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بعنوان : || الفتنة العقائدية مرض عصري  ||

��قال تعاىل : ( َواْلِفْتنَُة أََشدُّ ِمَن اْلَقْتِل) 
��قال تعاىل : ( َواْلِفْتنَُة اَْكبَُر ِمَن اْلَقْتِل)

▪ مقدمة ▪
��في سورة واحدة وهي سورة البقرة حكم هللا تعاىل في آيتين عىل الفتنة مرتين باألشدية ومرة باألكبرية، وقد بيَّن

المحدثون من العلماء أنَّ األلفاظ في القرآن عىل قسمين : 
◽ ألفاظ ُمحَكمة وهي تلك األلفاظ التي تستغني بتنزيلها عن تأويلها فبمجرد ما يُنَطق اللفظ تفهم منه المعنى. مثل قوله

َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَُة).  تعاىل ( ُحرِّ

◽ ألفاظ متشابهة وال يكفي تنزيلها عن تأويلها وذلك ألنها لفظ واحد استُخِدم في أكثر من موضوع ومعنى، فنحتاج لعلم
التأويل وفهم األبعاد الغزيرة وأبرز مصاديق هذه األلفاظ لفظ الفتنة  فقد وردت مرة بمعنى الحب، ووردت مرة بمعنى

العذاب، ووردت مرة بمعنى الكفر.

��فلفظ الفتنة له عدة معاني والفتنة موضوع شاسع ولها أقسام وأنواع وأعظم أنواع الفتن التي تضرب المجتمع البشري ثالثة
 :

- أولها  اإلضالل العقائدي 
-ثانيها  الفساد السياسي 
- ثالثها الفساد االجتماعي

✳ خطورة الفساد العقائدي   ✳

سؤال حول آية البحث : 
��ما هي الفتنة التي ُحِكم عليها باألكبرية مقابل القتل؟ 

�� احتمل بعض المفسرين أنَّ المراد من الفتنة التي تكبر القتل هي الفتنة االجتماعية كإبعاد وتهجير المؤمنين عن أوطانهم
ر وعىل أهله ومجتمعه. لما لها من آثار خطيرة عىل نفس المهجَّ

❗ هذا االحتمال قد ال يكون صحيًحا ألن الفتنة ُجِعلت قبال القتل والقتل فساد اجتماعي، فلو كان هذا المراد كانت اآلية (
الفتنة االجتماعية أكبر من الفتنة االجتماعية) فليس هذا المراد.

�� من خالل الغوص العقلي في اآلية واالعتماد عىل اآليات والروايات نتوصل أن الفتنة المقصودة هي اإلغواء العقائدي
والمعرفي.



��في تفسير القمي عن الصادق (ع) قال هي الكفر فهو أشد من القتل ومعنى الكفر هو ألوان الضالل العقائدي وليس الكفر
االصطالحي.

��القرآن في آياته بيَّن هذه الحقيقة أنَّ الهداية العقلية العقائدية هي الحياة الحقيقية وأنَّ الضالل العقائدي هو الموت
الحقيقي فيقول تعاىل :( َوَمْن أَْحيَاَها َفَكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميًعا). 

قال الصادق (ع) في تفسير هذه اآلية : َمن أحياها تعني من أخرجها من ضالل إىل هدى، ومن أخرجها من هدى إىل ضالل
فقد قتلها. 

وقال الباقر (ع) : من أنجى من غرق أو حرق وأعظمها أن يُخِرجها من ضاللة إىل هداية.

��هذا يعني أن أي بدعة عقائدية هي أخطر وأفسد عىل البشرية من كل أنواع الفتن التي يتصورها العقل البشري
ج اإلضالل العقائدي تقوم بأعظم أنواع التصفيات والقتل للمجتمع المؤمن.  والجماعات التي تروَّ

✳ رعاية العقائد أوىل  ✳

�� سؤال : هل جعلنا األشياء في مواضعها؟ أو أننا نعاني في انتكاسة خطيرة في ترتيب األولويات؟ هل نرى الفساد العقائدي
فوق أنواع الفساد؟

ه لي بعضهم سؤال : لماذا نرى انفعالك عندما يكون الخلل يخص االعتقادات أعظم من انفعالك إذا كان الخلل خلالً �� وجَّ
فقهيًا وسلوكيًا ؟

موا الفقه إىل ثالثة أقسام :  ��الجواب : إنَّ مستويات ومراتب القضايا تفرض نمًطا مناسبًا من الحميَّة والَحماسة، والعلماء قسَّ
- الفقه األكبر وهو االعتقادات

-   الفقه األوسط وهو عدالة الصفات 
- الفقه األصغر هو األحكام الشرعية والفقهية.

