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 بسم هللا الرمحن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أانهيد  أخواتنا الفاضالت، إليكم
السمريي حفظها هللا، وّفق هللا بعض األخوات لتفريغها، ومسحت هلّن األستاذة 

 .(ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ هللا أن ينفع هبا، وهي تُنشر يف مدونة )بنشرها، ونسأل 

http://tafaregdroos.blogspot.com 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. -

 .األستاذة حفظها هللا اعليهع هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطل -

الكمال هلل عز وجل، فما ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده، وما ظهر لكم  -
 أنفسنا والشيطان، ونستغفر هللا. فيه من خطأ فمن

 .ىوهللا املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/
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مِ  منِ ِللا ِِب س  ح  يمِ ِالرَّ ح  ِالرَّ

مداحلم  .عنيه أمجوعلى آله وصحب دهلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حمح
تقلب  يف الفنت و ملؤمننيمسات ا) صاحل بعنوانقراءة رسالة الشيخ  اان اليوم وغد  ؤ ن شاء هللا يكون لقاإ
 .الناساجهون لذين يو صة املنابر خا، والذين هم على اعامةهبا الدعاة  ، وهذه الرسالة خيص  (حوالاأل

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

 له.ده ورسوا عبمحمد   الحمد هلل رب العالمين، وأشهد أن ال إله إال وحده ال شريك له، وأشهد أن  

 ألمة.ا من العلم الذي ال ينقطع عن هذه اا على ما أنعم علينا كثير  والحمد هلل كثير  

 أسسه وأصوله.والحمد هلل على ما أنعم علينا بحفظ هذا الدين وبحفظ 

صَر النافذ ن يمنحني وإياكم العلم النافع عند ُحلول الشُّبهات، والبأ -نهسبحا-وأسأله  -جل وعال-وأشكره 

 عند إقبال المشتبهات.

 :ألن ؛"تلمشتبهاقبالِاإعندِِمِعندِحلولِالشبهاتِوالبصرِالنافذالعل" :مهيةن يف غاية األاأمر  انوهذ
 .لمالعهو شبهات ال ج منر  خيح  يالذ 
 .النافذ البصرهو  -ىل متييزإاليت حتتاج -املشتبهات لك  يبني   يالذو  

 يوعلى أ ديد تقي  أي قى علهذه املسألة فلم تعرف  مرلكن اشتبه عليك األ ،يكون عندك علم فأحياان   
هذه  أتت   ذا ملإ علمكمن علمك، على ذلك ما تستطيع أن تتنفع ب ن تنتفعمل، فما تستطيع أمحل حتح 
الكلمات ن هي مو  ،لبصريةابه املقصود و ، انفذيصبح عندك بصر  ا نفع هللا لك ابلعلم أنمنإ اتاملشتبه
 .املتبادلة

 

ا ليم، ومج السوأشكر أصحاب الفضيلة والخطباء على حرصهم على ما يقضي به العلم الصحيح، والمنه

  يقوله أهل السنة والجماعة بما فهموا واتفقوا عليه من نصوص الكتاب والسنة.

وهللاَ أسأُل للجميع المزيَد من العلم والفقه، وأن يثبتنا على ذلك، وال سيما في مثل هذه األحوال التي 

1).تتقلب )* 

                                                           
(1 . صاحل بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو  أصل هذا التأليف حماضرة ألقيت على األئمة واخلطباء والدعاة حبضور معايل الشيخ د (

 .  هـ 1422. يف مدينة الرايض يف األول من شهر شعبان عام  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء؛ وذلك مبقر فرع الوزارة يف الرايض
 هوامش الرسالة منقولة من األصل.* 
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خياطب  هنا، يهاوحنن نعيش ف ةسن 20بات من ن هي نفسها التقل  لك ،ةسن 14كثر من يعين من أ
 .ملكةيف امل وقافألسالمية واوزير الشؤون اإلهو خ صاحل و الشي يد،اخلطباء فسيبدأ هبذا التمه

 :تمهيد 

 هذا التمهيد يقوم على ثالثة محاور: 

 الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه:  -1

 . احرص على النظر الصائب الذي يوافق نظر السلف عند االشتباه، وعند تغير األحوال

منها عين بما وصفهم به، وبلصحابةَ وساداِت التاا -حمه هللا تعالى ر -َوَصَف عمُر بُن عبد العزيِز 

 إِنهم على علٍم َوقَفُوا، وببصٍر نافٍذ َكفُّوا". " قوله:

 إنه يجب على المرء وبخاصة أهل العلم والتوجيه أن يقفوا على العلم.ف " على علٍم وقفوا " قال:

قلب فنت ويف تيف ال اسخنيالر  ن نرجع للعلماءلينا أنه ع، فاألمر األول أفهم يكون على العلموقو  
 .والاألح

 والعلم قسمان: 

 وقد ال يحيطُ  -جل وعال  - اه هللا( علم ال يدرُكهُ المرُء، ويتعلَُّمه قبل حلول الَحَدِث، فيحيُط به بما أعط1)

 به. 

 ( علم لم يبحثه إال وقَت الحدث. 2)

 ل. وهذا في األغلب أنه ال يحيط بكالم أهل العلم فيه؛ ألنه لم يتعلْمهُ ِمْن قَبْ 

 :حداثألجهة التعلق اب منقسم العلم  يعين
هذا يف لعلم هذا ا كثري مننه حييط بهذا يف الغالب أ، احلدث اليدركه املرء ويتعلمه قبل حلولعلم  

 يقلبهاو  مورفيأخذ األ لة،من العج ةوليس عنده حال ،ةنه قاعدى أويستخدمه عل ئ؟ ألنه هادمر ملاذااأل
 هذا احلال يساوي هذا.و ويقول هذا احلال يساوي هذا ،يف عقله 

 ؛م فيهل العلهكالم أهذا يف األغلب أنه ال حييط ب ،ال وقت حصول احلدثخر ال يتعلمه إآعلم  
 .ألنه مل يتعلمه من قبل

 ثقَ ليه أن ال يع فيجب حداثِ فََمْن َعِلَم من نفسه حينئٍذ أنه إنما اط لع على بحوث المسائِل حين حلوِل األ

ِة بالرجوع إلى أهل العلم الراسخينعليه أن يطل ،بجودِة نظرهِ   فيه. َب براءةَ الذمَّ

 كن مع األزمةل، حثونبون فيبيذهملا تقع املهمة واملسألة و  العلم دواتعندهم أ ةىل مجاعإكأنه يشري   
 واألحداث يتأثرون ابألحداث يف نظرهم للنصوص.
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 و أ رج منهم فتوىنصوص خيال ظر يفالن يسبب هلم العجلة يف يضيق الزمن الذ ه معنواألمر الثاين املهم أ
 نظر يف غري مكانه.

ملسائل  واضح ئهاد ث سابقء يتصل ابجلهاد، ومل يكن هلم حبين يفتوا يف شيريدون أ :مثال  ف 
 نين يبحثو أ نيعرفو و  ،لموان يتعويستطيعون أ داوت العلممعهم أ ال ننكر أن ،هل العلمكتب أيف  اجلهاد 

ريق وجود الطو  ،كتبالجود و و  ،دوات البحثوجود أو  كن وجود العلم، لىل احلكمإن يصلوا من أجل أ
 عبد ملا أييتعلى ال  تكونوالضغوط اليت هذا شأن ال يعين جتاهل الوقت -ىل العلمإيوصل اإلنسان  يالذ

 يفوسرعة  ألحداثابدون ضغط  ئهاد يناقشها وهوا ملا أييت احلدث ويناقش مسألة غري مل، احلدث
ال ا لكن هذ ألداوت، هو عنده ا!شأن عظيمالو  ،هذا الشأن يف يتكلم اآلنمنه مطلوب  فهو، الزمن
 العلم. غوط علىعترب ضتكلها   ههذ ،الوقتو  ،العواطف جتاه املسائل بعينهاو املشاعر  نتجاهل جيعلنا

ِفيِاألغلبِأنهِالِيحيطِبكالمِأهلِالعلمِفيه" فلذلك يقول: حد ىل أإل ميي ماذا حيصل؟ بل"، هذا
 .ع محلنا كالمهم على السالمةم ،يهط اليت اجتمعت علعلى الضغو بناء اآلراء 

 فعل؟تماذا  من براءة الذمة :يقول فالشيخ
 

ثَق عليه أن ال ي جبفي ،حداثِ فََمْن َعِلَم من نفسه حينئٍذ أنه إنما اط لع على بحوث المسائِل حين حلوِل األ

ِة بالرجو ،بجودِة نظرهِ   فيه. ع إلى أهل العلم الراسخينعليه أن يطلَب براءةَ الذمَّ

 .من قبل املسائل ثوا يفالذين حب :نو الراسخ
ذا طالب علم هنكر أن ال ن ،مللعوامل املؤثرة على العل يحتوض بل ،من قيمة الناس ليس تقليال  وهذا 

ن أ :ممل املها العافهم هذال بد أن ن، لكن اتجمع أن يكون مفتي  ساوقد  طلبالقد استجمع أدوات 
 .قبل حلول احلدث غري علم يتعلمه بعد حدوث احلدث يتعلمه اعلم  

املسألة  أيهم يفر  نفيقولو  نويتسرعو  يف مسألة معينة أحد يثريهمننصح طلبة العلم عندما ولذلك  -
 -له لى فهومعه مبين ذكر  يذوهذا الرأي ال- وغريه خيالفه رأاي   ذكر وجيد نفسه قدحيصل نقاش  أو

ون يت قد تكال-هلوى ا يرتك مجرة بل، ظهار رأيهإلوال يتطلع  اآلن بحثىل الإيذهب  ال نننصحه أ
نفسه هو لويكتب  اع  سمو  ااملسألة حبث   ثوبعد ذلك يبح ،امتام   ئن تنطفىل أإ -نقاشاشتعلت بسبب 

 البحث. نماذا خرج به م
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 ن فيهأل ؛ملعلفسد البحوث على طالب ادث قد يصارعه فيه اهلوى فهذا من أحبث حتت حما أ
 كم ابهلوىحح و  ،هة نظر ثق جبودو يا العلم ال هذ! رسلهحث من كالم أهل العلم وأللبأسارع  ،للنفس اانتصار  

 .فيه
عنده  نأبم ب العلق طاليث وال ،شتباهلعلم الراسخني فيه عندما حيدث االالرجوع اىل أهل ا اإذ  

ندي ل أان عوتقو  نظرفحات الشيطان أن جيعلك تلمن  اهذ، دوات النظر فينظر وأيخذ هو القرارأ
هنم ميكن وأ !خنيلراسهتمة ل جيتمع مع ذلك عندما اخصوص   ،الراسخني كالمدوات النظر فيتخلى عن  أ

للراسخني ة هتم– انألمر إذا اجتمع ا ،أن خيفوا احلق لسبب ما أو ليس عندهم الشجاعة ليقولوا احلق
"إ هنم بعني: حابة والتاالص وصف عمر بن عبد العزيز قدم.تزل ال االب  فغ -والثقة مبا عندي من األدوات

 فذ.علم وبصر ان ، بل عنييس ا، يعين ما كف وا جبن ا وال تسَوقـَفحوا، وببصر  انفذ  َكفُّوا" على علم  

 .لمسجد في اإلسالم للعبادة والعلما -2

األمر األول يف الفنت : نلجأ اىل أهل العلم الراسخني. 
ةوليست ساحة للسياس ،سالم للعبادة والعلميف اإل املسجد : مر الثايناأل. 

 النيب  وسنةتاب هللاكعلى  هي جتماعات اليت كل أنواع االو  ،ظ القرآنلعلم وحفليه حلق اوقيسي ع
ة للمسلمني املقدس زمنةواختيار األكيد مر نرى الاأل خرآويف  ركَ سأذكر ما ذَ  صلى هللا عليه وسلم،

هم أنه فزم يح الذا كله ه !ىل مطلع رمضانإن حتولنا اآلو نا من اجلمعة يهنتا، شغاهلم عن الطاعاتإل
، د عن الدينالبعي هجتاالاىل هذا إ، فتتحول املساجد دين اخللقع يس يف تضيييأسلوب من أساليب الَتس  

 .اض  أي كاملشك    هجتااال  هذاىلإستعداد للدين ويتحول اال ،املشتت هجتاىل هذا االإتحول ممارسة الطاعة ت
 جيف احل نهتفو ي نتو ، فيأروافضكما يفعل ال  احلج سي  سَ ن يح لديهم حرص أأهل الفنت ولذلك  

 حدأ سقاطإية أن قراطء سياسي، اآلن معلوم حىت عند أهل الدمييإبسقاط أحد يف بلدهم أو بنصرة ش
 ،هاقوانيند وعلى ية البالحر لى ع وهذا تعد    ،رآخ، ممنوع أن يكون يف بلد ال يف بلدهال يكون إ ءهإعالأو 

مني املسلن يرعبو و  مفهوم إسقاطو رئيس دولة أ قاطويهتفون إبسيف موسم مثل موسم احلج  نأتو يف
 ،اجلمعة شعرية) شعائرلا يف ،فوهميخي ،الناس نيشتتو ، س اخلطريينوع من أنواع التسي اهذ ،ابلصراخ

 لفنتاهل أبب ائر بسحىت أماكن الشع ،املساجد نفسهاومنه  !صل هذاحي (رب رمضانقح  ،شعرية احلج
 ما هو املقصود ! ى الناسخيتلط عل
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 ،يف العلم ا مهمةيظ هلات التحف، وحلقيف اإلسالم ةأن املسجد له مهماملقصود من هذا احملور: 
 يف والطاعة أ  مواسميفيت الشيطان فتأ كن  فال يغر   ،نساناإل ميانة هلا مهمة يف بناء إومواسم الطاع

 ال  تفعل فعد نفسك جتو  كانن واملتمع الزماوجي، املقدسةزمنة يف األ واألماكن اليت جعلها هللا يف الطاعة أ
 .الفنت شعلوهذا مما ي ،ذا وجدت!، وتنسى هذه األماكن ملاغري املطلوب منك

اإلميان  ديما يزيفخيطب مه ماأن إينتظر  يويف املسجد الذ ،عن الفتنة الناس يف السوقيتكلم  عندما
يتصل  كله  ،ءيشعلى  ثو حنتصار ألحد أاو  !دتهزايب والإلميان اب يس له عالقةخيطب يف أمر ل جتده

 والشيخ ،بصرية بح صاحبنسان ويصا اإلهبطرق خيرج  هلاالفتنة ن مع أ !تنةأو أبمر الفأبمر الدنيا 
  .ن شاء هللاإ لطرقيتكلم عن هذه اس

قة حل ،عبادةغري الب شَغلن ال يح لعبادة جيب أا مكان هو ياملسجد الذ ألن؟ ه على املسجدملاذا نب  
 ،وغري رسوله ري هللاغ تعظم ال ،أنت تدعو إىل هللا ،ذكر فيه غريهال يح ذكر هللا اليت هي مكان التحفيظ 

لنا كشف  سببه يح هذا كلو  ،ىل هللاإ نيعودو  كيف الناس  ، أخِب كتابهعظم هللا عظم رسوله عظم  
ال يعطي دسة املق اعوضاألو واألزمنة املقدسة ماكن املقدسة يف الفتنة يف هذه األ وض، لكن اخلالفتنة

 !لفتنة إال زايدة اشتعالا
شعلها  نال ،فنتم فتيلة المنه ننزع، من الفتنة الناس إىل نزعن و ننا حمتاجأإىل  ن نتنبهبد أ فال
 .يليقال كله فهذا   ،معان  ىل إغمز آراء ون ونعطيهم

 ومهمة المسجد في اإلسالم ما يلي: 

 . -جل وعال-( أنه مكاُن عبادِة هللا 1

 بكماله.  -ل وعالج-قََّق فيه ديُن هللا ُب أن يُحَ ( أنه أعظُم ما يج2

 ( تقاُم فيه الصلواُت المفروضةُ. 3

 ( يكون فيه نشُر الخيِر، وتعليُم الجاهِل. 4

 ةُ. ( يكون فيه األمر بالمعروِف والنهُي عن المنكر. على َوْفِق ما تقتضيه الشريع5

 ( تقام فيه الخطُب النافعةُ. 6

 ِ  ليِة. وؤلمنصِب والمسَظِم اةُ بعِ لت بِعَ ولهذا تَْعُظُم ا، صلى هللا عليه وسلم والخطيب قائم فيها مقاَم النبي 

ليلة ُعِرج  صلى هللا عليه وسلم فيمن رآهم -كما جاء في حديث البخاري-مة ومن أشد ِ من يُعَذَُّب يوم القيا

 .(1)ذبوَن بأنواعٍ من العذاببه، الخطباُء الذين لم يوافقوا أْمَر هللا سبحانه وتعالى، وأْمَر رسوله، فرآهم يعَ 

                                                           
(1 ( ط السلفية؛ حديث أيب هريرة عند الطرباين 200/  7ابب حديث اإلسراء( ) -"فتح الباري" يف شرح )كتاب مناقب األنصار  أورَد ابن حجر يف (

. ومر بثور  عظيم  ة: هؤالء خطباء الفتن -: جربيل عليه السالم القائل-. قال  ، وكلما قحر ضت  عادت : مر  بقوم  تقرض ألسنتهم وشفاهحهحم والبزار قال
 : هذا الرجل يتكلم ابلكلمة فيندم فرييد أن يرَدها فال يستطيع. -: جربيل عليه السالم  القائل -. قال  خيرج من ثقب صغري يريد أن يرجع فال يستطيع
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7 ِ صلى  إلمامِة للنبيا أصَل في أداء هذه المهمِة؛ ألنَّ   عليه وسلمصلى هللا ( اإلماُم يقوُم فيه مقاَم النبي 

كثرة  وِر في ذلك عند، واإلمامةُ لوالِة األمأو َكلَّفَهُ  -السالموعليه الصالة -ولَمْن أنابَهُ  هللا عليه وسلم

 المساجد. 

ُضوا افإذ   ا مسلميَن إلى مهم والأنفسَ  الواجُب على األئمة والخطباء أن يحققوا منهج السلف، وأن ال يُعَر ِ

 فيه العقوبةُ. 

 أن األمر الثاين .لراسخنيلعلم وااألمر األول أنه علينا أن نرجع اىل أهل اإذن . العقوبة يقصد من هللا
  يعبدون هللا.نعلمهم عن هللا ،املسجد يف اإلسالم هو للعبادة وللعلم

 الحذر من البغي والتأويل:  -3

ُركم وأحذُر جميَع المسلمين من البغي والتأويل؛ ألنهما األساُس في الفر  ِء بينوالبغضا الفتنةِ قِة وأُحذ ِ

 أفراِد األمة اإلسالمية. 

 ويجب السمُع والطاعةُ لولي األمر؛ لما في ذلك من سد ٍ للذرائع. 

بعض ما صدر و فعاهلم ض أل بعو  ؤ وي ،ي على الناس يف التهم، يعين يبغمعلوم مرالبغي والتأويل هذا أ
 .كل هذا يف البغي والتأويل  ،النصوص يف حقهم حياان  ل أو  ؤ وي، نهمع

 فيا أيها اإلخوان:  ،وبعد

 فإن للمؤمنين سماٍت عليهم أن يتَخلَّقُوا بها، وهي: 

 :األولى السمة

 .االبتعاد عن الغضب واالستعجال 

ال )) صلى هللا عليه وسلم لمرء إذا غضب في حال األمن فإنه قد ال يُدرك الصواب، ولهذا قال النبيإن ا

 .( 2) (1) ((يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان

 وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في كالمه على هذا الحديث: 

تي لا ومثله الحال -ث يشمل القضاء في المسائل العلمية، وفي المسائل العملية، فالغضب إن هذا الحدي

ى هذا ة وهو علبل هو منهي أن يقضي في المسائل العلمي ال ينبغي له -تقلق الذهن وينفعل معها المرء 

عملية أبلغ، ئل الساي المفالنَّْحِو من الغضب، فإذا كان القاضي كذلك في مسألة بين متخاصمين فإن الكالم 

 وإن الكالم في المسائل التي تهم األمة حينئٍذ أبلغ. 

