 150حدٌثا

فــــً الفـتــــن
جمع وترتٌب /
أبً عبد الرحمن موفق بن أحمد بن علً الفاضلً العودي
تقدٌم الشٌخ الفاضل/

أبً عبدهللا طارق الخٌاط البعدانً

بسم هللا الرحمن الرحٌم
مقدمة الشٌخ طارق البعدانً ـ حفظه هللا ـ

الحمد هلل رب العالمٌن ,وصلى هللا وسلم على نبٌنه الكرٌم ,وعلى آله وصحبه أجمعٌن.
أما بعد:
فقد قرأت ماجمعه أخونا المبارك الداعً إلى هللا موفق بن أحمد بن علً الفاضلً فً
رسالتٌه:
األولى :التً تتعلق ببعض األحادٌث فً الفتن.
والثانٌة :التً تتعلق ببعض األحادٌث فً الخوؾ والرجاء.
وقد بٌن فً مقدمتها منهج أهل السنة والجماعة فٌما ٌتعلق بالفتن وكٌؾ التعامل معها
والحذر منها,وكذلك عبادة الخوؾ والرجاء بٌن معتقد أهل السنة فً ذلك,كما قال ابن القٌم
ـ رحمه هللا ـ"القلب فً سٌره إلى هللا عز وجل بمنزلة الطابر,فالمحبة رأسه  ,والخوؾ
والرجاء جناحاه,فمتى سلم الرأس والجناحان فالطابر جٌد الطٌران,ومتى قطع الرأس مات
الطابر,ومتى فقد الجناحان فهو عرضه لكل صابد ووكاسر.
فؤسؤل هللا العلً القدٌرالعزٌز الحكٌم أن ٌعٌذنا وسابر المسلمٌن من الفتن والمفتونٌن ,وأن
ٌختم لنا ولسابر المسلمٌن بالحسنى,وأن ٌوفق كاتب وجامع الرسالتٌن إلى كل خٌر,وأن
ٌعٌذه من كل ضٌر,وأن ٌنفع به وبما ٌكتب اإلسالم والمسلمٌن,والحمدهلل رب العالمٌن.

كتبه أبو عبدهللا طارق بن محمد الخٌاط البعدانً
الٌمن ـ مدٌنة إب ـ دار الشرؾ ـ مسجد التوحٌد
2551/23/34هـ
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بسم هللا الرحمن الرحٌم

المقدمة
الحمدهلل رب العالمٌن ,وال عدوان إال على الظالمٌن ,والصالة والسالم على المبعوث
رحمة للعالمٌن ,وعلى آله وصحبه أجمعٌن,ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن.
الحمد هلل الذي بصرنا بالدٌن ,وحذرنا من الفتن والبدع والمبتدعٌن ,وعصمنا من الفتن
ونجانا منها بفضله وكرمه ,ونسؤل هللا المزٌد من فضله,ونعوذ باهلل أن نفتن فً دٌننا,كما
نسؤله جل وعال أن ٌثبتنا على هذا الدٌن القوٌم ,وعلى سنة أفضل األنبٌاء والمرسلٌن,وإذا
أراد بعباده فتنة أن ٌقبضنا إلٌه ؼٌر مفتونٌن ,فإنه خٌر مسإول ,وهو الرإوؾ الرحٌم.
أما بعد:
فإننا فً زمان كثرت فٌه الفتن كما أشار إلى ذلك نبٌنا الكرٌم صلى هللا علٌه
وسلم,وتالطمت أمواجها كؤمواج البحار,ما إن تذهب فتنة إال وجاءت فتنة أكبر منها
وأعظم  ,فتن ٌرقق بعضها بعضا ,وٌز ٌِّن بعضها بعضا ,وٌمهد بعضها لبعض ,حتى تؤتً
فتنة الدجال األكبر قرب قٌام الساعة,,فتن تجعل الحلٌم حٌران,حتى اختلط الحابل بالنابل
على كثٌر من الناس ,فال ٌكادون ٌعرفون الحق من الباطل إال ما رحم هللا  ,حتى افتتن
كثٌر من المسلمٌن ,فمنهم من فتن بالبدع والمحدثات ,ومنهم من فتن بالدنٌا ,ومنهم من فتن
بالنساء,ومنهم من فتن بالجاه والمناصب,ومنهم من فتن بالكفارفصار ٌقلدهم وٌقرر
مناهجهم ,ومنهم من ذل لهم فصار ٌوالٌهم وٌتزلؾ إلٌهم ,بل ومنهم من ارتد عن دٌنه
والعٌاذ باهلل رب العالمٌن ,فحصل كما أخبر المصطفى صلى هللا علٌه وسلم «:":فِتن كقِط ِع
اللٌَّ ِْل ْالم ْظل ِِم ٌصْ ِبح الرَّ جل م ْإ ِم ًنا وٌ ْمسِ ً كا ِفرً ا أ ْو ٌ ْمسِ ً م ْإ ِم ًنا وٌصْ ِبح كا ِفرً ا ٌ ِبٌع دٌِنه
ِبعرض مِن ال ُّد ْنٌا »(.)1
فمن هذا الباب جمعت ما ٌسر هللا من األحادٌث المتعلقة بالفتن فً مختلؾ المجاالت ولم
استقص ,فإن األحادٌث التً أخبربها النبً صلى هللا علٌه وسلم عن الفتن كثٌرة جدا ,ولكن
ِ
ذكرنا أهمها لعل هللا أن ٌنفع بها ,وتكون حرزا لمن قرأها من الفتن بإذن واحد أحدـ سبحانه
ـ ,ولعل هللا أن ٌٌسر بمن ٌشرح هذه األحادٌث من أهل العلم فٌكون الكتاب مرج ًعا فً بابه
بإذن هللا تعالى ـ وختمت هذه الرسالة بباب اشتمل على أحادٌث تبٌن للعبد المخارج من

1ـ

سٌؤتً تخرٌجه فً طٌات هذه الرسالة من عدة كتب عن جماعة من الصحابة ـ رضوان هللا علٌهم.
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الفتن,فإنه ما من شر إال وحذرنا الشارع منه ,وما من فتنة إال وبٌن لنا المخرج منها فلله
الحمد والمنة ,وأبعد الناس عن الفتن هم أهل السنة والجماعة ؛وذلك ألنهم مذعنون للدلٌل
مرتبطون بمنهج السلؾ ,ولذلك ٌعرفون الفتنة من أولها بل قبل قدومها فٌحذرون الناس
منها ,بٌنما أهل البدع والضالل فإنهم الذٌن ٌشعلون الفتن وٌدعون إلٌها فٌصٌرون حطبًا
لها والعٌاذ باهلل.
فنسؤل هللا أن ٌنفع بهذا العمل اإلسالم والمسلمٌن,وأن ٌجعله خالصا لوجهه الكرٌم ,وأن
ٌجنبنا وسابر المسلمٌن الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد هلل رب العالمٌن.

منهجً فً جمع األحادٌث وتخرٌجها:
استعنت باهلل فعمدت إلى كتب الحدٌث فؤخذت منها األحادٌث المتعلقة بالفتن فً مختلؾ
ً
متوسطا ,فال هو بالطوٌل الممل وال بالقصٌر
المجاالت ,وقد جعلت هذا الكتاب مختصرً ا
ضر منه ,وجعلت
المخل,وبوبته تبوٌبًا مٌسرا تسهٌال للقارئ ولمن أراد أن ٌحفظه أو ٌح ِّ
تحت كل باب األحادٌث المتعلقة به ,وقد ٌكون الحدٌث صرٌحا فً موضوع الباب ,أو
ٌكون فٌه إشارة إلى ذلك ,وقد ٌستنبط الشاهد من الحدٌث استنباطا,وقد ذكرت الشاهد عقب
األحادٌث التً قد ٌخفى منها الشاهد على بعض الناس وذلك فً أؼلب األحادٌث  ,وكنت
أكرر بعض الحدٌث فً عدد من األبواب لكثرة الشواهد فٌه على مواضٌع شتى ,وأكتفً
بترقٌم الباب للحدٌث المكرر دون وضع الرقم العام الشامل للكتاب,وما كان ٌحتاج إلى
توضٌح بٌنت معناه من األلفاظ الؽامضة.
وكنت أكتفً بذكر أحد المراجع تجنبا لإلطالة فؤقول رواه فالن وؼٌره ,واعتمدت فً
تخرٌجاتها على تحقٌقات العالمة المحدث األلبانً ـ رحمه هللا ـ فله قدم سبق وصدق فً
هذا الباب فجزاه هللا خٌر ما جزى عالما من علماء هذا الدٌن ,فقد خدم السنة فً هذا
العصر خدمة لٌس لها مثٌل,فهو إمام العصر ومحدثه رؼم أنوؾ أهل البدع وأهل الزٌػ
والضالل ,وعمله ودعوته تشرحه فهو أشهر من نار على علم ,وهو ؼنً عن
التعرٌؾ,وكنت أشٌر إلى حكم الحدٌث فً أحد كتبه ,وذلك فً الحاشٌة.
وكنت أرتب األحادٌث على حسب القوة فً الصحة فكنت أبدأ بما اتفق على صحته
الشٌخان,ثم البخاري,ثم مسلم,ثم ما صح خارج الصحٌحٌن كالذي فً سنن أبً داود ثم
الترمذي,ثم الذي ٌلٌه ,فالحمد هلل الذي و َّفق وأعان وٌسر السبل والوسابل السهلة لتجهٌز
هذا البحث وؼٌره من البحوثات بؤقل كلفة وأقصر وقت,وجزى هللا خٌرً ا كل من تعاون
معنا فراجع ,أوطبع ,أونشر ,أوقرأ ,أوحث ؼٌره على نشر الخٌر ,وهلل الحمد والمنة أوال
وأخٌرا فنسؤله المزٌد من فضله ,وأن ٌوفقنا لشكره وحسن عبادته وذكره والحمدهلل الذي
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بنعمته تتم الصالحات.
كتبه أبو عبد الرحمن موفق الفاضلً العودي
غفر هللا له ولوالدٌبه
ولجمٌع المسلمٌن األحٌاء منهم والمٌتٌن
/4ذو الحجة 1440هت
مسجد التوحٌد/رداع  /الٌمن
فرج هللا عنه وعن سائر بالد المسلمٌن
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الباب األول

إخبار النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ بالفتن وكثرتها
وأماكن وجودها
الفصل األول:
إخباره بالفتن قبل حدوثها
2/2ـ عنْ أسامة ـ رضً هللا عنه ـ أنَّ ال َّن ِبً -صلى هللا علٌه وسلم -أ ْشرؾ على أطم مِنْ
آط ِام ْالمدٌِن ِة ث َّم قال « ه ْل تر ْون ما أرى إِ ِّنً ألرى مواقِع ْالفِت ِن خِالل بٌوتِك ْم كمواق ِِع ْالق ْط ِر
» متفق علٌه.
ومعنى(األطم) أي :المكان المرتفع
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ" إِ ِّنً ألرى مواقِع ْالفِت ِن خِالل بٌوتِك ْم كمواق ِِع ْالق ْطر"

3/3ـ وعن زٌْنب ِب ْنت جحْ ش ز ْوج ال َّن ِبىِّ -صلى هللا علٌه وسلم -قال ْ
هللا -
ت خرج رسول َّ ِ
صلى هللا علٌه وسلمْ ٌ -ومًا ف ِز ًعا محْ م ًرا وجْ هه ٌقول  «:ال إِله إِالَّ َّ
ب مِنْ شر
هللا وٌْل ل ِْلعر ِ
ْ
ْ
ْ
اإلبْه ِام والَّتًِ
ق ِد ا ْقترب فتِح ْالٌ ْوم مِنْ ر ْد ِم ٌؤجوج ومؤجوج مِثل ه ِذ ِه » .وحلَّق ِبإِصْ ب ِع ِه ِ
تلٌِها .قال ْ
هللا أن ْهلِك وفٌِنا الصَّالِحون قال  «:نع ْم إِذا كثر ْالخبث ».متفق
ت فق ْلت ٌا رسول َّ ِ
علٌه

ب مِنْ شر ق ِد ا ْقترب"..إشارة إلى وقوع الفتن.
الشاهد قوله :ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ":وٌْل ل ِْلعر ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -مقامًا ما ترك ش ٌْ ًبا ٌكون فِى
عنْ حذٌْفة ـ رضً هللا عنه ـ قال قام فٌِنا رسول َّ ِ
مقا ِم ِه ذلِك إِلى قٌِ ِام السَّاع ِة إِالَّ ح َّدث ِب ِه حفِظه منْ حفِظه ونسِ ٌه منْ نسِ ٌه ق ْد علِمه أصْ ح ِابى هإال ِء وإِ َّنه
لٌكون ِم ْنه ال َّشىْ ء ق ْد نسِ ٌته فؤراه فؤ ْذكره كما ٌ ْذكر الرَّ جل وجْ ه الرَّ ج ِل إِذا ؼاب ع ْنه ث َّم إِذا رآه
عرفه.رواه مسلم

4/4ـ و عنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ قال قال ال َّن ِبً  -صلى هللا علٌه وسلم «:-تكون
ان و ْالٌ ْقظان فٌِها خٌْر مِن ْالقاب ِِم و ْالقابِم فٌِها خٌْر مِن السَّاعِ ً
ِف ْتنة ال َّنابِم فٌِها خٌْر مِن ْالٌ ْقظ ِ
فمنْ وجد م ْلجؤ ً أ ْو مع ً
اذا ف ْلٌسْ تع ِْذ »رواه مسلم
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ" «:-تكون فِ ْتنة"..
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الفصل الثانً
إخباره صلى هللا علٌه وسلم بكثرة الفتن
اوزونًِ إِلى
2/5ـ عن عِ مْ ران بْن حصٌْن ـ رضً هللا عنه ـ أنه قال ذات ٌ ْوم ":إِ َّنك ْم لتج ِ
هللا  -صلى هللا علٌه وسلمِ -م ِّنً وال أعْ لم ِبحدٌِ ِث ِه ِم ِّنً
ول َّ ِ
ِرجال ما كانوا ِبؤحْ ضر لِرس ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول  «:ما بٌْن خ ْل ِق آدم إِلى قٌِ ِام السَّاع ِة خ ْلق
سمِعْ ت رسول َّ ِ
ال"
ال »رواه مسلم وفً رواٌة «:أمْر أ ْكبر مِن ال َّدجَّ ِ
أ ْكبر مِن ال َّدجَّ ِ
هللا صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه
وفً رواٌة عند الطبرانً :عنْ هِش ِام بن عامِر ,قال :سمِعْ ت رسول َّ ِ
ال".
وسلَّمٌ ,قول":ما بٌْن خ ْل ِق آدم إِلى أنْ تقوم السَّاعة ِف ْتنة أ ْكبر مِن ال َّدجَّ ِ
هللا صلَّى هللا عل ٌْ ِه وسلَّم
هللا بن مسعودـ رضً هللا عنه ـ  ,قال  :قال رسول ِ
3/6ـ وعنْ ع ْب ِد ِ
ٌ" :كون بٌْن ٌديِ السَّاع ِة أٌَّام ٌرْ فع فٌِها ْالع ِْلم  ,وٌ ْن ِزل فٌِها ْالجهْل  ,وٌ ْكثر فٌِها ْالهرْ ج ,
و ْالهرْ ج ْ :الق ْتل"روه ابن ماجه وؼٌره وصححه األلبانً(.)2
ومعنى(الهرج)  :القتل والفتن واضطراب األمور.

4/7ـ وعنْ علًِ ـ رضِ ً َّ
هللا ع ْنه ـ قال " :جعِل ْ
ت فًِ ه ِذ ِه األ َّم ِة خمْ س فِتن ِ :ف ْتنة عامَّة  ,ث َّم
صمَّاء ْالم ْط ِبقة الَّتًِ
ِف ْتنة خاصَّة  ,ث َّم ِف ْتنة عامَّة  ,ث َّم ِف ْتنة خاصَّة  ,ث َّم تؤْتًِ ْال ِف ْتنة ْالعمْ ٌاء ال َّ
()2
ام"رواه الحاكم وؼٌره وصححه الذهبً فً التلخٌص
تصِ ٌر ال َّناس فٌِها كاأل ْنع ِ

2ـ

انظر حدٌث رقم  )3993( :فً صحٌح الجامع .

 2ـ انظر مستدرك الحاكم مع تعلٌقات الذهبً
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الفصل الثالث
أماكن وجود الفتن وانتشارها
2/7ـ عنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضِ ً َّ
هللا صلى هللا علٌه وسلم قال " :ر ْأس
هللا ع ْنه ـ أنَّ رسول ِ
اإل ِب ِل و ْالف َّدادٌِن أهْ ِل ْالوب ِر وال َّسكٌِنة
ْالك ْف ِر نحْ و ْالم ْش ِر ِق و ْالف ْخر و ْالخٌالء فًِ أهْ ِل ْالخٌ ِْل و ِ
فًِ أهْ ِل ْالؽن ِم"متفق علٌه.
الشاهدقوله ":ر ْأس ْالك ْف ِر نحْ و ْالم ْش ِر ِق"..

ت ْالفِتن
3/8ـ وعنْ أ ِبً مسْ عود ٌبْلػ ِب ِه ال َّن ِبًَّ صلى هللا علٌه وسلم قال " :مِنْ هاهنا جاء ِ
اإل ِب ِل و ْالبق ِر
ول أ ْذنا ِ
نحْ و ْالم ْش ِر ِق و ْالجفاء وؼِ لظ ْالقلو ِ
ب فًِ ْالف َّدادٌِن أهْ ِل ْالوب ِر عِ ْند أص ِ
ب ِ
فًِ ر ِبٌعة ومضر"رواه البخاري
ْن عمر ـ رضِ ً َّ
هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌشِ ٌر
هللا ع ْنهماـ قال  :رأٌْت رسول ِ
4/9ـ وع ِن اب ِ
ان".رواه
إِلى ْالم ْش ِر ِق فقال ":ها إِنَّ ْال ِف ْتنة هاهنا إِنَّ ْال ِف ْتنة هاهنا مِنْ حٌْث ٌ ْطلع قرْ ن ال َّشٌْط ِ
البخاري.
اركْ
5/21ـ وع ِن اب ِ
ْن عمر ـ رضً هللا عنهماـ قال ذكر ال َّن ِبًُّ صلى هللا علٌه وسلم ":اللَّه َّم ب ِ
ْ
اركْ لنا فًِ شؤْمِنا اللَّه َّم
اركْ لنا فًِ ٌمنِنا" قالوا وفًِ نجْ دِنا قال ":اللَّه َّم ب ِ
لنا فًِ شؤمِنا اللَّه َّم ب ِ
هللا وفًِ نجْ دِنا فؤظ ُّنه قال فًِ َّ
الثالِثة ":هناك َّ
الزال ِزل
اركْ لنا فًِ ٌمنِنا" قالوا ٌ :ا رسول ِ
ب ِ
ان"رواه البخاري.
و ْالفِتن و ِبها ٌ ْطلع قرْ ن ال َّشٌْط ِ
الشاهد قوله ":هناك َّ
ان"
الزال ِزل و ْالفِتن و ِبها ٌ ْطلع قرْ ن ال َّشٌْط ِ
والمقصود بنجد جهة المشرق.
اق نواحٌِها وهًِ م ْش ِرق
قال ْالخ َّط ِابًُّ  :نجْ د مِنْ ِجه ِة ْالم ْش ِر ِق ومنْ كان ِب ْالمدٌِن ِة كان نجْ ده بادٌِة ْالعِر ِ
()2
أهْ ِل ْالمدٌِن ِة "..,اهـ

هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -قال «:
6/22ـ وعنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ أنَّ رسول َّ ِ
هللا أسْ واقها ».رواه مسلم
هللا مسا ِجدها وأبْؽض ْال ِبال ِد إِلى َّ ِ
أحبُّ ْال ِبال ِد إِلى َّ ِ
هللا أسْ واقها »ألنها أماكن الفتن والمعاصً.
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ":وأبْؽض ْال ِبال ِد إِلى َّ ِ

2ـ

انظر تحفة األحوذي )403 / 9( -

8

قال النووي ـ رحمه هللا ـِ ":أل َّنها محل ْالؽِش و ْالخِداع والرِّ با و ْاألٌْمان ْالكاذِبة وإِ ْخالؾ ْالوعْ د
()2
و ْاإلِعْ راض عنْ ذ ِْكر َّ
هللا وؼٌْر ذلِك ِممَّا فًِ معْ ناه"اهـ

2ـ
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الباب الثانً

ضرر الفتن على الدٌن وعلى القلوب
الفصل األول

ضرر الفتن على الدٌن
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قال«:
2/23ـ عنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ أنَّ رسول َّ ِ
ال فِت ًنا كقِط ِع اللٌَّ ِْل ْالم ْظل ِِم ٌصْ ِبح الرَّ جل م ْإ ِم ًنا وٌ ْمسِ ً كا ِفرً ا أ ْو ٌ ْمسِ ً م ْإ ِم ًنا
بادِروا ِباألعْ م ِ
وٌصْ ِبح كا ِفرً ا ٌ ِبٌع دٌِنه ِبعرض مِن ال ُّد ْنٌا ».رواه مسلم
الشاهد قوله ٌ ":صْ ِبح الرَّ جل م ْإ ِم ًنا وٌمْ سِ ً كا ِفرً ا أ ْو ٌمْ سِ ً م ْإ ِم ًنا وٌصْ ِبح كا ِفرً ا ٌ ِبٌع دٌِنه ِبعرض مِن
ال ُّد ْنٌا"

هللا -صلى هللا
ول َّ ِ
3/24ـ وعن عبْد َّ ِ
هللا بْن عمرـ رضً هللا عنهماـ قال:ك َّنا قعو ًدا عِ ْند رس ِ
هللا
س فقال قابِل ٌا رسول َّ ِ
علٌه وسلم -فذكر ْالفِتن فؤ ْكثر فًِ ِذ ْك ِرها ح َّتى ذكر ِف ْتنة األحْ ال ِ
ت قدمً رجل مِنْ
س قال «:هًِ هرب وحرْ ب ث َّم ِف ْتنة السَّرَّ ا ِء دخنها مِنْ تحْ ِ
وما ِف ْتنة األحْ ال ِ
أهْ ِل ب ٌْتًِ ٌ ْزعم أ َّنه ِم ِّنً ولٌْس ِم ِّنً وإِ َّنما أ ْولٌِابًِ ْالم َّتقون ث َّم ٌصْ طلِح ال َّناس على رجل
كو ِرك على ضِ لع ث َّم ِف ْتنة ال ُّدهٌْما ِء ال تدع أح ًدا مِنْ ه ِذ ِه األ َّم ِة إِالَّ لطم ْته ل ْطم ًة فإِذا قٌِل
ت تماد ْ
ا ْنقض ْ
ْن
ت ٌصْ ِبح الرَّ جل فٌِها م ْإ ِم ًنا وٌ ْمسِ ً كا ِفرً ا ح َّتى ٌصِ ٌر ال َّناس إِلى فسْ طاطٌ ِ
فسْ طاطِ إٌِمان ال نِفاق فٌِ ِه وفسْ طاطِ نِفاق ال إٌِمان فٌِ ِه فإِذا كان ذاك ْم فا ْنتظِ روا ال َّدجَّ ال مِنْ
()1
ٌ ْو ِم ِه أ ْو مِنْ ؼ ِد ِه »رواه أبو داود وؼٌره
ومعنى(األحالس)  :جمع حلس ,وهو كساء ٌلً ظهر البعٌر ٌفرش تحت القتب,والمراددوامها وطول
لبثها.
و(الدهٌماء)  :السوداء ,أي الفتنة المظلمة العظٌمة.و(الفسطاط)  :الخٌمة
ومعنى( فِ ْتنة السَّرَّ اء ) أي :النعماء.
صحَّ ة والرَّ خاء و ْالعافٌِة مِنْ ْالبالء و ْالوباء ,
اري  :و ْالمراد ِبالسَّرَّ ا ِء ال َّنعْ ماء الَّتًِ تسر ال َّناس مِنْ ال ِّ
قال ْالق ِ
وأضِ ٌف ْ
ب ك ْثرة ال َّتنعُّم أ ْو ِأل َّنها تسر ْالعدو
ت إِلى السَّرَّ اء ِألنَّ السَّبب فًِ وقوعها اِرْ تِكاب ْالمعاصِ ً ِبسب ِ
()2

ِا ْنتهى

 1ـ انظر صحٌح وضعٌؾ سنن أبً داود  )5353( -والصحٌحة ( ) 973
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الفصل الثانً

ضرر الفتن على القلوب وإفسادها
هللا  -صلى هللا علٌه وسلم«:-
2/25ـ وعن أبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ قال قال رسول َّ ِ
ستكون فِتن ْالقاعِ د فٌِها خٌْر مِن ْالقاب ِِم و ْالقابِم فٌِها خٌْر مِن ْالماشِ ً و ْالماشِ ً فٌِها خٌْر مِن
السَّاعِ ً منْ تشرَّ ؾ لها تسْ ت ْ
ش ِرفه ومنْ وجد فٌِها م ْلجؤ ً ف ْلٌع ْذ ِب ِه »متفق علٌه
الشاهد (:منْ تشرَّ ؾ لها تسْ ت ْش ِرفه)

اإل ْشراؾ لِل َّشًْ ِء  ,وهو ِاال ْنتِصاب وال َّتطلُّع إِل ٌْ ِه وال َّتعرُّ ض له  .ومعْ نى (
قال النووي :وهو ِمنْ ْ ِ
اإل ْشفاء على ْالهالك  ,و ِم ْنه أ ْشفى
اإل ْشراؾ ِبمعْ نى ْ ِ
تسْ ت ْش ِرفه ) ت ْقلِبه وتصْ رعه  .وقٌِل  :هو ِمنْ ْ ِ
1
ْالم ِرٌض على ْالم ْوت وأ ْشرؾ اهـ( ).

3/26ـ عن حذٌْفة ـ رضً هللا عنه ـ قال ك َّنا عِ ْند عمرـ رضً هللا عنه ـ فقال أٌُّك ْم سمِع
هللا -صلى هللا علٌه
هللا  -صلى هللا علٌه وسلمْ ٌ -ذكر ْالفِتن ..قال:أنا ..سمِعْ ت رسول َّ ِ
رسول َّ ِ
ٌر عو ًدا عو ًدا فؤيُّ ق ْلب أ ْش ِربها نكِت فٌِ ِه
وسلمٌ -قول «:تعْ رض ْالفِتن على ْالقلو ِ
ب ك ْالحصِ ِ
ْن على أبٌْض م ِْث ِل
ن ْكتة س ْوداء وأيُّ ق ْلب أ ْنكرها نكِت فٌِ ِه ن ْكتة بٌْضاء ح َّتى تصِ ٌر على ق ْلبٌ ِ
وز مج ِّخًٌا ال
الصَّفا فال تضرُّ ه ِف ْتنة ما دام ِ
ت السَّموات واألرْ ض واآلخر أسْ ود مرْ ب ًادا ك ْالك ِ
ٌعْ ِرؾ معْ رو ًفا وال ٌ ْنكِر م ْنكرً ا إِالَّ ما أ ْش ِرب مِنْ هواه » .قال حذٌْفة وح َّد ْثته أنَّ بٌْنك وبٌْنها
بابًا م ْؽل ًقا ٌوشِ ك أنْ ٌ ْكسر .قال عمر أكسْ رً ا ال أبا لك فل ْو أ َّنه فتِح لعلَّه كان ٌعاد .ق ْلت ال ب ْل
ٌ ْكسر .وح َّد ْثته أنَّ ذلِك ْالباب رجل ٌ ْقتل أ ْو ٌموت .حد ً
ٌِثا لٌْس ِباألؼالٌِطِ  .قال أبو خالِد فق ْلت
اض فًِ سواد .قال ق ْلت فما ْالكوز مج ِّخًٌا قال
لِسعْ د ٌا أبا مالِك ما أسْ ود مرْ ب ًادا قال شِ َّدة ْالبٌ ِ
م ْنكو ًسا.رواه مسلم
ً
أي:مابال عن االستقامة واالعتدال.
ومعنى(مجخٌا) :
و(مربادا)  :أي:متؽٌرً ا سواده بك ْدرة.
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ودا ع ً
ٌر ع ً
ودا فؤيُّ ق ْلب أ ْش ِربها
والشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم  ":تعْ رض ْالفِتن على ْالقلو ِ
ب ك ْالحصِ ِ
نكِت فٌِ ِه ن ْكتة س ْوداء"..

4/27ـ وعنْ حذٌْفة ـ رضِ ً َّ
هللا ع ْنه ـ قال " :إِذا أحبَّ أحدك ْم أنْ ٌعْ لم أصاب ْته ْال ِف ْتنة أ ْم ال ,
ف ْلٌ ْنظرْ فإِنْ كان رأى حالالً كان ٌراه حرامًا فق ْد أصاب ْته ْال ِف ْتنة  ,وإِنْ كان ٌرى حرامًا كان
ٌراه حالالً فق ْد أصاب ْته" رواه الحاكم(.)2

الباب الثالث فتن عامة
الفصل األول

((فتن كمــوج البحــار))
هللا -صلى هللا علٌه
ول َّ ِ
2/27ـ عنْ حذٌْفة قال ك َّنا عِ ْند عمر فقال :أٌُّك ْم ٌحْ فظ حدٌِث رس ِ
وسلم -فًِ ْال ِف ْتن ِة كما قال؟ قال فق ْلت أنا .قال إِ َّنك لج ِريء وكٌْؾ قال؟ قال :ق ْلت :سمِعْ ت
ار ِه
رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قولِ «:ف ْتنة الرَّ ج ِل فًِ أهْ ِل ِه وما ِل ِه ون ْفسِ ِه وول ِد ِه وج ِ
ٌك ِّفرها الصٌِّام والصَّالة والصَّدقة واألمْر ِب ْالمعْ روؾِ وال َّنهًْ ع ِن ْالم ْنك ِر » .فقال عمر:
لٌْس هذا أ ِرٌد إِ َّنما أ ِرٌد الَّتًِ تموج كم ْو ِج ْالبحْ ِر  -قال – فق ْلت :ما لك ولها ٌا أمٌِر ْالم ْإ ِمنٌِن
إِنَّ بٌْنك وبٌْنها بابًا م ْؽل ًقا ,قال أفٌ ْكسر ْالباب أ ْم ٌ ْفتح؟ قال :ق ْلت :ال ب ْل ٌ ْكسر .قال ذلِك
أحْ رى أنْ ال ٌ ْؽلق أب ًدا .قال فق ْلنا لِحذٌْفة :ه ْل كان عمر ٌعْ لم م ِن ْالباب؟ قال نع ْم كما ٌعْ لم أنَّ
دون ؼد اللٌَّْلة ,إ ِّنً ح َّد ْثته حد ً
ٌِثا لٌْس ِباألؼالٌِطِ  .قال ف ِهبْنا أنْ نسْ ؤل حذٌْفة م ِن ْالباب فق ْلنا
ِ
لِمسْ روق س ْله فسؤله فقال عمر.متفق علٌه
وفً رواٌة له :قال :حذٌْفة وح َّد ْثته أنَّ بٌْنك وبٌْنها بابًا م ْؽل ًقا ٌوشِ ك أنْ ٌ ْكسر .قال عمر
أكسْ رً ا ال أبا لك فل ْو أ َّنه فتِح لعلَّه كان ٌعاد .ق ْلت ال ب ْل ٌ ْكسر .وح َّد ْثته أنَّ ذلِك ْالباب رجل
ٌ ْقتل أ ْو ٌموت .حد ً
ٌِثا لٌْس ِباألؼالٌِطِ .
والمقصود أن عمر ـ رضً هللا عنه ـ كان بابا منٌعا وحاجزا قوٌا أمام الفتن ,أي أن الفتن ال تحصل فً
حٌاته ,وإنما بعد موته,وهو المعبر عنه بكسر الباب.
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والشاهد قوله ":إِ َّنما أ ِرٌد الَّتًِ تموج كم ْو ِج ْالبحْ ر"

ت اسْ تٌْقظ ال َّن ِبًُّ صلى هللا علٌه وسلم ذات لٌْلة
3/28ـ وعن أم سلمة ـ رضً هللا عنهاـ قال ِ
هللا ماذا أ ْن ِزل مِن ْالخزاب ِِن وماذا أ ْن ِزل مِن ْالفِت ِن منْ ٌوقِظ صواحِب ْالحج ِر -
فقال ":سبْحان ِ
ارٌة فًِ اآلخِر ِة" رواه البخاري.
ٌ ِرٌد ِب ِه أ ْزواجه  -ح َّتى ٌصلٌِّن ربَّ كاسِ ٌة فًِ ال ُّد ْنٌا ع ِ
الشاهد قوله صلى هللا علٌه وسلم ":وماذا أ ْن ِزل مِن ْالفِت ِن"

