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املقدمة

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد:
فال ريب أن األمة تعيش أحواالً عصيبة ،قد تكون
أحرج أيام مرت بها عرب التاريخ؛ فاملصائب متنوعة،
واجلراحات عميقة ،واملؤامرات حتاك تلو املؤامرات.
يضاف إىل ذلك ما تعانيه األمة من الضعف ،واهلوان،
والفُرقة ،وتسلط األعداء.
وما هذا الذي جيري يف كثري من بالد املسلمني _ إال
سلسلة من املكر الكبَار ،والكيد العظيم ،والقتال الذي ال
يزال مستمراً.
[وَال يَزَالُونَ يُقَاِتلُونَ ُكمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ
اسْتَطَاعُوا ] البقرة.712 :
[وَدَ كَثِريٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ َبعْدِ إِميَانِ ُكمْ
حسَداً مِنْ عِْندِ أَن ُفسِهِمْ مِنْ بَ ْعدِ مَا َتبَيَنَ لَ ُهمْ
كُفَاراً َ
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حّقُ ]...البقرة.101 :
اْل َ
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 أتعامل مع هذا اخلضم
املوَار من الشرور والفنت واألخطار؟
وقد خيالط بعضَ النفوس من جراء ذلك شيءٌ من
اليأس ،واإلحباط ،وقد يعرتيها الشك يف إصالح
األحوال ،ورجوع األمة إىل عزها وسالف جمدها.
ومهما يك من شيء فإن هذه األمة أمة مباركة موعودة
بالنصر والتمكني متى توكلت على اهلل ،وأخذت باألسباب.
وهذا الدين أنزله اهلل _ عز وجل _ وبعث به الرسول "
ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون.
أما التعامل مع هذه النوازل واملصائب والفنت فهو مبني
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يف كتاب اهلل _عز وجل_ وسنة نبيه " موضح يف كتب أهل
العلم اليت تكلمت يف هذا الباب.
ومما جتدر اإلشارة إليه ،وحيسن الطَ ْرق عليه يف هذا
الصدد مما هو معني _بإذن اهلل_ على حسن التعامل مع
الفنت ،واملصائب ،واخلروج منها بأمان_أمور كثرية ،وفيما
يلي ذكر لشيء منها ،مع مالحظة أن بعضها داخل يف
بعض؛ فإىل تلك األمور ،واهلل املستعان وعليه التكالن.
حممد بن إبراهيم احلمد
1471/4/1هـ
الزلفي ص.ب 460
الرمز الربيدي 11117
www.Toislam.net
Alhamad@Toislam.net
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أوالً :االعتصام بالكتاب والسنة :وهذا املعلم مجاع هذا
الباب كله؛ إذ مجيع املعامل اآلتية داخلة فيه ،متفرعة عنه،
قال اهلل _عز وجل_[ :وَمَنْ َيعْتَصِمْ بِاللَهِ فَقَدْ ُهدِيَ إِلَى
صِرَاطٍ ُمسْتَقِيمٍ ( ])101آل عمران.
وقال النيب"= :تركت فيكم شيئني لن تضلوا
بعدهما :كتاب اهلل وسنيت ،ولن يتفرقا حتى يَرِدَا عليَ
احلوض.)1(+
وقال_عليه الصالة والسالم_ يف حديث العرباض ابن
سارية÷= :وإنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً؛
 -1أخرجه احلاكم  11/1عن أبي هريرة ،وقال األلباني يف
صحيح اجلامع (( :)7112صحيح).

معامل يف التعامل مع الفنت

7

فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهدين عضوا عليها
بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة.)1(+
فالتمسك بالوحيني عصمة من الزلل ،وأمان _بإذن اهلل_
من الضالل.
وليس االعتصام بهما كلمة تتمضمض بها األفواه من
غري أن يكون هلا رصيد يف الواقع.
وإمنا هي عمل ،واتباع يف مجيع ما يأتيه 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 اهلل_.
ثانياً :التوبة النصوح :فهي واجبة يف كل وقت ،وهي
 -1رواه أبو داود ( )4602والرتمذي ( )7626وصححه ابن
حبان (.)1
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يف هذه األوقات أوجب[ َفلَوْال إِ ْذ جَاءَ ُهمْ بَ ْأسُنَا تَضَ َرعُوا]
األنعام.41 :
ولنا يف قصة قوم يونس _ عليه السالم _ عربة وموعظة؛
فهم ملا رأوا نُذُر العذاب قد بدأت تلوح جلأوا إىل اهلل،
وتضرعوا إليه ،فرفع اهلل عنهم العذاب ومتعهم باحلياة إىل
حني مماتهم ،وانقضاء آجاهلم.
فعلى األمة أن تتوب ،وأن تدرك أن ما أصابها إمنا هو
جارٍ على مقتضى سنن اهلل اليت ال حتابي أحداً كائناً من
كان؛ فتتوب من املنكرات اليت أشاعتها من شرك ،وحكم
بغري ما أنزل اهلل ،وتقصري يف الدعوة إىل اهلل ،واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر.
وتتوب من املظامل ،والربا ،والفسّق ،واجملون،
واإلسراف ،والرتف وما إىل ذلك مما هو مؤذن باللعنة،
وحلول العقوبة.
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وعلى كل فرد منا أن ينظر يف حاله مع ربه ،ويف مجيع
شؤونه؛ ألن [مَا َأصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ َفبِمَا َك َسبَتْ َأْيدِي ُكمْ
َوَيعْفُو عَنْ كَثِريٍ] الشورى.10 :
ثالثًا :النظر يف التاريخ :خصوصاً تاريخ احلروب
الصليبية ،وذلك ألخذ العربة ،وطرد شبح اليأس،
والبحث عن سبل النجاة والنصر.
فلو نظرنا _ 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 ذكرهما كثرياً؛ فلقد القت تلك البالد من
البالء ما اهلل به عليم ،ومع ذلك ظلت صامدة ،حمافظة _إىل
حد كبري _ على إسالمها وعراقتها.
والتاريخ يعيد نفسه يف هذه األيام ،وتلك البالد وغريها
من بالد املسلمني _ بإذن اهلل _ ستصمد يف وجوه اليهود
والنصارى املعتدين.
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ولو نظرنا 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 اهلل الغمة ،وأعاد العز واجملد
لألمة ،بل إن التتار أنفسهم دخلوا يف اإلسالم.
ومن النظر يف التاريخ النظر يف سري أبطال اإلسالم
وقواده إبان احلروب الصليبية ،وخصوصاً نور الدين
حممود ،وصالح الدين األيوبي _ عليهما رمحة اهلل _
فسريتهما حتمل يف طياتها عرباً عظيمة تفيد يف هذا الشأن
كثرياً؛ حيث حرصا على توحيد األمة ،ومل شعثها ،ورفع
الذلة واإلحباط اللذين خالطا كثريًا من النفوس.
كما أنهما حرصا على اإلعداد املتكامل للجهاد يف سبيل
اهلل؛ فنالت األمة بذلك سؤدداً ،وجمداً ،ورفعة.
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رابعًا :اإلفادة من التجارب :فذلك من مجيل ما ينبغي؛
فاحلياة كلها جتارب ،واستفادة من التجارب ،وميزة إنسان
على إنسان ،وأمة على أمة هي القدرةُ على االستفادة من
التجارب وعدمُها؛ فاحلوادث متر أمام مجع من الناس؛
فيستفيد منها أناس مبقدار مائة ،وآخرون مبقدار مخسني
وهكذا ،وآخرون متر منهم احلوادث على عني بلهاء،
وقلب معرض؛ فال يفيدون منها شيئاً ،وال حتسُ له وجبةً،
وال تسمع هلم ركزاً.
والفرق بني من يستفيد من التجربة ومن ال يستفيد أن
األول يستطيع انتهاز الفرص يف حينها ،وأن يتجنب اخلطر
قبل وقوعه.
على حني أن الثاني ال ينتهز فرصة ،وال يشعر باخلطر
إال بعد وقوعه؛ فال يليّق _ إذاً _ أن متر بنا وبأمتنا التجارب؛
فنكررَ اخلطأ ،وال نفيدَ من عرب املاضي.
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وال حيسن بنا أن نُ ْغ ِفل تعامل أسالفنا مع ما مر بهم من
الباليا ،وكيف جتاوزوا تلك احملن والفنت ،بل علينا أن
نقبس من هداهم ،ونستَلْ ِهم العرب من صنيعهم.
خامسًا :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؟
إنها الدمار ،والبوار ،وجهنم وبئس القرار ،وماذا
كانت عاقبة األنبياء واملصلحني املقسطني من عباد اهلل
املؤمنني ؟
إنها الفالح والنصر ،والتمكني ،واجلنة ونعم عقبى
الدار.
وكما حيسن التحذير من الظلم العام على مستوى األمة
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حيسن كذلك التحذير من الظلم أيًَا كان نوعه ،سواء يف
احلكم على الناس ،أو األقوال ،أو األشخاص.
سادساً :الثقة باهلل ،واليقني بأن العاقبة للتقوى

وللمتقني :فإن من أهم ما جيب على املؤمن _ يف هذا
الصدد _ أن يقوي ثقته بربه ،وأن ينأى بنفسه عن قلة اليقني
بأن العاقبة للمتقني؛ فهناك من إذا شاهد ما عليه املسلمون
من الضعف والتمزق ،والتشتت ،والتفرق ،ورأى تسلط
أعدائهم عليهم ،ونكايتهم بهم _ أيس من نصر اهلل ،وقنط
من عز اإلسالم ،واستبعد أن تقوم للمسلمني قائمة ،وظن
أن الباطل سيدال على احلّق إدالة دائمة مستمرة يضمحل
معها احلّق.
فهذا األمر جد خطري ،وهو مما يعرتي النفوس الضعيفة،
اليت قل إميانها ،وضعف يقينها.

