ٔأكدح ػالمات امليافق :اًىذب
إػدادُ :ضام جن فِمي اًؼارف
اترخي  5341/00/07وفق 0054/50/50
إن امحلد هلل حنمدٍ ووس خؼَيَ ووس خغفرٍ ،وهؼوذ ابهلل من رشور ٔأهفس يا ومن سُئات
ٔأغٌلًيا ،من هيدٍ هللا فال مضي هل ،ومن ًضَي فال ُادي هل ،و ٔأصِد ٔأن ال إهل إال
هللا وحدٍ ال رشًم هل ،و ٔأصِد ٔأن محمد ًا غحدٍ ورسوهل.
ٔأما تؼد؛
خمت هللا ثؼاىل الًٓة اًؼارشة من سورة اًحلرة تلوهل:
ون ()50
(...وًَُِ ْم ػَ َذ ٌ
اب َأ ًِ ٌي ِت َما ََكهُوا ٍَ ْى ِذت ُ َ
َ -5
اب َأ ًِ ٌي) نٌل كال ثؼاىل:
فذوػَّدمه مبعري مؼَوم وُو( :ػَ َذ ٌ
1
ش اًْ ُميَا ِف ِل َي ِتبَ َّن ًَُِ ْم ػَ َذ ًااب َأ ٍِميًا ()548
( -0ث َ ِ ّ ِ
واًؼذاب ا ٔلًي ُو اًؼذاب املوجع ،وُو ػذاب هجمن ،نٌل كال ثؼاىل:
2
اّلل َجا ِم ُع اًْ ُميَا ِف ِل َي َواًْ ََك ِف ِر ٍَن ِف َ َهج َّ َمن َ َِجَ ًؼا ()530
..( -4ا َّن َّ َ
ِ
وجؼَِم هللا ثؼاىل ف ٔأسفي هجمن نٌل كال:
3
( -3ا َّن اًْ ُميَا ِف ِل َي ِف ادلَّ ْر ِك ْ َال ْس َف ِي ِم َن اًيَّا ِر)531(..
ِ
و َّتي هللا ثؼاىل ف الًٓة من سورة "اًحلرة" َّػَّل ُذا اًؼذاب فلالِ ( :ت َما ََكهُوا
ون) ٔأي :ثسخة اًىذب.
ٍَ ْى ِذت ُ َ
 1سورة "اًًساء".
 2سورة "اًًساء".
 3سورة "اًًساء".
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ون) كراءاتن :تفذح ٔأ َّوهل وختفِف اذلالٔ ،أو تضم اًَاء وجضدًد
وف كوهل ثؼاىلْ ٍَ( :ى ِذت ُ َ
اذلال ،فلراءة اًخخفِف ثثخت هلم اًىذب.
واًىذب :االخدار غن اًيشء خبالف اًواكع .وًلد َكن امليافلون َكذتي ف كوهلم:
ِ
( َأ ٓ َمٌَّا ِاب َّ ِّلل َو ِابًْ ََ ْو ِم ْ َال ٓ ِخر) ومه ف حلِلهتم غري مؤمٌي .ذلا فإن خََفة املسَمي ٔأاب
جىر اًع ِّدًق ٔأظَق حتذٍرٍ من اًيفاق ػىل ٔأهَ جماهة ً ٕالميان فلال:
4
" -1اي ٔأهيا اًياس ،إايمك واًىذب ،فإهَ جماهة ً ٕالميان".
وكراءة اًدضدًد ثفِد مداًغهتم ف فؼي اًىذب .فِم ٍىذتون وٍى ِّذتون .واًلراءاتن ال
ثؼارض تُهنٌل وال ثياكغ ،فإن امليافلي مذعفون ابًىذب ف اخلرب غن هللا ورسهل
وغن اًياس ،وتخىذًة رسي هللا فامي ٔأويح إٍهيم من اًدشًع ،وابًلراءثي ٍىون
امليافلون كد َجؼوا تي اًىذب واًخىذًة وُذا رش ا ٔلحوال.
