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صر لهذه األحاديث يدل على صحة منهـاج أهـل الـسنة فـي              تصديق واقعنا المعا  * 

  .تصحيح الحديث

  .وصدقها الواقع المحدثون المختصون اصححهاألحاديث الواردة * 

ذه األحاديث يدل على صدق الصحابة في الرواية عن رسـول اهللا            تصديق الواقع له  * 
مان وأنس بن   و وحذيفة ابن الي   عبداهللا بن عمر  ومنهم  جميعاً  صلى اهللا عليه وسلم     

.وغيـرهم رضـوان اهللا علـيهم       مالك وأبو هريرة وعبداهللا بن عمر وابن عباس       

   النبويةدراسات في السنة
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قال :  قال عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما     عن  
: وصحبه وسـلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله       

يوشك أن يغربل الناس غربلة، وتبقى حثالـة        (
وكانوا وأمانام  يف الناس قد مرجت عهودهم      

فكيف نصنع  : بني أصابعه، قالوا  وشبك  هكذا،  
تأخذون ما  : يا رسول اهللا إذا كان ذلك؟ قال      

تعرفون، وتذرون ما تنكرون، وتقبلون علـى       
ــامتكم ــدعون ع  حــديث )خاصــتكم، وت

ويطحنون  يقتلون: يغربل الناس غربلة  .)1(صحيح
عـل  فْهب خبيارهم وتبقى أراذهلم كما ي     وقيل يذْ 

غربـل املنتقـى    وامل) 2(من يغربل الطعام بالغربال   
  ).3( )كأنه نقي بالغربال(

، وحثالة النـاس    )4(الرديء يف كل شيء   : احلثالة
  ).5(هلم وشرارهمذأرا

 وكـانوا   ).6(فـسد : مرج العهد واألمانة والدين   
أي اختلفوا خالفـاً    : هكذا وشبك بني أصابعه   

  ).7(شديداً
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الذي اختصصته لنفسك ومسـع ثعلـب       : اخلاصة
 فبخاصة أبو بكر، وإذا     إذا ذكر الصاحلون  : يقول

ا رضي اهللا عنهم  - )8(فبخاصة على ذكر األشراف   
 والعامة خالف   -ومجعنا ما يف الفردوس األعلى    

  ).9(اخلاصة
أم حسبتم أن تدخلوا    ( : يقول اهللا سبحانه وتعاىل   

 من قـبلكم،    ااجلنة، وملا يأتكم مثل الذين خلو     
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حـىت يقـول        

لذين آمنوا معه مىت نصر اهللا؟ أال إن        الرسول وا 
  .)10( )نصر اهللا قريب

إن هذا السؤال   ... إا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة    
 الرسول املوصـول    نمن الرسول والذين معه، مِ    

متى  (إن سؤاهلم . باهللا، واملؤمنني الذين آمنوا باهللا    
اليت تزلزل مثل هذه    احملنة   ليصور مدى    )نصر اللّهِ 

ولن تكـون إال حمنـة فـوق        .  املوصولة القلوب
ك القلـوب،   يعلى مثل هات  ظالهلا  الوصف، تلقي   

متى نـصر   (: فتبعث منها ذلك السؤال املكروب    
  وعندما تثبت القلوب على مثل هذه احملنـة          )اللِّه

، وجييء النصر مـن     تهم كلم وعندئذ تق .. املزلزلة
 ةماملكر إن هذه    )11( )ن نصر اهللا قريب   إأال  ( : اهللا

حتدث يف حينها ويف شروطها ولكنها يا أخـي يف          
عصرنا أخذت شكالً أعمق حدث عنه النيب صلى        

املـؤمنني  الناس  بقتل  اهللا عليه وسلم بالغربلة أي      
 وأكثـر مـا   ،وهذا ما حدث يف عصرناوطحنهم  

يف  املتوسـط    يف حوض البحر األبيض   هذا  حدث  
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مهـم أمـر    يهالبالد اإلسالمية منها مع كل من       
م وانتصاره كمنهج للحياة، فقتل من قتل       اإلسال

بالعشرات واملئـات واآلالف بـل مبئـات        ال  
ـ     وسنتكلم   ،األلوف ج أي  رعن ذلك كله يف اهل

القتل الذي تكلم عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم         
  ..يف عصرنا احلديث

فكل ذي بصرية   ولست حباجة للكالم عن احلثالة      
 وتتنكـر .. عهـدها مـع اهللا    يراها وهي تفسد    

على هذه األمة ، بل تتعاون مع األجنيب        ألماناا  
وـب  لتضليلها  من أعداء األمة على هذه األمة       

األمــة خلــواص طحـن  ووقتــل ... ثرواـا 
 ولئن كان هذا واضـحاً يف العـامل         ..اإلسالمية

اإلسـالم يف  حماِة اإلسالمي كله فهو أوضح يف   
حوض املتوسط ومركز الفتنة يف الشرق كمـا        

سنوضح  صلى اهللا عليه وسلم وكما       حدث النيب 
  ..ذلك

أما العامة فلقد حرص الظلمة علـى إضـالهلم         
كالغنم تسري حنو املذبح وال     وإفسادهم وجعلهم   

  ... تدري
حلق أن كـثرياً مـن رواد       ا!  موقفنا منهم؟  ماف

الدعوة اإلسالمية يف عصرنا احلديث مل يستطيعوا       
 ويف حوض املتوسـط   املسلم،دة عامة الشعب  جن
 فيها غالبـاً    ى، أصبح ما يلق   سلم بشكل خاص  امل

ينبغي أن مير على مؤسسات غربية ظاملة لتوافـق   
حتدد شكل هـذا التوجيـه      اليت   بل هي    ،عليه

  ...املسموم باسم اإلسالم وهو عدو لإلسالم
يف هذه األجواء املظلمة مل يكن على الـدعاة إال      

.. أن يقبلوا على اخلاصة تعليمـاً وتربيـة ووالء        
االنفراج وعلى مستوى العامل اإلسـالمي      ولكن  

