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مقدمة الشارح

الحمد هلل ،وصلى اللهم وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى بهداه ،نبدأ معكم
أيها األخوة األحباب -ىذه الدروس في ىذه الدورة العلمية المباركة ،نفعنا اهلل وإياكم بما علّمنا ،وزادناوإياكم علما وىدى وتوفيقا.
العلم الشرعي المستمد من كتاب اهلل وسنة رسولو -عليو الصبلة والسبلـ -ىو العلم على الحقيقة ،ىو

العلم الذي يوجب الشرؼ ،ويوجب السعاة والسيادة الحقيقية ،وأىل ىذا العلم ىم الذين أثنى اهلل عليهم،

واستشهدىم على وحدانيتو ،وقرف شهادتهم بشهادتو وشهادة مبلئكتو ،وىم الذين ضمن اهلل لهم الرفعة ،قاؿ
تعالى.)1(             :
ىذا العلم المستمد من كتاب اهلل وسنة رسولو -عليو الصبلة والسبلـ -ىو للعقل بمثابة النور ،يعني ىو

نور للعقل ،كما أف اهلل ىو النور الحسي ،نور للعين الحسية ،كما يقوؿ ابن القيم معبرا عن ىذا المعنى ،يقوؿ:
نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليبل .

فينبغي لكل مسلم أف يُعنَى بهذا العلم ،ويجتهد فيو بتحصيل ،ويجتهد في تحصيلو وال سيما من منحهم

اهلل أسبابو ،األسباب الذاتي ة الخلقية منها اإلدراؾ والفهم والمواىب الذىنية ،وكذلك من ىيأ اهلل لو األسباب
المعينة منها الفراغ ،وكذلك الصحة في بدنو ،والكفاية المالية وأنو ال يشغلو طلب المعاش والقوت ،بل ىو قد

يسر اهلل لو الكفاية بأي سبب من األسباب التي قدرىا اهلل -سبحانو وتعالى -وأباحها وأنعم بها.

وىذه الدورات العلمية التي يقوـ عليها المهتموف بنشر العلم ،ىذه أيضا من الفرص التي تُغتَػنَم ويُختَار لها

ىذا الوقت ،وقت الفراغ من كثير من المشاغل المعتادة واالرتباط بالدراسات النظامية والمنهجية ،فجدوا
واجتهدوا واحتسبوا ،نسأؿ اهلل لنا ولكم حسن القصد وحسن العمل.

والعلوـ الشرعية مدارىا على ثبلثة ،يعني وأقسامها ثبلثة :العلم يعني معرفة اهلل ،ومعرفة الطريق الموصلة

إليو ،ومعرفة الجزاء وأمور الدار اآلخرة ،لكن العلوـ الشرعية بحسب تفريع العلماء لها وتنويع العلماء لها ىي

كبيرة؛ التفسير ،وىو بياف معاني القرآف ،ىذا يشمل المعاني التي في القرآف ،وىي أنواع ،في التوحيد يختص

 - 1سورة المجادلة آية .11 :
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بما يتعلق بمعرفة اهلل -سبحانو وتعالى -وما يتعلق بأصوؿ االعتقاد كاإليماف باليوـ اآلخر ،واإليماف بالرسل،
أصوؿ االعتقاد الستة ،األصوؿ الستة.

وىناؾ علم الحديث ،علم الرواية ،وعلم الدراية ،علم الحديث يختص بما يتعلق بما جاء عن الرسوؿ -

عليو الصبلة والسبلـ -من قولو أو فعلو أو تقريره؛ ألف ىذا ىو الحديث ،فالحديث في مصطلح العلماء :ىو
كل ما نسب إلى الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -قوال أو فعبل أو تقريرا ،يعبر عن ىذا بالسنة ،سنة الرسوؿ
-عليو الصبلة والسبلـ -القولية والفعلية والتقريرية.

وقد قيض اهلل لسنة نبيو -عليو الصبلة والسبلـ -حفاظا من الصحابة ،ثم التابعين ،ثم من تبعهم ،ثم قيّض
اهلل لها من يجمعها من أفواه الرواة ويرتبها ،وصنف العلماء أنواع المصنفات في الحديث؛ المسانيد ،والسنن،

والصحاح ،ومن أشهر ذلك األصوؿ الس تة ،األمهات الست :البخاري ،ومسلم ،وأبو داود ،والترمذي،

والنسائي ،وابن ماجو ،وغيرىا من المصنفات كثير.

ومن التصانيف في الحديث المختصرات ،فهذه أمهات فيها جمع األحاديث مرتبة على األبواب

وباألسانيد ،لكن ىناؾ المختصرات ،وىي المصنفات التي عنيت بجمع األحاديث ،متونها مع عزوىا

لمصادرىا األصلية ،وىذا التصنيف يعني أىل العلم تتنوع مقاصدىم في التصنيف ،فمنهم من يقصد إلى

جمعو ،يعني الصحيح ،ومنهم من ينتخب من األحاديث أنواعا معينة ،وىذه المصنفات مرتبة على األبواب،

أبواب العلم ،وال يقتصر فيها على نوع ،بل يشمل ذلك كل أنواع السنة ،فتذكر في ىذه المصنفات األمهات
تذكر فيها المعاني كل ما يتعلق بالمسائل واألحكاـ العملية أو المسائل االعتقادية ،مثل :كتاب والقدر،

والتوحيد ،واإليماف.

ومن الكتب واألصناؼ التي أيضا أودعها األئمة في كتبهم ما يُعرؼ بكتاب الفتن ،تجد كتاب الفتن موجود

في ىذه األمهات ،والذين ألّفوا المختصرات وانتقوىا من ىذه األمهات أيضا سلكوا نفس المسلك ،منهم من
نهج منهج الشموؿ ،ومنهم من اقتصر على أنواع من العلم ،كالذين مثبل ُعنوا بأحاديث األحكاـ ،مثل منتقى
األخبار لمجد الدين بن بركات عبد السبلـ بن تيمية ،ىو أعظم وأجمع كتاب ألحاديث األحكاـ ،ومنها بلوغ

المراـ ،ومنها عمدة األحكاـ ،كلهم عمدوا وقصدوا التصنيف في أبواب األحكاـ العملية ،ولم يقصدوا إلى

ذكر ما يتعلق بالعقائد ،بالتوحيد ،بالنبوات ،باليوـ اآلخر ،بالقدر.

وكذلك صنف العلماء مصنفات من األحاديث ،وانتقوىا من األحاديث مما يختص بالعقائد ،ومنها -من

أبواب العقائد -ما يتعلق بالفتن.
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ويقصد العلماء بهذا العنواف ما ورد مما يكوف في آخر الزماف من الحوادث ،واألمور العظاـ ،واألمور
الغريبة ،ومنها أيضا المصائب التي أخبر الرسوؿ  عنها.
وكما قلت :إف الذين صنفوا في السنة التصنيف العاـ أفردوا للفتن كتابا أو أبوابا كما في صحيح البخاري،

وصحيح مسلم ،وفي السنن ،ومن المختصرات في ىذا الموضوع ىذا الكتاب الذي بين أيديكم لئلماـ

المجدد -رحمو اهلل -الشيخ محمد بن عبد الوىاب ،اإلماـ المصلح الذي قاـ بالدعوة المباركة ،دعوة
التجديد واإلصبلح ،والدعوة إلى التوحيد ،وتجريد التوحيد مما علق بو وما خالطو من خرافات من أنواع

الشرؾ األصغر واألكبر.

فالشيخ اإلماـ -رحمو اهلل -قد أحيا اهلل بو سننًا أميتت ،وقمع اهلل بو بدعا وخرافات ،وصنف المصنفات

لتحقيق ىذا الغرض لبياف أصل الدين الذي ىو التوحيد بأنواعو ،وال سيما توحيد العبادة الذي فيو الخصومة

بين الرسل وأممهم ،وىو الذي وقع فيو الخلل في سائر األمم ،ووقع فيو الخلل كذلك في ىذه األمة ،فهذه

األمة وقعت فيما وقع فيها من قبلها من األمم ،مصداقا لقولو -عليو الصبلة والسبلـ  :-لتتبعن سنن من

كاف قبلكم حذو القذة بالقذة  فدخل على ىذه األمة اإلسبلمية بسبب الجهل واإلعراض عن فهم كتاب

اهلل وسنة رسولو -عليو الصبلة والسبلـ -على ما فهمو السلف األوؿ ،دخل على ىذه األمة أنواع من البدع
وأنواع من الباطل ،بدع اعتقادية ،وىي قديمة ،وبدع عملية ،وىي متأخرة أكثر من غيرىا ،فإف الشرؾ في

العبادة الذي مظهره القبوري ة ،إقامة المشاىد على القبور ،واألبنية على القبور ،والطواؼ على القبور ،ىذه

جاءت متأخرة.

فاهلل قيّض ىذا اإلماـ -رحمو اهلل -لتجلية التوحيد عما علق بو من الخرافات والشبهات ،فنفع اهلل بو
وبدعوتو أىل ىذه الببلد وغيرىم ،وسارت آثارىا في أقطار العالم اإلسبلمي ،وانتفع بها ما شاء اهلل من العباد.
وقد صنف -رحمو اهلل -المصنفات لهذا الغرض ،فصنف المصنفات الصغيرة للمبتدئين ،منها األصوؿ

الثبلثة ،ومن أعظم ما ألف في ىذا الشأف كتاب التوحيد ،ذلك الكتاب العظيم ،كتاب التوحيد الذي ىو حق

اهلل على العبيد ،ومن خير المصنفات في ىذا أيضا كشف الشبهات من المختصرات ،مع رسائلو المختلفة

لؤلشخاص والجماعات في سائر الببلد.

ولو مصنفات حديثية ،ومن المصنفات الحديثية ىذا الكتاب الذي بين أيدينا ،ويذكر الذين حققوه أنهم

وجدوه بخط من نقلو من خط الشيخ ،وذكروا أنو لم يكن مبوبا ،ولم توضع لو مقدمة وال خطبة ،وعلل ذلك
لعلو كاف مسودا ولم يبيضو ،فلم يستكمل ما يحتاج إليو التأليف من التقديم والتبويب ،ثم الذين أخرجوه

ونشروه وضعوا لو تلك العناوين واألبواب ،وعلقوا عليو ،وقد ُحقق ىذا الكتاب عندما قامت جامعة اإلماـ
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بجمع مؤلفات الشيخ وترتيبها وتحقيقها ،حقق ىذا ضمن مجموعات مؤلفات الشيخ ،وكتاب الفتن فيو قسم

الحديث صنفوا مؤلفات الشيخ -أظن في تسع مجلدات -وقسموىا على أصناؼ العلوـ ،ومنها قسم
الحديث ،ومما شملو قسم الحديث ىذا الكتاب ،كتاب الفتن ىذا الذي بين أيديكم ،وقد رأى القائمين على

ىذه الدورة أف يكوف من برامج ىذه الدورة كتاب الفتن لئلماـ الشيخ محمد بن الوىاب اإلماـ المجدد رحمو

اهلل.
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باب الفتن
حديث بادروا باألعماؿ الصالحة

بسم اهلل الرزتن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ،والصبلة والسبلـ على نبيو محمد



وعلى آلو وصحبو وسلم أجمعين.

قال  -رزتى اهلل : -عن أيب يريرة  -رضي اهلل تعاىل عهى -قال :قال رسول اهلل :
 بادروا باألعمال الصاضتة فتها كقطع الليل اظتظلم ،يصبح الرجل مؤمها وديسي كافرا،
وديسي مؤمها ويصبح كافرا ،يبيع ديهى بعرض من الدنيا  رواو مسلم .
ػػػػػػػػػػػػػػػ
الكتاب عندكم معنوف أـ ال؟ أينعم يا شيخ -معنوف ومبوب .تُرجم ىذا المصنف بكتاب الفتن أخذا من
مضموف الكتاب مما اشتمل عليو من األحاديث ،فهي أحاديث الفتن ،يتبعها أشراط الساعة .
الحديث األوؿ عن أبي ىريرة  أف النبي  قاؿ  :بادروا باألعماؿ الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم،

يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ،ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ،يبيع دينو بعرض من الدنيا .

الفتن جمع فتنة ،وأصل الفتن قاؿ أىل اللغة :أصلو االختبار وإدخاؿ الذىب في النار لتمييز جيده من

رديئو وإزالة خبثو ،ىذا أصلو ،وصار ىذا اللفظ يطلق على أشياء ،وأكثر ما يطلق عليو معنى االختبار
واالبتبلء الذي ىو االختبار           ،

()1

يعنى ابتلينا ،ابتلى اهلل المؤمنين

بالكفار والكفار بالمؤمنين ،وقػاؿ تعػالى          :

 )3(       ابتبلء ،وىذا كثير.

 - 1سورة األنعام آية .53 :
 - 2سورة األنبياء آية .35 :
 - 3سورة التغابن آية .15 :

()2

ىو ابتبلء،
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ػػػػػػػػػػػػػػػ

يطلق االبتبلء على الفتنة يراد بها التعذيب  )1(       فتنوىم :عذبوىم
في ذات اهلل ،ويطلق على ما يفضي ،وكذلك قاؿ -سبحانو وتعالى:-

       

                  

  

()2

فيطلق الفتنة تطلق بمعنى التعذيب ،وعلى ما يفضي إلى العذاب ،وىي الكفر والمعاصي

والشرؾ  )3(               جاء عن اإلماـ
أحمد -رحمو اهلل -أنو قاؿ  :أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرؾ ،لعلهم إذا ردوا بعض قولو أف يزيغ قلبو فيهلك ،أو
كما قاؿ رحمو اهلل.

وقاؿ -سبحانو وتعالى )4(        :-الشرؾ والكفر أشد من القتل.
                   

.)5(              
بتلى بو الخلق ،ومنها
المقصود أف ىذا اللفظ يأتي على ىذه الوجوه ،وأيضا تُطلق الفتنة على أنواع ما يُ َ
الحروب ،وال سيما الحروب التي ال يتميز فيها المحق من المبطل ،مثل ما سيأتي في الحديث  إنها ستكوف

فتنة القاعد فيها خير من الماشي ،والماشي خير من الساعي  فهذه الحروب العمياء التي ال يتميز فيها المحق
من المبطل ىي فتن من ناحية ما ينشأ عنها من مصائب وأضرار عظيمة ،ومن جهة ما يحصل بسببها أيضا من

الضبلؿ لمن يستجيب لها ولدعاتها.
 - 1سورة البروج آية .11 :
 - 2سورة الذاريات آية .14-11 :
 - 3سورة النور آية .63 :
 - 4سورة البقرة آية .191 :
 - 5سورة البقرة آية .217 :
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وكذلك الفتن المعنوية ،فتن الشهوات وفتن الشبهات ىي فتن من جهة أنها فيها ابتبلء ،تعرض اإلنساف لها

ابتبلء ،ومن جهة أنها تفتن من ال بصيرة لو أو ال صبر لو ،تفتنو وتصرفو عن دينو ،وتصده عن ىدى اهلل.
ىذه كلمة عامة عن مفهوـ الفتن والفتنة ،وىذا اللفظ كثير في القرآف وكذلك في السنة.

في ىذا الحديث يقوؿ   :بادروا باألعماؿ الصالحة فتنا  يعني سابقوا الفتن ،بادروىا ،بادروا
الفتن باألعماؿ الصالحة ،يعني اجتهدوا في األعماؿ الصالحة قبل أف تنزؿ بكم تلك الفتن ،بادر الهرـ ،بادر

بالعمل الصال ح الهرـ أو الكبر ،يعني سابق قبل أف تصير إلى الكبر والضعف والعجز ،بادروا باألعماؿ
الصالحة فتنا ،يعني اسبقوىا ،سابقوا إلى األعماؿ قبل أف تنزؿ بكم ىذه الفتن المدلهمة  كقطع الليل

المظلم  ىذه الفتن واضح من وصفها بقولك  كقطع الليل المظلم  أنها فتن تصد وتعوؽ عن األعماؿ

الصالحة ،وتصد عن سبيل اهلل ،فتن مظلمة ،شبهها الرسوؿ بقطع الليل المظلم الشديد الظلمة السواد 

كقطع الليل المظلم .

يدخل في ذلك دعوات الباطل المختلفة من دعوات البدع ودعوات الكفر ،وكذلك الدعوات إلى الحراـ،

والدعوات إلى البدع االعتقادية والعملية ،أو الدعوات إلى الفجور والمعاصي ،فما داـ اإلنساف في وقت

العافية فينبغي لو أف يبادر باألعماؿ الصالحة قبل أف تنزؿ بو ىذه الفتن ،وىذا يتضمن الخبر عما سيكوف،

وأنها ستكوف فتنا ،فالرسوؿ يوصي أصحابو بالمبادرة باألعماؿ الصالحة قبل تلك الفتن التي إما أف تعوؽ عن

األعما ؿ الصالحة أو توجب ضبلال وانحرافا ،إما أف تعوؽ ،أقل ما يحصل أف تعوؽ ،أو يحصل منها الضبلؿ
واالنحراؼ.

بعد ما مات رسوؿ اهلل -عليو الصبلة والسبلـ -جاءت أمور بدأت الفتنة بالردة ،ردة كثير من العرب ،ىذه

فتنة ،ولكن اهلل دفعها بما وفق لو خليفة رسوؿ اهلل  وسائر الصحابة لما وفقهم لو من قتاؿ المرتدين ودحر
ىذه الفتنة العظيمة ،ىذه محنة.

ولما استقر األمر بعد ىذه المصيبة وىذه القاصمة ،استقر األمر إلى ما شاء اهلل ،ثم جاءت الفتنة التي لم

تنطفئ الفتن بعدىا ،وىي قتل عثماف  خليفة رسوؿ اهلل . 

أحاديث في الفتن والحوادث
كاف عمر أيضا كما جاء في حديث حذيفة الطويل كاف بابا ،لما سأؿ عن الفتن قاؿ :سألت عن الفتنة التي

تموج كموج البحر ،قاؿ :بينك وبينها يا أمير المؤمنين باب ،مغلق ،قاؿ :أيكسر الباب أـ يفتح؟ قاؿ :يكسر،
قاؿ :إذف ال  ،إذف ال يغلق ،بعد مقتل عمر  كانت األمور دونما كاف األمر عليو ،فأسلم العهود عهد

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر ،بعد مقتل عمر استقر األمر إلى ما شاء اهلل ،ولكن بدأت البذور ،بدأت
بذور الفتن وظهرت بقتل الخليفة الراشد البار العابد عثماف  وتتالت بعد ذلك الفتن ،واقرءوا التأريخ.

الفتن ،فتن النزاعات والحروب ،نزاعات على اإلمرة ،على السلطة ،الخروج ،ولم يزؿ ىذا األمر متواصبل،

وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوـ القيامة ،فهذه الفتن متواصلة  ،بادروا باألعماؿ الصالحة فتنا
كقطع الليل المظلم .

ىذا جانب من جوانب الفتن ،أقوؿ :إف الفتن المضلة تشمل الفتن السياسية ،والفتن العلمية االعتقادية أو

العملية ،يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ،أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ،بسبب ما يتعرض لو من الدعوات

دعى إليو.
الباطلة ،وما يُ َ

واالعتصاـ بالعمل الصالح ومبلزمة العمل الصالح ىو من أسباب العصمة من ىذه الفتن ،فمن استقاـ على

دين اهلل في أوقات السبلمة ،في أوقات السبلمة ،كاف ذلك سببا في عصمتو من تلك الفتن الطارئة العارضة،

والمعتصم من جميع الفتن ىو كتاب اهلل وسنة رسولو -عليو الصبلة والسبلـ ،-فبهما العصمة من الفتن ،من
َ

كل الفتن ،االعتصاـ بكتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل -عليو الصبلة والسبلـ  -بادروا باألعماؿ الصالحة فتنا
كقطع الليل المظلم ،يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ،ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا ،يبيع دينو بعرض من الدنيا

.

إذن من أسباب الضبلؿ واالفتتاف ىو إيثار الدنيا على اآلخرة ،يمكن مثبل دعوات اإللحاد مما تقوـ عليو
اإلغراءات ،اإلغراء بالماؿ ،فالدعوات الباطلة -سواء دعوات الكفر واإللحاد والنصرانية مثبل أو غيرىا من ملل

الكفر ومن مذاىب الكفر -أحيانا تقوـ على اإلغراء بالماؿ ،فقد يكفر اإلنساف إيثارا للدنيا ،ومن أجل الدنيا،
وىذا قد وقع ويقع قديما وحديثا  يبيع دينو بعرض من أعراض الدنيا  إما أف يبيع دينو ،يعني ينسلخ

ويقبل يرتد عن اإلسبلـ من أجل منصب ،من أجل ماؿ يُعطى إياه ويدفع إليو ،من أجل وعود ،وإما أف يتنازؿ عن
شيء من دينو ،يبيع دينو بعرض من الدنيا ،وىذا من أخطر ما يكوف ،فنسأؿ اهلل لنا ولكم الثبات .نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث ويل للعرب من شر قد اقترب
وعن البخاري عن زيهب بهت جحش -رضي اهلل عهها  -أن الهيب  خرج يوما فزعا
ػتمرا وجهى يقول :ال إلى إال اهلل ،ويل للعرب من شر قد اقًتب ،فتح اليوم من ردم يأجوج
ومأجوج مثل يذو ،وحلق بإصبعيى اإلهبام واليت تليها ،قالت :فقلت :يا رسول اهلل ،أهنلك وفيها
الصاضتون؟ قال :نعم ،إذا كثر اطتبث . 
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زينب بنت جحش أـ المؤمنين -رضي اهلل عنها -تذكر أنو -عليو الصبلة والسبلـ -دخل عليها ،أو خرج

ودخل عليها ،وفي بعض الروايات أنو استيقظ محمر الوجو وىو يبدو عليو التأثر ويقوؿ  :ال إلو إال اهلل ،ال
إلو إال اهلل ،ويل للعرب من شر قد اقترب  ويل ،ىذا تعبير عن الخطر المتوقع ،ويل للعرب من شر قد

اقترب ،لعلو أُوحي إليو أو رأى في منامو ما يدؿ على ىذا ،وفسر بقولػو  :فتح اليوـ من ردـ يأجوج

ومأجوج مثل ىذه ،وحلق بين إصبعيو السبابة والتي تليها  يعني اإلبهاـ ،فُتح :يعني الشيء اليسير،
فتح اليوـ من ردـ يأجوج ومأجوج ،وفُسر ىذا الردـ بالسد الذي أقامو ذو القرنين كما جاء القرآف ،فُتح
اليوـ من ردـ يأجوج ومأجوج مثل ىذه ،ووصفو بالفعل.
ويأجوج ومأجوج ذكرىم اهلل في القرآف:

         

 )1(   وجاء ذكرىم في قصة ذي القرنين ،يعني أمم عظيمة من البشر أشرار مفسدوف

 

                

 )2(                اآليات .وىذا يدؿ
على أف في خروجهم شرا على البشرية على الناس  ،ويل للعرب من شر قد اقترب ،فُتح اليوـ من ردـ
فتح ىذا المقدار أو حصوؿ ىذا المقدار في ردـ يأجوج ومأجوج اقترابا للشر.
يأجوج ومأجوج  جعل َ

 - 1سورة األنبياء آية .96 :
 - 2سورة الكهف آية .95-94 :
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واالقتراب وقُرب الشيء أمر نسبي ال يمكن في مثل ىذه األمور ،ال يمكن أف يقدر بمجرد العقل ،فبل ندري عن

مقدار ىذا االقتراب ،وعن موعد ىذا الشر ،موعد وقوع ىذا الشر ،وقد جاءت األحاديث كما سيأتي األحاديث

الصحيحة في خروج يأجوج ومأجوج وأنهم سيخرجوف في آخر الزماف بعد نزوؿ المسيح ،وأف المسيح والمؤمنين
يعتصموف منهم بالطور ،وأنهم يفسدوف في األرض ،ثم يهلكهم اهلل -سبحانو

وتعالى     -

 )1(        فقالت أـ المؤمنين -رضي اهلل عنها -لما رأت من الرسوؿ ما
رأت وسمعت منو ما قاؿ  :أنهلك وفينا الصالحوف؟  وإف كاف الصالحوف موجودين بيننا قػاؿ  :نعم إذا
كثر الخبث  والمراد بالخبث الخبث المعنوي ،الكفر والمعاصي والذنوب ىي الخبث.

إذا كثر الخبث ،أنواع الفجور ،الزنا ،وشرب الخمور ،وأكل الربا ،وما سوى ذلك من أنواع الشرور المعنوية العملية،

الشرور العملية ،إذا كثر الخبث ،وىذا يشهد بأف الصالحين يهلكوف مع من يهلك ،ويعم األمر ،تنزؿ العقوبات عامة،
فإف كاف ىؤالء الصالحوف قد اتقوا اهلل وقاموا بما يجب عليهم من اإلنكار أو كانوا عاجزين ،أما من كاف قادرا على األمر

بالمعروؼ والنهي عن المنكر ولم يقم بو فبل يصدؽ عليو اسم الصبلح؛ ألنو عاص من جملة العصاة.

لكن الصالحوف إما أف يكونوا قائمين بما يقدروف عليو من األمر بالمعروؼ ومقاومة الخبث ،وإما أف يكونوا عاجزين،

إما أف يكونوا قائمين بما يجب عليهم ولكن لم يستجب لهم ،أو يكونوا عاجزين ،فتنزؿ العقوبات عامة ،فيهلك الصالح
والطالح ،ويبعث الناس على نياتهم كما ورد في مثل ىذا المعنى في الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بأولهم وآخرىم

وفيهم من ليس منهم ،فلما سئل الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -قػاؿ  :يخسف بأولهم وآخرىم ثم يبعثوف على
نياتهم  فقد تأتي العقوبة عامة ويهلك فيها ما شاء اهلل من الصالحين ،ويكوف فيها تمحيص لهم ورفع لدرجاتهم.

أرأيتم ما وقع في غزوة أحد؟ ىل كانت بمعصية جميعهم؟ ىل كل من أصيب يعني كاف عاصيا؟ ال ،أصيب

الكثير من المسلمين ،لكن كاف السبب معصية البعض ،فحصل االبتبلء ،وحصلت الحكم التي أرادىا اهلل
سبحانو وتعالى

              

 - 1سورة األنبياء آية .96 :

أحاديث في الفتن والحوادث
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 )1(            ونكتفي اليوـ بهذا القدر،
وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبيو.

س :أحسن اهلل إليك ،وىذا سائل يقوؿ :لماذا خص النبي 

بقولو :ويل للعرب دوف غيرىم من

المسلمين؟

ج :ال إلو إال اهلل ،ذكر أىل الشرح راجع الفتح في ىذا قالوا :ألف معظم المسلمين في ذلك اليوـ كانوا

العرب ،فجاء التخويف يعني أضيف الخوؼ إليهم ،الخوؼ عليهم؛ ألف معظم المسلمين في حياة الرسوؿ

وبعد حياة الرسوؿ إلى أف فتحت الفتوح في سائر األقطار كاف معظم المسلمين من العرب ،نعم ىذا ىو ما
قالو بعض الشراح ،واهلل أعلم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :فضيلة الشيخ في قوؿ النبي   :ما من زماف إال والذي بعده شر منو

.

ج :ىذا سيأتي.نعم

س :أحسن اهلل إليك ،ىذاف سؤاالف حوؿ موضوع التفجيرات وما مر بالمسلمين فيقوؿ :ىل ىذا من

الفتن؟ وما نصيحتكم للشباب ،وجزاكم اهلل خيرا؟

ج :نعم ،ىذه التفجيرات من الفتن ،ولهذا ماذا حصل بسببها؟ حصل الهرج والمرج ،والقيل والقاؿ،

واالضطراب في الكبلـ ،وفي األحكاـ ،وفي األقواؿ ،وفي التصرفات ،ىي فتن ،يعني من الناس من يقوؿ:

ىذا من الجهاد في سبيل اهلل ،ومنهم من يقوؿ :إف ىؤالء مجرموف ،وربما أفضى ببعض الناس إلى الغلو إلى

أف يكفرىم أو يقنطهم من رحمة اهلل ،ىي نعم من الفتن ،واهلل المستعاف ،وىذا أمر بيّن.
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو .
بارؾ اهلل فيكم  ،وفق اهلل الجميع .

 - 1سورة آل عمران آية .141-141 :
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حديث إني ألرى مواقع الفتن خبلؿ بيوتكم

وظتسلم عن أسامة   :أن الهيب  أشرف على أطم من آطام اظتديهة مث قال :يل
ترون ما أرى؟ إين ألرى مواقع الفنت خالل بيوتكم كمواقع القطر . 
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الحمد هلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى بهداه.
ولمسلم عن أسامة بن زيد -رضي اهلل عنهػما  -أف النبي  أشرؼ على أطم من آطاـ المدينة  أشرؼ
بمعنى صعد على أطم ،أو أشرؼ وىو على أطم من آطاـ المدينة ،واألطم :ىو البناء العالي ،فُسر بالحصن ،يعني

الحصن من حصوف المدينة ،ومن شأف الحصن أف يكوف عاليا ،فالرسوؿ أشرؼ على المدينة من ذلك الحصن فقاؿ:

 ىل تروف ما أرى؟ إني ألرى مواقع الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر  اهلل أعلم كيف رآىا ،ال بد أف اهلل أطلعو
على ما سيكوف من تلك الفتن ،لكن كيف رآىا؟ رآىا ممثلة؟ أو رآىا يعني بقلبو لما أطلعو اهلل عليو فكأنها رأي عين،
إني ألرى الفتن بين بيوتكم ،كثيرا ما تطلق الفتن في األحاديث على القتاؿ ،على قتاؿ الظالم ،وعلى قتاؿ الملتبس

الذي لم تتميز وتتحقق شريعتو ،تطلق الفتن على الهرج الذي ىو القتل  إني ألرى الفتن بين بيوتكم ،مواقع الفتن

بين بيوتكم كمواقع القطر . 

وحملو العلماء -يعني باجتهاد ،واهلل أعلم بحقيقة ذلك -حملوه على ما جرى عند يعني ما جرى في خبلفة

عثماف في آخر األمر ،عندما ثار عليو المفسدوف والمغرضوف والمنافقوف ،ثاروا عليو وتحججوا ،وادعوا عليو دعاوى،

وأحاطوا بو ،وتجمعوا في المدينة ،وحاصروه في داره 

حتى قتلوه ،فلما قتلوا الخليفة أصبحت المدينة تموج

بأولئك األوباش واألشرار ،تموج ،فهذه ىي كبرى وأولى الفتن التي جرت في المدينة ،وكفى بها مصيبة ،مصيبة

عظمى على اإلسبلـ والمسلمين.

وكذلك ما جرى في المدينة من وقعة الحرة عندما غزاىا الجيش في خبلفة يزيد بن معاوية  فاستبيحت،

وارتكبت فيها العظائم من القتل والنهب والسلب ،فلعل ىذا من ىذا ،وال نقطع بشيء ،يعني ىذا يقاؿ على أساس
أنو مما يحتمل أف يكوف ىو مما يدخل في مقصود الػرسوؿ   إني ألرى الفتن مواقع الفتن بين بيوتكم كمواقع
القطر  قاؿ العلماء :كمواقع القطر يعني من حيث العموـ ،المطر إذا نزؿ على حي أو نزؿ على بلد تجده يصير
عاما يشمل المنطقة التي عليها مثل السحاب ،واهلل أعلم  ،كمواقع القطر  قالوا :في العموـ.

ويؤخذ من ىذا أنو علم من أعبلـ النبوة -عليو الصبلة والسبلـ ، -فهو بهذا يخبر عما سيكوف ،وقد كاف كما

أخبر  . نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث إف الفتنة تجيء من ىاىنا

وظتسلم  عن سامل بن عبد اهلل أنى قال :يا أيل العراق ،ما أسألكم الصغرية! وما
أركبكم الكبرية! شتعت أيب عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عههما -يقول :شتعت رسول اهلل 
يقول :إن الفتهة جتيء من يايها -وأومأ بيدو ؿتو اظتشرق من حيث يطلع قرن الشيطان-
وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض ،وإمنا قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ ،فقال اهلل

لى .  )1(          
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ال إلو إال اهلل ،سالم بن عبد اهلل أحد الفقهاء ،سالم بن عبد اهلل بن عمر يقػوؿ لبعض أىل العراؽ  :ما

أسألكم عن الصغيرة وما أركبكم  ما أسألكم الصغيرة يعني :ما أسألكم عن الصغيرة ،تسألوف عن الصغائر

ودقائق المسائل ،والمسائل السهلة ،وأنتم ترتكبوف الكبائر العظائم ،ما أسألكم الصغيرة! وما أركبكم الكبيرة!
"ما" ىي التعجبية ،و"أسأؿ" فعل التعجب يكوف مفتوحا  ما أسألكم الصغيرة! وأركبكم للكبيرة! . 

سمعت أبي عبد اهلل بن عمر عن النبي  يقوؿ  :الفتنة من ىاىنا ،وأشار بيده إلى المشرؽ من حيث
يطلع قرف الشيطاف  ...تأكيد ،من حيث يطلع قرف الشيطاف ،تأكيد لقولو :من ىاىنا ،وأشار بيده إلى
المشرؽ ،يعني من حيث تطلع الشمس ،والشمس ثبت في الحديث اآلخر أنها تطلع بين قرني الشيطاف ،ىذا

أقرب ما يفسر بو ىذا الحديث فيما يظهر ،تطلع بين قرني الشيطاف وحينئذ يسجد لها الكفار.

يريد سالم إنكم يا أىل العراؽ مصدر الشر ومصدر الفتن ،وكذا أخبر الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -أف

الفتنة تكوف من ىاىنا ،وأشار بيده إلى المشرؽ ،مشرؽ المدينة ،والعراؽ شرؽ المدينة من حيث يطلع قرف
الشيطاف ،وقد وقع األمر كما دؿ عليو خبر الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -؛ إذ ظهر أكثر الفتن من جهة
العراؽ ،الفتن السياسية ،الحربية ،بالقتاؿ ،باالقتتاؿ ،والفتن العلمية المعنوية ،وذلك بما ظهر من أنواع البدع،

فبدعة القدر ظهرت في العراؽ بالبصرة ،وكذلك فتنة الرفض بالكوفة في عهد علي  وكذلك الخوارج ،كل

ىذه الفتن ظهرت ىناؾ ،ولم يزؿ األم ر ىذا المشرؽ منشأ ومصدر يعني ألنواع الفتن ،الفتن االعتقادية،
والفتن الحربية السياسية.
 - 1سورة طه آية .41 :
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وىذا أمر بين يدركو المتأمل للتأريخ ،فاقرءوا التأريخ تجدوف ىذا األمر عيانا مطابقا لما أخبر بو -عليو

الصبلة والسبلـ ، -وىذا ال ينفي وجود وظهور فتن في المغرب كما في ىذه األعصار ،ال ينفي ،لكن
المشرؽ ىو األصل في ىذا ،وىو الذي ظهرت فيو الفتن في صدر اإلسبلـ وفي القروف األولى في القروف

المفضلة ،فقوؿ الرسوؿ ال يقتضي الحصر أف الفتنة ال تكوف إال من ىاىنا ،لكن لهذا الوجو ولهذه الجهة

تميز ،وال يختص ىذا بالعراؽ ،بالعراؽ وما وراء العراؽ أيضا ،لكن العراؽ ىو الذي كانت فيو الخبلفة من

عهد علي  كانت فيو الخبلفة فظهرت فيو الفتن ،ظهرت كما قلت ،حصل ما حصل من ظهور البدع
االعتقادية ،كالقدر ،والرفض ،وبدعة الحرورية .نعم أعد الحديث الجزء األخير.

 عن سالم بن عبد اهلل قاؿ :يا أىل العراؽ ،ما أسألكم الصغيرة! وما أركبكم الكبيرة! سمعت أبي

عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما -يقوؿ :سمعت رسوؿ اهلل عليو وسلم يقوؿ :إف الفتنة تج يء من
ىاىنا ،وأومأ بيده نحو المشرؽ من حيث يطلع قرف الشيطاف ،وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض ،وإنما

درج ىذا الذي ،وأنتم يضرب
قتل موسى الذي قتل من آؿ فرعوف  - وأنتم من ىذا فيما يظهر أنو ُم َ
بعضكم رقاب بعض ،الذي يظهر لي أف ىذا مدرج من كبلـ سالم .نعم يقوؿ :وأنتم يضرب بعضكم
رقاب بعض إيش بعده؟   -وإنما قتل موسى الذي قتل من آؿ فرعوف خطأ ،فقاؿ اهلل لو:

     

. )1(                
يقػوؿ موسى -عليو السبلـ -قتل القبطي من شيعة فرعوف ،قتلو خطأ واعتذر إلى ربو قػاؿ

  

 )2(             وقاؿ اهلل في اآلية األخرى
       

()3

الفتنة -كما تقدـ -أنها االبتبلء ،وتطلق على ٍ
معاف منها

االقتتاؿ والحروب ،ومنها الضبلالت والشبهات كما تقدـ.
 - 1سورة طه آية .41 :
 - 2سورة القصص آية .16 :
 - 3سورة طه آية .41 :
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 فاهلل ابتلى موسى بأف بعدما حصل منو ما حصل،) فيها معنى االبتبلء1(      :وقولو تعالى
           

وقتل النفس تآمر عليو المؤل

) فهذا مما يدخل في ىذا2(              
. نعم. واهلل أعلم،الفتوف

.41 :  سورة طه آية- 1
.21 :  سورة القصص آية- 2

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث العبادة في الهرج كهجرة إلي

ولـى عن معقل بن يسار عن الهيب  أنى قـال  :العبادة يف اعترج كهجرة إيل .
ػػػػػػػػػػػػػػػ
إلي  الهرج:
يقوؿ :عن معقل بن يسار  أف النبي  قاؿ  :العبادة في الهرج كهجرة ّ
جاء في تفسيره كما سيأتي بأنو القتل ،يعني العبادة في وقت الفتن ،فتن الحروب ،فتن القتاؿ،
الحروب العمياء التي تكوف بين المسلمين على غير بصيرة إما لشبهات وتأويبلت ،أـ لنزاعات على

الدنيا ،كالحروب التي تكوف نزاعات على السلطة ،النزاعات التي تكوف بين طبلب السلطاف ،طبلب
السلطة ،فإذا غلبت ىذه الفتن على الناس فينبغي للعبد أف يعتزؿ ىذه الفرؽ ويقبل على عبادة ربو

مؤديا لفرائضو وقائما بأنواع العبادة ،وليس المقصود فقط أنو يعتزؿ ويعبد ربو بنوع من العبادة بصبلة

وصياـ وتبلوة ،العبا دة أوسع من ىذا المفهوـ ،يقوـ بالعبودية هلل بأنواعها ،يؤدي الواجبات ،يؤدي

الج مع والجماعات ،يأمر بالمعروؼ ،ينهى عن المنكر إذا استطاع ،إذا
فرائض اهلل ،يحافظ على ُ
إلي .
استطاع يأمر بالمعروؼ وينهى عن المنكر ،فهذا القائم بعبودية اهلل يقوؿ فيو الرسوؿ كهجرة ّ
 العبادة في الهرج كهجرة إلي  الهجرة إلى الرسوؿ لها شأف عظيم ،اهلل قرف الهجرة بالجهاد في

سبيلو في آيات كثيرة         :

()1

ففي حاؿ الفتن

الحربية وغيرىا ،لكن الهرج ىو المراد بو القتل  ،القتل  ،فعلى اإلنساف أال ينساؽ مع األىواء ،وال ينخرط في

آمرا
فريق من ىذه الفرؽ ،بل عليو أف يقوـ بالعبودية هلل ،ويعبد ربو مؤديا للفرائض ،قائما بالواجباتً ،
بالمعروؼ ،ناىيًا عن المنكر ،فبل ينساؽ مع األىواء ،بل عليو أف يعتصم بكتاب اهلل وسنة رسولو -عليو

الصبلة والسبلـ -ويحكمهما على نفسو وعلى غيره .نعم.

 - 1سورة األنفال آية .72 :

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث إذا فتحت عليكم فارس والروـ أي قوـ أنتم

وظتسلم عن ابن عمرو -رضي اهلل عههما -أن رسول  قال  :إذا فتحت عليكم
فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرزتن بن عوف :نكون كما أمر اهلل ،فقال الهيب  أو
غري ذلك ،تت هافسون ،مث تتحاسدون ،مث تتدابرون ،مث تتباغضون أو ؿتو ذلك ،مث تهطلقون يف
مساكن اظتهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض . 
ػػػػػػػػػػػػػػػ

اهلل المستعاف ،ال إلو إال اهلل.
الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -يقوؿ :كيف بكم إذا فتحت عليكم فارس والروـ؟ ىذا فيو الخبر بأنهم

سيفتحوف فارس والروـ ،وقد حصل ،ففتح المسلموف ببلد فارس والروـ ،وأطاحوا بدولتي الفرس والروـ،

أطاحوا بهما وأزالوىما ،وغنموا أمواؿ الدولتين ،كسرى وقيصر ،األحمر واألبيض ،وأنفقهما الصحابة في سبيل

اهلل ،فوقع األمر كما أخبر فتحت.

لكن كيف الحاؿ ب عد ذلك؟ ىل استمر األمر على ما كاف عليو العهد األوؿ من الجهاد في سبيل

اهلل ،واإلنفاؽ في سبيل اهلل ،وإنفاؽ ما يغنمونو كذلك ووضعو في مواضعو؟ ال .حدثت أمور ،وتغير
الناس.

قاؿ عبد الرحمن بن عوؼ الصحابي الجليل المفضل ،أحد العشرة المبشرين بالجنة ،قاؿ :نكوف

كما أم ر اهلل ،أي نطيع ربنا ،ونجاىد في سبيلو ،ونأمر بالمعروؼ ،ونكوف كما أمر اهلل ،فقاؿ :أو غير
ذلك ،ثم ذكر -عليو الصبلة والسبلـ -أف األمر ال يكوف ،أمر الناس ال يكوف كما ظن عبد الرحمن ،ال
يكوف الناس على االستقامة التي أمر اهلل بها العباد ،ال  ،تتغير األحواؿ ،يتناف سوف في الدنيا ،إذا فتحت
فارس والروـ ،وغنم الناس األمواؿ ،وأثروا بسبب ذلك حصلت النزاعات والخبلفات ،حصل االقتتاؿ

والتقاطع والتدابر ،وىذا قد حصل ،وىذا كلو ما حصل ،إنما حصل بعد الفتنة الكبرى ،بعد مقتل

عثماف ،أما قبل فكانت األمور على السبلمة.

وأزىى العهود -كما تقدـ -عهد الخليفتين الراشدين أبو بكر وعمر ،وكذلك صدر خبلفة عثماف ،كانت األمور

على أحسن ما يكوف ،ثم لما بدأت بذور الشر بذور الفتنة ،وانتهت بقتل عثماف ،حصل ما أخبر بو الرسوؿ -عليو

الصبلة والسبلـ -من التقاطع والتدابر واالقتتاؿ ،وحصل ما حصل من القتل في المدينة كما تقدـ ،وىذا كلو
من أعبلـ نبوتو -عليو الصبلة والسبلـ.-

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................ػ ػ
ػػػػػػػػػػػػػ

والرسوؿ يخبر بهذا على وجو الذـ لو والتحذير منو ،ومعلوـ ىذا ال يحصل من الكل ،لكن ىذا إخبار عن
أف ىذا سيقع ،وأنو واقع ،وال يلزـ أف يكوف ىذا من الجديد ،فوقعت الفتن ،ودخل فيها َمن دخل ِمن أصناؼ
الناس ،وعصم اهلل منها َمن عصم ،ممن أكرمو اهلل بذلك ،سواء بهذه الفتن التي حدثت في خبلفة علي 
كما وقعة الجمل وصفين ،أو ما وقع ق بل ذلك مما أدى إلى قتل عثماف ،أو حدث بعد ذلك من الفتن

والحروب والنزاعات على اإلمرة ،نعم ،أعد الحديث.
ولمسلم عن ابن عمرو أف النبي  قاؿ  :إذا فتحت عليكم فارس والروـ أي قوـ أنتم؟ .
أي قوـ أنتم؟ يعني ما حالكم من حيث الصبلح واالستقامة أو ضدىما .نعم.


قاؿ عبد الرحمن بن عوؼ :نكوف كما أمر اهلل ،فقاؿ النبي 

أو غير ذلك ،تتنافسوف ثم

تتحاسدوف ،ثم تتدابروف ،ثم تتباغضوف أو نحن ذلك ،ثم تنطلقوف في مساكن المهاجرين ،فتجعلوف

بعضهم على رقاب بعض  نعم ،بعده .

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث ما الفقر أخشى عليكم

ولى عن عمرو بن عوف  أن الهيب  بعث أبا عبيدة إىل البحرين فأتى جبزيتها ،وكان
رسول اهلل  صاحل أيل البحرين وأمر عليهم العالء بن اضتضرمي ،فقدم أبو عبيدة مبال من
البحرين ،فسمعت األنصار بقدوم أيب عبيدة ،فوافوا صالة الفجر مع رسول اهلل  فلما صلى
رسول اهلل  انصرف ،فتعرضوا لى ،فتبسم رسول اهلل  حني رآيم مث قال :أظهكم شتعتم أبا
عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا :أجل يا رسول اهلل ،قال :فأبشروا وأملوا ما يسركم ،فواهلل
ما الفقر أخشى عليكم ،ولكن أخشى عليكم أن تـبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من
كان قبلكم ،فتهافسوا فيها كما تهافسويا ،فتهلككم كما أيلكتهم  ويف رواية :فتلهيكم
كما أعتتهم .
ػػػػػػػػػػػػػػػ

عن عمرو بن عوؼ  أف النبي  بعث أبا عبيدة بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة إلى البحرين ليأخذ منهم الجزية ،أو
ليقبض جزيتهم ،وكاف الرسوؿ  قد أمر على البحرين العبلء بن الحضرمي ،فجاء أبو عبيدة بما جاء بو من الماؿ من جزية آؿ البحرين،
فسمع بذلك من سمع من األنصار ،فوافوا صبلة الفجر مع النبي  حضروا صبلة الفجر ،يصلوف ،يرجوف أف ينالوا نصيبا من ىذا
الماؿ الذي جاء بو أبو عبيدة ،فلما صلى الرسوؿ  وانصرؼ تعرضوا لو ،وقفوا في الطريق  وقفوا في طريقو ،أو جاءوا قريبا منو،
تعرضوا لو ،فقاؿ  :لعلكم سمعتم أف أبا عبيدة جاء بشيء من البحرين؟ فقالوا :أجل  صراحة ،ما قالوا جئنا نسلم ويكتفوف ،ال ،
قالوا أجل نعم بجد وصدؽ ،أجل جئنا ألجل ىذا  فقاؿ -عليو الصبلة والسبلـ  -أبشروا وأملوا  ىذه الكلمة ىذه أثلجت
صدورىم ،قابلهم بالبشرى ولم يكفهر في وجهوىم ،يقوؿ أنتم طبلب دنيا ،أنتم جئتم من أجل الدنيا ،اإلنساف مجبوؿ على محبة الدنيا،

حب الدنيا جبلة ،جبلة في اإلنساف أنو يحب الماؿ ،يحب مصالحو ،وليس العيب فيكوف اإلنساف يحب منافع الدنيا وشهوات الدنيا،

العيب والذنب فيمن ينحرؼ في ىذا الحب ويحملو حبو للدنيا على ما حرـ اهلل؛ منعا لواجب أو أخذا لحراـ.

أما طلب الماؿ من حلو فليس ىذا بعيب ،أبشروا وأملوا ما يسركم ،ثم وجههم التوجيو الصالح الذي يجب

أف يستقر في نفوسهم ،وىو توجيو لهم ولؤلمة كلها ،ثم قاؿ  :فواهلل ما الفقر أخشى عليكم  الفقر

مفعوؿ بو منصوب مقدـ  فواهلل ما أخشى الفقر عليكم   فواهلل ما الفقر أخشى عليكم  ال
أخاؼ عليكم من
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الفقر الذي ىو قلة ذات اليد ،فهذا أمره أسهل ،إنما الخطر في الغنى ،في الماؿ ،في البسط ،وإنما أخشى
أف تبسط عليكم الدنيا ،تُػ ْب َسط ،وتعطوف من متعها ،من األمواؿ ،من الذىب والفضة وأنواع الماؿ  وإنما
أخشى أف تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كاف قبلكم ،فتنافسوىا أو فتنافسوا فيها كما تنافس فيها

من كاف قبلكم  تنافسوا .

التنافس يعني التغالب على الشيء ،والتسابق إلى الشيء ،فتنافسوا فيها ،تتسابقوف إلى نيلها ،وإلى الظفر

بأكبر قػدر ،تنافسوا فيها كما تنافس فيها من كاف قبلكم ،والتنافس على الدنيا التسابق عليها مذموـ ،إنما التنافس
المحمود ىو ما قػاؿ اهلل فيو       

()1

   

 )2(   أما الدنيا فبل ينبغي أف تكوف موضع تنافس وتسابق.
ومن التنافس على الدنيا التكاثر ،أف كل واحد يريد أف يكوف أكثر من اآلخر في الدنيا ،التطاوؿ في
البنياف ،يتطاولوف ،كل واحد يريد أف يكوف قصره أطوؿ وحظوظو من ىذه الدنيا أعظم وأكثر  وإنما أخشى
أف تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم ،فتنافسوىا كما تنافسوىا ،فتهلككم كما أىلكتهم ،أو

فتلهيكم كما ألهتهم  واإللهاء يؤدي إلى الهبلؾ.

                 

 )4(          )3(   فحظوظ الدنيا إذا ألهت عن ذكر
اهلل ،وعن القياـ بما أوجب اهلل ،كانت وباال ،وكانت سببا للهلكة ،كانت سببا للهبلؾ.

