
 اإلمامة وفتيل الفتن

 أ.د/ طو جابر العلواني

ارتبطت معظم الفنت اليت برزت يف تارخينا منذ البداية بقضية اإلمامة أي رئاسة الدولة، وما اصطرع الناس 
على شيء وال سفكت الدماء يف شيء كما حدث يف قضايا الصراع على اإلمامة، ومع أن سيدنا رسول 

تال علينا القرآن كلو منبًها إىل القيم وادلقاصد اليت ينبغي أن تقوم عليها  -صلى ا عليو وآلو وسلم-ا 
كتاب ا ومل يعلمنا شيًئا كثَتًا عن أنظمة احلكم وتفاصيلها اإلمامة ونظام احلكم لكنو مل يتلو علينا يف  

ا كان من بعض ودقائقها وكيفيات إقامتها كما مل يفعل ذلك سيدنا إبراىيم من قبل وال نوح اللهم إال م
أنبياء بٍت إسرائيل الذين خضعوا حلاكمية إذلية ذلا مسوغاهتا الشرعية واحلياتّية، ليس ىذا موضع تفصيلها، 
واستطاع األئمة ادلهديون إقامة خالفة على منهاج النبوة ىي اخلالفة اليت عرفت باخلالفة الراشدة اليت 

ن ما انقلب عليها بنو أمية وتتالت االنقالبات على أقامها الراشدون األربعة دبستويات سلتلفة مث سرعا
االنقالبات واصطرعت األسر ذات العصبية عليها وانتهت الشورى وحيدت القيم، وانتقلنا من طور إىل 

القرآن اجمليد لبناء األمة واافظة على ادللة والقيام بأعباء الدعوة، حىت طور بعيًدا عن األسس اليت رمسها 
لقرآن واألىداف اليت جاء لتحقيقها اصرنا ىذا ما بلغو وصار الناس يعيشون بعيًدا عن بلغ احلال يف ع

والقيم وادلقاصد اليت نزل إلرساء دعائمها ويتحدث الناس اليوم عن شيء يسمونو دستور ادلدينة ودولة 
ناء احلكومة وما ليجعلوا من ذلك سابقة وأساًسا ومنطلًقا ودلياًل يدل على ضرورة إقامة الدولة وب ؛ادلدينة

تنظيم احلياة ألي رلموعة من الناس يستلزم أن يكون ذلم دولة وحكومة وما  نإىل ذلك وال ينكر أ
ينظمون بو شئوهنم ويديرون بو نظم حياهتم ولكن ىل ىناك شكل زلدد معُت ال بد أن تقام الدولة 

يدخل يف عملية تنظيم احلياة  دبقتضاه ال جيوز أن يُذىب إىل غَته أو ينصرف إىل سواه أو أن ذلك أمر
 وأنتم أعلم بأمور دنياكم ما دامت القيم زلفوظة وادلقاصد واألىداف متحققة.

 ىذا ما نود أن نلقي عليو بعض الضوء.

 فنت التاريخ ىي فتنة إبليس لسيدنا آدم: أول

ْيطَاُن َكَما َأْخَرَج َأبَ َوْيُكم ﴿  ُهَما لَِباَسُهَما لُِيرِيَ ُهَما يَا بَِني آَدَم اَل يَ ْفِتنَ نَُّكُم الشَّ مَّْن اْلَجنَِّة يَنزُِع َعن ْ
َياِطيَن َأْولَِياء لِلَّ  ِمُنونَ َسْوَءاتِِهَما ِإنَُّو يَ َراُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن َحْيُث اَل تَ َرْونَ ُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشَّ ْْ  ﴾ِذيَن اَل يُ 

 ( 27)األعراف:

 :اآليات اليت ذكر فيها لفظ الفتنة



ْياِطيَن َكَفُرواْ ﴿  َياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشَّ ُلوْا الشَّ يُ َعلُّْموَن  َوات َّبَ ُعوْا َما تَ ت ْ
ْحَر َوَما أُنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن بَِباِبَل َىاُروَت َوَماُروَت َوَما يُ َعلَّْماِن ِمْن َأَحدٍ  َحتَّى يَ ُقواَل ِإنََّما  النَّاَس السّْ

ُهَما َما يُ َفرُّْقوَن ِبِو بَ ْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِو َوَما ُىم ِبَضآرّْ  َنٌة َفاَل َتْكُفْر فَ َيتَ َعلَُّموَن ِمن ْ يَن بِِو ِمْن َأَحٍد َنْحُن ِفت ْ
َعِلُموْا َلَمِن اْشتَ َراُه َما َلُو ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق ِإالَّ بِِإْذِن الّلِو َويَ تَ َعلَُّموَن َما َيُضرُُّىْم َواَل يَنَفُعُهْم َوَلَقْد 

 ( 102)البقرة: ﴾َولَِبْئَس َما َشَرْوْا بِِو َأنُفَسُهْم َلْو َكانُوْا يَ ْعَلُمونَ 

َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َواَل تُ َقاتُِلوُىْم  َواقْ تُ ُلوُىمْ  ﴿ َحْيُث ثَِقْفُتُموُىْم َوَأْخرُِجوُىم مّْْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفت ْ
َهْوْا ِن انت َ ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يُ َقاتُِلوُكْم ِفيِو فَِإن قَاتَ ُلوُكْم فَاقْ تُ ُلوُىْم َكَذِلَك َجَزاء اْلَكاِفرِيَن *فَإِ 

