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﷽

المقدمة

اإن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره 

ونعوذ بالله من شرور اأنفسنا، ومن سيئات اأعمالنا، 

له فال مضل له، ومن يضلل فال هادي  من يهده ال�

له وحــده إل شريك له  اإلــه اإإل ال� له، واأشهد اأن إل 

واأشهد اأن عبده ورسوله.

َ َحقَّ  ٱهَّللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ حمس  قال تعالى: 

ۡسلُِموَن ١٠٢ىجس حجسآل ِعۡمَران : جحتمجتجحتجحس. نُتم مُّ
َ
َّا َوأ ُتَقاتِهِۦ َولَا َتُموُتنَّ إِل

 َ ٱهَّللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ تعالى:  وقــال 

َوَيۡغفِۡر  ۡعَمٰلَُكۡم 
َ
أ لَُكۡم  يُۡصلِۡح  َسِديٗدا ٧٠  قَۡولٗا  َوقُولُواْ 

فَۡوًزا  فَاَز  َفَقۡد  َورَُسولَُهۥ   َ ٱهَّللَّ يُِطِع  َوَمن  ُذنُوَبُكۡمۗ  لَُكۡم 
ۡحَزاب : مجتخمت - جحتخمتجحس.

َ
َعِظيًما ٧١ىجس حجسالأ

لــه، سبحانه  الــ� فــاإنــه مــن تمام رحمة  اأمــا بعد؛ 

وتعالى بعباده اأن شرع لهم ما يصلح  اأمرهم في 

جميع اأحوالهم، في الرخاء والشدة وفي المنشط 

والــخــوف، وفــي اإلجتماع  اإلأمـــن  والمكره وفــي 

والسنة  الكتاب  في  جــاء  ما  ذلــك  ومــن  والفرقة، 

من نصوص تبين للمسلم الطريق الصحيح الذي 

ويسلم  ليسلم،  والـــشـــدة،  الــفــتــن  وقـــت  يسلكه 

المسلمين معه.

منها  بالله  نعوذ  الفتن  زمــان  اأن  المعلوم  ومــن 

زمان تطيش فيه عقول العقالء وتذهب فيه حكمة 

الحكماء لقوة الشبه الواردة فيه وكثرة الخائضين، 

واختالط الحق بالباطل، والتباسه به.

له،  ال� اإإل من سلمه  الوقت  وإل يسلم في هذا 

له،  ال� كتاب  مــن  بالمحكمات  التمسك  ورزقـــه 

وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وزد المتشابه اإليها، وجعل الحق 

له سبحانه على حظ  ال� ومعرفته وغايته، واآثــر رضا 

نفسه وعلى رضا الناس.

ومن المعلوم اأن تاأصيل اأمر الفتن على منهج 

له عليهم، اأمر فهم، وضروري،  السلف رضوان ال�

الفتن  اطــلــت  الــزمــن، حيث  فــي هــذا  وإل سيما 

براأسها من كل مكان، وتاعت اإلأمم على اإلمة 

سالمية، وكثر الخائضون في اأمر الفتن، وتحير  اإلإ

الفتن،  اأمــر  الشباب في  العلم من  بعض طالب 

وفي طريقة النجاة والسالمة منها.

خطة البحث

يتكون البحث من مقدمة ومبحثين، وخاتمة، 

وفهارس.

الموضوع،  إلأهمية  بــيــان  تتضمن  المقدمة: 

وحاجة اإلمة اإلى معرفته وخطة البحث.

المبحث اإلأول: تعريف الفتن، وبيان اأنواعها، 

واأسبابها

المطلب اإلول: تعريف الفتن لغة واصطالحاً.

المطلب الثاني: اأنواع الفتن.

المطلب الثالث: اأسباب الفتن.

الفتن  الشرعي من  الموقف  الثاني:  المبحث 

واأثره على الفرد واإلأمة وفيه ثالث مطالب:

الفتن  من  الشرعي  الموقف  اإلأول:  المطلب 

والدليل عليه من الكتاب والسنة.



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد األأول  16 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سبل عالج الشباب من الفتن 

المطلب الثاني: اأسباب النجاة من الفتن.

المطلب الثالث: المخرج من الفتنة.

والتوصيات  البحث  ملخص  وفيها  الخاتمة: 

والمقترحات    

واأما منهجي في هذا البحث:

باأمر  المتعلقة  المسائل  تاأصيل  حرصت  فقد 

له وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. الفتن، ومن كتاب ال�

وإلأن اأمر الفتن طويل ومتشعب، فقد حاولت 

قـــدر اإلمــكــان بحيث يستفيد  اإلخــتــصــار عــلــى 

القارئ دون ملل اأو ساآمة.

ولي  اإنــه  المسلمين،  بــه  ينفع  اأن  لــه  الــ� واأســـاأل 

ــقـــادر عــلــيــه، واأنــــي إل اأدري فــي هــذا  ذلــــك، والـ

البحث اأني قد وفيت الموضوع حقه، فاإن وفقت 

له  اإن كانت اإلأخرى فاأستغفر ال� له و فذلك فضل ال�

وإل حول وإل قوة اإإل بالله.

وقد راعيت األأمور األآتية:

١- عــزو اإلآيـــات القراآنية اإلــى ســورهــا وذكــرت 

اسم السورة ورقم اإلآية منها.

٢- خـــرجـــت اإلحــــاديــــث واإلآثــــــــار وحـــاولـــت 

اإلختصار على اإلحاديث الصحيحة اأو الحسنة.

3- حـــرصـــت عــلــى جــمــع الــمــعــلــومــات من 

ــفــادة من  الــمــصــادر اإلأصــلــيــة مــبــاشــرة مــع اإلســت

المراجع الحديثة.

٤- حرصت على رسم اإلآيات القراآنية بالرسم 

العثماني اتباعاً لرسم المصحف الشريف.

* * *

Abstract

 

 Praise be to Allah, we praise Him, we seek

 His help, His forgiveness, and refuge from

 the evils of ourselves, and from the evils of

 our deeds. Whomsoever Allah guides will

 never be led astray, and whomsoever Allah

.leaves astray, no one can guide

 O you who have believed, fear Allah as[

 He should be feared and do not die except

 as Muslims [in submission to Him]. )102(

[))Āl- ‘Imrān

 O you who have believed, fear Allāh and

 speak words of appropriate justice.  He will

 [then[ amend for you your deeds and forgive

 you your sins. And whoever obeys Allāh

 and His Messenger has certainly attained a

[)great attainment. [Al-Ahzāb )70( )71

 It is the complete mercy of Allah, Glory

 be to Him, to mankind that He has directed

them to the right path in all their circum-

 stances, in prosperity or distress, good or

 bad, in security and fear, and in unity and

 disunity.  These divine directions are in the

 Qur’an and Sunnah and they lead Muslims

 to the correct destination that he should take
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 .in times of affliction to reach the safe shore

 In troublesome times, we do seek refuge

 under the wing of Allah. In such times

 minds of the sages get misled with a large

 multitude of the dissenters, the truth mixing

 with falsehood. Those, who obey the rulings

 from the Book of Allah and the Sunnah

 of His Messenger )peace and blessings of

 Allaah be upon him), are safe. They follow

 the truth, search for knowledge and prefer

.the satisfaction of people

 It is necessary to adhere to the approach

 of the predecessors, when temptations have

 spread and many are waging war everywhere.

 Some young scholars, getting into affliction,

 are bewildered. Others may have lost the

 .way of salvation and safety

* * *

المبحث األأول

لغة  ــن  ــفــت ال ــف  تــعــري األأول:  ــمــطــلــب  ال

واصطالحًا

الفتن في اللغة:

اإلبــتــالء  الفتنة:  معنى  وجــمــاع  فتنة،  جمع 

واإلمتحان واإلختبار. 

واأصلها ماأخوذ من قولك: فتنُت الفضة والذهب 

اإذا اأذبتها بالنار لتميز الرديء من الجيد(١(.

الفتنة في األصطالح:

تكررت كلمة الفتنة في القراآن الكريم في قرابة 

سبعين موضعاً (٢(.

قال الراغب: اأصل الفتن اإدخال الذهب النار 

لتظهر جودته من رداءته (3(.

الــنــار قال  ــال اإلنــســان  فــي ادخـ ١- واستعمل 

فِۡتنََتُكۡم  ُيۡفَتُنوَن ١٣ ُذوقُواْ  ارِ  تعالى: حمسيَۡوَم ُهۡم عَلَى ٱلنَّ

ارَِيات : محتجحت - مختجحتجحس. َِّذي ُكنُتم بِهِۦ تَۡسَتۡعِجلُوَن ١٤ىجس حجسالذَّ َهَٰذا ٱل

بن  الــديــن محمد  الفضل جمال  بــي  إلأ  ، الــعــرب  لسان   )١)

مكرم بن منظور اإلأفريقي المصري، ت٧١١هـ ، الطبعة بدون 

تاريخ، دار صادر )3١٧/١3(. 

لفاظ القران ، محمد فؤاد عبد  (٢( اأنظر: المعجم المفهرس إلأ

ـــ ١٩86م ، مادة  ــــ القاهرة ، ١٤٠6ه  الباقي ، دار الحديث 

فتن : ١ / 5١١.  

بن  الحسين  القاسم  اأبــو   ، الــقــراآن  في غريب  المفردات   )3)

محمد المعروف بالراغب اإلأصفهانى ت: 5٠٢هـ ، المحقق: 

صفوان عدنان الــداودي ، دار القلم، الــدار الشامية - دمشق 

بيروت ، ط ١  ،  ١٤١٢ هـ : ١ / 6٢3. 
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ُفُتوٗناۚىجس  َٰك  حمسَوَفَتنَّ نحو:  اإلختبار  في  وتــارة   -٢

حجسطه : مجتمختجحس.

3- وجعلت الفتنة كالبالء في اأنهما يستعمالن 

ــاء، قال  فيما يدفع اإلــيــه اإلنــســان مــن شــدة ورخـ

نبَِياء : جمتمحتجحس.
َ
ّرِ َوٱلۡخَۡيِر فِۡتَنٗةىجس حجسالأ تعالى: حمسَنۡبلُوُكم بِٱلشَّ

 

المطلب الثاني: اأنواع الفتن

اأمر  اإن المتدبر لنصوص الكتاب والسنة يجد 

الفتن قد تكرر كثيراً باأساليب متنوعة:

فمرة يحذر منها.

ومرة يبين طريق السالمة منها.

ومرة يبين عاقبتها.

ومرة يبين مواق الناس منها.

الفتن  اأمـــر  يــدل على خــطــورة  وهــكــذا.. مما 

والــوقــوف منها عند وقوعها  الحذر منها  ووجــوب 

له اإليه  والعياذ بالله الموقف الشرعي الذي هدى ال�

عباده.

والفتن نعوذ بالله منها - اأنواع كثيرة، منها ما 

ظاهره خير، ومنها ما ظاهره شر، كما قال تعالى: 

نبَِياء : جمتمحتجحس.
َ
ّرِ َوٱلۡخَۡيِر فِۡتَنٗةىجس حجسالأ حمسَوَنۡبلُوُكم بِٱلشَّ

اإن تعددت اإإل اأنها باعتبار من  وهذه اإلأنواع و

تقع عليه على نوعين:

النوع اإلول: الفتن الخاصة.

النوع الثاني: الفتن العامة.

النـوع اإلأول

الفـتن الخـاصـة:

ويــراد بها اإلأمـــور التي تقع على اإلنــســان في 

من  وابتالء  وامتحان  وشر  نفسه من خير  خاصة 

له على  ال� اجراها  له عز وجــل، وهــي سنة كونية  ال�

عباده ليبلوهم اأيهم اأحسن عمال.

