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ِ
اخلئاِ ُؼ سملم يديف و ُشمً٤مق ،ومئا َو ِزم هلؿ ُمـ دوٟمف وٓ ٍ
واقَ ،أ َسم َ
٤من
احلٛمد هللُ ،تنم
ي
ًمّمػ سم٤مًم ُٗمرىم٦م واًمِم ِ
٘م٤مق ،ومئا قمٝمدَ هلؿ
وؾم َٕمقا سملم ا ي
ْ
ؾمٌح٤مٟمف ظمٌٞم َئ َ٦م َُم ْـ شمٚم يًٌقا سم٤مًمٜمٗم٤مقَ ،
ِ
وٓ ِذ يُم َ٦م وٓ ُم َ
رديء إَ ْظمئاق ،ومٚمٝمؿ ذم ُمْم٤مُمػم ا ي
ًمِمـر
قؾمٝمؿ قمغم
ٞمث٤مق ،ىمد ا ْٟم َٓم َق ْت ٟمٗم ُ
واًمٗمت ِٜم٦م ِؾم ٌ
ٌ٤مق{ ،ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ} [ؾمقرة حمٛمد.]32:
واًمًئا ُم قمغم ُمـ َٟم َ٤مل ُمـ رسمف اًم ُ٘م ْر َب و َوم َ
٤مق ،ي
صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم ُر ُؾمؾ
ي
واًمّمئا ُة ي
ِ
قمٛمـ ؾم٤مر قمغم هدهيؿ واىمتٗمك َأ َصم َر ُه ْؿ إِ َمم يقم اًمديـ،
اهلل و َأ ْٟمٌٞم٤مِف مجٞم ًٕم٤م ،وريض اهلل ي
يمثػماَ ،أ يُم٤م سمٕمد:
وؾمٚمؿ
ً
شمًٚمٞمًم ً
٤مب ﭬ()3
ومٕمـ َأ ِب ُقم ْث ًَم َن اًمٜمي ْٝم ِدي( )1ىم٤ملُ :يمٜمْ ُ٧م ِقمٜمْدَ ُقم َٛم َر ْسم ِـ اخلَ يٓم ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمرمحـ سمـ ُمؾ ،وىمٞمؾ :اسمـ ُمكم سمـ قمٛمرو
( )1هق :أسمق قمثًمن اًمٜمٝمدي ،اإلُم٤مم ي
احلج٦م ؿمٞمخ اًمقىم٧م ،قمٌد ي
قمدي اًمٌٍمي ،خميمُ ،مٕمٛمر ،أدرك اجل٤مهٚم يٞم٦م واإلؾمئام ،وهمزا ذم ظمئاوم٦م قمٛمر وسمٕمده٤م
سمـ
ٍّ
همزوات ،يم٤من ُمـ ؾم٤مدة اًمٕمٚمًمء اًمٕم٤مُمٚملم ،ىم٤مل احل٤مومظ أسمق ٟمٍم اًمٙمئاسم٤مذي :أؾمٚمؿ أسمق قمثًمن اًمٜمٝمدي
قمًمًمف اًمزيم٤مة .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش،
قمغم قمٝمد اًمٜمٌل ﷺ ومل َي َرهً ،مٙمٜميف أ يدى إمم ي
ي
ًمٚمذهٌل ( )171/4وُم٤م سمٕمده٤م ،و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( ،)234/2و«شم٤مريخ سمٖمدادش (. )313/11
اًمراؿمديـ
( )3هق :ي
اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ قمٛمر سمـ اخل يٓم٤مب ﭬ ،هق أُمػم اعم١مُمٜملم وصم٤مين اخلٚمٗم٤مء ي
اًمٗم٤مروق قمٛمر سمـ اخل يٓم٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ سمـ قمٌد اًمٕمزي ى سمـ رسم٤مح ،وًمد سمٕمد قم٤مم اًمٗمٞمؾ سمثئاث قمِمـرة
ؾمٜم٦م ،أؾمٚمؿ سمدقمقة دقم٤م هب٤م اًمٜمٌل ﷺ ذم اًمًٜم٦م اًمً٤مدؾم٦م ُمـ اًمٌٕمث٦م ،قمرف ذم اجل٤مهٚم يٞم٦م سم٤مًمٗمّم٤مطم٦م
ي
واًمِمج٤مقم٦م ،روى قمـ اًمٜميٌل ﷺ ( )127طمدي ًث٤م ،واقمتزي سمف اإلؾمئام ،داُم٧م ظمئاومتف قمِمـر ؾمٜملم
وؾمت٦م أؿمٝمر ،شمقذم ؾمٜم٦م (32هـ) سمٓمٕمٜم٦م ُمًٛمقُم٦م ذم صئاة اًمٗمجر قمغم يد أب ًم١مًم١مة اعمجقد .اٟمٔمر =

7

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ررعية يف التعامرررل
وقواعرررد شرر
رافقني
َ خطرررر
املنر٘مر ُ
َوم ًَ ِٛم ْٕم ُتف َي ُ٘م ُ
ط َي ُ
٤مف َقم َغم
قل ِذم ُظم ْٓم ٌَتِفَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾمقل اهللِ
ف َُم٤م َأ َظم ُ
قل« :إِ ين َأ ْظم َق َ
معهم
ِ ()1
ُ ِ ي
ٍِ ِ ِ

أ يُمتل ُيمؾ ُُمٜمَ٤مومؼ َقمٚم ْٞمؿ اًمٚم ًَ٤منش .
وذم ِر ٍ
واي٦م قمـ َأ ِب ُقم ْث ًَم َن اًمٜمي ْٝم ِدي ىم٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ُقم َٛم َر ْسم َـ اخلَ يٓم ِ
وه َق
٤مب ﭬ ُ
َقم َغم ُِمٜمْ ِؼم رؾم ِ
قل اهللِ ﷺ َأ ْيم َث َر ُِم ْـ َقمدَ ِد َأ َص٤مسمِ ِٕمل َه ِذ ِه َو ُه َق َي ُ٘م ُ
ف َُم٤م
قل« :إِ ين َأ ْظم َق َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػ َي ُٙم ُ
قن اعمُْٜمَ٤موم ُؼ ا ًْم َٕمٚم ْٞم ُؿ؟
٤مف َقم َكم َهذه ْإُ يُم٦م اعمُْٜمَ٤موم ُؼ َقمٚم ْٞم ُؿ اًمٚم ًَ٤منش .ىم ْٞم َؾَ :و َيم ْٞم َ
َأ َظم ُ
َىم َ٤ملَ « :قم ِ٤ممل اًمٚمً ِ
٤من ،ضم ِ
٤مه ُؾ ا ًْم َ٘م ْٚم ِ
٥م َوا ًْم َٕم َٛم ِؾش(.)3
َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
إِّنؿ ِ
اًمٗم َئ ُ٦م –اعمٜم٤موم٘مقن -اًمتل ُم٤م ًُمد َغ اعمًٚمٛمقن ُم ْـ ُضم ٍ
حر هق َأ َؿمد ُم ْـ ُضمحرهؿ،
ي
ِ
ِ
ِ
٤مت قمغم ٟمنم اًمٌ٤مـمؾ
اًمنيرة ،قمٗمٜم ُ٦م اًمًٚمقكَ ،شم ْ٘م َت ُ
وٓ َأ ْٟمٙمك ُم ْـ ًمدْ همٝمؿ ،ـم٤مِٗم ٌ٦م ردي َئ ُ٦م ي
٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م ،يمؿ َأوهٜمَ ْ٧م ُِمـ ِ
وإِ َؿم ِ
وز ْقمزقم ْ٧م ُِم ْـ صمِ َ٘م ٍ٦مَ ،
صػ،
وظم ْٚمخٚم ْ٧م ُِم ْـ
ٍّ
قمزاِ َؿ َ
ْ ْ َ
ْ
ٍ
وشمٚمٌٞمس،
سم٤مب ِظمدا ٍع
َأ ْطمً ُـ اًمٜمي٤مس أضمً٤م ًُم٤م و َأ ْظمٚم ٌُٝمؿ ًمً٤م ًٟم٤م ،و َأ ًْمٓم ُٗمٝمؿ سمٞم٤م ًٟم٤مَ :أ ْر ُ
وشمدًمٞمس :يم٤مخلُ ُِم ِ
ٍ
ٍ
ٟمٗمع ومٞمٝم٤م.
وختذيؾ
صمٛمر هل٤م وٓ َ
٥م اعمًُٜميدةَ ٓ ،
ِ
ئاف رؾم ِ
ىمدْ ِ
صٚمقات اهلل وؾمئا ُُمف قمٚمٞمف ،وم َ٠م ْدريم ْتٝمؿ
قل اهلل
ُ
ومرطمقا سمٛم٘مٕمدهؿ ظم َ َ ُ
صم٘مٚم ُ٦م إَ ْرضِ :
اًمراطم٦م وؿمحقا سم٤مًمٜميٗم٘م٦م{ ،ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ومحرصقا قمغم ي
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ، ]81:ر ْأس ِ
واعمٙمر،
ُم٤مهلؿ اخلديٕم ُ٦م
َ ُ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ذم شمرمجتف« :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش ،اسمـ ؾمٕمد ( ،)361/4و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر
( ،)188/4و«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مش ،اعم١مًمػ :أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ
ُمقؾمك سمـ ُمٝمران إصٌٝم٤مين (اعمتقرم421 :هـ) ،ت٘مٞمؼ :قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٕمزي ازي ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم  1419هـ  1998 -م ( ،)191/1و«قمّمـر اخلئاوم٦م
اًمراؿمدةشٕ ،يمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري (. )66
( )1أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)142واًمٌزي ار ذم «ُمًٜمدهش (« ،)211اعم٘مّمد اًمٕمكم ذم زواِد أب يٕمغمش
( ،)91واًمٗمري٤مب ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملمش ( )34واحلدي٨م إؾمٜم٤مده صحٞمح .يٜمٔمر« :ؾمٚمًٚم٦م
إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦مش ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين (.)1112
( )3أظمرضمف اعمروزي ذم «شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمئاةش ( ،)682واًمٗمري٤مب ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملمش
اًمّمحٞمح٦مشً ،مألًمٌ٤مين (.)1112
( ،)36يٜمٔمر« :اًمًٚمًٚم٦م ي
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وسمِْم٤مقمتٝمؿ اًمٙمِؼم واخل ْ ()1
قم٤مهد همدَ ر ،وإِ ْن طمدي ث
ُ
ومجر ،وإِ ْن َ
ظم٤مصؿ َأ َطمدُ هؿ َ
ؽم  ،إِ ْن َ
ُْ َ ُ
يمذب ،وإِ ْن وقمد َأ ْظمٚمػ ،وإِن ا ِْ ُت ِٛم َـ ظم٤من.
َ

ِ ِ
ُمٕم٘مؾ ِ
ٍ
ويمؿ ُِم ْـ
يمؿ ُِم ْـ
ويمؿ ُم ْـ طم ّْم ٍـ ًمف ظمرسمقه؟! ْ
ًمل ْؾمئام هدُمقه؟! ْ
ومٚم يٚمف ْ
ِقم ْٚم ٍؿ ىمدْ ـمٛمًقه؟! ويمؿ ُِمـ ًم ِ ٍ
قاء ُمرومق ٍع ىمدْ ووٕمقه {ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ
ْ ْ
ﯹﯺﯻ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]4:
وًمٕمٔمؿ ظم َٓم ِرهؿ وٟمِ ِ
ُ
احلدي٨م قمٜمٝمؿ ذم اًم٘مرآن ذم ؾمٌع قمِمـرة ؾمقرة
ٗم٤مىمٝمؿ َضم٤م َء
ُمدٟمٞم٦م ،واؾمتٖمرق سمٞم٤من ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ ظمٌ٨م وُمٙمر ىمراسم٦م اًمثئاصمًمِ٦م وإرسمٕملم آي٦م.
يٙمقن يمٚمف ذم ؿم ْ٠م ِّنؿً :مٙم ْث ِ
َ
ُ
رتؿ
اًم٘مرآن َأ ْن
وهلذا ىم٤مل ا ْسم ُـ ا ًْم َ٘مٞم ِؿ « :)3($يم٤مد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اخلؽم :ؿمٌف اًمٖمدر ،ورضمؾ ظمتي٤مر :همدي ار ،وهق أؾمقأ اًمٖمدر .يٜمٔمر« :اًمٕملمشً ،مٚمٗمراهٞمدي
(« ،)326/4تذي٥م اًمٚمٖم٦مش (.)121/7
( )3هق :ي
حمٛمد اسمـ أب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمريز أسمق قمٌد اهلل اًمزّ رقمل صمؿ
اًمٕمئاُم٦م ؿمٛمس اًمديـ ي
اًمدُمِم٘مل اًمٗم٘مٞمف احلٜمٌكم ،سمؾ اعمجتٝمد اعمٓمٚمؼ ،اعمٗمن اًمٜميحقي إصقزم ،اعمتٙمٚمؿ ،ي
اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ىمٞمؿ

اجلقز يي٦م (وًمد691 :هـ ،شمقذم 711هـ).
ىم٤مل اسمـ رضم٥م :ؿمٞمخٜم٤م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وؾمتًمِ٦م ،وؾمٛمع ُمـ اًمِمٝم٤مب اًمٜمي٤مسمٚمز
وهمػمه ،ي
وشمٗم٘مف ذم اعمذه٥م ،وسمرع ،وأومتك ،وٓزم ي
شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛم يٞم٦م ،وأظمذ قمٜمف ،وشمٗمٜميـ
اًمِمٞمخ ي
ذم قمٚمقم اإلؾمئام .ويم٤من قم٤مر ًوم٤م سم٤مًمتيٗمًػم ٓ ،جي٤مرى ومٞمف ،وسم٠مصقل اًمديـ ،وإًمٞمف ومٞمف اعمٜمتٝمك،

وسم٤محلدي٨م وُمٕم٤مٟمٞمف ووم٘مٝمف ودىم٤مِؼ آؾمتٜمٌ٤مط ُمٜمف ٓ ،يٚمحؼ ذم ذًمؽ ،وسم٤مًمٗم٘مف ،وأصقًمف ،واًمٕمرسمٞم٦م،
وًمف ومٞمٝم٤م اًمٞمد اًمٓمقمم ،وسمٕمٚمؿ اًمٙمئام ،وهمػم ذًمؽ ،وقم٤م ًعم٤م سمٕمٚمؿ اًمًٚمقك ويمئام أهؾ اًمتيّمقف
ومـ ُمـ هذه اًمٗمٜمقن اًمٞمد اًمٓمقمم.
وإؿم٤مراتؿ ودىم٤مِ٘مٝمؿً ،مف ذم يمؾ ٍّ
ىم٤مل ي
اًمذهٌل :ذم «اعمختصش :قمٜمل سم٤محلدي٨م وُمتقٟمف وسمٕمض رضم٤مًمف ،وىمد ُطمٌِ َس ُمدي ة :إلٟمٙم٤مره

ؿمد اًمرطم٤مل إمم ىمؼم اخلٚمٞمؾ ،وشمّمدي ر ًمٜمنم اًمٕمٚمؿ .يٜمٔمر« :ؿمذرات ي
اًمذه٥مش (« ،)387 /8اعمٕمجؿ
حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثًمن سمـ َىم٤م ْيًمز ي
اًمذهٌل
اعمختص سم٤معمحدصملمش ،اعم١مًمػ :ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ي
حمٛمد احلٌٞم٥م اهلٞمٚم٦م ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمّمديؼ ،اًم يٓم٤مِػ ،اًم يٓمٌٕم٦م:
(اعمتقرم748 :هـ) ،ت٘مٞمؼ :د /ي

إومم 1418 ،هـ  1988 -م (ص« ،)369 :اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤متش (« ،)373 -371 /3اعم٘مّمد =
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( )1خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
قمغم فمٝمر إَر ِ
ض وذم َأضمقاف اًم ُ٘مٌقرش .

