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 الفتنة .. وسبل النجاة منها

 د. حممد توفيق رمضان البوطي

َنًة الَّ ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُمواْ  أما بعد فيا أيها املسلمون، يقول اهلل جل شأنه يف كتابه الكرمي:  َوات َُّقوْا ِفت ْ
َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ وقال سبحانه:  َخآصًَّة َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقابِ ِمنُكْم  روى مسلم عن  َواْلِفت ْ

بادروا باألعمال فتنًا كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل مؤمنًا وميسي  »قال:  أن النيب  أيب هريرة 
روى الطرباين يف معجمه عن ابن عباس  «دينه بعرض من الدنياكافراً، أو ميسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع 

  قال: قال رسول اهلل :« سيجيئ يف آخر الزمان تكون وجوههم وجوه اآلدميني، وقلوهبم قلوب
ال مينعون  -الشياطني، أمثال الذئاب الضواري ليس يف قلوهبم شيء من الرمحة سفاكون للدماء ال يزعون

وإن تواريت عنهم اغتابوك، وإن حدثوك غلبوك، وإن  -احتالوا عليك  –ربوك قبيحاً، إن تابعتهم وا -
 -أي من أعىي أهله خبثًا وفسادا  –وشاهبم شاطر  –أي حاد شرس  –أمنتهم خانوك، صبيهم عارم 

وشيخهم ال يأمر مبعروف وال ينهى عن منكر، االعتزاز هبم ذل، وطلب ما يف أيديهم فقر، احلليم فيهم 
واآلمر باملعروف متهم، املؤمن فيهم مستضعف، والفاسق فيهم مشرَّف، السنة فيهم  –ضال  –غاٍو 

 «. بدعة والبدعة فيهم سنة، عند ذلك يسلط اهلل عليهم شرارهم، ويدعو خيارهم فال يستجاب هلم

كقطع الليل املظلم، والبد من بيان   أيها املسلمون، نعيش يف عصرنا هذا فتنًا كما وصفها النيب 
كلمة الفتنة، أصل كلمة الفتنة نار يذاب به الذهب ليصفو من شوائبه، ولكن غدت يف املصطلح   معىن

القرآين ذات معاٍن عدة، منها االمتحان وهو أمر يتناسب مع املعىن اللغوي، ألن االمتحان متحيص 
تطلق على من شديد يصفي ومييز احلسن من القبيح واخلري من الشرير واملؤمن من املنافق، الفتنة أيضًا 

أي حيولوهنم عن دينهم  –يفنت عن دينه أو حيول عن قناعاته بالضغط أو اإلرهاب يفتنوهنم عن دينهم 
اليوم نعيش فتنًا يف ثوب إغراءات أو يف ثوب إرهاب، يف شكل إسالم أو يف شكل كفر،  -إىل غريه 

مار هذه الفتنة كثريون، يضغط فيه على األمة لتنحرف عن مسارها ولتضل عن طريقها، ولقد ضل يف غ
أخطأوا الطريق وأضاعوا الوجهة واحنرفوا عن القبلة الصحيحة، سواء كان ذلك بسبب مغريات، هذه 
املغريات اليت دخلت بيوتنا وحتولت إىل سلوك وعادات فرضت نفسها علينا وعلى أسرنا أو كانت بتلك 
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لدعوة إىل التحول من حال إىل حال، املظاهر اليت جتلت يف عصرنا هذا واليت أخذت شكل اإلصالح وا
ظاهرها اإلصالح وباطنها اإلفساد، ظاهرها احلرية وباطنها االستعباد، ظاهرها اخلري وباطنها الشر، ولقد 
تكشفت عن حقائقها وجتلت وظهرت هويتها، وما أظن عاقاًل اليزال مغرتًا هبا، لكن هناك فتنة أخرى 

كقطع الليل املظلم، متحص املؤمن الصادق   كما وصفها النيب   تندرج يف هذا النوع  إىل حد بعيد، فنت
عن املنافق، وتنجلي عن نفوس كانت مثار اغرتار، كان الناس يغرتون هبم أهنم أهل فضل، أهنم أهل 
إميان أهنم أهل هداية، وإذ عند الفتنة جتلت األمور على حقيقتها فتبني أهنم أهل ضالل واحنراف ونفاق. 