فتهلككم بسبب التنافس ،التنافس يتضمن اإليثار ،إيثار الدنيا على اآلخرة يؤدي إلى إيثار الدنيا على

اآلخرة ،وىذا يتضمن طلب الماؿ أو غيره من حظوظ الدنيا من غير حلو ،ويؤدي إلى الشح وإلى البخل بما
 - 1سورة المطففين آية .26 :
 - 2سورة الصافات آية .61 :
 - 3سورة المنافقون آية .9 :
 - 4سورة التكاثر آية .2-1 :
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أوجب اهلل ،ولهذا أثنى اهلل على أولئك الرجاؿ  )1(           مدحهم بأنها ال تلهيهم ،إذف ىم
يتجروف أـ ال يتجروف ؟ يتجروف؟ نعم ،يتجروف ويكتسبوف ويسعوف           

 )2( فتجد -يعني -في نفس ىذه اآليات من سورة الجمعة نهاىم عما يلهيهم  )3(     نهاىم أف يلهوا بالبيع عن
الصبلة ،وبعد الصبلة أذف لهم بطلب الفضل            

 )4(   وىذا إذف بعد الحظر يقتضي اإلباحةكقولو تعالى.)5(       :
ويشهد لهذا الحديث قولو تعالى              :
()6

()6

أي :بنصيبهم               

.)7(         
فالرسوؿ  في ىذا الحديث بشرىم ،وحذرىم من خطر الدنيا وبسط الدنيا ،فبل ينبغي لئلنساف أف يفرح

بها ،اللهم إال الفرح الطبيعي ،فهذا أمر جبلي في اإلنساف ،فإذا كاف اإلنساف مجبوال على حب الماؿ فبل بد

أف يفرح بما يحصل لو ،لكن فرحا طبيعيا محدودا ال يخرجو إلى األشر والبطر واالغترار ،كفرح قاروف المغرور

بما

 - 1سورة النور آية .37 :
 - 2سورة الجمعة آية .11 :
 - 3سورة الجمعة آية .9 :
 - 4سورة الجمعة آية .11 :
 - 5سورة المائدة آية .2 :
 - 6سورة التوبة آية .69 :
 - 7سورة التوبة آية .69 :

أحاديث في الفتن والحوادث
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أوتي من الثراء                   

()1

ىذا من المنافسة ،نفسوا عليو وغبطوه على ىذا الحظ العظيم          
                   

.)2(     
المقصود أف بسط الدنيا ىو من الفتن ،ىذا ىو الشاىد ،بسط الدنيا ىو من الفتن التي يُبتلَى بها الناس ،والفقر أيضا ىو ابتبلء،

الق ْدر والتضييق في المعيشة في الفقر ،االبتبلء بالثراء والغنى والبسط في حظوظ الدنيا ىو الخطر.
لكن فتنة البسط أخطر من فتنة َ
قاؿ بعض السلف :ابتلينا بالضراء فصبرنا ،وابتلينا بالسراء فلم نصبر.

واقرءوا التاريخ تجدوف األمر عيانا ،واقرءوا الواقع تجدونوكذلك ،فبسط الدنيا ىو ابتبلء وفتنة عظمى ،ويفضيكذلك إلى الفتن

التي أشار إليها الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ-كما في الحديث المتقدـ  كيف بكم إذا فتحت عليكم فارس والروـ 

ىذا ما ذكره الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -أثرا بفتح فارس والروـ ،ففتح فارس والروـ أدى إلى البسط ،إلى بسط الدنيا،

وبسط الدنيا أدى إلى التنافس ،والتنافس أدى إلى التدابر والتقاطع والتباغض والتقاتل ىكذا ،يعني الحديث المتقدـ يفسر لنا

ىذا الحديث ،ويعطينا صورة مما أشار إليو الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -بقولو  :وإنما أخشى أف تبسط عليكم الدنيا

فنافسوىاكما تنافسوىا فتهلككمكما أىلكتهم .

ولعلنا نكتفي بهذا القدر اليوـ ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل على محمد وعلى آلو وصحبو وسلم.

س :أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ ،ىذا يقوؿ في حديث نجد يطلع منها قرف الشيطاف يقوؿ :إف بعضهم يقوؿ :إنو الشيخ

محمد بن عبد الوىاب ،فما ردكم على ىؤالء ؟

ج :ىذا قد أجيب عنو بأف ىذا الموقع اسمو اليمامة ،وليس ىو بنجد ،اسمو اليمامة ،ىذا ىو المعروؼ ،لكن تسميتو بنجد

يظهر أنو إطبلؽ متأخر ،واهلل أعلم ،نعم.

 - 1سورة القصص آية .79 :
 - 2سورة القصص آية .81-79 :

أحاديث في الفتن والحوادث
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فهم
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ في حديث معقل بن يسار  :العبادة في الهرجكهجرة إلى رسوؿ اهلل   ىل يُ َ

منو أنو ينبغي للمسلم في الفتن أف يكوف في عزلة ؟

ج :ىذا أنا ذكرت ىذا المعنى ،قلت :إنو ليس المراد أنو ينطوي ويدخل في خلوة أو في بيتو ويتعبد ،اللهم إال أف يكوف

ممن ال يقدر على شيء من الخير واإلصبلح واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر والدعوة إلى اهلل ،ىذه ىنا مثل ما جاء
 يوشك أف يكوف خير ماؿ الرجل غنيمة يتتبع بها شعف الجباؿ يفر بدينو من الفتن  نعم ،وىذا يختلف باختبلؼ
الناس واختبلؼ درجات وأحواؿ الفتن ،تختلف األمور ،الذين اعتزلوا الفتنة في عهد علي  لم يكونوا منعزلين في بيوتهم،

بلكانوا قائمين بما أوجب اهلل عليهم من شرائع اإلسبلـ المختلفة والمتنوعة ،القاصرة والمتعدية ،نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :كيف نجمع بين األحاديث اآلمرة باالعتزاؿ وبين أمر اهلل لنا باإلصبلح بين الطائفتين

المتقاتلتين؟

ج :سبحاف اهلل! االعتزاؿ ترؾ الدخوؿ في الصراع ،وإذا لم تدخل في الصراع بمعنى أنك ما تسع في الصلح ،ىذا

منصوص في القرآف  )1(          إذف اآلية فيها كم طائفة يا إخواف؟ فيها
ثبلث :طائفتاف مقتتلتاف ،والطائفة الثالثة المأمورة باإلصبلح ،إذف ىم ثبلث صاروا ،إذف الدخوؿ في اإلصبلح ال يستلزـ
اعتزاؿ الصراع والقتاؿ واالقتتاؿ ،ال يستلزـ ترؾ اإلصبلح ،وىذا دؿ عليو القرآفكما ىو واضح في ىذه اآليات.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل العزلة مشروعة في وقتنا الحاضر لكثرة الفتن؟ وىل ىناؾ فرؽ بين العالم وغير العالم،

وبماذا نفسر عزلة الصحابي أبي ذر رضي اهلل تعالى عنو ؟

ج :أقوؿ :إف األمور تختلف باختبلؼ الناس ،وباختبلؼ المواقع ،والعزلة درجات ،ىناؾ فيو عزلة تامة تقتضي التفرد

واالنفراد مثلما ذُكر في الحديث ،إذا إنساف أصبح ما لو دور كما يقاؿ ،ما لو أثر في وجوده في المجتمع ،ويخشى على

نفسو أف يُجر إلى شر ،إلى أف يتورط ،فيفر بدينو وينعزؿ.

وفيو اعتزاؿ نسبي ،أنتم اآلف عند كل واحد منكم قدر من العزلة؛ ألنكم ال تختلطوف بكل أحد ،أنتم يعني تهجروف كثيرا

من المجامع واالجتماعات والمجالس والمواقع تجنبا للشر وأىلو.

 - 1سورة الحجرات آية .9 :

أحاديث في الفتن والحوادث
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فالعزلة على مراتب ،وتختلف باختبلؼ أحواؿ الناس ،من الناس من يكوف عنده قدرة علمية وقدرة

شخصية وبيانية ،ويستطيع أف يصارع الباطل ،ويقاوـ الباطل ويؤثر ،وآخر دوف ذلك.

أما ما ذُكر في السؤاؿ عن عزلة أبي ذر فأبو ذر نصحو عثماف  أف يكوف في الربذة ويبعد؛ ألنو عنده

بعض اآلراء ال تي ىي اجتهادية لو تخصو ،ويريد أف يحمل عليها الناس ،يريد للناس إنك ال تتموؿ ،ال تبق شيئا
من الماؿ ،أنفق ما عندؾ ،يذكر للناس أحاديث األمر باإلنفاؽ ،وأف التجار ىم الفجار إال من قاؿ ىكذا

وىكذا وىكذا ،فصار يعني بقاؤه في المدينة ال يستطيع ىو بالتزامو بهذا الرأي االجتهادي ،وعدـ صبره على

السكوت ،لو سكت وجاء في المدينة سكت ،يعني رأيو اختص بو وسكت ،لكن كونو يأتي ويتكلم مع الناس
ويجهر بهذا ،فهذا اجتهاد ،وىذا رأي الخليفة الراشد عثماف  نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل البحرين الذي ذكر في الحديث ىي الموجودة اآلف ؟

ج :ما أدري ،يظهر أف اسم البحرين أوسع من البحرين اآلف ،تطلق على المنطقة نفسها اسمها البحرين ،نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل يجوز الخوض فيما شجر بين الصحابة والقراءة فيو؟

ج :ال ،ما ينبغي القراءة فيو إال لغرض شرعي ،أما قراءتها قراءة عامة على الناس كما صنع أحد المعنيين

بالتأريخ ،ووضعو في أشرطة وتروج ،يستمع إليها أصناؼ الناس من مختلف الطبقات من الرجاؿ والنساء،
والعواـ والجهاؿ ،والصغار والكبار ،ىذا غلط منكر ،نعم.

أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على محمد وعلى آلو وصحبو وسلم.

نفعنا اهلل وإياكم ،والسبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو .

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجاؿ من النساء
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اضتمد هلل رب العاظتني ،والصالة والسالم على نبيها ػتمد وعلى آلى وصحبى أرتعني.
قال -رزتى اهلل تعاىل :-وعتما عن أسامة بن زيد قال :قال رسول اهلل   :ما تركت
بعدي فتهة أضر على الرجال من الهساء . 
ػػػػػػػػػػػػػػػ

الحمد هلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو.
يقوؿ :ولهما -للبخاري ومسلم -عن أسامة بن زيد -رضي اهلل تعالى عنهما -أف النبي  قاؿ  :ما
تركت بعدي فتنة أضر  أو ىي أضر  على الرجاؿ من النساء  في ىذا داللة على أف أعظم فتنة

يبتلى بها الرجاؿ ىي فتنة النساء ،يعني أنها أعظم فتنة من الفتن التي يبتلى بها الناس من بعد وفاة النبي 

وفتنة النساء تتعلق بالرجاؿ ،ولهذا قاؿ :أضر على الرجاؿ من النساء ،فالرجاؿ مبتلوف إذف بالنساء؛ وذلك لما

جعلو فيهم من محبة متعة النساء والمتعة بالنساء.

يشهد لهذا الحديث قولو -سبحانو وتعالى )1(         :-فذكر ىذه
المحبوبات المزينة للنفوس ،وصدرىا بالنساء

     

 )2(  قدمها على

شهوة البنين ،وشهوة الذىب والفضة والقناطير المقنطرة ،والمتع األخرى من األنعاـ والحرث ،والمظاىر واألبهة،
وإنما يكوف ضرر ىذه الفتنة لمن انساؽ مع ىواه وطبعو.
النساء ىن شقائق الرجاؿ ،وىن مخلوقات لحكمة -كما أخبر اهلل -السكن
         

األولى

()3

      

ومنذ خلق اهلل آدـ خلق زوجو ،النفس

                

 - 1سورة آل عمران آية .14 :
 - 2سورة آل عمران آية .14 :
 - 3سورة الروم آية .21 :

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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()1

فالمرأة سكن للرجل ،المرأة جعلها اهلل سكنا ،وذلك بما شرع ،وإنما تكوف المرأة سكنا

للرجل بما شرع من النكاح ،لكن إنما يأتي الضرر للرجاؿ من النساء من أحد طريقين ،أعظمهما طلب المتعة

بهن على غير الوجو المشروع ،طلب المتعة بالنساء يعني بما حرـ اهلل من الزنا بدرجاتو ،الزنا الفاحشة

الكبرى ،وكذلك دواع يها من النظر واللمس والمشي كما في الحديث ،العين تزني وزناىا النظر ،واليد تزني

وزناىا البطش ،والرجل تزني وزناىا المشي ،والقلب يهوى ويتمنى ،والفرج يصدؽ ذلك أو يكذبو ،فيأتي

الضرر منها.

وىذا ىو أعظم الطريقين لحصوؿ الضرر للرجاؿ من النساء كما يشهد بو الواقع ،وىذا الطريق ىو الذي

يستغلو الكفار والمنافقوف والشهوانيوف ،يستغلوف المرأة بترويج فتنتها ،وتنويع التمتع بها ،وتنويع طرؽ التمتع

بها بارتكاب الفاحشة الكبرى ،الزنا ،وبالوسائل المقربة إليو.

ىذه الطرؽ المقربة من الفاحشة ،المؤدية إلى الفاحشة ،فاحشة الزنا
    

()2

      

ىذه الطرؽ منها تبرج النساء ،وىذا إنما تفعلو الجاىبلت والفاسقات ،تبرج

النساء من أعظم المغريات بفتنة النساء ،وكذلك الخلوة بالمرأة األجنبية ،وكذلك السفر بها.

ولهذا جاءت الشريعة بسد ىذ ه األمور ،فنهت عن التبرج ،ونهت عن الخلوة ،وعن سفر المرأة ببل محرـ،
وقد استُ ِغلت في كل زماف المرأة الصطياد الرجاؿ ،ولهذا جاء في األثر :إف النساء حبائل الشيطاف يصطاد بها
الرجاؿ؛ ألف الرجل أضعف ما يكوف أماـ المرأة إذا انساؽ مع ىواه ومع شهوتو ،ولهذا يقوؿ -سبحانو

وتعالى -بعدما ذكر المحرمات قاؿ:

 - 1سورة النساء آية .1 :
 - 2سورة اإلسراء آية .32 :

          

أحاديث في الفتن والحوادث

                

. )1(    

.27-26 :  سورة النساء آية- 1

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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قاؿ -سبحانو وتعالى:-

             

.)1(          
وقد يقع الرجل في فتنة المرأة من جهة حبها وإف كانت زوجة ،فإنو قد يحملو حبو لها على أف يطيعها

في معصية اهلل ،وينقاد لمراداتها ،فيحصل لو الضرر بسبب ذلك بسبب ىواه وشهوتو.

واألمر اآلخر الذي يناؿ الرجاؿ الضرر من ىذه الفتنة -فتنة النساء -ىو ظلم الرجاؿ للنساء؛ ألف المرأة
ىي ضعيفة ،يعني مع عظم فتنتها فهي ضعيفة ،مع عظم فتنتها وعظم كيدىا كما قػاؿ اهلل

  

 )2(   فمع ذلك ىي ضعيفة ،كثيرا ما تتعرض المرأة من ظلم الرجاؿ لها ،من األزواج أو األولياء،
فالرجاؿ إذًا مبتلوف بالنساء من جهة ضعفهن ،ومن جهة محبتهن والرغبة في المتعة بهن كما تقدـ.

فهذه فتنة النساء ،وىذا ىو طريق التضرر ،يعني تعرض الرجاؿ للمضرة بهذه الفتنة ،والواقع شاىد ومصدؽ

لما أخبر بو  وفي إخباره  بذلك تحذير من الوقوع في شباؾ ىذه الفتنة ،تحذير للرجاؿ من الوقوع في
شباؾ فتنة النساء ،تحذير من التعرض للتضرر بهذه الفتنة ،فيو تحذير للرجاؿ  ما تركت بعدي فتنة أضر

على الرجاؿ من النساء  يعني فاحذروا من فتنة النساء ،قوا أنفسكم ىذا الضرر بتجنب أسباب الضرر،

فالضرر ليس من ذات المرأة؛ إنما ىو من جهة عمل الرجل ،وتعاملو مع المرأة ،مع النساء ،إنما يناؿ الرجاؿ

الضرر بتعاملهم ،بفعلهم ،والعصمة المنجية من كل ذلك ىي تقوى اهلل -سبحانو وتعالى ،-فمن اتقى اهلل وقاه

من شرور ىذه الفتن ،نعم.

 - 1سورة النور آية .19 :
 - 2سورة يوسف آية .28 :

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث إف الدنيا خضرة حلوة

وظتسلم من حديث أيب سعيد   إن الدنيا خضرة حلوة ،وإن اهلل مستخلفكم فيها
فهاظر كيف تعملون ،أال فاتقوا اهلل واتقوا الهساء .
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ىذا الحديث متناسب مع ما قبلو ،الرسوؿ  في ىذا الحديث يصور الدنيا في نظر الناس ،فهي محببة
إلى النفوس ،الدنيا المراد بها متع الدنيا وما في ىذه الحياة من زخرؼ ومن زينة ،وجماع ذلك الماؿ الذي

يتوصل بو إلى سائر الحظوظ والمتع.

الدنيا حلوة خضرة ،حلوة المذاؽ ،ولهذا يطلب الناس منافع الدنيا ،ويتفاخروف ويتكاثروف فيها

             

 )1(  فهي حلوة

خضرة ،حلوة لذيذة مستلذة ،فوصفها بالحبلوة كناية عن لذتها ،فهي شهوات ،األمواؿ بأنواعها كما في آية آؿ
عمراف 

                                                                    

                                                  

( )2

ىذه كلها مستطابة ومستلذة

للنفوس ،تفرح بنيلها وتطلب االستكثار منها.

وىي أيضا خضرة ،ىذا كناية عن بهجتها وزينتها ،فتجد من أوتي من ىذه الحظوظ تجده يتمتع

بالنظر إلى ما أوتي من بساتين وحروث وأمبلؾ ،يتمتع بما أوتي من الخيل ،من بهيمة األنعاـ ،من اإلبل،
يتمتع بالنظر إليها متعة ،فهو يلذىا ،فهو يجدىا يعني مناظر خبلبة ،الدنيا حلوة خضرة ،وقد جاء في
ىذا الحديث إف ىذا الماؿ حلو خضر ،الماؿ نفس الشيء ،وىو يشمل أنواع الماؿ من الذىب والفضة

وسائر المتموالت ،ما يتمولو الناس.

 وإف اهلل مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملوف  مستخلفكم فيها :يعني جعلكم تخلفوف من قبلكم،

فهذه الدنيا ال تبقى وقفا على جيل معين ،بل ال بد أف تنتقل الدنيا ،أف تنتقل ىذه األمواؿ وىذه المشتهيات،

 - 1سورة الحديد آية .21 :
 - 2سورة آل عمران آية .14 :

أحاديث في الفتن والحوادث
ال بد أف تنتقل من شخص إلى شخص أو إلى أشخاص ،ومن جيل إلى جيل ،فكل جيل يخلف من قبلو،

فتنتقل ىذه

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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األمور انتقاال عاما وخاصا ،فتنتقل بموجب األحكاـ الكونية والقدرية ،ينتقل الماؿ من المورث إلى الوارث ،وتنتقل في

المجتمع الواحد ينتقل ما فيو من مظاىر الحياة ومن متع الحياة إلى من بعده.

 وإف اهلل مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملوف  اهلل جعل العباد خبلئف ،يخلف بعضهم بعضا ،فبل تدوـ ىذه

الدنيا ألحد ،ال تدوـ ،قائمة على التجدد واالنقراض ،انقراض وتجدد ،ينقرض جيل ويتجدد جيل بعده إلى أف يأتي أجل

الدنيا ،فناظر كيف تعملوف ،فاهلل أخرج العباد لهذه الحياة وجعلهم خبلئف لينظر أعمالهم موجودة مرئية لو -سبحانو

وتعالى ،-وإال فهو -سبحانو وتعالى -قبل أف يخلق الدنيا وقبل أف يخلق السماوات واألرض يعلم ما سيعمل العباد ،يعلم
أعمالهم ،لكن يعلم أنهم سيوجدوف ،ويعلم أنهم سيعملوف ما يعملوف من خير وشر وطاعة ومعصية ،لكن قضى بحكمتو
أف يخرجهم إلى الوجود لتظهر أعمالهم أيضا واقعا عمليا ظاىرا كما قػاؿ -سبحانو وتعالى:-

   

.)1(    
فناظر كيف تعملوف ،إذف اهلل يبتلي العباد بهذه الدنيا وما فيها من حظوظ ومن شهوات ليختبر حالهم ،وتظهر بذلك

حقائقهم ،يتميز المطيع من العاصي ،فناظر كيف تعملوف.

ثم قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ  :-أال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء  اللفظ الموجود عندكم "أال فاتقوا اهلل" ،لكن

الموجود في صحيح مسلم "فاتقوا الدنيا" ،فقد يكوف ىذا تصحيفا ،وقد تكوف رواية ،لكن الموجود في صحيح مسلم

واللفظ المشهور   :فاتقوا الدنيا واتقوا النساء  وىذا ىو المناسب للسياؽ ،أال فاتقوا الدنيا ،أما تقوى اهلل فهي
المعنى الجامع ،الوصية بتقوى اهلل ىي وصيتو تعالى لؤلولين واآلخرين ،وىي وصية نبيو ألمتو ،لكن في نصوص ومواضع

أخرى ،أما ىذا الحديث ففيو األمر باتقاء الدنيا ،أال فاتقوا الدنيا ،اتقوا الدنيا :يعني توقوا شر ىذه الدنيا ،احذروا االغترار

بها ،احذروا فتنتها ،وذلك بأف تعملوا فيها بطاعة اهلل ،ال يحملنكم حب الدنيا على معصية اهلل وتعطيل فرائضو ،احذروىا.
واهلل

-تعالى -قد حذر من فتنة الدنيا في آيات              

()2
وصور حقيقة ىذه الدنيا وضرب لها
    
ّ

 - 1سورة التوبة آية .115 :
 - 2سورة فاطر آية .5 :

األمثاؿ     

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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 )1(             اآلية
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وفي اآلية األخرى
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فاإلنساف مبتلى بهذه الدنيا ،فعليو أف يحذر من االغترار بها ،عليو أف يعمل فيها بطاعة اهلل ،يعمل فيما

أوتي منها بطاعة اهلل ،فبل يحملو حب الماؿ وحب الجاه على طلب ذلك بمعصية اهلل ،وال يحملو حب

الماؿ على أف يمنع ما أوجب اهلل عليو من الحقوؽ.

أال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ،وتخصيص النساء بالذكر لعظم الفتنة بهن كما دؿ عليو الحديث المتقدـ،

فكأف المعنى :اتقوا فتن الدنيا وشهوات الدنيا كلها ،فتنة الماؿ ،وفتنة الولد ،وفتنة الجاه ،واتقوا فتنة النساء؛

ألف فتنة النساء ىي أعظم فتنة من ىذه الشهوات ،ىذه الشهوات كلها فتنَ ،من انساؽ فيها مع ىواه وشهوتو

ومن استقاـ فيها على طاعة اهلل ،ووقف في ىذه الدنيا
دوف أف ينضبط بشرع اهلل كاف ما أوتي منها شرا عليوَ ،

عند حدود اهلل نجا من شرور ىذه الفتن.

وبعد الوصية باتقاء فتنة الدنيا أو فتن الدنيا خص النساء بقولو  :واتقوا النساء  وىذا معلل

بالحديث المتقدـ ،فكأف المعنى :اتقوا النساء؛ ألنها أضر الفتن ،ألنها أضر الفتن على الرجاؿ ،فاتقوا الدنيا

واتقوا النساء ،نعم واهلل أعلم ،بعده.

 - 1سورة يونس آية .24 :
 - 2سورة الكهف آية .45 :
 - 3سورة الحديد آية .21 :

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث فتن كرياح الصيف

ولى  عن حذيفة -رضي اهلل تعاىل عهى -قال :واهلل إين ألعلم الهاس بكل فتهة يي كائهة فيما
بيين وبني الساعة ،وما يب أال يكون رسول اهلل  أسر إيل يف ذلك شيئا مل حيدثى غريي ،ولكن
رسول اهلل  قال ويو حيدث غتلسا أنا فيى عن الفنت ،فقال رسول اهلل  ويو يعد الفنت :مههن
ثالثا ال يكدن يذرن شيئا ،ومههن فنت كرياح الصيف ،مهها صغار ومهها كبار ،قال حذيفة :فذيب
أولئك الريط كلهم غريي . 
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حذيفة بن اليماف 

الصحابي الجليل معروؼ بخصوصية ،وىي أف الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ-

يفضي إليو ببعض األمور ،ويسر إليو ،كما كاف يخبره يعني ببعض المنافقين ،فهو يعلم من أحواؿ بعض الناس

ونفاؽ بعض المنافقين ما ال يعلمو غيره ،وكاف من شأنو 
الناس يسألوف الرسوؿ  عن الخير ،وكنت أسألو عن الشر مخافة أف يدركني  فلهذا كاف لو عناية بمعرفة
أنو يهتم بمعرفة الشر كما في قولو  :كاف

ما سيكوف من الفتن ،ولهذا عمر في الحديث الصحيح يسألو عن الفتنة العظمى التي تموج كموج البحر.

وىنا في ىذا الخبر يقوؿ :إني ألعلم الناس بكل فتنة ىي كائنة فيما بيني وبين قياـ الساعة ،وليس ذلك

ألف الرسوؿ 

خصني بهذا العلم ،فقد حدثنا الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -عن الفتن ،كنا معو في

مجلس ،يعني ىو وغيره ،معو جماعة ،ولكن الذين كانوا معو في ىذا المجلس قد ذىبوا وانقرضوا ،إذف فهذا

ىو سر تفرده بهذا العلم ،سر تفرده أف الذين سمعوا ذلك قد ذىبوا قبلو ،فهذا ىو سر تفرده بهذا العلم.

فذكر أف الرسوؿ 

حدثهم عن الفتن ،وأف منها ثبلث كبريات ،ولكن لم يبين لنا ،وىناؾ فتن صغار،

وحقا إف الفتن متفاوتة ،بعضها أعظم من بعض ،والفتن -كما تقدـ -يحتمل أف المراد يعني جنس الفتن ،فتنة
الماؿ ،وفتن يعني الجاه والسلطاف ،وفتن المصائب التي تنزؿ بالناس من األوبئة النازلة ،يحتمل ،لكن كأف

السياؽ واألظهر فيها أنها فتن الفتن التي تكوف بين الناس ،فتن تكوف بين الناس ،وىي فتن النزاعات

والحروب كما تقدـ.

إف أولى تلك الفتن ثورة المنافقين والفاسقين وأصحاب األىواء على خليفة المسلمين ،الخليفة الراشد عثماف

 ثم ما نشأ عنها وما تبعها من الفتن.

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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فالمقصود أف حذيفة 

لم يعين لنا نوع تلك الفتن ،ولم يعرفها ،ولم يحدد لها تواريخ ،إنما ذكر أف

الفتن ستكوف فتنا كثيرة ،ومنها صغار ،ومنها كبار ،وأف الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -خص بالذكر منها

ثبلثا ،وعلى اإلنساف أف يقرأ التاريخ ،ويقرأ الواقع ،ويشهد ويتأمل ،ويعتبر ويتفكر في ماضي الزماف ،وفي تأريخ
الناس ،ماذا جرى عليهم من األمور والمحن والفتن والحروب التي ال يتميز فيها المحق من المبطل ،وىذه

الحروب العمياء تارة يكوف كل من األطراؼ مبطبل وظالما ،وأحيانا يكوف كل من األطراؼ يعني مجتهدا،

والمجتهد إما أف يكوف مخطئا وإما أف يكوف مصيبا ،وعلى المسلم أف يتجنب ىذه الفتن كلها ،ويعتزؿ ىذه
النزاعات ،نعم أعد الحديث ،حديث حذيفة.

ولو عن  حذيفة قاؿ :واهلل إني ألعلم الناس بكل فتنة ىي كائنة فيما بيني وبين الساعة . 

أعلم الناس :يعني في وقت تحديثو لداللة آخر الكبلـ ،أعلم الناس يعني في وقت تحديثو بهذا الحديث؛

ألف الذين سمعوا معو ذلك الحديث قد ذىبوا ،نعم ،بعده.
أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدث بو غيري.
وما بي أال يكوف رسوؿ اهلل ّ 

يحدث بو غيري ،نعم.
يعني ىو يقوؿ أنا ال أدعي أف الرسوؿ أسر إلي بشيء من خبر ىذه الفتن لم ّ

ولكن رسوؿ اهلل  قاؿ وىو يحدث مجلسا أنا فيو عن الفتن  فقاؿ رسوؿ اهلل  وىو يعد الفتن:
منهن ثبلث ال يكدف يذرف شيئا .

منهن ثبلث ال يكدف يذرف شيئا ،كأنها فتن عظيمة تعم ،وتستأصل يعني خلقا كثيرا ،أو أنها فتن تعم الناس،

ويناؿ كل أحد من شرىا ،منهن ثبلث ال يت ركن أو ال يذرف شيئا إال نلنو بشيء من آثارىا وشرىا وأضرارىا،
واهلل أعلم.

 ومنهن فتن كرياح الصيف .

يعني تأتي سريعة ،تأتي سريعة وتذىب ،نعم.

منها صغار ومنها كبار ،قاؿ حذيفة :فذىب أولئك الرىط كلهم غيري.



أحاديث في الفتن والحوادث

حديث أخبرني رسوؿ اهلل بما ىو كائن إلى أف تقوـ الساعة

ولى عهى  قال  :أخربين رسول اهلل  مبا يو كائن إىل أن تقوم الساعة ،فما مهى
شيء إال قد سألتى ،إال أين مل أسألى ما خيرج أيل اظتديهة من اظتديهة . 
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ىذا الحديث متصل في المعنى بالذي قبلو ،فهو يروي أف الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -قد أخبره بما

ىو كائن إلى قياـ الساعة ،يعني أخبره وغيره ،والذي يظهر أف ىذا العموـ مقيد بمضموف الحديث المتقدـ،
يعني أخبره بما ىو كائن من الفتن ،ىذا ىو الظاىر ،ليس المراد أنو أخبره بكل ما يكوف يوـ القيامة من جميع

األمور ،فالذي يرى حمل ىذا العموـ وىذا اإلجماؿ في ىذا الحديث على مضموف الحديث المتقدـ ،وأف

إخبار الرسوؿ 

ليس إخبار إسرار ،بل أخبره ىو وغيره ،كما بين ذلك في الحديث السابق ،يقوؿ :وما من

خرج أىل المدينة من المدينة ،وىذا يقتضي أف الرسوؿ أخبر
شيء إال وسألتو عنو ،إال أني لم أسألو ما الذي يُ ِ

أف الناس يخرج وف من المدينة ويهجرونها ،يخرجوف منها ،فهو لم يسأؿ ما الذي يخرجهم ،فهذا ىو ظاىر

الحديث.

ولعلو يأتي ما يبين ىذا اإلبهاـ وىذا اإلجماؿ فيما يتعلق بخروج أىل المدينة ،والناس قد خرجوا من

المدينة ،الصحابة خرجوا في أياـ الفتوح ،خرجوا منها إلى مختلف األقطار ،يعني بسبب الجهاد في سبيل اهلل،

وخرج منها َمن خرج بعد ذلك من الناس بسبب يعني اتساع الببلد ،والناس مجبولوف على التنقل ،وطلب
رفاىية العيش ،وقد انتقلت الخبلفة من عهد علي  انتقلت من المدينة ،وقد جرت العادة أف الناس يفدوف
ويتكاثروف حوؿ مركز الوالية ومركز الخبلفة ،وىو ما يسمى مثبل في ىذا الوقت بالعاصمة ،ىذا أمر محسوس

ومعروؼ ،نعم ،بعده.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث أخبرنا بما كاف وما ىو كائن فأعلمنا أحفظنا

ولى عن أيب زيد -رضي اهلل تعاىل عهى -قال  :صلى بها رسول اهلل  الفجر وصعد
اظتهرب فخطبها حىت حضرت الظهر ،فهزل فصلى بها ،مث صعد اظتهرب ،فخطبها حىت حضرت
العصر ،مث نزل فصلى ،مث صعد اظتهرب ،فخطبها حىت غربت الشمس ،فأخربنا مبا كان وما يو
كائن ،فأعلمها أحفظها 
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اهلل المستعاف ،في ىذا الحديث  أنو -عليو الصبلة والسبلـ -صلى الفجر ،ثم صعد المنبر ،فخطب
حتى الظهيرة ،حتى جاء وقت الظهر ،فنزؿ فصلى الظهر ،ثم عاد وخطب إلى أف صلى العصر ،حتى جاء
العصر فنزؿ وصلى ،ثم عاد وخطب ،قاؿ :فأخبرنا بما كاف وما ىو كائن  وىذا ال يلزـ منو أنو أخبرىم

بكل شيء ،فلكل مقاـ مقاؿ ،ألفاظ العمومات تحمل على ما يناسب المقاـ مثل ما قاؿ العلماء في لفظ كل

يقولوف :كل في كل مقاـ بحسبو ،عموـ كل في كل مقاـ بحسبو ،لكنو يدؿ على أف الرسوؿ أخبرىم بأمور

عظيمة من الماضي واآلتي ،يعني أخبرىم عن بدء الخلق ،قصة بدء الخلق ،وعن أمور تتعلق باألنبياء.

فالكبلـ فيو إجماؿ شديد ،ولم يصرح الراوي بشيء مما سمعو من الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -مما

كاف أو يكوف ،ما صرح لنا بشيء ،لكنو أخبرنا بأف الرسوؿ تحدث طويبل ،خطب طويبل ،وىذا ال بد أنو قد

أخبر بأمور كثيرة في ىذا الوقت من الفجر إلى المغرب ،أقوؿ :ولعل ىذا كاف في آخر أيامو -عليو الصبلة

والسبلـ -يعني لمزيد الببلغ والبياف ،وتبصير الناس بما سيكوف ليأخذوا أنفسهم بأسباب النجاة من األخطار.

يقوؿ الراوي :فأعلمنا أحفظنا ،يعني الذين استمعوا متفاوتوف في الحفظ ،فأعلمنا بما أخبر بو -عليو

الصبلة والسبلـ -في ىذه المقامات ىو أحفظنا ،فمن كاف أحفظ كاف عنده من علم ىذه األخبار ما ليس عند
غيره ،وقد جرت س نة اهلل بأف الناس يتفاوتوف في الحفظ ،فيحضر الناس الخطبة الواحدة والمجلس الواحد،

ويسمعوف فيو أمورا كثيرة ،فمنهم من ال يحفظ شيئا ،ومنهم من يحفظ بعضا ،فلهذا يقوؿ الراوي :فأعلمنا

أحفظنا.

وقد جاء ىذا المعنى عن عمر   وأف الرسوؿ 

خطب الناس وحدثهم حتى دخل أىل الجنة

الجنة وأىل النار النار  أخبرىم بما ىو كائن حتى دخل أىل الجنة الجنة وأىل النار النار ،حفظ ذلك من
حفظو ،ونسيو من نسيو ،سبحاف اهلل !

أحاديث في الفتن والحوادث
ولكن قد ضمن اهلل -سبحانو وتعالى -حفظ كتابو وسنة نبيو -عليو الصبلة والسبلـ ،-فكل ما للناس ما

يتوقف أمر الدين عليو فهو محفوظ ،فدين اهلل باؽ ومحفوظ ،كل ما ال بد للناس منو فهو باؽ ومحفوظ ،ما ال
بد

أحاديث في الفتن والحوادث
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للناس منو في إقامة دينهم فإنو محفوظ بحفظ كتاب اهلل وسنة رسولو -عليو الصبلة والسبلـ ،-ثم إف ىذا
الكبلـ المجمل وىذه األخبار يمكن أف يكوف كثير منها ىو ما رواه الصحابة متفرقا ،يعني روي لنا متفرقا،

يعني ما عندنا خبر واحد يتضمن كل ما قالو الرسوؿ في ىذه المقامات ،لكن الصحابة رووا لنا يعني أخبارا

كثيرة ،لكن متفرقة ،ممن كاف وما يكوف ،مثل أخبار الرسل -عليهم الصبلة والسبلـ ،-مثل ما أخبر عن
أشراط الساعة ،عن الدجاؿ ،عن يأجوج ومأجوج ،عن نزوؿ المسيح ،عن أمور كثيرة من أشراط الساعة ،وعن
أمور القيامة ،ما يكوف يوـ القيامة من الحساب والعرض والميزاف والصراط والحوض ،كل ىذه األمور

المستقبلية ،فرواىا الناس متفرقة ،لم يرووا لنا يعني نصوصا طويلة متصلة ،رووىا متفرقة.

وىذا يحصل ،كما رووا أيضا أحاديث األحكاـ متفرقة ،الرسوؿ أمر بأوامر كثيرة ،فرواىا الصحابة ،من

األحاديث ما يرويو الجم الغفير من الصحابة ،ومنها ما يرويو جماعة ،ومنها ما يرويو دوف ذلك ،ومنها ما يرويو

الواحد ،المهم أنو حصل الببلغ.

وبعد تدوين السنة -وهلل الحمد -أصبحت ىذه األخبار يعني موجودة في ىذه األصوؿ ،وفي ىذه

المراجع ،فنجد كثيرا من ىذه األحاديث الصحيحة في ىذه األمهات في الصحاح ،وفي مقدمتها الصحيحاف

البخاري ومسلم ،كما نجد فيها أحاديث القيامة ،وأخبار القيامة ،وأخبار أشراط الساعة ،كل ىذا لعلو أو بعضو
تفصيل لما أجملو الصحابي في ىذا الحديث.

ويفيد ىذا الحديث أف الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -كاف أحرص ما يكوف على الببلغ والبياف ،فلم

يزؿ -عليو الصبلة والسبلـ -يبلّغ ما أنزؿ إليو من ربو ،وينصح ألمتو ،في مجالسو معهم ،وفي خطب يلقيها

كخطبة الجمعة والعيدين ،وفي خطبة حجة الوداع ،وفي خطب عارضة كما ىنا؛ ألف ىذه الخطبة المذكورة في

ىذا الحديث ىذه الخطب في ذلك اليوـ خطبة عارضة ،يعني أراد -عليو الصبلة والسبلـ -أف يبلغ الناس

كثيرا من األمور مما لعلو قد بيّنو من قبل ،وقد يكوف من ذلك أمور لم يخبرىم فيها إال في ذلك المقاـ ،واهلل

أعلم ،نعم ،أعد الحديث السابق.

ولو عن أبي زيد  قاؿ  :صلى بنا رسوؿ اهلل 

الفجر ،وصعد المنبر ،فخطبنا حتى حضرت

الظهر ،فنزؿ فصلى بنا ،ثم صعد المنبر ،فخطبنا حتى حضرت العصر ،ثم نزؿ فصلى ،ثم صعد المنبر،

فخطبنا حتى غربت الشمس ،فأخبرنا بما كاف وما ىو كائن ،فأعلمنا أحفظنا . 
حسبك ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل على نبينا محمد.

أحاديث في الفتن والحوادث
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س  :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل فضيلة الشيخ يقوؿ :ىل يُفهم من حديث النبي   ما تركت بعدي فتنة أضر

على الرجاؿ من النساء  أف أثر المرأة على الرجل أشد من أثر الرجل على المرأة؟

ج  :نعم ،وىو كذلك ،صحيح ،ىذا أمر يعني واقع ،فتنة الرجاؿ بالنساء أعظم من فتنة النساء بالرجاؿ ،ولهذا يعني

الجاري في الواقع الرجل ىو الذي يطلب المرأة ،ىذا ىو األصل والغالب والعاـ ،ىو الذي يطلبها ،يعني سواء كاف بالحبلؿ
أو بالحراـ ،نعم.

س  :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :يطالب بعض طبلب العلم بأف تكوف زوجتو صحابية ،ويؤدي بها إلى أف ينتقدىا في

تصرفاتها ،بل البعض منهم يؤدي بها إلى أف يخرج من بيتوكثيرا ،ويهمل في تربية أوالده ،فهل ىذا من ظلمهن؟

ج  :نعم ،من ظلمهن ،يعني مطالبة الرجل المرأتو بالكماؿ ،ىذا غلط؛ ألف ىذا ال يكاد ،ال الرجل وال المرأة ،ال يمكن

يعني أف يبلغ اإلنساف الكماؿ بحيث أنو ال يخطئ ،بحيث ال يحصل منو نقص وال تقصير أبدا ،ىذا طلب مستحيل ،وال
سيما من المرأة بالذات؛ ألف المرأة ناقصةكما في الحديث ،ناقصة عقل ودين ،والرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -قاؿ :

استوصوا بالنساء خيرا؛ فإنهن عواف عندكم ،يعني أسيرات  وقاؿ  :إف المرأة خلقت من ضلع ،وإف أعوج شيء في
الضلع أعبله ،يقوؿ :فإف ذىبت تقيمهاكسرتها ،وكسرىا طبلقها . 

فبل يمكن أف تستقيم الحياة الزوجية إال بالتسامح من الطرفين ،والرجل أولى وأحق بأف يغض الطرؼ ،ويتسامح عن

الهنات ،وعن التقصير في المطالب المتعلقة بتدبير المنزؿ ،أو المطالب المتعلقة بحاؿ المرأة وعشرتها لزوجها ،ال تستقيم
الحياة إال بأف يسود التسامح بين الزوجين          

(1

ىذه وصية

جامعة.

وقوؿ السائل :إنو يريد أف تكوف صحابية ،ىل الصحابية أيضا تصل إلى درجة الخروج عن الطبيعة البشرية؟ ال ،الصحابة

والصحابيات كلهم بشر ،يقع من بعضهم الخطأ على بعض ،بشر ،يحصل بينهم بعض ما يكوف ،أشرؼ وأفضل البيوت

بيوت الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -ومع ذلك يكوف ىناؾ بعض الغيرة بين نساء النبي -عليو الصبلة والسبلـ ،-تكوف
منهن غيرة ،ويحصل منهن شيء يعني مما ال ينبغي في مخاطبة الرسوؿ ،أو يعني في األمور العادية الزوجية ،كما في الحديث

الصحيح ،اقرءوه في البخاري ،يعني يذكر عمر  أف حفصة تقوؿ إنها ربما ىجرت الواحدة منهن الرسوؿ 
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إلى الليل ،تهجره في طواؿ ذلك اليوـ ،بمعنى أنها ال تبتدئ الكبلـ ،ليس معناه أنها تهجره ،ال

تكلمو،
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وال ترد عليو السبلـ ،ال ،الرسوؿ لما أغضبو النساء بمطالبتو بمزيد شيء من النفقة ،ىذه األمور طبيعية بشرية،
لما كاف بينو منهن شيء من ذلك آلى من نسائو شهرا . 

فالمقصود أف ىذا خياؿ ،من يطلب من امرأتو الكماؿ فهو سارح في ميداف الخياؿ ،ثم إف الواجب على

الرجل أف يؤدي الحقوؽ ،ليس للرجل أف يأتي ألىلو ولبيتو متى شاء وكيف شاء ،ال بد أف يرعى زوجتو ،ليس

لو أف يسهر كيف شاء ،يعني كأنو أعزب ،كثير من النساء يشتكين من ىذا التعامل ،ومن ىذه العشرة ،وقد
يحصل شيء مثل ىذا من طبلب علم ،ومن ناس يُعرفوف أو يشار إليهم بالخير والصبلح ،وىذا من الخلل
الذي يقع فيو كثير من الشباب ،ومن الرجاؿ الصالحين ،تجده يعني مصليا وصائما متطوعا ،لكنو يكوف
مقصرا في الحقوؽ ،يكوف مقصرا في حق والديو ،مقصرا في حق أىلو ،في حق زوجتو وأوالده ،فالحذر

الحذر ،نعم.

س  :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :خرجت بعض الكتب تحدد بالوقت ،وتنزؿ باألحاديث بأنو سيكوف في زمن

كذا كذا وكذا ،فهل ىذا صحيح ؟

ج  :ىذا ال يصح الجزـ بشيء من ذلك ،أما إذا قيل لعلو ربما كاف ىذا ىو المقصود ،أما الجزـ بأف ىذا

ىو المراد مما أخبر بو -عليو الصبلة والسبلـ -إال إذا قامت األدلة على ما يقوؿ ،إال إذا قامت األدلة

الموجبة للقطع بأف ىذا ىو المراد ،ستأتي أمور يُعلم بالضرورة أف ىذا ىو ما أخبر بو -عليو الصبلة والسبلـ-
كما أخبر -عليو الصبلة والسبلـ -بأنو  ستظهر نار في المدينة ،أو عند المدينة ،ستظهر نار بأرض

الحجاز تضيء لها أعناؽ اإلبل ببصرى  ىذه النار ظهرت ،وأطبق العلماء فيما يظهر أطبقوا على أنها ىي

النار المذكورة في الحديث ،ظهرت ىذه النار في عاـ ستمائة وأربع وخمسين ،ظهرت في المدينة وطار

خبرىا ،وسطع نورىا ،ووصل أقطارا بعيدة ،وذكر المؤرخوف أنو ُرئي ضوء ىذه النار بالشاـ ،واهلل أعلم ،نعم.

س  :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :يكثر في ىذا الزماف قوؿ بعضهم إذا أخطأ غيره أو أخطأ قاؿ :ىذا

اجتهاده ،ويعذر بذلك ،فهل لكل مسلم -كائنا من كاف -أف يجتهد في أي مسألة ويعذر بذلك؟

ج  :ليس لكل أحد أف يجتهد ،اإلنساف ليس حرا ،عليو إف كاف يعني لديو المعرفة باألدلة معرفة وفهما،

فنعم ،أما إذا كاف عاميا أو شبو عامي ،فليس لو أف يجتهد ويقوؿ ىذا رأيي ،أو ىذا اجتهادي ،أو من المبتدئين،

يعني كبار العلماء ،يعني العلماء وإف تقدموا يبحثوف ويسألوف ،ويسأؿ بعضهم بعضا ،أما أف يستبد اإلنساف برأيو،
ويستبد بفهمو القاصر ،فهذا من الغرور ،ومن تلبيس الشيطاف ،على اإلنساف أف يسأؿ ويتعرؼ ،ويجتهد في

أحاديث في الفتن والحوادث
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العلم ،يجتهد في السؤاؿ ،يجتهد في البحث ،ال يستبد برأيو وىواه وما يحلو لو ،وما يعجب بو من اآلراء والمذاىب،

نعم.

س  :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :إذا كثر في ىذا الزماف الفتن ،فهل يجوز لمن يخشى على نفسو االفتتاف أف

يدعو اهلل أف يتوفاه عمبل بحديث صاحب القبر الذي يتمرغ عليو؟

ج  :ال ،حديث صاحب القبر الذي يمر على القبر ويتمرغ عليو ويقوؿ :يا ليتني مكانو ،وما بو إال الفتن،

أو كما في الحديث ،ىذا إخبار بواقع ،ال يدؿ على حكم.

س  :الخليعة والقنوات الهابطة من الفتن ،وما موقف المسلم منها ؟

ج  :اهلل المستعاف ،إي واهلل إنها من الفتن ،وىي تنشر أنواع الفتن ،ومنها فتنة النساء ،يعني اإلعبلـ بكل

قنواتو ىو اآلف مما يقوـ ويرتكز على فتنة النساء ،أعظم ما يرتكز عليو اإلعبلـ ىو فتنة النساء ،ولهذا يقحموف

النساء في كل شيء ،ترونها في المجبلت ،في الصحف ،صور النساء ،وتُنتَػ َقى الصور الجميلة وتُػلَوف ،وىكذا

في اإلعبلـ المرئي والمسموع ،المرأة ىي المحور والعنصر األقوى في جميع وسائل اإلعبلـ ،مع ما يقذؼ بو
من أنواع الفتن األخرى ،اإلغراء بالدنيا ،بتزيين الدنيا ،مع ما أيضا يبثو من الشبهات ،شبهات الباطل التي

تشكك في حقائق الدين ،وفي أحكاـ الشريعة ،وفي مسائل الدين العلمية االعتقادية واألحكاـ العملية.

فوسائل اإلعبلـ ىي منابر وقنوات إلشاعة أنواع الفتن التي أعظمها أو من أعظمها فتنة النساء ،نكتفي.

أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث إنو لم يكن نبي قبلي إال كاف عليو أف يدؿ أمتو

بسم اهلل الرزتن الرحيم  ،اضتمد هلل رب العاظتني ،وصلى اهلل وسلم على نبيها ػتمد وعلى آلى
وصحبى أرتعني.
قال -رزتى اهلل تعاىل :-ولى عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -رضي اهلل عههما -أن
رسول اهلل  قال  :إنى مل يكن نيب قبلي إال كان عليى أن يدل أمتى على خري ما يعلمى
عتم ،ويهذريم شر ما يعلمى عتم ،وإن أمتكم يذو جعلت عافيتها يف أوعتا ،وسيصيب آخريا
بالء وأمور تـهكر ،فتجيء فتهة ،فريقق بعضها بعضا ،وجتيء الفتهة فيقول اظتؤمن :يذو مهلكيت،
وجتيء الفتهة فيقول اظتؤمن :يذو يذو ،فمن أحب أن يزحزح عن الهار ويدخل اصتهة فلتأتى
مهيتى ويو مؤمن باهلل واليوم اآلخر ،وليأت إىل الهاس الذي حيب أن يؤتى إليى ،ومن بايع إماما
فأعطاو صفقة يدو ،وذترة قلبى ،فليطعى ما استطاع ،فإذا جاء آخر يهازعى فاضربوا عهق اآلخر 
.
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الحمد هلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى بهداه.

ىذا حديث عظيم اشتمل على أمور ،فهو عدة أحاديث في حديث واحد ،يقوؿ  عبد اهلل بن عمرو
بن العاص :إف رسوؿ اهلل  قاؿ  :إن و لم يكن نبي قبلي إال كاف حقا عليو أف يدؿ أمتو على خير ما
يعلمو لهم ،وينذرىم شر ما يعلمو لهم



ىذا واجب الرسل ،وىذه ىي الغاية من إرسالهم ،الغاية من

إرساؿ الرسل داللة الخلق على ما فيو نجاتهم  ،وفبلحهم وسعادتهم في الدنيا واآلخرة ،وإنذار الخلق مما

فيو شقاؤىم وىبلكهم في الدنيا واآلخرة ،فهذا حق عليهم ،حق أوجبو اهلل عليهم ،وواجبهم ىو الببلغ،

الداللة ،أما الهداية واالستجابة فذلك إلى اهلل            ،

( )1ىذا ىو المطلوب منو ،البياف ،ليبين لهم طري ق الخير وطريق الشر ،يبين لهم ليدلهم على خير ما يعلمونو،
وينذرىم شر ما يعلمونو،
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)2(

      

)1(

         

. )4(        )3(     
 أكمل الرسل في ىذه الداللة وفي ىذا اإلنذار،-عليو الصبلة والسبلـ- وأكمل الرسل في ىذا ىو نبينا محمد
  

 فقد بلّغ الببلغ المبين كما أمره ربو، وحذرىم من كل شر، فقد دؿ أمتو على كل خير ىو الرسوؿ

     

)5(

               

                   
                 
               

. )6(    
 وذلك لكماؿ شريعتو، أمتو من الخير ىو أعظم وأشمل وأكمل مما دؿ عليو األنبياء قبلو فما دؿ عليو
 فرسالة محمد، والشريعة الباقية إلى قياـ الساعة،وشمولها؛ ألنها الشريعة العامة لجميع البشر

عليو الصبلة-  وىذا من خصائصو، رسالة عامة، ليست كسائر الرساالت-عليو الصبلة والسبلـ-

. وأما نبينا فبُعث إلى الناس عامة، كاف النبي يبعث إلى القوـ خاصة،-والسبلـ

، ُجعلت عافيتها في أولها، وإف أمتكم ىذه ىي األمة المحمدية :-عليو الصبلة والسبلـ- ثم قاؿ
 في عافية، السبلمة من الشرور:  العافية، جعلت عافيتها في أولها نكر
َ ُوسيصيب آخرىا ببلء وأمور ت
البدف والعافية في

.4 :  سورة إبراهيم آية- 1

.35 :  سورة النحل آية- 2
.35 :  سورة النحل آية- 3

.48 :  سورة الشورى آية- 4
.67 :  سورة المائدة آية- 5

.49-45 :  سورة األحزاب آية- 6

أحاديث في الفتن والحوادث
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الدين ،فإذا دعا العبد وقاؿ :أسألك العفو والعافية ،فبل ينصرؼ فكره إلى عافية البدف ،بل الجميع ،يسأؿ ربو

العافية في دينو وفي بدنو ،في دينو ودنياه   ،جعلت عافيتها في أولها  في أولها ،اآلخرية واألولية أمور
نسبية ،ليس عندنا تحديد ألوؿ ىذه األمة الموعودة بهذه العافية ،وكذلك اآلخرية ،لكن ىذا نفهمو مجمبل،

نفهمو على سبيل ا إلجماؿ ،فنعلم أف أوؿ ىذه األمة خير من آخرىا ،فما في أولها من خير واستقامة وصبلح
الحاؿ أعظم وأكثر مما في آخرىا ،والببلء والشر في آخر ىذه األمة أكثر منو في أولها ،ىذا ما نستفيده من

ىذا اللفظ المجمل.