ْ
ْ
ْ
معهم يٚمٝمؿ َأه ِ
ِ
ؾمٛمع طم َذي َٗم ُ٦م ﭬ()3
ٚمؽ ا ُعمٜم٤مومِ٘ملم .وم٘م٤مل :ي٤م ا ْسم َـ َأ ِظمل
رضم ًئا ي٘مقل :اًم ي ْ
ُ
ُ ْ
ِ ِ
اًمً٤مًمؽ(.)2
ًْمق ه َٚمؽ اعمٜم٤موم٘مقن َٓ ْؾم َت ْق َطم ِْم ُت ْؿ ذم ُـم ُرىم٤مشمٙمؿ ُم ْـ ىم يٚم٦م ي
سمـ ؾم ُٚم ٍ
قل ( )4ر ْأ ُس اعمٜم٤موم٘ملم ،و َُم ْـ ُمٕمف ُِم ْـ زقم٤مُم٤مت
وًم٘مدْ يم٤من َقم ٌْدُ ا ِ
هلل سم ُـ ُأ َب ِ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح،
حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ي
= إرؿمد ذم ذيمر أصح٤مب اإلُم٤مم أمحدش ،اعم١مًمػ :إسمراهٞمؿ سمـ ي
ي
اًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمًمن اًمٕمثٞمٛملم،
أسمق إؾمح٤مق ،سمره٤من اًمديـ
(اعمتقرم884 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د قمٌد ي

اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  -اًمري٤مض – اًمًٕمقد يي٦م ،اًم يٓمٌٕم٦م :إومم1411 ،هـ 1991 -م (/3
اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م سمـ
« ،)281 -284ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦مش ،اعم١مًمػ :زيـ اًمديـ قمٌد ي
اًمرمحـ سمـ
صمؿ اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكم (اعمتقرم791 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د قمٌد ي
احلًـ ،اًمًئاُمل ،اًمٌٖمدادي ،ي
ؾمٚمٞمًمن اًمٕمثٞمٛملم ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من – اًمري٤مض ،اًم يٓمٌٕم٦م :إومم 1431 ،هـ  3111 -م

(.)413 -447 /3
اًمً٤مًمٙملمش ،اسمـ اًم٘مٞمؿ (.)264/1
( )1يٜمٔمرُ« :مدارج ي
اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمًمن ،أسمق قمٌد اهلل اًمٕمٌز اًمٞمًمينُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمريـ ،ص٤مطم٥م
( )3هق :ي
اًمنم :خم٤موم٦م أن
ه رؾمقل اهلل ﷺ ،يم٤من اًمٜمي٤مس يً٠مًمقن رؾمقل اهلل ﷺ قمـ اخلػم ،ويً٠مًمف هق قمـ ي
يدريمفُ ،م٤مت سم٤معمداِـ سمٕمد قمثًمن ﭭ ؾمٜم٦م (26هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :اجلرح واًمتيٕمديؾش
اًمٕمًملش
( ،)316/2و«طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءش ( ،)382-371/1و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( ،)468/1و«يمٜمز ي
(. )242/12
اًمً٤مًمٙملمشٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ (.)264/1
(ُ« )2مدارج ي
( )4هق :قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل ،هق :قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ُم٤مًمؽُ ،مٜمًقب ًمٚمخزرج ،إطمدى ىمٌٞمٚمتل
اًمٕمرب ذم اعمديٜم٦م :إوس واخلزرج ،يم٤من قمٛمئا ًىم٤م ً
هبل اًم يٓم ْٚم َٕم٦مُ ،يٙمٜمك سم٠مب احلٌ٤مب،
مجٞمئا ممتٚمئً٤م ي
رأس اعمٜم٤موم٘ملم وزقمٞمٛمٝمؿ ،هق ُمـ ي
ؿمقال قم٤مم
شمقمم يمؼم اإلومؽٟ ،مزل ذم ذُمف آي٤مت يمثػمةُ ،مرض ذم ي
شمًٕم٦م ًمٚمٝمجرة ،وذم ذي اًم٘مٕمدة ُمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف .اٟمٔمر« :شم٤مريخ اخلٛمٞمسش ( ،)141/3و«ـمٌ٘م٤مت
اًمّمح٤مسم٦م ﭫش ( ،)226/3و«اًمٙم٤مُمؾ ذم
اسمـ ؾمٕمدش (« ،)391/2اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ي
اًمتي٤مريخش ،اسمـ إصمػم أسمق احلًـ قمكم اسمـ أب اًمٙمرم ي
اًمِمٞمٌ٤مينُ ،مٓمٌٕم٦م دار ص٤مدر ،دار سمػموت ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م
واًمٜمينم ( 1281هـ ُ1961 -مـ) ،)199/3( ،و«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش ( )24/3وهمػمه٤م يمثػم .اٟمٔمر
ذم ؾمػمشمف همػم اًمٕمٓمرة ُمٌح ًث٤م ً
يم٤مُمئا (صـ .)619
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اًمٜمٗم٤مق ،يم٤مجلد ِ
سمـ َىم ْٞم ٍ
س( ،)1واجلئاس سمـ ؾمقيد( ، )3وٟمٌتؾ سمـ احل٤مرث( ،)2وُمرسمع
اسمـ ىمٞمٔمل(ِ )4
وهمػمهؿ ،و َُم ْـ ؿم٤م َي َٕمٝمؿ وؾم٤مر قمغم َّن ْجٝمؿ ،هؿ صقر ُة اًمٜمٗم٤مق ذم
اًمّم ِ
در إَ يو ِل.
ي
ِ
وطمدو َد اعمٙم٤منِ ،
وًمٙمٜميٜم٤م طملم ٟمتج٤موز ٟم َ
ٟمًمذج
ٟمجد هذه إَ ْؾمًم َء
ٓم٤مق ي
َ
اًمزُم٤من ُ
ِ
ٙمرر ًة ذم َأ ْضمٞم٤مل اًمٌنم يي٦م اعمُ
تٕم٤مىمٌ٦م ،يًػمون قمغم ظم ْٓمقهؿ ،ويتٕم٘مٌقن َأ َصمرهؿ،
ُُم ي
اعمجتٛمع ِ
ويٜمخرون ُمـ اًمدي اظمؾ ،و َُم ْـ فم يـ َأ ين
ئاُمل ؾمٞمخٚمق ُمٜمٝمؿ يق ًُم٤م وم٘مدْ
َ
اإل ْؾم ي
ور َضم َؿ سم٤مًمٖمٞم٥م.
َأ ْومرط ذم اخلٞم٤مل َ
اإلؾمئام اسمـ َشمٞم ِٛمٞم َ٦م « :)1( $وإِ َذا يم٤مٟمقا ُمقضمقديـ قمغم ِ
ىم٤مل ُ
قمٝمد
ْ ُ ْ ي
ؿمٞمخ ِ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
سمـ ِ
ظمٜمً٤مء إٟمّم٤مري اًمًٚمٛمل :يٙمٜمك أسم٤م قمَ ٌْد اهلل ،يم٤من ممـ ُئمـ ومٞمف
ىمٞمس سمـ
( )1هق :اجلَد ُ
صخر ،سمـ َ
اًمٜمٗم٤مق ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ﷺ ،...ويم٤من ىمد ؾم٤مد ذم اجل٤مهٚمٞم٦م مجٞمع سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ،وم٤مٟمتزع رؾمقل
اهلل ﷺ ؾم١مدده ،وؾمقد ومٞمٝمؿ قمٛمرو سمـ اجلٛمقح ،...ي٘م٤مل :إٟمف ُم٤مت ذم ظمئاوم٦م قمثًمن ﭬ.
يٜمٔمر« :آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبش (.)366/1
سمـ ُؾمق ْيد ِ
اًمّم٤مُم٧م ،إَٟمّم٤مري :يم٤من ُُمت ًيٝمًم سم٤مًمٜمٗم٤مق ،...ويم٤من ممـ ختٚمػ ُمـ
سمـ ي
ئاس ُ
( )3هق :اجلُ ُ
اعمًٚمٛملم قمـ هم زوة شمٌقك ،ويم٤من يثٌط اًمٜم٤مس قمـ اخلروج :...ومت٤مب اجلئاس ،وطمًٜم٧م شمقسمتف
احلؼ .يٜمٔمر« :آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبش (.)364/1
وراضمع ي
سمـ ا َحل٤مرث ،سمـ ىمٞمس سمـ زيد سمـ وٌٞمٕم٦م ،إَٟمّم٤مري ،إَود :ذيمره أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ ذم
( )2هقٟ :مٌَتَؾ ُ
اًمٌئاذري ذم اعمٜم٤موم٘ملم،...
اًمٙمٚمٌل ،صمؿ
يمت٤مب «اًمٜميً٥مش ُم٘مروٟم٤م سم٠مظمٞمف أب ؾمٗمٞم٤من ،وىمد ذيمره اسمـ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
يـ ُي١مْ ُذ َ
ون اًمٜميٌ يل
﴿وُمٜم ُْٝم ُؿ ا يًمذ َ
اًمًػمة اًمٜمٌق ّي٦مش أٟمف اًمذي ٟمزل ومٞمفَ :
وذيمره حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ذم « ّ
َو َي ُ٘مق ًُم َ
قن ُه َق ُأ ُذ ٌن﴾ [اًمتقسم٦م  .]61يٜمٔمر« :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش (.)239/6
( )4ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر :قمدّ ذم اعمٜم٤موم٘ملم ،وي٘م٤مل :شم٤مب .يٜمٔمر« :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش (.)21/6
احلراين،
اًمًئام سمـ شمٞمٛم يٞم٦م ي
( )1هق :ؿمٞمخ اإلؾمئام شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم يٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد ي
سمحران ،اإلصمٜملم ،اعمقاومؼ 661/2/11هـ ،وٟمِم٠م ذم أهة اؿمتٝمرت سم٤مًمٕمٚمؿ ،يم٤من
ٟمزيؾ دُمِمؼُ ،وًمد ي
طمريّم٤م قمغم اًمٕمٚمؿ وـمٚمٌف ُمٜمذ صٖمره ،جمدًّ ا ذم تّمٞمٚمف.
ً
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٌزي ار « :ي
وىمؾ يمت٤مب ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ إٓي وىمػ قمٚمٞمف ،وص٤مر ُمـ يمٌ٤مر اًمٕمٚمًمء ،وعم٤مي
يٌٚمغ اًمٕمنميـش ،وىمد ُمٜمحف اهلل اًمتيٌح َر ذم ؾم٤مِر اًمٗمٜمقن.
اًمّمٗمدي« :ويم٤من إذا شمٙم يٚمؿ أهمٛمض قمٞمٜمٞمف ،وازدمح٧م اًمٕمٌ٤مرة قمغم ًمً٤مٟمف ،ومرأي٧م
ي٘مقل اإلُم٤مم ي
اًمٕمج٥م اًمٕمجٞم٥م ،واحلؼم اًمذي ُم٤م ًمف ُمِم٤ميمؾ ذم ومٜمقٟمف وٓ ضي٥م ،واًمٕم٤ممل اًمذي أظمذ ُمـ يمؾ رء
سمٜمّمٞم٥م  ..إًمخ.
=
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اإلؾمئام ِ
ِ
ِ
وقمز فمٝمقر أ ْقمئام اًمٜم يٌقة ،وٟمقر اًمرؾم٤مًم٦مُ ،ومٝم ْؿ ُمع
َر ُؾمقل اهلل ﷺ ،وذم قمز ِ ْ
سم ِ
معهم
ٕمدهؿ قمٜمٝم٤م َأ َؿمد وضمق ًداش(.)1
ُ

خطرررر املنرررافقني وقواعرر ِرد شررررعية يف التعامرررل
ِ َ

ٍ
ٍ
ٍ
ذيمرت صٗم٤متؿ
يمثػمة
واطمدة ُمـ سملم ُؾم َق ٍر
ؾمقرة
َأ َُم٤م إِ يٟمؽ ًْمق ُضم ْٚم َ٧م سم َٓم ْرومِؽ ذم
ْ
ومٜمزًم٧م :هل اًمٗم٤موح ُ٦م اعمُ ٌَ ْٕمثِر ُة،
ٜمـز َل
ْ
و َأ ْفم ْ
قارهؿَ ،طم ِذ َر اعمٜم٤موم٘مقن َأ ْن ُشم ي
ٝمرت َقم َ
اعمُ َ٘م ِْم٘مِم ُ٦م اعمُ ْخ ِزي ُ٦م ،اعمُثػم ُة احل٤مومر ُة ،اعمُٜمٙمٚم ُ٦م اعمُدَ ُْم ِدُم ُ٦م :إِ يّن٤م ؾمقر ُة اًم يتقسم٦م(َ ،)3ضم٤م َء ومٞمٝم٤م
ِ
ِ
ٟمٔمر َت سمٕمده٤م إِ َمم واىمٕمٜم٤م وزُم٤مٟمِٜم٤م َٕ ْي٘مٜمْ َ٧م َأ ين ٓ ْسم ِـ
ُم ْـ صٗم٤مت وؾمًمت اًم٘مق ِم ُم٤م ًْمق ْ
ؾم ُٚم ٍ
ٌ٤مقم٤م َ
وظمٚم ًٗم٤مَ ،أ َُم٤م ىمر ْأ َت ىمق ًَمف ؾمٌح٤مٟمف:
قل َأ ْطمٗم٤م ًدا و ُذ ِر يي ً٦م ،وٓ ْسم ِـ َؾم ٌَ٠مٍ(َ )2أ ْشم ً
َ

{ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ، ]61:ومٞمًخرون
ِ
سمِمًمِٚمف.
سمًٜميتف ويًتٝمز ُِقن
ُ
{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ } [ؾمقرة اًمتقسم٦م{ ، ]18:ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م{ ، ]49:ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=
يمريًم ؿمج٤مقمً ٤م ُم٘مدا ًُم٤م ،اُمتحـ
يم٤من ذا قمٌ٤مدة يىمؾ أن ُيًٛمع سمٛمثٚمف ،زاهدً ا ورقمً ٤م ُمتقاو ًٕم٤م ،ضمقا ًدا ً
واسمتكم وؾمجـ وصمٌ٧م وصؼم وقمٗمك وؾم٤مُمح ،شمآًمٞمٗمف ُمـ اًمٙمثرة واإلشم٘م٤من سمًم ٓ يزيد قمٚمٞمف ،شمقذم
ً $مٞمٚم٦م اإلصمٜملم ،اعمقاومؼ738/11/31 :هـ .اٟمٔمر شمرمجتف ذم« :ـمٌ٘م٤مت قمٚمًمء احلدي٨مشٓ ،سمـ
عمحٛمد سمـ أمحد سمـ قمثًمن ي
اًمذهٌل ،دراؾم٦م وت٘مٞمؼ:
قمٌد اهل٤مدي ،ذم (« ،)379/4شمذيمرة احل يٗم٤مظش ،ي
زيمر يي٤م قمٛمػمات ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم يٞم٦م ،سمػموتً -مٌٜم٤من ،اًم يٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1419هـ-
1998م)« ،)1496/4( ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش« ،)141/14( ،اًمٌدر اًم يٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ َُم ْـ سمٕمد
حمٛمد ي
حمٛمد زسم٤مرة ،دار اعمٕمروم٦م،
اًمً٤مسمعش،
حمٛمد سمـ ي
اًمِمقيم٤مين ،ت٘مٞمؼ :ي
عمحٛمد سمـ قمكم سمـ ي
ي
اًم٘مرن ي
ظم٤مص٦م ًمف ذم ُمّمٜميٗم٤مت هلؿ ُمثؾ« :اًمٕم٘مقد اًمدر يي٦مشٓ ،سمـ
سمػموت .)62/1( ،وىمد أومرد قمٚمًمء شمرمج٦م ي
عمرقمل اًمٙمرُمل.
قمٌد اهل٤مدي ،و«إقمئام اًمٕمٚم يٞم٦مشً ،مٚمٌزي ار ،و«اًمٙمقايم٥م اًمدر يي٦مش،
ٍّ
(« )1جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (.)313/38
( )3اٟمٔمر هذه إؾمًمء وهمػمه٤م ًمًقرة اًمتيقسم٦م ذم «شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛملش (.)131/8
( )2هق :اًمذي يٜمً٥م إًمٞمف اًمًٌئٞم٦م ،وهؿ اًمٖمئاة ُمـ اًمراومْم٦م ،أصٚمف ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ ،يم٤من هيقد ًّي٤م وأفمٝمر
اإلؾمئام ،وـم٤مف سمئاد اعمًٚمٛملم ًمٞمٚمٗمتٝمؿ قمـ ـم٤مقم٦م إِٛم٦م ويدظمؾ سمٞمٜمٝمؿ اًمنم ،وىمد دظمؾ دُمِمؼ
ًمذًمؽ ذم زُمـ قمثًمن سمـ قمٗم٤من .يٜمٔمر« :شم٤مريخ دُمِمؼش (.)2216( )2/39
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ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ } [ؾمقرة اًمتقسم٦م{ ، ]71:ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ} [ؾمقرة حمٛمد.]21:
صدورهؿ ًَم َت ْٔمٝمر قمغم َوم َٚم َت ِ
ِ
ِ
َ
٤مت َأ ًْم ًِٜمَتِٝمؿ ،وذم صمٜم٤مي٤م
ودواظمؾ
ىمٚمقهبؿ،
إِ ين ظمٌ٤مي٤م
َُ
ِ
ِ
ِ
يمِ ِ
ُمقاِد َأ ْؿم ِ
وىمّم٤مِ ِدهؿ ،وذم
ٕم٤مرهؿ
وشمٍمحي٤متؿ ،وقمغم
ت٤مسم٤متؿ ،وذم َأ ْىمقاهلؿ
ِ
ِ
وشمقصٞم٤مت ُم َ١م ِ
ٌ
اُمراتؿ ،ومًم دام هٜم٤مك إِ ْؾمئا ٌم و ُيم ْٗم ٌر وطمؼ
ىمرارات
قضمدُ
وسم٤مـمؾ :ومً ُٞم َ
ُ
وـمقاِ ُ ِ
ِ
زاب ،يمؾ سمًم ًمدهيؿ ِ
ومرطمقن.
ُمٜمٝمؿ ومِ َئ٤م ٌم
ػ ،ووم َر ٌق و َأ ْطم ٌ
وذ ِقمٜم٤م َُم ْـ
ؾم ُٞمقضمد -وسمئا ؿمؽُ -مـ ِضم ْٚمدشمٜم٤م ومم يـ ُه ْؿ ُدظمئا ُء قمغم ِديٜمٜم٤م
ْ
لم ،ىمد محٚمقا اًم يٓمٌٞمٕم َت ْ ِ
اًمّم يٗم ْ ِ
لم ٓ إِ َمم ه١مٓء وٓ إِ َمم ه١مٓء.
لمُُ ،م َذ ْسم َذسمِ ْ َ
يًػمون سملم ي
احلؼ ِ
اًمّم ِ
وضم ٌُٜمقا قم ْـ َأ ْن ُي٘م٤مسمٚمقا
إِ يّنؿ َأ ْىمقام قمجزوا َأ ْن ُيقاضمٝمقا ي
حٞمحَ ،
سم٤مإل ْيًمن ي
ِ
يح ،ي
اًمٍم ِ
ـمراِ َؼ ِىمدَ ًدا ،ومح٤مرسمقا اًمدي َـ ي
واًمِمـ ْر َع
وم٤مختذوا َٕ ْٟم ُٗمًٝمؿ
ي
احلؼ سم٤مًم ُٙم ْٗم ِر ي
ِ
ىم٤مًم٦م اًمًقء ،وإِ َصم ِ
واًمقىمٞمٕم٦م ،وسم٨م ِ
ِ
ص واًم يت ِ
سم٤مًم يٓم ْٕم ِـ واًم َٖم ْٛم ِز واًم يٚم ْٛم ِز ،واًم يتٜم٘م ِ
٤مرة
ٕمٞمػم
واعمث٤مًم٥م وإِسم ِ
وسمٕم٤مت وآت ِ
ِ
٤مُم٤مت ،وشمٚمٛم ِ
طمرب ؿمٕمقا ُء
٤مقمتِٝم٤م،
س اًم يث ْٚم ِؿ
اًمز
داِٝم٤م وإِ َؿم َ
ي
ٌ
ِ ْ
وطم يٞم ٌ٦م رىمٓم٤م ُء ٓ ي ْ٠م ُشمقن إِ يٓ سمٙمؾ قمقرا َء.
ِ
ٓ يٙمٞمدون هلذا اًمد ِ
وقمٚمًمِف ،يمًم وم َٕمؾ ا ْسم ُـ
ومح َٚمتِف
يـ ُمٌ٤مذ ًة ،وإِ يٟمًم ُِم ْـ ِظمئال ُدقم٤مشمف َ َ
قل ُمع رؾمقًمِٜم٤م ﷺ و َأه ِؾ سمٞمتِف وصح٤مسمتِف ﭫَ ،أ ًَمٞمس َأ ْشمٌ٤م ُقمف هؿ ِ
ؾم ُٚم ٍ
اًم٘م٤مِٚمقنُ :م٤م
ْ
ْ َ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ر َأيٜمَ٤م ُم ْث َؾ ُىمراِٜم٤م ه١مٓء َأرهم٥م سمٓمقٟمً٤م وٓ َأ ْيمذب َأ ًْمًٜمً٤م وٓ َأضمٌـ قمٜمد اًمٚم٘م٤مء)1(.
ومٚمًم
ْ َ
َ
ْ َ
َ ْ
ي
ي
ِ
ُووضمٝمقا سمذًمؽ ىم٤مًمقا{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]66-61:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمٛمد سمـ
( )1أظمرضمف اًم يٓمؼمي ذم «شمٗمًػم اًم يٓمؼميش = « ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآنش ،اعم١مًمػ :ي
ي
(اعمتقرم211 :هـ) ،ت٘مٞمؼ :اًمديمتقر
ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم ،أسمق ضمٕمٗمر اًم يٓمؼمي
قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،سم٤مًمتيٕم٤مون ُمع ُمريمز اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمئاُمٞم٦م سمدار هجر،
اًمٜمي٤مذ :دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمينم واًمتيقزيع واإلقمئان ،اًم يٓمٌٕم٦م :إومم 1433 ،هـ  3111 -م
( ،)142/11واسمـ أب طم٤مشمؿ ذم «شمٗمًػمهش ( ،)1839/6واًمقاطمدي ذم «أؾمٌ٤مب اًمٜمزولش
اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزولش (.)118/1
( ،)311/1واٟمٔمر « :ي
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ٜم٤مررل
التعامر
وقواعررـرد شررررعية
خطرررر
رافقنيٟم٘مر ُأ ُم
ٟمًٛمع
إِّن٤م اًمٓمري٘م ُ٦م ٟمٗمًٝم٤م واعمنمب ذا ُشمف ،وم٢مِ َذا سمٜم٤م
ي٘مقًمقنَ :أيفُم٤م ِديٜمُ
املنرروىمدْ

َ ْ
ُ
ي
ُ
ي
ِ
معهم
ومٞمٛم ْـ يًٞم ُئقن
اًمٖمرا ُء ومئا ٟم٘مقل ومٞمٝم٤م
اًمً ُ
شمٙمٛمـ َ
ؿمٞم ًئ٤مً ،مٙم يـ اعمِمٙمٚم َ٦م ُ
ٛمحَ ،أ يُم٤م ذيٕم ُتٜم٤م ي
ي

سم٤مؾمؿ اًمديـ.
ًمٚمديـ ْ

ومٞم٤م ُؾم ٌْ َح َ
وه ْؿ ُدقم٤م ُة اًم يتحرر ،وُم٤م َأ ْظم َق َومٝمؿ قمغم
٤من اهللِ! ُم٤م َأ ْطم َر َصٝمؿ قمغم اًمديـ ُ
قاق اًم يتٌٕم يٞم٦م ،وُم٤م َأ ْقم َٔم َؿ ِمح٤مي َتٝمؿ ِ
وه ْؿ َأ ْسم ُ
وه ُؿ اعمُٓم٤مًمٌِقن سمٜمٌذ
ي
ًمل ْؾمئام ُ
اًمنميٕم٦م ُ
قم٤مملٍ سمئا ُىم ٍ
اًم٘مديؿ (أي ِ
ِ
ٟٓمٕمت٤مق ُمـ يمؾ ٍ
قمتٞمؼ إِ َمم َ
ٞمقد.
ذاِع اًمديـ) وا
ِ
ِ ِ
ومٌ٤مؾم ِؿ اًمديـ ُيٙم٤م ُد و ُي ُ
ٜم٤مل ُِم َـ اًمديـ،
إِ يّن٤م ؿمٜمِْمٜمَ ٌ٦م ًَمٓم٤م َعم٤م ؾمٛمٕمٜم٤مه٤م ُم ْـ َأ ْظمرقْ ،
وسمدَ ْقمقى احلري٦م ُتدَ م ِ
اًم٘م َٞم ُؿ و َشمتح يٚم ُؾ إَ ْظم ُ
قم٤مءات
ؿمٕم٤مرات ضمقوم٤م ُء واد
ئاق،
ٌ
ٌ
ُ ي
ِ
ؿمقه٤م ُء!! إِ يّنؿ ُضم ٌَٜمَ٤مء َأ ْن ي٘مقًمقه٤م سحي ً٦م واوح َ ً٦م :ظمق ًوم٤م قمغم َذ َو ِاتؿ وُمّم٤محلٝمؿ،
وطمذرا ُِمـ اٟم٘مِم٤مع َأ ْىمٜم ِٕم ٍ٦م قمغم و ِ
ضمقهٝمؿ!! يمًم ا ي
ومٞمٛم ْـ ؾم ٌَؼ ُِم ْـ َأ ْؾمئاومٝمؿ ،إِ يٓ
ُ
َ
ًمِم ْ٠م ُن َ
َ ً
واعمٙم٤مؿمٗم٦م ،واعمُج٤مهرةِ
ِ
اجلر َأةِ
ِ
ِ
َأ يّنؿ ذم ِ
أوٟم٦م إَظمػمة سمدَ أ ْت شم ْٔم َٝمر ُمٜمٝمؿ
ُ
قمئاُم٤مت ْ ُ ْ
ِ
ِ
وضم ٌُٜمقا
ذىمقا سم٤محلؼ ومٚمؿ ي يتٌٕمقهَ ،
واعمُج٤مدًم٦م ،و« َُمـ َأُم َـ اًم ُٕم٘مقسم َ٦م َأ َؾم٤م َء إَ َ
دبشً ،م٘مدْ ي
قاضمٝمقه ،إِّنؿ س َقمك َأه ِ
ِ
قمٜمف ومٚمؿ ُي ِ
ؿمٝمقاتؿ{ :ﭖ ﭗ ﭘ
قاِٝمؿ و ُُم يتٌِٕمق
ْ
ي َ ْ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.)1(]37:
 األَطِباب ايذٖاع ١ٝيًبخح:

ٌ٤مب اًمدي اقمٞم َ٦م ًمٌح٨م هذا اعمقوق ِع ودراؾمتِف يمثػم ٌة ُمٜمٝم٤م:
إِ ين إَ ْؾم َ
اًمنمقمل ذم اًم يتٕم٤مُمؾ ُمع هذه ِ
ِ
اًمٗم َئ ِ٦م اًمتل ٓ خيٚمق
[ ]1طم٤مضم ُ٦م إُ يُم٦م إِ َمم ُمٕمروم٦م
ُ
اعمٜمٝم٩م ي ْ
ٌ
ٌ
ُمٙم٤من.
زُم٤من وٓ
ُمٜمٝم٤م
ِ ِ
يتٕملم قمغم اعمًٚمؿ ُمٕمروم َ٦م يمٞمٗم يٞم ِ٦م اًم يتٕم٤م ُُمؾ ُمٕمٝمؿُِ ،م ْـ
[ ]3وضمق ُد هذه اًمٗم َئ٦م سمٞمٜمٜم٤م مم ي٤م ي
اًمنمقم يٞم ِ٦م.
ِظمئال اًم٘مقاقمد ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمً٤مًمٙملمش
(ٓ )1سمـ اًم٘مٞمؿ  $ظمٓمٌ٦م قمّمًمء ذم وصػ اعمٜم٤موم٘ملم وسمٞم٤من طم٘مٞم٘متٝمؿ ذم «ُمدارج ي
(.)266 -214/1
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ٌ
حيّمؾ إِ ْوم ٌ
ُ
شمٗمريط ذم اًم يتٕم٤م ُُمؾ
راط وٓ
[]2
اًمٌٞم٤من ي
جتٛمع :طم يتك ٓ ُ
ًمٚمٛم َ
اًمنمقمل اًمقاذم ُ
ُمع هذه ِ
اًمٗم َئ ِ٦م.

