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ء املــذكورون يف هــذه األحاديــث، اـلـذي  :" قــال املؤـلـف رمحــه هللا وهــم يف آخــر الزمــان الغــر
ِيصــلحون إذا فســد النــاس، وهــم الــذين يصــلحون مــا أفســد النــاس مــن الســنة، وهــم اـلــذين  ُ ُ
ـم قلـوا، فـال يوجـد يف كـل قبيلـة مـنهم  َّيفرون بدينهم مـن الفـنت، وهـم النــزاع مـن القبائـل، أل ُ

ٌوجـــد يف بعـــض القباـئــل مـــنهم أحـــد كمـــا كـــان اـلــداخلون إىل إال الواحـــد واالثنـــان، وقـــد ال ي
ذا فسر األئمة هذا احلديث  .اإلسالم يف أول األمر كذلك، و

ًبدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ«:قال األوزاعي يف قوله  ً«. 
ََ أما إنه ما يذهب اإلسالم، ولكن يذهب أهل السنة حىت ما يبقى يف البلد منهم إال رجـل 

لغربـة ووصـف أهلهـا و ًاحد، وهلذا املعىن يوجد يف كالم السلف كثـريا مـدح السـنة ووصـفها 
  ".لقلة

ًووجـــه كـــون اإلســـالم يـبــدأ غريـبــا اآلن املؤـلــف رمحـــه هللا بعـــد أن ـفــرغ مـــن ذكـــر حـــال األمـــة، 
ًـبـدأ اإلســالم غريـبـا وســيعود غريـبـا كمــا ـبـدأ«ًوينتهــي غريـبـا  د ـنـه كــان يف األول العــدَّ، ـبـني »ً

 الفــنت، ـفـنت ظهــرتقلـيـل، والناصــر قلـيـل، وبعــد ذـلـك حصــل ظهــور اإلســالم، مث بعــد ذـلـك 
 .الشبهات والشهوات، فعاد احلال كما كان

ــا ليســت يف كــل مكــان ويف كــل ملؤـلـف غربــة نســبيةلكــن هــذه الغرـبـة اـلـيت ذكرهــا ا ، مبعــىن أ
 .زمان

بـل يبقـى طائفـة وفرقـة متمـيـزين ، يا كلهـا، مبعـىن أنـه ال يـزول احلـقفـال تطلـق الغربـة علـى الـدن
م،  حلق وعاملني به ، يظهرون يف زمان وتقوى شوكتهم ويقلون يف زمان، ويضعف سـلطا

ََّصلى ا عليه وسلم ًلكن ال يزال هذا الدين ظاهرا كما قال النيب ََّ َ ِ ََْ َُّ ال تزال طائفة من أمـيت «:َ
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يت أمـــر هللا وهـــم عـلــى عـلــى احلـــق ظـــاهرين ال يضـــرهم ـمــن خـــذهلم وال مـــن خـــالفهم، حـــ ىت 
 .)1(»ذلك

ًمث بعد هذا البيان لكون اإلسالم بدأ غريبا، وكشف كيف عاد غريبا كما  يف حاله أول  كانً
 .األمر 
ء اـملـذكورون يف هـذه األحادـيـث:"قـال  م، وـهـي ـمـا "وـهـم يف آـخـر الزـمـان الغــر ، ذـكـر ـصـفا
 :ه قبلاعلمن

 .صلحون إذا فسد الناسُ الذين ي-1
 .صلحون ما أفسد الناس من السنةُلذين ي وهم ا-2
 . وهم الذين يفرون بدينهم من الفنت-3
فــال يوجــد يف كــل قبيلــة مــنهم إال الواحــد   "هَّ وهــم النــزاع مــن القبائــل، وبــني ذلــك بقولــ-4

ٌواالثنان، وقد ال يوجد يف بعض القبائل منهم أحد كما كان الداخلون إىل اإلسـالم يف أول 
 ".األمر كذلك

ء يف آخر الزمانً:إذا  . ذكر املؤلف أربع صفات للغر
ا يف رسالته رمحه هللا ت اليت قدم   .َّوهذه الصفات مستفادة من جمموع الروا

