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املقدمة

َّان  احلمد هلل رب العاملني، أكمل احلمد عىل كل حال، والصالة والسالم األمَت
عىل سيد املرسلني، وخاتم النبيني، كلام ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، 

اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعىل آله وسائر النبيني، وآل كٍل، وسائر الصاحلني. 

أما بعــد؛؛؛

فإنَّ الفتن التي تقع أحيانًا بني بعض املسلمني، يف هذا القطر العزيز من أقطار 
ربًا  باهلل  ريض  مسلم  كل  نفس  إىل  يتسلل  واحلزن  القلق  جتعل  ذاك  أو  املسلمني، 

وباإلسالم دينًا وبمحمد ^ نبيًا ورسوالً. 

حيث إنَّ املسلمني الذين هذا وصفهم كاجلسد الواحد إذا اشتكي منه عضو 
تداعى له سائر األعضاء بالسهر واحلمى. 

وإنَّ شامتة األعداء باملسلمني جتعل األمل يتضاعف عىل نفس املسلم، إذ يتحقق 
مرادهم فينا، ولكن بأيدي بعضنا، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .

ة اإلسالمية،  وإنَّ مما يكاد يفقد اإلنسان لبه شامتة هؤالء املحسوبني عىل األمَّ
هبا،ورفعوا  استبرشوا  إال  باملسلمني  تنزل  النازلة  أو  مصيبة،  يرتكون  يكادون  فال 

عقريهتم بالشامتة. 

فإذا كانت النازلة فتنة بني بعض املسلمني يف قطر من األقطار شفعوا الشامتة 
الفتنة  أنَّ  هلم  ليقرروا  أو  للناس،  ليوحوا  بأخرى  أو  بطريقة  اإلسالم  عىل  باهلجوم 
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الواقعة بني بعض املسلمني راجعة إىل متسكهم باإلسالم )1)، وذلك يف مسعى خبيث 
لتنفري عامة الناس من التوجه الكامل ناحية رشيعة اهلل تعاىل، وليبقوا عليهم أساري 
التبعية للغرب، والتي هي واحدة من أسوأ ما أصاب املسلمني من حمن عرب التاريخ 

اإلسالمي كله .

واإلسالم بريء مما يلصقه به هؤالء املفرتون زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ 
پ        ڀ ڀ ڀ  ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ رب ]الكهف[.

ا تستطيع أن  ولقد بني لنا احلق سبحانه وتعاىل طبيعة النفس البرشية، وكيف أنَّ
ا تستطيع أن  تبلغ الدرجة السامقة يف مراقي الكامل والفالح بتقوى اهلل ، وكيف أنَّ

تتهاوى يف دركات النقص واخلرسان باتباع اهلوى. 

ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  زب  تعاىل:  يقول 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ  ڳڳ   گ  گ     گ  گ  ک  ک 
ے  ے  ھ   ھ  ھ    ہھ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ    ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
املائدة،  )سورة  رب  ائ   ى    ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  

اآليات: 30-27( .

ولقد أرسل احلق سبحانه وتعاىل رسله صلوات اهلل عليهم إلصالح النفوس، 
وتنقيتها مما يشوهبا من أدران اجلاهلية. 

ولقد بعث احلق سبحانه وتعاىل خاتم األنبياء واملرسلني، حممد ^ بالكتاب 
املنري، والذي بينه بسنته ^. 

)1)  قوهلم هذا ال يصلح أن يكون شبهة يف قلب أحد من العقالء الذين فقهوا يف دين اهلل ، بل 
ينطيل فقط عىل األغرار الذين مل يغوصوا يف بحار احلقائق، ومل تكتمل قوهتم العلمية النظرية، 

ولكن احلال يقتيض أن يقوم العقالء بتبصري هؤالء يف دينهم، وإزالة الغشاوة عن العيون. 
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ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  زب  تعاىل:  قال 
ۓ   ۓ ڭ رب)سورة اإلرساء: آية: 82(. 

وجعل احلق سبحانه وتعاىل األخوة اإليامنية هي سمة العالقة بني املسلمني، 
ورشع القواعد واألحكام التي حتفظ هذه السمة، وتدرأ عنها ما قد يعرتهيا بسبب نزغ 

الشيطان وحتريشه بني بعض الناس. 

قال تعاىل: زب ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  ې 
ې ې ېى ى   ائ ائ ەئ  ەئوئ وئ   ۇئ ۇئ          ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
ىئ ىئ ی  ی یی جئ حئ  مئ ىئ يئ جب      حب خب مب ىب              يب جت 

حت ختمت ىت يت جث مث ىث  رب )سورة النساء،اآليتان: 58، 59(. 

ې  ې   ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ       ٴۇ  ۈ  زب  تعاىل:  وقال 
رب)1) )سورة احلجرات، اآلية: 10(.  ې  ې 

هذا، والفتنة مرض يعرتي املجتمع البرشي بني احلني واحلني بصفة عامة وهي 
العاملني مرض مؤقت، وكرس  وإن وقعت بني بعض املسلمني فهي واحلمد هلل رب 
ا بني طوائف الكافرين والفاسقني مرض مزمن،  ون إلصالحه، إال أنَّ ُ يتكاتف اخلريرِّ

ا.  اقًا، فتحت الضلوع داًء دويًّ وإن بدا املظهر اخلارجي المعًا برَّ

)1)  إن كل من عنده القدرة عىل اإلصالح ورأب الصدع الذي قد يقع بني بعض املسلمني، ثم يقف 
موقف املتفرج متابعًا ألخبار مصائب إخوانه يف الدين، كام يتابع أخبار املباريات الرياضية، 
من  الشامتون  ومعهم  فهؤالء،  املسلمني  بأمر  اهتاممه  املباريات  بتلك  اهتاممه  يفوق  ربام  بل 
اآليات  املذكورة وغريها من  اآلية  بنص  آثمون  األمة اإلسالمية كل هؤالء  املحسوبني عىل 
واألحاديث، وإن كان هؤالء الساكتون عن احلق، والشامتون اليوم يف نعمة فإنه خيشى عليهم 

من زواهلا: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ رب )سورة األنفال، اآلية: 53(. 

أفـــــيقوا بنــــــــــــا  للشــــــــــامتني  فقـــل 

لـــقـــــينا  كــــــام  الشـــــــــامتون  ســـــيلقى 
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ڭ      ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ     ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  زب 
)سورة  رب  ۅ   ۅ  ۋ    ۋ  ٴۇ     ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ      ڭڭ 

احلرش، من اآلية: 14( .

التنافس  بسبب  النصارى  األوربيني  بني  والثانية  األوىل  العامليتني  احلرب  وما 
أنَّ  إالَّ صورة تكشف بجالء  واخلراب  الدمار  العامل  تا عىل  واللتان جرَّ االستعامري 

الفتن ليست وقفًا عىل املجتمع اإلسالمي. 

وكذا ما يدور يف أيرلندا الشاملية بني الكاثوليك والربوتستانت .. الخ. 

فاحلروب األهلية التي مل تكد تنجوا منها أمة من األمم وكذا احلروب القبلية 
والعرقية، هي تقريبًا مرتادفات للفظ الفتنة. 

هذا فضاًل عام اخرتعوه من أوصاف للحروب، حتى شاعت احلرب الباردة 
واحلرب االقتصادية واحلرب االستباقية ... الخ. 

هذا  أقدم  املسلمني  جلميع  ونصيحة  املجيد،  اهلل  دين  عن  نضاالً  وإنَّني  هذا، 
منها،  ة  األمَّ ومحاية  لتحاشيها،  أحسب  فيام  الفتنة  أسباب  أبرز  بيان  حماوالً  البحث، 

وكذا ردًا ألكاذيب املفرتين عىل امللة السمحاء. 

ڀ     ڀ  ڀ       ڀ  پ            پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب 
ٺ ٺ ٺ رب )سورة التوبة ،اآلية: 32(. 

عىل  املفرتين  أكاذيب  ورد  الفتنة  من  األمة  محاية  أعني  النبيل  اهلدف  وهذا 
السعي  إىل  اإلصالح  يف  راغب  أو  مصلح  كل  يدفع  أن  جدير  واملسلمني  اإلسالم 
ما  وأحسن  يمكن،  ما  أقىص  وبذل  إليه،  الوصول  سبيل  يف  خملص  كل  مع  والتآزر 

يمكن يف سبيله، عىل كافة املستويات واملجاالت. 
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ڀ  ڀ    ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  زب  تعاىل:  يقول 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤڤ رب)سورة النساء، اآلية: 114( .

إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل. 



20

أسباب الفتنة بني املسلمني

التمهيـــــــد
تعريــف الفتنــــــة

إنَّ مادة )فتن( يف لغة العرب، تدل عىل )ابتالء واختبار، ومن ذلك الفتنة، يقال 
فتنت الذهب بالنار: إذا امتحنته( )1). 

الفتَّان.  الشيطان:  ى  وُيَسمَّ واالختبار،  االمتحان  »الفتنة:  اجلوهري:  قال 
وافتتن الرجل وُفتن، فهو مفتون إذا صابته فذهب ماله أو عقله، وكذلك إذا اخترب، 

زب ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ  قال تعاىل: 
گ گ گ  رب )2) .

ته )3) وافتتنته أيضًا.  وفتنة املرأة إذا دهلَّ

والفاتن: املضل عن احلق« )4). 

»وقال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب يف النار لتظهر جودته من رداءته، 
زب ڄ   تعاىل:  العذاب، كقوله  النَّار، ويطلق عىل  اإلنسان يف  إدخال  ويستعمل يف 
ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ رب )5) وعىل ما حيصل عنه العذاب، كقوله تعاىل: 

ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ     ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  زب 

اللغة، حتقيق وضبط: عبد السالم هارون، دار  )1)  أبو احلسني أمحد بن فارس، معجم مقاييس 
باب:  الرابع، ص 472،  املجلد  األوىل، 1411هـ،/ 1991م،  لبنان، ط/  بريوت،  اجليل، 

الفاء والتاء وما يثلثها بترصف .
)2) سورة طه، من اآلية )40(. 

يدله(.  وَدلِه هو  أي حريه وأدهشه،  دهلَّه احلب:  يقال:  اهلوى،  العقل من  )3)  )والتدليه: ذهاب 
عطار،  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  اجلوهري،  محاد  بن  إسامعيل 
مطابع دار الكتاب العريب بمرص، بدون تاريخ، ج 6، ص 2231، )باب: اهلاء، فصل: الدال(. 

)4) املرجع السابق، ج 6، ص 2176، باب: النون، فصل: الفاء، بترصف. 
)5) سورة الذاريات، من اآلية )14(. 
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ڦ ڄ  ڄ رب )1)، وعىل االختبار كقوله تعاىل: زب ڌ ڎ ڎ    
ڈ ڈژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ  رب )2)، وفيام يدفع إليه 

اإلنسان من شدة ورخاء والشدة أظهر معنى، وأكثر استعامالً قال تعاىل: زب ىئ ىئ 
تعاىل:  قوله  ومنه  مئىئ يئ جب حب  رب)3)،  حئ  ی  یی ی جئ 

ائ  ائ  ىى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  زب 
ەئ ەئ رب )4)، أي يوقعونك يف بلية وشدة، يف رصفك عن العمل بام أوحى إليك .

وقال غريه: أصل الفتنة االختبار، ثم استعملت فيام أخرجته املحنة واالختبار إىل 
املكروه، ثم أطلقت عىل كل مكروه، أو آيل إليه، كالكفر واإلثم والتحريق، والفضيحة، 

والفجور، وغري ذلك« )5). 

هذا، ولفظ الفتنة يف كتاب اهلل تعاىل يراد هبا االمتحان، الذي مل يفتن صاحبه، بل 
خلص من االفتتان، ويراد هبا االمتحان الذي حصل معه افتتان. 

ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  زب  تعاىل:  قوله  األول  فمن 
چ چ   چ چ         ڇ  ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈژ  ژ 

ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ  رب )6) .
زب ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ     چ  چڇ ڇ ڇ ڇ    تعاىل:  قوله  الثاين  ومن 
ڍ ڍ       ڌ    ڌ         ڎ رب )7)،وقوله تعاىل: زب ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ 

ڤ ڤ ڤ    ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ رب)8) .
)1) سورة التوبة، من اآلية )49( .

)2) سورة طه، من اآلية )40(. 
)3) سورة األنبياء، من اآلية )35(. 

)4) سورة اإلرساء، من اآلية )73(. 
الكليات  مكتبة  البخاري،  صحيح  برشح  الباري،  فتح  العسقالين،  حجر  بن  عيل  بن  )5)  أمحد 

األزهرية، بالقاهرة، 1398هـ/ 1978م، ج 27، ص 3. 
)6) سورة طه، من اآلية )40(. 

)7) سورة البقرة، من اآلية )193(. 
)8) سورة التوبة، من اآلية )49(. 
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ويطلق عىل ما تناول األمرين: كقوله تعاىل: زب ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ۇ  ۇ      ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ     ھ    ھ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   زب   : موسى  قول  ومنه  رب)1)،  ۈ  ۆ  ۆ 
وئ   وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ   ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  
يئجب حب خب مب ىب  رب )2) أي امتحانك وابتالؤك، تضل هبا من وقع فيها، 

وهتدي من نجا منها .

وتطلق الفتنة عىل أعم من ذلك، كقوله تعاىل: زب ڱ ں ں  ڻڻ 
ڻ ڻ ۀ   ۀ       ہ رب )3). 

يف  تطيعوهم  فال  عباس:  ابن  قال  اآلخرة،  عن  وشغل  بالء  أي  مقاتل:  قال 
معصية اهلل تعاىل .

وقال الزجاج: أعلمهم اهلل  أنَّ األموال واألوالد مما يفتنون به، وهذا عام 
يف مجيع األوالد، فإن اإلنسان مفتون بولده، ألنَّه ربام عىص اهلل بسببه، وتناول احلرام 

ألجله، ووقع يف العظائم، إالَّ من عصمه اهلل تعاىل. 

وقال ابن مسعود : »ال يقولنَّ أحدكم: اللهم إينرِّ أعوذ بك من الفتنة، فإنَّه 
ں  ڱ  زب  يقول:  تعاىل  اهلل  ألنَّ  فتنة،  عىل  مشتمل  وهو  إالَّ  أحد  منكم  ليس 
ں  ڻڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ       ہ رب، فأيُّكم استعاذ، فليستعذ باهلل تعاىل من 

ت الفتن«.  مضالَّ

ى    ى    ې     ې  ې  ې  ۉ  ۉ  زب  تعاىل:  قوله  ومنه 
ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ    ۇئ   وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  

ۈئ ېئ ېئ ېئ  رب )4).
)1) سورة العنكبوت، اآليات ) 3-1(. 
)2) سورة األعراف، من اآلية )155(. 

)3) سورة التغابن، من اآلية )15(. 
)4) سورة الفرقان، من اآلية )20(. 
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وهذا عام يف مجيع اخللق امتحن بعضهم ببعض( )1). 

العالقات  اضطراب  البحث:  هذا  يف  )الفتنة(  معنى  من  أعنيه  والذي  هذا، 
بني الناس وفسادها داخل املجتمع، إىل درجة قد تنذر باالقتتال، وقد يقع االقتتال 

بالفعل .

وفيها  وابتالء،  امتحان  فهي  السابقة  املعاين  إىل  راجعة  املعنى  هبذا  والفتنة 
 واملعصوم من عصمه اهلل تعاىل. ويقرب  باهلل  الضالل واإلثم والعذاب والعياذ 
من هذا املعنى قول اإلمام ابن حجر العسقالين: »إنَّ الفتن غالبًا إنَّام تنشأ عن التبديل 

واإلحداث« )2). 

دار  الشيطان،  مصايد  من  اللهفان  إغاثة  بكر،  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  اجلوزية،  قيم  )1)  ابن 
احلديث، بالقاهرة، 1991م، ص 529، 530. 

)2)  فتح الباري برشح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج 27، ص3. وسيأيت فيام ييل إن شاء اهلل 
تفصيل حول أسباب الفتنة. 



24

أسباب الفتنة بني املسلمني

املبحــث األول
التنافس على الدنيا مع إهمال ضوابط الشريعة

وزودهم  الكون،  لعامرة  هبا  يتأهلون  فطرة  النَّاس  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فطر 
بامللكات والقدرات والغرائز التي يتأهلون هبا لذلك .

ألسنة  عىل  اهلل  عند  من  جاء  الذي  احلق  لقبول  هبا  يتأهلون  فطرة  فطرهم  كام 
وال  يضل  فال  الكون  يف  اإلنسان  حركة  لتنضبط  أمجعني  عليهم  اهلل  صلوات  رسله 
يشقى. واإلنسان إذا مل يضبط ملكاته وقدراته وغرائزه بمعيار الرشيعة كان عرضة 

لالنحراف إىل جانب اإلفراط أو التفريط )وكال طريف قصد األمور ذميم( .

فتجد هذا اإلنسان الذي أمهل ضوابط الرشيعة مثاًل يميل إىل جانب البطالة 
واالنسحاب من معرتك احلياة، ينتظر ما يساق إليه من الفتات، وربام ظن أن التوكل 

ينايف االكتساب )1)، وأنَّ تواكله هذا من قبيل الزهد )2) الذي دعت إليه الرشيعة. 

)1)  )قد ظن بعض الناس أن التوكل ينايف االكتساب، وتعاطي األسباب، وأن األمور إذا كانت 
مقدرة، فال حاجة إىل األسباب!

وهذا فاسد فإن االكتساب منه فرض، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه حرام. 

 وقد كان النبي ^ أفضل املتوكلني، ويميش يف األسواق لالكتساب، حتى قال الكافرون: زب گ  
گ گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱڱ  ڱ   ڱ ں    ں ڻ ڻ ڻ ڻ رب 
)سورة الفرقان، من اآلية: 7(. وهلذا نجد كثريًا ممن يرى أن االكتساب ينايف التوكل: ُيرزقون عىل 
يد من يعطيهم إما صدقة، وإما هدية( القايض عيل بن عيل بن حممد بن أيب العز الدمشقي، رشح 
لبنان، ط/ األوىل، 1408هـ/ 1987م، ج2، ص  الرسالة، بريوت،  الطحاوية، مؤسسة  العقيدة 

 .352 ،351
)2)  )الزهد يف كل ما يمكن االستغناء عنه من متاع الدنيا، إال ما استثناه الرشع احلنيف باحلث عليه 
والندب إليه كالنكاح. والزهد من اليشء خلو القلب من التعلق به مع الرغبة عنه والفراغ منه، وال 
يشرتط خلو اليد منه، وال انقطاع امللك عنه: فإن سيد املرسلني، وقدوة الزاهدين: مات عن فدك، 
والعوايل، ونصف وادي القرى، وسهامه يف خيرب، وملك سليامن األرض كلها، وكان شغلهام باهلل 
مانعًا هلام من التعلق بكل ما ملكا( اإلمام/ أيب حممد عز الدين بن عبد السالم السلمي، قواعد 

األحكام يف مصالح األنام، دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون تاريخ، ج 1، ص 190. 
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أو تراه أعني هذا الذي أمهل الضوابط الرشعية للسلوك وقد أقبل عىل متاع 
عىل  االستحواذ  سبيل  يف  يبايل  ال  وافرتاسًا،  رشاسة  ذئب  وكأنه  وحطامها،  الدنيا 

متاعها بحالل أو حرام، وال يبايل بضوابط الرشيعة، التي حتقق العدالة واإلنصاف .

فرتاه حريصًا منهمكًا يف مجعها، بخياًل شحيحًا هبا. 

فإذا كثر هذا النوع من البرش يف املجتمع كان وجودهم سببًا للنزاع والفتن .

أخرج مسلم بسنده يف صحيحه، عن جابر بن عبد اهلل، أنَّ رسول اهلل ^ قال: 
»اتقوا الظلم فإنَّ الظلم ظلامت يوم القيامة، واتقوا الشح )1) فإنَّ الشح أهلك من كان 

قبلكم، محلهم عىل أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم« )2). 

 هذا، وإن"أخذ الدنيا ألن تكون آلخرة فليس بدنيا« ]أي التي ورد ذمها[، اإلمام/ أيب حممد عبد 
اهلل بن أيب مجرة األندليس، هبجة النفوس وحتليها بمعرفة ما هلا ومات عليها، دار اجليل، بريوت، 

لبنان، ط/ الثالثة، بدون تاريخ، ج2، ص 234. 
)1) قال النووي: )قال مجاعة: الشح أشد البخل، وأبلغ يف املنع من البخل، وقيل: هو البخل مع 

احلرص، وقيل: البخل يف أفراد األمور، والشح باملال واملعروف .

 وقيل: الشح: احلرص عىل ما ليس عنده، والبخل: بام عنده( حميي الدين أيب زكريا حييى بن رشف 
النووي، رشح النووي عىل صحيح مسلم، دار القمل، بريوت، ط/ األوىل، بدون تاريخ، ج 16، 

ص 370. 

 هذا، ويف احلديث:  "برئ من الشح من أدى الزكاة، وقرى الضيف، وأعطى يف النائبة " أخرجه 
هناد يف الزهد، وابن أيب يعىل يف مسنده، والطرباين يف الكبري، عن خالد بن زيد بن حارثة، ذكر ذلك 

السيوطي يف اجلامع الصغري، ورمز له باحلسن. 

فيض  برشح  الرمحن،  عبد  الدين  جالل  للسيوطي:  النذير،  البشري  أحاديث  من  الصغري  اجلامع   
القدير، للمناوي، ج 30، ص 198، دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون تاريخ .

 قال املناوي: ) ..  "برئ من الشح " الذي هو أشد البخل  "من أدى الزكاة " الواجبة إىل مستحقيها  
" أي أعان اإلنسان عىل ما ينوبه: أي ينزل به  النائبة  يف  "وأعطى  به   نزل  إذا   " الضيف  "وقرى 
اجلامع  القدير رشح  املناوي، فيض  الرءوف  بعبد  املشتهر  العالمة حممد  املهامت واحلوادث(  من 

الصغري، للسيوطي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون تاريخ، ج 3 ص 198. 
)2)  صحيح مسلم برشح النووي، دار القلم، بريوت، لبنان، ط/ األوىل، بدون تاريخ، ج 16، 

ص 371، كتاب: الرب والصلة واآلداب، باب: حتريم الظلم .
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التي يشكلها  يدرك مدى اخلطورة  اإلنسان ونوازعه  واملتأمل يف طبيعة  هذا، 
اإلنسان عىل نفسه وعىل املجتمع إذا مل تكبح رغباته ضوابط الرشيعة، وإذا مل يتسامى 

اإلنسان بنوازعه التي تدفعه ناحية السيطرة عىل الدنيا وشهواهتا. 

