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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

فضَّل ىذه األمَة على سائِر األمم، وأنزؿ إليها خَّب الكتب، وأرسَل إليها خَّب الرسل، والصالُة  ا٢بمُد  الذي    
والسَّالـُ على النيب األمْب، الذي ما ترؾ خّباً إال ودؿ أمتو عليو، وما ترؾ شراً إال وحذَّر أمَّتو منو؛ صلى ا عليو 

 وعلى آلِو وصحِبو وسلََّم تسليماً كثّباً.
 : دأما بع
ٗبا ٰبدث وما سيحدث من تغّبات على  - -فإف ا٤بتأمل ألحواؿ الزماف يقف عيانا على خرب رسوؿ ا       

كافة األصعدة وآّاالت الشرعية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية والكونية وغّبىا، وألف أجل ما ٰبفظ وأٜبن ما 
الدنيا واآلخرة، جاءت النصوص الشرعية لتبْب خطر الفًب وموقف يعتُب بو دين العبد الذي بو ٪باتو وفالحو يف 

ا٤بسلم منها ، ألنو إذا مل يرع حا٥با ، ومل ينظر إىل نتائجها ، ويبْب لو ا٤بوقف الشرعي يف التعامل معها، أضحى 
د الفًب من فًب خاصة صغّبة تستهدؼ األفرا ٙبولتدينو عرضة لألخطار ، وصار ضحية للشبهات والشهوات، و 

و دوف هتيئة وا٢باؿ كذلك أف يَبؾ أتباع -  -رسوؿ ا ل ما كافّبة تستهدؼ آّتمعات ، و إىل عامة كب
، ليسّبوا على نور وبصّبة تقيهم الضالؿ والزيغ واالضطراب والشك،   ، وكيف يتعاملوف سيستقبلوفنفوسهم ٤با 

٣بائضوف ٱبوضوف ، فتأيت أعما٥بم وأقوا٥بم قطوف، ويفقهوف والناس ٯبهلوف، وٲبسكوف وااستفيصمدوف والناس ي
عن ربو ال عن عقل قاصر ، أو ىوى متبع ، أو جهل يودي  --مبنية على العلم الذي تلقاه رسوؿ ا 

 بصاحبو.
ولذا حرص سلف األمة على ٝبع أحاديث الفًب واستشراحها والتفقو فيها، وأفردوا ٥با أبوابا خاصة يف        

أوائل األبواب الٍب أفردت بالتصنيف عند ادثْب "باب الفًب" الذي صنف فيو نعيم بن ٞبّاد كتبهم ، بل إفَّ من 
( كتابا قد طبع ، ) مث سار على آثارىم ا٤بوفقوف من أشياعهم واقفْب مع ا٢بجة واالستدالؿ ٕٕٛا٣بزاعي )ت

ا بدا ٥بم الدليل بأخذتو يسّبوف مع ا٢بق أين سارت ركائبو ، ويستقلوف مع الصواب حيث استقلت مضاربو، إذ
إىل أمر انتدبوا إليو، وال يسألونو عما قاؿ برىانا ،  --طاروا إليو زرافات ووحدانا، وإذا دعاىم الرسوؿ 

ونصوصو أجل يف صدورىم وأعظم يف نفوسهم من أف يقدموا عليها قوؿ أحد من الناس أو يعارضوىا برأي أو 
 .(iٔ)قياس(

ٕباجة لتأمل اآليات واألحاديث الواردة يف الفًب، وأخذ العرب  -زماف الفًِب بألواهنا  -و٫بن يف ىذا الزماف      
على  --والعظات واألحكاـ ، وا٣بروج بفقو ما ينبغي عملو ِعنَد الفًب يف ضوء كتاب ا وصحيح سنة رسولو 

ا٢بديث الذي يرويو  فهم السلف الصاحل ، ومن األحاديث الٍب حوت قواعد مهمة يف موقف ا٤بسلم من الفتنة

                                                 

 ( ٚ_ٙإعالـ ا٤بوقعْب)  (ٔ)
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فيو " الـز بيتك ، وأملك  الذي قاؿ لو الرسوؿ  -رضي ا عنو–الصحايب ا١بليل عبُد اِ بُن عمرِو بن العاص
 عليك لسانك ودع عنك ...." 

 ويف ضوء ما تقدـ أحببت أف أضرب بسهمي يف ىذا ا٤بوضوع باإلضافة إىل ما يأيت:  
 األزمنة إىل طرح موضوع الفًب وبياف سبل النجاة منها./ حاجة الناس ا٤باسة يف مثل ىذه ٔ
 / اضطراب مواقف الناس عند الفًب لقلة علمهم وجهلهم.ٕ
 / التجرؤ على الثوابت وا٤بسلمات وا٣بوض يف دين ا بغّب علم ومن أناس غّب مؤىلْب.ٖ
 عنها./ خوض كثّب من الناس يف أمور عظاـ ىي مزلة أفهاـ، ينبغي للمسلم اإلمساؾ ٗ
 رواية ودراية . --/ خدمة أحاديث رسوؿ ا ٘
/ اشتماؿ حديث )عبد ا بن عمرو( على  توجيهات وقواعد جامعة مهمة ال يستغِب عنها مسلم عند وقوع ٙ

 الفًب.
 .اثها/ بياف موقف أىل السنة وا١بماعة من الفًب وأحاديثها وأحدٚ  

اصرة وا٢بية يف ساحة اليـو ، لتدؿ ا٤بسلم على ا٥بدى، وتزوده با٣بّب /  ا٢باجة ا٤باسة ٤بثل ىذه ا٤بوضوعات ا٤بعٛ 
  والتقى، وتنّب لو الطريق، وتُنجيو من كل مزلق عميق .

  :موضوعات البحث 
 قسمت البحث إىل مقدمة ، وٛبهيد ، وثالثة مباحث ، وخاٛبة .

 ا٤بقدمة : وضمنتها : أٮبية البحث ، وخطة البحث .
 التمهيد:  وفيو  تعريف الفًب . 

 ا٤ببحث األوؿ: أقساـ الفًب.
 ا٤ببحث الثاين: ٚبريج حديث عبد ا بن عمرو، ودراسة إسناده.

 ا٤ببحث الثالث: وفيو ثالثة مطالب : 
 ا٤بطلب األوؿ: "الـز بيتك".

 ا٤بطلب الثاين: "املك عليك لسانك".
 أمر نفسك خاصة "وعليك ب ،ا٤بطلب الثالث: "ودع عنك أمر العامة
 ا٣باٛبة: وفيها أىم النتائج والتوصيات .
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 التمهيد                                       
 وفيو تعريف الفًب وبياف استعماالهتا : 

  الفتن تعريف : 
َنة الِفًَب  : في اللغة   ، أصل صحيح يدؿ على االبتالء : "الفاء والتاء والنوف ، قاؿ ابن فارس ٝبع ِفتػْ

 .(ٕ)، إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من ا١بيد : فتنت الفضة والذىب وأصلها مأخوذ من قولك ،(ٔ)واالختبار"
 ،(ٖ)، كأف حجارهتا ٧برقة ، ويقاؿ للحرة فتْب : َورِؽ فتْب أي فضة ٧برقة ، يقاؿ : اإلحراؽ ا٣بليل: الَفًْبُ  قاؿ

ؤِمَنات ﴿ِإفَّ  ومنو قولو تعاىل:
ُ
ؤِمِنَْب َوا٤ب

ُ
 .(٘)أي أحرقوىم بالنار (ٗ)﴾اّلِذيَن فَػتَػُنوا ا٤ب

 . والفتنة إعجابك بالشيء ،(ٙ)، إذا أصابتو فتنة فذىب مالو أو عقلو ، وفًب فهو مفتوف الرجل وافتًب
 .(ٚ)، والفاتن ا٤بضل عن ا٢بق الضاللة واإلمث والفتنة

 .(ٜ)"ا٤بسلم أخو ا٤بسلم، يسعهما ا٤باء والشجر ، ويتعاوناف على الفتاف"، وجاء يف ا٢بديث (ٛ)والفتاف الشيطاف
 .(ٔٔ)، ومنو قولو:﴿ِإْف َكاُدوا لََيفِتُنوَنك عن الّذي أَوحينا إلَيَك﴾(ٓٔ)ويقاؿ فَػًَبَ الرجل، أي زاؿ عما كاف عليو

 .(ٖٔ)خالؿ بيوتكم" : " إين أرى الفًب-–، ومن ذلك قوؿ النيب (ٕٔ)والفتنة ما يقع بْب الناس من القتاؿ
 .(ٗٔ)والفتنة القتل، ومنو قولو تعاىل: ﴿ِإْفُ ِخفتم َأف يَفِتَنُكم الّذين َكَفروا﴾

 

                                                 

 (، مادة )َفًَب(.ٕٚٗ/ٗمقاييس اللغة، البن فارس ) (ٔ)

 ( مادة )َفًَب(.ٖٖٗٗ/ٙلساف العرب، البن منظور ) (ٕ)

 ( مادة )َفًَب(.ٕ٘ٚٔالصحاح، للجوىري) (ٖ)

 ٓٔسورة الربوج:  (ٗ)

 ( مادة )َفًَب(. ٖٖٗٗ/ٙلساف العرب، البن منظور ) (٘)

 ( مادة )َفًَب(.٘ٚ٘ٔالقاموس ايط، للفّبوز آبادي ) (ٙ)

 ( مادة )َفًَب(.ٖٖ٘ٗ/ٙلساف العرب، البن منظور ) (ٚ)

 ( مادة )َفًَب(.ٕ٘ٚٔالصحاح، للجوىري) (ٛ)

(، وضعفو األلباين يف ضعيف سنن ٔ٘ٗ/ٖ(،)ٖٓٚٓرواه أبو داود يف سننو، كتاب ا٣براج واألمارة، باب يف قطاع األرضْب ) (ٜ)
 (.ٜٖٓ داود )سنن أيب

 ( مادة )َفًَب(.ٖٖ٘ٗ/ٙلساف العرب، البن منظور ) (ٓٔ)

 ٖٚسورة اإلسراء: (ٔٔ)

 ( مادة )َفًَب(.ٖٖ٘ٗ/ٙلساف العرب، البن منظور ) (ٕٔ)

 (.ٕٕٗ/ٛٔ(،)ٕ٘ٛٛرواه مسلم يف الصحيح، كتاب الفًب، باب نزوؿ الفًب كمواقع ا٤بطر،) (ٖٔ)

 ٓٔٔسورة النساء: (ٗٔ)



 

 

 

 4 
 

: معُب الفتنة يف األصل : االختبار واالمتحاف ، مث استعملت يف كل أمر يكشفو االمتحاف عن سوء اصطالحاً  
مكروه أو آيػػل إليػػو ، كالكفر واإلمث والتحريق  وفيما أخرجتو انة واالختبار إىل ا٤بكروه ، مث أطلقت على كل

 .(ٔ) والفضيحة والفجور والقتاؿ عن جهل طلباً للدنيا أو اتباعاً للهوى، وغّب ذلك
 .(ٕ)قاؿ اإلماـ أٞبد: " الفتنة إذا مل يكن إماـ يقـو بأمر الناس"

األوطاف و٦باىدة األعداء وسائر  وعرفها الز٨بشري بقولو : "والفتنة : االمتحاف بشدائد التكليف من مفارقة
الطاعات الشاقة ، وىجر الشهوات وا٤بالذ بالفقر والقحط وأنواع ا٤بصائب يف األنفس واألمواؿ ، وٗبصابرة الكفار 

 . (ٖ)على أذاىم وكيدىم وضرارىم" 
 

ز بالعطايا والنعم ما ٲبيز حاؿ الناس من ا٣بّب أو الشر سواء كاف التميي أف الفتنة ىي : وخالصة ىذه التعريفات :
 أو بالباليا والنقم.

 العالقة بين المدلول اللغوي واالصطالح الشرعي للفتنة :
إف العالقة بْب ا٤بدلوؿ اللغوي والشرعي للفتنة تْكُمن يف كوف الفتنة ُتظهر ا٤بؤمن الصادؽ من الدَِّعي، وتُنبئ عن 

يف قلبو ، وُٚبرج الدَّْغل من قلوب ا٤بؤمنْب ، فيخرجوا بعد البالء بقلوب صافية ،  اإلٲبافسوء طويَّة من مل يستقر 
 ، وا أعلم .(ٗ)وأفئدة مؤمنة ،كما ٰبصل عند إدخاؿ الذىب أو الفضة يف النار ، فيذىب ا٣بََبث ، ويبقى ا١بيد 

. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                 

 (.  ٖٗ/ٖٔ( فتح الباري، البن حجر )ٔ)

 (.ٕٔ/ٕا٤بسائل والرسائل ا٤بروية عن اإلماـ أٞبد يف العقيدة لألٞبدي ) (ٕ)

 ( . ٕٛٔ/  ٖالكشاؼ ) (ٖ)

 ( .ٖٛا٤برجع السابق)  (ٗ)



 

 

 

 5 
 

 
 أقسام الفتن  المبحث األول :

  : الفتن من حيث نوعها 

 . تنقسم الفتنة من حيث نوعها إىل قسمْب : فتنة الشبهات ، وفتنة الشهوات 
وىي أعظمها وتتعلق بالعقوؿ والقلوب كالتشكيك يف الدين ، والوقوع يف الشرؾ أو البدع أ.فتنة الشبهات: 

 و٫بوىا.
ضعف البصّبة وقلة العلم السيما إذا اقَبف ذلك بفساد القصد وحصوؿ ا٥بوى ، فقل ما شئت يف ضالؿ  سببها:

 سيء القصد ، ا٢باكم عليو ا٥بوى ال ا٥بدى مع ضعف بصّبتو وقلة علمو . 
د أخرب ا سبحانو أف اتباع وق (ٔ)فهو من الذين قاؿ ا تعاىل فيهم : ﴿ِإف يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تَػْهَوى اأْلَنُفُس﴾

اَل تَػتَِّبِع ا٥ْبََوى ا٥بوى يضل عن سبيل ا فقاؿ : ﴿يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَؾ َخِليَفًة يف اأْلَْرِض فَاْحُكم بَػْْبَ النَّاِس بِا٢بَْقّْ وَ 
 .(ٕ)ْم َعَذاٌب َشِديٌد ٗبَا َنُسوا يَػْوـَ ا٢بَِْساِب﴾فَػُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّو ِإفَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَف َعن َسِبيِل اللَِّو ٥بَُ 

تكمن خطورهتا يف أف مآؿ صاحبها إىل الكفر والنفاؽ ، فهي فتنة ا٤بنافقْب وأىل البدع على حسب  خطرىا :
 مراتب بدعهم حيث اشتبو عليهم ا٢بق بالباطل وا٥بدى بالضالؿ والعياذ با .

، وٙبكيم سنتو ، وذلك بتعلمها ، فا٥بدى كلو دائر على أقوالو  --تكوف بتجريد اتباع الرسوؿ النجاة منها :
وأفعالو وكل ما خرج عنها فهو ضالؿ ، فإذا ُعقد القلب على ذلك وأعرض عما سواه ، بأف يزنو ٗبا جاء بو 

جو من فتنة الشبهات ، وإف فاتو فإف وافقو قبلو ، وإف خالفو رده ولو قالو من قالو ؛ فهذا الذي ين --الرسوؿ 
 --عن ا٤بقداـ بن معدي كرب يقوؿ: "حـر رسوؿ ا و شيء من ذلك أصابو من فتنتها ٕبسب ما فاتو منو، 

بيننا وبينكم   :فيقوؿ ٰبدث ٕبديثْب ،يوشك أحدكم أف يكذبِب وىو متكئ على أريكتو :يـو خيرب أشياء مث قاؿ
-أال وإف ما حـر رسوؿ ا  ،وما وجدنا فيو من حراـ حرمناه، فما وجدنا فيو من حالؿ استحللناه  ، كتاب ا

                                                 

 .ٖٕسورة النجم: (ٔ)
 .ٕٙسورة ص: (ٕ)
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- وعن أيب رافع وغّبه رفعو قاؿ: "ال ألفْب أحدكم متكئاً على أريكتو يأتيو أمر ٩با أمرت . (ٔ)ا" مثل ما حـر
 (ٕ)اه".بو أو هنيت عنو ، فيقوؿ: ال أدري ما وجدنا يف كتاب ا اتبعن

 وىي الغالبة كاالفتتاف بالنساء ، أو با٤باؿ ا٢براـ ، أو با٤بنصب و٫بوىا . ب. فتنة الشهوات :   
: كثرة ا٤بعاصي ، وفسق األعماؿ ، وسيطرة الدنيا على القلوب ، أو اإلسراؼ يف الشهوات ا٤بباحة إىل سببها 

واالحتقار واالستهتار ٗبا فعل ِمن معاٍص ، وعدـ معرفة قدر اتّْباع ا٥بوى ، والغفلة عن الطاعة ، ورفقة السُّوء ، 
 الدنيا .

ُٙبِدث يف األرض أنواًعا من الفساد يف ا٤بياه وا٥بواء ، والزَّرع والثّْمار وا٤بساكن ؛ قاؿ تعاىل : ﴿َظَهَر  خطرىا :
وىي سبٌب لزواؿ  (ٖ)ْم بَػْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوف﴾اْلَفَساُد يف اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر ٗبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقهُ 

 النّْعم.
عظمة ا تعاىل ومعرفتو حق  وباستشعار: يكوف باليقْب بوعد ا ووعيده ، بتذكر اآلخرة وما فيها ،  النجاة منها

 يًعا قَػْبَضُتُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوالسََّماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنِو ُسْبَحانَوُ َوَما َقَدُروا اللََّو َحقَّ َقْدرِِه َواأْلَْرُض ٝبَِ ﴿ا٤بعرفة قاؿ تعاىل 
  .(ٗ) ﴾ َوتَػَعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوفَ 

وقد ذكر يف القرآف ىذين القسمْب يف آية واحدة يف قولو تعاىل : ﴿َكالَِّذيَن ِمن قَػْبِلُكْم َكانُواْ َأَشدَّ ِمنُكْم قُػوًَّة    
ْبِلُكْم ِٖبَالَِقِهْم َوُخْضُتْم  ْكثَػَر أَْمَواالً َوأَْواَلداً فَاْسَتْمتَػُعواْ ِٖبَالِقِهْم فَاْسَتْمتَػْعُتم ِٖبَالَِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمن قػَ َوأَ 

اؿ : ﴿وخضتم  ، أي ٛبتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواهتا ، وا٣بالؽ : ىو النصيب ا٤بقدر مث ق(٘) َكالَِّذي َخاُضوْا﴾
 .كالذي خاضوا﴾ فهذا ا٣بوض بالباطل وىو الشبهات

                                                 

/  ٕٓ( ، والطرباين يف الكبّب )ٔٚ/  ٔالسنة )( ، وا٤بروزي يف ٖ٘ٔ/  ٔ، والدارمي )ٖٖٕٚٔ( ٕٖٔ/  ٗأخرجو أٞبد )  (ٔ)
 ( .ٕٗ/  ٔ( ، ويف دالئل النبوة)ٙٚ/  ٚ( والبيهقي يف الكربى )ٜٔٔ/  ٔ( ، وا٢باكم)ٕٙٛ/  ٗ( ، والدارقطِب )ٕٗٚ

( ، والطحاوي يف شرح ٙ/  ٔ( ، وابن ماجة )ٖٛ/  ٘( ، والَبمذي)ٕٖٛ/  ٗوأخرجو من قولو: )يوشك ....( : أبو داود)
( ، وصححو األلباين يف مشكاة ٕٛ/  ٔوالاللكائي يف اعتقاد أىل السنة ) (،ٜٛٔ/  ٔوابن حباف )( ، ٜٕٓ/  ٗ اآلثار )معاين

 (.ٖ٘/  ٔا٤بصابيح)
( ، ٔ٘ٔ/  ٔ( ، والشافعي يف مسنده )ٙ/  ٔ( ، وابن ماجو )ٖٚ/  ٘( ، والَبمذي )ٜٕٖ/  ٗأخرجو أبو داود )  (ٕ)

( ، والطرباين ٜٕٓ/  ٗ( ، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )ٖٚٗ/  ٔ، والروياين يف مسنده )( ٕٕ٘/  ٔوا٢بميدي يف مسنده )
(. وصححو ٛ/  ٔ( ، والبيهقي يف معرفة السنن )ٜٓٔ/  ٔ( ، وا٢باكم )ٖٓ٘/  ٛ( ، ويف األوسط )ٖٙٔ/  ٔيف الكبّب )

 . ٕٙٔ( ٖ٘/  ٔاأللباين يف مشكاة ا٤بصابيح )
 (.ٕٗٓ/  ٜ( ، والبيهقي يف الكربى )ٖ٘ٔ/  ٖ: أخرجو أبو داود ) وبنحوه عن العرباض بن سارية

 ( .ٕٗٗ/  ٕوعن أيب ىريرة : أخرجو البزار ) 

(ٖ) :  .ٔٗسورة  الرـو
 . ٚٙسورة الزمر : (ٗ)

 .ٜٙسورة التوبة:  (٘)
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فأشار سبحانو يف ىذه اآلية إىل ما ٰبصل بو فساد القلوب واألدياف من االستمتاع با٣بالؽ وا٣بوض بالباطل ، 
 ألف فساد الدين إما أف يكوف باعتقاد الباطل والتكلم بو أو بالعمل ٖبالؼ العلم الصحيح .

فسق األعماؿ وىو فساد من جهة  والثاني :: ىو البدع وما واالىا وىو فساد من جهة الشبهات ، فاألول
 الشهوات .

 و٥بذا كاف السلف يقولوف : احذروا من الناس صنفْب : صاحب ىوى قد فتنو ىواه ، وصاحب دنيا أعمتو دنياه .
 فتنتهما فتنة لكل مفتوف . وكانوا يقولوف : احذروا فتنة العامل الفاجر ، والعابد ا١باىل فإف

 .(ٔ)وأصل كل فتنة إنما ىو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل
عظمتو  واستشعارففتنة الشبهات تدفع بالعلم واليقْب ، وفتنة الشهوات تدفع بالصرب واليقْب بوعد ا ووعيده ،   

ُهْم أَِئمًَّة يَػْهُدوَف بَِأْمرِنَا َلمَّا  سبحانو ، ولذلك جعل سبحانو إمامة الدين منوطة ّٔذين األمرين فقاؿ: ﴿َوَجَعْلَنا ِمنػْ
 .  فدؿ على أنو بالصرب واليقْب تناؿ اإلمامة يف الدين .(ٕ)َصبَػُروا وََكانُوا بِآيَاتَِنا يُوِقُنوَف﴾

با٢بق الذي يدفع الشبهات ، وبالصرب فتواصوا  (ٖ)وٝبع بينهما أيضا يف قولو : ﴿َوتَػَواَصْوا بِا٢بَْقّْ َوتَػَواَصْوا بِالصَّرْبِ﴾
 الذي يكف عن الشهوات .

 
 الفتن من حيث الزمن : 

 تنقسم الفتن من حيث زمنها إلى : فتن الحياة ، وفتن الممات .  
اللَُّهمَّ َكاَف َيْدُعو يف الصَّاَلِة :   --: َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  --واألصل يف ىذا التقسيم حديث َعاِئَشَة َزْوِج النَّيبّْ 

َنةِ  َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّاِؿ ، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتػْ َنِة اْلَمَماِت ِإينّْ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتػْ  اْلَمْحَيا ، َوِفتػْ
ٌل : َما َأْكثَػَر َما َتْسَتِعيُذ ِمْن اْلَمْغَرـِ ؟ فَػَقاَؿ:" ِإفَّ الرَُّجَل ِإَذا ، اللَُّهمَّ ِإينّْ َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلَمْأمثَِ َواْلَمْغَرـِ ، فَػَقاَؿ َلُو قَائِ 

َغِرـَ َحدََّث َفَكَذَب َوَوَعَد فََأْخَلَف"
(ٗ). 

: فتنة )ايا( : بفتح ا٤بيم ما يعرض للمرء مدة حياتو من االفتتاف بالدنيا وشهواهتا وا١بهاالت ،  فالفتنة األولى   
كل ما يعطاه اإلنساف من خّب أو شر ؛ فإف كاف خّباً امتحن فيو ،  ، أو ىي(٘)بتالء مع زواؿ الصربأو ىي اال

 وىي أكثر من أف ٙبصى .  ،ىل يؤدي شكر النعمة ؟ وإف كاف شراً ؛ ىل يصرب عليو
 فتنة) ا٤بمات ( ويف تفسّبىا قوالف : والثانية : 

                                                 

 (.ٚٙٔ/  ٕإغاثة اللهفاف البن القيم )كل ما تقدـ يف: ينظر   (ٔ)
 .ٕٗسورة السجدة:  (ٕ)

 .ٖسورة العصر:  (ٖ)

/  ٕ، ومسلم كتاب ا٤بساجد)ٜٛٚ( برقم ٕٙٛ/  ٔصحيح البخاري كتاب صفة الصالة/ باب الدعاء قبل السالـ ) (ٗ)
 .ٖٖ٘ٔ(برقم ٖٜ

 (ٖٕٙ/ٖفتح الباري) (٘)
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، وقد ويكوف ا٤براد بفتنة ايا على ىذا ما قبل ذلك  لقرّٔا منو ،أ/ ما يفًب بو ا٤برء عند ا٤بوت، وأضيفت لو 
تسمى ىذه الفتنة بفتنة االحتضار ألف الشيطاف  قد يفًب اآلدمي تارة بتشكيكو يف خالقو ويف معاده ، وتارة 

 (ٔ).غّب ذلكبالتسخط على األقدار ، وتارة بإعراضو عن التهيؤ للقدـو إىل ربو بتوبة من زلة واستدراؾ ٥بفوة إىل 
ب/ أو ا٤براد بفتنة ا٤بمات : فتنة القرب أي سؤاؿ ا٤بلكْب ، وقد صح يف حديث أ٠باء" إنكم تفتنوف يف قبوركم مثل 

وال يكوف مع ىذا الوجو متكررا مع قولو " عذاب القرب " ألف العذاب مرتب عن  (ٕ)أو قريبا من فتنة الدجاؿ "
 الفتنة والسبب غّب ا٤بسبب . 

