بسم اهلل الرحمن الرحيم.
ِ
الـ
ُ
خَت الرسل ،والصالةُ والس ُ
أرسل إليها َ
اٟتمد ﵁ الذي فضل ىذه األمةَ على سائر األمم ،وأنزؿ إليها َ
خَت الكتب ،و َ
على النيب األمُت ،الذي ما ترؾ خَتاً إال ودؿ أمتو عليو ،وما ترؾ شراً إال وحذر أمتو منو؛ صلى ا﵁ عليو وعلى آلِو
وصحبِو وسل َم تسليماً كثَتاً.
أما بعد:
ويعتٍت بو غاية العناية ىو دينو ،الدين الذي أوحاه ا﵁ إىل نبيو –صلى ا﵁ عليو
فإف أنفس ما على ا١ترء أف ٭تفظَو
َ
وسلم -وىو كل ما جاء يف الكتاب والسنة .وإف ا﵁ تعاىل يبتلي العباد وٮتتربىم بالفنت ليعلم الصادؽ يف دينو من
ِ
ِ
الكاذب ،فقد قاؿ تعاىل{:ولََق ْد فَػتَػنا ال ِذ ِ ِ ِ
ُت }ٔ ،ولقد جاء يف
ص َدقُوا َولَيَػ ْعلَ َمن الْ َكاذبِ َ
ين َ
َ
ين من قَػْبله ْم فَػلَيَػ ْعلَ َمن اللوُ الذ َ
َ
الكتاب ويف السنة ما يرشد العباد إىل الطريق القومي ،ويقيهم من الزيغ والضالؿ ،و٭تذرىم من كل صغَتة وكبَتة قد تعرض
عليهم فتفسد عليهم دينهم ،فقد تكوف تلك ا١تفسدات والفنت ظاىرةً جليّةً ،وقد تكوف دقيقةً خفيّةً يصعب التحرز منها،
النيب صلى ا﵁ عليو وسلم.
يسلم من تلك الفنت إال َمن اتبع كل ما جاء بو ي
وإنو لن َ
وقد توافرت النصوص يف الكتاب والسنة اليت تشَت إىل خطورة الفنت ،وأف منها ما يُفنت بو اإلنساف وحده ،ومنها ما
يكوف ِ
لعامة الناس.
الزمن وابتعد عن عصر النيب -صلى ا﵁
النظر إىل أف َ
الفنت العظيمة إ٪تا تزداد كلما تقدـ ُ
وقد جاء يف السنة ما يلفت َ
ٕ
ِ
خَت األمة قر ُف النيب –صلى ا﵁ عليو
عليو وسلم -وأصحابو ،وأنو ال يأيت على األمة زماف إال الذي بعده شر منو  ،فإف َ
آخر الزماف شير الناس فتقوـ
تقل ا٠تَتية كلما تباعدت القروف ،حىت يكوف َ
وسلم ،-مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ،مث ّ
عليهم الساعة ،وقد جاء يف الصحيح قولُو صلى ا﵁ عليو وسلم" :إِنو َل ي ُكن نَِ ِ
ِ
ُ َْ ْ ي
يب قَػْبلي إِال َكا َف َحقًّا َعلَْيو أَ ْف يَ ُدؿ أُمتَوُ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور
يب آخَرَىا بَالَءٌ َوأ ُُم ٌ
َعلَى َخ َْت َما يػَ ْعلَ ُموُ َ٢تُ ْم َويػُْنذ َرُى ْم َشر َما يػَ ْعلَ ُموُ َ٢تُ ْم َوإف أُمتَ ُك ْم َىذه ُجع َل َعافيَتُػ َها ِف أَو٢تَا َو َسيُص ُ
تػُْن ِكرونػَها وَِٕتيء فِْتػنةٌ فَػيػرقق بػعضها بػعضا وَِٕتيء الْ ِفْتػنةُ فَػيػ ُق ُ ِ ِ ِ ِ
ِ
وؿ
ف َوَِٕتيءُ الْ ِفْتػنَةُ فَػيَػ ُق ُ
وؿ الْ ُم ْؤم ُن َىذه ُم ْهل َك ِيتُ .مث تَػْن َكش ُ
ُ َ َ ُ َ َُ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ ُ َ َ
ِ
ِ ِِ ِِ
اآلخ ِر ولْيأْ ِ
اٞتنةَ فَػ ْلتَأْتِِو منِيتُو وىو يػ ْؤِمن بِالل ِو والْيػوـ ِ
ت إِ َىل
ََ
َحب أَ ْف يػَُز ْحَز َح َع ِن النا ِر َويَ ْد ُخ َل َْ
الْ ُم ْؤم ُن َىذه َىذه .فَ َم ْن أ َ
َ َْ
َ ُ ََُ ُ ُ
ِ ِ ٖ
الن ِ
ب أَ ْف يػُ ْؤتَى إلَْيو".
اس ال ِذي ُِ٭ت ي
وال شك أننا يف ىذا الزماف قد تباعدنا كثَتاً عن تلك القروف ا١تفضلة ،وال نعلم كم ستكوف بعدنا من قروف أو ال
تكوف٦ ،تا ٬تعلنا نؤكد على أ٫تية الرجوع إىل الوحي ،لنأخذ منو ما ٭تمينا من تلك الفنت ا١تقبلة ،واليت تكاثرت و٘تيّزت.
أصحاب اٟتديث قد جعلوا ٢تا كتباً يف مصنفاهتم ،وألف العلماء
واألحاديث اليت ٖتذر من الفنت كثَتةٌ ،حىت أف
َ
فيها مؤ ٍ
حديث يرويو الصحايب
لفات خاصةً ،ومن تلك األحاديث اليت ٚتعت عدداً من التوجيهات يف التعامل مع الفنت
ٌ
اٞتليل ُ ِ
بن عم ِرو بن العاص–رضي ا﵁ عنو. -
عبد ا﵁ ُ
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ما سبق كلو كاف سبباً رئيساً يف جعل ىذا البحث خاصاً بذكر الفنت ،كما َج َعلنا ٩تصصو يف الكالـ على حديث
(عبد ا﵁ بن عمرو) ويُضاؼ إىل ما سبق أمور ،منها:
 كثرة التجرؤ على الثوابت وا١تسلمات من قبل بعض الناس ،وىي دليل على وجود من يتكلم يف األمور والعظاـ وىذامن الفنت.
 تطاوؿ أصحاب ا١تنكر وتعاليهم عن ٝتاع اٟتق. حَتة بعض الصاٟتُت يف مواجهة ذلك كلو. ذكر حديث عبد ا﵁ بن عمرو ومشوليتو لطرؽ التعامل مع الفنت.موضوعات البحث:

قسمت البحث إىل مقدمة ،و٘تهيد ،وثالثة مباحث ،وخا٘تة .
ا١تقدمة  :وضمنتها  :أ٫تية البحث ،وخطة البحث.

والتمهيد وفيو تعريف الفنت.
وثالثة مباحث.
ا١تبحث األوؿ :أقساـ الفنت.
ا١تبحث الثاينٗ :تريج حديث عبد ا﵁ بن عمرو ،ودراسة إسناده.
ا١تبحث الثالث :وفيو ثالثة مطالب:
ا١تطلب األوؿ" :الزـ بيتك".
ا١تطلب الثاين" :املك عليك لسانك".
ا١تطلب الثالث" :ودع عنك أمر العامة "..
ا٠تا٘تة :وفيو أىم النتائج والتوصيات.

التمهيد:
يتعرض الفرد واٞتماعة آلثار الشبهات والشهوات من ا٨تراؼ واختالؼ وتفرؽ وتقاتل ٦ ،تا حفلت كتب السنة النبوية
ا١تطهرة ٓتربه كلو.
وقد جاءت السنة كثَتاً بإطالؽ الفتنة على االختالؼ والتفرؽ الواقع بُت ا١تسلمُت ،وما يًتتب عليو من ٖتيزب
وقتاؿ وقتل  ،وشاع استعما٢تا هبذا ا١تعٌت .
قاؿ اٟتافظ ابن حجر ػ رٛتو ا﵁ ػ  ( :وا١تراد بالفتنة ما ينشأ عن االختالؼ يف طلب ا١تلك  ،حيث ال يُعلم

ا١تحق من ا١تبطل )
ُ
ُ

ٗ

تعريف الفتن:
تعريف الفتن في اللغة:
ِ
الف َنت ٚتع فِْتػنَة ،قاؿ ابن فارس" :الفاء والتاء والنوف ،أصل صحيح يدؿ على االبتالء واالختبار"٘ ،وأصلها مأخوذ من
قولك :فتنت الفضة والذىب ،إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من اٞتيد.ٙ
نت :اإلحراؽ ،يقاؿَ :وِرؽ فتُت أي فضة ٤ترقة ،ويقاؿ للحرة فتُت ،كأف حجارهتا ٤ترقة ،ٚومنو قولو
قاؿ ا٠تليل :ال َف ْ ُ
ؤمنُِت وا١ت ِ
تعاىل﴿:إِف الّ ِذين فَػتَػنُوا ا١ت ِ
ؤمنَات﴾ ٛأي أحرقوىم بالنار.ٜ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ٓٔ
وافتنت الرجل ،وفنت فهو مفتوف ،إذا أصابتو فتنة فذىب مالو أو عقلو  ،والفتنة إعجابك بالشيء.
والفتنة الضاللة واإلمث ،والفاتن ا١تضل عن اٟتقٔٔ.
والفتاف الشيطافٕٔ ،وجاء يف اٟتديث "ا١تسلم أخو ا١تسلم ،يسعهما ا١تاء والشجر ،ويتعاوناف على الفتاف"ٖٔ.
ٗٔ
يك﴾٘ٔ.
ادوا لَيَفتِنُونَك عن ال ّذي أَوحينا إلَ َ
نت الرجل ،أي زاؿ عما كاف عليو  ،ومنو قولو﴿:إِ ْف َك ُ
ويقاؿ فَػ ََ
والفتنة ما يقع بُت الناس من القتاؿ ،ٔٙومن ذلك قوؿ النيب –صلى ا﵁ عليو وسلم " :-إين أرى الفنت خالؿ

بيوتكم".ٔٚ
والفتنة القتل ،ومنو قولو تعاىل﴿ :إِ ْفُ ِخفتم أَف يَفتِنَ ُكم ال ّذين َك َفروا﴾.ٔٛ
تعريف الفنت اصطالحاً:
وِ
الفنت ٚ :تع فتنة ،ومعٌت الفتنة يف األصل :االختبار واالمتحاف  ،مث استعملت يف كل أمر يكشفو االمتحاف عن سوء
وفيما أخرجتو ا﵀نة واالختبار إىل ا١تكروه  ،مث أطلقت على كل مكروه أو آيػػل إليػػو  ،كالكفر واإلمث والتحريق والفضيحة
والفجور والقتاؿ عن جهل طلباً للدنيا أو اتباعاً للهوى ،وغَت ذلك(.)ٜٔ
( ) 4الفتح .34 /13 :

5
تن).
مقاييس اللغة ،البن فارس ( ،)472/4مادة (فَ َ

6
تن).
لساف العرب ،البن منظور ( )3344/6مادة (فَ َ
7
تن).
الصحاح ،للجوىري( )2175مادة (فَ َ

 8البروج13 ،

9
تن).
لساف العرب ،البن منظور ( )3344/6مادة (فَ َ

13
تن).
القاموس المحيط ،للفيروز آبادي ( )1575مادة (فَ َ
11
تن).
لساف العرب ،البن منظور ( )3345/6مادة (فَ َ
12
تن).
الصحاح ،للجوىري( )2175مادة (فَ َ

 13رواه أبو داود في سننو ،كتاب الخراج واألمارة ،باب في قطاع األرضين ( ،)451/3(،)3373وضعفو األلباني في ضعيف سنن أبي داود (.)339
14
تن).
لساف العرب ،البن منظور ( )3345/6مادة (فَ َ

 15اإلسراء73،

16
تن).
لساف العرب ،البن منظور ( )3345/6مادة (فَ َ

 17رواه مسلم في الصحيح ،كتاب الفتن ،باب نزوؿ الفتن كمواقع المطر.)224/18(،)2885(،
 18النساء113،
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قاؿ اإلماـ أٛتد " :الفتنة إذا ل يكن إماـ يقوـ بأمر الناس"ٕٓ.
وعرفها الز٥تشري بقولو ( :والفتنة  :االمتحاف بشدائد التكليف من مفارقة األوطاف و٣تاىدة األعداء وسائر الطاعات
الشاقة  ،وىجر الشهوات وا١تالذ بالفقر والقحط وأنواع ا١تصائب يف األنفس واألمواؿ  ،ؤتصابرة الكفار على أذاىم

وكيدىم وضرارىم) (ٕٔ) .
قاؿ الراغب األصفهاين ( :أصل ال َف ْ ِ
نت  :إدخاؿ الذىب النار لتظهر جودتو من رداءتو  ،واستُعمل يف إدخاؿ اإلنساف
النار  ،قػػاؿ تعاىل ﴿ :يػَػ ْػوَـ ُى ْم َعلَػ ػػى النػػا ِر يػُ ْفتَػنُو َف ﴾ (ٕٕ).

وخالصة ىذه التعريفات  :أف الفتنة ىي  :االبتالء واالختبار واالمتحاف ،والفتنة ا١تاؿ واألوالد ،والفتنة اختالؼ الناس
باآلراء ،والعذاب والشدة واٟترؽ بالنار  ،وكل مكروه وآيل إليو  ،كالكفر واإلمث والفضيحة والفجور وا١تصيبة والقتل
والقتاؿ وغَتىا من ا١تكاره  ،فإف كانت من ا﵁ فهي على وجو اٟتكمة  ،وإف كانت من اإلنساف بغَت أمره ػ سبحانو ػ
فهي مذمومة  ،وا﵁ أعلم ٖٕ.
المبحث األوؿ( :أقساـ الفتن):

 -تنقسم الفتنة من حيث نوعها إىل قسمُت :فتنة الشبهات وفتنة الشهوات :

أوالً :فتنة الشبهات:

وىي أعظمها وتتعلق بالعقوؿ والقلوب كالتشكيك يف الدين  ،والوقوع يف الشرؾ أو البدع و٨توىا.
سببها :ضعف البصَتة وقلة العلم السيما إذا اقًتف ذلك بفساد القصد وحصوؿ ا٢توى .فقل ما شئت يف ضالؿ سيء
القصد  ،اٟتاكم عليو ا٢توى ال ا٢تدى مع ضعف بصَتتو وقلة علمو .
ِ ِ ِ
س "ٕٗ وقد أخرب ا﵁ سبحانو أف اتباع ا٢توى
فهو من الذين قاؿ ا﵁ تعاىل فيهم" :إف يػَتبعُو َف إال الظن َوَما تَػ ْه َوى ْاألَن ُف ُ
اٟتق وَال تَػتبِ ِع ا ْ٢توى فَػي ِ
ُت الن ِ ِ
اؾ َخلِي َفةً ِيف ْاأل َْر ِ
ك َعن
ود إِنا َج َع ْلنَ َ
ضل َ
يضل عن سبيل ا﵁ فقاؿ" :يَا َد ُاو ُ
اح ُكم بػَ ْ َ
ض فَ ْ
ََ ُ
اس ب َْ َ
ِ
ِ ِ
سبِ ِيل الل ِو إِف ال ِذ ِ
اٟتِس ِ
اب"ٕ٘.
ين يَضليو َف َعن َسبِ ِيل اللو َ٢تُ ْم َع َذ ٌ
َ
َ
اب َشدي ٌد ٔتَا نَ ُسوا يػَ ْوَـ ْ َ
خطرىا  :تكمن خطورهتا يف أف مآؿ صاحبها إىل الكفر والنفاؽ  ،فهي فتنة ا١تنافقُت وأىل البدع على حسب مراتب

بدعهم حيث اشتبو عليهم اٟتق بالباطل وا٢تدى بالضالؿ والعياذ با﵁ .
النجاة منها  :تكوف بتجريد اتباع الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم  ،وٖتكيم سنتو  ،وذلك بتعلمها  ،فا٢تدى كلو دائر على
أقوالو وأفعالو وكل ما خرج عنها فهو ضالؿ  ،فإذا ُعقد القلب على ذلك وأعرض عما سواه  ،بأف يزنو ٔتا جاء بو
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الرسوؿ صلى ا﵁ على وسلم فإف وافقو قبلو  ،وإف خالفو رده ولو قالو من قالو ؛ فهذا الذي ينجو من فتنة الشبهات ،
وإف فاتو شيء من ذلك أصابو من فتنتها ْتسب ما فاتو منو .
عن ا١تقداـ بن معدي كرب يقوؿ  :حرـ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو و سلم يوـ خيرب أشياء مث قاؿ يوشك أحدكم أف
يكذبٍت وىو متكئ على أريكتو ٭تدث ْتديثي فيقوؿ بيننا وبينكم كتاب ا﵁ فما وجدنا فيو من حالؿ استحللناه وما
ٕٙ
وجدنا فيو من حراـ حرمناه أال واف ما حرـ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو و سلم مثل ما حرـ ا﵁.
عن أيب رافع وغَته رفعو  :قاؿ ال ألفُت أحدكم متكئا على أريكتو يأتيو أمر ٦تا أمرت بو أو هنيت عنو فيقوؿ ال أدري ما
وجدنا يف كتاب ا﵁ اتبعناه".

