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 «يف وجود وباء كورونا المساجد للمسلمين بمناسبة فتح   مهمة   وأحكام   ،نصائح  »

، وذلك األمَر بفتح المساجدِ  -حفظها اهلل من كل سوٍء  -مصَر  لقد أصدر والُة األمِر من الجهاِت المسؤولة يف بالدنا

، مع أخِذ بعِض االحرتازاِت مئة واأللِف يف يوم السبت السادس من شهر ذي القعدة لعام واحٍد وأربعيَن بعد األربع 

 أْن قاموا الوقائية، والتي لها تعلٌق ببعِض أحكام الصالة، فكان مِن بعض الناس، وخصوًصا الجماعات المنحرفة

 بالطعن يف هذه األوامر والتحرزات على عادهتم.

يف وجود وباء  للمسلمين بمناسبة فتح المساجد مهمةِ ال حكامِ األ ُأبي ن بعَض و ،نصائِح ال بعضِ  علىه فأحببُت أْن أنب  

 التوفيَق والسداَد. ، واهلَل أسأُل «كورونا

.األول:  َن البيت  كر الوارد  عند الخروج م   الحفاظ  على الذِّ

  ڤ َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  $أخرج أبو داود، والرتمذي، وصححه العالمة األلباين 
َّ
ُجُل  :َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَّبِي إَِذا َخَرَج الرَّ

  :مِْن َبْيتِِه َفَقاَل 
ِ
ْلُت َعَلى اهلل  َتَوكَّ

ِ
  ،بِْسِم اهلل

ِ
َة إاِلَّ بِاهلل ى  ،َوُوقِيَت  ،َوُكِفيَت  ،ُهِديَت  :ُيَقاُل ِحينَِئذٍ  :َقاَل  ،اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ َفَتَتنَحَّ

َياطِينُ   كَ  :َفَيُقوُل َلُه َشْيَطاٌن آَخرُ  ،َلُه الشَّ
َ
 َوُوِقي

َ
َعْن َأبِي  ابُن ماجهالحديث أخرجه و .«؟ْيَف َلَك بَِرُجٍل َقْد ُهِدَي َوُكِفي

 . ڤ ُهَرْيَرةَ 

الصالة بعد األذان  إقامة  ب إذا كانت أوامر والة األمر الظهرصالة  لفجر ولصالة ا القبلية   نة  الس  الثاين: ماذا نفعل  مع 

 مباشرة؟

ِت األحاديُث عن النبي   .يف جواِز قضاِء ُسنِة الفجِر، وكذا جواِز قضاِء ُسنِة الظهرِ  ملسو هيلع هللا ىلصصحَّ

 س   قضاء   على جواز   أما الدليل  
َعْن  $، وصححه العالمة األلباين ماجه وابنُ وأبو داود،  ،فما أخرجه أحمد: الفجر   نة 

 : َقاَل ڤ  َقْيِس ْبِن َعْمٍرو
ِ
ْبِح َرْكَعَتْينِ  َرُجاًل ُيَصل ي َبْعَد َصاَلةِ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى َرُسوُل اهلل   ،الصُّ

ِ
َصاَلُة » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل

ْبِح َرْكَعَتانِ  ُجُل  ؟الصُّ ْيُتُهَما اْْلنَ  :َفَقاَل الرَّ َتْيِن َقْبَلُهَما َفَصلَّ ْكَعَتْيِن اللَّ   ،إِن ي َلْم َأُكْن َصلَّْيُت الرَّ
ِ
 . ملسو هيلع هللا ىلص«َفَسَكَت َرُسوُل اهلل
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ُّ
َيُهَما َبْعَدَها َقْبَل ُطُلوِع  :«معالم السنن»يف  $ َقاَل اْلَخطَّابِي ْكَعَتاِن َقْبَل اْلَفِريَضِة َأْن ُيَصل  فِيِه َبَياُن َأنَّ لَِمْن َفاَتْتُه الرَّ

