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احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له احلـق املـبني،                    
وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ومصطفاه األمني صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الطيبني الطـاهرين                

  :أما بعد  .وسلم تسليماً كثرياً
  

اعدا حديث صحيح أخرجه مسلم يف صحيحه عن حذيفة بن اليمان           فالكلمة اليت أوجهها إىل أبنائي ق     
تعرض الفنت على القلوب عرض احلصري عـوداً        «:  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       ،رضي اهللا عنه  

عوداً فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأميا قلب أُشرِبها نكت فيه نكتة سوداء، حىت تعـود       
  اً ال              على قلبني؛ أبيضيخجمثل الصفا ال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض، وآخر كالكوز م 

  . »يعرف معروفاً وال ينكر منكراً إال ما أُشرِب من هواه
  

أصول السنة ؛ وذلك ملا تضمنه من التحذير من الفنت وعاقبتها على الناس،             هذا احلديث أصل عظيم من      
ما كَانَ اللَّه ليذَر الْمؤمنِني علَى ما أَنتم علَيه حتـى           ﴿: ق جل ثناؤه  فالفنت واقعة وال بد، كما قال احل      

اآليـة ، وقد قضى اهللا سبحانه وتعاىل وهواحلكيم         ...]179: آل عمران  [﴾يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ   
ة يف األرض وال يف الـسمـاء    العليم اللطيف اخلبري الذي ال يعزب عنه من حال هذا الكون مثقـالُ ذر             

   .قضى أنه سيحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينـة 
  

  :واخلالصة أن هذا احلديث تضمن شيئني
  
تعرض الفـنت  «  :إليهوقوع الفنت بشكل تتقبله كثري من النفوس، وتطمأن إليه، وتركن          ::::حدهماحدهماحدهماحدهماأأأأ

 الفنت اليت تعصف بالناس عصفاً وتحيـر         وهذا تنبيه إىل أنّ    ،»على القلوب عرض احلصري عوداً عوداً     
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الكثري يف أمره ويصبح األمر خمتلطاً على الناس إال من رحم اهللا، تنبيه إىل أن ذلك يكون بالعرض احملبوك                   
 كان ذلكم العرض من قبيل شياطني اجلن أو شياطني األنس أو من كليهما، وهللا               اً، وسواء املُزين املُزخرف 

مها وجهلها من جهلها لكن الذي يظهر لنا والعلم عند اهللا كمـا             لمها من ع  لكمة الباهرة ع  يف ذلك احل  
ما كَانَ اللَّه ليذَر الْمؤمنِني علَى ما أَنتم علَيه حتى          ﴿أسلفت يف اآلية أو كما أسلفته من اآلية الكرميـة          

ختبار ـذه   خى ال يتميز أحد عن أحد وإمنا اإل       ألمن والسعة والر  فأحوال ا ،   ﴾يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ   
الفنت اليت ال يثبت أمامها إال من أهلمه اهللا رشده وهداه وأتاه سداده وتقواه فهو إن تكلم تكلم عن علم                    

قد كفاه  وبصرية ودراية، وإن سكت فقد حفظ عليه عرضه ودينه وسلك سبيالً من سبل النجاة ألن اهللا                 
وإِذَا جاَءهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو          ﴿:  هم أوىل منه يف هذه األمور كما قال تعاىل         مبن

ـ                  يكُم ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَوال فَـضلُ اللَّـه علَ
، جاء يف سبب نزول هذه اآلية أنه أُشيع يف الناس أن            ]83: النساء[ ﴾ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليالً    

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلق نسائه فجاء عمر رضي اهللا عنه ودخل على ابنته حفصة فوجـدها                   
أمـا  : ديث معها فأغلظت له وقالت يا عمر       احل ميع فأراد تبكي مث ذهب إىل أم سلمة رضي اهللا عن اجل         

كفى يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعظ نسائه حىت تأيت أنت ؟ وكان قريبأ منها بينه وبينها قرابة      
من جهة أمه فهو عدوِي رضي اهللا عنه وأمه خمزومية جتتمع مع أم سلمة يف أحد األجداد من بين خمـزوم              

أنا من الذين يستنبطونه، فسأل النيب صـلى اهللا عليـه           : يت قَدمتها آنفا فقال رضي اهللا عنه      فرتلت اآلية ال  
  .ال : وسلم أطلقت نساءك ؟ فقال 