ٕٚ

ثانياً :فتنة الشهوات:
وىي الغالبة كاالفتتاف بالنساء  ،أو با١تاؿ اٟتراـ  ،أو با١تنصب و٨توىا .
سببها  :كثرة ا١تعاصي وفسق األعماؿ وسيطرة الدنيا على القلوب أو اإلسراؼ يف الشهوات ا١تباحة إىل اتباع ا٢توى،
والغفلة عن الطاعة ،ورفقة ال يسوء ،واالحتقار واالستهتار ٔتا فعل ِمن ٍ
معاص ،وعدـ معرفة قدر الدنيا.
ِ
اد
اعا من الفساد يف ا١تياه وا٢تواء ،والزرع والثمار وا١تساكن؛ قاؿ  -تعاىل { :-ظَ َهَر الْ َف َس ُ
خطرىا ُٖ :تدث يف األرض أنو ً
ٕٛ
ِ
ِيف الْبػر والْبح ِر ِٔتا َكسبت أَي ِدي الن ِ ِ ِ
ِ ِ
سبب لزواؿ النعم.
َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ
اس ليُذي َق ُه ْم بػَ ْع َ
ض الذي َعملُوا لَ َعل ُه ْم يػَ ْرجعُوف} وىي ٌ
وتكوف النجاة منها  :باليقُت بوعد ا﵁ ووعيده .
ِ
ِ
َشد ِمن ُك ْم قُػوًة َوأَ ْكثَػَر
ين ِمن قَػْبل ُك ْم َكانُواْ أ َ
وقد ذكر يف القرآف ىذين القسمُت يف آية واحدة يف قولو تعاىل َ { " :كالذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ضواْ"،ٕٜ
ين ِمن قَػْبل ُك ْم ِٓتَالَق ِه ْم َو ُخ ْ
ضتُ ْم َكالذي َخا ُ
استَ ْمتَػ ْعتُم ٓتَالَق ُك ْم َك َما ْ
استَ ْمتَػعُواْ ٓتَالق ِه ْم فَ ْ
أ َْم َواالً َوأ َْوالَداً فَ ْ
استَ ْمتَ َع الذ َ
أي ٘تتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواهتا وا٠تالؽ ىو النصيب ا١تقدر مث قاؿ ( :وخضتم كالذي خاضوا) فهذا ا٠توض
بالباطل وىو الشبهات.
فأشار سبحانو يف ىذه اآلية إىل ما ٭تصل بو فساد القلوب واألدياف من االستمتاع با٠تالؽ وا٠توض بالباطل ألف
فساد الدين إما أف يكوف باعتقاد الباطل والتكلم بو أو بالعمل ٓتالؼ العلم الصحيح .

فاألوؿ :ىو البدع وما واالىا  ،والثاين :فسق األعماؿ.
فاألوؿ فساد من جهة الشبهات  ،والثاين فساد من جهة الشهوات
و٢تذا كاف السلف يقولوف  :احذروا من الناس صنفُت :صاحب ىوى قد فتنو ىواه وصاحب دنيا أعمتو دنياه.
وكانوا يقولوف  :احذروا فتنة العال الفاجر والعابد اٞتاىل فإف فتنتهما فتنة لكل مفتوف.
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ٖٓ

وأصل كل فتنة إ٪تا ىو من تقدمي الرأي على الشرع وا٢توى على العقل.
وفتنة الشبهات تدفع كما ذكرنا بالعلم واليقُت  ،وفتنة الشهوات تدفع بالصرب واليقُت بوعد ا﵁ ووعيده ولذلك جعل
ِ
ِ
ِ
صبَػ ُروا َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُو َف"ٖٔ.
سبحانو إمامة الدين منوطة هبذين األمرين فقاؿَ " :و َج َع ْلنَا مْنػ ُه ْم أَئم ًة يػَ ْه ُدو َف بأ َْم ِرنَا لَما َ

فدؿ على أنو بالصرب واليقُت تناؿ اإلمامة يف الدين.
اص ْوا بِالص ِْرب"ٕٖ فتواصوا باٟتق الذي يدفع الشبهات وبالصرب الذي يكف
اص ْوا بِ ْ
اٟتَق َوتَػ َو َ
وٚتع بينهما أيضا يف قولو َ " :وتَػ َو َ
عن الشهوات.
وقاؿ جاء يف حديث مرسل :إف ا﵁ ٭تب البصر النافذ عند ورود الشبهات و٭تب العقل الكامل عند حلوؿ الشهواتٖٖ.
فبكماؿ العقل والصرب تدفع فتنة الشهوة وبكماؿ البصَتة واليقُت تدفع فتنة الشبهة.
عن عبد ا﵁ بن مسعود قاؿ  :أتى علينا حُت ولسنا نقضي ولسنا ىنالك وإف ا﵁ عز و جل قدر أف بلغنا ما تروف فمن
عرض لو قضاء بعد اليوـ فليقض فيو ٔتا يف كتاب ا﵁ فإف جاء أمر ليس يف كتاب ا﵁ فليقض ٔتا قضى بو نبيو فإف جاء

أمر ليس يف ك تاب ا﵁ ول يقض بو نبيو صلى ا﵁ عليو و سلم فليقض ٔتا قضى بو الصاٟتوف وال يقوؿ أحدكم إين أخاؼ
ٖٗ
وإين أخاؼ فإف اٟتالؿ بُت واٟتراـ بُت وبُت ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إىل ماال يريبك.
وعن أيب موسى األشعري رضي ا﵁ عنو قاؿ  :قاؿ النيب صلى ا﵁ عليو و سلم  :أخاؼ عليكم ا٢ترج قالوا  :و ما ا٢ترج
يا رسوؿ ا﵁ ؟ قاؿ  :القتل قالوا  :و أكثر ٦تا يقتل اليوـ إنا لنقتل يف اليوـ من ا١تشركُت كذا و كذا فقاؿ النيب صلى ا﵁
عليو و سلم  :ليس قتل ا١تشركُت و لكن قتل بعضكم بعضا قالوا  :و فينا كتاب ا﵁ ؟ قاؿ  :و فيكم كتاب ا﵁ عز و
جل قالوا  :و معنا عقولنا ؟ قاؿ  :إنو ينتزع عقوؿ عامة ذلك الزماف و ٮتلف ىباء من الناس ٭تسبوف أهنم على شيء و
ٖ٘
ليسوا على شيء.
قاؿ عبد ا﵁  :كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرـ فيها الكبَت ويربو فيها الصغَت ويتخذىا الناس سنة فإذا غَتت قالوا
غَتت السنة قالوا ومىت ذلك يا أبا عبد الرٛتن قاؿ إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم
ٖٙ
والتمست الدنيا بعمل اآلخرة.
أقساـ الفتن من حيث الزمن:

ِ
صلى اللوُ َعلَْي ِو َو َسل َم أَف
وتنقسم إىل فنت اٟتياة ،وفنت ا١تمات ،واألصل يف ىذا التقسيم حديث َعائ َشةَ َزْو ِج النِيب َ
ِ
ِ
رس َ ِ
ك ِمن َع َذ ِ
ِ
ِ
ك ِم ْن فِْتػنَ ِة
اب الْ َق ِْرب َوأَعُوذُ بِ َ
وؿ اللو َ
صلى اللوُ َعلَْيو َو َسل َم َكا َف يَ ْدعُو ِيف الص َالة الل ُهم إين أَعُوذُ ب َ ْ
َُ
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ِ
ِ
ِ
اؿ لَوُ قَائِ ٌل َما
الْ َم ِس ِ
ك ِم ْن الْ َمأْ َِمث َوالْ َم ْغَرِـ فَػ َق َ
ك ِم ْن فْتػنَ ِة الْ َم ْحيَا َوفْتػنَ ِة الْ َم َمات الل ُهم إِين أَعُوذُ بِ َ
يح الدج ِاؿ َوأَعُوذُ بِ َ
ٖٚ
ف
أَ ْكثَػَر َما تَ ْستَعِي ُذ ِم ْن الْ َم ْغَرِـ فَػ َق َ
اؿ إِف الر ُج َل إِ َذا َغ ِرَـ َحد َ
َخلَ َ
ب َوَو َع َد فَأ ْ
ث فَ َك َذ َ
فقولو (ا﵀يا) :بفتح ا١تيم ما يعرض للمرء مدة حياتو من االفتتاف بالدنيا وشهواهتا واٞتهاالت أو ىي االبتالء مع زواؿ
الصرب ( ،وا١تمات ) أي ما يفنت بو عند ا١توت ،أضيفت لو لقرهبا منو ،ويكوف ا١تراد على ىذا كما قبل ذلك ،أو ا١تراد
فتنة القرب أي سؤاؿ ا١تلكُت وا١تراد من شر ذلك  ،وقد صح يعٍت يف حديث أٝتاء اآليت يف اٞتنائز " إنكم تفتنوف يف

قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجاؿ" ٖٛوال يكوف مع ىذا الوجو متكررا مع قولو " عذاب القرب " ألف العذاب مرتب عن
الفتنة والسبب غَت ا١تسبب .قاؿ الكماؿ  :واٞتمع بُت فتنة الدجاؿ وعذاب القرب وبُت فتنة ا﵀يا وا١تمات من باب ذكر
ٖٜ
العاـ بعد ا٠تاص.
قاؿ النووي :ومعٌت فتنة ا﵀يا وا١تمات :اٟتياة وا١توت ،واختلفوا يف ا١تراد بفتنة ا١توت فقيل :فتنة القرب وقيل ٭تتمل أف يراد
هبا الفتنة عند االحتضار ،وأما اٞتمع بُت فتنة ا﵀يا وا١تمات وفتنة ا١تسيح الدجاؿ وعذاب القرب فهو من باب ذكر ا٠تاص
ٓٗ
بعد العاـ ونظائره كثَتة.
ٔ-

فتن الدنيا :وقالوا :فتنة ا﵀يا :كل ما يعطاه اإلنساف من خَت أو شر؛ فإف كاف خَتاً امتحن فيو ،ىل يؤدي
شكر النعمة؟ وإف كاف شراً؛ ىل يصرب عليو.

ٔٗ

وىي أكثر من أف ٖتصى.

ٕ -فتن الممات:
فتنة ا١تمات ٖتتمل شيئُت أحد٫تا حالة ا١توت ،فإف الشيطاف يفنت اآلدمي حينئذ تارة بتشكيكو يف خالقو ويف معاده وتارة
بالتسخط على األقدار وتارة بإعراضو عن التهيؤ للقدوـ إىل ربو بتوبة من زلة واستدراؾ ٢تفوة إىل غَت ذلك والثاين أهنا فتنة
ٕٗ
القرب بعد ا١توت.
قاؿ الطييب فتنة ا﵀يا :االبتالء مع زواؿ الصرب والرضا والوقوع يف اآلفات واإلصرار على السيئات وفتنة ا١تمات سؤاؿ
ٖٗ
منكر ونكَت مع اٟتَتة وا٠توؼ وعذاب القرب.
قاؿ ابن بطاؿ " :وينبغي للمرء أف يرغب إىل ربو يف رفع ما نزؿ ودفع ما ل ينزؿ ويستشعر االفتقار إىل ربو يف ٚتيع ذلك
ٗٗ
وكاف صلى ا﵁ عليو و سلم يتعوذ من ٚتيع ما ذكر دفعاً عن أمتو وتشريعاً ٢تم ليبُت ٢تم صفة ا١تهم من األدعية".
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أقساـ الفتن باعتبار حجمها وقوتها:
وتنقسم إىل فنت صغار وفنت كبار عظيمة ،فقد جاء عن ح َذيػ َفةُ بن الْيم ِ
اف أنو قاؿَ :والل ِو إِين أل َْعلَ ُم الن ِ
اس بِ ُكل فِْتػنَ ٍة
ُ ْ ْ ُ ََ
ِ
ِىي َكائِنَةٌ فِيما بػي ٍِت وبػُت الساع ِة وما ِيب إِال أَ ْف ي ُكو َف رس ُ ِ
َسر إِ َىل ِيف َذل َ
َ َْ َ َ ْ َ
ك َشْيئًا َلْ ُ٭تَدثْوُ
َ ََ
وؿ اللو -صلى ا﵁ عليو وسلم -أ َ
َ َُ
ث َْ٣تلِسا أَنَا فِ ِيو َع ِن الْ ِف َ ِ
وؿ الل ِو -صلى ا﵁
اؿ َر ُس ُ
نت فَػ َق َ
وؿ الل ِو -صلى ا﵁ عليو وسلم -قَ َ
َغ َِْتي َولَ ِك ْن َر ُس ُ
اؿ َوُى َو ُ٭تَد ُ ً
ِ ِ
ِ
اح الصْي ِ
ف ِمْنػ َها ِصغَ ٌار َوِمْنػ َها كِبَ ٌار ».
نت َك ِريَ ِ
نت « ِمْنػ ُهن ثَالَ ٌ
ث الَ يَ َك ْد َف يَ َذ ْر َف َشْيئًا َومْنػ ُهن ف َ ٌ
عليو وسلمَ -وُى َو يػَ ُع يد الْف ََ
٘ٗ
ط ُكلي ُه ْم َغ َِْتي".
قَ َ
ك الرْى ُ
ب أُولَئِ َ
اؿ ُح َذيْػ َفةُ فَ َذ َى َ
وقولو ومنهن فنت كرياح الصيف أي فيها بعض الشدة وإ٪تا خص الصيف ألف رياح الشتاء أقوى .وقيل :أي فيها شيء
من الشدة ،ولكنها شدة تنقضي وليست كرياح الشتاء.ٗٙ
وقوؿ حذيفة –رضي ا﵁ عنو" :-فذىب أولئك الرىط كلهم غَتي" ،يعٍت الذي ٝتعوا ىذا والرىط العصابة دوف العشرة