ْمسِ  ُع بِهِ  ،الشَّ ْمُس إِنََّما ُهَو فِيَما َيَتَطوَّ ْبِح َحتَّى َتْطُلَع الشَّ اَلِة َبْعَد الصُّ َ َعِن الصَّ
ْنَساُن إِْنَشاًء َواْبتَِداًء ُدوَن َما  َوَأنَّ النَّْهي اْْلِ

 .َكاَن َلُه َتَعلٌُّق بَِسَبٍب 

  اهـ .َوَقِد اْخَتَلَف النَّاُس فِي َوْقِت َقَضاِء َرْكَعَتِي الفجر

نة   قضاء   أما الدليل على جواز  وَ   : الظهر   س 

، َوَقاَل: َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب  أخرَج   » َعْن َعائَِشَة ڤ $، وحسنه العالمة األلباين الت ْرمِِذيُّ
َّ
َكاَن إَذا َلْم ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَّبِي

ُهنَّ َبْعَدَها  .«ُيَصل  َأْرَبًعا َقْبَل الظُّْهِر، َصالَّ

تِي : «تحفة األحوذي»يف  $قال المباركفوري  نَِن الَّ  ،َقْبَل اْلَفَراِئضِ اْلَحِديُث َيُدلُّ َعَلى َمْشُروِعيَِّة اْلُمَحاَفَظِة َعَلى السُّ

 . اهـْمتَِداِد َوْقتَِها إَِلى آِخِر َوْقِت اْلَفِريَضةِ ا َوَعَلى

رَ  دِّ َس  وعدم   ،التباعد  هل يجوز  : الثالث  ؟الضرر   ، السيما مع خوف  ج  الف 

 َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك مسلم، وأبو داود، وابُن ماجه  لما أخرجه ؛حسِن الصالةِ الصالة و تمامن مِ والُفرج  لل خُ ال دَّ َس  إنَّ 

  :َقاَل  ڤ
ِ
وا ُصُفوَفُكمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل اَلةِ  ،َسوُّ ف  مِْن َتَماِم الصَّ َعْوِن » يف $العظيم آبادي َقاَل . «َفإِنَّ َتْسِوَيَة الصَّ

اَلة» «:اْلَمْعُبودِ  ّف مِْن َتَمام الصَّ اَلة»: َخاِري  لِْلبُ  َوفِي ِرَواَيةٍ ، «َفإِنَّ َتْسِوَية الصَّ ّف مِْن ُحْسن الصَّ َوفِي  ،«َفإِنَّ إَِقاَمة الصَّ

اَلة»ِرَواَية ُأْخَرى َلُه:  ّف مِْن إَِقاَمة الصَّ اَلة» :ْبن َحْزم بَِقْولِهِ ا: َوَقْد اِْسَتَدلَّ «النَّْيل»َقاَل فِي . «َفإِنَّ َتْسِوَية الصَّ  «إَِقاَمة الصَّ

اَلة َواِجَبة :َقاَل  ،َعَلى ُوُجوب التَّْسِوَية َنَّ إَِقاَمة الصَّ
ِ
ء مِنَ َوكُ  ،أل

ْ
َعى اْْلِ  اْلَواِجب َواِجب، َوَناَزَع َمنِ  ّل َشي ْجَماع َعَلى اِدَّ

َنَُّهَما َكاَنا َيْضِرَباِن اأْلَْقَدام َعلَ  ؛َما َيُدّل َعَلى اْلُوُجوب ِعنْدهَما ڤ، َوُرِوَي َعْن ُعَمر َوباَِلل َعَدم اْلُوُجوب
ِ
. َقاَل َك ى َذلِ أل

َك  ،: َواَل َيْخَفى َما فِيهِ «اْلَفْتح»فِي  َواة َلْم َيتَِّفُقوا َعَلى َهِذِه اْلِعَباَرة. َوَتَمسَّ َبطَّال بَِظاِهِر َلْفظ  ابناَل ِسيََّما َوَقْد َبيَّنَّا َأنَّ الرُّ