 (192-191البقرة:)﴾فَِإنَّ الّلَو َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

ْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِو ُقْل ِقَتاٌل ِفيِو َكِبيٌر َوَصدّّ َعن َسِبيِل الّلِو وَُكْفٌر بِِو َوا﴿  ْلَمْسِجِد َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّ
َنُة َأْكبَ ُر ِمَن اْلَقْتِل َواَل يَ َزاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحتََّى يَ ُردُّوُكْم اْلَحَراِم َوِإْخَراُج َأْىِلِو ِمْنُو َأْكبَ ُر ِعنَد الّلِو  َواْلِفت ْ

ُهْم ِفي َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوْا َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِو فَ َيُمْت َوُىَو َكاِفٌر فَُأْولَِئَك َحِبَطْت َأْعَمالُ 
نْ َيا َواآلِخَرِة َوُأوْ   ( 217)البقرة: ﴾لَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدونَ الدُّ

الَِّذيَن ُىَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آيَاٌت مُّْحَكَماٌت ُىنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت فََأمَّا ﴿ 
َنِة َوابِْتَغاء تَْأِويِلِو َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّ الّلُو في قُ ُلوِبِهْم زَْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََو ِمنْ  ُو ابِْتَغاء اْلِفت ْ

ُر ِإالَّ ُأْوُلوْا األْلَبابِ   ( 7)آل عمران:﴾ َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِِو ُكلّّ مّْْن ِعنِد رَب َّْنا َوَما يَذَّكَّ

رِيُدوَن َأن يَْأَمُنوُكْم َويَْأَمُنوْا قَ ْوَمُهْم ُكلَّ َما رُدَُّوْا ِإَلى اْلِفْتِنِة ُأرِْكُسوْا ِفِيَها فَِإن لَّْم َسَتِجُدوَن آَخرِيَن يُ ﴿ 
َلَم َوَيُكفَُّوْا َأْيِديَ ُهْم َفُخُذوُىْم َواقْ تُ ُلوُىْم َحْيُث ثِِقْفُتُموُىمْ  ِئُكْم َجَعْلَنا َوُأْولَ  يَ ْعَتزُِلوُكْم َويُ ْلُقوْا ِإلَْيُكُم السَّ

 (91النساء:)﴾َلُكْم َعَلْيِهْم ُسْلطَانًا مُِّبيًنا

ِذيَن  َوِإَذا َضَربْ ُتْم ِفي اأَلْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْقُصُروْا ِمَن الصَّاَلِة ِإْن ِخْفُتْم َأن يَ ْفِتَنُكُم الَّ ﴿ 
 ( 101َكَفُروْا ِإنَّ اْلَكاِفرِيَن َكانُوْا َلُكْم َعُدوِّا مُِّبيًنا﴾ )النساء:

نَ ُهم ِبَمآ َأنَزَل اللّ  ﴿ ُو َواَل تَ تَِّبْع َأْىَواءُىْم َواْحَذْرُىْم َأن يَ ْفِتُنوَك َعن بَ ْعِض َما َأنَزَل الّلُو َوَأِن اْحُكم بَ ي ْ
اِس ِإلَْيَك فَِإن تَ َولَّْوْا فَاْعَلْم َأنََّما يُرِيُد الّلُو َأن ُيِصيبَ ُهم بِبَ ْعِض ُذنُوِبِهْم َوِإنَّ َكِثيًرا مَّْن النَّ 

 ( 49)المائدة:﴾َلَفاِسُقونَ 



ُهْم وَ َوَحسِ  ﴿ وْا َكِثيٌر مّْن ْ وْا ثُمَّ تَاَب الّلُو َعَلْيِهْم ثُمَّ َعُموْا َوَصمُّ َنٌة فَ َعُموْا َوَصمُّ الّلُو ُبوْا َأالَّ َتُكوَن ِفت ْ
 (. 71)المائدة:﴾َبِصيٌر ِبَما يَ ْعَمُلونَ 

( ثُمَّ 22ام:َويَ ْوَم َنْحُشُرُىْم َجِميًعا ثُمَّ نَ ُقوُل ِللَِّذيَن َأْشرَُكوْا َأْيَن ُشرََكآؤُُكُم الَِّذيَن ُكنُتْم تَ ْزُعُموَن )األنع ﴿
َنتُ ُهْم ِإالَّ َأن قَاُلوْا َوالّلِو رَب َّْنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكيَن﴾)األنعام:  (23-22َلْم َتُكن ِفت ْ

ُْالء َمنَّ الّلُو َعَلْيِهم مّْن بَ ْيِنَنا َألَْيَس الّلُو بَِأْعَلَم وََكَذِلَك فَ ت َ  ﴿ نَّا بَ ْعَضُهم بِبَ ْعٍض لّْيَ ُقولوْا َأَى
اِكرِيَن﴾)األنعام:  ( 53بِالشَّ

ا َأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفُة قَاَل َربّْ َلْو ِشْئَت َأْىَلكْ  ﴿ تَ ُهم مّْن َواْخَتاَر ُموَسى قَ ْوَمُو َسْبِعيَن َرُجاًل لِّْميَقاتَِنا فَ َلمَّ
َنُتَك ُتِضلُّ ِبَها َمن َتَشاء وَ  َفَهاء ِمنَّا ِإْن ِىَي ِإالَّ ِفت ْ تَ ْهِدي َمن َتَشاء قَ ْبُل َوِإيَّاَي َأتُ ْهِلُكَنا ِبَما فَ َعَل السُّ

