
 

 أشباب ظهور الفنت   

ختتف  ّالبدتع عتً    الأسبيت يف اهلل، الفتي٘ تقع عادٗ ىتٔذ٘ ا
ميَر اذتبٔب علُٔ الصفٗ ّالضفو، فَذِ فتي٘ التزدٗ ّئت    

ُ بالصتعٓ  ٓتْو أٌ تاتتل ادزتتعًٓ     أٌ اهلل عش ّدل أعتش دٓيت  
ّاىتصز علَٔه، ٍّذِ الفتي٘ التٙ سعثت عيع ختزّز بدت    
ارتْارز علٙ ارتلٔف٘ الزاعع عجناٌ بً عفاٌ رضتٕ اهلل عيتُ   
ّتتلِْ، ٍّذِ الفتي٘ التٙ سعثت بت  علتٕ بتً أبتٕ  التب      

مدزي٘ اليَزّاٌ، ٍّذِ الفتي٘ يف رضٕ اهلل عيُ ّب  ارتْارز 
لٙ ّمدآّ٘ بتً صتفٔاٌ رضتٕ اهلل عيَنتا     التٙ سعثت ب  ع

ّماسالت الفتتت تتتتْاى علتتٙ ا متت٘ يف ّمدزيتت٘ نيتتف     
 عصزىا اذتالٕ فف سْل ّال تْٗ إال باهلل  

 الفنت  كقطع الليل املظلم

الفت بقطع اللٔتل ادللته،    ◘ الييبلقع عبُ يف اهلل،  إخْتٕ
لكت٘  الذٖ ال تنز فُٔ ّال ضٔاء، فالضارٖ فُٔ علٙ عفا ٍأٖ 

إٌ مل ٓكً مدُ ىْر ٓبصز بُ مْاتع تعمُٔ، ّاليْر يف الفت ٍْ 
: ◘ تتال التييب  ىْر الدله الغتزعٕ علته بالكتتاا ّالضتي٘،     

ِؾممِ ♂ ُظأ قأِل ادأ ََمِل ِفَتـًا َكِؼَطِع الؾَّ َطأ ، ) أخزدُ مضله(  ▬..َباِدُروا بِاْلأ

تال سذٓف٘ بً الٔنتاٌ رضتٕ اهلل عيتُ: ال ت تزف الفتيت٘ متا       
 عزفت دٓيك، إمنا الفتي٘ إذا اعتبُ علٔك اذت  ّالبا ل 

  حديث  األلباني  رمحه اهلل حول أحداث اجلسائر
ّالذٖ صئل الدفم٘ ا لباىٕ رمحُ اهلل تداى أسبيت يف اهلل، 

 عً ما سعخ يف ادتشائز( و9111) صي٘ أيتْبز 2تْيف يف 
سٔح بلؼ ععد ضشآاٍا ما  ّفت، يْارخ مًيف التضدٔئات 

 اصتدعاو إى ا مز نيار سٔحأل  ىضن٘،  961ٓشٓع عً 
  مً أيجزٍه الياظ؛ مً الدغزات حبٔاٗ تْدٖ اليت ادتفذزات
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   ّأ فال، ىضاء، ّفَٔه اء،تتا بزٓ
 اذتكاو علٙ ارتزّز أٌ ّأبعًا دائنًا ىذيز حنً :ف ٔلتُ فقال
 ًا؛إ فت مغزّعًا لٔط - بكفزٍه ادقطْع مً ياىْا ّلْ -
َوٌة   َلَؼدأ َكاَن َلُؽمأ }:ّتداى تبارف قْلُل  ُأسأ

ِ
ِِف َرُسوِل اَّللَّ

   ص29:ا سشااط{ َحَسـَةٌ 
  للتغيري الصحيحة القاعدة

 يف ◘ الزصْل ٍعٖٓقْل الدفم٘ ا لباىٕ رمحُ اهلل تداى: ّ
 الصاذت٘ اإلصفمٔ٘ ا رض ّتأصٔط اإلصفمٕ، اذتكه إتام٘
 دعْٗ أّاًل بالععْٗ ٓكٌْ إمنا اعلَٔ اإلصفو سكه إلتام٘

، إذا  ّالضي٘ الكتاا أصاظ علٙ ادضلن  تزبٔ٘ ثه التْسٔع،
 ٓقع؛ ما إىُ: ىقْل حنً بَذا، ّالرتبٔ٘ التصفٔ٘ مً بع ال