ي: وأما ا١بمع بْب فتنة ايا وا٤بمات وفتنة ا٤بسيح الدجاؿ وعذاب القرب فهو من باب ذكر ا٣باص بعد قاؿ النوو   
 (ٖ)العاـ ونظائره كثّبة .

 
 

 

      حجمها الفتن من حيث: 
 .تنقسم الفتن من حيث حجمها : إلى فتن صغار وفتن كبار عظيمة    
َنٍة ِىي َكائَِنٌة ِفيَما بَػْيِِب جاء عن ُحَذيْػَفُة ْبُن  ودليل ىذا التقسيم ما  اْلَيَماِف أنو قاؿ:  َواللَِّو ِإينّْ أَلْعَلُم النَّاِس ِبُكلّْ ِفتػْ

ْثُو َغّْبِي ، َوَلِكْن َرُسوُؿ اللَّ  - -َوبَػْْبَ السَّاَعِة َوَما يب ِإالَّ َأْف َيُكوَف َرُسوُؿ اللَِّو  -ِو َأَسرَّ ِإىَلَّ يف َذِلَك َشْيًئا ملَْ ُٰبَدّْ
 -  ُث ٦َبِْلًسا أَنَا ِفيِو َعِن اْلِفًَبِ فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو ُهنَّ َثاَلٌث الَ َيَكْدَف :» َوُىَو يَػُعدُّ اْلِفًَبَ  - -قَاَؿ َوُىَو ُٰبَدّْ ِمنػْ

َها ِكَباٌر  َها ِصَغاٌر َوِمنػْ ُهنَّ ِفًَبٌ َكرِيَاِح الصَّْيِف ِمنػْ ُحَذيْػَفُة َفَذَىَب أُوَلِئَك الرَّْىُط ُكلُُّهْم  قَاؿَ «. يََذْرَف َشْيًئا، َوِمنػْ
 (٘()ٗ)َغّْبِي".

وقولو )ومنهن فًب كرياح الصيف( أي فيها بعض الشدة وإ٭با خص الصيف ألف رياح الشتاء أقوى . وقيل: أي   
 .( ٙ)فيها شيء من الشدة ، ولكنها شدة تنقضي وليست كرياح الشتاء 

َنِة ، فَػَقاَؿ ُحَذيْػَفُة: أَنَا  --وجاء عن ُعَمَر ْبَن ا٣بَْطَّاِب َرِضَي اللَُّو َعْنُو قَاَؿ أَيُُّكْم َٰبَْفُظ قَػْوَؿ َرُسوِؿ اللَِّو    يف اْلِفتػْ
َنُة الرَُّجِل يف أَْىِلِو َوَمالِِو َوَجارِِه ُتَكفّْرَُىا َأْحَفُظ . قَاَؿ: َىاِت ِإنََّك ١بََرِيٌء . قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم :"فِ  تػْ

                                                 

 (.ٕٜٔ/  ٔ(، وكشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب )ٚٚٔ/ٔٔ( ينظر: فتح الباري)ٔ)

 .ٕٛٔ( ٜٚ/  ٔصحيح البخاري كتاب الوضوء/ باب من مل يتوضأ إال من الغشي) (ٕ)
 (٘ٛ/  ٘شرح النووي على مسلم  ) (ٖ)
 .ٗٗٗٚ(برقم ٕٚٔ/  ٛأخرجو مسلم كتاب الفًب وأشراط الساعة ) (ٗ)
لعصابة دوف العشرة : "فذىب أولئك الرىط كلهم غّبي"، يعِب الذي ٠بعوا ىذا ، والرىط : ا -رضي ا عنو–قوؿ حذيفة  (٘)

 (.ٕٔٙ/  ٔ، ويقاؿ: بل إىل األربعْب ، وكأنو ٱبشى أف تدركو شيء من ىذه الفًب!  كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب )
 ( ٖ/  ٔا٤بخرج من الفًب  ٣بالد السبت) (ٙ)
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َٛبُوُج َكَمْوِج اْلَبْحِر . قَاَؿ يَا الصَّاَلُة َوالصََّدَقُة َواأْلَْمُر بِاْلَمْعُروِؼ َوالنػَّْهُي َعْن اْلُمْنَكِر "قَاَؿ : لَْيَسْت َىِذِه ، َوَلِكْن الٍَِّب 
نَػَها بَابًا ُمْغَلًقا : اَل بَ ِمِنْبَ أَِمَّب اْلُمؤْ  َنَك َوبَػيػْ َها ِإفَّ بَػيػْ  .( ٔ)ْأَس َعَلْيَك ِمنػْ

: أف الفًب منها ما ىو خاص لكل فرد ال ينفك عنو ، ومنها ما ىو عاـ على ا١بميع وىي  فدل الحديث على   
 الٍب سأؿ عنها عمر رضي ا عنو .

 : عامة تعم الناس .رجل يف نفسو. والثاين: خاصة ٚبتص بال أحدٮبا :والفتنة نوعانقاؿ ابن رجب: "  
َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوالدُُكْم  فالفتنة الخاصة: ابتالء الرجل يف خاصة نفسو بأىلو ومالو وولده وجاره ، وقد قاؿ تعاىل:﴿ ِإ٭بَّ

َنٌة﴾ ف اإلنساف ؛ فإف ذلك غالباً يلهي عن طلب اآلخرة واالستعداد ٥با ، ويشغل عن ذلك.... فظهر ّٔذا : أ(ٕ)ِفتػْ
يبتلى ٗبالو وولده وأىلو ؤباره آّاور لو ، ويفتًب بذلك ، فتارًة يلهيو االشتغاؿ بو عما ينفعو يف آخرتو ، وتارًة 

ٙبملو ٧ببتو على أف يفعل ألجلو بعض ما ال ٰببو ا ، وتارًة يقصر يف حقو الواجب عليو ، وتارًة يظلمو ويأيت إليو 
ل ، فيسأؿ عنو ويطالب بو ، فإذا حصل لإلنساف شيء من ىذه الفًب ا٣باصة ، مث ما يكرىو ا من قوؿ أو فع

صلى أو صاـ أو تصدؽ أو أمر ٗبعروؼ أو هنى عن منكر كاف ذلك كفارًة لو ، وإذا كاف اإلنساف تسوؤه سيئتو ، 
 ويعمل ألجلها عماًل صا٢باً كاف ذلك دلياًل على إٲبانو .

وج موج البحر ، وتضطرب ، ويتبع بعضها بعضاً كأمواج البحر ، فكاف أو٥بما فهي الٍب ٛب وأما الفتن العامة : 
، وما نشأ منها من افَباؽ قلوب ا٤بسلمْب ، وتشعب أىوائهم وتكفّب بعضهم  -رضي ا عنو-فتنة قتل عثماف 

،  -عنورضي ا -بعضاً ، وسفك بعضهم دماء بعض ، وكاف الباب ا٤بغلق الذي بْب الناس وبْب الفًب عمر 
 وكاف قتل عمر كسراً لذلك الباب ، فلذلك مل يغلق ذلك الباب بعده أبداً .

 -–عن الفًب ، وأكثر الناس علماً ّٔا ، فكاف عنده عن النيب   - –وكاف حذيفة أكثر الناس سؤاالً للنيب   
بْب الناس وبينها ، وأنو ىو علم بالفًب العامة وا٣باصة ، وقد حدَّث عمر بتفاصيل الفًب العامة ، وبالباب الذي 

عمر ، و٥بذا قاؿ : إين حدثتو حديثاً ليس باألغاليط ، واألغاليط: ٝبع أغلوطة ، وىي الٍب يغالط ّٔا...وىذا ٩با 
يستدؿ بو على أف رواية مثل حذيفة ٰبصل ّٔا ٤بن ٠بعها العلم اليقيِب الذي ال شك فيو ؛ فإف حذيفة ذكر أف 

يقَّن أف دوف غد الليلة ، ٤با حدثو بو من ا٢بديث الذي ال ٰبتمل غّب ا٢بق والصدؽ . عمر عِلم ذلك وتيقنو كما ت
 .(ٖ)وقد كانت الصحابة تعرؼ يف زماف عمر أف بقاء عمر أماف للناس من الفًب

الفًب بأهنا ٛبوج كموج البحر إشارة واضحة إىل قوهتا وشدهتا ، مث إىل تتابعها ، وإىل أنو ال  --ويف تشبيهو   
كن ألحد الوقوؼ أمامها ؛ ألنو ال ٲبكن ألحد أْف يقف أماـ موج البحر ، وأّف الناس أماـ ىذه الفًب ٲب

 ستضطرب حركتهم ، وٱبتل توازهنم ، وتضيق صدورىم ، وينقطع نفسهم ، وىذه حاؿ من يصارع ا٤بوج .
                                                 

/  ٛالساعة  ) ، ومسلم كتاب الفًب وأشراطٕٓ٘( ٜٙٔ/  ٔصحيح البخاري كتاب مواقيت الصالة/ باب الصالة كفارة ) (ٔ)
ٖٔٚ)ٚٗ٘ٓ. 

 .٘ٔسورة التغابن :  (ٕ)

 (ٖ٘/  ٖينظر فتح الباري ػ البن رجب ) (ٖ)
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إّف لنا أْف نتصور جو الفًب بأنو وإذا علمنا أّف أمواج البحر تتكاثر وتتعاظم ، مع شدة الريح وانتشار السحاب ؛ ف
جو مظلم ، فالذي يشاىد موج البحر العايت فتبدو أمامو زرقة البحر مع ظلمة السحاب وكثرتو ، مع شدة ىبوب 
الرياح وقوهتا ؛ فكذلك الذي يواجو ىذه الفًب ، ٙبيط بو الظلمات واألعاصّب ، فهو مهمـو مغمـو ظاىراً وباطناً 

و٥بذه الفًب صوت ، ال يسمع الواقف فيها صوت ما عداىا ، وإ٭با تطبق عليو ،  ، وللموج صوت وأي صوت ؟
فهي كالصاخة ، فيظل الواقف فيها حّباناً خائفاً قلقاً ، يتطلع إىل األماف وال ٯبده ، وىل ينجو من البحر وشدة 

تو ، فإنو يسمع ٥بم والناس حْب يواجهوف أمواج البحر ٦بتمعْب ، يف أية حاؿ من حاال ،موجو إال من بعد عنو
صراخ وعويل وهتارش وٚباصم ، ال يسمع الواحد منهم اآلخر ، وكل يريد أْف ينجو بنفسو ، وقد يُغرِؽ الواحُد 

   (ٔ)منهم غّبَه لينجو ىو .
قاؿ: "بادروا  --وقد تبلغ شدة الفًب إىل أف ٚبرج ا٤بسلم عن دينو ، ففي حديث أيب ىريرة عن النيب     

فتناً كقطع الليل ا٤بظلم ، يصبح ا٤برء مؤمناً ، وٲبسي كافراً ، وٲبسي مؤمناً ويصبح كافراً ، يبيع أحدكم باألعماؿ 
 .(ٕ)دينو بعرض قليل من الدنيا "

وقد يبلغ ثقل ىذه الفًب وشدهتا على ا٤بسلم أف يتمُب ا٤بوت ويرجوه كي يتخلص من البالء ، فعن أيب ىريرة عن  
 (ٖ)ـ الساعة حٌب ٲبر الرجل بقرب الرجل ، فيقوؿ: يا ليتِب كنت مكانو".قاؿ: " ال تقو  --النيب 

 
 
 
 
 
 
 

 : ثانيالمبحث ال
 حديث عبد اهلل بن عمرو تخريجا ودراسة 

 

                                                 

 (ٕٓٔ( موقف ا٤بسلم من الفًب ، حسْب بن ٧بسن أبو ذراع ا٢بازمي)ٔ)
 . ٕٖٛ(ٙٚ/  ٔ(أخرجو مسلم كتاب اإلٲباف )ٕ)

، ومسلم كتاب الفًب ٜٛٙٙ(ٕٗٓٙ/  ٙالقبور )( صحيح البخاري كتاب الفًب/ باب ال تقـو الساعة حٌب يغبط أىل ٖ)
 . ٘ٛٗٚ( ٕٛٔ/  ٛوأشراط الساعة صحيح مسلم )
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، و منها  ، وما ٯبب على ا٤بسلم  فعلو حْب ٙبيط بو كثّبة األحاديث يف باب الفًب، وسبل النجاة منها      
، وحديث عبد ا أخرجو  ذكر صفة الفتنة ، والضوابط الشرعية ٤بن ابتلي ّٔاحديث عبد ا بن عمرو الذي 

 قاؿ : (ٔ)اإلماـ أٞبد يف "مسنده" 
ثَػَنا يُوُنُس ػ يَػْعِِب: اْبَن َأيب ِإْسَحاَؽ ػ َعْن ِىاَلِؿ ْبِن َخبَّاٍب َأيب اْلَعاَلِء   ثَػَنا أَبُو نُػَعْيٍم، َحدَّ َثِِب ِعْكرَِمُة ، َحدَّ ، قَاَؿ: َحدَّ

َنَما ٫َبُْن َحْوَؿ َرُسوِؿ اللَِّو  َثِِب َعْبُد اللَِّو ْبُن َعْمرٍو قَاَؿ: بَػيػْ َنَة ، أَْو ذُِكَرْت ِعْنَدُه قَاَؿ : )ِإَذا ِإْذ ذَ  --َحدَّ َكُروا اْلِفتػْ
َؿ : فَػُقْمُت إِلَْيِو فَػُقْلُت رَأَْيَت النَّاَس َقْد َمرَِجْت ُعُهوُدُىْم ، َوَخفَّْت أََمانَاتُػُهْم ، وََكانُوا َىَكَذا َوَشبََّك بَػْْبَ َأَصابِِعِو ( قَا

َلِِب اللَُّو ِفَداَؾ ؟ قَاَؿ :) اْلَزـْ بَػْيَتَك ، َواْمِلْك َعَلْيَك ِلَساَنَك ، َوُخْذ َما تَػْعِرُؼ َودَْع َما َلُو : َكْيَف أَفْػَعُل ِعْنَد َذِلَك َجعَ 
 َودَْع َعْنَك أَْمَر اْلَعامَِّة ( . ،تُػْنِكُر ، َوَعَلْيَك بَِأْمِر َخاصَِّة نَػْفِسكَ 

 تخريج الحديث : 
( ، والطحاوي يف ٕٖٓٚٛ) ٜ/٘ٔشيبة يف "مصنفو"  ( ، وابن أيبٕٖٗٗ) ٕٚٔ/ٗأخرجو أبو داود  -

( ، وا٣بطايب يف "العزلة" ٖٜٙٔ) ٙٗ٘/ٔ( ، والطرباين يف "الدعاء" ٔٛٔٔ) ٕٚٔ/ٖ"مشكل اآلثار" 
 من طريق أيب نعيم بو ٫بوه . ٖٕٚٔ/ٖ، وأبو نعيم يف "ا٢بلية"  ٓٔ/ٔ

( ، وأبو ٕ٘ٓ) ٖٕٓ/ٔة" ( ، ويف "عمل اليـو والليلٕٜٜٙ) ٜ٘/ٙوأخرجو النسائي يف "الكربى"  -
( ، وابن ٕٚ٘) ٜ٘ٔ/ٔ، وابن ا٤ببارؾ يف "مسنده"   ٖٖٙ/ٕعمرو الداين يف "السنن الواردة يف الفًب" 

 -( ٛ٘ٚٚ) ٕٕٛ/ٗ( ، وا٢باكم يف "مستدركو" ٖٛٗ) ٖٖٚ/ٕالسِب يف "عمل اليـو والليلة" 
 ( من طرؽ عن يونس بن أيب إسحاؽ بو ٫بوه .ٓٓٙٛ) ٕٗ٘/ٗ

 :وتوبع عكرمة 

( ، والطحاوي يف "مشكل اآلثار" ٖٙٓٚ) ٖٗٙ/ٔٔ( ، وأٞبد ٖٗٗٗ) ٕٙٔ/ٗفأخرجو أبو داود  -
( من طرؽ عن ٖٓٗٛ) ٔٛٗٔ/ٗ –( ٕٔٚٙ) ٔٚٔ/ٕ( ، وا٢باكم يف "مستدركو" ٙٚٔٔ) ٕٚٔ/ٖ

 عمارة بن عمرو بن حـز . 

 ق عقبة بن أوس .( من طريٕ٘ٛٗ( من طريق سعيد بن زريب ، و )ٕٗٛٗ) ٚٗٗ/ٙوأخرجو البزار يف "مسنده"  -

(ٕ)  

 ( من طريق عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده  .ٜٗٓٚ) ٕٙٙ/ٔٔوأخرجو أٞبد  -

( ، من طريق ا٢بسن مع خالؼ يف ٠باعو من عبد ٛٓ٘ٙ) ٗ٘/ٔٔ، وأٞبد  ٖ٘ٙ/ٕوأخرجو أبو عمرو الداين  -
 ا بن عمرو بن العاص .

                                                 

، ومسلم كتاب الفًب ٜٛٙٙ(ٕٗٓٙ/  ٙ( صحيح البخاري كتاب الفًب/ باب ال تقـو الساعة حٌب يغبط أىل القبور )ٔ)
 .٘ٛٗٚ( ٕٛٔ/  ٛوأشراط الساعة صحيح مسلم )

ن عبد ا بن عمرو من وجوه ، وال نعلم لو إسناداً أحسن من إسناد عقبة بن أوس عن ( وقاؿ البزار: ىذا ا٢بديث يروى عٕ)
 عبد ا بن عمرو .
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، وعمارة بن عمرو، وا٢بسن عن وس، وعمرو بن شعيب عن أبيو عكرمة ، وسعيد بن زريب، وعقبة بن أ: كلهم 
عبد ا بن عمرو بن العاص بو ، غّب أف رواية يونس بن أيب إسحاؽ عن ىالؿ بن خباب عن عكرمة عن عبد 
ا بن عمرو قد تفردت بلفظ "الـز بيتك ، وأمسك عليك لسانك" ومل يتابعو عليها أحد ، حٌب أف شاىد ىذا 

 ب وىالؿ بت خبا ، مل تأت فيو ىذه الزيادة (ٕ) وغّبه (ٔ) ديث أيب ىريرة رضي ا عنوا٢بديث من ح
                                                 

( من طريق روح بن القاسم عن العالء عن أبيو : عن أيب ىريرة قاؿ ٜٕٓ٘( )ٜٕٚ/  ٖٔ(أخرجو ابن حباف يف "صحيحو"  )ٔ)
: ) كيف أنت يا عبد ا إذا بقيت يف حثالة الناس ( قاؿ : وذاؾ ما ىم يا رسوؿ ا ؟ قاؿ : ) ذاؾ إذا  --: قاؿ رسوؿ ا

مرجت أماناهتم وعهودىم وصاروا ىكذا ( وشبك بْب أصابعو قاؿ : فكيف يب يا رسوؿ ا ؟ قاؿ : ) تعمل ما تعرؼ ودع ما 
 تنكر وتعمل ٖباصة نفسك وتدع عواـ الناس ( 

 .ٕٙٓ(ٙٔٗ/ٔشيخ شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قاؿ األلباين يف الصحيحة)قاؿ ال
 ( عن روح بن القاسم.ٕٕٛ/  ٜٔوأخرجو الطرباين يف الكبّب )

  ، والطرباين( ٓٗٔ/  ٖوالطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )، ( ٘ٚ٘/  ٖ) وأخرجو أبو عمرو الداين يف السنن الواردة يف الفًب
 . كلهم عن عمرو بن أيب عمرو (ٖٖٗ/  ٛويف األوسط )، ( ٙٔ/  ٕٓلكبّب )يف ا

 كالٮبا )عمرو وروح( عن العالء بن عبد الرٞبن عن أبيو عن أيب ىريرة بو.
و٫بن يف ٦بلس فيو عمرو بن العاص وابناه  --( للحديث شاىد من حديث سهل بن سعد قاؿ : خرج علينا رسوؿ ا ٕ)

 .  ٜٖ/ٖٔ. وزاد وإياكم والتلوف يف الدين . انظر فتح الباري  -ثل حديث أيب ىريرةأي م–....فذكر مثلو 
، ويف مكاـر األخالؽ  ٕٗ(ٕٔ/  ٔ، ويف العقوبات ) ٜٕ( ٖٓ/  ٔأخرجو ابن أيب الدنيا يف األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر )

،  ٜٛٔ( ٓٚ/  ٗوابن عدي يف الكامل ) ، ٛٙٛ٘( ٗٙٔ/  ٙو) ٜٗٛ٘( ٜٙٔ/ ٙ، والطرباين يف الكبّب ) ٕٙٚ(ٜٔ/  ٔ)
/  ٔ، وابن عساكر يف معجمو ) ٕٗ( ٘ٗ/  ٔ، ) ٔٗ(ٗٗ/  ٔ، وابن شاىْب يف حديث عمر بن أٞبد ) ٕٓٚ( ٖٓ/ ٕ)

 كلهم من طريق  أيب حاـز عن سهل بن سعد رضي ا عنو .  ٔ٘ٗ( ٕٕ٘
عن أيب عياش عن سهل بن  ٜٖٜٛ( ٙٗ/  ٚاف  )، والبيهقي يف  شعب اإلٲب ٛٔٔٔ( ٖٕٗ/  ٕوأخرجو الروياين يف مسنده )

 سعد وليس فيها قولو : )وإياؾ التلوف يف الدين(.
عن ٧بمد بن كعب القرظي عن ا٢بسن بن   (ٕٕ٘/  ٙولو شاىد من حديث عمر بن ا٣بطاب : أخرجو الطرباين يف األوسط )

يف حثالة من الناس مرجت عهودىم وخربت قاؿ : ستغربلوف حٌب تصّبوف  --أيب ا٢بسن عن شريح عن عمر : إف النيب 
أماناهتم فقاؿ قائلنا : كيف بنا يا رسوؿ ا ؟ فقاؿ : تعملوف ٗبا تعرفوف وتَبكوف ما تنكروف وتقولوف أحٌد أحد انصرنا على من 

 . يدظلمنا واكفنا من بغانا"  وقاؿ: ال يروى ىذا ا٢بديث عن شريح القاضي إال ّٔذا اإلسناد تفرد بو يعقوب بن ٞب
 . ( عن القرظي بوٖٛٔ/  ٗوأخرجو وأبو نعيم يف حلية األولياء )

قاؿ   --( عن واقد عن أبيو عن ابن عمر عن : النيب ٕٗٗ/  ٜولو شاىد من حديث ابن عمر  أخرجو أبو يعلى يف مسنده )
واختلفوا وصاروا ىكذا ؟   قاؿ : كيف أنت يا عبد ا ابن عمر إذا بقيت يف حثالة من الناس قد مرجت عهودىم وأماناهتم

وشبك بْب أصابعو قاؿ فكيف يا رسوؿ ا؟ قاؿ: تأخذ ما تعرؼ وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدع عوامهم.و قاؿ 
 حسْب سليم أسد : إسناده ضعيف.

قاؿ ا٥بيثمي  ( عن عمارة بن عمرو بن حـز عن عبد ا بن عمر بنحوه. .ٛٚٗ/  ٔوأخرجو ابن الشجري يف األمايل الشجرية )
 ( : رواه أبو يعلى عن شيخو سفياف بن وكيع وىو ضعيف.ٕٕٓ/  ٚيف ٦بمع الزوائد )
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 ٕٱبطىء وٱبالف ، وذكره ابن حباف يف لثقات، وقاؿ: (ٔ) صدوؽ تغّب بأخرة كما ذكره ابن حجر :
 دراسة اإلسناد والحكم على الحديث :

قاؿ ا٢باكم : "صحيح اإلسناد" ووافقو الذىيب . قاؿ ا٤بنذري و : "( ٖ)قاؿ األلباين يف السلسلة الصحيحة   
العراقي : "سنده حسن" نقلو ا٤بناوي يف "الفيض"، و أقرٮبا و ىو كما قاال ، فإف ىالال ىذا فيو كالـ يسّب ال 

... )مث ساؽ ثالثة طرؽ ليس فيها ، و قد توبع على أصل ا٢بديث ينزؿ حديثو عن رتبة ا٢بسن إال إذا خولف
٩با يالحظ أف ىذه الطرؽ الثالث ، ليس فيها الزيادة الٍب يف يادة الـز بيتك، وأمسك عليك لسانك(... وقاؿ: ز 

ٲبيل إىل أهنا زيادة شاذة ، ألف الذي تفرد ّٔا  و املك عليك لسانك " فالقلب الـز بيتكالطريق الٍب قبل ىذه " 
 خالف الثقات". وىو ىالؿ بن خباب وفيو كالـ كما سبق ، فال ٰبتج بو إذا

( بلفظ : "يا عبد ا بن عمرو ، كيف بك إذا بقيت يف ُحثالة من ٓٛٗوأصل ىذا ا٢بديث علقو البخاري )
،  ٙٙ٘/ٔالناس ّٔذا" ووصلو إبراىيم ا٢بريب يف "غريب ا٢بديث" ، وحنبل بن إسحاؽ يف "الفًب" كما يف الفتح 

 . ٕ٘ٗ/ٕ، ويف تغليق التعليق  ٜٖ/ٖٔ

فقاؿ : ىذا حديث صحيح اإلسناد ومل ٱبرجاه ، ووافقو الذىيب ، وحسنو  ٖ٘ٔ/٢ٗباكم وا٢بديث صححو ا
، وأورده األلباين يف سلسلة  ٕٖٕ/ٕ، والعراقي يف "ٚبريج اإلحياء"  ٖٗٗ/ٖا٤بنذري يف "الَبغيب والَبىيب" 

كالـ يسّب ال فإف ىالال ىذا فيو   -أي أف ا٢بديث حسن–( وقاؿ : "وىو كما قاال ٕ٘ٓاألحاديث الصحيحة )
 ينزؿ حديثو عن رتبة ا٢بسن إال إذا خولف ، وقد توبع على أصل ا٢بديث " وصححو شعيب األرنؤوط .  

