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قــال اﳌؤلــف رﲪــه ﷲ  ":وهــم ﰲ آخــر الزمــان الغــر ء اﳌــذكورون ﰲ هــذه اﻷحاديــث ،الــذي
يصـ ُـلحون إذا فســد النــاس ،وهــم الــذين يُصـ ِـلحون مــا أفســد النــاس مــن الســنة ،وهــم الــذين
يفرون بدينهم مـن الفـﱳ ،وهـم النُـﱠزاع مـن القبائـل ،ﻷ ـم قلـوا ،فـﻼ يوجـد ﰲ كـل قبيلـة مـنهم
إﻻ الواحــد واﻻثن ــان ،وقــد ﻻ يوجــد ﰲ بعــض القبائــل مــنهم أحـ ٌـد كمــا كــان الــداخلون إﱃ
اﻹسﻼم ﰲ أول اﻷمر كذلك ،و ذا فسر اﻷئمة هذا اﳊديث.
قال اﻷوزاعي ﰲ قوله »:بدأ اﻹسﻼم غر ًيبا وسيعود غر ًيبا كما بدأ«.
ََأما إنه ما يذهب اﻹسﻼم ،ولكن يذهب أهل السنة حﱴ ما يبقى ﰲ البلد منهم إﻻ رجـل
واحد ،وﳍذا اﳌعﲎ يوجد ﰲ كﻼم السلف كثـ ًﲑا مـدح السـنة ووصـفها لغربـة ووصـف أهلهـا
لقلة".
اﻵن اﳌؤلــف رﲪــه ﷲ بعــد أن فــرغ مــن ذكــر حــال اﻷمــة ،ووجــه كــون اﻹســﻼم يبــدأ غريبــاً
وينتهــي غريبــاً »بــدأ اﻹســﻼم غريبــاً وســيعود غريبــاً كمــا بــدأ« ،بـ ﱠـﲔ نــه كــان ﰲ اﻷول العــدد
قليــل ،والناصــر قليــل ،وبعــد ذلــك حصــل ظهــور اﻹســﻼم ،ﰒ بعــد ذلــك ظهــرت الفــﱳ ،فــﱳ
الشبهات والشهوات ،فعاد اﳊال كما كان.
لكــن هــذه الغربــة الــﱵ ذكرهــا اﳌؤلــف غربــة نســبية ،ﲟعــﲎ أ ــا ليســت ﰲ كــل مكــان وﰲ كــل
زمان.
فـﻼ تطلـق الغربـة علـى الـدنيا كلهـا ،ﲟعـﲎ أنـه ﻻ يـزول اﳊـق ،بـل يبقـى طائفـة وفرقـة متميـزين
ﳊق وعاملﲔ به  ،يظهرون ﰲ زمان وتقوى شوكتهم ويقلون ﰲ زمان ،ويضعف سـلطا م،
صلى ا ﱠُ ََْ ِ ﱠ
لكن ﻻ يزال هذا الدين ظاهراً كما قال النﱯ َ ﱠ
وسلم»:ﻻ تزال طائفة من أمـﱵ
عليه َ َ َ
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علــى اﳊــق ظــاهرين ﻻ يضــرهم مــن خــذﳍم وﻻ مــن خــالفهم ،حـ ـﱴ ﰐ أمــر ﷲ وهــم علــى
ذلك«).(1
يبا ،وكشف كيف عاد غريباً كما كان ﰲ حاله أول
ﰒ بعد هذا البيان لكون اﻹسﻼم بدأ غر ً
اﻷمر .
قـال ":وهــم ﰲ آخــر الزمــان الغــر ء اﳌــذكورون ﰲ هـذه اﻷحاديــث" ،ذكــر صــفا م ،وهــي مــا
علمناه قبل:
 -1الذين يُصلحون إذا فسد الناس.
 -2وهم الذين يُصلحون ما أفسد الناس من السنة.
 -3وهم الذين يفرون بدينهم من الفﱳ.
 -4وهــم الن ـزاع مــن القبائــل ،وبـ ﱠـﲔ ذلــك بقول ـه " فــﻼ يوجــد ﰲ كــل قبيلــة مــنهم إﻻ الواحــد
أحد كما كان الداخلون إﱃ اﻹسـﻼم ﰲ أول
واﻻثنان ،وقد ﻻ يوجد ﰲ بعض القبائل منهم ٌ
اﻷمر كذلك".
إذاً :ذكر اﳌؤلف أربع صفات للغر ء ﰲ آخر الزمان.