ــذا فســر األئمــة هــذا احلــديث:"مث بعــد ذلــك يقــول ــذه املعــاين فســر األئمــة هــذا "و َّ، أي 
 .احلديث

إن غربــة اإلســالم يف آخــره هــي : ، واآلن قــالاآلن ينقــل مــا يعــزز مــا ذهــب إليــه مــن الــرأي
قال :"ًبكثرة الفنت، فنت الشبهات والشهوات، ينقل عن العلماء شيئا يؤكد هذا املعىن فيقول

ذا فسر األئمة هذا احلديث:"، وهذا تعزيز لقوله "األوزاعي  ".و

                              
 .تقدم خترجيه )1(
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ثـر  من األئمة ذكر يف تفسري احلديث على حنو ما ذكر من أن غربة اإلسـالم يف آخـره هـو 
ـبــدأ اإلســـالم «:ـقــال األوزاعـــي يف قوـلــه :"لـنــاس بفـــنت الشـــبهات والشـــهوات، قـــالر اأكـثــ

،  يعـــين ال يرتفـــع اإلســـالم "ََ أمـــا إنـــه مـــا يـــذهب اإلســـالم،»ً غريبـــا كمـــا بـــدأًغريبـــا وســـيعود
ً، وال يغيـــب امســـه، اآلن املســـلمون ربـــع العـــامل تقريبـــا أو ثلـــث العـــامل علـــى اخـــتالف لكليـــة

 .اإلحصاءات
لنظر إىل هذه الكثرة ؟ ال ليل أو كثريقهذا عدد  ليس غربـة فاإلسـالم مل ، ؟ هل هذا غربة 

ق، وهو ظاهر من حيث أتباعه كثرة ووفرة  .ٍيذهب، امسه 
ََّصـلى ا عليـه وسـلم ، وهـم الـذين يلتزمـون مـا كـان عليـه النـيب"ولكن يـذهب أهـل السـنة" ََّ َ ِ ََْ َُّ َ ،

ًوما كان عليه أصحابه عقدا وعمال، و  .هذا أمر مهم يغفل عنه كثري من الناسً
ََّصـلى ا عليـه وسـلم العمل يلزمون ما كان عليه النيب ََّ َ ِ ََْ َُّ يف العقيـدة ويف العمـل، ً وعمـال ًعقـدا َ

م قلة، أندر من النادر  .وهؤالء ال شك أ
 ولكن يذهب أهل السنة حىت ما يبقى يف البلد منهم إال رجل واحد، وهلذا:"يقول رمحه هللا

لقل لغربة ووصف أهلها  ّاملعىن يوجد يف كالم السلف كثريا مدح السنة ووصفها  ، يذكر "ةً
، مـــن هـــو احلســـن؟ "يقـــول ألصـــحابهفكـــان احلســـن رمحـــه هللا تعـــاىل :"ًمثـــاال لـــذلك فيقـــول 

 .احلسن البصري
 .يف أي زمان عاش؟ يف زمن التابعني، وهو ممن أدرك الصحابة 

ُْخـــري «، وهـــذا يف خـــري القـــرون، "فـــإنكم مـــن أـقــل الـنــاسَّة ترفقـــوا رمحكـــم هللا  أهـــل الســـن " َ
ِْالنَّاس قـرين َ م،ِ َُْ مث الذين يـلو َُ َ ِ َّ م َُّ مث،َّ َُْ الذين يـلو َُ َ ِ َّ«)1(. 

