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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة 

  وبعد : احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

هذا انتقاء من كتاب فتح الباري لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين رمحه هللا 
 ليكون مفتاحاً ملن رغب القراءة يف األصل وكان عملي فيه على حنو مما يلي : 

اعتمدت يف االنتقاء على  نسخة وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي واليت عليها تعليقات  -
 عزيز بن ابز رمحه هللا .   العالمة عبدال

 مل أحذف شيئا من أحاديث األصل .  -
 حذفت كل ما يتعلق بعلم اجلرح والتعديل واألسانيد .  -
 حذفت االستطرادات اليت خترج عن صلب احلديث .  -
 على قسمني :  املنتقى رتبت -

o  . شرح املفردات 
o  . ما يستفاد 

 الذي ينقل عنهم احلافظ أو العلماء  ابن حجر حرصت على بقاء نص كالم احلافظ -
 قدر املستطاع ، وقد أعدل شيئاً يسريا ليستقيم السياق . 

 معىن أو قوالً ذكرته وحذفت الباقي . ابن حجر إن رجح احلافظ  -
حاولت مجع املتفرق من الشرح يف موضع واحد كي يسهل على طالب العلم فهم  -

 احلديث . 
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أبصله إنه ويل ذلك والقادر عليه  أسأل هللا تعاىل أن ينفع هبذا املنتقى كما نفع
 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه . 

 أخوكم / حممد بن عبدهللا اهلبدان
 هـ ليلة اجلمعة12/6/1438
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  ِكَتاب اْلِفَتِ 

 ِبْسِم اَّللِه الرهمْحَِن الرهِحيمِ 

 مجع فتنة: الفت 

 . ظهر جودته من رداءتهأصل الفنت إدخال الذهب يف النار لت قال الراغب:

 : ويطلق

نَ َتُكْم{ :على العذاب  -  كقوله: }ُذوُقوا ِفت ْ
َنِة َسَقطُوا{ :  وعلى ما حيصل عند العذاب  -  كقوله تعاىل :} َأال يف اْلِفت ْ
 كقوله: }َوفَ تَ نَّاَك فُ ُتواًن{ :   وعلى االختبار  -

 َنًة اَل ُتِصيََبه الهِذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصهًة{ابب َما َجاَء ِف قـَْوِل اَّللِه تـََعاََل }َواتـهُقوا ِفتْـ  - 1

ُر ِمْن اْلِفَتِ  ُ َعَلْيِه َوَسلهَم ُُيَذِ   َوَما َكاَن النهِبُّ َصلهى اَّلله

 شرح املفردات :

َنةً )ابب َما َجاَء ِف قـَْوِل اَّللِه تـََعاََل " - بن عباس قال أمر هللا اعن  ...(  َواتـهُقوا ِفتـْ
نني أن ال يقروا املنكر بني أظهرهم فيعمهم العذاب وهلذا األثر شاهد من املؤم

إن هللا عز  : )حديث عدي بن عمرية مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
وجل ال يعذب العامة بعمل اخلاصة حىت يروا املنكر بني ظهرانيهم وهم قادرون على 

  .أخرجه أمحد بسند حسن (العامةأن ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب هللا اخلاصة و 
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 ما يستفاد :
من الفنت يشري إىل ما تضمنه  -ابلتشديد-ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم حيذر  -

حديث الباب من الوعيد على التبديل واإلحداث فإن الفنت غالبا إمنا تنشأ عن 
  .ذلك

فع بن عمر عن بن حدثنا ان ي  رِ شر بن السَ حدثنا علي بن عبد هللا حدثنا بِ  - 7049
نتظر أقالت أمساء عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال "أان على حوضي : أيب مليكة قال 

،  ىمن يرد علي فيؤخذ بناس من دوين فأقول أميت فيقول ال تدري مشوا على القهقر 
 اللهم إان نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفت" : قال بن أيب مليكة

 شرح املفردات : 

 . ابلقصر املشي إىل خلف  :رىالقهق -

حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن أيب وائل قال قال  - 7049
عبد هللا قال النِب صلى هللا عليه وسلم "أان فرطكم على احلوض فلريفعن إيل رجال 
منكم حىت إذا أهويت ألانوهلم اختلجوا دوين فأقول أي رب أصحايب يقول ال تدري ما 

 دثوا بعدك"أح

 شرح املفردات : 

 . أي السابق إليه : طكم رَ أان فَـ  -
  اقتطعوا أو انتزعوا مين: أي : اختلجوا دوين   -

ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن َعْبِد الرهمْحَِن َعْن َأيب َحازٍِم  - 7051، 7050 ثـََنا َُيََْي ْبُن بَُكرْيٍ َحده َحده
ْعُت َسْهَل ْبَن َسْعٍد يـَُقوُل  ُ َعَلْيِه َوَسلهَم يـَُقوُل َأاَن فـََرُطُكْم َعَلى قَاَل مسَِ ْعُت النهِبه َصلهى اَّلله مسَِ
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فـُُهْم احْلَْوِض َفَمْن َوَرَدُه َشِرَب ِمْنُه َوَمْن َشِرَب ِمْنُه َلَْ َيْظَمْأ بـَْعَدُه َأبًَدا َلرَيُِد َعَليه َأقْـَواٌم َأْعرِ 
نَـُهْم قَاَل َأبُو َحازٍِم َفَسِمَعِِن النـُّْعَماُن ْبنُ َويـَْعرُِفوين ُثُه ُُيَاُل بـَْيِِن وَ  ثـُُهْم  بـَيـْ َأيب َعيهاٍش َوَأاَن ُأَحدِ 

ْعَت َسْهاًل فـَُقْلُت نـََعْم قَاَل َوَأاَن َأْشَهُد َعَلى َأيب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ  َلَسِمْعُتُه  َهَذا فـََقاَل َهَكَذا مسَِ
ُْم ِمِنِ   َل يَزِيُد ِفيِه قَاَل ِإَّنه ُلوا بـَْعَدَك فََأُقوُل ُسْحًقا ُسْحًقا ِلَمْن َبده  فـَيـَُقاُل ِإنهَك اَل َتْدِري َما بَده

 بـَْعِدي"

 : املفردات شرح  

 .  قيل هو كناية عن أنه يدخل اجلنة ألنه صفة من يدخلها: "مل يظمأ "   -
 والتأكيد للمبالغة، أي بعدا بعدا :  سحقا سحقا  -
" حاصل ما محل عليه حال املذكورين أهنم إن كانوا ممن  لواإنك ال تدري ما بد"   -

ارتد عن اإلسالم فال إشكال يف تربى النيب صلى هللا عليه وسلم منهم وإبعادهم، 
وإن كانوا ممن مل يرتد لكن أحدث معصية كبرية من أعمال البدن أو بدعة من 

مل يشفع هلم اعتقاد القلب فقد أجاب بعضهم أبنه حيتمل أن يكون أعرض عنهم و 
وال مانع من دخوهلم يف عموم  ، اتباعا ألمر هللا فيهم حىت يعاقبهم على جنايتهم

 شفاعته ألهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج املوحدين من النار وهللا أعلم.

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم َسََتَْوَن بـَْعِدي أُُمورًا تـُْنكِ  -2  ُروََّنَاابب قـَْوِل النهِبِ  َصلهى اَّلله

  َوقَاَل َعْبُد اَّللِه ْبُن زَْيٍد قال النِب صلى هللا عليه وسلم: "اْصِِبُوا َحىته تـَْلَقْوين َعَلى احْلَْوضِ 

ثـََنا زَْيُد ْبُن  - 7052 ثـََنا اأَلْعَمُش َحده ثـََنا َُيََْي ْبُن َسِعيٍد اْلَقطهاُن َحده ثـََنا ُمَسدهٌد َحده َحده
ْعُت عَ  ْبَد اَّللِه قَاَل قَاَل لََنا َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِإنهُكْم َسََتَْوَن بـَْعِدي َوْهٍب مسَِ

اَّللهَ َأثـََرًة َوأُُمورًا تـُْنِكُروََّنَا قَاُلوا َفَما َتَُْمُراَن ََي َرُسوَل اَّللِه قَاَل َأدُّوا ِإلَْيِهْم َحقهُهْم َوَسُلوا 
 .َحقهُكمْ 
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 ح املفردات : شر 

 أي اصربوا حىت متوتوا : فاصِبوا  -

 فيحصل لكم االنتصاف ممن ظلمكم والثواب اجلزيل على:  احلوض حىت تلقوىن على -
 الصرب

 . هو ابن مسعود  عبد هللا""  -

وحاصلها االختصاص حبظ  .يفضل نفسه عليكم يف الفيء : قال أبو عبيد معناه :  َأثـََرًة  -
 دنيوي

 . يعين من أمور الدين تنكروَّنا"وأمورا " -
أي إىل األمراء "حقهم" أي الذي وجب هلم املطالبة به وقبضه سواء كان  "أدوا إليهم" -

 خيتص هبم أو يعم. 

َ َحقهُكمْ "  -  . " أي أبن يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خريا منهم. َوَسُلوا اَّلله

 ما يستفاد : 
 . بعدي أثرة فكان كما قال فيه علم من أعالم النبوة لقوله ستلقون -

  
ثـََنا َعْبُد اْلَواِرِث َعْن اجْلَْعِد َعْن َأيب رََجاٍء َعْن اْبِن َعبهاٍس َعْن  - 7053 ٌد َحده ثـََنا ُمَسده َحده

ًئا فـَْلَيْصِِبْ فَِإنهُه مَ  ْن َخَرَج ِمْن النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: "َمْن َكرَِه ِمْن َأِمريِِه َشيـْ
 [7143، 7054طرفاه ِف:  – 7053]احلديث .  السُّْلطَاِن ِشِْبًا َماَت ِميَتًة َجاِهِليهةً 

حدثنا أبو النعمان حدثنا محاد بن زيد عن اجلعد أيب عثمان حدثِن أبو رجاء  - 7054
 العطاردي قال "مسعت بن عباس رضي هللا عنهما عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال من
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رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصِب عليه فإنه من فارق اجلماعة شِبا فمات إال مات ميتة 
  جاهلية"

 شرح املفردات : 

 "  كناية عن معصية السلطان وحماربته َمْن َخَرَج ِمْن السُّْلطَاِن ِشِْبًا : " -
قد قال ابن أيب مجرة: املراد ابملفارقة السعي يف حل ع " شِبا من فارق اجلماعة" 

البيعة اليت حصلت لذلك األمري ولو أبدىن شيء، فكين عنها مبقدار الشرب، ألن 
 األخذ يف ذلك يؤول إىل سفك الدماء بغري حق.

حالة املوت كموت أهل اجلاهلية على ضالل وليس له إمام  هي: يتة اجلاهلية مِ  -
 صيا مطاع ألهنم كانوا ال يعرفون ذلك وليس املراد أنه ميوت كافرا بل ميوت عا

وحيتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه ميوت مثل موت اجلاهلي وإن مل 
 يكن هو جاهليا 

أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفري وظاهره غري مراد ويؤيد أن املراد ابجلاهلية 
 التشبيه

 ما يستفاد : 

ع بن بطال يف احلديث حجة يف ترك اخلروج على السلطان ولو جار وقد أمجاقال  -
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه وأن طاعته خري من 
اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسكني الدمهاء وحجتهم هذا اخلرب وغريه 
مما يساعده ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فال جتوز 

 . عليهاطاعته يف ذلك بل جتب جماهدته ملن قدر 
َثِِن اْبُن َوْهٍب َعْن َعْمٍرو َعْن بَُكرْيٍ َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيٍد َعْن  - 7055 ثـََنا ِإمْسَاِعيُل َحده َحده

 ُ ُجَناَدَة ْبِن َأيب ُأَميهَة قَاَل َدَخْلَنا َعَلى ُعَباَدَة ْبِن الصهاِمِت َوُهَو َمرِيٌض قـُْلَنا َأْصَلَحَك اَّلله
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ْث ِبَِدي ْعَتُه ِمْن النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: "َدَعااَن النهِبُّ َحدِ  َفُعَك اَّللهُ ِبِه مسَِ ٍث يـَنـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم فـََبايـَْعَناُه"  َصلهى اَّلله

َنا َأْن اَبيـََعَنا َعَلى السهْمِع َوالطهاَعِة ِف مَ  – 7056 ْنَشِطَنا َوَمْكَرِهَنا "فـََقاَل ِفيَما َأَخَذ َعَليـْ
َنا َوَأْن اَل نـَُنازَِع اأَلْمَر َأْهَلُه ِإاله َأْن تـََرْوا ُكْفًرا بـََواًحا ِعنْ  دَُكْم ِمْن َوُعْسِراَن َوُيْسِراَن َوَأثـََرًة َعَليـْ

 اَّللِه ِفيِه بـُْرَهاٌن"

  [7200طرفاه ِف:  – 7056]احلديث 

 شرح املفردات : 

أنه أراد الدعاء له ابلصالح يف جسمه ليعاىف من مرضه  حيتمل ":أصلحك هللا  " -
 . أو أعم من ذلك وهي كلمة اعتادوها عند افتتاح الطلب

 أي اشرتط علينا "  فقال فيما أخذ علينا " -
أي يف حالة نشاطنا ويف احلالة اليت نكون فيها عاجزين  ":ِف منشطنا ومكرهنا  " -

 .عن العمل مبا نؤمر به 
وحاصلها  .يفضل نفسه عليكم يف الفيء : بو عبيد معناه قال أ : َأثـََرًة  -

  االختصاص حبظ دنيوي
 . أي امللك واإلمارة "وأن ال ننازع األمر أهله" -
 قال اخلطايب: يريد ظاهرا ابداي :   "إال أن تروا كفرا بواحا" -
 .أي نص آية أو خرب صحيح ال حيتمل التأويل "عندكم من هللا فيه برهان" -

 ما يستفاد : 

 جيوز اخلروج عليهم ما دام فعلهم حيتمل التأويل، قال النووي: املراد ابلكفر هنا ال -
املعصية، ومعىن احلديث ال تنازعوا والة األمور يف واليتهم وال تعرتضوا عليهم إال أن 
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تروا منهم منكرا حمققا تعلمونه من قواعد اإلسالم؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم 
 نتم انتهى. وقولوا ابحلق حيثما ك

ونقل ابن التني عن الداودي قال: الذي عليه العلماء يف أمراء اجلور أنه إن قدر 
على خلعه بغري فتنة وال ظلم وجب، وإال فالواجب الصرب. وعن بعضهم ال جيوز 
عقد الوالية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدال فاختلفوا يف جواز 

 إال أن يكفر فيجب اخلروج عليه.  اخلروج عليه، والصحيح املنع

ثـََنا ُشْعَبُة َعْن قـََتاَدَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن ُأَسْيِد  - 7057 ثـََنا حُمَمهُد ْبُن َعْرَعَرَة َحده َحده
اْستَـْعَمْلَت ُفاَلاًن  ْبِن ُحَضرْيٍ َأنه َرُجاًل َأَتى النهِبه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم فـََقاَل ََي َرُسوَل اَّللهِ 

 َوََلْ َتْستَـْعِمْلِِن قَاَل ِإنهُكْم َسََتَْوَن بـَْعِدي َأثـََرًة فَاْصِِبُوا َحىته تـَْلَقْوين"

 شرح املفردات : 

 .  هو عمرو بن العاص واملستعمل، هو أسيد الراوي  : السائل  -

 ما يستفاد : 

أثرة " إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي  السر يف جوابه عن طلب الوالية بقوله: "سرتون بعدي
واله عليه؛ فبني له أن ذلك ال يقع يف زمانه، وأنه مل خيصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة 

 املسلمني، وأن االستئثار للحظ الدنيوي إمنا يقع بعده، وأمرهم عند وقوع ذلك ابلصرب.
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ُ َعَلْيِه َوسَ  - 3  لهَم َهاَلُك أُمهيِت َعَلى يََدْي ُأَغْيِلَمٍة ُسَفَهاءَ ابب قـَْوِل النهِبِ  َصلهى اَّلله

ثـََنا َعْمُرو ْبُن َُيََْي ْبِن َسِعيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسِعيٍد  - 7058 ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإمْسَاِعيَل َحده َحده
لنهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل َأْخَِبَين َجدِ ي قَاَل ُكْنُت َجاِلًسا َمَع َأيب ُهَريـَْرَة ِف َمْسِجِد ا

ْعُت الصهاِدَق اْلَمْصُدوَق يـَُقوُل َهَلَكُة أُمهيِت َعَلى  اِبْلَمِديَنِة َوَمَعَنا َمْرَواُن قَاَل َأبُو ُهَريـَْرَة مسَِ
اَل َأبُو ُهَريـَْرَة َلْو ِشْئُت َأْن يََدْي ِغْلَمٍة ِمْن قـَُرْيٍش فـََقاَل َمْرَواُن َلْعَنُة اَّللِه َعَلْيِهْم ِغْلَمًة فـَقَ 

َأُقوَل َبِِن ُفاَلٍن َوَبِِن ُفاَلٍن َلَفَعْلُت َفُكْنُت َأْخُرُج َمَع َجدِ ي ِإََل َبِِن َمْرَواَن ِحنَي ُملِ ُكوا 
ُهمْ   .  قـُْلَنا َأْنَت َأْعَلمُ  اِبلشهْأِم فَِإَذا رَآُهْم ِغْلَمااًن َأْحَداًًث قَاَل لََنا َعَسى َهُؤاَلِء َأْن َيُكونُوا ِمنـْ

 شرح املفردات : 

 قال ابن األثري املراد ابألغيلمة هنا الصبيان ولذلك صغرهم.  : "أغيلمة"  -
وقد يطلق الصيب والغليم ابلتصغري على الضعيف العقل والتدبري والدين ولو   قلت:

تخلف وهو كان حمتلما وهو املراد هنا، فإن اخللفاء من بين أمية مل يكن فيهم من اس
  .دون البلوغ وكذلك من أمروه على األعمال

 .أمية الذي ويل اخلالفة بعد ذلك هو ابن احلكم بن أيب العاص بن "ومعنا مروان"  -
 املراد به النيب صلى هللا عليه وسلم،  "مسعت الصادق املصدوق"  -
إىل يوم املراد ابألمة هنا أهل ذلك العصر ومن قارهبم ال مجيع األمة :  "هلكة أميت"  -

 القيامة. 
 كأن أاب هريرة كان يعرف أمساءهم.   "فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول " -
  .وجده سعيد بن عمرو  ، قائل ذلك عمرو بن حيىي  "فكنت أخرج مع جدي" -
أي وغريها ملا ولوا اخلالفة، وإمنا خصت الشام ابلذكر ألهنا   "حني ملكوا الشام" -

 كانت مساكنهم من عهد معاوية. 



 . فتح الباري شرح صحيح البخاري )كتاب الفنت(املنتقى من  

 

13 
 

أوهلم يزيد كما دل  واملراد أوالد من استخلف منهم،  :إذا رآهم غلماان أحداًث" "ف -
كان غالبا بن معاوية    فإن يزيد "رأس الستني وإمارة الصبيان "عليه قول أيب هريرة 

 . ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها األصاغر من أقاربه
 . وأتباعه ممن مسع منه ذلكالقائل له ذلك أوالده  أعلم " "قلنا أنت -

 ما يستفاد : 

استحباب هجران البلدة اليت يقع فيها إظهار املعصية فإهنا سبب وقوع الفنت اليت  -
قال ابن وهب عن مالك: هتجر األرض اليت يصنع فيها ، ينشأ عنها عموم اهلالك 

 املنكر جهارا، وقد صنع ذلك مجاعة من السلف.
أيضا حجة ملا تقدم من ترك القيام على السلطان قال ابن بطال: ويف هذا احلديث  -

ولو جار، ألنه صلى هللا عليه وسلم أعلم أاب هريرة أبمساء هؤالء وأمساء آابئهم ومل 
أيمرهم ابخلروج عليهم مع إخباره أن هالك األمة على أيديهم لكون اخلروج أشد يف 

 وأيسر األمرين.  اهلالك وأقرب إىل االستئصال من طاعتهم، فاختار أخف املفسدتني
يتعجب من لعن مروان الغلمة املذكورين مع أن الظاهر أهنم من ولده فكأن  "تنبيه": -

 .هللا تعاىل أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد يف احلجة عليهم لعلهم يتعظون
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ُ َعَلْيِه َوَسلهَم َوْيٌل ِلْلَعَرِب ِمْن َشرٍ  قَ  - 4  ْد اْقََتَبَ ابب قـَْوِل النهِبِ  َصلهى اَّلله

َع الزُّْهِريه َعْن ُعْرَوَة َعْن  - 7059 َنَة َأنهُه مسَِ ثـََنا اْبُن ُعيَـيـْ ثـََنا َماِلُك ْبُن ِإمْسَاِعيَل َحده َحده
َا قَاَلْت  ُهنه َأَّنه زَيـَْنَب بِْنِت ُأمِ  َسَلَمَة َعْن ُأمِ  َحِبيَبَة "َعْن زَيـَْنَب بِْنِت َجْحٍش َرِضَي اَّللهُ َعنـْ

َقَظ النهِبُّ َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِمْن النـهْوِم حُمَْمرًّا َوْجُهُه يـَُقوُل اَل ِإَلَه ِإاله اَّللهُ ا َوْيٌل ْستَـيـْ
َوَعَقَد ُسْفَياُن -لِْلَعَرِب ِمْن َشرٍ  َقْد اْقََتََب فُِتَح اْليَـْوَم ِمْن َرْدِم َيَُْجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذِه 

 ِقيَل َأََّنِْلُك َوِفيَنا الصهاحِلُوَن قَاَل نـََعْم ِإَذا َكثـَُر اْْلََبُث" -ْسِعنَي َأْو ِمائَةً تِ 

 شرح املفردات : 

من دخل يف اإلسالم، ولإلنذار  لإمنا خص العرب ابلذكر ألهنم أو  :ويل للعرب  -
 أبن الفنت إذا وقعت كان اهلالك أسرع إليهم. 

 السد الذي بناه ذو القرنني املراد ابلردم :ِمْن َرْدِم  -
عقد التسعني أن جيعل طرف السبابة اليمىن يف  "َوَعَقَد ُسْفَياُن ِتْسِعنَي َأْو ِمائًَة "   -

 . أصلها ويضمها ضما حمكما حبيث تنطوي عقداتها حىت تصري مثل احلية املطوقة
ائة وعقد املائة مثل عقد التسعني لكن ابخلنصر اليسرى فعلى هذا فالتسعون وامل

 . متقارابن
 ابلفسوق والفجور، وهو أوىل ألنه قابله ابلصالح. ..فسروه  : اْْلََبُث" -

 ما يستفاد : 

قال ابن بطال: أنذر النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث زينب بقرب قيام الساعة   -
كي يتوبوا قبل أن هتجم عليهم، وقد ثبت أن خروج أيجوج ومأجوج قرب قيام 

ردمهم ذاك القدر يف زمنه صلى هللا عليه وسلم مل يزل الفتح الساعة فإذا فتح من 
يتسع على مر األوقات، وقد جاء يف حديث أيب هريرة رفعه: "ويل للعرب من شر 
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قد اقرتب، موتوا إن استطعتم " قال: وهذا غاية يف التحذير من الفنت واخلوض فيها 
 . حيث جعل املوت خريا من مباشرهتا

 . اجلميع عند ظهور املنكر واإلعالن ابملعاصيإهالك  :بن بطال اقال  -

َثِِن حَمُْموٌد َأْخَِباََن َعْبُد  - 7060 َنَة َعْن الزُّْهِريِ  ح و َحده ثـََنا اْبُن ُعيَـيـْ ثـََنا َأبُو نـَُعْيٍم َحده َحده
ُهَما َقاَل الرهزهاِق َأْخَِباََن َمْعَمٌر َعْن الزُّْهِريِ  َعْن ُعْرَوَة "َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَيْ  ٍد َرِضَي اَّللهُ َعنـْ

َأْشَرَف النهِبُّ َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َعَلى ُأُطٍم ِمْن آطَاِم اْلَمِديَنِة فـََقاَل َهْل تـََرْوَن َما َأَرى 
 قَاُلوا الَ قَاَل فَِإين ِ اَلَرى اْلِفَتَ تـََقُع ِخاَلَل بـُُيوِتُكْم َكَوْقِع اْلَقْطر"ِ 

 فردات :  شرح امل

 اطلع من علو.: أي  "أشرف النِب صلى هللا عليه وسلم"  -
 بضمتني هو احلصن أطم" "على -
 الرؤية مبعىن النظر أي كشف يل فأبصرت ذلك عياان.:  " فَِإين ِ اَلَرى اْلِفَتَ  " -
 . اخلالل النواحي " " خالل بيوتكم  -
 ."املطر "  أي :" كوقع القطر"  -

 ما يستفاد : 

دينة بذلك ألن قتل عثمان رضي هللا عنه كان هبا، مث انتشرت الفنت إمنا اختصت امل -
يف البالد بعد ذلك، فالقتال ابجلمل وبصفني كان بسبب قتل عثمان، والقتال 
ابلنهروان كان بسبب التحكيم بصفني وكل قتال وقع يف ذلك العصر إمنا تولد عن 

شد أسبابه الطعن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. مث أن قتل عثمان كان أ
على أمرائه مث عليه بتوليته هلم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة املشرق 

 . فال منافاة بني حديث الباب وبني احلديث اآليت أن الفتنة من قبل املشرق
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حسن التشبيه ابملطر إلرادة التعميم ألنه إذا وقع يف أرض معينة عمها ولو يف بعض  -
 جهاهتا، 

ع الفنت خالل البيوت ليتأهبوا هلا فال خيوضوا فيها ويسألوا هللا الصرب أخرب بوقو  -
 والنجاة من شرها.