قال تعاىل: زب ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ    ہ ہ ہ  
ڭ    ڭ   ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ    ھ  ہ 
ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ 
ې    ې  ى ى ائ ائ    ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ 
ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ٱ ٻ ٻ  ٻ     ٻ پ  پ پ پ  
ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٿ ٿ رب )1) .

احلقيقة تصوير  اإلنسان، وهو يف  السيايس حالة  االجتامع  هذا ويصور علامء 
لإلنسان عندما ال تكبح رغباته ضوابط الرشيعة، وال يتهذب بأخالقها .

فيقول بعضهم: »إنَّ مطلب القوة من الناحية النفسية وعرب التاريخ يمثل دافعًا 
داخليًا لإلنسان، فالقوة تكمن يف الرغبة يف حفظ الذات. 

و )األنا( عند اإلنسان ال يتطلب جمرد املحافظة عليه،ولكنَّه يريد أيضًا أن حيقق 
ذاته عن طريق التأثري والسيطرة عىل اآلخرين، وبذلك يشبه النزوع للمكانة اآلمرة 

Command Status، واالحرتام واعرتاف اآلخرين« )2). 

»ويؤكد )هبز( هذا املعنى يف قوله: يف املقام األول أضع صورة ميل أو نزوع 
عامة يعم البرشية؛ رغبة دائمة وقلقة يف اجتياز القوة بعد القوة، عىل نحو ال ينقطع إال 

)1) سورة آل عمران، اآليات )17-14(. 
بريوت،  العربية،  النهضة  دار  السيايس،  االجتامع  علم  إىل  املدخل  سعد،  عىل  إسامعيل  )2)  د/ 
 V.P. Varma، Political، :ط/ األوىل، 1989م، ص 197 بترصف، والنص مرتجم عن

 New Delhi، P. 410
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عند املوت .. ألنَّ اإلنسان ال يستطيع التأكد من القوة واملوارد الالزمة ليعيش عيشًا 
حسنًا دون اختيار املزيد. )انتهى(. 

والتاريخ اإلنساين كله مصداق هلذا النزوع بشكل أو بآخر« )1). 

ينضبط  نفسه مهاًل، ومل  ترك  إذا  الرسول ^ حالة اإلنسان  هذا، ولقد صور 
بضوابط الرشيعة أصاًل، وكذلك الذي يغفل عن تلك الضوابط ومل يبادر إىل التوبة 

واالستقامة. 

وذلك يف احلديث الذي أخرجه الرتمذي بسنده يف السنن، عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول اهلل ^: »لو كان البن آدم واديًا من ذهب ألحب أن يكون له ثانيًا، 

وال يمأل فاه إال الرتاب ويتوب اهلل عىل من تاب« )2). 

هذا، واحلسد، والتدابر،والتباغض)3)بل واالقتتال دركات ينحدر إليها أو إىل 
بعضها املتنافسون عىل زهرة الدنيا وزينتها، األشحة هبا، وهو ما حذر منه النبي ^ 
بالدنيا  الشح  كان  وفتن،  حوادث  عن  ونسمع  فنشاهد   ^ النبي  بني  كام  وقع  وقد 

والتنافس عليها من أبرز بواعثها. 

وقد أخرج مسلم بسنده يف صحيحه، عن عمرو بن عوف قال: قال رسول 
اهلل ^: »ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم، كام 

بسطت عىل من كان قبلكم فتنافسوها كام تنافسوها، وهتلككم كام أهلكتهم« )4) .
)1) د/ إسامعيل عىل سعد، املدخل إىل علم االجتامع السيايس، املرجع السابق، ص 198. 

الرمحن  الرتمذي، حتقٌي: عبد  الرتمذي، لإلمام/ أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة  )2)  سنن 
حممد عثامن، دار الكفر، بريوت، لبنان، 1400هـ/ 1980م، أبواب: الزهد، باب: ما جاء أن 

فتنة هذه األمة يف املال. 
)3)  )أما احلسد: فهو متني زوال النعمة عن صاحبها. والتدابر: التقاطع، وقد بقي مع التدابر يشء من 
املودة، أو ال يكون مودة وال بغض. وأما التباغض: فهو بعد هذا( اإلمام/ حميي الدين أيب زكريا 

حييى بن رشف النووي، رشح النووي عىل صحيح مسلم، مرجع سابقن ج 18، ص 308. 
)4)  صحيح مسلم برشح النووي، مرجع سابق، ج 18، ص 307، كتاب: الزهد والرقائق، أوائل 

الكتاب. 
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وإنَّه ملن أشد ما يؤسف له ما يؤدي إليه التنافس املذموم عىل الدنيا من ظاهرة 
التهم، وهو  بأشنع  البعض اآلخر  ليقذف  البعض  إنَّ  الفجور يف اخلصومات، حتى 
يعلم أنَّه كاذب يف قذفه واهتامه، وإنَّام لعدم الورع جيرتئ بعضهم عىل أعراض بعض 

 . ومن ثمَّ عىل الدماء املعصومة، والعياذ باهلل

وهذه ظاهرة أعني: الفجور يف اخلصومات يتناىف مع اخللق اإلسالمي القويم، 
والرشع احلنيف، وتفتح أبواب الفتنة عىل الناس. 

هذا، وقد أخرج البخاري بسنده يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي 
^ قال: »أربع من كنَّ فيه كان منافقًا، أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة 
النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا  من 

خاصم فجر« )1). 

نسأل اهلل العافية والسالمة ..

)1)  صحيح البخاري، طبعة استانبول )ضمن جمموعة الكتب الستة(، ج 3، ص 101، كتاب: 
املظامل، باب: إثم من خاصم يف باطل وهو يعلمه .
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املبحـث الثانـي
اجلهل والرؤوس اجلهال من أسباب الفتنـة 

إنَّ اجلهل بالدين عمىَّ للقلوب يصدر عنه هزيل الرأي، وقبيح الفعال، فإذا 
بصاحبه يفسد من حيث أراد اإلصالح، وخيرب من حيث أراد اإلعامر، ويرض من 

حيث أراد النفع .

ولقد حضَّ القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة عىل طلب العلم، والتفقه يف 
الدين، ملا يف ذلك من إحياء للقلوب، وإصالح للفرد واجلامعة، ومحايتها من البدع 

والفتن .

زب ٿ  ٿ ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ڦ   قال تعاىل: 
ڄ  ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ رب )1). 

العلم،  بنفسه، وثنى بمالئكته، وثلث بأهل  »فانظر كيف بدأ سبحانه وتعاىل 
وناهيك هبذا رشفًا وجالء )2) ونباًل .

وقال تعاىل:زب مب ىب يب جت  حت خت مت ىت   يتجث مث ىث    يث 
حج مج  رب )3) .

قال ابن عباس: للعلامء درجات فوق املؤمنني بسبعامئة درجة ما بني الدرجتني 
مسرية مخسامئة عام. 

ی  ی       ی    ىئىئ  ىئ   ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  زب    : وقال 
زب ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ې ې ې   تعاىل:  )4)، وقال  ی جئ رب 

)1) سورة آل عمران، اآلية )18(. 
)2) هكذا يف األصل، ولعلها )جالاًل(. 

)3) سورة املجادلة، من اآلية )11( .
)4) سورة الزمر، من اآلية )9(. 
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ى  ى رب )1)، وقال تعاىل: زب پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ  رب )2).

ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  گ    گ    گ  گ  ک  ک       ک  ک     ڑ  زب  تعاىل:  وقال 
ڱۇ رب )3) تنبيهًا عىل أنه اقتدر بقوة العلم. 

وقوله : زب ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک  ک 
ک گ گ   گ گ   ڳ رب )4) بني أن عظم قدر اآلخرة يعلم بالعلم. 

ڳ     گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک     ڑ   ڑ  ژ  ژ  زب  تعاىل:  وقال 
سبحانه  فرد   (5( رب  ھ   ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ 

حكمه يف الوقائع إىل استنباطهم، وأحلق رتبتهم برتبة األنبياء يف كشف حكم اهلل. 

پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  :زب  وقال 
ڀڀرب)6)، وقال تعاىل: زب ک ک گگ گ گ           ڳ ڳ  رب )7). 

وقال :زب گ گ     گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڻ رب )8) .

يف  ُذكر  وإنام   (9( رب  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  زب  تعاىل:  وقال 
معرض االمتنان( )10). 

)1) سورة فاطر، من اآلية )28(. 
)2) سورة الرعد، من اآلية األخرية، رقم )43(. 

)3) سورة النمل، من اآلية )40(. 
)4) سورة القصص، من اآلية )80(. 

)5) سورة النساء، من اآلية )83(. 
)6) سورة األعراف، من اآلية )52(. 

)7) سورة األعراف، من اآلية )7(. 
)8) سورة العنكبوت، من اآلية )49(. 

)9) سورة الرمحن، اآليتان )3، 4(. 
)10)  أبو حامـد حممد بن حممد بن حممد الغزالني إحياء علوم الدين، دار إحياء الكتـب العربية، 

بالقاهرة، مرص، ج1، ص 5، 6 بترصف .
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 يقول: سمعت  هذا، وقد أخرج البخاري بسنده يف صحيحه عن معاوية 
البني ^ يقول: »من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين« )1). 

النبي  البخاري بسنده يف صحيحه عن عبد اهلل بن مسعود قال: قال  وأخرج 
^: »ال حسد إالَّ يف اثنتني: رجل آتاه اهلل ماالً فسلطه عىل هلكته يف احلق، ورجل آتاه 

اهلل احلكمة فهو يقيض هبا ويعلمها« )2). 

وكل هذا حيض عىل اإلقبال عىل تعلم العلم والفقه يف الدين، والشك أنَّ ذلك 
مؤٍد إىل وجود فئة من العلامء والفقهاء الذين يتصدون لتعليم العلم، وتبصري الناس 

بأمور الدين.

وصدق اهلل العظيم إذ يقول:زب ې ې ى           ى ائ  ائەئ  ەئ 
ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ           وئ  وئ 
ی  ی ی  رب )3). فقــد فرض احلق سبحانه وتعاىل عىل العلامء أن ينذروا 
 باحلكمة واملوعظة  قومهم، ويبينوا هلم معامل احلالل واحلرام، وأن يدعوا إىل اهلل 
احلسنة، مثلام كان يفعل رسول اهلل ^ إذ »أنَّ العلامء هم ورثة األنبياء، ورثوا العلم، 

من أخذه أخذ بحظ وافر«)4). 

وأخرج الرتمذي بسنده يف السنن عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ^: »من 
سئل عن علم ثم كتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار« )5). 

)1)  صحيح البخاري، بحاشية السندي، دار إحياء الكتب العربية، بالقاهرة، بدون تاريخ، ج1، 
ص 23، 24، كتاب: العلم، باب: من يرد اهلل خريًا يفقهه يف الدين.

)2) املرجع السابق، ج1، ص 24، 25، كتاب: العلم، باب: االعتباط يف العلم. 
)3) سورة التوبة، اآلية )122(. 

)4)  أورده البخاري ضمن ترمجة )باب: العلم قبل العلم(، من كتاب: العلم، يف صحيحه، مرجع 
سابق، ج 1، ص 23. 

)5) صحيح الرتمذي برشح عارضة األحوذي، دار الكتاب العريب، بدون تاريخ، ج 10، ص 118. 
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ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  زب  تعاىل:  وقال 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ 

ۈ ۈ ٴۇ   ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ رب )1).

ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  تعاىل:زب  وقال 
ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ 
ۉ ې ې ې ې ى ى  ائ ائ ەئ ەئ 

وئوئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ رب )2). 

هذا، وكام أمر احلق سبحانه وتعاىل العلامء أن يعلموا العلم وال يكتمونه، أمر 
ال  فيام  العلم  أهل  يسألوا  وأن  الدين،  أمور  من  يلزمهم  ما  يتعلموا  أن  الناس  سائر 
م لو تركوا التلقي من أهل العلم، سواء أتركوا السؤال  يعلمونه من أمور الدين، إذ أنَّ

عىل اإلطالق، أو سألوا من ليس عنده علم،لزمتهم تبعة خمالفة قوله تعاىل: زب ڀ 
ڀ  ڀ  ڀ ٺ              ٺ ٺ ٺ رب )3). 

يقول اإلمام شهاب الدين القرايف: »وال جيوز ألحد االستفتاء إال إذا غلب عىل 
ظنه أنَّ الذي يفتيه من أهل العلم والدين والورع. 

ومدرك العامي يف أنَّ الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع: األخبار 
له  حيل  فال  ذلك  له  يتضح  مل  إذا  ا  وأمَّ متيرس،  العامة  عند  فذلك  األحوال،  وقرائن 

االستفتاء، ألنَّ دين اهلل ال يؤخذ عن غري أهله، قال اهلل تعاىل:زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ېئ ېئ  ىئ  ىئىئ ی   ی      ی ی جئ رب )4). 

)1) سورة البقرة، اآليتان )159، 160(. 
)2) سورة البقرة، اآليتان )174، 175(. 

)3) سورة النحل، من اآلية )43(. 
)4) سورة الزمر،ـ من اآلية )9(. 
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وقد قال اهلل تعاىل: زب ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ              ٺ ٺ ٺ رب فتعيني 
أهل الذكر بالنطق يقتيض باملفهوم حتريم سؤال غريهم« )1). 

ويقول اإلمام أبو املظفر اإلسفراييني: »إنَّ من كان من أهل التقليد يف أحكام 
الرشيعة فإنَّه جيب عليه السؤال، وال جيوز له أن يسأل كل أحد، إذ لو جاز ذلك: جلاز 
إذا مل يعترب فيه صفات  إذ ال فرق بني شخص وشخص،  أن يعمل من ذات نفسه، 

املجتهدين، وهلذا قال اهلل تعاىل: زب ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ              ٺ ٺ ٺ رب.

فثبت هبذا أنَّ عىل العامي رضبًا من االجتهاد، حتى يميز بني من يكون أهاًل 
ملعرفة ما يسأل عنه، وبني من ال يكون أهاًل له. 

وحيصل له املعرفة بطول الدراية والتسامع« )2). 

ويقول اإلمام الشاطبي يف االعتصام: »إنَّ جعل اجلاهل يف موضع العامل، حتى 
يصري مفتيًا يف الدين، ومعموالً بقوله يف األموال والدماء واألبضاع وغريها حمرم يف 

الدين« )3). 

ويقول اإلمام الشافعي حول هؤالء املتهجمني عىل القول يف الدين بغري علم: 
من  وافقه  إن  للصواب  موافقته  كانت  معرفته،  تثبت  مل  وما  جهل  ما  تكلَّف  »ومن 
فيام ال  نطق  إذا  أعلم. وكان بخطئه غري معذور،  يعرفه غري حممودة، واهلل  حيث ال 

حييط علمه بالفرق بني اخلطأ والصواب فيه« )4). 
)1)  اإلمام/ شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف، رشح تنقيح الفصول يف اختصار 
املحصول يف األصول، حققه: طه عبد الرءوف سعد، ط/ األوىل، 1393هـ/ 1973من دار 

الفكر، بريوت، ومكتبة الكليات األزهرية بالقاهرة، ص 442، 443. 
)2)  اإلمام/ أبو املظفر اإلسفراييني، التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني، 
ص  1983م،  1403هـ/  األوىل،  ط/  بريوت،  الكتب،  عامل  احلوت،  يوسف  كامل  حتقيق: 

181، 182 بترصف. 
)3)  اإلمام/ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، االعتصام، املكتبة التجارية الكربى بمرص، 

بدون تاريخ، ج2، ص 81. 
)4)  اإلمام/ حممد بن إدريس الشافعي، الرسالة، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مكتبة ومطبعة مصطفى 

احللبي وأوالده بمرص، ط/ األوىل، 1358هـ/ 1940، ص 53. 



34

أسباب الفتنة بني املسلمني

هذا، وإنَّ فقد العلامء الورعني، أو إعراض الناس عنهم ملن أعظم املصائب التي 
تتهدد أساس وجود هذه األمة ومتاسكها، ويفتح باب الفتنة واخللل واالضطراب عىل 

مرصاعيها، بعدما تصري الفتوى يف األموال والدماء واألبضاع وغريها إىل اجلهال. 

أخرج البخاري ومسلم بسنده يف صحيحيهام واللفظ ملسلم، عن عبد اهلل بن 
عمرو« قال: قال النبي ^: »إنَّ اهلل ال ينتزع العلم من الناس انتزاعًا، ولكن يقبض 
العلامء، فريفع العلم معهم،ويبقى يف الناس رؤوسًا جهاالً،يفتونم بغري علم،فيضلون 

ويضلون« )1). 

وأنَّى للجاهل وقد جعل نفسه، أو جعله أمثاله وأشباهه مفتيًا يف الدين،«معموالً 
بقوله يف األموال والدماء واألبضاع وغريها« من غري أن يكون لذلك أهاًل، أنَّى له أن 
يدرك أو أن يعمل بمقتىض التوجيهات اإلسالمية يف الفتوى والتعليم، والدعوة إىل 

اهلل ، من نوع التوجيه التايل:

أخرج البخاري بسنده يف صحيحه عن أيب الطفيل، عن عيل  قال: »حدثوا 
الناس بام يعرفون: أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله« )2). 

قال ابن حجر: »واملراد بقوله »بام يعرفون« أي يفهمون، وزاد آدم ابن إياس يف 
كتاب )العلم( له، عن عبد اهلل بن داود، عن معروف، يف آخره »ودعوا ما ينكرون« 

أي ما يشتبه عليهم فهمه، وكذا رواه أبو نعيم يف املستخرج. 

وفيه دليل عىل أنَّ املتشابه ال ينبغي أن يذكر عند العامة .

)1)  صحيح البخاري بحاشية السندي، مرجع سابق، ج 4،ص 262، كتاب: االعتصام بالكتاب 
النووي،  برشح  مسلم  وصحيح  القياس(،  وتكلف  الرأي  ذم  من  يذكره  ما  )باب:  والسنة 
العلم،  كتاب:  تاريخ، ج 16، ص 224، 225،  بدون  بالقاهرة،  املرصية ومكتبتها  املطبعة 

)باب: رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفتن يف آخر الزمان(. 
)2)  صحيح البخاري برشح فتح الباري، مكتبة الكليات األزهرية، بالقاهرة، مرص،1398هـ/ 
1978م، ج1، ص 337، كتاب: العلم )باب: من خص قومًا دون قوم كراهية أن ال يفهموا(. 
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إالَّ كان  تبلغه عقوهلم  ابن مسعود: »ما أنت حمدثًا قومًا حديثًا ال  ومثله قول 
لبعضهم فتنة« رواه مسلم. 

اختذه  ألنَّه   (1( العرنيني  بقصة  للحجاج  أنس  حتديث  أنكر  أنَّه  احلسن:  وعن 
وسيلة إىل ما كان يعتمده يف املبالغة يف سفك الدماء بتأويله الواهي .

وضابط ذلك أن يكون ظاهر احلديث يقوي البدعة، وظاهره يف األصل غري 
مراد، فاإلمساك عنه عند من خيشى عليه األخذ بظاهره مطلوب، واهلل أعلم« )2). 

هذا احتياط العلامء، من جمرد ذكر القول الذي قد يستغله الظلمة وأصحاب 
هؤالء  يذهب  عندما  وكيف  عميان.  يقودون  عميان  اجلهال  الرؤوس  لكنَّ  اهلوى، 
يف اآليات واألحاديث مذاهب غري مقصودة، ووجوهًا غري مرادة، يسفك هبا الدم 

املعصوم، وهيتك هبا العرض، وتستباح هبا األموال احلرام. 

أو خفت صوهتم وسط  األبرار،  الراسخني  العلامء  من  قوم  إذا خلت ساحة 
العلم، فجعلها  نتفًا من  الباطل برز عىل الساحة األدعياء، ممن تعاطي  ضجيج أهل 
مصيدة للحطام، ووسيلة لالستتباع والتقدم عند العوام فهو متصنع مداهن، مهته فيام 

يعرض له من العاجل، من النهمة متى يناهلا؟ لبعد قلبه عن اآلخرة. 

مرتصد للتوثب عىل الدنيا ليناهلا، وليظفر هبا، منتهزًا لفرصتها، يتحىل بظاهر 
اإليامن ليطارد به الدنيا، وصري معامل اإليامن شبكة حلطامها وأوساخها، يظهر التاموت 
ليحظى عند أهل الدنيا، فينال من عزها وجاهها، ويتحازن عند لقاء اخللق، ويتنفس 
الصعداء، يظهر االهتامم لدينه والتحرس عىل إدبار أمره، وأسفه-يف احلقيقة-عىل ما 

يفوته من الدنيا .

ا هبام فنكل هبام الرسول ^ ثم  )1)  )ومها الرجالن اللذان قتال راعي إبل صدقة املسلمني، وفرَّ
قتلهام(. 

)2) اإلمام/ ابن حجر العسقالين، فتح الباري برشح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج1، ص 338. 
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ويمتنع من قبول النزر اليسري من الدنيا ليكون يف هيئة الزاهدين، ولئال ينكرس 
جاهه عند اخللق، ويصري عندهم يف صورة الراغبني، ومع ذلك قد هيأ عىل كل باب 

من مناالت الدنيا بابًا من أبواب الدين ليختله من أيدهيم. 

يظهر الزهد لتامل عليه الدنيا. 

ويظهر العبادة لتكفي مؤنه. 

ويظهر الورع ليؤمتن عىل األموال .

ويظهر االنقباض ليهاب .

ويظهر الرش عىل أهل الريب ليشار إليه باألصابع. 

ويطلب الرياسة ليحكم يف اخللق يف معاملته بحكم امللوك .

ويطلب العز لنفاذ مشيئاته فيهم« )1). 

فتجد  وترتعرع،  وتنمو  املجتمع  يف  الفتنة  بذور  تنشأ  وأشباهه،  هذا،  فبمثل 
الفتاوى التي مرجعها اهلوى، وقد قسمت الناس إىل شيع وأحزاب فهذا الفريق من 
الناس يرمي الفريق اآلخر باجلمود وغري ذلك من الشنائع وهو حيمل يف شامله فتوى، 

والفريق اآلخر يرمي أولئك بالكفر والفسق وهو حيمل يف شامله أيضًا فتوى. 

 : هذا،وقد أخرج مسلم بسنده يف صحيحه عن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل̂ 
»هلك املتنطعون، قاهلا ثالثًا« )2) .