وهذه الصفات مستفادة من ﳎموع الروا ت الﱵ ﱠ
قدم ا ﰲ رسالته رﲪه ﷲ.
ﰒ بعــد ذلــك يقــول":و ــذا فســر اﻷئمــة هــذا اﳊــديث" ،أي ــذه اﳌعــاﱐ ف ﱠســر اﻷئمــة هــذا
اﳊديث.
اﻵن ينقــل مــا يعــزز مــا ذهــب إليــه مــن ال ـرأي ،واﻵن قــال :إن غربــة اﻹســﻼم ﰲ آخــره هــي
بكثرة الفﱳ ،فﱳ الشبهات والشهوات ،ينقل عن العلماء شيئاً يؤكد هذا اﳌعﲎ فيقول":قال
اﻷوزاعي" ،وهذا تعزيز لقوله ":و ذا فسر اﻷئمة هذا اﳊديث".
) (1تقدم ﲣرﳚه.
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من اﻷئمة ذكر ﰲ تفسﲑ اﳊديث على ﳓو ما ذكر من أن غربة اﻹسـﻼم ﰲ آخـره هـو ثـر
أكثـ ـر النــاس بفــﱳ الشــبهات والشــهوات ،قــال":قــال اﻷوزاعــي ﰲ قولــه »:بــدأ اﻹســﻼم
غريبًــا وس ــيعود غريبًــا كم ــا ب ــدأ« ،أََم ــا إن ــه م ــا ي ــذهب اﻹس ــﻼم" ،يع ــﲏ ﻻ يرتف ــع اﻹس ــﻼم
لكلي ــة ،وﻻ يغي ــب اﲰ ــه ،اﻵن اﳌس ــلمون رب ــع الع ــاﱂ تقريب ــاً أو ثل ــث الع ــاﱂ عل ــى اخ ــتﻼف
اﻹحصاءات.
هذا عدد قليل أو كثﲑ؟ هل هذا غربة لنظر إﱃ هذه الكثرة ؟ ﻻ  ،ليس غربـة فاﻹسـﻼم ﱂ
يذهب ،اﲰه ٍق ،وهو ظاهر من حيث أتباعه كثرة ووفرة.
ِ ﱠ
"ولكن يـذهب أهـل السـنة" ،وهـم الـذين يلتزمـون مـا كـان عليـه النـﱯ َ ﱠ
ـلم،
صـلى ا ﱠُ َعلَْيـه َو َس َ
وعمﻼ ،وهذا أمر مهم يغفل عنه كثﲑ من الناس.
وما كان عليه أصحابه عقداً
ً
ِ ﱠ
العمل يلزمون ما كان عليه النﱯ َ ﱠ
ـلم عقـداً وعمـﻼً ﰲ العقيـدة وﰲ العمـل،
صـلى ا ﱠُ َعلَْيـه َو َس َ
وهؤﻻء ﻻ شك أ م قلة ،أندر من النادر.
يقول رﲪه ﷲ":ولكن يذهب أهل السنة حﱴ ما يبقى ﰲ البلد منهم إﻻ رجل واحد ،وﳍذا
اﳌعﲎ يوجد ﰲ كﻼم السلف كث ًﲑا مدح السنة ووصفها لغربة ووصف أهلها لقلّة" ،يذكر
مث ــاﻻً ل ــذلك فيق ــول ":فك ــان اﳊس ــن رﲪ ــه ﷲ تع ــاﱃ يق ــول ﻷص ــحابه" ،م ــن ه ــو اﳊس ــن؟
اﳊسن البصري.
ﰲ أي زمان عاش؟ ﰲ زمن التابعﲔ ،وهو ﳑن أدرك الصحابة .
" أهــل الســنة تﱠرفقـ ـوا رﲪكــم ﷲ فــإنكم مــن أقــل النــاس" ،وهــذا ﰲ خــﲑ القــرونَ » ،خـ ْـﲑُ
ﱠِ
ﱠِ
الن ِ ِ
الذين يَ ُـلوَُْم «).(1
الذين يَ ُـلوَُْم ،ﰒُﱠ َ
ﱠاس قَ ْـرﱐ ،ﰒﱠ َ

) (1أخرجه البخاري ) ،(2652ومسلم ).(2533
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فــإذا كــان ﰲ القــرون اﳌفضــلة ــذا اﳊجــم ،وهــذه القلــة ،فــﻼ شــك أ ــم قليلــون ﰲ كــل زمــان
ومكان .