فهذا الشعور مما ينايف اإلميان احلّقَ ،وهو دليلٌ على قلة
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اليقني بوعد اهلل الصادق ،والتفاتٌ إىل األمور احملسوسة
دون نظر إىل عواقب األمور وحقائقها.
وإال كيف يُ َظنُ هذا الظن واهلل _ عز وجل _ قد كتب
النصر يف األزل ،وسبقت كلمته بأن العاقبة للتقوى
وللمتقني ،وأن جنده هم الغالبون ،وهم املنصورون ،وأن
األرض يرثها عباده الصاحلون؟
فمن ظن تلك الظنون السيئة فقد ظن بربه السوء،
ونسبه إىل خالف ما يليّق جبالله ،وكماله ،وصفاته،
ونعوته؛ فإن محده ،وعزته ،وحكمته ،وإهليته تأبى
ذلك ،وتأبى 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 احلّق ،بل إنه يقذف باحلّق على
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الباطل فإذا هو زاهّق(.)1
أما ما يشاهد من تسلط الكفار واستعالئهم _ فإمنا هو
استعالء استثنائي ،وهو استدراجٌ وإمالءٌ من اهلل هلم،
وعقوبة لألمة املسلمة على بعدها عن دينها.
ثم إن سنة اهلل ماضية فـ[مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ
بِهِ]النساء ،171:وهذه األمة تذنب ،فتعاقب بذنوبها
عقوبات متنوعة منها ما مضى ذِكْرُه؛ كي تعود إىل رشدها،
وتؤوب إىل ربها ،فتأخذ حينئذ مكانها الالئّق بها.
ثم إن هذه األمة أمة مرحومة تعاقب يف هذه الدنيا،
حتى خيف العذاب عنها يف اآلخرة ،أو يغفر هلا بسبب ما
أصابها من بالء.
 -1انظر زاد املعاد البن القيم  741_712/1ففيه كالم عظيم حول
هذه املسألة ،وحول احلكمة من إدالة الكفار على املسلمني.
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سابع ًا :الوقوف مع الشعوب اإلسالمية املظلومة:

وخصوصا تلك الشعوب اليت توالت عليها املصائب،
وتتابعت عليها اخلطوب؛ فنقف معها بالدعاء ،والتثبيت،
والتصبري ،وبذل املستطاع.
كما ينبغي أال تنسينا أي مصيبة من املصائب مصائبنا
األخرى؛ فوضع األمور يف نصابها جيدي كثرياً ،ويصد شراً
مستطرياً.
ثامنًا :لزوم االعتدال يف مجيع األحوال :فينبغي يف
ذلك اخلضم من الفنت واملصائب أال يفارقنا هدوؤنا،
وسكينتنا ،ومروآتنا؛ فذلك دأب املؤمن احلّق ،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 حّق من كان رأساً مطاعاً يف
العلم ،أو القدر؛ ألن لسان حال من حتت يده يقول:
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اصرب نكن بك صابرين فإمنا
صرب الرعية عند صرب الراس
قال كعب بن زهري÷ :يف قصيدته املشهورة _الربدة_:
ال يفرحون إذا نالت رماحهم
قوماً وليسوا جمازيعاً إذا نيلوا
فهو ميدح الصحابة _رضي اهلل عنهم_ بأنهم ال يفرحون
من نيلهم عدواً؛ فتلك عادتهم ،وال حيزنون إذا ناهلم
العدو؛ ألن عادتهم الصرب والثبات.
وقال عبدالعزيز بن زرارة الكالبي× وهو من خيار
اجملاهدين من التابعني:
قد عشت يف الدهر أطواراً على طرق
شتى فصادفت منها اللِيْن والَبشِعا
ُكالً بلوتُ فال النعماء تبطرني
خشَ ْعتُ من ألوائها جزعا
وال تَ َ
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أل اهلولُ قليب قبل وقعته
ال مي ُ

وال أضيّق به ذرعاً إذا وقعا

فهذه اخلصال ميتثلها عظماء الرجال؛ فلم يكونوا يتخلون
عن مروآتهم ،وعاداتهم النبيلة حتى 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 بأمر الدين ،وحرصه
على نشره ،وقيادته لألمة ،وتقدمه يف ساحات الوغى_ مل
مينعه ذلك كله من مالطفة ذلك الطفل الصغري الذي مات
طائره ،وقولِه له =:يا أبا عمري ما فعل النغري!+

()1

 -1أخرجه البخاري(6171و )6701ومسلم ( )7110عن أنس
ابن مالك قال :كان رسول اهلل"أحسن الناس خلقاً ،وكان لي أخ
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ومل يكن أحد يلهيه عن أحد
كأنه والد والناس أطفال
فإذا لزم املرء هذه الطريقة؛ فلم َيخِفَ عند السراء ،ومل
يتضعضع حال الضراء _ فأحرِ به أن يعلو قدره ،ويتناهى
سؤدده ،وأن تنال األمة من خريه.
تذكر كتب السري اليت تناولت سرية عمر بن عبدالعزيز×
=أنه ملا َدفَنَ وَلدَه عبدامللك _ وهو أبر أوالده ،وأكثرهم ديناً
وعقالً _ مرَ بقوم يرمون؛ فلما رأوه أمسكوا ،فقال :ارموا،
ووقف ،فرمى أحدُ الراميني فأخرج _ يعين أبعد عن
اهلدف _ فقال له عمر :أخرجت فقصِر ،وقال لآلخر:
ارمِ ،فرمى فقصَر _ أي مل يبلغ اهلدف _ فقال له عمر:
________________________

يقال له أبو عمري ،قال :أحسبه فطيمٌ ،وكان إذا جاء قال= :يا أبا عمري
ما فعل النغري +نغرٌ كان يلعب به .وهذا لفظ البخاري.

11
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قصَرت فبلِغ.
فقال له مسلمة بن عبدامللك :يا أمري املؤمنني! أَتْفِرغ قلبك
إىل ما تفرغت له ،وإمنا نفضت يدك اآلن من تراب قرب
ابنك ،ومل تصل إىل منزلك؟ فقال له عمر :يا مسلمة! إمنا
اجلزع قبل املصيبة ،فإذا وقعت املصيبة فالْهُ عما نزل
بك.)1(+
فاألخذ بهذه السرية_أعين االعتدال حال نزول الفنت_
ينفع كثرياً ،ويدفع اهلل به شراً مستطرياً؛ ألن الناس حال
افنت ميوجون ،ويضطربون ،ورمبا غاب عنهم كثري من
العلم؛ فلذلك حيتاجون_وخصوصاً من كان عاملاً ،أو رأساً
مطاعاً_ إىل لزوم السكينة ،واالعتدال؛ حتى يُثَبِتوا الناس،
 -1اجلامع لسرية عمر بن عبدالعزيز لعمر بن حممد اخلضر املعروف
باملالء ،حتقيّق د .حممد البورنو(.)716/7
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ويعيدو الطمأنينة إىل النفوس ،وال تقطعهم تلك النوازل
عما هم بصدده من عمل.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية×= :وهلذا ملا مات
النيب"ونزلت باملسلمني أعظم نازلة نزلت بهم؛ حتى
أوهنت العقول ،وطيشت األلباب ،واضطربوا اضطراب
األرشية يف الطويِ ( )1البعيدة القعر؛ فهذا ينكر موته ،وهذا
قد أقعد ،وهذا قد دهش فال يعرف من مير عليه ،ومن
يسلم عليه ،وهؤالء يضجون بالبكاء ،وقد وقعوا يف نسخة
القيامة ،وكأنها قيامة صغرى مأخوذة من القيامة الكربى،
وأكثر البوادي قد ارتدوا عن الدين ،وذلت كماته؛ فقام
الصديّق÷بقلب ثابت ،وفؤاد شجاع فلم جيزع ،ومل
ينكل قد جُمع له بني الصرب واليقني فأخربهم مبوت
 - 1مجع رشاء وهو احلبل ،والطوي :البئر املطوية باحلجارة.

11
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النيب"وأن اهلل اختار له ما عنده ،وقال هلم= :من كان
يعبد حممداً فإن حممداً قد مات ،ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل
حي ال ميوت[ ،وَمَا ُمحَ َمدٌ إِالَ َرسُولٌ َقدْ َخلَتْ مِنْ قَْبلِهِ
ال ُرسُلُ َأفَإِ ْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَ َلبُْتمْ َعلَى َأعْقَابِ ُكمْ وَمَنْ يَنْ َقلِبْ
َعلَى عَ ِقبَيْهِ َفلَنْ يَضُرَ اللَهَ شَيْئاً َوسَيَجْزِي اللَهُ الشَاكِرِينَ
(])144آل عمران.
فكأن الناس مل يسمعوا هذه اآلية حتى تالها الصديّق فال
جتد أحداً إال وهو يتلوها ،ثم خطبهم فثبتهم وشجعهم.
قال أنس÷= :خطبنا أبو بكر÷وكنا كالثعالب فما زال
يشجعنا حتى صرنا كاألسود.+
وأخذ يف جتهيز أسامة مع إشارتهم عليه ،وأخذ يف قتال
املرتدين مع إشارتهم عليه بالتمهل والرتبص ،وأخذ يقاتل
حتى مانعي الزكاة فهو مع الصحابة يعلمهم إذا جهلوا،
ويقويهم إذا ضعفوا ،وحيثهم إذا فرتوا؛ فقوى اهلل به
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علمهم ودينهم وقوتهم؛ حتى كان عمر_مع كمال قوته
وشجاعته_ يقول له :يا خليفة رسول اهلل تألف الناس،
فيقول :عالم أتألفهم؟ أعلى دينٍ مفرتى؟ أم على شعرٍ
مفتعل؟ وهذا باب واسع يطول وصفه.)1(+
تاسعاً :لزوم الرفق ،وجمانبة الغلظة والعنف :سواء يف
الدعوة ،أو الرد ،أو النقد ،أو اإلصالح ،أو احملاورة؛ فإن
استعمال الرفّق ،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 املعاني اليت تنهض باألمة ،وتشد من
أزر الدعوة.
 -1منهاج السنة النبوية .24_21/2

