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الفتن املعاصرة …

ملخص

إبراهيم ميالد

إن من حكم هللا عز وجل يف خلقه وتدبريه ،أن جعل احلياة الدنيا دارا لالبتالء
واالمتحان ،فألقى بني أهلها صنوفا وأنواعا من الفنت ،متحيصا وابتالء ،ليتبني بذلك
الصادقون من الكاذبني ،وقد أخرب النيب ﷺ عن كثرة وقوع الفنت يف هذه األمة كما
وبني عليه الصالة والسالم ألمته
جاء ذلك يف كثري من األحاديث الصحيحة ،ن
الطريق الواضح ،الذي ينبغي على كل مسلم التزام املسري فيه ،حىت يسلم من الفنت،
ويتناول البحث دراسة مفهوم الفتنة وبيان أهم أنواع الفنت اليت تصيب عامة األمة
أو أغلبها ،واليت هلا أتثري ابلغ على اجملتمعات خاصة يف عصران احلاضر ،وبيان السبل
اليت ينجو هبا املسلم من الفنت قبل وقوعها وبعد وقوعها يف ضوء القرآن واألحاديث
النبوية .وقد تناولت عدة دراسات سابقة هذا املوضوع من جوانب متعددة ،من أهم
تلك الدراسات " الفتنة وآاثرها املدمرة " للدكتور أمحد بن إبراهيم بن أمحد ،وأيضاً
دراسة بعنوان " العقيدة اإلسالمية وأثرها يف النجاة من الفنت املعاصرة " للدكتور
سليمان العيد .ولتحقيق أهداف البحث قام البحث ابستخدام املنهج التحليلي
الوصفي ،جلمع النصوص وحتليلها ،للوصول إىل أهم النتائج املرجوة منه .وميكن
استنتاج أهم النتائج يف النقاط التالية  :عناية القرآن والسنة مبوضوع الفنت وتوضيح
ما يتعلق هبا غاية اإليضاح ،وتبيني األمور اليت تقي املسلمني وتنجيهم منا ،وكذلك
بيان خطر الفنت على األفراد واجملتمعات ،وخطر وسائل اإلعالم يف ظهور الفنت
وانتشارها .

كلمات دالَّة :الفتنة ،املعاصرة ،املخاطر ،الوقاية ،الشهوات ،الشبهات

 . 1املقدمة:
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الفتن املعاصرة …

إبراهيم ميالد

مفهوم الفتنة
تطلق الفتنة عند العرب على االختبار والتمحيص واالمتحان ،يقال فالن فنت الذهب
والفضة ،أي أدخلهما يف النار ليعرف جودهتما (  ،) 4ومنه قول هللا عز وجل ﴿ أ ِ
ب
َ
َحس َ

النَّاس أَن ي َْتكوا أَن يَقولوا َآمنَّا َوهم َال ي فتَ نو َن﴾(  ) 5أي أ حيسب املؤمنني أن هللا لن
خيترب إمياهنم ويبتليهم ،ليتبني الصادق من الكاذب (  ،) 6وتطلق الفتنة على اإلعجاب
ِ
ِ ِِ
ني﴾(  ،) 7أي ال َتعل
ابلشيء ،كما يف قوله تعاىل ﴿ ربَّنا َال ََت َعلنا فتنةً لل َقوم الظَّالم َ
قوم فرعون يظهرون علينا فيعجبوا أبنفسهم ويظنوا أهنم خري منا (  ،) 8كما تطلق أيضا
على الوقوع يف املعاصي واآلاثم ،كما يف قوله تعاىل ﴿ َوِمن هم َمن يَقول ائ َذن ِل َوَال
تَفتِِنن أََال ِيف ال ِفت نَ ِة َس َقطوا﴾ (  ) 9أي سقطوا يف اإلمث ،وتطلق الفتنة ويراد هبا العذاب
كما يف قوله تعاىل خمربا عن أهل النار ﴿ يَوَم هم َعلَى النَّا ِر ي فتَ نو َن ( )13ذوقوا فِت نَ تَكم
َه َذا الَّ ِذي كن تم بِِه تَستَع ِجلو َن﴾ (  ) 10أي يقال هلم توبيخا ذوقوا العذاب الذي كنتم
تكذبون به يف الدنيا (  ،) 11وأتيت الفتنة مبعىن الكفر والشرك كما يف قوله عز و جل

 4انظر :الرازي ،زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي (املتوىف666 :ه ) ،خمتار
الصحاح ،الناشر :املكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بريوت – صيدا ،الطبعة :اخلامسة1420 ،ه 1999 /م،
ج 234/1
 5القرآن الكرمي  ،سورة العنكبوت  ،اآلية 2
 6انظر :الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (املتوىف310 :ه ) ،جامع
البيان يف أتويل القرآن ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420 ،ه  2000 -م ،ج 7 / 19
 7القرآن الكرمي  ،سورة يونس  ،اآلية 85
 8انظر :الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،مصدر سابق ،ج 169 / 15
 9القرآن الكرمي  ،سورة التوبة  ،اآلية 49
 10القرآن الكرمي  ،سورة الذارايت  ،اآلايت 14 /13
 11انظر :حميي السنة ،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي (املتوىف510 :ه )  ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن =
تفسري البغوي ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع  ،الطبعة :الرابعة 1417 ،ه  1997 -م  ،ج 372 / 7
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الفتن املعاصرة …

إبراهيم ميالد

َشد ِم َن ال َقت ِل ﴾ (  ) 12أي كفر الكافرين وشركهم ابهلل ،أعظم عند هللا من
﴿ ال ِفت نَة أ َ

قتالكم هلم يف األشهر احلرم وعند البيت احلرام ( ،) 13وتطلق الفنت ويراد هبا اإلضالل
ِ
واإلبعاد عن طريق اهلدى واحلق (  ) 14كما قال تعاىل ﴿ ومن ي ِرِد َّ ِ
ك
اّلل فت نَ تَه فَلَن َمتل َ
ََ
اّللِ َشي ئًا ﴾ (  .) 15كما ورد لفظ الفتنة مبعاين أخرى مثل القتل ،والعقوبة،
لَه ِم َن َّ
واملعذرة ،واخلربة ،والفضيحة .
أما معىن الفتنة يف االصطالح فلم خيتلف عن معناها اللغوي ،حىت أن الفقهاء
و األصوليون مل يضعوا هلا تعريفا حمددا ،للتشابه الكبري بني معناها اللغوي واالصطالحي،
فكل ما ورد من سياق للفنت يف القرآن والسنة ال يتعدى ما ورد يف املعىن اللغوي هلا،
فمعىن الفتنة يف الكتاب والسنة هو بعينه معىن الفتنة يف لغة العرب ،إال أن بعض العلماء
يرى أن أصل الفنت اختبار وامتحان يعرف به حقيقة األمور ،يقول ابن حجر  " :أصل
الفتنة االختبار مث استعملت فيما أخرجته احملنة واالختبار إىل املكروه مث أطلقت على
() 16
كل مكروه أو آيل إليه كالكفر واإلمث والتحريق والفضيحة والفجور وغري ذلك "
إذا فالتعريف اللغوي والتعريف االصطالحي للفتنة متطابقان ،وكالمها يدور يف
معىن االبتالء واالختبار ،فالفتنة مبعناها العام االبتالء واالختبار ،مث يتنوع هذا االبتالء
و يتعدد ذلك االختبار على حسب ما ورد يف آايت الكتاب العزيز ،و سنة النيب
الكرمي ،ولكن إمنا يعود ذلك كله يف هناية األمر إىل ذلك املعىن الكلي العام .