ﰒ قال رﲪـه ﷲ ":وقـال يـونس بـن عبيـد» :لـيس شـيء أغـرب مـن السـنة ،وأغـرب منهـا مـن
يعرفهـا« .وروي عنــه أنــه قــال» :أصــبح مــن إذا عـرف لســنة فعرفهــا غريبـًـا ،وأغــرب منــه مــن
يعرفها!«.
وعن سفيان الثوري قال» :استوصوا هل السنة فإ م غر ء«.
ومـ ـراد هــؤﻻء اﻷئمــة لســنة :طريقــة النــﱯ  الــﱵ كــان عليهــا هــو وأصــحابه؛ الســاﳌة مــن
الشبهات والشهوات".
وهذا مهم "السـاﳌة مـن الشـبهات والشـهوات" ،كثـﲑ مـن النـاس ﰲ عصـر يتصـور أن ال ﱡسـنة
تقتصر فقط على جانب اﻻعتقاد دون جانب العمل ،وهذا غلط ،فهناك غربة ﰲ اﻻعتقاد
وهناك غربة ﰲ العمل.
ِ ﱠ
فــإذا قـ ﱠـل عمــل النــاس عمــا كــان عليـه عمــل النــﱯ َ ﱠ
ـلم ومــا كــان عليــه عمــل
صــلى ا ﱠُ َعلَْيــه َو َسـ َ
أصحابه فهذا نوع من الغربة العملية.
صلى ا ﱠُ ََْ ِ ﱠ
وإذا اختلط على الناس عقدهم وخرجوا عما كان عليه النﱯ َ ﱠ
وسلم وأصحابه
عليه َ َ َ
من صفاء اﻻعتقاد وسﻼمة اﻹﳝان فإنه نوع آخر من الغربة.
فالغربة تكون ﰲ اﻻعتقاد وتكون ﰲ العمل ،وسيعزز هذا بشيء من النقل بعد قليل.
يقــول رﲪــه ﷲ":وﳍــذا كــان الفضــيل بــن عيــاض يقــول»:أهــل الســنة مــن عــرف مــا يــدخل ﰲ
بطنــه مــن حــﻼل«" ،وهــذه كلمــة تتعلــق ﻻعتقــاد أو العمــل؟ تتعلــق لعمــل ،يعــﲏ الــذي
يتوقى أكل اﳊرام هو من أهل السنة ،ومن ﰐ ﰲ له مثل هذا اﳌعﲎ؟
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أكثر الناس يغيب عـن ﳍـا هـذا اﳌعـﲎ ،ﻻ ينظـر إﱃ مسـألة اﳌسـلك والعمـل وأ ـا ﳑـا ﳛكـم
به على اﻹنسان هل هو من أهل السنة أو ﻻ.
ِ ﱠ
ﻷن النـﱯ َ ﱠ
ـلم قــال»:مــن كـان علــى مثــل مــا أ عليــه اليــوم وأصــحاﰊ«)،(1
صــلى ا ﱠُ َعلَْيــه َو َسـ َ
ِ ﱠ
والنــﱯ َ ﱠ
ـلم كــان علــى عقيــدة وعمــل ،أو علــى عقيــدة فقــط؟ علــى عقيــدة
صــلى ا ﱠُ َعلَْيــه َو َسـ َ
وعمل.
ِ
وعملُوا ﱠ ِ ِ
الذين آمنُوا﴾ ،هذا عقيدة ﴿ ِ
الصاﳊات﴾).(2
ََ
َ
﴿ ﱠ َ َ
فﻼبــد مــن اﳉمــع بــﲔ اﻷم ـرين ،وبــه يتحقــق لﻺنســان النجــاة والســﻼمة  ،وﳍــذا انظــر ﳍــذه
السنة ليسوا هـم أولئـك الـذين يبينـون العقائـد
الكلمة من عياض رﲪه ﷲ فإ ا تبﲔ أن أهل ﱡ
الصــحيحة ،بــل ﻻبــد أن ينضــاف إﱃ هــذا أن يكــون العمــل أيضــاً علــى منهــاج النبــوة ،علــى
صلى ا ﱠُ ََْ ِ ﱠ
طريق النﱯ َ ﱠ
وسلم.
عليه َ َ َ
"أهــل الســنة مــن عــرف مــا يــدخل ﰲ بطنــه مــن حــﻼل" ،وعلــى هـ ـذا الــذين يســرفون علــى
أنفســهم ﳌشــتبهات وأكــل اﶈرمــات ،هــؤﻻء يــنقص مــن وصــف ال ﱡس ـنة ﰲ مســلكهم بقــدر
صلى ا ﱠُ ََْ ِ ﱠ
خروجهم عما كان عليه النﱯ َ ﱠ
وسلم من النقاء ﰲ مكسبه وماله.
