المنهج الشرعي في الفتن
احلمد هلل وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله حممد وآله ومن وااله  ،أما بعد فقد عين اإلسالم
بالتحذير من الفنت  ،وذكر ما تتقى به ؛ ذلك أن مبدأ الفنت كلمة تقال  ،أوعمل ال يلقى له بال ،
أو شرارة تضرم مث تضطرم نارا التنطفئ  ،ورمبا كان أوهلا ضحكا وفرجة  ،ومنتهاها أحزان وخوف
وهالك احلرث والنسل وغلبة الفساد  ،والوقائع يف املاضي واحلاضر مما هو مسطور يف بطون التواريخ
أومشاهد باألعيان ،معترب لكل مسلم  ،أن يدعو إىل فتنة  ،أويذكيها ،أويَلِج فيها  .وقد حذر النيب
صلى اهلل عليه وسلم من الفنت  ،وبني تتابعها ؛ حىت ذكر أنه يأيت على الناس زمان اليدري القاتل
يف أي شيء قتل  ،وال يدرى املقتول على أي شيء قتل  .رواه مسلم  .واجتناب الفنت من سعادة
يد لَمن جن ِ
يد لَمن جنِّب الْ ِفنت إِ َّن َّ ِ
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يد لَمن جن ِ
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صبَـَر فَـ َو ًاها» رواه أبوداود .وكثري من الناس تتخطفهم يف الفنت
ِّب الْف ََ
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 :آراء الرجال  ،وأهواء السفهاء  ،وزالت العلماء  ،وحظوظ النفوس ؛ وهلذا العجب أن ترى
املتناقضات  ،وافرتاق الناس  ،وإعجاب كل ذي رأي برأيه وإن خالف احلق والعقل  .وقليل من الناس
من يتلقى الفنت باألصول الشرعية وإن خالفت اهلوى.والواجب على املسلم يف الفنت أن يتعامل معها
باألمر الشرعي  ،بنصوصه وقواعده ومقاصده  ،يف دفع الفنت أوالوقاية منها  .وما وقع منها بالكسب
فالعبد مسؤول عنه إنشاء واتقاء وأثرا  ،مبعىن أن تبعاهتا تقع على منشئها والباعث عليها  ،وأن
الواجب على كل مكلف اتقاء الفتنة حبيث ال يتسبب يف وجودها أو إثارهتا أوإذكائها واستمرارها ،
كما أن آثار الفتنة وهي مايرتتب عليها من عقوبات يف الدنيا واآلخرة تقع على مكتسبها كماقال
ول الْمنافِ ُقو َن والْمنافِ َقات لِلَّ ِذين آمنوا انْظُرونَا نَـ ْقتبِ ِ ِ ِ
يل ْارِجعُوا َوَراءَ ُك ْم
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وقبل الشروع يف ذكر املنهج الشرعي جتاه الفنت  ،أذكرك أيها املسلم بأربعة أمور جيب استصحاهبا،
أحدها  :أن النفوس يف الفتنة أشد إنكارا للحق  .وثانيها حضور الشيطان يف الفتنة  .وثالثها  :أن
أكثر الناس اليعرف الفتنة إذا أقبلت ولكن يعرفها إذا أدبرت ،قال احلسن البصري رْحه اهلل  ( :العال
يرى الفتنة وهي مقبلة  ،والناس اليروهنا إال وهي مدبرة ) .ورابعها  :دفع الفتنة قبل وقوعها خري من
رفعها بعد وقوعها .