فالذي يظهر من خالل ىذا أن أصل الحديث صحيح ، وزيادة ىالل شاذة في حديث عبد اهلل بن عمرو  
 واهلل أعلم. وقد صحت من حديث غيره كما قال األلباني رحمو اهلل،

 لهذه الزيادة : شواىد
من أحاديث أخر ، فللحديث شاىد من حديث عقبة ، وثوباف ، وأيب موسى األشعري ىذه الزيادة صحت    

  رضي ا عنو .

 :" لكن قد ثبتت ىذه الزيادة :"الـز بيتك..."يف أحاديث أخرى". ٕٙٓ(ٙٔٗ/ٔقاؿ األلباين يف الصحيحة  )
َعْن َأيب أَُماَمَة َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر قَاَؿ قُػْلُت يَا   ٘ٓٙ/ٗمذي أما حديث عقبة بن عامر فقد أخرجو  الَب -  

ِعيَسى َىَذا َحِديٌث َرُسوَؿ اللَِّو َما النََّجاُة قَاَؿ أَْمِسْك َعَلْيَك ِلَساَنَك َوْلَيَسْعَك بَػْيُتَك َواْبِك َعَلى َخِطيَئِتَك قَاَؿ أَبُو 
 (ٗ)َحَسٌن.

                                                 

 . (٘ٚ٘/  ٕ) -تقريب التهذيب  (ٔ)
2

 (574/ 7الثقات) 

(ٖ)  (ٔ/ٗٔ٘ )ٕٓ٘ . 

، ويف  ٜٕ٘/٘، ٛٗٔ/ٗ، وأٞبد يف "مسنده"  ٖٛٚ/  ٔ، وابن وىب يف ا١بامع  ٖٗ/  ٔأخرجو ابن ا٤ببارؾ يف الزىد  (ٗ)
، وابن أيب عاصم  ٛٗ/ٔ، ويف العزلة واإلنفراد  ٔٗ/ٔ، ويف الصمت  ٖٔ/ٔ، وابن أيب الدنيا يف الرقة والبكاء  ٘ٔ/ٔ"الزىد" 
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، ويف مسند الشاميْب  ٓٗٔ/ٔوالصغّب   ٕٔ/ٖوأما حديث ثوباف فقد أخرجو الطرباين يف ا٤بعجم األوسط  -   
( عن عيسى بن سليماف الشيزري قاؿ : حدثنا إ٠باعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن ثوباف ٖٖٔ/  ٔ)

َمْن َمَلَك ِلَسانَُو ، َوَوِسَعُو بَػْيُتُو ، َوَبَكى َعَلى : )ُطوََب لِ  --، قَاَؿ : قَاَؿ َرُسوُؿ اِ  --موىل َرُسوِؿ اِ 
 َخِطيَئِتِو( . 

 (ٔ)وقاؿ: ال يروى ىذا ا٢بديث عن ثوباف إال ّٔذا اإلسناد تفرد بو عيسى بن سليماف وىو ثقة.
ُمْسِلٍم  : عن َعفَّاُف ْبنُ  ٗٙٔ/ٗوأما حديث أيب موسى األشعري رضي ا عنو فقد أخرجو أبو داود يف سننو -  

ْعُت أَبَا ُموسَ  ثَػَنا َعاِصٌم اأَلْحَوُؿ َعْن َأَِب َكْبَشَة قَاَؿ ٠بَِ ثَػَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زِيَاٍد قاؿ َحدَّ ى يَػُقوُؿ : قَاَؿ َرُسوُؿ قاؿ َحدَّ
ِم ُيْصِبُح الرَُّجُل ِفيَها ُمْؤِمًنا َوٲُبِْسى َكاِفرًا ِإفَّ بَػْْبَ أَْيِديُكْم ِفتَػًنا َكِقَطِع اللَّْيِل اْلُمْظلِ : »  -صلى ا عليو وسلم-اللَِّو 

ٌر ِمَن اْلَماِشي وَ  ٌر ِمَن اْلَقاِئِم َواْلَقاِئُم ِفيَها َخيػْ ٌر ِمَن َوٲُبِْسى ُمْؤِمًنا َوُيْصِبُح َكاِفرًا اْلَقاِعُد ِفيَها َخيػْ اْلَماِشي ِفيَها َخيػْ
 (ٕ)«.ُكونُوا َأْحاَلَس بُػُيوِتُكْم »  قَاُلوا َفَما تَْأُمرُنَا قَاؿَ «. السَّاِعي 

 
 

                                                                                                                                                         

، وابن عدي يف ٙٗٔ/ٔ،  والروياين يف مسنده ٙ٘ٔ/ٔ( ويف مسند الشاميْب ٖٕٗ / ٕٔ، والطرباين يف الكبّب ) ٙٔ/  ٔالزىد 
،  ٘ٚٔ/ٛ، وأبو نعيم يف "ا٢بلية"  ٖٙٔ/ٔ، وا٤باليِب يف األربعوف يف شيوخ الصوفية  ٕٙٔ/ٚ،  ٘ٙٔ/٘،  ٕٖٗ/ٗالكامل 

،  ٖٓٔ/ ٔ الزىد الكبّب ، ويف ٙٚٔ/  ٔ، ويف اآلداب  ٕٓٙ/ٙ،  ٜٖٕ/ٗ،  ٕٜٗ/ٔ، والبيهقي يف "شعب اإلٲباف"  ٜ/ٕ
،  ٖٙٚ/ٔ، وابن الشجري يف "األمايل الشجرية" ٖ٘/  ٔ، وابن البنا يف الرسالة ا٤بغنية  ٕٓٚ/ٛوا٣بطيب يف "تاريخ بغداد" 

، وأبو طاىر السلفي يف  ٕ٘ٚ/ٛٗ،  ٜٙٗ/ٓٗ،وابن عساكر يف تاريخ دمشق  ٖٚٔ/ٗٔ، والبغوي يف شرح السنة  ٕٔٗ/ٔ
 .ٜٙ/ٔابن قدامة ا٤بقدسي يف ا٤بتحابْب يف ا ، و  ٜٔٔ/ٔمعجم السفر 

 كلهم عن القاسم عن أيب أمامة.
 ، عن فروة بن ٦باىد اللخمي. ٘ٗ٘/ٕ،  ٕ٘ٙ/  ٔ(، وىناد يف الزىد ٛ٘ٔ/  ٗوأخرجو أٞبد )

 كالٮبا عن عقبة بن عامر بو.   
 .ٕٙٓٗ(ٙٓٗ/  ٘وا٢بديث صححو األلباين يف صحيح الَبمذي) 
من  ٜٗ/ٔ(، وابن أيب الدنيا يف العزلة واإلنفراد ٜٕ/  ٔ، وابن أيب عاصم يف الزىد ) ٜٖٚ/ٔيف الزىد  وأخرجو أبو داود (ٔ)

 . طرؽ كلهم عن إ٠باعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن ثوباف بو
 .ٖٙٚٚ( ٔ٘ٗ/ٖوحسنو األلباين يف صحيح ا١بامع الصغّب) 

 من طريقو عن عفاف مطوالً.  ٛٓٗ/ٗوأخرجو أٞبد  (ٕ)
، وا٢باكم يف  ٔٔ/ٔمطواًل، وا٣بطايب يف العزلة  ٜ٘/ ٗ، والدارقطِب يف ا٤بؤتلف وا٤بختلف  ٔٗ/ٔوأخرجو اآلجري يف الشريعة 

، من طرؽ عن عبد الواحد  ٖٗ/ٔوقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد ومل ٱبرجاه ، وابن البنا يف الرسالة ا٤بغنية  ٚٛٗ/ٗا٤بستدرؾ 
 أيب كبشة عن أيب موسى بو. عن بن زياد عن عاصم األحوؿ عن

: حديث صحيح وىذا إسناد ضعيف ١بهالة أيب كبشة. وصححو  ٛٓٗ/ٗوقاؿ شعيب األرنؤوط يف التعليق على مسند أٞبد  
 .ٕٕٙ/ٜاأللباين يف صحيح سنن أيب داود 
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 : ثالثالمبحث ال
 -رضي اهلل عنو-موقف المسلم من الفتنة في ضوء حديث عبد اهلل بن عمرو  

 
٤برحلة زمنية يعيشها  --وصف رسوؿ ا يقف على  -رضي ا عنو-ا٤بتأمل ٢بديث عبد ا بن عمرو    

أبرز أوصاؼ ىذه ا٤برحلة بعد أف ذُِكرت عنده الفًب ، فأخرب أنو  --يذكر رسوؿ ا بعض أفراد أمتو ، 
يوشك أف يأيت زماف يغربل الناس فيو غربلة و يبقى حثالة من الناس ( كما جاء يف ا٤بستدرؾ من طريق عمارة بن )

، وتأمل إىل )يغربل( و )حثالة( وكأف الناس ينقوف بغرباؿ ليذىب خيارىم ، وتبقى ا٢بثالة الرديئة السيئة ( ٔ)حـز 

                                                 

 سبق ٚبرٯبو . (ٔ)
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تكثر حثالة  -أعاذنا ا منو-: الرديء من كل شيء ، ويف ذاؾ الزماف ( ٔ)يف ذلك الزمن ، وا٢بثالة يف اللغة 
 الناس وا٤بقصود أراذ٥بم وشرارىم ومن ال خّب فيهم .

 أىم أوصاف ىؤالء الحثالة : د رسول اهلل ثم عد  
قد مرجت عهودىم ، وخفت أماناهتم ( أي : اختلطت وفسدت العهود ، فصار نقض العهد أبرز ٠بات )   

وأصبحت األمانة عند أولئك األفراد ٧بل ؽ ، وال يُطمأف لعهد، أفراد تلك الفَبة الزمنية  فال ترعى حرمة ميثا
ا٣بيانة ال الصوف وا٢بفظ ، مع أف اإلسالـ يرقب من معتنقو أف يكوف ذا ضمّب يقظ، تصاف بو حقوؽ ا 

وحقوؽ الناس ، وٙبرس بو األعماؿ من دواعي التفريط واإلٮباؿ، واألمانة يف نظر الشارع واسعة الداللة ، وىى 
يُوكل إليو ، وإدراكو ا١باـز بأنو مسئوؿ عنو أماـ ترمز إىل معاف شٌب، مناطها ٝبيعاً شعور ا٤برء بتبعتو يف كل أمر 

، (ٖ)قف على ىذا ا٤بعُب، يقوؿ تعاىل:﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقوِد﴾يمن اآليات  اتأمل كثّب ومن  (ٕ)ربو 
، ﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن (٘)َمانَاهِتِْم َوَعْهِدِىْم رَاُعوَف﴾، ﴿َوالَِّذيَن ُىْم أِلَ (ٗ)وقاؿ﴿َوأَْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإفَّ اْلَعْهَد َكاَف َمْسُؤواًل﴾

 .(ٙ)آَمُنوا ال َٚبُونُوا اللََّو َوالرَُّسوَؿ َوَٚبُونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموَف﴾
ب تصّب ىذه األخالؽ الذميمة ٠بة ٦بتمعية وخصلة عامة ، فيدوال تزاؿ ىذه الفًب يف االنتشار حٌب     

استخدـ صورة حية لتوضيح ىذا ا٤بعُب الذي قد ال يتصوره  االختالؼ وتنتشر الفوضى ، حٌب إف رسوؿ ا 
، آّتمع الذي كاف شعاره األمانة والوفاء واالجتماع ونبذ االفَباؽ ، فشبو حاؿ النبوي بعض من يعيش يف آّتمع

واختلفوا قاؿ : " اختالؼ آّتمع بتداخل األصابع فيما بينها ، و قد جاء يف حديث عبد ا أف رسوؿ ا 
 قلة األمانة وعدـ : ) ٯبتمع معو يف( ٚ)فكانوا ىكذا وشبك بْب أصابعو " قاؿ ا٢بافظ عند شرحو حديث حذيفة 

  . الوفاء بالعهد وشدة االختالؼ، ويف كل منهما زيادة ليست يف اآلخر (
تفسّب آخر ٤بعُب ا٢بديث ، حيث قاؿ : ) أي: ٲبزج بعضهم ببعض ، ويلتبس أمر دينهم ،  (ٛ)وللعظيم آبادي  

 ( .فال يعرؼ األمْب من ا٣بائن ، وال الرب من الفاجر 
إشارة إىل اختالط أمر الناس لكثرة الفساد ، وال مانع من ٞبل ا٢بديث على كال ا٤بعنيْب ويف كالـ صاحب العوف 

 ، فكالٮبا صحيح .
                                                 

 ( مادة) ح ث ؿ(ٕٗٔ/ٔٔ(، لساف العرب)   ٜٓٛ/ٔينظر: النهاية )  (ٔ)

 (ٖٛلق ا٤بسلم للغزايل)ينظر: خ (ٕ)

 ٔسورة ا٤بائدة:  (ٖ)

 ٖٗسورة اإلسراء:  (ٗ)
 ٕٖسورة ا٤بعارج: (٘)
 ٖٚاألنفاؿ: سورة (ٙ)

ـُ الرَُّجُل حديث حذيفة الطويل،وفيو:".. أَفَّ اأَلَمانََة نَػزََلْت يف َجْذِر قُػُلوِب الرَّْجاِؿ مُثَّ َعِلُموا ِمْن اْلُقْرآِف مُثَّ َعلِ  (ٚ) ثَػَنا َعْن َرْفِعَها قَاَؿ يَػَنا ُموا ِمْن السُّنَِّة َوَحدَّ
 .ٕٖٔٙ(ٕٖٕٛ/ ٘) كتاب الرقاؽ/ باب رفع األمانة  صحيح البخاري أَثَػُرَىا ِمْثَل أَثَِر اْلوَْكِت..." النػَّْوَمَة فَػتُػْقَبُض اأَلَمانَُة ِمْن قَػْلِبِو فَػَيَظلُّ 

 (ٖٖٗ/ٔٔعوف ا٤بعبود) (ٛ)
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عن موقف ا٤بسلم الذي  --على العلم ، سأؿ عبد ا بن عمرو رسوؿ ا  --و٢برص صحابة رسوؿ ا  
  --فأرشده ،  -اهلل من الفتنة انما عنونت بو مطالب ىذا المبحث ـ أعاذوىو ينجو بو من ىذه الفًب ، 

نورد بعضها أخرى تذكر ضوابط شرعية ٤بوقف ا٤بسلم من الفتنة،  إىل خطوات عملية الجتنأّا ، وقد جاءت أدلة 
  :إٝباال، قبل التفصيل للضوابط الواردة يف حديث عبد ا بن عمرو ػ رضي ا عنو، ومن ىذه الضوابط

 (ٔ) ﴾َوَمْن يَػْعَتِصْم بِاللَِّو فَػَقْد ُىِدَي ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ ﴿ تعاىل: االعتصاـ بالكتاب والسنة، يقوؿ .ٔ

 (2): " العبادة يف ا٥برج كهجرة إيّل".  التقوى ومالزمة العبادة .قاؿ .ٕ

من رأى من أمّبه شيئا يكرىو فليصرب عليو فإنو من فارؽ ا١بماعة : "  قاؿ لزـو ٝباعة ا٤بسلمْب.  .ٖ
 (3)".مات ميتة جاىليةشربا فمات إال 

َنًة اَل ُتِصيََبَّ الَِّذي﴿  اعتزاؿ مواطن الفًب يقوؿ تعاىل: .ٗ    (4)﴾ َن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواتػَُّقوا ِفتػْ

َع بِالدَّجَّاِؿ فَػْليَػْنأَ عن  و ِمْنُو، فَِإفَّ الرَُّجَل يَْأتِيِو َوُىَو  ِعْمرَاَف ْبِن ُحَصْْبٍ َعْن النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ:"َمْن ٠بَِ
 َٰ٘بِْسُب أَنَُّو ُمْؤِمٌن، َفاَل يَػزَاُؿ بِِو ِلَما َمَعُو ِمْن الشَُّبِو َحٌبَّ يَػتَِّبَعُو"

 

﴿ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَػَتبَػيػَُّنوا َأْف ُتِصيُبوا قَػْوًما ِٔبََهاَلٍة  التثبت  والتأين وعدـ العجلة . .٘
 (6) ﴾فَػُتْصِبُحوا َعَلى َما فَػَعْلُتْم نَاِدِمَْب 

 بينت ال تسألوين عن شيء إال :ذات يـو ا٤بنرب فقاؿ  صعد النيب" .لزـو الدعاء والتعوذ با من الفًب  .ٙ
أبوؾ حذافة  :فقاؿ؟ يا نيب ا من أيب : فأنشأ رجل كاف إذا الحى يدعى إىل غّب أبيو فقاؿ، ... لكم 

 فقاؿ النيب، رضينا با ربا وباإلسالـ دينا وٗبحمد رسوال نعوذ با من سوء الفًب  :مث أنشأ عمر فقاؿ، 
 : (7)"ة والنار حٌب رأيتهما دوف ا٢بائطما رأيت يف ا٣بّب والشر كاليـو قط إنو صورت يل ا١بن. 

َوِإَذا َجاَءُىْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو ا٣ْبَْوِؼ أََذاُعوا بِِو َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِؿ ﴿ االلتفاؼ حوؿ العلماء الربانيْب . .ٚ
ُهْم  ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَػْنِبطُونَُو ِمنػْ َوَلْواَل َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َوَرْٞبَُتُو اَلتػَّبَػْعُتُم الشَّْيطَاَف ِإالَّ َوِإىَل أُويل اأْلَْمِر ِمنػْ

 .ٛ﴾ قَِلياًل 

                                                 

 ٔٓٔ(  سورة آؿ عمراف : ٔ)

 ٜٕٛٗ(ٕٕٛٙ/ٗأخرجو مسلم يف صحيحو كتاب الفًب ، باب فضل العبادة يف ا٥برج )(  ٕ)

، ومسلم يف صحيحو كتاب  ٗ٘ٓٚ(ٚٗ/ٜ" سَبوف بعدي أمورا تنكروهنا " ) أخرجو البخاري يف صحيحو كتاب الفًب، باب قوؿ النيب (  ٖ)
 .ٜٗٛٔ(ٚٚٗٔ/ٖاإلمارة ، باب وجوب مالزمة ٝباعة ا٤بسلمْب عند ظهور الفًب )

 ٕ٘سورة األنفاؿ :  (ٗ)
5

ىذا حديث صحيح  ( وقال:4/531المستذرك) ، والحاكم في19875(33/107لمسنذ)، وأحمذ في ا4319(3/102أخرجه  أبو داود في السنن)  
 (4319، وهو كما قال. وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود) اإلسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه

 ٙسورة ا٢بجرات : (  ٙ)

  ٜٛٓٚ(ٖ٘/ٜأخرجو البخاري يف صحيحو كتاب الفًب ، باب التعوذ من الفًب )( ٚ)
8

 83النساء: 
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ـَ ا١بََْملِ  :َعْن َأيب َبْكرََة قَاؿَ و         َلمَّا بَػَلَغ النَّيبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َأفَّ فَارًِسا َملَُّكوا  ،َلَقْد نَػَفَعِِب اللَُّو ِبَكِلَمٍة أَيَّا
فتأمل كيف انتفع أبو بكرة ػ رضي ا عنو ػ بكلمة ٠بعها من  ٔ(َلْن يُػْفِلَح قَػْوـٌ َولَّْوا أَْمَرُىْم اْمَرأَةً :)ابْػَنَة ِكْسَرى قَاَؿ 

 لفًب.رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم فاعتزؿ ا
وإال فهي  كثّبة  لكِب أردت قرب  ،صرت على ىذه ا٣بطوات العملية الٍب جاءت ّٔا النصوص الشرعيةاقتوقد    

 .ّٕبجع للكتب ا٤بؤلفة يف ىذا البابومن أراد االستزادة فل ،منفعة البحث
 :طلب األول لما
 "الزم بيتك"                                                
  
أف ىذه الزيادة شاذة من حديث عبد ا بن عمرو، لكنها ثابتة من أحاديث أخرى ،  (ٖ)مر يف ا٤ببحث الثاين   

 فُأوردت لصحتها .

 :)الـز بيتك(. ،د الفًب ، واضطراب أحواؿ الناسعن --إف أوؿ توجيو ذكره  

( بكسر فسكوف ففتح   ، واألمر يف  خلوة أو غّبٮبا٧بل سكنك بيتا أو : ، )بيتك( أي  قاؿ الطييب: ")الـز
تعرض ٤با ىو سبب لزـو البيت من االشتغاؿ با : ويف ا٢بقيقة على ا٤بخاطبة أي ، الظاىر وارد على البيت 

  (ٗ)وا٤بؤانسة بطاعتو وا٣بلو عن األغيار."
تُعرؼ  إذا مل ،  ، وىو خطّب لزـو البيت يلقي إضاءة على موضوع العزلة الذي ىو غاية يف األٮبيةب واألمر     

واالعتداؿ يف ا٣بلطة والعزلة، وىذا ما مثَّل  وٯبب القصد ، واٯبابياتو وسلبياتو، ، وأوقاتو وآثاره وِحَكُمو أحكامو
 . ا٤بوضوع إف مل يكن رائده ، وىو من رواد ىذا  خالصة رأيو يف العزلة -رٞبو ا-اإلماـ ا٣بطايب  بو 

 على قولين:، والعزلة للمؤمن، وأيهما أفضل طةوقد اختلفت مذاىب العلماء في: الخل
 إىل أف العزلة أفضل، (٘)عياض، وآخروف والفضيل بن  ذىب سفياف الثوري ، وإبراىيم بن أدىم ، القول األول :  

  ٗبا يلي : واستدؿ ىؤالء على تفضيل العزلة أفضل،

َتْدُعوَف ِمن ُدوِف اللَِّو َوأَْدُعو َريبّْ َعَسى َأال َأُكوَف ػ قولو تعاىل حكاية عن إبراىيم عليو السالـ﴿َوأَْعَتزُِلُكْم َوَما  ٔ 
                                                 

1
 (6/2600أخرجه البخاري في كتاب الفتن/ باب: الفتن التي تموج كموج البحر)  
2
ومن سّب  مثل:  كتاب الفًب أليب عمرو الداين، وكتاب الفًب لنعيم بن ٞباد، وكتاب النهاية يف الفًب وا٤بالحم البن كثّب، وكتاب الفًب للحازمي، 

و معامل يف التعامل مع الفًب  التعامل مع الفًب لزين العابدين الغامدي، وا٤بخرج من الفًب ٤بقبل الوادعي، ووفق لصياح،اعلماء السلف عند الفًب لعلي 
العزيز السدحاف، وبصائر يف الفًب مد إ٠باعيل ا٤بقدـ، و موقف ا٤بسلم من الفًب لعبدا  و معامل يف أوقات الفًب والنوازؿ لعبد مد ا٢بمد،

 .العبيالف

 

 (ٓٔص) (ٖ)
 ٜٕٗ/ٕ، ٕٓٔ/ٕفيض القدير :   (ٗ)

 . ٜٓٔ، ٨بتصر منهاج القاصدين :  ٕٕٗ/ ٕاإلحياء :  (٘)
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َنا َلُو ِإْسَحَق  ، مث قػػػاؿ  (ٔ)﴾ِبُدَعاء َريبّْ َشِقيِّا تعػػػاىل يف اآلية بعدىا :﴿فَػَلمَّا اْعتَػَز٥َبُْم َوَما يَػْعُبُدوَف ِمن ُدوِف اللَِّو َوَىبػْ
 . إشارة إىل أف ذلك بربكة العزلة.(ٕ)َويَػْعُقوَب وَُكال َجَعْلَنا نَِبيِّا﴾ 

العزلة عند اليأس  ففزع إىل (ٖ)لِػى فَاْعَتزُِلوِف ﴾ ملَّْ تُػْؤِمػُنواْ  ػ واحتجوا أيضاً بقوؿ موسى عليو السالـ : ﴿َوِإف ٕ 
  منهم.