هللا -صلى
ول َّ ِ
4/29ـ وعن عبْد َّ ِ
ْن ْالع ِ
اص ـ رضً هللا عنه ـ قال ك َّنا مع رس ِ
هللا بْن عم ِْرو ب ِ
هللا علٌه وسلم -فًِ سفر فنز ْلنا منزال  ..فقال «:إِ َّنه ل ْم ٌكنْ ن ِبً ق ْبلًِ إِالَّ كان ح ًقا عل ٌْ ِه أنْ
ٌد َّل أمَّته على خٌ ِْر ما ٌعْ لمه له ْم وٌ ْنذِره ْم شرَّ ما ٌعْ لمه له ْم وإِنَّ أمَّتك ْم ه ِذ ِه ج ِعل عافٌِتها فًِ
أ َّولِها وسٌصِ ٌب آخِرها بالء وأمور ت ْنكِرونها وت ِجًء ِف ْتنة فٌر ِّقق بعْ ضها بعْ ً
ضا وت ِجًء
ْال ِف ْتنة فٌقول ْالم ْإمِن :ه ِذ ِه م ْهلِكتًِ .ث َّم ت ْنكشِ ؾ وت ِجًء ْال ِف ْتنة فٌقولْ :الم ْإمِن ه ِذ ِه ه ِذ ِه .فمنْ
ت
اهلل و ْالٌ ْو ِم اآلخ ِِر و ْلٌؤْ ِ
ار وٌ ْدخل ْالج َّنة ف ْلتؤْ ِت ِه م ِنٌَّته وهو ٌ ْإمِن ِب َّ ِ
أحبَّ أنْ ٌزحْ زح ع ِن ال َّن ِ
اس الَّذِي ٌحِبُّ أنْ ٌ ْإتى إِل ٌْ ِه ومنْ باٌع إِمامًا فؤعْ طاه ص ْفقة ٌ ِد ِه وثمرة ق ْل ِب ِه ف ْلٌطِ عْ ه إِ ِن
إِلى ال َّن ِ
ازعه فاضْ ِربوا عنق اآلخ ِر » .فدن ْوت ِم ْنه فق ْلت له أ ْنشدك َّ
هللا آ ْنت
اسْ تطاع فإِنْ جاء آخر ٌن ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -فؤهْ وى إِلى أذن ٌْ ِه وق ْل ِب ِه ِبٌد ٌْ ِه وقال سمِع ْته
ول َّ ِ
سمِعْ ت هذا مِنْ رس ِ
اوٌة ٌؤْمرنا أنْ نؤْكل أمْوالنا بٌْننا ِب ْالباطِ ِل
أذناي ووعاه ق ْل ِبً .فق ْلت :له هذا ابْن عمِّك مع ِ
ون ْقتل أ ْنفسنا و َّ
هللا ٌقول ٌ{:ا أٌُّها الَّذٌِن آمنوا ال تؤْكلوا أمْ والك ْم بٌْنك ْم ِب ْالباطِ ِل إِالَّ أنْ تكون
تِجار ًة عنْ تراض ِم ْنك ْم وال ت ْقتلوا أ ْنفسك ْم إِنَّ َّ
هللا كان ِبك ْم رحٌِمًا} قال فسكت ساع ًة ث َّم قال
هللا.رواه مسلم
هللا واعْ صِ ِه فًِ معْ صِ ٌ ِة َّ ِ
أطِ عْ ه فًِ طاع ِة َّ ِ
ومعنى(ٌرقق)
قال النووي ـ رحمه هللا ـ":ه ِذ ِه اللَّ ْفظة ر ِوٌ ْ
ت على أ ْوجه  :أحدها وهو الَّذِي نقله ْالقاضِ ً عنْ جمْهور
ْن  ,أيْ ٌ :صِ ٌر بعْ ضها رقٌِ ًقا  ,أيْ  :خفٌِ ًفا لِعِظ ِم ما بعْ ده
الرُّ واة ٌ ( :ر ِّقق ) ِبض ِّم ْالٌاء وف ْتح الرَّ اء و ِبقافٌ ِ
 ,ف َّ
الثانًِ ٌجْ عل ْاأل َّول رقٌِ ًقا  ,وقٌِل  :معْ ناه ٌ ْش ِبه بعْ ضها بعْ ضًا  ,وقٌِل ٌ :دور بعْ ضها فًِ بعْ ض ,
وٌ ْذهب وٌ ِجًء  ,وقٌِل  :معْ ناه ٌسوق بعْ ضها إِلى بعْ ض ِبتحْ سِ ٌنِها وتسْ ِوٌبِها  ,و ْالوجْ ه َّ
الثانًِ ( فٌرْ فق )
ِبف ْتح ْالٌاء وإِسْ كان الرَّ اء وبعْ دها فاء مضْ مومة  ,و َّ
ال ْالمهْملة السَّاكِنة و ِب ْالفا ِء
الثالِث  ( :فٌ ْدفِق ) ِبال َّد ِ
ِ
ْالم ْكسورة أيْ ْ ٌ :دفع وٌصب  ,وال َّد ْفق الصَّب"اهـ(. )2

2ـ انظر شرح النووي على مسلم ـ مشكول )313 / 6( -
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اس ِبك ِّل ِف ْتنة هًِ
ان ـ رضً هللا عنه ـ قال :و َّ ِ
هللا إِ ِّنً ألعْ لم ال َّن ِ
5/ 31ـ عن حذٌْفة بْن ْالٌم ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -أسرَّ
كابِنة فٌِما ب ٌْنًِ وبٌْن السَّاع ِة وما ِبً إِالَّ أنْ ٌكون رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قال وهو ٌح ِّدث
إِلً فًِ ذلِك ش ٌْ ًبا ل ْم ٌح ِّد ْثه ؼٌ ِْري ولكِنْ رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -وهو ٌع ُّد ْالفِتنِ «:م ْنهنَّ
مجْ لِ ًسا أنا فٌِ ِه ع ِن ْالفِت ِن فقال رسول َّ ِ
ً
صٌْؾِ ِم ْنها صِ ؽار و ِم ْنها كِبار » .قال حذٌْفة
اح ال َّ
ثالث ال ٌك ْدن ٌذرْ ن ش ٌْبا و ِم ْنهنَّ فِتن ك ِرٌ ِ
فذهب أولبِك الرَّ هْ ط كلُّه ْم ؼٌ ِْري.رواه مسلم
صٌْؾِ ِم ْنها
اح ال َّ
الشاهد قوله صلى هللا علٌه وسلمِ ":م ْنهنَّ ثالث ال ٌك ْدن ٌذرْ ن ش ٌْ ًبا و ِم ْنهنَّ فِتن ك ِرٌ ِ
صِ ؽار و ِم ْنها كِبار"
()1
هللا -صلى هللا
ول َّ ِ
* 6/ـ وعن عبْد َّ ِ
هللا بْن عمرـ رضً هللا عنهماـ قال:ك َّنا قعو ًدا عِ ْند رس ِ
هللا
س فقال قابِل ٌا رسول َّ ِ
علٌه وسلم -فذكر ْالفِتن فؤ ْكثر فًِ ِذ ْك ِرها ح َّتى ذكر ِف ْتنة األحْ ال ِ
ت قدمً رجل مِنْ
س قال «:هًِ هرب وحرْ ب ث َّم ِف ْتنة السَّرَّ ا ِء دخنها مِنْ تحْ ِ
وما ِف ْتنة األحْ ال ِ
أهْ ِل ب ٌْتًِ ٌ ْزعم أ َّنه ِم ِّنً ولٌْس ِم ِّنً وإِ َّنما أ ْولٌِابًِ ْالم َّتقون ث َّم ٌصْ طلِح ال َّناس على رجل
كو ِرك على ضِ لع ث َّم ِف ْتنة ال ُّدهٌْما ِء ال تدع أح ًدا مِنْ ه ِذ ِه األ َّم ِة إِالَّ لطم ْته ل ْطم ًة فإِذا قٌِل
ت تماد ْ
ا ْنقض ْ
ْن
ت ٌصْ ِبح الرَّ جل فٌِها م ْإ ِم ًنا وٌ ْمسِ ً كا ِفرً ا ح َّتى ٌصِ ٌر ال َّناس إِلى فسْ طاطٌ ِ
فسْ طاطِ إٌِمان ال نِفاق فٌِ ِه وفسْ طاطِ نِفاق ال إٌِمان فٌِ ِه فإِذا كان ذاك ْم فا ْنتظِ روا ال َّدجَّ ال مِنْ
2
ٌ ْو ِم ِه أ ْو مِنْ ؼ ِد ِه »رواه أبو داود وؼٌره( )..

الشاهد قوله صلى هللا علٌه وسلم ":ث َّم ِف ْتنة ال ُّدهٌْما ِء ال تدع أح ًدا مِنْ ه ِذ ِه األ َّم ِة إِالَّ لطم ْته ل ْطم ًة
ت تماد ْ
فإِذا قٌِل ا ْنقض ْ
ت ٌصْ ِبح الرَّ جل فٌِها م ْإ ِم ًنا وٌ ْمسِ ً كا ِفرً ا"
ومعنى(األحالس)  :جمع حلس ,وهو كساء ٌلً ظهر البعٌر ٌفرش تحت القتب,والمراددوامها وطول
لبثها.
و(الدهٌماء)  :السوداء ,أي الفتنة المظلمة العظٌمة.و(الفسطاط)  :الخٌمة
ومعنى( فِ ْتنة السَّرَّ اء ) أي :النعماء.
اري  :و ْالمراد ِبالسَّرَّ ا ِء ال َّنعْ ماء الَّتًِ تسر ال َّناس مِنْ الصِّحَّ ة والرَّ خاء و ْالعافٌِة مِنْ ْالبالء و ْالوباء ,
قال ْالق ِ
وأضِ ٌف ْ
ب ك ْثرة ال َّتنعُّم أ ْو ِأل َّنها تسر ْالعدو
ت إِلى السَّرَّ اء ِألنَّ السَّبب فًِ وقوعها اِرْ تِكاب ْالمعاصِ ً ِبسب ِ
()3

ِا ْنتهى

2

ـ هذه النجمة وأمثالها عالمة على أن الحدٌث مكرر فً أبواب أخرى.

 2ـ انظر صحٌح وضعٌؾ سنن أبً داود  )5353( -والصحٌحة ( ) 973
 3ـ انظر عون المعبود شرح سنن أبً داود (مراجع) )1269 / 9( -
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هللا صلَّى هللا عل ٌْ ِه وسلَّم " :إِنَّ
7/32ـ وعنْ أ ِبً موسى ـ رضً هللا عنه ـ قال  :قال رسول ِ
مِنْ ورابِك ْم أٌَّامًا ٌ ْن ِزل فٌِها ْالجهْل  ,وٌرْ فع فٌِها ْالع ِْلم  ,وٌ ْكثر فٌِها ْالهرْ ج  ,قالوا ٌ :ا رسول
()1
هللا  ,وما ْالهرْ ج ؟ قال ْ :الق ْتل"رواه الترمذي وؼٌره وصححه األلبانً
ِ
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ":وٌ ْكثر فٌِها ْالهرْ ج"وتقدم معنى الهرج.

هللا ه ْل بعْ د هذا
7/33ـ وعن حذٌْفة ـ رضً هللا عنه ـ فذكر ْالحدٌِث ـ قال ق ْلت ٌا رسول َّ ِ
هللا ه ْل بعْ د هذا ال َّشرِّ خٌْر قالٌ «:ا حذٌْفة
ْالخٌ ِْر شر قالِ «:ف ْتنة وشر ».قال ق ْلت ٌا رسول َّ ِ
هللا وا َّت ِبعْ ما فٌِ ِه » .ثالث مِرار.
تعلَّ ْم كِتاب َّ ِ
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ «:فِ ْتنة وشر».

هللا ه ْل بعْ دهذا ال َّشرِّ خٌْر قال« :ه ْدنة على دخن وجماعة على أ ْقذاء
قال :ق ْلتٌ:ا رسول َّ ِ
هللا ْاله ْدنة على ال َّدخ ِن ما هًِ قال «:ال ترْ ِجع قلوب أ ْقوام
ٌِه ْم » .ق ْلت ٌا رسول َّ ِ
فٌِها أ ْو ف ِ
على الَّذِي كان ْ
ت عل ٌْ ِه ».
ب
هللا أبعْ د هذا ْالخٌ ِْر شر قالِ «:ف ْتنة عمٌْاء صمَّاء علٌْها دعاة على أبْوا ِ
قال ق ْلت ٌا رسول َّ ِ
ار فإِنْ تم ْ
ج ْذل خٌْر لك مِنْ أنْ ت َّت ِبع أح ًدا ِم ْنه ْم »رواه أبو
ت ٌا حذٌْفة وأ ْنت عاض على ِ
ال َّن ِ
2

داود وؼٌره وحسنه األلبانً( ).

ومعنى(الجذل)أي  :أصل الشجرة,و(األقذاء)  :جمع قذي ,والقذي جمع قذاة ,وهو ما ٌقع فً العٌن
والشراب من ؼبار ووسخ.
ار"
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ «:فِ ْتنة عمْ ٌاء صمَّاء علٌْها دعاة على أبْوا ِ
ب ال َّن ِ

صؽٌِر
هللا بن مسعود ـ رضً هللا عنه ـ" :كٌْؾ أ ْنت ْم إِذا ل ِبس ْتك ْم ال ِف ْتنة ٌرْ بو فٌِها ال َّ
وقال عبْد ِ
ت ال ُّس َّنة  ,قالوا
 ,وٌهْرم فٌِها ْالك ِبٌر  ,وٌ َّتخِذها ال َّناس س َّن ًة  ,فإِنْ ؼٌِّر ِم ْنها شًْ ء قٌِل  :ؼٌِّر ِ
ت أمناإك ْم  ,وكثر ْ
ت قرَّ اإك ْم وقلَّ ْ
 :متى ٌكون ذلِك ٌا أبا ع ْب ِد الرَّ حْ م ِن ؟ قال  :إِذا كثر ْ
ت
أمراإك ْم  ,وقلَّ ْ
ت ال ُّد ْنٌا ِبعم ِل اآلخِر ِة" .رواه عبد الرزاق فً كتابه موقوفا
ت فقهاإك ْم  ,و ْالتمِس ِ
()3

وصححه األلبانً

صؽٌِر  ,وٌهْرم فٌِها ْالك ِبٌر ,
الشاهد قوله ـ رضً هللا عنه ـ "كٌْؾ أ ْنت ْم إِذا ل ِبس ْتك ْم ال ِف ْتنة ٌرْ بو فٌِها ال َّ
وٌ َّتخِذها ال َّناس س َّن ًة"...

 1ـ انظر صحٌح الجامع ( ) 3344
 2ـ انظر صحٌح وضعٌؾ سنن أبً داود )5357( -
 3ـ انظر صحٌح الترؼٌب والترهٌب )222(-
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*7/ـ وعنْ علًِ ـ رضِ ً َّ
هللا ع ْنه ـ قال " :جعِل ْ
ت فًِ ه ِذ ِه األ َّم ِة خ ْمس فِتن ِ :ف ْتنة عامَّة  ,ث َّم
صمَّاء ْالم ْط ِبقة الَّتًِ
ِف ْتنة خاصَّة  ,ث َّم ِف ْتنة عامَّة  ,ث َّم ِف ْتنة خاصَّة  ,ث َّم تؤْتًِ ْال ِف ْتنة ْالعمْ ٌاء ال َّ
()1
ام"رواه الحاكم وؼٌره موقوفا وصححه الذهبً فً التلخٌص
تصِ ٌر ال َّناس فٌِها كاأل ْنع ِ

الفصل الثانً

((حصول الفتن بٌن المسلمٌن))
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -فذكر
ول َّ ِ
2/34ـ عن أبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ عنْ رس ِ
ان
أحادٌِث ِم ْنها ـ وقال رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم «:-ال تقوم السَّاعة ح َّتى ت ْقتتِل فِبت ِ
ن وتكون بٌْنهما م ْقتلة عظِ ٌمة ودعْ واهما واحِدة »متفق علٌه.
عظِ ٌمتا ِ
ْن عمر ـ رضِ ً َّ
ْن ُّ
الزبٌ ِْر فقاال إِنَّ ال َّناس ق ْد
هللا ع ْنهماـ أتاه رجال ِن فًِ ِف ْتن ِة اب ِ
 3/35ـ ع ِن اب ِ
ضٌِّعوا وأ ْنت ابْن عمر وصاحِب ال َّن ِبًِّ صلى هللا علٌه وسلم فما ٌمْ نعك أنْ ت ْخرج؟ فقال
هللا حرَّ م دم أخًِ فقاال أل ْم ٌق ِل َّ
ٌمْ نعنًِ أنَّ َّ
هللا { :وقاتِلوه ْم ح َّتى ال تكون ِف ْتنة} فقال :قات ْلنا
هلل ,وأ ْنت ْم ت ِرٌدون أنْ تقاتِلوا ح َّتى تكون ِف ْتنة وٌكون ال ِّدٌن
ح َّتى ل ْم تكنْ ِف ْتنة  ,وكان ال ِّدٌن ِ َّ ِ
لِؽٌ ِْر هللا.رواه البخاري
الشاهد:قوله ":وأ ْنت ْم ت ِرٌدون أنْ تقاتِلوا ح َّتى تكون ِف ْتنة وٌكون ال ِّدٌن لِؽٌ ِْر هللا" ..وهو القتال بٌن
المسلمٌن.

4/36ـ وعن أبً ب ْكرة ـ رضً هللا عنه ـ قال سمِعْ ت ال َّن ِبًَّ صلى هللا علٌه وسلم على ْال ِم ْنب ِر
اس مرَّ ًة وإِل ٌْ ِه مرَّ ًة وٌقول ":ا ْبنًِ هذا سٌِّد ولع َّل َّ
هللا أنْ
و ْالحسن إِلى ج ْن ِب ِه ٌ ْنظر إِلى ال َّن ِ
ْن مِن ْ
المسْ لِمٌِن"رواه البخاري.
ٌصْ لِح ِب ِه بٌْن فِبتٌ ِ
الشاهد أنها حصلت فتنة عظٌمة بٌن الصحابة ـ رضوان هللا علٌهم ـ بعد موت النبً صلى هللا علٌه وسلم والخلفاء
الراشدٌن ,فكان الحسن بن علً ـ رضً هللا عنهماـ مؽالقا لهذه الفتنة مفتاحا للخٌر واالجتماع.

هللا صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم ":والَّذِي
5/37ـ عنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ قال قال رسول َّ ِ
ْ
اس ٌ ْوم ال ٌ ْد ِري ْالقاتِل فٌِم قتل وال ْالم ْقتول فٌِم
ن ْفسِ ً ِبٌ ِد ِه ال ت ْذهب ال ُّد ْنٌا ح َّتى ٌؤتًِ على ال َّن ِ
ار"رواه مسلم.
قتِل ف ِقٌل كٌْؾ ٌكون ذلِك قال ْالهرْ ج ْالقاتِل و ْالم ْقتول فًِ ال َّن ِ
الشاهد:أنه من كثرة الفتن الٌدري القاتل لماذا قتل ,وال ٌدري المقتول على أي شًء قتِل.
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هللا -صلى هللا علٌه وسلم «: -إِنَّ َّ
هللا
5/37ـ وعنْ ث ْوبان ـ رضً هللا عنه ـ قال :قال رسول َّ ِ
اربها وإِنَّ أ َّمتًِ سٌبْلػ م ْلكها ما ز ِوي لًِ ِم ْنها
ارقها ومؽ ِ
زوى لًِ األرْ ض فرأٌْت مش ِ
ْن األحْ مر واألبٌْض وإِ ِّنً سؤ ْلت ربًِّ أل َّمتًِ أنْ ال ٌ ْهلِكها ِبسنة ِبعامَّة وأنْ ال
وأعْ طِ ٌت ْالك ْنزٌ ِ
ٌسلِّط علٌ ِْه ْم عد ًوا مِنْ سِ وى أ ْنفسِ ِه ْم فٌسْ ت ِبٌح بٌْضته ْم وإِنَّ ربًِّ قال ٌا محمَّد إِ ِّنً إِذا قضٌْت
قضا ًء فإِ َّنه ال ٌر ُّد وإِ ِّنً أعْ طٌْتك أل َّمتِك أنْ ال أهْ لِكه ْم ِبسنة ِبعامَّة وأنْ ال أسلِّط علٌ ِْه ْم عد ًوا
ارها
ارها  -أ ْو قال منْ بٌْن أ ْقط ِ
مِنْ سِ وى أ ْنفسِ ِه ْم ٌسْ ت ِبٌح بٌْضته ْم ول ِو اجْ تمع علٌ ِْه ْم منْ ِبؤ ْقط ِ
ضا وٌسْ ِبً بعْ ضه ْم بعْ ً
 ح َّتى ٌكون بعْ ضه ْم ٌ ْهلِك بعْ ًضا » رواه مسلم.
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ" ح َّتى ٌكون بعْ ضه ْم ٌ ْهلِك بعْ ضًا وٌسْ ِبً بعْ ضه ْم بعْ ضًا »

هللا صلَّى هللا عل ٌْ ِه وسلَّم ,
ْن جبلـ رضً هللا عنه ـ  ,قال  :صلَّى رسول ِ
6/38ـ وعنْ معا ِذ ب ِ
هللا  ,أط ْلت ْالٌ ْوم الصَّالة
ٌ ْومًا صال ًة  ,فؤطال فٌِها  ,فلمَّا ا ْنصرؾ ق ْلنا  :أ ْو قالوا ٌ :ا رسول ِ
ً
 ,قال ":إِ ِّنً صلٌَّْت صالة ر ْؼبة ورهْ بة  ,سؤ ْلت َّ
ْن
هللا ع َّز وج َّل أل َّمتًِ ثالثا  ,فؤعْ طانًِ ْاثنتٌ ِ
ور َّد علًَّ واحِد ًة  ,سؤ ْلته أنْ ال ٌسلِّط علٌ ِْه ْم عد ًوا مِنْ ؼٌ ِْر ِه ْم  ,فؤعْ طانٌِها  ,وسؤ ْلته أنْ ال
ٌ ْهلِكه ْم ؼر ًقا  ,فؤعْ طانٌِها  ,وسؤ ْلته أنْ ال ٌجْ عل بؤْسه ْم بٌْنه ْم  ,فر َّدها علًَّ "رواه ابن ماجه
1

وؼٌره وصححه األلبانً( ).
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ" وسؤ ْلته أنْ ال ٌجْ عل بؤْسه ْم بٌْنه ْم  ,فر َّدها علًَّ "

هللا -صلى هللا علٌه وسلم «: -إِنَّ َّ
هللا زوى لًِ األرْ ض
7/39ـ وعنْ ث ْوبان قال قال رسول َّ ِ
اربها وإِنَّ م ْلك أ َّمتًِ سٌبْلػ ما
ارقها ومؽ ِ
».أ ْو قال «:إِنَّ ربًِّ زوى لًِ األرْ ض فرأٌْت مش ِ
ْن األحْ مر واألبٌْض وإِ ِّنً سؤ ْلت ربًِّ أل َّمتًِ أنْ ال ٌ ْهلِكها
ز ِوي لًِ ِم ْنها وأعْ طِ ٌت ْالك ْنزٌ ِ
ِبسنة ِبعا َّمة وال ٌسلِّط علٌ ِْه ْم عد ًوا مِنْ سِ وى أ ْنفسِ ِه ْم فٌسْ ت ِبٌح بٌْضته ْم وإِنَّ ربًِّ قال لًِ ٌا
محمَّد إِ ِّنً إِذا قضٌْت قضا ًء فإِ َّنه ال ٌر ُّد وال أهْ لِكه ْم ِبسنة ِبعامَّة وال أسلِّط علٌ ِْه ْم عد ًوا مِنْ
ارها ح َّتى
ارها أ ْو قال ِبؤ ْقط ِ
سِ وى أ ْنفسِ ِه ْم فٌسْ ت ِبٌح بٌْضته ْم ول ِو اجْ تمع علٌ ِْه ْم منْ بٌْن أ ْقط ِ
ضا وح َّتى ٌكون بعْ ضه ْم ٌسْ ِبً بعْ ً
ٌكون بعْ ضه ْم ٌ ْهلِك بعْ ً
ضا وإِ َّنما أخاؾ على أ َّمتًِ األ ِبمَّة
ْالمضِ لٌِّن وإِذا وضِ ع ال َّسٌْؾ فًِ أ َّمتًِ ل ْم ٌرْ فعْ ع ْنها إِلى ٌ ْو ِم ْالقٌِام ِة وال تقوم السَّاعة ح َّتى
ت ْلحق قبابِل مِنْ أ َّمتًِ ِب ْالم ْش ِركٌِن وح َّتى تعْ بد قبابِل مِنْ أ َّمتًِ األ ْوثان وإِ َّنه سٌكون فًِ أ َّمتًِ
ك َّذابون ثالثون كلُّه ْم ٌ ْزعم أ َّنه ن ِبً وأنا خاتم ال َّن ِبٌٌِّن ال ن ِبً بعْ دِي وال تزال طابِفة مِنْ أ َّمتًِ
على ْالح ِّق » .قال ابْن عِ ٌسى « ظاه ِِرٌن » .ث َّم ا َّتفقا « ال ٌضرُّ ه ْم منْ خالفه ْم ح َّتى ٌؤْتًِ
()2
هللا ».رواه أبو داود وؼٌره وصححه األلبانً
أمْر َّ ِ
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الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ" ح َّتى ٌكون بعْ ضه ْم ٌ ْهلِك بعْ ضًا وح َّتى ٌكون بعْ ضه ْم ٌسْ ِبً بعْ ضًا"

هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ «:-ا
7/41ـ وعنْ أ ِبً ذرـ رضً هللا عنه ـ قال قال لًِ رسول َّ ِ
هللا وسعْ دٌْك .فذكر ْالحدٌِث قال فٌِ ِه «:كٌْؾ أ ْنت إِذا أصاب
أبا ذر » .ق ْلت :ل َّبٌْك ٌا رسول َّ ِ
هللا ورسوله أعْ لم أ ْو قال ما خار َّ
ال َّناس م ْوت ٌكون ْالبٌْت فٌِ ِه ِب ْالوصِ ٌؾِ » .ق ْلت َّ
هللا لًِ
صب ِْر » .أ ْو قال «:تصْ ِبر ».
ورسوله .قال «:علٌْك ِبال َّ
ث َّم قال لًٌِ «:ا أبا ذر » .ق ْلت ل َّبٌْك وسعْ دٌْك .قال «:كٌْؾ أ ْنت إِذا رأٌْت أحْ جار َّ
ت ق ْد
الز ٌْ ِ
ت ِبال َّدم » .ق ْلت ما خار َّ
ؼ ِرق ْ
هللا لًِ ورسوله .قال «:علٌْك ِبمنْ أ ْنت ِم ْنه » .ق ْلت ٌا رسول
ِ
هللا أفال آخذ س ٌْفًِ وأضعه على عا ِتقًِ قال « :شار ْكت ْالق ْوم إِ ًذا » .ق ْلت فما تؤْمرنًِ قال«:
َّ ِ
ت ْلزم بٌْتك » .ق ْلت فإِنْ دخِل علىَّ ب ٌْتًِ قال « :فإِنْ خشِ ٌت أنْ ٌبْهرك شعاع ال َّسٌْؾِ فؤ ْل ِق
1
ث ْوبك على وجْ ِهك ٌبوء ِبإِ ْثمِك وإِ ْث ِم ِه » .رواه أبوداود وؼٌره وصححه األلبانً( ).
ومعنى(:خار) اختار(ٌبهر) ٌ :ؽلب(,البٌت) ٌعنً القبر(,الوصٌؾ)  :الخادم.
 :قال ْالخ َّط ِابًُّ ْ :البٌْت ها هنا ْالقبْر  ,و ْالوصِ ٌؾ ْالخادِم ِ ٌ ,رٌد أنَّ ال َّناس ٌ ْشتؽِلون عنْ د ْفن م ْوتاه ْم ح َّتى
ٌِه ْم منْ ٌحْ فِر قبْر ْالمٌِّت أ ْو ٌ ْدفِن إِ َّال أنْ ٌعْ طى وصِ ٌ ًفا أ ْو قٌِمته و َّ
هللا أعْ لم .
ال ٌوجد ف ِ
وق ْد ٌكون معْ ناه أنْ ٌكون مواضِ ع ْالقبور تضِ ٌق ع ْنه ْم فٌبْتاعون لِم ْوتاه ْم ْالقبور كل قبْر ِبوصِ ٌؾ
2
ِا ْنتهى( ) .
والشاهد من الحدٌث كثرة الموت والقتل بٌن المسلمٌن.

هللا صلى هللا علٌه وسلم أ َّنه
ْن الصَّا ِم ِ
ول ِ
ت ـ رضً هللا عنه ـ عنْ رس ِ
8/42ـ وعنْ عبادة ب ِ
اؼتبط ِبق ْتلِ ِه ل ْم ٌ ْقب ِل َّ
قال ":منْ قتل م ْإ ِم ًنا ف ْ
هللا ِم ْنه صرْ ًفا وال ع ْدال" رواه أبو داود وصححه
()3

األلبانً

زاد هِشام فًِ حدٌِ ِث ِه قال خالِد بْن دِهْ قان سؤ ْلت ٌحْ ٌى بْن ٌحْ ٌى ْالؽسَّانًَِّ عنْ ق ْولِ ِه  ,ث َّم
ْ
اؼتبط ِبق ْتلِهِ؟ قال :هم الَّذٌِن ٌ ْقتلون فًِ ْال ِف ْتن ِة فٌ ْقتل أحده ْم فٌرى أ َّنه على ه ًدى وال ٌسْ ت ْؽفِر
َّ
هللا ِم ْنه أب ًدا.

2

1

3

2
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وقٌل معنى(فاؼتبط بقتله)أيٌ:فرح بقتل خصمه ومعنى(:لم ٌقبل هللا منه صرفا ً وال عدالً) أي :نافلة وال
()1
فرٌضة.
والشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ" منْ قتل م ْإ ِم ًنا ف ْ
اؼتبط ِبق ْتلِ ِه"..

الفصل الثالث

((فتنة الكفار للمسلمن

وافتتان المسلمٌن أمام أعدائهم))
2/43ـ عنْ أ ِبً سعٌِد  ,رضِ ً َّ
هللا ع ْنه  ,أنَّ ال َّن ِبًَّ صلى هللا علٌه وسلم قال " :لت َّت ِبعنَّ سنن
هللا
منْ قبْلك ْم شِ بْرً ا ِبشِ بْر وذِرا ًعا ِبذِراع ح َّتى ل ْو سلكوا جحْ ر ضب لسل ْكتموه ق ْلنا ٌا رسول ِ
ْالٌهود وال َّنصارى قال فمنْ ".متفق علٌه
الشاهد متابعة المسلمٌن للكفارفً كثٌر من أمورهم إال من رحم هللا.

3/44ـ و عن عبد هللا بن كعب بن مالك عن أبٌه ـ رضً هللا عنهما ـ قال فً حدٌثه الطوٌل
وق ْالمدٌِن ِة إِذا نبطِ ً مِنْ نبطِ أهْ ِل ال َّشام ِممَّنْ قدِم ِب َّ
الطع ِام ٌ ِبٌعه
..":فبٌْنا أنا أ ْمشِ ً فًِ س ِ
ِ
ْن مالِك  -قال  -فطفِق ال َّناس ٌشِ ٌرون له إِلًَّ ح َّتى جاءنًِ
ِب ْالمدٌِن ِة ٌقول منْ ٌد ُّل على كعْ ِ
بب ِ
فدفع إِلًَّ كِتابًا مِنْ ملِكِ ؼسَّان وك ْنت كا ِتبًا فقر ْأته فإِذا فٌِ ِه أمَّا بعْ د :فإِ َّنه ق ْد بلؽنا أنَّ صاحِبك
ق ْد جفاك ول ْم ٌجْ ع ْلك َّ
ار هوان وال مضْ ٌعة ف ْالح ْق ِبنا نواسِ ك .قال فق ْلت حٌِن قر ْأتها
هللا ِبد ِ
وه ِذ ِه أ ٌْ ً
ضا مِن ْالبال ِء .فتٌاممْت ِبها ال َّت ُّنور فسجرْ تها""..متفق علٌه
الشاهد أن ملك ؼسان أراد أن ٌفتن كعب بن مالك بشًء من حطام الدنٌا.
ومعنى (فسجرتها)أي أحرقها
هللا صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم قال  :قال
ول ِ
4/45ـ عنْ ث ْوبان ـ رضً هللا عنه ـ م ْولى رس ِ
هللا صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم ٌ" :وشِ ك أنْ تداعى علٌْكم األمم مِنْ ك ِّل أفق كما تداعى
رسول ِ
هللا  ,أمِنْ ِقلَّة ِبنا ٌ ْومبِذ ؟ قال  :أ ْنت ْم ٌ ْومبِذ كثٌِر
األكلة على قصْ عتِها  ,قال  :ق ْلنا ٌ :ا رسول ِ
وبكم
 ,ولكِنْ تكونون ؼثا ًء كؽثا ِء ال َّسٌ ِْل  ,ت ْنتزع ْالمهابة مِنْ قلو ِ
ب عد ِّوك ْم  ,وٌجْ عل فًِ قل ِ
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ت"رواه أحمد وؼٌره
ْالوهْ ن  .قال  :ق ْلنا  :وما ْالوهْ ن ؟ قال  :حبُّ ْالحٌا ِة وكراهٌِة ْالم ْو ِ
وصححه األلبانً(.)1

الؽثاء  :ما ٌحمله السٌل من زبد ووسخ وأعوادال ٌنتفع بها ونحو ذلك.
هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول « إِذا تباٌعْ ت ْم
ْن عمر قال سمِعْ ت رسول َّ ِ
5/46ـ وع ِن اب ِ
ْ
ْ
الزرْ ع وتر ْكتم ا ْل ِجهاد سلَّط َّ
ْ
ْ
هللا علٌْك ْم ذالً ال ٌ ْن ِزعه
ِبالعٌِن ِة وأخذت ْم أذناب البق ِر ورضِ ٌت ْم ِب َّ ِ
()2
جعوا إِلى دٌِنِك ْم » .رواه أبو داود وؼٌره وصححه األلبانً
ح َّتى ترْ ِ
ومعنى(العٌنة) هً :نوع من أنواع الربا.

