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مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

الكتاب :األمة بني سنيت االبتالء والعمل

املؤلف :جمموعة من العلماء

الناشر :الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بياانت
عدد صفحات (الكتاب الورقي) 94 :

[الكتاب مرقم آليا غري موافق للمطبوع]
األمة بني سنيت االبتالء والعمل
جمموعة من العلماء

تصل ملوقع اإلسالم أسئلة كثرية ،أفرزها ما يعيشه املسلمون من حوادث مريعة ،وجراءة كبرية من
أعدائهم ،وهذه األسئلة تبث أملها ،وتتساءل عن الدور الذي ميكن أن يكون للفرد عمله وحتقيقه،

وال شك أن هذا التساؤل دليل حياة ،ومؤشر على خري يف النفوس ،ولكن ما مل يتم التوجيه الرشيد
هلذه املشاعر فإهنا قد تربد وتتبلَّد مع مرور الوقت فنخسرها ،أو تنحرف فنشقى هبا.
ولذا رأينا توجيه هذه األسئلة إىل كوكبة من املشايخ الذين يعيشون مهوم هذه األمة ،ويدركون ما حييق

هبا من أخطار؛ علهم أن يسهموا يف تلك اإلشكاالت اليت تطرحها تلك التساؤالت بتوجيه يشفي

الصدور ،ويوجه الطاقات من خالل برانمج عملي واضح .وقد جاءت إجاابت املشايخ األجالء -

مشكورين -يف حمورين:

احملور األول :الشباب بني احلماسة والفتور -األسباب  -اآلاثر -العالج.
احملور الثاين :األمة بني سنيت االبتالء والعمل هلذا الدين.
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 -1احليوية والقوة:

أن الشباب فيه حيوية وقوة وهللا سبحانه وتعاىل كما جاء يف التقدمي قالَّ :
{اَّللُ الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن
ض ْع ٍ
ض ْع ٍ
ض ْع ًفا َو َش ْي بَةً} (الروم. )54 :
ف قُ َّوةً ُُثَّ َج َع َل ِم ْن بَ ْع ِد قُ َّوةٍ َ
ف ُُثَّ َج َع َل ِم ْن بَ ْع ِد َ
َ
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فالشباب قوة بني ضعفني وانطالقة بني هدوءين أو سكونني وحركة واندفاع بني جانبني فيهما من
اهلدوء والسكينة ما فيهما وحىت من الناحية الطبية نعلم أن الفئة العمرية يف فرتة البلوغ ما يزال اخلالاي

واألعضاء تزيد وتنمو وتعظم وتتكاثر وهذا أمر بني وإذا رجعنا حىت إىل اللغة تسعفنا هذه املعاين

بشكل واضح ألن االشتقاق اللغوي ألصل شب وهو أصل الشني والباء يف اللغة يدل على مناء

الشيء وقوته يف حرارة تعرتيه وهذا يدلنا على طبيعة االمتزاج بني احليوية واحلرارة والقوة وطيعة

الشباب ومن ذلك قوهلم :شبت النار أو شببت احلرب ُث كما يقول ابن فارس ُث اشتق الشباب منه
وهو النماء والزايدة يف قوة جسمه وحرارته ولذلك نرى هذا األمر واضحا وأن من طبيعة الشباب

الفطرية بل واخللقية البدنية أو ما يسمى ابلبيولوجية أي الطبيعية الفيزايئية أنه بطبيعة خلقته يف هذه
الفرتة العمرية فيه منو وزايدة وشيء مما يزداد قوة ويزداد..

ومن هنا فاحلماسة قرينة الشباب بدون أن يكون هناك افتعال هلا أو تكلف فيها أو تطلب ألسباهبا

بل هي قرينة الشباب من هذا الوجه.
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 -2اإلرادة والتحدي:
جانب آخر يف طبيعة الشباب يف مقتبل العمر وهو قضية اإلرادة والتحدي :من طبيعة هذه الفرتة

العمرية أن فيها عزمية صلبة وإرادة قوية من خصائص الشباب قبول التحدي بل والتعرض له

والبحث عنه والثبات عليه ولو أننا أردان أن أنخذ أمثلة واألمثلة اعذروين ستكون دائما حمدودة ألننا
لو تشعبنا فيها يضيق املقام عن ذكر ما وراء ذلك.
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قصة البن مسعود وأنتم تعرفون ابن مسعود كان من صغار الصحابة وشباهبم وكان إىل ذلك حنيل
اجلسم دقيق الساقني كان الصحابة يضحكون من دقة ساقيه يف الفرتة املكية العصيبة اليت كانت فيها

املواجهة قاسية وشديدة وشاملة من قريش ضد املسلمني ويف جلسة بني بعض املسلمني كانوا

يتداولون فيما بينهم من ميكن أن يقرأ القرآن ويصدع به يف نوادي قريش وهي عملية حتد كبرية
وعملية حتتاج إىل قوة إرادة وصالبة عزمية فانتدب لذلك ابن مسعود الشاب النحيل وذهب إىل

منتدى قريش يف البيت احلرام وصدع آبايت القرآن يقرؤها بني ظهرانيهم وإذا به كما هو متوقع ومل
يكن هو يظن أن ذلك سيعجبهم بل كان يعرف ما يرتتب على ذلك عمدوا إليه وضربوه وأثخنوه

ابجلراح ولعلنا نقول بعد هذا احلدث أنه قد أخذ درسا كافيا لكن ما الذي حصل؟ يف اليوم الذي يليه

عندما تداول املسلمون تلك احلادثة قال( :أما لو شئتم ألعاودهنم هبا) فهي طبيعة اإلرادة القوية
والتحدي ألن نفس الشاب دائما فيها هذه احليوية اليت أتىب يف اجلملة أن تلني أو أن هتادن أو أن
ترتاجع بل تريد دائما أن تثبت نفسها وأن تظهر قوهتا وأن تصر على رأيها وأن تثبت على مبدئها

وأن تكون منوذجا ينسجم مع طبيعة التفاعالت
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واملشاعر النفسية والعواطف اجلياشة اليت متور هبا النفس وكذلك:
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-3األمل والطموح:
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ألن الشباب يف مقتبل العمر فما زالت الصورة ممتدة واألفق واسعا قد يرسم طريقا يف ختيله يف آماله
وطموحاته يف جمال العلم وأنه سيحصل فيه وأن سيكون له كذا وكذا وكذا وقد يرسم طريقا يف جمال

حياته االجتماعية أو يف حياته العملية لكن لو أننا تصوران املرأة يف اخلمسني أو يف الستني ال شك أن

األمل موجود لكنه قطعا سيكون حمدودا ولن يكون له مثل طبيعة هذا األمل املمتد العريض كالشباب
يف حياهتم وطموحاهتم ولو أردان أن أنخذ أمثلة لوجدان كذلك هذه األمثلة يف فىت الرابعة عشر الذي
كان النيب عليه الصالة والسالم يف مجلة تربيته ألصحابه يعرف كيف يصقل هذه النفوس وكيف

يذكي تلك اآلمال وكيف يشحذ تلك اهلمم ربيعة بن كعب الذي كان يبيت إىل جوار بيوت النيب
صلى هللا عليه وسلم حىت إذا قام من الليل قام يصب له وضوءه عليه الصالة والسالم فأراد النيب أن
يكرمه كما هو معروف يف قصته فقال( :اي ربيعة سلين ما شئت؟) والقائل هو رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم اجملاب الدعوة فقال :انظرين اي رسول هللا ،وعندما نقول اآلن للشباب ماذا تريد؟ ما هو

أملك؟ ما هو رجاؤك؟ اطلب ما سنحققه لك ويكون رهن إشارتك وبني يديك؟ فرمبا نعرف اليوم أنه

رمبا يطمح إىل هذا

()8/1

أو ذاك من أمور الدنيا وشؤوهنا لكن ربيعة بعد أن تريث وأتىن قال مقالة عظيمة رائعة فريدة لو
اجتمعت هلا عقول الشيوخ الكبار والعلماء العظام لرمبا قصروا عن أن يصيبوا مثل ما قال فأوجز

وأبلغ يف أمله وطموحه فقال :أسألك مرافقتك يف اجلنة ،فلم يسأل هللا اجلنة بل سأل مرافقة الرسول
يف اجلنة ليكون سؤاله يف أعلى وأعظم مطلب فماذا قال له النيب عليه الصالة والسالم؟ وهذه هي

الرتبية لكي يبقى األمل ممتدا والطموح متواصال «أعين على نفسك بكثرة السجود» ونعلم قوله لعبد

هللا بن عمر يوم أول رؤايه قال« :نعم الرجل عبد هللا لو كان يقوم من الليل» واألمر يف هذا واضح
وجلي وكثري.

وكان النيب عليه الصالة والسالم يعطي لكل ما كان يناسبه حىت ميتد يف جماله وميدانه الذي تتعلق به
نفسه وأمله كما هو معروف يف احلديث الذي رواه الرتمذي عندما عدد النيب عليه الصالة والسالم

الصحابة وذكر يف كل منهم خصيصة يتميز هبا قال« :أقرؤهم أيب وأفرضهم زيد وأعلمهم ابحلالل
واحلرام معاذ» إىل آخر ما ذكره عليه الصالة والسالم.
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 -4تنوع اخليارات:
مازال يف مقتبل العمر هل يتزوج اآلن؟ هل يكمل دراسته؟ هل يدخل ميدان العمل؟ أما من قد
طويت صفحات عمره فإن اخليارات يف غالب األحوال تكون حمدودة ورمبا نرى حنن أننا نضيق اآلن
اجملال فال يبقى مساحة إال لكم معاشر الشباب الذين تدخلون يف مجيع التعريفات أما من له تعريف

واحد يتيح له أن يدخل يف الشباب وتعريفات أخرى خترجه منه يبدأ تضييق الدائرة عليه كما قلنا
فلذلك ملا كانت هذه احلماسة من طبيعة الشباب فنحن نرحب هبا وال نعارضها وال نقول إهنا شيء

شاذ أو أمر غريب ولكننا نواصل أيضا يف مدح هذه احلماسة وبيان مثراهتا وبعض فوائدها ليكمل لنا

حينئذ الصورة اإلجيابية يف هذه احلماسة إبذن هللا عز وجل.
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مثرات احلماسة:

احلماسة تورث خالال كثرية ومسات عديدة:

 -1اهلمة والعزة:
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فهذه احلماسة جتعل اهلمة عالية والعزمية ماضية والعزة أبية والروح فتية حبيث إن هذه املشاعر ترتجم
إىل مواقف وإىل مسات شخصية تعد من مظاهر القوة اإلجيابية ليس يف الشباب رخاوة وليس يف

الشباب ضعف وإن كان حالنا اليوم أو حال بعض شبابنا قد جعلت هلم صورة أخرى يف الشباب هي
صورة الدعة والرتف والرخاء ولكننا نقول إن األصل يف طبيعة الشباب يف الرتبية الصحيحة يف
األجواء النقية أن يكون هلم مهتهم القوية وعزهتم األبية اليت جتعلهم دائما يف قصب السبق والتقدم

كما سيأيت يف املراحل التالية ولعلنا نريد أن نصور بعض هذه اهلمم يف سري الشباب من أصحاب

النيب عليه الصالة والسالم واألمثلة حمدودة كما قلت حبكم الوقت هذا منوذج رده النيب عليه الصالة

والسالم إىل االعتدال لكننا نرى كيف كانت القوة يف أصل هذا النموذج عند البخاري يف الصحيح
من حديث النيب عليه الصالة والسالم مع عبد هللا بن عمرو بن العاص قال له عليه الصالة
والسالم« :أمل أخرب أنك تصوم فال تفطر وتصلي فال تنام وتقرأ القرآن يف كل ليلة) فقال :بلى اي

رسول هللا »،هذا اخلرب بلغه عن عبد هللا بن عمرو انظروا إىل مهته وطاقته املتدفقة كيف كان على
حال ال يفطر وال ينام ليله
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وخيتم يف كل ليلة نعم رده النيب عليه الصالة والسالم إىل االعتدال املعروف يف احلديث لكن الشاهد
عندان هو هذه اهلمة العالية القوية اليت كانت عنده ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مقتبل عمره
ويف بداية دعوته كانت له املواقف العظيمة يف مثل هذا.
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 -2العمل واإلنتاج:
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اهلمة والعزة تتحول إىل عمل مثمر وإىل تواصل يف اإلجناز وحرق املراحل لكي يكون هناك مثرة ظاهرة

ونتيجة ابهرة من خالل هذه اهلمة ألن صاحب اهلمة ال يرضى ابلقعود وال يرضى ابلكسل واخلمول
وال يرضى إال أن تكون كل اثنية من ثواين حياته مملوءة مبا يتناسب مع طبيعة هذه املشاعر املتدفقة
والعواطف املتأججة يف نفسه ولذلك نرى كيف كان شباب الصحابة والشباب يف مراحل التاريخ

اإلسالمي كلها يف األجواء الصحيحة والرتبية اجلادة كيف كانوا دائما أيتون ابلعجائب واإلجنازات
الباهرة حىت يف جماالت خمتلفة لعلي أذكر مثاال يف قصة زيد بن اثبت رضي هللا عنه وهو الذي كان

غالما صغريا يف حنو السادسة عشر من عمره فقال له النيب عليه الصالة والسالم كما يف املسند عند
اإلمام أمحد« :اقرأ حرف يهود» يعين حىت يقرأ له أراد النيب صلى هللا عليه وسلم أن يتعلم اللغة حىت
يقرأ للنيب صلى هللا عليه وسلم ما أيتيه عفوا فتعلم السراينية يف بعض الرواايت أنه تعلمها يف مخسة

عشر يوما فكان يقرأ للرسول وكان يكتب له ويف بعضها يف سبعة عشر يوما وابملناسبة أيضا زيد بن

اثبت كانت له املهمة الفريدة اليت جعل من مؤهالهتا الشباب يف صحيح البخاري احلديث املشهور
يف
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مجع القرآن (قال أبو بكر عندما استدعى زيد بن اثبت :إنك شاب عاقل ال نتهمك كنت تكتب
الوحي على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) وأول هذه اخلصائص أنه شاب مهمة ثقيلة حتتاج
إىل قوة حتتاج إىل عمل متواصل أسندت إىل هذا الشاب الفيت مع ما عنده من األمانة والعلم

واخلربات السابقة كما يقال ُث كلفه جبمع القرآن وكتابته ومع أن الذي كان حيدثه أبو بكر خليفة
املسلمني ومعه عمر وزيره ومها أفضل الصحابة وأكربمها سنا إىل غري ذلك مع ذلك كله قال بكل

رابطة جأش ومهة تناسب الشباب قال :كيف تفعالن شيئا مل يفعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟)
وهذا يدل على قوة هذه الشخصية لكن بعد أن جاءت املراجعة وانشرح صدره لذلك قال :فوهللا
لو كلفين نقل جبل من مكانه لكان أهون علي ُث انطلق وبدأ يف هذه املهمة وأعانه عمر ووضع

الشروط والضوابط والشهادة املطلوبة على كل وهو مكتوب أنه ثبتت كتابته أبمر النيب عليه الصالة
والسالم أو حبضرته وأمت هذه املهمة على أدق وأحكم وأمنت صورة ما كانت لتكون لوال هذه الفتوة
واحليوية واحلماسة والقوة يف حياة الشباب واألمر يف هذا كما قلنا يطول احلديث عنه.
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 -3الثبات واإلصرار:
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كثري من األعمال ال تعطي مثرهتا إال مع طول الزمن ومع استمرارية العمل وذو النفس اليت ليست
فيها هذه احلماسة غالبا ما ينقطع نفسه وينقطع عمله وينقطع بعد ذلك أثره ويطوى خربه ألن املسألة
حتتاج إىل مثل هذا كما سنشري من مزااي الشباب يف احلماسة :أهنا تعطيهم قوة وثباات بشكل منقطع

النظري أبو موسى األشعري رضي هللا عنه وهو أمري على الكوفة ظل يقرئ القرآن يف مسجدها أربعني
عاما كل يوم وهو أمري وهو يتوىل احلكم لكنه كان يف صفته ومسته يدل على هذا العطاء املستمر

والثبات على العمل ليست قضية ردود أفعال وال سحابة صيف تنقشع وال أمرا أاثرته بعض العواطف

املهيجة ُث جاء غريها ونرى بعض الشباب وهو يتموج ويذهب مينة ويسرة مع بعض هذه التقلبات
العاطفية وخاصة حنن يف عصر عوملة وإعالم وكوكبة وموجات متدفقة هنا وهناك تعبث ابلعقول

والعواطف عبثا كبريا وحبيب بن زيد رضي هللا عنه وهو من أمثلة الشباب كيف ثبت ملا أرسله النيب

عليه الصالة والسالم إىل مسيلمة الكذاب فكان يقول :أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا
يقول مسيلمة :قل أشهد أن ال إله إال هللا وأن مسيلمة رسول هللا يقول :ال أمسع ال أمسع وإذا
مبسيلمة بعد ذلك يبدأ يف
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تقطيعه يقطع أذنه جيدع أنفه ويقطع إراب إراب وهو اثبت على هذا النهج الذي كان عليه مصعب بن
عمري الشاب املدلل املرتف املعطر الذي قال فيه النيب عليه الصالة والسالم« :ما رأيت فىت أحسن
ملة يف أهل مكة من مصعب بن عمري» ملا دخل اإلميان يف قلبه ومتكن وأعطى عاطفته كلها هلذا

املعتقد واملبدأ ووجه بكل أنواع احلصار والتضييق وشظف العيش مل تلن له قناة ومل يتغري له موقف ومل

يرتاجع يف أي صورة من الصور اليت أخذ هبا رضي هللا عنه وأرضاه حىت كانت بعد ذلك قصة

استشهاده مضرب مثل بل موضع عربة لكبار الصحابة أبكتهم سنواات طواال بعد مصعب بن عمري
رضي هللا عنه كما ورد يف الصحيح من حديث عبد الرمحن بن عوف عند البخاري أنه كان صائما يف
يوم مخيس وأيت له بطعام اإلفطار وكان فيه صنفني من الطعام نوعني من الطعام فقط نوعني فبكى

عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه فتعجب الناس قالوا :ما يبكيك؟ قال :ذكرت مصعب بن عمري
مات يوم أحد يوم مات ومل جند ما نكفنه به إال بردة إن غطينا رأسه بدا قدماه وإن غطينا قدماه بدا

رأسه وأخشى أن نكون قد عجلت لنا طيباتنا ،بقي موقف مصعب يف ثباته الفريد يوم قطعت يده
اليمىن فرفع الراية بيسراه فقطعت فضمها بعضديه
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حىت خر واستشهد رضي هللا عنه على هذه الصورة من الثبات الرائع يف قوة احلماسة والثبات على
املنهج واملبدأ.
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 -4جندة وإعانة:
وينتج عن هذه احلماسة يف اجللة أيضا جندة وإعانة ألن املتحمس أيىب أن يرى الضيم ويسكت أيىب
أن يرى احملتاج وهو واقف ال تستجيشه تلك العاطفة إىل أن ميد يد العون وإىل أن يسابق وإىل أن

يكون يف الصفوف األول يف كل هيعة ويف كل ميدان من ميادين العطاء والنجدة ولعل قصة حنظلة
بن أيب عامر غسيل املالئكة الذي دخل على زوجه وعروسه يف ليلة عرسه ُث أصبح على ظهر اخليل

جماهدا يف سبيل هللا انسيا أن يغتسل من جنابته حىت غسلته املالئكة فيما بني السماء واألرض كما
أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم تلك هي روح احلماسة املتدفقة يف ميداهنا الصحيح ويف عطائها
اإلجيايب.
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 -5امتنان وانتفاع:
وبعد ذلك ال شك أن هذا كله تتسع به دائرة االمتنان يف األوساط اليت يعيش فيها الشباب هبذه
الروح وهبذا العطاء وانتفاع من حوهلم هبم بدال من أن يكون ما قد يكون من عكس ذلك مما قد
نعرج عليه يف حديثنا هذا.
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 -1الفتور واإلحباط:
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عندما تكون االندفاعة قوية أكثر من الالزم وغري مستوعبة للواقع وال مدركة لإلمكانيات وال متهيئة
يف األخذ ابألسباب فإن هذه االندفاعة متضي فال حتقق نتيجتها فريتد حينئذ بعد جتربة واثنية واثلثة
إىل فتور يرتك معه كل عمل وكل حيوية وكل نشاط وكل إجيابية بل يرتد حينئذ إىل نفسية حمطمة

مهزومة مل تعد عندها أدىن درجات الثقة ابلنفس اليت ميكن أن تكون أساسا لإلنطالق أو العمل

ولعلي أضرب مثاال يدور أو يقع يف صفوف الشباب كثريا يف بعض اجلوانب احلياتية على سبيل املثال
رمبا يسمع كثري من الشباب احلث على العلم وطلب العلم وفضيلة العلم وأتيت هذه النصوص وتلك

احملاضرات فتلهب يف نفسه احلماسة وإذا به ومل تكن له سابق جتربة ومل أيخذ خربة من صاحب جتربة

يندفع اندفاعة من الناحية املنهجية غري صحيحة ومن الناحية اليت تناسب طبيعته وقدرته غري متطابقة
معها فإذا به ال يلوي على شيء ذكر البغوي يف كتاب العلم شرح السنة عن الزهري رمحه هللا قال:

من رام العلم مجلة فقده مجلة ،وهذه طبيعة وحنن نرى كيف يقبل كثري ،وهذه ظاهرة موجودة الشباب
يقبل ويريد أن يدرس هذا العلم وذاك العلم وحيفظ هذا املنت اندفاعة ليست متكاملة فكثريا ما يؤول

به األمر
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إىل أن يرتك ذلك كله أو حىت يف جانب االلتزام الشخصي واألخذ أبمور الفرائض والعبادات
والتطوعات يندفع فيها بغري ما يتناسب مع طاقته أو ظرفه ويكون فقط حتت أتثري عاطفي مؤقت ُث
يرجع إىل ما وراء ذلك وجند يف هذا كما قلت من الناحية الواقعية أمثلة كثرية والتجربة فيه واضحة

حىت نستطيع إن شاء هللا أن نواصل هذه املعاين.
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 -2تعطيل وإعاقة:
كثريا ما تدفع احلماسة إىل عمل متهور تفسد به كل تلك الرؤى اليت كانت تبىن عليها اآلمال وتقام
عليها األحالم ملواصلة يف عمل ما ألن االندفاع الشديد واخلروج عن املسار الصحيح ال شك أنه

سوف يفعل ردود أفعال كثرية وهذه ردود األفعال سوف تكون تعطيل ومنع وإعاقة وواقع الشباب
املسلم يف اجملتمعات اإلسالمية أيضا فيه أمثلة كثرية من ذلك وحنن نعرف يف كثري من بالد املسلمني

كيف كانت ثورات من االندفاع يف بالد كثرية أدت إىل منع خري كثري وإىل سد أبواب من اإلصالح

واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر بل إىل تغيريات أعمق وأشد أتثريا بدال من ذلك اخلري الذي كان

ينشده بنسبة حمدودة وإذا به ينقلب إىل كثري من العوائق واملوانع والسدود اليت متنع كثريا وكثريا من

اخلري عليه وعلى آالف مؤلفة من ورائه ولعلنا أيضا ال خيفى علينا مثل هذا فيما جرى يف كثري من

البالد اليت انفرط فيها عقد أمنها واختلت فيها املوازين وكثر فيها اهلرج واملرج مما سيأيت أيضا ذكر
بعضه فيما أنيت به يف هذه النقاط:

()26/1

 -3موت وإتالف:
يعين قد يبلغ األمر إىل هذا املبلغ وحنن نعرف أن احلماسة املتمكنة يف النفس أحياان قد تصل إىل
شيء من تغييب العقل وعدم النظر حىت يف الضوابط واألحكام الشرعية وحنن حنب أن نؤكد هنا على

أمر مهم وهو أن املنطلقات اليت حتكم املسلم ليست منطلقات العاطفة وال الشعور وال ردود األفعال
وال االنتصار للذات الذي حيكمنا أمران مها األساسيان يف تصرفاتنا كلها:
األول :هو حكم الشرع من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم فما كان واجبا أمضيناه وما
كان حمرما تركناه ويلحق به ويكمله
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الثاين :مراعاة املصلحة الشرعية يف تنزيل احلكم الشرعي على الواقع املعاصر فإن من األمور ما قد
يكون واجبا أو قد يكون مباحا لكن إيقاعه يف هذا الوقت أو يف هذا املكان قد ترتتب عليه مفاسد
أعظم وقد يكون فعله يف هذا املوطن حمرما وإن كان يف أصله واجبا وهذه موازانت معروفة يف مقاصد