                                                           
(1 ، أبو داود األقضية  (0654، النسائي آداب القضاة ) (1334، الرتمذي األحكام ) (1717، مسلم األقضية ) (6739البخاري األحكام ) (
 .  (5/37، أمحد ) (2316، ابن ماجه األحكام ) (3589)
(2 ( ط دار 170/  13ابب هل يقضي القاضي أو يحفيت وهو غضبان( انظر فتح الباري ) -" يف )كتاب األحكام  " صحيحه " يف " البخاري أخرجه (

"  " يف " أبو داود . و ط دار السالم 762راهة قضاء القاضي وهو غضبان( برقم ابب ك -" يف )كتاب األقضية  " صحيحه " يف " مسلم . و السالم
 .  . كلهم من حديث أيب بكرة رضي هللا عنه ط دار السالم 515ابب القاضي يقضي وهو غضبان( برقم  -" يف )كتاب القضاء  سننه
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ال حيف  كونيفكيف ملا ، ه غري مقبولؤ وقضاكمه ح الغضبان منيعين هذا وهم يف حال األ
مني  متخاصسائل بنيالقاضي يف امل !شقيكون حكمه وقضائه أسيف حال الفتنة ملا يغضب   ؟!الفتنة

 ئطة وخيم األمألة هتيف مس حيكملكن ملا  ،ظلم هذا ويؤخذ هذا مكان هذاحيصل فيه خلل يح  قصى حدأ
 ة.م  ه أئورا من تهلكس مبين على غضبه حكمهويكون 

نهم لم سالم أمة اإلولهذا كان من سمة منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين فََمْن بعدهم من أئ

 ين استعجل الناُس فيما ليس لهم. يستعجلوا ح

 هم على علمٍ عليكم بآ ثارهم فإن"لصحابة والتابعين: في َوْصِف ا -عالى ترحمه  -بُن عبِد العزيِز قال عمُر 

 .َوقَفوا، وببصٍر نافٍذ كفُّوا"

ى أنك ندم علتك ن أنعلى أنك ما تعجلت خري م ، تندمعدم العجلة :مهيةيف األ هذه الصفة غاية
 .فذانا ببصر وا هذمنا فعلتوقفوا وكفوا إن القوم ملا بقى الثقة أتو  بغضب. فعلت ما ال ينبغي

 هللانسأل -سوراي  لنا يفن حو آلا ألحداثيف ا مثال   ،ن يشعروادون أ أتيت كلمات يتداوهلا الناس أحياان  
يتنا أن ذه مسؤولوه - الصرب ويبدل حاهلم إىل خري حالويكتب هلم أجورهم يف انناخو أن يرفع عن إ

 كوتنا على ماس  علىبنا هللاسيعاق ومباذا ال نعرف ما هناية سكوتنا!حنن  :قوليمن أييت  لكن ،ندعو هلم
 : مسالك ثالثةهذا الكالم فيه  فعل هبم!

 ري دليلخعاء هو والد !ن تدعو؟ عليك أجيب عليكماذا . جيب عليك أن ال تسكت :املسلك األول 
ال كون إتصرة ال ن النأألن شعور العبد  ؛فإن توحيد العبد يظهر يف مثل هذه املواقفعلى توحيدك، 

ال املؤمن وإ ،انميف اإلإال ضعييشعر مثل هذا ! ال مياناإل ضعفتكون من هللا هذا شعور يح  وال ةحسي
  .مام نصر هللاء أية والعتاد ال شحق اإلميان يعلم أن العد  

 .كتفى به وكيالا  افمن كان ابهلل مؤمن  
 :اإذ  
هي دليل على ألوىل و طة االنقحداث، هذه نا جتاه األصمت :ول يف الكلمات اليت يرددوهنااملسلك األ

 ضعف اإلميان.
:رون لهم يشعجتعمني و شارات وهذه الكلمات تضعف معنوايت املسلأن هذه اإل املسلك الثاين

ن لكلمات أن هذه اوىل مأ، هللا ىلإلرجوع اب ني على نصرة الدينوىل منها حث املسلمابخلذالن، فاألَ 

 .(١١لرعد:ِا)        چڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓچ  انتوب مجيع   إىل هللا، انرجع مجيع  
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 وهذا ، ئمةاأللماء و  العنواع الطعن يفنوع من أ عد هذه الكلمات فيهأن بح  :الثالث املهم املسلك
ع يف ر نهج شح مم أ رأي وسنرى هل هذا هو ،سبب شتات املسلمنيه فقدان الثقة اليت تح ءالطعن ورا

 ؟سالماإل
، نو أمور مء يي شأبن حنلسالم، ونرى واخر سورة يونس اليت فيها قصة موسى عليه امصاحفنا أ ننظر يف

 ؟"واعلى علم وقفوا وببصر انفذ كف  " وما معىن
م هنفرعون وموقفهم أو  موسى وار بنيحالقصة من أوهلا  83آية من نبدأ ، قصة موسى وهارون مع فرعون

 :ردوا احلق 

ڑ  ک  ژ  ڑ  ژ ڈ   ڈڎ   ڎ    ڌڍ  ڌ        ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ ٹ ٹ 

  ںڱ  ں    ڱ                  ڱ  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

   ے ے  ھ  ھ  ھ  ھۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    ڻ  ڻ  ۀ ڻ     ڻ   

ۋ    ۋ   ٴۇ  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ

 .٨٧ِ-٨٣ِيونس:ِِچۅ  ۅ     ۉ  ۉې  ې      ې
 .موسى وجل   هللا عز   وصىاذا أمبونرى س هذا املقطع من السورة من القصة ندر 

 .اهج  نا منل لشك  سيح  نرى ومن َث   ؟وجل   مر هللا عز  أ مباذا؟ أوصى قومهموسى مباذا 
 ، نرى"كفوا  صر انفذوبب ،فواعلم وقعلى هنم إف ،عليك آباثرهم" :قالرضي هللا عنه مر ابن عبد العزيز ع 

   م موسى وحاهلم أهنم على خوف من فرعون.ن هؤالء الذرية من قو مر آمأول األ
طغيان، غ احلد يف الن قد بللمو نه كما تع: معناها أإنه ملن املسرفنيرض و يف األ هللا وصف فرعون أنه عال  

 .آمنوا على خوف ،طغيان اترخيي

  گ  گ  گ ک  ک  ک   ک چ ل هلم اخلوفعل   وجل   هللا عز   ،حيق هلم اخلوف؟ نعمهل 

          ڱ  ڱڳ  چ  :ر هللاأبم امتر  ، قال موسى مؤ ن فيهم ضعفاخلوف الذي هم فيه معناه أِچگ  

 مرذن هناك أإ ،چڻ       ں  ں  ڻ     ڻچ تم مؤمنني ماذا مطلوب منكم ؟أن چڱ  ڱ 
 .وهو التوكل على هللا، جيب علينا القيام به
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ن أذا دليل على ه ،ر هبامتأن وال ،عمال اجلوارحلقلب وأأعمال ا ننا ضعفنا يفأث وجند داما أنيت يف األح
 :ية وهنايتهابداية اآللري انظ ؛زمة ينتفعيف األمل يكن عنده من اإلميان واإلسالم ما جيعله  نساناإل

أحيط ف  چڻ    ڻں  ں  ڻ     چ ق امؤمنني ح إذا كنتم چڱ  ڱ     ڳ  ڱ  ڱچ 
 .سالمإلميان واإلالتوكل بوصفني ا

 هألن ؛نتفائهاعفه أو ضلى ع، فهذا دليل تكن شواهد على اإلميان واإلسالم ت املواقف وملأت ذامعناه إ 
 .نيمر ن األيأحيط التوكل هبذ

  :ن استعملوا أمرينهم اآل

التوكل ل عدم قبو ؛ ألن كلنتو  والنا توكل نو قولتعندما  ،لتوكلمر ابلوا األب  قَ : ۀ  ۀ  ہ   ہ   .1
 م.دليل على ضعف اإلميان واإلسال

 .الدعاء :موقفهم ذي عاجلوا بهمر الثاين الاأل:  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    .2
ف ما يعر  نهج منمذا ه ،، ليس منهج اهلاربني من مواجهة األعداءوهذا املنهج ليس منهج اجلبناء

 .مرر ابألأتمت ،لدعاءوتعامله اب عليهابلتوكل  هللا تعامل، ة اليت يعيشهاياحلال احلقيق

   ے  ے   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ چ م موسى عليه السالم؟إذن مباذا دعا قو 

 . چۓ  ۓ   ڭ  ڭ
 ه موسى صلى هللا عليه وسلم؟نبي   وجل   مباذا أوصى هللا عز  

و ر أعلى ويل األمين يعروج اخل ،روجذن ابخليعين ال ثورة وال حىت اإل:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ

ۋ    ۋ ۈ  ۈ  ٴۇ   ۆ چ :اروا هبمأ يتال لألفعال، انظري اخلروج حىت من البالد

 . چۅ  ۅ     ۉ  ۉې

 ،ملواجهةاوال ، الثورة الو  ،وال اهلروب ،وجر ال تفكر يف اخل ،جلساو  مكاان   لك ذيعين اذهب خح : ۈ
 ماذا تفعل؟   .ء من هذا الكالميي شوال أ

م اقت لوا؛ ألهنم كانوا الصيف بيوتكم يعين    چۉ  ۉې     ۋ  ۅ  ۅچ
 .املسلمني ليس مثل ،البيع يف إال صالهتم
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 بل ني،املسلم تخذيلبيسمح يف هذا الوقت يعين ال  چې  ېچ يقول هلم خريث يف األ
 بشر املؤمنني. ،يف علمائهمال تفقدهم الثقة  ،وكلمرهم ابلتأ

 ،لتوكللناس ابمر اأ: جيب عليك اآلن نشره يالذ !وتناماذا سيحصل بسبب سك :وال أحد يقول ألحد
  ن خيترب هللا عز وجل هبا حال العباد.هذه حمف ،أمر الناس ابلدعاء

 :وصااي ثالث: املنهج إذن 
 .التوكلعبادة قلبية:  
 .الدعاء والصالةعبادات بدنية:  
 .البشارة 

 
فني اخلائلني ذملخاس منهج ن هذا املنهج ليأ ،مر بوضوحلكي ينتهي األ 137نرى يف األعراف آية 

 ."كفوا  بصر انفذوب ،اعلى علم وقفو "الء القوم منا هؤ إ ،"س الفتوىيسيتَ "و كما يقولون أ اجلبناء
 :يف سياق قصة موسى وفرعون، بعد ما انتهت القصةا أيض  

ۅ  ۅ ۋ   ۋ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ چ 

ۇئ    وئ         وئ   ەئ  ەئ ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائائ 

  .١٣٧األعراف:ِِچۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

  .، دمران(كلمة ربك  )أورثنا، ابركنا، متت :لها هللفعال كالحظ أن هذه األمح 

القرآن  كالم من جعل  هذا ،ناءليس كالم اجلب ذن هذاإهذا الشاهد.   چ ى  ائائ چهم ماذا فعلوا؟ 
 .ههو قائد

 ،شاعرهمجمرد م ل علىلناس حيكمون يف املسائستعجال، ألن الغضب جيعل االوابتعاد عن الغضب اال 
 .قوا للصوابوف  يح  ند أبعح يَ ف

ن حيفظ سأل هللا أأ– نوالناس يصرخو د يف مكان فيه حريق فوج قدم من بعيد : لو أن رجال  ثالم
ق احلري ويقوم أبعمال إلطفاء، ال قطع الكهرابءسفل ويقوم أبعمدفاع املدين موجود يف األوال ،-املسلمني

رابء من أجل الزم يضع يده على الكهوالدفاع املدين  !هنيستفزو  نالناس يصرخو  ،ئلكن أبسلوب هاد
هذا  ،تفاصيلمن خره آىل إ...دثانطفأت الكهرابء سيحدث وحيلو ما  هنأل؛ هذا احلريق ئنطفين أ
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ماذا  ،نه ينقذ الناسأيقتحم على فيدخل و  !يئاش نيعملو  الهؤالء  نأ ويرى بعيد سامع الصراخ جاء من
، املوضوعما هو فاهم  ألنه؛ ستفيدوا منهولن يمنهم، يصبح هو و  يزيد عدد الضحااي واحد يحدث؟س

ملا يقتحم ماذا  هنأل ؛ابلوابلال تى علينا إأما  محاسه وغضبه هذا !كيف يتصرف هنا  عنده خربهليس 
ما  تمأنويقول هؤالء العاملني  يثبطملا  !فأشغل هؤالء العاملني عن عملهم ،مينعهأن أييت أحد يريد يصري؟ 

قرتاح من عنده وهو أييت اب والزم نفعل كذا رارة املوقف،يف ح يقولهوما  ،ةما عندكم محيأنتم  ،عندكم دين
وزاد ! وقتنا ن ضيع! وما استفدان منه إال أملن يريد انقاذهو ؟ اهلالك له النتيجة ما ،ال خربة له وال فهم

 .مرزاد عدد الضحااي لو دخل يف األالصراخ و 
 هممتهت نتأ قلببأي ف ،همما علي نهؤالء يعرفو ؟ تقولنيسماذا  ةعاقل كنت  كنت  يف املوقف و   لو

ع فا دلا صال  أ صحيح :يقولسحد هذا املوقف أل لكن لو حكيت   ،؟!وهم أتوا مسرعني ليقوموا بعملهم
 .فقدان الثقة قدم هلامح  فاملسألة أصال   !هتمامما عندهم ا املدين
 حىت ،يهمف لثقةاقدوهم فأ، مة عن علمائها الراسخنيفصلوا األاِ  أن :بثسنني يُ هذا مشروع و 

 !اد  أبزمات ال يسمع صوهتم ملا أتيت األ
  مصلحةشروع يفمي أ، من هذه املسألةء ييف كل ش ، حنن اآلن نعاينهذه مسألة طويلة املدى

ينصر  يلذاريق هو الط ذاهوليس  ثره ليس له أأن يرى :املردود العكسي مباشرة ترى من البعض املسلمني
 ! يلذلتخيقوم اب، املسلمني

، {ؤمننيوبشر امل} ىلإ {ةتكم قبلجعلوا بيو ا}وامر األهذه  منيف آية يونس  تستعجبنيفلذلك  
 .رهمزمة بش   وهم يف األ !ء مهميلروح املعنوية شن اأ نيتستعجب

يت نبأ كسرى أي زمة، يف األبحزايف األ كما سنقرأ  ،األزمةمة اخلندق يف أز غزوة  ىلإولذلك ملا تنظر 
أو تسلط  انء يف مكنتشر دااا إذ، اقناأمانة يف أعنايت املسلمني معنو  نأفهذا معناه  ،قيصر وما يكونو 

 .نثبط حال الباقني فال فراعنةال نسل من حدعلى مكان أ
ة وهذه العاصم ،ةلفالنيصمة االعا بتحرير نو ؤ ال ملا تبدالقدس إ حنررلن  إىل أننا واتاليوم نسمع دع

 ةمن الطغا روهاء حر يش لو أ !هااليت ال اضطراب فياملستقرة اهلادئة  الفالنية من عواصم العامل اإلسالمي
فوضى هي ن الإ :تبك  -وهو كاتب إسالمي– من الكتاب ان كاتب  أ درجة ىلإ !رروا القدسلكي حت

لكي ال و ، تقراريه اسف كان  ألن مصاحل الغرب والشرق ستحقق لويقول ؟ ! ملاذا الفوضى هي احللاحلل
 !أصبح مقلواب   ريالتفك حىت .هم نصبح يف فوضىصاحلنعمل مل
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بصر انفذ  وب ،والم وقفع على" من الراسخني يف العلم فمن توق   نعلم أنن املقصود هبذا الكالم أ
 كما  اس  يسيتَ  وال ان  يس جبول ،نيستعجلو وال  نيغضبو وال  نهم يتوقفو وعندهم دليلهم الذي جيعل ،"واكف  

 .ظنوني
 رجأزمة اليوم ف ،ؤمننير املش  ب ،تعلقهم برهبم زد، مرهم ابلتوكلؤ ا ،ن ممن خيذل املسلمنيال تك ولذلك 

حنن ، درانصنتنا يف ج نحن ،بكذا وكذاهؤالء حىت لو تسلطوا علينا  وليس ميلك الرزق يهللا الذ ،غدال
 .يطعمنا ويسقينا وجل   هللا عز   ندعونسجد 
 ليس، املاء اءمن الساء مامل !فوانيحد يكلمك عن موارد املاء، خيال أ ،تصادقعن اال حد يكلمكال أ

 .رضعند أهل األ هذا من عند هللا ال من نبتال ،ضأهل األر يد ب
فيظ قة التحجد وحلاملس ميان ومن جعللكن ضعيف اإل ،يعاجلها يعرفملؤمن اهذه التخويفات 

 اد علم  ال جي نتالف يف هو الذيء ال خيصه يوالكالم يف ش سيالتسيومواطن العلم مواطن للسياسة و 
  ؟فعلن نب علينا أماذا جي لفتنةاملا أتيت  نعرف نأنقصنا العبادات القلبية، ينقصنا ت . حننالفنت يواجه به

1هحد من عبادن هللا ال يعجل لعجلة أإأن ال تغضب، هو احلزم  ين عن النصر أحد يكلمك ال أ .
دة يدخل يف العبا جعلت اإلنسان التصال اليوم وسائل اال !؟أين هينت كلمهم عن العبادة أ ؟!هو

((ي  اْلِعبَاَدُة ِفى اْلَهْرِج كَِهْجرٍَة إِلَ )) ،يف الفنتاملطلوبة 
2 ذف كل أن حتىل هللا إمن التقرب ف ،

 .ىل العاملهبا إ الوسائل اليت تتصل
 

  :الثانية السمة

 .ي في الفتيا ودفعها إلى أهلهاالتأن  

يسيرة،  ي مسائلففتيا وتدافعوا الألنهم على علٍم وقفوا،  ؛إن الصحابة رضي هللا عنهم تدافعوا الفُتيا

ي فإلسراع ا، وافكيف إذا جاءت المسائل الكبيرة العظيمة؟ فهل يكون من منهجهم اإلسراع في الفتي

 الكالم؟ 

 ؟يعين كانوا متأنني يف املسائل اليسرية فكيف ابملسائل العظيمة
 

 . الجواب: ليس هذا من شأنهم؛ ألنهم على علِم وقفوا وببصٍر نافذ كفُّوا

                                                           
الصفحة أو . املصدر : جممع الزوائد .احملدث : اهليثمي .معمر بن برقان الراوي :. ورد عن ابن مسعود رضي هللا عنه". إن هللا ال يعجل لعجلة أحد"١ِ

ِ.خالصة حكم احملدث : إسناده منقطع وإسناده ثقات .10/238الرقم: 

2  ، َر ج   (.7588"صحيح مسلم" كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب َفض ل  ال ع َباَدة  ِف  اهل 
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ِه َعلَى ِذِه َسبِيِليقُْل َهـ نبيَّه: } افيها آمر   -جل وعال  -البصُر مراد به البصيرةُ التي قال   أَْدُعو إِلَى اللَـّ

 [. 108]سورة يوسف: {ِكينَ َما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِ ـِه وَ َوُسْبَحاَن اللَّ  اتَّبَعَنِي ٍة أَنَا َوَمنِ بَِصيرَ 

 والبصيرةُ للقلب كالبصر للعين، ويُعاَوض بينهما في االستعمال. 