  ٌ اإلصفو؛ خف  ٍذا، مصز يف أّ ادتشائز يف صْاّء
 أيلُ آتٙ الذٖ فاإلصفو، ّالرتبٔ٘ بالتصفٔ٘ ٓأمز اإلصفو
 يف ّمثارِ أيلُ أٓ ًا صٔؤتٕ الذٖ ٍْ أمزِ، أّل يف ّمثارِ
َرى  : ◘الييب  تال ينا أمزِ، آخز تِي َمثَُل اَدَطِر ََل ُيدأ َمثَُل ُأمَّ

ٌ َأمأ آِخُرهُ  ُلُه َخرأ  فإذا) أخزدُ الرتمذٖ ّسضيُ ا لباىٕ(،  َأوَّ
 الذٖ ارتري ٍذا علٙ سٔاتَا تكٌْ أٌ ادضلن٘ ا م٘ أرادت
 ادذيْر اذتعٓح يف ّالضفو الصفٗ علُٔ الزصْل إلُٔ أعار
ُل َصائَِػٌة  :أعَز ميُ ٍْ ّالذٖ اآلخز، اذتعٓح ّيف آىفًا، ََل َتَزا

ُر  ِِتَ َأمأ
، َحتَّى َيلأ ُهمأ َمنأ َخَذََلُمأ ، ََل َيُُضُّ َقِّ تِي َضاِهِريَن َطَذ اْلأ ِمنأ ُأمَّ

 َوُهمأ َكَذلَِك 
ِ
 الكلنت  بَات  ىزٓع ال: أتْل، ) متف  علُٔ( اهلل
 اإلصفو تبيْا تع ادضلن  مً ادنلٔي٘ ادفٓ  تصبض أٌ

،ّٙ  ىزٓع لكييا ادصفٙ، اإلصفو ٍذا علٙ أىفضَه ّربْا مصف
: ادضلن  سقًا بغئٌْ َٓتنٌْ الذًٓ -أٖ الععاٗ– هلؤالء
 إى ا مز فٔصل ثه ذَّٓه، تزبٔ٘ ثه ىفْصَه، تزبٔ٘: أّاًل
 الععْٗ إى أٌ  تداى : ُ اهللٓقصع الغٔذ رمح - اذتايه ٍذا
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 بَتذا  -بالغتزٓد٘  ه  بٔدٔ٘ ذتايه حيكت  ّالدٗ حتعخ اهلل تداى
ٌ  جنٔتب  ييا حنً  التيت  االىقفبتات  ٍّتذِ  الجتْرات،  ٍتذِ  بتأ
ٕ  ادتَتاد  ستٙ تقاو، ً  غتري  ييتا  ا فػتاى  غتري  أّ لتُ،  مؤٓتعٓ

٘  ّدعىاٍه سٔينا أمزِ بدْاتب مضتبغزًٓ    أستشاا،  مخضت
ٌ  أدل٘ مً أٌ فالقصع  ضتد ،  االختتف   أٌ الكتزٓه  القتزآ
 التيتتاسع ٍتتْ الفغتتل أصتتباا متتً ذيتتز دتتلّ عتتش اهلل أٌ سٔتتح

مممكَِ    }:ّاالختتتتف  ِ َأ ُ ُ ممموا 13َوَل َتُؽوُكممموا ِممممَن ادأ مممِذيَن َفرَّ (ِممممَن الَّ

ِمأ َفِرُحموَن  ِأ ٍب بِمََم َلمَد  - 19:التزّو ط{ (13دِيـَُفمأ َوَكاُكوا ِشقَعاً ُكلُّ ِحزأ
أٍل الضي٘  :ٓقصع الغٔذ – اديصْرٗ الطائف٘ علٙ: إذًا،  ص12

 تتنجتل  أٌ حبت ،  اإلصفو دّل٘ تقٔه أٌ تزٓع اليت -اع٘ ّادتن
 - التععاٗ  أسع تاهلا اذتاضز، الدصز ِسَكِه مً أعتربٍا بكلن٘
 :تْلُ ٍّٕ أال - ٓتابدْىُ ال أتباعُ ّلكً

، (أ قؿممموا دولمممة ا سمممكم ِف  ؾممموبؽم  تؼمممم لؽمممم طمممذ أر مممؽم) 
 الجتْرات؛  بَذِ تقْو اليت ادتناعات: أتْل ال ىغاٍع، فيشً

