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Abstract
This research deals with the study of sedition from the perspective of the Holy Quran, where
the research shows how the Qur'an dealt with the subject of sedition.
Objectives: To extrapolate and study the linguistic and linguistic rooting of the term sedition
from the perspective of the Holy Quran, as the research focuses on the citizen mentioning
sedition in the verses of the Holy Quran, and to show the difference between sedition,
affliction and testing, and what are the words of sedition and its connotations in the Holy
Quran, and to show the types of sedition and treat each type, and this is what was shown in
the last research.
The inductive approach was used by extrapolating the verses contained in the term sedition,
and the analytical and inferring approach through the analysis of the verses and the
inference of lessons and sermons from them.
Results: sedition in the language has many benefits, including examination, testing,
affliction, burning with fire, admiration for something, misdeed, sin, removal, grooming,
magic, torment, confusion, confusion and magic, as well as there is a difference between
sedition and affliction, both from Linguistically or in terms of the terminological meaning,
from a linguistic point of view, sedition in the Qur'an was contained in several meanings and
the affliction was one of them, which indicates that sedition is more comprehensive and
general than affliction, but in terms of terminology, if the affliction In the sense of scrutiny
and testing, sedition is the most severe form of affliction and the harshest form of scrutiny
and testing.
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الفتنة من منظور القرآن الكريم
فاطمة سعد النعيمي
د ،جامعة قطر ،دولة قطر

الملخص
يتناول هذا البحث دراسة موضوع الفتنة من منظور القرآن الكريم؛ حيث جاء البحث ليبين كيف تعامل القرآن الكريم مع
موضوع الفتنة.
يهدف البحث إلى استقراء ودراسة التأصيل اللغوي واالصطالحي لمصطلح الفتنة من منظور القرآن الكريم ،إذ يركز
البحث على مواطن ذكر الفتنة في آيات القرآن الكريم ،وبيان الفرق بين الفتنة واالبتالء واالختبار ،وما هي ألفاظ الفتنة
ودالالتها في القرآن الكريم ،وبيان أنواع الفتن وعالج كل نوع وهذا ما تم بيانه في المبحث األخير.
وتم استعمال المنهج االستقرائي من خالل استقراء اآليات الوارد فيها لفظة الفتنة ،والمنهج التحليلي واالستنباطي من خالل
تحليل اآليات واستنباط العبر والعظات منها.
معان متعددة منها االمتحان واالختبار واالبتالء والحرق بالنار
وتوصل البحث إلى نتائج منها :أن الفتنة في اللغة لها
ٍ
واإلعجاب بالشيء والضالل واإلثم واإلزالة واإلمالة والسحر والعذاب والبلبلة واالضطراب والسحر ،كذلك هناك فرق بين
الفتنة واالبتالء سواء من الناحية اللغوية أو من ناحية المعنى االصطالحي ،فمن الناحية اللغوية وردت الفتنة في القرآن
معان وكان االبتالء واحدا ً منها ،وهذا يدل على أن الفتنة أشمل وأع ُّم من االبتالء ،أ َّما من الناحية
الكريم على عدة
ٍ
االصطالحية ،فإذا كان االبتالء بمعنى التمحيص واالختبار َّ
فإن الفتنة أشدُّ أنواع االبتالء وأقسى ألوان التمحيص واالختبار.
الكلمات المفتاحية :الفتنة ،منظور ،القرآن الكريم.
المقدمة:
موضوع الفتنة من أهم الموضوعات التي تعرض لها القرآن الكريم واهت َّم بها اهتماما ً كبيراً ،فهو موضوع خطير
يلفت إلى أهميته األنظار ،ويثير في النفوس المشاعر ويحرك كوامن كل نفس ،ويحرك ضمائر أصحاب القلوب الحيَّة
الغيورة على دين هللا والحريصة على إرضائه سبحانه ،ونظرا ً لما تحويه كلمة الفتنة من رهبة وشدة تظهر جلية واضحة
لكل من تأملها وأمعن النظر فيها من هنا فقد دعاني حديث القرآن الكريم عن الفتنة بكل ميادينها وأسبابها ونماذجها ووسائل
الوقاية منه ا إلى التدبر والتأمل في اآليات القرآنية التي وردت فيها الفتنة وكيف عالجها القرآن الكريم وطرق الوقاية منها
وتنقية المجتمعات اإلسالمية من عواقبها الوخيمة وآثارها السيئة ،وإبرازا ً لدور التشريع القرآني في عالج الفتن.
أهمية البحث:
 .1توضيح المعاني الداللية للفظ الفتنة الوار في آيات القرآن الكريم.
 .2بيان مضار الفتنة كما بينها القرآن الكريم.
 .3بيان كيفية اهتمام القرآن الكريم في معالجة الفتنة ،وسبل الوقاية منها.
مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث فيما يلي:
 .1ما المقصود بالفتنة من منظور القرآن الكريم؟
 .2ما الدالالت اللغوية لمفهوم الفتنة كما وردت في معاجم اللغة العربية؟
 .3ما المقصود بالفتنة في اصطالح العلماء؟
 .4ماداالالت الفتنة وتفسيراتها الواردة في اآليات القرآنية الكريمة؟
 .5لماذا اهتم القرآن في معالجة الفتنة وبيان مضارها؟
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أهداف البحث:
تتمحور أهداف البحث في األمور اآلتية:
 .1توضيح معاني الفتنة ودالالتها من خاالل اآليات الكريمة.
 .2التحذير من المصادر الحقيقية للفتنة في العصر الحديث ألخذ الحيطة والحذر والعبرة والعظة.
 .3بيان دور القرآن الكريم في عالج الفتن وطرق الوقاية منها قبل وقوعها وذلك من وحي القرآن الكريم.
 .4التنبيه على أن القرآن الكريم ال ين ظر إلى الفتن على أنها مرض أصيل في المجتمعات اإلسالمية ال عالج له بل ينظر
إليه على أنها عرض طارئ يزول بزوال أسبابه.
 .5بيان أن الحلول القرآنية والتشريعات الربانية المعجزة هي الخالص الوحيد للعالم من مشاكله وهمومه ،وأن اإلسالم هو
الح ُّل األمثل لجميع القضايا والمشاكل اإلنسانية.
الدراسات السابقة:
بالنسبة للدراسات السابقة بحسب اطالعي ال توجد دراسة اهتمت اهتماما ً كبيرا ً بموضوع الفتنة من منظور القرآن
الكريم بشكل موسع ،حيث اقتصر حديثهم عن الفتن على مجرد إضاءات متفرقة في بطون الكتب ،وأ َّما في العصر الحديث
فقد كانت الكت ابة في هذا الموضوع في إطار الدراسات القرآنية غير المتخصصة وبعيدة عن مناهج البحث من المنظور
القرآني.
كما أغفلت الدراسات موضوعات رئيسة مهمة في هذا الموضوع كأنواع الفتن ونماذجها وميادينها ووسائل الوقاية
منها ،وكل ذلك من وحي القرآن الكريم ،وافتقرت إلى موضوعات مهمة تربط البحث بالواقع وتتصل به اتصاالً وثيقا ً
كالحديث عن ظهور الفتن وتدرجها في المجتمعات اإلسالمية والتنبيه إلى مصادر الفتنة في العصر الحديث لتحذير
المسلمين من أخطارها ولفت أنظارهم إلى منابعها.
منهج البحث:
تم اتباع المنهج االستقرائي :وذلك من خالل استقراء اآليات القرآنية ،والمنهج التحليلي االستنباطي :من خالل تحليل
اآليات واستنباط العبر والعظات وعالقتها بالمجتمع.
خطة البحث:
قسم البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة ،وجاء التقسيم كما يأتي:
المبحث األول :مفهوم الفتنة ومعناه.
المطلب األول :الفتنة لغة.
المطلب الثاني :الفتنة اصطالحا.
المطلب الثالث :الفرق بين الفتنة واالبتالء واالختبار.
المبحث الثاني :لفظ الفتنة ودالالتها في آيات القرآن الكريم.
األول :الفتنة تعني ال ّ
شرك.
المطلب ّ
المطلب الثّاني :الفتنة تعني الكفر.
المطلب الثّالث :الفتنة بمعنى االبتالء واالختبار.
الرابع :الفتنة بمعنى العذاب في الدّنيا
المطلب ّ
المطلب الخامس :الفتنة تعني الحرق بالنّار.
المطلب السّادس :الفتنة بمعنى القتل.
صدود.
المطلب السّابع :الفتنة بمعنى ال ّ
المطلب الثّامن :الفتنة بمعنى الضّاللة.
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المطلب التّاسع :الفتنة بمعنى المعذرة.
المطلب العاشر :الفتنة بمعنى التّسليط.
المطلب الحادي عشر :الفتنة بمعنى المفتون المجنون.
المطلب الثّاني عشر :الفتنة بمعنى اإلثم.
المطلب الثّالث عشر :الفتنة بمعنى المرض.
الرابع عشر :الفتنة بمعنى القضاء.
المطلب ّ
المبحث الثالث :أنواع الفتن وعالج كل نوع.
المطلب األول :فتنة ال ّ
شبهات.
المطلب الثاني :فتنة ال ّ
شهوات.
