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شكر وعرفان
بسم الله الرحمن الرحيم
اس أَشْ َياء ُه ْم َو َل تَ ْع َث ْوا ِف ْالَ ْر ِض ُمف ِْس ِدي َن»
« َو َل تَ ْبخ َُسوا ال َّن َ
الشعراء١٨٣ :
وعن أيب سعيد قال  :قال رسول الله صىل الله عليه و سلم:
سنن الرتمذي .

اس»
َ
«ل يَشْ ُك ُر اللَّ َه َم ْن َل يَشْ ُك ُر ال َّن َ

قال أبو عيىس هذا حديث حسن صحيح
قال الشيخ األلباين  :صحيح لغريه
لــذا فإننــي أتقــدم بخالــص الشــكر واالمتنــان لــكل مــن ســاهم بالنصــح
والــرأي إلخـراج هــذا العمــل الــذي نســأله ســبحانه أن يجعلــه خالصــا لوجهــه
الكريــم .وهــم -:
 -1األستاذ الدكتور /يوسف يعقوب السلطان
باحث وخبري يف األبحاث العلمية والذي تفضل مبراجعة الكتاب من
الناحية البحثية وقد أفادين كثريا ً ،فجزاه الله خريا ً.
 -2األخ الفاضل الذي طبع هذا الكتاب عىل نفقته ليوزع مجاناً لوجه الله
الكريم ،فجزاه الله خريا ً.
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املقدمة . .

بسم الله الرحمن الرحيم
اس أَنْ ُي ْ َتكُوا َأنْ َيقُولُوا آ َم َّنا َو ُه ْم ال ُي ْف َت ُنونَ * َولَ َقدْ َف َت َّنا
امل * أَ َح ِس َب ال َّن ُ
الَّ ِذي َن ِم ْن َق ْبلِه ِْم َفلَ َي ْعلَ َم َّن اللَّهُ الَّ ِذي َن َصدَ ُقوا َولَ َي ْعلَ َم َّن الْكَا ِذ ِب َني

العنكبوت٣ – ١ :

الحمــد للــه الــذي امــن عــى عبــاده املؤمنــن ببعثــة الرســول الصــادق األمني،
فأخرجهــم بــه مــن ظلــات الكفــر والجهــل إىل نــور اإلميــان والعلــم واليقــن،
وأخربهــم عــى لســانه مبــا كان ومــا يكــون إىل يــوم الديــن ،وأخربهــم عــن
الــدار اآلخــرة بأكمــل إيضــاح وأعظــم تبيــن ،فمــن آمــن بــه ومبــا جــاء بــه،
فهــو مــن املفلحــن ،ومــن كان يف ريــب مــا صــح عنــه ،فهــو مــن الخارسيــن.
أحمــده ســبحانه حمــد أوليائــه املتقــن ،وأشــهد أن ال إلــه إال اللــه وحــده ال
رشيــك لــه امللــك الحــق املبــن ،وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله الــذي تــرك
أمتــه عــى املنهــج الواضــح املســتبني ،صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وأصحابــه
ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن وســلم تســليامً كثـرا ً.
أمــا بعــد فــإن الــكالم عــن الفــن التــي ذكرهــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم ال يعنــي أننــا نعيــش قطعــا يف زمــن الفــن التــي تكــون يف آخــر الزمــان
وال أن نســقطها حتــا عــى واقعنــا املعــارص ،وال هــي دعــوة للتيئيــس
واإلحبــاط ،ولكــن ويف نفــس الوقــت ال مينــع ذلــك مــن أنــك إن وجــدت شــيئا
مــن هــذه األحاديــث يقــع عــى شــئ مــن حياتــك الشــخصية أو االجتامعيــة
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أو عــى حــال األمــة فخــذ مــن هــذا الحديــث العــرة واســتعن باللــه .
ولــو مل يكــن مــن وراء هــذا الطــرح إال مدارســة أحاديــث رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم لكفــى بهــا ،ولــو مل يكــن مــن وراء هــذا الطــرح إال معرفــة
الفــن وكيــف يتعامــل معهــا املســلم إن أدركتــه لكفــى بهــا،
ولنــا يف ذلــك قـــدوة بالصحــايب الجليــل حذيفــة بــن اليــان ريض اللـــه عنـــه
فقــد كان الصحـــابة يســـألون النبــي صــى اللـــــه عليــه وســـلم عــن الخــر
وحذيفــة يســأله عــن الــر مخافــة أن يدركــه كانــوا يســــألونه عــا كان
ويســـأله عــا يكــون.
و اللــه عــز وجــل جعــل الدنيــا دار فنــاء وجعــل اآلخــرة دار بقــاء فالعاقــل
هــو الــذي يعمــل يف دنيــاه آلخرتــه والخــارس الخائــب هــو الــذي جعــل الدنيــا
أكــر همــه ومبلــغ علمــه ومنتهــى أملــه.
وهذه الدنيا طالت أو قرصت خراب وأخرب منها قلب عامر بها .
عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه قــال  :ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم يقــول« :أَالَ إِ َّن ال ُّدنْ َيــا َملْ ُعونَـ ٌة َملْ ُعــو ٌن َمــا ِفي َهــا إِالَّ ِذكْـ َر اللَّـ ِه َو َمــا َواال ُه

َو َعالِـ ًـا أَ ْو ُمتَ َعلِّـ ًـا» .ســنن الرتمــذي )561 /4( -

قال أبو عيىس هذا حديث حسن غريب ،وقال الشيخ األلباين  :حسن.
عــن كعــب بــن عيــاض قــال  :ســمعت النبــي صــى اللــه عليــه و ســلم يقــول:
«لِـك ُِّل أُ َّمـ ٍة ِفتَ َنـ ٌة َو ِفتْ َنـ ُة أُ َّم ِتــي املـ ُ
ـال».
رواه الرتمذي ،وقال الشيخ األلباين :صحيح.
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فأغلــب مــا يقــع لألمــة مــن فــن بســبب املــال فيســتخدم املــال الحـرام إلثــارة
الفــن فتســتأجر الحناجــر املحرضــة والعنــارص املخربــة ،فــإذا رأيــت الرجــل
يناضــل دفاعــا عــن الباطــل فابحــث عــن املــال الحـرام.
ولقد أخرب النبي صىل الله عليه وسلم مبا هو كائن إىل قيام الساعة.
روى الطـراين عــن عمــر ريض اللــه تعــاىل عنــه ،قــال :قــال رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم« :إِ َّن اللَّ ـ َه َع ـ َّز َو َجـ َّـل قَـ ْد َرفَ ـ َع ِ َل ال ُّدنْ َيــا فَأَنَــا أَنْظُ ـ ُر إِلَ ْي َهــا

َوإِ َل َمــا ُهـ َو كَائِـ ٌن ِفي َهــا إِ َل يَـ ْو ِم الْ ِقيَا َمـ ِة كَأَنَّ َــا أَنْظُـ ُر إِ َل كَ ِّفــي َهــذ ِه َ ،جلِيَّــانِ
ِمـ ْن أَ ْمـ ِر اللَّـ ِه َعـ َّز َو َجـ َّـل َجــا ُه لِ َن ِب ِّيـ ِه كَـ َـا َجــا ُه لِل َّن ِب ِّيـ َن قَ ْبلَـ ُه» .رواه الطـراين

وعــن حذيفــة ريض اللــه عنــه ،قــال« :لقــد خطبنــا النبــي صــى اللــه عليــه

وســلم خطبــة مــا تــرك فيهــا شــيئا إىل قيــام الســاعة إال ذكــره ،علمــه مــن
علمــه وجهلــه مــن جهلــه ،إن كنــت ألرى الــيء قــد نســيته فأعرفــه كــا
يعــرف الرجــل الرجــل إذا غــاب عنــه فــرآه فعرفــه».
متفق عليه ،وهذا لفظ البخاري.
ولفــظ مســلم :قــال« :قــام فينــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مقامــا،
مــا تــرك شــيئا يكــون يف مقامــه ذلــك إىل قيــام الســاعة ،إال حــدث بــه ،حفظــه
مــن حفظــه ونســيه مــن نســيه ،قــد علمــه أصحــايب هــؤالء ،وإنــه ليكــون منــه
الــيء قــد نســيته ،فــأراه ،فأذكــره كــا يذكــر الرجــل وجــه الرجــل إذا غــاب
عنــه ثــم إذا رآه عرفــه»
وقد رواه أبو داود يف «سننه» بنحو رواية مسلم.
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وعــن أيب زيــد  -وهــو عمــرو بــن أخطــب األنصــاري ريض اللــه عنــه ،قــال:
«صــى بنــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم الفجــر ،وصعــد املنــر فخطبنــا
حتــى حــرت الظهــر ،فنــزل فصــى ،ثــم صعــد املنــر فخطبنــا حتــى حــرت
العــر ،ثــم نــزل فصــى ،ثــم صعــد املنــر فخطبنــا حتــى غربــت الشــمس،
فأخربنــا مبــا كان ومبــا هــو كائــن ،فأعلمنــا أحفظنــا».
رواه :اإلمام أحمد ومسلم.
وعنــه ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :مــا مــن صاحــب فتنــة يبلــغ معــه ثالمثائــة
إنســان ،إال ولــو شــئت أن أســميه باســمه واســم أبيــه ومســكنه إىل يــوم
القيامــة ،كل ذلــك مــا علمنيــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم» .قالــوا:
بأعيانهــا ؟! قــال« :أو أشــباهها ،يعرفهــا الفقهــاء «أو قــال :العلــاء» ،إنكــم
كنتــم تســألون رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــن الخــر وأســأله عــن
الــر ،وتســألونه عــا كان وأســأله عــا يكــون».
رواه نعيم بن حامد يف «الفنت».
معنى صاحب فتنة :أي املدبر واملحرض والساعي فيها.
وعنــه ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :لــو حدثتكــم بــكل مــا أعلــم؛ مــا رقدتــم يف
الليــل» .رواه نعيــم بــن حــاد يف «الفــن».
وعنــه ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :لــو حدثتكــم مــا أعلــم الفرتقتــم عــى ثــاث
فــرق :فرقــة تقاتلنــي ،وفرقــة ال تنــرين ،وفرقــة تكذبنــي».
رواه ابن أيب شيبة.
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وكل مــا صــح عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنــه أخــر بوقوعــه ،فاإلميان
بــه واجــب عــى كل مســلم ،وذلــك مــن تحقيــق الشــهادة بأنــه رســول الله.
وتزكية وتأكيدا ً لذلك قوله تعاىل:
« َو َما يَ ْن ِط ُق َع ِن الْ َه َوى إِنْ ُه َو إِ َّل َو ْح ٌي يُو َحى»

النجم٣ :

قــال اإلمــام أحمــد رحمــه اللــه تعــاىل« :كل مــا جــاء عــن النبــي صــى اللــه
عليــه وســلم بإســناد جيــد ،أقررنــا بــه ،وإذا مل نقــر مبــا جــاء بــه الرســول
ودفعنــاه ورددنــاه ،رددنــا عــى اللــه أمــره،
قال الله تعاىل:
« َو َما آتَاك ُُم ال َّر ُس ُول َف ُخ ُذو ُه َو َما نَ َهاك ُْم َع ْنهُ فَانْ َت ُهوا»

الحرش٧ :

وقــال املوفــق أبــو محمــد املقــديس يف كتابــه «ملعــة االعتقــاد»« :ويجــب
اإلميــان بــكل مــا أخــر بــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ،وصــح بــه
النقــل عنــه فيــا شــهدناه أو غــاب عنــا ،نعلــم أنــه حــق وصــدق ،وســواء
يف ذلــك مــا عقلنــاه وجهلنــاه ومل نطلــع عــى حقيقــة معنــاه؛ مثــل :حديــث
اإلرساء واملع ـراج ،ومــن ذلــك أرشاط الســاعة ،مثــل :خــروج الدجــال ،ونــزول
عيــى ابــن مريــم عليــه الســام فيقتلــه ،وخــروج يأجــوج ومأجــوج ،وخــروج
الدابــة ،وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا ،وأشــباه ذلــك مــا صــح بــه النقــل».
انتهــى.
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وكل يشء أخــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنــه ســيكون بعــده ،فوقــع
األمــر فيــه طبــق مــا أخــر بــه صــى اللــه عليــه وســلم ،فهــو مــن معجزاتــه
وأعــام نبوتــه.
وظهــور املعج ـزات بعــد زمــان النبــوة  -وال ســيام يف هــذه األزمــان البعيــدة
مــن زمنــه صــى اللــه عليــه وســلم  -مــا يزيــد املؤمنــن إميانــا بــه ،وتصديقــا
مبــا أخــر بــه مــن الغيــوب املاضيــة والغيــوب اآلتيــة مــا مل يقــع بعــد.
وبعــض األمــور التــي ورد اإلخبــار بوقوعهــا مل تــرو إال مــن طــرق ضعيفــة،
وقــد ظهــر مصــداق كثــر منهــا ،وال ســيام يف زماننــا ،وذلــك مــا يــدل عــى
صحتهــا يف نفــس األمــر ،وكفــى بالواقــع شــاهدا بثبوتهــا وخروجهــا مــن
مشــكاة النبــوة ،وأذكــر منهــا مــا تيــر ،وأنبــه عــى مــا يحتــاج إىل التنبيــه
عليــه إن شــاء اللــه تعــاىل.
وإزاء املحــن التــي متــر بهــا بالدنــا اإلســامية مــن إنقســامات وقتــل وتدمــر
وخـراب ,وانطالقــا مــن واجبنــا كدعــاة وواعظــن أن نبــن للنــاس هــدي النبــي
صــى اللــه عليــه وســلم ومــا أمــر بــه املســلمني إزاء الفــن وكيــف يتعامــل
معهــا املســلم إن أدركتــه,
وعىل الله قصد السبيل.
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تعريف الفتنة

أوال :يف اللغة
وال ِفتْ َن ُة :التي تكون بني ِ
الناس من القتال.
وال ِفتْ َن ُة :إعجابُك بالىش ِء ،وقد فَتَ َن ِني وأَفْتَ َن ِني.
وال ِفتْ َن ُة :اال ْخ ِتبار.
وال ِفتْ َن ُة :ال َعذَاب.

املنجد يف اللغة (ص)282 :
َــن الذهــب ي ْف ِتنــه
[ فــن ] ف ت ن  :ال ِفتْ َنــ ُة االختبــار واالمتحــان تقــول ف َ َ
بالكــر ِفتْ َن ـ ًة و َم ْفتُونــا أيضــا إذا أدخلــه النــار لينظــر مــا جودتــه ودينــار

َم ْفتُــو ٌن أي ُممتحــن وقــال اللــه تعــاىل:
«إِنَّ الَّ ِذي َن َف َت ُنوا الْ ُم ْؤ ِم ِن َني َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ات»

الربوج١٠ :

أي ح َّرقوهــم ويُســمى الصائــغ ال َفتَّــا ُن وكــذا الشــيطان ويف الحديــث «املؤمــن
أخــو املؤمــن يســعهام املــاء والشــجر ويتعاونــان عــى ال َفتَّــانِ » يــروى بفتــح

ـن االحـراق
الفــاء عــى أنــه واحــد وبضمهــا عــى أنــه جمــع وقــال الخليــل ال َفـ ْ ُ
قــال اللــه تعــاىل:
«يَـ ْو َم ُه ْم َع َل ال َّنا ِر يُ ْف َت ُنـونَ »
الذاريات١٣ :
ـن فهــو َم ْفتُــو ٌن إذا أصابتــه فتنــة فذهــب مالــه أو عقلــه
وافْتُـ ِ َ
ـن الرجــل و فٌـ ِ َ
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وكــذا إذا اختــر قــال اللــه تعــاىل:
« َو َف َت َّناكَ ُف ُتونًا»
طه٤٠ :
وال ُفتُــو ُن أيضــا االفْ ِتتَــا ُن يتعــدى ويلــزم و فَتَ َنتْـ ُه املــرأة دلهتــه و أفْتَ َنتْـ ُه أيضــا
وأنكــر األصمعــي افتنتــه باأللــف و الفاتِـ ُن املضــل عــن الحــق .
مختار الصحاح (ص)517 :
فــن :األَزهــري َو َغـ ْـر ُهِ :جــا ُع َم ْع َنــى ال ِفتْنــة ِالبْ ِتـ َـا ُء واال ْم ِتحــا ُن َو ِال ْخ ِتبَــا ُر،
ـب إِذا أَذبتهــا بِال َّنــا ِر لِتُ َم ِّيـ َز
وأَصلهــا مأْخــوذ ِمـ ْن قَ ْولِـ َـك فتَ ْنـ ُ
ـت الْ ِفضَّ ـ َة َوال َّذ َهـ َ
الــ َّر ِدي َء ِمــ َن الج ِّي ِ
الص َحــا ِح :إِذا أَدخلتــه ال َّنــا َر لِتَ ْنظُــ َر َمــا َج ْو َدتُــه،
ــدَ ،و ِف ِّ
ـن :ا ِإل ْح ـر ُاقَ ،و ِم ـ ْن َه ـذَا قَ ْولِ ـ ِه َع ـ َّز َو َجـ َّـل:
َو ِدي َنــا ٌر َم ْفتُــون .وال َفـ ْ ُ
«يَـ ْو َم ُه ْم َع َل ال َّنا ِر يُ ْف َت ُنـونَ »

الذاريات١٣ :
الصائِـ ُغ ال َفتَّــانَ ،وكَ َذلِـ َـك الشَّ ـ ْيطَانَُ ،و ِم ـ ْن َه ـذَا
أَي يُ ْح َرقــون بِال َّنــارَِ .ويُ َس ـ َّمى َّ
ـت بِال َّنــارِ :ال َف ِتـ ُنَ ،و ِقيـ َـل ِف قَ ْولِـ ِه:
الســود الَّ ِتــي كأَنهــا أُ ْح ِرقَـ ْ
ِقيـ َـل لِل ِْح َجــا َر ِة ُّ
«يَـ ْو َم ُه ْم َع َل ال َّنا ِر يُ ْف َت ُنـونَ »

الذاريات١٣ :

َ
َــــــال :يُقَــ َّررو َن َواللَّــــ ِه ِب ُذنُو ِبهِــ ْم .و َور ٌِق فَ ِتــ ٌن أَي ِفضَّ ــة ُم ْح َرقَــة .ابْــ ُن
ق
األَعـرايب :ال ِفتْنــة ِال ْخ ِت َبــا ُر ،وال ِفتْنــة املِ ْحنــة ،وال ِفتْنــة الْـ َـا ُل ،وال ِفتْنــــة األَ ْوال ُد،
ـاف ال َّنـــ ِ
وال ِفتْنــة ال ُك ْف ُر ،وال ِفتْن ُة اختــــ ُ
ـاس ب ِْال َرا ِء ،وال ِفتْن ُة ا ِإلحـــراق بِال َّنــــارِ،
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َو ِقيـ َـل :ال ِفتْنــة ِف التأْويــل الظُّلْــم .يُ َقـ ُ
ـب ال ُّدنْ َيــا قَـ ْد َغــا
ـال :فُـ َـا ٌن َم ْفتُــو ٌن ِبطَلَـ ِ
ِف طَلَ ِب َهــا .ابْ ـ ُن ِســيد ْه :ال ِفتْنــة ِ
ـرةَُ .وقَ ْولُ ـ ُه َع ـ َّز َو َجـ َّـل:
الخـ ْ َ
«إِنَّا َج َعلْناها ِف ْت َن ًة لِلظَّالِ ِم َني»

الصافات٦٣ :
ـرةًَ ،و َم ْع َنــا ُه أَنهــم أُفْ ِتنــوا بِشَ ـ َج َر ِة ال َّزقُّــوم وكذَّبــوا ِب َك ْونِ َهــاَ ،و َذلِـ َـك أَنهــم
أَ ْي ِخـ ْ َ
لَـ َّـا َس ـ ِم ُعوا أَنهــا ت َ ْخ ـ ُر ُج ِف أَصــل الْ َج ِحيـ ِـم قَالُــوا :الشَّ ـ َج ُر يَ ْحـ َ ِ
ـر ُق ِف ال َّنــا ِر

فَ َكيْـ َـف يَ ْنبُــت الشــج ُر ِف ال َّنــارِ؟ ف ََصــا َرتْ ِفتْ َن ـ ًة لَ ُه ـ ْمَ .وقَ ْولُ ـ ُه َع ـ َّز َو َجـ َّـل:
« َربَّنا َل تَ ْج َعلْنا ِف ْت َن ًة لِلْ َق ْو ِم الظَّا ِل ِم َني»

يونس٨٥ :

يَ ُقـ ُ
ـر ِم َّنــا ،فال ِفتْنــة َها ُه َنــا
ـولَ :ل تُظْ ِه ْر ُهــم َعلَ ْي َنــا ف ُي ْعج ُبــوا َويَظُ ُّنــوا أَنهــم َخـ ْ ٌ
إِعجــاب الْ ُك َّفــا ِر ِب ُك ْف ِر ِهـ ْمَ .ويُ َقـ ُ
ـن ،وأَهــل ال ِْح َجــا ِز
ـن الرجـ ُـل باملــرأَة وافْتَـ َ َ
ـال :فَـ َ َ
يَقُولُــونَ :فتَ َنتْــه املــرأَ ُة إِذا َولَّ َهتْــه وأَحبهــا ،وأَهــل نَ ْجـ ٍـد يَقُولُــونَ :أَفْتَ َنتْــهِ ،مـ ْن
ـال:
ـت وال ِفتْنـ ُة :ال ُجنــونَ ،وكَ َذلِـ َـك ال ُفتُــونَ .وقَ ْولُـ ُه ت َ َعـ َ
أَفْتَ ْنـ ُ
« َوالْ ِف ْت َن ُة َأشَ دُّ ِم َن الْ َق ْتلِ »

البقرة١٩١ :
ـال أَهــل التَّف ِْس ـرِ .قَـ َ
َم ْع َنــى ال ِفتْنــة َها ُه َنــا الْ ُك ْف ـ ُر ،كَ َذلِـ َـك قَـ َ
ـال ابْ ـ ُن ِســيد ْه:

وال ِفتْن ـ ُة ال ُك ْفــرَ .و ِف التَّ ْنزِيــلِ الْ َعزِي ـزِ:
« َوقا ِتلُو ُه ْم َح َّتى َل تَكُونَ ِف ْت َن ٌة»

األنفال٣٩ :
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وال ِفتْن ُة :الف َِضيحةَ .وقَ ْولُ ُه َع َّز َو َج َّل:

« َو َم ْن ُي ِر ِد ال َّلهُ ِف ْت َنتَهُ »

املائدة٤١ :
ِقيـ َـلَ :م ْع َنــا ُه ف َِضي َحتَ ـ ُهَ ،و ِقيـ َـل :كُ ْفــره ،قــال أَبــو إِســحقَ :ويَ ُجــو ُز أَن يَ ُكــو َن

ـب الْ ُك َّفــا ِر ضَ ْع َفــى
َاب نَ ْحـ ُو تَ ْع ِذيـ ِ
اخ ِتبــا َره بِ َــا يَظْ َهـ ُر ِبـ ِه أَمــره .وال ِفتْنــة :الْ َعـذ ُ
ِّــي ٌ
ــى
بــال َع َ
الْ ُم ْؤ ِم ِنــ َن ِف أَول ا ِإلســام ل َي ُص ُّدوهــم َعــنِ ا ِإلميــان ،ك َ
َــا ُمط َ
ــال َع ْنــ ُه،
ض اللَّــ ُه تَ َع َ
ال َّر ْمضــاء يُ َعــذ َُّب َحتَّــى افْتَكَّــه أَبــو بَكْــ ٍر ِّ
الصدِّيــقِ َ ،ر ِ َ
ـن ال َّنـ ِ
ـاس ِم ـ َن الْ ِقتَــا ِل .وال ِفتْن ـ ُة :الْ َقتْـ ُـلَ ،و ِم ْن ـ ُه
فأَعتقــه .وال ِفتْن ـ ُةَ :مــا يَ َق ـ ُع بَـ ْ َ

ـال:
قَ ْولُ ـ ُه تَ َعـ َ

«إِنْ ِخ ْف ُت ْم أَنْ َي ْف ِت َنك ُُم الَّ ِذي َن كَ َف ُروا»

النساء١٠١ :

ق ََالَ :وكَ َذلِ َك قَ ْولُ ُه ِف ُسو َر ِة يُون َُس:
« َعىل َخ ْو ٍف ِم ْن ِف ْر َع ْونَ َو َم َلئِه ِْم أَنْ َي ْف ِت َنهُ أَي َي ْق ُتلَ ُه ْم»

يونس٨٣ :

ـن ِخـ َ
ـال بُيوتِكــم،
ـيَ ،صـ َّـى اللَّ ـ ُه َعلَيْ ـ ِه َو َس ـلَّ َم« :إِين أَرى ال ِفـ َ َ
وأَمــا قَ ـ ْو ُل ال َّن ِبـ ِّ
ـن ِفـ َرقِ الْ ُم ْسـلِ ِم َني
وب َو ِال ْخ ِتـ َـا ُف الَّـ ِـذي يَ ُكــو ُن بَـ ْ َ
ف ِإنــه يَ ُكــو ُن الْ َقتْـ ُـل َوالْ ُحـ ُر ُ
إِذا ت َ َح َّزبــواَ ،ويَكُــو ُن َمــا يُ ْبلَــ ْو َن بِــ ِه ِمــ ْن زِي َنــ ِة ال ُّدنْ َيــا َوشَ ــ َه َواتِ َها ف ُي ْفتَ ُنــو َن
ِب َذلِـ َـك َعــنِ ْال ِخ ـ َر ِة َوالْ َع َمــلِ لَ َهــا».
ض َع َل ال ِّر َجا ِل ِم َن ال ِّن َسا ِء»
َوقَ ْولُ ُه َعلَيْ ِه الصالة َّ
الس َل ُمَ « :ما تَ َرك ُْت ِفتْن ًة أَ َ َّ
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يَ ُقـ ُ
ـول :أَخــاف أَن يُ ْع ُجبــوا بهـ َّن فَ َيشْ ـتَ ِغلُوا َعــنِ ْال ِخـ َر ِة َوالْ َع َمــلِ لَ َهــا .وال ِفتْنـ ُة:
االخ ِتبــا ُر .وفتَ َنــه يَ ْف ِت ُنــه :اختَـ َـرهَ .وقَ ْولُـ ُه َعـ َّز َو َجـ َّـل:
عام َم َّر ًة أَ ْو َم َّرت َْيِ»
«أَ َوال يَ َر ْونَ أَنَّ ُه ْم يُ ْف َت ُنونَ ِف ك ُِّل ٍ
التوبة١٢٦ :

ِق َيلَ :م ْع َنا ُه:

َاب َوالْ َم ْك ُرو ِه.
يُ ْختَ َ ُبو َن بِال ُّد َعا ِء إِىل الْ ِج َها ِدَ ،و ِق َيل :يُ ْفتَ ُنو َن ب ِإنزال الْ َعذ ِ
لسان العرب ()317 /13

*قــال النــووي« :قــال أهــل اللغــة :أصــل الفتنــة يف كالم العــرب  :االبتــاء
واالمتحــان .قــال القــايض :ثــم صــارت يف عــرف الــكالم لــكل أمــر كشــفه
االختبــار عــن ســوء.
قــال أبــو زيــد :فــن الرجــل يفــن فتونًــا :إذا وقــع يف الفتنــة ،وتحــول مــن حــال
حســنة إىل سيئة».
قــال الحافــظ ابــن حجــر يف «فتــح البــاري»« :وتطلــق الفتنــة عــى الكفــر
والغلــو يف التأويــل البعيــد ،وعــى الفضيحــة ،والبليــة ،والعــذاب ،والقتــال،
والتحــول مــن الحســن إىل القبيــح ،وامليــل إىل الــيء واإلعجــاب بــه ،وتكــون
يف الخــر والــر ،كقولــه تعــاىل:
ِالش َوالْخ ْ ِ
َي ِف ْت َنة»
« َونَ ْبلُوك ُْم ب َّ ِّ

األنبياء٣٥ :
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ثانيا :املقصود بفنت آخر الزمان.
وهــي :كــا عرفهــا اإلمــام الطــري االختــاف الــذى
يكــون بــن أهــل اإلســام وال إمــام لهــم مجتمع عىل
الرضــا بإمامتــه ملــا يســتنكر مــن سياســته ىف رعيتــه
 ســواء بالحــق أو بالباطــل  -فافرتقــت رعيتــه عليــهحتــى صــار افرتاقهــم إىل القتــال بــأن رضيــت منهــم
فرقــة إمامـاً غــره ،وأقامــت فرقــة عــى الرضــا بــه.
كام ذكره ابن بطال يف رشح البخاري ()20 /10
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الفنت تذهب العقول

عــن حذيفــة ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :مــا الخمــر رصفــا بأذهــب بعقــول
الرجــال مــن الفــن» .رواه :ابــن أيب شــيبة ،وأبــو نعيــم يف «الحليــة».
وعنــه ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :تكــون فتنــة تعــوج فيهــا عقــول الرجــال،
حتــى مــا تــكاد تــرى رجــا عاقــا».
رواه نعيم بن حامد يف «الفنت» .وقال أنه صحيح يف كتابه «كنز العامل».
وعنــه ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :ســتكون فتنــة بعدهــا جامعــة ،ثــم تكــون
بعدهــا جامعــة ،ثــم تكــون فتنــة ال تكــون بعدهــا جامعــة؛ ترفــع فيهــا
األصــوات ،وتشــخص األبصــار ،وتذهــل العقــول ،فــا تــكاد تــرى رجــا عاقــا».
رواه الديلمي .
وعــن ابــن مســعود ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :أخــاف عليكــم فتنــا كأنهــا
الليــل ،ميــوت فيهــا قلــب الرجــل كــا ميــوت بدنــه».
رواه نعيم بن حامد يف «الفنت».

ما تعرف به الفتنة

عــن حذيفــة ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :إذا أحــب أحدكــم أن يعلــم أصابتــه
الفتنــة أم ال ،فلينظــر ،فــإن كان رأى حــاال كان يــراه حرامــا ،فقــد أصابتــه
الفتنــة ،وإن كان يــرى حرامــا كان ي ـراه حــاال ،فقــد أصابتــه».
رواه الحاكــم يف «مســتدركه» ،وقــال« :صحيــح اإلســناد عــى رشط الشــيخني،
ومل يخرجــاه» ،ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه».
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وقد رواه :ابن أيب شيبة ،وأبو نعيم يف «الحلية» بأبسط من هذا.
ولفظــه عنــد أيب نعيــم « :وقــال :إن الفتنــة تعــرض عــى القلــوب ،فــأي قلــب
أرشبهــا؛ نكتــت فيــه نكتــة ســوداء ،فــإن أنكرهــا؛ نكتــت فيــه نكتــة بيضــاء،
فمــن أحــب منكــم أن يعلــم أصابتــه الفتنــة أم ال؛ فلينظــر ،فــإن كان يــرى
حرامــا مــا كان يـراه حــاال ،أو يــرى حــاال مــا كان يـراه حرامــا؛ فقــد أصابتــه
الفتنــة».
ويف روايــة ابــن أيب شــيبة ،قــال« :إن الفتنــة لتعــرض عــى القلــوب ،فــأي قلــب
أرشبهــا ،نقــط عــى قلبــه نقطــة ســوداء ،وأي قلــب أنكرهــا ،نقــط عــى قلبــه
نقطــة بيضاء».

بيان أشد الفنت

ذكــر أبــو عمــر بــن عبــد الــر يف «االســتيعاب» عــن حذيفــة ريض اللــه عنــه:
أنــه ســئل :أي الفــن أشــد؟ قــال« :أن يعــرض عليــك الخــر والــر فــا تــدري
أيهــا تركــب».
وروى ابــن أيب شــيبة يف «مصنفــه» عــن خالــد بــن الوليــد ريض اللــه عنــه :أنــه
قــال« :الفتنــة :أن تكــون يف أرض يعمــل فيهــا باملعــايص وتريــد أن تخــرج منهــا
إىل أرض مل يعمــل فيهــا باملعــايص فــا تجدهــا».
وروى رســته يف «اإلميــان» عــن عــي ريض اللــه عنــه مرفوعــا« :تكــون فــن ال
يســتطيع أن يغــر فيهــا بيــد وال بلســان».
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وعــن ابــن عمــر ريض اللــه عنهــا :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
قــال« :لتغشــن أمتــي بعــدي فــن ميــوت فيهــا قلــب الرجــل كــا ميــوت
بدنــه» .رواه نعيــم بــن حــاد يف «الفــن».

الذين وكلت بهم الفتنة

عــن زيــد بــن وهــب ،قــال :ســمعت حذيفــة ريض اللــه عنــه يقــول« :إن
الفتنــة وكلــت بثالثــة :بالحــا ِّد النحريــر الــذي ال يرتفــع لــه يشء إال قمعــه
بالســيف ،وبالخطيــب الــذي يدعــو إليهــا ،وبالســيد .فأمــا هــذان ،فتبطحهــا
لوجوههــا ،وأمــا الســيد ،فتبحثــه حتــى تبلــو مــا عنــده».
رواه أبو نعيم يف «الحلية» بإسناد صحيح.
وعــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه مرفوعــا« :أســعد النــاس يف الفــن كل خفــي
تقــي إن ظهــر مل يعــرف وإن غــاب مل يفتقــد ،وأشــقى النــاس فيهــا كل خطيب
مصقــع أو راكــب موضــع ،ال يخلــص مــن رشهــا إال مــن أخلــص الدعــاء كدعــاء
الغــرق يف البحــر» .رواه نعيــم بــن حــاد يف «الفــن» بإســناد ضعيــف.
وعــن حذيفــة بــن أســيد وابــن مســعود وحذيفــة بــن اليــان ريض اللــه عنهــم
نحــو ذلــك .ومعنــى خطيــب مصقــع :أي املتفنــن يف ألــوان الكالم الــذي يعرف
كيــف يســتقطب النــاس أو يخدعهــم بالجمــل الرنانــة والعبــارات الضخمــة،
ولعلهــم تلــك النخــب التــي تخــرج عــى النــاس ليـاً ونهــارا ً يف اإلعــام تنمــق
الــكالم وتتصنــع الحــاس والبالغــة.
ومعنى راكب موضع :أي الذي ينضم ألي من تلك الفرق املتناحرة.
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ذكر الفنت والتحذير منها
واألمر باعتزالها وكف اللسان واليد فيها

عــن أســامة بــن زيــد ريض اللــه عنهــا؛ قــال« :أرشف النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم عــى أطــم مــن آطــام املدينــة ،فقــال :هــل تــرون مــا أرى؟ .قالــوا :ال.
قــال :فــإين ألرى الفــن تقــع خــال بيوتكــم كوقــع القطــر».
رواه :اإلمام أحمد ،والشيخان ،وابن أيب شيبة ،وغريهم.
وعــن عبيــد بــن عمــر؛ قــال « :خــرج رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إىل
أهــل الحج ـرات ،فقــال :يــا أهــل الحج ـرات ! ســعرت النــار ،وجــاءت الفــن
كأنهــا قطــع الليــل املظلــم ،لــو تعلمــون مــا أعلــم؛ لضحكتــم قليـ ًـا ولبكيتــم
كثـ ًرا» .رواه ابــن أيب شــيبة .

وعــن أم ســلمة زوج النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ريض اللــه عنهــا؛ قالــت:
«إســتيقظ رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ليلــة فزعــا يقــول :ســبحان
اللــه ! مــاذا أنــزل اللــه مــن الخزائــن ؟ ومــاذا أنــزل مــن الفــن ؟ مــن يوقــظ
صواحــب الحجــرات  -يريــد أزواجــه  -لــي يصلــن؟ رب كاســية يف الدنيــا
عاريــة يف اآلخــرة».
رواه :اإلمام أحمد ،والبخاري ،والرتمذي ،وقال« :هذا حديث صحيح».
«وعــن زينــب بنــت جحــش ريض اللــه عنهــا؛ قالــت :خــرج رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم يومــا فزعــا محم ـرا وجهــه يقــول :ال إلــه إال اللــه ،ويــل
للعــرب مــن رش قــد اقــرب ،فتــح اليــوم مــن ردم يأجــوج ومأجــوج مثــل
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هــذه (وحلــق بأصبعــه اإلبهــام والتــي تليهــا ) .قالــت :فقلــت :يــا رســول اللــه!
أنهلــك وفينــا الصالحــون؟ قــال :نعــم ،إذا كــر الخبــث».
رواه :اإلمام أحمد ،والشيخان ،والرتمذي ،وابن ماجه .
قــال الحافــظ ابــن حجــر يف «فتــح البــاري»« :خــص العــرب بذلــك ألنهــم
كانــوا حينئــذ معظــم مــن أســلم ،وامل ـراد بالــر :مــا وقــع بعــده مــن قتــل
عثــان ،ثــم توالــت الفــن ،حتــى صــارت العــرب بــن األمــم كالقصعــة بــن
األكلــة ،كــا وقــع يف الحديــث اآلخــر« :يوشــك أن تداعــى عليكــم األمــم كــا
تداعــى األكلــة عــى قصعتهــا»  ،وأن املخاطــب بذلــك العــرب».
وعــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم« :ويــل للعــرب مــن رش قــد اقــرب ،موتــوا إن اســتطعتم».
رواه الحاكــم يف «مســتدركه» ،وقــال« :صحيــح عــى رشط مســلم ومل يخرجاه»،
ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصه».
وعنــه ريض اللــه عنــه عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم؛ قــال« :ويــل للعرب
مــن رش قــد اقــرب ،أفلــح مــن كــف يــده».
رواه :اإلمــام أحمــد  -وإســناده صحيــح عــى رشط الشــيخني  -وأبــو داود ،
وهــذا لفظــه ،وإســناده صحيــح عــى رشط البخــاري.
وعنــه ريض اللــه عنــه يرويــه :قــال« :ويــل للعــرب مــن رش قــد اقــرب ،عــى
رأس الســتني تصــر األمانــة غنيمــة والصدقــة غرامــة والشــهادة باملعرفــة
والحكــم بالهــوى».
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رواه :عبــد الــرزاق يف «مصنفــه» ،والحاكــم يف «مســتدركه» ،وقــال« :صحيــح
عــى رشط الشــيخني ،ومل يخرجــاه بهــذه الزيــادات»،
ووافقه الذهبي يف «تلخيصه».
وعــن حذيفــة ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :ليوشــكن أن يصــب عليكــم الــر
مــن الســاء حتــى يبلــغ الفيــايف» .قيــل :ومــا الفيــايف يــا أبــا عبــد اللــه ؟ قــال:
«األرض القفــر» .رواه ابــن أيب شــيبة.
وعــن ابــن عمــر ريض اللــه عنهــا ،قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم« :إياكــم والفــن ،فــإن اللســان فيهــا مثــل وقــع الســيف».
رواه ابن ماجه .
وعــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم« :ســتكون فــن ،القاعــد فيهــا خــر مــن القائــم ،والقائــم فيهــا خــر مــن
املــايش ،واملــايش فيهــا خــر مــن الســاعي ،مــن تــرف لهــا تســترشفه ،ومــن
وجــد فيهــا ملجــأ أو معــاذًا؛ فليعــذ بــه».
رواه :اإلمام أحمد ،والشيخان.
وعــن أيب بكــرة ريض اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم« :إنهــا ســتكون فتنــة؛ املضطجــع فيهــا خــر مــن الجالــس ،والجالــس
خــر مــن القائــم ،والقائــم خــر مــن املــايش ،واملــايش خــر مــن الســاعي  .قال:
فقــال رجــل :يــا رســول اللــه! فــا تأمــرين؟ قــال :مــن كانــت لــه إبــل فليلحــق
بإبلــه ،ومــن كانــت لــه غنــم فليلحــق بغنمــه ،ومــن كانــت لــه أرض فليلحــق
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بأرضــه ،ومــن مل يكــن لــه يشء مــن ذلــك فليعمــد إىل ســيفه ،فليــرب بحــده
صخــرة ،ثــم لينــج إن اســتطاع النجــاة».
رواه :اإلمام أحمد ،وأبو داود  .ورجالهام رجال الصحيح.
ورواه :اإلمــام أحمــد أيضــا ،ومســلم بأبســط مــن هــذا ،ولفــظ مســلم :قــال
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم« :إنهــا ســتكون فــن ،أال ثــم تكــون فتنــة،
القاعــد فيهــا خــر مــن املــايش فيهــا ،واملــايش فيهــا خــر مــن الســاعي إليهــا،
أال فــإذا نزلــت أو وقعــت ،فمــن كان لــه إبــل فليلحــق بإبلــه ،ومــن كانــت لــه
غنــم فليلحــق بغنمــه ،ومــن كانــت لــه أرض فليلحــق بأرضــه  .قــال :فقــال
رجــل :يــا رســول اللــه! أرأيــت مــن مل يكــن لــه إبــل وال غنــم وال أرض؟ قــال:
يعمــد إىل ســيفه ،فيــدق عــى حــده بحجــر ،ثــم لينــج إن اســتطاع النجــاء.
اللهــم! هــل بلغــت ؟ اللهــم! هــل بلغــت؟ اللهــم هــل بلغــت؟ .قــال :فقــال
رجــل :يــا رســول اللــه! أرأيــت إن أكرهــت حتــى ينطلــق يب إىل أحــد الصفــن
أو إحــدى الفئتــن ،فرضبنــي رجــل بســيفه أو يجــيء ســهم فيقتلنــي؟ قــال:
يبــوء بإمثــه وإمثــك ويكــون مــن أصحــاب النــار».
وعــن أيب مــوىس األشــعري ريض اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم« :إن بــن يــدي الســاعة فت ًنــا كقطــع الليــل املظلــم؛ يصبــح
الرجــل فيهــا مؤم ًنــا وميــي كافـ ًرا ،وميــي مؤم ًنــا ويصبــح كافـ ًرا ،القاعــد فيهــا