                              
 ).2533(، ومسلم )2652(أخرجه البخاري  )1(
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ــذا احلجــم، وهــذه القـلـة ــم قليـلـون يف كــل زمــان ،ـفـإذا كــان يف القــرون املفضــلة   ـفـال شــك أ
 .ومكان 

لـيس شـيء أغـرب مـن السـنة، وأغـرب منهـا مـن «: وقـال يـونس بـن عبيـد :"مث قال رمحـه هللا
لســنة فعرفهــا غريـبـا، وأـغـرب مـنـه ـمـن «: وروي عـنـه أـنـه ـقـال. »يعرفهـا ًأـصـبح ـمـن إذا عـرف 
 .»!يعرفها

ء«: وعن سفيان الثوري قال م غر هل السنة فإ  .»استوصوا 
لـســنة ليهـــا ـهــو وأصـــحابه؛ الـســاملة مـــن  اـلــيت ـكــان عطريقـــة الـنــيب : وـمــراد ـهــؤالء األئـمــة 

 ."الشبهات والشهوات
نة ُّكثـري مـن النـاس يف عصـر يتصـور أن السـ، "السـاملة مـن الشـبهات والشـهوات"وهذا مهم 

تقتصر فقط على جانب االعتقاد دون جانب العمل، وهذا غلط، فهناك غربة يف االعتقاد 
 .غربة يف العملهناك و

ََّصــلى ا علـيـه وســلم ه عمــل الـنـيبَّـفـإذا ـقـل عـمـل الـنـاس عمــا كــان علـيـ ََّ َ ِ ََْ َُّ وـمـا كــان علـيـه عمــل  َ
 .أصحابه فهذا نوع من الغربة العملية

ََّصلى ا عليه وسلم وإذا اختلط على الناس عقدهم وخرجوا عما كان عليه النيب ََّ َ ِ ََْ َُّ وأصحابه  َ
 .من صفاء االعتقاد وسالمة اإلميان فإنه نوع آخر من الغربة

 .، وسيعزز هذا بشيء من النقل بعد قليلالعمل تكون يف االعتقاد وتكون يف فالغربة
أهــل الـسـنة ـمـن عــرف ـمـا ـيـدخل يف «:وهلــذا ـكـان الفـضـيل ـبـن عـيـاض يقــول:"يـقـول رمحــه هللا

لعـمــل، يعـــين اـلــذي ، و"»بطـنــه مـــن حـــالل العتقـــاد أو العمـــل؟ تتعـلــق  هـــذه كلمـــة تتعـلــق 
له مثل هذا املعىن؟، ومتوقى أكل احلرام هو من أهل السنةي يت يف   ن 
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هلـا هـذا املعـىن، ال ينظـر إىل مسـألة املسـلك والعمـل و ـاأكثر الناس يغيب عـن   ممـا حيكـم أ
 .به على اإلنسان هل هو من أهل السنة أو ال

َـصـلى ا علـيـه وـسـلم ألن النـيب َّ ََّ َ ِ ََْ َُّ ، )1(»ـمـن كـان عـلـى مـثـل ـمـا أ علـيـه الـيـوم وأـصـحايب«:ـقـال َ
ََّصــلى ا عليــه وســلم والـنـيب ََّ َ ِ ََْ َُّ عقـيـدة عـلـى كــان عـلـى عقـيـدة وعمــل، أو عـلـى عقـيـدة فقــط؟  َ
 .وعمل

َُالذين آمنوا ﴿ َ ِ ِوعملوا الصاحلات﴿، هذا عقيدة ﴾َّ َِ َّ ُ ِ َ َ﴾)2(. 
فالبــد مــن اجلمــع بــني األمــرين، وبــه يتحقــق لإلنســان النجــاة والســالمة ، وهلــذا انظــر هلــذه 

ا تبني أن أهل السالكلمة من عياض رمحه هللا ئـك الـذين يبينـون العقائـد نة ليسوا هـم أولُّ فإ
ً، ـبـل الـبـد أن ينضــاف إىل هــذا أن يكــون العمــل أيضــا عـلـى منهــاج النـبـوة، عـلـى الصــحيحة
ََّصلى ا عليه وسلم طريق النيب ََّ َ ِ ََْ َُّ َ. 