ــذا الــمــعــنــى فـــي الــكــتــاب والــســنــة  ــد ورد هـ وقـ

ٱلۡخَۡوِف  ّمَِن  بَِشۡيٖء  حمسَولََنۡبلَُونَُّكم  تعالى:  قال  كثيراً. 

ِر  َوَبّشِ َمَرِٰتۗ  َوٱلثَّ نُفِس 
َ
َوٱلۡأ ۡمَوِٰل 

َ
ٱلۡأ ّمَِن  َوَنۡقٖص  َوٱلۡجُوِع 

آ  ِ َوِإنَّ ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا هَّلِلَّ َصَٰبۡتُهم مُّ
َ
َِّذيَن إَِذآ أ ٰبِِريَن ١٥٥ ٱل ٱلصَّ

ّبِِهۡم َوَرۡحمَةۖٞ  ْوَلٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم َصلََوٰٞت ّمِن رَّ
ُ
إِلَۡيهِ َرِٰجُعوَن ١٥٦ أ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدوَن ١٥٧ىجس حجسالَبَقَرةِ : جمتجمتجحت - خمتجمتجحتجحس.
ُ
َوأ

له: اأخبر تعالى انه يبتلي  وقال ابن كثير رحمه ال�

عباده، اأن يختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى: 

ٰبِِريَن  ٰي َنۡعلََم ٱلُۡمَجِٰهِديَن ِمنُكۡم َوٱلصَّ حمس َولََنۡبلَُونَُّكۡم َحتَّ
د : جحتمحتجحس. ۡخَباَرُكۡم ٣١ىجس حجسُمحَمَّ

َ
َوَنۡبلَُواْ أ

فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع... 

واإلأحباب... وكل  واإلأقــارب  اإلأصحاب  كموت 

لــه بــه عــبــاده فمن صبر  الــ� هــذا واأمــالــه كما يختبر 

اأثابه، ومن قنط اأحل به عقابه (١(.

ۡوَلُٰدُكۡم 
َ
ۡمَوٰلُُكۡم َوأ

َ
َمآ أ نَّ

َ
وقال تعالى: حمس َوٱۡعلَُمٓواْ أ

نَفال : حمججحتجحس.
َ
ۡجٌر َعِظيٞم ٢٨ىجس حجسالأ

َ
ۥٓ أ َ ِعنَدهُ نَّ ٱهَّللَّ

َ
فِۡتَنةٞ َوأ

َوَنۡبلُوُكم  ٱلَۡمۡوِتۗ  َذآئَِقُة  َنۡفٖس  ُكلُّ  حمس  تعالى:  وقال 

نبَِياء : جمتمحتجحس.
َ
ّرِ َوٱلۡخَۡيِر فِۡتَنٗةۖ َوِإلَۡيَنا تُرَۡجُعوَن ٣٥ىجس حجسالأ بِٱلشَّ

وقال تعالى: حمس فَإَِذا َمسَّ ٱلۡإِنَسَٰن ُضّرٞ َدعَانَا ُثمَّ إَِذا 

وتِيُتُهۥ عَلَٰى ِعۡلِۭۚم بَۡل ِهَي فِۡتَنةٞ 
ُ
َمآ أ لَۡنُٰه نِۡعَمٗة ّمِنَّا قَاَل إِنَّ َخوَّ

َمر : حمجمختجحس. ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُموَن ٤٩ىجس حجسالزُّ
َ
َوَلِٰكنَّ أ

الــنــصــوص وجــدتــهــا قــد قسمت  تــاأمــلــت  اإذا  و

(١( تفسير ابن كثير )١/٤35(. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمد عبد الرزاق عبد الحميد عبد اللطيف 

تقع  من  باعتبار  عــدة  اقسام  اإلــى  الخاصة  الفتنة 

ظاهرها  وباعتبار  وقوعها،  اأسباب  وباعتبار  عليه 

من خير او شر فمن هذه اإلأقسام:

القسم األأول: األبتالء بالمصائب.  

ــة  ــ ــه اآي ــي ــــت عــل ــو الــــــذي دلـ   وهــــــذا الـــقـــســـم هــ

سورة البقرة حمسَولََنۡبلَُونَُّكم بَِشۡيٖء ّمَِن ٱلۡخَۡوِف َوٱلۡجُوِعىجس 

حجسالَبَقَرةِ : جمتجمتجحتجحس وتكررت في السنة كثيراً.

فمن ذلك حديث سعد بن اأبي وقاص � 

لــه، اأي الــنــاس اأشــد  قـــال: )) قــلــت: يــا رســـول الــ�

يبتلى  فاإلأمثل  اإلأمثل،  ثم  اإلأنبياء،  قــال:  بــالء؟ 

الــرجــل على حسب ديــنــه، فــاإن كــان دينه صلباً 

ابتلى على  رقــة  اإن كــان في دينه  و بــالؤه،  اشتد 

بالعبد حتى يتركه  البالء  حسب دينه، فما يبرح 

يمشي على اإلأرض وما عليه خطيئة(((١(.

وعن اأنس بن مالك � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

اإذا  له  ال� اإن  و البالء،  الجزاء مع عظم  ))اإن عظم 

اأحب قوماً ابتالهم، فمن رضي فله الرضا، ومن 

سخط فله السخط(((٢(. 

مام اأحمد في مسنده من عدة طرق ت٢٤١ه. اأنظر  (١( رواه اإلإ

السند )3/رقم ١٤8١، ١6٠٧- الرسالة(، اأخرجه كذلك ابن 

ماجه في سننه )رقم ٤٠٢3(، والترمذي في سننه )رقم ٢8٠٩( 

وقال: حديث حسن صحيح، واأنظر السلسلة الصحيحة )رقم 

 .)١٤3

(٢( رواه الترمذي في سننه  ت ٢٧٩هـ ، )رقم ٢5٠٧( وقال: 

مام  حسن غريب، وابن ماجه في سننه )رقم ٤٠3١(، ورواه اإلإ

الــرســالــة( بسند   - رقــم ٢36٢3  المسند )35/3٩  فــي  اأحــمــد 

جيد، واأنظر السلسلة الصحيحة )رقم ١٤6(.  

يمان  والصبر على هذه المصائب هو حقيقة اإلإ

ابتاله  والــقــدر، ولذلك وجــب على من  بالقضاء 

ــاإن في  ف اأصــابــه،  مــا  اأن يصبر على  لــه بمصيبة  الــ�

واإلآخــرة.  الدنيا  في  كثيراً  الصبر على ذلك خيراً 

والصبر على المصائب إل ينافي اتخاذ اإلسباب 

له  في الوقاية منها قبل وقوعها، اأو دفعها بما شرع ال�

بعد وقوعها، ولكن الممنوع هو الجزع والتسخط، 

له.  اأو دفعها بما حرم ال�

وقد دلت النصوص على الحكم التي تحصل 

من وقوع هذه الفتن على المؤمن، فمن ذلك:

١- رفع الدرجات.

٢- تكفير السيئات.

3- اإلبتالء واإلمتحان.

٤- تميز الصادق من غيره.

اإلى غير ذلك من الحكم العظيمة التي اأرادها 

له من هذه الفتن. ال�

القسم الثاني: األبتالء بالنعم.

وهو اأمر عام في الصالحين وغيرهم من الناس.

ۡوَلُٰدُكۡم فِۡتَنةٞ 
َ
ۡمَوٰلُُكۡم َوأ

َ
َمآ أ نَّ

َ
قال تعالى: حمس َوٱۡعلَُمٓواْ أ

نَفال : حمججحتجحس.
َ
ۡجٌر َعِظيٞم ٢٨ىجس حجسالأ

َ
ۥٓ أ َ ِعنَدهُ نَّ ٱهَّللَّ

َ
َوأ

لَِيۡبلَُونِٓي  َربِّي  فَۡضِل  ِمن  َهَٰذا  حمسقَاَل  تعالى:  وقــال 

ۡمل : مجتمختجحس. ۡكُفُرىجس حجسالنَّ
َ
ۡم أ

َ
ۡشُكُر أ

َ
َءأ

ۦٓ  نَّ َعۡينَۡيَك إِلَٰي َما َمتَّۡعَنا بِهِ وقال تعالى: حمسَولَا َتُمدَّ

ۡنَيا لَِنۡفتَِنُهۡم فِيهِۚىجس حجسطه : جحتمحتجحتجحس. ۡزَوٰٗجا ّمِۡنُهۡم زَۡهَرةَ ٱلۡحََيٰوةِ ٱلدُّ
َ
أ

له عليه بهذه النعم  وعلى المسلم الذي انعم ال�

له عز وجل، ظاهراً وباطناً، ويؤدي ما  اأن يشكر ال�

له عليه، واأن يصبر على شكرها، ويصبر  اأوجبه ال�
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سبل عالج الشباب من الفتن 

فمن  متنوعة  النعم  وهــذه  فيها،  له  ال� معصية  عن 

ذلك: نعمة المال، ونعمة اإلأوإلد، ونعمة النساء، 

الشباب،  ونعمة  الفراغ،  ونعمة  الصحة،  ونعمة 

النعم العظيمة  اإلــى غير ذلك من  ونعمة اإلأمــن، 

ــاء مــن عــبــاده مؤمنهم  لــه لــمــن شـ الــتــي وهــبــهــا الــ�

وكافرهم ابتالء، ومنعها من شاء من عباده ابتالء.

القسم الثالث: فتنة الشهوات.

وهو اأن يبلى اإلنسان بحب الشهوات والتعلق 

بــهــا حــتــى تــكــون هــمــه وغــايــتــه وشــغــلــه الــشــاغــل، 

فيصرف عمره في سبيل تحصيلها من حالل اأو 

حرام فتمالأ قلبه ووقته، فال يبقى في قلبه لله شيء 

فيكون عبداً لهواه والعياذ بالله.

َهَوِٰت ِمَن ٱلّنَِسآِء  قال تعالى: حمس ُزّيَِن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ

ةِ َوٱلۡخَۡيِل  َهِب َوٱلۡفِضَّ َوٱلَۡبنِيَن َوٱلَۡقَنِٰطيِر ٱلُۡمَقنَطَرةِ ِمَن ٱلذَّ
 ُ ۡنَياۖ َوٱهَّللَّ نَۡعِٰم َوٱلۡحَۡرِثۗ َذٰلَِك َمَتُٰع ٱلۡحََيٰوةِ ٱلدُّ

َ
ٱلُۡمَسوََّمةِ َوٱلۡأ

ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱلَۡمـَٔاِب ١٤ىجس حجسآل ِعۡمَران : مختجحتجحس.
ــذه اإلآيــــة عــلــى اأن  ثــم عــقــب ســبــحــانــه بــعــد هـ

اإنما  الخير ليس في هذه الشهوات وتحصيلها، و

له لمن اتقاه في الدنيا، وسلم  ال� الخير فيما اأعــده 

اإنما اكتفى منها  من اتخاذ هذه الشهوات غاية و

له، فقال تعالى:  له، وصبر على حرمة ال�  بما اأحله ال�

َقۡواْ ِعنَد َرّبِِهۡم  َِّذيَن ٱتَّ ُؤنَّبُِئُكم ِبخَۡيٖر ّمِن َذٰلُِكۡمۖ لِل
َ
حمس ۞ قُۡل أ

َرةٞ  َطهَّ ۡزَوٰٞج مُّ
َ
نَۡهُٰر َخٰلِِديَن فِيَها َوأ

َ
ٰٞت َتۡجرِي ِمن َتۡحتَِها ٱلۡأ َجنَّ

ُ بَِصيُرۢ بِٱلۡعَِبادِ ١٥ىجس حجسآل ِعۡمَران : جمتجحتجحس . ِۗ َوٱهَّللَّ َورِۡضَوٰٞن ّمَِن ٱهَّللَّ
القسم الرابع: فتنة الشبهات.