َنَّ ُحْسنَ  :َقاَل  .َفاْسَتَدلَّ بِِه َعَلى َأنَّ التَّْسِوَية ُسنَّة ،َحِديث َأبِي ُهَرْيَرة
ِ
ء ِزَياَدةٌ  أل

ْ
ي مِْن  »ِرَواَية  ، َوَأْوَرَد َعَلْيهِ َعَلى َتَمامه الشَّ
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اَلة اَلة»: َقْد ُيْؤَخذ مِْن َقْوله َدقِيق اْلِعيد َفَقاَل  ابنَب . َوَأَجاَتَمام الصَّ ْستِْحبَ  «َتَمام الصَّ
ِ
ء فِي اْلُعْرف  ؛اُب اال

ْ
ي َنَّ َتَمام الشَّ

ِ
أل

ق إاِلَّ بَِها تِي اَل َيَتَحقَّ ، َكَذا َتتِّم اْلَحِقيَقة إاِلَّ بِهِ  َوإِْن َكاَن ُيْطَلق بَِحَسِب اْلَوْضع َعَلى َبْعض َما اَل  ،َأْمر َزاِئد َعَلى َحِقيَقته الَّ

اِرع اَل ُيْحَمل إاِلَّ َعَلى َما َدلَّ َعَلْيِه اْلَوْضع فِ  ؛َوَهَذا اأْلَْخذ َبِعيدٌ  ،َقاَل  َنَّ َلْفظ الشَّ
ِ
 أل

ّ
، َوإِنََّما ُيْحَمل َعَلى ي الل َسان اْلَعَربِي

اِرع اَل اْلُعْرف اْلَحاِدث. اِْنَتَهىاْلُعْرف إَِذا َثَبَت َأنَُّه ُعْرف ا  اهـ .لشَّ

اِم ْبِن ُمنَب ٍه  مسلمٌ وأخرج  َثنَا َأُبو ُهَرْيَرةَ  :َقاَل َعْن َهمَّ   ڤ َهَذا َما َحدَّ
ِ
 :َوَقاَل  ،َفَذَكَر َأَحاِديَث مِنَْهاملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُسوِل اهلل

اَلةِ » فَّ فِي الصَّ اَلةِ  ،َأقِيُموا الصَّ ف  مِْن ُحْسِن الصَّ  . «َفإِنَّ إَِقاَمَة الصَّ

 سالمية،على النفس مقصد ضروري من مقاصد الشريعة اْل المحافظةُ المستحبات، و نَ مِ  فإذا كان سدُّ الُفَرِج يف الصالة

كإجراء احرتازي لمنع تفشي اْلصابة بفيروس كورونا؛ سيما وأن  ،الُمصلين يف صالة الجماعة تباعدُ  يباح ألجله فإنه

وهي  ،فكيف إن وجدت حاجة معتربة بطلها وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إليه.تباعد الُمصلين يف صالة الجماعة ال يُ 

 !خوف انتشار العدوى؟

 المستحبات؟! كَ رْ بيح تَ فكيف ال تُ الضرورات تبيح المحظورات،  إذا كانتو

 .؛ حيث إنه ال ضرر يف ذلكعلى أحدٍ  بحيث ال يتقدم أحدٌ  ،ومع ذلك يؤتى بالمقدور، وهو الرتاص

 التلثم  يف الصالة.: الرابع  

  ڤ َأبِي ُهَرْيَرةَ َعْن  $أخرج أبو داود، وحسنه العالمة األلباين 
ِ
اَلةِ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهلل ْدِل فِي الصَّ َوَأْن  ،َنَهى َعْن السَّ