 .2الفنت املعاصرة وأقسامها

 12القرآن الكرمي  ،سورة البقرة  ،آلية 191
 13انظر :الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،مصدر سابق ج 214 / 1
 14انظر :الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،مرجع سابق ،ج 317/ / 10
 15القرآن الكرمي  ،سورة املائدة ن األية 41
 16ابن حجر ،محد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،فتح الباري ،الناشر :دار املعرفة  -بريوت،
1379م3 / 13 ،

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

الفتن املعاصرة …

إبراهيم ميالد

تنقسم الفنت من حيث العموم إىل قسمني رئيسيني ،مها فنت الشبهات اليت تكون بسبب
ضعف اجلانب العلمي للمسلم ،إما جلهله أو التباع هواه أو تقليده األعمى ،والنوع
الثاين هو فنت الشهوات واليت يكون منشؤها بسبب ضعف اجلانب العملي للمسلم إما
لبعده عن هللا وغفلته ،أو لكسله وفتوره عن القيام مبا أوجب هللا عليه ،وسيتناول هذا
املبحث أهم األنواع لكل من القسمني ،مع ذكر أسباب الوقاية منها ،وذلك على النحو
اآليت:
 .1.2فنت الشهوات

أوال :فتنة املناصب و الرائسة

إن من الفنت اليت كثر التكالب عليها يف هذا الزمان ،واليت هتواها نفوس كثري من املنكبني
على حب الدنيا وملذاهتا ،ويسعون بشىت الطرق لنيلها والوصول إليها هي فتنة ( التصدر
للرائسة ) ،واملقصود من الرائسة :اإلمارة العظمى أي رائسة الدولة ،أو اإلمارة الصغرى
وهي تول رائسة بعض الوزارات أو القطاعات ،بل وتشمل حىت الرائسة يف الدين حبب
التصدر يف الدعوة إليه وتعليمه ،وهذا الداء قد حذر منه النيب ﷺ أصحابه و أمته أشد
التحذير ،فقال عليه الصالة والسالم  " :إنكم ستحرصون على اإلمارة ،وستكون ندامة
يوم القيامة ،فنعم املرضعة وبئست الفاطمة " (  ،) 17فبني ﷺ يف هذا احلديث أن
النفوس جمبولة على حب الرائسة والتصدر ،ملا يف ذلك من نيل لشهوات النفس اليت
قد ال تنال بغري ذلك ،كوفرة املال واجلاه والسلطة ونفوذ الكلمة ،إالن أن هذه الفتنة تضر
يوم القيامة ابلعبد الذي ال خيلص هلل عز و جل يف ذلك ،وال يؤدي ما كلنف أبدائه

وقل من يقوم هبا على أكمل وجهها ،فيتحسر
على أكمل وجه ،ألن مسؤولياهتا كثرية ن
جل وعال ،ويندم أش ند الندم
يوم القيامة على تضييع احلقوق املسؤول عنها أمام ربه ن
 17البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،صحيح البخاري ،لناشر :دار طوق النجاة (مصورة
عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه  ،ج  / 63 / 9حديث رقم
7148
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الفتن املعاصرة …

إبراهيم ميالد

على قبول توليه تلك الرائسة ،ويف قوله ﷺ  " :فنعم املرضعة وبئست الفاطمة " تشبيها
للرائسة ومن حيرص على نيلها حبال الطفل الرضيع مع مرضعته ،ألن الرائسة تذر على
صاحبها النفع يف الدنيا كما تذر املرضع اللنب للرضيع ،ولكن عاقبة أمرها وخيمة جدا،
ألهنا ال تنفك عن صاحبها يف الدنيا وال يستغىن عنها إال ابلعزل أو القتال ،مع يلحقه
من تبعاهتا يوم القيامة ،فشبهها ابلرضيع الذي يصعب عليه االستغناء عن الرضاع،
فكما أن الصيب يتأمل من الفطام ،كذلك احلال فيمن يصل إىل الرائسة مث تسلب منه،
و صدق عليه الصالة والسالم يف هذا التشبيه الدقيق ،وهو ما نراه اليوم من تشبنت

كثري من الناس ولو أبصغر املناصب ،و عدم تنازله عن ذلك املنصب لغريه ،حىت إن
أ حدهم ليدفع كل ما ميلك ،بل و يعادي من حوله من أجل بقائه يف ذلك املنصب .
فحب الرائسة والسعي للتصدي هلا من أخطر األشياء اليت تفسد على املرء
دينه ،قال ﷺ  " :ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم أفسد هلا من حرص املرء على املال
والشرف لدينه " (  ) 18أي أن إفساد الرائسة واملال لدين العبد ،أشد من إفساد ذئبني
جائعني أطلقا يف قطيع غنم ،فكما أن تلك الذائب ستفْتس قطيع األغنام وتقضي
عليه ،كذلك املناصب تفْتس وتقضي على دين العبد وتقتل قلبه وضمريه .
لذلك حذر الرسول ﷺ أصحابه منها وبني هلم خطورهتا ،فعن أيب ذر قال :
قلت  :اي رسول هللا ،أال تستعملن ؟ قال  :فضرب بيده على منكيب ،مث قال " :اي أاب
ذر  ،إنك ضعيف ،وإهنا أمانة ،وإهنا يوم القيامة خزي وندامة ،إال من أخذها حبقها،
وأدى الذي عليه فيها " (  ، ) 19قال الطييب رمحه هللا  " :هذا احلديث أصل عظيم يف
اجتناب الوالية السيما ملن كان فيه ضعف عن القيام بوظائفها ،واخلزي والندامة يف
 18الْتمذي ،حممد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك ،الْتمذي ،أبو عيسى (املتوىف279 :ه ) ،سنن
الْتمذي ،الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب – مصر ،الطبعة :الثانية 1395 ،ه  1975 -مج
 / 588 / 4حديث رقم 2376
 19مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف261 :ه ) ،صحيح مسلم ،الناشر :دار إحياء
الْتاث العريب – بريوت ،ج  / 1457 / 3حديث رقم 1825
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الفتن املعاصرة …

إبراهيم ميالد

حق من مل يكن أهال هلا ،أو كان أهال ومل يعدل فيها فيخزيه هللا يوم القيامة ويفضحه
ويندم علي ما فرط  ،فأما من كان أهال هلا وعدل فيها فله فضل عظيم " ( . ) 20
أما من مل يطلب الرائسة ومل يتصدر هلا وإمنا عرضت عليه ،وكان أهال للقيام
مبهامها ،و مل تشغله عن آخرته ،فإنه ال يشمله ما ورد من النهي عن توليها .
وإن من األسباب اليت توقع العبد يف هذا الداء ،حب الدنيا و ملذاهتا و تعلق
القلب هبا ،ومنها التكرب و العجب ابلنفس ،حىت يرى نفسه أنه يف منزلة ال تسمح له
بتلقي التعليمات من غريه ،ومنها حب التسلط على اآلخرين والتلذذ بذلك ،وعدم
املباالة بعظم أمر األمانة وعقوبة إضاعتها .
وال خالص للعبد من هذا الداء ،إال ابللجوء الصادق إىل املوىل سبحانه و تعاىل ،وأن
يسأله اإلخالص يف مجيع األمور ،و أن يتورع عن كل ما يشغله عن ما خلق من أجله
من طاعة هللا وعبادته ،و يتحرر من تسلط النفس األمارة ابلسوء ومن اتباع اهلوى ،و
أن حياسب نفسه ويبعدها عن كل ما عود عليه ابلضرر يف دينه و دنياه .

اثنيا :فتنة املال والتكالب عليه

قل منهم من يصرب عليها ،فتنة
أيضا من الفنت العظيمة اليت ابتلي هبا كثري من الناس و ن
َّاس حب الش ِ ِ ِ ِ ِ
املال كما قال املوىل سبحانه وتعاىل ﴿ زيِن َن لِلن ِ
ني
َّه َوات م َن الن َساء َوالبَن َ
َ
ب وال ِفض َِّة واخلي ِل المس َّوم ِة واألَن ع ِام واحلر ِ ِ
وال َقنَ ِ
اط ِري الم َقنطَرةِ ِمن َّ ِ
ك َمتَاع
ث ذَل َ
َ َ
ََ َ َ َ َ
الذ َه َ
َ َ
َ
ِ ( ) 21
ِ
ِ
وكما قالﷺ  ":إن لكل أمة فتنة  ،وإن
اّلل عن َده حسن ال َمآب﴾
احلَيَاة الدن يَا َو َّ

