كيف نتعامل مع الفتن؟
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االبتالء سنة من سنن هللا يف خلقو ،دييز هللا بو اخلبيث من الطيب ،ومن االبتالء الفنت اليت ربدث ،سواء كانت خاصة كفتنة
اإلنسان يف نفسو وأىلو ،أو عامة كالفتنة يف ادلال ،والفتنة يف الدين ،فمن أراد النجاة منها فعليو بطريق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
مقدمة في الحديث عن الفتن
إن احلمد هلل ,ضلمده ونستعينو ,ونستغفره ونستهديو ونتوب إليو ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا
فال مضل لو ،ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ،لو ادللك ولو احلمد وىو على كل شيء
قدير ،وأشهد أن دمحماً عبده ورسولو ،اللهم صل وسلم وابرك عليو وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ،أما

بعد:

احلكمة من الفنت
أيها اإلخوة ادلسلمون! فإن من ادلعلوم أن هللا سبحانو وتعاىل قد جعل ىذا الدين بيناً واضحاً ،وجعلو زلكماً ،وجعل ىذا
اإلحكام ىو األصل يف ىذه الشريعة ،وجعل مثة مناوءات ومناكفات ذلذا اإلحكام ،وجعل هللا سبحانو وتعاىل ابتالءات

لإلنسان يف مالو وولده ودينو وكذلك نفسو ،جعل هللا جل وعال ىذه االبتالءات تتنوع ويتقلب فيها اإلنسان بُت حُت وآخر،
وىذا ما يسمى ابلفنت ابتالءً واختباراً وامتحاانً من هللا جل وعال ،وىي تتباين قوةً وكثرةً ،وكذلك تتباين من جهة القلة
والضعف ،ومن جهة التكرار والتنوع.

وىذا من حكم هللا سبحانو وتعاىل ليميز هللا جل وعال اخلبيث من الطيب ،ولكي يقوو عود اإلنسان ,وي لب قلبوذ وذلك -

كما ال خيفى -ألن اإلنسان ال ديكن أن يكون من أىل الثبات والقوة إال دبجموع ابتالءات واختبار ,كما حدث لرسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ،والنيب ملسو هيلع هللا ىلص قد واجو أنواع الفنت وقابلتو سائر البالاي وادل ائب ،وذلذا أمر هللا جل وعال بسلوك هنجو واالىتداء هبديو،
وعدم اخلروج عن طريقو عليو ال الة والسالم.

طريق النجاة من الفنت
وذلذا من أراد النجاة وأراد اذلداية وأراد التوفيق فليسلك طريق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،ذلذا قال هللا جل وعال :قُ ْل َى ِذ ِه َسبِيلِي أَ ْدعُوا إِ َىل
هِ
ِ
َتٍة أ ََان َوَم ِن اتهبَ َع ٍِت [يوسف ، ]801:فمن كان متبعاً حملمد ملسو هيلع هللا ىلص فعليو بطريق دمحم ،ومن استوىف ذلك الطريق
اَّلل َعلَى بَ َ
وأخذ أبسبابو دبجموع ما جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصل إىل الغاية كما وصل إليها النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،ومن ق رت بو اذلمة أو ضعف بو
النظر بقلة علم أو قلة إدراك أو غَت ذلك ،فإنو يقع فيو من االضطراب واخلطأ والزلل شلا يؤثر على غاية اإلنسان ومق وده،

وكذلك ضعف الثمار اليت ي ل إليها اإلنسان ،كذلك أيضاً مع بطأ يشرك سبيل اإلنسان الذي يسلكو ابلوصول إىل الغاية،

فسبب ذلك ىو الق ور عن استيعاب منهج دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
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ذلذا من أراد النجاة فعليو بطريق دمحم عليو ال الة والسالم ،والنجاة اليت ربطها هللا جل وعال بنبينا ىي النجاة يف صاحل

اإلنسان يف آخرتو ودنياه ،شلا يتعلق ذلك السبب أبمر الدنيا ,وينعكس عليو شلا ديتزج معو أمر الدين أبمر الدنيا ،وذلذا رسول

هللا ملسو هيلع هللا ىلص حينما أوصى أصحابو مل يوصهم عليو ال الة والسالم بقول فالن وفالن ،وإمنا أرشدىم إىل قولو ،كما جاء عن رسول

هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ادلسند والسنن من حديث العرابض بن سارية  ( :أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعظهم موعظةً بليغةً ،فقالوا :اي رسول

هللا! كأهنا موعظة مودع فأوصنا ،فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي ،متسكوا هبا وعضوا عليها

ابلنواجذ ،وإايكم وزلداثت األمور ،فإن كل زلدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار ).

والنيب ملسو هيلع هللا ىلص حينما أرشد أمتو ابلتمسك بطريقو بُت النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل وجود شيء من ادلنازعات ذلذا الطريق من األىواء والفنت

والبالاي اليت تكتنف ذلك احلق وذلك السبيل ،وتلك الفنت وكذلك ال وارف اليت ت رف اإلنسان عن الطريق يتقلب فيها
اإلنسان من جهة القوة والكثرة والضعف والقلة ،وذلك أن ما يطرأ على طريق اإلنسان يرجع فيو من جهة تقبلو إىل قوة

اإلنسان ،فإن الفنت إذا كانت قوية يف طريق اإلنسان وكان من أىل اإلديان والثبات والعلم والدراية ،كانت الفنت القوية ابلنسبة
لو ضعيفة ،وإن تزلزلت أقدام كثَت من الناس اجلهلة الذين ال يواجهون أو ال يوازون األول من جهة اإلدراك وادلعرفة واإلديان

والثبات.

ذلذا نقول :إن حقيقة ادليزان يف معرفة الطريق احلق ,وكذلك وزن العقبات ومعرفة الفنت يرجع يف ذلك إىل قوة اإلنسان من

جهة استيعابو دلعاين ما أراده هللا جل وعال يف كتابو العظيم ،وما أراده رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فمن الناس من تكون الفنت ال غَتة لديو

رللبة إىل االضلراف والبعد عن ادلنهج احلق ،ومن الناس من تكون الفنت العظيمة كبَتة القدر ابلنسبة لو ىي كحال ال غائر عند

غَتهذ لقوة ثباتو ،ومن نظر إىل أىل العلم والدراية يف ىذا -كأصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -يعلم أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد ربط الثبات

بوجود أولئك لقرهبم زمناً من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وكذلك دلعرفتهم هبدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص وطريقو ،وىذا كما جاء يف ال حيح يف

حديث أيب بردة عن أيب موسى يف قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :أصحايب أمنة ألميت ،فإذا ذىب أصحايب أتى أميت ما توعد )  ،وادلراد
بذلك ىو ما تعلق ابل حابة عليهم رضوان هللا تعاىل من يقُت وثبات ومعرفة هبدي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

والنيب عليو ال الة والسالم حينما قال ( :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين )  ،كأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وىو الذي يعرف قدر

النبوة واخلالفة بعده وىذا أمر معلوم ،مع ذلك أراد النيب ملسو هيلع هللا ىلص أقواماً بعد كثَت شلن يسمع منو ىذا اخلطاب ،فأشار النيب ملسو هيلع هللا ىلص
إىل االقتداء أبولئك اخللفاء الراشدين الذين أخذوا ذلك عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

كيفية معرفة الفنت
وذلذا ينبغي أن يعلم أن اإلنسان ال ديكن أن يعرف الفتنة إال دبعرفة احلق الظاىر البُت ،وأن اإلنسان ال ديكن أن يعرف قدر

الظالم ومراتبو ودرجاتو إال وقد عاش يف النور وىذا أمر معلوم ،ومن عاش يف نور يسَت فإنو يشكل عليو ويؤثر عليو الظالم

اليسَت وىذا أمر معلوم ،كما أنو يف النور كذلك يف الظلمة ،وكذلك كما أنو أيضاً يف األمور ادلدركة ابلنظر كذلك يف األمور
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ادلدركة ابلسمع ،وكذلك ما يطرأ على قلب اإلنسان ،فإن العوارض الدقيقة اليت تطرأ على قلب اإلنسان تًتاكم حىت تكون
ىرماً كبَتاً ال يشعر بو اإلنسان إال وقد ان رف وانقلب.

