
  

مل يعلم احلمد هلل  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي 

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه  هوينطق عن اهلوى إن  ال
  :فوائد من أحاديث النيب

ِه  ْيرََة َقاَل : َقاَل رَُسوُل اللَّ َعْن أَِبى ُهَر

َد أََحُدُكْم  صلى هللا عليه وسلم : ) إِذَا َتَشهَّ

ُهمَّ  ْربٍَع ، يَُقوُل : اللَّ
ِه ِمْن أَ َفْليَْسَتِعْذ ِباللَّ

ِي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب  َم ، َوِمْن إِن  َجَهنَّ

َعَذاِب اْلَقْبِر ، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحيَا َواْلَمَماِت ، 

اِل ( ِ ِفْتَنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّ  . َوِمْن شَر 

 رواه مسلم

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

   ثمعاين ألفاظ احلدي

اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن  قوله يف احلديث: )
 عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة

  املسيح الدجال
رض لإلنسان يف حياته من الفنت )فتنة احمليا( قيل: املقصود هبا ما يع

يف دينه أو يف دنياه, فيشمل الفتنة يف الدين, فتنة الشهوة, وفتنة 
الشبهة، أما الفتنة يف الدنيا فقد يدخل فيها االبتالء، الذي ال 

 يستطيع اإلنسان الصرب عليه.
وقال بعضهم: يدخل يف ذلك أيضًا الفتنة عند املوت, وهي أشد 

 اةمة.ذلك, اخلوف من سوء اخل
أما فتنة املمات فقيل: هي أيضًا ما يصيب اإلنسان عند االحتضار 

 من اخلوف من سوء اخلاةمة.
وقيل: إن املقصود بفتنة املمات ما يسأل عنه اإلنسان يف قربه: من 

إنه  : ) البخاري ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ كما جاء يف صحيح
 ....... من فتنة -أو قريباً -أوحي إيل أنكم تفتنون يف قبوركم مثل 

. 
 
  

 

 ( هذه فتنة احمليا، وهذه فتنة املمات املسيح الدجال
، فأصح ما قيل يف ضبطه بفتح امليم )املسيح( واحلاء املسيح الدجال أما

املهملة, وبعضهم قال: املَِسيخ أو امِلسِ يخ أو امِلسِ يح, لكن هذا أصح ما 
قيل: بفتح امليم واحلاء املهملة؛ مسي بذلك قيل: ألنه ميسح األرض, وقيل: 

 ألنه ممسوح العني.
إشارة إىل أنه كذاب من الدجل وهو التزوير والتلبيس,  الدجال وقوله:

وهذا ةمييز له عن املسيح بن مرمي عليه الصالة والسالم, فإنه يسمى 
املسيح أيضاً، كما يف القرآن الكرمي، واحلديث عن النيب صلى هللا عليه 

يف سبب تسميته حنوًا من مخسني وجهاً , فال  الفريوزآبادي وسلم, وقد مجع
 داعي لإلطالة بذلك .

 املعىن اإلمجايل :
أن نستعيذ باهلل منها إذا  هذه أربعة أمور أمر النيب صلى هللا عليه وسلم

 :فرغنا من التشهد يعين قبل التسليم وهي
 : من عذاب جهنم 1-

وهي النــــار، فتعوذ باهلل من عذاهبا وهذا يشمل ما عملت من سوء تسأل 
 هللا أن يعفو عنك وما مل تعمل من السوء تسأل هللا أن ينجيك إياه

 :ومن عذاب القرب-2
ـــــــــــرب فيـــــــــــه عـــــــــــذاب دائـــــــــــم لل  كـــــــــــافرين وعـــــــــــذاب ال ينقطـــــــــــع الن الق

للعاصـــــــني وقــــــــد  بــــــــت عــــــــن النــــــــيب صـــــــلى هللا عليــــــــه وســــــــلم أنــــــــه مــــــــر 
ــــــــــري، فإمــــــــــا  ــــــــــذبان يف كب ــــــــــا يع ــــــــــال )) إامــــــــــا ليعــــــــــذبان وم ــــــــــربين فق بق
ـــــــول وأمـــــــا االخـــــــر فكـــــــان ميشـــــــي  ـــــــن الب أحـــــــد ا فكـــــــان ال يســـــــتربف م
ـــــــــن  ـــــــــوداود والنســـــــــائي واب بالنميمـــــــــه(( اخرجـــــــــه البخـــــــــاري ومســـــــــلم واب

 ضي هللا عنهماجه من حديث ابن عباس ر 
 :ومن فتنة احمليا واملمات-3

ـــــــدور علـــــــى شـــــــي ني،  ـــــــه وت ـــــــه االنســـــــان يف حيات ـــــــا مـــــــا يفـــــــنت ب فتنـــــــة احملي
إمــــــــــا جهــــــــــل وشــــــــــبهة وعــــــــــدم معرفــــــــــة بــــــــــاحلق فيشــــــــــتبه عليــــــــــه احلــــــــــق 
بالباطـــــــــــل فيقـــــــــــع يف الباطـــــــــــل فيهلـــــــــــك، وإمـــــــــــا شـــــــــــهوة : أي هـــــــــــوى، 