 20الطييب ،شرف الدين احلسني بن عبد هللا الطييب ( 743ه ) ،شرح الطييب على مشكاة املصابيح املسمى ب
(الكاشف عن حقائق السنن) ،الطبعة  :األوىل  1417 ،ه  1997 -م ،ج  / 2567 / 8حديث رقم
3682
 21القرآن الكرمي  ،سورة آل عمران  ،اآلية 14
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فتنة أميت املال " (  ،) 22فالنفوس بطبعها جمبولة على حب املال ،حىت إنه قيل ما مسي
املال ماال إال ألنه ميال إليه طبعا ،إال أن الناس يف فتنة املال ينقسمون إىل قسمني :
امنت هللا عز وجل عليه هبذه النعمة ،فاتقى ربه فيها ،فال يكتسب ماله إال من
أ قسم ن
حالل ،وال ينفقه إال يف احلالل ،ومل يشغله ذلك املال عن طاعة هللا وعبادته ،فكان
املال سبب لسعادته يف الدنيا و اآلخرة
ب قسم مل يتق هللا سبحانه يف هذه النعمة ،فلم يتحر احلالل يف اكتساهبا ،ويصرفها
يف احملرمات ،وينشغل بذلك املال عن طاعة ربه ،حىت إنه ال يؤدي ما أوجبه املوىل عز
و جل يف ذلك املال من زكاة وصدقات ،وهذا يكون املال سبب يف هالكه ،حىت وإن
سعد مباله يف الدنيا ،فإن تلك السعادة لن تدوم ،و ستعقبها حسرة و شقاوة يف اآلخرة
تنسيه ما كان فيه من النعيم .
فيتبني بذلك أن فتنة املال كما بني العلماء تكون يف كسبه أبن ال يباىل املرء
بطرق كسبه للمال أم ن حالل أم من حرام ،وتكون يف إمساكه أبن ال يؤدي ما فيه
من زكاة ،وتكون يف صرفه أبن يصرفه يف احملرمات وال يضعه يف مواضعه اليت شرعها
املوىل سبحانه ،وتكون يف تعلق القلب به أبن كون املال أكرب مهه وشاغال له عن آخرته
.
ولذا نبني هللا عز وجل لعباده خطر فتنة املال فقال تعاىل﴿ إَِّمنَا أَم َوالكم
اّلل عِن َده أَجر َع ِظيم ﴾( ، )23ولكي ينجو املرء من هذه الفتنة ،هناك
َوأَوَالدكم فِت نَة َو َّ
أمور جيب عليه مراعاهتا والقيام هبا منها :
 1أن يكثر من دعاء هللا عز وجل ويلجأ إليه أن يصونه وحيفظه من املكاسب
احملرمة .
 22ابن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف241 :ه ) ،مسند اإلمام
أمحد ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه  2001 -م ،ج 17471 / 15 / 29
 23القرآن الكرمي  ،سورة التغابن  ،اآلية 15
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 2أن يتذكر دائما أن هللا عز و جل سيسأله عن هذا املال وعن طرق كسبه فليع ند
للسؤال جوااب .
 3أن يوطن نفسه على القناعة والرضا ابلقليل من العيش ،فالقناعة هي سر الغىن،
وأن يستعني على ذلك إبدامة النظر إىل الفقراء و احملتاجني ،فإن ذلك يعينه على الزهد،
والرضا مبا أعطاه مواله .
 4أن ال ينشغل مباله عن ما أوجبه هللا عليه من الطاعات والعبادات ،بل جيعل املال
معينا له على أدائها .

اثلثا :فتنة املعاصي الظاهرة و الباطنة

فمن أعظم ما يوقع العبد يف الفنت ،اقْتاف الذنوب واملعاصي ،فإن املعاصي َتلب
الشرور والويالت على األفراد و اجملتمعات ،بل إهنا السبب الرئيسي لكل املصائب
والنكبات ،قال هللا تعاىل ﴿ ظَ َهَر ال َف َساد ِيف ال َِنرب َوالبَح ِر ِمبَا َك َسبَت أَي ِدي الن ِ
َّاس لِي ِذي َقهم
ض الَّ ِذي َع ِملوا لَ َعلَّهم يَرِجعو َن ﴾(.)24
بَع َ
واملعاصي هي ترك العبد ما أمره هللا عز وجل به يف كتابه و سنة نبيه ﷺ و ارتكاب ما

هنى عنه من احملظورات واحملرمات من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة .
واملعاصي يف أصل تقسيمها تنقسم إىل قسمني :
أ معاصي مْتتبة على الفعل ،أي فعل ما ال جيوز فعله .
ب معاصي مْتتبة على الْتك ،أي ترك ما جيب فعله .
إالن أن العلماء قسموا املعاصي إىل أقسام ع ندة ،وذلك على اعتبارات متعددة ،فقسمها
بعضهم إىل معاصي ظاهرة وابطنة ،وقسمها بعضهم إىل كبائر وصغائر سواء كانت تلك
املعاصي ظاهرة أو ابطنة ،وقسمها آخرون إىل ما كان منها متعلقا حبق هللا عز وجل،
وإىل ما كان متعلقا حبق العباد .
 24القرآن الكرمي ،سورة الروم ،اآلية 41
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وقد قسم ابن القيم رمحه هللا املعاصي ابعتبار بواعثها وأتثريها يف النفوس إىل أربعة
أقسام(: )25
أ ملكية :وهي ما يشابه فيها املخلوق صفة من الصفات اليت ال تليق إالن ابخلالق جل
وعال ،كالتكرب والتعال واجلربوت والتعال والعظمة.
ب شيطانية  :وهي ما يشابه فيها العبد صفة من صفات الشيطان عياذا ابهلل،
كاحلسد واحلقد والغش والكذب واملكر .
ج سبعية :وهي ما يشابه فيها العبد السباع ،أي أهنا نفوس من طبعها حب االعتداء
والعدوان على الغري ،والقتل والنهب ،فهي نفوس تشبه أبفعاهلا السباع املفْتسة العدوانية
.
د البهيمية  :وهي النفوس اليت سيطر حب الشهوة عليها ،حىت جعلها كالبهائم ،ال
هم هلا إال إشباع رغبات شهوات بطنها وفرجها ،وهذه النفوس أكثر وقوعا يف الزان
ن
واللواط والسرقة .
واملعاصي جبميع أنواعها وأمسائها و أقسامها أمرها خطري وشرها مستطري ،هلا
من اآلاثر والعواقب الوخيمة اليت تعود على اجملتمع أبكمله ما ال يعلمه إالن هللا عز و
جل منها :
 1أهنا سبب لفقد األمن واالطمئنان ورغد العيش ،وحلول اخلوف والرعب و ضنك
العيش .
 2أهنا سبب هلالك للناس ،فاهلل عز وجل يفسد على أهل املعاصي املاء واهلواء و
الزروع و الثمار ،جزاء عصياهنم وتع نديهم على حدوده .
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 3و منها تسلط السلطان اجلائر عليهم ،فإن من حكمة هللا عز و جل أنه إذا ظلم
الناس بعضهم بعضا ،أو جار بعضهم على بعض ،أو منعوا حقوق بعضهم ،سلط عليهم
حكاما ظاملني يذيقوهنم من جزاء أعماهلم (. )26
 4تسلط األعداء واملعتدين ،و ذهاب القوة والعزة ،ونزع املهابة من صدور أعدائهم.
إىل غري ذلك من األاثر اليت ال تع ند وال حتصى ،فما من بالء وال مصيبة إال

وسببها الذنوب واملعاصي.
وقد نبني لنا ديننا احلنيف الطرق والسبل اليت يتعني علينا اتباعها إلصالح
أنفسنا ،و ختليصها من أوحال املعاصي والذنوب منها :
 1تقوى هللا عز وجل يف السر والعلن ،وأن يستشعر العبد قرب ربه منه ،وأنه سبحانه
مطلع عليه ،وأنه ال ختفى عليه خافية كما قال تعاىل ﴿ أََلم تَ َر أ َّ
َن َّ
اّللَ يَ معلَم َما ِف
ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ات َوَما ِف ماْل مَر ِ
سة إَِّال ه َو
َّ َ َ
ض َما يَكون م من َمَن َوى ثََالثَة إ َّال ه َو َرابعه مم َوَال ََخم َ
سِ
ك َوَال أَ مكثَ َر إَِّال ه َو َم َعه مم أَيم َن َما َكانوا ثَّ ي نَ بِئ ه مم ِِبَا َع ِملوا
ادسه مم َوَال أَ مد َن ِم من ذَلِ َ
َ
يَ موَم ال ِمقيَ َام ِة إِ َّن َّ
اّللَ بِك ِل َش ميء َعلِيم﴾ (.)27
 2حمبة هللا عز وجل ،و استشعار عظمته ،وتعظيم حرماته  ،فكلما زادت حمبة هللا
ِ
ك َوَمن
وزاد تعظيمه يف القلب ،سهل على العبد ترك املعصية  ،قال تعاىل ﴿ ذَل َ
ي ع ِظنم حرم ِ
اّللِ فَه َو َخري لَه عِن َد َربِنِه ﴾ (.)28
ات َّ
َ
َ

