حِةل امليافق اخلسّ اع
املصاوفة واخلساع
إؽسادُ :شام جن فِمي امؾارف
اترخي  1435/1/22وفق 2113/11/26
إن اذلس هلل حنمسٍ ووس خؾَيَ ووس خقفصٍ ،وهؾوذ ابهلل من رشور ٔأهفس يا ومن سُئات
ٔأؼامميا ،من هيسٍ هللا فال مضل هل ،ومن ًضول فال ُادي هل ،و ٔأشِس ٔأن ال إهل إال
هللا وحسٍ ال رشًم هل ،و ٔأشِس ٔأن محمس ًا ؼحسٍ ورسوهل.
ٔأما تؾس؛
مل ٍكن اميفاق كدل جهصة امصسول  -صىل هللا ؽوََ وسمل  -من مكة إىل املسًية وال
تؾسُا ،فوام اكهت وكؾة "تسر " و ٔأعِص هللا املؤمٌني و ٔأؼزمه ،ذل من يف املسًية ممن
مل ٌسمل ،فبٔعِص تؾضِم االٕسالم دوف ًا وخمادؽة ،ومخحلن دماؤمه ،وجسمل ٔأمواهلم،
فاكهوا تني ٔأعِص املسومني يف امغاُص ٔأهنم مهنم ،ويف احللِلة مُسوا مهنم.
مفن مطف هللا ابملؤمٌنئ ،أن خال ٔأحواهلم ووصفِم تبٔوصاف ٍمتزيون هبا ،مئال ًقرت
هبم املؤمٌون ،ومَيلمؾوا ٔأًضا ؼن نثري من جفورمه.
فاكن ٔأول وصف وصفِم هللا ثؾاىل تَ يف املصأٓن" :الادّؽاء اماكذب" ،وملّا اكن
"الادّؽاء اماكذب" حيخاج إىل حِةل الٕدفائَ جلبٔ امليافق إىل املصاوفة واخلساعٔ .لن
ٔأصل اخلسًؾة االٕدفاء ،ومٌَ :خمسع امحُت اذلي خيفى فَِ .وًلال نورساب :اخلَسع
ٔلهَ ًقص من ٍصاٍ.
واملصاوفة من ٔأسامَة امليافلني ،ذلا ًلال :روفان امثؾوة ،فامليافق ٔأروغ من زؾوة،
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فبٔسووب امليافق يف تؾض ٔأحِاهَ ٔأسووب زؾويب ،وكوت يف تؾض ٔأحِاهَ ٔلهَ
ٌس خؾمل امصوفان واخملادؽة ٔأحِا ًان ال دامئ ًا ،وٕاال اىكشف ٔأمصٍ ،فِو خيادع وٍصاوغ
اجلو املخاح ،وحسة هحاُة اذلٍن من حوهل ،فإن اكهوا من ٔأُل امقفةل
حسة ّ ِ
اس متص تخالؼحَ وذساؽَ وروفاهَ ،وٕاال فإهَ حياول الادذفاء ابس خؾامل طصق ٔأدصى
يه ؼيس ٔأُل امحصرية من ؽالماثَ.

كدل ام ّساؽة س يون ذسّاؽة
ويف احلسًر اذلي ٔأدصخَ اجن ماخَ ،واحلامك ،و ٔأمحس ،وفريمه ؼن ٔأيب ُصٍصة مصفوؽ ًا:
1
" -1س َبٔيت ؽىل امياس س يوات ذسّاؽات".
ويف رواًة:
2
" -2كدل امساؽة س يون ذسّاؽة".
كال يف "اههناًة":
ٔ " -3أي :حَ ُ
كث فهيا ا ٔلمطار وًلل امصًْػ فشكل ذسَ اؼُِأ ،لهنا ث ُْط ِم ُؾِم يف ا ِخل ْصة
ابملطص مث ُ ُْت ِوف".
وؼن ؼوف جن ماكل ؼيَ – صىل هللا ؽوََ وسمل :-
3
" -4إن تني ًسي امساؽة س يني ذساؽة".