عليه َ َ َ

قال رﲪه ﷲ ":وذلك ﻷن أكـل اﳊـﻼل مـن أعظـم خصـال السـنة الـﱵ كـان عليهـا النـﱯ 

وأصحابه.
ِ
سلم
ﰒ صار ﰲ عرف كثﲑ من العلماء اﳌتأخرين من أهل اﳊديث وغﲑهم السنة عبارة عما َ َ
مــن الشــبهات ﰲ اﻻعتقــادات خاص ــةً ﰲ مســائل اﻹﳝ ــان  ،ومﻼئكتــه ،وكتبــه ،ورســله،
واليوم اﻵخر .وكذلك ﰲ مسائل القدر ،وفضائل الصحابة.
) (1تقدم ﲣرﳚه.
) (2سورة البقرة.25:
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السنة".
وصنفوا ﰲ هذا العلم تصانيف وﲰوها كتب ﱡ
هذا بيان مصدر اﻹشكال ﰲ فهم بعض الناس أن السنة ﲣـتص ﻻعتقـاد ،هـو أن العلمـاء
اصطلحوا على إطﻼق السنة على العقائـد ،فـأورث هـذا نوعـاً مـن اﻻشـتباه حـﱴ ظـن بعـض
الناس أن السنة ﻻ صلة ﳍا لعمل.
يقول رﲪه ﷲ ":وإﳕا خصـوا هـذا العلـم سـم السـنة؛ ﻷن خطـره عظـيم واﳌخـالف فيـه علـى
شفا هلكة!
وأما السنة الكاملة فهي الطريق السـاﳌة مـن الشـبهات والشـهوات كمـا قـال اﳊسـن ،ويـونس
بن عبيد ،وسفيان والفضيل ،وغﲑهم.
وﳍذا ُوصف أهلها لغربة ﰲ آخر الزمان لقلتهم وغربتهم فيه؛ وﳍـذا ورد ﰲ بعـض الـروا ت
ـوم صـاﳊون قليـل ﰲ قـوم سـوء كثـﲑ ،مـن يعصـيهم أكثـر ﳑـن
كما سبق ﰲ تفسﲑ الغـر ء»:ق ٌ
يطيعهم«.
وﰲ هــذا إشــارة إﱃ قلــة عــددهم وقلــة اﳌســتجيبﲔ ﳍــم والقــابلﲔ مــنهم وكثــرة اﳌخــالفﲔ ﳍــم
والعاصــﲔ ﳍــم؛ وﳍــذا جــاء ﰲ أحاديــث متعــددة مــدح اﳌتمســك بدينــه ﰲ آخــر الزمــان وأنــه
كالقابض على اﳉمر ،وأن للعامل منهم أجر ﲬسﲔ ﳑن قـبلهم ،ﻷ ـم ﻻ ﳚـدون أعـوا ً ﰲ
اﳋﲑ)."(1
هذه اﻷوصاف الﱵ ذكرها اﳌؤلف رﲪه ﷲ للغربة ،هي أوصاف حالية لكـن ينبغـي أن يعلـم
أن هذا اﳊال قد ﳛصـل لﻺنسـان وﻻ يكـون مـن أهـل الغربـة الـﱵ جـاء الثنـاء علـى أهلهـا ﰲ
قوله »فطوﰉ للغر ء« .

) (1أخرج أبو داود ) ،(4341والﱰمذي ) ،(3060وابن ماجه ).(4014
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يقــول  ":وﳍــذا ُوصــف أهلهـا لغربــة ﰲ آخــر الزمــان لقلــتهم" ،وهــذه مــن أوصــافهم اﳊقيقيــة
ـوم صـاﳊون قليـل
"وغربتهم فيه؛ وﳍذا ورد ﰲ بعض الروا ت كما سبق ﰲ تفسﲑ الغـر ء»:ق ٌ
ﰲ قــوم ســوء كثــﲑ ،مــن يعصــيهم أكثــر ﳑــن يطــيعهم« ،وﰲ هــذا إشــارة إﱃ قلــة عــددهم وقلــة
اﳌستجيبﲔ ﳍم والقابلﲔ منهم وكثرة اﳌخالفﲔ ﳍم والعاصـﲔ ﳍـم" ،هـذه الصـفات إخـواﱐ
ليست هي سبب وصـفهم لغربـة فقـط ،يعـﲏ قـد توجـد هـذه الصـفات ،يكـون اﻹنسـان ﰲ
مكان ﻻ يطيعه الكثﲑ ،وﰲ مكان يقل اﳌستجيب له ،وﰲ مكان يكثر اﳌخـالف لـه ،وذكـر
مثل هذه الصفات ،لكن هذا ﻻ يكون غربة صحيحة.