ِإىَل اْلَكْهِف ينُشْر َلُكْم َربُُّكم  فَْأُوواْ َوَما يَػْعُبُدوَف ِإالَّ اَ  َوِإِذ اْعتَػزَْلُتُموُىْم  ػ وبقولػو تعػاىل يف أصحاب الكهف﴿ ٖ 
 .(ٗ)رَّْٞبَِتِو﴾ مّْن 

، وليست يف عزلة  : بأف األدلة ا٤بتقدمة الذكر إ٭با وردت يف شأف عزلة الكفار وااربْب للمسلم يف دينو ويجاب  
 .(٘)، فهي خارجة عن موضع النزاع فال يستدؿ ّٔا ا٤بؤمنْب

  .(ٙ)عقبة بن عامر، وعبد ا بن عمروػ واستدلوا ٕبديث ٗ  

ا: أي الناس أفضل ؟ فقاؿ رسوؿ ا ػ  يا رسوؿ قاؿ : قيل  -رضي ا عنو-ػ وٕبديث أيب سعيد ا٣بدري  ٘  
 (( ا  من الشعاب يتقي سبيل ا بنفسو ومالو (( قالوا : مث من ؟ قاؿ : )) مؤمن يف شعب  مؤمن ٯباىد يف ػ

 . (ٚ)شرّْه (( ويدع الناس من
-عامر فال ٲبكن تنزيلو إالّ على ما عرفو   بن  يقوؿ الغزايل: )ويف االحتجاج ّٔذه األحاديث نظر، فأما قولو لعقبة  

-  الصحابة بذلك يأمر ٝبيع ، فإنو مل  حالو، وأف لزـو البيت كاف أليق بو وأسلم لو من ا٤بخالطة من بنور النبوة 
سالمتو يف القعود يف البيت وأف ال  ال يف ا٤بخالطة، كما قد تكوف العزلة بذلك ، ورب شخص تكوف سالمتو يف 

 "ػولذلك قاؿ ػ  ٦باىدة ومقاساة، أفضل. ويف ٨بالطة الناس  ا١بهاد، وذلك ال يدؿ على أف ترؾ ا١بهاد ٱبرج إىل 

 .(ٜ)(ٛ م.."ويصرب على أذاىم خّب من الذي ال ٱبالط الناس وال يصرب على أذاى الذي ٱبالط الناس 

  .(ٓٔ)، ا٣بفيَّ" إف ا ٰبب العبد التقيَّ ، الغِبَّ : "ػػ وبقولو ػ  ٙ   

                                                 

 ٛٗسورة مرمي:  (ٔ)

 ٜٗسورة مرمي :   (ٕ)
 ٕٔسورة الدخاف :   (ٖ)

 ٙٔسورة الكهف: (ٗ)

 ٕٙٗ/ ٕ، اإلحياء :  ٕٙينظر: العزلة :  (٘)

 ٔٔ، ٜسبق ٚبرٯبو ص:  (ٙ)

واللفظ لو ، ومسلم يف اإلمارة باب   ٖٕ٘ٙ( رقم ٛ/ ٙػ أخرجو البخاري يف ا١بهاد باب أفضل الناس مؤمن ٯباىد بنفسو)  (ٚ)
 . ٜٜٗٗ( رقم ٜ/ٙباب فضل ا١بهاد )

 .ٖٕمن حديث ابن عمر ، سيأيت ٚبرٯبو ص  ٛ

 ٕٚٗ/ ٕاإلحياء :  (ٜ)

 ٜٕ٘ٙ( رقم ٕٕٚٚ/ ٗأخرجو مسػلم يف الزىد باب الزىد والرقائق :)  (ٓٔ)
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وذكر ػ رٞبو ا  إىل العبادة واالشتغاؿ بأمور نفسو، : )ا٣بامل ا٤بنقطع ػ ما ذكره النووي ػ رٞبو ا ومعُب ا٣بفي على
ومن قاؿ بالتفضيل  ويف ا٤بسألة خالؼ ....  االختالط،حجة ٤بن يقوؿ االعتزاؿ أفضل من  ػ أف يف ىذا ا٢بديث 

  .(ٔ)( و٫بوىا الفتنة  لالختالط قد يتأوؿ ىذا على االعتزاؿ وقت

ا٤ببارؾ والشافعي وأٞبد  ا٤بسيب والشعيب وابن عيينة وابن ، سعيد بن التابعْب : وإليو ذىب أكثر القول الثاني
  . لعزلةبأف ا٣بلطة أفضل من ا (ٕ)وٝباعة، وىو قوؿ ا١بمهور

 : ، ومنها(ٖ)واستدلوا بأدلة كثّبة أوردىا وناقشها ا٣بطايب والغزايل

:  ذكره ، فقاؿ تعاىل من االفَباؽ وحّذر منو ، وما هنى عنو  سبحانو وتعاىل بو من االجتماع ػ ما أمر ا ٔ 
يًعا َواَل  ﴿َواْعَتِصُمواْ ِٕبَْبِل اِ  فَأَلَف بَػْْبَ قُػُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم   َواذُْكُرواْ نِْعَمَت اِ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَدآءً  تَػَفرَُّقواْ ٝبَِ

  .(ٗ)ِإخوانًا﴾ بِِنْعَمِتوِ 

يًعا َمآ أَلَّْفَت بَػْْبَ  قُػُلؤِِّْم َلْو أَنَفْقتَ  ػ وقولو تعاىل: ﴿ َوأَلََّف بَػْْبَ  ٕ  َوَلِكػنَّ اَ أَلََّف بينهم ﴾  قُػُلؤِِّمْ   َما يف اأَلْرِض ٝبَِ
وال يكوف التأليف إال مع ا٣بلطة   ، ووجو االستدالؿ حصوؿ ا٤بنة من ا لرسولو بالتأليف بْب قلوب ا٤بؤمنْب، (٘)

 واالجتماع.
 .(ٙ)َواْختَػَلُفواْ ِمن بَػْعِد َما َجاَءُىُم اْلبينات﴾  ػ واحتجوا أيضاً بقولو تعاىل : ﴿ َوالَ َتُكونُوا َكالَِّذيَن تَػَفرَُّقواْ  ٖ 

؛ ألف ا٤براد بو تفّرؽ  بالسبب ا٤بؤلف وىذا ضعيف الناس : )امًب على  قولوعن استدال٥بم ب (ٚ)وأجاب الغزايل  
، وىي  الغوائل من الصدور كتاب ا وأصوؿ الشريعة. وا٤براد باأللفة : نزغ  ا٤بذاىب يف معاين اآلراء واختالؼ 

  والعزلة ال تُنايف ذلك( . ،  ا٤بثّبة للفًب اركة للخصومات األسباب

  .(ٛ)((وال يُؤلف وال خّب فيمن ال يَألف ا٤بؤمن إلف مألوؼ : )) ػػ  واحتجوا بقولو   -ٗ 

ٛبتنع بسببو ألنو إشارة إىل مذمة سوء ا٣بلق  ضعيف  وقد أجاب عن استدال٥بم ّٔذا ا٢بديث الغزايل فقاؿ: ) وىذا

                                                 

 ٔٓٔػ  ٓٓٔ/  ٛٔػ شرح النووي على مسلم :  (ٔ)
 . ٓٔٔ، ٨بتصر منهاج القاصدين :  ٕٕٗ/ ٕينظر: اإلحياء :  (ٕ)
 . ٕ٘ٗػ  ٖٕٗ/ ٕ، ػ اإلحياء :  ٓٙػ  ٖ٘العزلة :  (ٖ)
  ٖٓٔعمراف :  سورة آؿ   (ٗ)
 .ٖٙؿ : سورة األنفا  (٘)
 ٘ٓٔسورة آؿ عمراف: (ٙ)

 ٕٗٗ/ ٕاإلحياء :  (ٚ)
، والقضاعي يف مسند  ٜٚٔ  وأبو الشيخ  ، ( ٖٔٔ/ ٙ)  ٗٗٚ٘والطرباين يف الكبّب رقم ،  ٖٖ٘/ ٘أخرجو أٞبد   (ٛ)

( وقاؿ يف الثاين  ٖٕٚ/ ٓٔو  ٚٛ/ ٛوأورده ا٥بيثمي يف آّمع يف موضعْب ) ٖٙٚ/ ٔٔوا٣بطيب : ،  ٛٓٔ/ ٔالشهاب : 
م مع الفيض ( وصححو األلباين يف الصحيحة رق ٖٕ٘/ ٙوصححػػو السيوطي يف ا١بامع الصغّب : ) ، منهما : ) إسناده جيد ( 

 ها ، فلينظر ىناؾ .ػ يف ذكر طرقو وشواىده وٚبرٯب رٞبو ا وقد توسع ػ  ٕٚٗو  ٕٙٗ
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 بنفسو وطلباً  ا٣بلق الذي إف خالط أَلف وأُلف، ولكنو ترؾ ا٤بخالطة اشتغاالً  ا٢بسن ا٤بؤالفة، وال يدخل ٙبتو 

  للسالمة من غّبه (.

رًا َفَماَت ِإالَّ َماَت ِميَتًة  ،" َمْن رََأى ِمْن أَِمّبِِه َشْيًئا َيْكَرُىُو فَػْلَيْصربْ َعَلْيوِ  --وبقولو  -٘  فَِإنَُّو َمْن فَاَرَؽ ا١بََْماَعَة ِشبػْ
  .(ٔ)َجاِىِليًَّة"

ا٤بنفرد عنهم ،  بأف ا٤بعتزؿ عن الناس ، استدال٥بم ّٔذه األحاديث أهنم ) قالوا : نطقت ىذه األخبار  ووجو 
  . (ٕ)٨بالف للسنة(  ة ،، شاؽ لعصا األمة ، خالع للرّْبق مفارؽ للجماعة ، شاذ عن ا١بملة 

ا١بماعة الٍب اتفقت آراؤىم على إماـ بعقد  ا٤براد بو  وا١بواب عن ذلك أف يقاؿ: ) وىذا ضعيف ػ أيضاً ػ ألف 
إماـ مطاع  ، وذلك ٧بظور الضطرار ا٣بلق إىل  وذلك ٨بالفة بالرأي وخروج عليهم  ، ، فا٣بروج عليهم بغي البيعة
 يف ىذا تعرض للعزلة تشويش مثّب للفتنة فليس ال بالبيعة من األكثر ، فا٤بخالفة رأيهم ، وال يكوف ذلك إ ٯبمع

)(ٖ).  
اْلُمْؤِمِن الَِّذي اَل  الَِّذي ٱُبَاِلُط النَّاَس َوَيْصربُ َعَلى أََذاُىْم أَْعَظُم َأْجرًا ِمنْ  )اْلُمْؤِمنُ  --ػ  واحتجوا بقوؿ النيب ٙ

 .(ٗ)أََذاُىْم( عَلى َ ٱُبَاِلُط النَّاَس َواَل َيْصربُ 
من ٱبالط الناس ٨بالطة  : )فيو أفضلية وأوضح الصنعاين يف كتابو "سبل السالـ" ا٤بخالطة الٍب أرادىا ا٢بديث  

أفضل من الذي يعتز٥بم وال يصرب على ا٤بخالطة  يأمرىم فيها با٤بعروؼ وينهاىم عن ا٤بنكر وٰبسن معاملتهم فإنو
 . (٘) واألزماف ولكل حاؿ مقاؿ( صواألحواؿ ٚبتلف باختالؼ األشخا

، وا٤بسألة  ٤با تقدـ من أدلة الفريقْب نلحظ أنو ال ٲبكن تفضيل ا٣بلطة على العزلة مطلقاً وال العكس وبالنظر   
، وقد حقق ا٢بافظ ابن حجر مسألة التفضيل بْب ا٣بلطة والعزلة فأفاد وأجاد، وأسوؽ كالمو  ٙبتاج إىل تفصيل

:" َوَقْد ِاْختَػَلَف السََّلف يف َأْصل اْلُعْزَلة فَػَقاَؿ ا١بُْْمُهور ااِلْخِتاَلط أَْوىَل ِلَما ِفيِو ِمْن اِْكِتَساب  ، حيث قاؿ رٞبو ا

                                                 

، ومسلم يف كتاب اإلمارة/ باب: وجوب ٜٙٛٗ(ٕٔ/ٙأخرجو البخاري يف كتاب الفًب/ باب: سَبوف بعدي أمورا تنكروهنا) (ٔ)
 ٜٗٛٔ(ٚٚٗٔ/ٖمالزمة ٝباعة ا٤بسلمْب)

 . ٙ٘العزلة :  (ٕ)

 . ٕٗٗ/ ٕاإلحياء :  (ٖ)
وابن ، ( ٜٜٖ/  ٖ( ، والطيالسي يف  مسنده )ٖٖٛٔ/ٕ،  وابن ماجو ) (ٕٙٙ/  ٗأخرجو الَبمذي ) من حديث ابن عمر (ٗ)

( ، ٖٗ/  ٕ، وأٞبد ) (ٖٜٕ/  ٘، ويف مصنفو ) (ٕ٘ٗ/  ٕابن أيب شيبة يف مسنده )و ،  (ٕٔٔ/  ٔوابن ا١بعد يف مسنده )
، ( ٖٛ/  ٗٔوالطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ) ، (ٓٗٔ/  ٔو البخاري يف األدب ا٤بفرد ) ، (ٛٛ٘/  ٕوىناد يف الزىد )

/  ٔ، وابن شاىْب الَبغيب يف فضائل األعماؿ) (٘٘ٔ/  ٔٔ، والطرباين يف الكبّب) (٘ٚ/  ٔوا٣برائطي يف اعتالؿ القلوب )
، ويف  (ٕٚٔ/  ٚ)  ويف شعب اإلٲباف،  (ٜٛ/  ٓٔ) ، والبيهقي يف الكربى (ٖٔٗ/  ٕ) ، و أبو نعيم يف أخبار أصبهاف (ٖ٘ٔ

 . ٜٖٜ(ٗٔٙ/  ٕوصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة )  . (ٚٙٔ/ ٔاألربعوف الصغرى" ) ويف" ، (ٜٜ/  ٔ) يف اآلداب

 (.ٙٗ٘/ٕسبل السالـ ،) (٘)
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ْساَلـ يِنيَّة لِْلِقَياـِ ِبَشَعائِر اإْلِ ِمْن ِإَعانَة َوِإَغاثَة  ، َوِإيَصاؿ أَنْػَواع ا٣بَّْْب إِلَْيِهمْ  ، َوَتْكِثّب َسَواد اْلُمْسِلِمْبَ  اْلَفَوائِد الدّْ
اْلُمْخَتار : اْلُعْزَلة َأْوىَل لَِتَحقُِّق السَّاَلَمة ِبَشْرِط َمْعرَِفة َما يَػتَػَعْبَّ ... َوقَاَؿ النػََّوِوّي : َوِعَياَدة َوَغّْب َذِلَك . َوقَاَؿ قَػْوـ 

َمْعِصَية ، فَِإْف َأْشَكَل اأْلَْمر فَاْلُعْزَلة َأْوىَل . َوقَاَؿ َغّْبه :  تَػْفِضيل اْلُمَخاَلطَة ِلَمْن اَل يَػْغِلب َعَلى ظَّنو أَنَُّو يَػَقع يف 
ُهْم َمْن يَػتَػَرجَّح، لَيْ  ُهْم َمْن يَػَتَحتَّم َعَلْيِو َأَحد اأْلَْمَرْيِن، َوِمنػْ َس اْلَكاَلـ ِفيِو َبْل ِإَذا ٱَبَْتِلف بِاْخِتاَلِؼ اأْلَْشَخاص ، َفِمنػْ

  بِاْخِتاَلِؼ اأْلَْحَواؿ فَِإْف تَػَعاَرَضا ِاْختَػَلَف بِاْخِتاَلِؼ اأْلَْوقَات ، َفَمْن يَػَتَحتَّم َعَلْيِو اْلُمَخاَلَطة َمنْ  َتَساَويَا فَػَيْخَتِلف
ْمكَ  ًنا َوِإمَّا ِكَفايَة ِٕبََسِب ا٢ْبَاؿ َواإْلِ ، َو٩بَّْن يَػتَػَرجَّح َمْن اف َكاَنْت َلُو ُقْدرَة َعَلى ِإزَاَلة اْلُمْنَكر فَػَيِجب َعَلْيِو ِإمَّا َعيػْ

ـَ يف اأْلَْمر بِاْلَمْعُروِؼ َوالنػَّْهي َعْن اْلُمْنَكر ، َو٩بَّنْ  َيْسَتِوي َمْن يَْأَمن َعَلى  يَػْغِلب َعَلى ظَّنو أَنَُّو َيْسَلم يف نَػْفسو ِإَذا قَا
َنة تَػَرجََّحْت اْلُعْزَلة ِلَما نَػْفسو َوَلِكنَُّو يَػَتَحقَّق أَنَُّو اَل يُطَاع ، َوَىَذا َحْيُث اَل َيكُ  َنة َعامَّة فَِإْف َوقَػَعْت اْلِفتػْ وف ُىَناَؾ ِفتػْ

َنة فَػتَػُعّم َمْن لَْيسَ  ِمْن َأْىلَها َكَما قَاَؿ اللَّو  يَػْنَشأ ِفيَها َغالًِبا ِمْن اْلُوُقوع يف اْلَمْحُذور ، َوَقْد تَػَقع اْلُعُقوبَة بَِأْصَحاِب اْلِفتػْ
َنة اَل ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة﴾تَػَعاىَل ﴿َوا َويُػَؤيّْد التػَّْفِصيل اْلَمْذُكور َحِديث َأيب َسِعيد أَْيًضا "  (ٔ)تػَُّقوا ِفتػْ

 .(ٕ)رّه "َخّْب النَّاس َرُجل َجاَىَد بِنَػْفِسِو َوَمالو ، َوَرُجل يف ِشْعب ِمْن الشَّْعاب يَػْعُبد َربّو َويَدَع النَّاس ِمْن شَ 

-نريد  ولسنا: ) ذلك إىل أف قاؿ ، وأطاؿ يف  ، وا١بماعة ٝباعتاف ا ػ الُفرقة فُرقتاف وقسم ا٣بطايب  ػ رٞبو   
وإفشاء  ،  ، وترؾ حقوقهم يف العبادات مفارقة الناس يف ا١بماعات وا١ُبمعات ّٔذه الُعزلة الٍب ٬بتارىا  -رٞبك ا

، ووضائع السُّنن والعادات ا٤بستحسنة  الواجبة ٥بم وظائف ا٢بقوؽ  جرى ٦براىا من، وما  ، ورد التحيات السالـ
 مانع ُعذر عنها  ، وال ٲبنع ، ما مل َٰبُْل دوهنا حائل ُشُغلٍ  ، جارية على ُسُبلها بشرائطها مستثناة  ، فإهنا فيما بينهم

، فإف من جرى  طَّ العالوة الٍب ال حاجة بك إليهاوحَ   ، ، ونَبذ الزيادة منها ، إ٭با نريد للعزلة ترؾ ُفضوؿ الصحبة
 ، وترؾ االقتصاد ، وِإْلُف العادات ما يدعو إليو َشَعُف النفوس ، على  من معرفتهم يف صحبة الناس واالستكثار

و يف ذلك ، وكاف سبيل يستوخم عاقبتو  ، وأف ، كاف جديراً أال ٰبَمَد ِغبَّوُ  واالقتصار الذي تدعوه ا٢باجة إليو ،  فيها
، فإف ذلك ال يُػْلِبثُو أف يقع يف أمراض  ويأُخذ منو فوؽ قْدر حاجتو ، جوعو سبيل من يتناوؿ الطعاـ يف غّب أواف 

ويف  (ٖ)باده وخاطر؛ ....( كمن ، وال من َجرَّب وامَتَحَن  ،وليس َمْن َعِلم كمن َجِهل وأسقاـ ُمْتِلَفةِ  ، ُمْدنَِفةٍ  
، الختالؼ الناس وتناحرىم  ػ إىل الزماف الذي يتعّذر فيو إصالح العامةحديث عبد ا أشار النيب ػ 

ػ أىل ذلك الزماف بأهنم )) ، ووصف ػ  ، ومروج عهودىم ونذورىم ، وخفة أحالمهم وأماناهتم وتطاحنهم
، غلبة ال  ، وغلبة الشر والفساد غربة الشاملة، وال ، فهو إشارة إىل استقرار اال٫براؼ العاـ ُحثالة (( من الناس

، وال شك أف مثل ىذا الزماف يكوف لزـو البيت واالنشغاؿ بإصالح النفس خّب  يطمع معها يف إصالح العامة

                                                 

 ٕ٘سورة األنفاؿ :  (ٔ)
 (ٕٗ/ٖٔالفتح) (ٕ)
(  وذكر ا٢بازمي يف موقف ا٤بسلم من الفتنة يف ضوء الكتاب والسنة حاالت تشرع فيها العزلة، فراجعو فقد ٚ٘_ٖ٘العزلة) (ٖ)

 (ٜٜأفاد كاتبو)
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وال يأمن على ، قد يطوؿ ا٤بؤمن من ىذا الزمن شرا، بل  من استنزاؼ الطاقات وتشتيت ا١بهد يف أمر يصعب
 نفسو من الفتنة.

، أو ىي فيمن ال يسلم الناس  االعتزاؿ يف زمن الفًب وا٢بروب ولذا ٞبل كثّب من أىل العلم أحاديث العزلة على  
 ٫بو ذلك من ا٣بصوص. ، أو ، وال يصرب عليهم منو
اْلَقاِعُد ِفيَها  :"َسَتُكوُف ِفًَبٌ --ومن النصوص الٍب تدؿ على ٞبل أحاديث العزلة على وقت الفًب قوؿ النيب   
ٌر ِمنْ خَ  ٌر ِمْن اْلَقاِئِم، َواْلَقاِئُم ِفيَها َخيػْ ٌر ِمْن السَّاِعي، َمْن َتَشرََّؼ ٥َبَا يػْ َتْسَتْشرِْفُو ، َفَمْن  اْلَماِشي، َواْلَماِشي ِفيَها َخيػْ

َها َمْلَجًأ َأْو َمَعاًذا فَػْليَػُعذْ   .(ٔ)بِِو" َوَجَد ِمنػْ

ٌر ِمْن  ِإنػََّها َسَتُكوُف ِفًَبٌ  قاؿ:" --وحديث أيب بكرة رضي ا عنو أف النيب   َنٌة اْلَقاِعُد ِفيَها َخيػْ َأاَل مُثَّ َتُكوُف، ِفتػْ
َها، َأاَل فَِإَذا نَػزََلْت َأوْ  اْلَماِشي ِفيَها،  ٌر ِمْن السَّاِعي ِإلَيػْ َوقَػَعْت َفَمْن َكاَف َلُو ِإِبٌل فَػْليَػْلَحْق بِِإبِِلِو،  َواْلَماِشي ِفيَها َخيػْ

بَِأْرِضِو،  قَاَؿ: فَػَقاَؿ َرُجٌل : يَا َرُسوَؿ اللَِّو أََرأَْيَت  َغَنٌم فَػْليَػْلَحْق ِبَغَنِمِو، َوَمْن َكاَنْت َلُو أَْرٌض فَػْليَػْلَحقْ  َكاَنْت َلوُ   َوَمنْ 
ِه ٕبََجٍر، مُثَّ لِيَػْنُج ِإْف اْسَتطَاَع النََّجاَء، َعلَ  َلُو ِإِبٌل َواَل َغَنٌم َواَل أَْرٌض؟ قَاَؿ:" يَػْعِمُد ِإىَل َسْيِفِو فَػَيُدؽُّ  َمْن ملَْ َيُكنْ  ى َحدّْ
 .(ٕ)" بَػلَّْغُت اللَُّهمَّ َىْل بَػلَّْغُت اللَُّهمَّ َىْل بَػلَّْغتُ  اللَُّهمَّ َىلْ 

،  ، فاألصل فيها أف ا٤بسلم الذي يستطيع ا٣بُلطة فُيخالط الناس أما يف األحواؿ العادية الٍب ليس فيها فتنة عامة  
،  ، ويوصل إليهم النفع الديِب والدنيوي ىو خّب من الذي ال ٱبالطهم وال يصرب على أذاىم ويصرب على أذاىم

 . بل يعتزؿ شرورىم ، ويتفرد بنفسو

 
 :طلب الثاني الم
 "املك عليك لسانك"                                          
 
؛ ألنو سوؼ ٰباسب على كل كلمة بل كل لفظ ينطق بو،  ا٤بسلم ا٢بق ىو الذي ٰبذر كل ا٢بذر من لسانو   

عن أكثر ما يدخل الناس النار؟  --وسئل النيب  ، (ٖ)يقوؿ تعاىل: ﴿َما يَػْلِفُظ ِمْن قَػْوٍؿ ِإالَّ َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيد﴾
 (ٗ)فقاؿ: "الفم و الفرج".