ُر اْلَغاِفرِينَ  َنا َفاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوَأنَت َخي ْ  ( 155)األعراف:﴾َأنَت َولِي ُّ

َنًة الَّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظََلُموْا ِمنُكْم َخآصًَّة َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَو َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ )األن ﴿  ( 25فال:َوات َُّقوْا ِفت ْ
َنٌة َوَأنَّ الّلَو ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ َواْعَلمُ  ﴿  (28)األنفال:﴾وْا َأنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلدُُكْم ِفت ْ

يُن ُكلُُّو ِلّلو فَِإِن انتَ َهْوْا فَِإنَّ الّلَو ِبَما يَ ْعَمُلونَ  ﴿ َنٌة َوَيُكوَن الدّْ  َوقَاتُِلوُىْم َحتَّى اَل َتُكوَن ِفت ْ
 (. 39َبِصيٌر﴾)األنفال:

َنٌة ِفي اأَلْرِض َوَفَساٌد َكِبيٌر﴾ )األنفال: ﴿  ( 73َوالَّذيَن َكَفُروْا بَ ْعُضُهْم َأْولَِياء بَ ْعٍض ِإالَّ تَ ْفَعُلوُه َتُكن ِفت ْ

ِمُنوَن بِالّلِو َواْليَ ْوِم اآلِخِر َواْرتَاَبْت قُ ُلوبُ ُهْم فَ ُهْم ِفي رَيِْبهِ  ﴿ ْْ ْم يَ تَ َردَُّدوَن* ِإنََّما َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن اَل يُ 
ًة َوَلِكن َكرَِه الّلُو انِبَعاثَ ُهْم فَ ثَبََّطُهْم َوِقيَل اقْ ُعُدوْا مَ  وْا َلُو ُعدَّ َع اْلَقاِعِديَن * َلْو َوَلْو َأرَاُدوْا اْلُخُروَج أَلَعدُّ

ُغوَنُكمُ  اُعوَن َلُهْم َوالّلُو  َخَرُجوْا ِفيُكم مَّا زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَبااًل وأَلْوَضُعوْا ِخالََلُكْم يَ ب ْ َنَة َوِفيُكْم َسمَّ اْلِفت ْ
 ( 47-45َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن﴾ )التوبة:

َنَة ِمن قَ ْبُل َوقَ لَُّبوْا َلَك األُُموَر َحتَّى َجاء اْلَحقُّ َوَظَهَر َأْمُر الّلِو َوُىْم   ﴿ َلَقِد ابْ تَ َغُوْا اْلِفت ْ
 ( 48َكارُِىوَن﴾)التوبة:

َأَواَل يَ َرْوَن َأن َُّهْم  *َوَأمَّا الَِّذيَن ِفي قُ ُلوِبِهم مََّرٌض فَ َزاَدتْ ُهْم رِْجًسا ِإَلى رِْجِسِهْم َوَماتُوْا َوُىْم َكاِفُروَن  ﴿
ُروَن ﴾)يُ ْفتَ ُنوَن ِفي ُكلّْ َعاٍم مَّرًَّة َأْو َمرَّتَ ْيِن ثُمَّ اَل يَ ُتوبُوَن َواَل ُىْم   (126-125التوبة: يَذَّكَّ

ُلوْا ِإن ُكنُتم مُّْسِلِميَن* فَ َقاُلوْا َعَلى اللّ  ﴿ ْلَنا َوقَاَل ُموَسى يَا قَ ْوِم ِإن ُكنُتْم آَمنُتم بِالّلِو فَ َعَلْيِو تَ وَكَّ ِو تَ وَكَّ
َنًة لّْْلَقْوِم الظَّاِلِميَن ﴾)يونس   (.85:84رَب ََّنا اَل َتْجَعْلَنا ِفت ْ



اَجُروْا ِمن بَ ْعِد َما فُِتُنوْا ثُمَّ َجاَىُدوْا َوَصبَ ُروْا ِإنَّ رَبََّك ِمن بَ ْعِدَىا َلَغُفوٌر ثُمَّ ِإنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن ىَ  ﴿
 (110النحل:رَِّحيٌم﴾)

َنًة لّْلنَّا َجَرَة ِس ﴿ َوِإْذ قُ ْلَنا َلَك ِإنَّ رَبََّك َأَحاَط بِالنَّاِس َوَما َجَعْلَنا الرُّؤيَا الَِّتي َأرَيْ َناَك ِإالَّ ِفت ْ َوالشَّ
فُ ُهْم َفَما يَزِيُدُىْم ِإالَّ طُْغَيانًا َكِبيًرا﴾)اإلسراء:  .(60اْلَمْلُعونََة ِفي الُقْرآِن َوُنَخوّْ

َرُه َوِإًذا الَّتََّخُذوَك  ﴿  َنا َغي ْ َنا ِإلَْيَك لِتْفَتِرَي َعَلي ْ َوِإن َكاُدوْا لَيَ ْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحي ْ
 (.73ء:َخِلياًل﴾)اإلسرا