 ادتناعتات  ٍذِ رءّظ مً يجريًا ىغاٍع: أتْل أٌ أصتطٔع لب
 :  اللفلت  بتلك حنً ىقْلُ ما تدين اليت اذتكن٘ ٍذِ ٓطبقْا مل
 ممتا  ممتا  اإلصتفو  بتصفٔ٘ بدُع ٓقْمْا مل إذ ،(والرتبقمة التصػقة)

 أّ الدقٔتعٗ،  يف اإلصتفو  إى ٓيضب أٌ جيْس ال مما فُٔ، دخل
 تصتتفٔ٘: أٖ ٍتتذا، حيققتتْا مل الضتتلْف، يف أّ الدبتتادٗ، يف

ً  ذَّٓته،  يف الرتبٔ٘ حيققْا أٌ عً ف ًف ىفْصَه؛ ً  فنت  أٓت
  ٓقْدّىَا ٍه اليت ادتناع٘ يف ّالرتبٔ٘ التصفٔ٘ حيققْا أٌ هله
ما بني ) ٍّٕ الكلن٘ تلك التفصٔل مً بغٕء عزفيا إذا: أتْل

 يف ٓقتع  متا  أٌ دتعاً  ّاضتض  فذْابيتا ( عىل فاسد  فودف فاسد 
 :  ّغريٍا مصز ّيف ادتشائز
 .سابق ْلواكه أوَلً:

 .خمالف ْلحؽام الَيعة غايًة وأسؾوباً  ثاكقًا: 
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 الضوابط التـي تراعى عند الفنت 

ّععو تكفري ادضلن  أّ الدصاٗ  :وعدم العجلة  التأنِّي - 1
ِرٍئ َ اَل ِْلَِخقِه: يَ :  ◘ لقْل الييب ا َكافُِر، َفَؼدأ َباَء ِِبَا َأيََُّم امأ

ا، إِنأ َكاَن َكََم َ اَل، َوإَِلَّ َرَجَعتأ َطَؾقأهِ  ، فف ) متف  علُٔ( َأَحُدُُهَ
 ٓتذزأ علٙ تكفري الياظ إال ضدٔ  العًٓ تلٔل الْرع   

فرتدٓع الغائدات ٓؤدٖ إى ضٔاع ا مً  التثبت عهد الفنت  :  - 2
ِِ :◘ ل التييب ّا ماٌ ّٓدزض ا م٘ للدطز لذلك تتا  م بَِحسأ

َث بُِؽلِّ َما َسِؿعَ  َؽِذِب َأنأ ُُيَدِّ  ِمَن الأ
ِ
ء َرأ ادأ

   أخزدُ مضله() 
 :}تال تداى : التمسك بالكتاب والسهة -3

ِ
تَِصُؿوا بَِحبأِل اَّللَّ َواطأ

ُ وا  قعًا َوَل َتَػرَّ
 َطَؾقأُؽمأ :♂◘ الييب ّتال، ص911: عنزاٌ آلط{ ََجِ

َ ةَ  بِاجلَََمَطِة َوإِيَّاُكمأ   )أخزدُ الرتمذٖ ّنيششُ ا لباىٕ(  ▬َوالُػرأ

ٓيغػل الياظ ففٕ ّتت الفت   مقابلة الف  بالعمل الصنتا::  -4
بتتبتتع ا خبتتار، ّٓػلتتب علتتٙ ا،تتالط ،دتتت، ّرأٓتتت، 
ّأتْتع، ّلْ ياٌ يتذا يتاٌ أّى، متا ٓصتز  ٍننَته عتً       
اليْافل ادضتشب٘، ّرمبا فز ْا يف الْادبات، بضبب اللَْ يف 
ادتعال ّاليقاش ّتزاءٗ ا،تفت ّادتزائتع ّمتابدت٘ القيتْات     

ًِ، َفّا ّى االىغػال بالدنل الصاحل َٗ َأِبٕ َد َّ ٍَُزَِٓز  َرُصَْل َأ
مبُِ  :♂َتاَل ◘ اهلِل ِؾِم، ُيصأ ممُؿظأ قأمِل الأ ََمِل ِفَتـًا َكِؼَطمِع الؾَّ َطأ َباِدُروا بِاْلأ

، أَ  ِِس َكاِفًرا ِمـًا َوُيؿأ ُجُل ُممأ ، َيبِقمُع الرَّ مبُِ  َكماِفًرا ِمـًما َوُيصأ ِِس ُممأ وأ ُيؿأ

