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ـثرا
احلؿد هلل افذي ٓ ظاصؿ مـ افػتـ إٓ هق ،وٓ معاذم مـ افبالء إٓ هق ،أمحده شبحاكف محدً ا ً

ضق ًبا مبارـًا ؾقف ـام حيب ربـا ويرضاه ،وأشلفف شبحاكف بلشامئف احلسـك وصػاتف افعذ أن جيـبـا شقء افػتـ
ما طفر مـفا وما بطـ ﴿ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [ادؿتحـة،]5 :
﴿ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﴾ [يقكس.]86 -85 :
وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ فف ،وأصفد أن حمؿدً ا ظبده ورشقفف ،وصػ ُّقف مـ خؾؼف
وخؾقؾف ،ما مـ خر إٓ ّ
رش إٓ ّ
حذر أمتف مـف،
دل أمتف ظؾقف ،وما مـ ّ

﴿ ﰑ ﰒ ﰓ﴾

[إحزاب ،]43 :صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وأصحابف ،ومـ شار ظذ هنجف واؿتػك أثره إػ يقم افديـ.
ـام ً
هائال مـ افـصقص افقاردة ذم افػتـ
أما بعد :ؾنن ادتلمؾ كصقص افؽتاب وافسـة جيد ا
طاهرا ذم ظـاية
وأكقاظفا ،وأخطارها ،وافتحذير مـفا ،وشبؾ افـجاة مـفا وافتعامؾ معفا .ـام جيد ذفؽ
ً

ادسؾؿغ هبذه افـصقص وتدويـفا ورشحفا وتعؾقؿفا.

ـام ً
واخلاصة افتل يرؿؼ
أيضا ـ مـ افػتـ افعا ّمة
هائال ـ ً
ّ
ـام أن ادتلمؾ ذم واؿع ادسؾؿغ افققم يرى ا

بعضا ،ويصدق ظؾقفا ما ذـره افـبل ﷺ مـ أوصاؾفا وأكقاظفا افتل تؽقن ذم آخر افزمان
بعضفا ً
افذي كعقشف ،ؾعككا وما ؾقف مـ افػتـ هق َظ َؾؿ مـ أظالم كبقتف ﷺ ،ؾؼد أصبحـا كرى وكشاهد ما ــا
كؼرؤه مما أخز ظـف ﷺ مـ افػتـ.
وذم هذه افػتـ ؿد اختؾطت ؾتـ افشفقات بػتـ افشبفات ،وتعاضدت ،وؿد شاظد ظذ اكتشارها
وؾشقها ؿ ّؾة افعؾؿ افـاؾع وؾشق اجلفؾ ،مع ثقرة ادعؾقمات وتؼـقة آتصآت وافػضائقات وـثرة ادال،
واكػتاح أبقاب ـؾ يشء

﴿ﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃ ﰄﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ﴾ [إكعام.]44:
ترتب ظذ ذفؽ حتقٓت ـبرة ،ومتغرات متسارظة ،ومستجدات متتابعة ،ومـ أخطرها ما يشفده
افعامل ظذ صعقد ِ
افػرق وادذاهب وافتقارات ادعارصة ،ؾؼد طفرت ؾِرق ؿديؿة ؿد هؾؽت ،وبرزت
تقارات جديدة ،وطفرت أؾؽار ؿديؿة وحديثة ،أشفؿت ظقامؾ متعددة ذم تؾؼػ بعض أبـاء ادسؾؿغ
هلا ،وهتاؾتفؿ ذم آكضقاء حتت راية مـ راياهتا.
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ـام أن مـ أبرز مظاهر افػتـ ادعارصة اكتشار افبدع وافؼـقات وادجاهرة هبا وافدظقة إفقفا وافؼتال ذم
افـؿ َز ِّيـَة هلا ،وافطعـ ذم ثقابت افديـ وحمؽامتف ،وتبـل بعض ادـتسبغ فؾعؾؿ
شبقؾفا وإثارة افشبفات ُ
ضروحات افتغريبقغ وأؾؽارهؿ ،وتسقيغ اكحراؾاهتؿ وخمافػاهتؿ وإفباشفا فبقس افديـ واإلصالح،

واإلصالح،ﭢ ﭣ
﴿
وآكؼالب ظذ ادـفج افسؾػل وافطعـ ذم رمقزه وثقابتف باشؿ افتجديد وافتـقير
ﭤ ﭥ ﭦﭧ﴾ [افبؼرة:

 ﴿ ،]220ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ [افبؼرة.]12 -11:
ـام أن مـ أهؿ هذه ادظاهر وأخطرها ما يقاجفف ادسؾؿقن افققم مـ افبلس افذي ٓ يرؾعف اهلل إػ
يقم افؼقامة ،وهق اؿتتال أهؾ افؼبؾة وإراؿة دماء ادسؾؿغ بليدي ادسؾؿغ ،وهق ثؿرة مـ ثامر تـازظفؿ
واختالؾفؿ ذم افديـ بغ ؽؾق وإؾراط ،وبغ تساهؾ وتػريط ،أدى هبؿ ذفؽ إػ أن

﴿ﯻ ﯼ

افر َوبقضة ،وتر َّأس اجلفؾة،
ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾[افروم ،]32 :ؾتؽ َّؾؿ إثر ذفؽ ُّ
ودمرأ ادبتدظة وأهؾ إهقاء ،وتطاول افػسؼة ،وطفر شقق افـِّػاق ؾصار فف َك َػاق ،وأصبح افققم
ّ
حيارب افديـ وأهؾف باشؿ افديـ ،ويؼتؾ ادسؾؿقن بليدي ادسؾؿغ ـ بلوامر وتقجقفات وختطقطات

مصؾحا،
ؽر ادسؾؿغ ـ و ُي َعاث ذم إرض ؾسا ًدا باشؿ اإلصالح ،ؾلصبح ادصؾح مػسدً ا وادػسد
ً
ـثرا مـ مؼصقده ووصؾ إػ أمقر
وؿد اشتغؾ ـؾ ذفؽ افعدو ادسبص فتحؼقؼ أهداؾفَّ ،
ؾحصؾ ً
حي ُؾؿ أن يصؾ إفقفا.
مفؿة مل يؽـ َ ْ
وحسبؽ فسى ما ادسؾؿقن ؾقف مـ ؾتـة أن دمقل بـاطريؽ ظذ خارضة افعامل اإلشالمل أو تؼؾب
ضرؾؽ ذم صاصات وصحائػ اإلظالم افققم ،ؾال ترى إٓ دماء ادسؾؿغ ادفدرة ،وأصالءهؿ ادؿزؿة
ذم ـؾ كاحقة وصقب.
ومما ٓ صؽ ؾقف أن ادسمول إول ظـ هذا افقاؿع ادممل فؾؿسؾؿغ هؿ ادسؾؿقن أكػسفؿ،
بتؼصرهؿ وتػريطفؿ و ُبعدهؿ ظـ ديـ رهبؿ ،وافعؿؾ بؽتابف وشـة كبقف ﷺ

﴿ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﴾ [آل ظؿران﴿ ،]165 :ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﴾ [افشقرى ،]30 :وؿال شبحاكف﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾ [افروم ،]41 :ؾفؾ ك َِعل هذا
افتقجقف افرباين ﴿ﰋ ﰌ﴾!
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ـام أن مـ ادؼطقع بف يؼقـًا أن اهلل تعاػ كارص ديـف وأوفقائف مفام تؽافبت ظؾقفؿ ادحـ واإلحـ،
وادهلؿت ظؾقفؿ اخلطقب وافػتـ ،ؾؼد وظدهؿ اهلل تعاػ ـ ووظده احلؼ

﴿ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ﴾ [آل ظؿران﴿ ،]9 :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [افـساء ]122 :ـ بؼقفف ظز وجؾ﴿ :ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [ؽاؾر ﴿ ،]51 :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ [ادائدة﴿ ،]56 :ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [هقد﴿ ،]49 :ﯞ ﯟ ﴾
[ضف ﴿ ،]132 :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ﴾ [آل ظؿران﴿ ،]120 :ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [افتقبة.]33 :
ومع مقظقد اهلل تعاػ بـك أوفقائف ،ؾؼد تقظد بخذٓن وذل أظدائف مفام تطاوفقا وبغقا ﴿ﭾ
ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [افـساء ﴿ ،]76 :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﴾ [ادجادفة﴿ ،]21 -20 :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾
طاهرا وباضـًا ،ووظد رباين ٓ
[افػتح ،]23 -22 :ؾفذا خطاب إهلل فؾؿممـغ افؼائؿغ بحؼائؼ اإليامن
ً
ُُيؾػ أبدً ا.

أما ادـاؾؼقن ادتطاوفقن ؾؾفؿ بشارة خاصة ﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﴾ [افـساء.]139 -138 :
ومـ شــ اهلل افؽقكقة وحؽؿف اإلهلقة أن جعؾ إيام بغ افـاس ُد َوًٓ ،ؾؼد جيعؾ فؾباضؾ أحقاكًا
صقفة ،وفؾـػاق جقفة ،وفؾؽػر اكتػاصة ،وفؽـفا ؿصرة وحمدودة

﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ﴾ [آل ظؿران.]197 -196 :
وؿد ذـر اهلل تعاػ فـا ذم حمؽؿ تـزيؾف بعض هذه احلؽؿ ذم إدافة ظدوه ظذ أؾضؾ أوفقائف مـ
ادفاجريـ ـ بام ؾقفؿ رشقفف افؽريؿ ﷺ ـ وإكصار يقم أحد ،مع أهنؿ أـرم مـ ـان ظذ وجف إرض
مـ اخلؾؼ ،ؾؼال تعاػ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      
      ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
4



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [آل ظؿران.]142 -139 :
ِ
وؿقاهؿ
ؾذـر اهلل شبحاكف أكقا ًظا مـ احلؽؿ افتل ٕجؾفا أديؾ ظؾقفؿ افؽػار بعد أن ثبتفؿ َّ
وبؼهؿ بلهنؿ إظ َؾ ْقن بام أظطقا مـ اإليامن ،كعؿ :يؼقل اهلل تعاػ هلؿ :أكتؿ إظؾقن بنيامكؽؿ وإن ـان
َّ
طاهرـؿ آكؽسار واهلزيؿة ،وهؿ إَ ْدك َْقن بؽػرهؿ وضغقاهنؿ وإن ـان طاهرهؿ آكتصار.
ثؿ َّ
مسفؿ افؼرح ذم ضاظتف وضاظة رشقفف ـ وهل اجلراح وأٓم ـ ؾؼد
شالهؿ تعاػ بلهنؿ وإن َّ

َم َّس أظداءهؿ افؼرح ذم ظداوتف وظداوة رشقفف.

ثؿ أخزهؿ أكف شبحاكف بحؽؿتف بجعؾ إيام ُد َو ًٓ بغ افـاس ،ؾقصقب ً
ـال مـفؿ كصقبف مـفا:
ـإرزاق وأجال.
ثؿ أخزهؿ أكف ؾعؾ ذفؽ فقعؾؿ ادممـ مـفؿ ،وهق شبحاكف بؽؾ يشء ظؾقؿ ؿبؾ ـقكف وبعد ـقكف،
ؿدرا ً
وأزٓ.
وفؽـف أراد أن َي ْعؾؿفؿ مقجقديـ
َ
مشاهديـ ،ؾقعؾؿ إيامهنؿ واؿ ًعا بعد أن ظؾؿف ً
أحب أن يتخذ مـفؿ صفداء ،ؾنن افشفادة درجة ظافقة ظـده ،ومـزفة رؾقعة ٓ تُـال ـ
ثؿ أخز أكف َّ

ذروهتا ـ إٓ بافؼتؾ ذم شبقؾف ،ؾؾقٓ إدافة افعدو مل حتصؾ افشفادة افتل هل أحب إصقاء إفقف ،وأكػعفا
فؾعبد.
ثؿ أخز شبحاكف أكف يريد متحقص ادممـغ ،أي ختؾقصفؿ مـ ذكقهبؿ بافتقبة وافرجقع إفقف،
واشتغػاره مـ افذكقب افتل أديؾ هبا ظؾقفؿ افعدو.
ثؿ أخز ـ مع ذفؽ ـ أكف يريد أن يؿحؼ افؽاؾريـ ببغقفؿ وضغقاهنؿ وظدواهنؿ إذا اكتكوا.
ثؿ أكؽر ظؾقفؿ حسباهنؿ وطـفؿ دخقل اجلـة بغر جفاد وٓ صز ،ؾنن حؽؿتف تلبك ذفؽ ،ؾال
دائام مـصقريـ ؽافبغ دا جاهدهؿ أحد ،ودا ابتؾقا بام يصزون
يدخؾقهنا إٓ باجلفاد وافصز ،وفق ـاكقا ً

ظؾقف مـ أذى أظدائفؿ.
ؾفذه بعض ِحؽَؿف ذم نصرة ظدوهؿ ظؾقفؿ ،وإدافتف ذم بعض إحقان .مع أهنؿ خرة اهلل ِمـ
خؾؼف.

