
 
 

  



 متهيد: 
 الناس على الشبهاتأ  ومتوج ،ابحلق    الباطل فيها خيتلط أايم   هبا فوتعص   أزمات   ة  ـــــم  ابلأ  متر  
 صغري  بقارب  اهلادر  املوجأ   يتالعب  كما  هاتوالتوج    الفكارأ   ابلناس  تتالعب  اهلائج،  البحر  كموج  

 والمواج   العاصفة  الرايح   زوجتاو   النجاة، بسفينة  قتعل   من  والسعيد احمليطات، أعماق يف اتئه  
  المان. بر إىل ووصل ة،املضل   الفنت من العاتية 
 ،العظيمة الفنت هذه من السنة  أهل موقف بيان يف اخالهل من مسه  سنأ  علمية   ورقة  هذهو 

 ، وذلك يف املطالب التالية:معها يتعامل وكيف جتاهها، املسلم واجب بيانو 
 : الفتنة معىن: األوَّلاملطلب 
 إذا والذهب، الفضة  فتنت: قولك من مأخوذ وأصلها واالختبار، واالمتحانأ  االبتالءأ : الفتنة 

 .(1)اجلي  د من الرديء ليتميز ابلنار؛ أذبتهما
 أطلقت مث املكروه، إىل واالختبار احملنة  أخرجته فيما استعملت  مث ،االختبار: الفتنة  وأصل

 .(2)ذلك وغري والفجور والفضيحة  والتحريق  واإلمث كالكفر  إليه؛ آيل أو مكروه كل  على
 .(3)والشر" اخلري من اإلنسان حال به يتبي  "ما: اجلرجاين وعند

 : واالختبار  واالبتالء الفتنة بني الفرق
 فساده، من صالحه ليتبي النار؛ على هبالذ   عرضأ : وأصله وأبلغه، االختبار أشد   الفتنةأ 

 .[13: ]الذارايت﴾ يـأْفتـ نأون   الن ار   ع ل ى هأمْ  يـ ْوم  ﴿: تعاىل قوله ومنه
دأكأمْ  أ ْمو الأكأمْ  إ َّن  ا﴿: تعاىل قوله تسمع أال والشر، اخلري يف وتكون  ؟![15: ]التغابن﴾ ف تـْن ة   و أ ْوال 

 يف املبالغة  أريد إذا كالذهب  هبا؛ عليه ماملنع   اختبار يف املبالغة  هبا قصد لنه ؛فتنة   النعمة  فجعل
 بذلك املراد وإَّنا والشر، اخلري يف حاله لتغيري العبد   خيترب ال تعاىل وهللا النار، دخلأأ  حاله فتعر  

 
 (.3344 /5) العرب لسانينظر:  (1)
 (.3 /13) الباري فتحينظر:  (2)
 (.165: ص) التعريفات (3)



 .(1)التكليف شدة
 : الفنت من  التحذير : املطلب الثاين

فيها التحذيرأ من الفنت والمر    الشريفة   جاءت نصوص كثرية يف الكتاب الكرمي والسنة النبوية 
 من ذلك:و ، طريقة التعامل معها ، والد اللة إىلابالبتعاد عنها 

ن ة    و اتـ قأوا﴿:  تعاىل  هللا  قول  -1 يب     ال    ف تـْ  ش د يدأ   اّلل     أ ن    و اْعل مأوا  خ اص ة    م ْنكأمْ   ظ ل مأوا  ال ذ ين    تأص 
 .[25: ]النفال﴾ اْلع ق اب  
 املسيء  هبا  يعم    وحمنة،  اختبار ا:  أي  ﴾﴿فتنة    املؤمني  عباده  تعاىل  "حيذ  ر:  هللا  رمحه  كثري  ابن  قال
 .(2)يعم هما" بل الذنب، ابش ر   م ن وال املعاصي، أهل هبا خيص   ال وغريه،
ب    (1)  امل﴿:  تعاىل  قالو   -2  و ل ق دْ   (2)  يـأْفتـ نأون    ال    و هأمْ   آم ن ا  يـ قأولأوا  أ نْ   يأْْت كأوا  أ نْ   الن اسأ   أ ح س 

قأوا ال ذ ين   اّلل أ  فـ ل يـ ْعل م ن   قـ ْبل ه مْ  م نْ  ال ذ ين   فـ تـ ن ا  .[3-1: ]العنكبوت﴾ اْلك اذ ب ي   و ل يـ ْعل م ن   ص د 
 "إنه: قال من كل    أن تقتضي ال هحكمت   وأن حكمته، متام عن اآلية  هذه يف  تعاىل خيرب
 ما  له يعرض وال ن،واحمل   الفنت من فيها يسلم حالة  يف يبقى أن اإلميان لنفسه عىواد   مؤمن"

 املبطل، من واحملق   الكاذب، من الصادق زيتمي   مل كذلك  المر كان  لو فإنه إميانه، عليه شيشو   
 واملنشط  واليسر،  والعسر  والضراء،  ابلسراء  هميبتلي    أن  المة   هذه  ويف  الولي  يف  وعادته  سنته  ولكن

 من  معه  مبا  ويدفعها  يتزلزل،  وال  إميانه  تيثبأ   الشبهات  ورود  عند    كان  فمن  والفقر،  والغىن  واملكره،
 به هللا أمر ام  ع الصارفة  أو والذنوب، املعاصي إىل والداعية  املوجبة  الشهوات ورود وعند احلق،