ُجُل َفاهُ  َ الرَّ
 . «ُيَغط ي

اَلةِ »فِيِه : )َغَطا( :«النهاية»يف  $ قال ابن األثير َ الرُجل َفاُه فِي الصَّ
بِاْلَعَماِئِم  مِْن َعاَدِة اْلَعَرِب التَّْلثُّم .«َأنَُّه َنَهى أْن ُيَغط ي

َيه بَِثْوبِِه َأْو َيِدِه، لَِحِديٍث وَ  ،َعَلى اأْلَْفَواهِ  الة، َفإِْن َعَرض َلُه التَّثاؤُب جاَز َلُه َأْن ُيَغط   َرَد فِيِه.َفنُُهوا َعْن َذلَِك فِي الصَّ

 َوَمَحلُّ َكَراَهِة : «المنتهىمطالب أولي النهى يف شرح غاية »يف  $ مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباين الشيُخ  قال
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 . اهـَوْجٍه، َوَما َبْعَدُه إْن َكاَن )باَِل َسَبٍب( ، َقاَل َأْحَمُد: اَل َبْأَس بَِتْغطَِيِة اْلَوْجِه لَِحرٍّ َأْو َبْردٍ  َتْغطَِيةِ 

  :)11/114)« )مجموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز  يف $ بن بازعبد العزيز  نا العالمةشيخسماحة   سئلو

 هل يجوز التلثم يف الصالة؟ 

 اهـ .ن علةٍ يف الصالة إال مِ  ره التلثمُ كيُ  :$ب فأجا

هل لف الشماغ أثناء الصالة على الذقن  ،بارك اهلل فيكم كما على موقعه: $وسئل العالمة محمد بن صالح العثيمين 

 وخصوصا يف صالة الفجر؟ ،وذلك خشية من الربد ؛أثناء الصالة يءفيه ش والفم

 ،للريبة ٌب ويف غير الصالة موجِ  ،يف الصالة مكروهٌ  أو التلثمُ  واللثامُ  ،عرب عنه باللثام أو التلثمهذا السؤال يُ  :$ جابفأ

وكذلك لو كان فيه  ،ألنه معذورٌ  ؛ا يحتاج إلى التلثم فال حرج عليهمزكومً  يكون اْلنسانُ  بأنْ  لكن إذا كان هناك حاجةٌ 

 اهـ ه.على صالتِ  وال يؤثرُ  ،فإن ذلك حاجةٌ  ،ا لهذادرءً  مَ ثَّ لَ الريح وتَ  نَ أو مِ  ،الغبار نَ أو مِ  ،الربد نَ يتأثر مِ  ،حساسيةٌ 

 .الفجر   صالة   وقت  : الخامس  

 بعُض الناس يعتقد أن وقَت صالة الفجر ليس صحيًحا، فماذا سيفعل هؤالء؟!

ا أْن  ( وهو َبْعَد األذاِن مباشرةً األمر) يخالفوا والَة األمور فيصلوا بعد الوقت الذي حدده والةُ  ا أنْ إمَّ  وهذه مخالفٌة، وإمَّ

 .على قولهم صلوا يف الوقت الذي حدده والُة األمر فتكون صالهتم باطلةيُ 

 بتحديِد 
َ
ة، واتجاِه القبلة إنما هم والة أوقاِت الصالوهذا كله ناتٌج عن تدخِل المرُء فيما ليس مِن شأنه، فإنَّ المعني

  .نافع  يف ذلك والحمد هلل «دفع  الحيرة  حول  وقت  صالة  الفجر  يف مصرَ »األمر، ويوجد على الموقع مبحٌث بعنوان: 

 : من هذا الداء لضعف المناعة ونحوه ال يلزمه الذهاب إلى المسجد، وله أجر  صالة  من خاف على نفسهالسادس 

 :السيما إذا كان محافًظا عليها قبل ذلك ،الجماعة
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 قال:  ڤاألشعري  ُموَسىأخرج أحمد والبخاري عن أبي 
ِ
إَِذا َمِرَض اْلَعْبُد َأْو َساَفَر ُكتَِب َلُه مِْثُل » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