خــر مــن القائــم ،والقائــم فيهــا خــر مــن املــايش ،واملــايش فيهــا خــر مــن
الســاعي ،فكــروا قســيكم ،وقطعــوا أوتاركــم ،وارضبــوا بســيوفكم الحجــارة،
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فــإن دخــل عــى أحدكــم؛ فليكــن كخــر ابنــي آدم».
رواه :اإلمــام أحمــد ،وأبــو داود ،والرتمــذي ،وابــن ماجــه  -وهــذا لفظــه  -وابــن
حبــان يف «صحيحــه» بنحــوه .وقــال الرتمــذي « :هــذا حديــث حســن غريب».
وعــن أيب مــوىس أيضــا ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :يــا أيهــا النــاس إنهــا فتنــة
باقــرة؛ تــدع الحليــم فيهــا كأمنــا ولــد أمــس ،تأتيكــم مــن مأمنكــم كــداء البطن
ال يــدرى أىن يــؤىت ،املضطجــع فيهــا خــر مــن القاعــد ،و القاعــد فيهــا خــر مــن
القائــم ،والقائــم فيهــا خــر مــن املــايش ،واملــايش فيهــا خــر مــن الســاعي».
رواه نعيم بن حامد يف «الفنت» ،والروياين ،وابن عساكر يف «تاريخه».
وعنــه ريض اللــه عنــه؛ قــال« :ذكــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فتنــة
بــن يــدي الســاعة  ،قــال :قلــت :وفينــا كتــاب اللــه؟ قــال :وفيكــم كتــاب اللــه.
قــال :قلــت :ومعنــا عقولنــا ؟ قــال :ومعكــم عقولكــم».
رواه نعيم بن حامد يف «الفنت».
وعنــه ريض اللــه عنــه ،قــال :ذكــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بــن
يــدي الســاعة فتنــة .ثــم قــال أبــو مــوىس ريض اللــه عنــه« :والــذي نفــي
بيــده؛ مــا يل ومــا لكــم منهــا مخــرج إن أدركناهــا فيــا عهــد إلينــا نبينــا صــى
اللــه عليــه وســلم؛ إال أن نخــرج منهــا كــا دخلناهــا ،وال نحــدث فيهــا شــيئا».
رواه :ابن أيب شيبة ،ونعيم بن حامد يف «الفنت».
وعــن عمــرو بــن وابصــة األســدي عــن أبيــه  -وهــو « وابصــة بــن معبــد ،ولــه
صحبــة  -قــال :إين بالكوفــة يف داري ،إذ ســمعت عــى بــاب الــدار :الســام
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عليكــم ،أألــج؟ قلــت :عليكــم الســام ،فلــج .فلــا دخــل؛ فــإذا هــو عبــد اللــه
بــن مســعود .قلــت :أبــا عبــد الرحمــن ! أيــة ســاعة زيــارة هــذه؟ وذلــك يف
نحــر الظهــرة ،قــال :طــال عــي النهــار ،فذكــرت مــن أتحــدث إليــه .قــال:
فجعــل يحدثنــي عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وأحدثــه .قــال :ثــم
أنشــأ يحدثنــي؛ قــال :ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــول:
تكــون فتنــة النائــم فيهــا خــر مــن املضطجــع ،واملضطجــع فيهــا خــر مــن
القاعــد ،والقاعــد فيهــا خــر مــن املــايش ،واملــايش فيهــا خــر مــن الراكــب،
والراكــب خــر مــن املجــري؛ قتالهــا كلهــا يف النــار  .قــال :قلــت :يــا رســول
اللــه ! ومتــى ذلــك؟ قــال :ذلــك أيــام الهــرج  .قلــت :ومتــى أيــام الهــرج ؟
قــال :حــن ال يأمــن الرجــل جليســه  .قــال :قلــت :فــا تأمــرين إن أدركــت
ذلــك ؟ قــال :اكفــف نفســك ويــدك ،وادخــل دارك  .قــال :قلــت :يــا رســول
اللــه ! أرأيــت إن دخــل رجــل عــي داري ؟ قــال :فادخــل بيتــك  .قــال :قلــت:
أفرأيــت إن دخــل عــي بيتــي ؟ قــال :فادخــل مســجدك ،واصنــع هكــذا
(وقبــض بيمينــه عــى الكــوع) ،وقــل :ريب اللــه ،حتــى متــوت عــى ذلــك » .
رواه :اإلمــام أحمــد ،وابــن أيب شــيبة ،ونعيــم بــن حــاد ،والطـراين ،والحاكــم،
وقــال« :صحيــح اإلســناد ومل يخرجــاه « ،ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه».
وعــن خرشــة بــن الحــر ريض اللــه عنــه؛ قــال :ســمعت رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم يقــول« :ســتكون مــن بعــدي فتنــة؛ النائــم فيهــا خــر مــن
اليقظــان ،والقاعــد فيهــا خــر مــن القائــم ،والقائــم فيهــا خــر مــن الســاعي،
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فمــن أتــت عليــه؛ فليمــش بســيفه إىل صفــاة ،فليرضبــه بهــا حتــى ينكــر،
ثــم ليضطجــع لهــا حتــى تنجــي عــا انجلــت».
رواه :اإلمام أحمد ،وأبو يعىل ،والطرباين .
وعــن خبــاب بــن األرت ريض اللــه عنــه عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم« :أنــه ذكــر فتنــة ،القاعــد فيهــا خــر مــن القائــم ،والقائــم فيهــا خــر
مــن املــايش ،واملــايش فيهــا خــر مــن الســاعي .قــال :فــإن أدركــت ذلــك ،فكــن
عبــد اللــه املقتــول (أحســبه قــال) :وال تكــن عبــد اللــه القاتــل».
رواه :اإلمام أحمد ،وأبو يعىل ،والطرباين .
وعــن جنــدب بــن ســفيان ريض اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم« :ســتكون بعــدي فــن كقطــع الليــل املظلــم ،يصبــح الرجــل
فيهــا مؤم ًنــا وميــي كاف ـ ًرا ،وميــي مؤم ًنــا ويصبــح كاف ـ ًرا  .فقــال رجــل مــن

املســلمني :كيــف نصنــع عنــد ذلــك يــا رســول اللــه ؟ ! قــال :ادخلــوا بيوتكــم
وأخملــوا ذكركــم  .فقــال :أرأيــت إن دخــل عــى أحدنــا بيتــه ؟ فقــال رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم :ليمســك بيــده ،وليكــن عبــد اللــه املقتــول وال
يكــن عبــد اللــه القاتــل؛ فــإن الرجــل يكــون يف فئــة اإلســام ،فيــأكل مــال
أخيــه ،ويســفك دمــه ،ويعــي ربــه ،ويكفــر بخالقــه ،وتجــب لــه النــار».
رواه الطرباين .
وعــن خالــد بــن عرفطــة ريض اللــه عنــه ،قــال :قــال يل رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم« :يــا خالــد ! إنــه ســيكون بعــدي أحــداث وفــن واختــاف،
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فــإن اســتطعت أن تكــون عبــد اللــه املقتــول ال القاتــل؛ فافعــل» .رواه :اإلمــام
أحمــد ،وابــن أيب شــيبة ،والبـزار ،والطـراين ،والحاكــم  .قــال الهيثمــي « :وفيــه
عــي بــن زيــد ،وفيــه ضعــف ،وهــو حســن الحديــث ،وبقيــة رجالــه ثقــات».
وعــن أيب أمامــة ريض اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم « :ســتكون فــن ،يصبــح الرجــل فيهــا مؤم ًنــا وميــي كاف ـ ًرا ،إال مــن
أحيــاه اللــه بالعلــم».

رواه :ابن ماجه ،والطرباين ،واآلجري يف كتاب «الرشيعة».
وعــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه؛ قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم « :ويــل للعــرب مــن رش قــد اقــرب ،فت ًنــا كقطــع الليــل املظلــم؛ يصبــح
الرجــل مؤم ًنــا وميــي كاف ـ ًرا ،يبيــع قــوم دينهــم بعــرض مــن الدنيــا قليــل،

املتمســك يومئــذ بدينــه كالقابــض عــى الجمــر (أو قــال :عــى الشــوك) » .

رواه اإلمــام أحمــد  .قــال الهيثمــي « :وفيــه ابــن لهيعــة ،وفيــه ضعــف ،وبقيــة
رجالــه رجــال الصحيح».
وعنــه ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال « :بــادروا
باألعــال فت ًنــا كقطــع الليــل املظلــم؛ يصبــح الرجــل مؤم ًنــا وميــي كاف ـ ًرا؛
وميــي مؤمنــا ويصبــح كاف ـرا يبيــع أحدهــم دينــه بعــرض مــن الدنيــا » .
رواه :اإلمــام أحمــد ،ومســلم ،والرتمــذي ،وابــن حبــان يف «صحيحــه» ،وقــال
الرتمــذي « :هــذا حديــث حســن صحيــح».
ويف رواية ألحمد  « :يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل » .
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قــال الرتمــذي  :حدثنــا صالــح بــن عبــد اللــه  :حدثنــا جعفــر بــن ســليامن
عــن هشــام عــن الحســن؛ قــال :كان يقــول يف هــذا الحديــث « :يصبــح الرجــل
مؤم ًنــا وميــي كاف ـ ًرا ،وميــي مؤم ًنــا ويصبــح كاف ـ ًرا » ؛ قــال :يصبــح محرمــا

لــدم أخيــه وعرضــه ومالــه ويصبــح مســتحال لــه.

وعــن حذيفــة ريض اللــه عنــه يرفعــه؛ قــال :أتتكــم الفــن كقطــع الليــل
املظلــم؛ يصبــح الرجــل مؤم ًنــا وميــي كاف ـ ًرا ،وميــي مؤم ًنــا ويصبــح كاف ـ ًرا،
يبيــع فيهــا أحدهــم دينــه بعــرض مــن الدنيــا قليــل  .قلــت :فكيــف نصنــع
يــا رســول اللــه ؟ ! قــال تكــر يــدك  .قلــت :فــإن انجــرت ؟ قــال :تكــر
األخــرى  .قلــت :فــإن انجــرت ؟ قــال :تكــر رجلــك  .قلــت :فــإن انجــرت ؟
قــال :تكــر األخــرى قلــت :حتــى متــى ؟ قــال :حتــى تأتيــك يــد خاطئــة أو
منيــة قاضيــة » .
رواه :الطرباين يف «األوسط» ،وابن عساكر يف «تاريخه».
قولــه :تكــر يــدك و تكــر رجلــك  :ليــس هــو عــى ظاهــره ،وإمنــا معنــاه
الحــث عــى كــف اليديــن والرجلــن يف أيــام الفــن ،فــا ميــي يف الفتنــة ،وال
يقاتــل مــع أهلهــا ،بــل يكــون كمــن كــرت يــده ورجلــه .واللــه أعلــم.
وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو ريض اللــه عنهــا :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم قــال« :ســتكون فــن يفــارق الرجــل فيهــا أبــاه وأخــاه ،تطــر الفتنــة يف
قلــوب رجــال منهــم إىل يــوم القيامــة ،حتــى يعــر الرجــل فيهــا بصالتــه كــا
تعــر الزانيــة بزناهــا».
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رواه :نعيــم بــن حــاد يف «الفــن» والطـراين  .قــال الهيثمــي « :وفيــه محمــد
بــن ســفيان الحرضمــي ،ومل أعرفــه ،وابــن لهيعــة لــن».
وقــد ظهــر يف زماننــا هــذا مــن يســتهزئون بالصــاة واملصلــن واآلمريــن
بالصــاة ،ويلمزونهــم ،ويســخرون منهــم ،وهــذا مــن مصــداق هــذا الحديــث،
وكثــر مــن الســفهاء يعــرون املتمســكني بالســنن ،وال ســيام إعفــاء اللحيــة،
وهــذا مــن غلبــة الفتنــة عليهــم ،ومتكنهــا مــن قلوبهــم؛ فــا حــول وال قــوة إال
باللــه العــي العظيــم
عــن حذيفــة ريض اللــه عنــه؛ قــال« :قيــل :يــا أبــا عبــد اللــه ! مــا تأمرنــا إذا
اقتتــل املصلــون ؟ قــال :آمــرك أن تنظــر أقــى بيــت مــن دارك ،فتلــج فيــه،
فــإن دخــل عليــك ،فتقــول :هــا؛ بــؤ بإمثــي وإمثــك ،فتكــون كابــن آدم».
رواه الحاكــم يف «مســتدركه» ،وقــال« :صحيــح عــى رشط الشــيخني ومل
يخرجــاه» ،وأقــره الذهبــي يف «تلخيصــه».
وعــن أيب ســلمة بــن عبــد الرحمــن عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه؛ قــال« :إين
ألعلــم فتنــة يوشــك أن يكــون الــذي قبلهــا معهــا كنفجــة أرنــب ،وإين ألعلــم
املخــرج منهــا .قلنــا :ومــا املخــرج منهــا ؟ قــال :أمســك يــدي حتــى يجــيء
مــن يقتلنــي».
رواه :عبــد الــرزاق يف «مصنفــه» ،والحاكــم يف «مســتدركه»؛ مــن طريقــه،
وقــال« :صحيــح عــى رشط الشــيخني ومل يخرجــاه»،
ووافقه الذهبي يف «تلخيصه».
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وعــن حذيفــة ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :إياكــم والفــن؛ ال يشــخص إليهــا
أحــد ،فواللــه مــا شــخص فيهــا أحــد إال نســفته كــا ينســف الســيل الدمــن،
إنهــا مشــبهة مقبلــة حتــى يقــول الجاهــل :هــذه ســنة ،وتبــن مدبــرة ،فــإذا
رأيتموهــا؛ فاجثمــوا يف بيوتكــم ،وكــروا ســيوفكم ،وقطعــوا أوتاركــم ،وغطــوا
وجوهكــم».
رواه :عبــد الــرزاق يف «مصنفــه» ،والحاكــم يف «مســتدركه» ،وأبــو نعيــم يف
«الحليــة» مــن طريقــه .وقــال الحاكــم « :صحيــح اإلســناد ،ومل يخرجــاه»،
ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه».
وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص ريض اللــه عنهــا :أن رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم قــال« :كيــف بكــم وبزمــان (أو :يوشــك أن يــأيت زمان)
يغربــل النــاس فيــه غربلــة ،تبقــى حثالــة مــن النــاس قــد مرجــت عهودهــم
وأماناتهــم ،واختلفــوا فكانــوا هكــذا (وشــبك بــن أصابعــه) .فقالــوا :كيــف بنــا
يــا رســول اللــه ؟ ! قــال :تأخــذون مــا تعرفــون وتــذرون مــا تنكــرون ،وتقبلــون
عــى أمــر خاصتكــم وتــذرون أمــر عامتكــم».
رواه :اإلمــام أحمــد ،وأبــو داود ،والنســايئ ،وابــن ماجــه ،والحاكــم يف
«مســتدركه» ،وقــال« :صحيــح عــى رشط الشــيخني ،ومل يخرجــاه»،
ووافقه الذهبي يف «تلخيصه».
ويف روايــة ألحمــد وأيب داود والنســايئ والحاكــم عنــه ريض اللــه عنــه؛ قــال:
« بينــا نحــن حــول رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم؛ إذ ذكــر الفتنــة،
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فقــال :إذا رأيتــم النــاس قــد مرجــت عهودهــم وخفــت أماناتهــم وكانــوا
هكــذا (وشــبك بــن أصابعــه) ؟ !  .قــال :فقمــت إليــه ،فقلــت :كيــف أفعــل
عنــد ذلــك جعلنــي اللــه فــداك ؟ قــال :الــزم بيتــك ،واملــك عليــك لســانك،
وخــذ مبــا تعــرف ودع مــا تنكــر ،وعليــك بأمــر خاصــة نفســك ودع عنــك أمــر
العامــة » .
قال الحاكم « :صحيح اإلسناد ومل يخرجاه» ،ووافقه الذهبي يف «تلخيصه».

ما جاء يف ذكر الفنت الكبار

وقد تقدمت اإلشارة إليها يف كثري من األحاديث التي تقدم ذكرها.
وعــن أيب الغاديــة املــزين ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم قــال« :ســتكون بعــدي فــن غــاظ شــداد ،خــر النــاس فيهــا مســلمو
أهــل البــوادي ،الذيــن ال يتنــدون مــن دمــاء املســلمني وال أموالهــم شــيئًا».
رواه الطرباين يف «األوسط» و «الكبري».
قــال الهيثمــي « :وفيــه حيــان بــن حجــر ،ومل أعرفــه ،وبقيــة رجالــه ثقــات».
معنــى ال يتنــدون :ال ينالــون.
وعــن عبــد اللــه بــن مســعود ريض اللــه عنــه عــن النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم؛ قــال« :يكــون يف هــذه األمــة أربــع فــن ،يف آخرهــا الفنــاء».
رواه :ابن أيب شيبة ،وأبو داود .
وعــن عبــد اللــه بــن عمــر ريض اللــه عنهــا ،قــال« :كنــا قعــودا عنــد رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ،فذكــر الفــن ،فأكــر يف ذكرهــا ،حتــى ذكــر فتنــة
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األحــاس ،فقــال قائــل :يــا رســول اللــه ! ومــا فتنــة األحــاس ؟ قــال :هــي
هــرب وحــرب .ثــم فتنــة الـراء ،دخنهــا مــن تحــت قدمــي رجــل مــن أهــل
بيتــي ،يزعــم أنــه منــي وليــس منــي ،وإمنــا أوليــايئ املتقــون ،ثــم يصطلــح
النــاس عــى رجــل كــورك عــى ضلــع .ثــم فتنــة الدهيــاء ،ال تــدع أحـ ًدا مــن
هــذه األمــة إال لطمتــه لطمــة ،فــإذا قيــل انقضــت؛ متــادت ،يصبــح الرجــل
فيهــا مؤم ًنــا وميــي كافـ ًرا ،حتــى يصــر النــاس إىل فســطاطني :فســطاط إميــان
ال نفــاق فيــه ،وفســطاط نفــاق ال إميــان فيــه ،فــإذا كان ذاكــم ،فانتظــروا