 .حبيث يعلم االنسان احلق لكنه ال يريده وامنا يريد الباطل
 
 

وأما فتنة املمات فقيل : إاا فتنة القرب وهي سؤال امللكني لالنسان إذا 
دفن، وذلك أن أشد ما يكون الشيطان حرصا على اغواء بين ادم عند 
موته، يأيت لالنسان عند موته ويوسوس له ويشككه ورمبا يأمره بأن يكفر 

 باهلل عزوجل ، فهذه الفتنه اعظم الفنت
 :فتنة املسيح الدجالواما -4

فاملسيح الدجال هو من يبعثه هللا عزوجل عند قيام الساعه، رجل خبيث  
 كاذب مكتوب بني عينيه كافر

) يقرؤه املؤمن الكاتب وغري الكاتب ( ويفنت هللا تعاىل الناس به، النه 
ميكن له يف االرض بعض الشئ ويبقى يف االرض أربعني يوماً، اليوم االول 

سنه الكامله والثاين طول الشهر والثالث طول أسبوع طوله طول ال
والرابع كسائر االيام ، يدعو الناس إىل أن يكفروا باهلل وان يشركوا به 
فيقول : أنا ربكم، ومعه جنة ونار، لكنها جنة فيما يرى الناس ونار فيما 
يرى الناس وإال فحقيقة جنته أاا نار وحقيقة ناره أاا جنة كما جاء يف 

النيب صلى هللا عليه وسلم ، فيغرت الناس به ويفنت به ما شاء هللا  حديث
 أن يفنت وفتنته عظيمة

    :رمحه هللا -قال الشيخ ابن عثيمني 
 :  ويف التعو ذ قوالن

 . جب ، وهو رواية عن اإلمام أمحد ؛القول األول : أنه وا
 .  ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم هبا-1
 .  وِعَظمهاولشدَّة خطرها ، -2

 .  والقول الثاين : أنه ُسنَّة ، وبه قال مجهور العلماء
وال َشكَّ أنه ال ينبغي اإلخالُل هبا ، فإن أخلَّ هبا : فهو على َخَطٍر من 

 :  أمرين
 .  اإلمث-1
أال تصح صالته ، وهلذا كان بعُض السَّلف يأمر َمْن مل يتعوَّذ منها  -2

 .  بإعادة الصَّالة
 . (  222،  111 / 3 ) " متعالشرح امل "

إن صح عنه  –واألرجح هو قول اجلمهور ، وُُيمل فعل طاوس رمحه هللا 
 على توكيد هذا االستحباب ؛  –

2 3 4 
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حيث إن أمره باإلعادة كان البنه يف سياق تعليمه ، ال لعامة املصلني ،  "
ذكره أبو العباس القرطيب ، وارتضاه مجع من األئمة ، حيث وهو احتمال 

وُيتمل : أن يكون ذلك إمنا أمره باإلعادة تغليظًا عليه ؛ ل ال : قال
 .  يتهاون بتلك الدعوات ، فيرتكها ، فُيْحَرم فائدهتا ، و واهبا

 ( 221 / 2 ) " انتهى من " املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم
األدعية يف الصالة وغريها : أاا لالستحباب ، واإلرشاد مث إن األصل يف 

 . ، إال أن تدل قرينة قوية على الوجوب

   فوائد احلديث 

 رضي هللا عنه فوائد, منها: أيب هريرة ويف حديث
إ بات عذاب القرب، واالستعاذة منه، ووجـوب اإلميـان بـه, وكـان النـيب -1

 إال استعاذ باهلل من عذاب القرب.صلى هللا عليه وسلم ال يصلي صالة 
ــــــدجال منهــــــا: إ بــــــات-2 ــــــه آــــــرا يف آخــــــر الزمــــــان,  املســــــيح ال , وأن

صـــــنف فيـــــه مصـــــنفات  وهـــــو مـــــن عقائـــــد أهـــــل الســـــنة واجلماعـــــة , بـــــل
 خاصة.