14
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ولقد كان ذلك دأب األنبياء ،قال _تعاىل_ يف خطاب
هارون وموسى _ عليهما السالم _ [اذْ َهبَا إِلَى فِ ْرعَ ْونَ إِنَهُ
طَغَى ( )41فَقُوال لَهُ قَوْالً لَيِناً َل َعلَهُ يََتذَكَرُ أَوْ َيخْشَى
( ])44طه.
ولقَن موسى _ عليه السالم _ من القول اللني أحسنَ ما
خياطب به جبار يقول لقومه :أنا ربكم األعلى ،فقال
_تعاىل_[ :فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى َأنْ تَزَكَى (َ )12وأَ ْه ِدَيكَ إِلَى
رَبِكَ فََتخْشَى ( ])11النازعات.
قال ابن القيم × =:وتأمل امتثال موسى ملا أُمِر به
كيف قال لفرعون[:هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَى (َ )12وَأ ْهدَِيكَ
إِلَى رَِبكَ فََتخْشَى ( ])11النازعات.
فأخرج الكالم معه خمرج السؤال والعرض ،ال َمخْرجَ
األمر ،وقال[:إِلَى َأنْ تَزَكَى] ومل يقل= :إىل أن
أزكيك.+
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فنسب الفعل إليه هو ،وذكر لفظ التزكِي دون غريه؛ ملا
فيه من الربكة ،واخلري ،والنماء.
ثم قال[:وََأ ْه ِدَيكَ إِلَى رَبِكَ] أكون كالدليل بني
يديك الذي يسري أمامك.
وقال[ :إِلَى رَبِكَ]استدعاءًا إلميانه بربه الذي خلقه،
ورزقه ،ورباه بنعمه صغرياً وكبرياً.)1(+
وهلذا فإن الكلمة اليت تُلقى أو حترر يف أدب ،وسعة
صدر ،تسيغها القلوب ،وتهش هلا النفوس ،وترتاح هلا
األمساع.
ولقد امنت ربنا _جل وعال_ على نبينا حممد " بأن جبله
على الرفّق وحمبة الرفّق ،وأن جنبه الغلظة ،والفظاظة،
فقال _عز وجل_[:وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً َغلِيظَ الْ َقلْبِ النْفَضُوا
 -1بدائع الفوائد البن القيم .111_117/1
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مِنْ حَوِْلكَ فَاعْفُ عَنْ ُهمْ وَاسْتَغْفِرْ لَ ُهمْ َوشَاوِ ْر ُهمْ فِي
األَمْرِ]آل عمران.111:
ولقد كانت سريته _عليه الصالة والسالم_ حافلةً بهذا
اخللّق الكريم الذي مَنْ َملَكَه بسط سلطانه على القلوب.
وكما كان _عليه الصالة والسالم_ متمثالً هذا اخللّق فقد
كان يأمر به ،ويبني فضله.
قال " =إن اهلل رفيّق حيب الرفّق ،ويعطي على الرفّق
ما ال يعطي على العنف ،وما ال يعطي على غريه.+

()1

وقال _عليه الصالة والسالم_= :إن الرفّق ال يكون يف
شيء إال زانه ،وال ينزع من شيء إال شانه.+

( )7

وملا بعث أبا موسى األشعري ومعاذاً إىل اليمن قال
 -1رواه مسلم (.)7111
 -7رواه مسلم (.)7114
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هلما= :يسرا وال تعسرا ،وبشرا وال تنفرا ،وتطاوعا وال
ختتلفا.+

()1

قال اإلمام أمحد ×= :يأمر بالرفّق واخلضوع ،فإن
أمسعوه ما يكره ال يغضب؛ فيكون يريد ينتصر لنفسه.+
لنفسه.+

()7

()7

ولقد أحسن من قال:
لوسار ألفُ َمدَجَجٍ يف حاجة
مل يَقْضِها إال الذي يرتفّق
وكان يقال= :من النت كلمته وجبت حمبته.+
 -1رواه البخاري ( ،)6174ومسلم (.)1211
 -7جامع العلوم واحلكم .416 / 7
 -1روضة العقالء ص .716
 -4البيان والتبيني للجاحظ .124 / 7

()4

()1

18

معامل يف التعامل مع الفنت

وخالصة القول أن الرفّق هو األصل ،وهو األجدى،
واألنفع ،وأن الشدة ال تصلح من كل أحد ،وال تليّق 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_فإنها
_أعين الشدة_ تضر أكثر مما تنفع ،وتفسد أكثر من أن
تصلح.
عاشرًا :اإلقبال على اهلل _ عز وجل _ :وذلك بسائر
أنواع العبادات.
قال النيب"فيما رواه مسلم =العبادة يف اهلرج كهجرة
إلي.)1(+
 -1مسلم (.)7142
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واهلرج :الفنت والقتل.
فحري بنا يف مثل هذه األيام أن نزداد إقباالً على اهلل
ذكراً وإنابة ،وصالة ،ونفقة ،وبراً بالوالدين ،وصلة
لألرحام ،وإحساناً إىل اجلريان ،وحرصاً على تربية
األوالد ،وحنو ذلك من األعمال الصاحلة.
وجدير بنا أن نكثر من االستغفار؛ فهو من أعظم أسباب
دفع العذاب [وما كان اهلل معذبهم وهم يستغفرون]
األنفال 11:وأن نُقِْبل على أعمال القلوب من خوف،
ورجاء ،وحمبة ،وغريها.
و حقيّق علينا أن نُقِْبل _كذلك_ على النفع املتعدي من
أمر باملعروف ،ونهي عن املنكر ،ودعوة إىل اهلل ،وإصالح
بني الناس ،وإحسان إليهم ،وما جرى جمرى ذلك.
حادي عشر :احلرص على مجع الكلمة ورأب الصدع:

فاألمة مثخنة باجلراح ،وليست حباجة إىل مزيد من ذلك.

31
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بل هي حباجة إىل إشاعة روح املودة ،والرمحة ،ونيل
رضا اهلل برتك التفرق ونبذ اخلالف.
وذلك يتحقّق بسالمة الصدر ،وحمبة اخلري للمسلمني،
والصفح عنهم؛ التجاوز عن زالتهم والتماس املعاذير هلم،
وإحسان الظن بهم ،ومراعاة حقوقهم ،ومناصحتهم باليت
هي أرفّق وأحسن.

وتكون بالتغاضي ،والبعد عن إيغار الصدور ،ونكأ
اجلراح.
قال ربنا _تبارك وتعاىل_[ :وَاعْتَصِمُوا ِبحَبْلِ اللَهِ
جَمِيعاً وَال تَفَرَقُوا] آل عمران.101 :
صدَقَةٍ
وقال[ :ال خَيْرَ فِي كَثِريٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِالَ مَنْ أَمَرَ بِ َ
أَوْ َمعْرُوفٍ أَوْ ِإصْالحٍ بَيْنَ النَاسِ وَمَنْ يَ ْفعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ
مَرْضَا ِة اللَهِ َفسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (] )114النساء.
وقال النيب " يف املتفّق عليه = :مثل املؤمنني يف توادهم
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وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر.+
ثاني عشر :قيام روح الشورى :خصوصاً بني أهل العلم،
والفضل ،واحلل والعقد ،وذلك بأن ينظروا يف مصلحة
األمة ،وأن يقدموا املصاحل العليا قال اهلل _تعاىل_ يف وصف
املؤمنني[ :وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيَْنهُمْ] الشورى.12 :
وقال _ عز وجل _ لنبيه "َ [ :وشَاوِرْهُمْ فِي األَمْرِ]
آل عمران.111 :
فقد أذن اهلل له " باالستشارة وهو غين عنها مبا يأتيه من
وحي السماء؛ تطييباً لنفوس أصحابه ،وتقريراً لسنة املشاورة
لألمة من بعده.
وكان أبو بكر الصديّق÷من العلم بالشريعة ،واخلربة
بوجوه السياسة يف منزلة ال تطاوهلا مساء ،ومع هذا ال يربم
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حكماً يف حادثة إال بعد أن تتداوهلا آراء مجاعة من

الصحابة(.)1
وهكذا كان عمر÷يف الشورى ،قال شيخ اإلسالم ابن
تيمية×= :فكان عمر يشاور يف األمور لعثمان وعلي
وطلحة والزبري وعبدالرمحن بن عوف وابن مسعود وزيد
ابن ثابت وأبي موسى ولغريهم ،حتى كان يدخل ابن عباس
معهم مع صغر سنه.
وهذا مما أمر اهلل به املؤمنني ومدحهم عليه بقوله:
[ َوأَمْرُ ُهمْ شُورَى بَيْنَ ُهمْ]الشورى.12 :
وهلذا كان رأي عمر ،وحكمه ،وسياسته من أسدِ
األمور ،فما رؤي بعده مثله قط ،وال ظهر اإلسالم وانتشر،
وعزَ كظهوره ،وانتشاره ،وعزه يف زمنه.
 -1انظر احلرية يف اإلسالم ص.71
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وهو الذي كسر كسرى ،وقصر قيصر الروم والفرس،

وكان أمريه الكبري على اجليش الشامي أبا عبيدة ،وعلى
اجليش العراقي سعد بن أبي وقاص ،ومل يكن ألحدٍ_بعد
أبي 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÷الذي
كان مضرب املثل يف الدهاء واحللم وكياسة الرأي كان يأخذ
بسنة الشورى.
جاء يف الثمار للثعاليب ص 62مايلي= :دهاء معاوية_ذلك
ما اشتهر أمره ،وسار ذكره ،وكثرت الروايات واحلكايات
فيه ،ووقع اإلمجاع على أن الدهاة أربعة :معاوية ،وعمرو
 -1منهاج السنة النبوية .12/2
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ابن العاص ،واملغرية بن شعبة ،وزياد بن أبيه _رضي اهلل

عنهم_ فلما كان معاوية حبيث هو من الدهاء وبعد
الغور_وانضم إليه الدهاة الثالثة الذين يرون بأول آرائهم
أواخر األمور_ فكان ال يقطع أمراً حتى يشهدوه ،وال
يستضيء يف ظلم اخلطوب إال مبصابيح آرائهم_سلم له أمر
امللك ،وألقت إليه الدنيا أزمتها ،وصار دهاؤه ودهاء
أصحابه الثالثة مثالً.+
ثم إن للشورى فوائد عظيمة منها تقريب القلوب،
وختليص احلّق من احتماالت اآلراء ،واستطالع أفكار
الرجال ،ومعرفة مقاديرها؛ فإن الرأي ميثِل لك عقلَ صاحبه
كما متثل لك املرآةُ صورةَ شخصِه إذا استقبلها.
وقد ذهب احلكماء من األدباء يف تصوير هذا املغزى
مذاهب شتى ،قال بعضهم:
إذا عنَ أمرٌ فاستشر فيه صاحباً
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وإن كنت ذا رأي تشري على الصحبِ

فإني رأيت العني جتهل نفسها
وتدرك ما قد حل يف موضع الشهب

وقال آخر:
اقرن برأيك رأي غريك واستشر
فاحلّق ال خيفى على االثنني
واملرء مرآةٌ تريه وجهه
ويرى قفاه جبمع مرآتني
وقال آخر:
الرأي كالليل مسوداً جوانبه
والليل ال ينجلي إال بإصباح
فاضمم مصابيحَ آراءِ الرجال إىل
إىل