ِ
[ ]4تذير اعمُجتٛمع ُِمـ ِ
ُمّم٤مِ ِدهؿ ،وقمد ُم َُمٜمْ ِحٝمؿ
ُمٙم٤مِ ِ ِد اعمٜم٤موم٘ملم ،و َأ ْظم ُذ احلٞمٓم٦م ُِمـ
َ
ُ
ِ
ِ
خ٤مدقم٤متؿ
سمٛم
اًمث٘م َ٦م طم٤مل اًم يتٕم٤م ُُمؾ ُمٕمٝمؿ ،وقمد ُم اًمريمقن إِ ًَمٞمٝمؿ وآ ْهمؽم ِار ُ
ِ
اًمً٤مُم ُ٦م واحل يٞم ُ٦م اًم يٚمدو ُغ.
وشمٚمٌٞمً٤متؿُ :ومٝم ْؿ اًمٕم ْ٘م ُ
رب ي
حمٗمؾ وُمٜم٤مؾم ٌٍ٦م وقمغم صٕمٞمد يمؾ وؾم ٍ
ٞمٚم٦م ُمقاشم ٍٞم٦م ،وه ْت ُؽ
حذير ُمٜمٝمؿ ذم يمؾ
ٍ ُ َ
[ ]1اًم يت ُ
ِ
ِ
ِ
َأ ْؾم ِ
صٗم٤متؿ ،وسم ُ
ٞم٤من
ٝم٤مر
ت٤مرهؿ،
ُ
ويمِمػ ظمٌ٤مي٤مهؿ وإِ ْي ُ
ْم٤مح ُـم ُرق يمٞمدهؿ ،وإِ ْفم ُ
وحيت٤مط ُمٜمٝمؿ ا ُعم ِ
ُ
ٜمخدع هبؿ ٌ
ُ
تٕم٤مُم ُؾ.
اجل٤مهؾ
ويٕمرف طم٘مٞم٘م َتٝمؿ
هم٤مومؾ
َأؾم٤مًمٞمٌِٝمؿ طم يتك ٓ ي
َ
َ
 ايذِّساطاتُ ايظٖابك:ُ١

ِ
ػ سم٤مًم يت ْ٠مًمٞمػ ومٞمٝم٤م ،ومٝمٜم٤مك
ػ واخلَ َٚم ُ
اًمً َٚم ُ
اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ُمـ اعمقاوٞمع اًمتل ُقمٜم َل ي
راؾم٤متْ ،سمؾ واًمر ِ
ِ
ِ
اًمٕمديدُ ُمـ اًمٙم ُت ِ
وهمػمه٤م ،وهل قمغم ِىم يٚمتٝم٤م إِ يٓ
ؾم٤مِ ِؾ اجل٤مُمٕم يٞم ِ٦م
٥م واًمد
ي
ِ
ضمقاٟم٥م ُمٜمٝم٤م:
شمٜم٤موًم٧م
َأ يّن٤م ُمـ ِظمئال اـمئاقمل
اعمحدود قمٚمٞمٝم٤م ىمدْ
ْ
َ
ِ
صٗم٤متؿ ُمثؾ:
أ  -سمٞم٤من
« صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذ ّم اعمٜم٤موم٘ملمش ِ
ًمل َُم٤م ِم اًمٗمري٤مب(.)1

وٟمٕم٧م اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اًمًٜمـ اعم ْ٠م ُصم ِ
قرة قم ْـ رؾم ِ
قل اهلل ﷺش َٕ ِب
« صٗم ُ٦م اًمٜمٗم٤مق
ُ
َ ُ
َٟم ِٕم ْٞم ِؿ إَ ْصٗمٝم٤مين(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اعمًتٗم٤مض ،أسمق سمٙمر اًمٗمري٤مب شمريمل إصؾُ .مـ أهؾ ومري٤مب
(ُمـ وقاطمل سمٚمخ) طمدث سمٛمٍم وسمٖمداد .ورطمؾ رطمٚم٦م واؾمٕم٦م.ووزم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمديٜمقر ُمدة ،ويم٤من
حيي جمٚمًف ٟمحق قمنمة آٓف( ،وًمد 317 :هـ  -وشمقذم 211 :هـ) ،روى قمـ قمكم سمـ اعمديٜمل،
وأب ضمٕمٗمر اًمٜمّٗمٞمكم وـمٌ٘متٝمًم ،وأول ؾمًمقمف ؾمٜم٦م أرسمع وقمنميـ وُم٤مِتلم .يٜمٔمر « :ؿمذرات اًمذه٥مش،
ٓسمـ اًمٕمًمد (« ،)6 /4إقمئام شً ،مٚمزريمكم (.)138 /3
( )3هق :أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق ،أسمق ٟمٕمٞمؿ ،إصٌٝم٤مين ،طم٤مومظُ ،م١مرخُ ،مـ اًمث٘م٤مت ذم احلٗمظ =
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ب  -أو ُ
سمٞم٤من ُؿم َٕم٥م اًمٜمٗم٤مق ُمثؾ:
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

معهم
« اعمٜم٤موم٘مقن ُ
٥م اًمٜمٗم٤مقش َحل ًَـ َقم ٌْ ِد اًم َٖمٜمِل.
وؿم َٕم ُ

ِ ِ
جَ -أ ْو يم ُت ٍ
ورد قمٜمٝمؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
٥م ودراؾم٤مت ُقمٜمٞم٧م ِهبؿ ُمـ ظمئال ُم٤م َ
ُمثؾ:
« اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿش ديمتقراة ي
ًمٚمِمٞمخ َقم ٌْ ِد اًم َٕم ِز ِيز احلٛمٞمدي.
ِ
ُم٤مورد ذم ؿم ْ٠م ِّنؿ ذم اًمًٜمي٦م ُمثؾ:
د – َأ ْو ذ ْيم ُر َ
ِ
وقء اًمًٜمي ِ٦م اًمٜميٌقي ِ٦م اعمُٓمٝم ِ
« اًمٜم ُ
رةش ُم٤مضمًتػم ي
ًمٚمِمٞمخ
ٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم
ي
ي
ِ
اًم٘مّم٤مص.
اًمر ْ َ
مح ِـ ي
َقم ٌْد ي
دراؾم٤مت قمٜمٞم٧م هبؿ ُِمـ ِ
ضمٝم٦م ظم َٓم ِرهؿ قمغم اًمٕم٘مٞمدة ُمثؾ:
هـ َ -أ ْو
ٌ
ْ
« اًمٜمٗم٤مق وظم َٓمره قمغم اًمٕم٘مٞمدةش ُم٤مضمًتػم ًمٚمديمتقر َقم ٌْ ِد اًم َٕم ِز ِيز ي
اًمِمٝمقان.
سمٞم٤من َأدوارهؿ اًمدي ٟمٞم َئ ِ٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمدي ِ
قمقة ِ
اإل ْؾمئاُم يٞم ِ٦م ُمثؾ:
ح َ -أ ْو ُ ْ
ِ
واًمز ْٟمدىم ُ٦م و َأ َصم ُرمه٤م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمدي قمقة ِ
« اًمٜم ُ
ىمديًم وطمدي ًث٤مش.
ٗم٤مق ي
اإل ْؾمئاُم يٞم٦م ً
اًمزهراين.
ُم٤مضمًتػم ًمٚمديمتقر َقم ِٓم يٞم َ٦م ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= واًمرواي٦م ،اجل٤مُمع سملم اًمٗم٘مف واًمتيّمقف .واؾمتج٤مز ًمف أسمقه ـم٤مِٗم٦م ُمـ ؿمٞمقخ اًمٕمٍم ،أضم٤مز ًمف ُمـ ا ي
ًمِم٤مم
ظمٞمثٛم٦م سمـ ؾمٚمٞمًمن وُمـ سمٖمداد ضمٕمٗمر اخلٚمدي ،وؾمٛمع ُمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ أمحد واًم٘م٤ميض أب أمحد
ًم٘مّم٤مر وهمػمهؿ (وًمد  226 :هـ  -وشمقذم421 :هـ) .ىم٤مل
حمٛمد ا ي
ًمٕمً٤مل وأمحد سمـ ي
حمٛمد سمـ أمحد ا ي
ي
أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م :مل أر أطمدً ا أـمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ احلٗمظ همػم رضمٚملم :أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين وأسمق طم٤مزم
ًمّمح٤مسم٦مش ،و«ـمٌ٘م٤مت
اًمٕمٌدوي إقمرجُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف« :طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مءش ،و«ُمٕمروم٦م ا ي
ًمّمحٞمحلمش.
اعمحدصملم واًمرواةش ،و«دِٓؾ اًمٜم يٌقةش ،و«اعمًتخرج قمغم ا ي
اًمِم٤مومٕم يٞم٦م اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ اًمًٌٙمل ( ،)18 /4و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
يٜمٔمر« :ـمٌ٘م٤مت ي
ًمٚمذهٌل
(.)464 – 412 /17
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ط َ -أو ُ ِ ِ
قمؼم اًم يت٤مريخ ُمثؾ:
ْ
سمٞم٤من ظمٌ٤مِثٝمؿ ْ
ِ
ِ
مح ِـ طمٌٜمٙم٦م
اًمر ْ َ
« فم٤مهر ُة اًمٜمٗم٤مق وظمٌ٤مِ ُ٨م اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًم يت٤مريخش ًم َٕم ٌْد ي

اعمٞمداين(.)1

وهٜم٤مك اًمٕمديدُ ُمـ اعمُ َ١م يًمٗم٤مت واًم ُٙم ِ
يم٤مٟم٧م
تٞمٌ٤مت إُ ْظمرى طمقل اعمقوقع ،وإِ ْن
ْ
ِ
ٍ
اًمنمقم يٞم ِ٦م اًمتل
اهتٛم٧م سمٌٞم٤من
دراؾم٦م
ىمٚمٞمٚم ً٦م إِ يٓ إِ يٟمٜمل مل ْ َأ ْقم ُث ْر -طم يتك أن -قمغم
ْ
اًم٘مقاقمد ي
ديد ُمع هذه ِ
ـمٌٞمٕم٦م اًم يتٕم٤مُم ِؾ اًمً ِ
ِ
ِ
اًمٗم َئ ِ٦م.
قمغم
وقِٝم٤م ُي ْٛمٙمِـ تديدُ
ي
ُ
ِ
ِ
تٍم ْي ِـ:
إِ يٓ َأ يٟمٜمل عمي٤م ؿم٤مر ْوم ُ٧م قمغم إِ ّْن٤مء رؾم٤مًم٦م اًمدي ْيمتقراة ْ
قمثر ُت قمغم َسم ْح َث ْلم ُخم ْ َ
َأ َطمدُ مه٤مً :مٚمدي يمتقر ُحم َ يٛم ِد ْسم ِـ َقم ٌْ ِد اًم َٕم ِز ِيز ا ُعم ًْٜمِد سم ُٕمٜمْقان« :اًم يتٕم٤م ُُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم
دراؾم ً٦م ىمرآٟم يٞم ً٦مش.
َ
سمح ٌ٨م شمٙمٛمٞمكم ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػمً ،مٚمدي يمتقر َقم ٌْ ِد اًم َٕم ِز ِيز اًمدي ُاو ِد
وأظم ُرْ :
اًمنمقم يٞم ُ٦م ذم شمٕم٤م ُُمؾ اًمٜميٌِل ﷺ ُمع اعمٜم٤موم٘ملمش.
سم ُٕمٜمْقان« :اًمًٞم٤مؾم ُ٦م ي
ِ
ِ
اجلزاء.
ظمػم
واحلؼ َأ يٟمٜمل اؾمتٗمدْ ُت ُمٜمٝمًم وم٤مِدَ ًة يمٌػم ًة :ومجزامه٤م اهلل قمٜمل َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اًمّم ِ
يمثػمة
٤مًمح سمٛمقاىمػ
اًمً َٚمػ ي
وًم٘مدْ طمٗم َٚم ْ٧م ؾمػم ُة اعمّمٓمٗمك ط وُم ْـ سمٕمده ي
ٍ
وضمزر،
اًمنمحي٦م ُمـ اعمجتٛمعُ ،م٤م سملم ُمدٍّ
ْ
يم٤مٟم٧م تٙمل ـمٌٞمٕم َ٦م اًم يتٕم٤م ُُمؾ ُمع هذه ي
ً٤محم٦م ،وإِ ْهم ٍ
ٍ
وشمٌٙمٞم٧م وُم َ١م ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ئاظ و ُُمئا َي ٍٜم٦م ،مم ي٤م
اظمذة ،وقم ْٗم ٍق و ُُم
وشمرهٞم٥م،
وشمرهمٞم٥م
ُ
ِ
وشمرؾم ُؿ ُمٕم٤معمَفُِ ،م ْـ َأ ْضمؾ ذًمؽ
دقم٧م احل٤مضم ُ٦م إِ َمم و ٌْٓمِف سم٘مقاقمدَ ذقم يٞم ٍ٦م ت ُٙمٛمف
ُ
ِ
ِ
ودراؾم٦م هذا اعمقوقع وُم٤م شمقومٞم٘مل إِ يٓ سم٤مهلل.
ًمٌح٨م
شمقضمٝم ُ٧م
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ َطم ٌَٜميٙمَ٦م اعمٞمداين ،اًمدُمِم٘مل :وًمد ذم دُمِمؼ (1241هـ 1937 -م)،
صمؿ درس اًمِمٞمخ ذم إزهر
درس ذم ُمٕمٝمد اًمتقضمٞمف اإلؾمئاُمل اًمذي أٟمِم٠مه واًمده  ،$ي
صمؿ
اًمنميػ ،وقمٛمؾ سمٕمد خترضمف ذم ُمدير يي٦م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمنمقمل اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارة إوىم٤مف اًمًقر يي٦م ،ي
حمٛمد
ً
قمْمقا هلٞمئ٦م اًمٌحقث ذم وزارة اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ذم ؾمقري٤م ،وقمٛمؾ أؾمت٤م ًذا ذم ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم ي
صمؿ أؾمت٤م ًذا ذم ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ذم ُمٙمي٦م ىمراسم٦م صمئاصملم قم٤م ًُم٤م :شمقذم (1431هـ-
سمـ ؾمٕمقد ذم اًمري٤مض ،ي
3114م)ُ« .مقىمع اعمٙمتٌ٦م اًمِم٤مُمٚم٦مش.
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التعامرررل
ررعية يف
رافقني َوقواعرررد شر
ِ خطرررر ِاملنرر
ِ
ً٤مرر ِ
اًم٘مقاقمد
سمٞم٤من
وَٕ ين اًمٕمديدَ ُمـ اًمدراؾم٤مت اجل٤مُمٕم يٞم٦م اعمُت َ٠مظمرة ىمدْ َأ َظمذ ْت ُم َ
معهم
ٍ
جم٤مٓت ؿم يتك:
اًمنمقم يٞم ِ٦م ذم
ي

قاسمط ِ
اًمٗم ْ٘مٝم يٞم ُ٦م قمٜمد ِ
واًمْم ُ
اسمـ َشم ْٞم ِٛم يٞم َ٦م ذم اعمٕم٤مُمئات
 -1ومٗمل اًم٘مْم٤مي٤م اعم٤مًم يٞم ِ٦م« :اًم٘مقاقمدُ
ي
اعم٤مًمٞم٦مش ِ ِ
ٞمؿ ي
اًمِم٤مل.
إل ْسم َراه َ
قاسمط ِ
 -3وذم اًمٕمئاىم٤مت إُ َ ِ
واًمْم ُ
اًمٗم ْ٘مٝم يٞم ُ٦م قمٜمد ا ْسم ِـ َشم ْٞم ِٛم يٞم َ٦م ذم وم ْ٘مف
ه يي ِ٦م« :اًم٘مقاقمدُ
ي
ٍ
اًمًقاط.
إُ ْهةش عمُ َح يٛمد ي

