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 ِمن أشراط الّساعة: الفنُت يف هذا الّزمان
   

 :احلمُد هلل، والّصالة والّسالم على نبّينا حمّمد وعلى آله وصحبه، أّما بعد
وأخرَب أّّنا تظهُر قبل قيام الّساعة؛ كّل ما يظهُر  -صّلى هللا عليه وسّلم-فإّن أشراط الّساعة اليت أخرب هبا الّنيب 

، وقد وقَع ِمن ذلك يف املاضي شيٌء كثرٌي، ولكن -صّلى هللا عليه وسّلم-منها يكون علًما ِمن أعالم نبّوته 
عرَف ما يصدقها ِمن الواقع مما حدَث وحيدُث، واألحاديُث ال يَعرُف ذلَك إاّل َمن عرف هذه األخبار، و 

الواردة يف هذا الّشأن كثريٌة، وكثرٌي منها يف الّصحيحني وغريمها ِمن املصّنفات احلديثّية، واملقصود ِمن هذه 
 :الكتابة هو ذكُر بعِض ما يتعّلق مبا وقع يف هذا العصر، وِمن هذه األحاديث

إّن بني يدي ): صّلى هللا عليه وسّلم-قال: قَال الّنيبّ  -رضي هللا عنه- موسى ما رواه البخارّي عن أيب -1
 .واهلرج: القتل (الّساعِة أايًما، يُرَفُع فيها العلُم، وينزُل فيها اجلهُل، ويكثُر اهلرجُ 

الّساعة  إّن ِمن أشراط) :يقول -صّلى هللا عليه وسّلم-قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه-وعن أنس  -2
 احلديث )..أن يُرَفَع العلُم، ويكثَر اجلهُل، ويكثَر الّزان، ويكثَر شرُب اخلمر

صنفان ِمن أهِل الّنار مل ) :صّلى هللا عليه وسّلم-قال: قاَل رسوُل هللا  -رضي هللا عنه-وعن أيب هريرة  -3
كاسياٌت عارايٌت، ُمـميالٌت مائالٌت، رؤوسهّن   أرمها: قومٌ معهم سياٌط كأذانِب البقِر يضربوَن هبا الّناس، ونساءٌ 

 .رواه مسلم (كأسنمِة البخِت املائلة، ال يدخلن اجلّنَة، وال جيدن رحيها، وإّن رحَيها لتوجُد ِمن مسريِة كذا وكذا
بني يدي الّساعة: يظهُر ) :أنّه قال -صّلى هللا عليه وسّلم-عن الّنيب  -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود  -4

 (ّراب، والّزان، واخلمرال
والذي نفسي بيدِه؛ ال تفىن ) :قال -صّلى هللا عليه وسّلم-عن الّنيب  -رضي هللا عنه-وعن أيب هريرة  -5

هذه األّمة حىت يقوَم الّرجُل إىل املرأِة، فيفرتشها يف الطّريق، فيكوُن خيارهم يومئٍذ َمن يقول: لو واريتها وراَء 
 (هذا احلائط

صّلى هللا -قالت: مسعُت رسوَل هللا  -صّلى هللا عليه وسّلم-زوج الّنيب  -رضي هللا عنها-ونة وعن ميم -6
ال تزاُل أّميت خبرٍي ما مل يفُش فيهم ولُد الّزىن، فإذا فشا فيهم ولُد الّزىن؛ فيوشُك أن يعّمهم ) :يقول -عليه وسّلم

 (هللاُ عّز وجّل بعذاب
-األشعري  -أو: أبو مالك-قال: حّدثين أبو عامر  -رضي هللا عنه-وعن عبدالرمحن بن غنم األشعري  -7

لَيكوننَّ ِمن أميت أقواٌم يستحّلوَن ) :يقول -صّلى هللا عليه وسّلم-وهللا ما كذبين: مسَع الّنيب  -رضي هللا عنه
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أيتيهم حلاجة، فيقولون: احلّر واحلريَر، واخلمَر واملعازف، ولينزلّن أقوام إىل جنِب َعلم، يروُح عليهم بسارحٍة هلم 
 (ارجع إلينا غًدا، فيُبيّتهم هللا، ويضع الَعَلَم، وميسُخ آخرين قردًة وخنازيَر إىل يوم القيامة

لَيشربن انٌس ِمن ): صّلى هللا عليه وسّلم-قال: قاَل رسوُل هللا  -رضي هللا عنه-وعن أيب مالك األشعري  -8
 (أّميت اخلمَر يسّموّنا بغرِي امسها

ال تقوُم الّساعُة حىّت ) :قال -صّلى هللا عليه وسّلم-عن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أيب هريرة  -9
 (يتطاوَل الّناُس يف البنيان