ِ ﱠ
ﻷن ذاك الرج ــل ال ــذي ج ــاء إﱃ الن ــﱯ َ ﱠ
ـلم ﳏل ــوق الـ ـرأس ب ــﲔ عيني ــه أث ــر
ص ــلى ا ﱠُ َعلَْي ــه َو َس ـ َ
السجود ،يقول  :ﷴ اتق ﷲ واعدل).(1
هذا غريب ،وﻻ ما هو غريب؟ هذا غريب ﰲ زمن الصحابة ،ولذلك جاء بشيء ﱂ بـه بـه
صلى ا ﱠُ ََْ ِ ﱠ
أحد ،مر النﱯ َ ﱠ
وسلم لعدل .
عليه َ َ َ
وأ أشﲑ إﱃ ملحظ وأنه ينبغي أن ﻻ خذ هذه الصفات ونطبقها على أنفسنا دون النظر
إﱃ صحة ما ندعو إليه.
اﻹشكالية ﰲ بعض اﻷحيان ليست فر رفض الناس ﳌا تدعو ،اﻹشكالية بعض اﻷحيان أن
ما تدعو إليه غﲑ صحيح.واحد.
أو أن ما تدعو إليه ﻻ يقدم سلوب مناسب وصحيح.
و لتاﱄ ﻻ يسوغ لك اﻻستمرار على اﳋطأ ﲝجة أنك غريب  ،وﷲ هـذه طـوﰉ للغـر ء"،
هــؤﻻء الــذين يفجــرون ﰲ بــﻼد اﳌســلمﲔ هــؤﻻء يــرون أ ــم غــر ء ،ومــن يعصــيهم أكث ـر ﳑــن
يطيعهم ،وأ م قوم ُيصلحون ،يعﲏ يطبقون هذه اﻷوصاف على حاﳍم ،لكـن الكـﻼم لـيس
) (1أخرجه البخاري ) ،(3344ومسلم)
»«8
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ﰲ انطباق اﻷوصاف على حال الشخص ،إﳕا الكﻼم هل ما عندك صحيح أو ﻻ ،هل ما
تدعو إليه موافق ﳌا عليه النﱯ أو ﻻ.
فقد ﰐ إنسان يدعو إﱃ ضﻼلة ويكـون علـى هـذه اﻷوصـاف الـﱵ ذكرهـا النـﱯ َ
ص ﱠـلى ا ﱠُ
صلى ا ﱠُ ََْ ِ ﱠ
وسلم  ،وهذه ﻻ تدخله ﰲ قوله َ ﱠ
ََْ ِ ﱠ
وسلم »فطوﰉ للغر ء«.
عليه َ َ َ
عليه َ َ َ
وهذه إشكالية إﳕا نبهـت إليهـا ﻷن بعـض النـاس يلتـبس عنـده اﻷمـر ويظـن أن رد النـاس ﳌـا
يدعو إليه أن هذا تزكية له " ،طوﰉ للغر ء" ،وﷲ ما ﲰعوا.
طيب  .أخي أنت هل راجعت ما تدعو إليه هل هـو صـحيح أو ﻻ ،هـل راجعـت طريـق
عرضك للحق صحيح أو ﻻ.
هذه اﳌسائل ﻻبد من البحث فيها ،ﰒ إذا كان ما عندك حق مثـل الشـمس واضـح وصـريح
وﻻ التباس فيـه وﻻ اشـتباه ،وطرقـت كـل سـبيل مناسـب لتبليـغ اﳊـق ورفـض عنـد ذلـك أبشـر
"فطوﰉ للغر ء" ﻻ يضرك أن ﻻ يطيعك الناس.
وﳍــذا ﻻبــد مــن النظــر ﰲ اﳌضــمون الــذي يــدعو إليــه اﻹنســان ،النظــر إﱃ اﳌســلك واﳌــنهج
صـ ﱠـلى ا ﱠُ َعلَْيـ ِـه
الــذي ﳛملــه اﻹنســان حــﱴ يكــون حقيقــاً ــذه الصــفات الــﱵ ذكرهــا النــﱯ َ
ﱠ
وسلم ﰲ قوله»:فطوﰉ للغر ء«.