 26انظر :ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ( املتوىف  751 :ه ) ،
مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة  ،الناشر  :دار الكتب العلمية – بريوت  ،ج 253 / 1
 27القرآن الكرمي ،سورة اجملادلة ،اآلية 7
 28القرآن الكرمي ،سورة احلج ،اآلية 30
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 3اخلوف من هللا تعال وخشيته ،وخشية لقائه وسؤاله وحسابه وخشية عقابه قال
تعاىل ﴿ :الَّ ِذين َخي َشو َن رَّهبم ِابلغَي ِ
اع ِة مش ِفقو َن﴾ ( ،) 29وقال سبحانه
ب َوهم ِم َن َّ
الس َ
َ
َ
()30
﴿ إِ َّن الَّ ِذين َخي َشو َن رَّهبم ِابلغَي ِ
.
ب َهلم َمغ ِفَرة َوأَجر َكبِري ﴾
َ
َ
 4تعاهد التوبة النصوح دائما ،و أن تكون التوبة مقْتنة ابلندم وترك الذنب وعدم
()31
ورد املظامل فيما يتعلق حبقوق العباد
اإلصرار والعزمية على عدم العودة إىل الذنب ،ن
.
 5اإلكثار من الدعاء ،وسؤال املوىل عز وجل اإلعانة على ترك الذنوب ،وسؤاله
التثبيت بعد تركها ،فإن الدعاء من أقوى األسلحة يف مقاومة املعاصي ،ولذا كان من
أكثر األدعية اليت حيرص عليها النيب ﷺ قوله  " :اي مقلب القلوب ثبت قليب على
دينك " (.)32
 6دوام االستغفار ،فخري عالج شرعه هللا عز وجل لداء الذنوب هو االستغفار ،كما
قال تعاىل ﴿ إَِّال من ََتب وآمن وع ِمل عم ًال ِ
اّلل َسينِئَاهتِِم َح َسنَات
ك ي بَ نِدل َّ
صاحلًا فَأولَئِ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
ِ
يما﴾ ( ،)33وكما جاء يف احلديث القدسي قول هللا تبارك و تعاىل :
َوَكا َن َّ
اّلل َغف ًورا َرح ً
"اي عبادي إنكم ختطئون ابلليل والنهار ،وأان أغفر الذنوب مجيعا ،فاستغفروين أغفر
لكم "( ،)34فخري عالج شرعه هللا عز وجل لداء الذنوب هو االستغفار
 .2.2.فنت الشبهات

أول :فتنة اإلعالم املضلل

 29القرآن الكرمي ،سورة األنبياء ،اآلية 49
 30القرآن الكرمي ،سورة امللك ،اآلية 12
 31انظر :اجلرجاين ،احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم البخاري اجلرجاين ،أبو عبد هللا احلَلِيمي (املتوىف 403 :ه ) ،املنهاج
يف شعب اإلميان ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :األوىل 1399 ،ه  1979 -م ،ج137 /3
 32الْتمذي ،سنن الْتمذي ،مصدر سابق ،ج488 / 4
 33القرآن الكرمي ،سورة الفرقان ،اآلية 70
 34مسلم ،صحيح مسلم ،مصدر سابق ،ج5527 / 1994 / 4
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من الفنت اليت انتشرت بني املسلمني يف هذا الزمن ،واليت أثرت فيهم بشكل مباشر (
فنت اإلعالم ) إال أننا إذا طالعنا التاريخ والسرية جند أن هذه الفتنة يف احلقيقة قدمية
جدا ،وقد استخدمها أعداء اإلسالم منذ بزوغ مشس هذا الدين ،فما أن نطق النيب ﷺ
ابلوحي ،وتكلم ابلرسالة ،حىت ظهر إعالم كفار قريش املضلل ،وبدئوا ينشرون
األكاذيب والشائعات على النيب ﷺ ،واليت الغرض منها إبعاد الناس عنه عليه الصالة
والسالم ،حىت ال يدخلوا يف هذا الدين احلنيف  ،فأشاعوا بني الناس أن حممد ﷺ
كاذب وأنه كاهن و أنه ساحر ،كل ذلك ليشوهوا صورته فال يتبعه أحد ،مع علمهم
و إقرارهم مبا كان عليه النيب ﷺ من الصدق واألمانة وحسن اخللق ،ولكنه اإلعالم
املضلل الذي هذه هي مهامه و غاايته ،وقد فند القرآن الكرمي كل هذه اإلشاعات
وكذهبا وردها آبايت حمكمات ،ولكن استمر أعداء اإلسالم إبعالمهم املضلل يف تشويه
صورة اإلسالم بشىت الوسائل والطرق إىل عصران احلاضر .
إال أن فتنة اإلعالم يف بداية األمر وإىل وقت قريب كانت حمصورة يف نطاق
ضيق ال تتعداه ،أما اآلن يف وقتنا احلاضر وبعد تطور وسائل التواصل االجتماعي ،من
جمالت وصحف وقنوات فضائية إىل شبكات عنكبوتيه متضمنة غرفا عديدة للتواصل
السريع بني الناس مثل ( الفيس بوك والتوتري والوا تسب ) وغريها ،واليت أَتحت فرصة
إذاعة األخبار ونشرها للكبري والصغري والذكر واألنثى والعاقل والسفيه ،أصبح األمر يف
غاية اخلطورة ،فما يكاد اخلرب ينشر يف أقصى الشرق ،إال وهو يف حلظات جيوب أقصى
الغرب بسبب ما مت اخْتاعه من وسائل للتواصل السريع بني الناس .
حىت أصبح اإلعالم املضلل من أخطر األسلحة املستخدمة يف تفريق املسلمني،
وبث النزاع واالختالف بينهم .
ن
لذلك جاء التحذير الصريح من هذه الفتنة يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة،
َّ ِ
ين َآمنوا
حىت ال يقع الناس ضحية لذلك اإلعالم املضلل ،يقول هللا تعاىل ﴿ أييها الذ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ني ﴾
إِن َجاءَكم فَاسق بِنَ بَإ فَتَ بَ يَّ نوا أَن تصيبوا قَوًما جبَ َهالَة فَتصبِحوا َعلَى َما فَ َعلتم َاندم َ
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( )35ويف رواية صحيحة ( فتثبتوا ) ،فأمر هللا عباده يف هذه اآلية ابلتثبت يف تلقي
األخبار ،و أال يستعجلوا يف قبوهلا ،حىت يتأكدوا من صحتها (.)36
ولكي ينجو املسلمون من الوقوع يف مصائد هذه الفتنة جيب عليه أن التثبت
يف مساع األخبار ،والتأكد من مصادرها ،وعدم نقلها وإعادة نشرها إال بعد التأكد من
صحتها ،وأن حيرص املرء على اختيار الصفحات والقنوات اليت يستقي منها األخبار،
أشد من حرصه على اختيار اجللساء واألصدقاء ،ألنه كما أن املرء يتأثر جبلسائه ،فإن
أتثره بتلك الصفحات والقنوات يكون أشد .

اثنيا :فتنة التفرق واالختالف املذموم ف صفوف املسلمي

أيضا من الفنت الكربى اليت أبتلي هبا املسلمون واليت جعلتهم لقمة سائغة لألعداء ،فتنة
التفرق واالختالف املذموم بني أبناءها الذين هم على دين واحد وعقيدة واحدة،
فالتفرق واالختالف من أكرب أسباب فشل األمم ،فالفرقة من أخطر األمراض اليت إذا
فشت يف جمتمع حل به البالء والشقاء ،ألن تفرق أبناء األمة يؤدي إىل ضعفها وهواهنا.