وتلقي الفنت مبقتضى الدالئل الشرعية هو املطلوب من املكلف أيا كان يف أي زمان أومكان أوعلى
أي حال  .واملنهج الشرعي يف يتلخص يف اآليت  :أوال  :ترك االستشراف للفنت والتعرض هلا  ،قال
صلى اهلل عليه وسلم -ملا ذكر الفنت  ( :من تشرف هلا تستشرفه ) متفق عليه  .ثانيا  :السعي يفإزالة أسباب الفتنة قبل وقوعها  ،واحلرص على اإلصالح فيها  ،وفيه قوله تعاىل ( واتقوا فتنة
التصينب الذين ظلموا منكم خاصة ) .ثالثا  :الصرب و احللم والتأن وترك العجلة قال تعاىل  (:وجعلنا
بعضكم لبعض فتنة أتصربون ) (فاصرب إن وعد اهلل حق واليستخفنك الذين اليوقنون )  .رابعا :
التثبت يف األخبار وعدم االلتفات إىل الشائعات  ،فكثري من الفنت إمنا تنشأ عن الشائعات اليت
الرصيد هلا من احلقيقة أواملنقولة على غري وجهها  ،واحلق تعاىل يقول  ( :يا أيها الذين آمنوا إن
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني )  .خامسا  :قول
اخلري أوالصمت سيما أهل اإلميان  ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر
فليقل خريا أوليصمت ) وهذا إمنا يكون إذا وقع النطق يف مكانه والسكوت يف مكانه  .وإليكم
شواهد ذلك من فعل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،روى البخاري عن أيب هريرة قال:حفظت من رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعاءين  ،فأما أحدمها فبثثته وأما اآلخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم ـ يعين أنه
ل يبثه خشية الفتنة ـ .وروى البخاري ـ أيضا ـ أنه جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما
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جلوسا  ،فقال  :من هؤالء القوم ؟ فقالوا  :هؤالء قريش  ،قال :فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا  :عبد اهلل
بن عمر  ،قال  :يا ابن عمر إن سائلك عن شيء فحدثين  ،هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟ قال
 :نعم ! قال  :تعلم أنه تغيب عن بدر ول يشهدها ؟

قال :

نعم ! قال :تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟قال  :نعم ! قال  :اهلل أكرب ! قال
ابن عمر  :تعال أبني لك ؛ أما فراره يوم أحد فأشهد أن اهلل عفا عنه وغفر له  ،وأما تغيبه عن بدر
فإنه كانت حتته بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وكانت مريضة  ،فقال له رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم  :إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه  ،وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد
أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه  ،فبعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عثمان وكانت بيعة
الرضوان بعد ما ذهب عثمان إىل مكة ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيده اليمىن هذه يد
عثمان  ،فضرب هبا على يده  ،فقال هذه لعثمان  .فقال له ابن عمر  :اذهب هبا اآلن معك .
وروى مسلم عن يزيد بن هرمز قال  :كتب جندة بن عامر إىل ابن عباس  ،قال فشهدت ابن عباس
حني قرأ كتابه وحني كتب جوابه ،وقال ابن عباس  :واهلل لوال أن أرده عن ننت يقع فيه ما كتبت إليه
والنُعمة عني .سادسا  :استصحاب األحكام الشرعية العامة واخلاصة يف الفتنة  .كاألحكام املتعلقة
بالدماء واألموال واألعراض  .واألحكام املتعلقة باحلقوق  .روى البخاري عن عبيد اهلل بن عدي بن
خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي اهلل عنه وهو حمصور  ،فقال  :إنك إمام عامة ونزل بك
ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج  ،فقال  :الصالة أحسن ما يعمل الناس  ،فإذا أحسن الناس
فأحسن معهم  ،وإذا أساءوا فاجتنب إساءهتم  .وروى البخاري ـ أيضا ـ عن نافع عن ابن عمر رضي