مصباح ضوئك تزددْ ضوءَ مصباح
مصباح
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وإذا كان العامل النحرير ،واحلكيم الداهية ،والقائد
احلصيف ال يستغنون عن الشورى_فكيف مبن دونهم،بل
كيف مبن كان شاباً يف مقتبل عمره ،ومل تصلب بعد قناته،
ومل تُحَنِكْهُ التجارب؟!.
ثالث عشر :الصرب :قال ربنا _ جل وعال _[ :إِنْ
صبْكُمْ سَِيئَةٌ يَفْ َرحُوا بِهَا َوِإنْ
حسَنَةٌ َتسُ ْؤهُمْ وَإِنْ تُ ِ
تَ ْم َسسْكُمْ َ
صبِرُوا وَتَتَقُوا ال يَضُرُكُمْ كَْي ُدهُمْ شَيْئاً إِنَ اللَهَ بِمَا يَعْ َملُونَ
تَ ْ
ُمحِيطٌ ] آل عمران.170 :
وقال _ عز وجل _ [لَُتْبلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ َوأَنْ ُفسِكُمْ
وَلََتسْ َمعُنَ مِنْ اَلذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَْبلِ ُكمْ وَمِنْ اَلذِينَ
صبِرُوا وَتَتَقُوا فَِإنَ ذَِلكَ مِنْ عَزْمِ
أَشْرَكُوا أَذًى كَثِرياً َوإِنْ تَ ْ
األُمُورِ] آل عمران.126 :
ومن أعظم الصربِ الصربُ على هداية الناس ،والصرب
على انتظار النتائج؛ ألن استعجال الثمرة قد يؤدي إىل
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نتائج عكسية تضر أكثر مما تنفع؛ فالصرب إذا اقرتن باألمر
كان عصمة من امللل واليأس واالنقطاع ،وتفجرت بسببه
ينابيع العزم والثبات.
إنه الصرب املرتع بأنواع األمل العريض ،وليس صرب
اليائس الذي مل جيد بداً من الصرب فصرب.
وباجلملة فإن الصرب من أعظم األخالق ،وأجلّ
العبادات ،وإن أعظمَ الصربِ وأمحده عاقبةً الصربُ على
خلُص
امتثال أمر اهلل ،واالنتهاء عمّا نهى اهلل عنه؛ ألنه به َت ْ
حّقُ الثوابُ؛ فليس ملن قل
صحُ الدين ،وُيسَْت َ
الطاعة ،وي ِ
ب من صالح.
صربُه على الطاعةُ حظٌ من بِرٍ ،وال نصي ٌ
ومن مجيل الصرب :الصربُ فيما ُيخْشَى حدوثُه من رهبة
خيافها ،أو حيذرُ حلولُه من نكبةٍ خيشاها ،فال يتعجلْ همَ ما
مل يأتِِ؛ فإن أكثر اهلموم كاذبة ،وإن األغلب من اخلوف
مدفوع.
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ومن مجيل الصربِ الصربُ على ما نـزل من مكروه ،أو
حلّ من أمر خموف؛ فبالصرب يف هذا تنفتحُ وجوهُ اآلراءِ،
وُتسَْت ْدَفعُ مكائدُ األعداءِ؛ فإن من قلّ صربه عَزُب رأيه،
واشتد جزعُه ،فصار صريعَ همومه ،وفريسةَ غمومه.
وكما أن األفرادَ بأمسِ احلاجةِ إىل الصرب فكذلك األمة؛
فأمة اإلسالم كغريها من األمم؛ ال خترج عن سنن اهلل
الكونية ،فهي عرضةٌ للكوارث ،واحملن.
وهي_يف الوقت نفسه_مكلفةٌ مبقتضى حكم اهلل الشرعي
حبمل الرسالة اخلالدة ،ونشر الدعوة املباركة ،وحتمُلِ
مجيعِ ما تالقيه يف سبيلها برحابة صدر ،وقوةِ ثباتٍ،
ويقنيٍ بأن العاقبة للتقوى وللمتقني.
وهي _كذلك_ مطالبة باجلهاد يف سبيل اهلل؛ إلعالء كلمة
اهلل ،ونشر دين اهلل ،وإزاحة ما يقف يف وجه الدعوة من
عقبات؛ فال بد هلا من اجلهاد الداخلي الذي ال يتحقّق إال
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مبجاهدة النفس واهلوى.
وهذا اجلهاد ال يتحقّق إال خبلّق الصرب ،ومغالبة النفس
والشيطان والشهوات؛ فذلك هو اجلهاد الداخلي الذي
يؤهِل للجهاد اخلارجي؛ ألن الناس إذا تُرِكوا وطباعَهم وما
أُوْ ِدعَ فيها من حبِ للراحة ،وإيثارٍ للدَعة ،ومل يُ َشدَ
أَزْ ُر ُهمْ بإرشاد إهلي تطمئن إليه نفوسهم ،ويثقون حبسن
نتائجه_ عجزت كوا ِهلُهم عن محل أعباء احلياة ،وخارت
قواهم أمام مغرياتها ،وذاب احتمالُهم إزاء ملذاتها
وشهواتها؛ فَيَفْقِدُون كلَ استعدادٍ لتحصيل السمو،
والعزة ،واملنـزلة الالئقة.
فلهذا اختار اهلل هلم من شرائع دينه ما يصقُل
أرواحهم ،ويزكّي نفوسهم ،وميحص قلوبهم ،ويربي
ملكات اخلري فيهم من صالة ،وزكاة ،وصيام ،وحج
وغريها من الشرائع..
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رابع عشر :إشاعة روح التفاؤل :فإن ذلك مما يبعث
اهلمة ،ويدعو إىل اطراح اخلور والكسل ،ويقود إىل
اإلقبال على اجلد والعمل؛ فلنثّق باهلل _ عز وجل _ ونصره
وتأييده ،ولنحذر من كثرة التالوم ،وإلقاء التبعات على
اآلخرين ،ولنحذر من القنوط واليأس ،والتشاؤم؛
فاإلسالم ال يرضى هذا املسلك بل حيذر منه أشد التحذير.
ثم لنثّق بأن يف طي هذه احملن منحاً عظيمة.
كم نعمة ال تستقل بشكرها
هلل يف طي املكاره كامنة
ولو مل يأت من ذلك إال أن األمة تصحو من رقدتها،
وتعود إىل ربها ودينها.
ولو مل يأت من ذلك إال أن هذا اجليل اجلديد بدأ يعرف
أعداءه ،ويطرق مسعه مسائل الوالء والرباء ،ويدرك ما
حياك حوله من مؤامرات ،ويشعر بأن العزة هلل ولرسوله
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وللمؤمنني.
ولو مل يأت من ذلك إال أن املسلمني _ صاروا يشعرون
بروح اجلسد الواحد ،ويتعاطفون مع إخوانهم يف كل
مكان ،وحيرصون على تتبع أخبارهم ،وتقديم املستطاع
هلم ،كل ذلك مع ما يواجهونه من التضليل اإلعالمي،
وما حيارَبون به من سيل الشهوات العارم.
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 إبان فرتة
جلُهم من املسلمني.
حكمه ثالثني مليونًا من البشرُ ،
إن أكثر املسلمني يف ذلك الوقت مل يكونوا ليعلموا عن
إخوانهم آنذاك شيئاً ،بل إن كثرياً منهم مل يعلموا أن
اجلمهوريات اإلسالمية اليت استوىل عليها الشيوعيون
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_كانت بالداً إسالمية إال بعد أن انهارت الشيوعية قريباً.
أما اآلن فإن املسلمني على درجة من الوعي واإلدراك،
والسعي يف مصاحل إخوانهم ،واملؤمل أكثر من ذلك ،وإمنا
املقصود أن يُبَيَن أن اخلري موجود ،وأنه حيتاج إىل مزيد.
وباجلملة فإن التفاؤل دأب املؤمن ،وهو سبيل التأسي
بالنيب"خصوصاً يف وقت اشتداد احملن؛ وليس أدل على
ذلك مما كان يف غزوة األحزاب باملدينة ،وبلغت القلوب
احلناجر ،ومع ذلك كان _عليه الصالة والسالم_ يبشر
أصحابه مبفاتيح الشام ،وفارس ،واليمن(.)1
وإذا تُحدث عن الفأل ،واحلث على نشره _ فإن ذلك ال
يعين القعود ،واخلمود ،واهلمود؛ كحال من يؤملون
 -1انظر مسند اإلمام أمحد  ،701/4وسنن النسائي الكربى
(.)2212
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اآلمال العراض ،ويفرطون يف األماني 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 بالنجح،
ويقوده إىل إحسان الظن ،ويبشر حبسن العواقب.
خامس عشر :التثبت مما يقال ،والنظر يف جدوى

نشره ،واحلرص على رد األمور إىل أهلها :فالعاقل اللبيب
ال يتكلم يف شيء إال إذا تثبَت من صحته؛ فإذا ثبت لديه
ذلك نَظَرَ يف جدوى نشره؛ فإن كان يف نشره حفز للخري،
واجتماعٌ عليه _نشره ،وأظهره ،وإن كان خالف ذلك
أعرض عنه ،وطواه.
ولقد جاء النهي الصريح عن أن حيدث املرء بكل ما مسع.
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قال "= :كفى باملرء كذباً أن حيدث بكل ما مسع.+

( )1

وقد عقد اإلمام مسلم×يف مقدمة صحيحه باباً مساه
(باب النهي عن احلديث بكل مامسع) وساق حتته مجلة
من اآلثار منها احلديث السابّق ،ومنها مارواه بسنده عن
عمر بن اخلطاب÷قال= :حبسب املرء من الكذب أن
حيدث بكل ما مسع.)7(+
وقال مسلم× :حدثنا حممد بن املثنى قال :مسعت
عبدالرمحن بن مهدي يقول= :ال يكون الرجل إماماً
يقتدى به حتى ميسك عن بعض ما مسع.)1(+
ويتعني هذا األدب يف وقت الفنت وامللمات ،فيجب
 -7_1رواه مسلم ( )1يف مقدمة صحيحه.
 -1مسلم يف مقدمة صحيحه (.)1
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على املسلم أن يتحرى هذا األدب؛ حتى يقرب من
السالمة ،وينأى عن العطب.
قال اهلل _تعاىل_َ [:وإِذَا جَا َء ُهمْ أَمْرٌ مِنَ األَمْنِ أَوْ
اْلخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى ال َرسُولِ َوإِلَى أُوْلِي األَمْرِ
مِنْ ُهمْ لَ َعلِمَهُ اَلذِينَ َيسْتَْنبِطُونَهُ مِنْ ُهمْ وَلَوْال فَضْلُ اللَهِ َعلَيْ ُكمْ
وَ َرحْمَتُهُ الَتَبعُْتمْ الشَيْطَانَ إِ َال َقلِيالً] النساء.21:
قال الشيخ العالمة عبدالرمحن السعدي × يف تفسري
هذه اآلية= :هذا تأديب من اهلل لعباده عن فعلهم هذا غري
الالئّق ،وأنه ينبغي هلم إذا جاءهم أمر من األمور املهمة،
واملصاحل العامة مما يتعلّق باألمن ،وسرور املؤمنني أو
باخلوف الذي فيه مصيبة عليهم _أن يتثبتوا ،وال يستعجلوا
بإشاعة ذلك اخلرب ،بل يردونه إىل الرسول وإىل أولي األمر
منهم :أهل الرأي ،والعلم ،والنصح ،والعقل ،والرزانة،
الذين يعرفون األمور ،ويعرفون املصاحل وضدها.
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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.
وهلذا قالَ[ :لعَلِمَهُ اَلذِينَ َيسْتَْنبِطُونَهُ مِنْ ُهمْ].
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.
وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر األمور من حني
مساعها ،واألمرُ بالتأمل قبل الكالم ،والنظر فيه هل هو
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مصلحة فيقدم عليه اإلنسان أم ال فيحجم عنه؟.+

