
 اْلِخيَ َرةُ  َلُهمُ  َيُكونَ  َأنْ  َأْمًرا َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنة   َوَل  ِلُمْؤِمن   َكانَ  َوَما
 (63) ُمِبيًنا َضََلًل  َضلَّ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يَ ْعصِ  َوَمنْ  َأْمرِِهمْ  ِمنْ 

 الحزاب
ُهمْ  َفرِيق   يَ تَ َولَّى ثُمَّ  َوَأَطْعَنا َوبِالرَُّسولِ  بِاللَّهِ  آَمنَّا َويَ ُقوُلونَ   َوَما َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  ِمن ْ

نَ ُهمْ  ِلَيْحُكمَ  َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  ِإَلى ُدُعوا َوِإَذا( 74) بِاْلُمْؤِمِنينَ  ُأوَلِئكَ   َفرِيق   ِإَذا بَ ي ْ
ُهمْ   َأِفي( 74) ُمْذِعِنينَ  ِإلَْيهِ  يَْأُتوا اْلَحق   َلُهمُ  َيُكنْ  َوِإنْ ( 74) ُمْعِرُضونَ  ِمن ْ

 ُأوَلِئكَ  َبلْ  َوَرُسولُهُ  َعَلْيِهمْ  اللَّهُ  َيِحيفَ  َأنْ  َيَخاُفونَ  َأمْ  اْرتَابُوا َأمِ  َمَرض   قُ ُلوِبِهمْ 
 َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  ِإَلى ُدُعوا ِإَذا اْلُمْؤِمِنينَ  قَ ْولَ  َكانَ  ِإنََّما( 05) الظَّاِلُمونَ  ُهمُ 

نَ ُهمْ  ِلَيْحُكمَ   َوَمنْ ( 05) اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوُأوَلِئكَ  َوَأَطْعَنا َسِمْعَنا يَ ُقوُلوا نْ أَ  بَ ي ْ
 النور(05) اْلَفاِئُزونَ  ُهمُ  فَُأوَلِئكَ  َويَ ت َّْقهِ  اللَّهَ  َوَيْخشَ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  ُيِطعِ 
 ات ََّبعَ  ِممَّنِ  َأَضل   َوَمنْ  َأْهَواَءُهمْ  يَ تَِّبُعونَ  َأنََّما فَاْعَلمْ  َلكَ  َيْسَتِجيُبوا َلمْ  فَِإنْ 

 القصص(05) الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومَ  يَ ْهِدي َل  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  ِمنَ  ُهًدى ِبَغْيرِ  َهَواهُ 
ْسََلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِتي َعَلْيُكمْ  َوَأْتَمْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَ ْومَ   اْْلِ

 (6ِديًنا )المائدة 
 فَِإنْ  ِمْنُكمْ  اْْلَْمرِ  َوُأوِلي الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي  َها يَا

 َواْليَ ْومِ  بِاللَّهِ  تُ ْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َوالرَُّسولِ  اللَّهِ  ِإَلى فَ ُرد وهُ  َشْيء   ِفي تَ َناَزْعُتمْ 
ر   َذِلكَ  اْْلِخرِ    النساء(04) تَْأِويًَل  َوَأْحَسنُ  َخي ْ

 



 يكون)  حديث حذيفة بن اليمان عن الفتن===قال رسول اهلل)ص(
 رجال فيهم وسيقوم بسنتي يستنون ول بهداي يهتدون ل أئمة بعدي

 يا ؟ أصنع كيف قلت قال(  إنس جثمان في الشياطين قلوب قلوبهم
 ظهرك ضرب وإن لألمير وتطيع تسمع)  قال ؟ ذلك أدركت إن اهلل رسول
 باختصار من السلسلة الصحيحة( وأطع فاسمع مالك وأخذ

 فَ َبايَ ْعَناهُ  - وسلم عليه اهلل صلى - النَِّبى   عن عبادة بن الصامت َدَعانَا
َنا َأَخذَ  ِفيَما فَ َقالَ   َوَمْكَرِهَنا َمْنَشِطَنا ِفى ، َوالطَّاَعةِ  السَّْمعِ  َعَلى بَايَ َعَنا َأنْ  َعَلي ْ

َنا َوَأثَ َرة   ، َوُيْسرِنَا ، َوُعْسرِنَا ،  تَ َرْوا َأنْ  ِإلَّ  ، َأْهَلهُ  اَْلْمرَ  نُ َنازِعَ  لَ  َوَأنْ  ، َعَلي ْ
 صحيح على شرط الشيخين. بُ ْرَهان   ِفيهِ  اللَّهِ  ِمنَ  ِعْندَُكمْ  ، بَ َواًحا ُكْفًرا

، اْبنِ  حديث   ِمنْ  َكرِهَ  َمنْ : قَالَ  وسلم، عليه اهلل صلى النَِّبي   َعنِ  َعبَّاس 
 فْلَيْصِبْر؛البخاري َشْيًئا َأِميرِهِ 
 سنون الساعة قبل:  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال هريرة أبي عن