ذا الــذين يـســرفون عـلــى ، وعـلــى هـــ"أهــل الســـنة مــن ـعــرف ـمــا يــدخل يف بطـنــه ـمــن حــالل"
ملشــتبهات وأكــل احملرمــات نة يف مســلكهم بقــدر ُّ، هــؤالء يــنقص مــن وصــف الســأنفســهم 

ََّصلى ا عليه وسلم خروجهم عما كان عليه النيب ََّ َ ِ ََْ َُّ  .النقاء يف مكسبه ومالهمن  َ
 وذلك ألن أكـل احلـالل مـن أعظـم خصـال السـنة الـيت كـان عليهـا النـيب :"قال رمحه هللا 

 .وأصحابه
َ عرف كثري من العلماء املتأخرين من أهل احلديث وغريهم السنة عبارة عما سلم مث صار يف ِ َ

، ومالئكـتــه، وكتـبــه، ورســـله،  ًمـــن الشـــبهات يف االعتقـــادات خاصـــة يف مســـائل اإلميـــان 
 .وكذلك يف مسائل القدر، وفضائل الصحابة. واليوم اآلخر

                              
 .تقدم خترجيه )1(
 .25:سورة البقرة )2(
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 ".نةُّوصنفوا يف هذا العلم تصانيف ومسوها كتب الس
العتقـاد، هـو أن العلمـاء مصدر اا بيان هذ إلشكال يف فهم بعض الناس أن السنة ختـتص 

ًاصطلحوا على إطالق السنة على العقائـد، فـأورث هـذا نوعـا مـن االشـتباه حـىت ظـن بعـض 
لعمل  .الناس أن السنة ال صلة هلا 

سـم السـنة؛ ألن خطـره عظـيم واملخـا:"يقول رمحه هللا  لف فيـه علـى وإمنا خصـوا هـذا العلـم 
 !شفا هلكة

وأما السنة الكاملة فهي الطريق السـاملة مـن الشـبهات والشـهوات كمـا قـال احلسـن، ويـونس 
 .بن عبيد، وسفيان والفضيل، وغريهم

لغربة يف آخر الزمان لقلتهم وغربتهم فيه؛ وهلـذا ورد يف بعـض الـرو ت ُوهلذا وصف أهلها  ا
ء قليـل يف قـوم سـوء كثـري، مـن يعصـيهم أكثـر ممـن ٌقـوم صـاحلون «:كما سبق يف تفسري الغـر

 .»يطيعهم
ويف هـــذا إشـــارة إىل قـلــة عـــددهم وقـلــة املســـتجيبني هلـــم والقـــابلني مـــنهم وكـثــرة املخـــالفني هلـــم 
والعاصــني هلــم؛ وهلــذا جــاء يف أحاديــث متعــددة مــدح املتمســك بدينــه يف آخــر الزمــان وأنــه 

ـكالقابض على اجلمر، وأن للعامل منهم أجر مخسني  ًم ال جيـدون أعـوا يف ممن قـبلهم، أل
 ".)1(اخلري

املؤلف رمحه هللا للغربة، هي أوصاف حالية لكـن ينبغـي أن يعلـم  ذكرها هذه األوصاف اليت
 يف أهـل الغربـة الـيت جـاء الثنـاء علـى أهلهـاأن هذا احلال قد حيصـل لإلنسـان وال يكـون مـن 

ء«قوله   . »فطوىب للغر

                              
 ).4014(، وابن ماجه )3060(رتمذي ، وال)4341(أخرج أبو داود  (1)



 --------------------  درس الثالث ال-كشف الكربة   –الدروس 

 www.almosleh.com 
 

»8« 

لغرـبـة يف آـخـر الزـمـان لقـلـتهمُوـهلـذا وصــف أهلهــ :"يـقـول   مــن أوصــافهم احلقيقـيـة ، وهــذه"ا 
ءوغربتهم فيه؛ وهلذا ورد يف بعض الر" ت كما سبق يف تفسري الغـر ٌقـوم صـاحلون قليـل «:وا

ويف هــذا إشــارة إىل قـلـة عــددهم وقـلـة ، »ـثـري، مــن يعصــيهم أكـثـر ممــن يطــيعهميف ـقـوم ســوء ك
، هـذه الصـفات  إخـواين "ملخالفني هلم والعاصـني هلـماملستجيبني هلم والقابلني منهم وكثرة ا