المطلب الثالث :مضار الفتنة وطرق الوقاية.
الخاتمة.
قائمة المصادر والمراجع.
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المبحث األول :مفهوم الفتنة ومعناه.
المطلب األول :الفتنة لغة:
مصدر كالفتن والفتون ،وك ّل ذلك مأخوذ من مادّة (ف ت ن) الّتي تد ّل على «االبتالء واالختبار» يقال :فتنت الذّهب
بالنّار إذا امتحنته (ابن فارس.)1969 ،
وقال الخليل :الفتن :إحراق ال ّ
ار يُ ْفتَنُونَ ﴾
شيء بالنّار كالورق الفتين أي المحترق ،وقوله تعالى ﴿:يَ ْو َم ُه ْم َعلَى النَّ ِ
ّ
ّ
ّ
ي صلى هللا عليه وسلم يفتنون بدينهم ،أي يعذبون ليردّوا عن دينهم،
(الذاريات )13 /أي يحرقون ،قال :وكان أصحاب النّب ّ
شدُّ ِمنَ ْالقَتْ ِل﴾ (البقرة )191 /الفتنة (هنا) العذاب ،والفتنة (أيضا) أن يفتن هللا قوما أي
﴿و ْال ِفتْنَة ُ أ َ َ
ومنه أيضا قوله تعالىَ :
يبتليهم ،والفتن :ما يقع بين النّاس من الحروب ( الفراهيدي. )1988 ،
الراغب :أصل الفتن إدخال الذّهب النّار لتظهر جودته من رداءته واستعمل في إدخال اإلنسان النّار ،والفتنة:
وقال ّ
العذاب كما في قوله تعالى﴿ :ذُوقُوا فِتْنَت َ ُك ْم﴾ (الذاريات ،)14 /وتارة يس ّمون (بها) ما يحصل عنه العذاب نحو قوله تعالى﴿ :أالَ
سقَ ُ
﴿وفَتَنَّاكَ فُتُوناً﴾ (طه ، )40 /وجعلت الفتنة كالبالء في
فِي ْال ِفتْنَ ِة َ
طوا﴾ (التوبة ، )49 /وتارة يستعملونها في االختبار نحوَ :
أنّهما يستعمالن فيما يدفع إليه اإلنسان من شدّة ورخاء ،وهما في ال ّ
﴿ونَ ْبلُو ُك ْم
شدّة أظهر معنى وأكثر استعماال قال تعالىَ :
ش ِ ّر َو ْال َخي ِْر فِتْنَةً﴾ (األنبياء ، )35 /وقال في ال ّ
بِال َّ
﴿و ِم ْن ُه ْم َم ْن يَقُو ُل
شدّة﴿ :إِنَّما نَحْ نُ فِتْنَةٌ﴾ (البقرة ، )102 /وقول هللا تعالىَ :
سقَ ُ
طوا﴾ (التوبة )49 /المعنى :ال تبلني وال تعذّبني وهم بقولهم هذا وقعوا في البليّة والعذاب،
ائْذَ ْن ِلي َوال ت َ ْفتِ ِنّي أَال فِي ْال ِفتْنَ ِة َ
عز وج ّل -األموال واألوالد فتنة في قوله ّ
وقد س ّمى هللاّ -
عز من قائل﴿ :إنَّما أ َ ْموالُ ُك ْم َوأَ ْوالد ُ ُك ْم فِتْنَةٌ﴾(التغابن )15 /اعتبارا بما
اس أَ ْن يُتْ َر ُكوا أ َ ْن َيقُولُوا آ َمنَّا َو ُه ْم ال يُ ْفتَنُونَ ﴾ أي ال
ِب النَّ ُ
ينال اإلنسان من االختبار بهم ،وذلك كقوله تعالى﴿ :الم* أ َ َحس َ
يختبرون فيميّز خبيثهم من طيّبهم ( األصفهاني.)1961 ،
وأ ّما قوله تعالىِ ﴿ :بأ َ ِّي ُك ُم ْال َم ْفتُونُ ﴾ (القلم ، )6 /والمفتون معناه الفتنة وهو مصدر كالمعقول والمجلود والمحلوف، 2
ّ
مفتن أي مفتون جدّا( 3الجوهري.)1982 ،
وفتّنته تفتينا فهو
ي :الفتنة :االختبار ،والفتنة :المحنة ،والفتنة :المال ،والفتنة :األوالد ،والفتنة :الكفر ،والفتنة:
وقال ابن األعراب ّ
اختالف النّاس باآلراء ،والفتنة :اإلحراق بالنّار ،وقيل (أيضا) الفتنة :ال ّ
ظلم ،وقيل (أيضا) الفتنة الخبرة وذلك كما في قول هللا
تعالىِ ﴿ :إنَّا َج َع ْلناها فِتْنَةً ِلل َّ
ظا ِل ِمينَ ﴾ (الصافات )63 /أي خبرة ،ومعناه :أنّهم أفتنوا بشجرة ّ
الزقّوم وكذّبوا بكونها ،وذلك أنّهم
شجر يحترق في النّار فكيف ينبت ال ّ
ل ّما سمعوا أنّها تخرج في أصل الجحيم ،قالوا :ال ّ
شجر في النّار؟ فصارت فتنة لهم ،وقول
﴿ربَّنا ال تَجْ َع ْلنا فِتْ َنةً ِل ْلقَ ْو ِم ال َّ
هللا ّ
ظا ِل ِمينَ ﴾ (يونس ..)85 /المعنى ال تظهرهم علينا فيعجبوا ويظنّوا أنّهم خير منّا،
عز وجلَّ :
فالفتنة هنا :إعجاب الكفّار بكفرهم (ابن منظور.)1981 ،
ي المعنى :ال تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدّين ،أوال تمتحنّا بأن تعذّبنا على أيديهم (القرطبي،
وقال القرطب ّ
.)1987 ،1408
ّ
ّ
الحق ،أ ّما
والجن الّذين يظلمون النّاس ويفتنونهم ويضلّونهم عن
وقال ابن األثير :المراد بالفتّان شياطين اإلنس
التّعاون على الشيطان فالمراد به ترك أتباعه واالفتتان بخدعه (ابن األثير ،منال الطالب ،شرح طوال الغرائب).
﴿و ِم ْن ُه ْم َم ْن يَقُو ُل ائْذَ ْن ِلي َوال تَ ْفتِنِّي﴾ (التوبة/
وقال ابن منظور :والفتنة تأتي بمعنى اإلثم ،وعلى ذلك قول هللا تعالىَ :
 )49أي ال تؤثمني بأمرك إيّاي بالخروج ،وذلك غير متيسّر لي فآثم.
وقال ابن األثير :كثر استعمال الفتنة فيما أخرجه االختبار للمكروه ،ث ّم كثر (هذا االستعمال) حتّى استعمل بمعنى
صرف عن ال ّ
يتعوذ
اإلثم ،والكفر ،والقتال واإلحراق ،واإلزالة ،وال ّ
شيء ،وفي حديث عمر رضي هللا عنه -أنّه سمع رجال ّ
ٌ
َ
َ
ُ
تأول قول هللا تعالى﴿ :إنَّما أ ْموال ُك ْم َوأ ْوالدُ ُك ْم فِتْنَة﴾ (التغابن )15 :ولم
من الفتن ،فقال :أتسأل ربّك أال يرزقك أهال وال ماال» ّ
يرد فتن القتال واالختالف (ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر القاهرة ( ،)1363 ،األصفهاني. )1961 ،

 .2أي أن املعقول مصدر مثل الغفل واجمللود مصدر كاجللد واحمللوف مصدر كاحللف.
 .3يشري اجلوهري بذلك اىل أن التفعيل هنا يفيد الكثرة واملبالغة.
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المطلب الثاني :الفتنة اصطالحا:
توافقت اآلراء على أن أصل الفتنة في االصطالح هو االبتالء واالختبار لكنهم اختلفوا في التعريف االصطالحي
للفتنة وذلك على النحو األتي:
ي :الفتنة :هي ما يبيّن به حال اإلنسان من الخير وال ّ
ش ّر (الجرجاني.)1403 ،
 .1قال الجرجان ّ
ي :الفتنة :البليّة وهي معاملة تظهر األمور الباطنة (المناوي.)1410 ،
 .2وقال المناو ّ
ّ
 .3وقال ابن حجر :الفتنة :ما ينشأ عن االختالف في طلب الملك حيث ال يعلم المحق من المبطل (العسقالني،
.)1407
 .4وقال اإلمام الفخر الرازي الفتنة في االصطالح :الفتنة تشديد المحنة ،يقال فتن فالن عن دينه إذا اشتدت عليه
المحنة حتى رجع عن دينه (الرازي).
 .5وقال الزمخشري :الفتنة االمتحان بشدائد التكليف من مفارقة األوطان ومجاهدة األعداء ،وسائر الطاعات الشاقة،
وهجر الشهوات والمالذ ،وبالفقر والقحط ،وأنواع المصائب في األنفس واألموال ،وبمصابرة الكفار على أذاهم
وكيدهم وضرارهم (الزمخشري).
