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هيده  نومن سيئات أعاملنا, م اباهللا من رشور أنفسن ذ, ونعوهإنّ احلمد هللا نحمده و نستعينه, ونستغفر
وحده ال رشيـك لـه, وأشـهد أن  ال اهللايضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إ ناهللا فال مضل له, وم
 .حممدا عبده ورسوله

 .102:عمران آ ل }آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتنّ إال وأنتم مسلمون بنيأهيا ألذ  {
بكم الذي خلقكم من ّنفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهام رجاال كثـريا  { يا أهيا النّاس اتقوا رّ

 1:سورة النساء }اء لون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيباونساء واتقوا اهللا الذي تس
يأهيا الذين آمنوا ا تقوا اهللا وقولوا قوال سد يدا يصلح لكم أعام لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطـع  {

 .71−70:باألحزا }اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيام 
ا بعد , وخري اهل: أمّ دي هدي حممد صىل اهللا عليه وعـىل آ لـه فإن أ صد ق احلديث كتاب اهللا عزّ وجلّ

 .لة, و كل ضاللة يف النارا, وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضالوسلم, ورش األمور حمدثاهت
اإلخوة املؤمنون إن من املوضوعات التي ينبغي أن يعنـى هبـا املؤمنـون موضـوع الفـتن دراسـة  أهيا

 .وتأصيال بمعرفة أسباهبا وخماطرها وسبل النجاة منها

اصربوا فإنه   (( :إليه ما نلقى من احلجاج فقال  الزبري بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكوناعن ف
وآلـه منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صـىل اهللا عليـه  ال يأيت عليكم زمان إال والذي بعده رش

 )1( )).وسلم 

يتقارب الزمان ويـنقص العلـم  ((: عليه وسلم قال  وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا
 )2( ))القتل القتل  "قال  قالوا يا رسول اهللا أيم هو ? ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر اهلرج,

 

                                                 

 .صحيحه البخاري يف رواه  )1(
 .ومسلم أخرجه البخاري  )2(
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 : وتقع الفتنة بأسباب منها 

أساس كام جر لعدد تستند إىل تن كثري من الناس بشبهات ال فكم فُ : الشبهات والشهوات واألهواء
بشبهات أضلتهم عن السبيل وخرجوا عن طريق أهـل السـنة واجلامعـة من طوائف أهل البدع فتنوا 

ال أو النساء وغريهـا مـن بأسباهبا وصارت فتنة هلم ولغريهم إال من رحم اهللا, وفتن آخرون بفتنة امل
ما أدع بعدي فتنـة  ((:وسلم  وآله اهللا صىل اهللا عليه قال رسول: سامة بن زيد قال أوعن : الشهوات

    )1( ))من النساء أرض عىل الرجال 

كـل أمـة فتنـة ل إن ((:وسلم يقول وآله وعن كعب بن عياض قال سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه 
  )2( )) وفتنة أمتي يف املال

صحيح مسلم رمحـه اهللا ففي يف وقتن آخرون بالتجرؤ عىل األنفس وسفك الدماء بخري حق رشعي, 
والـذي  «: وسـلموآلـه صىل اهللا عليه قال النبي : ه قالتعاىل من حديث أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عن

نفيس بيده ليأتني عىل الناس زمان ال يدري القاتل يف أي يشء قتل, وال يدري املقتـول عـىل أي يشء 
 »قتل

الَ [: قال تعاىل :خمالفة هد القرآن والسنة:ومنها ـلُّ وَ الَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ نِ اتَّ مَ  فَ دً نِّي هُ مْ مِ أْتِيَنَّكُ ا يَ إِمَّ فَ
قَى ـى* يَشْ مَ ـةِ أَعْ يَامَ مَ القِ ـوْ هُ يَ ُ رشُ نَحْ ا وَ نْكً ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ ي فَ رِ نْ ذِكْ ضَ عَ رَ نْ أَعْ مَ  }124−123 :طـه{ ]وَ

تكفل اهللا ملن قرأ القرآن وعمل بـام فيـه أن ال يضـل يف الـدنيا, وال  « :قال ابن عباس ريض اهللا عنهام
 )3(» .. يشقى يف اآلخرة

                                                 

 )البخاري ومسلم  أخرجه(  )1(
 .صحيح رواه الرتمذي بإسناد  )2(
 )16/225(وابن جرير يف تفسريه ) 7/136(رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه  )3(
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مل تظهر الفاحشة يف قـوم إال  ((:وسلم قال وآله  هام عن النبي صىل اهللا عليهعن ابن عمر ريض اهللا عن
وال نقصـوا املكيـال وامليـزان إال أخـذوا  ,أسـالفهم ظهر فيهم الطاعون واألوجاع التـي مل تكـن يف