لغربـة فقـط،  يعـين قـد توجـد هـذه الصـفات، يكـون اإلنسـان يف ليست هي سبب وصـفهم 
مكان ال يطيعه الكثري، ويف مكان يقل املستجيب له، ويف مكان يكثر املخـالف لـه، وذكـر 

 .مثل هذه الصفات، لكن هذا ال يكون غربة صحيحة
ََّصـــلى ا عليـــه وســـلم ذاك الرجـــل الـــذي جـــاء إىل النـــيبألن  ََّ َ ِ ََْ َُّ حملـــوق الـــرأس بـــني عينيـــه أثـــر  َ

 .)1( دمحم اتق هللا واعدل: ، يقول السجود
 بـه بـههذا غريب، وال ما هو غريب؟ هذا غريب يف زمن الصحابة، ولذلك جاء بشيء مل 

مر النيب ََّصلى ا عليه وسلم أحد،  ََّ َ ِ ََْ َُّ لعدل  َ  . 
خذ هذه الصفات ونطبقها على أنفسنا دون النظر  وأ أشري إىل ملحظ وأنه ينبغي أن ال 

 .إىل صحة ما ندعو إليه
، اإلشكالية بعض األحيان أن حيان ليست فر رفض الناس ملا تدعواإلشكالية يف بعض األ

 .واحد.ما تدعو إليه غري صحيح
 .صحيحناسب ومسلوب ال يقدم أو أن ما تدعو إليه 

لتايل ال يس ءى اخلطأ حبجة أنك غريب ، وهللا  هـذه غ لك االستمرار علوو ، "طـوىب للغـر
ء، ومــن يعصــيهم أكثــيــرون  يف بــالد املســلمني هــؤالء يفجــرونهــؤالء الــذين  ــم غــر ر ممــن أ

م قوم يصلحون ، يعين يطبقون هذه األوصاف على حاهلم، لكـن الكـالم لـيس ُيطيعهم، وأ

                              
 ).1064 (، ومسلم)3344(أخرجه البخاري  )1(
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باق األوصاف على حال الشخص، إمنا الكالم هل ما عندك صحيح أو ال، هل ما يف انط
 .لنيب أو ال ملا عليه اتدعو إليه موافق

يت إنسان يدعو إىل ضاللة ويكـون علـى هـذه األوصـاف الـيت ذكرهـا النـيب  َُّصـلى ا  فقد  َّ َ
ََّعليه وسلم َ َ ِ ََِْصلى ا عليه ، وهذه ال تدخله يف قوله ََْ َُّ ََّ وسلمََّ َ ء« َ  .»فطوىب للغر

وهذه إشكالية إمنا نبهـت إليهـا ألن بعـض النـاس يلتـبس عنـده األمـر ويظـن أن رد النـاس ملـا 
ء" يدعو إليه أن هذا تزكية له،   .، وهللا ما مسعوا"طوىب للغر

يه هل هـو صـحيح أو ال، هـل راجعـت طريـق هل راجعت ما تدعو إلأنت  أخي . يب ط
 .أو العرضك للحق صحيح 

ملسائل البد من البحث فيها، مث إذا كان ما عندك حق مثـل الشـمس واضـح وصـريح  اهذه
عنـد ذلـك أبشـر وال التباس فيـه وال اشـتباه، وطرقـت كـل سـبيل مناسـب لتبليـغ احلـق ورفـض 

ء"  .ال يضرك أن ال يطيعك الناس" فطوىب للغر
 النظـــر إىل املـســلك واـملــنهج وهلــذا الـبــد ـمــن النـظــر يف املضـــمون اـلــذي يــدعو إلـيــه اإلنســـان،

ــذه الصــفات الــيت ذكرهــا النــيبًالــذي حيملــه اإلنســان حــىت يكــون حقيقــا ِصــلى ا عليــه    ََْ َُّ َّ َ
ََّوسلم َ ء«:يف قوله َ  .»فطوىب للغر