ؾؾعؾ ذم هذا ما يؼقي ؿؾقب ادـفزمغ افظاكغ باهلل ؽر احلؼ طـ اجلاهؾقة ،افذيـ يبؽقن ظذ
اإلشالم وافسـة وأهؾفا ﴿ ،ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [يقشػ.]21 :
ومع ذفؽ ؾنكا فـرجق أن تؽقن هذه افػتـ افتل أصابت ادسؾؿغ افققم مـبفة فألمة مـ ؽػؾتفا،
وخم ِّؾصة هلا مـ ذكقهبا ،و ُم ِّ
و ُمقؿظة هلا مـ رؿدهتاُ ،
وممحصة هلا وفصػقؾفا
فذبة هلا مـ أدراهناِّ ،
﴿ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖ ﮗﮘﮙ ﮚﮛ ﮜ
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ﮝ﴾ [إكػال.]37 :
ؾإمة ما زافت بخر ،وؾقفا خر ـثر ،بؾ اخلر ؾقفا باق إػ ؿقام افساظة ـام أخز ﷺ.
ؾؾعؾ هذه افػتـ وادحـ مؼدمات فرؾعة صلن إمة فتعقد إػ ديـ رهبا فتؽقن ممهؾة فالكتصار
ـثرا ما يؽقن افباضؾ ً
أهال فؾفزيؿة ،فؽـف ٓ جيد مـ هق
وافؼقادة وافتؿؽغ ،وإٓ ؾنهنا ـام ؿال افعؼاد«ً :

أهؾ فالكتصار ظؾقف».
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معـك افػتـي ،وأكقاظفو ،وخطرهو ،وأشبوهبو
املبحث األول
معـك افػتـــــــي

* أوًٓ :معـك افػتـي يف افؾغي وآصطالح:
ؿال ابـ ؾارس« :افػاء وافتاء وافـقن أصؾ صحقح يدل ظذ آبتالء وآختبار ،تؼقل :ؾتـت
افذهب إذا أدخؾتف افـار فتـظر ما جقدتف ،وهذا مػتقن وؾتغ ،ويسؿك افصائغ :افػتَّان :إلذابتف افذهب
وافػضة ذم افـار.»...
ـام تُطؾؼ افػتـة ذم فغة افعرب ظذ ظدة معان ُأخر ،ـادحـة وادال وإوٓد وافؽػر ،وتُطؾؼ ظذ
اختالف افـاس ذم أراء ،وظذ اإلحراق بافـار ،ـام تطؾؼ ظذ اإلمافة ظـ افؼصد ،وافػتـة معـاها:
ادقؾة ظـ احلؼ.
ظرؾفا اجلرجاين بؼقفف« :هل ما ُي َب َّغ بف حال اإلكسان مـ اخلر وافؼ».
وؿد َّ
وافػرق بغ افػتـة وآبتالء :أن آبتالء أحد معاين افػتـة ،ؾافػتـة تؽقن بآبتالء وؽره ،ؾفل
أظؿ.
ُّ

* ثوك ًقو :معوين افػتـي يف افؼرآن:
ُذـرت مادة (ؾتـ) ومشتؼاهتا ذم افؼرآن افؽريؿ ذم ثامكقة ومخسغ مقض ًعا ،و ُأضؾؼت ظذ حقايل
مخسة ظؼ معـك أو تزيد ،مـ أمهفا:
- 1آبتالء وآمتحان.
- 2افصد ظـ افسبقؾ ،ؿال تعاػ:

﴿ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ﴾ [ادائدة:

.]49
 - 3افعذاب ،ؿال تعاػ ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ﴾ [افزوج .]10 :ؿال ابـ ظباس« :أيَ :ح َّرؿقا».
7
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 - 4افؼك ،ؿال تعاػ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ [افبؼرة.]193 :
ادـاؾؼغ:ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
﴿
 - 5افقؿقع ذم افـػاق وادعايص ،ـام ؿال تعاػ ذم حؼ
﴾ [احلديد]14:
 - 6افتشؽقؽ وافتؾبقس ،ـام ؿال تعاػ ﴿:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ﮲﴾ [آل ظؿران.]7:
 - 7افشبفة ذم احلؼ وافباضؾ ،ؿال تعاػ ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﯙ﴾ [إكػال.]73 :
 - 8اإلضالل واإلؽقاء ،ـام ذم ؿقفف تعاػ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [إظراف.]27 :
 - 9افؽػر بعد اإلشالم ـ وافعقاذ باهلل ـ ؿال تعاػ ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [افـقر.]63 :
﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

- 10ادعذرة وآظتذار بافقء ،ؿال تعاػ:
﮴﴾ [إكعام.]23 :

8
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املبحث الثاني
افتحذير مـ افػتـ يف افؼرآن وافسـي
تـقظت أشافقب افؼرآن افؽريؿ وافسـة افـبقية ذم افتحذير مـ افػتـ إلحقاء افؼؾقب وإيؼاظ
وتـبقفا فؾغاؾؾغ وحجة ظذ ادعاكديـ ،ومـ هذه إشافقب:
افـػقس ،ذـرى فؾؿممـغ
ً

* أوٓ :افتحذيرات يف افؼرآن افؽريؿ:
 1ـ افتحذير افرصيح مـ افػتـي ،وإمر بوتؼوئفو ،وافـفل ظـ افقؿقع ؾقفو:
ؿال تعاػ ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫﯬ﴾ [ادائدة ،]49 :وؿد كزفت هذه أيات ذم افقفقد افذيـ جاءوا فؾتحاـؿ إػ افـبل ﷺ.
جراء خمافػتفؿ أمره ﷺ ،ؿال اهلل تعاػ:
ـام جاء افتحذير افرباين فؾؿـاؾؼغ أن تصقبفؿ ؾتـة َّ
﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [افـقر ،]63 :وهذا افقظقد
فؽؾ مـ خافػ أمر اهلل ورشقفف ﷺ.
 2ـ ومـ هذه إشوفقى افتحذيريي :افتبؽقً وافتؼريع دـ تسبى يف افقؿقع يف افػتـي:
ومـ ذفؽ ما ذـره اهلل تعاػ ظـ ادـاؾؼغ ادتخؾػغ ظـ اجلفاد حذر افػتـة ـ زظؿقا ـ وهؿ ؿد
وؿعقا ؾقفا ،ؿال تعاػ ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [افتقبة.]49 :
 3ـ افتقبقخ وافتعجى ممـ ٓ يعتزون بوفػتـ ويستبعدون وؿقظفو.
ومـ ذفؽ ورود آشتػفام ظذ شبقؾ افتقبقخ فؾؿـاؾؼغ بنظراضفؿ ظـ آظتبار بام حيدث ذم
حؼفؿ مـ إمقر ادقجبة فؾتذـر وآظتبار ؾؼال تعاػ ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [افتقبة.]126 :

* ثوك ًقو :افتحذيرات يف افسـي:
أما افتحذيرات ذم افسـة افـبقية ؾؽثرة :ومـفا:
 1ـ اإلخبور ظـفو مع افتحذير مـفو ،واجتـوهبو ،وافثبوت ظذ احلؼ.
ما ورد ظـ افـبل ﷺ أكف ؿال« :إكف مل يؽـ كبل ؿبع ،إٓ ـون ح ًؼو ظؾقف أن يدل أمتف ظذ خر مو
9
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رش مو يعؾؿف هلؿ ،وإن أمتؽؿ هذه ،جعؾ ظوؾقتفو يف أوهلو ،وشقصقى آخرهو بالء
يعؾؿف هلؿ ،ويـذرهؿ ّ

بعضو ،وجتلء افػتـي ؾقؼقل ادممـ :هذه مفؾؽتل ،ثؿ
وأمقر تـؽروهنو ،وجتلء ؾتـي ؾرؿؼ بعضفو ً

تـؽشػ ،وجتلء افػتـي ؾقؼقل :هذه هذه .ؾؿـ أحى أن يزحزح ظـ افـور ويدخؾ اجلـي ،ؾؾتلتف مـقتف
وهق يممـ بوهلل وافققم أخر »..شؾؿ.
م

 2ـ ومـفو :افدظوء وافتعقذ مـ مضالت افػتـ افظوهرة وافبوضـي،

ـام ذم حديث أيب هريرة ـ

ـ ؿال :ؿال رشقل اهلل ﷺ« :إذا تشفد أحدـؿ ؾؾقستعذ بوهلل مـ أربع ،يؼقل :افؾفؿ إين أظقذ

ؓ

بؽ مـ ظذاب جفـؿ ،ومـ ظذاب افؼز ،ومـ ؾتـي ادحقو وادامت ،ومـ رش ؾتـي ادسقح افدجول» شؾؿ.
م

ـثرا مـ افػتـ ،ـام أمره ربف تبارك وتعاػ ،ؾعـ ابـ ظباس ـ
وؿد ـان افـبل ﷺ يتعقذ باهلل ً

¶ ـ أن رشقل اهلل ﷺ ؿال« :أتوين افؾقؾي ريب تبورك وتعوػ يف أحسـ صقرة »...ؾذـر احلديث،
وؾقف ؿقفف تعاػ« :يو حمؿد ،إذا صؾقً ؾؼؾ :افؾفؿ إين أشلفؽ ؾعؾ اخلرات ،وترك ادـؽرات ،وحى
ادسوـغ ،وأن تغػر يل وترمحـل وتتقب ظع ،وإن أردت بعبودك ؾتـي ؾوؿبضـل إفقؽ ؽر
مػتقن» فسمذي.
ا

وـذفؽ ـان إكبقاء ؿبؾف ﷺ ،ـاكقا يسلفقن اهلل تعاػ أٓ يؽقكقا ؾتـة فغرهؿ وشب ًبا هلا ،ؾفذا أبقه
إبراهقؿ اخلؾقؾ ـ ظؾقف وظذ كبقـا أؾضؾ افصالة وأتؿ افتسؾقؿ ـ ـان مـ دظائف﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [ادؿتحـة.]5 -4 :
وهذا أخقه مقشك افؽؾقؿ ظؾقفام افصالة وافسالم ـان مـ دظائف هق وأتباظف﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﴾ [يقكس.]86 -85 :
وأمر ظؾقف افصالة وافسالم أمتف بافتعقذ باهلل مـ افػتـ ،ؾؼال « :تعقذوا بوهلل مـ افػتـ مو طفر مـفو
ومو بطـ».وؿد ظؼد افبخاري با ًبا بعـقان« :افتعقذ مـ افػتـ»
بؾ ـان افـبل ﷺ ،يسلل اهلل افشقق إػ فؼائف ،مـ ؽر رضاء مرضة ،وٓ ؾتـة مضؾة .فـسائل.
ا

 3ـ اإلخبور ظام شقؼع مـفو بغ افصحوبي ـ رضقان اهلل تعاػ ظؾقفؿـ ؾؼد ورد ذم حديث أشامة بـ
زيد ـ ¶ ـ ؿال :أرشف افـبل ﷺ ظذ أضؿ ؾؼال« :هؾ ترون مو أرى؟ » ؿافقا .ٓ :ؿال« :ؾنين
ٕرى مقاؿع افػتـ خالل بققتؽؿ ـؿقاؿع افؼطر» شؾؿ.
م
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املبحث الثالث
خطر افػتـ ظذ افؼؾقب
خطرا ظذ افؼؾقب ،ؿال تعاػ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
وافػتـ أـز ما تؽقن ً
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [افتقبة ،]33 :يؼقل صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة
‘« :ؾباهلدى يعرف احلؼ ،وبديـ احلؼ يؼصد اخلر ويعرف بف ،وافػتـ متـع معرؾة احلؼ ،ومتـع ؿصد
بافباضؾ.
»
اخلر وإرادتفٕ ،هنا تؾبس احلؼ
وجاء ذم حديث حذيػة« :تُعرض افػتـ ظذ افؼؾقب ـوحلصر؛ ظق ًدا ظق ًدا ،ؾليام ؿؾى ُأ ْ ِ
رش ههبو

كُؽًِ ؾقف كؽتي شقداء ،وأي ؿؾى أكؽرهو كؽً ؾقف كؽتي بقضوء ،حتك تصر ظذ ؿؾبغ :ظذ أبقض مثؾ
ـجخِّ ًقو ٓ ،يعرف
افصػو ؾال ترضه ؾتـي مو دامً افساموات وإرض ،وأخر أشقد ُم ْر هبو ًّدا ،ـوفؽُقز ُم ه
مـؽرا إٓ مو ُأرشب مـ هقاه» شؾؿ.
معرو ًؾو ،وٓ يـؽر ً
م

ؾبافػتـ يصقب افؼؾب آؾتان :اشقداد افؼؾب ،واكتؽاشف.
مـؽرا ،وؿد يتامدى بف ادرض ،ؾقؽقن
ويتقفد ظـ ذفؽ مرضان ٓ :يعرف معرو ًؾا ،وٓ يـؽر ً
مـؽرا وادـؽر معرو ًؾا ـ وافعقاذ باهلل.
ادعروف ظـده ً

املبحث الرابع
أكــــــقاع افػـــــتـ
كظرا فتعدد معاين افػتـة ؾؼد تعددت أكقاظفا ـ ـام تؼدم ـ ؾفـاك إضاؾة إػ ما تؼدم ؾتـ افرساء
ً

وؾتـ افرضاء ،وؾتـ ما ؿبؾ ادقت وؾتـ ما بعده ،وؾتـ ما بغ يدي افساظة ،وؽرها ،ويؿؽـ تؼسقؿ
افػتـ باظتبار حمؾفا و َمـ تؼع ظؾقف إػ كقظغ:
إول :افػتـ اخلوصي :وهل ـام ؿال ﷺ« :ؾتـة افرجؾ ذم أهؾف ومافف ووفده وجاره .وهذه فقست
جمال بحثـا هـا.
افثوين :افػتـ افعومي افتل تعؿ افصافح وافطافح ،افذـر وإكثك ،افؽبر وافصغر ،وهل افتل
ذـرها اهلل تبارك وتعاػ بؼقفف:

﴿ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ﴾ [إكػال:
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وجاء وصػفا ذم أحاديث افـبل ﷺ ،بلن مـفا افتل متقج ـؿقج افبحار ،ومـفا ـؼطع افؾقؾ ادظؾؿ،
وافتل تليت ـافظؾ.
وهذه هلا صقر ـثرة ،ومـ أخطرها ؾتـة افتػرق وآختالف وآؿتتال بغ ادسؾؿغ ،وهل افتل
شلل افـبل ﷺ ر َّبف ؾؿـعف إياها ،ؾؼال ﷺ« :شلفً ريب ثال ًثو ؾلظطوين ثـتغ ،ومـعـل واحدة ،شلفً ريب
أٓ هيؾؽ أمتل بوفسـي ؾلظطوكقفو ،وشلفتف أٓ هيؾؽ أمتل بوفغرق ؾلظطوكقفو ،وشلفتف أٓ جيعؾ بلشفؿ
بقـفؿ ؾؿـعـقفو» شؾؿ ،وهل افتل ؿال اهلل تعاػ ؾقفا ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
م

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼﴾ [إكعام ،]65 :وهذه مالزمة فألمة مـذ صدرها
إول إػ أن يؼاتؾ آخرها افدجال مع ادسقح ابـ مريؿ ـ | ـ ظـد ؿرب ؿقام افساظة.
وظـ حذيػة ـؓ

جؾقشا ظـد ظؿرؓ
ـ ؿال« :ــا
ً

ؾؼال :أيؽؿ حيػظ ؿقل رشقل اهلل

ﷺ ذم افػتـة؟ ؿؾت :أكا ،ـام ؿافف .ؿال :إكؽ ظؾقف ـ أو ظؾقفا ـ جلرئ .ؿؾت :ؾتـة افرجؾ ذم أهؾف ومافف
ووفده وجاره تؽػرها افصالة وافصقم وافصدؿة وإمر وافـفل .ؿال :فقس هذا أريد ،وفؽـ افػتـة
افتل متقج ـام يؿقج افبحر؟ ؿال :فقس ظؾقؽ مـفا مـ بلس يا أمر ادممـغ ،إن بقـؽ وبقـفا با ًبا مغؾ ًؼا.
ؿال :أيؽرس افباب أم يػتح؟ ؿال :يؽرس .ؿال :إ ًذا ٓ يغؾؼ أبدً ا .ؿؾـا :أـان ظؿر يعؾؿ افباب؟ ؿال:
كعؿ ،ـام أن دون افغد افؾقؾة ،إين حدثتف بحديث فقس بإؽافقطَ .ؾ ِف ْبـَا أن كسلل حذيػة ،ؾل َم ْركا