 . «اَن َيْعَمُل ُمِقيًما َصِحيًحاَما كَ 

 : َقاَل  ڤَعْن َأبِي ُموَسى  $وعند أبي داود، وحسنه العالمة األلباين 
َّ
َتْيِن َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت النَّبِي ٍة َواَل َمرَّ                     :َغْيَر َمرَّ

. «ُكتَِب َلُه َكَصالِِح َما َكاَن َيْعَمُل َوُهَو َصِحيٌح ُمِقيمٌ  ،َأْو َسَفرٌ  ،َفَشَغَلُه َعنُْه َمَرٌض  ،إَِذا َكاَن اْلَعْبُد َيْعَمُل َعَماًل َصالًِحا»

 : َقاَل ڤ  َعْن َجابِرٍ أخرج أحمد ومسلم و
 
َواَل  ،إِنَّ بِاْلَمِدينَِة َلِرَجااًل َما ِسْرُتْم َمِسيًرا» :َفَقاَل  ،فِي َغَزاةٍ ملسو هيلع هللا ىلص ُكنَّا َمَع النَّبِي

 . «َحَبَسُهْم اْلَمَرُض  ،إاِلَّ َكاُنوا َمَعُكمْ  ،َطْعُتْم َواِدًياقَ 

 َغْزو َوَغْيره مِْن الطَّاَعات، َوَأنَّ َمْن َنَوى الْ َفِضيَلة الن يَّة فِي اْلَخْير :َوفِي َهَذا اْلَحِديث: «المنهاج»يف  $قال النووي 

َما َأْكَثَر مِْن نِيَّتهَعُه َحَصَل َلُه َثَواب َفَعَرَض َلُه ُعْذر َمنَ  ف َعَلى َفَوات َذلَِك ، َوَأنَُّه ُكلَّ َزاة َوَنْحوهْم ، َوَتَمنَّى َكْونه َمَع اْلغُ التََّأسُّ

 اهـ .َكُثَر َثَوابه

 :  : ورونا ال يذهب إلى المسجدبك   ن كان مريضامَ السابع 

 : َقاَل ڤ  َعْن اْبِن َعبَّاسٍ   $أخرج ابن ماجه، وصححه العالمة األلباين 
ِ
 . «اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

 :  حكم العمل بهذه اإلجرءات االحترازية: الثامن 

 طاعة هلل ورسوله، وطاعة لوالة األمور، وحفاظا على المسلمين. واجب؛العمل هبذه اْلجرءات االحرتازية 

 االجتهاد يف الدعاء:التاسع: 

  ڤ َعْن َأَنسٍ  $أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه العالمة األلباين  هأخرجومِْن ذلك: ما 
َّ
َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَّبِي

 . «اأْلَْسَقامِ  َومِْن َسي ئِ  ،َواْلُجَذامِ  ،َواْلُجنُونِ  ،اللَُّهمَّ إِن ي َأُعوُذ بَِك مِْن اْلَبَرصِ » :َيُقوُل 

 وليِّ األمر  العاشر: 
 معة، وهل جد، وغلقها يف صالة الجايف جواز أداء الجماعة يف المس هل يصح  االعتراض  على قرار 
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 يصح  صالتها يف البيوت؟

دون صالة الجمعة فيجب السمع والطاعة لهم؛ ألنه يكون عن  بصالة الجماعة يف المسجد األمرَ  حينما يصدر الوالةُ 

 .«ال ضرر وال ضرار»دراسٍة لمسألة الضرر، وصعوبِة التحرز منه، وكما سبق 

صلى الجمعة يف بيته ولو مرًة واحدًة. فأين الدليُل على  ملسو هيلع هللا ىلص، ولم يثبْت أبًدا أنَّ النبي ال تجوُز يف البيوِت  وصالُة الجمعةِ 