الشريعة الكلية اليت ينبغي مراعاهتا ويف القواعد الفقهية املستقاة واملستنبطة من األدلة الكلية والفرعية

يف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم مثل« :ال ضرر وال ضرار» وغري ذلك من القواعد

املعروفة فهناك ما قد يصل إىل هذا مما يقع به إزهاق األرواح وإتالف األموال وإفساد كثري من

األصول الثابتة اليت ال بد من معرفتها ولعلي هنا أيضا أركز يف هذا املعىن ألن بعض األفهام تتجاذهبا
عواطف وال تكاد تفهم حقائق النصوص وإذا أتملنا يف هذا اجلانب مثة أمر مهم حنن نذكره ألنه من

دين هللا وال بد أن نفقه ديننا وأن نعرف أن األصل أننا متعبدون بشرع هللا عز وجل وأنه ال بد لنا أن
نتأمل يف حكمة الشارع ألن الشارع معصوم سواء كان ذلك يف كتاب هللا أو ما ثبت من سنة رسوله
صلى هللا عليه وسلم ولعلي أخص هنا موضعا حمددا من هذه املواضع اليت أصبحت فيها الفتنة
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عامة يف كثري من جمتمعات وبالد املسلمني.
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طائفة كبرية كثرية من أحاديث النيب عليه الصالة والسالم صحيحة يف النقل وصرحية يف النص يف
قضية ما يتعلق ابالحنراف أو الفساد يف ويل األمر أو احلاكم املسلم وكيف يكون التعامل يف هذا

الشأن ولعلي وأان أستطرد هنا قليال ال أقول إن هذا احلديث وهذه احملاضرة قد أعدت من قبل وإن
كانت متطابقة رمبا مع أحداث مؤسفة وحمزنة وقعت البارحة ويف الفرتات املاضية ،نقول الذي

يتحدث هبذا هو سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم ليست القضية كما قلت عاطفية يذكر عليه الصالة

والسالم مجلة من األحاديث لو ذكرهتا لطال بنا املقام هذه األحاديث فيها ضبط شديد وفيها حتوط
كبري وفيها رمبا يف صورهتا الظاهرة كأمنا أتيت معاكسة ملا ينبغي أن يكون فيقول على سبيل املثال عليه

الصالة والسالم يف بعض ما صح من هذه األحاديث قال« :من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب»
ويف رواية أخرى من حديث حذيفة قال« :وإن جلد ظهره وأخذ ماله» ويف رواية اثلثة عند مسلم يف
تفصيالت هلذا احلديث ملا ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم عن الفتنة قال حذيفة رضي هللا عنه يف

هذا احلديث يعين قال لرسول هللا« :أرأيت إن أيت به إىل الصفني قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف
هذا احلديث( :فليدق
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سيفه) » يعين فليتلف سيفه حىت ال خيوض يف هذه الفتنة أو يف ذلك القتال وجند بعض هذه
األحاديث يفهمها رمبا بعض الناس على أهنا سلبية مطلقة وعلى أهنا ال تتفق مع ما يظنه من عوميات
أخرى يف دين اإلسالم ولو أننا أتملنا هذه النصوص لعرفنا حكمة عظيمة للشارع نقل ابن حجر رمحه

هللا عن ابن بطال يف كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة وفيه أحاديث عظيمة من مثل هذا قال يعين يف
مثل هذه األوامر قال :فيه تسكني الدمهاء وحقن الدماء ألن األمر إذا انفرط عقده عظمت الفتنة

وكربت البلية وصار من الفساد على أمور الدين كلها ما مل يكن موجودا مبثل هذا األمر وال يعين ذلك

ابلطبع والقطع أن أي احنراف يقر وتصبغ عليه الشرعية كال دين هللا عز وجل واضح ال يضيعه أحد
يف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ال ميلك أحد تغيريه وال تبديله وذلك من فضل هللا
ونعمته علينا فينبغي أن نعرف أننا متعبدون ابلشرع وانظروا إىل هذه األمثلة:
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حذيفة بن اليمان يف قصته املشهورة يف يوم األحزاب ملا طلب منه النيب أن يذهب لريى خرب القوم
األحزاب أبو سفيان ومن معهم من قريش والقبائل فتسلل حذيفة يف حادثة مشهورة ويصف هو
يقول :وكان أبو سفيان يف مرمى سهمي إال أين ذكرت قول النيب عليه الصالة والسالم« :ال حتدث

شيئا حىت ترجع» أبو سفيان رأس الكفر وهو قائد األحزاب وكان يف مرمى سهمه ونباله لكنه امتثل
ذلك األمر واألمر قطعا كانت فيه حكمة وهو إرشاد ووحي من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ِ
وحى} (النجم. )3،4:
{وَما يَ ْنط ُق َع ِن ا ْهلََوى} {إِ ْن ُه َو إَِّال َو ْح ٌي يُ َ
َ
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وجمزأة بن ثور السدوسي رضي هللا عنه يف معركة أخرى مع الروم عندما كلفه قائد املسلمني سعد
وأتته رسالة بعد أن طال احلصار ومل يستطيعوا أن يقتحموا رسالة من بعض الروم تدهلم على منفذ
حتت األرض نفقي فيه ماء فانتدب قال سعد جملزأة :انظر يل رجال من قومك خفيفا جريئا شجاعا،

قال :اجعلين أان ذلك الرجل أيها األمري ،وقال له :ال حتدث شيئا ،قال :وخلصت حىت رأيت اهلرمزان

وانزعتين نفسي يف قتله إال أين ذكرت قول سعد فرجع وأخذ ثالمثائة وكلهم خاضوا ودخلوا وفتحوا

من الداخل ،ليست القضية اندفاعات عاطفية وإمنا هي انضباطات شرعية ومراعاة مصلحية ومنهجية
يف األولوية ينبغي أن نعرفها.
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 -4الضياع واخلسارة:
كم من الشباب يندفعون يف جوانب خمتلفة ُث ال يرمون على شيء ألهنم مل يرشدوا تلك احلماسة ومل
جيعلوها يف برامج عملية وتدرج فيمضي الوقت وال حتصل الثمرة ،وتنفق اجلهود أو األموال وال حتصل
النتيجة وذلك أيضا كما قلت حىت ال نطيل يزيد يف األمر ولعلي أضرب مثاال يف قضية العلم مرة

أخرى:

بعض الشباب يف هذه احلماسة العلمية يتتبعون مسائل اخلالف وجتد الواحد بعد يوم أو يومني من

بداية عنايته ابلعلم أو بعنايته اباللتزام إذا به يسمع هذه املسائل اخلالفية ويتحدث هبا ،فالن خمطئ
فالن كذا ويبدد اجلهود يف تتبع األخطاء ويف حفظ األحاديث الضعيفة واملوضوعة وهو مل يعرف

الصحيحة بعد ومل حيفظها ومل يكون من ذلك نظرة علمية واضحة يستطيع هبا أن مييز بعد ذلك اخلطأ
الذي قد يكون يف هذه املنهجيات املختلفة.
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وقد قال ابن القيم رمحه هللا كما ورد يف الفوائد قال :من تتبع شواذ املسائل يعين اليت فيها اخلالفات

فقط يتتبعها ،يقول :منهج أهل السنة واجلماعة أخذ أصول العلم قال :وغريهم يتتبع شواذ املسائل
وهو يقول عن جتربة :وقل من رأيته يفلح يف هؤالء ،ما يصل إىل مثرة ألنه إذا صح التعبري أيخذ من

كل حبر قطرة وينتهي بعد ذلك إىل وال قطرة ،ليست هناك يعين هذه الصورة اإلجيابية التاي بتجميع
هذه اجلهود نصل إىل مثرة هناك ضياع وخسارة.
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 -5التضخيم واالختالل:
هناك نقاط صغرية ميكن ابملكربات أن ترى وهي مئات أضعاف حجمها من محاسة الناس أحياان إذا
حتمس ألمر جعله هو كل شيء هو مبتدأ األمر وهنايته وهو أوله وغايته وهو الذي الميكن أن ينشغل
أحد بسواه وإذا انشغل أحد بغريه فهو ضائع واتفه ومضيع لألمور وهكذا تندفع العاطفة متاما هي

العاطفة بطبيعتها حىت لو اندفعت العاطفة كما نعرف عند العشاق واحملبني ختتصر الدنيا كلها يف
املعشوق واحملبوب كما قال اجملنون وال أبس أن يكون هذا التفريع للشباب ،يقول:
إذا قيل للمجنون :ليلى تريد  ...أم الدنيا وما يف طواايها

لقال غبار من تراب نعاهلا  ...أحب لنفسي وأشفى لبلواها
يقول ابن اجلوزي معلقا :وهذا مذهب احملبني بال خالف فمن أحب هللا ورسوله كان أدىن شيء منهما
أحب إليه من كل هذه الدنيا وما فيها.
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فاملسألة االندفاعية يف العاطفة هذه قضية عظيمة ومن أمثلتها :التقديس والتبخيس والتهوين
والتهويل :من أحببناه جعلناه ذلك الرجل الذي كأمنا هو ملك مربأ من كل عيب أما علمه فغزير وأما

رأيه فسديد وأما منطقه ففصيح وأما تصرفه فحكيم ،كأمنا مل يكن فيه عيب مطلق وحنن حينئذ نقول:
هو األول وهو اآلخر وهو الذي ينبغي أن يكون  ...أين هذا من ذلك االتزان حىت النيب عليه

الصالة والسالم يقول ألصحابه« :ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي» ويقول« :قولوا بقولكم

أو ببعض قولكم» يعين جيعل هذا االعتدال يف شخصه عليه الصالة والسالم وهو من هو يف عظمته
ومكانته عند ربه سبحانه وتعاىل ولذلك مما رواه أبو هريرة وهو من حديث أنس رضي هللا عنه قال:

كان الرسول صلى هللا عليه وسلم أحب شيء إلينا رؤيته فإذا أقبل علينا مل نقم له ألان نعرف كراهيته
لذلك.
وأحياان إذا انتقصنا إنساان وكان غري مقنع لنا فال نكاد نرى له حسنة من احلسنات:
وعني الرضا عن كل عيب كليلة  ...ولكن عني السخط تبدي املساواي

وهذه قضية واضحة ونعرف األمثلة يف هذا قصة سلمان رضي هللا عنه وال أريد أن أطيل.
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إذن هل حنن اآلن مع احلماسة؟ وإال فرتت محاستنا للحماسة واملتحمسني لكننا نقول :ال للتهور،
احلماسة اليت قلناها ابقني على عهدان هبا وعلى أتييدان هلا.
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 -1قصور يف العلم:
مشكلة اجلهل هي آفة اآلفات ومن اجلهل :جهل بسيط وجهل مركب كما تعلمون ،اجلهل الذي

نقصده هناك غياب كثري من األصول العلمية املهمة:

معرفة النصوص الشرعية يف كثري من امليادين احلياتية واملسائل اآلنية املستجدة ،معرفة القواعد

الشرعية كما قلت اليت هي خالصة إستقراء لألدلة النصية ،معرفة املقاصد الشرعية اليت هي خالصة

غايت هذا الدين وأهدافه ،معرفة السنن الرابنية يف طبيعة هذه احلياة وطبيعة قيام الدول وسقوطها
وطبيعة مآل املتقني وعاقبة املكذبني والكافرين قضااي كثرية ال بد أن ندركها ونعرف أهنا سنن ماضية
اَّلل تَ ب ِديالً ولَن َِجت َد لِسن َِّة َِّ
ال تتبدل{ :فَ لَن َِجت َد لِ ِ ِ
اَّلل َحتْ ِويالً} (فاطر :من اآلية . )43
سنَّة َّ ْ َ ْ
ْ
ُ
ُ
ال بد أن يكون عندان يقني ومعرفة وتشرب هلذه املعاين حىت ال نندفع مع العاطفة بعيدا عن هذه

األصول العلمية املهمة وكما قلت األمثلة قد تطول ولكنين أذكر عندما نتلو قول هللا سبحانه وتعاىل:
ص ُروا َّ
ص ْرُك ْم} (حممد :من اآلية . )7
اَّللَ يَ ْن ُ
{إِ ْن تَ ْن ُ
عندما نقول{ :إِ َّن الْعاقِبةَ لِل ِ
ني} (هود :من اآلية . )49
ْمتَّق َ
َ َ ُ
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ِ
اَّلل ح ٌّق وَال يستَ ِخ َّفن َ َّ ِ
ين َال يُوقِنُو َن} (الروم. )60:
{فَ ْ
اصِ ْرب إِ َّن َو ْع َد َّ َ َ َ ْ
َّك الذ َ

هذه معاين مهمة النيب عليه الصالة والسالم طبقها والصحابة على سبيل املثال بعض األمثلة.
يف سنن أيب داود نفر من الصحابة كانوا يف سفر شج أحدهم ،أصابته اجلنابة ،استفىت أصحابه ،قالوا:
ال ال بد أن تغتسل ،اجلو ابرد والرجل مشجوج ،قالوا :ال بد أن تغتسل ،فاغتسل فمات ،قال النيب

عليه الصالة والسالم« :قتلوه قتلهم هللا ،أفال سألوا إذ مل يعلموا؟ إمنا شفاء العي السؤال» كم من
القضااي الضخمة اهلائلة واملسائل الكبرية اليت من املفرتض أن ال يتكلم فيها إال أكابر العلماء جمتمعني

وإذا بك جتد ذلك الشاب يف مقتبل العمر يتناول احلديث فيها ويفيت فيها ويعطي القول احلاسم

واجلازم ويرفض كل ما خيالف رأيه وقوله وهذا يف غالب األحوال ليس عن أساس علمي وإمنا هي عن
اندفاعات عاطفية وخليط ومزيج من هذه التجاذابت اليت جتتمع لدى هذا أو ذاك وكما قلت

املسائل كثرية.
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 -2النقص يف الوعي:
والوعي هو :إدراك املسائل من مجيع جوانبها ومعرفتها من كل وجوهها ،كثريا ما تكون النظرة إىل

جانب واحد تذكران ابلقصة املشهورة للعميان الثالثة الذين اتفقوا هل رأوا الفيل؟ فأحدهم وقعت يده
على خرطومه ،واآلخر وقعت يده على أذنه ،والثالث فكل عندما وصف إمنا وصف اجلزئية اليت رآها

وكان الوصف أبعد ما يكون عن احلقيقة ألنه مل تكتمل األجزاء حىت تتكامل الصورة بشكل واضح

معرفة الواقع أصل مهم يف تنزيل احلكم الشرعي على هذه املسائل وهذه مسألة طويلة وقد ذكر ابن
القيم رمحه هللا يف زاد املعاد فصوال نفيسة يف هذه املسألة وقال :إن كل عامل ينبغي أن يكون عاملا

ابلشرع وبصريا ابلواقع حىت يستطيع أن ينزل هذا على ذاك نقص لوعي ملا وراء هذه األمور وم

يرتتب عليها من املفاسد واملصاحل والرؤية التكاملية إذا غابت فإهنا يف غالب األحوال يقع هلا يعين هبا
مثل ذلك الذي أشران إليه.
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 -3الضعف يف الرتبية:
كثرية أجيال الشباب الذين مل يتلقوا تربية متكاملة منهجية على األصول اإلسالمية كثريون منا كنا يف
أوقات ليس عندان أحد يرشدان أو رمبا لقد كنا سران يف طرق من التسيب أو التفلت أو جتاوز احملارم
أو حنو ذلك ُث بعد ذلك عدان أو كانت لنا ثقافات خليطة ُث بعد ذلك حاولنا أن تكون لنا ثقافة

أصيلة هذا اخلليط فيه ضعف يف الرتبية ليس فيه تعود على منهجية متكاملة على سري واضح على
ختطيط بني على صرب وانضباط كثريا ما يكون عبارة عن هذه الردود االنفعالية وكثريا ما نرى اجلوانب
املتضادة فمن أقصى اليمني إىل أقصى اليسار بغري أن متر أو بغري أن يكون هناك مرور على منطقة

الوسط وهذا مشاهد يف كثري من اجلوانب.
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 -4إحباط يف الشعور:

وهو لعله من أخطرها وأكثرها أتثريا يف الشباب الذين يتهورون وهو :اإلحباط يف مشاعرهم من نواح

عدة أول هذه النواحي:
تسلط األعداء وهيمنتهم على أحوال وأوضاع بل وبالد األمة اإلسالمية يف عجز فاضح وختاذل

واضح وسلبية مؤملة وحمزنة:

هذه عند الشباب املتحمس يرى ذلك فتغلبه عاطفته وتتقد محاسته ورمبا عند غياب ما سبق تضيع

الرؤية ويطيش العقل وينعدم الرأي السديد املبين على العلم الصحيح وهذا حنن نعرف واقعه ونعرف

كم هي بالد اإلسالم اليت احتلها األعداء وتسلطوا عليها ليس لسنة وال سنتني وال لعقد وال عقدين
بل ملا هو أكثر من ذلك ولعل فرتات الزمن األخرية كان فيها كثري مما يعد هزائم وتراجعات املسلمني

على مستوايت عدة بل على املستوايت احلضارية والعلمية وهذا عند من تتقد نفسه غرية ومحية ال بد

أن يكون هلا أثر فإذا زاد حجم هذه القوة حجم هذا العدوان وحجم هذه اهلزائم أصبحت أكرب من

أن حتتملها نفسه فيخرج إىل غري حد اعتدال وإىل غري تصرف االتزان وهذا أمره أيضا واضح.

األثر الثاين يف إحباط الشعور :أيضا كثرة االحنراف واخللل والتجاوز يف جمتمعات املسلمني نفسها يف
حدود هللا عز وجل:
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حنن نعرف كم يف بالد املسلمني من هذه التجاوزات كم يف بالد املسلمني من إقرار املنكرات والقيام
هبا وإعالهنا وتبنيها ،كم فيها مما هو خمالف لشرع هللا ومينع شرع هللا ويبيح ما خيالف شرع هللا وهذه

قضية ال شك أن كل ذي غرية وإميان يضيق صدره هبا وتغلي نفسه ويشتعل قلبه حزان وأملا ورغبة يف

أن ال يكون مثل ذلك ،لكن عندما تفقد بعض هذه الصور يكون أيضا ما ذكرانه.
وجانب اثلث :وهو سوء املعاملة والظلم يف التعامل مع هؤالء الشباب:

سواء كان يف بيئة التعليم من أساتذهتم أو من قد يكونون يف موقع الرتبية وال جيدون منهم إال ختطئتهم

وإهتامهم ابلنزق والطيش أو كذا أو حىت يف الدائرة األسرية وعجز اآلابء عن تفهم ما قد يكون عند
الشباب من عواطف فيها أخطاء لكنها حتتاج إىل توجيه ورمبا كذلك أحياان يف املعاجلات واملعامالت
األمنية عل مستوى الدول كثريا ما كانت هذه هي بذور لتلك االحنرافات بشكل أو آبخر وحنن يف
عصر تتجدد أحداثه وتتفاقم بشكل كبري وهذه قضية مهمة.
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 -5رداءة يف االستيعاب:
هذه الطاقة املتدفقة واحلماسة املتألقة أين تصرف؟ أين جماهلا الصحيح؟ كيف نضعها على خط
القطار ليمشي إىل الوجهة اليت ينتهي إليها ليصل إىل غاية حمددة ومعروفة عندان أمران :إما أهنا

مستنفذة يف أمور اتفهة وضائعة فكم مستنفذ من محاس الشباب يف الرايضة على سبيل املثال ،كم
من محاسة وقوة ورمبا صراع ورمبا أعصاب ويعين قدرات تتفجر يف هذا اجلانب هبذه الضخامة أو يف
جوانب أخرى أيضا ليست يف االستثمار الصحيح الرايضة جيدة رمبا حىت التشنيع يف أصله ليس

على هذا ليس شيئا مذموما لكن هذه املبالغات جتعل يف آخر األمر أهنا ال تقنع وأهنا يف األخري ترتد
إىل فراغ يرجع إىل حبث عن بديل آخر ،وإما أيضا :أنه هناك غياب وقلة وندرة يف احملاضر االستيعابية
لطاقة هؤالء الشباب ومحاستهم.
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 -1التعقل واالتزان:
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وطبعا ليست األكياس األكياس إمنا األكياس من ذوي العقول ،هنا مجعنا بني األمرين نريد هذه
احلماسة واحلقيقة أن اإلنسان بدون احلماسة واحليوية النفسية يف احلقيقة هو أقرب إىل اجلماد وإىل
املوات منه إىل اإلنسان الذي بطبيعته هو حيوي والتفاعالت احليوية يف جسم اإلنسان يف الثانية

الواحدة تقوم عمليات ضخمة وهائلة يف جسم اإلنسان ُث هو بعد ذلك يكون خامال وقاعدا وكسوال

هذا ال يتطابق لذلك نقول :صفة احلماسة إذا أضفنا إليها هذا اخلليط واملزيج من الكياسة أصبحت

احلماسة اإلجيابية هي اليت مندحها ونريدها وترشدها تلك النظرة العقلية املتزنة فتأتينا هذه الصورة اليت
نريد أن نعطي فيها وصف هلذه احلماسة الكيسة أو الكياسة املتحمسة أو كما ذكر يف كلمات مجيلة
األستاذ البنا يقوال :أجلموا نزوات العواطف بنظرات العقول وأنريوا أشعة العقول بلهيب احلماسة.

وهي كلمات مجيلة تبني أننا حنتاج ملزج ذلك العقل الذي دائما يتحفظ ،يتحفظ وال يريد أن ينطلق
حيتاج إىل بعض احلماسة حىت تفك عنه بعض تلك القيود اليت يبالغ فيها ورمبا تلك احلماسة املندفعة
حتتاج إىل بعض القيود العقلي حىت يرشدها فلذلك التعقل واالتزان ،مهم جدا االتزان ال جيعل هناك
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طغيان جانب على جانب كما قلنا ونستحضر كما قلنا يف قصة سلمان وأيب الدرداء :ملا جاء سلمان
إىل أيب الدرداء شكت أم الدرداء ،قالت :أخوك أبو الدرداء ال حظ له يف الدنيا وكذا وإمنا هو صائم
هناره أو قائم ليله فنزل ضيفا عليه أراد أن يصلي قال :ال ،كان صائما وقدم لسلمان الطعام قال :كل

معي ،قال أان صائم قال :أفطر وجعله يفطر ُث أراد ملا جاء الليل أن يصلي قال :منُ ،ث قام يريد أن

يصلي ،قال :من ،حىت انتصف الليل قال :قم فصليُ ،ث جادله يف ذلك فلما بلغ األمر الرسول صلى
هللا عليه وسلم قال له« :إن ألهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا "لضيوفك يعين " وإن لنفسك
عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه» .