ومل يمنعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطـر مـن السـامء , ولـوال  بالسنني وشدة املؤنة وجور السلطان,
لط عليهم عدوهم فأخذمل ينقضوا عهد اهللا وال عهد روئم مل يمطروا ,البها بعض ما كـان  سوله إال سُ
 )1( )).اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم  أيدهيم, وإذا مل حيكم أئمتهم بكتاب يف

وذلـك مـن أعظـم أسـباب : ظهور الفساد واملعايص وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر: ومنها
ابتيل هبا املسلمون يف أكثر بلداهنم من فسـاد واضـح يف عقائـدهم وعبـاداهتم وأخالقهـم الفتن التي 

ومعامالهتم, حتى أصبح الرشك يف بعض البالد توحيدا, والبدعة سنة, واملنكر معروفـا, ينشـأ عـىل 
ذلك الصغري, ويموت عليه الكبري, وذلك بال شك من موجبات الفتن والعقوبـات العاجلـة, التـي 

ابَ [: ألمة, واهللا سبحانه قد يمهل وال هيمل, قال تعاىلتقع يف ا مْ أَبْوَ يْهِ لَ نَا عَ تَحْ وا بِهِ فَ رُ كِّ ا ذُ وا مَ امَّ نَسُ لَ فَ
تَـةً  غْ مْ بَ اهُ نَ ـذْ وا بِامَ أُوتُـوا أَخَ حُ رِ ا فَ تَّى إِذَ ءٍ حَ ْ لِّ يشَ ـونَ  كُ بْلِسُ ـمْ مُ ا هُ ـإِذَ فهـؤالء بسـبب  }44:األنعـام{]فَ

روا به من جهة أنبيائهم وتركهم إياه وراء ظهورهم وقع عليهم من كّ  الذي ذُ إعراضهم عن منهج اهللا
 الفتن ما وقع

إذا فتحـت  ((:وسلم أنـه قـال وآله اهللا عليه  اهللا بن عمرو بن العاص عن رسول اهللا صىل وعن عبد
اهللا  نكون كام أمر اهللا , فقـال رسـول: بن عوف الرمحن عليكم فارس والروم أي قوم أنتم ? قال عبد

أو نحـو  نتتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتـدابرون ثـم تتباغضـو أو غري ذلك ,: صىل اهللا عليه وسلم 
 )2( ))جرين فتجعلون بعضهم عىل رقاب بعضاملها ذلك ثم تنطلقون يف مساكن

                                                 

 .), وصححه األلباين أخرجه ابن ماجه(  )1(
 )رواه مسلم (  )2(
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بل إن تلك الفتن ستشتد آخر الزمان شدة عظيمة خترج عن نطاق التحمل, لدرجة أن اإلنسـان 
ويتمنى أن لو كان أحد أمواهتا قبل حدوث هذه الفتن, ففي حديث أيب هريرة ريض  يذهب إىل املقربة

ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقرب الرجـل, «: قال صىل اهللا عليه وآله وسلماهللا تعاىل عنه أن النبي 
 .)1(»يا ليتني مكانه: فيقول

 :بل النجاة من الفتنس

 ,يـه الصـالة والسـالموطريق النجاة من صنوف الفتن هو التمسـك بكتـاب اهللا وبسـنة رسـوله عل
ال خملـص منهـا وال  −كل أنواع الفـتن واملقصود أن فتن الشهوات والشبهات والقتال وفتن البدع ف

منجاة منها إال بالتفقه يف كتاب اهللا وسنة رسوله صىل اهللا عليه وآله وسلم ومعرفة منهج سلف األمة 
 . دعاة اهلد من الصحابة ريض اهللا عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة اإلسالم و

جيـب  −الناس وما يتشبثون به وما يتعلقون به يف سلمهم وحرهبم ويف مجيع أمورهم  هومجيع ما يقول
 ﴿:أن يعرض عىل كتاب اهللا وعىل سنة رسوله عليه الصالة والسالم قال جل وعال يف كتابه الكـريم 

تُمْ يفِ  عْ نَـازَ ـإِنْ تَ مْ فَ نْكُ رِ مِ َمْ أُويلِ األْ ولَ وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ وا اهللاََّ وَ نُوا أَطِيعُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ وهُ إِىلَ اهللاَِّ يَ دُّ ـرُ ءٍ فَ ْ يشَ
ولِ إِنْ  سُ الرَّ يالً وَ أْوِ نُ تَ سَ أَحْ ٌ وَ ريْ لِكَ خَ رِ ذَ خِ مِ اآلْ الْيَوْ نُونَ بِاهللاَِّ وَ مِ ؤْ نْتُمْ تُ يعني أحسن عاقبة, هذا هـو  ﴾كُ