ال تقوُم الّساعةُ حىّت يتباهى الّناس ) :قال -صّلى هللا عليه وسّلم-أّن الّنيب  -رضي هللا عنه-وعن أنس  -10
 (يف املساجدِ 

ال تقوُم الّساعةُ حىّت يُقَبض العلُم، ويتقارب ): صّلى هللا عليه وسّلم-ريرة قال: قال رسول هللا وعن أيب ه -11
 (القتل القتل) :قيل: اهلرج ما هو اي رسول هللا؟ قال (الّزماُن، وتكثر الّزالزُل، وتظهر الفنُت، ويكثر اهلرجُ 

  
أّّنا تقع يف أخر الّزمان  -صّلى هللا عليه وسّلم-لّنيبُّ ا  وقد تضّمنت هذه األحاديث مجلًة ِمن األمور اليت أخرب

قبل قيام الّساعة، وقد وقَع كثرٌي منها يف الّزمان املاضي، وهي تتجدد وتتكرر، والذي نقصُد الّتنبيه إليه: ما 
 ابلذّكر وقع يف هذا العصر، وكثُر كثرًة مل يسبق هلا نظرٌي يف القرون املاضية، وذلك لكثرة أسباهبا، لذلك خنصّ 

والّتنبيه: مخسة أمور مما اشتملت عليه هذه األحاديث وهي: القتُل، والزان، وشرُب اخلمر، ورفُع العلم، وكثرة 
 .اجلهل

فأّما القتل: فال خيفى كثرةُ أسبابه اليت أنتجتها حضارة هذا العصر، كالسيارات، واآلليات، وأنواع أسلحة - أوالً 
، فَمن يُقتُل هبذه األسباب يف كّل يوم: هو أضعاف أضعاف َمن كان يُقتُل احلروب، وأسلحة الّدمار الّشامل

ابألسباب العاديّة فيما مضى، وَمن يُقتُل يف احلروب يف هذا العصر: أضعاُف أضعاف َمن كاَن يُقَتُل يف 
   .الينياحلروب يف الّزمن املاضي، فالقتلى يف هذا العصر يُقّدرون بعشرات األلوف، ومئات األلوف، بل ابمل

وأّما الزان واخلمر: فِمن املعلوم ما بينهما ِمن اقرتان يف الواقع عند أصحاب الّشهوات وفعل - اثنيًا واثلثاً 
الفواحش، وال خيفى ما بني هاتني الفاحشتني ِمن الّتناسب، فشرُب اخلمر ِمن أعظم الّدواعي إىل الّزان، ولذلك 

، واحلريَر، واخلمَر، ) :يف حديث -مصّلى هللا عليه وسلّ -قرَن بينهما الّنيب  ليكونّن ِمن أميت أقوام يستحّلون احلرَّ
 (ويكثر الزان، ويكثر شرب اخلمر) :واحلِر: الفرج؛ ُكيّن به عن الّزان، وكذا يف حديث (واملعازفَ 

ليهما، كذلك نقول: َكثُر الزان وظهر يف هذا العصر، وَكثُر شرب اخلمر؛ لكثرة أسباهبما، وتيّسر الطرق إ
وللحضارة املعاصرة أعظم األثِر يف فشو الّزان وشرب اخلمر يف غالب بالد املسلمني، فقد أنتجت هذه احلضارُة 
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ِمن وسائل الّدعاية إىل الفجور وشرب اخلمور، ما ال ينجو منه إال َمن اعتصم ابهلل، ووقَر خوُف هللا يف قلبه، 
وعة واملرئية واملقروءة، يف اإلذاعات والقنوات والّصحف كما هو معلوٌم ومشاهٌد يف وسائل اإلعالم املسم

واجملالت؛ فإّن هذه الوسائل إّّنا جتتذب املشاهدين واملستمعني والقرّاء، وتنال رضاهم: مبا يُعرُض فيها ِمن 
ة واإلابحّية، القصص الغرامّية، والّتمثيليّات اخلليعة، والّصور الفاتنة، ودعاية إىل أوكار الفجور يف البالد الّسياحيّ 

 .ومنها بعض البالد العربية
وِمن أعظم أسباب فشو الّزان يف اجملتمعات اإلسالمّية: االختالط بني الّرجال والّنساء يف األعمال والّتعليم، 
وِمن أسوأ ذلك: ما يتم يف برامج اإلعالم، وأسوأ منه: ما يُعرُض يف دور الّسينما ِمن املشاهد الفاضحة، وما 