 .(3)وصحته إميانه صدق على ذلك دل   شهوته، وجياهد اإلميان، مبقتضى يعمل ورسوله،
 الفنت  من  ابهلل  ذواتعوَّ »:  والسالم  الصالة  عليه  قال  :عنه  هللا  رضي  اثبت  بن  زيد  رواه  ما  -3

 .(4)«بطن وما منها ظهر  ما

 
 (.272: ص)  للعسكري اللغة يف الفروق: نظري (1)
 (.49 /7) كثري  ابن تفسري (2)
 (.626: ص) السعدي تفسري: انظر (3)
 (.2867)  مسلم رواه (4)



 ابألعمال  ابدروا»:  قال  صلى هللا عليه وسلم  هللا  رسول  أن  عنه،  هللا  رضي  هريرة  أيب  عنو   -4
 كافًرا،   ويصبح مؤمًنا ُيسي أو كافًرا،   وُُيِسي مؤمًنا الرجل ُيصِبح املظلم،  الليل كقطع  فتًنا
 .(1)«الدنيا من بع ر ض هدين   يبيع

 قبل الصاحلة  العمال إىل املبادرة على احلث  : احلديث "معىن: هللا رمحه النووي اإلمام قال
 املظلم  الليل  ظالم  كْتاكم   املْتاكمة   املتكاثرة،  الشاغلة   الفنت  من   حيدث  مبا  عنها  واالشتغال  تعذ رها،

 مث مؤمن ا يميس   أنه وهو الفنت، تلك شدائد من نوع ا صلى هللا عليه وسلم ووصف املقمر، ال
 .(2)"االنقالب   هذا الواحد   اليوم يف اإلنسان ينقلب الفنت، مظ  لع   وهذا كافر ا،  يصبح
 دتشهَّ  إذا»صلى هللا عليه وسلم:  هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أيب  عنو  -5
 عذاب ومن جهنم،  عذاب من بك أعوذ  إين اللهم: يقول أربع،  من ابهلل فلي ست ِعذ أحدكم
 .(3)«الدجال املسيح فتنة شر  ومن واملمات،  امل حيا فتنة ومن القرب، 
 إن »صلى هللا عليه وسلم:    هللا  رسول  قال :  قال  عنه  هللا  رضي  الشعري  موسى  أيب  عنو   -6

 وُيسي كافًرا،   وُيسي مؤمًنا فيها الرجل يصبح املظلم،  الليل كقطع  فتًنا الساعة يدي بني
 فكسِ روا الساعي،  من خري فيها واملاشي القائم،  من خري فيها القاعد كافًرا،   ويصبح مؤمًنا

 -منكم  يعين على أحد  - ُدِخل فإن ابحلجارة؛  سيوف كم واضربوا  أواتر كم،  وقطِ عوا، (4)ِقِسيَّكم
 .(5)«آدم اْبن ْ  كخري  فليكن

 من خري فيها القاعد»صلى هللا عليه وسلم:  "قوله: هللا رمحه أابدي العظيم  احلق مشس قال
 له  خري ا  كان  أهلها  وعن  عنها  الشخص   بـ عأد  كلما:  أي  «الساعي  من  خري  فيها  واملاشي  القائم، 

 أهلها. حماربة  إىل أمرأها سيؤول ل ما أهلها؛ واختالط قرهبا من

 
 (.118)  مسلم رواه (1)
 (.41 /1) مسلم صحيح شرح (2)
 (.588)  مسلم رواه (3)
 .مجع قوس (4)
(، 909واإلشبيلي يف الحكام الصغرى )ص:    ،(1869)  حبان  ابنصححه  و   (،3582)  داود  أبو  رواه  (5)

  .(101وابن دقيق يف االقْتاح )ص: 



 حىت أو تنكسر، حىت: أي «ابحلجارة سيوف كم واضربوا »صلى هللا عليه وسلم:  وقوله
ا، تذهب  السالح. وسائر الرماحأ  القياس هذا وعلى حد ُتأ

 يكون حىت أحدكم فليستسلم: أي «آدم ابن   كخري  فليكن»صلى هللا عليه وسلم:  وقوله
 .(1)كقابيل"  قاتال   يكون وال كهابيل،   قتيال  

 : الفنت أنواع: ثالثاملطلب ال 
 : (2) وقوُتا حجمها ابعتبار قسمي إىل الفنت تنقسم

 تكفِ ُرها وجارِه،  وولدهِ  ومالهِ  أهلهِ  يف الرجلِ  فتنة» بـ  السنة  نتهبي   ما  وهي: خاصة فنت -1
 .(3)«والنهيُ  واألمرُ  والصدقةُ  والصومُ  الصالةُ 

 . حيل   ال ما أجلهم من أييت أبنه: أي «أهله يف الرجل  فتنة» ومعىن
 مصرفه. غري يف ويصرفه مأخذه، غري من هأيخذ   أبن: أي «وماله»
 اخلريات. من كثري  عن مهب والشغل ةاحملب   لفرط: أي «وولده »
 الزوال. مع سع امت   كان  إن: أي ،حاله مثل   يتمىن أبن: أي «وجاره »
 .(4) الصغائر رتكف   : أي ،إخل «... الصالةُ » مر مبا املفصلة  الفتنة : أي «رهايكف ِ »

 أو صام أو ىصل   مث اخلاصة، الفنت هذه من شيء لإلنسان حصل إذا أنه احلديث بي   فقد
 سيئته، هءأ تسو  اإلنسان كان  وإذا له، كفارة    ذلك كان  ؛منكر عن هنى أو مبعروف أمر أو قتصد  