ً
والشاهد من الحدٌث  (:سلَّط َّ
جعوا إِلى دٌِنِك ْم » فٌصٌرون أذالء
هللا علٌْك ْم ذال ال ٌ ْن ِزعه ح َّتى ترْ ِ
ٌخافون من أعدابهم .
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -وهو
6/47ـ وعنْ خبَّاب ـ رضً هللا عنه ـ قال أتٌْنا رسول َّ ِ
متوسِّد برْ د ًة فِى ظِ ِّل ْالكعْ ب ِة فشك ْونا إِل ٌْ ِه فق ْلنا أال تسْ ت ْنصِ رْ لنا أال ت ْدعو َّ
هللا لنا فجلس محْ م ًرا
ار فٌجْ عل
وجْ هه فقال « ق ْد كان منْ قبْلك ْم ٌ ْإخذ الرَّ جل فٌحْ فر له فًِ األرْ ِ
ض ث َّم ٌ ْإتى ِب ْال ِم ْنش ِ
ْ
ْن ما ٌصْ ِرفه ذلِك عنْ دٌِ ِن ِه وٌ ْمشط ِبؤ ْمشاطِ ْالحدٌِ ِد ما دون ع ْظ ِم ِه
على رأسِ ِه فٌجْ عل فِرْ قتٌ ِ
هللا لٌ ِتمَّنَّ َّ
هللا هذا األمْ ر ح َّتى ٌسِ ٌر الرَّ اكِب ما
مِنْ لحْ م وعصب ما ٌصْ ِرفه ذلِك عنْ دٌِ ِن ِه و َّ ِ
هللا تعالى و ِّ
بٌْن ص ْنعاء وحضْ رم ْوت ما ٌخاؾ إِالَّ َّ
الذ ْبب على ؼن ِم ِه ول ِك َّنك ْم تعْ جلون ».رواه
()3

أبو داود وصححه األلبانً

الشاهدمنه :فتنة الكفار للمسلمٌن فً دٌنهم.

 1ـ انظر صحٌح وضعٌؾ سنن أبً داود )5397(-
 2ـ انظر صحٌح الترغٌب والترهٌب )1339( -
 3ـ انظر حدٌث رقم  )4450( :فً صحٌح الجامع .
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الفصل الرابع

[فتنة الخروج على الحكام المسلمٌن]
هللا -صلى هللا علٌه وسلم «:-منْ
ْن عبَّاس ـ رضً هللا عنهماـ قال:قال رسول َّ ِ
2/47ـ عن اب ِ
ٌِر ِه ش ٌْ ًبا ٌ ْكرهه ف ْلٌصْ ِبرْ فإِ َّنه منْ فارق ْالجماعة شِ بْرً ا فمات فمٌِتة جا ِهلٌَِّة »متفق
رأى مِنْ أم ِ
علٌه.
اوٌة جمع ابْن عمر حشمه وولده فقال إِ ِّنً
عنْ نافِع قال  :لمَّا خلع أهْ ل ْالمدٌِن ِة ٌ ِزٌد بْن مع ِ
سمِعْ ت ال َّن ِبًَّ صلى هللا علٌه وسلم ٌقولْ ٌ ":نصب لِك ِّل ؼادِر لِواء ٌ ْوم ْالقٌِام ِة" وإِ َّنا ق ْد باٌعْ نا
هللا
هللا ورسولِ ِه وإِ ِّنً ال أعْ لم ؼ ْدرً ا أعْ ظم مِنْ أنْ ٌباٌع رجل على بٌ ِْع ِ
هذا الرَّ جل على بٌ ِْع ِ
ورسولِ ِه ث َّم ٌ ْنصب له ْالقِتال وإِ ِّنً ال أعْ لم أح ًدا ِم ْنك ْم خلعه  ,وال باٌع فًِ هذا األ ْم ِر إِالَّ
ت ْالفٌْصل ب ٌْنًِ وبٌْنه.رواه البخاري
كان ِ
3/48ـ وعنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ ع ِن ال َّن ِبً -صلى هللا علٌه وسلم -أ َّنه قال «:منْ
خرج مِن َّ
الطاع ِة وفارق ْالجماعة فمات مات مٌِت ًة جا ِهلٌِ ًَّة ومنْ قاتل تحْ ت راٌة ع ِّمٌَّة
ٌ ْؽضب لِعصبة أ ْو ٌ ْدعو إِلى عصبة أ ْو ٌ ْنصر عصب ًة فقتِل ف ِق ْتلة جا ِهلٌَِّة ومنْ خرج على
أ َّمتًِ ٌضْ ِرب برَّ ها وفا ِجرها وال ٌتحاش مِنْ م ْإ ِمنِها وال ٌفًِ لِذِي عهْد عهْده فلٌْس ِم ِّنً
ولسْ ت ِم ْنه »رواه مسلم.
الشاهد قول ال َّنبًِ  -صلى هللا علٌه وسلم «:-منْ خرج مِن َّ
الطاع ِة وفارق ْالجماعة فمات مات مٌِت ًة
جا ِهلٌِ ًَّة"..

هللا -صلى هللا علٌه
هللا بْن عمر ـ رضً هللا عنهماـ قال :سمِعْ ت رسول َّ ِ
4/49ـ وعن عبْد َّ ِ
وسلمٌ -قول «:منْ خلع ٌ ًدا مِنْ طاعة لقًِ َّ
هللا ٌ ْوم ْال ِقٌام ِة ال حجَّ ة له ومنْ مات ولٌْس فًِ
عن ِق ِه بٌْعة مات مٌِت ًة جا ِهلٌِ ًَّة » رواه مسلم.
الشاهد قول ال َّن ِبً  -صلى هللا علٌه وسلم «:-منْ خلع ٌ ًدا مِنْ طاعة لقًِ َّ
هللا ٌ ْوم ْالقٌِام ِة ال حجَّ ة له"

هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
ول َّ ِ
ْن مالِك ـ رضً هللا عنه ـ عنْ رس ِ
5/51ـ وعن ع ْوؾِ ب ِ
قال «:خٌِار أ ِب َّمتِكم الَّذٌِن ت ِحبُّونه ْم وٌ ِحبُّونك ْم وٌصلُّون علٌْك ْم وتصلُّون علٌ ِْه ْم وشِ رار أ ِب َّمتِكم
هللا أفال نن ِابذه ْم
الَّذٌِن ت ْب ِؽضونه ْم وٌ ْب ِؽضونك ْم وت ْلعنونه ْم وٌ ْلعنونك ْم » .قٌِلٌ :ا رسول َّ ِ
ِبال َّسٌْؾِ فقال « ال ما أقاموا فٌِكم الصَّالة وإِذا رأٌْت ْم مِنْ والتِك ْم ش ٌْ ًبا ت ْكرهونه فا ْكرهوا عمله
وال ت ْن ِزعوا ٌ ًدا مِنْ طاعة »رواه مسلم.
هللا أفال نن ِابذه ْم ِبال َّسٌْؾِ فقال « ال ما أقاموا فٌِكم الصَّالة"..
الشاهد قوله ":قٌِل ٌا رسول َّ ِ
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هللا -صلى هللا علٌه
6/52ـ وعنْ أ ِبً سعٌِد ْالخ ْد ِري ـ رضً هللا عنه ـ قال قال رسول َّ ِ
ْن فا ْقتلوا اآلخر ِم ْنهما »رواه مسلم.
وٌع لِخلٌِفتٌ ِ
وسلم «:-إِذا ب ِ
الشاهد أنه الٌجوز البٌعة إلنسان مع وجود الخلٌفة األول,وٌجب دفع الخلٌفة اآلخر الباؼً ولو بقتله.

هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
7/53ـ وعنْ عرْ فجة ـ رضً هللا عنه ـ قال سمِعْ ت رسول َّ ِ
ٌقول «:منْ أتاك ْم وأ ْمرك ْم جمٌِع على رجل واحِد ٌ ِرٌد أنْ ٌش َّق عصاك ْم أ ْو ٌفرِّ ق جماعتك ْم
فا ْقتلوه » رواه مسلم.
هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
7/54ـ وعن عرْ فجة ـ رضً هللا عنه ـ قال سمِعْ ت رسول َّ ِ
ٌقول «:إِ َّنه ستكون هنات وهنات فمنْ أراد أنْ ٌفرِّ ق أمْر ه ِذ ِه األ َّم ِة وهْ ً جمٌِع فاضْ ِربوه
ِبال َّسٌْؾِ كا ِب ًنا منْ كان »رواه مسلم.
ومعنى(:هنات وهنات )أي :فِتن وأمور حادِثة.
ْن ضرٌْح األ ْشجعًِِّ  ,قال رأٌْت ال َّن ِبًَّ صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم
وفً راوٌة عند النسابً وؼٌره عنْ عرْ فجة ب ِ
وهو على ْال ِم ْنب ِر ٌ ْخطب ال َّناس  ,فقال " :إِ َّنه سٌكون بعْ دِي هنات وهنات  ,فمنْ رأٌْتموه فارق ْالجماعة
أ ْو ٌ ِرٌد أنْ ٌفرِّ ق أمْ ر أ َّم ِة محمَّد صلَّى َّ
هللا على ْالجماع ِة ,
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم كا ِب ًنا منْ كان فا ْقتلوه  ,فإِنَّ ٌد ِ
وإِنَّ ال َّشٌْطان مع منْ فارق ْالجماعة ٌرْ كض" وصححه األلبانً(.)2
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ":فمنْ أراد أنْ ٌفرِّ ق أمْ ر ه ِذ ِه األ َّم ِة وهْ ً جمٌِع فاضربوه"
وقوله ":وإِنَّ ال َّشٌْطان مع منْ فارق ْالجماعة ٌرْ كض"

هللا بن عمرو ـ رضً هللا عنهما ـ قال  :كنا مع رسول هللا  -صلى هللا
*  8/ـ وعن عب ِد ِ
رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم , -
علٌه وسلم  -فً سفر  ,فنز ْلنا م ْن ِزالً ..فاجْ تمعْ نا إِلى
ِ
فقال  (( :إ َّنه ل ْم ٌكنْ نبً ق ْبلًِ إِالَّ كان حقا ً عل ٌْ ِه أنْ ٌد َّل أمَّته على خٌ ِْر ما ٌعْ لمه له ْم ,
وٌ ْنذِرهم شرَّ ما ٌعْ لمه له ْم  .وإنَّ أمَّتك ْم ه ِذ ِه جعِل عافٌِتها فً َّأولِها  ,وسٌصٌب آخِرها بالء
وأمور ت ْنكِرونها  ,وت ِجًء فِتنة ٌر ِّقق بعْ ضها بعْ ضا ً  ,وت ِجًء الفتنة فٌقول الم ْإمِن  :هذه
مهلكتً  ,ث َّم تنكشؾ  ,وتجًء الفتنة فٌقول المإمن  :ه ِذ ِه ه ِذ ِه  .فمنْ أحبَّ أنْ ٌزحْ زح ع ِن
اس الَّذِي
هلل والٌ ْو ِم اآلخ ِِر  ,و ْلٌؤ ِ
ار ,وٌ ْدخل الج َّنة ,ف ْلتؤ ِت ِه منٌَّته وهو ٌ ْإمِن با ِ
ت إِلى ال َّن ِ
ال َّن ِ
ٌحِبُّ أنْ ٌإتى إِل ٌْ ِه .ومنْ باٌع إماما ً فؤعْ طاه ص ْفقة ٌ ِد ِه  ,وثمرة ق ْل ِب ِه  ,ف ْلٌطِ عْ ه إن استطاع ,
ازعه فاضْ ِربوا ع ْنق اآلخ ِر )) رواه مسلم .
فإنْ جاء آخر ٌن ِ

) 1ـ

انظر حدٌث رقم  )3621( :فً صحٌح الجامع.
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الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ":ومنْ باٌع إماما ً فؤعْ طاه ص ْفقة ٌ ِد ِه  ,وثمرة ق ْل ِب ِه  ,ف ْلٌطِ عْ ه إن
ازعه فاضْ ِربوا ع ْنق اآلخر"
استطاع  ,فإنْ جاء آخر ٌن ِ

ب محمَّد صلَّى
ْن مالِك ـ رضً هللا عنه ـ ,قال " :نهانا كبراإنا مِنْ أصْ حا ِ
سب ِ
9/55ـ عنْ أن ِ
َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم قال" :ال تسبُّوا أمراءك ْم وال تؽ ُّشوه ْم ,وال تعْ صوه ْم ,وا َّتقوا هللا واصْ ِبروا,
()2
وجود إسناده األلبانً
فإِنَّ ْاألمْر إِلى ق ِرٌب " رواه البٌهقً وؼٌره َّ
21/56ـ وعن أبً بكرة  -رضً هللا عنه  , -قال  :سمِعْ ت رسول هللا  -صلى هللا علٌه
سلطان أهانه هللا )) رواه الترمذي وصححه األلبانً(.)3
وسلم ٌ , -قول  (( :منْ أهان ال ُّ
السنن الكبرى للنسابً )538 / 4( -

الفصل الخامس

فساد الناس فً آخر الزمان
هللا صلى
اص ـ رضً هللا عنهماـ قال  :سمِعْ ت رسول ِ
2/57ـ عنْ ع ْب ِد ِ
ْن ْالع ِ
ْن عم ِْرو ب ِ
هللا ب ِ
هللا علٌه وسلم ٌقول " :إِنَّ َّ
هللا ال ٌ ْق ِبض ْالع ِْلم ا ْنتِزا ًعا ٌ ْنت ِزعه مِن ْالعِبا ِد ولكِنْ ٌ ْق ِبض ْالع ِْلم
ْق عالِمًا ا َّتخذ ال َّناس رإو ًسا جهَّاالً فسبِلوا فؤ ْفت ْوا ِبؽٌ ِْر عِ ْلم
ِبقب ِ
ْض ْالعلما ِء ح َّتى إِذا ل ْم ٌب ِ
فضلُّوا وأضلُّوا"متفق علٌه.
ْق عا ِلمًا ا َّتخذ ال َّناس رإوسًا جهَّاالً فسبِلوا فؤ ْفت ْوا ِبؽٌ ِْر عِ ْلم فضلُّوا
الشاهد قوله ":ح َّتى إِذا ل ْم ٌب ِ
وأضلُّوا"ففً آخر الزمان ٌرفع العلم ومن ث َّم ٌكثر الجهال وٌفشو الجهل والضالل وتكثر الفتن.

هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول «
3/57ـ وعن علً ـ رضً هللا عنه ـ سمِعْ ت رسول َّ ِ
سٌ ْخرج فًِ آخ ِِر َّ
ان سفهاء األحْ ال ِم ٌقولون مِنْ خٌ ِْر ق ْو ِل ْالب ِر ٌَّ ِة
ان ق ْوم أحْ داث األسْ ن ِ
الزم ِ
ٌن كما ٌمْرق ال َّسهْم مِن الرَّ ِم ٌَّ ِة فإِذا
اوز حنا ِجره ْم ٌ ْمرقون مِن ال ِّد ِ
ٌ ْقرءون ْالقرْ آن ال ٌج ِ
هللا ٌ ْوم ْالقٌِام ِة »متفق علٌه.
لقٌِتموه ْم فا ْقتلوه ْم فإِنَّ فًِ ق ْتل ِِه ْم أجْ رً ا لِمنْ قتله ْم عِ ْند َّ ِ
3/58ـ وعنْ مِرْ داس األسْ لمًِِّ ـ رضً هللا عنه ـ قال  :قال ال ِّن ِبًُّ صلى هللا علٌه وسلم":
ْ
ٌِهم َّ
هللا بال ًة "
ٌِر  ,أ ِو ال َّتم ِْر ال ٌبال ِ
ٌذهب الصَّالِحون األ َّول فاأل َّول وٌبْقى حفالة كحفال ِة ال َّشع ِ

) 1ـ

انظر ظالل الجنة ) 2126()327 / 3( -

) 2ـ

انظر تحقٌق رٌاض الصالحٌن ) 778()391 / 2( -
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هللا ٌقال حفالة وحثالة.رواه البخاري
قال أبو ع ْب ِد ِ
ٌِهم َّ
هللا بال ًة "وهذا فً آخر الزمان.
ٌِر  ,أ ِو ال َّتمْ ِر ال ٌبال ِ
الشاهد قوله ":وٌبْقى حفالة كحفال ِة ال َّشع ِ
والحفالة أو الحثالة هً ما بقً من الشعٌر الرديء.

هللا تعْ لم
4/59ـ.وقال أبو عوانة عنْ عاصِ م  ,عنْ أ ِبً وابِل  ,ع ِن األ ْشع ِريِّ أ َّنه قال لِع ْب ِد ِ
األٌَّام الَّتًِ ذكر ال َّن ِبًُّ صلى هللا علٌه وسلم أٌَّام ْالهرْ ِج نحْ وه قال ابْن مسْ عود سمِعْ ت ال َّن ِبًَّ
اس منْ ت ْد ِركهم السَّاعة وه ْم أحْ ٌاء"رواه البخاري.
ار ال َّن ِ
صلى هللا علٌه وسلم ٌقول ":مِنْ شِ ر ِ
5/61ـ وعن أبً عامِر  ,أ ْو أبً مالِك  -األ ْشع ِريُّ أنه :سمِع ال َّن ِبًَّ صلى هللا علٌه وسلم":
ازؾ ولٌ ْن ِزلنَّ أ ْقوام إِلى
ٌقول لٌكوننَّ مِنْ أ َّمتًِ أ ْقوام ٌسْ ت ِحلُّون ْالحِر و ْالح ِرٌر و ْالخمْر و ْالمع ِ
ْ
ٌِه ْم ٌ ,عْ نًِ ْالفقٌِر  -لِحاجة فٌقولوا ارْ ِجعْ إِلٌْنا ؼ ًدا
ج ْن ِ
ارحة له ْم ٌؤت ِ
ب علم ٌروح علٌ ِْه ْم ِبس ِ
فٌبٌِّتهم َّ
ازٌر إِلى ٌ ْو ِم ْالقٌِامةِ"رواه البخاري.
هللا وٌضع ْالعلم وٌ ْمسخ آخ ِرٌن قِرد ًة وخن ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
5/62ـ وعن أبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ قال :سمِعْ ت رسول َّ ِ
ٌقول  «:إِنْ طال ْ
هللا وٌروحون فًِ لعْ ن ِت ِه
ت ِبك م َّدة أ ْوش ْكت أنْ ترى ق ْومًا ٌ ْؽدون فًِ سخطِ َّ ِ
ب ْالبق ِر »رواه مسلم.
ٌِه ْم م ِْثل أ ْذنا ِ
فًِ أ ٌْد ِ
6/63ـ وعنْ عابِشة ـ رضً هللا عنهاـ قال ْ
هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول:
ت سمِعْ ت رسول َّ ِ
هللا إِنْ ك ْنت ألظنُّ
« ال ٌ ْذهب اللٌَّْل وال َّنهار ح َّتى تعْ بد الالَّت و ْالع َّزى » .فق ْلت ٌا رسول َّ ِ
حٌِن أ ْنزل َّ
ٌن كلِّ ِه ول ْو ك ِره
ٌِن ْالح ِّق لٌِ ْظ ِهره على ال ِّد ِ
هللا {هو الَّذِى أرْ سل رسوله ِب ْالهدى ود ِ
هللا ث َّم ٌبْعث َّ
اما قال « إِ َّنه سٌكون مِنْ ذلِك ما شاء َّ
ْالم ْش ِركون} أنَّ ذلِك ت ً
هللا ِرٌحً ا طٌِّب ًة
ٌِن
فتو َّفى ك َّل منْ ِفً ق ْل ِب ِه م ِْثقال ح َّب ِة خرْ دل مِنْ إٌِمان فٌبْقى منْ ال خٌْر فٌِ ِه فٌرْ ِجعون إِلى د ِ
آباب ِِه ْم ».رواه مسلم
الشاهد قوله  -صلى هللا علٌه وسلم « :-ال ٌ ْذهب اللٌَّْل وال َّنهار ح َّتى تعْ بد الالَّت و ْالع َّزى ».
ٌِن آباب ِِه ْم »
وقوله":فٌبْقى منْ ال خٌْر فٌِ ِه فٌرْ ِجعون إِلى د ِ

هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قال «:ال تقوم
7/64ـ وعنْ أنس ـ رضً هللا عنه ـ أنَّ رسول َّ ِ
هللا َّ
ض َّ
هللا »رواه مسلم.
السَّاعة ح َّتى ال ٌقال فًِ األرْ ِ
هللا َّ
ض َّ
هللا"
والشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ":ح َّتى ال ٌقال فًِ األرْ ِ

اص ـ رضً هللا عنهما ـ أنه قال  ":ال تقوم السَّاعة
7/65ـ وعن عبْد َّ ِ
ْن ْالع ِ
هللا بْن ع ْم ِرو ب ِ
ار ْالخ ْل ِق ه ْم شر مِنْ أهْ ِل ْالجا ِهلِ ٌَّ ِة ال ٌ ْدعون َّ
هللا ِبشىْ ء إِالَّ ر َّده علٌ ِْه ْم .فبٌْنما ه ْم
إِالَّ على شِ ر ِ
هللا .فقال ع ْقبة هو
على ذلِك أ ْقبل ع ْقبة بْن عامِر فقال له مسْ لمة ٌا ع ْقبة اسْ معْ ما ٌقول عبْد َّ ِ
هللا  -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول «:ال تزال عِ صابة مِنْ أ َّمتِى
أعْ لم وأمَّا أنا فسمِعْ ت رسول َّ ِ
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هللا قاه ِِرٌن لِعدوِّ ِه ْم ال ٌضرُّ ه ْم منْ خالفه ْم ح َّتى تؤْتٌِهم السَّاعة وه ْم على
ٌقاتِلون على أم ِْر َّ ِ
َّ
ٌر فال ت ْترك
ذلِك » .فقال عبْد َّ ِ
ٌح ْالمِسْ كِ مسُّها مسُّ ْالح ِر ِ
هللا أج ْل .ث َّم ٌبْعث هللا ِرٌحً ا ك ِر ِ
ْ
اس علٌ ِْه ْم تقوم السَّاعة.رواه
ان إِالَّ قبض ْته ث َّم ٌبْقى شِ رار ال َّن ِ
اإلٌم ِ
ن ْف ًسا فِى ق ْل ِب ِه مِثقال حبَّة مِن ِ
مسلم

الشاهد قوله":ال تقوم الساعة إال على شرار الخلق"

هللا -صلى هللا علٌه وسلم قال.. ":وال تقوم
*8/ـ وعن ثوبان ـ رضً هللا عنه ـ أن رسول َّ ِ
السَّاعة ح َّتى ت ْلحق قبابِل مِنْ أ َّم ِتً ِب ْالم ْ
ش ِركٌِن وح َّتى تعْ بد قبابِل مِنْ أ َّم ِتً األ ْوثان "رواه أحمد
()1

وأبوداود وصححه األلبانً

هللا صلَّى هللا عل ٌْ ِه وسلَّم ْ ٌ": :درس
ان  ,قال  :قال رسول ِ
ْن ْالٌم ِ
9/66ـ وعنْ حذٌْفة ب ِ
اإلسْ الم كما ٌ ْدرس و ْشً َّ
ب  ,ح َّتى ال ٌ ْدرى ما صِ ٌام  ,وال صالة  ,وال نسك  ,وال
الث ْو ِ
ِ
ض ِم ْنه آٌة  ,وتبْقى
صدقة  ,ولٌسْ رى على كِتا ِ
ب ِ
هللا ع َّز وج َّل فًِ لٌْلة  ,فال ٌبْقى فًِ األرْ ِ
اس ال َّشٌْخ ْالك ِبٌر و ْالعجوز ٌ ,قولون  :أ ْدر ْكنا آباءنا على ه ِذ ِه ْالكلِم ِة  ,ال إِله
طوابِؾ مِن ال َّن ِ
هللا  ,فنحْ ن نقولها "فقال له صِ لة  :ما ت ْؽنًِ ع ْنه ْم  :ال إِله إِالَّ َّ
إِالَّ َّ
هللا  ,وه ْم ال ٌ ْدرون ما
صالة  ,وال صِ ٌام  ,وال نسك  ,وال صدقة ؟ فؤعْ رض ع ْنه حذٌْفة  ,ث َّم ر َّدها عل ٌْ ِه ثال ًثا ,
ك َّل ذلِك ٌعْ رض ع ْنه حذٌْفة  ,ث َّم أ ْقبل عل ٌْ ِه فًِ َّ
ار
الثالِث ِة  ,فقال ٌ :ا صِ لة  ,ت ْن ِج ِ
ٌه ْم مِن ال َّن ِ
ِ
()2
ثال ًثا.رواه ابن ماجه وصححه األلبانً
هللا بْن مسْ عود ـ رضِ ً َّ
هللا ع ْنه ـ" : ,إِنَّ أ َّول ما ت ْفقِدون مِنْ دٌِنِكم
21/67ـ ـ وعن ع ْب ِد ِ
األمانة  ,وآخر ما ٌبْقى الصَّالة  ,وأنَّ هذا ْالقرْ آن الَّذِي بٌْن أ ْظه ِرك ْم ٌوشِ ك أنْ ٌرْ فع  ,قالوا
 :وكٌْؾ ٌرْ فع وق ْد أ ْثبته َّ
وبنا وأ ْثب ْتناه فًِ مصا ِحفِنا ؟ قال ٌ :سْ رى عل ٌْ ِه لٌْل ًة فٌ ْذهب
هللا فًِ قل ِ
حفِك ْم  ,ث َّم قرأ { :ولبِنْ شِ ْبنا لن ْذهبنَّ ِبالَّذِي أ ْوحٌْنا إِلٌْك}رواه الحاكم
وبك ْم وما فًِ مصا ِ
ما فًِ قل ِ
()3

وؼٌره وصححه الذهبً فً التلخٌص .

الشاهد أن القرآن سوؾ ٌرفع فً آخر الزمان وٌفسد الناس وتكثر الفتن.

ْ
اس
22/67ـ وعنْ أ ِبً هرٌْرة  ,قال  :قال رسول ِ
هللا صلَّى هللا عل ٌْ ِه وسلَّم " :سٌؤتًِ على ال َّن ِ
سنوات خ َّداعات ٌ ,ص َّدق فٌِها ْالكاذِب  ,وٌك َّذب فٌِها الصَّادِق  ,وٌ ْإتمن فٌِها ْالخابِن ,

 1ـ انظر حدٌث رقم  )1773( :فً صحٌح الجامع .
 2ـ انظر حدٌث رقم  )3077( :فً صحٌح الجامع .
 3ـ انظر المستدرك )504 / 4( - 405

36

وٌخ َّون فٌِها األمٌِن  ,وٌ ْنطِ ق فٌِها الرُّ وٌ ِْبضة  ,قٌِل  :وما الرُّ وٌ ِْبضة ؟ قال  :الرَّ جل ال َّتافِه
()1
فًِ أم ِْر ْ
العا َّم ِة"رواه ابن ماجه وحسنه األلبانً .

الفصل السادس

[الفتن فً آخر هذه األمة]
اإلسْ الم بدأ ؼ ِرٌبًا وسٌعود
2/68ـ ع ِن اب ِ
ْن عمر ع ِن ال َّن ِبً -صلى هللا علٌه وسلم -قال «:إِنَّ ِ
ْ
ْن كما تؤْ ِرز ْالحٌَّة فًِ جحْ ِرها »متفق علٌه.
ؼ ِرٌبًا كما بدأ وهو ٌؤ ِرز بٌْن ْالمسْ ِجدٌ ِ
ومعنىٌ(:ؤرز) أيٌ :نضم وٌجتمع.
والشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ":وسٌعود ؼ ِرٌبًا كما بدأ"..

هللا صلى
اص ـ رضً هللا عنهماـ قال  :سمِعْ ت رسول ِ
*3/ـ عنْ ع ْب ِد ِ
ْن ْالع ِ
ْن عمْ ِرو ب ِ
هللا ب ِ
هللا علٌه وسلم ٌقول " :إِنَّ َّ
هللا ال ٌ ْق ِبض ْالع ِْلم ا ْنتِزا ًعا ٌ ْنت ِزعه مِن ْالعِبا ِد ولكِنْ ٌ ْق ِبض ْالع ِْلم
ْق عالِمًا ا َّتخذ ال َّناس رإو ًسا جهَّاالً فسبِلوا فؤ ْفت ْوا ِبؽٌ ِْر عِ ْلم
ِبقب ِ
ْض ْالعلما ِء ح َّتى إِذا ل ْم ٌب ِ
فضلُّوا وأضلُّوا"متفق علٌه.
ْق عالِ ًما ا َّتخذ ال َّناس رإوسًا جهَّاالً فسبِلوا فؤ ْفت ْوا ِبؽٌ ِْر عِ ْلم فضلُّوا وأضلُّوا"
الشاهدقوله ":ح َّتى إِذا ل ْم ٌب ِ
ففً آخر الزمان ٌرفع العلم ومن ث َّم تكثر الفتن.

هللا -صلى هللا علٌه وسلم «:-بدأ
4/69ـ وعنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ قال قال رسول َّ ِ
اإلسْ الم ؼ ِرٌبًا وسٌعود كما بدأ ؼ ِرٌبًا فطوبى ل ِْلؽربا ِء »رواه مسلم.
ِ
ْ
ْ
5/71ـ وع ِن ُّ
اج فقال":
الزبٌ ِْر ب ِ
ْن عدِي قال أتٌْنا أنس بْن مالِك فشك ْونا إِل ٌْ ِه ما نلقى مِن الحجَّ ِ
اصْ ِبروا  ,فإِ َّنه ال ٌؤْتًِ علٌْك ْم زمان إِالَّ الَّذِي بعْ ده شر ِم ْنه ح َّتى ت ْلق ْوا ربَّك ْم "سمِعْ ته مِنْ
ن ِبٌِّك ْم صلى هللا علٌه وسلم.رواه البخاري
الشاهد قوله ":فإِ َّنه ال ٌؤْتًِ علٌْك ْم زمان إِالَّ الَّذِي بعْ ده شر ِم ْنه"

هللا -صلى
ول َّ ِ
*6/ـ وعن عبْد َّ ِ
ْن ْالع ِ
اص ـ رضً هللا عنه ـ قال ك َّنا مع رس ِ
هللا بْن عم ِْرو ب ِ
هللا علٌه وسلم -فًِ سفر فنز ْلنا منزال  ..فقال «:إِ َّنه ل ْم ٌكنْ ن ِبً ق ْبلًِ إِالَّ كان ح ًقا عل ٌْ ِه أنْ
 1ـ انظر ا" السلسلة الصحٌحة " )1337( : )503 / (4
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ٌد َّل أمَّته على خٌ ِْر ما ٌعْ لمه له ْم وٌ ْنذِره ْم شرَّ ما ٌعْ لمه له ْم وإِنَّ أمَّتك ْم ه ِذ ِه جعِل عافٌِتها فًِ
أ َّولِها وسٌصِ ٌب آخِرها بالء وأمور ت ْنكِرونها وت ِجًء ِف ْتنة فٌر ِّقق بعْ ضها بعْ ً
ضا وت ِجًء
ْال ِف ْتنة فٌقول ْالم ْإ ِمن :ه ِذ ِه م ْهلِكتًِ .ث َّم ت ْنكشِ ؾ وت ِجًء ْال ِف ْتنة فٌقولْ :الم ْإمِن ه ِذ ِه ه ِذ ِه .فمنْ
ت
اهلل و ْالٌ ْو ِم اآلخ ِِر و ْلٌؤْ ِ
ار وٌ ْدخل ْالج َّنة ف ْلتؤْ ِت ِه م ِنٌَّته وهو ٌ ْإمِن ِب َّ ِ
أحبَّ أنْ ٌزحْ زح ع ِن ال َّن ِ
اس الَّذِي ٌحِبُّ أنْ ٌ ْإتى إِل ٌْ ِه ومنْ باٌع إِمامًا فؤعْ طاه ص ْفقة ٌ ِد ِه وثمرة ق ْل ِب ِه ف ْلٌطِ عْ ه إِ ِن
إِلى ال َّن ِ
ازعه فاضْ ِربوا عنق اآلخ ِر » .فدن ْوت ِم ْنه فق ْلت له أ ْنشدك َّ
هللا آ ْنت
اسْ تطاع فإِنْ جاء آخر ٌن ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -فؤهْ وى إِلى أذن ٌْ ِه وق ْل ِب ِه ِبٌد ٌْ ِه وقال سمِع ْته
ول َّ ِ
سمِعْ ت هذا مِنْ رس ِ
اوٌة ٌؤْمرنا أنْ نؤْكل أمْوالنا بٌْننا ِب ْالباطِ ِل
أذناي ووعاه ق ْل ِبً .فق ْلت :له هذا ابْن عمِّك مع ِ
ون ْقتل أ ْنفسنا و َّ
هللا ٌقول ٌ{:ا أٌُّها الَّذٌِن آمنوا ال تؤْكلوا أمْ والك ْم بٌْنك ْم ِب ْالباطِ ِل إِالَّ أنْ تكون
تِجار ًة عنْ تراض ِم ْنك ْم وال ت ْقتلوا أ ْنفسك ْم إِنَّ َّ
هللا كان ِبك ْم ر ِحٌمًا} قال فسكت ساع ًة ث َّم قال
هللا.رواه مسلم
هللا واعْ صِ ِه فًِ معْ صِ ٌ ِة َّ ِ
أطِ عْ ه فًِ طاع ِة َّ ِ
ومعنى(ٌرقق) تقدم من كالم النووي.
والشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ":وسٌصِ ٌب آخِرها بالء وأمور ت ْنكِرونها"..