ََ َ
اﳌؤلف اﻵن يبﲔ لنا أقسام أهل الغربة ،يقول رﲪه ﷲ ":وهؤﻻء الغر ء قسمان:
أحدﳘا :من يصلح نفسه عند فساد الناس ،والثـاﱐ :مـن يصـلح مـا أفسـد النـاس مـن السـنة
وهو اﻷعلى القسمﲔ ،وهو أفضلهما.
وقــد خـ ﱠـرج الطـﱪاﱐ وغــﲑه ســناد فيــه نظـ ٌـر مــن حــديث أﰊ أمامــة عــن النــﱯ » :إن لكــل
شيء إقبـاﻻً وإد ًرا ،وإن مـن إقبـال هـذا الـدين مـا كنـتم عليـه مـن العمـى واﳉهالـة ومـا بعثـﲏ
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ﷲ بــه ،وإن مــن إقبــال هــذا الــدين أن تفقــه القبيلــة ســرها حــﱴ ﻻ يوجــد فيهــا إﻻ الفاســق
والفاسقان فهما مقهوران ذليﻼن ،إن تكلما ُقمعا وقهرا واضطهدا.
ﱠ
وإن مــن إد ر هــذا الــدين أن ﲡفـوا القبيلــة ســرها حــﱴ ﻻ يـُـرى فيهــا إﻻ الفقيــه والفقيهــان

فهمــا مقهــوران ذلــيﻼن ،إن تكلمــا فــأمرا ﳌعــروف و يــا عــن اﳌنكــر ُقمعــا وقهـرا واضــطهدا،
فهما مقهوران ذليﻼن ﻻ ﳚدان على ذلك أعوا ً وﻻ أنصا ًرا«).!(1
فوصــف ﰲ هــذا اﳊــديث اﳌــؤمن العــاﱂ لســنة الفقيــه ﰲ الــدين نــه ســيكون ﰲ آخــر الزمــان
عند فساده مقهوًرا ذليﻼً ﻻ ﳚد أعوا ً وﻻ أنصا ًرا".
هنا اﻵن أقسام الغر ء قسمان:
من ُيصلح نفسه عند فساد الناس ،وصـﻼح الـنفس ﲟـاذا إخـواﱐ؟ يكـون بصـﻼح البـاطن
والظاهر.
ﱠِ
ـذين قَـالُوا َربـﱡنَـا ا ﱠُ ﰒُﱠ
ن ﰐ ﲟا ﳝكنه وما يستطيعه من صﻼح قلبـه ،واسـتقامة عملـه ﴿ال َ
ـقاموا﴾).(2
ْ
استَ َ ُ
ـقاموا﴾ ،على الشريعة ما استطاعوا.
﴿ َربﱡَـنا ا ﱠُ﴾ ،قالوه بقلو م وبصحة عقائدهم ،و﴿ ْ
استَ َ ُ
هذا صﻼح اﻹنسان ﰲ نفسه ،أن يصلح قلبه وأن يصلح عمله ما استطاعه.
وصﻼح العمـل ن ﰐ ﲟـا يسـتطيع مـن الواجبـات  ،وﲟـا يقـدر عليـه مـن التكـاليف ،ويـﱰك
ـتكم عن ٍ
صلﱠى ا ﱠُ ََْ ِ ﱠ
شيء
وسلم » َِ َ
ما اه ﷲ تعاﱃ عنه حسب طاقته لقول النﱯ َ
عليه َ َ َ
فإذا ََْي ُ ُ ْ َ ْ َ ْ
ِ
َ ْ َِ ِ
تكم َِْ ٍ
استطعتم«).(3
ُ
مر َ ْفأتُوا ْمنهُ َما ْ َ َ ْ ُ ْ
فاجتنبوهَُ ،و َإذا ََأم ْرُ ُ ْ
) (1قال اﳍيثمي ﰲ ا مع )» :(262/7رواه الطﱪاﱐ وفيه علي بن يزيد وهو مﱰوك«.
) (2سورة فصلت.30:
) (3أخرجه البخاري ) ،(7288ومسلم).(1337
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السنة ،فهـو ﳚتهـد ﰲ إصـﻼح مـا أفسـده النـاس
اﳊال الثانية :أن ُيصلح ما أفسد الناس من ﱡ
صلى ا ﱠُ ََْ ِ ﱠ
من شريعة النﱯ َ ﱠ
وسلم .
عليه َ َ َ
والفساد هنا ﻻ يلزم الفساد اﻻعتقادي ،بل الفساد اﻻعتقادي والعملي.