 .ِمن االختالط وارتكاب الفواحشيكون فيها 
وما نشأ هذا الفساد العريض، وشاع يف بالد املسلمني إاّل حني احتّل الّنصارى كثريًا ِمن البالد اإلسالمّية، 
وأعاّنم على ذلك املنافقون واجلهلُة والفسقة ِمن املسلمني، وهم الذين خلفوهم بعد رحليهم ابستقالل البالِد 

 .بتنفيذ خططهم -بل حلفاؤهم-باشر، مث قام خلفاؤهم عن سلطاّنم العسكري امل
املسارح واملراقص اليت خيتلط  -كفرنسا وبريطانيا-وكما شاع يف بالد املسلمني احملتّلة ِمن قبل الّدول الّنصرانّية 

ب استُبيَح فيها الّرجال والّنساء، وتُرتكُب فيها الفواحُش يف لياليها، اليت تسّمى الليايل احلمراء، فلهذه األسبا
ليكونن ِمن أميت أقواٌم ): صّلى هللا عليه وسّلم-الّزان وُشْرُب اخلمر، وكثـَُر ذلك وظهَر، فكان مصداقًا لقوله 

 )يستحّلون احلِّر واحلرير واخلمر واملعازف
 )ليشربن انٌس ِمن أميت اخلمَر، يسّموّنا بغري امسها): صّلى هللا عليه وسّلم-وقوله 
 )ال تقوُم الّساعُة حىت يكثَر الزان وشرُب اخلمر):  عليه وسّلمصّلى هللا-وقوله 

إال أن يفرتش الرجل املرأة يف  -صّلى هللا عليه وسّلم-ولكثرة الّزان: َكثـَُر اللقطاء، فلم يبَق مما أخرب به النيب 
احلديث، وهذه أبشع  كما جاء يف)لو واريتها وراء هذا احلائط) ل:فال يُنكر عليه أحد، إال َمن يقو الطريق، 

 .صورة يف الّداللة على كثرة الّزان واستحالله
ال يف األمم الكافرة، فإّّنم مل يزالوا  -أي: املسلمني-واألحاديُث يف هذا املعىن إخباٌر عمَّا يقع يف هذه األمة 

رة" ِمن الكفر يف كالبهائم يتمّتعون وأيكلون كما أتكل األنعام، حىت بلغ األمُر ابألمم اليت تسّمى "املتحضّ 
هذا العصر أّن شرعوا يف قوانينهم الّشذوذ اجلنسي "اللواط"، فهل بعد هذا احنطاط! وما دخل على املسلمني 

 .ما دخل ِمن الفواحش واملنكرات إال بتسببهم وعلى أيديهم، كما تقدم
رٌع من فروع احلضارة هذا؛ ويضاف إىل ما سبق ِمن أسباب شيوع الّزان: ما جاء به الطّب احلديث الذي هو ف

، فقد أفرز وسائل ملقاومة موانع الّزان يف اجملتمعات احملافظة، اليت أمهها خوف -حضارة األمم الكافرة-املعاصرة 
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املرأة ِمن احلمل، أو زوال البكارة، فجاء الّطب أبنواع ِمن موانع احلمل: كاحلبوب، واللولب، والالصق، وغريها، 
"ابلواقي" يف جانب الّرجل، وقد روَّجها املفسدون وغريهم ِمن األطباء والّتجار،  وِمن موانع احلمل ما يسّمى

كما جاء الطب بعملية الرَّْتق ملقاومة املانع الثّاين ِمن موانع الزان، وكل هذا إمعاٌن يف الفجور وإشاعة الفاحشة 
 .وهتويِن أمر الزان

هو يزول عن صاحبه بفعل هذه الفواحش، وال يعود إليه إال مل يبَق إال وازُع اإلميان ابهلل واخلوف ِمن عذابه، و 
ال يَزين الزّاين حنَي يزين وهو مؤمٌن، وال يشرُب اخلمَر حنَي يشرهبا ): صلى هللا عليه وسلم-ابلتوبة، كما قال 

 )وهو مؤمنٌ 
ن الشهوات؛ ِمن شرب وبعد؛ فإّن ِمن البالء العظيم يف هذا العصر أن تتيّسر طرُق الوصول إىل ما حّرم هللا مِ 

وطرُق ذلك القنوات الفضائية وهواتُف اجلوال  ،اخلمر، وفعل الفواحش ودواعيها؛ ِمن الّنظر والّسماع واحملاداثت
وشبكةُ النت، فكّلها متكن من املشاهد احملرمة، وما يتبع ذلك من مسموعات وتواصل بني املتَّبعني للشهوات، 

يصدِّق ذلك أو يكذبه الّسفُر ِمن بالد العافية واحملافظة إىل بالد اإلابحية فيتمّنون الوصول إىل ما يهوون، مث 
 .القريبة والبعيدة