اهلل عنهما أن رجال جاءه فقال  :يا أبا عبد الرْحن أال تسمع ما ذكر اهلل يف كتابه ( وإن طائفتان من
املؤمنني اقتتلوا ) إىل آخر اآلية فما مينعك أن ال تقاتل كما ذكر اهلل يف كتابه ؟ فقال  :يا ابن أخي
أغرت هبذه اآلية وال أقاتل  ،أحب إيل من أن أغرت هبذه اآلية اليت يقول اهلل تعاىل  ( :ومن يقتل مؤمنا
متعمدا) إىل آخرها سابعا  :أخذ احلق إمنا يكون بطرقه املشروعة  ،فإن كان الظال هو احلاكم وجب
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الصرب عليه  ،وحرم اخلروج عليه  ،ونبذ البيعة روى مسلم أن سلمة بن يزيد اجلعفي رضي اهلل عنه
قال  :يا نيب اهلل أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم  ،ومينعونا حقنا  ،فما تأمرنا ؟ فقال ( :
امسعوا وأطيعوا  ،فإمنا عليهم ما ْحلوا  ،وعليكم ما ْحلتم )  .وقال صلى اهلل عليه وسلم ِ «:خيَ ُار
َّ ِ
ِ ِِ
ين
أَئِ َّمتِ ُك ْم  :الذين ُحتبيونـَ ُه ْم ُ
صليو َن عليهم  ،ويُ َ
وُيبونَ ُك ْم َ ،وتُ َ
صليو َن عليكم َ ،وشر ُار أَئ َّمت ُك ُم  :الذ َ
ِ
ِ
كم  ،وتَـ ْل َعنُونَـ ُهم َ ،وي ْل َعنُونَكم» قال  :قُلنا  :يا رسول اهلل  ،أفَال نُنابِ ُذهم عند
ضونَـ ُه ْم َ ،ويـُْبغ ُ
تُـْبغ ُ
ضونَ ْ
ذلك  ،قال ( :ال  ،ما أقاموا فيكم الصالةَ  ،ال  ،ما أقاموا فيكم الصالةَ  ،أال من وِيل ِ
عليه َوال ،
َْ َ َ
ِ ِ
ِ
اعة) أخرجه
فرآهُ يَأْيت َشيئا م ْن َمعصية اهلل  ،فليكره ما يأيت من معصية اهلل ،وال يَـْن ِز َع َّن يَدا من طَ َ
مسلم .ثامنا  :حسم مادة التأويل ؛ ذلك أن كثريا من الفنت إمنا تقع بالتأويل الفاسد الذي ينميه
البغي واحلسد  .تاسعا  :قطع عالئق حظوظ النفس يف الفنت ؛ ذلك أن بعض الناس إذا حصلت
فتنة ُياول أن يكون هو املستثمر األكرب فيها واملستفيد األول منها ؛ وهلذا يقع منه احلسد  ،والبغي ،
والظلم  ،والتلون .عاشرا  :ـ التجرد للحق  ،وعرض أعمال الناس على الكتاب والسنة  ،فإن مدعي
احلق واإلصالح كثري  ،واحلق ماوافق احلق  ،وليس ماجرى على يد مدعيه ولو كان صاحلا  .أحد
عشر  :تقييد الغرية على حرمات اهلل بقيودها الشرعية  ،فإن الغرية إذا ل تكن مقيدة بالشرع كانت
وباال على صاحبها وعلى غريه  ،مهما بلغ حسن القصد ؛ ألن مال يكن مقيدا بالشرع فهو اهلوى ،
واهلوى كما قال اهلل  ( :فالتتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهلل )  .والقلب إذا أشرب اهلوى صار يرى
املذموم ممدوحا  ،والباطل حقا  ،والناصح عدوا  ،والعدو ْحيما  .اثنا عشر :رد األمور إىل أهلها على
حد  ،وترك اخلوض فيما اليعين  ،على حد قوله تعاىل  ( :وإذا جاءهم أمر من األمن أواخلوف أذاعوا
به ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم )  .وروى أبوداود
اص قَ َال  :بـيـنَما ََْنن حوَل رس ِ
والنسائي وأْحد وصححه احلاكم عن َعْب ُد اللَّ ِه بْ ُن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
ول اللَّ ِه
َْ َ ُ َ ْ َ ُ
صلى اهلل عليه وسلم -إِ ْذ ذَ َكر الْ ِفْتـنَةَ فَـ َقا َل  ( :إَِ
َّت
ن
ال
م
ت
ـ
ي
أ
ر
ا
ذ
َ
ُ
ود ُه ْم َو َخف ْ
َّاس قَ ْد َم ِر َج ْ
ت عُ ُه ُ
ْ
َ
ُ َ
َ
ِ
ِ
ك بـني أ ِ ِ
ك
ف أَفْـ َع ُل ِعْن َد َذل َ
ت َ :كْي َ
ت إِلَْيه فَـ ُق ْل ُ
َصابِعه  ،قَ َال  :فَـ ُق ْم ُ
أ ََمانَاتُـ ُه ْم َوَكانُوا َه َك َذا )َ .و َشبَّ َ َ ْ َ َ
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ك علَي ِ
ِ
ِ
ف َوَد ْع َما تُـْن ِك ُر ،
ك َ ،و ُخ ْذ ِمبَا تَـ ْع ِر ُ
ك ل َسانَ َ
ك َ ،و ْامل ْ َ ْ َ
َج َعلَِىن اللَّهُ ف َد َاك ؟ قَ َال  ( :الَْزْم بـَْيتَ َ
ك أ َْمَر الْ َع َّام ِة ) .ويشبهه ما ُروي عن طائفة من الصحابة يف
ك بِأ َْم ِر َخ َّ
ك َ ،وَد ْع َعْن َ
اص ِة نَـ ْف ِس َ
َو َعلَْي َ

بعد َّ ،إمنا
ض َّل إِ َذا ْاهتَ َديْـتُ ْم }  ،قالوا  :ل يأت تأويلُها ُ