الطريق وهذا هو السبيل فالرد إىل كتاب اهللا هو الرد إىل القرآن الكريم والرد إىل الرسول هو الرد إليه 
 .  حة بعد وفاتهيف حياته عليه الصالة والسالم وإىل سنته الصحي

مْ ﴿: يقول جل وعال و ـهِ سِ فُ وا يفِ أَنْ دُ ـِ ـمَّ ال جيَ مْ ثُ يْـنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّى حيُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ ال يُ رَ فَال وَ
لِيامً  وا تَسْ لِّمُ سَ يُ يْتَ وَ َّا قَضَ ا ممِ جً رَ مَ ﴿:وحتكيم الرسول هو حتكيم الكتاب والسنة قال تعاىل  ﴾حَ كْ أَفَحُ

وقِنُونَ  مٍ يُ وْ امً لِقَ كْ نَ اهللاَِّ حُ نُ مِ سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ بْغُ لِيَّةِ يَ اهِ فاملخلص من الفتن واملنجي منها بتوفيق اهللا  ﴾اجلَْ
اهللا وسنة رسوله صىل اهللا عليه وآله وسلم عـىل الفـرد والبيـت واملجتمـع وذلـك هو بتحكيم كتاب 

 )157(ومسلم برقم ) 7115(أخرجه البخاري برقم  (1)                                                 
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بسنة رسوله صىل اهللا  واعتنوابالرجوع إىل أهل السنة وعلامء األمة الذين حصل هلم الفقه بكتاب اهللا 
 .درسوها غاية الدراسة وعرفوا أحكامها وساروا عليها فعليه وآله وسلم 

وهُ إِىلَ ﴿ :جيمأعوذ باهللا من الشيطان الر دُّ لَـوْ رَ هِ وَ ـواْ بـِ اعُ فِ أَذَ ـوْ ـنِ أَوِ اخلَْ ـنَ األَمْ ـرٌ مِّ مْ أَمْ اءهُ ا جَ إِذَ وَ
مْ  ـيْكُ لَ لُ اهللاِّ عَ الَ فَضْ لَوْ مْ وَ نْهُ هُ مِ تَنبِطُونَ سْ ينَ يَ هُ الَّذِ لِمَ مْ لَعَ نْهُ رِ مِ يلِ األَمْ إِىلَ أُوْ ولِ وَ سُ ـتُمُ الرَّ بَعْ تُـهُ الَتَّ َ محْ رَ  وَ

لِيالً يْطَ الشَّ   ...)أقول ما تسمعون وأستغفر اهللا يل ولكم( 83النساء ﴾انَ إِالَّ قَ

 :بأموروتنضبط سبل النجاة من الفتن 

عن النبي صىل رو مسلم يف صحيحه عن معقل بن يسار ريض اهللا عنه : احلرص عىل العبادة : أوالً 
 )1( ))كهجرة إيلّ  –فتنة أي يف ال – العبادة يف اهلرج ((: قال وسلماهللا عليه وآله 

تعوذوا باهللا من الفتن ما ظهر منهـا  ":  صىل اهللا عليه وآله وسلمقال  :اإلحلاح عىل اهللا بالدعاء : ثانياً 
كـان إذا خـاف : , وأن حيفظ اإلنسان األذكار املتعلقة بالفتن وينرشها كام يف حـديث )2( "وما بطن 
, وما جاء يف املتفق )3( ", ونعوذ بك اللهم من رشورهم  اللهم إنا نجعلك يف نحورهم ": قوماً قال 

ال إله إال اهللا العظيم احلليم , ال إلـه  ": كان يقول يف الكرب  صىل اهللا عليه وآله وسلمعليه أن النبي 
  "ت ورب األرض ورب العرش الكريم إال اهللا رب العرش العظيم , ال إله إال اهللا رب السموا

, والبعـد عـن العاطفـة الزائـدة التـي تـؤدي إىل الغفلـة  للواقع والوعي باحلـالحسن التأمل : ثالثاً 
 .والسذاجة 

                                                 
 .رواه مسلم  )1(
 .رواه مسلم  )2(
 ]رواه أبو داود وصححه األلباين [   )3(
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وسـبح فاصرب إن وعد اهللا حقٌ واستغفر لـذنبك  ﴿: يقول اهللا تعاىل  الصرب وعدم االستعجال: رابعاً 
ه أن وعد فأمره بالصرب وأخرب ((:قال أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا  ﴾بحمد ربك بالعيش واإلبكار 

فـإذا مل يصـرب فقـد تـرك ..اهللا حق وأمره أن يستغفر لذنبه وال تقع فتنة إال من تـرك مـا أمـر اهللا بـه ,
 .  ))املأمور