ويقاؿ بل إىل األربعُت ٗٚ .وكأنو ٮتشى أف تدركو شيء من ىذه الفنت!
ِ ِ
ا٠تَط ِ
اؿ
وجاء عن عُ َمَر بْ َن ْ
صلى اللوُ َعلَْي ِو َو َسل َم ِيف الْ ِفْتػنَ ِة فَػ َق َ
اب َر ِض َي اللوُ َعْنوُ قَ َ
اؿ أَي ُك ْم َْ٭ت َف ُ
ظ قَػ ْو َؿ َر ُسوؿ اللو َ
اؿ :قَ َ ِ
اؿ رس ُ ِ
صلى اللوُ َعلَْي ِو َو َسل َم فِْتػنَةُ الر ُج ِل ِيف أ َْىلِ ِو َوَمالِِو َو َجا ِرِه
ظ َك َما قَ َ
ُح َذيْػ َفةُ أَنَا أَ ْح َف ُ
اؿ َىات إِن َ
وؿ اللو َ
ك َٞتَ ِريءٌ قَ َ َ ُ
ِ
اؿ لَيس ِ ِ ِ
اؿ يَا أ َِم ََت
وج َك َم ْو ِج الْبَ ْح ِر قَ َ
تُ َكف ُرَىا الص َالةُ َوالص َدقَةُ َو ْاأل َْم ُر بِالْ َم ْع ُروؼ َوالنػ ْه ُي َع ْن الْ ُمْن َك ِر قَ َ ْ َ ْ
ت َىذه َولَك ْن ال ِيت ٘تَُ ُ
ِِ
ك َوبػَْيػنَػ َها بَابًا ُم ْغلَ ًقا.ٗٛ
ك ِمْنػ َها إِف بػَْيػنَ َ
س َعلَْي َ
الْ ُم ْؤمن َ
ُت َال بَأْ َ
فيكوف هبذا اٟتديث أف الفنت منها ما ىو خاص لكل فرد ،وال ينفك عنو ،ومنها ما ىو عاـ على اٞتميع وىي اليت
سأؿ عنها عمر رضي ا﵁ عنو.

قاؿ ابن رجب" :والفتنة نوعاف  :أحد٫تا  :خاصة ٗ ،تتص بالرجل يف نفسو  .والثاين  :عامة  ،تعم الناس .
فالفتنة ا٠تاصة :ابتالء الرجل يف خاصة نفسو بأىلو ومالو وولده وجاره  ،وقد قاؿ تعاىل ( :إِ٪تَا أ َْم َوالُ ُك ْم َوأَْوال ُد ُك ْم فِْتػنَةٌ
)ٜٗ؛ فإف ذلك غالباً يلهي عن طلب اآلخرة واالستعداد ٢تا  ،ويشغل عن ذلك .مث قاؿ :فظهر هبذا  :أف اإلنساف يبتلى

ٔتالو وولده وأىلو وّتاره اجملاور لو  ،ويفتنت بذلك  ،فتارًة يلهيو االشتغاؿ بو عما ينفعو يف آخرتو ،وتارًة ٖتملو ٤تبتو على
أف يفعل ألجلو بعض ما ال ٭تبو ا﵁ ،وتارًة يقصر يف حقو الواجب عليو ،وتارًة يظلمو ويأيت إليو ما يكرىو ا﵁ من قوؿ أو
فعل ،فيسأؿ عنو ويطالب بو .
فإذا حصل لإلنساف شيء من ىذه الفنت ا٠تاصة ،مث صلى أو صاـ أو تصدؽ أو أمر ٔتعروؼ أو هنى عن منكر كاف
ذلك كفارةً لو ،وإذا كاف اإلنساف تسوؤه سيئتو ،ويعمل ألجلها عمالً صاٟتاً كاف ذلك دليالً على إٯتانو".
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ٓ٘

"وأما الفنت العامة :فهي اليت ٘توج موج البحر ،وتضطرب  ،ويتبع بعضها بعضاً كأمواج البحر  ،فكاف أو٢تما فتنة قتل
عثماف -رضي ا﵁ عنو ، -وما نشأ منها من افًتاؽ قلوب ا١تسلمُت ،وتشعب أىوائهم وتكفَت بعضهم بعضاً ،وسفك

بعضهم دماء بعض ،وكاف الباب ا١تغلق الذي بُت الناس وبُت الفنت عمر -رضي ا﵁ عنو ،-وكاف قتل عمر كسراً لذلك
الباب ،فلذلك ل يغلق ذلك الباب بعده أبداً.
وكاف حذيفة أكثر الناس سؤاالً للنيب –صلى ا﵁ عليو وسلم -عن الفنت  ،وأكثر الناس علماً هبا  ،فكاف عنده عن النيب

–صلى ا﵁ عليو وسلم -علم بالفنت العامة وا٠تاصة  ،وىو حدث عمر تفاصيل الفنت العامة ،وبالباب الذي بُت الناس
وبينها ،وأنو ىو عمر ،و٢تذا قاؿ :إين حدثتو حديثاً ليس باألغاليط ،واألغاليطٚ :تع أغلوطة ،وىي اليت يغالط هبا،
واحدىا :أغلوطة ومغلطة  ،وا١تعٌت :أنو حدثو حديثاً حقاً ،ليس فيو مرية ،وال إيهاـ .
وىذا ٦تا يستدؿ بو على أف رواية مثل حذيفة ٭تصل هبا ١تن ٝتعها العلم اليقيٍت الذي ال شك فيو؛ فإف حذيفة ذكر أف
عمر علِم ذلك وتيقنو كما تيقن أف دوف غد الليلة١ ،تا حدثو بو من اٟتديث الذي ال ٭تتمل غَت اٟتق والصدؽ .
وقد كانت الصحابة تعرؼ يف زماف عمر أف بقاء عمر أماف للناس من الفنت"ٔ٘.

ويبلغ من شدة ىذه الفنت أف ٗترج ا١تسلم عن دينو ،ففي حديث أيب ىريرة عن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم قاؿ:
"بادروا باألعماؿ فتناً كقطع الليل ا١تظلم ،يصبح ا١ترء مؤمناً ،وٯتسي كافراً ،وٯتسي مؤمناً ويصبح كافراً ،يبيع أحدكم دينو
بعرض قليل من الدنيا"ٕ٘.
ويبلغ ثقل ىذه الفنت وشدهتا على ا١تسلم أف يتمٌت ا١توت ويرجوه كي يتخلص من البالء  ،فعن أيب ىريرة عن النيب
صلى ا﵁ عليو وسلم قاؿ " :ال تقوـ الساعة حىت ٯتر الرجل بقرب الرجل  ،فيقوؿ :يا ليتٍت كنت مكانو".

ٖ٘

ويف تشبيهو صلى ا﵁ عليو وسلم الفنت بأهنا ٘توج كموج البحر إشارة واضحة إىل قوهتا وشدهتا ،مث إىل تتابعها ،وإىل أنو
ال ٯتكن ألحد الوقوؼ أمامها؛ ألنو ال ٯتكن ألحد أ ْف يقف أماـ موج البحر ،وأ ّف الناس أماـ ىذه الفنت ستضطرب
حركتهم ،وٮتتل توازهنم ،وتضيق صدورىم ،وينقطع نفسهم ،وىذه حاؿ من يصارع ا١توج.
وإذا علمنا أ ّف أمواج البحر تتكاثر وتتعاظم ،مع شدة الريح وانتشار السحاب؛ فإ ّف لنا أ ْف نتصور جو الفنت بأنو جو
مظلم ،فالذي يشاىد موج البحر العايت فتبدو أمامو زرقة البحر مع ظلمة السحاب وكثرتو ،مع شدة ىبوب الرياح وقوهتا؛
فكذلك الذي يواجو ىذه الفنتٖ ،تيط بو الظلمات واألعاصَت ،فهو مهموـ مغموـ ظاىراً وباطناً ،وللموج صوت وأي
صوت؟ و٢تذه الفنت صوت ،ال يسمع الواقف فيها صوت ما عداىا ،وإ٪تا تطبق عليو ،فهي كالصاخة ،فيظل الواقف فيها
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حَتاناً خائفاً قلقاً ،يتطلع إىل األماف وال ٬تده ،وىل ينجو من البحر وشدة موجو إال من بعد عنو ،وىذا مصداؽ قولو
ٗ٘
صلى ا﵁ عليو وسلم« :فخَت الناس يومئذ :مؤمن معتزؿ يف شعب من الشعاب ،يتقي ا﵁ ،ويذر الناس من شره».
والناس حُت يواجهوف أمواج البحر ٣تتمعُت ،يف أية حاؿ من حاالتو ،فإنو يسمع ٢تم صراخ وعويل وهتارش وٗتاصم ،ال
٘٘
غَته لينجو ىو.
يسمع الواحد منهم اآلخر ،وكل يريد أ ْف ينجو بنفسو ،وقد يُغ ِرؽ الو ُ
احد منهم َ

المبحث الثاني :تخريج حديث عبد اهلل بن عمرو ،ودراسة إسناده.
وىناؾ أحاديث كثَتة تكلمت عن الفنت وحذرت منها ،و أرشدت ا١تسلم إىل ما ٬تب عليو فعلو حُت ٖتيط بو
الفنت ،وكيف يتعامل مع الناس يف وقتها ،منها حديثنا اآليت ،والذي يدور عليو ىذا البحث.
قاؿ اإلماـ أٛتد يف "مسنده" ٔٔ: ٘ٙٙ/
اؽ َعن ِى َال ِؿ بْ ِن َخب ٍ
ِ
ٍ
اؿ َحدثٍَِت ِع ْك ِرَمةُ َحدثٍَِت َعْب ُد الل ِو
اب أَِيب الْ َع َال ِء قَ َ
س يػَ ْع ٍِت ابْ َن أَِيب إ ْس َح َ ْ
َحدثػَنَا أَبُو نػُ َعْيم َحدثػَنَا يُونُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اس قَ ْد
ت ِعْن َدهُ قَ َ
بْ ُن َع ْم ٍرو قَ َ
صلى اللوُ َعلَْيو َو َسل َم إِ ْذ ذَ َك ُروا الْفْتػنَةَ أ َْو ذُكَر ْ
اؿ :إِذَا َرأَيْ َ
اؿ بػَْيػنَ َما َْ٨ت ُن َح ْو َؿ َر ُسوؿ اللو َ
ت الن َ
ِ
ِ
ك
َصابِعِ ِو قَ َ
ف أَفْػ َع ُل ِعْن َد ذَل َ
ت أ ََمانَاتُػ ُه ْم َوَكانُوا َى َك َذا َو َشب َ
ود ُى ْم َو َخف ْ
َم ِر َج ْ
ت لَوُ َ :كْي َ
ت عُ ُه ُ
ك بػَ ْ َ
ت إِلَْيو فَػ ُق ْل ُ
اؿ  :فَػ ُق ْم ُ
ُت أ َ
ك علَي ِ
ِ
ك َوَد ْع
َج َعلٍَِت اللوُ فِ َد َاؾ قَ َ
ك َو ُخ ْذ َما تَػ ْع ِر ُ
ك بِأ َْم ِر َخاص ِة نػَ ْف ِس َ
ؼ َوَد ْع َما تػُْن ِك ُر َو َعلَْي َ
ك ل َسانَ َ
ك َو ْامل ْ َ ْ َ
اؿ  :الَْزْـ بػَْيتَ َ
ك أ َْمَر الْ َعام ِة .
َعْن َ

تخريج الحديث والكالـ على سنده:

 أخرجو أبو داود ٗ ، )ٖٕٗٗ( ٕٔٚ/وابن أيب شيبة يف "مصنفو" ٘ٔ ، )ٖٕٛٚٓ( ٜ/والطحاوي يف "مشكلاآلثار" ٖ ، )ٔٔٛٔ( ٕٔٚ/والطرباين يف "الدعاء" ٔ ، )ٜٖٔٙ( ٘ٗٙ/وا٠تطايب يف "العزلة" ٔ، ٔٓ/
وأبونعيم يف "اٟتلية" ٖ ٕٖٔٚ/من طريق أيب نعيم بو ٨توه .
 وأخرجو النسائي يف "الكربى"  ، )ٜٜٕٙ( ٜ٘/ٙويف "عمل اليوـ والليلة" ٔ ، )ٕٓ٘( ٕٖٓ/وأبو عمروالداين يف "السنن الواردة يف الفنت" ٕ ، ٖٖٙ/وابن ا١تبارؾ يف "مسنده" ٔ ، )ٕ٘ٚ( ٜٔ٘/وابن السٍت يف
"عمل اليوـ والليلة" ٕ ، )ٖٗٛ( ٖٖٚ/واٟتاكم يف "مستدركو" ٗ )ٛٙٓٓ( ٕ٘ٗ/ٗ - )ٚٚ٘ٛ( ٕٕٛ/من
طرؽ عن يونس بن أيب إسحاؽ بو ٨توه .
 وتوبع عكرمة : فأخرجو البزار يف "مسنده"  )ٕٗٛٗ( ٗٗٚ/ٙمن طريق سعيد بن زريب .()٘ٙ
 -وأخرجو البزار يف "مسنده"  )ٕٗٛ٘( ٗٗٚ/ٙمن طريق عقبة بن أوس .
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( )56وقاؿ البزار  :ىذا الحديث يروى عن عبد اهلل بن عمرو من وجوه  ،وال نعلم لو إسناداً أحسن من اسناد عقبة بن أوس عن عبد اهلل بن عمرو .