قوله تعاىل َ { :علَْي ُك ْم أَنْـ ُف َس ُك ْم ال يَ ُ
ضيرُك ْم َم ْن َ

تأويلها يف آخر الزمان  .ثالثة عشر  :من أعظم ماتتقى به الفنت مما أرشد إليه الكتاب العزيز والسنة
املطهرة  :دعاء اهلل والضراعة إليه  ،ومنه االستعاذة من الفنت  ،كما ذكر اهلل عن اخلليل وأتباعه أهنم

قالوا ( :ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري ربنا الجتعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك
أنت العزيز احلكيم ) وذكر تعاىل عن موسى وأتباعه أهنم قالوا  ( :على اهلل توكلنا ربنا الجتعلنا فتنة
للقوم الظاملني وجننا برْحتك من القوم الكافرين )  .وروى مسلم عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال :
( تعوذوا باهلل من الفنت ما ظهر منها وما بطن  ،قالوا  :نعوذ باهلل من الفنت ما ظهر منها وما بطن )
 .أربعة عشر  :كثرة العبادة ؛ فإن كثرهتا يثبت على الدين  ،ويف صحيح مسلم قوله صلى اهلل عليه
وسلم ( :العبادة ىف اهلرج كهجرة إىل)  .مخسة عشر  :لزوم مجاعة املسلمني وإمامهم  ،ففي
الصحيحني ملا ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم الفنت قال حذيفة :يا رسول اهلل فما ترى إن أدركين
ذلك ؟ قال  ( :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم )  .فقلت  :فإن ل تكن هلم مجاعة وال إمام ؟ قال (:
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك )  ،ويف
رواية  :قال حذيفة  :قلت  :يا رسول اهلل إنا كنا بشر فجاء اهلل خبري فنحن فيه  ،فهل من وراء هذا
اخلري شر ؟ قال  ( :نعم ) ! قلت  :هل من وراء ذلك الشر خري ؟ قال  ( :نعم ) ! قلت  :فهل من
وراء ذلك اخلري شر ؟ قال  ( :نعم ) ! قلت  :كيف ؟ قال  ( :يكون بعدي أئمة ال يهتدون هبداي
وال يستنون بسنيت وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان إنس )  ،قال  :قلت :
كيف أصنع يا رسول اهلل إن أدركت ذلك ؟ قال  ( :تسمع وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ
مالك فامسع وأطع )  .فإن كان مثت إمام وجب القيام معه  ،يدل على هذا مارواه البخاري عن نافع
قال  :ملا خلع أهل املدينة يزيد بن معاوية مجع ابن عمر حشمه وولده فقال  :إن مسعت النيب صلى
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اهلل عليه وسلم يقول  ( :ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ) وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع اهلل
ورسوله  ،وإن ال أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع اهلل ورسوله  ،مث ينصب له القتال ،
وإن ال أعلم أحدا منكم خلعه وال بايع يف هذا األمر إال كانت الفيصل بيين وبينه  .ويف صحيح
مسلم قوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده  ،ومثرة قلبه  ،فليطعه إن
استطاع  ،فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر ) .
فهذه مجلة متعلقة باملنهج الشرعي يف الفنت  ،فعلى املؤمنني أن يتقوا اهلل ويعتصموا حببله  ،ويسريوا
على منهاج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسلف هذه األمة ؛ فإن النجاة أيها املؤمن من الفنت يف
ذلك  ،وإن خالف هواك  ،وقالك الناس  ،أورأيت يف ذلك غضاضة عليك؛ فإن العاقبة للتقوى
وأهلها  .وإياك واالَنراف عن هذا املنهج القومي إىل أهواء الذين اليعلمون  ،والتشبه بالذين اليؤمنون
 ،وإن وافق مايف النفس  ،فإن النفوس البد من أطرها على احلق  ،وإلزامها بالشرع وإن أبت  .واألمر
جلل  ،والفنت عدوى  ،واالستعانة باهلل وحده  ،واحلق فيما جاء به سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
اللهم أهلمنا رشدنا  ،واحفظ بالدنا وبالد املسلمني  ،واجعلنا هداة مهتدين  .وصلى اهلل وسلم على
النيب األمي األمني وآله وصحبه أمجعني .

كتبه/عبدالعزيز بن محمد السعيد
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