ء قسمان:"املؤلف اآلن يبني لنا أقسام أهل الغربة، يقول رمحه هللا   :وهؤالء الغر
مـن يصـلح مـا أفسـد النـاس مـن السـنة :  الناس، والثـاينمن يصلح نفسه عند فساد: أحدمها

 .وهو األعلى القسمني، وهو أفضلهما
ســناد فـيـه نظــر مــن حــديث أيب أمامــة عــن الـنـيب  ٌوـقـد خــرج الطــرباين وغــريه  َّ :» إن لكــل

را، وإن مـن إقبـال هـذا الـدين مـا كنـتم عليـه مـن العمـى واجلهالـة ومـا بعثـين  ًشيء إقبـاال وإد ً
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ســرها حــىت ال يوجــد فيهــا إال الفاســق هللا بــه، و إن مــن إقبــال هــذا الــدين أن تفقــه القبيلــة 
 .ُن، إن تكلما قمعا وقهرا واضطهداوالفاسقان فهما مقهوران ذليال

ســرها حــىت ال ـيـرى فيهــا إال الفقـيـه والفقيهــان  ر هــذا اـلـدين أن جتفــوا القبيـلـة  ُ وإن مــن إد َّ
يــا عــن املنكــر قمعــا وقهــرا واضــطهدا، فهمــا مقهــوران ذلــيالن، إن تكلمــا فــأمر ملعــروف و ُا 

ًفهما مقهوران ذليالن ال جيدان على ذلك أعوا وال أنصارا ً«)1(.! 
ـنـه ســيكون يف آـخـر الزمــان  لـسـنة الفقـيـه يف اـلـدين  فوصــف يف ـهـذا احلــديث اـملـؤمن العــامل 

ًعند فساده مقهورا ذليال ال جيد أعوا وال أنصارا ًً ً". 
ء قسمانهنا اآلن أ  :قسام الغر

؟ يكـون بصـالح البـاطن ُمن يصلح نفسه عند فساد الناس، وصـالح الـنفس مبـاذا  إخـواين
 .والظاهر

يت مبا ميكنه وما يستطيعه من صالح قلبـه، واسـتقامة عملـه  ن  ُالـذين قـالوا ﴿  َ َ ِ َُّربـنـا ا مث َّ َُّ ََُّ
ُاستـقاموا َ َ ْ﴾)2(. 

َُّربـنا ا﴿ ُ استـقاموا﴿م وبصحة عقائدهم، وبقلوقالوه ، ﴾ََُّ َ َ  .، على الشريعة ما استطاعوا﴾ْ
 .هذا صالح اإلنسان يف نفسه، أن يصلح قلبه وأن يصلح عمله ما استطاعه

يت مبـا يسـتطيع مـن الواجبـات ، ومبـا يقـدر عليـه مـن التكـاليف، ويـرتك  ن  وصالح العمـل 
اه هللا تعاىل عنه حسب طاقته لقول النيب ََّى ا عليه وسلمََّصل ما  َ َ ِ ََْ يـتكم عن شيء « َُّ ٍفإذا 

ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َْ َ َ َِ
ُفاجتنبوه َُِ ْ مر فأتوا منه ما استطعتم،َ ْ وإذا أمرتكم  ْ ُْ ََْ ْ َُ َْ ِ ُ َُْ ٍ َْ َِ ُ َ َِ«)3(. 

                              
مع  (1)  .»رواه الطرباين وفيه علي بن يزيد وهو مرتوك«): 7/262(قال اهليثمي يف ا

 .30:سورة فصلت )2(
 ).1337(، ومسلم)7288(أخرجه البخاري  )3(
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ُّ أن يصلح ما أفسد الناس من الس:احلال الثانية نة، فهـو جيتهـد يف إصـالح مـا أفسـده النـاس ُ
َُّصلى ا من شريعة النيب َ عليه وسلمََّ َّ َ َ ِ ََْ . 