قاصمة  الــشــبــهــات،  مــا  اأدراك  ومــا  الشبهات 

الــظــهــر، وحــالــقــة الــديــن، والــســبــب فــي كــل بالء 

مهين، وســبــب كــل خــالق وزيـــغ وضـــالل وفرقة 

وكفر ونفاق وشرك وشك، نعوذ بالله من شر الفتن 

له تعالى: حمس فِي قُلُوبِِهم  ما ظهر منها وما بطن. قال ال�

َكانُواْ  بَِما  لِيُمۢ 
َ
أ َعَذاٌب  َولَُهۡم  َمَرٗضاۖ   ُ ٱهَّللَّ فََزاَدُهُم  رَٞض  مَّ

يَۡكِذبُوَن ١٠ىجس حجسالَبَقَرةِ : مجتجحتجحس.
نَزَل َعلَۡيَك ٱلِۡكَتَٰب ِمۡنُه 

َ
َِّذٓي أ  وقال تعالى: حمس ُهَو ٱل

ا  مَّ
َ
فَأ ُمتََشٰبَِهٰٞتۖ  َخُر 

ُ
َوأ ٱلِۡكَتِٰب  مُّ 

ُ
أ ُهنَّ  ۡحَكَمٌٰت  مُّ َءاَيٰٞت 

َِّذيَن فِي قُلُوبِِهۡم َزۡيٞغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشَٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱلۡفِۡتَنةِ  ٱل
ِٰسُخوَن فِي  ۗ َوٱلرَّ ُ َّا ٱهَّللَّ ۥٓ إِل وِيلَُه

ۡ
وِيلِهۦِۖ َوَما َيۡعلَُم تَأ

ۡ
َوٱبۡتَِغآَء تَأ

َّٓا  ُر إِل كَّ ٱلۡعِۡلِم َيُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِۦ ُكّلٞ ّمِۡن ِعنِد َرّبَِناۗ َوَما يَذَّ
لَۡبِٰب ٧ىجس حجسآل ِعۡمَران : خمتجحس. 

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
أ

له  ال� بين  فيها،  والخوض  الشبه  ولخطورة هذه 

له  ال� واأنهم يساألون  الشبه  المؤمنين مع هذه  حال 

الــحــمــايــة مــنــهــا، وإل يــخــوضــون فــيــهــا، ويــســاألــونــه 

تُزِۡغ  لَا  َربََّنا  حمس  تعالى:  قــال  الحق،  على  الثبات 

نَت 
َ
َُّدنَك َرۡحمًَةۚ إِنََّك أ قُلُوَبَنا َبۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب لََنا ِمن ل

اُب ٨ىجس حجسآل ِعۡمَران : حمججحس. ٱلۡوَهَّ
النـوع الثـاني: الفـتن العـامـة

سالم  وهي التي تصيب عامة اإلأمة ويصبح اإلإ

ويهون  اإلســالم  فيضعف  بالء عظيم.  في  واأهله 

اإلأكلة  اإلأمــم كما تداعى  اأهله، وتداعى عليهم 

فــي عهد  الفتن  هــذه  بـــداأت  وقــد  على قصعتها 

الصحابة �، وإل تزال في هذه اإلأمة اإلى يومنا 

هذا، وهي عبر هذه العصور ما بين زيادة ونقص 

فاإذا قربت اإلأمة  بحسب قرب اإلأمة من دينها، 

اإذا ابتعدت زادت، وإل  من دينها خفت الفتن، و

حول وإل قوة اإل بالله.
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وهـــذا الــنــوع مــن الفتن هــو الـــذي خــافــه النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص على اأمته واأخبرهم باأسبابها وحذرهم منها، 

ووصـــف الــعــالج الــنــافــع لــهــا، وقــد تــكــررت هذه 

الفتن في السنة فمن ذلك:

عــن اأســامــة بــن زيــد � قــال: اشــرف النبي 

اآطـــام المدينة، ثــم قــال:  ملسو هيلع هللا ىلص على اأطــم (١( مــن 

))هل ترون ما اأرى؟ اإني اأرى مواقع الفتن خالل 

بيوتكم كمواقع القطر(((٢(. 

المطلب الثالث: اأسباب الفتن

يمكن اأن تقسمها اإلى قسمين:

القسم األأول: اإلأسباب الكونية.

القسم الثاني: اإلأسباب الخاصة )البشرية(.

الكونية  باإلأسباب  المراد  الكونية:  األأسباب 

ذكرها  والتي  البشر  قدرة  الخارجة عن  اإلأسباب 

اأو ذكرها رسوله ملسو هيلع هللا ىلص في السنة،  له في كتابه،  ال�

العامة،  الفتن  والتي جعلت كذلك عالمة على 

العامة  الفتنة  وقعت  اإلأســبــاب  هــذه  وقعت  فـــاإذا 

فمن هذه اإلأسباب:

في  وعدله  له  ال� اظهار حكمة  األأول:  السبب 

مــن يحيى  ليحيى  ببعض  بعضهم  الــنــاس  ابــتــالء 

عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة.

ُطم: ِحْصٌن بناه اأهُل المدينة من حجارة. العين ،  ُ (١( اأطم: اإلأ

اأبو عبد الرحمن الخليل بن اأحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 

الــمــخــزومــي، د  ـــ(، تحقيق د مــهــدي  ــ الــبــصــري )ت: ١٧٠هـ

اإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل: ٧/٤63.

ومسلم  الـــبـــاري(  فــتــح  مـــع   -  ١٤/١3( الــبــخــاري  رواه   )٢)

(٢٢١١/٤ رقم ٢885(. 

له  ال� اأن اإلبتالء سنة  تــدل على  التي  واإلآيـــات 

البالغة،  الحجة  وتعالى  سبحانه  ولــه  خلقه،  في 

الــحــكــمــة الــتــامــة، والــمــشــيــئــة الــنــافــذة إل معقب 

لحكمه، وإل راد إلأمــره، اإلآيــات في ذلك كثيرة 

تُِكم 
ۡ
ا يَأ ن تَۡدُخلُواْ ٱلۡجَنََّة َولَمَّ

َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
قال تعالى: حمس أ

آُء  رَّ َوٱلضَّ َسآُء 
ۡ
ٱلَۡبأ ۡتُهُم  سَّ مَّ َقۡبلُِكمۖ  ِمن  َخلَۡواْ  َِّذيَن  ٱل َثُل  مَّ

َِّذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َمَتٰي نَۡصُر  ٰي َيُقوَل ٱلرَُّسوُل َوٱل َوُزلۡزِلُواْ َحتَّ
ِ قَرِيٞب ٢١٤ىجس حجسالَبَقَرةِ : مختجحتجحتجحس. لَٓا إِنَّ نَۡصَر ٱهَّللَّ

َ
ِۗ أ ٱهَّللَّ

ن َيُقولُٓواْ 
َ
ن ُيۡتَرُكٓواْ أ

َ
اُس أ َحِسَب ٱلنَّ

َ
وقال تعالى: حمسأ

َقۡبلِِهۡمۖ  ِمن  َِّذيَن  ٱل َفَتنَّا  َولََقۡد  ُيۡفَتُنوَن ٢  لَا  َوُهۡم  َءاَمنَّا 
ٱلَۡكِٰذبِيَن ٣ىجس  َولََيۡعلََمنَّ  َصَدقُواْ  َِّذيَن  ٱل  ُ ٱهَّللَّ فَلََيۡعلََمنَّ 

حجسالَعنَكُبوت : جحت - محتجحس.

 وعـــن ســعــد بــن اأبـــي وقـــاص � اأن رســول 

اإذا مر  اأقبل ذات يوم من العالية، حتى  له ملسو هيلع هللا ىلص  ال�

ركعتين،  فيه  فركع  دخــل  معاوية،  بني  بمسجد 

اإلينا  انصرف  لم  ربه طويالً،  ودعــا  معه،  وصلينا 

فقال ملسو هيلع هللا ىلص: ))ساألت ربي ثالثاً، فاأعطاني اثنتين 

اأمتي  يهلك  اأن إل  ربــي  ساألت  واحـــدة،  ومنعني 

اأمتي  يهلك  إل  اأن  وســاألــتــه  فاأعطانيها،  بالسنة 

باأسهم  يجعل  اأن إل  وساألته  فاأعطانيها،  بالغرق، 

بينهم فمنعنيها(((3(.   

األأسباب الخاصة: ونعني باإلأسباب الخاصة 

اإلأمور واإلأعمال التي قام بها المسلمون اأو غيرهم 

العظام  الفتن  قيام  اإلــى  واأدت  وجماعات   اأفـــراداً 

في اإلمة.

(3( رواه مسلم في صحيحه )٢٢١6/٤ رقم ٢8٩٠(. 
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اتباع  في  المسلمين  تساهل  األأول:  السبب 

الكتاب والسنة وإل سيما عند النوازل واإلختالف.

من المعلوم اأن نجاة اإلأمة متوقفة على اإلأخذ 

اأمــر  فــي كــل  نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص  لــه وسنة  الــ� بكتاب 

من اأمور الدين وإل سيما وقت النوازل واإلختالف 

زادت  المفضلة  الــقــرون  عــن  الــزمــان  بعد  وكلما 

الحاجة اإلى التمسك بالكتاب والسنة.

ن 
َ
ۦٓ أ ِ ۡمرِه

َ
َِّذيَن ُيخَالُِفوَن َعۡن أ وقال تعالى: حمسفَۡلَيۡحَذرِ ٱل

لِيٌم ٦٣ىجس حجسالنُّور : محتحمتجحس.
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

واأن عظم اإلأمــــراض الــتــي اأصــابــت اإلأمـــة هو 

له ملسو هيلع هللا ىلص فلما خالفته اإلأمة اأصابها  مخالفة رسول ال�

نتج عنها من  وما  العظيمة  الفتن  اأصابها من  ما 

له  ال� اختالف وافتراق وبــدع وهــرج ومــرج، نساأل 

اأن يرد اإلأمة اإلى دينها رداً جميالً، فاإن التمسك 

ــســالمــة والــهــدى  بــالــكــتــاب والــســنــة والــنــجــاة وال

واإلئتالف واإلجتماع كما في الحديث ))تركت 

اأبدا  فيكم ما اإن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي 

له وسنتي(((١(. كتاب ال�

له بن مسعود � قــال: خط لنا  ال� وعن عبد 

لــه ملسو هيلع هللا ىلص خــطــاً، ثــم خــط عــن يمينه وعن  رســول الــ�

له، وهذه  شماله خطوطاً، ثم قال: ))هذا سبيل ال�

السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعوا اإليه، 

ُبَل  َولَا تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ نَّ َهَٰذا ِصَرِٰطي ُمۡسَتقِيٗما فَٱتَّبُِعوهُۖ 
َ
حمس َوأ

ىُٰكم بِهِۦ لََعلَُّكۡم  َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهۦِۚ َذٰلُِكۡم َوصَّ َفَتَفرَّ

(١( رواه الدارقطني في سننه )٢٤5/٤( والحاكم في المستدرك 

(٩3/١( وصححه. 