وقد تيّسرت أسباب السفر وخفَّت ُكَلُفه، وانتشرت مكاتب شركات السفر والسياحة، ونشرت الّدعاية لذلك 
 ما يطلبونه من ذلك؛ فعظُمت وهيئت الفنادق واحلدائق للسياح ِمن ذوي القلوب املريضة ابلشهوات، مع توفري

بذلك احملنة، واشتّد البالُء، وكّل ذلك جاٍر بقدر هللا، وحلكمته البالغة يف ابتالء العباد، ليميز هللا اخلبيث من 
الطيب، وليعلم هللا َمن خيافه ابلغيب، فيُكّف عن احلرام مع قدرته عليه، خوفًا من هللا الذي يراه، ال ختفى 

 .عليه خافية
اَي أَيُـَّها الَِّذيَن :{إىل هذه احلكمة بتيسريه ما حّرمه ِمن الصيد على املـُْحرِم، فقال تعاىل -سبحانه-ّبه وقد ن

ُ َمْن خَيَافُ  ُ ِبَشْيٍء ِمَن الصَّْيِد تـََنالُهُ أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم لِيَـْعَلَم اَّللَّ ُلَونَُّكُم اَّللَّ ْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك هُ اِبْلَغْيِب َفَمِن اَآَمُنوا لَيَـبـْ
 )94املائدة:)}فـََلُه َعَذاٌب أَلِيمٌ 

صلى هللا عليه -وحيسُن يف هذا املقام: ذكُر أحد الّسبعة الذين يظلهم هللا يف ظّله يوم ال ظّل إال ظّله، قال 
 فراقب رّبك أيّها املسلم، )ورجٌل دعتُه امرأٌة ذات منصٍب ومجال إىل نفسها، فقال: إيّن أخاُف هللا): وسلم

  )17احلج:)}ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ { :وجاهد نفسك، واذكر قوله تعاىل
وأّما رفُع الِعلم وثبوت اجلهل" فهما ظاهران يف هذا العصر، واملراد ابلعلم: العلم املوروث عن : "رابًعا وخامًسا

ا دّل عليه القرآن، ودّلت عليه السّنة، ِمن االعتقادات والّشرائع احملكمات، ، وهو م-صّلى هللا عليه وسّلم-الّنيب 
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فهو العلم الّشرعي علم الكتاب والسّنة، واجلهل: هو اجلهل هبما، وهذا العلم نوٌر وحياة ِلَمن أخذ منه بنصيب، 
 .وهو اهلدى ملن أراد السري على الطريق

َنا إِ {:قال هللا تعاىل ميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا وََكَذِلَك أَْوَحيـْ لَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمراَِن َما ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َواَل اإْلِ
فَسّمى القرآَن "روًحا"؛ لتوقف احلياة عليه، ومسّاه "نورًا"؛ لتوقف  (52الشورى:)}َّنِْدي ِبِه َمْن َنَشاءُ ِمْن ِعَباِدانَ 

 .اهلداية عليه
فاهلدى: هو العلم النافع، ودين احلق:  (33التوبة:)}ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه اِبهْلَُدى َوِديِن احلَْقِّ {:وقال تعاىل

والّتابعون هلم  -رضوان هللا عليهم-هو العمل الصاحل، وأعظُم الّناس أخًذا وحظًا ِمن ذلك العلم هم الّصحابُة 
 .إبحسان

موضع اهتمام املسلمني، يتنافسون فيه، فعنه  -صلى هللا عليه وسلم-ُل ومل يزل هذا العلم الذي جاء به الرسو 
يبحثون، وفيه يتذاكرون، وإليه يوجهون أوالدهم، والعامل عند املسلمني هو َمن متّكن فيه، وكان له منه حّظ 

، كما -ليه وسلمصلى هللا ع-وافر، فأيُّ آيٍة وأيُّ حديث ورد يف فضل العلم والعلماء فاملراد به ما ورّثه النيب 
والعلماُء ورثُة األنبياء، وإّن األنبياَء مل يُورّثوا دينارًا وال درمهًا، وإّّنا ورّثوا العلَم، فَمن أخَذ به أخَذ ) :يف احلديث
 )حبظٍّ وافر

ملستمّدة فيجُب أن يعلَم املسلُم أّن أهم العلوم وأنفعها يف كّل زمان ومكان يف الّدنيا واآلخرة: العلوُم الّشرعّية ا
، والسيما يف هذا العصر الذي طغى فيه ما يسمى بعلم -صلى هللا عليه وسلم-ِمن كتاب هللا وسنة رسوله 