)1)  حممد بن عيل بن احلسن أبو عبد اهلل احلكيم الرتمذي، نوادر األصول يف أحاديث الرسول، 
حتقيق: د/ عبد الرمحن عمرية، دار اجليل، بريوت، ط/ األوىل، 1412هـ/ 19922م، املجلد 

الثالث، ص 38. 
)2)  صحيح مسلم برشح النووي، دار القلم، بريوت، لبنان، ط/ األوىل، بدون تاريخ، ج16، ص 

461، كتاب: العلم، باب: هلك املتنطعون. 
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قال النووي: )قوله ^ »هلك املتنطعون« أي املتعمقون الغالون املجاوزون 
احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم( )1). 

تتهيأ  التعصب:  ويقع  اجلهال  الرؤوس  بني  اخلصومات  تنشأ  وعندما  هذا، 
األجواء للفتنة عىل نحو ما،فيبتىل الناس هبم، بينام ال يبايل هؤالء اجلهال أو الرؤوس 
: »من  اجلهال إال باالنتصار ألنفسهم وألهوائها، وقد ُصمت آذانم عن مثل قوله̂ 

جادل يف خصومة بغري علم: مل يزل يف سخط اهلل حتى ينزع« )2). 

 (3( املراء  استعمل  أي  خصومة«:  يف  جادل  »من   ..“ املناوي:  العالمة  قال 
توبة  منه  ويتوب  يرتك  أي  ينزع«  حتى  اهلل  سخط  يف  يزل  مل  علم  »بغري  والتعصب 

صحيحة .

وأخذ الذهبي وغريه منه “أنَّ اجلدال بغري علم من الكبائر” )4). 

فريق  بل كل  تفهيم هؤالء وأولئك،  العلم ومن معهم حيارى يف  أهل  وجتد 
أهل  نصحهم  فإذا  هيوى،  ما  عىل  يساعده  أنَّه  يظن  ما  العلم  أهل  أقوال  من  يتصيد 
العلم وبينوا هلم وجه احلق ناصبوهم العداء، وتطاول األدعياء عىل العلامء املخلصني 
وتتهيأ  الظلمة  تشتد  ثمَّ  ومن  حتاشيهم،  عىل  منهم  البعض  محل  مما  القول،  بفحش 

أجواء الفتنة. 

)1) رشح النووي عىل صحيح مسلم، دار القلم، بريوت، لبنان، بدون تاريخ، ج 16، ص 461. 
)2)  أخرجه ابن أيب الدنيا يف ذم العيبة، عن أيب هريرة ورمز له السيوطي بالصحة، اجلامع الصغري، 

للسيوطي برشح فيض القدير، للمناوي، مرجع سابق، ج6، ص 111. 
)3) )قال الغزايل: "واملراء طعن يف كالم إلظهار خلل فيه" .

واجلدال: عبارة عن مراء يتعلق بإظهار املذاهب وتقريرها .

ويكون  ابتداء،  يكون  وذلك  مقصود،  حق  أو  مال  به  ليستويف  الكالم  يف  جلاج  واخلصومة: 
اعرتاضًا، واملراء ال يكون إال باعرتاض عىل كالم سبق(. عبد الرءوف املناوي، فيض القدير 

رشح اجلامع الصغري، مرجع سابق، ج 6، ص 111. 
)4) املرجع السابق، ج 6، ص 111. 
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وصار حال هؤالء األدعياء أو الرؤوس اجلهال، كحال من قال فيه القائل: 
يتقــــــــــي النــــــــاس فحـــــــــــــــشـه وأذاه

مــثـــل مـــــا يتقــــــــــــون بـــــــول احلــــــامر

عـــــينيه  بني  ســـــــــــجدة  تغـــــــــرنك  ال 

 (1( فــــــــراري  ومــــنها  مـــــنها  حــــــذاري 

قال رسول  يقول:  السنن عن أيب هريرة  الرتمذي بسنده يف  هذا، وقد أخرج 
جلود  للناس  يلبسون  بالدين،  الدنيا  خيتلون  رجال  الزمان  آخر  يف  »خيرج   :^ اهلل 
 : الضأن من اللني، ألسنتهم أحىل من السكر، وقلوهبم قلوب الذئاب. يقول اهلل
احلليم  تدع  فتنة  منهم  أولئك  فبي حلفت ألبعثنَّ عىل  أم عيلَّ جيرتئون  يغرتون،  أيب 

منهم حريانًا« )2). 

وأخرج أيضًا بسنده يف السنن، عن ابن عمر، عن النبي ^ قال: »إنَّ اهلل تعاىل 
قال: لقد خلقت خلقًا ألسنتهم أحىل من العسل، وقلوهبم أمر من الصرب، فبي حلفت 

ألمنحنهم فتنة تدع احلليم منهم حريانًا، فبي يغرتون، أم عيلَّ جيرتون« )3). 

نعوذ باهلل من عدم التوفيق حلسن العمل، ونستعني به عىل تطهري ضامئرنا من 
حب الدنيا، ونسأله علاًم نافعًا، وعماًل متقباًل. 

ونعوذ باهلل من رأي يكون ضالالً، ومن عمل يصري حرسة ووباالً، ونعوذ باهلل 
من نية تعقب وزرًا، ونعوذ باهلل من عزيمة جتلب رشًا. 

)1)  املعارف، البن قتيبة، أيب حممد عبد اهلل بن مسلم، ط/ الرابعة، دار املعارف بمرص، 1981م، 
ص 237. 

)2)  صحيح الرتمذي )سنن الرتمذي( برشح عارضة احلوذي، دار الكتاب العريب، بدون تاريخ، 
ج 9، ص 246، 247، كتاب: الزهد، باب: حدثنا سويد .. وذكر احلديث. 

)3) املرجع السابق، ج 9، ص 247، نفس الكتاب والباب. 



39

أسباب الفتنة بني املسلمني

املبحث الثالـث
من أسباب الفتنة: العصبية ومحية اجلاهليـة

إنَّ أحد أسباب اشتعال الفتنة وحتول اختالٍف ال يمكن تداركه إىل فتنة واقتتال: 
تلك العصبية ومحية اجلاهلية، التي جتعل املرء يرى باطل قومه حقًا، ويركب الصعب 

والذلول يف سبيل نرصهتم، مهام أوغلوا يف الباطل. 

البرشي عامة، واملجتمع اإلسالمي يف بعض حقبه،  املجتمع  به  ابتىل  وإنَّ مما 
العصبية  رايات  ويرفعون  اجلاهلية،  محية  احلمية  قلوهبم  يف  جيعلون  الذين  هؤالء 
القبلية، أو احلزبية، أو الشعوبية، أو العصبية اإلقليمية، أو غريها من رايات العصبية 
املقيتة التي جتعل املرء يرى باطل قبيلته أو حزبه أو شعبه أو بلده حقًا، بينام يرى احلق 
إذا كان مع اآلخرين باطاًل إذا هم اختلفوا مع قبيلته أو حزبه ... الخ، وربام ولو مل 
العداوة  يتناىف مع الرشع القويم، والعقل السليم، ويؤجج نريان  خيتلفوا، وذلك بام 

 . والبغضاء،وقد جير إىل االقتتال والعياذ باهلل

ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڦڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ       ڃ ڃ ڃ چ رب )1).

قال اإلمام الفخر الرازي: )القّوام: مبالغة من قائم، والقسط: العدل .

العدل،  اختيار  يف  مبالغني  يكونوا  بأن  املكلفني  جلميع  تعاىل  منه  أمر  فهذا 
واالحرتاز عن اجلور وامليل. 

)1) سورة النساء، اآلية )135(. 
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أي   (1( رب  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  زب  وقوله: 
تقيمون شهاداتكم لوجه اهلل كام أمرتم بإقامتها )2)، ولو كانت الشهادة عىل أنفسكم 

أو آبائكم أو أقاربكم .

متابعة  اتركوا  واملعنى:   (3( ڦرب  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  زب  تعاىل:  قال  ثم 
العدل عبارة عن  أنَّ  الكالم  العدل. وحتقيق  اهلوى، حتى تصريوا موصوفني بصفة 
ترك متابعة اهلوى، ومن ترك أحد النقيضني فقد حصل له اآلخر، فتقدير اآلية: فال 

تتبعوا اهلوى ألجل أن تعدلوا، يعني: اتركوا متابعة اهلوى ألجل أن تعدلوا. 

)4)فيه  رب  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ        ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   زب  تعاىل:  قال  ثم 
وجهان:

أحدمها: أن يكون بمعنى الدفع واإلعراض، من قوهلم: لواه حقه إذا مطله ودفعه. 

الثاين: أن يكون بمعنى التحريف والتبديل، من قوهلم: لوي اليشء، إذا فتله، 
ومنه يقال: التوى هذا األمر، إذا تعقد وتعرس تشبيهًا باليشء املنفتل. 

ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  قوله:  ا  وأمَّ
ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
هتديد  فهو   (5( رب  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ        ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   ڦڦ  ڤ 

ووعيد للمذنبني، ووعد باإلحسان للمطيعني( )6). 

)1) سورة النساء، اآلية )135(. 
زب ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ           گ  ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ   ڱ  )2)  قال تعاىل: 

ڱ ں   ں ڻ رب )سورة الطالق: من اآلية: 2(. 
)3) سورة النساء، اآلية )135(. 
)4) سورة النساء، اآلية )135(. 
)5) سورة النساء، اآلية )135(. 

)6) تفسري الفخر الرازي، دار الفكر، بريوت، ط/ الثالثة، 1405هـ/ 1985م، ج11، ص 74، 
75 بترصف. 
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ۓ  ےۓ  ے  ھ   ھ  ھ        ھ  ہ  ہ  تعاىل:زب  وقال 
ۉ   ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ 

ۉ ې ې ې ې رب )1) .

»قال عطاء: يقول ال حتاب يف شهادتك أهل ودرِّك وقرابتك، وال متنع شهادتك 
أعداءك وأضدادك. 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  تعاىل:زب  قال  ثم  الرازي:  الفخر  اإلمام  يقول 
ڭ  ۇ ۇ رب أي ال حيملنَّكم بغض قوم عىل أالَّ تعدلوا، وأراد: أالَّ تعدلوا فيهم، 

لكنَّه حذف للعلم .

ويف اآلية قوالن:

عليهم  جتوروا  أن  عىل  قوم  بغض  حيملنَّكم  ال  واملعنى:  ة،  عامَّ ا  أنَّ األول: 
وجتاوزوا احلد فيهم، بل اعدلوا فيهم وإن أساءوا إليكم، وأحسنوا إليهم وإن بالغوا 
يف إحياشكم، فهذا خطاب عام، ومعناه: أمر اهلل مجيع اخللق بأن ال يعاملوا أحدًا إال 

عىل سبيل العدل واإلنصاف، وترك امليل والظلم واالعتساف. 

عن  املسلمني  وا  صدُّ ملا  قريش  يف  نزلت  ا  فإنَّ بالكفار،  خمتصة  ا  أنَّ والثاين: 
املسجد احلرام. 

وفيه تنبيه عظيم عىل وجوب العدل مع الكفار، الذين هم أعداء اهلل تعاىل، فام 
الظن بوجوبه مع املؤمنني الذين هم أولياؤه وأحباؤه« )2) .

هذا، وقد أخرج مسلم بسنده يف صحيحه عن أيب هريرة  عن النَّبي ^ أنَّه 
قــــــال: »من خرج من الطاعة وفارق اجلامعة فامت مات ميتة جاهلية .

)1) سورة املائدة، اآلية )8(. 
)2) تفسري الفخر الرازي، املرجع السابق، ج 11، ص 184، 185 بترصف. 
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يَّة )1)، يغضب لعصبية، أو يدعو إىل عصبية، أو ينرص  مرِّ ومن قاتل حتت راية ُعِ
عصبية، فقتل، فقتلة جاهلية .

ومن خرج عىل أمتي يرضب برها وفاجرها، وال يتحاشى من مؤمنها، وال يفي 
لذي عهد عهده فليس مني ولست منه« )2) .

الذي ال يستبني وجهه، كذا قال  العمية«: »هي األمر األعمى  هذا، و»الراية 
أمحد بن حنبل واجلمهور .

قال إسحاق ابن راهويه: »هذا كتقاتل القوم للعصبية« )3) .

وقد أخرج مسلم بسنده يف صحيحه عن جابر قال: اقتتل غالم من املهاجرين، 
وغالم من األنصار، فنادي املهاجر أو املهاجرون: يا للمهاجرين، ونادي األنصاري: 
يا لألنصار، فخرج رسول اهلل ^ فقال: »ما هذا؟! دعوى أهل اجلاهلية؟!« قالوا: ال 

يا رسول اهلل إال أنَّ غالمني اقتتال فكسع )4) أحدمها اآلخر. 

قال: »فال بأس، ولينرص الرجل أخاه ظاملًا أو مظلومًا )5)، إن كان ظاملًا فينهه، 
وإن كان مظلومًا فينرصه« )6). 

)1)  قال النووي: ) .."عمية« هي بضم العني وكرسها: لغتان مشهورتان، وامليم مكسورة مشددة، 
والياء مشددة أيضًا( رشح النووي، عىل صحيح مسلم، ج 12، ص 238 .

)2)  اإلمام أبو احلسيني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، دار إحياء الرتاث 
الثالث، ص 1476، 1477، كتاب: األمارة،  لبنان، بدون تاريخ، املجلد  العريب، بريوت، 

باب: وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفتن ويف كل حال. 
)3) املرجع السابق، ج 12، ص 238. 

)4) كسع: أي رضب. 
"انرص أخاك   قال: قال رسول اهلل ^:   )5)  وأخرجه البخاري بسنده يف صحيحه عن أنس 
ظاملًا أو مظلومًا " قالوا: يا رسول اهلل: هذا ننرصه مظلومًا، فكيف ننرصه ظاملًا؟ قال:  "تأخذ 
فوق يديه " صحيح البخاري، طبعة استانبول، مرجع سابق، ج 3، ص 98، كتاب: املظامل، 

باب: أعن أخاك ظاملًا أو مظلومًا. 
)6)  صحيح مسلم برشح النووي، دار القمل، بريوت، مرجع سابق، ج 16، ص 374، كتاب: 

الرب والصلة واآلداب، باب: نرص األخ ظاملًا أو مظلومًا. 



43

أسباب الفتنة بني املسلمني

مع  كنَّا  يقول:  اهلل  عبد  بن  بسنده يف صحيحه عن جابر  أيضًا  وأخرج مسلم 
النبي ^ يف غزاة، فكسع رجل من املهاجرين رجاًل من األنصار، فقال األنصاري: 
بال دعوى  »ما  اهلل ^:  فقال رسول  للمهاجرين،  يا  املهاجري:  وقال  لألنصار،  يا 
اجلاهلية؟! قالوا يا رسول اهلل: كسع رجل من املهاجرين رجاًل من األنصار، فقال: 

ا منتنة« )1).  »دعوها فإنَّ

قال النووي: )قوله: »اقتتل غالمان« أي تضاربا. وقوله: »فنادي املهاجر: يا 
االستغاثة  الم  وهي  مفتوحة،  الالم  لألنصار«:  يا  األنصاري:  ونادي  للمهاجرين، 
ومعناه: أدعو املهاجرين وأستغيث هبم. وأما تسميته ^ ذلك: »دعوى اجلاهلية«: 
أمور  يف  بالقبائل  التعاضد  من  اجلاهلية  عليه  كانت  مما  فإنَّه  لذلك،  منه  كراهة  فهي 

الدنيا ومتعلقاهتا .

بإبطال  اإلسالم  فجاء  والقبائل،  بالعصبات  حقوقها  تأخذ  اجلاهلية  وكانت 
ذلك، وفصل القضايا باألحكام الرشعية، فإذا اعتدى إنسان عىل آخر حكم القايض 
ا كان الذي كان منه  بينهام، وألزمه مقتىض عدوانه، كام تقرر من قواعد اإلسالم« )2) أيًّ

العدوان. 

واملعزول،  والوايل  واملرشوف،  الرشيف  فيها  يستوي  واحلقوق  احلدود  »ألنَّ 
وقد أعطى رسول اهلل ^ القصاص من نفسه، وكذلك اخللفاء الراشدون من بعده، 
اهلل  لقول  لغريه،  احلقوق  أخذ  يتوىلَّ  من  نفسه  من  احلق  بإعطاء  الناس  أوىل  وألنَّ 

تعاىل:زب ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ...  رب )3) ...« )4). 

)1) املرجع السابق، ج 16، ص 374، 375، نفس الكتاب والباب. 
)2)  رشح النووي، عىل صحيح مسلم، دار القلم، بريوت، مرجع سابق، ج16، ص 273، 274 

بترصف. 
)3) سورة البقرة، من اآلية )44( .

حممود  د/  حتقيق:  الكبري،  احلاوي  املاوردي،  حبيب  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  )4)  اإلمام 
سطوحي، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، 1414هـ/ 1994م، ج16، ص 340. 
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أو يصرب صاحب احلق ويعفو ابتغاء مرضاة اهلل ، قال تعاىل:زب ٱ ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ       

ڤ ڤ رب )1) .

تعاىل:زب ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ  ۆ   ۈ  وقال 
ۈ ٴۇ رب )2) .

وقال تعاىل: زب ىئ ىئ ىئ  ی ی ی  ی جئ  حئ رب )3) .

هذا، وقد نى احلق سبحانه وتعاىل عن نرصة أصحاب الباطل، وجماراهتم عىل 
باطلهم، فضاًل عن نرصهتم بالقتال من باب أوىل، قال تعاىل: زب ڀ ڀ  ڀ ڀ 

ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ               ٹ ٹ ٹ رب )4) .

)واالختيان كاخليانة، يقال: خانه واختانه .

وإنَّام قال تعاىلزب ڀ ٺ ربألنَّ من أقدم عىل املعصية فقد حرم نفسه 
الثواب، وأوصلها إىل العقاب، فكان ذلك منه خيانة مع نفسه، وهلذا املعنى: يقال ملن 

ظلم غريه، إنَّه ظلم نفسه. 

واعلم أنَّ يف اآلية هتديدًا شديدًا )5) ملن جادل عنهم فكيف حال من يعلم من 
الظامل كونه ظاملًا ثم يعينه عىل ذلك الظلم، بل حيمله عليه ويرغبه فيه أشد الرتغيب« )6). 

)1) سورة آل عمران، اآليتان )133، 134(. 
)2) سورة الشورى، اآلية )40(. 
)3) سورة الشورى، اآلية )43(. 
)4) سورة النساء، اآلية )107(. 

)5)  )ثبت يف الرواية: أن قوم طعمة ]الذي رسق درعًا[ ملا التمسوا من الرسول ^ أن يذب عن 
طعمة، وأن يلحق الرسقة باليهودي، توقف وانتظر الوحي، فنزلت هذه اآلية، وكان الغرض 
من هذا النهي تنبيه النبي ^ عىل أن طعمة كذاب، وأن اليهودي برئ عن ذلك اجلرم( تفسري 

الفخر الرازي، مرجع سابق، ج 11، ص 34. 
)6) املرجع السابق، ج 11، ص 35 بترصف. 
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وقال تعاىل: زب ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک گ گ رب )1) 

طعمة-السارق-وعن  عن  يذبون  كانوا  املؤمنني،  من  قوم  مع  خطاب  »هذا 
م كانوا يف الظاهر من املسلمني . قومه، بسبب أنَّ

واملعنى: هبوا أنَّكم خاصمتم عن طعمة وقومه يف الدنيا، فمن الذين خياصمون 
عنهم يف اآلخرة، إذا أخذهم اهلل بعذابه. 

التوبيخ  بمعنى  رباستفهام  ڑ  ڑ      ژ  ژ  ڈ  ڈ  وقولهزب 
والتقريع .

ثم قال تعاىل: زب ک ک ک ک گ رب، فقوله: زب ک ک ک ک 
گ رب عطف عىل استفهامهم السابق .

الذي  من  واملعنى:  واحلامية،  احلفظ  يف  األمر،  إليه  وكل  الذي  هو  والوكيل: 
يكون حمافظًا وحماميًا هلم من عذاب اهلل؟« )2). 

: »من أعان عىل خصومة بظلم مل يزل يف سخط اهلل حتى ينزع«)3) . وقد قال̂ 

»بغري  احلاكم  لفظ  بظلم«  أعان عىل خصومة  »... »من  املناوي:  العالمة  قال 
حق«، »مل يزل يف سخط اهلل«: أي غضبه الشديد، »حتى ينزع«: أي يقلع عام هو عليه 

من اإلعانة. 

وهذا وعيد شديد يفيد أن ذا كبرية، ولذلك عده الذهبي من الكبائر« )4). 

)1) سورة النساء، اآلية )109(. 
)2) تفسري الفخر الرازي، مرجع سابق، ج 11، ص 37 بترصف. 

)3)  أخرجه ابن ماجه يف السنن، واحلاكم يف املستدرك عن ابن عمر، ورمز له السيوطي بالصحة، 
انظر: اجلامع الصغري، للسيوطي، مرجع سابق، ج 6، ص 72. 

)4) فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، مرجع سابق، ج 6، ص 72. 
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األخـذ على يد مثيـري العصبيـــة:

أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف بسنده عن عبد الرمحن بن أيب ليىل قال: جاء 
رجل إىل كعب بن عجرة، فجعل يذكر عبد اهلل بن أيب-رأس املنافقني-وما نزل فيه 
من القرآن ويسبه، وكان بينه وبينه حرمة وقرابة، وكعب ساكت، قال: فانطلق الرجل 
إىل عمر فقال: يا أمري املؤمنني؟ أمل تراين ذكرت ما نزل يف عبد اهلل بن أيب، فلم يكن من 

كعب -يعني مل يظهر غضبه- .

فالتقى عمر كعبًا فقال: أمل أخرب أنَّ عبد اهلل بن أيب ُذكر عندك فلم يكن منك 
-يعني غضب وعصبية-. قال كعب: قد سمعت مقالته، فلامَّ رأيته كأنَّه يعمد مساءيت. 

قال: فقال عمر: وددت لو رضبت أنفه، أو وددت أينرِّ لو كرست أنفه( )1) .