 .(5)إميانه على دليال   ذلك كان  ؛اصاحل   عمال   لجلها ويعمل
 الصال   وتعم   ،ابعض   بعضها ويتبع وتضطرب، البحر، موج   متوج اليت وهي: عامة فنت -2
ن ة   و اتـ قأوا﴿: قولهيف  هللا ذكرها اليت وهي ،والصغري   والكبري   ،والنثى والذكر   ،والطال   يب    ال   ف تـْ   تأص 

 
 (.227 /11) املعبود  عون (1)
 (.203 /4) رجب  البن الباري فتح: يف التقسيم هذا انظر (2)
 (.144) بنحوه ومسلم (،525) البخاري رواه (3)
 (.243 /2) الباري منحةينظر:  (4)
 (.203 /4) رجب  البن الباري فتحينظر:  (5)



 .[25: ]النفال﴾ خ اص ة   م ْنكأمْ  ظ ل مأوا ال ذ ين  
 ب وتشع    املسلمي،  قلوب  افْتاق  من  منها  نشأ  وما  عنه،  هللا  رضي  عثمان  قتل  فتنة   أوهلا  كان
  الناس  بي  الذي  قاملغل    الباب  وكان  بعض،  دماء    بعضهم  وسفك   ،ابعض    بعضهم  وتكفري  ،أهوائهم

 يغلق مل فلذلك الباب، لذلكا كسر    عمر قتلأ  وكان عنه، هللا رضي بن اخلطاب رعم   الفنت وبي
 .(1)اأبد   بعده الباب ذلك

 .البحث هذا يف املقصود  هو العامة( )الفنت الثاين  النوع وهذا
:  و س ل م   ع ل ْيه   اّلل أ  ص ل ى ق ال؛ املسلمي بي  واالقتتال واالختالف ق التفر   فتنة : أخطرها من و 

ثً  ر بِ   س أ ْلتُ » ت نْيِ  ف أ ْعط اين  ، ث ال  ًة، و م ن  ع ِن  ثِن ْ   اِبلسَّن ةِ  أُمَِّت  يُ ْهِلك   ال   أ نْ  ر بِ   س أ ْلتُ  و اِحد 
س ُهمْ  َي ْع ل   ال   أ نْ  و س أ ْلُتهُ  ، ف أ ْعط انِيه ا اِبْلغ ر قِ  أُمَِّت  يُ ْهِلك   ال   أ نْ  و س أ ْلُتهُ  ف أ ْعط انِيه ا،  ن  ُهمْ  َبْ   ب  ي ْ

ن  ع ِنيه ا  .(2)«ف م 
ااب   ع ل ْيكأمْ  يـ بـْع ث   أ نْ  ع ل ى اْلق اد رأ  هأو   ﴿قألْ : فيها تعاىل هللا قال  اليت وهي  أ وْ  فـ ْوق كأمْ  م نْ  ع ذ 

يـ ع ا يـ ْلب س كأمْ  أ وْ  أ ْرجأل كأمْ  َت ْت   م نْ  ﴾ أب ْس   بـ ْعض كأمْ  و يأذ يق   ش    .[65: ]النعام بـ ْعض 
 أن إىل الول صدرها من ابتداء الزمن؛ من طويلة  لفْتة آاثرها وتبقى ،لألمة  مالزمة   وهي

 الساعة.  قيام  قرب  عند  -السالم  عليه-  مرمي  بنا   عيسى  املسيح  مع  الدجال    املسيح  آخرها  يقاتل
 : الفنت من النجاة و  الوقاية سبل: املطلب الرابع
بل الوقاية والنجاة من يف كتابه ورسوله صلى هللا عليه وسلم يف سنته إىل سأ  تعاىل أرشدان هللا

 الفنت، ومن ذلك:
 : والسنة ابلكتاب االعتصام -1

 الصحابة  وهم الصال السلف فهم على هبما كالتمس   :هو والسنة  ابلكتاب االعتصام
مأواْ ﴿: تعاىل  هللا قال، املسلمي وأئمة  إبحسان هلم والتابعون ﴾ تـ ف ر قأواْ  و ال   مج  يع ا اّلل    ِب  ْبل   و اْعت ص 

  .[103: عمران ]آل

 
 (.203 /4) رجب  البن الباري فتح (1)
 (.2890)  مسلم رواه (2)



مأواْ ﴿": هللا رمحه كثري   ابن قال  ابنأ  ق ال   القأرآنأ،: و ق يل   هللا ، ب ع هد  : ق يل  ﴾ اّلل    ِب  ْبل   و اْعت ص 
 .(1)اجل م اع ةأ" هأو  : عنه هللاأ  رضي م سعأود   ابنأ  و ق ال   هللا ، ب د ين   مت  س كأوا: عنهما هللاأ  رضي ع ب اس  

اب ر   وعن  ت  ر ْكتُ  و ق دْ »: ق ال   وسلم عليه هللاأ  صلى الن ب    أ ن   ،عنهما هللاأ  رضي هللا   ع بد   بن   ج 
هُ  ت ِضلُّوا ل نْ  م ا ِفيُكمْ   .(2)«هللا ِكت اب  :  ِبهِ  اْعت ص ْمُتمْ  ِإنِ  ب  ْعد 

 ِفيُكمْ  ت  ر ْكتُ  ق دْ  ِإين ِ »: ق ال   وسلم عليه هللاأ  صلى الن ب    أ ن   ،عنه هللاأ  رضي هأر ير ة   أ يب   وعن
ُُه ا ت ِضلُّوا ل ن  ش يئ نيِ   .(3)«و ُسنَِّت  هللاِ  ِكت اب  :  ب عد 