ۡنَعام : محتجمتجحتجحس(٢(.
َ
َتتَُّقوَن ١٥٣ىجس حجسالأ

ســـــــالم  ــيـــد اأعـــــــــداء اإلإ ــســبــب الـــثـــانـــي: كـ ال

بالمسلمين.

وقعت  التي  والباليا  الفتن  اأسباب  اأعظم  من 

بــاإلأمــة، وإل تــزال كيد اأعـــداء اإلســالم من يهود 

ونصارى ووثنيين.

واأنــــارت  ــالم،  ــ اأشـــرقـــت شــمــس اإلسـ اأن  فمنذ 

له هدايته من  ال� اأرجــاء المعمورة واأيقن من لم يرد 

يهود ونصارى ومجوس ونحوهم عجزهم عن ستر 

اإلــى  بــاأيــديــهــم عــمــوداً  ضــوء الشمس ونـــور القمر 

الكيد والمكر مستفيدين من خبرة اليهود الطويلة 

والمكر  والكيد  الحسد  فــي  الــعــديــدة  وتجاربهم 

لــكــل صــاحــب هـــدى وحــــق، فــهــم قتلة اإلأنــبــيــاء 

والصالحين، وهم اأعداء رب العالمين، وهم حساد 

اأهل الخير والصالح وخبرتهم في ضرب الخير عبر 

َِّذيَن َكَفُرواْ  ٱل يَوَدُّ  ا  حمسمَّ السنين طويلة، قال تعالى: 

ّمِۡن  َعلَۡيُكم  َل  ُينَزَّ ن 
َ
أ ٱلُۡمۡشِركِيَن  َولَا  ٱلِۡكَتِٰب  ۡهِل 

َ
أ ِمۡن 

ُ ُذو  ُ َيۡخَتصُّ بَِرۡحمَتِهِۦ َمن يََشآُءۚ َوٱهَّللَّ ّبُِكۡمۚ َوٱهَّللَّ َخۡيٖر ّمِن رَّ
ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيِم ١٠٥ىجس حجسالَبَقَرةِ : جمتمجتجحتجحس.

لَۡو  ٱلِۡكَتِٰب  ۡهِل 
َ
أ ّمِۡن  َكثِيرٞ  حمسَودَّ  تــعــالــى:  وقـــال 

ِعنِد  ّمِۡن  َحَسٗدا  اًرا  ُكفَّ إِيَمٰنُِكۡم  َبۡعِد  ّمِۢن  يَُردُّونَُكم 
ىجس حجسالَبَقَرةِ : حمجمجتجحتجحس. نُفِسِهم ّمِۢن َبۡعِد َما تَبَيََّن لَُهُم ٱلۡحَقُّ

َ
أ

اأمــور  اأولــيــاء  على  الــخــروج  الثالث:  والسبب 

اإلأمــر  بحجة  باأيديهم  مــا  ومنازعتهم  المسلمين 

مام اأحمد في المسند )٤35/١( وصححه الشيخ  (٢( رواه اإلإ

اإلألباني. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمد عبد الرزاق عبد الحميد عبد اللطيف 

بالمعروف والنهي عن المنكر.

السنة  اأهــل  المجمع عليها عند  اإلأصــول  من 

اأمــر  لــه  الــ� وإله  لمن  والــطــاعــة  السمع  والجماعة: 

اإلأمة، وهذه الطاعة دائمة في المنشط والمكره، 

اأثــره  والــجــور، وعلى  العدل  وفــي  واليسر،  والعسر 

علينا مالم ياأمر بمعصية فاإن اأمر بمعصية فاأنه إل 

طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

له: ))وإل نرى الخروج  قال الطحاوي رحمه ال�

ندعوا  وإل  جـــاروا  اإن  و اأمــورنــا  ووإلة  اأمــتــنــا  على 

عليهم، وإل ننتزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم 

له عز وجل فريضة، مالم ياأمروا بمعصية  من طاعة ال�

صالح والمعاناة(((١(. وندعو لهم باإلإ

فوائد  المعتقد  من  الوجيزة  الجملة  هذه  ففي 

عظيمة تبين عمق فهم السلف الصالح رحمهم 

له في هذا الباب الخطر وحرصهم على سالمة  ال�

اإلى تفرقهم  اإلأمــة وبعدهم عن كل سبب يؤدي 

له ))وإل نرى الخروج  وفساد حالهم. فقوله رحمه ال�

على اأئمتنا ووإلة اأمورنا واأن جاروا(((٢(. 

* * *

(١( العقيدة الطحاوية )ص 5٤٠ - مع شرح ابن اأبي العز(. 

(٢( المصدر نفسه ص 5٤٠.

المبحث الثاني

المطلب األأول: الموقف الشرعي من الفتن 

واأثره على الفرد واألأمة

هذا المبحث هو ثمرة هذا البحث وخالصته، 

إلأن معرفة الموقف الشرعي من الفتن من اأعظم 

منها،  السالمة  على  له  ال� بــاإذن  المعينة  اإلأسباب 

اإنما وقع فيها  إلأن جل من وقع في هذه الفتن، 

بسبب جهله بالموقف الشرعي من الفتن، مع ما 

ودهشة،  حيرة  من  الفتنة  وقــت  اإلنسان  يصيب 

لذلك كان الواجب على المسلم وقت الفتنة اأن 

الشرعي  الموقف  على معرفة  تاماً  يحرص حصراً 

له لزومه، والتمسك به. من الفتن، ثم يستعين ال�

ولخطورة اأمر الفتن، وسوء عاقبتها على الناس 

في الدنيا واإلآخرة، فقد توافرت النصوص الشرعية 

في بيان حقيقتها، وفي بيان طرق السالمة منها.

ويمكن اأن نلخص هذه األأمور على السالمة 

من الفتن بما ياأتي:

1-  وجوب التثبت والتبين وقت الفتنة 

الفتن زمــان خطير يكثر  اأن زمــان  المعلوم  من 

غير  على  فيه  الكالم  ويحمل  والقال،  القيل  فيه 

محامله، ويكثر الجدال، ويحرص فيه على نقل 

اإلأقـــوال، ويتصدر من حقهم  اإشاعة  و اإلأخــبــار، 

الــتــاأخــر، وتنطق فيه الــرويــبــضــة(3( وفــي زمــان هذا 

(3( وهو الرجل التافه الحقير. مجمل اللغة ، اأحمد بن فارس 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سبل عالج الشباب من الفتن 

له بكل  حاله ينبغي للمسلم العاقل اأن يلتزم اأوامر ال�

قوة ردته، وإل يجاورها، ففي لزومها النجاة، وفي 

مفارقتها الهلكة.

اإلأخبار  التثبت عن سماع  ومن ذلك وجوبه 

واإلأقوال، وعدم العجلة في الحكم على اإلأخبار 

حتى يتبين له ثبوتها، ثم بعد ذلك يقوم فيها بما 

له سبحانه وتعالى اأمر ال�

وهذا اأمر واجب على السلم في حياته كلها، 

وفي رخائه وشدته، لكنه في وقت الفتنة اأكد لما 

يترتب على ذلك من اأمور عظام.

َجآَءُكۡم  إِن  َءاَمُنٓواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ حمس  تعالى:  قال 

ن تُِصيُبواْ قَۡوَمۢا ِبجََهٰلَةٖ َفُتۡصبُِحواْ عَلَٰى 
َ
فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َفَتبَيَُّنٓواْ أ

كثير  ابن  وقال  حمتجحس،   : حجسالحُُجَرات  َنِٰدِميَن ٦ىجس  َفَعۡلُتۡم  َما 
له تعالى بالتثبت في خير  له تعالى ))ياأمر ال� رحمه ال�

الفاسق ليحتاط له، لئال يحكم بقوله فيكون في 

نفس اإلأمر كاذباً اأو مخطئاً، فيكون الحاكم بقوله 

قد اقتفى وراءه(((١(.

عند  والتبين  التثبت  اأهمية  على  دلــيــل  وهـــذا 

سماع اإلخبار والروايات وإل سيما وقت الفتنة، 

فتن ومصائب على  التثبت من  وكم سبب عدم 

اإلأمة إل زالت تعاني منها حتى يومنا هذا. وقال 

ٱلۡخَۡوِف  وِ 
َ
أ ۡمِن 

َ
ٱلۡأ ّمَِن  ۡمٞر 

َ
أ َجآَءُهۡم  َوِإَذا  حمس  تعالى:  له  ال�

ِمۡنُهۡم  ۡمرِ 
َ
ٱلۡأ ْولِي 

ُ
أ َوِإلَيٰٓ  ٱلرَُّسوِل  إِلَي  َردُّوهُ  َولَۡو  بِهۦِۖ  َذاُعواْ 

َ
أ

بن زكرياء القزويني الرازي اأبو الحسين )ت: 3٩5هـ( ، دراسة 

وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة - بيروت 

، ط ٢ ، ١٤٠6 هـ - ١٩86 م : ١ / ٤١٤. 

(١( تفسير ابن كثير ت٧٧٤هـ ، )٧/3٢65(. 

ِ َعلَۡيُكۡم  َِّذيَن يَۡسَتۢنبُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡمۗ َولَۡولَا فَۡضُل ٱهَّللَّ لََعلَِمُه ٱل
َّا قَلِيلٗا ٨٣ىجس حجسالّنَِساء : محتحمججحس. ۡيَطَٰن إِل َبۡعُتُم ٱلشَّ َوَرۡحمَُتُهۥ لَٱتَّ

فهذه اإلآية توجب التثبت والتبين عند سماع 

ــبـــار، وتــنــكــر كــمــا ذكـــر ابـــن كثير عــلــى من  اإلأخـ

بــادر وســارع في نقله ونشرها قبل اأن يتحقق من 

صحتها واأرشدت كذلك اإلى اأمر اآخر مهم، وهو 

ان اإلأخبار اإنما تنقل اإلى اأولي اإلأمر من العلماء 

واإلأمراء وإل تنقل اإلى عامة الناس إلأن النقل اإلى 

اإنما الفائدة في نقله  عامة الناس إل فائدة فيه، و

اإلى اأهل الحل والعقد الذين يحسنون فهم اإلأمور 

على  الــقــدرة  ولديهم  منها،  المصالح  واستنباط 

درء المفاسد.

لــه عــدة روايـــات  وقــد ذكــر ابــن كثير رحــمــه الــ�

تحذر من العجلة وعدم التثبت منها حديث اأبي 

هريرة � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))كفى بالمرء 

كذباً اأن يحدث بكل ما سمع(((٢(.

اإمامهم 2- لزوم جماعة المسلمين و

اإلأمر الثاني من اإلأمور التي تلزم الفرد المسلم 

اإمامهم،  وقت الفتن هو لزوم جماعة المسلمين و

اإن كان واجباً على المسلم  وهذا اإلأمر المهم، و

في جميع اأحــوالــه اإإل اأنــه وقــت الفتن اأكــد واألــزم 

لــمــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن ســالمــة فــوريــة للفرد 

ولالأمة من هذه الفتن المضلَّة، وهذا اإلمر اأصل 

من اأصول اأهل السنة والجماعة المجمع عليها. 

له: ))نرى الجماعة صفاً  ال� قال الطحاوي رحمه 

(٢( رواه مسلم في مقدمة صحيحه )١٠/١(. 
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وظـــالإلً(((١( ، وقــال رحمه  وصواباً، والفرقة زيغاً 

له: ))وإل نرى الخروج على ائمتنا ووإلة اأمورنا  ال�

من  يــداً  ننزع  ندعوا عليهم، وإل  اإن جــاروا وإل  و

له عز وجل  ال� ونــرى طاعتهم من طاعة  طاعتهم، 

ــروا بــمــعــصــيــة، ونـــدعـــو لهم  ــامـ فــريــضــة، مـــا لـــم يـ

بالصالح والمعافاة(((٢(.