وجاء جضِريمه تبٔكدح ػالماهتم تي اًياس تؼد ٔأن فضح هللا ثؼاىل ثظاُرمه ابالٕميان،
وممارس هتم اخلداع ،وسفاُهتم ترضر أٔهفسِم ،وحٌلكهتم تؼدم اٍمتَزي تي ما فَِ
ضالهلم وما فَِ ُدامه ،وخداثهتم ف جس ََّهتم ،وغيادمه ًرفغ مؼاجلهتم ً ٔلمراض اًيت
هحدت ف كَوهبم.
وهون اًىذب ٔأخط ظفات امليافلي ،و ٔأجرز جرامئِمَّ ،ػرب هللا ثؼاىل غيَ تلوهل:
ون) فاًىذب فؼي ًخجدَّد وحيدث فهيم ،وٌس متر مؼِم تال اهفَكك غهنمٔ ،لهنم
(ٍَ ْى ِذت ُ َ
ف رًحة وصم من دٍن هللا االٕسالم ،وابًخايل فإن امليافلي مرتددون ال ٌس خلرون
ػىل كول .فإذا وكؼت فذية ر ٔأًت هلم كوًي ف جمرايهتا ،إن مل ٍىن هلم ٔأكوال؛ ولكِا
مذضارتة .كال املَوي:

ٔ 4أخرجَ اجن ٔأيب ادلهَا ف نخاب "اًعمت وأٓداب اٌَسان" ،و ٔأمحد ،واًحهيلي ،وغريمه ،ثس يد حصَح".
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" -6وال خيفى ٔأ َّن َّ
رشٕ ،ا را
لك نفر ظِر ،ولك ضالةل ظِررت ،ولك تدػرة ،ولك ّ ٍ
5
َكن سخدَ إفساد اًلوة اًؼَمَة واًيعلِة ،وُو ٍىون ابًخىذًة".
ونيت نخخت ملا ًال يل تؼيوان:
6
" -7وجاءت فذية !..ويه ٔأص ُّد و ٔأغَط".
ٔأرشت فَِ إىل هَفِة ثرصف املؤمن حِال اًفذية فلَت:
" -8من َكن ػىل تعرية من دًيَ ،ػام ًال ظاحل ًا ،جٌَّحَ هللا ثؼاىل اًفنت ،وًدخي ف
ُذا اًحاب ٔأهَ ًو كدَّر هللا ثؼاىل هل ٔأن ٍىون ف دائرة مرَكن وكوغِرا فإهرَ ًخؼامري
مؼِا ثؼامي اًؼاكي احملظوظ؛ ٔلهَ موفق ٌَسؼادة ،فإذا اتخًل ثيشء مهنأ ،أو ثيشرء
من أٓاثرُا مما ال تد ٔأن ًلع حلمكة اكذضاُا رب اًؼزة ،فؼَََ ٔأن ًعرب".
وكس ْمت اًياس – ًومئذ  -حِال اًؼوملة اًؼرصًة إىل زالزة ٔأكسام وكَت:
َّ
ً" -9لد اندى اًغرب (اًَكفر) كرًح ًا ابًؼوملة ،فاًؼرص غرص اًؼوملة ،وُو ف رشغيا
غرص اًفنت ،واًحالتي ،واًلذي .وحت َّمس ًِرذا اًؼرصر وسرارع لك مرن ضر َّي غرن
ُدي اًيحوة واًسَف ،فَكن اًياس فَِ إىل زالث فرق:
فركةٔ :أفسحت ٌَؼوملة ورحدت ف دايرُا هل.
وفركة :ػادت اًؼوملة ػىل غري ُدي محمد ر ظىل هللا ػََرَ وسرـ ر فؼاجلرت ا ٔلمرر
مؼاجلة سُئة ٔأساءت فهيا إىل دٍن هللا االٕسالم.
وفركة انجِة ويه "اًسؼَدة" اًيت جٌحت تفضي هللا ثؼاىل اًفنت ،فؼَمت ٔأن غرص
اًؼوملة اذلي اندى تَ اًغرب ُو غرص اًفنت ،فاًزتمت رشع هللا ف مؼاجلة ا ٔلمور،
ويه فركة كَََّل فلرية غري مسموػةٔ ،لن اًىرثة ف اًفركذي ا ٔلوًخي ،و ٔأصدٌُل ػىل
االٕسالم اًثاهَة ٔلن فهيا املحخدػة ٔأحصاب ا ٔلُواء ػىل اخذالف مضارهبم ومرذاُمم
 5هلهل اًحلاغي ف "هظم ادلرر".