مرسو ًؿا ؾسلفف ،ؾؼال :افباب ظؿر» بخاري ومسؾؿ .وهذا احلديث أصؾ ذم أبقاب افػتـ.
ال

وهـاك ؾتـ أخرى ـثرة مـ أمهفا:
ؾتـ افبدع واخلراؾات وافؼـقات ادستؼية بغ ادسؾؿغ وذم ـثر مـ أوضاهنؿ. ؾتـ تسؾط إظداء ظذ إمة وحرهبؿ افرضوس فإلشالم وأهؾف وهنب أمقاهلؿ وبالدهؿوممتؾؽاهتؿ ومدخراهتؿ.
 ؾتـة افذل افذي أصاب ادسؾؿغ بسبب ترـفؿ اجلفاد. ؾتـة افتغريب ،وآكبفار باددكقة افغربقة وآؾتتان بافؾزافقة وافعقدة وافديؿؼراضقة ،وافدظقةإػ ظككة اإلشالم وتطقيعف فرؽبات افغرب أو افؼق.
ؾتـ آختالف وافتـاحر وآؿتتال بغ ادسؾؿغ ظذ افزظامات أو افسؾطة ،وحب افسؤس أوحظقظ افدكقا.
12
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وؾتـ افتؽػر وافتبديع وافتػسقؼ بغر حؼ. وؾتـ افػتاوى ادضؾة وآكحراؾات افعؼدية وافػؽرية وادذاهب اهلدامة. ؾتـة ؿؾب احلؼائؼ وتؾبقس احلؼ بافباضؾ وافتالظب بادصطؾحات ،وافتل تقػ ـِزها وشائؾاإلظالم وـتَّاهبا.
 ؾتـ افشبفات وافشفقات افتل تدظق هلا افؼـقات افػضائقة وادجالت وافصحػواإلظالكات ،وافشبؽة افعـؽبقتقة.
ؾتـ ادخدرات وادسؽرات واكتشارها بغ ادسؾؿغ وما يستب ظؾقفا مـ مصائب ذم إُرسوادجتؿعات.
 ؾتـة ادرأة وافدظقة إػ (حتررها ـ زظؿقا ـ). ؾتـة افسقاحة وافسػر إػ بالد افؽػر ،وآبتعاث ؽر ادـضبط ،ومتجقد افؽػار وأهؾ اخلالظةوادجقن.
ؾتـة افؽرة وافرياضة وافػـ وؽرها.ؾتـة ادال وؾشق افربا وصقر افتحايؾ ظؾقف ،وؾتـة افزكا ،وشائر أكقاع افػقاحش ..وتساهؾافـاس ذم ذفؽ ،وؿد ؿال ﷺ« :مل تظفر افػوحشي يف ؿقم ؿط ،حتك يعؾـقا هبو ،إٓ ؾشو ؾقفؿ افطوظقن
وإوجوع ،افتل مل تؽـ مضً يف أشالؾفؿ افذيـ مضقا» بـ ماجف واحلاـؿ.
ا

13
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املبحث اخلامس
أشبـــــوب افػــــتـ
أما ظـ أشباب افػتـ ـ أظاذكا اهلل مجق ًعا مـفا ـ ؾؿـ أمهفا وأظظؿفا ،وهق افسبب افؽع اجلامع فؽؾ
إشباب اجلزئقة :اف ُب ْعد ظـ آشتؼامة ظذ ديـ اهلل ظؼقدة ورشيعة وأخال ًؿا .ؿال تعاػ﴿:ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ

﴾ [افـقر:
ﮗﮘ

 ،]63ؾدفت أية رصاحة ظذ أن

ادخافػ ٕمر اهلل متق َّظد بػتـة أو ظذاب أفقؿ.
ـام جعؾ اهلل تعاػ ترك اجلفاد ذم شبقؾف مـ أـز أشباب افػتـ افعامة ،وهل وؿقع افعداوة
وافبغضاء بغ ادسؾؿغ حتك يؼع بقـفؿ آؿتتال وشػؽ افدماء .ؿال اهلل تعاػ:

﴿ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [افتقبة.]39 :
وذـر افـبل ﷺ صقرة أخرى مـ افصقر اجلزئقة ادتعؾؼة بلحؽام إرسة وافـؽاح ؾؼال ﷺ« :إذا
وخؾؼف ؾزوجقه » .وؿال بعد ذفؽ« :إٓ تػعؾقه تؽـ ؾتـي يف إرض
خطى إفقؽؿ مـ ترضقن ديـف ُ
وؾسود ظريض» ترمذي وحسـف.
ال

هذا :باإلضاؾة إػ أيات افؽثرة افدافة :ظذ أن ما يصقب ادسؾؿغ مـ مصائب ،ومـفا افػتـ ـ
بؾ هل مـ أظظؿفا ـ إكام هق بسبب افذكقب وادعايص وافتؼصر ،ؿال تعاػ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [افشقرى.]30 :
وأهؿ أشباب افبعد ظـ آشتؼامة ظذ ديـ اهلل تعاػ ا ُدقؿع ذم افػتـة ٓ ُيرج ظادة ظـ أحد أمريـ أو
ـؾقفام ،ومها:
 1ـ ؾساد ذم افعؾؿ .ومرد ذفؽ إػ اجلفؾ بديـ اهلل تعاػ.
 2ـ أو ؾساد ذم افؼصد ،ومرد ذفؽ إػ اهلقى.
وافداؾع إػ ذفؽ ٓ ُيرج ظادة ظـ أحد أمريـ:
 1ـ إما بسبب صبفة.
 2ـ وؿد يؽقن ذفؽ بسبب افشفقة.
14
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املبحث السادس
ظالمي همـ وؿع يف افػتـي
مـ أبرز هذه افعالمات:
ً
حالٓ افققم أو افعؽس.
حرامو بوٕمس
 1ـ أن يرى مو ـون
ً
افتؾقن يف ديـ اهلل :وفذفؽ ورد مـ حديث شفؾ بـ شعد ـ ؓ
2ـ ّ
وافتؾقن يف ديـ اهلل » فطزاين بنشـاد حسـ  .وؿال حذيػة ؓ
ؿال« :إيوك
ّ
ا

ـ يرؾعف إػ افـبل ﷺ
« :إن افضالفة أن تعرف ما

ــت تـؽر ،وتـؽر ما ــت تعرف ،وإياك وافتؾقن ذم افديـ» صـػ ظبدافرزاق.
م

 3ـ اتبوع ادتشوبف وظدم ر ِّده إػ ادحؽؿ:
 4ـ افتسقيغ فؾبوضؾ وافتعذير فف .ومدح أهؾف واإلصادة هبؿ وافتؼرب إفقفؿ وتؽؾػ ادعاذير هلؿ ذم
خمافػاهتؿ وافتفقيـ مـ صلهنا.
ذم مؼابؾ افطعـ ذم احلؼ وأهؾف ،وافـػرة مـفؿ ،وتتبع زٓهتؿ وتضخقؿفا وافػرح هبا وكؼها،
وافؾفج بذـرها.
=

15



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net



ُشبؾ افـجوة وافقؿويي مـ افػتـ ؿبؾ وؿقظفو
وبعد بقان خطر هذه افػتـ ،وحتذير اهلل تعاػ ورشقفف ﷺ مـفا ،وبقان أهؿ أشباهبا :يتبادر إػ
افذهـ شمال ـ بعد ذفؽ ـ وهق :ما هل ُشبؾ افـجاة وافقؿاية مـفا ؿبؾ وؿقظفا؟
واإلجابة ظذ هذا افسمال تؽقن ذم ادباحث افتافقة:

طوهرا وبوضـًو:
* املبحث األول :آظتصوم بوفؽتوب وافسـي
ً
ؾلـز وشقؾة فؾقؿاية مـ ـؾ افدكققية وإخروية هل آظتصام افتام بافؽتاب وافسـة بحقث يؽقن
بعقدً ا ظـ إهقاء وافبدع وادخافػات ،متؼقدً ا ذم ذفؽ بافؽتاب وافسـة ،يدور معفام حقث دارا ،وٓ حيقد
ظـفام ِؿقد َأك ُْؿؾة ،واؾؼ ذفؽ هقاه أو أهقاء أخريـ ،أو مل يقاؾؼف ،ؿال اهلل تعاػ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾
[إحزاب.]36 :
وؿد تقاترت كصقص افؽتاب وافسـة وأؿقال افسؾػ ذم افتـبقف ظذ هذا إمر افعظقؿ ،وأن
افتؿسؽ هبام هق افسبب افرئقس فؾـجاة مـ افػتـ ـؾفا.
ؿال اهلل تعاػ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﴾ [آل ظؿران ]103 :وؿد تضؿـت إمر
بآتباع وافـفل ظـ آؾساق ،ؾقصػت افداء وافدواء ،ؾافداء افػرؿة ،ودواؤه آظتصام بافؽتاب
وافسـة.
وؿريب مـ معـك هذه أية وؾقف افتحذير مـ افػتـة رصاحة ـ ـام تؼدم ـ ؿقفف تعاػ﴿ :ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ﴾ [إكػال.]25 -24 :
وؿد جاءت إحاديث افـبقية افكحية افتل تبغ أن افعصؿة مـ افػتـ وافضالل هل ذم
آشتؿساك بافؽتاب وافسـة.
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ؿال ﷺ« :ترـً ؾقؽؿ مو فـ تضؾقا بعده إن اظتصؿتؿ بف؛ ـتوب اهلل» شؾؿ.
م

* املبحث الثاني :التفقه يف الدين:
واظتصام ادممـ بافؽتاب وافسـة يؼتيض مـف افتػؼف ؾقفام ،وآجتفاد ذم أن يؽقن ً
أهال فؾخرية
خرا يػؼفف يف افديـ» فبخاري ومسؾؿ ،ويتلـد هذا إمر
ادقظقدة مـ اهلل تعاػ ،ؿال ﷺ« :مـ يرد اهلل بف ً
وكؼص افعؾؿ ،وارتباط ذفؽ بظفقر افػتـ ارتباط
ذم أيام افػتـٕ :ن مـ أـز أشباهبا ُؾ ُش َّقا اجلفؾ
َ
وثقؼ ،ؿال ﷺ« :يتؼورب افزمون ،ويـؼق افعؿؾ ،و ُي ْؾ هؼك ُّش
افـف ْر ُج؟
افش ُّشح ،ويؽثر ه
افـف ْر ُج » ؿافقا :وما َ
ا

ؿال« :افؼتؾ ،افؼتؾ

» بخاري ومسؾؿ
ال

 .وؿال ﷺ« :إن مـ أرشاط افسوظي أن يرؾع افعؾؿ ،ويظفر

اجلفؾ» فبخاري ومسؾؿ.
ا

وافػتـ ظادة ٓ خترج ـ ـام تؼدم ـ ظـ واحدة مـ هذه ادسببات.
 1ـ ؾتـ افشبفات ،وافشبفات هل مـبع افغقايات ،وشبب افضالٓت ،وهذه ٓ تؽشػ إٓ
بافعؾؿ.
أيضا ،يعرف اإلكسان ربف ؾقستحل مـف ،ويعرف
 2ـ وؾتـ افشفقات ،وهذه ٓ تؽشػ إٓ بافعؾؿ ً
حؽؿ افؼع ذم ذفؽ ؾرتدع ،ويعرف مصر ادعاكد ؾقؿتـع.
ِّ
أيضا إٓ
ومـ آثار افشبفات:افقؿقع ذم ظذاب
افشؽ واحلرة وآضطراب وهذه ٓ تؽشػ ً
بافعؾؿٕ :كف هق افذي يرشخ افقؼغ ذم افؼؾقب ،ويؼطع دابر افشؽقك وإوهام وافشبفات.

* املبحث الثالث :إؿومي صعرة إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر وافدظقة إػ اهلل:
وهذه واجبة ظذ ادسؾؿغ ذم ـؾ زمان ومؽان ،وفؽـفا ذم زمـ افػتـ آـد ،واحلاجة إفقفا أصد،
وؿد ؿال اهلل تعاػ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
مـؽرا ؾؾقغره بقده ،ؾنن مل يستطع ؾبؾسوكف،
ﮤ﴾ [آل ظؿران ،]104 :وؿال ﷺ« :مـ رأى مـؽؿ ً
ؾنن مل يستطع ؾبؼؾبف ،وذفؽ أضعػ اإليامن» شؾؿ.
م

* املبحث الرابع :افسعل إػ إزافي أشبوهبو ؿبؾ اشتػحوهلو ،وآجتفود يف اإلصالح ؾقفو وتؼؾقؾ

أثورهو ظـد وؿقظفو:

وؿد أمر اهلل تعاػ باتؼاء افػتـة ،وذفؽ بلن يتخذ ادسؾؿقن وؿاية بقـفؿ وبغ افػتـ :وذفؽ بؿـع
17
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أشباهبا ،ؿال تعاػ ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ﴾ [إكػال.]25 :
ومـ إمثؾة افتطبقؼقة ف ِ َق ْأد افػتـة ذم مفدها ،وافؼضاء ظؾقفا ؿبؾ اشتػحاهلا :بنزافة أشباهبا :ما ؾعؾف
افـبل ﷺ مـ هدم وإزافة مسجد افرضار افذي بـاه ادـاؾؼقن ،وإن ـان إمر ؾقام يظفر هد ًما فبقت مـ
بققت اهلل ،فؽـف َشدٌّ فذريعة افػتـة ،ووأد هلا ذم مفدها وؿبؾ اشتػحاهلا ،وؾؼف دؼاصد وأؽراض
ادـاؾؼغ وأمثاهلؿ ،افتل هل ذم طاهرها خر وصالح ،وذم باضـفا افسؿ افزظاف ،ؿال تعاػ:
﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

﴾ [افتقبة:

.]108 -107

* املبحث اخلامس :احلذر مـ ـقد إظداء ادسبصغ مـ افداخؾ واخلورج ادثريـ افػتـ،

وادـتفزيـ هلو فتحؼقؼ أضامظفؿ:

َؿدَّ ر اهلل تعاػ شـة ادداؾعة بغ احلؼ وافباضؾ ضقؾة ظؿر افبؼية ،بد ًءا بافكاع افذي ؿدَّ ره اهلل تعاػ

بغ أبقـا آدم | وظدوكا إبؾقس افؾعغ ؿبؾ افـزول إػ إرض ،ثؿ اشتؿر ،وشقبؼك هذا افكاع إػ
أن يرث اهلل إرض ومـ ظؾقفا.
وأمتـا اإلشالمقة فقست بد ًظا مـ إمؿ ،بؾ ـان هلا مـ افؽقد واحلسد وافعداوة مـ أظدائفا .
وذم هذا ادؼام جيب ظؾقـا ،أٓ يغقب ظـا وظد احلؼ تبارك وتعاػ ،ادمـد ادذـقر ذم أية كػسفا،