ويمكن أف نفسر أو نقرب قولو   وإف أمتكم ىذه ُجعلت عافيتها في أولها  يمكن أف تفسر ىذه

األولية بالقروف الفاضلة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود ،وحديث عمراف ابن حصين  أنو
-عليو الصبلة والسبلـ -قاؿ  :خير الناس قرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم  قاؿ عمراف :فبل

أدري ىل أذكر بعد قرني قرنين أو ثبلثة .فالمحقق ثبلثة ،فلعل ىذه القروف الفاضلة ىي الموعودة بالعافية،

ىي التي فيها العافية ،ونعلم أف ىذه ليست عافية مطلقة ،ليست عافية مطلقة؛ ألنو وقع في ىذه القروف في

أواخر عهد الصحابة ،وبعد عهد الصحابة وبعدىم حدثت أمور وشرور وفتن ،لكن مع ذلك فالخير في ىذه

القروف أو أع ظم مما بعدىا ،فهذه الخيرية لهذه القروف لعلو ىو المعبر عنو بالعافية في ىذا الحديث ،واهلل
أعلم.

ويصيب ىذه األمة في آخرىا ببلء ،شرور وببلء وفتن ،وفعبل اقرءوا التاريخ ،الخير باؽ ،الخير باؽ ،لكن

الشأف في نسبة ما يكوف من خير ،تأملوا ،اقرءوا التاريخ تجدوف األمور الهائلة والعجب العجاب من الفتن،

الفتن الفكرية بالبدع والمحدثات العظاـ ،والفتن بالحروب والقتاؿ والتطاحن والتناحر ،إما نزاعا على سلطة ،وإما

انتصارا ودعوة لمذاىب بدعية وإلحادية ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل ،فتجيء الفتنة في الحديث يقوؿ 



تجيء الفتنة فيرقق بعضها البعض  الذي يظهر -واهلل أعلم -لفظ الفتنة ىنا كأنو جنس ،تجيء الفتن يرقق
بعضها البعض ،يهوف بعضها بعضا ،الفتنة إذا جاءت ثم جاءت فتنة أكبر منها ،يعني كانت األولى أىوف ،وإف
جاءت فتنة كبرى ثم جاءت التي بعدىا خفيفة ،دونها ،كانت كذلك ،يرقق بعضها بعضا ،يعني :يهوف بعضها

بعضا.

 تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا ،فتجيء الفتنة من تلك الفتن فيقوؿ المؤمن :ىذه مهلكتي  يظن

ويتوقع أنو ال ينجو من شرىا ،ال ينجو من شر ىذه الفتنة ،المعنى المفهوـ أو المعنى العاـ للفتنة يمكن أف تكوف

أحاديث في الفتن والحوادث
فتنة حرب وتطاحن ،وقد تكوف فتنة دعوة ضبلؿ تعم الناس ،وتشيع بين الناس ،وينجذب إليها كثير من الناس،
فيقوؿ المؤمن وىو يخاؼ على نفسو :ىذه مهلكتي ،يخاؼ ،يخشى أف يهلك مع من ىلك ،وتجيء الفتنة،

يعني تنكشف

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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وينجو من شرىا المؤمن ،فتأتي فتنة أخرى فيقوؿ :ىذه ىذه ،ىذه ىذه ،يعني :ىذه مهلكتي ،فهذا ىو الببلء،

ىذا ىو الببلء واألمر المنكر الذي يكوف ويبتلى بو آخر ىذه األمة.

قاؿ 

 فمن أحب أف يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتو منيتو وىو ي ؤمن باهلل واليوـ

اآلخر ،وليأت إلى الناس الذي يحب أف يؤتى إليو  ىذا ىو طريق النجاة ،ىذا ىو طريق النجاة،

ومرتكز ىذا الطريق ىو االعتصاـ بكتاب اهلل وسنة رسولو 

فهذا ىو الطريق للنجاة من الفتن ،ىو

الثبات على الحق ،القياـ بما أوجب اهلل ،من أحب أف يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويكوف مع

الفائزين

                      

. )1(     

فمن أحب أف يكوف مع الفائزين ،أف يزحزح عن النار ،ويدخل الجنة ،فلتأتو منيتو وىو يؤمن باهلل واليوـ

اآلخر ،يعني :فليستقم على دين اهلل ،وليعتصم بحبل اهلل  ،أماـ ىذه الفتن ،وفي خضم ىذه الفتن ،ليستقم

على دين اهلل ،ليكوف قائما بالحق ،ناصرا للحق ،منكرا للباطل.

فلتأتو منيتو وىو يؤمن باهلل واليوـ اآلخر ،يعني :ليستقم على دين اهلل قائما بما أوجب اهلل حتى يأتيو الموت

وىو على ذلك ،كقولو تعالى )2(         :فلتأتو منيتو وىو
يؤمن باهلل واليوـ اآلخر ،ليستقم على اإليماف حتى إذا جاءه الموت وىو على ذلك ،وليؤت إلى الناس

الذي يحب أف يؤتى إليو.

فاشتملت ىذه الوصية على القياـ بحق اهلل ،وىو ما تُرجم لو باإليماف بو وباليوـ اآلخر ،والقياـ بحقوؽ
الخلق في معاملة الخلقِ ،
عام ْل الناس بما تحب أف يعاملوؾ ،أد إليهم حقوقهم مما يجب لهم ،ومن الكماؿ

أف تؤدي إليهم أيضا ما يستحب لهم ،وما أحسن ىذا! َمن عامل الناس ىذه المعاملة كاف عادال ،ىذا ىو
العدؿ ،فالناس في التعامل فيما بينهم.
........................................................................................................
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 - 1سورة آل عمران آية .185 :
 - 2سورة آل عمران آية .112 :

أحاديث في الفتن والحوادث
معاملة الناس بعضهم البعض تدور بين الفضل والعدؿ والظلم ،فمن أدى الحقوؽ التي عليو لآلخرين

واستوفى حقوقهم كاف عادال ،ومن أدى ما عليو وتسامح في حقوقو كاف ذلك منو فضبل ،ومن استقصى في
حقوقو ومنع ما عليو من حقوؽ كاف ظالما ،مثل الذين قاؿ اهلل فيهم:

              

                                          

( )1

في حقو

يستوفيو كامبل ،أما حقوؽ الناس فإنو يبخسها ويجحدىا ،ىذا ىو الظلم.

وليؤت إلى الناس الذي يحب أف يؤتى إليو ،قاؿ 

 ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبو

فليطعو ما استطاع  ىو كقولو تعالى      :

()2

يعني :بقدر استطاعتو ،وحسب

استطاعتو ،من بايع إماما :يعني على اإلمامة والوالية ،بايعو إماما ليكوف إماما عليو ،والبيعة عهد ،فأعطاه صفقة
يده؛ ألف البيعة جرت العادة أف المبايعة يعبر عنها وتؤدى بالمصافحة باليد توثيق للعقد ،كما يحصل ىذا في

البيع العادي ،في بيع السلعة ،ولهذا يضرب البائع على يد المشتري والمشتري على يد البائع ،لهذا يسمى

عقد البيع صفقة.

فأعطاه صفقة يده ،توثيق وتحقيق للمبايعة ،وأعطاه ثمرة قلبو ،يعني األصل أنو بايعو صادقا ،أما من يبايع

كاذبا فهذا قد انطوى على الشر ،وعلى الخبث ،وعلى الخيانة ،لكن الذي يبايع صادقا يكوف ظاىره كباطنو،

فيبايع بيده ويبايع بقلبو ،يعني ينوي الوفاء ،ينوي الطاعة بالمعروؼ ،ينوي السمع والطاعة بالمعروؼ.

 فليطعو ما استطاع  كل الواجبات منوطة باالستطاعة ،والمقصود فليطعو بالمعروؼ ،كما

قيدت الطاعة كطاعة األئمة بذلك في األحاديث الصحيحة  إنما الطاعة في المعروؼ  وكذلك

في الحديث الصحيح  ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق  على المرء المسلم السمع والطاعة
ما لم يؤمر بمعصية ،فإذا أمر بمعصية فبل سمع وال طاعة.

إذف ىذا الحديث مقيد فيما ليس بمعصية ،مخصوص بما ليس بمعصية.

........................................................................................................
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 - 1سورة المطففين آية .3-1 :
 - 2سورة التغابن آية .16 :

أحاديث في الفتن والحوادث
 فليطعو ما استطاع  فإف جاء آخر بعدما تم األمر لهذا اإلماـ ،واجتمعت عليو الكلمة ،إذا جاء

آخر ينازعو ويريد أف يكوف لو األمر ،فاقتلوا اآلخر ،أو فاضربوا عنقو ،فاضربوا عنقو؛ ألنو يجر بهذه الدعوة
وىذه المطالبة ،يجر بهذه المنازعة يجر األمة إلى الفساد العريض؛ ألف األوؿ لن يطرقو ،ولن يتنازؿ لو ،ولم

يستسلم لو مجانا ،فبل بد أف تكوف الفتنة ،ىذه المنازعة تجر إلى الفتنة ،سفك الدماء وحدوث الفوضى في

األمة ،فإف جاء آخر ينازعو فاضربوا عنق اآلخر.

وفي الحديث اآلخر الصحيح  إذا بويع لخليفتين فاقتلوا ِ
اآلخ ر  اآلخر :الثاني ألف ىو الذي

دخل ،بويع لؤلوؿ انتهى ،ثم جاءت جماعة أخرى فبايعت آلخر ،ال ،فاقتلوا اآلخر منهما ،اآلخر ىو

الطالب ،اآلخر ىو الذي تنشأ عنو الفتنة ،وىو منشأ النزاع ،فاقتلوا ا آلخر منهما ،ىذا يتطابق مع قولو:
 فإف جاء آخر ينازعو فاضربوا عنقو . 

فهذا حديث -كما تروف -مشتمل على منهج عظيم ،منهج ،أوال :تتضمن الخبر عن ىدي األنبياء في

معاملتهم ألممهم ،ونصحهم ألممهم ،فاألنبياء ىم أنصح الخلق للخلق ،وكذلك أتباع األنبياء ،أتباع األنبياء

كذلك ىم أنصح الخلق للناس؛ ألنهم مقتدوف بأنبياء اهلل ،وسائروف على طريقهم.

وفي ىذا الحديث خبر عما يجري لهذه األمة ،وعن حاؿ ىذه األمة وما يجري ألولها وآخرىا ،وفيو

الوصية بما يجب التحقق بو ولزومو والثبات عليو في ىذه األحواؿ وىذه الفتن.
وىذا الحديث كما يظهر أنو حديث واحد متصلِ ،
فذ ْكر البيعة والطاعة والتزاـ ببيعة األوؿ ،ىذا يشعر بأف
الفتن المذكورة في الحديث ىي فتن النزاعات على السلطة ،والنزاعات على السلطة تجر إلى فتن كثيرة ،تجر

أيضا إلى فتن فكرية وعقدية وخلقية؛ ألنو إذا حدثت الفوضى أمكن كل واحد يفعل ما يشاء ،من المجرمين،

كل يتمكن من مراده؛ ألنو ليس ىناؾ
من قطاع الطريق من اللصوص ،وكذلك أصحاب األفكار والدعواتٌ ،
قيادة وال إمرة توقف ىذه العناصر الشريرة عند حدىا ،ولهذا جاءت الشريعة الحكيمة لوجوب السمع والطاعة
ولو كاف الوالي ظالما أو عاصيا أو فاسقا؛ ألف قياـ الوالية واستقرار األمور ،وإف كاف ال يخلو من شر ،وقد

يكوف شرا كبيرا ،فهذا الشر محتمل في جانب الشر الذي ينشأ عن الفوضى ،واهلل أعلم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث من كره من أميره شيئا فليصبر عليو

وعتما عن ابن عباس -رضي اهلل عههما -أن رسول اهلل  قال  :من كرو من أمريو
شيئا فليصرب عليى؛ فإنى من فارق اصتماعة شربا فمات فميتتى جايلية . 
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يقوؿ ولهما ،ىذا الحديث الصحيح عن ابن عباس  عن النبي  أنو قاؿ  :من رأى من أميره  من رأى:
من كره ،من كره من أميره شيئا ،يعني من كره من أميره ورأى شيئا من معصية اهلل ،كره منو من ىو مكروه في الدين ،ليست

الكراىة الشخصية ،من كره من أميره شيئا بأف رأى منو شيئا من معصية اهلل التي يجب أف يكره ،ممن كانت ،ممن حصلت

كائنا من كاف ،فليصبر عليو :يعني ليصبر على واليتو ،وعلى لزوـ طاعتو  فليصبر عليو وال ينزعن يدا من طاعة  ال

ينزع يده من طاعة اإلماـ ويفارقو ،ويعتقد أف ال والية لو عليو ،وأنو ال يجب عليو السمع والطاعة لو ،فليصبر عليو.

ىذا مطلوب ،الصبر ،يصبر حتى ولو نالو في ذاتو بأذى من ضرب أو أخذ ماؿ ،فهذا ظلم منو ،ظلم ،ولكن ىذا ال

يوجب الخروج ،ال يوجب المنازعة ،ال يبيح الخروج وال المنازعة وال رفض الطاعة بالمعروؼ؛ فإنو من فارؽ الجماعة،
فارؽ الجماعة ،جماعة المسلمين ،الجماعة المجتمعة على ذلك الوالي ،األمة جماعة ،من فارؽ الجماعة شبرا فمات
فميتة جاىلية ،يموت على حاؿ جاىلية؛ ألف أىل الجاىلية ال يخضعوف ،وال ينقادوف ،وال يسمعوف ،وال يطيعوف ،أىل

الجاىلية يعني ال يعترفوف بقيادة ،وال يجتمعوف على إماـ وقيادة واحدة تنظم شئونهم ،ولهذا كانت حياة العرب في الجاىلية
حياة قبلية ،يأكل قويهم ضعيفهم ،فإنو يقوؿ في الحديث  :فإنو من فارؽ الجماعة شبرا فمات فميتة جاىلية 

فميتتو جاىلية :يعني ميتة جاىلية ،يعني على حاؿ أىل الجاىلية.
نعم ،أعد الحديث.

ولهما عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :من كره من أميره شيئا فليصبر عليو؛ فإنو من
فارؽ الجماعة شبرا فمات ،فميتتو جاىلية . 

فليصبر عليو :يعني بلزوـ طاعتو بالمعروؼ ،وال ينازعو ،وفي المنازعة خروج عن االجتماع ،وسبب للفرقة والشقاؽ،

وحدوث النزاع في األمة ،وينشأ عن ىذا ما ينشأ من الفساد.

واألحاديث في ىذا المعنى مستفيضة ،ولهذا كاف من أصوؿ أىل السنة ،من أصولهم وجوب السمع والطاعة لؤلئمة،

أبرارا كانوا أـ فجارا ،والنصيحة لهم بمحبة الخير لهم وصبلح حالهم ،والدعاء لهم بصبلح الحاؿ ،وليس ىذا إقرارا
بفسقهم أو ظلمهم ،وال غضا للنظر عن ذلك ،لكن ىذا ىو الواقع ،ىذا ىو موجب النصيحة ،النصيحة ألئمة

المسلمين وعامتهم ،حتى فساؽ المسلمين أال تحب لهم صبلح الحاؿ والهداية؟

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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فهذا أصل من أصوؿ أىل السنة ،من أصوؿ منهج أىل السنة والجماعة ،السمع والطاعة لؤلئمة أبرارا كانوا

أـ فجارا ،وترؾ منازعتهم ،وترؾ الخروج عليهم ،والخروج على األئمة ىو من مذىب أىل البدع ،كالخوارج

والمع تزلة الذين من أصولهم األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ،وىذا أصل من أصوؿ الدين ،األمر بالمعروؼ
والنهي عن المنكر ،لكنهم يطووف تحتو الخروج على الوالة ،األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر.

فبل يجوز الخروج على األئمة ،يعني الخروج على األئمة إف كاف منافسة على السلطاف فهذا شر محض،

يعني شر ليس فيو جانب خير؛ ألنو لم يقصد بو الخير ،إنما قصد بو الوصوؿ إلى األغراض إلى السلطاف ،إلى
منافع الوالية ،ولكن الكبلـ فيمن يخرج على اإلماـ بسبب إنكار المنكر ،يريد رفع الظلم ،يريد تولية من

يكوف أصلح وما أشبو ذلك ،ىذا ىو الكبلـ.

فهذا الذي نقوؿ إنو مع ما يدعى من القصد إلى إنكار المنكر ورفع الظلم ،فإنو أيضا ال يجوز؛ ألنو يناقض

قاعدة األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ،األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر أصل من أصوؿ الدين ،وىو

حق ،ولكن من قواعده أال يؤدي ىذا اإلنكار إلى منكر أعظم ،فإذا كاف المقصود من اإلنكار والتغيير ىو إزالة
المنكر أو تقليل المنكر ،فمتى أدى اإلنكار إلى منكر أعظم كاف اإلنكار منكرا ،كاف اإلنكار منكرا؛ ألنو ال

يوصل إلى المقصود ،وال يحقق المصلحة ،وال يدفع المفسدة ،بل يزيد الفساد ،يزيد المفسدة ،وقد بُليت
ىذه األمة بهذا النوع من الشر بالخروج على الوالة.

ويقوؿ ابن القيم في بعض كبلـ لو :إف األمة لم تزؿ في آثار ذلك وفي شرور من آثار ذلك ،يقوؿ إلى

اآلف ،يريد إلى وقتو ،لم تزؿ األمة تعاني من شرور ،من آثار ىذه النزاعات ،النزاعات على السلطة ،والخروج

على األئمة ،واقرءوا التاريخ ،ففيو معتبر ،واهلل المستعاف ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث تدور رحى اإلسبلـ لخمس وثبلثين

وأليب داود ،عن ابن مسعود -رضي اهلل تعاىل عهى ،-عن الهيب  أنى قال  :تدور رحى
اإلسالم طتمس وثالثني أو ست وثالثني أو سبع وثالثني ،فإن يهلكوا فسبيل من يلك ،وإن يقم
عتم ديههم يقم سبعني عاما ،قال قلت :أؽتا بقي؟ قال ؽتا مضى . 
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عن ابن مسعود  أف النبي 

قاؿ  :تدور رحى اإلسبلـ لخمس وثبلثين أو ست وثبلثين أو

سبع وثبلثين  قد يكوف ىذا شكا من الراوي ،فإف يهلكوا فسبيل من ىلك ،يعني من ىلك فهو مع
الهالكين ،فسبي لو سبيل الهالكين ،من ىلك بإعراضو عن دين اهلل وانحرافو فهو في سبيل الهالكين،
فسبيل من ىلك ،وإف يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما ،ال إلو إال اهلل.

الذي يظهر من ىذا الحديث أف قولو :تدور رحى اإلسبلـ لخمس وثبلثين ،يعني إلى خمس وثبلثين عاما،

ودوراف الرحى فيها حركة ولو ثمرة ،الرحى لعل بعضكم ما يعرفها ،ىي آلة للطحن ،آلة للطحن تتكوف من

حجرين أعلى وأسفل ،واألسفل ثابت واألعلى متحرؾ ،يجعل فيها الحب فيكوف بين الحجرين ،وبدوراف
األعلى ينطحن الحب ،ويطحن الحجر األعلى يطحن ذلك الحب حتى يصير دقيقا ،فهذا التعبير نوع من

التشبيو ،ا ستعارة لعز اإلسبلـ وظهوره ،وحركتو بالجهاد في سبيل اهلل ،ىذه صورة تستمر إلى خمس وثبلثين
سنة ،تدور رحى اإلسبلـ ،يعني يكوف اإلسبلـ في عز وفي حركة وفي قوة لخمس وثبلثين سنة.

وقولو في آخر الحديث" :مما مضى أـ مما بقي" فقاؿ -والظاىر أف الكبلـ للرسوؿ ،فهو من الحديث-

فقاؿ" :بل مما مضى" ،وىذا لعلو -واهلل أعلم -يعني لعلو يفسره الواقع ،وىو استمرار الخبلفة الراشدة في

قوة وفي حركة جهادية إلى خبلفة علي 

فكاف الجهاد في حياة الرسوؿ ،وكاف اإلسبلـ في نمو ،وفي

خبلفة الخليفة الراشد مع ما وقع من الردة ،لكن كاف للمسلمين قوة ،ولدولة اإلسبلـ قوة ،ولهذا قاومت

وجهزت الجيوش لفتح أطراؼ الجزيرة وما وراءىا ،وكذلك في خبلفة
المرتدين ،وردت من شاء اهلل ىدايتوُ ،
عمر ،وفي خبلفة عثماف.

وبعد خبلفة عثماف يعني فَػَتػ َرت حركة الجهاد ،وجاء وحصل ما حصل من الفتن ،وأفضل ما حصل في خبلفة

علي  قتالو للخوارج ،نقوؿ :فهذا أفضل ما يفسر بو قولو   تدور رحى اإلسبلـ لخمس وثبلثين سنة،

فإف يهلكوا فسبيل من ىلك َ من يهلك من الناس مع ما لئلسبلـ من قوة ومن عزة وظهور فسبيلو سبيل
الهالكين،

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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 )1(             وإف يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما ،ىذا نوع قياـ ىو
دوف الحاؿ األولى ،دوف الحاؿ الذي ُعبر عنها بدوراف الرحى ،يعني الدين قائم ،لكن ليس ىو في القوة والحركةكحالو في تلكم

المدة ،الخمس والثبلثين ،الخمس والثبلثين الذي بعده إلى السبعين عاما ،سبعين عاما ،قيل :مما مضى أو مما بقي؟ قاؿ :مما

مضى.

وىذه المدة أيضا من جهة التاريخ توافق آخر خبلفة ابن الزبير ،عبد اهلل بن الزبير ،وفي آخر أمره جرى ما جرى من الفتن

والحروب والصراع ،حتى لما بويع لعبد الملك جهز الجيوش لبسط النفوذ على بقية الببلد ،وغزت جيوش عبد الملك المدينة

ومكة ،فكاف األمر قبل ذلك يعني خيرا منو بعد ذلك في الجملة ،واهلل أعلم.

ومثل ىذه األحاديث التي تتضمن إخبارات عن أمر المستقبل ال يمكن الجزـ بمعناىا إال بدليل ،لكن يمكن أف يقاؿ لعلو أو

أقرب ما يكوف أو لعل المراد ،لعل المرادكذا وكذاكما تقدـ.

وىذا الحديث إذا ضممناه للحديث المتقدـ ،حديث عبد اهلل ابن عمر ،يعني نجد بينها تشابها ،يعني من حيث أف كلما

قرب العهد بعهد النبوة كاف الخير أفضل وأكمل ،وكلما بعد عن عهد النبوة كاف النقص أكثر ،عهد النبوة ىو أصل الخير كلو،
عهد النبوة ىو األصل في الخير الذي تتمتع بو ىذه األمة إلي قياـ الساعة ،فأفضل العهود عهده  وعهد خلفائو الراشدين.
أحسن اهلل إليك ،يقوؿ :فضيلة الشيخ ،منكاف مسلما ويعيش في ببلد الكفار فلمن تكوف بيعتو ؟

يعني أحواؿ المسلمين بعدما تمزقت األمة لهم أحواؿ ،فمن يعيش في ببلد الكفار ليس لهم إماـ يتبعو ،ىو معذور؛ ألنو

ليس في جماعة لها إمامة وقيادة ،لكن ينبغي إذا كانوا مجتمعين أف يتخذوا لهم أميرا يطيعونو ويتعاونوف؛ ألف اإلمرة فيها مصالح

عظيمة.

أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل من يخرج على اإلماـ العادؿ أو الظالم يعد من الخوارج الذين جاء الوعيد لهم في الحديث،

أـ يكونوف من البغاة وال يخرج عنكونو من أىل السنة؟

ال ،بل يكوف من البغاة ،إذاكاف ال يعتنق أصوؿ الخوارجكالتكفير بالذنوب ،فإنو يكوف باغيا.

يقوؿ -أحسن اهلل إليكم :-نأمل من شيخنا توضيح األمر فيما حدث في ىذه األياـ من التفجيرات ،وىل ىي من الجهاد

المشروع؟ ثم إذاكاف الجواب ببل فكيف نستطيع إقناع من يرى أنها من الجهاد ؟
 - 1سورة األنفال آية .42 :

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
ػػػػػػػػػػػػػػػ

اهلل المستعاف ،قضية قد عركها الناس بالقيل والقاؿ والكبلـ والبحث ،وتنوعت أقاويل الناس ،وأنا أقوؿ:

إنها ليست من الجهاد ،بل ىي أمر منكر ،وأما الذين على ما يقاؿ إف الذين فعلوا أو يفعلوف مثل ىذا أنهم

يعني من الشباب المتدينين الغيورين ،إذا كاف األمر كما ىو مشهور وكما ىو يذكر ،فهم متأولوف ،وحكمهم

إلى اهلل ،لكن المهم ليس ىو الحكم عليهم ،فمن مات منهم فقد أفضى إلى ربو وإلى ما قدـ ،ومن بقي فعليو

أف يراجع نفسو ،وأف يتوب إلى ربو ،ويحذر من التورط في مثل ىذا ،وتعريض األمة للشر والفساد العريض.

الجهاد ،جهاد الكفار ،يعني تجهيز دولة اإلسبلـ لجهاد الكفار ىذا يتوقف على النظر وعلى السياسة

الحكيمة ،والموازنة بين المصالح والمفاسد ،وىذه األعماؿ يعني من يمارسها من الناس بشتى التأويبلت ىم

أصناؼ ،لكن العمل في ذاتو ىو منكر ،ال يجوز التهوين من شأنو ،وحسبكم ماذا حصل بعد ما حدث ،ماذا

حصل على الناس من القلق والخوؼ والتشرد لبعض الناس ،وربما يؤخذ من ال صلة لو بهذا األمر ،إنما يؤخذ

لمجرد االشتباه ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل.

أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :في حاؿ كوف اإلماـ المبايع في إحدى ا لدوؿ ال يقوـ بشرع اهلل ،ولكن حصل

من شعبو المبايعة لو ،وىو أبعد ما يكوف عن دين اهلل ،وجاء آخر ينازعو وىو مسلم قائم بشرع اهلل ،فما

الحكم حينئذ ؟

إذا أمكن ،يعني إذا كاف الكافر ،يعني المسألة مفروضة في ٍ
واؿ كافر ،ىكذا مضموف السؤاؿ ،المسألة

مفروضة في أف الوالي كافر كفرا بواحا ،فإذا كاف الوالي كافرا كفرا بواحا ،وتهيأت القدرة على الخروج عليو،

فإنو يجب الخروج عليو ،أو على األقل يجوز الخروج عليو ،يجوز الخروج عليو ،لكن أيضا ال بد من توفر

القدرة حتى ال تكوف النتيجة سلبية ،وتكوف النتيجة سحق ىؤالء الجماعة الذين أرادوا اإلطاحة بهذا الكافر
وإبعاده وإقصائو ،ال بد من أف تكوف األمور مبنية على النظر الصحيح.

أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ورفع درجاتكم ،وصلي اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم.

أحاديث في الفتن والحوادث

أثر عبد اهلل بن سبلـ إف هلل سيفا مغمودا عنكم

بسم اهلل الرزتن الرحيم اضتمد هلل رب العاظتني ،وصلى اهلل وسلم على نبيها ػتمد وعلى آلى وصحبى
أرتعني.
قال -رزتى اهلل تعاىل :-وللًتمذي عن ابن أخي عبد اهلل بن سالم قال  :ظتا أريد عثمان جاء
عبد اهلل بن سالم ،فقال لى عثمان  ما جاء بك؟ قال :جئت يف نصرتك ،قال :اخرج إىل الهاس
فاطرديم عين ،فإنك خارج خري يل من داخل .قال :فخرج عبد اهلل بن سالم إىل الهاس فقال :أيها
الهاس ،إنى كان اشتي يف اصتايلية فالن ،فسماين رسول اهلل  عبد اهلل ،ونزلت يف آيات يف كتاب اهلل
نزل يف )1(             :اآلية ،ونزل يف:

 

 )2(           إن هلل سيفا مغمودا عهكم ،وإن
اظتالئكة قد جاورتكم يف بلدكم يذا الذي نزل فيى نبيكم ،فاهلل اهلل يف يذا الرجل أن تقتلوو ،فواهلل إن
قتلتموو لتطردن جريانكم اظتالئكة ،وليسلن سيف اهلل اظتغمود عهكم ،فال يغمد إىل يوم القيامة ،فقالوا:
اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان  قال الًتمذي :حديث حسن ،حديث حسن غريب.
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الحمد هلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى بهداه.

ال إلػو إال اهلل ،مػن المصػائب العظمػى والكػوارث الػذي حػدثت فػي ىػذه األمػة ثػورة أىػل األىػواء ،ثػورة أىػل األىػواء والمنػافقين علػى

الخليفة الراشد عثماف -رضي اهلل عنو-؛ حيث تقلبوا عليو ،وتجمعوا من النواحي ،وتجمعوا حوؿ داره ،يريدوف أف يقتحموىا عليو ويقتلوه
في المدينة ،فمكث أياما وىو محاصر في داره -رضي اهلل عنو وأرضاه ،-وىذه ىي البلوى العظيمة التي أخبره بهػا النبػي -عليػو الصػبلة

والسبلـ -في  قولو ألبي موسى عندماكاف بوابا على باب ذلك الحائط ،فلما جاء عثماف استأذف لو ،وقاؿ :ىذا عثماف بالباب،
 - 1سورة األحقاف آية .11 :
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وقاؿ ائذف لو ،وبشره بالجنة على بلوى تصيبو ،فقاؿ عثماف :اهلل المستعاف . 

وفي ىذه األياـ أو في أحد ىذه األياـ جاء عبد اهلل بن سبلـ ،الصحابي الجليل الذي ىو من أىل الكتاب

وأسلم ،جاء ودخل على عثماف ،فقاؿ :ما جاء بك؟ فقاؿ :جئت في نصرتك ،يعني جئت ألنصرؾ ،قاؿ:

اخرج إلى الناس واطردىم عني ،اطردىم ،والذي يظهر أنو يريد يطردىم بالكبلـ ،بالوعظ ،بالتذكير؛ فإنو 
أحدا دونو ،منع أف يُقتل أحد في نصرتو ،فقاؿ :اخرج واطرد الناس؛ فإنك خارج خير لي
منع أف يقاتل أحد ً
منك داخل.

في بعض الراويات "فإنك خارجا" ،أي :حاؿ كونك خارجا ،أو في الخارج ،خير لي منك في

الداخل ،أو حاؿ كونك داخبل ،فخرج عبد اهلل بن سبلـ ،وخاطب ىذه الجموع  ،خاطبهم وذكر لهم

شيئا من فضلو 

يريد من ذلك لم يقل ىذا ويتكلم بو فخرا ،إنما يريد أف يعرفوا فضلو ،فيقبلوا

توجيهو ونصحو وموعظتو ،فقاؿ :إنو كاف اسمي فبلنا ،لم يذكر في ىذه الرواية لفظ االسم الذي كاف

يسمى بو ،وليس ىذا بمهم ،يقوؿ :وسماني رسوؿ اهلل 

عبد اهلل ،فصار عبد اهلل بن سبلـ ،ىذا ىو

المهم ،قاؿ :ونزل ت في آيات من القرآف ،وذكر اآليتين :
                                 
( )2

( )1

                   

                     

ىو عبد اهلل بن سبلـ ،ىذا ىو المشهور في التفسير ،على مثلو :يعني على مثل القرآف

                                                    

   
( )3

أي

على مثل القرآف ،وىو التوراة ،أو ما في التوراة من أحكاـ مطابقة لما في القرآف ،فإف ش رائع األنبياء

متفقة في األصوؿ وإف اختلفت في كيفيات الشرائع وفي بعض الشرائع.
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وكذلك اآلية األخرى  )1(             فُسرت أيضا بعبد اهلل
بن سبلـ ،وفسرت بجنس أىل الكتاب ،ثم ذكر  إنكم في ىذه البلدة المباركة التي كانت مهاجرا ومنزال
لنبيكم ،لمحمد  وىي نعمة عظيمة ،وكانت أيضا مأوى للمبلئكة الكراـ ممن ينزؿ بالوحي ،ومن المبلئكة
الذين يأووف إلى مجالس الصالحين ومجالس العلم.

ذكر لهم أف المبلئكة قد جاورتكم في بلدتكم ىذه؛ لما حصل فيها من الخير والعلم ،آثار النبوة ،ذكر

لهم أف هلل سيفا مغمدا أو مغمودا ،السيف المغمد المعروؼ أنو الموضوع في غمده ،والمسلوؿ ىو المخرج

من غمده ،مسلوؿَ ،سل السيف أي :أخرجو من غمده ،وأغمده :جعلو في قرابو وفي غمده ،قاؿ :فاهلل اهلل،
يعني اتقوا اهلل أف تقتلوا ىذا الرجل ،اتقوا اهلل أف تقتلوا ىذا الرجل.

فهذا ىو مطلب عثماف 

مطلبو أف يطرد الناس عنو بالوعظ والتذكير والتخويف ،وقاؿ لو فيما قاؿ :إنو

إف سل سيف اهلل فإنو ال يُرفع إلى يوـ القيامة ،وىذا جاء ىذا المعنى في حديث مشهور ،وإذا وقع عليهم
السيف وقع السيف في ىذه األمة لم يرفع إلى يوـ القيامة ،بل تتابع الفتن والحروب كما يشهد بو التأريخ
والواقع ،وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوـ القيامة.

ولكن ماذا قاؿ ىؤالء الضبلؿ الجهاؿ وىؤالء المغرضوف المتبعوف ألىوائهم؟ ماذا قالوا لعبد اهلل بن سبلـ

بعد ىذا التذكير وىذه الموعظة وىذه النصيحة؟ قالوا :اقتلوا اليهودي واقتلوا الرجل ،اقتلوا اليهودي ،ىذا

يهودي ،ىذا ىو الجواب ،فماذا عساه أف يفعل عبد اهلل بن سبلـ؟ ليس أمامو إال أف يمضي في طريقو ويتركو،

أدى ما عليو  بهذه النصيحة ،ونصر عثماف 
فهذا ما ال يرضى بو عثماف  فقد طلب نصرتو جمع من الصحابة ،أرادوا أف يدافعوا عنو بالقوة ،فنهى أف
بما استطاع من قوؿ ،بما استطاع من قوؿ ،أما الفعل

يُسفك في حمايتو ومن أجلو قطرة دـ .أعد الحديث نسمعو مرة أخرى.
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حديث فتنة الرجل في أىلو وولده وداره

وللًتمذي ،عن ابن أخي عبد اهلل بن سالم قال  :ظتا أريد عثمان جاءو عبد اهلل بن سالم،
 يعين ظتا أرادو الثوار ،ظتا أرادوو ،وأرادوا قتلى ،وأحاطوا بدارو - .نعم  -فقال لى عثمان  ما جاءبك؟ قال :جئت يف نصرتك ،قال :اخرج إىل الهاس فاطرديم عين؛ فإنك خارج خري يل من
داخل ،قال :فخرج عبد اهلل بن سالم إىل الهاس فقال :أيها الهاس ،إنى كان اشتي يف اصتايلية فالن،
فسماين رسول اهلل  عبد اهلل ،ونزلت يف آيات من كتاب اهلل ،نزل
      

( )1

اآلية ،ونزل يف :

يف     :

    

 )2(       إن هلل سيفا مغمودا عهكم ،وإن اظتالئكة قد جاورتكم
يف بلدكم يذا الذي نزل فيى نبيكم  فاهلل اهلل يف يذا الرجل أن تقتلوو ،فواهلل إن قتلتموو لتطردن
جريانكم اظتالئكة ،وليسلن سيف اهلل اظتغمود عهكم فال يغمد إىل يوم القيامة ،فقالوا :اقتلوا
اليهودي واقتلوا عثمان  قال الًتمذي :حسن غريب - .بعدو . -
وعتما  أن عمر  قال  :أيكم حي ف حديث رسول اهلل  يف الفتهة؟ قال
حذيفة :فقلت :أنا ،فقال :إنك صتريء ،فقال :كيف؟ قال :شتعت رسول اهلل 
يقول :فتهة الرجل يف أيلى وولدو وجارو ،تكفريا الصالة والصيام والصدقة واألمر
باظتعروف والههي عن اظتهكر ،فقال عمر :ليس يذا أريد ،إمنا أريد اليت دتوج موج
ال بحر ،قال :مال ك وعتا يا أمري اظتؤمهني ،إن بيهك وبيهها بابا مغلقا ،قال :أيفتح
الباب أم يكسر؟ قال :بل يكسر ،قال :ذاك أجدر أال يغلق ،فقلت ضتذيفة:
أكان عمر يعلم من الباب؟ قال :كما يعلم أن دون غد الليلة ،إين حدثتى حديثا
 - 1سورة األحقاف آية .11 :
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ليس باألغاليط ،قال :فه بها أن نسألى من ا لباب ،فقلها ظتسروق :سلى ،فسألى،
فقال :عمر  انتهى.
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يقوؿ ولهما :أي للبخاري ومسلم ىذا الحديث ،والراوي للحديث في ىذه القصة عن حذيفة ىو شقيق بن عبد اهلل
يقوؿ  :بينما كنا جلوس مع عمر فقاؿ :أيكم يحفظ حديث رسوؿ اهلل  في الفتنة؟ قاؿ حذيفة :فقلت :أنا ،فقاؿ:
إنك لجريء ،كيف؟  وقولو" :إنك لجريء" يظهر أنو مدح ،مدح لو بالمعرفة والحفظ ،فقاؿ حذيفة  سمعت
رسوؿ اهلل  يقوؿ  :فتنة الرجل في أىلو وولده وجاره ،تكفرىا الصبلة ،والصدقة ،والصياـ ،واألمر بالمعروؼ والنهي
عن المنكر  يعني :تكفرىا األعماؿ الصالحة التي ىذه أبرزىا الصبلة ،والصدقة ،والصياـ ،واألمر بالمعروؼ والنهي عن

المنكر ،وليس ىذا على سبيل الحصر ،بل األعماؿ الصالحة من جزائها أنها تكفر السيئات  العمرة إلى العمرة كفارة

لما بينهما . 

يقوؿ :فتنة الرجل في أىلو ومالو وجاره ،تكفرىا ،يعني ذنوبو المتعلقة بأىلو وولده وجاره ،الذنوب عبر عنها بالفتنة،

ذنوبو في أىلو من تقصير في حقوؽ ،التقصير في الحقوؽ ،ىذه تكفرىا الصبلة والصدقة والصياـ ،ومعلوـ أنها ىذه

الذنوب المكفرة إنها من نوع الصغائر ،صغائر الذنوب ،يعني من األمور التي ال بد أف يتعرض لها اإلنساف ،ليست ىي

المظالم ،المظالم التي ىي حقوؽ الخلق ال تكفرىا األعماؿ الصالحة ،حقوؽ الخلق ال بد منها ،لكن األمور التي تحصل
بسبب المعاشرة والمخالطة ال بد أف يحصل شيء من األخطاء والذنوب الصغيرة.

فهذه الذنوب تكفرىا األعماؿ الصالحة كغيرىا من صغائر الذنوب كما في الحديث الصحيح  الصلوات الخمس،

والجمعة إلى الجمعة ،ورمضاف إلى رمضاف مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر  حذيفة ذكر ىذه الفتنة ،فقاؿ عمر:

ليس ىذا أريد ،يعني :ال أريد ىذه الفتنة ،وفي بعض الراويات" :ليس عن ىذا أسألك ،إنما أريد أو إنما أسألك عن الفتنة

التي تموج موج البحر" ،فتنة عظمى ،ليست من ىذا النوع الذي تذكر ،الذي يتعرض لو كثير أو أكثر الناس ،إنما أريد الفتنة
التي تموج موج البحر ،أي كموج البحر ،الموج يتبلطم.

قاؿ حذيفة  إف بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا مغلقا ،ىذه الفتنة لم تأت ،بينك وبينها باب ،إف بينك وبينها بابا

مغلقا ،فقاؿ :أيكسر الباب أـ يفتح؟ قاؿ :بل يكسر .إذف ال يغلق ،الباب إذا انكسر ال يغلق ،محتاج إلى إصبلح وترميم،

إذف ال يغلق ،فالفتن إنما جاءت -كما تقدـ -بعد ما مات عمر بدأت البذور ،بذور الفتنة ،ولم تكن يعني بقتل عمر لم
تكن ىناؾ فتنة ،جمع اهلل كلمة المسلمين ،فقد جعل عمر  األمر شورى في الستة الذين قاؿ عنهم :إنو مات رسوؿ

اهلل 

وىو عنهم راض ،فاتفقت كلمتهم ،واتفقت كلمة المسلمين على تولية عثماف ،فاستقاـ األمر،

أحاديث في الفتن والحوادث
واستقر األمر ،ولم تحدث فتن ،لكن بدأت البذور ،نفس قتل المجوسي لعمر ىذه بداية ولو بعد أمد،

بدأت البذور،

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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بدأت البدايات ،ولو كانت الفتنة جاءت متأخرة بعد السنين.
يقوؿ الراوي عن حذيفة إننا قلنا لو :ىل كاف يعرؼ عمر  من الباب؟ قاؿ :نعم ،إنو يعرؼ كما يعلم أف
دوف ٍ
غد الليلة ،فعمر  كأنو عرؼ األمر ،ويقوؿ كأنو فهم من لحن حذيفة؛ ألنو يقوؿ إني حدثت حديثا
ليس باألغاليط ،واألغاليط جمع أغلوطة ،وىو ما يمكن المغالطة فيو ،ويمكن فيو الغلط ،حديثا ليس

باألغاليط ،بل ىو حديث بيّن ظاىر.

فالذي يظهر لي أف عمر  فهم ذلك ،فهم أنو ىو الباب من سياؽ كبلـ حذيفة 

وقوؿ الراوي:

فهبنا أف نسألو من الباب ،فقلنا لمسروؽ بن األجدع :سلو من الباب؟ فقاؿ :عمر ،القائل ىو شقيق كما

تقدـ ،فعلم بهذا أف الفتن أنواع ،الذنوب أنواع ،تقدـ لكم أف لفظ الفتنة أصلو ىو إدخاؿ الذىب في النار
لتمييزه ،وصار يطلق على كل اختبار ،اختبار في الفتنة ،ويطلق أيضا على العذاب ،يطلق على أسباب
العذاب ،الشرؾ ،والفتنة أشد من القتل ،ويطلق ويطلق ،ويطلق على الذنوب التي يتعرض لها اإلنساف بسبب

ابتبلئو بمحبوباتو من األىل والماؿ       
    

()2

()1

فتنة :يعني ابتبلء

 

يعني ابتبلء ،ىذا االبتبلء ينشأ عنو ما ينشأ من الذنوب ،وىي التي عبر عنها

حذيفة بفتنة الرجل في أىلو وولده وجاره ،أما نفس االبتبلء فليس ىو بذنوب ،ابت بلء اإلنساف بالماؿ واألىل

والولد واألصحاب والجيراف ،ىذا ابتبلء قدره اهلل -سبحانو وتعالى ،-ولكن المنكر الذي يحتاج إلى
التكفير ىي الذنوب التي تنشأ عن ذلك االبتبلء .نعم ،اقرأ الحديث مرة أخرى.

ولهما أف عمر  قاؿ  :أيكم يحفظ حديث رسوؿ اهلل 
إنك لجريء ،فقاؿ :كيف؟ قاؿ :سمعت رسوؿ اهلل  يقوؿ  :فتنة الرجل في أىلو وولده وداره تكفرىا

في الفتنة؟ قاؿ حذيفة :فقلت :أنا ،فقاؿ:

الصبلة والصياـ والصدقة واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر  فقاؿ عمر :ليس ىذا أريد ،إنما أريد التي

تموج موج البحر ،قاؿ :مالَك ولها يا أمير المؤمنين ،إف بينك وبينها بابا مغلقا ،قاؿ :أيفتح الباب أـ يكسر؟
قاؿ :بل يكسر.
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يعني مالك ولها ،إف بينك وبينها ،يعني ال خوؼ عليك م نها ،ستكوف في غير عهدؾ ،ال تكوف إال بعدؾ ،أنت
دونها ،إف بينك وبينها بابا مغلقا ،الفتن إنما كانت بعده ،أما في عهده فلم يكن إال الخير والجهاد في سبيل

اهلل ،والفتوح العظيمة ،وانتشار اإلسبلـ ،وىما ما دلت عليو رؤيا النبي 

عندما رأى أنو كاف على قليب

وعليها دلو ،فنزع منها ما شاء اهلل ،ثم أخذىا أبو بكر ،فنزع دلوا أو دلوين ،ثم استحالت غربا ،فأخذىا عمر،
فاستحالت غربا يقوؿ  :فلم أر عبقريا يفري فريو ،حتى ضرب الناس بعطن  نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم

"قال :أيفتح الباب أم يكسر؟ قال :بل يكسر ،قال :ذاك أجدر أال يغلق ،فقلت ضتذيفة :أكان عمر يعلم من
الباب؟ قال:كما يعلم أن دون غد الليلة ،إين حدثتى حديثا ليس باألغاليط ،قال :فهبها أن نسألى من الباب ،فقلها
ظتسروق :سلى فسألى ،فقال :عمر ".
نعم .بعدو-:وأليب داود عن نصر بن عاصم الليثي قال  أتيها اليشكري يف ريط من بين ليث ،قال :من القوم؟ فقلها:
بهو ليث ،أتيها نسألك عن حديث حذيفة .قال :أقبلها مع أيب موسى قافلني وغلت الدواب بالكوفة قال :فسألت
أبا موسى أنا وصاحب يل فأذن لها فقدمها الكوفة ،فقلت لصاحيب :إين داخل اظتسجد إذا قامت السوق خرجت
إليك ،فدخلت اظتسجد فإذا فيى حلقة كأمنا قطعت رءوسهم ،يستمعون ضتديث رجل قال :فقمت عليهم .قال:
فجاء رجل فقام إىل جهيب قال فقلت :من يذا؟ قال :أبصري أنت؟ قلت :نعم .قد عرفت ولو كهت كوفيا مل
تسأل عن يذا ،فدنوت مهى فسمعت حذيفة يقول :كان الهاس يسألون رسول اهلل-صلى اهلل عليى وسلم -عن
اطتري وكهت أسألى عن الشر ،وعرفت أن اطتري ال يسبقين ،قال قلت :يا رسول اهلل ،أبعد يذا اطتري شر؟ قال :نعم.
قال :يا حذيفة ،تعلم كتاب اهلل واتبع ما فيى ،قلت :يا رسول اهلل ،أبعد يذا اطتري شر؟ قال :فتهة وشر .قلت :يا
رسول اهلل ،أبعد يذا الشر خري؟ قال :يا حذيفة ،تعلم كتاب اهلل واتبع ما فيى ثالث مرات ،قلت :يا رسول اهلل،
أبعد يذا الشر خري؟ قال :يدنة على دخن ورتاعة على أقذاء أو فيهم .قلت :يا رسول اهلل ،أبعد يذا اطتري شر؟
قال :يا حذيفة ،تعلمكتاب اهلل -  -واعلم ما فيى ثالث مرات .قلت :يا رسول اهلل ،يل بعد اطتري شر؟ قال:
فتهة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جههم ،فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خري لك من أن تتبع
أحدا مههم . 
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ىػػذا الحػػديث كمػػا سػػيأتي ب عػػد ىػػذا أف مع نػػاه وأ صػػلو فػػي الصػػحيحين ،ف فػػي ىػػذه الروايػػة يػػذكر أف

حذيفة -رضي اهلل عنو -يقوؿ عن نفس و :إف الناس كانوا يسألوف رسوؿ اهلل عن الخير ،وكنت أسألو عن
الشر ،و أنو سأؿ رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -ىل بعد ىذا الخير الذي ىو فيو من شر،

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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قاؿ :نعم فتنة وشر وأوصاه بكتاب اهلل يا حذيفة ،تعلم كتاب اهلل ،تعلم كتاب اهلل ،كلما سألو وذكر لو ما
سيكوف يقوؿ لو :تعلم كتاب اهلل ،تعلم يعني تفهم ما فيو ،أو اعلم ما في كتاب اهلل ،تعلم بمعنى اعلم،

والمعنى األوؿ ىو األولى تفقو في كتاب اهلل وافهم كتاب اهلل؛ ألف كتاب اهلل فيو العصمة من ىذه الشرور،

ومن ىذه الفتن ،فلم يزؿ يوصيو بكتاب اهلل.

وىذا الحديث كالحديث اآلتي ،في الرواية المتفق عليها ،فيو أف األحواؿ تتغير من خير إلى شر ،ومن شر

إلى خير ،وتتعاقب ىذه األمور على الناس وأزىى العهود في الخير أكملها خيرا ىو عهد النبوة كما تقدـ تدور
رحى اإلسبلـ ،عهد النبوة وعهد الخبلفة الراشدة تدور رحى اإلسبلـ بخمس وثبلثين سنة فهذا عهد الخير ثم

تجيء فتنة وشر ،وقد جاءت الفتنة وجاء الشر ،وأظهر ذلك ما حصل ونشأ وتفرع عن قتل عثماف-رضي اهلل

عنو -تفجرت الشرور ،ووقعت الفرقة بين المسلمين ،ووقعت الفتنة ،ووقع القتاؿ بتأويل وبغير تأويل.