َقا كأ   ) أخزدُ مضله( ▬ِديـَُه بَِعَرٍض ِمَن الدُّ
فنتتا ىتتشل بتتفء إال بتتذىب ّمتتا رفتتع إال  النتدعا  والترنتنت  :  - 5

ِ ممُف }بتْبتت٘، تتتال تدتتاى:  َطرَّ إَِعا َدَطمماُه َوَيؽأ مممُؿ أ ُِ الأ ِقمم ُِ ممن  َأمَّ

َعُؾُؽممأ ُخَؾَػم أ َِ موَء َو ُرونَ السُّ ما َتممَذكَّ  َ ِؾمقًك مَّ
ِ
مَع اَّللَّ ِض َأإََِلٌ مَّ َرأ  {اء اْلأ

  ص62طالينل: 
 إن السعيد ملن جنب الفنت كتاب: للمزيد ارجع ل

 املتعال( ألمحد عبد)
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  رمحه اهلل دار احلديث مبكةبللشيخ حممد زينو    نصائح 

٘  ادضلن  علٙ -9 ٘  متيَه  ّالتععاٗ ، عامت  ٓطبقتْا  أٌ خانيت
 اذتكتاو  أٌ ٓطتالبْا  تبل ّأٍلَٔه أىفضَه علٙ اإلصفو سكه
 يف اإلصتفو  ٓطبقٌْ ال اإلصفمٔ٘ ادتناعات بد ف، بتطبٔقُ

  علُٔ سكه إذا باذتكه ٓقبل ال بل الياظ، مع مدامفتَه
 هتتحبك ٘تللنطالب ّادلاٍزات الدي  اصتدنال جيْس ال - 2

 حتقتت  ّال إصتتفمٔ٘، لٔضتتت  ىَتتا اإلصتتفمٔ٘، الغتتزٓد٘
ٙ  دضتٔن٘  أضتزار  مدَتا  حيصتل  تع بل، ادطلْا  الفتزد  علت
٘  الدزبٔ٘ البفد بد  يف سصل ما ٍّذا ّا،تنع،  ّاإلصتفمٔ

٘  ملتاٍزٗ  ختزز أٌ ادؤص  مً بل، دعًا الػزٓب ّمً  ىضتائٔ
، الغزعٕ ّاذتذاا القزآٌ بتطبٔ  ٓطالنب مضله عزبٕ بلع يف
ً  الذٖ القزآٌ خالفً أىًَ رًٓد ّما ، زّزارتت  بدتعو  ٓتأمزٍ
َن ِِف ُبُقوتُِؽنَّ }:تداى اهلل تال  الشمً أٖ، ص11طا سشاا: {َوَ رأ

  ختزدً ّال بْٔتكً
ٙ  بد تَه  بَتا  ٓضتتعل  التيت  اآلٓ٘ - 1 : ادضتلن   تكفتري  علت
َؽمممممممماِفُرونَ } َ ِممممممممَك ُهممممممممُم الأ ُؽممممممممم بِممممممممََم َأُممممممممَزَل اهلل َفُلوأ أ َُيأ

َُّ  {َوَمممممممممن 
ً : عباظ ابً تال ،ص44طادائعٗ: ُ  أتتز  مت ْ  بت ، فاصت   املظت  فَت
 يفتز  أٖ) يفتز  دٌّ يفتز : عطتاء  ّتتال ، دزٓتز  ابً ّاختارِ
  (اإلصفو مً خمزز غري أنيػز

ْ  اهلل أىشل ما بػري سكه إذا فاذتايه -أ ُ  مدترت   ٍّت ْ  بت  فَت
  بالصفح لُ ّالععاء، بزف  ىصشُ جيب فاص  ظامل
 تاىْىًا بُ اصتبعل أّ، اهلل سكه دشع الذٖ اذتايه ّأما - ا

 جيب أٓ ًا ٍّذا، مزتع يافز فَْ، أنيلض ُأى ٓدتقع ّضدًٔا
 ٓيصشا أٌ ٍّارٌّ دْصٙ تداى اهلل بقْل عنًف بزف  ىصشُ
َن إِكَُّه َصَغى }:الزبْبٔ٘ ادعٙ الذٖ فزعٌْ َطوأ رأ

َهَبا إََِل فِ اعأ

ُر َأوأ ََيأَ ى31  َعؾَُّه َيَتَذكَّ قِّـًا لَّ ًَل لَّ    ص44 - 41ط ُ: {(َفُؼوََل َلُه َ وأ
 5 5 

 

 

 

 
 

 

 