 اَبب ظُُهوِر اْلِفَتِ  - 5

ثـََنا َمْعَمٌر َعْن الزُّْهِريِ  َعْن  - 7061 ثـََنا َعيهاُش ْبُن اْلَولِيِد َأْخَِباََن َعْبُد اأَلْعَلى َحده َحده
ُقُص اْلَعَمُل  َسِعيٍد َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ  ُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: "يـَتَـَقاَرُب الزهَماُن َويـَنـْ َعْن النهِبِ  َصلهى اَّلله

 اْلَقْتُل اْلَقْتُل" :  قَالَ ؟ َويـُْلَقى الشُّحُّ َوَتْظَهُر اْلِفَتُ َوَيْكثـُُر اهْلَْرُج قَاُلوا ََي َرُسوَل اَّللِه َأُّيَُّ ُهَو 

يُوُنُس َواللهْيُث َواْبُن َأِخي الزُّْهِريِ  َعْن الزُّْهِريِ  َعْن مُحَْيٍد َعْن َأيب ُهَريـَْرَة َعْن َوقَاَل ُشَعْيٌب وَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ   النهِبِ  َصلهى اَّلله

 شرح املفردات : 

 . املراد نزع الربكة من الزمان ليله وهناره:  ""يـَتَـَقاَرُب الزهَمانُ  -
ُقُص اْلَعَملُ  - حيتمل أن يكون ابلنسبة لكل فرد فرد، فإن العامل إذا دمهته :  َويـَنـْ

اخلطوب أهلته عن أوراده وعبادته،وحيتمل أن يراد به ظهور اخليانة يف األماانت 
 . والصناعات

املراد إلقاؤه يف قلوب الناس على اختالف أحواهلم حىت يبخل العامل :  َويـُْلَقى الشُّحُّ  -
، ويبخل الصانع بصناعته حىت يرتك تعليم غريه، ويبخل بعلمه فيرتك التعليم والفتوى

 . الغين مباله حىت يهلك الفقري، وليس املراد وجود أصل الشح ألنه مل يزل موجودا
 فاملراد كثرهتا واشتهارها وعدم التكامت هبا وهللا املستعان.  "وتظهر الفت " -
 .ريح يف أن تفسري اهلرج مرفوع "ص قوله: " القتل القتلالقتل ،و  " َوَيْكثـُُر اهْلَْرجُ "  -
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 . أي شيء هو " أميا هو" -

 ما يستفاد : 

أن الصفات املذكورة وجدت مباديها من عهد الصحابة مث صارت تكثر يف بعض   -
 . األماكن دون بعض، والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك كما قررته

تل فاملراد هبا ما ال يكون ظهور الفنت املراد هبا ما يؤثر يف أمر الدين، وأما كثرة الق -
 على وجه احلق كإقامة احلد والقصاص.

 

ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللِه ْبُن ُموَسى َعْن اأَلْعَمِش َعْن َشِقيٍق  - 7063، 7062 ٌد َحده ثـََنا ُمَسده َحده
 َبنْيَ َيَدْي قَاَل ُكْنُت َمَع َعْبِد اَّللِه َوَأيب ُموَسى فـََقااَل قال النِب صلى هللا عليه وسلم: "ِإنه 

ًما يـَْنِزُل ِفيَها اجْلَْهُل َويـُْرَفُع ِفيَها اْلِعْلُم َوَيْكثـُُر ِفيَها اهْلَْرُج َواهْلَْرُج اْلَقْتلُ  ]احلديث  "السهاَعِة اَلَيه
  [7065، 7064واحلديث 7066طرفه يف:  – 7062

ثـََنا - 7064 ثـََنا َأيب َحده ثـََنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص َحده ثـََنا َشِقيٌق قَاَل "َجَلَس  َحده اأَلْعَمُش َحده
ًَث فـََقاَل َأبُو ُموَسى قال النِب صلى هللا عليه وسلم: "ِإنه َبنْيَ  َعْبُد اَّللِه َوَأبُو ُموَسى فـََتَحده

ًما يـُْرَفُع ِفيَها اْلِعْلُم َويـَْنِزُل ِفيَها اجْلَْهُل َوَيْكثـُُر ِفيَها اهلَْ   ْرُج َواهْلَْرُج اْلَقْتُل"يََدْي السهاَعِة َأَيه

ثـََنا َجرِيٌر َعْن اأَلْعَمِش َعْن َأيب َواِئٍل قَاَل "ِإين ِ جَلَاِلٌس َمَع  - 7065 َبُة َحده ثـََنا قـُتَـيـْ َحده
ْعُت النهِبه َصلهى اَّللهُ َعلَ  ُهَما فـََقاَل َأبُو ُموَسى مسَِ ْيِه َوَسلهَم َعْبِد اَّللِه َوَأيب ُموَسى َرِضَي اَّللهُ َعنـْ

 ِمثْـَلُه َواهْلَْرُج بِِلَساِن احْلََبَشِة اْلَقْتُل"
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ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َواِصٍل َعْن َأيب َواِئٍل َعْن  - 7066 ثـََنا غُْنَدٌر َحده ثـََنا حُمَمهُد ْبُن َبشهاٍر َحده َحده
ُم اهْلَْرِج: يـَُزوُل ِفيَها اْلِعْلُم، َوَيْظَهُر قَاَل: َبنْيَ َيَدْي السه  –َوَأْحِسُبُه َرفـََعُه  -َعْبِد اَّللِه  اَعِة َأَيه

 ِفيَها اجْلَْهُل قَاَل َأبُو ُموَسى: َواهْلَْرُج اْلَقْتُل بِِلَساِن احْلََبَشِة"

 تـَْعَلُم َوقَاَل َأبُو َعَوانََة َعْن َعاِصٍم َعْن َأيب َواِئٍل َعْن اأَلْشَعِريِ  َأنهُه قَاَل ِلَعْبِد اَّللهِ  - 7067
َم اهْلَْرِج.. ََنَْوُه: قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد:  َم الهيِت ذََكَر النهِبُّ َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َأَيه ْعُت اأَلَيه مسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم يـَُقوُل ِمْن ِشَراِر النهاِس َمْن تُْدرِْكُهْم السهاَعُة َوُهْم    َأْحَياٌء"النهِبه َصلهى اَّلله

 شرح املفردات : 

 هو ابن مسعود، وأبو موسى هو األشعري.  " كنت مع عبد هللا  "  -
 .يظهر أن الذي تلفظ بذلك هو أبو موسى  "فقاال" -
معناه أن العلم يرتفع مبوت العلماء فكلما مات عامل ينقص :  "َويـُْرَفُع ِفيَها اْلِعْلُم   -

لك اجلهل مبا كان ذلك العامل ينفرد به عن العلم ابلنسبة إىل فقد حامله وينشأ عن ذ
 . بقية العلماء

استعمال العرب اهلرج مبعىن القتل ال مينع كوهنا :  َواهْلَْرُج بِِلَساِن احْلََبَشِة اْلَقْتُل""  -
 . وإن ورد استعماهلا يف االختالط واالختالف لغة احلبشة

يؤيد العموم  قد جاء ماو  "من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء" -
املذكور كقوله يف حديث ابن مسعود رفعه: "ال تقوم الساعة إال على شرار الناس " 
أخرجه مسلم، وملسلم أيضا من حديث أيب هريرة رفعه: "إن هللا يبعث رحيا من 

 اليمن ألني من احلرير فال تدع أحدا يف قلبه مثقال ذرة من إميان إال قبضته " 

 :  تزال طائفة من أميت على احلق حىت تقوم الساعة " اجلمع بينه وبني حديث: "ال



 . فتح الباري شرح صحيح البخاري )كتاب الفنت(املنتقى من  

 

19 
 

محل الغاية يف حديث: "ال تزال طائفة " على وقت هبوب الريح الطيبة اليت تقبض روح كل 
 .مؤمن ومسلم فال يبقى إال الشرار فتهجم الساعة عليهم بغتة 

 ابب اَل َيَِْت زََماٌن ِإاله الهِذي بـَْعَدُه َشرٌّ ِمْنهُ  - 6

َنا َأَنَس ْبَن  - 7068 ثـََنا ُسْفَياُن َعْن الزَُّبرْيِ ْبِن َعِديٍ  قَاَل َأتـَيـْ ثـََنا حُمَمهُد ْبُن يُوُسَف َحده َحده
ِإلَْيِه َما نـَْلَقى ِمْن احلَْجهاِج فـََقاَل اْصِِبُوا فَِإنهُه اَل َيَِْت َعَلْيُكْم َزَماٌن ِإاله الهِذي  َماِلٍك َفَشَكْوانَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ بـَْعَدهُ  ْعُتُه ِمْن نَِبيِ ُكْم َصلهى اَّلله   َشرٌّ ِمْنُه َحىته تـَْلَقْوا رَبهُكْم مسَِ

 شرح املفردات : 

أي ابن يوسف الثقفي األمري املشهور، واملراد شكواهم ما يلقون من  "من احلجاج" -
 . ظلمه هلم وتعديه

 . أي حىت متوتوا "حىت تلقوا ربكم" -

  ما يستفاد :

قال ابن بطال: هذا اخلرب من أعالم النبوة إلخباره صلى هللا عليه وسلم بفساد  -
 األحوال، وذلك من الغيب الذي ال يعلم ابلرأي وإمنا يعلم ابلوحي انتهى. 

استشكل هذا اإلطالق مع أن بعض األزمنة تكون يف الشر دون اليت قبلها ولو مل   -
و بعد زمن احلجاج بيسري، وقد اشتهر يكن يف ذلك إال زمن عمر بن عبد العزيز وه

 الذي كان يف زمن عمر بن عبد العزيز، بل لو قيل أن الشر اضمحل يف زمانه رياخل
 ؟ملا كان بعيدا فضال عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله 

، فأخرج وجدت عن عبد هللا بن مسعود التصريح ابملراد وهو أوَل ابالتباع
رث بن حصرية عن زيد بن وهب قال: "مسعت عبد يعقوب بن شيبة من طريق احلا
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هللا بن مسعود يقول: ال أييت عليكم يوم إال وهو شر من اليوم الذي كان قبله حىت 
تقوم الساعة، لست أعين رخاء من العيش يصيبه وال ماال يفيده ولكن ال أييت 
عليكم يوم وإال وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء 

 استوى الناس فال أيمرون ابملعروف وال ينهون عن املنكر فعند ذلك يهلكون " 

 ؟واستشكلوا أيضا زمان عيسى بن مرُّي بعد زمان الدجال

كالدجال وما بعده   املراد ابألزمنة ما قبل وجود العالمات العظامحيتمل أن يكون [ 1]
ا بعده إىل زمن الدجال، وأما ويكون املراد ابألزمنة املتفاضلة يف الشر من زمن احلجاج فم

 زمن عيسى عليه السالم فله حكم مستأنف وهللا أعلم. 

بناء على أهنم هم املخاطبون  املراد ابألزمنة املذكورة أزمنة الصحابةوحيتمل أن يكون [ 2]
بذلك فيختص هبم، فأما من بعدهم فلم يقصد يف اخلرب املذكور، لكن الصحايب فهم التعميم 

 شكا إليه احلجاج بذلك وأمرهم ابلصرب، وهم أو جلهم من التابعني.  فلذلك أجاب من

واستدل ابن حبان يف صحيحه أبن حديث أنس ليس على عمومه ابألحاديث الواردة يف 
املهدي وأنه ميأل األرض عدال بعد أن ملئت جورا، مث وجدت عن ابن مسعود ما يصلح أن 

أييت عليكم عام  سن عن عبد هللا قال: "اليفسر به احلديث وهو ما أخرجه الدارمي بسند ح
 ." ... احلديث إال وهو شر من الذي قبله، أما إين لست أعين عاما

َثِِن َأِخي  - 7069 ثـََنا ِإمْسَاِعيُل َحده ثـََنا َأبُو اْلَيَماِن َأْخَِباََن ُشَعْيٌب َعْن الزُّْهِريِ  و َحده َحده
مهِد ْبِن َأيب َعِتيٍق َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ِهْنٍد بِْنِت احْلَاِرِث َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل َعْن حمَُ 

َقَظ َرُسوُل اَّللهِ  َصلهى  اْلِفَراِسيهِة "َأنه ُأمه َسَلَمَة َزْوَج النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَلْت اْستَـيـْ
َلًة َفزًِعا يـَُقو  ُل ُسْبَحاَن اَّللِه َماَذا َأنـَْزَل اَّللهُ ِمْن اْْلََزاِئِن َوَماَذا أُْنِزَل ِمْن اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم لَيـْ
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نـَْيا َعارِيٍَة  اْلِفَتِ َمْن يُوِقُظ َصَواِحَب احْلُُجَراِت يُرِيُد َأْزَواَجُه ِلَكْي ُيَصلِ نَي ُربه َكاِسَيٍة ِف الدُّ
  ِف اْْلِخَرِة"

 شرح املفردات : 

 " خزائن رمحة ربك"عرب عن الرمحة ابخلزائن كقوله تعاىل :  "َزاِئِن ِمْن اْلَْ "  -
 . عرب عن العذاب ابلفنت ألهنا أسبابه:   "ِمْن اْلِفَتِ "  -
 التحريض على إيقاظهن.  "من يوقظ " املراد -
وإمنا خصهن ابإليقاظ ألهنن احلاضرات حينئذ ،  يُرِيُد أَْزَواَجهُ  :َصَواِحَب احْلُُجَراِت  -

 . ابب ابدأ بنفسك مث مبن تعول أو من
نـَْيا َعارِيٍَة ِف اْْلِخَرةِ "  - كاسية من خلعة التزوج ابلرجل الصاحل :   " ُربه َكاِسَيٍة ِف الدُّ

عارية يف اآلخرة من العمل فال ينفعها صالح زوجها كما قال تعاىل :}َفال أَْنَساَب 
نَ ُهْم{ ذكر هذا األخري الطييب ورجحه ملناسبة امل قام، واللفظة وإن وردت يف أزواج بَ ي ْ
 .النيب صلى هللا عليه وسلم لكن العربة بعموم اللفظ

 ما يستفاد : 

أشار صلى هللا عليه وسلم بذلك إىل موجب استيقاظ أزواجه أي ينبغي هلن أن ال  -
 .يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كوهنن أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم 

 حان هللا عند التعجب يف احلديث جواز قول سب -
 ندبية ذكر هللا بعد االستيقاظ  -
 . إيقاظ الرجل أهله ابلليل للعبادة ال سيما عند آية حتدث -
يف احلديث الندب إىل الدعاء، والتضرع عند نزول الفتنة وال سيما يف الليل لرجاء  -

 وقت اإلجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له وابهلل التوفيق.
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يف هذا احلديث أن الفتوح يف اخلزائن تنشأ عنه فتنة املال أبن قال ابن بطال:  -
يتنافس فيه فيقع القتال بسببه وأن يبخل به فيمنع احلق أو يبطر صاحبه فيسرف، 

 .فأراد صلى هللا عليه وسلم حتذير أزواجه من ذلك كله وكذا غريهن ممن بلغه ذلك 

ُ َعَلْيهِ  - 7 َنا السِ اَلَح فـََلْيَس ِمنها ابب قـَْوِل النهِبِ  َصلهى اَّلله  َوَسلهَم َمْن مَحََل َعَليـْ

ثـََنا َعْبُد اَّللِه ْبُن يُوُسَف َأْخَِباََن َماِلٌك َعْن اَنِفٍع "َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن ُعَمَر َرِضَي  - 7070 َحده
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم قال ُهَما َأنه َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّلله ُ َعنـْ َنا السِ اَلَح فـََلْيَس ِمنهااَّلله  " : َمْن مَحََل َعَليـْ

حدثنا حممد بن العالء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى  - 7071
 " من محل علينا السالح فليس منا عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال "

ثـََنا حُمَمهٌد َأْخَِباََن َعْبُد الرهزهاِق َعنْ  - 7072 ْعُت َأاَب ُهَريـَْرَة َعْن َحده  َمْعَمٍر َعْن ََههاٍم "مسَِ
َلَعله النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: "اَل ُيِشرُي َأَحدُُكْم َعَلى َأِخيِه اِبلسِ اَلِح فَِإنهُه اَل يَْدِري 

 ِر"الشهْيطَاَن يـَْنزُِع ِف يَِدِه فـَيَـَقُع ِف ُحْفَرٍة ِمْن النها

ْعَت  - 7073 ثـََنا ُسْفَياُن قَاَل قـُْلُت ِلَعْمٍرو ََي َأاَب حُمَمهٍد "مسَِ ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اَّللِه َحده َحده
يـَُقوُل َمره َرُجٌل ِبِسَهاٍم ِف اْلَمْسِجِد فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه  َجاِبَر ْبَن َعْبِد اَّللهِ 

 لهَم َأْمِسْك بِِنَصاهِلَا قَاَل نـََعمْ َوسَ 

ثـََنا مَحهاُد ْبُن زَْيٍد َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر "َعْن َجاِبٍر َأنه  - 7074 ثـََنا َأبُو النـُّْعَماِن َحده َحده
 ا الَ ََيِْدُش ُمْسِلًما"رَُجاًل َمره ِف اْلَمْسِجِد ِبَِْسُهٍم َقْد َأْبَدى ُنُصوهَلَا فَأُِمَر َأْن َيَُْخَذ بُِنُصوهلَِ 

ثـََنا َأبُو ُأَساَمَة َعْن بـَُرْيٍد َعْن َأيب بـُْرَدَة َعْن َأيب  - 7075 ثـََنا حُمَمهُد ْبُن اْلَعاَلِء َحده َحده
وِقَنا ُموَسى َعْن النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: "ِإَذا َمره َأَحدُُكْم ِف َمْسِجِداَن َأْو ِف سُ 
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َوَمَعُه نـَْبٌل فـَْلُيْمِسْك َعَلى ِنَصاهِلَا َأْو قَاَل فـَْليَـْقِبْض ِبَكفِ ِه َأْن ُيِصيَب َأَحًدا ِمْن اْلُمْسِلِمنَي 
َها َشْيٌء"  ِمنـْ

 شرح املفردات :

 .  حيتمل أن يكون املراد محله للضرب به "علينا "  -
 . قتناأي ليس على طريقتنا، أو ليس متبعا لطري "فليس منا" -
 ." نفي مبعىن النهي  ال يشري أحدكم" -
معناه قلع، ونزع ابلسهم رمى به، واملراد أنه يغري بينهم حىت :  ِف يده" ع" ينز  -

 .يضرب أحدمها اآلخر بسالحه فيحقق الشيطان ضربته له 
 .هو كناية عن وقوعه يف املعصية اليت تفضي به إىل دخول النار " حفرة من النار" -
 . ل والنصل حديدة السهمصْ مجع نَ :  " بِِنَصاهِلَا"  -
 هو تعلل لألمر ابإلمساك على النصال، واخلدش أول اجلراح.  "ال َيدش مسلما" -
أي على النصال، وليس املراد خصوص ذلك، بل حيرص على أن  "فليقبض بكفه " -

 . ال يصيب مسلما بوجه من الوجوه
 . بفتح أن والتقدير كراهية "أن يصيب هبا " -

 : ما يستفاد 

 فيه داللة على حترمي قتال املسلمني والتشديد فيه.  -
من حق املسلم على املسلم أن ينصره ويقاتل دونه ال أن يرعبه حبمل السالح عليه  -

 . إلرادة قتاله أو قتله ونظريه
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األوىل عند كثري من السلف إطالق لفظ اخلرب من غري تعرض لتأويله ليكون أبلغ   -
نة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه يف الزجر، وكان سفيان بن عيي

  .ليس على طريقتنا، ويرى أن اإلمساك عن أتويله أوىل ملا ذكرانه
الوعيد املذكور ال يتناول من قاتل البغاة من أهل احلق فيحمل على البغاة وعلى من  -

 بدأ ابلقتال ظاملا. 
ء كان ذلك يف جد أو النهي عما يفضي إىل احملذور وإن مل يكن احملذور حمققا سوا -

 . هزل
 . حترمي تعاطي األسباب املفضية إىل أذيته بكل وجه -
 . فيه حجة للقول بسد الذرائع -

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم اَل تـَْرِجُعوا بـَْعِدي ُكفهارًا َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رَِقاَب  - 8 ابب قـَْوِل النهِبِ  َصلهى اَّلله
 بـَْعضٍ 

ثـََنا ُعَمُر بْ  - 7076 ثـََنا َشِقيٌق قَاَل قَاَل َعْبُد َحده ثـََنا اأَلْعَمُش َحده َثِِن َأيب َحده ُن َحْفٍص َحده
 اَّللِه قال النِب صلى هللا عليه وسلم: "ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق َوِقَتالُُه ُكْفٌر"

ثـََنا ُشْعَبُة َأْخَِبَين َواِقُد  - 7077 َهاٍل َحده ثـََنا َحجهاُج ْبُن ِمنـْ ْبُن حُمَمهٍد َعْن َأبِيِه َعْن "اْبِن َحده
َع النهِبه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم يـَُقوُل اَل تـَْرِجُعوا بـَْعِدي ُكفهارًا َيْضِرُب بـَْعُضكُ  ْم ُعَمَر َأنهُه مسَِ

 رِقَاَب بـَْعٍض"

ثـََنا قـُرهُة ْبُن خَ  - 7078 ثـََنا َُيََْي َحده ثـََنا ُمَسدهٌد َحده ثـََنا اْبُن ِسريِيَن َعْن َعْبِد َحده اِلٍد َحده
الرهمْحَِن ْبِن َأيب َبْكَرَة َعْن َأيب َبْكَرَة َوَعْن رَُجٍل آَخَر ُهَو َأْفَضُل ِف نـَْفِسي ِمْن َعْبِد الرهمْحَِن 

َسلهَم َخَطَب النهاَس فـََقاَل َأاَل َأنه َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه وَ  -ْبِن َأيب َبْكَرَة َعْن َأيب َبْكَرَة 
هِ  يِه بَِغرْيِ امسِْ فـََقاَل  َتْدُروَن َأيُّ يـَْوٍم َهَذا قَاُلوا اَّللهُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم قَاَل َحىته ظَنَـنها َأنهُه َسُيَسمِ 
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َذا َألَْيَسْت اِبْلبَـْلَدِة احْلََراِم قـُْلَنا َألَْيَس بِيَـْوِم النهْحِر قـُْلَنا بـََلى ََي َرُسوَل اَّللِه قَاَل َأيُّ بـََلٍد هَ 
َمِة بـََلى ََي َرُسوَل اَّللِه قَاَل فَِإنه ِدَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم َوَأْبَشارَُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحرْ 

 قـُْلَنا نـََعْم قَاَل اللهُهمه اْشَهْد يـَْوِمُكْم َهَذا ِف َشْهرُِكْم َهَذا ِف بـََلدُِكْم َهَذا َأاَل َهْل بـَلهْغتُ 
بَـلِ ْغ الشهاِهُد اْلَغاِئَب فَِإنهُه ُربه ُمبَـلِ ٍغ يـُبَـلِ غُُه ِلَمْن ُهَو َأْوَعى َلُه َفَكاَن َكَذِلَك قَاَل الَ   فـَْليـُ