نُ َها َواَل  ﴿  َتْحَزَن ِإْذ َتْمِشي ُأْخُتَك فَ تَ ُقوُل َىْل َأُدلُُّكْم َعَلى َمن َيْكُفُلُو فَ َرَجْعَناَك ِإَلى ُأمَّْك َكْي تَ َقرَّ َعي ْ
َناَك ِمَن اْلَغمّْ َوفَ تَ نَّاَك فُ ُتونًا فَ َلِبْثَت ِسِنيَن ِفي َأْىِل َمْدَيَن ثُ  ي ْ مَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر يَا َوقَ تَ ْلَت نَ ْفًسا فَ َنجَّ

 .(40ُموَسى﴾)طو:

﴾)طو: ﴿ اِمِريُّ  .(85قَاَل فَِإنَّا َقْد فَ تَ نَّا قَ ْوَمَك ِمن بَ ْعِدَك َوَأَضلَُّهُم السَّ

َوَأِطيُعوا  َوَلَقْد قَاَل َلُهْم َىاُروُن ِمن قَ ْبُل يَا قَ ْوِم ِإنََّما فُِتنُتم بِِو َوِإنَّ رَبَُّكُم الرَّْحَمُن فَاتَِّبُعوِني ﴿
 (.90َأْمِري﴾)طو:

نَيا لِنَ ْفِتنَ ُهْم ِفيوِ  ﴿  ُهْم َزْىَرَة اْلَحَياِة الدُّ ْعَنا ِبِو َأْزَواًجا مّْن ْ نَ ْيَك ِإَلى َما َمت َّ نَّ َعي ْ ٌر  َواَل َتُمدَّ َوِرْزُق رَبَّْك َخي ْ
 (. 131َوَأبْ َقى﴾)طو:

َنٌة لَُّكْم َوَمَتاعٌ  ﴿  (111األنبياء:ِحيٍن﴾)ِإَلى  َوِإْن َأْدِري َلَعلَُّو ِفت ْ

َنٌة انَقَلبَ  ﴿ ٌر اْطَمَأنَّ ِبِو َوِإْن َأَصابَ ْتُو ِفت ْ  َعَلى َوِمَن النَّاِس َمن يَ ْعُبُد اللََّو َعَلى َحْرٍف فَِإْن َأَصابَُو َخي ْ
نْ َيا َواآْلِخَرَة َذِلَك ُىَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبيُن )الحج:  (11َوْجِهِو َخِسَر الدُّ

َنًة لّْلَِّذيَن ِفي قُ ُلوِبِهم مََّرٌض َواْلَقاِسَيِة قُ ُلوبُ ُهْم َوِإنَّ الظَّاِلمِ  ﴿ ْيطَاُن ِفت ْ يَن َلِفي لَِيْجَعَل َما يُ ْلِقي الشَّ
  (.53ِشَقاٍق بَِعيٍد﴾)الحج:

َنُكْم َكُدَعاء بَ ْعِضُكم بَ ْعًضا َقْد يَ ْعَلُم اللَّوُ  ﴿ الَِّذيَن يَ َتَسلَُّلوَن ِمنُكْم ِلَواًذا  اَل َتْجَعُلوا ُدَعاء الرَُّسوِل بَ ي ْ
َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب َألِيٌم﴾)النور:  (. 63فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

َلَك ِمَن اْلُمْرَسِليَن ِإالَّ ِإن َُّهْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم وَ  ﴿ يَْمُشوَن ِفي اأْلَْسَواِق َوَجَعْلَنا بَ ْعَضُكْم َوما َأْرَسْلَنا قَ ب ْ
َنًة َأَتْصِبُروَن وََكاَن رَبَُّك   .(20الفرقان:َبِصيًرا﴾)لِبَ ْعٍض ِفت ْ



ْرنَا ِبَك َوِبَمن مََّعَك قَاَل طَائِرُُكْم ِعنَد اللَِّو َبْل َأنُتْم قَ ْوٌم تُ ْفتَ ُنوَن )النمل: ﴿ ( 47قَاُلوا اطَّي َّ
 (.47)النمل:﴾

رَُكوا َأن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم اَل يُ ْفتَ ُنوَن * َوَلَقْد فَ تَ نَّا الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم ف َ  ﴿ َليَ ْعَلَمنَّ َأَحِسَب النَّاُس َأن يُ ت ْ
 (.3:2اللَُّو الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِيَن ﴾)العنكبوت 

َنَة النَّاِس َكَعَذاِب اللَِّو َولَِئن َجاء َنْصٌر ﴿ َوِمَن النَّاِس َمن يَ ُقوُل آَمنَّا بِاللَّ  ِو فَِإَذا ُأوِذَي ِفي اللَِّو َجَعَل ِفت ْ
 .(10مّْن رَّبَّْك لَيَ ُقوُلنَّ ِإنَّا ُكنَّا َمَعُكْم َأَولَْيَس اللَُّو بَِأْعَلَم ِبَما ِفي ُصُدوِر اْلَعاَلِميَن﴾)العنكبوت:

َنَة آَلتَ ْوَىا َوَما تَ َلبَّثُوا ِبَها ِإالَّ َيِسيًرا﴾)األحزاب: َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهم مّْنْ  ﴿  (14َأْقطَارَِىا ثُمَّ ُسِئُلوا اْلِفت ْ

َنًة  ﴿ ٌر ن ُُّزاًل َأْم َشَجَرُة الزَّقُّوِم * ِإنَّا َجَعْلَناَىا ِفت ْ   (63-62الصافات:لّْلظَّاِلِميَن﴾)َأَذِلَك َخي ْ