 اْلمين فيها ويخون الكاذب فيها ويصدق الصادق فيها يكذب خداعة
  الرويبضة فيها وينطق سريج قال الرويبضة فيها وينطق الخائن فيها ويؤتمن

  حسن إسناده:  اْلرنؤوط شعيب تعليق
 ، الصغير من العلم جاء إذا فساد الناس: "  عنه اهلل رضي عمر قول

 ، الكبير قبل من العلم جاء إذا الناس صَلح و ، الكبير عليه استعصى
 "  الصغير عليه تابعه



 محنة المام احمد في أن القرآن كَلم اهلل  وغير مخلوق
؟قال  المعتصم لواحد منهم : بكم سوٍط تـقـتلهالمعتصم: أحضروا الجالدين ، فقال  ، فقال

في يديه حبالن جديدان  : بعشرة ، قال : خذه إليك ، فأُْخِرَج اإلمام أحمد من أثوابه ، وُشد  

ا جيء بالسياط فنظر إليها المعتصم قال : ائـتوني بغيرها ، ثم قال للجالدين :  ، ولم 

ا ُضِرَب سوطا    ..تقدموا ، فلم 

ا ُضِرَب الثالث قال : بسم هللا ا ُضِرَب الثاني قال : ال حول وال قوة  إال  باهلل ، فلم  قال  ، فلم 

ا ُضِرَب الرابع قال : } قُْل لَنْ  يُِصيبَنَا إال  َما َكتََب هللاُ  : القرآن كالم هللا غير مخلوق ، فلم 

  15لَنَا { ] التوبة : 

سوطين ، فيحرضه المعتصم على التشديد الرجل يتقد م إلى اإلمام أحمد فيضربه  وجعل

ا ُضِرَب تسعة عشر  في الضرب ى ، ثم يتقد م اآلخر فيضربه سوطين ، فلم  ، ثم يـتنح 

قال   إليه المعتصم فقال له : يا أحمد عالم تقتـل نفسك ؟ إني وهللا عليك لشفيق سوطا  قام

كلهم ؟ وجعل  هؤالء أحمد : فجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه وقال : تريد أْن تغلب

المؤمنين دمه في  بعضهم يقول : ويلك ! الخليفة على رأسك قائم ، وقال بعضهم : يا أمير

في الشمس قائم ، فقال  عنقي اقـتله ، وجعلوا يقولون : يا أمير المؤمنين : إنه صائم وأنت

ــ صل ى  هللا وسنة رسوله لي : ويحك يا أحمد ما تقول ؟ فأقول : أعطوني شيئا  من كتاب

  )بدأت الفتنة في زمن المأمون واشتدت مع المعتصم(.هللا عليه وسلم ــ حتى أقول به
المأمون والمعتصم والواثق وانتهت الفتنة في خَلفة المتوكل من بني 

 العباس
 َوَما َحَسًنا ِرْزقًا ِمْنهُ  َوَرَزَقِني رَب ي ِمنْ  بَ ي  َنة   َعَلى ُكْنتُ  ِإنْ  َأرََأيْ ُتمْ  قَ ْومِ  يَا قَالَ 
ْصََلحَ  ِإلَّ  ُأرِيدُ  ِإنْ  َعْنهُ  َأنْ َهاُكمْ  َما ِإَلى ُأَخاِلَفُكمْ  َأنْ  ُأرِيدُ   َوَما اْسَتَطْعتُ  َما اْْلِ

 هودعن شعيب عليهالسَلم(44) أُنِيبُ  َوِإَلْيهِ  تَ وَكَّْلتُ  َعَلْيهِ  بِاللَّهِ  ِإلَّ  تَ ْوِفيِقي

 َوَأنْ ُتمْ  َأَمانَاِتُكمْ  َوَتُخونُوا َوالرَُّسولَ  اللَّهَ  َتُخونُوا َل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي  َها يَا(  
َنة   َوَأْوَلدُُكمْ  َأْمَواُلُكمْ  َأنََّما َواْعَلُموا( 54) تَ ْعَلُمونَ   َأْجر   ِعْنَدهُ  اللَّهَ  َوَأنَّ  ِفت ْ

 النفال(54) َعِظيم  



 َسُتْكَتبُ  َخْلَقُهمْ  َأَشِهُدوا ِإنَاثًا الرَّْحَمنِ  ِعَبادُ  ُهمْ  الَِّذينَ  اْلَمََلِئَكةَ  َوَجَعُلوا
 الزخرف (54) َوُيْسأَُلونَ  َشَهاَدتُ ُهمْ 

ًرا َوَأْنِفُقوا َوَأِطيُعوا َواْسَمُعوا اْسَتَطْعُتمْ  َما اللَّهَ  فَات َُّقوا  يُوقَ  َوَمنْ  ِْلَنْ ُفِسُكمْ  َخي ْ
 التغابن(53) اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  فَُأوَلِئكَ  نَ ْفِسهِ  ُشحَّ 

من قواعد االصالح )ال يجوز تغيير المنكر بمنكر اكبر منه وال يجوز االمر بعروف 

يفوت معروفا اكبر منه ودرء المفاسد اولى من جلب المصالح اذا تدافعت المصالح 

 والمفاسد  