ومعلوم أن اضلراف اإلنسان من جهة إىل جهة يشاهبو ان راف قلب اإلنسان من جهة إىل جهة ،فإن اإلنسان قد ينحرف شيئاً
فشيئاً إذا كان يف طريق قد اذبو مشاالً أو اذبو جنوابً ،فإذا اضلرف بو الطريق شيئاً فشيئاً فإنو يظن أنو على جهتو األوىل ،كذلك

ابلنسبة لإلنسان من جهة ان راف قلبو ،إذا ان رف قلب اإلنسان فتشرب شيئاً من الفنت شعرةً أو عوداً عوداً ،فإنو حينئذ

ينكر احلقائق فيحل مكان النور الظلمة ومكان احلق الباطل ومكان الكالم ال حيح وادلعاين احلقة الكالم اخلطأ وادلعاين

الباطلة ،وذلذا قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ( :تعرض الفنت على القلوب عوداً عوداً )  ،ويف قولو عليو ال الة والسالم جاء يف رواية( :عوداً
عودا) ،أي أن ادلراد بذلك :أهنا تتكرر على ضلو ال يدركو اإلنسان حساً ،فتًتاكم تلك الفنت اليت تعرض على القلوب حىت
ً
يشرهبا اإلنسان وال يدرك من ذلك شيئاً وىذا أمر معلوم.

ذلذا ينبغي لإلنسان أن يعلم أنو ينبغي لو أن حيافظ على سالمة دينو ،وكذلك أيضاً أن يدرك أن البعد عن مواضع الفنت دلن

جهل حقيقتها وكذلك منافذىا ابلنسبة للوصول إىل قلب اإلنسان أن ىذا من أعظم مواضع السالمة ،وذلذا حذر رسول هللا

ملسو هيلع هللا ىلص من سلالطة ادلشركُت إذا ألهروا الباطلذ وذلك أن يف إلهار الباطل مع وجود النكران أو النكَت يف قلب اإلنسان عل
اإلنسان يتشرب ذلك الباطل شيئاً فشيئاً حىت يسًتوحو ،فإذا اسًتوحو مرةً تلتها مرة أخرو ،مث بعد ذلك يقع اإلنسان يف

اسًتواح الباطل وقبولو والبعد عن طريق احلق واذلداية.

إن النيب ملسو هيلع هللا ىلص -كما تقدم يف حديث العرابض بن سارية -قد بُت احلق وبُت الضد ادلناقض لو ،وىذا لاىر يف قول رسول هللا

ملسو هيلع هللا ىلص ( :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي ،متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ ،وإايكم وزلداثت األمور )  ،فهذا
األمر من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بلزوم طريق احلق فيو تضمُت أو إشارة إىل وجود ادلناقض لذلك الطريق ،وذلذا قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص :متسكوا

هبا ،فإن ادلتمسك بشيء فيو إشارة إىل وجود من ينازعو يف ىذا الشيء ،وكذلك لوجود زلزلة لقدمو حىت يضطرب أو يسقط،

وىذا أمر معلوم ،فأشار النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل وجود مناقض دلن سلك ىذا الطريق ،فأمر ابلتمسك بو وليس السَت عليو رلرداً ،وذلذا

قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص( :متسكوا هبا) ،وأكد ذلك بقولو( :وعضوا عليها ابلنواجذ) ،واإلنسان ال ديكن أن يعض على شيء بنواجذه إال

لوجود أحد ذب ذلك احلق منو ،فإن اإلنسان ديسك ابلشيء ،وإمساكو ابلشيء دليل على وجود منازعة ،أو أن ىذا الشيء
الذي ديسك بو لو مل ينازعو أحد بغَته فإنو ينازعو بذاتو ،فإن احلفاظ على الشيء ولو مل يكن مثة أحد ينازعو فيو فإن احلق

بذاتو حيتاج إىل متسك بو وإال غادر.

وذلذا حث وحض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أمهية معاىدة القرآن ،ومعلوم أن القرآن من جهة اللفظ يف ذاتو ال ينتزعو شيء خارج

عنو وإمنا ينتزع ذاتو ،أعٍت القرآن ينتزع ذاتو ،واإلنسان الذي ال يكرر القرآن وال يتعاىد القرآن فإنو ينفلت منو ،وذلذا قال

النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف ال حيحُت وغَتمها( :تعاىدوا القرآنذ فوالذي نفسي بيده إنو ألشد تفلتاً من اإلبل يف عقلها )  ،وادلراد
بذلك أن اإلنسان إذا مل يتعاىد احلق ويكثر من اإلمساك بو ولو مل ذبو أحد ،فإن ذلك يعٍت ان راف احلق بذاتو على سبيل
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التدرج شيئاً فشيئاً حىت يغادر احلق من اإلنسان وال يبقى معو شيء.
وذلذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أشار إىل أن أعظم ما يستمسك بو اإلنسان للوقاية من طرق الشر ىو اإلمساك ابحلق بذاتو ،فإن

اإلمساك ابحلق بذاتو عل اإلنسان من أىل الثبات واليقُت ،وإذا استقر احلق يف ذات اإلنسان ومل يعده اإلنسان من جهة

التكرار وكذلك التأمل والنظر وكذلك االعتبار بغَته ،فإن الفائدة تلحق األخرو معها ،فإن اإلنسان يضعف شيئاً فشيئاًذ ألن

ذلك احلق إذا زاح حل زللو الباطل وىذا أمر معلوم ومشاىد ،وىذا كما أنو يف ادلعاين كذلك أيضاً يف األمور احملسوسة ،وقد

جعل هللا جل وعال كثَتاً من أمور ادلعاين تشابو احملسوسات.

وضلن يف اجملالس القادمة إبذن هللا جل وعال ويف ىذا اجمللس إبذنو تعاىل سنتكلم على مجلة من الفنت ,وتقرير مجلة من ادلسائل

اليت تتعلق ابلفنت ،سواءً الفنت احلاضرة أو الفنت الغائبة ،الفنت الباطنة أو الفنت الظاىرة ،حبسب احلاجة إليو ،والعامل والداعية

وادلبلغ عن هللا جل وعال ينبغي لو أن يهتم أبمر نفسو من جهة ما يضطرب أو يشكل عليو من جهة معرفة احلق وكذلك تبليغو
للناس ،فإن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد عاش مع أصحابو دبا حيتاجون إليو من جهة جلب أسباب اخلَت وتكميلها ،ودفع أسباب الشر

وتنق يها قدر اإلمكان والوسع.

أهمية معرفة طرق الشر للوقاية من الفتن
وذلذا ينبغي لإلنسان إذا أراد ثبااتً ويقيناً ،أوالً :أن يعرف احلق بذاتو ،وىذا أمر قد تقدم اإلشارة إليو ،األمر الثاين :أن يعرف

الباطل ،ومعرفة تفاصيلو من األمور ادلهمة ،وذلذا كان ال حابة عليهم رضوان هللا تعاىل يستب رون ويستف لون يف أمور الفنت،

وكذلك يدققون ويتذاكروهنا ،وإن يف مذاكرهتا معرفةً دلواضعها ودقائقها ،وذلذا قاحلذيفة بن اليمان عليو رضوان هللا تعاىل كما

جاء يف ال حيحُت وغَتمها ،قال ( :كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليو وسلم يسألونو عن اخلَت ،وكنت أسألو عن الشر
سلافة أن يدركٍت ،فقلت :اي رسول هللا! إان كنا يف جاىلية وشر ،فجاءان هللا هبذا اخلَت ،فهل بعد ىذا اخلَت من شر؟ فقال :نعم )
 ،إىل آخر اخلرب.
ويف ذلك أيضاً إشارة إىل ما جاء يف ال حيح من حديث شقيق عن حذيفة بن اليمان قال ( :كنا جلوساً عند عمر بن

