
  

مل يعلم احلمد هلل الذي  اإلنسان مااحلمد هلل الذي علم بالقلم علم 
ينطق عن  خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي ال

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه فوائد من أحاديث  اهلوى إن هو
  :النيب

ُه  ِ رَِضَي اللَّ َعْن َأِبي َسِعيٍد الُخْدرِي 

ِه صلى  ُه َقاَل: َقاَل رَُسوُل اللَّ َعْنُه، َأنَّ

م ُيوِشُك َأْن َيُكوَن » :هللا عليه وسل 

َخْيَر َماِل الُمْسِلِم َغَنٌم َيْتَبُع ِبَها 

َشَعَف الِجَباِل َوَمَواِقَع الَقْطِر، َيِفرُّ 

 . ِبِديِنِه ِمَن الِفَتنِ 
 رواه البخاري

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  شرح الكلمات:
 ( بكسر الشني املعجمة أي : يقرب) يُوِشك 

) َخْيْيْيْيْيْيْيْيْيصب ( بالنصْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيم علْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيى ا ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْي   و ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْينم اال ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيم  ول  ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْييلي  
 برفع خص ونصم  نما على ا  ية  وجيوز رفعهما

  .) يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْي مِبع ِغْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيا(: أي مْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيع ال ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْينم أو بسْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيببها 
ِبْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيا  ( بنيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْي   الشْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيني املعجمْيْيْيْيْيْيْيْيْيْية والعْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيني املهملْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْية  ) َشْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَع  ابب

ه يريْيْيْيْيْيْيد بْيْيْيْيْيْيْيه رعو  وفْيْيْيْيْيْياع ةْيْيْيْيْيْيع شْيْيْيْيْيْيعنية وهْيْيْيْيْيْيْيي مْيْيْيْيْيْين  ْيْيْيْيْيْي  شْيْيْيْيْيْيْييع أعْيْيْيْيْيْيال
  ) .اببا 

أي :  ) َوَمَواِقْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيع البَقطبْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْير ( بالنصْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيم عطنيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيا علْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيى شْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيع  
 . .بطْيْيْيْيْيْيون ا وديْيْيْيْيْيْيْية  وخصْيْيْيْيْيْيْيهما بالْيْيْيْيْيْيْيذ ر   مْيْيْيْيْيْيْيا م ْيْيْيْيْيْيْيان املرعْيْيْيْيْيْيْيى

 ) .) ينَِيّر ِبِديِنِه( أي : بسبم حنيظ دينه
 املعىن االةايل:

ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيَر َمْيْيْيْيْيْيْيْيْيْياِ   قولْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيه  ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيلى   عليْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيه و لم:)يُوِشْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيُك َأنب َيُكْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيوَن َخيْيب
ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيِلِم( يوشْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيك أي يقْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيرب أن يكْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيون خْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيص مْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيا  املسْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيلم  :البُمسب

 ) نم( أي قطعة من ال نم 

 ن املع ز  عن النا  بال نم يأ   من  ؛- حينئذ-خص ما  املسلم  وال نم
وهْيي  و ْيصه حلومها ون اجها ويشرب من ألبا ا ويس م ع بأ ْيوافها بْياللب  

وهْيْيذه املنْيْيافع واملرافْيْيق ال توجْيْيد ب  ْيْيص  امليْيْياه؛ترعْيْيى الكْيْي  ب اببْيْيا  وتْيْيرد 
   . ال نم

ِبْيْياِ  ( · ِ  :قولْيْيه  ْيْيلى   عليْيْيه و ْيْيلم:) يْي ببْيْيُع ِغْيْيا َشْيْيَعَ  ابب َشْيْيَعَ  ِبنَي بَت ْيْيْينيب
ِبْيْيْيْيا  َملْيْيْيْية  رُُعو  ابب ُوََل ُمعبَجَمْيْيْيْية َوالِمانِيْيْيْيْية ُمهب  والشْيْيْيْيعنية يعْيْيْيْيب رأ  اببْيْيْيْي  ا ب

ع َأعباَلهُ    : " ي بع غا "   ا تعصم مْين بْيأ إليهْيا مْين وقا وَ ِهَي ِمنب ُ ّ  َشيب
  .  عدو