رِ َق اْبُن احلَْْضَرِميِ  ِحنَي تـَْرِجُعوا بـَْعِدي ُكفهارًا َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رِقَاَب بـَْعٍض فـََلمها َكاَن يـَْوُم حُ 
َحرهَقُه َجارِيَُة ْبُن ُقَداَمَة قَاَل َأْشرُِفوا َعَلى َأيب َبْكَرَة فـََقاُلوا َهَذا َأبُو َبْكَرَة يـََراَك قَاَل َعْبُد 

ثـَْتِِن أُمِ ي َعْن َأيب َبْكَرَة َأنهُه قَاَل َلْو َدَخُلوا َعَليه َما هبََ   ْشُت بَِقَصَبةٍ الرهمْحَِن َفَحده

ثـََنا حُمَمهُد ْبُن ُفَضْيٍل َعْن َأبِيِه َعْن ِعْكرَِمَة "َعْن اْبِن  - 7079 ثـََنا َأمْحَُد ْبُن ِإْشَكاٍب َحده َحده
ُهَما قَاَل قال النِب صلى هللا عليه وسلم: "اَل تـَْرَتدُّوا بـَْعِدي ُكفهارًا  َعبهاٍس َرِضَي اَّللهُ َعنـْ

 ْم رِقَاَب بـَْعٍض"َيْضِرُب بـَْعُضكُ 

ْعُت َأاَب ُزْرَعَة ْبَن  - 7080 ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َعِليِ  ْبِن ُمْدِرٍك مسَِ ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده َحده
ِه َجرِيٍر قَاَل قَاَل يل َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِف َحجهةِ   َعْمِرو ْبِن َجرِيٍر "َعْن َجدِ 

 اْلَوَداِع اْستَـْنِصْت النهاَس ُثُه َقاَل الَ تـَْرِجُعوا بـَْعِدي ُكفهارًا َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رِقَاَب بـَْعٍض"

 شرح املفردات : 

قال إبراهيم احلريب السباب أشد من السب وهو أن يقول الرجل : ِسَباُب اْلُمْسِلِم  -
 . ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه

 .الفسق يف اللغة اخلروج ويف الشرع اخلروج عن طاعة هللا ورسوله  : ُفُسوٌق  -
مل يرد حقيقة الكفر اليت هي اخلروج عن امللة بل أطلق عليه الكفر  "َوِقَتالُُه ُكْفٌر "  -

 .مبالغة يف التحذير معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك ال خيرج عن امللة
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أقوى ما قيل يف ذلك أنه أطلق عليه مبالغة يف :  "ا اَل تـَْرِجُعوا بـَْعِدي ُكفهارً "  -
التحذير من ذلك لينزجر السامع عن اإلقدام عليه أو أنه على سبيل التشبيه ألن 

 . ذلك فعل الكافر
 . هو محيد بن عبد الرمحن احلمريي " وعن رجل آخر" -
 . مجع بشرة وهو ظاهر جلد اإلنسان "أبشاركم " -
لعبد و عسكري امسه عبد هللا بن عمرو بن احلضرمي فيما ذكره ال " ابن احلضرمي" -

 . هللا رؤية، وقد ذكره بعضهم يف الصحابة
التميمي السعدي، وكان السبب يف ذلك ما ذكره العسكري  ابن قدامة" " جارية  -

يف الصحابة كان جارية يلقب حمرقا ألنه أحرق ابن احلضرمي ابلبصرة، وكان معاوية 
ليستنفرهم على قتال علي، فوجه على جارية بن  وجه ابن احلضرمي إىل البصرة

 قدامة فحصره، فتحصن منه ابن احلضرمي يف دار فأحرقها جارية عليه. 
 . أي اطلعوا من مكان مرتفع فرأوه أشرفوا على أيب بكرة""  -
قال املهلب: ملا فعل جارية اببن احلضرمي ما فعل أمر  "فقالوا هذا أبو بكرة يراك" -

فوا على أيب بكرة ليخترب إن كان حماراب أو يف الطاعة، وكان جارية بعضهم أن يشر 
قد قال له خيثمة: هذا أبو بكرة يراك وما صنعت اببن احلضرمي فرمبا أنكر عليك 

 بسالح أو بكالم. 
 هو ابن أيب بكرة الراوي.  "قال عبد الرمحن" -
 .هي هالة بنت غليظ العجلية "فحدثتِن أمي" -
 ء. بتشديد اليا "لو دخلوا علي"  -
املعىن ما دافعتهم يقال هبش بعض القوم إىل بعض إذا تراموا للقتال،  :ت" شْ "ما هبِ   -

  . فكأنه قال ما مددت يدي إىل قصبة وال تناولتها ألدافع هبا عين
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 . اطلب منهم اإلنصات أي:  " اْستَـْنِصْت النهاسَ "  -

 ما يستفاد : 

 . حق ابلفسق يف احلديث تعظيم حق املسلم واحلكم على من سبه بغري -
عن القتال واحتجاجه هبذا احلديث، حيتمل أن يكون  _ أي أيب بكرة _ توقفه -

بطريق االحتياط ملا حيتمله ظاهر اللفظ، وال يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من 
ابشر ذلك، ويؤيده أنه مل ميتنع من الصالة خلفهم وال امتثال أوامرهم وال غري ذلك 

 هم حقيقته. وهللا املستعان. مما يدل على أنه يعتقد في
اجلواب إن املبالغة يف الرد ، و ظاهره يقوي مذهب اخلوارج الذين يكفرون ابملعاصي  -

على املبتدع اقتضت ذلك وال متمسك للخوارج فيه ألن ظاهره غري مراد لكن ملا  
كان القتال أشد من السباب ألنه مفض إىل إزهاق الروح عرب عنه بلفظ أشد من 

هو الكفر ومل يرد حقيقة الكفر اليت هي اخلروج عن امللة بل أطلق عليه لفظ الفسق و 
الكفر مبالغة يف التحذير معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك ال خيرج 

إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ) عن امللة مثل حديث الشفاعة ومثل قوله تعاىل 
 . عمال يطلق عليه الكفر تغليظافدل على أن بعض األ(   ما دون ذلك ملن يشاء

َنٌة اْلَقاِعُد ِفيَها َخرْيٌ ِمْن اْلَقائِمِ  - 9  ابب َتُكوُن ِفتـْ

ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن َأبِيِه َعْن َأيب َسَلَمَة ْبِن  - 7081 ثـََنا حُمَمهُد ْبُن ُعبَـْيِد اَّللِه َحده َحده
َثِِن َصاِلُح ْبُن َكْيَساَن َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َأيب ُهَريْـ  َعْبِد الرهمْحَِن َعنْ  َرَة ح قَاَل ِإبـَْراِهيُم َوَحده

َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب "َعْن َأيب ُهَريـَْرَة قَاَل: قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "َسَتُكوُن 
َخرْيٌ ِمْن اْلَماِشي َواْلَماِشي ِفيَها َخرْيٌ ِمْن  ِفَتٌ اْلَقاِعُد ِفيَها َخرْيٌ ِمْن اْلَقائِِم َواْلَقاِئُم ِفيَها

َها َمْلَجأً َأْو َمَعاًذا فـَْليَـُعْذ ِبِه"  السهاِعي َمْن َتَشرهَف هَلَا َتْسَتْشرِْفُه َفَمْن َوَجَد ِمنـْ
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حدثنا أبو اليمان أخِبان شعيب عن الزهري أخِبين أبو سلمة بن عبد الرمحن  - 7082
من  ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "ستكون فت القاعد فيها خريأن أاب هريرة قال ق

 ،واملاشي فيها خري من الساعي، من تشرف هلا تستشرفه ،والقائم خري من املاشي ،القائم
 فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به"

 شرح املفردات :

يعلم املراد ابلفتنة ما ينشأ عن االختالف يف طلب امللك حيث ال "ستكون فت " -
 احملق من املبطل. 

 .أي تطلع هلا أبن يتصدى ويتعرض هلا وال يعرض عنها "من تشرف هلا" -
 أي هتلكه أبن يشرف منها على اهلالك.  "تستشرفه"  -
 أي يلتجئ إليه من شرها.  "ملجأ"  -
 .أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة  به" "فليعذ  -

 

 ما يستفاد :  

تناب الدخول فيها وأن شرها يكون حبسب التحذير من الفتنة واحلث على اج -
 . التعلق هبا

قال الطربي: الصواب أن يقال إن الفتنة أصلها االبتالء، وإنكار املنكر واجب على   -
كل من قدر عليه، فمن أعان احملق أصاب ومن أعان املخطئ أخطأ، وإن أشكل 

 األمر فهي احلالة اليت ورد النهي عن القتال فيها. 
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َفْيِهَمااَبب ِإذَ  - 10  ا اْلتَـَقى اْلُمْسِلَماِن ِبَسيـْ

ِه َعْن احلََْسِن  - 7083 ثـََنا مَحهاٌد َعْن رَُجٍل َلَْ ُيَسمِ  ثـََنا َعْبُد اَّللِه ْبُن َعْبِد اْلَوههاِب َحده َحده
َنِة فَاْستَـْقبَـَلِِن َأبُو َبْكَرَة فـََقاَل َأْينَ  تُرِيُد قـُْلُت ُأرِيُد ُنْصَرَة  قَاَل "َخَرْجُت ِبِساَلِحي لََيايلَ اْلِفتـْ

اْبِن َعمِ  َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ِإَذا 
َفْيِهَما َفِكاَلَُهَا ِمْن َأْهِل النهاِر ِقيَل فـََهَذا اْلَقاِتُل َفَما اَبُل الْ  َمْقُتوِل تـََواَجَه اْلُمْسِلَماِن ِبَسيـْ

ٍد قَاَل ِإنهُه َأرَاَد قـَْتَل َصاِحِبِه قَاَل مَحهاُد ْبُن زَْيٍد َفذََكْرُت َهَذا احْلَِديَث أِلَيُّوَب َويُوُنَس ْبِن ُعبَـيْ 
َا َرَوى َهَذا احلَِديَث احلََْسُن َعْن اأَلْحَنِف ْبِن قـَْيسٍ  َوَأانَ  ًَثين ِبِه فـََقااَل ِإَّنه  َعْن َأيب ُأرِيُد َأْن ُُيَدِ 

ثـََنا َأيُّ  ثـََنا مَحهاُد ْبُن زَْيٍد َحده ثـََنا مَحهاٌد هِبََذا َوقَاَل ُمَؤمهٌل َحده ثـََنا ُسَلْيَماُن َحده وُب َبْكَرَة َحده
ُ َويُوُنُس َوِهَشاٌم َوُمَعلهى ْبُن ِزََيٍد َعْن احلََْسِن َعْن اأَلْحَنِف َعْن َأيب َبْكَرَة َعْن النهِبِ  صَ  لهى اَّلله
 َوَقاَل َعَلْيِه َوَسلهَم َوَرَواُه َمْعَمٌر َعْن َأيُّوَب َوَرَواُه َبكهاُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز َعْن َأبِيِه َعْن َأيب َبْكَرةَ 

ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َمْنُصوٍر َعْن رِْبِعيِ  ْبِن ِحَراٍش َعْن َأيب َبْكَرَة َعْن النهِبِ   ُ َعَلْيِه غُْنَدٌر َحده َصلهى اَّلله
 . َوَسلهَم َوََلْ يـَْرفـَْعُه ُسْفَياُن َعْن َمْنُصورٍ 

 شرح املفردات : 

هو عمرو بن عبيد شيخ املعتزلة وكان سيئ الضبط، هكذا  عن رجل َل يسمه""  -
  .جزم املزي يف التهذيب أبنه املبهم يف هذا املوضع 

 " هو البصري "عن احلسن"  -
راد ابلفتنة احلرب اليت وقعت بني علي ومن معه وعائشة ومن " املليايل الفتنة"  -

 .معها
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معىن كوهنما يف النار أهنما يستحقان ذلك : قال العلماء " َفِكاَلَُهَا ِمْن َأْهِل النهارِ "  -
ولكن أمرمها إىل هللا تعاىل إن شاء عاقبهما مث أخرجهما من النار كسائر املوحدين 

 .ما أصالوإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبه
 . القائل هو أبو بكرة وقع مبينا يف رواية مسلم "قيل "  -
 . أي هذا القاتل يستحق النار " فهذا القاتل"  -
 " أي فما ذنبه.  "فما ابل املقتول -
 تقدم بلفظ: "إنه كان حريصا على قتل صاحبه".  "إنه أراد قتل صاحبه" -

 ما يستفاد : 

ألنه ؛ ن أهل املعاصي خملدون يف النار ال حجة فيه للخوارج ومن قال من املعتزلة أب -
 استمرار بقائهما فيها. " فهما يف النار " ال يلزم من قوله 

مجهور الصحابة والتابعني إىل وجوب نصر احلق وقتال الباغني، ومحل هؤالء  ذهب -
األحاديث الواردة يف ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة 

لو كان الواجب يف كل اختالف يقع بني املسلمني قال الطربي:  .صاحب احلق
اهلرب منه بلزوم املنازل وكسر السيوف ملا أقيم حد وال أبطل ابطل، ولوجد أهل 
الفسوق سبيال إىل ارتكاب احملرمات من أخذ األموال وسفك الدماء وسيب احلرمي 

ا عن أبن حياربوهم ويكف املسلمون أيديهم عنهم أبن يقولوا هذه فتنة وقد هنين
 القتال فيها وهذا خمالف لألمر ابألخذ على أيدي السفهاء انتهى. 

اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع هلم  -
 : من ذلك ولو عرف احملق منهم

o  ألهنم مل يقاتلوا يف تلك احلروب إال عن اجتهاد وقد عفا هللا تعاىل عن
 .املخطئ يف االجتهاد
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o ومحل هؤالء  .أنه يؤجر أجرا واحدا وأن املصيب يؤجر أجرين  بل ثبت
على من قاتل بغري أتويل سائغ بل مبجرد  الوعيد املذكور ِف احلديث

 .طلب امللك
استدل بقوله: "إنه كان حريصا على قتل صاحبه " من ذهب إىل املؤاخذة ابلعزم  -

وهو املواجهة أن يف هذا فعال  : وإن مل يقع الفعل، وأجاب من مل يقل بذلك
واحلاصل أن املراتب  .ابلسالح ووقوع القتال، فلم يقع التعذيب على العزم اجملرد

 ثالث: 
o  وهو يثاب عليه وال يؤاخذ به، : اهلم اجملرد 
o  وال نزاع يف املؤاخذة به: واقرتان الفعل ابهلم أو ابلعزم. 
o  وفيه النزاع. : والعزم وهو أقوى من اهلم 

ُر ِإَذا ََلْ َتُكْن ََجَاَعة ؟ابب َكْيَف اأَلمْ  - 11  

َثِِن ُبْسُر  - 7084 ثـََنا اْبُن َجاِبٍر َحده ثـََنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم َحده ُد ْبُن اْلُمَثَّنه َحده ثـََنا حُمَمه َحده
َع  َع َأاَب ِإْدرِيَس اْْلَْواَلينه َأنهُه مسَِ ُحَذيـَْفَة ْبَن اْلَيَماِن يـَُقوُل َكاَن ْبُن ُعبَـْيِد اَّللِه احلَْْضَرِميُّ َأنهُه مسَِ

رْيِ وَُكْنُت َأْسأَلُُه َعْن الشهرِ  ََمَا ُ َعَلْيِه َوَسلهَم َعْن اْلَْ َفَة َأْن النهاُس َيْسأَُلوَن َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّلله
رْيِ فـََهْل بـَْعَد َهَذا يُْدرَِكِِن فـَُقْلُت ََي َرُسوَل اَّللِه ِإانه ُكنها ِف َجاِهِليهٍة َوَشرٍ   َفَجاَءاَن اَّللهُ هِبََذا اْلَْ

رْيِ ِمْن َشرٍ  قَاَل نـََعْم قـُْلُت َوَهْل بـَْعَد َذِلَك الشهرِ  ِمْن َخرْيٍ قَاَل نـََعْم َوِفيِه َدَخٌن قـُْلُت َوَما  اْلَْ
ُهْم َوتـُْنكِ  رْيِ ِمْن َشرٍ  َدَخُنُه قَاَل قـَْوٌم يـَْهُدوَن بَِغرْيِ َهْدِيي تـَْعِرُف ِمنـْ ُر قـُْلُت فـََهْل بـَْعَد َذِلَك اْلَْ

َها َقَذُفوُه ِفيَها قـُْلُت ََي َرُسوَل اَّللِه ِصْفُهمْ   قَاَل نـََعْم ُدَعاٌة َعَلى َأبـَْواِب َجَهنهَم َمْن َأَجاهَبُْم ِإلَيـْ
ا َتَُْمُرين ِإْن َأْدرََكِِن َذِلَك قَاَل تـَْلَزُم لََنا قَاَل ُهْم ِمْن ِجْلَدتَِنا َويـََتَكلهُموَن ِِبَْلِسَنِتَنا قـُْلُت َفمَ 
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َرَق ََجَاَعَة اْلُمْسِلِمنَي َوِإَماَمُهْم قـُْلُت فَِإْن َلَْ َيُكْن هَلُْم ََجَاَعٌة َواَل ِإَماٌم قَاَل فَاْعَتِزْل تِْلَك اْلفِ 
 . ُت َوَأْنَت َعَلى َذِلكَ ُكلهَها َوَلْو َأْن تـََعضه ِبَِْصِل َشَجَرٍة َحىته يُْدرَِكَك اْلَموْ 

 شرح املفردات : 

املعىن ما الذي يفعل املسلم يف حال :" ؟ ابب كيف األمر إذا َل تكن َجاعة"  -
 االختالف من قبل أال يقع اإلمجاع على خليفة. 

" يشري إىل ما كان من قبل اإلسالم من الكفر وقتل بعضهم ِف جاهلية وشر"  -
 لفواحش. بعضا وهنب بعضهم بعضا وإتيان ا

 ." يعين اإلميان واألمن وصالح احلال واجتناب الفواحش فجاءان هللا هبذا اْلري"  -
الفنت من بعد  " واملراد ابلشر ما يقع منفهل بعد هذا اْلري من شر؟ قال: نعم" -

 قتل عثمان وهلم جرا أو ما يرتتب على ذلك من عقوابت اآلخرة. 
فساد يف القلب، ومعىن الثالثة وهو احلقد، وقيل الدغل، وقيل  "وفيه دخن"  -

متقارب. يشري إىل أن اخلري الذي جييء بعد الشر ال يكون خريا خالصا بل فيه  
 كدر. 

 . يعين من أعماهلم "تعرف منهم وتنكر" -
 أي إىل غري احلق.  "دعاة" -
أطلق عليهم ذلك ابعتبار ما يؤول إليه حاهلم، كما يقال ملن  "على أبواب جهنم" -

 قف على شفري جهنم. أمر بفعل حمرم: و 
أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، وفيه إشارة إىل أهنم من  "هم من جلدتنا"  -

 العرب. 
 ." أي أمريهم تلزم َجاعة املسلمني وإمامهم" -
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 أي ولو كان االعتزال ابلعض فال تعدل عنه.  عض"ولو أن تَ "  -
وطاعة  وهو كناية عن لزوم مجاعة املسلمني وأنت على ذلك أي العض"،"  -

سالطينهم ولو عصوا. قال البيضاوي: املعىن إذا مل يكن يف األرض خليفة فعليك 
ابلعزلة والصرب على حتمل شدة الزمان، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة 
املشقة كقوهلم فالن يعض احلجارة من شدة األمل، أو املراد اللزوم كقوله يف احلديث 

 " عضوا عليها ابلنواجذ "  اآلخر

 ا يستفاد : م

الذي يظهر أن املراد ابلشر األول ما أشار إليه من الفنت األوىل، وابخلري ما وقع من  -
االجتماع مع علي ومعاوية وابلدخن ما كان يف زمنهما من بعض األمراء كزايد 
ابلعراق وخالف من خالف عليه من اخلوارج، وابلدعاة على أبواب جهنم من قام 

وغريهم، وإىل ذلك اإلشارة بقوله: "الزم مجاعة املسلمني يف طلب امللك من اخلوارج 
وإمامهم " يعين ولو جار ويوضح ذلك رواية " ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك " 

 وكان مثل ذلك كثريا يف إمارة احلجاج وحنوه. 
قال ابن بطال: فيه حجة جلماعة الفقهاء يف وجوب لزوم مجاعة املسلمني وترك  -

نه وصف الطائفة األخرية أبهنم " دعاة على أبواب جهنم اخلروج على أئمة اجلور، أل
" ومل يقل فيهم " تعرف وتنكر " كما قال يف األولني، وهم ال يكونون كذلك إال 

 وهم على غري حق، وأمر مع ذلك بلزوم اجلماعة. 
قال الطربي: ويف احلديث أنه مىت مل يكن للناس إمام فافرتق الناس أحزااب فال يتبع  -

لفرقة ويعتزل اجلميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع يف الشر، وعلى أحدا يف ا
 .ذلك يتنزل ما جاء يف سائر األحاديث، وبه جيمع بني ما ظاهره االختالف منها
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قال ابن أيب مجرة: يف احلديث حكمة هللا يف عباده كيف أقام كال منهم فيما شاء؛  -
لموا هبا ويبلغوها غريهم، فحبب إىل أكثر الصحابة السؤال عن وجوه اخلري ليع

وحبب حلذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا يف دفعه عمن أراد هللا له 
  .النجاة

فيه سعة صدر النيب صلى هللا عليه وسلم ومعرفته بوجوه احلكم كلها حىت كان جييب   -
 .كل من سأله مبا يناسبه

ن مث كان حذيفة يؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غريه، وم -
صاحب السر الذي ال يعلمه غريه حىت خص مبعرفة أمساء املنافقني وبكثري من 

  .األمور اآلتية
يؤخذ منه أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائال إليه من  -

العلوم املباحة، فإنه أجدر أن يسرع إىل تفهمه والقيام به وأن كل شيء يهدي إىل 
 طريق اخلري يسمى خريا وكذا ابلعكس. 

يؤخذ منه ذم من جعل للدين أصال خالف الكتب والسنة وجعلهما فرعا لذلك  -
  .األصل الذي ابتدعوه

فيه وجوب رد الباطل وكل ما خالف اهلدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو  -
 وضيع.