ل مؤمنًا وميسي كافرًا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا؛ ذلك ألنه  يصبح فيها الرج
كان يظهر اإلميان ومل يكن إميانه ذا جذور يف شخصيته، أشد أنواع هذه الفنت فتنة تلبس لبوس 
ارة اإلسالم، وتنشر يف األرض الفساد بأشرس أشكاله، وتدعي أهنا تدعو إىل تطبيق اإلسالم وإذ هي عب

عن مظاهر تنفر من اإلسالم وتفسد يف األرض أميا إفساد، تنشر اإلرهاب وتنشر التطرف، سلوكهم 
يتناىف كل التنايف ويتناقض كل التناقض مع اإلسالم، واحلديث الذي يرويه الطرباين والذي قرأته عليكم 

ة عصيبة من تاري  أعيد فقرات منه مع بعض البيان، قال: سيجيئ يف آخر الزمان، فنحن اآلن يف فرت 
البشرية، حنن أمام امتحان التمحيص الذي تنكشف عنه األشراط الكربى للساعة، ونسأل اهلل تعاىل أن 

الحظ  «أقوام تكون وجوههم وجوه آدميني، لكن قلوهبم قلوب شياطني»يثبتنا بالقول الثابت. قال: 
يف وحشيتهم يف مهجيتهم يف شراستهم، ال ميكن أن تكون  «أمثال الذئاب الضواري»الوصف؛ قال: 

يف اجليل األول وال تنسجم مع أوامر  صفاهتم منسجمة مع وصف اإلنسان املسلم الذي رباه النيب 
ال  -ليس يف قلوهبم شيء من الرمحة سفاكون للدماء ال يزعون»ديننا وال مع توجيهات إسالمنا، قال: 

وإن تواريت عنهم اغتابوك، وإن حدثوك   -احتالوا عليك  –م واربوك قبيحاً، إن تابعته -مينعون 
أعتقد أن هذا الفصيل من الوحوش البشرية قد ظهر يف عصرنا، ومل يعد  «كذبوك، وإن أمنتهم خانوك

يرىب صبياهنم على الشراسة واحلدة، «  صبيهم عارم»خافيا إعجاز النبوة يف هذا الوصف، مث قال 
وشيخهم ال يأمر مبعروف وال »يف اللغة العربية هو من أعىي أهله خبثًا وفساداً  شاطر  «وشاهّبم شاطر»

شيخهم أو املسن فيهم من تأنس فيه العقل واحلكمة، ال يأمر مبعروف وال ينهى عن « ينهى عن منكر
واألنبياء منكر، واألمة إذا مات فيها األمر باملعروف والنهي عن املنكر أمة ُتودّع منها وحاق هبا لعنة اهلل 

لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َبِِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصوا  أمل يقل اهلل تعاىل 
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االعتزاز هبم ذل، »: قال َكانُوْا اَل يَ تَ َناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فَ َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوْا يَ ْفَعُلونَ وََّكانُوْا يَ ْعَتُدونَ 
هذه فتنة، وال شك أن أمتنا تتعرض اليوم هلذا الصنف من الفتنة أميا تعرض،  «وطلب ما يف أيديهم فقر

ولكن هذه الفتنة نوع من األنواع اليت نتعرض هلا، هناك من أخطأ الطريق وحبث عن النجاة من الفتنة 
أمان نفسه وعرضه وبيته وماله حيث ال أمان ال بالفتنة، فرتك أرض اإلسالم ومضى يبحث عن األمان، 

على نفسه وال على عرضه وال على بيته وال على ماله، وبداًل من إصالح بيته هجر بيته ودمر وطنه 
ومضى ليكون خادمًا خانعًا ملؤسسة العدو، أنا ال ألتمس عذرًا ملعتذر. غريي قد يلتمس العذر، ولكِن 