ةْيْيع موقْيْيع بكسْيْير القْيْيا  :قولْيْيه  ْيْيلى   عليْيْيه و ْيْيلم:) َوَمَواِقْيْيَع البَقطبْيْيِر ( ·
وهو موضع نزو  املطْير    ْيواع  ْيان ب  ْيني  أو وعْير  و ْيواع  ْيان ب علْيو 
أو  نيو   فهْيو ي بْيع العشْيم والرعْيي  ويكْيون بْيذلك فْيارا  بدينْيه مْين النيْي ؛ 

مشْيْي    غْيْيذه ال ْيْينم يرعاهْيْيا  ويشْيْيرب ويق ْيْيات مْيْين درهْيْيا  ويكْيْيون بعيْيْيدا    نْيْيه
  .من الني  وأهلها

وهْيْيي أعْيْيم مْيْين شْيْيع  اببْيْيا ؛  ن املقصْيْيود غْيْيا أمْيْيا ن الرعْيْيي وا صْيْيم   ·
و ْيْيواع  ْيْيان يفلْيْيك ب جبْيْيا  أو ب  ْيْيص جبْيْيا   وهْيْيو مْيْين عطْيْي  العْيْيام علْيْيى 

   .ا اص
االع ْيزا  عْين ا لْيق ب وب تقدمي شع  اببْيا  إشْيعار باملبال ْية ب فةْييلة  ·

  .تلك احلا 
يعْيب : يهْيرب خشْيْيية  :قولْيه  ْيلى   عليْيه و ْيلم:) ينَِيْيِر ِبِدينْيْيِه ِمْينب البنِيْيَ ِ( ·

علْيْيى دينْيْيه مْيْين الوقْيْيو  ب النيْيْي  ؛ فْيْيلن مْيْين خْيْيالد النيْيْي    مل يسْيْيلم دينْيْيه مْيْين 
حكايْيْية عْيْين  -اإلمث وقْيْيد مْيْيدح   مْيْين فْيْير بدينْيْيه خشْيْيية الني نْيْية عليْيْيه فقْيْيا  

) َوِإيِف اعب ْيَزلبُ ُمْيْيْيْيْيوُهمب َوَمْيْيْيْيْيا يْيعببْيْيْيْيْيُدوَن ِإالم اَلمَ فْيْيْيْيْيأبُووا ِإََل  أ ْيْيْيْيْيتاب الكهْيْيْيْيْي   
ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيِ  )   الكهْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْي  :    .  61البَكهب

هذا وقد جاعت هذه ا حاديث بذ ر الشعاب واببا  وإتبا  ال ْينم و   ·
موضْيع أعلم  ن يفلك هو ا  لم ب املواضع اليت يع ز  فيها النا  فكْي  

داخ  ب هْيذا املعْيىن مِْي  ا ْيم االع كْيا  ب املسْياجد يبعد عن النا  فهو 
ولزوم البيْيوت فْيرارا عْين شْيرور النْيا   ن مْين نْيأى عْينهم  ْيلموا منْيه و ْيلم 

 منهم ملا ب جمالس هم وخمالط هم

مْيْيْيْين ا ْيْيْيْيوب ب ال يبْيْيْيْية والل ْيْيْيْيو وأنْيْيْيْيوا  اللنيْيْيْيْيظ وبْيْيْيْياهلل العصْيْيْيْيمة وال وفيْيْيْيْيق 
 .ال رب  صه

احلْيْيْيديث يْيْيْيْيد  علْيْيْيْيى أفةْيْيْيْيلية العزلْيْيْيْية عْيْيْيْين النْيْيْيْيا  وتْيْيْيْير  االخْيْيْيْي ال  غْيْيْيْيم و 
  ب حْيْيْيْيْيا  خْيْيْيْيْيو  املسْيْيْيْيْيلم علْيْيْيْيْيى دينْيْيْيْيْيه لكِْيْيْيْيْيرة النيْيْيْيْيْي     يْيْيْيْيْيث إنْيْيْيْيْيه لْيْيْيْيْيو 

