
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللهي َصَّله اهللُ َعَلْيهي َوَسلهَم:     َ اهللُ 
َب، فيَتنًا  ))َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضي ْن ََشٍّ َقدي اْقََتَ َوْيٌل ليْلَعَربي مي

نًا،   ُجُل ُمْؤمي ، ُيْصبيُح الره َطعي اللهْيلي اْلُْْظليمي ُك  َكقي َقلييٍل، اْلَُْتَمسِّ ْنَيا  َن الدُّ َوُيْمِسي َكافيًرا، َيبييُع َقْوٌم ديينَُهْم بيَعَرٍض مي

ْوكي  ، َأْو َقاَل: َعََّل الشه ينيهي َكاْلَقابيضي َعََّل اْْلَْمري ْم  ويف رواية :))  ،  ((َيْوَمئيٍذ بيدي ابيُر فييهي َيْأِتي َعََّل النهاسي َزَماٌن الصه

 ((.الَقابيضي َعََّل اْلَْمري َعََّل ديينيهي كَ 

ما أشبه زماننا هذا هبذا الوصف الذي ذكره صَّل اهلل عليه وسلم، فإنه ما بقي من اإلسالم إال اسمه، إيامن 

الكثري من اْلسلمني،    وعداوات وبغضاء باعدت بني اْلسلمني، وماديات، جرفت  ضعيف، وقلوب متفرقة،

 مبلغ علمهم، وأكرب مههم، وهلا يرضون ويغضبون  أصبحت هي  ف الناس عَّل زخارف الدنيا، فأقبل 

ُبده أن يرتعَب ويشتده حذره؛   النبي صَّل اهلل عليه وسلم، عندما يقرأ هذا احلديث، ال  إنه اْلعتني بأحاديث 

اْلؤمن  له  الذي سيتعرض  َة االبتالء  ُقوه لنا  بيهي َص ألن احلديث يبني  َأْخرَبَ  َما  َبنْيَ  ُتَطابيُق  نَْدَما  َوعي َعَلْيهي  ،  اهللُ  َّله 

ْدقيهي َص  ْن آَياتي صي ، َوآَيٌة مي تيهي ْن َأْعاَلمي ُنُبوه    َّله اهللُ َعَلْيهي َوَسلهمَ َوَسلهَم َوَبنْيَ َما ُهَو َواقيٌع َتَرى بيُأمِّ َعْينيَك َعَلاًم مي

ْم َعََّل ديينيهي َكالَقابيضي َعََّل اْلَْمري ((، إذًا؛ هو زمان قادم ال حمالة، ))َيْأِتي َعََّل النهاسي َزَمانٌ )) ابيُر فييهي كام ف((  الصه

ومشقة   بجهد  إال  دينه  عَّل  ثباته  عَّل  يقدر  ال  اْلتدين،  كذلك  يده،  إلحراق  اْلمر  عَّل  القابض  يصرب  ال 

  .ومغالبة للشهوات، لغلبة العصاة واْلعايص، وانتشار الفسق، وضعف اإليامن

 !وسلم هذا اخلرب؟ ْلاذا خيربنا صَّل اهلل عليه

يعيشون ذروة اإليامن، ومن ثم  أوال:   ألنه عليه الصالة والسالم عندما أخرب الصحابة هبذا احلديث كانوا 

فإن النفس يف ذلك اْلو الروحاين الفريد قد تشعر باألمن من الفتن، فتحتاج إىل التذكري، والنبي صَّل اهلل  

ما، ألنه من الوحي والوحي رسالة وأمانة، فال بد أن  عليه وسلم يعلم أن هذا الزمان الصعب سيحصل جز

 .خيرب به عليه الصالة والسالم

بياألْعاَمل))لذلك حث عَّل االستقامة والثبات واحليطة فدل عَّل ما حيمي   ،    فيَتنًا  َباديُروا  َطعي اللهْيلي اْلُْْظليمي َكقي

نًا، َوُيْمِسي َكافيًرا، َيبييُع قَ  ُجُل ُمْؤمي ْنَيا َقلييلٍ ُيْصبيُح الره َن الدُّ  ((  ْوٌم ديينَُهْم بيَعَرٍض مي



 

 

                                                                                                                                                                                    

قبلب احلل  قدم  باألعامل،  معنى    ادروا  حيمل  بلفظ  وجاء  مباَشة،  بالوقاية  فأمر   :فقال   الرسعة،اْلشكلة، 

ستكون فتن كقطع الليل ، فبادروا باألعامل، كونوا أهل اْلبادرة، أرسعوا إليها أنتم أوال وال تنتظروا غريكم 

 اْلظلم ال يرى فيها النور، واإلنسان قد يفتن بفتنة واحدة، أو بشهوة واحدة. 