 6اًؼدد اًراتع من جمَّل ادلغوة اًسَفِة – اًعادر ف صِر رجة ػام  ،5307كدي ظِور فذية امليافلي اخلوارج ف فَسعي.
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اذلٍن ك َّدموا ٔأكواهلم ػىل كول هللا ثؼاىل وكول اًييب ر ظىل هللا ػََرَ وأٓهل وسرـ ر،
اغرت تبٔكواهلم و ٔأفؼاهلم وفِوهمم نثري من اًؼامة".
و َّ
وكَت:
" -50واس مترت اًفركة اًثاهَة تيضاًِا ونفاهحا اًفاجر ،حزٍِّن ٌَمسَمي كردرهتا ػرىل
ثعررحَح مسررار املسررَمي ،حررم ٔأوكؼررهتم خلحاثهتررا ف وحرري اًفررو  ،واًحالترري،
واًلذي ،وجاءت ابًفنت من ٔأوسع ٔأتواهبرأ ،لهنرا اسر خعاغت ٔأن ثرخلمط ف اٍهناًرة
مقَط اًسَفِة ،وثَخس ًَحوسِا ،فربٔاتح ًِرا ُرذا ا ٔلسرَوب اخلحُرر ،وُرو اًخَرون
واًيفاقٔ ،أن حىذب ف حدٍهثا ،وختَف ف وػردُا ،وخترون ف ٔأماىهترا ،وثغردر ف
غِدُا ،وثفجر ف خعاهما ،وحزمع ٔأهنا ػىل االٕسالم".
فؼىل املسَمي – اًَوم  -ف ٔأحنراء ا ٔلرض ٔأن ًؼَمروا ٔأن امليرافلي ف غرصر اًؼوملرة
– تؼررد ٔأن ُخررم هللا سرررتمه ووضررفِم – ًؼح روا ٔأدوار ًا رسُسررة ف إضررؼاف ا ٔلمررة،
وٕافسادُا ،وسَخ حارضُا غن ماضهيا.
إن ممارسة امليافلي ٌَىذب واًخىرذًة سرار ابهراٍ ً ري ،فدؼرد اسر خؼٌلل ادلجراجَّل
ٌٌَلل وادلٍن ػىل غفَّل مرن اًفركرة ا ٔلوىل ،ظرارت اًؼوملرة يه غاًرة امليرافلي ،ففري
اًوكت اذلي َكهت اًفركرة ا ٔلوىل حرحرة ابًؼوملرة اًَكفررة ف داير املسرَميَ ،كهرت
اًفركة اًثاهَة هتييء املسَمي ًؼوملرة ظريَّؼوُا ف ادلاخري ،ومَّرهتم فهيرا ثغَرري ٔأهظمرة
الاسددداد تبٔ ْسََمت اًس َاسة ،فبٔرادوا ٔأن ٍىوهوا:
توجَ غومل ٍة ظيَّؼِا اًىفّار و ّمساُا" :االٕسالم اًس َايس".
وتوجررَ غومل ر ِة املسررَمي ظ ريَّؼِا امليررافلون ٔأهفسررِم و َّمسوُررا" :اًخغَررري واًؼررداةل"،
و"االٕظالح واًؼداةل" ،و"اًخمنَة واًؼداةل" ،و "احلرًة واًؼداةل" ،وحنو ذكل.
مفدار ُذٍ اًدسمَات ر نٌل حرى ر ػىل اًثورة ٔلجري اًخغَرري ،واالٕظرالح ،واًخمنَرة،
واحلرًررة - ،زمع روا  -واك هرتررت َجَؼِررا ترردغوى اًؼررداةل اًرريت اندى هبررا ذو اخلوًرصررة
هفسَ.