 -2وذم ُمٕمروم٦م اًمٌِدَ ع يمـ« :ىمقاقمد ُمٕمروم٦م اًمٌِدَ عش عمُ َح يٛم ٍد اجلٞمزاين.
ِ
وٟمحق ذًمؽ مم٤م ىمدْ يٓمقل اعم٘م٤مم ِ
ؿمقاهده ،وم٘مدْ َر َأ ْي ُ٧م َأ ين ُِم ْث َؾ هذا اعمٜمحك ُمـ
سمذ ْيمر
ي
ُ
ضمقاٟم٥م اًم يٓمريؼ.
اعمً٤مر وحيٙمؿ اًمٕمئاىم َ٦م و ُي ِض ُء
اًمدراؾم٤مت يْمٌط
َ
َ
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اعم٘مدُم٦م:
متٝمٞمد:
ِ
اًمنمقم يٞم ِ٦م.
شمٕمريػ
اًم٘م٤مقمدة ي
شمٕمريػ اًمٜمٗم٤مق ًُمٖم ً٦م وذ ًقم٤م.
ومّم َٚم ْ ِ
لم:
اًمٌ٤مب إَ يو ُل :ويِمتٛمؾ قمغم ْ
ُ
ُ
قاع اًمٜمٗم٤مق ،وومٞمف ُمٌحث٤من:
اًمٗمّمؾ إَ يو ُلَ :أ ْٟم ُ
ُ
اعمٌح٨م إَ يو ُل :اًمٜمٗم٤مق آقمتـ٘م٤مدي (إيمؼم).
اعم ُ
ٌح٨م اًم يث٤مين :اًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم (إَ ْصٖمر) و َأ ْٟمقا ُقمف.
ُ
اًمٗمّمؾ اًم يث٤مين :ومٞمف ُمٌحث٤من:
ُ
اعمٌح٨م إَ يو ُلَ :أ ْىمً٤م ُم اعمٜم٤موم٘ملم ُ
وؿم َٕم٥م اًمٜمٗم٤مق.
ٌ٤مب ُفم ِ
ُ
ٝمقره.
اعمٌح٨م اًم يث٤مينٟ :مِم َ٠م ُة اًمٜمٗم٤مق و َأ ْؾم ُ
ِ
ٍ
ومّمقل:
صمئاصم٦م
اًمٌ٤مب اًم يث٤مين :ويِمتٛمؾ قمغم
ُ
ُ
٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ويِمتٛمؾ قمغم:
اًمٗمّمؾ إَ يو ُل :صٗم ُ
ُ
صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مل شمٕم٤م ُُمٚمٝمؿ ُمع اًمٜميٌِل ﷺ.
اعمٌح٨م إَ يو ُل:
ُ
ُ
صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مل شمٕم٤م ُُمٚمٝمؿ ُمع اعمُ ْ١م ُِمٜمِلم.
اعمٌح٨م اًم يث٤مين:
ُ
ُ
َ
ُمٌ٤مطم٨م:
اًمٗمّمؾ اًم يث٤مين :وومٞمف صمئاصم٦م
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ُ
اعمٌح٨م إَ يو ُلُُ :مقآ ُة اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٙم٤مومريـ.
معهم
إل ْظم ِ
اعمٓمٚم٥م إَ يو ُلُُ :مقآ ُة اعمٜم٤موم٘ملم ِ
قاّنؿ اًمذيـ يمٗمروا ُِم ْـ َأ ْهؾ اًمٙمت٤مب.
ُ

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

قآتؿ ًمٚمٛمنميملم.
اعمٓمٚم٥م اًم يث٤مينُُ :م ُ
ُ
اعمٓمٚم٥م اًم يث ُ
سمٕمْم٤م.
٤مًم٨مُ :ص َق ٌر ُِم ْـ ُُمقآة اعمُ ْ١م ُِمٜملم سمٕمْمٝمؿ ً
ُ
اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :جم٤مٓت ُمقآة اعمٜم٤موم٘ملم ذم زُم٤مٟمٜم٤م َٕقم ِ
داء اًمديـ.
ْ
ُ ي ُ
ُ

اومْم٦م ًمٚمٞمٝم ِ
اعمٌح٨م اًم يث٤مينُ :مِم٤مهب ُ٦م اعمٜم٤موم٘ملم واًمر ِ
ُ
قد.
َُ
ي
ُ

اعمٌح٨م اًم يث ُ
ُ
اًمق ْطم ِل وقمٜمد ؾمٚمػ إُ يُم٦م.
٤مًم٨م :اعمٜم٤موم٘مقن ذم شمِمٌٞمٝم٤مت َ
ِ
ُ
اًمٗمّمؾ اًم يث ُ
صمئاصم٦م ُمٌ٤مطم٨م:
٤مًم٨م :ويِمتٛمؾ قمغم
ُ
اعمٌح٨م إَ يو ُل :قم٘مٞمدة اعمٜم٤موم٘ملم ذم ظم٤مًم٘مٝمؿ.
ُ
ُمقىمػ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
اعمٌح٨م اًم يث٤مين:
ُ
ُمقىمػ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ ِ
ٌح٨م اًم يث ُ
اعم ُ
اجلٝم٤مد.
٤مًم٨م:
ُ
ِ
ٍ
اًمٌ٤مب اًم يث ُ
ّمقل:
صمئاصم٦م ُوم
٤مًم٨م :ويِمتٛمؾ قمغم
ُ
وز ِقمٞمٛمٝمؿ ا ْسم ُـ ؾم ُٚم ٍ
ُ
قل.
َ
اًمٗمّمؾ إَ يو ُلَ :ر ْأ ُس اعمُٜم٤موم٘ملم َ ُ
ُ
ُمٓم٤مًم٥م:
اعمٌح٨م إَ يو ُل :وومٞمف مخً ُ٦م
َ
اؾم ُٛمف و ُيمٜمْٞم ُتف و ُأ ْه ُشمف وضمقاريف.
ُ
اعمٓمٚم٥م إَ يو ُلْ :

ُمقاىمػ ا ْسم ِـ ؾم ُٚم ٍ
قل ُمـ اًمٜميٌِل ﷺ.
اعمٓمٚم٥م اًم يث٤مين:
ُ
ُ
َ
اعمٓمٚم٥م اًم يث ُ
٤مًم٨مُ :مقاىم ُٗمف ُمـ اًمٖمزوات.
ُ
ُمقاىمػ ُمتٗمرىم٦م ٓ ْسم ِـ ؾم ُٚم ٍ
قل.
اسمع:
ُ
اًمر ُ
ُ
َ
اعمٓمٚم٥م ي
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قل ِ
اسمـ ؾم ُٚم ٍ
وّن٤مي ُتف.
اعمٓمٚم٥م
اخل٤مُمسُ :
ُ
ُ
ُمرض ِ َ
ِ
ُ
زقم٤مُم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم َ
ُمٓم٤مًم٥م:
أظم ِريـ وومٞمف َأ ْرسمٕم ُ٦م
سمٕمض
اعمٌح٨م اًم يث٤مينُ :
َ
زقم٤مُم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ همػم اًمٞمٝمقد.
اعمٓمٚم٥م إَ يو ُل:
ُ
ُ
زقم٤مُم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ َأ ْطم ٌَ ِ
٤مر اًمٞمٝمقد.
اعمٓمٚم٥م اًم يث٤مين:
ُ
ُ
اعمٓمٚم٥م اًم يث ُ
٤مًم٨مَُ :م ْـ شم٤مب ُِم َـ اعمٜم٤موم٘ملم.
ُ
اسمع :اعمٜم٤موم٘م٤مت ُِم َـ اًمٜمً٤مء.
اًمر ُ
ُ
اعمٓمٚم٥م ي
ِ
ُ
َ
ُمٌ٤مطم٨م:
صمئاصم٦م
اًمٗمّمؾ اًم يث٤مين :ويِمتٛمؾ قمغم
ِ
ُ
اًمراؿمدة.
اعمٌح٨م إَ يو ُلَ :أ ْسم ُ
رز زقم٤مُم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد اخلئاوم٦م ي
اعمٓمٚم٥م إَ يو ُلَ :قم ٌْدُ اهللِ ْسم ُـ َؾم ٌَ٠مٍ اًمٞمٝمقدي.
ُ
اًمً ٌَ ِئ يٞم٦م.
ُ
اعمٓمٚم٥م اًم يث٤مين :ومرىم ُ٦م ي
اعمٓمٚم٥م اًم يث ُ
دور ا ْسم ِـ َؾم ٌَ٠مٍ ذم اًمٗمتٜم٦م زُمـ ُقم ْث ًَم َن ( )1ﭬ.
ُ
٤مًم٨مُ :
دور ا ْسم ِـ َؾم ٌَ٠مٍ ذم اًمٗمتٜم٦م زُمـ َقمِ ٍّكم ( )3ﭬ.
اًمر ُ
ُ
اسمعُ :
اعمٓمٚم٥م ي
اخل٤مُمسَ :أ ْؿم ُٝمر َأ ْشمٌ٤مع َقم ٌْ ِد اهلل ِ
سمـ َؾم ٌَ٠مٍ.
اعمٓمٚم٥م
ُ
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ُأ َُم يٞم َ٦م ِ
٤مص ِ
( )1هق :قمثًمن سمـ قمٗم٤من ِ
سمـ َأ ِب اًم َٕم ِ
سمـ قمَ ٌْ ِد ؿمٛمس ،أُمػم اعم١مُمٜملم ،أسمق قمٛمرو ،وأسمق قمٌد
اهلل ،اًم٘مرر إُمقي :...أطمد اًمً٤مسم٘ملم إوًملم ،وذو اًمٜمقريـ ،وص٤مطم٥م اهلجرشملم ،وزوج
آسمٜمتلم .ىمدم اجل٤مسمٞم٦م ُمع قمٛمر .وشمزوج رىمٞم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل ﷺ ىمٌؾ اعمٌٕم٨م ،ومقًمدت ًمف قمٌد اهلل،
وسمف يم٤من يٙمٜمك ،وسم٤مسمٜمف قمٛمرو .يٜمٔمر :ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء (.)449/3
( )3هق :قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م قمٌد ُمٜم٤مف سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف ،أُمػم اعم١مُمٜملم ،أسمق
احلًـ اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل ...:وأُمف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أؾمد سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اهل٤مؿمٛمٞم٦م ،وهل سمٜم٧م
قمؿ أب ـم٤مًم٥م ،يم٤مٟم٧م ُمـ اعمٝم٤مضمرات ،شمقومٞم٧م ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل ﷺ سم٤معمديٜم٦م ...:يم٤من ُمـ اًمً٤مسم٘ملم
إوًملم ،ؿمٝمد سمدرا وُم٤م سمٕمده٤م ،ويم٤من يٙمٜمك أسم٤م شمراب .يٜمٔمر :ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاء (.)491/3
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سمٕمده.ررعية يف التعامرررل
وقواعرررد شرر
خطررذمرر املنرر
ُ
ُ
رافقنيٌقة وُم٤م
قمٝمد اًمٜم
خٓمٞمط اًمني ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم
اعمٌح٨م اًم يث٤مين :اًم يت

ي
خٓمٞمط اًمني معهم
ُ
ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد اًمٜم يٌقة.
اعمٓمٚم٥م إَ يو ُل :اًم يت
ُ

ُ
خٓمٞمط اًمني ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم سمٕمد قمٝمد اًمٜم يٌقة.
اعمٓمٚم٥م اًم يث٤مين :اًم يت
ُ
ِ
ُ
اعمٓمٚم٥م اًم يث ُ
اًمٕمٝمد اًمٕم يٌ٤مد.
خٓمٞمط اًمني ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم
٤مًم٨م :اًم يت
ُ
ُ
خٓمٞمط اًمني ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم اًمٕمٝمقد اعمُت َ٠مظمرة.
اسمع :اًم يت
اًمر ُ
ُ
اعمٓمٚم٥م ي
ِ
ُ
َ
اًمٗمّمؾ اًم يث ُ
ُمٌ٤مطم٨م:
مخً٦م
٤مًم٨م :ويِمتٛمؾ قمغم
اعمٌح٨م إَو ُلِ :
ُ
اًمٗم َر ُق اعمٜمًقسم ُ٦م إِ َمم اًمٜمٗم٤مق.
ي
اعمٓمٚم٥م إَ يو ُل :اعمٞمٙم٤مومٞمٚمٞم٦م واًمٜمٗم٤مق.
ُ
اعمٓمٚم٥م اًم يث٤مين :اًمِمٞمققم يٞم ُ٦م احلٛمرا ُء.
ُ
اعمٓمٚم٥م اًم يث ُ
آؾمتٕمًمر اًمٖمرب.
٤مًم٨م:
ُ
ُ

اعمٌح٨م اًم يث٤مين :ويِمتٛمؾ قمغم ُمٓمٚم ٌَ ْ ِ
ُ
لم.
اًمِم ِ٤مِ ِ
اعمٓمٚم٥م إَ يو ُلُِ :م ْـ َأٟمْقاع اًمٜمٗم٤مق ي
ٕم٦م ذم َأ ْوؾم٤مط اًمٜمي٤مس.
ُ
ٚم٥م اًم يث٤مينْ :
ًمن وٟمِ ٌ
هؾ جيتٛمع ذم اًم٘مٚم٥م إِ ْي ٌ
ٗم٤مق.
اعمٓم ُ

اعمٌح٨م اًم يث ُ
ُ
٤مًم٨م ُ
:طم٤مهلؿ قمٜمد اعمقت وذم ىمٌقرهؿ ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
اعمٓمٚم٥م إَ يو ُلَ :أ ْطم ُ
قاهلؿ قمٜمد اعمقت.
ُ
ِ
ىمديًم وطمدي ًث٤م.
ُ
اعمٓمٚم٥م اًم يث٤مين :قمرض ًمًقء ظم٤ممت٦م سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم ً
٤مًم٨مَ :أ ْطم ُ
اعمٓمٚم٥م اًم يث ُ
قال اعمٜم٤موم٘ملم ذم ىمٌقرهؿ.
ُ
اسمعُ :
ُ
طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
اًمر ُ
اعمٌح٨م ي
ُ
اخل٤مُمس :قمٌ٤مد ُة اعمٜم٤موم٘ملم:
اعمٌح٨م
ُ
صئاتؿ.
اعمٓمٚم٥م إَ يو ُل:
ُ
ُ
اعمٓمٚم٥م اًم يث٤مين :ذيمرهؿ هلل.
ُ
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اعمٓمٚم٥م اًم يث ُ
٤مًم٨مِ :ىمرا َء ُتؿ ًمٚم٘مرآن.
ُ
اسمع :صدىمتٝمؿ.
اًمر ُ
ُ
اعمٓمٚم٥م ي
ُ
ُمٓم٤مًم٥م:
٤مدس :وومٞمف َأ ْرسمٕم ُ٦م
َ
اًمً ُ
اعمٌح٨م ي

ٓمٚم٥م إَ يو ُل :قمدا ُء اًمٙمقن ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم.
اعم ُ

اعمٓمٚم٥م اًم يث٤مينْ :
اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٜمٗم٤مق؟!
هؾ هٜم٤مك َُم ْـ رُمك ي
ُ
اعمٓمٚم٥م اًم يث ُ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ.
٤مًم٨مُ :م٤م اًمٜمٗم٤مق اًمذي ظم٤مومف ي
ُ
اسمع ْ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ يٕمرومقن اعمٜم٤موم٘ملم.
:هؾ يم٤من ي
اًمر ُ
ُ
اعمٓمٚم٥م ي

اًمنمقم يٞم ُ٦م ذم اًم يتٕم٤م ُُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم ،ويِمتٛمؾ قمغم ومّمٚملم:
اسمع :اًم٘مقاقمدُ ي
اًمر ُ
ُ
اًمٌ٤مب ي
ِ
اًمٗمّمؾ إَ يو ِل :اًم٘مقاقمدُ اًم ينمقم يٞم ُ٦م ذم اًم يتٕم٤م ُُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مل اًمً ْٚمؿ:
ون ِ
اعمٌح٨م إَ يو ُلُ :ؿم ُ١م ُ
ُ
اًمقٓي٤مت اًمٕم٤مُم٦م وُم٤م يٚمحؼ هب٤م.
اعمٌح٨م اًم يث٤مين :اًمِم ُ١م ُ
ُ
ون اعم٤مًمٞم٦م.
اعمٌح٨م اًم يث ُ
ُ
٤مًم٨م :ىمقاقمدُ قم٤م يُم٦م.