 .اليت غلبت على الناس، وسيطرت على أفكارهم واهتماماهتم -أي العلوم الّدنيويّة-املادة 
والزهد يف العلوم الشرعّية، مع أّن الواجب فأكثُر املسلمني اليوم غلَب عليهم االهتمام ابلعلوم املادية الّدنيويّة، 

على املسلم إذا وجد ِمن نفسه حمبًة للعلوم الّشرعّية، ورغبًة فيها ويف حتصيلها ِمن مصادرها، وهتّيأ له الّتلقي 
ِمن أحد ِمن أهل العلم العاملني الّناصحني: فعليه أن يبادَر لتحصيلها، وحيمد هللا على هذه الّنعمة؛ ألنَّ حمّبة 

-والعلوم املستمّدة منهما: هي خرٌي للعبد يف العاجل واآلجل، قال  -علم الكتاب والسّنة-العلم الّصحيح 
 )َمن يُرِد هللاُ به خريًا يُفّقُه يف الّدين): صّلى هللا عليه وسّلم

ريخ املسلمني ات -إن شئت-وهبذه العلوم: صالُح الّدنيا واآلخرة، وهلذا كان اهتمام الّسلف هبذه العلوم؛ واقرأ 
إذا ذُِكَر "العلماء"؟ إّّنم العلماء  -يف عرف املسلمني يف الصدر األول والقرون األوىل-لتعرف َمن العلماء 

، والعلماء ابلعلوم املستمّدة ِمن هذين األصلني. والعلوم -صّلى هللا عليه وسّلم-بكتاب هللا وسّنة رسوله 
 :الّشرعية أنواع
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 :أساسّية: وهي اليت جاء هبا الوحي، ومدار هذا النوع على ثالثة أصول علوم شرعّية .النوع األول
 .العلم أبمساء هللا وصفاته، وهو العلم ابهلل1
 .العلم بشرعه، وهو األوامر والنواهي2
العلم ابجلزاء يف اآلخرة، وهو يتضّمن اإلميان ابليوم اآلخر، ويدخل فيه كّل ما يكون بعد املوت؛ من فتنة  3

 وعذابه ونعيمه، والبعث واحلساب، والثواب والعقاب، واجلنة والنار، قال ابن القيم يف الشافية الكافية القرب
 :""الّنونّية

 ِمن رابٍع واحلّق ذو تبيانِ  *  والعـلُم أقـــساٌم ثالَث مـا هلا 
 وكذلك األمساء للرمحنِ  *  عــلٌم أبوصــاِف هللا وفعلــِه 
 وجزاؤه يوم املعاد الثانـي *  دينـه  واألمـُر والّنهي الذي هو

 .فباألول: معرفُة هللا، وابلثّاين: معرفُة الطّريق املوصل إليه، وابلثّالث: معرفُة ما أعّد هللا للعاملني يف يوم املعاد
عينة: كعلوم اللغة، وعلوم احلديث، وأصول الفقه؛ وهي وسي :النوع الثاين

ُ
لٌة ما يسّمى بعلوم اآللة، أي العلوم امل

لتحصيل تلك العلوم األساسّية، ففهم القرآن وفهم السّنة حيتاج إىل وسائل وعلوم معينة على فهم كتاب هللا 
 -صّلى هللا عليه وسّلم-وسّنة رسوله 

فالعلماءُ هبذه العلوم هم العلماءُ يف مفهوم املسلمني األوائل، وإىل عصور متأخرة، فاحملدِّثون والفقهاء واللغويون 
 .أيًضا يف العلماء؛ ألنَّ اللغة العربّية هي لغة الكتاب والسّنة، وهي وسيلة معينة لفهم الكتاب والسّنة معدودون

أّما اآلن: فخرج اسُم "العلماء" عن هذا االختصاص وابتذل، وصار ينصرف يف ُعرِف كثري من املسلمني إىل 
ن: علماء الغرب، وعلماء كذا، وعلماء كذا، فإذا علماء العلوم املتنّوعة املختلفة املاديّة؛ وهلذا صار يقال اآل

 .جاء "علماء" ابإلضافة تبّينت املسألة: علماء الطب، علماء الكيمياء، إخل، فاإلضافة تعني املقصود
لكن إطالق "العلم" وإطالق اسم "العلماء": هذا هو الذي فيه اخلطأ، واألصل أنَّه اسٌم لعلماء الّشريعة، 

علماء، والعلم، والرتغيب يف العلم، واحلث على العلم: كله راجٌع إىل العلم الّشرعي. فالّشيخ فمفهوم "العامل، وال
ملا قال يف مطلع األصول الثالثة يف املسائل األربع "األوىل: العلم" فّسر  -رمحه هللا-حممد بن عبد الوهاب 