                                                 

، ومسلم كتاب الفًب ٚٓٙٙ( ٜٕٗ٘/  ٙفتنة القاعد فيها خّب من القائم ) ( ( أخرجو البخاري كتاب الفًب/ باب تكوفٔ))
 .ٖٔٗٚبرقم ( ٛٙٔ/  ٛوأشراط الساعة )

 .ٕٖٗٚ( ٜٙٔ/  ٛ( ( أخرجو مسلم، كتاب الفًب وأشراط الساعة، باب نزوؿ الفًب كمواقع القطر)ٕ))
 ٛٔسورة ؽ:  (ٖ)

 .ٜٙٙ/ ٕ(، وحسنو األلباين يف الصحيحة ٜٕٔ/ ٕ(، وأٞبد )ٛٔٗٔ، ٕ(، وابن ماجة )ٖٖٙ/ ٗأخرجو الَبمذي) (ٗ)
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برأسو وعموده وذروة  --أخربه النيب عن العمل الذي يدخلو ا١بنة ويباعده من النار ف --وسأؿ معاذ النيب 
سنامو، مث قاؿ: "أال أخربؾ ٗبِالِؾ ذلك كلّْو؟" قاؿ: بلى يا رسوؿ ا! فأخذ بلساف نفسو مث قاؿ: "ُكفَّ عليَك 

أو –؟ فقاؿ:"َثِكَلْتَك أمَُّك يا معاذ؛ وىل َيُكبُّ الناَس على وجوِىِهم  ىذا". فقاؿ: وإنا ٤بؤاخذوف ٗبا نتكلم بو
 . (ٔ)إال حصائُد ألسنِتهم" –َمناِخرِِىمعلى 

ـَ فإفَّ أعضاَءه ُتَكفُّْر اللسافَ    ؛ تقوؿ: اتِق  ويف مسند اإلماـ أٞبد عن أيب سعيد ا٣بدري قاؿ: "إذا أصبح ابُن آد
 .(ٕ)، وإِف اعوججَت اعوججنا" ؛ فإنَك إِف استقمَت استقمنا اَ فينا

قاؿ: "ال يستقيُم إٲباُف عبٍد حٌب يستقيَم قلُبُو، وال يستقيُم  --ا وعن أنس بن مالك رضي ا عنو أف رسوؿ 
 . (ٖ)قلُبُو حٌب يستقيَم لسانُػُو، وال يدخُل ا١بنػَة حٌب يأمَن جارُُه بَوائَقُو"

رِْضَواِف اِ َعزَّ َوَجلَّ ، الَ يُػْلِقي ٥َبَا بَااًل  ِإفَّ اْلَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة ِمنْ " ، قَاَؿ: --وَعْن َأيب ُىَريْػرََة ، َعِن النَّيبّْ    
 . (ٗ) ، يَػْهِوي َِّٔا يف َجَهنََّم"، يَػْرفَػُعُو اُ َِّٔا َدَرَجاٍت ، َوِإفَّ اْلَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اِ ، الَ يُػْلِقي ٥َبَا بَاالً 

، قَاَؿ:َىْل َتْدُروَف َمِن اْلُمْفِلُس ؟ قَاُلوا : اْلُمْفِلُس ِفيَنا يَا َرُسوَؿ اِ َمْن اَل  --نَّيبّْ وَعْن َأيب ُىَريْػرََة ، َعِن ال  
َقْد َشَتَم ِعْرَض  زََكاٍة ، َويَْأيت ِدْرَىَم َلُو َواَل َمَتاَع ، قَاَؿ :" ِإفَّ اْلُمْفِلَس ِمْن أُمٍَِّب َمْن يَْأيت يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِبَصَياـٍ َوَصاَلٍة وَ 

ِإْف فَِنَيْت َحَسَناتُُو َىَذا ، َوَقَذَؼ َىَذا ، َوَأَكَل َماَؿ َىَذا ، فَػيُػْقَعُد فَػيَػْقَتصُّ َىَذا ِمْن َحَسَناتِِو ، َوَىَذا ِمْن َحَسَناتِِو ، فَ 
 (٘)ْت َعَلْيِو ، مُثَّ طُرَِح يف النَّاِر".قَػْبَل َأْف يَػْقِضَي َما َعَلْيِو ِمَن ا٣بَْطَايَا ، ُأِخَذ ِمْن َخطَايَاُىْم َفطُرِحَ 

 . (ٙ)ػ : )) من َصَمت ٪َبا (( قاؿ : قاؿ رسوؿ ا ػ  -رضي ا عنهما-وعن عبد ا بن عمرو 
قاؿ: )من كاف يؤمن با واليـو اآلخر فليقل خّباً أو ليصمت  --وعن أيب ىريرة ػ رضي ا عنو  عن النيب    

)...(ٚ). 
                                                 

(، ٖٗٔٔ/ ٕ(، وابن ماجة )ٕٛٗ/ ٙ( وقاؿ: حديث  حسن صحيح، والنسائي يف الكربى)ٔٔ/  ٘أخرجو الَبمذي )  (ٔ)
 .ٙٔٔ/ ٙ(وصححو األلباين يف صحيح الَبمذي ٖٕٔ/ ٘وأٞبد )

 . ٜ٘/ ٖ. ٚٓٗ/ ٘مذي (.وحسنو األلباين يف صحيح سنن الَب ٘ٓٙ/  ٗ) -أخرجو الَبمذي   (ٕ)

 .ٙ٘/ ٖوحسنو األلباين يف صحيح الَبغيب والَبىيب  (ٜٛٔ/  ٖأٞبد )و  أخرجو ابن أيب الدنيا يف "الصمت"، (ٖ)

 . ٖٔٔٙ( ٖٕٚٚ/  ٘الُبخاري كتاب الرقاؽ/ باب حفظ اللساف )  (ٗ)

 .ٗٗٚٙ( ٛٔ/  ٛمسلم كتاب الرب والصلة واآلداب ) (٘)

ومن طريقو رواه أبو  ٖ٘ٛ( ، وابن ا٤ببارؾ يف الزىد   ٕٔٓ٘قم ر  ٓٙٙ/ ٗ)  ٓ٘أخرجو الَبمذي يف صفة القيامة باب  (ٙ)
، والقضاعي يف مسند  ٚٔ، والطرباين يف الكبّب  ٕٚٓ،  ٜٜٕ/ ٕ، والدارمي   ٚٚٔو  ٜ٘ٔ/ ٕوأٞبد   ، الشيخ يف األمثاؿ 

، ونقل ا٤بناوي يف فيض  ٕٓ٘وقد ضعف إسناد الَبمذي اإلماـ النووي ػ رٞبو ا ػ يف األذكار  .  ٖٕٗرقم  ٜٕٔ/ ٔالشهاب  
عن الزين العراقي قولو : ) سند الَبمذي ضعيف وىو عند الطرباين بسند جيد ( مث نقل عن ا٢بافظ ابن حجر  ٔٚٔ/ ٙالقدير : 

 . ٖٙ٘قولو : ) رواتو ثقات (  اىػ . وصححو األلباين يف الصحيحة 
مع الفتح ( ومسلم يف اإلٲباف باب ا٢بث على  ٘ٚٗٙرقم  ٖٗٔ/ ٔٔأخرجو البخاري يف الرقاؽ باب حفظ اللساف )   (ٚ)

 . ٚٗرقم  ٛٙ/ ٔإكراـ ا١بار والضيف ولزـو الصمت إال عن ا٣بّب : 
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معلقاً على ىذا ا٢بديث: ) قلت : فهذا ا٢بديث ا٤بتفق على صحتو نصّّ صريح  -رٞبو ا-اإلماـ النووي  قاؿ 
يف أنو ال ينبغي أف يتكلم إال إذا كاف الكالـ خّباً ، وىو الذي ظهرت لو مصلحتو، ومٌب شكَّ يف ظهور ا٤بصلحة 

الكالـ فعليو أف يُفكر قبل كالمو، فإف ظهرت  : إذا أراد -رٞبو ا-فال يتكلم. وقد قاؿ اإلماـ الشافعي  
 .(ٔ) ، وإف شكَّ مل يتكلم حٌب تظهر( ا٤بصلحة تكلَّم

أنو دخل على أيب بكر  -رضي ا تعاىل عنو وأرضاه-: عن عمر بن ا٣بطاب  وذكر اإلماـ مالك يف ا٤بوطأ
فقاؿ أبو بكر: إف ىذا أوردين ،  فقاؿ لو عمر: مو! غفر ا لك -أي: ٯبره بشدة-الصديق وىو ٯببذ لسانو 

 .(ٕ)ا٤بوارد
أكثم بن صيفي اجتمعا فقاؿ أحدٮبا لصاحبو: كم بلغنا أف قس بن ساعدة، و : "(ٖ)وقاؿ النووي يف األذكار

،  : ٜبانية آالؼ عيب ، والذي أحصيتو ؟! فقاؿ: ىي أكثر من أف ٙبصى وجدت يف ابن آدـ من العيوب
 ؟ قاؿ: حفظ اللساف". ، قاؿ ما ىي يوب كلهافوجدت خصلًة إف استعملتها سَبت الع

، ويتأكد حفظ  ، والتحرز يف حفظو يف ٝبيع األزمنة واألوقات ما تقدـ كلو يؤكد أٮبية حفظ اإلنساف للسانو  
"أملك عليك لعبد ا بن عمرو   -- ، كما جاء يف قوؿ رسوؿ ا اللساف يف أوقات الفًب أكثر منو يف غّبه

،  )وأملك( بقطع ا٥بمزة وكسر الالـ )عليك لسانك( أي احفظو وصنو وال ٘بره إال فيما لك ال عليك لسانك":
 .(ٗ)، فإف استقاـ استقامت وإف اعوج اعوجت ، وخصو ألف األعضاء تبع لو أو امسكو عما ال يعنيك

عما ليس فيو خّب، قاؿ يف مرقاة ا٤بفاتيح: "أملك عليك لسانك بفتح ا٥بمزة وكسر الالـ أي احفظ لسانك  
 (٘)واألظهر أف معناه أمسك لسانك حافظا عليك أمورؾ مراعياً ألحوالك، ففيو نوع من التضمْب".

وقد وردت أحاديث أخرى تؤكد أىمية حفظ اللسان عند الفتنة، وأن وقع اللسان في تلك الفتن أشد من 
 وقع السيف:

، قتالىا يف (ٔ)اؿ :"تكوف فتنة َتْستَػْنِظُف العربق --منها حديث عبد ا بن عمرو ، أف رسوؿ ا     

                                                 

 . ٚٔ٘األذكار :   (ٔ)
( ومن طريقو أخرجو ابن السِب  ٘رقم  ٚٔ/ ٔ، وأبو يعلى يف مسنده )  (ٕٖٓ/ ٘، وأخرجو ابن أيب شيبة ) (ٖٛٗٔ/  ٘) (ٕ)

وقاؿ : )...... ورجالو رجاؿ الصحيح ....( ونقل  ٕٖٓ/ ٓٔ، وذكره ا٥بيثمي يف آّمع  ٚرقم  ٚيف عمل اليـو والليلة 
:) ٖ٘٘رقم  ٕٙ/ ٕالسيوطي يف ا١بامع الكبّب عن ا٢بافظ ابن كثّب أنو قاؿ : ) إسناده جيد ( وقاؿ األلباين يف الصحيحة : 

 . صحيح اإلسناد على شرط البخاري(

(ٖ)ٔ /ٕٖٗ. 

ينظر: مصابيح التنوير على صحيح ا١بامع الصغّب )٨بتصر فيض القدير شرح ا١بامع الصغّب لإلماـِ عبد الرؤوؼ ا٤بناوي(، لػ:  (ٗ)
 (ٕٛلػ: ٧بمد بن ناصر الدين األلباين، إعداد وترتيب : أبو أٞبد معتز أٞبد عبد الفتاح)

 (ٔٔٔ/  ٗٔ) -شرح مشكاة ا٤بصابيح  مرقاة ا٤بفاتيح (٘)



 

 

 

 26 
 

 . (ٖ)، اللساف فيها أشدُّ من وقع السيف " (ٕ)النار

"أي: وقعو وطعنو على تقدير مضاؼ،  ن وقع السيف" يقوؿ القاضي عياض::" اللساف فيها أشد موتأمل قولو
السيف إذا ضرب بو أثَّر يف  ، ألفوقع السيف : إطالقو وإطالتو أشد منويدؿ عليو رواية: ) إشراؼ اللساف ( أي

 . (ٗ)، واللساف تضرب بو يف تلك ا٢بالة ألف نَسَمة واحد

:) قولو :"اللساف فيها أشد من وقع السيف": أي : بالكذب عند أئمة ا١بور ، ونقل -رٞبو ا-وقػاؿ القػػرطيب 
٤بفاسد العظيمة أكثر ٩با ينشأ من وقوع الفتنة األخبار إليهم ، فرٗبا ينشأ عن ذلك من النهب والقتل وا١بلد وا

 .(٘)نفسها(

قاؿ: قاؿ رسوؿ  -رضي ا عنو-ومن األحاديث الٍب أشارت إىل خطر الكلمة يف الفتنة حديث أيب ىريرة     
ع : "ستكوف فتنة َصمَّاُء َبْكَماُء َعْمَياُء من أشرؼ ٥با اْسَتْشَرَفْت لو، وإشراؼ اللساف فيها كوقو --ا 

 .(ٙ)السيف"

، فهم ال ال ُيسمع فيها ا٢بق وال ينطق بو، وال يتضػح الباطػػل عن ا٢بق لقد وصفت الفتنة بأوصاؼ أصحأّا، أي:
ٕبق  ، بل من تكلم فيهااألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر، وال يسمعوف النصيحة و يػػزوف فيها بْب ا٢بػػق والباطلٲب

: من اطّلع ينظر إليها جرّتو أف: "من أشرؼ ٥با استشرفت لو" أيػ ، مث أخرب ػ أُوذي ووقع يف الفًب وان
                                                                                                                                                         

أي : تستوعبهم ىالكاً . يقاؿ : استَػْنَظفَت الشيء إذا أخذتو كلَّو ، ومنو قو٥بم : استنظفت ا٣براج ، وال يقاؿ : نظَّْفُتو.  (ٔ)
 ( مادة)ف ظ ؼ( .ٜٚ/ ٘النهاية يف غريب ا٢بديث )

تلك الفتنة ، وإ٭با ىم من أىل النار ألهنم ماقصدوا بتلك ا٤بقاتلة وا٣بروج  قاؿ القاضي  ػ رٞبو ا ػ : ا٤براد بقتالىا من قتل يف (ٕ)
إليها إعالء دين أو دفع ظامل أو إعانة ٧بق . وإ٭با كاف قصدىم التباغي والتشاجر طمعاً يف ا٤باؿ وا٤بلك . نقلو عنو ا٤بباركفوري يف 

 (ٖٖ٘/ٙٙبفة األحوذي)

 ٕٖٔٔ/ ٕ، وابن ماجة يف الفًب باب كف اللساف يف الفتنة : ٕ٘ٙٗرقم  ٔٙٗ/ ٗأخرجو أبو داود يف الفًب باب يف كف اللساف يف الفتنة : ػ (ٖ)
ال  :عيل يقوؿا٠بعت ٧بمد بن إ٠ب ،ىذا حديث غريب،قاؿ الَبمذي:  (  ٜٓٛٙرقم  ٓٚٔ/  ٔٔوأٞبد ) ٕٛٚٔ(،ٛٚٔ/٘والَبمذي)،  ٜٖٚٙرقم 

وإسناده ضعيف، لضعف ليث  .ورواه ٞباد بن زيد عن ليث فأوقفو ،رواه ٞباد بن سلمة عن ليث فرفعو،سيمْب كوش غّب ىذا ا٢بديثيعرؼ لزياد بن 
" وزياد بن سيمْب كوش ػ بكسر ا٤بهملة وا٤بيم ػ قاؿ ا٢بافظ صدوؽ اختلط جدا ومل يتميز حديثو فَبؾ (:"٘ٛٙ٘بن أيب سليم، قاؿ ا٢بافظ يف التقريب)

 ٖٕٖٓ(ٕٚٔ/ٚالضعيفة)ة ، ويف السلسل ٜٖٔيف ابن ماجة : وضّعفو األلباين يف ضع(ٕٔٛٓؿ"التقريب)عنو:"مقبو 
 (ٖٖ٘/ٙينظر: ٙبفة األحوذي) (ٗ)
 ( . ٜٕٗ/ ٕالتذكرة : )  (٘)
، وأورده ا٢بافظ ابن كثّب يف النهاية يف الفًب :  ٕٗٙٗرقم  ٓٙٗ/ ٗرواه أبو داود يف الفًب باب يف كف اللساف يف الفتنة :  (ٙ)
مع الفيض ( وانتقده ا٤بناوي يف  ٔٓٔ/  ٗمستشهداً بو ومل يذكر فيو علة ، وصححو السيوطي يف ا١بامع الصغّب : )  ٜٚ/ ٔ

) يف إسناده عبد الرٞبن بن البيلماين وال ٰبتج ٕبديثو (  ٛٗٔ/  ٙيف ٨بتصر سنن ايب داود :  ، وقاؿ ا٤بنذري ٔٓٔ/  ٗالفيض : 
يب داود أ( ، وضعفو األلباين يف ضعيف ٜٖٔٛوقاؿ ا٢بافظ عن عبد الرٞبن بن البيلماين: ضعيف.تقريب التهذيب) رقم الَبٝبة:

 . ٕٖٚ٘( وضعيف ا١بامع رقم  ٜٚٔرقم ) 
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 ، فا٣بالص يف التباعد منها، وا٥بالؾ يف مقاربتها .نفسهال

أف :"إشراؼ اللساف فيها كوقوع السيف" أي : إطالقو وإطالتو بالكػػالـ يُعد كوقوع السيف  أيضاً  --وأخػرب 
 . (ٔ)رواية : )) أشد من السيف (( يف التأثّب وااربة ، ويف 

قاؿ ابن العريب: ) وجو كونو أشّد: أف السيف إذا ضرب ضربة واحدة مضت واللساف يضرب بو يف تلك ا٢بالة 
الواحدة ألف َنسمة، مث ىذا ٰبتمل أنو إخبار عما وقع من ا٢بروب بْب الصدر األوؿ، وٰبتمل أنو سيكوف، 

 .(ٕ)خبار عن غيب(وكيفما كاف فإنو من معجزاتو ألنو إ

ا٤بتأمل ٤با سبق من األحاديث يقف على موقف ا٤بؤمن وقت الفتنة، إنو الشخص ا٢بذر ا٤بتحفظ الذي ال و      
يطلق الكلمات إلٲبانو بأف ا سائلو عنها، وأف الكلمة سالح ُيستخدـ لشق صف ا١بماعة ا٤بسلمة، وٛبزيق 

يستخدمو األعداء لبث اإلشاعة ونشرىا ال سيما يف عصرنا وحدهتا، وال يرضى ا٤بؤمن لنفسو أف يكوف وسيلة 
 ا٢بايل الذي تنتقل الكلمة فيو بسرعة ىائلة عرب وسائل االتصاؿ السريع.

عند ورود أي خرب لكانت العاقبة ا٢بسنة يف الدنيا  ولو أننا تأدبنا ٗبا جاء يف كتاب ا وسنة رسوؿ ا   
ُهْم واآلخرة، يقوؿ تعاىل:﴿ َوِإَذا َجاَءُىْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو ا٣ْبَْوِؼ أََذاُعوا بِِو َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِؿ  َوِإىَل أُويل اأْلَْمِر ِمنػْ

ُهْم وَ   . (ٖ)َلْواَل َفْضُل اللَِّو َعَلْيُكْم َوَرْٞبَُتُو اَلتػَّبَػْعُتُم الشَّْيطَاَف ِإالَّ قَِلياًل﴾َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَػْنِبطُونَُو ِمنػْ

يقوؿ ابن كثّب يف تفسّب اآلية:"....إنكار على من يبادر إىل األمور قبل ٙبققها فيخرب ّٔا ويفشيها وينشرىا،   
قاؿ: "كفى با٤برء  . عن أيب ىريرة، عن النيب :..(ٗ)وقد ال يكوف ٥با صحة، وقد قاؿ مسلم يف مقدمة صحيحو

هنى عن قيل  ، عن ا٤بغّبة بن شعبة: "أف رسوؿ ا (٘)با٤برء كذبًا أف ٰبدث بكل ما ٠بع" ...ويف الصحيحْب
 ، أي الذي يكثر من ا٢بديث عما يقوؿ الناس من غّب تثبت، وال تدبر، وال تبْب.وقاؿ"

طلق نساءه، فجاء  حْب بلغو أف رسوؿ ا  (ٙ)ولنذكر ىهنا حديث عمر بن ا٣بطاب ا٤بتفق على صحتو    
فاستفهمو أطلقت  من منزلو حٌب دخل ا٤بسجد فوجد الناس يقولوف ذلك، فلم يصرب حٌب استأذف على النيب 

اؿ: فقلت: أطلقتهن ؟ فقاؿ: نساءؾ ؟! فقاؿ: "ال" فقلت عمر: ا أكرب، وذكر ا٢بديث بطولو. وعند مسلم ق
نساءه، ونزلت ىذه اآلية﴿َوِإَذا  "ال" فقمت على باب ا٤بسجد فناديت بأعلى صويت، مل يطلق رسوؿ ا 

                                                 

 . ٔٓٔ/ ٗ، فيض القدير :  ٖٙٗ /ٔٔعوف ا٤بعبود :  (ٔ)
 . ٖٓٗ/ ٙ، و ٙبفة األحوذي :  ٔٓٔ/ ٗ، و فيض القدير :  ٖٙٗ/ ٔٔعزاه لو صاحب عوف ا٤بعبود :  (ٕ)
 ٖٛسورة النساء: (ٖ)

(ٗ) (ٔ/ٛ )ٚ 

 .ٖٛ٘ٗ(ٖٓٔ/٘، ومسلم كتاب األقضية )ٖٚٗٙ(ٜٕٗ/ٙالبخاري كتاب الرقاؽ/ باب: مايكره من قيل وقاؿ) (٘)

 .ٖٗٙٚ(ٛٛٔ/ٗ، ومسلم كتاب  الطالؽ )ٜٛ(ٖٜ/ٔالبخاري كتاب العلم/ باب التناوب يف العلم) (ٙ)
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ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَػْنِبطُونَوُ  أََذاُعوا َجاَءُىْم أَْمٌر ِمَن اأَلْمِن أَِو ا٣ْبَْوؼِ  بِِو َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِؿ َوِإىَل أُويل اأَلْمِر ِمنػْ
ُهْم﴾  .(ٔ)فكنت أنا استنبطت ذلك األمر" ِمنػْ

ويقوؿ الشيخ السعدي تعليقا على اآلية: "ىذا تأديب من ا لعباده عن فعلهم ىذا غّب الالئق، وأنو ينبغي     
٥بم إذا جاءىم أمر من األمور ا٤بهمة وا٤بصاحل العامة ما يتعلق باألمن وسرور ا٤بؤمنْب، أو با٣بوؼ الذي فيو مصيبة 

وإىل أويل األمر منهم، أىِل الرأي  عليهم أف يتثبتوا وال يستعجلوا بإشاعة ذلك ا٣برب، بل يردونو إىل الرسوؿ 
األمور ويعرفوف ا٤بصاحل وضدىا. فإف رأوا يف إذاعتو مصلحة ونشاطاً والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفوف 

للمؤمنْب، وسرورًا ٥بم، وٙبرزًا من أعدائهم؛ فعلوا ذلك، وإف رأوا أنو ليس فيو مصلحة، أو فيو مصلحة ولكن 
ُهمْ  ﴾ أي: يستخرجونو بفكرىم  مضرتو تزيد على مصلحتو؛ مل يذيعوه، و٥بذا قاؿ:﴿ َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَػْنِبطُونَُو ِمنػْ

 وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة.
ويف ىذا دليل لقاعدة أدبية وىي أنو إذا حصل ٕبث يف أمر من األمور ينبغي أف يوىلَّ َمْن ىو أىل لذلك وٯبعل   

لة إىل أىلو، وال يتقدـ بْب أيديهم، فإنو أقرب إىل الصواب وأحرى للسالمة من ا٣بطأ، وفيو النهي عن العج
والتسرع لنشر األمور من حْب ٠باعها، واألمر بالتأمل قبل الكالـ والنظر فيو، ىل ىو مصلحة، فيُػْقِدـ عليو 

 .(ٕ)اإلنساف، أـ ال فيحجم عنو"
أف يؤصلوا للعامة على وجو العمـو وللشباب على وجو ا٣بصوص وجوب  إف على علماء األمة وطلبة العلم فيها   

ة التثبت والتبيْب عند ورود ا٣برب، ورده إىل أويل األمر وأىل ا٣بربة كما أرشدنا كف اللساف يف الفًب، وضرور 
 ا٢بكيم ا٣ببّب، ال سيما يف عصر العو٤بة وسرعة انتشار ا٤بعلومة.

 :طلب الثالث الم
 "خذ ما تعرف ودع ما تنكر، ودع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك"                 

ا٤بتأمل ٥بذا ا١بزء من ا٢بديث يرى أف رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم أمر عبد ا بن عمرو عند فساد الزمن،   
 : بأمرين -كما تقدـ يف التمهيد-وقلة الصا٢بْب وذىأّم، وخفة الذمم وضياعها 

ودع ما تنكر( ويف ىذه اللفظة من ا٢بديث نصيحة ترسم للفرد ا٤بنهج األمثل يف تلقي  ، ) خذ ما تعرؼ : األول
وخذ ما :" ) ، يقوؿ ا٤بناوي يف شرح ا٢بديث الفرد يف مثل الزماف الذي ذكر رسوؿ  صلى ا عليو وسلم صفتو

( اترؾ ) ودع) ،: أي الـز فعل ما تعرؼ كونو حقاً من أحوالك الٍب تنتفع ّٔا دنيا وأخرى  ( من أمر الدين تعرف
( من أمر الناس ا٤بخالف للشرع وانظر إىل تدبّب ا فيهم بقلبك، فإنو قسم بينهم أخالقهم كما قسم  ما تنكر

تعاىل فيهم، فإذا رأيت معصية  بينهم أرزاقهم، ولو شاء ١بمعهم على خلق واحد، فال تغفل عن النظر إىل تدبّبه

                                                 

 (.٘٘ٙ/  ٔ) -تفسّب ابن كثّب / دار الفكر ينظر: (ٔ)

 (ٜٓٔتفسّب السعدي  )  (ٕ)
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فاٞبد ا إذ صرفها عنك، وتلطف يف األمر والنهي يف رفق وصرب وسكينة فإف قبل منك فاٞبد ا وإال فاستغفره 
(ٔ)لتفريطك"

                                                 

 ٖٖ٘/ٔفيض القدير (ٔ)
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 الثاني: ) ودع عنك أمر العامة، وعليك بخاصة نفسك(:
ف ا٤بؤمن من مثل ىذا آّتمع الذي استشرى يرسم رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم للمؤمن يف ىذا ا٤بقطع موق     

 فيو الفساد، وقلة الذمم، وألىل العلم تأويالت للحديث:
: يرى اإلماـ ا٣بطايب أف ا٤بقصود با٣باصة يف ىذا ا٢بديث ما ٱبص اإلنساف يف ذاتو من إعانة أىلو، وسياسة أولها  

فهو  -عنده–تعلقاً با٤بصاحل الدنيوية، أما ترؾ العامة ذويو، والقياـ ٥بم، والسعي يف مصا٢بهم، ويعترب ىذا التوجيو م
. وإذا ُفّسر ا٢بديث ّٔذا ا٤بعُب صار (ٔ)ترؾ التعرض ألمرىم، والتعاطي لسياستهم، والَبأس عليهم، والتوسط يف أمورىم

 ومعاش من يعوؿ.،  ، على ما البد لو منو يف تدبّب أمور معاشو ا٤برء مطالباً باالقتصار من الدنيا ومن ٨بالطة أىلها

 ، قاؿ الشاعر : :  أف يراد بػ) ا٣باصة ( أصحاب اإلنساف وخلصاؤه وأصدقاؤه ، ألنو ٱبتصهم بالود وا٤بصافاة ثانيها

  (ٕ)على التنائي لعندي غّب َمكفوِر                 إّف امرءاً خصَِِّب عْمداً موّدتو

 .(ٖ)وقاؿ األزىري: ا٣باصة الذي اختصصتو لنفسك

ا ا٤بعُب يكوف مقصود ا٢بديث أمر اإلنساف ا٤بتبع باالعتناء بأمر ا٣باصة من أصحابو وخلصائو وأودَّائو يف وعلى ىذ
 ا، واالىتماـ بصالح شئوف دينهم ودنياىم، ومالزمتهم، وترؾ أمر العامة.