اًمنمقم يٞم٦م ذم اًم يتٕم٤م ُُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مل اًم٘مت٤مل.
ِِ
اًمٗمّمؾ اًم يث٤مين :اًم٘مقاقمدُ ي
ُ
اعمٌح٨م إَ يو ُل :اًم يتٕم٤م ُُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم ىمٌؾ اًم٘مت٤مل.
ُ
اعمٌح٨م اًم يث٤مين :اًم يتٕم٤م ُُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم َأ ْصمٜم٤م َء اًم٘مت٤مل.

اعمٌح٨م اًم يث ُ
ُ
٤مًم٨م :اًم يتٕم٤م ُُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم سمٕمد اًم٘مت٤مل.
ُمئاطمـؼ
اخل٤ممت٦م
اًمٗمٝم٤مرس
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ِ
ٍ
ِ
اًمًٚمػ،
َ -1أ ْو َر ْد ُت َ
سمٕمض وىم٤مِ َع و َأ ْطمداث ُمـ ُُم َ١م يًمٗم٤مت اًمًػمة ًمٕمٚمًمِٜم٤م ُمـ ي
ِ
واؾمتٗمدْ ُت ُمـ يم ُت٥م اًمً ِ
ػمة اعمُ
ٕم٤مسة :ذًمؽ َٕ ين قمد ًدا ُمٜمٝم٤م ُحم ي٘م ٌؼ ُ
وخم يرضم ٌ٦م
َأطم٤مدي ُثف.

ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملمً :مٙمقّن٤م شمِمتٛمؾ قمغم
يمرر ُت ذم
َ
ُمقاوع ُمـ اًمٌح٨م ؿمقاهدَ
َ
وُمقاىمػ ُ
ْ -3
اًمٕمديد ُمـ اًمدروس ِ
واًمٕم َؼم :مم ي٤م يًتدقمل إِ ْيرا َده٤م هٜم٤م وهٜم٤مك.

ِ
 -2اضمتٝمدْ ُت قمغم َأ يٓ ُأ ِ
احلً ِـ
ور َد ُمـ إَ َطم٤مدي٨م إِ يٓ ُم٤م يم٤من ذم درضم٦م ي
اًمّمحٞمح َأو َ
وٕمٞمػ وم٢مِ يٟمًم ًمٚم يتٕمْمٞمد واًم يت ْ٠م ِي ِ
ىمدْ َر ِ
ٞمد دون اقمتٌ٤مره
ورد ُم٤م هق
ٌ
اإل ُْمٙم٤من ،وم٢مِ ْن َ
ُطم يج ً٦م َأ ْو ً
دًمٞمئا ُيٌٜمك قمٚمٞمف ُطم ْٙم ٌؿ ُمع شم ٌْ ِٞملم وٕمٗمف.
ِ
أي٤مت إِ َمم ُؾم َق ِره٤م وإَ َطم َ
٤مدي٨م إِ َمم ُمّم٤مدره٤م.
َ -4أ ْؾمٜمَدْ ُت
ِ
اًمٕمنة سم٤محلريم٤مت ُمع سمٞم٤من ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م.
طمرص ُ٧م قمغم شمِمٙمٞمؾ إَ ًْمٗم٤مظ
ْ -1

اًمقىم٤مِ ِع وإَطم ِ
ِ
داث سمٕمٍمٟم٤م احل٤مزم َٕ :ين اًم يت َ
ٟمٗمًف
 -6طم٤مو ًْم ُ٧م ضم٤مهدً ا ر ْسم َط
ْ
٤مريخ ُيٕمٞمد َ
ت إَؾمًمء وشمٜمق ِ
وُم٤م َأ ْؿمٌف اًم يٚمٞمٚم َ٦م سم٤مًمٌ٤مرطم٦م ،وإِ ْن شمٕمدي د ِ
قم٧م إَ
ؾم٤مًمٞم٥م إِ يٓ َأ ين
ُ
ي
َ
َ
ْ ُ
اعم٘مّمدَ واطمدٌ واًمٖم٤مي َ٦م ُمِمؽميم ٌ٦م.
ِ
واًمؽم ِ
سمٗمٝم٤مرس ًممي٤مت ،وإَ
َ
اضم ِؿ.
اًمٌح٨م
 -7ذ يي ْٚم ُ٧م
طم٤مدي٨م ،واعمراضم ِع ،ي
َ
ِ
ِ
ًمقارد ِذ ْيم ُره٤م ذم اًمٌح٨م.
ضمٖمراومٞم٦م سمٕمض اعمقاىمع ا
شمؿ تديدُ
 -9ي
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ؿم٤ميمر ًمٜمَٕم ِ
ًمِف ،و َأ ْؿم ُٙمره و ُأ ْصمٜم ِل قمٚمٞمف سمًم هق
محدُ اهللَ شمٕم٤ممم محدَ
ويف اخلتام :وم٢مِين َأ ْ َ
ٍ ْ
َأ ْه ُٚمفُ ٓ ،أ ْطميص صمٜم٤م ًء قمٚمٞمف ،هق يمًم َأ ْصمٜمك قمغم ٟمٗمًف ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف طمٞم٨م و يوم٘مٜمل ٓظمتٞم٤مر هذا
ِ
ِ ِ
شمٕمر ْوم ُ٧م قمغم اًمٕمديد
اعمقوقع اًمذي ؿم ُٕم ْر ُت سمٗم٤مِدَ شمف اًمٙمٌػمة ُُمٜمْ ُذ َأ ْن سمدَ ْأ ُت ومٞمف  :وم٘مدْ ي
ٗمٞمدة واًمٜمي ِ
ّم٤مت إُ ْظمرى اعمُ ِ
ِ
ػمة ،واًمدي ِ
٥م اًم يتٗمًػم واًمً ِ
ُمـ يم ُت ِ
٤مومٕم٦م.
قمقة واًم يتخّم
ِ
ِ
وشمقومٞم٘مف ِ
اًمٌح٨مُ ،
ؾمٝمؾ زم
إل ْمت٤مم هذا
هلل  ۴قمغم قمقٟمف
محدُ ا َ
و َأ ْ َ
طمٞم٨م ي
ِ
ِ
ِ
واًمٕمٚمًمء اًمٜمي٤مصحلم َُم ْـ
اًمّم٤محللم
ص ْٕم ٌَف ،وذ يًمؾ َأ َُم٤مُمل قم َ٘مٌ٤مشمف ،وه يٞم َ٠م زم ُمـ قمٌ٤مده ي
َأ َظم ُذوا سمٞمدي ،و َأ ْظمٚمّمقا ذم شمقضمٞمٝمل وإِ ْرؿم٤مدي.
ؾم٤مِ ًئا اعمقمم ؾمٌح٤م َٟمف َأ ْن يٜمٗمع هبذا اًم ِ
ِ
طمٚمٞمػ يم٤مشمٌِف ِ
َ
ئاص
يٙمقن
ٌح٨م ،و َأ ْن
َ
اإل ْظم ُ
َ
ُ ْ َ ُ
ومٛمـ اهلل ،وُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُِمـ َظم َٓم٠مٍ
صقاب ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
وشم٘مّمػم
واًمٕمٛمؾ ،ومًم يم٤من ومٞمٝم٤م ُِم ْـ
اًم٘مقل
ذم
ْ
ِ
واًمِمٞم ِ
ٓم٤من.
ومٛم ْـ ٟمٗمز ي ْ

رب العاَلمِيِو
ى احلمدُ هللِ ِّ
وآ ِخرُ دعوانا َأ ِ
ل اهلل وَأنِبِيَائٌِ ومَلَائِكَتٌِ مجيعّا،
سِ
د وعلى رُ ُ
وصلَّى اهللُ وسلَّم على نَ ِبيِّ َها مُ َحمَّ ٍ
ديًِم ِإلَى يوم الدِّيو.
ي اهللُ عمَّوِ سَا َر على ي ِ
ورَضِ َ
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اًمنم ِقم يٞم َ٦م.
حيًـ هٜم٤م ىمٌؾ شمٕمريػ اًمٜمٗم٤مق َأ ْن ُٟمٕمر َ
ف اًم٘مقاقمدَ ي ْ
 تعشٜف ايكاعذ ٠يُػٚ ّ١اصِطالحّا:

اًم٘م٤مقمدة ًُمٖم ً٦م:
ٍ
شم ْ٠م ِت ُم٤مد ُة «قعد» ذم اًمٚمٖم٦م عم ِ ٍ
قمديدة ُمٜمٝم٤م:
ٕم٤من
ِ
ِ
الؿؼعد وهق اعمريض ٓ ،يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤ممُ ،ؾمٛم َل سمذًمؽ ًم ِ٘مراره
رار :ومٛم ْـ ذًمؽ ُ
آست ْؼ ُ
ْ -1
سم٤مَٕرضِ ،
وال ْقعاد والؼعاد :دا ٌء ُيّمٞم٥م ِ
اإلسمِ َؾ ذم َأ ْو َرايمِٝم٤م وم ُٞم٘مٕمده٤م سم٤مَٕ ْرض(.)1
ْ
ُم٘مدار ُم٤م َأ َظم َذ ُمـ إَ ْر ِ
ض ُىمٕمق ُده( ،)3وقعقد ُة الر ُجل :ا ُْم َر َأ ُشمف
وقِ ْعد ُة الر ُجل:
ُ
ٞم٧م سمذًمؽ ًمٙمثرة ىمراره٤م(.)2
اًم٘م٤مقمد ُة ذم سمٞمتفُ ،ؾمٛم ْ
ِ
صمٌت٧م ذم إَ ْر ِ
ض ،وص٤مر هل٤م ِضم ْذ ٌع شم٘م َٕمد قمٚمٞمف(.)4
و
قعدت الػسقؾ ُة :إِ َذا ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمٛمد سمـ احلًـ إزدي اًمٌٍمي اعمٕمروف سم٤مسمـ دريد ،جمٚمس داِرة
( )1يٜمٔمر« :مجٝمرة اًمٚمٖم٦مش ،أسمق سمٙمر ي
اعمٕم٤مرف اًمٕمثًمٟم يٞم٦م – طمٞمدر أسم٤مد اًمديمـ ،اًم يٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1241هـ)« ،)661/3( ،تذي٥م
حمٛمد سمـ أمحد إزهري ،ي
طم٘م٘مف :د /قمٌد احلٚمٞمؿ اًمٜم ييج٤مر  -وراضمٕمف :إؾمت٤مذ
اًمٚمٖم٦مش ،أسمق ُمٜمّمقر ي
واًمؽممج٦م ،سمدون رىمؿ ـمٌع أو ؾمٜم٦م ٟمنم،
قمكم اًمٜم ييج٤مر ،اًمدي ار اعمٍم يي٦م ًمٚمتي٠مًمٞمػ واًمٜميِمـر ي
ي
حمٛمد سمـ ٍّ
قمكم ،أسمق اًمٗمْمؾ ،مج٤مل اًمديـ اسمـ
(ً« ،)314/1مً٤من اًمٕمربش ،اعم١مًمػ :ي
حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ٍّ
ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري اًمرويٗمٕمل اإلومري٘مل (اعمتقرم711 :هـ) ،اًمٜمي٤مذ :دار ص٤مدر – سمػموت ،اًم يٓمٌٕم٦م:
اًم يث٤مًمث٦م  1414 -هـ (.)218/2
( )3يٜمٔمرً« :مً٤من اًمٕمربش (.)217/2
حمٛمد اسمـ أب سمٙمر ا يًمرازي ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب –
( )2يٜمٔمر« :مجٝمرة اًمٚمٖم٦مش (« ،)663/3خمت٤مر اًمّمح٤محش ،ي
سمػموت– ًمٌٜم٤من ،ؾمٜم٦م ( .)316/3( ،)1981-1411وهذا يدل قمغم ي
أن إصؾ ذم ؿم٠من اعمرأة اعمًٚمٛم٦م
اًم٘مرار ذم اًمٌٞم٧م{ :ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ} [ؾمقرة إطمزاب.]22:
( )4يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٚمٖم٦مش (ً« ،)313/1مً٤من اًمٕمربش (.)218/2
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رافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
خطرررر املنرر
ٍ
رء َأؾم٤مؾمفِ ،
وُم ْـ ذًمؽ ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ
اس :وم٘م٤مقمد ُة يمؾ
 -3إَ َس ُ
َ ُ
معهم
ﭔ ﭕ ﭖ } [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ، ]137:وىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ} [ؾمقرة اًمٜمحؾ.]36:
ِ
ِ
٥م ِقم ْٞم ُ
دان
سمع ُُمٕمؽمو ٌ٦م ذم َأ ْؾمٗمٚمف ُشمر ييم ُ
ِم٤مب َأ ْر ٌ
وُمٜمْف ىمقاقمد اهل َ ْق َد ِج ،وهل َأ ْظم ٌ
اهل َ ْق َد ِج ومٞمٝم٤م.
ِ
ِ
و ُشم ْٓم َٚم ُؼ اًم٘م٤مقمد ُة قمغم إُُم ِ ِ ِ
ُمر ،و َأ يُم٤م اعمٕمٜمق يي ُ٦م
قر احلً يٞم٦م واعمَ ْٕمٜمَ ِق يي٦م :وم٤محلً يٞم ُ٦م يمًم ي
ُ
ِ
ومٙم٘مقاقمد اًمديـ واًمٕمٚمق ِم(.)1
ٓمئاطم٤م:
اص ً
شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة ْ