 وأخرجو أٛتد ٔٔ )ٜٚٓٗ( ٕٙٙ/من طريق عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده . وأخرجو أبو داود ٗ ، )ٖٗٗٗ( ٕٔٙ/وأٛتد ٔٔ ، )ٖٚٓٙ( ٖٙٗ/والطحاوي يف "مشكل اآلثار" ٖٕٔٚ/( ، )ٔٔٚٙواٟتاكم يف "مستدركو" ٕ )ٖٛٗٓ( ٔٗٛٔ/ٗ – )ٕٙٚٔ( ٔٚٔ/من طرؽ عن عمارة بن عمرو
بن حزـ .
 وأخرجو أبو عمرو الداين ٕ ، ٖٙ٘/وأٛتد ٔٔ ، )ٙ٘ٓٛ( ٘ٗ/من طريق اٟتسن مع خالؼ يف ٝتاعو منعبد ا﵁ بن عمرو بن العاص .
كلهم (عكرمة  ،وسعيد بن زريب  ،وعقبة بن أوس  ،وعمرو بن شعيب عن أبيو عن جده  ،وعمارة بن عمرو  ،واٟتسن)
عن عبد ا﵁ بن عمرو بن العاص بو  ،غَت أف رواية يونس بن أيب إسحاؽ عن ىالؿ بن خباب عن عكرمة عن عبد ا﵁
بن عمرو قد تفردت بلفظ"الزـ بيتك  ،وأمسك عليك لسانك" ول يتابعو عليها أحد  ،حىت أف شاىد ىذا اٟتديث من
حديث أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو( )٘ٚوغَته( )٘ٛل تأيت هبذه الزيادة.
وقد قاؿ األلباين " :القلب ٯتيل إىل أهنا زيادة شاذة  ،ألف الذي تفرد هبا وىو ىالؿ بن خباب وفيو كالـ كما سبق ،
فال ٭تتج بو إال إذا خالف الثقات" وحكمو على ىذا اإلسناد بأنو حسن صحيح ينصرؼ إىل أصلو من غَت الزيادة وا﵁
أعلم  ،وىذه علة ظاىرة كما ال ٮتفى فمن أتى هبذه الزيادة يونس أو ىالؿ رٔتا اشتبو عليو حديث ْتديث فال ٯتكن أف
يقاؿ أف ىذه الزيادة ٢تا شاىد من حديث عقبة  ،وإ٪تا يقاؿ  :إهنا زيادة شاذة  ،ومعناه قد أتى بو حديث عقبة(، )ٜ٘
وثوباف(ٓ ، )ٙوأيب موسى األشعري رضي ا﵁ عنهم (ٔ )ٙال حديث عبد ا﵁ بن عمرو .
()57أخرجو ابن حباف في "صحيحو"  125 ، 124/15 ، 282 ، 297/13مرفوعا عن أبي ىريرة .
( )58للحديث شاىد من حديث سهل بن سعد قاؿ  :خرج علينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ونحن في مجلس فيو عمرو بن العاص وابناه ....فذكر مثلو –أي
مثل حديث أبي ىريرة -وزاد وإياكم والتلوف في الدين  .انظر فتح الباري . 39/13

أخرجو الطبراني في الكبير ( ، )5984( )5868وذكره الهيثمي في المجمع  )122231( 548/7وقاؿ  :رواه الطبراني بإسنادين  ،رجاؿ أحدىما ثقات  .ولفظو
عند الطبراني ":أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لعبد اهلل بن عمرو  :كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس وقد مزجت عهودىم وأماناتهم واختلفوا  ،فصاروا
ىكذا ؟ وشبك بين أصابعو قاؿ  :اهلل ورسولو أعلم  ،قاؿ " :اعمل بما تعرؼ ودع ما تنكر  ،وإياؾ والتلوف في دين اهلل  ،وعليك بخاصة نفسك ودع عوامهم .
وذكر الهيثمي أيضا شاىدا من حديث عبادة بن الصامت في "المجمع"  )12233( 548/7وقاؿ  :رواه الطبراني وفيو من لم أعرفو  ،وزياد بن عبد اهلل  :وثقو ابن
حباف وضعفو جماعة .
وقد ذكر الهيثمي ىذا الحديث في "معجمو" ( )12233من رواية ابن عمر وقاؿ  :رواه أبو يعلى عن شيخو سفياف بن وكيع  ،وىو ضعيف .
وذكره عن عمر بن الخطاب ( )12223وقاؿ  :رواه الطبراني في األوسط  ،وفيو من لم أعرفهم .

()59أف عقبة بن عامر رضي اهلل عنو سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ  :قلت يا رسوؿ اهلل ما النجاة ؟ قاؿ  ( :أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك

على خطيئتك) .

أخرجو الترمذي  ، 635/4وابن المبارؾ في الزىد  ، 43 / 1وابن وىب في الجامع  ، 378 / 1وأحمد في "مسنده"  ، 259/5 ، 158/4 ، 148/4وفي
"الزىد"  ، 15/1وىناد في الزىد  ، 545/2 ، 265 / 1وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء  ، 31/1وفي الصمت  ، 41/1وفي العزلة واإلنفراد  ، 48/1وابن أبي

عاصم الزىد  ، 16 / 1والروياني في مسنده  ، 146/1والطبراني في مسند الشاميين  ، 156/1وابن عدي في الكامل  ، 216/7 ، 165/5 ، 324/4والماليني
في األربعوف في شيوخ الصوفية  ، 136/1وأبو نعيم في "الحلية"  ، 9/2 ، 175/8والبيهقي في "شعب اإليماف"  ، 263/6 ، 239/4 ، 492/1وفي اآلداب 1

 ، 176 /وفي الزىد الكبير  ، 133 /1والخطيب في "تاريخ بغداد"  ، 273/8وابن البنا في الرسالة المغنية  ، 35 / 1وابن الشجري في "األمالي
الشجرية" ، 412/1 ، 376/1والبغوي في شرح السنة  ، 317/14وابن عساكر في تاريخ دمشق  ، 275/48 ، 496/43وأبو طاىر السلفي في معجم السفر
 ، 119/1وابن قدامة المقدسي في المتحابين في اهلل  ، 96/1وصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير .219 /6

اؿ رس ُ ِ
()63أف ثوباف مولى رس ِ ِ
َك لِ َسانَوُ َ ،وَو ِس َعوُ بَػ ْيتُوُ َ ،وبَ َكى َعلَى َخ ِطيئَتِ ِو) .
صلَّى اهللُ َعل َْي ِو َو َسلَّ َم  ،قَ َ
صلَّى اهللُ َعل َْي ِو َو َسلَّ َم ( :طُوبَى لِ َم ْن َمل َ
وؿ اهلل َ
وؿ اهلل َ
اؿ  :قَ َ َ ُ
َُ

أخرجو أبو داود في الزىد  ، 397/1وابن أبي الدنيا في العزلة واإلنفراد  ، 49/1والطبراني في المعجم األوسط  ، 21/3والصغير  143/1وقاؿ :ال يروى ىذا
الحديث عن ثوباف إال بهذا اإلسناد تفرد بو عيسى بن سليماف وىو ثقة  .وحسنو األلباني في صحيح الجامع الصغير . 451/3

وأصل ىذا اٟتديث علقو البخاري (ٓ )ٗٛبلفظ " :يا عبد ا﵁ بن عمرو  ،كيف بك إذا بقيت يف ُحثالة من الناس
هبذا" ووصلو إبراىيم اٟتريب يف "غريب اٟتديث"  ،وحنبل بن إسحاؽ يف "الفنت" كما يف الفتح ٔ، ٖٜ/ٖٔ ، ٘ٙٙ/
ويف تغليق التعليق ٕ. ٕٗ٘/
وىذا اٟتديث صححو اٟتاكم ٗ ٖٔ٘/فقاؿ  :ىذا حديث صحيح اإلسناد ول ٮترجاه  ،ووافقو الذىيب  ،وحسنو ا١تنذري
يف "الًتغيب والًتىيب" ٖ ، ٖٗٗ/والعراقي يف "ٗتريج اإلحياء" ٕ ، ٕٖٕ/وأورده األلباين يف سلسلة األحاديث
الصحيحة (ٕ٘ٓ) وقاؿ " :وىو كما قاال –أي أف اٟتديث حسن -فإف ىالال ىذا فيو كالـ يسَت ال ينزؿ حديثو عن
رتبة اٟتسن إال إذا خولف  ،وقد توبع على أصل اٟتديث "  ،وصححو شعيب األرنؤوط .
فالذي يظهر من خالؿ ىذا أف أصل اٟتديث صحيح  ،وزيادة ىالؿ شاذة كما قاؿ األلباين رٛتو ا﵁ وا﵁ أعلم.

المبحث الثالث:

ك َعلَي َ ِ
اؿ  :الْزـ بػيت َ ِ
ك
ك َج َعلَنِي اللَّوُ فِ َد َ
متن الحديث (قاؿَ " :ك ْي َ
سانَ َ
ف أَفْػ َع ُل ِع ْن َد ذَلِ َ
اؾ قَ َ َ ْ َ ْ َ
ك َو ْامل ْ ْ
كلَ
ك أ َْـ ََ ال َْع َّام ِة).
ك بِأ َْم ِر َخ َّ
َو ُخ ْذ َما تَػ ْع ِر ُ
ك َو َد ْ
ؼ َو َد ْ
ع َع ْن َ
اص ِة نَػ ْف ِس َ
ع َما تُػ ْن ِك ُر َو َعلَْي َ
وفيو ثالثة مطالب:
المطلب األوؿ :قولو صلى ا﵁ عليو وسلم" :الزـ بيتك".
أوؿ توجيو ذكره صلى ا﵁ عليو وسلم قولو( :الزـ بيتك) قاؿ الطييب(" :الزـ) بكسر فسكوف ففتح( ،بيتك) أي ٤تل
سكنك بيتا أو خلوة أو غَت٫تا .
ؤألمر يف الظاىر وارد على البيت ويف اٟتقيقة على ا١تخاطبة أي تعرض ١تا ىو سبب لزوـ البيت من االشتغاؿ
ٕٙ
با﵁ وا١تؤانسة بطاعتو وا٠تلو عن األغيار" .

ِ
ِ ِ ِ
اؿ رس ُ ِ
الر ُج ُل فِ َيها ُم ْؤِمنًا َويُ ْم ِسى
ح َّ
وؿ اللَّو -صلى اهلل عليو وسلم « -إِ َّف بَػ ْي َن أَيْدي ُك ْم فتَػنًا َكقطَ ِع اللَّْي ِل ال ُْمظْل ِم يُ ْ
()61حديث أبي موسى األشعري رضي اهلل عنو  :قَ َ َ ُ
صبِ ُ
ِ
ِ
ِ
َكافِرا ويم ِسى م ْؤِمنا ويصبِح َكافِرا الْ َق ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س
الساعى » .قَالُوا فَ َما تَأ ُْم ُرنَا قَ َ
اع ُد فِ َيها َخ ْيػ ٌر ِم َن الْ َقائ ِم َوالْ َقائ ُم ف َيها َخ ْيػ ٌر م َن ال َْماشى َوال َْماشى ف َيها َخ ْيػ ٌر م َن َّ
اؿ « ُكونُوا أ ْ
َحالَ َ
ً َ ُْ ُ ً َ ُ ْ ُ ً
بػُيُوتِ ُك ْم ».
أخرجو أبو داود في سننو  ، 164/4ونعيم بن حماد في الفتن  ، 137/1وأحمد  ، 438/4واآلجري في الشريعة  ، 41/1والدارقطني في المؤتلف والمختلف
 ، 59/4والخطابي في العزلة  ، 11/1والحاكم في المستدرؾ  487/4وقاؿ :ىذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه  ،وابن البنا في الرسالة المغنية ، 43/1
وصححو األلباني في صحيح سنن أبي داود  . 262/9وقاؿ شعيب األرنؤوط  :حديث صحيح .

( ) 62فيض القدير 249/2 ،213/2 :

وروى أبو داود عن أيب موسى رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ":إف بُت أيديكم فتنا كقطع الليل
ا١تظلم  ،يصبح الرجل فيها مؤمنا وٯتسي كافرا  ،وٯتسي مؤمنا ويصبح كافرا  ،القاعد فيها خَت من القائم  ،والقائم فيها
ٖٙ
خَت من ا١تاشي  ،وا١تاشي فيها خَت من الساعي  .قالوا فما تأمرنا ؟ قاؿ كونوا أحالس بيوتكم".
قاؿ ا٠تطايب " :والعزلة عند الفتنة سنة األنبياء وعصمة األولياء وسَتة اٟتكماء األلباء واألولياء فال أعلم ١تن عاهبا عذرا
السيما يف ىذا الزماف القليل خَته البكيء دره وبا﵁ نستعيذ من شره وريبو"ٗ.ٙ
وقد اختلف السلف يف أصل العزلة ،فقاؿ اٞتمهور االختالط ْأوىل ١تا فيو من اكتساب الفوائد الدينية للقيَاـ بشعائر
اإلسالـ وتكثَت سواد ا١تسلمُت وإيصاؿ أَنواع ا٠تَت إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغَت ذلك .وقاؿ قوـ العزلة أوىل لتحقق
السالـ بشرط معرفة ما يتعُت .وقاؿ النووي :ا١تختار تفضيل ا١تخالطة ١تن ال يغلب على ظنو أَنو يقع يف معصية ،فإف
أشكل األمر فالعزلة أَوىل .وقاؿ غَته :ٮتتلف باختالؼ األشخاص ،فمنهم من يتحتم عليو أَحد األمرين ومنهم من
يًتجح؛ فمن يتحتم عليو ا١تخالطة من كانت لو قدرة على إزالة ا١تنكر فيجب عليهما عينا وإما كفاية ْتسب اٟتاؿ
واإلمكاف ،و٦تن يًتجح من يغلب على ظنو أنو يسلم يف نفسو إذا قاـ يف األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر .أما إذا
تسويا فيختػلف باختػالؼ األحواؿ فإف تعارضا اختلف باختالؼ األوقات ،فممن يستوي من يأمن على نفسو ولكنو
٘ٙ

يتحقق أنو ال يطاع ،وىذا حيث ال يكوف ىناؾ فتنة عامة.
وذكر ا٠تطايب يف "كتاب العزلة" أف العزلة واالختالط ٮتتلف باختالؼ متعلقاهتما فتحمل األدلة الواردة يف اٟتض على
يتعلق بطاعة األَئمة وأمور الدين وعكسها يف عكسو ،وأما االجتماع واالفًتاؽ باألبداف فمن عرؼ
االجتماع على ما َ
االكتفاء بنفسو يف حق معاشو و٤تافظة دينو فاألوىل لو االنكفاؼ عن ٥تالطة الناس بشرط أف ٭تافظ على اٞتماعة
والسالـ والرد وحقوؽ ا١تسلمُت من العيادة وشهود اٞتنازة و٨تو ذلك ،وا١تطلوب إ٪تا ىو ترؾ فضوؿ الصحبة ١تا يف ذلك
من شغل الباؿ وتضييع الوقت عن ا١تهمات ،و٬تعل االجتماع ٔتنزلة االحتياج إىل الغداء والعشاء فيقتصر منو على ما ال
بد لو منو فهو أروح للبدف والقلب واللو أعلم.
صِ ُرب
فمن قاؿ بأفضلية االختالط استدؿ بأحاديث منها قوؿ النيب صلى ا﵁ عليو وسلم (الْ ُم ْؤِم ُن ال ِذي ُٮتَالِ ُ
اس َويَ ْ
ط الن َ
ٙٙ
صِربَُ علَى أَذَ ُاى ْم)
َجًرا ِم ْن الْ ُم ْؤِم ِن ال ِذي َال ُٮتَالِ ُ
اس َوَال يَ ْ
َعلَى أَذَ ُاى ْم أ َْعظَ ُم أ ْ
ط الن َ

( ) 63أخرجو أبو داود( ،)164 / 4وأحمد()438 / 4وقاؿ شعيب األرنؤوط :حديث صحيح ،وابن أبي شيبة  ،)448 / 7( -واآلجري في الشريعة( ،)41 / 1ونعيم بن حماد في
الفتن ( ،)137 / 1والحاكم()487 / 4وقاؿ :ىذا حديث صحيح اإلسناد و لم يخرجاه ،والخطابي في العزلة( ،)11 / 1والدارقطني في المؤتلف والمختلف ( ،)59 / 4وابن
البنا في الرسالة المغنية( ،)43 / 1وصححو األلباني في المشكاة(.) 172 /3

( ) 64العزلة .)8 /1( ،

( ) 65بتصرؼ من كتاب فتح الباري  ،كتاب الفتن  ،باب التعرب في الفتنة.