يزيْيْيْيْيْيع عْيْيْيْيْين خْيْيْيْيْيالد النْيْيْيْيْيا  ال يْيْيْيْيْيأمن علْيْيْيْيْيى دينْيْيْيْيْيه مْيْيْيْيْين أن يرتْيْيْيْيْيد عنْيْيْيْيْيه   أو 
احلْيْيْيْيْيق   أو يقْيْيْيْيْيع ب الشْيْيْيْيْير    أو يْيْيْيْيْيه  مبْيْيْيْيْيا  اإل ْيْيْيْيْيالم وأر انْيْيْيْيْيه   و ْيْيْيْيْيو 

 . يفلك
ْيْيْيْيْيْيَ  َداّ  َعلْيْيْيْيْيْيى 61/24قْيْيْيْيْيْيا  احلْيْيْيْيْيْيافظ ابْيْيْيْيْيْين حجْيْيْيْيْيْير ب النيْيْيْيْيْيْي   ) ( : َوا ب
 . َفِةيَلة البُعزبَلة ِلَمنب َخاَ  َعَلى ِدينه اهْي

والْيْيْيْيْيْيذي ينب ْيْيْيْيْيْيي علْيْيْيْيْيْيى املسْيْيْيْيْيْيلم فعلْيْيْيْيْيْيه أيْيْيْيْيْيْيام النيْيْيْيْيْيْي  أن ي قْيْيْيْيْيْيي   تعْيْيْيْيْيْياَل 
ا ْيْيْيْيْيْيْيوب فيهْيْيْيْيْيْيْيا واملشْيْيْيْيْيْيْيار ة ب إشْيْيْيْيْيْيْيعا  ف يلهْيْيْيْيْيْيْيا وخا ْيْيْيْيْيْيْية مْيْيْيْيْيْيْيا وي جنْيْيْيْيْيْيْيم 

ي علْيْيْيْيْيْيق بالق ْيْيْيْيْيْيا  بْيْيْيْيْيْيني املسْيْيْيْيْيْيلمني الْيْيْيْيْيْييت تسْيْيْيْيْيْينيك فيهْيْيْيْيْيْيا الْيْيْيْيْيْيدماع ا رمْيْيْيْيْيْية.. 
واملسْيْيْيْيْيلم مطالْيْيْيْيْيم بْيْيْيْيْيا مر بْيْيْيْيْياملعرو  والنهْيْيْيْيْيي عْيْيْيْيْين املنكْيْيْيْيْير أيْيْيْيْيْيام النيْيْيْيْيْي  
و صهْيْيْيا  فْيْيْيلن  ْيْيْيان يسْيْيْي جاب لْيْيْيْيه وينصْيْيْيي لقولْيْيْيه فوجْيْيْيوده خْيْيْيص بيْيْيْيْينهم  

برأيْيْيْيْيْيْيه فليْيْيْيْيْيْيزم خا ْيْيْيْيْيْية وإن رآى أهْيْيْيْيْيْيواع م بعْيْيْيْيْيْية وإعجْيْيْيْيْيْياب  ْيْيْيْيْيْي  يفي رأي 
 ..ننيسه  حىت يأيفن   تعاَل ب  يص احلا  وإ الح النيساد

   االل جاع إَل   مني اح النيرج
فهْيْيْيْي  يةْيْيْيْيار مْيْيْيْين ارهْيْيْيْيى ب  ْيْيْيْياه   وهْيْيْيْي   سْيْيْيْير مْيْيْيْين تقْيْيْيْيرب إَل مْيْيْيْيواله   
ال جيْيْيْيْيْيد املسْيْيْيْيْيلم ب هْيْيْيْيْيذه الوقْيْيْيْيْيي إال   تبْيْيْيْيْيار  وتعْيْيْيْيْياَل   فهْيْيْيْيْيو القْيْيْيْيْيادر 

ليسْيْيْيْيْير بعْيْيْيْيد العسْيْيْيْيْير والنيْيْيْيْيرج بعْيْيْيْيْيد علْيْيْيْيى ت يْيْيْيْيْيص احلْيْيْيْيا  وا ْيْيْيْيْيروج بنْيْيْيْيا إَل ا
الشْيْيْيْيدة   فْيْيْيْيالقرآن الكْيْيْيْيرمي قكْيْيْيْيي لنْيْيْيْيا املواقْيْيْيْي  الع يمْيْيْيْية والْيْيْيْييت مل يكْيْيْيْين 