 .والفساد هنا ال يلزم الفساد االعتقادي، بل الفساد االعتقادي والعملي
 .ًصلح ما أفسده الناس يف العقائد، ويصلح ما أفسده الناس أيضا يف األعمالُفي

َّوما ذكره من حديث أيب أمامـة عنـد الطـرباين بـني املؤلـف رمحـه هللا أن إسـناده فيـه نظـر وهـو 
را، وإن من إقبال هذا الدين ما كنـتم عليـه مـن « ضعيف، حديث ًإن لكل شيء إقباال وإد ً

وإن من إقبال هذا الدين «، يعين من احلق واهلدى والنور، »العمى واجلهالة وما بعثين هللا به
ســرها لفقــه هـنـا »أن تفقــه القبيـلـة  ، إطــالق الفقــه عـلـى صــالح األعمــال، وـلـيس املقصــود 

ََّصــلى ا علـيـه وســلم لـنـيبقــه هـنـا هــو العمــل الصــحيح املواـفـق ـملـا كــان علـيـه افالعـلـم، إمنــا ال ََّ َ ِ ََْ َُّ َ ،
ســرها حــىت ال يوجــد «:ل يف مقاـبـل الفقــه الفســق، حـيـث قــالوـلـذلك جعــ أن تفقــه القبيـلـة 

 .، وهذا ينب أن الفقه املقصود به صالح العلم والعمل »فيها إال الفاسق والفاسقان
إمنــا يطلــق علــى اإلنســان أنــه فقيــه إذا كمــل علمــه وعملــه، أمــا مــن كمــل وهــذا غايــة الفقــه، 

 .علمه دون عمله فهذا ليس فقيه، وما علمه حجة عليه
نــه ســيكون يف آخــر ":قــال لســنة الفقيــه يف الــدين  فوصــف يف هــذا احلــديث املــؤمن العــامل 

ًالزمان عند فساده مقهورا ذليال ال جيد أعوا وال أنصارا ًً ً." 
سـناد فيـه ضـعف عـن ابـن مسـعود عـن النـيب :" رمحه هللامث قال ًوخرج الطرباين أيضـا  َّ يف 
املــؤمن يف القبيـلـة وإن مــن أشــراطها أن يكــون «:ث طوـيـل يف ذكــر أشــراط الســاعة قــالحــدي

ــا يف "هـم الغـنم الصــغار:  والنقـد،)1(»أذل مـن النقـد ، والـذي يعـرف الغـنم الصـغار يعـرف أ

                              
ـــــرب )1( ـــــري"  يفاينأخرجــــــه الطـ ـــــط " يف، و)10556(ح)10/228 ("الكبـ ــــال ، و)4861(ح) 5/127("األوسـ قــ

 ."فيه سيف بن مسكني وهو ضعيف") : 7/323 (ياهليثم
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ٌّصــرا وكــلالقطيــع ذليلــة، ال جتــد   يتعــرض هلــا، وهــي أول مــن يصــيبه الــذئب إذا عــدا علــى ً
ََّصلى ا عليه وسلم الغنم، فهكذا وصف النيب ََّ َ ِ ََْ َُّ  .حال املؤمن يف القبيلة يف آخر الزمان َ

 عـــن عبـــادة بـــن الصـــامت أنـــه قـــال لرجـــل مـــن )1( مســـند اإلمـــام أمحـــدويف:"قـــال رمحـــه هللا 
 ة أن تـرى الرجـل قـد قـرأ القـرآن علـى لـسـان دمحم يوشـك إن طالـت بـك احليـا«: أصـحابه

 احلمار زو فيكم إال كما جيزووحرم حرامه ونزل عند منازله ال جيفأعاده وأبداه وأحل حالله 
 .»امليت

 .)2(»يت على الناس زمان يكون املؤمن فيه أذل من األمة«:  ومثله قول ابن مسعود
أهـل الفسـاد مـن أهـل الشـبهات والشـهوات، فكلهـم  املؤمن آخر الزمان لغربتـه بـني َّلَوإمنا ذ