��يكفي قول النبي  (ص) : إنَّما العلم ثالثة فآيٌة ُمحَكمة ( االعتقادات) ، فريضٌة عادلة ( األخالق)، وُسنٌة قائمة(األحكام
الفقهية).

��إذا كانت  القضايا الدينية عىل مراتب وطبقات ال بدَّ أن تكون العناية بها مناسبة بقدر أهميتها فإذا ُهتِكت العقائد تكون
المصيبة أكبر مما لو هتكت غيرها من السلوكيات واألخالقيات .

❗ صور تدل عىل االنتكاسة :

◽الصورة األوىل : أال ترى جماعة من المؤمنين ينتفضون أيما انتفاضة إذا تعلق األمر بالسياسة وحقوق الناس وال يصبرون إذا
تعلق األمر بانحراف سلوكي أو فساد اجتماعي أما إذا تعلق األمر بالضالل العقائدي  فهم أبرد من الثلج.

◽الصورة الثانية : لو قلت لرجل دين أو لبعض األساتذة المحترمين أو لنخبة المؤمنين هل تقبلون أن تشتركون في مجموعة
الكترونية يُتداَول فيها الصور الخليعة ويُتعاَمل فيها بالكلمات البذيئة؟ سيرفضون ألنه يجد في نفسه إذا دخل هذه

المجموعات تحوالً في شخصيته وإيمانه لكن بالمقابل أعرف أناس من نخبة المؤمنين ال يرى حرًجا أن يشارك في مجموعات



الكترونية أو واقعية يتداول فيها األفكار الشاذة وما يهدم المسلمات ويُشَطب فيها عىل مقامات أهل البيت (ع) واذا اعترضت
م. م أفواه الناس والحال أنَّ هذه أفواه متطفلين يجب أن تكمَّ عىل مشاركته يقول ال أكمَّ

◽الصورة الثالثة : لو أنَّ مؤمنًا سرق أمواالً أو آخر هتك عرًضا ماذا يفعل له النخبة من أهل اإليمان؟ يُشَطب عليه ويُبَعد عن
األماكن الحساسة ويؤخذ ضده إجراء حاسم وفي المقابل ال يُشَطب عىل أناس محسوبين من المؤمنين يديرون منصات

إعالمية يسود فيها طرح المفاسد العقائدية ويتداولون في لقاءاتهم ما يهدم مسلمات عقائد اإلمامية. لماذا ال تضرب أيدي
العابثين بالقرآن من خالل التفسير بالرأي تحت الفتة التدبر؟ 

�� عندما ترتبك األولويات توقع مستقبالً عقائديًا مهزوًزا.

✳ الموقف من الفتن العقائدية الجديدة ✳

◽ بعض اآلباء يشتكي أن ولده فجأة يتقبل أفكار اإللحاد ونسأله هل علمته اإللحاد؟ يقول ال وأقول له : 
أنت علمته اإللحاد ألنك علمته أن االولوية األوىل المعدل األكاديمي وأن من الحسنات المحافظة عىل الصالة وحسن الخلق

فقط. هل جلست معه لترى المنسوب اإليماني والعقائدي وما هي نوعية انفتاحه عىل العقائد وكم من األدلة والبراهين يمتلك
عىل عقائده؟ 

��نحن مطالبون بأن نطور أنفسنا في فهم مراتب الدين ونعطي الحمية والغيرة لكل قضية من قضايا الدين فنحن نعيش
فتنًا عقائدية خطيرة سببها اإلهمال والسكوت وانتكاسة األولويات وأهمها فتنة السفارة، والثانية فتنة تفسير القرآن بالرأي،

والثالثة فتنة المتنورين المتأثرين بالكتب الغربية.

��كل هذه الفتن لها قالب خاص ولها معنى واحد وكلها أشكال من العلمانية بنسخ وصور ألنها كلها فتن عقائدية تحارب
الغيب وتريد أن تنقلنا من الغيب إىل المادة ومن الدين الحقيقي إىل الدين المزيف.

��أهل العلم والمراقبة يقولون نحتاج إىل خطين متوازيين : 
◽ الخط األول أن يشاع الدرس العقائدي بتدرجاته في عموم المجتمع، وأن يوصى عىل الخطباء أال يقدموا أي االطروحات

عىل المعارف العقائدية. 

◽ الخط الثاني هو خط مراقبة الشهبات ورد االلتباسات.

��ما كانت قضية الحسين إال قضية إصالح عقائدي لذلك عليك أن تقرأ خرجت لطلب اإلصالح وهو اإلصالح الفكري
والعقائدي وحمل معه رجال عقائديين من الطراز األول. 