مكن يف ُشٍ ا ٔلحادًر ٔأًض ًا إشارة إىل ٔأن من ٔأرشاط امساؽة عِور اميفاق
وامليافلني ثشلك موفت نويغصٔ ،لن امليافلني ٌس خؾموون اخلساع وس َةل نوخرفي،
فاخملادؽة يه الاحذَال واملصاوفة ابٕعِار اخلري مػ إتطال ذالفَ مخحصَل امللصود من
 1وُو يف "امسوسةل امصحَحة" رمق (.)1887
ٔ 2أحصخَ ٔأمحس ،وحس يَ ا ٔلمحاين يف "امسوسةل امصحَحة"(.)519/4
ٔ 3أدصهجا امزبار ،وامطرباين يف "املؾجم امكدري" ،ويه يف "امسوسةل امصحَحة" رمق (.)2253
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زُصة ادلهَا ٔأو ٔأي يشء أٓدص .واس خؾامل امليافلني نومزادؽة ًخضمن اس خقفال من
ٍصًسون ذساؽَ الًٕلاؽَ فامي ٍكصٍ ،وال شم ٔأن ثضوَل امياس ؼن ُسي اميحوة
وامسوف ًخضمن اس خؾامل امليافلني وسائل ثؾَهنم ؽىل ذساع الٓدصٍن .وُشٍ
اموسائل سوف ٔأعِصُا ابمحَان امواحض وادلكِق ؼيسما ٔأحتسث ؼن املش َزة امليافلة
املزًفة.
إن امليافق ملّا ادّؼى نش ًاب االٕسالم ،مسي خمادؽ ًا هلل نام كال ثؾاىل:
4
َ ُ -5
اّلل َو ِاذل ٍَن َأ ٓ َمٌُوا)9(..
ون َ
(خيا ِد ُؼ َ
ٕميان ،وٕاعِارمه ذكل تبٔمسًهتمِ ،ذساؽًا هلل ؼز وخ ّل
ٔلهنم ٍَك ِشتون تسَ ْؼوامه اال َ
ونومؤمٌني.
وفؾل "خيادع" ًسل يف ا ٔلصل ؽىل املشارنةٔ ،لن معوَة اخلساع ٔأحِا ًان حتخاج إىل
ٔأنث من طصف ،نام ًسل فؾل "خيادع" ؽىل املحامقة والاحهتاد ،وامليافق ًحامؿ يف
اخملادؽة ٔلن اخلساع والاحذَال من ٔأكوى اموسائل الٕدفاء نشتَ.
ويف احللِلة ٔأن اخلساع اذلي ًوجبٔ إمََ امليافلون ُو من ابمؿ حامكهتم ٔلهنم ٔأو ًال
خيسؼون ٔأهفسِم نام كال ثؾاىل:
ون اال َأهْ ُف َسُِ ْم)9(..
َ ( -6و َما َ ْخيسَ ُؼ َ
ِ
ٓ
فاكن من هخاجئ ذسؼهتم ٔلهفسِم فضَحهتم يف ادلهَا كدل الدصة ،تل إهنم ًشُحون
إىل ٔأتؾس من ذساع اهفسِم ذلاكهتم؛ إهنم خيادؼون من ال جيوز ؽوََ اخلساع ،فإن
اكهوا خيادؼون هللا فإن هللا ثؾاىل كاتوِم ؽىل اؼخلادمه تلوهل:
5
اّلل َوُ َُو ذَا ِد ُؼُِ ْم)142(..
ون َ
( -7ان امْ ُميَا ِف ِل َني ُ َخيا ِد ُؼ َ
ِ
 4سورة "امحلصة".
 5سورة "امًساء".
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فٌحَ هللا ثؾاىل يف الًٓة ؽىل دفة ؼلوهلم يف امخطاول ؽىل خمادؽة هللا!
ٔأما ذساؼِم نومؤمٌني مفن مغاُصٍ إعِارمه هلم ٔأهنم إدواهنم يف ادلٍن و ٔأهنم ال
ٍصًسون هلم إال اخلري .تُامن مه يف حلِلة ٔأمصمه زؾامة ًضمصون هلم امؾساوة وًرتتصون
هبم ادلوائص.
وكوهل ثؾاىلَ ( :وُ َُو ذَا ِد ُؼُِ ْم) كال اجن حصٍص – رمحَ هللا:-
" -8فذبٔوًل ذكل :ا ّٕن امليافلني خيادؼون هللا ،ابٕحصازمه تيفاكِم دماءمه و ٔأمواهلم،
وهللا ذادؼِم مبا َ
حك فهيم من مٌػ ِدماهئم مبا ٔأعِصوا تبٔمسًهتم من االٕميان ،مػ ؽومَ
امكفص ،اس خسرا ًخا مٌَ هلم يف ادلهَا ،حىت ًولوٍ يف
تحاطن ضامئصمه واؼخلادمه َ
الٓدصة ،فِوردمه مبا اسددطيوا من امكفص َانر هجمن".
و ٔأذرب هللا ثؾاىل هخَِ – صىل هللا ؽوََ وسمل – ٔأن من ٔأراد ذسًؾخَ  -مبؾىن ٔأهَ من
ٔأراد ٔأن ًغِص هل ذالف ما ًحطن  -فإهَ س ححاهَ اكفَِ ٔأن ًؤذًَ ٔأحس وكادر ؽىل
حامًخَ من ذساع امض ّالل فلال:
6
اّلل)62(..