" هْيْيْيْيو الْيْيْيْيذي يسْيْيْيْيص م ب هلْيْيْيْيا خمْيْيْيْيرج إال بْيْيْيْياهلل تبْيْيْيْيار  وتعْيْيْيْياَل قْيْيْيْيا  تعْيْيْيْياَل : 
الْيْيْي  والبتْيْيْير حْيْيْيىت إيفا  نْيْيْي م ب النيلْيْيْيك وجْيْيْيرين غْيْيْيم بْيْيْيري   يبْيْيْية وفرحْيْيْيوا 

وظنْيْيْيْيوا أ ْيْيْيْيم غْيْيْيْيا جاعيْيْيْيْيا ريْيْيْيْي  عا ْيْيْيْي  وجْيْيْيْياعهم املْيْيْيْيوج مْيْيْيْين  ْيْيْيْي  مكْيْيْيْيان 
أحْيْيْييد غْيْيْيم دعْيْيْيوا   خملصْيْيْيني لْيْيْيه الْيْيْيدين لْيْيْيئن أ ي نْيْيْيا مْيْيْين هْيْيْيذه لنكْيْيْيونن 

أمْيْيْيْيْيْيْيْين جييْيْيْيْيْيْيْيْيم [ وقْيْيْيْيْيْيْيْيا  تعْيْيْيْيْيْيْيْياَل : "  44"   يْيْيْيْيْيْيْيْيون  :  مْيْيْيْيْيْيْيْين الشْيْيْيْيْيْيْيْيا رين
املةْيْيْيْيْيْيطر إيفا دعْيْيْيْيْيْياه ويكشْيْيْيْيْيْي  السْيْيْيْيْيْيوع وجيعلكْيْيْيْيْيْيم خلنيْيْيْيْيْيْياع ا رب أعلْيْيْيْيْيْيه 

 . [ 14"   النم  : مع   قليال  ما تذ رون 
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 :ِمما ُيس نياد من احلديث 
  .فيه فة  العزلة ب أيام الني -6
وقد خرجْيي ةاعْية مْين السْيل  عْين أو ْيا م وفيه االحهاز عن الني  -4

وت ربْيْيوا خوفْيْيا مْيْين الني نْيْية وقْيْيد خْيْيرج  ْيْيلمة بْيْين ا  ْيْيو  إَل الربْيْيذة ب ف نْيْية 
 . رضي   عنه عِمان
و فيْيه إخبْيْيار بأنْيْيه يكْيْيون ب آخْيْير الزمْيان فْيْي  وفسْيْياد بْيْيني النْيْيا  وهْيْيذا -1

  . من ةلة معجزاته
ا  سْياب النيوائْيد  قْيا  ابمهْيور االخْي ال  أوَل ملْيا فيْيه مْين  حكم العزلْيْيْيْيْيْية

الدينية للقيام بشعائر اإل الم وتكِص  واد املسلمني وإيصا  أنوا  ا ْيص 
 . إلْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْييهم مْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْين إعانْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْية وإ ا ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْية وعيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيادة و ْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيص يفلْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيك

 .ي عنيوقا  قوم العزلة أوَل ل تقق السالمة بشر  معرفة ما  
وقا  النووي املخ ار تنيةي  املخالطة ملْين ال ي لْيم علْيى ظنْيه أنْيه يقْيع ب 

 . فان أشك  ا مر فالعزلة أوَلمعصية 
  :ا شخاصوقا   صه   ل  باخ ال   
 . فمْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْينهم مْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْين ي تْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْي م عليْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيه أحْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيد ا مْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيرين -أ
 . ومْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْينهم مْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْين يْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيهج  -ب
 . فْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيليفا تسْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْياويا فيخ لْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْي  بْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْياخ ال  ا حْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيوا  -ج

فمْيْين ي تْيْي م عليْيْيه املخالطْيْية مْيْين  انْيْيي لْيْيه قْيْيدرة علْيْيى إزالْيْية املنكْيْير فيجْيْيم 
احلْيا  واإلمكْيان   وهْيذا حيْيث ال يكْيون  عليه إما عينا وإمْيا  نيايْية  سْيم