املنافق،  قريبه  الرجل  ذكر  عندما  باله  عىل  العصبية  خطرت  ما    فكعب 
وأحسن الظنَّ يف الرجل املتكلم يف عبد اهلل بن سلول أمام كعب، مع ما بني كعب 
وعبد اهلل هذا من حرمة وقرابة، وقد ُأعجب الرجل بسالمة نفس كعب، وامتالكه 
.  لنفسه عند ما قد يثري الغضب، فأراد الرجل مكافأة كعب بالثناء عليه عند عمر

هذا، ومل تذكر هذه الرواية ما كان بني عمر  وبني هذا الرجل الشاتم لعبد 
الرجل وزجره إلثارته   قد وبخ  يبعد أن يكون عمر  أمام قريبه، وإن كان ال  اهلل 

حلمية كعب من أجل قريبه املنافق .

هذا، وقد أراد عمر  التنويه بفضل كعب وتكريمه فذكر ما كان من كعب 
من عدم تعصب، وختلصه من محية اجلاهلية، وأظهر غضبه من سلوك الرجل الشاتم 

لعبد اهلل بقوله لكعب: »وددت لو رضبت أنفه، أو وددت أين لو كرست أنفه«. 

)1)  اإلمام احلافظ عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة إبراهيم بن عثامن بن أيب بكر بن أيب شيبة الكويف 
الدار السلفية،  الندوي،  العبيس، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، حتقيق: خمتار أمحد 

بومباي، اهلند، ط/ األوىل، 1403هـ/ 1981م، ج11، ص 108، كتاب: األمراء. 
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وهي عبارة بليغة فيها إهانة للميسء عرب فيها عمر  عن مشاعره الغاضبة عىل 
مثري العصبية واحلمية- محية اجلاهلية- وهي أي هذه العبارة خارجة خمرج التوبيخ 
ملا  كعب  لنفس  تطييب  وفيها  مثله،  يفعل  لئال  ولغريه  يعود،  لئال  للرجل  والتهديد 
عسى أن يكون قد وقع يف نفسه من شتم الرجل لعبد اهلل بن أيب سلول، وليس معنى 
العبارة بالرضورة أن عمر يقصد كرس أنف الرجل، يعرف ذلك من درس املجاز يف 

لغة العرب. 

هذا، وما أشد حرص الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني عىل حتامي العصبية 
م كانوا خيشون عىل الرجل منهم أن تكون نرصته هلم محية  ومحية اجلاهلية، حتى إنَّ

لقومه وعصبية هلم. 

أخرج أبو داود بسنده يف سننه عن أيب هريرة، »أنَّ عمرو بن أقيش كان له ِربا 
يف اجلاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد، فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: 
بأحد، قال: أين فالن؟ قالوا: بأحد، فلبس ألمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلام 
رآه املسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو، قال: إين قد آمنت، فقاتل حتى جرح، فحمل 
إىل أهله جرحيًا، فجاء سعد بن معاذ فقال ألخته: سليه، محية لقومك أو غاضبًا هلم، 
أم غضبًا هلل؟ فقال: بل غضبًا هلل ولرسوله، فامت، فدخل اجلنة وما صىل هلل صالة« )1). 

ا لتفعل  هذا، وما أبشع احلوادث التي جترها العصبية ومحية اجلاهلية، حتى إنَّ
بأصحاهبا وقد اشتعلت بسببها الفتنة ما مل يستطع العدو الكاشح أن يفعله هبم. 

إرادته  يفرض  أن  األجنبي  يستطع  مل  العزيز  املسلم  البلد  الصومال  وهذا 
عليه بالقوة العسكرية حتت ستار إنقاذه من املجاعة وخرج جير أذيال اخليبة، ولكن 
وحرب  فتنة  يف  العزيز،  البلد  هذا  قوى  واستنزفت  ت  هدَّ واحلزبية  القبلية  العصبية 

أهلية رضوس، يف الوقت الذي يعاين منه الفقر واملجاعة .

)1)  سنن أيب داود، راجعه وضبط أحاديثه: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار إحياء السنة النبوية، 
بدون تاريخ، ج3، ص 20، حديث رقم: 2537، كتاب: اجلهاد، باب: فيمن يسلم ويقتل 

 . مكانه يف سبيل اهلل



48

أسباب الفتنة بني املسلمني

 ^ النبي  أنَّ  عباس،  ابن  عن  صحيحه  يف  بسنده  البخاري  أخرج  وقد  هذا، 
قال: »أبغض الناس إىل اهلل ثالثة: ملحد يف احلرم، ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية، 

ومطَّلب دم امرئ بغري حق ليهريق دمه« )1). 

املبحـث الرابــع
الظلـم واالضطهاد من أسباب الفتنــة

أبشع  فإنَّ  خمتلفة،  صورًا  يشمل  الظلم  كان  وإذا  للخراب«،  ضامن  »الظلم 
حقدًا  ومتتلئ  نفوسهم،  تضيق  الظلم،حتى  بصنوف  فئة  أو  فرد،  مالحقة  صوره: 
انفجار  إىل  فيؤدي  والغضب  احلقد  هذا  عن  التنفيس  عدم  مع  يرتاكم  قد  وغضبًا، 
تنطلق معه سهام األحقاد بال ضابط، إذ جل هم صاحب احلقد املضطهد أن يتخفف 
من محله، وأن يدرك ثأره من ظامله ومضطهده، وربام هتون عليه حياته ونفسه يف سبيل 
ذلك، وقد رأى هذا املضطهد أو ذاك أنَّ عيشته حتت الظلم واالضطهاد يشء ال قيمة 
له، وقد تسيطر عىل املضطهد حالة أشبه باجلنون، أو هي اجلنون ذاته، وبالفعل فقد 

. )Paranoia حتدث العلامء والناس عام يعرف بـ )جنون االضطهاد

هذا، وقد سبق احلديث عن بعض أسباب الفتنة، من التنافس عىل الدنيا مع 
إمهال ضوابط الرشيعة، واجلهل والرؤوس اجلهال، والعصبية ومحية اجلاهلية .

أو  بواحد  الفتنة  املتورطني يف  التشنيع عىل مجيع أطرافها  وهي أسباب يسهل 
أكثر من هذه األسباب، لكن املنصف ال جيد أن من السهل الزراية عىل املضطهدين 
املظلومني، والطامة إذا أمهل الكاتب أو املفكر الدعوة إىل رفع الظلم عن املظلومني، 
عىل  حمسوبًا  ذاك  أو  الشخص  هذا  كان  إذا  الكربى  والطامة  أهلها،  إىل  املظامل  ورد 

الديات،باب:من  كتاب:   ،39 ص   ،8 ج  سابق،  مرجع  استانبول،  البخاري،طبعة  )1)  صحيح 
طلب دم امرئ بغري حق .



49

أسباب الفتنة بني املسلمني

الدعوة اإلسالمية، فمن هيمل الدعوة إىل رفع الظلم عن املظلومني من املضطهدين، 
ثم يتعرض هلم باللوم والتوبيخ إذا ظهرت منهم أو من بعضهم بادرة اعرتاض، كمن 

يقول للمرضوب ال تبك وال يقول للضارب ال ترضب«. 

»ويف حديث عمر يف مسنده لإلسامعييل، من طريق أيب مسلم اخلوالين عن أيب 
عبيدة بن اجلراح عن عمر رفعه -يعني عزاه للنبي ^- قال: »أتاين جربيل فقال: 
يمنع  أمرائهم وقرائهم:  ِقبل  قال: من  أين؟  فقلت: من  بعدك،  مفتتنة من  أمتك  إنَّ 
األمراء  هؤالء  القراء  ويتبع  فيفتنون.  حقوقهم  فيطلبون  احلقوق،  الناس  األمراء 

فيفتنون )1)«)2). 

يشعر  للظلم  كراهية  من  نفسه  يف  اإلسالم  غرس  بام  املسلم  كان  وإذا  هذا، 
بالتعاطف مع من يقع عليه الظلم واالضطهاد حقيقة إال أنَّ اإلنسان احلريص عىل 
مصلحة األمة يبادر باإلصالح ورفع الظلم، ويسهم بقدر املستطاع يف التخفيف من 

)1) يسلم القراء أو العلامء من هذه الفتنة بالورع والعفة والزهد:

صاهنم  صــــانوه  العـــــلم  أهل  أن  »ولو 

لعظام«  النفـــوس  يف  عــــظموه  ولو 

 وما أكثر هذه النامذج املرشقة من العلامء يف تارخينا ويف حارضنا كذلك واحلمد هلل رب العاملني 
الذين صانوا للعلم كرامته، فصانوا بذلك أنفسهم من الفتنة، وفيام ييل نموذج من هؤالء العلامء 

األبرار:

 أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف بسنده عن أيب إياس معاوية بن قرة قال: كنت نازالً عند عمرو 
بن النعامن بن مقرن، فلام حرض رمضان جاء رجل بألفي درهم من قبل مصعب بن الزبري، فقال: 
إن األمري يقرئك السالم، ويقول: إنا مل ندع قارئًا رشيفًا إال وقد وصل إليه منا معروف: فاستعن 

هبذين عىل نفقة شهرك هذا. 

 فقال عمرو: اقرأ عىل األمري السالم، وقل له: إنا واهلل ما قرآنا القرآن نريد به الدنيا، ورده عليه(. 
اإلمام/ عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، مرجع سابق، ج 

11، ص 126، كتاب: األمراء. 
)2)  فتح الباري برشح صحيح البخاري، لإلمام ابن حجر العسقالين، دار نرش الكتب اإلسالمية، 

الهور، باكستان، 1401هـ/ 1981م، ج13، ص 6. 
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وطأة الظلم عىل نفوس املظلومني، حتى ال يفتك احلقد بنفوسهم مع الكبت الذي 
يصيبهم، أو ينفجر هذا احلقد يف صورة فتنة عمياء .

َيَملُّون من دعوة من يقع عليه الظلم واالضطهاد إىل  هذا، وإنَّ املخلصني ال 
االعتصام بكتاب اهلل تعاىل، وسنة نبيه̂  والتزام منهاجهام يف دفعه الظلم واالضطهاد 

عن نفسه، وال يتعدى ذلك املنهاج يف ثورة غضبه، وهياج شهوة االنتقام يف نفسه .

ٺ  ٺ  ڀ   ڀڀ  ڀ  پ      پ  پ  پ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قال 
ٺ ٺ رب)1). 

يقول اإلمام الرازي يف تفسريه هلذه اآلية: »املظلوم ماذا يفعل؟ 

فيه وجوه:

األول: قال قتادة وابن عباس: ال حيب اهلل رفع الصوت بام يسوء غريهن إالَّ 
املظلوم، فإنَّ له أن يرفع صوته بالدعاء عىل من ظلمه. 

الثاين: قال جماهد: إالَّ أن خيرب بظلم ظامله. 

الثالث: ال جيوز إظهار األحوال املستورة املكتومة، ألنَّ ذلك يصري سببًا لوقوع 
الناس يف الغيبة، ووقوع ذلك اإلنسان يف الريبة، لكن من ُظلم فيجوز إظهار ظلمه 

بأن يذكر أنه رُسق أو ُغصب، وهذا قول األصم. 

الرابع: قال احلسن: إال أن ينترص من ظامله. 

قيل: نزلت اآلية يف أيب بكر  فإنَّ رجاًل شتمه فسكت مرارًا، ثم رد عليه،فقام 
النبي ^ فقال أبو بكر: شتمني وأنت جالس، فلام رددت عليه قمت. قال: إنَّ ملكًا 
كان جييب عنك، فلام رددت عليه ذهب امللك وجاء الشيطان، فلم أجلس عند جميء 

الشيطان. فنزلت هذه اآلية .

)1) سورة النساء، اآلية )148(. 
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ٺ  ٺ  ڀ   ڀڀ  ڀ  پ      پ  پ  پ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  قالزب  ثم 
ٺٺرب وهو حتذير من التعدي يف اجلهر املأذون فيه، يعني: فليتق اهلل وال يقل 

إال احلق« )1). 

العزة  تأخذه  أن  األمة،  عىل  الظامل  شؤم  ومن  الظامل،  عىل  الشؤم  ومن  هذا، 
باإلثم، ويعترب تظلم املظلوم نوعًا من االجرتاء الذي يستوجب العقاب فينطبق عليه 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  زب ڇ ڍ ڍ  ڌ  وتعاىل  سبحانه  احلق  قول 
ڱ  ڳڳ  ڳ    ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژژ 

ڱڱ ڱ ں ں رب )2).

فهذا املتامدي يف غيه يعرض نفسه ملقت اهلل تعاىل وغضبه، ويعرض نفسه لثورة 
األمة  الظامل  ينفث ويعرض  أن  إالَّ  املصدور  يستطيع  املضطهد، وهل  املظلوم  انتقام 
للفتنة مع اتساع دائرة املظلومني، ومن يغضب هلم من أهل وعشرية، ورجال أحرار 

يأنفون أن يظلم جارهم. 

والرسول̂  يقول: »من ُأِذلَّ عنده مؤمن فلم ينرصه وهو يقدر عىل أن ينرصه: 
ه اهلل عىل رؤوس األشهاد يوم القيامة« )3).  أذلَّ

أو  بحرضته  أي  »عنده«:  للمجهول.  بالبناء   » أذلَّ »من  املناوي:  العالمة  قال 
أن  عىل  »يقدر  أنَّه  واحلال  أي  »وهو«:  ظلمه،  من  عىل  ينرصه«  فلم  »مؤمن  بعلمه، 

ه اهلل عىل رؤوس األشهاد يوم القيامة«.  ينرصه: أذلَّ

فخذالن املؤمن: حرام شديد التحريم، دنيويًا كان مثل أن يقدر عىل دفع عدو 
يريد أن يبطش به، فال يدفعه، أو دينيًا« )4). 

)1) تفسري الفخر الرازي، دار الفكر، بريوت، ط/ الثالثة، 1405هت/ 1985من ج11، ص 92. 
)2) سورة البقرة، اآليتان )205، 206(. 

)3)  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده عن سهل بن حنيف، اجلامع الصغري، للسيوطي، مرجع سابق، 
ج 6، ص 46، 47. 

)4) فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، مرجع سابق، ج 6، ص 46، 47. 
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وقد أخرج البخاري بسنده يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمر« أن رسول اهلل̂  
قال: »املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه« )1). 

األعيان عىل  اخللق من فروض  املظامل عن  دفع  »إنَّ  العريب:  ابن  اإلمام  يقول 
أويل األمر، ومن فروض الكفايات عىل غريهم، فإن قام به واحد سقط عن الباقي، 
وإن ختىل عن املظلوم أحد من الناس وأعانه آخر مل يأثم املتخيل، حتى لو ختىل النَّاس 

كلهم أثموا« )2) .

الرتمذي وابن ماجه يف سننيهام بسنده، عن أيب بكرة، قال:  هذا، وقد أخرج 
قال رسول اهلل ^: »ما من ذنب أجدر أن يعجل اهلل لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما 

يدخر له يف اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم« )3). 

عىل  وامللة  األمة  مصلحة  يؤثر  أن  املسلم  عىل  فإنَّ  أمر،  من  يكن  ومهام  هذا، 
ويصرب  غريه،  عىل  األصلح  فيقدم  واملضار،  املصالح  بني  يوازن  وأن  هو،  مصلحته 
عىل أخف الرضرين، وال خيفى أنَّ اشتعال فتنة تأكل األخرض واليابس، وتسفك فيها 
دماء األبرياء، وغري ذلك من املضار تستوجب من اإلنسان احلذر من أن يبوء بإثم 
إشعاهلا. وعىل املرء أن يعلم أنَّ األيام دول، وأنَّ مع العرس يرسًا، فيحافظ عىل اتزانه 
النفيس، واتزان عقله وقوله وعمله، حتى إذا فعل ال يفعل القبيح الشنيع الذي جير 
عليه وعىل األمة الوبال فيكون«كاملستجري من الرمضاء بالنار«، فيلحقه خزي الدنيا 
واآلخرة إذا تسبب يف إشعاهلا فتنة تيتم األطفال، وترمل املؤمنات، وتفني الشيوخ 

والشباب .

)1)  صحيح البخاري، ط/ استانبول، مرجع سابق، ج 3، ص 98، كتاب: املظامل، باب: ال يظلم 
املسلم املسلم وال يسلمه. 

العريب،  الكتاب  دار  الرتمذي،  املالكي، عارضة احلوذي لرشح صحيح  العريب  ابن  )2)  اإلمام/ 
بدون تاريخ، ج6، ص 80. 

أبواب صفة  األحوذي، مرجع سابق، ج 9، ص 3165،  الرتمذي برشح عارضة  )3)  صحيح 
القيامة، وسنن ابن ماجه، لإلمام/ ابن ماجه احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، ط/ 

استانبول، ضمن جمموعة الكتب الستة، ج 2، ص 1408، كتاب: الزهد، باب: البغي. 
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وليتصرب صاحب الغيظ املظلوم حتى يقتص له احلق سبحانه وتعاىل من ظامله 
يف الدنيا أو يف اآلخرة .

قال:  حزام،  بن  حكيم  بن  هشام  عن  بسنده  املصنف  يف  الرزاق  عبد  أخرج 
سمعت رسول اهلل̂  يقول: »إنَّ الذي يعذب الناس يف الدنيا يعذبه اهلل يف اآلخرة«)1). 

الكريم  القرآن  الظاملني، وقد قصَّ علينا  الدنيا نرى ونسمع عن مصارع  ويف 
عن ذلك ما فيه شفاء لنفس املؤمن املكروب، فجعل احلق سبحانه وتعاىل من هؤالء 

اهلالكني عربة لكل ظامل، وسلوى لكل مظلوم .

ڭ     ڭ  ۓ   ۓ  ے      ھے  ھ   ھ  ھ     ہ  زب 
ڭڭرب )2).

الرشيفة،  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  عىل  املظلوم،  الغيظ  صاحب  ويقبل 
ليجد فيهام شفاًء ملا يف صدره حتى يقيض اهلل أمرًا كان مفعوالً. 

زب ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ    تعاىل:  يقول 
ڑ ک ک  ک رب )3) .

پ ڀ  پپ   ٻ پ  ٻ  ٻ  زب ٱ ٻ  تعاىل:  ويقول 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ  
ڃ    ڃ  ڃ   ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ       
ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ 

)1)  احلافظ أيب بكر عبد الرزاق بن مهام، املصنف، حتقيق: حبيب الرمحن العظمي، ط/ الثانية، 
باكستان،  كراتيش،  أفريقيا،  جنوب  جوهانسربج،  العلمي،  املجلس  1983م،  1403هـ/ 

كوجارات، اهلند، ج 11، ص 245، باب: فمني عذب النسا يف الدنيا. 
)2) سورة النمل، اآلية )52(. 
)3) سورة يونس، اآلية )57(. 
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں  ں ڻ ڻ         ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ  ھ ھھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ رب )1) .

وقال تعاىل: زب وئ ۇئ  ۇئ   ۆئ ۆئ  رب)2) قال الزجاج: 
أي أتصربون عىل البالء، فقد عرفتم ما وجد الصابرون؟ 

قلت: -والقول البن القيم-: قرن اهلل سبحانه الفتنة بالصرب ها هنا، ويف قوله: 
ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  زب 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ  رب)3). 
فليس ملن قد فتن دواء مثل الصرب، إن صرب كانت الفتنة ممحصة له، وخملصة 

من الذنوب كام خيلص الكري خبث الذهب والفضة. 

قال  الكاذب،  من  الصادق  يتبني  وهبا  اإليامن،  وحمك  القلوب،  كري  فالفتنة: 
تعاىلزبے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆۈرب)4). 

فالفتنة: قسمت النَّاس إىل صادق وكاذب، ومؤمن ومنافق، وطيب وخبيث .

فمن صرب عليها: كانت رمحة يف حقه، ونجا بصربه من فتنة أعظم منها، ومن مل 
يصرب عليها وقع يف فتنة أشد منها« )5). 

وقد أخرج الرتمذي بسنده يف السنن، عن أيب كبشة األنامري: أنَّه سمع رسول 
اهلل ^ يقول: »ثالث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثًا فاحفظوه، قال: ما نقص مال 
من صدقة، وال ظلم عبد مظلمة صرب عليها إال زاده اهلل عزًا. وال فتح عبد باب مسألة 

إال فتح اهلل عليه باب فقر« أو كلمة نحوها ( )6). 

)1) سورة اإلرساء، اآليات )82-76(. 
)2) سورة الفرقان، من اآلية )20(. 

)3) سورة النحل، من اآلية )110(. 
)4) سورة العنكبوت، اآلية )3(. 

)5)  أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، إلغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، دار احلديث 
بالقاهرة، 1991م، ص 532. 

)6) سنن الرتمذي، مرجع سابق، ج 3، ص 385، أبواب الزهد. 
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فإن املرء يزداد عزًا بالرغم عن ظامله إذا صرب ابتغاء مرضاة اهلل  وخاصة إذا 
كان ممن هيأهم اهلل تعاىل للقيام بواجب الدعوة إىل اهلل ، حتى ال تتحول جهوده 

من الدعوة إىل التدبري من أجل الثأر واالنتقام. 

وقد قال تعاىل لنبيه ^: زب ۅ ۅ ۉ  رب )1) .

هذا، ومن كان راسخ اإليامن، واسع األفق أحس بربد الرضا فيام جيرى عليه 
من أقدار، وذلك بشغل قلبه وعقله بام هو أسمى كثريًا من الرغبة يف االنتقام، إذا علم 

أن انتقامه هذا يفتح عىل املسلمني باب الفتنة ورشورها .

البالء  أنواع  تسليط  الرامحني  أرحم  رمحة  متام  »من  القيم:  ابن  اإلمام  يقول 
أغراضه  له وامتحانه ومنعه من كثري من  فابتالؤه  أعلم بمصلحته،  فإنه  العبد،  عىل 
وشهواته: من رمحته، ولكن العبد جلهله وظلمه يتهم ربه بابتالئه، وال يعلم إحسانه 

إليه بابتالئه وامتحانه. 

سبحانه:  اهلل  يقول  ارمحه،  اللهم  له:  دعي  إذا  املبتىل  »إنَّ  األثر:  يف  جاء  وقد 
كيف أرمحه من يشء أرمحه« ويف أثر آخر: »إن اهلل إذا أحب عبده محاه الدنيا وطيباهتا 

وشهواهتا، كام حيمي أحدكم مريضه«. 

وال  إليها،  يسكنوا  لئال  وكدرها  الدنيا  عليهم  نغص  أن  سبحانه:  رمحته  فمن 
بسياط  ذلك  إىل  فساقهم  وجواره،  داره  يف  املقيم  النعيم  يف  ويرغبوا  إليها،  يطمئنوا 

االبتالء واالمتحان فمنعهم ليعطيهم، وابتالهم ليعافيهم« )2). 