الزيغ،   علينا من  بنا، خيشى  الصالة والسالم ألنه حريص علينا رؤوف رحيم  ثانيا: خيربنا هذا اخلرب عليه 

 .فيها حال الصابر كالقابض عَّل اْلمروأهنا سيصل  هييئنا للصرب عَّل الفتن،فهو 

  نا اهلل عليه وسلم يريد منا أن نعي خطورة، الوضع وأن الرخاء ال يستمر، وأن الدين إن ك ثالثا: كأنه صَّل

ما هو عليه غدا، يف   فلن يظل األمر عَّل  اهلل عليه وسلم  الرسول صَّل  التي برش هبا  يوم عَّل هيئته األوىل 

 .فطبيعة األيام رخاء وشدة، وبسط وقبض، وأمن وخوف

،  ووسائل التواصل  رجاء تبديل الدين من خالل الفضائيات والصحفتتقاطر الشبهات من كل مكان  فس

وهو   األمة،  سلف  من  العلامء  عليه  اجتمع  ما  ختالف  أحكام  بترشيع  العلم  إىل  اْلنتسبني  بعض  وسيقوم 

   .تكسري لكثري من ثوابت الدين ومسلامته 

أبواب الشهوات اْلحرمة، و الشهوات، فسوف تفتح  الناسأما  ر، واهلل غفور رحيم، إهنا صغائ  سيتحجج 

 .ونحن نصيل ونصوم واحلمد هلل، واللهو هذا بريء، ودعوا التشدد

 .وهكذا، تتسلل الفتن تسلُّاًل من حيث ال يشعر اإلنسان، فيجب العمل عَّل حتصني أنفسنا وأهلينا منها

ع  فيتنازل  دينه  يفك قبضته عن  أن  إما  األهواء من كل مكان  هجمت عليه  إذا  دينه  مبادئه  القابض عَّل  ن 

شيئا فشيئا، إىل أن ينزلق يف احلرام، وإما أن يعز عليه دينه فيصرب عليه كام صرب األنبياء وأتباع األنبياء، وها  

 .هنا يكون االبتالء 

وما أكثر الالهثني خلفهن    قّل َمن يسلم منها، وهناك فتنة النساء،و فهناك فتنة اْلال،  وما أكثر صور الفتن!  

   يف هذه البالد!

ولذلك يقال للصابر عَّل دينه: إذا أردت أن تسلك ،  من نوع آخر، فتن الشبهات والشكوك واإلحلاد  وفتن

  .سواء الرصاط فوطن نفسك عَّل الغربة بني الناس

جاء  عن    وقد  الروايات  بعض  مسعوديف  قال   ابن  اهلل  رسول  بيُسنهتيي  :أن  ُك  نْدَ  ))اْلَُْتَمسِّ تيي  عي ُأمه اْختيالفي 

))    .َكاْلَقابيضي َعََّل اْْلَْمري



 

 

دليل عَّل قيمة الدين، فأنت ال تقبض عَّل يشء   القابض عَّل دينه :إن قول النبي صَّل اهلل عليه وسلم        

إال وهو مهم جدا، مل يقل: القابض عَّل ماله وال منصبه وال حَسبه؛ ألن الدين أغَّل وأسمى وأعَّل، فمن  

أمجل األمثال يف صربهم وجهادهم يف سبيل االستقامة عَّل   رخص الدنيا كلها، وقد رضب الصحابةتأجله  

يَتدد إىل يومنا هذا ْلــّا أوثقه الكفار إىل   دينهم والقبض عليه، وما زال شعر خبيب بن عدي رِض اهلل عنه 

 :جزع منيع، وساوموه عَّل دينه أو اْلوت، فقبض عَّل دينه. وكان مما قال رِض اهلل عنه

عي ولست أبايل حني أقـتل ُمْس  اَمً *** عَّل أيِّ َجنٍْب كـان يف اهلل َمرْصَ  لـي

ع اوذ ْلٍو مُمَـزه  ك يف ذات اإلله وإن يشـأ *** يبـارْك علـى أوصـال شي

َعًا ***  وال َجَزَعًا، إين إيل اهلل مرجعي  فلسُت بيُمْبٍد للَعُدوِّ خَتَشُّ

 . هذه قيمة الدين عند القابض عليه 

أحدو يظنن  الزيغ  منا  ال  العلم خيافون  الراسخني يف  فإن  الزيغ؛  من  مأمن  ُخونَ }:  أنه يف  اسي ْلمي    َوالره اْلعي يفي 

ُأْوُلوْا األْلَبابي  ُر إياله  كه َيذه نَا َوَما  َربِّ ندي  ْن عي بيهي ُكلٌّ مِّ آَمنها  َلنَا مي   َيُقوُلوَن  إيْذ َهَدْيَتنَا َوَهْب  َبْعَد  ْغ ُقُلوَبنَا  ُتزي نَا الَ  ن  َربه

اُب  ُدنَك َرْْحًَة إينهَك َأنَت اْلَوهه  . [8-7آل عمران:]{له

ن الدعاء بالثبات عَّل احلق، كام كان صَّل اهلل عليه وسلم يفعل؛ فقد صح أن أم سلمة رِض اهلل عنها    فْلنُْدمي

دعائه  يف  يكثر  كان  وسلم  عليه  اهلل  صَّل  اهلل  رسول  إن  قلبي  :قالت:  ثبِّْت  القلوب؛  مقلِّب  يا  عَّل    اللهم 

قال .دينك لتتقلهب؟  القلوَب  وإن  اهلل،  يا رسول  بني   :فقلت:  وقلبه  إال  أدم  بني  من  هلل  َخْلٍق  ن  مي ما  نعم، 

 .أصبعني من أصابع الرْحن، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه

 

 نسأل اهلل ثبات قلوبنا واحلمد هلل رب العاْلني 

 

 

 

 