 إال الدين من شيء يف ميتكل   ال أن مؤمن كل     "فعلى: هللا رمحه تيمية  ابن اإلسالم شيخ قال
 قوله فيكون قال، ما ينظر بل ، يديه بي ميتقد   وال وسلم، عليه هللاأ  صلى الرسول به جاء ملا تبع ا
 إبحسان هلم التابعي من سبيلهم سلك ومن الصحابة  كان  فهكذا لمره، تبع ا وعمله لقوله، تبع ا

 جاء  ما  غري  دين ا  سيؤس     وال  مبعقوله،  النصوص    يعارض  منهم  أحد    يكن  مل  فلهذا  املسلمي،  وأئمة 
 ، ميتعل   فمنه والرسول، هللا قاله فيما نظر فيه والكالم الدين من شيء معرفة أراد وإذا الرسول، به

 .(4)السنة" أهل أصل فهذا ،يستنري وبه ر،ويتفك   ينظر وفيه م،يتكل   وبه
 : نيِ نيالرابَّ  علماءِ ال استشارةُ  -2

 ،هامن اإلسالمية  الشريعة  موقف عن العلماء   يسأل   أن عند حدوث الفنت املسلم على ينبغي
 اجلهل ظلمات يف دىهت  يأ  هبم جى،الد   مصابيح هم فالعلماء ،جتاهها السنة  أهل موقف عنو 

 املعصوم. اإلهلي الوحي مشكاة من املقتبسة   آبرائهم الناسأ  يستنري الضالل، وأوحال
ْلن ا و م ا﴿: تعاىل هللا  قال ي ر ج اال   إ ال   قـ ْبل ك   م نْ  أ ْرس  تأمْ   إ نْ  الذ  ْكر   أ ْهل   ف اْسأ لأوا إ ل ْيه مْ  نأوح   ال   كأنـْ
ْلبـ ي  ن ات   (43) تـ ْعل مأون   ﴾ يـ تـ ف ك رأون   و ل ع ل هأمْ  إ ل ْيه مْ  نـأز  ل   م ا ل لن اس   ل تـأب ي     الذ  ْكر   إ ل ْيك   و أ نـْز ْلن ا و الز بأر   اب 

 .[44، 43: ]النحل
 تـ ن از ْعتأمْ   ف إ نْ   م ْنكأمْ   اْل ْمر    و أأول    الر سأول    و أ ط يعأوا  اّلل     أ ط يعأوا  آم نأوا  ال ذ ين    أ يـ ه ا  اي  ﴿:  سبحانه   وقال

 
 (.137-136 /3) كثري  ابن تفسري (1)
 (.1218)  مسلم رواه (2)
 (.2937)الصغري  اجلامع صحيح يف اللباين وصححه (،284/  1)  احلاكم رواه (3)
 (.63-62 /13) الفتاوى جمموع (4)



تأمْ   إ نْ  و الر سأول   اّلل    إ ىل   فـ رأد وهأ  ش ْيء   يف   ّلل    تـأْؤم نأون   كأنـْ ر   و اْليـ ْوم   اب  ﴾ َت ْو يال   و أ ْحس نأ  خ رْي   ذ ل ك   اآْلخ 
 .(1)"والدين الفقه أهل  : يعين﴾ م ْنكأمْ  اْل ْمر   و أأول  ﴿": عباس ابن قال .[59: ]النساء

  علينا   جيب  الذين  وهم  ،صلى هللا عليه وسلم  حممد  نبينا  ورثة   هم  واجلماعة   السنة   أهل  وعلماء
:  قال صلى هللا عليه وسلم النب أن رضي هللا عنه، الدرداء أيب عن، فالفنت حلول عند نسأهل م أن
 أخذ فم ن العلم؛  ورَّثوا إمنا درًُها،  وال دينارًا يور ِثوا مل األنبياء   إن األنبياء،  ورثةُ  العلماء   إن»
 .(2)«وافر    حبظ    أخذ به

  -الفنت وتكاثر احملن اشتداد عند سيماال - حوهلم وااللتفاف  الرابنيي العلماء إىل فالرجوع
  ببيان  شرع ا فوناملكل   هم إذ واالحنراف؛ الزيغ يف الوقوع وعدم والثبات تالتثب   على معي عامل  
 وثر  او  وهم والصالح من الفساد، الشر، من واخلري الضالل، من واهلدى ،الباطل من احلق

 والنور. ىواهلد   العلم   ثواور   وإَّنا املال ثوايور    مل والنبياء ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 والتواصل  وزايرُتم  واإلميان  الذكر  وحلقات  ة العلمي    سهمجمال    ِبضور  حوهلم  االلتفاف  من  بد    فال

 خالهلا من الدخول يستطيعون فجوة   أو فرصة   اإلسالم أعداء جيد   ال حىت ؛ابستمرار معهم
  فيها  هللا  تثب    كثرية  ومصائب  فنت  اإلسالمي  التاريخ   يف  حدثت  وقد  وعلمائها،  ة الم    بي  للحيلولة 
 بن وأبمحد ة،الرد   يوم الصديق بكر أبيب الدين وأعز   املسلمي هللا تثب   فقد بعلمائهم، املسلمي

  وغريهم  تيمية،  وابن  السالم،  عبد  بن  والعز  وقطز،  الدين،  وصالح  الدين،  وبنور  احملنة،  يوم  حنبل
 واستأنفت  ،كبوُتا  بعد  وهنضت  ،قهاتفر    بعد  واجتمعت  ،ختاذهلا  بعد  المةأ   فانبعثت    ون،ص  حيأ   ال  ممن