وذكر أنو بعد ىذا الخير وبعد ىذا الشر أيضا يكوف فيو خير ،ولكن على دخن ليس خيرا صافيا وخالصا

كاألوؿ ،ال إذ القلوب فيها دخن ،والدخن يعني ويفسر بما يكوف في القلوب من حقد ومن فساد ومن أىواء،
يعني ليس ىناؾ الصفاء الذي كاف عليو الناس في العهد األوؿ.

ثم بعد ىذا الخير تأتي فتن أخرى وشرور قاؿ فيها :إنو تأتي فتن عمياء وصماء يعني فتنة عظيمة ،يضل

فيها الناس وال تكوف عندىم البصيرة للتمييز بين الحق والباطل ،فتنة عمياء فيها التباس ،وأىلها ال يبصروف

الحق ،ال قائموف بهذه الفتنة عمي ال يبصروف الحق القائموف بهذه الفتنة ال يبصروف الحق عمي وال يستمعوف
لناصح فالعمى والصمم ألىل تلك الفتنة فهي عمياء صماء.

قاؿ :فما تأمرني؟ قاؿ :أف تعتزلهم ولو أف تعض يدركك الموت وأنت على جذؿ ،عاض على جذؿ كما

يفسره ،ولو أنت عاض على أصل شجرة ،الجذؿ قريب معناه ولفظو من الجذع.

فأمره النبي -عليو الصبلة والسبلـ  -أف يعتزؿ أىل ىذه الفتن وىذا ىو الواجب في جميع الفتن التي

يلتبس فيها األمر ويخفى فيها المحق من المبطل ،يجب على الناصح لنفسو أف يعتزؿ كل الفرؽ وكل

األطراؼ.

وذكر أيضا مما يصعب ىذه الف تنة الدعاة إليها ،الدعاة إلى القتاؿ ،إلى الصراع ،على غير ىدى وال بصيرة

وال غرض صحيح ،كلها دعوى للباطل ،دعاة على شفير جهنم ،من يجيبهم يصير إلى ما دعوا إليو ،يصير إلى
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ذلك الشر كما في اللفظ اآلخر الذي سيأتي  من أجابهم قذفوه فيها  دعاة على أبواب جهنم ،من

أجابهم إليها قذفوه فيها وألقوا بو فيها ،نعم بعده.
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حديث كنت أسألو عن الشر مخافة أف يدركني

وعتما عن أيب إدريس اطتوالين أنى  شتع حذيفة يقول :كان الهاس يسألون رسول اهلل-صلى اهلل عليى
وسلم -عن اطتري ،وكهت أسألى عن الشر ؼتافة أن يدركين ،فقلت :يا رسول اهلل ،إناكها يف جايلية وشر فجاءنا
اهلل هبذا اطتري فهل بعد اطتري شر؟ قال :نعم .فقلت :فهل بعد يذا الشر من خري؟ قال :نعم وفيى دخن ،قال
قلت :وما دخهى؟ قال :قوم يستهون بغري سهيت ويهدون بغري يديي تعرف مههم وتهكر ،فقلت يل بعد ذلك
اطتري من شر؟ قال :نعم فتهة عمياء دعاة على أبواب جههم ،من أجاهبم إليها قذفوو فيها .فقلت :يا رسول اهلل،
صفهم لها ،قال :نعم ،قوم من جلدتها ويتكلمون بألسهتها ،فقلت :يا رسول اهلل ،وما تأمرين إن أدركت ذلك ،قال
تلزم رتاعة اظتسلمني وإمامهم قلت فإن مل يكن عتم رتاعة وال إمام؟ قال :فاعتزل تلك الفرقكلها ،ولو أن تعض
على أصل الشجرة حىت يدركك اظتوت وأنت على ذلك . 
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ىذا الحديث مناسب للحديث المتقدـ وقريب منو وشبيو بو ،وإف كاف بينهما بعض االختبلفات اللفظية،

حذيفة-رضي اهلل عنو -يذكر عن نفسو أف الناس كاف يسألوف رسوؿ اهلل-صلى اهلل عليو وسلم -عن الخير،
عن فضائل األعماؿ ،عن األعماؿ الصالحة ،وعن القرب ،يقوؿ :وكنت أسألو عن الشر مخافة أف يدركني،

ليس المراد أنو يسألو عن الشر ،يعني عن المحرمات ال ،يسألو عما سيكوف من الشرور واألحداث واألمور

المستقبلية يقتضيو السياؽ عن األمور المستقبلية عن األحداث التي ستكوف ،وتكوف سببا للضبلؿ واالنحراؼ
عن الجادة.

يقوؿ :مخافة أف يدركني ،يقوؿ قلت :يا رسوؿ اهلل ،إنا كنا في جاىلية وشر ،نعم كاف الناس في جاىلية وضبلؿ

ال علم وال ىدى وشر ،شرؾ ومعاص وحروب ،وأنواع من المعاصي منها قتل األوالد ،فجاءنا اهلل بهذا الخير على

يده-عليو الصبلة والسبلـ -وىو العلم واإليماف والقرآف واألعماؿ الصالحة ،التي دعا إليها الرسوؿ-صلى اهلل
عليو وسلم -وبلغها وعلمها وعمل بها المسلموف ،فهل بعد ىذا الخير الذي نحن فيو ىل بعده من شر؟! قاؿ:
نعم ،فقلت :فهل بعد ىذا الشر من خير؟ قاؿ :نعم وفيو دخن قوـ يهدوف بغير ىديي ويستنوف بغير سنتي تعرؼ

منهم وتنكر ،فذكر أنو يكوف شر بعد الخير الذي كاف الناس عليو في عهد النبوة وفي عهد الخبلفة
الراشدة

أحاديث في الفتن والحوادث
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وال سيما خبلفة الخلفاء الخليفتين األولين أبي بكر وعمر ،وعثماف كذلك ولكن مع وجود بدايات الشر كما تقدـ.

فيو دخن يعني الخير الثاني ليس خيرا خالصا ىناؾ كدر ىناؾ شرور ليس ذلك الخير صافيا وخالصا كالخير األوؿ

نعم.

 قلت :وما دخنو؟ قاؿ قوـ يستنوف بغير سنتي ويهدوف بغير ىديي ،تعرؼ منهم وتنكر ،فقلت ىل بعد

ذلك الخير من شر؟ قاؿ :نعم .فتنة عمياء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها . 

ىذا ىو األمر الثالث بعد ذلك الخير المدخوف ،فيو دخن قاؿ قلت وىل بعد ىذا الخير من شر؟ قاؿ :نعم ،فتنة عمياء .ىذا

مطابق للحديث المتقدـ فتنة عمياء وصماء وفسر ىذه الفتنة بالدعاة ،ودعاة الفتنة ىم موقدوىا ىم الذين يوقدوف الفتنة يحرضوف الناس
على الشر على القتاؿ ،يدعوف الناس دعاة على أبواب جهنم ،وكما قلنا :إف الغالب في مثل ىذه الفتن ىي فتن القتاؿ ،القتاؿ الذي ال

يقوـ على غرض صحيح ومقصود شرعي ،بل ىي أغراض جاىلية وأغراض دنيوية يقتتل عليها الناس دعاة على أبواب جهنم ،من
أجابهم إليها قذفوه،كل فريق يدعو إلى االنضماـ إليو لو دعاة يدعوف إليو فجمهور الناس مما ال بصيرة لو يلحقوف بهذه الطوائف وىذه

الفرؽ ،ويكونوف وقودا لهذه الحروب العمياء.

وقولو :على أبواب جهنم ،أبواب جهنم ىي السبل والمداخل إلى جهنم وىي المعاصي والذنوب من أنواع الكفر والكبائر ،وال

شك أف الدخوؿ والمشاركة الحروب الجاىلية الحروب العمياء من أسباب العذاب  إذا التقى المسلماف بسيفيهما فالقاتل

والمقتوؿ في النار  فدعاة ىذه الفتنة من أجابهم وانخدع بدعوتهم قذفوه في أتوف الفتنة ،وعرضوه لعذاب النار ،من أجابهم إليها
قذفوه فيها ال يبالوف.

قاؿ قلت :يا رسوؿ اهلل ،صفهم لنا .قاؿ :قوـ من جلدتنا يعني من قومنا ومن أىل لغتنا يتكلموف بألسنتنا من جلدتنا ويتكلموف بألسنتنا،

قيل :إنو يؤخذ من ىذا أنهم من العرب وأف ىذه الفتنة المشار إليها تكوف من العرب أو تكوف بين العرب وىذا ىو الواقع في ىذه الفتن
التي حدثت في أوؿ اإلسبلـكاف معظم من يدخل في تلك الحروب العمياء معظمهم من العرب ومن يدعو إليها ىم من العرب قوـ

من جلدتنا ويتكلموف بألسنتنا.

قاؿ حذيفة-رضي اهلل عنو -قلت :فما تأمرني؟ ماذا أصنع عند ىذه الفتنة؟ قاؿ :تلزـ جماعة المسلمين وإمامهم ،تعتزؿ الفرؽ
المتصارعة والمختلفة وتلزـ جماعة المسلمين وإمامهم ،تلزـ جماعة المسلمين بالطاعة في بالمعروؼ بطاعة إمامهم ،إماـ المسلمين

بالمعروؼ ،وبالتعاوف مع جماعة المسلمين ع لى الخير ،كما ىو الواجب على المسلمين دائما ،إنما يكوف مع
الجماعة لتحقيق التعاوف على البر والتقوى ،قاؿ قلت :فإف لم يكن لهم جماعة وال إماـ؟ يعني قد منحازة

بقيادة يعني عادلة،

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................

ػػػػػػػػػػػػػػػ

قلت :فإف لم يكن لهم جماعة وال إماـ؟ قاؿ :فاعتزؿ تلك الفرؽ ولو أف تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت.

وىذا الحديث أوال يدؿ على يعني منهج حذيفة-رضي اهلل عنو -واىتمامو بمعرفة الشر التقائو التقاء الشر ،وىذا من الحزـ،
فينبغي للمسلم أف يحرص على معرفة األخطار والشرور المتوقعة أو الشرور القائمة ليتقيها ويحذرىا ،كما أف عليو أف يعرؼ

شرع اهلل ليحدد موقفو ويقوـ بواجبو عند حدوث ىذه الفتن وىذه الشرور ،وفيو الداللة على وجوب لزوـ جماعة المسلمين
وطاعة ولي األمر بالمعروؼ وفيو الداللة على أف دعاة الباطل ىم دعاة إلى جهنم دعاة الباطل يدعوف إلى النار ،كما قاؿ

سبحانو وتعالى  :أولئك يدعوف إلى النار واهلل يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنو  يدعو إلى الجنة وذلك باألخذ بأسبابها
من اإليماف والعمل الصالح والكفار يدعوف إلى النار ،والشيطاف يدعو إلى النار       :

. )1(   
وىكذا جنود الشيطاف من اإلنس شياطين الجن واإلنس كلهم دعوتهم واحدة يدعوف إلى النار ،وقاؿ مؤمن آؿ فرعوف:
                    

 )2(        فدعاة الباطل دعاة إلى الدخوؿ في الحروب الجاىلية والدعاة إلى المذاىب
الباطلة واألفعاؿ المنكرة ىم دعاة إلى النار ،وىم بما يقوموف بو ىم على أبواب من أبواب النار ،فاألسباب المفضية إلى النار
ىي أبواب ولعلو مما يستشهد بو بهذا المعنى ما جاء في فضل رمضاف ،وأنو إذا دخل رمضاف أنو  إذا دخل رمضاف

فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار  أبواب النار ىي المعاصي والذنوب التي تفضي بسالكيها تفضي بأىلها إلى النار
ما لم يتوبوا.

كما أفاد آخر الحديث أفاد أف الواجب على المسلم إف لم تكن ىناؾ قيادة يجتمع عليها الناس ،فالواجب االنعزاؿ واعتزاؿ
تلك الفرؽ ،وىذا عندما تكوف األمور فوضى ،وإف شئتم شبهوىا ببعض الببلد التي اختلت فيها الوالية ولم يبق إال يعني
الناس فرؽ قبائل وأحياء وقرى ،كل جماعة لهم قيادة وبعضهم يغير على بعض وبعضهم يقتل بعضا

 - 1سورة فاطر آية .6 :
 - 2سورة غافر آية .42-41 :
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فوضى ،ولعلو مما يشبو ىذا حاؿ أىل العراؽ ليس لهم المسيطر عليهم إال إلى حد ما ىم الكفرة

األمريكاف

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................

ػػػػػػػػػػػػػػػ

باحتبلؿ الببلد ،لكن الواقع ليس لهم قيادة ،فاآلف كل يستطيع أف يفعل ما يشاء من النهب والسلب والقتاؿ

والحرب بحق أو بغير حق ،فالواجب حينئذ إذا لم تتبين أو لم تتضح الراية فالواجب اعتزاؿ الفرؽ كل الفرؽ.

قاؿ :ولو أف تعض على أصل شجرة يعني ،ولو تلزـ شجرة وكنى بالعض عن اللزوـ كقولو-صلى اهلل عليو

وسلم  -وعضوا عليها بالنواجذ  السنة يعني الزموا السنة وىنا قاؿ  :وأف تعض على أصل شجرة
حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك  نعم نكتفي بهذا القدر.

س  :أحسن اهلل إليكم ىذا أحد األخوة -جزاه اهلل خيرا -نبو يقوؿ :في قوؿ حذيفة-رضي اهلل عنو -عرفت
أف الخير يسبقني قاؿ في رواية ىذا الحديث عند اإلماـ أحمد في المسند وعرفت أف الخير لن يسبقني؟

ج  :لن يسبقني ىذا ىو يعني الخير لن يفوتني الخير سأعرفو.

س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :بعض األخوة يقولوف لماذا خرج بعض الناس على عثماف وىل كفروا بذلك؟

ج  :خرجوا بشبهات الذين خرجوا على عثماف أنواع :أصحاب أىواء ومنافقوف وموقدو الفتنة كما ىو مشهور

في التاريخ وىو عبد اهلل بن سبأ اليهودي ىو الذي يسعى بين الناس إلغارة صدورىم على عثماف-رضي اهلل

عنو -من شبهاتهم أنو ولى أقرباءه وأنو كاف منهم من والتو شيء من االستبداد واألثرة شبهات ،أما عثماف عند
أىل السنة خليفة راشد مجتهد في تدبيره وإدارتو وتصرفاتو-رضي اهلل عنو -مجتهد فتصرفو دائر بين األجر

واألجرين ،أما كونهم كفروا بذلك ال نقوؿ :إنهم كفروا بذلك يعني مجرد الخروج على اإلماـ ليس ىذا وحده
موجبا للكفر لكنو جريمة كبرى وذنب عظيم تتولد عنها شرور كثيرة فمن يكوف سببا فيو فعليو وزره وعليو مثل

أوزار الذين اتبعوه في ذلك وقلدوه في ذلك وكاف سببا في إضبللهم نعم.

س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :لماذا لم يقاتل الصحابة دفاعا عن عثماف؟

ج  :ىذا مشهور في التاريخ وفي السيرة ،وأنا أشرت إليو بأف عثماف لم يسمح ألحد بأف يقاتل في سبيل
حمايتو ،أف يقتل أحد بسببو ومن أجلو ،نعم.

س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ىل ما جاء في حديث حذيفة-رضي اهلل عنو -قد حصل وانتهى
أـ في زمن ماض ،أو أف ىذا مستمر إلى وقتنا ىذا؟

ج  :ال إلو إال اهلل ،اهلل أعلم قلت لكم إف مثل ىذه األحاديث ال يمكن القطع بشيء يعني كل ما ىنالك يقاؿ
احتماؿ لعلو كذا أو األقرب كذا ،فالخير األوؿ ىو عهد النبوة ،ويلتحق بو أوؿ عهد الخلفاء الراشدين والشر

أحاديث في الفتن والحوادث
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الذي حدث يعني منهم من فسره بعد بما حصل مقتل عثماف ىذا ىو الشر األوؿ ،والخير الذي بعده منهم من فسره بعهد

معاوية-رضي اهلل عنو -عندما اجتمع لو األمر في عاـ الجماعة عاـ أربعين من الهجرة ،وأف ىذا يعني حصل خير وانفكت الفتن
بهذا االجتماع ،وبعضهم فسر الخير الثاني خبلفة عمر بن عبد العزيز ،وىذاكلو محتمل وال يمكن القطع بشيء من ذلك ،وبعد
ذلك الخير جاءت شرور وفتن ،والخير والشر دوؿ في الزماف في األياـ ،وفي الببلد كما يشهد بو التاريخ يعني تقوـ الفتنة ثم

يخلفها خير وتراجع ،حصلت فتنة القوؿ بخلق القرآف ،في عهد المأموف والمعتصم والواثق فتنة عظيمة ابتلي بها الناس ،ودعا

إليها دعاتها وامتحن اهلل العلماء ثم رفع اهلل ىذه الفتنة بوالية المتوكل واإلنساف يقرأ التاريخ ،لكن ما ذكر في حديث حذيفةكأنو
واهلل أعلم األقرب أف المراد بو أف ما جرى في القرف األوؿ والثاني تقريبا ،واهلل أعلم بالصواب.

نكرر أنو ال يمكن الجزـ بتعيين المراد مما تتضمنو ىذه األخبار ،إال ببرىاف نعم.

س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ما الحكم في فعل امرأة تحفظ القرآف الكريم ،وقبل البدء بالدرس تطلب من الطالبات االستغفار

لمدة عشر دقائق؟

ج  :ىذه بدعة ،نعم ىذه وصيتهن التوبة واالستغفار دوف تقيد بوقت ،بل إذا جاء وقت الدرس تبدأ بالدرس فورا ،وال تجعل

للبداية يعني أسلوبا معينا أو مقدمة معينة ،يعني بنوع من أنواع العبادة تبدأ بالدرس فهذا الصنيع الذي جاء في السؤاؿ االلتزاـ بو

بدعة نعم.

س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :يقوؿ بعض الناس اهلل ال يفتنا إال في طاعتو؟

ج  :الناس يقولوف اهلل ال يفتنا عند العامة من يطلق ىذه العبارة عنده الفتنة بالشيء ىي التعلق بو وىذه معنى صحيح ،مفتوف
بكذا يعني مولع ومتعلق ،فمن يقوؿ ىذه العبارة يريد معنى صحيحا نسأؿ اهلل أال يجعل قلوبنا تتعلق تعلقا شديدا إال بطاعتك

لكن التعبير عن التعلق بالفتنة ىذا تعبير عامي فبل يقاؿ لمن حبب إليو العمل الصالح ىذا مفتوف ما يقوؿ لمن تعلق بطاعة اهلل
وحببت إليو واجتهد فيها ،وقلبو معلق الرجل أحد السبعة  ورجل قلبو معلق بالمساجد  منكاف محبا بالمساجد ال نقوؿ
إنو مفتوف ولكن من تعلق قلبو بالباطل نقوؿ مفتوف ىكذا ،فالتعبير عامي ومقصود القائل صحيح والتعبير خطأ نعم.

س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ:كيف عرؼ حذيفة أف عمر ىو المقصود بالباب؟

ج  :ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،ما أجد لو إال أنو عرؼ ىذا من خبر الرسوؿ-عليو الصبلة والسبلـ-
فالرسوؿ يفضي ببعض األمور ،ويخبر حذيفة ببعض األمور ،كما كاف يسر إليو بأسماء بعض المنافقين ،فبل يبعد

أنو

أحاديث في الفتن والحوادث
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تلقى ىذا عن الرسوؿ-عليو الصبلة والسبلـ -كما تقدـ أف الرسوؿ-صلى اهلل عليو وسلم -حدثو عن الفتن
وأنو ما من فتنة تكوف إلى قياـ الساعة إال أخبرىم عنها-صلى اهلل عليو وسلم -فبل بد أف حذيفة عرؼ ىذا

بتلق عن النبي-صلى اهلل عليو وسلم -وعمر عرؼ ذلك من فحوى كبلـ حذيفة ،أنو كاف يعرؼ أنو ىو الباب.
س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ما رأيكم بالتسمي بعبد اإللو؟

ج  :عبد اإللو ال بأس بو فاهلل ىو اإللو لكن األولى واألفضل التسمي بعبد اهلل ألف اهلل أصلو اإللو فاألولى أف

يستغنى عن التسمية بعبد اإللو بالتسمية بعبد اهلل فهذا ىو اللفظ الذي ىو علم على الرب -سبحانو وتعالى-

اهلل ولكن ال مانع وال بأس فاإللو الحق ىو اهلل سبحانو وتعالى.

س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :كيف أقي نفسي من فتنة النساء؟
ج  :كيف تقي نفسك من فتنة النساء   )1(       ال يخلوف رجل
بامرأة إال ومعها ذو محرـ   ، ال يحل المرأة أف تسافر  ....تجنب مواقع الفتنة ،ال تذىب
لؤلسواؽ التي فيها المتبرجات ،ال تجلس عند شاشة التلفاز ،التي تعرض فيها المناظر المنكرة ،اهلل أعطاؾ
عقبل تميز بو ،وأعطاؾ علما تميز بو أيضا بين الحبلؿ والحراـ ،فاتقاء األخطار يكوف باألسباب الواقية ،نعم.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.

 - 1سورة النور آية .31 :

أحاديث في الفتن والحوادث

يكوف بعدي أئمة ال يهتدوف بهداي وال يستنوف بسنتي

بسم اهلل الرزتن الرحيم اضتمد هلل رب العاظتني والصالة والسالم على نبييها ػتمد وعلى آلى
وصحبى أرتعني قال -رزتى اهلل تعاىل :-ويف رواية  :يكون بعدي أئمة ال يهتدون هبداي
وال يستهون بسهيت ،وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني ،يف جثمان إنس ،قال قلت:
كيف أصهع يا رسول اهلل إن أدركت ذلك؟ قال :تسمع وتطيع ،وإن ضرب ظهرك وأخذ
مالك فاشتع وأطع . 
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الحمد هلل رب العالمين والصبلة والسبلـ وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو محمد وعلى آلو

وصحبو أجمعين.

ىذه رواية أو طرؼ من حديث حذيفة-رضي اهلل عنو -في الصحيحين وىذه الرواية لمسلم ،حتى الشيخ ما
وف
وف بغيرِ ىديي يَ ْستَػن َ
وف بَػ ْع ِدي أَئِمةٌ  -يعني والة وأمراء -يَػ ْه ُد َ
قاؿ فيها إنها لمسلم ،قاؿ وفي رواية يقوؿ يَ ُك ُ
بغير ُسنتِي ىذا فيو ذـ لهم؛ ألنهم ليسوا على استقامة في ىديهم وفي سيرتهم سواء كاف في أنفسهم أو في
تدبيرىم لؤلمة ،في سيرتهم الذاتية أو في تدبير لؤلمة يهدوف بغير ىديي ويستنوف بغير سنتي نعم  .وسيقوـ

فيهم رجاؿ قلوبهم قلوب الشياطين في جثماف إنس  ال إلو إال اهلل كأف ىؤالء األئمة مع ما وصفوا من

االنحراؼ وعدـ االلتزاـ بالسنة وعدـ االستقامة ،كأف أيضا فيهم يعني صنف ىم أشرار ،سيقوـ فيهم رجاؿ،

يعني من ىؤالء األئمة رجاؿ أو يقوـ معهم رجاؿ  وسيقوـ فيهم رجاؿ قلوبهم قلوب الشياطين 

الشياطين ىم األشرار من اإلنس والجن األشرار أعداء األنبياء

      

          

()1

قُػلُوبػهم قُػلُوب الشي ِ
اط ِ
ين معناه أنها
ُ َ
ُُ ْ

تحب الشر والفساد وتدعو إليو ،وىم في جثماف إنس ،جثماف اإلنساف ىو جسده يعني بواطنو ،وإف
كانوا إنسا وإف كانوا من ال ناس ،ىم من الناس ،وأجسامهم أجساـ الناس ،لكن بواطنهم خبيثة ،وىذا غاية
في تصوير ما ىم عليو من الخبث والشر قُػلُوبػهم قُػلُوب الشي ِ
اط ِ
ين ،أعوذ باهلل وإف كانت صورىم وأبدانهم
ُ َ
ُُ ْ
كغيرىم
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من الناس ،كما قاؿ -سبحانو وتعالى -في المنافقين:

         

                   

 )1(              فالمنافقوف يصدؽ عليهم ذلك الوصف ألنهم شياطين في
بواطنهم 

              

. )2(   
قاؿ حذيفة-رضي اهلل عنو :-فما تأمرني يا رسوؿ اهلل عند ذلك عند وجودي ذلك العهد وعند ظهور ذلك
الصنف من الوالة ،قاؿ :تسمع وتطيع -سبحاف اهلل ال إلو إال اهلل الدين ما بالرأي الدين ىو شرع اهلل واإليماف

ىو التسليم لشرع اهلل يعني فما تأمرني قاؿ تسمع وتطيع يعني الرأي السطحي حاربهم وال تسمع وال تطيع

ونابذىم ىذا ىو الرأي السطحي القاصر الذي ال يقوـ على ىدى ،الشريعة تنزيل من حكيم ،ال بد من

التسليم.

المبلئكة لما علموا أف اهلل سيخلق آدـ ويخلق بشرا في ىذه األرض وعلموا بإعبلـ من اهلل أنو سيكوف من

البشرية أمور وفساد في األرض وسفك للدماء:

         

 )3(  كأنهم يقولوف نحن قائموف بالعبودية وبالتسبيح وما تحبو يا ربنا فلماذا تجعل في األرض من
يفسد ويسفك الدماء قاؿ                                      

 - 1سورة المنافقون آية .4-3 :
 - 2سورة البقرة آية .14 :
 - 3سورة البقرة آية .31 :
 - 4سورة البقرة آية .31 :

() 4

.

أحاديث في الفتن والحوادث
ىكذا نقوؿ إذا قاؿ قائل لماذا أسمع وأطيع لماذا يؤمر الناس ويؤمر اإلنساف بالسمع والطاعة لهؤالء

األئمة الذين ىذه صفتهم ال يستنوف وال يهتدوف بهدي الرسوؿ-صلى اهلل عليو وسلم -وفيهم من ىذه صفتو
قلوبهم

أحاديث في الفتن والحوادث
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قلوب الشياطين الواجب ىنا التسليم والتفويض قاؿ  :تسمع وتطيع  - ال إلو إال اهلل  ،-وإف

ضرب ظهرؾ وأخذ مالك  الصبر اآلف ما وقف األمر عند حد ما يخصهم ما يخص أولئك الوالة من فجور
من معاص من أثرة ال ،وصل األمر إلى ظلم بضرب بأخذ ماؿ ىذا كلو ال يسوغ وال يبيح الخروج ونزع اليد من

الطاعة ورفض البيعة.

اصبر  وإف ضرب ظهرؾ وأخذ مالك  وىذا بخبلؼ من اعتدى عليو من ىو من سائر الناس

يدافعو ،كما جاء في الحديث الصحيح  :أرأيت إف جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قاؿ :فبل تعطو مالك .قاؿ:

أرأيت إف قاتلني؟ قاؿ :قاتلو .قاؿ :أرأي ت إف قتلني؟ قاؿ :فأنت شهيد .قاؿ :أرأيت إف قتلتو؟ قاؿ :ىو في

النار  .أو كما جاء في الحديث ،أما إذا كاف مثل ىذا من الوالي فبل يعني ظلم اإلماـ ال يبيح الخروج عليو
بل يجب الصبر ،ما يبيح الخروج ىو ظالم وحقك مأخوذ منو ليس ىذا لكرامة ىذا المعين ال ،ىذا ظلم وىذا

الصبر من أجل تحقيق المصلحة الكبرى من أجل أنو أخذ شيئا من مالك أو حصل منو ظلم في بدنك بضرب

ونحوه يعني تسعى فيما يعود على األمة بالفساد العارية .

يمكن أف نشبو ىذا بشيء ىو دونو بكثير لو أف أبا تجنى على ولده وضربو بغير حق فيسوغ للولد أف

يضرب أباه وينتقم من وا لده ىو ظالم ،األب ظلمو لكن ىذا ال يسوغ وىذا ال أذكره على أف الصورة متماثلة
ال األمر أكبر من ذلك قاؿ  :تسمع وتطيع وإف ضرب ظهرؾ وأخذ مالك  اهلل المستعاف نعم بعده.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث إف كاف هلل خليفة في األرض فضرب ظهرؾ

وظتسلم قال  :إن كان هلل خليفة يف األرض ،فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعى ،وإال
فمت وأنت عاض جبذل شجرة ،قلت :مث ماذا؟ قال :مث خيرج الدجال معى هنر ونار ،فمن
وقع يف نارو وجب أجرو وحط وزرو ،ومن وقع يف هنرو وجب وزرو وحط أجرو ،قال قلت :مث
ماذا؟ قال :يي قيام الساعة . 
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الحديث ىذا قاؿ فيو من حقق ىذا الكتاب :إنو ليس في مسلم ،بل ىو في أبي داود ،وىو كذلك عن حذيفة؛ ألف السياؽ

كلها أحاديث،كلها راجعة لؤلوؿ،كل ىذه األحاديث في الفتن ىذه الثبلثة واألربعة المتواليةكلها لحذيفة-رضي اهلل عنو  -إف
كاف في األرض خليفة  يعني إفكاف في األرض خليفة وو ٍاؿ يقوـ بأمور المسلمين بتدبير شئونهم  ،إفكاف هلل في األرض
خليفة فضرب ظهرؾ وأخذ مالك فأطعو  ىذا بمعنى الحديث المتقدـ ،ىذا ىو ىو.
ك فَأَ ِط ْعوُ ليس المقصود أطعو في أخذ الماؿ ،ىذا لست فيو بالخيار ليس المقصود أطعو في أخذه
ب ظَْهَرَؾ َوأَ َخ َذ َمالَ َ
فَ َ
ضَر َ
لمالك أو ضربك ،ألف ىذا سيكوف بالقسر والقوة ،لكن المقصود فأطعو في سائر األمور بالمعروؼ فأطعو وال تنزع يدؾ من
طاعتو ،فهذا الحديث مما يؤكد الحديث المتقدـ.

وىذا الحكم وكما تقدـ أف ىذا أصل من أصوؿ أىل السنة والجماعة ،أعني السمع والطاعة لؤلئمة أبراراكانوا أو فجارا وإفكاف

منهم ماكاف من فسق في أنفسهم أو ظلم ،وكل ىذا ال يوجب المنازعة وال يوجب رفض البيعة وال يوجب نزع اليد من الطاعة ،بل

يجب السمع والطاعة بالمعروؼ ،وإفكاف منهم أيضا تجاوز بالظلم بأخذ ماؿ أو ضرب ،فذلك على أنفسهم ويحاسبوف عليو يوـ
القيامة،كما في الحديث اآلخر  :أدوا الحق الذي لهم وسلوا اهلل الذي لكم َ و َسلُوا اللوَ ال ِذي لَ ُك ْم فاهلل -سبحانو وتعالى-
ال بد أف ينصف المظلوـ من الظالم ،من و ٍاؿ وإماـ أو غيره ،لكن الشأف أف ىذا الظلم ال يبيح الخروج والمنازعة.
ومثل ىذه األحاديث في السمع والطاعة ،والصبر على جور األئمة ،ىذه ال يؤمن بها الخوارج وال المعتزلة الذين يروف أف

الخروج على األئمة من األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ،ىذه ال يؤمنوف بها ،ألنها تخالف أصولهمكما ىي حالهم في النصوص
التي تخالف أصولهم ،فكل من لو مذىب وتبناه وتأصل عنده فإنو يقف من النصوص المتعارضة لهذا المذىب ،إما الرد
إف أمكن ،وإما التأويل ،وإما التفويض ىذا شأف أىل البدع وأىل األىواء ،وما ال يستطيعوف دفعو ورده يضيقوف

بو ويلتمسوف لو ضروب التحريف الذي يسمونو تأويبل.
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وىكذا مثبل في ىذا العصر الذين يتبنوف أو يهووف الخروج على الوالة ،يجدوف في صدورىم من ىذه األحاديث حرجا ،فإما

أف يكذبوا بها ،وإما أف يتأولوىا كما ىو شأف أشباىهم فيجب على المسلم أف يحكم شرع اهلل ،وإف خالف ىواه ويجب أف

يكوف راضيا بحكم اهلل                 

 )1(     وإنما يؤتى اإلنساف من ضعف إيمانو باهلل ورسولو وبحكمة اهلل في تشريعو وىذاكلو ال يمنع
-وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج ووجوب النصيحة-كل ىذا ما يمنع من المناصحة وإنكار المنكر بالطرؽ التي توصل

إلى المطلوب ويرجى نفعها ويؤمن ضررىا.

قاؿ في ىذا الحديث الذي أمامكم قاؿ " َوإِال " ىذا راجع لقولو  :إف كاف هلل خليفة في األرض  قولو وأال تعود
ت ولو أف َتعض بِ ِج ْذ ِؿ َش َجَرةٍ إِ ْف لم يكن في األرض خليفة ىذا يشبو ما تقدـ
لؤلوؿ إِ ْف لم يكن في األرض خليفة َوإِال فَ ُم ْ
فاعتزؿ تلك الفرؽ ولو أف تعض بأصل َش َجَرةٍ ،فمت متمسكا بالحق ثابتا بالحق معتزال ألىل الباطل ،وفرؽ الباطل من أىل
البدع ومن أىل النزاعات ولو أف تعض على أصل شجرة وإال فمت ،ولو أف تعض على أصل شجرة ،تلزمها وتقيم تحتها حتى

يأتيك الموت وأنت على ذلككما تقدـ.

يقوؿ قلت ثم ماذا قاؿ " :فالدجاؿ " يعني بعد ذلك يأتي في آخر الزماف الدجاؿ وخروج الدجاؿ ىو من أمارات الساعة

الكبرى ،يخرج الدجاؿ في آخر الزماف قبل نزوؿ المسيح ابن مريم-عليو الصبلة والسبلـ -مسيح الهدى ،فإذا نزؿ مسيح

الهدى عيسى ابن مريم فإنو يقتل مسيح الضبللة الذي ىو الدجاؿ ،والمسيح الدجاؿ األحاديث فيو متواترة ومستفيضة- ،

سبحاف اهلل -ومن عظيم األمر مما يدؿ على عظم خطره أف اهلل شرع على لساف نبيو-صلى اهلل عليو وسلم -أف نستعيذ باهلل
من شره في كل صبلة ،إذ ىو من األمور األربع ،كما في الحديث الصحيح  :إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع

يقوؿ :اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجاؿ  في
كل صبلة يقوؿ المسلم ،ومن فتنة المسيح الدجاؿ فتنة عظيمة  أو الدجاؿ فشر غائب منتظر . 

ففتنتو أعظم فتنة ،وذلك أنو يظهر بخوارؽ باىرة محيرة ،من أعظمها أنو يعمد إلى إنساف فيشقو نصفين ،ثم

يقوؿ لو قم فيقوـ ،لكن من لطف اهلل بعباده ومن نصح النبي-صلى اهلل عليو وسلم -ألمتو أنو نعت لهم الدجاؿ
 - 1سورة النساء آية .65 :
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ووصفو لهم كأنهم يرونو رؤية عين ،ذكر أنو أعور وأنو مكتوب بين عينيو كافر يقرأىا كل مسلم يقرأ أو لم يكن يقرأ.

ومن حديثو ىنا أف الدجاؿ يخرج ومعو نهر ونار ،اهلل أعلم بكيفية ذلك ،لكن يجب اإليماف بكل ما أخبر

بو اهلل ورسولو من أمور الغيب ،مما يكوف قبل يوـ القيامة أو بعد يوـ القيامة ،معو نهر ونار فمن استجاب لو

وقع ،ألقاه في نهره ومن لم يستجب لو ألقاه في ناره ،قاؿ في الحديث  :فمن وقع في ناره وجب أجره

وحط وزره  ألنو لم يؤمن بو ولم يتبعو فالدجاؿ يجعلو ويلقيو في ناره ،فيجب أجره على اهلل ويغفر اهلل لو
ذنوبو بصبره ،ومن استجاب لو وألقاه في نهره وجب الوزر وجب وزره حق عليو اإلثم وحط أجره ،حبط عملو.

وجاء في بعض أحاديث الدجاؿ أف الواقع النار والنهر أو واقع ناره وجنتو يعني وقعهما وباطنهما

وحقيقتهما بخبلؼ ظاىرىما ،يعني فناره جنة وجنتو نار ،لكن الظاىر أف من ال يستجيب لو يلقى في ناره ،ىذا

من ال بصيرة لو وال إيماف يغتر فيتبعو ويستجيب لو طمعا في أف يفوز بتلك المنفعة بأف يلقى في ناره أو في

جنتو ،وأما من َمن اهلل عليو باإليماف والبصيرة فإنو ال يبالي ولهذا في الحديث الصحيح أف ىذا الرجل الذي

يقتلو الدجاؿ يدعوه ليؤمن بو فيأبى عليو فيقتلو يشقو نصفين ثم يقوؿ لو قم ،فيقوـ فيقوؿ أتؤمن بي ألنو

يدعي ال ربوبية فيقوؿ أنت المسيح الدجاؿ ما ازددت فيك إال بصيرة ،يعني حين قتلو ثم حيا بإذف اهلل ىذا زاد
المؤمن بصيرة عرؼ.

فالرسوؿ-صلى اهلل عليو وسلم -نعت الدجاؿ وذكر أحوالو يعني أمورا كثيرة تتعلق بو فينبغي الرجوع إلى

كتب السنة في ىذا وقراءتها لمعرفة أحواؿ ىذه الفتنة العظمى فمن أدركها كاف على بصيرة ومن لم يدركها

كاف حظو من ذلك اإليماف باهلل والعمل بشرع اهلل.

قاؿ في آخر الحديث ثم ماذا؟ قاؿ " :الساعة " بعد نزوؿ المسيح وخروج الدجاؿ وخروج ىذه األمارات

بعدىا تقوـ القيامة ،أعد الحديث ....
ولمسلم  :إف كاف هلل خليفة في األرض فضرب ظهرؾ وأخذ مالك فأطعو وإال فمت وأنت عاض
بجذؿ شجرة قلت ثم ماذا قاؿ ثم يخرج الدجاؿ معو نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن
وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قاؿ قلت ثم ماذا؟ قاؿ ىي قياـ الساعة . 
-بعده. -

أحاديث في الفتن والحوادث

من أمارات الساعة
حديث بعثت أنا والساعة كهاتين

من أمارات الساعة وظتسلم عن أنس-رضي اهلل عهى -قال :قال رسول اهلل-صلى اهلل عليى
وسلم  -بعثت أنا والساعة كهاتني قال وضم السبابة والوسطى . 
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يقوؿ من أمارات الساعة ،أمارات جمع أمارة وىي العبلمة ،يشهد لو الحديث الصحيح حديث جبريل
قاؿ  :فأخبرني بها عن أمارتها  يعبر عنها بأشراطها كما في القرآف          

أي عبلماتها الساعة المراد بها القيامة:

()1

                       

                                 
()2

فالساعة التي ىي القيامة طوى اهلل علمو ميقاتها عن جميع الخلق:

           

 )3( فبل يعلم ميعادىا وال وقت قيا مها ملك مقرب وال نبي مرسل ،فهي إحدى الخمس أو مفاتيح الغيب
التي استأثر اهلل بعلمها:

                            

                        

. )4(    

لكن أماراتها نعم قد جاء الخبر عنها بل عن كثير من أمارات الساعة ذكر النبي-صلى اهلل عليو وسلم-
لجبريل بعضها  :أف تلد األمة ربتها ،وأف ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولوف في البنياف 
وجاءت
 - 1سورة محمد آية .18 :
 - 2سورة الروم آية .14-12 :
 - 3سورة األعراف آية .187 :
 - 4سورة لقمان آية .34 :
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األحاديث ىي من أمارات الساعة ،فكل ما أخبر بو الرسوؿ-صلى اهلل عليو وسلم -مما يكوف قبل القيامة،
فإف أىل العلم يعدونها من أشراط الساعة ،يعدوف ذلك من أشراط الساعة ،ومن عبلمات الساعة :ال تقوـ الساعة حتى
يكوف كذا ال تقوـ الساعة ،تكوف كذا كل ىذا من أشراط الساعة.
وأوؿ أشراط الساعة على اإلطبلؽ أولها على اإلطبلؽ ىو مبعث محمد-عليو الصبلة والسبلـ -بعثتو ىي العبلمة
األولى على اقتراب الساعة )1(        :ألنو خاتم النبيين فبل نبي بعده وىذا يعني أف عمر
الدنيا قد أوشك ،سلسلة األنبياء قد انتهت بالحلقة األخيرة وىي رسالة محمد-صلى اهلل عليو وسلم -يشهد لهذا ويدؿ
لو ىذا الحديث الذي عندنا ،عن أنس-رضي اهلل عنو -أف النبي-صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ  :بعثت أنا والساعة

كهاتين  أو  بعثت أنا والساعة كهاتين  يروى بالفتح والضم فبالرفع تكوف الواو عاطفة وبالنصب تكوف الواو

للمعية  بعثت أنا والساعة  بعث اهلل النبي-صلى اهلل عليو وسلم -والساعة ،مع الساعة ،قريبة ،مع قرب الساعة،
ويصور النبي-عليو الصبلة والسبلـ -قرب الساعة ويقوؿ كهاتين ويضم أصبعيو السبابة والتي تليها الوسطى  ،بعثت أنا
والساعة كهاتين  وضم السبابة إلى األخرى ،أما قولو  :وضم السبابة إلى األخرى  من كبلـ الراوي ىو الذي
حكى لنا كيف أشار النبي بأصبعيوكهاتين ،فأشار بأصبعيو السبابة والتي تليها.

ىذا القرب يا ترى أف التقارب بالطوؿ والقصر أـ التقارب بالمجاورة المشهور عند شراح الحديث أف المشار بالتقارب

بين األصبعين من حيث الطوؿ والقصر ،وعندي أف األمر محتمل كهاتين فهي إشارة إلى قرب القيامة ،من بعثة النبي-عليو
الصبلة والسبلـ -واهلل تعالى ينوه ويذكر قرب الساعة في مواضع    :
          

( )3

                             

()2
( )4

    

سبحاف اهلل  -والقرب

والبعد من األمور النسبية التي تختلف باختبلؼ األ مور فالشيء الذي يقاؿ فيو إنو قريب ىذا
 - 1سورة القمر آية .1 :
 - 2سورة القمر آية .1 :
 - 3سورة األحزاب آية .63 :
 - 4سورة المعارج آية .7-6 :
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يختلف ،فقرب الساعة المذكور في القرآف وفي السنة ىذا ال يعلم الخلق لو حدا ومقدارا ،وال يجوز وال يصح

أف نتخيل لو مقدارا ألف ىذا مما استأثر اهلل بعلمو.

اهلل أعلم يمكن أنو يخطر بباؿ الناس منذ خمسمائة أو ستمائة أو سبعمائة أو ثمانمائة أف الساعة موشكة

بعد خمسين ستين مائة سنة أو مائتين أو ما أشبو ذلك ،يعني قد يخطر بالباؿ شيء من ىذه الخواطر ،لكن

األمر وراء ما يخطر بالباؿ يمكن نتخيل أف اآلف الباقي أقل من الماضي من بعثة الرسوؿ-صلى اهلل عليو

وسلم -لكن ىذا كلو خاطر ،ما يصح التعويل عليو فالذين يحدثوف من بعض الخراصين أف قياـ القيامة
يحتمل أو يقدروف لو مدة ولو على وجو التقريب ىؤالء أفاكوف مفتروف ،ال يجوز اإلصغاء إليهم وال النظر في

استدالالتهم أبدا  بعثت أنا والساعة كهاتين . 

وصح أنو-عليو الصبلة والسبلـ -أنو قاؿ  :أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس
على قدمي  يعني الحشر يكوف بعد مبعثو-عليو الصبلة والسبلـ -ىذا من جنس  بعثت أنا والساعة
كهاتين  يحشر الناس وأنا الحاشر يعني ما بعد مبعث النبي-صلى اهلل عليو وسلم -إال قياـ القيامة،
سبحاف الذي تفرد بعلم الغيب.
المقصود أف مبعث الرسوؿ-عليو الصبلة والسبلـ -ىو أوؿ أشراط الساعة ،ىو أولها وىو الذي-صلى
اهلل عليو وسلم -أخبرنا بأمارات الساعة فيما أنزلو ا هلل عليو من الكتاب والحكمة ،وفي القرآف يعني ذكر
لبعض أشراط الساعة كالدابة ،ونزوؿ المسيح:
من مغربها:



 )1(       وطلوع الشمس

                  

       

()2

ىذه ثبلث من أمارات الساعة الكبرى قد أشير إليها في القرآف

ودلت عليها أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي-صلى اهلل عليو وسلم -ال إلو إال اهلل  -نعم حديث آخر.
 - 1سورة الزخرف آية .61 :
 - 2سورة األنعام آية .158 :
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حديث ال تقوـ الساعة حتى تقتتل فئتاف عظيمتاف

وللبخاري عن أيب يريرة-رضي اهلل عهى -أن رسول اهلل  قال  :ال تقوم الساعة حىت تقتتل
فئتان عظيمتان يكون بيههما مقتلة عظيمة دعوهتما واحدة وحىت يبعث دجالون كذابون ،قريب من
ثالثني كلهم يزعم أنى رسول اهلل ،وحىت يقبض العلم وتكثر الزالزل ويتقارب الزمان وتظهر الفنت،
ويكثر اعترج ويو القتل ،وحىت يكثر فيكم اظتال فيفيض ،حىت يهم رب اظتال من يقبل صدقتى ،وحىت
يعرضى عليى فيقول الذي يعرضى عليى ال أرب يل بى وحىت يتطاول الهاس يف البهيان ،وحىت دير الرجل
بقرب الرجل فيقول يا ليتين مكانى وحىت تطلع الشمس من مغرهبا ،فإذا طلعت ورآيا الهاس آمن الهاس
أرتعون فذلك

حني                 

()1

ولتقومن الساعة ،وقد نشر الرجالن ثوهبما بيههما فال يتبايعانى وال يطويانى ولتقومن الساعة وقد
انصرف الرجل بلنب لقحتى فال يطعمى ولتقومن الساعة ويو يليط حوضى فال يسقي مهى ،ولتقومن
الساعة وقد رفع أكلتى إىل فيى فال يطعمها . 
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ىذا الحديث قد اشتمل على جملة كثيرة من أشراط الساعة ونقف مع المسألة األولى وىي قولو-صلى اهلل

عليو وسلم  :-ال تقوـ الساعة حتى تقتتل فئتاف عظيمتاف يكوف بينهما مقتلة عظيمة دعواىما واحدة 

.

يقوؿ المحقق من حقق ىذا الكتاب الذي في مسلم :دعواىما واحدة ،والمعنى قريب.

ويتبادر -واهلل أعلم بالصواب -أنو المراد ما جرى بين علي 

ومن معو ومعاوية ومن معو ،كما في

صفين ،حتى تتقاتل فئتاف عظيمتاف تكوف بينهما مقتلة عظيمة ،وفعبل كاف بينهما مقتلة عظيمة في صفين.
ذكر أىل التاريخ أنو قتل في ىذه الواقعة سبعين ألفا فيما بين العسكريين.

 - 1سورة األنعام آية .158 :

أحاديث في الفتن والحوادث
ويشهد بهذا -واهلل أعلم -الحديث المتفق على صحتو في فضل الحسن ،وأنو -صلى اهلل عليو وسلم-

قاؿ  :إف ابني ىذا سيد ،ولعل اهلل أف يصلح بو بين فئتين عظيمتين من المسلمين  بين فئتين عظيمتين
من المسلمين،

أحاديث في الفتن والحوادث
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وفعبل دعوتهما واحدة كلهم مسلموف كلهم على الحق ،وإف كاف أىل السنة والجماعة يقولوف :إف عليا-رضي

اهلل عنو -ىو األحق ،ىو األحق باألمر ،وأف جيش معاوية إنهم بغاة على علي-رضي اهلل عنو ،-ويستدلوف
على ىذا بالحديث الصحيح  :تقتل عمارا الفئة الباغية  فرضي اهلل عن الجميع.
ومن أصوؿ أىل السنة اإلمساؾ عما شجر بين الصحابة وعدـ الخوض فيو.

ومن أصوؿ أىل السنة والجماعة سبلمة قلوبهم وألسنتهم ألصحاب رسوؿ اهلل  . فهذا قريب أف يكوف

المراد بقولو  :ال تقوـ الساعة حتى تقتتل فئتاف عظيمتاف تكوف بينهما مقتلة عظيمة . 

دعواىما أو دعوتهما واحدة ،أقرب ما يكوف المراد ىو ذلك ،ىو ما جرى بين العسكرين ،بين أىل الشاـ وأىل

العراؽ.

فهذه من األحداث التي تكوف قبل القيامة ،تكوف حدثت وأخبر بها الرسوؿ ،وكل ما أخبر بو الرسوؿ مما

وقع فإنو علم من أعبلـ نبوتو عليو الصبلة والسبلـ ،وب هذا نعلم أف أعبلـ نبوتو تتجدد حينا بعد حين ،فكلما

ظهر أمر مما أخبر بو كاف ذلك علم من أعبلـ نبوتو 

وىذه األشراط ما ذكر في ىذا الحديث أو غيره

يختلف الناس في العلم بو ،إما في العلم بخبر النبي-صلى اهلل عليو وسلم -عنو ،أو في العلم بالواقع.

كثير من أشراط الساعة ال يعلمها الناس لعدـ سماعهم لسنة الرسوؿ -صلى اهلل عليو وسلم -وقد يعرؼ

من يعرؼ ما جاء في السنة ،ولكن ال يعرؼ الواقع فبل يدري عن ىذا األمر وقع أو لم يقع؟ ما جاء في السنة،

إذف فمن أشراط الساعة ما علمنا وقوعو.

ومن أشراط الساعة ما نعلم أنو لم يقع ،ومنها ما قد يكوف ما لم نجزـ بأنو وقع أو لم يقع ،واهلل أعلم.
وصلى اهلل وسلم وبارؾ على سيدنا محمد .كفى ىذا فالحديث طويل ،ونريد أف نقف.

أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :فضيلة الشيخ ،يقوؿ بعضهم :إف الواجب على الرعية أف تطالب بحقوقها وتأخذ

مالها من الراعي ،ولو بالقوة ،واستشهد على ذلك بما جاء أف قاؿ بعضهم لعمر :إف فعلت قومناؾ بأسيافنا.