 .6وقال األستاذ سيد قطب  :هي مجموعة من االبتالءات والمشاق في التكاليف بقصد إعداد المسلم إعداداً حقيقيا ً
لتحمل األمانة ،وال يتم ذلك إال باالستعالء الحقيقي على الشهوات ،والصبر الحقيقي على اآلالم ،والثقة الحقيقية في
نصر هللا أو في ثوابه على الرغم من طول الفتنة وشدة االبتالء (قطب1412 ،هـ ـ 1992م).
 .7وقال الراغب األصفهاني :والفتنة من األفعال التي تكون من هللا تعالى ومن العبد ،كالبلية والمصيبة والقتل
والعذاب ،وغير ذلك من األفعال الكريهة ،ومتى كان من هللا يكون على وجه الحكمة ،ومتى كان من اإلنسان بغير
أمر هللا يكون بضد ذلك ( األصفهاني.)1961 ،
ومن خالل التعريفات السابقة أن الفتنة في االصطالح هي االبتالء واالختبار بشدائد التكليف ،وتكون في الخير
والشر بغرض التمحيص ليميز هللا المؤمنين من المنافقين ،فالفتنة هي ابتالء العبد واختباره في الخير والشر بغرض
تمحيصه وذلك بشدائد التكليف.
المطلب الثالث :الفرق بين الفتنة واالبتالء واالختبار:
إن المتأمل في معاني الفتنة في القرآن الكريم يالحظ أن الفتنة أع ُّم وأشمل من االبتالء فالفتنة قد وردت في القرآن
الكريم بمعنى االبتالء واالختبار ،والشرك ،والزيغ والضالل ،والعذاب ،والقتل والهالك ،والصد عن اإليمان ،واإلثم والنفاق
والجواب والمعذرة ،والجنون ،واالختالف وعدم اجتماع الكلمة ،والعبرة وااللتهاء بالشيء ،ونالحظ أن االبتالء معنى من
المعاني الكثيرة التي وردت للفتنة في القرآن الكريم.
كذلك المتأمل لآليات التي وردت فيها الفتنة باللفظ بمعنى االبتالء ،يالحظ أن الفتنة أشدُّ من االبتالء ،ويظهر ذلك
واضحا ً جليا ً من خالل التفريق بين الفتنة التي وردت بمعنى االبتالء وبين االبتالء في آية أخرى.
ويلحظ أيضا ً عند التفريق بين الفتنة واالبتالء أن الفتنة قد تأتي أحيانا ً على معان غير حسنة كالشرك والكفر
واإلضالل والصد عن سبيل هللا والتعذيب بالنار والجنون في حين أن االبتالء يأتي لمعنى واحد وهو االختبار ،لذلك نجد أن
أفعال االبتالء مسندة إلى هللا باالسم الظاهر ـ
ولو تتبعنا اآليات القرآنية التي وردت فيها الفتنة أو إحدى مشتقاتها لالحظنا أن هللا تعالى لم يسند أفعال الفتنة إلى
اسمه الظاهر ،ذلك ألنه من األدب عدم إسنادها إليه سبحانه لورودها أحيانا ً
بمعان غير الئقة باهلل تعالى ،لذلك ال يليق بجالل
ٍ
هللا وال يصح إطالق اسم الفتان عليه جل جاللة.
فمن خالل ذلك يتضح أن هناك فرقا ً بين الفتنة واالبتالء سواء من الناحية اللغوية أو من ناحية المعنى االصطالحي.
فمن الناحية اللغوية وردت الفتنة في القرآن الكريم على عدة معان ،وكان االبتالء واحدا ً من هذه المعاني ،أي أن
الفتنة أشمل وأعم من االبتالء ،أما من الناحية االصطالحية فإذا كان االبتالء بمعنى االختبار والتمحيص فإن الفتنة هي أشدُّ
أنواع االبتالء وأقسى ألوان التمحيص واالختبار.
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المبحث الثاني :لفظ الفتنة ودالالتها في آيات القرآن الكريم:
يتنوع أسلوب القرآن الكريم عند الحديث عن الفتنة ودالالتها في القرآن الكريم بين طمأنة المؤمنين ،وتحذير
أصحاب الفتن ،حيث يبين هللا تعالى أن أوسع المجاالت للفتنة هم الناس عامة إذ اقتضت حكمته سبحانه أن يبتلي الناس
مؤمنهم وكافرهم بالخير والشر على حد سواء وذلك بغرض التمحيص واإلخبار ،ودائرة الفتنة قد تتسع ليصبح الناس
بعضهم فتنة لبعض وقد يضيق ليصبح المرء فتنة لنفسه،ويبين عزوجل أن من الناس من يفتن نفسه بنفسه ،وذلك بانجراره
وراء شهواته ليصبح رهينا ً لها ،وقد يفتن بالغرور الذي يزين لصاحبه الكفر والريب فتغره األماني الباطلة وطول األمل
حيث يصور لنا هللا تعالى مشهدا ً من مشاهد يوم القيامة ألناس فتنوا أنفسهم في الدنيا ،وتربصوا بالمؤمنين ،وغرتهم األماني
الكاذبة الباطلة ،وغرهم باهلل الغرور .
فاالبتالء سنة هللا في الناس كافة ،حيث اقتضت حكمته سبحانه أن يفتن الناس في الخير والشر ،والسراء والضراء،
والحسنة والسيئة ،وإذا كانت هذه هي سنة هللا في الحياة عامة وفي الناس كافة فإن أصحاب الرساالت وأتباعهم هم أشدُّ
تعرضا ً لنكبات الدنيا ومحنها فهم يدعون إلى هللا تعالى وإلى دينه فيحاربهم دعاة الطاغوت ،وينادون بالحق فيقاومهم أنصار
الباطل ،ويهدون إلى الخير فيعاونهم أنصار الشر ،ويأمرون بالمعروف فيخاصمهم أهل المنكر ،وبهذا يحيون في دوامة من
الفتن وسلسلة من المحن والمؤامرات فتلك سنة هللا إذ خلق آدم وإبليس ،وإبراهيم والنمرود ،وموسى وفرعون ،ومحمدا ً
صلى هللا عليه وسلم.
كذلك من حك مة هللا تعالى في خلقه أنه يفتن الناس بعضهم ببعض ،ويختبرهم ويبلوهم ليعلم من يطيع ممن يعصي،
فجعل هللا المسلم فتنة للكافر ،والكافر فتنة للمسلم ،وابتلى األغنياء بالفقراء والفقراء باألغنياء ،والضعفاء باألقوياء واألقوياء
بالضعفاء ،وهكذا يمتحن هللا عباده بعضهم ببعض وفي ذلك يقول اإلمام ابن القيم ":وهذا عام في جميع الخلق ،امتحن
بعضهم ببعض ،فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ،ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم ،وتحملت المشاق في تبليغهم
رساالت ربهم ،وامتحن المرسل إليهم بالرسل ،وهل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم ويردون عليهم
ويقاتلونهم؟ وامتحن العلماء بالجهال هل يعلمونهم وينصحونهم ،ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم ،ولوازم ذلك،
وامتحن الج َّهال بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم؟ " ( الجوزية).
وقال يحيى بن ّ
سالم (الكفوي )1993 ،في تفسير الفتنة في القرآن الكريم أحد عشر وجها ،وهي كاآلتي:
األول :الفتنة تعني الشّرك.
المطلب ّ
﴿وقاتِلُو ُه ْم َحتَّى ال ت َ ُكونَ ِفتْنَةٌ َويَ ُكونَ ال ِدّينُ ِ َّّلِلِ﴾ (البقرة)193 /
كما في قوله تعالىَ :
يقول الشوكاني" :فيه األمر بمقاتلة المشركين إلى غاية هي أال تكون فتنة ،وأن يكون الدين هلل ،وهو الدخول في
اإلسالم ،والخروج عن سائر األديان المخالفة له ،فمن دخل في اإلسالم وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله ،قيل المراد بالفتنة هنا
الشرك ،والظاهر أنها الفتنة في الدين على عمومها" (الشوكاني ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم
التفسير.)1964،1983 ،
ويقول الخازن" :قوله﴿ :وقاتِلُو ُه ْم﴾ أي وقاتلوا المشركين﴿ ،حتَّى ال تكونَ فِتنةٌ﴾ أي شرك ،والمعنى :وقاتلوهم حتى
يسلموا وال يقبل من الوثني إلى اإلسالم أو القتل بخالف الكتابي ،والفرق بينهما أن أهل الكتاب معهم كتب منزلة فيها شرائع
حرفوا وبدّلوا ،فأمهلهم هللا بحرمة تلك الكتب من القتل وأمر بإصغارهم وأخذ الجزية
وأحكام يرجعون إليها وإن كانوا قد َّ
منهم ينظروا في كتبهم ويتدبروها فيقفوا على الحق منها فيتبعوه ،كفعل أهل الكتاب الذين عرفوا فأسلموا ،وأما عبدة األوثان
فلم يكن لهم كتاب يرجعون إليه ويرشدهم إلى الحق ،فكان إمها لهم زيادة في شركهم وكفرهم فأبى هللا َّ
عز وجل أن يرضى
عنهم إال باإلسالم أو القتل" (الخازن.)1995 ،
المطلب الثّاني :الفتنة تعني الكفر.