()48/1

موقف أيضا لعثمان بن عفان رضي هللا عنه ملا كان يف فرتة خالفته تعرفون ما بدأ بعض املرجفني
يشيعونه من انتقادات على عثمان رضي هللا عنه فلما جاء موسم احلج كان عثمان رضي هللا عنه من
أخيار الصحابة يريد أن يبني للناس خطأ ما يقولونه ويفند فقال :ألقومن يف الناس مقاما ال أدع شاردة

وواردة إال أتيت عليها يريد أن يبني للناس ،قال عبد الرمحن بن عوف :اي أمري املؤمنني ال تفعل فإن

املوسم جيمع رعاع الناس ورب كلمة يطريها عنك مطري ،عقول ال تستوعب عامة الناس تذكر قضااي
وإذا هبا بعد ذلك تتطيش وهذا أيخذها ميينا وذاك أيخذها يسارا وهذا يفهمها على وجه وذاك

يفهمها على وجه آخر الكالم يف موضعه جعله الشاطيب رمحه هللا من السنة وجعل الكالم يف غري

موضعه جعله من البدع كما ذكر ذلك يف االعتصام استدالال حبديث النيب عليه الصالة والسالم يف

حديث علي عند البخاري« :حدثوا الناس مبا يعرفون أحتبون أن يكذب هللا ورسوله؟» وحديث ابن

مسعود يف مسلم قال« :ما أنت مبحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة»  ،وهذا
أمره واضح.
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يف احلديبية موقف مجيل للنيب عليه الصالة والسالم ملا أرادوا أن يكتبوا قال« :اكتب حممد رسول
هللا) قال :سهيل بن عمرو لو كنا نعلم أنك رسول هللا ما جادلناك ولكن اكتب امسك واسم أبيك،
وملا قال( :اكتب بسم هللا الرمحن الرحيم) قال :ال ،ال نعرف ما الرمحن وال الرحيم ،اكتب ابمسك

اللهم ،الرسول يقول لعلي بن أيب طالب( :اكتب) وعلي غري قابل هلذا يعين ال يرى ذلك املسألة أن

الرسول صلى هللا عليه وسلم كان أوسع نظرا وعقال دع هذه الصغرية من األمور فقال( :اكتب) فقال
الرسول صلى هللا عليه وسلم( :أرينيها؟) فمسحها الرسول صلى هللا عليه وسلم يف بعض الرواايت

بنفسه »،قال لعلي( :اكتب) دعك من هذه القضية الصغرية فإن هناك ما هو أكرب منها ال جتعل هذه
املسألة أكرب من حجمها وابلتايل جتعل كل توجهك ومواجهتك وقوتك وطاقتك واعرتاضك هلذه

القضية فتستنفذ أو تقيم فيها معركة ضخمة هائلة كما نرى من بعض الشباب اآلن عندما يذكرون

أمرا من الشرع وسنة من السنن لكن جيعلون النفري عليها كأهنا أصل الدين كله ورمبا جعلوا من ذلك
كما خيرجون به إىل تفسيق أو تبديع أو تكفري من غري مثل هذا الذي ننبه الناس إليه.
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 -2الضبط واإلحكام:
وقد ذكرت يف هذا ما هو مهم جدا ولعلنا نستحضر مثاال واحدا:
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يف بيعة العقبة بعد أن ابيع الصحابة رضوان هللا عليهم بل قبل أن يبايعوا انظروا كيف كانت روح
احلماس جاء أبو التيهان ويف رواية غريه قال :اعلموا أنكم إمنا تبايعون الرجل على حرب األمحر

واألسود فإن رأيتم أنكم تسلمونه فمن اآلن ،أراد أن يفاصلهم وينبههم وأن يستشعر محيتهم ،فبايعوه

فقال العباس بن عبيد بن نضلة رضي هللا عنه :قال« :اي رسول هللا لو شئت أن منيل على أهل

الوادي ميلة واحدة لفعلنا يف مىن -هذا الكالم يف الفرتة املكية ،-قال :لو تريد غدا أن نناجز القوم
ونقاتلهم انتهى قال صلى هللا عليه وسلم( :إان مل نؤمر بذلك» وملا جاءه اخلباب يف الفرتة املكية وقد
اشتد األذى« :اي رسول هللا أال تدعو لنا أال تستنصر لنا؟ قال( :إنه كان يف من كان قبلكم من حيفر
يف األرض ُث يوضع فيها ُث يؤتى ابملنشار فيوضع يف مفرق رأسه فينشر حىت ينفلق إىل نصفني ما

يصده ذلك عن دينه وإنه كان يؤتى ابلرجل فيمشط أبمشاط من حديد ما بني حلمه وعظمه ما يصده

ذلك عن دينه) ُث قال( :وهللا ليبلغن هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خيشى
إال هللا والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون» .
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 -3التدرج واالستثمار:
هلذه العاطفة :لو أننا تدرجنا لوجدان أننا حنصل أكثر مما حنصل ابلسرعة اليت ليس فيها مراعاة للواقع

ولطبيعة اإلنسان وإمكانياته من أحسن األمثلة يف هذا:

عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز ملا توىل أبوه اخلالفة ونعرف عمر كيف كان عندما توىل اخلالفة

ورعا وزاهدا وكان يعين أيخذ ابجلد يف األمور ،جاءه ابنه عبد امللك ينكر عليه ويقول :كيف تلقى هللا

عز وجل ويف هذا كذا وكذا ،فقال له :أال ترضى أن ال مير على أبيك يوم إال وهو مييت بدعة وحييي

سنة ،ذاك الشاب يريد أن يغريها كلها يف يوم واحد ،وهذا حلكمته وأيضا قوة إميانه ومحاسته يريد أن
جيعلها يف منهجية حتصل هبا النتيجة ويقع هبا األثر املطلوب.
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ونعرف ما كان من شأن النيب عليه الصالة والسالم :يف عمرة القضاء يف العام السابع من اهلجرة
طاف النيب صلى هللا عليه وسلم حول الكعبة واألصنام حوهلا ستون وثالمثائة صنم ،والرسول يطوف
هبا بعد صلح احلديبية ،ومل يشتمها ومل يتعرض هلا أبدا ألن له جمال آخر بعد عام واحد فقط يف العام

الثامن فتح مكة جاء ومعه حمجنه عليه الصالة والسالم يطعن هذه األصنام وهي تتهاوى ويقول:
اطل إِ َّن الْب ِ
ِ
اط َل َكا َن َزُهوقًا} (اإلسراء. )81:
َ
َ
{وقُ ْل َج َ
اء ا ْحلَ ُّق َوَزَه َق الْبَ ُ
كل شيء أبوانه اإلنسان جيتهد ويعد عدته ويفكر ويدبر ويستشري ويستعني ابهلل عز وجل ويستخري
ولكن هذا التعجل ال ينبغي أن يكون.
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 -4الدوام واالستمرار:
هو طبيعة ذلك التدرج «خري األعمال أدومها وإن قل» «أحب األعمال إىل هللا ما كان دمية» وحىت

النية لكي حنافظ على هذه احلماسة أتتينا مثرهتا حنن اآلن النريد العواطف اليت تصل بنا إىل العواصف

القاصمة وإمنا نريد العمل الذي يدوم ويستمر.

ابن عباس يذكر قصة له مع صاحب من األنصار يف سنه ،قال :ملا مات الرسول صلى هللا عليه وسلم
قلت لصاحيب من األنصار :اغد بنا إىل أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم نطلب العلم ،قال له:

ومن ينظر إليك ايبن عباس ويف القوم أبو بكر وعمر وفالن ،قال :فانطلقت وتركته وظللت أتتبع

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وآخذ عنهم وتدرج وتدرج حىت أصبح ابن عباس بعد فرتة
قصرية من الزمن هبذه املواظبة واالستمرارية هو حرب األمة وترمجان القرآن رضي هللا عنه وأرضاه.

«والنيب عليه الصالة والسالم رأى حبال متدليا كما يف الصحيح ،قال( :ما هذا؟) قالوا :حبل لزينب،
تصلي فإذا تعبت تعلقت به ،قال( :مه ،عليكم من األعمال ما تطيقون فإن هللا ال ميل حىت متلوا،
ليصل أحدكم نشاطه فإذا تعب فلريقد» خذ أمرا تستطيع أن تواصل فيه.
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 -5التنامي واالنتشار:
وهذا أيضا من األمور املهمة وينتج عن هذا لو أننا أخذان بذلك سوف تنمو هذه احلماسة وتنتشر
وتعم هذه اإلجيابية بشكل مهم وأساسي ولعلنا وقد جتاوزان الوقت نقول:

إن الذي نريده محاسة ولكنها مشوبة هبذه الكياسة حنن نقول :ال للتهجني والرتويض ولكننا أيضا

نقول :ال لإلاثرة والتهييج ،حنن نريد أن يكون لنا طريق إىل هذه احلماسة الراشدة من خالل ما قلناه

يف تلك اجلوانب السلبية بعكسه إجيابيا:

علم ابلشرع وبصر ابلواقع وصرب يف املعاجلة وعدالة يف املواقف وأانة يف املمارسة وهللا سبحانه وتعاىل
ِ
ك الْغَ ُفور ذُو َّ ِ
ِ
اب بَ ْل َهلُ ْم َم ْو ِع ٌد لَ ْن َِجي ُدوا ِم ْن
{وَربُّ َ
سبُوا لَ َع َّج َل َهلُُم ال َْع َذ َ
ُ
قالَ :
الر ْمحَة لَ ْو يُ َؤاخ ُذ ُه ْم مبَا َك َ
ُدونِِه َم ْوئًِال} (الكهف. )58:
هذا وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.
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وإذا حتدثنا عن أمهية استثمارها ،فإننا نؤكد على أمهية ترشيد هذه التساؤالت حىت ال يساء
استخدامها يف أمور قد يُظَن أهنا انفعةٌ وليست كذلك ،والسبيل إىل ذلك إمنا يكون برتشيدها ،وهذا
ميكن حتقيقه بعدة أمور:

 -1جيب أن ال نغفل يف زمحة األحداث ،وشدة وطأهتا على قلوبنا عن السنن اإلهلية يف ابتالء أهل
اإلميان ،فلقد ابتلي من هو أفضل منا ،وكم يف االبتالءات من األلطاف اخلفية لربنا تعاىل ،واليت قد

تعجز عقولنا عن تصورها ،فضالً عن اإلحاطة هبا.

أين أنت أخي عن قوله تعاىل خلري جند مشوا على وجه األرض :حممد  -صلى هللا عليه وسلم -
وصحابته؟ الذين قيل يف حقهم -ملا ابتلوا مبا ابتلوا به يوم أحد { :-ولِيم ِحص َّ َّ ِ
آمنُوا
ين َ
َ َُ َ
اَّللُ الذ َ
ِ
ين} قال غري واحد من السلف :أي :ليخترب الذين آمنوا ،حىت خيلصهم ابلبالء الذي
َوميَْ َح َق الْ َكاف ِر َ
نزل هبم ،وكيف صربهم ويقينهم.

وقيل هلم أيضاًِ ِ :
ص َما ِيف قُلُوبِ ُك ْم}  ،أي :خيتربكم مبا جرى عليكم ليميز اخلبيث من الطيب،
{وليُ َمح َ
َ
ويظهر أمر املؤمن من املنافق للناس يف األقوال واألفعال.
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أخي :كم يف األمة من العلل؟ وكم فيها من الدخالء؟ وكم فيها ممن يدعي احلرقة واألمر ليس
كذلك؟!
هل نسيت أيها املبارك ما وقع لنبيك  -صلى هللا عليه وسلم -يوم أحد؟ أو يوم األحزاب؟!.

إن هذه األحداث اليت أقلقتك وأزعجتك ،إهنا حتت مسع هللا وبصره ،وهللا -تعاىل -أغري من خلقه أن
تنتهك حرمات عباده ،وتغتصب نساء أوليائه ،ويُعرض عن دينه ،وحيارب حزبه ،ولكنها السنن -

أيها األخ الكرمي  -اليت رىب النيب  -صلى هللا عليه وسلم -عليها أصحابه حني اشتكوا إليه شدة ما
يلقون من املشركني ،ومنهم خباب  -كما يف البخاري  -قال« :شكوان إىل رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم -وهو متوسد بردةً له يف ظل الكعبة ،قلنا له :أال تستنصر لنا؟ أال تدعو هللا لنا؟ قال" :
كان الرجل فيمن قبلكم حيفر له يف األرض ،فيجعل فيه ،فيجاء ابملنشار فيوضع على رأسه ،فيشق
ابثنتني ،وما يصده ذلك عن دينه ،وميشط أبمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب ،وما

يصده ذلك عن دينه ،وهللا ليتمن هذا األمر ،حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف

إال هللا أو الذئب على غنمه ،ولكنكم تستعجلون» .
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وهذه اجلملة األخرية ،جيب أال تغيب عن األذهان ،وحنن نبحث ونتلمس النصر هلذا الدين..
وجيب أال تغيب وحنن نسمع أو نعلم عن إخوان لنا يف السجون قد ميوت أحدهم يف سبيل هللا،

وجيب أن ندرك أن األمر كما قال الشاعر:
سبيل ،لست فيها أبوحد ...
فتلك ٌ

 2ومع استحضار سنة االبتالء ،فإننا جيب أن نتذكر أن هذا الطغيان واالستبداد الذي تراه من أمم

الكفر ،هو أيضاً ال خيرج عن سنة أخرى من سنن هللا تعاىل يف األمم ،وهي أن هذا يف احلقيقة متهيد
ملضي سنة أخرى من سنن هللا تعاىل ،أال وهي حمق الكفار.
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يقول ابن القيم -رمحه هللا  -وهو يتحدث عن العرب من غزوة أحد يف (زاد املعاد) (: )222 / 3
ومنها أي من دروس غزوة أحد أن هللا سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه وميحقهم ،قيض هلم
األسباب اليت يستوجبون هبا هالكهم وحمقهم ،ومن أعظمها  -بعد كفرهم  :-بغيهم وطغياهنم،

ومبالغتهم يف أذى أوليائه ،وحماربتهم وقتاهلم ،والتسلط عليهم ،فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوهبم
وعيوهبم ،ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب حمقهم وهالكهم ،وقد ذكر سبحانه وتعاىل ذلك يف قوله:
س الْ َقوم قَر ِ
{وَال َهتِنُوا َوَال َحتْ َزنُوا َوأَنْ تُم ْاألَ ْعلَ ْو َن إِ ْن ُك ْن تُ ْم ُم ْؤِمنِ َ ِ
ح مثْ لُهُ
ح فَ َق ْد َم َّ ْ َ ْ ٌ
س ْس ُك ْم قَ ْر ٌ
َ
ُ
ني} {إ ْن ميَْ َ
ِ ِ
اَّلل َال ُِحي ُّ ِ
َّاس ولِي علَم َّ َّ ِ
ني}
َوتِل َ
ب الظَّال ِم َ
ْك ْاأل ََّاي ُم نُ َدا ِوُهلَا بَ ْ َ
اء َو َُّ
ين َ
اَّللُ الذ َ
آمنُوا َويَتَّخ َذ م ْن ُك ْم ُش َه َد َ
ني الن ِ َ َ ْ َ
ِ
{ولِيم ِحص َّ َّ ِ
ين}  ،فجمع هلم يف هذا اخلطاب بني تشجيعهم ،وتقوية
ين َ
َ َُ َ
آمنُوا َوميَْ َح َق الْ َكاف ِر َ
اَّللُ الذ َ
ِ
نفوسهم ،وإحياء عزائمهم ومهمهم ،وبني حسن التسلية ،وذكر احلكم الباهرة اليت اقتضت إدالة
ِ
ح فَ َق ْد
س ْس ُك ْم قَ ْر ٌ
الكفار عليهم ،فقال{ :إ ْن ميَْ َ
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ح ِمثْ لُهُ} فقد استويتم يف القرح واألمل ،وتباينتم يف الرجاء والثواب ،كما قال{ :إِ ْن
َم َّ
س الْ َق ْوَم قَ ْر ٌ
تَ ُكونُوا َأتْلَمو َن فَِإ َّهنُم أيْلَمو َن َكما َأتْلَمو َن وتَ رجو َن ِمن َِّ
اَّلل َما َال يَ ْر ُجو َن} فما ابلكم هتنون وتضعفون
ْ َ ُ َ ُ َ ُْ
ُ
َ
عند القرح واألمل؟! فقد أصاهبم ذلك يف سبيل الشيطان وأنتم أصبتم يف سبيلي وابتغاء مرضايت.
ُث أخرب أنه يداول أايم هذه احلياة الدنيا بني الناس ،وأهنا عرض حاضر يقسمها دوالً بني أوليائه
وأعدائه ،خبالف اآلخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا.

ُث ذكر حكمةً أخرى ،وهي :أن يتميز املؤمنون من املنافقني ،فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة ،بعد أن
كانوا معلومني يف غيبه.

ُث ذكر حكمة أخرى ،وهي :اختاذه سبحانه منهم شهداء ،فإنه حيب الشهداء من عباده ،وقد أعد هلم
أعلى املنازل وأفضلها ،وقد اختذهم لنفسه ،فال بد أن ينيلهم درجة الشهادة انتهى.
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وكان قال قبل ذلك رمحه هللا مقرراً هذا األصل ( : )18 / 3واملقصود أن هللا سبحانه اقتضت

حكمته أنه ال بد أن ميتحن النفوس ويبتليها ،فيظهر ابالمتحان طيبها من خبيثها ،ومن يصلح ملواالته
وكراماته ومن ال يصلح ،وليمحص النفوس اليت تصلح له ،وخيلصها بكري االمتحان ،كالذهب الذي

النفس يف األصل جاهلةٌ ظاملةٌ ،وقد حصل هلا ابجلهل
ال خيلص وال يصفو من غشه إال ابالمتحان ،إذ
ُ
والظلم من اخلبث ما حيتاج خروجه إىل السبك والتصفية" اه .

قادر أن
 -3علينا -أيضاً -أن ندفع هذه السنة بسنة أخرى ،وهي سنة العمل للدين ،فإن هللا تعاىل ٌ
ينصر دينه أبيسر األسباب ،ولكن اقتضت حكمته أن ال يتم النصر إال على أيدي ٍ
رجال ينذرون
أنفسهم لنصرة دينهم ابلغايل والنفيس ،وبكل ما يقدرون عليه.

أمل تر -أخي الكرمي -كيف ترك املهاجرون دايرهم وأمواهلم ،بل أخرجوا منها رغماً عنهم ،وقبلوا

بذلك ،وما أرخصه إذا كان الثمن رضوان هللا واجلنة ،فأعقبهم هللا تعاىل -بعد سنوات من الدعوة

واجلهاد -أبن عادوا إليها فاحتني ،وقبل ذلك وبعده أن هللا تعاىل رضي عنهم ،وعن إخواهنم من
األنصار.
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إذن ،حنن حباجة إىل أن خنرج من دائرة النواح والبكاء ،لننزل إىل ميادين العمل ،وما أكثرها يف هذا
الزمن!

ومن املهم -أيضاً -يف هذا املقام أن ال خنتصر جماالت النصرة ،وسبل رفع الذلة عن هذه األمة يف
ٍ
عمل واحد ،فإن نبينا  -صلى هللا عليه وسلم -الذي جاء ابلتوحيد ،هو الذي أمر إبماطة األذى عن
الطريق ،وهو الذي أمر ابإلحسان إىل احليوان وجيب أن ال نستهني أبي ٍ
عمل فاضل ،وأن ال يعيب

املشتغل ابلعلم تعلماً وتعليماً من نذر نفسه يف ميادين الدعوة إىل هللا ،أو يف ساحات اجلهاد،
والعكس صحيح ،فإن اجلميع يكمل بعضهم بعضاً ،وال غىن لألمة عن أي ٍ
عمل صاحل.

نعم! ليست امليادين يف أتثريها وقوهتا بدرجة واحدة ،لكن مقصودي هو التحذير من اختزال أسباب

واحد أو سببني ،فإن هللا تعاىل قالِ َّ :
النصر يف سبب ٍ
اه ُدوا فِينَا لَنَ ْه ِديَنَّ ُه ْم ُسبُ لَنَا َوإِ َّن َّ
ين َج َ
اَّللَ
َ
{والذ َ
ِ
ني} .
لَ َم َع ال ُْم ْحسنِ َ
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َّ ِ
ار
آمنُوا ُكونُوا أَنْ َ
ين َ
صَ
فلنسع إىل نصرة ديننا جهدان ،ولنكن ممن لىب نداء ربه الذي قالَ :
{ايأَيُّ َها الذ َ
ال ا ْحلوا ِريُّو َن َْحنن أَنْصار َِّ
ال ِعيسى ابن مرَمي لِلْحوا ِريِني من أَنْصا ِري إِ َىل َِّ
َِّ
اَّلل} .
اَّلل َك َما قَ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ُ َُ
اَّلل قَ َ ََ
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وقد سألت أيها الفاضل عن كيفية السعي لنصرة هذا الدين؟ وسأل آخر عن كيفية القيام بواجبه
الدعوي؟ ومن الصعب يف مثل هذه العجالة أن أفصل لك ماذا تعمل ،لكن ميكنك االنطالق من

خالل اخلطوات التالية:

 -1قم حبصر للمنكرات يف حميطك الذي حولك.

 -2ابدأ بعالج املنكر األكرب ،فإن مل تستطع فانتقل للذي بعده.
 -3تواصل وتشاور مع أهل العلم والدعاة إن وجدوا يف بلدك لبحث كيفية عالج هذه املنكرات
أو التخفيف منها ،وإال فانتقل للذين بعدهم وهكذا ،وأرجح أال تبتعد يف السؤال عن أهل بلدك،
ألهنم أعلم حبال بلدك من غريهم ،فإن عدموا وال أظن ذلك فبإمكانك أن تتواصل مع غريهم.

 -4ديننا قائم على :األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،فمع ممارسة النهي عن املنكر ،جيب أن نقدم
للمجتمع املعروف ،بل البدء به هو األصل ،فليس صحيحاً أال يسمع اجملتمع منا إال نربة اإلنكار

فقط ،بل من نشر املعروف ،ابلدروس واملواعظ ،أو على األقل عن طريق خطب اجلمعة ،كل ذلك

حبسب الطاقة.
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فإن منعنا من ذلك كله ،فلن نعجز أن نري اجملتمع منا صدقاً يف االلتزام هبذا الدين ،نتمثله ابلصدق

يف أقوالنا وأفعالنا ،فتلك -وريب -ليست هبينة ،فقد كسب هبا النيب صلى هللا عليه وسلم أنصاراً
لدينه بسبب صدقه وأمانته ،ومشائله الطيبة اليت جعلت الناس يقولون :ما كان هذا ليكذب على ربه
وهو ال يكذب يف حديث الناس.

 -4وحنن نرى ما نرى من االبتالءات والشدائد ،جيب أن نفتح أعيينا على اجلوانب املشرقة اليت
حتققت لألمة يف العقدين األخريين ،على مستوى الشعوب على األقل؟!
فمن ذا الذي ينكر هذا اخلري العميم الذي انتشر يف بالد اإلسالم؟

ومن الذي يكابر يف هذه األفواج الكبرية العائدة إىل هللا ،أو الداخلة يف دين هللا تعاىل؟!

كم هم حفظة القرآن؟ كم هم املشتغلون حبفظ السنة؟.

أمل تر عينك أفواج الشباب اليت تعتكف يف احلرمني يف العشر األواخر من رمضان؟

أمل تسمع عن أخبار اجملاهدين الذين رووا أرض اجلهاد بدمائهم يف فلسطني ،وأفغانستان ،والشيشان،

وكشمري ،والعراق؟!
مىت كان الشباب يعلنون أن أغلى أمانيهم أن ميوت أحدهم شهيداً؟!
كم هن النساء الاليت عدن إىل احلجاب ،وهن يف وسط الفنت ،رغم قوة الصوارف واملغرايت؟!
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إن هذه -أخي الفاضل -مكاسب كربى ،جيب أن تكون رافعةً هلمتنا ،ومبشرةً لنا أبن عمل من سبقنا
من املصلحني  -رغم ضعف إمكانياهتم ،وقلة اتصاالهتم -آتى مثاراً اينعة.

إن بشائر النصر تلوح يف األفق ،وهي -مبقياس الزمن الطويل -ليست ببعيدة إبذن هللا ،ولكننا -

أحياانً  -نستعجل ،وربنا ال يعجل لعجلتنا.

يقال هذا ،وتذكر هذه البشائر ،وحنن مجيعاً نعلم أن يف األمة جوانب كثرية ،حتتاج إىل إصالح،
ِ
وحتطيم ما ُشيِد من جهود كبرية ،وكأننا ال منلك أي بصيص
نعم..لكن ملاذا نستمر يف جلد ذواتنا،
من األمل؟!