ِ
آصٓمئاطمل ًمٚم٘م٤مقمدة ُه ُؿ إُ ُصقًمٞمقن واًمٗم٘مٝم٤م ُء،
سمح٨م ذم اًم يتٕمريػ ْ
هم٤مًم٥م َُم ْـ َ
ُ
ذه٥م إُ ُصقًمٞمقن إِ َمم َأ ين اًم٘م٤مقمد َة :قضق ٌة كؾق ٌة ُمـْ َطبِ َؼ ٌة طؾى جؿقع
ًمذا وم٘مدْ َ
ِ ِ
الج ْرجاين ( )3والؿـاوي (.............................. )2
ُج ْزئقاتفا ،كؿا طـد ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر ُ« :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مش (. )141/3
قمكم اجلرضم٤مين ،اعمٓمٌٕم٦م اًمقهٌ يٞم٦م – ُمٍم ،ؾمٜم٦م (1382هـ)،
( )3يٜمٔمر« :اًم يتٕمريٗم٤متش ،قمكم سمـ ي
حمٛمد سمـ ٍّ
(.)11/1
اًمرمحـ اجلرضم٤مين ،إدي٥م اًمٜميحقي،
واجلرضم٤مين :ؿمٞمخ اًمٕمرسم يٞم٦م أسمق سمٙمر قمٌد اًم٘م٤مهر سمـ قمٌد ي
واًمٗم٘مٞمف ي
اًمِم٤مومٕمل ،واعمتٙمٚمؿ إؿمٕمري ،ذح يمت٤مب «اإليْم٤محش ،ذم اًمٜميحق ،ذم صمئاصملم جم يٚمدً ا،
ويم٤من ورقمً ٤م ىم٤مٟم ًٕم٤م ،يم٤من آي٦م ذم اًمٜميحق ،شمقذم  $ؾمٜم٦م (471هـ) ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م (471هـ) .اٟمٔمر
حمٛمد اعمِمٝمقر سم٤مسمـ طمجر اًمٕمً٘مئاين،
ذم شمرمجتفٟ« :مزه٦م إًمٌ٤مب ذم إًم٘م٤مبش ،أمحد سمـ قمكم سمـ ي
حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمًديريُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد – اًمري٤مض ،ؾمٜم٦م (1419هـ-
ت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمزيز ي
حمٛمد سمـ ؿم٤ميمر سمـ
1989م) ،)264-262( ،إٟمٌ٤مء اًمرواة (« ،)191-188/3ومقات اًمقومٞم٤متش ،ي
اًمّم٤مدر – سمػموت« ،)271-269/3( ،اًمٜمجقم اًمزي اهرة ذم
أمحد ،ت٘مٞمؼ :إطمً٤من سمـ قم يٌ٤مس ،دار ي
ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرةش ،اعم١مًمػ :يقؾمػ سمـ شمٖمري سمردي سمـ قمٌد اهلل اًمٔم٤مهري احلٜمٗمل ،أسمق
ي
اعمح٤مؾمـ ،مج٤مل اًمديـ
(اعمتقرم874 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد اًم٘مقُمل ،دار اًمٙمت٥م= ،
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يف «التوققف»( ،)1وقري ًبا من ذلك طـد َس ْع ِد الدين الت ْػتازاين (.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ُمٍم ( )118/1وهمػمه٤م.
اعمٜم٤موي :هق اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمحد ُ
ث اًمٗم٘مٞمف إصقزم زيـ اًمديـ قمٌد اًمرءوف سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم
شمًٛمك ـ ُُمٜمٞم٦م اسمـ ظمّمٞم٥م ـ اعمّمـري ي
اًمِم٤مومٕمل ،وًمد ؾمٜم٦م
احلدي اي اعمٜم٤مويٟ ،مًٌ٦م إمم سمٚمدة سمٛمٍم ي
َ
(913هـ) ،ي
ي٠مظمذون قمٜمف ،ويتتٚمٛمذون سملم
شمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ طمتيك سمرز ،وم٠مصٌح ي٠مت إًمٞمف أضمئايء اًمٕمٚمًمء
يديف ،وُمع ذًمؽ مل يٙمـ َي ًْ َٚم ُؿ ُمـ ـم٤مقمـ وطم٤مؾمد ،طمتك ُد يس قمٚمٞمف اًمًؿ ،ومتقامم قمٚمٞمف سمًٌ٥م ذًمؽ
ٟم٘مص ذم أـمراومف وسمدٟمف ُمـ يمثرة اًمتيداوي ،شمقذم ؾمٜم٦م (1121هـ) قمـ قمٛمر ٟم٤مهز ( )79قم٤م ًُم٤م،
وشمرك ُمـ اًمتيآًمٞمػ ُم٤م يزيد قمـ (ُ )91مّمٜمي ًٗم٤م ذم ومٜمقن خمتٚمٗم٦م .اٟمٔمر ذم شمرمجتف :إقمئامً ،مٚمزريمكم
اًمذهٌل ،ي
حمٛمد سمـ أمحد ي
طم٘م٘مف :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط،
(« ،)61/2ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ؿمٛمس اًمديـ ي
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،ؾمٜم٦م (1991 -1411م)« ،)411/17( ،ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس
ي
وإصمٌ٤مت وُمٕمجؿ اعمٕم٤مضمؿ واعمِمٞمخ٤مت واعمًٚمًئاتش ،قمٌد احلل سمـ قمٌد اًمٙمٌػم اًمٙمتي٤مين ،إطمً٤من
قم يٌ٤مس ،دار اًمٖمرب اإلؾمئاُمل – سمػموت ،اًم يٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م (1983م)« ،)161/3( ،ظمئاص٦م
إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنمش (. )413/3
قمكم ،اعمٜم٤موي،
ُمٝمًمت اًمتيٕم٤مريػش ،ي
( )1يٜمٔمر« :اًمتيقىمٞمػ قمغم ي
حمٛمد قمٌداًمرءوف سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ ٍّ
ت٘مٞمؼ :قمٌد احلٛمٞمد ص٤مًمح محدان ،قم٤ممل اًمٙمت٥م اًم٘م٤مهرة ،ؾمٜم٦م (1411هـ1991-م)( ،ص.)169
( )3يٜمٔمر« :ذح اًمتيٚمقيح قمغم اًمتيقوٞمح عمتـ اًمتيٜم٘مٞمح ذم أصقل اًمٗم٘مفش ،ؾمٕمد اًمديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر
اًمتيٗمت٤مزاين ي
اًمِم٤مومٕمل ،زيمر يي٤م قمٛمػمات ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم يٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،اًم يٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م
( 1416هـ1996 -م).)21/1( ،
وهقُ :مًٕمقد سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اهلل اًمتيٗمت٤مزاين ي
اًمِم٤مومٕمل ،يم٤من إُم٤م ًُم٤م قمئايُم٦م ،قم٤مر ًوم٤م سم٤مٕصٚملم
اًمٕمرسم يٞم٦م وهمػمه٤م ،اٟمتٝم٧م إًمٞمف ُمٕمروم٦م اًمٕمٚمقم سم٤معمنمقُ ،م٤مت سمًٛمرىمٜمد ذم صٗمر ؾمٜم٦م (791هـ)ُ ،مـ
ُم١م يًمٗم٤مشمف« :اًمتيٚمقيح قمغم اًمتيقوٞمحش« ،اإلرؿم٤مد ذم اًمٜميحقش« ،ذح ي
اًمِمٛمً يٞم٦م ذم اعمٜمٓمؼش ،وهمػمه٤م.
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :اًمد َرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مِ٦م اًم يث٤مُمٜم٦مش ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مئاين ،ي
طم٘م٘مف
حمٛمد ؾمٞمد ضم٤مد احلؼ ،دار اًمٙمت٥م احلديث٦م – اًم٘م٤مهرة ،اًم يٓمٌٕم٦م اًم يث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م
وىمدي م ًمف وووع ومٝم٤مرؾمف :ي
(1281هـ–1966م)« ،)211/4( ،إٟمٌ٤مء اًمٖمٛمر سم٠مسمٜم٤مء اًمٕمٛمر ذم اًمتي٤مريخش ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر
حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم يٞم٦م – سمػموتً -مٌٜم٤من ،اًم يٓمٌٕم٦م
اًمٕمً٘مئاين ،ت٘مٞمؼ :د /ي
اًم يث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م ( 1416هـ 1986 -م)« ،)277/3( ،سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مةش،
حمٛمد أب اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ،اًمٜمي٤مذ اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍم يي٦م
اًمرمحـ اًمًٞمقـمل ،ت٘مٞمؼ :ي
ضمئال اًمديـ قمٌد ي
ًمٌٜم٤من  /صٞمدا« ،)381/3( ،ؿمذرات ي
اًمذه٥مش ،قمٌد احلل سمـ أمحد سمـ اًمٕمًمد اًمٕمٙمري ،دار =
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ٟمٕم٧م اًم٘م٤مقمدة سم٤مًم ُٙمٚم يٞم٦م ُيٛمثؾ ىمٞمدً ا
ئاطمظ عمَ ْـ شم َ٠م يُمؾ
َ
شمٕم٤مريػ اًم٘مقم جيد أن َ
واعمُ َ
معهم
ضور ًّي٤م قمٜمدهؿ.
ِ
اًمٗم٘مٝم٤مء ومٖم٤مًمٌٝمؿ يرى َأ ين اًم٘م٤مقمد َة ِ
اًمٗم ْ٘مٝم يٞم َ٦مُ « :طم ْٙم ٌؿ
شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة قمٜمد
و َأ يُم٤م
ُ
ُ
ف َأطمٙم٤مُمٝم٤م ُمٜمفشِ ،
ِ ِ
وُم ْـ ه١مٓء ِ
اإل َُم٤م ُم
ٕمر َ ْ ُ
َأ ْيمثري ٓ ُيمكم يٜمٓمٌؼ قمغم َأ ْيمثر ُضم ْزِ يٞم٤مشمف ًم ُت َ
ِ
وحم َ يٛمدُ ِه ٌَ ُ٦م اهلل اًم يت٤مضمل( ،)3وُمـ اعمٕم٤مسيـ اًمدي يمتقر
٤مب اًمديـ احلٛمقي(ُ ،)1
ؿم َٝم ُ
مح ٍ
سمـ َقم ٌْ ِد اهلل ِ
وهمػمهؿ(.)2
ٞمد ،واًمدي يمتقر َقم ٌْدُ اهلل اًمٕمجئان
سمـ ُ َ
َأ ْ َ
محدُ ُ
ُ
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َ

وهذا اًمذي ؾمٞمٜمٓمٌؼ قمغم ُم٤م ذم هذه اًمر ِ
اًمنمقم يٞم ُ٦م ذم اًم يتٕم٤م ُُمؾ ُمع
ؾم٤مًم٦م :إِ ِذ اًم٘مقاقمدُ ي
ِ
اًم٘مقاقمد قمٜمد شمٜمزيؾ اًم يتٕم٤م ُُمؾ
اعمٜم٤موم٘ملم ُم٤م هل إِ يٓ ُطم ْٙم ٌؿ َأ ْيمثري ٓ ُيمكمٓ :رشمٌ٤مط هذه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= اعمًػمة  -سمػموت ،ؾمٜم٦م (1299هـ1979 -م).)147/8( ،
حمٛمد احلًٞمٜمل احلٛمقي احلٜمٗملُ ،مـ قمٚمًمء احلٜمٗم يٞم٦م ،ي
شمقمم
( )1ؿمٝم٤مب اًمديـ احلٛمقي :هق أمحد سمـ ي
اًمتيدريس سم٤معمدرؾم٦م اًمًٚمٞمًمٟم يٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ،ي
وشمقمم إومت٤مء احلٜمٗم يٞم٦مُ ،م٤مت ؾمٜم٦م (1198هـ)ُ ،مـ ُم١م يًمٗم٤مشمف:
اًمرُمز قمـ ظمٌ٤مي٤م اًمٙمٜمزشُ « ،د َرر اًمٕمٌ٤مرات
«همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مِر ذح إؿمٌ٤مه واًمٜمئم٤مِرش« ،يمِمػ ي
ُ
وهم َرر اإلؿم٤مرات ذم ت٘مٞمؼ ُمٕم٤مين آؾمتٕم٤مراتش .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :شم٤مريخ قمج٤مِ٥م أصم٤مر ذم

اًمرمحـ سمـ طمًـ اجلؼمت ،دار اجلٞمؾ – سمػموت« ،)114/1( ،هدي٦م
اًمؽماضمؿ وإظمٌ٤مرش ،قمٌد ي
اًمٕم٤مروملمش (ُ ،)164/1مٕمجؿ اعمٓمٌققم٤مت (.)271
( )3هق :حمٛمد هٌ٦م اهلل سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ شم٤مج اًمديـ ،وًمد ذم دُمِمؼ (1112هـ-
 1729م) ،طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٚم٘مك قمٚمقُمف ذم دُمِمؼ ،صمؿ رطمؾ ُمع واًمده إمم اًم٘م٤مهرة وم٘مرأ قمغم
قمٚمًمِٝم٤م ،صمؿ ؾم٤مومر ُمع واًمده إمم إؾمت٤مٟمٌقل وأظمذ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل قمـ قمٚمًمِٝم٤م :قمٛمؾ سم٤مًمتدريس ت٧م
ىمٌ٦م اًمٜمن سمٕمد قمقدشمف ُمـ شمريمٞم٤م ،وقم يٞمٜمف اًمقزير حمٛمد درويش (1782م) ُمٗمت ًٞم٤م عمديٜم٦م سمٕمٚمٌؽ سمٚمٌٜم٤من،
وم٠مىم٤مم ؾمت٦م أؿمٝمر قم٤مد سمٕمده٤م إمم دُمِمؼ :شمقذم  $ذم أؾمت٤مٟم٦م (1334هـ 1819 -م)ُ« .مقىمع
ُمٕمجؿ اًمٌ٤مسمٓملمش.
واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝم يٞم٦م قمٜمد اسمـ شمٞمٛم يٞم٦م ذم وم٘مف إهةش ،ي
ًمٚمِمٞمخ:
( )2اؾمتٗمدت هذا ُمـ رؾم٤مًم٦م« :اًم٘مقاقمد ي
حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمّمقاطُ ،مٙمتٌ٦م دار اًمٌٞم٤من احلديث٦م – اًم يٓم٤مِػ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1433هـ-
ي
3111م).