ومعرفة دين اإلسالم ابألدلّة، فحاجة اإلنسان ، -صّلى هللا عليه وسّلم-هذا العلم: أبنَّه معرفة هللا، ومعرفة نبّيه 
 .إىل هذا العلم فوق كّل حاجة، وضرورته إليه فوق كّل ضرورة

هو الذي تزكو به الّنفوس، وتستنرُي به البصائُر، مسّاه هللا "نورًا"، قال  -علُم الكتاب والسّنة-والعلُم الّشرعّي 
ُ مبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ َفَآِمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسولِِه َوالنُّ {:تعاىل  (8التغابن:)}وِر الَِّذي أَنـْزَْلَنا َواَّللَّ
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َوأَنـَْزَل اَّللَُّ َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمَك َما ملَْ َتُكْن تـَْعَلُم وََكاَن َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيَك {:وقال سبحانه
 (113النساء:)}َعِظيًما

ا الكتاب: القرآن، واحلكمة : السّنة، فالقرآن والسّنة مها الّنور، أما ما عدامها ِمن العلوم فال يسّمى نورًا؛ ألّنَّ
نزل هو الذي حيصل به الفرقان بني احلّق والباطل، 

ُ
ال حيصل هبا االستبصار والفرقان بني احلّق والباطل، والعلُم امل

َ َوَآِمُنوا ِبَرُسولِِه {:ىلوحيصل به الّتبصري حىت يبصر اإلنسان طريقه يف احلياة، قال تعا اَي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ
ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ   (28احلديد:) }يـُْؤِتُكْم ِكْفَلنْيِ ِمْن َرمْحَِتِه َوجَيَْعْل َلُكْم نُورًا مَتُْشوَن ِبِه َويـَْغِفْر َلُكْم َواَّللَّ

فَالَِّذيَن َآَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتَـّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي {:قال تعاىل وهذا الّنور هو الذي حيصُل ابتّباعه الفالُح،
 (157األعراف:)}أُْنزَِل َمَعُه أُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 :فاملقصود أنَّ العلَم الّشرعي ضروري لإلنسان، وهو نوعان
 .م ديُن العبد إاّل بهاألول: ما هو فرٌض على األعيان؛ وهو ما ال يقو  -
الثاين: فرُض كفاية جيب على األمَّة اإلسالمّية أن يكون فيها َمن يَعلمُه؛ ليبقى هذا الّدين والعلم املوروث  -

للضمان الذي  -وهلل احلمد-حمفوظًا، وهذا حمّقق البّد أن يكون فيها  -صّلى هللا عليه وسّلم-عن الرسول 
صّلى هللا -وللخرب الّصادق عنه  (9احِلجر:)} حَنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإانَّ لَُه حَلَاِفظُونَ ِإانَّ {:ذكره هللا يف قوله تعاىل

البّد أن تكون قائمًة ابحلّق علًما وعماًل؛  (ال تزاُل طائفٌة ِمن أّميت ظاهرين على احلقّ ) :يف قوله -عليه وسّلم
 .مجيًعاألنَّ القيام ابلّدين ال يتحقق إال ابلعلم والعمل 

والبّد ِمن تعليم الناس هذه العلوم الشرعية؛ السيما مع تقصري كثري ِمن النّاس يف العناية ابلعلوم الّشرعّية، بل 
أعرض أكثُر املسلمني عن العناية ابلعلوم الّشرعّية تعلًما أو تعليًما، وأقبلوا على العلوم الّدنيويّة؛ إيثارًا للّدنيا 

 .على اآلخرة
اإلعراض عن علوم الّشريعة واإلقبال على العلوم املاديّة: ابتعاُث مئات األلوف ِمن شباب  وِمن آاثر هذا

ال مُيّكنون من  -يف حقيقة األمر-املسلمني رجااًل ونساًء إىل بالد الكفار ألخذ علومهم املاديّة، مع أّنم 
 .العلوم املهمة

ِمن اهلدى ودين احلّق، وهذا  -هللا عليه وسلمصلى -فلذلك غلب على الّناس اجلهُل مبا بعث هللا به رسوله 
نوٌع ِمن رفع العلم، لكن بتسبب ِمن الّناس، ونوع أخر وهو ما يكون بسبب موت العلماء، كما يف احلديث 

إّن هللَا ال يقبُض العلَم انتزاًعا ينتزعه ِمن صدوِر الّرجال، ولكن بقبِض العلماء، حىت إذا مل يبَق ) :الصحيح
ا، اختّ 