 .(3)طريقها
 :الشرعي ابلعلم ح التسلُّ  -3

 واملشكالت، ايتالتحد    ملواجهة والعتادأ  واجلماعات، لألفراد والنور احلياة هو العلم الشرعي  
 قبضويُ   الزمان،   يتقارب»:  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  يقول  واالحنالل،  فالتطر    ملقياس   وامليزان

 
 (.136 /4) كثري  ابن تفسريينظر:  (1)
 وصححه ،(21715) وأمحد (،223) ماجه وابن (،2682) والْتمذي  (،3641) داود أبو  أخرجه (2)

 .(، وأأعل  ابالضطراب واالنقطاع587/ 7(، وابن امللقن يف البدر املنري )88ابن حبان )
 اإلميان. جامعة موقع الصافح، حيدر د. الفنت، من للخروج معامل: انظر (3)



: قال هللا؟ رسول اي اهلرج وما: قالوا ،«اهلرج ويكثر  ، حُّ الش   لقىويُ  الفنت،  وتظهر  العلم، 
 رظه  وي   العلمُ  رفع  يُ  أن الساعة أشراط من  إنَّ »: وسلم عليه هللا صلى وقال، (1) «القتل»

 .(2)«اجلهلُ 
 دينه،  أمر من بصرية على املسلم يكون حىت ؛الفنت مواجهة  يف مهم   مطلب   الشرعي   فالعلم 

 سحيق.  واد  يف  به  وهوت  املهالك،  إىل  به  أودت  ولرمبا  الفنت،  يف  طختب    العتاد    هذا  املسلم  فقد  وإذا
 ،الفنت ظلمة  يف وقعوا النبوة نورأ  الناس عن انقطع "إذا: هللا رمحه تيمية  ابن اإلسالم شيخ قال

 .(3)بعض" أبس بعضهم وذاق ،بينهم الشر   ووقع ،والفجور البدع وحدثت
 : فيها اخلوض وعدم عنها االبتعاد  -4
 تدم  فحأ  أحد   فيها دخل ما أنه له تبي   املسلمي بي  جتري اليت الفنت أحوال استقرأ من

 واإلمساك  عنه،  املنهي     ابب  م ن  كانت  وهلذا  ؛ودنياه  دينه  يف  الضرر  من  له  حيصل  ملا  دخوله؛  عاقبةأ 
يبـ هأْم ف تـْن ة  أ ْو ﴿: فيه هللا قال الذي به املأمور من عنها فـ ْلي ْحذ ر  ال ذ ين  خيأ ال فأون  ع ْن أ ْمر ه  أ ن تأص 

يبـ هأْم ع ذ اب  أ ل يم    .(4)﴾يأص 
 القاعد  فنٌت،   ستكون»صلى هللا عليه وسلم:    هللا  رسول  قال:  قال  عنه  هللا  رضي  هريرة  أيب  عن

 تشرَّف  م ن  الساعي،   من  خريٌ   فيها  واملاشي  املاشي،   من  خريٌ   فيها  والقائم  القائم،   من  خري  فيها
 .(6)«(5)به فلي  ُعذْ  -م عاًذا : أو- أملج   منها وجد فمن تستشرفه،  هلا

  اجتناب  على  واحلث    الفتنة،  من  التحذيرأ   احلديث  هذا  "يف:  هللا  رمحه  العسقالين  حجر   ابن  قال

 
 (.157)  مسلم رواه (1)
 (.80) البخاري رواه (2)
 (.310 /17) الفتاوى جمموع (3)
 (.410 /4) النبوية السنة منهاج (4)
 ى ويتعر ض هلا، وال يأعر ض عنها. : تطل ع هلا أبن يتصد  أي »تشرَّف هلا«قوله صلى هللا عليه وسلم:  (5)

 ؛فيهأي: ليعتزل  »فليعْذ به«وقوله:  أبن يشرف منها على اهلالك. ُتلكهأي:  »تستشرفه«وقوله: 
 .(34 /13) الباري فتحينظر:  ليسل م من شر الفتنة.

 (.2886) ومسلم (،7081) البخاري رواه (6)



 يف االختالف عن  ينشأ ما: ابلفتنة  واملراد هبا، قالتعل   ِبسب يكون هاشر   وأن   فيها، الدخول
 .(1)ط ل"بامل من احملق   يأعل م  ال حيث امللك؛ طلب

كثري من الصحابة الكرام مواضع الفنت، وفر وا منها   لاعتز ولجل هذا التوجيه النبوي العظيم 
 موقعة  وال اجلمل، موقعة   حيضأر فلم الفتنة ، وق اص  أيب بن سعد اعتزلفرارهم من السد، فقد 

 وابن  وقاص أيب بن  سعد اجتمع: الس ختياين أيوب قال ومعاوية. علي بي التحكيم   وال ف  ي،ص  
 أدخل  وال  بييت   يف  فأجلسأ   أان  اأم  :  سعد  فقال  الفتنة،  فذكروا  ،ايسر  بن  وعمار  عمر  وابن  مسعود

 الشورى، أهل من فإنك ؟!تقاتل أال: وقاص أيب بن لسعد قيل: سريين بن حممد قالو  .(2) فيها
 وشفتان، ولسان عينان له بسيف   َتتوين حىت أقاتل ال: فقال ،غريك من المر هبذا أحق   وأنت
 .(3)اجلهاد أعرف وأان جاهدتأ  فقد الكافر، من   املؤمن   يعرف