 الظُّْلمِ ابب َمْن َكرَِه َأْن يَُكثِ َر َسَواَد اْلِفَتِ وَ  - 12

ثـََنا َأبُو اأَلْسَوِد َوقَاَل  - 7085 َوُة َوَغرْيُُه قَاَل َحده ثـََنا َحيـْ ثـََنا َعْبُد اَّللِه ْبُن يَزِيَد َحده َحده
اللهْيُث َعْن َأيب اأَلْسَوِد قَاَل ُقِطَع َعَلى َأْهِل اْلَمِديَنِة بـَْعٌث فَاْكتُِتْبُت ِفيِه فـََلِقيُت ِعْكرَِمَة 

تُُه فـَنَـَهاين َأَشده النـهْهِي ُثُه قَاَل "َأْخَِبَين اْبُن َعبهاٍس َأنه ُأاَنًسا ِمْن اْلُمْسِلِمنَي َكانُوا َمَع فََأْخِبَْ 
 اْلُمْشرِِكنَي يَُكثِ ُروَن َسَواَد اْلُمْشرِِكنَي َعَلى َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم فـََيْأِت السهْهمُ 
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 َمى فـَُيِصيُب َأَحَدُهْم فـَيَـْقتُـُلُه َأْو َيْضرِبُُه فـَيَـْقتُـُلُه فَأَنـَْزَل اَّللهُ تـََعاََل }ِإنه الهِذيَن تـََوفهاُهمْ َفريُْ 
 .اْلَمالَِئَكُة ظَاِلِمي َأنـُْفِسِهْم{

 شرح املفردات : 

  أي جيش" بعث" :  -
 أي: جعلت يف تعداد هذا اجليش ."فاكتتبت"  -
املعىن أهنم ألزموا إبخراج جيش ": ِل اْلَمِديَنِة بـَْعٌث فَاْكُتِتْبُت ِفيهِ ُقِطَع َعَلى َأهْ  " -

  .لقتال أهل الشام وكان ذلك يف خالفة عبد هللا بن الزبري على مكة
 . أي أهلهما، واملراد ابلسواد وهو األشخاص سواد الفت والظلم"" -
تمل أن تكون الفاء وحي،  التقدير فريمى ابلسهم فيأيت "فيأِت السهم فريمى به"  -

 الثانية زائدة، وثبت كذلك أليب ذر " فيأيت السهم يرمي به". 
 .أي يقتل إما ابلسهم. وإما ابلسيف "أو يضربه"  -

 ما يستفاد : 

فيه ختطئة من يقيم بني أهل املعصية ابختياره ال لقصد صحيح من إنكار عليهم  -
حول عنهم ال يعذر كما مثال أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة، وأن القادر على الت

وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم املشركون من أهلهم من اهلجرة مث كانوا خيرجون مع 
املشركني ال لقصد قتال املسلمني بل إليهام كثرهتم يف عيون املسلمني فحصلت هلم 
املؤاخذة بذلك، فرأى عكرمة أن من خرج يف جيش يقاتلون املسلمني أيمث وإن مل 

وى ذلك؛ ويتأيد ذلك يف عكسه حبديث: "هم القوم ال يشقى هبم يقاتل وال ن
 .جليسهم " 
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 ابب ِإَذا بَِقَي ِف ُحثَاَلٍة ِمْن النهاسِ  - 13

ثـََنا  - 7086 ثـََنا اأَلْعَمُش َعْن زَْيِد ْبِن َوْهٍب "َحده ثـََنا حُمَمهُد ْبُن َكِثرٍي َأْخَِباََن ُسْفَياُن َحده َحده
َتِظُر ُحَذيـَْفُة قَاَل  ثـََنا َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َحِديَثنْيِ رََأْيُت َأَحَدَُهَا َوَأاَن َأنـْ َحده

ثـََنا َأنه اأَلَمانََة نـََزَلْت ِف َجْذِر قـُُلوِب الر َِجاِل ُثُه َعِلُموا ِمْن اْلُقْرآِن ُثُه َعِلُموا مِ  ْن اْْلَخَر َحده
ْقَبُض اأَلَمانَُة ِمْن قـَْلِبِه فـََيَظلُّ َأثـَُرَها السُّنهِة َوحَ  ثـََنا َعْن رَْفِعَها َقاَل يـََناُم الرهُجُل النـهْوَمَة فـَتـُ ده

َقى ِفيَها َأثـَُرَها ِمْثَل َأثَِر اْلَمْجِل َكَجْمٍر َدحْ  َرْجَتُه ِمْثَل َأثَِر اْلوَْكِت ُثُه يـََناُم النـهْوَمَة فـَتُـْقَبُض فـَيَـبـْ
َتِِبًا َولَْيَس ِفيِه َشْيٌء َوُيْصِبُح النهاُس يـَتَـَبايـَُعوَن َفاَل َيَكاُد َأَحٌد  َعَلى رِْجِلَك فـََنِفَط َفََتَاُه ُمنـْ

َوَما يـَُؤدِ ي اأَلَمانََة فـَيـَُقاُل ِإنه ِف َبِِن ُفاَلٍن َرُجاًل َأِميًنا َويـَُقاُل ِللرهُجِل َما َأْعَقَلُه َوَما َأْظَرَفُه 
َدُه َوَما ِف قـَْلِبِه ِمثْـَقاُل َحبهِة َخْرَدٍل ِمْن ِإميَاٍن َوَلَقْد َأَتى َعَليه زََماٌن َواَل ُأاَبيل َأيُُّكْم َأْجلَ 

يَـْوَم اَبيـَْعُت لَِئْن َكاَن ُمْسِلًما َردهُه َعَليه اإِلْساَلُم َوِإْن َكاَن َنْصَرانِيًّا َردهُه َعَليه َساِعيِه َوَأمها الْ 
 ا ُكْنُت ُأاَبِيُع ِإاله ُفاَلاًن َوُفاَلاًن"َفمَ 

 شرح املفردات : 

 . ابلضم أي رذالة :احلثالة  -
قال ابن العريب: املراد ابألمانة يف حديث حذيفة اإلميان، وحتقيق ذلك :  اأَلَمانَةَ  -

فيما ذكر من رفعها أن األعمال السيئة ال تزال تضعف اإلميان، حىت إذا تناهى 
إال أثر اإلميان، وهو التلفظ ابللسان واالعتقاد الضعيف يف ظاهر الضعف مل يبق 

 . القلب
املراد ابلسنن ما يتلقونه عن النيب صلى هللا عليه وسلم واجبا كان أو  " " من السنة  -

 مندواب. 
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هذا هو احلديث الثاين الذي ذكر حذيفة أنه ينتظره وهو رفع  "وحدثنا عن رفعها" -
 . من يوصف ابألمانة إال النادراألمانة أصال حىت ال يبقى 

واملعىن أن األمانة تذهب حىت ال يبقى منها إال األثر ..أي يصري  "فيظل أثرها" -
 املوصوف يف احلديث. 

 . سواد يف اللون  ت"كْ "مثل أثر الوَ   -
 أثر العمل يف اليد.  : لجْ مَ ـال -
 .م وامتأل ماء أي صار منتفطا وهو املنترب يقال انترب اجلرح وانتفط إذا ور  ط"فِ "فنَ  -
يشري إىل أن حال األمانة أخذ يف النقص من ذلك  "ولقد أتى علي زمان إخل" -

 .الزمان
مراده املبايعة يف السلع وحنوها، ال املبايعة ابخلالفة وال  وال أابيل أيكم ابيعت"" -

 اإلمارة.
هم من أهل العصر األخري الذي أدركه واألمانة  "ما كنت أابيع إال فالان وفالان " -

فيهم ابلنسبة إىل العصر األول أقل، وأما الذي ينتظره فإنه حيث تفقد األمانة من 
 اجلميع إال النادر. 

 . هو احلاكم الذي حيكم عليه:  "ساعيه" -

 ما يستفاد : 

 . فيه إشارة إىل أهنم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن -
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َنةِ  -14  ابب التـهَعرُِّب ِف اْلِفتـْ

ثـََنا َحاِِتٌ َعْن يَزِيَد ْبِن َأيب ُعبَـْيٍد "َعْن َسَلَمَة ْبِن  - 7087 َبُة ْبُن َسِعيٍد َحده ثـََنا قـُتَـيـْ َحده
اأَلْكَوِع َأنهُه َدَخَل َعَلى احلَْجهاِج فـََقاَل ََي اْبَن اأَلْكَوِع اْرَتَدْدَت َعَلى َعِقبَـْيَك تـََعرهْبَت قَاَل اَل 

َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َأِذَن يل ِف اْلَبْدِو َوَعْن يَزِيَد ْبِن َأيب ُعبَـْيٍد قَاَل َلمها  َوَلِكنه َرُسوَل اَّللهِ 
 قُِتَل ُعْثَماُن ْبُن َعفهاَن َخَرَج َسَلَمُة ْبُن اأَلْكَوِع ِإََل الرهبََذِة َوتـََزوهَج ُهَناَك اْمَرَأًة َوَوَلَدْت َلهُ 

 ْل هِبَا َحىته قـَْبَل َأْن مَيُوَت بَِلَياٍل فـَنَـَزَل اْلَمِديَنَة"َأْواَلًدا فـََلْم يـَزَ 

ثـََنا َعْبُد اَّللِه ْبُن يُوُسَف َأْخَِباََن َماِلٌك َعْن َعْبِد الرهمْحَِن ْبِن َعْبِد اَّللِه ْبِن َأيب  - 7088 َحده
َّللهُ َعْنُه َأنهُه قَاَل قال رسول هللا صلى هللا َصْعَصَعَة "َعْن َأبِيِه َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ  َرِضَي ا

َبُع هِبَا َشَعَف اجْلَِباِل َوَمَواِقَع  عليه وسلم: "يُوِشُك َأْن َيُكوَن َخرْيَ َماِل اْلُمْسِلِم َغَنٌم يـَتـْ
 اْلَقْطِر يَِفرُّ ِبِديِنِه ِمْن اْلِفَتِ"

 شرح املفردات : 

عراب ، وهو أن ينتقل املهاجر من البلد ألَ أي السكىن مع ا " التعرب ِف الفتنة"  -
اليت هاجر منها فيسكن البدو فريجع بعد هجرته أعرابيا، وكان إذ ذاك حمرما إال إن 
أذن له الشارع يف ذلك، وقيده ابلفتنة إشارة إىل ما ورد من اإلذن يف ذلك عند 

رتتب عليه من حلول الفنت كما يف اثين حديثي الباب، وقيل مبنعه يف زمن الفتنة ملا ي
خذالن أهل احلق، ولكن نظر السلف اختلف يف ذلك: فمنهم من آثر السالمة 
واعتزل الفنت كسعد وحممد بن مسلمة وابن عمر يف طائفة، ومنهم من ابشر القتال 

 وهم اجلمهور. 
  .هو ابن يوسف الثقفي األمري املشهور احلجاج" " -
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اء احلجاج حيث خاطب وقال غريه: كان ذلك من جف "ارتددت على عقبيك"  -
هذا الصحايب اجلليل هبذا اخلطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره، ويقال 

 إنه أراد قتله فبني اجلهة اليت يريد أن جيعله مستحقا للقتل هبا. 
 موضع ابلبادية بني مكة واملدينة.  ذة"بَ " الرَ  -
 . أي يسرع  ك ""يوشِ   -
 .رءوس اجلبال  "شعف اجلبال "  -

 :  ما يستفاد

فمن البس القتال : احلق محل عمل كل أحد من الصحابة املذكورين على السداد  -
اتضح له الدليل لثبوت األمر بقتال الفئة الباغية وكانت له قدرة على ذلك، ومن 
قعد مل يتضح له أي الفئتني هي الباغية وإذا مل يكن له قدرة على القتال. وقد وقع 

كان مع ذلك ال يقاتل فلما قتل عمار قاتل خلزمية بن اثبت أنه كان مع علي و 
  .حينئذ وحدث حبديث: "يقتل عمارا الفئة الباغية " أخرجه أمحد 

قوله: "يفر بدينه من الفنت" اخلرب دال على فضيلة العزلة ملن خاف على دينه، وقد  -
فقال اجلمهور االختالط أوىل ملا فيه من اكتساب ؟  أصل العزلة  اختلف السلف يف

الدينية للقيام بشعائر اإلسالم وتكثري سواد املسلمني وإيصال أنواع اخلري  الفوائد
 إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغري ذلك. 

: خيتلف ابختالف األشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد األمرين موقال غريه
فيختلف ابختالف األحوال فإن  فيه بل إذا تساوَيومنهم من يرتجح ليس الكالم 

اختلف ابختالف األوقات، فمن يتحتم عليه املخالطة من كانت له قدرة تعارضا 
على إزالة املنكر فيجب عليه إما عينا وإما كفاية حبسب احلال واإلمكان، وممن 
يرتجح من يغلب على ظنه أنه يسلم يف نفسه إذا قام يف األمر ابملعروف والنهي عن 
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قق أنه ال يطاع، وهذا حيث ال املنكر، وممن يستوي من أيمن على نفسه ولكنه يتح
يكون هناك فتنة عامة فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة ملا ينشأ فيها غالبا من 
الوقوع يف احملذور، وقد تقع العقوبة أبصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها كما 

 قال هللا تعاىل :}واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة {
" احلديث وكأنه ورد يف أي الكسب أطيب، فإن أخذ على  وفيه: "ورجل يف غنيمة -

عمومه دل على فضيلة العزلة ملن ال يتأتى له اجلهاد يف سبيل هللا إال أن يكون قيد 
 بزمان وقوع الفنت وهللا أعلم.

 ابب التـهَعوُِّذ ِمْن اْلِفَتِ  - 15

ثـََنا ِهَشاٌم عَ  - 7089 ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن َفَضاَلَة َحده ُ َعْنُه َقاَل: َحده ْن قـََتاَدَة "َعْن َأَنٍس َرِضَي اَّلله
َلْيِه َسأَلُوا النهِبه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َحىته َأْحَفْوُه اِبْلَمْسأََلِة، َفَصِعَد النهِبُّ َصلهى اَّللهُ عَ 

ْيٍء ِإاله بـَيـهْنُت َلُكْم، َفَجَعْلُت َأْنُظُر مَيِيًنا َوَسلهَم َذاَت يـَْوٍم اْلِمْنَِبَ فـََقاَل: اَل َتْسأَُلوين َعْن شَ 
 َوِِشَااًل فَِإَذا ُكلُّ َرُجٍل اَلفٌّ رَْأَسُه ِف ثـَْوبِِه يـَْبِكي، فَأَْنَشَأ َرُجٌل َكاَن ِإَذا اَلَحى يُْدَعى ِإََل َغرْيِ 

. َأبِيِه فـََقاَل: ََي َنِبه اَّللِه َمْن َأيب فـََقاَل: َأبُوَك ُحذَ  اَفُة. ُثُه َأْنَشَأ ُعَمُر فـََقاَل: َرِضيَنا اِبَّللِه َرابًّ
َواِبإِلْساَلِم ِديًنا، َوِبَُحمهٍد َرُسواًل. نـَُعوُذ اِبَّللِه ِمْن ُسوِء اْلِفَتِ، َفقال: النِب صلى هللا عليه 

، ِإنهُه ُصو ِ  رْيِ َوالشهرِ  َكاْليَـْوِم َقطُّ َرْت يل اجْلَنهُة َوالنهاُر َحىته رََأيـْتـُُهَما وسلم: "َما رََأْيُت ِف اْلَْ
ُدوَن احْلَاِئِط" قال: َفَكاَن قـََتاَدُة يَْذُكُر َهَذا احْلَِديَث ِعْنَد َهِذِه اْْليَِة }ََي َأيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا 

 الَ َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم{

ثـََنا قـََتاَدُة َأنه َأَنًسا َوقَاَل َعبه  - 7090 ثـََنا َسِعيٌد َحده ثـََنا يَزِيُد ْبُن ُزرَْيٍع َحده اٌس النـهْرِسيُّ َحده
ثـَُهْم َأنه َنِبه اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم.. هِبََذا َوقَاَل "ُكلُّ رَُجٍل اَلفًّا رَْأَسُه ِف ثـَوْ  بِِه َحده

 ًذا اِبَّللِه ِمْن ُسوِء اْلِفَتِ، َأْو قَاَل: َأُعوُذ اِبَّللِه ِمْن َسْوَأى اْلِفَتِ"يـَْبِكي، َوقَاَل: َعائِ 
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ثـََنا َسِعيٌد َوُمْعَتِمٌر َعْن َأبِيِه َعْن قـََتاَدَة  - 7091 ثـََنا يَزِيُد ْبُن ُزرَْيٍع َحده وقَاَل يل َخِليَفُة َحده
ثـَُهْم َعْن النهِبِ  صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلهَم هِبََذا َوَقاَل: َعائًِذا اِبَّللِه ِمْن َشرِ  اْلِفَتِ""َأنه َأَنًسا َحده  .لهى اَّلله

 شرح املفردات : 

 أي أحلوا عليه يف السؤال "أحفوه"  -
 " أي بدأ الكالم. فأنشأ رجل"  -
 من املالحاة وهي املماراة واجملادلة.  كان إذا الحى""  -
 . " أي بينه وبني احلائط"دون احلائط  -

 ما يستفاد : 

قال ابن بطال: يف مشروعية ذلك الرد على من قال: اسألوا هللا الفتنة فإن فيها  -
 حصاد املنافقني، وزعم أنه ورد يف حديث وهو ال يثبت رفعه بل الصحيح خالفه. 

َنُة ِمْن ِقَبِل اْلَمْشرِ  - 16 ُ َعَلْيِه َوَسلهَم اْلِفتـْ  قِ ابب قـَْوِل النهِبِ  َصلهى اَّلله

ثـََنا ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف َعْن َمْعَمٍر َعْن الزُّْهِريِ  َعْن  - 7092 َثِِن َعْبُد اَّللِه ْبُن حُمَمهٍد َحده َحده
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم َأنهُه قَاَم ِإََل َجْنِب اْلِمْنَِبِ فـََقاَل اْلِفتْـ  َنا َنُة َها هُ َساَلٍِ َعْن "َأبِيِه َعْن النهِبِ  َصلهى اَّلله

َنُة َها ُهَنا ِمْن َحْيُث َيْطُلُع قـَْرُن الشهْيطَاِن َأْو قَاَل قـَْرُن الشهْمِس"  اْلِفتـْ

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن انفع "عن بن عمر رضي هللا عنهما أنه  - 7093
مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مستقبل املشرق يقول "أال إن الفتنة ها هنا من 

 يطلع قرن الشيطان" حيث

ثـََنا َأْزَهُر ْبُن َسْعٍد َعْن اْبِن َعْوٍن َعْن اَنِفٍع "َعْن  - 7094 ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اَّللِه َحده َحده
ِرْك لََنا ِف اْبِن ُعَمَر قَاَل ذََكَر النهِبُّ َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم اللهُهمه اَبِرْك لََنا ِف َشْأِمَنا اللهُهمه ابَ 
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 مَيَِنَنا قَاُلوا مَيَِنَنا قَاُلوا ََي َرُسوَل اَّللِه َوِف ََنِْداَن قَاَل اللهُهمه اَبِرْك لََنا ِف َشْأِمَنا اللهُهمه اَبِرْك لََنا ِف 
اْلِفَتُ َوهِبَا َيْطُلُع قـَْرُن ََي َرُسوَل اَّللِه َوِف ََنِْداَن َفَأظُنُُّه قَاَل ِف الثهالِثَِة ُهَناَك الزهاَلِزُل وَ 

 الشهْيطَاِن"

ثـََنا َخاِلٌد َعْن بـََياٍن َعْن َوبـََرَة ْبِن َعْبِد  - 7095 ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن َشاِهنَي اْلَواِسِطيُّ َحده َحده
َنا َعْبُد اَّللِه ْبُن ُعَمَر فـَرَ  ثـََنا َحِديثًا الرهمْحَِن َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َقاَل َخَرَج َعَليـْ َجْواَن َأْن ُُيَدِ 

َنِة وَ  ثـَْنا َعْن اْلِقَتاِل ِف اْلِفتـْ ُ َحَسًنا قَاَل فـََباَدَراَن ِإلَْيِه رَُجٌل فـََقاَل: ََي َأاَب َعْبِد الرهمْحَِن َحدِ  اَّلله
َنٌة{ فـََقاَل: َهْل َتْدِري َما اْلِفتْـ  َا َكاَن يـَُقوُل َو }قَاتُِلوُهْم َحىته اَل َتُكوَن ِفتـْ َنُة َثِكَلْتَك ُأمَُّك ِإَّنه

َنًة َولَْيَس َكِقتَ  اِلُكْم حُمَمهٌد َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم يـَُقاِتُل اْلُمْشرِِكنَي وََكاَن الدُُّخوُل ِف ِديِنِهْم ِفتـْ
 َعَلى اْلُمْلِك"

 شرح املفردات : 

 أي من جهته من قبل املشرق" -
يد ابلقرن قوة الشيطان وما يستعني به على اإلضالل، " حيتمل أن ير  قرن الشمس" -

 .وهذا أوجه
" أي حسن اللفظ يشتمل على ذكر الرتمجة والرخصة، أن ُيدثنا حديثا حسنا" -

 فشغله الرجل فصده عن إعادته حىت عدل إىل التحدث عن الفتنة. 
القتال " يريد أن حيتج ابآلية على مشروعية حدثنا عن القتال ِف الفتنة وهللا يقول" -

 يف الفتنة وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر
  " ظاهره الدعاء وقد يرد مورد الزجر كما هنا ثكلتك أمك" -
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 ما يستفاد : 

أول الفنت كان من قبل املشرق فكان ذلك سببا للفرقة بني املسلمني وذلك مما حيبه  -
 الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك اجلهة. 

طايب: جند من جهة املشرق ومن كان ابملدينة كان جنده ابدية العراق قال اخل -
ونواحيها وهي مشرق أهل املدينة، وأصل النجد ما ارتفع من األرض، وهو خالف 

 الغور فإنه ما اخنفض منها وهتامة كلها من الغور ومكة من هتامة انتهى 
وُهْم{ للكفار، فأمر حاصل جواب ابن عمر له أن الضمري يف قوله تعاىل :}َوقَاتِلُ  -

 .املؤمنني بقتال الكافرين حىت ال يبقى أحد يفنت عن دين اإلسالم ويرتد إىل الكفر
كان رأي ابن عمر ترك القتال يف الفتنة ولو ظهر أن إحدى الطائفتني حمقة  -

واألخرى مبطلة، وقيل الفتنة خمتصة مبا إذا وقع القتال بسبب التغالب يف طلب 
ت الباغية فال تسمى فتنة وجتب مقاتلتها حىت ترجع إىل امللك، وأما إذا علم

 الطاعة؛ وهذا قول اجلمهور.

َنِة الهيِت ََتُوُج َكَمْوِج اْلَبْحرِ  - 17  ابب اْلِفتـْ

َنَة َعْن َخَلِف ْبِن َحْوَشٍب َكانُوا َيْسَتِحبُّوَن َأْن يـََتَمثـهُلوا هِبَِذِه األَبـَْياِت ِعْنَد  َوقَاَل اْبُن ُعيَـيـْ
 ِفَتِ قَاَل اْمُرُؤ اْلَقْيِس:الْ 

 احْلَْرُب َأوهُل َما َتُكوُن فَِتيهًة ... َتْسَعى ِبزِيَنِتَها ِلُكلِ  َجُهولِ 

 َحىته ِإَذا اْشتَـَعَلْت َوَشبه ِضَراُمَها ... َولهْت َعُجوزًا َغرْيَ َذاِت َحِليلِ 

 ًة لِلشهمِ  َوالتـهْقِبيلِ َِشْطَاَء يـُْنَكُر َلْوَُّنَا َوتـََغريهَْت ...َ مْكُروهَ 
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ثـََنا َشِقيٌق - 7096 ثـََنا اأَلْعَمُش َحده ثـََنا َأيب َحده ثـََنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ِغَياٍث َحده َحده
َنا ََنُْن ُجُلوٌس ِعْنَد ُعَمَر ِإْذ قَاَل: َأيُُّكْم َُيَْفُظ قـَْوَل النهِبِ  َصلهى َفَة يـَُقوُل بـَيـْ ْعُت ُحَذيـْ ُ  "مسَِ اَّلله
َنُة الرهُجِل ِف َأْهِلِه َوَماِلِه َوَوَلِدِه َوَجارِِه ُتَكفِ ُرَها الصه  َنِة ؟ قَاَل: ِفتـْ اَلُة َعَلْيِه َوَسلهَم ِف اْلِفتـْ

يِت َوالصهَدَقُة َواأَلْمُر اِبْلَمْعُروِف َوالنـهْهُي َعْن اْلُمْنَكِر قَاَل: لَْيَس َعْن َهَذا َأْسأَُلَك َوَلِكْن اله 
نَـَها اَبابً  َنَك َوبـَيـْ َها ِبٌَْس ََي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي ِإنه بـَيـْ  ََتُوُج َكَمْوِج اْلَبْحِر قَاَل: لَْيَس َعَلْيَك ِمنـْ

ُمْغَلًقا قَاَل ُعَمُر: َأيُْكَسُر اْلَباُب َأْم يـُْفَتُح قَاَل: َبْل يُْكَسُر قَاَل ُعَمُر: ِإًذا اَل يـُْغَلَق َأَبًدا 
َلًة قـُلْ  ُت: َأَجْل قـُْلَنا حِلَُذيـَْفَة: َأَكاَن ُعَمُر يـَْعَلُم اْلَباَب قَاَل: نـََعْم َكَما يـَْعَلُم َأنه ُدوَن َغٍد لَيـْ

َنا َأْن َنْسأََلُه َمْن اْلَباُب فََأَمْراَن َمْسُروقًا َفسَ  ُتُه َحِديثًا لَْيَس اِبأَلَغالِيِط َفِهبـْ ثـْ َأَلُه َوَذِلَك َأين ِ َحده
 َقاَل: َمْن اْلَباُب قَاَل ُعَمُر"فَـ 

ثـََنا َسِعيُد ْبُن َأيب َمْرَُّيَ َأْخَِباََن حُمَمهُد ْبُن َجْعَفٍر َعْن َشرِيِك ْبِن َعْبِد اَّللِه َعْن  - 7097 َحده
ْيِه َوَسلهَم يـَْوًما َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيهِب َعْن َأيب ُموَسى اأَلْشَعِريِ  قَاَل: َخَرَج النهِبُّ َصلهى اَّللهُ َعلَ 

ِإََل َحاِئٍط ِمْن َحَواِئِط اْلَمِديَنِة حِلَاَجِتِه َوَخَرْجُت ِف ِإْثرِِه فـََلمها َدَخَل احْلَاِئَط َجَلْسُت َعَلى 
َفَذَهَب النهِبُّ َصلهى  اَبِبِه َوقـُْلُت: الَُكوَننه اْليَـْوَم بـَوهاَب النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َوََلْ َيَُْمْرين 

اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َوَقَضى َحاَجَتُه َوَجَلَس َعَلى ُقفِ  اْلِبْئِر َفَكَشَف َعْن َساقـَْيِه َوَداَلَُهَا ِف 
فـََوَقَف اْلِبْئِر َفَجاَء َأبُو َبْكٍر َيْسَتْأِذُن َعَلْيِه لَِيْدُخَل فـَُقْلُت َكَما َأْنَت َحىته َأْسَتْأِذَن َلَك 

ُقْلُت ََي َنِبه اَّللِه َأبُو َبْكٍر َيْسَتْأِذُن َعَلْيَك قَ  اَل َفِجْئُت ِإََل النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم فـَ
ْرُه اِبجْلَنهِة َفَدَخَل َفَجاَء َعْن ميَِنِي النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َفكَ  َشَف َعْن اْئَذْن َلُه َوَبشِ 

َساقـَْيِه َوَداَلَُهَا ِف اْلِبْئِر َفَجاَء ُعَمُر فـَُقْلُت َكَما َأْنَت َحىته َأْسَتْأِذَن َلَك َفقال النِب صلى 
ْرُه اِبجْلَنهِة َفَجاَء َعْن َيَساِر النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم  هللا عليه وسلم: "اْئَذْن َلُه َوَبشِ 

ْن َساقـَْيِه َفَداَلَُهَا ِف اْلِبْئِر فَاْمَتاَل اْلُقفُّ فـََلْم َيُكْن ِفيِه ََمِْلٌس ُثُه َجاَء ُعْثَماُن َفَكَشَف عَ 
ْرُه  فـَُقْلُت َكَما َأْنَت َحىته َأْسَتْأِذَن َلَك َفقال النِب صلى هللا عليه وسلم: "اْئَذْن َلُه َوَبشِ 
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َفَدَخَل فـََلْم َيَِْد َمَعُهْم ََمِْلًسا فـََتَحوهَل َحىته َجاَء ُمَقابَِلُهْم َعَلى َشَفِة اِبجْلَنهِة َمَعَها َباَلٌء ُيِصيُبُه 
 قَاَل اْلِبْئِر َفَكَشَف َعْن َساقـَْيِه ُثُه َداَلَُهَا ِف اْلِبْئِر َفَجَعْلُت َأَتَََّنه َأًخا يل َوَأْدُعو اَّللهَ َأْن َيَِْتَ 

 ْلُت َذِلَك قـُُبوَرُهْم اْجَتَمَعْت َها ُهَنا َوانـَْفَرَد ُعْثَماُن"اْبُن اْلُمَسيهِب فـََتَأوه 

ْعُت َأاَب  - 7098 َثِِن ِبْشُر ْبُن َخاِلٍد َأْخَِباََن حُمَمهُد ْبُن َجْعَفٍر َعْن ُشْعَبَة َعْن ُسَلْيَماَن مسَِ َحده
لهْمُتُه َما ُدوَن َأْن َأفْـَتَح اَباًب َأُكوُن َأوهَل َمْن َواِئٍل قَاَل ِقيَل أِلَُساَمَة َأاَل ُتَكلِ ُم َهَذا قَاَل َقْد كَ 

ْعُت يـَْفَتُحُه َوَما َأاَن اِبلهِذي َأُقوُل ِلَرُجٍل بـَْعَد أَ  ْن َيُكوَن َأِمريًا َعَلى رَُجَلنْيِ َأْنَت َخرْيٌ بـَْعَد َما مسَِ
ِمْن َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم يـَُقوُل َُيَاُء ِبَرُجٍل فـَُيْطَرُح ِف النهاِر فـََيْطَحُن ِفيَها 

يَـُقوُلوَن َأْي ُفاَلُن َأَلْسَت ُكْنَت َتَُْمُر َكَطْحِن احلَِْماِر ِبَرَحاُه فـَُيِطيُف بِِه َأْهُل النهاِر فَـ 
َهى َعْن اْلُمْنَكِر فـَيَـُقوُل ِإين ِ ُكْنُت آُمُر اِبْلَمْعُروِف َواَل َأفْـَعُلُه َوَأَّْنَى َعْن  اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

 اْلُمْنَكِر َوَأفْـَعُلُه"

 شرح املفردات : 

 أي عند نزوهلا.  " عند الفت" -

احملفوظ أن األبيات لعمرو ابن معد يكرب كما جزم به أبو العباس املربد  "امرؤ القيس"  -
  . يف الكامل

احلرب يف حال ما هي فتية أي يف وقت : أي  ،  " أي شابة"احلرب أول ما تكون فتية -
 هبا حىت يدخل فيها فتهلكه.  وقوعها يفر من مل جير

 والبزة اللباس اجليد.  ؛كذا فيه من الزينة، ورواه سيبويه ببزهتا   "بزينتها"  -
 كناية عن هيجاهنا   "إذا اشتعلت"  -
 أي اشتعاهلا. : وضرامها ، " إذا اتقدت  "وشب ضرامها  -
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 .واملعىن أهنا صارت ال يرغب أحد يف تزوجيها  "ذات حليل"  -
 اختالط الشعر األبيض ابلشعر األسود. :هو وصف العجوز، والشمط "ِشطاء"  -
 ا بقبح. " أي يبدل حسنه "ينكر لوَّنا  -
" يصف فاها ابلبخر مبالغة يف التنفري منها، واملراد  "مكروهة للشم والتقبيل  -

ابلتمثل هبذه األبيات استحضار ما شاهدوه ومسعوه من حال الفتنة، فإهنم يتذكرون 
 إبنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيها حىت ال يغرتوا بظاهر أمرها أوال. 

 .لمه علما ضروراي مثل هذا "" أي عكما يعلم أن دون غد ليلة"  -
 . " مكان يبىن حول البئر للجلوس، والقف أيضا الشيء اليابس " قف البئر -
جزم الكرماين أبن املراد أن يكلمه فيما أنكره الناس  " : ِقيَل أِلَُساَمَة َأاَل ُتَكلِ ُم َهَذا -

 . على عثمان من تولية أقاربه وغري ذلك مما اشتهر
" أي كلمته فيما أشرمت إليه، لكن على سبيل املصلحة اباب كلمته ما دون أن أفتح  -

 واألدب يف السر بغري أن يكون يف كالمي ما يثري فتنة أو حنوها. 
 ." أي جيتمعون حوله"فيطيف به أهل النار -

 ما يستفاد : 

قال ابن بطال: إمنا عدل حذيفة حني سأله عمر عن اإلخبار ابلفتنة الكربى إىل  -
 . اصة لئال يغم ويشتغل ابلهاإلخبار ابلفتنة اخل

مل يقل له أنت الباب وهو يعلم أنه الباب فعرض له مبا فهمه ومل يصرح وذلك من  -
 حسن أدبه. 

قول عمر " إذا كسر مل يغلق " أخذه من جهة أن الكسر ال يكون إال غلبة والغلبة  -
 ال تقع إال يف الفتنة
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اهلرج ال يزال إىل يوم القيامة  علم من اخلرب النبوي أن أبس األمة بينهم واقع، وأن  -
كما وقع يف حديث شداد رفعه: "إذا وضع السيف يف أميت مل يرفع عنها إىل يوم 

 القيامة". قلت: أخرجه الطربي وصححه ابن حبان. 
 قوله: "فأمران مسروقا" احتج به من قال إن األمر ال يشرتط فيه العلو وال االستعالء.  -
ة إىل أن قوله يف حق عثمان " بالء يصيبه " هو ما اإلشار  :املراد من خترَيه هنا  -

وقع له من القتل الذي نشأت عنه الفنت الواقعة بني الصحابة يف اجلمل مث يف صفني 
 وما بعد ذلك. 

قال عياض: مراد أسامة أنه ال يفتح ابب اجملاهرة ابلنكري على اإلمام ملا خيشى من  -
 ر ابلقبول. عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجد

"ال أقول ألحد يكون على أمريا إنه خري الناس " فيه ذم مداهنة األمراء يف احلق   -
وإظهار ما يبطن خالفه كاملتملق ابلباطل، فأشار أسامة إىل املداراة احملمودة 

ال يكون فيها قدح يف الدين، واملداهنة  أن وضابط املداراةواملداهنة املذمومة، 
 ا تزيني القبيح وتصويب الباطل وحنو ذلك. املذمومة أن يكون فيه

قال غريه: جيب األمر ابملعروف ملن قدر عليه ومل خيف على نفسه منه ضررا ولو   -
كان اآلمر متلبسا ابملعصية، ألنه يف اجلملة يؤجر على األمر ابملعروف وال سيما إن  

 كان مطاعا، وأما إمثه اخلاص به فقد يغفره هللا له وقد يؤاخذه به، 
تعظيم األمراء واألدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا :  احلديث ويف -

 وأيخذوا حذرهم بلطف وحسن أتدية حبيث يبلغ املقصود من غري أذية للغري.
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 ابب - 18

ثـََنا َعْوٌف َعْن احلََْسِن َعْن َأيب َبْكَرَة قَاَل لَ  - 7099 َثِم َحده ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن اهْلَيـْ َقْد َحده
ا بـََلَغ النهِبه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َأنه فَاِرًسا َمله  َم اجْلََمِل َلمه َنَة نـََفَعِِن اَّللهُ ِبَكِلَمٍة َأَيه ُكوا ابـْ

 ِكْسَرى قَاَل َلْن يـُْفِلَح قـَْوٌم َولهْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأًة"

ثـََنا َعْبُد اَّللِه ْبُن حُمَمه  - 7100 ثـََنا َحده ثـََنا َأبُو َبْكِر ْبُن َعيهاٍش َحده ثـََنا َُيََْي ْبُن آَدَم َحده ٍد َحده
ثـََنا َأبُو َمْرَُّيَ َعْبُد اَّللِه ْبُن زََِيٍد اأَلَسِديُّ قَاَل َلمها َساَر طَْلَحُة َوالزَُّبرْيُ َوعَ  اِئَشُة َأبُو َحِصنٍي َحده

َنا اْلُكوَفَة َفَصِعَدا اْلِمْنَِبَ ِإََل اْلَبْصَرِة بـََعَث َعِليٌّ َعمها َر ْبَن ََيِسٍر َوَحَسَن ْبَن َعِليٍ  فـََقِدَما َعَليـْ
ِه َفَكاَن احلََْسُن ْبُن َعِليٍ  فـَْوَق اْلِمْنَِبِ ِف َأْعاَلُه َوقَاَم َعمهاٌر َأْسَفَل ِمْن احلََْسِن فَاْجَتَمْعَنا ِإلَيْ 

ُ َفَسِمْعُت َعمهارًا يـَُقوُل ِإنه عَ  َا َلَزْوَجُة نَِبيِ ُكْم َصلهى اَّلله اِئَشَة َقْد َساَرْت ِإََل اْلَبْصَرِة َو َواَّللِه ِإَّنه
ُه ُتِطيعُ  نـَْيا َواْْلِخَرِة َوَلِكنه اَّللهَ تـََباَرَك َوتـََعاََل ابـَْتالَُكْم لِيَـْعَلَم ِإَيه وَن َأْم ِهَي" َعَلْيِه َوَسلهَم ِف الدُّ

 ؟

ثَـ  - 7101 ثـََنا اْبُن َأيب َغِنيهَة َعْن احلََْكِم َعْن َأيب َواِئٍل قَاَم َعمهاٌر َعَلى َحده َنا َأبُو نـَُعْيٍم َحده
َا َزْوَجُة نَِبيِ ُكْم َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوسَ  لهَم ِف ِمْنَِبِ اْلُكوَفِة َفذََكَر َعاِئَشَة َوذََكَر َمِسريََها َوقَاَل ِإَّنه

نـَْيا وَ  ُتِليُتْم"الدُّ  اْْلِخَرِة َوَلِكنـهَها ِمها ابـْ

ْعُت  - 7104، 7103، 7102 ثـََنا ُشْعَبُة َأْخَِبَين َعْمٌرو مسَِ ثـََنا بََدُل ْبُن اْلُمَحِبهِ َحده َحده
ْهِل اْلُكوَفِة َأاَب َواِئٍل يـَُقوُل "َدَخَل َأبُو ُموَسى َوَأبُو َمْسُعوٍد َعَلى َعمهاٍر َحْيُث بـََعَثُه َعِليٌّ ِإََل أَ 

َما رََأيـَْناَك َأتـَْيَت َأْمًرا َأْكَرَه ِعْنَداَن ِمْن ِإْسَراِعَك ِف َهَذا اأَلْمِر ُمْنُذ  َيْستَـْنِفُرُهْم فـََقااَل:
َعْن  َأْسَلْمَت فـََقاَل َعمهاٌر: َما رََأْيُت ِمْنُكَما ُمْنُذ َأْسَلْمُتَما َأْمًرا َأْكَرَه ِعْنِدي ِمْن ِإْبطَاِئُكَما

 – 7103[]احلديث 7106طرفه يف:  – 7102]احلديث  َهَذا اأَلْمِر وََكَساَُهَا ُحلهًة ُحلهًة ُثُه رَاُحوا ِإََل اْلَمْسِجِد"

 [7107طرفه يف:  – 7104[]احلديث 7105طرفه يف: 
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ثـََنا َعْبَداُن َعْن َأيب مَحَْزَة َعْن اأَلْعَمِش َعْن َشقِ  - 7107، 7106، 7105 يِق ْبِن َحده
َسَلَمَة ُكْنُت َجاِلًسا َمَع َأيب َمْسُعوٍد َوَأيب ُموَسى َوَعمهاٍر فـََقاَل َأبُو َمْسُعوٍد َما ِمْن َأْصَحاِبَك 

ُ َعلَ  ًئا ُمْنُذ َصِحْبَت النهِبه َصلهى اَّلله  ْيهِ َأَحٌد ِإاله َلْو ِشْئُت َلُقْلُت ِفيِه َغرْيََك َوَما رََأْيُت ِمْنَك َشيـْ
َوَسلهَم َأْعَيَب ِعْنِدي ِمْن اْسِتْسَراِعَك ِف َهَذا اأَلْمِر قَاَل َعمهاٌر: ََي َأاَب َمْسُعوٍد َوَما رََأْيُت 
ُتَما النهِبه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َأْعَيَب ِعْنِدي  ًئا ُمْنُذ َصِحبـْ ِمْنَك َواَل ِمْن َصاِحِبَك َهَذا َشيـْ

ََي ُغاَلُم َهاِت ُحلهَتنْيِ،  -وََكاَن ُموِسًرا  -َما ِف َهَذا اأَلْمِر فـََقاَل َأبُو َمْسُعوٍد ِمْن ِإْبطَاِئكُ 
 فََأْعَطى ِإْحَداَُهَا َأاَب ُموَسى َواأُلْخَرى َعمهارًا َوقَاَل: ُروَحا ِفيِه ِإََل اجْلُُمَعِة"

 شرح املفردات : 

بن أبرويز بن هرمز، واسم ابنته " كسرى املذكور هو شريويه ملكوا ابنة كسرى" -
 املذكورة بوران. 

 . " أفعل تفضيل من العيب "أعيب -
 . وهو عقبة بن عمرو األنصاري وكان يومئذ يلي لعلي ابلكوفة:  أبو مسعود -

 ما يستفاد : 

وقوله: "ولوا أمرهم امرأة " نقل ابن بطال عن املهلب أن ظاهر حديث أيب بكرة  -
فعلت. وليس كذلك ألن املعروف من مذهب أيب يوهم توهني رأى عائشة فيما 

بكرة أنه كان على رأي عائشة يف طلب اإلصالح بني الناس، ومل يكن قصدهم 
 .القتال

قال ابن التني: احتج حبديث أيب بكرة من قال ال جيوز أن توىل املرأة القضاء وهو  -
ادهتا قول اجلمهور، وخالف ابن جرير الطربي فقال جيوز أن تقضي فيما تقبل شه

 فيه، وأطلق بعض املالكية اجلواز. 
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قال ابن هبرية: يف هذا احلديث أن عمارا كان صادق اللهجة وكان ال تستخفه  -
اخلصومة إىل أن ينتقص خصمه، فإنه شهد لعائشة ابلفضل التام مع ما بينهما من 

 احلرب انتهى. 
الم وفضال، فيه جواز ارتفاع ذي األمر فوق من هو أسن منه وأعظم سابقة يف اإلس -

ألن احلسن ولد أمري املؤمنني فكان حينئذ هو األمري على من أرسلهم علي وعمار 
من مجلتهم، فصعد احلسن أعلى املنرب فكان فوق عمار وإن كان يف عمار من 
الفضل ما يقتضي رجحانه فضال عن مساواته. وحيتمل أن يكون عمار فعل ذلك 

صلى هللا عليه وسلم وفعله احلسن تواضعا مع احلسن وإكراما له من أجل جده 
 مطاوعة له ال تكربا عليه. 

قال ابن بطال: فيما دار بينهم داللة على أن كال من الطائفتني كان جمتهدا ويرى  -
أن الصواب معه قال: وكان أبو مسعود موسرا جوادا، وكان اجتماعهم عند أيب 

ه كان يف ثياب السفر مسعود يف يوم اجلمعة فكسا عمارا حلة ليشهد هبا اجلمعة ألن
وهيئة احلرب، فكره أن يشهد اجلمعة يف تلك الثياب وكره أن يكسوه حبضرة أيب 

 موسى وال يكسو أاب موسى فكسا أاب موسى أيضا. 
قوله: "أعيب " جعل كل منهم اإلبطاء واإلسراع عيبا ابلنسبة ملا يعتقده، فعمار ملا  -

اتلوا اليت تبغي" واآلخران ملا ظهر هلما يف اإلبطاء من خمالفة اإلمام وترك امتثال "فق
من ترك مباشرة القتال يف الفتنة، وكان أبو مسعود على رأي أيب موسى يف الكف 
عن القتال متسكا ابألحاديث الواردة يف ذلك وما يف محل السالح على املسلم من 

اىل الوعيد، وكان عمار على رأي علي يف قتال الباغني والناكثني والتمسك بقوله تع
:}فَ َقاتُِلوا الَّيِت تَ ْبِغي{ ومحل الوعيد الوارد يف القتال على من كان متعداي على 

 صاحبه.
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ُ بَِقْوٍم َعَذاابً  - 19  ابب ِإَذا َأنـَْزَل اَّلله

ثـََنا َعْبُد اَّللِه ْبُن ُعْثَماَن َأْخَِباََن َعْبُد اَّللِه َأْخَِباََن يُوُنُس َعْن الزُّْهِريِ   - 7108 َأْخَِبَين َحده
ُهَما يـَُقوُل قال رسول هللا صلى  ُ َعنـْ َع اْبَن ُعَمَر َرِضَي اَّلله مَحَْزُة ْبُن َعْبِد اَّللِه ْبِن ُعَمَر "َأنهُه مسَِ
هللا عليه وسلم: "ِإَذا َأنـَْزَل اَّللهُ بَِقْوٍم َعَذااًب َأَصاَب اْلَعَذاُب َمْن َكاَن ِفيِهْم ُثُه بُِعثُوا َعَلى 

 اهلِِْم"َأْعمَ 

 شرح املفردات : 

 " واملراد من كان فيهم ممن ليس هو على رأيهم. " من كان فيهم  -
أي بعث كل واحد منهم على حسب عمله إن كان  "ُث بعثوا على أعماهلم"  -

صاحلا فعقباه صاحلة وإال فسيئة، فيكون ذلك العذاب طهرة للصاحلني ونقمة على 
 الفاسقني. 

 ما يستفاد : 

االشرتاك يف املوت االشرتاك يف الثواب أو العقاب بل جيازي كل أحد ال يلزم من   -
 بعمله على حسب نيته. 

مشروعية اهلرب من الكفار ومن الظلمة ألن اإلقامة معهم من إلقاء النفس إىل  -
التهلكة، هذا إذا مل يعنهم ومل يرض أبفعاهلم فإن أعان أو رضي فهو منهم، ويؤيده 

إلسراع يف اخلروج من داير مثود. وأما بعثهم على أمره صلى هللا عليه وسلم اب
أعماهلم فحكم عدل ألن أعماهلم الصاحلة إمنا جيازون هبا يف اآلخرة، وأما يف الدنيا 
فمهما أصاهبم من بالء كان تكفريا ملا قدموه من عمل سيئ، فكان العذاب املرسل 

هم فكان ذلك جزاء يف الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ومل ينكر علي
 هلم على مداهنتهم، مث يوم القيامة يبعث كل منهم فيجازى بعمله. 
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يف احلديث حتذير وختويف عظيم ملن سكت عن النهي، فكيف مبن داهن، فكيف  -
 مبن رضي، فكيف مبن عاون؟ نسأل هللا السالمة. 

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِلْلَحسَ  - 20  ِن ْبِن َعِليٍ  ِإنه اْبِِن َهَذا َلَسيِ دٌ ابب قـَْوِل النهِبِ  َصلهى اَّلله

َ َأْن ُيْصِلَح بِِه َبنْيَ ِفئَـَتنْيِ ِمْن اْلُمْسِلِمنيَ   َوَلَعله اَّلله

ثـََنا ِإْسَرائِيُل َأبُو ُموَسى َوَلِقيُتُه  - 7109 ثـََنا ُسْفَياُن َحده ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اَّللِه َحده َحده
 ِإََل اْبِن ُشِْبَُمَة فـََقاَل َأْدِخْلِِن َعَلى ِعيَسى فََأِعظَُه َفَكَأنه اْبَن ُشِْبَُمَة َخاَف اِبْلُكوَفِة َوَجاءَ 

ُهَما ِإََل  ثـََنا احلََْسُن قَاَل "َلمها َساَر احلََْسُن ْبُن َعِليٍ  َرِضَي اَّللهُ َعنـْ  َعَلْيِه فـََلْم يـَْفَعْل قَاَل َحده
اَل َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص ِلُمَعاِويََة َأَرى َكِتيَبًة اَل تـَُويلِ  َحىته تُْدِبَر ُأْخَراَها َقاَل ُمَعاِويََة اِبْلَكَتاِئِب قَ 

َرَة: ُمَعاِويَُة َمْن ِلَذرَاِريِ  اْلُمْسِلِمنَي فـََقاَل َأاَن فـََقاَل َعْبُد اَّللِه ْبُن َعاِمٍر َوَعْبُد الرهمْحَِن ْبُن مسَُ 
ُ نـَْلَقاُه فـَنَـُقوُل لَ  َنا النهِبُّ َصلهى اَّلله ْعُت َأاَب َبْكَرَة قَاَل: بـَيـْ ُه: الصُّْلَح قَاَل احلََْسُن: َوَلَقْد مسَِ

َعَلْيِه َوَسلهَم ََيُْطُب َجاَء احلََْسُن، َفقال النِب صلى هللا عليه وسلم: اْبِِن َهَذا َسيِ ٌد، َوَلَعله 
َ َأْن ُيْصِلَح ِبِه َبنْيَ ِفئَـَتنْيِ    ِمْن اْلُمْسِلِمنَي"اَّلله

 شرح املفردات : 

  ." قائل ذلك هو سفيان بن عيينة ولقيته ابلكوفة"  -
 .هو عبد هللا قاضي الكوفة يف خالفة أيب جعفر املنصور  وجاء إَل ابن شِبمة""  -
" عيسى هو ابن موسى بن حممد بن علي بن عبد هللا " أدخلِن على عيسى فأعظه -

 كان أمريا على الكوفة إذ ذاك. بن عباس ابن أخي املنصور و 
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" أي على إسرائيل "فلم يفعل" أي فلم يدخله على ابن شِبمة خاف عليه فكأنه " -
عيسى بن موسى، ولعل سبب خوفه عليه أنه كان صادعا ابحلق فخشي أنه ال 

  .يتلطف بعيسى فيبطش به ملا عنده من غرة الشباب وغرة امللك
  .قائل " حدثنا " هو إسرائيل املذكور" يعين البصري والحدثنا احلسن قال" -
 ." والكتائب مجع كتيبة بوزن عظيمة وهي طائفة من اجليش ابلكتائب"  -
 ." أي ال يرى هلا طرف لكثرهتا كما ال يرى من قابل اجلبل طرفه أمثال اجلبال" -
 " أي ال تدبر. " أرى كتيبة ال توَل -
 ألرى كتائب ال توىل حىت يف رواية " إين و" أي اليت تقابلها، حىت تدبر أخراها" -

  . تقتل أقراهنا " وهي أبني
 . " أي من يكفلهم إذا قتل آابؤهممن لذراري املسلمني"  -
ظاهره يوهم أن اجمليب بذلك هو عمرو بن العاص، ومل أر يف طرق  فقال: أان ""  -

" بتشديد  اخلرب ما يدل على ذلك، فإن كانت حمفوظة فلعلها كانت " فقال أنَّ 
 .فتوحة قاهلا عمرو على سبيل االستبعادالنون امل

 ما يستفاد : 

قال ابن بطال: دل ذلك من صنيع ابن شربمة على أن من خاف على نفسه سقط  -
 .عنه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

  . علم من أعالم النبوة -
منقبة للحسن بن علي فإنه ترك امللك ال لقلة وال لذلة وال لعلة بل لرغبته فيما عند  -

 هللا ملا رآه من حقن دماء املسلمني، فراعى أمر الدين ومصلحة األمة. 
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فيها رد على اخلوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة  -
النيب صلى هللا عليه وسلم للطائفتني أبهنم من املسلمني، ومن مث كان سفيان ابن 

 " .سلمني " يعجبنا جدا عيينة يقول عقب هذا احلديث: قوله: "من امل
  . فيه فضيلة اإلصالح بني الناس وال سيما يف حقن دماء املسلمني -
رأفة معاوية ابلرعية، وشفقته على املسلمني، وقوة نظره يف تدبري امللك،ونظره يف  -

 العواقب. 
فيه والية املفضول اخلالفة مع وجود األفضل ألن احلسن ومعاوية وىل كل منهما  -

 ن أيب وقاص وسعيد بن زيد يف احلياة ومها بدراين قاله ابن التني. اخلالفة وسعد ب
فيه جواز خلع اخلليفة نفسه إذا رأى يف ذلك صالحا للمسلمني والنزول عن  -

الوظائف الدينية والدنيوية ابملال، وجواز أخذ املال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء 
ون املبذول من مال الباذل. فإن  شرائطه أبن يكون املنزول له أوىل من النازل وأن يك

كان يف والية عامة وكان املبذول من بيت املال اشرتط أن تكون املصلحة يف ذلك 
عامة، أشار إىل ذلك ابن بطال قال: يشرتط أن يكون لكل من الباذل واملبذول له 

 سبب يف الوالية يستند إليه، وعقد من األمور يعول عليه. 
فضل بل هو الرئيس على القوم واجلمع سادة، وهو فيه أن السيادة ال ختتص ابأل -

مشتق من السؤدد وقيل من السواد لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس أي 
 األشخاص الكثرية 

احلديث دال على أن السيادة إمنا يستحقها من ينتفع به الناس، : قال املهلب  -
 لكونه علق السيادة ابإلصالح. 

