
ْ"ْفِتْنَة َْْواْلَخْيرِْْشَّر ِْلبِاَْونَْبلُوُكمْْ"

ْ"الفتنةْنائمةْلعنْهللاْمنْأيقظها"

,ْيولدْولمْيلدْلمْالذيْالسالمْالقدوسْالملك,ْالصمدْالماجد,ْاألحدْالواحدْهللْالحمد

ْ..يُعدْالْشكرا ْْونشكره,ْحدْلهْليسْحمدا ْْنحمده,ْأحدْكفوا ْْلهْيكنْولم

ْأَيُُّكمِْْْليَْبلَُوُكمَْْْواْلَحيَاةَْْاْلَمْوتََْْخلَقَْ :"..لهْشريكْالْوحدهْهللاْإالْإلهْالْأنْوأشهدْ

ْْ"ْْاْلغَفُورُْْاْلعَِزيزَُْْوُهوََْْعَمالْ ْأَْحَسنُْ

,ْالمظلمْالليلْكقطعْفتنا ْْباألعمالْبادروا:"القائلْورسولهْعبدهْمحمدا ْْأنْوأشهدْ

ْبعرضْدينهْيبيع,ْكافرا ْْويصبحْمؤمنا ْْأويمسي,كافرا ْْويمسيْمؤمنا ْْالرجلْيصبح

عليكْياسيديْيارسولْهللاْوعليْألكْوصحبكْ.(مسلم)"الدنياْمن اللهمْصالةْوسالمْا

ْفياجماعةْاإلسالمْ.:بعدْأماالدينْْيومْإلىْبإحسانْلهمْوالتابعين

ُْْكلُّْيقولْهللاْتعاليْ:" َواْلَخْيرَِْْونَْبلُوُكمْاْلَمْوتَِْْذائِقَةُْْنَْفس  ْتُْرَجعُونََْْوإِلَْينَاْفِتْنَة ْْبِالشَِّر 

ْْ(.35")األنبياء/

أنْكلْنفسْمنفوسةْالبدْأنْتذوقْالموتْْوتعالىْسبحانهْفيْهذهْاآليةْيبينْهللا

المحالةْتلقيْالموتْالذيْقدرهْهللاْعليْعبادهْوانفردجلْ شأنهْبالبقاءْوالخلودْوانهْا

ْْالنفوسْلتظهرواالبتالءْهوْاالختبارْواالمتحانْْفتنةْوالخيرْبالشرْابتالناْأنهْقد..و

ْالنْوسقوطْ,ةالصابر ْوالوهن..اقْوالشرفأهل ْالجزع الذيْنهيْهللاْْفيْمستنقع

ْ.(139آلْعمران/)ْ"ُمْؤِمنِينَُْْكْنتُمْْْإِنْْْاألَْعلَْونَْْتَْحَزنُواَوأَْنتُمُْْتَِهنُواَوالَْوال عنه:"

ْ ْأيْوالخيرْبالشرْعبادهْيمتحنْأنهْاالبتالءْفيْهللاْسنةْمضتْلقدعبادْهللاْ:"

ْالمختلفةْوالمصائبْوالفقرْكالمرضْعليهمْيثقلْمماْيصيبهمْبماْيختبرهم ْكما,

ْورخاءْرفاهيةْفيْحياتهمْتجعلْالتيْالمختلفةْالنعمةْمنْعليهمْينعمْبماْيختبرهم

ْحالْفيْيصبرْمنْاالمتحانْبهذاْليتبينْذلك,ْونحوْوالغنىْكالصحةْالعيشْوسعة

َواْلَخْيرِْْ:"َونَْبلُوُكموالنعمةالرخاءْحالْيشكرفيْومنْالشدة .ْ(35األنبياء/)فِتْنَة "ْبِالشَّر ِ

ْوالشدائدْوالمصائبْالبالياْمنْالصبرْفيهْيجبْبماْنختبركمْأي ْوالفقرْكالسقم,

ْوالرخاءْوالغنىْكالصحةْالنعمْمنْالشكرْفيهْيجبْبماْْنختبركمْكما,ْذلكْوغير

ْوكلمة.ْعليهْبهْأنعمْفيماْعليهْهللاْافترضهْماْبأداءْعليهْالمنعمْفيقوم,ْذلكْونحو

ْلقولهْمؤكدْمصدرْفيْابتالءْأيْفِتَْنة َْْواْلَخْيرِِْْبالشَّر َِْْوَنْبلُوُكم:ْتعالىْقولهْفيْفتنة

ْماْحسبْعلىْفنجازيكمْأي,ْتُْرَجعُونََْْوإِلَْينَا:ْوقوله,ْلفظهْغيرْمنَْونَْبلُوُكم:ْتعالى

ْالشكرْأوْالصبرْمنْمنكمْيوجد ْليشكرواْبالمسار ِْْتارةْلعبادهْتعالىْهللاْفاختبار.