اِل نَ ْعَجِتَك ِإَلى نَِعاِجِو َوِإنَّ َكِثيًرا مّْْن اْلُخَلطَاء لََيْبِغي بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ عْ  ﴿ َْ ٍض ِإالَّ قَاَل َلَقْد ظََلَمَك ِبُس
َوَخرَّ رَاِكًعا  الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَقِليٌل مَّا ُىْم َوَظنَّ َداُووُد َأنََّما فَ تَ نَّاُه فَاْستَ ْغَفَر رَبَّوُ 

 .(24َوَأنَاَب﴾)ص:

َنا َعَلى ُكْرِسيِّْو َجَسًدا ثُمَّ َأنَاَب﴾)ص: ﴿  (.34َوَلَقْد فَ تَ نَّا ُسَلْيَماَن َوَأْلَقي ْ

ْلَناُه نِْعَمًة مّْنَّا قَاَل ِإنََّما ُأوتِيُتُو َعَلى ِعْلٍم بَ  نَساَن ُضرّّ َدَعانَا ثُمَّ ِإَذا َخوَّ َنٌة َوَلِكنَّ ﴿ فَِإَذا َمسَّ اإْلِ ْل ِىَي ِفت ْ
  (.49َأْكثَ َرُىْم اَل يَ ْعَلُموَن﴾)الزمر:

َلُهْم قَ ْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاءُىْم َرُسوٌل َكرِيٌم﴾)الدخان: ﴿  .(17َوَلَقْد فَ تَ نَّا قَ ب ْ

َنَتُكْم َىَذا الَِّذي ُكنُتم ِبِو َتْستَ ْعِجُلوَن﴾)الذاريات ﴿  .(14:13يَ ْوَم ُىْم َعَلى النَّاِر يُ ْفتَ ُنوَن*ُذوُقوا ِفت ْ

ُهْم َواْصطَِبْر﴾ )القمر: ﴿ َنًة لَُّهْم فَاْرتَِقب ْ  ( 27ِإنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة ِفت ْ
بَ َلى َوَلِكنَُّكْم فَ َتنُتْم َأنُفَسُكْم َوتَ َربَّْصُتْم َواْرتَ ْبُتْم َوَغرَّْتُكُم اأْلََماِنيُّ يُ َناُدونَ ُهْم َأَلْم َنُكن مََّعُكْم قَاُلوا  ﴿

 .(14َحتَّى َجاء َأْمُر اللَِّو َوَغرَُّكم بِاللَِّو اْلَغُروُر﴾)الحديد:

َنًة لّْلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا رَب ََّنا إِ  ﴿  ( 5نََّك َأنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم﴾ )الممتحنة:رَب ََّنا اَل َتْجَعْلَنا ِفت ْ
َنٌة َواللَُّو ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم﴾)التغابن: ﴿  (.15ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلدُُكْم ِفت ْ



َناُىم مَّاء َغَدقًا * لِنَ ْفِتنَ ُهْم ِفيِو َوَمن  يُ ْعِرْض َعن ِذْكِر رَبِّْو َيْسُلْكُو ﴿ َوَألَِّو اْستَ َقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقي ْ
 .(17-16الجن: َعَذابًا َصَعًدا ﴾)

َنًة لّْلَِّذيَن َكَفُروا لَِيسْ  ﴿ تَ ُهْم ِإالَّ ِفت ْ تَ ْيِقَن الَِّذيَن ُأوتُوا َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ َماَلِئَكًة َوَما َجَعْلَنا ِعدَّ
ِمُنوَن َولِيَ ُقوَل الَِّذيَن ِفي اْلِكَتاَب َويَ ْزَداَد الَِّذي ْْ َن آَمُنوا ِإيَمانًا َواَل يَ ْرتَاَب الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َواْلُم

َشاء َوَما قُ ُلوِبِهم مََّرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا َأرَاَد اللَُّو ِبَهَذا َمَثاًل َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّو َمن َيَشاء َويَ ْهِدي َمن يَ 
 .(31ُنوَد رَبَّْك ِإالَّ ُىَو َوَما ِىَي ِإالَّ ِذْكَرى لِْلَبَشِر ﴾)المدثر:يَ ْعَلُم جُ 

َماَواِت َواأْلَْرِض َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد )البروج: ﴿ ( ِإنَّ الَِّذيَن فَ تَ ُنوا 9الَِّذي َلُو ُمْلُك السَّ
ِمَناِت ثُمَّ َلْم يَ ُتوبُوا فَ لَ  ْْ ِمِنيَن َواْلُم ْْ  (.10البروج:اْلَحرِيِق﴾)ُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوَلُهْم َعَذاُب اْلُم

 الفتنة يف اللغة:

رّْ  جاء يف ادلعجم الوسيط: )الفتنة( االختبار بالنار واالبتالء ويف التنزيل العزيز: ﴿..       ُلوُكم بِالشَّ َونَ ب ْ
َنًة ..﴾ )األنبياء: واإلعجاب بالشيء واالستهتار بو والتدلو بالشيء واالضطراب وبلبلة  (.35َواْلَخْيِر ِفت ْ