وقد أخرج ابن ماجه يف سننه بسنده عن سعد بن أيب وقاص قال: قلت يا رسول 
اهلل! أي الناس أشد بالء؟ قال: »األنبياء ثم األمثل فاألمثل، يبتيل العبد عىل حسب دينه، 

فإن كان يف دينه ُصلبًا، اشتد بالؤه، وإن كان يف دينه رقة ابتيل حسب دينه .

)1) سورة املدثر، اآلية )7(. 
)2) ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، مرجع سابق، ص 544 بترصف. 
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فام يربح البالء بالعبد حتى يرتكه يميش عىل األرض وما عليه خطيئة« )1). 

رسول  يا  قلت  قال:  اخلدري،  سعيد  أيب  عن  بسنده  سننه  يف  أيضًا  وأخرج 
قال: »ثم  ثم من؟  يا رسول اهلل!  قال: »األنبياء«، قلت:  الناس أشد بالًء؟  اهلل! أي 
الصاحلون إن كان أحدهم ليبتىل بالفقر حتى ما جيد أحدهم إال العباءة حيوهيا، وإن 

كان أحدهم ليفرح بالبالء كام يفرح أحدكم بالرخاء« )2). 

ويقول تعاىلزب ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب  رب)3). 

هذا، ويف مناجاة موسى املأثورة عن وهب، التي رواها اإلمام أمحد، يف كتاب 
الزهد: »يقول اهلل تعاىل: إينَّ ألزود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كام يزود الراعي 
الراعي  جينب  كام  وعيشها،  سكونا  أجنبهم  وإين  اهللكة،  مراتع  عن  إبله  الشفيق 
، ولكن ليستكملوا نصيبهم من  الشفيق إبله عن مبارك الغرة، وما ذلك هلوانم عيلَّ

كرامتي ساملًا موفرًا، مل َتْكلمه الدنيا ومل يطفئه اهلوى« )4). 

آخرته  مصلحة  آثر  التوجيهات:  من  وغريه  ذلك  تأمل  إذا  املسلم  وإن  هذا، 
عىل مصلحة دنياه، وآثر مصلحة أمته عىل مصلحة إنفاذ شهوة انتقامه دون مباالة بام 

.  سيجره إنفاذ شهوته هذه من مصائب وويالت وفتنة، والعياذ باهلل

مرة أخرى أقول ناصحًا:

فال يندفع املسلم، حتت ضغط الظلم واحلرمان املتعمد من حقوقه إىل التدمري 
والتخريب وإشعال نريان الفتنة، وإنام يقف بعني اليقظة وببصرية املؤمن، لينقي فكره 
أوالً بأول من اهلواجس التي قد تعرض ملن هو يف مثل حاله من الظلم واالضطهاد، 

)1) سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ج2، ص 1334، كتاب: الفتن، باب: الصرب عىل البالء .
)2) املرجع السابق، ج 2، ص 1334، 135، كتاب: الفتن، باب: الصرب عىل البالء. 

)3) سورة األنبياء، من اآلية )35(. 
األوىل، 1398هـ،  الطبعة  تيمية، تصوير،  ابن  فتاوى  تيمية، جمموع  بن  احلليم  بن عبد  )4) أ محد 

مطابع مؤسسة الرسالة، بريوت، ج 10، ص 130. 
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أنَّه اخلارس وحده يف كل األحوال، فيقدم عىل التخريب والتدمري، وتستويل  إذ يرى 
عليه نزعة انتحارية ختريبية، لكنَّ املسلم الذي يعتصم باهلل هيديه اهلل تعاىل إىل رصاط 

مستقيم، واملسلم يعلم أن الدنيا ليست ناية املطاف، ولسان حاله يقول:

التقـــينا  إذا  ظـــــلوم  يـــــا  ستعــــــــلم 

املـــــلوم مــــن  اإللــه  لــــدى  غــــدًا 
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وختامًا:

الظلم  اقرتن  إذا  الفتنة، وخصوصًا  أساب  أخطر  الظلم واالضطهاد من  فإن 
واالضطهاد بمحاولة استئصال اخلصوم أدبيًا أو جسديًا أيضًا .

أحد  هم  كانوا  فريق  أي  من  للمخالف  »االستئصال«  اجتاه  أصحاب  إنَّ 
أسباب الفتنة، فهم لضيق أفقهم، وهلوى نفوسهم، أو لضعفهم عن املنازلة الفكرية 
والسياسية واالجتامعية للمخالفني يتبنون نظرية »االستئصال« واحلرب املفتوحة ال 

يتقيدون فيها بمروءة وال دين ضد من خيالفهم يف الرأي، خالفًا سلميًا .

األمراء وعليه  أنَّه دخل عىل بعض  للسبكي  املناوي: »وقد وقع  العالمة  قال 
خلعة من حرير فأخذ يالطفه ويداعبه إىل أن قال له يف أثناء املباسطة: يا أمري لبس 
الصوف الغايل العايل أحسن منظرًا عندي من هذا وأكثر رونقًا وطالوة ومع ذلك حيل 
وذا حيرم فاستحسن األمري كالمه وخلع اخللعة بطيب نفس فلام خرج وجد أعداؤه 
من طائفته فرصة فانتهزها وقالوا: يا أمري ما قصد إال الطعن عليك والتعريض بأنك 

تفعل املحرم فأدى ذلك إىل عزله من منصبه وأوذي )1)كثريًا« )2). 

هذا، ويف مثل هذه احلالة حتسن النصيحة التي أنشدها بعضهم إذ يقول: 

امللوك  دنيا  عن  بالدين  فاستغن 

الدين  عن  بدنياهم  امللوك  استغنى  كمـا 

وقول إبراهيم اخلواص:

)1)  إن الفقيه الورع يتبسط مع اخللق، ويتلطف يف عرشهتم هكذا كام فعل اإلمام السبكي، لكن 
دون تفريط يف أحكام الدين، فإن"الفقيه بتساهله، وهتوره: تنقلب األحكام، وتضل األنام، 
اجلامع  رشح  القدير  فيض  املناوي،  الرءوف  عبد  العالمة/  اإلسالم«،  عىل  الوهن  ويعود 

الصغري، دار املعرفة، بريوت، لبنا، بدون تاريخ، ج 1، ص 52 بترصف. 
)2) فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، مرجع سابق، ج6، ص 261. 
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كله  خوف  األذى  بعض  عىل  صربت 

فعــــــزت  لنفيس  نفيس  عن  ودافعت 

تدربـــــــت  حتى  املكروه  وجّرعتها 

الشمأزت  إذًا  أجرعهــــــــــــــا  مل  ولو 

عــــــــــزة  للنفس  ساق  ذٍل  رب  أال 

عـــــــــــــــزت بالتذلل  نفس  ويارب 

الغنــى  ألتمـــس  كفي  مددت  ما  إذا 

فشلت اسألوين  قال  من  غري  إىل 

عزة  الصرب  يف  إن  جهدي  سأصرب 

 (1( قـــــــلــــت  هي  وإن  بدنياي  وأرىض 

هذا، والعقالء يدركون خطورة االجتاه نحو استئصال اخلصوم، وعدم إجياد 
صيغة للتعايش السلمي بتقريب وجهات النظر يف القضايا حمل النزاع طاملا كانت حماًل 
لالجتهاد إذ إنَّ من يرى أهله وقومه يتعرضون لذلك ال يتوانى يف أغلب األحوال 
عن السعي لقطع يد الفاعل، راكبًا يف ذلك الصعب والذلول، بل قد يتعدى يف ذلك 

حدود الرشع احلنيف، والعقل السليم. 

أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف قال: حدثنا أبو أسامة عن ليث عن أيب نرضة 
قال: كنَّا نتحدث أنَّ بني فالن يصيبهم قتل شديد، فإذا كان ذلك هرب منهم أربعة 

رهط إىل الروم، فجلبوا الروم عىل املسلمني« )2). 

)1) املرجع السابق، ج2، ص 100. 
)2) ابن أيب شيبة، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، مرجع سابق، ج11، ص 97، كتاب األمراء. 



60

أسباب الفتنة بني املسلمني

ولو ترك أصحاب االجتاه نحو«االستئصال« شؤم طباعهم، وأخذوا بأمر الرشع 
ألصابوا احلق يف معاجلتهم لألمور، أو قاربوا احلق، لتعرضهم لريض الرب سبحانه 
وتعاىل، ولكنَّهم ملرض قلوهبم جتدهم يسارعون يف اإلثم والعدوان وحيرضون عىل 
األذى بل وسفك الدماء، مما يعود عىل األمة بأوخم العواقب، ويمهد للفتنة ابتداء، 

أو يعيدها جذعة بعدما انطفأت نارها. 

وهذه صورة من اخلبث الزالت تتكرر مع شديد األسف وجتلب عىل األمة 
الشؤم والفتنة زب ڃ ڃ ڃ ڃ چ رب 

فهذا... )سليامن بن هشام( األموي، وقد أدرك )أبا العباس( فأمنَّه فأقعده إىل 
جنبه، فقال ُسديف شاعرأيب العباس ومواله: 

رجــــــــــــــــــــال  من  ترى  ما  يغرنك  ال 

يا دوِّ داء  الضلوع  حتت  إن 

حتى  السوط  وارفع  السيف  فضع 

ُأمويـــــا ظهرها  فوق  ترى  ال 

فقتله أبو العباس )1). 

فهذا الشاعر اخلبيث قد قتل بلسانه، ودعا إىل استئصال فريق من املسلمني هلم 
ما هلم وعليهم ما عليهم، وقد ذهبت دولتهم ورحيهم. 

حتت  »إنَّ  بقوله:  واالستئصال  القتل  عىل  حتريضه  برر  قد  اخلبيث  كان  وإذا 
الضلوع داء دوّيا« فإنَّه قد تعامى عن العالج الصحيح، واهلدي النبوي الكريم، وقد 
عفا النبي ^ عن الذين نصبوا حلربه السنوات الطوال وكانوا مرشكني، فعفا عنهم 
يوم الفتح وقال: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«، فكيف بقوم مسلمني يف أيدي قوم مسلمني. 

)1) ابن قتيبة، املعارف، مرجع سابق، ص 365. 
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وإذا كان من -سليامن بن هشام- هذا، أو غريه خطورة كبرية، فإنَّ االحتياط 
ز ملسلم أن يستأصل شأفة قوم مسلمني، من أجل احلفاظ عىل ملكه وسلطانه،  ال جيورِّ
وال جيوز إلنسان أن يشري عىل آخر بذلك اإلثم والعدوان. وصدق رسول اهلل ^ إذ 
يقول يف احلديث الذي أخرجه البخاري بسنده يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري، 
عن النبي̂  قال: »ما بعث اهلل من نبي وال استخلف من خليفة إالَّ كانت له بطانتان: 
بطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه، وبطانة تأمره بالرش وحتضه عليه، فاملعصوم من 

عصم اهلل تعاىل« )1). 

يقول اإلمام ابن حجر: »البطانة: الدخالء، مجع دخيل وهو الذي يدخل عىل 
ه، ويصدقه فيام خيربه به، مما خيفى عليه من  الرئيس يف مكان خلوته، ويفيض إليه برسرِّ

أمر رعيته. 

وإنَّ املصيبة إنام تدخل عىل احلاكم املأمون من قبوله قول من ال يوثق به، إذا 
كان هو حسن الظن به، فيجب عليه أن يتثبت يف مثل ذلك« )2). 

اهلل  لسخط  يعرضهم  عليه  وحتض  بالرش  تأمر  التي  السوء  بطانة  سلوك  وإنَّ 
تعاىل واخلزي يف الدنيا واآلخرة. 

ليتكلم  العبد  »إن  قال:  هريرة:  أيب  عن  صحيحه  يف  بسنده  البخاري  أخرج 
بالكلمة من رضوان اهلل ال يلقي هلا باالً يرفع هبا درجات. 

وإنَّ العبد ليتلكم بالكلمة من سخط اهلل ال يلقي هلا باالً هيوي هبا يف جهنم«)3). 

)1)  صحيح البخاري برشح فتح الباري، طبعة الهور، باكستان، مرجع سابق، ج 13، ص 189، 
كتاب: األحكام، باب: بطانة اإلمام وأهل مشورته .

للرتاث  الريان  دار  العسقالين،  حجر  ابن  لإلمام/  البخاري،  صحيح  برشح  الباري  )2)  فتح 
بالقاهرة، ط/1، 1407هـ/ 1987م، ج12، ص 202 بترصف. 

)3) صحيح البخاري بحاشية السندي، دار إحياء الكتب العربية بمرص، بدون تاريخ، ج 4، ص 126. 



62

أسباب الفتنة بني املسلمني

وأخرج ابن ماجه بسنده يف سننه عن أيب أمامة: أنَّ رسول اهلل̂  قال: »من رش 
الناس منزلة عند اهلل يوم القيامة: عبد أذهب آخرته بدنيا غريه« )1). 

السعادة  الدجوي، يف »كتاب سبيل  الشيخ يوسف أمحد نرص  هذا، وقد ذكر 
املنافقني  لتقدم  تعلياًل  ذكر  اإلسالمية«  الرشيعة  وأرسار  الدينية  األخالق  فلسفة  يف 
وحظوهتم عند البعض، وهو ما ينطبق عىل بطانة السوء املشار إليها آنفًا، يقول الشيخ: 

»أبنَّا أنَّ النفس إذا مل تتحىل بأخالق اإلسالم تأبى إالَّ أن تنفذ هواها، وال متيل 
إال ملن يساعدها عىل ذلك، وتنفر كل النفور ممن يضع هلا العقبات يف طرق ما هتواه، 
وإن كان أنصح الناصحني هلا وأعظم املشفقني عليها، وأنا جمبولة عىل املدح والثناء 
الثناء طبيعة اإلنسان( ]هكذا يقولون[، ألنا تستشعر بذلك رفعتها وكامهلا،  )حب 
الوهم  يغالطها  ما  كثريًا  ألنا  فيها،  ليس  بام  متدح  كانت  وإن  إليه،  وحتن  له  فرتتاح 

ويضلها اخليال )وقّل من يعرف عيب نفسه(، أو ال يعتقد فيها الكامل. 

بحبات  ويأخذ  النفوس،  عىل  يستويل  ما  رسعان  املتملق  املنافق  ترى  وهلذا 
ا تسعى وراءها عىل قدر  القلوب، ألنَّه قد سبق لك أنَّ يف النفوس ألوهية كامنة، وأنَّ

ما يمكنها، وقد وجدت يف هذا املنافق أمنيتها املقصودة، وضالتها املنشودة. 

ومل  األعمى،  باالمتثال  فقابلها  األلوهية  بواجبات  عارفًا  عابدًا  منه  وجدت 
استسلم  الذي  العبد  شأن  قضت،  ما  حكمة  وال  أمرت  ما  رس  عن  وراءها  يبحث 

بكليته ملواله. 

لذلك  ترتاح  وهي  شهواهتا،  إىل  ومسارعًا  ألغراضها،  موافقًا  منه  وجدت 
أحوال  من  عرفنا  ولكن  عقلها،  إىل  رجعت  إذا  متقته  كانت  وإن  وجدانيًا  ارتياحًا 
أذكي  يف  حتى  الربهانية،  دون  الوجدانية،  األمور  هو  عليها  الغالب  أنَّ  النفوس 

األذكياء، وأكرب الكرباء. 

)1)  سنن ابن ماجه، للحافظ أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، ط/ استانبول، ضمن جمموعة 
الكتب السنة، ج2، ص 1311، كتاب: الفتن، باب: إذا التقى املسلمني بسيفيهام. 
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أعظم  أنه  ويعتقد  اخلمر،  رشب  من  يئن  الذي  السكري  إىل  شئت  إن  وانظر 
فتلك  الكأس،  إىل  إليهم حنينه  ندمائه، وحين  إىل  يرتاح  مفسدة، وأكرب مرضة كيف 
غريزة يف النفوس كلها متيل إىل من يوافقها عىل ما تشتهي مهام كان« )1)، واملعصوم 

من عصمه اهلل تعاىل. 

الناس،  عند  إليهم  يسيئون  أنم  األمراء  عىل  السوء  بطانة  وخطورة  هذا، 
الرعية، فال  النفرة يف نفوس  الناس يتسارع يف أمرائهم مما يوقع  وجيعلون سوء ظن 
يلينون لطاعة األمراء، وجيعل منهم تربة خصيبة للشائعات، ويسهل عليهم مساندة 

اخلارجني عىل األمراء، أو الوقوف منهم موقفًا سلبيًا. 

األمراء  رأي  عىل  سيطرت  إذا  السوء  بطانة  بسبب  األمراء  صورة  وتشويه 
التشويه واقع ال حمالة يف  الظاهر يف سلطانم، هذا  الوجود  وتوجهاهتم، أو كان هلا 

نفوس األكثر، عىل القول الشائع »الطيور عىل أشكاهلا تقع«. 

قال: كتب  بن كيسان  بسنده عن وهب  املصنف  أيب شيبة يف  ابن  أخرج  وقد 
رجل من أهل العراق إىل ابن الزبري حني بويع: سالم عليك فإين أمحد إليك اهلل الذي 
ال إله إال هو، أما بعد: فإن ألهل طاعة اهلل وألهل اخلري عالمة يعرفون هبا، ويعرف 

فيهم األمر باملعروف والنهي عن املنكر والعمل بطاعة اهلل .

واعلم أنَّام مثل اإلمام مثل السوق يأتيه ما زكا فيه، فإن كان برًا جاءه أهل الرب 
بربهم، وإن كان فاجرًا جاءه أهل الفجور بفجورهم« )2). 

هذا، وإذا سلمنا بأن كل فريق من املختلفني قد ال خيلو من أناس مثل هؤالء، 
هؤالء  احتواء  الواجب  من  فيصبح  لذلك  يؤهلهم  واستعدادهم  مزاجهم  كان  ربام 

بالطرق السلمية، واالحتياط حتى ال ينساق املرء وراءهم .

)1)  الشيخ/ يوسف أمحد نرص الدجوي، كتاب: سبيل السعادة يف فلسفة األخالق الدينية وأرسار 
الرشيعة اإلسالمية، مطبعة النهضة األدبية بمرص، 1332هـ/ 1914م، ص 61، 62. 

)2)  اإلمام/ عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، مرجع سابق، 
ج 8، ص 96، كتاب األمراء. 
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فالتلطف باملخالف، واألخذ بالصحيح من وجهات النظر مهام كان صاحبها، 
وخاصة مع الشباب وأد للفتنة يف مهدها. 

فالواقع كام يقول الشيخ الباقوري: 

»أنَّ ذوي األسنان الكبرية، وأصحاب التجارب الطويلة ال ينفكون يؤثرون 
إىل  أدنى  م  فإنَّ الشباب،  واملجاهرة، بخالف  املصارحة  بعيدًا عن  التقية واملصانعة، 

املعالنة، وعدم املباالة بالطغاة املستبدين« )1). 

هذا، وحتذير املضطهد من إشعاهلا فتنة ال يعني أننا نوطئ ظهر املظلوم لظامله، 
بل له أن يرد الظلم عن نفسه بشتى الوسائل التي أجازهتا الرشيعة، دون أن يقوده 

احلقد والغضب يف دروب الظلم والفساد. 

يقول تعاىل: زب ۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ     ۆئۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ائ      

ىئ  ی ی ی  ی جئ  حئ رب )2). 

فليصرب املؤمن العاقل وويل للظامل من اجلاهل املضطهد حتى ال يدخل بنفسه 
وبغريه يف ظلمة ليل الفتنة البهيم .

وليعلم أنَّ االضطهاد قد يقع يف إطار ترتيب فتنة بناء عىل رد فعل املضطهدين 
تربر املزيد من الظلم واالستبداد، وهتيئ الفرصة ألعداء اإلسالم للتدخل وإحكام 

القبضة عىل رقاب املسلمني. 

من الرمضاء فر إىل احلريق« »فام تدري لعلك مستجري  

بمرص،  املعارف  دار  كتابك،  سلسلة  اإليامن،  إىل  العودة  الباقوري،  حسن  أمحد  )1)  الشيخ/ 
1977من ص 11، 12 بترصف. 

)2) سورة الشورى، اآليات )41 43(. 
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زب جئ حئ مئ ىئ يئ      جب حب خب مب ىب  رب )1) .

اضطهاد  إىل  حتول  إذا  خاصة  وبصفة  الظلم  أنَّ  إىل  نخلص  ذكر  ما  كل  ومن 
موجه ضد فئة من فئات املجتمع: هو من أعظم أسباب الفتنة وأخطرها، مما يوجب 
عىل الظامل أن يكف عن ظلمه ملخالفته للرشيعة التي أمرت بالعدل واإلحسان، وملا 

ينشأ عن ظلمه من فساد. 

كام جيب عىل دعاة اإلصالح املناداة برفع الظلم، ورد املظامل إىل أهلها. 

ضوء  ويف  طاقته،  قدر  عىل  كل  املظلوم،  نرصة  املسلمني  مجيع  عىل  جيب  كام 
قواعد الرشع احلنيف. 

 أنه قال:  هذا، وقد أخرج الرتمذي بسنده يف السنن عن أيب بكر الصديق 
يا أهيا الناس: إنكم تقرأون هذه اآليةزب ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ رب )2) وإين سمعت رسول اهلل ^ يقول: »إن الناس إذا رأوا الظامل 

هم اهلل بعقاب منه« )3).  فلم يأخذوا عىل يديه أوشك أن يعمَّ

التقصري يف  مع  الفساد  بيان حول ظهور  مزيد  اهلل  إن شاء  التايل  املبحث  ويف 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر باعتباره سببًا من أسباب الفتنة. 

)1) سورة الطالق، من اآلية )5(. 
)2) سورة املائدة، من اآلية )105(. 

)3)  سنن الرتمذي، مرجع سابق، ج3، ص 316، أبواب الفتن، باب: متا جاء يف نزول العذاب 
إذا مل يغري املنكر .
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املبحـث اخلامــس
ظهور الفساد مع التقصري يف األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر من أسباب الفتنة
لقد بعث اهلل تعاىل رسوله باهلدى ودين احلق، ليخرج الناس من الظلامت إىل 
النور، وقد قام ^ بالدعوة إىل اهلل ، وجاهد يف اهلل حق جهاده، حتى بلَّغ الرسالة، 
وأدَّى األمانة، وأخرج احلق سبحانه وتعاىل به للنَّاس خري أمة أخرجت للناس، تؤمن 
املعوج،  م  فتقورِّ وصالحها،  األمة  وخريية  الدين  هذا  أمانة  عىل  وحتافظ  تعاىل،  باهلل 

وتقيم املائل، وجعل سبحانه وتعاىل ذلك فرضًا من فروض الدين عىل هذه األمة. 