ْللصبرْمقتضيةْفالمحنةْبالء,ْجميعا ْْوالمحنةْفالمنحةْليصبروا,ْبالمضارْوتارة

ْالشكر,ْبحقوقْالقيامْمنْأيسرْالصبرْبحقوقْوالقيامْللشكر,ْمقتضيةْوالمنحة

ْالبالءينْأعظمْفالمنحة ْبالضراءْبلينا:ْ"-عنهْهللاْرضي-ْعمرْقالْالنظرْوبهذا,

ْ.ْ"نصبرْفلمْبالسراءْوبليناْفصبرنا

ْالدنياْدارْابتالء

ْاإلنسانْجعلْفإنهْثمْومنْواالختبار,ْلالبتالءْدارا ْْلتكونْهللاْعزوجلْالدنياْخلقو

ْسبحانهْليرىْوالشر؛ْوالخيرْوالشدة,ْوالرخاءْوالمكره,ْالمنشطْبينْفيهاْيتقلب

ْاإلنسانُْْيتقلَّباألحوالْفْجميعْفيْمراضيهْيطلبونْالعباد,وكيفْهؤالءْيصنعْكيف

ْبِالشَّر َِْْونَْبلُوُكمْْ":الحق ِْْقولْواختبارين؛مصداقَْْبالءينْالدنيويةبينْرحلةحياتهْفي

ْْ(.35/األنبياء")فِتْنَة َْْواْلَخْيرِْ

رْمعناْه,ْووضوحْلظهوراالبتالءبهْاآليةْفيْالشر ِْْذكرْقدَّمْهللاْولعلَّْ ْالخيرْذكرْوأخَّ

لُْْإذْفحواْه؛ْوُغموضْبهْاالبتالءْلَخفاء ْاالبتالءْيُذكرْحينْاألذهانْإلىْيتبادرُْْماْأوَّ

ْماْطيَّاتْفيْالمستترْالبالءْعنْغالب اْالمرءْيغفُلْحينْعلىْوُغرْم,ْشرْ ْظاهُرهْما

ْْ!كثيرونْأُتِيَْْهناْومنْوُغنْم,ْخيرْ ْظاهُره

ْليكونَْْاليُسْر؛ْفيْتعالىْلهْوالشكرْالعُسْر,ْفيْالصبرْاللتزامْهللاْوفَّقهَْمنْوالسعيد

ْكلَّهْأمرهْإنَّْْالمؤمنْألمرْعجب ا:"بقولهْعنهمْوسلمْعليهْهللاْصلىْالنبيُّْْأخبرْفيَمن

اءُْْأصابتهْإنْللمؤمن؛ْإالْألحدْ ْذاكْوليسْخير, اْفكانْشكرَْْسرَّ ْأصابتهْوإنْله,ْخير 

اءُْ اْفكانْصبرَْْضرَّ ْْ(.مسلم")ْلهْخير 

ا ةْ ْومنْوسلطان,ْوجاهْمالْ ْمنْخير؛ْكلْفيْعامْ ْفهوْبالخيرْاالبتالءْوأمَّ ْقوَّ

ة ة,ْوصحَّ ْبالشكر,ْالعبدُْْيُقابلهاْلمْإنْالنعمَْْهذهْفإنَّْ..ْوفهمْوعقلْعلمْ ْومنْوهمَّ

ْفكم.عليهَْوباالْ ْانقلَبتْورضوانه,ْطاعتهْفيْوتسخيرهاْالمنِعم,ْهللاْبفضلْواالعتراف

ْأعجبَتهْداعيةْ ْمنْوكمْ!السفهاءْْْبهْومارىْالعلماْء,ْبهْفباهىْبعلمهْاغترَّْْعالمْ ْمن

ْففيْماله؛ْأطغاهْثري  ْْمنْوكمْ!يديهْْْبينْوازدحامهمْعليْه,ْالناسْإلقبالْنفُسه؛

ْبجاههْضنَّْْجاهْ ْصاحبْمنْوكمْ!بذََّرهْْْوالشَّهواتْالمنكراتْوفيْبدََّدْه,ْهللاْسَخط

ا اِْكْبر  تُهْعينيهْأعَمتْسلطانْذيْمنْوكم!وغرور  ْ!وظلمْفبطشْقوَّ

ْ

ْ

ْ:مظاهرْاالبتالءْبالشر



ْعبادهللا:"

ا لْومنْمعروفة,ْفكثيرة ْْبالشر ِْْاالبتالءْمظاهرُْْأمَّ ْقولهْمنهاْالمرءْيستحضُرهْماْأوَّ