   
وهذه النتيجة ظاهرة صرحية من لفظ      : نتيجة هذه الفنت اليت جعلها اهللا اختباراً وابتالءً        ::::لشيء الثاني لشيء الثاني لشيء الثاني لشيء الثاني اااا

  :احلديث وذلك أن الناس ينقسمون قسمني 
  . انساق ورائهـا : وقسم أُشرِا .قسم من اهللا عزوجل عليه بالنجاة والسالمة فاستنكر الفنت ونفر منها       

هللا عزوجل ويف علـم اهللا      ختبار يف علم ا   ، نجى من اإل    أثابه اهللا سبحانه وتعاىل بأنه ال تضره فتنة        :فاألول
  .أنه ناجٍ

 ال يعرف   )املكبوب على وجهه على فوهته منكَّس        ( أصبح من ولَعه بالفنت كالكوز جمخي        :واآلخر
  . معروفاً وال ينكر منكراً إال ما أُشرِب من هواه وهذا القسم هالك 
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: والسؤال يا بنِي الذي أرى طرحه هنا وأرى إن شاء اهللا أن يف اجلواب عليه العالج، فالـسؤال هـو               
 ما سبيل النجاة الذي يسلكه املسلم حىت      كيف يصنع املسلم حيال الفنت حىت ال تضره الفنت بعد ، أو           

  يسلم من الفنت ؟
أنا يف احلقيقة ظهر يل مبا أدركته من نصوص الشارع أمور أضعها أمامكم يا بنِي وأنـتم وهللا احلمـد    

  : طالب علمٍ تدركون ما ندرك وتعرفون متاماً ما نرمي إليه 
  

ك فقه العقيدة فقه التوحيد، مث بعد ذلك فقه         ، وأساس ذل  ، علم الشريعة  التزود من العلم   ::::األمر األول األمر األول األمر األول األمر األول 
 سائر الفرائض العملية، فإنه ال خيفى عليكم ما دونه أئمة اإلسالم يف هذا الباب ومجعوا فيـه النـصوص                   

" والتوحيـد "البن خزمية،   " والتوحيد"لعبد اهللا بن أمحد،     " والسنة"البن أيب عاصم،    " السنة: "ومن ذلكم 
البـن منـدة    " واألميان"أليب احلسن األشعري ،     " واإلبانة"البن بطة العكربي ،     " واإلبانة"البن مندة ،    

األمهات الست، وسنن اإلمام أمحد، وسـنن       : له، مث بعد ذلك كُتب األحكام فمن احلديث       " والتوحيد"
  .الدارقطين، ومستدرك احلاكم  وغريها من دواوين اإلسالم 

تتلمذ على كتب السلف اليت عنِي مؤلفُوها بنقـل أصـول   إن طالب العلم يف حاجة إىل أن ي     : واخلالصة
  . الدين وفروعه 

  
مالزمة أهل العلم، املشهود هلم بالورع والتقوى  ورسوخِ القدم يف العلم، والصدعِ           ::::األمر الثـاني  األمر الثـاني  األمر الثـاني  األمر الثـاني  

صـلى اهللا عليـه    فإنّ علماء الشرع هم أسعد الناس وأوىل الناس برسول اهللا        باحلق، والدعوة إىل السنة   
 فإن األنبيـاء مل     ،وإن العلماَء ورثةُ األنبياء   « :؛ وذلكم ألم أهل مرياثه كما يف احلديث الصحيح        وسلم

  . »يورثوا ديناراً وال درمهاً وإمنا ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ حبظ وافر
  

، وعلى رأسها كتب سيد قطب، وكتب حممـد قطـب،            البعد عن الكتب الفكرية    ::::األمر الثالث األمر الثالث األمر الثالث األمر الثالث 
كتب الفكر أو : رضاوي، وكتب الغزايل السقَّا وما شاها، فهذه الكتب وما شاها مما تسمى         وكتب الق 

  :كتب املفكرين
  . غالبها مبين على اجلهل حبقائق الشرع :أوالً
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 ما فيها من حق فهو نزر يسري مغمور بأضعافه من الباطل، وهذا احلـق املغمـور بأضـعاف                   :وثانياً
 إال   فإنه ال ينصح أحد بقراءة كتب هؤالء      ،  سلف ما يغين عنه وهللا احلمد     مضاعفة من الباطل، يف كتب ال     