 حيث أسست قنوات فضائية كثرية لتفـسد        ،بدأ
ولكـن اهللا سـبحانه     .. األجيال أكثر من فسادها   

 الكثري  ابقنوات فضائية فيه  يتكفل  وتعاىل جعل من    
وللعقـول  بالعبـادة   لألرواح   يمن اخلري اإلسالم  

  ...العمل الصاحلبولألجساد النافع بالعلم 
إىل العامة أصبح شبه مستحيل يف كثري       إن الوصول   
 يف ظل الشيوعية تـارة      يالعامل اإلسالم من بلدان   
املقنعـتني   تارة والصليبية والـصهيونية      ةوالرأمسالي

 ولكن هذا القيد من فضل      ... كثرية مرات أخرى 
 وهذا يتطلب منـا األمـر       ،اهللا تعاىل بدأ ينكسر   

ن ميكفاخلاصة  باملعروف والنهي عن املنكر للعامة      
من أقل  بانتقاء  اجلاهلي  أن تتحرك يف وسط اتمع      

االبتعاد عن العامة   املؤمن  فساداً لتصلحه وإذا أراد     
 ،فبالشروط اليت حددها النيب صلى اهللا عليه وسلم       

وعند ذلك ال تنفع الكلمة     الذي سيأيت   يف احلديث   
وال األمر باملعروف وال النهي عـن       وال النصيحة   

  .إال مع اخلواصاملنكر 
وذلك يف عصرنا   وحدث  تتابع  تإن الفنت أصبحت    

لتستمر الغربلة اليت حدث عنها النيب صلى اهللا عليه         
وآله وصحبه وسلم ، وبعدها التميـز يف داخـل          
اتمع املسلم فمنكرون للفنت بأنواعها مع شـدا   

نوع آخر مفتونـون وقعـوا   مث  ،وتنوعهاوتتابعها  
. ..ضحية خطط مرتبة لتسقطهم على الطريـق        

وأما عن تتابع هذه الفنت وكثرا فقد حدثنا عنها         
  .. احلبيب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم لننكرها

كنا عند عمـر  : عن حذيفة ـ رضي اهللا عنه قال ف
أيكم مسع رسـول اهللا  : ـ رضي اهللا عنه ـ فقال 

حنن : ؟ فقال قوم  لفنتصلى اهللا عليه وسلم يذكر ا     
رجل يف أهلـه    لعلكم تعنون فتنة ال   : فقال. مسعناه
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تلك تكفرها الـصالة    : أجل قال : وجاره؟ قالوا 
ولكن أيكم مسع النيب صـلى      . والصيام والصدقة 

ـ  اليت   اهللا عليه وسلم يذكر الفنت     وج مـوج   مت
 .أنا: فقلت. فأسكت القوم : البحر؟ قال حذيفة  

مسعت رسول  : قال حذيفة ! هللا أبوك   ! قال أنت   
لفـنت  تعرض ا ( : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول     

 قلب   فأي ،على القلوب كاحلصري عوداً عوداً    
وأي قلـب   . أشرا نكت فيه نكتة سـوداء       

حىت تصري على   . أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء    
تضره فتنة ما    قلبني، على أبيض مثل الصفا فال     

دامت السماوات واألرض، واآلخـر أسـود       
ال ال يعرف معروفـاً و    مرباداً، كالكوز جمخياً    

 حـديث   ) ما أشرب من هواه    ينكر منكراً، إال  
   .)1(صحيح

واالمتحـان  البتالء  االفتنة يف أصل كالم العرب      
مث صارت يف عرف الكالم لكل أمر        ،واالختبار

كشفه االختبار عن سوء ، وفتنة الرجل يف أهله         
 هوماله وولده ضروب من فرط حمبته هلم وشـح        

إمنـا  (: وشغله م عن كثري من اخلري قال تعاىل       
 أو لتفريط مبا يلزم     ).2( )الدكم فتنة أموالكم وأو 

من القيام حبقوقهم وتأديبهم وتعليمهم فإنه راع       
ته وكذلك فتنة الرجل يف     عيول عن ر  سؤهلم وم 
 فنت تقتضي احملاسـبة     ها فهذه كل  ،هذامن  جاره  

   .تكفريها باحلسناتى ومنها ذنوب يرج
ـ      ض القلـوب أي    روأما معىن تعرض فتلصق بع

 ويـؤثر   ،ري جبنب النائم  جانبها كما يلصق احلص   
 قال ومعىن عوداً عوداً أي      ،فيه شدة التصاقها به   
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فأي قلـب   ( ومعىن   .تعاد وتكرر شيئاً بعد شيء    
أشرا نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها        

 فأشرا أي دخلت فيـه      )نكت فيه نكتة بيضاء   
دخوالً تاماً وألزمها وحلت منه كل الشراب وأما        

  ..ها نقط نقطة فمعنا)ةنكت فيه نكت(
 علـى   ريحىت تص (وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم       

ه فتنة مـا    ضرقلبني على أبيض مثل الصفا فال ت      
تشبيه بالصفا  ك فليس   )دامت السموات واألرض  

بياناً لبياضه لكن صفة أخرى لشدته علـى عقـد      
 ، وأن الفنت مل تلصق به     ،اإلميان وسالمته من اخللل   

جر األملس الذي ال    ومل تؤثر فيه كالصفاء وهو احل     
  .)3(يعلق به شيء

 فاملرباد الـذي    )واآلخر أسود مرباداً  ( وأما قوله   
     كـالكوز  (ربة وأما   يف لونه ربدة وهي السواد والغ

 واالعتـدال   املائل عن االستقامة  : يفاخ) جمخياً
  .)4(هنا 

ومعىن احلديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكـب         
 ،اطاها ظلمـة  املعاصي دخل قلبه بكل معصية يتع     

 ،وإذا صار كذلك افتنت وزال عنه نور اإلسـالم        
نصب ما فيـه ومل     اوالقلب مثل الكوز فإذا انكب      