َْْواْلُجوعِْْاْلَخْوفِِْْمنَِْْبَشْيءْ َْولَنَْبلَُونَُّكمْْْ":تعالى َْوالثََّمَراتَِْْواأْلَْنفُِسْْاأْلَْمَوالِِْْمنََْْوَنْقص 

رِْ ابِِرينََْْوبَش ِ ْإلرادتهْامتحان اْالعبدَْْتُصيبْالظاهرةْالمصائبْفهذهْ.(155/البقرة")الصَّ

عْعلىْصبرْفَمنْيقينه,ْوصدق هاْتجرُّ ْلهْكبيرْخيرْ ْسببَْْكانتْمحتسب ا,ْراضي اُْمر ِ

ْبعدْاألجرْمنْنغِرفُْْكمَْعِلمناْلو":ْالسلفْبعضُْْقالْهناْومن.ْواآلخرةْالدنياْفي

 ."الفَرجْسرعةَْْتمنَّيناْلماْالِمَحن

ِصيبَةْ ِْمنْأََصابََْْما :"قالْتعالي نِْكتَابْ ْفِيْإِالَّْْأَنفُِسُكمْْْفِيَْوالَْْاأْلَْرِضْْفِيْمُّ ْقَْبلِْْم ِ

ِلكَْْإِنَّْْنَّْبَرأََهاْأَن
َٰ
ْ.(22الحديد/)ْ"يَِسيرْ ّْللاََِّْْعلَىَْذ

ْْالفتنْأنواع

ْفتنةْومنهاْالمال,ْفتنةْفمنهاْمتعددة,ْالدنياْفيْبهاْهللاْيبتليناْالتيْالفتنْهذهْإن

ْْوالطغيان..ْْاالضطهادْفتنةْ,ومنهاْواألوالدْالزوجةْفتنةْومنهاْالجاه,

ْفتنةْالمالْ:"

نَْْْوِمْنُهم":وتعالىْسبحانهْهللاْيقول دَّقَنَّْْفَْضِلهِِْْمنْآتَانَاْلَِئنّْْْللا ََْْعاَهدَْْمَّ َْولَنَُكونَنَّْْلَنَصَّ

اِلِحينَِْْمنَْ اْْالصَّ نْآتَاُهمْفَلَمَّ ُهمَْوتََولَّواْْْبِهِْْبَِخلُواْْْفَْضِلهِْْم ِ ْعِرُضونَْْوَّ ْنِفَاق اْفَأَْعقَبَُهمْْْْمُّ

َْْأَْخلَفُواْْْبَِماْيَْلقَْوَنهُْْيَْومِْْإِلَىْقُلُوبِِهمْْْفِي -75ْالتوبة")يَْكِذبُونََْْكانُواَْْْوبَِماَْوَعُدوهَُْْماّْللا 

ْزلتْوجلْعزْهللاْيثبتهْلمْإذاْفإنهْاإلنسان,ْإلىْجاءْإذاْالذيْالمالْفتنةْهذه.ْ(77

ْيعدْفلمْتعالى,ْهللاْذكرْعنْمالهْوأشغلهْوالمعاصي,ْالفسادْمراتعْفيْوهوىْقدمه,

ْالمسلمونْأيهاْونجدْعليه,ْوباال ْْالمالْيكونْوبذلكْوجل,ْعزْهللاْلعبادةْوقتا ْْيجد

ْقدْوأنهمْتغير,ْقدْهؤالءْحالْنجدْالمادية,ْأحوالهمْتغيرتْالذينْالناسْمنْعددا ْ

ْالسفرياتْويسافرونْالمحرمة,ْالسهراتْيسهرونْوصارواْالمعاصي,ْفيْوقعوا

ْعليهمْفتحتْالتيْبالمعاصيْوينشغلونْالسوء,ْمجالسْفيْويجلسونْالمحرمة,

ْْْأموالهم,ْبفعلْأبوابها

َْعلَْيِهمْْْفَبَغَىُْموَسىْقَْومِِْْمنَْكانَْْقَاُرونَْْإِنَّْذاهوقارونْالذيْابتليْبفتنةْالمالْ:"وه

ةِْْأُوِليْبِاْلعُْصبَةِْْلَتَنُوءَُْْمفَاتَِحهُِْْإنََّْْماْاْلُكنُوزِِْْمنََْْوآتَْينَاهُْ ْتَْفَرحْْْالَْْقَْوُمهُْْلَهُْْقَالَْْإِذْْْاْلقُوَّ

َْْإِنَّْ ِْعْلمْ َْعلَىْأُوتِيتُهُْْإِنََّماْقَالَْفطغيْوبغيْو:"﴾76القصص/ْ﴿"اْلفَِرِحينَْْيُِحبُّْْالَّْْللاَّ