الدجــال مــن يومــه أو غــده» .رواه :اإلمــام أحمــد ،وأبــو داود ،والحاكــم يف
«مســتدركه» ،وأبــو نعيــم يف «الحليــة» ،وقــال الحاكــم « :صحيــح اإلســناد ومل
يخرجــاه» ،ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه».
(األحالس) :جمع حلس ،بكرس الحاء وسكون الالم.
قــال ابــن األثــر « :وهــو الكســاء الــذي يــي ظهــر البعــر تحــت القتــب،
شــبهها بــه للزومهــا ودوامهــا».
وقــال الخطــايب « :إمنــا أضيفــت الفتنــة إىل األحــاس؛ لدوامهــا وطــول لبثهــا؛
يقــال للرجــل إذا كان يلــزم بيتــه ال يــرح منــه :هــو حلــس بيتــه؛ ألن الحلــس
يفــرش فيبقــى عــى املــكان مــا دام ال يرفــع ،وقــد يحتمــل أن تكــون هــذه
الفتنــة إمنــا شــبهت باألحــاس لســواد لونهــا وظلمتهــا».
قوله« :هي هرب وحرب».
قال ابن األثري« :الحرب بالتحريك :نهب مال اإلنسان وتركه ال يشء له».
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وقــال الخطــايب « :الحــرب :ذهــاب املــال واألهــل ،يقــال  :حــرب الرجــل فهــو
حريــب :إذا ســلب أهلــه ومالــه» .قولــه :ثــم فتنــة الـراء .
قــال القــاري« :املـراد بالـراء :النعــاء التــي تــر النــاس مــن الصحــة والرخاء
والعافيــة مــن البــاء والوبــاء ،وأضيفــت إىل ال ـراء؛ ألن الســبب يف وقوعهــا
ارتــكاب املعــايص بســبب كــرة التنعــم ،أو ألنهــا تــر العــدو».
قوله :دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي .
قــال ابــن األثــر « :يعنــي :ظهورهــا وإثارتهــا ،شــبهها بالدخــان املرتفــع،
والدخــن بالتحريــك :مصــدر دخنــت النــار تدخــن ،إذا ألقــي عليهــا حطــب
رطــب فكــر دخانهــا» .وقــال الخطــايب « :الدخــن» :الدخــان ،يريــد أنهــا تثــور
كالدخــان مــن تحــت قدميــه».
وقــد يكــون املــراد بفتنــة الــراء غريهــا مــا وقــع يف هــذه األمــة أو مــا
ســيقع فيــا بعــد ،واللــه أعلــم مبــراد رســوله صــى اللــه عليــه وســلم.
قوله« :ثم يصطلح الناس عىل رجل كورك عىل ضلع».
قــال ابــن األثــر« :أي :يصطلحــون عــى أمــر واه ،ال نظــام لــه وال اســتقامة،
ألن الــورك ال يســتقيم عــى الضلــع ،وال يرتكــب عليــه؛ الختــاف مــا بينهــا
وبعــده» .وقــال الخطــايب « :قولــه :كــورك عــى ضلــع :مثــل ،ومعنــاه :األمــر
الــذي ال يثبــت وال يســتقيم ،وذلــك أن الضلــع ال يقــوم بالــورك وال يحملــه؛
يريــد أن هــذا الرجــل غــر خليــق للملــك وال مســتقل بــه .انتهــى.
ومــا دام هــذا الحاكــم أمــره واه وأنــه غــر خليــق بالحكــم وال مســتقل بــه
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فقــد يتجــرأ عليــه الســوقة والكارهــون لــه بالســباب واإلهانــة والســخرية
حتــى يســب بأمــه ويتطــاول عليــه الكارهــون لــه مبــا مل يســبق إليــه حاكــم
قبلــه ،ومــا دام األمــر كذلــك فســتبقى الدولــة معــه يف حــال زعزعــة وعــدم
إســتقرار» .قولــه :ثــم فتنــة الدهيــاء .قــال الخطــايب (« :الدهيــاء) :تصغــر
الدهــاء ،وصغرهــا عــى مذهــب املذمــة لهــا».
وذكــر ابــن منظــور يف «لســان العــرب» عــن أيب عبيــدة أنــه قــال« :قولــه:
الدهيــاء :نـراه أراد الدهــاء فصغرهــا .قــال شــمر :أراد بـــ (الدهــاء) :الفتنة
الســوداء املظلمــة ،والتصغــر فيهــا للتعظيــم».
وكــذا قــال ابــن األثــر يف «النهايــة»« :إن الدهيــاء تصغــر الدهــاء ،يريــد
الفتنــة املظلمــة ،والتصغــر فيهــا للتعظيــم».
قوله « :حتى يصري الناس إىل فسطاطني » .....إىل آخره:
قــال ابــن األثــر (« :الفســطاط) بالضــم والكــر :املدينــة التــي فيهــا مجتمــع
النــاس ،وكل مدينــة فســطاط».
وقــال الزمخــري « :هــو رضب مــن األبنيــة يف الســفر دون ال ـرادق ،وبــه
ســميت املدينــة ،ويقــال ملــر والبــرة :الفســطاط».
وقــال ابــن األثــر يف «جامــع األصــول»« :الفســطاط :الخيمــة الكبــرة ،وتســمى
مدينــة مــر :الفســطاط ،واملـراد بــه يف الحديــث الفرقــة املجتمعــة املنحــازة
عــن الفرقــة األخــرى؛ تشــبيها بانفــراد الخيمــة عــن األخــرى ،أو تشــبيها
بانف ـراد املدينــة عــن األخــرى» انتهــى.
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وعــن أيب ســعيد ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
قــال« :ســتكون بعــدي فــن ،منهــا فتنــة األحــاس ،يكــون فيهــا هــرب وحــرب،
ثــم بعدهــا فــن أشــد منهــا ،ثــم تكــون فتنــة؛ كلــا قيــل انقطعــت؛ متــادت،
حتــى ال يبقــى بيــت إال دخلتــه ،وال مســلم إال شــكته ،حتــى يخــرج رجــل مــن
عــريت» .رواه نعيــم بــن حــاد يف «الفــن».
واملقصــود برجــل مــن عــريت :هــو املهــدي املنتظــر الذي يظهــر يف آخــر الزمان
يحكــم املســلمني وهــو املعــروف عنــد أهــل الســنة والجامعــة بالنصــوص
الــواردة فيــه وهــو مــن نســل الحســن بــن عــي بــن أيب طالــب ريض اللــه
عنــه وليــس الــذي يدعيــه آخــرون مــا ال أصــل لــه وال يقبلــه العقــل.
وعــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم ،وذكــر الفتنــة الرابعــة« :ال ينجــو مــن رشهــا إال مــن دعــا كدعــاء
الغــرق ،وأســعد النــاس فيهــا كل تقــي خفــي :إذا ظهــر مل يعــرف ،وإذا جلــس
مل يفتقــد ،وأشــقى النــاس فيهــا كل خطيــب مصقــع أو راكــب موضــع».
رواه نعيم بن حامد يف «الفنت».
وعــن عــي ريض اللــه عنــه :أنــه قال« :ســتكون فتنــة عميــاء مظلمة منكســفة،
ال ينجــو منهــا إال النومــة» .قيــل :ومــا النومــة ؟ قــال« :الــذي ال يــدري مــا
النــاس فيــه».
رواه العســكري يف «املواعــظ» ،ونقلــه عنــه «صاحــب «كنــز العــال» .والــذي
ال يــدري مــا النــاس فيــه نســأله مــا رأيــك يف األحــداث الجاريــة؟ مــن عــى
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حــق ومــن عــى باطــل؟ يقــول لــك :ال أدري وال أهتــم ،هــذا هــو الناجــي،
فابــق ال تــدري خــر لــك.
وعنــه ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :تكــون فتنــة ،ثــم تكــون بعدهــا جامعــة
وتوبــة ،ثــم فتنــة ،ثــم جامعــة وتوبــة ..............حتــى ذكــر الرابعــة ،ثــم ال
تكــون بعدهــا توبــة وال جامعــة».
رواه :ابن أيب شيبة ،ونعيم بن حامد يف «الفنت».
وعــن عمـران بــن حصــن ريض اللــه عنهــا :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم قــال « :ســيكون بعــدي أربــع فــن :األوىل يســتحل فيهــا الــدم ،والثانيــة:
يســتحل فيهــا الــدم واملــال ،والثالثــة :يســتحل فيهــا الــدم واملــال والفــرج » .
رواه :الطــراين يف «الكبــر» و «األوســط» ،ومل يذكــر غــر ثــاث ،وقــد رواه
نعيــم بــن حــاد يف كتــاب «الفــن» ،وزاد« :والرابعــة الدجــال».
وعــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال:
«أربــع فــن تكــون بعــدي :األوىل :يســفك فيهــا الدمــاء ،والثانيــة :يســتحل
فيهــا الدمــاء واألمــوال ،والثالثــة :يســتحل فيهــا الدمــاء واألمــوال والفــروج،
والرابعــة :صــاء عميــاء مطبقــة متــور مــور املــوج يف البحــر حتــى ال يجد أحد
مــن النــاس منهــا ملجــأ ،تطيــف بالشــام ،وتغــى الع ـراق ،وتخبــط الجزيــرة
بيدهــا ورجلهــا ،تعــرك األمــة فيهــا بالبــاء عــرك األديــم ،ثــم ال يســتطيع أحــد
مــن النــاس أن يقــول فيهــا :مــه مــه ،ال يدفعونهــا مــن ناحيــة إال انفتقــت مــن
ناحيــة أخــرى».
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رواه نعيــم بــن حــاد يف «الفــن» .قــال يف «كنــز العــال»« :ورجالــه ثقــات،
ولكــن فيــه انقطــاع».
وله شواهد كثرية مام ذكر يف هذا الباب ويف الباب بعده.
وعنــه ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال « :تأتيكــم
مــن بعــدي أربــع فــن ،فالرابعــة الصــاء العميــاء املطبقــة ،تعــرك األمــة فيهــا
بالبــاء عــرك األديــم ،حتــى ينكــر فيهــا املعــروف ويعــرف فيهــا املنكــر ،متــوت
فيهــا قلوبهــم كــا متــوت أبدانهــم».
رواه نعيم بن حامد يف «الفنت» .قال يف «كنز العامل»« :وسنده ضعيف».
قلت :وله شواهد كثرية مام ذكر يف هذا الباب ويف الباب بعده.
وعــن الحكــم بــن نافــع بالغــا :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال:
«تكــون يف أمتــي أربــع فــن ،تصيــب أمتــي يف آخرهــا فــن مرتادفــة :فــاألوىل:
يصيبهــم فيهــا بــاء ،حتــى يقــول املؤمــن :هــذه مهلكتــي ،ثــم تنكشــف.
والثانيــة :حتــى يقــول املؤمــن :هــذه مهلكتــي ،ثــم تنكشــف .ثــم الثالثــة؛
كلــا انقطعــت متــادت .والفتنــة الرابعــة :يصــرون فيهــا إىل الكفــر إذا كانــت
األمــة مــع هــذا مــرة ومــع هــذا مــرة ومــع هــذا مــرة؛ بــا إمــام وجامعــة،
ثــم املســيح ،ثــم طلــوع الشــمس مــن مغربهــا ،ودون الســاعة اثنــان وســبعون
ـال ،منهــم مــن ال يتبعــه إال رجــل واحــد».
دجـ ً
رواه نعيم بن حامد يف «الفنت» ،وله شواهد كثرية.
وعــن عاصــم بــن ضمــرة عــن عــي ريض اللــه عنــه؛ قــال« :جعلــت يف هــذه
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األمــة خمــس فــن :فتنــة عامــة ،ثــم فتنــة خاصــة ،ثــم فتنــة عامــة ،ثــم فتنــة
خاصــة ،ثــم تــأيت الفتنــة العميــاء الصــاء املطبقــة التــي يصــر النــاس فيهــا
كاألنعــام».
رواه :عبــد الــرزاق يف «مصنفــه» ،والحاكــم يف «مســتدركه» مــن طريقــه،
وقــال« :صحيــح اإلســناد ومل يخرجــاه» ،ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه».
ورواه الحاكــم أيضــا مــن حديــث محمــد بــن الحنفيــة عــن عــي ريض اللــه
عنــه؛ قــال« :تكــون يف هــذه األمــة خمــس فــن :فتنــة عامــة ،وفتنــة خاصــة،
ثــم فتنــة عامــة ،وفتنــة خاصــة ،ثــم تكــون فتنــة ســوداء مظلمــة يكــون
النــاس فيهــا كالبهائــم».
قــال الحاكــم « :صحيــح اإلســناد ومل يخرجــاه» ،ووافقه الذهبــي يف «تلخيصه».
ووجــه الشــبه مــا بــن األنعــام أو البهائــم وبــن النــاس حــال الفــن أنهــم أوالً
بــا عقــول تردهــم إىل الحــق وتدلهــم عــى الصــواب .ثاني ـاً أنهــم يتحكــم
فيهــم زعــاء الفــن ويحــددون لهــم جهــات تحركهــم كــا يتحكــم الراعــي يف
البهائــم .فاللهــم ســلم.
وعــن الوليــد بــن عيــاش عــن إبراهيــم عــن علقمــة؛ قــال :قــال ابــن مســعود
ريض اللــه عنــه :قــال لنــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم« :أحذركــم ســبع
فــن تكــون بعــدي :فتنــة تقبــل مــن املدينــة ،وفتنــة مبكــة ،وفتنــة تقبــل مــن
اليمــن ،وفتنــة تقبــل مــن الشــام ،وفتنــة تقبــل مــن املــرق ،وفتنــة تقبــل
مــن املغــرب ،وفتنــة مــن بطــن الشــام ،وهــي الســفياين».
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قــال :فقــال ابــن مســعود ريض اللــه عنــه« :منكــم مــن يــدرك أولهــا ،ومــن
هــذه األمــة مــن يــدرك آخرهــا .قــال الوليــد بــن عيــاش :فكانــت فتنــة املدينــة
مــن قبــل طلحــة والزبــر ،وفتنــة مكــة فتنــة عبــد اللــه بــن الزبــر ،وفتنــة
الشــام مــن قبــل بنــي أميــة ،وفتنــة املــرق مــن قبــل هــؤالء».
رواه الحاكــم يف «مســتدركه» مــن طريــق نعيــم بــن حــاد ،وقــال« :صحيــح
اإلســناد ومل يخرجــاه» ،وقــد وقــع مصــداق هــذا الحديث ،عــدا فتنة الســفياين،
فهــي مل تقــع إىل اآلن ،ومل يجــئ يف خروجــه حديــث صحيــح يعتمــد عليــه.
وعــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه« :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
قــال :لــو تعلمــون مــا أعلــم لبكيتــم كث ـ ًرا ولضحكتــم قليـ ًـا؛ يظهــر النفــاق،

وترفــع األمانــة ،وتقبــض الرحمــة ،ويتهــم األمــن ،ويؤمتــن غــر األمــن ،أنــاخ
بكــم الــرف الجــون  .قالــوا :ومــا الــرف الجــون يــا رســول اللــه ؟ قــال :فــن
كقطــع الليــل املظلــم».
رواه :ابــن حبــان يف «صحيحــه» ،والحاكــم يف «مســتدركه» ،وقــال« :صحيــح
اإلســناد ومل يخرجــاه» ،ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه».
(الــرف) ،بضــم الشــن وســكون الـراء وبالفــاء :جمــع شــارف ،وهــي الناقــة
املســنة .و (الجــون) :الســود.
قــال ابــن األثــر« :شــبه الفــن يف اتصالهــا وامتــداد أوقاتهــا بالنــوق املســنة
الســود ،ويــروى هــذا الحديــث بالقــاف ،يعنــي :الفــن التــي تجــيء مــن جهــة
املــرق» .انتهــى.

 - 384/11/13 4:40 PM

���� ��� ���� ����� - �.indd 38

«وعــن حذيفــة بــن اليــان ريض اللــه عنهــا :أنــه قــال :يــا رســول اللــه! إنــا
كنــا يف رش فذهــب اللــه بذلــك الــر ،وجــاء بالخــر عــى يديــك؛ فهــل بعــد
الخــر مــن رش ؟ قــال :نعــم  .قــال :مــا هــو ؟ قــال :فــن كقطــع الليــل املظلــم،
يتبــع بعضهــا بعضً ــا ،تأتيكــم مشــتبهة كوجــوه البقــر ،ال تــدرون أيــا مــن أي».
رواه اإلمــام أحمــد .
وعنــه ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :هــذه فــن قــد أظلــت كجبــاه البقــر؛ يهلــك
فيهــا أكــر النــاس؛ إال مــن كان يعرفهــا قبــل ذلــك».
رواه :ابن أيب شيبة ،ونعيم بن حامد يف «الفنت».
وعــن خرشــة بــن الحــر ،قــال« :قــال حذيفــة ريض اللــه عنــه :كيــف أنتــم إذا
تركــت تجــر خطامهــا ،فأتتكــم مــن هاهنــا وهاهنــا ؟ ! قالــوا :ال نــدري واللــه.
قــال :لكنــي واللــه أدري ،أنتــم يومئــذ كالعبــد وســيده ،إن ســبه الســيد ،مل
يســتطع العبــد أن يســبه ،وإن رضبــه ،مل يســتطع العبــد أن يرضبــه».
رواه ابن أيب شيبة .
وعــن حذيفــة أيضــا ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :تكــون فتنــة لهــا رجــال
فيرضبــون خيشــومها حتــى تذهــب ،ثــم تكــون أخــرى ،فيقــوم لهــا رجــال
فيرضبــون خيشــومها حتــى تذهــب ،ثــم تكــون أخــرى ،فيقــوم لهــا رجــال،
فيرضبــون خيشــومها حتــى تذهــب ،ثــم تكــون أخــرى ،فيقــوم لهــا رجــال،
فيرضبــون خيشــومها حتــى تذهــب ،ثــم تكــون الخامســة دهــاء مجللــة
تنبثــق يف األرض كــا ينبثــق املــاء» .رواه ابــن أيب شــيبة .
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وعنــه ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :واللــه ال يأتيهــم أمــر يضجــون منــه؛ إال
ردفهــم أمــر يشــغلهم عنــه» .رواه ابــن أيب شــيبة .
وعــن عــوف بــن مالــك األشــجعي ريض اللــه عنــه؛ قــال :قــال رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم« :كيــف أنــت يــا عــوف إذا افرتقــت هــذه األمــة عــى
ثــاث وســبعني فرقــة ،واحــدة يف الجنــة وســائرهن يف النــار ؟ ! .قلــت :ومتــى
ذلــك يــا رســول اللــه ؟ قــال :إذا كــرت الــرط ،وملكــت اإلمــاء ،وقعــدت
الحمــان عــى املنابــر ،واتخــذ القــرآن مزامــر ،وزخرفــت املســاجد ،ورفعــت
مغنــا ،وتفقــه يف
دول ،والــزكاة مغر ًمــا ،واألمانــة
املنابــر ،واتخــذ الفــيء ً
ً
الديــن لغــر اللــه ،وأطــاع الرجــل امرأتــه وعــق أمــه وأقــى أبــاه ،ولعــن
آخــر هــذه األمــة أولهــا ،وســاد القبيلــة فاســقهم ،وكان زعيــم القــوم أرذلهــم،
وأكــرم الرجــل اتقــاء رشه؛ فيومئــذ يكــون ذلــك ،ويفــزع النــاس إىل الشــام،
وإىل مدينــة منهــا يقــال لهــا :دمشــق ،مــن خــر مــدن الشــام ،فتحصنهــم مــن
عدوهــم .قلــت :وهــل تفتــح الشــام ؟ قــال :نعــم وشــيكًا ،ثــم تقــع الفــن
بعــد فتحهــا ،ثــم تجــيء فتنــة غـراء مظلمــة ،ثــم يتبــع الفــن بعضهــا بعضً ــا،
حتــى يخــرج رجــل مــن أهــل بيتــي يقــال لــه :املهــدي ،فــإن أدركتــه فاتبعــه
وكــن مــن املهتديــن».
رواه الطـراين  .قــال الهيثمــي « :وفيــه عبــد الحميــد بــن إبراهيــم ،وثقــه ابــن
حبــان ،وهــو ضعيــف ،وفيــه جامعــة مل أعرفهــم».
وعــن عبــد الرحمــن بــن عبــد رب الكعبــة؛ قــال :انتهيــت إىل عبــد اللــه بــن
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عمــرو بــن العــاص ريض اللــه عنهــا وهــو جالــس يف ظــل الكعبــة ،فســمعته
يقــول« :بينــا نحــن مــع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يف ســفر ،إذ نــزل
منــزال ،فمنــا مــن يــرب خبــاءه ،ومنــا مــن هــو يف جــره ،ومنــا مــن ينتضــل؛
إذ نــادى مناديــه :الصــاة جامعــة ! قــال :فاجتمعنــا  .قــال :فقــام رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم ،فخطبنــا فقــال :إنــه مل يكــن نبــي قبــي ،إال دل أمتــه
رشا لهــم ،وإن أمتكــم
عــى مــا يعلمــه خــ ًرا لهــم ،ويحذرهــم مــا يعلمــه ً
هــذه جعلــت عافيتهــا يف أولهــا ،وإن آخرهــا ســيصيبهم بــاء شــديد وأمــور
تنكرونهــا ،تجــيء فــن يرقــق بعضهــا لبعــض ،تجــيء الفتنــة فيقــول املؤمــن:
هــذه مهلكتــي ! ثــم تنكشــف ،ثــم تجــيء الفتنــة فيقــول املؤمــن :هــذه ! ثــم
تنكشــف ،فمــن رسه منكــم أن يزحــزح عــن النــار وأن يدخــل الجنــة؛ فلتدركــه
موتتــه وهــو يؤمــن باللــه واليــوم اآلخــر ،وليــأت إىل النــاس الــذي يحــب أن
يــؤىت إليــه ،ومــن بايــع إما ًمــا ،فأعطــاه صفقــة يــده ومثــرة قلبــه؛ فليطعــه
مــا اســتطاع ،فــإن جــاء آخــر ينازعــه ،فارضبــوا عنــق اآلخــر  .قــال :فأدخلــت
رأيس مــن بــن النــاس ،فقلــت :أنشــدك باللــه ،أنــت ســمعت هــذا مــن رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ؟ فأشــار بيــده إىل أذنيــه ،فقــال :ســمعته أذنــاي
ووعــاه قلبــي .قــال :فقلــت :هــذا ابــن عمــك معاويــة يأمرنــا بــأكل أموالنــا
بيننــا بالباطــل ،وأن نقتــل أنفســنا ،وقــد قــال تعــاىل:
« َيا َأ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا َل تَأْكُلُوا َأ ْم َوالَك ُْم َب ْي َنك ُْم بِالْ َب ِ
اطلِ »

النساء٢٩ :
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قــال :فجمــع يديــه ،فوضعهــا عــى جبهتــه ،ثــم نكــس هنيــة ،ثــم رفــع رأســه
فقــال :أطعــه يف طاعــة اللــه ،واعصــه يف معصيــة اللــه عــز وجــل».
رواه :اإلمــام أحمــد  -واللفــظ لــه  -ومســلم ،وأبــو داود ،والنســايئ ،وابــن
ماجــه .قولــه« :ومنــا مــن هــو يف جــره».
قــال النــووي « :هــو بفتــح الجيــم والشــن ،وهــي الــدواب التــي ترعــى
وتبيــت مكانهــا».
وذكــر ابــن منظــور عــن أيب عبيــد :أنــه قــال(« :الجــر) :القــوم يخرجــون
بدوابهــم إىل املرعــى ،ويبيتــون مكانهــم وال يــأوون إىل البيــوت».
وقوله« :ومنا من ينتضل» :هو من املناضلة ،وهي املراماة بالسهام.
وقوله« :تجيء فنت يرقق بعضها لبعض».
قــال النــووي« :هــذه اللفظــة رويــت عــى أوجــه :أحدهــا  -وهــو الــذي نقلــه
القــايض عــن جمهــور الــرواة  :-يرقــق؛ بضــم اليــاء وفتــح الــراء وبقافــن،
أي :يصــر بعضهــا رقيقــا  -أي :خفيفــا  -لعظــم مــا بعــده ،فالثــاين يجعــل
األول رقيقــا ،وقيــل :معنــاه :يشــبه بعضهــا بعضــا ،وقيــل :يــدور بعضهــا يف
بعــض ويذهــب ويجــيء ،وقيــل :معنــاه :يســوق بعضهــا إىل بعــض بتحســينها
وتســويلها .والوجــه الثــاين :فريفــق؛ بفتــح اليــاء وإســكان ال ـراء وبعدهــا فــاء
مضمومــة .والثالــث :فيدفــق؛ بالــدال املهملــة الســاكنة وبالفــاء املكســورة؛ أي:
يدفــع ويصــب ،والدفــق الصــب» .انتهــى.
وفيــه وجــه رابــع :فيدقــق ،بــدال مهملــة ثــم قــاف مشــددة مكســورة،
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أي :يجعل بعضها بعضا دقيقا ،وهذه رواية النسايئ .
قــال الســندي يف «حاشــيته عــى ســنن النســايئ»« :ويف بعــض النســخ
بــراء ومهملــة موضــع الــدال؛ أي :يصــر بعضهــا بعضــا رقيقــا خفيــا».
قــال« :والحاصــل أن املتأخــرة مــن الفــن أعظــم مــن املتقدمــة ،فتصــر
املتقدمــة عندهــا دقيقــة رقيقــة ،وروي ب ـراء ســاكنة ففــاء مضمومــة ،مــن
الرفــق ،أي :توافــق بعضهــا بعضــا ،أو يجــيء بعضهــا عقــب بعــض ،أو يف وقته،
وروي بــدال مهملــة ســاكنة ففــاء مكســورة؛ أي :يدفــع ويصــب» انتهــى.
وعــن أيب إدريــس الخــوالين ،قــال :ســمعت حذيفــة بــن اليــان ريض اللــه
عنهــا يقــول« :كان النــاس يســألون رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
عــن الخــر وكنــت أســأله عــن الــر مخافــة أن يدركنــي ،فقلــت :يــا رســول
اللــه! إنــا كنــا يف جاهليــة ورش ،فجاءنــا اللــه بهــذا الخــر؛ فهــل بعــد هــذا
الخــر رش ؟ قــال :نعــم .فقلــت :هــل بعــد ذلــك الــر مــن خــر ؟ قــال :نعــم؛
وفيــه دخــن .قلــت :ومــا دخنــه ؟ قــال :قــوم يســتنون بغــر ســنتي ،ويهــدون
بغــر هديــي ،تعــرف منهــم وتنكــر .فقلــت :هــل بعــد ذلــك الخــر مــن رش؟
قــال :نعــم ،دعــاة عــى أبــواب جهنــم ،مــن أجابهــم إليهــا؛ قذفــوه فيهــا.
فقلــت :يــا رســول اللــه ! صفهــم لنــا .قــال :نعــم؛ قــوم مــن جلدتنــا ،ويتكلمون
بألســنتنا .قلــت :يــا رســول اللــه ! فــا تــرى إن أدركنــي ذلــك ؟ قــال :تلــزم
جامعــة املســلمني وإمامهــم .فقلــت :فــإن مل تكــن لهــم جامعــة وال إمــام؟
قــال :فاعتــزل تلــك الفــرق كلهــا ،ولــو أن تعــض عــى أصــل شــجرة ،حتــى
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يــدركك املــوت وأنــت عــى ذلــك» .متفــق عليــه ،وهــذا لفــظ مســلم .
ويف روايــة لــه عــن أيب ســام ،قــال« :قــال حذيفــة بــن اليــان ريض اللــه
عنهــا :قلــت :يــا رســول اللــه ! إنــا كنــا بــر ،فجاءنــا اللــه بخــر ،فنحــن
فيــه ،فهــل مــن وراء هــذا الخــر رش؟ قــال« :نعــم» .قلــت :هــل وراء ذلــك
الــر خــر؟ قــال« :نعــم» .قلــت :فهــل وراء ذلــك الخــر رش؟ قــال« :نعــم».
قلــت :كيــف ؟ قــال« :يكــون بعــدي أمئــة ال يهتــدون بهــداي وال يســتنون
بســنتي ،وســيقوم فيهــم رجــال قلوبهــم قلــوب الشــياطني يف جثــان إنــس».
قــال :قلــت :كيــف أصنــع يــا رســول اللــه إن أدركــت ذلــك؟ قــال« :تســمع
وتطيــع لألمــر ،وإن رضب ظهــرك وأخــذ مالــك ،فاســمع وأطــع».
وقــد رواه الحاكــم يف «مســتدركه» مــن حديــث عبــد الرحمــن بــن قــرط،
قــال :دخلــت املســجد ،فــإذا حلقــة كأمنــا قطعــت رؤوســهم ،وإذا فيهــم رجــل
يحــدث ،فــإذا حذيفــة ريض اللــه عنــه ،قــال« :كانــوا يســألون رســول اللــه صىل
اللــه عليــه وســلم عــن الخــر وكنــت أســأله عــن الــر كيــا أعرفــه فأتقيــه،
وعلمــت أن الخــر ال يفوتنــي .قــال :فقلــت :يــا رســول اللــه! هــل بعــد هــذا
الخــر الــذي نحــن فيــه مــن رش؟ قــال« :يــا حذيفــة! تعلــم كتــاب اللــه تعــاىل
واعمــل مبــا فيــه» .فأعــدت قــويل عليــه ،فقــال يف الثالثــة« :فتنــة واختــاف».
قلــت :يــا رســول اللــه! هــل بعــد ذلــك الــر مــن خــر؟ قــال« :يــا حذيفــة!
تعلــم كتــاب اللــه تعــاىل واعمــل مبــا فيــه» .فقلــت :يــا رســول اللــه! هــل بعــد
ذلــك الــر مــن خــر؟ قــال« :فــن عــى أبوابهــا دعــاة إىل النــار ،فــأن متــوت
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وأنــت عــاض عــى جــذع شــجرة خــر لــك مــن أن تتبــع أحـ ًدا منهــم».
قال الحاكم « :صحيح اإلسناد ومل يخرجاه» ،ووافقه الذهبي يف «تلخيصه».