( ) 66أخرجو الترمذي ( ،)662 / 4وابن ماجو ( ، )1338/2وأحمد ( ،)43 / 2والبيهقي في الكبرى()89 / 13وفي شعب اإليماف ( ،)127 / 7وفي في اآلداب(/ 1

،)99وفي" األربعوف الصغرى" ( ،)167 / 1والطبراني في الكبير( ،)155 / 11والطحاوي في شرح مشكل اآلثار ( ،)83 / 14والطيالسي في مسنده ()399 / 3و البخاري
في األدب المفرد( ،)143 / 1و ابن أبي شيبة في مسنده ( ،)425 / 2وفي مصنفو( ،)293 / 5وابن الجعد في مسنده ( ، ،)121 / 1و أبو نعيم في أخبار أصبهاف(/ 2
 ،)431والخرائطي في اعتالؿ القلوب ( ، ،)75 / 1وابن شاىين الترغيب في فضائل األعماؿ( ،)315 / 1والسمرقندي في الفوائد المنتقاة العوالي الحساف ( ،)32 / 1وىناد
في الزىد ( .)588 / 2وصححو األلباني في السلسلة الصحيحة  -مختصرة .)614 / 2( -

قاؿ الصنعاين يف كتابو "سبل السالـ" ( :فيو أفضلية من ٮتالط الناس ٥تالطة يأمرىم فيها با١تعروؼ وينهاىم عن ا١تنكر
و٭تسن معاملتهم فإنو أفضل من الذي يعتز٢تم وال يصرب على ا١تخالطة واألحواؿ ٗتتلف باختالؼ األشخاص واألزماف
ٙٚ
ولكل حاؿ مقاؿ).
وأما من قاؿ بأفضلية العزلة فاستدؿ بأدلة منها حديث ابن عباس رضي ا﵁ عنو أف النيب صلى ا﵁ عليو وسلم قاؿ  ":أََال
ِ
اس رجل ٦تُْ ِس ٌ ِ ِ ِ ِ
أ ِْ ِ ِ
ُخِربُُك ْم بِال ِذي يػَْتػلُوهُ َر ُج ٌل ُم ْعتَ ِزٌؿ ِيف غُنَػْي َم ٍة لَوُ يػُ َؤدي َحق
ك بِعنَاف فَػَرسو ِيف َسبِ ِيل اللو أََال أ ْ
ُخربُُك ْم ٓتََْت الن ِ َ ُ ٌ
ٙٛ
ِ
ِِ
ي الن ِ
وؿ الل ِو
اؿ َر ُس ُ
ض ُل ؟ " فَػ َق َ
يل يَا َر ُس َ
وؿ الل ِو أَ ي
اس أَفْ َ
اللو ف َيها" .وعن أيب سعيد ا٠تدري رضي ا﵁ عنو قاؿ " :ق َ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
"مث من ؟" قَ َ ِ
صلى اللو علَي ِو وسلم ِ
ب ِمن الشع ِ
اب يػَت ِقي
اؿُ :م ْؤم ٌن ِيف ش ْع ٍ ْ َ
َ
:م ْؤم ٌن ُ٬تَاى ُد ِيف َسبِ ِيل اللو بنَػ ْفسو َوَمالو .قَالُواْ َ ُ :
ُ َْ ََ َ ُ
ِ ٜٙ
اس ِم ْن َشره" .قاؿ اٟتافظ ابن حجر (:ىو ٤تموؿ على من ال يَقدر على اٞتهاد فيستحب يف حقو العزلة
اللوَ َويَ َدعُ الن َ
ٓٚ
ويسلم غَته منو).
ليسلم ْ
وأجاب اٞتمهور عن أحاديث العزلة بأهنا ٤تمولة على االعتزاؿ يف زمن الفنت واٟتروب ،أو ىي فيمن ال يسلم الناس منو،
وال يصرب عليهم ،أو ٨تو ذلك من ا٠تصوص ،وقد كانت األنبياء صلوات ا﵁ وسالمو عليهم وٚتاىَت الصحابة والتابعُت
والعلماء والزىاد ٥تتلطُت ،فيحصلوف منافع االختالط كشهود اٞتمعة واٞتماعة واٞتنائز وعيادة ا١ترضى وحلق الذكر وغَت
ٔٚ
ذلك.
أما يف زمن الفنت فالنصوص تدؿ على أفضلية العزلة ،وصيانة الدين من الفنت ،ومن تلك النصوص قوؿ النيب صلى ا﵁
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اشي فِيها خيػر ِمن الس ِ
اشي والْم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعي َم ْن
":ستَ ُكو ُف ف َ ٌ
َ ٌَْ ْ
عليو وسلم َ
نت الْ َقاع ُد ف َيها َخْيػٌر م ْن الْ َقائ ِم َوالْ َقائ ُم ف َيها َخْيػٌر م ْن الْ َم َ َ
ِِ ٕٚ
ؼ َ٢تَا تَ ْستَ ْش ِرفْوُ فَ َم ْن َو َج َد ِمْنػ َها َم ْل َجأً أ َْو َم َعا ًذا فَػ ْليَػعُ ْذ بو".
تَ َشر َ

وعن أيب بكرة رضي ا﵁ عنو أف النيب صلى ا﵁ عليو وسلم قاؿ ":إِنػها ستَ ُكو ُف فِنت أََال ُمث تَ ُكو ُف فِْتػنَةٌ الْ َق ِ
اع ُد فِ َيها َخْيػٌر
ٌَ
َ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ت فَ َم ْن َكا َف لَوُ إِبِ ٌل فَػ ْليَػ ْل َح ْق بِِإبِلِ ِو َوَم ْن
ت أ َْو َوقَػ َع ْ
م ْن الْ َماشي ف َيها َوالْ َماشي ف َيها َخْيػٌر م ْن الساعي إِلَْيػ َها أََال فَِإذَا نػََزلَ ْ
اؿ رجل يا رس َ ِ
ِِ
ت َم ْن َلْ يَ ُك ْن لَوُ إِبِ ٌل
ض فَػ ْليَػ ْل َح ْق بِأ َْر ِض ِو قَ َ
ت لَوُ َغنَ ٌم فَػ ْليَػ ْل َح ْق بِغَنَمو َوَم ْن َكانَ ْ
َكانَ ْ
ت لَوُ أ َْر ٌ
وؿ اللو أ ََرأَيْ َ
اؿ فَػ َق َ َ ُ ٌ َ َ ُ
ِ
ِِ
ِِ
وَال َغنَم وَال أَرض قَ َ ِ
ت الل ُهم َى ْل
َ ٌَ ْ ٌ
استَطَ َ
اع الن َجاءَ الل ُهم َى ْل بػَل ْغ ُ
اؿ يػَ ْعم ُد إِ َىل َسْيفو فَػيَ ُد يؽ َعلَى َحده ْتَ َج ٍر ُمث ليَػْن ُج إِ ْف ْ
ٖٚ
ت ".
ت الل ُهم َى ْل بػَل ْغ ُ
بػَل ْغ ُ
( ) 67سبل السالـ .)546/2(،

يب ِمن ىذا الوجو ،و أحمد ( ،)23 / 4وابن حباف( ،)368 / 2والطحاوي في شرح مشكل اآلثار (،)83 / 14
س ٌن غَ ِر ٌ
( ) 68أخرجو الترمذي ( )182 / 4ىذا حديث َح َ

والطبراني في الكبير( ،)191 / 9والبيهقي في شعب اإليماف( ،)277 / 3وسعيد بن منصور في سننو ( ،)336 / 1وعبد بن حميد في مسنده( ،)223 / 1وصححو األلباني في
مشكاة المصابيح ( )437 / 1برقم .1941

( ( 69أخرجو البخاري كتاب الجهاد والسير /باب أفضل الناس مؤمن مجاىد بنفسو ومالو في سبيل اهلل ( )1326 / 3برقم  ،2634ومسلم كتاب اإلمارة ()39 / 6
برقم.4994
( ) 73فتح الباري .333 ،18

( ) 71شرح النووي على مسلم .)34 / 13( -
( ) 72أخرجو البخاري كتاب الفتن /باب تكوف فتنة القاعد فيها خير من القائم ( ،6637 )2594 / 6ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة ( )168 / 8برقم .7431
( ) 73أخرجو مسلم ،كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب نزوؿ الفتن كمواقع القطر(.7432 )169 / 8

وتشرع العزلة يف زماف ا﵀ن والفنت وال تشرع فيما عداىا ١تا يفوت هبا من ترؾ اٞتماعات واٞتمع .

ٗٚ

وقد ذكر ا﵁ سبحانو وتعاىل قصة أصحاب الكهف وفرارىم بدينهم من فتنة ا١تلك و٤تاولتو ردىم عن دينهم ،قاؿ ابن
كثَت رٛتو ا﵁ يف تفسَته ( :إف ملكهم ١تا دعوه إىل اإلٯتاف با﵁ أىب عليهم وهتددىم وتوعدىم وأمر بنزع لباسهم عنهم
الذي كاف عليهم من زينة قومهم وأجلهم لينظروا يف أمرىم لعلهم يرجعوف عن دينهم الذي كانوا عليو وكاف ىذا من
لطف ا﵁ هبم فإهنم يف تلك النظرة توصلوا إىل ا٢ترب منو والفرار بدينهم من الفتنة … فلما وقع عزمهم على الذىاب
وا٢ترب من قومهم واختار ا﵁ تعاىل ٢تم ذلك وأخرب عنهم بذلك يف قولو ِ
وى ْم َوَما يَػ ْعبُ ُدو َف إِال ا﵁}٘ ٚأي
{وإِذ ْاعتَػَزلْتُ ُم ُ
َ
وإذ فارقتموىم وخالفتموىم بأديانكم يف عبادهتم غَت ا﵁ ففارقوىم أيضا بأبدانكم {فَأْووا إِ َىل الْ َك ْه ِ
نش ْر لَ ُك ْم َربي ُكم
ف يَ ُ
ُ
ٚٙ
من رٛتتو ويػُ َهي ْئ لَ ُكم م ْن أ َْم ِرُكم م ْرفَػ ًقا} أي يبسط عليكم رٛتة يسًتكم هبا من قومكم.
وقد لزـ بعض الصحابة البيت أباف فتنة عثماف رضي ا﵁ عنو ،من ذلك ما ورد عند ابن عبد الرب قاؿ :أخربنا ٤تمد بن
خليفة حدثنا ٤تمد بن اٟتسُت حدثنا ٤تمد بن ٥تلد حدثنا ٤تمد بن إسحاؽ الصاغاين حدثنا سعيد بن أيب مرمي أخربنا
ابن ٢تيعة عن يسار بن عبد الرٛتن قاؿ :قاؿ يل بكَت بن األشج ما فعل خالك؟ قاؿ :قلت لزـ البيت منذ كذا وكذا
ٚٚ
فقاؿ :إال أف رجاال من أىل بدر لزموا بيوهتم بعد قتل عثماف فلم ٮترجوا إال إىل قبورىم.
قاؿ العلماء ":االعتزاؿ عن الناس يكوف مرة يف اٞتباؿ والشعاب ومرة يف السواحل والرباط ومرة يف البيوت ،ول ٮتص
ٚٛ
موضعا من موضع وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة اعتزاؿ الشر وأىلو بقلبك وعملك إف كنت بُت أظهرىم"
أما يف األحواؿ العادية اليت ليس فيها فتنة عامة  ،فاألصل فيها أف ا١تسلم الذي يستطيع ا٠تُلطة فيُخالط الناس ،
ويصرب على أذاىم  ،ويوصل إليهم النفع الديٍت والدنيوي ىو خَت من الذي ال ٮتالطهم وال يصرب على أذاىم  ،بل
يعتزؿ شرورىم  ،ويتفرد بنفسو .

ا١تطلب الثاين" :املك عليك لسانك".
قولو صلى ا﵁ عليو وسلم:
"أملك عليك لسانك":
(وأملك) بقطع ا٢تمزة وكسر الالـ (عليك لسانك) أي احفظو وصنو وال ٕتره إال فيما لك ال عليك  ،أو امسكو عما
ال يعنيك .قاؿ الز٥تشري :من اجملاز اخزف لسانك وسرؾ .وخصو ألف األعضاء تبع لو ،فإف استقاـ استقامت وإف اعوج
اعوجت.ٜٚ

( ) 74ينظر :تفسير القرآف العظيم البن كثير (.)133 / 3
 75الكهف .61
 76المرجع السابق )133 /3( :
77
78

التمهيد )442/17( :

بتصرؼ :تفسير القرطبي ،للقرطبي ()361\13

- 79مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير (مختصر فيض القدير شرح الجامع الصغير ِ
لإلماـ عبد الرؤوؼ المناوي) ،لػ :محمد بن ناصر الدين األلباني ،إعداد وترتيب  :أبو
أحمد معتز أحمد عبد الفتاح( ،ت :ط).

قاؿ يف مرقاة ا١تفاتيح" :أملك عليك لسانك بفتح ا٢تمزة وكسر الالـ أي احفظ لسانك عما ليس فيو خَت ،واألظهر
ٓٛ
أف معناه أمسك لسانك حافظا عليك أمورؾ مراعيا ألحوالك ففيو نوع من التضمُت".
قاؿ ا١تناوي( :أملك عليك لسانك  :أي احفظو وصنو لعظم خطره وكثرة ضرره .وقاؿ ذو النوف رضي اللّو عنو :أصوـ
الناس لنفسو أملكهم للسانو .وقاؿ ابن مسعود أو عمر :ما على األرض أحوج إىل طوؿ سجن من اللساف .قاؿ حجة
اإلسالـ رضي اللّو عنو :معٌت حفظ اللساف من الكذب فال ينطق بو يف جد وال ىزؿ ألنو إف نطق بو ىزؿ تداعى إىل
اٞتد وا٠تلف بالوعد بل ينبغي أف يكوف إحسانك فعالً بال قوؿ  ،والغيبة فإهنا أشد من ثالثُت زنية وا١تراد اٞتداؿ

وا١تنافسة وتزكية النفس واللعن والدعاء على ا٠تلق وا١تزاح والسخرية واالستهزاء با٠تلق و٨تو ذلك انتهى .قاؿ بعض
اٟتكماء :ال شيء أحق بالسجن من اللساف وقد جعلو خلف الشفتُت واألسناف ومع ذلك يكثر القوؿ ويفتح
األبوابٔ.ٛ
فأملك لسانك بأف ال ٖتركو يف معصية بل وال يف فيما ال يعنيك فإف أعظم ما تطلب استقامتو هبذا القلب اللساف فإنو

الًتٚتاف وقد سبق أف اللساف فاكهة اإلنساف وإذا تعود اللساف صعب عليو الصرب عنها فبعد عليو النجاة منها و٢تذا ٕتد
الرجل يقوـ الليل ويصوـ النهار ويتورع عن استناده إىل وسادة حرير أو قعوده عليو يف ٨تو وليمة ٟتظة واحدة ولسانو
يفري يف األعراض غيبة و٪تيمة وتنقيصاً وإزراءاً ويرمي األفاضل باٞتهل ويتفكو بأعراضهم ويقوؿ على ما ال يعلم وكثَتاً ٦تن
ٕٛ