"ْواستخدمهْفيْظلمْموسيْباستئجارْامرأةْساقطةْبغيْتقرْأمامْالناسْبأنِْْعنِدي

ْيَنُصُرونَهُْْفِئَةْ ِْمنْلَهَُْْكانَْْفََماْاألَْرضََْْوبَِداِرهِْْبِهِْْفََخَسْفنَاموسيْزنيْبهافكانْجزاؤه:"

ْ(.81"القصص/ْتَِصِرينَْالُمنِْمنََْْكانََْْوَماّْللاَُِّْْدونِِْْمن



ْفتنةْالجاه:"ْ#

ْلهْيكونْفتنة,ْعليهْالجاهْفيكونْيكن,ْلمْإذْبعدْجاهْلهْيصبحْمنْالناسْمنْوكذلك

ْفيْأرسالْجائعانْذئبانْما:ْ"وسلمْعليهْهللاْصلىْالنبيْقالْكماْوبال,ْوعليهْفتنة,

ْالمرءْدينْيفسدْال".ْلدينهْوالشرفْالمالْعلىْالمرءْحرصْمنْلهاْبأفسدْغنم

ْجائعانْذئبانْيفسدهاْمثلماْيفسدهاْالْالغنمْزريبةْأنْكماْوالجاه,ْالمالْيفسدهْمثلما

ْفتنةْفإنْولذلكْوالجاه,ْالمالْوسلمْعليهْهللاْصلىْالنبيْشبَّهْفهكذاْفيها,ْأطلقا

ْيجلسونْوسلمْعليهْهللاْصلىْالنبيْمعْالضعفاءْرأواْفلماْعظيمة,ْللكفارْكانتْالجاه

ْيقيمْأنْوسلمْعليهْهللاْصلىْالنبيْفهمْالمجالس,ْتلكْعنْوتكبرواْيجلسواْأنْأبوا

َْربَُّهمَْيْدُعونَْْالَِّذينََْْمعَْْنَْفَسكََْْواْصبِرْْ":تعالىْهللاْفأنزلْهؤالء,ْليجلسْأصحابه

ِْْبِاْلغََداةِْ ْنيَاْاْلَحيَاةِِْْزينَةَْْتُِريدَُْْعْنُهمَْْْعْينَاكَْْتَْعدَُْْوالََْْوْجَههُْْيُِريُدونََْْواْلعَِشي  ْفمن"الدُّ

ْتُِطعَْْْوالَْ:"عظيما ْْضررا ْْبهْأضرْالخيرْفيْصاحبهْيستخدمهْلمْإذاْالذيْالجاهْزينتها

ْ(.28/ْالكهف")فُُرط اْأَْمُرهَُْْوَكانََْْهَواهَُْْواتَّبَعَِْْذْكِرَناَْعنْقَْلبَهُْْأَْغفَْلَناَْمنْْ

ْمثلماْيفسدهاْالْالغنمْزريبةْأنْكماْوالجاه,ْالمالْيفسدهْمثلماْالمرءْدينْيفسدْال

ْوالجاه,ْالمالْوسلمْعليهْهللاْصلىْالنبيْشبَّهْفهكذاْفيها,ْأطلقاْجائعانْذئبانْيفسدها

ْهللاْصلىْالنبيْمعْالضعفاءْرأواْفلماْعظيمة,ْللكفارْكانتْالجاهْفتنةْفإنْولذلك

ْهللاْصلىْالنبيْفهمْالمجالس,ْتلكْعنْوتكبرواْيجلسواْأنْأبواْيجلسونْوسلمْعليه

َْمعَْْنَْفَسكََْْواْصِبرْْ":ْتعالىْهللاْفأنزلْهؤالء,ْليجلسْأصحابهْيقيمْأنْوسلمْعليه

ِْْبِاْلَغَداةَِْْربَُّهمْيَْدُعونَْْالَِّذينَْ ِْزينَةَْْتُِريدَُْْعْنُهمَْْْعْينَاكَْْتَْعدَُْْوالََْْوْجَههُْْيُِريُدونََْْواْلعَِشي 

ْنيَاْاْلَحيَاةِْ ْبهْأضرْالخيرْفيْصاحبهْيستخدمهْلمْإذاْالذيْالجاهْزينتهاْفمن"ْالدُّ

ْفُُرط اْأَْمُرهَُْْوَكانََْْهَواهَُْْواتَّبَعَِْْذْكِرنَاَْعنْقَْلبَهُْْأَْغفَْلنَاَْمنْْْتُِطعَْْْوالَْْ:"عظيما ْْضررا ْ

ْ(.28/ْالكهف")