الـز دينك واترؾ : )وعليك ٖباصة أمر نفسك ( أي استعملها يف ا٤بشروع وكفها عن ا٤بنهي والـز أمر نفسك و ثالثها
. وقيل: اجتهد يف خالصك، وال هتلك مع من ىلك، كما جاء عن بعض أىل العلم أنو قاؿ: ال (ٗ)الناس وال تتبعهم

يغَب اإلنساف بطريق الشر ولو كثر السالكوف ٥با، وال يزىد عن طريق ا٣بّب وإف قل السالكوف ٥با، فليس العجب ٩بن 
 (٘)٪با، ألف ا٥بالكْب كثّبوف. ىلك كيف ىلك وإ٭با العجب ٩بن ٪با كيف

وال مانع من ٞبل ا٢بديث على ما ورد من تأويالت إذ ال تعارض بينها، فعلى ا٤برء عند استحكاـ الفًب أف يلتفت  
إىل ٪باة نفسو وصالحها، وإقامة أمور أىلو الدينية والدنيوية، وإصالح حاؿ أصحابو وأىل وده ٩بن يؤثر فيهم ويؤثروف 

 .فيو، وا أعلم
  وىي على ضربين:وىذا يكوف يف ا٢باؿ الٍب ينطبق عليها الوصف الوارد يف األحاديث ، 

 األوؿ: أف تقع يف زمن خاص، يف مكاف خاص من أرض اإلسالـ، وىذا جائز وقوعو يف كل عصر.

ينفع أمر والثاين: أف تقع شاملة يف األرض كلها، بصورة تامة، وىذا ما ترجح من أنو يكوف قبيل الساعة، حيث ال 

                                                 

 . ٘ٚ - ٗٚالعزلة وا٣بلطة :   (ٔ)
 .ٖٖٔ/ ٕ، ونسبو أليب زبيد، وينظر: القاموس :  ٖٚٛ/ ٗتاج العروس   (ٕ)
 . ٕ٘٘/ ٙ(  هتذيب اللغة : (ٖ))
 ا٤برجع السابق. (ٗ)
 (ٓٓٔ/ٕ)عبد اسن العباد ل شرح سنن أيب داود (٘)
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وال هني، فيؤمر ا٤بؤمنوف ا٤بتحلوف بصفات الطائفة ا٤بنصورة أف يُعنَػْوا بصالح حا٥بم ا٣باص ويدعوا أمر العامة حٌب يأيت 
 . (ٔ)أمر ا. وا أعلم

وليس فيما تقدـ دليل على سقوط شعّبة من شعائر الدين شعّبة األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر،  بل األمر    
با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر فرض كفاية إذا قاـ بو بعض الناس سقط ا٢برج عن الباقْب، وإذا تركو ا١بميع أمث كل من 

ا كاف يف موضع ال يعلم بو إال ىو، أوال يتمكن من إزالتو إال ٛبكن منو بال عذر وال خوؼ، مث أنو قد يتعْب كما إذ
 (ٕ)ىو، وكمن يرى زوجتو أو ولده أو غالمو على منكر أو تقصّب يف ا٤بعروؼ.

نكار إال أن ىناك بعض الحاالت يسقط فيها األمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان دون اإل
 ـبالقلب، فإنو ال يسقط بحال:

 يقبل القول منو، وال ينتفع بو:/ أن ال 1
إذا غلب على ظن ا٤بؤمن عدـ الفائدة من أمره وهنيو مل ٯبب عليو األمر والنهي، بل استحب لو ذلك؛ ليبقى       

صوت الشرع مسموعا معلنا يذكر الناس بأنو قائم مل ٲبت، يقوؿ اإلماـ الغزايل يف ىذا ا٤بعُب: "أف يعلم أنو ال يفيد 
سبة لعدـ فائدهتا، لكن تستحب إلظهار شعائر اإلسالـ وتذكّب إنكاره، ولكنو ال ٱباؼ مكروىا فال ٘بب عليو ا٢ب

  (ٖ)الناس بأمر الدين".
و٩با يؤكد ىذا ا٤بعُب حديث عبد ا بن عمرو موضوع البحث، و ما جاء عن أمية الشعباين قاؿ: سألت أبا      

أما وا لقد سألت عنها خبّبا  قاؿ (ٗ)ثعلبة ا٣بشِب، فقلت: يا أبا ثعلبة كيف تقوؿ يف ىذه اآلية )عليكم أنفسكم(
فقاؿ: "بل ائتمروا با٤بعروؼ وتناىوا عن ا٤بنكر حٌب إذا رأيت شحا  -صلى ا عليو وسلم-سألت عنها رسوؿ ا 

ودع عنك العواـ، فإف  –يعُب بنفسك  –وإعجاب كل ذي رأى برأيو فعليك  (ٙ)ودنيا مؤثرة ،وىوى متبعاً  ،(٘)مطاعا
فإف من ورائكم أياـ الصرب، الصرب فيو مثل قبض على ا١بمر للعامل فيهم مثل أجر ٟبسْب رجال يعملوف مثل 

 (ٚ)عملو".

                                                 

 (ٔ٘ٗموقف ا٤بسلم من الفًب للحازمي) (ٔ)

 (ٓٓٔ( األمر با٤بعروؼ ٣بالد السبت)٘٘عن ا٤بنكر لسليماف ا٢بقيل) (، األمر با٤بعروؼ والنهيٖٕ/  ٕ) -( شرح النووي على مسلم ٕ)
 (ٙٔٔ(األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر للسبت)ٕٚ( وينظر األمر با٤بعروؼ للحقيل)ٕٓٛ/ٕإحياء علـو الدين) (ٖ)

 .٘ٓٔ( ا٤بائدة ٗ)

 (ٕٖٖ /ّٔٔبؾ.قالو القاري. عوف ا٤بعبود)أي: ٖبال مطاعا بأف أطاعتو نفسك وطاوعو غ (٘)
 (ٕٖٖ/  ٔٔمؤثرة (: أي ٨بتارة على أمور الدين. عوف ا٤بعبود)ا٤باؿ وا١باه يف الدار الدنية) وىي عبارة عن (ٙ)

، ٕٗٙ، ٔٗٙ/  ٖ، وأبو عمرو الداين يف السنن الواردة يف الفًب) (ٖٖٓٔ/  ٕ، وابن ماجو) (ٕٚ٘/  ٘، والَبمذي) (ٕ٘ٔ/  ٗ( أخرجو   أبو داود)ٚ)
، وابن أيب الدنيا يف األمر با٤بعروؼ والنهي عن  (ٗٙ/  ٔ) والبخاري يف خلق أفعاؿ العباد ، (٘٘ٗ/  ٔ) ن سالـ يف الناسخ وا٤بنسوخ، والقاسم ب (ٗٗٙ
 شرح مشكل اآلثاروالطحاوي يف  ، (ٗٔ/ ٔ)  ، وا٤بروزي يف السنة (ٖٖٔ/  ٔ) الزىديف وابن أيب عاصم ،  ( ٔٔ/  ٔ) ، ويف العقوبات (ٖ/  ٔا٤بنكر)

،  (ٕٜ/  ٙٔ) ، والطرباين يف الكبّب (ٛٓٔ/  ٕ، وابن حباف) (ٕٚٔ/  ٘، وابن أيب حامت يف تفسّبه) (ٙٗٔ/  ٔٔ) والطربي يف تفسّبه ، (ٖٙٔ/  ٖ)
/  ٔب)، ويف اآلدا (ٕٚٔ/  ٚ( )ٖٛ/  ٙشعب اإلٲباف) يف، و  (ٜٔ/  ٓٔ، والبيهقي يف الكربى) (ٖٓ/  ٕ) ، وأبو نعيم يف ا٢بلية (ٖٛ٘/  ٗوا٢باكم)
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وا مل يأت وقد روي عن طائفة من الصحابة يف قولو تعاىل: "عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم" قال 
 .      (ٔ)تأويلها بعد إ٭با تأويلها يف آخر الزماف

وال يفهم اإلنساف من اآلية أنو إذا اىتدى ال يضره ضالؿ غّبه إذا ضل،  أو أف األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر    
فقاؿ: يا أيها ليس بالواجب، ولكن حديث أيب بكر رضي ا عنو بْب ا٢بق حيث قاـ فحمد ا عز وجل وأثُب عليو 

إىل آخر - ﴾يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْػُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَديْػُتمْ ﴿ :الناس إنكم تقرؤوف ىذه اآلية
وا يقوؿ: إف الناس إذا رأ -صلى ا عليو وسلم-، وإنكم تضعوهنا على غّب موضعها، وإين ٠بعت رسوؿ ا -اآلية

، فقد بْب أف ذلك يكوف بعد أف يأمر اإلنساف وينهى، وليس معُب ( ٕ)ا٤بنكر وال يغّبوه أوشك ا أف يعمهم بعقابو
ذلك أنو يَبؾ األمر والنهي، ولكنو إذا أدى ما عليو فعند ذلك ال يضره ضالؿ من ضل إذا اىتدى. أما أف يَبؾ األمر 

، أو أف اآلية ٧بمولة على زمن مل يأت بعد كما تأو٥با  (ٖ)بصحيح.والنهي ويكفيو أف يكوف قد اىتدى، فهذا ليس 
 كثّب من الصحابة.

 إذا لحق اآلمر بالمعروف والناىي عن المنكر ضرر . -2

 ذا كاف يلحق ا٤بسلم من جراء األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر مكروه معترب يتضرر بو يف نفسو أو مالوفإ 

 ٠بعت رسوؿ ا صلى ا عليوذلك حديث أيب سعيد ا٣بدري قاؿ:  سقط الوجوب عنو، دؿ على (ٗ)أو جاىو
 ؟ فإذا لقن ا عبداأف تنكرهوسلم يقوؿ: "إف ا ليسأؿ العبد يـو القيامة حٌب يقوؿ: ما منعك إذ رأيت ا٤بنكر 

 . (٘)حجتو، قاؿ: يا رب رجوتك وفرقت من الناس"
 . حصول مفسدة أعظم من ذلك المنكرأن يترتب على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -ٖ

فإنو حينئذ يَبؾ األمر والنهي. وىذه قاعدة عامة يف الشريعة يقوؿ فيها شيخ اإلسالـ:  "وٝباع ذلك داخل يف "    
القاعدة العامة": فيما إذا تعارضت ا٤بصاحل وا٤بفاسد وا٢بسنات والسيئات أو تزاٞبت؛ فإنو ٯبب ترجيح الراجح منها 

                                                                                                                                                             

وعبد الغِب  ، (ٓٗ/  ٗٙ(، )ٜٖ/  ٗٙ( وابن عساكر يف تاريخ دمشق)ٓٔٔ/  ٖ، والبغوي يف تفسّب ) (ٖٙٔ/  ٕٗ) ، وابن عبد الرب يف التمهيد (ٜٓ
 . (ٕٕ/  ٔ( )ٖٔ/  ٔا٤بقدسي يف األمر با٤بعروؼ)

 وقاؿ الَبمذي : حديث حسن غريب.
( وىو متساىل يف   ٖٖٕٙ،  ٜٛ٘ٚوفيو عندي نظر، فإف عمرو بن جارية وأبا أمية مل يوثقهما أحد من األئمة ا٤بتقدمْب، غّب ابن حباف يف الثقات)   

تابعة، وإال فلْب التوثيق كما ىو معروؼ عند أىل العلم، ولذلك مل يوثقهما ا٢بافظ يف " التقريب "، وإ٭با قاؿ يف كل منهما : " مقبوؿ " يعِب عند ا٤ب
 (  ٜٚٗٚ،    ٜٜٚٗا٢بديث كما نص عليو يف " ا٤بقدمة " من " التقريب ") رقم ترٝبتهما: 

 ٕ٘ٓٔ( ٜٗ/ٖ(: ضعيف ولبعضو شواىد، وأطاؿ النفس يف تضعيفو يف السلسلة الضعيفة)٘ٔٔ/  ٖقاؿ األلباين يف مشكاة ا٤بصابيح )
 (ٖٕٖ/ٔ( )جامع العلـو وا٢بكم)٘ٛ/ٕ(،فتح القدير)ٕٖٗ/ٙ) (، تفسّب القرطيبٖٛٔ/ٔٔينظر: تفسّب الطربي) (ٔ)
 ( قاؿ شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخْب.ٜٖ٘/  ٔ(، وابن حباف)٘/  ٔأخرجو أٞبد ) (ٕ)
 (ٔٓٔ/ٕ( شرح سنن أيب داود، عبد اسن العباد)ٖ)

نهي عن ا٤بنكر( يف حد ا٤بكروه ا٤بعترب شرعا، وضوابطو، فراجعو فقد أفاد أطاؿ األستاذ خالد بن عثماف السبت يف كتابو )األمر با٤بعروؼ وال (ٗ)
 (ٕٗٔ ػٛٔٔوأجاد)

وصححو األلباين يف  . (ٜٜٗ/  ٕ، وأبو يعلى يف مسنده ) (ٖٔٓ/  ٔ، وعبد بن ٞبيد يف مسنده )ٚٔٓٗ( ٕٕٖٔ/ٕأخرجو ابن ماجو يف السنن)  (٘)
 .ٜٕٜ(ٖ/ٖصحيح سنن ابن ماجة، والصحيحة)
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ازدٞبت ا٤بصاحل وا٤بفاسد وتعارضت ا٤بصاحل وا٤بفاسد، فإف األمر والنهي وإف كاف متضمنا لتحصيل مصلحة فيما إذا 
ودفع مفسدة، فينظر يف ا٤بعارض لو فإف كاف الذي يفوت من ا٤بصاحل أو ٰبصل من ا٤بفاسد أكثر مل يكن مأمورا بو؛ 

مقادير ا٤بصاحل وا٤بفاسد ىو ٗبيزاف الشريعة، فمٌب بل يكوف ٧برما إذا كانت مفسدتو أكثر من مصلحتو ؛ لكن اعتبار 
قدر اإلنساف على اتباع النصوص مل يعدؿ عنها، وإال اجتهد برأيو ٤بعرفة األشباه والنظائر، وقل أف تعوز النصوص من 
يكوف خبّبا ّٔا وبداللتها على األحكاـ. وعلى ىذا إذا كاف الشخص أو الطائفة جامعْب بْب معروؼ ومنكر ٕبيث 

؛ أو يَبكوىا ٝبيعا: مل ٯبز أف يؤمروا ٗبعروؼ وال أف ينهوا من منكر؛   يفرقوف بينهما؛ بل إما أف يفعلوٮبا ٝبيعاال
؛ وإف استلـز ما ىو دونو من ا٤بنكر، ومل ينو عن منكر يستلـز تفويت معروؼ ظر: فإف كاف ا٤بعروؼ أكثر أمر بوين

سبيل ا والسعي يف زواؿ طاعتو وطاعة رسولو وزواؿ فعل أعظم منو؛ بل يكوف النهي حينئذ من باب الصد عن 
وإف كاف ا٤بنكر أغلب هنى عنو؛ وإف استلـز فوات ما ىو دونو من ا٤بعروؼ، ويكوف األمر بذلك ا٤بعروؼ  ،ا٢بسنات

اف مل يؤمر ّٔما ا٤بستلـز للمنكر الزائد عليو أمرا ٗبنكر وسعيا يف معصية ا ورسولو. وإف تكافأ ا٤بعروؼ وا٤بنكر ا٤بتالزم
ومل ينو عنهما . فتارة يصلح األمر؛ وتارة يصلح النهي؛ وتارة ال يصلح ال أمر وال هني حيث كاف ا٤بعروؼ وا٤بنكر 

 (ٔ)متالزمْب ؛ وذلك يف األمور ا٤بعينة الواقعة".
، لتوقعو (ٕ) ا٤بنافقالقاعدة أدلة من السنة، كَبؾ النيب صلى ا عليو وسلم لعبد ا بن أيبويدؿ على ىذه        

 ، وغّبىا.(ٖ)حصوؿ ضرر أكرب على اإلسالـ من بقائو، وكما ترؾ تغيّب البيت وجعلو على قواعد إبراىيم عليو السالـ
من ا٤بعروؼ ما  ليحصل بإنكاره ،إٯباب إنكار ا٤بنكر:" إف النيب صلى ا عليو وسلم شرع ألمتو (ٗ)ويقول ابن القيم
واف كاف ، ا ورسولو فإنو ال يسوغ إنكارهفإذا كاف إنكار ا٤بنكر يستلـز ما ىو أنكر منو وأبغض إىل ، ٰببو ا ورسولو

فإنو أساس كل شر وفتنة إىل آخر  ،وىذا كاإلنكار على ا٤بلوؾ والوالة با٣بروج عليهم ،ا يبغضو وٲبقت أىلو
وال ينزعن يدا من ، : "من رأى من أمّبه ما يكرىو فليصرب رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم قاؿقد و .... الدىر

الصرب على  وعدـ ،ومن تأمل ما جرى على اإلسالـ يف الفًب الكبار والصغار رآىا من إضاعة ىذا األصل ،طاعتو"
وال ،ليو وسلم يرى ٗبكة أكرب ا٤بنكراتفقد كاف رسوؿ ا صلى ا ع ،كرب منوأكر فطلب إزالتو فتولد منو ما ىو من

ومنعو من  ،يستطيع تغيّبىا بل ٤با فتح ا مكة وصارت دار إسالـ عـز على تغيّب البيت ورده على قواعد إبراىيم
وكوهنم ، ؿ قريش لذلك لقرب عهدىم باإلسالـمن عدـ احتما ،ذلك مع قدرتو عليو خشية وقوع ما ىو أعظم منو

                                                 

 (ٜٕٔ/  ٦ٕٛبموع الفتاوى البن تيمية ) (ٔ)
اؿ: يا رسوؿ ا وذلك حينما قاؿ ىذا ا٤بنافق: أما وا لئن رجعنا إىل ا٤بدينة ليخرجن األعز منها األذؿ فبلغ النيب صلى ا عليو وسلم فقاـ عمر فق (ٕ)

لناس أف ٧بمدا يقتل أصحابو ( أخرجو البخاري كتاب التفسّب باب سورة دعِب أضرب عنق ىذا ا٤بنافق فقاؿ النيب صلى ا عليو و سلم ) دعو ال يتحدث ا
 ٛٗٚٙ(ٜٔ/  ٛ. ومسلم كتاب الرب والصلة واآلداب. )ٕٕٙٗ( ٔٙٛٔ/  ٗا٤بنافقوف )

من حديث   ٕٙٔ( ٜ٘/  ٔكما جاء يف البخاري كتاب العلم/ باب من ترؾ بعض االختيار ٨بافة أف يقصر فهم بعض الناس عنو فيقعوا يف أشد منو)  (ٖ)
بكفر لنقضت الكعبة  -قاؿ ابن الزبّب  -قالت: يل قاؿ النيب صلى ا عليو و سلم ) يا عائشة لوال قومك حديث عهدىم -رضي ا عنها–عائشة 

 .ٖٖٛٓ( ٜٛ/  ٗفجعلت ٥با بابْب باب يدخل الناس وباب ٱبرجوف( . ففعلو ابن الزبّب. و٫بوه عند مسلم  كتاب ا٢بج )

 .(ٖ/ٖوقعْب)إعالـ ا٤ب (ٗ)
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اء باليد ٤با يَبتب عليو من وقوع ما ىو أعظم منو كما وجد و٥بذا مل يأذف يف اإلنكار على األمر ، حديثي عهد بكفر 
 : فإنكار المنكر أربع درجات، سواء
أف ٱبلفو ما  :الرابعة، أف ٱبلفو ما ىو مثلو :الثالثة، أف يقل وإف مل يزؿ ٔبملتو :الثانية، أف يزوؿ وٱبلفو ضده: األوىل

 ".والرابعة ٧برمة، اجتهادوالثالثة موضع ، فالدرجتاف األولياف مشروعتاف، ىو شر منو
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
 .كما ينبغي ١بالؿ وجهو ، وعظيم سلطانو لو ا٢بمد يف األوىل واآلخرة طيبا مباركا فيو  مد ا ٞبداً كثّباً ،ا٢ب
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موقف ا٤بسلم من الفًب  علىمن خال٥با  عرفتالٍب تامًب ا بو عليَّ بعد ىذه الرحلة العلمية ا٤بباركة  وبعػػػد : فهذا ما
 وخلصت ّٔذه النتائج والتوصيات . - -ا بن عمرو  حديث عبديف ضوء 

 أىم النتائج :
  أقساـ : ثالثةتنقسم الفًب إىل 

 .فتنة الشبهات ، وفتنة الشهوات القسم األوؿ : تنقسم من حيث نوعها  إىل : 

 .وفًب ا٤بماتزمنها إىل : فًب ا٢بياة ، القسم الثاين : تنقسم من حيث 

 .وفًب كبار عظيمة، من حيث حجمها : إىل فًب صغار القسم الثالث : تنقسم 

 وزيادة ىالؿ شاذة يف حديث عبد ا بن عمرو  كما تنةا بن عمرو يف الف صحة حديث عبد ،
 قاؿ األلباين رٞبو ا، وا أعلم.

 الٍب أوصى ّٔا النيب  ا٣بطوات العملية  ا بن عمرو. ن خالؿ حديث عبدالجتناب الفتنة م 
 ولذا ٞبل كثّب من أىل العلم أحاديث العزلة ، ال ٲبكن تفضيل ا٣بلطة على العزلة مطلقاً وال العكس

٫بو  االعتزاؿ يف زمن الفًب وا٢بروب، أو ىي فيمن ال يسلم الناس منو، وال يصرب عليهم، أو على
فيها فتنة عامة، فاألصل فيها أف ا٤بسلم الذي أما يف األحواؿ العادية الٍب ليس ؛ ذلك من ا٣بصوص

، ويوصل إليهم النفع الديِب والدنيوي ىو خّب  ، ويصرب على أذاىم يستطيع ا٣بُلطة فُيخالط الناس
 . ، بل يعتزؿ شرورىم ، ويتفرد بنفسو من الذي ال ٱبالطهم وال يصرب على أذاىم

 سوؼ ٰباسب على كل كلمة بل كل لفظ ؛ ألنو  ا٤بسلم ا٢بق ىو الذي ٰبذر كل ا٢بذر من لسانو
 .ينطق بو

 وقع اللساف يف الفًب أشد من وقع السيف. 

 دوف اإلنكار بالقلب، فإنو ال  يسقط يف حاالت، األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر باليد واللساف
 .يسقط ٕباؿ

      أف يقل وإف مل يزؿ ٔبملتو  : الثانية، أف يزوؿ وٱبلفو ضده : األوىل : إنكار ا٤بنكر أربعدرجات
فالدرجتاف األولياف مشروعتاف ، أف ٱبلفو ما ىو شر منو  : الرابعة، أف ٱبلفو ما ىو مثلو  : الثالثة، 
 .والرابعة ٧برمة، والثالثة موضع اجتهاد ، 

 أىم التوصيات :
 ت ، تتبناىا نشر موقف ا٤بسلم يف زمن الفًب عا٤بيا ، وذلك من خالؿ مبادرات إسالمية لعقد مؤٛبرا

 جهات ٨بتصة .
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 . قياـ كوادر آّتمع يف نشر ثقافة ماذا ٯبب على ا٤بسلم فعلو زمن الفًب كل ٕبسب ٚبصصو و٦بالو 

 . تكثيف موقف ا٤بسلم من الفًب يف وسائل اإلعالـ والتعليم 

 تفعيل دور األئمة وا٣بطباء حوؿ بياف منهج ا٤بسلم الصحيح زمن الفًب ، وإعطائهم دورات شرعية 
 حوؿ ىذا ا٤بوضوع .

  التأكيد على منهج ا٤بسلم يف تلقي األخبار وإذاعتها من خالؿ دورات علمية متخصصة، تتبُب
 الطرح العصري للمنهج السلفي.