  .)5(يدخله شيء بعد ذلك
تعرض (وقوله النيب صلى اهللا عليه وسلم باحلديث        

ـ  ) كاحلصري عوداً عوداً   ،الفنت على القلوب   دل ي
داللة واضحة على كثرة عرض الفنت على القلوب        

 ناسج احلصري عند العرب كلما صـنع        وذلك أن 
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عـرض الفـنت    فشبه   ،عوداً أخذ آخر ونسجه   
الكثرية على القلوب واحدة بعد أخرى بعـرض        

  .)1(قضبان احلصري على صانعها واحداً بعد واحد
وما أكثر الفنت اليت تعرض على القلوب يف هذا         
العصر سواء بفتـاوى شـيطانية أو بألعـاب         

ض اإلسالم بنظـام     فتارة بعر  ،وحركات جاهلية 
 وتـارة   ،اشتراكي  يبيح مصادرة مصادر اإلنتاج     

بنظام رأمسايل يبيح كل ما يفرزه النظام الرأمسايل        
 ،...من الربا والقمار وأجـور الـزىن      باستغالله  

سم اإلسالم أدوات الفجور مع     احون ب يوتارة يب 
 فتاوى شيطانية بو ،الغناء الفاحش والرقص اخلليع   

لكافر الفاجر مـن أعـداء      تبيح الوالء للظامل ا   
ومن يتوهلم منكم فإنه    (...  : يقول اإلسالم واهللا 

، وتارة يريدون طمس اإلسالم بوحدة      )2( )منهم
األديان ال بوحدة دين اإلسالم، وكـم مسعنـا         
فتاوى شيطانية إلباحة الربا واعتبـار الـشهادة        
انتحاراً وإلقاء بالنفس إىل التهلكـة وأن الذلـة         

وقـد اغتـصب األرض     ة  مطلوباإلسالم  لعدو  
 إخل وبفتاوى شيطانية تبـيح      . ..بالسهل واجلبل 

أو احلريـة اجلنـسية     .. الزىن باسم نكاح املتعة   
والزهري كالسفلس  شرت األمراض اجلنسية    تنفا

ولو أردنـا أن نـستعرض      .. والسيالن واإليدز   
يشري كل ذلك   .. .لطال بنا املقام  ذلك أمراً أمراً    

ة يف الفـنت الـيت      بداللة واضحة على أن الكثر    
تعرض على القلوب هي يف زماننا أوضح من أي         
وقت مضى، وأن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          
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بذلك زماننـا بالدرجـة     فيما قصد   وسلم قصد   
األوىل من بني األزمنة وهذا من رمحته بنا صلى اهللا          

  ... واهللا أعلمعليه وسلم وآله وصحبه وسلم
 فـرأت   بلت أمام هذه الفنت املثارة قلو     ضوكم  

د املرء أن يعرف    اوإذا أر احلق باطالً والباطل حقاً،     
أن قد أصابته أم ال فعليه أن يتأمل ما قاله حذيفـة            

أحدكم أن يعلـم    أحب  إذا  : ( رضي اهللا عنه قال   
أصابته الفتنة أم ال فلينظر فإن كان رأى حـالالً          
كان يراه حراماً فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى         

  واخلرب صحيح  )الالً فقد أصابته  حراماً كان يراه ح   

)3( ..  
 ظلم الظاملني ومساندم ألعـداء اإلسـالم        موأما

خارج الوطن اإلسالمي وتفرق املسلمني تـصبح       
احلياة صعبة يف ظل جمتمع تغريت فيـه املفـاهيم          
واألنظمة والقوانني، فاملؤمن هو يف كـل سـاعة         

أو مهمش وحماسـب يف عرضـه       مهان أو مظلوم    
 يف كـثري مـن   اتـه أو أخواتـه  وماله وشرف بن  

وهذا ما أوضحه احلبيب املصطفى فعن      ... األحيان
قال رسول اهللا صلى اهللا     : أنس رضي اهللا عنه قال    

يأيت على الناس زمان الصابر فيهم      (: عليه وسلم 
 حديث صحيح  )على دينه كالقابض على اجلمر    

)4(..  
                                                 

ل ا��آ� ) 3(H :            ط�/W O/�� ده/Kا %/#�P </�8= ا]�/	
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اهللا تعـاىل علـى      نمواآلالم  كل العقبات   ومع  
البالد وعرضها عمـاالً    طول  المية يف   األمة اإلس 

 فأنار  ،هللا تعاىل متثلوا اإلسالم ديناً ودعوة وجهداً      
 وهـم   ،اهللا م سبيل األمة اإلسالمية يف عصرنا      

عطاء مـن الـشجر     الشمس وأكثر   أوضح من   
املثمر، فلهم من اهللا أجر مخسني من الـصحابة         

 فقد مـروا    ،رضوان اهللا عليهم إن شاء اهللا تعاىل      
 قبل الدعوة العلنية لقوة الدعوة الـسرية        مبراحل

 ،باخلواص اخلواص يف تربيـة فرديـة      متثلت  اليت  
رويـداً  منت  فانبثوا داخل اتمع كشجرة خري      

يف الرياضـيات   رويداً يف ما عرف يف عـصرنا        
عن ... يف اخلواص وذلك   ،حسابية حديثة مبتوالية  

اخلـشين  أتيت أبا ثعلبـة     : أيب أمية الشعباين قال   
يـة  أ: كيف تصنع يف هذه اآلية؟ قال     : لهفقلت  

يا أيها الـذين آمنـوا      ( : ية؟ قلت قوله تعاىل   آ
عليكم أنفسكم ال يـضرهم مـن ضـل إذا          

 قال أما واهللا لقد سألت عنها خـبرياً،         )اهتديتم
بل (: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       
حـىت  ائتمروا باملعروف ، وتناهوا عن املنكر،       