ْفتنةْالزوجةْوالولد:#

َْوأَْواَلِدُكمْْْأَْزَواِجُكمِْْْمنْْْإِنَّْ:"وجلْعزْهللاْيقولْوالولد,ْبالزوجةْالفتنةاالبتالءْْومن

ا ْكانْالمعاصي,ْفيْزوجتهْأركستهْالناسْفبعض(ْ.14/التغابن")فَاْحَذُروُهمْْْلَُّكمَْْْعُدوًّ

ْصلىْالنبيْأوصىْكماْدين,ْذاتْامرأةْمنْبالزواجْيهتمْفلمْالزواج,ْقبلْمستقيما ْ

ْشأنها,ْمنْفعوأرْحالها,ْمنْأحسنْوأناْوأهديها,ْأرشدهاْأنا:"وقالْوسلم,ْعليهْهللا

ْوكذلكْالزائل,ْالدنياْالحياةْبمتاعْوأشغلتهْأضعفته,ْالتيْهيْوجرته,ْنكستهْولكنها

ْالصحيحْأوْالحسنْالحديثْفيْقالْوسلمْعليهْهللاْصلىْالنبيْفإنْالولد

ْعنْأباهْيجبنْألنهْمجبنةْفهوْكذلك,ْومجهلة".ْمحزنةْمبخلةْمجبنةْالولد:"بطرقه

ْوكذلكْالولد,ْمرضْإذاْالحزنْمنْاألبْيصيبْبماْومحزنةْهللا,ْسبيلْفيْالجهاد



ْعنْيشغلْألنهْومجهلةْهللا,ْسبيلْفيْاإلنفاقْفيْالتوسعْمنْاألبْيمنعْمبخلةْهو

ْالمسلمْللمرءْيكونْأنْبدْوالْفتن,ْالدنياْالمسلمون,ْأيهاْفتنْفالدنياْالعلم,ْطلب

ْالفتن,ْيواجهْلمْإذاْالفتن,ْعندْثابتةْمواقفْلهْيكونْأنْبدْالْالفتن,ْعندْثبات

ْْ.منزلقْبدْالْفإنهْبالبصيرة

ْ."الفوضيْالخالقةالطغيانْ"فتنةْ#

ْالمنحْعلىْتنطويْيجعلهاْماْوالخيرْالمنافعْمنْفيهاْيجدْالفتنْفيْيتأملْمنْوإن

ْالشرْقوىْاجتمعتْفلقدْاإليمان,ْألهلْخاصةْسمةْوهذهْمحن,ْمنْفيهاْماْعلى

ْوالثمرات,ْواألنفسْواألموالْالحقوقْوانتهاكْوالسرقةْالنهبْتريدْالمتحالفة

ْالوجهْهذاْتغطيْولكنهاْوأهله,ْاإلسالمْعلىْمشينةْحربْمعْواألخالقْالقيمْوتدمير

ْتحريرْنريد":فيقولونْالبالد,ْفيْوالمرجفينْالسذجْتخدعْكيْالشنيعْوالفعلْالقبيح

ْبيوتهاْفيْالمحاصرةْالشعوبْعنْالقيودْفكْنريدْوالمتجبرين,ْالطغاةْمنْالشعوب

ْ!والرخاءْوالرفاهيةْالخيرْللناسْنريدْوبالدها,

ْحركتْلقدْعقل,ْمنْمسحةْعندهْممنْأحدْعلىْيخفىْهذاْيعدْفلمْوخسئواْوكذبوا

ْاإلسالمْنصرةْعلىْالمسلمينْقلوبْوجمعتْالنفس,ْكوامنْكلْالناسْفيْالفتنْهذه

ْوالخطباءْالوعاظْوعظهمْلوْماْوربهمْدينهمْنحوْالمسلمونْوتحركْوالمسلمين,

ْ.المحنْهذهْفيْالمنحْمنْوتلكْإليه,ْوصلواْماْالسنينْعشرات

ْادعاءْوهذاْوافتراء,ْكذبْمحضْواإلصالحْالخيرْيريدونْأنهمْالباطلْأهلْادعاءْإن

ا,ْالباطلْأهل ْوهذهْ-السالمْعليه-ْموسىْيقتلْأنْقبلْمنْفرعونْأرادْفلقدْدائم 

ْيجرؤْوهلْالناس,ْعليهْيثورْالْحتىْذلكْلتقبلْالعامْالرأيْتهيئةْإلىْتحتاجْمسألة

ْفعرضْبه,ْيفعلهْأنْيريدْماْللناسْليبررْتهما ْْ-السالمْعليه-ْبموسىْيلصقْأنْعلى

لَْْأَنْأََخافُْْإِن ِيَْربَّهَُْْوْليَْدعُُْْموَسىْأَْقتُلَْْْذُرونِيْفِْرَعْونَُْْوقَالَْ":قائال ْْاألمرعليهم ْيُبَد ِ