وهكذا إذا قلبنا صفحات التاريخ وجدان أن جناح األمم يكون بوحدة كلمتها ،واجتماع
مشلها.
ولعل من أهم األسباب اليت توقع الفرقة بني أبناء األمة ما يلي :
 1عدم الفهم الصحيح لنصوص الوحيني ،فإن كثريا من اخلالفات اليت تكون يف بعض
املسائل يكون منشؤها عدم الفهم الصحيح ملا ورد فيها من نصوص ،أو محل تلك
النصوص على غري حمملها ،وهذا األمر كان السبب الرئيسي يف احنراف فرقة اخلوارج،
فإن اخلوارج خالفوا الصحابة رضوان هللا عليهم ،وفسروا األدلة هبواهم ومبا يؤيد فكرهم
فضلوا عن سواء السبيل ،وهكذا هو حال كل من أيخذ بدليل دون فهم له على وجهه
الصحيح ،مث يتشبث برأيه ،بل ويعنف على كل من خيالفه .
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 2اتباع اهلوى وترك الدليل ،وهو من أكثر األسباب لوقوع اخلالف والشحناء ،فإن
اتباع اهلوى يضل صاحبه عن اتباع احلق ،فقد كان الكثري من اليهود وكفار قريش
يعلمون أن النيب ﷺ رسول من عند هللا ،ولكن اهلوى أعماهم وأصمهم فلم يسلموا،
واتباع اهلوى هو السبب يف ظهور العديد من الفرق الضالة ،اليت تقدم أهوائها على أدلة
الشرع ،وهو أيضا سبب لالبتداع يف الدين فما ظهرت البدع إال بسبب اتباع أصحاهبا
هلواهم ،ولعظم خطر اتباع اهلوى حذر املوىل سبحانه وتعاىل منه أنبيائه ورسله ،فقال
اك َخلِي َفةً ِيف األَر ِ
ني
تعاىل لنبيه داوود عليه السالم َ ﴿:اي َداوود إِ َّان َج َعلنَ َ
ض فَاحكم بَ َ
َّاس ِابحل ِق وَال تَتَّبِ ِع اهلوى فَي ِ
ك َعن َسبِ ِيل ﴾(. )37
ضلَّ َ
الن ِ َ ن َ
ََ

 3العصب لآلراء أو األشخاص ،فإن التعصب يؤدي إىل االختالف ومن مثن إىل
التفرق ،فاملنهج القومي يكون بتتبع الدليل الصحيح ال بتتبع أقوال الرجال والتعصب هلا،
وكثريا ما السلف يرددون عبارة " يعرف الرجال ابحلق وال يعرف احلق ابلرجال " ،وقد
جاءت األدلة ابحلث على عدم التعصب ،وعرض ما يكون فيه اخلالف على الكتاب
ول إِن كن تم ت ؤِمنو َن ِاب َّّللِ
الرس ِ
والسنة ،قال تعاىل ﴿ فَإِن تَنَ َازعتم ِيف َشيء فَردوه إِ َىل َّ
اّللِ َو َّ
ِ
ِ
ك َخري َوأَح َسن َأت ِو ًيال ﴾( ،)38يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
َواليَ وم اآل ِخ ِر ذَل َ
 ":وليس ألحد أن يدعو إىل مقالة أو يعتقدها لكوهنا قول أصحابه ،وال يناجز عليها،
بل ألجل أهنا مما أمر هللا به ورسوله؛ أو أخرب هللا به ورسوله؛ لكون ذلك طاعة هلل
ورسوله" (.)39

إىل غري ذلك من األسباب اليت توقع الفرقة بني املسلمني ،وال جناة لألمة من
هذه الوقوع يف حبال هذه الفتة إال ابملتابعة التامة للكتاب والسنة ،وحتكيمهما يف كل
مسألة تعارضت فيها األقوال ،واالبتعاد التام عن التعصب آلراء الرجال ،فال عربة إال
 37القرآن الكرمي ،سورة ص ،اآلية 26
 38القرآن الكرمي ،سورة النساء ،اآلية 59
39
السقَّاف ،املنتخب من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ،الناشر :دار اهلدى للنشر
السقاف ،علوي بن عبد القادر َّ
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مبا وافق الدليل الصحيح ،والتحلي ابحلكمة يف مناظرة املخالف ،وحماورته وخماطبته ابليت
هي أحسن كما هو دأب األنبياء والصاحلني يف الدعوة إىل هللا ،وإحسان الظن
ابآلخرين ،وأن يكون اهلدف هو بيان احلق ال االنتصار للنفس وال االنتصار على
األشخاص .

اثلثا :فتنة تسلط الكفار على املسلمي

من الفنت الكربى اليت ابتلي هبا املسلمون يف هذا الزمان تسلط األعداء عليهم من كل
حدب وصوب بقتلهم وتشريدهم وهتجريهم ،يف كثري من بالد املسلمني ،بل وتسليط
املسلمني بعضهم على بعض بزرع العداوة والبغضاء ببينهم حىت ال تقوم هلم شوكة،
فينشغلوا ببعضهم وينسوا عدوهم احلقيقي الذي جيب أن يوحدوا صفهم لدفع كيده،
فأعداء اإلسالم منذ قدمي الزمان وهم حريصون على ص ند املسلمني وإبعادهم عن دينهم
()40
كما قال تعاىلَ ﴿:وَال يََزالو َن ي َقاتِلونَكم َح َّىت يَردوكم َعن ِدينِكم إِ ِن استَطَاعوا﴾
ولألسف قد جنحوا فيما خططوا له فصاروا بذلك يتحكمون يف مقدرات املسلمني
واقتصادهم ومواردهم وحاجياهتم اليومية من غذاء ودواء ،بل صاروا يتدخلون يف الشؤون
السياسية والعسكرية للدول املسلمة ،وما وقع ذلك كله إال حني غفل املسلمون عن
اجملد والعز الذي تركه هلم أسالفهم األوائل ،وانشغلوا بسفاسف األمور اليت صنعها هلم
أعداء اإلسالم .
فقد استطاع الصحابة رضوان هللا عليهم ومن تبعهم إبحسان أن ينشروا اإلسالم
يف مشارق األرض ومغارهبا ،وأن جيربوا أكرب جبابرة ذلك الزمان من الفرس والروم على
أن يذعنوا هلم .
وإذا دققنا النظر يف األسباب اليت أودت ابملسلمني للوصول إىل ما هم فيه،
وجدانها ترجع إىل أمور كثرية ،من أمهها :
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أ التعلق املفرط حبب الدنيا وملذاهتا وشهواهتا ،ألن األفراط يف حب الدنيا رأس كل
بلية ،كما جاء يف قوله عليه الصالة والسالم  " :يوشك األمم أن تداعى عليكم كما
تداعى األكلة إىل قصعتها" فقال قائل :ومن قلة حنن يومئذ؟ قال" :بل أنتم يومئذ كثري،
ولكنكم غثاء كغثاء السيل ،ولينزعن هللا من صدور عدوكم املهابة منكم ،وليقذفن هللا
يف قلوبكم الوهن" .فقال قائل :اي رسول هللا ،وما الوهن؟ قال :حب الدنيا وكراهية
()41

املوت "

.

ب ترك اجلهاد يف سبيل هللا ،كما جاء يف قوله ﷺ " :إذا تبايعتم ابلعينة ،وأخذمت
أذانب البقر ،ورضيتم ابلزرع ،وتركتم اجلهاد ،سلط هللا عليكم ذال ال ينزعه حىت ترجعوا
إىل دينكم "(. )42
فبني النيب ﷺ يف هذا احلديث أن ترك اجلهاد من أكرب األسباب لتسلط األعداء ،وقد
أصبح اليوم ترك اجلهاد عاماً يف مجيع بالد املسلمني مع ما ميتلكون من وسائل القتال
بكل أنواعها ،وإن كانوا يف الظاهر يزعمون أبهنم أقوايء.

والنيب ﷺ حينما وصف الداء يف هذه األحاديث ،ووصف أيضاً الدواء ،وهو الرجوع

إىل الدين ،فإن السبب الذي من أجله غري هللا عز وجل العزة والتمكني للمسلمني ،هو
أهنم غريوا نعمة هللا وبدلوها ،وتعلقوا ابلدنيا وزخارفها ،وتركوا اجلهاد ،كان العالج هو
التغري من احلالة اليت هم عليها ،ابلعودة إىل دينهم ،والرجوع إىل رهبم جل وعال ،حىت
يغري حاهلم وما هم فيه من ذل وهوان إىل عزة ومتكني ورفعة وجمد .