 األمر عن ذلك،  ،الجواز؟! كيف
ُّ
َوَقاَل َفقير: َفَقْد ُقْلُت َلْيَلًة ألَبِي : «سير أعالم النبالء»يف  $قال الذهبي وقد هنى ولي

 ُقْم بِنَا لزَياَرِة ُفالَن.َوْهٍب: 

 األَْمِر َلُه َطاَعة، َوَقْد منَع مَِن المِشي ليالً.
ُّ
 َقاَل: َوَأْيَن الِعْلُم؟ َولِي

ْهد.  َقاَل ُيْوُنس بُن ُمِغْيث: طرَأ َأُبو َوْهب إَِلى ُقْرُطَبة، َوَكاَن جليالً فِي الَخْير َوالزُّ

     أجل زيارة، فكيف باالجتماع لصالة الجمعة؟!! فأين العلُم يا هؤالء؟!إذا كان هذا قيل من

در  بعَض التعليمات، وعدم  ولي األمر العام، أو  الوزارات التي ت ص الطعن  يف والة األمر، سواء  عدم  الحادي عشر: 

 :ل يف ذلك شيًئا َمايات عليهم، ولعلي أ فصِّ فتاال

ُبل،  :المسلمينإنَّ مِن أعظم مداخل أهل الباطل على : خوة  أيها اإل زعزعَة األمن يف بلداهنم، فإذا فقدوه انقَطَعت السُّ

َقت الكلمةُ  وُسِفَكت الدماء،  ،وانتشرت األسقام، وُسلَِبت األموال والممتلكات، وُهتَِكت األعراُض  ،وحلَّ الفقر ـوتفرَّ

 اُب البغِي واْلفساد. وينشِغَل الناُس عن دينهم، ويظهَر أهل الريِب والشك وأرب ،فيعمَّ الجهُل والخوُف 

َعْن َأبِي  $ األلباين العالمة وكلما ابتعد الناُس عن زمِن النبوة ظهرت الفتُن والِمَحن، أخرج أبو داود وصححه

 ڤ  ُموَسى اأْلَْشَعِري  
ِ
ْيِل اْلُمْظلِِم، ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل اَعِة فَِتنًا َكِقَطِع اللَّ ُجُل فِيَها إِنَّ َبْيَن َيَدِي السَّ ُيْصبُِح الرَّ

اِعي، ُمْؤمِنًا، َوُيْمِسي َكافًِرا، َوُيْمِسي ُمْؤمِنًا، َوُيْصبُِح َكافًِرا، اْلَقاِعُد فِيَها َخْيٌر مَِن اْلَقائِِم، َواْلَماِش  ي فِيَها َخْيٌر مَِن السَّ

ُروا ِقِسيَُّكْم، َوَقط ُعوا َأْوَتاَرُكْم، َواْضِرُبوا ُسُيوَفكُ    -َيْعنِي -ْن ُدِخَل ْم بِاْلِحَجاَرِة، َفإِ َفَكس 
ْ
 َعَلى َأَحٍد مِنُْكْم، َفْلَيُكْن َكَخْيِر اْبنَي
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 «.آَدمَ 

ن تعظيم اْلسالم للجماعة: أنه أمر بقتل من أراد تفريقها، أخرج مسلم َعْن ِزَياِد ْبِن ِعاَلَقَة، َقاَل: مِ إنَّ : خوة  أيها اإل

 ، َقاَل: ڤ َسِمْعُت َعْرَفَجةَ 
ِ
ِة »َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت َرُسوَل اهلل َق َأْمَر َهِذِه اأْلُمَّ إِنَُّه َسَتُكوُن َهنَاٌت َوَهنَاٌت، َفَمْن َأَراَد َأْن ُيَفر 

ْيِف َكاِئنًا َمْن َكانَ  َ َجِميٌع، َفاْضِرُبوُه بِالسَّ
عة، وال ديَن إال بجماعة، وال جماعة إال بإمامة، وال إمامة إال بسمٍع وطا «.َوِهي