كما في قوله تعالى﴿ :ا ْبتِغا َء ْال ِفتْنَ ِة﴾ (آل عمران" )7 /فمعنى ﴿ا ْب ِتغَا َء ْال ِفتْنَ ِة﴾ طلب الشبهات واللبس على المؤمنين حتى
يفسدوا ذات بينهم ،ويردُّوا الناس إلى زيغهم" (القرطبي.)1987 ،1408 ،
ويقول اإلمام ابن كثير" :قوله﴿ :ا ْبتِغَا َء ْال ِفتْنَ ِة﴾ أي اإلضالل ألتباعهم إيهاما ً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن
وهو حجة عليهم ال لهم" (ابن كثير.)1407 ،
ويقول البيضاوي﴿" :ا ْب ِتغَا َء ْال ِفتْنَ ِة﴾ طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه"
(البيضاوي.)1388 ،
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"فقولهَ ﴿ :فأ َ َّما ا َّلذِينَ فِي قُلُو ِب ِه ْم زَ ْي ٌغ﴾ أي ضالل وخروج عن الحق إلى الباطلَ ﴿ ،فيَت َّ ِبعُونَ َما تَشَابَهَ ِم ْنهُ﴾ أي إنما
يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها الحتمال لفظه لما يصرفونه،فأما المحكم
فال نصيب لهم ألنه دامغ لهم وحجة عليهم ولهذا قال هللا تعالى﴿:ا ْبتِغَا َء ْال ِفتْنَ ِة﴾ أي اإلضالل ألتباعهم إيهاما ً لهم أنهم يحتجون
على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم ال لهم" (ابن كثير.)1407 ،
المطلب الثّالث :الفتنة بمعنى االبتالء واالختبار.
اس أ َ ْن يُتْ َر ُكوا أ َ ْن يَقُولُوا آ َمنَّا َو ُه ْم ال يُ ْفتَنُونَ * َولَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم فَلَيَ ْعلَ َم َّن َّ
َّللاُ
ِب النَّ ُ
كما في قوله تعالى﴿ :الم* أ َ َحس َ
صدَقُوا َو َليَ ْع َل َم َّن ْالكَا ِذبِينَ ﴾ (العنكبوت.)3 -1 /
الَّذِينَ َ
﴿و ُه ْم ال يُ ْفتَنُونَ ﴾ يمتحنون ،أي أظن الذين جزعوا من أذى المشركين أن يُقنَ َع منهم أن يقولوا إنا مؤمنون
فقوله تعالىَ :
َّ
﴿ولَقَدْ فَتَنَّا الذِينَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم﴾ أي ابتلينا الماضين
وال يمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبين به حقيقة إيمانهم ،وقولهَ :
كالخليل ألقي في النار ،وكقوم نشروا بالمناشير في دين هللا فلم يرجعوا عنه (القرطبي.)1987 ،1408 ،
﴿و ُه ْم ال يُ ْفت َ ُنونَ ﴾ أي ال يبتلون في أموالهم وأنفسهم ،والمعنى كال لنختبرنهم لنبين
ويقول الخازن" :قوله تعالىَ :
َّ
َ
﴿ولقَدْ فَتَنَّا الذِينَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم﴾  ،يعني األنبياء ،فمنهم من نشر بالمناشير،
المخلص من المنافق والصادق من الكاذب ،وقولهَ :
ومنهم من قتل ،وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء العذاب ،وقد قيل نزلت هذه اآليات في أناس كانوا بمكة قد
أقروا باإلسالم ،فكتب إليهم أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم أنه ال يقبل منكم اإلقرار باإلسالم حتى تهاجروا فخرجوا
عامدين إلى المدينة فأتبعهم المشركون وقاتلوهم ،فمنهم من قتل ومنهم قد نجا" (الخازن.)1995 ،
﴿و ُه ْم ال يُ ْفتَنُونَ ﴾ ،أي وهم ال يبتلون ،ومعنى "فتنّا" أي اختبرنا الذين من قبلهم من
ويقول ابن جرير الطبري" :قولهَ :
األمم ممن أرسلنا إليهم رسلنا فقالوا مثل ما قالته أمتك يا محمد بأعدائهم ،وتمكينا ً إياهم من أذاهم ،كموسى إذ أرسلناه إلى بني
إسرائيل ،فابتليناهم بفرعون ومألهم ،وكعيسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل فابتلينا من اتبعه بمن تولى عنه ،فكذلك ابتلينا
أتباعك بمخالفين من أعدائك" (الطبري.)1407 ،
َّ
إن االبتالء واالختبار سبب من أسباب الفتنة بغرض التمحيص ،فاإليمان ليس كلمة تقال ،إنما هو حقيقة ذات
تكاليف ،وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتاج إلى صبر ،وجهد يحتاج إلى احتمال ،فال يكفي أن يقول الناس آمنا حتى يتعرضوا
للفتنة فيثبتوا عليها ،ويخرجوا منها صافية عناصرهم ،خالصة قلوبهم ،كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر
الرخيصة العالقة به (قطب1412 ،هـ ـ 1992م).
فالمرء يبتلى حسب دينه ،فكلما كان المرء أكثر صالبة في دينه كلما كان أكثر ابتال ًء كما قال صلى هللا عليه وسلم
ي الناس أشدُّ بال ًء؟ فقال :األنبياء ثم األمثل فاألمثل ،يبتلى الرجل على حسب دينه ،فإن كان دينه صلبا ً اشتد
حين ُ
سئل( :أ ُّ
بالؤه ،وإن كان في دينه رقة ابتاله هللا حسب دينه ،فما يبرح البالء بالعبد حتى يمشي على األرض وما عليه خطيئة) (ابن
ماجه. )1395 ،
كما يعد االبتالء واالختبار سببا ً من أسباب الفتن لغير األنبياء وأتباعهم حيث إن االبتالء من سنن هللا مع الناس عامة
مؤمنهم وكافرهم في الخير والشر فسبب رئيس من أسباب الفتن ،قد يكون هذا االبتالء وتلك الفتنة للمؤمنين والكافرين على
حد سواء ،فأما المؤمنون فيزدادوا إيمانا ً على إيمانهم ،وأما الكافرون فال تزيدهم الفتنة إال طغيانا ً وضالالً.
الرابع :الفتنة بمعنى العذاب في الدّنيا
المطلب ّ
ِي فِي َّ
اس﴾ (العنكبوت)10 /
َّللاِ َج َع َل فِتْنَةَ النَّ ِ
وذلك في قوله تعالى﴿ :فَإِذا أُوذ َ
ب َّ
ِي فِي َّ
َّللاِ﴾ أي إذا أوذي في شأن هللا وألجله كما يفعله أهل الكفر
َّللاِ َج َع َل فِتْنَةَ النَّ ِ
اس َك َعذَا ِ
فقوله تعالى ﴿ :فَإِذَا أُوذ َ
مع أهل اإليمان ،وكما يفعله أهل المعاصي مع أهل الطاعات من تعذيبهم ،وإيقاع األذى عليهم ،ألجل اإليمان باهلل والعمل
بما أمر به ،وهذا الصنف من الناس إذا عذب في هللا وأوذي من كل الكفار جزع من األذى ولم يصبر عليه ،وجعله في الشدّة
والعظم كعذاب هللا فعندئذ يطيع الناس كطاعته هلل (الشوكاني ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،
.)1964،1983
ويقول القرط بي" :اآلية نزلت في المنافقين ،كانوا يقولون آمنا باهلل ،فإذا أوذي في هللا جعل فتنة الناس أي أذاهم
كعذاب هللا في اآلخرة ،فيرتدُّ عن إيمانه وقيل جزع من ذلك كما يجزع من عذاب هللا وال يصبر على األذية في هللا"
(القرطبي.)1987 ،1408 ،
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المطلب الخامس :الفتنة تعني الحرق بالنّار.
وذلك في قوله تعالى﴿ :إِ َّن الَّذِينَ فَتَنُوا ْال ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال ُمؤْ ِمناتِ﴾ (البروج)10 /
"فمعنى فتنوهم :عذبوهم بالنار وأحرقوهم" (الزمخشري).
"وقوله عز وجلِ ﴿ :إ َّن ا َّلذِينَ فَتَنُوا﴾ أي عذَّبوا وأحرقواْ ،
﴿ال ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال ُمؤْ ِمنَاتِ﴾ أي بالنار﴿ ،ث ُ َّم َل ْم َيتُوبُوا﴾ أي لم
يرجعوا عما هم عليه من الكفر ،وفيه دليل على أنهم إذا تابوا وآمنوا يقبل منهم ويخرجون من هذا الوعيد ،وأن هللا تعالى
ق﴾ يعني لهم عذاب جهنم
يقبل منهم التوبة ،وأن توبة القاتل مقبولة ،وأنهم إن لم يتوبوا ﴿فَلَ ُه ْم َعذَابُ َج َهنَّ َم َولَ ُه ْم َعذَابُ ْال َح ِري ِ
بكفرهم ،ولهم عذاب الحريق بما أحرقوا المؤمنين ،وقيل لهم عذاب الحريق في الدنيا وذلك أن هللا أحرقهم بالنار التي أحرقوا
بها المؤمنين ارتفعت إليهم من األخدود فأحرقتهم ولهم عذاب جهنم في اآلخرة" (الخازن.)1995 ،
فهذه اآلية تصور الطغاة والمتجبرين الذين حاولوا فتن المؤمنين عن دينهم وهم جالسون على مسافة بعيدة من النار
الشديدة التي أعدوها ،قريبون من عملية التعذيب البشعة يشاهدون أطوارها ،ويرون فعل النار في األجساد الطاهرة الموحدة
في لذة ونشوة ،ولم تكن جريمة المفتونين المعذبين إال أنهم قالوا :ربنا هللا ،ثم يبين سبحانه أن عقوبة هؤالء الحارقين بالنار
أيضاً ،فالجزاء من جنس العمل لكن الفارق بين الحريقين أن حريق الدنيا يوقدها الخلق وحريق اآلخرة قد أوقدها الخالق،
كما أن حريق الدنيا لحظات وأن حريق اآلخرة أبد اآلباد (قطب1412 ،هـ ـ 1992م).