ف من الخالزفي ورضي هللا عنه  في زمن قتل عثمان عن الفتيا وافحين كف   " وببصر نافذ كفوا" قال:

افذ كفُّوا.. َل ما حصل؛ إنهم ببصٍر ني الفتن لما َحصَ ، وحين كفُّوا ف-مارضي هللا عنه-بين علي ومعاوية 

جل -اُس ربَّهم قَى النيَلْ  ، وإنما هو طلٌب للسالمة حيناأو هرب   اهناك نفاذ حين َكفوا، وليس الكفُّ عجز  

 . -وعال 

م  عنه أرضي هللا واب عليمن كان على ص :نتهائهاابعد  اعن الفتنة خصوص   نسألو ملا يح يعين كانوا 
هم ملا  ف ،لسنتناها أم منسل  نفل يدينام هللا منها أن هذه دماء سل  إ :دوندفكانوا ير  رضي هللا عنه؟ يةمعاو 
 ! او عجز  أ وا عن بصر انفذ وليس هراب  وا كف  كف  

وكان من  ،ابلوالية وعمال   احق الناس علم  فإنه كان من أ ،رضي هللا عنه ابن عمرم رههشأوكان من 
على  احفاظ   ؛اومع ذلك مل يكن حيرك يف هذا الشأن ساكن  رشي له مكانته، قح  ،برز الصحابة يف املنزلةأ

هل املدينة أ ملا أراد فإنه، اجلماعة حرصه على من نا تستعجبو واقرؤوا يف سريته م، املسلمني ةمجاع
يزيد  اوكان معروف   ،رضي هللا عنهمعاوية  الذي ويل اخلالفة بعد وفاة– بن معاويةنقالب على يزيد اال

بعد أن  –هم انصحو مع أهل بيته  جتمعان ينقلبوا على يزيد، ف، فأراد مجاعة من أهل املدينة أ-وشأنه
ين إو  ،صلى هللا عليه وسلمنا الرجل على بيعة هللا ورسوله إان ابيع :وقال هلم -لواانصح الناس ومل يقب

 ُيَقالُ  ِبهِ  ُيْعرَفُ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  ِلَواء   َغاِدرٍ  ِلُكل ِ )): يقولصلى هللا عليه وسلم النيب مسعت 

1((ُفلاَنٍ  َغْدرَةُ  َهِذهِ  على  اظ  او ينقلبوا على يزيد حفنع أهل بيته من أن خيرجوا أنه مَ ، املعىن أ
 مجاعة املسلمني.
 .وال هراب   اليس عجز  و  ،لمعال عن بصر انفذ وعن قوم ملا تركوا مثل هذا ما تركوه إن الفاملقصود أ

 ، نفعلال وفعل أن ،رجخن ال أو خنرج :سأليَ  ،يف الدماء ألن هذه فتيا ؛الفتيا خطرسيتكلم اآلن عن 
 .فيتمر وال يح يتوقف يف هذا األ

ِه اْلَكِذبَ رُ اٌم ِل تَْفتَ ذَا َحرَ اْلَكِذَب َهـَذا َحاَلٌل َوَهـَواَل تَقُولُوا ِلَما تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم  : }وقال هللا تعالى   وا َعلَى اللَـّ

ِه اْلَكِذَب اَل يُْفِلُحوَن إِنَّ الَِّذيَن يَْفتَرُ   . [١١6]النحل:ِ {وَن َعلَى اللَـّ

                                                           
 رواه البخاري ومسلم واللفظ له. 1
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جل وعال  حكم هللا وافقةلمرء ال يجزم بمن شدة خطر القول بأن هذا حالل وهذا حرام؛ ألن اهذه اآلية تبي  

 في المسائل االختالفية، أو في المسائل المجتهد فيها. 

ما اتضح لل، إال ا حالوقد كان منهج السلف في هذه المسائل هو الورع واالحتياط للدين، فال يقولون: هذ

 ذا حرام، إال إذا اتضح دليله.دلة الشرع، وال يقولون: هدليله من أ

هُ أَِذَن لَُكمْ  تعالى: }وقال  ِه تَْفتَرُ أَْم  قُْل آللَـّ ِه اْلَكِذَب يَْوَم َوَما َظنُّ الَِّذيَن يَْفتَرُ  (5٩)وَن َعلَى اللَـّ وَن َعلَى اللَـّ

هَ لَ  ِ[.59ِ،60ِ]يونس:ِ {وَن ُهْم اَل يَْشُكرُ نَّ أَْكثَرَ كِ ذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس َولَـاْلِقيَاَمِة إِنَّ اللَـّ

 يوم القيامة.ن عقوبة ستنزل عليهم إال أ ما ظنهم

، أل من األحكامسيما يُ ُز فعن التجو   ابليغ   اقال العلماء في تفسير هذه اآلية: كفى بهذه اآلية زاجرة زجر  

جائز  هذا غيروائز، جفي شيٍء: هذا  دول أحتياط في األحكام، وأن ال يقوكفى بها باعثة على وجوب االح

 إال بعد إتقان وإيقان. 

 .انقيإتقان وإال بعد ال يتكلم إ ،يتداوله الناس يسر الذاملسألة ليست ابلي

ا أَنَزَل قُْل أَرَ : }وقوله تعالى  ،وليصمت، وإال فهو مفتٍر على هللا سبحانه وتعالىومن لم يوقن فليتق  أَْيتُم مَّ

ن ِر   هُ لَُكم ِم  ْنهُ َحرَ اللَـّ ا َوَحاَلال  ْزٍق فََجعَْلتُم ِم  هُ أَِذَن لَُكْم ام  ِه تَْفتَرُ أَْم عَ  قُْل آللَـّ وقوله من ، [59]يونس:ِ {ونَ لَى اللَـّ

  الدخول في الفتيا في كل ما يَسأل عنه الناس. وهذا يوجب الخوف من  ،شديد الوعيد

كل ما فيه و  ه دماءان في، كل ما كشدلة أعظم وأابلدماء تكون املسأسألة تتصل م عن الناس ملا يسأل 
 .شدأعظم و أكون فيه املسألة ت حكم للمسلمني

 ( 1)((كان إِثُْمهُ على َمْن أْفتَاهُ  من أُْفتَِي بغير علمٍ )) صلى هللا عليه وسلم وقال النبي

 حدثه فيذنب يبوينبغي على المرء أن يربأ بنفسه أن يعرض دينه للخطر، وأن يعرض حسناته للذهاب 

 األمة. 

 نان مسألتاذه .لهاىل أهالتأين يف الفتيا ودفعها ا :ستعجالالثانية بعد الغضب واال ذن السمةإ
 أن تفعل وأنب جي هنأ سألةوملا أتيت امل ،ال جتعل مشاعرك اليت حتكمك ، تستعجلال ،امببعضه تانمرتبط

ذا ال همثل  !ةماأل ومثل هذه الكلمات هذه فتيا على مستوىن واجب واجلهاد فرض عني اجلهاد اآل
 .يقانإتقان و يدفع الناس إمنا البد من إ ييكون احلماس هو الذمثل هذا ال  ،تعجل فيهيح 

  :الثالثة السمة

 .الرفق واألناة والحلم

                                                           
(1  .  53" رقم  " ابن ماجه ، وقريب منه يف سنن من حديث أيب هريرة 3657ابب التوقي يف الفحت يا( رقم  -" يف )كتاب العلم  " أبو داود رواه (
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 واألناةُ ك الرفقُ ، ومن ذلجل وعال ويرضاهاألخذُ بما يُِحبُّ هللا رضوان هللا عليهم إن من سمات الصحابة 

 والحلُم. 

 مما حيب هللاو  ،رضاه ويهللا مبا حيب والصحابة أيخذون ،لصحابةأنت اآلن تريد أن تسري على هنج ا
 فق واألانة واحللم.الر  :ويرضاه

 .( 1)((إِن هللا يُِحب الرْفَق في األمر كلهِ ))فيما جاء في الصحيحين:  صلى هللا عليه وسلم قال النبي

إن هللا يرضى لكم ثالثا: أن تعبدوه وال تُشركوا به شيئا، وأن تَْعتَصُموا )) :عليه الصالة والسالموقال 

 .( 2)((ناِصحوا من والهُ هللاُ أمَرُكمْ وال تفرقوا، وأن تُ  ابحبِل جميع  

ْفَق ال يكوُن في شيٍء إالَّ زانَهُ، وال يُنْزُع من شيٍء إال شانَهُ )) :صلى هللا عليه وسلم قال نبينا  ( 3)((إنَّ الر ِ

ْفَق يُْحَرِم الخير)): صلوات هللا وسالمه عليهوقال   .( 4)((من يُْحَرِم الر ِ

ِ عبد القيِس:   عليه وسلمصلى هللا وكما قال رسول ُ  يُِحبُُّهَما َخْصلَتَْينِ  فِيكَ  إِنَّ ))ألَشج   .(5)َواألَنَاةُ(( اْلِحْلمُ  ّللاَّ

ال نستعجل و  فتنة اليت اليعين ملا أت، ميانهذا كله يدل على أن احللم واألانة من مسالك أهل اإل
 ،هلهاىل أإذه هندفع  ،تحرميوالتحليل واليف التجويز  ايض  وال نكون ممن يتعجل أ ،ركنا مشاعرنغضب وحت

وحنفظ من م، ة واحللانألن عندهم ضغوط نعاملهم ابلرفق واويكو  ونعامل الناس الذين يتعرضون للفتنة
 .إىل بر األمان ايض  أ يصاهلم هم النصوص ما يساعدان على إ

 نه هبار اليت شحابملشاعقلبه مشحون  أحدوأيتيك  ،حدأل اون مرشد  ن تكليت أإن ابتيعين  
، سلمنيملا ذالنان خبصور ومجاعة ت املشهد بصورة عظيمة لنا صورمجاعة ت !نايتقاذف عالماإل، اإلعالم
 ، ملا أيتيكداينةيه فمن  اخصوص   !لهعقيطيش  أن اإلنسان يف هناية األمر نا يف مشاعران حبيثنو يتقاذف

ىل إضافة إلاب ،ن فيهو ونمفت حنن ينفس األمر الذ شهاهذا جزء من الفتنة اليت نعي اعلم أن ،مثل هذا
 نجيب أو اصران تن نب ألطريق جياجته معنا يف هذا اأن  عليك مبشاعرهم نو كأهنم يلح  و روا الذين أتث  الناس 

ع مليون موجت ،اضاعرت خطاب  كتبتالسياسات اجلديدة ويف  ،دند   ويح  تكون ممن يرفض هذه احلال
 .آخرهىل إ نا ...نا قف جبانبخرج معا ،اعرتاض

                                                           
(1  .  رضي هللا عنها -ابب الرفق يف األمر( من حديث عائشة  -" صحيحه يف )كتاب األدب  " يف " البخاري أخرجه (
(2  .  . من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه (990/  2" يف )كتاب السالم ) " املوطأ " مالك يف ، و (78/  14" ) " مسنده " يف " أمحد أخرجه (
(3  .  -رضي هللا عنها  -من حديث عائشة  6602ابب فضل الرفق( برقم  -" يف )كتاب الرب والصلة  " صحيحه " يف " مسلم أخرجه (
(4  .  من حديث جرير رضي عنه 6598ابب فضل الرفق( برقم  -لرب والصلة " يف )كتاب ا " صحيحه " يف " مسلم رواه (
(5  .  117( برقم  . . ابب اإلميان ابهلل تعاىل ورسوله وشرائع الدين -" يف )كتاب اإلميان  " صحيحه " يف " مسلم أخرجه (
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مر ن األأشعرهم ت بل همتوافق أن ال هؤالء،غضب لكي متتص  ةن احللم واألانكل هذا حيتاج نوع مف
كن يمل  هذاو  ،سلفمنهج ال علىراجعة ىل مإىل فهم و إحيتاج منك  روأن األم ،ليس هبذه الطريقة

 .انةلم واأل احلوتستعمل مع املفتونني ،انةاحللم واألمع نفس الفتنة  نت تستعملفأ ،منهجهم
د نون أح، فيكو احولك منه ال يسلم الناس الذينلمت من الفتنة لكن سَ أنت تكون  حياان  أ 

 اهم رد  در تن نت عليك أأ ،ن مع الفتنةو اآلن اثئر هم ن ممن يستفز الناس، يعين تك وال .ساليب الضغطأ
 نسري يذق الن الطريلغضب ماالدعوة وزايدة  ومنسبب هلم زايدة الغضب من املنهج يح  ارد   ليس ،مجيال  

 فوق فتنتهم. ن نفنت الناسلكن ال نريد أ ،نسرتضيهم أن ال نريد عليه. حنن
عىن مب .فس املفتوننيعاجل ننوحنن  انةابحللم واأل وعلينا ،وحنن نعاجل نفس الفتنةة انابحللم واألفعلينا 
وص ا يف لسلف خصهج ان الفتة نبذل جهودان أن ال نتعرض للفتنة، ونسري الناس على منأننا يف زم

ن أا جيب علينا نك: ماذسألو بوضوح ويالعبادات القلبية، ابلتلميح دون التصريح، أصر وا إال أن يفهموا 
ذا، فأنت كو م كذا هلصل حيون ممسل نفعل اآلن وملاذا أنتم ساكتون وأنتم حتبون هللا واإلميان وهؤالء

ن هذا هو أ ل علىتد اليت من كتاب هللا عليك يف معاجلة هؤالء ابحلكمة، واحللم، وإظهار النصوص
 هبذه الطريقة.الطريق السوي، يف األعراف ويف يونس ... 

لصف افقدت  إذا كوعلى كل حال، من احللم واألانة معاجلة هذه الشؤون قبل أن تكون، ولذل
ال  هم حبيثنفوس تكون هذه القواعد والتعامالت أصول موجودة يفالذي معك فعليك برتبية جيل 

 وقت الفنت. يتعدوهنا

 الرابعة  السمة

 .اجتماع الكلمة عند الفتن 

أمروَن أنهم ي لفتنُ من سمة السلف لمن درس منهجهم في القرن األول حين َكثَُر الخالُف، وَكثَُرِت ا

 باالجتماع، وينَهْوَن عن االفتراق. 

 َر أهُل العلم أن االجتماع نوعان: وقد قَرَّ 

 ( االجتماع في الدين. 1)

 ( واالجتماع على ولي األمر. 2)

 واالفتراق نوعان: 

 ( افتراق في الدين. 1)

 ( وافتراق في الجماعة. 2)



  لاالفنت وتقلب األحو الة مسات املؤمنني يف شرح رس 

 

19  

 

ِه َعلَْيُكْم إِْذ ُكنتُْم أَْعَداء  َواْذُكرُ  قُواِه َجِميع ا َواَل تَفَرَّ َواْعتَِصُموا بَِحْبِل اللَـّ}قال: جل وعال  وهللا وا نِْعَمَت اللَـّ

َن اَشفَا ُحْفرَ  تِِه إِْخَوان ا َوُكنتُْم َعلَىفَأَلََّف بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعمَ  هُ لَُكْم  ْنَهافَأَنقََذُكم ِم   لنَّارِ ٍة ِم  َكَذِلَك يُبَيِ ُن اللَـّ

  [.١0٣]آلِعمران:ِ{ ْم تَْهتَُدونَ آيَاتِِه لَعَلَّكُ 

 هذه األمة إلى ثالٍث َستفتِرقُ ))على االجتماع والجماعة بقوله:  حضَّ  صلى هللا عليه وسلم والنبيُّ 

 .( 1)((وسبعين فرقَة  كلُها في النار إال واحدة، قالوا: َمْن هي يا رسول هللا؟ قال: هي الَجَماعةُ 

ن مهللاُ األمَر  هوال   ى َمنْ قال أهُل العلم: معنى الجماعة هنا ما يشمل االجتماَع في الدين، واالجتماَع عل

 المسلمين. 

 .ىل هللاإفعل منسوب ال ،هللا (هوال  )من  :وحنن نعيد ونكرر

 ( 2)((الجماعةُ رحمة، والفُْرقَة عذاب)) :صلى هللا عليه وسلم وقال

 وهذا ظاهر بَي ِن في أن منهج األئمة الحرُص على الجماعة. 

لقول، اشر هذا إلى ن ما َحَصَل من التسارعحتى أنه لما ظهر القوُل بخلِق القرآن، وَحَصَل من الناس 

له:  -لجماعة لسنة وااهل وهو إماُم أ -ودعا إليه ولي األمِر في ذلك الزماِن، قال أحُد طالب اإلمام أحمَد 

مِر، أو ما هو عََل والة األى ما فَ ير إليغير هللا به ما فَعََل..؟ كأنه يش أال تََرى ما الناُس فيه؟ أال تقوُل قوال  

 هوٌر. مش

كْم اُكْم والدماَء، إيايَّ إ " ، وينفُض يََدْيِه شديدا، ويقول:ينهى عن ذلك -رحمه هللا  -فجعل اإلماُم أحمُد 

 ". والدماءَ 

 أصول يفأمر  ،ات هللانفي صفة من صف، لق القرآنخبَ قول  :يف الدين ، مسألةوهذا من شديد فقهه
اس هؤالء  أن محاعة إالس ملنهج أهل السنة واجلممتحم ،لشيخهيت هذا الطالب املتحمس وأي، العقيدة

 الءفهؤ  قابل بذلكذا مل يإ، تقيماعدهتم على الطريق املسترتيب األفكار ومسو  واألانةإذا مل يقابل ابحللم 
األمر ن أ مع !اء"الدمو إايكم  ،"إايكم والدماء :قال ؟محدأمام كان موقف األ  ذاما .الناس نيفتنو س
 .ونثار يح  ن ث  وم ةفرقالحدث تلو قاهلا س لكنه يعلم أن هذه الكلمة ،قوهلاي كلمةكان فيه إال   ما

ر من يعين ليس أم ،ابلعقيدةمر يتصل ، وهذا أإلنسان أن يكون شديد املالحظة لهعلى ا هوهذا فق
ال أ؟ بنوك الربوييةابل نتراهم يسمحو  نت اي شيخ أالأ :يعين أييت أحد يقول ات لنقول تنازل عنه.العملي

                                                           
(1 .  . من حديث معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه مط دار السال 650ابب شرح السنة(  -" يف )كتاب السنة  " سننه " يف " أبو داود أخرجه (
 .  . من حديث عوف بن مالك رضي هللا عنه ط دار السالم 574ابب افرتاق األمم(  -" يف )كتاب الفنت  " سننه " يف " ابن ماجه و
(2  .  -عنهما رضي هللا  -( من حديث النعمان بن بشري 390/  30" ) " مسنده " يف " أمحد قطعة من حديث أخرجه (
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ايكم والدماء م يفعلون هذ األمر لكن "إنعم نراه !ستفز  يَ  ؟لبالد املسلمني بدخول اخلمر نسمحو ي همترا
 !تتكلمون عنه يأعظم من املنكر الذيت خبراب عظيم يأصلحه ستح س يالذ ،إايكم والدماء"

 فهذا .علميف ال سخونالرا :ال من يعرف الشريعة ويعرف منهج السلفهذا الفقه ال يتكلم عنه إو 
على  مة أتيتكن احلكل ،بذ  ويف هذا عح  ،يف هذا سجنأنه مع  ،محدالفرق بني الشاب وبني اإلمام أ

   هؤالء الذين يعرفون ما هو احلق. لسنةأ

 ى منه من سْفكِ يُْخشَ  وع ماألنه يعلم أن شدة االفتراق تَُسب ُِب في النهاية االفتراَق في األبدان، ثم وق

  الدماء، أو منازعة في األمر.