ووظده احلؼ ،وـان وظد اهلل مػعقًٓ ،ؿال تعاػ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾ [احلج .]40:ؾـك اهلل
آت ٓ حمافة ،بؼط أن كؼقم بـكه تعاػ ،وهق افغـل ظـا ظز وجؾ ،وفذفؽ ختؿ أية بؼقفف﴿ :ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [احلج.]40 :
وافػتـ ـ أظاذكا اهلل مـفا ـ هل مـ أـز أشؾحة إظداء افػتاـة فؾـقؾ مـ هذه إمة وديـفا وظزهتا
وـرامتفا ،وفذفؽ ـان إظداء ادسبصقن هؿ أول مـ اشتعؿؾ هذا افسالح بنثارهتا ،وؽرس بذورها
أو اشتغالهلا واشتثامرها بد ًءا بسقدهؿ إبؾقس افؾعغ افذي حذركا اهلل ؾتـتف بؼقفف تعاػ﴿ :ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [إظراف.]27 :
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وفتحؼقؼ ذفؽ اجتفدوا ذم إثارة افػرؿة بغ ادسؾؿغ ،وزرظقا ظـارص مـ ادـتسبغ فإلشالم ،ذم
داخؾ افصػ ،وهؿ شالح فؾعدو اخلارجل ،يـػذون أوامره ،وحيؼؼقن أهداؾف :وذفؽ بنكشاء بعض
افػرق ،افتل اؽس هبا ـثر مـ دمهاء ادسؾؿغ ،واكتسبقا إفقفا ،ؾؽاكقا باكتساهبؿ هلا جمـديـ ذم خدمتفؿ،
حمؼؼغ ٕضامظفؿ ،وهؿ ٓ يشعرون.
أما ظداوة افؽػار إصؾقغ مـ افقفقد وافـصارى وادؼـغ وؽرهؿ ؾفذه ٓ حتتاج إػ دفقؾ وؿد
حيا ؾؼال تعاػ﴿ :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ﴾ [افـساء.]101 :
َّبغ اهلل تعاػ ذفؽ بقاكًا رص ً
أما افعدو افداخع افذي ٓ ّ
يؼؾ خطره ظـ افعدو اخلارجل ،وهؿ إخقاكف ـ بـص افؼرآن افؽريؿ ـ
افذيـ يـػذون خمططاتف وحيؼؼقن مطامعف ،وإن ـاكقا تظاهروا بافدخقل ذم اإلشالم مـ افذيـ يؼقفقن:
﴿ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ﴾ [افبؼرة .]9 -8 :ؾفؿ ادـاؾؼقن ،وـقدهؿ فإلشالم وأهؾف مستؿر حتك ظككا احلارض ،حغ
طفروا بؿسؿقات جديدة ـافعؾامكقة وافؾزافقة وافتـقيرية واحلداثة وؽرها مـ افتسؿقات.
وشالحفؿ إول ذم حرب افديـ وأهؾف :هق إثارة افػتـ وافؼالؿؾ بغ ادسؾؿغ ،ؿال اهلل تعاػ:
﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [افتقبة.]49 -47 :
خلطِرة ذم ادجتؿع ادسؾؿ افػرق افضافة ومـ أخطرها:
ومـ هذه افدشائس ا َ
 1ـ افراؾضي :وهؿ افبذرة افػاشدة افتل زرظتفا افقفقد ظذ يد ظبد اهلل بـ شبل افقفقدي ،ذم داخؾ
افصػ ادسؾؿ ،وهؿ وراء أؽؾب افػتـ افتل وؿعت ظذ ادسؾؿغ واحلروب افطاحـة بقـفؿ ،وـاكقا
ادحرض إول ٔل افبقت ظذ اخلروج ظذ وٓة ظكهؿ بافسقػ ،ثؿ ُيذفقهنؿ ذم ـؾ مرة ،وظذ
أـتاؾفؿ طفرت افؼرامطة وافباضـقة ،وبؿعقكتفؿ ؽزا افتتار وافصؾقبققن بالد ادسؾؿغ ،وما زال هذا
َد ْيدَ هنؿ إػ افققم ذم مقاؿػفؿ وتعاوهنؿ مع أظداء ادسؾؿغ ـ افصؾقبغ وافقفقد ـ ذم افعراق
وأؾغاكستان ،وشائر افػتـ ذم بالد ادسؾؿغ .ومـ آخرها إثارة افػتـ ذم احلج وبالد احلرمغ افؼيػغ
واخلؾقج وافقؿـ وفبـان وؽرها مـ أؿطار ادسؾؿغ.
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 2ـ اخلقارج :وهؿ افذيـ خرجقا ظذ ادسؾؿغ وإمامفؿ اخلؾقػة افراصد ظع
ؓ

ـ ؾؽػروه وؿاتؾقه حتك ؿتؾقه صفقدً ا ـؓ

بـ أيب ضافب ـ

ـ ،ثؿ ـاكت حروهبؿ وؾتـتفؿ ضقؾة تاريخ

ادسؾؿغ حتك ـان مـ أواخرهؿ أو ممـ تلثر بلؾؽارهؿ وتش َّبف هبؿ ذم بعض اجلقاكب مـ أهؾ افغؾق ذم
مسقغ رشظل وتؽػر افعؾامء وشائر ادسؾؿغ ،وما
ظككا احلديث ممـ يرى اخلروج ظذ افقٓة بغر ّ
ٍ
بخاف.
حصؾ مـ بعضفؿ مـ تػجر وتدمر وؿتؾ ذم بالد ادسؾؿغ فقس
 3ـ شوئر أهؾ إهقاء وافبدع مـ افؼدرية واجلفؿقة وؽالة افصقؾقة وؽرهؿ افذيـ يػتـقن افـاس
ويؽرهقن إفقفؿ احلؼ ،وحيقفقن بقـفؿ وبغ
ذم ديـفؿ ويصدوهنؿ ظـ شبقؾ اهلل ،ويزيـقن هلؿ افباضؾ
ِّ
ديـ اهلل احلؼ بام يظفرون مـ افشبف وزخرف افؼقل ،إضاؾة إػ مقاؿػفؿ افسؾبقة مـ اجلفاد وإمر

بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر وكؼ افسـة ،وافعؿؾ هبا ،وافدظقة إفقفا.
افر هظوع ،وؽرهؿ مـ افدمهاء افذيـ هؿ مادة افػتـ ووؿقدها افذيـ
 4ـ افغقؽوئقي وافغثوئقي مـ َّ
يستخ ّػفؿ ادجرمقن ،ويستغؾقن جفؾفؿ بافديـ وظصبقتفؿ ،وؿؾة ظؼقهلؿ وجػائفؿ ،وكػرهتؿ مـ
أهؾ افعؾؿ وافعؼؾ وافػضؾ ،وحدّ ة ضباظفؿ وؽؾظتفؿ ،وأـثر اخلقارج مـ هذا افصـػ.
وظذ ـؾ ؾلؽؾب مـ ذـر آك ًػا جيؿعفؿ ظذ اختالف أشامئفؿ وادماهاهتؿ وصؿة اجلفؾ ذم ظقامفؿ
وافـػاق ذم رؤوشفؿ ،افؾذان مها مادة افػتـ وممقهلا ومشعؾ كارها.
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ادخــــــرج مـ افػتـ ظـد وؿقظفو
* املبحث األول :افعقدة افصودؿي إػ اهلل تعوػ؛ بتحؼقؼ افتقحقد اخلافص ،وآشتجابة افتامة ٕمر
اهلل تعاػ وأمر رشقفف ﷺ ،وافتقبة افـصقح مـ مجقع افذكقبٕ :هنا شبب افػتـ ـ ـام تؼدم ـ ،وافؾجقء
وحسـ افتقـؾ ظؾقف ،وتعؾقؼ افؼؾقب بف وحده دون شقاه ،وافترضع وآكؽسار بغ
إفقف تعاػ وحده ُ
يديف ،واإلحلاح ذم افدظاء هق شبقؾ افـجاة ،ؿال اهلل تعاػ ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ [إكعام ،]43 :أي« :ؾفال إذ جاءهؿ بلشـا ترضظقا،
ـ أن

ؾحؼفؿ ظـد جملء افبلس افترضع » .وروي ظـ افـبل ﷺ مـ حديث أيب واؿد افؾقثل ـ ؓ

افـبل ﷺ ؿال« :إهنو شتؽقن ؾتـي » ؾؼافقا :ؾؽقػ فـا يا رشقل اهلل؟ وـقػ كصـع؟ ؿال« :ترجعقن إػ
أمرـؿ إول» ضزاين.
ال

* املبحث الثاني :اإلـثور مـ افعبودة وافعؿؾ افصوفح:
ومع افتقبة وآشتغػار ،وافتحؾؾ مـ افذكقب واخلطايا ،ورد ادظامل واشتقػاء احلؼقق ،ؾنن ظذ
ادممـ مع ذفؽ اإلـثار مـ كقاؾؾ افطاظات وافؼربات بعد افػرائض وافقاجبات .ؾنكف ذم آخر افزمان
وذم ظك افػتـ ّ
يؼؾ افعؿؾ.
وإصؾ ذم ذفؽ حديث :معؼؾ بـ يسار ،ظـ افـبل ﷺ ؿال« :افعبودة يف هاهل ْرج ـفجرة إيل» شؾؿ.
م

وذم افػتـ حيتاج ادممـ إػ هذا افزاد اإليامين :فقحصؾ فف افثبات وافبصرة.
وارتباط إمر افتعبدي بـزول افػتـ ثابت ذم افتقجقف افـبقي ،ؾفذا رشقل اهلل ﷺ يستقؼظ ؾز ًظا
مـ افؾقؾ ؾقؼقل« :شبحون اهلل! موذا أكزل اهلل مـ اخلزائـ! وموذا أكزل مـ افػتـ! مـ يقؿظ صقاحى
احلجرات ـ يريد أزواجف فؽل يصؾغ ـ ُر َّب ـوشقي يف افدكقو ،ظوريي يف أخرة» فبخاري.
ا

ؿال احلاؾظ ابـ حجر ـ ‘ ـ« :وذم احلديث :اشتحباب اإلرساع إػ افصالة ظـد خشقة افؼ.
وـان هذا ديدكف ﷺ :ؾؾقؾة بدر ،وما أدراك ما فقؾة بدر! كام افصحابة رضقان اهلل تعاػ ظؾقفؿ «إٓ
رشقل اهلل ﷺ حتت صجرة يصع ،ويبؽل حتك أصبح» كدأمحد.
مس
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وافتاريخ حاؾؾ بافصقر ادؼؿة ،فتحؼقؼ هذا ادبدأ افعظقؿ ،ؾفذا ؿتقبة بـ مسؾؿ افباهع افؼائد
ادظػر ،يسلل ظـ حمؿد بـ واشع ـ ‘ ـ يقم ؿتال افسك ،ؾؼقؾ فف«:هق ذاك ذم ادقؿـة َجاكِ ٍح ظذ ِش َق ِة
ؿقشفُ ،يـ َْضـ ِ ُض ُبل ْص ُب ِع ِف كحق افسامء ،ؾؼال ؿتقبة :تؾؽ إُصبع افػاردة ،أحب إ َّيل مـ مائة أفػ شقػ صفر،
افطرق
وشـان َض ِرير ،ؾؾام ؾتح اهلل ظؾقفؿ ؿال دحؿد :ماذا ــت تصـع؟ ؿال :ــت آخذ فؽ بؿجامع ».
ؾافدظاء مـ أؿقى إشؾحة ادمثرة ،إذا خرج مـ ؿؾب مممـ بقظداهلل تعاػ صادق ذم جلقئف إػ ربف
وإخالصفؿفـسائل.
»
تعاػ .وؿد ؿال ﷺ«:إكام يـرص اهلل هذه إمي بضعقػفو؛ بدظقهتؿ وصالهتؿ
ا

* املبحث الثالث :فزوم مجوظي ادسؾؿغ وإمومفؿ:
ـام ؿال تعاػ ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ﴾ [آل ظؿران .]103 :وإصؾ ذم ذفؽ:
حديث حذيػةؓ

ـ ؾؼقف افػتـ ـ ؿال :ـان افـاس يسلفقن رشقل اهلل ﷺ ظـ اخلر ،وــت أشلفف

ظـ افؼ :خماؾة أن يدرــل ،ؾؼؾت :يا رشقل اهلل ،ــا ذم جاهؾقة ورش ،ؾجاءكا اهلل هبذا اخلر ،ؾفؾ بعد
هذا اخلر مـ رش؟ ؿال« :كعؿ» .ؿؾت :وهؾ بعد هذا افؼ مـ خر؟ ؿال« :كعؿ ،وؾقف دخـ » .ؿؾت:
وما دخـف؟ ؿال« :ؿقم هيتدون بغر هديل ،تعرف مـفؿ وتـؽر » .ؿؾت :ؾفؾ بعد ذفؽ اخلر مـ رش؟
ؿال« :كعؿ ،دظوة إػ أبقاب جفـؿ ،مـ أجوهبؿ ؿذؾقه ؾقفو» ،ؿؾت :يا رشقل اهلل ،صػفؿ فـا؟ ؿال« :هؿ
مـ جؾدتـو ،ويتؽؾؿقن بلفسـتـو » .ؿؾت :ؾام تلمرين إن أدرــل ذفؽ؟ ؿال:

«تؾزم مجوظي ادسؾؿغ

وإمومفؿ».
أما ذم حال ظدم وجقد مجاظة فؾؿسؾؿغ وٓ إمام ؾعؾقف باظتزال تؾؽ افػرق ـؾفا ،وآهتامم
=

رسا.
بخاصة كػسف ،و َمـ يؿؽـف مـ إخقاكف ادسؾؿغ ً
تعؾقام ودظقة وفق ا
ومـ افتطبقؼ افعؿع فؾزوم اجلامظة واإلمام ،وإن خافػ ذم بعض ما يراه ادرء خطل :ما حصؾ مـ
ظبد اهلل بـ مسعقد ؓ

أتؿ ظثامن افصالة ،ؾؼال ظبد اهلل بـ مسعقد :ـان رشقل
 ،ذم مـك بعد أن َّ

اهلل ﷺ يصع ذم مـك رـعتغ ،ؾؼقؾ فف :تؼقل هذا وأكت تصع مع ظثامن أرب ًعا ،ؿال :يا هذا ،اخلالف
رش أبقداود.
.