اخلطاب عليو رضوان هللا تعاىل ،فقال عمر :أيكم حيفظ قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الفنت؟ فقاحلذيفة  :نعم ،قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :فتنة
الرجل يف مالو وولده ونفسو تكفرىا ال الة وال دقة واألمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر ،فقال عمر بن اخلطاب عليو رضوان
هللا تعاىل :ليس ىذا الذي أريد ،ولكن أريد الفتنة اليت متوج كموج البحر ).
وادلراد :هبذا أن ال حابة عليهم رضوان هللا تعاىل يهتمون حبسب الفنت اليت يعيشوهنا ،وأن عمر بن اخلطاب عليو رضوان هللا
تعاىل يف زمنو كان الناس يف حال تقشف ومل يكونوا على أمر االنفتاح من جهة ادلال ،مع إدراكو عليو رضوان هللا تعاىل أن الفتنة
يف أمر ادلال ىي اجمللبة لفتنة الرأي وفتنة القول ،وذلذا قد روو ابن جرير الطربي يف كتابو التفسَت من حديث عمر بن
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اخلطاب أنو قال :إذا وجد ادلاء وجد ادلال وإذا وجد ادلال وجدت الفتنة وىذا أمر معلوم ،فإن هللا عز وجل إذا بسط الرزق
لعباده بغوا يف األرض ،وقد روو ابن جرير الطربي أيضاً يف كتابو التفسَت عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم أنو قال عند ىذه

اآلية ،قال :كانت العرب إذا كانوا يف عام سنة انشغلوا أبنفسهم ،وإذا كانوا يف عام بسطة رزق اقتتلوا وقتل بعضهم بعضاً،
وىذا أمر معلوم.
أثر اللسان في إيقاع الفتنة
ومسألة ادلقاتلة قد ال تكون يف مسألة رفع السالح ابلرماح ,وكذلك السيوف وإراقة الدماء ،وإمنا قد يكون ذلك ببذل أو

إطالق اللسان ابلوقيعة ابألعراض أو إطالق آراء الكفر وغَت ذلك ،وذلذا بُت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن سباب ادلؤمن كقتلو ،وىذا أمر
معلوم ،فإن اإلنسان إذا أطلق لسانو يف عرض غَته فإن ىذا شلا يشابو استباحة دم اإلنسان ،ومعلوم أن اإلنسان ال ديكن أن
يقدم على إراقة دم غَته إال وقد تسبب قبل ذلك أحد من األطراف ابستباحة عرضو ،ومعلوم أن القتل ال تأ ي إال عن طريق
اللسان ،وذلذا قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف ادلسند والسنن من حديث معاذ بن جبل  :أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال دلا قال معاذ  ( :أضلن
مؤاخذون دبا نقول؟ فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص :وىل يكب الناس يف النار على وجوىهم إال ح ائد ألسنتهم )  ،يعٍت :أن ح ائد األلسنة
ىي اليت تكب اإلنسان يف النار ،وتتسبب ابلفتنة ،وذلذا ال ديكن أن تقع الفتنة من أعالىا وأدانىا إال بسبب إطالق العبارة.
وضلن يف زمن قد كثرت فيو الفنت وأعظمها فتنة ىي فتنة إطالق اللسان ،وإطالق اللسان ما يظهر فيو من كثَت من إلهار
األقوال الباطلة من الكفرايت وكذلك من النفاق والفسوق وغَت ذلك ،ربت عبارات متنوعة دبا يسمى حبرية الرأي ،أو ما يسمى
ابلنقد وغَت ذلك ففتح الباب على م راعيو ،شلا حيتاج معو ادلؤمن إىل معرفة احلق من جهة أتصيلو وتقعيده ومعرفة الباطل
وأتصيلو وتقعيده ،فإن اإلنسان يف بعض األزمنة يكون أحوج إىل معرفة الباطل من معرفة احلق بذاتو ،وذلك لكثرة طرق الباطل،
فإن طرق الباطل كثَتة وطريق اخلَت واحد.
وذلذا جاء يف حديث أيب وائل عن عبد هللا بن مسعود أنو قال ( :خط لنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خطاً ،وخط عن ديينو وعن مشالو خطوطاً
فقال :ىذا ال راط ادلستقيم ،وىذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها )  ،فجعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال راط ادلستقيم خطاً

واحداً ،وجعل السبل متنوعة وجعلها أيضاً من جهة العدد ومن جهة ادلكان ،من جهة العدد متنوعة وكذلك كثَتة ،ومن جهة

ادلكان عن ديُت وعن مشال ،وذلك حبسب التفات القلوب ،فإن من القلوب من تتشوف إىل طريق من الطرق كطريق أىل الغلو،

ومن الناس من يتشوف إىل طريق أىل االنسالخ فيلتفت دينة.
تنوع أهواء الناس تجاه الفتن
كذلك أيضاً فإن شهوات الناس وتشوفهم للفنت يتنوع ،فمن الناس من يلتفت إىل فتنة السمع ,ومنهم من يتشوف إىل فتنة

الب ر ،ومنهم من يتشوف إىل فتنة الفرج ،ومنهم من يتشوف إىل فتنة الكالم ،ومنهم من يتشوف إىل فتنة الفكر وغَت ذلك،
6

ِل اله ِذين آمنُوا خيُْ ِرج ُهم ِمن الظُّلُم ِ
ه
ات إِ َىل
اَّللُ َوِ ُّ َ َ
َ
ُ ْ َ

فتتنوع الفنت ،فبحسب أىواء الناس تنوعت الطرق ،وذلذا قال هللا جل وعال:
النُّوِر [البقرة ، ]752:فسماىا :للمات ،ومسى احلق :نوراً ،فجعلو نوراً واحداً وجعل الظلمات متعددة ،وذلك حبسب
ادلشارب ،وذلذا كان على كل طريق منها شيطان يدعو إليها.

والتب ر دبعرفة الطرق ىذه يرجع إىل حكمة اإلنسان ويرجع أيضاً إىل معرفة العامل ادلتب ر خبطورة ىذه الفنت تراكماً ،فإن العامل
اليقظ وكذلك الداعية وكذلك العابد ال احل الذي يعرف مواضع اخلطورة يعرف الفتنة ادلقبلة ويعرف الفتنة ادلدبرة ،ويعرف

الفتنة العظيمة ويعرف الفتنة احلقَتة ،ومرد ذلك كلو إىل معرفة العظيم واحلقَت ,والكبَت وال غَت ,والقوي والضعيف دبا قدره
الشارع من كالم هللا جل وعال ,وكالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فنحن نقيم الشريعة دبا قيمها الشارع ،ونقيم الدنيا شلا تركو الشارع لنا دبا
ننظر إليو ،وما أعطاان هللا جل وعال من حس ومعرفة وإدراك ،فاخللط يف ىذين البابُت عل اإلنسان يضطرب يف ىذا.
ذلذا يقول العلماء :إن أىل العلم العارفُت دبواضع اخلَت والشر ىم أىل اإلدراك والعناية ،وىم أوىل أن يستمع لقوذلمذ وذلك أن
كثَتاً من الناس ينظرون إىل دائرة واحدة وىي دائرة الشر ،أو ينظرون إىل دائرة واحدة وىي دائرة اخلَت ،فال دييزون أوىل مراتب
اخلَت ،وكذلك ال دييزون بُت أدىن دركات الشر ،وىذا اخللط يقع فيو كثَت من العامة وديتحن فيو كثَت من العلماء حىت ينساق

كثَت من العلماء أبخذ األدىن تلبيةً لرغبة العامة ،وىذا من اجلهل.
ذلذا ينبغي لإلنسان أال امل يف دين هللا جل وعال ،وأن يقدم أمور الدين وأحكامو حبسب تقدًن هللا جل وعال ،وأن تأخذ
األشد فاألشد حبسب أتكيد الشارع عليو ،وذلذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنزل هللا جل وعال عليو شريعتو على سبيل التدرج ،وىذا التدرج
جاء ابألىم مع صعوبتو وشدتوذ وذلك أن أعظم األمور ثبااتً ورسوخاً يف قلب اإلنسان ما يفعلو اإلنسان على سبيل التعبد

والتدين ،فإن كفار قريش قد فتنوا أبمر األصنام واألواثن ،وأصلها ىي من األولياء وال احلُت ف وروىا مث جعلوا ذلا أصناماً
ومتاثيل مث عبدوىا من دون هللا جل وعال ،وىذه تتعلق أبفعاذلم وأقواذلم يف نومهم ويقظتهم ،ال يغادر اإلنسان إال وقد تطَت
بشيء من أصنامهم واستقسم ابألزالم ،وكذلك أيضاً يف حال والدة أحد لو من ذكر أو أنثى ،وكذلك يف زواجهم ،وكذلك أيضاً
يف ذابئحهم يهلون هبا لغَت هللا ،كذلك أيضاً يف أقواذلم ورلالسهم وأدياهنم فتشربت قلوهبم بذلك ،فمع كون ىذا األمر قد تشرب
بقلوهبم ولكنو يتعلق أبمر التوحيد أكده رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجعل ما كان من أمر الدين ولو كان متأكداً دون أمر التوحيد ،فرسخ