ن جتارب إ .انمياإل لناسان نبث يف قلوب أ :ها هوكرات اليت يتكلمون عنها حل  وكل هذه املن
د يهم أحلعمهما وضعنا ف ذلك، يفوبذلنا جهودان  ممياهنم وتقواهإرضية الناس و إذا مل نغري أ :حولنا تقول

 إىلسفل يت من أأيء نابال عليه! ةبل هم سيقلبون الكف ،همعلين يقلب الكفة معه إميان ال يستطيع أ
 .على هللا لك الناس يف األ، لو تغري الناس يف األسفل يغرّي أعلى
م على ن نعز أل اجلهد بذل ،بذل اجلهد إلصالح القلوب :الدعاةو فيظ التح رسامدو  جدااملس فدور 

  .ن نعرف دورانجيب أ، وا ويسريوا يف منهج السلفن خيط  الناس أ
 ، لكن تصورية تسري يف الطريق الصحيحم  بناء أ تساعد على نسان لدورهد أن معرفة اإلفاملقصو 

ال تسأل عن خراب ف ،يرعاهم نأب ال يعرف دوره ، وأءهتتم ابلنش نال تعرف دورها أ مأ فيها أسرة
ما  ،نالقرآ اس العلم جيتمعون من أجل أن حيفظو تعليم النامسجد ل نفس الكالم على األم ة، العائلة!

ال تسيس املشاريع ، ةسيس مراكز الدعو ال تح  ،س املنابري  سَ ال تح ف هذا دورك ؟رآندوري هنا غري تعليم الق
، وهذا منا هذه هي احلياةإ ال، !؟الدين عن احلياةهل هذا فصل  وال تستخدم يف السياسة. ،ابد  أالدعوية 
1"قةايكم والفر "إ :صلى هللا عليه وسلم يقول والنيب، لدين، الزم نفهم هذا األمرات اتتطرد ملش . 

 

قوا أهل ال  أن  ما بينَهُ الكتاُب وكذلك السنةُ  اويتحتُم على األمة اإلسالمية أن تَِعَي تمام   اختلفوا، وكتاب تفر 

 ، ال لنقِص العلم عندهم، بل من البغي والتأويل. اوضرب بعُضهم بعض  

صل بسبب ق حيلتفر ا ،لملعا، والتفرق ليس لنقص ن عن التفرقو ن ابجلماعة ومنهي  و مور حنن مأ اذ  إ 
  .البغي والتأويل

 
                                                           

ِ( وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي.2165رواه الرتمذي )١ِ
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أََجٍل  إِلَى بِ كَ ةٌ َسبَقَْت ِمن رَّ َولَْواَل َكِلمَ   اْلِعْلُم بَْغي ا بَْينَُهمْ قُوا إاِلَّ ِمن بَْعِد َما َجاَءُهمُ َوَما تَفَرَّ : }قال هللا جل وعال

ى لَّقُِضَي بَْينَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن أُورِ  َسمًّ ْنهُ ُمرِ ثُوا اْلِكتَاَب ِمن بَْعِدِهْم لَِفي َشٍك  مُّ ِ[.١4ِ]الشورى:ِ {يبٍ  ِم 

، تصر لرأيهاه وانكب هو ر ذا ، يعين ال يبغي اإلنسان على أحد إال إنتصار للرأياالساسه والبغي أ
ن و املسلم  يصبحث ،لرأيهو ء له وحيمل الناس على الوال ،عل الوالء والرباء عليهله وجييغضب  يعتمد رأاي  

هذا  نو فيتحزب !و ضديي أنت معأجيمع الناس و رأيه يعتمد احلصول، وهذا متكرر يف  ،وأحزااب  ا ق  رَ ف  
 .نفكار فالألهنم يوافقون على أفالن ألن أفكارهم مع فالن وهذا حزب فالن حزب 

 

األمة من  في هذه بغضاءُ لماء في كتب العقائد: إن أعظم ما حصل به االفتراُق والفتُن والولذلك قال الع 

 شيئين: البغي، والتأويل. 

 .همءا يساند آرامب أتويل النصوص :التأويل
 

ح وقعِت رعي صحيشستند فإذا َحَصَل البغُي: بأن زاد الناُس على ما أذن به، أو َحَصَل التأويل بغير م

  .ياذُ باهلل تعالىلفتنة. والعا

ذا ه ،عما رأينا ربي قال: انفوز الحل سألوا الشيخ صا، ملا لربيع العريبابسالمي نقالابت العامل اإلامس وا 
 !كفارربيع لل

ني فيها يف متمكن نوااك  ماشياء تمكنهم من أل ؛ه ربيع اليهودأن حقيقةحداث سريى اتبع األ يوالذ
صل يف بالد وهذا ح !ن قبلمهلم  مل يكن ادور   نيلعبو و  فرقة إالما أن حتصل الفتنة وال ،يالزمن املاض

 كله  هذا، يما سبقيه ففموجودين  ونوامل يك اجود  ن و و ن موجوداآل هم، دواثئق والشواهاملسلمني ابل
 !يغتنم ذلك العدوفنفرتق و بتلى خنالف السنة فنح نا نجيعلك تفهم أ

 :الخامسة السمة

 .السمع والطاعة لوالة األمر

ِ األمر المسلم، أل مما طاعة أمر سمع والن الدل ْت عليه النصوُص وتظاهرْت لزوُم السمع والطاعة لولي 

 أهَل الجاهلية. صلى هللا عليه وسلم  عظيٌم، َخالََف به رسوُل هللا

مسائل اجلاهلية وصفاهتم من معناه أن  ؟ل اجلاهليةصلى هللا عليه وسلم أه معىن خالف به النيبما  
 مقتنعون ،عدم الرضا ابلقيادةكان ديدهنم   ،مرأال يقبلون بويل  ،بقائدال يقبلون  ،قبلون أبمريهنم ال يأ

غزو و  ،ابعض   وقتل بعضهم، فرتاق املعروفب هلم االفهذا سب   ،تالقيادا ن يقبلو وال ،رائهمآأبنفسهم و 
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نسان من الكالم جل اإلمور خيوعلى أ ةعلى انق ة سننيأربعتبقى  بينهماحلروب  وكانت، ابعضهم بعض  
 .هل اجلاهليةن مبخالفة أو وحنن ممدوح ،هل اجلاهليةأ هذا حالبد أن تعرف أن  ال !عنها

ن عىن أوامل، ميانإلوية اقذا كانت تقبله إ، و النفس إذا كانت ضعيفة اإلميان أتابه السمع والطاعة
 سلمهللا عليه و  صلى نيبال مر، إمنا ميتثل أاملؤمن ال ينظر إىل شخص من يسمع ويطيع وال يفكر يف حاله

 ابلسمع والطاعة.
 للسمع والطاعة: ناهناك مورد

، يل ه مصلحةفيء يشمرين بأألنه طيع أع و أمس ،ريدويوافق ما أ مر على هواييل األو  كونن يأ -1
 .هنا هوىالطاعة كون تف

ال و  ،هحال فتش يفأ ، فالطاعة هللطيع أفكر يف أين أمنا إ، ر عليفكر يف شخص من أتم  أال  نأ -2
  ه.طعن فيأل ينز  و يستفرته أيكشف عو  أو هر  أن أييت أحد فيهتك س   ابد  أقبل ، وال أتش يف ما يفعلهأف

1"مامه"أول نفاق املرء طعنه على أ :رضي هللا عنه بو الدرداءأ قال ن جهة أن أهل هذا نفاق مف ،
نت ال تطيعه أ، قبول الطاعة م عدمجاهليتهمن صفات  ةهل اجلاهلي، وأاهنم الطاعةمياإلميان من لوازم إ

 صلى هللا عليه وسلم.طاعة هلل ولرسوله  مناإلشخصه وال لفعله 
ذا تركت وإ، من اخلروج عليه عتمحن  و  ،ابملعصية ن تقوممن أ عتن  مر مبعصية مح أنه إذا أ ومعلوم
ن أنمتر قه أوليس من حمعصية هذه  ،ر النساء أبن ال حيتجنبنفرتض أنه أم ،ل على تركهاي  ح  املعصية فتَ 

لكن ليس ، ظالحَ ال نح  نناأ حنتجب حبيث ،ن خنرج ليال  أب، حنتال ال خنرجن تال أبماذا نفعل؟ حن، أبمره
، لكي ال تقع يف املعصيةتال حتذا كانت تعارض مصاحلك وإ يعين اترك املعصية ،عليه ن خنرجمن حقنا أ

 عصية.ري الناس بسبب أمره ابملن تثلكن ممنوع أن خترج عليه وممنوع أ
على اخلروج  ،قوال  ه رج عليختوال  ال خترج عليه فعال  و  ،ال تفعل املعصية، محد واضحأم ماإلموقف او  
 :يفعلو  قويل األمرويل 

 مظنون أهني ،اهنبو يكتو اس دافعها النتالكلمات اليت يهذه و  ،اثرات اليت تسمعهاهذه اإل: فالقويل 
 .هنم وخيالفون ويل أمرهموهم يف احلقيقة خيذلو  !املسلمني نبذلك ينصرو 
يساوي وهو هذا نوع من أنواع العصيان،  عصيان مدين، اخلروج السلمي اخلروج السلمي؟ ما معىن

 ؟!بدانممنوع فكيف ابخلروج ابأل ذا كان اخلروج ابللسانإف ،عدم الطاعة بلزوم كل شخص عملهو  ياجاهل

                                                           
 (.8959 شعب اإلميان )البيهقي يفِأخرجه١ِ
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احلجارة  !الفوضى تكفي ففي النهاية ،ملو مل حتأ ابدنك، محلت سالح  أن خترج بيعين اخلروج ابألبدان 
  ؟!اال تعترب سالح  أ وهنا يف اخلروج السلميقاليت يرتاش

 
 ، قال:ة وهي السمع والطاعة لوالة األمرالسمة اخلامس ىلإنعود 

ِ األمر المسلم، أل طاعة أمر سمع والن المما دل ْت عليه النصوُص وتظاهرْت لزوُم السمع والطاعة لولي 

 اهلية. أهَل الج صلى هللا عليه وسلم لََف به رسوُل هللاعظيٌم، َخا

في أوائل المسائل  "مسائل الجاهلية" يف -حمه هللار-وقد ذكره إمام الدعوة الشيُخ محمُد بُن عبِد الوهاب 

 مع التوحيد. 

 لونهنم ال يقبأو  ،لشركا :اهتمن من مسائل اجلاهلية وصفأذكر الشيخ  وائل املسائل اجلاهليةأيعين يف 
 .اجلماعة

 .. لجاهليةأهَل ا لى هللا عليه وسلمص وذكر التوحيد، والنهي عن الشرك فيما خالف به رسوُل هللا

 وذكَر االجتماَع، وعدَم االفتراِق.. 

 وذكر الطاعةَ. 

ا كان عليه أهُل ا ه وسلمصلى هللا علي وهذا أصل عظيم، نَقََل به النبي  ، ولهذا قال: لجاهليةِ األمةَ عمَّ

ِ(١ِ) ((ال تَْرِجعُوا بعِدي ُكفَّارا يَْضِرُب بعُضكم ِرقاَب بَْعض))

ىل إالعود  صود بهمق هنصغر لكاهلية وإن كان معناه الكفر األجل اإىلهنا مبعىن عودة  "اكفار  "
حنكم  حنن ال خلوارجيعين حىت ا، الكفر هنسان حكموليس كل صفة يف اجلاهلية جتعل اإل، اجلاهلية
 .ار  كفا  نو يعترب  مع ذلك الم قد ارتكبوا معصية عظيمة يف حق املسلم لكن نرى أهن بل ،بكفرهم

 ات. ن أعظم الواجب، بل ماشرع   وإذا كانت النهاية في أمٍر ما هو هذا فإن  سد  الذرائعِ الُموِصلَِة له واجبٌ 

ِ األمر في الوفاء بالعهد والميثاق فإذا أخذَ وينبغي على األمة ال ثاق بالعهد والمي  األمروليُّ  تسليُم لولي 

 بينه وبين غير المؤمنين من الكفار، أو المشركين؛ فإنه يتحتُم إمضاؤها؛ 

 علينا؟ بذا جيما ة،دعلى معاهاتفق مع مشركني أو كفار  ، ولو أنهويل األمرة علينا طاع يعين
 .هاؤ مضاإ

اْلعَْهَد  َوأَْوفُوا بِاْلعَْهِد إِنَّ  بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّهُ  بُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ َواَل تَْقرَ جل وعال قال: } ألن هللا

ِ.ِ[٣4]اإلسراء:ِِ{َكاَن َمْسئُوال  

                                                           
(1 َياَها  -تعاىل  -ابب قول هللا  -، ويف )كتاب الدايت  ابب اإلنصات للعلماء( -" يف )كتاب العلم  " صحيحه " يف " البخاري أخرجه ( : َوَمن  َأح 

 .  -من حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنهما  -. ط دار السالم  (237/  21،  286/  1انظر فتح الباري )ويف أماكن أخرى 



  لاالفنت وتقلب األحو الة مسات املؤمنني يف شرح رس 

 

24  

 

 :كثراألمر أ ولكي يظهر

ِه َوالَّ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجرُ } :جل وعالوقال  ِذيَن آَووا وا َوَجاَهُدوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِيِل اللَـّ

نََصرُ  ن َشْيٍء َحتَّىَوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَُهاِجرُ  بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض  ئِكَ أُولَـوا وَّ ن َواَليَتِِهم ِم   وا َما لَُكم ِم 

يثَاقٌ قَْوٍم بَ  إِالَّ َعلَى ْيُكُم النَّْصرُ وُكْم فِي الِد يِن فَعَلَ َوإِِن اْستَنَصرُ وا يَُهاِجرُ  هُ وَ  ْينَُكْم َوبَْينَُهم ِم  بَِما تَْعَملُوَن اللَـّ

ِ[.٧2ِنفال:]األِ{ بَِصيرٌ 

ڳ   ڳ  ڳڳ    گ  گ  گ  گ ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک چ قال هللا عز وجل 

ں   ڻ  ڻ   چ  تثناءسى االأتو  ،همن تنصرو أكم عليِچڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 .٧2األنفال:ِِ چ ِڻ  ڻ  ۀ

 كله.  وهذا االستثناء ال يخالف الوالَء والبراَء؛ ألن القرآن حق  

 قال ابن كثير رحمه هلل تعالى في تفسير هذه اآلية:  

ٍ علاٍل ديفي قت -إن استنصروكم وهم قوم- "إن استنصركم هؤالء األعراُب الذين لم يهاجروا ٍ ني  ى عدو 

 الدين في إخوانكم ألنهم نصُرهم، عليكم واجب فإنه ،لهم فانصروهم

 .أن تنصروهمصل املطلوب منكم األ

متكم، ذ فال تخِفروا -لى مدٍَّة إأي: مهادنة  -وكم على قوٍم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق إال أن يستنصر

 وال تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم ". 

 ملدينةن يف اوم مل يكاهلج اذ  ، إةمل يكونوا يف املدين يعين ن لكنهم مل يهاجرواو هؤالء مسلم يعين أوال  
ين لمني الذاملس ستنصروااهم فى على هؤالء املسلمني كفار حياربو أت ،عراب جالسني يف مكاهنما يف األمنإ

و أ هما الصائل عليكان هذ  ذاإ ، إاللكافر، إال فيه استثناءا ال عليهمذا صيف البالد عليكم إن تنصروهم إ
لى  ميان عإلم على اهم معك ا املؤمنني الذينن تنصرو أبينكم وبينه عهد فال حيق لكم هلم هذا احملارب 

 .فهذا ال خيالف الوالء والرباء ،افر بينكم وبينه عهدك

 ". -مارضي هللا عنه-عن ابن عباٍس وهذا مروي  " قال ابن كثير: 

 الُحَدْيبِيِة.  في صلح صلى هللا عليه وسلم وهذا ما فَعَلَهُ النبيُّ 

يهم، ومن رجعُه إلمن مكةَ من المسلمين فإنه يُ  يه وسلمصلى هللا عل كان في الصلح أن  َمْن أتى النبي

 ين. لمسلماَذَهَب من المسلمين من المدينة إلى مكةَ فإنَّ المشركين ال يَُردُّونَهُ إلى 

 هذا العهَد والميثاَق.  صلى هللا عليه وسلم وأمضى النبيُّ 

 يا رسول هللا ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال:  :صلى هللا عليه وسلم قال عمر رضي عنه للنبي
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نِي   ِ رسول، وأنا واثق بوعِد ))صلى هللا عليه وسلم  ة في ديننا؟ قال النبيبلى قال: فعالَم نقبُل الدَّ إني 

 . عليه الصالة والسالم( 1)((هللا

 عنه هبذه هللارضي  رن عمأ ث، ما خذله يف متابعة السنة وجل   هللا عز  و ،سبحان هللا يثق يف هللا
 له.هللا يغفر  صاحلة لعل عماال  الكلمة يعمل أ

شمل عموَم ها ما يقصد بيومسائُل الوالِء والبراِء عظيمة ومهمةٌ، فإذا تكلم فيها أحد من العلماء فإنه 

 ا؛ ألننا نستدل بالقرآن والسنة. أحكامه

ء ملتصلة ابلوالاحكام ألل اكخذ   ،هواك لرباء ال جتعل الوالء والرباء علىوا يعين ملا تتكلم عن الوالء
 .والرباء

ي ألهلها، بيرٍة هايا كوإن مسائَل الوالِء والبراِء، والخوَض في العهوِد والمكاتبات، وما يحصل من قض

 وليس لعامِة الناس. 

 مة. وليس من منهج الخطباء وأئمة الدعوة أن يتحدثوا في ذلك مع العا

 .هذا الطريق الصحيحليس 

وخضتم في مسائَل  " اِب:الوه قال اإلماُم الشيُخ عبُد اللطيِف بن عبِد الرحمِن بِن حسِن بِن محمِد بن عبدِ 

ايا، ونحو ل والهدألمواامن هذا الباب، كالكالم في المواالة، والمعاداة، والمصالحة، والمكاتبات، وبذل 

 ، عند البَوادي ونحوهم من الجفاة.ذلك، والحكُم بغير ما أنزل هللا

 !الم الناس وقالوا هلم هذا الك ن يفذهبوا خيطبو  

ال يَتك لَُّم فيها إال العلماُء من ذوي األلباب، وَمْن ُرِزَق الفْهَم عن هللا، وأوتي الحكمةَ وفصَل  

 .(2) اهـ " الخطابِ 

 .رة األمالعلماء وواليحناصح فيها هذه أمور وشؤون  ،مثل هذا ال تقوله للعوام يعين

ا بعدها:  -حمه هللا ر -كما قال قال :   أيض 

ٍة كل ِية، باب ُم في هذا الالال يجوز الك " والكالُم في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه، ومعرفِة أصوٍل عامَّ

 وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها. 

                                                           
(1 ،  ، واملصاحلة مع أهل احلرب ابب الشروط يف اجلهاد -" يف )كتاب الشروط  " صحيحه " يف " البخاري قطعة ابملعىن من حديث  طويل أورده (

 .  ( ط دار السالم453/  7( و )408 - 403/  5( انظر فتح الباري )وكتابة الشروط( و )كتاب املغازي
(2  .  11جمموع الرسائل ص (
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م  والخطِأ وعدللَّْبِس اه من باقعِ الخطاِب وتفاصيلِه يحُصُل فإن اإلجماَل واإلطالَق وعدَم العلم بمعرفة مو

 . لقرآناالفقه عن هللا ما يفِسُد األدياَن، ويُشتتُّ األذهاَن، ويحول بينها وبين فهم 

 قال ابن القيم في كافِيَته: 

 بيانِ  دونَ  واإلجمالُ  إطالقُ         ـفال يينِ ـــوالتب بالتفصيلِ  فعليك

 زمـــانِ  كلَّ  واآلراءَ  انــأذه      ـ    ال وَخبَّطا ودَ الوج هذا أفسدا قد

 . -رحمه تعالى- انتهى كالمه

دولة لدولةُ منذ الاامت به ةُ وقإنَّ فهَم منهج أئمِة الدعوة متكامٌل، واألخذَ به أخذ بما قامْت به هذه الدعو

 السعودية األولى من تحقيٍق لإلسالِم بفهٍم شامل للنصوص. 