 عمر   ابن  عن  انفع،  عنف  الفتنة،   اعتزال  يف  الوحيد  هو  وقاص  أب  بن  سعد  موقفُ   يكن  ومل
 وصاحب  عمر  ابن   وأنت  صنعوا  الناس  إن:  فقاال  الزبري،  ابن   فتنة   يف  رجالن  أاته:  عنهما  هللا  رضي
 أمل : فقاال أخي، دم   حر م هللا أن مينعين: فقال !خترج؟ أن مينعأك فما ،صلى هللا عليه وسلم النب
ن ة   ت كأون   ال   ح ىت   و ق ات لأوهأمْ ﴿: هللا يقل  وكان فتنة   تكن مل حىت قاتلنا: فقال !؟[193]البقرة:  ﴾ف تـْ

 .(4)هللا لغري الدين ويكون فتنة  تكون حىت تقاتلوا أن تريدون وأنتم هلل، الدين
 الحنف  عن  الشيخان  روى  فقد  أمين ا،  انصح ا  كان  الثقفي  احلارث  بن  نُ ف يع  ب ْكرة    أبو  وهذا

؟ اي تريد أين: فقال بكرة، أبو فلق يين ،الرجل   هذا أريد وأان خرجتأ : قال  قيس بن : قال أحنفأ
،  اي:  ل  فقال:  قال  ،-عليًّا :  يعين-   صلى هللا عليه وسلم  هللا  رسول  عم  ابن    نصر    أريد:  قلتأ   أحنفأ

 فالقاتل  يهمابسيف  املسلمان  تواجه  إذا»:  يقول  صلى هللا عليه وسلم  هللا  رسول  مسعت  فإين  ارجع؛
 قد إنه»: قال !املقتول؟ ابل فما القاتل، هذا هللا، رسول اي: فقلتأ : قال ،«النار يف واملقتول

 
 (.34 /13) الباري فتح (1)
 (.94 /1) الولياء حلية (2)
 (.94 /1) الولياء حلية (3)
 (.4515) البخاري رواه (4)



 .(1)«صاحبه قْتل أراد 
 الحاديث  معاين  وفقهوا  ،الفتنة   قتال    وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أصحاب  أكثرُ   اعتزل  بل

 الطوائف فاعتـ ز لأوا ؛صلى هللا عليه وسلم النب به وص اهم وما  اعتزاهلا، وفْضل  الف نت   يف  وهارو   اليت
 حممد  عنف  هلا،  جتنب ا  بيته  يف  مكث  من  ومنهم  الفتنة،  من  ف رار ا   البادية   إىل  خرج  م ن  ومنهم  تقات لة،امل
 فلم آالف، رةعش صلى هللا عليه وسلم هللا رسول  وأصحاب الفتنةأ  هاجت": قال سرين بن

 .(2) "ثالثي يبلغوا مل بل مائة، منهم  حيضأْرها
 آثرها  وتقليل  فيها  اإلصالح  يف  واالجتهاد   استفحاهلا،  قبل  أسباهبا  إزالة  إىل  السعي  -5

 : وقوعها عند
  قال  أسباهبا، مبنع هاوبين بينهم  وقاية  املسلمون خذيت   أبن وذلك ؛ الفنت قاءابت    تعاىل  هللا رأم  
ن ة    و اتـ قأوا﴿:  تعاىل يب     ال    ف تـْ   قبل   ابتداء    الفتنة   قاء فات     .[25:  ]النفال﴾  خ اص ة    م ْنكأمْ   ظ ل مأوا  ال ذ ين    تأص 

 أسهل "املنع: تقول ةالفقهي   والقاعدة ،شرعي   مطلب   -والعقد احلل أهل من سيما وال- وقوعها
 أسهل  بداايُتا  يف  ودفعها  الج"،الع    من    خري  "الوقايةأ   :ة حي  الص     القاعدة  من   قريب    وهو  الرفع"،  من
 شيخ قال، مثال خري التاريخ وشواهد دفعها، صعب استشرت إذا لهنا وقوعها؛ بعد رفعها من

 "الفتنة : ، ويف املأثور(3)انرها" إطفاء عن احلكماءأ  زعج اثرت إذا "فالفتنة : تيمية  ابن اإلسالم
 .(4)أيقظها" من هللا لعن ة،انئم  

 هلا واملنتهزين الفنت املثريين واخلارج الداخل من صنياملرتب ِ  األعداء كيد  من احلذر -6
 : أطماعهم لتحقيق

 أشد   منهم العزم أول وانل هبم، وكادوا هم،أقوامأ  هبم مكر قد -السالم عليهم- لالرسأ  مجيع
 جدوأ  فإذا هم،ضد   وميكرون ابملؤمني، يكيدون أهنم واملنافقي الكفار يف والصل واملكر، الكيد

 
 (.2888) ومسلم (،7083) البخاري رواه (1)
من أصح (: "إسناده  237/  6(، قال ابن تيمية يف منهاج السنة )728رواه أبو بكر اخلالل يف السنة )  (2)

 ".املراسيل ه من أصح   وحممد بن سريين من أورع الناس يف منطقه، ومراسيلأ  ،على وجه الرض إسناد  
 (.467 /4) النبوية السنة منهاج (3)
  (.255 /7) الضعيفة السلسلة: انظر تصح. ال أبسانيد عمر وابن مالك بن أنس عن روي (4)