َنةِ األفكار ويف التنزيل العزيز: ﴿..  والعذاب  (.7)آل عمران:..﴾  فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََو ِمْنُو ابِْتَغاء اْلِفت ْ
َنَتُكْم َىَذا الَِّذي ُكنُتم ِبِو َتْستَ ْعجِ  :﴿ويف التنزيل العزيز والضالل ويف (. 14ُلوَن﴾)الذاريات:ُذوُقوا ِفت ْ

َنَتُو فَ َلن َتْمِلَك َلُو ِمَن الّلِو َشْيًئا..﴾ )المائدة: التنزيل العزيز: ﴿..  (. 41َوَمن يُرِِد الّلُو ِفت ْ
رَُة؛ ومنو قولُو تعاىل: ﴿      َنُة دبعٌت اخلِب ْ َنًة لّْلظَّاِلِميَن﴾  وجاء يف تاج العروس: الِفت ْ ِإنَّا َجَعْلَناَىا ِفت ْ

رًَة. (،63)الصافات:  َأي ِخب ْ
يِء، ومنو قولُو  َنُة: ِإْعجاُبك بالشَّ َنًة لّْْلَقْوِم الظَّاِلِميَن﴾  : ﴿..(تعاىل)والِفت ْ رَب ََّنا اَل َتْجَعْلَنا ِفت ْ

م؛ (85)يونس: َنُة ىنا إعجاُب الكّفار بكْفرِىم. َأي ال ُتْظِهْرُىم علينا فيُ ْعجُبوا ويظنُّوا أهنَّ ٌر منَّا، والِفت ْ  َخي ْ
َنُة: الضَّالُل.  والِفت ْ

َنُة: الُكْفُر؛ ومنو قْولُو  َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل...﴾ )البقرة: : ﴿...(تعاىَل )والِفت ْ  (.191َواْلِفت ْ
َنُة: َنَتُو ..﴾ )المائدة: : ﴿..(تعاىل)الَفِضيَحُة؛ ومن قْولُو  والِفت ْ َأي َفِضيَحَتو، ؛ (41َوَمن يُِرِد الّلُو ِفت ْ

 : كّفرَه.وقيلَ 
َنُة: الَعذاُب حْنو تَ ْعذيِب  وىم عن اإِلديان؛ ومنو قولُو والِفت ْ ِل اإلْسالم لَيُصدُّ اِر َضْعَفى ادلْؤِمِنينفي أوَّ الكفَّ

َنِة..﴾ )التوبة:  ..تعاىل: ﴿ َنَتُكْم  : ﴿(تعاىل) الَعذاِب والبليِة؛ وقْولُو َأي يف؛ (49َأاَل ِفي اْلِفت ْ ُذوُقوا ِفت ْ
 َأي َعَذاَبكم.(؛ 14..﴾)الذاريات:



َنُة: اإِلْضالُل؛ حْنو قَ ْولو  ِضلُِّت إالَّ من ؛ َأي دبُ (162َما َأنُتْم َعَلْيِو بَِفاتِِنيَن﴾ )الصافات: ﴿: (تعاىَل )والِفت ْ
 َأَضّلو ا )تعاىل(.

. ومنو قْولُو  َنُة:ادلِْحَنُة؛ عن ابن اأَلْعرايبِّ ؛ َأي ال (2َوُىْم اَل يُ ْفتَ ُنوَن﴾ )العنكبوت: : ﴿...(تعاىل)والِفت ْ
 دُيَْتَحُنوَن دبا يَبُُت َحِقيَقة إدياهِنم.

َنُة: األْوالُد ُأِخَذ ذِلَك ِمن قْولِو  َنةٌ  َواْعَلُموْا َأنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلدُُكمْ  : ﴿(تعاىل)والِفت ْ ...﴾ ِفت ْ
 (.28)األنفال:

َنة االبِْتالُء واالْمِتحاُن واالْخِتياُر، وَأصلها مأخوٌذ ِمن الفنِت، وىو  وقاَل األزىرِيَّ وغَتُه: ِِجاُع مْعٌَت الِفت ْ
 إذابة الذىب والفضة بالنار لتميز الرديء من اجليد.

 
 :الخالصة

ادلؤثر الذي من خاللو  ومن خالل كل ادلفاىيم ادلختلفة السابقة دلعٌت الفتنة يتضخ أهنا ىي العامل أ
يتبُت احلق من الباطل، وقوي اإلديان من ضعيفو، وىي كشف للمعدن احلقيقي للشيء وليس للصورة 

وراءىا درس  كونا ما ين فهو األصل، والفتنة غالبالظاىرة، فالصورة الظاىرة كثَتًا ما ختدع أما الباط
البشرية، والفتنة معناىا ال يكمن يف ما تستمر أثاره مع امتداد ِجعاء من بعده، فمن الفنت  يةلإلنسان

ادلعٌت القريب بل ال بد لالنتباه دلا وراء ادلعٌت القريب واحلدث نفسو، وىي ليست هناية ادلطاف فلإلنسان 
ويتوب إىل ربو إن كان ما زال يف العمر بقية ويتعلم منها ويأخذ معو العربة والعظة  أن يرجع ويعود

 والرسالة الربانية.
حيث أغراه باألكل من الشجرة  -عليو السالم–وأول فتنة ابتليت هبا البشريَّة ىي فتنة إبليس آلدم      