 «.إذا لم يكن إماٌم يقوم بأمر الناس فهي الفتنة»قال اْلمام أحمد: 

اه الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص ذلك، فلما ُتوف ي النبي ڤ وقد أدرك الصحابُة  ثم ذهبوا إلى سقيفة بني ساِعدة الختيار  ،ڤسجَّ

موا اختيار الخليفةملسو هيلع هللا ىلص عاُدوا إلى تجهيز النبي ڤ خليفٍة له، ولما باَيُعوا أبا بكٍر  لعلمهم للحاجة  ؛ملسو هيلع هللا ىلصعلى دفنه  ، فقدَّ

ٍة كانت أو فاجرةً  ،البدَّ للناس من إمارةٍ ڤ: »قال علي بن أبي طالب  أن المجتمع ال يصُلح ولو ساعًة  بال والي. ، «َبرَّ

ة قد عرف ُن هبا السبيُل، وُيقاُم هبا الُحدود، وُيجاَهُد هبا »ناها، فما باُل الفاجرة ؟ قال: قيل له: هذه الَبرَّ العدو، وُيقَسُم ُيؤمَّ

ءُ 
ْ
 «.هبا الَفي

 األمر بالمعروف وإن كان ظالًما، أخرج مسلم عن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن ومِ 
 
ڤ ن ُمعتَقد أهل السنة والجماعة: طاعُة ولي

، َفَجاَء اهلُل بَِخْيٍر، َفنَْحُن فِيِه، َفَهْل مِْن  ، إِنَّا ُكنَّا بَِشرٍّ
ِ
؟ َقاَل: قال: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل ، ُقْلُت: َهْل «َنَعمْ »َوَراِء َهَذا اْلَخْيِر َشرٌّ

ر  َخْيٌر؟ َقاَل:  ؟ َقاَل: «َنَعمْ »َوَراَء َذلَِك الشَّ ٌة »، ُقْلُت: َكْيَف؟ َقاَل: «َنَعمْ »، ُقْلُت: َفَهْل َوَراَء َذلَِك اْلَخْيِر َشرٌّ مَّ
َيُكوُن َبْعِدي َأئِ

َياطِيِن فِي ُجْثَماِن إِْنسٍ  اَل َيْهَتُدوَن بُِهَداَي، َواَل  ، َقاَل: ُقْلُت: َكْيَف «َيْسَتنُّوَن بُِسنَّتِي، َوَسَيُقوُم فِيِهْم ِرَجاٌل ُقُلوُبُهْم ُقُلوُب الشَّ

، إِْن َأْدَرْكُت َذلَِك؟ َقاَل: 
ِ
 «.َماُلَك، َفاْسَمْع َوَأطِعْ  َتْسَمُع َوُتطِيُع لِْْلَمِيِر، َوإِْن ُضِرَب َظْهُرَك، َوُأِخذَ »َأْصنَُع َيا َرُسوَل اهلل

 ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصالح  ،ونرى طاعَتهم من طاعة اهلل عز وجل  فريضة»قال اْلمام الطحاوي $: 

 اهـ «.والُمعافاة

  ،صرب على بغِيهومن رأى من واليه تقصيًرا أو ظلًما فهو مأموٌر بال
ٌّ
 فيما أخرجه ملسو هيلع هللا ىلص الخروج عليه، قال رسول اهلل منهي
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 ڤ الشيخان َعِن اْبِن َعبَّاٍس 
 
ْلَطاِن ِشْبًرا َماَت »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي َمْن َكِرَه مِْن َأمِيِرِه َشْيًئا َفْلَيْصبِْر، َفإِنَُّه َمْن َخَرَج مَِن السُّ

 «.مِيَتًة َجاِهلِيَّةً 

كابن عمر، وابن سيرين، وابن  ،ه األمة، فكان ِكباُر الصحابة وكِباُر التابعينوعلى هذا النهج العظيم سار سلُف هذ