 

قل ، وجاد بو القلم ، و٠بح بو الوقت  ما ذاى
ُ
كاف فيو  كاف فيو من صواب فمن ا وحده ، وما مافوسعو جهد ا٤ب

تلك سنة ا يف بِب اإلنساف ، فستغفر ا منو ، أ، و ورسولو منو بريئاف الشيطاف ، وا  من خطأ أو نقص فمِب ومن
وال أدعي الكماؿ ، فإنو من صفات الكبّب ا٤بتعاؿ ، والنقص والتقصّب واختالؼ وجهات النظر من صفات ا١بنس 

، سائلة . وما ذاؾ إاّل بتوفيق ا ووضعت لبنة يف طريق من يريد إٛباـ البناء ، البشري . وحسيب أين بذلت جهدي 
 و ينفع بو ٝبيع ا٤بسلمْب ، إنو على كل شيء قدير ، وباإلجابة جدير . ، وأف ينفعِب با٤بوىل القدير 
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 فهرس المراجع. -
 فهرس الموضوعات. -

 أواًل: فهرس اآليات:
 
ؤِمَنات إفَّ 

ُ
ؤِمِنَْب َوا٤ب

ُ
 ٖ................................................................. اّلِذيَن فَػتَػُنوا ا٤ب

 ٖ................................................................. ِخفتم َأف يَفِتَنُكم الّذين َكَفروا ُ ِإفْ 
 ٘............................................................  َوَما تَػْهَوى اأْلَنُفسُ ِإف يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ 

َنةٌ  َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوالدُُكْم ِفتػْ  ٜ.....................................................................  ِإ٭بَّ
 ٙ....................................... َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر ٗبَا  

َنا َلُو ِإْسَحَق َويَػْعُقوبَ   ٕٓ  ٓٔ.............................. فَػَلمَّا اْعتَػَز٥َبُْم َوَما يَػْعُبُدوَف ِمن ُدوِف اللَِّو َوَىبػْ
 ٙ ...................................... ِمنُكْم قُػوًَّة َوَأْكثَػَر أَْمَواالً َوَأْواَلداً  َكالَِّذيَن ِمن قَػْبِلُكْم َكانُواْ َأَشدَّ 

 ٕٙ...........................................................  َعِتيد َرِقيبٌ  َلَدْيوِ  ِإالَّ  قَػْوؿٍ  ِمنْ  يَػْلِفظُ  َما
َنة اَل ُتِصيََبَّ الَِّذينَ   ٖٕ  ٛٔ.............................................  ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصَّةً  َواتػَُّقوا ِفتػْ

 ٕٓ.................  رَّْٞبَِتوِ  َربُُّكم مّْن  مْ نُشْر َلكُ يِإىَل اْلَكْهِف  اْ و َوَما يَػْعُبُدوَف ِإالَّ اَ فَْأوُ  َوِإِذ اْعتَػزَْلُتُموُىْم 
 ٖٓ  ٜٔ............................................  اأْلَْمِن َأِو ا٣ْبَْوِؼ أََذاُعوا بِوِ  َوِإَذا َجاَءُىْم أَْمٌر ِمنَ 

 ٕٓ.................................................  َوأَْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَف ِمن ُدوِف اللَِّو َوأَْدُعو َريبّْ 
 ٕٕ................................  َواذُْكُرواْ نِْعَمَت اِ َعَلْيُكمْ  اَل تَػَفرَُّقواْ ًعا وَ يٝبَِ  َواْعَتِصُمواْ ِٕبَْبِل اِ 

يًعا قُػُلؤِِّْم َلْو أَنَفْقتَ  َوأَلََّف بَػْْبَ   ٕٕ ............................................... َما يف اأَلْرِض ٝبَِ
 ٖ......................................................  َكاُدوا لََيفِتُنوَنك عن الّذي أَوحينا إلَيكَ   ِإفْ و 

 ٕٓ...............................................................  فَاْعَتزُِلوفِ  يلِػ ملَّْ تُػْؤِمػُنواْ  َوِإف
 ٚٔ..........................................................  َكاَف َمْسُؤوالً َوأَْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإفَّ اْلَعْهَد  

 ٚ................................................................  َوتَػَواَصْوا بِا٢بَْقّْ َوتَػَواَصْوا بِالصَّرْبِ 
ًة يَػْهُدوَف بَِأْمرِنَا َلمَّا  ُهْم أَئِمَّ   ٚ..................................  َصبَػُروا وََكانُوا بِآيَاتَِنا يُوِقُنوفَ َوَجَعْلَنا ِمنػْ

 ٙ.......................................................................  وخضتم كالذي خاضوا
 ٚٔ..........................................................  َوالَِّذيَن ُىْم أِلََمانَاهِتِْم َوَعْهِدِىْم رَاُعوفَ 

 ٕٕ .................................. بيناتَجاَءُىُم الْ  َواْختَػَلُفواْ ِمن بَػْعِد َما  َوالَ َتُكونُوا َكالَِّذيَن تَػَفرَُّقواْ 
يًعا قَػْبضَ   ٙ ................................................. ُتوُ َوَما َقَدُروا اللََّو َحقَّ َقْدرِِه َواأْلَْرُض ٝبَِ

 ٛٔ................................................  َوَمْن يَػْعَتِصْم بِاللَِّو فَػَقْد ُىِدَي ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 
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 ٜٔ........................... يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَػَتبَػيػَُّنوا أَْف ُتِصيُبوا قَػْوًما ِٔبََهاَلٍة 
 ٚٔ. ............................................................ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ 

 ٖٗ .................................. يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْػُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَديْػُتمْ 
 ٚٔ.........................  وفَ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َٚبُونُوا اللََّو َوالرَُّسوَؿ َوَٚبُونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنْػُتْم تَػْعَلمُ 

 ٘..................................... يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَؾ َخِليَفًة يف اأْلَْرِض فَاْحُكم بَػْْبَ النَّاِس بِا٢بَْقّْ 
 

 ثانياً: فهرس األحاديث:
 

 ٚ.............................................  أخاؼ عليكم ا٥برج قالوا : و ما ا٥برج يا رسوؿ ا
 ٕٙ....................................................  اللسافَ  ُتَكفّْرُ  أعضاَءه فإفَّ  آدـَ  ابنُ  أصبح إذا
 ٕٔ.................. ........................ أََمانَاتُػُهمْ  ُعُهوُدُىْم، َوَخفَّتْ  َمرَِجتْ  َقدْ  النَّاسَ  رَأَْيتَ  ِإَذا
 ٕٙ...........................................  ا رسوؿ يا بلى: قاؿ" كلّْو؟ ذلك ٗبِالؾِ  أخربؾ أال

 ٘ٔ........................................أَْمِسْك َعَلْيَك ِلَساَنَك َوْلَيَسْعَك بَػْيُتَك َواْبِك َعَلى َخِطيَئِتكَ 
 ٖٓوقاؿ ........................................................... هنى عن قيل أف رسوؿ ا 

 ٖ٘....................................................   إف ا ليسأؿ العبد يـو القيامة حٌب يقوؿ
 ٕٔ....................... ................................ ، ا٣بفيَّ  إف ا ٰبب العبد التقيَّ ، الغِبَّ 

 ٕٙ..............................................  ِإفَّ اْلَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِف اِ َعزَّ َوَجلَّ 
 ٘ٔ................................  ِإفَّ بَػْْبَ أَْيِديُكْم ِفتَػًنا َكِقَطِع اللَّْيِل اْلُمْظِلِم ُيْصِبُح الرَُّجُل ِفيَها ُمْؤِمًنا

رٌ  ِإنػََّها َسَتُكوُف ِفًَبٌ  َنٌة اْلَقاِعُد ِفيَها َخيػْ  ٕ٘...........................................  َأاَل مُثَّ َتُكوُف، ِفتػْ
 ٔٔ.. ................................................... بادروا باألعماؿ فتناً كقطع الليل ا٤بظلم

 ٖٖ  ........................... مطاعا شحا رأيت إذا حٌب ا٤بنكر عن وتناىوا با٤بعروؼ ائتمروابل 
 ٕٛ ............................................................... تكوف فتنة َتْستَػْنِظُف العرب

 ٕٔ .......................... ٱبالط الناس ويصرب على أذاىم خّب من الذي ال الذي ٱبالط الناس 
 ٗٔ   ٕٔ.....................................................، وأملك عليك لسانك الـز بيتك

ٌر ِمْن اْلَقاِئمِ  َسَتُكوُف ِفًَبٌ   ٕ٘ ................................................... اْلَقاِعُد ِفيَها َخيػْ
 ٜٕ ............................... َبْكَماُء َعْمَياُء من أشرؼ ٥با اْسَتْشَرَفْت لوستكوف فتنة َصمَّاُء 

 ٘ٔ ..................................................... طُوََب ِلَمْن َمَلَك ِلَسانَُو ، َوَوِسَعُو بَػْيُتوُ 
 11 ............................................................ العبادة يف ا٥برج كهجرة إيلّ 

َنُة الرَُّجِل يف َأْىِلِو َوَمالِِو َوَجارِِه ُتَكفُّْرَىا الصَّاَلُة َوالصََّدَقةُ   ٜ .................................. ِفتػْ
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 ٓٔ .................................. تزؿ يف شعب من الشعاب، يتقي افخّب الناس يومئذ: مؤمن مع
 ٚ ..................................... ويربو فيها الصغّب ،أنتم إذا لبستكم فتنة يهـر فيها الكبّبكيف 

 ٙ ............................... على أريكتو يأتيو أمر ٩با أمرت بو أو هنيت عنو ال ألفْب أحدكم متكئاً 
 ٜٔ ................................. ............................ ال تسألوين عن شيء إال بينت لكم

 ٔٔ ........................... ال تقـو الساعة حٌب ٲبر الرجل بقرب الرجل ، فيقوؿ: يا ليتِب كنت مكانو
 ٕٙ ............................... ............................ قلُبوُ  يستقيمَ  حٌب عبدٍ  إٲبافُ  يستقيمُ  ال

َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّاؿِ   ٛ ............................ اللَُّهمَّ ِإينّْ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتػْ
  ٕٕ ............................................ وال يُؤلف يَألف وال خّب فيمن ال ا٤بؤمن إلف مألوؼ 

 ٖٕ ........................................ الَِّذي ٱُبَاِلُط النَّاَس َوَيْصربُ َعَلى أََذاُىْم أَْعَظُم َأْجًرا اْلُمْؤِمنُ 
 ٕٔ .......................................................... سبيل ا بنفسو ومالو مؤمن ٯباىد يف

 ٕٕ  ٛٔ .......................... ا َيْكَرُىُو فَػْلَيْصربْ َعَلْيِو فَِإنَُّو َمْن فَاَرَؽ ا١بََْماَعةَ َمْن َرَأى ِمْن أَِمّبِِه َشْيئً 
 ٕٚ....................  ............................ ............................ من َصَمت ٪َبا

 ٕٚ ...................... ............................ من كاف يؤمن با واليـو اآلخر فليقل خّباً 
ُهنَّ َثاَلٌث الَ َيَكْدَف يََذْرَف َشْيًئا  ٜ .................................. ............................ ِمنػْ

 ٕٙ  .................................... اِ  َرُسوؿَ  يَا ِفيَنا اْلُمْفِلسُ :  قَاُلوا ؟ اْلُمْفِلسُ  َمنِ  َتْدُروفَ  َىلْ 
  ٘ ................. ............................ يوشك أحدكم أف يكذبِب وىو متكئ على أريكتو
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 -يف ٚبػػػريج أحاديػػػث منػػػار السػػػبيل مػػػد بػػػن ناصػػػر الػػػدين األلبػػػاين، ا٤بكتػػػب اإلسػػػالمي  الغليػػػلإرواء  -ٕ
 ىػ .ٜٜٖٔالطبعة األوىل : 

دار  –بػػّبوت  -أسػػد الغابػػة يف معرفػػة الصػػحابة لعػػز الػػدين بػػن األثػػّب أيب ا٢بسػػن علػػي بػػن ٧بمػػد ا١بػػزري -ٖ
 البشائر.

 موقع جامع ا٢بديث، اعتالؿ القلوب للخرائط  -ٗ

 ـ.ٖٜٚٔدار ا١بيل:  –عن رب العا٤بْب البن قيم ا١بوزية  إعالـ ا٤بوقعْب -٘

 –دار ا٤بعرفة ، ٧بمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا، إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف -ٙ
 .٧بمد حامد الفقي، ٜ٘ٚٔ – ٜٖ٘ٔالطبعة الثانية ، ، بّبوت

 ىل ا٢بديثملتقى أ.أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي. اآلداب -ٚ

دار البشػػػػػائر  -بػػػػّبوت–األدب ا٤بفػػػػرد مػػػػد بػػػػػن إ٠باعيػػػػل البخػػػػػاري، ٙبقيػػػػق: ٧بمػػػػػد فػػػػؤاد عبػػػػػدالباقي  -ٛ
 ـ.ٜٜٛٔ –ىػ ٔٓٗٔالثالثة :  –اإلسالمية 

َهِقي، اأْلَربعْوَف الصْغَرى -ٜ ، َويِِب اأْلَثَرِي٢ببو إسحاؽ اأاقق ، ْو َبْكر، أبَأْٞبَد ْبن ا٢بَُْسْْب ْبِن َعِلي،اْلبَػيػْ
 ىػٛٓٗٔالطبعة اأْلوىَل: ، تر بّب  يب ر اْلِكتاب اْلع

 موقع جامع ا٢بديث، ا٤باليِب،ألربعوف يف شيوخ الصوفية ا -ٓٔ

اإلصابة يف ٛبييز الصحابة ألٞبد بن علي بن حجر العسقالين، ٙبقيق: علي ٧بمد  -ٔٔ
 .ـٕٜٜٔ -ىػٕٔٗٔاألوىل :  -دار ا١بيل -بّبوت -البجاوي

 .مصدر الكتاب : موقع الوراؽ، ابن الشجري، األمايل الشجرية  -ٕٔ

 .موقع جامع ا٢بديث ،ألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر البن أيب الدنياا -ٖٔ

 األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر، خالد بن عثماف السبت. -ٗٔ

 .األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر لسليماف ا٢بقيل -٘ٔ

 .موقع جامع ا٢بديث ، األوسط البن ا٤بنذر -ٙٔ

ٙبقيػق : السػيد  دار الفكػر، بن إ٠باعيل بػن إبػراىيم أبػو عبػدا البخػاري ا١بعفػيمد التاريخ الكبّب  -ٚٔ
 .ىاشم الندوي

 موقع جامع ا٢بديث، الَبغيب يف فضائل األعماؿ وثواب ذلك البن شاىْب -ٛٔ

التلخػػػيص ا٢ببػػػّب يف ٚبػػػريج أحاديػػػث الرافعػػػي الكبػػػّب ألٞبػػػد بػػػن حجػػػر العسػػػقالين ، ٙبقيػػػق: عبػػػد ا  -ٜٔ
 .ـٜٗٙٔ -ىػٖٗٛٔ -ا٤بدينة ا٤بنورة -ىاشم اليماين ا٤بدين

التمهيد ٤با يف ا٤بوطأ من ا٤بعاين واألسانيد ليوسف بن عبد ا بن ٧بمػد بػن عبػد الػرب القػرطيب، حققػو  -ٕٓ
 .ىػٜٔٗٔاألوىل :  -دار الكتب العلمية -بّبوت -وخرجو أحاديثو : ٧بمد عبد القادر عطا
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سف بن عبد ا بن ٧بمػد بػن عبػد الػرب القػرطيب، حققػو التمهيد ٤با يف ا٤بوطأ من ا٤بعاين واألسانيد ليو  -ٕٔ
 .ىػٜٔٗٔاألوىل :  -دار الكتب العلمية -بّبوت -وخرجو أحاديثو : ٧بمد عبد القادر عطا

 ، د. صالح الصاوي.ٕٔٔ،  ٗٓٔالثوابت وا٤بتغّبات يف مسّبة العمل اإلسالمي،  -ٕٕ

موقع ، ىػ(ٜٚٔالقرشي )ا٤بتوىف :  أبو ٧بمد عبد ا بن وىب بن مسلم ا٤بصري، ا١بامع البن وىب -ٖٕ
 جامع ا٢بديث

ابػػن ٧بمػػد بػػن الفضػػل التيمػػي  إ٠باعيػػلالقاسػػم  يبأل ا٢بجػػة يف بيػػاف اجػػة وشػػرح عقيػػدة أىػػل السػػنة -ٕٗ
 -ىػػ ٜٔٗٔ، ٙبقيق ٧بمد بػن ربيػع بػن ىػادي عمػّب ا٤بػدخلي، ىػٖ٘٘ىػ/ سنة الوفاة ٚ٘ٗ، األصبهاين

 ن دار الراية الرياض.مٜٜٜٔ
 –دار العاصمة  ،ا٢بسن بن أٞبد بن عبد ا أبو علي ،ية يف السكوت ولزـو البيوتالرسالة ا٤بغن -ٕ٘

 .ٙبقيق : عبد ا يوسف ا١بديع، ٜٓٗٔالطبعة األوىل ،  الرياض

 الزىد البن ا٤ببارؾ، حبيب الرٞبن األعظمي، دار الكتب العلمية بّبوت. -ٕٙ

 موقع جامع ا٢بديث، أبو داود السجستاين ،الزىد أليب داود  -ٕٚ

الطبعة  القاىرة –دار الرياف للَباث ، : أٞبد بن عمرو بن أيب عاصم  الشيباين أبو بكر ، الزىد -ٕٛ
 ٙبقيق : عبد العلي عبد ا٢بميد حامد، ٛٓٗٔالثانية ، 

 .القاىرة،ٛٓٗٔ، دار الرياف للَباث، أٞبد حنبل الشيباين، زىدال -ٜٕ

 .موقع جامع ا٢بديث ،البن أيب الدنياالزىد،  -ٖٓ

، ٙٓٗٔالطبعة األوىل ،  الكويت –دار ا٣بلفاء للكتاب اإلسالمي  ،السري الكويفىناد بن  ،الزىد -ٖٔ
 ٙبقيق : عبد الرٞبن عبد ا١ببار الفريوائي

 ٙٓٗٔالطبعة األوىل ، ، الكويت –دار ا٣بلفاء للكتاب اإلسالمي ، ىناد بن السري الكويف ،الزىد -ٕٖ

ا٤بكتػػب ، ناصػػر الػػدين األلبػػاين [ ٧بمػػدٕٚٛعمػػرو بػػن أيب عاصػػم الضػػحاؾ الشػػيباين   ت : ل السػػنة -ٖٖ
 .ٓٓٗٔالطبعة : األوىل ، ، بّبوت –اإلسالمي 

السػػػػنن الصػػػػغرى أليب بكػػػػر أٞبػػػػد بػػػػن ا٢بسػػػػْب بػػػػن علػػػػي البيهقػػػػي، ٙبقيػػػػق: د.٧بمػػػػد ضػػػػياء الػػػػرٞبن  -ٖٗ
 .ىػٓٔٗٔاألوىل:  -مكتبة الدار با٤بدينة ا٤بنورة -األعظمي

مكػة  –السنن الكربى أليب بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي ، ٙبقيػق: ٧بمػد عبػد القػادر عطػا  -ٖ٘
 .ـٜٜٗٔ-ىػٗٔٗٔ :دار الباز  –ا٤بكرمة 

السنن الكربى أليب عبد الرٞبن أٞبد النسائي ، ٙبقيق: عبد الغفػار العلمػي، سػليماف البنػداري، سػيد   -ٖٙ
 .ـٜٜٔٔ -ىػٔٔٗٔ :دار الكتب العلمية -بّبوت –كسروي حسن 

 -دار ا٤بعرفػة -بػّبوت -السنن ا٤بأثورة مد بن إدريس الشافعي، ٙبقيق: د.عبد ا٤بعطي أمْب قلعجي -ٖٚ
 .ىػٙٓٗٔاألوىل : 
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بػن االسنن الواردة يف الفًب أليب عمرو عثماف بن سعيد ا٤بقرئ الداين، ٙبقيق: د. ضياء ا بن ٧بمػد  -ٖٛ
 .ىػٙٔٗٔاألوىل :  –دار العاصمة  -الرياض -إدريس ا٤بباركفوري

 -الػػػدار السػػػلفية -ا٥بنػػػد -السػػػنن لسػػػعيد بػػػن منصػػػور ا٣براسػػػاين، ٙبقيػػػق: حبيػػػب الػػػرٞبن األعظمػػػي -ٜٖ
 .األوىل

السنن لإلماـ أيب ٧بمد عبد ا بن عبد الرٞبن بن الفضل الدارمي، ٙبقيق: فػواز أٞبػد زمػريل ، خالػد  -ٓٗ
 .ىػٚٓٗٔدار الكتاب العريب:  -السبع، بّبوت

 –دار ا٤بعرفػػة  -بػػّبوت -لػػي بػػن عمػػر الػػدارقطِب، ٙبقيػػق: عبػػد ا ىاشػػم ٲبػػاين مػػدينالسػػنن لإلمػػاـ ع -ٔٗ
 .ـٜٙٙٔ -ىػٖٙٛٔ

السػػنن للحػػافظ أيب داود سػػليماف بػػن األشػػعث السجسػػتاين ، ٙبقيػػق: ٧بمػػد ٧بيػػي الػػدين عبػػد ا٢بميػػد  -ٕٗ
 .دار الفكر –

ورقػػػم كتبػػػو وأبوابػػػو  السػػنن للحػػػافظ أيب عبػػػد ا ٧بمػػػد بػػػن يزيػػػد القػػػزويِب ابػػػن ماجػػػة ، حقػػػق نصوصػػػو -ٖٗ
 .ا٤بكتبة العلمية –وأحاديثو وعلق عليو: ٧بمد فؤاد عبد الباقي 

السػػنن للحػػػافظ أيب عبػػػد ا ٧بمػػػد بػػػن يزيػػػد القػػػزويِب ابػػػن ماجػػػة ، حقػػػق نصوصػػػو ورقػػػم كتبػػػو وأبوابػػػو  -ٗٗ
 .ا٤بكتبة العلمية –وأحاديثو وعلق عليو: ٧بمد فؤاد عبد الباقي 

دار  –بػػّبوت  -لَبمػػذي ، ٙبقيػػق: أٞبػػد ٧بمػػد شػػاكر وآخػػروفالسػػنن مػػد بػػن عيسػػى أيب عيسػػى ا -٘ٗ
 .إحياء الَباث العريب

 مكتبة سحاب السلفية، اإلماـ أبو بكر ٧بمد بن ا٢بسْب اآلجري ة،لشريعا -ٙٗ

 .بّبوت -دار العلم للماليْب: الناشر(.ىػٖٜٖت)إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىري : الصحاح؛ ا٤بؤلف -ٚٗ
 .ٜٜٓٔيناير  -الرابعة: الطبعة

يق مشهور حسن آؿ قٙب، ا بن ٧بمد ابن أيب الدنيا يب بكر عبد، ألوآداب اللساف الصمت -ٛٗ
 .الرياض ـٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔ، الناشر دار الوطن، سلماف

ا٤بطبعة .، ىػٖٛٛىػ/ سنة الوفاة ٖٚٔ. أبو سليماف ٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم ا٣بطايب البسٍب. لعزلةا -ٜٗ
 .القاىرة، ىػٜٜٖٔ، السلفية

ا٤بتوىف  ا بن ٧بمد ابن أيب الدنيا يب بكر عبد، ألاإل٥بية لألفراد وا١بماعات واألممالعقوبات  -ٓ٘
 .ـٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔ، دار ابن حـز، ٙبقيق : ٧بمد خّب رمضاف يوسف ىػٕٔٛ

األوىل :  –مكتبػػػة التوحيػػػد  -القػػػاىرة -الفػػػًب لنعػػػيم بػػػن ٞبػػػاد ا٤بػػػروزي، ٙبقيػػػق : ٠بػػػّب أمػػػْب الػػػزىّبي -ٔ٘
 ىػ.ٕٔٗٔ

األوىل:  -دار الكتػػب العلميػػة -بػػّبوت -يط ّٓػػد الػػدين ٧بمػػد بػػن يعقػػوب الفّبوزبػػاديالقػػاموس اػػ -ٕ٘
 ىػ.٘ٔٗٔ
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 -الكامػػػػل يف ضػػػػعفاء الرجػػػػاؿ أليب أٞبػػػػد عبػػػػد ا بػػػػن عػػػػدي ا١برجػػػػاين، ٙبقيػػػػق: ٰبػػػػٓب ٨بتػػػػار غػػػػزاوي -ٖ٘
 ـ. ٜٛٛٔ -ىػٜٓٗٔالثالثة:  -دار الفكر -بّبوت

ه التأويل، أبو القاسم ٧بمود بن عمر الز٨بشري الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل يف وجو  -ٗ٘
 عبد الرزاؽ ا٤بهدي: بّبوت ٙبقيق  –دار إحياء الَباث العريب  ا٣بوارزمْب

اقق : الدكتور موفق بن عبد ا  أيب ا٢بسن علي بن عمر الدارقطِب البغدادي، ٤بؤتلف وا٤بختلفا -٘٘
 .الطبعة :دار الغرب اإلسالـ، بن عبد القادر

 ٜٜٔٔ – ٔٔٗٔالطبعة األوىل ، ، دمشق –دار الطباع ، ابن قدامة ا٤بقدسي، يف ا ا٤بتحابْب -ٙ٘

األوىل:  -دار الفكػػػػر -بػػػػّبوت -آّمػػػػوع شػػػػرح ا٤بهػػػػذب أليب زكريػػػػا ٧بيػػػػي الػػػػدين بػػػػن شػػػػرؼ النػػػػووي -ٚ٘
 ىػ.ٚٔٗٔ

 خالد بن عثماف السبت./ ا٤بخرج من الفًب -ٛ٘

 .لألٞبدي العقيدة يف أٞبد اإلماـ عن ا٤بروية والرسائل ا٤بسائل -ٜ٘

 –ا٤بسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحْب أليب عبػػد ا ا٢بػػاكم النيسػػابوري، ٙبقيػػق: مصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا  -ٓٙ
 ـ. ٜٜٓٔ -ىػٔٔٗٔاألوىل:  -دار الكتب العلمية -بّبوت