ول
7/72ـ وعن عبْد َّ ِ
ْن ْالع ِ
اص ـ رضً هللا عنهما ـ قال بٌْنما نحْ ن ح ْول رس ِ
هللا بْن عم ِْرو ب ِ
ت عهوده ْم وخ َّف ْ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -إِ ْذ ذكر ْال ِف ْتنة فقال «:إِذا رأٌْتم ال َّناس ق ْد م ِرج ْ
ت
َّ ِ
أماناته ْم وكانوا هكذا » .وشبَّك بٌْن أص ِاب ِع ِه قال فقمْت إِل ٌْ ِه فق ْلت كٌْؾ أ ْفعل عِ ْند ذلِك جعلنًِ
َّ
هللا فِداك قالْ «:الز ْم بٌْتك وا ْملِكْ علٌْك لِسانك وخ ْذ ِبما تعْ ِرؾ ودعْ ما ت ْنكِر وعلٌْك ِبؤ ْم ِر
ص ِة ن ْفسِ ك ودعْ ع ْنك أمْر ْالعا َّم ِة »رواه أبو داود وؼٌر ه وصححه األلبانً(.)2
خا َّ
ومعنى(مرجت) أي :اختلطت وفسدت
قوله([ :علٌك بخاصة نفسك)] ٌعنً :اجتهد فً خالص نفسك ,فال تهلك مع من هلك.
ت عهوده ْم وخ َّف ْ
الشاهد قوله صلى هللا علٌه وسلم ":إِذا رأٌْتم ال َّناس ق ْد م ِرج ْ
ت أماناته ْم وكانوا هكذا"..
و(إذا) هنا ظرفٌة لما ٌستقبل من الزمان.

هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
7/73ـ وعن ْالعِرْ باض ـ رضً هللا عنه ـقال :صلَّى ِبنا رسول َّ ِ
ت ِم ْنها ْالعٌون وو ِجل ْ
ذات ٌ ْوم ث َّم أ ْقبل علٌْنا فوعظنا م ْوعِ ظ ًة بلٌِؽ ًة ذرف ْ
ت ِم ْنها ْالقلوب فقال
هللا
هللا كؤنَّ ه ِذ ِه م ْوعِ ظة مو ِّدع فماذا تعْ هد إِلٌْنا فقال «:أوصِ ٌك ْم ِبت ْقوى َّ ِ
قابِل ٌا رسول َّ ِ
وال َّسمْع و َّ
ِش ِم ْنك ْم بعْ دِي فسٌرى ْ
الطاع ِة وإِنْ ع ْب ًدا حبشِ ًٌا فإِ َّنه منْ ٌع ْ
اختِال ًفا ك ِثٌرً ا فعلٌْك ْم
ِ
ْ
ْ
َّ
َّ
ِبس َّنتًِ وسن ِة الخلفا ِء الم ْه ِدٌٌِّن الرَّ اشِ دٌِن تمسَّكوا ِبها وعضُّوا علٌْها ِبالنوا ِج ِذ وإٌَِّاك ْم
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ل ِب ْدعة ضاللة »رواه أبو داود وؼٌره وصححه
ور فإِنَّ ك َّل محْ دثة ِب ْدعة وك َّ
ومحْ دثا ِ
ت األم ِ
األلبانً(.)2
الشاهد قوله صلى هللا علٌه وسلم ":فإِ َّنه منْ ٌعِشْ ِم ْنك ْم بعْ دِي فسٌرى ْ
اختِال ًفا ك ِثٌرً ا"

هللا بن مسْ عود ,ع ِن ال َّن ِبًِّ صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم ,قال":إِنَّ مِنْ ورابِك ْم زمان
8/74ـ وعنْ ع ْب ِد َّ ِ
هللاِ ,م َّنا أ ْو ِم ْنه ْم؟
صبْر ,لِلمتمسِّكِ فٌِ ِه أجْ ر خ ْمسِ ٌن ش ِهٌ ًدا ,فقال عمرٌ :ا رسول َّ ِ
()3
قالِ :م ْنك ْم"رواه الطبرانً وؼٌره وصححه األلبانً

الفصل السابع

[ كثرة الفتن من عالمات الساعة ]
2/75ـ عن أنس ـ رضً هللا عنه ـ قال ألح ِّدث َّنك ْم حد ً
ٌِثا ال ٌح ِّدثكموه أحد بعْ دِي سمِعْ ته مِن
ال َّن ِبًِّ صلى هللا علٌه وسلم سمِعْ ت ال َّن ِبًَّ صلى هللا علٌه وسلم ٌقول ":ال تقوم السَّاعة  -وإِمَّا
قال مِنْ أ ْشراطِ ال َّساع ِة  -أنَّ ٌرْ فع ْالع ِْلم وٌ ْظهر ْالجهْل وٌ ْشرب ْالخمْر وٌ ْظهر ِّ
الزنا وٌ ِق َّل
الرِّ جال وٌ ْكثر ال ِّنساء ح َّتى ٌكون ل ِْلخ ْمسِ ٌن امْ رأ ًة ْالقٌِّم ْالواحِد"متفق علٌه.
هللا  -صلى هللا علٌه وسلم«: -
3/76ـ وعن أ ِبً موسى ـ رضً هللا عنه ـ قال :قال رسول َّ ِ
إِنَّ بٌْن ٌدي السَّاع ِة أٌَّامًا ٌرْ فع فٌِها ْالع ِْلم وٌ ْن ِزل فٌِها ْالجهْل وٌ ْكثر فٌِها ْالهرْ ج و ْالهرْ ج ْالق ْتل
» متفق علٌه.
هللا صلى هللا علٌه وسلم قال " :ال
4/77ـ وعنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ أنَّ رسول ِ
ان ٌكون بٌْنهما م ْقتلة عظِ ٌمة دعْ وتهما واحِدة وح َّتى
ان عظِ ٌمت ِ
تقوم السَّاعة ح َّتى ت ْقتتِل فِبت ِ
هللا وح َّتى ٌ ْقبض ْالع ِْلم وت ْكثر
ٌبْعث دجَّ الون ك َّذابون ق ِرٌب مِنْ ثالثٌِن كلُّه ْم ٌ ْزعم أ َّنه رسول ِ
الزال ِزل وٌتقارب َّ
َّ
الزمان وت ْظهر ْالفِتن وٌ ْكثر ْالهرْ ج وهْ و ْالق ْتل وح َّتى ٌ ْكثر فٌِكم ْالمال
ال منْ ٌ ْقبل صدقته وح َّتى ٌعْ ِرضه فٌقول الَّذِي ٌعْ ِرضه عل ٌْ ِه ال
فٌفٌِض ح َّتى ٌ ِه َّم ربَّ ْالم ِ
ان وح َّتى ٌمرَّ الرَّ جل ِبقب ِْر الرَّ ج ِل فٌقول ٌا لٌْتنًِ
أرب لًِ ِب ِه وح َّتى ٌتطاول ال َّناس فًِ ْالب ْنٌ ِ
مكانه وح َّتى ت ْطلع ال َّشمْس مِنْ م ْؽ ِر ِبها فإِذا طلع ْ
ت ورآها ال َّناس ٌ ,عْ نًِ  -آمنوا أجْ معون
ت مِنْ قبْل  ,أ ْو كسب ْ
فذلِك حٌِن ال ٌ ْنفع ن ْف ًسا إٌِمانها ل ْم تكنْ آمن ْ
ت فًِ إٌِمانِها خٌْرً ا ولتقومنَّ
السَّاعة وق ْد نشر الرَّ جال ِن ث ْوبهما بٌْنهما فال ٌتباٌعا ِن ِه  ,وال ٌ ْط ِوٌا ِن ِه ولتقومنَّ السَّاعة وق ِد
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ا ْنصرؾ الرَّ جل ِبلب ِن لِ ْقح ِت ِه فال ٌ ْطعمه ولتقومنَّ السَّاعة وهْ و ٌلٌِط ح ْوضه فال ٌسْ قًِ فٌِ ِه
ولتقومنَّ السَّاعة وق ْد رفع أ ْكلته إِلى فٌِ ِه فال ٌ ْ
طعمها.متفق علٌه واللفظ للبخاري
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ":وت ْظهر ْالفِتن وٌ ْكثر ْالهرْ ج"..

5/77ـ وعن زٌْنب ِب ْنت جحْ ش ز ْوج ال َّن ِبىِّ -صلى هللا علٌه وسلم -قال ْ
هللا -
ت خرج رسول َّ ِ
صلى هللا علٌه وسلمْ ٌ -ومًا ف ِز ًعا محْ م ًرا وجْ هه ٌقول  «:ال إِله إِالَّ َّ
ب مِنْ شر
هللا وٌْل ل ِْلعر ِ
ْ
ْ
ْ
اإلبْه ِام والَّتًِ
ق ِد ا ْقترب فتِح ْالٌ ْوم مِنْ ر ْد ِم ٌؤجوج ومؤجوج مِثل ه ِذ ِه » .وحلَّق ِبإِصْ ب ِع ِه ِ
تلٌِها .قال ْ
هللا أن ْهلِك وفٌِنا الصَّالِحون قال  «:نع ْم إِذا كثر ْالخبث ».متفق
ت فق ْلت ٌا رسول َّ ِ
علٌه

هللا -صلى هللا علٌه وسلم « -ال تقوم السَّاعة ح َّتى
6/78ـ وعنْ أ ِبى هرٌْرة قال قال رسول َّ ِ
تضْ ط ِرب ألٌات نِسا ِء د ْوس ح ْول ذِي ْالخلص ِة » .وكان ْ
ت صنمًا تعْ بدها د ْوس فًِ ْالجا ِهلِ ٌَّ ِة
ِبتبالة .متفق علٌه
ورواٌة البخاري ":وذو ْالخلصة طاؼِ ٌة د ْوس الَّتًِ كانوا ٌعْ بدون فًِ ْالجا ِهلِ ٌَّ ِة".
ومعنى(ألٌات)
ق ْوله  ( :ألٌات ) ف ِبف ْتح ْالهمْ زة و َّ
الالم  ,ومعْ ناه أعْ جازهنَّ  ,جمْ ع ( أ ْلٌة ) كج ْفنة وجفنات  ,و ْالمراد
ِ
()2
ٌضْ طربْن مِنْ َّ
ْ
ْ
ْ
الطواؾ ح ْول ذِي الخلصة  ,أيْ ٌكفرون وٌرْ ِجعون إِلى عِ بادة األصْ نام وتعْ ظِ ٌمها"اهـ
ِ

7/79ـ وعنْ أ ِبً هرٌْرة قال  :قال ال َّن ِبًُّ صلى هللا علٌه وسلم " :ال تقوم السَّاعة ح َّتى
الزال ِزل وٌتقارب َّ
ٌ ْقبض ْالع ِْلم وت ْكثر َّ
الزمان وت ْظهر ْالفِتن وٌ ْكثر ْالهرْ ج  ,وهْ و ْالق ْتل ْالق ْتل
 ح َّتى ٌ ْكثر فٌِكم ْالمال فٌفٌِض".رواه البخاريالشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ":وت ْظهر ْالفِتن وٌ ْكثر ْالهرْ ج"..

7/71ـ وعن ع ْوؾ بْن مالِك ـ رضً هللا عنه ـ قال أتٌْت ال َّن ِبًَّ صلى هللا علٌه وسلم فًِ
ت
ؼ ْزو ِة تبوك وهْ و فًِ قبَّة مِنْ أدم فقال ":اعْ د ْد سِ ًتا بٌْن ٌديِ السَّاع ِة م ْوتًِ ث َّم ف ْتح ب ٌْ ِ
ال ح َّتى ٌعْ طى الرَّ جل مِبة دٌِنار
ِس ث َّم موتان ٌؤْخذ فٌِك ْم كقع ِ
اص ْالؽن ِم ث َّم اسْ تِفاضة ْالم ِ
ْالم ْقد ِ
فٌظ ُّل ساخ ً
ب إِالَّ دخل ْته ث َّم ه ْدنة تكون بٌْنك ْم وبٌْن بنًِ
ِطا ث َّم ِف ْتنة ال ٌبْقى بٌْت مِن ْالعر ِ
ل ؼاٌة ْاثنا عشر أ ْل ًفا".رواه البخاري
األصْ ف ِر فٌ ْؽدِرون فٌؤْتونك ْم تحْ ت ثمانٌِن ؼاٌ ًة تحْ ت ك ِّ
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الشاهد أنه ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ذكر س ًتا من عالمات الساعة.

هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قال «:ال
8/72ـ وعنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ أنَّ رسول َّ ِ
هللا قالْ « :الق ْتل ْالق ْتل » رواه
تقوم السَّاعة ح َّتى ٌ ْكثر ْالهرْ ج » .قالوا وما ْالهرْ ج ٌا رسول َّ ِ
مسلم.

اس ِبك ِّل ِف ْتنة هًِ
ان ـ رضً هللا عنه ـ قال :و َّ ِ
هللا إِ ِّنً ألعْ لم ال َّن ِ
* 9/ـ وعن حذٌْفة بْن ْالٌم ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -أسرَّ
كابِنة فٌِما ب ٌْنًِ وبٌْن السَّاع ِة وما ِبً إِالَّ أنْ ٌكون رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قال وهو ٌح ِّدث
إِلً فًِ ذلِك ش ٌْ ًبا ل ْم ٌح ِّد ْثه ؼٌ ِْري ولكِنْ رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -وهو ٌع ُّد ْالفِتنِ «:م ْنهنَّ
مجْ لِ ًسا أنا فٌِ ِه ع ِن ْالفِت ِن فقال رسول َّ ِ
ً
صٌْؾِ ِم ْنها صِ ؽار و ِم ْنها كِبار » .قال حذٌْفة
اح ال َّ
ثالث ال ٌك ْدن ٌذرْ ن ش ٌْبا و ِم ْنهنَّ فِتن ك ِرٌ ِ
فذهب أولبِك الرَّ هْ ط كلُّه ْم ؼٌ ِْري.رواه مسلم
ل ِف ْتنة هًِ كابِنة فٌِما ب ٌْنًِ وبٌْن السَّاع ِة "..ثم
اس ِبك ِّ
الشاهد قوله ـ رضً هللا عنه ـ ":و َّ ِ
هللا إِ ِّنً ألعْ لم ال َّن ِ
ذكر الحدٌث

هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قال «:ال
21/73ـ وعنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ أنَّ رسول َّ ِ
تقوم السَّاعة ح َّتى ٌحْ سِ ر ْالفرات عنْ جبل مِنْ ذهب ٌ ْقتتِل ال َّناس عل ٌْ ِه فٌ ْقتل مِنْ ك ِّل مِابة
ل رجل ِم ْنه ْم لعلًِّ أكون أنا الَّذِي أ ْنجو »رواه مسلم.
تِسْ عة وتِسْ عون وٌقول ك ُّ
ومعنى (ٌحسر) أيٌ :كشؾ
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم -قال «:ال تقوم السَّاعة ح َّتى ٌحْ سِ ر ْالفرات عنْ جبل مِنْ ذهب ٌ ْقتتِل
ال َّناس عل ٌْ ِه"..

هللا صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم
*22 /ـ وعنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ قال :قال رسول َّ ِ
ْ
اس ٌ ْوم ال ٌ ْد ِري ْالقاتِل فٌِم قتل وال
":والَّذِي ن ْفسِ ً ِبٌ ِد ِه ال ت ْذهب ال ُّد ْنٌا ح َّتى ٌؤتًِ على ال َّن ِ
ار"رواه مسلم
ْالم ْقتول فٌِم قتِل" فقٌِل:كٌْؾ ٌكون ذلِك؟ قالْ ":الهرْ ج ْالقاتِل و ْالم ْقتول فًِ ال َّن ِ
*23/ـ وعنْ عابِشة ـ رضً هللا عنهاـ قال ْ
هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول:
ت سمِعْ ت رسول َّ ِ
هللا إِنْ ك ْنت ألظنُّ
« ال ٌ ْذهب اللٌَّْل وال َّنهار ح َّتى تعْ بد الالَّت و ْالع َّزى » .فق ْلت ٌا رسول َّ ِ
حٌِن أ ْنزل َّ
ٌن كلِّ ِه ول ْو ك ِره
ٌِن ْالح ِّق لٌِ ْظ ِهره على ال ِّد ِ
هللا {هو الَّذِى أرْ سل رسوله ِب ْالهدى ود ِ
هللا ث َّم ٌبْعث َّ
اما قال « إِ َّنه سٌكون مِنْ ذلِك ما شاء َّ
ْالم ْش ِركون} أنَّ ذلِك ت ً
هللا ِرٌحً ا طٌِّب ًة
ٌِن
فتو َّفى ك َّل منْ ِفً ق ْل ِب ِه م ِْثقال ح َّب ِة خرْ دل مِنْ إٌِمان فٌبْقى منْ ال خٌْر فٌِ ِه فٌرْ ِجعون إِلى د ِ
آباب ِِه ْم ».رواه مسلم
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هللا -صلى هللا علٌه
ْن سمْعان ـ رضً هللا عنه ـ قال ذكر رسول َّ ِ
اس ب ِ
24/74ـ وع ِن ال َّن َّو ِ
وسلم -ال َّدجَّ ال ذات ؼداة فخ َّفض فٌِ ِه ور َّفع ح َّتى ظن َّناه فًِ طابِف ِة ال َّن ْخ ِل فلمَّا رحْ نا إِل ٌْ ِه عرؾ
هللا ذكرْ ت ال َّدجَّ ال ؼدا ًة فخ َّفضْ ت فٌِ ِه ور َّفعْ ت
ذلِك فٌِنا فقال «:ما شؤْنك ْم » .ق ْلنا ٌا رسول َّ ِ
ال أ ْخوفنًِ علٌْك ْم إِنْ ٌ ْخرجْ وأنا ِفٌك ْم فؤنا
ح َّتى ظن َّناه فًِ طابِف ِة ال َّن ْخ ِل .فقال «:ؼٌْر ال َّدجَّ ِ
ح ِجٌجه دونك ْم وإِنْ ٌ ْخرجْ ولسْ ت فٌِك ْم فا ْمرإ ح ِجٌج ن ْفسِ ِه و َّ
هللا خلٌِفتًِ على ك ِّل مسْ لِم إِ َّنه
ْن قطن فمنْ أ ْدركه ِم ْنك ْم ف ْلٌ ْقر ْأ عل ٌْ ِه فواتِح
شاب قطط عٌْنه طافِبة كؤ ِّنً أشبِّهه ِبع ْب ِد ْالع َّزى ب ِ
ْ
هللا ف ْاثبتوا
اق فعاث ٌمٌِ ًنا وعاث شِ ماالً ٌا عِ باد َّ ِ
ارج خلَّ ًة بٌْن ال َّشؤ ِم و ْالعِر ِ
سور ِة ْالكهْؾِ إِ َّنه خ ِ
ض قال « أرْ بعون ٌ ْو ًما ٌ ْوم كسنة وٌ ْوم كشهْر وٌ ْوم
» .ق ْلنا ٌا رسول َّ ِ
هللا وما لبْثه فًِ األرْ ِ
هللا فذلِك ْالٌ ْوم الَّذِي كسنة أت ْكفٌِنا فٌِ ِه صالة
كجمعة وسابِر أٌَّا ِم ِه كؤٌَّامِك ْم » .ق ْلنا ٌا رسول َّ ِ
ث
ض قال « ك ْالؽ ٌْ ِ
ٌ ْوم قال « ال ا ْقدروا له ق ْدره » .ق ْلنا ٌا رسول َّ ِ
هللا وما إِسْ راعه فًِ األرْ ِ
اسْ ت ْدبر ْته الرِّ ٌح فٌؤْتًِ على ْالق ْو ِم فٌ ْدعوه ْم فٌ ْإمِنون ِب ِه وٌسْ ت ِجٌبون له فٌؤْمر السَّماء فتمْ طِ ر
ارحته ْم أ ْطول ما كان ْ
ت ذرً ا وأسْ بؽه ضرو ًعا وأم َّده
واألرْ ض فت ْن ِبت فتروح علٌ ِْه ْم س ِ
خواصِ ر ث َّم ٌؤْتًِ ْالق ْوم فٌ ْدعوه ْم فٌر ُّدون عل ٌْ ِه ق ْوله فٌ ْنص ِرؾ ع ْنه ْم فٌصْ ِبحون م ْم ِحلٌِن لٌْس
ب
ٌِه ْم شًء مِنْ أمْوال ِِه ْم وٌمرُّ ِب ْالخ ِرب ِة فٌقول لها أ ْخ ِر ِجً كنوزكِ  .فت ْتبعه كنوزها كٌعاسِ ٌ ِ
ِبؤ ٌْد ِ
ض ث َّم ٌ ْدعوه
ْن رمْ ٌة ْالؽر ِ
ال َّنحْ ِل ث َّم ٌ ْدعو رجالً ممْ تلِ ًبا شبابًا فٌضْ ِربه ِبال َّسٌْؾِ فٌ ْقطعه ج ْزلتٌ ِ
فٌ ْق ِبل وٌتهلَّل وجْ هه ٌضْ حك فبٌْنما هو كذلِك إِ ْذ بعث َّ
هللا ْالمسِ ٌح ابْن مرْ ٌم فٌ ْن ِزل عِ ْند ْالمنار ِة
ْن إِذا طؤْطؤ رأسه قطر
ْن واضِ ًعا ك َّف ٌْ ِه على أجْ نِح ِة ملكٌ ِ
ْالبٌْضا ِء شرْ قًِ دِم ْشق بٌْن مهْرودتٌ ِ
وإِذا رفعه تح َّدر ِم ْنه جمان كاللُّ ْإل ِإ فال ٌ ِح ُّل لِكافِر ٌ ِجد ِرٌح نفسِ ِه إِالَّ مات ونفسه ٌ ْنت ِهً
ب لد فٌ ْقتله ث َّم ٌؤْتًِ عِ ٌسى ابْن مرْ ٌم ق ْوم ق ْد
حٌْث ٌ ْنت ِهً طرْ فه فٌ ْطلبه ح َّتى ٌ ْد ِركه ِببا ِ
عصمهم َّ
هللا ِم ْنه فٌ ْمسح عنْ وجوه ِِه ْم وٌح ِّدثه ْم ِبدرجات ِِه ْم فًِ ْالج َّن ِة فبٌْنما هو كذلِك إِ ْذ أ ْوحى
ُّ
َّ
ور.
هللا إِلى عِ ٌسى إِ ِّنً ق ْد أ ْخرجْ ت عِ با ًدا لًِ ال ٌد ِ
ان ألحد ِبقِتال ِِه ْم فحرِّ ْز عِ بادِي إِلى الط ِ
وٌبْعث َّ
هللا ٌؤْجوج ومؤْجوج وه ْم مِنْ ك ِّل حدب ٌ ْنسِ لون فٌمرُّ أوابِله ْم على بحٌْر ِة طب ِرٌَّة
فٌ ْشربون ما فٌِها وٌمرُّ آخِره ْم فٌقولون لق ْد كان ِبه ِذ ِه مرَّ ًة ماء .وٌحْ صر ن ِبً َّ
هللا عِ ٌسى
وأصْ حابه ح َّتى ٌكون ر ْأس َّ
هللا
الث ْو ِر ألح ِد ِه ْم خٌْرً ا مِنْ مِاب ِة دٌِنار ألحدِكم ْالٌ ْوم فٌرْ ؼب ن ِبً َّ ِ
عِ ٌسى وأصْ حابه فٌرْ سِ ل َّ
ت ن ْفس واحِدة
هللا علٌْهم ال َّنؽؾ فً ِرق ِاب ِه ْم فٌصْ ِبحون فرْ سى كم ْو ِ
ض م ْوضِ ع شِ بْر إِالَّ مأله
ث َّم ٌه ِْبط ن ِبً َّ ِ
ض فال ٌ ِجدون فِى األرْ ِ
هللا عِ ٌسى وأصْ حابه إِلى األرْ ِ
هللا فٌرْ سِ ل َّ
ت
اق ْالب ْخ ِ
هللا عِ ٌسى وأصْ حابه إِلى َّ ِ
زهمه ْم ون ْتنه ْم فٌرْ ؼب ن ِبً َّ ِ
هللا طٌْرً ا كؤعْ ن ِ
هللا ث َّم ٌرْ سِ ل َّ
فتحْ مِله ْم فت ْطرحه ْم حٌْث شاء َّ
هللا مطرً ا ال ٌكنُّ ِم ْنه بٌْت مدر وال وبر فٌ ْؽسِ ل
األرْ ض ح َّتى ٌ ْتركها ك َّ
ض أ ْن ِبتًِ ثمرتكِ ور ِّدي بركتكِ .
الزلف ِة ث َّم ٌقال لِألرْ ِ
فٌ ْومبِذ تؤْكل ْالعِصابة مِن الرُّ مَّان ِة وٌسْ تظِ لُّون ِبقِحْ فِها وٌبارك فًِ الرِّ سْ ِل ح َّتى أنَّ اللِّ ْقحة مِن
اس واللِّ ْقحة مِن ْالؽن ِم
اس واللِّ ْقحة مِن ْالبق ِر لت ْكفًِ ْالق ِبٌلة مِن ال َّن ِ
اإل ِب ِل لت ْكفًِ ْالفِبام مِن ال َّن ِ
ِ
ْ
اس فبٌْنما ه ْم كذلِك إِ ْذ بعث َّ
هللا ِرٌحً ا طٌِّب ًة فتؤخذه ْم تحْ ت آباطِ ِه ْم فت ْق ِبض
لت ْكفًِ ْالفخِذ مِن ال َّن ِ
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اس ٌتهارجون فٌِها تهارج ْالحم ِر فعلٌ ِْه ْم تقوم
روح ك ِّل م ْإمِن وك ِّل مسْ لِم وٌبْقى شِ رار ال َّن ِ
السَّاعة » رواه مسلم.
الشاهد من الحدٌث ذكر فتنة الدجال فً آخر الزمان وهو من عالمات الساعة الكبرى.
بعض معانً الكلمات:
البخت  :واحدتها البختٌة وهً الناقة طوٌلة العنق ذات السنامٌن(,الحدب):الؽلٌظ من األرض فً ارتفاع
(حرز)  :ضم (خلة ) :طرٌق (الذرى)  :جمع الذروة وهً أعلى الشًء والمراد السنام(,الرسل):
اللبنٌ(,رؼب) ٌ :دعو(الزلفة)  :المكان ٌحفر لٌحبس فٌه ماء السماء وقٌل المرآة(الزهم,أو الزهمة ):
الرٌح المنتنة(السارحة)  :الماشٌة(,الٌعاسٌب) :جمع ٌعسوب وهو ذكر النحل(,عاث)  :أفسد(الفبام ):
الجماعة الكثٌرة(,الفخذ)  :حً الرجل إذا كان من أقرب عشٌرته(,الفرسى)  :جمع الفرٌس وهم
القتلى(,القحؾ)  :القشر(,القطط)  :شدٌد جعودة شعر الرأسٌ(,كن )ٌ :ستر(اللقحة) :الناقة ذات اللبن
قرٌبة العهد بالوالدة(,الممحل)  :المجدب المقحطْ (,المدر)  :القرى واألمصار واحدتها مدرةٌ(,نسلون) :
ٌخرجون مسرعٌن(,النؽؾ)  :جمع النؽفة وهو دود ٌوجد فً أنوؾ اإلبل والؽنم فتموت به فً أقرب
وقت ٌ(,تهارجون) ٌ :جامعون النساء بحضرة الناس(,المهرودة)  :الحلة أو الشقة وقٌل الثوب المهرود
الذي ٌصبػ بالورس والزعفران(,الوبر)  :البٌت المتخذ من صوؾ اإلبل والمراد أهل البادٌة.

هللا -صلى هللا علٌه
25/75ـ عنْ أ ِبً موسى األ ْشع ِري ـ رضً هللا عنه ـ قال قال رسول َّ ِ
وسلم «:-إِنَّ بٌْن ٌدي السَّاع ِة فِت ًنا كقِط ِع اللٌَّ ِْل ْالم ْظل ِِم ٌصْ ِبح الرَّ جل فٌِها م ْإ ِم ًنا وٌ ْمسِ ً كا ِفرً ا
وٌ ْمسِ ً م ْإ ِم ًنا وٌصْ ِبح كا ِفرً ا ْالقاعِ د فٌِها خٌْر مِن ْالقاب ِِم و ْالماشِ ً فٌِها خٌْر مِن السَّاعِ ً
فكسِّروا قِسِ ٌَّك ْم وق ِّطعوا أ ْوتارك ْم واضْ ِربوا سٌوفك ْم ِب ْالحِجار ِة فإِنْ دخِل ٌ -عْ نًِ على أحد
1
ِم ْنك ْم  -ف ْلٌكنْ كخٌ ِْر ابْنً آدم »رواه أبو داود وؼٌره وصححه األلبانً( ).
هللا -صلى هللا
ول َّ ِ
*26/ـ وعن عبْد َّ ِ
هللا بْن عمرـ رضً هللا عنهماـ قال:ك َّنا قعو ًدا عِ ْند رس ِ
هللا
س فقال قابِل ٌا رسول َّ ِ
علٌه وسلم -فذكر ْالفِتن فؤ ْكثر فًِ ِذ ْك ِرها ح َّتى ذكر ِف ْتنة األحْ ال ِ
ت قدمً رجل مِنْ
س قال «:هًِ هرب وحرْ ب ث َّم ِف ْتنة السَّرَّ ا ِء دخنها مِنْ تحْ ِ
وما ِف ْتنة األحْ ال ِ
أهْ ِل ب ٌْتًِ ٌ ْزعم أ َّنه ِم ِّنً ولٌْس ِم ِّنً وإِ َّنما أ ْولٌِا ِبً ْالم َّتقون ث َّم ٌصْ طلِح ال َّناس على رجل
كو ِرك على ضِ لع ث َّم ِف ْتنة ال ُّدهٌْما ِء ال تدع أح ًدا مِنْ ه ِذ ِه األ َّم ِة إِالَّ لطم ْته ل ْطم ًة فإِذا قٌِل
ت تماد ْ
ا ْنقض ْ
ْن
ت ٌصْ ِبح الرَّ جل فٌِها م ْإ ِم ًنا وٌ ْمسِ ً كا ِفرً ا ح َّتى ٌصِ ٌر ال َّناس إِلى فسْ طاطٌ ِ

 1ـ انظر صحٌح وضعٌؾ سنن أبً داود ()5369
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فسْ طاطِ إٌِمان ال نِفاق فٌِ ِه وفسْ طاطِ نِفاق ال إٌِمان فٌِ ِه فإِذا كان ذاك ْم فا ْنتظِ روا ال َّدجَّ ال مِنْ
()1
ٌ ْو ِم ِه أ ْو مِنْ ؼ ِد ِه »رواه أبو داود وؼٌره
ومعنى(األحالس)  :جمع حلس ,وهو كساء ٌلً ظهر البعٌر ٌفرش تحت القتب,والمراددوامها وطول
لبثها.
و(الدهٌماء)  :السوداء ,أي الفتنة المظلمة العظٌمة.و(الفسطاط)  :الخٌمة
ومعنى( فِ ْتنة السَّرَّ اء ) أي :النعماء.
اري  :و ْالمراد ِبالسَّرَّ ا ِء ال َّنعْ ماء الَّتًِ تسر ال َّناس مِنْ الصِّحَّ ة والرَّ خاء و ْالعافٌِة مِنْ ْالبالء و ْالوباء ,
قال ْالق ِ
وأضِ ٌف ْ
ب ك ْثرة ال َّتنعُّم أ ْو ِأل َّنها تسر ْالعدو
ت إِلى السَّرَّ اء ِألنَّ السَّبب فًِ وقوعها اِرْ تِكاب ْالمعاصِ ً ِبسب ِ
()2

ِا ْنتهى

الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم «:-إِنَّ بٌْن ٌدي السَّاع ِة فِت ًنا كقِط ِع اللٌَّ ِْل ْالم ْظل ِِم"..

هللا -صلى هللا علٌه وسلم قال.. ":وال تقوم
*27/ـ وعن ثوبان ـ رضً هللا عنه ـ أن رسول َّ ِ
السَّاعة ح َّتى ت ْلحق قبابِل مِنْ أ َّم ِتً ِب ْالم ْ
ش ِركٌِن وح َّتى تعْ بد قبابِل مِنْ أ َّم ِتً األ ْوثان "رواه أحمد
وأبوداود وصححه األلبانً.)4( .

هللا صلَّى هللا عل ٌْ ِه وسلَّم
هللا بن مسعود رضً هللا عنه ـ  ,قال  :قال رسول ِ
*ـ 27وعنْ ع ْب ِد ِ
ٌ" :كون بٌْن ٌديِ السَّاع ِة أٌَّام ٌرْ فع فٌِها ْالع ِْلم  ,وٌ ْن ِزل فٌِها ْالجهْل  ,وٌ ْكثر فٌِها ْالهرْ ج ,
و ْالهرْ ج ْ :الق ْتل"روه ابن ماجه وؼٌره وصححه األلبانً(.)5

 1ـ انظر صحٌح وضعٌؾ سنن أبً داود  )5353( -والصحٌحة ( ) 973
 2ـ انظر عون المعبود شرح سنن أبً داود (مراجع) )1269 / 9( -
4ـ

5ـ

انظر حدٌث رقم  )1773( :فً صحٌح الجامع .

انظر حدٌث رقم  )3993( :فً صحٌح الجامع .
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الفصل الثامن

[فتنة الشٌاطٌن]
2/76ـ عنْ ج ِابرـ رضً هللا عنه ـ قال سمِعْ ت ال َّن ِبًَّ  -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول «:إِنَّ
عرْ ش إِ ْبلٌِس على ْالبحْ ِر فٌبْعث سراٌاه فٌ ْفتِنون ال َّناس فؤعْ ظمه ْم عِ ْنده أعْ ظمه ْم ِف ْتن ًة ».رواه

مسلم

الشاهد قول ال َّن ِبًَّ  -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول «:إِنَّ عرْ ش إِ ْبلٌِس على ْالبحْ ِر فٌبْعث سراٌاه فٌ ْفتِنون
ال َّناس"..