البنت، وقد انعقد اإلمجاع على أن امرأة اجلد والد األم  فيه إطالق االبن علي ابن -
 حمرمة على ابن بنته، وأن امرأة ابن البنت حمرمة على جده، وإن اختلفوا يف التوارث. 
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استدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي وإن كان علي  -
بن عمر وحممد بن أحق ابخلالفة وأقرب إىل احلق، وهو قول سعد بن أيب وقاص وا

مسلمة وسائر من اعتزل تلك احلروب. وذهب مجهور أهل السنة إىل تصويب من 
قاتل مع علي المتثال قوله تعاىل :}وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا{ اآلية ففيها 
األمر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة، وهؤالء مع هذا 

 . أنه ال يذم واحد من هؤالء بل يقولون اجتهدوا فأخطؤوا التصويب متفقون على

ثـََنا ُسْفَياُن قَاَل َقاَل َعْمٌرو َأْخَِبَين حُمَمهُد ْبُن َعِليٍ   - 7110 ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اَّللِه َحده َحده
َلَة قَاَل َأْرَسَلِِن ُأَساَمُة ِإََل َعِليٍ  َأنه َحْرَمَلَة َمْوََل ُأَساَمَة َأْخَِبَُه قَاَل َعْمٌرو َقْد رََأْيُت َحْرمَ 

َما َخلهَف َصاِحَبَك فـَُقْل َلُه يـَُقوُل َلَك َلْو ُكْنَت ِف ِشْدِق  َوقَاَل ِإنهُه َسَيْسأَُلَك اْْلَن فـَيَـُقوُل:
ًئا َفَذَهْبُت ِإََل اأَلَسِد اَلْحبَـْبُت َأْن َأُكوَن َمَعَك ِفيِه َوَلِكنه َهَذا َأْمٌر َلَْ َأرَُه فـََلْم يـُعْ  ِطِِن َشيـْ

 . َحَسٍن َوُحَسنْيٍ َواْبِن َجْعَفٍر َفَأْوقـَُروا يل رَاِحَليِت 

 شرح املفردات :

مل يذكر مضمون الرسالة ولكن دل مضمون قوله: "فلم :  قَاَل َأْرَسَلِِن ُأَساَمُة ِإََل َعِلي ٍ  -
 . اليعطين شيئا " على أنه كان أرسله يسأل عليا شيئا من امل

" هذا هيأه أسامة اعتذارا عن ما خلف صاحبك إخل: وقال إنه سيسألك اْلن فيقول" -
ختلفه عن علي لعلمه أن عليا كان ينكر على من ختلف عنه وال سيما مثل أسامة الذي هو 

 .من أهل البيت

وهو كناية عن املوافقة حىت يف ... " أي جانب فمه من داخلق األسددْ لو كنت ِف شِ "  -
يفرتسه األسد حبيث جيعله يف شدقه يف عداد من هلك، ومع ذلك  ة املوت، ألن الذيحال

 فقال: لو وصلت إىل هذا املقام ألحببت أن أكون معك فيه مواسيا لك بنفسي. 
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ال يرى قتال املسلم قال والسبب يف ذلك أنه ملا :قال ابن بطال :  َوَلِكنه َهَذا َأْمٌر َلَْ َأرَهُ  -
والمه النيب صلى هللا عليه وسلم بسبب ذلك آىل على نفسه أن ال يقاتل ..قتل ذلك الرجل 

 .  مسلما

 . أي محلوا يل على راحليت ما أطاقت محله فأوقروا يل راحليت""   -

 .هو عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب :  وابن جعفر -

ًئا ُثُه َخَرَج فـََقاَل ِبِالَ  - 21  ِفهِ ابب ِإَذا قَاَل ِعْنَد قـَْوٍم َشيـْ

ثـََنا مَحهاُد ْبُن زَْيٍد َعْن َأيُّوَب َعْن اَنِفٍع قَاَل "َلمها  - 7111 ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده َحده
ْعُت النهِبه   َخَلَع َأْهُل اْلَمِديَنِة يَزِيَد ْبَن ُمَعاِويََة ََجََع اْبُن ُعَمَر َحَشَمُه َوَوَلَدُه فـََقاَل ِإين ِ مسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم يـَُقوُل يـُْنَصُب ِلُكلِ  َغاِدٍر ِلَواٌء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوِإانه َقْد اَبيـَْعَنا َهَذا الرهجُ َصلهى  َل اَّلله
ِلِه ُثُه و َعَلى بـَْيِع اَّللِه َوَرُسوِلِه َوِإين ِ اَل َأْعَلُم َغْدرًا َأْعَظَم ِمْن َأْن يـَُباَيَع رَُجٌل َعَلى بـَْيِع اَّللِه َوَرسُ 
ْيَصَل يـُْنَصُب َلُه اْلِقَتاُل َوِإين ِ اَل َأْعَلُم َأَحًدا ِمْنُكْم َخَلَعُه َواَل اَبَيَع ِف َهَذا اأَلْمِر ِإاله َكاَنْت اْلفَ 

َنُه"  بـَْيِِن َوبـَيـْ

 شرح املفردات : 

 ابن التني: احلشمة العصبة واملراد هنا خدمه ومن يغضب له.  شمه" قال"حَ   -
" أي عالمة غدرته؛ واملراد بذلك شهرته وأن يفتضح بذلك  لِ  َغاِدٍر ِلَواءٌ ِلكُ  "  -

على رءوس األشهاد، وفيه تعظيم الغدر سواء كان من قبل اآلمر أو املأمور وهذا 
 .القدر هو املرفوع من هذه القصة 

 أي على شرط ما أمر هللا ورسوله به من بيعة اإلمام، على بيع هللا ورسوله""  -
 " أي القاطعة انت الفيصل بيِن وبينه"إال ك  -
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 وما يستفاد : 

جار يف  وجوب طاعة اإلمام الذي انعقدت له البيعة واملنع من اخلروج عليه ولو -
 . حكمه وأنه ال ينخلع ابلفسق

َهاِل قَاَل "لَ  7112 ثـََنا َأبُو ِشَهاٍب َعْن َعْوٍف َعْن َأيب اْلِمنـْ ثـََنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس َحده مها َحده
ْقُت َمَع َكاَن اْبُن زََِيٍد َوَمْرَواُن اِبلشهْأِم َوَوَثَب اْبُن الزَُّبرْيِ ِبَكهَة َوَوَثَب اْلُقرهاُء اِبْلَبْصَرِة فَاْنطَلَ 

َلُه ِمْن َقَصٍب َحىته َدَخْلَنا َعَلْيِه ِف َدارِِه َوُهَو َجاِلٌس ِف ِظلِ  ُعلِ يهٍة  َأيب ِإََل َأيب بـَْرزََة اأَلْسَلِمي ِ 
اُس َفَجَلْسَنا ِإلَْيِه فَأَْنَشَأ َأيب َيْسَتْطِعُمُه احْلَِديَث فـََقاَل ََي َأاَب بـَْرزََة َأاَل تـََرى َما َوَقَع ِفيِه النه 

ْعُتُه َتَكلهَم ِبِه ِإين ِ اْحَتَسْبُت ِعْنَد اَّللِه َأين ِ َأْصَبْحُت َساِخطًا َعَلى  َأْحَياِء قـَُرْيٍش فََأوهُل َشْيٍء مسَِ
لهِة َواْلِقلهِة َوالضهالََلِة َوِإنه  ُتْم َعَلى احْلَاِل الهِذي َعِلْمُتْم ِمْن الذِ   اَّللهَ ِإنهُكْم ََي َمْعَشَر اْلَعَرِب ُكنـْ

ٍد َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َحىته بـََلَغ ِبُكْم َما تَـ  نـَْيا الهيِت َأنـَْقذَُكْم اِبإِلْساَلِم َوِبَُحمه َرْوَن َوَهِذِه الدُّ
نـَْيا َوِإنه َهُؤاَلِء اله  َنُكْم ِإنه َذاَك الهِذي اِبلشهْأِم َواَّللِه ِإْن يـَُقاِتُل ِإاله َعَلى الدُّ ِذيَن َبنْيَ َأْفَسَدْت بـَيـْ

نـَْيا َوِإْن َذاَك اله  َة َواَّللِه ِإْن يـَُقاِتُل ِإاله َعَلى َأْظُهرُِكْم َواَّللِه ِإْن يـَُقاتُِلوَن ِإاله َعَلى الدُّ ِذي ِبَكه
نـَْيا"  [7271طرفه ِف:  – 7112]احلديث   الدُّ

 شرح املفردات : 

 .هي الغرفة ومجعها عاليل : "العلية "  -.        " يريد اخلوارجووثب القراء ابلبصرة"

 أي يستفتح احلديث ويطلب منه التحديث.  "يستطعمه احلديث"  -
ومعناه أنه يطلب بسخطه على الطوائف املذكورين من  تسبت عند هللا""إين اح  -

 هللا األجر على ذلك ألن احلب يف هللا والبغض يف هللا من اإلميان. 
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 ما يستفاد : 

يرى االنعزال يف الفتنة وترك الدخول يف كل شيء من قتال  _ أي أبو برزة _ كان -
  املسلمني وال سيما إذا كان ذلك يف طلب امللك.

 فيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفنت وبذل العامل النصيحة ملن يستشريه،  -
فيه االكتفاء يف إنكار املنكر ابلقول ولو يف غيبة من ينكر عليه ليتعظ من يسمعه  -

 الوقوع فيه.  فيحذر من

ثـََنا ُشْعَبُة َعْن َواِصٍل األَ  - 7113 ثـََنا آَدُم ْبُن َأيب ِإََيٍس َحده ْحَدِب َعْن َأيب َواِئٍل "َعْن َحده
ُهْم َعَلى َعْهِد النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَليْ  ِه ُحَذيـَْفَة ْبِن اْلَيَماِن قَاَل ِإنه اْلُمَناِفِقنَي اْليَـْوَم َشرٌّ ِمنـْ

 َوَسلهَم َكانُوا يـَْوَمِئٍذ ُيِسرُّوَن َواْليَـْوَم ََيَْهُروَن"

ثـََنا َخاَلٌد َحده  - 7114 ثـََنا ِمْسَعٌر َعْن َحِبيِب ْبِن َأيب ًَثِبٍت َعْن َأيب الشهْعثَاِء َعْن َحده
َا َكاَن النِ َفاُق َعَلى َعْهِد النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم فََأمها اْليَـْوَم فَإِ  َا ُهَو ُحَذيـَْفَة قَاَل: ِإَّنه َّنه

 اْلُكْفُر بـَْعَد اإِلميَاِن"

 :  شرح املفردات

" قال ابن بطال: إمنا كانوا شرا ممن قبلهم ألن "إن املنافقني اليوم شر منهمقوله:  -
املاضني كانوا يسرون قوهلم فال يتعدى شرهم إىل غريهم، وأما اآلخرون فصاروا 
جيهرون ابخلروج على األئمة ويوقعون الشر بني الفرق فيتعدى ضررهم لغريهم. قال: 

جهرهم ابلنفاق وشهر السالح على الناس هو القول ومطابقته للرتمجة من جهة أن 
 خبالف ما بذلوه من الطاعة حني ابيعوا أوال من خرجوا عليه آخرا انتهى. 
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 ما يستفاد : 

الذي يظهر أن حذيفة مل يرد نفي الوقوع وإمنا أراد نفي اتفاق احلكم، ألن النفاق  -
وإمنا اختلف احلكم  إظهار اإلميان وإخفاء الكفر، ووجود ذلك ممكن يف كل عصر،

ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يتألفهم ويقبل ما أظهروه من اإلسالم ولو ظهر 
منهم احتمال خالفه، وأما بعده فمن أظهر شيئا فإنه يؤاخذ به وال يرتك ملصلحة 
التألف لعدم االحتياج إىل ذلك، وقيل غرضه أن اخلروج عن طاعة اإلمام جاهلية 

سالم، أو تفريق للجماعة فهو خبالف قول هللا تعاىل :}وال وال جاهلية يف اإل
 تفرقوا{ ، وكل ذلك غري مستور فهو كالكفر بعد اإلميان.

 ابب اَل تـَُقوُم السهاَعُة َحىته يـُْغَبَط َأْهُل اْلُقُبورِ  - 22

َثِِن َماِلٌك َعْن َأيب الز اَِنِد َعْن اأَلعْ  - 7115 ثـََنا ِإمْسَاِعيُل َحده َرِج "َعْن َأيب ُهَريـَْرَة َعْن َحده
َقاَل: "اَل تـَُقوُم السهاَعُة َحىته مَيُره الرهُجُل بَِقِْبِ الرهُجِل فـَيَـُقوُل ََي  النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ 

َتِِن َمَكانَُه"  لَيـْ

 شرح املفردات : 

 ملغبوط مع بقاء حاله. الغبطة متين مثل حال ا.." قال ابن التني:  حىت يغبط"   -
 " أي كنت ميتا. َي ليتِن مكانه"  -

 ما يستفاد : 

قال ابن بطال: تغبط أهل القبور ومتين املوت عند ظهور الفنت إمنا هو خوف ذهاب  -
الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور املعاصي واملنكر انتهى. وليس هذا عاما يف حق  
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م فقد يكون ملا يقع ألحدهم من كل أحد وإمنا هو خاص أبهل اخلري، وأما غريه
 املصيبة يف نفسه أو أهله أو دنياه وإن مل يكن يف ذلك شيء يتعلق بدينه، 

: ليس بني هذا اخلرب وحديث النهي عن متين املوت معارضة، ألن النهي قيل   -
صريح وهذا إمنا فيه إخبار عن شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمين، وليس فيه 

 ق لإلخبار عما سيقع. تعرض حلكمه، وإمنا سي
قال القرطيب: كأن يف احلديث إشارة إىل أن الفنت واملشقة البالغة ستقع حىت خيف  -

أمر الدين ويقل االعتناء أبمره وال يبقى ألحد اعتناء إال أبمر دنياه ومعاشه نفسه 
وما يتعلق به، ومن مث عظم قدر العبادة أايم الفتنة كما أخرج مسلم من حديث 

 ر رفعه: "العبادة يف اهلرج كهجرة إىل " معقل بن يسا
يؤخذ من قوله: "حىت مير الرجل بقرب الرجل " أن التمين املذكور إمنا حيصل عند رؤية  -

القرب، وليس ذلك مرادا بل فيه إشارة إىل قوة هذا التمين ألن الذي يتمىن املوت 
القرب بسبب الشدة اليت حتصل عنده قد يذهب ذلك التمين أو خيف عند مشاهدة 

واملقبور فيتذكر هول املقام فيضعف متنيه، فإذا متادى على ذلك دل على أتكد أمر 
تلك الشدة عنده حيث مل يصرفه ما شاهده من وحشة القرب وتذكر ما فيه من 

أيب سلمة قال:  األهوال عن استمراره على متين املوت. وقد أخرج احلاكم من طريق
هريرة، فقال: اللهم ال ترجعها، إن  "عدت أاب هريرة فقلت: اللهم اشف أاب

استطعت اي أاب سلمة فمت، والذي نفسي بيده ليأتني على العلماء زمان املوت 
أحب إىل أحدهم من الذهب األمحر. وليأتني أحدهم قرب أخيه فيقول: ليتين مكانه 

 ". 
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 ابب تـَْغِيرِي الزهَماِن َحىته تـُْعَبَد اأَلْوًَثنُ  - 23

ثـَنَ  - 7116 ا َأبُو اْلَيَماِن َأْخَِباََن ُشَعْيٌب َعْن الزُّْهِريِ  قَاَل: قَاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيهِب َحده
 "َأْخَِبَين َأبُو ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللهُ َعْنُه َأنه َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم قال: "اَل تـَُقومُ 

َياُت ِنَساِء َدْوٍس َعَلى ِذي اْْلََلَصِة: َوُذو اْْلََلَصِة طَاِغَيُة َدْوٍس السهاَعُة َحىته َتْضَطِرَب َألَ 
 . الهيِت َكانُوا يـَْعُبُدوَن ِف اجْلَاِهِليهةِ 

 شرح املفردات : 

 " أي يضرب بعضها بعضا. حىت تضطرب"  -
 واأللية العجيزة ومجعها أعجاز.  ،لية " مجع أَ "أليات  -
 . أي صنمهم" وذو اْللصة طاغية دوس"  -

 ما يستفاد : 

قال ابن بطال: هذا احلديث وما أشبهه ليس املراد به أن الدين ينقطع كله يف مجيع  -
أقطار األرض حىت ال يبقى منه شيء، ألنه ثبت أن اإلسالم يبقى إىل قيام الساعة، 

ويعود غريبا كما بدأ. مث ذكر حديث: "ال تزال طائفة من أميت  إال أنه يضعف
احلق " احلديث قال: فتبني يف هذا احلديث ختصيص األخبار األخرى،  يقاتلون على

وأن الطائفة اليت تبقى على احلق تكون ببيت املقدس إىل أن تقوم الساعة. قال 
فبهذا أتتلف األخبار. قلت: ليس فيما احتج به تصريح إىل بقاء أولئك إىل قيام 

يكون املراد أبمر هللا ما ذكر من  الساعة، وإمنا فيه: "حىت أييت أمر هللا " فيحتمل أن
قبض من بقي من املؤمنني، وظواهر األخبار تقتضي أن املوصوفني بكوهنم ببيت 
املقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه السالم، مث إذا بعث هللا الريح الطيبة 
فقبضت روح كل مؤمن مل يبق إال شرار الناس. وقد أخرج مسلم من حديث ابن 
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ال تقوم الساعة إال على شرار الناس " وذلك إمنا يقع بعد طلوع مسعود رفعه: "
 . الشمس من مغرهبا وخروج الدابة وسائر اآلايت العظام

َثِِن ُسَلْيَماُن َعْن ثـَْوٍر َعْن َأيب اْلغَْيِث "َعْن  - 7117 ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد اَّللِه َحده َحده
َل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم قال: "اَل تـَُقوُم السهاَعُة َحىته ََيُْرَج رَُجٌل ِمْن َأيب ُهَريـَْرَة َأنه َرُسو 

 َقْحطَاَن َيُسوُق النهاَس ِبَعَصاُه"

 شرح املفردات : 

" مل أقف على امسه ولكن جوز القرطيب أن يكون حىت َيرج رجل من قحطان"  -
ق أخرى عن أيب هريرة بلفظ ال تذهب جهجاه الذي وقع ذكره يف مسلم من طري

 أخرجه عقب حديث القحطاين  األايم والليايل حىت ميلك رجل يقال له جهجاه
هو كناية عن امللك شبهه ابلراعي وشبه الناس ابلغنم  :"يسوق الناس بعصاه" -

قال القرطيب يف التذكرة:  و ،ونكتة التشبيه التصرف الذي ميلكه الراعي يف الغنم 
ق الناس بعصاه " كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له، ومل يرد نفس قوله: "يسو 

 . العصا، لكن يف ذكرها إشارة إىل خشونته عليهم وعسفه هبم

 ما يستفاد : 

هذا احلديث يدخل يف عالمات النبوة من مجلة ما أخرب به صلى هللا عليه وسلم قبل  -
 .وقوعه ومل يقع بعد

وجهه أن القحطاين إذا قام وليس من بيت  ذكر ابن بطال أن املهلب أجاب أبن -
النبوة وال من قريش الذين جعل هللا فيهم اخلالفة فهو من أكرب تغري الزمان وتبديل 

 األحكام أبن يطاع يف الدين من ليس أهال لذلك انتهى. 
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روى نعيم بن محاد يف الفنت من طريق أرطأة بن املنذر أحد التابعني من أهل الشام  -
فإن ثبت ذلك فهو يف  ...رج بعد املهدي ويسري على سرية املهديأن القحطاين خي

زمن عيسى بن مرمي ملا تقدم أن عيسى عليه السالم إذا نزل جيد املهدي إمام 
 ... املسلمني 

استشكل ذلك كيف يكون ِف زمن عيسى يسوق الناس بعصاه واألمر إَّنا هو 
 ؟لعيسى

 .مور مهمة عامة جبواز أن يقيمه عيسى انئبا عنه يف أ :وجياب 

 ابب ُخُروِج النهارِ  - 24

َوقَاَل َأَنٌس قال النِب صلى هللا عليه وسلم: " َأوهُل َأْشَراِط السهاَعِة اَنٌر ََتُْشُر النهاَس ِمْن 
 اْلَمْشِرِق ِإََل اْلَمْغِربِ 

ثـََنا َأبُو اْلَيَماِن َأْخَِباََن ُشَعْيٌب َعْن الزُّْهِريِ  َقالَ  - 7118 َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيهِب "َأْخَِبَين  َحده
ْن َأبُو ُهَريـَْرَة َأنه َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم قال: اَل تـَُقوُم السهاَعُة َحىته خَتُْرَج اَنٌر مِ 

 َأْرِض احلَِْجاِز ُتِضيُء َأْعَناَق اإِلِبِل بُِبْصَرى"

 شرح املفردات : 

 .راد ابألشراط العالمات اليت يعقبها قيام الساعة امل "َأْشَراِط "  -
" قال النووي: تواتر العلم خبروج هذه النار عند مجيع أهل " انر من أرض احلجاز -

  الشام.
" قال ابن التني: يعين من آخرها يبلغ ضوؤها إىل تضيء أعناق اإلبل ببصرى" -

 اإلبل اليت تكون ببصرى وهي من أرض الشام " 
 ابلشام وهي حوران.  بلد"  صرىوبُ  " -
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 ما يستفاد : 

ال القرطيب يف " التذكرة ": قد خرجت انر ابحلجاز ابملدينة، وكان بدؤها زلزلة ق -
عظيمة يف ليلة األربعاء بعد العتمة الثالث من مجادى اآلخرة سنة أربع ومخسني 

 . وستمائة واستمرت إىل ضحى النهار يوم اجلمعة فسكنت
أن النار املذكورة يف حديث الباب هي اليت ظهرت  قال أبو شامة: الذي ظهر يل -

 بنواحي املدينة كما فهمه القرطيب وغريه، وأما النار اليت حتشر الناس فنار أخرى. 

ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللِه َعْن  - 7119 ثـََنا ُعْقَبُة ْبُن َخاِلٍد َحده ثـََنا َعْبُد اَّللِه ْبُن َسِعيٍد اْلِكْنِديُّ َحده َحده
ِه َحْفِص ْبِن َعاِصٍم َعْن َأيب ُهَريـَْرَة قَاَل قال رسول هللا ُخبَـْيبِ   ْبِن َعْبِد الرهمْحَِن َعْن َجدِ 

َعْن َكْنٍز ِمْن َذَهٍب َفَمْن َحَضَرُه َفاَل َيَُْخْذ  صلى هللا عليه وسلم: "يُوِشُك اْلُفَراُت َأْن َُيِْسرَ 
ثـََنا ُعبَـ  ًئا قَاَل ُعْقَبُة َوَحده ثـََنا َأبُو الز اَِنِد َعْن اأَلْعَرِج َعْن َأيب ُهَريـَْرَة َعْن ِمْنُه َشيـْ ْيُد اَّللِه َحده

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِمثْـَلُه" ِإاله َأنهُه قَاَل "َُيِْسُر َعْن َجَبٍل ِمْن َذَهٍب"  النهِبِ  َصلهى اَّلله

 شرح املفردات : 

 " أي يقرب. يوشك"  -
 " أي النهر املشهورالفرات" -
 " أي ينكشف. رسِ "أن ُيَْ   -
" هذا يشعر أبن األخذ منه ممكن، وعلى هذا "فمن حضره فال َيخذ منه شيئا   -

 فيجوز أن يكون داننري وجيوز أن يكون قطعا وجيوز أن يكون تربا. 
وتسميته كنزا ابعتبار حاله "  عن جبل ويف لفظ ""  َعْن َكْنٍز ِمْن َذَهبٍ  َُيِْسرَ "   -

 .يته جبال لإلشارة إىل كثرتهقبل أن ينكشف، وتسم
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 ما يستفاد : 

ألن  ؛الذي يظهر أن النهي عن أخذه ملا ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه  -
مسلما أخرج هذا احلديث عن أيب هريرة بلفظ: "حيسر الفرات عن جبل من ذهب 
فيقتل عليه الناس، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي 

 كون أان الذي أجنو " أ

 ابب – 25

ْعُت َحارِثََة ْبَن َوْهٍب َقاَل  - 7120 ثـََنا َمْعَبٌد مسَِ ثـََنا َُيََْي َعْن ُشْعَبَة َحده ثـََنا ُمَسدهٌد َحده َحده
ْعُت َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم يـَُقوُل: "َتَصدهُقوا َفَسَيْأِت َعَلى النهاِس  زََماٌن مَيِْشي مسَِ

قَاَلُه الرهُجُل ِبَصَدقَِتِه َفاَل َيَُِد َمْن يـَْقبَـُلَها" قَاَل ُمَسدهٌد َحارِثَُة َأُخو ُعبَـْيِد اَّللِه ْبِن ُعَمَر أِلُمِ ِه 
 َأبُو َعْبِد اَّللهِ 

 شرح املفردات : 

 . كذا للجميع بغري ترمجة  قوله "ابب" -
 ا احلديث. يعين ابن وهب صحايب هذ قوله: "حارثة" -
هي أم كلثوم بنت جرول ذكرها ابن سعد قال: وكان اإلسالم فرق  قوله: "ألمه" -

 بينها وبني عمر. 

 ما يستفاد : 

أن يكون ذلك وقع كما ذكر يف  "ميشي الرجل بصدقته فال جيد من يقبلها" حيتمل -
خالفة عمر بن عبد العزيز فال يكون من أشراط الساعة، وهو نظري ما وقع يف 

عدي بن حامت وفيه: "ولئن طالت بك حياة لرتين الرجل خيرج مبلء كفه حديث 
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ذهبا يلتمس من يقبله فال جيد " وأخرج يعقوب ابن سفيان يف اترخيه من طريق عمر 
بن أسيد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب بسند جيد قال: "ال وهللا ما مات 

ظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث عمر بن عبد العزيز حىت جعل الرجل أيتينا ابملال الع
ترون يف الفقراء فما يربح حىت يرجع مباله يتذكر من يضعه فيهم فال جيد فريجع به، 

 قد أغىن عمر بن عبد العزيز الناس". 

ثـََنا َأبُو الز اَِنِد َعْن َعْبِد الرهمْحَِن َعْن َأيب  - 7121 ثـََنا َأبُو اْلَيَماِن َأْخَِباََن ُشَعْيٌب َحده  َحده
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم قال: "اَل تـَُقوُم السهاَعُة َحىته تـَْقَتِتَل ِفئَـَتاِن  ُهَريـَْرَة َأنه َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّلله
ابُوَن  َعَث َدجهاُلوَن َكذه نَـُهَما َمْقتَـَلٌة َعِظيَمٌة َدْعَوُُتَُما َواِحَدٌة َوَحىته يـُبـْ َعِظيَمَتاِن َيُكوُن بـَيـْ

الزهاَلِزُل َويـَتَـَقاَرَب   َثالَِثنَي ُكلُُّهْم يـَْزُعُم َأنهُه َرُسوُل اَّللِه َوَحىته يـُْقَبَض اْلِعْلُم َوَتْكثـُرَ َقرِيٌب ِمنْ 
مه الزهَماُن َوَتْظَهَر اْلِفَتُ َوَيْكثـَُر اهْلَْرُج َوُهَو اْلَقْتُل َوَحىته َيْكثـَُر ِفيُكْم اْلَماُل فـََيِفيَض َحىته يُهِ 

 اْلَماِل َمْن يـَْقَبُل َصَدقـََتُه َوَحىته يـَْعِرَضُه َعَلْيِه فـَيَـُقوَل الهِذي يـَْعِرُضُه َعَلْيِه الَ َأَرَب يل ِبِه َربه 
َتِِن َمَكانَهُ  َياِن َوَحىته مَيُره الرهُجُل بَِقِْبِ الرهُجِل فـَيَـُقوُل ََي لَيـْ   َوَحىته َوَحىته يـََتطَاَوَل النهاُس ِف اْلبُـنـْ

َتْطُلَع الشهْمُس ِمْن َمْغِرهِبَا فَِإَذا طََلَعْت َورَآَها النهاُس يـَْعِِن آَمُنوا َأَْجَُعوَن َفَذِلَك ِحنَي اَل 
َفُع نـَْفًسا ِإميَاَُّنَا ََلْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل َأْو َكَسَبْت ِف ِإميَاَِّنَا َخرْيًا َولَتَـُقوَمنه السهاَعُة  َوَقْد يـَنـْ

نَـُهَما َفالَ يـَتَـَبايـََعانِِه َوالَ َيْطِوََينِِه َولَتَـُقوَمنه السهاَعُة َوَقْد اْنَصَرفَ َنشَ   َر الرهُجاَلِن ثـَْوهَبَُما بـَيـْ
 وَمنه الرهُجُل بَِلََبِ ِلْقَحِتِه َفاَل َيْطَعُمُه َولَتَـُقوَمنه السهاَعُة َوُهَو يُِليُط َحْوَضُه َفاَل َيْسِقي ِفيِه َولَتَـقُ 

 السهاَعُة َوَقْد رََفَع ُأْكَلَتُه ِإََل ِفيِه َفالَ َيْطَعُمَها"

 شرح املفردات : 

 . ومن معه ومعاوية ومن معه ي" املراد ابلفئتني عل حىت تقتتل فئتان" -
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 املراد ببعثهم إظهارهم، ال البعث مبعىن الرسالة.  ":"وحىت يبعث -
ي الكذاب دجاال ألنه يغطي ومس ،من الدجل وهو: التغطية مجع دجال، دجالون"" -

 احلق بباطله.
أخرج أمحد عن  ، والتحرير ما وقع يف بعض األحاديث ابجلزم " َقرِيٌب ِمْن َثالَِثنيَ " -

حذيفة بسند جيد " سيكون يف أميت كذابون دجالون سبعة وعشرون منهم أربع 
ابجلزم نسوة، وإين خامت النبيني ال نيب بعدي " وهذا يدل على أن رواية الثالثني 
 على طريق جرب الكسر، ويؤيده قوله يف حديث الباب: "قريب من ثالثني". 

ظاهر يف أن كال منهم يدعي النبوة، وهذا هو السر يف  كلهم يزعم أنه رسول هللا"" -
قوله يف آخر احلديث املاضي " وإين خامت النبيني " وحيتمل أن يكون الذين يدعون 

حنوها وأن من زاد على العدد املذكور يكون   النبوة منهم ما ذكر من الثالثني أو
كذااب فقط لكن يدعو إىل الضاللة كغالة الرافضة والباطنية وأهل الوحدة واحللولية 
وسائر الفرق الدعاة إىل ما يعلم ابلضرورة أنه خالف ما جاء به حممد رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم. 
 أيضا يف " كتاب األحكام".  تقدم يف كتاب العلم وأييت وحىت يقبض العلم""  -
" قد وقع يف كثري من البالد الشمالية والشرقية والغربية كثري من وتكثر الزالزل"  -

 .الزالزل ولكن الذي يظهر أن املراد بكثرهتا مشوهلا ودوامها
 " تقدم البحث يف ذلك قريبا. ويتقارب الزمان وتظهر الفت ويكثر اهلرج"  -
" التقييد بقوله: "فيكم " يشعر أبنه حممول على ضوحىت يكثر فيكم املال فيفي"  -

 .زمن الصحابة فيكون إشارة إىل ما وقع من الفتوح واقتسامهم أموال الفرس والروم 
" إشارة إىل ما وقع يف زمن عمر بن عبد العزيز فقد  فيفيض حىت يهم رب املال"  -

 .يقبل صدقته تقدم أنه وقع يف زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فال جيد من
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" إشارة إىل  ال أرب يل به: وحىت يعرضه فيقول الذي يعرضه عليهويكون قوله: "  -
 ما سيقع يف زمن عيسى بن مرمي. 

 :ومعَّن التطاول ِف البنيان "وحىت يتطاول الناس ِف البنيان"  -
o  أن كال ممن كان يبين بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع اآلخر. 
o  ن املراد املباهاة به يف الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك، وقد وحيتمل أن يكو

 وجد الكثري من ذلك وهو يف ازدايد. 
 " تقدم شرحه قبل ببابني. وحىت مير الرجل بقِب الرجل" -
أي يتساومان فيه مالكه والذي يريد شراءه فال يتم بينهما ذلك من  " يتبايعانه "  -

 . طواينهبغتة قيام الساعة فال يتبايعانه وال ي
 .الناقة ذات الدر، وهي إذا نتجت لقوح شهرين أو ثالثة مث لبون :حة لقْ الِ   -
 " املعىن يصلحه ابلطني واملدر فيسد شقوقه ليمأله ويسقى منه دوابه يليط حوضه"  -
 " أي تقوم القيامة من قبل أن يستقى منه. فال يسقى فيه" -
أي تقوم الساعة من قبل أن  " أي لقمته إىل فيه "فال يطعمها"كلته" وقد رفع أُ   -

 يضع لقمته يف فيه، أو من قبل أن ميضغها، أو من قبل أن يبتلعها. 

 ما يستفاد : 

يؤخذ من تسميتهم مسلمني ومن قوله دعوهتما واحدة الرد على اخلوارج ومن تبعهم  -
  . يف تكفريهم كال من الطائفتني

 ع األمور بتقديره. يستفاد منه أن أفعال العباد خملوقة هلل تعاىل وأن مجي -
 يف هذا احلديث إشارة إىل ثالثة أحوال:  -

o إىل كثرة املال فقط وقد كان ذلك يف زمن الصحابة ومن مث قيل  :األوىل
 .فيه: "يكثر فيكم " 
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o  اإلشارة إىل فيضه من الكثرة حبيث أن حيصل استغناء كل  :احلالة الثانية
بة وأول عصر أحد عن أخذ مال غريه، وكان ذلك يف آخر عصر الصحا

من بعدهم ومن مث قيل " يهم رب املال " وذلك ينطبق على ما وقع يف 
 زمن عمر بن عبد العزيز. 

o فيه اإلشارة إىل فيضه وحصول االستغناء لكل أحد حىت  :احلالة الثالثة
يهتم صاحب املال بكونه ال جيد من يقبل صدقته ويزداد أبنه يعرضه على 

صدقة فيأىب أخذه فيقول ال حاجة يل فيه: غريه ولو كان ممن ال يستحق ال
وهذا يف زمن عيسى عليه السالم. وحيتمل أن يكون هذا األخري خروج 
النار واشتغال الناس أبمر احلشر فال يلتفت أحد حينئذ إىل املال بل يقصد 

 أن يتخفف ما استطاع. 
  هذا كله إشارة إىل أن القيامة تقوم بغتة وأسرعها رفع اللقمة إىل الفم. -
هذه املذكورات وأمثاهلا مما أخرب صلى هللا عليه وسلم أبنه سيقع بعد قبل أن تقوم  -

 الساعة، لكنه على أقسام: 

 وقع على وفق ما قال ما: أحدها 

 ما وقعت مباديه ومل يستحكم: والثاين 

 ما مل يقع منه شيء ولكنه سيقع:  والثالث

 : املذكور منه هنا :  فالنمط األول

  العظيمتني الفئتني اقتتال -
 وظهور الفنت  -
 وكثرة اهلرج  -
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 وتطاول الناس يف البنيان  -
 ومتىن بعض الناس املوت -
 وقتال الرتك  -
 ومتىن رؤيته صلى هللا عليه وسلم   -

  : ومن النمط الثاين

 تقارب الزمان  -
 وكثرة الزالزل  -
 . وخروج الدجالني الكذابني -

 :  ومن النمط الثالث

 طلوع الشمس من مغرهبا؛  -
"ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود فيقتلهم املسلمون حىت خيتبئ حديث:  -

 اليهودي وراء احلجر " احلديث أخرجه مسلم 
حديث أنس " ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض ال إله إال هللا " أخرجه أمحد  -

 بسند قوي، وهو عند مسلم بلفظ: "هللا هللا " 
بن عمر " ال تقوم الساعة حىت أيخذ هللا شريطته وألمحد بسند جيد عن عبد هللا  -

 من أهل األرض، فيبقى عجاج ال يعرفون معروفا وال ينكرون منكرا " 
 : قال البيهقي وغريه: األشراط  -

o  منها صغار وقد مضى أكثرها 
o  .ومنها كبار ستأيت 
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قلت: وهي اليت تضمنها حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم وهي الدجال والدابة 
الشمس من مغرهبا ونزول عيسى بن مرمي وخروج أيجوج ومأجوج والريح اليت وطلوع 

 هتب بعد موت عيسى فتقبض أرواح املؤمنني " 

وقد استشكلوا على ذلك حديث: "ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق  -
" فإن ظاهر األول أنه ال يبقى أحد من املؤمنني فضال عن القائم  حىت َيِت أمر هللا

، وظاهر الثاين البقاء، وميكن أن يكون املراد بقوله: "أمر هللا " هبوب تلك ابحلق
الريح فيكون الظهور قبل هبوهبا، فبهذا اجلمع يزول اإلشكال بتوفيق هللا تعاىل، فأما 
بعد هبوهبا فال يبقى إال الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم الساعة، وعلى هذا 

 .اعة هبوب تلك الريح، فآخر اآلايت املؤذنة بقيام الس

 ابب ِذْكِر الدهجهالِ  - 26

َثِِن قـَْيٌس قَاَل "قَاَل يل اْلُمِغريَُة  - 7122 ثـََنا ِإمْسَاِعيُل َحده ثـََنا َُيََْي َحده ٌد َحده ثـََنا ُمَسده َحده
جهاِل َأْكثـََر َما َسأَْلُتُه، َوِإنهُه قَاَل ْبُن ُشْعَبَة َما: َسَأَل َأَحٌد النهِبه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َعْن الده 

ُْم يـَُقوُلوَن ِإنه َمَعُه َجَبَل ُخْبٍز َوََّنََر َماٍء قَاَل ُهَو َأْهَوُن َعَلى ا َّللِه يل َما َيُضرَُّك ِمْنُه قـُْلُت: أِلََّنه
  ِمْن َذِلَك"

 شرح املفردات : 

 دجاال ألنه يغطي احلق بباطلهمن الدجل وهو التغطية، ومسي الكذاب  " الدجال"  -
. 

 .ما سبب سؤالك عنه :   َما َيُضرَُّك ِمْنهُ  -
 " الضمري يف أهنم للناس أو ألهل الكتاب. "قلت ألَّنم يقولون  -
 . واملراد أن معه من اخلبز قدر اجلبل بز""جبل خُ  -



 . فتح الباري شرح صحيح البخاري )كتاب الفنت(املنتقى من  

 

72 
 

ال عياض: معناه هو أهون من أن جيعل ق" "قال بل هو أهون على هللا من ذلك -
لى يديه مضال للمؤمنني ومشككا لقلوب املوقنني، بل ليزداد الذين آمنوا ما خيلقه ع

إمياان ويراتب الذين يف قلوهبم مرض فهو مثل قول الذي يقتله ما كنت أشد بصرية 
مين فيك، ال أن قوله: "هو أهون على هللا من ذلك " أنه ليس شيء من ذلك معه، 

لى صدقه، وال سيما وقد جعل فيه بل املراد أهون من أن جيعل شيئا من ذلك آية ع
آية ظاهرة يف كذبه وكفره يقرأها من قرأ ومن ال يقرأ زائدة على شواهد كذبه من 

 حدثه ونقصه. 

ثـََنا َأيُّوُب "َعْن اَنِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر  -7123 ثـََنا ُوَهْيٌب َحده ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإمْسَاِعيَل َحده َحده
َا ِعنَـَبٌة طَاِفَيٌة"ُأرَاُه َعْن النهِبِ  صَ  ُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: "َأْعَوُر َعنْيِ اْلُيْمََّن َكَأَّنه  لهى اَّلله

 شرح املفردات : 

  . أي ابرزة، ولبعضهم ابهلمز أي ذهب ضوؤها " كأن عينه عنبة طافية"  -
القاضي عياض: تصحح الروايتان معا أبن تكون املطموسة واملمسوحة هي قال 

لطافئة ابهلمز أي اليت ذهب ضوؤها وهي العني اليمىن كما يف حديث ابن العوراء ا
عمر، وتكون اجلاحظة اليت كأهنا كوكب وكأهنا خناعة يف حائط هي الطافية بال مهز 
وهي العني اليسرى كما جاء يف الرواية األخرى، وعلى هذا فهو أعور العني اليمىن 

ة، فإن األعور من كل شيء املعيب، واليسرى معا فكل واحدة منهما عوراء أي معيب
وكال عيين الدجال معيبة فإحدامها معيبة بذهاب ضوئها حىت ذهب إدراكها، 

 واألخرى بنتوئها انتهى. قال النووي: هو يف هناية احلسن.
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 ما يستفاد : 

قال ابن العريب: يف اختالف صفات الدجال مبا ذكر من النقص بيان أنه ال يدفع  -
 ف كان، وأنه حمكوم عليه يف نفسه. النقص عن نفسه كي

َباُن َعْن َُيََْي َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد اَّللِه ْبِن  - 7124 ثـََنا َشيـْ ثـََنا َسْعُد ْبُن َحْفٍص َحده َحده
َأيب طَْلَحَة َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قال النِب صلى هللا عليه وسلم: َيَِيُء الدهجهاُل َحىته 

  ِف اَنِحَيِة اْلَمِديَنِة، ُثُه تـَْرُجُف اْلَمِديَنُة َثاَلَث َرَجَفاٍت فـََيْخُرُج ِإلَْيِه ُكلُّ َكاِفٍر َوُمَناِفٍق"يـَْنِزَل 

ِه َعْن  - 7125 ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن َأبِيِه "َعْن َجدِ  ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد اَّللِه َحده َحده
َرَة َعْن النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: اَل يَْدُخُل اْلَمِديَنَة رُْعُب اْلَمِسيِح الدهجهاِل َأيب َبكْ 

َعُة َأبـَْواٍب َعَلى ُكلِ  اَبٍب َمَلَكاِن"  َوهَلَا يـَْوَمِئٍذ َسبـْ

ثـََنا حُمَمهُد ْبنُ  - 7126 ثـََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اَّللِه َحده ثـََنا َسْعُد ْبُن  َحده ثـََنا ِمْسَعٌر َحده ِبْشٍر َحده
َنَة ِإبـَْراِهيَم َعْن َأبِيِه "َعْن َأيب َبْكَرَة َعْن النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: اَل يَْدُخُل اْلَمِدي

َعُة َأبـَْواٍب َعَلى ُكلِ  اَبٍب َملَ  َكاِن قَاَل َوقَاَل اْبُن ِإْسَحاَق َعْن رُْعُب اْلَمِسيِح هَلَا يـَْوَمِئٍذ َسبـْ
ْعُت النهِبه َصلهى اَّللهُ   َصاِلِح ْبِن ِإبـَْراِهيَم َعْن َأبِيِه َقاَل َقِدْمُت اْلَبْصَرَة فـََقاَل يل َأبُو َبْكَرَة "مسَِ

 َعَلْيِه َوَسلهَم هِبََذا"

 ما يستفاد : 

يف احلديث الذي يلي هذا " ال  اجلمع بني قوله: "ترجف ثالث رجفات " وبني قوله -
 يدخل املدينة رعب املسيح الدجال " 

أن الرعب املنفي هو اخلوف والفزع حىت ال حيصل ألحد فيها بسبب نزوله قرهبا شيء 
منه، أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليها، واملراد ابلرجفة األرفاق وهو إشاعة جميئه 
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إليه من كان يتصف ابلنفاق أو الفسق، فيظهر وأنه ال طاقة ألحد به، فيسارع حينئذ 
 حينئذ متام أهنا تنفى خبثها. 

ثـََنا ِإبـَْراِهيُم َعْن َصاِلٍح َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن  - 7127 ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد اَّللِه َحده َحده
ُ َساَلِِ ْبِن َعْبِد اَّللِه "َأنه َعْبَد اَّللِه ْبَن ُعَمَر َرِضَي  ُهَما َقاَل: قَاَم َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّلله ُ َعنـْ اَّلله

ُكُموُه َعَلْيِه َوَسلهَم ِف النهاِس فَأَْثََّن َعَلى اَّللِه ِبَا ُهَو َأْهُلُه ُثُه ذََكَر الدهجهاَل فـََقاَل: ِإين ِ الَْنِذُر 
ِنِ  َسَأُقوُل َلُكْم ِفيِه قـَْواًل ََلْ يـَُقْلُه َنِبٌّ ِلَقْوِمِه، ِإنهُه َأْعَوُر َوَما ِمْن َنِبٍ  ِإاله َوَقْد َأْنَذرَُه قـَْوَمُه، َوَلكِ 

َ لَْيَس ِبَِْعَوَر"   َوِإنه اَّلله

 ما يستفاد : 

استشكل إنذار نوح قومه ابلدجال مع أن "  َوَما ِمْن َنيبيٍّ ِإالَّ َوَقْد أَْنَذرَُه قَ ْوَمهُ قوله "  -
رج بعد أمور ذكرت، وأن عيسى يقتله بعد أن ينزل من ثبتت أنه خي األحاديث قد

 ؟ السماء فيحكم ابلشريعة احملمدية

أنه كان وقت خروجه أخفى على نوح ومن بعده فكأهنم أنذروا به ومل يذكر  : واجلواب
هلم وقت خروجه فحذروا قومهم من فتنته، ويؤيده قوله صلى هللا عليه وسلم يف بعض 

م فأان حجيجه " فإنه حممول على أن ذلك كان قبل أن يتبني طرقه: "إن خيرج وأان فيك
له وقت خروجه وعالماته، فكان جيوز أن خيرج يف حياته صلى هللا عليه وسلم مث بني له 

 بعد ذلك حاله ووقت خروجه فأخرب به، فبذلك جتتمع األخبار. 