 ىػٜٖٙٔالثالثة:  -دار ا٤بعارؼ -ا٤بسند ألٞبد بن حنبل ٙبقيق وٚبريج : أٞبد شاكر -ٔٙ

دار  –ن علي بن ا٤بثػُب التميمػي، ٙبقيػق: حسػْب سػليم أسػد مسند أيب يعلى ا٤بوصلي لإلماـ أٞبد ب  -ٕٙ
 .ىػٙٓٗٔاألوىل :  -ا٤بأموف للَباث

ا٤بكتػػػػب  -ا٤بصػػػػنف أليب بكػػػػر عبػػػػد الػػػػرزاؽ بػػػػن ٮبػػػػاـ الصػػػػنعاين، ٙبقيػػػػق: حبيػػػػب الػػػػرٞبن األعظمػػػػي -ٖٙ
 ىػ.ٖٓٗٔالثانية : -اإلسالمي

 ىػ.٘ٓٗٔوىل: األ -دار الفكر -بّبوت -ا٤بغِب لعبد ا بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي -ٗٙ

ا٤بفػػػردات يف غريػػػب القػػػرآف أليب القاسػػػم ا٢بسػػػْب ا٤بعػػػروؼ بالراغػػػب األصػػػفهاين، ٙبقيػػػق: ٧بمػػػد سػػػيد  -٘ٙ
 دار ا٤بعرفة. -بّبوت -الكيالين

د الػػدين أيب السػػعادات ا٤ببػػارؾ بػػن األثػػّب ا١بػػزري خػػرّج أحاديثػػو النهايػػة يف غريػػب ا٢بػػديث واألثػػر ّٓػػ -ٙٙ
األوىل:  -دار الكتػػػب العلميػػػة -بػػػّبوت -مػػػد بػػػن عويضػػػةوعلػػػق عليػػػو: أبػػػو عبػػػد الػػػرٞبن صػػػالح بػػػن ٧ب

 ىػ.ٛٔٗٔ

 األرنؤوط. شعيب:  ، ٙبقيق٘ٔالطحاوي،  جعفر اآلثار، أبو مشكل بياف
أبو الفيض ، ا٤بلّقب  ٧بّمد بن ٧بّمد بن عبد الرزّاؽ ا٢بسيِب ،، تاج العروس من جواىر القاموس -ٚٙ

 الناشر دار ا٥بداية. ٙبقيق ٦بموعة من اققْب. ٗبرتضى ، الزَّبيدي

 مصدر الكتاب : موقع الوراؽ أبو نعيم األصبهاين، اريخ أصبهافت -ٛٙ

 لبناف –بّبوت  -دار الفكر ، ٜٜٛٔ -ىػ  - ٜٔٗٔالطبعة: االوىل ، ابن عساكر، تاريخ دمشق -ٜٙ
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 .ٙٔٗٔ –الطبعة : األوىل ، مكتبة الدليل، ٧بمد ناصر الدين األلباين، ٙبرمي آالت الطرب -ٓٚ

دار  -بػػّبوت -رح سػػنن الَبمػػذي مػػد بػػن عبػػد الػػرٞبن بػػن عبػػدالرحيم ا٤ببػػاركفوريٙبفػػة األحػػوذي شػػ -ٔٚ
 .الكتب العلمية

ليق التعليق على صحيح البخاري ألٞبد بن علي بن حجر العسقالين، دراسة وٙبقيق: سعيد عت -ٕٚ
 .ىػ٘ٓٗٔاألوىل :  -ا٤بكتب اإلسالمي -القزمي

 .ىػٔٓٗٔ -دار الفكر -بّبوت-الدمشقيتفسّب القرآف العظيم إل٠باعيل بن عمر بن كثّب  -ٖٚ

تقريب التهذيب ألٞبد بن علي بن حجر العسقالين ، حققو وعلق عليػو وصػححو وأضػاؼ إليػو:أبو  -ٗٚ
 -دار العاصػػػػػمة –تقػػػػػدمي: بكػػػػػر بػػػػػن عبػػػػػد ا أبػػػػػو زيػػػػػد  ،األشػػػػػباؿ صػػػػػغّب أٞبػػػػػد شػػػػػاغف الباكسػػػػػتاين

 .ىػٙٔٗٔ

دار إحيػػػاء الػػػَباث  -بػػػّبوت-ينهتػػذيب التهػػػذيب لشػػػهاب الػػػدين أٞبػػػد بػػػن علػػي بػػػن حجػػػر العسػػػقال -٘ٚ
 .ىػٖٔٗٔالثانية:  -العريب

مؤسسػة  -بػّبوت -هتذيب الكماؿ يف أ٠باء الرجاؿ ١بمػاؿ الػدين يوسػف ا٤بػزي، ٙبقيػق: بشػار عػواد -ٙٚ
 .ىػٖٔٗٔالثانية:  -الرسالة

إدارة  –الريػػػػاض  –تيسػػػػّب الكػػػػرمي الػػػػرٞبن يف تفسػػػػّب كػػػػالـ ا٤بنػػػػاف لعبػػػػد الػػػػرٞبن بػػػػن ناصػػػػر السػػػػعدي  -ٚٚ
 ىػ.ٗٓٗٔلعلمية واإلفتاء: البحوث ا

األوىل:  –دار الفكر  –الثقات مد بن حباف بن أٞبد البسٍب، ٙبقيق : السيد شرؼ الدين أٞبد  -ٛٚ
 .ـٜ٘ٚٔ -ىػٜٖ٘ٔ

 .ىػ٘ٓٗٔدار الفكر:  -بّبوت –جامع البياف يف تأويل القرآف مد بن جرير الطربي  -ٜٚ

دار  -بػػػّبوت –جػػامع العلػػػـو وا٢بكػػم شػػػرح ٟبسػػػْب حػػديثاً مػػػن جوامػػع الكلػػػم البػػػن رجػػب ا٢بنبلػػػي  -ٓٛ
 .ىػٛٓٗٔاألوىل :  -ا٤بعرفة

جػػػامع بيػػػاف العلػػػم وفضػػػلو ومػػػا ينبغػػػي روايتػػػو وٞبلػػػو أليب عمػػػر بػػػن عبػػػد الػػػرب، صػػػححو : عبػػػد الػػػرٞبن  -ٔٛ
 .ىػٖٛٛٔالثانية:  -ا٤بكتبة السلفية -ا٤بدينة ا٤بنورة –عثماف 

 .مصدر الكتاب : موقع جامع ا٢بديث. معمر بن راشدجامع  -ٕٛ

 موقع ملتقى أىل ا٢بديث .ٝبع ا١بوامع أو ا١بامع الكبّب للسيوطي -ٖٛ

 الرابعػػػػة: -دار الكتػػػػاب العػػػػريب -بػػػػّبوت -حليػػػػة األوليػػػػاء وطبقػػػػات األصػػػػفياء أليب نعػػػػيم األصػػػػبهاين -ٗٛ
 .ىػ٘ٓٗٔ

 الطبعة : األوىل، دار هنضة مصر، ٧بمد الغزايل، خلق ا٤بسلم -٘ٛ

ا٤بدينػػة  –دار النصػر للطباعػػة  -القػػاىرة –دالئػل النبػػوة للبيهقػػي ، ٙبقيػق : عبػػد الػػرٞبن ٧بمػد عثمػػاف  -ٙٛ
 .ىػٜٖٛٔ –السلفية  –ا٤بكتبة  –ا٤بنورة 



 

 

 

 45 
 

 –مكتبػػػػة ا٤بعػػػػارؼ  -الريػػػػاض -سلسػػػػلة األحاديػػػػث الصػػػػحيحة للشػػػػيخ ٧بمػػػػد ناصػػػػر الػػػػدين األلبػػػػاين -ٚٛ
 ىػ٘ٔٗٔ

 .ا٤بكتب اإلسالمي -لدين األلباينسلسلة األحاديث الضعيفة للشيخ ٧بمد ناصر ا -ٛٛ

مكتػب  –حلػب  –سنن النسائي )آّتىب( ألٞبد بػن شػعيب النسػائي، ٙبقيػق: عبػد الفتػاح أبػو غػدة  -ٜٛ
 .ىػٙٓٗٔالثانية:  -ا٤بطبوعات اإلسالمية

 –سنن سعيد بػن منصػور لسػعيد بػن منصػور، ٙبقيػق: د. سػعد بػن عبػد ا بػن عبػد العزيػز آؿ ٞبيػد  -ٜٓ
 .ىػٗٔٗٔاألوىل : –مي دار العصي –الرياض 

شرح أصوؿ اعتقاد أىل السػنة وا١بماعػة مػن الكتػاب والسػنة وإٝبػاع الصػحابة والتػابعْب ومػن بعػدىم  -ٜٔ
 دار طيبة. –الرياض  –أليب القاسم ىبة ا الاللكائي، ٙبقيق: أٞبد سعيد ٞبداف 

 –ىّب الشػاويش و٧بمد ز  ،شرح السنة للبغوي ، حققو وعلق عليو وخرج أحاديثو : شعيب األرناؤوط -ٕٜ
 ىػ.ٖٓٗٔالثانية:  -ا٤بكتب اإلسالمي

دار إحيػػػاء الػػػَباث  -بػػػّبوت -شػػػرح النػػػووي علػػػى صػػػحيح مسػػػلم أليب زكريػػػا ٰبػػػٓب بػػػن شػػػرؼ النػػػووي -ٖٜ
 ىػ.ٕٜٖٔالثانية:  -العريب

دروس صوتية قاـ بتفريغها موقع ، (ىػٕٓٗٔ:  ا٤بتوىف) سامل ٧بمد بن ا٤براـ، عطية بلوغ شرح -ٜٗ
 .الشبكة اإلسالمية

 .مصدر الكتاب : الشبكة اإلسالمية، ن العبادعبد اس ،شرح سنن أيب داود -ٜ٘

دار  ،أٞبد بن ٧بمد بن سالمة بن عبدا٤بلك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي ، شرح معاين اآلثار -ٜٙ
 .قيق: ٧بمد زىري النجار، ٙبٜٜٖٔالطبعة األوىل ، ، بّبوت –الكتب العلمية 

 -بػّبوت – البيهقػي، ٙبقيػق: ٧بمػد السػعيد بسػيوين زغلػوؿ شعب اإلٲباف أليب بكر أٞبد بػن ا٢بسػْب -ٜٚ
 ىػ.ٓٔٗٔاألوىل :  –دار الكتب العلمية 

مؤسسة ، ٧بمد بن حباف بن أٞبد أبو حامت التميمي البسٍب، صحيح ابن حباف بَبتيب ابن بلباف -ٜٛ
 .ٙبقيق : شعيب األرنؤوط، ٖٜٜٔ – ٗٔٗٔالطبعة الثانية ، ، بّبوت –الرسالة 

ة أليب بكػػر بػػن إسػػحاؽ بػػن خزٲبػػة السػػلمي النيسػػابوري، حققػػو وعلػػق عليػػو وخػػرج صػػحيح ابػػن خزٲبػػ -ٜٜ
 األوىل . -ا٤بكتب اإلسالمي -أحاديثو : ٧بمد مصطفى األعظمي

دار ابػن   -صحيح البخاري مد بن إ٠باعيل البخاري، ٙبقيق: د. مصطفى أديػب، بػّبوت -ٓٓٔ
 ـ.ٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔالثالثة:  -كثّب

فظ ا٤بنػػػذري، اختيػػػار وٙبقيػػػق الشػػػيخ: ٧بمػػػد ناصػػػر الػػػدين صػػػحيح الَبغيػػػب والَبىيػػػب للحػػػا -ٔٓٔ
 ىػ.ٙٓٗٔالثانية:  -ا٤بكتب اإلسالمي -األلباين
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 -ىػػػػػػ ٖٕٗٔاألوىل:  –الريػػػػػاض  –صػػػػػحيح سػػػػػنن أيب داود مػػػػػد ناصػػػػػر الػػػػػدين األلبػػػػػاين  -ٕٓٔ
 ـ.ٕٕٓٓ

نشر مكتبة الَببيػة العػريب لػدوؿ  -الرياض -صحيح سنن النسائي مد ناصر الدين األلباين -ٖٓٔ
 األوىل . –ليج ا٣ب

صػػػػحيح مسػػػػلم أليب ا٢بسػػػػْب بػػػػن ا٢بجػػػػاج النيسػػػػابوري، ٙبقيػػػػق: ٧بمػػػػد فػػػػؤاد عبػػػػد البػػػػاقي،  -ٗٓٔ
 دار إحياء الَباث العريب. -بّبوت

دار  -بػػّبوت -علػػل ا٢بػػديث أليب ٧بمػػد عبػػد الػػرٞبن الػػرازي، ٙبقيػػق: ٧بػػب الػػدين ا٣بطيػػب -٘ٓٔ
 ىػ.٘ٓٗٔ -ا٤بعرفة

٧بمػػػد اػػػس ا٢بػػػق العظػػػيم آبػػػادي مػػػع شػػػرح عػػػوف ا٤بعبػػػود شػػػرح سػػػنن أيب داود أليب الطيػػػب  -ٙٓٔ
 ىػ.٘ٔٗٔالثانية:  -دار الكتب العلمية -بّبوت -ا٢بافظ اس الدين بن قيم ا١بوزية

 الدويش ألٞبد واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى  -ٚٓٔ

فتح الباري شرح صحيح البخػاري ألٞبػد بػن علػي بػن حجػر العسػقالين، رقػم كتبهػا وأبوأّػا  -ٛٓٔ
دار الكتػب  –بػّبوت  -رٞبػو ا -: ٧بمد فؤاد عبد البػاقي، حقػق أصػلها: عبػدالعزيز بػن بػازوأحاديثها

 ـ.ٜٜٛٔ -ىػٓٔٗٔاألوىل:  -العلمية

يب الفػرج عبػد الػرٞبن ابػن شػهاب الػدين البغػدادي ، ألفتح الباري يف شػرح صػحيح البخػاري -ٜٓٔ
ٙبقيػػػق : أبػػػو ، ىػػػػٕٕٗٔ -السػػػعودية / الػػػدماـ  -دار ابػػػن ا١بػػػوزي ، مث الدمشػػػقي الشػػػهّب بػػػابن رجػػػب

 .معاذ طارؽ بن عوض ا بن ٧بمد

 األوىل. -ا٤بكتبة التجارية –مصر  -فيض القدير لعبد الرؤوؼ ا٤بناوي -ٓٔٔ

 -دار الوطن  أبو الفرج عبد الرٞبن ابن ا١بوزي،، كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب -ٔٔٔ
 .قيق : علي حسْب البواب، ٙبـٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ -الرياض 

   ىػ.ٗٔٗٔ -دار صادر -بّبوت -الفضل ٝباؿ الدين بن منظورلساف العرب أليب  -ٕٔٔ

 -بػػػّبوت -لسػػػاف ا٤بيػػػزاف لشػػػهاب الػػػدين أيب الفضػػػل أٞبػػػد بػػػن علػػػي بػػػن حجػػػر العسػػػقالين -ٖٔٔ
 ـ. ٜٙٛٔ -ىػٙٓٗٔالثالثة:  -منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات

 موقع جامع ا٢بديث، أبو عمرو السمرقندي، لفوائد ا٤بنتقاة العوايل ا٢بساف -ٗٔٔ

دار الريػػػاف  -القػػػاىرة -الزوائػػػد ومنبػػػع الفوائػػػد لنػػػور الػػػدين علػػػي بػػػن أيب بكػػػر ا٥بيثمػػػي ٦بمػػػع -٘ٔٔ
 ىػ.ٚٓٗٔ -دار الكتاب العريب -للَباث، بّبوت

٦بمػػػوع فتػػػاوى شػػػيخ اإلسػػػالـ ابػػػن تيميػػػة، ٝبػػػع وترتيػػػب : عبػػػد الػػػرٞبن بػػػن ٧بمػػػد بػػػن قاسػػػم  -ٙٔٔ
 العاصمي النجدي ا٢بنبلي.

 ٧باسن التأويل ١بماؿ الدين القا٠بي. -ٚٔٔ
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 ، للمقدسي.منهاج القاصدينتصر ٨ب -ٛٔٔ

يب عبد ا ٧بمد بن عبد ا ، ألا٤بال على القاري، مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح -ٜٔٔ
مع شرحو مرعاة ا٤بفاتيح للشيخ أيب ا٢بسن عبيدا بن العالمة ٧بمد  ا٣بطيب العمري التربيزي
 .عبدالسالـ ا٤بباركفوري

 ا٢بديث. . موقع جامعمساوئ األخالؽ للخرائطي -ٕٓٔ

 -بػػّبوت -مسػػند ابػػن ا١بعػػد لعلػػي بػػن ا١بعػػد بػػن عبيػػد ا١بػػوىري، ٙبقيػػق: عػػامر أٞبػػد حيػػدر -ٕٔٔ
 ـ. ٜٜٓٔ -ىػٓٔٗٔاألوىل:  -مؤسسة نادر

مسػػػند ابػػػن ا٤ببػػػارؾ لعبػػػد ا بػػػن ا٤ببػػػارؾ بػػػن واضػػػح ، ٙبقيػػػق: صػػػبحي البػػػدري السػػػامرائي ،  -ٕٕٔ
 ىػ.ٚٓٗٔاألوىل :  –مكتبة ا٤بعارؼ  –الرياض 

الطيالسي لسليماف بن داود بػن ا١بػارود الفارسػي البصػري الشػهّب بػأيب داود مسند أيب داود  -ٖٕٔ
 دار ا٤بعرفة. –بّبوت  -الطيالسي

مسند أيب يعلى ا٤بوصلي لإلماـ أٞبد بن علي بن ا٤بثُب التميمي، ٙبقيق: حسْب سػليم أسػد  -ٕٗٔ
 ىػ.ٙٓٗٔاألوىل :  -دار ا٤بأموف للَباث –

إبػػراىيم بػػن ٨بلػػد بػػن رىوايػػو ا٢بنظلػػي، ٙبقيػػق: عبػػد مسػػند إسػػحاؽ بػػن راىويػػو إلسػػحاؽ بػػن  -ٕ٘ٔ
 ـ.ٜٜٔٔ -ىػٖٔٗٔ -مكتبة اإلٲباف -ا٤بدينة ا٤بنورة -الغفور بن عبد ا٢بق البلوشي

 –مؤسسة الرسالة  –مسند اإلماـ أٞبد حنبل ا٤بشرؼ على التحقيق: شعيب األرنؤوط  -ٕٙٔ
 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ ٕٔٗٔاألوىل: 

رو بن عبػد ا٣بػالق البػزار، ٙبقيػق: ٧بفػوظ الػرٞبن ( أليب بكر أٞبد بن عمٖ-ٔمسند البزار ) -ٕٚٔ
 ىػ.ٜٓٗٔاألوىل:  –مكتبة العلـو وا٢بكم  -مؤسسة علـو القرآف -ا٤بدينة -بّبوت -زبن ا

 -مسػػند ا٢بميػػدي لعبػػد ا بػػن الػػزبّب أيب بكػػر ا٢بميػػدي، ٙبقيػػق : حبيػػب الػػرٞبن األعظمػػي -ٕٛٔ
 مكتبة ا٤بتنيب. -دار الكتب العلمية -القاىرة -بّبوت

 -القػػاىرة -مسػػند الرويػػاين مػػد بػػن ىػػاروف الرويػػاين أيب بكػػر، ٙبقيػػق: أٲبػػن علػػي أبػػو ٲبػػاين -ٜٕٔ
 ىػ.ٙٔٗٔاألوىل:  –مؤسسة قرطبة 

 –مسػػند الشاشػػي أليب سػػعيد ا٥بيػػثم بػػن كليػػب الشاشػػي ، ٙبقيػػق: ٧بفػػوظ الػػرٞبن زبػػن ا  -ٖٓٔ
 ىػ.ٓٔٗٔاألوىل:  -مكتبة العلـو وا٢بكم -ا٤بدينة ا٤بنورة

 -دار الكتػػب العلميػػة -بػػّبوت –ي أليب عبػػد ا ٧بمػػد بػػن إدريػػس الشػػافعي مسػػند الشػػافع -ٖٔٔ
 ىػ.ٓٓٗٔاألوىل : 

مسػػند الشػػاميْب أليب القاسػػم سػػليماف بػػن أٞبػػد بػػن أيػػوب اللخمػػي الطػػرباين، حققػػو وخػػرج  -ٕٖٔ
 .ىػ٘ٓٗٔاألوىل :  -مؤسسة الرسالة -أحاديثو : ٧بمد عبد آّيد السلفي
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عفػر أيب عبػد ا القضػاعي، ٙبقيػق: ٞبػدي بػن عبػد مسند الشهاب مػد بػن سػالمة بػن ج -ٖٖٔ
 ىػ.ٚٓٗٔالثانية:  -مؤسسة الرسالة -بّبوت –آّيد السلفي 

التنوير على صحيح ا١بامع الصغّب )٨بتصر فيض القدير شرح ا١بامع الصغّب مصابيح  -ٖٗٔ
ٞبد معتز أٞبد لإلماـِ عبد الرؤوؼ ا٤بناوي(، لػ: ٧بمد بن ناصر الدين األلباين، إعداد وترتيب : أبو أ

 عبد الفتاح

ٙبقيػػػق: كمػػػاؿ  -مصػػػنف ابػػػن أيب شػػػيبة أليب بكػػػر عبػػػد ا بػػػن ٧بمػػػد بػػػن أيب شػػػيبة الكػػػويف -ٖ٘ٔ
 ىػ.ٜٓٗٔاألوىل:  –مكتبة الرشد  -الرياض –يوسف ا٢بوت 

ٙبقيق ، مكة ا٤بكرمة -ا٤بكتبة التجارية  ، أبو طاىر أٞبد بن ٧بمد السلفي، معجم السفر -ٖٙٔ
 : عبدا عمر البارودي

 .ا٤بعروؼ بابن عساكر يب القاسم علي بن ا٢بسن بن ىبة ا الشافعيمعجم الشيوخ، أل -ٖٚٔ

 -دار ا١بيػػػػل -بػػػػّبوت -معجػػػػم مقػػػػاييس اللغػػػػة البػػػػن فػػػػارس، ٙبقيػػػػق: عبػػػػد السػػػػالـ ىػػػػاروف -ٖٛٔ
 ىػ.ٙٔٗٔاألوىل: 

القاىرة ،  -مكتبة القرآف ، ا بن ٧بمد ابن أيب الدنيا يب بكر عبد، ألمكاـر األخالؽ -ٜٖٔ
 .٦بدي السيد إبراىيم، ٙبقيق ٜٜٓٔ -ٔٔٗٔ

 .ا٢بازمي حسْب والسنة، الكتاب ضوء على الفًب من ا٤بسلم موقف -ٓٗٔ

د الدين أيب السعادات ا٤ببارؾ بن األثّب ا١بزري خرّج النهاية يف غريب ا٢بديث واألثر ّٓ -ٔٗٔ
 -دار الكتب العلمية -بّبوت -أحاديثو وعلق عليو: أبو عبد الرٞبن صالح بن ٧بمد بن عويضة

 ىػٛٔٗٔاألوىل: 

 
 

 أشرطة الحاسوب: 

 ـ. ٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔ -٘.ٔمركز الَباث، اإلصدار  –مكتبة األجزاء ا٢بديثية  -ٔ
 ـ. ٜٜٔٔ -ىػٕٓٗٔ -٘.ٔمركز الَباث، اإلصدار  –ا٤بكتبة األلفية للسنة النبوية  -ٕ

 ـ.ٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔ،  ٘.ٔمركز الَباث، اإلصدار -مكتبة الفقو وأصولو -ٖ

 ـ .ٜٜٚٔ -ىػٛٔٗٔ -مركز الَباث –ا٤بوسوعة الذىبية  -ٗ

 مركز الَباث. –مؤلفات الشيخ والتلميذ  -٘

 .٘.ٔمركز الَباث ، اإلصدار  –مكتبة السّبة النبوية الشريفة  -ٙ

 مكتبة التفسّب وعلـو القرآف مركز الَباث ، اإلصدار الثالث. -ٚ

 برنامج مكتبة األلباين، من موقع الشيخ، اإلصدار األوؿ. -ٛ
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 مركز الَباث. –ا٤بكتبة الكربى  -ٜ

 ا٤بكتبة الشاملة. -ٓٔ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس الموضوعات:
 

 الموضوع                   الصفحة
         ٕ     .........................................................................  أٮبية البحث 

       ٕ    ........................................................................خطة البحث    

 ٖ..............................................................................    التمهيد   

 ٘................ ................................................... أقساـ الفًب ا٤ببحث األوؿ :
 ٕٔ........................................  حديث عبد ا بن عمرو ٚبرٯبا ودراسة ا٤ببحث الثاين :
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 ٚٔ......  -رضي ا عنو-موقف ا٤بسلم من الفتنة يف ضوء حديث عبد ا بن عمرو  ا٤ببحث الثالث :

 ٕٓ........................................... ...................... "الـز بيتك"  ؿ:ا٤بطلب األو 
 ٕٙ........................................................   ا٤بطلب الثاين : "املك عليك لسانك"

 ٖٔ.......  ا٤بطلب الثالث : "خذ ما تعرؼ ودع ما تنكر، ودع عنك أمر العامة وعليك ٖباصة نفسك"

 ٖٚ..................................................................... ................. ا٣باٛبة
 ٜٖ...................................................................................  الفهارس

 

                                                 

 ىذا وصلى ا وسلم على نبينا ٧بمد.