()1

وقال × يف موضع آخر حاثاً على الثبت ،والتدبر،
والتأمل قال= :ويف قوله _تعاىل_[ :وَال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يُ ْقضَى ِإلَيْكَ َوحُْيهُ وَقُلْ َربِ زِدْنِي ِعلْماً] طـه114:

أدبُ طالب العلم ،وأنه ينبغي له أن يتأنى يف تدبره للعلم،
وال يستعجل باحلكم على األشياء ،وال يعجب بنفسه،
ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل.+

()7

وقال ×= :قوله _تعاىل_[ :لَوْال إِذْ سَ ِمعْتُمُوهُ ظَنَ
الْ ُمؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَن ُفسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا َهذَا إِ ْفكٌ
 -1تيسري الكريم املنان يف تفسري كالم الرمحن للسعدي ص.114
 -7فتح الرحيم امللك العالم يف علم العقائد والتوحيد واألخالق
واألحكام املستنبطة من القرآن للشيخ عبدالرمحن السعدي عناية
الشيخ د .عبدالرزاق البدر ص.161
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ُمبِنيٌ]النور 17:هذا إرشاد منه لعباده إذا مسعوا األقوال
القادحة يف إخوانهم املؤمنني رجعوا إىل ما علموا من
إميانهم ،وإىل ظاهر أحواهلم ،ومل يلتفتوا إىل أقوال
القادحني ،بل رجعوا إىل األصل ،وأنكروا ما ينافيه.+

()1

قال ابن حبان×=:أنشدني منصور بن حممد
الكريزي:
الرفّقُ أمينُ شيءٍ أنت َتتَْبعُه
واخلُرق أشأمُ شيء ُيقْدِم الرَجُال
وذو التثبت من محد إىل ظَ َفرٍ
من يركبِ الرفّقَ ال يستحقبِ الزلال
()7

هذا وسيتضح شيء من ذلك يف الفقرة التالية.
 -1فتح الرحيم امللك العالم ص.167
 -7روضة العقالء ص .716

()7
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سادس عشر :الرتوي يف إبداء الرأي ،والتأني يف اختاذ

املوقف ،وأال يقول كل ما يعلم؛ فالالئّق بالعاقل أن ينظر
يف العواقب ،وأن يراعي املصاحل؛ فال حيسن به أن يبدي
رأيه يف كل صغرية وكبرية ،وال يلزمه أن يتكلم بكل نازلة؛
ألنه رمبا مل يتصور األمر كما ينبغي ،ورمبا أخطأ التقدير،
وجانب الصواب ،بل ليس من احلكمة أن يبدي اإلنسان
رأيه يف كل ما يعلم حتى ولو كان متأنياً يف حكمه ،مصيباً
يف رأيه؛ فما كل رأي يُجهر 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 بآرائه إال إذا
استدعى املقام ذلك ،واقتضته احلكمة واملصلحة ،وكان
املكان مالئماً ،واملخاطبون يعقلون ما يقال.
وإذا رأى أن يبدي ما عنده فليكن بتعقل ،وروية،
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ورصانة ،وركانة.
وزِن الكالم إذا نطقت فإمنا
يبدي العقولَ أو العيوبَ املنطّقُ
قال أحد احلكماء= :إن البتداء الكالم فتنةً تروق وجدَةً
تعجب؛ فإذا سكنت القرحية ،وعدل التأمل ،وصفت
النفس_ فليعدِ النظر ،وليكن فرحُه بإحسانه مساوياً لغمِه
بإساءته.+

()1

وقال ابن حبان ×= :الرافّق ال يكاد يُ ْسبَّق كما أن
العَجِل ال يكاد َي ْلحَّق ،وكما أن من سكت ال يكاد يندم
كذلك من نطّق ال يكاد يسلم.
والعَجِل يقول قبل أن يعلم ،وجييب قبل أن يفهم،
حمد قبل أن يُجَرِب ،ويَذُم بعد ما حيمد ،ويعزم قبل أن
ويَ ْ
 -1زهر اآلدب للحصري القريواني .114/1
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يفكر ،وميضي قبل أن يعزم.
والعَجِل تصحبه الندامة ،وتعتزله السالمة ،وكانت
العرب تُكَنِي العجلةَ أمَ الندامات.+

()1

وذكر بسنده عن عمر بن حبيب قال= :كان يقال :ال يوجد
العجول حمموداً ،وال الغضوب مسروراً ،وال احلر حريصاً،
وال الكريم حسوداً ،وال الشَرِه غنياً ،وال امللول ذا
إخوان.+

()7

وقال ابن اجلوزي×= :ما اعتمد أحدٌ أمراً إذا هم
بشيء مثل التثبت؛ فإنه متى عمل بواقعة من غري تأمل
للعواقب كان الغالب عليه الندم؛ وهلذا أمر باملشاورة؛ ألن
اإلنسان بالتثبت يفتكر؛ فتعرِض على نفسه األحوال،
 -1روضة العقالء ص.716
 -7روضة العقالء ص .712
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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.)1(+
وقال×= :فأهلل أهلل! التثبت التثبت يف كل األمور،
والنظر يف عواقبها؛ خصوصاً الغضب املثري للخصومة.)7(+
وقال ابن القيم×= :وقد جاء يف حديث مرسل= :إن
اهلل حيب البصر النافذ عند ورود الشبهات ،وحيب العقل
الكامل عند حلول الشهوات.+
فبكمال العقل والصرب تُدفع فتنة الشهوة ،وبكمال
 -1صيد اخلاطر ص.601
 -7صيد اخلاطر .671
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البصرية واليقني تدفع فتنة الشبهة ،واهلل املستعان.)1(+
ثم إن التثبت والتأني ،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 واليت تعرب عن كثري مما مضى
ذكره ،قال×= :رُبَ رجلٍ واسعِ العلم ،حبرٍ ال يزاحم،
وهو على ذلك قصري العقل مضلَل الغاية ،وإمنا يَ ْع ِرض له
ذلك من قبل جرأته على ما ليس له فيه خربة ،ثم تهوره
من غري روية وال تدبر ،ثم إصراره إصرار الكربياء اليت
تأبى أن تعقل.
 -1إغاثة اللهفان ص.112
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وإن أحدنا لَيقْدِم على ما حيسن ،وعلى الذي يعلم أنه به

مضطلع ،ثم 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 املتنزه ،ثم ال يلبث أن يفسده
طول التمادي يف إعجابه مبا حيسن من العلم ،حتى يقذفه إىل
اجتالب الرؤى فيما ال حيسن ،ثم ال تزال تغريه عادة
اإلعجاب بنفسه حتى ينزل ما ال حيسن منزلة ما حيسن ،ثم
يصر ،ثم يغالي ،ثم يعنف ،ثم يستكرب ،ثم إذا هو عند
الناس قصري الرأي والعقل على فضله وعلمه.)1(+
 -1جملة الرسالة عدد  167إبريل  ،1144وانظر مجهرة مقاالت
حممود شاكر  712/1إعداد د .عادل سليمان مجال.
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ولقد كان الصحابة الكرام _رضي اهلل عنهم_ يراعون
هذا األدب احلكيم؛ فما كانوا يتكلمون يف كل شيء ،بل
كانوا يراعون املكان ،والزمان ،واحلال ،ويراعون
العقول ،واألفهام ،ومراميَ الكالم.
واألمثلة على ذلك كثرية جداً ،منها ما جاء يف صحيح
البخاري عن ابن عباس _رضي اهلل عنهما_ قال = :كنت
أُقْرئ رجاالً من املهاجرين منهم عبدالرمحن بن عوف،
فبينما أنا يف منزله مبنى وهو عند عمر بن اخلطاب يف آخر
حجة حجها إذ رجع إليَ عبدالرمحن فقال :لو رأيت رجالً
أتى أمري املؤمنني اليوم فقال :يا أمري املؤمنني هل لك يف فالن
يقول :لو قد مات عمر لقد بايعت فالناً؛ فواهلل ما كانت بيعة
أبي بكر إال فلتة ،فتمت.
فغضب عمر ثم قال :إني _إن شاء اهلل_ لقائمٌ العشيةَ يف
الناس ،فمحذِرهم هؤالء الذين يريدون أن يغصبوهم
أمورهم.
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قال عبدالرمحن :فقلت :يا أمري املؤمنني! ال تفعل؛ فإن
املوسم جيمع رَعاعَ الناس وغوغاءهم؛ فإنهم هم الذين
يغلبون على قُ ْربك حني تقوم يف الناس ،وأنا أخشى أن
تقوم فتقول مقالة يطيِرها عنك كل مُطَيِر ،وأن ال يعوها،
وأن ال يضعوها على مواضعها؛ فأَمْهِلْ حتى تَ ْق ُدمَ املدينة؛
خلُصَ بأهل الفقه وأشراف
فإنها دار اهلجرة والسنة فََت ْ
الناس ،فتقول ما قلت متمكناً ،فيعي أهل العلم مقالتك،
ويضعونها على مواضعها.
فقال عمر:أما واهلل_إن شاء اهلل_ألقومن بذلك أول مقام
أقومه باملدينة +احلديث.