3/77ـ وعنْ أ ِبً موسى ـ رضً هللا عنه ـ ع ِن ال َّن ِبًِّ صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم  ,قال " :إِذا
أصْ بح إِ ْبلٌِس ب َّ
ث جنوده  ,فٌقول  :منْ أض َّل ْالٌ ْوم مسْ لِمًا أ ْلبسْ ته ال َّتاج .قال  :فٌ ْخرج هذا ,
فٌقول  :ل ْم أز ْل ِب ِه ح َّتى طلَّق امْرأته  ,فٌقول  :أ ْوشك أنْ ٌتز َّوج  ,وٌ ِجًء هذا فٌقول  :ل ْم
أز ْل ِب ِه ح َّتى ع َّق والِد ٌْ ِه  ,فٌقول  :أ ْوشك أنْ ٌبرَّ  ,وٌ ِجًء هذا  ,فٌقول  :ل ْم أز ْل ِب ِه ح َّتى
أ ْشرك فٌقول  :أ ْنت أ ْنت  ,وٌ ِجًء  ,فٌقول  :ل ْم أز ْل ِب ِه ح َّتى زنى فٌقول  :أ ْنت أ ْنت ,
جًء هذا  ,فٌقول  :ل ْم أز ْل ِب ِه ح َّتى قتل فٌقول  :أ ْنت أ ْنت  ,وٌ ْل ِبسه ال َّتاج".رواه ابن حبان
وٌ ِ
()1

وؼٌره وصححه األلبانً وأصله فً صحٌح مسلم

الشاهد من الحدٌث أن الشٌاطٌن تفتن الناس بالمعاصً.

الفصل التاسع

[ظهور البدع وأهلها والفرقة بسبب كثرة الفتن]
ور ٌَّ ِة
2/77ـ عنْ أ ِبى سلمة وعطا ِء ب ِ
ْن ٌسار أ َّنهما أتٌا أبا سعٌِد ْالخ ْد ِري فسؤاله ع ِن ْالحر ِ
ْ
ورٌَّة ول ِك ِّنً
ه ْل سمِعْ ت رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ -ذكرها قال ال أ ْد ِري م ِن ْالحر ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قولْ ٌ «:خرج فًِ ه ِذ ِه األ َّم ِة  -ول ْم ٌق ْل ِم ْنها  -ق ْوم
سمِعْ ت رسول َّ ِ
اوز حلوقه ْم  -أ ْو حنا ِجره ْم ٌ -مْرقون
تحْ قِرون صالتك ْم مع صالت ِِه ْم فٌ ْقرءون ْالقرْ آن .ال ٌج ِ
ٌن مروق ال َّسه ِْم مِن الرَّ ِم ٌَّ ِة فٌ ْنظر الرَّ امِى إِلى س ْه ِم ِه إِلى نصْ لِ ِه إِلى ِرصا ِف ِه فٌتمارى
مِن ال ِّد ِ
فِى ْالفوق ِة ه ْل علِق ِبها مِن ال َّد ِم شًء »متفق علٌه.
معنى(الرصاؾ ) :جمع رصفة وهو مدخل النصل فً السهم.

 1ـ انظر" السلسلة الصحٌحة " ()2381
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الفوقة  :موضع الوتر من السهم.
والشاهد خروج طابفة من أهل البدع باسم الدٌن ـ وهم الخوارج ـ.

ْن جبل كان ال ٌجْ لِس مجْ ِل ًسا ل ِِّلذ ْك ِر
3 /78ـ وعن ٌ ِزٌد بْن عمٌْرة وكان مِنْ أصْ حا ِ
ب معا ِذ ب ِ
حٌِن ٌجْ لِس إِالَّ قال َّ
هللا حكم قِسْ ط هلك ْالمرْ تابون ,فقال معاذ بْن جبل ٌ ْومًا ":إِنَّ مِنْ ورابِك ْم
فِت ًنا ٌ ْكثر فٌِها ْالمال وٌ ْفتح فٌِها ْالقرْ آن ح َّتى ٌؤْخذه ْالم ْإمِن و ْالمنافِق والرَّ جل و ْالمرْ أة
اس ال ٌ َّت ِبعونًِ وق ْد قر ْأت ْالقرْ آن
وال َّ
صؽٌِر و ْالك ِبٌر و ْالعبْد و ْالحرُّ فٌوشِ ك قابِل أنْ ٌقول ما لِل َّن ِ
ما ه ْم ِبم َّت ِبعًَِّ ح َّتى أبْتدِع له ْم ؼٌْره فإٌَِّاك ْم وما ابْتدِع فإِنَّ ما ابْتدِع ضاللة وأح ِّذرك ْم زٌْؽة
ْالحكٌِم فإِنَّ ال َّشٌْطان ق ْد ٌقول كلِمة الضَّالل ِة على لِس ِ ْ
ٌِم وق ْد ٌقول ْالمنافِق كلِمة ْالح ِّق.
ان الحك ِ
ِ
َّ
ْ
ْ
قال ق ْلت لِمعاذ ما ٌ ْد ِرٌنًِ رحِمك هللا أنَّ الحكٌِم ق ْد ٌقول كلِمة الضَّالل ِة وأنَّ المنافِق ق ْد ٌقول
ْ
ْ
ت الَّتًِ ٌقال لها ما ه ِذ ِه وال ٌ ْث ِنٌ َّنك
ٌِم ْالم ْشت ِهرا ِ
كلِمة الح ِّق؟ قال :بلى اجْ تنِبْ مِنْ كال ِم الحك ِ
ذلِك ع ْنه فإِ َّنه لعلَّه أنْ ٌرا ِجع وتل َّق ْالح َّق إِذا سمِعْ ته فإِنَّ على ْالح ِّق نورً ا .قال أبو داود قال
معْ مر ع ِن ُّ
الزهْ ِري فًِ هذا وال ٌ ْنبٌِ َّنك ذلِك ع ْنه مكان ٌ ْثنٌِ َّنك .وقال صالِح بْن كٌْسان ع ِن
ُّ
ت وقال ال ٌ ْثنٌِ َّنك كما قال عقٌْل .وقال ابْن
ت مكان ْالم ْشت ِهرا ِ
الزهْ ِري فًِ هذا ْالمشبَّها ِ
ْ
إِسْ حاق ع ِن ُّ
ٌِم ح َّتى تقول ما أراد ِبه ِذ ِه
الزهْ ِري قال بلى ما تشابه علٌْك مِنْ ق ْو ِل الحك ِ
()1
ْالكلِم ِة".رواه أبو داود وؼٌره وقال األلبانً:صحٌح موقوؾ
اس ال ٌ َّت ِبعونًِ وق ْد قر ْأت
الشاهد من الحدٌث قوله ـ رضً هللا عنه ـ "..فٌوشِ ك قابِل أنْ ٌقول ما لِل َّن ِ
ْالقرْ آن ما ه ْم ِبم َّت ِبعًَِّ ح َّتى أبْتدِع له ْم ؼ ٌْره فإٌَِّاك ْم وما ابْتدِع فإِنَّ ما ابْتدِع ضاللة وأح ِّذرك ْم زٌْؽة
ْ
ٌِم"..
الحك ِ

هللا  -صلى
ول َّ ِ
ْن مالِك ـ رضً هللا عنهم ـ عنْ رس ِ
سب ِ
4/79ـ وعنْ أ ِبى سعٌِد ْالخ ْدري وأن ِ
هللا علٌه وسلم -قال  «:سٌكون فًِ أ َّمتًِ ْ
اختِالؾ وفرْ قة ق ْوم ٌحْ سِ نون ْالقٌِل وٌسِ ٌبون ْالفِعْ ل
ٌن مروق ال َّسه ِْم مِن الرَّ ِم ٌَّ ِة ال ٌرْ ِجعون
اوز تراقٌِه ْم ٌمْرقون مِن ال ِّد ِ
وٌ ْقرءون ْالقرْ آن ال ٌج ِ
هللا
ح َّتى ٌرْ ت َّد على فو ِق ِه ه ْم شرُّ ْالخ ْل ِق و ْالخلٌِق ِة طوبى لِمنْ قتله ْم وقتلوه ٌ ْدعون إِلى كِتا ِ
ب َّ ِ
هللا ما سِ ٌماه ْم قال
اهلل ِم ْنه ْم » .قالوا ٌ :ا رسول َّ ِ
ولٌْسوا ِم ْنه فًِ شًء منْ قاتله ْم كان أ ْولى ِب َّ ِ
()2
 « :ال َّتحْ لٌِق ».رواه أبو داود وصححه األلبانً
ومعنى":سٌماهم التحلٌق"

 1ـ انظرصحٌح وضعٌؾ سنن أبً داود )5722( -
 2ـ صحٌح وضعٌف سنن أبً داود ()4765
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قال الشٌخ عبدالمحسن العباد ـ حفظه هللا ـٌ ":عنً :عالمتهم حلق الرءوس ,أي :التزام ذلك ,وكونهم
ٌعرفون بذلك .لكن كما عرفنا أنه لٌس معناه أن من حلق رأسه فهو منهم ,بل قد ٌكون من ؼٌرهم ,وذلك
()1
سابػ شرعا ً"اهـ

إل ْنسان " :إِ َّنك فًِ زمان قلٌِل
5/81ـ وعن عبْد ِ
هللا بْن مسْ عود ـ رضً هللا عنه ـ أنه قال ِ ِ
آن ,وٌضٌَّع فٌِ ِه حروفه ,قلٌِل منْ ٌسْ ؤل ,كثٌِر منْ
قرَّ اإه ,كثٌِر فقهاإهٌ ,حْ فظ فٌِ ِه حدود ْالقرْ ِ
ٌعْ طِ ًٌ ,طِ ٌلون الصَّالة فٌِهِ ,وٌ ْقصِ رون فٌِ ِه ْالخ ْطبةٌ ,بْدون فٌِ ِه ِبؤعْ مال ِِه ْم قبْل أهْ واب ِِه ْم,
ْ
آن ,وٌضٌَّع
اس زمان كثٌِر قرَّ اإه ,قلٌِل فقهاإهٌ ,حْ فظ فٌِ ِه حروؾ ْالقرْ ِ
وسٌؤتًِ على ال َّن ِ
حدوده كثٌِر منْ ٌسْ ؤل ,قلٌِل منْ ٌعْ طِ ً ٌطِ ٌلون فٌِ ِه ْالخ ْطبة ,وٌ ْقصِ رون فٌِ ِه الصَّالة ٌبْدون
()2
أهْ واءه ْم قبْل أعْ مال ِِه ْم "رواه البٌهقً فً شعب اإلٌمان وصححه األلبانً موقوفا
وفً رواٌة فً األدب المفرد ":إِ َّنك ْم فًِ زمان  :كثٌِر فقهاإه  ,قلٌِل خطباإه  ,قلٌِل س َّإاله ,
كثٌِر معْ طوه ْ ,العمل فٌِ ِه قابِد ل ِْلهوى  .وسٌؤْتًِ مِنْ بعْ دِك ْم زمان  :قلٌِل فقهاإه  ,كثٌِر
خطباإه  ,كثٌِر س َّإاله  ,قلٌِل معْ طوه ْ ,الهوى فٌِ ِه قابِد ل ِْلعم ِل  ,اعْ لموا أنَّ حسْ ن ْاله ْديِ  ,فًِ
آخ ِِر َّ
ض ْالعم ِل"
ان  ,خٌْر مِنْ بعْ ِ
الزم ِ

 1ـ انظر شرح سنن أبً داود ـ عبد المحسن العباد )347 / 27( -
 2ـ انظرالسلسلة الصحٌحة عند حدٌث رقم ()3139و صحٌح األدب المفرد عند حدٌث رقم()739/609
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الفصل العاشر
اعلَ ُموا أَن
باب قوله
تعالى{:واتقُوا فِ ْت َنة َل ُتصِ ٌ َبن الذٌِنَ َظلَ ُموا ِم ْن ُك ْم َخاصة َو ْ
َ
هللا َ
شدٌِ ُد ا ْل ِع َقا ِ
ب} [األنفال ]25 :
َ
هللا -صلى هللا علٌه
هللا بْن عمرـ رضً هللا عنهما ـ قال سمِعْ ت رسول َّ ِ
2/82ـ عن عبْد َّ ِ
وسلمٌ -قول « إِذا أراد َّ
ٌِه ْم ث َّم بعِثوا على أعْ مال ِِه ْم
هللا ِبق ْوم عذابًا أصاب ْالعذاب منْ كان ف ِ

».متفق علٌه

3/83ـ وعن عابِشة ـ رضِ ً َّهللا ع ْنها ـ قال ْت قال رسول هللاِ صلى هللا علٌه وسلم ْ ٌ" :ؽزو جٌْش
ض ٌ ْخسؾ ِبؤ َّول ِِه ْم وآخ ِِر ِه ْم" قال ْ
هللا كٌْؾ
ت ق ْلت ٌا رسول ِ
ْالكعْ بة فإِذا كانوا ِببٌْداء مِن األرْ ِ
ٌِه ْم أسْ واقه ْم  ,ومنْ لٌْس ِم ْنه ْم قالْ ٌ":خسؾ ِبؤ َّول ِِه ْم وآخ ِِر ِه ْم ث َّم
ٌ ْخسؾ ِبؤ َّول ِِه ْم وآخ ِِر ِه ْم وف ِ
ٌبْعثون على ِنٌَّات ِِهم"متفق علٌه.
ولفظ مسلم عن أم سلمة ـ رضً هللا عنها ـ قال ْ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم«: -
ت قال رسول َّ ِ
ض خسِ ؾ ِب ِه ْم » .فق ْلت ٌا
ٌعوذ عابِذ ِب ْالب ٌْ ِ
ت فٌبْعث إِل ٌْ ِه بعْ ث فإِذا كانوا ِببٌْداء مِن األرْ ِ
ارهًا قال ْ ٌ «:خسؾ ِب ِه معه ْم ول ِك َّنه ٌبْعث ٌ ْوم ْالقٌِام ِة على ِن ٌَّ ِت ِه
رسول َّ ِ
هللا فكٌْؾ ِبمنْ كان ك ِ
» .وقال أبو جعْ فر هِى بٌْداء ْالمدٌِن ِة.

الفصل الحادي عشر
فتن لم تدع بٌتا إل دخلته
*/84ـ وعن ع ْوؾ بْن مالِك ـ رضً هللا عنه ـ قال أتٌْت ال َّن ِبًَّ صلى هللا علٌه وسلم فًِ
ت
ؼ ْزو ِة تبوك وهْ و فًِ قبَّة مِنْ أدم فقال ":اعْ د ْد سِ ًتا بٌْن ٌديِ السَّاع ِة م ْوتًِ ث َّم ف ْتح ب ٌْ ِ
ال ح َّتى ٌعْ طى الرَّ جل مِبة دٌِنار
ِس ث َّم موتان ٌؤْخذ فٌِك ْم كقع ِ
اص ْالؽن ِم ث َّم اسْ تِفاضة ْالم ِ
ْالم ْقد ِ
فٌظ ُّل ساخ ً
ب إِالَّ دخل ْته ث َّم ه ْدنة تكون بٌْنك ْم وبٌْن بنًِ
ِطا ث َّم ِف ْتنة ال ٌبْقى بٌْت مِن ْالعر ِ
ل ؼاٌة ْاثنا عشر أ ْل ًفا".رواه البخاري
األصْ ف ِر فٌ ْؽدِرون فٌؤْتونك ْم تـحْ ت ثمانٌِن ؼاٌ ًة تحْ ت ك ِّ
ب إِالَّ دخل ْته" وقد ذكر بعض أهل العلم أنها الشبكات والصور
الشاهد ":ث َّم ِف ْتنة ال ٌبْقى بٌْت مِن ا ْلعر ِ

3/85ـ عنْ عابِشة ـ رضً هللا عنهاـ أنَّ أ َّم ح ِبٌبة وأ َّم سلمة ذكرتا كنٌِس ًة رأٌْنها ِب ْالحبش ِة -
هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -فقال رسول َّ ِ
ول َّ ِ
اوٌر  -لِرس ِ
فٌِها تص ِ
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ٌِهم الرَّ جل الصَّالِح فمات بن ْوا على قب ِْر ِه مسْ ِج ًدا وص َّوروا فٌِ ِه ت ِْلك
 «:إِنَّ أولبِكِ إِذا كان ف ِ
هللا ٌ ْوم ْالقٌِام ِة »متفق علٌه.
الصُّور أولبِكِ شِ رار ْالخ ْل ِق عِ ْند َّ ِ
هللا ٌ ْوم ْالقٌِام ِة » ألنهم جمعوا بٌن فتنة القبور وفتنة الصور.
الشاهد قوله":أولبِكِ شِ رار ْالخ ْل ِق عِ ْند َّ ِ

4/86عنْ عابِشة ـ رضِ ً َّ
هللا ع ْنها ـ قال ْ
ت
ت دخل علًَّ ال َّن ِبًُّ صلى هللا علٌه وسلم وفًِ ْالب ٌْ ِ
قِرام فٌِ ِه صور فتل َّون وجْ هه ث َّم تناول ال ِّس ْتر فهتكه وقال ْ
ت قال ال َّن ِبًُّ صلى هللا علٌه وسلم":
اس عذابًا ٌ ْوم ْالقٌِام ِة الَّذٌِن ٌصوِّ رون ه ِذ ِه الصُّور"متفق علٌه
مِنْ أش ِّد ال َّن ِ
هللا ».
اس عذابًا ٌ ْوم ْالقٌِام ِة الَّذٌِن ٌشبِّهون ِبخ ْل ِق َّ ِ
وفً رواٌة لمسلم « ":إِنَّ مِنْ أش ِّد ال َّن ِ
الشاهد :تحرٌم صور ذوات األرواح.

ت األ ْوثان الَّتًِ كان ْ
ت فًِ ق ْو ِم نوح فًِ
5 /87ـ وع ِن اب ِْن عبَّاس ـ رضِ ً َّهللا ع ْنهماـ قال ":صار ِ
ت لِهذٌْل وأمَّا ٌؽوث فكان ْ
ت لِك ْلب ِبد ْوم ِة ْالج ْند ِل وأمَّا سواع كان ْ
ب بعْ د أمَّا ود كان ْ
ت
ْالعر ِ
ت لِهمْدان وأمَّا نسْ ر فكان ْ
لِمراد ث َّم لِبنًِ ؼطٌْؾ ِب ْالجرؾِ عِ ْند سبا وأمَّا ٌعوق فكان ْ
ت لِحِمْ ٌر
آلل ذِي ْالكال ِع أسْ ماء ِرجال صالِحٌِن مِنْ ق ْو ِم نوح فلمَّا هلكوا أ ْوحى ال َّشٌْطان إِلى ق ْوم ِِه ْم
ِ
أ ِن ا ْنصِ بوا إِلى مجالِسِ ِه ْم الَّتًِ كانوا ٌجْ لِسون أ ْنصابًا وسمُّوها ِبؤسْ ماب ِِه ْم ففعلوا فل ْم تعْ ب ْد ح َّتى
إِذا هلك أولبِك وتنسَّخ ْال ِع ْلم ع ِبد ْ
ت"رواه البخاري
ومعنى " ا ْنصِ بوا إِلى مجالِسِ ِه ْم الَّتًِ كانوا ٌجْ لِسون أ ْنصابًا"أي صورً ا.
الشاهدأن فتنة الصور ذرٌعة إلى عبادة ؼٌر هللا.

خـــاصـة]
الباب الرابع [فتن
َ
الفصل األول:
فتنة الرجل فً أهله وماله:

عظِ ٌم} [التغابن ]15 :
وقوله تعالى {:إِن َما أَ ْم َوالُ ُك ْم َوأَ ْو َل ُد ُك ْم فِ ْت َنة َوهللاُ ِع ْن َدهُ أَ ْجر َ

هللا -صلى هللا علٌه
ول َّ ِ
*2/ـ وعنْ حذٌْفة قال ك َّنا عِ ْند عمر فقال :أٌُّك ْم ٌحْ فظ حدٌِث رس ِ
وسلم -فًِ ْال ِف ْتن ِة كما قال؟ قال فق ْلت أنا .قال إِ َّنك لج ِريء وكٌْؾ قال؟ قال :ق ْلت :سمِعْ ت
ار ِه
رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قولِ «:ف ْتنة الرَّ ج ِل فًِ أهْ لِ ِه ومالِ ِه ون ْفسِ ِه وول ِد ِه وج ِ
ن ْالم ْنك ِر ».متفق علٌه
ٌك ِّفرها الصٌِّام والصَّالة والصَّدقة واألمْر ِب ْالمعْ روؾِ وال َّنهًْ ع ِ
3 /87ـ وع ِن اب ِْن عبَّاس ,فًِ ه ِذ ِه اآلٌ ِة "ٌا أٌُّها الَّذٌِن آمنوا إِنَّ مِنْ أ ْزوا ِجك ْم وأ ْوالدِك ْم عد ًوا لك ْم
فاحْ ذروه ْم"[التؽابن آٌة  ]25قال:هإال ِء ِرجال أسْ لموا مِنْ أهْ ِل م َّكة فؤرادوا أنْ ٌؤْتوا رسول
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هللا صلَّى َّ
هللا صلَّى َّ
ٌن أرادوا
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم ,فلمَّا أت ْوا رسول َّ ِ
َّ ِ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم وفقِهوا فًِ ال ِّد ِ
أنْ ٌعاقِبوه ْم  ,فؤ ْنزل َّ
هللا ع َّز وج َّل "ٌا أٌُّها الَّذٌِن آمنوا إِنَّ مِنْ أ ْزوا ِجك ْم وأ ْوالدِك ْم عد ًوا لك ْم
فاحْ ذروه ْم  ,وإِنْ تعْ فوا وتصْ فحوا وت ْؽفِروا فإِنَّ َّ
هللا ؼفور رحٌِم"[التؽابن آٌة ]25رواه الترمذي
وؼٌره وحسنه األلبانً

()1

هللا -صلى هللا علٌه وسلم«: -
4/88ـ وعنْ أ ِبى هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ قال قال رسول َّ ِ
ِن و ْالم ْإمِن ِة فًِ ن ْفسِ ِه ومالِ ِه وفِى ول ِد ِه ح َّتى ٌ ْلقى َّ
هللا تبارك وتعالى وما
ال ٌزال ْالبالء ِب ْالم ْإم ِ
()2
عل ٌْ ِه مِنْ خطِ ٌبة » رواه الترمذي وؼٌره وصححه األلبانً
الشاهد أن العبد قد ٌبتلى فً نفسه وأهله وماله فتنة له فإن صبر كفرهللا ـ عزوجل خطاٌاه.

الفصل الثانً

فتنة الدنٌا
هللا -صلى هللا علٌه
ول َّ ِ
89ـ2/ـ عن عمرو بن عوؾ األنصاري ـ رضً هللا عنه ـ عنْ رس ِ
هللا ما ْالف ْقر أ ْخشى علٌْك ْم .ول ِك ِّنً أ ْخشى علٌْك ْم أنْ تبْسط ال ُّد ْنٌا علٌْك ْم كما
وسلم أنه قال..":فو َّ ِ
بسِ ط ْ
ت على منْ كان قبْلك ْم فتنافسوها كما تنافسوها وت ْهلِكك ْم كما أهْ لك ْته ْم ».متفق علٌه
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم":ول ِك ِّنً أ ْخشى علٌْك ْم أنْ تبْسط ال ُّد ْنٌا علٌْك ْم.." "..وت ْهلِكك ْم كما
أهْ لك ْته ْم »

ال قال  :لمَّا كان ابْن ِزٌاد ومرْ وان ِبال َّش ِام ووثب ابْن ُّ
الزبٌ ِْر ِبم َّكة
3/91ـ وعنْ أ ِبً ْال ِم ْنه ِ
ار ِه
ووثب ْالقرَّ اء ِب ْالبصْ ر ِة فا ْنطل ْقت مع أ ِبً إِلى أ ِبً برْ زة األسْ لمًِِّ ح َّتى دخ ْلنا عل ٌْ ِه فًِ د ِ
وهْ و جالِس فًِ ظِ ِّل علٌَِّّة له مِنْ قصب فجلسْ نا إِل ٌْ ِه فؤ ْنشؤ أ ِبً ٌسْ ت ْطعِمه ْالحدٌِث فقالٌ :ا أبا
هللا أ ِّنً
برْ زة أال ترى ما وقع فٌِ ِه ال َّناس فؤ َّول شًْ ء سمِعْ ته تكلَّم ِب ِه إِ ِّنً احْ تسبْت عِ ْند ِ
أصْ بحْ ت ساخ ً
ال الَّذِي علِمْت ْم مِن
ِطا على أحْ ٌا ِء قرٌْش إِ َّنك ْم ٌا معْ شر ْالعر ِ
ب ك ْنت ْم على ْالح ِ
ِّ
الذلَّ ِة و ْال ِقلَّ ِة والضَّالل ِة وإِنَّ َّ
اإلسْ ال ِم و ِبمحمَّد صلى هللا علٌه وسلم ح َّتى بلػ ِبك ْم ما
هللا أ ْنقذك ْم ِب ِ
تر ْون وه ِذ ِه ال ُّد ْنٌا الَّتًِ أ ْفسد ْ
هللا إِنْ ٌقاتِل إِالَّ على ال ُّد ْنٌا.رواه
ت بٌْنك ْم إِنَّ ذاك الَّذِي ِبال َّش ِام و َّ ِ
البخاري

الشاهد أن الدنٌا فتنة أفسدت بٌن المسلمٌن.
 1ـ انظر صحٌح وضعٌف سنن الترمذي )3317( -

 2ـ انظر صحٌح الترغٌب والترهٌب ()3414
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4/92ـ وعنْ مصْ عب ـ رضً هللا عنه ـ  ,قال تع َّوذوا ِبكلِمات كان ال َّن ِبًُّ صلى هللا علٌه
ْن وأعوذ ِبك مِن ْالب ْخ ِل وأعوذ ِبك مِنْ أنْ أر َّد
وسلم ٌتع َّوذ ِب ِهنَّ ":اللَّه َّم إِ ِّنً أعوذ ِبك مِن ْالجب ِ
ب ْالقبْر"رواه البخاري
إِلى أرْ ذ ِل ْالعم ِر وأعوذ ِبك مِنْ ِف ْتن ِة ال ُّد ْنٌا وعذا ِ
الشاهد ":وأعوذ ِبك مِنْ ِف ْتن ِة ال ُّد ْنٌا"

هللا صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم :
5/93ـ وعن كعب بن مالك ـ رضً هللا عنه ـ قال  :قال رسول ِ
ال وال َّشرؾِ
ان أرْ سِ ال فًِ ؼنم ِبؤ ْفسد لها مِنْ حر ِ
ص ْالمرْ ِء على ْالم ِ
ان جابِع ِ
"ما ِذ ْبب ِ
()2
لِدٌِ ِن ِه".أخرجه الترمذي وؼٌره
الشاهد قوله ـ صلَّى َّ
ال..
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم ـ  " :مِنْ حر ِ
ص ْالمرْ ِء على ْالم ِ

ْن عِ ٌاض األ ْشع ِريِّ ـ رضً هللا عنه ـ ع ِن ال َّن ِبًِّ صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم
6/94ـ وعنْ كعْ ِ
بب ِ
()3
ل أمَّة ِف ْتن ًة  ,و ِف ْتنة أ َّمتًِ ْالمال"أخرجه النسابً وؼٌره وصححه األلبانً
قال ":إِنَّ لِك ِّ
هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول « إِذا تباٌعْ ت ْم
ْن عمر قال سمِعْ ت رسول َّ ِ
7/95ـ وع ِن اب ِ
ْ
ْ
الزرْ ع وتر ْكتم ْال ِجهاد سلَّط َّ
ْ
ْ
هللا علٌْك ْم ذالً ال ٌ ْن ِزعه
ِبالعٌِن ِة وأخذت ْم أذناب البق ِر ورضِ ٌت ْم ِب َّ ِ
()3
جعوا إِلى دٌِنِك ْم » .رواه أبو داود وؼٌره وصححه األلبانً
ح َّتى ترْ ِ
ومعنى(العٌنة) هً :نوع من أنواع الربا.
والمقصود بقوله  (:وأخ ْذت ْم أ ْذناب ْالبق ِر ورضِ ٌت ْم بالزرع) الركون إلى الدنٌا.
والشاهد – قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم « -إِذا تباٌعْ ت ْم ِبا ْلعٌِن ِة وأخ ْذت ْم أ ْذناب ْالبق ِر ورضِ ٌت ْم ِب َّ
الزرْ ِع"..

اوٌة ـ رضً هللا عنه ـ قال  :سمِعْ ت ال َّن ِبًَّ صلَّى هللا عل ٌْ ِه وسلَّم ٌ ,قول :
7/96ـ وعن مع ِ
()5
"ل ْم ٌبْق مِن ال ُّد ْنٌا إِالَّ بالء و ِف ْتنة"رواه ابن ماجه وصححه األلبانً .

) 1ـ انظر صحٌح الترؼٌب والترهٌب () 2721
) 2ـ انظر صحٌح الترؼٌب والترهٌب )4364( -
 3ـ انظر صحٌح الترغٌب والترهٌب )1339( -

 5ـ انظرصحٌح وضعٌؾ سنن ابن ماجة )5146( -
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الفصل الثالث

فتنة الملك
2/97ـ عن عبْد الرَّ حْ م ِن بْن سمرةـ رضً هللا عنه ـ قال  :قال ال َّن ِبًُّ صلى هللا علٌه وسلم
اإلمارة فإِ َّنك إِنْ أوتٌِتها عنْ مسْ ؤلة وك ِْلت إِل ٌْها وإِنْ
ٌ":ا عبْد الرَّ حْ م ِن بْن سمرة ال تسْ ؤ ِل ِ
أوتٌِتها مِنْ ؼٌ ِْر مسْ ؤلة أعِ ْنت علٌْها  ,وإِذا حل ْفت على ٌمٌِن فرأٌْت ؼٌْرها خٌْرً ا ِم ْنها فك ِّفرْ
ت الَّذِي هو خٌْر"متفق علٌه
عنْ ٌمٌِنِك و ْأ ِ
الشاهد قوله ":صلى هللا علٌه وسلم ":فإِ َّنك إِنْ أوتٌِتها عنْ مسْ ؤلة وك ِْلت إِلٌْه" والمعنى أنه إذا لم ٌعن
علٌها هلك فٌها.

3/97ـ وعنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ ع ِن ال َّن ِبًِّ صلى هللا علٌه وسلم قال " :إِ َّنك ْم
ت ْالفاطِ مة"رواه
اإلمار ِة وستكون ندام ًة ٌ ْوم ْالقٌِام ِة ف ِنعْ م ْالمرْ ضِ عة و ِب ْبس ِ
ستحْ ِرصون على ِ

البخاري

الشاهد قوله ":صلى هللا علٌه وسلم ":وستكون ندام ًة ٌ ْوم ْالقٌِام ِة"

 - 4/98وعن أبً ذر  -رضً هللا عنه  , -قال  :قال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم : -
ْن ,
(( ٌا أبا ذر  ,إ ِّنً أراك ضعٌِفا ً  ,وإ ِّنً أحِبُّ لك ما أحِبُّ لِن ْفسِ ً  .ال تؤمَّرنَّ على ْاثنٌ ِ
وال تولٌَّنَّ مال ٌتٌِم )) رواه مسلم .
ْن"
الشاهد قوله ":صلى هللا علٌه وسلم ":ال تؤمَّرنَّ على ْاثنٌ ِ

 -5/99وعن أبً ذر  ,قال  :ق ْلت ٌ :ا رسول هللا  ,أال تسْ تعْ مِلنً ؟ فضرب ِبٌ ِد ِه على م ْنكِبً
 ,ث َّم قال ٌ (( :ا أبا ذر  ,إ َّنك ضعٌِؾ  ,وإنها أمانة  ,وإ َّنها ٌ ْوم ْالقٌِام ِة خ ِْزي وندامة  ,إِالَّ
منْ أخذها ِبح ِّقها  ,وأ َّدى الَّذِي عل ٌْ ِه فٌِها )) رواه مسلم .
6/211ـ وعن عامِر بْن سعْ د قال كان سعْ د بْن أ ِبً و َّقاص فًِ إِ ِبلِ ِه فجاءه ابْنه عمر فلمَّا رآه
ب فنزل فقال له أنز ْلت فًِ إِ ِبلِك وؼنمِك وتر ْكت ال َّناس
اهلل مِنْ شرِّ هذا الرَّ ا ِك ِ
سعْ د قال أعوذ ِب َّ ِ
هللا صلَّى َّ
ٌتنازعون ْالم ْلك بٌْنه ْم فضرب سعْ د فًِ ص ْد ِر ِه فقال اسْ ك ْ
هللا عل ٌْ ِه
ت سمِعْ ت رسول َّ ِ
وسلَّم ٌقول ":إِنَّ َّ
هللا ٌحِبُّ ْالعبْد ال َّتقًَِّ ْالؽنًَِّ ْالخفًَِّ "رواه مسلم
والمراد ب(الخفى)  :الخامل المنقطع إلى العبادة واالشتؽال بؤمور نفسه البعٌد عن الفتن.
والشاهد قوله ":وتر ْكت ال َّناس ٌتنازعون ْالم ْلك"..ثم ذكر الحدٌث.
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هللا صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم " :ما
*7/ـ وعن كعب بن مالك ـ رضً هللا عنه ـ قال  :قال رسول ِ
ال وال َّ
شرؾِ ِلدٌِ ِن ِه".أخرجه
ان أرْ سِ ال فًِ ؼنم ِبؤ ْفسد لها مِنْ حر ِ
ص ْالمرْ ِء على ْالم ِ
ان جابِع ِ
ِذ ْبب ِ
الترمذي وؼٌره

()2

الشاهد منه فتنة الحرص على الشرؾ والجاه.

هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قال «:منْ ولًِ ْالقضاء فق ْد
7/212ـ وعنْ أ ِبً هرٌْرة أنَّ رسول َّ ِ
2
ذ ِبح ِبؽٌ ِْر سِ ِّكٌن » رواه أبو داود وؼٌره وصححه األلبانً( ).
8/213ـ وعن برٌْدة ـ رضً هللا عنه ـ ع ِن ال َّن ِبً -صلى هللا علٌه وسلم -قالْ «:القضاة
ار فؤمَّا الَّ ِذي فًِ ْالج َّن ِة فرجل عرؾ ْالح َّق فقضى ِب ِه
ثالثة واحِد فًِ ْالج َّن ِة و ْاثن ِ
ان فًِ ال َّن ِ
اس على جهْل فهو فًِ
ار ورجل قضى لِل َّن ِ
ورجل عرؾ ْالح َّق فجار فًِ ْالح ْك ِم فهو فِى ال َّن ِ
3
ار " رواه أبو داود وؼٌره وصححه األلبانً( ).
ال َّن ِ
ان فًِ ال َّنار"..
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ "و ْاثن ِ

9/214ـ وعن أبً سفٌان ـ رضً هللا عنه ـ فً حدٌثه الطوٌل عن هرقل قال..":فؤذِن
ت ث َّم َّ
وم فًِ دسْ كرة له ِبحِمْ ص ث َّم أمر ِبؤبْو ِابها فؽلِّق ْ
اطلع  ,فقال ٌ :ا معْ شر
هِر ْقل لِعظما ِء الرُّ ِ
وم ه ْل لك ْم فًِ ْالفال ِح والرُّ ْش ِد  ,وأنْ ٌ ْثبت م ْلكك ْم فتب ِاٌعوا هذا ال َّن ِبًَّ فحاصوا حٌْصة حم ِر
الرُّ ِ
ب فوجدوها ق ْد ؼلِّق ْ
ان قال
ش إِلى األبْوا ِ
اإلٌم ِ
ْالوحْ ِ
ت فلمَّا رأى هِر ْقل ن ْفرته ْم وأ ٌِس مِن ِ
ر ُّدوه ْم علًَّ وقال إِ ِّنً ق ْلت مقالتًِ آ ِن ًفا أ ْخت ِبر ِبها شِ َّدتك ْم على دٌِنِك ْم فق ْد رأٌْت فسجدوا له
ْ
ن هِر ْقل.رواه البخاري
ورضوا ع ْنه فكان ذلِك آخِر شؤ ِ
الشاهد:تمادي هرقل فً الكفر خو ًفا على الملك وقد كاد أن ٌسلم لوال قومه أنكروا علٌه ذلك.

) 1ـ انظر صحٌح الترؼٌب والترهٌب () 2721
 2ـ انظر صحٌح الترؼٌب والترهٌب )3272( -
 3ـ انظر صحٌح الترؼٌب والترهٌب )3273( -
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الفصل الرابع

فتنة النساء
هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
ْن زٌْد ـ رضً هللا عنهما ـ قال قال رسول َّ ِ
2/215ـ عنْ أسامة ب ِ
ال مِن ال ِّنسا ِء »متفق علٌه.
 «:ما تر ْكت بعْ دِي ِف ْتن ًة هًِ أضرُّ على الرِّ ج ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قال«:
ْن عامِرـ رضً هللا عنه ـ أنَّ رسول َّ ِ
3/216ـ وعنْ ع ْقبة ب ِ
هللا أفرأٌْت ْالحمْو قال «
ار ٌا رسول َّ ِ
إٌَِّاك ْم وال ُّدخول على ال ِّنسا ِء » .فقال رجل مِن األ ْنص ِ
ْالحمْو ْالم ْوت »متفق علٌه.
معنى(الحمو)  :أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه.
الشاهد قوله  -صلى هللا علٌه وسلم ـ « ْالحمْو ْالم ْوت ».

ْن سمرة ـ رضً هللا عنه ـ قال  :شكا أهْ ل ْالكوف ِة سعْ ًدا إِلى عمر ,
4/217ـ وعنْ ج ِاب ِر ب ِ
رضِ ً َّ
هللا ع ْنه  ,فعزله  ,واسْ تعْ مل علٌ ِْه ْم عمَّارً ا  ,فشك ْوا  ,ح َّتى ذكروا أ َّنه ال ٌحْ سِ ن ٌصلًِّ
 ,فؤرْ سل إِل ٌْ ِه  ,فقال ٌ :ا أبا إِسْ حاق  ,إِنَّ هإال ِء ٌ ْزعمون أ َّنك ال تحْ سِ ن تصلًِّ ؟ قال أبو
هللا صلى هللا علٌه وسلم  ,ما
ول ِ
إِسْ حاق  :أمَّا أنا و ِ
هللا  ,فإِ ِّنً ك ْنت أصلًِّ ِب ِه ْم صالة رس ِ
ْن  ,قال  :ذاك
ْن  ,وأخِؾُّ فًِ األ ْخرٌٌ ِ
أ ْخ ِرم ع ْنها  ,أصلًِّ صالة ْالعِشا ِء  ,فؤرْ كد فًِ األولٌٌ ِ
َّ
الظنُّ ِبك ٌا أبا إِسْ حاق  ,فؤرْ سل معه  ,رجالً  ,أ ْو ِرجاالً  ,إِلى ْالكوف ِة  ,فسؤل ع ْنه أهْ ل
ْالكوف ِة  ,ول ْم ٌدعْ مسْ ِج ًدا إِالَّ سؤل ع ْنه  ,وٌ ْثنون معْ رو ًفا  ,ح َّتى دخل مسْ ِج ًدا لِبنًِ عبْس ,
فقام رجل ِم ْنه ْم ٌ ,قال له  :أسامة بْن قتادة ْ ٌ ,كنى أبا سعْ دة  ,قال  :أمَّا إِ ْذ نش ْدتنا  ,فإِنَّ سعْ ًدا
هللا
كان ال ٌسِ ٌر ِبالس َِّر ٌَّ ِة  ,وال ٌ ْقسِ م ِبالس َِّو ٌَّ ِة  ,وال ٌعْ دِل فًِ ْالقضِ ٌَّ ِة  ,قال سعْ د  :أما و ِ
أل ْدعونَّ ِبثالث  ,اللَّه َّم إِنْ كان عبْدك هذا كا ِذبًا  ,قام ِرٌا ًء وسمْ ع ًة  ,فؤطِ ْل عمْره  ,وأطِ ْل
ف ْقره  ,وعرِّ ضْ ه ِب ْالفِت ِن  ,وكان بعْ د إِذا سبِل ٌقول  :شٌْخ ك ِبٌر م ْفتون  ,أصاب ْتنً دعْ وة سعْ د
 ,قال عبْد ْالملِكِ  :فؤنا رأٌْته بعْ د ق ْد سقط حا ِجباه على عٌْن ٌْ ِه مِن ْالكِب ِر  ,وإِ َّنه لٌتعرَّ ض
ل ِْلجواري فًِ ُّ
ق ٌ ْؽمِزهنَّ .رواه البخاري
الطر ِ
ِ
هللا صلى هللا علٌه
5/217ـ وعنْ أ ِبً سعٌِد ْالخ ْد ِريِّ ـ رضً هللا عنه ـ قال خرج رسول ِ
وسلم فًِ أضْ حً ى  ,أ ْو ف ِْطر  -إِلى ْالمصلَّى فمرَّ على ال ِّنسا ِء فقال ٌ":ا معْ شر ال ِّنسا ِء تص َّد ْقن
هللا قال ت ْكثِرْ ن اللَّعْ ن وت ْكفرْ ن ْالعشِ ٌر ما
ار فق ْلن و ِبم ٌا رسول ِ
فإِ ِّنً أ ِرٌتكنَّ أ ْكثر أهْ ِل ال َّن ِ
ْ
از ِم مِنْ إِحْ داكنَّ " ق ْلن :وما ن ْقصان دٌِنِنا
رأٌْت مِنْ ناقِصا ِ
ت ع ْقل ودٌِن أذهب لِلبِّ الرَّ ج ِل ْالح ِ
هللا قال ":ألٌْس شهادة ْالمرْ أ ِة م ِْثل نِصْ ؾِ شهاد ِة الرَّ ج ِل؟" ق ْلن :بلى
وع ْقلِنا ٌا رسول ِ
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ان ع ْقلِها ,ألٌْس إِذا حاض ْ
ت ل ْم تص ِّل ول ْم تص ْم؟" ق ْلن :بلى قال ":فذلِك
قال":فذلِك مِنْ ن ْقص ِ
ان دٌِنِها"رواه البخاري.
مِنْ ن ْقص ِ
ْ
از ِم مِنْ إِحْ داكنَّ )
الشاهد قوله (:أذهب لِلبِّ الرَّ ج ِل ْالح ِ

6/218ـ وعنْ أ ِبً س ِعٌد ْالخ ْد ِري ـ رضً هللا عنه ـ ع ِن ال َّن ِبً -صلى هللا علٌه وسلم-
قال «:إِنَّ ال ُّد ْنٌا ح ْلوة خضِ رة وإِنَّ َّ
هللا مسْ ت ْخلِفك ْم فٌِها فٌ ْنظر كٌْؾ تعْ ملون فا َّتقوا ال ُّد ْنٌا وا َّتقوا
ال ِّنساء فإِنَّ أ َّول ِف ْتن ِة بنًِ إِسْ رابٌِل كان ْ
ت فًِ ال ِّنسا ِء » .رواه مسلم.

الباب الخامس[موقف المسلم من الفتن]
الفصل األول
الخوف من الفتن
2/219ـ عنْ أ ِبً موسى ـ رضً هللا عنه ـ قال سمِع ال َّنبًُّ -صلى هللا علٌه وسلم -رجالً
ٌ ْثنًِ على رجل وٌ ْط ِرٌ ِه فًِ ْالم ِْدح ِة فقال «:لق ْد أهْ ل ْكت ْم أ ْو قطعْ ت ْم ظهْر الرَّ ج ِل »متفق علٌه.
ومعنى (ٌطري) أيٌ :بالػ فً المدح.
الشاهد ترك مدح الرجل فً وجهه خشٌة الفتنة.

3/221ـ وعن أ ِبً ب ْكرة ـ رضً هللا عنه ـ قال مدح رجل رجالً عِ ْند ال َّن ِبً -صلى هللا علٌه
وسلم - -قال – فقال «:وٌْحك قطعْ ت عنق صاح ِِبك قطعْ ت عنق صاح ِِبك » .مِرارً ا « إِذا
كان أحدك ْم ما ِدحً ا صاحِبه ال محالة ف ْلٌق ْل أحْ سِ ب فال ًنا و َّ
هللا أح ًدا
هللا حسِ ٌبه وال أز ِّكً على َّ ِ
أحْ سِ به إِنْ كان ٌعْ لم ذاك كذا وكذا » متفق علٌه.
الشاهد ترك مدح الرجل فً وجهه خشٌة الفتنة.

هللا -صلى
ول َّ ِ
*4/ـ وعن عبْد َّ ِ
ْن ْالع ِ
اص ـ رضً هللا عنه ـ قال ك َّنا مع رس ِ
هللا بْن عم ِْرو ب ِ
هللا علٌه وسلم -فًِ سفر فنز ْلنا منزال  ..فقال «:إِ َّنه ل ْم ٌكنْ ن ِبً ق ْبلًِ إِالَّ كان ح ًقا عل ٌْ ِه أنْ
ٌد َّل أمَّته على خٌ ِْر ما ٌعْ لمه له ْم وٌ ْنذِره ْم شرَّ ما ٌعْ لمه له ْم وإِنَّ أمَّتك ْم ه ِذ ِه جعِل عافٌِتها فًِ
أ َّولِها وسٌصِ ٌب آخِرها بالء وأمور ت ْنكِرونها وت ِجًء ِف ْتنة فٌر ِّقق بعْ ضها بعْ ً
ضا وت ِجًء
ْال ِف ْتنة فٌقول ْالم ْإمِن :ه ِذ ِه م ْهلِكتًِ .ث َّم ت ْنكشِ ؾ وت ِجًء ْال ِف ْتنة فٌقولْ :الم ْإمِن ه ِذ ِه ه ِذ ِه .فمنْ
ت
اهلل و ْالٌ ْو ِم اآلخ ِِر و ْلٌؤْ ِ
ار وٌ ْدخل ْالج َّنة ف ْلتؤْ ِت ِه م ِنٌَّته وهو ٌ ْإمِن ِب َّ ِ
أحبَّ أنْ ٌزحْ زح ع ِن ال َّن ِ
اس الَّذِي ٌحِبُّ أنْ ٌ ْإتى إِل ٌْ ِه ومنْ باٌع إِمامًا فؤعْ طاه ص ْفقة ٌ ِد ِه وثمرة ق ْل ِب ِه ف ْلٌطِ عْ ه إِ ِن
إِلى ال َّن ِ
ازعه فاضْ ِربوا عنق اآلخ ِر » .فدن ْوت ِم ْنه فق ْلت له أ ْنشدك َّ
هللا آ ْنت
اسْ تطاع فإِنْ جاء آخر ٌن ِ
هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -فؤهْ وى إِلى أذن ٌْ ِه وق ْل ِب ِه ِبٌد ٌْ ِه وقال
ول َّ ِ
سمِعْ ت هذا مِنْ رس ِ
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اوٌة ٌؤْمرنا أنْ نؤْكل أمْ والنا بٌْننا
سمِع ْته أذناي ووعاه ق ْل ِبً .فق ْلت :له هذا ابْن عمِّك مع ِ
ِب ْالباطِ ِل ون ْقتل أ ْنفسنا و َّ
هللا ٌقول ٌ{:ا أٌُّها الَّذٌِن آمنوا ال تؤْكلوا أمْوالك ْم بٌْنك ْم ِب ْالباطِ ِل إِالَّ أنْ
تكون تِجار ًة عنْ تراض ِم ْنك ْم وال ت ْقتلوا أ ْنفسك ْم إِنَّ َّ
هللا كان ِبك ْم رحٌِمًا} قال فسكت ساع ًة ث َّم
هللا.رواه مسلم
هللا واعْ صِ ِه فًِ معْ صِ ٌ ِة َّ ِ
قال أطِ عْ ه فًِ طاع ِة َّ ِ
ومعنى(ٌرقق) :تقدم من كالم النووي.
والشاهد من الحدٌث الخوؾ من الفتن من قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ":وت ِجًء ِف ْتنة فٌر ِّقق بعْ ضها بعْ ً
ضا وت ِجًء ْال ِف ْتنة
فٌقول ْالم ْإمِن :ه ِذ ِه م ْهلِكتًِ .ث َّم ت ْنكشِ ؾ وت ِجًء ْال ِف ْتنة فٌقولْ :الم ْإ ِمن ه ِذ ِه ه ِذ ِه".

هللا -
اص ـ رضً هللا عنهماـ أ َّنه سمِع رسول َّ ِ
5/222ـ وعن عبْد َّ ِ
ْن ْالع ِ
هللا بْن ع ْم ِرو ب ِ
ْن مِنْ أص ِاب ِع الرَّ حْ م ِن كق ْلب
صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول «:إِنَّ قلوب بنًِ آدم كلَّها بٌْن إِصْ بعٌ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم « -اللَّه َّم مصرِّ ؾ
واحِد ٌصرِّ فه حٌْث ٌشاء » .ث َّم قال رسول َّ ِ
ب صرِّ ؾْ قلوبنا على طاعتِك »رواه مسلم.
ْالقلو ِ
الشاهد دعاء هللا عزوجل بالثبات عند الفتن خوفا من زٌػ القلوب وفتنتها.

ْن ح ْوشب  ,قال  :ق ْلت أل ِّم سلمة ما كان أ ْكثر دعا ِء ال َّن ِبًِّ صلى هللا
 6/223ـ وعنْ شه ِْر ب ِ
ت  :كان ٌقول ٌ" :ا مقلِّب ْالقلوب ثب ْ
علٌه وسلم إِذا كان عِ ْندكِ ؟ قال ْ
ت ق ْل ِبً على دٌِنِك ",
ق ْلت ٌ :ارسول هللا :ماأكثر دعابك "ٌا مقلِّب ْالقلوب ثب ْ
ت ق ْل ِبً على دٌِنِك "قال " :إِنه ما من
ْن مِنْ أص ِاب ِع الرَّ حْ م ِن ما شاء أزاغ وما شاء أقام" فتال معاذ {:
آدمً إال وق ْلبه بٌْن إِصْ بعٌ ِ
()2
ربَّنا ال ت ِز ْغ قلوبنا بعْ د إِ ْذ هدٌْتنا} [آل عمران  ]8 :رواه الترمذي
ومعنى(أزاغ) أي :أمال عن الحق
الشاهد دعاء هللا عزوجل بالثبات على الدٌن .

الفصل الثانً

جواز تمنً الموت عند الفتنة
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قال «:ال
2/113ـ عنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ أنَّ رسول َّ ِ
تقوم السَّاعة ح َّتى ٌمرَّ الرَّ جل ِبقب ِْر الرَّ ج ِل فٌقول ٌا لٌْتنًِ مكانه ».متفق علٌه
الشاهد قولهٌ ":ا لٌْتنًِ مكانه" ٌتمنى الموت

) 1ـ انظر " السلسلة الصحٌحة " () 3192( ) 237 / 6
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هللا -صلى هللا علٌه وسلم«:-
3/225ـ وعنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ قال:قال رسول َّ ِ
والَّذِي ن ْفسِ ً ِبٌ ِد ِه ال ت ْذهب ال ُّد ْنٌا ح َّتى ٌمرَّ الرَّ جل على ْالقب ِْر فٌتمرَّ غ عل ٌْ ِه وٌقول ٌا لٌْتنًِ
ب هذا ْالقب ِْر ولٌْس ِب ِه ال ِّدٌن إِالَّ ْالبالء ».رواه مسلم\
ك ْنت مكان صا ِح ِ
4/226ـ وعنْ معا ِذ بن جبل ـ رضً هللا عنه ـ أن هللا تعالى قال  ":س ْل ٌا محمَّد ,قال:
ٌِن ,وأنْ ت ْؽفِر لًِ
ق ْلت :اللَّه َّم إِ ِّنً أسْ ؤلك فِعْ ل ْالخٌْراتِ ,وترْ ك ْالم ْنكراتِ ,وحبَّ ْالمساك ِ
وترْ حمنًِ ,وإِذا أر ْدت بٌْن عِ بادِك ِف ْتن ًة فا ْق ِبضْ نًِ إِلٌْك وأنا ؼٌْر م ْفتون ,اللَّه َّم إِ ِّنً أسْ ؤلك
هللا صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه
حبَّك ,وحبَّ منْ أحبَّك ,وحبَّ عمل ٌقرِّ بنًِ إِلى حبِّك" ,فقال رسول َّ ِ
()2
وسلَّم":تعلِّموهنَّ و ْادرسوهنَّ فإِ َّنهنَّ حق" رواه الطبرانً وصححه األلبانً
والشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم  ":فا ْق ِبضْ نًِ إِلٌْك وأنا ؼٌْر م ْفتونٌ "..تمنى الموت إن فتن العباد.

ْن ل ِبٌد ـ رضً هللا عنه ـ أنَّ ال َّن ِبًَّ صلى هللا علٌه وسلم قال :
5/227ـ وعنْ محْ مو ِد ب ِ
ال ,
ِن مِن ْال ِف ْتن ِة  ,وٌ ْكره ِقلَّة ْالم ِ
ان ٌ ْكرههما ابْن آدم ْ ٌ :كره ْالم ْوت و ْالم ْوت خٌْر ل ِْلم ْإم ِ
" ْاثنت ِ
ب"رواه أحمد وؼٌره وصححه األلبانً(.)3
ال أق ُّل ل ِْلحِسا ِ
و ِقلَّة ْالم ِ
ِن مِن ْالفِ ْتن ِة"..
والشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلمْ ٌ ":كره ْالم ْوت و ْالم ْوت خٌْر ل ِْلم ْإم ِ

) 1ـ انظر " السلسلة الصحٌحة ()4279
) 2ـ انظر "السلسلة الصحٌحة" ()824( )572 / 3
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الباب السادس بعض الحكم من الفتن
ابتالءـ تكفٌرـ صبرـ عقوبة
الفصل األول
[البتالء والختبار]
اس أَنْ ٌُ ْت َر ُكوا أَنْ ٌَقُولُوا آ َمنا َو ُه ْم َل ٌُ ْف َت ُنونَ * َولَ َقدْ
ب الن ُ
وقوله تعالى {:الم * أَ َحسِ َ
ص َدقُوا َولَ ٌَ ْعلَ َمن ا ْل َكاذِبٌِنَ } [العنكبوت ]3 - 1 :
َف َتنا الذٌِنَ مِنْ َق ْبلِ ِه ْم َفلَ ٌَ ْعلَ َمن هللاُ الذٌِنَ َ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -وهو متوسِّد
*2/ـ عنْ خبَّاب ـ رضً هللا عنه ـ قال أتٌْنا رسول َّ ِ
برْ د ًة فِى ظِ ِّل ْالكعْ ب ِة فشك ْونا إِل ٌْ ِه فق ْلنا أال تسْ ت ْنصِ رْ لنا أال ت ْدعو َّ
هللا لنا فجلس محْ م ًرا وجْ هه
ار فٌجْ عل على
فقال « ق ْد كان منْ قبْلك ْم ٌ ْإخذ الرَّ جل فٌحْ فر له فًِ األرْ ِ
ض ث َّم ٌ ْإتى ِب ْال ِم ْنش ِ
ْ
ْن ما ٌصْ ِرفه ذلِك عنْ دٌِ ِن ِه وٌ ْمشط ِبؤ ْمشاطِ ْالحدٌِ ِد ما دون ع ْظ ِم ِه مِنْ
رأسِ ِه فٌجْ عل فِرْ قتٌ ِ
هللا لٌ ِتمَّنَّ َّ
هللا هذا األمْ ر ح َّتى ٌسِ ٌر الرَّ اكِب ما بٌْن
لحْ م وعصب ما ٌصْ ِرفه ذلِك عنْ دٌِ ِن ِه و َّ ِ
هللا تعالى و ِّ
ص ْنعاء وحضْ رم ْوت ما ٌخاؾ إِالَّ َّ
الذ ْبب على ؼن ِم ِه ول ِك َّنك ْم تعْ جلون ».رواه أبو
()1

داود وصححه األلبانً

الشاهد من الحدٌث الثبات على الدٌن عند البالء.

اس
3/227ـ وعنْ سعْ د ـ رضً هللا عنه ـ قال  :سبِل ال َّن ِبًُّ صلى هللا علٌه وسلم  :أيُّ ال َّن ِ
ب دٌِ ِن ِه  ,فإِنْ كان
أش ُّد بال ًء ؟ قال " :األ ْن ِبٌاء  ,ث َّم األمْثل فاأل ْمثل ؛ ٌبْتلى الرَّ جل على حس ِ
فًِ دٌِ ِن ِه صالبة ِزٌد صالب ًة  ,وإِنْ كان فًِ دٌِ ِن ِه ِر َّقة خ ِّفؾ ع ْنه  ,وال ٌزال ْالبالء ِب ْالع ْب ِد
()2
ض ما له خطِ ٌبة.رواه أحمد وؼٌره وصححه األلبانً
ح َّتى ٌ ْمشِ ً على األرْ ِ

 1ـ انظر حدٌث رقم  )4450( :فً صحٌح الجامع .

 2ـ انظر "السلسلة الصحٌحة" ()254( ) 336 / 2
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الفصل الثانً
[ تكفرالذنوب]
هللا -صلى هللا علٌه وسلم«: -
2/228ـ عنْ أ ِبً موسى ـ رضً هللا عنه ـ قال قال رسول َّ ِ
أ َّمتِى ه ِذ ِه أمَّة مرْ حومة لٌْس علٌْها عذاب فً اآلخِر ِة عذابها فًِ ال ُّد ْنٌا ْالفِتن و َّ
الزال ِزل و ْالق ْتل
()1
»رواه أبو داود وصححه األلبانً
االشاهد من الحدٌث أن الفتن ابتالء للمإمنٌن وتكفٌر لسٌباتهم.

هللا -صلى هللا علٌه وسلم «: -ال
*3/ـ وعنْ أ ِبى هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ قال قال رسول َّ ِ
ِن و ْالم ْإمِن ِة فًِ ن ْفسِ ِه ومالِ ِه وفًِ ول ِد ِه ح َّتى ٌ ْلقى َّ
هللا تبارك وتعالى وما
ٌزال ْالبالء ِب ْالم ْإم ِ
()2
عل ٌْ ِه مِنْ خطِ ٌبة » رواه الترمذي وؼٌره وصححه األلبانً

الفصل الثالث
الصبــرعند الفتن
ص ِب ُرونَ َو َكانَ َر ُّب َك َبصِ ٌرا}
ض ُك ْم لِ َب ْعض فِ ْت َنة أَ َت ْ
وقوله تعالىَ {:و َج َع ْل َنا َب ْع َ

[الفرقان

]20 :

هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
2/229ـ عن عٌاض بن حمار ـ رضً هللا عنه ـ قال قال رسول َّ ِ
":قال هللا عزوجل ":إِ َّنما بع ْثتك ألبْتلٌِك وأبْتلًِ ِبك"رواه مسلم
الشاهد منه :الصبر والثبات على الدٌن عند االبتالء والفتن.

از ِن بن صعْ صعة ,وكان مِن الصَّحاب ِة أنَّ ن ِبًَّ
3/231ـ وعنْ ع ْتبة بن ؼ ْزوان أخًِ بنً م ِ
هللا صلَّى َّ
ٌِهنَّ ٌ ْومبِذ ِبم ِْث ِل ما أ ْنت ْم
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم ,قال":إِنَّ مِنْ ورابِك ْم أٌَّام ال َّ
َّ ِ
صب ِْرْ ,المتمسِّك ف ِ
هللا ,أ ْو
هللا ,أ ْو ِم ْنه ْم؟ قال":ب ْل ِم ْنك ْم"قالواٌ :ا ن ِبًَّ َّ ِ
عل ٌْ ِه له كؤجْ ِر خ ْمسِ ٌن ِم ْنك ْم"قالواٌ :ا ن ِبًَّ َّ ِ
()3
ِم ْنه ْم؟ قال":ال ,ب ْ
ل ِم ْنك ْم"ثالث مرَّ ات أ ْو أرْ ب ًعا "رواه الطبرانً وصححه األلبانً .

 1ـ انظر "السلسلة الصحٌحة" ()959( )634 / 2
 2ـ انظر صحٌح الترغٌب والترهٌب ()3414
 3ـ انظر "السلسلة الصحٌحة" ()494( )312 / 1
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وفً رواٌة عند أبً داود عن ثعلبة الخشنً ـ رضً هللا عنه ـ قال صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم ..":فإِنَّ مِنْ
()1
ْ
مْر"..الحدٌث
صب ِْر ال َّ
ورابِك ْم أٌَّام ال َّ
صبْر فٌِ ِه مِثل ق ْبض على ْالج ِ
الشاهد منهما  :التحلً بالصبر عند الفتن.

الفصل الرابع
العقوبة بسبب الذنوب
وقوله تعالىَ {:فلَما َزا ُغوا أَ َز َ
اغ هللا ُ قُلُو َب ُه ْم} [الصف ]5 :
هللا صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم قال " :ال
2/232ـ عن أ ِبً موسى ـ رضً هللا عنه ـ أنَّ رسول ِ
ٌصِ ٌب ع ْب ًدا ن ْكبة فما ف ْوقها أ ْو دونها إِالَّ ِبذ ْنب  ,وما ٌعْ فو َّ
هللا ع ْنه أ ْكثر " ,وقرأ {وما
()2
أصابك ْم مِنْ مصِ ٌبة ف ِبما كسب ْ
ت أ ٌْدٌِك ْم وٌعْ فو عنْ كثٌِر}.رواه الترمذي وحسنه األلبانً
هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ -قول  «:ما مِنْ رجل
3/233ـ وعنْ ج ِرٌر قال سمِعْ ت رسول َّ ِ
ٌِه ْم ِب ْالمعاصِ ى ٌ ْقدِرون على أنْ ٌؽٌِّروا عل ٌْ ِه فال ٌؽٌِّروا إِالَّ أصابهم َّ
هللا
ٌكون فِى ق ْوم ٌعْ مل ف ِ
3
( )
ْل أنْ ٌموتوا »رواه أبو داود وؼٌره وحسنه األلبانً .
ِبعذاب مِنْ قب ِ
هللا صلَّى هللا
ْن عمر ـ رضً هللا عنهما ـ قال  :أ ْقبل علٌْنا رسول ِ
4/234ـ عنْ ع ْب ِد ِ
هللا ب ِ
اهلل أنْ ت ْد ِركوهنَّ
عل ٌْ ِه وسلَّم  ,فقال ٌ ":ا معْ شر ْالمها ِج ِرٌن خ ْمس إِذا ا ْبتلٌِت ْم ِب ِهنَّ  ,وأعوذ ِب َّ ِ
ٌِهم َّ
الطاعون  ,واأل ْوجاع الَّتًِ ل ْم
:ل ْم ت ْظه ِر ْالفاحِشة فًِ ق ْوم ق ُّط  ,ح َّتى ٌعْ لِنوا ِبها  ,إِالَّ فشا ف ِ
تكنْ مض ْ
ت فًِ أسْ الف ِِهم الَّذٌِن مض ْوا.ول ْم ٌ ْنقصوا ْال ِم ْكٌال و ْالمٌِزان  ,إِالَّ أخِذوا ِبال ِّسنٌِن ,
ان علٌ ِْه ْم.ول ْم ٌ ْمنعوا زكاة أمْ وال ِِه ْم  ,إِالَّ منِعوا ْالق ْطر مِن
وشِ َّد ِة ْالمإون ِة  ,وج ْو ِر الس ُّْلط ِ
هللا  ,وعهْد رسولِ ِه  ,إِالَّ سلَّط َّ
هللا علٌ ِْه ْم
السَّما ِء  ,ول ْوال ْالبهابِم ل ْم ٌ ْمطروا.ول ْم ٌ ْنقضوا عهْد ِ

 1ـ صححه الذهبً فً التلخٌص
 2ـ انظر حدٌث رقم  )7732( :فً صحٌح الجامع .
 3ـ انظر صحٌح الترغٌب والترهٌب )2316(-
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هللا  ,وٌتخٌَّروا
ٌِه ْم.وما ل ْم تحْ ك ْم أ ِبمَّته ْم ِبكِتا ِ
ب ِ
عد ًوا مِنْ ؼٌ ِْر ِه ْم  ,فؤخذوا بعْ ض ما فًِ أ ٌْد ِ
()1
هللا  ,إِالَّ جعل َّ
ِممَّا أ ْنزل َّ
هللا بؤْسه ْم بٌْنه ْم"رواه ابن ماجه وؼٌره وصححه األلبانً .

 1ـ انظر صحٌح الترؼٌب والترهٌب ()2772
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الباب السابع

المخارج من الفتن
الرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف وأهل العلم ـ اإلقبال على العبادة ـ
اعتزال الفتن ـ مالزمة الذكر والدعاء ـ الستعاذة منهاـ النشغال عنها بما ٌنفع
ـ لزوم جماعة المسلمٌن وإمامهم ـ مجالسة الصالحٌن:
الفصل األول

الرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف
2/235ـ وعن أبً ب ْكرة ـ رضً هللا عنه ـ قال سمِعْ ت ال َّن ِبًَّ صلى هللا علٌه وسلم على
اس مرَّ ًة وإِل ٌْ ِه مرَّ ًة وٌقول ":ا ْبنًِ هذا سٌِّد ولع َّل َّ
هللا
ْال ِم ْنب ِر و ْالحسن إِلى ج ْن ِب ِه ٌ ْنظر إِلى ال َّن ِ
ْن مِن ْ
المسْ لِمٌِن"رواه البخاري.
أنْ ٌصْ لِح ِب ِه بٌْن فِبتٌ ِ
الشاهد أنها حصلت فتنة عظٌمة بٌن الصحابة ـ رضوان هللا علٌهم ـ بعد موت النبً صلى هللا علٌه وسلم والخلفاء
الر اشدٌن,فرجع الحسن بن علً ـ رضً هللا عنهماـ إلى حدٌث رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ حدٌث أبً بكرة ,فكان
الحسن مؽالقا لهذه الفتنة مفتاحا للخٌر واالجتماع.