ىذا القوؿ المروي ال ندري عن ثبوتو أوال :أثبتوه ىذا ،يقاؿ لو :أوال اإلثبات .األمر الثاني :أف سنة الرسوؿ

مقدمة على قوؿ كل أحد ،وأنا أظن ىذا األثر باطل ،ىذا ال يكوف ،كيف يقوؿ أحد ىذا الكبلـ لعمر الخليفة

الراشد العادؿ ،كيف يجترئ أحد أف يقوؿ :نقومو بسيوفنا ،كيف يقومونو؟ يقتلونو يعني ،أتروف الذين تجنوا

على عثماف زاعمين أنو قد تصرؼ تصرفات غير الئقة أف ىذا تقويم ،ىكذا يكوف التقويم ،ال ىذا
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عين الفساد واإلفساد ،فنسأؿ من يطرح ىذا السؤاؿ ،نتحداه ،نقوؿ :أوال أثبتو ،وإف ثبت فالجواب ما علمتم ،قوؿ الرسوؿ-صلى

اهلل عليو وسلم -وسنتو الظاىرة مقدمة على قوؿكل أحد .نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ىل تقبل التوبة بعد خروج الدجاؿ ،أـ ىي مقيدة بخروج الشمس من مغربها؟ ال ،مقيدة بخروج الشمس
من مغربها .نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ابتلي رجل بسحر ،وحاؿ ىذا السحر بينو وبين عملو ،وبينو وبين طلب العلم ،وأنسيكثيرا منو ،حتى

طالت مدة عبلجو ،ويخالجو التثبيط ،ويخاؼ من اليأس ،علما بأنوكثير الدعاء ومجتنبا بفضل اهلل للمحرمات ،فما نصيحتكم لو؟
وجزاكم اهلل خيرا.

نصيحتي لو بأف يصبر ،ىذا ببلء كمرض عادي من األمراض المعتادة المعروفة العوارض تحوؿ بين اإلنساف وبين كثير من

المصالح الدينية والدنيوية ،ويرجى لو أف اهلل يكتب لو ما كاف يعمل يوـ كاف صحيحا ،على حد قولو   إذا مرض العبد أو
سافر كتب اهلل لو ما كاف يعمل صحيحا مقيما  فعليو بالصبر وعليو بالدعاء ،ولعل ما ابتلي بو يكوف سببا لرفع درجاتو وحط

أوزاره .نعم.

أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ :نشهد اهلل على حبك فيو،كيف أفرؽ بين الشك في الدين وبين الخطرات والوساوس ،وكيف

أعالجها؟ ال حوؿ وال قوة إال باهلل.

الخواطر يعني أمور ترد على الباؿ وال يكوف لها مكاف،كم يخطر بباؿ اإلنساف أمور ىو يرفضها تماما رفضا تاما في أمور يعني

يمكن ،ومما يتصل بأحوالو وأحواؿ الناس ،فهذه الخواطر السيئة ال تضر إال إذا اإلنساف استجاب لها وصدقها ،ورد على باؿ
اإلنساف التكذيب بالبعث ،فكر أف البعث ما ىو ساير ،ىذا خاطر ،فإنو صدقو أو أوجب لو ترددا أي أصبح راح إيمانو األوؿ ،ىذا
وقع في  ،+أما إذا فكر ال وقاؿ :أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم ،وعلم أف ىذا باطل أو في ما ىو فوؽ ذلك ما جاء في

األحاديث :يأتي أحدكم الشيطاف ويقوؿ :من خلقكذا؟ من خلقكذا؟ حتى يقوؿ لو :من خلق اهلل؟

جاء ىذا أحاديث-تعرفونها -مشهور في الصحيحين وغيرىما ،فإذا كاف ىذا الخاطر ورد على الباؿ :من خلق؟ ولكن يعني

وجد اإلنساف في نفسوكراىة لهذا وبغض ونفرة ،فإف ىذا ال يضره ،وقد أرشد النبي -صلى اهلل عليو وسلم -إلى العبلج  :إذا
وجد أحدكم ذلك فليستعذ باهلل ولينتو  وفي حديث يقوؿ :آمنت باهلل ورسلو ،فهذه أنواع من العبلج يقوؿ :أعوذ باهلل من

الشيطاف الرجيم ،الجأ إلى اهلل ليحميك ويعصمك من ىذا الخاطر السيئ  ،وجاء رجل إلى النبي -صلى اهلل عليو
وسلم -فقاؿ :إني أجد في نفسي ما لو أخر من السماء أحب إلي من أف أتكلم بو  بغضا لهذا الفكر.

أحاديث في الفتن والحوادث
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واآلف يسأؿ بعض الناس وال سيما بعض النساء يحصل لها وساوس ،وبسبب الجهل تظن أف ىذا يضرىا ،تجد

أفكارا من ىذا النوع فيما يتصل بالخالق أو بأصوؿ الدين ،فيطغى عليها ىذا التفكير ،وىي تدرؾ أف ىذا باطل
باطل ،لكنها تخشى أنها بهذا تكفر أو يخشى من ابتلي بهذا من الرجاؿ أنو يكفر ،كما جاء ىذا الرجل ،فيقاؿ لو:

أبدا.

ىذا وهلل الحمد ،ىذا البغض وىذه النفرة وىذا القلق من ىذا الوسواس ىذه نعمة ،ىذه عبلمة الصحة ،فيو

مقاومة ،يعني القلب واإليماف ،من الناس يكوف إيمانو فيو مقاومة ،فيو مضاد.

كما يعبر ابن القيم يقوؿ في وصف القلب المشرؽ ،يقوؿ :سماء إيمانو محروسة .يعني بشهب الحق ما

يقترب شيطاف إال ويأتيو شهاب من العلم واإليماف فيعود خاسئا وهلل الحمد والمنة من فضل اهلل.
الخطر في أنك تصدؽ يتحوؿ يقينك شكا .خبلص واهلل ما أدري.

أما ما داـ المبدأ األصلي عندؾ صحيح فالخواطر عابرة ،المؤمن يعرؼ أف ىذا باطل ،وأنا أمثل لبعض

الناس ،يعني :لو خطر ببالك يا إنساف ألقى الشيطاف إليك أنك أنت إف أمك زانية ،حتى تصبح بها التفكير أف
تشك يمكن أنك ولد زنا ،العاقل على طوؿ يرفض ىذا ويتعوذ باهلل من الشيطاف ،فكر سيئ خاصة مع فكرت

تقوؿ :يمكن أمي زانية ،وعلى إنساف يسأؿ ربو الثبات على دينو ،يقوؿ  :اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا
على دينك  نعم.

أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.

الحمد هلل ،وصلى اهلل وسلم على نبيو ورسولو محمد  وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى بهداه.
كنا بدأن ا بما اشتمل عليو حديث أبي ىريرة في صحيح البخاري عن جملة مما يكوف قبل قياـ الساعة،

مما يعده العلماء من أشراط الساعة من ذلك أنو ال تقوـ الساعة حتى يقتتل فئتاف عظيمتاف تكوف بينهما مقتلة

عظيمة ،دعواىما واحدة وسبق التعليق على ذلك.

 وحتى يبعث كذابوف ثبلثوف كلهم يزعموف أنو رسوؿ  ىذا أيضا خبر عن غيب ،ال تقوـ الساعة

حتى يبعث البعث ،كوف البعث واإلرساؿ في القرآف وفي السنة ،البعث أو اإلرساؿ مضاؼ إلى اهلل نوعاف:

أحاديث في الفتن والحوادث
بعث كوني ،وبعث شرعي ،وكذلك اإلرساؿ ،اإلرساؿ ىو :إرساؿ اهلل تعالى الرسل بالدين الحق والعلوـ النافعة

بما أوحى إليهم سبحانو وتعالى.
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والبعث الكوني :ىو النوع التسليط  )1(            ىذا نسميو بعث
أو إرساؿ كوني ،ىكذا أيضا ما جاء في ىذا األمر  ال تقوـ الساعة حتى يبعث  يعني حتى يظهر ويوجد ،وذلك

بتقدير اهلل كذابوف ثبلثوف كلهم يزعم أنو رسوؿ ،يعني :رسوؿ من عند اهلل ،يدعى ذلك كذابا ،وىؤالء متفرقوف في سائر
الزماف ،يمكن ظهر بعضهم ويظهر آخروف ،والكذابوف كثير من ادعى النبوة لعل الذين ظهروا أكثر من ثبلثين بكثير ،وفي
المستقبل منتظر أف يظهر كذابوف ،لكن قاؿ العلماء :لعل المراد الذين لهم يكوف لهم أتباع ،ولهم ظهور مثل مسيلمة

الكذاب ،ومثل األسود العنسي ،قالوا :ولعل آخرىم الدجاؿ األعور؛ ألنو أوؿ األمر يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية ،حتى يظهر
كذابوف ثبلثوف ،دجالوفكذابوف دجاؿكذاب متقارب يعني متقارب الدجاؿكذاب.

يقوؿ :وحتى يقبض العلم وتكثر الزالزؿ ،يقبض العلم جاء في الحديث الصحيح أف اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينزعو من

صدور الرجاؿ ،ولكن يقبض العلم بموت العلماء ،حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهاال فأفتوا بغير علم ،فضلوا

وأضلوا.

ىذه من أشراط الساعة ،قبض العلماء ولم يزؿ قبض العلماء من عهد الصحابة لم يزؿ قبض العلماء؛ ألف العلماء

كغيرىم ،فالرسل ال يخلدوف  )2(              فبموت العلماء
يقل العلم ،لكنو ال يقبض قبضا نهائيا إال في آخر الزماف عند قرب قياـ الساعة قربا تاما ،كما جاء في اآلثار أنو يسرى على
ىذا القرآف.

القرآف يسري عليو فبل يبقى منو حرؼ ،يسري عليو ،فيرفع من المصاحف والصدور ،لكن عندما ينتهي أجل ىذه الدنيا،

ال يبقى إال أف تقوـ الساعة.

وتكثر الزالزؿ ،أيضا ىذه من األحداث التي أخبر عنها  أنها تكثر الزالزؿ ،وفعبل الزالزؿ لم تزؿ ،وفي ىذا العصر ال
نزاؿ نسمع األخبار عن الزالزؿ في الشرؽ والغرب ،ومن ذلك الكسوؼ الذي جاء ذكره في الحديث الشريف ،من
ضمن أشراط الساعة الكبرى ثبلث :كسوؼ ،خسف في المشرؽ ،وخسف في المغرب ،وخسف في جزيرة

العرب.

 - 1سورة مريم آية .83 :
 - 2سورة األنبياء آية .34 :
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الخسوؼ إنما تتبع وتحصل نتيجة الزالزؿ ،وتكثر الزالزؿ وكما قلنا :إف مثل ىذه األخبار عن الغيبيات ال يتأتى

الجزـ بالتعيين؛ ألف ىذا مما أو ىو المعني بخبر الرسوؿ-صلى اهلل عليو وسلم ،-لكن ىذا يؤخذ على سبيل
اإلجماؿ.
نعم.

يقوؿ :ويتق ارب الزماف وتظهر الفتن؛ أما تقارب الزماف فكثر كبلـ الشارحين فيو ،أقوؿ :من أقرب ما قيل

في معنى تقارب الزماف ىذا يعني قصر الزمن بسبب الغفلة ،وتمضي األياـ والليالي والشهور سريعا بسبب

الغفلة ،وبسبب النعمة.

ىذا من أقرب ومن أحسن ما قيل في تفسير تقارب الزماف ،تتسارع الليالي واألياـ ،وىذا األمر يذكره بعض

أىل العلم في قروف سابقة يذكروف ىذا الشعور ،الشعور بقصر األياـ والليالي وبسرعتها ،وىكذا الناس اآلف
يشعروف بهذه الحالة ،وبعض أىل العلم في ىذا العصر يقوؿ :لعل واهلل أعلم أف تقارب الزمن عبر بو عن

تقارب المكاف ،وتقارب المكاف يتضمن تقارب الزماف ،وذلك بما تهيأ للناس من وسائل اتصاؿ ومواصبلت،
وسائل اتصاؿ ومواصبلت؛ فما كاف يقطع في شهر يقطع في ساعة اآلف بالطيراف ،ما كاف يقطع في شهر يقطع
في ساعة ،اختصار زمن ،في تواصل االتصاالت الصوتية أيضا تختصر الزمن ،فبعض أىل العلم من المعاصرين

يقوؿ :لعلو واهلل األعلم مما يدخل في تقارب الزماف ،وتكثر الفتن.

أما قولو في الحديث :وتكثر الفتن ،ىذه كلمة عامة ،وكثيرا ما تطلق الفتن على الحروب التي ال يعلم

وجهها العمياء التي ال يتميز بها المحق من المبطل مما ينبغي اعتزالو ،وقد تكوف الفتن ىنا أعم من ذلك،

تكثر الفتن بأنواعها المختلفة؛ فتن الحروب ،فتن الشهوات ،فتن الشبهات ،ربما نعم.

تكثر الفتن ويكثر الهرج وىو القتل ،يكثر القتل وىو القتل بتفسير النبي عليو الصبلة والسبلـ ،فإنو جاء

في بعض الروايات ،قيل لو :ما الهرج ،قاؿ :القتل القتل ،والقتل كلمة عامة ،تشمل القتل بالحروب وبغير
الحروب ،القتل بفعل ،يعني المجرمين ،االعتداءات الفردية أو الجماعية ،وىذا أمر أيضا يتكرر عبر السنين،
القتل كثر منذ وقع السيف على ىذه األمة بقتل الخليفة الراشد .ولم تزؿ الفتن والحروب والقتل ىنا وىنا،

وأنتم اآلف تسمعوف أكثر ما يجيء في األخبار اآلف ،األخبار ماذا؟

أخبار القتل والحوادث ،ىذا ىو الغالب على األخبار ،ىذا ىو الذي اآلف توليو وسائل اإلعبلـ اىتماما،

وسائل اإلعبلـ إنما تولي اىتمامها حوادث القتل .نعم والهرج وىو القتل.
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 وحتى يكثر الماؿ ويفيض  أيضا كثرة الماؿ ما زاؿ يتقرر مثل ىذا ،لكن الحقيقة الماؿ أما كثرة

الماؿ وفيضاف الماؿ ىذا لم يزؿ يحصل بين حين وآخر .فيو بعض الببلد ىذا ال يعني أنو في كل الببلد ما
يلزـ أف يكوف في كل الببلد حتى يهم الرجل من يأخذ صدقتو ،وقد يخرج الرجل بزكاة مالو فبل يجد من

يقبلها ،ىذا فيما يظهر لي أنو لم يحدث؛ ألف المعروؼ أنو لم يزؿ لم يذكر مثل ىذا.

يهم من يأخذ يعني المعروؼ ،والسائد أنو لم يصل األمر بالناس األمر بالناس مع ما يحصل من بسط

لدرجة أنهم ال يقبلوف الصدقة وال يقبلوف الزكاة ،فالزكاة اآلف في االزدياد ،يأخذىا من يأخذىا بحق وبغير

حق ،يأخذىا الغني يأخذىا من ال يستحقها.

فقد يكوف ىذا في وقت متأخر لم يأت ،وأنهم ال يقبلوف ىذا بسبب فيضاف الماؿ ،يكوف كل مستغن بما

عنده ،ويعني ويحملو كذلك على عدـ األخذ ،إما أنو االكتفاء ووجود التعفف عند الناس أو لوجود أمور رىيبة
ومخيفة تجعل الناس يزىدوف في أخذ الماؿ بسبب سوء األحواؿ ،فإف كثرة الفتن وكثرة المصائب تجعل

الناس يزىدوف في ىذه الدنيا.

نعم  وحتى يكثر الماؿ ويفيض حتى يهم رب الماؿ  حتى يهم؛ يهم فعل مضارع من أىمو ،أىمو

األمر .إذف "وحتى يهم " وىذا أفصح وأرجح ما جاءت عليو الرواية من أىم الرباعي.

 وحتى يهم رب الماؿ من يأخذ صدقتو  أىمو األمر يعني جعلو يهتم ويخاؼ الرجل من أال يجد
من يأخذ ،يخاؼ من أال يجد من يأخذ صدقتو .نعم.
 وحتى يعرضو على من يعرضو عليو ،فيقوؿ من يعرض عليو الصدقة :ال أرى بالي فيو ،ال حاجة لي بو


يفيض الماؿ ،فيخرج اإلنساف بصدقتو بزكاة أو غيرىا فيهم من سيأخذ؟ وحتى يعرضو على معين :خذ،

فيقوؿ لو :خذ ،فيقوؿ لو من عرض عليو :ال أرى بالي فيو ،إما أف يكوف الحامل لو على ذلك ىو الزىد ،وإما

ما يعيشونو من الفتن التي تضعف تعلق اإلنساف بالماؿ ،ولكن عند سياؽ الحديث يقتضي أف الباعث

والحامل على ذلك ىو فيضاف الماؿ ،وىذا عجيب ،والمعروؼ أف اإلنساف ما يشبع.

أحاديث في الفتن والحوادث
ىذا ىو األصل في ابن آدـ ما يشبع من الماؿ ،فسياؽ الحديث يقتضي ارتباط االمتناع من أخذ الصدقة

بالف يضاف وبكثرة الماؿ حتى يهم رب الماؿ من يأخذ صدقتو ،وحتى يعرضو فيقوؿ من يعرض عليو :ال غرض
لي فيو .نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث

.........................................................................................................
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 حتى يتطاوؿ الناس في البنياف  وىذه من األمارات التي وردت في حديث جبريل؛ قاؿ :فأخبرني

عن أماراتها؟ قاؿ  :أف تلد األمة ربتها ،وأف ترى الحفاة العراة العالة يتطاولوف في البنياف  والتطاوؿ في
البنياف يعني التنافس وىو في البناء.

الحفاة العراة العالة سكاف البادية ورعاة الشاة-الغنم -يتطاولوف في البنياف ،وىذا أشبو ما يكوف أنو يصدؽ

بالتحضر ،تحضر البوادي ،وسكن البوادي للمدف والقرى .نعم.

 وحتى يمر الرجل على قبر الرجل فيقوؿ :يا ليتني مكانو وحتى تطلع الشمس من مغربها 

في بعض الروايات وما بو إال الببلء يتمنى الموت يقوؿ :يا ليتني مكاف صاحب القبر ما بو إال الببلء .الببلء

العظيم ،الفتن العظيمة تجعل اإلنساف يتمنى الموت  ،وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقوؿ  :يا ليتني مكانو

.

يعني ليس من بعد الرغبة في اآلخرة وإيثار الموت على ىذه الحياة دينا وتقوى ال بل يعني قلقا من الحياة،

اإلنساف إذا ابتلي بببلء عظيم؛ ولهذا قاؿ   ال يتمنى أحدكم الموت لضر نزؿ بو ،فإف كاف ال بد متمنيا
فيقوؿ :اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي ،وتوفني إذا كاف الوفاة خيرا لي . 

إذا فقولو  :حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقوؿ :يا ليتني مكانو  ىذا فيو تمن للموت ،وال يدؿ ذلك

على جوازه؛ ألنو إخبار بواقع ،واإلخبار بالواقع ال يدؿ على الحكم ،إخبار كما قاؿ   لتتبعن سنن من كاف

قبلكم  ىذا خبر عما سيكوف ،ليس إقرارا لهذا االتباع ،بل ىو إخبار أف ىذا كائن.

قاؿ  :وحتى تطلع الشمس من مغربها  فإذا طلعت آمن من عليها ،أي من على وجو األرض ،آمن

من على وجو األرض ،فذلك قولو:

             

 )1(        فهذا الحديث يفسر اآلية.

 - 1سورة األنعام آية .158 :

أحاديث في الفتن والحوادث
الحديث مفسر لآلية والمراد بقولو )1(        :أف المراد طلوع الشمس من مغربها؛
فإذا طلعت آمن من عليها فذلك يوـ ال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا

فإذا

 - 1سورة األنعام آية .158 :

أحاديث في الفتن والحوادث

.........................................................................................................
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طلعت الشمس انقطعت التوبةكما في الحديث اآلخر  :ال تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ،وال تنقطع التوبة حتى تطلع

الشمس من مغربها . 

ألف الناس يصيروف مثل حاؿ المعاينة ،وإذا اإلنساف انتهى إلى حاؿ المعاينة انغلق دونو باب التوبة كقولو تعالى  :

                    

()1

فإذا طلعت الشمس آمن الناس ،ولكن ال ينفعهم ما أحدثوه من إيماف أو أحدثوه من عمل صالح ،فيبقى كل على ما كاف،
فمنكاف قبل طلوع الشمس من مغربها مؤمنا ومستقيما فهو على حالو ينفعو إيمانو وعملو بعد ذلك ،أما منكافكافرا ثم آمن

ال ينفعو إيمانو ،ولوكاف عاصيا ثم تاب ال تنفعو توبتو.
 وحتى تطلع الشمس من مغربها؛ فإذا طلعت آمن من عليها ،فذلك         

  )2(        نعم.
 وال تقوـ الساعة وقد نشر الرجبلف ثوبهما  ىذه جملة فيها ذكر ألحواؿ الناس.

الجمل األخيرة فيها ذكر ألحواؿ الناس عند قياـ الساعة.

وأف القيامة تقوـ  -تقوـ الساعة أي تقوـ القيامة والناس في دنياىم ،يعني ال يسبق قياـ القيامة انقراض الناس شيئا فشيئا،

حتى ال يبقى على وجو األرض.

ال ال الدنيا تكوف قائمة والناس في دنياىم سائروف في تجاراتهم ،في حروثهم ،ولتقومن الساعة والرجبلف يتماداف الثوب

يتبايعانو ،فبل يتبايعانو وال يطويانو ،يهلكاف يصعقاف أو يفراف ،انتهى انتهت التجارة       

 )3(             تطيش.

 - 1سورة غافر آية .85-84 :
 - 2سورة األنعام آية .158 :
 - 3سورة الحج آية .2-1 :

أحاديث في الفتن والحوادث

.........................................................................................................
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ولتقومن والرجل يليط حوضو ،يليط حوضو ليسقي بو ،فبل يسقى في ىذا الحوض أيضا؛ إما أف يصعق،

وإما أف يفر على وجهو مما حدث في ىذا العالم من اضطراب أرض تتزلزؿ
    

()1

     

           

. )2(          
 وحتى يرفع الرجل أكلتو  اللقمة يرفعها إلى فيو فبل يأكلها ،ىذا بياف لحاؿ الناس عند قياـ

الساعة؛ قياـ الساعة يبدأ بالنفخ في الصور ،نفخ الصعق والفزع ،نفخة الصعق والفزع على الخبلؼ ىل ىما

نفختاف أو ىي نفخة واحدة.

المهم أنو ينفخ في الصور فيفزع الناس ،بل يفزع من في السماوات واألرض ،يفزعوف ويذعروف ثم

يصعقوف صعق موت.

يصعقوف صعق الموت ،ليس ىو صعقة الغشية كصعق موسى عليو السبلـ لما تجلى ربو للجبل فخر موسى

صعقا ،صعق موت.
                    

 )3(     وىي نفخة البعث.
إذا قياـ الساعة يبدأ بالصعق بالنفخ في الصور نفخة الصعق والفزع ،فالناس في دنياىم ينفخ في الصور،

فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق والفزع ىنالك يفزع الناس فيهيب الناس على وجوىهم ثم يموتوف فتقوـ
الساعة والناس في دنياىم؛ ىؤالء في بيعهم وشرائهم ،وىؤالء في مواشيهم وإبلهم لسقيها ،وىذا على طعامو

يأكل الطعاـ.

 - 1سورة الزلزلة آية .2-1 :
 - 2سورة الواقعة آية .5-1 :
 - 3سورة الزمر آية .68 :

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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وفي رواية أخرى  وال تقومن الساعة -معنى الحديث -والرجل في يده الفسيلة ليغرسها  عنده أمر

طويل ،الفسيلة الصغيرة من النخل يأخذىا الرجل ليغرسها فتقوـ الساعة وىو بصدد غرس تلك الفسيلة ،وىذه

أمثلة.

إ ذف تقوـ الساعة وىذا يلعب ويلهو ،يمكن نقوؿ :تقوـ الساعة وىذا يلعب كرة ،تقوـ الساعة وىذا يفجر،

يزني ،تقوـ الساعة وىذا يشرب الخمر.

فهذه أمثلة لبعض أحواؿ الناس في دنياىم ،وأف الساعة تقوـ والناس أحياء ،وىؤالء الشرار والناس كما في

الحديث المعروؼ  :إف من شرار الناس من تدركهم الساعة وىم أحياء  ىؤالء الذين ذكر أف الساعة
تقوـ وىم على ىذه األحواؿ ىؤالء شرار الناس؛ ألف الساعة ال تقوـ وفي األرض من يقوؿ :اهلل اهلل.

فإف اهلل يقبض إليو من في قلبو مثقاؿ ذرة من إيماف ،فيبقى شرار الناس فيقبلوف على عبادة األوثاف،

فالمقصود بأف الساعة تقوـ على الناس وىم شرار الناس ،تقوـ عليهم الساعة فيصعقوف ويهلكوف مع من
ىلك ،وبعد ذلك تقوـ القيامة الكبرى يعني :يقوـ الناس من قبورىم من مات من أوؿ عمر الدنيا ،ومن مات

في ذلك الصعق يقوموف             

()1

انتهى الحديث .نعم.
ىذا أيضا مثاال نسيتو  وحتى ينصرؼ الرجل بلبن لقحتو  يحلب الناقة ،اللقحة أو اللقحة ىي الناقة

ذات اللبن؛ فينصرؼ الرجل بلبن لقحتو ال يشربها كقصة صاحب األكلة؛ يرفع الرجل األكلة-اللقمة -إلى

فيو فبل يأكلها ،وىذا الرجل بلبن لقحتو فبل يشربها ،خبلص انتهت الحياة بالنفخ في الصور نفخة الصعق،

يصعق الناس كلهم .نعم.

 - 1سورة الواقعة آية .51-49 :

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث ال تقوـ الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حوؿ ذي الخلصة

وظتسلم عن أيب يريرة-رضي اهلل عهى -أن رسول اهلل-صلى اهلل عليى وسلم -قال  :ال
ت قوم الساعة حىت تضطرب أليات نساء دوس حول ذي اطتلصة ،وكانت صهما تعبديا دوس
يف اصتايلية بتبالة . 
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ىذا الحديث عن أبي ىريرة  وىو من دوس يقوؿ :إف رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ  :ال

تقوـ الساعة حتى تضطر أليات نساء دوس عند ذي الخلصة  ذو الخلصة صنم لهذه القبيلة بدوس

لجماعة أبي ىريرة ،وقد من اهلل على دوس.

كما دعا النبي-صلى اهلل عليو وسلم -في دعائو  :اللهم اىد دوسا وائتني بهم  فهدى اهلل دوسا،

ودمروا صنمهم ،ولكن ىذا خبر عن الرسوؿ ،أنو سيعود في آخر الزماف ،ويذكر بعض الناس أف مكاف ىذا

الصنم ال يزاؿ معروفا ،وقد يقصده بعض الجهاؿ على غرة وعلى خفاء وىو في مناطق ،والمعروؼ تقريبا في

اليمن ،ولكن ليست اليمن االصطبلحية اآلف التي يطلق عليها اسم اليمن باعتبار الحدود السياسية ال .اليمن

كل مكاف جنب عن مكة فهو يمن.

فالجباؿ -جباؿ الحجاز والسرواؿ -كلها يمن باعتبار التقسيم الجغرافي يعني القديم .فدوس قبيلة يمنية

لها موضع في أرضهم وفي مناطقهم.

 تضطرب أليات  ىذا كناية عن طوافهن وتزاحمهن على ذلك الصنم ،واهلل أعلم تخصيص النساء ىنا
يشعر بأف ىذا يغلب عليهن ،من يقصده من النساء أكثر .إف الجهل على النساء أغلب واالنخداع منهن

أكثر ،انخداع النساء بالخرافات والدعوات الباطلة أكثر من الرجاؿ ،فلعل ىذا ىو السر في تخصيص النساء

بالذكر ،وإال فقبيلة دوس كانت تعظم ذي الخلصة رجالها ونساؤىا كلهم يعظموف صنمهم ويقصدونو ويتقربوف

إليو على عادة أىل الجاىلية ،وقد يكوف ىذا العود قد يكوف إخبارا عن أف ىذه القبيلة تعود إلى الشرؾ وإبادة
األصناـ سواء عادت ،سواء يعني عاد الصنم بهذا االسم أو بغيره ،فقد يكوف ىذا كناية عن عودىم إلى

الشرؾ ،سواء كاف لهم صنم بهذا االسم ذي الخلصة أو لم يكن لهم ،فهذا محتمل أف يعيدوه باسمو،

ويحتمل أف يعيدوه وإف لم يكن باسمو ،كما عاد العرب وعبدوا األصناـ القديمة؛ أصناـ قوـ نوح ود وسواع

ويغوث بنفس تلك السماء ،نفس األصناـ التي صنعها قوـ نوح وردمت في األرض واستخرجها عمرو بن لحي

أوؿ من غير دين إبراىيم ،ودعا العرب إلى عبادتها بأسمائها .نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث ال يذىب الليل والنهار حتى تعبد البلت والعزى

وروي عن عائشة -رضي اهلل عهها -قالت :شتعت رسول اهلل-صلى اهلل عليى وسلم-
يقول  :ال يذيب الليل والههار حىت تعبد الالت والعزى ،فقلت :يا رسول اهلل ،إن كهت
ألظن حني أنزل اهلل:

          

     

()1

أن ذلك تام ،قال :إنى سيكون من ذلك ما شاء

اهلل مث يبعث اهلل رحيا طيبة فتوىف كل من كان يف قلبى مثقال حبة من خردل من إديان ،فيبقى
من ال خري فيى فريجعون إىل دين آبائهم . 
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ىذا الحديث لو شبو بالذي قبلو في أف أـ المؤمنين عائشة -رضي اهلل عنها -سمعت الرسوؿ -صلى اهلل

عليو وسلم -قاؿ  :ال يذىب الليل والنهار حتى تعبد البلت والعزى  حتى يعود الناس للشرؾ إلى

عبادة األصناـ سواء كانت بأسمائها القديمة أو بغير أسماء حتى يعود الناس إلى الشرؾ .فعائشة -رضي اهلل

عنها -تقوؿ :إف كنت ألظن حين أنزؿ اهلل:

         

      

()2

أف ذلك تاـ يعني أف ىذا الدين باؽ على الدواـ ،فقاؿ

رسوؿ اهلل   ال يذىب الليل والنهار حتى تعبد البلت والعزى فقلت :يا رسوؿ اهلل :إف ذلك تاـ ،فقاؿ:
إنو سيكوف من ذلك ما شاء اهلل  يقوؿ :إنو يكوف من ذلك الظهور الموعود ما شاء اهلل.

ثم يبعث اهلل ريحا طيبة فبل تدع من في قلبو مثقاؿ ذرة أو مثقاؿ حبة من إيماف إال قبضتو حتى توفاه ،وىذا

التفسير من الرسوؿ -صلى اهلل عليو وسلم -لآلية ،ولقولو  :ال يذىب الليل والنهار حتى تعبد البلت
والعزى 

ىذا التفسير ينبئنا أف المراد بقولو 

ال يذىب الليل والنهار أي ال تذىب الليالي واألياـ

وتنقضي ىذه الدنيا حتى تعبد البلت والعزى ،فقولو  :إف ذلك كائن أو يكوف من ذلك ما يشاء اهلل ،ثم
 - 1سورة التوبة آية .33 :
 - 2سورة التوبة آية .33 :

أحاديث في الفتن والحوادث
يبعث اهلل ريحا ال تدع من في قلبو مثقاؿ ذرة من إيماف إال وتوفاه  يقتضي أف ما أخبر بو من عبادة البلت

والعزى إنما يكوف

أحاديث في الفتن والحوادث

.........................................................................................................
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بعد ذلك فما داـ اإليماف موجودا ،ما داـ المؤمنوف موجودين فلم يأت موعد ىذا الخبر فيكوف معنى

قوؿ  :ال يذىب الليل والنهار حتى تعبد البلت والعزى  أي حتى يطبق الناس كلهم على عبادة
األصناـ ،يطبقوف على الشرؾ فبل يبقى في األرض أحد.
أما ما داـ في األرض مؤمنوف ،فدين اهلل قائم ،وىذا يفسر لنا قوؿ   ال تزاؿ طائفة من أمتي على

الحق ظاىرين ،ال يضرىم من خذلهم وال من خالفهم حتى تقوـ الساعة  وفي لفظ  :حتى يأتي أمر اهلل

تبارؾ وتعالى  وأف الغاية المذكورة في الحديث ىي ىبوب ىذه الريح التي تتوفى المؤمنين ،تتوفى كل من
كاف في قلبو مثقاؿ حبة من إيماف.

وحينئذ فبل يبقى في األرض إال شرار الناس ،وعليهم تقوـ الساعة .نعم.

 فيبقى من ال خير فيهم فيرجعوف إلى دين آبائهم  ىذا ىو التفسير ،فبل يبقى بعد قبض أرواح

المؤمنين من في قلبو أقل إيماف ،فبل يبقى إال شرار الناس ،أردأ الناس ،فيكونوف على عبادة األوثاف ،فهذا ىو
الوقت الذي قاؿ فيو الرسوؿ   ال تذىب الليالي واألياـ أو ال يذىب الليل والنهار حتى تعبد البلت
والعزى  واهلل أعلم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث ال تقوـ الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز

وعن أيب يريرة  أن رسول اهلل -صلى اهلل عليى وسلم -قال  :ال تقوم الساعة حىت
خترج نار من أرض اضتجاز تضيء أعهاق اإلبل ببصرى . 
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ىذا الحديث لعلو مرت بنا إشارة إليو ،وأف ما تضمنو من األحداث التي قد وقعت .ال تقوـ الساعة حتى تخرج نار من

أرض الحجاز تضيء أعناؽ اإلبل ببصرى ،ىذه النار قد خرجت في عاـ  654للهجرة النبوية وطار خبرىا واشتهرت،
وشاىدىا الناس عن بعد ،حتى شاىدىا من شاىدىا من أىل الشاـ ،وبصرى بلد بالشاـ ،قاؿ بعضهم :ىي التي تعرؼ

بالحوراف أخيرا ،فهي مما وقع من أشراط الساعة ،وىذا األمر ما يكاد أف يقطع واهلل أعلم حسب ما ذكره العلماء
والمؤرخوف يكاد أف يقطع أنها المعنية بهذا الحديث.

ىذه النار التي خرجت في تلك السنة ىي المعنية في ىذا الحديث ،فهي من أظهر األمور المطابقة لظاىر الخبر واهلل

أعلم .كفى على ىذا الحديث.

س :أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ ىذا سائل يقوؿ :ألم يذكر في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز أنو وجد من ال

يقبل الصدقة؟

ج :ال أدري .نعم.

س :يقوؿ :ىل أمارات وأشراط الساعة تحدث في جزيرة العرب أـ تكوف في أماكن متفرقة؟

ج :منها ما يكوف في جزيرة العرب ،ومنها ما يكوف في أماكن متفرقة كما أشير إليو في الخسوؼ ،خسف في المشرؽ،

وخسف في المغرب ،وخسف بجزيرة العرب ،يعني أنواع أشراط الساعة تكوف في جزيرة العرب وفي غيرىا.
س :يقوؿ :ىل صح من أشراط الساعة تكلم الحديد وقرب البعيد؟

ج :بهذا اللفظ ال يوجد ،ىذه كلمة دارجة على لساف الناس العواـ ،وال أظنهم قالوىا إال بعدما ظهرت ىذه
المخترعات جاءت ربما تخيل بعض الناس ىذا اللفظ ،أنا ال أذكر أنو ورد ،لكن الذي يظهر لي ىو ىذا ،أنو جرت على

ألسنة بعض الناس استنتاجا من الواقع ،وسيأتي في حديث قريب حديث  أف ال تقوـ الساعة حتى يكلم السباع اإلنس
 سيأتي الكبلـ عليو.

س :يقوؿ :إف إخبار النبي-صلى اهلل عليو وسلم -بعبادة األوثاف وقع قبل دعوة اإلماـ محمد بن عبد الوىاب؟
ج :ال ،ىو وقع ،عبادة األوثاف موجودة قبل ظهور الشيخ رحمو اهلل وبعده واآلف.

أحاديث في الفتن والحوادث

.........................................................................................................
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أما األوثاف التي تعبدىا األمم الوثنية ىذا دين موروث ،الوثنية موروثة ،األصناـ بأنواعها يعني فرؽ المشركين

والطوائف المشركة ال حصر لها ،والوثنية الداخلة على المسلمين أيضا موجودة ممثلة باألضرحة كما عند
الرافضة وضبلؿ الصوفية ،لكن المعنى الذي أخبر عنو الرسوؿ -صلى اهلل عليو وسلم -من عبادة البلت

والعزى ،قلت لكم :إف عائشة سألت والرسوؿ فسر ،عائشة سألت والرسوؿ فسر ،وأنو عنى بقولو :ال يذىب

الليل والنهار حتى تعبد البلت والعزى أف المراد ما يحدث من إطباؽ الناس على عبادة األصناـ بعد قبض

أرواح كل المؤمنين حتى ال يبقى في األرض من يقوؿ اهلل اهلل.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :مر بنا في حديث مضى أف اإلنساف يعتزؿ جميع الطوائف ،يقوؿ :فهل يعني

ىذا أف يعتزؿ من كاف على جادة السلف الصالح وأىل السنة؟

ج :ال ،ىذا الكبلـ المراد الفرؽ المختلفة المتنازعة؛ ألف المسألة مسألة جماعة وقيادة ،جماعة مجتمعة

على قيادة ،فالناس إما أف يكونوا فرقا ،وإما أف تكوف لهم جماعة وقيادة ،فالزـ جماعة المسلمين وإمامهم،

لكن إذا لم يكن لهم جماعة بل ىم جماعات متفرقة متنازعة متصارعة ،ىذه يجب اعتزالها ال تكن مع ىذه
وال مع ىذه ،والمفروض أنها فرؽ كلها ليست على حق كلها ليست على حق ،إما أف تكوف كلها فرؽ ضبلؿ،

وإما أف تكوف كلها فرؽ نزاعات على الدنيا وصراعات منها النزاعات التي تكوف بين الناس على السلطة أو
على مطامع أخرى.

أما إذا كانت ىناؾ جماعة تلتزـ بالمنهج الحق ال بد أف تكوف معهم سواء كنت معهم في المكاف في

بلدىم أو لم تكن في بلدىم ،فالمؤمن مع المؤمنين مع أىل السنة والجماعة ،وإف كاف بعيدا ىو معهم :
        

 )1( كونوا مع الصادقين ،كونوا معهم

باالنضماـ إليهم في بلدىم معهم ،ليس إذا حصل للطائفة المنصورة أف تتجمع ،وأف يكوف لها دولة فهذا

طيب لكن إذا لم يتأت فهي الطائفة المنصورة حتى لو كانت متفرقة في الببلد ىم شيء واحد وطائفة واحدة.
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فقوؿ السائل حتى لو كاف على طريق السلف ىذا ما ىو صحيح ،بل عليك أف تكوف مع من على طريقة

السلف معهم في المذىب والمعتقد والمنهج ومعهم إذا كاف لهم كياف أف تكوف معهم للقياـ بالمهاـ

االجتماعية ،بالمهاـ الشرعية التي ال تتحقق إال بوجود المجتمع ووجود جماعة ووجود قيادة .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :علمنا أف الساعة تقوـ إذا طلعت الشمس من مغربها ،يقوؿ :وىذا الوقت

يكوف بعد الفجر ،وفي الغالب ىذا الوقت ال يكوف وقت تجارة وال وقت أكل ،وضحوا لنا المراد؟

ج :من قاؿ لك :إف الساعة تقوـ إذا طلعت الشمس من مغربها ،قلنا :ىذا يا إخواف؟ عندكم؟ ال تقوـ

الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ،وال تقوـ الساعة حتى كذا وكذا ،يعني :ما تقوـ الساعة ،لكن ليس فيو

إذا طلعت الشمس قامت الساعة ،ىل عندؾ يا سائل ما فيو من الغالب أنو تطلع الشمس من مغربها وتبقى

الحياة ما شاء اهلل بعد ذلك .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :كيف نجمع بين الحديث الذي مر بنا بالنسبة ألليات نساء دوس وبين قوؿ

النبي   أيس الشيطاف أف يعبده المصلوف في جزيرة العرب؟ . 

ج :ىذا سؤاؿ منصوص ومطروح ،والجواب عنو من كبلـ أىل العلم ،والجواب أف قولو 

 أيس

الشيطاف أف يعبد  قيل :إف ىذا أنو يأس وال يلزـ من يأس الشيطاف أال يكوف ما قد يأس منو ،وىذا كثير،
قد ييأس اإلنساف من شيء ال يكوف ،فبل يكوف ،فبل يلزـ من يأس الشيطاف أف يعبد في جزيرة العرب أف ذلك

ال يكوف فقد يكوف يأس بناء على ما ظهر من ظهور اإلسبلـ ،وأوجب لو أف ييأس أف يعبد في جزيرة العرب،

ثم يتحقق خبلؼ ما ظن.

ىذا أحد الجوابين ،والجواب الثاني أال يعبد في جزيرة العرب ،يعني :أال يطبق الناس على عبادتو ،ويكوف

ىذا خاصا بما قبل ىبوب تلك الرياح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين ،وعلى ىذا فالجواب األوؿ أكثر

انضباطا .الجواب األوؿ ما يرد عليو شيء إطبلقا ،أما الجواب الثاني فبل بد من التقييد .نعم.
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ورفع درجاتكم.

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة

بسم اهلل الرزتن الرحيم
اضتمد هلل رب العاظتني ،والصالة والسالم على نبيها ػتمد وعلى آلى وصحبى أرتعني.
قال رزتى اهلل تعاىل :وللًتمذي عن ابن عمر -رضي اهلل عههما -قال :قال رسول اهلل 
 ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة ،قالوا :يا رسول اهلل ،فما تأمرنا؟ قال :عليكم
بالشام  وقال :حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.
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الحمد هلل وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو وبعد ،ىذا الحديث تضمن الخبر

عن نار تخرج من حضرموت قبل يوـ القيامة ،ذكر المحقق لهذا الكتاب قاؿ :في للترمذي تحشر الناس،

والحد يث الذي في الصحيح في ذكر أشراط الساعة الكبرى ،ومنها نار تخرج من قعر عدف؛ عدف ىذه ىي
في ناحية حضرموت كما في الروايات األخرى :تحشر الناس تقيل معهم حيث قالوا ،وتبيت معهم حيث باتوا.

يظهر من ىذا الحديث أف النار المذكورة في ىذا الحديث ىي النار المذكورة في الحديث اآلخر ،وىنا

قاؿ :قالوا :يا رسوؿ اهلل ،فما تأمرنا؟ قاؿ :عليكم بالشاـ.

ىذا فيو داللة على فضل الشاـ ،وأنو يكوف موئبل لئلسبلـ والمسلمين ،وىذا ال يلزـ أف يكوف على الدواـ

كما جاء في أحاديث فضل اليمن ،وأف اإليماف يماني والحكمة يمانية.

ىذا ليس المقصود منو أف الشاـ أو اليمن أو بلد كذا أنو يكوف كذلك دائما وأبدا ،بل سنة اهلل في العباد

والببلد ىي التغير والتحوؿ كما يشهد التاريخ.

وقد كاف الشاـ مركزا للعلماء والصلحاء كما كاف في عهد معاوية  وفي عهد عمر بن عبد العزيز كاف
ىو الخليفة وكاف في الشاـ وتجيء العهود فيها يكث ر الخير في الشاـ ،فهذا الحديث وأحاديث تدؿ على
فضل الشاـ ،لكن يجب أف تفهم على ىذا الوجو ،وما داـ األمر على العلم واإليماف فأين كاف فليؤـ وليقصد،
فأي أرض يظهر فيها اإلسبلـ وتظهر فيها السنة فينبغي للمسلمين أف يقصدوىا للهجرة تارة ،وللعلم تحصيل

العلم تارة أخرى ،كما حصل وهلل الحمد في ىذه الببلد بعد دعوة اإلماـ المجدد رحمو اهلل حصل فيها خير
كثير أكرمها اهلل وأكرـ أىلها بذلك ،فكانت مقصدا للصالحين وأىل العلم واإليماف والتوحيد .نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث ال تقوـ الساعة حتى تقتلوا إمامكم

وللًتمذي وحسهى عن حذيفة  أنى قال :قال رسول اهلل   والذي نفسي بيدو ال
تقوم الساعة حىت تقتلوا إمامكم وجتتلدوا بأسيافكم ،ويرث دنياكم شراركم . 
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ال حوؿ وال قوة إال باهلل ،ىذا الحديث فيو الخبر عما ذكر فيو  :والذي نفسي بيده ال تقوـ الساعة حتى تقتلوا

إمامكم ،وتجتلدوا بأسيافكم -يقتل بعضكم بعضا -ويرث دنياكم شراركم  ىذا الحديث ىو مفسر لؤلحاديث األخرى
التي عن الفتن ،وعن وضع السيف وعن الفتنة التي تموج موج البحر كما تقدـ.

وأشبو أو أوؿ ما يعتبر تفسيرا لهذا الحديث قتل عثماف  فقد قتل أصحاب األىواء من ىذه األمة ،أصحاب
األىواء والمنافقوف من ىذه األمة قتلوا الخليفة الراشد ،فصدؽ عليهم أنهم قتلوا إمامهم ىو أفضل من قتل من الوالة
والخلفاء ،يعني بفعل األمة ،أما قتل عمر نوع آخر أنهم قتلوا إمامهم ،األمة ما قتلت عمر  قتلو مجوسي شرير خبيث.
نقم على عمر  ،دينا ودنيا  ،فقتلو ليكرـ اهلل عمر بالشهادة  أما عثماف فتجمع عليو المئات من الناس أو األلوؼ

من الناس  ،وتألبوا وتجمعوا وأحاطوا بو وحاصروه ال يخرج من داره .

 وتجتلدوا بأسيافكم  قتاؿ وفعبل حدث ما حدث من االقتتاؿ  ،فاجتلد الناس  ،وحصػل مػا حصػل مػن القتػاؿ

بهوى من اآلخرين من األشرار  ،كمػا حػدث فػي المػوقعتين العظميػين  :وقعػة الجمػل ووقعػة صػفين ،
بتأويل من األخيار  ،و ً
وتجتلد  ،فهذه األمور ىي أوؿ وأولى ما تفسر بو  ،وال يمتنع أف ىذه الصورة تتكرر  ،وفعػبل إنهػا تتكػرر مػن حيػث يعنػي مػا

يجري من القتاؿ في النزاعات على السلطة  ،يجري بين المتنازعين على السلطة أمػور  ،وأقػوؿ  :اقػرءوا التػاريخ تجػدوا فيػو
عبرا  ،ال إلو إال اهلل  ،هلل الحكمة البالغة  ،سبحاف الذي لو الملك  ،ولو الحمد وىػو علػى كػل شػيء قػدير  ،كػل مػا يجػري

في ىذا الوجود فهػو بقػدر اهلل القػائم علػى الحكمػة والعػدؿ والرحمػة         
                     

 )1(  اآليات  ،قاؿ  ويرث دنياكم شراركم  ىذا يفسره واقع كثير من الوالة والحكاـ الذين غلب عليهم الشػر
والهوى والفساد
 - 1سورة البقرة آية .31 :
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واإلفساد  ،قاؿ وحذيفة ىو الراوي لمثل لهذه األحاديث أحاديث الفتن  ،فهي كلها يفسر بعضها بعضا  ،ويكمل بعضها

بعضا نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث ال تقوـ الساعة حتى يكلم السباع اإلنس

ولى عن أيب سعيد  قال  :قال رسول اهلل   والذي نفسي بيدو ال تقوم الساعة
حىت يكلم السباع اإلنس وحىت يكلم الرجل عذبة سوطى وشراك نعلى وخيربو فخذو مبا أحدث
أيلى بعدو  وقال صحيح غريب ال نعرفى إال من حديث القاسم بن فضل ويو ثقة
مأمون .
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صححو الترمذي وغيره وىو يتضمن اإلخبار عن أمور خارقة للعادة  ،واهلل تعالى على كل شيء
ىذا الحديث ّ
قدير فهو القادر على كل شيء  ،قاؿ اهلل تعالى              :

()1

ففي ىذا الحديث يقسم النبي عليو الصبلة والسبلـ بقسمو الذي كثيرا ما يقسم بو والذي نفسي بيده ال تقوـ

اإلنس  ،السباع الحيوانات المفترسة كاألسد والذئب والنمر وما أشبهها  ،حتى يكلم
السباع
الساعة حتى يكلم
ُ
َ
السباع اإلنس  ،وظاىر الحديث أف السباع تكلم اإلنس باللساف المفهوـ الذي يفهمو اإلنس  ،يُنطق اهلل السباع

أمرا عاما في السباع  ،وأنها تتحوؿ كاإلنساف كلها تتكلم  ،المهم أف
فتخاطب اإلنساف  ،وال يلزـ أف يكوف ىذا ً

يحدث ىذا الشيء فقط جنسو .

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي  الخبر عن مثل ىذا فيما مضى كما ثبت عن النبي 

قاؿ 

بينما رجل على بقرة فالتفت إليو وقالت  :لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث  ما خلقت للركوب  ،صحيح
البقرة لم تخلق للركوب إنما للحرث  ،لكن أنا ال يعنيني أنو ال يجوز ركوبها إذا كانت تطيق  ،فقالت الصحابة

سبحاف اهلل  ،سبحاف اهلل دىشوا من ىذا  ،فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ   :إني أومن بهذا أنا وأبو بكر
وعمر  وقاؿ الراوي  :إنو لم يكن في المجلس أبو بكر وعمر.