ما جاء يف الفتنة التي تجرتف العرب

عــن عبــد اللــه بــن عمــرو ريض اللــه عنهــا؛ قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم « :إنهــا ســتكون فتنــة تســتنظف العــرب ،قتالهــا يف النار ،اللســان
فيهــا أشــد مــن وقــع الســيف » .
رواه :اإلمــام أحمــد ،وأبــو داود ،والرتمــذي ،وابــن ماجــه ،وقــال الرتمــذي :
«هــذا حديــث حســن غريــب».
ورواتــه كلهــم ثقــات؛ ســوى ليــث بــن أيب ســليم؛ فقــد تكلــم فيــه ،وقــد روى
لــه البخــاري يف «صحيحــه» تعليقــا ،ومســلم مقرونــا بآخــر ،وروى عنــه غــر
واحــد مــن أكابــر األمئــة منهــم معمــر وشــعبة والثــوري ،وقــال الدارقطنــي
« :إمنــا أنكــروا عليــه الجمــع بــن عطــاء وطــاوس ومجاهــد « ،وعــى هــذا
فحديثــه هــذا حســن إن شــاء اللــه تعــاىل.
وقــد رواه ابــن عســاكر يف «تاريخــه» ،ولفظــه « :ســيكون بعــدي فــن يصطلــم
فيهــا العــرب ،اللســان فيهــا أشــد مــن الســيف ،قتالهــا جمي ًعــا يف النــار » .
قولــه« :تســتنظف العــرب «  :قــال ابــن األثــر وابن منظــور « :أي :تســتوعبهم
هــاكا؛ يقــال :اســتنظفت الــيء :إذا أخذتــه كلــه ،ومنــه قولهــم :اســتنظفت
الخ ـراج ،وال يقــال :نظفتــه» .وقــال عــي القــاري يف «املرقــاة»« :وقيــل :أي
تطهرهــم مــن األرذال وأهــل الفــن».
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وقولــه« :قتالهــا يف النــار» :قــال بعــض العلــاء« :وإمنــا كانــوا يف النــار ألنهــم
مــا قصــدوا بالقتــال إعــاء كلمــة اللــه ودفــع الظلــم أو إعانــة أهــل الحــق،
وإمنــا قصــدوا التباهــي والتفاخــر ،وفعلــوا ذلــك طمعــا يف املــال وامللــك «.
وقــد جــاء يف الحديــث الصحيــح :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
قــال « :مــن قاتــل تحــت رايــة عميــة؛ يغضــب لعصبيــة ،أو يدعــو إىل عصبيــة،
أو ينــر عصبيــة ،فقتــل؛ فقتلــة جاهليــة» .رواه :اإلمــام أحمــد ،ومســلم،
والنســايئ ،وابــن ماجــه ،مــن حيــث أيب هريــرة ريض اللــه عنــه.
ويف روايــة ملســلم  « :ومــن قتــل تحــت رايــة عميــة؛ يغضــب للعصبــة ،ويقاتل
للعصبــة؛ فليــس من أمتــي » .
قال أبو زيد اللغوي ( « :العمية) :الدعوة العمياء؛ فقتيلها يف النار».
وســيأيت حديــث أيب هريــرة ريض اللــه عنــه ،وفيــه الترصيــح بوقــوع فتنــة عــى
دعــوى جاهليــة ،قتالهــا يف النار.
وقولــه« :اللســان فيهــا أشــد مــن وقــع الســيف» :هــذا قــد ظهــر مصداقــه يف
زماننــا حــن وجــدت اإلذاعــات والصحــف والفضائيــات املنتــرة يف جميــع
أرجــاء األرض ،فكانــت ألســنة املتكلمــن فيهــا  -بســب املخالفــن لهــم،
وتنقصهــم ،وذكــر مثالبهــم ،وتهييــج الفــن بينهــم ،وإثــارة األحقــاد والضغائــن
فيهــم  -أعظــم مــن وقــع الســيف بكثــر.
وعــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه؛ أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال:
«ســتكون فتنــة صــاء ،بكــاء ،عميــاء ،مــن أرشف لها اســترشفت لــه ،وإرشاف
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اللســان فيهــا كوقــوع الســيف» .رواه أبــو داود.
قال الجوهري « :الصامء :الداهية ،وفتنة صامء :شديدة».
وقــال ابــن األثــر وتبعــه ابــن منظــور يف «لســان العــرب»« :ومنــه الحديــث:
«ســتكون فتنــة صــاء ،بكــاء ،عميــاء»؛ أراد أنهــا ال تســمع ،وال تبــر ،وال
تنطــق؛ فهــي لذهــاب حواســها ال تــدرك شــيئا ،وال تقلــع ،وال ترتفــع .وقيــل:
شــبهها الختالطهــا وقتــل الــريء فيهــا والســقيم باألصــم األخــرس األعمــى
الــذي ال يهتــدي إىل يشء؛ فهــو يخبــط خبــط عشــواء».
وقــال ابــن األثــر يف موضــع آخــر ،وتبعــه ابــن منظــور يف «لســان العــرب»:
«الفتنــة الصــاء العميــاء :هــي التــي ال ســبيل إىل تســكينها؛ لتناهيهــا يف
دهائهــا؛ ألن األصــم ال يســمع االســتغاثة ،فــا يقلــع عــا يفعلــه ،وقيــل :هــي
كالحيــة الصــاء التــي ال تقبــل الرقــى».
وقولــه« :مــن أرشف لهــا؛ اســترشفت لــه» ،أي :مــن تطلــع إليهــا وتعــرض لهــا،
واتتــه ،فوقــع فيهــا.
وقولــه« :وإرشاف اللســان فيهــا كوقــوع الســيف» :إرشاف اللســان معنــاه
طالقــه بالــكالم فيــا يثــر الفــن ويهيجهــا ،ومــن ذلــك مــا يفعلــه أهــل
الفضائيــات يف زماننــا؛ كــا تقــدم ذكــره .واللــه أعلــم.
وعــن أيب هريــرة أيضــا ريض اللــه عنــه؛ عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم:
أنــه قــال« :ويــل للعــرب مــن رش قــد اقــرب ،مــن فتنــة عميــاء صــاء بكــاء،
القاعــد فيهــا خــر مــن القائــم ،والقائــم فيهــا خــر مــن املــايش ،واملــايش فيهــا
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خــر مــن الســاعي ،وويــل للســاعي فيهــا مــن اللــه يــوم القيامــة».
رواه :نعيم بن حامد يف «الفنت» ،وابن حبان يف «صحيحه».
وعنــه ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :ويــل للعــرب مــن رش قــد اقــرب ،أظلــت
ورب الكعبــة أظلــت ،واللــه لهــي أرسع إليهــم مــن الفــرس املضمــر الرسيــع،
الفتنــة العميــاء الصــاء املشــبهة ،يصبــح الرجــل فيهــا عــى أمــر وميــي عــى
أمــر ،القاعــد فيهــا خــر مــن القائــم ،والقائــم فيهــا خــر مــن املــايش ،واملــايش
فيهــا خــر مــن الســاعي .ولــو أحدثكــم بــكل الــذي أعلــم؛ لقطعتــم عنقــي
مــن هاهنــا (وأشــار إىل قفــاه ،ويقــول ) :اللهــم ال تــدرك أبــا هريــرة إمــرة
الصبيــان».
رواه ابن أيب شيبة .
وعنــه ريض اللــه عنــه عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم؛ قــال« :تكــون فتنــة
يقتتلــون عليهــا ،عــى دعــوى جاهليــة ،قتالهــا يف النــار».
رواه الحاكــم يف «مســتدركه» ،وقــال« :صحيــح عــى رشط الشــيخني ومل
يخرجــاه» ،ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه».

فضل من جنب الفنت

عــن املقــداد بــن األســود ريض اللــه عنــه ،قــال :ايــم اللــه لقــد ســمعت رســول
اللــه صــى اللــه عليه وســلم يقــول« :إن الســعيد ملن جنــب الفنت ،إن الســعيد
ملــن جنــب الفــن ،إن الســعيد ملــن جنــب الفــن ،وملــن ابتــي فصــر ،فواهــا».
رواه أبو داود ،وإسناده صحيح.
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وعــن أيب الــدرداء ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :حبــذا موتــا عــى اإلســام قبــل
الفــن» .رواه نعيــم بــن حــاد يف «الفــن».

الصرب عند الفنت

فيــه حديــث املقــداد ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
قــال« :إن الســعيد ملــن جنــب الفــن ،وملــن ابتــي فصــر ،فواهــا».
وقال الجوهري « :إذا تعجبت من طيب اليشء ،قلت :واها ما أطيبه».
وعــى هــذا ،فمعنــى الحديــث :التعجــب مــن حســن فعــل الصابــر عــى البالء
وطيبــه ،أو التلهــف عــى مــا حصــل لــه والتوجــع ملصابــه ،ويحتمــل أن يكــون
كل مــن هــذه األمــور مـرادا .واللــه أعلــم.
وعــن أيب مالــك واألشــعري ريض اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم« :إن الفتنــة ترســل  ،ويرســل معهــا الهــوى والصــر ،فمــن اتبــع
الهــوى كانــت قتلتــه ســوداء  ،ومــن اتبــع الصــر كانــت قتلتــه بيضــاء».
رواه الطرباين بإسناد ضعيف.
وقــد ورد األمــر بالصــر عنــد الفــن يف أحاديــث كثــرة تقــدم ذكرهــا يف (بــاب
التحذيــر مــن الفــن):
منهــا  :حديــث ســعد بــن أيب وقــاص ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى الله
عليــه وســلم قــال« :إنهــا ســتكون فتنــة»  ......الحديــث ،وفيــه :قــال« :أفرأيــت
إن دخــل عــي بيتــي ،فبســط يــده إيل ليقتلنــي ؟ قــال :كــن كابــن آدم».
رواه :اإلمام أحمد ،والرتمذي .
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ومنهــا :حديــث أيب بكــرة ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم قــال« :إنهــا ســتكون فــن»  ...الحديــث ،وفيــه« :فقــال رجــل :يــا رســول
اللــه ! أرأيــت إن أكرهــت حتــى ينطلــق يب إىل أحــد الصفــن أو إحــدى الفئتني،
فرضبنــي رجــل بســيفه ،أو يجــيء ســهم فيقتلنــي ؟ قــال :يبــوء بإمثــه وإمثــك،
ويكــون مــن أصحــاب النــار» .رواه :اإلمــام أحمــد ،ومســلم .
ومنهــا :حديــث أيب مــوىس ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم قــال« :إن بــن يــدي الســاعة فت ًنــا كقطــع الليــل املظلــم » ........
الحديــث ،وفيــه « :فــإن دخــل عــى أحدكــم؛ فليكــن كخــر ابنــي آدم».
رواه :أبو داود ،والرتمذي ،وابن ماجه .
ومنهــا :حديــث عبــد اللــه بــن مســعود ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم قــال« :تكــون فتنــة »  .....الحديــث ،وفيــه « :قلــت :فــا
تأمــرين إن أدركــت ذلــك ؟ قــال :اكفــف نفســك ويــدك ،وادخــل دارك  .قــال:
قلــت :يــا رســول اللــه ! أرأيــت إن دخــل رجــل عــي داري ؟ قــال :فادخــل
بيتــك  .قــال :قلــت :أفرأيــت إن دخــل عــي بيتــي ؟ قــال :فادخــل مســجدك،
واصنــع هكــذا (وقبــض بيمينــه عــى الكــوع) ،وقــل :ريب اللــه؛ حتــى متــوت
عــى ذلــك».
رواه :اإلمام أحمد ،والحاكم وصححه ،ووافقه الذهبي يف «تلخيصه».
ومنهــا :حديــث خرشــة بــن الحــر ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم قــال « :ســتكون بعــدي فتنــة »  .....الحديــث ،وفيــه« :فمــن
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أتــت عليــه فليمــش بســيفه إىل صفــاة ،فليرضبــه بهــا حتــى ينكــر ،ثــم
ليضطجــع لهــا حتــى تنجــي عــا انجلــت».
رواه :اإلمام أحمد ،وأبو يعىل ،والطرباين .
ومنهــا :حديــث خبــاب بــن األرت ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم ذكــر :فتنــة ................الحديــث ،وفيــه :قــال « :فــإن أدركــت
ذلــك؛ فكــن عبــد اللــه املقتــول( ،أحســبه قــال ):وال تكــن عبــد اللــه القاتــل » .
رواه :اإلمام أحمد ،وأبو يعىل ،والطرباين .
ومنهــا :حديــث جنــدب بــن ســفيان ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم قــال« :ســيكون بعــدي فــن كقطــع الليــل املظلــم؛ يصبــح
الرجــل فيهــا مؤم ًنــا وميــي كافـ ًرا .فقــال رجــل مــن املســلمني :كيــف نصنــع
عنــد ذلــك يــا رســول اللــه ؟ قــال« :ادخلــوا بيوتكــم ،وأخملــوا ذكركــم» .فقــال:
أرأيــت إن دخــل عــى أحدنــا بيتــه ؟ فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم« :ليمســك بيــده ،وليكــن عبــد اللــه املقتــول ،وال يكــن عبــد اللــه
القاتــل» .رواه الطــراين .
ومنهــا حديــث خالــد بــن عرفطــة ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم قــال لــه « :يــا خالــد ! إنــه ســيكون بعــدي أحــداث وفــن
واختــاف ،فــإن اســتطعت أن تكــون عبــد اللــه املقتــول ال القاتــل؛ فافعــل » .
رواه :اإلمام أحمد ،والبزار ،والطرباين ،والحاكم .
ومنهــا :حديــث حذيفــة ريض اللــه عنــه يرفعــه ،قــال « :أتتكــم الفــن كقطــع
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الليــل املظلــم »  ، ....ثــم أمــر باعتزالهــا حتــى تــأيت يــد خاطئــة أو منيــة
قاضيــة .رواه الطــراين .
ومنهــا :حديــث محمــد بــن مســلمة ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى الله
عليــه وســلم قــال« :إنهــا ســتكون فتنــة وفرقــة واختــاف ،فــإذا كان كذلــك؛
فــأت بســيفك أحــ ًدا ،فارضبــه حتــى ينقطــع ،ثــم اجلــس يف بيتــك حتــى
تأتيــك يــد خاطئــة أو منيــة قاضيــة».
رواه :اإلمام أحمد ،وابن ماجه ،والطرباين« .تلخيصه».
وعــن حذيفــة أيضــا ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :كيــف أنتــم إذا ســئلتم الحــق
فأعطيتمــوه وســألتم حقكــم فمنعتمــوه ؟» .قالــوا :نصــر .قــال« :دخلتموهــا
ورب الكعبــة (يعنــي :الجنــة)».
رواه :عبد الرزاق يف «مصنفه» ،وابن جرير ،وهذا لفظه.

الحث عىل كرثة الدعاء عند ظهور الفنت

فيــه :حديــث أيب هريــرة ريض اللــه عنــه مرفوعــا « :أســعد النــاس يف الفــن
كل خفــي تقــي ،إن ظهــر مل يعــرف ،وإن غــاب مل يفتقــد ،وأشــقى النــاس فيهــا
كل خطيــب مصقــع أو راكــب موضــع ،ال يخلــص مــن رشهــا إال مــن أخلــص
الدعــاء كدعــاء الغــرق يف البحــر» .رواه نعيــم بــن حــاد يف «الفــن»،
وتقدم يف (باب ذكر الذين وكلت بهم الفتنة).
وعــن أيب هريــرة أيضــا ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :تكــون فتنــة ال ينجــي منهــا
إال دعــاء كدعــاء الغــرق» .رواه ابــن أيب شــيبة .
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وعــن حذيفــة ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :يــأيت عليكــم زمــان ال ينجــو فيــه إال
مــن دعــا دعــاء الغــرق».
رواه :ابــن أيب شــيبة ،والحاكــم يف «مســتدركه» ،وقــال« :صحيــح عــى رشط
الشــيخني ومل يخرجــاه» ،ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه».

التعوذ من الفنت

عــن زيــد بــن ثابــت ريض اللــه عنــه :أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال:
« تعــوذوا باللــه مــن الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن » .
رواه مسلم يف حديث طويل.
وعــن ابــن عبــاس ريض اللــه عنهــا« :أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم كان
يتعــوذ يف دبــر صالتــه مــن أربــع؛ يقــول :أعــوذ باللــه مــن عــذاب القــر،
وأعــوذ باللــه مــن عــذاب النــار ،وأعــوذ باللــه مــن الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا
بطــن ،وأعــوذ باللــه مــن فتنــة األعــور الكــذاب».
رواه اإلمام أحمد .
وعــن عصمــة بــن قيــس صاحــب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم « :أنــه
كان يتعــوذ يف صالتــه مــن فتنــة املغــرب » .
رواه :البخاري يف «التاريخ الكبري» ،والطرباين ،وابن عبد الرب،
ويف روايــة للطـراين عنــه ريض اللــه عنــه « :أنــه كان يتعــوذ مــن فتنــة املــرق،
قيــل لــه :فكيــف فتنــة املغــرب ؟ قــال :تلــك أعظــم وأعظــم » .
قال الهيثمي « :رجاله ثقات».

 - 534/11/13 4:40 PM

���� ��� ���� ����� - �.indd 53

ورواه نعيــم بــن حــاد يف «الفــن» بنحــوه ،وقــال يف آخــره « :تلــك أعظــم
وأطــم» .وقــد ذكــره ابــن عبــد الــر يف «االســتيعاب» بنحــوه.
وعــن ســهل بــن ســعد الســاعدي ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم قــال« :اللهــم ال يدركنــي زمــان (أو :ال تدركــوا زمانًــا) ال يتبــع فيــه
العليــم ،وال يســتحيى فيــه مــن الحليــم ،قلوبهــم قلــوب األعاجــم ،وألســنتهم
ألســنة العــرب» .رواه اإلمــام أحمــد .
يف هــذا الحديــث يتعــوذ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــن زمــان ال يتبــع
النــاس فيــه العليــم ولكــن يتبعــون دعــاة الفــن واملحرضــن عليهــا وأصحــاب
الحناجــر املثــرة للقالقــل ..وال يســتحيون فيــه مــن الحليــم يســيئون إىل
الرجــل فيحلــم عليهــم فيــزدادون إليــه إســاءة.وبني النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم الســبب وراء ذلــك ,أنهــم وإن كانــت ألســنتهم ألســنة العــرب إال أن
قلوبهــم وثقافتهــم وهواهــم متيــل إىل العجــم أي إىل الغرب.فنعــوذ باللــه مــن
رش ذلــك الزمــان .

جواز التعرب يف الفتنة (أي حياة البادية )

فيــه :حديــث أيب بكــر ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
قــال« :إنهــا ســتكون فــن ،أال ثــم تكــون فتنــة؛ القاعــد فيهــا خــر مــن املــايش
فيهــا ،واملــايش فيهــا خــر مــن الســاعي إليهــا ،أال فــإذا نزلــت أو وقعــت؛ فمــن
كان لــه إبــل فليلحــق بإبلــه ،ومــن كانــت لــه غنــم فليلحــق بغنمــه ،ومــن
كانــت لــه أرض فليلحــق بأرضــه».
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الحديــث رواه :اإلمــام أحمــد ،ومســلم ،وأبــو داود ،وقــد تقــدم بتاممــه يف
(بــاب ذكــر الفــن والتحذيــر منهــا).
وعــن جابــر بــن ســمرة ريض اللــه عنهــا :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم قــال« :لعــن اللــه مــن بــدا بعــد هجرتــه ،إال يف الفتنــة ،فــإن البــدو
خــر مــن املقــام يف الفتنــة» .رواه الط ـراين .
وعــن أيب ســعيد الخــدري ريض اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم« :يوشــك أن يكــون خــر مــال املســلم غنـ ًـا يتبــع بهــا شــعف
الجبــال ومواقــع القطــر ،يفــر بدينــه مــن الفــن».
رواه :مالك ،وأحمد ،والبخاري ،وأبو داود ،والنسايئ ،وابن ماجه .
«وعــن أم مالــك البهزيــة ريض اللــه عنهــا؛ قالــت :ذكــر رســول اللــه فتنــة
فقربهــا .قالــت :قلــت :يــا رســول اللــه مــن خــر النــاس فيهــا؟ قــال :رجــل يف
ماشــيته ،يــؤدي حقهــا ويعبــد ربــه ،ورجــل آخــذ بــرأس فرســه ،يخيــف العــدو
ويخوفونــه» .رواه :اإلمــام أحمــد ،والرتمــذي ،وهــذا لفظــه ،وقــال« :هــذا
حديــث غريــب» ،قــال« :ويف البــاب عــن أم مبــر وأيب ســعيد الخــدري وابــن
عبــاس ريض اللــه عنهــم .وعــن أيب التيــاح ،قــال :صلينــا الجمعــة ،فانضــم
النــاس بعضهــم إىل بعــض حتــى كانــوا كالرحــى حــول أيب رجــاء العطــاردي،
فســألوه عــن الفتنــة؟ فقــال :جــاء رجــان إىل مجلــس عبــادة بــن الصامــت
ريض اللــه عنــه ،فقــاال :يابــن الصامــت! تعيــد الحديــث الــذي حدثتنــاه؟
فقــال :نعــم ،ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــول« :يوشــك أن
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يكــون خــر املــال شــاتني مكيــة ومدنيــة ،ترعــى فــوق رؤوس الـراب تــأكل
مــن ورق القتــاد والبشــام ،ويــأكل أهلــه مــن لحامنــه ،ويرشبــون مــن ألبانــه،
وجراثيــم العــرب ترتهــش فيهــا الفــن (يقولهــا ثالثًــا ثــم قــال) :والــذي نفــي
بيــده ،ألن يكــون ألحدكــم ثالمثائــة شــاة يــأكل مــن لحامنهــا ويــرب مــن
ألبانهــا أحــب إليــه مــن ســواريكم هــذه ذه ًبــا وفضــة».