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ذلكل فإن اًثورات اًيت ٔأحدهثا اخلوارج ف اًؼامل اًؼريب واالٕساليم زرورات فراجرة،
ٔلن ٔأُرري ا ٔلُرواء واًحرردع امليررافلي؛ ٔأرادوُررا نررذكل ملّررا خرراًفوا رشع هللا ثؼرراىل ف
مؼاجلة اًواكع ،وخاًفوا ُدي محمد – ظىل هللا ػَََ وسـ – ف مؼاجلة اًواكرع ،ومه
اًسر يّة ػرىل مهنراج
ًؼَمون ان مؼاجلة اًواكع ال حىون ٕاالَّ ابًرجوع اًعادق ٌَىذاب و ّ
يحوة واًسَف ،فىذتوا ػرىل املسرَمي ثضرؼاراهتم ،و ٔأو رومه ٔأن اًؼرالج واًخغَرري،
اً َّ
واالٕظالحٕ ،ا ا ٍىون ٔلجي اًؼداةل اًيت زمعوُرا ،فرإذا يه زرورات ٔألكرت ا ٔلخرضر
واًَاثس ،ومل حتلق ٕاالَّ مزًد ًا من اًحؤس واًضؼف .ملاذا؟ ٔلهنا رنّحرت ػرىل اًىرذب
و ٔأحصاهبا سواء َكهوا ف اًساحة ظراُرٍن ٔأو مرن وراء اًىرواًُس ئخحفري فِرم ررة
مس مترون جىذهبم وهفاكِم .فاًىذب نٌل كال اًييب – ظىل هللا ػَََ وسـ :-
7
" -55هيدي إىل اًفجور".
وكال احلسن اًحرصي:
8
" -50اًىذب جٌلع اًيفاق".
وكال:
9
" -54و ٔأظي اًيفاق ،واذلي تين ػَََ اًيفاق :اًىذب".
ذلكل:
" -53مررا َكن مررن خَررق ٔأتغررغ إىل رسررول هللا ر ظررىل هللا ػََررَ وسررـ ر مررن
10
اًىذب".
و َمل ال ! واًىذب ًُس من خَق اًىررام ،وَكن كدَار ًا ف اجلاََُرة نرٌل ُرو كدرَح ف
االٕسالم ،كال اًؼَين – رمحَ هللا :-
 7مذفق ػَََ ،و ٔأخرجَ غريٌُل.
ٔ 8أخرجَ ٔأمحد ف "اًزُد" (ص.)078:
ٔ 9أخرجَ اجن ايب ادلهَا ف "اًعمت وأٓداب اٌَسان"(ص.)030:
ٔ 10أخرجَ اجن سؼد ف "اًعحلات" ،واجن ٔأيب ادلهَا ف "مَكرم ا ٔلخالق" ،و ٔأمحد ،غن ػائضة – ريض هللا غهنا – وُو ف
"اًسَسَّل اًعحَاة"(.)0010
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" -51اًؼلي حينك تلدح اًىذب ،وُو خالف ملذىض اًؼلي ،ومل ثيلي إابحة
11
اًىذب ف َّمَّل من املَي".
وكد وضفت دراسة ػَمَة حدًثة ٔأجراُا فرًق من اًحاحثي اًىٌدًي جبامؼة
"هوًومدَا اًربًعاهَة" اًيلاب غن اًؼالمات ادلّ اةل ػىل اًضخط اًَكذب .وكال
اًحاحثون:
" -56إن اًضخط اًَكذب ثفضاَ تؼغ احلرَكت اًخس َعة اًيت ال ًَلي ًِا اب ًال
وًىن ٌس خعَع من ًواهجَ مالحظهتا من مالمح وهجَ خاظة غيد رفؼَ إحدى
حاجدََ وظِور اتدسامة ظفراء ثمن غن اًىذب واخلداع  ..وأٔنَّد ػٌَلء اًيفس ٔأن
الاوسان ٌس خعَع اًخحنك ف غضالت اًوجَ اًسفََة اًيت غاًح ًا ما جس خخدم ف
اًالكم وثياول اًعؼام ،تُامن ًعؼة ػَََ اًخحنك ف غضالت اًوجَ اًؼَوًة اًيت
غاًح ًا ما ثثري اًضىوك واًرًحة ف حاةل اًىذب واًغش".