وأخبر أيضا وذكر أيضا أف راعيا كاف يرعى غنما فعدى الذئب فأخذ شاة  ،فطرده الراعي فقاؿ فتكلم

السبع وقاؿ  :من لها يوـ السبع يوـ ال راعي لها غيري  ،أو كما جاء في الحديث  ،فالمقصود أف ىذا

الجنس إنطاؽ السباع وخطاب اإلنساف قد كاف جنسو فيما مضى  ،ويكوف جنسو فيما يأتي  ،واهلل تعالى على
كل شيء قدير.
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وقاؿ في ىذا الحديث   :وحتى يكلم الرجل عذبة سوطو  عذبة طرؼ السوط أو السير الذي في

طرؼ السوط   ،وشراؾ نعلو  شراؾ النعل وىو السير الذي يكوف من فوؽ القدـ  ،وحتى يكلم الرجل
عذبة سوطو  ،الظاىر في الحديث أف اهلل ينطق السوط وينطق شراؾ النعل فيكلم صاحبو  يكلم الرجل

فخذه بما كاف من أىلو . 
عذبة سوطو وشراؾ نعلو ويحدث
الرجل ُ
َ

أمور علينا أف نؤمن بها على مراد الرسوؿ  اهلل أعلم كيف يكوف ىذا وكيف يتم ؟ ويمكن أنو بعد ظهور

ىذه المخترعات الهائلة الغريبة في المواصبلت كما في المسجبلت الدقيقة  ،المسجبلت الدقيقة التي
يسجل فيها الكبلـ الكثير  ،يبدو لئلنساف أف ىذا الواقع ربما كاف تأويبل لمثل ىذا الحديث لكن من غير جزـ

 ،يعني ال نقطع بأف المقصود من ىذا الحديث ىو ما وقع اآلف من نطق ىذه الجمادات بطريقة بعملية

التسجيل  ،قد تكوف واهلل أعلم ُعبر عن ىذا بأف ىذه الجمادات يمكن أف يكوف فيها ما ينطق ويكلم اإلنساف
 ،واآلف ىذا الجوا ؿ في أيديكم اآلف  ،الجواؿ في أيدي الناس جماد كأنو قطعة حديدية أو خشب أو نحو
في يده وىو يتكلم باعتبار أنو يعني وسيلة إليصاؿ الكبلـ ؛ ألنو ىو نفسو يتكلم  ،ىل ما يتحقق فيو معنى

التكلم  ،لكن فيها في نوع يعني يصلح ألف يتجوز فيو الجواؿ يكلم ؛ ولهذا الناس اآلف أصبح الواحد إذا
سمعتو يتكلم وىو وحده يعني خبلص ال يستغرب  ،كنا إذا سمعنا اإلنساف يتكلم نفهم أنهم اثنين  ،اآلف ال

ىما اثناف لكن أحدىما أمامك قريب  ،واآلخر في مكاف ما بعيد كاف أو قريب فسبحاف اهلل العظيم نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث ال تقوـ الساعة حتى يكثر الماؿ ويفيض

وظتسلم عن أيب يريرة  أن رسول اهلل  قال  ال تقوم الساعة حىت يكثر اظتال ويفيض
أهنارا . 
 ،وحىت خيرج زكاة مالى فال جيد أحدا يقبلها مهى  ،وحىت تعود العرب ً
مروجا و ً
ػػػػػػػػػػػػػػػ

ولمسلم عن أبي ىريرة ال إلو إال اهلل  ،ىذا الحديث اشتمل على قضيتين  :القضية األولى قد تقدـ ذكرىا

في غير حديث  ال تقوـ الساعة حتى يفيض الماؿ فيخرج الرجل زكاتو فبل يجد أحدا يقبلها  تقدـ في
الحديث اآلخر الذي فيو ذكر الجملة من أشراط الساعة ومن حوادث الزماف أف من ذلك أنو يفيض الماؿ

ويكثر حتى يهم الرجل أو رب الماؿ من يأخذ صدقتو  ،ىذا حديث فاألحاديث متطابقة في الداللة على ىذا
المعنى  ،لكن المعنى الجديد قولو   :وحتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا  مروج يعني رياض

وبساتين غناء ومزارع وأنهار جارية  ،بعد أف كانت جزيرة العرب الغالب عليها أنها صحراء قاحلة فيها مفاوز ال

ماء بها  ،مفاوز ومهلكة .

بعض شراح ىذا الحديث قاؿ  :ربما أف المراد أف الناس ينشغلوف عنها بالحروب والقتاؿ فينقطع فيها رعي

المواشي فتصير مروج وأنهار ؛ ألنها يعني قد أعرض الناس عنها  ،فتنبت فيها األعشاب واألشجار فبل يعرج
عليها الناس  ،اهلل أعلم أولوىا بهذا التأويل الذي فيو بعد  ،ىجر الناس وترؾ الناس لرعي المواشي في الرياض

أمرا يعني غريبا  ،وىذا حصل ويحصل أحيانا  ،قد تقل المواشي ويجيء
المعشبة  ،يعني في الربيع ىذا ليس ً
الربيع وتبقى الرياض مهجورة ال ليس فيها من يرعى نبتة  ،لكن ما حدث اآلف حدث في ىذه الجزيرة أف

فجرت فيها العيوف بما يسر اهلل من وسائل التنقيب تنقيب الماء من مصادر عميقة من األعماؽ  ،حتى فار
الماء في بعض المواضع  ،فاض وصار يخرج تلقائيا بدوف المضخات  ،واآلف في كل نواحي الجزيرة أو في

معظم نواحي الجزيرة بيأتي الدىنة التي مغمورة ومغطاة بالرماؿ وال مطمع للماء فيها اآلف نقب عن الماء

وخرجت مياه غزيرة وعذبة  ،فبل يبعد أف يكوف ىذا تفسيرا واهلل أعلم  ،وكما قلت  :ال نقطع بشيء ألف

األخبار عن األمور المغيبة ال يتأتى الجزـ بتفسيرىا من خبلؿ الواقع  ،إنما نقوؿ  :ال يبعد ىذا .

فاآلف أصبحت ىذه الجزيرة التي كانت قاحلة  ،اآلف فيها المزارع الهائلة التي ال تقاس بالذراع أو تقاس

بالذراع المحدودة  :مائة ذراع مائتين ذراع  ،ال بالكيلووات باألمياؿ  ،حتى إف اإلنساف إذا كاف -كما

تشاىدوف  -إذا كاف راكبا في الطائرة في بعض المناطق يشاىد األرض كلها يعني مغطاة بالخضرة  :نخيل

أحاديث في الفتن والحوادث
.........................................................................................................
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بساتين أشجار زروع  ،وىذه المضخات بخبلؼ السواني القديمة  ،السواني تستخرج الماء بالدلى كل ما بين

ربع ساعة أو عشر دقائق تخرج مقدار من الماء بما يسمى الغروب غروب نعم ىي اسمها غروب دالؿ كبيرة
عظيمة  ،أما اآلف فبهذه المضخات مياه ىي أنهار فبل يبعد أف يكوف ىذا الواقع  ،وما قد يقع بعد ذلك اهلل

أعلم ال يبعد أف يكوف تفسيرا لقولو 

 وحتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا  وبعض المعاصرين

يقوؿ  :إف قولو حتى تعود يدؿ على أف الجزيرة كانت في غابر الزماف في الزماف القديم كانت كذلك  ،وأف
ىذا عود ؛ ألف تعود يعني كأنها إلى ما كانت عليو  ،وىذا ليس ببلزـ  ،فإف عاد قد يراد بو بمعنى صار  ،حتى

تصير مروجا وأنهارا  ،واهلل أعلم بمراده ومراد رسولو  .نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث إف بين يدي الساعة التسليم على الخاصة

وذكر ابن عبد الرب من حديث ابن مسعود  عن الهيب  قال   :إن بني يدي
الساعة التسليم على اطتاصة  ،فشو التجارة حىت تعني اظترأة زوجها على التجارة  ،وقطع
األرحام  ،وفشو القلم  ،وظهور شهادة الزور  ،وكتمان شهادة اضتق . 
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التسليم على
ىذا الحديث بشواىده يصح ما دؿ عليو ؛ ألف لو شواىد يقوؿ   :إف بين يدي الساعة
َ

الخاصة



نعم ىذه واحدة  ،التسليم على الخاصة يعني تخصيص بعض الجمع بالسبلـ  ،تأتي إلى الجمع

فتقوؿ  :السبلـ عليك يا فبلف فتهمل الباقين  ،والسنة تقوؿ السبلـ عليكم على المجموعة  ،فهذه من األمور

التي تحدث  ،وىي من سوء األخبلؽ في الناس التسليم على الخاصة .

فسر بهذا بالتسليم على بعض القوـ تخصيصو بالسبلـ دوف اآلخرين  ،وعندي أنو أيضا ال يبعد أف يدخل

فيو التسليم على المعارؼ  ،ولهذا جاء في الحديث  وتسلم على من عرفت ومن لم تعرؼ  ومن الواقع
أيضا المخالفة لهذا  ،وىو تخصيص السبلـ بالمعروؼ  ،ىذا يلقى من يعرؼ ويقوؿ السبلـ عليكم  ،فإذا لقي
من ال يعرؼ ال يسلم عليهم  ،والسنة أف تسلم على من لقيت من المسلمين من عرفت ومن لم تعرؼ ،

فتخصيص المعروؼ تخصيصو بالسبلـ ىذا من نوع التسليم على الخاصة  ،يعني تخص بسبلمك بعض الناس

دوف بعض  ،ال تسلم على عمومهم  ،والنصوص الواردة في السبلـ فيها الترغيب في العموـ  أوال أدلكم

على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السبلـ بينكم



التسليم على الخاصة ىذه واحدة مما يحدث في

الناس بعد العهد األوؿ عهد النبوة وعهد الخبلفة الراشدة عهد الخير والصبلح  ،نعم.

ثانيا :فشو التجارة يقوؿ فشو التجارة حتى تعين المرأة الرجل  ،فشو التجارة  ،التجارة ىي البيع والشراء  ،وتنمية

الماؿ بهذا الطريق تفشو وتكثر  ،ويكثر الناس الذين يعني على ما يقاؿ التسبب  ،حتى يشمل ذلك النساء  ،بصفة
ظاىرة الشيء الذي كاف الغالب عليو أف التجارات في أيدي الرجاؿ  ،وىم الذين يمارسوف البيع والشراء وتنمية

األمواؿ  ،قليل من النساء من يكوف لها ماؿ تتجر بو  ،وإف اتجرت فبواسطة يعني وليها  ،ىذا ىو الغالب على الناس
واقرءوا التاريخ تجدوف أف األمر كذلك  ،وفي أرضنا ىذه كاف الناس كذلك  ،واهلل أعلم  ،لعلو حدث ىذا المعنى في
القروف الماضية في بعض الببلد  ،ولكنو نجده اآلف ماثبل للعياف  ،لقد فشت التجارة  ،فالتجارة أعظم اآلف طرؽ

الكسب  ،التجارة أعظم طرؽ الكسب  ،التجارة بالسلع وأنواعها المختلفة الثمينة كالسيارات واآلليات والمعدات

واألراضي  ،وأنواع تجارات ىائلة كاف الناس في ىذه الببلد التجار يعدوف باألصابع فبلف وفبلف يدينوف  ،كاف

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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يدينوف يعني ع ندىم ماؿ فايض يدينوف الناس يبايعونهم بطريقة السلف  ،واآلف كثر التجار  ،وكاف التجار أيضا
الذين يعدوف باألصابع كانت أموالهم محدودة جدا لعلهم يعدوف من الصعاليك في ىذا الوقت  ،نعم إنهم من

الصعاليك بالقياس إلى الواقع اآلف  ،وأيضا شمل ذلك النساء  ،أليس من النساء اآلف ماذا يسمونهم رجاؿ
أعماؿ النساء ػ يسمونهم رجاؿ أعماؿ ؟ يقولوف  :نساء أعماؿ  ،وال رجاؿ أعماؿ  ،وال ما أدري ػ صار في

النساء كذلك نساء لهن رؤوس أمواؿ  ،ولهن ممارسات تجارية كبيرة  ،ويُدرف أعمالهن بأنفسهن أكثر من أف
المرأة تعين زوجها  ،ىذه فقيرة  ،ىذه الثانية.

ثالثا :قطع األرحاـ أما قطيعة األرحاـ فاشية بين الناس قديما وحديثا  ،نسأؿ اهلل السبلمة والعافية  ،وىي من
المعاصي التي تفشو في الناس قطيعة األرحاـ من كبائر الذنوب

        

 )1(            نعم.
ومن األحداث مما اشتمل عليو ىذا الحديث  ،ولو شواىد معناىا أف الحديث رواه اإلماـ أحمد وغيره

فشو القلم





والقلم يعبر بو عن الكتابة ليس المراد فشو القلم يعني مجرد آلة قلم  ،لكن ىما متبلزماف إذا

فشت الكتابة فشى القلم  ،كاف في عهد النبوة في الصدر األوؿ كاف الكتّاب قلة حتى أف بعض األسارى :
أسارى بدر لما حكم عليهم بالمفاداة  ،بعضهم كانت مفادتو بأف يعلّم كذا من الصبياف المدينة الكتابة ىذا في

العهد األوؿ  ،وبع د ذلك حصل اتساع في الكتابة وفشى القلم وكثر الكتاب في الناس  ،فالكتابة تتبع يمكن

الحضارة .

واهلل تعالى قد امتن على العباد بتعليم القلم  )2(      علم الكتابة علم لو شأف ؛ ألف الكتابة ىي

الوسيلة يعني وسيلة ألمور كثيرة  ،واقرءوا ما ذكره ابن القيم على قولو تعالى  :

 - 1سورة محمد آية .23-22 :
 - 2سورة العمق آية .4 :
 - 3سورة القمم آية .1 :

 )3(       ذكر

أحاديث في الفتن والحوادث
عدد فيها
ما عبر عنو بأنواع األقبلـ  :قلم كذا وقلم الوحي  ،وقلم التاريخ  ،وقلم القضاة  ،وقلم الشهود  ،وقلم الحكاـ ّ

 ،وإذا أردنا ننظر أيضا لواقعنا  ،نجد أف ىذا العصر يعني يمكن أف أقطع بأنو يعني أعظم ما فشى فيو

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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القلم بالقياس إلى ما مضى  ،الكتابة اآلف أوسع ما تكوف يعني انتشارا في العالم من خبلؿ التعليم  ،فصار الرجاؿ

والنساء والصغار والكبار كلو يعني يكتبوف  ،وكاف الناس في بلدنا ىذه كاف كثير من الناس تأتيو الرسالة فبل يحسن
يذىب يبحث عمن يقرؤىا لو  ،وإذا أراد أف يكتب الرسالة يبحث عن كاتب يكتب لو الرسالة.

وفشو القلم اآلف في عصرنا ىذا  -القلم بمعنى الكتابة  -لم يقتصر على الكتابة باآللة التي تحمل باليد ،

أصبحت وسائل الكتابة متنوعة بما يسمى القلم  ،وبما يؤدي ما يؤدى بالقلم لكن أضعافا مضاعفة كاآلالت

الطابعة  ،وعندكم اآلف يعني عندكم اآلالت الطابعة تلقائية في الكمبيوتر واإلنترنت إلى آخره .

فشو القلم أي فشو  ،يعني أنا أقطع بأنو لم يفشو القلم والكتابة فيما مضى كفشوه اآلف مقطوع بو نعم.

ػ وشهادة الزور ػ شهادة الزور مثل قطيعة الرحم  ،ويؤيد ىذا الحديث الذي في الصحيح حديث عمراف بن

حصين



خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوـ يشهدوف وال يستشهدوف

ويخونوف وال يؤتمنوف

والشرور نعم .



شهادة الزور تفشوا في الناس  ،وىذا فعبل كلما تقدـ الزماف كثرت المعاصي

وكتماف شهادة الحق نعم وىذه مثل ىذا  ،كلها  :قطيعة األرحاـ وشهادة الزور وكتماف الشهادة كلها من

المعاصي التي تفتن الناس ؛ ألنها كلها مرتبطة باألمانة واإليماف  ،فكلما ضعف اإليماف ضعفت األمانة  ،فوقع
الناس في مثل ىذه الكبائر  :كبائر الذنوب  ،شهادة الزور من كبائر الذنوب  ،وكذلك كتماف الشهادة نعم انتهى

الحديث ؟ انتهى يا شيخ  .نعم الذي بعده .

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث ال تقوـ الساعة حتى يرفع العلم
والبن اظتبارك عن ابن فضالة عن اضتسن  قال  :قال رسول اهلل   ال تقوم الساعة
حىت يرفع العلم  ،ويفيض اظتال  ،ويظهر القلم وتكثر التجارة  قال اضتسن  :لقد أتى عليها
زمان إمنا يقال تاجر بين فالن  ،وكاتب بين فالن  ،ما يكون يف اضتي إال التاجر الواحد أو
الكاتب الواحد.
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ىذا الحديث كما تروف مرسل  ،لكن لو شواىد بعضها بعض ما اشتمل عليو لو شواىد في الصحيح  ال

تقوـ الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل ويظهر الزنى وتشرب الخمر  فهذا الحديث قد اشتمل على أمور

منها ما يشهد لو ما في الصحيح  ،يعني كمسألة رفع العلم  ،ومنها ما لو شواىد أخرى تعضده كما تقدـ فشو
التجارة وفشو القلم  ،ىذا كما تقدـ في الحديث السابق حديث ابن مسعود  ،فهذا أيضا شاىد لو في مسألة

فشو التجارة ،وفشو القلم  .نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث إف من أشراط الساعة أف يقل العلم
وللبخاري عن معاوية  قال  :شتعت رسول اهلل  يقول   :إن من أشراط الساعة أن
يقل العلم  ،ويظهر اصتهل  ،ويظهر الزنا  ،ويكثر الهساء ويقل الرجال حىت تكون طتمسني امرأة
القيم الواحد . 
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نعم الحديث أولو ؟ معاوية ال  ،ولو وللبخاري  ،لكن ذكر المحققوف للكتاب أف الحديث ليس عن معاوية بل عن
أنس  ولفظو كما ىو  ،وقد اشتمل على الخبر عن عدة أمور  :إحداىا رفع العلم كما تقدـ  ال تقوـ الساعة
حتى يرفع العلم ويظهر الجهل  يعني أمراف متبلزماف ؛ إذا رفع العلم ظهر الجهل   ،ويظهر الزنا  يظهر

الزنا األصل أف الزنا يكوف مستورا  ،كما قاؿ ابن القيم  :إنو قد تواطأ على ستره الشرع والقدر  ،األصل أف يكوف خفيا
ومستورا  ،لكن ىذا الحديث يدؿ على أف الزنا يظهر ويروج ويشتهر ويستهاف بو .

وقد يكوف ظهوره ىذا واهلل أعلم قد ينتهي في بعض صوره إلى أف يُ َمارس أماـ األبصار أماـ الناظرين  ،قد
يصل إلى ىذا في بعض الحاالت  ،أ ما في مجتمعات الكفار فهذا ليس بمستغرب ؛ ألف مجتمعات الكفار وال
سيما يعني المجتمعات التي يقاؿ لها المتحضرة ىذا من األمور التي ال يقيموف لها وزنا  ،فهم مرتكسوف في

الرذيلة إلى أبعد الحدود  ،يستبيحوف الزنا واللواط  ،ىذا كلو ليس بعيب عندىم  ،فهم في باب الدنيا في القمة :

حضارة  ،وفي باب األخبلؽ ىم قد ارتكزوا في الحضيض وتسفلوا .

وكل ما عندنا في المجتمعات اإلسبلمية من الشر وما فشى في مجتمعات المسلمين من ىذه األنواع ىو من

آثار االتصاؿ بهم والتواصل معهم  ،والوفادة ووفادتهم إلى مجتمعاتنا  ،وكذلك وفادتنا إليهم  يظهر الزنا

 ويمكن أف يكوف ظهور الزنا بظهور مظاىره  ،يعني إنو ما يلزـ أف يصل  ،والذي يظهر لي أف ىذا إخبار عما
يحدث في األمة اإلسبلمية يظهر الزنا في الناس في المسلمين  ،وكذلك أقوؿ  :إنو لم يظهر الزنا فيما مضى

كظهوره اليوـ  ،بما تهيأ من الوسائل المروجة للزنا  ،كما تقدـ  إف أضر فتنة على الرجاؿ المرأة  وقد
استغلت واتخذت أداة الصطياد الرجاؿ وترويج الشر والفساد  ،وىو ىذا كلو بالزنا  ،كلو يرتبط بالزنا ،

فاألحاديث يفسر بعضها بعضا  ،ظهور الزنا ىذا من ثمرات فتنة المرأة .

أحاديث في الفتن والحوادث
...........................................................................................................
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أقوؿ  :إف الزنا لم يظهر فيما مضى قد يكوف ظهر في بعض المجتمعات مجتمعات المسلمين وصار ىناؾ مثبل أسواؽ

للبغاء وشيء من ىذا القبيل  ،يمكن عرفت بعض النساء بالفجور  ،وبعض الرجاؿ موجودوف  ،لكن اآلف األمر قد تفاقم

أمرا مألوفًا في النفس  ،ىذا االختبلط اآلف الذي عليو
واشتدت الفتنة  ،فاآلف وسائل الزنا ومظاىره يعني أصبحت يعني ً
التركيز  ،االختبلط ىو بوابة فشو الزنا  ،االختبلط بين الجنسين ببل حدود  ،اختبلط ببل حدود  ،ال حجاب مع تبرج  ،وما

ينشأ عن ذلك من الخلوة ومن الذىاب واإلياب ببل رقيب وال حسيب  ،ىذا كلو بوابات الزنا .

وأفضل الببلد في الجملة ببلدنا ىذه  ،يعني ىي أسلمها وأطهرىا  ،أما الببلد التي استولى عليها النصارى فهم لم

يخرجوا منها حتى أسسوا فيها ألخبلقهم وخبائثهم وشرورىم  ،وأسسوا فيها بؤر الفجور  ،ولكن ببلدنا ىذه نفس الشيء
ىي اآلف مغزوة  ،ويكاد لها ويكيد لها المنافقوف والمتبعوف للشهوات والكفار من الخارج  ،يراد لها أف تأخذ طريق اآلخرين

وترتكس في الرذيلة وجهودىم قائمة وماشية  ،اآلف المهم ظهور الزنا  ،ويكفي ىذا القدر في الحديث عن ىذا .

بقي من المسائل  ويكثر النساء ويقل الرجاؿ حتى يكوف لخمسين امرأة القيم الواحد  حتى يكوف لخمسين امرأة

القيم الواحد  ،اهلل أعلم  ،وأكرر أيضا يعني ما يلزـ أف يكوف ما حدث اآلف ىو التفسير المطابق لخبر الرسوؿ عليو الصبلة
والسبلـ  ،لكن نقوؿ  :إف ىذا يعني قريب أف يكوف من تفسير خبر الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ  ،وإال فقد يبلغ األمر

أشد مما حدث .

أما قولو   :وتكثر النساء ويقل الرجاؿ حتى يكوف لخمسين امرأة القيم الواحد  القيم يعولهم  ،يعني يمكن الزوج

لبعضهن وولي على األخريات  ،القيم الواحد يقوـ على خمسين امرأة  ،يقل الرجاؿ ويكثر النساء  ،اهلل أعلم ىل حدث
شيء من ذلك في بعض الببلد وفي بعض األعصار يمكن اهلل أعلم  ،لكن ما سبب ذلك ؟ من الشراح من قاؿ  :إف

الرجاؿ يقلوف بسبب القتل ؛ ألنهم يتعرضوف للقتل والموت أكثر من النساء ؛ ألنهم ىم الذين يباشروف الحروب وىم الذين
يباشروف األخطار ويتعرضوف لؤلخطار  ،فهذه من أسباب قلتهم  ،فربما يكثر ىذا األمر في الرجاؿ حتى يقل الرجاؿ ويكثر
النساء كثرة ظاىرة .

اجعا إلى النسل  ،وأنو يكثر يعني تكثر المواليد من النساء من اإلناث  ،ويقل
ومن الشراح من قاؿ  :إنو ربما كاف ذلك ر ً

المواليد من الذكور  ،والواقع أنو كبلىما سبب لقلة الرجاؿ وكثرة النساء  ،واهلل أعلم بما يكوف ،

وال شك أف قلة الرجاؿ وكثرة النساء لها آثار سلبية في الدين والدنيا ؛ ألف الرجاؿ أقوـ من النساء بأمر الدين

والدنيا  ،واهلل أعلم  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا محمد . 

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث ليأتين على الناس زماف يطوؼ الرجل بالصدقة

بسم اهلل الرزتن الرحيم ،اضتمد هلل رب العاظتني  ،والصالة والسالم على نبيها ػتمد وعلى
آلى وصحبى أرتعني  ،قال رزتى اهلل تعاىل  :وظتسلم عن أيب موسى عن الهيب  أنى قال :
 ليأتني على الهاس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذيب مث ال جيد أحد يأخذيا مهى ،
ويرى الرجل الواحد يتبعى أربعون امرأة من قلة الرجال وكثرة الهساء . 
ػػػػػػػػػػػػػػػ

الحمد هلل  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو  ،مضموف ىذا الحديث قد تقدـ في

غير حديث  ،وىو موضوع خروج الرجل في الصدقة من مالو  ،وأنو يهمو من يأخذ صدقتو وأف الماؿ يفيض حتى

يخرج الرجل بصدقة مالو ويعرضها فبل يجد من يقبلها  ،وكذلك مسألة كثرة النساء وقلة الرجاؿ حتى يكوف

ألربعين امرأة أو كما في الحديث المتقدـ خمسين امرأة القيم الواحد  ،وىذه أمور غيبية قد يكوف من ىذه األمور

 ،قد يقع شيء منها ولكن ال يعلم  ،اآلف قد يقع بعض ىذه األخبار الغيبية فبل يعلمها إال من بلغتو أو شاىدىا أو
عاصرىا وشاىدىا  ،وكما قلتو مرات يعني من أشراط الساعة ما نعلم اليقين أنو قد وقع وانتهى ومنو ما وقع

ويتكرر جنسو  ،ومنو ما نعلم يقينا أنو لم يقع  ،ومنها ما ال ندري ال بد ممن مبلحظة ىذا  ،نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث إف اهلل ال ينزع العلم أف أعطاكموه انتزاعا

وللبخاري عن ابن عمرو رضي اهلل عههما قال  :شتعت رسول اهلل  يقول :
 إن اهلل ال يهزع العلم بعد أن أعطاكموو انتزاعا   ...يقول احملقق عتذا الكتاب :
بعد ما أعطاكموو يف البخاري  :بعد أعطاكموو إن اهلل ال يهزع العلم بعد ما أعطاكموو يذا
أوضح للفهم نعم  .إن اهلل ال يهزع العلم بعد أن أعطاكموو انتزاعا  ،ولكن يهتزعى مههم مع
قبض العلماء بعلمهم  ،ويبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون . 
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وىذا أيضا قد مر معنا معناه  ،وجاء في أحاديث عدة  ،ىذه أخبار لرفع العلم  ،والمراد العلم علم الشريعة
العلم الذي ىو طريقو الوحي  ،العلم الذي طريقو الوحي الموروث عن محمد   إف اهلل ال ينزع العلم بعد ما
أعطاكموه انتزاعا ولكن يقبض العلماء بعلمهم  يعني وعلمهم معهم فيقبض  ،يرفع العلم بقبض العلماء كما في
بعض ألفاظ ىذا الحديث  ،ولكن يقبض العلم بموت العلماء  فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهاؿ

فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا  وىذا ال يتحقق أو ال يكوف على اإلطبلؽ إال في آخر الزماف .

أما اآلف فهو إف نزع العلم من بلد فبل يلزـ منو نزعو في بلد أخرى ال بد  ،ىذا الدين باؽ  ،وعلم الشريعة باؽ

محفوظ وحفظو بوجود حملة  ،ليس وجوده بمجرد وجوده في الصحف ال  ،لكن كما يشهد الواقع يقل نور النبوة

 ،يتقلص نور النبوة في بعض الببلد ويظهر في الببلد األخرى  ،أو يوجد من يحمل ىذا العلم لكن بحيث يكونوف

متفرقين في أقطار األرض  ،فمنذ بعث اهلل محمد 

إلى أف يأتي أمر اهلل وىذا الدين محفوظ بحفظ الكتاب

والسنة  ،وذلك بأف يقيض اهلل لو حملة يحملوف ىذا الميراث ويحملونو ويعملوف بو ويبلغونو  ،سبحاف اهلل العظيم

يشهد لهذا الحديث المشهور في السنن  :إف اهلل يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر
دينها  التجديد بحمل العلم وتبليغ العلم والعمل بو  ،وىذا أيضا مشهود  ،وىذا التجديد قد يقوـ بو فرد

ويهتدي على يده وينتفع بو ما شاء اهلل من العباد  ،وقد يقوـ بالتجديد ويتحقق ىذا التجديد بعمل جماعة

مجتمعة في منطقة أو جماعة متفرقة يجمعهم عصر واحد  ،واهلل أعلم  ،نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث من أشراط الساعة أف يتدافع أىل المسجد اإلمامة

وأليب داود عن سالمة بهت اضتر أخت خرشة بن اضتر الفزاري مرفوعا قالت  :شتعت رسول
إماما
اهلل  يقول   :إن من أشراط الساعة أن يتدافع أيل اظتسجد اإلمامة فال جيدون ً
يصلي هبم . 
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ىذا الحديث في أف من أشراط الساعة أف يتدافع الناس في المسجد  ،يتدافعوف فبل يجدوف من يصلي بهم  :إما

يتدافعوا بمعنى أف كل واحد يدفع عن نفسو ،كل يعني يدفع عن نفسو ما يطلب منو من اإلمامة  ،صلي يا فبلف يقوؿ
ال  ،فيدفع اإلمامة عن نفسو  ،أو يتدافعوف بمعنى أف كل واحد كما يقاؿ يدؼ الثاني يقدـ تقدـ تقدـ يا فبلف ،

فيدفعو إلى مكاف اإلمامة ؛ وذلك لقلة من يكوف أىبل لئلمامة أو لعدـ من يكوف أىبل لئلمامة بأف كلهم ال يحسنوف

القرآف وال يحسنوف اإلمامة  ،وىذا ينبئ عن قلة العلم وتقلص العلم  ،وىذا حصل ويحصل  ،ىذا يحصل كثيرا .

وىناؾ نوع من التدافع مع وجود األىلية يكوف الحامل عليو ىو التخفف من مسئولية اإلمامة أو أعباء اإلمامة ،

يعني كل واحد يريد يمشي حالو  ،واإلمامة منصب فاضل عن الرسوؿ  كاف ىو اإلماـ  ،وىكذا كاف الوالة من
بعده  ،في عهد الخلفاء الراشدين في عهد بني أمية كاف يعني اإلماـ كاف ولي األمر اإلماـ األعظم ىو اإلماـ في

الصبلة ،وكما يقوؿ شيخ اإلسبلـ  :أمير الحرب في الجهاد ىو اإلماـ في الصبلة .

فينبغي لمن كاف يعني أىبل لئلمامة بحفظو أقرأ من غيره  ،وأعلم من غيره  ،ينبغي أف يتقدـ وال يتأخر حتى

عامي قاصر العلم والحفظ للقرآف فهذا من الخطأ
يتقدـ ّ
سواء فأعلمهم بالسنة  وىذا يحتمل أف يكوف معناه أنو أحق باإلمامة  ،متى كاف أحق فهذا حق عليو إذا طلب


يؤـ القوـ أقرءوىم لكتاب اهلل وإف كانوا بالقراءة

منو ذلك  ،بل ينبغي لمن كاف أ ىبل لئلمامة بعلمو وحفظو للقرآف أف ال يترؾ عاميا جاىبل قاصرا  ،أو من ظاىره
الفسق يظهر منو مخالفات أف ال يتركو يتقدـ بل يمنعو من التقدـ ويتقدـ ىو ال بأس  ،ال بأس أف يتقدـ ىو حتى

ولو لم يطلب منو ذلك  ،ىذا يقع  ،يعني تأتي مواقف تقتضي من طالب العلم أنو ال يترؾ الفرصة لعامي جاىل
يترؾ الفرصة لو يتقدـ ثم يحصل ما يحصل من التقصير واإلساءة في الصبلة يمكن أف يقرأ قراءة غير مجزئة أو
غير تامة  ،ويمكن يؤدي الصبلة على وجو أيضا ال يؤمن منو وقوع الخلل في الصبلة بسبب عدـ الطمأنينة  ،ىذا

يجري كثيرا  ،فينبغي لمن كاف أىبل لما آت اه اهلل من علم بالقرآف وعلم بالسنة يعني يتقدـ وال يترؾ الفرصة

للجهاؿ والقاصرين  ،نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث سيأتي على الناس زماف سنوات خداعات
وروى يزيد بن يارون أنبأنا عبد اظتلك بن قدامة عن اظتقربي عن أيب يريرة  عن الهيب  أنى
قال   :سيأيت على الهاس زمان سهوات خداعات  :يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها
الصادق  ،ويؤدتن فيها اطتائن وخيون فيها األمني  ،ويهطق فيها الرويبضة  .قيل يا رسول اهلل وما
الرويبضة ؟ قال  :الرجل التافى يهطق يف أمر العامة . 
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أيضا ىذا الحديث فيو اإلخبار عن أنو سيأتي على الناس زماف سنوات تفسد فيها األخبلؽ  ،أخبلؽ الناس :

يكذب الصادؽ  ،يخوف األمين  ،يؤتمن الخائن  ،يصدؽ الكاذب  ،ىذا منطق معكوس  ،يصدؽ الكاذب

ويكذب الصادؽ  :يعني تكوف األحكاـ تدور مع األىواء  ،وىذا كالتفسير واهلل أعلم لقولو في ىذا الزماف  :سنين

أو سنوات خداعة  ،وصف الخداع ىو وصف ألىل ىذه السنين  ،وصف للناس كما نقوؿ  :ىذا الزماف كذب ،

زماف كذب  ،وخيانة وظلم  ،فيضاؼ وصف الناس تارة إلى المكاف وتارة إلى الزماف ؛ ألف َمحاؿ الزماف والمكاف
محاؿ ألفعاؿ الناس  ،محاؿ للناس وأعمالهم وأقوالهم .

ويقوؿ أيضا في الحديث   :وتنطق الرويبضة  رويبضة لفظ مصغر رابضة الرويبض  ،فهذا تصغير

للتحقير  ،الرويبضة وىو الرجل الفاسق  ،فسر فسره في الحديث  :الرجل التافو الحقير القاصر العاجز الناقص ،

يتكلم في أمر األمة في أمر العامة  ،وىذا من فساد أحواؿ الزماف أف يصدر ويتدخل في األمور في قضايا األمة
الناقصوف والقاصروف والجهاؿ والتافهوف  ،القضايا العامة ىذه من شأف ذوي ِ
الح َجى ذوي العقوؿ  ،وذوي
المدارؾ واآلراء السديدة وأىل البصائر .
فهذه من صور وأحواؿ فساد الزماف  ،وىذه األمور مدركة ومشاىدة وحاصلة فيما مضى وفي الحاضر وفيما يأتي

 ،وىذه األحاديث تشبو األحاديث التي جاء فيها ذكر القروف المفضلة وأنو بعد تلك القروف تفسد األحواؿ  :في
التعامل  ،في الشهادات  ،في األيماف  ،في باب الصدؽ والكذب  ،تكثر الخيانات والكذب  ،ويرتفع الوضيع

الحقير  ،ويهاف مثبل أشراؼ الناس والفضبلء  :فضبلء الناس  ،كل ىذه من مظاىر فساد األحواؿ  ،نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث أف تلد األمة ربتها

رواو مسلم .ويف حديث جربيل  أن تلد األمة ربتها  ،وأن ترى اضتفاة العراة العالة رعاء
الشاة يتطاولون يف البهيان . 
ػػػػػػػػػػػػػػػ
ىذا طرؼ من حديث جبريل مشهور الذي رواه مسلم  ،والشيخ أخذ منو ما يشهد للمقاـ  ،وىو ما تضمنو من

ذكر بعض أمارات الساعة  قاؿ جبريل للنبي عليو الصبلة والسبلـ  :أخبرني بالساعة قاؿ  :ما المسئوؿ عنها

بأعلم من السائل  .قاؿ  :أخبرني عن أمارتها  .فذكر لو أمارتين أف تلد األمة ربتها  في لفظ ربها يعني سيدىا ،

وكيف ذلك ؟ ألىل العلم كبلـ كثير في تفسيره  ،قيل  :أف تلد األمة ربتها يعني أف يتسرىا سيدىا فتلد منو فيصير
ولدىا سيدا لها ؛ ألف الولد قائم مقاـ والده  ،فتكوف ىذه األمة وىي أمو ىو سيدىا  ،ىو حر وىي مملوكة  ،ولكن

في الحقيقة ىذا ما ليس بظاىر عندي ؛ ألف ىذا حاصل في حياة الرسوؿ نفسو  ،يعني ليس من األمور التي جاءت

متأخرة وال تتوقف على كثرة الرقيق  ،كما حصل بسبب الفتوح .

لكن عندي أظهر ما قيل أنو يكثر الرقيق وينتشر ويتبايع الناس يعني أمهات األوالد حتى ينتهي األمر ربما

وعادت
احت
ينتهي األمر إلى أف يشتري الولد أمو  ،وىو ال يدري  ،يكوف سيدىا وىو ال يشعر  ،ولدتْو
ْ
وبيعت ور ْ
ْ
سيدا لها
واشتراىا أو ربما اشتراىا وتزوجها أيضا  ،ىذا أقرب لتصور حقيقة أف تلد األمة ربتها  ،أف تلد من يكوف ً
مالكا لها لرقبتها  ،واهلل أعلم .

وأف تروا الحفاة العراة العالة  :حفاة ال نعاؿ لهم  ،حفاة عراة  :ليس عليهم الكسوة المعتادة  ،عالة  :فقراء ،

رعاء الشاة  :جمع راعي  ،ىؤالء بعد ىذه الحياة حياة البداوة والفقر يتطاولوف في البنياف  ،يتباىوف في البناء

يتطاولوف في البنياف  ،وىذا المعنى قد حصل في ما مضى  ،وحصل في عصرنا ىذا  ،يعني جنسو حصل  ،كل ما

تهيأت أسباب التحضر  ،تحضر البادية تحضروا فيسكنوف المدف ويسكنوف القرى بعدما كانوا عليو من الفقر
وأحواؿ البداوة يصيروف إلى ىذه الحاؿ  ،بعد أف كانوا ال يسكنوف بيتا ال يسكنوف بيت المدر إنما يسكنوف

بيوت الشعر  ،يؤوؿ أمرىم إلى أف يتطاولوا ويتنافسوا في بناء القصور  ،نعم واهلل أعلم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث إذا فعلتم خمسة عشرة خصلة حل بها الببلء

وللًتمذي عن علي  قال رسول اهلل   إذا فعلت أميت ستس عشرة خصلة حل هبا البالء
قيل  :وما يي يا رسول اهلل ؟ قال  :إذا كان اظتغهم دوال  ،واألمانة مغهما  ،والزكاة مغرما  ،وأطاع الرجل
زوجتى وعق أمى  ،وبر صديقى وجفا أباو  ،وارتفعت األصوات يف اظتساجد  ،وكان زعيم القوم أرذعتم ،
وأكرم الرجل ؼتافة شرو  ،وشربت اطتمور  ،ولبس اضترير  ،واختذت القيهات واظتعازف  ،ولعن آخر يذو
األمة أوعتا  ،فلريتقبوا عهد ذلك رحيا زتراء وقذفا ومسخا  وقال غريب ويف إسهادو فرج بن فضالة ،
ضعف من قبل حفظى  ،ويف إسهادو من ؟ فرج بن فضالة  ،ضعف من قبل حفظى وأخرجى من حديث
أيب يريرة  وقال  :غريب ال نعرفى إال من يذا الوجى.
ػػػػػػػػػػػػػػػ
ىذا الحديث على ما فيو من التضعيف الذي أشار إليو الترمذي  ،ففي كثير مما تضمنو شواىد في الصحيح
مضى بعضها وبعضها سيأتي  ،إذا كاف المغنم عندؾ ِدوال أو ُدوال  ،الغريبة تكوف ُدوال وفي بعض األلفاظ الفيء ،
والفيء يشمل الغنائم  ،ويشمل الفيء بمعناه الخاص ؛ ألف الغنائم ىو ما استولى عليو المسلموف من أمواؿ

الكفار بالقوة  ،والفيء بالمعنى الخاص  :ما ظفر بو المسلموف بغير قتاؿ كما في آيات سورة الحشر

  

 )1(       يعني  :يتداولونو ويستولوف عليو ويُحرـ منو أىلو واألحق بو إذا كاف الفيء
دوال  ،أو إذا كاف المغنم دوال  ،نعم إذا كاف المغنم دوال .

 واألمانة مغنما  تكوف األمانة غنيمة  ،من استودع وديعة استحلها غنيمة باردة بالخيانة  ،تكوف األمانة

كالغنيمة لدى الخائن ،
    

 - 1سورة الحشر آية .7 :
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واألمانة مغنما والزكاة مغرما



يعدىا من تؤخذ منو غرما

   

يتخذه مغرما يعده مغرما  ،ال يؤدي الزكاة إيمانا واحتسابا وعبادة هلل وطاعة يرجو

أحاديث في الفتن والحوادث
ثوابها وذخرىا عند اهلل  ،بل يؤديها كارىا كحاؿ المنافقين  ،تؤخذ منو قسرا  ،فيعدىا مثل الضريبة مثل الضرائب

التي

أحاديث في الفتن والحوادث
.......................................................................................................
ػػػػػػػػػػػػػػػ
تؤخذ من الناس بغير حق  ،ىذه بعض الخصاؿ  ،إذاكانت ىذه الخصاؿ وما بعدىا  ،فإنو تبتلى األمة بما تبتلى بو  ،نعم.

الرابعة  وأطاع الرجل زوجتو وعق أمو  ىذه معدودة عندكم واحدة أو اثنتين  ،اثنتين يا شيخ  ،اهلل أعلم ىذه من

مذموما على
اإلشكاؿ  ،في الحقيقة عقوؽ األـ حراـ مطلقا سواء أطاع الرجل امرأتو أو لم يطع  ،وطاعة الرجل المرأتو ليس ً
اإلطبلؽ  ،إذا أطاعها فيما أباح اهلل  ،فبل ضير عليو  ،فتكوف إذف ىما خصلتاف مذمومتاف وبينهما مفارقة  :أطاع الرجل امرأتو

يعني فيما حرـ اهلل  ،أطاعها في المعصية             

( )1قد تمنعهم من القياـ بواجب  ،وقد تحملو على فعل معصية فيما يتعلق بو أو فيما يتعلق بها  ،فيستجيب ويطيعها فيكوف
عاصيا بذلك .

ومن ىذه حالو فبل بد أف يكوف أغرؽ في حبو لزوجتو وانقياده ألمرىا  ،وفي المقابل يعق أمو  ،وىذا من الطبيعي ولهذا كاف

بين الخصلتين تناسب  :يطيع زوجتو طاعة عمياء  ،ويبالغ في طاعتها واتباع أمرىا  ،وأمو يعقها يعصيها ويؤذيها  ،وال شك أف

عقوؽ األـ من كبائر الذنوب ممن كاف متزوجا أو غير متزوج  ،ممن يطيع زوجتو أو لم يطعها  ،لكن إذا جمع الرجل بين
الخصلتين بين طاعة المرأة واتباع أمرىا واالحتفاء بها مع عقوؽ األـكاف ىذا أقبح ؛ ألف ذلك يتضمن تفضيل زوجتو على أمو .

وىذا ال يعني أف الرجل يعني يضرب المرأة لبر أمو ومن أجل بر أمو ال  ،لؤلـ حق وللمرأة حق  ،فالواجب على المسلم أف

يؤدي لكل ذي حق حقو  ،وال يغلب واحدة منهما على األخرى  ،ال يغلب جانب المرأة بحيث إنها تتسلط على أمو وتؤذيها
وتحتقرىا  ،وال كذلك يغلب في بر أمو حتى يقصر فيما يجب المرأتو  ،وحتى يؤديو بره بأمو إلى ظلم المرأة  ،ىذا يحصل من

بعض الناس يظلم المرأة باسم البر بأمو ال  ،يوقف كل أحد عند حده  ،الواجب على المسلم أف يوقف كل أحد عند حده ،
يعالج بالطرؽ السلمية بالطرؽ الحكيمة  ،وإف لم يندفع الشر إال بالحزـ والقوة فعل يمنع الظلم مرفوض وممنوع.

 وبر صديقو وجفا أباه  أو أقصى أباه وىو بمعنى العقوؽ وعق أباه  ،بر صديقو احتفى بو أكرمو  ،تجد من

ىذه عادتو يكرـ صديقو ويحتفي بو ويقدـ لو أنواعا من اإلحساف  ،وفي المقابل يقصي أباه يبعده يجفوه  ،ىذا أيضا

القوؿ فيو يشبو القوؿ في المرأة واألـ .

 - 1سورة التغابن آية .14 :

أحاديث في الفتن والحوادث
.....................................................................................................
ػػػػػػػػػػػػػػػ
 بر صديقو  يعني صديقو أحب إليو من والده  ،يهش ويبش لصديقو  ،ويقوـ لو ويدنيو ويقربو  ،وعلى

النقيض من ذلك أبوه يَػ ْزَور بوجو عنو ويعرض عنو  ،ويغلظ لو في الكبلـ وال يبالي  ،ىذا ال شك أنو من أقبح

األخبلؽ كما قلت يعني لو فعل ىذا بأبيو وإف لم يكن لو صديق يبره ويعتني بو كاف ىذا قبيحا  ،لكن إذا جمع
بين األمرين كاف ىذا أقبح
   

()1

             

فالجمع بين األمرين أقبح  ،الجمع بينهما فيو زيادة قبح  :يستوفي حقوقو كاملة ،

ويقصر في حقوؽ الناس  وبر صديقو وجفا أباه  نعم.

 وارتفعت األصوات في المساجد  نعم وارتفعت األصوات في المساجد  ،ويقوؿ أيضا من ىذه الخصاؿ

الخمسة عشر   :وارتفعت األصوات في المساجد  معلوـ أف المراد على حاؿ تقدير صحة الحديث  ،وكما
قلت  :إف الحديث وإف كاف ضعيفا  ،فإنو قد يكوف متنو صحيح المعنى بالشواىد بداللة القواعد الشرعية .

ارتفعت األصوات في المساجد ،المساجد بيوت العبادة         

()2

ومن رفع المساجد واحتراـ المساجد غض األصوات فيها ؛ ألف رفع الصوت في حد ذاتو مذموـ  ،رفع الصوت
من غير حاجة تقتضي ذلك  ،يخص من ىذا ال شك ما يشرع فيو رفع الصوت  ،األذاف ال يدخل  ،ىذا يكوف

في المسجد وال يدخل  ،رفع الصوت بالخطبة ىذا غير داخل  ،رفع الصوت بالخطبة بالمسجد  ،رفع الصوت

في التعليم والدروس لئلسماع ىذا غير داخل .

إذف ما الذي يعتبر ؟ األصوات التي فيها إساءة أدب  ،فيها خروج عن األدب  ،مثبل رفع الصوت بالنداءات  ،يا

فبلف تنادي  ،ال موجب بأنك تصرخ وتزعق من أجل أنك تنادي شخصا من غير ضرورة ليس ىناؾ ضرورة  ،أسرع

ألحق بو  ،أو ما ىو أسوأ من ذلك رفع أصوات في أحاديث فضولية بحيث يصبح المسجد كأنو سوؽ  ،فهذا

 - 1سورة المطففين آية .3-1 :
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أحاديث في الفتن والحوادث
.......................................................................................................
ػػػػػػػػػػػػػػػ
إذا فُعل في المساجد فهو من قبائح األخبلؽ ومما ينافي ما أذف اهلل بو في المساجد

    

 )1(                   نعم.
زعيم
زعيم القوـ َ -
 وكاف زعيم القوـ أرذلهم  يقوؿ وىذا من الخصاؿ الخمسة عشر   :وكاف َ
زعيمهم  ،ىذا أظهر يعني صار األرذؿ األنقص التافو .......
منصوب  -أرذلهم  يعني كاف ُ
أرذؿ القوـ َ
كما في الحديث المتقدـ ،الرويبضة :التافو ،يكوف زعيما ،ومقدما ،ىذا من مظاىر فساد األحواؿ ،يقدـ

األراذؿ ،ويؤخر األشراؼ ،واألفاضل .نعم.

 وأكرـ الرجل مخافة شره  ىذه أيضا من المصائب ،أف يكوف أف يكرـ الرجل مخافة شره ،ىذه

مصيبة ،ىذا يدؿ على تسلط األشرار ،ألنهم إذا لم يكرموا ظلموا ،وىذا يقتضي أف لهم سلطة ،أف لهم سلطة،

ويتسلطوف بها على الناس ،بحيث من لم يكرمهم ،ويحترمهم ،ويحتفي بهم ،يؤذونو بأنواع األذى ،وأكرـ الرجل
مخافة شره ،ىذه أيضا من مظاىر فساد األحواؿ ،وعلى كل حاؿ ،ىذه كلها تندرج في فساد األحواؿ ،وكلما

تقدـ الزماف بمعنى ،كلما مضى الزماف ،ساءت األحواؿ كما في الحديث المشهور  :ال يأتي على الناس زماف،

إال والذي بعده شر منو  تفسد األخبلؽ.

والحديث في الصحيح   :خير الناس قرني ،ثم الذين يلونهم  بعد يقل الخير ،واألحاديث المتقدمة

التي فيها تغير األحواؿ ،وانتقاؿ الناس من شر إلى خير ،ومن خير إلى شر ،ثم شر ،وإف كاف الخير ،جنس الخير

باقيا ،ال ينقطع وال يزوؿ عن األرض ،ال يرتفع الخير عن األرض ،حتى تهب الريح الطيبة ،التي ال تترؾ أحدا في
قلبو شيء من اإليماف ،إال توفتو بإذنو ،سبحانو وتعالى .نعم.

 وشربت الخمور ،ولبس الحرير ،واتخذت القينات ،والمعازؼ  ىذه ثبلث خصاؿ ،بينها تناسب؛

شربت الخمور ،ولبس الحرير ،واتخذت القينات :المغنيات؛ ىذه الثبلثة بينها تناسب :الغناء ،والخمر ،ولبس

الحرير ،ىذه جمعت أيضا في الحديث اآلتي؛ حديث أبي مالك األشعري :شربت الخمور أيضا ،ينتشر الخمور،

شربت :لم تزؿ

 - 1سورة النور آية .37-36 :

أحاديث في الفتن والحوادث
.......................................................................................................
ػػػػػػػػػػػػػػػ
تشرب في سائر األعصار ،لكن المقصود أف شربها يكوف ظاىرا ،تشرب الخمور ظاىرا ،ويجاىر بها ،يجاىر

بشرب الخمور ،ويجاىر باتخاذ القينات ،والمعازؼ ،وىذا قد وقع في القروف الماضية ،في كثير من الببلد ويقع،

واآلف ىو واقع في سائر العالم اإلسبلمي جهارا ،الخمور تشرب جهارا ،تقدـ في الطائرات ،الذي يظهر لي ،فيما

أحسب ،أف جميع أو أكثر خطوط الدوؿ اإلسبلمية ،والتي تسمى اإلسبلمية ،كلها تقدـ فيها الخمور ،إني أقوؿ
كلها إال قليبل ،ىذا ىو شرب الخمر مجاىرة ،يعني أصبح شرب الخمر يقدـ مثل ما يقدـ الماء والعصير ،ىذا

واقع بخبلؼ ما كاف عليو األمر قديما ،يعني يستخفي فيو الناس ،يشرب سرا على أنو ذنب ،على أنو معصية

ومنكر.