ب ـ
هللا بْن عبَّاس ـ رضً هللا عنهما ـ قال :ح َّدثنِى عمر بْن ْالخ َّطا ِ
3/236ـ وعن عبْد َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -نِساءه  -قال  -دخ ْلت
رضً هللا عنه ـ قال لمَّا اعْ تزل ن ِبىُّ َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -نِساءه
ْالمسْ ِجد فإِذا ال َّناس ٌ ْنكتون ِب ْالحصى وٌقولون طلَّق رسول َّ ِ
ب فقال عمر فق ْلت ألعْ لمنَّ ذلِك ْالٌ ْوم قال فدخ ْلت على عابِشة
وذلِك قبْل أنْ ٌ ْإمرْ ن ِبا ْلحِجا ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -فقال ْ
ت ما
فق ْلت ٌا ِب ْنت أ ِبى ب ْكر أق ْد بلػ مِنْ شؤْنِكِ أنْ ت ْإذِى رسول َّ ِ
ت عمر فق ْلت لها ٌا
ب علٌْك ِبعٌْبتِك .قال فدخ ْلت على ح ْفصة ِب ْن ِ
لًِ وما لك ٌا ابْن ْالخ َّطا ِ
ت أنَّ
هللا لق ْد علِ ْم ِ
هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -و َّ ِ
ح ْفصة أق ْد بلػ مِنْ شؤْنِكِ أنْ ت ْإذِى رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -ال ٌ ِحبُّكِ  .ول ْوال أنا لطلَّقكِ رسول َّ ِ
رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قال ْ
وسلم .-فبك ْ
ت هو فِى
ت أش َّد ْالبكا ِء فق ْلت لها أٌْن رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قاعِ ًدا
خِزان ِت ِه فِى ْالم ْشرب ِة .فدخ ْلت فإِذا أنا ِبرباح ؼال ِم رسو ِل َّ ِ
هللا -
على أسْ ك َّف ِة ْالم ْشرب ِة مدل ِرجْ ل ٌْ ِه على نقٌِر مِنْ خشب وهو ِج ْذع ٌرْ قى عل ٌْ ِه رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا
ول َّ ِ
صلى هللا علٌه وسلم -وٌ ْنحدِر فنادٌْت ٌا رباح اسْ تؤْذِنْ لًِ عِ ْندك على رس ِ
علٌه وسلم .-فنظر رباح إِلى ْالؽرْ ف ِة ث َّم نظر إِلًَّ فل ْم ٌق ْل ش ٌْ ًبا ث َّم ق ْلت ٌا رباح اسْ تؤْذِنْ لًِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم .-فنظر رباح إِلى ْالؽرْ ف ِة ث َّم نظر إِلًَّ فل ْم ٌق ْل
ول َّ ِ
عِ ْندك على رس ِ
هللا -صلى هللا علٌه
ول َّ ِ
ش ٌْ ًبا ث َّم رفعْ ت ص ْوتًِ فق ْلت ٌا رباح اسْ تؤْذِنْ لًِ عِ ْندك على رس ِ
هللا
هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -ظنَّ أ ِّنً ِج ْبت مِنْ أجْ ِل ح ْفصة و َّ ِ
وسلم -فإِ ِّنً أظنُّ أنَّ رسول َّ ِ
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ب عنقِها ألضْ ِربنَّ عنقها .ورفعْ ت
هللا -صلى هللا علٌه وسلمِ -بضرْ ِ
لبِنْ أمرنًِ رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -وهو مضْ ط ِجع
ول َّ ِ
ص ْوتًِ فؤ ْومؤ إِلًَّ أ ِن ارْ ق ْه فدخ ْلت على رس ِ
على حصِ ٌر فجلسْ ت فؤ ْدنى عل ٌْ ِه إِزاره ولٌْس عل ٌْ ِه ؼٌْره وإِذا ْالحصِ ٌر ق ْد أ َّثر فًِ ج ْن ِب ِه
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -فإِذا أنا ِبقبْضة مِنْ شعٌِر نحْ ِو
ول َّ ِ
فنظرْ ت ِببص ِري فًِ خِزان ِة رس ِ
َّاع وم ِْثلِها قر ًظا فًِ ناحٌِ ِة ْالؽرْ ف ِة وإِذا أفٌِق معلَّق  -قال  -فابْتدر ْ
ت عٌْناي قال  «:ما
الص ِ
ب ».
ٌ ْبكٌِك ٌا ابْن ْالخ َّطا ِ
هللا وما لًِ ال أ ْبكًِ وهذا ْالحصِ ٌر ق ْد أ َّثر فًِ ج ْن ِبك وه ِذ ِه خِزانتك ال أرى فٌِها
ق ْلت ٌا ن ِبًَّ َّ ِ
ِّ
هللا -صلى هللا علٌه
ار وأ ْنت رسول َّ ِ
ار واأل ْنه ِ
إِالَّ ما أرى وذاك قٌْصر وكِسْ رى فًِ الثم ِ
وسلم -وص ْفوته وه ِذ ِه خِزانتك.
ب أال ترْ ضى أنْ تكون لنا اآلخِرة ولهم ال ُّد ْنٌا » .ق ْلت :بلى  -قال -
فقالٌ «:ا ابْن ْالخ َّطا ِ
هللا ما ٌش ُّق علٌْك مِنْ
ودخ ْلت عل ٌْ ِه حٌِن دخ ْلت وأنا أرى فًِ وجْ ِه ِه ْالؽضب فق ْلت ٌا رسول َّ ِ
شؤْ ِن ال ِّنسا ِء فإِنْ ك ْنت طلَّ ْقتهنَّ فإِنَّ َّ
هللا معك ومالبِكته و ِجب ِْرٌل ومٌِكابٌِل وأنا وأبو ب ْكر
هللا ِبكالم إِالَّ رج ْوت أنْ ٌكون َّ
و ْالم ْإمِنون معك وقلَّما تكلَّمْت وأحْ مد َّ
هللا ٌص ِّدق ق ْولًِ الَّذِي
أقول ونزل ْ
ٌر (عسى ربُّه إِنْ طلَّقكنَّ أنْ ٌ ْبدِله أ ْزواجً ا خٌْرً ا ِم ْنكنَّ ) (وإِنْ
ت ه ِذ ِه اآلٌة آٌة ال َّت ْخ ٌِ ِ
تظاهرا عل ٌْ ِه فإِنَّ َّ
هللا هو م ْواله و ِجب ِْرٌل وصالِح ْالم ْإ ِمنٌِن و ْالمالبِكة بعْ د ذلِك ظ ِهٌر) وكان ْ
ت
ان على ساب ِِر نِسا ِء ال َّنبً -صلى هللا علٌه وسلم -فق ْلت
عابِشة ِب ْنت أ ِبى ب ْكر وح ْفصة تظاهر ِ
هللا إِ ِّنً دخ ْلت ْالمسْ ِجد و ْالمسْ لِمون ٌ ْنكتون
هللا أطلَّ ْقتهنَّ قال « ال » .ق ْلت ٌا رسول َّ ِ
ٌا رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -نِساءه أفؤ ْن ِزل فؤ ْخ ِبره ْم أ َّنك ل ْم
ِب ْالحصى ٌقولون طلَّق رسول َّ ِ
تطلِّ ْقهنَّ قال « :نع ْم إِنْ شِ ْبت » .فل ْم أز ْل أح ِّدثه ح َّتى تحسَّر ْالؽضب عنْ وجْ ِه ِه وح َّتى كشر
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -ونز ْلت فنز ْلت
اس ث ْؽرً ا ث َّم نزل ن ِبً َّ ِ
فضحِك وكان مِنْ أحْ س ِن ال َّن ِ
ض ما ٌمسُّه
أتشبَّث ِب ْال ِج ْذ ِع ونزل رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -كؤ َّنما ٌ ْمشِ ً على األرْ ِ
هللا إِ َّنما ك ْنت فًِ ْالؽرْ ف ِة تِسْ ع ًة وعِ ْش ِرٌن .قال «:إِنَّ ال َّشهْر ٌكون تِسْ ًعا
ِبٌ ِد ِه فق ْلت ٌا رسول َّ ِ
هللا -صلى هللا
وعِ ْش ِرٌن » .فقمْت على با ِ
ب ْالمسْ ِج ِد فنادٌْت ِبؤعْ لى ص ْوتًِ ل ْم ٌطلِّ ْق رسول َّ ِ
علٌه وسلم -نِساءه .ونزل ْ
ت ه ِذ ِه اآلٌة (وإِذا جاءه ْم أمْر مِن األ ْم ِن أ ِو ْالخ ْوؾِ أذاعوا ِب ِه ول ْو
ول وإِلى أولِى األمْ ِر ِم ْنه ْم لعلِمه الَّذٌِن ٌسْ ت ْن ِبطونه ِم ْنه ْم) فك ْنت أنا اسْ ت ْنب ْطت
ر ُّدوه إِلى الرَّ س ِ
ذلِك األمْر وأ ْنزل َّ
ٌر.رواه مسلم
هللا ع َّز وج َّل آٌة ال َّت ْخ ٌِ ِ
الشاهد تثبت عمر ـ رضً هللا عنه ـ ورجوعه إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم.ونزول قوله تعالى {:ول ْو ر ُّدوه إِلى
ول وإِلى أولِى األمْ ِر ِم ْنه ْم لعلِمه الَّذٌِن ٌسْ ت ْن ِبطونه ِم ْنه ْم}
الرَّ س ِ

بن سارٌة  -رضً هللا عنه  , -قال " :وعظنا رسول
4/237ـ وعن أبً نجٌح الع
ِ
ِرباض ِ
ً
ت ِم ْنها القلوب  ,وذرف ْ
وعظة بلٌؽ ًة و ِجل ْ
ت ِم ْنها العٌون  ,فق ْلنا
هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -م
ِ
هللا  ,وال َّسم ِْع
هللا  ,كؤ َّنها م ْوعِ ظة مو ِّدع ف ْؤوصِ نا  ,قال  (( :أوصِ ٌك ْم ِبت ْقوى ِ
ٌ:ا رسول ِ
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و َّ
الطاع ِة وإنْ تؤمَّر علٌْك ْم عبْد حبشِ ً  ,وإِ َّنه منْ ٌعِشْ ِم ْنك ْم فسٌرى اختِالفا ً كثٌراً  ,فعلٌْك ْم
ور ؛
بس َّنتًِ وس َّن ِة الخلفا ِء الرَّ اشِ دٌِن الم ْهد ٌٌِِِّن عضُّوا علٌْها بال َّنوا ِج ِذ  ,وإٌَِّاك ْم ومحْ دثا ِ
ت األم ِ
()1
ل بدعة ضاللة )) رواه أبو داود والترمذي وؼٌرهما وصححه األلبانً
فإنَّ ك َّ
الشاهد الرجوع إلى السنة وإلى منهج السلؾ الصالح عند االختالؾ من قوله (:فعلٌْك ْم بس َّنتًِ وس َّن ِة الخلفا ِء
الرَّ اشِ دٌِن الم ْهد ٌٌِِِّن)

ْن عبَّاس ـ رضِ ى َّ
هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -
هللا ع ْنهما ـ  :أنَّ رسول َّ ِ
5/237ـ وع ِن اب ِ
ْ
اع فقال ٌ «:ا أٌُّها ال َّناس إِ ِّنً ق ْد تر ْكت فٌِك ْم ما إِ ِن اعْ تص ْمت ْم ِب ِه
خطب ال َّناس فِى حجَّ ِة الود ِ
()2
هللا وس َّنة ن ِب ٌِّ ِه »رواه البٌهقً وصححه األلبانً .
فلنْ تضِ لُّوا أب ًدا كِتاب َّ ِ
الشاهد الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الفتن,واالعتصام بهما من الضالل.

الفصل الثانً
الرجوع إلى أهل العلم الناصحٌن
ول َوإِلَى أُولًِ ْاألَ ْم ِر ِم ْن ُه ْم لَ َعلِ َم ُه الذٌِنَ
وقوله تعالىَ {:ولَ ْو َردُّو ُه إِلَى الر ُ
س ِ
ه ْم} [النساء ]33 :
ٌَ ْس َت ْن ِب ُطو َن ُه ِم ْن ُ
ْن قٌْس قال ذهبْت أل ْنصر هذا الرَّ جل فلقٌِنًِ أبو ب ْكرة فقال أٌْن ت ِرٌد
2/238ـ ع ِن األحْ نؾِ ب ِ
هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول  :إِذا
ق ْلت أ ْنصر هذا الرَّ جل قال ارْ ِجعْ فإِ ِّنً سمِعْ ت رسول ِ
هللا هذا ْالقاتِل فما بال
ار ق ْلت ٌا رسول ِ
ا ْلتقى ْالمسْ لِم ِ
ان ِبسٌْفٌ ِْهما ف ْالقاتِل و ْالم ْقتول فًِ ال َّن ِ
ول قال إِ َّنه كان ح ِرٌ ً
ل صاح ِِب ِه.متفق علٌه
صا على ق ْت ِ
ْالم ْقت ِ
الشاهد :رجوع األحنؾ بن قٌس إلى أبً بكرة ـ رضً هللا عنه ـ وهو من علماء الصحابة.

ْن ٌعْ مر قال ":كان أ َّول منْ قال فًِ ْالقد ِر ِب ْالبصْ ر ِة معْ بد ْالجهنًِ
3/239ـ وعنْ ٌحْ ٌى ب ِ
ْن فق ْلنا ل ْو لقٌِنا أح ًدا مِنْ
ْن أ ْو معْ تمِرٌ ِ
فا ْنطل ْقت أنا وحمٌْد بْن ع ْب ِد الرَّ حْ م ِن ْال ِحمٌْ ِري حاجَّ ٌ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -فسؤ ْلناه عمَّا ٌقول هإال ِء فًِ ْالقد ِر فو ِّفق لنا عبْد
أصْ حا ِ
ول َّ ِ
ب رس ِ
ب دا ِخالً ْالمسْ ِجد فا ْكتن ْفته أنا وصاح ِِبًٌ أحدنا عنْ ٌمٌِ ِن ِه واآلخر عنْ
ْن ْالخ َّطا ِ
َّ ِ
هللا بْن عمر ب ِ
 1ـ انظر " السلسلة الصحٌحة " ()2735( )526 / 6
 2ـ انظر صحٌح الترغٌب والترهٌب ()40
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شِ مالِ ِه فظن ْنت أنَّ صاح ِِبً سٌكِل ْالكالم إِلىَّ فق ْلت أبا ع ْب ِد الرَّ حْ م ِن إِ َّنه ق ْد ظهر قِبلنا ناس
ٌ ْقرءون ْالقرْ آن وٌتق َّفرون ْالع ِْلم  -وذكر مِنْ شؤْن ِِه ْم  -وأ َّنه ْم ٌ ْزعمون أنْ ال قدر وأنَّ األمْر
أنؾ .قال فإِذا لقٌِت أولبِك فؤ ْخ ِبرْ ه ْم أ ِّنً ب ِريء ِم ْنه ْم وأ َّنه ْم برآء ِم ِّنً والَّذِي ٌحْ لِؾ ِب ِه عبْد
هللا بْن عمر ل ْو أنَّ ألح ِد ِه ْم م ِْثل أحد ذهبًا فؤ ْنفقه ما ق ِبل َّ
هللا ِم ْنه ح َّتى ٌ ْإمِن ِب ْالقد ِر ث َّم قال
َّ ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -ذات ٌ ْوم
ح َّدثنًِ أ ِبً عمر بْن ْالخ َّطا ِ
ول َّ ِ
ب قال بٌْنما نحْ ن عِ ْند رس ِ
اض ِّ
ب شدٌِد سوا ِد ال َّشع ِر ال ٌرى عل ٌْ ِه أثر السَّف ِر وال ٌعْ ِرفه
الثٌا ِ
إِ ْذ طلع علٌْنا رجل شدٌِد بٌ ِ
ِم َّنا أحد ح َّتى جلس إِلى ال َّنبً  -صلى هللا علٌه وسلم -فؤسْ ند ر ْكبت ٌْ ِه إِلى ر ْكبت ٌْ ِه ووضع ك َّف ٌْ ِه
هللا -صلى هللا علٌه وسلم« -
اإلسْ ال ِم .فقال رسول َّ ِ
على فخِذ ٌْ ِه وقال ٌا محمَّد أ ْخ ِبرْ نًِ ع ِن ِ
اإلسْ الم أنْ ت ْشهد أنْ ال إِله إِالَّ َّ
هللا وتقٌِم الصَّالة وت ْإتِى َّ
الزكاة وتصوم
هللا وأنَّ مح َّم ًدا رسول َّ ِ
ِ
ْ
ً
ْ
رمضان وتح َّج البٌْت إِ ِن اسْ تطعْ ت إِل ٌْ ِه س ِبٌال .قال صدقت .قال فع ِجبْنا له ٌسْ ؤله وٌص ِّدقه.
اهلل ومالبِك ِت ِه وكت ِب ِه ورسلِ ِه و ْالٌ ْو ِم اآلخ ِِر وت ْإمِن
ان .قال « أنْ ت ْإمِن ِب َّ ِ
اإلٌم ِ
قال فؤ ْخ ِبرْ نًِ ع ِن ِ
ْر ِه وشرِّ ِه »رواه مسلم.
ِب ْالقد ِر خٌ ِ
الشاهد رجوع التابعٌن ٌحٌى بن ٌعمر وصاحبه إلى أهل العلم من الصحابة ـ عبدهللا بن عمرـ رضوان هللا عن الصحابة
أجمعٌن ـ.

الفصل الثالث
اإلقبال على العبادة
ومبادرة الفتن باألعمال الصالحة
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -قال «:بادِروا
*ـ عنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ أنَّ رسول َّ ِ
ال فِت ًنا كقِط ِع اللٌَّ ِْل ْالم ْظل ِِم ٌصْ ِبح الرَّ جل م ْإ ِم ًنا وٌ ْمسِ ً كا ِفرً ا أ ْو ٌمْ سِ ً م ْإ ِم ًنا وٌصْ ِبح
ِباألعْ م ِ
كا ِفرً ا ٌ ِبٌع دٌِنه ِبعرض مِن ال ُّد ْنٌا ».رواه مسلم
ال فِت ًنا"..
الشاهد قوله صلى هللا علٌه وسلم « -بادِروا ِباألعْ م ِ

ْن ٌسارـ رضً هللا عنه ـ ر َّده إِلى ال َّن ِبً  -صلى هللا علٌه وسلم-
4/241ـ وعن معْ ق ِِل ب ِ
ْ
ْ
ج ك ِهجْ رة إِلًَّ »رواه مسلم.
قال «:العِبادة فًِ الهرْ ِ
والشاهد من الحدٌث :االنشؽال عن الفتن بالعبادات.
وتقدم معنى الهرج.

هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
ْن عمر ـ رضً هللا عنهماـ أنَّ رسول َّ ِ
5/242ـ وعن ع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
قال  «:منْ دخل السُّوق فقال ال إِله إِالَّ َّ
هللا وحْ ده ال ش ِرٌك له له ْالم ْلك وله ْالحمْد ٌحْ ًٌِ
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وٌمٌِت وهو حً ال ٌموت ِبٌ ِد ِه ْالخٌْر وهو على ك ِّل شًء قدٌِر كتب َّ
هللا له أ ْلؾ أ ْلؾِ حسنة
()1
ومحا ع ْنه أ ْلؾ أ ْلؾِ سٌِّبة ورفع له أ ْلؾ أ ْلؾِ درجة » رواه الترمذي وؼٌره وحسنه األلبانً
الشاهد:انشؽال العبد بذكر هللا فً حال كون الناس مشؽولٌن بالبٌع والشراء والدنٌاوربما الفتن فً
أسواقهم.

الفصل الرابع
اعتزال الفتن والفرار منها
بالقلب ـ واللسان ـ والجسد
أول :إنكارها بالقلب:
*2/ـ عن حذٌْفة ـ رضً هللا عنه ـ قال ك َّنا عِ ْند عمرـ رضً هللا عنه ـ فقال أٌُّك ْم سمِع
هللا -صلى هللا علٌه
هللا  -صلى هللا علٌه وسلمْ ٌ -ذكر ْالفِتن ..قال:أنا ..سمِعْ ت رسول َّ ِ
رسول َّ ِ
ٌر عو ًدا عو ًدا فؤيُّ ق ْلب أ ْش ِربها نكِت فٌِ ِه
وسلمٌ -قول «:تعْ رض ْالفِتن على ْالقلو ِ
ب ك ْالحصِ ِ
ْن على أبٌْض م ِْث ِل
ن ْكتة س ْوداء وأيُّ ق ْلب أ ْنكرها نكِت فٌِ ِه ن ْكتة بٌْضاء ح َّتى تصِ ٌر على ق ْلبٌ ِ
وز مج ِّخًٌا ال
الصَّفا فال تضرُّ ه ِف ْتنة ما دام ِ
ت السَّموات واألرْ ض واآلخر أسْ ود مرْ ب ًادا ك ْالك ِ
ٌعْ ِرؾ معْ رو ًفا وال ٌ ْنكِر م ْنكرً ا إِالَّ ما أ ْش ِرب مِنْ هواه » .قال حذٌْفة وح َّد ْثته أنَّ بٌْنك وبٌْنها
بابًا م ْؽل ًقا ٌوشِ ك أنْ ٌ ْكسر .قال عمر أكسْ رً ا ال أبا لك فل ْو أ َّنه فتِح لعلَّه كان ٌعاد .ق ْلت ال ب ْل
ٌ ْكسر .وح َّد ْثته أنَّ ذلِك ْالباب رجل ٌ ْقتل أ ْو ٌموت .حد ً
ٌِثا لٌْس ِباألؼالٌِطِ  .قال أبو خالِد فق ْلت
اض فًِ سواد .قال ق ْلت فما ْالكوز مج ِّخًٌا قال
لِسعْ د ٌا أبا مالِك ما أسْ ود مرْ ب ًادا قال شِ َّدة ْالبٌ ِ
م ْنكو ًسا.رواه مسلم
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ ":وأيُّ ق ْلب أ ْنكرها نكِت فٌِ ِه ن ْكتة بٌْضاء

ْن عمٌِرة ْال ِك ْندِي ـ رضً هللا عنه ـ ع ِن ال َّن ِبً  -صلى هللا علٌه
سب ِ
3/243ـ وع ِن ْالعرْ ِ
ض كان منْ ش ِهدها فك ِرهها » .وقال مرَّ ًة «
وسلم -قال « إِذا عمِل ِ
ت ْالخطِ ٌبة فِى األرْ ِ
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أ ْنكرها » « .كمنْ ؼاب ع ْنها ومنْ ؼاب ع ْنها فرضِ ٌها كان كمنْ ش ِهدها » .رواه أبو داود
()1
وؼٌره وحسنه األلبانً
الشاهد قوله ":أنكرها وكرهها"أي بقلبه.

ثانٌا :اعتزال الفتن بالجسد
هللا -صلى
ان ـ رضً هللا عنه ـ قال :كان ال َّناس ٌسْ ؤلون رسول َّ ِ
2/244ـ عن حذٌْفة بْن ْالٌم ِ
هللا إِ َّنا
هللا علٌه وسلم -ع ِن ْالخٌ ِْر وك ْنت أسْ ؤله ع ِن ال َّش ِّر مخافة أنْ ٌ ْد ِركنًِ فق ْلت ٌا رسول َّ ِ
ك َّنا فًِ جا ِه ِلٌَّة وشر فجاءنا َّ
هللا ِبهذا ْالخٌ ِْر فه ْل بعْ د هذا ْالخٌ ِْر شر؟ قال  «:نع ْم » فق ْلت :ه ْل
بعْ د ذلِك ال َّشرِّ مِنْ خٌْر قال « :نع ْم وفٌِ ِه دخن » .ق ْلت وما دخنه قال « :ق ْوم ٌسْ ت ُّنون ِبؽٌ ِْر
س َّنتًِ وٌهْدون ِبؽٌ ِْر ه ْد ًٌِ تعْ ِرؾ ِم ْنه ْم وت ْنكِر » .فق ْلت ه ْل بعْ د ذلِك ْالخٌ ِْر مِنْ شر قال«:
هللا صِ ْفه ْم لنا.
نع ْم دعاة على أبْوا ِ
ب جه َّنم منْ أجابه ْم إِلٌْها قذفوه فٌِها » .فق ْلت ٌا رسول َّ ِ
هللا فما ترى إِنْ أ ْدركنًِ
قال «:نع ْم ق ْوم مِنْ ِج ْلدتِنا وٌتكلَّمون ِبؤ ْلسِ نتِنا » .ق ْلت ٌا رسول َّ ِ
ذلِك؟ قال «:ت ْلزم جماعة ْالمسْ لِمٌِن وإِمامه ْم » .فق ْلت فإِنْ ل ْم تكنْ له ْم جماعة وال إِمام قال«:
فاعْ ت ِز ْل ت ِْلك ْالفِرق كلَّها ول ْو أنْ تعضَّ على أصْ ِل شجرة ح َّتى ٌ ْد ِركك ْالم ْوت وأ ْنت على
ذلِك »متفق علٌه.
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ":فاعْ ت ِز ْل ت ِْلك ْالفِرق كلَّها ول ْو أنْ تعضَّ على أصْ ِل شجرة ح َّتى
ٌ ْد ِركك ْالم ْوت وأ ْنت على ذلك"

هللا  -صلى هللا علٌه وسلم«:-
*3/ـ وعن أبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ قال قال رسول َّ ِ
ستكون فِتن ْالقاعِ د فٌِها خٌْر مِن ْالقاب ِِم و ْالقابِم فٌِها خٌْر مِن ْالماشِ ً و ْالماشِ ً فٌِها خٌْر مِن
السَّاعِ ً منْ تشرَّ ؾ لها تسْ ت ْ
ش ِرفه ومنْ وجد فٌِها م ْلجؤ ً ف ْلٌع ْذ ِب ِه »متفق علٌه
الشاهد قوله (:ومنْ وجد فٌِها م ْلجؤ ً ف ْلٌع ْذ ِبهِ)أي:من وجد مكانا ٌلتجا به فلٌفعل لٌتحصن من الفتن.

هللا صلَّى َّ
4/245ـ وعنْ أ ِبً س ِعٌد الخ ْد ِريِّ ـ رضِ ً َّ
هللا
هللا ع ْنه ـ قال :قال :قال رسول َّ ِ
ال ومواقِع الق ْط ِر ,
ال المسْ ل ِِم ؼنم ٌ ْتبع ِبها شعؾ ال ِجب ِ
عل ٌْ ِه وسلَّمٌ ":وشِ ك أنْ ٌكون خٌْر م ِ
ن"رواه البخاري.
ٌفِرُّ ِبدٌِ ِن ِه مِن الفِت ِ
 1ـ انظر صحٌح الترغٌب والترهٌب ()2323

67

ال ومواقِع الق ْط ِر ٌ ,فِرُّ ِبدٌِ ِن ِه مِن الفِت ِن"
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ْ ٌ":تبع ِبها شعؾ ال ِجب ِ

ْن عم ٌْر اللَّ ٌْثًِِّ فسؤ ْلناها ,
ْن أ ِبً رباح قال زرْ ت عابِشة مع عب ٌْ ِد ب ِ
5/246ـ وعنْ عطا ِء ب ِ
ع ِن ْال ِهجْ ر ِة فقال ْ
هللا تعالى وإِلى
ت ":ال هِجْ رة ْالٌ ْوم كان ْالم ْإمِنون ٌفِرُّ أحده ْم ِبدٌِ ِن ِه إِلى ِ
رسولِ ِه صلى هللا علٌه وسلم مخافة أنْ ٌ ْفتن عل ٌْ ِه فؤمَّا ْالٌ ْوم فق ْد أ ْظهر َّ
اإلسْ الم و ْالٌ ْوم
هللا ِ
جهاد و ِنٌَّة".رواه البخاري
ٌعْ بد ربَّه حٌْث شاء ولكِنْ ِ
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ٌ":فِرُّ أحده ْم ِبدٌِ ِن ِه إِلى هللاِ تعالى وإِلى رسولِ ِه صلى هللا علٌه وسلم مخافة
أنْ ٌ ْفتن عل ٌْ ِهٌ "..إخذ من الحدٌث أنه إن خاؾ العبد على دٌنه فٌشرع له الفرار بدٌنة مخافة أن ٌفتن علٌه.

هللا
هللا  ,لق ْد سمِعْ ت رسول ِ
ْن األسْ و ِد ـ رضً هللا عنه ـ قال  :اٌْم ِ
6/247ـ وع ِن ْال ِم ْقدا ِد ب ِ
صلى هللا علٌه وسلم ٌقول  ":إِنَّ ال َّسعٌِد لمنْ ج ِّنب ْالفِتن  ,إِنَّ ال َّسعٌِد لمنْ ج ِّنب ْالفِت ِن  ,إِنَّ
()1
سعٌِد لمنْ ج ِّنب ْالفِتن  ,ولمنْ ابْتلًِ فصبر فواهًا".رواه أبو داود وصححه األلبانً
ال َّ
سعٌِد لمنْ ج ِّنب ْالفِتن"..
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ  ":إِنَّ ال َّ

ومعنى(فواهًا)أي:فواعجبًا.

7/247ـ وعنْ أ ِبً موسى ـ رضً هللا عنه ـ ع ِن ال َّن ِبً -صلى هللا علٌه وسلم -أ َّنه قال فًِ
ْن
ْال ِف ْتنةِ «:كسِّروا فٌِها قِسِ ٌَّك ْم وق ِّطعوا فٌِها أ ْوتارك ْم و ْالزموا فٌِها أجْ واؾ بٌوتِك ْم وكونوا كاب ِ
2
آدم » .رواه الترمذي وؼٌره وصححه األلبانً( ) وأصله فً مسلم.
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ "و ْالزموا فٌِها أجْ واؾ بٌوتِك ْم"
ومعنى(:القِسً)  :جمع قوس ,و(األوتار)  :جمع وتر وهو مجرى السهم من القوس .

هللا -صلى هللا علٌه وسلمٌ «:-ا أبا
*7 /ـ وعنْ أ ِبً ذرـ رضً هللا عنه ـ قال قال لًِ رسول َّ ِ
هللا وسعْ دٌْك .فذكر ْالحدٌِث قال فٌِ ِه «:كٌْؾ أ ْنت إِذا أصاب
ذر » .ق ْلت :ل َّبٌْك ٌا رسول َّ ِ
هللا ورسوله أعْ لم أ ْو قال ما خار َّ
ال َّناس م ْوت ٌكون ْالبٌْت فٌِ ِه ِب ْالوصِ ٌؾِ » .ق ْلت َّ
هللا لًِ
صب ِْر » .أ ْو قال «:تصْ ِبر ».
ورسوله .قال «:علٌْك ِبال َّ
ث َّم قال لًٌِ «:ا أبا ذر » .ق ْلت ل َّبٌْك وسعْ دٌْك .قال «:كٌْؾ أ ْنت إِذا رأٌْت أحْ جار َّ
ت ق ْد
الز ٌْ ِ
ت ِبال َّدم » .ق ْلت ما خار َّ
ؼ ِرق ْ
هللا لًِ ورسوله .قال «:علٌْك ِبمنْ أ ْنت ِم ْنه » .ق ْلت ٌا رسول
ِ
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هللا أفال آخذ س ٌْفًِ وأضعه على عا ِتقًِ قال « :شار ْكت ْالق ْوم إِ ًذا » .ق ْلت فما تؤْمرنًِ قال«:
َّ ِ
ت ْلزم بٌْتك » .ق ْلت فإِنْ دخِل علًَّ ب ٌْتًِ قال « :فإِنْ خشِ ٌت أنْ ٌبْهرك شعاع ال َّسٌْؾِ فؤ ْل ِق
1
ث ْوبك على وجْ ِهك ٌبوء ِبإِ ْثمِك وإِ ْث ِم ِه » .رواه أبوداود وؼٌره وصححه األلبانً( ).
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم «:ت ْلزم بٌْتك »
ومعنى(:خار) اختار(ٌبهر) ٌ :ؽلب(,البٌت) ٌعنً القبر(,الوصٌؾ)  :الخادم.
 :قال ْالخ َّط ِابًُّ ْ :البٌْت ها هنا ْالقبْر  ,و ْالوصِ ٌؾ ْالخادِم ِ ٌ ,رٌد أنَّ ال َّناس ٌ ْشتؽِلون عنْ د ْفن م ْوتاه ْم ح َّتى
ٌِه ْم منْ ٌحْ فِر قبْر ْالمٌِّت أ ْو ٌ ْدفِن إِ َّال أنْ ٌعْ طى وصِ ٌ ًفا أ ْو قٌِمته و َّ
هللا أعْ لم .
ال ٌوجد ف ِ
وق ْد ٌكون معْ ناه أنْ ٌكون مواضِ ع ْالقبور تضِ ٌق ع ْنه ْم فٌبْتاعون لِم ْوتاه ْم ْالقبور كل قبْر ِبوصِ ٌؾ
2
ِا ْنتهى( ) .

هللا ه ْل بعْ د هذا
* 8/ـ وعن حذٌْفة ـ رضً هللا عنه ـ فذكر ْالحدٌِث ـ قال ق ْلت ٌا رسول َّ ِ
هللا ه ْل بعْ د هذا ال َّشرِّ خٌْر قالٌ «:ا
ْالخٌ ِْر شر قالِ «:ف ْتنة وشر » .قال ق ْلت ٌا رسول َّ ِ
هللا وا َّت ِبعْ ما فٌِ ِه » .ثالث مِرار.
حذٌْفة تعلَّ ْم كِتاب َّ ِ
هللا ه ْل بعْ د هذا ال َّشرِّ خٌْر قال « :ه ْدنة على دخن وجماعة على أ ْقذاء
قال :ق ْلتٌ:ا رسول َّ ِ
هللا ْاله ْدنة على ال َّدخ ِن ما هًِ قال «:ال ترْ ِجع قلوب أ ْقوام
ٌِه ْم » .ق ْلت ٌا رسول َّ ِ
فٌِها أ ْو ف ِ
على الَّذِي كان ْ
ت عل ٌْ ِه ».
ب
هللا أبعْ د هذا ْالخٌ ِْر شر قالِ «:ف ْتنة عمٌْاء صمَّاء علٌْها دعاة على أبْوا ِ
قال ق ْلت ٌا رسول َّ ِ
ار فإِنْ تم ْ
ج ْذل خٌْر لك مِنْ أنْ ت َّت ِبع أح ًدا ِم ْنه ْم »رواه أبو
ت ٌا حذٌْفة وأ ْنت عاض على ِ
ال َّن ِ
3

داود وؼٌره وحسنه األلبانً( ).

الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم« فإِنْ تم ْ
ت ٌا حذٌْفة وأ ْنت عاض على ِج ْذل خٌْر لك مِنْ أنْ ت َّت ِبع أح ًدا
ِم ْنه ْم"
ومعنى(الجذل)أي  :أصل الشجرة,و(األقذاء)  :جمع قذي ,والقذي جمع قذاة ,وهو ما ٌقع فً العٌن
والشراب من ؼبار ووسخ.

