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 ؟ال حطباً كن ماءً 
مثلي ومثلكم كمثل رجل  ) :صلى اهلل عليه وسلم   رسول اهللقال    قال    جابر رضي اهلل عنه    عن  

  لنار وأنتم عن ا  حبجزكم   عنها وأنا آخذ   يذهبن   هو والفراش يقعن فيها و  أوقد نارا فجعل اجلنادب
 .رواه مسلم .(من يدي  تفلتون 

 :فائدة جليلة
جد من البشر يف كل عصر ومصر من مههم إيقاد نار الفنت بني الناس او تي :رجل أوقد ناراً 

 .والسعي احلثيث يف نشرها واختاذ الوسائل املالئمة واملساعدة على ذلك
 .ومنهم اليهودتنبيه الناس من شرهم وضررهم على األمة وهنا ضرورة  

هتافت الفراش املبثوث دون  هذه النار الكثري من يتهافتون يفوجتد  :فجعل الفراش يقعن فيها
 .علم وال دراية

 فالكثرة تنساق وتنجذب إىل دعاة الفتنة 
  .لضعفهم وخفة عقوهلم :أوالً 

مع ورمبا ، فصاحة اللسان وكثرة البيان وغريها من وسائل احليل واملكرلقوة الداعي من  :وثانياً 
 .حتقر صالتك مع صالهتمهؤالء قد 

وهنا ينبغي أن يتواجد أهل اخلري من املصلحني اخلريين الذين ميدون يد العون  :وأنا آخذ حبجزهم
إلطفاء النار املشتعلة واملفتعلة من قبل هؤالء الذين هلم أغراضا دنيوية دنيئة يصبون  ةواملساعد
 .لتحقيقها

 فَ ْلَيْحَذر  } .يف الدنيا قبل اآلخرةالتحذير من املخالفة واليت تنتهي بأصحاهبا لنار  :وأنتم تفلتون
َال فخونَ  الَّذ ينَ  يبَ هخمْ  َأن أَْمر ه   َعنْ  ُيخ َنة   تخص  يبَ هخمْ  َأوْ  ف ت ْ  .36 النور {أَل يم   َعَذاب   يخص 

 !!.والناظر حلالنا جيد أن هذه السنن تتكرر وكأهنا قدر حمتوم

  :ورثة األنبياء
فمن رمحة اهلل تعاىل باألقوام أن جعل فيهم ورثة لألنبياء والرسل من العلماء واألئمة واملصلحني 

بقلوب كقلب النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي كان ، الذين يدعون الناس ملا فيه خري العاجلة واآلجلة
 مِّنْ  َرسخول   َجاءكخمْ  َلَقدْ } :ويكره أن يراهم على شدة وعنت قال اهلل تعاىلكافة حيب اخلري للناس  
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كخمْ  يم   َرؤخوف   ب اْلمخْؤم ن نيَ  َعَلْيكخم َحر يص   َعن تُّمْ  َما َعَلْيه   َعز يز   أَنفخس  وهذه القلوب  ،121 لتوبةا {رَّح 
 .تتجلى على أصحاهبا يف أقواهلم وأعماهلم اليت هي نور على نور

، قبلون هذه الدعوة اليت فيها جناهتم يف الدنيا واآلخرةستلكن لننظر كيف كان كثري من الناس ي
 .شر ممزقإنه الصد عن سبيلها واخلوض يف غريها من سبل املخالفة اليت تفرق ومتزق 

وظهور طوائف وفرق يف كثري من البالد اإلسالمية ختالف  واليوم نرى بأم أعيننا جتلي هذا األمر 
عليه وسلم لألخوة والتآلف وترك اخلالف والتنازع الذي كل سبيل يدعو بدعوة املصطفى صلى اهلل 

الفتنة اليت حذر منها الباري سبحانه وتعاىل ولعن الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل نشوب نار أدى 
 .من أيقظها

أن هذه الطوائف والفرق ومن سار سريهم حتاول أن تقنع غريها مبا هي  :من العجب العجاب
من أصول  ابل هتدم كثري ، عليه من ضالل ومهجية وأعمال خمالفة هلدي النيب صلى اهلل عليه وسلم

ضاربة بذلك هذه النصوص عرض احلائط ، هذا الدين احلنيف املبين على الرأفة والرمحة واألخوة
 .اإلسالم منها براء مستدلة بنصوص واهية

 ألنه منسوباً  جاً ذونقول ساج )ذ الفرق واجلماعات هبذا الفكر الساإذا كانت هذه  :لكن نقول
الناس عليها  فتواليت بان شرها وضررها على األمة فلماذا هتا، لدين احلنفية السمحة وهو منه براء(
 هتافت الفراش واجلنادب حول النار ؟

الذين دفعتهم السّدج ما يغنينا عن هؤالء  اهلدى من العلماء واملصلحنيأئمة أال يتواجد بيننا 
وقد بانت واتضحت نواياهم املبيتة واملبنية على قواعد مادية ، محية التحزب واألهواء إىل املخالفة