تفسير هذا  في  مانعة  الكلمات جامعة  فهذه 

اإلأصل العظيم، وبيان الواجب فيه على مذهب 

له إل على المذاهب المخالفة  السلف رحمهم ال�

الشاذة عن الجماعة.

الــنــصــوص  اأن  اأعــلــم  لـــه  يــقــال والـــ� اأن  ويــمــكــن 

جماعتان  الجماعة  اأن  على  دلــت  قــد   الشرعية 

إل تضاد بينهما: 

اأصــحــاب  وهــم  العلمية:  الجماعة  األأولـــى: 

يوم  اإلــى  باإحسان  لهم  والتابعون  له ملسو هيلع هللا ىلص  ال� رســول 

الدين، فالواجب على المسلم اأن يلزم مذهبهم، 

بالتقييد بفهمهم، وإل يخالفهم في شيء من اأمور 

له: ))السنة  الدين اأبداً. قال ابن اأبي العز رحمه ال�

طريقة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والجماعة جماعة المسلمين، 

يوم  اإلــى  باإحسان  لهم  والتابعون  الصحابة  وهــم 

الدين، فاتباعهم هدى، وخالفهم ضالل(((3(.

اجتمعوا على  اذا  المسلمين  الثانية: جماعة 

اأمير وجب عليهم طاعته، وحرم عليهم معصيته، 

(١( العقيدة الطحاوية  ١٤٢هـ ، )ص/٧٧5- مع شرح ابن اأبي 

العز الحنفي(. 

(٢( المصدر السابق )ص/5٤٠(. 

(3( شرح العقيدة الطحاوية  ١٤٢هـ ، )ص/5٤٤(. 

ووجـــب عليهم اإللــتــزام بــهــذه الــجــمــاعــة، وعــدم 

الخروج عنها لما في ذلك من اإلأمــن والسالمة 

للفرد واإلأمـــة، واإلأدلـــة على وجــوب لــزوم جماعة 

اإمامهم كثيرة من الكتاب والسنة. المسلمين و

 ْۚ قُوا ِ َجمِيٗعا َولَا َتَفرَّ قال تعالى: حمسَوٱۡعَتِصُمواْ ِبحَۡبِل ٱهَّللَّ

لََّف َبيَۡن 
َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱهَّللَّ

ۦٓ إِۡخَوٰٗناىجس حجسآل ِعۡمَران : محتمجتجحتجحس. ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ
َ
قُلُوبُِكۡم فَأ

بعلم  األ  الفتن  اأمـــر  فــي  الــخــوض  عــدم   -3

صحيح.

إل  اأن  المسلم  على  الــواجــب  اأن  المعلوم  من 

يتكلم اإل فيما يعلمه، وهذا الذي يعلمه إل يتكلم 

والدنيوية،  الدينية  مصلحته  ظهرت  بما  اإل  منه 

والكالم بال علم كذب محض، والكالم بما إل 

للحكمة  مخالف  مفسدته،  من  مصلحته  تعلم 

والعقل، وتزداد خطورة الكالم بال علم اذا تعلق 

بالمهمات  اإلأم  تعلق  اأو  والقضاء،  بالفتيا  اإلمــو 

من شؤون اإلمة اإلسالمية.

َم َربَِّي ٱلَۡفَوِٰحَش َما َظَهَر  قال تعالى: حمس قُۡل إِنََّما َحرَّ

تُۡشِرُكواْ  ن 
َ
َوأ ٱلۡحَّقِ  بَِغۡيِر  َوٱلَۡبۡغَي  َوٱلِۡإۡثَم  َبَطَن  َوَما  ِمۡنَها 

لَا  َما   ِ عَلَى ٱهَّللَّ َتُقولُواْ  ن 
َ
َوأ ُسۡلَطٰٗنا  بِهِۦ  ُينَّزِۡل  لَۡم  َما   ِ بِٱهَّللَّ

ۡعَراف : محتمحتجحس.
َ
َتۡعلَُموَن ٣٣ىجس حجسالأ

له: ))فرتب المحرمات  قال ابن القيم، رحمه ال�

ثم  الفواحش،  وهــو  باأسهلها  وبــداأ  مراتب،  اأربــع 

ثنى بما هو اشد تحريماً منه، وهو اإلثم والظلم، 

ثم ثلث بما هو اعظم تحريماً منهما، وهو الشرك 

به سبحانه، ثم ربع بما هو اأشد تحريماً من ذلك 

كله وهو القول عليه بال علم. وهذا يعم القول عليه 
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واأفعاله،  وصفاته  اأسمائه  في  علم،  بال  سبحانه 

له بال علم  وفي دينه وشرعه(((١( ، والقول على ال�

والتشبه  الماضية  اإلمم  فساد  اأسباب  اأعظم  من 

بهم في ذلك مفسدة لهذه اإلمة قطعاً.

وقد اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالتاني وقت الفتن، وعدم 

اإإل سكت  الخوض في اأمرها اإل بعلم صحيح، و

والفتوى  الكالم  لخطورة  اإإل  ذاك  ومــا  واعتزلها، 

الناس في حيرة ودهشة، وهم  الفتن، إلأن  وقت 

وربما  فيتابعونه،  للفتيا  راأســـه  يرفع  مــن  ينتظرون 

تابعوه على باطل، فيصيب اإلسالم واأهله بسببه 

بالء عظيم. واإلحاديث الواردة كثيرة فمن ذلك: 

القاعد فيها خير  اأبي هريرة ستكون فتن  حديث 

والماشي  الماشي،  من  خير  والقائم  القائم،  من 

فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، 

فمن وجد فيها ملجاأ او معاذا فليعذبه(٢(.

قال ابن حجر: ))من تشرف لها: اي تطلع 

لها، باأن يتصدى، ويتعرض لها، وإل يعرض عنها، 

وقوله تستشرفه اي: تهلكه، باأن يشرف منها على 

الهالك... يريد من انتصب لها انتصبت له، ومن 

اعرض عنها اعرضت عنه، وحاصله ان من طلع 

فيها بشخصه قابلته بشرها(((3(.

(١( اأعالم الموقعين ، ت٧5١ه )١/38(. 

في  ومــســلــم   ،)3٠/١3( صحيحه  فــي  ــبــخــاري  ال رواه   )٢)

صحيحه )٢٢١١/٤(. 

(3( فتح الباري )3١/١3( باختصار. 

4- التوبة واللجوء الى ال�له وقت الفتن

له عز وجل  ان من اسباب الفتن مخالفه اوامر ال�

حمسَظَهَر  تعالى:  قــال  كما  والــخــاصــة،  العامة  مــن 

اِس لُِيِذيَقُهم  يِۡدي ٱلنَّ
َ
ٱلَۡفَساُد فِي ٱلۡبَّرِ َوٱلَۡبۡحرِ بَِما َكَسَبۡت أ

وم : جحتمختجحس.  َِّذي َعِملُواْ لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن ٤١ىجس حجسالرُّ َبۡعَض ٱل
  وصحب هذه المخالفة تساهل، بل وتفريط 

الدين اإل وهو جانب اإلمر  في جانب مهم من 

بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك عم العقاب 

الصالح والطالح، والتارك لالأمر بالمعروف والواقع 

ان  فــي حديث حذيفة �  كما  المنكر،  فــي 

لتاأمرن  بيده،  نفسي  ))والـــذي  قــال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

له  ال� ليوشكن  او  المنكر،  ولتنهون عن  بالمعروف 

ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم إل تدعنه فال 

يستجاب لكم(((٤(.

وجب  ذلــك  بسبب  الفتن  وقعت  اذا  ولذلك 

والرعية  والــراعــي  والــخــاصــة  العامة  الجميع  على 

له عز وجل، والرجوع واإللتجاء اليه،  التوبة الى ال�

واإلستغاثة به، واإلحتماء بحماه، واداء ما امر من 

بالحق،  ذلــك  مع  والتواصي  ولعباده،  له  حقوق 

ورحمته  بفضله  عقابه  يرفع  ان  له  ال� لعل  والصبر 

كما رفعه سبحانه وتعالى عن قوم يونس لما تابوا، 

قال تعالى: حمس فَلَۡولَا َكانَۡت قَۡرَيٌة َءاَمَنۡت َفَنَفَعَهآ إِيَمُٰنَهآ 

آ َءاَمُنواْ َكَشۡفَنا َعۡنُهۡم َعَذاَب ٱلۡخِۡزِي فِي  َّا قَۡوَم يُونَُس لَمَّ إِل
ۡنَيا َوَمتَّۡعَنُٰهۡم إِلَٰي ِحيٖن ٩٨ىجس حجسيُونُس : حمجحمججحس. ٱلۡحََيٰوةِ ٱلدُّ

سننه  في  والترمذي   ،)33٢/38( مسند  في  احمد  رواه   )٤)

(٤68/٤(، وحسنه اإللباني في صحيح الجامع. 
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لــه: ))والــغــرض انــه لم  قــال ابــن كثير رحمه الــ�

توجد قريه اآمنت بكاملها بنبيهم فمن سلف من 

اأسبابه، وخرج  القرى اإل قوم يونس بعدما عاينوا 

له،  رسولهم من بين اظهرهم، فعندما جاأروا الى ال�

واأحضروا  واستكانوا،  له،  وتضرعوا  به،  واستغاثوا 

تعالى  له  ال� وســاألــوا  ومواشيهم،  ودوابــهــم  اأطفالهم 

اأن يرفع عنهم العذاب اأنذرهم به نبيهم، فعندها 

له، وكشف عنهم العذاب(((١(. رحمهم ال�

قـــال قــتــاد: لــم ينفع قــريــة كــفــرت، ثــم اآمــنــت 

حين حضرها العذاب وقد دنا منهم، لما فقدوا 

ولبسوا  التوبة  قلوبهم  في  له  ال� قذف  يونس  نبيهم 

الــمــنــســوح، وفــرقــوا بين كــل بهيمة وولــدهــا، ثم 

له منهم  ال� اأربعين ليلة، فلما عرف  له  ال� اإلى  عجوا 

الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى 

ــذاب(٢(، والــنــصــوص  ــعــ ــ مــنــهــم، كــشــف عــنــهــم ال

له عز وجل دعاء المضطرين،  الدالة على اجابة ال�

كربات  وتفريج  المصابين،  مــن  الــســوء  وكشفه 

وتبديله خوف  التائبين،  توبة  وقبوله  المكروبين، 

الخائفين اأمناً. 

المطلب الثاني: اأسباب النجاة من الفتن

من المعلوم اأن الفتن اأمر خطير، والفتن اإلآن 

كــمــا تــرونــهــا تــعــرض عــلــى الـــنـــاس، تــعــرض على 

الفتن على  قــال ملسو هيلع هللا ىلص: ))تــعــرض  الــقــلــوب، كما 

(١( تفسير ابن كثير )١٧٧/٤(.

(٢( المصدر نفسه )١٧٧/٤(. 