( )1

قال أمري املؤمنني علي بن أبي طالب÷= :حدثوا

 -1البخاري (.)6210
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الناس مبا يعرفون؛ أتريدون أن يكذب اهلل ورسوله؟!.)1(+
وقال ابن مسعود÷= :ما أنت مبحدث قوماً حديثاً ال
تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة.)7(+
سابع عشر  :التحلي بالشجاعة ،والفهم الصحيح

ملعناها :فالشجاعة فضيلة عظيمة ،وخصلة من خصال
اخلري عالية.
وهي من أعظم ما ينهض باألفراد واألمم؛ فالشجاع
ينفر من العار ،ويأبى احتمال الضيم.
واألمة ال حتوز مكانة يهابها خصومها ،وتَقرُ ِبها عني
حلفائها إال أن تكون عزيزة اجلانب ،صلبة القناة.
وعزة اجلانب ،وصالبة القناة ال ينزالن إال حيث تكون
 -1أخرجه البخاري (.)172
 -7أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه (.)1
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قوة اجلأش ،واالستهانة مبالقاة املكاره ،وذلك ما يسمى
شجاعة (.)1
والشجاعة ال تقتصر على اإلقدام يف ميادين الوغى ،بل
هي أعم من ذلك؛ فتشمل الشجاعة األدبية يف التعبري عن
الرأي ،وبالصدع باحلّق ،وباالعرتاف باخلطأ ،وبالرجوع
إىل الصواب إذا تبني.
بل وتكون بالسكوت أحياناً ،قال الشيخ حممد البشري
اإلبراهيمي×=:وألنْ يسكت العاقل خمتاراً يف وقتٍ
حيسن السكوت فيه خريٌ من أن ينطّق خمتاراً يف وقت ال
حيسن الكالم فيه ،وكلُ نطْقةٍ متليها الظروف ال الضمائر
تثمر سكتة عن احلّق ما من ذلك من بد.)7(+
 -1انظر رسائل اإلصالح للشيخ حممد اخلضر حسني .22 / 1
 -7عيون البصائر ص.12
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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.
بل يكفي يف شجاعة الرجل أال يعظم اخلوف يف نفسه
حتى مينعه من اإلقدام ،أو يرجع به االنهزام.
قال هشام بن عبدامللك ألخيه مسلمة _املسمى ليث
الوغى_:
يا أبا 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

61
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يظن بعض الناس.
فالشجاعة ال تعتمد على اإلقدام واإلحجام فحسب،
وال على اخلوف وعدمه.
بل ليس باحملمود أن يتجرد اإلنسان من كل خوف؛ فقد
يكون اخلوف فضيلة ،وعدمه رذيلة؛ فاخلوف عند اإلقدام
على أمر مهم تتعلّق به مصاحل األمة ،أو حيتاج إىل اختاذ
قرار حاسم_فضيلةٌ؛ وأي فضيلة؛ إذ هو حيمل على
الرويَة ،والتأني ،والتؤدة؛ حتى خيتمر الرأي ،وينضج يف
الذهن؛ فال خري يف الرأي الفطري ،وال الكالم القضيب
_املرجتل_.
والعرب تقول يف أمثاهلا= :اخلطأ زاد العجول.)1(+
كما أنها متدح من يرتيث ،ويتأنى ،ويقلب األمور
 -1جممع األمثال للميداني .417 / 1
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ظهرًا لبطن ،وتقول فيه= :إنه حلوُل ُقلَب.+
وهلذا تتابعت نصائح احلكماء على الرتيث خصوصاً
عند إرادة اإلقدام على األمور العظيمة املهمة ،قال املتنيب:
الرأي قبل شجاعة الشجعانِ
هو أول وهي احملل الثاني
فإذا هما اجتمعا لنفس مِ َرةٍ
بلغت من العلياء كل مكانِ

( )1

وقال:
وكل شجاعة يف املرء تغين
وال مثل الشجاعة يف احلكيم

()7

وباجلملة فالشجاع ليس باملتهور الطائش الذي ال خياف
 -1ديوان املتنيب بشرح العكربي .124/ 4
 -7ديوان املتنيب .170/4
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مما ينبغي أن خياف منه ،وال هو باجلبان الرعديد الذي يَفْرَقُ
من ظله ،وخياف مما ال خياف منه.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ×= :والشجاعة ليست
هي قوةَ البدن؛ فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف
القلب ،وإمنا هي قوة القلب وثباته ،فإن القتالَ مدارُه على
قوة البدن ،وصنعته 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 حتى
يفعل ما يصلح دون ماال يصلح.
فأما املغلوب حني غضبه فليس هو بشجاع وال
شديد.)1(+
 -1االستقامة .721_720/ 7
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وقال×يف موضع آخر= :ومما ينبغي أن يعلم أن
الشجاعة إمنا فضيلتها يف الدين ألجل اجلهاد يف سبيل اهلل،
وإال فالشجاعة إذا مل يستعن بها صاحبها على اجلهاد يف
سبيل اهلل كانت إما وباالً عليه إن استعان بها صاحبها على
طاعةالشيطان ،وإما غري نافعة له إن استعملها فيما ال يقربه
إىل اهلل _تعاىل_.
فشجاعة علي والزبري وخالد وأبي دجانة والرباء ابن
مالك وأبي طلحة ،وغريهم من شجعان الصحابة إمنا
صارت من فضائلهم الستعانتهم بها على اجلهاد يف سبيل
اهلل؛ فإنهم بذلك استحقوا ما محد اهلل به اجملاهدين.
وإذا كان كذلك فمعلوم أن اجلهاد منه ما يكون بالقتال
باليد ،ومنه ما يكون باحلجة والبيان والدعوة.)1(+
 -1منهاج السنة .26/2
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فما أحوجنا وما أحوج أمتنا إىل الشجاعة املنضبطة
املتعقِلة اليت جتلب اخلري ،واملصلحة لألمة ،وتنأى بها عن
الشرور والباليا والرزايا(.)1
ثامن عشر :الدعاء :فالدعاء من أعظم أسباب النصر
والسالمة من الفنت ،كيف وقد قال ربنا _عز وجل_:
ب لَكُمْ ] غافر.60 :
[ا ْدعُونِي َأسْتَجِ ْ
فثمرة الدعاء مضمونة_بإذن اهلل_إذا أتى الداعي بشرائط
اإلجابة؛ فحري بنا أن نكثر الدعاء ألنفسنا بالثبات ،وأن
ندعو إلخواننا بالنصر ،وأن ندعو على أعدائنا باخليبة
واهلزمية.
وإذا اشتبه على اإلنسان شيء مما اختلف فيه الناس
 -1انظر تفاصيل احلديث عن الشجاعة يف كتاب :اهلمة العالية
للكاتب .726_716
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فليدع مبا رواه مسلم يف صحيحه عن عائشة _رضي اهلل
عنها_ أن رسول اهلل " كان يقول إذا قام يصلي من الليل:
=اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات
واألرض أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون؛
اهدني ملا اختلف فيه من احلّق بإذنك إنك تهتدي من تشاء
إىل صراط مستقيم.)1(+
فإذا انطرح العبد بني يدي ربه وسأله التوفيّق واهلداية
والصواب والسداد _ فإن اهلل لن خييب رجاءه ،وسيهديه
_بإذنه_ إىل سواء السبيل؛ فقد قال _تعاىل_ فيما رواه مسلم
يف صحيحه= :يا عبادي كلكم ضال إال من هديته
فاستهدوني أهدكم.)7(+
 -1مسلم (.)220
 -7مسلم (.)7122
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تاسع 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.
قال النيب _عليه الصالة والسالم_= :إن السعيد ملن جُنِبَ
الفنت ،إن السعيد ملن جنب الفنت ،إن السعيد ملن جنب
الفنت ،وملن ابتلي فصرب فواهاً.)1(+
قال ابن اجلوزي×= :من قارب الفتنة بعدت عنه
السالمة ،ومن ادعى الصرب وكل إىل نفسه.)7(+
وقال= :فإياك أن تغرت بعزمك على ترك اهلوى مع مقاربة
 -1رواه أبو داود ( )4761من حديث املقداد ،وقال األلباني يف
صحيح اجلامع (( :)1612صحيح).
 -7صيد اخلاطر البن اجلوزي ص.41
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الفتنة؛ فإن اهلوى مكايد ،وكم من شجاع يف احلرب اغتيل

فأتاه ما مل حيتسب.)1(+

وقال= :ما رأيت فتنة أعظم من مقاربة الفتنة ،وقل أن
يقاربها إال من يقع فيها ،ومن حام حول احلمى يوشك أن
يرتع فيه.)7(+
وقال ابن حزم×:
ال تلم من عرَض النفس ملا
ليس يرضي غريه عند احملن
ال تقرب عرفجاً من هلب
ومتى قربته ثارت دُخَنْ
 -1صيد اخلاطر البن اجلوزي ص.41
 -7صيد اخلاطر ص.110
 -1طوق احلمامة البن حزم ص.172

()1
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وقال:
ال

النفس

تتبع

اهلوى
ودع

إبليس

حيٌ

مل

التعرض

للمحن

ميت
والعني

باب

للفنت

( )1

وقال الشيخ أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد
الكلوذاني×:
من قارب الفتنة ثم ادعى الـ
عصمة قد نافّق يف أمره
وال جييز الشرع أسباب ما
يورِط املسلمَ يف حظره
 -1طوق احلمامة البن حزم ص.172
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فانجُ ودع عنك صداع اهلوى
عساك أن تسلم من شره