ً
 )ذ النّاُس رؤوساً جهااًل، فُسئلوا، فأَْفتوا بغرِي علٍم، فَضّلوا وأَضّلواعامل
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وبكّل حال: فما رُِفَع يف هذا العصر يف أكثر البالد اإلسالمّية من ِعلم النبّوة املستمّد ِمن الكتاب واحلكمة 
 .أعظُم مما رُِفَع قبل ذلك، وذلك لسبينب: أوهلما: اإلعراض، واثنيهما: قبض العلماء

فأّما اإلعراض: فظاهٌر كّل الظهور ِلَمن تدبّر الواقع، فاجلامعات واملدارس الرمسّية احلكومية ختضع  •
ملنظومة "اليونسكو" األممية اليت ال تعرتف ابلعلوم الّشرعّية، بل أكثر اجلامعات واملدارس األهلية ال 

 تُعىن إاّل ابلعلوم املاديّة، اتّباًعا ملناهج الدول الغربّية.
أما قبض العلماء: فمع قلّتهم يكون موت واحد أعظم نقًصا ِمن موت عدد يوم كان العلماء كثريين، و  •

وكّل هذا مصداق ملا أخرب  فلذلك تعظُم مصبيُة املسلمني مبوت واحد ِمن العلماء فكيف إذا تتابعوا!
لك َعلًما ِمن أعالم ِمن رفع العلم وقبِض العلم وثبوت اجلهل، فكان ذ -صلى هللا عليه وسلم-به النيب 

 .-صلى هللا عليه وسلم-نبّوته 

، صّلى هللا عليه وسّلم-به الّنيب وهو فشو الّراب، وقد أخرب : سادس ُيضاف إىل ما تقّدم ِمن أشراط الّساعة أمرٌ 
بني يدي الّساعة ) :قال  -صّلى هللا عليه وسّلم-أّن رسول هللا  -رضي هللا عنه-كما يف حديث ابن مسعود 

 )ُر الّراب، والّزان، واخلمريظه
وقد ظهر الّراب يف هذا العصر أعظم ظهور، فقد انتشرت يف العامل اإلسالمي بنوك الّراب املؤسَّسة على نظام 
البنوك يف الّدول الغربّية الكافرة، تلك األنظمة اليت وضعتها عقول يهوديّة قد أُشربْت حّب الّراب، فصار أهّم 

بفائدة، فآل األمُر إىل أّن أكثر الناس ال ميكنهم االقرتاض إال بفائدة، أي: براب،  موارد تلك البنوك القرض
 -صّلى هللا عليه وسّلم-فبهذا ظهر الراب، وهذا مصداق ما أخرب به الّنيبُّ 

وقتل  ِمن كبائر الّذنوب، وقد جاء "الّزان" مقرواًن ابلشرك -الّراب، والّزان، وشرب اخلمر- وهذه املنكرات الثالثة
صّلى هللا -النفس يف كتاب هللا، وجاء "الّراب" مقرواًن ابلّشرك وقتل النفس يف حديث "الّسبع املوبقات"، قال 

اجتنبوا الّسبع املوبقات، قالوا: اي رسول هللا وما هن؟ قال: الّشرك ابهلل، والّسحر، وقتُل الّنفس ): عليه وسّلم
وجاء "أكُل الّراب" مقرواًن ابلّزان وشرب اخلمر يف  احلديث ]متفق عليه[ )..اليت حّرم هللا إال ابحلّق، وأكل الّراب

 .حديث ابن مسعود املتقدم
مث اعلموا أّن هذه األخبار سيقت مساق الّذم هلذه األمور والتنفري عنها؛ فإّّنا حمّرمات دّل على حترميها الكتاُب 

العلم واإلميان، ولذا قُرِنت برفع العلم وثبوت اجلهل،  والّسّنة وإمجاُع األمة، فظهورها وكثرهتا يدّل على ضعف
فإّن املراد منه حتذير األّمة ِمن اتّباع سنن  (لتتبعّن سنَن َمن كاَن قبلكم): صلى هللا عليه وسلم-فهي كقوله 
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هذا منهٌي  اليهود والّنصارى، وذلك ابلّتشّبه هبم يف املنسوخ واملبدَّل ِمن دينهم، أو يف عوائدهم اخلاّصة، فكلّ 
 .عنه يف شريعة اإلسالم
بوقوعها قبل قيام الساعة، ورد ذكرها يف األحاديث  -صّلى هللا عليه وسّلم- الّنيب وهنا أربعة أمور أخرب

يف قرون مضت، وهي يف هذا العصر أكثر  -صّلى هللا عليه وسّلم- الّنيب املتقّدمة، وقد وقعت كما أخرب
والّنساء الكاسيات  -أي الّتفاخر بتشييدها وزخرفتها-بنيان، والّتباهي يف املساجدظُهورًا، وهي: الّتطاول يف ال