َها َرَغدًا َحْيُث  َوقُ ْلَنا يَا آَدُم اْسُكنْ  ﴿:(تعاىل)اليت حرمها ا عليو، قال  َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة وَُكاَل ِمن ْ
َجَرَة فَ َتُكونَا ِمَن اْلظَّاِلِميَن﴾ )البقرة: َوَلَقْد َعِهْدنَا  ﴿ :(تعاىل)، وقال (35ِشْئُتَما َواَل تَ ْقَربَا َىِذِه الشَّ

ْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس ِإَلى آَدَم ِمن قَ ْبُل فَ َنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُو َعْزًما * َوِإْذ ق ُ 
َك َأالَّ َتُجوَع َأَبى *فَ ُقْلَنا يَا آَدُم ِإنَّ َىَذا َعُدوّّ لََّك َوِلَزْوِجَك َفاَل ُيْخرَِجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة فَ َتْشَقى * ِإنَّ لَ 

ْيطَاُن قَاَل يَا آَدُم َىْل َأُدلَُّك َعَلى ِفيَها َواَل تَ ْعَرى *َوَأنََّك اَل َتْظَمأُ  ِفيَها َواَل َتْضَحى * فَ َوْسَوَس ِإلَْيِو الشَّ
َها فَ َبَدْت َلُهَما َسْوآتُ ُهَما َوطَِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما مِ  َلى *فََأَكاَل ِمن ْ ن َوَرِق َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ يَ ب ْ

َها َجِميًعا بَ ْعُضُكْم اْلَجنَِّة َوَعَصى آَدُم رَبَّ  ُو فَ َغَوى * ثُمَّ اْجَتَباُه رَبُُّو فَ َتاَب َعَلْيِو َوَىَدى * قَاَل اْىِبطَا ِمن ْ
نّْي ُىًدى َفَمِن ات ََّبَع ُىَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى* َوَمْن َأْعَرَض عَ  ن ِذْكِري لِبَ ْعٍض َعُدوّّ فَِإمَّا يَْأتِيَ نَُّكم مّْ

 .(124-115ُو َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى﴾ )طو: فَِإنَّ لَ 



، وال يقتصر معناىا على ىذا احلدث فقط روىذه القصة مثال من أمثلة اإلغراءات اإلبليسية لبٍت البش
وأنو ساع بال شك بكل قوتو  اخلَتأمام البشر يف كونو ال يرغب ذلم يفضح ا )جلَّ شأنَّو( إبليس بل 

على إضالل البشر الذين طلب ا منو السجود ألبيهم، وأن خطتو واحده مع األب ومع األبناء، 
ووضع اخلطوط العريضة والقاعدة الكلية لبٍت البشر ليقيسوا  وسائل إبليسلوأوضح )تعاىل( للبشرية دنوذج 

راء ىذه القصة مستمر باستمرار البشرية وال بد على أساسها عالقتهم مع إبليس وجنده. وادلعٌت الذي و 
 ذلم من أخذ العربة والعظة منها وجعلها سالح ودرع دلواجهة عدوىم اللدود.

وعاىن ادلسلمون منها ومن القصص الكربى يف الفنت يف زليط ادلسلمُت واليت استمر أثرىا واتسع     
وىي: قتنة تفرق ادلسلمُت إىل طوائف وفرق قدديا وحديثا وما زالت تتكرر بنفس أفكارىا ومراحلها، 

وىي اليت  -رضي ا عنو–خر، واليت بدأ فتيلها األول بعد مقتل عثمان يكفر ويعادي كل منها اآل
عرفت يف كتب الًتاث بالفتنة الكربى، وترجع بذورىا األوىل دلا بعد وفاة رسول ا )صلى ا عليو وآلو 

األوىل خبالفة رسول ا )صلى ا  نظهرت رلموعة رأت أوسلم( كما ذكرت بعض الكتب، حيث 
بسبب ما أشاعو ابن  وأ -كرم ا وحهو–عليو وآلو وسلم( واحد من أىل بيتو وأوالىم بذلك ىو علي 

نصا، ولكن سياسة  -كرم ا وجهو–سبأ بأن رسول ا )صلى ا عليو وآلو وسلم( وصى لعلي 
ن ِجعتا بُت القوة والرمحة والفطنة استطاعت أن تستوعب ادلسلمُت، وبدأت اللتا راخلليفتُت أبو بكر وعم

ن عفان ألسباب كثَتة منها: بهد اخلليفة عثمان عتظهر نزعات االختالف بقوة وتشتد أكثر فأكثر يف 
مساحو كبار ادلهاجرين واجملاىدين األولُت  بالذىاب إىل األمصار مع ما حيملونو من نقد للحكام 

. اشتهار سيدنا عثمان حببو ألقاربو وتوليتهم يف مناصب الدولة واستشارهتم يف كثَت من وألنظمتهم
ألىلو على حساب باقي ادلسلمُت. ومن أسباب اختالف ادلسلمُت عليو أيًضا ما  شؤوهنا؛ فاهتم بااباة

ن كان النيب قد يف معاملتهم مع الرعية، وتوليتهم دلاتسم بو من لُت مع الوالة وعدم احلزم معهم وخاصة 
ومن األسباب أيضا وجود بعض الطوائف احلاقدة على  أباح دمو ك "عبد ا بن سعد بن أيب السرح".