( )1

ومما يدخل يف ذلك البعد عن جمالس اخلنا والزور،
وجمالس اجلدال بالباطل ،وجمالس الوقيعة يف عباد اهلل
خصوصاً أهل العلم والفضل خصوصاً يف أوقات الفنت
اليت يكثر فيها القيل والقال؛ فالبعد عن الفنت سبيل للنجاة
منها إال من كان لديه علم يزمُه ،وإميان يردعه ،وكان
يأنس من نفسه نفع الناس ،وتبصريهم ،وكشف الشبه،
وبيانَ احلّق؛ فأوىل ملثل هذا أال ينزوي يف قعر بيته ،ويدع
الناس يتخبطون يف دياجري الظُلم.
سئل شيخ اإلسالم ابن تيمـية ×= :هل األفضل
للسالك :العزلة أو اخللطة؟.+
 -1روضة احملبني البن القيم ص.111
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فأجاب بقوله= :فهذه املسألة ـ وإن كان الناس يتنازعون
فيها إما نزاعاً كلياً وإما حالياً _ فحقيقة األمر أن اخللطة تارة
تكون واجبة ،أو مستحبة ،والشخص الواحد قد يكون
مأمورًا باملخالطة تارة ،وباالنفراد تارة.
ومجاع ذلك أن املخالطة إن كان فيها تعاون على الرب
والتقوى فهي مأمور بها ،وإن كان فيها تعاون على اإلثم
والعدوان فهي منهيٌ عنها.+
إىل أن قال= :فاختيار املخالطة مطلقاً خطأ ،واختيار
االنفراد مطلقاً خطأ.+
وأما مقدار ما حيتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا ،وما
هو األصلح له يف كل حال _ فهذا حيتاج إىل نظر
خاص+ا.هـ(.)1
 -1جمموع الفتاوى .476_471/10
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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 األيام العصيبة ،فال يليّق بنا أن نقول
بأننا أمام أمور أعظم؛ فال داعي أن نشتغل بهذه األمور.
بل هي من صميم ما جيب علينا ،وهي من أعظم ما
يسعى األعداء لتحقيقه.
وعلينا أن ندرك اخلطر احملدق باألمة ،وأن نستشعر ما
تتطلبه تلك املرحلة من الصرب ،واحلكمة ،والروية،
والثبات ،وبُ ْعد النظرة ،وصدق التوكل ،وحسن الصلة
باهلل.
وعلينا أن نسعى سعينا يف إصالح عقائد املسلمني،
وأخالقهم ،وعباداتهم ،وسلوكهم ،وأن نبذل اجلهد يف
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الرفع من إميانهم ،وجتنيبهم ما يسخط اهلل؛ فإذا علم اهلل منا
صدق التوجه ،وحسن النوايا أكرمنا بالنصر ،وأيدنا بروح
منه.
أما إذا ختاذلنا ،وتفرقنا فإنه يوشك أن نُخذل ،ونَفشلَ،
حينا.
وتَذهب رِ ُ
وكيف ننتصر إذا ابتعدنا عن اهلل؟ وهل سيدوم ذلك
النصر لو كتب لنا؟
وماذا سيكون مصرينا لو انتصرنا وحنن على تلك احلال
املزرية؟
قال اهلل _عز وجل_ [إِنْ تَنْصُرُوا اللَهَ يَنْصُرْكُمْ َويَُثبِتْ
أَقْدَامَكُمْ] حممد2 :
وقال[ :وَلَوْ أَنَهُمْ فَ َعلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَ ُهمْ
َوَأشَ َد تَْثبِيتاً] النساء66 :
احلادي والعشرون :ترسيخ الفهم الصحيح لإلميان
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بالقدر والتوكل على اهلل _عز وجل_ :فاإلميان بالقدر
حيمل على التسليم هلل ،والرضا حبكمه ،والقيام باألسباب
املشروعة ،ال على القعود ،واإلخالد إىل األرض؛ فهناك من
يرتك األخذ باألسباب ،حبجة أنه متوكل على اهلل ،مؤمن
بقضائه وقدره ،وأنه ال يقع يف ملكه شيء إال مبشيئته.
وذلك كحال بعض الذين يرون أن ترك األخذ باألسباب
أعلى مقامات التوكل.
فهذا األمر مما عمت به البلوى ،واشتدت به احملنة ،سواء
على مستوى األفراد ،أو على مستوى األمة.
فأمة اإلسالم مرت بأزمات كثرية ،وفرتات عسرية،
وكانت خترج منها بالتفكري املستنري ،والنظرة الثاقبة ،والتصور
الصحيح ،فتبحث يف األسباب واملسببات ،وتنظر يف
العواقب واملقدمات ،ثم بعد ذلك تأخذ باألسباب ،وتلج
البيوت من األبواب ،فتجتاز _ بأمر اهلل _ تلك األزمات،
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وخترج من تلك النكبات ،فتعود هلا عزتها ،ويرجع هلا
سالف جمدها.
هكذا كانت أمة اإلسالم يف عصورها الزاهية.
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 بالقضاء والقدر تكأةً لإلخالد
إىل األرض ،ومسوغاً لرتك احلزم واجلد والتفكري يف معالي
األمور ،وسبل العزة والفالح ،فآثروا ركوب السهل الوطيء
الوبيء على ركوب الصعب األشّق املريء.
فكان املخرج هلم أن يتكل املرء على القدر ،وأن اهلل هو
الفعَال ملا يريد ،وأن ما شاءه كان ،وما مل يشأه مل يكن؛
فلتمضِ إرادتُه ،ولتكن مشيئته ،وليجرِ قضاؤه وقدره ،فال
حول لنا وال طول ،وال يدَ لنا يف ذلك كله.

معامل يف التعامل مع الفنت

75

هكذا بكل يسر وسهولة ،استسالم لألقدار دون منازعة
هلا يف فعل األسباب املشروعة واملباحة؛ فال أمر باملعروف،
وال نهي عن املنكر ،وال حرص على نشر العلم ورفع
اجلهل ،وال حماربة لألفكار اهلدامة واملبادئ املضللة ،كل
ذلك حبجة أن اهلل شاء ذلك!
واحلقيقة أن هذه مصيبة كربى ،وضاللة عظمى ،أدت
باألمة إىل هوة سحيقة من التخلف واالحنطاط ،وسبَبَت هلا
تسلط األعداء ،وجرَت عليها ويالت إثر ويالت.
وإال فاألخذ باألسباب ال ينايف اإلميان بالقدر ،بل إنه من
متامه؛ فاهلل _ عز وجل _ أراد بنا أشياء ،وأراد منا أشياء ،فما
أراده بنا طواه عنا ،وما أراده منا أمرنا بالقيام به ،فقد أراد منا
محل الدعوة إىل الكفار وإن كان يعلم أنهم 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
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يعلم أن بأسنا سيكون بيننا شديداً وهكذا...
فاخللط بني ما أريد بنا ،وما أريد منا ،وبني األمر الكوني
القدري ،والشرعي الديين هو الذي يُلبِس األمر ،ويوقع يف
احملذور.
ثم ال ريب أن اهلل _ عز وجل _ هو الفعال ملا يريد ،اخلالّق
لكل شيء ،الذي بيده ملكوت كل شيء ،الذي له مقاليد
السموات واألرض.
ولكنه _ تبارك وتعاىل _ جعل هلذا الكون نواميس يسري
عليها؛ وقوانني ينتظم بها ،وإن كان هو _ عز وجل _ قادراً
على خرق هذه النواميس وتلك القوانني ،وإن كان _ أيضاً _
ال خيرقها لكل أحد.
فاإلميان بأن اهلل قادر على نصر املؤمنني على الكافرين _ ال
يعين أنه سينصر املؤمنني وهم قاعدون عن األخذ باألسباب؛
ألن النصر بدون األخذ باألسباب مستحيل ،وقدرة اهلل ال

معامل يف التعامل مع الفنت

77

تتعلّق باملستحيل ،وألنه منافٍ حلكمةِ اهلل ،وقُدْرَتُه_عز
وجل_ متعلقةٌ حبكمته.
فكون اهلل قادراً على الشيء ،ال يعين أن الفرد أو اجلماعة
أو األمة قادرةٌ عليه؛ فقدرة اهلل صفة خاصة به ،وقدرة العبد
صفة خاصة به ،فاخللط بني قدرة اهلل واإلميان بها ،وقدرة
العبد وقيامه مبا أمره اهلل به_ هو الذي حيمل على القعود ،وهو
الذي خيدر األمم والشعوب(.)1
وهذا ما الحظه وأملح إليه أحد املستشرقني األملان وهو
باول مشتز ،فقال وهو يؤرخ حلال املسلمني يف عصورهم
املتأخرة= :طبيعة املسلم التسليم إلرادة اهلل ،والرضا بقضائه
وقدره ،واخلضوع بكل ما ميلك للواحد القهار.
وكان هلذه الطاعة أثران خمتلفان؛ ففي العصر اإلسالمي
 -1تفاصيل ذلك يف كتاب (اإلميان بالقضاء والقدر) للكاتب.
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األول لعبت دوراً كبرياً يف احلروب ،وحققت نصراً متواصالً؛
ألنها 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.)1(+
الثاني 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 بأهل العلم والفقه والبصرية ،وال بد من النظر يف
املصاحل واملفاسد قال الشيخ السعدي ×= :قوله [فَذَكِرْ إِنْ
نَفَعَتْ الذِكْرَى ( ])1األعلى ،مفهوم اآلية أنه إذا ترتب على

 -1اإلسالم قوة الغد العاملية ،باول مشتز ص.10
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()1

التذكري مضرة أرجح تُرِكَ التذكري؛ خوف وقوع املنكر.+

وقال ابن القيم ×=:فإذا كان إنكار املُنْكَرِ يستلزم ما هو
أنكر منه ،وأبغض إىل اهلل ورسوله فإنه ال يسوغ إنكاره ،وإن
كان اهلل يبغضه ،وميقت أهله.+
وقال= :ومن تأمل ما جرى يف اإلسالم من الفنت الكبار
والصغار رآها من إضاعة هذا األصل وعدم الصرب على
منكر ،فطلب إزالته ،فتولَد منه ما هو أكرب منه؛ فقد كان
رسول اهلل " يرى مبكة أكرب املنكرات وال يستطيع تغيريها.+
بل ملا فتح اهلل مكة ،وصارت دار إسالم عزم على تغيري
البيت ،وردِه على قواعد إبراهيم ،ومنعه من ذلك _مع قدرته
عليه_ خشيةُ وقوع ما هو أعظم منه ،من عدم احتمال قريش
لذلك ،لقرب عهدهم باإلسالم ،وكونهم حديثي عهد
 -1فتح الرحيم امللك العالم ص.164
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()1

بكفر.+

وقال ×= :فإنكار املنكر أربع درجات :األوىل :أن
خُل َفهُ ضدُه
يزول ويَ ْ
والثانية :أن يَقِلَ ،وإن مل يزل باجلملة.
الثالثة :أن خيلفه ما هو مثله.
الرابعة :أن خيلفه ما هو شرٌ منه.
فالدرجتان األوليان مشروعتان ،والثالثة حملُ اجتهاد،
والرابعة حمرمة.
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج كان
إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصرية إال إذا نقلتهم منه إىل
ما هو أحب إىل اهلل ورسوله كرمي النُشاب ،وسباق اخليل،
وحنو ذلك.
 -1إعالم املوقعني البن القيم .6 / 1
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وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على هلو ،أو لعب ،أو
مساع مكاء وتصدية فإن نقلتهم إىل طاعة اهلل فهو املراد.
وإال كان تركهم على ذلك خرياً من أن تُفرِغَهم ملا هو
أعظم من ذلك؛ فكان ما هم فيه شاغالً هلم عن ذلك.
وكما إذا كان الرجل مشتغالً بكتب اجملون وحنوها،
وخِفتَ من نقله عنها انتقاله إىل كتب البدع والضالل والسحر
فَدَعْهُ وكتبه األوىل ،وهذا باب واسع.
ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية _قدس اهلل روحه ونورَ
ضرحية_ يقول :مررت أنا وبعض أصحابي يف زمن التتار بقوم
منهم يشربون اخلمر؛ فأنكر عليهم مَنْ كان معي؛ فأنكرت
عليه ،وقلت له :إمنا حرم اهلل اخلمر؛ ألنها تصد عن ذكره
وعن الصالة ،وهؤالء يصدهم اخلمر عن قتل النفوس،
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وسيب الذرية ،وأخذ األموال؛ فَدَعْهم.+