2

1

ـ انظر صحٌح وضعٌؾ سنن أبً داود )5372( -

 2ـ انظر عون المعبود شرح سنن أبً داود )1301 / 9( -

 3ـ انظر صحٌح وضعٌؾ سنن أبً داود )5357( -
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9/248ـ وعنْ كرْ ز ْالخزاعِ ًِّ  ,قال  :أتى ال َّن ِبًَّ صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم أعْ ر ِابً  ,فقال ٌ :ا
هللا  ,ه ْل لِهذا األم ِْر مِنْ م ْنتهى ؟ قال " :نع ْم فمنْ أراد َّ
هللا ِب ِه خٌْرً ا مِنْ أعْ جم  ,أ ْو
رسول ِ
عرب أ ْدخله علٌ ِْه ْم  ,ث َّم تقع فِتن ك ُّ
اود ص ًبا ٌ ,ضْ ِرب بعْ ضك ْم ِرقاب
الظل ِل تعودون فٌِها أس ِ
ب َّ ٌ ,تقًِ ربَّه تبارك وتعالى
اس ٌ ْومبِذ م ْإمِن معْ ت ِزل فًِ شِ عْ ب مِن ال ِّشعا ِ
بعْ ض  ,وأ ْفضل ال َّن ِ
()1
 ,وٌدع ال َّناس مِنْ شرِّ ِه".رواه أحمدوؼٌره
ب َّ ٌ ,تقًِ ربَّه تبارك وتعالى ,
اس ٌ ْومبِذ م ْإمِن معْ ت ِزل فًِ شِ عْ ب مِن ال ِّشعا ِ
الشاهد قوله ":وأ ْفضل ال َّن ِ
وٌدع ال َّناس مِنْ شرِّ ِه"

ثالثا :اعتزال الفتن باللسان
هللا صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم
2/249ـ وعنْ ع ْقبة بن عامِرـ رضً هللا عنه ـ قال :لقٌِت رسول َّ ِ
ٌ ْومًا ,فق ْلت :ما ال َّنجاة؟ قالٌ":ا ع ْقبة  ,أ ْمسِ كْ علٌْك لِسانك ,و ْلٌسعْ ك بٌْتك ,وابْكِ على
2
خطِ ٌبتِك"رواه الطبرانً وؼٌره وصححه األلبانً( ).
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ":أ ْمسِ كْ علٌْك لِسانك"..,

ول
*3 /ـ وعن عبْد َّ ِ
ْن ْالع ِ
اص ـ رضً هللا عنهماـ قال بٌْنما نحْ ن ح ْول رس ِ
هللا بْن عم ِْرو ب ِ
ت عهوده ْم وخ َّف ْ
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -إِ ْذ ذكر ْال ِف ْتنة فقال «:إِذا رأٌْتم ال َّناس ق ْد م ِرج ْ
ت
َّ ِ
أماناته ْم وكانوا هكذا » .وشبَّك بٌْن أص ِاب ِع ِه قال فقمْت إِل ٌْ ِه فق ْلت كٌْؾ أ ْفعل عِ ْند ذلِك جعلنًِ
َّ
هللا فِداك قالْ «:الز ْم بٌْتك وا ْملِكْ علٌْك لِسانك وخ ْذ ِبما تعْ ِرؾ ودعْ ما ت ْنكِر وعلٌْك ِبؤ ْم ِر
()3
ص ِة ن ْفسِ ك ودعْ ع ْنك أمْر ْ
العا َّم ِة ».رواه أبو داود وؼٌره وصححه األلبانً
خا َّ
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم« ْالز ْم بٌْتك وامْ لِكْ علٌْك لِسانك"..
ومعنى (مرجت ) أي :اختلطت وفسدت .

الفصل الخامس
 1ـ انظر السلسلة الصحٌحة ()4192
 2ـ انظر "السلسلة الصحٌحة" )891() 682 / 3
 3ـ انظر " "السلسلة الصحٌحة" ()316()478 / 2
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مالزمة الدعاء والذكر عند الفتن
وقوله تعالىَ {:ف ْاذ ُك ُرونًِ أَ ْذ ُك ْر ُك ْم َوا ْ
ون} [البقرة ]152 :
ش ُك ُروا لًِ َو َل َت ْكفُ ُر ِ
*2/ـ عن مصْ عب ـ رضً هللا عنه ـ قال تع َّوذوا ِبكلِمات كان ال َّن ِبًُّ صلى هللا علٌه وسلم
ْن وأعوذ ِبك مِن ْالب ْخ ِل وأعوذ ِبك مِنْ أنْ أر َّد إِلى
ٌتع َّوذ ِب ِهنَّ ":اللَّه َّم إِ ِّنً أعوذ ِبك مِن ْالجب ِ
ب ْالقب ِْر"رواه البخاري
أرْ ذ ِل ْالعم ِر وأعوذ ِبك مِنْ ِف ْتن ِة ال ُّد ْنٌا وعذا ِ
هللا -صلى هللا علٌه
ْن سرْ ِجس ـ رضً هللا عنه ـ قال ":كان رسول َّ ِ
3/251ـ وعنْ ع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
ْ ْ
ْ
وسلم -إِذا سافر ٌتع َّوذ مِنْ وعْ ثا ِء السَّف ِر وكآب ِة ْالم ْنقل ِ ْ
وم
ب والح ْو ِر بعْ د الك ْو ِر ودعْ و ِة المظل ِ
ال"رواه مسلم
وسو ِء ْالم ْنظ ِر فًِ األهْ ِل و ْالم ِ
ومعنى(الحور) أي :النقصان(,الكور)  :الزٌادة (الوعثاء)  :الشدة والمشقة.
الشاهد من الحدٌث االستعاذة من الحور بعد الكور ومن الضاللة بعد الهداٌة.

هللا -صلى هللا
اص ـ رضً هللا عنهماـ أ َّنه سمِع رسول َّ ِ
*4/ـ وعن عبْد َّ ِ
ْن ْالع ِ
هللا بْن عم ِْرو ب ِ
ْن مِنْ أص ِاب ِع الرَّ حْ م ِن كق ْلب واحِد
علٌه وسلمٌ -قول «:إِنَّ قلوب بنًِ آدم كلَّها بٌْن إِصْ بعٌ ِ
ب
هللا -صلى هللا علٌه وسلم « -اللَّه َّم مصرِّ ؾ ْالقلو ِ
ٌصرِّ فه حٌْث ٌشاء » .ث َّم قال رسول َّ ِ
صرِّ ؾْ قلوبنا على طاعتِك »رواه مسلم.
ْن ح ْوشب  ,قال  :ق ْلت أل ِّم سلمة ما كان أ ْكثر دعا ِء ال َّن ِبًِّ صلى هللا علٌه
*5/ـ عنْ شه ِْر ب ِ
ت  :كان ٌقول ٌ" :ا مقلِّب ْالقلوب ثب ْ
وسلم إِذا كان عِ ْندكِ ؟ قال ْ
ت ق ْل ِبً على دٌِنِك " ,ق ْلت :
ٌارسول هللا :ماأكثر دعابك "ٌا مقلِّب ْالقلوب ثب ْ
ت ق ْل ِبً على دٌِنِك "قال " :إِنه ما من آدمً
ْن مِنْ أص ِاب ِع الرَّ حْ م ِن ما شاء أزاغ وما شاء أقام" فتال معاذ  {:ربَّنا ال
إال وق ْلبه بٌْن إِصْ بعٌ ِ
()2
ت ِز ْغ قلوبنا بعْ د إِ ْذ هدٌْتنا} [آل عمران  ]8 :رواه الترمذي
ومعنى(أزاغ) أي :أمال عن الحق

هللا صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم
ْن مالِك ـ رضً هللا عنه ـ قال  :كان رسول َّ ِ
سب ِ
6/252ـ وعنْ أن ِ
اإلسْ ال ِم وأهْ لِ ِه  ,ثبتنً ِب ِه ح َّتى أ ْلقاك"رواه البٌهقً وؼٌره وصححه
ٌقول فًِ دعا ِب ِه ٌ" :ا ولًَِّ ْ ِ
األلبانً(.)3

) 1ـ انظر " السلسلة الصحٌحة " () 3192( ) 237 / 6
) 2ـ انظر " السلسلة الصحٌحة " ()1323( )433 / 4
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*7/ـ وعنْ معا ِذ بن جبل ـ رضً هللا عنه ـ أن هللا تعالى قال  ":س ْل ٌا محمَّد ,قال :ق ْلت:
ٌِن ,وأنْ ت ْؽفِر لًِ وترْ حمنًِ,
اللَّه َّم إِ ِّنً أسْ ؤلك فِعْ ل ْالخٌْراتِ ,وترْ ك ْالم ْنكراتِ ,وحبَّ ْالمساك ِ
وإِذا أر ْدت بٌْن عِ بادِك ِف ْتن ًة فا ْق ِبضْ نًِ إِلٌْك وأنا ؼٌْر م ْفتون ,اللَّه َّم إِ ِّنً أسْ ؤلك حبَّك ,وحبَّ
هللا صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم":تعلِّموهنَّ
منْ أحبَّك ,وحبَّ عمل ٌقرِّ بنًِ إِلى حبِّك" ,فقال رسول َّ ِ
()2
و ْادرسوهنَّ فإِ َّنهنَّ حق" رواه الطبرانً وصححه األلبانً
الشاهد منه الدعاء بالسالمة من الفتن أو الموت خٌر من الفتنة.

ْن مالِك أنَّ ال َّن ِبً  -صلى هللا علٌه وسلم -قال «:إِذا خرج الرَّ جل مِنْ
سب ِ
7/253ـ وعنْ أن ِ
اهلل » .قال « ٌقال حٌِنبِذ هدٌِت
هللا ال ح ْول وال ق َّوة إِالَّ ِب َّ ِ
هللا تو َّك ْلت على َّ ِ
ب ٌْ ِت ِه فقال ِبسْ ِم َّ ِ
وكفٌِت ووقٌِت فتتنحَّ ى له ال َّشٌاطِ ٌن فٌقول له شٌْطان آخر كٌْؾ لك ِبرجل ق ْد هدي وكفًِ
ووقً »رواه أبو داود وصححه األلبانً(. )3
الشاهد منه مالزمة الذكر وقاٌة من الفتن والشٌاطٌن.
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم  " :إِنَّ َّ
هللا صلَّى َّ
هللا ع َّز وج َّل
ار ِ
ث األ ْشع ِريِّ  ,قال  :قال رسول َّ ِ
8/254ـ وع ِن ْالح ِ
ْس كلِمات أنْ ٌعْ مل ِب ِهنَّ  ,وٌؤْمر ِب ِهنَّ بنً إِسْ رابٌِل أنْ ٌعْ ملوا
أمر ٌحْ ٌى بن زك ِرٌَّا ِبخم ِ
هللا ع َّز وج َّل كمث ِل رجل طلبه
هللا ك ِثٌرً ا  ,وإِنَّ مثل ِذ ْك ِر َّ ِ
ِب ِهنَّ ...فذكرهن ومنها .. ":وأمرك ْم ِب ِذ ْك ِر َّ ِ
ْالعدوُّ سِ راعًا فًِ أث ِر ِه  ,فؤتى ِحصْ ًنا حصِ ٌ ًنا  ,فؤحْ رز ن ْفسه فٌِ ِه  ,وإِنَّ أحْ صن ما ٌكون ْالعبْد مِن
هللا تعالى " رواه الطبرانً وؼٌره وصححه األلبانً(.)4
ان إِذا كان فًِ ِذ ْك ِر َّ ِ
ال َّشٌْط ِ
الشاهد أن العبد ٌتحصن بذكر هللا تعالى من الفتن ومن الشٌاطٌن.

) 1ـ انظر " السلسلة الصحٌحة ()4279
) 2ـ انظر " صحٌح الترؼٌب والترهٌب ) 2716( -
) 3ـ انظر صحٌح الترغٌب والترهٌب )1493( -
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الفصل السادس

الستعاذة من الفت
هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
2/255ـ عن أنس بْن مالِك ـ رضً هللا عنه ـ قال كان رسول َّ ِ
ب
ْن و ْالهر ِم و ْالب ْخ ِل وأعوذ ِبك مِنْ عذا ِ
ٌقول «:اللَّه َّم إِ ِّنً أعوذ ِبك مِن ْالعجْ ِز و ْالكس ِل و ْالجب ِ
ت »متفق علٌه.
ْالقب ِْر ومِنْ ِف ْتن ِة ْالمحْ ٌا و ْالمما ِ
ت
الشاهد منه االستعاذة ومِنْ فِ ْتن ِة ْالمحْ ٌا و ْالمما ِ

ت أ ِبً ب ْكر ـ رضِ ً َّ
هللا ع ْنهماـ قال ْ
ت قال ال َّن ِبًُّ صلى هللا علٌه وسلم
3/256ـ عنْ أسْ ماء ِب ْن ِ
ض ح َّتى أ ْنظر منْ ٌ ِرد علًَّ ِم ْنك ْم وسٌ ْإخذ ناس دونًِ فؤقول ٌا ربِّ ِم ِّنً
":إِ ِّنً على ْالح ْو ِ
هللا ما ب ِرحوا ٌرْ ِجعون على أعْ ق ِاب ِه ْم "فكان
ومِنْ أ َّمتًِ فٌقال ه ْل شعرْ ت ما عمِلوا بعْ دك و َّ ِ
ابْن أ ِبً ملٌْكة ٌقول اللَّه َّم إِ َّنا نعوذ ِبك أنْ نرْ ِجع على أعْ ق ِابنا  ,أ ْو ن ْفتن عنْ دٌِنِنا {أعْ ق ِابك ْم
ب.متفق علٌه.
ت ْنكِصون} ترْ ِجعون على ْالع ِق ِ
جع على أعْ ق ِابنا  ,أ ْو ن ْفتن عنْ دٌِنِنا"..
الشاهد قوله":اللَّه َّم إِ َّنا نعوذ ِبك أنْ نرْ ِ

ال ْب ِن ِه علًِ ا ْنطلِقا إِلى أ ِبً سعٌِد فاسْ معا مِنْ
4/257ـ وعنْ عِ ْك ِرمة قال :لًِ ابْن عبَّاس و ِ
حدٌِ ِث ِه فا ْنطل ْقنا فإِذا هو فًِ حابِط ٌصْ لِحه فؤخذ ِرداءه فاحْ تبى ث َّم أ ْنشؤ ٌح ِّدثنا ح َّتى أتى ِذ ْكر
ْن فرآه ال َّن ِبًُّ صلى هللا علٌه وسلم
ْن ل ِبنتٌ ِ
ِبنا ِء ْالمسْ ِج ِد فقال ك َّنا نحْ مِل ل ِبن ًة ل ِبن ًة وعمَّار ل ِبنتٌ ِ
فٌ ْنفض ال ُّتراب ع ْنه وٌقول ":وٌْح عمَّار ت ْقتله ْالفِبة ْالباؼِ ٌة ٌ ْدعوه ْم إِلى ْالج َّن ِة وٌ ْدعونه إِلى
ن.رواه البخاري
ار" قالٌ :قول عمَّار :أعوذ ِب َّ ِ
اهلل مِن ْالفِت ِ
ال َّن ِ
الشاهد:أن عمارً استعاذ من الفتن.

*5/ـ وعنْ مصْ عب ـ رضً هللا عنه ـ قال تع َّوذوا ِبكلِمات كان ال َّن ِبًُّ صلى هللا علٌه وسلم
ْن وأعوذ ِبك مِن ْالب ْخ ِل وأعوذ ِبك مِنْ أنْ أر َّد إِلى
ٌتع َّوذ ِب ِهنَّ ":اللَّه َّم إِ ِّنً أعوذ ِبك مِن ْالجب ِ
ب ْالقب ِْر"رواه البخاري
أرْ ذ ِل ْالعم ِر وأعوذ ِبك مِنْ ِف ْتن ِة ال ُّد ْنٌا وعذا ِ
هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -كان ٌ ْدعو
6/257ـ وعنْ عابِشة ـ رضً هللا عنها ـ أنَّ رسول َّ ِ
ب ْالقب ِْر
ار و ِف ْتن ِة ْالقب ِْر وعذا ِ
ار وعذا ِ
ب ال َّن ِ
ِبهإال ِء ال َّدعواتِ «:اللَّه َّم فإِ ِّنً أعوذ ِبك مِنْ ِف ْتن ِة ال َّن ِ
ْ
ْ
ْ
ال اللَّه َّم ْ
اؼسِ ْل
ٌح ال َّدجَّ ِ
ومِنْ شرِّ ِف ْتن ِة الؽِنى ومِنْ شرِّ ِف ْتن ِة الف ْق ِر وأعوذ ِبك مِنْ شرِّ ِف ْتن ِة المسِ ِ
الث ْلج و ْالبر ِد ون ِّق ق ْل ِبً مِن ْالخطاٌا كما ن َّقٌْت َّ
خطاٌاي ِبما ِء َّ
س وباعِ ْد
الث ْوب األبٌْض مِن ال َّدن ِ
ِ
ب اللَّه َّم فإِ ِّنً أعوذ ِبك مِن ْالكس ِل
ب ٌْنًِ وبٌْن خطاٌاي كما باع ْدت بٌْن ْالم ْش ِر ِق و ْالم ْؽ ِر ِ
و ْالهر ِم و ْالمؤْث ِم و ْالم ْؽر ِم »رواه مسلم.
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7/258ـ وعن زٌْد بْن ث ِابت ـ رضً هللا عنه ـ قال بٌْنما ال َّن ِبً -صلى هللا علٌه وسلم -فًِ
ت ِب ِه فكاد ْ
ار على ب ْؽلة له ونحْ ن معه إِ ْذ حاد ْ
ت ت ْلقٌِ ِه وإِذا أ ْقبر سِ َّتة أ ْو خ ْمسة
حابِط لِبنًِ ال َّنجَّ ِ
أ ْو أرْ بعة  -قال كذا كان ٌقول ْالجرٌ ِْري – فقال «:منْ ٌعْ ِرؾ أصْ حاب ه ِذ ِه األ ْقب ِر » .فقال
رجل أنا.
ورها
اإل ْشراكِ  .فقال «:إِنَّ ه ِذ ِه األمَّة تبْتلى فًِ قب ِ
قال «:فمتى مات هإال ِء » .قال ماتوا فًِ ِ
فل ْوال أنْ ال تدافنوا لدع ْوت َّ
ب ْالقب ِْر الَّذِي أسْ مع ِم ْنه » .ث َّم أ ْقبل علٌْنا
هللا أنْ ٌسْ مِعك ْم مِنْ عذا ِ
ار فقال«:
اهلل مِنْ عذا ِ
اهلل مِنْ عذا ِ
ار » .قالوا نعوذ ِب َّ ِ
ِبوجْ ِه ِه فقال «:تع َّوذوا ِب َّ ِ
ب ال َّن ِ
ب ال َّن ِ
اهلل مِن
اهلل مِنْ عذا ِ
اهلل مِنْ عذا ِ
ب ْالقب ِْر .قال «:تع َّوذوا ِب َّ ِ
ب ْالقب ِْر » .قالوا نعوذ ِب َّ ِ
تع َّوذوا ِب َّ ِ
اهلل مِن ْالفِت ِن ما ظهر ِم ْنها وما بطن قال«:
ْالفِت ِن ما ظهر ِم ْنها وما بطن » .قالوا نعوذ ِب َّ ِ
ال.رواه مسلم
ال » .قالوا نعوذ ِب َّ ِ
تع َّوذوا ِب َّ ِ
اهلل مِنْ ِف ْتن ِة ال َّدجَّ ِ
اهلل مِنْ ِف ْتن ِة ال َّدجَّ ِ
اهلل مِن ْالفِت ِن ما ظهر ِم ْنها وما بطن »
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ «:تع َّوذوا ِب َّ ِ

هللا -صلى هللا علٌه وسلم«:-
7/259ـ عنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ قال قال رسول َّ ِ
ب
ب جه َّنم ومِنْ عذا ِ
اهلل مِنْ أرْ بع ٌقول اللَّه َّم إِ ِّنً أعوذ ِبك مِنْ عذا ِ
إِذا تشهَّد أحدك ْم ف ْلٌسْ تع ِْذ ِب َّ ِ
ْ
ال »رواه مسلم.
ْالقب ِْر ومِنْ ِف ْتن ِة ْالمحْ ٌا و ْالمما ِ
ٌح ال َّدجَّ ِ
ت ومِنْ شرِّ ِف ْتن ِة المسِ ِ
ْن خ ْنبش ال َّتمٌِمًِِّ  ,وكان ك ِبٌرً ا ,
َّاح  ,قال  :ق ْلت  :لِع ْب ِد الرَّ حْ م ِن ب ِ
8/261ـ وعن أبً ال َّتٌ ِ
هللا صلَّى َّ
هللا
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم ؟ قال  ":نع ْم " قال  :ق ْلت  :كٌْؾ صنع رسول ِ
أ ْدر ْكت رسول ِ
صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم لٌْلة كاد ْته ال َّشٌاطِ ٌن  ,فقال  :إِنَّ ال َّشٌاطِ ٌن تح َّدر ْ
ت ت ِْلك اللٌَّْلة على
هللا صلَّى َّ
ٌِه ْم شٌْطان ِبٌ ِد ِه شعْ لة نار ,
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم مِن األ ْودٌِ ِة  ,وال ِّشعا ِ
ول ِ
رس ِ
ب  ,وف ِ
هللا صلَّى َّ
هللا عل ٌْ ِه وسلَّم  ,فهبط إِل ٌْ ِه ِج ْب ِرٌل  ,فقال ٌ" :ا
ول ِ
ٌ ِرٌد أنْ ٌحْ ِرق ِبها وجْ ه رس ِ
هللا ال َّتا َّم ِة مِنْ شرِّ ما خلق  ,وذرأ
محمَّد ق ْل  ,قال  :ما أقول ؟ قال  :ق ْل  :أعوذ ِبكلِما ِ
ت ِ
ار
وبرأ  ,ومِنْ شرِّ ما ٌ ْن ِزل مِن السَّما ِء  ,ومِنْ شرِّ ما ٌعْ رج فٌِها  ,ومِنْ شرِّ فِت ِن اللٌَّ ِْل وال َّنه ِ
ار ًقا ٌ ْطرق ِبخٌْر ٌ ,ا رحْ من " ,قال  :فطفِب ْ
ت ناره ْم  ,وهزمهم
ارق إِالَّ ط ِ
 ,ومِنْ شرِّ ك ِّل ط ِ
1
( )
َّ
هللا تبارك وتعالى .رواه أحمد وؼٌره وحسنه األلبانً
ار"
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ" ومِنْ شرِّ فِت ِن اللٌَّ ِْل وال َّنه ِ
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الفصل السابع

النشغال عن الفتن بما ٌنفع
هللا -صلى هللا علٌه وسلم«:-
2/262ـ وعن أبً ب ْكرة ـ رضً هللا عنه ـ قال :قال رسول َّ ِ
إِ َّنها ستكون فِتن أال ث َّم تكون ِف ْتنة ْالقاعِ د فٌِها خٌْر ِمن ْالماشِ ً فٌِها و ْالماشِ ً فٌِها خٌْر مِن
ت فمنْ كان له إِ ِبل ف ْلٌ ْلح ْق ِبإِ ِبلِ ِه ومنْ كان ْ
ت أ ْو وقع ْ
السَّاعِ ً إِلٌْها أال فإِذا نزل ْ
ت له ؼنم
ف ْلٌ ْلح ْق ِبؽن ِم ِه ومنْ كان ْ
هللا أرأٌْت
ت له أرْ ض ف ْلٌ ْلح ْق ِبؤرْ ضِ ِه » .قال فقال رجل ٌا رسول َّ ِ
منْ ل ْم ٌكنْ له إِ ِبل وال ؼنم وال أرْ ض قال « ٌعْ مِد إِلى س ٌْ ِف ِه فٌد ُّق على ح ِّد ِه ِبحجر ث َّم ْلٌ ْنج
إِ ِن اسْ تطاع ال َّنجاء اللَّه َّم ه ْل بلَّ ْؽت اللَّه َّم ه ْل بلَّ ْؽت اللَّه َّم ه ْل بلَّ ْؽت » .قال فقال رجل ٌا
ْن فضربنًِ
هللا أرأٌْت إِنْ أ ْك ِرهْ ت ح َّتى ٌ ْنطلق ِبً إِلى أح ِد ال َّ
رسول َّ ِ
ْن أ ْو إِحْ دى ْالفِبتٌ ِ
ص َّفٌ ِ
ار
رجل ِبس ٌْ ِف ِه أ ْو ٌ ِجًء سهْم فٌ ْقتلنًِ قالٌ « :بوء ِبإِ ْث ِم ِه وإِ ْثمِك وٌكون مِنْ أصْ حا ِ
ب ال َّن ِ
»رواه مسلم.
الشاهد االنشؽال باألعمال الدنٌوٌة واإلعراض عن الفتن.

ْن ٌسارـ رضً هللا عنه ـ ر َّده إِلى ال َّن ِبً  -صلى هللا علٌه وسلم -قال«:
*3/ـ وعن معْ ق ِِل ب ِ
ْ
ْ
ج ك ِهجْ رة إِلًَّ »رواه مسلم.
العِبادة فًِ الهرْ ِ
ومعنى(الهرج)  :القتل والفتن واضطراب األمور.
والشاهد من الحدٌث :اعتزال الفتن واإلقبال على العبادات.

هللا صلَّى َّ
4/263ـ وعنْ أ ِّم مالِك البه ِْز ٌَّ ِة ـ رضً هللا عنها ـ قال ْ
هللا عل ٌْ ِه
ت  :ذكر رسول ِ
وسلَّم ِف ْتن ًة فقرَّ بها قال ْ
اس فٌِها ؟ قال  ":رجل فًِ
ت  :ق ْلت ٌ :ا رسول ِ
هللا  ,منْ خٌْر ال َّن ِ
ْ
س فرسِ ِه ٌخٌِؾ العد َّو وٌخٌِفونه" .رواه
ماشِ ٌ ِت ِه ٌإ ِّدي ح َّقها وٌعْ بد ربَّه  ,ورجل آخِذ ِبرأ ِ
()1

الترمذي وصححه األلبانً

الشاهد االنشؽال بالعبادة والماشً والبعد عن الفتن.
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الفصل الثامن

لزوم جماعة المسلمٌن وإمامهم عند ظهور الفتن
هللا -صلى هللا
ان ـ رضً هللا عنه ـ قال :كان ال َّناس ٌسْ ؤلون رسول َّ ِ
*2/ـ عن حذٌْفة بْن ْالٌم ِ
هللا إِ َّنا ك َّنا
علٌه وسلم -ع ِن ْالخٌ ِْر وك ْنت أسْ ؤله ع ِن ال َّشرِّ مخافة أنْ ٌ ْد ِركنًِ فق ْلت ٌا رسول َّ ِ
فًِ جا ِه ِلٌَّة وشر فجاءنا َّ
هللا ِبهذا ْالخٌ ِْر فه ْل بعْ د هذا ْالخٌ ِْر شر؟ قال  «:نع ْم » فق ْلت :ه ْل
بعْ د ذلِك ال َّشرِّ مِنْ خٌْر قال « :نع ْم وفٌِ ِه دخن » .ق ْلت وما دخنه قال « :ق ْوم ٌسْ ت ُّنون ِبؽٌ ِْر
س َّنتًِ وٌهْدون ِبؽٌ ِْر ه ْد ًٌِ تعْ ِرؾ ِم ْنه ْم وت ْنكِر » .فق ْلت ه ْل بعْ د ذلِك ْالخٌ ِْر مِنْ شر قال«:
هللا صِ ْفه ْم لنا.
نع ْم دعاة على أبْوا ِ
ب جه َّنم منْ أجابه ْم إِلٌْها قذفوه فٌِها » .فق ْلت ٌا رسول َّ ِ
هللا فما ترى إِنْ أ ْدركنًِ
قال «:نع ْم ق ْوم مِنْ ِج ْلدتِنا وٌتكلَّمون ِبؤ ْلسِ نتِنا » .ق ْلت ٌا رسول َّ ِ
ذلِك؟ قال «:ت ْلزم جماعة ْالمسْ لِمٌِن وإِمامه ْم » .فق ْلت فإِنْ ل ْم تكنْ له ْم جماعة وال إِمام قال«:
فاعْ ت ِز ْل ت ِْلك ْالفِرق كلَّها ول ْو أنْ تعضَّ على أصْ ِل شجرة ح َّتى ٌ ْد ِركك ْالم ْوت وأ ْنت على
ذلِك »متفق علٌه.
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم  «: ":ت ْلزم جماعة ْالمسْ لِمٌِن وإِمامه ْم »

هللا إِ َّنا ك َّنا ِبشر فجاء َّ
هللا
ان ـ رضً هللا عنه ـ ق ْلت ٌا رسول َّ ِ
3/264ـ وعن حذٌْفة بْن ْالٌم ِ
ِبخٌْر فنحْ ن فٌِ ِه فه ْل مِنْ ورا ِء هذا ْالخٌ ِْر شر قال ":نع ْم" .ق ْلت ه ْل وراء ذلِك ال َّشرِّ خٌْر
قال «:نع ْم » .ق ْلت فه ْل وراء ذلِك ْالخٌ ِْر شر؟ قال «:نع ْم » .ق ْلت كٌْؾ قالٌ « :كون بعْ دِي
ٌن فًِ
أ ِبمَّة ال ٌهْتدون ِبهداي وال ٌسْ ت ُّنون ِبس َّنتًِ وسٌقوم ف ِ
ٌِه ْم ِرجال قلوبه ْم قلوب ال َّشٌاطِ ِ
هللا إِنْ أ ْدر ْكت ذلِك؟ قال «:تسْ مع وتطِ ٌع
ان إِ ْنس » .قال ق ْلت كٌْؾ أصْ نع ٌا رسول َّ ِ
ج ْثم ِ
1
ٌِر وإِنْ ض ِرب ظهْرك وأخِذ مالك فاسْ معْ وأطِ عْ »رواه مسلم وؼٌره وصححه األلبانً( ).
لِألم ِ
الشاهد قوله ـ صلى هللا علٌه وسلم  « ":تسْ مع وتطِ ٌع لِألمٌِر"..
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الفصل التاسع
مالزمة الصالحٌن ومجالسهم
س َك َم َع الذٌِنَ ٌَدْ ُعونَ َرب ُه ْم ِبا ْل َغدَ ا ِة َوا ْل َعشِ ً ٌُ ِرٌدُونَ
اص ِب ْر َن ْف َ
وقوله تعالىَ {:و ْ
َو ْج َه ُه َو َل َت ْع ُد َع ٌْ َنا َك َع ْن ُه ْم ُت ِرٌ ُد ِزٌ َن َة ا ْل َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا َو َل ُتطِ ْع َمنْ أَ ْغ َف ْل َنا َق ْل َب ُه َعنْ
ِذ ْك ِر َنا َوات َب َع ه ََواهُ َو َكانَ أَ ْم ُرهُ فُ ُرطا} [الكهف ]23 :
هلل
2/265ـ عنْ أ ِبى هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ ع ِن ال َّنبً -صلى هللا علٌه وسلم -قال  «:إِنَّ ِ َّ ِ
تبارك وتعالى مالبِك ًة سٌَّار ًة فضْ الً ٌتبَّعون مجالِس ِّ
الذ ْك ِر فإِذا وجدوا مجْ لِ ًسا فٌِ ِه ِذ ْكر قعدوا
معه ْم وحؾَّ بعْ ضه ْم بعْ ً
ضا ِبؤجْ نِحت ِِه ْم ح َّتى ٌ ْملبوا ما بٌْنه ْم وبٌْن السَّما ِء ال ُّد ْنٌا فإِذا تفرَّ قوا
عرجوا وصعِدوا إِلى السَّما ِء  -قال  -فٌسْ ؤلهم َّ
هللا ع َّز وج َّل وهو أعْ لم ِب ِه ْم مِنْ أٌْن ِج ْبت ْم
ض ٌسبِّحونك وٌكبِّرونك وٌهلِّلونك وٌحْ مدونك
فٌقولون ِج ْبنا مِنْ عِ ْن ِد عِ باد لك فًِ األرْ ِ
وٌسْ ؤلونك.
قال وماذا ٌسْ ؤلونًِ قالوا ٌسْ ؤلونك ج َّنتك .قال وه ْل رأ ْوا ج َّنتًِ قالوا ال أيْ ربِّ  .قال فكٌْؾ
ارك ٌا ربِّ  .قال وه ْل
ل ْو رأ ْوا ج َّنتًِ قالوا وٌسْ ت ِجٌرونك .قال و ِم َّم ٌسْ ت ِجٌرون ِنً قالوا مِنْ ن ِ
اري قالوا وٌسْ ت ْؽفِرونك  -قال  -فٌقول ق ْد ؼفرْ ت
اري قالوا ال .قال فكٌْؾ ل ْو رأ ْوا ن ِ
رأ ْوا ن ِ
ٌِه ْم فالن عبْد خ َّطاء
له ْم فؤعْ طٌْته ْم ما سؤلوا وأجرْ ته ْم ِم َّما اسْ تجاروا  -قال  -فٌقولون ربِّ ف ِ
إِ َّنما مرَّ فجلس معه ْم(لحاجة) قال :فٌقول :وله ؼفرْ ت هم ْالق ْوم ال ٌ ْ
شقى ِب ِه ْم جلٌِسه ْم » متفق
علٌه.
الشاهد منه قوله ":وله ؼفرْ ت هم ْالق ْوم ال ٌ ْشقى ِب ِه ْم جلٌِسه ْم »بسبب جلوسه معهم فاز
بالمؽفرة
3/266ـ وعنْ أ ِبً هرٌْرة ـ رضً هللا عنه ـ أنَّ ال َّن ِبً -صلى هللا علٌه وسلم -قال « :الرَّ جل
1
ٌِن خلٌِلِ ِه ف ْلٌ ْنظرْ أحدك ْم منْ ٌخالِل ».رواه ابً داود وؼٌره وحسنه األلبانً( ).
على د ِ
الشاهد أن مجالسة الصالحٌن سبب للصالح والبعد عن الفتن

 1ـ انظر "السلسلة الصحٌحة" ()937( )744 / 3
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