 . لمس ائلاي هذه ألهِل الشأن من والِة األمِر، وأهل العلِم؛ ألن  هذا هو الحقُّ فترُك وهذا يُ 

لهذا !، وظيمِة؟الع لمسائلِ اهذه  والعامةُ ال يمكنهم فهَم التفصيِل والتبييِن في مسائَل أقلَّ من ذلك فكيَف في

لُوَن الكالَم في هذه المس بُد ع خُ يكما قال الش -ألن ذلك  ائل،لم يكن أئمة الدعوِة في خطبهم الموجودِة يُفَص ِ

ِ األمر وللناس: إنما هو أل-اللطيف   . هل العلم الذين يفتُوَن بموجِب ما يعلمون لولي 

املفروض أن  ،لعلماءوا مرمعاهدات مع الدول هذا شأن ويل األيعين املسائل اليت فيها مكاتبات و 
 ،مراصيل هذا األهلم تف علماءال يبني العامة أن يس من حقول ،هفتو يح يشاور العلماء ومن َث  ويل األمر 

 تكلم عن دولةو كنا نا ل، هذوالسنة الكتاب طريق لىسيسهم هذا عن يح ، إمنا يعنيهم أفهذا ال يعنيهم
هدات ذه املعاه ،اركفمع ال ن هلا عالقاتأبال أييت يطعن على الدولة ف حبذافريهسالم تطبق اإل

 .اءويل األمر والعلم واملكاتبات بني
يريدون  ،ل كذافع يف عهد عالنو  ،حد يقول لك يف عهد فالن فعل هذا مع اليهودعندما أييت أ

مر على األ ،يعنيك يالذ ءيال يف الشنت ليس عندك تفاصيلها فال تتكلم إأ، كل هذه األمور ان يطعنو أ
 يفليست  ءاألخطا كر هذهذ  فإن حىت لو وقعت أشياء من األخطاء ر عظيم خط، فرقة املسلمني خطر

ا. صاحل املسلمني  أبد 
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ِ



  لاالفنت وتقلب األحو الة مسات املؤمنني يف شرح رس 

 

28  

 

مِ  منِ ِللا ِِب س  ح  يمِ ِالرَّ ح  ِالرَّ

 .عنيه أمجوعلى آله وصحب حممداحلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان 
 اظه هللا عشر  احل حفيخ صقد ذكر الشو  ،زلنا يف رسالة مسات املؤمنني يف الفنت وتقلب األحوال ال

 .مسات مخس منهاتدارسنا  ،من السمات
 : اكانت السمة األوىل وهي املهمة جد  

 ستعجال.بتعاد عن الغضب واالاال
،  قلب العبديفلقيها ن يرة الشيطا، وأن هذه مجيف القرآن ويف السحنة اغضب كثري  ال وقد ورد ذم  

ه منع بم يوصف حكاالقضاء واحلكم حديث واضح ذكره البخاري يف كتاب األ ورد فيما خيص   اوأيض  
على بصرة  صريته،بعل اإلنسان تعمى القلب جت الغضب مجرة يفف ،أن يقضي وهو غضبانالقاضي من 

 .غشاوة
 يفطائش  اخللق من فإن العجول ،على الطيش من الصفات اليت تدل  فهي ستعجال صفة االأما 

كم تة واألرض يف س لسماواتلق اخملا خيربان يف كتابه أنه  وجل   ، وهللا عز  ةاحلكم، فححكمه ليس فيه ح 
 يعجل على هللا ال رب أن فيها خرب عن ستة أايم فيها خالسور اليت ستوى على العرش، غالباأايم ث 

 .هعجلة عباد

چ    چ     چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ :وتعاىل مثاله يف سورة يونس، أخرب سبحانه

  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ژ      ڈ   ڈ  ڎ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ

 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     چلسياق ث يف نفس ا ،[3:يونس]ِچکگ  گ    گ

  ڱ ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ک  

 ون فيهايك مة البد أنعلى الطيش، احل ك فاملقصود أن العجلة هذه تدل   [11:يونس] چڱ
يدل ل"قول: ية أايم  ست، وهلذا ملا تقرأ يف تفسري السعدي يف يعجل، احلكيم هو الذي العدم العجلة

، على مهل مر هللاأن أ يعرف العبادالبد أن أنه  ا، هذه املهمة جد  "خلقه على التمهل وحل كم أخرى
 ستعجال.األشياء البد أن يكون فيه عدم االفحىت يف حكمك على 

، وهبا يسرتشد اإلنسان يف حياته فال كمةعلى احل وهذه الصفة عدم العجلة كما اتفقنا تدل  
 ،ال على عملهو  ،وال على نفسه ،وال يستعجل يف احلكم على األحوال ،يستعجل يف احلكم على اخللق
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 ألننا عشنا سواي   ؛وال على املواقف حىت تتبني ،وال على والة األمر ،هم حوله وال على الناس الذين
ا كشف عن  وجل   ، حزان وهللا عز  ء ال يستحق الفرحيا فرحنا بش، ورأينالفرح، العجلة يف احلزنالعجلة يف 

 هنم ال يغضبون وال يتعجلون.الشر، ففي النهاية العجلة ليست مسة املؤمنني بل مساهتم أ
مة وهي ه الكلال هذقو يف اجتماع كبري  حيث ذكر هذه السماتوالشيخ ألنه يف عجالة من أمره  

 عاد عن الغضببتة االأدل ى إىل كل أصل وجنمع عليهمسات املؤمنني عند الفنت واملصائب"، مبعىن أنت"
الغضب   يغضب،الؤمن ، املمن ال يستعجل، املؤ هاجنمع عليه أدلة وننشر بالنسبة لنا فستعجال، واال

و كان شأن ل اصوص  خون الشؤ  املنهي عنه ليس يف شؤونك اخلاصة فقط إمنا الغضب املنهي عنه يف مجيع
  ،غضب ثالاث  تقال ال و  هعن النيب صلى هللا عليه وسلم هنىألن ملا ننهى عن الغضب  ا، حنن دائم  األمة

 نا أيتو ملهم د، و لقوايتحول إىل ا اما نظن أن الغضب أيض  و  ،كل تفكريان على مواقفنا اليت ختصنا
 ،ن الغضبينا عهنح ن حن ،يت خبرين الغضب ال أيإ لكن نقول: !عربون يقولون هذا آاثر غضب الشعبيو 

 أمران حببس النفس وبضبطها.
س، وأن  الناا بنيستعجال وننشرهعن اال ىستعجال، نبحث عن األدلة اليت تَنهاال كذلك صفة

أن أنفسهم شواء يف سري خب يتأيوأن الشيطان يلقيها يف قلب العبد، وأنه ما  ،العجلة هذه من الشيطان
 أو يف شأن غريهم.

 لة.لكن ننشرها عن طريق األد ،: أن ننشر السمة األوىلالفائدة األوىل إذن
 : أتيت السمة الثانية من مسات املؤمنني وهي 

 ين يف الُفتيا ودفعها اىل أهلها.التأ
 هدوات العلم أنعوا أما مجسهم عنديظنون أنف همألن كثري من ؛خياطب هبذا التأين طلبة العلم خاصةو 

ا ألة اليت فيهذه املسهثل مفنقول  !يف العلم يقول لك أان رأيي هلم أن يفتوا، وأيتيك واحد حَييب حيق
 ه.غري  حد أن يتكلم فيها بل يدفعها إىلدماء، مسألة فيها أحوال املسلمني ليس أل

كر أبو بلتعامل للشيخ سالة الك "ر ذأنيت أبدلة وينفعكم يف  اض  ماذا سنفعل هنا يف التأين يف الفتيا؟ أي 
 .تعاملوال ألن يف رسالة التعامل كالم كثري حول التسرع يف الفحتيا ،" رمحه هللازيد

 .السمة الثالثة : هي الرفق واألانة واحللم
بنفسه،  اهذا الرفق واألانة واحللم قحصد به أن املؤمن اآلن يف وقت األزمة يف وقت الفتنة يكون رفيق  و 
 ،ء خارج عن إرداهتايلنفس: عدم إرهاقها ابلتفكري يف شابلناس الذين حوله، وهللا أعلم الرفق اب اورفيق  
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 الفنت أنك ال تتكلم مبا ال طلب هلا النجاة، وطلب النجاة يفابنفسك و  اخارج عن قدرهتا، فكن رفيق  
 .الكالم فيما ال يعين هذا نوع من أنواع الظلم للنفس ،يعنيك
من منهم الناس الذين حولنا منهم من عنده محاس،  ،الرفق أبنفسنا ث الرفق ابلناس حولنا إذن أوال   

أن تكون  نوأن غريه خطأ، مثل هؤالء حيتاجو  عندهم مشاعر أنه صواب ،من التشبث برأيه ةعنده حال
يف مثل  اوخمالفة الرأي متوقع جد   ،الرفق ابلناس حىت لو خالفوك الرأي ،ال تستعجل عليهم ،اهبم رفيق  

أنت  ،يقولون ما عندك إحساسسيهامجوك، سهم  ،عظهم ،نصحهما ،هبم اكن رفيق  ف ،هذه األحوال
لكم النيب صلى هللا عليه وسلم  قل هلم أان عندي سحنة النيب صلى هللا عليه وسلم وأقول ،منفصل عن العامل

1ِذكْرَُكْم(( َوأَْخِمُلوا ، ُبُيوَتُكمْ  ))اْدُخُلواماذا قال يف مثل هذه األحوال ورد يف احلديث  ال  ،
 .ءيتنذكر وال تحذكر وال أي ش

 كلم يف الفنت،بدر يتاق النقل فيه يف رسالة للشيخ عبد الرز  ،ويف كالم مجيل للدكتور عبد الرزاق
 بتعر   ،نهعي هللا ن رضت فتنة عثماءملا جاحد الصحابة تصويره للفتنة وحال الناس فيها، ونقل عن أ

نة ن املديعبعيد  تعرب يعين خرج إىل األعراب، أخذ له شياه وأصبح يرعاهم ،يب وقاصأبن سعد 
 وكان له كالم طويل يف الفتنة واملوقف فيها. !واألحداث

رجوا إىل خل قوم تنة مث: الفالفتنة والناس فيها، فقاليف وصف نقل الشيخ عبد الرزاق كالم عنه 
يروا وال  طيعون أناآلن ال يست ،ثارت عليهم عاصفةف ،ريقهمسائرين يف ط -ةإىل صحراء رملي- اهلجري

يسار يف اجتاه ال يسريوا روا أنختااوقوم  ،ختاروا أن يسريوا جتاه اليمني َفض لواا، فقوم سبيال  يهتدون 
ل هكذا حتح  ،كانهم بقيي الذ ؟اتنكشف فنرى فنسري، من الذي جنََ  جلسوا يف مكاهنم قالوا وقوم ،َفض لوا

آلن ال ترى ا ،هاءراو ما  عاصفة ال نرى ،املشكلة وأنه علينا أن نكون يف حال من األانة، ال تستعجل
 لكن سيأيت احلال الذي ترى فيه احلقيقة.

لفتنة إذا أقبلت عرفها كل عامل، وإذا أدبرت ان فيما يتداول بني أهل العلم "وعلى كل حال كا 
؛ رفقك بنفسك ورفقك ار علمك انظر ملقدار رفقك وأتنيكعرفها كل جاهل"، أنت لكي تعرف مقد

هذه كلها صفات متصلة ببعضها،  ،وأييت بعدها احللم  التأين يف مواقفك وأمرك الناس أن يتأنوا. ،ابلناس
 ،أن ختمد ذكرك كذا املوقف ترى عقوهلم ال تدرك أن السحنة علياآلن يف ه ،التعامل مع الناساحللم يف 
احفظ من أحوال  ،احفظ من النصوص ،حبلمو هبدوء  عامل الناس ،أن العبادة هي املطلوبة ال تدرك

                                                           
 املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، قال ابن حجر إسناده حسن. 1
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حبيث أن هذه القواعد اليت جيب أن يعامل الناس هبا الفتنة تتسرب إىل  ،احفظ من التاريخ ،البالد
ألنك وعرفوا منهج السنة  وتعلموادرسوا طالبك وقد أن هؤالء  اال تعتمد أبد   ،ارويد   انفوسهم رويد  

 ، فالفتنة تفنت الناس.جتد ردود فعل وكلمات ال تتصور من هؤالء أحياان  
 معك رسنيد( س) دولة نم طالبات هناك أن افرتضي مثال   يعين ابحلدث، اتصاهلم أحياان   واملشكلة

 تكلمنوي معك   اشياتم سابق ا وكانوا األحداث، فيها صارت( س) ودولة واجلماعة، السنة أهل منهج
 ةبصور  للمسألة نينظر  أصبحن( س) يف احلدث صار ملا شيء، وكل ويدرسن ويسمعن وحيفظن ويتعلمن
 ملا فوكي يحزال أن وضاملفر  كان  هذا وأن كذلك  ليست املسألة وأن النصوص يف يشككن وبدأن خمتلفة،

 أو( س) لزا األحداث، دايةب يف نتكلم حنن ،!يصري أال املفروض كان  تقولون نأتتو  عنا الظلم هذا أزيل
 يف هنمأ -احلدث نشوة ببسب- فعلهم ردود كانت  ،!للسنة خمالفة هذه لكن بزواله فرحوا( ع) أو( ص)

 لزمكي اآلن أنت ائق،احلق تظهر ابتدأت الفقاعة هذه مخدت ملا ،!النصوص وسقطت السعادة، من غاية
 .تعاملهم وأنت حلم ذا تكون أن

 اآلن رسون،يد طالب حدث، عليه حصل(ص) ،(ص) يف لكن( س) يف ال اآلن احلدث أن افرتض
 .ةالسن تركوا ألهنم أتركهم وال أكلمهم، هبدوء خمالف، بكالم يتكلمون أصبحوا
 املوقف؟ جتاه مشاعران تكون أن جيب كيف  تبني   هل

سيتهموك  مألهن ،متوينان أقول لكم احلق حىت لو اهتاحللم واألانة هذا يستلزم منك أنك تقول أ
سلمني ماذا عر ابمل تشأنت ال تعرف تنصر األمة أو ابرد أو سليب ألنك عايش يف األمان وال ،اطبع  

مع  ويف التعامل ة نفسهالفتناذا أانة يف التعامل مع  ارفيق   افأنت كن حليم   ،وكل هذا الكالم حصل هلم
 املفتونني.الناس 

ات يوصل م عالقين هلعلى الواتس آب ممكن يوصل للناس الذ ناجلوال جتدي ي اآلن تفتحنيفتخيل
ال أبس  ،فةاملخال على أنك يف وسط حبر خضم كل الناس نابأللف رسالة وكلها مشاعر وإاثرات، تشعري

ري متصل ك أنك غنمجو هم على طول يها ،األلف هؤالء يرتسل هلم رسالة واحدة، وإن حصلت املهامجة
عن  دافعنيت تظلني أنتو  ،تتوقع أن يردوا هكذا ،الزم يف وسط هذه األحداث احللم واألانة ،ابلعامل

حلق لكن اعيوهنم باهم وهللا عز وجل أر  ،عن السنة عن رأي لنفسك أنت تدافعني السنة، ال تدافعني
 اسأل هللا أن يبصران.
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 جتماع الكلمة عند الفنت.االسمة الرابعة : 
 بد أن تعرفواناس، اليم النت ختمد ذكرك وجتتمع مع أهل السنة يف بذل اجلهد يف تعليعين عند الف 

من فتنة زوا إال يف ز ة ما بر فضلفكل الذين برزوا من العلماء بعد القرون امل ،أن زمن الفتنة هو زمن العلم
يف األندلس  حىت ،نةن فتما برزوا هؤالء إال يف زم ،من أشهرهم اإلمام أمحد ،ةمن أشهرهم ابن تيمي

 ،ن العلمة هو زمفتنفزمن ال ،العلماء الذين كان هلم سيط وظل سيطهم كان يف وقت أزمات األندلس
عرف أن يوشفقة  أانةوالذي يكون عنده حلم ورفق و  ،والسبب؟ أن الناس يكونوا حباجة أكثر للعلم

 هؤالء ما ينقذهم إال أن يعظموا هللا ويعظموا كتاب هللا ويعظموا نبيهم. 
 ،"!ينكمدلوا عن األحداث ملخصها "اشتغ ،شتغلوا بدينكماعن دينكم  نفبدل ما تشتغلو  

ستقبال رمضان اىل إمع اجلح  ستغالهلم للمواسم ملاذا هذا التاريخ عنوة من عندا نوأنتم تالحظو  اخصوص  
ن  وإ ،همعن دين لناسالقصة إشغال ا ه للثورات؟ ألن هي أصال  نإىل كما ذكران أمس احلج يستخدمو 
 سوله الذي ماوقال ر  هللا شتغال الناس بدينهم ؛ جتمعهم على قالاكانت اخلطة إشغال عن دينهم فالرد 

 ذي جيتمع فيهجدكم الا مسوهذ ،سأل هللا أن يعمر بالدان وبالد املسلمني ابألمن واإلميانأيف خالف، 
ب هللا آية من كتا ،سوج الناوخر  من كتاب هللا تشرحوهنا بني املغرب والعشاء، ما بني الرتاويح ةالناس، آي

م طهم إال بكالال ترب نتمأ ،يكون لكم مقاصد يف اختيار اآلايت ،عن األنبياء عن املرسلني عن من صرب
ا أصبحو  ،لدنياابشتغلني هم م ىل قلوهبم كالم هللا وكالم رسوله أصبحوا ماإوإذا دب  ،هللا وكالم رسوله

كون يالنار الذي  و زيته لتقوىلكن قلة الداينة وا ،البد أن يفلحومن يرجو لقاء هللا  ،لقاء هللا نيرجو 
 .الناس عن مثل هذا اهلرج وى ملا تبث يف نفوس الناس يتوقفالتق ،يف الفتنة

 السمة اخلامسة : السمع والطاعة لوالة األمر.
 حبيث الفنت مة عندالكل يعين اجتماع ،جتماعاملقصود به تتميم االوالسمع والطاعة لوالة األمر  

ال  ،يل أمرهمس على و اع الناجتماجتماع ث النوع الثاين من اال ،-على الدين-أمجع الناس على القرآن 
رض، وال أ ألن  ،ت حتصلر منكراشهأبن أح  ةكون يف زمن الفتنة أزيد الطني بلأكون يف زمن الفتنة حمح

 يفأن هذا فعل   أحداثوير يفتص وال مقاطع مثال  ! قوم أبرزهاأمدفونة يفعلها ويل األمر  تكون فيه أمور
 ،و توىلهالتني ل احلكختيار يف  ابال أواآلن أاين كان من توىل ما أن يتوىل ابلقوة  ،اتريخ ماضي

منه  الذي ينزع ،ه هو هللاي والالذ ،واله هللا، ابتالان به ،فيه أي إاثرة على من توىليكون املفروض ال ف
 ن أتقياء.أن نكون حن هملكن امل ،امللك هو هللا
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ين يتصور بة! يع مصيهللافاخلوف املطلق من غري  ،يف هذه املواقف يدخل يف األمر شرك أحياان  
ليس يل  !ةة التامسلطله ال تأصبح !أن هذا يستطيع أن يفعل ما شاء وقتما شاء كيفما شاء اإلنسان

ن إد ضعيف ا عبذهن أعندك مشاعر  إن كانهذا هو شرك اخلوف! لكن  ،ملجأ منه وال حامي يل منه
جل أن عزو  هللاسأل أو ستعيذ ابهلل من شره وشر أمثاله أوأان يل ملجأ  ،سلط علي سلط حبكمة هللا
 حال يفيصبحون ف لون يف خطر يف تعظيم شأن املتسلط، أن الناس يتحو  ،حيفظين وحيفظ ذرييت وهكذا

ملسلمني على كلمة ا  مجعأ ،رإذن ما املطلوب منا؟ السمع والطاعة لوالة األم ،من اخلوف من غري هللا
  .ابد  أث ما أثريهم على ويل االمر  ،الكتاب والسنة
دعي ا أنامرأة يف املسجد عندك كبرية وتقرأ القرآن ومع الناس ومع األحداث وتنصحيها  لو وجدت