 .العارايت، والّرجال الذين يف أيديهم سياط مثل أذانب البقر يضربون هبا الناس
ت فأّما "الّتطاول يف البنيان" فشاهده ِمن الواقع: التّنافس يف بناء األبراج العالية، اليت ُتكّون ِمن عشرا -

 ."الّطوابق، بل قد تزيد على املئة، مضاهاة للكفار فيما يفعلونه من ذلك، ويسّموّنا "انطحات السحاب
وأما "املباهاة يف املساجد" فِمن املشاهد: إفراُط النّاس يف بناء املساجد يف رفعها وسعة مساحتها وزخرفتها  -

فوق احلاجة، يفعلونه فخرًا ومباهاة، ويف  وإضاءهتا، ومكربات الصوت، وتعدد املآذن وارتفاعها، كّل ذلك
تبذيُر األموال، والّتشبه ابلّنصارى يف كنائسهم، قال ابن عباس رضي هللا عنهما:  -مع فساد القصد-ذلك 

 .أي معابدهم )لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)
د نساء الغرب الكافرات يف العري وأما "الّنساء الكاسيات العارايت": فينطبق على الّنساء املفتوانت بتقلي -

والتهتك، فأحّب الثياب إليهن القصرُي والّشفاف والّضيق الرّقيق، فاملستور ِمن أبداّنن أشّد فتنة هبذه املالبس 
ِمن املكشوف، فهذا املظهر عندهن هو الّذوق والّتحضر والّتحرر واجلمال، فأصبحن بذلك فاتنات مفتوانت، 

 .هن العاهرات أو هّن عاهراتخلعن جلباب احلياء، فأشب
وأما "الّرجال الذين يف أيديهم مثل أذانب البقر يضربون هبا النّاس": فينطبق على الُشرط، أعوان الظّلمة  -

 .الذين يف أيديهم اهلراوت والعصي الكهرابئية يضربون هبا الّناس بغري حقّ 
، وقد وقعت كلُّها يف هذا -صّلى هللا عليه وسّلم- فهذه األمور العشرة كّل واحٍد منها َعلٌم ِمن أعالم نبّوته

العصر، وأبسوأ حاالهتا، فلذلك كان هذا العصر عصر اجلهل والفنت، فنت احلروب وفنت الشهوات والّشبهات، 
وكّلها من ورائها الكفرة ِمن اليهود والنصارى وامللحدين واملنافقني، ومصداق ذلك يف قوله تعاىل يف 

 (89النساء:)}ا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواءً َودُّو {: املنافقني
َودَّ َكِثرٌي ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد {: وقال تعاىل يف اليهود

 (109البقرة:)}أَنـُْفِسِهمْ 
 (217البقرة:)}َواَل يـَزَاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ يـَُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا{ :وقال يف املشركني

 )27النساء:)}َويُرِيُد الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الشََّهَواِت َأْن مَتِيُلوا َمْياًل َعِظيًما:{وقال يف الفسقة والكفرة
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، وأخرب عن استحالل بعض األّمة هلا: املعازف، -صّلى هللا عليه وسّلم-يب وِمن األمور الواقعة اليت أخرب هبا النّ 
رضي هللا -وهي الغناء وآالت الغناء، وقد جاء مقرواًن ابلّزان وشرب اخلمر يف حديث أيب مالك األشجعي 

 )ليكونن ِمن أميت أقواٌم يستحّلون احلّر، واحلريَر، واخلمَر، واملعازف): عنه
هذه األمور األربعة ِمن التناسب، وكّلها ترجع التّباع الّشهوات، وما مرَّ زمان ابألمة فشت  وال خيفى ما بني

مثُل هذا الزمان، بسبب ما أنتجته احلضارة من آالت اللهو  -إاّل ِمن رحم هللا-فيه املعازف ودخلت كّل بيت 
ملئاب، وجامع األّولني واآلخرين ليوم ووسائل البّث ِمن إذاعات وقنوات، فال إله إال هللا الذي إليه املرجع وا

 (111النحل)}يـَْوَم أَتِْت ُكلُّ نـَْفٍس جُتَاِدُل َعْن نـَْفِسَها َوتـَُوَّفَّ ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت َوُهْم اَل يُْظَلُمونَ {:احلساب
حىت نلقاه به،  نسأله تعاىل أن يعصمنا ِمن مضاّلت الفنت، ما ظهَر منها وما بطن، وأن يثّبتنا على اإلسالم

  هـ 1435/5/29وصّلى هللا على نبيّنا حمّمد، وعلى آله وصحبه والتّابعني هلم إبحسان. حرر يف: 
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