وملَّا كان املجتمع اإلسالمي بطبيعة احلال جمتمعًا برشيًا و »كل ابن آدم خطاء 
واإلنابة،  بالتوبة  املبادرة  إىل  وتعاىل  سبحانه  دعاهم  فقد  التوابون«  اخلطائني  وخري 
القبائح، والفرار  التورط يف  يعينهم عىل ذلك وازع اإليامن، الذي يمنع صاحبه من 

منها بالتوبة إذا زلت به القدم .

وقد فرض احلق سبحانه وتعاىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وذلك من 
رمحة اهلل تعاىل، حتى يستقيم أمر اإلنسان بوازع من داخله، وبوازع من خارج نفسه، 
باملعروف  اآلمر  يد  فكأن  الشياطني،  واحتوشته  إرادته  ضعفت  إذا  عزمه  من  يشد 
والناهي عن املنكر وقد امتدت لتخلصه من أرس أعدائه، الذين يزينون للناس الرش .

وإنَّ األمر باملعروف والنهي عن املنكر حيوالن بني املرء وهالكه بانتهاك حمارم 
اهلل، ويمنعان من ظهور الفساد بام يرتتب عىل ظهوره من خرسان يف الدنيا واآلخرة. 

أخرج البخاري ومسلم واللفظ ملسلم بسنده يف صحيحيهمـــا عن النعامن بن 
، وبينهام أمور  بشري« قال: سمعت رسول اهلل̂  يقول: »إنَّ احلالل بنيرِّ وإنَّ احلرام بنيرِّ
مشتبهات ال يعلمهنَّ كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن 
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وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه. أال 
وإنَّ لكل ملك محى، أال وإنَّ محى اهلل يف األرض حمارمه« )1). 

اهلل  قال رسول  قال:  أيب هريرة،  أيضًا عن  بسنده يف صحيحه  وأخرج مسلم 
^: »إنَّ اهلل يغار، وإنَّ املؤمن يغار، وغرية اهلل أن يأيت املؤمن ما حرم اهلل« )2). 

فاحلق سبحانه وتعاىل يغضب إذا انتهكت املحارم، وارتكبت الفواحش، وإنَّ 
املرء إذا تعدى حدود اهلل تعاىل، فقد ظلم نفسه، وعرضها لعذاب اهلل تعاىل يف اآلخرة، 

بل ويف الدنيا. 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  زب  تعاىل:  قال 
چڇ رب )3). 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  زب  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 
ے  ۓ            ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  

ۅ ۉ  ۉ ې ې ې رب )4) .

بام  فيعاملوه  به  يغرتوا  لئال  نفسه  حذرهم  أن  بخلقه  تعاىل  اهلل  رمحة  من  وإنَّ 
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  تعاىل:  به، كام قال  ال حتسن معاملته 
ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿرب )5) قال غري واحد من السلف: من 

رأفته بالعباد أن حذرهم من نفسه، لئال يغرتوا به« )6). 
)1)  صحيح البخاري، بحاشية السندي، مرجع سابق، ج1، ص 19، 20، كتاب: اإليامن، باب: 
فضل من استربأ لدينه وعرضه، ويف ج2، ص 3، كتاب: البيوع، باب: احلالل بنيرِّ واحلرام بنيرِّ 
وبينهام مشتبها، ويف صحيح مسلم برشح النووي، مرجع سابـق، ج 11، ص 26 28، كتاب: 

املساقاة، باب: أخذ احلالل وترك الشبهات. 
)2)  صحيح مسلم برشح النووي،دار القلم، بريوت، لبنان،ط/ األوىل، بدون تاريخ، ج 17، ص 

84، كتاب: التوبة، باب: غرية اهلل وحتريم الفواحش. 
)3) سورة النساء، من اآلية )123(. 

)4) سورة البقرة، اآليتان )278، 279(. 
)5) سورة آل عمران، من اآلية )30(. 

)6) اإلمام/ ابن قيم اجلوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، مرجع سابق، ص 544، 545. 
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وقال تعاىل: زب ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈٴۇ ۋ   ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉېرب)1).

وأخرج مالك يف املوطأ أنَّه بلغه أن أم سلمة زوج النبي ^ قالت: يا رسول 
اهلل! أنلك وفينا الصاحلون؟

فقال رسول اهلل ^: »نعم، إذا كثر اخلبث« )2). 

هذان وكم من بالد عانت ويالت الفتنة واحلروب األهلية نسأل اهلل أن يعافينا 
وإياهم منها بعد أن راجت فيها جتارة الفاحشة، وذاع صيتها عند القايص والداين، 

وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم. 

ٿ    ٺ  زب  تعاىل:  قوله  يف  كام  الفواحش،  ثمرات  من  والبغضاء  فالعداوة 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦڄ ڄ 

ڄ  ڄ ڃ رب )3) .

يف  اإليامين  الوازع  ضعف  عىل  ذلك  دلَّ  جهارًا  هبا  عمل  إذا  املعصية  وإنَّ 
لرتعرع  صاحلة  تربة  البيئات  هذه  جيعل  مما  والشهوات،  األهواء  النفوس،وسيطرة 

 . بذور الفتنة فيها، وعرضة لعقاب اهلل

أخرج مالك يف املوطأ عن إسامعيل بن أيب حكيم: أنَّه سمع عمر بن عبد العزيز 
إذا  ولكن  اخلاصة،  بذنب  العامة  ب  يعذرِّ ال  وتعاىل  تبارك  اهلل  »إنَّ  يقال:  كان  يقول: 

عمل املنكر جهارًا استحقوا العقوبة كلهم« )4). 

)1) سورة األنعام، اآلية )65(. 
بتونس،  سحنون  ودار  الدعوة  دار  السنة،  موسوعة  ضمن  أنس،  بن  مالك  لإلمام  )2)  املوطأ، 
الطبعة الثانية، 1413هـ/ 1992م، ج2، ص 991، كتاب: الكالم، باب: ما جاء يف عذاب 

العامة بعمل اخلاصة. 
)3) سورة املائدة، اآلية )91(. 

)4) املوطأ، لإلمام مالك بن أنس، املرجع السابق، ج2، ص 991ن كتاب: الكالم، باب: ما جاء 
يف عذاب العامة بعمل اخلاصة .
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املاجنون: من  يعلن هبا  املختلفة حتى  الفساد  الفواحش وصور  إنَّ استفحال 
الناس يف  إذا استمر  املنكر، فكيف  باملعروف والنهي عن  التقصري يف األمر  أمارات 

هذا التقصري املشؤوم؟! 

املنكر:  املالكي:«األمر باملعروف، والنهي عن  هذا، ويقول اإلمام ابن العريب 
أصل الدين، وعمدة من عمد املسلمني، وخالفة رب العاملني، واملقصود األكرب من 
فائدة بعث النبيني، وهو فرض عىل مجيع الناس، مثنى وفرادى، برشط القدرة عليه، 

واألمن عىل النفس واملال معه« )1). 

أخرج الرتمذي بسنده يف السنن، عن أيب سعيد قال: سمعت رسول اهلل ^ 
يقول: »من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، ومن مل يستطيع فبلسانه، ومن مل يستطيع 

فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن« )2). 

هذا،ومن قدر عىل إنكارها مع اخلوف عىل نفسه كان إنكاره مندوبًا إليه وحمثوثًا 
عليه، ألنَّ املخاطرة بالنفوس يف إعزاز الدين مأمور هبا، كام يعذر يف قتال املرشكني، 
وقتال البغاة املتأولني، وقتال مانعي احلقوق، بحيث ال يمكن ختليصها منهم إال بالقتال. 

وقد قال ^: »أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر« )3)، جعلها أفضل 
اجلهاد ألنَّ قائلها قد جاد بنفسه كل اجلود، بخالف من يالقي قرنه من القتال فإنَّه 
جيوز أن يقهره ويقتله، فال يكون بذله نفسه مع جتويز سالمتها كبذل الناهي عن املنكر 

مع يأسه من السالمة« )4). 

)1)  اإلمام ابن العريب املالكي، عارضة األحوذي برشح صحيح الرتمذي، مرجع سابق، ج9، ص 13. 
تغيري  ما جاء يف  باب:  الفتن،  أبواب  الرتمذي، مرجع سابق، ج3، ص 317، 318،  )2)  سنن 

املنكر باليد، أو باللسان، أو بالقلب. 
)3)  أخرجه الرتمذي بسنده يف السنن عن أب سعيد اخلدري، ولفظه: يف رواية الرتمذي أن النبي 
^ قال:  "إن من أعظم اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر " سنن الرتمذي، مرجع سابق، 

ج3، ص 318، أبواب الفتن، باب: أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. 
السلمي، قواعد األحكام يف مصالح  السالم  العزيز بن عبد  الدين عبد  )4)  اإلمام أيب حممد عز 

األنام، مرجع سابق، ج1، ص 94، 95. 
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هذا، و»ال يشرتط يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن يكون املأمور واملنهي 
عاصيني، بل يشرتط فيه أن يكون أحدمها مالبسًا ملفسدة واجبة الدفع، واآلخر تاركًا 

ملصلحة واجبة التحصيل، ولذلك أمثلة: 

أحدمها: أمر اجلاهل بمعروف ال يعرف إجيابه .

املثال الثاين: نيه عن منكر ال يعرف حتريمه« )1). 

الناظر  الناس، وإنَّ   عىل  اهلل  نعم  املنكر من  باملعروف والنهي عن  واألمر 
األمر  إذ  الدين،  فروض  من  فرضًا  جعله  إذ  تعاىل  اهلل  فضل  ليدرك  الشأن  هذا  يف 
باملعروف والنهي عن املنكر ضامنة لبقاء املجتمع سلياًم معاىف من اآلثام والفواحش 
أو غيور،  أو مترضر،  لنفس مظلوم،  الوقت نفسه تسكني وهتدئة  واملخالفات، ويف 
وإال امتألت النفوس غضبًا وغيظًا، ومع كثرة الغاضبني، املغتاظة قلوهبم يمكن أن 

تندلع فتنة هوجاء إذا انفجر الغضب والغيظ. 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنَّ انتهاك حمارم اهلل تعاىل يستوجب غضب 
بيانه، فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر حصانة من  الرب تعاىل ونقمته، كام سبق 
من  للمجتمع  وحصانة  الناس،  غضب  من  وحصانة  وتعاىل  سبحانه  الرب  غضب 
االنيار والغرق يف الفتن ومن هنا وجب أال يرتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

إذا حتققت رشوط األمر والنهي، عىل النحو الذي فصله العلامء )2). 
)1) املرجع السابق، ج1، ص 102. 
)2) يقول اإلمام ابن رشد -اجلد-: 

 “األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب عىل كل مسلم بثالثة رشوط:

 أحدها: أن يكون عاملًا باملعروف واملنكر، ألنه إن مل يكن عارفًا هبام مل يصح أمر وال ني، إذ ال يأمن 
أن ينهي عن معروف أو يأمر بمنكر. 

ينهي عن رشب اخلمر  أن  أكثر منه، مثل  املنكر إىل منكر  إنكاره  أن يؤدي  يأمن من  أن   والثاين: 
فيؤول نيه عن ذلك إىل قتل نفس )كقاطع الطريق إذا ُوجد خممورًا وإن أفاق قتل( وما أشبه ذلك، 
ألنه إذا مل يأمن من ذلك مل جيز له أمر وال ني )اللهم إذا كانت املخاطرة بنفسه هو يف سبيل اهلل( =
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داود  أليب  واللفظ  بسنده،  سننه  يف  أيضًا  والرتمذي  سننه  يف  داود  أبو  أخرج 
عن عبد اهلل بن مسعود، قال: قال رسول اهلل ^: »إنَّ أول ما دخل النقص عىل بني 
إرسائيل، كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق اهلل ودع ما تصنع فإنه ال حيل 
فعلوا  فلام  وقعيده،  ورشيبه  أكيله  يكون  أن  ذلك  يمنعه  فال  الغد  من  يلقاه  ثم  لك، 

ذلك رضب اهلل قلوب بعضهم ببعض«، ثم قال: زب ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  

 =والثالث: أن يعلم أو يغلب عىل ظنه أن إنكاره املنكر مزيل له، وأن أمره باملعروف مؤثر ونافع، 
ألنه إذ مل يعلم ذلك، وال غلب عىل ظنه مل جيب عليه أمر وال ني. 

فإذا عدم  الوجوب.  الثالث مشرتط يف  اجلواز، والرشط  والثاين مشرتطان يف  األول  فالرشطان   
الرشط األول والثاين مل جيز أن يأمر وال ينهي، وإذا عدم الرشط الثالث، ووجد الرشطان األول 
والثاين: جاز له أن يأمر وينهي، ومل جيب ذلك عليه، إال أنه مستحب له وإن غلب عىل ظنه أنه ال 

زب ہ ہ     ھ ھ  ھ ھ    ے       يقول:    اهلل  فإن  به،  إذا رفق  لعله سيطيعه، السيام  إذ  يطيعه، 
ے ۓ رب)سورة طه، اآلية: 44(. 

 وإذا رأى الرجل أحد أبويه عىل منكر من املناكر فليعظهام برفق، وليقل هلام يف ذلك قوالً كرياًم، كام 
أمره اهلل تعاىل، حيث يقول:زب ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ںں ڻ     ڻ ڻ 
ڭ   ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ 
اآليتان:  اإلرساء،  )سورة  رب  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ          ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

 .)24 ،23

 فإذا كثرت املناكري يف الطرقات من محل اخلمر فيها، وميش الرجال مع النساء الشواب-األجانب 
باملعنى الفقهي- حيادثونم وما أشبه ذلك من املناكري الظاهرة وجب عىل اإلمام تغيريها جهده بأن 
:  "إن اهلل ال يعذب العامة بعمل اخلاصة  يويل من جيعل إليه تفقد ذلك والقيام به، قال رسول اهلل̂ 

ولكن إذا عمل املنكر جهارًا استحقوا العقوبة كلهم ". 

 ومن مر به يشء من ذلك أو اعرتضه يف طريقه وجب عليه أن ينكره عىل الرشائط الثالثة املذكورة، 
فإن مل يقدر عىل ذلك بيده وال بلسانه أنكر بقلبه( أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد )اجلد(، املقدمات 
املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الرشعيات والتحصيالت املحكامت ألمهات 
مسائلها املشكالت، حتقيق: د/ حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط/ األوىل، 

1408هـ/ 1988م، ج3، ص 425 427 بترصف. 
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گ  گ   گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ 
ثم   (1( رب  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ       ڻ  ڻ 
الظامل،  يدي  عىل  ولتأخذنَّ  املنكر،  عن  ولتنهونَّ  باملعروف،  لتأمرنَّ  واهلل  »كال  قال: 
ولتأطرنَّه عىل احلق أطرًا )2) ولتقرصنَّه عىل احلق قرصًا أو ليرضبنَّ اهلل قلوب بعضكم 

عىل بعض ثم ليلعنكم كام لعنهم« )3). 

هذا، ويف الرواية عند الرتمذي، عن عبد اهلل بن مسعود  قال: قال رسول 
اهلل ^: »ملَّا وقعت بنو إرسائيل يف املعايص فنهتهم علامؤهم فلم ينتهو فجالسوهم 
يف جماهلسم، وواكلوهم وشاربوهم فرضب اهلل قلوب بعضهم عىل بعض، ولعنهم 
فجلس  قال:  يعتدون،  وكانوا  عصوا  بام  ذلك  مريم  بن  وعيسى  داود  لسان  عىل 

رسول اهلل ^ وكان متكئًا، فقال: ال والذي نفيس بيده حتى تأطروهم أطرًا« )4). 

فالقوم كانوا يتناهون عن املنكر بنوع من السلبية وعدم املباالة، فصار نيهم 
م زبچ  شكاًل بال روح، ومن ثمَّ كان يف حكم العدم، فوصفهم احلق سبحانه بأنَّ
چ ڇ ڇ ڇ ڇ رب )5). فال يعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
أداًء للفرض الذي فرضه اهلل تعاىل عىل العلامء وغريهم، وال يؤيت ثمرته يف حفظ الدين 
ونظام املجتمع حتى تكون فيه اجلدية الالئقة باملأمور به واملنهي عنه، إذ الغرض من 

األمر والنهي هو التغيري وليس جمرد األمر والنهي. 

)1) اآليات: 78-81 من سورة املائدة.
)2) )أصل األطر: العطف والثني، أي: لرتدنه إىل احلق ولتعطفنه عليه( .

)3)  سنن أيب داود، مرجع سابق، ج4، ص 112، حديث رقم: 4336، 4337، كتاب: املالحم، 
املائدة،  سورة  التفسري،  أبواب  ج4،  سابق،  مرجع  الرتمذي،  وسنن  والنهي.  األمر  باب: 

وأخرجه كذلك يف نفس الباب بسنده عن أيب عبيدة. 
)4) سنن الرتمذي، املرجع السابق، ج 4، ص 318، أبواب التفسري، سورة املائدة. 

)5) سورة املائدة، اآلية )79(. 
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أخرج أبو داود بسنده يف السنن عن أيب بكر  قال: سمعت رسول اهلل ^ 
أن  يوشك  إالَّ  يغريوا  أن  عىل  يقدرون  ثم  املعايص  فيهم  يعمل  قوم  من  »ما  يقول: 

يعمهم اهلل منه بعقاب«)1). 

قال: سمعت رسول اهلل ^  أيب سعيد  السنن عن  بسنده يف  الرتمذي  أخرج 
بيده، ومن مل يستطع فبلسانه، ومن مل يستطع  يقول: »من رأى منكم منكرًا فليغريه 

فبقلبه وذلك أضعف اإليامن« )2) .

هذا، وإنَّ ترك العمل بام أنزل اهلل تعاىل، واالستعاضة عنه بنظم البرش وقوانينهم، 
هذا  بسبب  تتفجر  اخلطورة،  بالغ  منكر  باهلل  والعياذ  كذلك  عقائدهم  ببعض  وربام 

الرتك الفتن واالضطرابات يف أنحاء شتى من األقطار اإلسالمية، يف عرصنا هذا. 

ذلك أنَّ املسلمني الذين يعتقدون أنَّ اهلل تعاىل قد تعبدهم بطاعة أوامره فيام يتعلق 
بالترشيع واحلكم، كام تعبدهم بالصالة والزكاة، والصيام، واحلج، ال هتدأ خواطرهم 

إال بطاعة اهلل  يف كل ما أمر، ورؤية اإلسالم ونظمه وقد سار جمتمعهم يف ظالهلا. 

وبني تصميم املطالبني بتحكيم الرشيعة اإلسالمية، وبني البطء يف تنفيذ مجيع 
أحكمها، وأحيانًا مع هذا البطء خترج بعض أقالم غري مسئولة تردد مقوالت أعداء 
فريشحوا  وغريهم،  ومبرشين  مسترشقني  من  اإلسالمية  الرشيعة  ضد  اإلسالم 
أنفسهم باجرتائهم عىل اإلسالم احلنيف ألوصاف الكفر والفسق التي يرمون هبا من 

بعض الغيورين عىل اإلسالم، وقد يقع ما هو أكثر من ذلك. 

وقد حيتدم املوقف، حتى يصل إىل حد احلرب والقتال، بصورة يبتهج هلا أعداء 
اإلسالم، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .

)1)  سنن أيب داود، مرجع سابق، ج4، ص 122، حديث رقم: 4338، كتاب: املالحم، باب: 
األمر والنهي. 

تغيري  ما جاء يف  باب:  الفتن،  أبواب  الرتمذي، مرجع سابق، ج3، ص 317، 318،  )2)  سنن 
املنكر باليد أو باللسان أو بالقلب .
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ژ  ژ  ڈ  زب  يقول:  تعاىل  اهلل  فإنَّ  أخرى:  جهٍة  ومن  جهة،  من  هذا 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ    کک  ک  ک  ڑ  ڑ          
ھ    ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۈۈرب)1).

فنجد أنَّ تعطيل بعض األحكام الرشعية، ممَّا جيعل القاتل يف أحيان كثرية يف 
أقطار إسالمية خمتلفة، يميض بعض سنوات يف السجن، ثم خيرج إىل املجتمع يرسح 

ويمرح أمام أبناء املقتول عمدًا وأمام عشريته. 

فنجد أنَّ ذلك مما يشجع عىل جرائم الثأر التي حترق األخرض واليابس، عندما 
تشتعل بني العشائر والقبائل، ولو نفذ حكم اهلل تعاىل، وُجعل السلطان عىل القاتل 

ألولياء املقتول بعد ثبوت التهمة ملا وقع اإلرساف يف القتل غالبًا. 

زب ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ  ہہ  قال تعاىل: 
ہ  ھ    ھ ھ رب )2).

هذا، واحلال ال يصلح أن يكون مربرًا جلرائم الثأر والفتنة التي حتدث من جرائه، 
ولكنَّ القصد بيان كيف جير اخلطأ الكبري، وهو تعطيل أحكام الرشيعة اإلسالمية )3) ، 

إىل صنوف اخلطايا، والباليا واملحن، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .

أخرج ابن ماجه بسنده يف السنن عن عبد اهلل بن عمر، قال: أقبل علينا رسول 
: مل  اهلل ^ فقال: »يا معرش املهاجرين! مخس إذا ابتليتم هبنَّ وأعوذ باهلل أن تدركوهنَّ
تظهر الفاحشة يف قوم قط، حتى يعلنوا هبا، إال فشا فيهم الطاعون، واألوجاع التي مل 

تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا .

)1) سورة البقرة، اآليتان )178، 179(. 
)2) سورة اإلرساء، من اآلية )33(. 

)3)  ليس تطبيق الرشيعة اإلسالمية قارصًا عىل احلدود فقط، بل املقصود أن يتحرك املجتمع حتت 
ظالل الرشيعة اإلسالمية، وتنضبط حركته بأحكامها وآداهبا أيضًا. 
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ومل ينقصوا املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني، وشدة املؤنة، وجور السلطان 
عليهم. 

ومل يمنعوا زكاة أمواهلم، إال منعوا القطر من السامء، ولوال البهائم مل يمطروا .