٧تده يتورع عن دقائق اٟتراـ كقطرة ٜتر ورأس إبرة من ٧تاسة.
وقاؿ الشيخ عبد ا﵀سن العباد يف شرحو لسنن أيب داود" :قولو( :واملك عليك لسانك) يعٍت :ال تتكلم ٔتا ال ينبغي ،فال
تكوف سبباً يف الفتنة ال بقوؿ وال بعمل" .ا.ىػ
وا١تسلم اٟتق ىو الذي ٭تذر كل اٟتذر من لسانو ؛ ألنو سوؼ ٭تاسب على كل كلمة بل كل لفظ ينطق بو لسانو قاؿ
تعاىل( :ما يػ ْل ِف ُ ِ ٍ ِ ِ ِ
يب َعتِيد)ٖ،ٛوسئل النيب صلى ا﵁ عليو وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار؟
َ َ
ظ م ْن قَػ ْوؿ إال لَ َديْو َرق ٌ
ٗٛ
فقاؿ" :الفم و الفرج".
وسأؿ معاذ النيب صلى ا﵁ عليو وسلم عن العمل الذي يدخلو اٞتنة ويباعده من النار فأخربه النيب صلى ا﵁ عليو وسلم
برأسو وعموده وذروة سنامو ،مث قاؿ" :أال أخربؾ ٔتِِ ِ
الؾ ذلك كلو؟" قاؿ :بلى يا رسوؿ ا﵁! فأخذ بلساف نفسو مث قاؿ:
ب الناس على ِ
وجوى ِهم –
ك أ يم َ
عليك ىذا" .فقاؿ :وإنا ١تؤاخذوف ٔتا نتكلم بو؟ فقاؿ":ثَ ِكلَْت َ
" ُكف َ
ك يا معاذ؛ وىل يَ ُك ي َ
٘ٛ
أو على م ِ
حصائد ألسنتِهم".
ناخ ِرِىم– إال
ُ
َ
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آدـ فإف أعضاءه تُ َكفر اللسا َف؛ تقوؿِ :
اتق ا﵁َ فينا؛
ابن َ
ويف مسند اإلماـ أٛتد عن أيب سعيد ا٠تدري قاؿ" :إذا أصبح ُ
َ ُ
ٛٙ
فإنك ِإف استقمت استقمناِ ،
اعوججت اعوججنا".
وإف
َ
َ
َ
وعن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم قاؿ:
"ال يستقيم إٯتا ُف ٍ
يستقيم لسانُػوُ ،وال
يستقيم قلبُوُ حىت
يستقيم قلبُوُ ،وال
عبد حىت
يأمن ج ُارهُ
يدخل اٞتنػةَ حىت َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ٛٚ
بَوائ َقوُ".
ِ
ض َو ِاف ا﵁ِ َ ،عز َو َجل  ،الَ يػُْل ِقي َ٢تَا
َع ْن أَِيب ُىَريْػَرَة َ ،ع ِن النِيب صلى ا﵁ عليو وسلم  ،قَ َ
اؿ":إِف الْ َعْب َد لَيَتَ َكل ُم بِالْ َكل َم ِة ِم ْن ِر ْ
ٛٛ
باالً  ،يػرفَػعو ا﵁ ِهبا درج ٍ
ات  ،وإِف الْعب َد لَيتَ َكلم بِالْ َكلِم ِة ِمن سخ ِط ِ
ا﵁  ،الَ يػُْل ِقي َ٢تَا بَاالً  ،يػَ ْه ِوي ِهبَا ِيف َج َهن َم".
َ ْ ََ
َ َْ ُ ُ ُ َ َ َ َ
َ َْ َ ُ
ِ
ِ ِ
س فِينَا يَا َر ُس َ
وع ْن أَِيب ُىَريْػَرَة َ ،ع ِن النِيب صلى ا﵁ عليو وسلم  ،قَ َ
وؿ ا﵁ِ َم ْن الَ
َ
س ؟ قَالُوا  :الْ ُم ْفل ُ
اؿَ :ى ْل تَ ْد ُرو َف َمن الْ ُم ْفل ُ
ِ
اؿ  ":إِف الْم ْفلِس ِمن أُم ِيت من يأِْيت يػوـ الْ ِقيام ِة بِصي ٍاـ و ٍ ٍ
ِ
ض َى َذا ،
اع  ،قَ َ
د ْرَى َم لَوُ َوالَ َمتَ َ
صالَة َوَزَكاة َ ،ويَأِْيت قَ ْد َشتَ َم ع ْر َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ
ُ َ ْ
ص ى َذا ِمن حسنَاتِِو  ،وى َذا ِمن حسنَاتِِو  ،فَِإ ْف فَنِيت حسنَاتُو قَػبل أَ ْف يػ ْق ِ
ض َي
ؼ َى َذا َ ،وأَ َك َل َم َ
َوقَ َذ َ
َ ْ َ َ ُ َْ َ
ََ ْ َ َ
اؿ َى َذا  ،فَػيُػ ْق َع ُد فَػيَػ ْقتَ ي َ ْ َ َ
ٜٛ
ِ ِ
ت َعلَْي ِو ُ ،مث طُر َِح ِيف النا ِر".
َما َعلَْي ِو ِم َن ْ
اى ْم فَطُِر َح ْ
ا٠تَطَايَا  ،أُخ َذ م ْن َخطَايَ ُ
وذكر اإلماـ مالك يف ا١توطأ  [ :عن عمر بن ا٠تطاب رضي ا﵁ تعاىل عنو وأرضاه ،أنو دخل على أيب بكر الصديق وىو
٬تبذ لسانو -أي٬ :تره بشدة -فقاؿ لو عمر  :مو! غفر ا﵁ لك ،فقاؿ أبو بكر  :إف ىذا أوردين ا١تواردٓ.] ٜ
وقاؿ رجل :رأيت ابن عباس آخذاً بثمرة لسانو -يعٍت٦ :تسكاً بو -وىو يقوؿ :و٭تك قل خَتاً تغنم ،واسكت عن شر
تسلم ،قاؿ :فقاؿ لو رجل :يا بن عباس ! ما يل أراؾ آخذاً بثمرة لسانك تقوؿ :كذا وكذا؟! قاؿ ابن عباس  :بلغٍت أف
العبد يوـ القيامة ليس ىو على شيء أحنق منو على لسانو " ٜٔ.يعٍت :ال يغضب على شيء من جوارحو أشد من
غضبو على لسانو.

وقاؿ النووي يف األذكار ٕ :ٜبلغنا أف قس بن ساعدة ،و أكثم بن صيفي اجتمعا فقاؿ أحد٫تا لصاحبو :كم وجدت يف
ابن آدـ من العيوب؟! فقاؿ :ىي أكثر من أف ٖتصى ،والذي أحصيتوٙ :تانية آالؼ عيب ،فوجدت خصلةً إف
استعملتها سًتت العيوب كلها ،قاؿ ما ىي؟ قاؿ :حفظ اللساف.

وقاؿ إبراىيم التيمي  :أخربين من صحب الربيع بن خثيم عشرين عاماً ما ٝتع منو كلم ًة تعاب ،ا﵁ ا١تستعاف! عشرين
عاماً ما ٝتع منو كلم ًة تعابٖ ،ٜواألثر ذكره ابن سعد يف الطبقات .
وقاؿ بعض السلف  :تعلمت الصمت ْتصاة جعلتها يف فمي ثالثُت سنة كنت إذا ٫تمت بالكلمة تلجلج هبا لساين
علي
فيسكت  ،وقاؿ بعضهم  :جعلت على نفسي بكل كلمة أتكلم هبا فيما ال يعنيٍت صالة ركعتُت فسهل ّ
ذلك ّ
86
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فجعلت على نفسي بكل كلمة صوـ يوـ فسهل علي فلم ِ
أنتو حىت جعلت على نفسي بكل كلمة أف أتصدؽ بدرىم
ّ ّ
فصعب ذلك فانتهيت .
قاؿ أحدىم :
قالوا سكت وقد خوصمت قلت ٢تم * * * إف اٞتواب لباب الشر مفتاح
الصمت عن جاىل أو أٛتق شرؼ* * * أيضاً وفيو لصوف العرض إصالح
أما ترى األسد ٗتشى وىي صامتة * * * والكلب ُٮتسأ لعمري وىو نباح

وعن ابن مسعود وسلماف الفارسي ،قاال :أكثر النّاس وقوفاً يوـ القيامة أكثرىم خوضاً يف الباطل.
إف السكوت سالمةٌ ولرٔتا  ...زرع الكالـ عداوًة ِ
وضراراً.
سكوتك مرًة  ...فلتندمن على الكالـ ِمرارا
مت على
َ
فإف ند َ
قاؿ عيسى عليو السالـ العبادة عشرة أجزاء تسعة منها يف الصمت وجزء يف الفرار من الناس  ،وقيل للقماف عليو السالـ
 :اذبح ىذه الشاة وأطعمنا أطيب ما فيها فجاء بقلبها ولساهنا مث قيل لو اذبح شاة وأطعمنا أخبث ما فيها فجاء بقلبها
ولساهنا فسئل عن ذلك فقاؿ ليس يف اٞتسد مضغتاف أخبث منهما إذا خبثا وال أطيب منهما إذا طابا ٗ.ٜ

قاؿ الشاعر:
احفظ لسانك أيها اإلنساف * * * ال يلدغنك إنو ثعباف
كم يف ا١تقابر من قتيل لسانو * * * كانت هتاب لقائو الشجعاف
ويف حديث أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو عن رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم قاؿ" :من كاف يؤمن با﵁ واليوـ اآلخر فليقل
ٜ٘

خَتا أو ليصمت".
وروى الطرباين من حديث أسود بن أصرـ ا﵀اريب قاؿ" :قلت يا رسوؿ ا﵁ أوصٍت  ،قاؿ ىل ٘تلك لسانك ؟ قلت ما
أملك إذا ل أملك لساين  ،قاؿ فهل ٘تلك يدؾ ؟ قلت ما أملك إذا ل أملك يدي  ،قاؿ فال تقل بلسانك إال معروفا ،
وال تبسط يدؾ إال إىل خَت".ٜٙ

ويف ا١تسند عن عبد ا﵁ بن عمرو مرفوعاً" :من صمت ٧تا". ٜٚ
وقاؿ صلى ا﵁ عليو وسلم" :كالـ ابن آدـ عليو ال لو إال األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر وذكر ا﵁ عز وجل". ٜٛ
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إذا علمت ما ذكرنا  ،وفهمت مضموف ما حررنا  ،تيقنت عظم شأف اللساف  .وما يعود بو على اإلنساف  .وأنو من
ٜٜ
الفنت اليت ابتلى ا﵁ هبا عباده فمن أحسن فلو ومن أساء فعليو .

المطلب الثالث" :خذ ما تعرؼ ودع ما تنكر ،ودع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك":
(وخذ ما تعرؼ ) قاؿ ا١تناوي :من أمر الدين  :أي الزـ فعل ما تعرؼ كونو حقاً من أحوالك اليت تنتفع هبا دنيا وأخرى
(ودع) اترؾ ( ما تنكر ) من أمر الناس ا١تخالف للشرع وانظر إىل تدبَت ا﵁ فيهم بقلبك فإنو قسم بينهم أخالقهم كما

قسم بينهم أرزاقهم ولو شاء ٞتمعهم على خلق واحد فال تغفل عن النظر إىل تدبَته تعاىل فيهم فإذا رأيت معصية فاٛتد
ا﵁ إذ صرفها عنك يف وقتك وتلطف يف األمر والنهي يف رفق وصرب وسكينة فإف قبل منك فاٛتد ا﵁ وإال فاستغفره
ٓٓٔ
لتفريطك.
(وعليك بخاصة أمر نفسك ) أي استعملها يف ا١تشروع وكفها عن ا١تنهي والزـ أمر نفسك والزـ دينك واترؾ الناس وال
تتبعهم.

ٔٓٔ

وقيل :اجتهد يف خالصك ،وال هتلك مع من ىلك ،كما جاء عن بعض أىل العلم أنو قاؿ :ال يغًت اإلنساف بطريق
الشر ولو كثر السالكوف ٢تا ،وال يزىد عن طريق ا٠تَت وإف قل السالكوف ٢تا ،فليس العجب ٦تن ىلك كيف ىلك وإ٪تا
ٕٓٔ
العجب ٦تن ٧تا كيف ٧تا ،ألف ا٢تالكُت كثَتوف.
وا١تراد ٓتاصة أمرؾ :حادثة الوقت اليت ٗتص ا١ترء وصغرت الستصغارىا يف جنب ٚتيع اٟتوادث العظاـ من البعث
واٟتساب وغَت ذلك.
( ودع عنك أمر العامة ) أي اتركو ،والعامة :كافة الناس فليس ا١تراد العواـ فقط ،وا١تعٌت :إذا غلب على ظنك أف ا١تنكر
ال يزوؿ بإنكارؾ لغلبة االبتالء لعمومو أو تسلط فاعلو وٖتَته أو خفت على نفسك أو ٤تًتـ غَتؾ ٤تذورا بسبب اإلنكار
فأنت يف سعة من تركو واإلنكار بالقلب مع اال٧تماع وىذا رخصة يف ترؾ األمر با١تعروؼ إذا كثر األشرار وضعف
ٖٓٔ

األخيار.
ويكوف الًتؾ حيث ال ٬تدي وال يفيد العمل معهم شيئاً ،أما إذا كاف مفيداً ،وينتفع الناس بالنصح واألمر والنهي فال
يعدؿ عنو.

ٗٓٔ

- 99غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب  ،للسفاريني.
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وىذه اٞتملة تدفع احتماؿ التجوز بأف ا١تراد غَت العزلة واال٧تماع .
إف األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر فرض كفاية إذا قاـ بو بعض الناس سقط اٟترج عن الباقُت وإذا تركو اٞتميع أمث كل
من ٘تكن منو بال عذر وال خوؼ مث أنو قد يتعُت كما إذا كاف يف موضع ال يعلم بو إال ىو أوال يتمكن من إزالتو إال ىو
٘ٓٔ

وكمن يرى زوجتو أو ولده أو غالمو على منكر أو تقصَت يف ا١تعروؼ.
وال يسقط األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر إال في أحواؿ:
-2

أف ال يقبل القوؿ وال ينتفع بو.

عن أمية الشعباين قاؿ سألت أبا ثعلبة ا٠تشٍت فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقوؿ يف ىذه اآلية (عليكم أنفسكم) ٔٓٙقاؿ
أما وا﵁ لقد سألت عنها خبَتا سألت عنها رسوؿ ا﵁ –صلى ا﵁ عليو وسلم -فقاؿ" :بل ائتمروا با١تعروؼ وتناىوا عن
ا١تنكر حىت إذا رأيت شحا مطاعا ٔٓٚوىوى متبعاً ودنيا مؤثرة ٔٓٛوإعجاب كل ذي رأى برأيو فعليك – يعٌت بنفسك –
ودع عنك العواـ فإف من ورائكم أياـ الصرب ،الصرب فيو مثل قبض على اٞتمر للعامل فيهم مثل أجر ٜتسُت رجال يعملوف
مثل عملو".