رواه الحاكم يف «مستدركه» ،وقال« :صحيح اإلسناد ومل يخرجاه»،
ووافقه الذهبي يف «تلخيصه».

فضل العبادة يف زمن الفنت

عــن معقــل بــن يســار ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
قــال« :العبــادة يف الهــرج كهجــرة إيل».
رواه :أبو داود الطياليس ،ومسلم ،والرتمذي ،وابن ماجه،
وقال الرتمذي « :هذا حديث حسن غريب».
ورواه اإلمام أحمد ،ولفظه :قال« :العبادة يف الفتنة كالهجرة إيل».
ورواه الطــراين يف «الصغــر» ،ولفظــه :قــال« :العمــل يف الهــرج والفتنــة
كالهجــرة إيل».
قــال الحافــظ ابــن رجــب رحمــه اللــه تعــاىل« :وســبب ذلــك أن النــاس يف
زمــن الفــن يتبعــون أهواءهــم وال يرجعــون إىل ديــن ،فيكــون حالهــم شــبيها
بحــال الجاهليــة ،فــإذا انفــرد مــن بينهــم مــن يتمســك بدينــه ويعبــد ربــه،
ويتبــع مراضيــه ،ويجتنــب مســاخطه؛ كان مبنزلــة مــن هاجــر مــن بــن أهــل
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الجاهليــة إىل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ،مؤمنــا بــه ،متبعــا ألوامــره،
مجتنبــا لنواهيــه».
ولعــل مــن املناســب يف ختــام الــكالم عــن الفــن أن نتنــاول بعــض األحاديــث
التــي ذكــر فيهــا الرســول الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم كثـرا مــا يقــع يف
آخــر الزمــان وعــى نفــس النســق نســر حيــث ال يعنــي ذلــك أننــا نعيــش
قطعــا يف زمــن فــن وعالمــات آخــر الزمــان ولكــن خــذ مــن الحديــث العلــم
والتوجيــه فقــد يكــون زماننــا هــو آخــر الزمــان.
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ذكر كثري من أرشاط الساعة

عــن عــوف بــن مالــك األشــجعي ريض اللــه عنــه؛ قــال« :أتيــت النبــي صــى
اللــه عليــه وســلم يف غــزوة تبــوك وهــو يف قبــة مــن أدم ،فقــال« :اعــدد ســتا
بــن يــدي الســاعة :مــويت ،ثــم فتــح بيــت املقــدس ،ثــم َم َوتَــان يأخــذ فيكــم
كقعــاص الغنــم ،ثــم اســتفاضة املــال حتــى يعطــى الرجــل مائــة دينــار فيظــل
ســاخطا ،ثــم فتنــة ال يبقــى بيــت مــن العــرب إال دخلتــه ،ثــم هدنــة تكــون
بينكــم وبــن بنــي األصفــر فيغــدرون ،فيأتونكــم تحــت مثانــن غايــة ،تحــت
كل غايــة اثنــا عــر ألفــا».
رواه :اإلمــام أحمــد ،وابــن أيب شــيبة ،والبخــاري ،وابــن ماجــه ،والحاكــم
مختــرا ومطــوال ،وهــذا لفــظ البخــاري.
ويف روايــة للحاكــم :قــال :فلــا كان عــام عمــواس ،زعمــوا أن عــوف بــن مالــك
ريض اللــه عنــه قــال ملعــاذ بــن جبــل ريض اللــه عنــه « :إن رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم قــال يل« :اعــدد ســتا بــن يــدي الســاعة» ،فقــد كان منهــن
الثــاث ،وبقــي الثــاث .فقــال معــاذ  :إن لهــذا مــدة ،ولكــن «خمــس أظلتكــم،
مــن أدرك منهــن شــيئا ،ثــم اســتطاع أن ميــوت؛ فليمــت :أن يظهــر التالعــن
عــى املنابــر ،ويعطــى مــال اللــه عــى الكــذب والبهتــان ،وســفك الدمــاء بغــر
حــق ،وتقطــع األرحــام ،ويصبــح العبــد ال يــدري أضــال هــو أم مهتــد ؟!».
قــال الحاكــم « :صحيــح عــى رشط الشــيخني ومل يخرجــاه بهــذه الســياقة»،
ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه».
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وعــن عمــر بــن الخطــاب ريض اللــه عنــه « :أن جربيــل قــال للنبــي صــى
اللــه عليــه وســلم :أخــرين عــن الســاعة .قــال :مــا املســؤول عنهــا بأعلــم مــن
الســائل  ،قــال :فأخــرين عــن أماراتهــا  ،قــال :أن تلــد األمــة ربتهــا ،وأن تــرى
الحفــاة الع ـراة العالــة رعــاء الشــاء يتطاولــون يف البنيــان » ..........الحديــث.
رواه :اإلمــام أحمــد ،ومســلم ،وأهــل الســنن ،وقــال الرتمــذي « :هــذا حديــث
حســن صحيــح».
وقــد رواه ابــن حبــان يف «صحيحــه» ،ولفظــه « :قــال :فمتــى الســاعة ؟ قــال:
ســبحان اللــه ! مــا املســؤول عنهــا بأعلــم مــن الســائل ،ولكــن إن شــئت نبأتــك
عــن أرشاطهــا .قــال :أجــل .قــال :إذا رأيــت الحفــاة العـراة يتطاولــون يف البنــاء
وكانــوا ملــوكا .قــال :مــا العالــة الحفــاة الع ـراة ؟ قــال :ال ُع َريــب .قــال :وإذا

رأيــت األمــة تلــد ربهــا ،فــذاك مــن أرشاط الســاعة .قــال :صدقــت».

وعــن عتــي الســعدي ،قــال« :خرجــت يف طلــب العلــم حتــى قدمــت الكوفــة،
فــإذا أنــا بعبــد اللــه بــن مســعود ريض اللــه عنــه بــن ظهـراين أهــل الكوفــة،
فســألت عنــه فأرشــدت إليــه؛ فــإذا هــو يف مســجدها األعظــم ،فأتيتــه،
فقلــت :أبــا عبــد الرحمــن! إين جئــت إليــك أرضب إليــك ألتمــس منــك علـ ًـا
لعــل اللــه أن ينفعنــا بــه بعــدك .فقــال يل :ممــن الرجــل؟ قلــت :رجــل مــن
أهــل البــرة .قــال :ممــن؟ قلــت :مــن هــذا الحــي مــن بنــي ســعد  .فقــال:
يــا ســعدي ! ألحدثــن فيكــم بحديــث ســمعته مــن رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم« ،ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وأتــاه رجــل،
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فقــال :يــا رســول اللــه ! أال أدلــك عــى قــوم كثــرة أموالهــم ،كثــرة شــوكتهم،
ـال كثـ ًرا؟ قــال :مــن هــم؟ قــال :هــذا الحــي مــن بنــي ســعد
تصيــب منهــم مـ ً
مــن أهــل الرمــال .فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم« :مــه ! فــإن
بنــي ســعد عنــد اللــه ذو حــظ عظيــم» .ســل يــا ســعدي  ،قلــت :يــا أبــا
عبــد الرحمــن ! هــل للســاعة مــن علــم تعــرف بــه؟  -يعنــي تعــرف بــه
جالســا ،فقــال :يــا ســعدي! ســألتني
الســاعة  -قــال :وكان متكئًــا ،فاســتوى ً
عــا ســألت عنــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم « ،قلــت :يــا رســول
اللــه! هــل للســاعة مــن علــم تعــرف بــه؟ قــال« :نعــم يــا ابــن مســعود! إن
للســاعة أعال ًمــا ،وإن للســاعة أرشاطًــا ،أال وإن مــن أعــام الســاعة وأرشاطهــا:
أن يكــون الولــد غيظًــا ،وأن يكــون املطــر قيظًــا ،وأن تفيــض األرشار فيض ـاً.
يــا ابــن مســعود! إن مــن أعــام الســاعة وأرشاطهــا :أن يصــدق الــكاذب ،وأن
يكــذب الصــادق .يــا ابــن مســعود! إن مــن أعــام الســاعة وأرشاطهــا :أن
يؤمتــن الخائــن ،وأن يخــون األمــن .يــا ابــن مســعود! إن مــن أعــام الســاعة
وأرشاطهــا :أن تواصــل األطبــاق ،وأن تقطــع األرحــام .يــا ابــن مســعود! إن
مــن أعــام الســاعة وأرشاطهــا :أن يســود كل قبيلــة منافقوهــا ،وكل ســوق
فجارهــا .يــا ابــن مســعود! إن مــن أعــام الســاعة وأرشاطهــا :أن تزخــرف
املحاريــب ،وأن تخــرب القلــوب .يــا ابــن مســعود! إن مــن أعــام الســاعة
وأرشاطهــا :أن يكــون املؤمــن يف القبيلــة أذل مــن النقــد .يــا ابــن مســعود!
إن مــن أعــام الســاعة وأرشاطهــا :أن يكتفــي الرجــال بالرجــال ،والنســاء
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بالنســاء .يــا ابــن مســعود! إن مــن أعــام الســاعة وأرشاطهــا :ملــك الصبيــان،
ومؤامــرة النســاء .يــا ابــن مســعود! إن مــن أرشاط الســاعة وأعالمهــا :أن يعمــر
خ ـراب الدنيــا ،ويخــرب عمرانهــا .يــا ابــن مســعود! إن مــن أعــام الســاعة
وأرشاطهــا :أن تظهــر املعــازف ،والكــر ،ورشب الخمــور .يــا ابــن مســعود! إن
مــن أعــام الســاعة وأرشاطهــا أن يكــر أوالد الــزىن» .قلــت :أبــا عبــد الرحمــن!
وهــم مســلمون؟! قــال :نعــم .قلــت :أبــا عبــد الرحمــن! وأىن ذلــك؟!
قــال :يــأيت عــى النــاس زمــان يطلــق الرجــل املــرأة طالقهــا ،فتقيــم عــى
طالقهــا ،فهــا زانيــان مــا أقامــا».
رواه الط ـراين يف «األوســط ولــه شــواهد تقويــه ،وأيضً ــا فقــد ظهــر مصــداق
أكــر مــا ذكــر فيــه ،وشــهد الواقــع بخروجــه مــن مشــكاة النبــوة .واللــه أعلــم.
و (النقــد) :صغــار الغنــم .و (الكــر)؛ بفتــح الــكاف والبــاء :هــو العــود ،وقيــل
الــدف ،وقيــل :هــو الطبــل ذو الرأســن ،وقيــل :الطبــل الــذي لــه وجــه واحــد.
قولــه« :أن تكنــف املســاجد» :يحتمــل أن يكــون معنــاه :تســر أرضهــا مبــا
يفــرش فوقهــا مــن البســط وغريهــا ،قــال ابــن منظــور يف «لســان العــرب»:
«كل مــا ســر فقــد كنــف ،ومنــه قيــل للمذهــب :كنيــف ،وكل ســاتر كنيــف».
ويحتمــل أن يكــون معنــاه :يتخــذ لهــا الكنــف ،قــال ابــن منظــور « :كنــف
الــدار يكنفهــا كنفـاً :اتخــذ لهــا كنيفـاً ،والكنيــف :الخــاء» .ويحتمــل أن يكــون
معنــاه :يجعــل عــى أبوابهــا ظلــة ونحوهــا ،قــال ابــن منظــور « :والكنيــف:
الكنــة تــرع فــوق بــاب الــدار» .قــال ابــن ســيده « :والكنــة ،بالضــم :جنــاح
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يخرجــه مــن الحائــط ،وقيــل :هــي الســقيفة تــرع فــوق بــاب الــدار ،وقيــل:
الظلــة تكــون هنالــك « .انتهــى.
وكل مــن هــذه األمــور الثالثــة واقــع يف زماننــا وقبلــه ،ويحتمــل أن يكــون
امل ـراد غــر ذلــك .واللــه أعلــم.

الثناء عىل القرون املفضلة وما يكون يف الذين بعدهم
من ضعف الدين وسمن األبدان

عــن زهــدم بــن مــرب ،قــال :ســمعت عمـران بــن حصــن ريض اللــه عنهــا
يقــول :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم« « :خــر أمتــي قــرين ،ثــم
الذيــن يلونهــم ،ثــم الذيــن يلونهــم( ،قــال عمـران  :فــا أدري أذكــر بعــد قرنــه
قرنــن أو ثالثــة) ،ثــم إن بعدكــم قومـاً :يشــهدون وال يستشــهدون ،ويخونــون
وال يؤمتنــون ،وينــذرون وال يوفــون ،ويظهــر فيهــم الســمن».
رواه :اإلمام أحمد ،والشيخان.

ما جاء يف النشء املرتفني

عــن أيب أمامــة ريض اللــه عنــه؛ قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليه وســلم:
«ســيكون رجــال مــن أمتــي :يأكلــون ألــوان الطعــام ،ويرشبــون ألــوان الرشاب،
ويلبســون ألــوان الثيــاب ،ويتشــدقون يف الــكالم؛ فأولئــك رشار أمتي».
رواه :الطرباين يف «الكبري» و «األوسط»،
وأبو نعيم يف «الحلية»،
ورواه الب ـزار وزاد« :الذيــن غــذوا بالنعيــم ونبتــت عليــه أجســامهم» .قــال
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الهيثمــي« :وفيــه عبــد الرحمــن بــن زيــاد بــن أنعــم ،وقــد وثــق ،والجمهــور
عــى تضعيفــه ،وبقيــة رجالــه ثقــات».

إرتفاع األسافل وتوفر حظوطهم من الدنيا

منهــا حديــث عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص ريض اللــه عنهــا عــن رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم :أنــه قــال« :مــن اقــراب الســاعة :أن ترفــع
األرشار ،وتوضــع األخيــار».
رواه :الطــراين ،والحاكــم يف «مســتدركه» ،وقــال« :صحيــح اإلســناد ومل
يخرجــاه» ،ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه» .وقــال الهيثمــي « :رجــال الطـراين
رجــال الصحيــح».
وقــد رواه نعيــم بــن حــاد يف الفــن  ،ولفظــه :قــال« :إن مــن أرشاط الســاعة
أن يوضــع األخيــار ،ويــرف األرشار ،ويســود كل قــوم منافقوهــم».
ومنهــا حديــث أم ســلمة ريض اللــه عنهــا الــذي رواه :البخــاري يف «تاريخــه»:
«ويصــدق فيــه الــكاذب ،ويخــون فيــه األمــن ،ويؤمــن فيــه الخــؤون ،ويكــون
أســعد النــاس يف الدنيــا لكــع بــن لكــع ال يؤمــن باللــه ورســوله».
رواه البخاري يف «تاريخه»
وعــن عائشــة ريض اللــه عنهــا :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال:
«رشار أمتــي الذيــن غــذوا يف النعيــم ،الذيــن يتقلبــون يف ألــوان الطعــام
والثيــاب ،الرثثــارون الشــداقون بالــكالم».
رواه أبو نعيم يف «الحلية».
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وعــن عــي ريض اللــه عنــه ،أنــه قــال« :يــأيت عــي النــاس زمــان عضــوض،
يعــض املؤمــن عــى مــا يف يديــه ومل يؤمــر بذلــك ،قــال اللــه عــز وجــل:
َنس ُواْ الْفَضْ َل بَ ْي َنك ُْم»
« َوالَ ت َ

البقرة٢٣٧ :

وينهد فيه األرشار ،ويستذل األخيار ،ويبايع املضطرون».
رواه اإلمام أحمد ،وأبو داود.
وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص ريض اللــه عنهــا :أنــه قــال« :لــكل
يشء دولــة تصيبــه فلــأرشاف عــى الصعاليــك دولــة ،ثــم للصعاليــك وســفلة
النــاس يف آخــر الزمــان دولــة ،فــإذا كان ذلــك فرويــدك الدجــال ثــم الســاعة،
والســاعة أدهــى وأمــر».
رواه ابن وضاح
وعــن كثــر بــن مــرة مرس ـاً :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال:
«مــن أرشاط الســاعة أن ميلــك مــن ليــس أهــاً أن ميلــك ،ويرفــع الوضيــع
ويوضــع الرفيــع».
رواه نعيم بن حامد يف «الفنت».
وعــن حذيفــة ريض اللــه عنــه قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم:
«ال تقــوم الســاعة حتــى يكــون أســعد النــاس بالدنيــا لكــع بــن لكــع».
رواه اإلمام أحمد والرتمذي
وقال الرتمذي :هذا حديث حسن.
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ما جاء يف ذهاب الخشوع من الناس

وعــن جبــر بــن نفــر عــن أيب الــدرداء ريض اللــه عنــه؛ قــال« :كنــا مــع رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ،فشــخص ببــره إىل الســاء ،ثــم قــال« :هــذا
أوان يختلــس العلــم مــن النــاس حتــى ال يقــدروا منــه عــى يشء» .فقــال زيــاد
بــن لبيــد األنصــاري ريض اللــه عنــه :كيــف يختلــس منــا وقــد قرأنــا القــرآن؟!
فواللــه؛ لنقرأنــه ولنقرئنــه نســاءنا وأبناءنــا .قــال« :ثكلتــك أمــك يــا زيــاد !
إن كنــت ألعــدك مــن فقهــاء أهــل املدينــة ،هــذه التــوراة واإلنجيــل عنــد
اليهــود والنصــارى؛ فــاذا تغنــي عنهــم ؟ ! »  .قــال جبــر  :فلقيــت عبــادة بــن
الصامــت ،فقلــت :أال تســمع مــا يقــول أخــوك أبــو الــدرداء؟ فأخربتــه بالــذي
قــال أبــو الــدرداء  ،قــال :صــدق أبــو الــدرداء ،إن شــئت ألحدثنــك بــأول علــم
يرفــع مــن النــاس :الخشــوع ،يوشــك أن تدخــل مســجد الجامــع ،فــا تــرى
فيــه رجـ ًـا خاشـ ًعا.
رواه :الرتمــذي ،والحاكــم  .وقــال الرتمــذي « :هــذا حديــث حســن غريــب».
وصححــه الحاكــم ،ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه».
وعــن جبــر بــن نفــر أيضً ــا ،قــال :قــال عــوف بــن مالــك األشــجعي ريض
اللـــــــــه عنــه « :إن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم نظــر إىل الســاء
يو ًمــا ،فقــال« :هــذا أوان يرفــع العلــم» .فقــال لــه رجــل مــن األنصــار يقــال
لــه :ابــن لبيــد  :يــا رســول اللــه ! كيــف يرفــع العلــم وقــد أثبــت يف الكتــاب
ووعتــه القلــوب ؟ ! فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم« :إن كنــت
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ألحســبك مــن أفقــه أهــل املدينة(....ثــم ذكــر ضاللــة اليهــود والنصــارى عــى
مــا يف أيديهــم مــن كتــاب اللــه) »  .قــال :فلقيــت شــداد بــن أوس ،فحدثتــه
بحديــث عــوف بــن مالــك؟ فقــال :صــدق عــوف ،أال أخــرك بــأول ذلــك يرفع؟
قلــت :بــى .قــال :الخشــوع ،حتــى ال تــرى خاش ـ ًعا.
رواه :اإلمــام أحمــد ،والطــراين ،وابــن حبــان يف «صحيحــه» ،والحاكــم يف
«مســتدركه» ،وأبــو نعيــم يف «الحليــة» ،وهــذا لفــظ الحاكــم ،وقــال« :هــذا
صحيــح ،وقــد احتــج الشــيخان بجميــع رواتــه « ،ووافقــه الذهبــي يف
«تلخيصــه».