ولبس الحرير كذلك ،واتخاذ القينات المغنيات ،أصل القينة أصبل :األمة ،وأكثر ما تطلق القينة على األمة،

المغنية ،والمعازؼ :ىي ال غناء ،وآالت الغناء ،ولم يمر على الناس أسوأ من حاؿ الناس في ىذا العصر ،في ظهور
المعازؼ ،الغناء ،وآالت الغناء كانت موجودة في األعصار الماضية ،كاف ىناؾ ،يعني اجتماعات على الغناء،

يعني من الناس من يمارس ىذا العمل عبادة كالصوفية ،معازؼ يسمونو السماع ،يتعبدوف بسماع األغاني ،منهم

من يأتيها ويحضرىا ،يعني للمتعة والشهوة ،لما فيها من التأثيرات النفسية ،والنشوة واإلثارة ،لكن اآلف بسبب ما

تهيأ للناس من وسائل البث ،أصبحت المعازؼ ،وأبشع أنواع المعازؼ األصوات ،واآلالت ،أصبحت في كل

بيت ،ومتوفرة في كل وقت ،ال إلو إال اهلل ،سبحاف اهلل العظيم ،ىذا ببلء ،إنو ببلء ،ىذا كلو بقدر اهلل ،وىو
ابتبلء للخلق ،ابتبلء ليتبين من يخاؼ اهلل ،من يخافو بالغيب ،تكوف ىذه األمور المحرمة مبذولة ،ميسورة،

سبحاف اهلل! ميسورة للناس تيسيرا ىائبل ،ومع ذلك ،ال تشبع النفوس من الهوى ،واللهو الباطل ،اآلف مع توفر
بث وسائل التلفزة ،واإلذاعة ،بثها للمعازؼ في كل وقت ،وىناؾ قنوات مخصصة لبث األغاني ،كما في ىذه

القناة المقبوحة الػ  ، mbcالتي ىي موقوفة على بث الغناء ،مخصصة ،فهي منبر شر وفساد ،يبوء بإثمها أوال
المؤسسوف لها ،والممولوف لها ،المعازؼ وبدؿ القينات ،اآلف حرائر ما ىن قينات ،ىذا الحكم أتعس ،وأقبح من

القينات ،القينات :إماء مستذالت ،ومسخرات ،يسخرف بحكم العبودية لممارسة ىذا ،وأما اآلف ال حرائر يعني
يمارسن عمل اإلماء ،ويشاد بهن ويلمعن وتنشر صورىن المغنيات ،ومعهن المغنيين أيضا تنشر صورىم ،ويثنى

عليهم ،ويمجدوف ،وي عظموف ،ىذا كلو يدؿ على االرتكاس في الرذيلة ،والهبوط ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل،
سبحاف اهلل العظيم! إنو لعجب ،وشربت الخمور ،ولبس الحرير ،واتخذت القينات والمعازؼ .نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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يقوؿ :آخر الخصاؿ الخمسة عشر  ،ولعن آخر ىذه األمة أولها  من أولها؟ أولها ىم الصحابة -

رضي اهلل عنهم  -ىم أوؿ ىذه األمة ،وىذا الوصف ال ينطبق أبدا على أحد ،كما ينطبق على الرافضة ،وإف كاف
يستسروف بهذا ،عمبل بأصلهم الباطل :التقية ،لكنهم ىم المتميزوف ،المعروفوف بهذا األمر ،وىو سب الصحابة،

وسب الشيخين بالذات ،فما ذكر ىنا في ىذا الحديث ،ينطبق عليهم كل االنطباؽ .ولعن آخر ىذه األمة أولها،

وىذا أوؿ -يعني -ما ظهر واشتهر في القرف الرابع ،بدأ بعد القروف المفضلة ،ىم ظهروا بذلك وقويت شوكتهم،
وكلما قويت شوكتهم ،كلما باحوا بما يسرونو ،وتنطوي عليو ضمائرىم.

في ىذا الحديث ،بعد ىذا الحديث ،يعني إذا وقع في ىذه األمة ىذه الخصاؿ ،فإنها تصاب بببلء ،ال شك

أنو إذا استحكم الشر في األمة ،ببعدىا عن ىدى اهلل بفشو المعاصي ،والرذائل ،وسيئات األعماؿ ،واألحواؿ،
واألخبلؽ؛ فبل شك أف األمة تكوف مهيأة للعقاب ،ألف االنحراؼ عن صراط اهلل ،ىو السبب الجامع لما يحل

باألمة؛ من شرور ،كما أف االستقامة ،ىي السبب الجامع لسعادة األمة ،وسبلمتها ،وعصمتها ،وكفاية اهلل لها ،فإذا

ظهرت ىذه األمور ،يقوؿ في الحديث :فانتظر ،يعني أف تقع في األمة ريح حمراء ،وخسف ،ومسخ؛ ىذه إشارة
إلى أنواع من الببلء ،إما رياح عاتية مدمرة ،وخسف ،ومسخ للصور ،نعم .اقرأ الحديث من أولو نسمعو .نعم.

وللترمذي ،عن علي  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة ،حل بها الببلء.

قيل :وما ىي يا رسوؿ اهلل .قاؿ :إذا كاف المغنم دوال ،واألمانة مغنما ،والزكاة مغرما ،وأطاع الرجل زوجتو وعق
أمو ،وبر صديقو وجفا أباه ،وارتفعت األصوات في المساجد ،وكاف زعيم القوـ أرذلهم ،وأكرـ الرجل مخافة شره،

وشربت الخمور ،ولبس الحرير ،واتخذت القينات والمعازؼ ،ولعن آخر ىذه األمة أولها ،فليرتقبوا عند ذلك

ريحا حمراء ،وخسفا ومسخا . 

اهلل المستعاف ،ال إلو إال اهلل ،إذا اجتمعت الشروط في األمة ،وتنوعت كانت معرضة لنزوؿ الببلء ،والعذاب

المتنوع ،نسأؿ اهلل السبلمة والعافية! فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء ،ومسخا ،وخسفا يشهد

لبعض ذلك األحاديث اآلتية التالية ،لكن نقف عندىا نظرا للوقت ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ

على عبده ورسولو.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث ليشربن ناس من أمتي الخمر ،يسمونها بغير اسمها
بسم اهلل الرزتن الرحيم ،اضتمد هلل رب العاظتني ،والصالة والسالم على نبيها ػتمد ،وعلى آلى
وصحبى أرتعني ،قال  -رزتى اهلل تعاىل  :-والبن ماجى ،عن أيب مالك األشعري  قال :قال
رسول اهلل   ليشربن ناس من أميت اطتمر ،يسموهنا بغري اشتها ،يضرب على رءوسهم
باظتعازف والقيهات ،فيخسف . 
يف احملققة :فيخسف ،يو اظتهاسب؛ نعم .فيخسف اهلل .نعم  .فيخسف اهلل هبم
األرض ،وجيعل مههم القردة واطتهازير  ال إلى إال اهلل! ما بعديا ،ما بعديا .نعم.
وللبخاري عن أيب عامر بن أيب مالك األشعري ،شتع الهيب  يقول  :ليكونن ناس
من أميت؛ يستحلون اطتمر ،واضترير واظتعازف ،وليهزلن أقوام إىل جهب علم ،يروح عليهم
بسارحة عتم ،تأتيهم ضتاجة ،فيقولون :ارجع إليها غدا ،فيبيتهم اهلل ،ويضع العلم ،وديسخ
آخرين قردة ،وخهازير إىل يوم القيامة . 
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الحمد هلل ،وصلى اهلل وسلم ،وبارؾ على عبده ،ورسولو ،وعلى آلو وصحبو ،رواية ابن ماجو؛ أصلها حديث البخاري ،فيقاؿ في

حديث أبي مالك األشعري ،الذي رواه ابن ماجو :أصلو في الصحيح ،أصلو في صحيح البخاري  :ليشربن ناس من أمتي الخمر،
يسمونها بغير اسمها  يسمونها بغير اسمها :يعني لتسويغ شربها ،أو للتمويو ،والخداع ،يدعوف أنها ليست خمرا ،يسمونها بغير

اسمها ،إما ليسهل عليهم أمر شربها ،يصير أىوف ما يفهم ،ىذهكذا ،يعني إما بلغة أجنبية ،أو مصطلح خاص ،إما لتسهيل شربها على
أنفسهم ،أو للخداع ،والمكر ،والتمويو على اآلخرين ،يقولوف :ما نشرب خمرا ،نحن ما نشرب ،نحن نشربكذا ،وكذا ،يسمونها بغير

اسمها .

يضرب على رءوسهم بالمعازؼ :يعني يضرب بحضرتهم ،تضرب المعازؼ بحضرتهم ،وتغني القياف ،ىذا معنى يضرب على

رءوسهم ،أي بحضورىم المعازؼ ،والمعازؼ :ىي الغناء ،وآالت الغناء ،الغناء لو آالت كثيرة ،ومتنوعة ،تختلف باختبلؼ الزماف،

واألعصار ،وأعظم ما تنوعت فيو المعازؼ ،ىذا العصر ،يعني شملتها الحضارة ،الحضارة ىذه شاملة لكل أنواع شئوف الحياة؛ الزينة،

*والشينةكلو.

أحاديث في الفتن والحوادث
يقوؿ :فيخسف اهلل بهم األرض ،ويمسخ آخرين :وعيد شديد لمن يمارس ىذه األعماؿ المشينة؛ شرب خمر،

وشربت الخمور،
وسماع للمعازؼ ،ويصاحب ىذا ،في الغالب الزنا .ىذه ثبلث ،كما تقدـ في حديث عليُ :

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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واتخذت القينات والمعازؼ .فهذه الثبلث بينها تناسب وترابط ،ولهذا جاء ذكرىا في ىذا الحديث ،وكذلك في

الحديث اآلخر ،الذي رواه البخاري ،وىو + :ليكونن ناس من أمتي يستحلوف الخمر ،والحرير ،والمعازؼ .ليس

شربا فقط ،أو لبسا فقط ،أو سماعا فقط ،بل يستحلوف.

في الرواية األخرى ،الذي في البخاري ،يستحلوف الحرا ،والحرير ،والخمر ،والمعازؼ .الحر :الحرا الفرج،

كناية عن الزنا .يستحلوف ،إذف يستحلوف الزنا ،والخمر ،والحرير ،والمعازؼ ،وىذا الحديث ،ىو أصح حديث
ورد في المعازؼ في البخاري ،والمعازؼ التي ىي الغناء ،وآالتو ،جاء فيها أحاديث كثيرة في السنن ،والمسانيد،
وأوردىا العبلمة ابن القيم في إغاثة اللهفاف ،في باب ما كاد بو الشيطاف أصحاب السماع ،إغاثة اللهفاف من

مكائد الشيطاف ،ذكر فيو أنواعا من مكائد الشيطاف لبني اإلنساف ،ومن ذلك ما كاد بو أصحاب السماع ،وينبغي

أف يقرأ ىذا الفصل ،أو ىذا الباب على الناس ،حتى ال ينسى حكم الغناء.

أوؿ ما ظهر :يعني بدأ بث اإلذاعات لؤلغاني ،ىب أىل العلم يتكلموف عن الغناء ،ويحذروف ،ويذكروف

األحاديث ،ويحذروف من استماع األغاني ،ولما تمادى الناس ،وتقادـ الزمن ،خف ذلك ،وشغل الناس بحوادث
جديدة ،بحوادث ،ومنكرات جديدة ،ولهذا ال تكاد اآلف؛ يعني تسمع ،يعني ال يوجد محاضرة نهي عن الغناء،
وال خطبة عن الغناء ،وقد ذىب جماىير أىل العلم إلى تحريم الغناء؛ بالمد .الغنى :خبلؼ الفقر؛ بالقصر.

والغناء :ىو الصوت ،وممن -يعني -جوز الغناء :ابن حزـ في المشهور عنو ،وكاف يطعن في ىذا الحديث ،الذي
رواه البخاري ،يقوؿ :إنو منقطع .وقد رد عليو أىل العلم ،وقالوا :إف البخاري رواه عن شيخو ،ىشاـ بن عمار،

وقد سمع منو ،فإذا قاؿ :قاؿ ىشاـ بن عمار ،فليس ىذا بمنقطع.

فقاؿ :تساوي "عن" ،تشبو قوؿ الراوي" :عن" ،وإف لم تكن صريحة في السماع ،لكنها إذا جاءت من غير

مدلس ،ىذا ىو المقرر ،إذا كانت من غير مدلس ،وكانت الرواية عمن حصل معو اللقاء ،أو على األقل

المعاصرة ،كما ىو منهج مسلم ،ومعروؼ عن البخاري أنو يشترط اللقية ،وال تكفي ،يعني مجرد المعاصرة،
يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخو ،فهذا الحديث مما رواه البخاري عن شيخو ،الذي سمع منو وروى عنو،

ولقيو ،فالحديث متصل ،فبل تصغ البن حزـ ،كما يقوؿ العراقي في ألفيتو ،في المصطلح قاؿ:
ال تصغ البن حزـ المخالف .

كما ذكر أشار إلى الرواية ،ي عني بػ عن و قاؿ :وإنها إذا كانت من الراوي ،عن شيخو ،الذي سمع منو ،ولقيو،

وليس بمدلس ،فهي تنبئ عن االتصاؿ ،يعني ال تدؿ على االنقطاع ،فيستفاد من ىذا الحديث ،وأحاديث

أحاديث في الفتن والحوادث
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أخرى ،بل ومن القرآف .ذكر ابن القيم األدلة على تحريم الغناء من وجوه كثيرة ،فساؽ أدلة من القرآف ،وأدلة من السنة؛

فالغناء حراـ.

مما استدؿ بو على التحريم؛ قولو تعالى:

     

 )1(  وجاء بالتفسير البن

مسعود يقوؿ :واهلل إنو الغناء ،وآثار عن السلف كثيرة ،المقصود أف الغناء قد دؿ على تحريمو القرآف ،والسنة ،وحكى

بعضهم اإلجماع على التحريم ،وىذا الحديث أعني حديث أبي مالك األشعري ،الذي رواه البخاري ،يعني ىو أصل

في ىذا  :ليكونن أقواـ ،أو أناس من أمتي يستحلوف الحرا ،والحرير  الحرير :حراـ ،أما الحرا ،الذي ىو الفرج،

وىو كناية عن الزنا ،فهو ظاىر أنو من كبائر؛ الذنوب ،وأما الحرير :فتحريمو على الرجاؿ خاصة.

والخمر ،والمعازؼ؛ وىذا إخبار عما يكوف في ىذه األمة ،في آخر الزماف ،وقد وقع ذلك ،وىو واقع اآلف ،فيوجد

في المسلمين من يستحل الخمر ،ويسلك لهذا طرقا وتأويبلت ،والواقع أف استحبلؿ الخمر ،ىو كفر ،يعني من يقوؿ:

الخمر حبلؿ ،أي شيء فيها؟ ما فيها شيء ،أين الدليل من القرآف على أف الخمر حراـ؟ أين حرمت عليكم الخمر؟
ليس فيو .يريد لفظ تحريم ،مثل حتى :حرمت عليكم أمهاتكم ..والمعازؼ.

يقوؿ في ىذا الحديث  :ولينزلن أناس إلى جنب علَم ،فتأتيهم سارحة لهم  سارحة :يعني ماشية من الغنم

تسرح .السرح :ذىاب الماشية للرعي في الصباح .وتروح :تعود إليهم في
     

()2

فيأتيهم آت بسارحة لهم ،فيقولوف :ائتنا غدا ،فيبيتهم اهلل ،التبييت :ىو

الهجوـ ليبل ،بيت العدو :يعني ىجم عليو ليبل ،وىكذا يبيت اهلل

 - 1سورة لقمان آية .6 :
 - 2سورة النحل آية .6 :

العشي ،كما قاؿ تعالى    :

من شاء أف ينزؿ بو عقابو ،يبيتو فينزلو بو ليبل  

أحاديث في الفتن والحوادث
 )1(       ىذا ىو التبييت

         

 )2(  اآليات .فيبيتهم اهلل ،فيضع العلَم ،العلَم :يفسر بالجبل ،فينزؿ أناس إلى جنب علَم ،يعني إلى جنب جبل.

 - 1سورة األعراف آية .97 :
 - 2سورة األعراف آية .97 :

أحاديث في الفتن والحوادث
.......................................................................................................
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فقولو :إذف يضع العلَم :يعني يسقط العلَم عليهم ،ويخسف بهم ،ويمسخ آخرين قردة وخنازير ،وذكر ىذا
الصنف ،أو ذكر ،يعني ىؤالء مع قولو  :ليكونن من أمتي قوـ ،أو أقواـ ،يستحلوف الحرا ،والحرير ،والخمر،

والمعازؼ  يشعر بأف أولئك كاف من إثمهم ،وجرمهم ارتكاب ىذه المعاصي ،وال سيما إذا كانت مجتمعة؛
خمر ،وزنا ،ومعازؼ ،وحرير ،ىذه كلها متع محرمة ،فيتضمن ىذا وعيدا لمن يقدـ على ىذه المعاصي ،فيها

التحذير من أف ينزؿ اهلل بهم العقاب ،نعم .أعد الحديث األخير ،حديث البخاري ،وللبخاري ،نعم.

وللبخاري ،عن أبي عامر ابن أبي مالك األشعري ،سمع النبي  يقوؿ  :ليكونن ناس من أمتي ،يستحلوف
الخمر ،والحرير ،والمعازؼ ،ولينزلن أقواـ إلى جنب علَم ،يروح عليهم بسارحة لهم ،تأتيهم لحاجة ،ف يقولوف:
ارجع إلينا غدا ،فيبيتهم اهلل ،ويضع العلَ م ،ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوـ القيامة . 
نعم ،بعده.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث يكوف في أمتي فزعة
وروي عن أيب أمامة مرفوعا  يكون يف أميت فزعة ،فيصري الهاس إىل علمائهم ،فإذا يم
قردة وخهازير . 
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نعم ،ىذا رواه الحكيم الترمذي ،نعم الحكيم الترمذي لو ،يعني مرويات ،كثير منها ال يعوؿ عليها ،لكن

ىذا يستأنس بو ،ويذكر لبلستشهاد ،لبلعتضاض ،والتعذيز ،نعم يكوف في أمتي فزعة.

 يكوف في أمتي فزعة ،فيصير الناس إلى علمائهم ،فإذا ىم قردة وخنازير . 
يعني ىذا إف صح  ،فهو إخبار عن ،يعني عن أناس ،فسدت أحوالهم ،وفسدت أحواؿ علمائهم ،فصاروا

علماء سوء ،يزينوف الباطل ،ويسوغونو ،ويسهلوف فيو ،يحلوف الحراـ ،من جنس من ذكرىم اهلل:
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يحلوف الحراـ ،ويحرموف الحبلؿ ،ففي ىذا الحديث ،أنو يكوف في ىذه األمة فزعة :يعني

حدث يوجب لهم الفزع ،يحدث لهم فزعة ،ال بد أف يكوف بسبب أمر مفزع .فيصيروف إلى علمائهم :يأتوف
إليهم ،يلتمسوف منهم ،يعني التوجيو ،أو الدعاء ،فيجدونهم قردة وخنازير ،يعني قد مسخوا ،وىذا يعني أف

علماءىم شرارىم ،ىم أشرىم ،وال شك أنو إذا غلب الفساد ،وعم حتى وقع فيو العلماء ،فبل شك أف من
ينحرؼ من العلماء ،أقبح ممن ينحرؼ من العامة؛ انحراؼ العالم ،أقبح من انحراؼ العامي والجاىل ،فهم

أحق بالعقوبة ،وأحظى بالعقاب ،ففي ىذا تحذير من اقتراؼ المعاصي والذنوب ،وال سيما الكبائر ،ارتكاب

كبائر الذنوب ،فإنها مجلبة للعقاب ،وأحق الناس بذلك ،أعني بالحذر ،ىم العلماء؛ فالسياؽ كأنو ساؽ ىذا
الحديث ،لما فيو من ذكر المسخ ،كشاىد للحديث الذي قبلو .نعم.

 - 1سورة التوبة آية .31 :
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حديث األمانة نزلت في جذر قلوب الرجاؿ
وعن حذيفة  قال :حدثها رسول اهلل  حديثني قد رأيت أحدمها ،وأنا أنتظر اآلخر،
حدثها  أن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال ،مث نزل القرآن ،فعلموا من القرآن،
وعلموا من السهة  مث حدثها عن رفع األمانة ،قال  :يهام الرجل الهومة ،فيقبض
األمانة من قلبى ،فتقبض األمانة من قلبى ،فيظل أثريا مثل الوكت ،مث يهام الهومة ،فيظل أثريا
مثل اجملل ،كجمر دحرجتى عل ى رجلك ،فهفط فًتاو مهتربا ،وليس فيى شيء ،مث أخذ حصاة
فدحرجها على رجلى ،فيصبح الهاس يتبايعون ،ال يكاد أحد يؤدي األمانة ،حىت يقال :إن يف
بين فالن رجال أميها ،حىت يقال للرجل :ما أجلدو! وما أظرفى! وما أعقلى! وما يف قلبى حبة
من خردل من إديان ،ولقد أتى علي زمان ،ما أبايل أيكم بايعت ،لئن كان مسلما ،لريدنى علي
ديهى ،ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ،لريدنى علي ساعيى ،وأما اليوم ،فما كهت أبايع مهكم ،إال
فالنا وفالنا  أخرجاو.
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أحسنت! ىذا الحديث ،يرويو حذيفة  وىو الذي أخبر أف النبي  حدثهم بكل فتنة تكوف إلى يوـ
القيامة ،يقوؿ :ىنا في ىذا الحديث :حدثنا رسوؿ اهلل  بحديثين ،رأيت أحدىما ،وأنا أنتظر اآلخر فذكر أنو
-عليو الصبلة والسبلـ -حدثهم عن نزوؿ األمانة ،وأنها نزلت في جذر قلوب الرجاؿ ،جذر قلوب الرجاؿ:

يعني األصل ،الجذر :ىو األصل ،نزلت في قلوب الرجاؿ واستقرت ،ونزؿ القرآف ،فسقى ىذه البذرة ،فنزؿ
القرآف ،فعمل الناس بالقرآف ،وعملوا بالسنة ،علموا من القرآف ،وعلموا من السنة ،وعملوا بما فيهما.

األمانة :األمانة؛ قيل المراد بها ،ىي اإليماف وتكاليف اإليماف ،إذف األمانة ىي المذكورة في قولو تعالى :
               

 )1(     فاإليماف ،والشرائع ىي أمانات ،فالوضوء أمانة ،والغسل أمانة ،والصياـ أمانة،
 - 1سورة األحزاب آية .72 :

أحاديث في الفتن والحوادث
.....................................................................................................
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والصبلة أمانة ،واإلنساف مؤتمن عليها بينو وبين ربو ،اإليماف في قلبو أمانة ،بينو وبين الرب ،من يعلم ما في

قلب العبد ،إال اهلل ،الذي خلقو ،سبحاف اهلل ،ال إلو إال اهلل.

نزلت األمانة في جذر قلوب الرجاؿ ،ثم نزؿ القرآف ،فعلموا من القرآف ،وعلموا من السنة ،وذلك ببعثة

محمد 

من اهلل على من شاء من عباده باإليماف ،واالستجابة لدعوتو  -عليو الصبلة والسبلـ  -فكانت
ّ

األمانة في قلوبهم ،نزلت األمانة في قلوبهم ،نزؿ اإليماف في قلوبهم ،فجاء القرآف بعد ذلك ،وجاءت السنة،
فعلموا منهما ،وكاف ىذا العلم غذاء لما وقر في قلوبهم ،وما جعلو اهلل في قلوبهم ،فأثمر ىذا العلم آثارا

حسنة ،وىي أنواع األعماؿ الصالحة ،وىذا يعني ،ظهر في حاؿ الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -فهم الذين
جمع اهلل لهم بين اإليماف الصادؽ ،والعلم الصحيح ،والعمل الصالح ،من الهجرة ،والنصرة ،والجهاد،

واإلنفاؽ في سبيلو سبحانو ،وغير ذلك من األعماؿ الصالحة.

يقوؿ حذيفة :ثم حدثنا الرسوؿ  عن رفع األمانة ،وأف األمانة ترفع .ترفع :يعني من المكاف الذي كانت

فيو ،ترفع األ مانة ،فيناـ الرجل النومة ،فترفع األمانة من قلبو ،فيظل أثرىا مثل الوكت ،يبقى لها شيء يسير من

األثر ،مثل البقعة في الجلد السواد في المحل ،يظل أثرىا مثل الوكت ،ثم يناـ النومة ،فترفع أيضا األمانة،

فيظل أثرىا كذلك مثل المجل ،المجل :قيل إنو االنتفاخ ،الذي يكوف في الكف ،من أثر العمل ،إذا اشتغل

اإلنساف بشيء ،يقبض عليو في يده ،مثل الفأس ،والمسحاة ،وكذا ،وشد عليو ،يتنفط في يده أشياء ،يسميها
الناس ،يسميها العواـ مخضا ،العامة عندنا يسموف ىذا مخضا ،مخض أثر العمل ،وىو الذي عبر عنو في

الحديث :بالمجل ،فيكوف أثرىا مثل المج ل ،كجمر دحرجتو على رجلك ،فنفط ،فتراه منتبرا ،يعني الجمرة،

إذا مرت على القدـ ،أو دحرجتها على رجلك ،يتسبب ىذا في أف تنفط في الجلد ،تنفخ ،ينتفخ فتراه منتبرا،

منتفخا ،وليس فيو شيء ،ىو مجرد انتفاخ ،يعني ما تعدو إال ماء.

ىذا تصوير لحاؿ أثر األمانة في قلب من رفعت من قلبو األمانة ،نعوذ باهلل ،يناـ النومة ،فترفع األمانة،

أقوؿ -واهلل أعلم :-قد يشهد لو ،أو يقربو الحديث األوؿ ،يصبح الرجل مؤمنا ،ويمسي كافرا ،ويمسي مؤمنا،
ويصبح كافرا ،نعوذ باهلل ،يمكن أف يناـ النومة ،أو قد يكوف ذاؾ الحديث ،يفسر قوؿ :فيناـ النومة ،يصبح،
ويتحوؿ عن حالو ،كاف مؤمنا ،فيصبح كافرا ،كاف صالحا ،فيصير فاسقا ،يصير فاسقا ،يتحوؿ من مرتبة

التقوى ،واإليماف ،والصبلح إلى مرتبة الفسوؽ ،والفجور ،يصير فاجرا ،بعد أف كاف تقيا ،تحوالت ،نعوذ باهلل

من الحور بعد الكور ،والضبلؿ بعد الهدى.

أحاديث في الفتن والحوادث
.....................................................................................................
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ثم يذكر حذيفة بعد ذلك ،يعني ما وقع من تغير أحواؿ الناس في باب األمانة ،اإليماف :ىو أمانة عند

العبد ،ويوجب األمانة ،كلما كاف اإلنساف أكمل إيمانا ،كاف أكمل أمانة ،فإف لفظ األمانة يطلق على ما يؤتمن

عليو الغير ،ما يؤتمن عليو العبد ،ىذا أمانة ،يعني مؤتمن عليو ،واألمانة :ىي االئتماف ،كوف اإلنساف مأمونا،
عنده أمانة ،يعني أنو مأموف ،يؤتمن على الشيء ،فرفع األمانة :ىو رفع اإليماف ،الذي من أثره األمانة،

واالئتماف :كوف اإلنساف مأمونا.

يذكر حذيفة الشاىد ،يقوؿ :ولقد أتى علي زماف ،وأنا ال أبالي من أبايع ،لغلبة األمانة على الناس ،واستقامة
أحواؿ الناس ،ال أبالي من أبايع ،لئن بايعت مسلما ،ليردنو علي ِدينو وأمانتو ،ولئن كاف يهوديا ،أو نصرانيا،

ليردنو علي ساعيو ،يسترد لي الحق منو ،ىذا معناه :ساعيو :يعني الوالي عليو ،ولعلي تجاوزت ،يعني شيئا من

الحديث المرفوع ،وىو تابع ألثر رفع األمانة في الواقع ،وأنو يعني يصل األمر بالناس ،إلى أف يكوف األمين
نادرا ،ىذا جملة في الحديث ،حتى يقاؿ :إف في بني فبلف رجبل أمينا .ىذا من آثار رفع األمانة ،أف يقل

المأمونوف ،أف يقل من يؤتمن ،إف في بني فبلف رجبل أمينا ،وكذلك قد يمدح الرجل باألمانة ،وما في قلبو
مثقاؿ ذرة من إيماف ،فيقاؿ :فبلف؛ ما أظرفو! ما أجلده! يمدح؛ وما في قلبو مثقاؿ ذرة من إيماف ،فهو أبعد

ما يكوف عن األمانة .ىذا من أثر رفع األمانة ،من أثرىا في الواقع ،قلة األمناء ،ندرة األمناء ،ومن سوء

األحواؿ ،أف يخوف األمين ،كما تقدـ في الحديث ،ويؤتمن الخائن ،يخوف األمين ،ويؤتمن الخائن.

فحذيفة أيضا ،أعود وأقوؿ :إنو يذكر من أحواؿ الناس ،ما كاف عليو الناس في أوؿ أمر اإلسبلـ ،في عهد

الخليفتين الراشدين :أبي بكر ،وعمر ،يمكن في أوؿ خبلفة عثماف ،كانت أحواؿ الناس ،يعني االستقامة عليها
أغلب ،ويذكر أنو تغيرت أحواؿ الناس ،وأنو اآلف في آخر حياتو ،وقد توفي  في أوؿ خبلفة علي  سنة
حدث بهذا
ست وثبلثين من الهجرة ،فبعد الفتنة ،تغيرت بعد مقتل عثماف ،تغيرت أحواؿ الناس ،فقد يكوف أنو ّ
الحديث بعد مقتل عثماف ،محتمل تغيرت أحواؿ الناس تغيرا عظيما ،شديدا؛ كثر فيهم الشر ،والنفاؽ ،والفجور،

فربما أنو حدث بو بعد مقتل عثماف ،وقد يكوف حدث بو قبل ذلك ،وال شك أف التغير حاصل في الجملة.

فيذكر أنو عند تحديثو بو وقت تحديثو بهذا الحديث ،يقوؿ :إني ال أبايع منكم ،إال فبلنا ،وفبلنا .يعني

الغالب على الناس ،عدـ الثقة ،ال يوثق بو في البيع ،تأملوا اآلف في حاؿ الناس ،اآلف البيع -ال إلو إال اهلل!-
من الذي ،يعني تثق بو ،تستسلم لو ،وتأتي تقوؿ :دع األشياء المحددة المسعرة ،ما ىي نتيجة أمانة األشياء

أحاديث في الفتن والحوادث
المسعرة؟ لكن األشياء التي ما يعرؼ سعرىا ،ما لها سعر معروؼ ،يجيء الببلء من الكذب في السلعة ،في
قيمة السلعة،

أحاديث في الفتن والحوادث
.....................................................................................................
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يرتكب كثير من الباعة النجش ،يزيد في السلعة أضعافا مضاعفة ،وقد يدعي أنو اشتراىا بمائة ،وىي
بخمسين ،ويموه على الغر ،ويخدعو ،وقد يعرضها ،قد يقوؿ في سلعة بمائة :سعرىا مائة ،فيقوؿ عندما يطلبها
منو أحد ،يقوؿ :بثبلثمائة في األشياء التي ما لها حدود ،وال تنضبط فيها مجاؿ ،لكن األشياء المحددة

المعروفة ،ليس فيها ،فهذا أيضا المتأمل للواقع ،لعلو يجد ما وصفو حذيفة  في الوقت الذي حدث بهذا
الحديث فيو.

ومن الناس من يكوف أمينا ،ال عن إيماف ،بل عن معنى آخر ،وىو قضية المحافظة على السمعة ،ىذا ليس

بأمين ،ىذا يعني يترؾ مثبل الخيانة ،ويترؾ بعض األمور ،التي يمكن أف تؤخذ عليو ،يعني محافظة على سمعتو؛
على سمعتو في التجارة ،مثبل بما أننا نتكلم عما ذكره حذيفة من المعاملة ،وندرة األمين في المعاملة في البيع

والشراء ،ىذا ما تيسر حوؿ ىذا الحديث ،فاقرأه مرة أخرى ،واهلل المستعاف .نعم.

 وعن حذيفة  قاؿ :حدثنا رسوؿ اهلل  حديثين؛ قد رأيت أحدىما ،وأنا أنتظر اآلخر ،حدثنا أف

األمانة نزلت في جذر قلوب الرجاؿ ،ثم نزؿ القرآف ،فعلموا من القرآف ،وعلموا من السنة ،ثم حدثنا عن رفع

األمانة ،قاؿ :يناـ الرجل النومة ،فتقبض األمانة من قلبو ،فيظل أثرىا مثل الوكت ،ثم يناـ النومة ،فيظل أثرىا
مثل المجل ،كجمر دحرجتو على رجلك ،فنفط ،فتراه منتبرا ،وليس فيو شيء ،ثم أخذ حصاة ،فدحرجها على

رجلو ،فيصبح الناس يتبايعوف ،ال يكاد أحد يؤدي األمانة ،حتى يقاؿ :إف في بني فبلف رجبل أمينا ،حتى يقاؿ

للرجل :ما أجلده! ما أظرفو! ما أعقلو! وما في قلبو حبة؛ من خردؿ من إيماف  ولقد أتى علي زماف ،ما

أبالي  -ال ،لعل األوؿ كلو مرفوع ،يعني عن الرسوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -ينتهي ،أما من قولو :ولقد

أتى ..ىذا ظاىر أنو كبلـ حذيفة .نعم  -ولقد أتى علي زماف ،ما أبالي أيكم بايعت ،لئن كاف مسلما ،ليردنو
علي دينو ،ولئن كاف يهوديا ،أو نصرانيا ،ليردنو علي ساعيو ،وأما اليوـ ،فما كنت أبايع منكم ،إال فبلنا،

وفبلنا .أخرجاه.

اهلل المستعاف ،قف على ىذا.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث قلت يا رسوؿ اهلل وكيف يذىب العلم
بسم اهلل الرزتن الرحيم ،اضتمد هلل ،رب العاظتني ،والصالة والسالم على نبيها ػتمد ،وعلى
آلى وصحبى أرتعني.
قال  -رزتى اهلل تعاىل  : -وقال ابن ماجى ،أخربنا أبو بكر بن أيب شيبة ،حدثها وكيع،
حدثها األعمش ،عن سامل بن أيب اصتعد ،عن زياد بن لبيد ،قال :ذكر الهيب  شيئا،
فقال  :ذلك عهد أوان ذياب العلم ،قلت :يا رسول اهلل! وكيف يذيب العلم ،وؿتن
نقرأ القرآن ،ونقرئى أبهاءنا ،ويقرئى أبهاؤنا أبهاءيم إىل يوم القيامة؟ فقال :ثكلتك أمك يا
زياد! إن كهت ألراك من أفقى رجل باظتديهة ،أو ليس يذو اليهود والهصارى ،يقرءون
التوراة واإلؾتيل ،ال يعملون بشيء مهها . 
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الحمد هلل ،وصلى اهلل ،وسلم ،وبارؾ على عبده ورسولو ،وعلى آلو وصحبو ،ومن اىتدى بهداه ،ىذا الحديث،
مع الحديث اآلتي ،وىو شاىد لو في بياف لما تقدـ من أنها ال تقوـ الساعة ،حتى يرفع العلم ،ففي ىذا الحديث

أف الرسوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -ذكر شيئا ،فقاؿ :يرفع العلم .فقاؿ لو زياد :كيف يرفع العلم ،ونحن نقرأ
القرآف ،ونقرئو أبناءنا ،وأبناؤنا يقرئونو ألبنائهم إلى يوـ القيامة؟ جيبل بعد جيبل ،كما ىو الواقع ،وهلل الحمد ،اآلف

نحن وصل إلينا القرآف بهذه الطريقة ،كل جيل يتلقى ذلك العلم عمن قبلو.

فقاؿ :يا زياد ،إني ألرى أنك من أفقو رجل في المدينة ،ىؤالء اليهود ،وىؤالء النصارى ،عندىم التوراة

واإلنجيل ،ولم ينفعهم ذلك ،ألنهم تركوا العمل بو ،فرفع العلم ال ينافي وجوده في الكتب والمصاحف ،ألف
المقصود من العلم ،ىو وجوده في الصدور ،وتحقيقو بالعمل ،أما الكتب ،فهي ال تفيد شيئا ،إذا ىجرت ،واليهود
لم يقفوا عند ىجر كتبهم واإلعراض ،بل تبلعبوا فيها ،وحرفوىػا؛ حرفوا في معانيها ،وربما حرفوا في نصوصها

وألفاظها
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ومع ىذه األخبار ،كما تقدـ عن رفع العلم ،فقد دلت أيضا

أحاديث في الفتن والحوادث
النصوص على أف دين اهلل باؽ ،وىذا العلم محفوظ ،القرآف والسنة محفوظاف وباقياف ،ال في المصاحف
فقط ،بل ىما

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................ػ ػ
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محفوظاف في السطور وفي الصدور ،فبل يزاؿ في ىذه األمة لهذا الدين حملة ،ويعملوف بو ،وىي الطائفة

المنصورة ،إلى قياـ الساعة.

وكما سيأتي في بعض األحاديث ،واآلثار أف رفع العلم في آخر الزماف ،ينتهي إلى رفع القرآف أيضا من

المصاحف ،فبل يبقى من القرآف شيء ،يسرى القرآف ويرفع ،وذلك عندما ال يكوف ىناؾ من ينتفع بو ،وينتهي

األمد ،الذي قدره اهلل لوجود وبقاء ىذا القرآف حجة على العباد.

أعد لفظ الحديث ،لكن ال تعد السند ،والسند ىذا؛ قالوا فيو :إنو منقطع .نعم؛ اقرأ عن زياد .نعم.

قاؿ  ذكر النبي  شيئا ،فقاؿ :ذلك عند أواف ذىاب العلم .قلت :يا رسوؿ اهلل! وكيف يذىب العلم،

ونحن نقرأ القرآف ،ونقرئو أبناءنا ،ويقرئو أبناؤنا أبناءىم إلى يوـ القيامة؟ فقاؿ :ثكلتك أمك يا زياد!
إف كنت ألراؾ من أفقو رجل بالمدينة ،أو ليس ىذه اليهود والنصارى يقرءوف التوراة واإلنجيل ،ال

يعملوف بشيء منها . 

نعم .بعده ،الحديث الذي بعده.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث ىذا أواف يختلس العلم من الناس
وخرجى الًتمذي ،عن جبري بن نفري ،عن أيب الدرداء  قال  :كها مع الهيب 
فشخص ببصرو إىل السماء ،مث قال :يذا أوان خيتلس العلم من الهاس ،حىت ال يقدرون على
شيء مهى .فقال زياد بن لبيد األنصاري :كيف خيتلس مها ،وقد قرأنا القرآن؟ فواهلل ،لهقرأنى
ولهقرئهى نساءنا وأبهاءنا .فقال :ثكلتك أمك يا زياد! إن كهت ألعدك من فقهاء أيل اظتديهة،
يذو التوراة واإلؾتيل عهد اليهود والهصارى ،فماذا تغين عههم؟ قال جبري :فلقيت عبادة بن
الصامت ،قلت :أال تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخربتى .قال :صدق أبو الدرداء ،إن
شئت ،ألحدثهك بأول علم يرفع من الهاس؛ اطتشوع ،يوشك أن تدخل مسجد رتاعة ،فال
ترى فيى رجال خاشعا  وقال حسن غريب.
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ىذا الحديث شاىد للحديث األوؿ ،وزياد وارد أيضا في حديث أبي الدرداء ،وأنو الذي سأؿ النبي  -عليو

الصبلة والسبلـ  -فمعناىما واحد ،ومعناىما صحيح ،فوجود الكتب ،ووجود القرآف في المصاحف ،ال يغني شيئا،
لكن ال شك أف كتابة القرآف ،والعناية بكتابتو ،ىذا من أسباب حفظو؛ ولهذا عني الصحابة بكتابتو ،وعنوا بجمعو،
ودرج المسلموف على ذلك ،فعنوا بحفظو؛ كتابة ،وحفظا في الصدور ،عنوا بو بحفظو بكل طرؽ الحفظ ،ولكن

حفظو في المصاحف ،ووجوده في المصاحف ،ىذا ال يمنع من رفع العلم؛ بموت العلماء ،إنما ينفع العلم ،ويوجد،

ويظهر إذا حملو المؤمنوف ،حملوه؛ حفظوه ،وتفقهوا في كتاب اهلل ،وسنة رسولو  -عليو الصبلة والسبلـ  -فهنالك،

إذا أفتوا ،يفتوف بعلم ،وإذا أعرض الناس عن التفقو في كتاب اهلل ،وسنة رسولو ،فهؤالء ىم الذين قاؿ فيهم  
إذا مات أولئك ،قبض العلم بموت العلماء ،اتخذ الناس رءوسا جهاال ،فأفتوا بغير علم ،فضلوا وأضلوا .

فلم يزؿ العلم يرفع  -لم يزؿ  -بموت العلماء ،ولهذا ينتقل العلم ،واإليماف من بلد إلى بلد ،ويقل في زماف،

ويكثر في زماف ،ولكنو ال يرفع رفعا تاما؛ بحيث تخلو منو األرض ،إال في آخر الزماف ،إذا رفع القرآف ،وقبضت
أرواح من في قلبو شيء من اإليماف ،فهنالك يكوف العلم قد رفع رفعا تاما ،لم يبق منو في األرض شيء ،فبل علم،

وال إيماف ،وىذا فيو الحث على العناية بحفظ العلم؛ بحفظ النصوص ،والتفقو فيها ،حفظ القرآف ،وحفظ السنة ،وال
يكتفي اإلنساف بوجود الكتاب ،ىذا يعني تسهيل طريق تحصيل العلم ،عندما يحتاج اإلنساف ،يرجع يبحث ،ولكن ال

يصير اإلنساف بكثرة الكتب عنده عالما .نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث يدرس اإلسبلـ كما يدرس وشي الثوب
وذكر ابن ماجى ،من مسهد زياد ،بإسهاد صحيح ،كما تقدم ،وقد حدثها علي بن ػتمد،
قال حدثها أبو معاوية ،عن أيب مالك األشجعي ،عن ربعي بن حراش ،عن حذيفة قال :قال
رسول اهلل   يدرس اإلسالم ،كما يدرس وشي الثوب ،حىت ال يدرى ما صيام ،وال
صدقة ،وال نسك ،ويسرى على كتاب اهلل تعاىل يف ليلة ،فال تبقى مهى يف األرض آية ،وتبقى
طوائف من الهاس؛ ال شيخ الكبري ،والعجوز ،يقوالن :أدركها آباءنا على يذو الكلمة :ال إلى إال
اهلل ،فهحن نقوعتا .فقال لى صلة :ما يغين عههم ال إلى إال اهلل ،ويم ال يدرون ما صالتى ،وال
صيامى ،وال نسكى ،وال صدقة؟ فأعرض عهى حذيفة ،مث رديا عليى ثالثا؛ كل ذلك يعرض عهى
حذيفة ،مث أقبل عليى حذيفة ،فقال :يا صلة! تهجيهم من الهار؛ ثالثا . 
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ىذا الحديث فيو أف اإلسبلـ يدرس ،بمعنى أنو يخلق ،كما يخلق الثوب ،ودروسو يعني بنسيانو يذىب ،درست،
ىذه رسوـ دارسة :بالية ،ذاىبة ،وأثواب دارسة :بالية ،فيدرس اإلسبلـ ،بمعنى أنو ينسى ،كما يدرس وشي الثوب ،كما

يذىب الوشي النقوش التي تكوف في الثوب ،بكثرة االستعماؿ تبلى حتى تنمحي منو ،فيدرس اإلسبلـ ،كما يدرس وشي
الثوب ،حتى ال يدرى ما صبلة ،وال صياـ ،وال نسك ،وال حج ،وال يعرؼ الناس شيئا من ذلك ،ويسرى على القرآف

في ليلة .ىذا ما ىو ما سبقت اإلشارة إليو ،يسرى عليو في ليلة ،بمعنى أنو يرفع فبل تبقى منو آية ،ويبقى طوائف من
الناس؛ العجوز ،والشيخ الكبير يقولوف :أدركنا آباءنا يقولوف :ال إلو إال اهلل ،ما يعرفوف من اإلسبلـ إال ال إلو إال اهلل،

فهذا ىو أواف رفع العلم ،الرفع النهائي ،الرفع التاـ ،إذا أسري على القرآف ،أسري عليو بالليل.

فقاؿ أحد التابعين لحذيفة ،وىو المسمى بصلة :كيف تغني عنهم؟ ىل تغني عنهم ال إلو إال اهلل؟ يقوؿ :فأعرض

عنو ،وأعاد عليو السؤاؿ مرتين وثبلثا ،فقاؿ :نعم؛ تنجيهم من النار ،تنجيهم من النار .وىذا كبلـ ،نعم؛ ىذا ما تقتضيو،

يعني عمومات األدلة ،وظواىر األدلة ،أنها تنفع .ال إلو إال اهلل تنفعهم ،وىم ال يصلوف ،وال يصوموف ،وال يحجوف ،ما
عندىم إال ىذه الكلمة :ال إلو إال اهلل ،وقد احتج بهذا ،بعض من يرى عدـ كفر تارؾ الصبلة.

وعندي أنو ال حجة لو فيو ،ألف المذكورين في ىذا الحديث جهاؿ ،ال يعرفوف ،وقد نص الفقهاء على أف جاحد

وجوب الصبلة ،إذا كاف -يعني -جاىبل ،وكاف في أرض بادية ،وبعيد ،ما يعرؼ عن اإلسبلـ؛ ال يعرؼ

أحاديث في الفتن والحوادث
 ........................................................................................................
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وجوب الصبلة  ،أنو ال يكفر بذلك ،بل يعذر بجهلو ،إذا كاف مثلو يجهل ،بخبلؼ من ينكر وجوب الصبلة،

وىو بين الناس ،وبين المسلمين؛ ىذا ال عذر لو ،وال يمكن أف يقاؿ :إنو جاحد ،فهؤالء جهاؿ ،عذرىم

الجهل ،فبل يصلح الحديث دليبل على عدـ كفر تارؾ الصبلة ،ال يصلح حجة لمن يقوؿ بعدـ كفره ،وال حجة
على المخالف ،ولو أف كافرا دعي لئلسبلـ ،فأسلم ،ولم يتمكن من معرفة شرائع اإلسبلـ ،نفعتو؛ نفعو قوؿ:

ال إلو إال اهلل ،وىو لم يعرؼ شرائع اإلسبلـ ،لكنو أعلن دخولو في اإلسبلـ ،وشهد الشهادتين ،وىو لم يعرؼ

شرائع اإلسبلـ ،لو مات ،قاؿ :تنفعو ،تنجيو من النار .نعم .أعد حديث حذيفة.

وذكر ابن ماجو ،من مسند زياد ،بإسناد صحيح ،كما تقدـ ،وقاؿ حدثنا علي بن محمد ،قاؿ حدثنا أبو

معاوية ،عن أبي مالك األشجعي ،عن ربعي بن حراش ،عن حذيفة ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   يدرس

اإلسبلـ ،كما يدرس وشي الثوب ،حتى ال يدرى ما صياـ ،وال صبلة ،وال نسك ،وال صدقة ،ويسرى على
كتاب اهلل تعالى في ليلة ،فبل تبقى منو في األرض آية ،وتبقى طوائف من الناس؛ الشيخ الكبير ،والعجوز،

يقوالف :أدركنا آباءنا على ىذه الكلمة . 

وىذا قبل الريح الطيبة ،كما تقدـ ،ىذا الواقع ،ىذا قبل أف تهب الريح الطيبة ،التي ال تترؾ من في قلبو

مثقاؿ ذرة من إيماف ،إال قبضتو ،إذًا ،ىؤالء عندىم إيماف ،نعم عندىم ىؤالء بقايا ،أكمل الحديث .نعم.

 يقولوف :أدركنا آباءنا على ىذه الكلمة :ال إلو إال اهلل ،فنحن نقولها .فقاؿ لو صلة :ما يغني عنهم ال

إلو إال اهلل ،وىم ال يدروف ما صبلة؟ . 

وىم ال يدروف ،الحظ! لم يقل :ال يصلوف ،وال يصوموف .يقوؿ :ال يدروف .نعم.

 ال يدروف ما صبلة ،وال صياـ ،وال نسك ،وال صدقة ،فأعرض عنو حذيفة ،ثم رددىا عليو ثبلثا ،كل

ذلك يعرض عنو حذيفة ،ثم أقبل عليو حذيفة ،فقاؿ :يا صلة! تنجيهم من النار؛ ثبلثا . 
نعم؛ كما تقدـ ،نعم .بعده.

أحاديث في الفتن والحوادث

من أحاديث الفتن
حديث قام فيها رسول اهلل مقاما ما ترك فيى شيئا يكون من مقامى ذلك إىل قيام الساعة إال
حدث بى من أحاديث الفنت ،وظتسلم عن حذيفة  قال  :قام فيها رسول اهلل 
مقاما ،ما ترك فيى شيئا ،يكون من مقامى ذلك ،إىل قيام الساعة ،إال حدث بى ،حفظى من
حفظى ،ونسيى من نسيى ،فأذكرو كما يذكر الرجل وجى الرجل ،إذا غاب عهى ،مث إذا رآو عرفى
 قال :واهلل ما أدري أنسي أصحايب ،أم تهاسوا ،واهلل ما ترك رسول اهلل  من قائد فتهة ،إىلأن تهقضي الدنيا ،يبلغ معى ثالذتائة فصاعدا ،إال قد شتاو لها باشتى ،واسم أبيى ،واسم قبيلتى
.
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ال إلو إال اهلل ،ىذا حديث معناه -طرؼ منو -تقدـ ،وأف الرسوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -قاـ مقاما ،أخبرىم فيو
بما يكوف ،إلى قياـ الساعة ،وأنو لم ينفرد حذيفة  بذلك.
يكوف إلى قياـ الساعة ،وأنو لم ينفرد حذيفة  بذلك ،بل حضره من حضره من أصحابو ،يقوؿ  :حفظ ذلك

من حفظ ،ونسيو من نسيو  وفيو أنو يرى الشيء يكوف قد نسيو ،يقوؿ :فأذكره كما يذكر الرجل وجو الرجل إذا
غاب عنو ،فإذا رآه عرفو ،يقوؿ :إنو ليكوف الشيء ،يعني :مما أخبر بو عليو الصبلة والسبلـ.