القلوب كالحصير عودا عودا، فاأي قلب اأشربها، 

ــوداء، واأي قــلــب اأنــكــرهــا،  ــ نــكــت فــيــه نــكــتــة ســ

نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، 

دامت  ما  فتنة  فال تضره  الصفا  مثل  اأبيض  على 

السماوات واإلأرض، واإلآخر اأسود مربادا كالكوز، 

اإإل  منكرا،  ينكر  وإل  معروفا،  يعرف  إل   مجخيا 

ما اأشرب من هواه (((3( ، فمن يريد النجاة من 

هذه الفتن فعليه:

لــه وســنــة الــرســول  ــ� ال اأوألً: اإلعــتــصــام بــكــتــاب 

ملسو هيلع هللا ىلص، فهو المصدر اإلأول في الهداية والنجاة من 

الشرور في الدنيا واإلآخرة، في هذا القراآن العظيم 

تدبره واإلكثار من تالوته، واإلكثار من العمل به، 

من اأجل اأن يكون واقياً له من هذه الفتن والشرور، 

والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))اإني قد تركت فيكم شيئين 

له   وسنتي (((٤( ، هذا  لن تضلوا بعدهما: كتاب ال�

بهما.  تمسك  لمن  الفتن  من  والضمانة  اإلأمانة 

له وسنة رسوله  لكن إل يحصل التمسك بكتاب ال�

والتفقه  له عز وجــل،  ال� ديــن  في  بالتفقه  اإإل   ملسو هيلع هللا ىلص 

بــالــجــلــوس فــي حــلــق الــذكــر وفــي  إل يحصل اإإل 

فصول الدراسة عند المعلمين والفقهاء والعلماء، 

وإلبد من الصبر على طلب العلم.

سالم  يمان ، باب بيان اأن اإلإ (3( صحيح مسلم ، كتاب اإلإ

رقم   ، المسجدين  بين  يـــاأرز  واأنـــه   ، غريبا  وسيعود  غريبا  بــداأ 

 . ١٢8 / ١٤٤: ١

حديث   ، العلم  كتاب   ، الصحيحين  على  المستدرك   )٤) 

له بن نمير، رقم 3١٩ : ١/ ١٧٢.  عبد ال�
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واإلبتعاد عن  المسلمين،  لزوم جماعة  ثانيًا: 

لما  المخالفة  والجماعات  الــفــرق  اإلــى  اإلنتماء 

كــان عليه سلف هــذه اإلأمـــة، إلأن الــرســول ملسو هيلع هللا ىلص 

يقول في الفرقة الناجية هم من كان مثل )) لياأتين 

بمثل  مثال  اإسرائيل  بني  على  اأتــى  ما  اأمتي  على 

حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من نكح 

اإسرائيل  بني  اإن  اأمتي مثله،  اأمه عالنية كان في 

اأمتي  وتفترق  ملة،  وسبعين  اإحـــدى  على  افترقوا 

ملة  اإإل  الــنــار  فــي  ثــالث وسبعين ملة كلها  على 

واحــدة فقيل لــه: ما الــواحــدة؟ قــال: ما اأنــا عليه 

اليوم واأصحابي (( (١(.

المخالفة،  الفرق  مع  اإلنسان  افترق  اذا  اأمــا   

اأو  العلماء،  يجهل  اأو   ، الصحابة  يسب  وصــار 

يجهل اإلأئمة اأو يغلطهم، فهذا لن يصل اإإل اإلى 

اإلــى  لــه برحمته، وتــاب  الــ� الــضــالل اإإل اأن تــداركــه 

له وعاد اإلى جماعة المسلمين والفرقة الناجية،  ال�

ليس هناك اإإل فرقة واحدة هي الناجية، قال رسول 

))كلها  والسبعين:  الثالث  الفرق  في  ملسو هيلع هللا ىلص  له  ال�

في النار(((٢(، وكونها في النار يختلف اختالف 

ابتعادها عن الحق، فمنهم من هو كافر، ومنهم 

اأن  المهم  من هو ضــال، ومنهم من هو فاسق، 

الكل منهم متوعد بالنار اإإل فرقة واحدة قالوا من 

لــه ؟ قــال: ))مــن كــان على مثل   هــي يــا رســول الــ�

(١( المستدرك على الصحيحين ، كتاب العلم ، حديث عبد 

له بن عمرو، رقم ٤٤٤ : ١/ ٢١8.  ال�

(٢( المصدر نفسه ١ / ٢١8.

ما اأنا عليه اليوم واأصحابي(((3(.

من  يكثر  المسلم  واأن  الــدعــاء،  كــثــرة  ثالثا: 

الــفــتــن، فقد قال  لــه مــن  الــ� ــاأن يحميه  بـ الــدعــاء، 

ملسو هيلع هللا ىلص:))تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما 

بالله  يقول ))اســتــعــيــذوا  (٤(، وكــان ملسو هيلع هللا ىلص  بــطــن(( 

من اأربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، 

المسيح  فتنة  ومــن  والممات،  المحيا  فتنة  ومــن 

الدجال(( (5(، فعلى المسلم اأن يكثر من الدعاء 

له من شر الفتن، ما ظهر منها وما بطن،  اأن يقيه ال�

وتــعــالــى ويــكــثــر من  لــه سبحانه  ــ� ال يــلــح عــلــى  واأن 

له سبحانه وتعالى قريب مجيب،  ال� فاإن  الدعاء، 

من لجاأ اإليه حماه، ومن استعاذ به اأعــاذه، ومن 

دعاه استجاب له، وهو ينزل كل ليلة اإلى سماء 

الليل اإلأخير ويقول: هل  الدنيا حين يبقى ثلث 

له،  فاستجيب  فاأعطيه، هل من داع  من سائل 

من  يكثر  فالمسلم  لــه،  فاأغفر  مستغفر  مــن  هــل 

لــه عــزل وجــل فــي كــل وقـــت، وإل سيما  ــاء الــ� دعـ

عند  الفاضلة  ــات  ــ واإلأوق الفاضلة  الــحــاإلت  فــي 

الليل اإلأخير،  السجود، وادبار الصلوات، وثلث 

واآخــر ساعة من يوم الجمعة. اإلنسان يلح على 

الدعاء، خصوصاً  يغفل عن  يغفل، وإل  له وإل  ال�

طلب النجاة من الفتن، إلأنه اإذا سلم من الفتن 

(3( المصدر نفسه ١ / ٢١8.

(٤( صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها واأهلها ، باب 

اإثبات عذاب  و النار عليه،  اأو  الجنة  الميت من  مقعد  عرض 

القبر والتعوذ منه ، رقم ٢86٧ : ٤/ ٢١٩٩ . 

(5( صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب 

ما يستعاذ منه في الصالة ، رقم ١3٠ : ١ / ٤١٢. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمد عبد الرزاق عبد الحميد عبد اللطيف 

الفتن سلم  اإذا سلم من  فاإنه سلم من كل شر، 

اإذا سلم دينه سلمت عاقبته.  دينه، و

المطلب الثالث: المخرج من الفتن

ان اعظم الفتن الجهل باأحكام الشريعة ومن 

جاهلين  باأحكام  المسلمون  ابتلى  اأن  اأعظمها 

لــه،  الــ� لــشــرع  مــعــاديــاً  اأصــبــح  بالشريعة ومنهم مــن 

له ملسو هيلع هللا ىلص  يسخر من القراآن ويستهزئ بسنة رسول ال�

يقودون الشعوب اإلى الهاوية.

السلطة  مــن  تمكنت  لــو  منحرفة  اأحــــزاب  ثــم 

إلأهلكت الحرث والنسل، يصدق على كثير منها 

اِس َمن ُيۡعِجُبَك قَۡولُُهۥ فِي ٱلۡحََيٰوةِ  قوله تعالى: حمسَوِمَن ٱلنَّ

لَدُّ ٱلۡخَِصاِم ٢٠٤ 
َ
َ عَلَٰى َما فِي قَۡلبِهِۦ َوُهَو أ ۡنَيا َوُيۡشِهُد ٱهَّللَّ ٱلدُّ

ٱلۡحَۡرَث  َوُيۡهلَِك  فِيَها  لُِيۡفِسَد  ۡرِض 
َ
ٱلۡأ فِي  َسَعٰي  َّٰي  تََول َوِإَذا 

 َ ٱتَِّق ٱهَّللَّ لَُه  قِيَل  َوِإَذا  ٱلَۡفَساَد ٢٠٥  ُيحِبُّ  لَا   ُ َوٱهَّللَّ َوٱلنَّۡسَلۚ 
ةُ بِٱلِۡإثِۡمۚ فََحۡسُبُهۥ َجَهنَُّمۖ َولَبِۡئَس ٱلِۡمَهاُد ٢٠٦ىجس  َخَذتُۡه ٱلۡعِزَّ

َ
أ

حجسالَبَقَرةِ : مختمجتجحت - حمتمجتجحتجحس.

ثم علماء سوء وغيرهم يصدق على كثير  منهم 

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))اإن اأخوف ما اأخاف على هذه اإلأمة 

كل منافق عليم اللسان(( (١(.

تكيد  وهــي  متفرقة كل جماعة  ثم جماعات 

لالأخرى، بل تهتم بالقضاء على اإلأخرى اأعظم 

واليهود  الشيوعية  على  بالقضاء  اهتمامها  مــن 

والنصارى...

مــام اأحمد بن حنبل ، حديث زيد بن خارجة  (١( مسند اإلإ

له عنه، رقم 3١٠ : ١/ ٢٩6.  رضي ال�

المخرج من الفتنة

َ َيۡجَعل  له ، قال تعالى: حمسَوَمن َيتَِّق ٱهَّللَّ ١- تقوى ال�

لَاق : جحت -  َُّهۥ َمۡخرَٗجا ٢ َوَيۡرُزۡقُه ِمۡن َحۡيُث لَا َيۡحتَِسُبىجس حجسالطَّ ل
ۡمرِهِۦ يُۡسٗرا ٤ىجس 

َ
َُّهۥ ِمۡن أ َ َيۡجَعل ل محتجحس، وقال حمسَوَمن َيتَِّق ٱهَّللَّ

لَاق : مختجحس.  حجسالطَّ

تعتبر كل مسلم في اإلأرض اأخاك وتوجه   -٢

اليهود  من  له  ال� اأعــداء  زهــم  يستحقه  لمن  العداء 

ونصارى وشيوعيين، ومن وقف في طريق الدعوة 

رؤســـاء  عليك  ــذه  اأخــ بــمــا  تتقيد  وإل  اإلســالمــيــة 

الجماعات من اإلنزواء اإلى طائفة دون ما سواها، 

َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  له عزل وجل يقول قال تعالى:  حمسإِنَّ فاإن ال�

إِۡخَوةٞىجس حجسالحُُجَرات : مجتجحتجحس.
ــاد اإمـــــام واحـــد  ــى ايـــجـ ــ ــاد اإلـ 3- الــســعــي الـــجـ

النبي  ثبت عن  قرشياً، كما  فيكون  للمسلمين، 

ملسو هيلع هللا ىلص ))اإلأئمة من قريش(((٢(.