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمر التوحيد قدر وسعو وإمكانو ،فدعا إليو دبكة مع مجلة من فضائل اإلسالم واإلديان ،وكذلك مكارم األخالق

اليت تتوافق مع الفطرة وربث على ما كان عليو كفار قريش شلا يعضد ىذا ىذا ،فإن يف ت حيح أجزاء الفطرة أتسيساً وتقعيداً
وأتكيداً أيضاً لذلك البساط الذي نشأ عليو ،أو تلك القاعدة اليت نشأ عليها بناء اإلسالم.
بيان هللا ورسوله ما يحتاجه الناس في مواجهة الفتن
إن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد بُت ألصحابو أحكام الدين مجلةَ وتف يالً ،فبُت ما حيتاجو الناس بياانً فكان الكالم من هللا جل وعال وكذلك
ْكت ِ
من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زلكماً بيناً ،وذلذا قال هللا جل وعال يف كتابو العظيم :ىو اله ِذي أَنْز َل َعلَي َ ِ
ات
ت ُْزل َك َم ٌ
آاي ٌ
َ ْ
ك ال َ َ
اب م ْنوُ َ
َُ
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ى هن أ ُُّم ال ِ
ات فَأَهما اله ِذين ِيف قُلُوهبِِم َزيْ ٌغ فَ ي تهبِعو َن ما تَ َشابوَ ِم ْنوُ ابْتِغَ ِ ِ ِ
ْكتَ ِ
اء َأتْ ِويلِ ِو
ُخ ُر ُمتَ َش ِاهبَ ٌ
اب َوأ َ
ُ
َ ُ َ َ
ْ
َ
اء الْف ْت نَة َوابْتغَ َ
َ

[آل عمران، ]2:

فبُت هللا سبحانو وتعاىل أن األصل يف الدين الوضوح والبيان ،وىذا لاىر أيضاً كما جاء يف ال حيحُت وغَتمها من

حديث النعمان بن بشَت  :قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ( :احلالل بُت واحلرام بُت )  ،وىذا أيضاً لاىر يف قول هللا جل وعال :كِتَ ًااب
ُمتَ َش ِاهبًا [الزمر ، ]72:قد جاء عن عبد هللا بن عباس و رلاىد بن جرب وغَتىم أهنم قالوا :يشبو بعضو بعضاً ي دق
بعضو بعضاً ويؤكد بعضو بعضاً ،وال يكذب بعضو بعضاً.
وىذا عل اإلنسان إذا أراد معرفة احلق فإنو يعرف دبعرفة احلق بذاتو الباطل ،فمن عرف احلق ابإلمجال عرف الباطل ابإلمجال،
ومن عرف احلق ابلتف يل عرف الباطل ابلتف يل ،وذلذا ينبغي لإلنسان أن يقارن بُت مراتب ادلعلومات قدر وسعو وإمكانو ،وأال
يوغل يف جزئيات تذىب بو ىذه اجلزئيات دينةً ويسرًة ،فيظن أنو قد أدرك من علوم الشريعة أو أدرك من مسائل الدين ما يركن
إليو قلبو ،أنو قد فعل شيئاً تطمئن إليو النفس ،وقد ترك ما ىو أوىل من ذلك لذاتو وكذلك لغَته.
الفتنة في تقديم المفضول على الفاضل
ومعلوم أن من أعظم تلبيس إبليس على كثَت من الناس ،وكذلك أيضاً من العباد وال احلُت والعلماء :أن يشغلهم ابدلفضول عن
الفاضل عند ادلزامحة ،أو قوة مهة اإلنسان دبا ال يستطيع معو الشيطان أن يدفع تلك اذلمة في رفها عن أمر فاضل إىل أمر

مفضول ،فيسرح اإلنسان وديرح يف ىذا األمر ادلفضول ،فحينئذ ينقص من الدين الظاىر حبسب ان راف اإلنسان عنو ،وذلذا
كثَت من الناس يسلون أنفسهم ببعض أنواع العبادة ،وكذلك بعض أنواع الدعوة ،ويظنون أهنم بذلك قد سلكوا طريق اذلداية
التامة ،وإن كانوا قد تركوا ما ىو أوىل وأعظم من ذلك ،فإن ىذا نوع من التق َت واخللل ،بل ىو من الفتنة اليت يفنت فيها
اإلنسان.
ومعلوم أن من ترك التوحيد وتقريره وان رف إىل معرفة فضائل اإلسالم واإلديان ،وكذلك األخالق ومكارمها واآلداب والسلوك
اليت دل عليها اإلسالم ،فأخذ يورد من اآلايت واألحاديث الواردة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما يشبع معها هنم النفس ادلن رفة إىل
إرضاء هللا ،أو شعور اإلنسان بشيء من التدين والتعبد هلل ،فين رف إىل ادلفضول مع ترك الفاضل ،فتقع حينئذ الفتنة فيفنت
اإلنسان يف ذاتو ،ويفنت أيضاً غَته ابن راف اإلنسان القدوة إىل األمور ادلفضولة وترك األمور الفاضلة.
أقسام الفتن
إن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد بُت أمور الفتنة ألمتو ،وىذا لاىر يف قول عمر بن اخلطاب السابق كما تقدم ،أنو قد قسم الفتنة إىل قسمُت:

8

فتنة اإلنسان يف نفسو ومالو وأىلو
الفتنة األوىل :الفنت ال غَتة ,وإن كانت يف ذاهتا كبَتة لكنها مقارنةً بغَتىا فتنة صغَتة ،وىي فتنة اإلنسان يف مالو وولده
وزوجو ،وذلذا قال هللا سبحانو وتعاىلَ :وا ْعلَ ُموا أَهمنَا أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوال ُد ُك ْم فِ ْت نَةٌ [األنفال ، ]71:وقال هللا جل وعال :إِ همنَا
أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوال ُد ُك ْم فِ ْت نَةٌ [التغابن ، ]85:فجعل هللا جل وعال ادلال واألوالد فتنة ،وادلراد بذلك ىو ما ي رف اإلنسان عن
بعض وجوه اخلَت ،ويكون ال ارف من ذلك بعض ادلباحات اليت أابحها هللا جل وعال.
وكثَت من الناس يظن أنو ال يقع يف الفتنة حىت يقع يف احملرم ،وىذا ضرب من اخللط ،فإن اإلنسان إذا ان رف إىل شيء من
ادلباحات وترك األمور الواجبة أو األمور الفاضلة فإن ىذا فيو نوع فتنة ،والفتنة ال تكون زلرمة دائماً ،وقد تكون زلرمة ،وقد
تكون كبَتة ،وقد تكون كفراً سلرجاً من ادللة ،وذلذا قال هللا جل وعال يف كتابو العظيمَ :وال ِْف ْت نَةُ أَ ْكبَ ُر ِم َن الْ َق ْت ِل
ِ
ِ
وى ْم َح هىت
[البقرة ، ]782:وقال هللا جل وعالَ :والْف ْت نَةُ أَ َش ُّد م َن الْ َق ْت ِل [البقرة ، ]898:وقال هللا جل وعالَ :وقَاتِلُ ُ
ال تَ ُكو َن فِ ْت نَةٌ [البقرة ، ]892:قد جاء عن غَت واحد من السلف من ادلفسرين وغَتىم كما جاء عن عبد هللا بن

مسعود فيما رواه ابن جرير الطربي من حديث عطية عن عبد هللا بن مسعود أنو قال :حىت ال يكون الشرك ،وتأ ي الكالم عن
القسم الثاين من أقسام الفتنة.

الفتنة ال غرو ىي فتنة اإلنسان يف مالو وولده ،وىذه من أعظم ما ي رف اإلنسان عن ذاتو ،وإمنا كانت صغَتة ابعتبار أن ما

كان نقيضاً لذلك يكون من عمل اإلنسان واستكثاره يف خاصتو ،فإن اإلنسان إذا صرفو مالو على شيء من الدين ،فإنو

ي رفو عن األمور الفرعية اليت ال تكون من حقائق التوحيد ،فإن ادلال ي رف اإلنسان وإن وقع يف شيء من احملرمات فإنو

يقع يف شيء من احملرمات يف البيوع والغرر استكثاراً من ادلال واستدراراً لو ،وردبا كذب ابلغش وكذلك ابلسرقة وكذلك غ ب
ادلال ،أو ردبا كان من األمور ادلباحة اليت ت رف اإلنسان عن طريق احلق.