 .3اْلمور املعينة على الوقاية من الفنت

41
ِ
الس ََ ِجستاين (املتوىف:
ابو داوود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ن
275ه ) ،سنن ابو داوود ،الناشر :املكتبة العصرية ،صيدا – بريوت ،ج / 6ص  / 354حديث رقم 4297
 42ابو داوود ،سنن أبو داوود ،مرجع سابق ،ج / 332 /5حديث رقم 3462
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اهتم العلماء مبوضوع الفنت اهتماما ابلغا ،فبينوا لألمة أمورا جيب مراعاهتا قبل وقوع
الفنت وبعد وقوعها ،حىت يسلم املسلم وينجو من ويالهتا وشرورها ،وسنذكر هنا أهم
تلك األمور يف قسمني:
 .1.3اْلمور اليت تقي املسلم من الفنت قبل وقوعها

أوال :التعوذ من الفنت  ،وكثرة الدعاء

إن من أنفع األدوية لكل األمراض واملصائب ،قبل وقوعها وبعد وقوعها ،هو التضرع
واللجوء الصادق إىل هللا عز وجل ابلدعاء والسؤال ،فالدعاء من أقوى األسلحة اليت
امنت هللا عز وجل هبا على عباده حني تضعف األسلحة ،وهتون القوى ،فهو يدفع

املصائب ويبعدها ،وخيففها ويهوهنا إذا وقعت ،قال ﷺ" :ال يرد القضاء إال
الدعاء"( ، )43وقد أخرب هللا عز وجل يف كتابه أن الدعاء من أقوى األسلحة وأمضاها
يف مواجهة كل املصائب واملخاطر ،واملسلم ال غىن له عن التضرع واللجوء إىل مواله يف
كل مكان وزمان ،وتزداد حاجته إليه يف وقت الشدائد والفنت وتقلب األمور ،كما قال
َّ ِ
ِ
َّاس قَد َمجَعوا لَكم
ين قَ َ
تعاىل مرشدا عباده إىل ذلك يف قوله ﴿ :الذ َ
ال َهلم النَّاس إ َّن الن َ
اّللِ
اّلل َونِع َم ال َوكِيل ( )173فَان َقلَبوا بِنِع َمة ِم َن َّ
اان َوقَالوا َحسب نَا َّ
فَاخ َشوهم فَ َز َادهم إِميَ ً
اّلل ذو فَضل َع ِظيم﴾(،)44كما هو شأن
اّللِ َو َّ
َوفَضل َمل َمي َسسهم سوء َواتَّبَعوا ِرض َوا َن َّ
املصطفى ﷺ يف حاله مع الدعاء والتضرع ،فقد كان عليه الصالة والسالم كثري اللجوء
واإلحلاح على ربه عز وجل يف املسألة ،حىت أن الصحابة يشفقون عليه من ش ندة ما
يرون من تضرعه ،فعن ابن عباس رضي هللا عنهما ،قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم،
وهو يف قبة" :اللهم إين أنشدك عهدك ووعدك ،اللهم إن شئت مل تعبد بعد اليوم" فأخذ
أبو بكر بيده ،فقال :حسبك اي رسول هللا ،فقد أحلحت على ربك وهو يف الدرع،
فخرج وهو يقول﴿ :سيهزم اجلمع ،ويولون الدبر بل الساعة موعدهم ،والساعة أدهى
 43الْتمذي ،سنن الْتمذي ،مصدر سابق ،ج2139 / 448 / 4
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وأمر﴾( ، )45مع أنه عليه الصالة والسالم كان جماب الدعوة ،ولكن لرييب أصحابه وأمته
على دوام الصلة ابهلل ودوام مسألته ودعائه والتضرع إليه ،خاصة يف التعوذ به سبحانه
وتعاىل من الفنت ،كما جاء يف صحيح مسلم عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه أن النيب
ﷺ أقبل عليهم بوجهه فقال  " :تعوذوا ابهلل من الفنت ،ما ظهر منها وما بطن" قالوا:
نعوذ ابهلل من الفنت ما ظهر منها وما بطن "( ،)46وعن ابن عباس رضي هللا عنهما ،أن
رسول هللا ﷺ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قولوا:
"اللهم إان نعوذ بك من عذاب جهنم ،وأعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من فتنة
املسيح الدجال ،وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات" ألن سبحانه نعم املعني لعباده ونعم
الناصر هلم ،وهكذا كان شأن مجيع األنبياء عليهم السالم يكثرون من الدعاء والتضرع
عند الفنت واملصائب ،قال تعاىل ﴿ :إِ َّهنم َكانوا يسا ِرعو َن ِيف اخلَري ِ
ات َويَدعونَنَا َرغَبًا
َ
َ
ِِ
ني﴾( ،)47كل ذلك ليعلم املؤمن عظم أمر الدعاء ،وأنه السالح
َوَرَهبًا َوَكانوا لَنَا َخاشع َ
الذي من تسلح به أمن من املخاطر واملخاوف كلها .

اثنيا :التسلح ابلعلم الصحيح ،وتقوية الوازع الديين

من األمور املهمة اليت جيب أن حيرص عليها املسلم يف زمن الفنت ،التسلح ابلعلم،
واملقصود ابلعلم هنا ،معرفة ما أرشد إليه الكتاب والسنة ،يف فقه التعامل مع الفنت،
وذلك بتدبر ما ورد يف الفنت من آايت وأحاديث ،وفهمها على وجهها الصحيح،
والتمسك بتلك النصوص ،والسري خلفها ،وعدم احلياد عنها طرفة عني ،ألن الفنت
تنشر وتروج مع اجلهل ،كما قال احلسن البصري  ":إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل

 45البخاري ،صحيح البخاري ،مصدر سابق ،ج / 41 / 4حديث رقم 2915
 46مسلم ،صحيح مسلم ،مصدر سابق ،ج / 2199 / 4حديث رقم 2867
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عامل وإذا أدبرت عرفها كل جاهل "( ،)48أي أن الفتنة عندما تقبل يعرفها العلماء
العاملني بفقه الفنت ،فال ينخدعون مبا يروجه املروجون واملزخرفون هلا ،بل يثبتون مبا
عندهم من علم فال يقعون فيها ،أما اجلاهل فإنه ينخدع ،ويسري وراء دعاة الفنت ،ألنه
ليس له علم مييز به بني احلق والباطل يف هذا الباب ،فتجده يتخبط ،وختطفه الشبه،
فال يلبث إال أن يقع يف شباك الفتنة ،بل ويوقع غريه فيها ،خاصة إذا كان ممن يقتدى
هبم .
وقد أرشد املوىل تبارك وتعاىل عباده إىل طلب العلم عند كل أمر يظهر فيه
اّللِ
االختالف وال يتنب فيه الصواب ،فقال تعاىل ﴿ فَإِن تَنَ َازعتم ِيف َشيء فَردوه إِ َىل َّ
ِ ِ
ِ
الرس ِ
ك َخري َوأَح َسن َأت ِو ًيال ﴾( ،)49وكذلك
َو َّ
ول إِن كن تم ت ؤِمنو َن ِاب َّّلل َواليَ وم اآل ِخ ِر ذَل َ

أوصى النيب ﷺ أمته بذلك فقال عليه الصالة والسالم  ":اي أيها الناس إين قد تركت

فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا :كتاب هللا ،وسنة نبيه "( ،)50فال جناة للمسلم
من طوفان الفنت ،إال ابلتعلم والتفقه يف كتاب هللا تعاىل ،وسنة نبيه ﷺ ،والرجوع إىل
أهل العلم لسؤاهلم وأخذ العلم عنهم فما أشكل عليه فهمه .
كذلك من األمور املهمة اليت جيب على املسلم االعتناء هبا مع العلم ،تقوية
الوازع الدين ،إذ أنه ال فائدة من العلم إذا مل يزدد به املسلم تقراب إىل هللا وخشية ومراقبة
له عز وجل واستقامة على دينه ،فتقوى سبحانه وتعاىل من أقوى السبل اليت خيرج هبا
املسلم من ظلمات الفنت ،ألن هللا عز وجل وعد عباده بذلك فقال سبحانه  ﴿:أييها
 48انظر  :أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء ،البصري ،البغدادي املعروف اببن سعد (املتوىف:
230ه ) ،الطبقات الكربى ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 1410 ،ه  1990 -م ،ج7
122 /
 49القرآن الكرمي ،سورة النساء ،اآلية 59
 50البيهقي ،أمحد بن الشحسني بن علي بن موسى اخلسَروِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (املتوىف458 :ه )،
السنن الكربى ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنات،الطبعة :الثالثة 1424 ،ه  2003 -م ،ج/ 10
 / 194حديث رقم 20336
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َّ ِ
اان ﴾ والفرقان :هو العلم واهلدى الذي يفرق به
ين َآمنوا إِن تَتَّقوا َّ
اّللَ َجي َعل لَكم ف رقَ ً
الذ َ
صاحبه بني اهلدى والضالل ،واحلق والباطل ،واحلالل واحلرام ،وأهل السعادة من أهل
الشقاوة( ، )51فإذا رزق العبد الفرقان من ربه جنا من كل الفنت والشرور ،وإذا وقعت فال
تضره وال هتلكه .