ما جاء يف تضييع األمانة ورفعها

عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه « :أن أعراب ًيــا قــال :يــا رســول اللــه ! متــى
الســاعة؟ قــال صــى اللــه عليــه وســلم« :إذا ضيعــت األمانــة؛ فانتظــر

الســاعة» .قــال :كيــف إضاعتهــا ؟ قــال« :إذا وســد األمــر إىل غــر أهلــه،
فانتظــر الســاعة».
رواه :اإلمــام أحمــد ،والبخــاري  .ويف روايــة للبخــاري « :إذا أســند األمــر إىل
غــر أهلــه ،فانتظــر الســاعة».
قــال الحافــظ ابــن حجــر يف «فتــح البــاري» « :إســناد األمــر إىل غــر أهلــه إمنــا
يكــون عنــد غلبــة الجهــل ورفــع العلــم ،وذلــك مــن جملــة األرشاط ،ومقتضــاه
أن العلــم مــا دام قامئًــا ،ففــي األمــر فســحة» .وقــال أيضً ــا« :املـراد مــن األمــر
جنــس األمــور التــى تتعلــق بالديــن ،كالخالفــة ،واإلمــارة ،والقضــاء ،واإلفتــاء،
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وغــر ذلــك .قــال ابــن بطــال  :معنــى «أســند األمــر إىل غــر أهلــه» :أن األمئــة
قــد ائتمنهــم اللــه عــى عبــاده وفــرض عليهــم النصيحــة لهــم؛ فينبغــي لهــم
توليــة أهــل الديــن ،فــإذا قلــدوا غــر أهــل الديــن؛ فقــد ضيعــوا األمانــة التــي
قلدهــم اللــه تعــاىل إياهــا» .انتهــى.
عــن حذيفــة بــن اليــان ريض اللــه عنهــا؛ قــال « :حدثنــا رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم حديثــن رأيــت أحدهــا وأنــا أنتظــر اآلخــر ،حدثنــا« :أن
األمانــة نزلــت يف جــذر قلــوب الرجــال ،ثــم علمــوا مــن القــرآن ،ثــم علمــوا
مــن الســنة» .وحدثنــا عــن رفعهــا؛ قــال« :ينــام الرجــل النومــة ،فتقبــض
األمانــة مــن قلبــه ،فيظــل أثرهــا مثــل أثــر الوكــت ،ثــم ينــام النومــة ،فتقبــض
فيبقــى أثرهــا مثــل املجــل؛ كجمــر دحرجتــه عــى رجلــك فنفــط فـراه منتـ ًرا
وليــس فيــه يشء ،فيصبــح النــاس يتبايعــون ،فــا يــكاد أحدهــم يــؤدي األمانة،
فيقــال :إن يف بنــي فــان رجـ ًـا أمي ًنــا ،ويقــال للرجــل :مــا أعقلــه ! ومــا أظرفــه
! ومــا يف قلبــه مثقــال حبــة خــردل مــن إميــان» ،ولقــد أىت عــي زمــان ومــا
ـلم؛ رده عــي اإلســام ،وإن كان نرصان ًيــا؛ رده
أبــايل أيكــم بايعــت ،لــن كان مسـ ً
عــي ســاعيه ،فأمــا اليــوم؛ فــا كنــت أبايــع إال فالنًــا وفالنًــا».

رواه :اإلمام أحمد ،وأبو داود الطياليس ،والشيخان ،والرتمذي ،وابن ماجه.
قــال البخــاري رحمــه اللــه تعــاىل« :ســمعت أبــا أحمــد بــن عاصــم يقــول:
ســمعت أبــا عبيــد يقــول :قــال األصمعــي وأبــو عمــرو وغريهــا :جــذر قلــوب
الرجــال( :الجــذر) :األصــل مــن كل يشء .و (الوكــت) :أثــر الــيء اليســر منــه،
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و (املجــل) :أثــر العمــل يف الكــف إذا غلــظ» .انتهــى.
وعــن عبــد اللــه بــن مســعود ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :أول مــا تفقــدون
مــن دينكــم األمانــة ،وآخــر مــا يبقــى مــن دينكــم الصــاة ،وليصلــن قــوم ال
را .قــال الهيثمــي :
ديــن لهــم» .رواه :الطـراين بهــذا اللفــظ ،والحاكــم مختـ ً

«ورجــال الطـراين رجــال الصحيــح؛ غــر شــداد بــن معقــل ،وهــو ثقــة» .وقــال
الحاكــم « :صحيــح اإلســناد ومل يخرجــاه» ،ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه».
وقــد ذكــره اإلمــام أحمــد يف كتــاب «الصــاة» مرفو ًعــا ،فقــال :وجــاء الحديــث
عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم :أنــه قــال « :أول مــا تفقــدون مــن دينكــم
األمانــة ،وآخــر مــا تفقــدون الصــاة ،وليصلــن أقــوام ال خــاق لهــم » .

ما جاء يف قبض العلم وظهور الجهل

عــن أنــس ريض اللــه عنــه؛ قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم:
«إن مــن أرشاط الســاعة :أن يرفــع العلــم ،ويثبــت الجهــل ،ويــرب الخمــر،
ويظهــر الزنــا».
رواه :اإلمام أحمد ،والشيخان.
ويف روايــة :قــال :ســمعت النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يقــول « :مــن أرشاط
الســاعة :أن يقــل العلــم ،ويظهــر الجهــل ،ويظهــر الــزىن ،وتكــر النســاء ،ويقــل
الرجــال ،حتــى يكــون لخمســن امــرأة القيــم الواحــد» .هــذا لفــظ البخــاري،
ولفــظ أحمــد نحــوه.
ولفــظ مســلم « :إن مــن أرشاط الســاعة :أن يرفــع العلــم ،ويظهــر الجهــل،
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ويفشــو الــزىن ،ويــرب الخمــر ،ويذهــب الرجــال ،وتبقــى النســاء ،حتــى
يكــون لخمســن امــرأة قيــم واحــد».
وقد رواه :أبو داود الطياليس ،والرتمذي؛ بنحو رواية البخاري .
ورواه ابــن ماجــه مبثــل روايــة مســلم ،وقــال الرتمــذي « :هــذا حديــث حســن
صحيح».
قولــه« :ويثبــت الجهــل « :قــال النــووي يف «رشح مســلم»« :هكــذا هــو يف
كثــر مــن النســخ « :يثبــت الجهــل «؛ مــن الثبــوت ،ويف بعضهــا« :يبــث»؛
بضــم اليــاء وبعدهــا موحــدة مفتوحــة ثــم مثلثــة مشــددة؛ أي :ينــر
ويشــيع» .انتهــى.
قــال الكرمــاين « :ويف روايــة« :وينبــت»؛ بالنــون بــدل املثلثــة ،مــن النبــات».
وقــد ظهــر مصــداق هــذا الحديــث يف زماننــا .
فأمــا العلــم املــوروث عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه وتابعيهــم
وأمئــة العلــم والهــدى مــن بعدهــم؛ فقــد هجــره األكــرون ،وقــل الراغبــون
فيــه واملعتنــون بــه ،وقــد انرصفــت همــم األكرثيــن إىل الصحــف واملجــات
ومــا شــاكل ذلــك مــا كثــر منــه مشــتمل عــى الجهــل الــرف الــذي قــد
ظهــر يف زماننــا ،وثبــت فيــه ،وبــث يف مشــارق األرض ومغاربهــا بــه غايــة
البــث ،وبــث بــن الخاصــة والعامــة غايــة البــث ،وشــغف بــه الكثــر مــن
النــاس ،وســموه العلــم والثقافــة والتقــدم ،ومــن يعتنــي بــه هــو املهــذب
املثقــف عندهــم ! وقــد زاد الحمــق والغــرور ببعــض الســفهاء حتــى أطلقــوا

 - 694/11/13 4:40 PM

���� ��� ���� ����� - �.indd 69

عــى املعتنــن بالعلــوم الرشعيــة اســم الرجعيــن ،وســموا كتــب العلــم النافــع
الكتــب الصف ـراء؛ تحق ـ ًرا لهــا وتنف ـ ًرا منهــا.

وهــذا مصــداق مــا رواه ابــن أيب شــيبة عــن الشــعبي  :أنــه قــال« :ال تقــوم
الســاعة حتــى يصــر العلــم جهـ ًـا ،والجهــل علـ ًـا».
وعــن عبــد اللــه بــن مســعود وأيب مــوىس ريض اللــه عنهــا؛ قــاال :قــال النبــي
صــى اللــه عليــه وســلم« :إن بــن يــدي الســاعة أليا ًمــا ينــزل فيهــا الجهــل،
ويرفــع فيهــا العلــم ،ويكــر فيهــا الهــرج ،والهــرج القتــل».
رواه :اإلمام أحمد ،والشيخان.
ورواه ابــن ماجــه عــن كل منهــا عــى حدتــه ،ورواه أبــو داود الطيالــي مــن
حديــث ابــن مســعود وحــده ،ورواه الرتمــذي مــن حديــث أيب مــوىس وحــده،
وقــال« :هــذا حديــث حســن صحيــح».
وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو ريض اللــه عنهــا؛ قــال :ســمعت رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم يقــول« :إن اللــه ال يقبــض العلــم انتزا ًعــا ينتزعــه مــن
العبــاد ،ولكــن يقبــض العلــم بقبــض العلــاء ،حتــى إذا مل يبــق عاملًــا؛ اتخــذ
ـال ،فســئلوا ،فأفتــوا بغــر علــم ،فضلــوا وأضلــوا».
النــاس رؤســاء جهـ ً
رواه :اإلمام أحمد ،والشيخان ،والرتمذي ،وابن ماجه .
ويف روايــة ألحمــد والشــيخني عنــه ريض اللــه عنــه؛ قــال :ســمعت رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــول « :إن اللــه ال ينــزع العلــم بعــد أن
أعطاهمــوه انتزا ًعــا ،ولكــن ينتزعــه منهــم مــع قبــض العلــاء بعلمهــم،
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فيبقــى نــاس جهــال؛ يســتفتون ،فيفتنــون برأيهــم ،فيضلــون ويضلــون».
هذا لفظ البخاري .

ما جاء يف كرثة القراء والخطباء وقلة الفقهاء

قــد تقــدم يف البــاب قبلــه حديــث أيب هريــرة ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم قــال « :ســيأيت عــى أمتــي زمــان؛ يكــر فيــه القـراء،
ويقــل الفقهــاء ،ويقبــض العلــم ،ويكــر الهــرج »  .....الحديــث.
رواه :الطـراين يف «األوســط» ،والحاكــم يف «مســتدركه» ،وقــال« :صحيــح عــى
رشط الشــيخني ومل يخرجــاه» ،ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه».
وحديــث بهــز بــن حكيــم عــن أبيــه عــن جــده ريض اللــه عنــه :أن رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال« :يــأيت عــى النــاس زمــان :علامؤهــا فتنــة،
وحكامؤهــا فتنــة ،تكــر املســاجد والق ـراء ،ال يجــدون عاملًــا إال الرجــل بعــد
الرجــل» .رواه أبــو نعيــم .

اإلشارة إىل الجرائد واملجالت والفضائيات (اإلعالم)

عــن الضحــاك  :أنــه قــال « :يــأيت عــى النــاس زمــان تكــر فيــه األحاديــث،
حتــى يبقــى املصحــف عليــه الغبــار ال ينظــر فيــه » .
رواه عبــد اللــه ابــن اإلمــام أحمــد يف «زوائــد الزهــد» ،ويف إســناده رجــل مل
يســم ،وبقيــة رجالــه ثقــات.
ومثله ال يقال من قبل الراي ،وإمنا يقال عن توقيف.
وقــد كــرت أحاديــث الجرائــد واملجــات والفضائيــات يف زماننــا وافتــن بذلــك
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األكــرون مــن الخاصــة والعامــة ،وأعرضــوا عــن كتــاب اللــه تعــاىل ،وأحاديــث
رســوله صــى اللــه عليــه وســلم ،وآثــار الســلف الصالــح مــن الصحابــة
والتابعــن وأمئــة العلــم والهــدى مــن بعدهــم ،ولعــل زماننــا هــو الزمــان
الــذي ذكــر عنــه الضحــاك مــا ذكــر .واللــه أعلــم.

بث العلم يف آخر الزمان والتباهي به وقلة العمل به

عــن معــاذ بــن جبــل ريض اللــه عنــه :أنــه قــال « :إن مــن ورائكــم فتنـاً ،يكــر
فيهــا املــال ،ويفتــح فيهــا القــرآن ،حتــى يأخــذه املؤمــن واملنافــق ،والرجــل
واملــرأة ،والصغــر والكبــر ،والعبــد والحــر ،فيوشــك قائــل أن يقــول :مــا للنــاس
ال يتبعــوين وقــد قــرأت القــرآن ،مــا هــم مبتبعــي حتــى أبتــدع لهــم غــره؛
فإياكــم ومــا ابتــدع؛ فــإن مــا ابتــدع ضاللــة »  ...الحديــث.
رواه :عبــد الــرزاق ،وأبــو داود ،وابــن وضــاح ،والحاكــم يف «مســتدركه» ،وقــال:
«صحيــح عــى رشط الشــيخني ومل يخرجــاه» ،ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه»،
وقــد رواه الدارمــي يف «مســنده» بنحــوه .وهــذا األثــر لــه حكــم املرفــوع؛
ألنــه ال دخــل للــرأي يف مثــل هــذا ،وإمنــا يقــال عــن توقيــف.
وعــن عــي ريض اللــه عنــه :أنه قــال« :يــا حملة العلــم! اعملــوا به ،فإمنــا العامل
مــن عمــل مبــا علــم ووافــق علمــه عملــه ،وســيكون أقــوام يحملــون العلــم،
ال يجــاوز تراقيهــم ،يخالــف عملهــم علمهــم ،وتخالــف رسيرتهــم عالنيتهــم،
يجلســون حلق ـاً ،فيباهــي بعضهــم بعض ـاً ،حتــى إن الرجــل ليغضــب عــى
جليســه أن يجلــس إىل غــره ويدعــه ،أولئــك ال تصعــد أعاملهــم يف مجالســهم
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تلــك إىل اللــه» .رواه الدارمــي .وهــذا األثــر لــه حكــم املرفــوع ،ألنــه إخبــار
عــن أمــر غيبــي ،فــا يقــال إال عــن توقيــف.
وعــن كعــب أيضـاً :أنــه قــال« :إين ألجــد نعــت قــوم يتعلمــون لغــر العمــل،
ويتفقهــون لغــر العبــادة ،ويطلبــون الدنيــا بعمــل اآلخــرة ،ويلبســون جلــود
الضــأن ،وقلوبهــم أمــر مــن الصــر ،يقــول اللــه تعــاىل :فبــي يغــرون ،أو إيــاي
يخادعــون؟! فحلفــت يب؛ ألتيحــن لهــم فتنــة تــرك الحليــم فيهــا حريانـاً».
رواه الدارمي .

ما جاء يف القضاة الخونة والفقهاء الكذبة

وعــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه؛ قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم « :يكــون يف آخــر الزمــان :أمـراء ظلمــة ،ووزراء فســقة ،وقضــاة خونــة،
وفقهــاء كذبــة ،فمــن أدرك ذلــك الزمــان منكــم؛ فــا يكونــن لهــم جابيًــا ،وال
عري ًفــا ،وال رشط ًيــا».

رواه الط ـراين يف «الصغــر» و «األوســط» .قــال الهيثمــي « :وفيــه داود بــن
ســليامن الخراســاين؛ قــال الطــراين  :ال بــأس بــه ،ومعاويــة بــن الهيثــم ،مل
أعرفــه ،وبقيــة رجالــه ثقــات

ما جاء يف القراء الفسقة

وعــن بشــر بــن أيب عمــرو الخــوالين  :أن الوليــد بــن قيــس التجيبــي حدثــه:
أنــه ســمع أبــا ســعيد الخــدري ريض اللــه عنــه يقــول :ســمعت رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم يقــول« :يكــون خلــف بعــد ســتني ســنة أضاعــوا
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الصــاة واتبعــوا الشــهوات فســوف يلقــون غي ـاً ،ثــم يكــون خلــف يقــرؤون
القــرآن ال يعــدو تراقيهــم ،ويقــرأ القــرآن ثالثــة :مؤمــن ،ومنافــق ،وفاجــر .
قــال بشــر  :فقلــت للوليــد  :مــا هــؤالء الثالثــة ؟ فقــال :املؤمــن مؤمــن بــه،
واملنافــق كافــر بــه ،والفاجــر يتــأكل بــه».
رواه :اإلمــام أحمــد ،وابــن أيب حاتــم ،وابــن حبــان يف «صحيحــه» ،والحاكــم،
والبيهقــي يف «شــعب اإلميــان» ،وقــال الحاكــم « :صحيح اإلســناد ومل يخرجاه»،
ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه».
وعــن أنــس بــن مالــك ريض اللــه عنــه؛ قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليه
وســلم « :يكــون يف آخــر الزمــان ديــدان الق ـراء ،فمــن أدرك ذلــك الزمــان؛
فليتعــوذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم ،وهــم األنتنــون ،ثــم تظهــر قالنــس
الــرد؛ فــا يســتحيى يومئــذ مــن الــزىن ،واملتمســك يومئــذ بدينــه كالقابــض
عــى الجمــر ،واملتمســك يومئــذ بدينــه أجــره كأجــر خمســن» .قالــوا :منــا أو
منهــم ؟ قــال« :بــل منكــم».
رواه الحكيــم الرتمــذي يف «نــوادر األصــول» .وقالنــس الــرد :نــوع مــن الثيــاب
وهــو مــا يلبســه أهــل املغــرب كالجبــة أو الــردة.
عابســا الغفــاري ريض اللــه عنــه ،قــال:
عــن عثــان عــن زاذان ســمع ً
«ســمعت النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يتخوفهــن عــى أمتــه مــن بعــده:
إمــارة الســفهاء ،وبيــع الحكــم ،واســتخفاف بالــدم ،وقطيعــة الرحــم ،وكــرة
الــرط ،ونشــو يتخــذون القــرآن مزامــر يتغنــون غنــاء؛ يقدمــون الرجــل ليــس
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بأفقههــم وال بأعلمهــم ،ال يقدمونــه إال ليتغنــى بهــم».
رواه البخاري يف التاريخ.

ما جاء يف الذين يتكلفون يف قراءة التجويد

عــن جابــر بــن عبــد اللــه ريض اللــه عنهــا؛ قــال« :خــرج علينــا رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم ونحــن نقــرأ القــرآن ،وفينــا العجمــي واألعـرايب .قــال:
فاســتمع ،فقــال :اقــرؤوا ،فــكل حســن ،وســيأيت قــوم يقيمونــه كــا يقــام
القــدح ،يتعجلونــه وال يتأجلونــه» .رواه :اإلمــام أحمــد ورواتــه ثقــات،
وأبو داود وإسناده صحيح عىل رشط مسلم .
ويف روايــة ألحمــد ،قــال« :دخــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم املســجد؛ فــإذا
فيــه قــوم يقــرؤون القــرآن؛ قــال :اقــرؤوا القــرآن وابتغــوا بــه اللــه عــز وجــل
مــن قبــل أن يــأيت قــوم يقيمونــه إقامــة القــدح؛ يتعجلونــه وال يتأجلونــه».
إســناده صحيــح عــى رشط مســلم .
وعــن أيب الــدرداء ريض اللــه عنــه؛ قــال « :أقــرأ النــاس لهــذا القــرآن املنافــق؛
ال يــذر منــه أل ًفــا وال وا ًوا ،يلفــه بلســانه كــا تلــف البقــرة الــكأل بلســانها » .
رواه عبد الرزاق ،ورجاله كلهم ثقات.

ما جاء يف عدم املباالة بأكل الحرام

عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال:
« ليأتــن عــى النــاس زمــان؛ ال يبــايل املــرء مبــا أخــذ املــال ،أمــن حــال أم مــن
حـرام؟» .رواه :اإلمــام أحمــد ،والبخــاري ،والدارمــي .
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وعــن ابــن عمــر ريض اللــه عنهــا :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
قــال « :والــذي بعثنــي بالحــق؛ لتكونــن بعــدي فــرة يف أمتــي ،يبتغــى فيهــا
املــال مــن غــر حلــه ،وتســفك فيهــا الدمــاء ،ويســتبدل فيهــا الشــعر مــن
القــرآن» .رواه الديلمــي .

ما جاء يف أكل الربا

عــن الحســن عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم قــال« :ليأتــن عــى النــاس زمــان؛ ال يبقــى منهــم أحــد إال أكل الربــا،
فمــن مل يأكلــه؛ أصابــه مــن غبــاره».
رواه :اإلمــام أحمــد ،وأبــو داود ،والنســايئ ،وابــن ماجــه ،والحاكــم ،وقــال:
«صحيــح إن صــح ســاع الحســن مــن أيب هريــرة« :قــال الذهبــي يف
«تلخيصــه» «ســاع الحســن مــن أيب هريــرة بهــذا صحيــح» .وهــذا الحديــث
مطابــق لحــال أهــل البنــوك ومــن يعاملهــم باملعامــات الربويــة.
وعــن ابــن مســعود ريض اللــه عنــه عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم :أنــه
قــال« :بــن يــدي الســاعة يظهــر الربــا والــزىن والخمــر».
رواه الطرباين  .قال املنذري« :ورواته رواة الصحيح».

ما جاء يف الذين يبدلون السالم بالتالعن

عــن معــاذ بــن أنــس ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم قــال« :ال ت ـزال األمــة عــى الرشيعــة مــا مل تظهــر فيهــم ثــاث :مــا مل
يقبــض منهــم العلــم ،ويكــر فيهــم ولــد الحنــث ،ويظهــر فيهــم الصقــارون».
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قالــوا :ومــا الصقــارون يــا رســول اللــه ؟ قــال« :نــشء يكونــون يف آخــر الزمــان،
تكــون تحيتهــم بينهــم إذا تالقــوا التالعن».
رواه :اإلمــام أحمــد ،والطـراين ،والحاكــم  .قــال الهيثمــي « :وفيــه ابــن لهيعــة
وزبــان ،وكالهــا ضعيــف ،وقــد وثقــا».

ما جاء يف تقديم النساء يف املخاطبة

عــن ابــن عبــاس ريض اللــه عنهــا :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
قــال« :إن مــن أرشاط الســاعة» ( ....فذكــر الحديــث ،وفيــه)« :وتكــون
املخاطبــة للنســاء» .رواه ابــن مردويــه.
وقــد ظهــر مصداقــه يف زماننــا ،وال ســيام عنــد أهــل اإلعــام؛ فــإن غالبهــم
يقدمــون النســاء عــى الرجــال يف املخاطبــة ،وهــذا خــاف املرشوع مــن تقديم
الرجــال عــى النســاء ،ومنــه العبــارة املشــهورة (ســيدايت أنســايت ســاديت)
قال الله تعاىل:
« َولِل ِّر َجالِ َعلَ ْي ِه َّن َد َر َج ٌة»

ما جاء يف طغيان النساء وفسق الفتيان

البقرة٢٢٨ :

عــن عــي ريض اللــه عنــه؛ قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم:
«كيــف بكــم إذا فســق فتيانكــم وطغــى نســاؤكم؟!» .قالــوا :يــا رســول اللــه!
وإن ذلــك لكائــن ؟ .قــال« :نعــم ،وأشــد».
رواه رزين .
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وعــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه؛ قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم« :كيــف بكــم أيهــا النــاس إذا طغــى نســاؤكم وفســق فتيانكــم ؟ !».
قالــوا :يــا رســول اللــه ! إن هــذا لكائــن ؟ قــال« :نعــم ،وأشــد منــه » .
رواه :أبو يعىل ،والطرباين يف «األوسط».