 إىل   جاهل ال يعرف حال القوم، أو هو صاحب هوى يريد أن جير املسلمني عامة والـشباب خاصـة                 
  .اهلاوية والبدع والضالالت

   
، وترك األمر إىل من حيسنون القول ممن هم مجربـون يف            لزوم الصمت والسكوت   ::::األمر الرابع   األمر الرابع   األمر الرابع   األمر الرابع   

    .الـسياسة التصدي للمعضالت وحل املشكالت مبا آتـاهم اهللا مـن الفقـه واخلـربة وحـسن              
  :وهذا يرشد إليه 

  .  آية النساء اليت أسلفناها يف مستهل هذا احلديث:أوالً
نـت بنـوا إسـرائيل      كا« :ليه وسلم  إشارة يف حديث صحيح وهو قوله صلى اهللا ع         :واألمر الثاين 

اهللا سياسة هـذه األمـة يف       ، وقد جعل    »، كلما هلك نيب خلفه نيب، وال نيب بعدي        تسوسهم األنبياء 
ثبت بالتجربة أن أهل العلم الراسخني األقوياء هـم ساسـة           : ، وقد مرت أحداثٌ قدمياً وحديثاً     العلماء

، ومن تلكم احلوادث حادثة قريبة وهي حادثة اخللـيج      األمة، وهم أجدر بالقول يف النوازل واحلُكْمِ فيها       
فعلماؤنا وعلى رأسهم اإلمام الفقيه اتهد األثري الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا ومعه إخوانه                 
من أهل العلم قالوا كلمتهم مبنيةً على األدلة من نصوص الشارع، وصاح من صاح، وصرخ من صرخ،                 

وهللا احلمد أن احلق مع مجاعة املسلمني ال مع هؤالء املستفزين الـشاذين، وهـذا               وهيج من هيج، فبان     
تلزم مجاعـةَ املـسلمني   « :املوقف يشري إليه حديث حذيفة الطويل والذي قال فيه صلى اهللا عليه وسلم            

  . »وإمامهم
  
كت ، وترتِل نازلة، ويقول فيها بعض أهل العلم قـوال، ويـس           حينما حتدث حادثه   ::::ألمر الخامس ألمر الخامس ألمر الخامس ألمر الخامس اااا

                 نـكِّيلُّوا سـسى ما عندهم، فالواجب على شباب اإلسالم أال يتسرعوا يف األمر فَيردآخرون ال ي
، فإن أقـران    الغضب على إخوام، بل عليهم أن ينظروا ماذا يقول أقرانُ هؤالء املتكلمني وإخوانهم            

كن ليس من املصلحة أن يعلنوه      املتكلم أو إخوانه ال بد أن يكون هلم كالم وال بد أن يكون هلم قول ول               
لزمـوا  إ قد يعلنون املوافقة قد يعلنون املخالفة ننظر، إِذنْ ملاذا التسرع ؟             ) حنن ننتظر    (فوراً، فإذا أعلنوا    

الصمت، فإن كثرياً من احلوادث حينما يتكلم فيها بعض الناس حتمساً للحق وجمالدةً يف سبيل الـصدع                 
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وجيعله متناحراً متنافراً فإذا كنت أنت مع ذلك العامل أو الطائفة           سلوكهم هذا يفرق الصف السلفي      : به
من أهل العلم الذين تكلموا يف حادثة معينة فإنه من املصلحة أال تشيع بني إخوانك الفرقة، فإن الـساحة   
اآلن حارة والساحة أمواج تتالطم ومن دعاة الباطل من يصطادون يف املاء العكر وينتهزون أية فرصـة                 

نلـزم الـصمت،    :  تشبثوا خبيط العنكبوت يف تفريق الصف السلفي، حىت نقطع الطريق عليهم           حىت لو 
ماذا تكون النتيجة بني أهل العلم الذين هم أقران للطائفة أو لذلك الشخص الذين تكلمـوا أو                  :وننظر

 النافذة يف نصرة    الذي تكلم يف حادثة معينة السيما إذا كان املتكلم مجرب عليه اجلهاد بالقلم وبالكلمة             
السنة والذب عنها ودحض البدع ودحر أهلها فإن يف سكوتك سالمة، فإذا تكلم بعد ذلـك إخوانـه                  