ـ طاعاً، وهوى متبعـاً، ودن    إذا رأيت شحاً م    اً ي
مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليـك        
خباصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكـم        
أياماً الصرب فيهن مثل القبض علـى اجلمـر،         
للعامل فيهن مثل أجر مخسني رجالً يعملـون        

  ..)مثل عملكم
ـ أحد الـرواة يف سـند   قال عبداهللا بن مبارك  

يا رسـول اهللا    :  قيل ةتبوزادين غري ع   -احلديث  

ال بل أجر   ((: أجر مخسني رجالً منا أو منهم؟ قال      
  .)1( حديث حسن))مخسني رجالً منكم

فـإن مـن    (أما قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم         
  ..)2(أي قدامكم من األزمان اآلتية) ورائكم أياماً

ويدل احلديث على فضل هؤالء يف األجر علـى         
حاديث أخـرى،   الصحابة، وقد جاء أمثال هذا أ     

يف ما ذكروا أن الفضل اجلزئي ال ينـا       وتوجيهه ك 
  .)3(الفضل الكلي

يف .. رمحـه اهللا تعـاىل      .. وقد تكلم ابن عبد الرب    
كن أن جييء بعد الصحابة من      مي: هذه املسألة وقال  

هو يف درجة بعض منهم أو أفضل وخمتار العلمـاء      
  .)4( هخالف

ابة واحلق أن سائر ما عملنا هو يف صحيفة الـصح         
 فهم الذين آمنوا أوالً مبحمـد       ،رضوان اهللا عليهم  

 ونشروا  ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمياناً قوياً       
ربكتهم ب فمن جاء بعدهم ف    ،دينه بعده وحال حياته   

 أمل تر أن من     ،..يف األصل رضوان اهللا عليهم آمن     
بعدهم جاء  ممن  آمن وأنفق وقاتل قبل الفتح أفضل       

ي منكم من أنفق من قبـل       ال يستو (: قال تعاىل 
  .)5( )الفتح وقاتل وكالً وعد اهللا احلسىن

اجلمـر يف   فلهؤالء الصابرين كالقابـضني علـى       
الصحابة من حيث أجـر     من  مخسني  عصرنا أجر   

  ..كمية الصرب واهللا أعلم
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، ولقد مسعنا ورأينا عماالً هللا صابرين يف عصرنا       
وتـصب   الرواسـي    لاجلبامن  كانوا أثبت   بل  

 ةنفـسي والعذاب بدراسة علميـة     آلالم  عليهم ا 
فلهم اهللا سبحانه يف أجر مخـسني        ...ةوتشرحيي

الـصحابة  مـسلك   من الصحابة ألم سلكوا     
 واحلق يقال لقـد كـان       ،وأناروا لألمة الطريق  

ليتخلص مـن الـبالء     املوت  بعض الناس يتمىن    
ولده ال ألنه مـن     والذي يصب عليه وعلى أهله      

... منهم على األقل  رابتهم  بل لق ،  العمال هللا تعاىل  
ولكونه مسلم، وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه        

وآله وصحبه وسلم فيما روى أبو هريرة       وسلم  
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه      : رضي اهللا عنه قال   

والذي نفسي بيده ال تذهب الـدنيا       (: وسلم
عليـه،  فيتمـرغ   حىت مير الرجل على القـرب       

 هذا القرب    كنت مكان صاحب   ويقول يا ليتين  
  أي إن احلامل له    . )1( )ال البالء  إ ينوليس به الد

وكثرة احملـن   ، بل البالء    نعلى التمين ليس الدي   
أهـل  مـن    وقد يكون    .)2(الضراءوالفنت وسائر   

الدين العمال هللا تعاىل ويصب عليه البالء فعـن         
أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا          

 تقوم الساعة حىت مير     ال(: عليه وآله وسلم قال   
ـ   : الرجل بقرب فيقول    حـديث   )هيا ليتين مكان

بط أهل القبور ومتين املوت عنـد       غ و ).3( صحيح
بغلبـة  ظهور الفنت إمنا هو خوف ذهاب الدين        

وليس . )4(الباطل وأهله وظهور املعاصي واملنكر    
وإمنا هـو خـاص   واحد،  هذا عاماً يف حق كل      

ـ بأهل اخلري، وأما غريهم فقد يكـون        ا يقـع  مل
                                                 

) 4/2231 / 2908(A <//���8 أ0�1//� �//!�� �//  ) 1(
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ل ) 4(B� ا�� �� _�� T� 
= ا��ري �$8�)13/81(  

ألحدهم من املصيبة يف نفسه أو أهله أو دنياه وإن          
  .)5(لك شيء يتعلق بدينهذمل يكن يف 
  : أنواع الفنت

مجاع معىن الفتنـة االبـتالء      : أصل اللغة يف  الفتنة  
مأخوذ يف قولـك    واالمتحان واالختبار، وأصلها    

بالنـار لتميـز    الفضة والذهب إذا أذبتـها      تنت  فَ
 استعمل يف إدخال اإلنسان     مث. )6(الرديء من اجليد  

مـا حيـصل عنـه      النار والعذاب، وتارة يسمون     
فتنة فيستعمل فيه، وتارة يف االختبار حنو        ..العذاب

( ، ومنه قوله تعاىل     )7( )وفتناك فتوناً (: قوله تعاىل 
هم ال   و مناآأن يقولوا   أحسب الناس أن يتركوا     

 أي ال ميتحنون مبـا يـبني حقيقـة          )8() يفتنون
  .)9(إميام

  :  فتنة املؤمن عن دينه بالعذاب-1
إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات مث      (: قال تعاىل 

مل يتوبوا فلهم عـذاب جنـهم وهلـم عـذاب        
، أي أن أحرقوهم بالنـار املوقـدة يف         )10()احلريق

 األخدود يلقون املؤمنني فيها ليصدوهم عن اإلميان      

)11(..  
ـ         ات تعرض سورة الربوج املشهد املفجـع يف حمل

ث دون تفصيل   دخاطفة، تودع املشاعر بشاعة احلا    
الـيت  العقيدة  إىل عظمة   مع التلميح   ... وال تطويل 