وفذفؽ ؾنن ؾعؾ ادػضقل دصؾحة رشظقة راجحة أوػ مـ ؾعؾ افػاضؾ.
دائام هل افؽثرة ،وفؽـ مـ ـان ظذ ؿقل اجلامظة ؿبؾ أن ختتؾػ وهق
ومع هذا ؾاجلامظة فقست ً

ؿقل أهؾ افسـة واجلامظة.
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ؿال أبق صامة« :وحقث جاء إمر بؾزوم اجلامظة ؾادراد فزوم احلؼ واتباظف ،وإن ـان ادتؿسؽ
باحلؼ ً
ـثرا».
ؿؾقال ،وادخافػ ً
ومع تلـقد أهؾ افسـة واجلامظة ،وشؾػفؿ افصافح ،ظذ مبدأ افسؿع وافطاظة فقٓة أمر ادسؾؿغ
ذم ؽر معصقة ،وظدم جقاز اخلروج ظؾقفؿ بافسقػ وإن جاروا :إٓ أن هذا ٓ يعـل إؿرارهؿ ادـؽر،
وٓ مداهـتفؿ افظؾؿة ،وٓ افسؽقت ظـ ؿقفة احلؼ ،وٓ افتخاذل ظـ اإلصالح احلؼقؼل ،وٓ ترك
افـصح هلؿ وإن ـرهقه ،بؾ ذفؽ ٓ يؿـع مـ ذفؽ ـؾف ،إذا ـان بافقشائؾ افؼظقة ادعروؾة ،وفذا جاء
ذم حديث ظبادة بـ افصامت ـ ادشفقر ،وادتؼدم افكيح ذم افسؿع وافطاظة ،ذم افعرس وافقرس،
وادـشط وادؽره ،وظذ إثرة ،جاء ذم آخره ـ« :وظذ أن كؼقل احلؼ أيـام ــو ٓ ،كخشك يف اهلل فقمي
ٓئؿ» فبخاري ومسؾؿ.
ا

مشعرا بلن هذا افـصح جيب
هذا وؿد جاء اجلؿع بغ افـصح فقيل أمر ادسؾؿغ مع فزوم مجاظتفؿ
ً

أٓ يستب ظؾقف ما يمدي إػ مػارؿة اجلامظة أو تػريؼ مجاظتفؿ ،ؾؼال ﷺ« :ثالث ٓ يغؾ ظؾقفـ ؿؾى
امرئ مسؾؿ :إخالص افعؿؾ هلل ،وافـصح ٕئؿي ادسؾؿغ ،وفزوم مجوظتفؿ» بـ ماجف.
ا

وادعـك أن هذه اخلالل افثالث تستصؾح هبا افؼؾقب ،ؾؿـ متسؽ هبا ضفر ؿؾبف مـ اخلقاكة وافدؽؾ
وافؼ.
وجاء ذم حديث أيب هريرة« :إن اهلل يرىض فؽؿ ثال ًثو :أن تعبدوه وٓ تؼـقا بف صقئًو ،وأن
تعتصؿقا بحبؾ اهلل مجق ًعو وٓ تػرؿقا وأن تـوصحقا مـ وٓه اهلل أمرـؿ» شؾؿ.
م

* املبحث الرابع :آفتػوف حقل افعؾامء افراشخغ واهلداة افـوصحغ بآشتامع إفقفؿ وآهتداء

بآرائفؿ ،ؾنهنؿ أؿدر افـاس ظذ بقان ادشتبفات ،وافرد ظذ افشبفات ،وهؿ إؿدر ظذ تؼدير ادصافح

بكا بإمقر ،جعؾ اهلل
وادػاشد :أي ادصؾحتغ أرجح وأي ادػسدتغ أظظؿ ،ـام أهنؿ أـثر افـاس ً
هلؿ ؾرؿاكًا ُي َػ ِّرؿقن بف بغ احلؼ وافباضؾ ،واهلدى وافضالل .وؿد أمركا اهلل تبارك وتعاػ بسماهلؿ
واشتػتائفؿ ؾقام أصؽؾ ظؾقـا ،ؿال اهلل تعاػ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [افـحؾ.]43 :
ٌ
وشبقؾ مـ ُشبؾ افقؿاية مـ افػتـ وافزيغ
ؾافرجقع إػ افعؾامء ظصؿ ٌة فألمة مـ افضالل،
وآكحراف ،ـام أن ذم هذا ً
دفقال فؼاظدة أدبقة ،وهل« :أكف إذا حصؾ بحث ذم أمر مـ إمقر يـبغل أن
يقػ َمـ هق أهؾ فذفؽ ،وجيعؾ إػ أهؾف ،وٓ يتؼدم بغ أيدهيؿ ،ؾنكف أؿرب فؾصقاب وأحرى فؾسالمة

مـ اخلطل».
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وتؼدم معـا أن مـ أشباب افػتـ ؾشق اجلفؾ وكؼص افعؾؿ.

واجى افعؾامء ظـد حؾقل افػتـ:
َّ
وـػ افـاس
واحلث ظؾقف ،وافتحذير مـ افباضؾ
جيب ظذ افعؾامء ؿقادة إمة ،وافت ََّصدر فبقان احلؼ
ّ
ظـف ،ؾفؿ ورثة افـبل ﷺ وخؾػاؤه ذم أمتف ،وما مـ كبل إٓ ـان ح ًؼا ظؾقف أن يدل أمتف ظذ خر ما يعؾؿف
هلؿ ،ويـذرهؿ رش ما يعؾؿف هلؿ ،واهلل شائؾفؿ ظام اشسظاهؿ ،وظـ ادقثاق افذي واثؼفؿ بف ،ـام ظؾقفؿ
ادتعجؾة ؽر اددروشة ،أو فؾرويبضة وادـاؾؼغ افذيـ ُيض ّؾقن
أٓ يسـقا افصدارة ٕصحاب ادقاؿػ
ِّ

افـاس بغر ظؾؿ ،و ُي َؾ ِّبسقن ظذ افـاس ديـفؿ احلؼ.

ومما يدل ظذ رضورة افرجقع إػ أهؾ افعؾؿ افراشخغ :ما حيصؾ ذم افػتـة مـ اضطراب
واختالف ،حتك إن احلؾقؿ فقصر حران ،وحتك تزيغ ؿؾقب ؾريؼ مـ افـاس وتذهب ظؼقهلؿ.
ِ
رص ًؾا َبلذهب فعؼقل افرجال مـ افػتـ».
ـ« :ما
ؿال حذيػة ـؓ
ُ
اخلؿر ْ
وؿالؓ

ؓ

رجال ً
« :تؽقن ؾتـة تعرج ؾقفا ظؼقل افرجال ،حتك ما تؽاد ترى ً
ظاؿال» .ثؿ يبغ ـ

ـ متك ٓ ترضك افػتـة؟ ؾؼال« :ما ظرؾت ديـؽ ،إكام افػتـة إذا اصتبف ظؾقؽ احلؼ وافباضؾ».
وهذا يؼتيض افرجقع إػ أهؾ افعؾؿ افراشخ دعرؾة افديـ وتبغ احلؼ مـ افباضؾ.

تعريػ بوفعؾامء افربوكقغ:
وهـا ؿد يتساءل بعض افـاس ظـ افعؾامء افرباكقغ َمـ هؿ؟ وما هل أبرز وأهؿ خصاهلؿ

وصػاهتؿ؟

حاصؾ ـالم افعؾامء ذم معـك (رباين) يرجع إػ أحد ادعاين افتافقة:
افر ّب .ومعـاه :افعامل بديـ ر ّبف ورشظف وأحؽامف :افعامؾ بام ظؾؿ ،ؿال
إول :أن افرباين :كسبة إػ ّ
ابـ ظباس ـ ـام ذم افبخاري ـ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ ؿال« :حؾامء ،ؾؼفاء ،ظؾامء» فبخاري.
ا

أيضا ،فؽـ معـاه افعارف فربف افعامل بف ،ادقاطب ظذ ضاظتف
افر ّب ً
افثوين :أن افرباين كسبة إػ ّ
وظبادتف ..ؾافرباكققنِّ :
ادتلهلقن افعارؾقن باهلل تعاػ.
يرب افـاس ،مـ ؿقهلؿ:
افر َّبان ،وهق افذي ّ
وافثوفٌ :افرباين :كسبة إػ افسبقة .ؾافرباين مـسقب إػ َّ

ير ّبف إذا د ّبره وأصؾحف ،أي يصؾح أمقرهؿ ويؼقم هبا وفذفؽ ؿافقا«:افرباين افذي يريب افـاس بصغار
افعؾؿ ؿبؾ ـباره» يعـل مـ افسبقة.
ؾافذي يظفر ـ وافعؾؿ ظـد اهلل ـ أن معـك﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ يشؿؾ هذه ادعاين افثالثة
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وجيؿعفا.
أمو شامت وخصول افعؾامء افربوكقغ افراشخغ افذيـ ُيـصح بوفرجقع إفقفؿ ،ؾفذه كجؿؾفا ؾقام يع:
 1ـ شالمة ادعتؼد وافتزام افسـة ،واشتؼامة افسرة وافسؾقك.
ومـ أبرز ظالمات ُحسـ ادعتؼد :اف َغ ْرة ظذ افسـة ،و ُبغض أهؾ افبدع وذمفؿ ،وافتحذير مـفؿ،

وظدم ادداهـة ذم ديـ اهلل تعاػ.

ـام أن مـ أبرز ظالماتف :اإلخالص هلل تعاػ وابتغاء مرضاتف.
 2ـ افرشقخ ذم افعؾؿ وافتضؾع ؾقف :بحقث يؽقن ظا ًدا (رباك ًقا) وهق افرؾقع افدرجة ؾقف ،افعايل
ادـزفة ؾقف ،وظذ ذفؽ محؾقا ؿقفف تعاػ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [ادائدة.]63 :
 3ـ افعؿؾ بافعؾؿ ،ؾؿـ َز َّيـ ظؾؿف بافعؿؾ ؾفق رباين.
4ـ مالزمة افقرع وافتؼقى واخلشقة ،ؾؿـ ـان باهلل أظرف ـان فف أخشك ،ؿال تعاػ﴿ :ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ﴾ [ؾاضر. ]28 :
 5ـ بقان احلؼ وظدم ـتامكف ،وإمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر ،ؾافعامل افرباين ظامل حمتسبٓ ،
ُيشك ذم اهلل فقمة ٓئؿ ،ؾال يداهـ وٓ حيايبٕ :كف مـ ورثة إكبقاء افذيـ ؿال اهلل ؾقفؿ:

﴿ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [إحزاب.]39 :
 6ـ جماكبة افػتـ ومقاضـ ُ
افشبف :افعامل افرباين هق حمط أكظار افـاس دا فف مـ ادؽاكة ذم ؿؾقب
افـاس ،وحرصفؿ ظذ آؿتداء بف وآهتداء هبديف ،وفؽـف مثؾ ادرآة افصاؾقة افتل يمثر ؾقفا أدكك
حريصا ظذ هذا
ويشقش ظذ افـاطر ؾقفا ويؿـع ظـف ـامل آكتػاع هبا .ؾقجب أن يؽقن
ؿذى،
ً
ِّ
افصػاء ،بعقدً ا ظـ مقاضـ افػتـة وافشبفة.
وهذا افتحرز فف ملخذان:
إول :حػظ كػسف مـ ادقؾ فؾدكقا وأصحاهبا وافتساهؾ ذم رؤية ادـؽر وافسؽقت ظـ إكؽاره بام
ٓ يؾقؼ بعزة افعؾؿ وأكػة اإليامن.
افثاين :حػظ ظرضف ،وصقن جـابف ،ومحاية افعؾؿ مـ آمتفان.
ومـ افتطبقؼ افعؿع هلذه ادسلفي كذـر بعض احلقادث:
 1ـ مقؿػ أيب بؽر ريض اهلل مـ أهؾ فردة ،ؿال ظع ابـ ادديـل« :أظز اهلل افديـ برجؾغ ،فقس هلام
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ثافث .أبق بؽر افصدِّ يؼ يقم افردة ،وأمحد بـ حـبؾ يقم ادحـة » .وافشاهد مـ ذفؽ أن افعؾامء افرباكقغ
وؿػقا مقؿ ًػا ثابتًا ذم هذه افػتـ افعصقبة ،ؾافتػ افـاس حقهلؿ ،وا َّضرحقا ما ـاكقا يروكف مـ
اجتفادات ،ؾتبغ أن احلؼ افذي ٓ مرية ؾقف مع همٓء إئؿة إظالم.
وحيؽؿ يا أمة حمؿد ما
 2ـ مقؿػ ابـ مسعقد ريض اهلل ظـف حغ ؿال فؾؿبتدظة مـ أهؾ احلؾؼَ ْ :
أرسع َه َؾؽَتِؽُؿ ،همٓء صحابة كبقؽؿ متقاؾرون ،وهذه ثقابف مل َت ْبؾ وآكقتف مل تؽرس ،وافذي كػيس بقده
إكؽؿ فعذ مؾة هل أهدى مـ مؾة حمؿد ،أو مػتتحق باب ضالفة ،ؿافقا :يا أبا ظبد افرمحـ ما أردكا إٓ
اخلر ،ؿال :وـؿ مـ مريد فؾخر مل يصبف ،إن رشقل اهلل ﷺ حدثـا ـ ؾذـر حدي ًثا فعؾف حديث اخلقارج
ـ ؾؼال ظؿرو بـ شؾِؿة :ؾرأيـا ظامة أوفئؽ ِ
احل َؾؼ يطاظـقكـا يقم افـ َْف َر َوان مع اخلقارج
َ
.

ؾفذا دفقؾ ظذ أن افتساهؾ ذم فزوم افسـة ،مدظاة فؾقفقج ذم افػتـة.
 3ـ وؿال ظبد اهلل بـ أمحد بـ حـبؾ :حدثـل أبق معؿر افؼطقعل ؿال :دا حرضكا إػ دار افسؾطان
أيام ادحـة وـان أمحد بـ حـبؾ ؿد ُأ ْحرض ،ؾؾام رأى افـاس جيقمن ـ وذم رواية «جيقبقن» ـ وـان ً
رجال
فقـًا ،ؾاكتػخت أوداجف وامحرت ظقـاه ،وذهب ذفؽ افؾغ افذي ـان ؾقف ،ؾؼؾت :إكف ؿد ؽضب هلل!...
ؾؼؾت فف :أبؼ ...ـان مـ أصحاب رشقل اهلل ﷺ مـ إذا أريد ظذ يشء مـ ديـف رأيت محافقؼ ظقـقف
ذم رأشف تدور ـلكف جمـقن».
ؾؽان اظتصام أمحد ‘ بافسـة ،وظدم تساهؾف ؾقفا ،شب ًبا فثباتف ،وثبات إمة مـ بعده ،وفذفؽ
شؿل ـ بحؼ ـ إمام أهؾ افسـة.
 4ـ وذـر ابـ افؼقؿ مؼام صقخ اإلشالم ذم افتثبقت ظـد افػتـ ،ؾؼال« :وــا إذا اصتد بـا اخلقف،
وشاءت مـا افظـقن ،وضاؿت بـا إرض ،أتقـاه ؾام هق إٓ أن كراه وكسؿع ـالمف ،ؾقذهب ذفؽ ـؾف
ظـا».
وهـا جيب افتـبقف إػ احلذر مـ أخذ افعؾؿ وافػتاوى مـ اجلفات ادشبقهة ؽر ادقثقؿة ،ـام حيذر
كصقصا
إخذ بػتاوى بعض ضؾبة افعؾؿ ِممَّـ ؿد يؼرأ صق ًئا وتػقتف أصقاء ؾقؼقل ؾقفا برأيف ،وؿد يطبؼ
ً
وفؽـ ذم ؽر مقضعفا ،ؾقؽقن بذفؽ ؾتـة فف ودـ أؾتاه بغر ظؾؿ ،بخالف افراشخ ذم افعؾؿ افذي
ظـده دمربة ومعرؾة بعقاؿب إمقر ،ومآٓت إحؽام ومؼاصدها ،مـ افعؾامء ادعروؾغ بافرشقخ ذم
افعؾؿ وافقرع ادبعد ظـ ادداهـة واهلقى ـام تؼدم ،وفذا جاء مـ حديث أيب أمقة اجلؿحل ؓ

أن

رشقل اهلل ﷺ ؿال« :مـ أرشاط افسوظي أن يؾتؿس افعؾؿ ظـد إصوؽر » فطزاين .ؿقؾ ٓبـ ادباركَ :مـ
ا
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إصاؽر؟ ؿال :افذيـ يؼقفقن برأهيؿ ،ؾلما صغر يروي ظـ ـبر ؾؾقس بصغر.
ـام جيب احلذر مـ زفة افعامل وزيغة احلؽقؿ ،ؾعـ معاذؓ