  . وأقرانه كان يف ذلك الوقت األمر واضحاً لدى اجلميع
  

  :وإخوانه وأقرانه لن يتكلموا إال بعد سلوك سبل متعددة
يناً ومشاالً، كيف كانوا أقرانـاً وإخوانـاً لـه إال            أن إخوانه وأقرانه ليسوا آلة يف يده يلف ا مي          :أوالً

  ! .وعندهم آلة وأهلية للبت يف املسألة ؟
 أم إذا وقفوا من هذا املتكلم الذي عرفناه بصدق اجلهاد واخلربة والقوة واالـدة يف سـبيل                  :وثانياً

 أو خطئوه بدليل    ،السنة سوف يكون هلم به اتصاالت ومدارسة معه فقد يرجع هو عن خطأ ظنه صواباً              
 وقطعنا الطريق علـى مـن       ،أو وافقوه بدليل، فنكون ذه الطريق حافظنا على متاسك الصف السلفي          

يصطاد يف املاء العكر ويتلمس كل وسيلة يفرق ا الكلمة وينشر ا الفرقة هناك أمـور حتـدث بـني                    
شاخيهم الذين وثقوا من دينهم الشباب يف أنفسهم فالواجب على الشباب أن حييلوا ما أشكل عليهم إىل م

وأمانتهم وعرفوا رسوخهم يف العلم وشهدوا هلم بالنصح أن يرفعوا قضاياهم إليهم متجردين عن العاطفة               
العمياء والتعصب األمحق، ليكن طُلْبةَ اجلميع هو احلق ،ذا سيتبني أن أحدهم خمطئ واألخـر مـصيب                

يكون هناك تفرق وال تشتيت، سيكون اجتماع علـى         لكن إذا تصافت القلوب وحسنت النية فإنه لن         
  . ، كنت خمطأً رجعت إىل احلق وهللا احلمد ما صـار شـيء            يلي أخطأ احلمد هللا رجع إىل احلق      احلق، زم 

هذا يعين بعض ما يسر اهللا سبحانه وتعاىل من الكلمة يف هذا املوقف وقد فاجئين بعض أبنائنا وما كنت                   
ماع املبارك الذي أسأل اهللا عزوجل أن جيعله اجتماعاً مرحوماً وأن جيعـل  معد العدة اليت تليق ذا االجت     

  . اهـ . التفرق بعده تفرقاً معصوماً وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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  :سؤال
  

ضـل  نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيزيكم خري اجلزاء على ما أفدمت وحقيقةً يا شيخنا الفا           : قال املقدم   
حصل يف اآلونة األخرية ملز من بعض اإلخوان على أستاذنا الكبري الشيخ الفاضل ربيع بن هادي املدخلي                 

  فنريد منكم توجيهاً يف ذلك حيفظكم اهللا تعاىل ؟
إنه ما منكم أحد إال ويريـد       : يا أبنائي وأنا واثق إن شاء اهللا      أقول لو كنت مكانكم     : فأجاب الشيخ   

زمت الصمت ألن الشيخ ربيعاً حفظه اهللا و إيانا وإياكم بالسنة وسددنا مجيعاً             للاحلق لو كنت مكانكم     
يف األقوال واألعمال وهدانا مجيعاً إىل مراشد أمورنا معروف برفع راية قوية وهللا احلمد ما هانـت وال                  

فاد النت وال تنكست، بل خرجت وهللا احلمد منصورة، رفعها يف وجوه ضالَّل ومن يناصر الضالَّل، فأ               
منها أهل السنة قوة إىل قوم وحنن ال نقول إن الشيخ ربيعاً حفظه اهللا معصوم من اخلطأ أبداً لكن حقه                    
علينا حفْظُ كرامته ومآزرته فيما بان لنا أنه حق، وما التبس علينا من األمر نذهب إىل إخوانه وأقرانـه                   

 إىل ما هو خري من الكـالم، واهللا لـو           إما كشف ما التبس علينا وإما إرشادنا      : فسوف ننال منهم شيئاً   
  .اهـ . كنت مكانكم للزمت هذا 

   
  

  :بعنواناملصدر شريط 
 اجلابري املدرس باجلامعة اإلسالمية  بن عبد اهللاللشيخ عبيد ، �  ة من الفنتاأسباب النج � 

املدينة وهو موجود يف تسجيالت مؤسسة دار ابن رجب لإلنتاج والتوزيع، بحفظه اهللا تعاىل، سابقاً 
  .النبوية
  

  ]تفريغ الشريط ال يعين اإلستغناء عنه[
  

  
  
  
  