ٜٔٓ

وزادين غَته قاؿ يا رسوؿ ا﵁ أجر ٜتسُت منهم قاؿ « أجر ٜتسُت منكم ».
وقد روي عن طائفة من الصحابة يف قولو تعاىل" :عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم" ،قالوا ل يأت
تأويلها بعد إ٪تا تأويلها يف آخر الزماف ،وعن ابن مسعود قاؿ :إذا اختلفت القلوب واألىواء وألبستم شيعا وذاؽ بعضكم
بأس بعض فيأمر اإلنساف حينئذ نفسو فهو حينئذ تأويل ىذه اآلية ،وعن ابن عمر قاؿ ىذه اآلية ألقواـ ٬تيئوف من بعدنا
إف قالوا ل يقبل منهم.
وعن مكحوؿ قاؿ :ل يأت تأويلها بعد ،إذا ىاب الواعظ وأنكر ا١توعوظ فعليك حينئذ بنفسك ال يضرؾ من ضل إذا
اىتديت .وعن اٟتسن أنو كاف إذا تال ىذه اآلية قاؿ :يا ٢تا من ثقة ما أوثقها ومن سعة ما أوسعها! .وىذا كلو قد
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٭تمل على أف من عجز عن األمر با١تعروؼ أو خاؼ الضرر سقط عنو وكالـ ابن عمر يدؿ على أف من علم أنو ال يقبل
منو ل ٬تب عليو كما حكي رواية عن أٛتد وكذا قاؿ األوزاعي :أأمر من ترى أف يقبل منكٓٔٔ.
فأنو قد يفهم اإلنساف من اآلية أنو إذا اىتدى ال يضره ضالؿ غَته إذا ضل ،وأف األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر
ليس بالواجب ،ولكن حديث أيب بكر رضي ا﵁ عنو بُت اٟتق حيث قاؿ :إنكم تقرءوف ىذه اآلية وتضعوهنا يف غَت
موضعها ،..مث بُت أف ا١تقصود من ذلك بعد أف يأمر اإلنساف وينهى ،وليس معٌت ذلك أنو يًتؾ األمر والنهي ،ولكنو إذا
أدى ما عليو فعند ذلك ال يضره ضالؿ من ضل إذا اىتدى .أما أف يًتؾ األمر والنهي ويكفيو أف يكوف قد اىتدى،
ٔٔٔ

فهذا ليس بصحيح.
وبعض العلماء ل ير ىذا الشرط –عدـ قبوؿ القوؿ:-
قاؿ بعض العلماء :وال يسقط عن ا١تكلف األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر لكونو ال يفيد يف ظنو بل ٬تب عليو فعلو
ٕٔٔ
فإف الذكرى تنفع ا١تؤمنُت  .وأف الذي عليو األمر والنهي ال القبوؿ .
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خوؼ الضرر على النفس أو الماؿ أو على أحد من المسلمين.

قاؿ الفضيل بن عياض وغَته :ومع ىذا مىت خاؼ على نفسو السيف أو السوط أو اٟتبس أو القيد أو النفي أو

أخذ ا١تاؿ أو ٨تو ذلك من األذى سقط أمرىم وهنيهم ،وقد نص األئمة على ذلك منهم مالك وأٛتد وإسحاؽ
وغَتىم ،قاؿ أٛتد :ال يتعرض إىل السلطاف فإف سيفو مسلوؿ.
وقاؿ ابن شربمة :األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر كاٞتهاد ٬تب على الواحد أف يصابر فيو االثنُت و٭ترـ عليو
الفرار منهما وال ٬تب عليو مصابرة أكثر من ذلك ،فإف خاؼ السب أو ٝتاع الكالـ السيء ل يسقط عنو اإلنكار
ٖٔٔ

بذلك نص عليو اإلماـ أٛتد وإف احتمل األذى وقوي عليو فهو أفضل نص عليو أٛتد أيضاً.
ِ
االستحباب ،كما أف الصرب على األذى من األمر والنهي أفضل:
فيكوف األمر على
فقد جاء من حديث أيب سعيد قوؿ النيب صلى ا﵁ عليو وآلو وسلم قاؿ" :أفضل اٞتهاد كلمة عدؿ عند سلطاف

جائر"ٗٔٔ .
قاؿ ا٠تطايب :وإ٪تا صار ذلك أفضل اٞتهاد ألف من جاىد العدو كاف مًتددا بُت الرجاء وا٠توؼ ال يدري ىل يغلب أو
يغلب ،وصاحب السلطاف مقهور يف يده فهو إذا قاؿ اٟتق وأمره با١تعروؼ فقد تعرض للتلف وأىدؼ نفسو للهالؾ
فصار ذلك أفضل أنواع اٞتهاد من أجل غلبة ا٠توؼ
وقاؿ ا١تظهر وإ٪تا كاف أفضل ألف ظلم السلطاف يسري يف ٚتيع من ٖتت سياستو وىو جم غفَت فإذا هناه عن الظلم فقد
٘ٔٔ
أوصل النفع إىل خلق كثَت ٓتالؼ قتل كافر انتهى.
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وا٢تيبة قد تكوف ٓتوؼ تلف النفس وا١تاؿ ،فاألمر للعزٯتة ال للوجوب ،فإف اإلٚتاع على أف األمر با١تعروؼ يسقط يف
ٔٔٙ
ىذه اٟتالة بل ٬توز إجراء كلمة الكفر على اللساف لقولو تعاىل إال من أكره وقلبو مطمئن باإلٯتاف.
ٗ-

أف يترتب على األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر حصوؿ مفسدة أعظم من ذلك المنكر ،فإنو
حينئذ يًتؾ األمر والنهي .وىذه قاعدة عامة يف الشريعة يقوؿ فيها شيخ اإلسالـ:

" وٚتاع ذلك داخل يف " القاعدة العامة "  :فيما إذا تعارضت ا١تصاحل وا١تفاسد واٟتسنات والسيئات أو تزاٛتت ؛
فإنو ٬تب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدٛتت ا١تصاحل وا١تفاسد وتعارضت ا١تصاحل وا١تفاسد  .فإف األمر والنهي وإف كاف
متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر يف ا١تعارض لو فإف كاف الذي يفوت من ا١تصاحل أو ٭تصل من ا١تفاسد
أكثر ل يكن مأمورا بو ؛ بل يكوف ٤ترما إذا كانت مفسدتو أكثر من مصلحتو ؛ لكن اعتبار مقادير ا١تصاحل وا١تفاسد ىو
ٔتيزاف الشريعة فمىت قدر اإلنساف على اتباع النصوص ل يعدؿ عنها وإال اجتهد برأيو ١تعرفة األشباه والنظائر وقل إف تعوز
النصوص من يكوف خبَتا هبا وبداللتها على األحكاـ  .وعلى ىذا إذا كاف الشخص أو الطائفة جامعُت بُت معروؼ
ومنكر ْتيث ال يفرقوف بينهما ؛ بل إما أف يفعلو٫تا ٚتيعا ؛ أو يًتكوىا ٚتيعا  :ل ٬تز أف يؤمروا ٔتعروؼ وال أف ينهوا من
منكر ؛ ينظر :فإف كاف ا١تعروؼ أكثر أمر بو ؛ وإف استلزـ ما ىو دونو من ا١تنكر  .ول ينو عن منكر يستلزـ تفويت
معروؼ أعظم منو ؛ بل يكوف النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل ا﵁ والسعي يف زواؿ طاعتو وطاعة رسولو وزواؿ
فعل اٟتسنات وإف كاف ا١تنكر أغلب هنى عنو ؛ وإف استلزـ فوات ما ىو دونو من ا١تعروؼ  .ويكوف األمر بذلك
ا١تعروؼ ا١تستلزـ للمنكر الزائد عليو أمرا ٔتنكر وسعيا يف معصية ا﵁ ورسولو  .وإف تكافأ ا١تعروؼ وا١تنكر ا١تتالزماف ل
يؤمر هبما ول ينو عنهما  .فتارة يصلح األمر ؛ وتارة يصلح النهي ؛ وتارة ال يصلح ال أمر وال هني حيث كاف ا١تعروؼ
ٔٔٚ
وا١تنكر متالزمُت ؛ وذلك يف األمور ا١تعينة الواقعة".
ويدؿ على ىذه القاعدة أدلة من السنة ،كًتؾ النيب صلى ا﵁ عليو وسلم لعبد ا﵁ بن أيب ا١تنافق ،لتوقعو حصوؿ ضرر
ٔٔٛ
أكرب على اإلسالـ من بقائو ،كما ترؾ تغيَت البيت وجعلو على قواعد إبراىيم عليو السالـ ،وغَتىا.

و ال يشًتط أف يكوف اآلمر ا١تعروؼ فاعالً لو ،وال الناىي عن ا١تنكر سليماً منو ،بل ٬تب األمر با١تعروؼ ١تن قدر
عليو ول ٮتف على نفس و منو ضررا ولو كاف اآلمر متلبسا با١تعصية ،ألنو يف اٞتملة يؤجر على األمر با١تعروؼ وال سيما
ٜٔٔ
إف كاف مطاعا ،وأما إٙتو ا٠تاص بو فقد يغفره ا﵁ لو وقد يؤاخذه بو.
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ٕٓٔ

وبعض العلماء ع ّده شرطاً.
ويبقى اإلنكار للمنكر بالقلب واجباً متحتماً ال يسقط ْتاؿ ،فإنو ال يقدر أحد على أف ٭توؿ بينهم وبينو ،وليس بعده
من اإلٯتاف حبة خردؿ.
وٝتع ابن مسعود رجال يقوؿ ىلك من ل يأمر با١تعروؼ ول ينو عن ا١تنكر فقاؿ ابن مسعود" :ىلك من ل يعرؼ بقلبو
ا١تعروؼ وا١تنكر" ،يشَت إىل أف معرفة ا١تعروؼ وا١تنكر بالقلب فرض ال يسقط عن أحد فمن ل يعرفو ىلك وأما اإلنكار
ٕٔٔ
باللساف واليد فإ٪تا ٬تب ْتسب الطاقة.
وعن النيب –صلى ا﵁ عليو وسلم -قاؿ" :إذا عملت ا٠تطيئة يف األرض كاف من شهدىا فكرىها" .وقاؿ مرة:
ٕٕٔ
"أنكرىا" كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كاف كمن شهدىا".
فإذا ترؾ األمر والنهي بدوف ضرورة فإف العقاب يعم:
أخرج أبو داود بسنده فقاؿ :قاؿ أبو بكر-الصديق -بعد أف ٛتد ا﵁ وأثٌت عليو يا أيها الناس إنكم تقرءوف ىذه
اآلية وتضعوهنا على غَت مواضعها (عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم) قاؿ عن خالد وإنا ٝتعنا النيب –
صلى ا﵁ عليو وسلم -يقوؿ « إف الناس إذا رأوا الظال فلم يأخذوا على يديو أوشك أف يعمهم ا﵁ بعقاب » .وقاؿ
عمرو عن ىشيم وإين ٝتعت رسوؿ ا﵁ –صلى ا﵁ عليو وسلم -يقوؿ « ما من قوـ يعمل فيهم با١تعاصي مث يقدروف
ٖٕٔ
على أف يغَتوا مث ال يغَتوا إال يوشك أف يعمهم ا﵁ منو بعقاب ».
وجاء عن النيب –صلى ا﵁ عليو وسلم" :إف ا﵁ ال يعذب العامة بعمل ا٠تاصة حىت يروا ا١تنكر
ٕٗٔ

بُت ظهرانيهم  ،وىم قادروف على أف ينكروه  ،فال ينكروه فإذا فعلوا ذلك  ،عذب ا﵁ العامة وا٠تاصة ".
عن زينب بنت جحش رضي ا﵁ عنها" :أف النيب صلى ا﵁ عليو و سلم دخل عليها فزعا يقوؿ :ال إلو إال ا﵁ ويل للعرب
من شر اقًتب فتح اليوـ من ردـ يأجوج ومأجوج مثل ىذه –وحلق بإصبعو اإلهباـ واليت تليها ،-قالت زينب بنت
ٕ٘ٔ

جحش :فقلت يا رسوؿ ا﵁ أهنلك وفينا الصاٟتوف؟ قاؿ:نعم إذا كثر ا٠تبث".
وعند تكاثر الشر وتطاوؿ ا١تنكر واشتداد يكوف اإلنكار صعباً ،فجعل ا﵁ سبحانو وتعاىل ١تن أنكر يف مثل تلك
األحواؿ األجر العظيم:
فقػػد قػػاؿ –عليػػو الصػػالة والسػػالـ -أنػػو يف آخػػر الزمػػاف أيػػاـ تسػػمى أيػػاـ الصػػرب ،والقػػابض فيهػػا علػػى دينػػو كالقػػابض علػػى
اٞتمر ،وأجر العامل فيها كأجر ٜتسُت رجل ،قالوا :منهم يا رسوؿ ا﵁ أو منا ،قاؿ :منكم.
 123منهم الشيخ ابن عثيمين رحمو اهلل .ينظر مجموع الفتاوى قسم العقيدة.
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ىذه مع كوهنا ٗترب عن واق ٍع ُمّر إال أهنا تشرح صدر ا١تسلم للعمل وا١تدافعة أجػر ٜتسػُت مػن الصػحابة يف آخػر الزمػاف عنػد
ٕٔٙ
فساد الناس ،أجر ٜتسُت من الصحابة ىذا ليس بالسهل وال با٢تُت.
ِ
األزماف
ىذا وللمتمسكُت بسنة الػ *** ٥تتار عند فساد ذي
ِ
إلنساف
عظيم ليس يقدر قدره ***إال الذي أعطاه ل
أجر ٌ
ٌ
فروى أبو داود يف سنن لو *** ورواه أيضاً أٛتد الشيباين
أثراً تضمن أجر ٜتسُت امر ٍئ *** من صحب أٛتد خَتة الرٛتػػن
ومصداؽ لو *** يف مسلم فافهمو فهم ِ
بياف
حسن
ٌ
إسناده ٌ
إف العبادة وقت ىرج ىجرة *** حقاً إيل وذاؾ ذو ِ
برىاف.ٕٔٚ
ّ

واألمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر فريضة ،وىو أمر مقرر ،شعَتة من شعائر الدين ،حىت عده بعضهم من أركاف
اإلسالـ ،وال ٯتكن أف تقوـ أمور ا١تسلمُت إال بو ،كما يعد من أعلى خصاؿ اإلٯتاف ،وبو ٖتصل النجاة من العقوبات
العامة وذلك يف األخذ على يد الظال.
المخرج من ىذه الفتن:

-يكوف ا١تخرج والنجاة من ىذه الفنت يف لزوـ كتاب ا﵁ -عز وجل -يف لزوـ سنة رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم،-

ويف الفقو يف دين ا﵁ -تبارؾ وتعاىل-؛ فإف اإلنساف إ٪تا يؤتى بسبب جهلو وقصور علمو فيضل ،أو أف يؤتى بسبب
غلبة ا٢توى على قلبو فيضل بسبب ذلك.
 ويف الصرب:عن ا١تقداد بن األسود قاؿ :أمي ا﵁ ،لقد ٝتعت رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم يقوؿ" :إف السعيد ١تن جنب الفنت،
إف السعيد ١تن جنب الفنت ،إف السعيد ١تن جنب الفنت ،و١تن ابتلى فصرب فواىا"ٕٔٛ.
قاؿ يف عوف ا١تعبود (:إف السعيد ١تن ) بالالـ ا١تفتوحة للتأكيد يف خرب إف ( جنب ) بضم اٞتيم وتشديد النوف
ا١تكسورة أي بعد والتكرار للمبالغة يف التأكيد وٯتكن أف يكوف التكرار باعتبار أوؿ الفنت وآخرىا ( و١تن ابتلي وصرب )
بفتح الالـ عطف على ١تن جنب ( فواىا ) معناه التلهف والتحسر أي واىاً ١تن باشر الفتنة وسعى فيها وقيل معناه
اإلعجاب واالستطابةٕٜٔ.