غريهم،  من  عدوًا  عليهم  اهلل  سلط  إال  رسوله،  وعهد  اهلل  عهد  ينقضوا  ومل 
فأخذوا بعض ما يف أيدهيم. 

وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهلل، ويتخريوا مما أنزل اهلل، إال جعل بأسهم بينهم 
شديد« )1) .

ويقول اإلمام ابن العريب: )إنَّ معظم مقاصد الرشيعة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر. وحفظ القانون الذي تقوم به رياسة الدين لسياسة العاملني فرض دائم إىل 

يوم القيامة( )2). 

أو  املنكر،  باملعروف والنهي عن  الفساد مع ترك األمر  أنَّ ظهور  واخلالصة: 
القلوب  تنافر  أسباب  أحد  يعد  منعه،  أو  املباالة،  وعدم  السلبية  من  بنوع  به  القيام 

.  وزوال ألفتها، والسقوط يف مهاوي الفتنة وأتونا، والعياذ باهلل

النَّبي ^ قال:  اليامن، عن  السنن، عن حذيفة بني  الرتمذي بسنده يف  أخرج 
يبعث  أن  اهلل  ليوشكنَّ  أو  املنكر  ولتنهونَّ عن  باملعروف  لتأمرنَّ  بيده  نفيس  »والذي 

عليكم عقابًا منه، فتدعونه ال يستجاب لكم« )3). 

الناس من األمر باملعروف والنهي عن املنكر،  هذا، وإن كان هناك من يمنع 
م يكونون يف الواقع هم أصل الداء، ومهيؤوا األجواء للفتنة والثورة، وهبم يتنزل  فإنَّ

)1) سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ج2، ص 332، 333، كتاب: الفن، باب: العقوبات. 
)2) اإلمام ابن العريب املايل، عارضة األحوذي لرشح صحيح الرتمذي، مرجع سابق، ج10، ص 

. 318
باب: ما جاء يف األمر  الفتن،  أبواب  الرتمذي، مرجع سابق، ج3، ص 316، 317،  )3)  سنن 

باملعروف والنهي عن املنكر. 
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عن  والنهي  باملعروف  األمر  ترك  عىل  املرتتب  وعيده  ويتحقق  وغضبه،  اهلل  سخط 
املعروف  فيقروا  الرشد،  إىل  يفيئوا  مل  إن  األكرب،  اخلزي  سيصيبهم  كان  وإن  املنكر، 

ويأمروا به، وينهوا عن املنكر ويزيلوه. 

ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  زب  تعاىل:  قال 
ڱڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ    ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  

ڱ ں ں رب )1). 

املبحث السادس
من أسباب الفتنة: وساوس الشيطان ودسائس األعداء 

أخرج مسلم بسنده يف صحيحه، عن جابر، قال: سمعت النبي ^ يقول: »إنَّ 
الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب، ولكن يف التحريش بينهم«)2). 

يف  سعي  ولكنَّه  العرب،  جزيرة  أهل  يعبده  أن  أيس  »معناه:  النووي:  قال 
التحريش بينهم باخلصومات والشحناء واحلروب والفتن ونحوها« )3). 

وأخرج مسلم بسنده يف صحيحه عن جابر، قال: سمعت النبي ^ يقول: »إنَّ 
عرش إبليس عىل البحر فيبعث رساياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة«)4). 

فالشيطان عندما مترد عىل أمر اهلل تعاىل، وكابر ومل يرجع عن مترده، ومل يتب 
طرده اهلل تعاىل من رمحته، فهو حريص من ثمَّ عىل إضالل طوائف من الناس ليكونوا 
حزبه وجنده، ويكونوا من أصحاب النارزب ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ  ڄرب )5). 

)1) سورة البقرة، اآليتان )205، 206(. 
املنافقني  فات  كتاب:ص   ،162 ص   ،17 ج  سابق،  مرجع  النووي،  برشح  مسلم  )2)  صحيح 

وأحكامهم، باب: حتريش الشيطان وبعثه رساياه لفتنة الناس وأنه من كل إنسان قرينًا. 
)3) رشح النووي عىل صحيح مسلم، مرجع سابق، ج 17، ص 162 .

املنافقني  صفات  كتاب:   ،162 ص  ج17،  سابق،  مرجع  النووي،  برشح  مسلم  )4)  صحيح 
وأحكامهم، باب: حتريش الشيطان وبعثه رساياه لفتنة الناس وأنه مع كل إنسان قرينًا. 

)5) سورة فاطر، من اآلية )6(. 
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فمن أهم ما يسعي إليه الشيطان إيقاع الفرقة بني الناس .

وقد أخرج مسلم بسنده يف صحيحه، عن جابر قال: قال رسول اهلل ^: »إنَّ 
فتنة،  أعظمهم  منزلة:  منه  فأدناهم  رساياه،  يبعث  ثم  املاء،  عىل  عرشه  يضع  إبليس 
جييء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبني امرأته، 

قال: فيدنيه منه ويقول: نِعم )1) أنت« )2). 

مالك  بن  اهليثم  عن  بسنده  والنهاية  البداية  يف  كثري  ابن  احلافظ  وأورد  هذا، 
الطائي: سمعت النعامن بن بشري عىل املنرب يقول: سمعت رسول اهلل ^ يقول: »إنَّ 
للشيطان مصايل وفخوخًا، وإنَّ مصاليه وفخوخه البطر بنعم اهلل، والفخر بعطاء اهلل، 

والكرب عىل عباد اهلل، واتباع اهلوى يف غري ذات اهلل ...« )3). 

هذا، وقد حذرنا احلق سبحانه وتعاىل من اتباع خطوات الشيطان، الذي يدعو 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  يقول  السعري،  أصحاب  من  ليكونوا  حزبه 

پ پپ ڀ ڀ    ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ رب )4) .

اهلل  ألوامر  االنقياد  عىل  ومترده  إبليس  قصة  وتعاىل  سبحانه  احلق  قصَّ  ولقد 
إىل جعل هذه  األنظار  يلفت  مما  الكريم،  القرآن  أكثر من موضع يف  ، وذلك يف 
الوقائع التي قصها احلق سبحانه وتعاىل، ابتداء من رفضه السجود آلدم كام أمره احلق 
الشديد  إبليس عن مترده وعتوه، وتربصه  فيه  الذي كشف  سبحانه وتعاىل واحلوار 
بذرية آدم ، إىل ما حدث بينه وبني آدم ، ذلك كله مما يلفت األنظار إىل جعل 
هذه الوقائع جزءًا أساسيًا من ثقافة املسلم، وأنَّ عىل املرء أن يتثبت عند اختاذ قراراته 

)1)  )نِعم بكرس النون، وإسكان العني، وهي نعم املوضوعة للمدح، فيمدحه إلعجابه بصنعه، 
وبلوغه الغاية التي أرادها( رشح النووي عىل صحيح مسلم، مرجع سابق، ج17، ص 162. 
)2)  صحيح مسلم برشح النووي، مرجع سابق، ج17، ص 162، 163، كتاب: صفات املنافقني 

وأحكامهم، باب: حتريش الشيطان وبعثه رساياه لفتنة الناس وأنه مع كل إنسان قرينًا. 
بالقاهرة،  العريب  الفكر  دار  والنهاية،  البداية  كثري،  بن  إسامعيل  الفدا  أبو  الدين  )3)  اإلمام عامد 

مصورة عن الطبعة األوىل، سنة 1351هـ/ 1933م، ج8، ص 264. 
)4) سورة النور، من اآلية )21(. 
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ومواقفه، إذ إن هناك قوة رشيرة حُتدث مع العقل ربام مثل ما حتدث أجهزة تشويش 
وحدات  بني  االتصال  ووسائل  اإلذاعة،  وحمطات  الطائرات،  مراصد  عىل  العدو 
التفكري  وبني  بينه  حيال  ال  حتى  االحتياط  العاقل  عىل  لزامًا  كان  هنا  ومن  اجليش، 
السليم، والرأي الصواب، ومن ثم ال يغرت بنفسه وأفكاره، وال يكون ألعوبة يف يد 

الشيطان، نعوذ باهلل من الشيطان الرجيم. 

أخرج اإلمام أمحد بسنده يف مسنده عن عروة بن الزبري »أنَّ عائشة زوج النبي 
^ حدثته أنَّ رسول اهلل ^ خرج من عندها لياًل، قالت: َفِغرت عليه قالت: فجاء 
فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة ِغرت؟ قالت: فقلت: وما يل أن ال يغار مثيل 
عىل مثلك، فقال رسول اهلل ^: أفأخذك شيطانك؟ قالت: يا رسول اهلل! أو معي 
شيطان؟ قال: نعم، قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم، قلت: ومعك يا رسول اهلل؟ 

قال: نعم، ولكن ريب عز وجل أعانني عليه حتى أسلم« )1). 

ې  ې     ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  زب  تعاىل:  ويقول 
ې ې     ى  ى  ائ ائ ەئ ەئ  ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پپ پ ڀ ڀ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک کک 
ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ   گ  ک 

ڻ ڻ رب)2) .

وكيده،  الرجيم  الشيطان  فتنة  من  آدم  بني  وتعاىل  سبحانه  احلق  حذر  ولقد 
فقال تعاىل: زب ژ ژ ڑ ڑ  ک ک          ک ک گ گ گ گ 

)1)  املسند، لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، دار الفكر العريب بمرص، 
بدون تاريخ، ج 6، ص 115. 

)2) سورة األعراف، اآليات )11 18(. 



79

أسباب الفتنة بني املسلمني

ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ   ڻ      ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ    ڳ      
ہ ہ ہ ہ ھ رب  )1) .

هذا، وإن املسلم الذي أسلم وجهه وقلبه هلل ، حيفظه احلق سبحانه وتعاىل 
من أن يكون وليًا للشيطان، وآلة من آالته. 

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  زب  تعاىل:  يقول 
ۀۀرب)2) .

فعباد اهلل تعاىل املخلصني ال يكون للشيطان ونزغاته سلطان عىل آرائهم، وال 
قراراهتم، وال مواقفهم، وإذا وسوس إليهم الشيطان، تنبهوا إليه وسدوا املنافذ دونه، 

واستعاذوا باهلل  من فتنه ونزغه.

ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  زب  تعاىل:  يقول 
گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ 

گگرب)3). 

أو  الرجيم،  الشيطان  من  هلم  تعاىل  اهلل  حتذير  عن  غفلوا  الذين  هؤالء  ا  أمَّ
أن أسلموا  بعد  الفتنة،  بعد  والفتنة  النكبة،  تلو  النكبة  فتصيبهم  أعرضوا عن ذلك، 

قيادهم للشيطان يقودهم بني جنادل ودعاثر. 

ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  زب  هلم:  وتعاىل  سبحانه  احلق  ويقول 
ڌڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چچ  چ  چ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک  ک ک گ گ رب )4) .

والعبادة: الطاعة، فمن عبد اهلل تعاىل أطاعه، ومن أطاع الشيطان فقد عبده. 

)1) سورة األعراف، اآلية )27(. 
)2) سورة احلجر، اآلية )42(. 

)3) سورة األعراف، اآليتان )200، 201(. 
)4) سورة يس، اآليات )60 62(. 
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دسائــس األعـــداء:

چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  زب  تعاىل:  يقول 
چ چ   چ رب )1). 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  زب  تعاىل:  ويقول 
ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃڃ ڃ  چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇڍرب)2).

هذا، ومن متام املحنة واالختبار أن يتواطئ شياطني اإلنس وشياطني اجلن عىل 
حماولة إضالل اإلنسان وفتنته. 

والنارص  الناصح،  األخ  صورة  يف  يأيت  إذ  باإلنسان،  أرض  اإلنس  وشياطني 
خمادع  غاش  وهو  األمة  نضة  يف  والراغب  وتؤرقهم،  الناس  متس  التي  للقضايا 
باإلغراء  وكذا  القول،  بمعسول  ذلك  إىل  ويتوسل  ألعدائها،  وتبعيتها  ذهلا،  يبغي 
دينهم  باعوا  والذين  األغرار،  لعاب  هلا  يسيل  أمور  من  ذلك  وغري  واجلاه،  باملال 

بدنياهم .

هذا، وإن الشيطان ليقذف بوساوسه يف قلوب أوليائه وحزبه، فإذا هبؤالء وقد 
أخذوا ينفثون هذه الوساوس والسموم يف نفوس الناس، ويف أجواء جمتمعاهتم، دون 

مباالة بام حتدثه هذه الوساوس من فتنة وخراب .

وإنَّ الذي يلقي بزمامه إىل أعداء اإلسالم، ويركن إليهم، ويتخذهم أولياء من 
دون املؤمنني فقد خالف تعاليم اإلسالم خمالفة شنيعة، وصري نفسه جرسًا يعرب فوقه 
أعداء اإلسالم بأفكارهم املسمومة، إىل عقول بعض الناشئة يف املجتمع اإلسالمي، 
ومن ثمَّ يكون كمن أرضم الناس يف بيته ووطنه، عندما يتسبب يف إجياد فئة من أبناء 
املسلمني تقف من أمتهم ودينها موقف العداوة، وتود محل الناس عىل االنسالخ من 

)1) سورة فاطر، اآلية )6(. 
)2) سورة األنعام، اآلية )112(. 
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دينهم عقيدة ورشيعة وأخالقًا، أو تود منهم أن يأخذوا ببعض الكتاب وينبذوا بعضه 
 . وراءهم ظهريًا والعياذ باهلل

وهذا ما لن يكون من مسلم يود أن يبقى مسلاًم أبدًا، ولذا يقع الرصاع وانفجار 
أعداء  جرهبا  التي  وغريها  الصليبية  احلروب  عن  كبديل  الداخل،  من  األوضاع 

اإلسالم، فوجدوا األمة تفزع إىل اجلهاد الذي يفجر طاقاهتا وجيمع شملها .

زب ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې  ې  تعاىل:  قال  وقد 
ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ     ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
جت  يب  ىب  مب     خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ     جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ 

حتخت مت ىت يت جث مث ىث  رب )1). 

هذا ويصف الدكتور عبد احلليم حممود شيخ األزهر األسبق جتربته يف الغرب، 
وقد ذهب إىل فرنسا يف شبابه لدراسة الفكر الغريب يف منابعه. 

الذي عشته: دخلت  اجلو  أن أصف  احلليم حممود: »أحب  الدكتور عبد  يقول 
اجلامعة وبدأت الدراسة يف علم االجتامع، وعلم النفس، ومادة األخالق، وتاريخ األديان. 

وكانت هذه املواد يتزعم دراستها وتدريسها األساتذة اليهود، أو الذين تلمذوا 
عىل األساتذة اليهود .

ا ال  وكانت هذه املواد كلها تسري يف تيار حمدد هو: أنا )علوم جمتمع( أي أنَّ
تتقيد بوحي السامء، وال تتقيد بالدين، عىل أنَّه وضع إهلي، فهي تدريس موضوعي 

ا ظواهر اجتامعية، وظواهر إنسانية.  عىل أنَّ

وبدأنا يف الدراسة نسمع خمتلف اآلراء يف نشأة الدين وخمتلف اآلراء يف تفسري 
النبوة، وينتهي األمر برأي األستاذ يف املوضوع، وليس يف هذه اآلراء عىل اختالفها 
وتعددها ما يتجه إىل أنَّ الدين وحي من السامء، أو أنَّ النبي موصول األسباب بالسامء. 

)1) سورة آل عمران، اآلية )28، 29(. 
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وإذا انتظرنا من األستاذ أن يصحح الوضع، فيديل يف النهاية برأيه مثبتًا األلوهية 
ا ضالل! والنبوة، هادمًا لآلراء األخرى واصفًا هلا بأنَّ

من  العرشات  هؤالء  من  واحد  فإنَّه  وامهني  نكون  نا  فإنَّ منه  ذلك  انتظرنا  إذا 
األساتذة يف هذه املواد وما شاهبها، املنغمسني يف تيار املادية. 

الناس عىل سلوك  تواضع  وقد  واجتامعية،  إنسانية  نشأة  يرون  فيام  للدين  إنَّ 
معني سموه: )فضيلة( وعىل سلوك آخر سموه )رذيلة(، وكل الظواهر واملظاهر، يف 
هذه الدراسات اعتبارية، نسبية، متغرية متبدلة، ال تثبت عىل حال، وال تستقر عىل 

ا كل يوم تتبدل حاالً بحال.  وضع، ألنَّ

والشاب الذي انتقل من األقسام الثانوية، إىل اجلامعة يتأثر بأستاذه، فإذا كان 
األساتذة متكاتفني عىل هدم القيم الثابتة، واملثل العليا التي يقررها الدين، وتقررها 
األخالق، إذا كان األمر كذلك فإنَّ الطالب الذي يعيش يف أجواء تتعاون كلها عىل 
هدم عقائده ومثله وقيمه ينتهي به األمر يف األغلب األعم من احلاالت بأنَّ تنهار هذه 

القيم يف شعوره. 

ومن هنا كانت الظاهرة التي نجدها يف طلبة اجلامعات يف أوربا من االستخفاف 
تقدير  أقل  عىل  أو  باإلحلاد،  الطالب  وينتهي  القيم،  من  وبكثري  العقائد،  من  بكثري 

باإليامن الكامن الذي ال فاعلية له، وال تأثري له يف سلوك اإلنسان .

وكنت من غري شك أضيق بكل ما جيري يف هذه الدراسات« )1). انتهى كالم 
الدكتور عبد احلليم حممود .

فة، والتي ُطمست  هذا، والقوم يف ديارهم، وهم يعيشون يف أجواء امللل امُلَحرَّ
معامل احلق فيها، وتشبعت بمختلف اآلراء الوثنية حيتاجون إىل بذل كثري من املجهود 

)1)  الدكتور/ عبد احلليم حممود، موقف اإلسالم من الفن والعلم والفلسفة، مطابع دار الشعب 
بالقاهرة، 139هـ/ 1979م، ص 154 156 بترصف. 
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ُولدوا  الذين  الطامة الكربى هي هبؤالء  الدين، ولكنَّ  للتخيل عن تشككهم يف أمر 
التي  احلقائق  إىل  يصلوا  أن  استطاعتهم  ويف  إسالمية،  بيئة  يف  وعاشوا  اإلسالم،  يف 
تكشف زيف كل شبهة بأدنى جمهود يف االجتاه الصحيح، ولكنَّهم غري مبالني بذلك، 
م قد استسلموا للفكر الغريب، يف تبعية مهينة، ثم بعد ذلك أخذوا يف حماولِة محِل  ألنَّ
قومهم عىل هذه األفكار اإلحلادية، من خالل كراسيهم اجلامعية التي حصلوا عليها 
بعد عودهتم من الدراسة يف الغرب والرشق وحصوهلم عىل الشهادات التي اقتطع 
الناس من أقواهتم ليبعثوهم إىل هذه البالد ليحصلوا عىل ما فيها من تقدم علمي، فإذا 
هبم كالرجل الذي أرسلوه ليحرض هلم شاة جيدة، فجعل يتفحص القطيع ويف النهاية 

أخذ بأذن كلب الغنم وعاد. 

واحلق أنَّ هناك الكثري من األفاضل الذين درسوا يف الغرب والرشق، فام خانوا 
إناض  بإخالص  وحاولوا  أبواقًا،  يتخذهم  أن  ألحد  سمحوا  وال  عهدًا،  ألمتهم 
ومنهم  أصاب  من  فمنهم  طاقتهم،  قدر  عىل  ذلك  يف  واجتهدوا  كبوهتا،  من  أمتهم 
من أخطأ، ولكن ال يستطيع املرء أن يشك يف إخالصهم لدينهم وأمتهم، وقد نبذوا 
يستوي  االجتهاد، فال  إليه  يتطرق  أن  يمكن  فيام  منهم  املخطئ  اإلحلاد، وكان خطأ 
هؤالء مع من جند نفسه لتخريب عقائد أمته، وتفسيخ وحدهتا، وإهدار طاقتها يف 

تناحر ال ينتهي إال أن يشاء اهلل. 

إذ إنَّ املسلمني مهام كان حاهلم ال يستسلمون أبدًا ملثل هذه األفكار اإلحلادية، 
الذين  يكون  هنا  ومن   ،(1( املجتمع  يف  املادية  القوة  مراكز  عىل  أصحاهبا  سيطر  ولو 

)1)  ال يملك املسلم سوى أن يستمسك باحلق واخلري الذي جاء به النبي حممد ^ وإن كان متسكه 
بسنتي  "املتمسك  الرشيف:   احلديث  يف  ورد  كام  اجلمر،  عىل  كالقابض  جيعله  أحيانًا  بذلك 
عند اختالف أمتي كالقابض عىل اجلمر " أخرجه احلكيم الرتمذي يف بحر الفوائد، عن ابن 

مسعود، اجلامع الصغري، للسيوطي، مرجع سابق، ج6، ص 261. 

فقد  الرياسة، ونفاذ قوهلم عند اخللق  إذا عارض من متكن من  املناوي: ذلك )ألنه  العالمة  قال 
بارزهم باملحاربة، لسعيه يف هتك سرتهم، وكشف عوراهتم وإبانة كذهبم وحط رئاستهم، وذلك 
أعظم من القبض عىل النار، إذ هو أعظم من حماربة الكفار، فإن الكافر قد تعاون القلب واألركان 
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الفسق أو اإلحلاد يف املجتمع اإلسالمي مطية ألعداء اإلسالم ودسائسهم  ينرشون 
لتفريق املسلمني، حتى يتسنى هلم السيطرة عليهم، واستنزاف خرياهتم .

قد  البالد،  هذه  يف  للدين  التنكر  حاولوا  الذين  »إنَّ  الباقوري:  الشيخ  يقول 
هبطوا إىل أدنى املنازل من قرص النظر، وضحالة التجربة، وسوء الظن بالشعب الذي 
ملبادئ  استريادهم  يف  ماضون  وهم  عليه  الغرية  واصطنعوا  إليه،  االنتساب  زعموا 
م أحق هبا وأهلها! وإنَّ  ومناهج مل ينتفع هبا أولئك الذين اختلقوها يف بالدهم مع أنَّ
م شبوا نريان األحقاد بني طوائف الشعب يف مرص  كل ما ظفر به هؤالء املغامرون أنَّ

وبينه وبني سائر الشعوب يف خمتلف أرجاء أمتنا« )1). 

ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ     گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  زب 
ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ  ۀ ہہ ہ  ہ ھ 

ھ ھ رب)2) .