وذلذا بُت النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن فتنة اإلنسان يف مالو كما أهنا صغَتة تكفرىا أيضاً األعمال اليت تقابلها وىي دون التوحيد ،فمنها
ال الة ،وال لوات متباينة :منها ما كان من فروض األعيان ،ومنها ما كان من فروض الكفاية ،ومنها ما كان من األمور

ادلستحبة ،وادلستحبات أيضاً على مراتب متباينة :منها ما كان متأكداً كقيام الليل ،ومنها ما كان راتباً وىي دون ذلك ،ومنها
ما كان مستحباً مطلقاً من سائر النوافل العامة اليت ي ليها اإلنسان من غَت تقييد ،ك الة اإلنسان يف ضحى أو صالة

اإلنسان بُت الظهر والع ر ،أو صالة اإلنسان بُت ادلغرب والعشاء ،أو غَت ذلك شلا يدخل ربت أجر الركعتُت الوارد يف كثَت

من الن وص يف السنة الواردة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

سواء من
والفتنة يف مال اإلنسان وولده وكذلك نفسو ،ىذه الفتنة ىي فيما دييل إليو اإلنسان شلا تقدم من ميلو إىل ادلال ً

األمور ادلباحة اليت تشغلو عن العبادة أو تشغلو عن األمور الفاضلة من مسائل الدعوة وكذلك الدين أو االحتساب ،أو األمر

ابدلعروف والنهي عن ادلنكر ،أو ما ي رف اإلنسان عن األمور الواجبة من صالة اجلماعة فيفنت ابالستكثار من ادلال وادلضاربة
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ابألسواق وضلو ذلك فينشغل عن صلوات اجلماعة ،فهذا نوع فتنة ي اب هبا اإلنسان.
وىذه الفتنة :فتنة اإلنسان يف مالو وولده وكذلك أيضاً يف زوجو وكذلك أيضاً يف نفسو ،اإلنسان قد يفنت يف نفسو في اب

ببعض العاىات النفسية واألمراض من الشح ادلطاع ،وكذلك الكرب واحلسد والغل وضلو ذلك شلا يقع معو اإلنسان يف شيء من

الذنوب إبطالق لسانو ،فهذا أسبابو كامنة يف نفس اإلنسان من اذلوو ادلطاع أو الشح أو كذلك الكرب والغطرسة ،وكذلك

أيضاً احلسد والبغضاء ،وما يطرأ على اإلنسان يف ذاتو أيضاً من فتنتو من جوارحو بفتنة يده وكذلك لسانو ،أو ردبا كان من

دواخل اإلنسان اليت يفنت فيها اإلنسان من أمراض ت يبو سببها ادلعاصي ،كاذلم والغم الذي ي يب اإلنسان ،فإن اإلنسان قد
ي اب هبم وغم يقعده عن أمر ابدلعروف وهني عن ادلنكر أو عبادة من العبادات ،فينشغل بشيء من ىم نفسو دبعاجلتها وضلو

ذلك ،في رفو ذلك إىل شيء من ادلباحات من أمور االسًتواح وسعة البال والنفس وضلو ذلك ،في رفو ذلك عن شيء من

اخلَت ،ىذا نوع من الفنت اليت يتعارك معها اإلنسان يف أمر دنياه وىي متباينة.

وىذا األمر ينبغي لإلنسان أن يقدره بقدره ،فإذا كان اإلنسان من أىل ادلال وأىل اجلاه ،وكذلك من أىل األمراض النفسية

مثالً ،أو كذلك من أىل األوالد والزوجات وغَت ذلك ،فإنو ينبغي لو أن ينظر يف ىذه األبواب ودواخلها على نفسو حىت

حيمي نفسو ،وذلذا عمر بن اخلطاب عليو رضوان هللا تعاىل يظهر يف حديثحذيفة السابق أنو سألو ذلك ،وكان ذلك يف آخر
خالفتو ،وذلذا دلا قال لو :قال :فتنة الرجل يف مالو وولده ،وجاء يف رواية :وزوجو ونفسو ،تكفرىا ال الة وال دقة واألمر

ابدلعروف والنهي عن ادلنكر ،إشارة إىل فهم فهمو حذيفة بن اليمان أو تدرج فهمو حذيفةذ ألن حذيفة من أىل ادلعرفة

أسر لو النيب ملسو هيلع هللا ىلص كثَتاً من أمر الفنت ،واألصل يف الشريعة البيان ،ألن
والدراية بسر رسول هللا صلى هللا عليو وسلم ،ولقد ّ

الشريعة ما نزلت ل حذيفة بن اليمان خاصة فيبلغ إايىا ،وما نزلت أيضاً لفئة معدودة من أىل ادلدينة ،الشريعة للناس كافة،
اك إِهال َكافهةً لِلن ِ ِ
َتا َونَ ِذ ًيرا [سبأ]71:
والرسول ملسو هيلع هللا ىلص إمنا أرسلو هللا للناس كافة ،وذلذا قال هللا جل وعالَ :وَما أ َْر َسلْنَ َ
هاس بَش ً
 ،فأرسلو هللا سبحانو وتعاىل إىل الناس كافة الثقلُت :اإلنس واجلن ،وىؤالء كلهم مأمورون ابتباع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
وإمنا كان األمر خاصاً ب حذيفة فيما يتعلق أبمر الفنت ،وأمر الفنت لكونو يتباين معرفةً من زمن إىل زمن ،انسب أن يتفقو بو
األفراد حبسب حاذلم وال يتفقو بو اجلماعات ،فمعرفة الفتنة وكذلك مواضعها وكذلك أيضاً آاثرىا على اإلنسان يرجع فيو

معٌت وجهر لو ابللفظ ،أسر لو ادلعٌت دبا ال يفهمو
اإلنسان كل حبسبو ،وذلذا حذيفة بن اليمان قد أسر ل عمر بن اخلطاب ً

إال عمر  ،وذلذا سأل عمر بن اخلطاب عليو رضوان هللا تعاىل قال :الفتنة اليت متوج كموج البحر ،الفتنة اليت متوج كموج
البحر ىي الفتنة العامة اليت تظهر للناس ويفتنون يف أمر دينهم.

ذلذا نستطيع أن نقول :إن الفتنة األوىل ،وىي ما يتعلق دبال اإلنسان وولده وزوجو ونفسو أهنا تتباين ،منها فتنة صغَتة ،وىذه

-أعٍت القسم األول -ىي الفنت ال غَتة وىي ما تتعلق ابألفراد ،وما يتعلق ابألفراد يف ذواهتم ويتباينون يف ذلك من جهة

استيعاهبا ،وكذلك معرفة خ ائ ها وآاثرىا عليهم ،فيجب على كل أحد من الناس أن يتفقو يف أمر تلك الفتنة اخلاصة بو وأن

يعرف ادلداخل عليو ،وكيف يغلق تلك ادلداخل فيسلم لو الدين.
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فتنة ادلال
األمر الثاين :ىي الفتنة العامة اليت تعم الناس ،وىذا ما يشًتك فيو سائر الناس كأمر ادلال ،فإذا كان الناس يف سعة من ادلال

والرزق ،فليعلم أن الفتنة قد أطلت أبنياهبا وىذا أمر معلوم ،ومن نظر يف أمور التاريخ وسرب أحوال األمم والدول ،د أن

سواء كان ذلك شامالً يف
الدول اليت يبسط هللا عز وجل ذلا ابلرزق أهنا أكثر الدول قتالً واستباحةً للدماء وىذا أمر معلومً ،

سائر أزمنتها أو يف زمن دون زمن ،وكذلك أيضاً يف األزمنة اليت يبسط هللا عز وجل للرزق فيها ،فإن هللا سبحانو وتعاىل عل

ذلك سبباً للفتنة األخرو وىي فتنة الدم ،وذلذا ينبغي لإلنسان أن يعرف مواضع الفتنة العامةذ وأن يبينها للناس وأن يقاومها.