ونالحظ من خالل هذه الفتنة التي فتن هللا بها طائفة من المؤمنين من قبلنا أن هللا تعالى يُ ْعلم المؤمنين من هذه األمة
بما كان يلقاه من وحدَّ قبلهم ،من الشدائد واالبتالءات ليصبروا على ما يالقون من األذى واآلالم والمشقات ،وليتأسوا بمثل
هذا الغالم في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به وبذله نفسه في سبيل إظهار دعوته ،ودخول الناس في دين هللا مع صغر
سنه وعظيم صبره ،وكذلك الراهب فقد صبر على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار ،وغيره الكثير من الناس الذين آمنوا
ورسخ اإليمان في قلوبهم ،آثروا الطرح في النار ،فعلى هذه المبادئ السامية واإليمان الصلب الراسخ ربَّى النبي صلى هللا
عليه وسلم أصحابه فامتحن الكثير منهم بالتعذيب والضرب والقتل والصلب فصبروا وعضُّوا على دينهم بالنواجذ كعمار بن
ياسر وأمه سمية وبالل بن أبي رباح وخبيب بن عدي وغيرهم باإلضافة إلى ثبات الصحابة وصمودهم وصبرهم على
الجراحات واإليذاء والقتل في سبيل مرضاة هللا وطمعا ً في ثوابه وجنته (القرطبي. )1987 ،1408 ،
ويلحظ أيضا ً أن العذاب الذي انصب على المؤمنين في بداية الدعوة اإلسالمية كان هدفه فتنتهم عن دينهم الجديد
وإعادتهم إلى ما كان يعبد آباؤهم وأجدادهم من حجارة وأوثان.
سادس :الفتنة بمعنى القتل.
المطلب ال ّ
كما في قوله تعالى﴿ :إِ ْن ِخ ْفت ُ ْم أ َ ْن يَ ْف ِتنَ ُك ُم﴾ (النساء.)101 /
فقوله﴿ :إِ ْن ِخ ْفت ُ ْم أ َ ْن يَ ْفتِنَ ُك ُم الَّذِينَ َكفَ ُروا﴾ "يعني يغتالكم وتقتلكم في الصالة" (الخازن .)1995 ،ويقول الزمخشري في
تفسير هذه اآلية" :المراد بالفتنة القتال والتعرض بما يكره" (الزمخشري) .ويقول النسفي في تفسيرها" :إن خشيتم أن
يقصدكم الكفار بقتل أو جرح أو أخذ" (النسفي1415 ،هـ ـ 1995م).
سابع :الفتنة بمعنى الصّدود.
المطلب ال ّ
﴿واحْ ذَ ْر ُه ْم أ َ ْن يَ ْف ِتنُوكَ ﴾ (المائدة.)49 /
كما في قوله تعالىَ :
يقول ابن عباس رضي هللا عنهما في سبب نزول هذه اآلية " :اجتمع قوم من األحبار منهم ابن صوريا وكعب بن
أسد وابن صلوبا وشاس بن عدي وقالوا :اذهبوا بنا إلى محمد فلعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر فأتوه فقالوا :قد عرفت يا
محمد أنَّا أحبار اليهود وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود ،وإن بيننا وبين قوم خصومة فنحاكمهم إليك فاقض لنا عليهم
حتى نؤمن بك ،فأبى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فنزلت هذه اآلية .ومعنى الفتنة في قوله تعالى﴿ :أَ ْن َي ْف ِتنُوكَ ﴾ يصدوك
ويردوك (القرطبي.)1987 ،1408 ،
"﴿واحْ ذَ ْر ُه ْم أ َ ْن َي ْفتِنُوكَ ﴾ أي يضلوك عنه ويصرفوك بسبب أهوائهم التي
ويقول الشوكاني في تفسير هذه اآليةَ :
يريدون منك أن تعمل عليها وتؤثرها" (الشوكاني ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،
.)1964،1983
ض َما أ َ ْنزَ َل َّ
َّللاُ ِإلَيْكَ ﴾ يعني واحذر يا محمد هؤالء
ويقول الخازن" :وقوله تعالىَ ﴿ :واحْ ذَ ْر ُه ْم أَ ْن َي ْفتِنُوكَ َع ْن َب ْع ِ
اليهود الذين جاءوا إليك أن يصرفوك ويصدوك بمكرهم وكيدهم فيحملوك على ترك العلم ببعض ما أنزل هللا إليك في كتابه
واتباع أهوائهم" (الخازن.)1995 ،
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ويتحدث سيد قطب عن هذه الفتنة الخطيرة التي تعرض لها النبي صلى هللا عليه وسلم وقد عصمه هللا من الوقوع
فيها واالنجرار وراء مجموعة من بني يهود حاولوا مراودته ومفاوضته على التنازل عن بعض شرع هللا ،فقد كمل هذا
الدين ،وتمت به نعمة هللا على المسلمين ورضيه هللا منهج حياة للناس أجمعين ،ولم يعد هناك من سبيل لتعديل شيء فيه أو
تبديله ،وال لترك شيء من حكمه إلى حكم آخر ،وقد علم هللا حين رضيه للناس أنه يسع الناس جميعاً ،وأنه يحقق الخير
للناس جميعا ً إلى يوم الدين ،وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم
على التسامح في أحكام ب عينها منها حكم الرجم وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض ولكن األمر كما هو ظاهر
أع ُّم من حالة بعينها وعرض بعينه ،وقد شاء هللا أن يحسم هذا األمر ،وأن يقطع الطريق على الرغبة في التساهل في شرع
هللا ،ولو كان الهدف منه تجميع المختلفين في المناهج وإرضاء الجميع ،فشريعة هللا أبقى وأغلى من أن يضحى بها أو بجزء
منها في مقابل شيء قدر هللا أال يكون.
إن محاولة التساهل في شيء من شريعة هللا لمثل هذا الغرض تبدو في مثل هذا النص الصادق محاولة سخيفة ال
مبرر لها من الواقع ،وال سند لها من إرادة هللا وال في حس المسلم ،فكيف ببعض الدول اإلسالمية التي يمتنع حكامها عن
إقامة شرع هللا وتطبيقه واقعا ً في الحياة من أجل الحفاظ على منفعة مادية أو من أجل اإلبقاء على أواصر العالقات الودية
بينهم وبين الدول األوروبية الكافرة ،أو الدول الشرقية الملحدة ،فالتحذير في اآلية تحذير دقيق وواضح وشديد وهو تصوير
لألمر على حقيقته ،وفتنة خطيرة يجب أن تحذر واألمر في هذا المجال ال يعدو أن يكون حكما ً بما أنزل هللا كامالً أو اتباعا ً
للهوى وفتنة يحذر هللا منها (قطب1412 ،هـ ـ 1992م).
المطلب الثّامن :الفتنة بمعنى الضّاللة.
كما في قوله تعالى﴿ :فَإِنَّ ُك ْم َوما تَ ْعبُد ُونَ * ما أ َ ْنت ُ ْم َعلَ ْي ِه بِفا ِتنِينَ ﴾ (الصافات.)162 -161 /
فالفتنة في هذه اآلية الكريمة بمعنى الزيغ والضالل ،وأهل التفسير متفقون على أن معنى هذه اآلية ما أنتم بمضلين
أحدا ً إال من قدَّر هللا َّ
عز وجل عليه أن يضل (القرطبي.)1987 ،1408 ،
فمن خالل هذه اآلية يتبين لنا أن الفتنة قد وردت في القرآن الكريم بمعنى الزيغ والضالل.