 -5قلب نظرك -أخي  -يف صفحات التاريخ ،فستجد أن األمة مر هبا أنواع من الفنت

واالبتالءات ،أضعفتها ،وأهنكتها فرتة من الزمن ،ولكنها عادت بعد ذلك قويةً.
وحسيب هنا أن أشري إىل إحدى االبتالءات الكبار اليت تعرضت هلا األمة ،وهي غزو التتار ،وسأسوق

لك كالم عاملني أرخا ورصدا مشاعر األمة يف تلك الفتنة العمياء الصماء ،أحدمها أدرك أوهلا ،واآلخر
أدرك آخرها.
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أما الذي أدرك أوهلا فهو العالمة ابن األثري يف كتابه "الكامل" - 399 / 10حيث يقول -يف
أحداث سنة 617ه " :لقد بقيت عدة سنني معرضاً عن ذكر هذه احلادثة استعظاماً هلا ،كارهاً
لذكرها ،فأان أقدم رجالً وأؤخر أخرى ،فمن الذي يسهل عليه نعي اإلسالم واملسلمني؟ ومن الذي

يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي مل تلدين ،واي ليتين مت قبل حدوثها وكنت نسياً منسياً ،إال أين

حثين مجاعة من األصدقاء على تسطريها ،وأان متوقفُ ،ث رأيت أن ترك ذلك ال جيدي نفعاً ،فنقول:
هذا الفصل يتضمن ذكر احلادثة العظمى ،واملصيبة الكربى ،اليت عقمت األايم عن مثلها ،عمت

اخلالئق وخصت املسلمني ،فلو قال قائل :إن العامل مذ خلق هللا سبحانه وتعاىل آدم وإىل اآلن ،مل
يبتلوا مبثلها ،لكان صادقاً ،فإن التواريخ مل تتضمن ما يقارهبا وال ما يدانيها.
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ومن أعظم ما يذكرون من احلوادث ما فعله خبتنصر ببين إسرائيل من القتل وختريب البيت املقدس وما
البيت املقدس ابلنسبة إىل ما خرب هؤالء املالعني من البالد اليت كل مدينة منها أضعاف البيت
املقدس ،وما بنو إسرائيل ابلنسبة إىل من قتلوا فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بين إسرائيل،

ولعل اخللق ال يرون مثل هذه احلادثة إىل أن ينقرض العامل ،وتفىن الدنيا إال أيجوج ومأجوج ،وأما
الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه ،وهؤالء مل يبقوا على أحد بل قتلوا النساء

والرجال واألطفال ،وشقوا بطون احلوامل ،وقتلوا األجنة فإان هلل وإان إليه راجعون ،وال حول وال قوة

إال ابهلل العلي العظيم"

وهذا الوصف من ابن األثري وهو بعد مل يدرك تلك الفاجعة العظمى والنكبة الكربى لسقوط بغداد،
وهناية اخلالفة اإلسالمية الكربى.
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يقول ذلك وهو مل يعلم بتجاوز الترت بالد العراق إىل بالد الشام ،وما تبع ذلك من مآس ومصائب،
واليت وصفها إمام آخر وقف على أحداثها ،يصفها ويشخص فيها أحوال الناس ،ويصور مشاعرهم

ومواقفهم بدقه وخربة ،شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا حني يقول " :فينبغي للعقالء أن يعتربوا
بسنة هللا وأايمه يف عباده ودأب األمم وعاداهتم ،ال سيما يف مثل هذه احلادثة العظيمة اليت طبق

خربها ،واستطار يف مجيع داير اإلسالم شررها ،وأطلع فيها النفاق انصية رأسه ،وكشر فيها
اخلافقني ُ
وحبل اإلميان أن ينقطع
الكفر عن أنيابه وأضراسه ،وكاد فيها عمود الكتاب أن جيتث وخيرتمُ ،

ودار املؤمنني أن حيل هبا البوار ،وأن يزول هذا الدين ابستيالء الفجرة التتار ،وظن املنافقون
وينصرمُ ،

والذين يف قلوهبم مرض أ ْن ما وعدهم هللا ورسوله إال غرورا ،وأن لن ينقلب حزب هللا ورسوله إىل

أهليهم أبدا ،ونزلت فتنة تركت احلليم فيها حريان ،وأنزلت الرجل الصاحي منزلة السكران ،وتركت
اللبيب لكثرة الوساوس ليس ابلنائم وال اليقظان ،وتناكرت فيها قلوب املعارف واإلخوان ،حىت بقي

للرجل بنفسه شغل عن أن يغيث اللهفان ،وميز هللا فيها أهل البصائر واإليقان من الذين يف قلوهبم
مرض
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أو نفاق أو ضعف إميان ،ورفع هبا أقواماً إىل الدرجات العالية ،كما خفض هبا أقواماً إىل املنازل

اهلاوية ،وكفر هبا عن آخرين أعماهلم اخلاطئة ،وحدث من أنواع البلوى ما جعلها قيامه خمتصرة من
القيامة الكربى  ...وفر الرجل فيها من أخيه ،وأمه وأبيه ،إ ْذ كان لكل امرئ منهم شأن يغنيه ،وكان
من الناس من أقصى مهته النجاة بنفسه ،ال يلوي على ماله وال ولده وال ِ
عرسه  ...وبليت فيها
السرائر ،وظهرت اخلبااي اليت كانت تكنها الضمائر ،وتبني أن البهرج من األقوال واألعمال خيون

صاحبه أحوج ما كان إليه يف املآل "انتهى كالمه رمحه هللا.

أمر بني ،فكم هم
 6ال بد أن نعلم أن من حكم االبتالء :متحيص الصفوف ،تكفري الذنوب ،وهذا ٌ
الدخالء على الصف اإلسالمي ،الذين ال يعرفهم إال الندرة من الناس ،فإذا جاءت مثل هذه احملن

واالبتالءات ميزت الطيب من اخلبيث ،وشرح ذلك يطول جداً.
 7هذا دين هللا الذي تكفل بنصره ،وأمران أبن نسعى لذلك ،ومل يكلفنا أن حنصد مثرة النصر ،بل
هذه مل تطلب من األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم..
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أتمل أخي ..لقد مات النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو مل يفتتح من بالد اإلسالم القائمة اليوم
إال ما يشكل الربع تقريباً أو أقل ،ولكن اتبع أصحابه والتابعون هلم إبحسان الفتوحات ،فوصلوا إىل
حدود الصني شرقاً ،وإىل جنوب فرنسا غرابً ،وكل ذلك حمسوب ومضاف إىل رصيده.

فالواجب علينا أن نتبىن مشروعات دعوية ،تقوم على العمل املؤسسي إن أمكن ألن ذلك أدعى

الستمرارها وبقائها ،إذ لن يؤثر عليها موت شخص أو سجنه ،بل هي تسري وفق خطة وسياسة

واضحة ،يتلقها الالحق عن السابق ،وما منظمة محاس إال منوذج حي للعمل املؤسسي الذي ال

يتوقف مبوت قائد أو مؤسس.

ِ
 -7إين ألعجب من مسلم يقرأ قوله تعاىل{ :ولََق ْد سب َق ْ ِ ِ ِ ِ
ني} {إِ َّهنُ ْم َهلُ ُم
ت َكل َمتُ نَا لعبَاد َان ال ُْم ْر َسل َ
َ ََ
{وإِ َّن ُج ْن َد َان َهلُ ُم الْغَالِبُو َن} كيف يدب اليأس إىل قلبه؟
ال َْم ْن ُ
ورو َن} َ
ص ُ

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية :فيما نقله عنه ابن عبد اهلادي يف "اختيارات ابن تيمية ص (-70

(( : )71وهذا يشكل على بعض الناس ،فيقول :الرسل قد قتل بعضهم ،فكيف يكونون منصورين؟
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فيقال :القتل إذا كان على ٍ
وجه فيه عزة الدين وأهله كان هذا من كمال النصر ،فإن املوت ال بد
منه ،فإذا مات ميتةً يكون هبا سعيداً يف اآلخرة ،فهذا غاية النصر ،كما كان حال نبينا صلى هللا عليه

وسلم ،فإنه استشهد طائفة من أصحابه فصاروا إىل أعظم كرامة ،ومن بقي كان عزيزاً منصوراً،
وكذلك كان الصحابة يقولون للكفار :أخربان نبينا أن من قتل منا دخل اجلنة ،ومن عاش منا ملك
رقابكم.

ص ِر أصحابه.
فاملقتول إذا قتل على هذا الوجه كان ذلك من متام نصره ،ونَ ْ

مسلم ملا اتبع دين الراهب ،وترك دين الساحر ،وأرادوا
ومن هذا الباب حديث الغالم الذي رواه ٌ
قتله مرة بعد مرة ،فلم يستطيعوا حىت أعلمهم أبنه يقتل إذا قال امللك :ابسم هللا رب الغالمُ ،ث
يرميه ،وملا قتل آمن الناس كلهم ،فكان هذا نصراً لدينه)) انتهى كالمه.:

 -8يف ظل هذه الفنت ،وتتابع هذه املصائب ،جيب أال تشغلنا هذه الفنت عن عباداتنا اخلاصة بيننا
وبني ربنا ،فالضرورة تتأكد بوجوب العناية إبصالح القلب ،وهذا يتحقق أبمور:

()73/1

أ التعلق ابهلل -عز وجل -دائماً ،واللجأ إليه ،وكثرة اإلحلاح عليه ابلدعاء ،فإن هللا تعاىل نعى على
ٍ
ك
{ولََق ْد أ َْر َسلْنَا إِ َىل أ َُم ٍم ِم ْن قَ ْبلِ َ
قوم أصيبوا ابلضراء ،فلم يكن ذلك سبباً يف تضرعهم ،قال تعاىلَ :
ِ
فَأَخ ْذانهم ِابلْبأ ِ
ِ
وهبُ ْم
س ْ
ت قُلُ ُ
ْسنَا تَ َ
ْساء َوالض ََّّراء لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َ
ض َّر ُعو َن} {فَ لَ ْوَال إِ ْذ َجاءَ ُه ْم َأب ُ
َ َُْ َ َ
ض َّر ُعوا َولَك ْن قَ َ
َوَزيَّ َن َهلُُم َّ
الش ْيطَا ُن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن} .
فما أحوجنا إىل اللجأ ،والتضرع إىل ربنا يف كشف ضران ،وإصالح أحوالنا ،واالستغاثة به يف طلب

النصر ،وكبت العدو وخذالنه.
ب -ال بد لكل ٍ
واحد منا من عبادة يالزمها ،ويكثر منها ،مع العناية ببقية العبادات ،فإن للعبادة أثراً

عظيماً يف سكون القلب ،واستقرار النفس.

ولئن كان هذا مطلوابً يف كل حني ،فهو يف أوقات الفنت آكد وأعظم ،فإن النيب صلى هللا عليه وسلم

مسلم يف صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي هللا عنه « :-العبادة يف
يقول -كما روى ذلك ٌ
إيل» .
اهلرج ،كهجرةٍ َّ
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وسبب ذلك -وهللا أعلم  -أنه يف زمن الفنت خيف أمر الدين ،ويقل االعتناء أبمره ،وال يبقى ألحد
اعتناء إال أبمر دنياه ،ومعاشه ،ونفسه وما يتعلق به.
فمن فتح عليه يف نوافل الصلوات ،أو يف الصيام ،أو يف الصدقة ،أو يف قراءة القرآن ،أو يف غريها
من العبادات ،فليلزمها ،وليكثر منها ،فإهنا من وسائل الثبات إبذن هللا تعاىل.

ج  -اإلقبال على قراءة القرآن بتدبر ،وقراءته قراءة املستشفي به ،الطالب للهدى منه ،احملرك لقلبه
به ،فإن ذلك من أعظم األدوية وأنفعها للقلب خصوصاً يف هذه األزمنة اليت انفرط عقد الفنت وال
حول وال قوة إال ابهلل.

هذا ما تيسر حتريره ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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َّ
احلل العملي الواقعي ملشكالتنا وصراعاتنا مع أعدائنا جيب أن يتضمن يف نظري األمور التالية:
إن َّ

( )1العودة اجلماعية اجلادة إىل الدين عودة صادقة ،وحتكيم شريعته تعاىل حتيكماً فعلياً يف سائر

األقطار اإلسالمية بال مساومة أو مزايدة ،فالدساتري الوضعية وإقصاء الوحيني الشريفني هي أعظم

النوازل وأكرب املصائب اليت آلت ابملسلمني إىل ما ترى وهي اليت جرأت العدو على استباحة أرضهم

والعبث بقيمهم وإمالء مشروعه احلضاري عليهم.
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( )2ال بد أن نعرتف بوجود مظاهر كثرية تصادم اإلسالم يف جوهره وروحه ،ويف أخالقه وقيمه يف
معظم داير املسلمني ،فبنوك الراب وحاانت اخلمور ومالهي الليل ،ودور الفاحشة تعمر كثرياً من بالد

اإلسالم ،وهذه املظاهر اآلمثة ال بد أن تطهر منها بالد املسلمني وإال من أين سينزل النصر؟ قال
اَّلل َال ي غِ ِ ٍ
ِ
ريوا َما ِأبَنْ ُف ِس ِه ْم} .
ري َما ب َق ْوم َح َّىت يُغَِ ُ
سبحانه{ :إ َّن ََّ ُ َ ُ
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(َّ )3
إن على علماء األمة الصادقني كسر حاجز النفرة بينهم وبني شباب األمة على وجه اخلصوص
واسرتجاع ثقتهم املفقودة من خالل ممارسة دور إجيايب فاعل يف قيادة الصحوة وترشيدها ،ومن خالل

صدعهم بكلمة احلق وحتذير أمتهم من الويالت احملدقة هبا وتنفري جمتمعاهتم من كل املظاهر املنافية
واملصادمة لشريعة هللا  -سبحانه.-

إن على العلماء دوراً ،وأي دور ،يف احتضان الشباب والرفق هبم ،وهتدئة روعهم ،وتلمس احتياجاهتم

العلمية والرتبوية وإشباعها ابلعلم الصحيح والرتبية اجلادة مصطحبني تقوى هللا فيما أيتون ويذرون
ويفتون ويوجهون ،وبغري هذا سيبحث الشباب عمن يستقل محاسهم ،ويستوعب قدراهتم يف غري
إطارها املشروع.
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س ثوابتها أو هتمش أصوهلا،
( )4إن على اجلميع أن يدركوا أن اجلماهري املسلمة ال ترضى أن متَُ َّ
فاجلهاد يف سبيل ِذروة سنام اإلسالم ،والرباءة من الكفار أصل عظيم من أصول امللة اإلبراهيمية
واحملمدية ،فال جمال لتمييع هذه األصول وإال كانت ردة الفعل كافية يف تشتيت جهود األمة وبعثرة

أوراقها وإغراقها يف دوامة جديدة من الصراع الذايت ،يعيقها عن مسرية بناء نفسها ،إعداد كوادرها
للبناء احلضاري بكافة جماالته.
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( )5علينا مجيعاً أن نسعى جاهدين لوحدة الصف وأتجيل خالفاتنا اهلامشية والفرعية اليت ال متس

العدة اجلادة
األصول والثوابت ،لنتأهب ملواجهة العدو بكل قوة متاحة ،وعلينا أال ننشغل عن إعداد ُ

ملواجهة أي أخطار حمدقة ،وأن نستوعب أن أقوايء العامل ال يرمحون الضعفاء ،وأن املراهنة على

مجعيات حقوق اإلنسان واهليئات الدولية جمازفة ذات مثرات مرة ال زلنا نتجرع غصصها يف أفغانستان

والشيشان وفلسطني والعراق.

أيها الشباب :إننا نثمن لكم غريتكم وخنوتكم اإلسالمية الشريفة ،ونقدر أنفتكم من تلك األوضاع
النشاز اليت تعيشها جمتمعات املسلمني ،كما حني شجاعتكم ورغبتكم ابلبذل والعطاء والثأر لدماء
إخوانكم يف البالد اإلسالمية احملتلة ،بَ ْي َد َّ
أن مثة موانع كثرية قد حتول بينكم وبني اجلهاد يف سبيل هللا
ال ذنب لكم فيها.

فنصيحيت أال نبقى أسرى األحزان ،وبث األشجان؛ بل علينا أن نبذل الوسع والطاقة يف تعلم العلم

الشرعي حىت نعرف أين نضع أقدامنا ،وكيف ُّ
حندد مساران الصحيح وسط هذه البحار املائجة من
الفنت.
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اثنياً :وبعد العلم الشرعي أييت واجب الدعوة إىل هللاَّ ،
فإن مثة مجوعاً هائلة من أبناء األمة يعيشون

حياة اللهو والعبث ،وتتخطفهم األهواء والسبل ،فمن يستنفذ هؤالء ويعيد هلم هويتهم اإلسالمية؟
ومن يبصرهم بدينهم ،ويعرفهم ابألخطار احملدقة هبم؟ إن مل تقوموا ابملهمة أنتم أيها الشباب على علم

وبصرية وبتوجيه من علماء األمة العاملني؟ ( )3علينا كذلك أخرياً أن نثق بوعد هللا -تعاىل -وأن هذه

األمة منصورة حبول هللا وقوته مهما تكالب عليها أعداؤها ومهما كادوا هلا وبكروا هبا شريطة أن تنصر
رهبا ،وتعظم سنة نبيها  -صلى هللا عليه وسلم -مع األخذ ابألسباب املادية الالزمة واملمكنة وعلى
رأسها إعداد اجليوش املسلمة اجملاهدة املتسلحة بسالح اإلميان ابهلل ،وحسن التوكل عليه املتطلع

للشهادة يف سبيله تعاىل فضالً عن أخذ زمام املبادرة يف النهضة االقتصادية والعمرانية والثقافية
ص ُروا َّ
ت
ص ْرُك ْم َويُثَ بِ ْ
اَّللَ يَ ْن ُ
وغريها بعيداً عن أتثري الكفار واستغالهلم؛ قال هللا جل ذكره{ :إِ ْن تَ ْن ُ
أَقْ َدام ُكم}  ،وقال سبحانهِ :
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قُ َّوةٍ َوِم ْن ِرَاب ِط ْ
اخلَْي ِل}  .وفق هللا اجلميع ملا
{وأَعدُّوا َهلُ ْم َما ْ
َ ْ
َ
حيب
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ويرضى ،وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه.
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أما ما ينصح به جتاه هذه األزمة اليت متر هبا األمة:

 - 1أن تدرك أن هللا ال يكلف هللا نفسا إال وسعها ،وهل تكون أغري من هللا على دينه وعباده؟
فمادام أنه قد حيل بينك وبني نصرة إخوانك املسلمني هبذه احلدود والسدود ،وحماولة النصرة
فحسب قد تدفع ابجلهات املسؤولة يف بالدك لتعذيبك وأذاك إىل حد القتل أو اجلنون أحياان ،فإن

هللا مل يكلفك ما ال تطيق ،فاربُع على نفسك ،وهدئ من روعك ،وقم مبا تستطيع من العمل الصاحل،

ولن يسألك هللا إال ما تستطيع من العمل ،وأنت تعلم أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -كان
يشاهد املؤمنني يعذبون أبنواع العذاب يف مكة ومير عليهم وال ميلك إال أن يوصيهم ابلصرب.
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 -2االرتباط أبهل العلم والدعوة يف بالدك ممن عرف ابلعلم ابلدين والعمل به إذ يوجد يف كل بلد
من بالد املسلمني عدد وافر من أهل العلم املتصفني ابلعلم والغرية والرغبة الصادقة يف نصرة هذا

الدين مع التزام احلكمة يف القول والعمل ،ويلتف حوهلم عدد من الناس يستفيدون منهم وحيضرون
دروسهم ويسرتشدون بتوجيهاهتم ،ومثل هؤالء غالبا ،ال حيصل ملن يتصل هبم أذى جسدي أو سجن

وتعذيب؛ لكوهنم معروفني لدى السلطات بعدم تبنيهم مبدأ العنف يف التعامل مع الدولة ،فمثل

هؤالء إبمكانك االتصال هبم وحضور دروسهم وحماضراهتم ،وعرض ما مير بك من مشكالت عليهم،

واحلرص على طلب العلم الشرعي واالستمرار يف ذلك.

 -3املسامهة مبا ميكنك يف اإلصالح والدعوة يف بالدك مبا ال يرتتب عليه أذى ال تستطيع احتماله،
ومن ذلك أن تكون قدوة يف االستقامة على اخلري حمافظا على الصلوات ،جمتنبا للكبائر ،مستغفرا من
الصغائر ،صاحب أخالق عالية ،متحليا ابلصرب ،كاظما للغيظ ،قدوة يف علمك وعملك ،داعياً إىل

هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،ساعياً يف صالح من حولك من املسلمني.

()84/1

 -4أال حتتقر الدعوة واإلصالح لألفراد واجملتمع ،فإن ذلك من أعظم ما ترغم به أعداء الدين ،فإن
ِ
ري ِم ْن أ َْه ِل
{و َّد َكث ٌ
أعظم أهدافهم وأقصى أمانيهم رد املسلمني عن دينهم؛ كما قال تعاىل عنهمَ :
اب لَو ي ردُّونَ ُكم ِمن ب ع ِد إِميَانِ ُكم ُك َّفارا ح ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ني َهلُُم ا ْحلَقُّ} .
الْكتَ ِ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ
س ًدا م ْن ع ْند أَنْ ُفس ِه ْم م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
ْ ً ََ
 - 5إدراك أن ما حيدث بقدر هللا وأنه نوع من االبتالء يرفع به هللا املؤمنني درجات ويعذب به
الكافرين ،وهذا االبتالء سنة ماضية ،فقد قتل عدد من األنبياء على يد كفرة بين إسرائيل قال تعاىل:
{فَ َف ِري ًقا َك َّذبْ تُ ْم َوفَ ِري ًقا تَ ْقتُ لُو َن}  ،وليس اجملاهدون يف فلسطني أبكرم على هللا من أنبيائه  -عليهم

السالم -وقد قتلوا زكراي بنشر رأسه وقدم لبغي زانية من زواين بني إسرائيل ،وأن أهل الكتاب من بين
إسرائيل عاشوا حتت قهر فرعون وجنوده وهم مؤمنون ابهلل وفرعون ملحد يدعي األلوهية ،وهلذا قال
بنوا إسرائيل ملوسى{ :قَالُوا أ ِ
ُوذينَا ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن َأتْتِيَ نَا َوِم ْن بَ ْع ِد َما ِج ْئ تَ نَا} .
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ونبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم -وأصحابه واجهوا أنواعا من األذى والتعذيب على مدى عشر
سنوات أو تزيد وهم مؤمنون ،واملعذبون هلم مشركون ،ومع ذلك مل يقدموا على عمل تكون مضرته
أكثر من منفعته ،وكان إبمكاهنم أن يغتالوا أاب جهل أو أاب سفيان أو غريمها من زعماء املشركني يف

مكة ،بل حني ابيع األنصار بيعة العقبة قال بعضهم للنيب -صلى هللا عليه وسلم « :-إن شئت
لنميلن على أهل مىن أبسيافنا ،فقال عليه الصالة والسالم :مل نؤمر بذلك» .

فاحلاصل أن القيام أبعمال غري مسؤولة من ابب الغرية واحلماس ليست من منهج األنبياء وأهل العلم

واحلكمة.

 - 6وميكنك أن تقدم ما تستطيع من الدعم املادي إخوانك يف فلسطني والعراق عن طريق بعض
املشايخ املوثوقني الذين يستقبلون التربعات ،أو اهليئات املوثوقة إن وجدت يف بالدك.

 - 7أكثر من الدعاء الصادق إلخوانك املسلمني املستضعفني ابلنصر والتمكني وأن يكف هللا عنهم
أبس الذين كفروا.

 -8إعداد نفسك وحتصينها ابلعلم وكثرة العبادة ،فقد قال صلى هللا عليه وسلم« :العبادة يف اهلرج
كهجرة إيل» .
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 -9اإلكثار من الدعاء ابلثبات فإن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يكثر من الدعاء بقوله« :اللهم
اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك» .

 -10إن استطعت اهلجرة للعمل يف بلد أقل مشكالت من بلدك كالسعودية أو بعض دول اخلليج
ففي ذلك عون لك يف دينك ودنياك.
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معامل يف التعامل مع الفنت

حممد بن إبراهيم احلمد

املشرف العام على موقع دعوة اإلسالم
وعضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:

فال ريب أن األمة تعيش أحواالً عصيبة ،قد تكون أحرج أايم مرت هبا عرب التاريخ؛ فاملصائب
متنوعة ،واجلراحات عميقة ،واملؤامرات حتاك تلو املؤامرات.

يضاف إىل ذلك ما تعانيه األمة من الضعف ،واهلوان ،وال ُفرقة ،وتسلط األعداء.