ه دوران يف هذ أنأمس يف كتاب هللا ما يشهد وقد قرأان  ،ال تستهيين ،دعي للشباب ابهلدايةاللمسلمني، 

فما تغيب عنا هذه املفاهيم   1چڻ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ   ڱ  ڱچ الفتنة هو الدعاء 
 .يف احلياة وحجدانالعبادات اليت من أجلها  واألساسية 

تنا أبشخاص فح  ماإذا و  ،مامناأنفنت أبشخاص سمر األبويل  اما فحتن  إذا  ،الفنت جزء من أجزاء احلياة
ترب نهاية أنت خمن يف الها لكفهذه إن كانت فتنة عامة ما دخلنا في ،ولد نفنت بنقص ،نفنت مبالسأمامنا 

 ،ا أفعال هللاأفعالنا إمن القضية يستلالزم نتفق  ،فال جتعلوا املسألة تقتصر أبفعالنا (ماذا تعبد هللا فيها؟!)
 .وأنت مطلوب منك أن تعبد هللا مبا ينبغي

ڻ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ چ أمس قرأان 

2چۀ استنصرين وهو مثلي مسلم أنصره لكن هو  ،ان ال أسري على هوايأمتثل أمر، أمعناه أان  ،
إىل هذه الدرجة حنن نسري على ما  ،مسلم وأان بيين وبني الذي استنصرين عليه عهد أتوقف عند العهد

 يالذ تسمع صوته يناديك وأنت عاهدتأن يكون لك جار و  ،هني أنك تفعل هذا ليس ،أمران هللا
إمنا عليك أنت أن تفعل أو  ،أعينك ألن هللا أمرين أن ال أعينك اآلنأن عتدى عليه فتقول أان ال أقدر ا

ء فيه يإمنا كل ش،أحبث عن غريي مل يتفق مع هذا!، املسألة ليست جمرد مشاعر وال هي مسائل مطلقة
 عظم هللا.املسألة ليست هينة، وال يسري على الطريق إال من  ،قيد وفيه شرط حققه
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 أنيت اآلن اىل السمة السادسة: 

 :السمة السادسة

  .توقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا : } أن تُرعى قال هللا جل وعالإن  ألهل العلم في الكتاب والسنة منزلة  عظيمة  ال بد  

هُ لَُكمْ قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحوا فِي اْلَمَجاِلِس فَاْفسَ  هُ الَِّذيَن آَمنُوا َوإَِذا قِيَل انُشُزوا فَانُشُزوا يَرْ  ُحوا يَْفَسحِ اللَـّ فَعِ اللَـّ

 [. 11]المجادلة: {تَْعَملُوَن َخبِيرٌ ـهُ بَِما َواللَّ  َجاتٍ ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدرَ 

 فخصَّ أهل العلم عن سائر المؤمنين فقال: 

َواِب  َواأْلَْنعَاِم ُمخْ  } هَ َعِزيٌز ى اللَـّإِنََّما يَْخشَ  تَِلٌف أَْلَوانُهُ َكَذِلكَ َوِمَن النَّاِس َوالدَّ هَ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء إِنَّ اللَـّ

 ألنهم حين يتكلمون أو يُعَل ُِموَن فإنهم ينطلقون من الخشية.  [. 28]فاطر:  {َغفُورٌ 

 في كِر فأْفتَْوكَ هَل الذيَت أونحن مأموروَن بأن نقتدي بأهل العلم، وأن نرجَع إليهم، والذمة تبرأ إذا استفت

 يحقق مقاصَد الشريعة. ذلك بما 

 ن دليلني: الدييفنتهم وذكر يف مكا ،توقري العلماء ومعرفة مكانتهم يف الدين :السمة السادسة

    ىت  متخت    حتمب  ىب  يب  جت   چ  :: يف اجملادلة قوله تعاىلالدليل األول 

رفعهم  إذا .من علم ؟ ما معهمالسبب ،ن عن الذين آمنوا درجاتو الذين أوتوا العلم مرتفع ،چ يت
ناك من ا كان هال إذإحرتامهم هلذه الدرجة طاعة هلل، وال يصلح حال الناس ادرجة الواجب علينا 

، يعين إذا  "ا فسدواساوو تإذا "كما ورد يف كالم ابن مسعود   ،يقودهم يف دينهم ومن يقودهم يف دنياهم
فاهلل يرفع  ،هم عاملعند كان كلهم يف علمهم سواء فسدوا، فتساووا يف العلم املقصود أنه ما يف أحد

 وتوا العلم درجة على بقية الناس.أالذين 
يكون مرجع الناس كما  ، وأحياان  ويف كل بلد يف كل زمانللناس  امرجع   اأن جيعل أحد  من رمحة هللا 
يرفع بعض  وجل   فاهلل عز   ،"ال يفىت ومالك يف املدينة" "،ال يفىت وعطاء يف احلج"يف القرون األوىل 

عليك أن تزيل من قلبك احلسد وتزيل من قلبك احلقد وتزيل من قلبك مسائل اجلاهلية  ،رفعة العلماء
وهذا يقع بني  ،ألن فيه أمور متنع التسليم للعلماء من بني هذه األمور احلسد ،م هلؤالء العلماءتسل  ل

هذا الشيخ أو درس  فطالب العلم مثال يكون سأل ،الصغار وطلبة العلم أو طلبة العلم والعلماء الراسخني
أو أحد جاء سأل الشيخ الكبري أن فالن  اجافي   ام شأنه مع الشيخ أو رد عليه الشيخ رد  عنده ومل يستق
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يقول كذا وكذا يف درس من دروسه الشيخ يرد أن هذا كالم ابطل، أييت طالب العلم حيقد على الشيخ 
 فينشر فيمن حوله رفض هذا الراسخ من العلم.

هلذه  جو وهناك من ير  ة يف النفس جتعل الناس ميتنعون عن أخذ كالم العلماء،ففي أمراض كثري  
 اأحد   تكلمنيو  ملكةامل يف تدرسني أتتني ،هذا سعودي هذا مصري :من الرتوجيات يف األحقاد األحقاد،

 و مثال  أ ،لقبولابني فيصبح هذا حاجز بينهم و  !فيقول لك أنت دارسة يف السعودية عند املتشددين
ال تظنوه  ذا طبعا. وهوهكذا ن،و ها متسيبعن بلد أن أهل نيشهرو  ،نو عن بلد أن أهلها متعصب نيشهرو 

  قني أبمرين :املناف من ننو وما أييت اخلروج إال ملا يحعا ،من الصفحاصل  بل إال من دعاوى املنافقني
 .دينهموالة أمرهم من جهة وهم  ،بقطع الصلة بني العلماء وبني الناس .1
ا لدنيا حقد ملاهم يف ة أمر يعين يصري الناس مشاعرهم جتاه وال ،ني األمراء والناسوقطع الصلة ب .2

 ة.حقد، نزع للثقاعرهم جتاه والة أمرهم يف الدين مشويصري  ،يشاع عنهم
رج فتوى طالب علم وخت يت أنت أتوال ،يف الفتنة علينا توقري العلماء ومعرفة مكانتهم يف الدين إذ ا

 ،ذي تسمعهخللط الذا اهوبعدهم عن لم املعروفني برسوخهم وبعدهم عن السياسة عألحد الراسخني يف ال
ض أن هذا اء، نفرت لعلمالزم ننشر بني الناس احرتام ا ،وأتيت منه فتوى على خالف هواك فتطعن فيه

خطأ أي امل الذالع حنن اآلن سنرتك ،يف مسألة تتصل هبذه األحداث االعامل وقع يف خطأ وخصوص  
ل  ونك فالن يقو وا يسألزالالالناس  ،قرتب من السنة وعنده أدلتهايف العلم و  امن نراه راسخ  ونذهب إىل 

 النيب صلى هللا فق لسنةملواأنت عليك يف هذا املوقف أن تقول األقرب للصواب األظهر يف األدلة ا ،كذا
 ية.غري سو  نفسية خطأ هذا يعكسأألن الطعن فيمن  ؛خطأأدون الطعن فيمن  ،عليه وسلم قول فالن

 ،جةرفعهم در  وجل    عز  ن هللاأوعرفنا  ،من مسات املؤمن توقري العلماء ومعرفة مكانتهم يف الدين إذن 
أبهل  ان أبن نقتضيحنن أمر ، و فيهم اخلشية لعلم عن سائر الناس املؤمنني أنأهل ا خص   وجل   وأن هللا عز  

العلماء ف ،طأتواهم خان فكء حىت لو  يان بشستفتيناهم وأفتو اوذمتنا تربأ إذا  ،العلم أبن نرجع إليهم
عرف من هم يك أن تعل لكن ،ل الشأن هذا فال تفقد فيهم الثقةيكفيهم حتم   ا، عظيم  يتحملون شأان  

ة علماء الفتن يز بنيلك متمن أجل أن معرفة العلماء الراسخني جتع ،العلماء وعليك أن تعرف الراسخني
 وبني العلماء الرابنني.

 جاهلية. عمل ال لك منذين الطعُن في أهل العلم، وليس من الدين االنتقاُص من أقدارهم، بل فليس من الد
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ا هذا من ين إمنل الدنتقاص من قدر العلماء من عماال الطعن يف أهل العلم ليس من الدين وال
 عمل اجلاهلية.

هم سأحد يسي ليهمع ا خرجواملعىن أن اجلاهلية ترفض أن يسيسهم أحد ال يف دين وال يف دنيا، إذ 
ربوه ملا ه ورفضوه وحاجبوا منتع ،يف الدين أو يف الدنيا وإذا خرج عليهم أحد يسبهم يف الدين أو يف الدنيا

 .يف نفوسهم من جاهلية
وطلبة العلم  علماءلايف  الطعن ،حىت الكالم عن أهل البدع من ق بل أهل السنة ال يكون إال حلاجة

ابط وضح لنا ضم مجيل كال  حنن قرأان كالم الشيخ السعدي ،ر بقدرهاد  ث أن البدعة تق ليس من الدين،
قصد هبا اليت ي دعةوالب ،وضع شرطني: قال الشرك والبدعة ،أن املسألة ليست كما يتصورون الناس

عندي  ،اسفيت النقي أحأدىن من ذلك لو حصل فيه خالف ليس من  ،اا أكرب  املكفرة أو املفسقة فسق  
 ليسء يررت شمن عندي ما رأيت الدليل وقأان نظرت للمسألة  ،أي صوابرأي خطأ هو عنده ر 

أما طأ، خالرأي  ول هذاهذا واجب عليه يقف لو حط أين،، اصحيح   اهو نظر للدين وقرر شيئ   ا،صحيح  
 .ثإ ئان اخلطأ واجب، اهلجوم على املخطبي ،ال حيق لهف،  م علييتهج  

قوا من أن يفس  م دينهمن  الروافضأما  ،قريب أو خيالفك هومن الرفق واحللم واألانة مع من ديننا 
 حوهلم.

 قول أن هذا خطأأع أن ستطيأ ،فيه له عالقة برأي قاله وأان أخالفه ليس ،عالقيت به كإنسان أحرتمه
 بدون أن أتعدى عليه كشخص.

تماع يف جالسألة امة يف لت أقول لكم يف أحيان كثري ين الز أإال  ،املسألة واضحة يسرية احلمدهلل
خصية مع تجربة شر بميكون هو  ،ابألمور الشخصية رسالة الشيخ السعدي أن املسألة متصلة أحياان  

 مطلوب مين أين أحتمل إفرازاته.و أحد وفيها إفرازات 
قط فالف األنبياء خين من يع ،ءوكما قرأان يف رسالة الشيخ أن تضليل الغري هذا ال يكون إال لألنبيا 

مفسقة  كفرة أومدعة ب ،عندي رأي وأنت عندك رأي يف مسائل هذا ليس له عالقة أما أان ،ضالالهو 
 انتهى األمر. 

ون ةُ يريدلصحاباوقد قال أهل العلم كشيخ اإلسالم ابن تيمية، وشارح الطحاوية، وجماعةٌ: لم يكن 

 سعيِ الخوارجِ فيما بين األطراف.القتاَل، وإنما وجدوا أنفسهم يتقاتلون ب

تاريخ ا الرؤوأن يقعبرةَ من قصص السابقين، ووالخطباء وكل ِ طالب العلم أن يأخذوا ال وعلى األئمة

 بعناية تامة. 
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وأهل  ،لمهل العأن يف : فليس من الدين الطعيعين هو قبل قال؟ ملاذا أتى ابلكالم عن الصحابة
وقع القتال  م لكنيهعن فالطالعلم رؤوسهم وأعظمهم صحابة النيب صلى هللا عليه وسلم فليس من الدين 

فسهم نإمنا وجدوا  القتال يدوامل ير  يف أهل السنة واجلماعة الصحابة ةبينهم؟ كما يف شرح الشيخ ابن تيمي
عربة من قصص خذوا الن أيفعلى األئمة واخلطباء أ ،يتقاتلون حبيلة وفرية من اخلوارج كما هو معلوم

 ن.و ريئها بيتهمون هبا وهم من لفضالءينجر إليها ا االسابقني ويعرفوا أن هناك أمور  

 في الحث على االعتبار:  قال هللا جل وعال

ُوِلي اأْلَْلبَاِب َما َكاَن َحِديث ا يُْفتَرَ ْبرَ لَقَْد َكاَن فِي قََصِصِهْم عِ } تَْصِديَق الَِّذي بَْيَن يََدْيِه َوتَْفِصيَل ُكِل   ِكنى َولَـةٌ أِل 

 [. 111]يوسف: { ْحَمة  ِل قَْوٍم يُْؤِمنُونَ رَ َشْيٍء َوُهد ى وَ 

 يَعني: في قصِص األنبياء السالفين. وتاريُخ األمِم الخالية فيه عبرة. 

  .-عليهم ضوان هللار-كيفية حصول القتال بين الصحابة ومن أعظِم العبِر أن يُنظَر في 

 كيف حدثت الفتنة وما مبعثُها؟ 

ار بسببها ا. وقد ثتُْل عثمان رضي عنه كان بسبب النقمِة عليه في أمور المال، والوالية التي وال هقَ  -

 الخوارج فحصل ما حصَل. 

 قدو  ،ل والوالايتابملا تتصل يعين الوالايت اليت والها عثمان رضي هللا فهم أاثروا عليه بسبب أمور
 .بسببها اخلوارج فحصل ما حصل صار

لوا، على خ  حابة. نهج الصالف موإنما فعلوا ذلك بالتأويل، ولم يكونوا يكرهون الديَن، ولكنهم تأوَّ

ي علي رض ،وافرينابة متم الصحعتربوا كالم أهل العلم اخلوارج وكان بينهايعين املقصود أن هؤالء ما 
هم هم وأصبح عقلء كلؤالا هتركو  ،عمر كان كلهم متوافرين هللا عنه وكان يف ابن عباس وابن مسعود وابن

 م.أفسده يال  أتولوا أتو  ،أتولوا برغم أهنم مل يكونوا يكرهون الدين ،هم نعلى ما يقولو 

ٍ ومعاويةَ و  قتال لم يكن يريدانه. من ال -ضي هللا عنهمار-الذي َحَصل بين علي 

. ترد إ في ذلك، ولم -رضي هللا عنها-ودخلت عائشةُ   ال الصلحَّ

يف أمور هلا  نابلعلماء، قد يدخلو  ء الظن  يه األمثلة كلها؟ كأنه يقول ال تسملاذا يضرب هذ
 يف مواقف يعين جيد اإلنسان نفسه أحياان   ،ل يف احلكم على أهل العلمفال تتعج   ،مالبسات هللا هبا عليم

وهو ال  ،االناس يرونه منكر  و  ءيىل شإى عامل من العلماء ويحدع أييت مثال   ،أن يكون فيها امل يكن خمتار  
ه إىل حفل زفاف فيه منكرات مل يعرف أن هؤالء الناس عندهم نيدعو  مثال   ،يعلم بحعد هذه الدعوة

 نه!يتهمو سفالناس مباشرة  ،وجد عندهم منكرات فدخل سلم على أهله وخرجو فدخل  ،تامنكر 
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ما  وطلع ،لنزهةااكن يف ىل أحد األمإمى يتا أخذو  شيخ خرجلو  :كان أحد طلبة العلم يقول مثاال  
 حديقة يف مات فالان   أن   سيقولون؟ نهماذا سيقال ع ،التلفريك وماتث طاح  ،(التلفريكيسمى بـ)

  !ومات وكذا كذا  مركب من سقط ملهى،
ىل إمور ر األى ظاهن يتعد  أحد أ من حق  وليس  ،، وهو أمر موجودلتهمةل يف االتعج  املقصود ابملثل 

 .ظن!سوء ال يات!بواطن الن ااألمور إمنا أيض  يعين ال نتكلم حىت على ظواهر  ،طن النياتبوا
 ؤوا قر ام، يسقطه الفهذا اء العلممن ذا حصل خطأ إى عليهم، و وال نتعد  لعلماء ا رتمإذن علينا أن حن

ي ، إذا كان علوهناقصديصورة ال بإمنا دخلوا فيها الفتنة  ندو يري ال وأحياان   ،خيطئون ،نيتأولو  التاريخ،
 ؟!ومعاوية وعائشة دخلوا يف هذا وهم األفاضل فما الرأي فيمن بعدهم

 

 :السمة السابعة

 .االعتبار والعظة بتاريخ األمم السابقة

و ه ،ليهم األمورُ عشتبهْت ذين افأول ما يلجأ إليه الناُس ال ،َمن قرأ كتب التاريخ َوَجَد أن الفتَن إذا ظهرت

ِ.ِالعلِم، وسارعوا في ذلك، وهذا ما ال يحمدُ أن يطعنوا في أهِل 

ذا فيما سبق وه  ا عليهصارو  الذي يقرأ التاريخ يعرف أن املسارعة يف الطعن يف العلماء هذا أمر قد
 أمر حصل مع اخلوارج.

 وهذا ما َحَصَل من الخوارج مع علماء الصحابة. 

 لمنجنيق.. رمةُ باالمك رة، وُضِربَْت مكةُ وهذا ما َحَصَل من أهل البغي لما استُبيحِت المدينةُ المنو

 إلى غير ذلك مما َحَصَل في أزمنة كثيرة. 

 بن الزبري واألحداث اليت كان فيها نزاع.هذا يف عهد عبدهللا 
جتد أن تنة فصل حتا ل مأو  ،أنت عليك أن تقرأ التاريخ لرتى مست الناس هؤالء ،التقرير األول واضح

لومة خرى غري املععلومة أمن أتيين اآلتسو  !دوره أن يطعن يف أهل العلم فقنيمن املنا اكبري    اصف   هناك
 هذه.

 لذي يرى السيفَ ، وأن اي ِنٌ وقد طفحْت ُكتٌب الجرحِ والتعديِل في َمْن يرى السيَف في األمة. وهذا ظاهٌر ب

 .إليه ليه المسلموَن كيال يرجعوافي األمة يكون من وسيلته أن يطعَن في َمْن يرِجُع إ
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، فأنت لعلماءاطعن يف يقتال أهل القبلة ماذا يفعل؟ ويرى الذي يرى السيف يف األمة يرى الدم 
ماء من أجل لى العلء عترى يف كتب اجلرح والتعديل من يرى السيف يف األمة تراها طافحة بطعن هؤال

 أن ال يرجع.

َطعََن  نه َمنْ ألزم يطعن، وال  وال يلزم أن  كل َمْن طعن فإنه يرى السيف، ولكن يُحذر ممن رأى السيف

 فإنه يرى السيف، ألنه قد يطعُن لتأويٍل، وقد يطعُن لنقص في العلم، ونحو ذلك. 