 وإذا  ،هااجتثاث    ويريدون  عنها،  وايرض    مل  العداء  لن  ؛حق     دعوة  الدعوة    أن  معل    واملكر  الكيد  ذلك
 العداء  كيد    عنها عمن   خلل   هبا دعوته أن الدعوة صاحب فليعلم واملكر الكيد ذلك حيصل مل

 ومكرهم. 
 ال  أن املؤمني فعلى القيامة  يوم إىل ة ماضي    ة سن    ابملؤمني املنافقي و   الكفار  مكر   أن لمعأ  وإذا

 مم  ا ض ْيق   يف   ت كأ  و ال  ﴿ ، كما قال هللا تعاىل لنبي  ه صلى هللا عليه وسلم:خيافوا وال منه جيزعوا
 ابلتوكل  يواجهونه  بل  قائه،الت     دينهم  من  شيء    عن  يتنازلوا  العليهم أن  و ،  [127:  ]النحل﴾  مي ْكأرأون  

 ميضي ال  همومكر   الكفار كيد  فإن   سواء؛ كلمة    على واجتماعهم به، واالعتصام تعاىل، هللا على
مأوا ؛ ولذا قال هللا تعاىل:هم وفرقتهم ومتزقهماختالف حال يف إال املؤمني يف  اّلل    ِب  ْبل   ﴿و اْعت ص 

 .(1)[103: عمران ]آل ﴾مج  يع ا و ال  تـ ف ر قأوا
 خمططاته  ذونينف    الذين إخوانه وهم ،اخلارجي    العدو    عن خطره يقل   ال الداخلي   والعدو  

 وأوطان اإلسالم    لإلسالم  فكيدهم  املسلمي،  صف     يف  أبهنم  تظاهروا  كانوا  وإن  ه،مطامع    قونوحيق   
 واحلداثة  والتنويرية   والليربالية   كالعلمانية   جديدة؛أبمساء    ظهروا  ، إال أهنماحلاضر  عصران  إىل  مستمر  
  .(2)الرب اقة اخلد اعة  سمياتالت   من وغريها

ْرهأمْ ﴿: هذا الصنف من الناس عن تعاىل  هللا قال : قولهو  ،[4]املنافقون:  ﴾هأمأ اْلع دأو  ف اْحذ 
ْرهأمْ ﴿  : وجهان فيه ﴾ف اْحذ 

 كالمهم.  إىل متيل أو بقوهلم، تثق   أن فاحذر: أحدمها
 .(3)لصحابك وختذيلهم لعدائك، ممايلتهأم فاحذر : الثاين

 : العجلة وعدم واحللم والرفق التأين -7
 ويقف ،ِبكمة   المور حقائق   يبصر املسلم   لجيع   مما الفنت حال   العجلة  وعدم والرفق التأين

 وأما  الندامة"، العجلة  ويف السالمة، التأين يف "إن: قيل وكما وعواقبها، وأبعادها خفاايها  على
 وتسارع   الفنت زمن يف ة وخاص   ،الراشدة اإلسالمية  المة  منهج من ليست فإهنا والعجلة  عأ التسر  

 
 اللوكة. موقع احلقيل، إبراهيم  د. ومكرهم، العداء كيد:  بعنوان خطبة (1)
 (.68: ص) الدميجي هللا  عبد د. العامة، الفنت مع التعامل يف واجلماعة السنة أهل منهاج: انظر (2)
 (.110 /19) الكتاب علوم يف اللبابينظر:  (3)



 الحداث.
 تقوم»: يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت: عنه هللا رضي القرشي املستورد قال
 اليت  الحاديثأ  هذه ما :فقال العاص بن   وعمر   ذلك فبلغ :قال ،«الناس أكثر  والرومُ  الساعة

 مسعتأ   الذي  قلتأ :  املستورد  له  فقال  !وسلم؟  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عن   تقوهلا  أنك  عنك  تذكر
 عند الناس   لحلم إهنم ؛ذلك قلت لئن: عمرو فقال: قال وسلم، عليه هللا صلى هللا  رسول من
 .(1) وضعفائهم ملساكينهم  الناس وخريأ  ،مصيبة   عند الناس جربوأ   ،فتنة  

 وسبب  غريهم، لىع الروم كثرة  بيان وفيه ،الساعة   عالمات  دالئل النبوة و  من احلديث وهذا
 أو نزق بغري ويعاجلوهنا المور إىل ينظرون جيعلهم مما ؛الفنت عند فيهم احل لم ظهور: هو كثرُتم
 احلكام،  قبل  من  تأظل م  ال  فالرعااي  ،غالب ا  مستقرة  السياسية   حياُتم  ولن  اآلخرون،  يفعل  كما  طيش
 .(2)مج  يل ة   ح س ن ة  : عنها وقال عنه، هللا رضي بن العاص عمرو  استحسنها اخلصلة وهذه

 : واالستغفار الصادقة التوبة -8
 املقرر ومن واالستعداد، التوبة  على له وحثًّا  الغفلة، من  له إيقاظ ا ليكون   ابلفنت املؤمن بتلىيأ 

 صادقة. بتوبة  إال عاىلت هللا يرفعه وال بذنب، إال بالء   ينزل ال أنه الشريعة  يف
 ﴿ك د ْأب  :  السابقة   المم  إهالك  سبب  عن  تعاىل  هللا  يقول  ومتضافرة،  كثرية  هذا  يف  والنصوص