المطلب التّاسع :الفتنة بمعنى المعذرة
كما في قوله تعالى﴿ :ث ُ َّم لَ ْم ت َ ُك ْن فِتْنَت ُ ُه ْم إِ َّال أ َ ْن قالُوا َو َّ
َّللاِ َربِّنا ما ُكنَّا ُم ْش ِركِينَ ﴾ (األنعام.)23 /
أي معذرتهم التي يتوهمون أن يتخلصوا بها ،من فتنتُ الذهب إذا خلصته ،وقيل جوابهم وإنما س ّماه فتنة ألنه كذب،
أو ألنهم قصدوا به الخالص ،فمن فرط حيرتهم ودهشتهم يكذبون ويحلفون بأنهم لم يكونوا مشركين مع علمهم أن كذبهم
وحلفهم ال ينفعهم شيئاً ،كما يقولون ربنا أخرجنا من النار وقد أيقنوا بالخلود فيها (البيضاوي.)1388 ،
"قال ابن عباس :يغفر هللا تعالى ألهل اإلخالص من ذنوبهم ،وال يتعاظم عليه ذنب أن يغفره فإذا رأى المشركون
ذلك قالوا :إن ربنا يغفر الذنوب وال يغفر الشرك فتعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين فقال هللا تعالى  :أما إذ
كتموا الشرك فأختموا على أفواههم ،فيختم على أفواههم ،فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فعند ذلك يعرف
المشركون أن هللا ال يكتم حديثاً" (القرطبي. )1987 ،1408 ،
فهذا الموقف الذي يكون عليه المنافقون يوم القيامة من الخزي والمهانة والكذب ،وشهادة أعضائهم عليهم بما كانوا
يعملون ليجعل كل ذي لب أن يقف وقفة صادقة مع نفسه ،وأن يخلص العبادة هلل الذي يعلم السر وأخفى ،فإذا كان إبطان
الكفر وإظهار اإليمان قد يمرر على العباد في الدنيا ،فإن نتائجه الوخيمة ،وعواقبه الشديدة ،ستنقلب على صاحبها وباالً
وحسرة ً ونارا ً يوم ال ينفع ما ٌل وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم.
المطلب العاشر :الفتنة بمعنى التّسليط.
﴿ربَّنا ال تَجْ َع ْلنا فِتْنَةً ِللَّذِينَ َكفَ ُروا﴾ (يونس.)85 /
كما في قوله تعالىَ :
"أي ال تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين ،أو ال تمتحنا بأن تعذبنا على أيديهم ،وقال مجاهد :المعنى ال
تهلكنا بأيدي أعدائنا وال تعذبنا بعذاب من عندك فيقول أعداؤنا لو كانوا على حق لم نسلط عليهم فيفتنوا" (القرطبي،1408 ،
.)1987
﴿ربَّنَا ال تَجْ عَ ْلنَا فِتْنَةً ِل ْلقَ ْو ِم ال َّ
ظا ِل ِمينَ ﴾ ال تظفرهم بنا وتسلطهم علينا ،فيظنوا أنهم إنما سلطوا
ويقول ابن كثير" :قولهَ :
ألنهم على الحق ونحن على الباطل ،فيفتنوا بذلك ،وروي عن مجاهد قوله :ال تعذبنا بأيدي آل فرعون وال بعذاب من عندك
عذِّبوا وال سلطنا عليهم فيفتنوا بنا" (ابن كثير.)1407 ،
فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما ُ
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ويقول سيد قطب" :المعنى أال يم ِ ّكن القوم الظالمين منهم ،فيظن القوم أن تمكنهم من المؤمنين باهلل دليل على أن
عقيدتهم هم أصح ،ولذلك انتصروا وهزم المؤمنون ،ويكون هذا استدراجا ً لهم من هللا وفتنة ليلجوا في ضاللهم ،فالمؤمنون
يدعون هللا أن يعصمهم من تسلط الظالمين عليهم ولو الستدراج الظالمين ،فالمؤمن ال يتمنى البالء ولكن يثبت عند اللقاء"
(قطب1412 ،هـ ـ 1992م).
فمن خالل تفسير هذه اآلية تبين لنا أن الفتنة هنا بمعنى العبرة ،فهؤالء القوم يدعون ربهم أال يعذبهم وأال يسلط عليهم
غيرهم ،وأال يكونوا عبرة لغيرهم ولو كان الهدف من ذلك استدراج غيرهم.
المطلب الحادي عشر :الفتنة بمعنى المفتون المجنون.
كما في قوله تعالى( :بِأَيِّ ُك ُم ْال َم ْفتُونُ ) (القلم )6 /أي الذي فتن بالجنون ،وقيل أن الباء بمعنى" في"،والمعنى فستبصر
ويبصرون في أي الفريقين المجنون ،أبالفرقة التي أنت فيها من المؤمنين ،أم بالفرقة األخرى ،والمفتون المجنون الذي فتنه
الشيطان (القرطبي.)1987 ،1408 ،
وقد سمي " المفتون " بالمجنون ،ألنه فتن أي امتحن بالجنون ،أو ألن العرب يزعمون أنه من تخييل الجن ،أو
المعنى بأي الفريقين منكم المجنون؟ أبفريق المؤمنين؟ أم بفريق الكافرين؟ أي :في أيهما يوجد من يستحق هذا االسم؟ وهو
تعريض بأبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة وأضرابهما (الزمخشري).
ْص ُرونَ  ،بِأَيِّ ُك ُم ْال َم ْفتُون)" :وهذا الوعيد فيه من الطمأنينه لرسول هللا
ْص ُر َويُب ِ
ستُب ِ
ويقول سيد قطب في قوله تعالى( :فَ َ
صلى هللا عليه وسلم وللمؤمنين معه بقدر ما فيه من التهديد للمناوئين له المفترين عليه ،أيا ً كان مدلول الجنون الذي رموه
به ،واألقرب إلى الظن أنهم لم يكونوا يقصدون به ذهاب العقل ،فالواقع يكذب هذا القول إنما كانوا يعنون به مخالطة الجنة
له ،وإيحاءهم إليه بهذا القول الغريب البديع كما كانوا يظنون أن لكل شاعر شيطانا ً هو الذي يمده ببديع القول وهو مدلول
بعيد عن حقيقة حال النبي صلى هللا عليه وسلم ،وغريب عن طبيعة ما يوحى إليه من القول الثابت الصادق المستقيم"
(قطب1412 ،هـ ـ 1992م).
الفيروزابادي (الفيروزابادي 1383 ،هـ) بمعنى اإلثم.
المطلب الثّاني عشر :وزاد
ّ
صي َب ُه ْم فِتْنَةٌ) أي
صي َب ُه ْم فِتْنَةٌ) (النور" )63 /فقوله( :أَ ْن ت ُ ِ
كما في قوله تعالىَ ( :ف ْل َيحْ ذَ ِر ا َّلذِينَ يُخا ِلفُونَ َع ْن أ َ ْم ِر ِه أَ ْن ت ُ ِ
محنة في الدنيا أو قتل أو زالزل وأهوال ،أو تسليط سلطان جائر ،أو قسوة قلب عن معرفة الرب ،أو إسباغ النعم استدراجاً"
(النسفي1415 ،هـ ـ 1995م).
ويقول الشوكاني" :والفتنة هنا غير مقيدة بنوع من أنواع الفتن ،وقيل هي القتل ،وقيل الزالزل ،وقيل تسلط سلطان
جائر عليهم ،وقيل الطبع على قلوبهم" (الشوكاني ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،
.)1964،1983
وقد فسرت الفتنة بعدة تفسيرات فقيل الكفر ،وقيل الضالل ،وقيل بالء في الدنيا ،وال تعارض بين هذه المعاني (ابن
.
الجوزي)1385 ،
وقد ورد تفسير الفتنة في هذه اآلية عن بعض السلف بتسليط السلطان الجائر (األلوسي) وذلك عقوبة للعباد بسبب
تركهم سنة النبي صلى هللا عليه وسلم  ،وقد تحدث اإلمام ابن القيم رحمه هللا حول هذا األمر مبينا ً أن تسلط الظلمة من
الحكام يكون غالبا ً بسبب مخالفة الرعية لسنة نبيهم صلى هللا عليه وسلم حيث يقول" :وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك
العباد وأمراءهم ووالتهم من جنس أعمالهم ،بل كأن أعمالهم ظهرت في صور والتهم وملوكهم ،فإن استقاموا استقام
ملوكهم ،وإن عدلوا عدلت عليهم ،وإن أخذوا ممن يتضعفونه ما ال يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما ال يستحقون
وضربت عليهم المكوس ،والوظائف وكل ما يستخرجونه من الضعيف ،يستخرجه الملوك منهم بالقوة ،فعمالهم ظهرت في
صور أعمالهم وليس في الحكمة اإللهية أن يولي على األشرار الفجار إال من يكون من جنسهم" ( الجوزية ،مفتاح دار
السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة).
فقد وردت الفتنة في هذه اآلية بمعنى القتل ،فيحذر هللا سبحانه وتعالى المخالفين ألوامره أن يصيبهم قتل في الدنيا،
بأي نوع من أنواع ا لقتل ،وبأي طريقة ينتقم هللا بها منهم لقاء كفرهم وجحودهم ومخالفتهم ألوامره ،فوردت كلمة الفتنة
بمعنى القتل.
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المطلب الثّالث عشر :وزاد الكفوي الفتنة بمعنى المرض.