كذلك أيضاً إذا كانت فتنة قد أطلت أبنياهبا أن يبينها دلن يدركها وأال يبلغها لغَتىم ،وذلذا أبو ىريرة عليو رضوان هللا تعاىل
قد أدرك شيئاً من أمر الفتنة وما بلغو للناس ،وكذلك معاذ بن جبل لديو شيء من أمر الفتنة ،وىو من مسائل الدين ،فإن

ذلوو يف نفسو أو دلطمع كامن علو يتططى بعض
كثَتاً من الناس إذا تفقو يف بعض مسائل الدين ضل وأضل ،وذلك إما ً

ادلسائل إىل غَتىا ،فمثل ذلك جهلو دبسائل الدين أوىل من معرفتو ،وكثَت من الناس اجلهل خَت لو من العلمذ وذلك يرجع فيو

إىل ادلبلغ ،وذلذا معاذ بن جبل قد كتم ما جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص ( :من قال :ال إلو إال هللا خال اً من قلبو

دخل اجلنة )  ،فأخرب هبا قبل وفاتو أتمثاً ،يعٍت :أنو خيشى أن يكون ذلك من كتمان العلم.

ويف ىذا إشارة إىل أن اإلنسان إذا جاز لو كتم شيء من مسائل األحكام الشرعية ،فكتمان أمور الدنيا وأخبار الناس وكذلك

ادلسائل العظيمة من األمور ادلهمة اليت ينبغي أن يتحلى هبا أىل العقل والدراية ،ألن كثَتاً من األخبار واألقوال ذبر إىل ما ال
ربمد عقباه ،وذلذا قد روو البطاري يف كتابو ال حيح من حديث أيب ىريرةعليو رضوان هللا تعاىل أنو قال ( :حفظت عن

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعاءين :أما أحدمها فبثثتو )  ،يعٍت :للناس وىو ما يتعلق يف أمر العامة كلهم ( ،وأما اآلخر فلو بثثتو لقطع

ىذا البلعوم )  ،ادلراد بذلك :إما أن يقطع ىذا البلعوم على سبيل احلقيقة من إراقة الدماء ،أو ادلراد بذلك الدم اخلاص بو،
وىنا إشارة إىل الفتنة اليت تقع يف الناس ،أهنم يقتتلون فيما بينهم.

ويظهر أن أاب ىريرة ما أراد بلعومو ىو أنو يقتل يف ذاتو ،وإمنا ادلراد بذلك ىي الفتنة اليت تعم يف الناس ،فكتم شيئاً من الوحي
دل لحة الناس ،وىذا الوحي ادلكتوم ليس من أمور العبادات احملضة ،وإمنا ىو من األخبار ،وذلذا حذيفة بن اليمان عليو

رضوان هللا تعاىل دلا سألو عمر ذلك السؤال عن الفتنة اليت متوج كموج البحر ،فقال عليو رضوان هللا تعاىل :إن بينك وبينها
ابابً ،ليس عليك منها أبس اي أمَت ادلؤمنُت ،فقال عمر بن اخلطاب عليو رضوان هللا تعاىل :أيكسر الباب أو يفتح؟ قال :بل
يكسر ،فقال عمر بن اخلطاب عليو رضوان هللا تعاىل :إذاً ال يغلق أبداً ،قال حذيفة  :أجل ،فقيل ل حذيفة بن اليمان :

أكان عمر بن اخلطاب يعلم أنو ىو الباب؟ قال :يعلم كما أنو يعلم أن دون غد الليلة.

فادلراد هبذا أن حذيفة بن اليمان قد أبلغ ادلعٍت بذلك دبثل ىذه الفتنةذ ألنو من أصحاب اإلديان والثبات واليقُت فبلغو يف

ذلك ،ذلذا ينبغي لإلنسان يف ادلسائل العظيمة وكذلك أمور الفنت وما يتعلق أبخبار األمم وأحوال الشعوب وأحوال العظماء
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وضلو ذلك ،أال يستسهل اإلنسان الكالم فيها ،فإن يف ذلك إفساداً لدنيا الناس وال ت لح معو الدنيا.
وذلذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد اختار من أصحابو حذيفة بن اليمان ،فكان أمُت سر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وما اختار علية ال حابة يف أمور

اإلديان ،ك أيب بكر و عمر وىم من العلية ،دلاذا النيب عليو ال الة والسالم اختار حذيفة مع وجود أيب بكر و عمر ؟ وذلك

لكون حذيفة بن اليمان قد جبل على شيء من األمور الفطرية اليت بل عليها الناس ،وىي من أمور الكتمان ،ومثة علة
أخرو أيضاً :أن أاب بكر و عمر بن اخلطاب ردبا جهلهم أبخبار الناس أوىل من علمهم من وجوذ ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يعلم

أهنم سيكونون خلفاء ،وإدراكهم لبعض ادلواضع من أمور الفنت ردبا يفت من عضد اإلنسان ،واإلنسان يف ذلك بشر ،فإن أاب

بكر مع كونو صديقاً وكذلك مع كونو خَت اخللق بعد أنبياء هللا جل وعال ،إنو يبقى من البشر وفيو ضعف البشر ،وكذلك

أيضاً عمر بن اخلطاب عليو رضوان هللا تعاىل ،فأراد ذلم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابب الكمال يف ذلك ،فكتمو عن أولئك وبلغ بو حذيفة بن
اليمان عليو رضوان هللا تعاىل ،ذلذا ينبغي لإلنسان يف أمور الفنت أن حيفظ لسانو ولو كان على أمر يقُت.

ويف ىذا إشارة إىل أن اإلنسان أو كثَتاً من الناس الذين يطلقون ألسنتهم أبحاديث الناس وأخبارىم على سبيل التوقع من غَت
بيان ،أن ذلك من الفتنة اليت ت رف اإلنسان عن معرفة احلق ،وكذلك تشغل ابل اإلنسان وتشغل أحوال الناس ،وكذلك

افتتاهنم يف أمر دينهم ،وما كان يقدره هللا جل وعال فهو احلق ،ف حذيفة بن اليمان لديو من علم هللا بواسطة رسول هللا األمر

احلق البُت ،ومع ذلك ما بلغ بو عليو رضوان هللا تعاىل كما يتساىل كثَت من الناس ابإلخبار ونقل األقوال والقاالت ،فإن ىذا

من األمور اليت ليست دبحمودة.

الفتنة يف الدين
النوع الثاين من أمور الفنت :ما يتعلق أبمور الداينة يف ذاهتا وىي الفنت الكبَتة ،وىي على مراتب :أعظمها فتنة اإلنسان يف

عقيدتو ،وفتنة اإلنسان يف عقيدتو ىي أعظم ما ي اب بو اإلنسان ،ذلذا مساىا هللا جل وعال :الفتنة يف كتابو العظيم ،قال هللا
جل وعالَ :وال ِْف ْت نَةُ أَ ْكبَ ُر ِم َن الْ َق ْت ِل [البقرة ، ]782:وادلراد ابلفتنة ىنا :ىي الكفر ،وذلذا قد روو ابن جرير الطربي يف
كتابو التفسَت من حديث شبل عن ابن أيب صليح عن رلاىد بن جربأنو قال يف الفتنة ىنا :ارتداد اإلنسان عن دينو أكرب من

القتل ،وجاء أيضاً عن عبد هللا بن عباس عليو رضوان هللا تعاىل ،وجاء أيضاً من حديث سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ،وىذا
زلل اتفاق عند العلماء من ادلفسرين من السلف :أن ادلراد ابلفتنة ىنا الكفر واخلروج من ادللة ،وىي أعظم من القتل.
أهمية معرفة مراتب أمور الدين

وىذا يدلنا على مسألة مهمة :وىي معرفة ادلراتب يف أمور الدين ،معرفة ادلراتب يف أمور الدين مردىا إىل الشريعة ،بعض الناس
يستعظم القتل وإراقة الدماء ،وىذا علو كبَتاً وىو عند هللا كبَت ،ولكن يف أمور ادلوازنة يكون الكبَت صغَتاً يف أمور ادلقابلة،