 . رهمن يكف   ، فريى قتل كلهم التكفريؤ واخلوارج مبد ،يعين من اخلوارج: يرى السيف 
عن حيصل طتأول، و وحيصل طعن بسبب أنه ي ،بسبب أنه يرى السيفيف العلماء يعين حيصل طعن 
 يرى السيف. له شؤون ليس كل شؤونه هو أن فالطعن ،ألنه عنده جهل انقص

 يرى السيف أنه ال الراجح القولو يف املسلمني، نه يرى السيف أموىل ابن عباس  ةاهتموا عكرم ال:مث
ن يف يطعن شأنه أن ألنه م ؛هال  يرونه ليس أ ،هنجيرحو العلماء فهذا الذى اهتم هبذه التهمة  ،-وهللا أعلم-

ن رجل عن ع" :قوليكان   وطأامليف أول  ،كما يف املوطأ موطأ اإلمام مالك  ،فهو ليس مقبول ،العلماء
ية األمر أن يف هنا له قر  ، السبب أنه است"عن ابن عباس ةعن عكرم" :خر املوطأ يقولآيف  "،ابن عباس

ى السيف الذي ير  ألن ؟!ملاذا ه.نمباشرة وال يقبلو  جيرحونهالذي يرى السيف فال يرى السيف،  ةعكرم
من يشرتك يف و  ،كافر  فهو ومن رضي ابلكفر ،لذي يتعامل معه كافر، يكف ر احلاكم، وايطعن يف العلماء

 !!ما بقي أحد !مؤسسات الكافر فهو كافر
يف هلا ب تداو ليت جيمن العلوم ا وهو ،ءي خطري فوق املتصور، يستبيح كل شء خطرييالتكفري ش
 رسائل هناك، و ..(دماءىل الإاملسلمني  جير   التكفريالتكفري له ضوابط،  وز التكفري،ال جيزمن الفنت، )

 النشر.  مواطنيفصلح ت من أحسنها ما كتبه الشيخ الفوزان يف ضوابط التكفري، ،مجيلة يف التكفري
 

 :السمة الثامنة

 .عدم الركون إلى اإلعالم المغرض

 .عالم الذي وصفه املغرض يغرض بني الناساإل

 أما األمر الذي يتعلق باألحداث المعاصرِة فإن الجميع يتابعها 

 فيه؟  اآلن ماذا سنفعل فيما حنن ،مم السابقةبتاريخ األ عظت  اقال لك األول 

 . لصهيونياالمي والذي نخشاه أن نأنَس بما نسمُع، ويكون مصدُر هذا اإلعالِم أصحاَب اللوبي الع
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هلائلة يوصف ياته امكانإباللويب العاملي  !مثل املسحورين يعين اآلن اخلطر الذي خنافه أن نصبح
 .!أتكلها غصب عنك ،داث وأنت تصبح متسمم أبفكارهويعطيك أح ،األحداث

ر وآاث ،هنا عظمىأن عنها يعربو  مجاعات الضغط اليهودية يف الدول اليت :املقصود به ،تعبري أجنيب واللويب
ك متل ، العاملفيها يف عرتفون على العامل اإلسالمي، هذه مالضغط يف هذه الدول العظمى وإفرازاهتا تك

نه معرتف أملشكلة ا ،ةخر للماسونيممكن أن تكون الوجه اآل ،ودولة يف داخل دولة ،مال ومتلك سالح
 هبا، معرتف أن هذا اللويب الصهيوين.

 ومعلوم أن هذا ال يخدم قضايا األمِة، بل يخدم قضايا أعداء األمة. 

نا نا بصورة جتعلنيصفو  ؤالءهألن  !دم قضااي أعداء األمةختمة بل م ال ختدم قضااي األمتابعة اإلعال
 تصبح آمالنا هي اليت يريدوهنا هم. ،ما يريدونكنعيش  

َصدَِّق ِل الثقِة المُ ِل العدو بنقأفالتأثر بذلك والركوُن إلى اإلعالم، واإلقباُل عليه، وكأنه منقوٌل بالتواتر، 

 يس من منهج العقالء وال من طريق الفضالء. وهذا ل عن مثله. 

له وسائل كلكالم  اآلن ا؟ ما معىن جاء يف األخبار ،يعين يقول جاء يف التلفزيون أمس هذا اخلرب
ث ون من األحداأيخذ ،نذبو لون ويكأنت تكاد جتزم أهنم ميث   ،وأنتم تعرفون وسائل اإلعالم هذه ،الضغط

فالم أتيت أب ،ئقيةرة الواثجلزياحىت يتالعبون يف العقائد مما يذكر  ما يريدون وليس فقط يف األحداث إهنم
 نو أهنم يتقابل على ،دهك عنوطقوس الشر  ،!(احلج إىل قرب هود يف اليمن)واثئقية من بينها هذه األفالم 

 وهنا األسواق لعيد،اويوم عشرة شعبان  ،يف يوم تسعة شعبان وهنا وقفة) ،ملنطقة عندها نويصورو 
 .(!العراق ني يفاحلسني يف مصر واحلسو  ،خرهآهذا القرب ممتد من داخل املسجد إىل و  ،تنتعش

على أنه دين  ذا كلههتوعب املستمع الكرمي أو املتفرج الكرمي يتفرج ويس ،برامج مكثفة يغفل عنها
 .ستسلمذا ينبذل جهود أن حنافظ عليه ونطالب الدول أن حتميه وه نوهكذا يقولو  !وتراث

املفروض نتمشى و أماكن أثرية  ن، يقولو اممنوع الدخول فيهحماط عليها و مدائن صاحل يرون  مثال  
ر   أَلص َحاب  قال  -وسلم عليه هللا صلى-والنيب  !فيها  اْلَقْومِ  َهُؤلاَءِ  َعَلى َتْدُخُلوا ))لاَ  :احل  ج 

ِبينَ   أَنْ  َعَليِْهمْ  َتْدُخُلوا َفلاَ  بَاِكينَ  َتُكوُنوا َلمْ  َفإِنْ  بَاِكينَ  َتُكوُنوا أَنْ  إِلا   اْلُمَعذ 

1أََصابَُهْم!(( َما ِمْثلُ  ُيِصيبَُكمْ  ويفسد علينا  ،ر الواقع احلقيقيفسد علينا تصو  فاإلعالم يح  

                                                           
خحلحوا َمَساك َن ال ذ يَن ظَ  1  (7655َلمحوا أَنـ فحَسهحم  إ ال  َأن  َتكحونحوا اَبك نَي، "صحيح مسلم" )كتاب الزهد والرقائق، ابب الَ َتد 



  لاالفنت وتقلب األحو الة مسات املؤمنني يف شرح رس 

 

41  

 

واآلن ، ابطال  ا توصيف   لتوصيفه لألحداثال تستسلموا  ،تعرفوا اخلطر احلقيقي لإلعالم بد أنال ،عقائدان
 .ل احلديثةالوسائ يف التالعب االسهل جد   من

يتكلم  املذيعف ،كذاو يقولوا أن أهل السنة ضربوهم بكذا  أن نيريدو يف أحد اللقطات للروافض 
 .جدا ةسيطب ةكرب َ فَ  !لذي أمامه من أسفل أنه خفض الصوتيشري ل ث ،ظاهر وصوت الطلق

دعوةُ  ديديةتجوة الومعلوم أن منهج هذه البالد هو منهج أهل السنة والجماعة وهذا مادرجت عليه الدع

ة لم ، وهذه الدعو- رحم َمن آواه وَمن نصره وأيدهرحمه هللا و -اإلمام المصلح محمد بِن عبِد الوهَّاِب 

 تقم من فراغٍ، وإنما أُسست على الِفقِه في الكتاب والسنة. 

 من وقت اإلمام -وهلل الحمد  -فالِفْقهُ في هذه الدعوِة أن يؤَخَذ بكالِم علمائِها ومنهجهم، وهم متواصلون 

 المجدد إلى هذا الوقِت، نَقَلَهُ الحاضُر من الماضي بِفْقٍه وبصيرٍة. 

ال تستقبل  ،هنا نو و يطعنأ هنا نيطعنو ملا  ،حنن منهجنا واضح ليس على فراغ ،فال تتأثر ابإلعالم
 .يف املنهج اطعناهتم على أهنا طعن  

يحشعر  ،ملهاحناليت  لعقيدةلعدائية  اأفكار  أن اإلعالم املزيف يصنع   :ختصاركأن السمة الثامنة اب
تالعب به شاعر الذي يفزاز امل، استخواننا ابلنصرةإالناس أننا مبتابعتنا للسنة قد ختلينا عن واجبنا اجتاه 

 عالم جيعل التهمة للمنهج، يصري املنهج هو املتهم. اإل

 :السمة التاسعة

 .االلتزام بأمر اإلمام في الدعوة إلى الجهاد

 والدعوة إىل ،داجلها إىل الدعوة :أتيت يف وقت اخلروج ووقت الثورات امن املسائل اليت دائم   يعين
ه بد أن يكون لروط، اليق شحتقصالة والصيام واحلج، البد له من كال  ،اجلهاد هذا دين يدين اإلنسان به

 .يشروط ليكون الدعوة صحيحة، أنصحكم أن تدرسوا كتاب اجلهاد يف صحيح البخار 

 هللا هي العليا أمٌر نافذ شرعي.  لتكون كلمةُ  -جل  وعال  -الجهاَد في سبيل هللا إن 

ِنَ دلَّْت عليه النصوُص الكثيرةُ من الكتاِب والسنِة وأجمَع عليه سلُف األمة، ودُ   ب العقائِد.  في كتو 

 .بيه تالعس فلي ااجلهاد أمر أمران به شرع   ،نعم حنن ال ننكر هذا األمر وال نتهرب منه

لَتْ ام تفصيه أحكلكنَّ الجهاَد كغيِره من مسائِل هذا الديِن، له شروٌط، وأركاٌن، وواجباٌت، ول  في ليةٌ فُص ِ

ِ.ِكتِب الجهاِد وأبوابِِه، من ُكتُِب الِفْقِه، أو الكتِب المستقلةِ 

 ة.يليصوأركان وواجبات وله أحكام تفإذن اجلهاد من مسائل الدين له شروط  

 شروط.  س لهاوالزكاِة والصياِم والحجِ وسائر أحكام الشريعة ال يعني أنه لي فاألمر بالصالة
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ا تريد ذه األفعال كمهتفعل  أنك ملا أمران ابجلهاد كما أمران ابلصالة والصوم والزكاة، األمر ال يعين
يصلي ين من يع ،قوقهحب ت  سم إذا مل أتفعلها على شروطها وواجبتها وإال ال يكون هلا هذا االاأنت! 

لذي ا؟ صلى هول عننقهذا  ،ستكمل الركعاتا يصلي وما أو ،يصلي بدون وضوء ، أوعلى غري القبلة
الشباب  يتهور نلاهرة ظلو كانت هذه القاعدة  ،؟ الاأمسيه جماهد   هل دون أن أييت ابلشروطجاهد ب

 .هذا التهور الذي هم فيه

 . و وليُّ األمرِ لجهاد هاإلى   شروِطِه: أن الذي يدعووإذا كان األمُر كذلك فإنَّ أوَل أحكاِم الجهاِد وأولَ 

 .الذي يدعو إىل اجلهاد الزم يكون ويل أمر املسلمني

 على ولي األمر بالدعوة إلى الجهاد. يفتئتوا وليس ألحٍد من الناس أن 

مهم حلدعوة رئمة اأوهذا ظاهر بدليله من القرآن والسنة، ومن إجماع أهل السنة والجماعة، ومن كالم 

 . و فاجرأوإجماُع أهل السنة والجماعة على أن الجهاَد ماٍض مع كل إمام بر   هللا تعالى.

 يعني أنه ال بد  للجهاد من رايٍة تحت إماٍم يُْسَمُع له ويطاُع، ويكوُن له األمُر.  " مع كل ِ إمام " وقولهم:

مَ  يعين البد للجهاد من راية .وايتعد  أي يفتئتوا   عين ال ي، مرح ألويكونح له ا ه ويطاعح،لعح حتت إمام  يحس 
 إىل يدعو ،د اجلهامام يفإلكن الزم يكون يل  ،مستقيم أو غري مستقيم ،فاجر أويهمين اإلمام هذا بر 

 اد.ىن اجلهه يبما حتقق يل الركن الذي علي للجهاد اما دع ،علي طاعته يف اجلهاد ،جلهادا
 :ن اعندي مسألت

ب ر لن هن اجلهاد ني،سلمامل جلهاد معترب عندا ،إىل يوم القيامة اد ماض  وىل:  أن اجلهلة األأاملس
كون يبد أن ال ؟!رلكن كيف يكون جهاد بدون ويل األم ،هذا كله واضح ،اجلهاد مطلب شرعي ،منه

فيها واقعة  ليت أنتااقعة هذه الو ألننا نقول  ،قت الفتنة امخد ذكركوشروط، وكيف نقول يف و له أركان 
 .هذا الشرط  يتحققن ث ملم ،ىل اجلهادإمر دعا أويل  ال يوجدنه إما أل :حد سببنيجلهاد ألتدخلك يف ا

 تنة داخلية الفذا صارت وإ ،إمنا موقف فتنة داخلية ،: هذا املوقف ليس موقف جهاد عدوأو األمر الثاين
هذا و  ،نح له األمرويكو ، يطاعح َمعح له و حتت إمام  يحس   ميكن أن أقول أن هذا جهاد. البد للجهاد من راية

 هذه نصوص شرعية حتكم علينا. ،ليس رأاي  

ُهوهَ  :ومما يدلُّ على ذلك بِهُ في وقت يَُشا الناِس  ا إلىقوُل َجْمعٍ من مشايخ الدعوة في نصيحٍة عامٍة َوجَّ

 هذا الوقت. 

 الشيُخ عبُد هللاتيٍق، وعبِن  منهم الشيُخ محمُد بُن عبد ِاللطيِف بِن عبد ِالرحمِن، والشيُخ سعُد بُن حمدِ 

، والشيُخ عمُر بُن سليٍم، والشيُخ محمُد بُن إبراهيَم.   العنقريُّ
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 وا ما نصهُ: مر، قالي األذكروا في نصيحتهم بعد سياِق النصوِص الدالَِّة على وجوِب السمعِ والطاعِة لول

العلماِء المحققيَن في وجوِب السمعِ " وإذا فُهم ما تقدَم من النصوِص القرآنيِة واألحاديِث النبويِة وكالِم 

ِ األمِر، وتحريِم مناَزعتِه، والخروجِ عليه، أن  المصالَح الدينيةَ والدنيويةَ ال انتظاَم لها إال  والطاعِة لولي 

ِ األمِر واالفتئاِت عليه بغزٍو، أو بغيره معصية  باإلمامِة والجماعِة، تبين  أن  الخروَج عن طاعِة ولي 

 .( 1)ا عليِه أهُل السنِة والجماعِة" ورسوله، ومخالفة لموُمشاقًّة هلل

 جهاد. َد اإلذِن بالكوُن بعيبما  وهذا منهج متكامٌل يجب علينا أن نرعاه؛ ألنَّ أهَل العلِم ووالةَ األمِر أدرى

 نعْم، ولكْن ما الذي يكون بعده؟ليس األمُر أن تقول: 

 ن بعده؟: ال، ولكن ما الذي يكووليس األمُر أن تقولَ 

ن العدة د ؟ أيجلهاابعد  يعين ليس األمر فقط أن أقول أجاهد أو ال أجاهد، األمر ماذا يكون
أيمرون؟  ن؟  ومنودو ىل من يعإ؟ وماهي  اخلطة؟ وأين الذي يقود ؟ وكيف يعودون هؤالء؟ و والعتاد
ثقة أن  ندانع زم يصريال ،منيما أمر إال مبا يصلح املسلهللا أن يل كثرية علينا أن نتعلمها ونثق تفاص

كون عنده يي هذا تكفري ال ،ةيصبح شهو  حىت القتال أحياان   ،أهواء وشهواتالدين متكامل ليست جمرد 
 شهوة القتل، فاملطلوب أن متتثل أبمر الشريعة.

 وهذا إنما يُراعى فيه درء المفاسد، وتحصيل المصالح. كما جاء في الشريعة. 

ه ذهبلو املسألة  ليس املقصود أن ال أتعب نفسي، ،العيشبقى يف رغد من أليس املقصود أن 
 نو العباد يراتحلبالد و ا !ر؟كل هؤالء الثائرين يفتح هلم الطريق ويقول هلم اذهبوا ماذا سيخسفالصورة 

ر ويل األم عنق هم يفؤ اق دمعل  ا على هؤالء، هؤالء تح احلقيقة حفاظ   ،احلقيقة ليست هكذايف لكن  !منكم
 ،يتهرع عيرتح واس   حملافظةمور ابمأويل األمر  هبا، الطريق الذي مل أيمر الشرعن يسريوا يف إذا مسح هلم أب

 ،منياملسل ذن ينفعكون اإليما  وقت اوأيذنو  ،االثنني عليهم أن يعتنوا ابلرعيةف ،كذلكوويل األمر الديين  
يد أن ر يملا اإلنسان -ع دفوهناك فرق بني قتال ال ،يكون اإلذن ال ينفع املؤمنني وال أيذنوا وقت ما

 . ال، على حسب الوضع واحلىل نشر الدينإخيرج لقتال املسلمني و أن أو  ،-يدفع

 السمة العاشرة

 .سالمة ألسنتنا من الطعن في الصحابة رضي هللا عنهم

 لم. إن من عقيدتنا سالمةُ ألسنتنا من النيِل في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وس

 بنا غلٌّ للذين آمنوا. وأن ال يكوَن في قلو

                                                           
(1  .  (291/  7" ) " الدرر السنية (
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ْخَوانِ  بَّنَا اْغِفرْ َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن رَ } :قال هللا عز وجل يَماِن َواَل نَا الَِّذيَن َسبَقُونَا بِالَنَا َوإِلِ إْلِ

 . [10]الحشر:   {ِحيمٌ ُءوٌف رَّ نَا إِنََّك رَ بَّ تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ِغالًّ ِل لَِّذيَن آَمنُوا رَ 

ال تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحَدكم أنفَق مثَل أُحد )) :وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم

 .( 1)((َغ ُمدَّ أحِدِهْم وال نَِصيفَهذهبا ما بَلَ 

ليه وسلم عى هللا بي صل: " إذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النحمد البَْربَهاريُّ رحمه هللاأبو م قال

 فاعلم أنه صاحب هوى، 

ص النصو  نتهي مننملا  ،علم أنه صاحب هوىيح  صلى هللا عليه وسلمصحابة النيب  يفمن يطعن 
 .لفتنةابنذكر ما عالقة الصحابة س

 :وقال صلى هللا عليه وسلم ،(2)((إذا ذِكَر أصحابي فأمسكوا))وسلم  لقول رسول هللا صلى هللا عليه

ْث بشيء من زللهم وال َخبَِرهم وم (3)((اذروا أصحابي، وال تقولوا فيهم إال خير  )) ا غاب عنك وال تَُحد ِ

ُث به، فإنه ال يَْسلَُم قلبك  إن سمعته...". علمه، وال تسمْعه من أحٍد يَُحد ِ

 .(4)"أحدا من أمهات المسلمين إال بخيروال تَْذُكْر " :-رحمه هللا-ثم قال 

": هبد  حيحَد  ثح من أح سمع هوال حتحَد  ث  بشيء من زللهم وال َخرَب هم وما غاب عنك علمه، وال ت"
 .ال تتحدث وال تسمع من أحد يتحدث نتيعين أ

 اننك أنتم متنعو ليقول   أحد؟ ملا أييتالناس ابلفنت اليت يدخل فيها الصحابة وموقفنا منهم ةما عالق
تسمع من  وال ،همزلل ء منيث بش تتكلم يف الصحابة وال حتد  نقول ال !؟اخلروج لكن احلسني خرج من
 وى.هت صاحب م فأنأصحاب النيب صلى هللا عليه وسل وإذا طعنت يف ،نه ال يسلم قلبكإثك فحيد  

تفاصيلها وال عندهم مالبساهتا وال  نكيف حدثت وال يعرفو   نال جيعلوا األحداث اليت ال يفهمو ف
والنوع الثالث  ،خطأ يف فهمهأوالنوع الثاين  ،بعضها وهو قليل جدا سانيد صح  أمنا نقلت إو  ،الدوافع هلا

أكاذيب، ث هناك نوع  منا هو إقل فيما شجر بني الصحابة غالب ما نح  فإذن سرتى ،أكاذيب اترخيية
 ،ألهنم بشر وقع بينهم خالف نعذرو ع الثالث وهو قليل وأصحابه يح حصل خطأ يف فهمه ملا نقل، والنو 

أبفعاهلم على تسهيل  وال تستدل  أنت ال تعرفه،  ءالصحابة وال جتعلهم شاهد على شي فإذن ال تتكلم يف
                                                           

(1 ابب  -"صحيحه" يف )كتاب فضائل الصحابة  . و"مسلم" يف (195/  4"صحيحه" يف )كتاب فضائل أصحاب النيب( ) "البخاري" يف أخرجه (
 .  ( واللفظ ملسلم1967/  4سعيد اخلدري)حترمي سب الصحابة رضي هللا عنهم( من حديث أيب 

(2  .  . . " " الطرباين : ورواه . وفيه " رضي عنه " عبد هللا بن مسعود ( من حديث202/ 7" ) " جممع الزوائد ذحكر يف (
(3  .  " " اتريخ دمشق " يف " ابن عساكر أورده (
(4  .  (36،  35/ 2" ) " طبقات احلنابلة من (
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ال تسهل على نفسك الفتنة أبن تقول الصحابة فعلوا، يعين حنن جنعل الكالم عن  ،يكالفتنة عل
يقرأ ما حدث بني الصحابة بصورة سليمة  ،ه العامل الفطنؤ يما شجر بينهم مثل احملرمات، يقر الصحابة وف

 حيرر احلقائق اليت حصلت. ،خالية من األهواء

 ه. تهت إليما ان في مبادئ األمور، وكيف صارت إلىوال بد أن نقرأَ التاريخ بَِرِوي ة وأن ننظَر 

عل الناس أن الجيو  ،ةان عن حكم يف الكالم بني ما شجر بني الصحابءوهلذا البد أن منلي أبنا
 ماشجر بني الصحابة وسيلة إليهم.