وما هذا الذي جيري يف كثري من بالد املسلمني  -إال سلسلة من املكر الكبَّار ،والكيد العظيم،

والقتال الذي ال يزال مستمراً.
ِ
ِ
اعوا} [البقرة. ]217 :
استَطَ ُ
{وَال يَ َزالُو َن يُ َقاتِلُونَ ُك ْم َح َّىت يَ ُردُّوُك ْم َع ْن دينِ ُك ْم إِن ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
{و َّد َكثِري من أ َْه ِل ال ِ
ِ ِ
ْكتَ ِ
ني
س ًدا م ْن ع ْند أَنْ ُفس ِه ْم م ْن بَ ْعد َما تَ بَ َّ َ
َ ٌ ْ
اب لَ ْو يَ ُردُّونَ ُك ْم م ْن بَ ْعد إِميَان ُك ْم ُك َّف ً
ارا َح َ
َهلُ ُم ا ْحلَقُّ} [ ...البقرة. ]109 :
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ويف مثل هذه األحوال يكثر السؤال ،ويلح خصوصاً من فئة الشباب احملبني لدينهم ،الراغبني يف

نصرته؛ فرتاهم ،وترى كل غيور على دينه يقول :ما دوري يف هذه األحداث؟ وماذا أفعل؟ وكيف

املوار من الشرور والفنت واألخطار؟
أتعامل مع هذا اخلضم َّ

بعض النفوس من جراء ذلك شيءٌّ من اليأس ،واإلحباط ،وقد يعرتيها الشك يف إصالح
وقد خيالط َ
األحوال ،ورجوع األمة إىل عزها وسالف جمدها.

ومهما يك من شيء فإن هذه األمة أمة مباركة موعودة ابلنصر والتمكني مىت توكلت على هللا،

وأخذت ابألسباب.
وهذا الدين أنزله هللا  -عز وجل  -وبعث به الرسول -صلى هللا عليه وسلم  -ليظهره على الدين

كله ولو كره املشركون.

أما التعامل مع هذه النوازل واملصائب والفنت فهو مبني يف كتاب هللا -عز وجل -وسنة نبيه -صلى

هللا عليه وسلم  -موضح يف كتب أهل العلم اليت تكلمت يف هذا الباب.
ومما جتدر اإلشارة إليه ،وحيسن الطَّْرق عليه يف هذا الصدد مما هو معني -إبذن هللا -على حسن
التعامل مع الفنت ،واملصائب ،واخلروج منها أبمان-أمور كثرية ،وفيما يلي ذكر لشيء منها ،مع

مالحظة أن بعضها داخل يف بعض؛ فإىل تلك األمور ،وهللا املستعان وعليه التكالن.
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أوالً :االعتصام ابلكتاب والسنة:

وهذا املعلم مجاع هذا الباب كله؛ إذ مجيع املعامل اآلتية داخلة فيه ،متفرعة عنه ،قال هللا -عز وجل-
صم ِاب َِّ
صر ٍ
َّلل فَ َق ْد ُه ِد ِ ِ
ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم} [آل عمران. ]101
{وَم ْن يَ ْعتَ ْ
َ :
َ
ي إ َىل َ
علي
وقال النيب« :تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها :كتاب هللا وسنيت ،ولن يتفرقا حىت يَ ِر َدا َّ

احلوض» (. )1

وقال-عليه الصالة والسالم -يف حديث العرابض بن سارية  -رضي هللا عنه « :-وإنه من يعش
منكم فسريى اختالفاً كثرياً؛ فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها ابلنواجذ

وإايكم وحمداثت األمور فإن كل بدعة ضاللة» ( )2فالتمسك ابلوحيني عصمة من الزلل ،وأمان -

إبذن هللا -من الضالل.
وليس االعتصام هبما كلمة تتمضمض هبا األفواه من غري أن يكون هلا رصيد يف الواقع.

وإمنا هي عمل ،واتباع يف مجيع ما أيتيه اإلنسان ويذره.

ويعظم هذا األمر حال الفنت؛ إذ جيب الرجوع فيها إىل هداية الوحيني؛ لكي جند املخرج والسالمة

منها.

وهذا ما سيتبني يف الفقرات التالية -إن شاء هللا.-
_________

( )1أخرجه احلاكم  93 / 1عن أيب هريرة ،وقال األلباين يف صحيح اجلامع (( : )2938صحيح)
( )2رواه أبو داود ( )4607والرتمذي ( )2676وصححه ابن حبان (. )5
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اثنياً :التوبة النصوح:

ِ
ض َّر ُعوا} [األنعام:
ْسنَا تَ َ
اء ُه ْم َأب ُ
فهي واجبة يف كل وقت ،وهي يف هذه األوقات أوجب {فَلَ ْوَال إ ْذ َج َ

. ]43

ولنا يف قصة قوم يونس  -عليه السالم  -عربة وموعظة؛ فهم ملا رأوا نُ ُذر العذاب قد بدأت تلوح

جلأوا إىل هللا ،وتضرعوا إليه ،فرفع هللا عنهم العذاب ومتعهم ابحلياة إىل حني مماهتم ،وانقضاء آجاهلم.
فعلى األمة أن تتوب ،وأن تدرك أن ما أصاهبا إمنا هو جا ٍر على مقتضى سنن هللا اليت ال حتايب أحداً

كائناً من كان؛ فتتوب من املنكرات اليت أشاعتها من شرك ،وحكم بغري ما أنزل هللا ،وتقصري يف
الدعوة إىل هللا ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

وتتوب من املظامل ،والراب ،والفسق ،واجملون ،واإلسراف ،والرتف وما إىل ذلك مما هو مؤذن ابللعنة،

وحلول العقوبة.

وعلى كل فرد منا أن ينظر يف حاله مع ربه ،ويف مجيع شؤونه؛ ألن {وما أَصاب ُكم ِمن م ِ
صيبَ ٍة فَبِ َما
ََ َ َ ْ ْ ُ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويَ ْع ُفو َع ْن َكثِ ٍري} [الشورى. ]30 :
سبَ ْ
َك َ
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اثلثاً :النظر يف التاريخ:

خصوصاً اتريخ احلروب الصليبية ،وذلك ألخذ العربة ،وطرد شبح اليأس ،والبحث عن سبل النجاة

والنصر.

فلو نظران  -على سبيل املثال  -إىل كتب التاريخ كتاريخ ابن األثري أو البداية والنهاية البن كثري
لرأينا العجب من تسلط الصليبني ،ولرأينا أن بغداد وبيت املقدس  -على سبيل املثال  -يتكرر

ذكرمها كثرياً؛ فلقد القت تلك البالد من البالء ما هللا به عليم ،ومع ذلك ظلت صامدة ،حمافظة -

إىل حد كبري  -على إسالمها وعراقتها.

والتاريخ يعيد نفسه يف هذه األايم ،وتلك البالد وغريها من بالد املسلمني  -إبذن هللا  -ستصمد يف

وجوه اليهود والنصارى املعتدين.

ولو نظران يف كتب التاريخ اليت حتدثت عن غزو التتار لبالد املسلمني ،وكيف كانت شراسة تلك
اهلجمة ،وكيف خالط النفوس من الرعب واألوجال ما خالطها ،وكيف بلغ ببعضها اليأس من أن تقوم

لإلسالم قائمة بعد ذلك.

وما هي إال أن كشف هللا الغمة ،وأعاد العز واجملد لألمة ،بل إن التتار أنفسهم دخلوا يف اإلسالم.
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ومن النظر يف التاريخ النظر يف سري أبطال اإلسالم وقواده إابن احلروب الصليبية ،وخصوصاً نور

الدين حممود ،وصالح الدين األيويب  -عليهما رمحة هللا  -فسريهتما حتمل يف طياهتا عرباً عظيمة تفيد

يف هذا الشأن كثرياً؛ حيث حرصا على توحيد األمة ،ومل شعثها ،ورفع الذلة واإلحباط اللذين خالطا

كثرياً من النفوس.

كما أهنما حرصا على اإلعداد املتكامل للجهاد يف سبيل هللا؛ فنالت األمة بذلك سؤدداً ،وجمداً،
ورفعة.
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رابعاً :اإلفادة من التجارب:

فذلك من مجيل ما ينبغي؛ فاحلياة كلها جتارب ،واستفادة من التجارب ،وميزة إنسان على إنسان،

وعدمها؛ فاحلوادث متر أمام مجع من الناس؛
وأمة على أمة هي القدرةُ على االستفادة من التجارب ُ
فيستفيد منها أانس مبقدار مائة ،وآخرون مبقدار مخسني وهكذا ،وآخرون متر منهم احلوادث على

حتس له وجبةً ،وال تسمع هلم ركزاً.
عني بلهاء ،وقلب معرض؛ فال يفيدون منها شيئاً ،وال ُّ
والفرق بني من يستفيد من التجربة ومن ال يستفيد أن األول يستطيع انتهاز الفرص يف حينها ،وأن
يتجنب اخلطر قبل وقوعه.
على حني أن الثاين ال ينتهز فرصة ،وال يشعر ابخلطر إال بعد وقوعه؛ فال يليق  -إذاً  -أن متر بنا

فنكرر اخلطأ ،وال نفي َد من عرب املاضي.
وأبمتنا التجارب؛
َ
وال حيسن بنا أن نُغْ ِفل تعامل أسالفنا مع ما مر هبم من البالاي ،وكيف جتاوزوا تلك احملن والفنت ،بل
علينا أن نقبس من هداهم ،ونستَ ْل ِهم العرب من صنيعهم.
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خامساً :التذكري بعاقبة الظلم:

فمهما طال البالء ،ومهما استبد األمل فإن عاقبة الظلم وخيمة ،وإن العاقبة احلميدة إمنا هي للتقوى

وللمتقني ،كما بني ذلك ربنا يف حمكم التنزيل؛ فماذا كانت عاقبة النمرود ،وفرعون ،وهامان وقارون،

وغريهم ممن طغى وجترب وظلم؟

إهنا الدمار ،والبوار ،وجهنم وبئس القرار ،وماذا كانت عاقبة األنبياء واملصلحني املقسطني من عباد
هللا املؤمنني؟

إهنا الفالح والنصر ،والتمكني ،واجلنة ونعم عقىب الدار.

وكما حيسن التحذير من الظلم العام على مستوى األمة حيسن كذلك التحذير من الظلم َّأايً كان
نوعه ،سواء يف احلكم على الناس ،أو األقوال ،أو األشخاص.
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سادساً :الثقة ابهلل ،واليقني أبن العاقبة للتقوى وللمتقني:

فإن من أهم ما جيب على املؤمن  -يف هذا الصدد  -أن يقوي ثقته بربه ،وأن ينأى بنفسه عن قلة

اليقني أبن العاقبة للمتقني؛ فهناك من إذا شاهد ما عليه املسلمون من الضعف والتمزق ،والتشتت،
والتفرق ،ورأى تسلط أعدائهم عليهم ،ونكايتهم هبم  -أيس من نصر هللا ،وقنط من عز اإلسالم،

واستبعد أن تقوم للمسلمني قائمة ،وظن أن الباطل سيدال على احلق إدالة دائمة مستمرة يضمحل

معها احلق.

فهذا األمر جد خطري ،وهو مما يعرتي النفوس الضعيفة ،اليت قل إمياهنا ،وضعف يقينها.

والتفات إىل األمور
دليل على قلة اليقني بوعد هللا الصادق،
ٌ
فهذا الشعور مما ينايف اإلميان احلقَّ ،وهو ٌ
احملسوسة دون نظر إىل عواقب األمور وحقائقها.

وإال كيف يُظَ ُّن هذا الظن وهللا  -عز وجل  -قد كتب النصر يف األزل ،وسبقت كلمته أبن العاقبة
للتقوى وللمتقني ،وأن جنده هم الغالبون ،وهم املنصورون ،وأن األرض يرثها عباده الصاحلون؟
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فمن ظن تلك الظنون السيئة فقد ظن بربه السوء ،ونسبه إىل خالف ما يليق جبالله ،وكماله،
وصفاته ،ونعوته؛ فإن محده ،وعزته ،وحكمته ،وإهليته أتىب ذلك ،وأتىب أن يُ ِذل حزبه وجنده ،وأن
تكون النصرةُ والغلبةُ ألعدائه.

فمن ظن ذلك فما عرفه ،وال عرف ربوبيته ،وملكه ،وعظمته؛ فال جيوز يف حقه  -عز وجل  -ال
عقالً وال شرعاً أن يُظْ ِهر الباطل على احلق ،بل إنه يقذف ابحلق على الباطل فإذا هو زاهق ( )1أما
وإمالء من
ما يشاهد من تسلط الكفار واستعالئهم  -فإمنا هو استعالء استثنائي ،وذلك استدراجاً
ً
هللا هلم ،وعقوبة لألمة املسلمة على بعدها عن دينها.

وءا ُْجي َز بِ ِه} [النساء ، ]123:وهذه األمة تذنب ،فتعاقب
ُث إن سنة هللا ماضية ف َ
{م ْن يَ ْع َم ْل ُس ً
بذنوهبا عقوابت متنوعة منها ما مضى ِذ ْك ُره؛ كي تعود إىل رشدها ،وتؤوب إىل رهبا ،فتأخذ حينئذ
مكاهنا الالئق هبا.

ُث إن هذه األمة أمة مرحومة تعاقب يف هذه الدنيا ،حىت خيف العذاب عنها يف اآلخرة ،أو يغفر هلا

بسبب ما أصاهبا من بالء.
_________

( )1انظر زاد املعاد البن القيم  241-218 / 3ففيه كالم عظيم حول هذه املسألة ،وحول احلكمة
من إدالة الكفار على املسلمني.
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سابعاً :الوقوف مع الشعوب اإلسالمية املظلومة:

وخصوصا تلك الشعوب اليت توالت عليها املصائب ،وتتابعت عليها اخلطوب؛ فنقف معها ابلدعاء،

والتثبيت ،والتصبري ،وبذل املستطاع.
كما ينبغي أال تنسينا أي مصيبة من املصائب مصائبنا األخرى؛ فوضع األمور يف نصاهبا جيدي كثرياً،
ويصد شراً مستطرياً.

()98/1

اثمناً :لزوم االعتدال يف مجيع األحوال:

فينبغي يف ذلك اخلضم من الفنت واملصائب أال يفارقنا هدوؤان ،وسكينتنا ،ومروآتنا؛ فذلك دأب

املؤمن احلق ،الذي ال تبطره النعمة ،وال تقنطه املصيبة ،وال يفقد صوابه عند النوازل ،وال يتعدى
حدود الشرع يف أي شأن من الشؤون.

ويتأكد هذا األدب يف حق من كان رأساً مطاعاً يف العلم ،أو القدر؛ ألن لسان حال من حتت يده

يقول:

اصرب نكن بك صابرين فإمنا  ...صرب الرعية عند صرب الراس

قال كعب بن زهري  -رضي هللا عنه  :-يف قصيدته املشهورة -الربدة:-
ال يفرحون إذا انلت رماحهم  ...قوماً وليسوا جمازيعاً إذا نيلوا
فهو ميدح الصحابة -رضي هللا عنهم -أبهنم ال يفرحون من نيلهم عدواً؛ فتلك عادهتم ،وال حيزنون

إذا انهلم العدو؛ ألن عادهتم الصرب والثبات.

وقال عبد العزيز بن زرارة الكاليب  -رضي هللا عنه  -وهو من خيار اجملاهدين من التابعني:
قد عشت يف الدهر أطواراً على طرق  ...شىت فصادفت منها اللِ ْني والبَ ِشعا
بلوت فال النعماء تبطرين  ...وال َختَ َّ
ت من ألوائها جزعا
ُكالً ُ
ش ْع ُ
اهلول قليب قبل وقعته  ...وال أضيق به ذرعاً إذا وقعا
ال ميألُ ُ
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هذه اخلصال ميتثلها عظماء الرجال؛ فلم يكونوا يتخلون عن مروآهتم ،وعاداهتم النبيلة حىت يف أحلك
املواقف.

وها هو سيد العظماء ،وسيد ولد آدم نبينا حممد -عليه الصالة والسالم -يضرب لنا أروع األمثلة يف
ذلك؛ فهو يقوم بصغار األمور وكبارها؛ فلم مينعه قيامه أبمر الدين ،وحرصه على نشره ،وقيادته

لألمة ،وتقدمه يف ساحات الوغى -مل مينعه ذلك كله من مالطفة ذلك الطفل الصغري الذي مات
طائره ،وقولِه له« :اي أاب عمري ما فعل النغري؟» ()1
ومل يكن أحد يلهيه عن أحد  ...كأنه والد والناس أطفال
فإذا لزم املرء هذه الطريقة؛ فلم َِخي َّ
ف عند السراء ،ومل يتضعضع حال الضراء  -فأح ِر به أن يعلو
قدره ،ويتناهى سؤدده ،وأن تنال األمة من خريه.

تذكر كتب السري اليت تناولت سرية عمر بن عبد العزيز  -رضي هللا عنه  -أنه ملا َدفَ َن ولَ َده عبد

مر بقوم يرمون؛ فلما رأوه أمسكوا ،فقال :ارموا،
امللك  -وهو أبر أوالده ،وأكثرهم ديناً وعقالً َّ -

ووقف ،فرمى أح ُد الراميني فأخرج  -يعين أبعد عن اهلدف  -فقال له عمر :أخرجت ِ
فقصر ،وقال
لآلخرِ :
قصرت فبلِغ.
فقصر  -أي مل يبلغ اهلدف  -فقال له عمرَّ :
ارم ،فرمى َّ
_________

( )1أخرجه البخاري (6129و )6203ومسلم ( )2150عن أنس ابن مالك قال :كان رسول هللا
فطيم،
 -صلى هللا عليه وسلم -أحسن الناس خلقاً ،وكان يل أخ يقال له أبو عمري ،قال :أحسبه ٌ

وكان إذا جاء قال« :اي أاب عمري ما فعل النغري» نغ ٌر كان يلعب به .وهذا لفظ البخاري
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فقال له مسلمة بن عبد امللك :اي أمري املؤمنني! أَتْ ِفرغ قلبك إىل ما تفرغت له ،وإمنا نفضت يدك

اآلن من تراب قرب ابنك ،ومل تصل إىل منزلك؟ فقال له عمر :اي مسلمة! إمنا اجلزع قبل املصيبة ،فإذا

وقعت املصيبة فالْهُ عما نزل بك ( )1فاألخذ هبذه السرية-أعين االعتدال حال نزول الفنت -ينفع

كثرياً ،ويدفع هللا به شراً مستطرياً؛ ألن الناس حال الفنت ميوجون ،ويضطربون ،ورمبا غاب عنهم كثري

من العلم؛ فلذلك حيتاجون-وخصوصاً من كان عاملاً ،أو رأساً مطاعاً -إىل لزوم السكينة ،واالعتدال؛
حىت يُثَبِتوا الناس ،ويعيدو الطمأنينة إىل النفوس ،وال تقطعهم تلك النوازل عما هم بصدده من عمل.
_________

( )1اجلامع لسرية عمر بن عبد العزيز لعمر بن حممد اخلضر املعروف ابملالء ،حتقيق د .حممد البورنو
(. )236 / 2
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا ( :-وهلذا ملا مات النيب ونزلت ابملسلمني أعظم انزلة نزلت
هبم؛ حىت أوهنت العقول ،وطيشت األلباب ،واضطربوا اضطراب األرشية يف الطوي ( )1البعيدة
القعر؛ فهذا ينكر موته ،وهذا قد أقعد ،وهذا قد دهش فال يعرف من مير عليه ،ومن يسلم عليه،

وهؤالء يضجون ابلبكاء ،وقد وقعوا يف نسخة القيامة ،وكأهنا قيامة صغرى مأخوذة من القيامة

الكربى ،وأكثر البوادي قد ارتدوا عن الدين ،وذلت كماته؛ فقام الصديق  -رضي هللا عنه  -بقلب
اثبت ،وفؤاد شجاع فلم جيزع ،ومل ينكل قد ُمجع له بني الصرب واليقني فأخربهم مبوت النيب وأن هللا

اختار له ما عنده ،وقال هلم( :من كان يعبد حممداً فإن حممداً قد مات ،ومن كان يعبد هللا فإن هللا
ات أ َْو قُتِ َل انْ َقلَْب تُ ْم َعلَى
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِه ُّ
{وَما ُحمَ َّم ٌد إَِّال َر ُسو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
الر ُس ُل أَفَِإ ْن َم َ
حي ال ميوتَ ،
ِ
اَّلل َّ ِ
ض َّر َّ
ين} [آل عمران. ]144:
ب َعلَى َع ِقبَ ْي ِه فَلَ ْن يَ ُ
اَّللَ َش ْي ئًا َو َسيَ ْج ِزي َُّ
أَ ْع َقابِ ُك ْم َوَم ْن يَ ْن َقل ْ
الشاك ِر َ
فكأن الناس مل يسمعوا هذه اآلية حىت تالها الصديق فال جتد أحداً إال وهو يتلوهاُ ،ث خطبهم فثبتهم

وشجعهم.

_________
( )1مجع رشاء وهو احلبل ،والطوي :البئر املطوية ابحلجارة
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قال أنس  -رضي هللا عنه :خطبنا أبو بكر  -رضي هللا عنه  -وكنا كالثعالب فما زال يشجعنا حىت
صران كاألسود.

وأخذ يف جتهيز أسامة مع إشارهتم عليه ،وأخذ يف قتال املرتدين مع إشارهتم عليه ابلتمهل والرتبص،
وأخذ يقاتل حىت مانعي الزكاة فهو مع الصحابة يعلمهم إذا جهلوا ،ويقويهم إذا ضعفوا ،وحيثهم إذا

فرتوا؛ فقوى هللا به علمهم ودينهم وقوهتم؛ حىت كان عمر -مع كمال قوته وشجاعته -يقول له :اي
خليفة رسول هللا أتلف الناس ،فيقول :عالم أأتلفهم؟ أعلى دي ٍن مفرتى؟ أم على شع ٍر مفتعل؟ وهذا
ابب واسع يطول وصفه ()1
_________
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()103/1

اتسعاً :لزوم الرفق ،وجمانبة الغلظة والعنف:

سواء يف الدعوة ،أو الرد ،أو النقد ،أو اإلصالح ،أو احملاورة؛ فإن استعمال الرفق ،ولني اخلطاب

وجمانبة العنف  -يتألف النفوس الناشزة ،ويدنيها من الرشد ،ويرغبها يف اإلصغاء للحجة.

ويتأكد هذا األدب يف مثل هذه األحوال العصيبة اليت حنتاج فيها إىل تلك املعاين اليت تنهض ابألمة،
وتشد من أزر الدعوة.

ولقد كان ذلك دأب األنبياء ،قال -تعاىل -يف خطاب هارون وموسى  -عليهما السالم { -ا ْذ َهبَا
شى} [طه. ]44-43 :
إِ َىل فِ ْر َع ْو َن إِنَّهُ طَغَى} {فَ ُق َ
وال لَهُ قَ ْوًال لَيِنًا لَ َعلَّهُ يَتَ َذ َّك ُر أ َْو خيَْ َ
َّ
أحسن ما خياطب به جبار يقول لقومه :أان ربكم
ولقن موسى  -عليه السالم  -من القول اللني
َ
شى}
ك فَتَ ْخ َ
ك إِ َىل َربِ َ
{وأ َْه ِديَ َ
األعلى ،فقال -تعاىل{ :-فَ ُق ْل َه ْل لَ َ
ك إِ َىل أَ ْن تَ َزَّكى} َ
[النازعات. ]19-18:
ِ
ك إِ َىل أَ ْن
{ه ْل لَ َ
قال ابن القيم  -رمحه هللا  :-وأتمل امتثال موسى ملا أُمر به كيف قال لفرعونَ :
شى} [النازعات. ]19-18:
ك فَ تَ ْخ َ
ك إِ َىل َربِ َ
{وأ َْه ِديَ َ
تَ َزَّكى} َ

()104/1
رج األمر ،وقال{ :إِ َىل أَ ْن تَ َزَّكى} ومل يقل( :إىل أن
فأخرج الكالم معه خمرج السؤال والعرض ،ال َخمْ َ

أزكيك) .

فنسب الفعل إليه هو ،وذكر لفظ التزكِي دون غريه؛ ملا فيه من الربكة ،واخلري ،والنماء.
ك} أكون كالدليل بني يديك الذي يسري أمامك.
ك إِ َىل َربِ َ
{وأ َْه ِديَ َ
ُث قالَ :
استدعاء إلميانه بربه الذي خلقه ،ورزقه ،ورابه بنعمه صغرياً وكبرياً ( )1وهلذا فإن
ك}
وقال{ :إِ َىل َربِ َ
ً
الكلمة اليت تُلقى أو حترر يف أدب ،وسعة صدر ،تسيغها القلوب ،وهتش هلا النفوس ،وتراتح هلا

األمساع.