الحديث الذي عندكم يظهر أنو فيو شيء من السقط ،لعلو يراجع النص في المحقق ،أنت ما تأخذ المجموع ،كنت

وددت أني أحضره لكم حتى تصوب بعض األخطاء وبعض السقط.

يقوؿ  :إنو ليكوف الشيء مما حدث بو -عليو الصبلة والسبلـ-كنت نسيتو فإذا رأيتو عرفتو ،كما يعرؼ الرجل

وجو الرجل إذا غاب عنو ،فإذا رآه عرفو  يعني :أنو قد حصل مما أخبر بو -عليو الصبلة والسبلـ -في أياـ حذيفة
بعض األمور التي أخبر بها  وتضمن أيضا في ىذا الحديث أنو  أخبرىم بكل قائد وإماـ فتنة يكوف معو أتباع
ثبلثمائة فصاعدا إال أخبرىم باسمو واسم أبيو واسم قبيلتو ،ىذا تفصيل لما أُ ِ
جمل من أنو -عليو الصبلة والسبلـ-

أخبرىم بكل ما سيكوف من أنواع الفتن والحوادث إلى قياـ الساعة ،حفظ ذلك من حفظو ونسيو من نسيو.

وىذه أمور بهذا اإلجماؿ؛ ألف حذيفة لم يذكر لنا أسماء معينين حتى نتأمل الواقع ،ىل ظهر ىذا االسم ،ىل ظهر

صاحب ىذا االسم ،وصاحب ىذه الدعوة ،لكن ىذه كلها نأخذ منها أف الرسوؿ حدث أصحابو عن أمور كثيرة مما
سيكوف بعدىم  إلى قياـ الساعة.

أحاديث في الفتن والحوادث
........................................................................................................
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ولكن كل ما ال بد للعباد منو في أمر دينهم ىذا محف وظ ،كل ما ال بد منو ألمر الدين فهو محفوظ ،فاهلل

قد ضمن حفظ القرآف ،وما يلزـ لفهم القرآف والعمل بالقرآف وىي السنة .أما األمور التي ال يتوقف عليها أمر

إقامة الدين ،فهذه ال يمتنع أف ينسى الناس ما شاء اهلل منها ،يشهد بهذا ما صح عن أبي ىريرة أنو قاؿ :

حفظت من رسوؿ اهلل 

وعاءين -يعني :من العلم -فأما أحدىما فبثثتو فيكم -بياف األحكاـ والحبلؿ

والحراـ والعقائد -وأما اآلخر فلو بثثتو فيكم لقطع ىذا البلعوـ .

قاؿ العلماء :يظهر أف المراد األخبار المتعلقة بالوالة ،وىذا من نوعها ،بأسمائهم وأسماء آبائهم،

المتعلق ...سيكوف فبلف ابن فبلف ويكوف منو كذا وكذا ،ىذا خطير ،من عنده شيء من ىذا الخبر إذا تكلم
بو ىو صاحب ىذه الفتنة أو الدعوة أو الوالية قادر عليو سيعاقبو أو يقتلو؛ ألنو بهذا يفضحو؛ فلهذا أبو ىريرة

لم يحدث بهذه األحاديث ،وىي من األمور التي ال يلزـ التحديث بها؛ ألنو ال ينبني عليها شيء ،ال يفوت
بنسيانها أو بكتمانها المصلحة .وىكذا اإلنساف يعذر إذا خاؼ على نفسو يعذر في أف يبين بعض األمور.

فالمقصود أف حذيفة  روى أو أخبر بأنو سمع من الرسوؿ أمورا كثيرة مما يكوف إلى قياـ الساعة ،ولكنو منو ما

لم يحدث بو ومنو ما نسيو .نعم بعده.

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار
ولى عهى  قال  :حدثها رسول اهلل  غتلسا ،أنبأ فيى عن الفنت فقال ويو يعد
الفنت :مهها ثالث ال يكدن يذرن شيئا ،ومهها فنت كرياح الصيف ،مهها صغار ومهها كبار
.
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ىذا الحديث يظهر أنو تقدـ ،فهو يذكر 

أف الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -حدث مجلسا من

أصحابو ،وكاف حذيفة معهم ،فحدثهم عن الفتن ،وذكر أنها تكوف ثبلث فتن ال تترؾ شيئا؛ يعني :أنها تعم،
فتن عامة وتصيب كل أحد ،تناؿ كل أحد بشيء من شرىا ومن آثارىا ،وىناؾ فتن دونها ،ثبلث فتن كبار،

وثبلث كرياح الصيف ،منها صغار ومنها كبار.

ىذا المعنى تقدـ ،والفتن ال شك ،سواء فتن الحروب العمياء ،أو الفتن الفكرية االعتقادية والدعوات،

فهذه األلفاظ مجملة تشمل الفتن الحسية وىي الحروب والفتن المعنوية بالدعوات الباطلة ،وىي الدعوات

الباطلة ،كل منها فيها كبار وفيها صغار.

نذير للكوف ،األحداث ،ىي فتن عظاـ في
واهلل أعلم بمراد نبيو  بهذه الفتن الثبلث ،فبل نجزـ بتعيينها لكن ٌ

التعريف ،حروب طاحنة تستأصل ،مثل غزو التتار لببلد اإلسبلـ فتنة عظيمة ،ىلك فيها من شاء اهلل من خلق اهلل،

قدر القتلى بمئات األلوؼ ،فهذه نقوؿ :إنها من الفتن الكبار ،لكن ال نجزـ أنها ىي واحدة أو ىي إحدى

الثبلث ،لكنها من الفتن الكبار العظاـ .

أحاديث في الفتن والحوادث

حديث فتنة األحبلس
وأليب داود  عن ابن عمر -رضي اهلل عههما -قال :كها قعودا عهد رسول اهلل  فذكر
الفنت فأكثر فيها ،حىت ذكر فتهة األحالس ،فقال قائل :يا رسول اهلل ،وما فتهة األحالس؟
فقال :يي يرب وحرب ،مث فتهة السراء دخهها من حتت قدمي رجل من أيل بييت يزعم أنى مين
وليس مين ،إمنا أوليائي اظتتقون ،مث يصطلح الهاس على رجل كورك على ضلع ،مث فتهة الدييماء
ال تدع أحدا من يذو األمة إال لطمتى لطمة ،فإذا انقضت دتادت ،يصبح الرجل فيها مؤمها
وديسي كافرا حىت يصري الهاس إىل فسطاطني :فسطاط إديان ال نفاق فيى ،وفسطاط نفاق ال
إديان فيى ،فإذا كان ذالكم فانتظروا الدجال من يومى أو من غد . 
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في ىذا الحديث ابن عمر 

يذكر أف النبي -عليو الصبلة السبلـ -ذكر ذات يوـ الفتن ،فأكثر من

ذكرىا ،فأكثر من ذكر الفتن ،حتى ذكر فتنة األحبلس ،قيل :وما فتنة األحبلس؟ قاؿ :إنها فتنة ىرب وحرب،
قيل :إف أصل األحبلس جمع حلس ،وىو ما يوضع فوؽ ظهر البعير ليقيو أثر القتب ،أو الشداد الذي يوضع

ليقعد عليو الراكب .قيل في التفسير :إنها سميت فتنة األحبلس؛ ألنها تلزـ الناس وتلصق بهم وتؤثر فيهم

كلصوؽ األحبلس في ظهور اإلبل ،فتنة األحبلس.

قالوا :وما فتنة األحبلس؟ قاؿ :ىرب وحرب ،الهرب :الخوؼ ،الهارب :ىو الشارد ،والهروب :الشرود،

فهي فتنة تجعل الناس يهيموف على وجوىهم ويفروف من الذعر والخوؼ .وحرب ،أيضا كذلك الحرب تفسر

بأ نها ذىاب األمواؿ وتلف األمواؿ ،فهي فتنة تؤدي إلى أف يفر الناس ،ويهيموف على وجوىهم ،وتتلف بسببها
أموالهم ،ىذا نعت فتنة األحبلس.

وىذه الحالة تحدث وتتكرر ،تحدث وتجري على الناس ،الفتن التي تؤدي بهم إلى أف يفروا ،واقرءوا

التاريخ تجدوا أمورا كثيرة تنطبق عليها ىذه الصفات.

يقوؿ :ثم بعد ىذه الفتنة -فتنة األحبلس -فتنة السراء ،السراء ضد الضراء ،فهي فتنة بسبب النعمة ،فتنة

نعمة وابتبلء ،وىذه سنة اهلل في خلقو؛ يبتليهم بالسراء والضراء ،بالخير والشر ،وذكر أف ىذه الفتنة يكوف
فيها شر عبر عنو بالدخاف ،يقوؿ  :يخرج من تحت قدمي رجل من أىل بيتي يزعم أنو مني وليس مني،

إنما أوليائي المتقوف  أو كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ.

أحاديث في الفتن والحوادث
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ىذه الفتنة فتنة نعمة ،ويكوف زعيمها رجل من أىل بيت الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ،ولكنو غير صالح ،ليس

بصالح ،يدعي أنو من الرسوؿ ،وأنو من أىل بيتو ،ويتصرؼ ويتذرع بذلك ويزعم ذلك ،والرسوؿ يبرأ منو ،ليس
مني ،إذًا فبل منافاة بين كونو من أىل بيت الرسوؿ ،وقولو :ىو ليس مني ،فهو وإف كاف من بيت الرسوؿ فبل ينفعو،

ال ينفعو ذلك ،وال يجعل لو منزلة عند الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -على حد قولو عليو الصبلة والسبلـ :

ومن بطأ بو عملو لم يسرع بو نسبو . 

نعم يقوؿ :ثم يصطلح الناس ،بعد ذلك يصطلح الناس على رجل كورؾ على ضلع ،ثم فتنة الدىيماء ،يصطلح
الناس على رجل كورؾ على ِ
ضلَع ،يصطلح الناس على رجل يكوف زعيما لهم ،وقولو" :كورؾ على ضلع" ،ىذا
َْ
ينبئ بعدـ االستقرار ،أنو من غير استقرار ،يصطلح الناس على رجل كورؾ على ضلع ،الضلع معروؼ واحد
والوْرؾ معروفة أيضا ،واللفظ في الحقيقة غير متناسب؛ ألف الورؾ
األضبلع ،وىي العظاـ التي في جنب اإلنسافَ ،
على الضلع ،أـ الضلع على الورؾ؟ المتبادر العكس ،كأنو :كورؾ عليو ضلع ،أما الورؾ ال يكوف على ضلع ،الورؾ

ىو األدنى ،اللهم إال أف يكوف كورؾ ،كما لو جلس اإلنساف على ضلع بوركو فبل يكوف مستقرا ،فاهلل أعلم.

يقوؿ" :ثم تكوف فتنة الدىيماء" ،تصغير دىماء ،وىي العامة ،فتنة عامة فظيعة ،والتصغير يكوف للتهويل

والتعظيم ،فتنة الدىيماء ال تترؾ أحدا إال لطمتو ،ال تترؾ أحدا إال نالو من أثرىا وشرىا ،ثم تكوف فتنة الدىيماء ال

تترؾ أحدا إال لطمتو.

فإذا قيل انقضت تمادت ،ىذه الفتنة كلما انقضت تمادت ،معناه :أنها تطوؿ ،وتكوف على أحواؿ ،كلما انتظر

أف تنقضي عادت ،وىكذا تكوف الفتن ،سواء فتن الحرب أو فتن الدعوات ،يكوف ىذا التقلب بالمد والجزر،

والزيادة والنقص ،فبينما ينتظر الناس أف تنحسر وتذىب ويستريح الناس من شرىا إذ تعود مرة أخرى ،وتتمادى،
فهذا ىو المحسوس والمعروؼ من واقع الفتن بنوعيها :فتن الحرب وفتن الدعوات المضلة ،الدعوات المضلة،
"كلما انقضت" ،يعني :كلما أوشك انقضاؤىا أو ظن الناس انقضاءىا تمادت وعادت للنشاط ،تعود لنشاطها.

"يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا" ىذا ينبئ عن عظم خطرىا وعظم تأثيرىا  :يصبح الرجل مؤمنا

ويمسي كافرا  يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ،وىذا مطابق ألوؿ حديث قرئ في ىذا الكتاب  :بادروا
باألعماؿ الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم   يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا  ويمسي مؤمنا ويصبح
كافرا ،يبيع دينو بعرض من الدنيا.

أحاديث في الفتن والحوادث
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إذا ىذا ينبئنا أف من تلك الفتن التي كقطع الليل المظلم فتنة الدىيماء ،يعني :ىذا تفسير تماما للحديث ،من
ً
ِ
اس بعد ذلك يصيروف وينقسموف إلَى
تلك الفتن التي كقطع الليل المظلم فتنة الدىيماءَ ،حتّى يَص َير النّ ُ
فسطاطين :يعني طائفتين ،عُبر عنهما بالفسطاط ،والفسطاط أصلو الخيمة ،وىذا فيو نوع من المجاز ،يعني ُعبر
وفسطاط كفر ال إيْماف فِيوِ ،يعنى:
بالمحل عن ّ
الحاؿ ،حتى يصير الناس فسطاطين :فسطاط إيماف ال نفاؽ فيوْ ،
حتى يتمايز الناس ويتميز المؤمنوف من الكافرين ،ثم يخرج ،فانتظروا الدجاؿ ،قولو" :فإذا كاف ذالكم فانتظروا
الدجاؿ" ىذا يبين لنا أف ىذا التمايز عندما تخرج الدابة ،وكما جاء في اآلثار :وتطلع الشمس من مغربها ،إذا

طلعت الشمس من مغربها تميز المؤمن من الكافر ،وكذلك إذا خرجت الدابة على ما جاء في أحاديث الدابة،

ولعل ذلك أيضا يكوف عندما ينزؿ المسيح ابن مريم.

كأف ىذا الوصف قبل ..بل بعد خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها ،ألف الدجاؿ يظهر ثم ينزؿ المسيح

فيقتلو ،فخروج المسيح الدجاؿ قبل نزوؿ المسيح ،وقبل يأجوج ومأجوج ،فإف المسيح ينزؿ فيقتل الدجاؿ،

فالمقصود أنو تحصل أسباب يتمايز بها الناس ،فيتميز المؤمنوف من الكافرين ،يصير الناس إلى طائفتين ،طائفة
أىل إيماف ال نفاؽ فيو ،وطائفة أىل كفر ال إيماف فيو ،فهذه من جملة األحواؿ التي تكوف في آخر الزماف.

أما اليوـ وما قبل اليوـ وما شاء اهلل ،فاألمور مختلطة ومتداخلة ،فالمنافقوف بين المسلمين ،يعني :من الناس

من يظهر اإليماف ويبطن الكفر ،وىم بين الناس ،فليس ىناؾ التمايز ،التمايز الحقيقي ،بل األصناؼ الثبلثة

متداخلة ،يعني :موجودة على وجو األرض ،لكن المنافقين موجودوف بين الناس بين المؤمنين ،وىذا التمايز يكوف

بعد تلك الفتن ،يصير الناس إلى فسطاطين :فسطاط إيماف ال نفاؽ فيو ،وفسطاط كفر ال إيماف فيو ،واهلل
المستعاف.

الحمد هلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو ،ومن اىتدى بهداه.

يعني معلوـ أف اليوـ ىو آخر أياـ الدورة ،وىو آخر لقاء معكم في ىذا الدرس ،نسأؿ اهلل -سبحانو وتعالى-

أف يزيدنا وإياكم علما وىدى وتوفيقا ،وىذا الكتاب الذي اختير لهذه الدورة إنما غاية ما أخذنا منو يمكن من

حيث عدد األحاديث يمكن الربع ،وعلى كل حاؿ األحاديث كثيرة ،والعلم ليس لو حد ،إنما على اإلنساف دائما

أف يواصل ىذه المسيرة ،مسيرة العلم ،سواء كاف باالرتباط بدورة أو بجهد فردي أو بحضور دروس أخرى
مستمرة ،بحسب ما يتهيأ ،فالعلم مطلب للمسلم ،فبل يزاؿ المسلم طالبا للمزيد من العلم ،والذين بلغوا ما شاء

أحاديث في الفتن والحوادث
اهلل لهم من التحصيل ال يقفوف عند حد ،المهم أف تسير ،ومن سلك طريقا يلتمس فيو علما ،طريق ،ىذا الطريق

ما لو حد ،إال الغاية التي ىي ال بد منها وىي الموت.
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فأوصيكم ونفسي بالمواصلة دائما ،كثير من الدارسين في الدراسات المنهجية إذا تخرج انقطعت صلتو بالعلم ،إال أف

يكوف العمل الذي يرتبط بو يتصل بالتعليم ،فارتباطو بالعلم بموجب العمل أو الوظيفة ،ال ،العلم الشرعي يطلب لذاتو

ولغايتو ،وقد رأيت في ىذا اليوـ أف نكمل حديثين فقط لنقف عند موقف مناسب ،وفيو بعض التصويبات ربما أني أشرت

إلى بعضها الذي استحضرت ،تصويبات وردت في نسخة الجامعة ،جامعة اإلماـ التي قامت على جمع مؤلفات شيخ
اإلسبلـ محمد بن عبد الوىاب.

وفي ىذا السبيل ُحققت ىذه المؤلفات تحقيقا ال بأس بو ،وىذا الكتاب -كتاب (الفتن) للشيخ محمد -أالحظ أنو

قد حظي بتحقيق ال بأس بو ،تعليقات ومقاببلت روجعت على األصوؿ ،فهناؾ تصويبات طيبة إلثباتها؛ ولهذا نقلتها في
ىذه النسخة التي في أيديكم؛ ليمليها الشيخ فهد عليكم لتثبتوىا؛ ألنهم رجعوا إلى األصوؿ :البخاري ومسلم وأبي داود،

مصادر ىذه األحاديث ،فهذه ناحية.

الناحية الثانية :أحب أف أقوؿ :إف أحاديث الفتن التي قرأناىا ،يعني :فيها تنوع ،منها أحاديث عامة في الفتن دوف

تعرض لنوعها وال لوقتها وال السمها ،منها الحديث األوؿ  :بادروا باألعماؿ الصالحات فتنا  ىذا إجماؿ ،ما فيها
تعيين لنوع الفتن وال تعيين لكذا وال كذا ،عامة ،ومنها ما يتضمن اإلشارة إلى نوع الفتنة وتأريخ الفتنة ،نوعها وتأريخها على
سبيل اإلجماؿ ،مثل :الفتنة التي تموج موج البحر ،التي سأؿ عنها عمر  ىذه الفتنة واضح أنها فتنة قَػتْل وقتاؿ ،وأنها
متقدمة في الزماف؛ ألنها تكوف بعد كسر الباب الذي كاف دونها ،ىذه فتنة متقدمة تاريخيا.

ومثل الحديث الذي فيو "تقتتل طائفتاف عظيمتاف من المسلمين ،تكوف بينهما مقتلة عظيمة" ،ىذا صريح بأنها فتنة

حرب وقتاؿ ،وسبق التنبيو على أنها أقرب ما تحمل عليو ما كاف في القرف األوؿ ،من الفتنة التي جرت بين المسلمين على
إثر قتل عثماف . 

وىناؾ من أحاديث الفتن ما يدؿ على تسمية لبعض الفتن ،مثل ما مر ،فتنة كذا وفتنة كذا ،فتنة األحبلس ،فتنة

الدىيماء ،فيها تسمية ،لكن ليس فيها إشارة إلى الزمن وإلى الوقت.

أما أشراط الساعة ،وأىل العلم يدرجوف ويذكروف أشراط الساعة ضمن أحاديث الفتن؛ ألنها تشترؾ معها في أنها مما

يكوف في آخر الزماف قبل قياـ الساعة.

ثم الفتن كما تقدـ اإلشارة إلى أنها أنواع :فتن قتاؿ وحرب ،وفتن دعوات مضلة ،وكلها فيها خطر على األدياف وعلى

الدين والدنيا جميعا ،فيها أخطار ،فالرسوؿ 

يخبر عن ىذه الفتن ليحذرىا الناس ،ليتقوىا ،وىذا من كماؿ

نصحو عليو الصبلة والسبلـ ،وقد بلغ الببلغ المبين ،فكما أخبر أنو لم يكن نبي قبلو إال كاف حقا عليو

أحاديث في الفتن والحوادث
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أف يدؿ أمتو على خير يعملونو ،ويحذرىم من شر ما يعلمونو ،فالرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -ىو أكمل

األنبياء في ىذا ،فما من خير إال دؿ أمتو عليو ،وأرشدىم إليو ،وما من شر إال حذرىم منو؛ حذرىم من

الشرور التي ىي المنهيات ،وحذرىم من الشرور التي فيها أخطار تجر إلى المنهيات ،األحداث ،حوادث

الزماف التي تجر إلى المعاصي ،ففتن الحروب العمياء ىذه تجر إلى الوقوع في سفك الدماء بغير حق.

فيجب اعتزاؿ ىذه الفتن ،عدـ الدخوؿ فيها ،أما القتاؿ المشروع ،قتاؿ الجهاد في سبيل اهلل أو قتاؿ البغاة

كما نص اهلل على ذلك فإف بغت إحداىما على األخرى فقاتلوا التي تبغي ،إذا تبين شرعية القتاؿ لم يكن ىذا
القتاؿ فتنة ،القتاؿ المشروع ليس بفتنة ،ىذا القتاؿ المشروع جهاد في سبيل اهلل ،وأفضلو وأعظمو جهاد أعداء

اهلل.

وكما أفادت عمومات أحاديث الفتن على أف ىذه األمة مبتبلة ،وىذا االبتبلء هلل فيو حكم ،ىذه األحداث
ِ
كم ،هلل فيها حكم بالغة ،فيو تمحيص للمؤمنين وفيو عقوبة
وىذه الفتن التي تجري وجرت في ىذه األمة لها ح ٌ
للعصاة بما ينزؿ عليهم من آثار ىذه الفتن ،فتن الحروب ،وفي الفتن الفكرية فيها ابتبلء للخلق ليتبين من
يستجيب لها ومن ال يستجيب ،فيضل بهذه الفتن أقواـ ،ويسعد بها آخروف من الذي اتقوىا وتجنبوىا وعرفوا

المعتصم ،من اعتصم بكتاب اهلل وسنة رسولو
ما تنطوي عليو من الفساد والشر .فالحياة معركة وىدى اهلل ىو
َ

فالمعتصم ىو الكتاب والسنة.
نجا من شرور الفتن كلها،
َ

كما يبلحظ أف أحاديث الفتن قل فيها التعيين ،فيها اإلجماؿ ،كما يروي حذيفة أف الرسوؿ -عليو الصبلة

والسبلـ -أخبرىم بكل ما يكوف ،بكل فتنة تكوف بعده إلى قياـ الساعة ،حفظ ذلك من حفظو ،ونسيو من
نسيو ،ومع ذلك فيما يظهر أنو لم ينقل من ىذا البياف إال القليل.

ىذه بعض الجوانب التي أحببت أف نبلحظها ونتأملها في أحاديث الفتن ،فهي أنواع ،ومن أحاديث الفتن

ما ىو صحيح في غاية الصحة ،ومنها أحاديث فيها نظر أو ضعيفة ،والمعوؿ على ما صح عن النبي عليو
الصبلة والسبلـ ،وقد يشهد للضعيف شواىد تدؿ على صحة الخبر ،ثم أيضا من الجوانب التي سبق التنبيو

عليها أف ىذه األحداث منها ما علم وقوعو أنو قد وقع بالفعل ،ومنها ما يعلم أنو لم يقع قطعا ،ومنها ما ال

يجزـ فيو بشيء من ذلك لعدـ ما يدؿ على التأريخ ،ولعدـ العلم بالواقع ،بقي حديثاف نقرأىما اآلف ،يقرأىما
الشيخ فهد .تفضل.
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حديث حفظت من رسوؿ اهلل  وعاءين
بسم اهلل الرزتن الرحيم اضتمد هلل رب العاظتني ،وصلى اهلل وسلم على نبيها ػتمد وعلى آلى
وصحبى أرتعـني ،قال رزتى اهلل تع ـاىل :وعن أيب يريرة  قال  :حفظت من رسول اهلل 
وعاءين :فأما أحدمها فبثثتى ،وأما اآلخر فلو بثثتى لقطع يذا البلعوم  رواو البخاري.
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إلى ىنا ،ىذا الحديث باألمس حصل ذكره واالستشهاد بو ،فأبو ىريرة حافظ السنة روى الكثير عن النبي

يرو عن أحد من الصحابة كما روي عنو ،ومع ذلك يقوؿ :حفظت من رسوؿ اهلل
عليو الصبلة والسبلـ ،فلم َ

 وعاءين ،في ىذا التعبير نوع من التجوز ،فالوعاء ىو ما يجعل فيو الشيء ،الظرؼ والجراب والمزود،

حفظت من رسوؿ اهلل  وعاءين ،يعني :نوعين من العلم ،كأف كل واحد وضع في وعاء ،أما أحدىما فبثثتو،
بثثتو فيكم ونشرتو وأذعتو وبلغتو ،وأما اآلخر فلو بثثتو فيكم لقطع ىذا البلعوـ.

أما األوؿ فهو ما بلغو من سنة الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -المشتملة على أحكاـ الدين من السنن

والواجبات والحبلؿ والحراـ والعقائد وما أشبو ذلك ،وأما اآلخر ففسره العلماء وقالوا :إف ىذا يريد بو أبو

ىريرة ما حفظو من رسوؿ اهلل  من األخبار عن الوالة واألمراء بأسمائهم ،فلو أنو تكلم فيهم وىم معاصروف

لو لقطع ىذا البلعوـ ،لو أخبر عما سيأتي في آخر الزماف ،فإف ذلك ال يضره ،لكن ىذا يشعر بأنو لديو

أحاديث تتعلق بالواقع الذي ىو فيو ،تتعلق بالوالة في عهده  وقد توفي  في سنة سبع وخمسين من
الهجرة ،وقد يكوف بعض ما تضمنو من األحاديث المتعلقة باألمراء قد يعاقب؛ ألف فيها تنصيص على بعض

أسماء وبعض قبائل ،أو بعض أمور تتعلق بالتصرفات ،تصرفات بعض الوالة.

يقوؿ :لو بثثتو لقطع ىذا البلعوـ ،وسبقت اإلشارة إلى أف ىذا النوع من العلم ال يضر األمة إذا جهلتو ،ال

يضر األمة ،إنما ما يهم من ىذه األخبار ىو ما يتعلق بما يفعلو العبد وما ال يفعلو ،وما يؤمن بو وما ال يؤمن

بو ،ويجوز لئلنساف أف يكتم من العلم ما يخشى على نفسو بنشره ،فهو معذور ،أو ما تقتضي المصلحة كتمانو

عن بعض الناس ،مثل ما قاؿ فيو عليو الصبلة والسػبلـ   :ال تبشرىم فيتكلوا  وقاؿ علي  حدثوا
الناس بما يعرفوف ،أتريدوف أف يكذب اهلل ورسولو .نعم الحديث األخير.
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حديث ىلكة أمتي على يدي أغيلمة من قريش
ولى عهى  أنى قال  :شتعت الصادق اظتصدوق  يقول :يلكة أميت على يدي أغيلمة
من قريش .قال مروان :لعهة اهلل عليهم غلمة .قال أبو يريرة :لو شئت أن أقول :بين فالن
وبين فالن لفعلت .فكهت أخرج مع جدي إىل بين مروان حني ملكوا الشام ،فإذا رآيم يؤالء
أحداثا غلمانا قال لها :عسى يؤالء أن يكونوا مههم؟ قلها :أنت أعلم .وجدو الراوي عن أيب
يريرة . 
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في ىذا الحديث يروي أبو ىريرة  أف النبي -عليو الصبلة والسبلـ -قاؿ" :ىبلؾ أمتي على يدي أغيلمة" ،تصغير

غلمة ،وىو تصغير إما للتحقير أو لبياف صغرىم ،صغر سنهم" ،على يدي أغيلمة من قريش" ،إذف ىؤالء لهم سلطاف ولهم

شأف ،على يدي أغيلمة من قريش ،وكاف أبو ىريرة يحدث بهذا الحديث ومرواف بن الحكم حاضر فقاؿ" :لعنة اهلل عليهم
من أغيلمة" ،يعني :ىؤالء الذين يكوف ىبلؾ ىذه األمة على أيديهم ،وىو ال يعلم من يكونوف ،لعنة اهلل عليهم من أغيلمة،

يقػوؿ أبو ىريرة :ولو شئت لسميت وقلت :إنهم بنو فبلف وبنػو فبلف ،أو بنػو فبلف بن فبلف.

يقوؿ الراوي عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ،يقوؿ :خرجت مع جدي ،الذي ىو سعيد ،سعيد

بن عمرو ىو الراوي ،عن أبي ىريرة ،الجد ،خرجت مع جدي إلى الشاـ ،فكاف يرى بعض الوالة أحداثا ،يقوؿ :فيقوؿ:

عسى أف يكوف ىؤالء ىم األغيلمة؟ يقوؿ :فنقوؿ لو :أنت أعلم.

وىذا -اهلل أعلم -ىو من نوع ما ذكرت لكم أنو من النوع المجمل الذي ال يقطع بتعيينو ،ال يقطع فيو بتعيين ،لكن

غاية األمر أف من ينطبق عليهم الوصف يقاؿ :لعلهم ،عسى أف يكونوا ىم المعنيين بهذا الحديث ،يعني نوع من

االحتماؿ؛ ولهذا سعيد لما رأى ما رأى من أولئك الحدثاء األسناف ،وليسوا على جانب من االستقامة ،بل منهم تدابير

سيئة ،قاؿ :عسى أف يكونوا ىم أولئك األغيلمة ،يقوؿ عمرو بن يحيى :فنقوؿ :أنت أعلم ،وىو لم يجزـ ،يقػوؿ :عسى

أف يكونوا ،احتماؿ.

وىكذا يجب إذا رؤي شيء من األمور التي يظن ،يقاؿ :لعلو ولعلو ،يحتمل أف يكوف ىذا ىو ما أخبر بو الرسوؿ عليو

الصبلة والسبلـ؛ ألف التعيين فيو جزـ بأف الرسوؿ عنى ىذا الشيء المعين ،وىذا يحتاج إلى توقيف ،فالنصوص فيها

إجماؿ وإشارات وذكر أوصاؼ ،وىذه األوصاؼ قد تكوف منطبقة في نظر بعض الناس ،وقد ال تكوف منطبقة ،وقد يراد
بأولئك الموصوفين أعياف آخروف .أعد الحديث مرة أخرى ،نعم.

أحاديث في الفتن والحوادث
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ولو عنو  سمعت الصادؽ المصدوؽ  يقوؿ :ىلكة -ىلكة أـ ىبلؾ؟ يراجع في التصويبات -أمتي على

يدي أغيلمة من قريش .قاؿ مرواف :لعنة اهلل عليهم غلمة .قاؿ أبو ىريرة :لو شئت أف أقوؿ :بني فبلف وبني فبلف

لفعلت .فكنت أخرج مع جدي إلى بني مرواف . 

كاف المناسب أف يقوؿ :قاؿ عمرو :فقلت؛ ألف بهذا التركيب ما يتضح المعنى ،قاؿ عمرو :فخرجت مع

جدي ،قاؿ عمرو الراوي عن جده :فخرجت مع جدي ،قاؿ :فخرجت ،نعم.

قاؿ :فكنت أخرج مع جدي إلى بني مرواف حين ملكوا الشاـ ،فإذا رآىم ىؤالء أحداثا غلمانا قاؿ لنا :عسى

وجده الراوي عن أبي ىريرة.
ىؤالء أف يكونوا منهم ،قلنا :أنت أعلمّ ،

وجده ىو الراوي عن أبي ىريرة ،وىو سعيد بن عمرو ،وأوالد مرواف الذين ولوا الخبلفة معروفوف ىم أربعة:

أولهم عبد الملك بن مرواف ،ثم يزيد بن مرواف ،ثم جاء عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي تميز عمن قبلو

وعمن بعده بالصبلح والتقى وحسن الرعاية والقياـ بالعدؿ ،أما غيره فهم على مراتبهم وىم ملوؾ ،وحصل في

عهودىم وفي وقتهم -وقت عبد الملك وما بعده -جرى على المسلمين فتن كبيرة وقتاؿ على الملك ،فعبد
الملك لم يستقر ،يعني :لم يتم لو األمر إال بعد حروب بقتاؿ دامية ،فمن الهبلؾ ما يحصل على المسلمين من

ىذه الحروب التي منشؤىا ىو النزاع على السلطة ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل! وكما وعدت بأننا نكتفي بهذا القدر،

نسأؿ اهلل للجميع التوفيق والهداية والسداد ،لعلك تراجع لهم بعد األسئلة أو قبل األسئلة.

كما وجو الشيخ -حفظو اهلل تعالى -التصويبات يا إخواف كثيرة ،وسنصورىا إف شاء اهلل وتكوف موجودة في

الجامع إف شاء اهلل .نعم .وفي العاـ القادـ إف شاء اهلل -تعالى -نعدكم بأف نأخذ النسخة التي عند الشيخ ،ويكوف

الطباعة إف شاء اهلل عليها.

س :سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ما حكم التبرع بالكلية؟

ج :ىذه المسألة خبلفية ،والعمل اآلف الجاري على الجواز ،ولكن الراجح عندي -واهلل أعلم بالصواب -أنو

ال يجوز ،وىذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ،وىو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين ،والشيخ عبد

ورجح أو ماؿ إلى القوؿ بالجواز ،فهي مسألة اجتهاد ،وقد توسع الناس
الرحمن بن السعدي بحث المسألة ّ
واستغلوا القوؿ بالجواز حتى صاروا يُرغبوف من يرغبوف في التبرع ،حتى إنو يطلب ممن أوشك على الموت أف
يتبرع أو يوصي أنو إذا كاف عند موتو أنو يؤخذ منو كذا وكذا ،وىذا في الحقيقة وضع ٍ
مزر أف يُمثل بالمسلم فتقطع

أعضاءه :الكلية ،الكليتاف والكبد والقلب يمكن ،يعني كلها مما يزرع.

أحاديث في الفتن والحوادث
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فإنو ال يجوز العبث في جثة المسلم حتى ولو كاف راضيا ،حتى ولو وافق على ىذا بناء على القوؿ بالجواز ،بل أنا أقوؿ:

بعد ،إذا أنا مت أو أوشكت على الموت
إنو ال ينبغي ،بل أقوؿ :ال يجوز لئلنساف أف يتبرع يقوؿ :أنا أتبرع بكليتي وبكبدي ُ
فلتؤخذ ،ىذا عبث في جثة المسلم .واهلل المستعاف ولو كاف التبرع وىو حي كذلك ،اإلنساف ما يملك أنو يتبرع بجسمو ،ما

يتبرع ،وإفكاف يقاؿ :إنو ال يضره ،ىو يضر ،الكليتافكل منهما لها وظيفة ،واحدة تسند األخرى ،تساعد األخرى ،لو حصل
في واحدة ضعف سندتها األخرى ،فإذا قطعت منو الكلية أصبح اآلف مهددا أكثر ،ففيو ضرر.

س :أحسن اهلل إليكم ،ما رأيكم فيمن يقوؿ :عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين أنو خطأ ألنها تتضمن القدح

في معاوية؟

ج :نعم ىو خليفة راشد -رضي اهلل عنو ورحمو -ألنو أشبو بالخلفاء الراشدين ،وإف لم يكن في درجتهم ،لكن لما

اتصف بو وقاـ بو من العدؿ شبو بهم ،وأطلق من أطلق عليو الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين ،وأما معاوية ،وإف لم يكن

في درجتو من حيث أسلوب اإلدارة ،إدارة الحكم وإدارة الملك ،فلو فضيلة ال يلحقو فيها عمر أال وىي فضيلة الصحبة،

رغمت أنوؼ الرافضة الذين يعتدوف عليو ويسبونو.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :نسمعكثيرا حوؿ النية لتغيير المناىج الدراسية ،فما نصيحتكم ،وجزاكم اهلل خيرا.

ج :أنصحكم ،أنتم من تغيروف حتى أنصحكم ،نصيحتي أف تدعو اهلل أف يحفظ على األمة دينها وأف يصد عنها كيد

الكائدين ،وأف يرغم أنوؼ المفسدين ،وأف يحوؿ بينهم وبين ما يريدوف ،فالكفرة من اليهود والنصارى وغيرىم والمنافقوف ىم

وراء كل عمل يناقض ما يجب أف تكوف عليو األمة ،فمناىج التعليم المستمدة من الكتاب والسنة ال يغيرىا إال منافق أو من
في قلبو نفاؽ يحاوؿ تقليصها ،وال سيما اآلف ىم أكثر ما يضيقوف بو ما تضمنو المناىج من ترسيخ مبدأ البراء من الكفار،

وىذا منشؤه مصانعة الكفار ،مصانعتهم ومجاملتهم واسترضاؤىم؛ ألف الكفار يضيقوف بذكر ما يجب على المسلمين من
عداوتهم وبغضهم.

وعجبا ألولئك الذين يحاولوف مثل ىذا ،ماذا يصنعوف بالقرآف المحفوظ ،ىذه المناىج إنما استمدت من

نصوص:
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اهلل عدو للكافرين ،ومن كاف اهلل عدوا لو فيجب

على المؤمنين أف يكونوا أيضا أعداء لو ،فالمؤمنوف ىم أعداء للكافرين ،والكفار أعداء هلل ولرسولو وللمؤمنين،
العداوة قائمة ،لكن فيو عداوة بالقلب وبغض في القلب ،ويترتب عليها أحكاـ متنوعة في التعامل في العداوة
والبغضاء التي تجب على المؤمنين للكافرين ،ىذه يجب أف تكوف مستقرة في القلب ،ولها آثار عملية

تختلف باختبلؼ أصناؼ الكفار.

فالمحاربوف تجب عداوتهم بالقوؿ ،ب الفعل ،بالمحاربة ،بالقتاؿ ،بالترصد بقدر االستطاعة حسب ما يحقق

أيضا المقصود الشرعي ،وأما المعاىدوف وأىل الذمة كما كانوا أىل ذمة ،واآلف ال وجود ألىل الذمة ،أىل
الذمة الذين يعقد لهم العهد أف يدفعوا الجزية:



 )2(        ىؤالء ىم

أىل الذمة ،فهؤالء تجب عداوتهم وبغضهم ،لكن ليس معنى ىذا أنهم يضربوف ويعتدى عليهم بناء على

كفرىم ،ال ،بل يبغضوف ويحذروف ويعادوف عداوة الدين ،لكنهم معصوموف ،معصومو الدـ والماؿ ،فبل يعتدى
عليهم وال يظلموف؛ ألف ىذا بموجب العهد.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما حكم مشاىدة المسلسبلت اإلسبلمية التي ال يوجد بها نساء؟

ج :ال يعجبني االشتغاؿ بالمسلسبلت ،المسلسبلت التي تسميها أنت اإلسبلمية ،أو يسميها من يسميها ىي

ضروب من اللهو ،ضروب من اللهو ،والمعاني المفيدة والمطلوبة ىذه تبلغ وتوصل بالكبلـ ،بإلقاء المعاني ،وذكر

الدالئل وذكر األخبار بالكبلـ ،ال حاجة إلى أف تمثل لك بطريقة تمثيلية ،فالتمثيل غايتو اللهو ،ىذا قدر مشترؾ
في جميع صور التمثيل ،اللهو ،وتختلف المقاصد ،فبهذا االعتبار تتفاوت درجات ىذه المسلسبلت ،فبعضها

يشتمل على شرور كثيرة ،مسلسبلت بشكل إجماع عاـ ،وبعضها إنما يشتمل على الصور ،مشاىدة الصور
والمشاىد ،وكثيرا ما يتعلق نظر المشاىد بالمناظر ،بالصور ،ويغيب ذىنو عن المعاني المطلوبة ،فأنا أنصح بعدـ

التشاغل والتعلق بهذه المسلسبلت.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :بالنسبة لبطاقة الصراؼ اآللي ،إذا صرؼ الشخص من بنك آخر غير البنك...

 - 1سورة البقرة آية .98 :
 - 2سورة التوبة آية .29 :

أحاديث في الفتن والحوادث
 ........................................................................................................

ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

ج :الذي يظهر لي أنو ال بأس بهذا ،وإف قاؿ بعض الباحثين والمهتمين أف ىذا يتضمن الربا ،لكن الذي عندي

اآلف أف ما يؤخذ من الفرد إنما ىو في مقابل الخدمة ،خدمة اآللة ،اآلالت ىذه تشترى بمبالغ كبيرة ،فهذا ال بد فيو
من تبادؿ ىذه الخدمات ،أجور ىذه الخدمات ،فالصراؼ الذي يكوف السحب منو ال بد أف يأخذ من الجهة التي

فيها الرصيد ،أف يأخذ مقاببل لهذه الخدمة ،فعلى العموـ الذي يظهر لي أنو ال بأس بو.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما حكم الحناء الذي يوجد عند العطارين لصبغ الشعر باألسود ،وما الحكم إذا لم

يكن في الشعر شيب؟

ج :على كل حاؿ ليست العبرة باألسماء ،العبرة بالحقائق ،فصبغ الشيب باألسود قد جاء النهي عنو ،ولو سمينا

المادة التي بها الصبغ حناء ،يعني عندي أنو ليس بحناء ،لكن يسمى حناء ،واألصل أف الحناء يصبغ صبغا آخر،
يصبغ أحمر ،فتسمية ىذا حناء مجرد تسمية ،وإال فهو صبغة سوداء ،وقد جاء النهي عن الصبغ بالسواد.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما حكم التعامل مع الفروع ،أو باألصح التعامبلت اإلسبلمية في البنوؾ الربوية؟

ج :أنا أنصح بعدـ التعامل مع ىذه الفروع؛ ألف ىذه الفروع ما أسست على تقوى ،أسست من أجل استقطاب
وجذب الزبائن الذين عندىم محافظة ويحاذروف الربا ،عملت لهم ىذه الفروع لسحبهم أو لجذبهم لعقد عقود مع

البنك؛ ولهذا البنوؾ -بنوؾ الدوؿ الكافرة -كالبنك األمريكي والبريطاني يفتح مثل ىذه الفروع ،فهذه البنوؾ ليس

عندىم مانع أنك تختار :عقدا ربويا أـ عقد إسبلميا؟ فهي على كل حاؿ ينبغي عدـ التعاوف معها ،وكذلك ىي غير
موثوقة في معاملتها المزعومة ،غير موثوقة في تلك المعامبلت المزعومة ،فمن أراد أف يعامل فل ِ
يشتر السلعة ممن
يملكها ،يعني مثبل السيارات أو غيرىا ،يشتري السلعة ممن يملكها ثم يقبض السلعة ويتصرؼ فيها إف كاف اشتراىا

ليبيعها يقبضها وينقلها ،ثم يتصرؼ فيها لقولو عليو الصبلة والسبلـ:



ال تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزىا

التجار إلى رحالهم .

س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل يقوؿ :كيف نجمع بين فشو القلم وبين رفع العلم؟
ج :سبحاف اهلل! إنما أوتي ىذا السائل ِمن تصوره بأف المراد من رفع العلم بمفهومو العاـ ،ال رفع العلم المراد بو

العلم الذي بو الهدى والنور وسعادة البشر ،العلم الشرعي ،ولهذا ىو ارتبط بو موضوع الجهل ،الجهل إذا أطلق ىو

الجهل بدين اهلل ،ففشو القلم والهندسة واالختراع والصناعات ىذه كلها ال وزف لها في جانب العلم الشرعي ،فشو
القلم من العلوـ المشتركة ،يعني العلم نوعاف :علم يختص بو أىل اإلسبلـ وىو علم النبوة ،العلم

المستمد من الكتاب والسنة .
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وعلم مشترؾ؛ العلوـ ،الطب والهندسة والكتابة والطباعة والمخترعات ،كل ىذه علوـ مشتركة ،يشترؾ فيها

الناس ،والكفار فيها أمهر وأقدر.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما ىي ببلد الشاـ وحضرموت والحجاز اآلف؟

ج :يعني نعرؼ أنو ليس للحدود السياسية اعتبار في ىذه المسميات ،فهذه المسميات ترجع إلى أصل

االصطبلح القديم ،فالشاـ ىو يعني شماؿ الجزيرة ،وممثل اآلف بما بعد تبوؾ :األردف المعروفة ،األردف سوريا

ولبناف وفلسطين ىذه كلها تندرج في اسم الشاـ .واليمن كل ما كاف يمن مكة فهو يمن ،اسمو يمن ،كما تقدـ
قريبا في اإلشارة إلى ىذه ،ببلد سبأ وحضرموت كلها يمن ،وعدف يمن.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :كيف نوفق بين خروج الخير والعلم في نجد وبين قولو

 

الشيطاف"؟ . 

نجد قرف

ج :الظاىر أف األخ ما حضر الكبلـ على حديث أف النبي  قاؿ" :الفتنة من ىاىنا" وأشار إلى المشرؽ،

وأف أىل العلم فسروه بالعراؽ وما وراءىا ،وأما ىذه المنطقة فليس اسمها نجدا ،لكن ربما سميت نجدا ما
أدري في بعض العبارات أو في بعض األوقات ،أما اسمها األصيل :اليمامة ،فهي من مبلحق الحجاز ،ىذه

هاجره في المناـ ،وأنها أرض ذات نخل ،جاء في
اسمها اليمامة ،ولما أُري النبي -عليو الصبلة والسبلـُ -م َ

الحديث الصحيح أنو قاؿ" :ذىب وىلي إلى أنها اليمامة" ،وذكر لي أف أحد أىل العلم لعلو ىو الشيخ عبد

الرحمن بن حسن تأوؿ وقاؿ :لعل ما وقع في وىل النبي وفي خاطره أف مهاجره اليمامة ،لعل من تحقيق ذلك
ما حصل أو ما يسر اهلل من دعوة اإلصبلح في القرف الثاني عشر من الهجرة ،فهذه ىي اليمامة.

خاتمة
أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ ،نود في نهاية ىذا اللقاء أف تكوف لكم كلمة لؤلخوة الحضور.

لعلي قدمت النصيحة ف ي البداية ،أنا قدمت النصيحة وأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل في السر والعبلنية

واالستمرار في سبيل التزود من العلم ،وأف ىذا ليس لو حدود ،كما أوصي أيضا بالعناية بعقيدة السلف،
العقيدة المستمدة من كتاب اهلل وسنة رسولو؛ فإف األمة اإلسبلمية بليت بمذاىب بدعية دخلت على الناس

وعمت في باب األسماء والصفات وفي باب القدر ،وفي باب اإليماف وفيما يتعلق بالصحابة ،فيجب معرفة
ّ
العقيدة الصحيحة في ىذه الجوانب ،في باب اإليماف ،في باب القدر ،في باب األسماء والصفات ،وفيما

يتعلق بالصحابة والحذر من األفكار البدعية ،كبدعة الرفض ،وبدع الصوفية.
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وىذه البدع أنواع :منها ما يصل إلى الكفر والشرؾ ،ومنها ما ىو دوف ذلك ،فهي على مراتب ،فعلى طبلب

العلم الذين َم ّن اهلل عليهم بطلب الحق عليهم أف يعتصموا بكتاب اهلل وسنة رسولو ،وأف يعولوا على المأثور عن
األئمة ،أئمة السنة المتقدمين ،ومن درج على سبيلهم.
فاألمة مفترقة كما أخبر عليو الصبلة والسبلـ ،تفرقوا كثيرا ،فبل بد أف يلتمس اإلنساف الطريق ،طريق الفرقة

الناجية ،لعلو ينتظم في سلكهم ،ويكوف في عدادىم ،وىذا الطريق -وهلل الحمد -محفوظ وعليو أعبلـ ،ولو دعاة
ولو ىداة ولو أئمة ،وليحذر المسلم من التعصب لمذىب قومو وأىل بلده ،بل عليو أف ينصح لنفسو ،الناصح

لنفسو ال يتعصب لمذىب وال إلماـ معين ،ال يتعصب ،بل يطلب الحق ،يطلب الحق الذي جاء بو الرسوؿ



وكاف عليو أصحابو من بعده ،ثم التابعوف لهم بإحساف ،ىذا ىو الواجب على المسلم.

فمن القبيح عقبل وشرعا التعصب لؤلسبلؼ ،لآلباء ،للمتبوعين ،حتى التعصب للمذىب ،األئمة األربعة ال

يجوز التعصب ألحد منهم ،كما حذروا ىم ،ىم أنفسهم حذروا من التعصب ،واألخذ بأقوالهم تقليدا محضا لهم
دوف طلب للحجة ،فالحق ىو ما قاـ عليو الدليل ،فأقواؿ األئمة يجب أف تعرض على كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل

 فما وافقها فهو حق ،وما خالفها فهو مردود ،واألئمة معذروف باجتهادىم ،وما لم يتبين في ىذا وال ذاؾ فهو
سائغ االتباع ال واجب االتباع.

والناس في أىل العلم كذلك ثبلث :منهم المتعصبوف الغبلة فيهم ،ومنهم المستهينوف بأقدارىم المستخفوف

بهم ،فهذاف على طرفي نقيض ،والثالث ىم المتوسطوف الذين يعرفوف لؤلئمة األوائل أقدارىم وفضلهم وعلمهم

واجتهادىم ويستفيدوف كذلك من فهومهم ،ولكنو ال يتعصب لهم وال يحكم أقوالهم على كتاب اهلل وسنة رسولو،

بل يحكم الكتاب والسنة على أقوالهم ،ويعرض أقوالهم على كتاب اهلل وسنة رسولو . 

ىذا في المسائل العملية والمسائل الفقهية ،فكذلك المسائل العقدية ،فمسائل االعتقاد شأنها أعظم من

المسائل العملية الفقهية ،فعلى المسلم أف يعرؼ المنهج الحق وبدليلو وهلل الحمد ،ومسائل االعتقاد ،الخبلؼ

فيها -وهلل الحمد -ال خبلؼ؛ إذ ال خبلؼ بين أىل السنة في مسائل االعتقاد أبدا إال مسائل قليلة جدا معدودة

تعد باألصابع ،أما بقية المسائل -وهلل الحمد -فهم متفقوف عليها.

فعلى المسلم أف يسلك الطريق على إثر السلف الصالح األوائل ،وليس العبرة بالدعاوى ،بل العبرة بالحقائق،

فنسأؿ اهلل -سبحانو وتعالى -أف يلزمنا وإياكم ىداه ،وأف يجعلنا وإياكم من المتبعين ألولئك السلف المتبعين لهم
بإحساف كما قاؿ سبحانو وتعالى:
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 )1(     واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو.
وفق اهلل الجميع وجزى اهلل القائمين على ىذه الدورات المباركة ،وأخص بالدعاء الشيخ فهد ،وفقو اهلل وأعانو

وأعاف من أعانو ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو.
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