ْ.ْ(.26/غافر)ْ"اْلفََسادَْْاأْلَْرِضْْفِيْيُْظِهرَْْأَنْأَوِْْْدينَُكمْْ

ْعندهمْوليسْشرائع,ْيعظمونْوالْأنبياء,ْكانواْوإنْألحدْوزنا ْْيقيمونْالْفالظالمون

ْعليه-ْموسىْيتحدىْففرعونْتعالى,ْهللاْيعظمونْالْهمْبلْالظلم,ْعنْيردعهمْما

ْمنْالشعبْأنْفرعونْأحسْولماْ"َْربَّهَُْْوْليَْدعُُْْموَسىَْْٰأَْقتُلَْْْذُرونِي ":فيقولْ-السالم

ْإِنِ ي ":وفعلهْقولهْلهمْيبررْللناسْالخطابْبهذاْيتوجهْبهْإذاْعليهْيثورْأنْالممكن

ْبينْثمْالناس,ْليخدعْبراء,ْمنهْوالدينْالدين,ْفيْفتمسح"ِدينَُكْمْْيُبَِد لَْْأَنْأََخافُْ

-ْموسىْفرعونْوصفْلقد.ْ"ْاْلَفَسادَْْاأْلَْرِضْْفِيْيُْظِهرَْْأَنْأَوْْ":فقالْآخرْسببا ْْلهم

ْوهلْالدين؟ْويغيرْسيبدلْالذيْهوْ-السالمْعليه-ْموسىْفهلْبالفساد,-ْالسالمْعليه

ْولكنهْبذلك؟ْالناسْسيقتنعْوهلْللفساد؟ْتؤديْأوْفساد؟ْ-السالمْعليه-ْموسىْدعوة



ْأهلْحيالْالطغاةْجانبْمنْالبشرْبعقولْيستخفْالذيْالخبيثْالمقيتْالتبرير

ْْْ.اإليمان

ْ:الثانيةْالخطبة

ْ:هللاْعبادالحمدهللْربْالعالمينْوالصالةْوالسالمْعليْأشرفْالمرسلينْ..أمابعدْفيا

ْالفتن؟ْنقابلكيفْ

ْْ:هللاْعباد

ْوقد ْوجل ْعز ْهللا ْمن ْابتالء ْالفتنةْعنْاإلسالمْنهيْالفتن ْصورهاْبكل:

ة ِْْمْنُكمَْْْظلَُمواْالَِّذينْتُِصيبَنَّْْالَْْفِتَْنة َْْواتَّقُوا:"وأشكالها َْْأَنََّْْواْعلَُمواَْخاصَّ َْشِديدُّْْللاَّ

ْتَُكونَْْالََْْحتَّىَْوقَاتِلُوُهمْْ:"تعاليْفقالْلهاْبالتصديْأمرْكماْ(.25/األنفال")اْلِعقَابِْ

ينَُْْويَُكونَْْفِتْنَة ْ َْْفَِإنَّْْاْنتََهْواْفَِإنِْْلِِلَُِّْْكلُّهُْْالد ِ ْ(.39/ْاألنفال)"بَِصيرْ ْيَْعَملُونَِْْبَماّْللاَّ

ْفيهْوتشيعْالمجتمعْستفرقْألنهاْالمجتمعْفيْالفتنةْإشاعةْمنْاإلسالمْحذرْكما

ْكذلكْكانْفإذاْواختالفْفرقةْستكونْإنه":فيقولْصليْهللاْعليهْوسلمْالفوضي

ْمنيةْأوْخاطئةْيدْتأتيكْحتىْبيتكْفيْواقعدْخشبْمنْسيفاْواتخذْسيفكْفاكسر

ْالفتنةْمنْباهللْيستعيذْوسلمْعليهْهللاْصليْهللاْرسولْوكان(.أحمد.)قاضية

َْ ْمنْبكْوأعوذْوالهرمْوالبخلْوالجبنْوالكسلْالعجزْمنْبكْأعوذْإنيْاللهم:"دائما

ْ(.أحمد)"والمماتْالمحياْفتنةْمنْبكْوأعوذْالنارْعذابْمنْبكْوأعوذْالقبرْعذاب

َُْْصلَّىّْللاََِّْْرُسولُْْقَالَْ:ْقَالَُْْهَرْيَرةَْْأَبِيَْعنْْْوْْ ْاْلقَاِعدُْْفِتَنْ َْستَُكونُْ":َوَسلَّمََْْعلَْيهِّْْللاَّ

ِمنَْْفِيَها ْالسَّاِعي,ِْمنََْْخْيرْ ْفِيَهاَْواْلَماِشيْاْلَماِشي,ِْمنََْْخْيرْ ْفِيَهاَْواْلَقائِمُْْاْلقَائِِم,َْخْير 