على الناس مع شدا، وانتصرت     فتنة  تعالت على   
الذي إىل األوج   النار وعلى احلياة ذاا، وارتفعت      

  ..)12(يشرف اإلنسان يف أجياله مجيعاً
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عـد  لقد ذهبت إىل مدينة األخدود وهي على ب       
جنوب السعودية وذلك   كم من مدينة جنران     30

 صـنعت   ..م، فإذا هي مدينة خاليـة     1970عام  
جدراا من أحجار زرقاء هائلة، رأيت اجلبـل        
الذين أردوا أن يلقوا الغالم منه وآثـار حبـرية،          

متفحمـة  عظام أو حلـوم  من   أذهلين    ما ورأيت
بون املعذَّخلف املدينة، رأيت آثار احملرقة وذهب       

  ...حساب اهللا الباقي وبقى
أبو هريـرة   هذا فقد حتقق ما رواه      أما يف زماننا    

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه      : رضي اهللا عنه قال   
من أهل النار مل أرمهـا، قـوم        صنفان  (: وسلم

يضربون ا الناس،    كأذناب البقر معهم سياط   
سيات عاريات، ممـيالت مـائالت،      اونساء ك 

، ال يـدخلن     املائلة بختة ال نمكأسرؤوسهن  
وإن رحيهـا ليوجـد يف      رحيها  جيدن  اجلنة وال   

  .)1(  حديث صحيح..)مسرية كذا وكذا
 هوهذقال الشيخ الغماري ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   

مـن  أذناب البقر كالواقع    من  السياط قد تكون    
  ..)2(البوليس الفرنسي يف املغرب وغريه

ولئن كان الشيخ الغماري حيدث عن ما صـنع         
صـنعوا  أذنام وأذناب غريهم     الفرنسيون فإن 

 ، كأذنـاب البقـر    هذا بضرم بسياط  من  أشد  
ظاهرها من مادة   وليس هذا فحسب بل بسياط      

وباطنها فوالذ، ومبكان ما تـضرب      ) بالستيك(
أمـر  يهمهـم   تفلق من أجساد املؤمنني الذين      

  ..اإلسالم
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  :لتعذيبا يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي يروي ألواناً شاهدها من اممو
  يف ليلــة لــيالء مــن نــوفمرب    

جــم بغتــةفــإذا كــالب الــص يد  
ــياطهم   ــني س ــهم وب ــرق بين   ال ف
ــأم   ــادمني كـ ــون القـ   يتلقفـ

ــاج ــد بالعــصا بالرجــل بالكرب    بالي
ــي ال   ــت ك ــذب  وتفنن ــل مع   مي

ــه   ــنفخ بطن ــسان ي ــت باإلن   أمسع
ــسان  ــت باإلن ــهأمسع ــضغط رأس   ي

  أمسعــت باإلنــسان يــشعل جــسمه 
  ختتــرق الــدجى أمسعــت باآلهــات 

  وسل السياط السودكم شـربت دمـاً       
  

ــت    ــفزع ــصوت  ن ع ــومي ل ــِنين    رن
ـ   ــد شــ ــوطين عـ ــِنيأموحتـ   ٍل وميـ

  وِنفمــــأكــــل أداة يف يــــدي  
   كـــرت لـــديك مثـــِنيعلـــى عثـــروا 

ــل  ــلوب وبكــ ــأســ    سيس دوِنخــ
   يف العــــرض واإلخــــراج والتلــــويِن
ــالون     ــة البـ ــرى يف هيئـ ــىت يـ   حـ

ــىت   ــالطوق حـ ــهيبـ ــوِنينتـ     جلنـ
ــد   ــاراً وقـ ــبغوهنـ ــالصـ    زلنيف بـ

  ربـــاه عـــدلك، إـــم قتلـــوين   
 ــدت ح ــىت غ ــراًح ــال تلــوينِ م    )1( ب
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  .كل ذلك لفتنة الرجل عن دينه أو بعض دينه
قوله من  أخذ ذلك   :  واألوالد الفتنة باملال  -2

 )منا أموالكم وأوالدكم فتنة   أعلموا  او ( :تعاىل
 اهللا تعاىل ههنا فتنة اعتباراً مبـا        مساهمفقد  . )1(

 ومسى اهللا بعض    ،م اإلنسان من االختبار     ينال
األزواج واألوالد عدواً باعتبار مبا يتولد منهم       

إن من أزواجكم وأوالدكـم     ( :فقال سبحانه 
)3(.)2( )عدواً لكم فاحـذروهم   

: والفتانـان  
  ..)4( ألما يفتنان الناسرالدرهم والدينا

عـن أرضـنا     من غرباء إن فتنة املال أساسها     
مث أملوا علينـا    د املسلمني،   بالشرار حضروا   

الية املاملسلمني  األوامر والشروط يف كل موارد      
: من بين سليم عن جـده       عن رجل   وثروام  

 ةأنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسـلم بفـض         (
هذه من معدن لنا فقال النيب صـلى اهللا         : فقال

ضرها شرار  حيستكون معادن   ( : عليه وسلم   
حلـديث  أخرجه اإلمـام أمحـد وا     . )الناس

  .)5(صحيح
يت أُ: وعن ابن عمر رضي اهللا عنـهما قـال        

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقطعة مـن         
ذهب، كانت أول صدقة جاءته من معـدن        

صدقة من معدن لنا،    : قالوا) هذه ما: ( فقال
ا ستكون معادن، وسيكون فيهـا      إ: ( فقال

                                                 
)1 ( R�eل28ا4�aرة ا�� �� .  
)2 ( R�e14ا��k
  . �� ��رة ا�
)3 ( �
ج ا��9وس �دة �:)18/426(  
)4 ( �
ج ا��9وس �دة �:)18/427(  
)5 (  O:أ #Hه#��  وU/� R�8ا��� R�!�!ا� b%> ��

ل    /H �` )       ��#هU/� =8�/> P�#/ا��/�ل أن ا�� R/�$0و
               R�8��/////ا� P/////د�%aا R�!/////�� آ�ر�� ـK/////$ا�

)4/506/1885.(  

ورجالـه رجـال    ) شرار خلق اهللا عزوجل   
  .)6( واحلديث صحيحالصحيح

املـال يف  لذلك كانت فتنة الناس يف عـصرنا   
الثروة يف فنت الناس عـن      الستخدام  األغلب  

 وصدق رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         ،دينهم
فقـال  عجرة  وسلم فيما رواه عنه كعب بن       

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       
  )7( .)إن لكل أمة فتنة، وفتنة أميت املال( 

ض الناس من أمهية دعاهم     وملا للمال يف نظر بع    
ة الكفر إىل الكفر بشىت صوره حىت مواالة        هحب

 فإنـه   مومن يتوهلم مـنك   (...  :واهللا يقول 
 لسب النيب صلى اهللا     دعاهم   وحىت   )8 ()منهم

حىت املتواترة   تهعليه وسلم ودعاهم لنكران سن    
ـ البخاري و يف صحيحي   سواء كانت    سلم م

د وأيب داوو النـسائي   وجامع الترمذي وسنن    
، بـل  وغري ذلـك .. وابن ماجة وموطأ مالك 

وسب الصحابة رضوان اهللا علـيهم أمجعـني        
 أيب بكـر وعمـر    وسب  ة وخاصة   ن الس ةروا

ـ  خاصة  ولوال هؤالء ،  ـ رضي اهللا عنهما 
كما إمياننا  الصحابة ما كنا مسلمني فهم سبب       

                                                 
)6 ( �8k�///ا� �///C9$ا� A///� A///ا���Bأ0�1///� ا�  #///Hو
)1/153 (   xو�aا �C9$وا�)4/30/3532 ( ��ور0

( ر0///ل ا�///��8= ـ �G///$C ا�yواA///$D8T�� #///o ـ              
3/78/14419.(  
:�R/////4 2439 / 6/4518( أ0�1/////� ا�
��/////Kي ) 7(

ل %#�b/��" =8�/> �!/% P، وا�/�          ) اa%�ذيHو
   ��8�///> A///� ن///�%)8/17/3223(  A///� #///$%وأ ،

) 4/318/7896(وا��آ�  ) 4/160/17017(�!	#?  
ل %//#�P <//�8= ا]�//	د و�//� ���0//? ووا��//�      //Hو
     x//////و�aا �//////C9$ا� A//////� A//////ا���Bوا� ، Aه�K//////ا�

C/////////////� ا�8�L/////////////� و�/////////////A ا�9$) 3/325/3295(
)19/179/404 .(  
)8 ( R�eة51ا#o  .  �� ��رة ا�$
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إنا (دعوا حتريف القرآن واهللا تعاىل يقول       اأم  
ـ        )1( )ه حلـافظون  حنن نزلنا الذكر وإنـا ل

واملصاحف القدمية من القرن األول اهلجـري       
 يف مصاحف صنعاء    ةيد حفظ القرآن وخاص   فت

 دراسيت على مـوقعي علـى       القدمية كما يف  
يف . www.hamdoun.net  االنترنت

  .ردي على بعض املستشرقني
كل ذلك من ألوان الكفر والفسق واجلحـود        

ل، مقابل ماٍل زائل، وكأن العقيدة هـي املـا        
واملال هو العقيدة عافانا اهللا تعاىل، وصـدق        
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فيمـا رواه          

قـال  : عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قـال       
 ليغـشني ( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

أميت من بعدي فنت كقطع الليل املظلم يصبح        
الرجل فيها مؤمناً وميسي كافراً وميسي مؤمناً       

راً يبيع أقوام دينهم بعرض مـن       ويصبح كاف 
  .)2( واحلديث صحيح)الدنيا قليل

  بـل  ،إن الفنت يف عصرنا قد تنوعت وتعددت      
 كل ذلك ليترك املسلمون     ،صار هلا مؤسسات  

دينهم وحيل م نكبات كنكبة أهل األندلس ،        
مؤسسات اإلغراء بالربا ومؤسسات لإلغـراء      
بالزنا ومؤسسات لإلغراء بالقمار ومؤسسات     

سـبيالً  اإلسـالم   عداوة  ختذت من   ا حزابأل

                                                 
)1 ( R�e9ا�Cرة ا���� ��  .  
ل %#�P <�8= ا]�/	د و�/�          ) 2(Hآ� وأ�0�1 ا��

? ووا��///////� ا�///////Kه�A ـ ا�$///////!
#رك                  ///////0���

#رك    ) 4/438/8354(!///� A///� #اه�///W P�#///و���

ه# �//A <//�8= �//!��   ) 4/439/8355(ا��//آ� //Wو
ل)4/487/2195 (وا�
��///Kي) 1/110/118(///Hو :

   A//////� #//////$%م أ%//////#�P %//////!� <//////�8=، وا]�//////
  ).2/532/10392(و ) 2/304/7970(�!	#?