عام َم َّرة ً أ َ ْو َم َّرتَي ِْن) (التوبة.)126 /
كما في قوله تعالى( :يُ ْفتَنُونَ فِي ُك ِّل ٍ
فهذه اآلي ة تتحدث عن المنافقين وتظهر أحوالهم ،حيث يبين هللا سبحانه وتعالى فيها أنهم يبتلون بأصناف البليات ،أو
الجهاد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويعاينون ما يظهرعليه من اآليات ،ومع ذلك فهم ال ينتهون وال يتوبون من نفاقهم
وال يعتبرون ،وها هم المنافقون يبتلون في كل عام بالقحط والشدة ،واألمراض واألوجاع ومع ذلك فهم على حالهم من
النفاق ،وإهمالهم للنظر واالعتبار (البيضاوي( )1388 ،الشوكاني ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم
التفسير.)1964،1983 ،
فقد وردت في هذه اآلية كلمة الفتنة بمعنى االبتالء واالختبار وهو أشهر معاني الفتنة وأكثرها وروداً في القرآن
الكريم ،حيث وردت كلمة الفتنة بهذا المعنى في أكثر من ثالثين آية موزعين على بعض سور القرآن الكريم وأجزائه.
الرابع عشر :الفتنة بمعنى القضاء.
المطلب ّ
ض ُّل بِها َم ْن تَشا ُء) (األعراف ")155 /أي ما هذا إال اختبارك
ِي إِ َّال فِتْنَتُكَ ت ُ ِ
وذلك كما في قوله تعالى( :إِ ْن ه َ
وامتحانك" (القرطبي .)1987 ،1408 ،ويقول الخازن ":والمعنى أن تلك الفتنة التي وقع فيها السفهاء لم تكن إال فتنتك أي
اختبارك وابتالؤك ،أضللت بها قوما ً فافتتنوا ،وهديت قوما ً فعصمتهم حتى ثبتوا على دينك" (الخازن.)1995 ،
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المبحث الثالث :أنواع الفتن وعالج كل نوع:
يتميز الحديث القرآني عن الفتن وأنواعها ونماذجها باإلسهاب والتفصيل وذلك نظرا ً لخطورتها ،وتحذير المسلمين
منها ،وبغرض أخذ العبرة والعظة من خالل األمثلة والنماذج القرآنية التي تحدثت عن أفراد وملوك وأمم وقعوا في
مستنقعات هذه الفتن فآل بهم األمر إلى خسران الدنيا واآلخرة ،كما تحدثت اآليات القرآنية عن مجموعة من األنبياء والرسل
فتنوا في دينهم ،فكانوا قدوة ألممهم ولالمم من بعدهم حيث ضربوا أروع األمثلة في الصبر على البالء.
الراغب :الفتنة من األفعال الّتي تكون من هللا تعالى ومن العبد كالبليّة والمصيبة والقتل والعذاب ،وغير ذلك من
قال ّ
األفعال الكريهة ومتى كان ذلك من هللا يكون على وجه الحكمة ،ومتى كان من اإلنسان بغير أمر هللا يكون بضدّ ذلك ،ولهذا
شدُّ ِمنَ ْالقَتْ ِل) (البقرة ، )191 /وقوله سبحانه( :إِ َّن
يذ ّم هللا اإلنسان بأنواع الفتنة في ك ّل مكان كما في قوله تعالىَ ( :و ْال ِفتْنَةُ أَ َ
الَّذِينَ فَتَنُوا ْال ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال ُمؤْ ِمناتِ) (البروج ، )10 /وقوله تعالى( :ما أ َ ْنت ُ ْم َعلَ ْي ِه بِفا ِتنِينَ ) (الصافات )162 /أي بمصلّين (
األصفهاني. )1961 ،
فتحدث القرآن الكري م عن فتنة الحياة الدنيا ،وفتنة المال والولد ،وفتنة النساء ،وفتنة الملك ،وفتنة الفقر ،وفتنة الصبر
على المصائب الدنيوية ،وفتنة اإلسراف والتبذير ،وفتن تقع في آخر الزمان والدار اآلخرة ،كفتنة المسيح الد َّجال ،وفتنة
القبر.
شبهات .وهي أعظم الفتنتين ،وفتنة ال ّ
وقسم ابن القيّم رحمه هللا تعالى :الفتنة نوعان :فتنة ال ّ
شهوات .وقد يجتمعان
للعبد .وقد ينفرد بإحداهما ( الجوزية).
المطلب األول :فتنة الشّبهات
ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة ،وقلّة العلم ،وال سيّما إذا اقترن بذلك فساد القصد ،وحصول الهوى ،فهنالك الفتنة
يء القصد ،الحاكم عليه الهوى ال الهدى مع ضعف بصيرته ،وقلّة
العظمى ،والمصيبة الكبرى ،فقل ما شئت في ضالل س ّ
علمه بما بعث هللا به رسوله ،فهو من الّذين قال هللا تعالى فيهم ( ِإ ْن َيت َّ ِبعُونَ ِإ َّال ال َّ
س) (النجم.)23 /
ظ َّن َوما تَ ْه َوى ْاأل َ ْنفُ ُ
هذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنّفاق ،وهي فتنة المنافقين ،وفتنة أهل البدع ،على حسب مراتب بدعهم .فجميعهم إنّما
ابتدعوا من فتنة ال ّ
ّ
الحق بالباطل ،والهدى بالضّالل.
شبهات الّتي اشتبه عليهم فيها
وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد ،وتارة من نقل كاذب ،وتارة من ّ
الرجل فلم يظفر به ،وتارة
ي على ّ
حق ثابت خف ّ
من غرض فاسد وهوى متّبع ،فهي من عمى في البصيرة وفساد في اإلرادة.
الرسول ،وتحكيمه في ّ
دق الدّين وج ّله ظاهره وباطنه ،عقائده وأعماله ،حقائقه
ال ين ّجى من هذه الفتنة ّإال تجريد اتّباع ّ
وشرائعه فيت ّلقى عنه حقائق اإليمان وشرائع اإلسالم.
المطلب الثاني :فتنة الشّهوات.
شدَّ ِم ْن ُك ْم قُ َّوة ً َوأَ ْكثَ َر أ َ ْم ً
واال َوأ َ ْوالداً فَا ْست َْمتَعُوا
وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله( :ك ََّالذِينَ ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم كانُوا أَ َ
ِبخَالقِ ِه ْم فَا ْست َْمت َ ْعت ُ ْم ِبخَالقِ ُك ْم) (التوبة .)69 /أي تمتّعوا بنصيبهم من الدّنيا وشهواتها ،والخالق هو النّصيب المقدّر ث ّم قال
ضت ُ ْم كَالَّذِي خاضُوا) (التوبة )69 /فهذا الخوض بالباطل ،وهو ال ّ
شبهات .فأشار -سبحانه -في هذه اآلية إلى ما يحصل
(و ُخ ْ
َ
ّ
به فساد القلوب واألديان من االستمتاع بالخالق ،والخوض بالباطلّ ،
ألن فساد الدّين إ ّما أن يكون باعتقاد الباطل والتّكلم به أو
فاألول :فساد من جهة ال ّ
شبهات والثّاني:
فاألول :هو البدع وما واالها ،والثّاني :فسق العمل.
صحيح.
بالعمل بخالف العلم ال ّ
ّ
ّ
من جهة ال ّ
شهوات ولهذا كان السّلف يقولون «احذروا من النّاس صنفين :صاحب هوى قد فتنة هواه ،وصاحب دنيا أعمته
دنياه».
وكانوا يقولون «احذروا فتنة العالم الفاجر ،والعابد الجاهلّ ،
فإن فتنتهما فتنة لك ّل مفتون» .وأصل ك ّل فتنة إنّما هو
الرأي على ال ّ
شرع ،والهوى على العقل.
من تقديم ّ
شبهات تدفع باليقين ،وفتنة ال ّ
شهوة ففتنة ال ّ
شبهة ،والثّاني :أصل فتنة ال ّ
فاألول :أصل فتنة ال ّ
صبر
شهوات تدفع بال ّ
ّ
ْ
َ
ً
َ
َ
صبَ ُروا َوكانُوا بِآيا ِتنا
(و َجعَلنا ِم ْن ُه ْم أئِ َّمة يَ ْهدُونَ بِأ ْم ِرنا ل َّما َ
ولذلك جعل سبحانه إمامة الدّين منوطة بهذين األمرين ،فقالَ :
صبر واليقين تنال اإلمامة في الدّين.
يُوقِنُونَ ) (السجدة )24 /فد ّل على أنّه بال ّ
شهوة ،وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة ال ّ
صبر تدفع فتنة ال ّ
شبهة وهللا المستعان.
وبكمال العقل وال ّ
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المطلب الثالث :مضار الفتنة وطرق الوقاية.
أوالً :مضار الفتنة:
لقد كان للفتن مضار خطيرة على واقع األمة اإلسالمية  ،حيث عكرت هذه الفتن صفاء األجواء بين أبناء األمة
الواحدة و أدت إلى تفتيت الوحدة واختالف الكلمة ،وإثارة الفتن واالضطرابات والحروب بين أصحاب النبي صلى هللا عليه
وسلم الذين شهدوا التنزيل وتربوا بين ظهراني النبي صلى هللا عليه وسلم وهذا ما حدث في معركة صفين والجمل ثم تدرج
ظهور الفتن في المجتمعات اإلسالمية فافتتن بعض أبناء هذه األمة بالمال والولد وبعضهم افتتن بالنساء وافتتن بعضهم
بالملك حتى انتشرت الفتن وظهر الفساد في البر والبحر ،وأدى ذلك إلى ابتعاد الناس عن دينهم وتحكيم غير شرع ربهم فلما
نسوا هللا نسيهم ،ولما بحثوا عن العزة في غير دين هللا أذلّهم هللا وسلط عليهم أعدائهم ،فكانت هذه الفتن سببا ً في بعد الناس
عن دينهم ،ووصلت أ ّمة اإلسالم إلى حالة من الذلة والمهانة ،بعد أن تداعت أمم األرض الكافرة عليها كما تتداعى األكلة إلى
قصعتها ،فمن مضارها اآلتي:
( )1ضررها أشدّ من ضرر القتل.