فَِْْمنْْ ْإنها”:وفيْرواية"ْبِهِْْفَْليَعُذَْْْمعَاذ اْأَوَْْْمْلَجأ َْْوَجدَْْفََمنْْْتَْستَْشِرفُهُ,ْلََهاْتََشرَّ

ْمنْخيرْوالماشيْالماشيْمنْخيرْوالقائمْالقائمْمنْخيرْفيهاْالقاعدْفتنةْستكون

ْ(.الجامعْصحيح)"آدمْكابنْكنْقالْبيتيْعليْدخلْإنْأفرأيتْقيلْالساعي

ْ(.ْالسيوطيْ")أيقظهاْمنْهللاْنائمةلعنْالفتنة:"عنهْهللاْرضيْأنسْعنو

ْالعظيمةْالفتنْظهورْالساعةْأشراطْمنْأنْوسلمْعليهْهللاْصلىْالنبيْأخبرْوقد

ْويمسيْمؤمنا ْْالرجلْيصبحْحتىْاإليمانْفتزلزلْبالباطلْالحقْفيهاْيلتبسْالتي

ْثمْمهلكتيْهذه:ْالمؤمنْقالْفتنةْظهرتْكلما.كافرا ْْويصبحْمؤمنا ْْويمسي,ْكافرا ْ

ْتقومْأنْإلىْالناسْفيْتظهرْالفتنْتزالْوال,ْهذهْهذهْفيقولْغيرهاْويظهرْتنكشف,

ْ.الساعة



مْعنهْهللاْرضي-ْطالبْأبيْبنْعليْعنو ْسمعت:ْقالْأنهْ-الجنةْفيْوجههْوكرَّ

ْيا:ْقلتْ,"المظلمْالليلْكقطعْفِتَنْ ْستكون:ْ"يقولْ-وسلمْعليهْهللاْصلى-ْهللاْرسول

ْ..")الترمذي(.ْهللاْكتاب:ْ"قالْمنها؟ْالمخرجْوماْهللا,ْرسول

ْالفتنْالفتن,ْلمواجهةْأهمهاْهوْبلْالوسائلْأهمْمنْوتعالىْسبحانهْهللاْكتابف

ْالمتمسكْلهْيتعرضْأنْعسىْوماْوالطغيان,ْوالظلم,ْالخوف,ْفتنةْومنهاْالكثيرة,

ومنهاْْوالتخويف,ْاالضطهاد,ْأوْالعذاب,ْألوانْمنْهللاْشريعةْعلىْالقائمْبدينه,

ْالدعاءْوالتضرعْوكثرةْالنوافلْوالعبادةْوقراءةْسيرْالصالحينْ..الخْ.ْ

ْ"أيقظهاْمنْهللاْلعنْنائمةْالفتنة"

ْالمشرقْمنْالفتنْظهور#

ْباركْاللهم:ْ"وسلمْعليهْهللاْصلىْالنبيْدعا:ْقالْعنهماْهللاْرضيْعباسْابنْعن

,ْهللاْنبيْيا:ْالقومْمنْرجلْفقال,ْويمنناْشامناْفيْلناْوبارك,ْومدناْصاعناْفيْلنا

ْالشيطانْقرنْبهاْن"إ:قالْعراقنا,ْوفي ْالفتنْوتهيج, ْالجفاءْوأن,

ْعليهْهللاْصلىْالنبيْذكر:ْْقالْعنهماْهللاْرضيْعمرْابنْوعن (ْ.مالك")بالمشرق

ْنجدناْوفي:ْْقالواْ,ْيمنناْفيْلناْباركْاللهمْ,ْشامناْفيْلناْباركْاللهم:ْْفقالْوسلم

ْهللاْرسولْيا:ْْقالواْ,ْيمنناْفيْلناْباركْاللهمْ,ْشامناْفيْلناْباركْاللهم:ْْقالْ,

ْ")ْالشيطانْقرنْيطلعْوبهاْ,ْوالفتنْالزالزلْهناك:ْْالثالثةْقالْفأظنهْنجدناْوفي

ْ.ْ(وأحمدْوالترمذيْالبخاري

ْبينْللفرقةْسببا ْْذلكْالمشرق,فكانْقبلْمنْمنبعهاْكانْالفتنْوأول":حجرْابنْقال

ْ(الجهةْتلكْمنْنشأتْالبدعْوكذلكْبه,ْويفرحْالشيطانْيحبهْمماْوذلكْالمسلمين,

ْالخوارجْظهرْالعراقْفمن ْالروافضْوالشيعة, ْوالقدرية,ْوالباطنية, ,ْوالجهمية,

ْالمجوسْالفرسْجهةْمنْالمشرقْمنْمنشؤهاْكانْالكفرْمقاالتْوأكثرْوالمعتزلة,

ْكالزردشتية ْوالمانوية, ْوالمزدكية, ْوالهندوسية, ْآخرا ْْوليسْوأخيرا ْْوالبوذية,,