اج مع عظيم ظلمه، وكثرة بطِشه، ويدعون له، قال الحسن البصري $:  اجإن »الُمسيَّب ُيصلُّون خلف الَحجَّ  الَحجَّ

ع  «.عذاُب اهلل، فال تدفعوا عذاَب اهلل بأيديكم، ولكن عليكم باالستِكانة والتضرُّ

ليبقى الجميُع يًدا واحدًة ُمتالِحمة ُمطمئنًة، نابذين كل ُفرقٍة  ؛واْلسالُم جاء بدرِء كل مفسدٍة عن األفراد والشعوب

 «.وما تكرهون يف الجماعة خيٌر مما ُتحبُّون يف الُفرقةڤ: »واختالف، قال ابن مسعود 

والخالَف والُفرقة، وهنوا عن كل وسيلٍة تدعو إلى وأخذ هبذه القاعدة علماُء أهل السنة والجماعة، فاجتنَبوا الشذوذ 

 ُمناَبَذة السلطان أو الخروج عليه.

الشعوب منهَج أهل السنة والجماعة يف ُمعتقداهتا مع خالقها، ومعامالهتا مع الخلق؛ اطمأنَّ الراعي  وإذا سَلكِت 

خلت األهواء يف النفوس، واختلَفت والرعيَّة، فال خروج وال فوضى وال اضطراب، وإذا ابتعَد الناُس عن الدين د

قت الكلمُة وعمَّ البالء.   اْلراء، فتفرَّ

ُد العلُم الشرعي وغرس العقيدة الصحيحة  لتكون درًعا  ؛يف نفوس الناشئة والشباب والكهولويف زمن الفتن يتأكَّ

 وشهوات األعداء. ،ُشَبه أهل الباطل يف وجهِ  بإذن اهلل حصينًا

بغًيا  ؛أو المبالغة فيها ،صفات مرضى القلوب: اْلرجاُف والكذب يف نقل األحداث، أو تحريفهاإنَّ من : خوة  أيها اإل

 ﴿َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر مَِن اأْلَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا بِِه﴾. :وإفساًدا، قال جل شأنه

اق والمجاهيل، فقال سبحانهوقد أمر اهلل بالتثبُّت يف أخبار ا ِذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبإٍ َفَتَبيَّنُوا َأْن ﴿َيا  :لُفسَّ َأيَُّها الَّ

  ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدمِيَن﴾.
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ث بكل ما يسمع، أخرج مسلم َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  ٌّ أن يتحدَّ
 ڤ والمرُء منهي

ِ
َكَفى بِاْلَمْرِء َكِذًبا ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َث بُِكل  َما َسِمعَ   «.َأْن ُيَحد 

ودعوة الُمفسدين، وأن يحفظ دينَه  ،ال ُيخَدُع بأقوال الماكرين ،بل يكون حصيًفا ،لى المسلم أال يكون ُأذًنا لغيرهعف

 وُمعتَقده من سموم الكائدين.

َهَداِء، َوَأْن  َنْسَأُل اهلَل بَِأْسَمائِِه اْلُحْسنَى، َوِصَفاتِهِ  اْلُعَلى، َأْن َيْرَفَع َهَذا اْلَوَباَء، َوَأْن َيْحَفَظنَا مِنُْه، َوَأْن َيْكُتَب َلنَا َأْجَر الشُّ

ٍء َقِديٌر. 
ْ
َ بِِه ِشَفاًء اَل ُيَغاِدُر َسَقًما. إِنَّ َرب ي َعَلى ُكل  َشي

 َمِن اْبُتلِي
َ
 َيْشِفي

ْم.                                                                              َوَصل  اللَُّهمَّ َعَلى َنبِي نَ  ٍد َوَعَلى آلِِه َوَصْحبِِه َوَسل                                                 ا ُمَحمَّ
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