 ،ؿال :أحذرـؿ زيغة احلؽقؿ ،ؾنن

افشقطان ؿد يؼقل افضالفة ظذ فسان احلؽقؿ ،وؿد يؼقل ادـاؾؼ ـؾؿة احلؼ) .ؿقؾ دعاذ :وما كدري ـ
رمحؽ اهلل ـ أن احلؽقؿ ؿد يؼقل ـؾؿة افضالفة ،وأن ادـاؾؼ ؿد يؼقل ـؾؿة احلؼ؟ ؿال :اجتـبقا مـ
احلؽقؿ ادشتفرات .وذم رواية :ادشتبفات ،افتل يؼقل :ما هذه؟ وذم رواية :ما تشابف ظؾقؽ مـ ؿقل
احلؽقؿ ،حتك تؼقل :ماذا أراد هبذه افؽؾؿة.
ؾعذ ادسؾؿ اجتـاب افشاذ مـ أؿقال أهؾ افعؾؿ مفام بؾغ ظؾؿفؿ وظؾقف أن يتبع ادشفقر افذي ظؾقف
مجاظتفؿ.
وذم حال آختالف زمـ افػتـ ظذ اإلكسان أن يلخذ ما يعرف ويدع ما يـؽر ،ـام ؿال تعاػ:
﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [إظراف.]199 :
وافغرض مـ افتحذير مـ زيغة افعامل وز َّفتِف هق ظدم اتباظف ذم هذه افز َّفة أو آحتجاج هبا ،إذ
احلجة ذم ؿقل اهلل وؿقل رشقفف ﷺ ،وإفقفام ترد مقارد افـزاع ،وٓ يؽقن ذفؽ شب ًبا ذم افطعـ ؾقف ،أو
افـقؾ مـ ظرضف ،ؾنن هذا ٓ جيقز ،وفؽـ تؾتؿس فف ادعاذير ذم تؾؽ افز ّفة وٓ يتابع ظذ خطئف ،وـؾ
يمخذ مـ ؿقفف ويرد ّإٓ رشقل اهلل ﷺ .ؾاحلذر مـ افطعـ ذم افعؾامء وافتـؼص مـ ؿدرهؿ وإن
أخطموا ،ؾفؿ افعصؿة فألمة بػضؾ اهلل تعاػ ،وهؿ شػقـة افـجاة َمـ ختؾػ ظـفا ؽرق ذم أوحال
افشبفات وافػتـ.
وفقس مـ افؼدح ذم افعؾامء افتـبقف ظذ أخطائفؿ ،وظدم اتباظفؿ ظؾقفا ؾفذا مـ افـصقحة هلؿ ،وفعامة
ادسؾؿغ ،ـام ؿال ﷺ«:افديـ افـصقحي» ؿؾـا :دـ يا رشقل اهلل؟ ؿال« :هلل وفؽتوبف وفرشقفف وٕئؿي
ادسؾؿغ وظومتفؿ» شؾؿ .أما افقؿقعة ذم افعؾامء واشتـؼاصفؿ وتتبع ظقراهتؿ ؾنن هذا باب هؾؽة وشبقؾ
م

ضالل ،وؿد ؿال احلاؾظ ابـ ظساـر‘« :إن حلقم افعؾامء ـ رمحة اهلل ظؾقفؿ ـ مسؿقمة ،وظادة اهلل ذم
هتؽ أشتار مـتؼصقفؿ معؾقمة.
وفذفؽ ؿال ﷺ« :يو معؼ مـ آمـ بؾسوكف ومل يدخؾ اإليامن يف ؿؾبف ٓ ،تغتوبقا ادسؾؿغ وٓ تتبعقا
ظقراهتؿ ،ؾنكف مـ يتبع ظقراهتؿ يتبع اهلل ظقرتف ،ومـ يتبع اهلل ظقرتف يػضحف يف بقتف» بقداود.
أ

وهذا افقظقد ذم ظؿقم ادسؾؿغ ،أما افعؾامء وافصاحلقن ؾافقؿقع هبؿ أؿبح ،وهق ظالمة ظذ
افـػاق ومعاداة اهلل وحماربتفٕ :ن اهلل تعاػ ؿال« :مـ ظودى يل وف ًقو ؾؼد آذكتف بوحلرب »...فبخاري.
ا
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ؿال بعض افسؾػ ـ وكسب ٕيب حـقػة وافشاؾعل ـ« :إن مل تؽـ افعؾامء أوفقاء اهلل ؾؾقس هلل ويل».
وكظرا ٕمهقة دور افعؾامء ذم وأد افػتـة ؾؼد ؿام دظاة افػتـة ادغرضغ بافتػــ ذم افقشائؾ ادمدية إػ
ً

إشؼاط هقبة افعؾامء ،ومـ ثؿ إشؼاط مرجعقتفؿ وؾؼد افثؼة هبؿ حتك يزهد افـاس ؾقفؿ ،ؾال يتؾؼقن مـفؿ
وٓ يؼبؾقن هبؿ :بدظاوى ـثرة مـفا :أهنؿ ٓ يػفؿقن افقاؿع ،أو اهتامفؿ باجلؿقد وافرجعقة وافتخ ّؾػ ،أو
اهتامفؿ بلهنؿ ظؾامء شقء وشؾطة ومداهـة .أو أهنؿ واؿعقن حتت ضغقط افقاؿع ،أو ؽر ذفؽ مـ
افدظاوى حتك يـجػؾ افـاس ظـفؿ ،ويتع َّؾؼقن بغرهؿ مـ إدظقاء وادغرضغ.
ـام جيب ظذ افعؾامء وضؾبة افعؾؿ أٓ يؽقكقا ؾتـة فؾذيـ آمـقا ،وذفؽ بتؼصرهؿ ذم هذا افقاجب،
وادقثاق افذي أخذه اهلل ظؾقفؿ ﴿:ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [آل ظؿران ]187 :أو بافتخع ظـ رشافتفؿ
ودورهؿ افؼقادي فألمة بـقر مـ ـتاب اهلل تعاػ وشـة كبقف ﷺ ،وٓ صؽ أن هذه مـ أظظؿ أشباب
افػتـ ،كسلل اهلل افعاؾقة وافسالمة .ؿال ابـ افقزير‘« :فق أن افعؾامء ╚ ترـقا َّ
افذ ّب ظـ احلؼ

حؼر»ا.
ـثرا ،وخاؾقا
ً
خق ًؾا مـ ـالم اخلؾؼ فؽاكقا ؿد أضاظقا ً

حوجي إمي إػ افعؾامء افربوكقغ:
ادؾحة افتل ٓ تستغـل ظـفا
وظذ ـؾ ؾقجقد افعؾامء افرباكقغ وافرجقع إفقفؿ مـ افرضورات ّ
إمة ،ويظفر ذفؽ مـ خالل:
 -1بؼاء افعؾؿ ح اقا ،يتؾؼاه افـاس ظـفؿ ويتدارشقكف معفؿ.
 -2رضورة وجقد افؼدوة فغره مـ ضؾبة افعؾؿ وافعؾامء.
وافطاظـغ.
بافذب ظـف مـ خالل رد صبفات ادشؽؽغ
 -3محاية افديـ وحراشتف
ّ
 -4افرجقع إفقفؿ ذم آشتػتاء.
 -5افرجقع إفقفؿ ظـد افتـازع وآختالف شقاء ـان بغ افعؾامء أو ضؾبة افعؾؿ ،أو مع افقٓة
واحلؽام أو بغ ظؿقم افـاس.
 – 6ـام أن وجقدهؿ رضورة فؾؿجتؿع وإمة مـ أجؾ آجتفاد افؼظل ذم افـقازل ادستجدة.

* املبحث اخلامس :فزوم افت هَّل ِين وافت هُّشم هدة واف َّث هبوت:
ِ
وافرؾؼ وظدم افتعجؾ،
جيب ظذ ادسؾؿ ذم مثؾ هذه افػتـ وإمقر ادضطربة أن يؾزم افتلين واحل ْؾؿ ِّ

=
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﴿ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ
وافتفقر ،ورضورة افتثبت وافتبك ذم إمقر ،ؿال اهلل تعاػ:
ومػارؿة افطقش
ُّ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾ [افروم.]60:
وؿد ُروي« :إن اهلل حيب افبك افـاؾذ ظـد ورود افشبفات ،وحيب افعؼؾ افؽامؾ ظـد ورود

افشفقات» فبقفؼل.
ا

وؿال تعاػ ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﴾ [افـساء ،]83 :ؿال ابـ ـثر« :ذم هذه أية إكؽار ظذ مـ
يبادر إػ إمقر ؿبؾ حتؼؼفا :ؾقخز هبا ويػشقفا ويـؼها ،وؿد ٓ يؽقن هلا صحة».
وفذا ـان مـ دظائف ﷺ ادلثقر« :افؾفؿ إين أشلفؽ افثبوت يف إمر ،وافعزيؿي ظذ افرصد. »...
ادسـد

وؿد امتدح افـبل ﷺ أصج ظبد افؼقس بؼقفف« :إن ؾقؽ خصؾتغ حيبفام اهلل ورشقفف :احلؾؿ
وإكوة» شؾؿ.
م

وؿال ﷺ« :مو ـون افرؾؼ يف يشء إٓ زاكف ،ومو كزع مـ يشء إٓ صوكف » شؾؿ  .وؿال ﷺ« :إن اهلل
م

حيى افرؾؼ يف إمر ـؾف» فبخاري ومسؾؿ.
ا

ـام امتدح ظؿرو بـ افعاص ؓ

افروم دا ذـر فف حديث افـبل ﷺ« :تؼقم افسوظي وافروم

ً
خلصوٓ أرب ًعو؛ إهنؿ ٕحؾؿ افـوس ظـد ؾتـي ،وأرسظفؿ إؾوؿي بعد مصقبي»..
أـثر افـوس» ؿال« :إن ؾقفؿ
وذـر احلديث مسؾؿ.
.

ومـ إمثؾة افعؿؾقة فؾـظر ذم ظقاؿب إمقر :ما ـان مـ أمر ادممـغ ظؿر بـ اخلطاب ؓ

دا جاءه رجؾ ذم آخر حجة حجفا وهق ذم مـك ؾؼال فف :يا أمر ادممـغ هؾ فؽ ذم ؾالن يؼقل :فق ؿد
مات ظؿر فؼد بايعت ؾالكًا؟ ؾقاهلل ما ـاكت بقعة أيب بؽر إٓ ؾؾتة َؾت ََّؿ ْت ،ؾغضب ظؿر ،ثؿ ؿال :إين ـ
إن صاء اهلل ـ فؼائؿ افعشقة ذم افـاس ؾؿحذرهؿ همٓء افذيـ يريدون أن يغصبقهؿ أمقرهؿ .ؾؼال

ظبد افرمحـ ـ يعـل ابـ ظقف ـ ؾنهنؿ هؿ افذيـ يغؾبقن ظذ ؿربؽ حغ تؼقم ذم افـاس ،وأكا أخشك أن
تؼقم ؾتؼقل مؼافة ُيطِ ُرها ظـؽ ـؾ ُمطِر ،وأن ٓ َي ُعقها ،وأن ٓ يضعقها ظذ مقاضعفا ،ؾلمفؾ حتك
تؼدم ادديـة ،ؾنهنا دار اهلجرة وافسـة ،ؾتخؾص بلهؾ افػؼف وأرشاف افـاس ؾتؼقل ما ؿؾت متؿؽـًا،
ؾقعل أهؾ افعؾؿ مؼافتؽ ،ويضعقها ظذ مقاضعفا ،ؾؼال ظؿر« :واهلل ـ إن صاء اهلل ـ ٕؿق َم َّـ بذفؽ

أول مؼام أؿقمف بادديـة »...بخاري.
ال
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ومـ أثار افقاردة ذم هذا ادقضقع ظذ وجف اخلصقص ما ورد ظـ شػقان افثقري دا شلفف
مر ظذ
حػص بـ ؽقاث ؿال :يا أبا ظبد اهلل :إن افـاس ؿد أـثروا ذم ادفدي ؾام تؼقل ؾقف؟ ؿال« :إن ّ
بابؽ ؾال تؽ ذم يشء مـف حتك جيتؿع افـاس ظؾقف».

وافعجؾة ذم ابتداء افػتـ واخلقض ؾقفا مـ بداياهتا :هل أ ّم افـدامات ،وفذا ؿال ؿتادة بـ دظامة

‘ « :ؿد رأيـا ـ واهلل ـ أؿقا ًما يرسظقن إػ افػتـة ،ويـزظقن ؾقفا ،وأمسؽ أؿقام ظـ ذفؽ هقبة هلل
طفقرا مـ افذيـ
صدرا ،وأخػ
كػسا ،وأثؾج
ً
ً
وخماؾة مـف ،ؾؾام اكؽشػت إذ افذيـ أمسؽقا أضقب ً

أرسظقا إفقفا.»...

* املبحث السادس :فزوم افصز وادصوبرة:

وافػتـ مـ ِحؽَؿ وؿقظفا اختبار افصز وافثبات ،ؿال اهلل تعاػ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﯴ﴾ [افػرؿان.]20 :
وؿال تعاػ ﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾ [افروم.]60 :
وؿال اهلل تعاػ ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [افـحؾ.]110:
وؿال تعاػ:

﴿ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [آل

ظؿران.]200 :
ؾفذه أربعة أشباب مقجبة دقظقد اهلل تعاػ بافػالح ،دـ أتك هبـ :وهـ :افصز وادصابرة،
وادرابطة وافتؼقى ،ؾنذا حؼؼفا افعبد حتؼؼ فف مقظقد اهلل بافػالح.
وؿال تعاػ ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [افبؼرة.]175 - 155 :
أيومو ،افصز ؾقفـ مثؾ افؼبض ظذ اجلؿر ،فؾعومؾ ؾقفـ أجر مخسغ
وؿال ﷺ« :إن مـ ورائؽؿ ً
يعؿؾقن مثؾ ظؿؾؽؿ» ؿافقا :يا رشقل اهلل أجر مخسغ رج ً
ال مـَّا أو مـفؿ؟ ؿال ،ٓ« :بؾ أجر مخسغ
رج ً
ال مـؽؿ» بـ ماجة.
ا
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ؾلظظؿ شالح ذم أيام افػتـ وادحـ هق افصز :ؾفق تربقة فؾـػقس وإظدادها فؽل ٓ تطر صعا ًظا
ظـد ـؾ كازفة ،وٓ تذهب مع ـؾ ؾاجعة ،وٓ تـفار جز ًظا ظـد ـؾ صدة.
ؾبافصز يظفر افػرق بغ ذوي افعزائؿ واهلؿؿ وبغ ذوي اجلبـ وافضعػ ،وفذفؽ َو َظك افسؾػ
افصافح أمهقة افصز ظـد وؿقع افػتـ واحلقادث وإفقؽ كامذج مـ شرهؿ:
دا ـان افصحابة ╚ َّ
يعذبقن و ُي ْػتَـقن ذم صدر اإلشالم بؿؽة ـان يؿر هبؿ افـبل ﷺ
=

صزا آل يورس ،مقظدـؿ اجلـي» دستدرك.
و ُي َذـِّرهؿ بافصز ،ومـفؿ آل يارس ،ؾنذا مر هبؿ ؿالً « :
ا

وظـ افزبر بـ ظدي ؿال :دخؾـا ظذ أكس بـ مافؽ ،ؾشؽقكا إفقف ما كؾؼك مـ احلجاج ،ؾؼال:
رش مـف ،حتك تؾؼقا ربؽؿ ،شؿعت هذا مـ
«اصزوا ٓ ،يليت ظؾقؽؿ زمان إٓ وافذي بعده ّ
كبقؽؿ» فبخاري.
ا

وظـ معاوية بـ أيب شػقان ¶ ؿال« :إكف مل يبؼ مـ افدكقا إٓ بالء وؾتـ ،ؾلظدوا فؾبالء
زا».
ص ً

وهلذا ؾنكف «فقس دـ ؿد ُؾتـ ٍ
بػتـة دوا ٌء مثؾ افصز ،ؾنن صز ـاكت افػتـة ممحصة فف وخم ِّؾصة مـ
افؽر َ
خبث افذهب وافػضة».
افذكقب ،ـام ُي ِّؾص
ُ
«ؾؿـ صز ظؾقفا ـاكت رمحة ذم حؼف ،وكجا بصزه مـ ؾتـة أظظؿ مـفا ،ومـ مل يصز ظؾقفا وؿع ذم

ؾتـة أصد مـفا».
«ؾػل إمر ظؾقف

ومجاع ذفؽ أكف ٓبد فف ذم إمر مـ أصؾغ :وٓبد فف ذم افؼدر مـ أصؾغ:
ً
وظؿال ،ؾال تزال دمتفد ذم افعؾؿ بام أمر اهلل بف ،وافعؿؾ بذفؽ .ثؿ ظؾقف أن
ظؾام
آجتفاد ذم آمتثال ً

يستغػر ويتقب مـ تػريطف ذم ادلمقر وتعديف احلدود...