، لكـن "يكرهه ويؤذيه ملخالفة طريقته لطريقتهم، ومقصوده ملقصودهم، ومباينته ملـا هـم عليـه
ََّصــلى ا علـيـه وســلم هــذا ال يعــين منافــاة مــا أخــرب ـبـه الـنـيب ََّ َ ِ ََْ َُّ ال ـتـزال طائفــة مــن أمــيت عـلـى «:َ

 .وة والعزة واالرتفاع، والظهور يقتضي الق)3(»احلق ظاهرين
لنسبة حلال الشخص وما يكون عليه من مضائه اللنسبة لقبول القول، وهو فهذا الذل   

ظهور قوله، فـرق بـني هـذا وذاك، فهمـا وصـفات حلـالني خمتلفـني، ولـيس ألمـرين خمتلفـني يف 
حلــق وقيــامهم بــه هــم كمــا قــال النــيب َصــلى ا عليــه و مــا يتعلــق بتمســكهم  ِ ََْ َُّ َّ َســلمَ َّ زال تــال « َ

 .»طائفة من أميت على احلق ظاهري

                              
 ).126، 4/125(املسند  (1)

ــــــه ) 2( ـــــاد أخرجـــ ـــ ــــن محـ ـــــ ـــــيم ب ـــــاد يف ) 501(ح)1/188(نعــــ ـــ ــــي  هنـ ـــــ ـــــديث عل ــــــن حــــ ــــه مـــ ـــ ــــنت"، وأخرـجــ ـــ  "الفـــ
 ) .8672)(5/439 (ي، والديلم) 516(ح)1/191(
 .تقدم خترجيه )3(
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 أما هذا الذل الذي جاءت به األخبار يف حال أهل اإلميان ووصـف حـال أهـل الغربـة هـو 
يف عدم قبول ما جاءوا به ، وعدم إقبال الناس علـى مـا جـاءوا بـه ومـا عملـوا بـه مـن اهلـدى 

 .واحلق
إن داود نظـــر بقلـبــه إىل مـــا ـبــني يدـيــه «: اكَّمَّوـملــا مـــات داود الطـــائي ـقــال اـبــن الســـ :"ـقــال 

فأعشى بقلبه بصر العيون، فكأنه مل ينظر إىل ما أنتم إليه تنظرون وكأنكم ال تنظرون إىل ما 
ًإليــه ينظــر، فــأنتم منــه تعجبــون، وهــو مــنكم يعجــب، اســتوحش مــنكم أنــه كــان حيــا وســط  ّ

 ."املوتى
 فيها من نعيم وما فيها هلا إىل اآلخرة وما الدنيا وحا النظر إىل ومقصوده أنه نفذ ببصره من

 .من عقاب
، ويصـلح بـه القلـب وتسـتقيم بـه احلـال، الذي ينفع اإلنسان ويزكي األعمـالوهذا هو النظر 

 .أن ينفذ اإلنسان ببصره من ساعته احلاضرة إىل داره اآلخرة
لتــايل فإنــه يعمــل لــدار يســتقبلها ال يهمــه مــ مــا أراده ابــن ، وهــذا ا يصــيبه يف هــذه الــدنياو

، ممـا جـاءت بـه األخبـار "إن داود نظـر بقلبـه إىل مـا بـني يديـه"اك يف كالمـه عـن داود َّمَّالس
حــد  ، بصــر قلبــه يشــري إىل البصــرية الــيت ال"فأعشــى بقلبــه بصــر العـيـون"مــن حــال اآلخــرة، 

ا ال تـعمى  ﴿، لقوة إدراكها َفإ ْ َ َ ََّ ُاألبصار ولكن تـعمى القلوب َِ ُُ ْ َ َْ َ ْ ِ َ ُ َ َْ ِاليت يف الصدورْ ِ َُّ ُّ ِ﴾)1(. 
ر مــا ـتـدرك مــن ، وبقــدر ـقـوة بصــرها ورؤيتهــا، بقــدقـلـب ـلـه عــني، هــذه العــني تبصــر وـتـرىفال

صرةاحلق ويستقيم العمل،،  كم قلو   .ًنسأل هللا أن يرزقنا وإ
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