له  ال� قال  له،  ال� الجهاد في سبيل  باب  فتح   -٤

فِۡتَنةٞ  تَُكوَن  لَا  ٰي  َحتَّ حمسَوَقٰتِلُوُهۡم  وتعالى:  سبحانه 

ِۖىجس حجسالَبَقَرةِ : محتحمججحتجحس. َوَيُكوَن ٱلّدِيُن هَّلِلَّ
بالدليل من  بال  تعمل  اأإل  نفسك  تُلزم  اأن   -5

له  ال� لقول  له ملسو هيلع هللا ىلص،  ال� رســول  ومــن سنة  له  ال� كتاب 

ّبُِكۡم  نزَِل إِلَۡيُكم ّمِن رَّ
ُ
سبحانه وتعالى: حمس ٱتَّبُِعواْ َمآ أ

ُروَن ٣ىجس  تََذكَّ ا  مَّ قَلِيلٗا  ۡولَِيآَءۗ 
َ
أ ۦٓ  ُدونِهِ ِمن  تَتَّبُِعواْ  َولَا 

ۡعَراف : محتجحس. 
َ
حجسالأ

ثـــار، اأبــو بكر بن اأبــي شيبة  حــاديــث واإلآ (٢( المصنف في اإلأ

له بن محمد بن اإبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي  عبد ال�

)ت: ٢35هـ(، تحقيق كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشد - 

الرياض ، ط١، ١٤٠٩، رقم 3٢388: 6 / ٤٠٢ . 
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لــه ملسو هيلع هللا ىلص  اإيـــاك اأن تــرد شيئاً مــن سنة رســـول الــ� و

َِّذيَن  ٱل حمسفَۡلَيۡحَذرِ  وتعالى:  سبحانه  قــال  بالهوى، 

ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب 
َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
ۦٓ أ ِ ۡمرِه

َ
ُيخَالُِفوَن َعۡن أ

لِيٌم ٦٣ىجس حجسالنُّور : محتحمتجحس.  
َ
أ

6- عدم الخروج على وإلة اإلأمور، اإإل اأن تروا 

له فيه برهان إلأن في ذلك  كفراً بواحاً عندكم من ال�

اآثاره الفتن وقتل النفس البريئة، واله سبحانه  من 

َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم  تعالى يقول:حمسَوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ

َعَذابًا  لَُهۥ  َعدَّ 
َ
َوأ َولََعَنُهۥ  َعلَۡيهِ   ُ ٱهَّللَّ وََغِضَب  فِيَها  َخٰلِٗدا 

َعِظيٗما ٩٣ىجس حجسالّنَِساء : محتحمججحس.
٧- عدم الميل اإلى الظلمة، لقوله تعالى: حمسَولَا 

اُرىجس حجسُهود : محتجحتجحتجحس. ُكُم ٱلنَّ َِّذيَن َظلَُمواْ َفَتَمسَّ تَۡرَكُنٓواْ إِلَي ٱل
8- الهجرة من البلد التي إل يستطيع المسلم 

مــن سجن  بــه  اأن يحل  ديــنــه، ويخشى  يقيم  اأن 

رهابيين ومن التعذيب ما إل يتحمله. الظلمة اإلإ

له اأقدامهم،  ٩- الدعاء على الظلمة اأن يزلزل ال�

واأن يولي على المسلمين خيارهم.

١٠- تجنب اأسباب الفرقة، ومن اأعظم اأسباب 

ــفــرقــة تــكــبــر بــعــض الـــطـــوائـــف عــلــى اإلأخـــــرى،  ال

لــه سبحانه  ــال الــ� اإيــصــالــهــا الــكــالم الـــســـيء، قـ و

إِنَّ  ۡحَسُنۚ 
َ
أ ِهَي  ٱلَّتِي  َيُقولُواْ  لِّعَِبادِي  وتعالى:حمسَوقُل 

لِلِۡإنَسِٰن  َكاَن  ۡيَطَٰن  ٱلشَّ إِنَّ  بَۡيَنُهۡمۚ  يَنَزُغ  ۡيَطَٰن  ٱلشَّ
الفرقة  اأسباب  ومــن  محتجمتجحس،   : حجسالِإۡســَراء  بِيٗنا ٥٣ىجس  مُّ ا   َعُدّوٗ

الجدال بالباطل.

التحرر من الهوى والدنيا، قال اله سبحانه   -١١

ۡفَس َعِن  ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرّبِهِۦ َوَنَهي ٱلنَّ مَّ
َ
وتعالى: حمسَوأ

ازِعَات : مجتمخت - جحتمختجحس .  َوٰى ٤١ىجس حجسالنَّ
ۡ
ٱلَۡهَوٰى ٤٠ فَإِنَّ ٱلۡجَنََّة ِهَي ٱلَۡمأ

علماء  اإلــى  والــرحــلــة  النافع  العلم  طلب   -١٢

السنة، وفهم النصوص على فهم السلف، واأذكر 

دليالً يدل على اأنه لم يرجع الناس اإلى علمائهم 

فسيبقون حيارى إل يدرون اإلى اأين يتجهون، قال 

له سبحانه وتعالى في قصة قارون: حمسفََخَرَج عَلَٰى  ال�

ۡنَيا َيٰلَۡيَت  َِّذيَن يُرِيُدوَن ٱلۡحََيٰوةَ ٱلدُّ قَۡوِمهِۦ فِي زِيَنتِهۦِۖ قَاَل ٱل
َوقَاَل  َعِظيٖم ٧٩  َحّظٍ  لَُذو  إِنَُّهۥ  َقُٰروُن  وتَِي 

ُ
أ َمآ  ِمۡثَل  لََنا 

َءاَمَن  لَِّمۡن  َخۡيرٞ   ِ ٱهَّللَّ ثََواُب  َوۡيلَُكۡم  ٱلۡعِۡلَم  وتُواْ 
ُ
أ َِّذيَن  ٱل

فََخَسۡفَنا  ٰبُِروَن ٨٠  ٱلصَّ َّا  إِل ىَٰهآ  يُلَقَّ َولَا  َصٰلِٗحاۚ  وََعِمَل 
يَنُصُرونَُهۥ ِمن  فَِئةٖ  لَُهۥ ِمن  َكاَن  َفَما  ۡرَض 

َ
ٱلۡأ َوبَِدارِهِ  بِهِۦ 

َِّذيَن َتَمنَّۡواْ  ۡصَبَح ٱل
َ
ِ َوَما َكاَن ِمَن ٱلُۡمنَتِصِريَن ٨١ َوأ ُدوِن ٱهَّللَّ

َ يَۡبُسُط ٱلّرِۡزَق لَِمن  نَّ ٱهَّللَّ
َ
ۡمِس َيُقولُوَن َوۡيَكأ

َ
َمكَانَُهۥ بِٱلۡأ

ُ َعلَۡيَنا لَخََسَف  نَّ ٱهَّللَّ ن مَّ
َ
يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ َوَيۡقِدُرۖ لَۡولَٓا أ

نَُّهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلَۡكٰفُِروَن ٨٢ىجس حجسالَقَصص : حمجخمت - جحتحمججحس.
َ
بَِناۖ َوۡيَكأ

له  ال� قــال  الجاهلية:  المجتمعات  اعــتــزال   -١3

السالم  عليه  ابراهيم  عن  حاكياً  وتعالى   سبحانه 

َربِّي  ۡدُعواْ 
َ
َوأ  ِ ٱهَّللَّ ُدوِن  ِمن  تَۡدُعوَن  َوَما  ۡعتَِزلُُكۡم 

َ
َوأ حمس 

ُكوَن بُِدعَآِء َربِّي َشقِّيٗا ٤٨ىجس حجسَمۡرَيم : حمجمختجحس .
َ
َّٓا أ ل

َ
َعَسيٰٓ أ

ــاري في  ــبـــخـ الـ فــقــد روى  ــــث:  ــاديـ ــ اأمـــــا اإلحـ

صحيحه عن اأبي سعيد الخدري � اأنه قال: 

له ملسو هيلع هللا ىلص ))يوشك اأن يكون خير مال  قال رسول ال�

المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر 

يفر بدينه من الفتن(( (١(.

يمان، باب: من الدين الفرار  (١( صحيح البخاري، كتاب اإلإ

من الفتن، رقم ١٩ : ١ / ١3. 
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له بن  مام اأحمد في مسنده عن عبد ال� وروى اإلإ

له ملسو هيلع هللا ىلص قــال: ))اإذا راأيــَت  عمرو � اأن رســول ال�

اأماناتُهم،  ــْت  وَخــفَّ عهوُدهم،  َمــرَِجــْت  قد  الناس 

قــال: فقمُت  اأصابعه،  بين  وكانوا هكذا، وَشبَّك 

له  اإليه، فقلت له: كيف اأفعُل عند ذلك، جعلني ال�

فَداك؟، قال: اْلَزْم بيَتك، واْملْك عليك لساَنك، 

وخْذ ما َتْعرِف، وَدْع ما تُُْنَكر، وعليك باأْمر خاّصِة 

نفسَك، وَدْع عنك اأْمَر العامة (( (١(.

* * *

لــه بــن  مــام اأحمــد بــن حنبــل ، مســند عبــد ال� (١( مســند اإلإ
عمــرو بــن العــاص �، رقــم 6٩8٧ : 6 / ٤33. 

الخاتمة

الــحــمــد لــلــه الـــذي بنعمته تــتــم الــصــالــحــات، 

والــصــالة والــســالم على من اأنــزلــت عليه اإلآيــات 

البينات، نبينا محمد وعلى اآله واأصحابه.

فاإن الفتن سنة كونيه وضعها جل وعال لالختبار 

ولــالبــتــالء فــي عــبــادة ، تـــارة فــي اإلأشــيــاء الــضــارة 

والمؤلمة ، ومنها: الخوف والجوع ونقص اإلأموال 

ــارة فــي اإلأشــيــاء  واإلنــفــس والــثــمــرات ونــحــوهــا، وتـ

ــوال  اإلأمـ ومنها  والــخــيــرات  النعم  فــي  اأي  الــســارة 

والــشــبــاب  ــراغ  ــفـ والـ والــصــحــة  ــنــســاء  وال واإلأوإلد 

واإلمــــن، ومــا الــيــهــا، وهـــذا الــنــوع مــن اإلبــتــالء او 

الفتن عام في الصالحين وغيرهم، وعلى المسلم 

له جل وعال عليه بمثل هذه النعم :  الذي انعم ال�

له جل وعال ظاهرا وباطنا.  ١- ان يشكر ال�

له عز وجل عيله فيها.  ٢- ان يؤدي ما اوجبه ال�

3- ان يصبر على الشكر ودوائه. 

له تعالى فيها.  ٤- ان يصبر عن معصية ال�

والتعلق  الشهوات  حب  فيه  الفتن  تقع  ومما 

بــهــا، مــن الــنــســاء والــبــنــيــن واإلأمـــــــوال، والــذهــب 

والسيارات  واإلنعام،  المسومة  والخيل  والفضة، 

والقصور والبساتين والجاه والمنصب وغيرها. 

فيها  واإلستكثار  تحصيلها  على  يحرص  وقــد 

بــالــحــرام او الــحــالل ، حــتــى تــتــحــول الـــى هــوى 

يشغله ، بل يستبعده وهذه الشهوات إل خير فيها 

له جل وعال ومخافته. امام تقوى ال�
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     ومن الفتن القواصم واشدها فتن الشبهات، 

الضالل  الــى  تقود  دواهــي  ما تحولت  التي كثير 

واإلنــحــراف الفكري والــديــنــي واإلأخــالقــي، وقد 

تــؤدي الــى النفاق او الــشــرك، وربــمــا الــى الكفر 

والعياذ بالله تعالى من امثالها. 

واشد الناس بالء اإلأنبياء ، ثم اإلأمثل فاإلأمثل، 

ويبتلى الرجل فيكون صبره او صموده مرتبط بقوة 

تمسكه بدينه ، فمن كان صلبا في عقيدته زاد 

بالؤه وربما قل اإلبتالء لرقة الدين، والصبر على 

بالقضاء  اإليمان  بمثل حقيقة  والفتن  المصائب 

والقدر، ومع ذلك فال مانع من اإلخذ باإلأسباب 

الوقاية منها، والحذر كل  او  او تخفيفها  لدفعها 

الــحــذر مــن الــلــجــوء الـــى الــوســائــل الــمــحــرمــة في 

مواجهة تحدي الفتن. 

والحكمة من الفتن التي قدرها جل وعال تبدو 

فيما عده سبحانه من رفع الدرجات، وتمييز الصادق 

من الكاذب، وتكفير الذنوب والسيئات.