اثلثا :االبتعاد عن مثريي الفنت ،واحلرص على مصاحبة اْلخيار والصاحلي

من األمور املهمة اليت جيب أن يتنبه هلا املسلم زمن الفنت حىت يسلم وينجو ،االبتعاد
والفرار ممن شأهنم إاثرة الفنت وإشاعة الفوضى ،ألنه من املعلوم أن املرء يتأثر كثريا مبن
حوله ،كما قال الصالة والسالم "الرجل على دين خليله ،فلينظر أحدكم من خيالل
"( ،)52فبني ﷺ يف هذا احلديث أن الصديق والصاحب له أتثري قوي على صاحبه،
حىت إنه ليؤثر يف دينه وخلقه ،وحث النيب ﷺ على اختيار اجلليس الصاحل ،فقال ":
ال تصاحب إال مؤمنا ،وال أيكل طعامك إال تقي"( ،)53وبني ﷺ الفرق بني منافع
اجلليس الصاحل ،ومضار اجلليس السيء ،فقال عليه الصالة والسالم " مثل اجلليس
الصاحل والسوء ،كحامل املسك وانفخ الكري ،فحامل املسك :إما أن يهديك ،وإما أن
تبتاع منه ،وإما أن َتد منه رحيا طيبة ،وانفخ الكري :إما أن حيرق ثيابك ،وإما أن َتد
()54
رحيا خبيثة"
ويف املقابل حذر املوىل من خمالطة أهل الشرور واألهواء ،فقال تعاىل َ ﴿ :وإِذَا
ِ
رأَي َّ ِ
ِ
َّك
آايتِنَا فَأَع ِرض َعن هم َح َّىت َخيوضوا ِيف َحديث َغ ِريه َوإِ َّما ي ن ِسيَ ن َ
َ َ
ين َخيوضو َن ِيف َ
ت الذ َ
ِ
ِ ِِ
ني﴾ ،ألن اجلليس السيء يزين لصاحبه
الشَّيطَان فَ َال تَقعد بَع َد ال نذكَرى َم َع ال َقوم الظَّالم َ
القبيح من األقوال واألفعال واملعتقدات الباطلة حىت يراها حسنة.
 51انظر  :السعدي ،عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي (املتوىف1376 :ه ) ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري
كالم املنان ،الناشر :مؤسسة الرسالة،الطبعة :األوىل 1420ه  2000-م ،ج319 / 1
 52أبو داوود ،سنن أيب داوود ،مصدر سابق ،ج / 204 / 7حديث رقم 4833
 53أبو داوود ،سنن أيب داوود ،مرجع سابق ،ج / 203 / 7حديث رقم 4832
 54البخاري ،صحيح البخاري ،مصدر سابق ،ج / 96 / 7حديث رقم 5534
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وأقل ضرر يعود على املسلم من خمالط األشرار ،أن يسيئ الناس به الظن ،فال
يثقون فيه ،ألهنم يعتقدون أنه على شاكلتهم.
وهنا ينبغي التنبيه على أن من أخطر صور مصاحبة األشرار يف هذا الزمان،
متابعة ومصاحبة املرء ألشخاص ال يعرفهم إال عن طريق وسائل التواصل االجتماعي،
السم يف العسل ،فيضل وينحرف
يتأثر أبفكارهم وما ينشرونه على صفحاهتم ،يدسون له ن

من حيث ال يشعر ،وهذا مما عمت به البلوى يف هذا الزمان .
فينبغي على العاقل أال يصاحب عرب هذه املواقع إال من يعرف من الثقات
شك أن ذلك
ودب كما يقال ،فال ن
هب ن
األخيار ،أما أن يصاحب ويتابع كل من ن
ضل
سيورده املهالك مع ن
مر األايم ،وهو أمر ال خيفى على من له أدنئ بصرية ،وكم ن
بسبب هذه الوسائل من أقوام ،نسأل هللا السالمة والعافية .

 .2.3اْلمور املعينة على الوقاية من الفنت عند وقوعها

أوال :الفرار من مواطن الفنت واعتزاهلا

ينبغي للسلم يف زمن الفنت أن ينأ بنفسه بعيدا عن مواطنها ،ألن مما ينجو به املسلم من
الفنتَ ،تنبها والبعد عنها وعن أهلها ،فاملسلم اليزال يف خري وعافية ما ابتعد عن مواطن

الفنت ،وهلذا قال ﷺ  " :إن السعيد ملن جنب الفنت ،إن السعيد ملن جنب الفنت ،إن
()55
عرض نفسه
السعيد ملن جنب الفنت ،وملن ابتلي فصرب فواها "  ،وألن العبد إذا ن
ملواطن الفنت خاض يف أوحاهلا ال حمالة ،ومن وقع يف أوحال الفنت فنت ،ونقص قدره
وقل شأنه بينهم ،ال سينما إن كان من أهل العلم والصالح ،ومن قدوات
عند الناس ،ن

 55أبو داوود ،سنن أيب داوود ،مصدر سابق ،ج / 320 / 6حديث رقم 4263
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اجملتمع ،فهي تذهب العقل ،وتضل عن سواء السبيل ،كما قال حذيفة رضي هللا عنه
 " :ما اخلمر صرفا أبذهب لعقول الرجال من الفنت"(. )56
حث النيب ﷺ على اجتناهبا والبعد عنها فقال عليه الصالة والسالم ":
وقد ن

يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع القطر ،يفر بدينه
من الفنت "( ،)57قال النووي رمحه هللا يف بيان معىن هذا احلديث  " :القصد بيان عظم
خطرها أي الفنت واحلث على َتنبها واهلرب منها والتسبب يف شيء منها ،وأن شرها
يكون على حسب التعلق هبا "( ،)58وهكذا كان السلف من الصحابة رضوان هللا عليهم
ومن تبعتهم يف زمن الفنت يفرون منها وال جيالسون أهلها وال يتداولون أخبارها ،فهذا
مطرف بن عبد هللا من كبار علماء هذه األمة يقول " لبثت يف فتنة ابن الزبري تسعا أو
ن
()59
سبعا ما أخربت فيها خبرب ،وال استخربت فيها عن خرب "  ،أما أن يستشرف املسلم
الفنت ،وجيالس أهلها ،سواء يف اجملالس العامة ،أو ابجللوس أمام القنوات الفضائية أو
مواقع التواصل االجتماعي ،ويتابع أخبارها دون حتري ،وال علم مييبز به بني احلق
والباطل ،فهذا ليس من منهج السلف رضوان هللا عليهم ،وهم أعلم منا أبسباب النجاة،
ضل بسبب هذا ،إالن إذا كان اإلنسان له أتثري وصوت مسموع
وألن كثريا من الناس قد ن
بني الناس ،وكان يرجو من عدم العزلة نفع الناس وصرفهم عن الولوج يف الفنت،
وإخراجهم من ظلماهتا ،فإنه حينئذ يتحتم عليه عدم االعتزال ،النقاد الناس منها .