(َ -9وا ْن ٍُ ِصًسُ وا َأ ْن َ ْخيسَ ؼُوكَ فَان َح ْس َح َم ُ
ِ
ِ
وكوهل ثؾاىل يف دذام الًٓة من سورة "امحلصة":
ون ()9
َ ( -11و َما ٌ َْش ُؾ ُص َ
ٍكشف ميا ٔأن ُؤالء اخملادؽني خمسوؼون ومه ال ٌشؾصون .فوخغاُصمه ابالٕميان ـَحوا
ؽمل هللا هبم وابمخايل فإهنم ملّا اهرصفوا إىل الادّؽاء اماكذب وحاوموا ذساع املؤمٌني تَ
وسوا ٔأو ثياسوا ٔأن املؤمٌني ٔأومَاء هللا ،فوكؾوا يف رش ٔأفؾاهلم ،فكٔن ذسؼهتم اميت
هصحوُا رحؾت ؽوهيم ففضحِم هللا وكشف ٔأالؼَهبم امفاسسة فِا مه يف دزي وؽار.
 6سورة "ا ٔلهفال".
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رش من احذَال امؾصاة
احذَال امليافلني ٌّ
والاحذَال هوع مئمي من ٔأهواع اخلساع ،كال اجن املمي – رمحَ هللا :-
" -11واحذج اجن ؼحاس وتؾسٍ ٔأًوب امسرخَاين وفريٍ من امسوف :تبٔن احلَل
7
خمادؽة هلل ثؾاىل".
والاحذَال ًفؾهل امليافلون ؽىل سخِل الاس خحالل فري مؾرتفني حبصمذَ .تُامن امؾصاة
إن فؾووٍ فإهنم ًفؾووٍ من فري اس خحاللً ،ؾين ٔأهنم حني ًبٔثوهَ ًفؾووهَ ومه مؾرتفون
حبصمذَ ،نام كال اجن املمي – رمحَ هللا :-
" -12إن أٔلكة امصاب و ٔأموال امياس ابمحاطل مل ًؾاكدوا ابملسخ نام ؼوكة تَ مس خحووا
احلصام ابحلَةل وٕان اكهوا ؼوكدوا جبًس أٓدص كؾلوابت ٔأمثاهلم من امؾصاة ،فُش حَ
وهللا ٔأؽمل ٔأن ُؤالء ملا اكهوا ٔأؼغم حصم ًا إذ مه مبزنةل امليافلني وال ًؾرتفون ابذلهة
تل كس فسست ؼلِسهتم و ٔأؼامهلم اكهت ؼلوجهتم ٔأفوظ من ؼلوتة فريمه.
فإن من أٔلك امصاب وامصَس احلصام ؽامل ًا تبٔهَ حصام فلس اكرتن مبؾصَخَ اؽرتافَ ابمخحصمي
وُو إميان ابهلل ثؾاىل وأٓايثَ وًرتثة ؽىل ذكل من دش َة هللا ثؾاىل ورخاء مقفصثَ
وٕاماكن امخوتة ما كس ًفيض تَ إىل ذري ورمحة.
ومن أٔلكَ مس خح ًال هل تيوع احذَال ثبٔول فَِ فِو مرص ؽىل احلصام وكس اكرتن تَ
اؼخلادٍ امفاسس يف حل احلصام وذكل كس ًفيض تَ إىل رش طوًل".
وكال – رمحَ هللا :-
" 7إفازة انوِفان" (.)376/1
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ٕ " -13ان هللا ثؾاىل ٔأذرب ؼن ٔأُل امسخت من اههيود مبسرِم كصدة ملا احذاموا ؽىل
إابحة ما حصمَ هللا ثؾاىل ؽوهيم من امصَس تبٔن هصحوا امش حاك ًوم ادلؾة فوام وكػ فهيا
امصَس ٔأذشوٍ ًوم ا ٔلحس كال تؾض ا ٔلمئة  :ففي ُشا زحص ؼغمي ملن ًخؾاطى احلَل
ؽىل امليايه امرشؼَة ممن ًخوخس تؾمل امفلَ وُو فري فلَِ إذ امفلَِ من خيىش هللا
ثؾاىل حبفظ حسودٍ وثؾغمي حصماثَ واموكوف ؼيسُا مُس املخحَل ؽىل إابحة حمارمَ
وٕاسلاط فصائضَ ومؾووم ٔأهنم مل ٌس خحووا ذكل حكشًحا ملوىس ؽوََ امسالم ونفصا
ابمخوراة وٕامنا ُو اس خحالل ثبٔوًل واحذَال عاُصٍ عاُص االثلاء وابطيَ ابطن
الاؼخساء ومِشا وهللا ٔأؽمل مسروا كصدة".
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