عن دار اإلسالم هو منزلق ال منجاة بعده أبدًا أبداً، وهذا أمر يسّوله أرى أن اختيار دار الكفر بدياًل 
ويزينه البعض متناسني أو متجاهلني أنه منزلق قدم، ليتحول أبناؤنا والعقول املتميزة فينا والطاقات الشابة 

وعرضه فينا خلدمة العدو جماناً، مع التخلي عن القيم واألخالق، بل حىت عن احلياة، يبذل أحدهم ماله 
وحياته بأرخص األمثان مستعيضًا عن بلده ببالد هي اليت غّذت الفتنة يف بالدنا، وهي اليت أوقدت نار 
الفتنة يف بالدنا، وال تزال حىت اليوم تغّذي الفتنة بالسالح واملال لكي حترتق أمتنا يف نارها، فحرهبم لنا 

من حريق بالدنا إىل حريقهم،   ذات شكلني، شكل يف أن حترق بالدنا، والشكل اآلخر أن نفرّ 
كاملستجري من الرمضاء بالنار، كذلك هذه الفتنة، حنن اليوم ينبغي أن نبحث عن سبل النجاة، أول أمر 
تفتقر إليه اليوم حنتاجه ملواجهة الفتنة أن تكون لدينا موازين علمية صحيحة لسلوكنا ولتصرفاتنا وملواقفنا، 

ندما مسو الفتنة جهاداً، وعندما مسو من ضّلوا يف طريقها جماهدين، فلقد ضل الناس يف أول هذه الفتنة ع
وهاهم حيرتقون بنار فتنتهم وحيرقون أهلهم وبالدهم، إذًا األمر األول بالفقه والعلم، باحلجة والدليل 
والربهان، مبعرفة هدي النبوة مباذا نواجه هذه الدعوات املضللة يف عصرنا هذا، وبأي شكل نفهم وبأي 

ن نضع هذه األحداث اليت متر هبا أمتنا، هناك توجيهات نبوية أُعلنت وُوضحت، ولكن ركب كثري ميزا
من الناس رؤوسهم فحصدوا نتائج عنادهم. األمر اآلخر بكثرة االلتجاء إىل اهلل وبالعبادات واألعمال 

يقول: "العبادة يف اهلرج كهجرة إيل" رواه مسلم، ألن هذا هو املعتصم، أن ننزل  الصاحلة، النيب الكرمي 
بساحة رمحة اهلل عزَّ وجل، أن نفر من نار هذه الفتنة إىل ظالل طاعة اهلل تعاىل والتضرع بني يديه، هذا 

عاصينا، وما الذي نراه له ظاهر وله باطن، هو يف ظاهره بالء حاق بنا، ويف باطنه نار حنن أشعلناها مب
نتعرض له سياط تأديب توقذ فريقًا من الناس وتفنت فريقًا آخر عن دينه، أجل بكثرة الذكر ألن اهلل 

إذا ذكرته يف حالة  فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروْا يل َواَل َتْكُفُرونِ سبحانه وتعاىل يف اآلية القرآنية يقول 
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لة السعادة إذا ذكرته ذكرك وإذا ذكرك رمحك وجناك مما قد تتعرض له، الشدة والرخاء، وحالة االبتالء وحا
بصحبة أهل التقى وجتنب أهل الفتنة. فكم من إنسان أضل الطريق ألنه صاحب أهل الفتنة، بالعودة إىل  

 اَل تَ تَِّبِع اهْلََوىكتاب اهلل وسنة نبيه وبيان العلماء ألحكام ما نتعرض له، وأن ال حنتكم إىل اهلوى 
واألمر قد يضيق عن بيانه الوقت، لكن أعطيت ومضات لكي نتبني معامل  فَ ُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّه 

طريقنا للنجاة مما حنن فيه، على أننا نقول إننا إذا عدنا إىل ربنا عودة محيدة فقد وعدنا ربنا حبياة حسنة 
 اًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهم بَِأْحَسِن َما َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحيَ  يف الدنيا وسعادة خالدة يف اآلخرة 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين

 29/10/2102   خطبة الجمعة