ْ.الهدامةْالمذاهبْمنْذلكْغيرْإلىْوالبهائية,ْالقاديانية

ْعلىْحدثْوقد,ْالمشرقْمنْكانْالهجريْالسابعْالقرنْفيْالتتارْظهورْفإنْوأيضا ْ

ْالْاليومْوإلىْالتاريخ,ْكتبْفيْمدونْهوْماْالعظيمْوالشرْوالقتلْالدمارْمنْأيديهم

ْللفتنْمنبعا ْْالمشرقْيزال ْوالشرور, ْوالبدع, ْوالخرافات, ْواإللحاد, ْفالشيوعية,

ْويأجوجْ,الدجالْظهورْوسيكونْالمشرق,ْفيْوهماْوالصينْروسياْمركزهاْالملحدة

ْ..بطنْوماْمنهاْظهرْماْالفتنْمنْباهللْنعوذْالمشرق,ْجهةْمنْومأجوج

ْْحميْهللاْمصرْمنْالفتنْواالبتالءات:



ْخيرْجندهاْسخرهللاْكعادتهاْشامخةْصامدةْمصرْأنْالمسلمونْأيهاْليفرحناْوإنهْ

ْكلْفرغم..عليْمرْالتاريخْالمقدساتْوتحريرْالدينْهذاْعنْللدفاعْرضاألْادأجن

ْدليلْوهو..ْْالقيامةْيومْإليْرباطْفيْفنحنْوالمسلمينْلإلسالمْومايحاكْالفتنْهذه

ْوأنْشك,ْوالْالدينْلهذاْالنهائيْالنصرْوأنْهللا,ْبإذنْقادمونْاإلسالمْأهلْأنْعلى

ْبنصرْيأتيْهللاْفإنْمكانْفيْضعفواْوإنْوهمْوقوته,ْهللاْبحولْلإلسالمْالمستقبل

ْفيْونصرهْبتنفيسهْيأتيْهللاْفإنْمكانْفيْاألعداءْعليهمْاشتدْوإنْآخر,ْمكانْفي

َُْْويَأْبَىْبِأَْفَواِهِهمّْْْللاَِّْْنُورَْْيُْطِفئُواْأَنْيُِريُدونَْْ :"آخرْمكان َْولَوْْْنُوَرهُْْيُِتمَّْْأَنْإِالَّّْْللاَّ

ُْْبِأَْفَواِهِهمّْْْللاَِّْْنُورَِْْليُْطِفئُواْيُِريُدونَْْ:"(.32/ْالتوبة"اْلَكافُِرونََْْكِرهَْ َْولَوْْْنُوِرهُِْْمِتمَُّْْوّللاَّ

ْ.(8الصف/)ْاْلَكافُِرونََْْكِرهَْ

ْقالْعنه,ْهللاْرضيْالداريْأوسْبنْميموعنْت ْعليهْهللاْصلىْهللاْرسولْقال:

,ْوالَْمَدرْ ْبيتَْْهللاُْْيتركْوالْوالنهار,ْالليلْبلغْماْاألمرْهذاْليبلغنَّْ":وسلم ْإالَْوبَر 

,ْبذل ِْْأوْعزيزْبعز ِْْالدينْهذاْهللاْأدَخله اْذليل  ْبهْهللاْيُِذلُّْْوذالًّْْاإلسالَم,ْبهْهللاْيُِعزُّْْعزًّ

حهْوالبيهقي,ْوالطبرانيْأحمدْ")الكفر ْ(.ْالحاكمْوصحَّ

ْفيْآمناْاللهمْوسلم,ْعليهْهللاْصلىْمحمدْنبيكْوسنةْوكتابكْدينكْانصرْاللهمْ

ْووفقْالمسلمين,ْبالدْوسائرْرخاءْسخاءْمطمئنا ْْآمنا ْْهذاْبلدناْواجعلْأوطاننا,

ْوسلمْعليهْهللاْصلىْمحمدْنبيكْوسنةْبكتابكْللعملْالمسلمينْأمورْوالة ْاللهم.

ْربْربكْسبحانْالظالمين,ْالقومْعلىْوانصرناْالمفلحين,ْوحزبكْأوليائكْمنْاجعلنا

ْْالعالمين,ْربْهللْوالحمدْيصفون,ْعماْالعزة

ْ.هللاْيرحمكمْصالتكمْإلىْوقوموا

ْ

ْ

ْ

ْ

 