فاًىذب ال ًََق ابملؤمٌيٕ ،ا ا ًََق مبن ال ًؤمن ابهلل ثؼاىل ،نٌل كال ثؼاىل ف
سورة "اًياي":
ون ِتبَ ٓ َاي ِت َّ ِ
ون ()501
اّلل َو ُأوًَ ِ َم ُ ُمه اًْ ََك ِذت ُ َ
( -57اه َّ َما ً َ ْف َ ِرتي اًْ َى ِذ َب َّ ِاذل ٍَن َال ً ُ ْؤ ِمٌُ َ
ِ
و ٔأظي الافرتاء :الاخرتاع ،و ٔأظَلَ هللا ثؼاىل ُيا فلرهَ ابًىذب ،فبٔرجع اًىذب إىل
ٔأظهل وُو الاخرتاع ،نٌل كال:
12
ون ػَ َىل َّ ِ
اّلل اًْ َى ِذ َب)504(..
(..وًَ ِى َّن َّ ِاذل ٍَن َن َف ُروا ً َ ْف َ ُرت َ
َ -58
و ٔأهت ثؼـ ٔأن هللا ثؼاىل هفى غن امليافلي االٕميان هفِ ًا كاظؼ ًا ػىل االٕظالق ،و ٔأنَّد
ػىل ذكل تدخول اًحاء ف خرب "ما" غيدما كالَ ( :و َما ُ ْمه ِت ُم ْؤ ِم ٌِ َي) ٔأي ٔأهنم ًُسوا
تداخَي ف املؤمٌي.
فاملؤمن ٔأمي وحامي ٔلماهة فال ميىٌَ اًىذب ،وخالفَ من ال ًحايل ابًىذب ٔلهَ ال
ًحايل ابملؼعَةٔ ،أو فَِ رضب من الاس خخفاف حبق هللا ثؼاىل ،فإن هللا ثؼاىل
" 11معدة اًلاريء" (.)81/5
 12سورة "املاسدة".
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ثوػَّد ُذا اًعيف من اًياس تؼلاب ًياس مم نٌل كال اًييب – ظىل هللا ػَََ وسـ
:" -59زالزة ال ٍلكمِم هللا غز وجي [وف رواًة :ال ًيظر هللا إٍهيم] [وف رواًة:
ال ًدخَون اجلية] ".
وذهر فهيم:
13
" -00االٕمام اًى ّذاب [وف رواًة :املكل اًى ّذاب]".
كال املياوي – رمحَ هللا :-
ٔ " -05لن اًىذب ٍىون غاًح ًا جلَة هفع ٔأو دفع رض ،واملكل ال خياف ٔأحداً
فِعاهؼَ ،فِو مٌَ كدَح ًفلد اًرضورة".
كال ػامر اًضؼيب – رمحَ هللا :-
14
" -00من نذب فِو مٌافق".
وكول اًييب – ظىل هللا ػَََ وسـ – ف احلدًر اًعحَح:
" -04ػالمة [وف رواًة :أًٓة] امليافق [وف رواًة :من ػالمات امليافق] زالث :إذا
15
حدَّث نذب".
وف رواًة:
16
" -03ف امليافق زالث خعال ،إذا حدَّث نذب".
وف رواًة:
17
" -01زالث من َّهن فَِ فِو مٌافق ،إذا حدَّث نذب".
وف رواًة:
18
" -06زالث ف امليافق وٕان ظىل وٕان ظام ،وزمع اهَ مسـ ،إذا حدَّث نذب".
ٔ 13أخرجَ مسـ ،واًًسايئ ،واجن حدان ،و ٔأتو ًؼىل ،واًزبار ،وغريمه ،واحلدًر ف "اًسَسَّل اًعحَاة"(.)4365
ٔ 14أخرجَ اًفراييب ف "ظفة اًيفاق وذ ِّم امليافلي" (رمق.)00
 15مذفق ػَََ ،و ٔأخرجَ اًفراييب ،وغريمه.
