
09-12-04               العبادةف زمن الرج              بسم ال الرحن الرحيم  

عناصرالطبة 

العبادةف اوقات الفت

اسباب الثبات علي الق ف زمن الفت
 

 عباد ال، المد ل الذي خلقنا لعبادته، وأوجب علينا أن نعبده وحده ل شريك له، وه**ذه العب**ادة بقلوبن**ا
 وجوارحنا، نعيشها حضراA وسفرا، براA وبراA وجواA، أمناA وسلما، وحرباA وخوفا، والعبادة ف الرج وأوقات الفت

 الWعXبRادRةY فX**ي الWهR**رSجU كVهUجS**رRةQ: ((من أفضل العمال وأحبها إل ال عز وجل، كما قال عليه الصلة والسلم 
ZيVلUهذا الديث العظيم الذي يرويه الصحاب الليل معقل بن يسار رضي ال عنه عن رس**ول المسلم  رواه ))إ 

 ، وهذا لفظ مستغرق يشمل جيع أنواع العبادات، العب**ادة ف ال**رج؛))العبادة: ((صلى ال عليه وسلم يقول 
 والرج كما قال أهل العلم الفتنة وأيام الفت واختلط أمور الناس، كذلك ف حال القتل والرب، ك**ذلك ف
 حال الوف والذعر، ف حال اختلط أمور الناس من الفوضى القتصادية أو الفوضى الجتماعية، أو الفوضى ف
 الفتوى، الفوضى بيث ل تنتظم أمورهم، ويكونون ف أمرo مريج، فالذي يمع قلبه على ربه، ف ح**ال اختلط
 أمور الناس وف حال الوف والذعر وف حال الفوضى والضطراب ف حال اختلط المور وف حال اضطرابا،
 ف حال الفاء والهالة من كثي من الناس لدينهم، تكون العبادة ف هذا الو ف هذه البيئة ف هذه الوس**اط ف

 ، يقول عليه الصلة السلم، ومعلوم أجر الجرة إل النب صلى ال عليه وسلم، م**ا)) كهجرةQ إل((هذه الال 
 هو أجر الهاجرين، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالم وأهليهم، الذين تركوا البلد والهل وال**ال، وترك**وا
 الوطن ل، وخرجوا إل مدينة رسول ال صلى ال عليه وسلم، كيف كان أجرهم، هؤلء ال**ذين أتعب**وا م**ن

 ل يRسSتRوUي مXنSكYمS مRنS أVنSفVقR مXنS قVبS**لU الWفVتS**حU{بعدهم، فل يصل إل درجتهم أحد ما بعدهم ول هجرة بعد الفتح 
VلRاتVقRمع الذي أنفق من بعد الفتح وقاتل، والجرة بذا الجر العظيم ليست فقط من بلد. ) 10من الية: الديد(}و 

 ، فالعبادة ف ال**رج ف))كهجرةQ إل((الكفر إل بلد السلم، وإنا إل النب عليه الصلة والسلم، ولذلك قال 
 فضله وأجرها ذات ثواب عظيم، لن ؟ لذا النسان الذي عبد ال تعال ف زمن الفت، ف زمن اختلط الم**ور،
 ف زمن ثوران الشهوات والغرائز، ف زمن خفاء أمر اللل، وخفاء كثيo من الحكام على الناس، ولكنه يعب**د
 ربه ويعرف دينه ولذلك فهو يتمكن بالعلم الذي معه، ف وقت الضطراب والهل والفاء، يتمكن به من معرفة



 ال تعال وعبادته، والناس ف حال الفت و الضطراب ينشغلون عن العبادة، ويش**تغلون بأنفس**هم، تطي**ش
 أحلمهم تغيب عقولم، ويعيشون ف غفلة، ولذلك فإن النب صلى ال عليه وسلم لا أخب عن سبب إكثاره من

النسائي  ))ذVلXكR شRهSر� يRغSفYلY النZاس� عRنSه� بRيSنR رRجRبo وRرRمRضRانV((الصيام ف شهر شعبان، قال 