 وعلى كـل    ...ومؤسسات... ومؤسسات  
 أومـاالً   سلطان لفتنة ال يعطي شيئاً      مؤسسة  

ديـن  أخذ من   اخل إال إذا    ... جاها أو دراسة  
الرجل أو املرأة مبقدار ذلك يف دراسة أجنبيـة         
حمكمة وصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما        

:  جزء الزبيدي قال   حلارث بن ابن  رواه عبداهللا   
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

سيكون بعدي سالطني الفنت على أبـوام       (
كمبارك اإلبل ال يعطون أحـداً شـيئاً إال         

  .)3(حديث صحيح )أخذوا من دينه مثله
  : قال الشيخ أبو الفيض أمحد الغماري احلسين

فسالطني الفنت هم املوجودون يف هذا العصر       
لهم بدليل قوله صلى اهللا عليـه       ال من كان قب   

 ألن هذا   )على أبوام كمبارك اإلبل   (وسلم  
  .)4(وصف السيارات ومواقفها

ر أن يقع بعض الفقهـاء   طذلك وأخ من  وأشد  
أمة حممد صلى اهللا    من  يف الدين وقراء القرآن     

واملطلوب منهم   ،عليه وسلم يف املصيبة نفسها    
تقع أن يكونوا قدوة حسنة للعامة من الناس ، ف        

 كل ذلك مقابل    ،بوقوعهم يف الفتنة فتنة أكرب    
بن عباس رضي اهللا عنهما     افعن  ... مال زائل   

إن ناساً  ( : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      
من أميت سيتفقهون يف الـدين ، ويقـرؤون         

أيت األمراء، فنصيب من    نالقرآن ، ويقولون    
دنياهم ونعتزهلم بديننا، وال يكون ذلك كما       

                                                 
ل    ) 3(///H رك#
رواة ا���Bا�///A وا��///آ� �///A ا�$///!

 A��8!///�8           : ا�k�///ا� G�///C8= ـ ا��///> P�#///%
 A��8!��)2/62/4771.(  

 أ��1 �/� �/#8         ) 4($� R���9ت ا�1
�ا�Eا R��B�
 R51ص( ا����. (  
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 ال يإال الشوك، كذلك ال     )1( القتاد من ىنجت 
كأنه : ابن الصباح   :  قال   ) من قرم إال   جيتىن

  .)2( ورواة احلديث ثقاةيعين اخلطايا
  : فتنة النساء-3

���  ( الفتنة اإلعجاب بالـشيء ويف احلـديث        


	 أ�� )� ��� ا����ل �� ا�
��ء���آ
 )3( .  

ـ اف أن يعجبوا ن في    خيقول أ  عـن  شغلوا  ن
 الرجـل بـاملرأة     نتوف. )4(لعمل هلا اآلخرة وا 

 املـرأة إذا    ته، وأهل احلجاز يقولون فتن    وافتنت
قـال  وهلته وأحبها، وأهل جند يقولون أفتنته       

  : الشاعر باللغتني
  أفتنت مس باأللئن فتنتين هلي 

   )5( مسلِمسعيداً فأمسى قد قال كلّ       
 نساء كثري يف العصر احلديث      تدمخلقد است 

اإلسالم وذلك بالتـشجيع علـى      طريقاً لترك   
  كسلعة بل استخدمن كشف عوران والزىن    

يات جتارية واملرأة خلقت ألكرم من هذا       الدع
احلديث عن أيب هريرة رضي اهللا      وقد مر معنا    

قال رسـول اهللا وعليـه وسـلم        : عنه قال   
                                                 


#ت  : ا��
د) 1(Hو ،��[  �W �� b�> �CWآR آ
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H دة  ).178-5/174(ا��9وس �
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�////////// A�A////////// ا�C9$//////////� اaو�//////////x   وروا? ا���Bا
)8/150/8236 .(  
ا��///#�P �///�وي �///� أ�///�R �///� ز�///# أ0�1///�  ) 3(

ح و�/!�� رH/�        ) 9/118(ا���ري  /L	ا� A�)2740 (
   �///Hي رK///��
�///)2781 ( A�A/// ا�///Kآ� وا�///#�ء وا�

اaدب وأ�0�1 ا�
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�//� ز�//# ـ ا�;//� 0//�G اa<//�ل و:8�9//7 ��//#ا��در      

   ).6/519(أر�ؤوط ���8 
)4 ( �
ج ا��9وس �دة �:)18/425(  
)5 ( �
ن ا��9ب �دة �!�)10/179(  

صنفان من أهل النار مل أرمها قـوم معهـم          (
يضربون ـا النـاس     سياط كأذناب البقر    

ء كاسيات عاريات ممـيالت مـائالت       ونسا
البخت املائلة ال يـدخلن     كأسنمة  رؤسهن  

اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد مـن         
  .)6( )مسرية كذا وكذا 

كاسيات (ويف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم        
من اللبـاس   .. مشول لصور عديدة   )عاريات

صق أو الشفاف أو كليهمـا يف عـصرنا         الال
لنيب صلى اهللا عليه وسـلم يف    من بالغة ا   اوهذ
  .)ديالموم(كل 

وتعجب عندما ترى رجاالً يصلون باملساجد       
ويذرون سيارام ذات السروج املرحية علـى       

اب املساجد تعجب من كـون نـسائهم        وأب
 وما أصدق النيب صلى اهللا      ،كاسيات عاريات 

 بن عمرو بـن     عبد اهللا عليه وسلم فيما روى     
ل اهللا صلى اهللا    العاص يف حديث أنه مسع رسو     

سيكون يف آخـر آمـيت      (: عليه وسلم يقول  
رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال      
، يرتلون على أبواب املـساجد، نـساؤهم        

 كأسـنمة  نكاسيات عاريات على رؤوسه   
 )البخت العجاف، العنوهن فإن ملعونـات     

  .)7( واحلديث صحيح
  

                                                 
)6 ( P�#ا�� ����: ��  
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   : اختالف الناس يف اآلراء-4
وب واالخـتالف الـذي     يكون القتل واحلر  ف

ربوا، ويكـون  ايكون بني فرق املسلمني إذا حت   
ما يبلون به يف زينة الدنيا وشهواا فيفتنـون         

 وقد مر معنا    .)1(بذلك عن اآلخرة والعمل هلا    
وكـانوا  (احلديث األول يف اختالف النـاس       

  ).هكذا وشبك بني أصابعه
حياول أعداء اإلسالم تفريق صف املؤمنني يف        

بـالده  يعيش كل منهم يف غربة      عصرنا حىت   
فانا ـ عاالف مع أخيه املؤمن  خبأحبابه ووعن 

اهللا تعاىل ـ عن حذيفة ابن اليمان رضـي اهللا   
: عنه عن  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         