ولقد امنت ربنا -جل وعال -على نبينا حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -أبن جبله على الرفق وحمبة
ظ الْ َقل ِ
ْب َالنْ َفضُّوا ِم ْن
ت فَظًّا غَلِي َ
{ولَ ْو ُك ْن َ
الرفق ،وأن جنبه الغلظة ،والفظاظة ،فقال -عز وجلَ :-
استَ ْغ ِف ْر َهلُ ْم َو َشا ِو ْرُه ْم ِيف ْاأل َْم ِر} [آل عمران. ]159:
ك فَا ْع ُ
َح ْولِ َ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
ولقد كانت سريته -عليه الصالة والسالم -حافلةً هبذا اخللق الكرمي الذي َم ْن َملَ َكه بسط سلطانه
على القلوب.

وكما كان -عليه الصالة والسالم -متمثالً هذا اخللق فقد كان أيمر به ،ويبني فضله.
_________
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()105/1

قال« :إن هللا رفيق حيب الرفق ،ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف ،وما ال يعطي على غريه»
( )1وقال -عليه الصالة والسالم« :-إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه ،وال ينزع من شيء إال

شانه» ( )2وملا بعث أاب موسى األشعري ومعاذا إىل اليمن قال هلما« :يسرا وال تعسرا ،وبشرا وال
تنفرا ،وتطاوعا وال ختتلفا» ()3

قال اإلمام أمحد -رمحه هللا :-أيمر ابلرفق واخلضوع ،فإن أمسعوه ما يكره ال يغضب؛ فيكون يريد

ينتصر لنفسه ( )4ولقد أحسن من قال:

ألف م َد َّج ٍج يف حاجة  *** ...مل ي ْق ِ
ضها إال الذي يرتفق
َ
لو سار ُ َ
(. )5

وكان يقال " :من النت كلمته وجبت حمبته " ()6
وخالصة القول أن الرفق هو األصل ،وهو األجدى ،واألنفع ،وأن الشدة ال تصلح من كل أحد ،وال

تليق مع كل أحد ،فقد تالئم إذا صدرت من ذي قدر كبري يف سن ،أو علم وكانت يف حدود
احلكمة ،واللباقة ،واللياقة.

أما إذا صدرت ممن ليس له قدر يف سن ،أو علم ،أو كانت يف غري موضعها ،وتوجهت إىل ذي قدر

أو جاه-فإهنا -أعين الشدة -تضر أكثر مما تنفع ،وتفسد أكثر من أن تصلح.
_________

( )1رواه مسلم (. )2593
( )2رواه مسلم (. )2594

( )3رواه البخاري ( ، )6124ومسلم (. )1733
( )4جامع العلوم واحلكم .456 / 2
( )5روضة العقالء ص 216
( )6البيان والتبيني للجاحظ 174 / 2

()106/1

عاشراً :اإلقبال على هللا  -عز وجل :-
وذلك بسائر أنواع العبادات.

قال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فيما رواه مسلم  -رضي هللا عنه « -العبادة يف اهلرج كهجرة

إيل» ()1

واهلرج :الفنت والقتل.
فحري بنا يف مثل هذه األايم أن نزداد إقباالً على هللا ذكراً وإانبة ،وصالة ،ونفقة ،وبراً ابلوالدين،

وصلة لألرحام ،وإحساانً إىل اجلريان ،وحرصاً على تربية األوالد ،وحنو ذلك من األعمال الصاحلة.
{وَما َكا َن َّ
اَّللُ ُم َع ِذ َهبُ ْم َو ُه ْم
وجدير بنا أن نكثر من االستغفار؛ فهو من أعظم أسباب دفع العذاب َ
يَ ْستَ ْغ ِف ُرو َن} [األنفال ]33:وأن نُ ْقبِل على أعمال القلوب من خوف ،ورجاء ،وحمبة ،وغريها.
وحقيق علينا أن نُ ْقبِل -كذلك -على النفع املتعدي من أمر ابملعروف ،وهني عن املنكر ،ودعوة إىل
هللا ،وإصالح بني الناس ،وإحسان إليهم ،وما جرى جمرى ذلك.
_________
( )1مسلم (. )2948

()107/1

حادي عشر :احلرص على مجع الكلمة ورأب الصدع:

فاألمة مثخنة ابجلراح ،وليست حباجة إىل مزيد من ذلك.
بل هي حباجة إىل إشاعة روح املودة ،والرمحة ،ونيل رضا هللا برتك التفرق ونبذ اخلالف.
وذلك يتحقق بسالمة الصدر ،وحمبة اخلري للمسلمني ،والصفح عنهم؛ التجاوز عن زالهتم والتماس

املعاذير هلم ،وإحسان الظن هبم ،ومراعاة حقوقهم ،ومناصحتهم ابليت هي أرفق وأحسن.

وتكون ابلتغاضي ،والبعد عن إيغار الصدور ،ونكأ اجلراح.
صموا ِحبب ِل َِّ
اَّلل َِ
مج ًيعا َوَال تَ َف َّرقُوا} [آل عمران]103 :
{وا ْعتَ ِ ُ َْ
قال ربنا -تبارك وتعاىلَ :-
ٍ
{ال َخ ْري ِيف َكثِ ٍري ِمن َْجنواهم إَِّال من أَمر بِ ٍ
ني الن ِ
َّاس َوَم ْن يَ ْف َع ْل
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
ص َال ٍح بَ ْ َ
ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ
وقالَ َ :
ك ابتِغَاء مر َ ِ ِ
ِ
ِ
اَّلل فَسو َ ِ
يما} [النساء. ]114:
ف نُ ْؤتِيه أ ْ
ضاة َّ َ ْ
ذَل َ ْ َ َ ْ
َج ًرا َعظ ً
وقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف املتفق عليه« :مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم
مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابحلمى والسهر» .

()108/1

اثين عشر :قيام روح الشورى:
خصوصاً بني أهل العلم ،والفضل ،واحلل والعقد ،وذلك أبن ينظروا يف مصلحة األمة ،وأن يقدموا

ورى بَ ْي نَ ُه ْم} [الشورى. ]38 :
{وأ َْم ُرُه ْم ُش َ
املصاحل العليا قال هللا -تعاىل -يف وصف املؤمننيَ :
{و َشا ِو ْرُه ْم ِيف ْاأل َْم ِر} [آل عمران. ]159 :
وقال  -عز وجل  -لنبيهَ :

فقد أذن هللا له "ابالستشارة وهو غين عنها مبا أيتيه من وحي السماء؛ تطييباً لنفوس أصحابه ،وتقريراً
لسنة املشاورة لألمة من بعده.

وكان أبو بكر الصديق  -رضي هللا عنه  -من العلم ابلشريعة ،واخلربة بوجوه السياسة يف منزلة ال
تطاوهلا مساء ،ومع هذا ال يربم حكماً يف حادثة إال بعد أن تتداوهلا آراء مجاعة من الصحابة ()1

وهكذا كان عمر  -رضي هللا عنه  -يف الشورى ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا :-

"فكان عمر يشاور يف األمور لعثمان وعلي وطلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف وابن مسعود وزيد

بن اثبت وأيب موسى ولغريهم ،حىت كان يدخل ابن عباس معهم مع صغر سنه.

ورى بَ ْي نَ ُه ْم} [الشورى. ]38 :
{وأ َْم ُرُه ْم ُش َ
وهذا مما أمر هللا به املؤمنني ومدحهم عليه بقولهَ :
_________

( )1انظر احلرية يف اإلسالم ص21

()109/1
وهلذا كان رأي عمر ،وحكمه ،وسياسته من ِ
أسد األمور ،فما رؤي بعده مثله قط ،وال ظهر اإلسالم
وعز كظهوره ،وانتشاره ،وعزه يف زمنه.
وانتشرَّ ،

وهو الذي كسر كسرى ،وقصر قيصر الروم والفرس ،وكان أمريه الكبري على اجليش الشامي أاب
عبيدة ،وعلى اجليش العراقي سعد بن أيب وقاص ،ومل يكن ٍ
ألحد -بعد أيب بكر  -مثل خلفاءه ونوابه
وعماله وجنده وأهل شوراه) (. )1

وكما كانت هذه هي سريةَ اخللفاء الراشدين يف الشورى فكذلك كانت سرية من جاء بعدهم فهذا

معاوية  -رضي هللا عنه  -الذي كان مضرب املثل يف الدهاء واحللم وكياسة الرأي كان أيخذ بسنة

الشورى.

_________
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()110/1

جاء يف الثمار للثعاليب ص 68ما يلي :دهاء معاوية  -رضي هللا عنه  -ذلك ما اشتهر أمره ،وسار
ذكره ،وكثرت الرواايت واحلكاايت فيه ،ووقع اإلمجاع على أن الدهاة أربعة :معاوية ،وعمرو بن

العاص ،واملغرية بن شعبة ،وزايد بن أبيه -رضي هللا عنهم -فلما كان معاوية  -رضي هللا عنه -

حبيث هو من الدهاء وبعد الغور-وانضم إليه الدهاة الثالثة الذين يرون أبول آرائهم أواخر األمور-

فكان ال يقطع أمراً حىت يشهدوه ،وال يستضيء يف ظلم اخلطوب إال مبصابيح آرائهم-سلم له أمر

امللك ،وألقت إليه الدنيا أزمتها ،وصار دهاؤه ودهاء أصحابه الثالثة مثالً.
ُث إن للشورى فوائد عظيمة منها تقريب القلوب ،وختليص احلق من احتماالت اآلراء ،واستطالع
ِ
ِ
شخصه
عقل صاحبه كما متثل لك املرآةُ صورةَ
أفكار الرجال ،ومعرفة مقاديرها؛ فإن الرأي ميثل لك َ
إذا استقبلها.
وقد ذهب احلكماء من األدابء يف تصوير هذا املغزى مذاهب شىت ،قال بعضهم:

ِ
الصحب
أمر فاستشر فيه صاحباً  ...وإن كنت ذا رأي تشري على
إذا َّ
عن ٌ
فإين رأيت العني جتهل نفسها  ...وتدرك ما قد حل يف موضع الشهب

وقال آخر:
اقرن برأيك رأي غريك واستشر  ...فاحلق ال خيفى على االثنني

()111/1

واملرء مرآةٌ تريه وجهه  ...ويرى قفاه جبمع مرآتني
وقال آخر:
الرأي كالليل مسوداً جوانبه  ...والليل ال ينجلي إال إبصباح
ِ
ضوء مصباح
فاضمم
َ
مصابيح آراء الرجال إىل  ...مصباح ضوئك تزد ْد َ
وإذا كان العامل النحرير ،واحلكيم الداهية ،والقائد احلصيف ال يستغنون عن الشورى-فكيف مبن
دوهنم ،بل كيف مبن كان شاابً يف مقتبل عمره ،ومل تصلب بعد قناته ،ومل ُحتَنِكْهُ التجارب؟!.

()112/1

اثلث عشر :الصرب:

قال ربنا  -جل وعال { :-إِ ْن متَْسس ُكم حسنَةٌ تَس ْؤ ُهم وإِ ْن تُ ِ
ربوا
ص ْب ُك ْم َسيِئَةٌ يَ ْف َر ُحوا ِهبَا َوإِ ْن تَ ْ
َْ ْ ََ ُ َْ
صِ ُ
ض ُّرُك ْم َك ْي ُد ُه ْم َش ْي ئًا إِ َّن َّ
اَّللَ ِمبَا يَ ْع َملُو َن ُِحميطٌ} [آل عمران. ]120 :
َوتَ تَّ ُقوا َال يَ ُ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
اب ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم
ين أُوتُوا الْكتَ َ
وقال  -عز وجل { -لَتُ ْب لَ ُو َّن ِيف أ َْم َوال ُك ْم َوأَنْ ُفس ُك ْم َولَتَ ْس َم ُع َّن م َن الذ َ
ِ َّ ِ
ِ
ك ِم ْن َع ْزِم ْاأل ُُموِر} [آل عمران]186 :
ربوا َوتَ تَّ ُقوا فَِإ َّن ذَلِ َ
ريا َوإِ ْن تَ ْ
َوم َن الذ َ
صِ ُ
ين أَ ْش َرُكوا أَذًى َكث ً
الصرب على هداية الناس ،والصرب على انتظار النتائج؛ ألن استعجال الثمرة قد
ومن أعظم الص ِرب
ُ

يؤدي إىل نتائج عكسية تضر أكثر مما تنفع؛ فالصرب إذا اقرتن ابألمر كان عصمة من امللل واليأس

واالنقطاع ،وتفجرت بسببه ينابيع العزم والثبات.
إنه الصرب املرتع أبنواع األمل العريض ،وليس صرب اليائس الذي مل جيد بداً من الصرب فصرب.

()113/1

الصرب على
أعظم الص ِرب وأمحده عاقبةً
ُ
وابجلملة فإن الصرب من أعظم األخالق ،وأجل العبادات ،وإن َ
امتثال أمر هللا ،واالنتهاء عما هنى هللا عنه؛ ألنه به َختْلُص الطاعةِ ،
الثواب؛
ويص ُّح الدين ،ويُ ْستَ َح ُق
ُ
فليس ملن قل صربه على الطاعةُ ٌّ
نصيب من صالح.
حظ من بِ ٍر ،وال
ٌ
ُ

شى حدوثُه من رهبة خيافها ،أو حيذر حلولُه من ٍ
نكبة خيشاها ،فال
ومن مجيل الصرب:
الصرب فيما خيُْ َ
ُ
ُ
هم ما مل ِ
أيت ِِ؛ فإن أكثر اهلموم كاذبة ،وإن األغلب من اخلوف مدفوع.
يتعجل َّ
ْ
ومن مجيل الص ِرب
تنفتح وجوهُ
الصرب على ما نزل من مكروه ،أو حل من أمر خموف؛ فبالصرب يف هذا ُ
ُ
ِ
األعداء؛ فإن من قل صربه َع ُزب رأيه ،واشتد جزعُه ،فصار صري َع مهومه،
اآلر ِاء ،وتُ ْستَ ْدفَ ُع مكائ ُد

وفريسةَ غمومه.

ِ
اد ِ
احلاجة إىل الصرب فكذلك األمة؛ فأمة اإلسالم كغريها من األمم؛ ال خترج عن
أبمس
وكما أن األفر َ
سنن هللا الكونية ،فهي عرضةٌ للكوارث ،واحملن.

وهي-يف الوقت نفسه-مكلفةٌ مبقتضى حكم هللا الشرعي حبمل الرسالة اخلالدة ،ونشر الدعوة
وحتم ِل مجي ِع ما تالقيه يف سبيلها برحابة صدر ،وقوةِ ٍ
ثبات ،ويق ٍ
ني أبن العاقبة للتقوى
املباركةُّ ،
وللمتقني.
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وهي -كذلك -مطالبة ابجلهاد يف سبيل هللا؛ إلعالء كلمة هللا ،ونشر دين هللا ،وإزاحة ما يقف يف
وجه الدعوة من عقبات؛ فال بد هلا من اجلهاد الداخلي الذي ال يتحقق إال مبجاهدة النفس واهلوى.

وهذا اجلهاد ال يتحقق إال خبلق الصرب ،ومغالبة النفس والشيطان والشهوات؛ فذلك هو اجلهاد
الداخلي الذي ِ
ع فيها من ِ
حب للراحة،
يؤهل للجهاد اخلارجي؛ ألن الناس إذا تُ ِركوا
وطباعهم وما أ ُْو ِد َ
َ
ش َّد أَ ْزُرُه ْم إبرشاد إهلي تطمئن إليه نفوسهم ،ويثقون حبسن نتائجه -عجزت
وإيثا ٍر للدَّعة ،ومل يُ َ
ِ
كواهلُهم عن محل أعباء احلياة ،وخارت قواهم أمام مغرايهتا ،وذاب احتماهلُم إزاء ملذاهتا وشهواهتا؛
ٍ
استعداد لتحصيل السمو ،والعزة ،واملنزلة الالئقة.
كل
فَ يَ ْف ِق ُدون َّ

فلهذا اختار هللا هلم من شرائع دينه ما يص ُقل أرواحهم ،ويزكي نفوسهم ،وميحص قلوهبم ،ويريب
ملكات اخلري فيهم من صالة ،وزكاة ،وصيام ،وحج وغريها من الشرائع..

()115/1

رابع عشر :إشاعة روح التفاؤل:
فإن ذلك مما يبعث اهلمة ،ويدعو إىل اطراح اخلور والكسل ،ويقود إىل اإلقبال على اجلد والعمل؛

فلنثق ابهلل  -عز وجل  -ونصره وأتييده ،ولنحذر من كثرة التالوم ،وإلقاء التبعات على اآلخرين،

ولنحذر من القنوط واليأس ،والتشاؤم؛ فاإلسالم ال يرضى هذا املسلك بل حيذر منه أشد التحذير.

ُث لنثق أبن يف طي هذه احملن منحاً عظيمة.
كم نعمة ال تستقل بشكرها  ...هلل يف طي املكاره كامنة
ولو مل أيت من ذلك إال أن األمة تصحو من رقدهتا ،وتعود إىل رهبا ودينها.
ولو مل أيت من ذلك إال أن هذا اجليل اجلديد بدأ يعرف أعداءه ،ويطرق مسعه مسائل الوالء والرباء،

ويدرك ما حياك حوله من مؤامرات ،ويشعر أبن العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني.

ولو مل أيت من ذلك إال أن املسلمني  -صاروا يشعرون بروح اجلسد الواحد ،ويتعاطفون مع إخواهنم
يف كل مكان ،وحيرصون على تتبع أخبارهم ،وتقدمي املستطاع هلم ،كل ذلك مع ما يواجهونه من

حياربون به من سيل الشهوات العارم.
التضليل اإلعالمي ،وما َ
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أين حال املسلمني اآلن من حاهلم قبل تسعني سنة؟ أين هم ملا سيطر الشيوعيون على روسيا،
وانقلبوا على احلكم القيصري؟ ماذا فعل زعماء الشيوعية؟ يكفي أن منثل بواحد منهم فحسب ،إنه
اجملرم ستالني الذي قتل إابن فرتة حكمه ثالثني مليوانً من البشرُ ،جلُّهم من املسلمني.
إن أكثر املسلمني يف ذلك الوقت مل يكونوا ليعلموا عن إخواهنم آنذاك شيئاً ،بل إن كثرياً منهم مل

يعلموا أن اجلمهورايت اإلسالمية اليت استوىل عليها الشيوعيون -كانت بالداً إسالمية إال بعد أن

اهنارت الشيوعية قريباً.
أما اآلن فإن املسلمني على درجة من الوعي واإلدراك ،والسعي يف مصاحل إخواهنم ،واملؤمل أكثر من
ذلك ،وإمنا املقصود أن يُبَ َّني أن اخلري موجود ،وأنه حيتاج إىل مزيد.

وابجلملة فإن التفاؤل دأب املؤمن ،وهو سبيل التأسي ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم  -خصوصاً يف
وقت اشتداد احملن؛ وليس أدل على ذلك مما كان يف غزوة األحزاب ابملدينة ،وبلغت القلوب

احلناجر ،ومع ذلك كان -عليه الصالة والسالم -يبشر أصحابه مبفاتيح الشام ،وفارس ،واليمن ()1
.

_________
( )1انظر مسند اإلمام أمحد  ،203 / 4وسنن النسائي الكربى (. )8858
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وإذا ُحتدث عن الفأل ،واحلث على نشره  -فإن ذلك ال يعين القعود ،واخلمود ،واهلمود؛ كحال من
يؤملون اآلمال العراض ،ويفرطون يف األماين حبجة أن ذلك من الفأل ،وهم كساىل قاعدون ،ال
يتقدمون خطوة ،وال ينهضون من كبوة.

ال ليس األمر كذلك؛ بل إن الفأل اجملدي هو ذلك الذي حيرك صاحبه ،ويبعثه على اجلد ،ويشعره

ابلنجح ،ويقوده إىل إحسان الظن ،ويبشر حبسن العواقب.

()118/1

خامس عشر :التثبت مما يقال ،والنظر يف جدوى نشره ،واحلرص على رد األمور إىل أهلها:

فالعاقل اللبيب ال يتكلم يف شيء إال إذا تثبَّت من صحته؛ فإذا ثبت لديه ذلك نَظََر يف جدوى

ع عليه -نشره ،وأظهره ،وإن كان خالف ذلك أعرض
نشره؛ فإن كان يف نشره حفز للخري ،واجتما ٌ

عنه ،وطواه.

ولقد جاء النهي الصريح عن أن حيدث املرء بكل ما مسع.

قال  -صلى هللا عليه وسلم « :-كفى ابملرء كذاب أن حيدث بكل ما مسع» (. )1

وقد عقد اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه ابابً مساه (ابب النهي عن احلديث بكل مامسع) وساق حتته
مجلة من اآلاثر منها احلديث السابق ،ومنها مارواه بسنده عن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه -

قال« :حبسب املرء من الكذب أن حيدث بكل ما مسع» (. )2

وقال مسلم " :حدثنا حممد بن املثىن قال :مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول " :ال يكون الرجل

إماماً يقتدى به حىت ميسك عن بعض ما مسع " (. )3

ويتعني هذا األدب يف وقت الفنت وامللمات ،فيجب على املسلم أن يتحرى هذا األدب؛ حىت يقرب
من السالمة ،وينأى عن العطب.
_________

( )1رواه مسلم ( )5يف مقدمة صحيحه
( )2رواه مسلم ( )5يف مقدمة صحيحه
( )3مسلم يف مقدمة صحيحه (. )5

()119/1
قال هللا -تعاىل{ :-وإِ َذا جاءهم أَمر ِمن ْاألَم ِن أَ ِو ْ ِ
الر ُس ِ
ول َوإِ َىل أ ِ
ُويل
اعوا بِ ِه َولَ ْو َردُّوهُ إِ َىل َّ
اخلَْوف أَ َذ ُ
َ َ َ ُ ْ ٌْ َ ْ
ضل َِّ
ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
اَّلل َعلَْي ُك ْم َوَر ْمحَتُهُ َالتَّبَ ْعتُ ُم َّ
الش ْيطَا َن إَِّال قَلِ ًيال}
ْاأل َْم ِر م ْن ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
ين يَ ْستَ ْنبطُونَهُ م ْن ُه ْم َولَ ْوَال فَ ْ ُ
[النساء. ]83:
قال الشيخ العالمة عبد الرمحن السعدي  -رمحه هللا تعاىل -يف تفسري هذه اآلية :هذا أتديب من هللا

لعباده عن فعلهم هذا غري الالئق ،وأنه ينبغي هلم إذا جاءهم أمر من األمور املهمة ،واملصاحل العامة
مما يتعلق ابألمن ،وسرور املؤمنني أو ابخلوف الذي فيه مصيبة عليهم -أن يتثبتوا ،وال يستعجلوا
إبشاعة ذلك اخلرب ،بل يردونه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم :أهل الرأي ،والعلم ،والنصح،

والعقل ،والرزانة ،الذين يعرفون األمور ،ويعرفون املصاحل وضدها.
فإذا رأوا يف إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنني ،وسروراً هلم ،وحترزاً من أعدائهم-فعلوا ذلك ،وإن رأوا

ما ليس فيه مصلحة ،أو فيه مصلحة ،ولكن مضرته تزيد على مصلحته مل يذيعوه.
ِ َّ ِ
ين يَ ْستَ نْبِطُونَهُ ِم ْن ُه ْم} .
وهلذا قال{ :لَ َعل َمهُ الذ َ
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أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة ،وعلومهم الرشيدة.
ويف هذا دليل لقاعدة أدبية ،وهي أنه إذا حصل حبث يف أمر من األمور ينبغي أن يوىل من هو أهل

لذلك ،وجيعل إىل أهله ،وال يُتقدم بني أيديهم؛ فإنه أقرب إىل الصواب ،وأحرى للسالمة من اخلطأ.