ختصاص قوله: "ولكين سأقول لكم فيه قوال مل يقله نيب لقومه" قيل إن السر يف ا -
النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتنبيه املذكور، مع أنه أوضح األدلة يف تكذيب الدجال 

 .أن الدجال إمنا خيرج يف أمته دون غريها ممن تقدم من األمم 
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قوله: "أنه أعور وإن هللا ليس أبعور" إمنا اقتصر على ذلك مع أن أدلة احلدوث يف  -
ه العامل والعامي ومن ال يهتدي إىل األدلة الدجال ظاهرة لكون العور أثر حمسوس يدرك

العقلية، فإذا ادعى الربوبية وهو انقص اخللقة واإلله يتعاىل عن النقص علم أنه كاذب، 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو حيذرهم " تعلمون أنه ..وزاد مسلم 

الربوبية كذب ألن رؤية هللا  لن يرى أحد منكم ربه حىت ميوت " وفيه تنبيه على أن دعواه
  . تعاىل مقيدة ابملوت والدجال يدعي أنه هللا ويراه الناس مع ذلك

ثـََنا اللهْيُث َعْن ُعَقْيٍل َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َساَلٍِ "َعْن  - 7128 ثـََنا َُيََْي ْبُن ُبَكرْيٍ َحده َحده
َنا َأاَن اَنئٌِم َأطُوُف اِبْلَكْعَبِة َعْبِد اَّللِه ْبِن ُعَمَر َأنه َرُسوَل اَّللِه َصله  ى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم قال: "بـَيـْ
رَْأُسُه َماًء: قـُْلُت َمْن َهَذا ؟ قَاُلوا اْبُن  -َأْو يـَُهَراُق  -فَِإَذا رَُجٌل آَدُم َسْبُط الشهَعِر يـَْنُطُف 

َنُه ِعنَـَبٌة َمْرَُّيَ ُثُه، َذَهْبُت َأْلَتِفُت فَِإَذا رَُجٌل َجِسيٌم  َأمْحَُر َجْعُد الرهْأِس َأْعَوُر اْلَعنْيِ َكَأنه َعيـْ
  طَاِفَيٌة قَاُلوا: َهَذا الدهجهاُل، َأقْـَرُب النهاِس ِبِه َشبَـًها اْبُن َقَطٍن رَُجٌل ِمْن ُخَزاَعَة"

 شرح املفردات : 

 . أمسر ابملد أي "آدم  " -
 . ت لشعر رأسهأي ليس جبعد وهذا نع ":  الشهَعرِ  بطسَ " -
 .أي يقطر ويسيل  " ينطف رأسه" -
ووقع يف حديث عبد هللا بن مغفل عند الطرباين أنه آدم :  رَُجٌل َجِسيٌم َأمْحَُر  -

جعد، فيمكن أن تكون أدمته صافية، وال ينايف أن يوصف مع ذلك ابحلمرة ألن  
 كثريا من األدم قد حتمر وجنته. 

قطن وأنه هلك يف اجلاهلية كما قال  احملفوظ أنه عبد العزى بن" ابن قطن " -
 .الزهري
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 ما يستفاد : 

استشكل كون الدجال يطوف ابلبيت وكونه يتلو عيسى بن مرُّي، وقد  -
  :  وأجابوا عن ذلك ؟ ثبت أنه إذا رآه يذوب

أبن الرؤاي املذكورة كانت يف املنام، ورؤاي األنبياء وإن كانت وحيا لكن فيها  -
 ما يقبل التعبري. 

ض: ال إشكال يف طواف عيسى ابلبيت، وأما الدجال فلم يقع وقال عيا -
يف رواية مالك أنه طاف وهي أثبت ممن روى طوافه. وتعقب أبن الرتجيح مع 
إمكان اجلمع مردود، ألن سكوت مالك عن انفع عن ذكر الطواف ال يرد رواية 

ع الزهري عن سامل، وسواء ثبت أنه طاف أم مل يطف فرؤيته إايه مبكة مشكلة م
ثبوت أنه ال يدخل مكة وال املدينة، وقد انفصل عنه القاضي عياض أبن منعه من 

الزمان. قلت: ويؤيده ما دار بني أيب سعيد  دخوهلا إمنا هو عند خروجه يف آخر
وبني ابن صياد فيما أخرجه مسلم وأن ابن صياد قال له أمل يقل النيب صلى هللا عليه 

وقد خرجت من املدينة أريد مكة، فتأوله من  وسلم إنه ال يدخل مكة وال املدينة
جزم أبن ابن صياد هو الدجال، على أن املنع إمنا هو حيث خيرج، وكذا اجلواب عن 

 مشيه وراء عيسى عليه السالم. 

ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن َصاِلٍح َعْن ابْ  - 7129 ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد اَّللِه َحده ِن َحده
ْعُت َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه  َها قَاَلْت: مسَِ ِشَهاٍب َعْن ُعْرَوَة "َأنه َعاِئَشَة َرِضَي اَّللهُ َعنـْ

َنِة الدهجهاِل"  َوَسلهَم َيْسَتِعيُذ ِف َصاَلتِِه ِمْن ِفتـْ
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 ما يستفاد : 

اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فال إشكال االستعاذة من فتنة الدجال مع حتققه أنه ال يدركه َصلَّى  -
حيتمل أن يكون ذلك قبل حتقق عدم إدراكه ويدل عليه قوله يف احلديث ؛ ألنه فيه 

 احلديث" إن خيرج وأان فيكم فأان حجيجه " اآلخر عند مسلم 

ثـََنا َعْبَداُن َأْخَِبَين َأيب َعْن ُشْعَبَة َعْن َعْبِد اْلَمِلِك َعْن رِبْ  - 7130 ِعيٍ  "َعْن ُحَذيـَْفَة َحده
قَاَل ِف الدهجهاِل: ِإنه َمَعُه َماًء َواَنرًا، فـََنارُُه َماٌء اَبِرٌد َوَماُؤُه  َعْن النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ 

ُ َعَلْيِه َوسَ  ْعُتُه ِمْن َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّلله  . لهمَ اَنٌر" قَاَل َأبُو َمْسُعوٍد: َأاَن مسَِ

 شرح املفردات : 

أن جيعل هللا ابطن اجلنة اليت يسخرها الدجال  أي "فناره ماء ابرد وماؤه انر"قوله  -
 . انرا وابطن النار جنة، وهذا الراجح

ثـََنا ُشْعَبُة َعْن قـََتاَدَة "َعْن َأَنٍس َرِضَي اَّللهُ َعْنُه  - 7131 ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحده َحده
قال النِب صلى هللا عليه وسلم: َما بُِعَث َنِبٌّ ِإاله َأْنَذَر أُمهَتُه اأَلْعَوَر اْلَكذهاَب، َأاَل ِإنهُه قَاَل 

نَـْيِه َمْكُتوٌب: َكاِفٌر" ِفيِه َأبُو ُهَريـَْرَة َواْبُن عَ  بهاٍس َأْعَوُر َوِإنه رَبهُكْم لَْيَس ِبَِْعَوَر، َوِإنه َبنْيَ َعيـْ
 [7408طرفه ِف:  – 7131 صلى هللا عليه وسلم ]احلديث َعْن النهِب ِ 

 شرح املفردات : 

قال ابن العريب: يف قوله ك ف ر إشارة إىل  قوله: "وإن بني عينيه مكتوب كافر" -
أن فعل وفاعل من الكفر إمنا يكتب بغري ألف وكذا هو يف رسم املصحف وإن كان 

 . لبيانأهل اخلط أثبتوا يف فاعل ألفا فذاك لزايدة ا
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أي يدخل يف الباب حديث أيب هريرة وحديث ابن  "فيه أبو هريرة وابن عباس" -
عباس، فيحتمل أن يريد أصل الباب فيتناول كالمه كل شيء ورد مما يتعلق 
ابلدجال من حديث املذكورين، وحيتمل أن يريد خصوص احلديث الذي قبله وهو 

 . أن كل نيب أنذر قومه الدجال وهو أقرب
" قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "أال أحدثكم حديثا  : عن أيب هريرة فمما ورد

عن الدجال ما حدث به نيب قومه؟ إنه أعور، وإنه جييء معه متثال اجلنة والنار، 
 فاليت يقول إهنا اجلنة هي النار، وإين أنذركم كما أنذر به نوح قومه " 

قاسم الصادق املصدوق يقول: وأخرج البزار بسند جيد عن أيب هريرة " مسعت أاب ال
خيرج مسيح الضاللة فيبلغ ما شاء هللا أن يبلغ من األرض يف أربعني يوما، فيلقى 

 . املؤمنون منه شدة شديدة " احلديث
عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال  : وِما ورد ِف ذلك من حديث ابن عباس

كأن رأسه   -أبيض أزهر  بكسر أوله وختفيف اجليم أي -جان يف الدجال " أعور هِ 
أصلة أشبه الناس بعبد العزى بن قطن، فأما هلك اهللك فإن ربكم ليس أبعور " 

 -كأن رأسه أغصان شجرة   -أي عظيم اجلثة  - ماينلَ ي ْ ويف لفظ للطرباين " ضخم ف َ 
أشبه الناس بعبد العزى بن قطن رجل من  -يريد أن شعر رأسه كثري متفرق قائم 

 خزاعة " 

 اَل يَْدُخُل الدهجهاُل اْلَمِديَنةَ ابب  - 27

ثـََنا َأبُو اْلَيَماِن َأْخَِباََن ُشَعْيٌب َعْن الزُّْهِريِ  َأْخَِبَين ُعبَـْيُد اَّللِه ْبُن َعْبِد اَّللِه ْبِن  - 7132 َحده
ثـََنا َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّللهُ  َبَة ْبِن َمْسُعوٍد َأنه َأاَب َسِعيٍد قَاَل َحده  َعَلْيِه َوَسلهَم يـَْوًما َحِديثًا ُعتـْ

ثـَُنا ِبِه َأنهُه قَاَل َيَِْت الدهجهاُل َوُهَو حُمَرهٌم َعَلْيِه َأْن يَ  ْدُخَل َطِوياًل َعْن الدهجهاِل َفَكاَن ِفيَما ُُيَدِ 
َباِخ الهيِت تَِلي اْلَمِديَنَة فـََيْخرُ  ُج ِإلَْيِه يـَْوَمِئٍذ رَُجٌل َوُهَو َخرْيُ نَِقاَب اْلَمِديَنِة فـَيَـْنِزُل بـَْعَض السِ 



 . فتح الباري شرح صحيح البخاري )كتاب الفنت(املنتقى من  

 

79 
 

 ُ ثـََنا َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّلله النهاِس َأْو ِمْن ِخَياِر النهاِس فـَيَـُقوُل َأْشَهُد َأنهَك الدهجهاُل الهِذي َحده
ُتُه َهْل َتُشكُّوَن ِف اأَلْمِر َعَلْيِه َوَسلهَم َحِديَثُه فـَيَـُقوُل الدهجهاُل َأرََأيـُْتْم ِإْن قـَتَـْلُت َهَذا ُثُه   َأْحيَـيـْ

ُد فـَيَـُقوُلوَن اَل فـَيَـْقتُـُلُه ُثُه ُُيِْييِه فـَيَـُقوُل َواَّللِه َما ُكْنُت ِفيَك َأَشده َبِصريًَة ِمِنِ  اْليَـْوَم َفرُيِي
َلُه َفاَل ُيَسلهُط َعَلْيهِ   الدهجهاُل َأْن يـَْقتـُ

ثـََنا َعْبُد اَّللهِ  - 7133  ْبُن َمْسَلَمَة َعْن َماِلٍك َعْن نـَُعْيِم ْبِن َعْبِد اَّللِه اْلُمْجِمِر َعْن َأيب َحده
ُهَريـَْرَة قَاَل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "َعَلى َأنـَْقاِب اْلَمِديَنِة َمالَِئَكٌة اَل يَْدُخُلَها 

 الطهاُعوُن َوالَ الدهجهالُ 

َثِِن َُيََْي بْ  - 7134 ثـََنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن َأْخَِباََن ُشْعَبُة َعْن قـََتاَدَة َعْن َأَنِس َحده ُن ُموَسى َحده
َكَة ْبِن َماِلٍك َعْن النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: "اْلَمِديَنُة َيَْتِيَها الدهجهاُل فـََيِجُد اْلَمالَئِ 

  لدهجهاُل َقاَل َوالَ الطهاُعوُن ِإْن َشاَء اَّللهُ َُيُْرُسوََّنَا َفاَل يـَْقَرهُبَا ا

 شرح املفردات : 

 . أي املدينة النبوية املدينة"  -
 . قال بن وهب املراد هبا املداخل وقيل األبواب: َأْن يَْدُخَل نَِقاَب اْلَمِديَنةِ  -
 " أي إىل ظاهر املدينة. َيِت الدجال" -
اليت ال تنبت مللوحتها، وهذه الصفة  وهي األرض الرملة باخ""فينزل بعض السِ   -

 خارج املدينة من غري جهة احلرة. 
 أي من قبل الشام.  "اليت تلي املدينة"  -
وهذا يوضح أن الذي جييبه يف رواية" مث يقول الدجال ألوليائه " فيقولون: ال""  -

 .بذلك أتباعه
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 ما يستفاد : 

 ى يد الكافر؟ قال اخلطايب: فإن قيل كيف جيوز أن جيري هللا اآلية عل -

فإن إحياء املوتى آية عظيمة من آايت األنبياء فكيف يناهلا الدجال وهو كذاب مفرت 
يدعي الربوبية؟ فاجلواب أنه على سبيل الفتنة للعباد إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل 
غري حمق يف دعواه وهو أنه أعور مكتوب على جبهته كافر يقرؤه كل مسلم، فدعواه داحضة 

وسم الكفر ونقص الذات والقدر، إذ لو كان إهلا ألزال ذلك عن وجهه، وآايت األنبياء مع 
 . ساملة من املعارضة فال يشتبهان

وقال ابن العريب: الذي يظهر على يدي الدجال من اآلايت من إنزال املطر واخلصب على 
ر ومياه جتري  من يصدقه واجلدب على من يكذبه واتباع كنوز األرض له وما معه من جنة وان

كل ذلك حمنة من هللا واختبار ليهلك املراتب وينجو املتيقن، وذلك كله أمر خموف، وهلذا 
قال صلى هللا عليه وسلم: " ال فتنة أعظم من فتنة الدجال " وكان يستعيذ منها يف صالته 

 تشريعا ألمته، 

ال قال القاضي عياض: يف هذه األحاديث حجة ألهل السنة يف صحة وجود الدج -
وأنه شخص معني يبتلي هللا به العباد ويقدره على أشياء كإحياء امليت الذي يقتله 
وظهور اخلصب واألهنار واجلنة والنار واتباع كنوز األرض له وأمره السماء فتمطر 
واألرض فتنبت وكل ذلك مبشيئة هللا، مث يعجزه هللا فال يقدر على قتل ذلك الرجل 

 . له عيسى بن مرمي وال غريه، مث يبطل أمره ويقت
قد استشكل عدم دخول الطاعون املدينة مع كون الطاعون شهادة وكيف قرن  -

أن كون الطاعون شهادة  : واجلواب؟ ابلدجال ومدحت املدينة بعدم دخوهلما 
ليس املراد بوصفه بذلك ذاته وإمنا املراد أن ذلك يرتتب عليه وينشأ عنه لكونه سببه 
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ه طعن اجلن حسن مدح املدينة بعدم دخوله إايها فإن فإذا استحضر ما تقدم من أن
فيه إشارة إىل أن كفار اجلن وشياطينهم ممنوعون من دخول املدينة ومن اتفق دخوله 
إليها ال يتمكن من طعن أحد منهم فإن قيل طعن اجلن ال خيتص بكفارهم بل قد 

املدينة إال من  يقع من مؤمنيهم قلنا دخول كفار اإلنس املدينة ممنوع فإذا مل يسكن
يظهر اإلسالم جرت عليه أحكام املسلمني ولو مل يكن خالص اإلسالم فحصل 

 األمن من وصول اجلن إىل طعنهم بذلك فلذلك مل يدخلها الطاعون أصال

 ابب َيَُْجوَج َوَمْأُجوجَ  - 28

ثـََنا َأبُو اْلَيَماِن َأْخَِباََن ُشَعْيٌب َعْن الزُّْهِريِ  ح و حَ  - 7135 َثِِن َحده ثـََنا ِإمْسَاِعيُل َحده ده
َأِخي َعْن ُسَلْيَماَن َعْن حُمَمهِد ْبِن َأيب َعِتيٍق َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ َأنه زَيـَْنَب 

ثـَْتُه َعْن ُأمِ  َحِبيَبَة بِْنِت َأيب ُسْفَياَن َعْن زَيـَْنَب بِْنِت جَ  ْحٍش َأنه َرُسوَل بِْنَت َأيب َسَلَمَة َحده
َها يـَْوًما َفزًِعا يـَُقوُل اَل ِإَلَه ِإاله اَّللهُ َوْيٌل ِلْلَعَربِ   ِمْن َشرٍ  اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َدَخَل َعَليـْ

ْيِه اإِلهْبَاِم َوالهيِت تَِليَها َقْد اْقََتََب فُِتَح اْليَـْوَم ِمْن َرْدِم َيَُْجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذِه َوَحلهَق ِبِِْصبَـعَ 
قَاَلْت زَيـَْنُب بِْنُت َجْحٍش فـَُقْلُت ََي َرُسوَل اَّللِه َأفـَنَـْهِلُك َوِفيَنا الصهاحِلُوَن قَاَل نـََعْم ِإَذا َكثـَُر 

 اْْلُْبثُ 

ثـََنا اْبُن طَاُوسٍ  - 7136 ثـََنا ُوَهْيٌب َحده ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإمْسَاِعيَل َحده َعْن َأبِيِه َعْن َأيب  َحده
ِذِه ُهَريـَْرَة َعْن النهِبِ  َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: "يـُْفَتُح الرهْدُم َرْدُم َيَُْجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل هَ 

 َوَعَقَد ُوَهْيٌب ِتْسِعنيَ 
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 شرح املفردات : 

وجاء ،  وهب وغريهمن بين آدم مث بين ايفث بن نوح. وبه جزم  َيجوج ومأجوج"  -
أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود رفعه: "إن أيجوج : ما يف صفتهم 

 ] صحيح [ومأجوج أقل ما يرتك أحدهم لصلبه ألفا من الذرية "
 . خص العرب بذلك ألهنم كانوا حينئذ معظم من أسلم "ويل للعرب " -
والت الفنت حىت املراد ابلشر ما وقع بعده من قتل عثمان، مث ت "من شر قد اقَتب" -

قال القرطيب: وحيتمل أن يكون  .وصارت العرب بني األمم كالقصعة بني األكلة 
املراد ابلشر ما أشار إليه يف حديث أم سلمة " ماذا أنزل الليلة من الفنت وماذا أنزل 
من اخلزائن " فأشار بذلك إىل الفتوح اليت فتحت بعده فكثرت األموال يف أيديهم 

ذي جر الفنت، وكذلك التنافس على اإلمرة، فإن معظم ما أنكروه فوقع التنافس ال
على عثمان تولية أقاربه من بين أمية وغريهم حىت أفضى ذلك أن قتله، وترتب على 

 قتله من القتال بني املسلمني ما اشتهر واستمر. 
 ." املراد ابلردم السد الذي بناه ذو القرنني " من ردم  -
 ." أي جعلهما مثل احللقةهبام واليت تليها"مثل هذه وحلق ِبصبعيه اإل  -
كأهنا أخذت ذلك من قوله تعاىل :}وما كان هللا ليعذهبم وأنت   "وفينا الصاحلون" -

 .فيهم{ 
فسروه ابلزان وأبوالد الزان وابلفسوق والفجور، وهو أوىل ألنه قابله  " اْلبث" -

 ابلصالح. 
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 ما يستفاد : 

ة داللة على أنه صلى هللا عليه وسلم كان يعلم قال ابن العريب: يف اإلشارة املذكور  -
عقد احلساب حىت أشار بذلك ملن يعرفه وليس يف ذلك ما يعارض قوله يف احلديث 
اآلخر " أان أمة ال حنسب وال نكتب " فإن هذا إمنا جاء لبيان صورة معينة خاصة. 

جلمع قلت: واألوىل أن يقال املراد بنفي احلساب ما يتعاانه أهل صناعته من ا
والفذلكة والضرب وحنو ذلك، ومن مث قال: "وال نكتب " وأما عقد احلساب فإنه 
اصطالح للعرب تواضعوه بينهم ليستغنوا به عن التلفظ، وكان أكثر استعماهلم له 
عند املساومة يف البيع فيضع أحدمها يده يف يد اآلخر فيفهمان املراد من غري تلفظ 

رمها، فشبه صلى هللا عليه وسلم قدر ما فتح لقصد سرت ذلك عن غريمها ممن حيض
 .من السد بصفة معروفة عندهم

 قال ابن العريب: يف هذا احلديث ثالث آايت:  -

 . أن هللا منعهم أن يوالوا احلفر ليال وهنارا: األوىل 

 .منعهم أن حياولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك وال علمهم إايه:الثانية 

 أنه صدهم عن أن يقولوا إن شاء هللا حىت جييء الوقت احملدود.  :الثالثة 

قلت: وفيه أن فيهم أهل صناعة وأهل والية وسالطة ورعية تطيع من فوقها، وأن فيهم من 
  .يعرف هللا ويقر بقدرته ومشيئته، وحيتمل أن تكون تلك الكلمة جتري على لسان ذلك الوايل

 : وقد ورد ِف حاهلم عند خروجهم 

أخرجه مسلم من حديث النواس ابن مسعان بعد ذكر الدجال وقتله على يد عيسى قال:  ما
"مث أيتيه قوم قد عصمهم هللا من الدجال فيمسح وجوههم وحيدثهم بدرجاهتم يف اجلنة، 
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فبينما هم كذلك إذ أوحى هللا إىل عيسى أين قد أخرجت عبادا يل ال يدان ألحد بقتاهلم 
يبعث هللا أيجوج ومأجوج فيمر أوائلهم على حبرية طربية فيشربون فحرز عبادي إىل الطور، و 

ما فيها ومير آخرهم فيقولون: لقد كان هبذه مرة ماء، وحيصر عيسى نيب هللا وأصحابه حىت 
الثور ألحدهم خريا من مائة دينار، فريغب عيسى نيب هللا وأصحابه إىل هللا  يكون رأس

سى،  رْ يف رقاهبم فيصبحون ف َ  -ني املعجمة مث فاء بفتح النون والغ -فريسل عليهم النغف 
كموت نفس واحدة؛ مث يهبط عيسى نيب هللا وأصحابه إىل األرض فال جيدون يف األرض 
موضع شرب إال مأله زمههم ونتنهم، فريغب نيب هللا عيسى وأصحابه إىل هللا، فريسل طريا  

 مطرا ال يكن منه مدر وال كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء هللا، مث يرسل هللا
وبر، فيغسل األرض حىت يرتكها كالزلفة، مث يقال لألرض أنبيت مثرتك وردي بركتك، فيومئذ 
أتكل العصابة من الرمانة ويستظلون حتتها، فبينما هم كذلك إذ بعث هللا رحيا طيبة فتأخذهم 

ارج احلمر، حتت آابطهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، فيبقى شرار الناس يتهارجون هت
 فعليهم تقوم الساعة" . 

رآة ، وقيل املصنع الذي يتخذ جلمع املاء، واملراد أن املاء يعم مجيع فة هي املِ لَ قلت: والزَ 
 األرض فينظفها حىت تصري حبيث يرى الرائي وجهه فيها. 

 مونويف رواية ملسلم أيضا: "فيقولون لقد قتلنا من يف األرض، هلم فلنقتل من يف السماء، فري 
 بنشاهبم إىل السماء فريدها هللا عليهم خمضوبة دما "
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 "خاَتة"

 اشتمل " كتاب الفنت " 

 على مائة حديث :  من األحاديث املرفوعة

 سبعة ومثانون :  املوصول منها وحديث

  معلقات ومتابعات:  والباقية

 مثانون  :  املكرر منها فيه وفيما مضى

 إحدى وعشرون :  واْلالص

 : سلم على خترَيها سوى وافقه م

 حديث ابن مسعود " شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء "  -
 وحديث أنس " ال أييت زمان إال والذي بعده شر منه "  -
  يث عمار وابن مسعود يف قصة اجلملوحد -
 يف اإلنكار على من يقاتل للدنياوحديث أيب برزة  -
  وحديث حذيفة يف املنافقني -
 وحديثه يف النفاق -
 ديث أنس يف املدينة ال يدخلها الدجال وال الطاعون إن شاء هللا تعاىل. وح -

 وفيه من اآلاثر عن الصحابة فمن بعدهم مخسة عشر أثرا، وهللا أعلم.
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