 اإلسالم وأىلو سواء دخلوا يف اإلسالم ظاىرًا أم بقوا على ديانتهم األصلية. 
 اكرم –علي وويل  -رضي ا عنو–تضافرت كل ىذه األسباب وانتهت دبقتل عثمان بن عفان 

من يطالب بدم عثمان قبل استقرار البالد، وحدثت موقعتا اجلمل اليت ظهر اخلالفة وما لبث أن  -وجهو
وىم الذين ذىبوا إىل البصرة لتنفيذ القصاص  -رضوان ا عليهم–وطلحة والزبَت  ضمت السيدة عائشة

الطرف الثالث( بنشوب واإلصالح بُت ادلسلمُت، واليت انتهت بعد تدخل ادلًتبصُت لإلسالم وأىلو )
–وطلحة  انتهت بانتصار جيش سيدنا علي وقتل الزبَت -واليت مل تكن زلل النظر–حرب بُت الفريقُت 

وإعادة سيدنا علي للسيدة عائشة لبيتها معززة مكرمة، وصفُت اليت كانت بُت جيشي  -رضي ا عنهما
ذلذا السبب، ويف موقعة صفُت انتهت بالتحكيم حيث رفع جيش  -رضي ا عنهما–علي ومعاوية 

انقسام ادلسلمُت عة كتاب ا بينهما، وترتب على ىذه ادلوقادلصاحف وحتكيم   -ا عنورضي –معاوية 



ومعاوية وكثَت من  كفروا كل من عليّ و  وخوارج رفضوا التحكيم -كرم ا وحهو–علي إىل شيعة 
 معاوية وطلحة والزبَت وعائشة إىل ا ليحكم فيو. و الصحابة، وادلرجئة الذين أرجئوا أمر عليّ 

 
 دلاذا سقنا ىذين ادلثالُت من الفنت؟

ُْوِلي اأَلْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا يُ ْفتَ َرى َوَلِكن َتْصِديَق  : ﴿(تعاىل)قال  َرٌة ألّْ َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعب ْ
ِمُنوَن﴾ )يوسف: ْْ  .(111الَِّذي بَ ْيَن يََدْيِو َوتَ ْفِصيَل ُكلَّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْحَمًة لَّْقْوٍم يُ 

محلت معها العرب والعظات للبشر، كل قصة حتمل ا فالقصص القرآنية بصفة خاصة مل تأيت للتسلية وإدن
معٌت ورسالة، واجلميل يف القصص القرآين أن ادلصدر ىو ا )تعاىل( وال حتتمل معاين كثَتة، فهذا خَت 

 غب ا فيو وذاك شر رىب ا منو.ر 
تان من الفنت وقصص التاريخ بصفة عامة لنا فيها أيضا عربة وعظة دلن كان لو قلب، وىاتان القص     

حتمل األوىل معٌت العالقة األبدية بُت إبليس والبشر وال يكون العالج إال دبخالفتو واختاذه عدو، والثانية 
تلفت نظر ادلسلمُت إىل البعد عن التعصب واتباع األىواء، واحلذر شلن حييكون لنا الدسائس يف الظالم 

األمر والبحث والتثبت. وىذا ادلعٌت خنرج بو بعد ويرون يف اإلسالم عدوىم اللدود، والًتقب حىت يتضح 
، رأيت يف كل مرة أن خنلي القصة من مشاعر الكاتب وانتمائو، فقصة الفتنة الكربى كتبت بطرق سلتلفة

لسيدنا أرى فيها روح التشيع واالنتصار  وانتماؤه، فإن قرأهتا لكاتب شيعي أقرؤىا فيها شخصية الكاتب
 باقي الصحابة واهتامهم باخليانة والطمع يف مصاحل خاصة وخبث النفوس،علي واللعن والسب يف حق 

وإن قرأهتا لكاتب ذو انتماء ثان تراه يقف على احلياد وحياول أن يربئ ساحة كل الصحابة من اخلطأ 
وإن كان حياول أن يكون على احلياد.  ،ويلتمس ذلذا وذاك األعذار، وثالث دييل إىل صف سيدنا عليّ 

 وىكذا.
فأحداث التاريخ تتكرر وأحيانا بنفس تفاصيلها، فعلينا أن ننتبو وال نتخذ غَت ا ملجأ، وال يكون      

غَته، ونضع كل فعل يف مكانو ادلناسب دون تضخيم أو حتويل أو تغيَت يف حجمو،  لنا دافع لالنطالق
 وفيصحح لنا أ ، فلردبا نكون فهمنا خطأعن فكرتو ولنلجأ إىل النقاش ونتحرى من صاحب الفكرة

دث ومن خلفو، فلردبا يكون كالنا مربوط خبيط غابت عنو بعض النقاط فنصحح لو. ونقرأ ما حول احل
 حيركو ثالث.

 : ﴿(تعاىل)قولو حنن من و ضد، أين أموقف دبع يأخذون من ىؤالء الذين يف حلظة وإين ألعجب      
ُنوا َأن ُتِصيُبوا قَ ْوًما ِبَجَهاَلٍة فَ ُتْصِبُحوا َعلَ  ى َما فَ َعْلُتْم يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَ َتبَ ي َّ

عليو حيتاج منا إىل تثبت  واآلن ويطلب منا االنتصار لو أومعظم ما نسمع  (6نَاِدِميَن﴾ )الحجرات:
أيام فنت، وعلينا أن نتحرى قبل أن نتحيز إىل فئة وننتصر ذلا. وا من وراء  فإهناوحبث وبذل جهد، 

         قصد السبيل.