ومنهــــا: مشـــــروعية الـــــدعاء بعـــــد التشـــــهد وســـــبق، ســـــواء دعـــــا هبـــــذا -3
ـــــه غـــــريه, أو اقتصـــــر  ـــــه وأضـــــاف إلي ـــــه, أو دعـــــا ب ـــــدعاء واقتصـــــر علي ال
ـــــــــــة  ـــــــــــذكر هـــــــــــذا الـــــــــــدعاء؛ وهلـــــــــــذا جـــــــــــاءت رواي علـــــــــــى غـــــــــــريه ومل ي

وغــــريه يف حــــديث  النــــووي وســــندها صــــحيح كمــــا ذكــــر النســــائي عنــــد
مث يـــــــدعو  أن النــــــيب صـــــــلى هللا عليـــــــه وســــــلم قـــــــال: ) البــــــاب أيضـــــــاً :

مث يـــدعو لنفســـه  ( بعـــد مـــا ذكـــر األربـــع هـــذه قـــال: ) لنفســـه مبـــا بـــدا لـــه
ــــــه ــــــدا ل ــــــد مبــــــا ب ــــــووي . يقــــــول النســــــائي (, وهــــــي عن يف اجملمــــــوع :  الن

بإســــناد صــــحيح؛ فــــدل علــــى أنــــه لــــو دعــــا هبــــذا الــــدعاء وزاد عليــــه مبــــا 
 ز ذلك, بل هو مشروع.بدا له جا

ــــــه: ) علــــــي وقــــــد ورد عــــــن أن  رضــــــي هللا عنــــــه يف احلــــــديث املتفــــــق علي
النــــيب صــــلى هللا عليــــه وســــلم علمــــه: وأشــــهد أن  مــــداً عبــــده ورســــوله, 

ـــــــــه ـــــــــدعو ب ـــــــــه، في ـــــــــدعاء أعجبـــــــــه إلي ـــــــــن ال (, كمـــــــــا ورد  مث يتخـــــــــري م
 رضي هللا عنه دعاء آخر يف التشهد أذكره بعد قليل . علي عن
 
 
 

املسيح الدجال ، وأنه أعظم فتنة مـا بـني خلـق آدم إىل قيـام إ بات فتنة  -4
نـه ممـا فيـه فتنة شـدد النـيب صـلى هللا عليـه   .وقـدالساعة ، ِلما أعطاه هللا ومك 

وسلم يف التحذير من فتنة املسيح الدجال وقال: )إن ظهر فيكم وأنـا بيـنكم 
 . فأنا حجيجه، وإن يظهر وأنا لست فيكم؛ فامرؤ حجيج نفسه(

يف التشهد األخري بعد التحيـات والصـالة علـى النـيب :  مكان االستعاذة -5
 . صلى هللا عليه وسلم

  عــــــــذاب القــــــــرب حــــــــق ، ولكــــــــن هللا أخفــــــــاه عــــــــن النــــــــاس حِلكمــــــــة -6
وِحكمــة إخفــاء أصــوات املعــذبني يف قبــورهم عــن النــاس قولــه صــلى هللا عليــه 

عـذاب القـرب الـذي وسلم : فلوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم مـن 
 .  أمسع منه . رواه مسلم

فما ترك رسوُل هللا صلى هللا عليـه وسـلم سـؤاَل هللِا أن ُيسـمع هـذه األمـة مـن 
عذاب القرب إال خشية أال يتدافنوا . وملا كانت احلكمة ُمنتفية يف حق البهائم 

 . ُأمسعت عذاب القرب
القرآن الكرمي، وذكرها فتنة القرب من العقائد اليت ذكرها هللا تعاىل يف  -7

 يف سنته املطهرة. النيب 
هذه األمور األربعة ال ُُيـري اإلنسـان منهـا وال يُعيـذه إال هللا، وكلهـا أمـور  -8

غيبيـــة، واألمـــور الغيبيـــة ال قـــدرة لإلنســـان فيهـــا، ال يف جلبهـــا وال يف دفعهـــا، 
 . وكلها مرجعها إىل هللا

القرب، وجـاء يف تسـميتهما عـن النـيب وهو سؤال امللكني يف  :((فتنة القرب -1
، وهي فتنة عظيمـة، ال يثبـت عنـدها ([8])صلى هللا عليه وسلم منكر ونكري

ـــوا بِـــاْلَقْولِ  :إال املـــؤمن، قـــال تعـــاىل ـــاِة  ﴿يـُثَبِ ـــُت ااَّ الَّـــِذيَن آَمُن ـــِت يف احْلََي الثَّاِب
ُ َمــا َيَشــاُء  نـَْيا َويف اْخِخــَرِة َوُيِضــلا ااَّ الظَّــاِلِمنَي َويـَْفَعــُل ااَّ ، وصــحَّ ([9])الــدا

 . ([10]) عذاب القربعن النيب صلى هللا عليه وسلم أاا نزلت يف
هذه االستعاذات اليت كان يستعيذ هبا النيب صـلى هللا عليـه وسـلم هـي  -12

مـن أخطـر الشـرور واألمـور يف الـدين  من أهـم االسـتعاذات، وفيهـا االسـتعاذة
 . رة؛ هلذا كان يستعيذ هبا يف كل صالةوالدنيا واخخ

 
 وصلى هللا على نبينا  مد وعلى آله وصحبه وسلم . هللا اعلمو     

 
 
 

  :المطويةعنوان 

ِي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب  ُهمَّ إِن  اللَّ

 َجَهنَّمَ 
 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (06اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعد ها 
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