واألمر ابلتأمل قبل الكالم ،والنظر فيه
وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر األمور من حني مساعها،
ُ
هل هو مصلحة فيقدم عليه اإلنسان أم ال فيحجم عنه؟ ()1
_________

( )1تيسري الكرمي املنان يف تفسري كالم الرمحن للسعدي ص154

()121/1

وقال  -رمحه هللا تعاىل  -يف موضع آخر حااثً على الثبت ،والتدبر ،والتأمل قال :ويف قوله -تعاىل-
ِ
{ :وَال تَ ْعجل ِابلْ ُقر ِ
ك َو ْحيُهُ َوقُل َر ِ
أدب طالب
ضى إِلَْي َ
آن ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن يُ ْق َ
ب ِز ْدِين عل ًْما} [طهُ ]114:
َْ ْ
َ
ْ
العلم ،وأنه ينبغي له أن يتأىن يف تدبره للعلم ،وال يستعجل ابحلكم على األشياء ،وال يعجب بنفسه،
ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل ( )1وقال :قوله -تعاىل{ :-لَ ْوَال إِ ْذ َِمس ْعتُ ُموهُ ظَ َّن الْ ُم ْؤِمنُو َن
والْم ْؤِمنَ ُ ِ ِ
ني} [النور ]12 :هذا إرشاد منه لعباده إذا مسعوا
ريا َوقَالُوا َه َذا إِفْ ٌ
ك ُمبِ ٌ
َ ُ
ات أبَنْ ُفس ِه ْم َخ ْ ً
األقوال القادحة يف إخواهنم املؤمنني رجعوا إىل ما علموا من إمياهنم ،وإىل ظاهر أحواهلم ،ومل يلتفتوا إىل
أقوال القادحني ،بل رجعوا إىل األصل ،وأنكروا ما ينافيه. )2( .
قال ابن حبان  -رمحه هللا  :-أنشدين منصور بن حممد الكريزي:
ٍ
الر ُجال
أشأم شيء يُ ْق ِدم َّ
ُ
أمين شيء أنت تَ ْت بَ ُعه  ...واخلُرق ُ
الرفق ُ
ِ
وذو التثبت من محد إىل ظََف ٍر  ...من ير ِ
يستحقب الزلال
الرفق ال
كب َ
()3

هذا وسيتضح شيء من ذلك يف الفقرة التالية.
_________

( )1فتح الرحيم امللك العالم يف علم العقائد والتوحيد واألخالق واألحكام املستنبطة من القرآن
للشيخ عبد الرمحن السعدي عناية الشيخ د .عبد الرزاق البدر ص161
( )2فتح الرحيم امللك العالم ص162
( )3روضة العقالء ص 216
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سادس عشر :أال حيرص املسلم على إبداء رأيه يف كل أمر ،وأال يقول كل ما يعلم:
فالالئق ابلعاقل أن ينظر يف العواقب ،وأن يراعي املصاحل؛ فال حيسن به أن يبدي رأيه يف كل صغرية

وكبرية ،وال يلزمه أن يتكلم بكل انزلة؛ ألنه رمبا مل يتصور األمر كما ينبغي ،ورمبا أخطأ التقدير،

وجانب الصواب ،بل ليس من احلكمة أن يبدي اإلنسان رأيه يف كل ما يعلم حىت ولو كان متأنياً يف
حكمه ،مصيباً يف رأيه؛ فما كل رأي ُجيهر به ،وال كل ما يعلم يقال ،وال كل ما يصلح للقول يصلح
أن يقال عند كل أحد ،أو يف كل مكان أو مناسبة.

بل احلكمة تقتضي أن حيتفظ اإلنسان آبرائه إال إذا استدعى املقام ذلك ،واقتضته احلكمة واملصلحة،
وكان املكان مالئماً ،واملخاطبون يعقلون ما يقال.

وإذا رأى أن يبدي ما عنده فليكن بتعقل ،وروية ،ورصانة ،وركانة.

املنطق
وِزن الكالم إذا نطقت فإمنا  ...يبدي عيوب ذوي العقول
ُ
قال أحد احلكماء :إن البتداء الكالم فتنةً تروق َّ
وجدةً تعجب؛ فإذا سكنت القرحية ،وعدل التأمل،
وصفت النفسِ -
فليعد النظر ،وليكن فرحه إبحسانه مساوايً ِ
لغمه إبساءته)1( .
ُ
_________
( )1زهر اآلدب للحصري القريواين .154 / 1
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وقال ابن حبان  -رمحه هللا  :-الرافق ال يكاد يسبق كما أن ِ
ْحق ،وكما أن من
َ
العجل ال يكاد يَل َ
ُ َْ

سكت ال يكاد يندم كذلك من نطق ال يكاد يسلم.
وحيمد قبل أن ُجيَ ِرب ،ويَ ُّذم بعد ما حيمد ،ويعزم
والع ِجل يقول قبل أن يعلم ،وجييب قبل أن يفهمَْ ،
َ
قبل أن يفكر ،وميضي قبل أن يعزم.
والع ِجل تصحبه الندامة ،وتعتزله السالمة ،وكانت العرب تُ َك ِين العجلةَ َّأم الندامات")1( .
َ
وذكر بسنده عن عمر بن حبيب قال" :كان يقال :ال يوجد العجول حمموداً ،وال الغضوب مسروراً،
وال احلر حريصاً ،وال الكرمي حسوداً ،وال َّ
الش ِره غنياً ،وال امللول ذا إخوان. )2( .

وقال ابن اجلوزي  -رمحه هللا تعاىل  :-ما اعتمد أح ٌد أمراً إذا هم بشيء مثل التثبت؛ فإنه مىت عمل

بواقعة من غري أتمل للعواقب كان الغالب عليه الندم؛ وهلذا أمر ابملشاورة؛ ألن اإلنسان ابلتثبت
يفتكر؛ فتع ِرض على نفسه األحوال ،وكأنه شاور.

وقد قيل :مخري الرأي خري من فطريه.

وأشد الناس تفريطاً من عمل مبا ورده يف واقعة من غري تثبت واستشارة؛ خصوصاً فيما يوجب
الغضب؛ فإنه طلب اهلالك أو الندم العظيم (. )3

_________

( )1روضة العقالء ص216
( )2روضة العقالء ص 217
( )3صيد اخلاطر ص.605
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وقال " :فاهلل هللا! التثبت التثبت يف كل األمور ،والنظر يف عواقبها؛ خصوصاً الغضب املثري

للخصومة " ( )1وقال ابن القيم -رمحه هللا تعاىل  :-وقد جاء يف حديث مرسل« :إن هللا حيب
البصر النافذ عند ورود الشبهات ،وحيب العقل الكامل عند حلول الشهوات» .

فبكمال العقل والصرب تُدفع فتنة الشهوة ،وبكمال البصرية واليقني تدفع فتنة الشبهة ،وهللا املستعان

(. )2

ُث إن التثبت والتأين ،والنظر يف العواقب من مسات أهل العلم والعقل ،وال يستغين عنها أحد مهما

كان ،وال يكفي جمرد علم اإلنسان ،بل ال بد له -مع العلم -من هذه األمور.

وإليك هذه الكلمة احلكيمة الرائعة اليت رقمتها يراعة العالمة الشيخ حممود شاكر  -رمحه هللا تعاىل -
ب ٍ
رجل واس ِع العلم ،حب ٍر ال يزاحم ،وهو على ذلك
"ر َّ
واليت تعرب عن كثري مما مضى ذكره ،قالُ :
قصري العقل مضلَّل الغاية ،وإمنا يَ ْع ِرض له ذلك من قبل جرأته على ما ليس له فيه خربةُ ،ث هتوره من
غري روية وال تدبرُ ،ث إصراره إصرار الكربايء اليت أتىب أن تعقل.

_________

( )1صيد اخلاطر .625
( )2إغاثة اللهفان ص537

()125/1

وإن أحدان لَي ْق ِدم على ما حيسن ،وعلى الذي يعلم أنه به مضطلعُ ،ث يرى بعد التدبر أنه أسقط من

حسابه أشياء ،كان العقل يوجب عليه فيها أن يتثبت ،فإذا هو يعود إىل ما أقدم عليه؛ فينقضه نقض

الغزل.

ومن آفة العلم يف فن من فنونه ،أن حيمل صاحبه على أن ينظر إىل رأيه نظرة املعجب املتنزهُ ،ث ال
يلبث أن يفسده طول التمادي يف إعجابه مبا حيسن من العلم ،حىت يقذفه إىل اجتالب الرؤى فيما ال
حيسنُ ،ث ال تزال تغريه عادة اإلعجاب بنفسه حىت ينزل ما ال حيسن منزلة ما حيسنُ ،ث يصرُ ،ث
يغايلُ ،ث يعنفُ ،ث يستكربُ ،ث إذا هو عند الناس قصري الرأي والعقل على فضله وعلمه (. )1

ولقد كان الصحابة الكرام -رضي هللا عنهم -يراعون هذا األدب احلكيم؛ فما كانوا يتكلمون يف كل
امي الكالم.
شيء ،بل كانوا يراعون املكان ،والزمان ،واحلال ،ويراعون العقول ،واألفهام ،ومر َ
_________

( )1جملة الرسالة عدد  562إبريل  ،1944وانظر مجهرة مقاالت حممود شاكر  258 / 1إعداد د.
عادل سليمان مجال.

()126/1

واألمثلة على ذلك كثرية جداً ،منها ما جاء يف صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي هللا عنهما-

قال :كنت أُقْرئ رجاالً من املهاجرين منهم عبد الرمحن بن عوف  -رضي هللا عنه  ،-فبينما أان يف
إيل عبد
منزله مبىن وهو عند عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه  -يف آخر حجة حجها إذ رجع َّ

الرمحن  -رضي هللا عنه  -فقال :لو رأيت رجالً أتى أمري املؤمنني اليوم فقال :اي أمري املؤمنني هل

لك يف فالن يقول :لو قد مات عمر  -رضي هللا عنه  -لقد ابيعت فالانً؛ فوهللا ما كانت بيعة أيب

بكر  -رضي هللا عنه  -إال فلتة ،فتمت ،فغضب عمر  -رضي هللا عنه ُ -ث قال :إين -إن شاء
ِ
فمحذرهم هؤالء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم،
لقائم العشيةَ يف الناس،
هللاٌ -

()127/1

عاع الناس
قال عبد الرمحن  -رضي هللا عنه  :-فقلت :اي أمري املؤمنني! ال تفعل؛ فإن املوسم جيمع َر َ

وغوغاءهم؛ فإهنم هم الذين يغلبون على قُ ْربك حني تقوم يف الناس ،وأان أخشى أن تقوم فتقول مقالة

ِ
يطريها عنك كل ُمطَِري ،وأن ال يعوها ،وأن ال يضعوها على مواضعها؛ فأ َْم ِه ْل حىت تَ ْق ُد َم املدينة؛ فإهنا
ص أبهل الفقه وأشراف الناس ،فتقول ما قلت متمكناً ،فيعي أهل العلم
دار اهلجرة والسنة فَتَ ْخلُ َ
مقالتك ،ويضعوهنا على مواضعها .فقال عمر  -رضي هللا عنه :-أما وهللا-إن شاء هللا-ألقومن
بذلك أول مقام أقومه ابملدينة احلديث)1( .

قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  -رضي هللا عنه :-حدثوا الناس مبا يعرفون؛ أتريدون أن يكذب
هللا ورسوله؟! ()2

وقال ابن مسعود  -رضي هللا عنه  :-ما أنت مبحدث قوماً حديثاً ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم
فتنة ()3

_________

( )1البخاري (. )6830

( )2أخرجه البخاري (. )127
( )3أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه (. )5

()128/1

سابع عشر :التحلي ابلشجاعة ،والفهم الصحيح ملعناها:
فالشجاعة فضيلة عظيمة ،وخصلة من خصال اخلري عالية.

وهي من أعظم ما ينهض ابألفراد واألمم؛ فالشجاع ينفر من العار ،وأيىب احتمال الضيم.
قر ِهبا عني حلفائها إال أن تكون عزيزة اجلانب ،صلبة القناة.
واألمة ال حتوز مكانة يهاهبا خصومها ،وتَ ُّ
وعزة اجلانب ،وصالبة القناة ال ينزالن إال حيث تكون قوة اجلأش ،واالستهانة مبالقاة املكاره ،وذلك

ما يسمى شجاعة ( )1والشجاعة ال تقتصر على اإلقدام يف ميادين الوغى ،بل هي أعم من ذلك؛
فتشمل الشجاعة األدبية يف التعبري عن الرأي ،وابلصدع ابحلق ،وابالعرتاف ابخلطأ ،وابلرجوع إىل

الصواب إذا تبني.

بل وتكون ابلسكوت أحياانً ،قال الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي -رمحه هللا :-وأل ْن يسكت العاقل
كل نط ٍ
ٍ
ْقة
خري من أن ينطق خمتاراً يف وقت ال حيسن الكالم فيه ،و ُّ
خمتاراً يف وقت حيسن السكوت فيه ٌ
متليها الظروف ال الضمائر تثمر سكتة عن احلق ما من ذلك من بد (. )2
وليس من شرط الشجاعة أال جيد الرجل يف نفسه اخلوف مجلة من اهلالك ،أو اإلقدام ،أو حنو ذلك؛

فذلك شعور جيده كل أحد من نفسه إذا هو هم بعمل كبري أو جديد.
_________

( )1انظر رسائل اإلصالح للشيخ حممد اخلضر حسني .77 / 1
( )2عيون البصائر ص.17

()129/1

بل يكفي يف شجاعة الرجل أال يعظم اخلوف يف نفسه حىت مينعه من اإلقدام ،أو يرجع به االهنزام.
قال هشام بن عبد امللك ألخيه مسلمة -املسمى ليث الوغى :-
اي أاب سعيد! هل دخلك ذعر قط يف حرب أو عدو؟
قال له مسلمة :ما سلمت يف ذلك من ذعر ينبِه على حيلة ،ومل يغشين فيها ذعر سلبين رأي.
قال هشام :هذه هي البسالة.

فالشجاعة -إذاً -هي مواجهة اخلطر أو األمل أو حنو ذلك عند احلاجة يف ثبات ،وليست مرادفة لعدم
اخلوف كما يظن بعض الناس.

فالشجاعة ال تعتمد على اإلقدام واإلحجام فحسب ،وال على اخلوف وعدمه.

بل ليس ابحملمود أن يتجرد اإلنسان من كل خوف؛ فقد يكون اخلوف فضيلة ،وعدمه رذيلة؛ فاخلوف

عند اإلقدام على أمر مهم تتعلق به مصاحل األمة ،أو حيتاج إىل اختاذ قرار حاسم فضيلةٌ؛ وأي فضيلة؛

إذ هو حيمل على الرويَّة ،والتأين ،والتؤدة؛ حىت خيتمر الرأي ،وينضج يف الذهن؛ فال خري يف الرأي
الفطري ،وال الكالم القضيب -املرجتل.-

والعرب تقول يف أمثاهلا " :اخلطأ زاد العجول " ()1

حلول قُلَّب ".
كما أهنا متدح من يرتيث ،ويتأىن ،ويقلب األمور ظهراً لبطن ،وتقول فيه " :إنه ُّ
_________

( )1جممع األمثال للميداين 432 / 1

()130/1

وهلذا تتابعت نصائح احلكماء على الرتيث خصوصاً عند إرادة اإلقدام على األمور العظيمة املهمة،
قال املتنيب:

ِ
الشجعان  ...هو أول وهي احملل الثاين
الرأي قبل شجاعة
فإذا مها اجتمعا لنفس ِم َّرةٍ  ...بلغت من العلياء كل ِ
مكان
(. )1
وقال:
وكل شجاعة يف املرء تغين  ...وال مثل الشجاعة يف احلكيم
(. )2
وابجلملة فالشجاع ليس ابملتهور الطائش الذي ال خياف مما ينبغي أن خياف منه ،وال هو ابجلبان

الرعديد الذي يَ ْف َر ُق من ظله ،وخياف مما ال خياف منه.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  " :-والشجاعة ليست هي قوةَ البدن؛ فقد يكون الرجل

مداره على قوة البدن ،وصنعته
قوي البدن ضعيف القلب ،وإمنا هي قوة القلب وثباته ،فإن َ
القتال ُ

للقتال ،وعلى قوة القلب ،وخربته به .واحملمود منهما ما كان بعلم ومعرفة ،دون التهور الذي ال يفكر

صاحبه وال مييز بني احملمود واملذموم؛ وهلذا كان القوي الشديد هو الذي ميلك نفسه عند الغضب
حىت يفعل ما يصلح دون ما ال يصلح.

فأما املغلوب حني غضبه فليس هو بشجاع وال شديد " ()3

_________

( )1ديوان املتنيب بشرح العكربي .174 / 4
( )2ديوان املتنيب 120 / 4
( )3االستقامة 271-270 / 2

()131/1

وقال -رمحه هللا تعاىل  -يف موضع آخر " :ومما ينبغي أن يعلم أن الشجاعة إمنا فضيلتها يف الدين
ألجل اجلهاد يف سبيل هللا ،وإال فالشجاعة إذا مل يستعن هبا صاحبها على اجلهاد يف سبيل هللا كانت
إما وابالً عليه إن استعان هبا صاحبها على طاعة الشيطان ،وإما غري انفعة له إن استعملها فيما ال

يقربه إىل هللا -تعاىل .-فشجاعة علي والزبري وخالد وأيب دجانة والرباء بن مالك وأيب طلحة ،وغريهم
من شجعان الصحابة إمنا صارت من فضائلهم الستعانتهم هبا على اجلهاد يف سبيل هللا؛ فإهنم بذلك
استحقوا ما محد هللا به اجملاهدين .وإذا كان كذلك فمعلوم أن اجلهاد منه ما يكون ابلقتال ابليد ،ومنه

ما يكون ابحلجة والبيان والدعوة " (. )1

فما أحوجنا وما أحوج أمتنا إىل الشجاعة املنضبطة ِ
املتعقلة اليت جتلب اخلري ،واملصلحة لألمة ،وتنأى

هبا عن الشرور والبالاي والرزااي ()2
_________

( )1منهاج السنة 68 / 8
( )2انظر تفاصيل احلديث عن الشجاعة يف كتاب :اهلمة العالية للكاتب 276-256

()132/1

اثمن عشر :الدعاء:

فالدعاء من أعظم أسباب النصر والسالمة من الفنت ،كيف وقد قال ربنا -عز وجل{ :-ا ْد ُع ِوين
أْ ِ
ب لَ ُك ْم} [غافر. ]60 :
َستَج ْ
فثمرة الدعاء مضمونة-إبذن هللا -إذا أتى الداعي بشرائط اإلجابة؛ فحري بنا أن نكثر الدعاء
ألنفسنا ابلثبات ،وأن ندعو إلخواننا ابلنصر ،وأن ندعو على أعدائنا ابخليبة واهلزمية.

وإذا اشتبه على اإلنسان شيء مما اختلف فيه الناس فليدع مبا رواه مسلم يف صحيحه عن عائشة -

رضي هللا عنها -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم « -كان يقول إذا قام يصلي من الليل :اللهم
رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه

خيتلفون؛ اهدين ملا اختلف فيه من احلق إبذنك إنك هتتدي من تشاء إىل صراط مستقيم» (. )1
فإذا انطرح العبد بني يدي ربه وسأله التوفيق واهلداية والصواب والسداد  -فإن هللا لن خييب رجاءه،

وسيهديه -إبذنه -إىل سواء السبيل؛ فقد قال -تعاىل -فيما رواه مسلم يف صحيحه« :اي عبادي
كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم» (. )2

_________

( )1مسلم (. )770
( )2مسلم (. )2577

()133/1

اتسع عشر :البعد عن الفنت قدر املستطاع:
فالفتنة يف هذه األزمان قائمة على أشدها؛ سواء فتنة الشهوات أو الشبهات؛ فالبعد عنها جناة

وسالمة ،والقرب منها مدعاة للوقوع فيها.

ِ
ب الفنت ،إن السعيد ملن جنب الفنت ،إن
قال النيب -عليه الصالة والسالم« :-إن السعيد ملن ُجن َ
السعيد ملن جنب الفنت ،وملن ابتلي فصرب فواها» ( )1قال ابن اجلوزي  -رمحه هللا  :-من قارب
الفتنة بعدت عنه السالمة ،ومن ادعى الصرب وكل إىل نفسه (. )2

وقال :فإايك أن تغرت بعزمك على ترك اهلوى مع مقاربة الفتنة؛ فإن اهلوى مكايد ،وكم من شجاع يف
احلرب اغتيل فأاته ما مل حيتسب (. )3
وقال " :ما رأيت فتنة أعظم من مقاربة الفتنة ،وقل أن يقارهبا إال من يقع فيها ،ومن حام حول احلمى
يوشك أن يرتع فيه " ( )4وقال ابن حزم  -رمحه هللا :-

عرض النفس ملا  ...ليس يرضي غريه عند احملن
ال تلم من َّ
ال تقرب عرفجاً من هلب  ...ومىت قربته اثرت ُد َخ ْن

()5
وقال:
ال تتبع النفس اهلوى  ...ودع التعرض للمحن
حي مل ميت  ...والعني ابب للفنت
إبليس ٌّ
()6

وقال الشيخ أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين  -رمحه هللا تعاىل:-
من قارب الفتنة ُث ادعى ال  ...عصمة قد انفق يف أمره

_________

( )1رواه أبو داود ( )4263من حديث املقداد ،وقال األلباين يف صحيح اجلامع (: )1637
(صحيح) .

( )2صيد اخلاطر البن اجلوزي ص.41
( )3صيد اخلاطر البن اجلوزي ص41
( )4صيد اخلاطر ص350

( )5طوق احلمامة البن حزم ص128
( )6طوق احلمامة البن حزم ص127

()134/1

وال جييز الشرع أسباب ما ِ ...
املسلم يف حظره
يورط
َ

فانج ودع عنك صداع اهلوى  ...عساك أن تسلم من شره
ُ

()1
ومما يدخل يف ذلك البعد عن جمالس اخلنا والزور ،وجمالس اجلدال ابلباطل ،وجمالس الوقيعة يف عباد
هللا خصوصاً أهل العلم والفضل خصوصاً يف أوقات الفنت اليت يكثر فيها القيل والقال؛ فالبعد عن

يزمه ،وإميان يردعه ،وكان أينس من نفسه نفع الناس،
الفنت سبيل للنجاة منها إال من كان لديه علم ُّ

وتبصريهم ،وكشف الشبه ،وبيا َن احلق؛ فأوىل ملثل هذا أال ينزوي يف قعر بيته ،ويدع الناس يتخبطون
يف دايجري الظُّلم.
سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا تعاىل  " :-هل األفضل للسالك :العزلة أو اخللطة؟ ".
فأجاب بقوله :فهذه املسألة وإن كان الناس يتنازعون فيها إما نزاعاً كلياً وإما حالياً  -فحقيقة األمر
أن اخللطة اترة تكون واجبة ،أو مستحبة ،والشخص الواحد قد يكون مأموراً ابملخالطة اترة،

وابالنفراد اترة.

ومجاع ذلك أن املخالطة إن كان فيها تعاون على الرب والتقوى فهي مأمور هبا ،وإن كان فيها تعاون

منهي عنها".
على اإلُث والعدوان فهي ٌّ

إىل أن قال " :فاختيار املخالطة مطلقاً خطأ ،واختيار االنفراد مطلقاً خطأ ".
_________

( )1روضة احملبني البن القيم ص151

()135/1

وأما مقدار ما حيتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا ،وما هو األصلح له يف كل حال " فهذا حيتاج إىل
نظر خاص " (. )1
_________

( )1ا .ه جمموع الفتاوى 426-425 / 10

()136/1

العشرون :احلذر من أن يؤتى اإلسالم من أي ثغر من الثغور:
سواء يف ميدان التعليم ،أو اإلعالم ،أو املرأة ،أو الدعوة ،وما جرى جمرى ذلك.

فهذه ثغور جيب على كل مسلم حبسبه أن حيافظ عليها خصوصاً يف مثل هذه األايم العصيبة ،فال
يليق بنا أن نقول أبننا أمام أمور أعظم؛ فال داعي أن نشتغل هبذه األمور.

بل هي من صميم ما جيب علينا ،وهي من أعظم ما يسعى األعداء لتحقيقه.

وعلينا أن ندرك اخلطر احملدق ابألمة ،وأن نستشعر ما تتطلبه تلك املرحلة من الصرب ،واحلكمة،
والروية ،والثبات ،وبُ ْعد النظرة ،وصدق التوكل ،وحسن الصلة ابهلل.

وعلينا أن نسعى سعينا يف إصالح عقائد املسلمني ،وأخالقهم ،وعباداهتم ،وسلوكهم ،وأن نبذل

اجلهد يف الرفع من إمياهنم ،وجتنيبهم ما يسخط هللا؛ فإذا علم هللا منا صدق التوجه ،وحسن النوااي

أكرمنا ابلنصر ،وأيدان بروح منه.