 فالعبادة ف أوقات الغفلة لا ميزة، ولذلك كان القيام ف هدئة الليل والناس نائمون فيه ميزة، وأيض**اA اس**تحب
 كثي من السلف إحياء ما بي الغرب والعشاء بصلة النافلة وذكر ال، لنه من أوقات الغفل**ة عن**د الن**اس،
 فالتمسك لطاعة ال، إذا قص�ر فيها الناس وشغلوا عنها كالك�ار بعد الفار، فيكون الذي يطيع ربه ف هذه الال له
 ثواب كثواب الذي يكر ف الغزو بعد أن فر الناس من أرض العركة، والناس إذا كثرت الطاعة فيه**م وك**ثر
 القتدون والقتدى بم سهل أمر الطاعة، ولكن إذا كثرت الغفلة وصار الهل مسيطر، وت**رك الطاع**ات ه**و

 :ذلك يكون عظيم، قال عليه الصلة والسلم لصحابه  العنوان، وقلة القتدى به وقلة العاملي، فإن الجر عند

))SمYكSنXج�ل مRر Rس�يSمRخ UرSجVأ YلWثXم ZنUيهXف UلXامRعWلXل UرSمRجWى الVلRع UضSبVقWال YلWثXم ZنUيهXر� فSبZام�ا الصZيVأ SمYكXائRرRو SنXن� مUالترمذي  ))إ

 ذاكر� ال ف الغافلي كمثل الذي: بل إن النفرد بالطاعة عن أهل الغفلة قد يدفع البلء عنهم، قال بعض السلف 
.يمي الفئة النهزمة، ولول من يذكر ال ف غفلة الناس للك الناس

 وال يدفع بالرجل الصال عن أهله، وولده وذريته ومن حوله، فقد يكون ف العائلة واحد والخرون غ**افلون،
 عابد والخرون ف غيهم سادرون، صاحب علمo والخرون ف جهلهم يعمهون، وهكذا يتفرد هذا الواحد بالعلم
 والعبادة، حينما انشغل من حوله وغفلوا عن الطاعة، ونن ف هذا الزمان نعيش أزمات متعددة، فه**ذه أزم**ة
 اقتصادية، وهذه أزمة صحية، وهذه أزمة فتo وتغل�ب للعدو، وكثي من الناس إذا رأوا غلبة سوق النفاق وارتفاع
 ألوية أهل الكفر يئسوا، وقالوا فيم العمل ؟ بل وربا ساروا ف تيار الركب الذي هو مشابة الغ**الب وال**ذي
 يسيطر على المور ف الظاهر، وهذه يا أيها الخوة من أشد حالت الكرب الت ير با أهل السلم عندما يقول

 لاذا أمر الدين اليوم ف حال ضعفQ ولاذا صار أمر أهل السلم ف حال هزية، ول**اذا ه**ذا: الواحد من الناس
 الذل الضروب ولاذا هذا الضعف الشامل، وعند ذلك يدث الحباط ف العنويات، والنصراف عن العبادات،
 والتول عن العلم، والنشغال عن الطاعة، وخصوصاA إذا رافق هذا الو الشحون بالزية وغلبة العدو ف الظاهر
 من أهل الكفر والنفاق إذا صاحبه جاذبية الال والنشغال بالشهوات وثوران الغرائز وعموم الرمات وانفت**اح

.أبواب الظورات

 وعند ذلك يرى الؤمن من خلل غيوم الغفلة نور اليان، ويتوجه ببصيته للواحد الديان، ول يهم**ه حينئذQ أن
 يرى حوله كثياA من العابدين أو قليل، لنه يريد أن يعبد ربه حت يأتيه اليقي، ويشبه هذا الال من جهة ذكر ال



 ف السواق، فهؤلء ف أنواع من النصراف والنشغال والنماك ف الدنيا واللاء الذي يصل ل**م بالتج**ارة
 والبيع واللف الكاذب وأنواع الغش والتدليس، مع ما يرافق هذا من حال السوق من حصول اختلط الرجال
 بالنساء والتبج وأنواع العاصي وشيوع النكرات، فعند ذلك يكون ذاكر ال ف السوق ف حالo عظيمة عن**د

 رUجRال¤ ل ت�لWهUيهUمS تXجRارRة¤ وRل بRيSع� عRنS ذXكWرU الل�هX وRإUقVامU الصZلةX وRإUيتRاء� الزZكVاةX يRخRافYونV يRوSماA تRتRقVل�ب� فXيهX الWقYلY**وب�{ربه، 
).38-37:النور} (لXيRجSزUيRه�م� الل�ه� أVحSسRنR مRا عRمXلYوا وRيRزUيدRه�مS مXنS فVضSلXهX * وRالWأVبSصRار�

 سيعلم أه*ل المع من أوSل: إذا جع ال الولي والخرين يوم القيامة جاء منادQ فنادى بصوت يسمع اللئق((
.ليقم الذين ل تلهيهم تارة ول بيع عن ذكر ال . بالكرم 

رواه النسائي  )).فيقومون وهم قليل ، ث ياسب ال سائر اللئق

أسباب الثبات على الق ف زمن الفت

 وحينما يرى الؤمن ما يل بالناس من الغراق ف الاديات والنشغال باللهيات، وأن**واع ال**ترفيه واللع**اب
 والسياحات، وهكذا هذه اللت والجهزة السيطرة على الواس من السمع والبصر والفؤاد، ف**إنه ف ه**ذه

 وRإUنW ت�طXعS أVكWثVرR مRنS فXي الWأVرSضU ي�ضXل§وكR عRنS سRبUيلU{الالة يعود إل ربه وهو يريد الجر والثواب ليكون من القلي، 
X116من الية: النعام( }الل�ه(.

 أيها السلمون يا عباد ال، كثي من أهل السلم أو من أولدنا يعيشون وهم ماطون ب**أنواع م**ن الش**هوات
 والشبهات ف أماكن متلفة ف الداخل والارج، ويرى النسان نفسه غريبا، وخصوصاA إذا توجهت إليه س**هام

 كن معنا، ولكن ف الشر فهو يأب، ول يس**تجيب: النتقاد من حوله وهو يرى نظرات الستنكار وهم يدعونه 
 لاذبياتم ونداءاتم وإغراءاتم، ويقاوم هذا كله ولو كان من حوله ف بعدQ عن الدين، فإنه ف هذه الالة يعظ**م
 أجره عند ربه وترتفع منزلته عند ال سبحانه وتعال، فيستفيد أيا فائدة، إذا بلغت القلوب الناجر، وخرج**ت
 العيون من الاجر، وحشر الناس إل ال فإن الذين عبدوا ل ف أوقات الفت والذين تسكوا بدين ال لا عص**ى
 الناس فإنم ف حالo من الفخر والجر والثواب والكرام والتكري عند رب العالي، وحق لم أن يفخروا بذلك

 oف ذلك اليوم عندما ينادون بفخر}SهRيUابRتXء®وا كRرWاؤ�م� اقRه *SهRيUابRسXح oاقVن°ي م�لVت� أSنRنVن°ي ظU20-19: الاقة (} إ(.

 وعندما يقل الناصر والعي، ول تكاد ترى من يبي الكم الشرعي، أو من ينكر النكر الاصل فإن الجر يعظم،
 ما قام أحد بالسلم بعد رسول ال صلى ال عليه وسلم ما قام أحد: ولذلك قال المام علي بن الدين رحه ال 

 إن أبا بكر الصديق كان له أصحاب وأعوان، وأحد: قال !. يا أبا السن، ول أبو بكر الصديق؟: قيل! بن حنبل



أخرجه ابن الوزي ف مناقب المام أحد  ".بن حنبل ل يكن له أعوان ول أصحاب

Aويضرب الثل للخرين بثباته ويك**ون معلم**ا Qوعندما يقل العوان، ويقل الناصر فل شك أن من يثبت حينئذ 
 وعلماA ورايةA مرفوعةA ف خضم الباطل له شأن عند ربه، وهذا يذكرنا أيها الحبة بأن نثبت على ديننا مهما كثرت
 الفت، وأن نستمسك با نعرفه من الق، مهما كثر العداء، وأن ل يكون لكلمهم وهم يزبدون ويته**ددون،
 ويتواعدون ويتفاخرون، عند ذلك ل بد أن ي�ري السلم ربه من نفسه خيا، وأنا يعظم سوق النفاق وينجم كل
 ما قويت شوكة أعداء السلم وقل سلطان أهل الي، ولذلك فإن البقاء على الق، والدعوة إليه وبيان الحكام
 الشرعية والذب عن هذا الدين وإزالة الشبهات وتنبيه العامة ل شك أن ف هذه الال الجر عظيم لن قام ب**ه،
 كل ما صعبت الهمة كل ما زاد الشرف، كلما زادت التحديات كلما عظم الجر، وهكذا فإن وف**اء الس**لم
 لدينه واستمساكه بالق الذي جاءه من ربه، يثبته ولو ضل أكثر الناس، ومن الدعية العظيمة الت ك**ان الن**ب