والقتل ابلنسبة ألمر التوحيد وثلمو يعترب صغَتاً ،وذلذا جعل هللا جل وعال الفتنة أكرب ،ومل يهون هللا جل وعال القتل فيسميو:
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صغَتاً ،وإمنا جعل الشرك أكرب منو ،فبقي القتل على تعظيمو وجعل الشرك أعظم منو.
وادلراد من ىذا :أن معرفة ادلراتب مردىا يف ذلك إىل ميزان الشريعة ،وذلذا كانت الفتنة احلقيقية يف وقوع الناس يف الشرك
والكفر ،وذلذا قد جاء يف صحيح البطاري  :أن رجالً جاء إىل عبد هللا بن عمر  ،قال :كيف ترو القتال يف الفتنة؟ فقال :إن
القتال يف الفتنة ليس الذي تريدون ،إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاتل الناس على الكفر ،وذلك قتال الفتنة وبقاؤىم على الشرك فتنة،
وادلراد هبذا :أن قتال النيب ملسو هيلع هللا ىلص للمشركُت ىو قتال للفتنة ،وىذه الفتنة ىي الكفر.
وقد يظن الناس أن القتال إذا كان لتحقيق التوحيد ورفع رايتو أن ىذا يف ذاتو فتنة ،وذلذا قد طرأ اجلهل يف ىذا حىت يف زمن
ال حابة عليهم رضوان هللا تعاىل فظنوا أن كل قتال من أمور الفتنة ،قال عبد هللا بن عمر عليو رضوان هللا تعاىل :وأما القتال
الذي تذىبون إليو فليس ىو قتال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إمنا ىو قتال على ادللك ،وادلراد هبذا :أن قتال الناس يتباين ،منو ما ىو دفع
َح هىت ال تَ ُكو َن فِ ْت نَةٌ [البقرة ، ]892:أي :حىت ال يكون كفر وشرك مع هللا عز وجل،
للفتنة كما قال هللا جل وعال:
فاستباح هللا سبحانو وتعاىل إراقة الدماء ربقيقاً للتوحيد ودفعاً للشرك بسائر صوره وأنواعو.
وذلذا نقول :إن كثَتاً من األمور اليت يظنها الناس ذنوابً ىي يف ذاهتا ربقيق دلا ىو أعظم منها ،بل ىي حسنات وقرىب عند هللا

سبحانو وتعاىل ،ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دفع إراقة الدماء قدر وسعو وإمكانو حىت دماء ادلشركُت ،وذلذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول كما جاء يف

حديث أنس بن مالك كما جاء يف ال حيح ( :أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أمر رجالً على جيش أو سرية أو غزوة ،فقال :إذا

أتيت قوماً فادعهم إىل شهادة أن ال إلو إال هللا وأن دمحماً رسول هللا ،فإن ىم أجابوك لذلك فاقبل منهم وكف عنهم ،وإن مل يقبلوا

ومل يبوك فأخربىم أن هللا قد افًتض عليهم جزيةً يف أمواذلم ،فإن ىم قبلوا منك فاقبل منهم وكف عنهم )  ،وىذا كلو درء
دلسألة إراقة الدماء ،وعليو أمر التوحيد ،وأن أمر توحيد اجلماعة ىو فوق إراقة دماء األفراد.

وذلذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نظر إىل اكتمال حلمة اإلسالم وقوتو على غَته ،فقبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بقاء الكفار على ما ىم عليو أفراداً،
وإمنا كانوا أفراداً لكون أىل اإلسالم عليةً ،وذلك بدفع اجلزية ودفع اجلزية نوع من ال غار ،وذلذا قال هللا جل وعال يف كتابو
العظيم :ح هىت ي عطُوا ا ْجلِزيةَ عن ي ٍد وىم ص ِ
اغ ُرو َن [التوبة ، ]79:فاإلنسان حينما يدفع لغَته إذا طلبو رىبةً فهذا نوع
َ ُْ
َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ضعف وقوة من الطالب وكذلك أيضاً اآلخذ ،مث بعد ذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا مل يكن ذلك إال يف أمر ادلواجهة ومل يقبلوا شيئاً من
تلك األمور أراق النيب ملسو هيلع هللا ىلص أمر الدماءذ وذلك ألن يف سلالطتهم من غَت رفعة لإلسالم إضعاف ألمر اإلسالم يف اجلماعة

واألفراد ،وىذا أمر معلوم.
والنيب ملسو هيلع هللا ىلص دفع أمر إراقة الدماء قدر وسعو ما ربقق لإلسالم واإلديان الرفعة ،وإذا مل يتحقق لإلديان واإلسالم الرفعة إال إبراقة
الدماء فقد رخص رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف إراقة دم الكافر والتسبب يف إراقة دم ادلؤمن ،وذلذا اإلنسان ال وز لو أن يريق أو يتسبب
يف إراقة دمو إال يف حال اجلهاد ،وحال اجلهاد ال يقال :إن اإلنسان يباح لو ذلك ،بل جعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذلك من أعظم األمور
قربة عند هللا ،وذلذا سئل النيب عليو ال الة والسالم كما جاء يف ال حيح وغَته ،أنو قيل ( :أي العمل أفضل؟ قال :إديان ابهلل،
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قيل :مث ماذا؟ قال :اجلهاد يف سبيلو )  ،وبُت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أيضاً أن اجملاىد يغفر لو كل خطيئة اقًتفتها ديينو من أول قطرة من

دمو إال الدين.

وادلراد من ىذا :أن هللا جل وعال قد بُت غفران اخلطااي لإلنسان من أول إراقة الدم ،وىذا ال يتحقق ألحد إال من حقق التوحيد
كامالً ،والشهيد يف سبيل هللا ،ويف ىذا إشارة إىل تعظيم أمر التوحيد وبيان ميزانو ،مث تأ ي بعد ذلك الفنت يف أمور الدين حبسب

مراتب اإلسالم وجوابً.

كيفية معرفة قدر عظم الفتنة
وإذا أراد اإلنسان أن يعرف مواضع الفتنة تعظيماً فليعرف مقدارىا شرعاً ،فليعرف مقدار ما تنقص وما هتون شرعاً ،فإن الفتنة
يف أمر الدين منها ما ي د عن أمر ال الة ،وىي الركن الثاين من أركان اإلسالم ،فإذا وجد من يهون من أمر ال الة وكذلك

ركنيتها وكذلك أوقاهتا وضلو ذلك ،فهذه تلي التوحيد فتنة ،والعامل يف ذلك من عرف مراتب ودرجات األحكام الشرعية،
واجلاىل يف ذلك الذي هل تلك ادلراتب ،وأعلم الناس ىو من عرف مراتب اخلَت وعرف دركات الشر ،وأعلم الناس أيضاً من
عرف درجات اخلَت وما يقابلها يف حال التزاحم ،ومعلوم أن أبواب اخلَت على درجات ومراتب والدعوة إليها وربقيقها يكون

حبسب أمهيتها ومرتبتها يف الدين.
وليس لإلنسان أن يقدم مرتبةً على أخرو ،فأصبح ثبات مراتب األحكام الشرعية كثبات الدرجات اليت ي عد هبا اإلنسان ،فإن
اإلنسان ي عد هبا وىذه أمور قدرية ،ي عد اإلنسان على األمر على العتبة األوىل والدرجة األوىل مث الثانية مث الثالثة وىكذا،

وأما إتياهنا عكساً فهذا من األمور غَت ادلمكنة حساً ،كذلك أيضاً اإلتيان بعكس الشريعة قلب ذلا ،واإلتيان دبيزان غَت ميزان

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

وضلن يف زمننا ىذا قد لهرت الفتنة يف أمور الدين خبلط الواجبات وكذلك خلط مراتب أو دركات الشر وعدم بيان ميزاهنا من
جهة احلق ،فثمة من يهون أبمر التوحيد وأمر القبور وأمر الشرك ،وكذلك من يهون أبمر ال الة ،ومثة من يهون ابألصول الثابتة
ادلستقرة يف دين اإلسالم شلا يتعلق دبسائل الفضيلة ،وما يتعلق دبسائل احلجاب ،وما يتعلق دبسائل األعراض ابلزان ،وكذلك
الدعوة إىل ما يسمى ابلشذوذ وغَت ذلك ،أو نقض أحكام اإلسالم الظاىرة من أحكام هللا جل وعال دبا يتعلق ابحلدود وتطبيقها
يف الناس ،وكذلك أمهيتها وأحكام هللا جل وعال وكوهنا من األمور اليت يسوسها الناس.
وكذلك من الفنت ما يتعلق ابلتهوين ببعض احملرمات وبيان أهنا من األمور الفردية ،وما يتعلق أبحوال الناس ،ما يتعلق ابختيار
اإلنسان يف أمر دينو ،وما يتعلق ابختيار اإلنسان يف رأيو وملبسو ،وكذلك قولو ،وكذلك يف ذىابو ورليئو ،وما يتبع ذلك من
أخالق من فتنة اإلنسان ما يسمى أببواب احلرايت ،أو فتنة اإلنسان ما يتعلق يف ولده ومالو ،وكذلك أيضاً زوجو ،وما يتعلق