فشل ،وتَذهب ِرحيُنا.
أما إذا ختاذلنا ،وتفرقنا فإنه يوشك أن ُخنذل ،ونَ َ
وكيف ننتصر إذا ابتعدان عن هللا؟ وهل سيدوم ذلك النصر لو كتب لنا؟

وماذا سيكون مصريان لو انتصران وحنن على تلك احلال املزرية؟
ص ُروا َّ
ت أَقْ َد َام ُك ْم} [حممد]7 :
ص ْرُك ْم َويُثَ بِ ْ
اَّللَ يَ ْن ُ
قال هللا -عز وجل{ -إِ ْن تَ ْن ُ
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وقال{ :ولَو أ ََّهنُم فَ علُوا ما ي َ ِ ِ
ريا َهلُ ْم َوأَ َش َّد تَثْبِيتًا} [النساء]66 :
َْ ْ َ َ ُ
وعظُو َن به لَ َكا َن َخ ْ ً
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احلادي والعشرون :ترسيخ الفهم الصحيح لإلميان ابلقدر والتوكل على هللا -عز وجل:-
فاإلميان ابلقدر حيمل على التسليم هلل ،والرضا حبكمه ،والقيام ابألسباب املشروعة ،ال على القعود،
واإلخالد إىل األرض؛ فهناك من يرتك األخذ ابألسباب ،حبجة أنه متوكل على هللا ،مؤمن بقضائه

وقدره ،وأنه ال يقع يف ملكه شيء إال مبشيئته.

وذلك كحال بعض الذين يرون أن ترك األخذ ابألسباب أعلى مقامات التوكل.

فهذا األمر مما عمت به البلوى ،واشتدت به احملنة ،سواء على مستوى األفراد ،أو على مستوى
األمة.
فأمة اإلسالم مرت أبزمات كثرية ،وفرتات عسرية ،وكانت خترج منها ابلتفكري املستنري ،والنظرة

الثاقبة ،والتصور الصحيح ،فتبحث يف األسباب واملسببات ،وتنظر يف العواقب واملقدماتُ ،ث بعد
ذلك أتخذ ابألسباب ،وتلج البيوت من األبواب ،فتجتاز  -أبمر هللا  -تلك األزمات ،وخترج من
تلك النكبات ،فتعود هلا عزهتا ،ويرجع هلا سالف جمدها.

هكذا كانت أمة اإلسالم يف عصورها الزاهية.
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أما يف هذه العصور املتأخرة اليت غشت فيها غواشي اجلهل ،وعصفت فيها أعاصري اإلحلاد
والتغريب ،وشاعت فيها البدع والضالالت  -فقد اختلط هذا األمر على كثري من املسلمني؛ فجعلوا

من اإلميان ابلقضاء والقدر تكأ ًة لإلخالد إىل األرض ،ومسوغاً لرتك احلزم واجلد والتفكري يف معايل
األمور ،وسبل العزة والفالح ،فآثروا ركوب السهل الوطيء الويبء على ركوب الصعب األشق

املريء.

فكان املخرج هلم أن يتكل املرء على القدر ،وأن هللا هو الفعَّال ملا يريد ،وأن ما شاءه كان ،وما مل
ِ
فلتمض إرادتُه ،ولتكن مشيئته ،وليج ِر قضاؤه وقدره ،فال حول لنا وال طول ،وال ي َد
يشأه مل يكن؛
لنا يف ذلك كله.

هكذا بكل يسر وسهولة ،استسالم لألقدار دون منازعة هلا يف فعل األسباب املشروعة واملباحة؛ فال

أمر ابملعروف ،وال هني عن املنكر ،وال حرص على نشر العلم ورفع اجلهل ،وال حماربة لألفكار اهلدامة
واملبادئ املضللة ،كل ذلك حبجة أن هللا شاء ذلك!

واحلقيقة أن هذه مصيبة كربى ،وضاللة عظمى ،أدت ابألمة إىل هوة سحيقة من التخلف واالحنطاط،
وجرت عليها ويالت إثر ويالت.
وسبَ بَّت هلا تسلط األعداءَّ ،
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وإال فاألخذ ابألسباب ال ينايف اإلميان ابلقدر ،بل إنه من متامه؛ فاهلل  -عز وجل  -أراد بنا أشياء،
وأراد منا أشياء ،فما أراده بنا طواه عنا ،وما أراده منا أمران ابلقيام به ،فقد أراد منا محل الدعوة إىل
الكفار وإن كان يعلم أهنم لن يؤمنوا ،وأراد منا أن نكون أمة واحدة وإن كان يعلم أننا سنتفرق

وخنتلف ،وأراد منا أن نكون أشداء على الكفار رمحاء بيننا ،وإن كان يعلم أن أبسنا سيكون بيننا
شديداً وهكذا ...

فاخللط بني ما أريد بنا ،وما أريد منا ،وبني األمر الكوين القدري ،والشرعي الديين هو الذي يُلبِس

األمر ،ويوقع يف احملذور.

ُث ال ريب أن هللا  -عز وجل  -هو الفعال ملا يريد ،اخلالق لكل شيء ،الذي بيده ملكوت كل
شيء ،الذي له مقاليد السماوات واألرض.

ولكنه  -تبارك وتعاىل  -جعل هلذا الكون نواميس يسري عليها؛ وقوانني ينتظم هبا ،وإن كان هو -
عز وجل  -قادراً على خرق هذه النواميس وتلك القوانني ،وإن كان  -أيضاً  -ال خيرقها لكل أحد.
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فاإلميان أبن هللا قادر على نصر املؤمنني على الكافرين  -ال يعين أنه سينصر املؤمنني وهم قاعدون
عن األخذ ابألسباب؛ ألن النصر بدون األخذ ابألسباب مستحيل ،وقدرة هللا ال تتعلق ابملستحيل،
وألنه ٍ
ِ
حلكمة هللا ،وقُ ْد َرتُه-عز وجل -متعلقةٌ حبكمته.
مناف
فكون هللا قادراً على الشيء ،ال يعين أن الفرد أو اجلماعة أو األمة قادرةٌ عليه؛ فقدرة هللا صفة

خاصة به ،وقدرة العبد صفة خاصة به ،فاخللط بني قدرة هللا واإلميان هبا ،وقدرة العبد وقيامه مبا أمره

هللا به -هو الذي حيمل على القعود ،وهو الذي خيدر األمم والشعوب (. )1

وهذا ما الحظه وأملح إليه أحد املستشرقني األملان وهو ابول مشتز ،فقال وهو يؤرخ حلال املسلمني
يف عصورهم املتأخرة( :طبيعة املسلم التسليم إلرادة هللا ،والرضا بقضائه وقدره ،واخلضوع بكل ما

ميلك للواحد القهار ،وكان هلذه الطاعة أثران خمتلفان؛ ففي العصر اإلسالمي األول لعبت دوراً كبرياً
يف احلروب ،وحققت نصراً متواصالً؛ ألهنا دفعت يف اجلندي روح الفداء ،ويف العصور املتأخرة كانت
سبباً يف اجلمود الذي خيم على العامل اإلسالمي ،فقذف به إىل االحندار ،وعزله وطواه عن تيار
األحداث العاملية) (. )2
_________

( )1تفاصيل ذلك يف كتاب (اإلميان ابلقضاء والقدر) للكاتب
( )2اإلسالم قوة الغد العاملية ،ابول مشتز ص90
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الثاين والعشرون :مراعاة املصاحل واملفاسد:
وقد مر شيء من ذلك؛ فال يكفي جمرد سرد النصوص ،وتنزيلها على أحوال معينة خصوصاً عند

الفنت واشتباه األمور بل ال بد من الرؤية ،واالستنارة أبهل العلم والفقه والبصرية ،وال بد من النظر يف
ت ِ
املصاحل واملفاسد قال الشيخ السعدي  -رمحه هللا :-قوله {فَ َذكِر إِ ْن نَ َفع ِ
الذ ْك َرى} [األعلى، ]9:
َ
ْ
مفهوم اآلية أنه إذا ترتب على التذكري مضرة أرجح تُ ِر َك التذكري؛ خوف وقوع املنكر. )1( .
وقال ابن القيم -رمحه هللا :-فإذا كان إنكار املُْن َك ِر يستلزم ما هو أنكر منه ،وأبغض إىل هللا ورسوله
فإنه ال يسوغ إنكاره ،وإن كان هللا يبغضه ،وميقت أهله.

وقال " :ومن أتمل ما جرى يف اإلسالم من الفنت الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا األصل وعدم

الصرب على منكر ،فطلب إزالته ،فتولَّد منه ما هو أكرب منه؛ فقد كان رسول هللا يرى مبكة أكرب
املنكرات وال يستطيع تغيريها.

بل ملا فتح هللا مكة ،وصارت دار إسالم عزم على تغيري البيتِ ،
ورده على قواعد إبراهيم ،ومنعه من

ذلك -مع قدرته عليه -خشيةُ وقوع ما هو أعظم منه ،من عدم احتمال قريش لذلك ،لقرب
عهدهم ابإلسالم ،وكوهنم حديثي عهد بكفر (. )2
_________

( )1فتح الرحيم امللك العالم ص164
( )2إعالم املوقعني البن القيم 6 / 3
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وقال :فإنكار املنكر أربع درجات :األوىل :أن يزول وخيَْلُ َفهُ ضدُّه 0
والثانية :أن يَِق َّل ،وإن مل يزل ابجلملة.
الثالثة :أن خيلفه ما هو مثله.
شر منه.
الرابعة :أن خيلفه ما هو ٌ

حمل اجتهاد ،والرابعة حمرمة.
فالدرجتان األوليان مشروعتان ،والثالثة ُّ

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصرية إال إذا

نقلتهم منه إىل ما هو أحب إىل هللا ورسوله كرمي النُّشاب ،وسباق اخليل ،وحنو ذلك.

وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على هلو ،أو لعب ،أو مساع مكاء وتصدية فإن نقلتهم إىل طاعة هللا
فهو املراد.

وإال كان تركهم على ذلك خرياً من أن تُف ِرغَهم ملا هو أعظم من ذلك؛ فكان ما هم فيه شاغالً هلم

عن ذلك.

وكما إذا كان الرجل مشتغالً بكتب اجملون وحنوهاِ ،
ت من نقله عنها انتقاله إىل كتب البدع
وخف َ
والضالل والسحر فَ َد ْعهُ وكتبه األوىل ،وهذا ابب واسع.
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ونور ضرحية -يقول :مررت أان وبعض أصحايب يف
ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية -قدس هللا روحه َّ

زمن التتار بقوم منهم يشربون اخلمر؛ فأنكر عليهم َم ْن كان معي؛ فأنكرت عليه ،وقلت له :إمنا حرم

هللا اخلمر؛ ألهنا تصد عن ذكره وعن الصالة ،وهؤالء يصدهم اخلمر عن قتل النفوس ،وسيب الذرية،

وأخذ األموال؛ فَ َد ْعهم (. )1
_________

( )1إعالم املوقعني 7-6 / 3
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الثالث والعشرون :حسن التعامل مع اخلالف والردود:
فرمبا حيصل يف وقت النوازل والفنت اختالف يف النظرة إليها من قبل بعض أهل العلم ورمبا حيصل
خالف حول أمر ما؛ فيحسن  -واحلالة هذه  -أن تنشرح صدوران ملا يقع من اخلالف؛ فما من
الناس أحد إال وهو راد ومردود عليه ،وكلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إال الرسول.

وجيمل بنا حنسن الظن أبهل العلم والفضل إذا رد بعضهم على بعض ،وأال ندخل يف نياهتم ،وأن

نلتمس هلم العذر.

وإذا تبني لنا أن أحداً من أهل العلم والفضل أخطأ سواء كان راداً أو مردوداً عليه  -فال يسوغ لنا
ترك ما عنده من احلق؛ حبجة أنه أخطأ.

وإذا كنا منيل إىل أحد من الطرفني أكثر من اآلخر فال جيوز لنا أن نتعصب له ،أو نظن أن احلق معه

على كل حال.

وإذا كان يف نفس ٍ
أحد منا شيء على أحد الطرفني  -فال يكن ذلك حائالً دون قبول احلق منه.
{وإِذَا قُلْتُ ْم فَا ْع ِدلُوا َولَ ْو َكا َن ذَا قُ ْرَىب} [األنعام. ]152:
قال  -ربنا جل وعال َ :-
ٍ
ِ
ِ
ب لِلتَّ ْق َوى} [املائدة. ]8:
{وَال َْجي ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَ ْوم َعلَى أ ََّال تَ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُه َو أَق َْر ُ
وقالَ :

()146/1
وقال{ :ايأَيُّها الَّ ِذين آمنوا ُكونُوا قَ َّو ِامني ِابل ِْقس ِط ُشه َداء َِِّ
َّلل َولَ ْو َعلَى أَنْ ُف ِس ُك ْم} [النساء. ]135:
َ َُ
َ َ
َ ْ َ َ
قال ابن حزم  -رمحه هللا  " :-وجدت أفضل نعم هللا -تعاىل -على املرء أن يطبعه على ِ
العدل

وحبِه ،وعلى احلق وإيثاره " (. )1
ُ

وقال " :وأما من طبع على اجلور واستسهاله ،وعلى الظلم واستخفافه  -فلييأس من أن يصلح
نفسه ،أو ِ
يقوم طباعه أبداً ،وليعلم أنه ال يفلح يف دين وال يف خلق حممود " (. )2

وقال الشيخ حممد الطاهر بن عاشور  -رمحه هللا  " :-والعدل مما تواطأت على حسنه الشرائع

اإلهلية ،والعقول احلكيمة ،ومتدَّح ابدعاء القيام به عظماءُ األمم ،وسجلوا متدُّحهم على نقوش اهلياكل
من كلدانية ،ومصرية ،وهندية .وحسن العدل مبعزل عن هوى يغلب عليها يف قضية خاصة ،أو يف

مبدأ خاص تنتفع فيه مبا خيالف العدل بدافع إحدى القوتني :الشاهية والغاضبة ". )3( .

وإذا كان لدينا قدرة على رأب الصدع ،ومجع الكلمة ،وتقريب وجهات النظر فتلك قربة وأي قربة.

_________

( )1األخالق والسري ص37
( )2األخالق والسري ص37
( )3أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم للطاهر بن عاشور ص186
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ٍ
{ال َخ ْري ِيف َكثِ ٍري ِمن َْجنواهم إَِّال من أَمر بِ ٍ
ني
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
ص َال ٍح بَ ْ َ
ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ
قال هللا  -عز وجل َ َ :-
ك ابتِغَاء مر َ ِ ِ
ِ
ِ
اَّلل فَسو َ ِ
الن ِ
يما} .
ف نُ ْؤتِيه أ ْ
ضاة َّ َ ْ
َّاس َوَم ْن يَ ْف َع ْل ذَل َ ْ َ َ ْ
َج ًرا َعظ ً
وإذا مل نستطع فلنجتهد ابلدعاء والضراعة إىل هللا أن يقرب القلوب ،وجيمع الكلمة على احلق.
ولنحذر كل احلذر من الوقيعة أبهل العلم ،أو السعاية بينهم ،ولنعلم أبهنم ال يرضون منا بذلك مهما
كان األمر.
وإذا سلَّ َمنا هللا من هذه الردود ،فاشتَغل الواحد منا مبا يعنيه  -فهو خري وسالمة  -إن شاء هللا تعاىل
.-

والذي يُظَ ْن أبهل الفضل سواء كان الواحد منهم ر َّ
اداً أو مردوداً عليه  -أهنم ال يرضون منا أن

نتعصب هلم أو عليهم تفنيداً ،أو أتييداً.
َّ
بل يرضيهم كثرياً أن نشتغل مبا يرضي هللا ،وينفع الناس.

ويؤسفهم كثرياً أن أتخذ تلك الردود أكثر من حجمها ،وأن تفسر على غري وجهها.

هذا وإن العاقل احملب لدينه وإخوانه املسلمني ليتمىن من صميم قلبه أن جتتمع الكلمة ،وأال حيتاج
الناس أو يضطروا إىل أن يردوا على بعض ،وما ذلك على هللا بعزيز ،ولكن:
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فيا دارها ابحلزن إن مزارها  ...قريب ولكن دون ذلك أهوال
فمن العسري أن تتفق آراء الناس ،واجتهاداهتم ،ومن املتعذر أن يكونوا مجيعاً على سنة واحدة يف كل

صم الناس فال خيطئوا.
شيء ،ومن احملال أن يُ ْع َ

ُث ليكن لنا يف سلفنا الكرام قدوة؛ فهم خري الناس يف حال الوفاق وحال اخلالف؛ حيث كانوا مثاالً
حيتذى يف الرمحة ،والعدل ،واإلنصاف حىت يف حال الفتنة والقتال.
روي أنه أُنشد يف جملس أمري املؤمنني علي بن أيب طالب -رضي هللا عنه -قول الشاعر:

فىت كان يدنيه الغىن من صديقه  ...إذا ما هو استغىن ويبعده الفقر
ً
ِ
كأن الثراي علقت جببينه  ...ويف خده الشعرى ويف اآلخر البدر
فلما مسعها علي  -رضي هللا عنه  -قال :هذا طلحة بن عبيد هللا ،وكان السيف ٍ
يومئذ ليلتئد جمرداً
بينهما.
فانظر إىل عظمة اإلنصاف ،وروح املودة ،وشرف اخلصومة.
وال ريب أن هذه املعاين حتتاج إىل مراوضة النفس كثرياً ،وإىل تذكريها أبدب اإلنصاف ،وإنذارها ما
يرتتب على العناد والتعصب من اإلُث والفساد.

وإذا استقبلنا اخلالف والردود بتلك الروح السامية ،والنفس املطمئنة صارت رمحةً ،وإصالحاً،
تقاء ابلعقول ،وتزكية للنفوس.
وتقومياً ،وار ً
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وهبذا حنفظ لرجالنا ،وأهل العلم منا مكانتهم يف القلوب ،ونضمن -إبذن هللا -ألمتنا متاسكها
وصالبة عودها ،ونوصد الباب أمام من يسعى لتفريقها واإليضاع خالهلا.
والعجيب أن ترى أن اثنني من أهل العلم قد يكون بينهما خالف حول مسألة أو مسائل ،وجتد

أتباعهما يتعادون ،ويتمارون ،وكل فريق يتعصب لصاحبه مع أن صاحيب الشأن بينهما من الود،

والصلة ،والرمحة الشيء الكثري!.
وأخرياً لنستحضر أن ذلك امتحان لعقولنا وأدايننا؛ فلنحسن القول ،ولنحسن العمل ،ولنجانب
اهلوى.
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الرابع والعشرون :إشاعة روح التعاون على الرب والتقوى واحلرص على اإلفادة من كل أحد:
فهذا مما ينمي روح املودة ،ويقضي على الكسل والبطالة؛ فإن من النعم الكربى كثرةَ طرق اخلري،
دد السبل املوصلة إىل الرب؛ فال يسوغ -واحلالة هذه -أن يُ َقلَّل من أي عمل من أعمال اخلري؛
وتعَّ َ

رفع راية اإلسالم ،وإعز ُاز
فاملسلم حباجة إىل ما يقربه إىل ربه ،واألمة حباجة إىل كل عمل من شأنه ُ
أهله.

وإذا شاعت روح التعاون بني أفراد األمة يف شىت امليادين-أمكن اإلفادة من كل شخص مهما قلت
مواهبه ،ومن كل فرصة ووسيلة ما دامت جارية على مقتضى الشرع.

أما إذا اقتصر كل واحد منا على ابب من أبواب اخلري ،ورأى أنه هو السبيل الوحيد للنهوض ابألمة،

وقبض يده عن التعاون مع غريه ممن فتح عليهم أبواب أخرى من اخلري-فإننا سنحرم خرياً كثرياً،
وستُ ْفتَح علينا أبواب من الشر ال يعلمها إال هللا -عز وجل.-
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه هللا  -يف معرض كالم له يف بيان أن أفضل األعمال يتنوع

حبسب أجناس العبادة ،وابختالف األزمنة ،واألمكنة ،واألشخاص ،واألحوال ،قال " :وهذا ابب

واسع يغلو فيه كثري من الناس ،ويتَّبعون أهواءهم؛ فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل يف
حقه ملناسبته له ،ولكونه أنفع لقلبه ،وأطوع لربه  -يريد أن جيعله أفضل جلميع الناس ،وأيمرهم مبثل

ذلك.

وهللا بعث حممدا ابلكتاب واحلكمة ،وجعله رمحة للعباد ،وهدايً هلم أيمر كل إنسان مبا هو أصلح له؛
فعلى املسلم أن يكون انصحاً للمسلمني ،يقصد لكل إنسان ما هو أصلح.

وهبذا تبني لك أن من الناس من يكون تطوعه ابلعلم أفضل له ،ومنهم من يكون تطوعه ابجلهاد

أفضل له ،ومنهم من يكون تطوعه ابلعبادات البدنية  -كالصالة والصيام  -أفضل له.
واألفضل مطلقاً ما كان أشبه حبال النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -ابطناً وظاهراً؛ فإن خري الكالم
كالم هللا ،وخري اهلدي هدي حممد  -صلى هللا عليه وسلم .-

وهللا  -سبحانه وتعاىل  -أعلم. )1( -
_________
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وبناء على ما مضى فإنه ال غضاضة على من فتح عليه يف ابب من أبواب اخلري دون أن يفتح عليه
ً

يف غريه؛ وال على من فتح عليه من أبواب اخلري دون أن يفتح على غريه فيه؛ فكل ميسر ملا خلق له،

وقد علم كل أانس مشرهبم؛ فال غرو -إذاً  -أن تتنوع األعمال ما دامت على مقتضى الشرع؛ فهذا
ب على العلم والبحث والتأليف ،وذاك يقوم بتعليم الناس عرب الدروس ،وهذا يسد ثغرة اجلهاد،
يُ ِك ُّ
وذاك يقوم بشعرية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وهذا يقوم على رعاية األرامل واأليتام ،ويتعاون
مع مجعيات الرب املعنية هبذا الشأن ،وذاك يقوم برتبية الشباب يف حماضن الرتبية والتعليم ،وهذا يقوم
بتعليم الناس كتاب هللا ،وحتفيظهم إايه ،وذاك يعىن بشؤون املرأة ،وما حياك حوهلا ،وهذا يهتم بعمارة

املساجد ،وداللة احملسنني على ذلك ،وذاك يسعى يف تنظيم الدروس واحملاضرات والدورات العلمية،
وتسهيل مهام أهل العلم يف ذلك الشأن ،وهذا يعىن ابجلاليات اليت تفد إىل بالد املسلمني يعلمهم

أمور دينهم إن كانوا مسلمني ،ويدعوهم إىل اإلسالم إن كانوا غري مسلمني ،وهذا مفتوح عليه يف ابب

الشبكة العاملية -اإلنرتنت -حيث ينشر اخلري من خالهلا ،ويصد الشر عن املسلمني ،وذاك قد
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فتح عليه يف اإلعالم ونشر اخلري عرب وسائله املتنوعة ،وهذا يعىن ابملسلمني يف بقاع األرض؛ حيث
يسعى يف تعليمهم ،وبيان قضاايهم ،وحيرص على رفع الظلم عنهم ،وهذا يسعى سعيه يف اإلصالح
بني الناس ،وذاك يقوم بشؤون املوتى من تغسيلهم ،ودفنهم وحنو ذلك ،وهذا منقطع للعبادة،

والذكر ،والتالوة ،وعمارة بيوت هللا ،وذاك مفتوح عليه يف ابب الصيام ،وهذا مفتوح عليه يف ابب
الصالة ،وذاك مفتوح عليه يف ابب الصدقة ،وذاك ُّ
الفذ اجلامع ألكثر تلك اخلصال وهكذا. . .
وهبذه النظرة الشاملة أنخذ ابإلسالم من مجيع أطرافه ،ونسد كافة الثغرات اليت حتتاج إىل من يقوم
هبا ،وميكننا اغتنام مجيع الفرص ،وكافة املواهب ،ونستطيع من خالل ذلك إشاعة روح العمل

لإلسالم ،والقضاء على الكسل والبطالة.

وبذلك يقل التالوم ،ويكثر العمل ،ويُ ْنبذ اخلالف ،ونسلم من القيل والقال ،وننهض أبمتنا إىل أعلى
مراقي السعود ،وأقصى مراتب اجملادة.

وبعد :فهذه إشارات جمملة ،ومعامل عامة يف التعامل مع الفنت واملصائب وكل واحد منها حيتاج إىل
بسط وتفصيل ،واملقام ال يسمح بذلك؛ فأسأل هللا أن ينفع مبا ذكر؛ إنه مسيع قريب.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
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