ٔ 16أخرجَ اًزبار ،وُو ف "حصَح اجلامع" (.)3011
ٔ 17أخرجَ مسـ ،وغريٍ.
ٔ 18أخرجَ مسـ ،و ٔأمحد.
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وف رواًة:
19
ٔ " -07أرتع من َّهن فَِ َكن مٌافل ًا خاًع ًا  ..إذا حدَّث نذب".
فؼ َّد اًىذب ػىل ر ٔأس خعال امليافق وكدَّمَ ػىل خعال ٔأخرى فَِ؛ ٔلهَ ٔأكدحِا.
فاًىذب كدَح وٕان َكن فاػهل مازح ًا ،وكد رَُّة اًييب – ظىل هللا ػَََ وسـ –
من ُذا اٌَون من اًىذب فلال:
20
" -08وًي ٌذلي حيدث ابحلدًر ًَضام تَ اًلوم فِىذب ،وًي هل وًي هل".
و َّتوب االٕمام اًحخاري ف "ا ٔلدب املفرد" اب ًاب ّمساٍ:
" -09ابب ال ًعَح اًىذب".
ذهر فَِ كول غحد هللا جن مسؼود – ريض هللا غيَ :-
21
" -40ال ًعَح اًىذب ف ِج ٍّد وال ُزل".
ونٌل ٔأن اًىذب ٔأساس اًيفاق وابتَ ،فإن اًعدق ٔأساس االٕميان وابتَ ،ومن غرف
ابًىذب اهتم ف اًعدق ،تي ال ميىن اجامتع اًىذب واًعدق َجَؼ ًا ف كَة
امريء ،نٌل كال اًييب – ظىل هللا ػَََ وسـ :-
" -45ال جيمتع االٕميان واًىفر ف كَة امريء ،وال جيمتع اًىذب واًعدق َجَؼ ًا ،وال
22
همتع اخلَاهة وا ٔلماهة َجَؼ ًا".
وكد وظف هللا ثؼاىل امليافلي ابًىذب نلوهل ثؼاىل:
ون كَاًُوا و َ ْضَِدُ اه ََّم ً َ َر ُسو ُل َّ ِ
اّلل ً َ ْؼ َ ُـ اه ََّم ًَ َر ُس ُ ُ
اّلل
وهل َو َّ ُ
اّلل َو َّ ُ
( -40ا َذا َجا َءكَ اًْ ُميَا ِف ُل َ
ِ
ِ 23
ِ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ون ()5
ٌ َْضَِدُ ا َّن اً ُميَافل َي ً ََكذت ُ َ
ِ
تُامن وظف املؤمٌي ابًعدق فلال:
 19مذفق ػَََ ،و ٔأخرجَ غريٌُل.
 20رواٍ ٔأتو داود ،واًرتمذي وحس يَ ،واًًسايئ ،واًحهيلي ،وُو ف "حصَح اًرتغَة واًرتَُة"(.)0933
" 21حصَح ا ٔلدب املفرد" (.)487
 22رواٍ اجن وُة ف "اجلامع" ،وُو ف "اًسَسَّل اًعحَاة" (.)5010
 23سورة "امليافلون".
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ون َّ ِاذل ٍَن َأ ٓ َمٌُوا ِاب َّ ِّلل َو َر ُس ِ ِ
وهل ُ َّث ً َ ْم ٍَ ْراتَ تُوا َو َجا َُدُ وا ِتبَ ْم َوا ًِِِ ْم
( -44اه َّ َما اًْ ُم ْؤ ِمٌُ َ
ِ
24
ِِي َّ ِ
ون ()51
َو َأهْ ُف ِسِِ ْم ِف َسخ ِ
اّلل ُأوًَ ِ َم ُ ُمه َّ
اًعا ِدكُ َ
" -43واًعااتة اذلٍن َكهوا ٌضِدون ٔأن ال إهل إال هللا ،و ٔأن محمداً رسول هللا ،و ٔأن
25
اًلرأٓن حق ،مه ٔأفضي من جاء ابًعدق وظدق تَ تؼد ا ٔلهخِاء".

 24سورة "احلجرات".
" 25دكاسق اًخفسري" الجن حميَة (.)008/0
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