ومن الفتن ما يكون عاما ، وتناسب طرديا مع 

له  القرب او البعد عن الدين واإلمر فيها مردود الى ال�

عز وجل ، وحكمته ومشيئته وإل راد لحكمه. 

لقد وضع لنا جل وعال معالم الطريق المستقيم 

ُيَغّيُِرواْ  ٰي  َحتَّ بَِقۡوٍم  َما  ُيَغّيُِر  لَا   َ ٱهَّللَّ حمسإِنَّ  لنا   واكـــد 

نُفِسِهۡمىجس حجسالرَّۡعد : جحتجحتجحس ، ومن قبل منحنا القدرة على 
َ
َما بِأ

اإلختيار منذ هدانا النجدين. 

ومما يعرض األمة الى الفتن: 

الكتاب  فــي  مــا جــاء  اتــبــاع  فــي  التساهل   -١

والسنة. 

٢- كيد اإلأعداء. 

3- الــخــروج عــن الــطــاعــة لله ولــرســولــه ولــوإلة 

اإلأمور من المسلمين. 

الى طريق  والسنة  بالكتاب  العمل  يــؤدي  وقد 

عداد الدائم  الرشاد، والتحرك الجاد المستمر لالإ

التصدي  عــلــى  والـــقـــدرة  ــقــوة  ال لمنحها  لــالمــة، 

لمكائد اإلأعداء وشرورهم. 

ــبــقــى الــفــتــنــة قــائــمــة اذا الـــغـــى الــمــســلــمــون  وت

لكل  اتباعا  ــاروا  وصـ تفكيرهم  وعطلوا  عقولهم، 

له تعالى في  ال� صاحب هــوى، خالف فيه منهج 

توحيده، واطاع الشيطان وجنده. 

اأوصي باألآتي للنجاة من الفتن: 

١- اإلعتصام بالكتاب والسنة، والسعي لمحو 

امية الفهم فيها. 

ــتــحــرر من  ــزوم جــمــاعــة الــمــســلــمــيــن، وال ــ ٢- ل

اإلهواء ، والحذر من اأصحابها. 

 3- كــثــرة الــدعــاء، فــانــه مــخ الــعــبــادة ، وتقوى 

له تعالى.  ال�

* * *
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Conclusion

Praise be to God, by whose grace good 

deeds are accomplished, and blessings and 

peace be upon the one upon whom the holy 

verses were revealed, our Prophet Muham-

mad and his family and companions.

An affliction or Fitnah is a cosmic phe-

nomenon that the Almighty Allah has estab-

lished for testing and mankind. It is some-

times painful   including: fear, hunger, lack 

of money, lives, fruits, and the like. On the 

other hand, it sometimes   pleasant   like 

blessings and good deeds, including money, 

children, women, health, leisure, youth, se-

curity, etc.  For the Muslims who enjoy such 

Allah -bestowed blessings must :

1. Thank God, the Exalted, the Majestic, 

in heart and soul as well as in public. 

2. Obey Allah’s, the Mighty and Sublime, 

commands.

3. Be patient in good and hard times. 

4. Avoid what Allah, that Almighty, for-

bids. 

The temptations are like lusts for wom-

en, sons, money, gold and silver, cars, pal-

aces, orchards, prestige and position. Man 

may be keen to acquire it and increase from 

forbidden or the lawful sources. He turns 

into slave to these things.  One of the temp-

tations, is the temptation of doubts, which 

often   lead to misguidance and intellectual, 

religious and moral deviation, and may lead 

to hypocrisy or polytheism, and perhaps to 

unbelief. God Almighty forbids such things.

Prophets undergo severe temptations, 

then their companions then ones after com-

panions and so on. A man under goes harsh 

times so he can show his steadfast patience 

and  the strength of his adherence to his re-

ligion. The wisdom of the trials that the Al-

mighty has  made test and allows men to use 

any legal or true ways to mitigate or ward 

these temptations off. The true colors of 

man will show up.  The Almighty has set 

for us the parameters of the straight path and 

assured us [Indeed, Allh will not change the 

condition of a people until they change what 

is in themselves. Thunder11] before giving 

us the ability to choose since He has guided 

us to salvation.

And what exposes the nation to strife:

1. Being lenient or slightly ignoring the  
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following the commands of  the Qur’an and 

Sunnah.

2. The plots of the enemies.

3. Disobedience to Allah , His Messen-

ger, and Muslim rulers.

Acting on the Qur’an and the Sunnah may 

lead to the path of guidance. It enhances the 

continuous and permanent preparation the 

nation. It gives it strength and the ability to 

confront the machinations and evils of the 

enemies. And the afflictions will remain 

spread  if the Muslims cancel their minds, 

disrupt their thinking and become follow-

ers of every one, who violates the approach 

of Allah Almighty in his monotheism, and 

obeys Satan and his soldiers.

I recommend the following to be safe of  

temptation:

1. Holding fast to the Quran and the Sun-

nah and be aware of misleading calls. 

2. Commitment to the unity  of the Mus-

lims, freedom from desires. 

3. Supplication, for it is the heart of wor-

ship and piety of God Almighty.

* * *

فهرس المصادر والمراجع 

- القراآن الكريم.

١- اإعالم الموقعين عن رب العالمين - تاأليف 

اأبي بكر،  له محمد بن  ال� اأبي عبد  شمس الدين 

ابن القيم، ت٧5١هـ، تحقيق محمد محي الدين 

العصرية،  المكتبة  ط١٤٠٧هــــ،  الحميد،  عبد 

صيدا، بيروت.

٢- اإغاثة اللهفات من مصائد الشيطان - إلأبي 

له محمد بن اأبي بكر ابن القيم، ت محمد  عبد ال�

عام  بــيــروت ط٢   - المعرفة  دار  الفقي ط  حامد 

١3٩5هـ.

3- تفسير القراآن العظيم - إلأبي الفداء اإسماعيل 

بن كثير القرشي، ت٧٧٤هـــ، الطبعة ١٤٠٧هـ، 

دار الفكر، بيروت، لبنان.

محمد   - الصحيحة  اإلأحـــاديـــث  سلسلة   -٤

ناصر الدين اإلألباني - الطبعة الثانية، ١3٩٩هـ، 

المكتب اإلسالمي.

5- سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني، 

ت ٢٧5هـ ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي بدون 

تاريخ، دار احياء التراث العربي.

ــي عيسى بــن ســورة  6- ســنــن الــتــرمــذي - إلأبـ

ت ٢٧٩هــــــــ، تــحــقــيــق اأحـــمـــد مــحــمــد شــاكــر، 

البابي  الثانية ١3٩8هـــ ، شركة مصطفى   الطبعة 

واأوإلده، مصر.

الــدار  عمر  بــن  علي   - قطني  الـــدار  سنن   -٧
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمد عبد الرزاق عبد الحميد عبد اللطيف 

- تحقيق  تـــاريـــخ  بــــدون   ،  قــطــنــي، ت 385هــــــ 

للطباعة  المحاسن  دار   ، يماني  هاشم  له  ال� عبد 

والنشر، القاهرة، والمدينة المنورة.

الــنــووي على صحيح مسلم  8- شــرح اإلمـــام 

- تاأليف يحيى بن شــرف الــنــووي، ت6٧6هـــ ، 

الطبعة الثالثة ١3٩٢هـ ، دار احياء التراث العربي 

بيروت، لبنان.

العز  اأبــي  - إلبــن  الطحاوية  العقيدة  ٩- شــرح 

الحنفي - ط١ - ١٤٢هـ دار البصرة.

له محمد  ال� عبد  اأبــو   - البخاري  ١٠- صحيح 

بن اإسماعيل، ت٢56هـ ، ط١ ، ١٤٢5هـ ، دار 

ابن الهيثم.

ناصر  - محمد  الصغير  الجامع  ١١- صحيح 

ـــ ،  ــ الـــديـــن اإللــبــانــي ، الــطــبــعــة الــثــانــيــة ١3٩٩هــ

المكتب اإلسالمي.

السند  باختصار  الترمذي  سنن  صحيح   -١٢

اإلأولــى،  الطبعة  اإللباني،  الدين  ناصر  - محمد 

١3٠8هـ ، المكتب اإلسالمي.

بن  الحسن مسلم  اأبــو   - ١3- صحيح مسلم 

الحجاج النيسابوري، ت٢6١هـ ، بدون تاريخ، 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث 

العربي، بيروت،  لبنان.

بن  الخليل  الــرحــمــن  عــبــد  ــو  اأبـ  ، الــعــيــن   -١٤

اأحــمــد بــن عــمــرو بــن تميم الــفــراهــيــدي البصري 

المخزومي،  مهدي  د  تحقيق  ١٧٠هــــ(،   )ت: 

د. اإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل. 

الــبــخــاري -  بــشــرح صحيح  الــبــاري  ١5- فتح 

اأحمد بن حجر العسقالني، ت85٢هـ ، تحقيق 

بيروت،  المعرفة،  دار   ، اباقي  عبد  فــؤاد  محمد 

١3٧٩هـ.

د.  تاأليف   - منها  المسلم  وموقف  الفتنة   -١6

محمد عبد الوهاب العقيل ط١، ١٤٢6هـ ، دار 

اأضواء السلف.

١٧- لسان العرب - إلأبي الفضل جمال الدين 

المصري،  اإلأفريقي  محمد بن مكرم بن منظور 

ت٧١١هـ، الطبعة بدون تاريخ، دار صادر.

ــد ومــنــبــع الـــفـــوائـــد - نــور  ــ ــزوائ ــ ١8 -مــجــمــع ال

ـــ  الهيثمي، ت8٠٧هـ بكر  اأبـــي  بــن  علي  الــديــن 

العربي،  الكتاب  دار  ١٤٠٢هــــ،  الثالثة،   الطبعة 

بيروت، لبنان.

الفتنة - إلأبي عبد الرحمن  ١٩- المخرج من 

مــقــبــل بــــن هــــــادي الـــــوادعـــــي ،  ت١٤٢٢هـــــــــ 

ط١٤٢6/5هـ ، دار اإلثار صنعاء.    

إلأبــي   - الصحيحين  عــلــى  الــمــســتــدرك   -٢٠ 

بدون  ت٤٠5هــــ  النيسابوري،  الحاكم  له  ال� عبد 

تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

٢١- مسند اإلمام اأحمد بن محمد بن حنبل، 

اأحــمــد محمد شــاكــر، طبع  بترتيب  ت٢٤١هــــ، 

١3٧٧هـ، دار المعارف، بمصر.

اأبــو  ــار ،  ــ ٢٢- المصنف فــي اإلأحــاديــث واإلآث

له بن محمد بن اإبراهيم  بكر بن اأبي شيبة عبد ال�

بن عثمان بن خواستي العبسي )ت: ٢35هـ(، 

 - الرشد  ، مكتبة  الحوت  يوسف  تحقيق كمال 

الرياض ، ط١ ،  ١٤٠٩. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سبل عالج الشباب من الفتن 

الـــقـــران،  ٢3- الــمــعــجــم الــمــفــهــرس إلألـــفـــاظ 

محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث ــــ القاهرة، 

١٤٠6هـ  ـــ ١٩86م. 

٢٤- المفردات في غريب القراآن ، اأبو القاسم 

الحسين بن محمد المعروف بالراغب اإلأصفهانى 

ت 5٠٢هـ ، المحقق: صفوان عدنان الداودي ، 

دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت ، الطبعة 

اإلأولى - ١٤١٢ هـ.  

* * *