()1

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 صدورنا ملا يقع من
اخلالف؛ فما من الناس أحد إال وهو راد ومردود عليه ،وكلٌ
يؤخذ من قوله ويرد إال الرسول ".
وجيمل بنا حنسن الظن بأهل العلم والفضل إذا رد بعضهم
على بعض ،وأال ندخل يف نياتهم ،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 احلّق؛
حبجة أنه أخطأ.
 -1إعالم املوقعني .2_6 /1
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وإذا كنا منيل إىل أحد من الطرفني أكثر من اآلخر فال جيوز
لنا أن نتعصب له ،أو نظن أن احلّق معه على كل حال.
وإذا كان يف نفس أحدٍ منا شيء على أحد الطرفني _ فال
يكن ذلك حائالً دون قبول احلّق منه.
قال _ ربنا جل وعال _ [ :وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَى].
وقال[ :وَال يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَالَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى].
وقال [ :يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِنيَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
لِلَهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ].
قال ابن حزم ×= :وجدت أفضل نعم اهلل _تعاىل_ على
()1
املرء أن يطبعه على العدلِ وحُبِه ،وعلى احلّق وإيثاره.+
وقال= :وأما من طبع على اجلور واستسهاله ،وعلى
 -1األخالق والسري ص.12
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الظلم واستخفافه _ فلييأس من أن يصلح نفسه ،أو يقوِم
طباعه أبداً ،وليعلم أنه ال يفلح يف دين وال يف خلّق
()1
حممود.+
وقال الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ×= :والعدل مما
تواطأت على حسنه الشرائع اإلهلية ،والعقول احلكيمة،
ومتدَح بادعاء القيام به عظماءُ األمم ،وسجلوا متدُحهم 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
()7
إحدى القوتني :الشاهية والغاضبة.+
وإذا كان لدينا قدرة على رأب الصدع ،ومجع الكلمة،
 -1األخالق والسري ص.12
 -7أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم للطاهر بن عاشور
ص.126
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وتقريب وجهات النظر فتلك قربة وأي قربة.
قال اهلل _ عز وجل _ [ :ال خَيْرَ فِي كَثِريٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِالَ
مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْالحٍ بَيْنَ النَاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً].
وإذا مل نستطع فلنجتهد بالدعاء والضراعة إىل اهلل أن
يقرب القلوب ،وجيمع الكلمة على احلّق.
ولنحذر كل احلذر من الوقيعة بأهل العلم ،أو السعاية
بينهم ،ولنعلم بأنهم ال يرضون منا بذلك مهما كان األمر.
وإذا سلَمَنا اهلل من هذه الردود ،فاشتَغل الواحد منا مبا
يعنيه _ فهو خري وسالمة _ إن شاء اهلل تعاىل _.
والذي يُظَنْ بأهل الفضل سواء كان الواحد منهم رادَاً أو
مردوداً عليه _ أنهم ال يرضون منا أن نتعصَب هلم أو عليهم
تفنيداً ،أو تأييداً.
بل يرضيهم كثرياً أن نشتغل مبا يرضي اهلل ،وينفع الناس.
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ويؤسفهم كثرياً أن تأخذ تلك الردود أكثر من حجمها،
وأن تفسر على غري وجهها.
هذا وإن العاقل احملب لدينه وإخوانه املسلمني ليتمنى من
صميم قلبه أن جتتمع الكلمة ،وأال حيتاج الناس أو يضطروا
إىل أن يردوا على بعض ،وما ذلك على اهلل بعزيز ،ولكن:
فيا دارها باحلزن إن مزارها
قريب ولكن دون ذلك أهوال
فمن العسري أن تتفّق آراء الناس ،واجتهاداتهم ،ومن
املتعذر أن يكونوا مجيعاً على سنة واحدة يف كل شيء ،ومن
احملال أن يُعْصَم الناس فال خيطئوا.
ثم ليكن لنا يف سلفنا الكرام قدوة؛ فهم خري الناس يف حال
الوفاق وحال اخلالف؛ حيث كانوا مثاالً حيتذى يف الرمحة،
والعدل ،واإلنصاف حتى يف حال الفتنة والقتال.
روي أنه أُنشد يف جملس أمري املؤمنني علي بن أبي
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طالب÷ قول الشاعر:
فـتىً كان يدنيه الغنى من صديقـه
إذا مـا هـو استغنى ويبعده الفقر
كـأن الـثريا عـلقـت جببينه
ويف خده الشِعرى ويف اآلخر البدر
فلما مسعها علي ÷ قال :هذا طلحة بن عبيد اهلل،
وكان السيف يومئذٍ ليلتئد جمرداً بينهما.
فانظر إىل عظمة اإلنصاف ،وروح املودة ،وشرف
اخلصومة.
وال ريب أن هذه املعاني حتتاج إىل مراوضة النفس كثرياً،
وإىل تذكريها بأدب اإلنصاف ،وإنذارها ما يرتتب على العناد
والتعصب من اإلثم والفساد.
وإذا استقبلنا اخلالف والردود بتلك الروح السامية،
والنفس املطمئنة صارت رمحةً ،وإصالحاً ،وتقومياً،
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وارتقاءاً بالعقول ،وتزكية للنفوس.
وبهذا حنفظ لرجالنا ،وأهل العلم منا مكانتهم يف
القلوب ،ونضمن _بإذن اهلل_ 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 فريّق يتعصب لصاحبه مع أن صاحيب
الشأن بينهما من الود ،والصلة ،والرمحة الشيء الكثري!.
وأخرياً لنستحضر أن ذلك امتحان لعقولنا وأدياننا؛
فلنحسن القول ،ولنحسن العمل ،ولنجانب اهلوى.
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 ،وتعَددَ السبل املوصلة إىل الرب؛ فال يسوغ

معامل يف التعامل مع الفنت

89

_واحلالة هذه_ أن يُ َقلَل من أي عمل من أعمال اخلري؛ فاملسلم
حباجة إىل ما يقربه إىل ربه ،واألمة حباجة إىل كل عمل من
شأنه رفعُ راية اإلسالم ،وإعزازُ أهله.
وإذا شاعت روح التعاون بني أفراد األمة يف شتى
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 باب من أبواب اخلري،
ورأى أنه هو السبيل الوحيد للنهوض باألمة ،وقبض يده عن
التعاون مع غريه ممن فتح عليهم أبواب أخرى من اخلري_فإننا
سنحرم خرياً كثرياً ،وستُفْتَح علينا أبواب من الشر ال يعلمها
إال اهلل _عز وجل_.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية×يف معرض كالم له يف
بيان أن أفضل األعمال يتنوع حبسب أجناس العبادة،
وباختالف األزمنة ،واألمكنة ،واألشخاص ،واألحوال،
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قال= :وهذا باب واسع يغلو فيه كثري من الناس ،ويتَبعون
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 ،ويأمرهم مبثل ذلك.
واهلل بعث حممداً بالكتاب واحلكمة ،وجعله رمحة
للعباد ،وهدياً هلم يأمر كل إنسان مبا هو أصلح له؛ فعلى
املسلم أن يكون ناصحاً للمسلمني ،يقصد لكل إنسان ما هو
أصلح.
وبهذا تبني لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم
أفضل له ،ومنهم من يكون تطوعه باجلهاد أفضل له ،ومنهم
من يكون تطوعه بالعـبادات البدنية _ كالصالة والصيام _
أفضل له.
واألفضل مطلقاً ما كان أشبه حبال النيب " باطناً وظاهراً؛
فإن خري الكالم كالم اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد ".
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واهلل _ سبحانه وتعاىل _ أعلم.)1(+
وبناءً على ما مضى فإنه ال غضاضة على من فتح عليه يف
باب 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 خلّق له ،وقد علم كل أناس مشربهم؛ فال غرو_ إذاً _
أن تتنوع األعمال ما دامت على مقتضى الشرع؛ فهذا يُ ِكبُ
على العلم والبحث والتأليف ،وذاك يقوم بتعليم الناس عرب
الدروس ،وهذا يسد ثغرة اجلهاد ،وذاك يقوم بشعرية األمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وهذا يقوم على رعاية األرامل
واأليتام ،ويتعاون مع مجعيات الرب املعنية بهذا الشأن ،وذاك
يقوم برتبية الشباب يف حماضن الرتبية والتعليم ،وهذا يقوم
بتعليم الناس كتاب اهلل ،وحتفيظهم إياه ،وذاك يعنى بشؤون
 -1جمموع الفتاوى .471_472/10
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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 يعنى باجلاليات اليت تفد إىل بالد املسلمني
يعلمهم أمور دينهم إن كانوا مسلمني ،ويدعوهم إىل اإلسالم
إن كانوا غري مسلمني ،وهذا مفتوح عليه يف باب الشبكة العاملية
_اإلنرتنت_ حيث ينشر اخلري من خالهلا ،ويصد الشر عن
املسلمني ،وذاك قد فتح عليه يف اإلعالم ونشر اخلري عرب وسائله
املتنوعة ،وهذا يعنى باملسلمني يف بقاع األرض؛ حيث يسعى يف
تعليمهم ،وبيان قضاياهم ،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 اهلل ،وذاك مفتوح
عليه يف باب الصيام ،وهذا مفتوح عليه يف باب الصالة ،وذاك
مفتوح عليه يف باب الصدقة ،وذاك الفذُ اجلامع ألكثر تلك
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اخلصال وهكذا...
وبهذه النظرة الشاملة نأخذ باإلسالم من مجيع أطرافه،
ونسد كافة الثغرات اليت حتتاج إىل من يقوم بها ،وميكننا اغتنام
مجيع الفرص ،وكافة املواهب ،ونستطيع من خالل ذلك
إشاعة روح العمل لإلسالم ،والقضاء على الكسل والبطالة.
وبذلك يقل التالوم ،ويكثر العمل ،ويُنْبذ اخلالف ،ونسلم
من القيل والقال ،وننهض بأمتنا 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 اهلل أن ينفع مبا ذكر؛ إنه مسيع
قريب.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه
أمجعني.
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