( )2هي من أكبر أسباب كثرة إراقة الدّماء.
( )3خسران في الدّنيا وفي اآلخرة.
ّ
صراط المستقيم.
( )4أنّها تعمي عن
الحق وعن ال ّ
( )5الفتنة وال ّ
شيطان قرينان ،ومن ث ّم فليس ألهل الفتنة سوى النّار.
( )6تلقي بال ّ
شبهات في دين المؤمن.
الرجل في أهله قد تصرفه عن الدّين.
( )7فتنة ّ
ّ
( )8من أشدّ ما يقلب قلب المؤمن.
( )9الفتنة بمعنى االقتتال على الحكم من أه ّم عوامل خراب المجتمعات.
( )10االقتتال في الفتنة يحقّق غرض أعداء الدّين وينهك المسلمين اقتصاديّا واجتماعيّا وص ّحيّا.
( )11الفتنة تفقد المجتمع ّ
يتسولون اإلحسان من أعداء الدّين.
عزته وتجعل المقتتلين
ّ
( )12الفتن من أه ّم عوامل تخلّف المجتمعات اإلسالميّة وتجعل مقاديرهم في غير أيديهم.
ثانياً :طرق الوقاية منها:
لقد د ّل القرآن الكريم المؤمنين على أبواب الرزق وحثهم على طرقها ،وبيّن هللا تعالى أن هذه األبواب تعدُّ ستراً لهم
من الفقر وفتنه ،وسببا ً من أسباب الغنى ،وتنهض بالفرد المسلم الفقير أو الجماعة الفقيرة من الفقر والحرمان إلى مجتمع
ى ،وهذه بعض
الكفاية والرخاء واالزدهار ،وتساعد هذه األبواب الغني على المحافظة على غناه بل تزيده نعيما ً وغن ً
األبواب القرآنية الواقية من الفقر وفتنه منها:
( )1العمل والسعي وراء الرزق.
( )2االلتزام باآلداب واألخالق القرآنية.
( )3اإليمان بالقدر خيره وشره.
( )4أخذ العبرة والعظة من أخبار األمم السابقة.
( )5اللجوء إلى هللا تعالى.
( )6الصبر.
( )7اإلكثار من العمل الصالح.
( )8الهجرة من مواطن الفتنة.
( )9التوسط في النفقة.
( )10تطبيق الوسائل النبوية للوقاية من الفتن.
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الخاتمة:
ب وتحلي ٍل ،وتضمن هذا
بحمد هللا تعالى ومنته وتوفيقه أتَممت هذا البحث بما يسره هللا تعالى لي من جمعٍ وترتي ٍ
البحث الفتنة من منظور القرآن الكريم ،وقد توصل البحث إلى النتائج اآلتية:
معان متعددة منها االمتحان واالختبار واالبتالء والحرق بالنار واإلعجاب بالشيء والضالل
 .1أن الفتنة في اللغة لها
ٍ
واإلثم واإلزالة واإلمالة والسحر والعذاب والبلبلة واالضطراب والسحر.
 .2أن أصل الفتنة في االصطالح هو االبتالء واالختبار وهذا ما توافقت عليه اآلراء.
 .3انسجام المعنى االصطالحي للفتنة مع معنى آخر من المعاني اللغوية وهو الحرق بالنار بغرض إظهار الجيد من
الردئ وهو نفس الغرض الذي يحققه االختبار واالبتالء عند المحن والشدائد.
معان تنسجم غالبيتها مع المعاني اللغوية وال غرابة في
 .4أن المصطلح اللفظي للفتنة في القرآن الكريم ورد على عدة
ٍ
ذلك فالقرآن نزل بلسان عربي مبين.
 .5تحدث القرآن الكريم عن الفتنة دون ذكر لفظ الفتنة وذلك في آيات كثيرة كالحديث القرآني عن فتنة الحياة الدنيا،
وفتنة المال والولد وفتنة النساء ،وفتنة الملك ،وفتنة المصائب الدنيوية ،وفتنة الفقر وفتنة اإلسراف والتبذير.
 .6بالرغم من تعدد أنواع الفتنة إال أنها جميعا ً قد وردت بمعنى االبتالء واالختبار.
 .7تبين من خالل البحث أيضا ً أن أكثر معاني الفتنة وأوسعها انتشاراً في القرآن الكريم سواء الفتنة بمعناها الشمولي
أو اللفظي هو االبتالء واالختبار.
 .8هناك فرق بين الفتنة واالبتالء سواء من الناحية اللغوية أو من ناحية المعنى االصطالحي ،فمن الناحية اللغوية
معان وكان االبتالء واحدا ً منها ،وهذا يدل على أن الفتنة أشمل وأع ُّم من
وردت الفتنة في القرآن الكريم على عدة
ٍ
االبتالء ،أ َّما من الناحية االصطالحية ،فإذا كان االبتالء بمعنى التمحيص واالختبار َّ
فإن الفتنة أشدُّ أنواع االبتالء
وأقسى ألوان التمحيص واالختبار.
 .9االبتالء واالختبار يعدُّ سنة من سنن هللا في خلقه لتمحيص إيمانهم واختبار ثباتهم على اإليمان.
 .10من مضار الفتنة كما بينها القرآن الكريم اتباع الشيطان والمعاصي ومواالة الكافرين واتباع المتشابه من القرآن
واالبتالء واالختبار.
 .11تتعدد مجاالت الفتنة في القرآن الكريم حيث تبتدئ بفتنة الناس عامة في الخير والشر وهي سنة من سنن هللا،
مروراً بفتنة الناس بعضهم لبعض وانتها ًء بفتنة المرء لنفسه.
 .12يتفاوت الناس في استقبالهم للفتن ففي الوقت الذي يستقبل فيه المؤمن الفتن بالصبر عليها محتسبا ً األجر عند هللا
فتكون له ثوابا ً مدخرا ً في اآلخرة ،نجد ضعيف اإليمان أو الكافر يتضجر للفتنة وال يصبر عليها فتكون عليه وباالً
في الدنيا واآلخرة.
 .13المؤمن ال يتمنى من هللا االبتالء ولكن إذا ابتلي فعليه بالصبر حتى يحوز على ثواب الصابرين.
 .14النفس البشرية فطرت على حب المال والولد والقرآن الكريم حين يحذر من االفتتان بهما ال يهدف إلى قتل هذه
الفطرة والغريزة أو طمسها بالكلية بل يريد الموازنة بين ما في أيديهم من مال وما وهبهم هللا من ولد وبين ما عند
هللا من أجر عظيم.
 .15ال يعدُّ المال فتنة ونقمة لصاحبه في كل األحوال بل قد يكون مصدر خير وبركة وسعة ونماء وسعادة ورضا في
الدنيا واآلخرة.
وأضرها على الرجال خاصة وعلى المجتمع عامة بسبب ما تبديه بعض النساء
 .16تعدُّ فتنة النساء من أخطر الفتن
ِّ
من تبرج وتكشف وعري.
ً
ً
 .17الفقر ال يكون عقوبة من هللا في كل األحوال بل يكون أحيانا فتنة للعبد وابتالء له ،وقد يكون سببا للفوز والفالح
لصاحبه في اآلخرة وذلك عند الصبر عليه والرضا بقضاء هللا وقدره.
 .18وضع القرآن الكريم مجموعة من الطرق الوقائية من الفتنة البد من اتباعها والتزامها والتمسك بها ،من هذه
الطرق طرق أبواب الرزق والغنى وااللتزام باآلداب واألخالق القرآنية ،واإليمان بالقدر خيره وشره ،وأخذ العبرة
والعظة من أخبار األمم الماضية ،واللجوء إلى هللا ،والصبر على قضاء هللا ،واإلكثار من العمل الصالح ،والهجرة
من مواطن الفتن ،والتوسط في النفقة ،وتطبيق الوسائل والنصائح النبوية للوقاية من الفتن.
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أما التوصيات فهي كاآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5

االلتزام بالوسائل القرآنية الواقية من الفتن فهي خير طريق للنجاة منها وعدم الوقوع فيها.
تدبر اآليات القرآنية ففيها عالج لكل قضايا اإلنسانية ومشاكل البشرية.
السعي إلى إقامة الجمعيات النسائية اإلسالمية لتوعية المرأة المسلمة إلى فضل الحجاب ودور المرأة
المسلمة في تربية الفرد وصالح األمة.
على المسلمين شكر هللا على نعمائه والبعد عن اإلسراف والتبذير والبطر وكفر النعمة ،فبالشكر تدوم النعم
والكفر سبب لزوالها.
إنفاق المال في الوجوه المباحة ليكون المال نعمة ال نقمة وسبيالً للوصول بصاحبه إلى الدرجات العال في
الجنة.
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