اإلخبار عن الكاسيات العاريات

عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه؛ قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم« :صنفــان مــن أهــل النــار مل أرهــا :قــوم معهــم ســياط كأذنــاب البقــر
يرضبــون بهــا النــاس ،ونســاء كاســيات عاريــات مميــات مائــات رؤوســهن
كأســنمة البخــت املائلــة ،ال يدخلــن الجنــة ،وال يجــدن ريحهــا ،وإن ريحهــا
ليوجــد مــن مســرة كــذا وكــذا».
رواه :اإلمام أحمد ،ومسلم .
وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو ريض اللــه عنهــا ،قــال :ســمعت رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم يقــول« :ســيكون يف آخــر أمتــي رجــال يركبــون عــى رسوج
كأشــباه الرحــال ،ينزلــون عــى أبــواب املســاجد ،نســاؤهم كاســيات عاريــات
عــى رؤوســهن كأســنمة البخــت العجــاف ،العنوهــن ،فإنهــن ملعونــات ،لــو
كان وراءكــم أمــة مــن األمــم ،لخدمــن نســاؤكم نســاءهم كــا يخدمنكــم
نســاء األمــم قبلكــم».
رواه :اإلمام أحمد،
وابن حبان يف «صحيحه».
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ورواه الطـراين ،وعنــده يف أولــه « :ســيكون يف أمتــي رجــال يركبــون نســاءهم
عــى رسوج كأشــباه الرحــال».
ورواه الحاكم يف «مستدركه»
وقــد ظهــر مصــداق هــذه األحاديــث يف زماننــا كــا ال يخفــى عــى مــن لــه
أدىن علــم ومعرفــة.
ويف حديــث عبــد اللــه بــن عمــرو ريض اللــه عنهــا إشــارة إىل الســيارات،
فإنهــا تشــبه الرحــال الصغــار ،والرحــال :جمــع رحــل ،وهــي هاهنــا الــدور
واملنــازل ،ويف الســيارات مياثــر وطيئــة لينــة ،وقــد صــارت يف هــذه األزمــان
مراكــب لعمــوم النــاس مــن رجــال ونســاء ،وكثــر مــن النــاس يركبونهــا إىل
املســاجد.

ما جاء يف زخرفة املساجد والتباهي فيها

عــن أنــس ريض اللــه عنــه :أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال « :ال تقــوم
الســاعة حتــى يتباهــى النــاس يف املســاجد »
رواه :اإلمــام أحمــد ،وأبــو داود ،والنســايئ ،وابــن ماجــه ،وابــن حبــان يف
«صحيحــه».
ورواه :أبــو يعــى ،وابــن خزميــة يف «صحيحــه»؛ بلفــظ« :يــأيت عــى أمتــي زمان
يتباهــون باملســاجد ،ثــم ال يعمرونهــا إال قليـ ًـا» .ويف روايــة البــن حبــان« :نهى
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أن يتباهــى النــاس يف املســاجد».
(املباهــاة) يف اللغــة :املفاخــرة ،واملــراد هاهنــا املفاخــرة بتشــييد املســاجد
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وزخرفتهــا وتنقيشــها ،وقــد وقــع ذلــك وكــر يف هــذه األزمــان األخــرة.
وعــن ابــن عبــاس ريض اللــه عنهــا ،قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم« :أراكــم ســترشفون مســاجدكم بعــدي كــا رشفــت اليهــود كنائســها،
وكــا رشفــت النصــارى بيعهــا» .رواه ابــن ماجــه .
وعنه ريض الله عنه :أنه قال« :لتزخرفنها كام زخرفت اليهود والنصارى».
رواه :أبــو داود ،وابــن حبــان يف «صحيحــه» ،وذكــره البخــاري يف «صحيحــه»
تعلي ًقــا بصيغــة الجــزم.
قــال ابــن األثــر ( « :الزخــرف) :يف األصــل الذهــب ،وكــال حســن الــيء».
وقــال الراغــب األصفهــاين ( « :الزخــرف) :الزينــة املزوقــة ،ومنــه قيــل للذهب:
زخــرف» .انتهــى.
وقــد افتــن كثــر مــن املســلمني يف زماننــا بتزويــق املســاجد وتحســن بنائهــا
وتضخيمــه؛ فاللــه املســتعان.
وعــن حذيفــة ريض اللــه عنــه؛ قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم:
«للســاعة أرشاط قيــل :ومــا أرشاطهــا ؟ قــال« :غلــو أهــل الفســق يف املســاجد»
 ...الحديــث رواه أبــو نعيــم يف «الحليــة»،
وعــن ابــن مســعود ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
قــال« :يــا ابــن مســعود ! إن مــن أعــام الســاعة وأرشاطهــا أن تزخــرف
املحاريــب وأن تخــرب القلــوب».
رواه الطرباين يف حديث طويل
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ما جاء يف قلة من يصلح لإلمامة

عــن ســامة بنــت الحــر أخــت خرشــة بــن الحــر الف ـزاري ريض اللــه عنهــا؛
قالــت :ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــول « :إن مــن أرشاط
الســاعة أن يتدافــع أهــل املســجد ال يجــدون إما ًمــا يصــي بهــم » .
رواه :اإلمام أحمد ،وأبو داود ،وهذا لفظه.
ولفــظ أحمــد « :إن مــن أرشاط الســاعة (أو :يف رشار الخلــق) :أن يتدافــع أهــل
املســجد ال يجــدون إما ًمــا يصــي بهم».
ويف روايــة ألحمــد وابــن ماجــه؛ قالــت :ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم يقــول« :يــأيت عــى النــاس زمــان يقومــون ســاعة ال يجــدون إما ًمــا
يصــي بهــم» .وهــذا حديــث حســن.

ما جاء يف إخوان العالنية أعداء الرسيرة

عــن معــاذ بــن جبــل ريض اللــه عنــه :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
قــال« :يكــون يف آخــر الزمــان أقــوام إخــوان العالنيــة أعــداء الرسيــرة» .فقيــل:
يــا رســول اللــه ! وكيــف يكــون ذلــك ؟ قــال« :ذلــك برغبــة بعضهــم إىل بعــض
ورهبــة بعضهــم مــن بعــض».
رواه :اإلمام أحمد ،والبزار ،والطرباين ،وأبو نعيم يف «الحلية».
وعــن محمــد بــن ســوقة؛ قــال« :أتيــت نعيــم بــن أيب هنــد ،فأخــرج إيل
صحيفــة؛ فــإذا فيهــا :مــن أيب عبيــدة بــن الجـراح ومعــاذ بــن جبــل إىل عمــر
بــن الخطــاب  :ســام عليــك( .......فذكــر الكتــاب ،وفيــه ) :وإنــا كنــا نتحــدث

 - 814/11/13 4:40 PM

���� ��� ���� ����� - �.indd 81

أن أمــر هــذه األمــة يف آخــر زمانهــا ســرجع إىل أن يكونــوا إخــوان العالنيــة
أعــداء الرسيــرة( ....ثــم ذكــر جــواب عمــر ريض اللــه عنــه لهــا ،وفيــه) :
وكتبتــا تحــذراين أن أمــر هــذه األمــة ســرجع يف آخــر زمانهــا إىل أن يكونــوا
إخــوان العالنيــة أعــداء الرسيــرة ،ولســتم بأولئــك ،وليــس هــذا بزمــان ذلــك،
وذلــك زمــان تظهــر فيــه الرغبــة والرهبــة ،تكــون رغبــة بعــض النــاس إىل
بعــض لصــاح دنياهــم».
رواه الطرباين  .قال الهيثمي « :ورجاله ثقات إىل هذه الصحيفة».
قلت :ورواه أبو نعيم يف «الحلية» مبثله.
وعــن حذيفــة ريض اللــه عنــه؛ مرفو ًعــا« :ال تقــوم الســاعة حتــى تناكــر
القلــوب ،وتختلــق األقاويــل ،وتختلــف اإلخــوان مــن األب واألم يف الديــن».
رواه الديلمي.

ما جاء يف التباغض والتالعن وظهور العداوة

عــن عبــد الرحمــن بــن غنــم األشــعري؛ قــال« :قــال يل أبــو الــدرداء ريض اللــه
عنــه :كيــف تــرى النــاس ؟ قلــت :بخــر؛ إن دعوتهــم واحــدة ،وإمامهــم واحــد،
وعدوهــم منفــي ،وأعطياتهــم وأرزاقهــم دارة .قــال :فكيــف إذا تباغضــت
قلوبهــم ،وتالعنــت ألســنتهم ،وظهــرت عداوتهــم ،وفســدت ذات بينهــم،
ورضب بعضهــم رقــاب بعــض؟!».
رواه الحاكــم يف «مســتدركه» ،وقــال« :صحيــح اإلســناد ومل يخرجــاه» ،ووافقــه
الذهبــي يف «تلخيصــه».
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وعــن معــاذ بــن جبــل ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :إذا رأيتــم الــدم يســفك
بغــر حقــه ،واملــال يعطــى عــى الكــذب ،وظهــر الشــك والتالعــن ،وكانــت
الــردة ،فمــن اســتطاع أن ميــوت ،فليمــت» .رواه نعيــم بــن حــاد «الفــن».
وعنــه ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :خمــس أظلتكــم ،مــن أدرك منهــن شــيئًا،
ثــم اســتطاع أن ميــوت ،فليمــت :أن يظهــر التالعــن عــى املنابــر ،ويعطــى
مــال اللــه عــى الكــذب والبهتــان وســفك الدمــاء بغــر حــق ،وتقطــع األرحــام،
ويصبــح العبــد ال يــدري أضــال هــو أم مهتــد».
رواه الحاكــم يف «مســتدركه» ،وقــال« :صحيــح عــى رشط الشــيخني ومل
يخرجــاه» ،ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه».
وعنــه ريض اللــه عنــه :أنــه قــال« :أمــا إنكــم لــن تــروا مــن الدنيــا إال بــاء
وفتنــة ،ولــن يــزداد األمــر إال شــدة ،ولــن تــروا مــن األمئــة إال غلظــة ،ولــن
تــروا أم ـرا ً يهولكــم ويشــتد عليكــم إال حقــره بعــده مــا هــو أشــد منــه».
رواه نعيم بن حامد يف «الفنت».
وعــن أنــس بــن مالــك ريض اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم« :إذا عملــت أمتــي خمس ـاً ،فعليهــم الدمــار :إذا ظهــر فيهــم
التالعــن ،ورشبــوا الخمــر ،ولبســوا الحريــر ،واتخــذوا القيــان ،واكتفــى الرجــال
بالرجــال والنســاء بالنســاء» .رواه :البيهقــي ،وأبــو نعيــم يف «الحليــة» .وقــد
رواه الطـراين يف «األوســط» .قــال الهيثمــي « :وفيــه عبــاد بــن كثــر الرمــي،
وثقــه ابــن معــن وغــره ،وضعفــه جامعــة».
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ما جاء يف كرثة الكذب وتزيني الحديث به

عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه؛ قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم « :ال تقــوم الســاعة حتــى تظهــر الفــن ويكــر الكــذب »  .....الحديــث.
رواه اإلمام أحمد بإسناد جيد ،وقد تقدم ذكره قريباً.
وعــن كعــب األحبــار مرسـ ًـا :أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال:
«يــأيت يف آخــر الزمــان أصحــاب األلــواح؛ يزينــون الحديــث بالكــذب تزيــن
الذهــب بالجوهــر» .رواه نعيــم بــن حــاد يف «الفــن» ،وابــن وضــاح مــن
طريقــه .وقــد تقــدم يف البــاب قبلــه حديــث معــاذ بــن جبــل ريض اللــه عنــه،
وفيــه« :ويعطــى مــال اللــه عــى الكــذب والبهتــان» .رواه الحاكــم .
وقــد ظهــر مصــداق هــذه األحاديــث كــا ال يخفــى عــى مــن لــه أدىن
علــم ومعرفــة؛ فقــد كــر الكــذب يف النــاس ،وخــف عــى ألســنتهم ،وكــرت
الروايــات والقصــص املكذوبــة ،وزينــت الكتــب امللهيــة بذلــك ،واعتمــد
أكــر التجــار يف ترويــج بضائعهــم عــى الدعايــات املكذوبــة ،وكذلــك أهــل
الصناعــات واألعــال إمنــا عمدتهــم يف ترويــج صناعاتهــم وأعاملهــم عــى
الدعايــات املكذوبــة.
وقــد روى الحاكــم يف «مســتدركه» عــن عبــد اللــه بــن مســعود ريض اللــه
عنــه :أنــه قــال« :إذا كــر الكــذب؛ كــر الهــرج».
قــال الحاكــم « :صحيــح عــى رشط الشــيخني ومل يخرجــاه» ،ووافقــه الذهبــي
يف «تلخيصــه».

 - 844/11/13 4:40 PM

���� ��� ���� ����� - �.indd 84

والحــظ يف أول الحديــث يقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم « يــأيت يف آخــر
الزمــان أصحــاب األلــواح » ويف هــذا الزمــان ظهــر مقدمــوا الربامــج واملحللــون
ومعهــم هــذه األلــواح اإللكرتونيــة (آي بــاد) منهــا يقــرؤون ويزينــون الحديث
بالكــذب تزيــن الذهــب بالجوهــر .واللــه أعلــم.

اإلخبار عن الظلمة وأعوانهم

عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه؛ قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم « :صنفــان مــن أهــل النــار مل أرهــا :قــوم معهــم ســياط كأذنــاب
البقــر يرضبــون بهــا النــاس »  .....الحديــث.
رواه :اإلمام أحمد ،ومسلم.
وعنــه ريض اللــه عنــه؛ قــال :ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
يقــول« :إن طالــت بــك حيــاة؛ يوشــك أن تــرى أقوا ًمــا؛ يغــدون يف ســخط
اللــه ،ويروحــون يف لعنتــه ،يف أيديهــم مثــل أذنــاب البقــر».
رواه :اإلمام أحمد ،ومسلم .

التخيري بني العجز والفجور

عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه؛ قــال :ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم يقــول « :يــأيت عليكــم زمــان يخــر فيــه الرجــل بــن العجــز والفجــور،
فمــن أدرك ذلــك الزمــان؛ فليخــر العجــز عــى الفجــور » .
رواه :اإلمــام أحمــد ،وأبــو يعــى ،والحاكــم وقــال« :صحيــح اإلســناد ومل
يخرجــاه» ،ووافقــه الذهبــي يف «تلخيصــه».
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خـــــــــاتـمـــــــة

إذا كان قــد مــر معنــا أحاديــث وآثــار تدعــو النــاس أن يعتزلــوا الفــن فاملعني
بذلــك عامــة املســلمني أمــا أهــل العلــم والعقــل والحكمــة فيجــب عليهــم
أن يوجهــوا النــاس للصــواب ويرشــدوهم إىل الحــق عــى أن يفهــم العامــي
ويــدرك الخــر مــن الــر ثــم يعتــزل هــذه الفــن الن العامــي وإن فهــم
وعــرف إال أنــه لــن يســتطيع التغيــر وتوجيــه النــاس وإذا تطــور األمــر ووصــل
إىل االقتتــال يف الشــوارع مــن ســتقاتل وقــد اختلــط املخدوعــون باملدفوعــن
,ثــم لــو كان النــاس ســيتبعون أهــل العلــم والحكمــة ملــا وقعــت الفتنــة مــن
األســاس ولكــن املدبريــن للفــن قــد يشــوهون أهــل العلــم والعقــل ليفضــوا
النــاس مــن حولهــم وينفروهــم مــن ســاعهم فيصبــح النــاس ال يتبعــون
العليــم .
أضــف إىل ذلــك مــا لــو اختلــف أهــل العلــم والديــن وقــت الفــن يف تحديــد
املحــق مــن املخطــئ واملحســن مــن املســيئ فلــكل ذلــك وجــب أن يلتــزم
النــاس يف هــذه الحــال بالعزلــة وعــدم الخــوض يف الفتنــة حفظــا لديــن املــرء
وحقنــا للدمــاء ألن النــاس يف أوقــات الفــن يختلطــون فقــد تأيــد أنــت فريقــا
وتنــزل لنرصتــه فتجــد أمامــك أخــاك يواجهــك وينــارص الفريــق اآلخــر فهــل
ستمســه بســوء وأنــت تعلــم أنــه يحــب الديــن والوطــن ولكنــه مخــدوع إىل
درجــة الســحر وقدميــا قالــوا مــا معنــاه (اإللحــاح والضغــط عــى األســاع
أوقــع مــن الســحر)0
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وقــد يقــول قائــل :كيــف ينخــدع النــاس بفريــق مــن الفــرق املتصارعــة أيــام
الفــن و يرونــه عــى الحــق ويكــون يف الحقيقــة هــو الفريــق الســاعي يف
الفــن واملدبــر واملحــرض لهــا وأنهــم هــم أهــل الــر والفســاد؟
اإلجابــة عــى هــذا القــول واضحــة فيــا ســبق مــن طــرح مــن أن الفــن
تذهــب العقــول وال يســتطيع فيهــا أحــد أن يعــرف الحــق مــن الباطــل والخــر
مــن الــر.
ولحســم هــذه املســألة أقــول :أن الــكل يعلــم أن املســيح الدجــال ســيخرج
عــى النــاس يقــول لهــم :أنــا اللــه .ومــع ذلــك ســيتبعه كثــر مــن النــاس فأيــن
ســتكون عقــول هــؤالء الذيــن ســيتبعون ذلــك املســخ املشــوه الــذي ســيزعم
أنــه اللــه ؟
مــع أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم حــذر منــه أشــد التحذيــر ووصفــه
وصفــا حــدد معــامل جســمه حتــى أن كل مــن ي ـراه يعرفــه لوصــف رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم لــه  ,وال تنــى أنــه مكتــوب بــن عينيــه كافــر
ولكن ...ال يقرؤها إال املؤمن.
كان هــذا الجمــع جهــد املقــل ومــا كان فيــه مــن توفيــق وتســديد فمــن اللــه
العزيــز الحميــد ،ومــا كان فيــه مــن نقــص أو نســيان فمــن نفــي والشــيطان
« َر َّب َنا الَ تُؤَا ِخ ْذنَا إِن ن َِّسي َنا َأ ْو َأ ْخطَأْنَا  . . .اآلية»
البقرة٢٨٦ :
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دعـــــــــــــاء
اللهم إنا نعوذ بك من الفنت ما ظهر منها وما بطن،
اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا غري خزايا وال
مفتونني ،اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ،وال تعذبنا
فإنك علينا قادر والطف بنا فيام جرت به املقادير.
اللهم ارصف البالء والفنت عن بالد املسلمني،
اللهم اكشف الغمة وأصلح األمة،
اللهم آت نفوسنا تقواها،
وزكها أنت خري من زكاها ،أنت وليها وموالها.
اللهم من أراد األمة بخري فوفقه وأيده وانرصه ومن
أرادها برش وفتنة فرد كيده إىل نحره،
اللهم عليك مبدبري الفنت
واملحرضني عليها والساعني فيها.
وصيل اللهم عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه
وسلم.
 - 884/11/13 4:40 PM

���� ��� ���� ����� - �.indd 88

- 89 ���� ��� ���� ����� - �.indd 89

4/11/13 4:40 PM

فـهــــــــــرس
املقدمة

4

تعريف الفتنة

10

الفنت تذهب العقول

16

ما تعرف به الفتنة

16

بيان أشد الفنت

17

الذين وكلت بهم الفتنة

18

ذكر الفنت والتحذير منها واألمر باعتزالها وكف اللسان واليد فيها

19

ما جاء يف ذكر الفنت الكبار

30

ما جاء يف الفتنة التي تجرتف العرب

45

فضل من جنب الفنت

48

الصرب عند الفنت

49

الحث عىل كرثة الدعاء عند ظهور الفنت

52

التعوذ من الفنت

53

جوتز التعرب يف الفتنة (أي حياة البادية)

54

فضل العبادة يف زمن الفنت

56

ذكر كثري من أرشاط الساعة

58

الثناء عيل القرون املفضلة وما يكون يف الذين بعدهم من ..

62

ضعف الدين وسمن األبدان
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ما جاء يف النشء املرتفني

62

ارتفاع األسافل وتوفر حظوظهم من الدنيا

63

ما جاء يف ذهاب الخشوع من الناس

65

ما جاء يف تضييع األمانة ورفعها

66

ما جاء يف قبض العلم وظهور الجهل

67

ما جاء يف كرثة القراء والخطباء وقلة الفقهاء

71

اإلشارة إىل الجرائد واملجالت والفضائيات (اإلعالم)

71

بث العلم يف آخر الزمان والتباهي به وقلة العمل به

72

ما جاء يف القضاة الخونة والفقهاء الكذبة

73

ما جاء يف القراء الفسقة

73

ما جاء يف الذين يتكلفون يف قراءة التجويد

75

ما جاء يف عدم املباالة بأكل الحرام

75

ما جاء يف أكل الربا

76

ما جاء يف الذين يبدلون السالم بالتالعن

76

ما جاء يف تقديم النساء يف املخاطبة

77

ما جاء يف طغيان النساء وفسق الفتيان

77

اإلخبار عن الكاسيات العاريات

78

ما جاء يف زخرفة املساجد والتباهي فيها

79
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ما جاء يف قلة من يصلح لإلمامة

81

ما جاء يف إخوان العالنية أعداء الرسيرة

81

ما جاء يف التباغض والتالعن وظهور العداوة

82

ما جاء يف كرثة الكذب وتزيني الحديث به

84

اإلخبار عن الظلمة وأعوانهم

85

التخيري بني العجز والفجور

85

خامتة

86

دعاء

88
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