وحزبية ضيقة ضيقوا هبا على كثري من الناس دينهم الذي هو أوسع من السماوات واألرض وما 
 .بينهما

من الناس يف اآلونة األخرية تركوا أئمتهم من بين جلدهتم الذين هم أعلم  اأن كثري  :الغرابةومن 
اليت بان شرها وأصبحت الفضائية بأحواهلم من غريهم واتبعوا ما تتلوا عليهم قنوات وأجهزة الفنت 

 .جتهر وتبوح خببث ما تكنه من كره وبغض وحىت غرية وحسد لكثري من أقطار املسلمني
وقد كان أبو جهل والوليد ، يس بالغريب أن تكون هذه الوسائل ناطقة بلسان عريب مبنيول

وكانوا من أكثر الناس أذية خلري من صناديد قريش من فصحاء قومهم وعلمائهم وأدبائهم وغريهم 
 .كم نشروا من فنت اقتتل فيها املسلمون قتاال شديدا وهم على األرائك ينظرون،  الربية
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عترب حبوادث الدهر وأن نعي الدرس جيدا وأن نعلم أن خمالفة األخيار يف نضرورة أن  :العبرة
حلكمة وال تتبدل سنة ال تتغري اهلل  هاوجعل، سائر األمصار واألعصار هلا نفس النهاية املؤملة واملخزية

ء األطهار من النهج القومي الذي يدعو إليه هؤالو ، حىت تعود األمور إىل جمراها املعتادمعلومة وهي 
 .األئمة األبرار

يف كثري من البالد اإلسالمية قدميا وحديثا قبل أن تشب أي نار للفتنة أو احلرب يلهم  :لطيفة
الباري سبحانه وتعاىل املخلصني من عباده دعوة أقوامهم إىل سبيل اهلدى والرشاد وغالبية دعوهتم 

د عن سبيل تكون يف التنبيه خبطر الفتنة وجتنب أسباهبا ومسبباهتا والعواقب النامجة عن املخالفة والص
حىت إذا جاءهتم الفتنة ورأوا ، وال يعطونه أية أمهيةالناس ال يتفطنون هلذا األمر من  اكثري فتجد  ، اهلل

حتسروا وندموا وقد كانوا من قبل يقرؤون قول الباري  ،والذي يشيب هلوله الولدان ملستطرياعذاهبا 
َنةً  َوات َّقخواْ } :سبحانه وتعاىل يَبَّ  الَّ  ف ت ْ { اْلع َقاب   َشد يدخ  الّلهَ  َأنَّ  َواْعَلمخواْ  َخآصَّةً  م نكخمْ  ظََلمخواْ  الَّذ ينَ  تخص 

 .ومن عظيم شرها أهنا تصيب الصاحلني والربرة واخلرية كما تصيب غريهم ،22 األنفال
والعلم يأيت عن طريق هؤالء العلماء ، وهنا ضرورة العلم بأن اهلل ذو عقاب شديد :واعلموا

عواقب األقوام اليت عتت عن أوامر اهلل ورسله واتبعت غري سبيل كيف كانت األخيار يف تبيان  
املؤمنني كيف اصطدموا هبذه النهاية القوية والشديدة وآلوا إىل احلسرة والندامة ولكن حق فيهم قول 

َا َفكخنتخم َعَلْيكخمْ  ت خت َْلى آيَايت   َتكخنْ  َألَْ } :ربنا بخونَ  هب    ،102 املؤمنون{ تخَكذِّ
يقعون يف أعراض هؤالء األئمة  ة الفتنةوهم يتجرعون مرار من الناس  جتد بعض السفهاءقد و 

 .املخلصني الذين كانوا حيذروهنم عواقبها الوخيمة وهنايتها األليمة
َنَتكخمْ  ذخوقخوا} :ونقول هلم قول الباري سبحانه وتعاىل لخونَ  ب ه   كخنتخم الَّذ ي َهَذا ف ت ْ  {َتْستَ ْعج 

 . 11 الذاريات
 .فالسعيد من خرج منها ساملا غامنا ال له وال عليه

 .لسعادة من جعله اهلل فيها ماء يطفئ هليبها ما استطاعيا و 
 .يف نارها اشتعاالويا لشقوة من جعله اهلل حطبا يزيد 

َنة   يف   َأالَ } يطَة   َجَهنَّمَ  َوإ نَّ  َسَقطخواْ  اْلف ت ْ  .14 التوبة {ب اْلَكاف ر ينَ  َلمخح 
 .اللهم جنبنا الفنت ما ظهر منها وما بطن

 .اللهم ارفع عن هذه األمة مقتك وغضبك
 .نا صراطك املستقيم وجنبنا صراط أهل اجلحيماللهم اهد
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 .اللهم إنا نعوذ بك من فتنة احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال
 .اللهم نسأل أن تدمي أمنك وعافيتك على بلدك احلرام ويف سائر بالد املسلمني