هنا  ف نة عامة فان وقعي الني نة ترجتي العزلْية ملْيا ينشْيأ فيهْيا  البْيا مْين 
الوقو  ب ا ذور   وقد تقع العقوبْية بأ ْيتاب الني نْية فْي عم مْين لْيي  مْين 

 ) .واتقوا ف نة ال تصينب الذين ظلموا منكم خا ةتعاَل ) أهلها  ما قا 
 . إَل أن اهلجرة مس تبة ب الني نة فيه إشارة -2
 . ا  تباب اع زا  الني  -5
 .فيه داللة على أن االع زا  من الني  من اإلميان-1
فيْيْيه أيةْيْيا أن العزلْيْية و عْيْيدم ا لطْيْية أفةْيْي  للمْيْيرع مْيْين خمالطْيْية شْيْيرار  -7

 .ا لق

 .يد  عى أن الني  قد قرب وقوعها -8
 .أشرا  الساعة قرب وقوعها-9
 .يف ر ال نم ل   ها و هي من ابنة-61
ينير فرارا ومل يق  خروجا او تر ا  ن ا مْير ال يقبْي  ال سْيوي  و ال ْيأ   -66
 .الهاخيو 
 .ال ينجوا من الني  إال من فر منها -64
 .فيه إشارة إَل املدن أ ا هي من تكِر فيها الني -61
إيفا عجز عن الص  و ِرت الني ؛ فالعزلة خص ولو أن يعبد   على  -44

 رأ  جب  أو ب قعر واٍد. 
الربانيني والدعاة الصادقني ملعرفة ا حكام  العلماع االل نيا  حو   -65

فلوال إيف جاعهم أمر من ا من أو ا و  أيفاعوا به  ) الشرعية حيا  الني 
 ( الر و  وإَل أوَل ا مر منهم لعلمه الذين يس نبطونه منهم ولو ردوه إَل

  [ 83:النساع ]
حقائق ال أ  والرفق وعدم العجلة حا  الني  ِما جيع  املسلم يبصر  -61

 . ا مور  كمة  
وأهله خا ة ب أوقات الني  واليت تزداد فيها  الننياق احلذر من -67

 .شو  هم وتكِر ف ن هم
تعويفوا باهلل  » عز وج  واإلحلاح عليه بالدعاعاالنطراح بني يدي    -68

  [4817رواه مسلم ] « من الني  ما ظهر منها وما بطن
لْيْيي  ب احلْيْيديث إال اإلشْيْيعار بنيةْيْي  مْيْين ينيْيْير :قْيْيا  ابْيْين رجْيْيم ر ْيْيه  -69

بدينه من الني ؛ لكن ملا جع  ال نم خص ما  املسلم ب هذه احلْيا  د  علْيى 
 . إل الم هو الدينأن هذا النيع  من خصا  اإل الم وا

يعب: يهرب خشية على دينه من الوقْيو   "ينير بدينه من الني :  "قوله -41
ب النيْيْي ؛ فْيْيلن مْيْين خْيْيالد النيْيْي   وأهْيْي  الق ْيْيا  علْيْيى امللْيْيك مل يسْيْيلم دينْيْيه مْيْين 
اإلمث إمْيْيا بق ْيْي  معصْيْيوم أو أخْيْيذ مْيْيا  معصْيْيوم أو املسْيْياعدة علْيْيى يفلْيْيك بقْيْيو  

إَل الْيْيْيدخو  ب  نيْيْيْير أو و ْيْيْيوه و ْيْيْيذلك لْيْيْيو  لْيْيْيم علْيْيْيى النْيْيْيا  مْيْيْين يْيْيْيدعوهم 
 .معصية حسن النيرار منه

 و لى   على نبينا حممد وعلى آله و تبه و لم .    اعلمو
 
 
 

  :المطويةعنوان 

 الِفَتنِ  يَِفرُّ ِبِدينِِه ِمنَ 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

أن تكون لك حسنة جارية المطوية وتوزيعها عسى 

 والدال على الخير كفاعله .

 (58اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعّدها 

 
5 6 4 

w
w
w
.a
lu
k
a
h
.n
e
t

w
w
w
.a
lu
k
a
h
.n
e
t
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