 .الف ،سمحمل يا إذ ،يجوزف ،ويل األمر مسح أن جناهد أبموالنا؟ مادام مسح ن:يسألو  أحياان  
 

  الخاتمة

  صل باالفتراق.ا ال يحمشر ِ إن االتفاَق على اجتماع الكلمة يحصُل به من االجتماع وتحصيل الديِن، ورد ِ ال

 .هذا يف نقاش رسالة الشيخ السعدي شبعناأوحنن كنا قد  

لديِن وإنَّ ترَك ما يُِريُب اإلنساَن إلى ما ال يريبُه أصل أصيل كما في واحٍد من األحاديث التي عليها مداُر ا

 .( 1)((دع َما يُِريبك إلَى ما الَ يُِريبك))وهو: 

 : ن من األصولاعندي أمر  اإذ   
 .جتماع االاألول: 

 الثاين: دع ما يريبك إىل ما ال يريبك.
يل الدين  مة وحتصلكلا ء اجتماعيأول ش ،أان أرسل رسائل للناس ،أان أعامل الناس ،اآلن أان خطيب

 . يريبك ما الء الثاين دع ما يريبك اىليالش  .هذا أوال   ،فرتاق أمر مهم  اال ورد   ،مهم

 الشرعِ.  موافقةِ وحكمِة في كل حاٍل، وأن نحرَص على التوازِن وال أن نلتزم بتقوى هللا جل وعال  وعلينا

ال  ،كله ال يكون إال مبوافقة الشرع  وهذا ،واحلكمة ،حنرص على التوازن ،نتقي :هذه ثالثة أمور
صلك رسالة إاثرة فتنفعل معها مبشاعرك وال تعرف ما احلكم الشرعي يف إاثرة تنقلها، ال تصلك رسالة ت

ن و يف الشارع وأنتم جالس مثال )الناس يقتلون ،وال تعرف ما هو دوران احلقيقي هلذا املوقف ،هذه اإلاثرة
أنت وهل  !(أتكلون وتشربونجتلسون هنا وحيصل هلم كذا وأنتم إخوانكم يف كذا وكذا  !يف بيوتكم

                                                           

(1 " يف )كتاب األشربة  " سننه " يف " النسائي . و (2518: حسن صحيح برقم ) " يف )كتاب صفة القيامة( وقال " سننه " يف " الرتمذي ( أخرجه
 .  . من حديث احلسن بن علي رضي هللا عنهما (329/  8ابب احلث على ترك الشبهات( ) -
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املسلمني، أعامل املسلمني أبن  به نعامل الذيالطريق هو : ليس هذا اثنيا ؟تشاركنا يف األكل والشرب
ء، وكما مر معنا أمس أن يما أشعرهم أنكم لستم بش ،إخواهنم هلم كيف يفعلون من أجل أن يساعدوأد

أول خطوة لتحرير القدس هي أن تسقط العاصمة كذا  :ني لدرجة أنه كان يقولهناك من حرض املسلم
يعين إذا قتلتم ويل األمر يف هذا املكان  ،وهي العاصمة اآلمنة املستقر أهلها !من عواصم العامل اإلسالمي

 .ء عجيبيهذا ش اطبع   هذا سيفتح لكم القدس! ستأخذوا برتوهلم لتفتحوا القدس.
وتصرف  ،س هناكهو جالملكان كذا وكذا و  واخرجا للناس يف بريطانيا ويقول أحدهم مقيم :مثال  

 نفو فار يصر د الكلعرب وأنت جالس عنتكلمين عن الكفار وإخراجهم من جزيرة ا! عليه بريطانيا
الباقي سهم و ب رمييهو  ،هذا األمر ناملشكلة الناس الذين يتداولو  ،عليك؟! تالعب بعقول الناس

 هذا السهم على بالد املسلمني. نولو يف مقتل وحي نيصبحو 
شرع، نكون فقة المبوا حنرص على التقوى والتوازن واحلكمة، وهذا كله ال يكون إال أناملقصود 

جتعلهم وهم  ماتب كللشباخناف أن يقول ا ،خناف من هللا ،حكماء نضع األمور يف مواطنها، نتقي هللا
 يف حرية من شأهنم.ال يفكرون 

د تكلم أحكان ي  ،تيف اململكة اليت حصلت فيها التفجريات أول ما حصل ــه1423ويف أحداث  
هم مجعوا يف فأسئلة  موعةجميف التفجريات، فيقول أان أجبتهم على  خرج طالبه طلبة العلم الكبار الذي

 المي ابلنسبةكا بحعد  مورت تصعقلهم هذا املنهج، يقول ملا رأيت آاثر التفجري ووقوع الدماء واألشالء 
 م!هل

هؤالء أنت ترشدهم  ،خوف من هللاهناك يكون أن  فال بد ،ما كان يتصور أن هكذا سيكون
 ن حبماسهموال تسته، ن مبكانك هلمفال تسته ،خيرجون عازمني ،تقول هلم كلمة تصبح هلم مبثابة الدين

تفقنا أن يف ا وكما ،ء الكثرييون عندان من التوازن واحلكمة الشالزم يك ،الزم خناف هللا ،نضبطاملغري 
 اْلِفْتَنةِ  أَوِ  اْلَهْرِج، ِفي بَاَدة  ع))وقت الفتنة النيب صلى هللا عليه وسلم أرشدان ماذا نفعل 

1((إَِلي   كَِهْجرَةٍ  رهم الناس يف النهاية سيدخلون قبو  ،الناس ما هم حمتاجني منا أن نحسيس هلم حياهتم، 
 .الدنيا ليستمهم.  القصة هو دوران يف أن نعل وحدهم الذي يؤنسهم يف قبورهم

                                                           
 املعجم الكبري للطرباين، قال األلباين: صحيح. 1
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ثل نه لو فعلنا مصر ديان جل  و  هللا عز   ،الدين هو املهم  ،محل هم الكالم ،التقوى ،اخلوف من هللا 
رجنا هللا تنة إىل أن خيعلنا فنا ال جتدعوا رباكما أمر بين اسرائيل وهم يف مصر توكلوا   وجل   عز  مران هللا أما 

 خمالف لسنة النيب صلى هللا عليه وسلم.لكن ال نسري على منهج  ،من األزمة
تفقنا اما كواقف،  ه امليف هذ قليل احللم ،الفنت تطيش العقولملا تتأيت األزمات و على كل حال  
أن عك م دوري أان ،"ة يف أماكن الدين"ال للسياسة يف أماكن العلم، ال للسياس :قاعدة علىأمس 

ما ك  ،..(عن الواقأنت تفصل نفسك ع ،تتكلمن أأنت ما تريد  ،أنت جبان)يقول لك  ،أعلمك دينك
قال و رسوله   وقالليس عندي إال قال هللا ،وخذ ما تريده من غريي ،تعلم الدينتعال أنت تريد، 

 ن هللاإ :ول لهأق ،زقير يأخذ سهذا  :عندما يقولو  ،ه وصفاتهئأعلمه عن هللا وأمسا العرفان. الصحابة أويل
 تهل عقيدتكون جيي أن غري هللا، إىلف من ال خت :نقول له ،من هذاأان أخاف  :ملا يقول ،هو الرزاق

وال ميوت  ،ذن هللارض إبوالنبت يف األ ،املطر من السماء ،يكشف عنا الغمةس وجل   هلل عز  فا ،سليمة
وهذه  ،نعهماقهم وميأرز  حيكم على البشر من نفسهم أن هناك منأإال أن الناس يومهون  ،االناس جياع  

 ما كانت يف اخلارج تكون يف الداخل.ات إذا ءبال

 وأن نبرئ ذمتنا في موافقِة منهجِ السلِف الصالحِ. 

 .الذمة هنا أن توافق السلف الصاحلبراءة 

 وال تتأثَّْر فيما إذا لم يوافِْقَك الكثيروَن ممن يريدون الحماس

بل أن ندخل لسنة قأهل ا هلل أننا عحلمنا منهج ترى األزمة خطرية واحلمد ،ابذل جهدك ،ال تتأثر
دخل نصواب قبل أن ا هو النا مأن هللا عرف اعظيم   وهللا كلما نتذكره نثين على هللا ثناء  وهذا  ،الفتنة
 علينا. وجل   ز   علكن فضل هللا ،كنا نتخبط مع املتخبطني  أننا ما ،هذه من عطااي هللا ،الفتنة

الح ديِ السلف الصلسنة وهاب واصالحِ؛ ألنَّ في الكتولكن ال بدَّ أن تقوَل ما عليه منهُج األئمِة والسلِف ال

 نجاة  عند حلول الفتن. 

 .لن تنجو إال إذا سرت على منهج السلف  ،الزم نثق يف هذه القضية

يجعلنا   والغل ، وأنن الغش ِ موبَنا جل وعال أسأُل أن يوف َِق الجميَع إلى ما فيه رضاه، وأن يَُخل َِص قلوهللا َ 

 نه. عأرضى والةَ للمؤمنين، والمعاداةَ للكافرين، وأن يجعلنا ممن رضي عنه، ممن يحقق الموا

هذا أكثر ما يضغط حول ماذا؟ هل حنن نوايل املؤمنني؟ هل خنذل املؤمنني؟ املشكلة كلها دائرة 
ومن أعظمها  ،هلا أشكال للمؤمنني ةنقول املواال !؟وأنت انئم نو أنت اترك املؤمنني يتعذب يقولعليه، 
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ألن الدنيا  ؛وأن يرزقهم خامتة حسنة ،وأن يثبتهم على الدين ،هللا أن يغفر هلم ذنوهبم تطلبأن  ة:الموا
ملا أخربان يف سورة الربوج عن أولئك القوم الذين فتنوا وألقوا يف النار ما  وجل   ألن هللا عز   ،ءيليست بش

كيف أن كانت هنايتها هناية الفتنة اليت وقعوا و  ،إمنا أخربان ابلفتنة اليت وقعوا فيها ،جنواأهنم أخربان عنهم 
 ارهم أن ينصرو دَ لكن كان قَ  ،العزيز احلميد سبحانه وتعاىل قادر على إجنائهم ،فيها أهنم ألقوهم يف النار

 هدين كما تتصور نصرة ال ا أنليس شرط   ،هذا الذي صار أن دخلوا النار هذا نصرة للدين ،الدين مبوقفهم
 !ةأنت صورة واحد

 لدين.اة على ستقامنصرة الدين تكون ابال !ن نصرة الدين الزم تكون يف حياتك؟إمن قال  ث 
 

 ابط ارتباط  ابلنصرة نرت نرتبط ا ملاأنن ا لنا متام  بنّي  آبايت عظيمة من سورة يونس تُ ءانخنتم لقاولذلك 
 .ال ترتبط ابلنصرة على هواك ،لّ وج كما وصف هللا عزّ   اصحيح  

 :للنيب صلى هللا عليه وسلم اوجه  م سنقرأ خطااب  

ڑ    ژ  ڑ  ژڈ    ڈ ڎ  ڎ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ  ٹ ٹ 

  ڱ ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڭ    ڭڭ     ۓ ے  ےۓ   ھ    ھ   ھ  ھ   ہ   ہ  ہ     ہ ڻ   ۀ  ۀ         ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

ې  ى    ېې  ې    ۉ   ۉ  ۅ  ۅ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

  ىئېئ  ىئ       ېئ       ېئ ۈئ   ۈئ  ى  ائ    ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ

 .52-46ونس:يِچ حب      جب   يئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئ

 .يعين ابلعذاب چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ

 .يعين ال ترى نصرة الدين    چ ڌ   ڌ چ

فيه يف عقاب  نكتفي يعين الدنيا ليست مكاان    چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ
ب إذا كان هذا الكالم خياطَ  ،وممكن ال نرى عقاهبم ،ممكن يكون على املذنبني عقاب يف الدنيا ،املذنبني

لكن هنا األمر  ،وهو منتظر من  وعد هللا أن ينصره يف الدنيا ... هتماهتم و ام أنه سحر و هت  ابه النيب الذي 
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يعين  چ ڑ  ڑ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچواضح 
 سيجازيهم على ما فعلوا. وجل   أن هللا عز  

  ڱڱ   ڱ  ڱ    ڳ ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ چ

لغمة وسيظهر هج وستنكشف اذا املنهل سينتصر عين أنت تقو ي ،چ ڻ        ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

  ھ   ہ     ہ  ہۀ  ہ   چهللا جييب:  ، چ ڻ        ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچاحلق وهم يقولون 

 .چۋ   ٴۇ ۆ  ۈۈ   ۇ  ۆ  ۇ   ڭ ڭ ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ    ڭ
 : مجل ثالثةاإلجابة مركبة من 

 تصر؟ لسنة سننو سران على هنج امىت وعدمت أن ل   چ ں  ں  ڻچهم يقولون 

 قرآن والسنة والبلغكم ما أتى على منهج الأ انأ   چہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھچ :اجلواب األول
 ا.نفع   وال ار  سي ضأان ال أملك لنف ،إمنا أقول لكم ما قال هللا وقال رسوله ،ءيأعدكم أبي ش

وأجله املضروب  ،ضروبامل هء له أجليكل ش  ،اعين ال تستعجلو ي چۓ   ڭ    ڭچ    :اجلواب الثاين
اك أجل ألن هن بعد أو مل ننصر ،أو حبس عنا النصر ،حبس عنكم العقوبة ،عنكم العذاب معناه حبس

ر ب  د وجل   عز   وهللاء أجل يف كتابه، وستمر األحداث يهللا لكل ش ضرب ،ذه األحداثء هنتهاال
 .الشؤون ث سرتى كيف سينتصر السنة وأهلها

ذا إ چائ    ائ  ى ى   ې ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې چ  : اجلواب الثالث
  ؟زميةهلجيل ان تعممن تعجيل العذاب عليكم؟  نستنتفعو  ماذا ،نتم مل تنتفعواأأاتكم العقاب و 

كل مكان   لسنة يفاأهل  بعذاأن أو أتيت إىل أحد قد يرى  ،نةأتيت إىل أحد يتشمت يف أهل الس :مثال  
 ذا الوعد؟مىت ه ،لصحيحهذا املنهج اوأنت على يقني أن  ،دليل على أهنم ليسوا على املنهج الصحيح

دما ينزل عليك العذاب عن ل يلقث  ،لكل أمة أجل ،اوال نفع   ااجلواب أان ال أملك لنفسي ضر  
تستهني به؟! فال يستدل بتأخري  يوعد هللا ماذا يفيدك ابلكالم؟! ماذا يفيدك هذا الكالم الذ يالذ

فنحن على  ،وال تستعجل العقوابت مستقانتفع مبا رأيت من شواهد احلق و ، االنصرة على بطالن الوعد
جعل  وجل   سيختاره هللا وأن هللا عز   يالذ لكن يف الوقت ية،هللا سينصر أهل اإلميان ثقة يقينثقة أن 
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ر على الطريق املستقيم وال لو سرت على الطريق املستقيم، سللوعد  أنت تصبح أهال   .ء أجال  يلكل ش
 تبايل مبن يستهزأ بك.

لوا مع ، تعاملكتاباتعاملوا مع الفتنة من نصوص  ،وهكذا نتعامل مع الفتنة من نصوص الكتاب
عد هللا قة أن و ث ئ اليميكون البد أن قلبك  ،ستفزك أهل احلماسةيالكتاب،  ال املستهزئني من نصوص 

لن   وعد وأنهلم أن هللا أعوال نفعا، أان اأان ال أملك لنفسي ضر   ،لكن مىت سيكون؟ هللا أعلم ،سيكون
 خيلف وعده.

 َماُلكَ  ِخذَ َوأُ  َظْهُركَ  ُضرِبَ  َوإِنْ  ِللأَِميرِ  َوُتِطيعُ  ))َتْسَمعُ ه يف قولمران أح حنن 

1َوأَِطْع(( َفاْسَمعْ  ُكمْ : النيب صلى هللا عليه وسلم ، أحمران يف قول  أََثرَة   بَْعِدي َسَتَرْونَ  ))إِن 

2َتْلَقْونِي(( َحت ى َفاْصِبُروا أمران هبذا كله وغريه كثري مما جيعل منهج أهل السنة واجلماعة يف   
 .خبريستقامة أتيت وهذه اال ،ةستقاماحال 
قتصاد هاب ابالت وذضطرااباإال دماء و  ،ما أتت خبري قط ،نقالابت ويف اخلروجيف االفكروا  لكن

% من األمن أو  50أول وإذا كان عندي  ،وذهاب ابألمن وفقدان للشباب وفقدان لثغرات املسلمني
 ! %50ستطاعة ذهبت % من اال 50

ان وأن ددأن يس وجل   سأل هللا عز  أاملقصود أن أهل منهج أهل السنة هو منهج العدل الصواب الذي 
 ت.نكون أتقياء ونسري عليه رغم كل الصعوابت اليت يواجهها اإلنسان واإلاثرا

 
هج أهل لصرب على مناب هللا ا إىلستقاموا وتقربو اه وكرمه أن جيعلنا ممن ححفظوا يف الفنت و سأل هللا مبن  أ

 السنة واجلماعة؛ واحلقيقة أن املسألة حتتاج إىل صرب.

                                                           
َماَعة  ع ن َد ظحهحور  ال ف نَت  َوحَت ذ ير  الدَُّعاة  إ ىَل ال كحف ر، "صحيح مسلم" )كتاب اإل 1  (4891مارة، ابب اأَلم ر  ب لحزحوم  اجلَ 
َن بـَع د ي أحمحور ا تـحن ك رحوهَنَا..، 2  (.7057"صحيح البخاري" )كتاب الفنت، ابب قـَو ل  الن يب    صلى هللا عليه وسلم َسرَتَو 