هذان وقد أخرج البخاري بسنده يف صحيحه عن حذيفة بن اليامن يقول: كان 
الناس يسألون رسول اهلل ^ عن اخلري، وكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركني، 
ا كنَّا يف جاهلية ورش فجاءنا اهلل هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري  فلت يا رسول اهلل: إنَّ
من رش؟ قال: »نعم« قلت وهل بعد ذلك الرش من خري، قال: نعم، وفيه دخن، قلت: 
بعد ذلك  قال: »قوم هيدون بغري هدي تعرف منهم وتنكر« قلت: فهل  وما دخنه: 
اخلري من رش؟ قال: »دعاة عىل أبواب جهنم من أجاهبم قذفوه فيها« قلت يا رسول 
اهلل: صفهم لنا، قال: »هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا« قلت: فام تأمرين إن أدركني 
ذلك؟ قال: »تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم« قلت: فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ 

ومالطفتهم،  أمورهم،  يف  التأين  إىل  فيحتاج  معهم،  اإليامن  حرمة  الفساق  وأولئك  هالكه،  عىل 
وأخذهم باألخف، ومقاساة ذلك أشق من قبض اجلمر، ألن اجلمر حيرق اليد، وهذا حيرق القلب 

والكبد(، فيض القدير، للمناوي، مرجع سابق، ج6، ص 261. 
سلسلة  1977م،  بمرص،  املعارف  دار  اإليامن،  إىل  العودة  الباقوري،  حسن  أمحد  )1)  الشيخ/ 

كتابك، ص 36. 
)2) سورة النحل، اآلية )76(. 
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قال: »فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت 
عىل ذلك« )1). 

هذا وأود أن أثبت هنا ما ذكرته يف مقدمة بحث حول«أحكام اإلمامة العظمى 
وحتمل  املبدأ،  عىل  والثبات  واملصابرة  الصرب  أنَّ  ذلك  واجلامعة«،  السنة  أهل  عند 
تثمر  أن  الدعوة يمكن  آداب وحكمة  األذى، واإلرصار عىل احلق، وغري ذلك من 

اخلري حتى مع هؤالء الواقفني يف مواجهة أمتهم. 

قلت: »ويف العرص احلارض يتعرض البعض ملوضوع اإلمامة العظمى، خالطًا 
بني مذهب أهل السنة وآراء أهل األهواء وهذا الفريق عىل صنفني:

صنف كاره لنظام احلكم اإلسالميزب چ چ چ       چ ڇ ڇ رب)2) 

فهو يتعمد هبذا اخللط التشويه والتشويش، ومن هؤالء مسترشقون، ومبرشون 
مضللون وتالمذهتم من أبناء املسلمني. 

ا الصنف الثاين من فريق اخللط: فهم من الذين هاهلم العدوان عىل اإلسالم  أمَّ
وأحكامه، من أعوان االستعامر، ومل يكن هلذا الصنف حظ وافر من الثقافة والرتبية 
إشباعًا  واجلامعة  السنة  أهل  عليه  ما  ختالف  آراء  إىل  فجنح  الوسطية،  اإلسالمية 
الرشيعة اإلسالمية، وكال  املتجاهلني ألحكام  أو  املارقني  التشديد عىل  لرغباهتم يف 

طريف قصد األمور ذميم. 

ولو التزم الصنف الثاين، وهم يف الغالب قوم طلبوا احلق فأخطأوه، لو التزم 
احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة  اهلل  إىل  والدعوة  الرتبية،  يف  النبوية  السنة  مناهج  هؤالء 

)1)  صحيح البخاري، طبعة استانبول، مرجع سابق، ج 8، ص 93، كتاب: الفتن، باب: كيف 
األمر إذا مل تكن مجاعة. 

)2) سورة احلج، من اآلية )9(. 
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النكشفت الغشاوة بإذن اهلل عن أعني الكثريين وخاصة هؤالء الذين يسريون خلف 
كل ناعق، ويرددون أقاويل أعداء اإلسالم، كام يقلد الببغاء أصوات اآلخرين« )1). 

أسباب  من  سببًا  باعتبارها  األعداء،  دسائس  عن  احلديث  سياق  ويف  هذا، 
الفتنة يف بالد املسلمني: جتدر اإلشارة إىل حماوالت أعداء اإلسالم وأذناهبم يف إثارة 

النعرات الشعوبية، وإحياء اجلاهليات الوثنية، واخلالفات املذهبية. 

فرق  وخاصة  اإلسالمية  املذاهب  أصحاب  بعض  يقوم  أن  املؤسف:  »ومن 
املبرشين  ترصفات  تشبه  الترصفات  من  بنوع  واجلامعة  السنة  أهل  حميط  يف  الشيعة 
بالنرصانية يف املجتمع اإلسالمي، مما حيدث بلبلة ال يستفيد منها املسلم، وإنام يستفيد 

منها أعداء اإلسالم، من دعاة اإلحلاد والتضليل. 

والعقل والرشع يوجبان عىل كل مسلم التسامي عىل اخلالفات املذهبية، وأالَّ 
ُيسمح للمغامرين بتفرقة صف املسلمني يف الوقت الذي جتتمع فيه قوى البغي ضد 

اإلسالم واملسلمني« )2) .

عامة  من  كثري  جيهل  التي  اإلسالمية  الدول  إحدى  يف  الشيعة  ويلعب  هذا، 
الناس يف مرص، وجود الشيعة فيها وجودًا نشطًا، يلعب هؤالء الشيعة يف هذه الدولة 
التشيع كام دلت عىل ذلك بعض  الفتنة بدعوى نرش  اإلسالمية دورًا خطريًا يف نرش 
بيئات  من  الزواج  هؤالء  وتعمد  قريب،  وقت  منذ  مرص  يف  اشتهرت  التي  الوقائع 
وال  املبارك،  البلد  هذا  من  يأيت  ما  بكل  الظن  حتسن  فيها  والناس  ساذجة،  مرصية 
م ُاختذوا واسطة للتسلل الشيعي بكل ما حيمله من خماطر  يدري هؤالء البسطاء أنَّ

الفتنة والترشذم لوحدة املسلمني يف مرص .

السنة واجلامعة، مطبعة  العظمى عند أهل  )1)  د/ عبد السالم برش حممد سعيد، أحكام اإلمامة 
العمرانية باجليزة، مرصن ط/ األوىل، 1417هـ/ 1997م، ص ب. 

)2) املرجع السابق، ص ب. 
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هذا فضاًل عن النشاط امللحوظ يف القاهرة لطوائف الباطنية، وخاصة طائفة 
دولتهم  سقوط  بعد  مرص  من  هاجروا  أجدادهم  أنَّ  تزعم  والتي  اهلندية،  )البهرة( 

الفاطمية الباطنية. 

أخرجها  والتي  وسورية،  لبنان  من  املتدفق  الكتب  سيل  عن  فضاًل  هذا 
أصحاهبا من الرساديب لتصبح وسيلة للبلبلة يف عرص ثورة االتصاالت والطباعة، 
بعد أن كانت رسًا متداوالً بني أصحاهبا، وإن كان احلق سبحانه وتعاىل قد يرس للعلامء 

االطالع عليها، وكشف أباطيلها )1). 

الشوافع  فيه  تعايش  باحلكمة من قديم،  اشتهروا  اليمن، وهم قوم  هذا، وأهل 
علوم  ينبغ يف  الذي  العامل  الراقية، حتى صار  اإلسالمية  األخوة  من  نموذجًا  والزويد 
الرشيعة اإلسالمية زيديًا كان أو شافعيًا مرجعًا للجميع، ومهوى أفئدة كل املخلصني من 
طالب العلم يف اليمن ومرص وغريها من بالد املسلمني، كاإلمام الشوكاين رمحه اهلل تعاىل. 

وقد وقف العلامء املخلصون من الزيود والشوافع موقف الدفاع عن إخوانم 
بني  الفرقة  الذين معظم جهودهم يف بث  الزنادقه  أعداء اإلسالم من  ضد دسائس 

أخوة العقيدة والدين. 

الشافعي،  الشيباين  عمر  بن  حممد  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  العالمة  هو  وهذا 
هذه  جموس  الزيدية  »قلت:حديث:  فيقول:  املوضوعة،  األحاديث  ألحد  يتعرض 

األمة. قال شيخنا مل أره. 

)1)  رد علامؤنا األبرار عىل مجيع شبهات الباطنية وحموا آراءهم ومقاصدهم ووسائلهم مثل حجة 
عليه،  الرد  الباطنية  حاولت  والذي  الباطنية(  )فضائح  النفيس  كتابه  يف  الغزايل،،  اإلسالم: 
فجاء ردهم إثباتًا ملا ذكره عنهم أبو حامد الغزايل ~ ال نفيًا ملا قاله، وكذلك رد عليهم غريه 
من العلامء، لكن املصيبة فمني يعرض عن تراث علامئنا األثبات، ظانًا أن العلم كل العلم فيام 
يدر عن الغرب املعارص، واملصيبة الكربى هبؤالء الذين جل مههم صد املسلمني وتنفريهم 
عن تراث العلامء والذي فيه ترسانة كاملة، وذخرية حية للدفاع عن اإلسالم، وردا أكاذيب 

املفرتين. 
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ولكنه عند أيب داود والطرباين وغريمها مرفوعًا من حديث ابن عمر: ]القدرية[ 
ال الزيدية. 

قلت:بل هو حديث موضوع ال حتل روايته،وحاشا الزيدية من هذه النسبة،واهلل 
تعاىل أعلم« )1). 

وإن كان ما يرتدد من حماوالت الرافضة يف استاملة الزيود إىل آرائهم صحيحًا، 
فهو أمر خطري يف بلد يرجى له وبه اخلري الكثري لإلسالم واملسلمني، وقد سجل له 
التاريخ اإلسالمي أسمى أنواع الفخار وهو املشاركة يف نرش اإلسالم يف أقايص آسيا 

باحلكمة واملوعظة احلسنة. 

من  طوائف  يامرسها  قد  مداهنات  عليهم  تنطيل  اليمن  حكامء  أنَّ  أظنُّ  ال 
املغامرين املتعصبني، قد جيارهيم فيها فئات هلا مصالح خاصة وضيقة. 

هذا وخطورة نرش التشيع يف البالد اإلسالمية التي تنعم بروح األخوة اإلسالمية 
أقلية بني املسلمني، ينظرون إىل أهل السنة  أنَّ كثريًا من الشيعة اإلمامية وهم مجيعًا 
واجلامعة وهم معظم املسلمني نظرة قد تتساوى مع نظرهتم لليهود والنصارى،وقد 
تزيد عن ذلك عند متعصبي الشيعة )2)، لكنَّ عقالء القوم يكفكفون من غلواء هؤالء 
املتعصبني، ويقيمون للوحدة اإلسالمية العامة وزنا الالئق هبا، ولكن ما خيشى أن 

تذهب أصوات هؤالء العقالء سدى. 

)1)  عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن عمر الشيباين، متييز الطيب من اخلبيث فيام يدور عىل ألسنة 
الناس من احلديث،دار الكتب العلمية، بريوت، لنبان، ط/ األوىل، 1401هـ/ 1981م، ص 
العرص  املالحدة يف  بآراء  قدياًم وصلتها  املجتمع اإلسالمي  الزندقة يف  100. وانظر: حركة 
احلارض، رسالة غري منشورة بكلية أصول الدين بالقاهرة، للدكتور/ عبد السالم برش حممد 

سعيد. 
)2)  راجع فصل )العالقة بني التشيع والزندقة( من رسالة الدكتوراه: )حركة الزندقة يف املجتمع 
اإلسالمي قدياًم وصلتها بآراء املالحدة يف العرص احلارض(، للدكتور/ عبد السالم برش حممد 

سعيد، خمطوطة بكلية أصول الدين، جامعة األزهر بالقاهرة، ص 97 وما بعدها. 
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واخلالصة:

أنَّ دسائس األعداء متنوعة األشكال واأللوان، وهي أحد أهم أسباب الفتنة 
بني املسلمني. 

وإن ألقينا اللوم عىل األعداء ساعة، فإنَّ اللوم علينا نحن املسلمني املعارصين 
ال يكفيه يومًا كاماًل، إذا تركنا من احلصانة التي وهبنا اهلل إياها عندما هدانا لإلسالم. 

إال من رحم اهلل وعصم. 
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ختــــــام:

أقول: ما ذكر آنفًا ليست آخر األسباب التي تنجم عنها الفتنة إذا مل يتيقظ هلا 
املسلمون، ولكن أقول كام قال اإلمام وهو ابن حجر العسقالين )إنَّ الفتن غالبًا إنَّام 

تنشأ عن التبديل واإلحداث( )1). 

أيًا كانت صورة هذا التبديل واإلحداث. 

فاهلل سبحانه وتعاىل ألَّف بني قلوب القبائل، واألجناس واألعراق الشتي عىل 
هذا الدين القويم وقال تعاىل: زب ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  
چ         چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ژ      ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ 
ڱ   ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ     گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ 
ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ      ڱ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ رب )2). 

وإنَّ سوء املخالفات ألصحاهبا، والساكتون عليها القادرون عىل منعها رشكاء 
هلم، واملجتمع كالسفينة تغرق بالكل متى تم خرقها كائنًا من كان الفاعل. 

وصدق اهلل العظيم إذ يقول:

ې  ېې   ۉ   ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ    ۈ  زب 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ      وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ    ۈئ 

ۈئ ېئ  ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  رب )3). 

مكتبة  البخاري،  صحيح  برشح  الباري  فتح  العسقالين،  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  )1)  اإلمام/ 
الكليات األزهرية بالقاهرة، 1398هـ/ 1978م، ج27، ص 3. 

)2) سورة آل عمران، اآليات )102 105(. 
)3) سورة األنفال، اآليتان )24، 25(. 
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املــراجــــــــع
أواًل: القرآن الكريم. 

ثانيًا: احلديث وعلومـه:

- هبجة النفوس وحتليها بمعرفة ما هلا وما عليها، لإلمام/ أيب عبد اهلل حممد 
عبد اهلل بن أيب مجرة األندليس، دار اجليل، بريوت، لبنان،ط/ الثالثة، بدون تاريخ. 

- متييز الطيب من اخلبيث فيام يدور عىل ألسنة الناس من احلديث، لإلمام/ 
عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن عمر الشيباين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

ط/ األوىل، 1401هـ 1982م. 

- اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير، لإلمام/ جالل الدين عبد الرمحن 
السيوطي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون تاريخ. 

الرتمذي،  سورة  بن  عيسى  بن  حممد  عيسى  أيب  لإلمام/  الرتمذي،  سنن   -
حتقيق: عبد الرمحن حممد عثامن، دار الفكر، بريوت، لبنان، 1400هـ 1980م. 

- سنن ابن ماجه، لإلمام/ ابن ماجه احلافظ أيب عبد اهلل حممد يزيد القزويني، 
طبعة استانبول، تركيا، ضمن جمموعة الكتب الستة. 

- سنن أيب داود، لإلمام/ أيب داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن 
شداد بن عمرو بن عمران األزدي السجستاين، راجعه وضبط أحاديثه: حممد حميي 

الدين عبد احلميد، دار إحياء السنة النبوية، بدون تاريخ. 

- رشح النووي عىل صحيح مسلم، لإلمام/ حميي الدين أيب زكريا حييي بن 
رشف النووي، دار القلم، بريوت، لبنان، ط/ األوىل، بدون تاريخ .



92

أسباب الفتنة بني املسلمني

- صحيح البخاري )بحاشية السندي(، لإلمام/ أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل 
البخاري، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مرص، ط/ األوىل، 1407هـ 1987م. 

- صحيح البخاري )برشح فتح الباري(، دار نرش الكتب اإلسالمية، الهور، 
باكستان، 1401هـ 19891م. 

القاهرة،  األزهرية،  الكليات  مكتبة  الباري،  فتح  برشح  البخاري  صحيح   -
مرص،ـ 1398هـ 1978م. 

الكتاب  دار  األحوذي،  عارضة  برشح  الرتمذي(  )سنن  الرتمذي  صحيح   -
العريب، بدون تاريخ.

- صحيح مسلم، لإلمام/ أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، 
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لنبان، بدون تاريخ. 

مرص،  القاهرة،  ومكتبتها،  املرصية  املطبعة  النووي،  برشح  مسلم  صحيح   -
بدون تاريخ .

األوىل،  الطبعة  لبنان،  بريوت،  القلم،  دار  النووي،  برشح  مسلم  صحيح   -
بدون تاريخ. 

حجر  بن  عيل  بن  أمحد  لإلمام/  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح   -
العسقالين، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، مرص، 1398هـ 1978م .

- فيض القدير )رشح اجلامع الصغري(، للعالمة: حممد، املشتهر بعبد الرءوف 
املناوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون تاريخ. 

- الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، لإلمام احلافظ عبد اهلل بن حممد ابن 
أيب شيبة إبراهيم بن عثامن بن أيب بكر بن أيب شيبة الكويف العبيس، حتقيق: خمتار أمحد 

الندوي، الدار السلفية، بومباي، اهلند، ط/ األوىل، 1402هـ 19891م .
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دار  الشيباين،  أسد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  لإلمام/  املسند،   -
الفكر العريب بمرص، بدون تاريخ. 

الرمحن  حبيب  حتقيق:  مهام،  بن  الرزاق  عبد  بكر  أيب  للحافظ  امُلَصنَّف،   -
باكستان  كراتيش،  أفريقيا  جنوب  )جوهانسربج،  العلمي  املجلس  األعظمي، 

كوجارات، اهلند، ط/ الثانية، 1403هـ 1983م. 

ودار  الدعوة  دار  السنة،  أنس، ضمن موسوعة  بن  مالك  لإلمام/  املوطأ،   -
سحنون بتونس، ط/ الثانية، 1413هـ 1992م. 

- نوادر األصول يف أحاديث الرسول، لإلمام/ حممد بن عيل بن احلسن أيب 
عبد اهلل احلكيم الرتمذي، حتقيق: د/ عبد الرمحن عمرية، دار اجليل، بريوت، لبنان، 

ط/ األوىل، 1412هـ 1992م. 

ثالثًا: التفســــري:
- تفسري الفخر الرازي )التفسري الكبري، مفاتيح الغيب، لإلمام/ فخر الدين 
الفكر،  دار  الرازي،  البكري  التيمي  عيل  بن  احلسني  بن  احلسني  بن  عمر  بن  حممد 

بريوت، لبنان، ط/ الثالثة، 1405هـ 1985م. 

رابعًا: الفقه وأصول الفقه وقواعد األحكـام: 
- احلاوي الكبري، لإلمام/ أيب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي، حتقيق: 
د/ حممود سطوحي، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، 1414هـ 1994م .

- الرسالة، لإلمام/ حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مكتبة 
ومطبعة مصطفى احللبي وأوالده بمرص، القاهرة، ط/ األوىل، 1358هـ 1940م. 

لإلمام/ شهاب  األصول،  املحصول يف  اختصار  الفصول يف  تنقيح  - رشح 
الدين أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: طه عبد الرءوف سعد، ط/ األوىل، 

1393هـ 1973م، دار الفكر، بريوت، لبنان، مكتبة الكليات األزهرية بالقاهرة .
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- قواعد األحكام يف مصالح األنام، لإلمام/ أيب حممد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السالم السلمي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون تاريخ. 

- جمموع فتاوى ابن تيمية، لإلمام/ تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، تصوير 
الطبعة األوىل، 1398هـ، دار الرسالة، بريوت. 

- املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الرشعيات 
والتحصيالت املحكامت ألمهات مسائلها املشكالت، لإلمام/ أيب الوليد حممد بن 
أمحد بن رشد )اجلد(، حتقيق: د/ حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 

ط/ األوىل، 1408هـ 1988م. 

والتاريخ وعلم  العربية،  واللغة  والعقيدة واألخالق،  الدعوة  خامسًا: 
النفس واالجتماع:

- أحكام اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلامعة، د/ عبد السالم برش حممد 
سعيد، مطبعة العمرانية، اجليزة، مرص، ط/ األوىل، 1417هـ 1977م. 

- إحياء علوم الدين، لإلمام/ أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل، دار 
إحياء الكتب العربية، القاهرة، مرص، بدون تاريخ. 

- االعتصام، لإلمام/ أيب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، املكتبة التجارية 
الكربى، مرص، بدون تاريخ. 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لإلمام/ أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن 
قيم اجلوزية، دار احلديث، القاهرة، 1991م. 

- البداية والنهاية، لإلمام/ عامد الدين أيب الفدا إسامعيل بن كثري، دار الفكر 
العريب، القاهرة، مرص، مصورة عن الطبعة األوىل، 1351هـ 1933م. 



95

أسباب الفتنة بني املسلمني

أيب  لإلمام/  اهلالكني،  الفرق  عن  الناجية  الفرقة  ومتييز  الدين  يف  التبصري   -
املظفر اإلسفراييني، حتقيق: كامل يوسف احلوت، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط/ 

األوىل، 1403هـ 1983م. 

- حركة الزندقه يف املجتمع اإلسالمي قدياًم وصلتها بآراء املالحدة يف العرص 
احلارض، رسالة دكتوراه خمطوطة بكلية أصول الدين، جامعة األزهر، القاهرة .

الغز  أيب  بن  حممد  بن  عيل  بن  عيل  للقايض/  الطحاوية،  العقيدة  رشح   -
الدمشقي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط/ األوىل، 1408هـ 1987م. 

بمرص،  املعارف  دار  الباقوري،  حسن  أمحد  للشيخ/  اإليامن،  إىل  العودة   -
1977م، سلسلة كتابك. 

- كتاب سبيل السعادة يف فلسفة األخالق الدينية وأرسار الرشيعة اإلسالمية، 
1332هـ  بمرص،  األدبية  النهضة  مطبعة  الدجوي،  نرص  أمحد  يوسف  للشيخ/ 

1914م .

النهضة،  دار  سعد،  عيل  إسامعيل  د/  السيايس،  االجتامع  علم  إىل  املدخل   -
بريوت، لبنان، ط/ األوىل، 1989م. 

- املعارف، البن قتيبه أيب حممد عبد اهلل بن مسلم، دار املعارف بمرص، ط/ 
الرابعة، 1988م. 

السالم  عبد  حتقيق:  فارس،  بن  أمحد  احلسني  أليب  اللغة،  مقاييس  معجم   -
هارون، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط/ األوىل، 1411هـ 1991م. 

احلليم  الدكتور/ عبد  والفلسفة، لإلمام  والعلم  الفن  - موقف اإلسالم من 
حممود، مطابع دار الشعب، القاهرة، مرص، 1399هـ 1979م. 