 126العبادة في زمن الفتن .عبدا لكريم الخضير.
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ويف كثرة العبادة يف زمن الفنت:ويف حديث معقل بن يسار عن النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -قاؿ" :العبادة يف ا٢ترج كهجرة إيل" ٖٔٓ،وا١تقصود بالعبادة
يف ا٢ترج أي العبادة عند الفنت وكثرة اختالؼ اآلراء واألىواء؛ وسبب كثرة فضل العبادة فيو أف الناس يغفلوف عنها
ويشتغلوف عنها وال يتفرغ ٢تا إال األفراد.
غنم يتبع هبا
وعن أيب سعيد -رضي ا﵁ عنو -أف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -قاؿ( :يوشك أف يكوف خَت ماؿ ا١تسلم ٌ
ٖٔٔ

شعف اٞتباؿ ،ومواقع القطر ،يفر بدينو من الفنت).
و٦تا ينجي من الفنت اٟتذر من األئمة ا١تضلُت ا١تلبسُت على الناس دينهم ،خاصة وأف ىؤالء يرفعوف عقَتهتم عادة يفأوقات الفنت ،فقد جاء يف حديث يزيد بن عمَتة وكاف من أصحاب معاذ بن جبل -رضي ا﵁ عنو -أنو قاؿ" :كاف ال
٬تلس ٣تلساً للذكر -يعٍت معاذ -إال قاؿ حُت ٬تلس" :ا﵁ حكم قسط ،ىلك ا١ترتابوف" فقاؿ معاذ بن جبل يوماً" :إف

من ورائكم فتناً يكثر فيها ا١تاؿ ،ويفتح فيها القرآف حىت يأخذه ا١تؤمن وا١تنافق ،والرجل وا١ترأة ،والعبد واٟتر ،والصغَت
والكبَت ،فيوشك قائل أف يقوؿ :ما للناس ال يتبعوين وقد قرأت القرآف ،وما ىم ٔتتبعي حىت أبتدع ٢تم غَته ،فإياكم وما
ابتدع ،فإف ما ابتدع ضاللة ،وأحذركم زيغة اٟتكيم ،فإف الشيطاف قد يقوؿ كلمة الضاللة على لساف اٟتكيم ،وقد يقوؿ
ا١تنافق كلمة اٟتق" ،قاؿ -يزيد بن عمَتة  :-قلت ١تعاذ :وما يدريٍت -رٛتك ا﵁ -أف اٟتكيم قد يقوؿ كلمة الضاللة،
وأف ا١تنافق يقوؿ كلمة اٟتق؟ قاؿ :بلى ،اجتنب من كالـ اٟتكيم ا١تشتهرات اليت يقاؿ ما ىذه؟ ،وال يثنينك ذلك عنو،
ٕٖٔ ٖٖٔ
فإنو لعلو يراجع ،وتلقى اٟتق إذا ٝتعتو ،فإف على اٟتق نوراً".
قاؿ يف عوف ا١تعبود" :أي فال ٮتفى عليك كلمة اٟتق وإف ٝتعتها من ا١تنافق ١تا عليها من النور والضياء وكذلك
كلمات اٟتكيم الباطلة ال ٗتفى عليك ألف الناس إذا يسمعوهنا ينكروهنا ١تا عليها من ظالـ البدعة والبطالف ويقولوف
إنكارا ما ىذه وتشتهر تلك الكلمات بُت الناس بالبطالف فعليك أف ٕتتنب من كلمات اٟتكيم ا١تنكرة الباطلة ولكن ال
ٖٗٔ
تًتؾ صحبة اٟتكيم فإنو لعلو يرجع عنها".

الخاتمة.
أىم النتائج:
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فهرس المراجع:
ٔ -إرواء الغليل يف ٗتػريج أحاديػث منػار السػبيل ﵀مػد بػن ناصػر الػدين األلبػاين ،ا١تكتػب اإلسػالمي  -الطبعػة األوىل :
ٖٜٜٔىػ .
ٕ -أسد الغابة يف معرفة الصحابة لعز الدين بن األثَت أيب اٟتسن علي بن ٤تمد اٞتزري -بَتوت – دار البشائر.
ٖ -اإلصػػابة يف ٘تيي ػػز الصػػحابة ألٛت ػػد ب ػػن علػػي ب ػػن حج ػػر العسػػقالينٖ ،تقي ػػق :عل ػػي ٤تمػػد البج ػػاوي -ب ػػَتوت -دار
اٞتيل -األوىل ٕٔٗٔ :ىػٜٜٕٔ -ـ.
ٗ -األوسط البن ا١تنذر ،موقع جامع اٟتديث.
٘ -التػػاريخ الكبػػَت ﵀مػػد بػػن إٝتاعيػػل بػػن إب ػراىيم أبػػو عبػػدا﵁ البخػػاري اٞتعفػػي ،دار الفكػػر ٖتقيػػق  :السػػيد ىاشػػم
-ٙ
-ٚ
-ٛ
-ٜ

الندوي.
التلخيص اٟتبَت يف ٗتػريج أحاديػث الرافعػي الكبػَت ألٛتػد بػن حجػر العسػقالين ٖ ،تقيػق :عبػد ا﵁ ىاشػم اليمػاين
ا١تدين -ا١تدينة ا١تنورةٖٔٛٗ -ىػٜٔٙٗ -ـ.
التمهيػػد ١تػػا يف ا١توطػػأ مػػن ا١تعػػاين واألسػػانيد ليوسػػف بػػن عبػػد ا﵁ بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػد الػػرب القػػرطيب ،حققػػو وخرجػػو
أحاديثو ٤ :تمد عبد القادر عطا -بَتوت -دار الكتب العلمية -األوىل ٜٔٗٔ :ىػ.
الثوابت وا١تتغَتات يف مسَتة العمل اإلسالمي ،ٕٔٔ ، ٔٓٗ ،د .صالح الصاوي.
اٞتامع الصحيح أليب اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج النيسابوري -بَتوت -دار اآلفاؽ اٞتديدة.
ٓٔ -اٟتجة يف بياف ا﵀جة وشرح عقيدة أىل السنة أليب القاسػم إٝتاعيػل ابػن ٤تمػد بػن الفضػل التيمػي األصػبهاين،
ٗ٘ٚىػ /سنة الوفاة ٖ٘٘ىػٖ ،تقيق ٤تمد بن ربيع بػن ىػادي عمػَت ا١تػدخلئٜٗٔ ،ى ػ ٜٜٜٔ -مػن دار الرايػة
الرياض.

ٔٔ -الزىد البن ا١تبارؾ ،حبيب الرٛتن األعظمي ،دار الكتب العلمية بَتوت.
ٕٔ -السنة لعمرو بن أيب عاصم الضػحاؾ الشػيباين [ ت ٤ ]ٕٛٚ :تمػد ناصػر الػدين األلبػاين ،ا١تكتػب اإلسػالمي –
بَتوت ،الطبعة  :األوىل .ٔٗٓٓ ،
ٖٔ -السنن الصغرى أليب بكر أٛتد بػن اٟتسػُت بػن علػي البيهقػي ٖ ،تقيػق :د٤.تمػد ضػياء الػرٛتن األعظمػي -مكتبػة
الدار با١تدينة ا١تنورة -األوىلٔٗٔٓ :ىػ.
ٗٔ -السنن الكربى أليب بكر أٛتد بن اٟتسُت بػن علػي البيهقػي ٖ ،تقيػق٤ :تمػد عبػد القػادر عطػا – مكػة ا١تكرمػة –
دار الباز ٔٗٔٗ :ىػٜٜٔٗ-ـ.
٘ٔ-

الطبقات الكربى ﵀مد بن سعد بن منيع البصري -بَتوت -دار صادر.

 -ٔٙالطيوريػػات مػػن انتخػػاب الفقيػػو اإلمػػاـ :أيب طػػاىر أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن أٛتػػد السػػلفي األصػػبهاين مػػن أصػػوؿ كتػػب
الشيخ أيب اٟتسُت ا١تبارؾ بن عبد اٞتبار الصَتيف الطيوري اٟتنبلي.
 -ٔٚاجملموع شرح ا١تهذب أليب زكريا ٤تيي الدين بن شرؼ النووي -بَتوت -دار الفكر -األوىلٔٗٔٚ :ىػ.
 -ٔٛا١تستدرؾ على الصحيحُت أليب عبد ا﵁ اٟتاكم النيسابوريٖ ،تقيػق :مصػطفى عبػد القػادر عطػا – بػَتوت -دار
الكتب العلمية -األوىلٔٗٔٔ :ىػٜٜٔٓ -ـ.
 -ٜٔا١تسند ألٛتد بن حنبل ٖتقيق وٗتػريج  :أٛتػد شػاكر -دار ا١تعػارؼ -الثالثػةٖٜٔٙ :ى ػ مسػند أيب يعلػى ا١توصػلي
لإلمػ ػػاـ أٛتػ ػػد بػ ػػن علػ ػػي بػ ػػن ا١تثػ ػػٌت التميمػ ػػيٖ ،تقيػ ػػق :حسػ ػػُت سػ ػػليم أسػ ػػد – دار ا١تػ ػػأموف لل ػ ػًتاث -األوىل :
ٔٗٓٙىػ.
ٕٓ -ا١تغٍت لعبد ا﵁ بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي -بَتوت -دار الفكر -األوىلٔٗٓ٘ :ىػ.
ٕٔ -ا١تفػػردات يف غريػػب القػػرآف أليب القاسػػم اٟتسػػُت ا١تعػػروؼ بالراغػػب األصػػفهاينٖ ،تقيػػق٤ :تمػػد سػػيد الكػػيالين-
بَتوت -دار ا١تعرفة.

ٕٕ-
ٖٕ -تقريػػب التهػػذيب ألٛتػػد بػػن علػػي بػػن حجػػر العسػػقالين  ،حققػػو وعلػػق عليػػو وصػػححو وأضػػاؼ إليػػو:أبو األشػػباؿ
صغَت أٛتد شاغف الباكستاين ،تقدمي :بكر بن عبد ا﵁ أبو زيد – دار العاصمةٔٗٔٙ -ىػ.
ٕٗ -هتذيب التهذيب لشهاب الدين أٛتد بن علي بن حجر العسقالين-بػَتوت -دار إحيػاء الػًتاث العػريب -الثانيػة:
ٖٔٗٔىػ.
ٕ٘ -هتػػذيب الكمػػاؿ يف أٝتػػاء الرجػػاؿ ٞتمػػاؿ الػػدين يوسػػف ا١تػػزيٖ ،تقيػػق :بشػػار عػواد -بػػَتوت -مؤسسػػة الرسػػالة-
الثانيةٖٔٗٔ :ىػ.
 -ٕٙجامع البياف يف تأويل القرآف ﵀مد بن جرير الطربي – بَتوت -دار الفكرٔٗٓ٘ :ىػ.
 -ٕٚجامع العلوـ واٟتكم شرح ٜتسُت حػديثاً مػن جوامػع الكلػم البػن رجػب اٟتنبلػي – بػَتوت -دار ا١تعرفػة -األوىل
ٔٗٓٛ :ىػ.
 -ٕٛسلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ ٤تمد ناصر الدين األلباين -الرياض -مكتبة ا١تعارؼ – ٘ٔٗٔىػ
 -ٕٜسلسلة األحاديث الضعيفة للشيخ ٤تمد ناصر الدين األلباين -ا١تكتب اإلسالمي.
ٖٓ -سػػنن النسػػائي (اجملت ػ ) ألٛتػػد بػػن شػػعيب النسػػائيٖ ،تقيػػق :عبػػد الفتػػاح أبػػو غػػدة حلػػب مكتػػب ا١تطبوعػػات
اإلسالمية -الثانيةٔٗٓٙ :ىػ.
ٖٔ -شػػرح السػػنة للبغػػوي  ،حققػػو وعلػػق عليػػو وخػػرج أحاديثػػو  :شػػعيب األرنػػاؤوط ،و٤تمػػد زىػػَت الشػػاويش – ا١تكتػػب
اإلسالمي -الثانيةٖٔٗٓ :ىػ.
ٕٖ -شػػرح النػػووي علػػى صػػحيح مسػػلم أليب زكريػػا ٭تػػِت بػػن شػػرؼ النػػووي -بػػَتوت -دار إحيػػاء ال ػًتاث العػػريب-
الثانيةٖٜٕٔ :ىػ.
ٖٖ -علل اٟتديث أليب ٤تمد عبد الرٛتن الرازيٖ ،تقيق٤ :تب الدين ا٠تطيب -بَتوت -دار ا١تعرفةٔٗٓ٘ -ىػ.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ألٛتد الدويش
ٖٗ-
ٖ٘ -فتح الباري شرح صحيح البخاري ألٛتد بن علي بن حجر العسقالين ،رقم كتبها وأبواهبا وأحاديثها٤ :تمػد فػؤاد
عبد الباقي ،حقق أصػلها :عبػدالعزيز بػن بػاز -رٛتػو ا﵁ -بػَتوت – دار الكتػب العلميػة -األوىلٔٗٔٓ :ى ػ-
ٜٜٔٛـ.
٣ -ٖٙتمػػع الزوائػػد ومنبػػع الفوائػػد لنػػور الػػدين علػػي بػػن أيب بكػػر ا٢تيثمػػي -القػػاىرة -دار الريػػاف لل ػًتاث ،بػػَتوت -دار
الكتاب العريبٔٗٓٚ -ىػ.
٣ -ٖٚتمػػع الزوائػػد ومنبػػع الفوائػػد لنػػور الػػدين علػػي بػػن أيب بكػػر ا٢تيثمػػي -القػػاىرة -دار الريػػاف لل ػًتاث ،بػػَتوت -دار
الكتاب العريبٔٗٓٚ -ىػ.
٣ -ٖٛتمػػوع فتػػاوى شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػةٚ ،تػػع وترتيػػب  :عبػػد الػػرٛتن بػػن ٤تمػػد بػػن قاسػػم العاصػػمي النجػػدي
اٟتنبلي.
٤ -ٖٜتاسن التأويل ٞتماؿ الدين القاٝتي.
ٓٗ -مساوئ األخالؽ للخرائطي .موقع جامع اٟتديث.
ٔٗ -مسػند أيب داود الطيالسػي لسػليماف بػن داود بػن اٞتػارود الفارسػي البصػري الشػهَت بػأيب داود الطيالسػي -بػػَتوت
– دار ا١تعرفة.
ٕٗ -مسند إسػحاؽ بػن راىويػو إلسػحاؽ بػن إبػراىيم بػن ٥تلػد بػن رىوايػو اٟتنظلػيٖ ،تقيػق :عبػد الغفػور بػن عبػد اٟتػق
البلوشي -ا١تدينة ا١تنورة -مكتبة اإلٯتافٖٔٗٔ -ىػٜٜٔٔ -ـ.
ٖٗ -مسػػند اإلمػػاـ أٛتػػد حنبػػل ا١تشػػرؼ علػػى التحقيػػق :شػػعيب األرنػػؤوط – مؤسسػػة الرسػػالة – األوىلٕٔٗٔ :ى ػ -
ٕٔٓٓـ.
ٗٗ -مسػػند الشػػاميُت أليب القاسػػم سػػليماف بػػن أٛتػػد بػػن أيػػوب اللخمػػي الطػرباين ،حققػػو وخػػرج أحاديثػػو ٤ :تمػػد عبػػد
اجمليد السلفي -مؤسسة الرسالة -األوىل ٔٗٓ٘ :ىػ.
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