فيُصلح ما أفسده الناس ﰲ العقائد ،ويصلح ما أفسده الناس أيضاً ﰲ اﻷعمال.
وما ذكره من حديث أﰊ أمامـة عنـد الطـﱪاﱐ ب ﱠـﲔ اﳌؤلـف رﲪـه ﷲ أن إسـناده فيـه نظـر وهـو
حديث ضعيف» ،إن لكل شيء إقباﻻً وإد ًرا ،وإن من إقبال هذا الدين ما كنـتم عليـه مـن
العمى واﳉهالة وما بعثﲏ ﷲ به« ،يعﲏ من اﳊق واﳍدى والنور» ،وإن من إقبال هذا الدين
أن تفقــه القبيلــة ســرها« ،إطــﻼق الفقــه علــى صــﻼح اﻷعمــال ،ولــيس اﳌقصــود لفقــه هنــا
ِ ﱠ
العلــم ،إﳕــا الفقــه هنــا هــو العمــل الصــحيح اﳌوافــق ﳌــا كــان عليــه النــﱯ َ ﱠ
ـلم،
صــلى ا ﱠُ َعلَْيــه َو َسـ َ
ولــذلك جع ـل ﰲ مقابــل الفقــه الفســق ،حيــث قــال»:أن تفقــه القبيلــة ســرها حــﱴ ﻻ يوجــد
فيها إﻻ الفاسق والفاسقان« ،وهذا يﱭ أن الفقه اﳌقصود به صﻼح العلم والعمل .
وهــذا غايــة الفقــه ،إﳕــا يطلــق علــى اﻹنســان أنــه فقيــه إذا كمــل علمــه وعملــه ،أمــا مــن كمــل
علمه دون عمله فهذا ليس فقيه ،وما علمه حجة عليه.
قــال":فوصــف ﰲ هــذا اﳊــديث اﳌــؤمن العــاﱂ لســنة الفقيــه ﰲ الــدين نــه ســيكون ﰲ آخــر
الزمان عند فساده مقهوًرا ذليﻼً ﻻ ﳚد أعوا ً وﻻ أنصا ًرا".
ضـا سـناد فيـه ضـعف عـن ابـن مسـعود عـن النـﱯ  ﰲ
ﰒ قال رﲪه ﷲ ":ﱠ
وخرج الطﱪاﱐ أي ً
حــديث طويــل ﰲ ذكــر أشـراط الســاعة قــال»:وإن مــن أشـراطها أن يكــون اﳌــؤمن ﰲ القبيلــة
أذل مـن النقـد«) ،(1والنقـد :هـم الغـنم الصــغار" ،والـذي يعـرف الغـنم الصـغار يعـرف أ ــا ﰲ
) (1أخرج ـ ــه الط ـ ــﱪاﱐ ﰲ "الكب ـ ــﲑ" )(228/10ح) ،(10556وﰲ "اﻷوس ـ ــط ")( 127/5ح) ،(4861وق ـ ــال
اﳍيثمي )" : (323/7فيه سيف بن مسكﲔ وهو ضعيف".
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القطيــع ذليلــة ،ﻻ ﲡــد ص ـراً وكــلﱞ يتعــرض ﳍــا ،وهــي أول مــن يصــيبه الــذئب إذا عــدا علــى
صلى ا ﱠُ ََْ ِ ﱠ
الغنم ،فهكذا وصف النﱯ َ ﱠ
وسلم حال اﳌؤمن ﰲ القبيلة ﰲ آخر الزمان.
عليه َ َ َ
ق ــال رﲪ ــه ﷲ ":وﰲ مس ــند اﻹم ــام أﲪ ــد) (1ع ــن عب ــادة ب ــن الص ــامت أن ــه ق ــال لرج ــل م ــن

أصـحابه» :يوشـك إن طالـت بـك اﳊيـاة أن تـرى الرجـل قـد قـرأ القـرآن علـى لســان ﷴ 

فأعاده وأبداه وأحل حﻼله وحرم حرامه ونزل عند منازله ﻻ ﳚوز فيكم إﻻ كما ﳚوز اﳊمار
اﳌيت«.