ت ن ا ك ذ بأوا  قـ ْبل ه مْ  م نْ  و ال ذ ين   ف ْرع ْون   آل   اي  ﴾ ش د يدأ  و اّلل أ  ب ذأنأوهب  مْ  اّلل أ  ف أ خ ذ هأمأ  آب  : عمران ]آل اْلع ق اب 

 ل كأمْ  َّنأ ك  نْ  مل ْ  م ا ال ْرض   يف   م ك ن اهأمْ  قـ ْرن   م نْ  قـ ْبل ه مْ  م نْ  أ ْهل ْكن ا  ك مْ   يـ ر ْوا ﴿أ مل ْ : تعاىل وقال ،[11
ْلن ا  م نْ  و أ ْنش ْأان   ب ذأنأوهب  مْ  ف أ ْهل ْكن اهأمْ  َت ْت ه مْ  م نْ  جت ْر ي ال هْن ار   و ج ع ْلن اا م ْدر ار   ع ل ْيه مْ  الس م اء   و أ ْرس 
ا بـ ْعد   م نْ  ال ْرض   ي ر ثأون   ل ل ذ ين   يـ ْهد   ﴿أ و مل ْ : تعاىل وقال ،[6: ]النعام آخ ر ين ﴾ قـ ْران   بـ ْعد ه مْ   أ نْ  أ ْهل ه 

ن اهأمْ  ن ش اءأ  ل وْ   اآلايت  وهذه ،[100: ]العراف ي ْسم عأون ﴾ ال فـ هأمْ  قـألأوهب  مْ  ع ل ى و ن ْطب عأ  ب ذأنأوهب  مْ  أ ص بـْ
 المم.  تلك إهالك يف املعصية  أثر   تبي    هاكل  

 حرمليُ  الرجل   إنَّ »: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي ثوابن وعن

 
 (.2898)  مسلم رواه (1)
 (.2898)  مسلم رواه (2)



 .(1)«يصيبه ابلذنبِ  الرزق  
 والربكات  اخلريات  جلب  يف   والتوبة   واالستغفار  والتقوى  اإلميان  أثر  بي    تعاىل  هللا  فإن  وابملقابل

 الس م اء   م ن   بـ ر ك ات   ع ل ْيه مْ  ل ف ت ْحن ا و اتـ ق ْوا آم نأوا اْلقأر ى أ ْهل   أ ن   ﴿ول وْ : تعاىل  فقال الرض، لهل
هأمْ  ك ذ بأوا  و ل ك نْ  و ال ْرض   انأوا  مب  ا ف أ خ ْذان  بأون ﴾ ك   ال ذ ين   أ يـ ه ا اي  ﴿: تعاىل  وقال ،[96: ]لعراف ي ْكس 

ل كأمْ   س ي  ئ ات كأمْ   ع ْنكأمْ  يأك ف  ر    أ نْ   ر ب كأمْ   ع س ى  ن صأوح ا  تـ ْوب ة    اّلل     إ ىل    تأوبأوا  آم نأوا  م نْ   جت ْر ي  ج ن ات   و يأْدخ 
أب  مْي اهن  مْ  أ ْيد يه مْ  ب ْي   ي ْسع ى  نأورأهأمْ  م ع هأ  آم نأوا و ال ذ ين   الن ب    اّلل أ  خيأْز ي ال   يـ ْوم   اْل هْن ارأ  َت ْت ه ا  يـ قأولأون   و 
 .[8: ]التحرمي﴾ ق د ير   ش ْيء   كأل     ع ل ى إ ن ك    ل ن ا و اْغف رْ  نأور ان   ل ن ا أ متْ مْ  ر بـ ن ا

 (10) غ ف ار ا ك ان    إ ن هأ  ر ب كأمْ  اْستـ ْغف رأوا فـ قأْلتأ ﴿صلى هللا عليه وسلم:  نوح عن وجل عز وقال
ل   ْد دْكأمْ  (11) م ْدر ار ا ع ل ْيكأمْ  الس م اء   يـأْرس  ْل ل كأْم أ هْن ار ا﴾ و جي ْع   ج ن ات   ل كأمْ  و جي ْع لْ  و ب ن ي   أب  ْمو ال   و ميأ

 .[12-10: ]نوح
 إ ل ْيه   تأوبأوا مثأ   ر ب كأمْ  اْستـ ْغف رأوا قـ ْوم   و اي  ﴿صلى هللا عليه وسلم:  هودقول  عن سبحانه  وقال

ل    .[52: ]هود﴾ جمأْر م ي   تـ تـ و ل ْوا و ال   قـأو ت كأمْ  إ ىل   قـأو ة   و ي ز دْكأمْ  م ْدر ار ا ع ل ْيكأمْ  الس م اء   يـأْرس 
 هنفس    مسى  وال  علينا،  ليتوب    إال  توااب    نفسه  ىمس    وما  الوابي،   التوابي  حيب    وتعاىل  تبارك  وهللا

 أن املؤمن  فعلى أمران، يف  ناوإسراف   ذنوبنا لنا ليغفر   إال غفور ا نفسه مسى وال  لريمحنا، إال رحيم ا
البعد عن مواطن الفنت، ونبينا صلى هللا عليه وسلم  يف واالجتهاد الرحيم، رمحة  يف نفسه يدخل  

 مائة  إليه  اليوم يف أتوبُ  فإين هللا؛  إىل توبوا الناس،  أيها اي»: يقولف الصادقة  التوبة  على  حيث نا
 .(2)«مرة 

 العاملي. رب هلل احلمد أن دعواان وآخر بطن، وما منها ظهر ما الفنت هللا جنبنا
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