أيضاً أبمور الفضيلة ما تقدم اإلشارة إليو يف الدعوة إىل حرية اللباس أو التعري أو ما يدعى إليو حبرية الشذوذ ،أو ربرًن بعض
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األصول ادلستقرة يف الشريعة الثابتة يف كالم هللا أو كالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بع مة ادلرأة مثالً بكون ع متها بيد الرجل ،وكذلك

والية الرجل على ادلرأة وقوامتو عليها والوجوه يف ذلك ،وكذلك ما يسمى حبرية اإلنسان ابلزان ،وكذلك أيضاً الشذوذ ،وما يتعلق
أبمور ادلَتاث وغَت ذلك من الفنت ادلتنوعة اليت تطرح بُت عشية وضحاىا ،خاصة يف زمن االنفتاح يف زماننا ،انفتاح الفضائيات

وارباد اللغات عند كثَت من الناس ،فأصبح ادلشرقي يعرف لغة ادلغريب وادلغريب يعرف لغة ادلشرقي وضلو ذلك ،وإن مل يعرفها فإهنا
تًتجم يف ساعتها ،بينما كان يف األزمنة السابقة الشر مع وجوده يف األزمنة السابقة إال أنو يبقى يف بيئتو ولغتو ،فاالطالع عليو
ضئيل ،ولكن يقال :إن الشر قد يوجد يف أذىان كثَت من الناس ولو مل خيالطوا أىل الفتنة ،وكذلك الفرقة والشقاق والفتنة يف
دين هللا جل وعال.
ور
وأعظم الفنت ىي تقليب األمور ،وذلذا قال هللا جل وعال :لََق ِد ابْ تَ غَ ُوا ال ِْف ْت نَةَ ِم ْن قَ ْبلُ َوقَ لهبُوا ل َ
َك األ ُُم َ
فتقليب األمور يف دين هللا جل وعال ،قلب ادلوازين ،قلب األمور الواجبة ،قلب ادل احل ،قلب ادلفاسد التقليل من شأهنا ،ىذا
[التوبة، ]81:

من األمور اليت ال يزيلها إال رليء احلق الذي بينو هللا سبحانو وتعاىل ولو كره الكافرون.
ذلذا ينبغي لإلنسان أن يكون من أىل ادلعرفة ابحلق يف ذاتو وأىل التب ر بو ،وكذلك معرفة األدلة الواردة يف ذلك قدر إمكانو
ووسعو ،وىذا من أحوج ما يكون إليو الناس يف زماننا ،وذلك دفعاً للشر ودفعاً للفتنة ،وكذلك توضيحاً وذبليةً للحق الظاىر

البُت ،وضلن أحوج ما نكون إىل إلهار البينات احملكمات اليت ىي أصل الدين يف زمن وجد أو سهل الوقوف على مسائل العلم،

سواء ما يتعلق ابألمور ادلنسوخة أو ما يتعلق ابألمور
فكثَت من مسائل العلم البينة الظاىرة يتطللها شيء من األمور ادلتشاهبةً ،
اخلاصة أو ما يتعلق أبمور قضااي األعيان أو ما يتعلق ابألخبار الضعيفة ادلروية عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو فهمت على غَت وجهها،

فإهنا تظهر للناس أكثر من لهور احملكمات البينات ،وىذا سبيل أىل النفاق الذين يبغون الفتنة ،كما يف قول هللا جل
هِ
ين ِيف قُلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ فَيَ تهبِعُو َن َما تَ َشابَوَ ِم ْنوُ [آل عمران ، ]2:مع كون ىذه ادلتشاهبات أموراً قليلة ،وذلك أن
وعال :فَأَهما الذ َ
األمر البيٍت أو القضية البينية اليت ىي بُت قطبُت تكون ضعيفة ،وذلذا قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما يف حديث عامر بن
شراحيل عنالنعمان عليو رضوان هللا تعاىل :أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ( :احلالل بُت واحلرام بُت ،وبينهما أمور مشتبهات)  ،ويف رواية
وىي األصح ( :مشبهات ال يعلمهن كثَت من الناس ).
يف قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص( :مشبهات ال يعلمهن) :إشارة إىل عدم العلم وىو اجلهل هبا ،وكذلك أيضاً بوجودىا ،قد هل كثَت من الناس

وجود ىذه ادلشبهات على الناس ،ولكن يف حال علم الناس هبذه ادلشبهات تكون ىذه الفتنة ،وىذه ىي طريقة أىل النفاق اليت
ذكرىا هللا جل وعال ،وتكون لسببُت :وذلك البتغاء الفتنة وابتغاء أتويلو ،ابتغاء الفتنة يريدون بذلك االضطراب ،وكذلك
خلطلة التوازن يف معرفة مراتب اخلَت وكذلك األحكام الشرعية ،خلط أمور اخلَت ابلشر ،خلط أمور احلق ابلباطل ،خلط أمور

ال واب ابخلطأ وغَت ذلك.
وكذلك خلط مراتب الدين يف ذاهتا ،وىذا من أعظم الفنت أيضاً يف زماننا ،صلد كثَتاً من الناس من يدعو إىل ابب من أبواب
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اخلَت ،وىذا الباب من أمور اخلَت ىو يف ذاتو خَت ولكن ابلنسبة دلفهوم اإلسالم اتماً فإن االقت ار عليو يعد من أمور الشر.
ذلذا معرفة مراتب الدين ،ومعرفة أحكام الشريعة على النحو الذي جاء بو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أعظم األمور الواجبة ادلتحتمة على
اإلنسان ،كذلك أيضاً معرفة دركات الشر وما ب على اإلنسان دفعو من األمور ادلهمة ،كثَت من الناس حلبو للطَت وكذلك

غَتتو ينشغل قلبو ببعض األمور احملرمة وينشغل هبا دفعاً ،وينبغي أن ينشغل دبا ىو أوىل منها.

وضلن -إبذن هللا عز وجل -يف سلسلة ىذه الدروس سنتكلم على القضااي اليت وقع فيها نوع قلب وخلطلة يف ميزاهنا من جهة
قيمتها يف ذاهتا ،من جهة مراتبها ،صورىا ،أنواعها ،حقيقتها من جهة الكتاب والسنة ،ىذا من أعظم ما ينبغي أن يتب ر بو
اإلنسان ،وخاصةً يف زمننا ما يتعلق بقضااي التوحيد ،ما يتعلق بقضااي األخالق ،وكذلك ما يتعلق ببعض مسائل األحكام
الشرعية واحلدود وغَت ذلك ،وىذا ما صلعلو على مراتب إبذن هللا سبحانو وتعاىل.

ودرس األحد القادم نتكلم فيو عن احلجاب بُت الفقو األصيل والفقو البديل ،ونبُت أحكام احلجاب من جهة الشريعة صوره،
أنواعو ،أدلتو ،األقوال اليت وردت فيو ،ادلستند الذي يستندون عليو ،مقامها من جهة القوة والضعف ،أقوال السلف يف ذلك
على وجو اإلن اف واالعتدال على ضلو ما يريده هللا جل وعال حسب الوسع والطاقة ،واإلنسان يف ذلك تهد يف أمثال ىذه
ادلسائل.
ومنها ما يكون لاىراً بيناً زلكماً قطعياً ،ومنها ما يدور فيو شيء من مسائل اخلالف ،ومنها ما ىو خالف مفتعل ،ومنها ما

يكون فيو م طلحات تقلب من جهة ادليزان ،وكذلك تقليل شأن ىذه ادلسألة وقيمتها من جهة الشريعة ،ىل ىي من األصول
العظيمة؟ وىل ىي من الفرعيات واجلزئيات أو القشور كما يسميها بعض الناس؟ ىذا من األمور اليت حدث فيها نوع اضطراب
وفتنة وقلب لألمور ،ونسأل هللا عز وجل أن يسدد اخلطى يف احملاضرة القادمة إبذن هللا عز وجل ،أول أحد من الشهر القادم.
وفقٍت هللا وإايكم دلرضاتو ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا دمحم.
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