 56ابن أيب شيبة ،أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي (املتوىف:
235ه ) ،الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر ،الناشر :مكتبة الرشد – الرايض ،الطبعة :األوىل ،1409 ،ج7
475 /
 57البخاري ،صحيح البخاري ،مصدر سابق ،ج / 13 / 1حديث رقم 19
 58املناوي ،زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن َتج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي
القاهري (املتوىف1031 :ه )  ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،الناشر :املكتبة التجارية الكربى – مصر ،الطبعة:
األوىل ،1356 ،ج98 / 4
 59ابن سعد ،الطبقات الكربى ،مصدر سابق ،ج103 / 7
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اثنيا :حفظ اللسان والصرب وعدم التسرع والتثبت ف نقل اْلخبار

من املعلوم أن التثبت عند مساع اإلخبار ،والتأين والتبني قبل نقلها من أهم ما جيب على
املسلم ،حىت يسلم من الوقوع يف الكذب ،لقولهﷺ" كفى ابملرء كذاب أن حيدث بكل

ما مسع "( ، )60ويزداد هذا األمر وجواب على املسلم يف زمن الفنت ،ألن يف الفنت تعم
الفوضى ،وتكثر اإلشاعات ،ويقع كثري من الناس يف مساعها ونقلها ونشرها دون تثبت
من صحتها وصدقها ،وإذا حصل ذلك سرعان ما تنتشر الفتنة انتشار النار يف اهلشيم،
ويعم الباطل والزور والبهتان ،وهلذا جاء التحذير الشديد يف الكتاب العزيز والسنة
َّ ِ
ين َآمنوا إِن
املطهرة من تلقي أي خرب ونقله دون تثبت منه ،فقال عز وجل ﴿ أييها الذ َ
()61
ِِ
ِ
ِ
ِ
ني﴾
َجاءَكم فَاسق بِنَ بَإ فَتَ بَ يَّ نوا أَن تصيبوا قَوًما جبَ َهالَة فَتصبِحوا َعلَى َما فَ َعلتم َاندم َ
وجاء يف قراءة ﴿ فَتَ ثَبَّ توا ﴾ ،قال اإلمام السعدي رمحه هللا " :من اآلداب اليت على
أول األلباب ،التأدب هبا واستعماهلا ،وهو أنه إذا أخربهم فاسق خبرب أن يتثبتوا يف خربه،
وال أيخذوه جمردا ،فإن يف ذلك خطرا كبريا ،ووقوعا يف اإلمث "(.)62
حث املوىل عباده على التبني والتثبت حىت يف جهاد األعداء ،وعدم
بل لقد ن
التسرع يف قتلهم فقال تعاىل﴿ :أييها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل هللا فتبينوا﴾(،)63

ففي هذه اآلية أيضا أيمر املوىل عباده ابلتثبت يف األمور ،خاصة ما كان منها غري
واضح ،حىت يتبني هلم احلق يف ذلك ،وقد جاء يف السنة النبوية ذم نقل األخبار قبل
التأكد من صحتها ،فعن أيب قالبة ،قال :قال أبو مسعود أليب عبد هللا أو قال :أبو
عبد هللا أليب مسعود ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :يف «زعموا؟»
قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :بئس مطية الرجل زعموا " (، )64
 60املصدر السابق ،صحيح مسلم ،ج10 / 1
 61القرآن الكرمي ،سورة احلجرات ،اآلية 6
 62السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،مصدر سابق ،ج799 / 1
 63القرآن الكرمي ،سورة النساء ،اآلية 94
 64أبو داوود ،سنن أيب داوود ،مصدر سابق ،ج / 328 / 7حديث رقم 4972
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املقصود أن اإلخبار خبرب مبناه على الشك والتخمني دون اجلزم واليقني قبيح ،بل ينبغي
أن يكون خلربه سند وثبوت ويكون على ثقة من ذلك ،ال جمرد حكاية على ظن
وحسبان( ،)65بل لقد جعل النيب ﷺ حديث الرجل بكل شيء يسمعه دون تثبت من
ابب الكذب ،فقال عليه الصالة والسالم " كفى ابملرء كذاب أن حيدث بكل ما مسع
"( ،)66قال النووي رمحه هللا يف شرح هذا احلديث " :فيه الزجر عن التحديث بكل ما
مسع اإلنسان فإنه يسمع يف العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما مسع فقد كذب
إلخباره مبا مل يكن "( ، )67فينبغي على املسلم الفطن أن حيرص كل احلرص يف حتري
سرعت من وصول
ونقل ما يصله من أخبار ،ال سينما وحنن يف عصر التقنيات اليت ن
األخبار ونقلها ،فبضغط على زر واحد يعم اخلرب مجيع اآلفاق ،فكم اي ترى سيجن
تبني له أن بعضها كذب
املرء من اإلمث إذا مل يتثبت يف ن
بث ما يصله من أخبار ،إذا ن

وافْتاء ،واألدهى واألمر عندما تكون تلك األخبار املتناقلة تسبب الفرقة واالختالف
بني املسلمني ،وأنه رمبا خبرب ينقله يتسبب يف قتل نفس بريئة ،أو يف تفريق بني متحابني،
فإذا تعاهد املسلم ذلك كف لسانه وحفظه ،وجنا إبذن هللا من هذه األخطار.

اثلثا :االلتفاف حول أهل العلم املوثوقي ،وعدم التقدم عليهم ف فهم النصوص

أيضا من األمور املهمة اليت ينجو هبا املسلم من طوفان الفنت على خمتلف أشكاهلا،
لزوم ركاب العلماء الثقات الرابنني الصادقني ،الذين شابت حلاهم وجربوا الفنت ،وعلموا
بعواقب أمورها ،فهم مصابيح الدجى الذين ينريون لإلمة معامل طريق النجاة يف مدهلمات
األمور ،فالفنت إذ ا أقبلت عرفها العلماء قبل غريهم ،فالفتنة إذا أقبلت عرفها كل عامل،
 65انظر :العظيم آابدي ،حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر ،أبو عبد الرمحن ،شرف احلق ،الصديقي ،العظيم
آابدي (املتوىف1329 :ه ) ،عون املعبود شرح سنن أيب داود ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :الثانية،
 1415ه  1415 ،ه  ،ج215 / 13
 66مسلم ،صحيح مسلم ،مصدر سابق ،ج10 / 1
 67النووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف676 :ه ) ،املنهاج شرح مسلم بن احلجاج ،الناشر:
دار إحياء الْتاث العريب – بريوت ،الطبعة :الثانية ،1392 ،ج75 / 1
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وإذا أدبرت عرفها كل جاهل ،وقد أمر املوىل عباده ابلرجوع إىل أهل العلم يف فهم كل
اسأَلوا أَه َل ال نِذك ِر إِن كن تم َال تَعلَمو َن﴾( ،)68وقد أشار
ما أشكل ،قال تعاىل  ﴿ :فَ م
يقل العلم ،ويظهر اجلهل ،فقال عليه الصالة
النيب ﷺ إىل أن الفنت إمنا تقع حني ن

والسالم  " :إن بني يدي الساعة أايما ،يرفع فيها العلم ،وينزل فيها اجلهل ،ويكثر فيها
يقل مبوت العلماء ،أو ابإلعراض عنهم وسؤال غريهم
اهلرج" واهلرج :القتل ،والعلم إمنا ن
من اجلهال واملتعاملني ،ففي هذه النصوص بيان ألمهية وجود العلماء ،خاصة يف زمن
حث للمسلمني على االلتفاف حول هؤالء العلماء ،مبالزمتهم ،وحضور
الفنت ،وفيها ن
دروسهم ومساعها ،والرجوع إليهم خاصة يف زمن الفنت ،فإن ذلك من أهم األسباب
املعينة على الثبات وعدم الزيغ واالحنراف أمام تيار الفنت .

 .4اخلامتة

من أهم نتائج هذا البحث ما يلي:
 1الفتنة مبعناها العام االختبار واالبتالء واالمتحان ،وقد جاءت يف القرآن الكرمي
مبعان كثرية ،يفهم كل منها من خالل سياق اآلايت والقرائن .
 2التعريف اللغوي للفتنة يتطابق متاما مع تعريفها يف االصطالح .
 3أولت الشريعة املطهرة موضوع الفنت اهتماما ابلغا ،فبيننت أقسامها وأنواعها وصورها
غاية البيان .
 4تنقسم الفنت من حيث اإلمجال إىل قسمني  :فنت شبهات وفنت شهوات ،ولكل
منهما صور وأنواع.
 5اإلعالم مبختلف وسائله له أتثري كبري يف ظهور الفنت وانتشارها .
كرس العلماء جهدهم يف حماربة الفنت بشىت صورها وأنواعها  ،فبيننوا ما جيب على
 6ن
املسلم قبل وقوع الفنت وبعد وقوعها حىت يكتب له النجاة منها .
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