وأما ذم افؼدر ؾعؾقف أن يستعغ اهلل ذم ؾعؾ ما أمر بف ،ويتقـؾ ظؾقف ويدظقه ،ويرؽب إفقف ويستعقذ
مػتؼرا إفقف ذم ضؾب اخلر وترك افؼ .وظؾقف أن يصز ظذ ادؼدور ،ويعؾؿ أن ما أصابف مل
بف ،ويؽقن
ً
يؽـ فقخطئف وما أخطله مل يؽـ فقصقبف ،وإذا آذاه افـاس ظؾؿ أن ذفؽ مؼدر ظؾقف».

وذم احلديث ادشفقر افذي رواه أبق بؽر ظـ افـبل ﷺ أكف ؿال«:شؾقا اهلل افعوؾقي؛ ؾام أظطل أحد بعد=
=

خرا مـ افعوؾقي» دسـد.
افقؼغ صقئًو ً
ا

* املبحث السابع :ـ ُّش
هػ افقد وافؾسون ،ومالزمي افبقً ظـد ورود ادؼته:
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ـام ورد ذم حديث ابـ مسعقد :أن افـبل ﷺ ظـدما ذـر افػتـ ؿال« :تؾؽ أيوم اهلرج حقٌ ٓ يلمـ
افرجؾ جؾقسف» ؿؾت :ؾام تلمرين يا رشقل اهلل إن أدرــل ذفؽ افزمان؟ ؿال« :تؽػ فسوكؽ ويده ك،
وتؽـ ِح ْؾ ًسو مـ أحالس بقتؽ» بق داود.
أ

وروي ظـ ظبد اهلل بـ ظؿرو أن افـبل ﷺ ؿال« :تؽقن ؾتـي تستـظػ افعرب ،ؿتالهو يف افـور،
افؾسون ؾقفو أصد مـ وؿع افسقػ» دسـد.
ا

ؿال افؼرضبل« :إما بافؽذب ظـد أئؿة اجلقر ،وإما كؼؾ إخبار إفقفؿ».

* املبحث الثامن :افتثبً يف كؼؾ إخبور ،وظدم آفتػوت إػ افشوئعوت:
ومثؾ هذه يؽثر رواجفا ذم زمـ افػتـ ،وذم ظككا هتقلت افقشائؾ إلصاظتفا ؾتطر ذم حلظات،
وتبؾغ أؾاق ظـ ضريؼ وشائؾ آتصال احلديثة.
وؿد أمر اهلل تبارك وتعاػ بافتثبت مـ إكباء ذم إيام افعادية ،ؾؽقػ بليام افػتـ! ؾافتثبت أحقج
ما يؽقن إفقف ادسؾؿ ،ؿال اهلل تعاػ ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [احلجرات.]6 :
وفقعؾؿ أن شقام أهؾ اإليامن ؿقل اخلر أو افصؿت ،ـام ؿال ﷺ« :مـ ـون يممـ بوهلل وافققم أخر
خرا أو فقصؿً» فبخاري ومسؾؿ .و«مـ حسـ إشالم ادرء ترـف مو ٓ يعـقف» دقضل.
ؾؾقؼؾ ً
ا

ا

رش تسؾؿ ،مـ ؿبؾ أن تـدم» فطزاين.
خرا تغـؿ ،واشؽت ظـ ّ
ؿال ابـ ظباس ¶« :ؿؾ ً
ا

أما مـ تُـؼؾ إفقف اإلصاظة ؾافقاجب ظؾقف بعد افتثبت مـ مصدرها أن يستشر أهؾ افعؾؿ وافػضؾ
ؿبؾ تروجيفا وافتحدث هبا ،ؾؼد تؽقن ادصؾحة ذم ظدم إصاظتفا وفق ـاكت صحقحة ،وهلذا ؿال اهلل
تعاػ ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [افـساء.]83 :
ومـ أبرز إخطار وادضار ادستبة ظذ مثؾ هذه اإلصاظات:
 1ـ اهتام افزيء بام فقس ؾقف.
 2ـ إثارة افذظر واخلقف ذم أوشاط ادممـغ.
وفعؾ خر ظالج فإلصاظات ظـد كؼؾفا هق ا ِّضراحفا ،وظدم آـساث هبا ،وفذفؽ ؿال اإلمام
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مسؾؿ ذم مؼدمة صحقحف« :إذ اإلظراض ظـ افؼقل ادطرح أحرى إلماتتف وإمخاد ذـر ؿائؾف وأجدر أٓ
تـبقفا فؾجفال ظؾقف».
يؽقن ذفؽ ً

* املبحث التاسع :جموكبي افػتـ وآحساز مـ أشبوهبو وافػرار مـفو واظتزاهلو:
ؿادرا ظذ إضػائفا ،أو
َعرب إذا مل يؽـ ادممـ ً
وؿد أمر افـبل ﷺ بافػرار مـ افػتـ ،وحث ظذ افت ُّ

ؽـؿ يتبع هبو
افتخػقػ مـ ٕوائفا ،وخق ظذ كػسف ،ؾؼال ﷺ« :يقصؽ أن يؽقن خر مول ادسؾؿ ٌ
افتعرب ذم
هص هعػ اجلبول ومقاؿع افؼطر ،يػر بديـف مـ افػتـ » فبخاريّ .
وبقب ظؾقف افبخاري :بابّ :
ا

افػتـة.

وؿال ﷺ ذم حديث أيب بؽرة ؓ

« :إهنو شتؽقن ؾتـ ،أٓ ثؿ تؽقن ؾتـي ،افؼوظد ؾقفو خر مـ

ادويش ،وادويش ؾقفو خر مـ افسوظل إفقفو ،أٓ ؾنذا كزفً أو وؿعً ،ؾؿـ ـوكً فف إبؾ ؾؾقؾحؼ بنبؾف،
ومـ ـوكً فف ؽـؿ ؾؾقؾحؼ بغـؿف ،ومـ ـوكً فف أرض ؾؾقؾحؼ بلرضف » .ؿافقا :يا رشقل اهلل ،أرأيت
مـ مل يؽـ فف إبؾ وٓ ؽـؿ وٓ أرض؟ ؿالِ « :
يعؿدُ إػ شقػف هؾ هقدُ ّق ظذ هحدِّ ه بحجر ،ثؿ ْف هقـ ٍُْ إن
اشتطوع افـجوء ،افؾفؿ هؾ بؾغً؟» ـ ؿاهلا ثال ًثا ـ .ؿال رجؾ :يا رشقل اهلل ،أرأيت إن ُأـ ِْر ْه ُت حتك
ُيـْ َطؾؼ يب إػ أحد افصػغ ،أو إحدى افػئتغ ،ؾرضبـل رجؾ بسقػف ،أو جيلء شفؿ ؾقؼتؾـل؟ ؿال:
«يبقء بنثؿف وإثؿؽ ،ويؽقن مـ أصحوب افـور» شؾؿ.
م

وذم إمر باخلروج مـ أرض افػتـة واظتزاهلا ،ما ورد ظـ أيب هريرة ـ ؓ

ـ ؿال ﷺ« :تؽقن

ؾتـي ،افـوئؿ ؾقفو خر مـ افقؼظون ،وافقؼظون خر مـ افؼوئؿ ،وافؼوئؿ خر مـ افسوظل ،ؾؿـ وجد مؾجل
أو معو ًذا ؾؾقستعذ» فبخاري ومسؾؿ.
ا

وظـ ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعاص ـ ¶ ـ أن رشقل اهلل ﷺ ؿال« :ـقػ بؽؿ وبزمون ـ أو:
يقصؽ أن يليت زمون ـ يغربؾ افـوس ؾقف ؽربؾي ،تبؼك حثوفي مـ افـوس ؿد مرجً ظفقدهؿ ،وخػً
أموكوهتؿ واختؾػقا ؾؽوكقا هؽذا » .وص ّبؽ بغ أصابعف ،ؾؼافقا :ـقػ بـا يا رشقل اهلل؟ ؿال« :تلخذون
مو تعرؾقن ،وتذرون مو تـؽرون ،وتؼبؾقن ظذ أمر خوصتؽؿ ،وتذرون أمر ظومتؽؿ» بقداود.
أ

بؾ إن هذا ـان مقؿػ مجفقر افصحابة رضقان اهلل ظؾقفؿ ،ؾؼد اظتزفقا افؼتال ذم تؾؽ افػتـة،
وفذفؽ ؿال ابـ شريـ بلصح إشاكقد« :هاجت افػتـة وأصحاب رشقل اهلل ﷺ ظؼة آٓف ،ؾام
حرض ؾقفا مئة ،بؾ :مل يبؾغقا ثالثغ».
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وإصؾ اخلؾطة وظدم افعزفة ،حلديث ا بـ ظؿر ¶ ،ؿال :ؿال :رشقل ﷺ« :ادممـ افذي
أجرا مـ افذي ٓ خيوفطفؿ ،وٓ يصز ظذ أذاهؿ» دسـد.
خيوفط افـوس ،ويصز ظذ أذاهؿ ،أظظؿ ً
ا

ودا يستب ظذ افعزفة مـ تضققع احلؼقق ،وتعطقؾ افقاجبات ،وتػقيت ادصافح ،فؽـ يستـثك
مـ هذا إصؾ حآت مـفا:
 1ـ ظـد ؾساد افزمان ،بحقث يؽقن رضر اختالضف أـز مـ مصؾحة اظتزافف.
 2ـ ظـد افؼتال إذا خػل احلؼ وتعذرت معرؾة افصقاب ،وفذا ؾنن مـ أصقل أهؾ افسـة واجلامظة
فزوم اجلامظة ،وترك ؿتال إئؿة وترك افؼتال ذم افػتـة.
أما إذا طفر فف احلؼ ،ؾفق ملمقر بؿؼاتؾة افتل تبغل ،أو ادثرة فؾػتـة ،ؾعـ أيب وائؾ ؿال :دخؾ أبق
أمرا أـره
مقشك وأبق مسعقد ظذ ظامر ،حغ بعثف ظع إػ افؽقؾة يستـػرهؿ ،ؾؼآ :ما رأيـاك أتقت ً

أمرا أـره ظـدي
ظـدكا مـ إرساظؽ ذم هذا إمر مـذ أشؾؿت ،ؾؼال ظامر :ما رأيت مـؽام مـذ أشؾؿتام ً
مـ إبطائؽام ظـ هذا إمر ،وـسامها ُح َّؾة ،ثؿ راحقا إػ ادسجد» فبخاري.
ا

 3ـ ظـدما ٓ يؽقن هـاك مجاظة طاهرة وٓ إمام ،ـام تؼدم ذم حديث حذيػة.
* املبحث العاشر :حتؼقؼ مبدأ إخقة اإلشالمقي احلؼي وافـرصة ادتعقـي ،ودرء افػتـة ظـفؿ ؿدر

ادستطاع ،واشتصحاب إحؽام افؼظقة افعامة واخلاصة ادتعؾؼة بافدماء وإظراض وإمقال،
وحتؼقؼ مبدإِ افقٓء وافزاء ،وافسعل إػ إؽاثة ادـؽقبغ  ،وؽرها مـ افقاجبات افتل تتلـد ذم مثؾ
أيام افػتـ افعصقبة.

بؾ ؿد جعؾ اهلل تبارك وتعاػ ظدم افتـارص ذم افديـ وحتؼقؼ مبدأ افقٓء وافزاء ـ ـام تؼدم ـ شب ًبا
ظز َّ
وجؾ ﴿:ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﴾ [إكػال:
فؾػتـة وافػساد افؽبر ،ؾؼال َّ
.]73

* املبحث احلادي عصر :احلذر مـ تـزيؾ كصقص افػتـ ظذ أحداث يف افقاؿع وظذ أصخوص

بلظقوهنؿ بوفتخرص وافتخؿغ:

ـثرا ما حيدث أصحابف ظـ افػتـ ٓتؼائفا وافتؼؾقؾ مـ ؽؾقائفا ،وـان
ؾؼد ـان افـبل ﷺ ً
ً
ضقيال ،ؾؼد حدثفؿ ذات مرة مـ صالة افػجر إػ ادغرب ،وحدثفؿ ظام
يستغرق هذا افتحديث وؿتًا
يؼع مـ افػتـ ّ
وحذرهؿ مـفا ،وأمر بآشتعاذة مـ بعضفا ذم ـؾ صالة ـام تؼدم .وتـاؿؾ ذفؽ
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افصحابة ظـ رشقل اهلل ﷺ ثؿ افتابعقن وأتباظفؿ إػ أن مجعتفا فـا دواويـ افسـة ذم ـتب وأبقاب،
ؾػل صحقح افبخاري ـتاب افػتـ ضؿـف ما يؼارب (  )101حديث وأثر ،وذم مسؾؿ ـتاب افػتـ
وأرشاط افساظة ( ،)172وـذفؽ احلال ذم شــ أيب داود وابـ ماجف وؽرهؿ.
وؿد خصفا بعض افعؾامء بؿمفػات خاصة ،ومـ أؿدم ما وصؾ إفقـا :ـتاب افػتـ :فـعقؿ بـ محاد
(ت229هـ) .وافػتـٕ :يب ظؿرو افداين (ت 444هـ).
ومـ ادعارصة «مقشقظة أحاديث افػتـ وأرشاط افساظة » مجع د .مهام شعقد و د .حمؿد رحقؿ.
وهق ـتاب مػقد جدً ا.
أهؾ افسـة واجلامظة هلؿ ضقابط حمددة ومـاهج ممصؾة ذم افتعامؾ مع كصقص افػتـ وتـزيؾفا ظذ
وؿائع مع ّقـة ومقصقؾة ذم تؾؽ افـصقص ،ومـ ذفؽ:
 -1افتثبت مـ صحة افـص ،وثبقتف ظـ افـبل ﷺ.
 -2ؾِفؿ دٓفة افـصقص ومآٓهتا ومعاكقفا ،واظتؼاد أن ما أخز بف افـبل ﷺ ؾقفا حؼ وصدق،
وٓ يؽقن ذفؽ إٓ بندام ومعرؾة بافؾغة افتل وردت هبا تؾؽ افـصقص.
 -3ظدم إكزال تؾؽ إحاديث وافـصقص ظذ وؿائع حمددة إٓ ما ؿام افدفقؾ افصحقح افكيح
ظذ ذفؽ.
وظؾقف ؾنن مـ اخلطل اكشغال بعض صغار ادتعؾؿغ وضؾبة افعؾؿ بتـزيؾ هذه إحاديث ظذ بعض
افقؿائع احلقة .وهذا مـ افتؼقل ظذ اهلل وظذ رشقفف بغر ظؾؿ.