سيأيت عليكم زمان ال يكون فيه شيء أعـز   (
نس به،  أستيدرهم حالل ، أو أخ      : من ثالث 

  .)2()أو سنة يعمل ا
   :لتنة القت الف-5

 يفتنكم الذين   إن خفتم أن    (: ومنه قوله تعاىل  
علـى  ( وكذلك قوله عزوجـل      )3( )كفروا

).5)(4) (خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم  
وقد جاء يف حديث شريف عن رسـول اهللا         

عن أيب  سيكثر  صلى اهللا عليه وسلم أن القتل       
قال رسول اهللا صلى   : هريرة رضي اهللا عنه قال    

ال تقوم الساعة حىت تظهـر      (  وسلم   اهللا عليه 

                                                 
)1 ( �
ن ا��9ب �دة �!�)10/180.(  
)2 (  x//و�aا A//� A//ا���Bروا? ا�)8//� ) 1/35/88�و

49ء         Y/ح �/�49 ا�/� �/#ي ـ ا�;/� ا�f/> �� روح
ل ) 1/287/1243(وا�$
//�وآ�E �8//� ا�C//�زي  //Hو

ت ـ        : ا��آ�/�Dا� A/� ن`���v/� Rن ، وذآ/�? ا�/� %�/
ن  //�% �//�E ت//�D8/244/1324 (ا� (  �//�و��R//8 ر0
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)3 ( R�eء10ا  . �� ��رة ا�	!
)4 ( R�eرة ����83ا�� �� .  
)5 ( �
ن ا��9ب �!�)10/180 .(  

الفنت ويكثر الكذب وتتقـارب األسـواق       
ومـا  :  قلت )ويتقارب الزمان ويكثر اهلرج   

 )6( واحلـديث صـحيح    )القتل( اهلرج قال   
ويعترب زماننا رقماً قياسياً يف قتل املـسلمني يف      

 دتارخيهم الطويل فما بني أفغانستان شرقاً وبال      
مخـسة  أكثر من   ني  الشام غرباً قتل من املسلم    

  ماليني 

                                                 
وا��34 �� ) 10346/ 2/519(روا? أ%$# ) 6(
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هـم  راء سنة األخرية وتركـوا و     40مسلم يف   
 ومهاجرين هللا سبحانه    أرامل ويتامى وحمتاجني  

  .وتعاىل
قتل يف اجلزائر مليون مسلم للتحريـر مـن         و

 قاتـل   رينياالستعمار الفرنسي علماً أن اجلزائ    
 ألف يف فرنسا وأخرجوا اجلـيش       150منهم  

 الثانية كما   ةب العاملي يف احلر فرنسا  من  األملاين  
 ألف  150قتل يف اجلزائر    يقول أمحد بن بال و    

  ....مسلم بعد التحرير
 ألف مـسلم    250وقتل يف البوسنة واهلرسك     

م ولو ذهبت أسـرد القتـل       1993حىت يونيو   
 القلـب   مىوالذبح الذي أصاب املسلمني لد    

وذرفت العيون وحزن الفؤاد وإنا هللا وإنا إليه        
  ..راجعون

عليـك  ـ صلى اهللا يا رسول اهللا  ك أرمحوما 
وسلم ـ عندما تأسـف علينـا يف الفـنت     

فقد روى  مما حيل باملسلمني    متعجباً  ة  ماملتالط
مي اهللا  بن األسود رضي اهللا عنه ـ قال أَ داملقدا

لقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         
إن السعيد  إن السعيد ملن جنب الفنت      : (يقول

، يد ملن جنب الفنت     ملن جنب الفنت إن السع    
واهاً كلمة  :  فواهاً ).)1(فصرب فواها وملن ابتلي   

)2(يقوهلا املتأسف على الشيء واملتعجب منه 
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 الشهري إىل اهللا عز وجل بقلبه يطلب منه الثبات عند الغربلة والزلزلة ويؤمن زيتجه شاعرنا عبدا لعزي

  : ه فيقـولبأن وعد سبحانه اهللا وتعاىل حق ال بد من
ــق   ــد ح ــان الرغ ــا زم ــك ي   فراق
ــايل   ــاحكة اللي ــررك ض ــال تغ   ف
  غــداً نــصحو ولكــن لــست أدري 
يثوب الـوعي يف صـخب املآسـي         
ــرى  ــوح ذك ــاةَ تل ــك يف حم   هنال
ــرح    ــف ج ــر أل   ويف أرض اجلزائ
ــوم    ــل ي ــروب فك ــا الك   تغربلن
  فكم مـن معـشر يف احلـق كـانوا          
  فمــا مــن بقعــٍة إال وفيهــا    

ــ ــك يف الكرام ــا ل ــظ وم   ة أي ح
  لقد عانيـت مـن نفـسي فـصدري        
  إذا مــا الــروح بــالفردوس هامــت 
ــيب    ــا دام قل ــازع م ــست جب   ول

  

    ــق ــدهر طلـ ــل الـ ــسب أن كـ   أحتـ
 قدــان و ــذلك أول الطوفــــ   كــــ
ــق   ــة حتــ ــذكرى، أم بفاجعــ   بــ
   ــذق ــشمس ع ــب ال ــن هلي ــضج م   وين
    ــشق ــا دمـ ــر عربـ ــتم حـ   فتكـ
  قـــحيـــسيح، ويف رىب كـــشمري س  
   ـــسترقنـــرى ذممـــاً تبـــاع وت  
ــوا ــداث رقّــ ــالباً مث يف األحــ    صــ
  أخاديــــد لــــصحوتنا تــــشق  
 ــق ــيش حـ ــد العـ ــك يف رغيـ   ومالـ
   يكـــاد لفـــرط مهتـــها يـــشق  
 ــحق ــىت أملٌ وسـ ــى الفـ ــون علـ   يهـ

ــردد ــق : يــ ــد اهللا حــ   )1(إن وعــ
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