)).يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك: ((صلى ال عليه وسلم يرددها

 

 

:الطبة الثانية 

 

 وRإUذVا: {عباد ل، وعندما تضطرب الخبار والحوال، فإن الؤمن يعلم أن من الوازين ما ذكره رب**ه ف كت**ابه 
XهUاع�وا بVذVأ XفSوRخWال UوVأ UنSمVأWال RنXر� مSمVأ Sه�مµاءRفإذا جاء هؤلء الن**افقي أو ض**عفاء ال**بة.)83من الية: النساء(}ج 

 والبصية من السلمي، أمر وشأن من المن والبشائر أو الوف والشر أذاعوا به وأفشوه، وتدثوا به ولكت**ه
 وRإUلVى أYولXي الWأVمS**رU{  صلى ال عليه وسلم )83من الية: النساء(}وRلVوS رRد·وه� إUلVى الرZس�ولU{ألسنتهم وخاضوا فيه، 

Sه�مSنXمن أصحاب العلم والرأي والعقل والبة والشورى الذين ل يتأثرون بالش**اعات )83من الية: النساء(}م ، 
 والدعاوى، لعلمه وفهمه وعرفه على حقيقته وأدرك كنهه، الذين يستنبطونه منهم والذين يقدرون على استخراج

. الق ومعرفته من خلل غيوم الضللة والظلمة التراكمة 

 عباد ال، ويكون اللجوء إل أهل العلم وإل أهل البصية ف مثل هذه الحوال من أسباب الثبات على ال**دين،
 مهما قلوا، ول بد أن يوجد قائم ل بالجة ول يلو الزمان من هذا، فقد يكون واحداA أو أكثر، ول**ذلك ف**إن
 السلم ل يعدم لو بث من يبي الق للناس، ول يكتمه كما أمر ال سبحانه وتعال، نعم لقد أخبنا نبينا صلى ال



 غVنRم�؛ يRتSبRع�: ي�وشXك� أVنW يRكYونV خRيSرR مRالU الWم�سSلXمU: ((عليه وسلم عن حالo يكون فيها اعتزال الناس هو التع�ي، وقال 
 UالRبUجWال RفRعRا شRهUال-بRبUجWر�ء®وس ال-، UرWطVقWال RعXاقRوRمRو -XةRيXدSوVأWالVر كVطRمWا الRيهXر� فXقRتSسRي يXع ال�تXاضRوRمWال-  XهUينXد**Uر· بXفRي-SيVأ 

البخاري )) مXنS الWفXتRنU -بUسRبRبU حXفWظه

 فمن خاف على نفسه الفت انعزل، ولكن هذا يكون ف آخر الزمان، ف وقت الغربة الس**تحكمة، ولس**نا ول
oكهذا ، وقد تر ببعض السلمي ف بعض التمعات أشياء وأحوال تشبه هذا الذي وص**فه الن**ب المد ف حال 

 صلى ال عليه وسلم، ولكن عندما يكون لهل السلم قيام، وعندما يكون لم اجتماع، وعندما يكون فيهم من
 يمل الق، وعندما يكون من يبي لم الطريق فإن اعتصام هؤلء ببل ال وبقائهم متواصي على دي**ن ال ه**و

.الذي يب

 }XهUهSجRى وVلRع RبVلVقSة¤ انRنSتXه� فSتRابRصVأ WنUإRو XهUن� بVأRمWر� اطSيRه� خRابRصVأ WنUإVف QفSرRى حVلRع Rب�د� الل�هSعRي SنRم UاسZالن RنXمRمن الية: الج}(و

 ، فيستدل بصول النعمة الدنيوية له من ثراء أو ولد أو منصب ونو ذلك من متاع الدنيا، يستدل به على )11
 صحة وجهته وموقفه، ومعلوم أن البهرجة الت استعان با فرعون ف وقته قد حققها أهل الباطل اليوم من خلل
 زيفهم الذي يروجونه ف هذه الوسائل، ويبثونه ف هذا الفضاء، فهذا السحر الديد الذي يراد به اخفاء ال**ق
 واظهار الباطل، والترويج للباطل بكافة الوسائل حاصل وقائم، ولذلك على السلم أن ل ينخدع ويأخذ سريعاA با

يروج له وإنا يرجع إل أهل العلم لكتشاف القيقة