* املبحث الثاني عصر :افثؼي بـرص اهلل ،وأن افـرص وافتؿؽغ فإلشالم ،وافتبشر بذفؽ:

مـ إشؾحة ادعـقية افؼقية وافدروع افقاؿقة مـ افػتـ افثؼة بلن اإلشالم مـصقر بـك اهلل تعاػ

وكؼ ثؼاؾة افتػاؤل ،وأن ادستؼبؾ هلذا افديـ ﴿ ،ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ [افػتح ،]28 :وأن ما يصقب ادسؾؿغ مـ افػتـ إكام هق ِحل َؽ ٍؿ
يعؾؿفا اهلل تعاػ ومـفا :آبتالء وآختبار.
وإصؾ ذم ذفؽ وظد افـبل ﷺ افذي ٓ يـطؼ ظذ اهلقى ،إن هق إٓ وحل يقحك دا ؿال« :ظج ًبو
خرا فف،
ٕمر ادممـ إن أمره ـؾف فف خر ،وفقس ذاك ٕحد إٓ فؾؿممـ؛ إن أصوبتف رساء صؽر ؾؽون ً
خرا فف» شؾؿ.
وإن أصوبتف رضاء صز ؾؽون ً
م

ومما شطر ذم ـتاب اهلل تعاػ ،وبؼل ؿرآكًا يتذ إػ ؿقام افساظة بعد حادثة اإلؾؽ وآٓمفا ؿقل اهلل
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تعاػ ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ﴾ [افـقر.]11 :
وظؾقف ؾنن افعاؿبة فؾؿتؼغ ،ؿال اهلل تعاػ﴿:ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ﴾ [ؽاؾر.]51:
ِ
ِ
ِ ه
رض ُه ْؿ هم ْـ هخ هذ هُهل ْؿ هو هٓ هم ْـ هخو هف هػ ُف ْؿ هحتَّك هي ْلتِ هق ُف ْؿ
وؿال ﷺ « :هٓ هيز ُهال م ْـ ُأ َّمتل ُأ َّم ٌي هؿوئ هؿ ٌي بِل ْم ِر اهللِ هٓ هي ُ ُّش
هأ ْم ُر اهللِ هو ُه ْؿ هظ هذ هذفِ هؽ » فبخاري .وؿال ظؾقف افصالة وافسالم« :إن مثؾ أمتل ـوفغقٌ ٓ ،يدرى أوفف
خر أو آخره» فسمذي.
ا

ا

وٓ يؽقن افتؿؽغ فألمة إٓ بعد آبتالء وافتؿحقص بافػتـ ،ؿال تعاػ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [افسجدة:

 ،]24ؾال تـال اإلمامة ذم افديـ إٓ

بافصز وافقؼغ.
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مـ ثؿرات افػتـ ِ
واحلؽهؿ اإلهلقي ؾقفو
 1ـ مت ّقز افصػقف ،وتبغ افصودق مـ افؽوذب:
وإصؾ ذم ذفؽ ؿقفف تعاػ ذم أول شقرة افعـؽبقت ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﴾

[افعـؽبقت .]3 -1 :وادعـك« :أن افـاس ٓ ُي ْسـقن دون ؾتـة ،أي ابتالء واختبار ٕجؾ ؿقهلؿ (آمـا) ،بؾ
إذا ؿافقا (آمـا) ُؾتِـُقا :أي امتحـقا واختزوا بلكقاع آبتالء حتك يتبغ بذفؽ آبتالء افصادق ذم ؿقفف
(آمـا) مـ ؽر افصادق».

 2ـ ؾضح ادـوؾؼغ وـشػ أشتورهؿ:
ؾػل افػتـ يتبغ ادممـ مـ ادـاؾؼ ،ؾقظفر ظذ حؼقؼتف ،ويـؽشػ ما ـان ُيػقف .وافتاريخ خر
صاهد ،ؾؼد ؾضح اهلل ادـاؾؼغ ذم ادقاؿػ افصعبة مع افـبل ﷺ يقم أحد ،واكخذال ثؾث اجلقش مع
ظبد اهلل بـ ُأيب بـ شؾقل ،وذم إحزاب وؽرمها .وجاءت شقرة افتقبة وهل افسقرة افػاضحة
ادـدشغ بغ صػقف ادسؾؿغ ،افذيـ ٓ يظفرون إٓ أيام افػتـ ،حقـفا َي ْ
ـخذفقن ادسؾؿغ،
هلمٓء
ِّ
ويػتقن ذم ظضدهؿ ،وهؿ أحقج ما يؽقكقن إػ وحدة افصػ واجتامع افؽؾؿة ،ؿال اهلل تعاػ﴿ :ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [افتقبة.]48 -47 :

وظ ُبقديتفؿ يف افرساء وافرضاء:
 3ـ امتحون اخلؾؼ ،واختبور صزهؿُ ،
ؿال ظز مـ ؿائؾ ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [افعـؽبقت.]10 :
وؿال تعاػ:

﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ﴾ [افػرؿان:

« ]20وهذا ظام ذم مجقع

اخلؾؼ امتحـ بعضفؿ ببعض ،ؾامتحـ افرشؾ بادرشؾ إفقفؿ ،ودظقهتؿ إػ احلؼ وافصز ظذ أذاهؿ،
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وحتؿؾ ادشاق ذم تبؾقغفؿ رشآت رهبؿ .وامتحـ ادرشؾ إفقفؿ بافرشؾ ،وهؾ يطقعقهنؿ ويـكوهنؿ
باجلفال :هؾ يعؾؿقهنؿ
ويصدّ ؿقهنؿ ،أم يؽػرون هبؿ ويردون ظؾقفؿ ويؼاتؾقهنؿ؟ وامتحـ افعؾامء
ّ
اجلفال بافعؾامء
ويـصحقهنؿ ،ويصزون ظذ تعؾقؿفؿ وكصحفؿ وإرصادهؿ وفقازم ذفؽ؟ ،وامتحـ ّ
هؾ يطقعقهنؿ وهيتدون هبؿ؟ وامتحـ ادؾقك بافرظقة ،وافرظقة بادؾقك ،وامتحـ إؽـقاء بافػؼراء،
وافػؼراء بإؽـقاء ،وامتحـ افضعػاء بإؿقياء ،وإؿقياء بافضعػاء ،وافسادة بإتباع وإتباع
بافسادة ،وامتحـ ادافؽ بؿؿؾقـف ،وممؾقـف بف ،وامتحـ افرجؾ بامرأتف وامرأتف بف ،وامتحـ افرجال
بافـساء ،وافـساء بافرجال ،وادممـغ بافؽػار ،وافؽػار بادممـغ ،وامتحـ أمريـ بادعروف بؿـ
يلمروهنؿ ،وامتحـ ادلمقريـ هبؿ»...

.

 4ـ تؼقيي اإليامن يف ؿؾقب ادممـغ وتثبقتفؿ:
مع ما ذم افػتـ مـ أثر ذم افؼؾقب واهتزاز واضطراب ذم ادقاؿػ إٓ أهنا تزيد ذم إيامن ادممـ وتزيد
ذم ثبات ؿؾبف ،وؿقة تقـؾف ،يشفد فذفؽ أكف دا امتحـ اهلل ادممـغ ذم إحزاب ؿافقا﴿:ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒﰓ﴾ [إحزاب.]22 :
تبغ احلؼ فؾسوفؽغ ،و ُت َث ِّبتفؿ مما هؿ ظؾقف.
5ـ ه

 6ـ افعظي وآظتبور:
ؾؿـ ثؿرات افػتـ آظتبار بحال َمـ وؿعقا ؾقفا واـتقوا بـارهإ :ن افسعقد َمـ ُوظظ بغره ـام

ؿال ابـ مسعقدؓ

.

 7ـ ادغػرة وافرمحي وافتؿحقق دـ ُؾتـ ؾثبً:
ؿال اهلل تعاػ ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [افـحؾ.]110 :
وؿال تعاػ ﴿ :﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂       
     ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾ [آل ظؿران ،]141 -140 :ؾؿـ
مرادات اهلل مـ هذا آبتالء وآختبار :متحقص ادممـغ بتخؾقصفؿ مـ ذكقهبؿ بافتقبة وافرجقع إفقف،
واشتغػاره مـ افذكقب.
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 8ـ ظالج مرض افطغقون وافرـقن إػ افعوجؾي:
اكؽسارا ً
واؾتؼارا هلل تعاػ ؿد ٓ يتحؼؼ ذم أيام افسالمة وافعاؾقة .ؾؿـ
وذٓ
ؾفذه افػتـ تقرث
ً
ً

دائام حصؾ
احلؽؿ أن اهلل تعاػ يؿحص افذيـ آمـقا ،ؾقخؾصفؿ مـ افذكقب ،ؾنهنؿ إذا اكتكوا ً

فؾـػقس مـ افطغقان وضعػ اإليامن ما يقجب هلا افعؼقبة واهلقان ،ؿال تعاػ﴿:ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ﴾ [آل ظؿران ،]178 :وؿال ظز وجؾ ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [افعؾؼ.]7 -6 :
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اخلامتـة
بعد هذا افتطقاف مع هذا ادقضقع ادفؿ طفرت فـا بعض افـتائج ،مـ أمهفا:
- 1تدور معاين افػتـة ظذ آبتالء وآختبار ،وؿد تعددت اشتعامٓت هذه افؾػظة ذم افؼرآن وافسـة،
ويعرف معـاها بحسب افسقاق وافؼرائـ وما أضقػت إفقف.
كظرا فتعدد معاكقفا ؾؼد تعددت أكقاظفا باظتبارات خمتؾػة ،ـام تعددت صقرها وأفقاهنا.
ً - 2
- 3تـقظت إشافقب افؼرآكقة وإحاديث افـبقية ذم افتحذير مـ افػتـ ظذ وجف افعؿقم ،وبقان ـقػقة
افتعامؾ معفا ،وافتؼؾقؾ مـ آثارها افسقئة بحسب أكقاظفا ،ـام جاء افتحذير مـ ؾتـ خاصة
بلظقاهنا.
خطرا ظذ افؼؾقب ،وإذا ؾسد افؼؾب ؾسد اجلسد ـؾف ،وإذا ؾسد افػرد أدى
- 4افػتـ أـز ما تؽقن ً
ذفؽ إػ ؾساد افشعقب وادجتؿعات.
- 5اجلامع ٕشباب افػتـ هق خمافػة أمر اهلل وأمر رشقفف ﷺ ،مع أن هـاك مـ افػتـ ما هق حلؽؿة
يعؾؿفا اهلل تعاػ فقس فؾؿخؾقق ؾقفا شبب.
- 6بـاء ظذ أن أهؿ أشباب افػتـ :هق ادخافػة ٕمر اهلل تعاػ ورشقفف ،إما بسبب اجلفؾ وافشبفة ،أو
بسبب اهلقى ،أو بسببفقام جمتؿعغ ؾنن أظظؿ ظاصؿ مـ افػتـ هق افعقدة افصادؿة إػ اهلل تعاػ
ً
وظؿال ،وـؾ ما حيؼؼ هذا ادبدأ مـ افتػؼف ذم افديـ ،وإؿامة
ظؾام
وآظتصام بافؽتاب وافسـة ً
صعرة إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر ،وافسعل ذم إزافة أشباب افػتـ احلسقة وادعـقية أو
تؼؾقؾفا ،واحلذر مـ إظداء ادسبصغ ذم افداخؾ واخلارج افذيـ ٓ يػتئقن يبذفقن جفقدهؿ ذم
إصعال كار افػتـ بغ ادسؾؿغ ،واشتغالهلا ظـد اصتعاهلا.
- 7إن أظظؿ أشباب إمخاد افػتـة ظـد اصتعاهلا وافتؼؾقؾ مـ آثارها وخماضرها ،هق وحدة افصػ بغ
مجاظة ادسؾؿغ بآصتغال بافعبادة وافؾجل إػ اهلل تعاػ ،وفزوم مجاظة ادسؾؿغ وإمامفؿ،
وآفتػاف حقل افعؾامء ،وافصدور ظـ تقجقفاهتؿ ،واحلذر مـ افػتاوى افضافة وآجتفادات
اخلاضئة وزٓت افعؾامء ،ـام يؾزم افتلين وافتثبت ذم إخبار وكؼؾفا ،وذم اختاذ افؼرارات افعؿؾقة،
وذم تـزيؾ كصقص افػتـ ؿبؾ افتثبت مـفا مـ حقث افثبقت ومـ حقث افدٓفة ،مع افصز
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وادصابرة وـػ افقد وافؾسان إٓ مـ خر ،واحلرص ظذ اظتزال افػتـ ومقاضـ افريبة ؿدر
اإلمؽان ،مع آجتفاد ذم افتؼؾقؾ مـ شؾبقات افػتـ وآثارها ،وحتؼقؼ مبدأ إخقة اإلشالمقة بغ
ادسؾؿغ ،وتقضغ افـػقس افشاردة بافثؼة وحسـ افظـ باهلل ،وأن افعاؿبة فؾؿتؼغ.
حمضا ،ؾفـاك
رشا ً
- 8مع ما ذم افػتـ مـ مآس وآثار شقئة ظذ افػرد وادجتؿع إٓ أن اهلل تعاػ ٓ يؼدر ً
مـ افثامر اإلجيابقة ِ
واحلؽؿ اإلهلقة ،وادـح افرباكقة ما يظفر بغ ظقاصػ ادحـ وآبتالءات.
واهلل أظؾؿ ،وصذ اهلل وشؾؿ وبارك ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ.
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