ألن ذلك جيعل املسلم يبرص حقائق األمور بحكمـة , ويقـف عـىل خفاياهـا : احللم واألناة : خامساً 
إهنم ألحلم الناس عنـد  ((: وصف الروم , كام قال عمرو بن العاص يف ومآالهتاوأبعادها وعواقبها 

  )).فتنة ال

 ., والدعاة املخلصني ملعرفة املواقف الرشعية  الرجوع إىل أهل العلم العاملني الصادقني: سادساً 

ألن منهج أهل .. عىل الواقع املعارص  –من نصوص  −تطبيق ما ورد يف الفتن  العجلة يف عدم: سابعاً 
مـا مل يكـن مـن أهـل العلـم ..ل الفتن هو عدم تنزيلها عـىل واقـع حـارض السنة واجلامعة إبّان حلو

 .احلكيمالنبوي  الراسخني يف العلم, املعروفني بالتزام املنهج

, أو إثارة مزيد من بدالً من االشتغال بفضول الكالم ..  من الفتن خلالص األمة  املجهودبذل : ثامناً 
 .الفتن

رو مسـلم يف صـحيحه عـن أم :  )ألن الكبار رضوا بـه ( املنكر احلذر من السري يف ركاب : تاسعاً 
سـتكون أمـراء فتعرفـون  ": قـال  صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمسلمة ريض اهللا عنها أن رسـول اهللا 

ال نقاتلهم ? قـال أف: وتنكرون , فمن عرف فقد برئ ومن أنكر سلم , ولكن من ريض وتابع , قالوا 
من عرف املنكر ومل يشـتبه : معناه  "من عرف فقد برئ ": قوله   ((:وي قال النو..  ))ما صلوا ,ال : 

ن عجـز فليكرهـه يغريه بيده أو لسانه , فـإ عليه قد صارت له طريق إىل الرباءة من إثمه وعقوبته بأن
   )) .عقوبة واإلثم عىل من ريض وتابع ولكن ال , وتابع ولكن من ريض: وقوله .. بقلبه 
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واعتصموا بحبل اهللا مجيعـا وال  ﴿: لقوله تعاىل  تالف وترك التنازع واالختالفالوحدة واإل: عارشاً 
 ﴾.تفرقوا 

, وهـذا البـد منـه وقـت الفـتن ألن  رشـعيالنهج املأمهية التأصيل العلمي القائم عىل : حادي عرش 
.. كثريين خيوضون بغري علم فيؤدي خوضهم إىل أنواع من الـبالء والتفـرق والترصـفات الطائشـة 

ليحرص املسلم أن يتعلم املسائل العقدية املهمة والتي خيشى من الوقوع فيها باخلطـأ مثـل مسـائل و
املسـائل,  اتلتـبس فيهـ التيقضايا الوكذلك  ,الوالء والرباء ونواقض اإلسالم ونحوها من املسائل 

 .املداخل االشيطان حوهل ويبني

كـام  –يقـول ابـن عمـر  :ل األخبار املكذوبة احلذر من الشائعات والروايات الواهية ونق: ثاين عرش 
عمـر  وال أيب بكـر وال صىل اهللا عليه وآله وسلممل يكن يُقصّ يف زمان رسول اهللا  " –رواه ابن حبان 

 . "وال عثامن إنام كان القصص زمن الفتنة 

ال تعبري , هنا يف الغالب تكون أحاديث نفس أل عدم االعتامد عىل الرؤ يف وقت الفتن: الثالث عرش 
 .هلا

 .الفرار من الفتن قدر اإلمكان :  الرابع عرش

إهنا ستكون فتن القاعد فيها خري من القائم والقائم خري  ((: يقول النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم 
الساعي من يسترشف هلا تسترشفه فمن استطاع أن يعوذ بملجأ أو معاذ  من املايش واملايش خري من

 )1( ))فليفعل 
يتبع  مال املرء املسلم غنمٌ  يوشك أن يكون خريَ  ((: ومن هذا الباب قوله صىل اهللا عليه وآله وسلم 

  )1( ))القطر يفر بدينه من الفتن شعف اجلبال ومواقع هبا
                                                 

 )متفق عليه(  )1(
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بيننا وبني معاصيك  ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتـك ومـن  بهللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول  ا
علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسـامعنا وأبصـارنا وقوتنـا مـا أحييتنـا واجعلـه به اليقني ما هتون 

من ظلمنا وانرصنا عىل من عادانا وال جتعل مصيبتنا يف ديننا وال جتعل  الوارث منا واجعل ثأرنا عىل
وصىل اهللا عىل  .ال يرمحنا بذنوبنا من ال خيافك فينا والدنيا أكرب مهنا وال مبلغ عملنا وال تسلط علينا 

 .نبينا حممد وآله وسلم 
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