ومثله قول ابن مسعود » :ﰐ على الناس زمان يكون اﳌؤمن فيه أذل من اﻷمة«).(2
وإﳕا َذﱠل اﳌؤمن آخر الزمان لغربتـه بـﲔ أهـل الفسـاد مـن أهـل الشـبهات والشـهوات ،فكلهـم
يكرهه ويؤذيه ﳌخالفة طريقته لطريقتهم ،ومقصوده ﳌقصودهم ،ومباينته ﳌـا هـم عليـه" ،لكـن
ِ ﱠ
هــذا ﻻ يعــﲏ منافــاة مــا أخــﱪ بــه النــﱯ َ ﱠ
ـلم»:ﻻ تـزال طائفــة مــن أمــﱵ علــى
صــلى ا ﱠُ َعلَْيــه َو َسـ َ
اﳊق ظاهرين«) ،(3والظهور يقتضي القوة والعزة واﻻرتفاع.
فهذا الذل هو لنسبة لقبول القول ،ومضائه ﻻ لنسبة ﳊال الشخص وما يكون عليه من
ظهور قوله ،فـرق بـﲔ هـذا وذاك ،فهمـا وصـفات ﳊـالﲔ ﳐتلفـﲔ ،ولـيس ﻷمـرين ﳐتلفـﲔ ﰲ
ِ ﱠ
مــا يتعلــق بتمســكهم ﳊــق وقيــامهم بــه هــم كمــا قــال النــﱯ َ ﱠ
ـلم »ﻻ ت ـزال
صــلى ا ﱠُ َعلَْيــه َو َسـ َ
طائفة من أمﱵ على اﳊق ظاهري«.

) (1اﳌسند ).(126 ،125/4
) (2أخرجـ ـ ـ ــه نع ـ ـ ــيم ب ـ ـ ــن ﲪ ـ ـ ــاد )(188/1ح) ، (501وأخرجـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ــديث عل ـ ـ ــي
)(191/1ح) ، (516والديلمي ). (8672)(439/5
) (3تقدم ﲣرﳚه.
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الدروس – كشف الكربة  -الدرس الثالث --------------------

أما هذا الذل الذي جاءت به اﻷخبار ﰲ حال أهل اﻹﳝان ووصـف حـال أهـل الغربـة هـو
ﰲ عدم قبول ما جاءوا به  ،وعدم إقبال الناس علـى مـا جـاءوا بـه ومـا عملـوا بـه مـن اﳍـدى
واﳊق.
قــال  ":وﳌــا مــات داود الطــائي قــال ابــن ال ﱠسـ ـﱠماك» :إن داود نظــر بقلبــه إﱃ مــا بــﲔ يديــه
فأعشى بقلبه بصر العيون ،فكأنه ﱂ ينظر إﱃ ما أنتم إليه تنظرون وكأنكم ﻻ تنظرون إﱃ ما
إليــه ينظــر ،فــأنتم منــه تعجبــون ،وهــو مــنكم يعجــب ،اســتوحش مــنكم أنــه كــان حيًّــا وســط
اﳌوتى".
ومقصوده أنه نفذ ببصره من النظر إﱃ الدنيا وحاﳍا إﱃ اﻵخرة وما فيها من نعيم وما فيها
من عقاب.
وهذا هو النظر الذي ينفع اﻹنسان ويزكي اﻷعمـال ،ويصـلح بـه القلـب وتسـتقيم بـه اﳊـال،
أن ينفذ اﻹنسان ببصره من ساعته اﳊاضرة إﱃ داره اﻵخرة.
و لتــاﱄ فإنــه يعمــل لــدار يســتقبلها ﻻ يهمــه م ـا يصــيبه ﰲ هــذه الــدنيا ،وهــذا مــا أراده ابــن
السﱠماك ﰲ كﻼمـه عـن داود "إن داود نظـر بقلبـه إﱃ مـا بـﲔ يديـه" ،ﳑـا جـاءت بـه اﻷخبـار
ﱠ
مــن حــال اﻵخــرة" ،فأعشــى بقلبــه بصــر العيــون" ،بصــر قلبــه يشــﲑ إﱃ البصــﲑة الــﱵ ﻻ حــد
ِ
الﱵ ِﰲ ﱡ ُ ِ
ِﱠ
القلوب ﱠِ
الصدور﴾).(1
ـعمى ْ ُ ُ ُ
اﻷبصار َوَ ْ
ـعمى ْ َْ َ ُ
لكن تَ ْ َ
لقوة إدراكهاَ ﴿ ،فإ َا َﻻ تَ ْ َ
فالقلــب لــه عــﲔ ،هــذه العــﲔ تبصــر وتــرى ،وبقــدر قــوة بصــرها ورؤيتهــا ،بقــدر مــا تــدرك مــن
اﳊق ويستقيم العمل ،،نسأل ﷲ أن يرزقنا وإ كم قلو ً صرة.

) (1سورة اﳊج.46:
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