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

22

ِ
ِ
اعمًٚمٛم٦م ،وا ْقمتِ ِ
ِ
هب٤م ُمع هذه اًم يٓم ِ٤مِٗم٦م سم٤معمّم٤مًمح اًم ُٕم ْٚمٞم٤م ًم ُ
وشم٘مدير
وٕمٗمٝم٤م و ُىم يق ِت٤م،
ٌ٤مر
أل يُم ِ٦م
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمنمقم يٞم ِ٦م اًمتل جي٥م إَ ْظم ُذ هب٤م قمٜمد اًم يتٕم٤م ُُمؾ ُمع
وؾم٤مِ ِر
واعمٗم٤مؾمد
اعمّم٤مًمح
اًم٘مقاقمد ي
اعمٜم٤موم٘ملم .
 تعشٜف ايِّٓفام يػٚ ّ١ػشعّا:

ً -مٖم ً٦م:

ٍ
ُمٕم٤من ُمٜمٝم٤م:
ُم ْ٠م ُظمق ٌذ ُِم ْـ ُم٤م يدة «ٟمٗمؼش اًمتل شمدور قمغم

ِ
ُم٤مشم٧م.
 اًمٜميٗم٤م ُذ واًمٗمٜم٤م ُء :شم٘مقلٟ :مٗمؼ اًم يٓمٕم٤م ُم :إِ َذا ٟمٗمذ،
وٟمٗم٘م٧م اًمدي ا يسم ُ٦م ٟمٗمق ًىم٤م :إِ َذا ْ
ِ
ِ
وٟمٗم٘م٧م إَي ُؿ
اًمٌٞمع ٟمٗم٤م ًىم٤م .إِ َذا راج،
واج :شم٘مقلٟ :مٗمؼ
ُ
واًمر ُ
 ووده اًمر ْسم ُح ي
ظمٓم٤مهب٤م(.)1
ٟمٗم٤م ًىم٤م .إِ َذا يم ُثر
ُ
َ أُم٤م َأص ُٚمف ،وم َ٠مهؾ اًمٚم ِ
ٖم٦م ومٞمف قمغم ىمق ًَم ْ ِ
لم ُمِمٝمقريـ:
ْ
ي ْ

ِ
ِ
سم٤مب ُضم ْح ِره :وهق ىمقل قم٤م يُم ِ٦م
اًمػم ُسمق ِع ،وهق َأ َطمدُ َ ْ
َأ َطمدمه٤مَ :أ يٟمف ُم ْ٠م ُظمق ٌذ ُم ْـ ٟم٤م ُوم٘م٤مء َ ْ
َأ ْه ِؾ اًمٚمٖم٦م(.)3
ووضمف اًم يتِم٤مسم ِف سملم ومِٕم ِؾ ا ُعمٜم٤مومؼ وومِٕم ِؾ اًمػمسمق ِع فم٤مهر :وم٤مًمػمسمقع ِ
حيٗمر ُضم ْح َره
َُْ ُ
َُْ
ْ
ْ
ُ
َ ْ ُ
ٌ
وجيٕمؾ ًمف سم٤م َسم ْ ِ
ُ
َ
وأظم ُر اًمٜم٤م ُوم٘م٤م ُء ،وم٢مِ َذا ُأ ِ َت ُِم ْـ ِىم ٌَ ِؾ إَ يول
اًم٘م٤مصٕم٤م ُء
ًٛمك َأ َطمدُ مه٤م
ُ
لمُ :ي ي
وميسمف َسمر ْأ ِؾمف ُصم يؿ ظمرج ُمٜمف ،وم ُٞم٘م٤مل ىمدْ ٟم َٗمؼ ،ويمذًمؽ اعمٜم٤مومؼ وم٢مِ يٟمف يدظمؾ
ومر إِ َمم اًم يث٤مينَ ،
ي
ِ
ذم ِ
وخيرج ُمٜمف سم٤مًم َٕم ْ٘مد(.)2
اإل ْؾمئام سم٤مًم يٚم ْٗمظ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر« :مجٝمرة اًمٚمٖم٦مش (ً« ،)116-111/2مً٤من اًمٕمربشٓ ،سمـ ُمٜمٔمقر (،)261– 217/11
«اًمّمح٤محش ًمٚمجقهري (.)1161/4
اًمً٤مسم٘م٦م .
( )3اعمراضمع ي
حمٛمد سمـ يٕم٘مقب
( )2يٜمٔمر« :شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآنشٓ ،سمـ ىمتٞمٌ٦م (ص« ،)39اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطش ،ي
اًمٗمػموزآسم٤مدي (صً« ،)1196مً٤من اًمٕمربش (ُ« ،)218/11م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مش (.)411/1
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ِ
ٍ
اًمثي٤مينَ :أ ين َ
اًمن ُب ذم إ ْرض .وهق ىمقل أب
ًمٗمظ اًمٜمٗم٤مق ُم ْ٠م ُظمق ٌذ ُم ْـ َٟم َٗمؼ :وهق :ي َ
معهم
ٍ
ُقم ٌَ ْٞمد( )1وُمٜمف ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ } [ؾمقرة
()3
ؽم ذم هذا اًمٜمي َٗم ِؼ ،ويمذًمؽ اعمٜم٤مومؼ يًؽم
قع َ ْ
اًمػم ُسم َ
خي َت ٌِ ُئ ويًت ُ
إٟمٕم٤مم ، ]21:وذًمؽ َأ ين َ ْ

التعامرررل
خطرررر املنرررافقني َ
وقواعرررد ِشررررعية يف ُ َ ِ

ُيم ْٗم َره و ُيداريف قمـ اًمٜمي٤مس.

اًم٘مقل إَ يو َل َأ ْفم ُٝمر يمًم ىم٤مل اسم ُـ َُمٜمْ ُٔم ٍ
قر (ُ 9)2ي ُ
َ
٘م٤ملٟ :م٤مومؼ ُيٜم٤مومؼ ُُمٜم٤م َوم٘م ً٦م
إِ يٓ َأ ين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمٛمد سمـ
حمٛمد سمـ ي
اًمً٤مسم٘م٦م .وأسمق قمٌٞمد اهلروي :هق اًمٕمئايُم٦م أسمق قمٌٞمدة أمحد سمـ ي
( )1اعمراضمع ي
اًمرمحـ اهلروي ،ي
اًمِم٤مومٕمل ،اًمٚمٖمقي ،اعم١مدب ،ص٤مطم٥م «اًمٖمريٌلمش «اجلٛمع سملم همريٌل اًم٘مرآن
قمٌد ي
واحلدي٨مش ،أظمذ قمٚمؿ اًمٚمً٤من قمـ إزهري ،وهمػمه ،روى احلدي٨م قمـ سمٕمض قمٚمًمِف ،وىمد طمدي ث
اًمّم٤مسمقين ،شمقذم ذم (411/7/6هـ) .اٟمٔمر شمرمجتف ذمُ« :مٕمجؿ إدسم٤مءش = «إرؿم٤مد
قمٜمف أسمق قمثًمن ي
إري٥م إمم ُمٕمروم٦م إدي٥مش اعم١مًمػ :ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل اًمروُمل
ي
(اعمتقرم636 :هـ) ،اعمح٘مؼ :إطمً٤من قم يٌ٤مس ،اًمٜمي٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمئاُمل ،سمػموت،
احلٛمقي
اًمّمئاحش ( 141أ)،
اًم يٓمٌٕم٦م :إومم 1414( ،هـ  )1992 -م ( ،)361-361/4و«ـمٌ٘م٤مت اسمـ ي
و«وومٞم٤مت إقمٞم٤منش ( ،)96-91/1و«ـمٌ٘م٤مت ي
اًمِم٤مومٕم يٞم٦م اًمٙمؼمىش ،اإلُم٤مم اًمٕمئايُم٦م شم٤مج اًمديـ سمـ
حمٛمد احلٚمق ،دار
حمٛمد اًم يٓمٜم٤مطمل ،ود /قمٌد اًمٗمتي٤مح ي
قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل ،ت٘مٞمؼ :د /حمٛمقد ي
اًمٜمينم :هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمينم واًمتيقزيع – (1412هـ) ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م ( ،)84/4و«اًمٌداي٦م
ي
(اعمتقرم:
صمؿ اًمدُمِم٘مل
واًمٜمٝم٤مي٦مش ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمداء إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي ي
774هـ) ،ت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،اًمٜمي٤مذ :دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع
واإلقمئان ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1418( ،هـ  )1997 -م ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1434( :هـ3112 /م)
( ،)241- 244/11و«ؿمذرات ي
اًمذه٥مش (.)161/2
(ً« )3مً٤من اًمٕمربشٓ ،سمـ ُمٜمٔمقر (.)219/11
قمكم إٟمّم٤مري اإلومري٘مل (أسمق اًمٗمْمؾ)
(ً« )2مً٤من اًمٕمربش ( .)219/11وهق :ي
حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ٍّ
اعمٓمقًم٦م :وم٘مد اظمتٍم إهم٤مين
حمرم ،ويم٤من ُمٖمر ًُم٤م سم٤مظمتّم٤مر يمت٥م إدب
ي
وًمد ؾمٜم٦م 621هـ ذم ي
واًمٕم٘مد اًمٗمريد  ...إًمخ.
ُمٓمق ًٓ إٓي وىمد اظمتٍمه .ىم٤مل :وىمد أظمؼمين وًمده
اًمّمٗمدي ٓ :أقمرف ذم إدب وهمػمه يمت٤م ًسم٤م ي
ىم٤مل ي
ىمٓم٥م اًمديـ أٟميف شمرك سمخٓمف مخًًمِ٦م جم يٚمدة ،وشمقذم ؾمٜم٦م  711هـ ،ويم٤من قمٜمده شمِمٞمع سمئا رومض.
ُيٜمٔمر ذم شمرمجتف« :اًمد َرر اًمٙم٤مُمٜم٦مش (« ،)117/3إقمئامشً ،مٚمزريمكم (. )132/6
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ِ
ِ
ِ
ِ
اًمن ُب اًمذي يًتؽم ومٞمف ًمًؽم
وٟمٗم٤م ًىم٤م ،وهق ُم ْ٠م ُظمق ٌذ ُم َـ اًمٜمي٤م ُوم٘م٤مءُ ٓ ،م َـ اًمٜمي َٗمؼ ،وهق :ي َ
ُيم ْٗم ِره.
واإل ْظم ِ
ِ
ِ
اًمً ْؽم ِ
ٗم٤مء
ومم ي٤م شم٘مدي م
ئمٝمر َأ ين ُمٌٜمك يمٚمٛم٦م اًمٜمٗم٤مق ذم اًمٚمٖم٦م يٕمتٛمد قمغم ي
ُ
ِ
واظم ِ
ِ
تئاف احل٤مل سملم ِ
واخلدا ِعْ ،
واًمٕمئاٟمٞم٦م(.)1
اًمن
 َأ يُم٤م اًمٜم ُٗم٤مق ذ ًقم٤م:
اإل ْؾمئام ،سمٛمٕمٜمك اًمتي ِ
ٔم٤مهر ِ
اًمٕمرب ىمٌؾ ِ
ٗم٤مق ٌ
اًمٜم ُ
سم٤مإل ْؾمئام
ًمٗمظ إِ ْؾمئاُمل مل شمٕمر ْومف
ُ
واد ِ
اإل ْيًمن يمذ ًسم٤م وخم٤مدقم َ٦م اعمُ ْ١مُمٜملم ،وىمدْ ىم٤مل ِ
قم٤مء ِ
اإل َُمـ٤م ُم احلَـ ًَـ ُـ اًمٌّمـري (:)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م احلٜمٌكم ،دار اعمٕمروم٦م –
( )1يٜمٔمر« :ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿش ،أسمق اًمٗمرج قمٌد ي
سمػموت ،اًم يٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1418هـ)( ،ص« ،)439ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريش،
أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مئاين ي
اًمرمحـ قمٌد اجل يٌ٤مر
اًمِم٤مومٕمل ،ت٘مٞمؼ :د /قمٌد ي
اًمٗمريقاِل ،دار اعمٕمروم٦م – سمػموت ،ؾمٜم٦م (1279هـ).)89/1( ،
( )3هق :احلًـ اسمـ أب احلًـ يً٤مر أسمق ؾمٕمٞمد ُمقمم زيد سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري ﭬ يم٤من ؾمٞمد
ومّمٞمح٤مً ،
ً
وؾمٞمًم ،ويم٤من ُمـ
مجٞمئا،
طمج٦مُ ،م٠مُمقٟمً٤م ،قم٤مسمدً اٟ ،م٤مؾمٙمً٤م،
قمٚمًم
ً
وم٘مٞمٝم٤م ،صم٘م٦م ،ي
وقمٛمئاً ،
ً
زُم٤مٟمف ً
ي
اًمِمج٤مقم٦م سمٛمٙم٤من.
اًمرسمٞمع سمـ أٟمس ىم٤مل :اظمتٚمٗم٧م إمم احلًـ قمنم ؾمٜملم أو ُم٤م ؿم٤مء اهلل ،ومٚمٞمس ُمـ يقم إٓي أؾمٛمع
قمـ ي
اًمّمئاة
ُمٜمف ُم٤م مل أؾمٛمع ىمٌؾ ذًمؽ ،وىمد ىمٞمؾ قمٜمف إٟميف ا يًمذي يِمٌف يمئاُمف يمئام إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ي
واًمًئامُ ،مـ ُمقاقمٔمف( :ي٤م اسمـ آدم إٟميًم أٟم٧م أ يي٤مم ،يم يٚمًم ذه٥م َي ْق ٌم ،ذه٥م سمٕمْمؽ)( ،إذا رأي٧م
ي
اًمرضمؾ يٜم٤مومًؽ ذم اًمدٟمٞم٤م ،ومٜم٤مومًف ذم أظمرة) .شمقذم  $ؾمٜم٦م (111هـ) ،وًمف ُمـ اًمٕمٛمر
ي
اًمرمحـ أسمق
()88ؾمٜم٦م .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملش ،يقؾمػ سمـ اًمزيمل قمٌد ي
احلج٤مج اعمزي ،ت٘مٞمؼ  :د /ي
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م
سمِم٤مر ي
ي
قمقاد ُمٕمروف ،ي
حمٛمد سمـ ؾمٕمد
(1411هـ – 1981م) ( ،صـ « ،)316اًم يٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل ي
ي
(اعمتقرم321 :هـ) ،اعمح٘مؼ:
سمـ ُمٜمٞمع اهل٤مؿمٛمل سم٤مًمقٓء ،اًمٌٍمي ،اًمٌٖمدادي ،اعمٕمروف سم٤مسمـ ؾمٕمد
إطمً٤من قم يٌ٤مس ،اًمٜم٤مذ :دار ص٤مدر – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1968 ،م (« ،)116/7شم٤مريخ
حمٛمد سمـ إؾمًمقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،دراؾم٦م :قم٤مدل سمـ قمٌد ي
اًمِمٙمقر اًمزرىمل ،دار ـمقيؼ-
اًمٌخ٤مريش ،ي
حمٛمد سمـ ظمٚمػ سمـ =
اًمري٤مض ،ؾمٜم٦م (1432هـ3113-م)« ،)389/3( ،أظمٌ٤مر اًم٘مْم٤مةش ،أسمق سمٙمر ي
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ررعية يف
خطرررر ِاملنرررافقني ِ
ِ
وقواعرررد شرر ِ

يم٤من ُي٘م٤مل اًمٜم ُ
تئاف اًمًـر واًمٕمئاٟمٞم٦م ،واًم٘مقل واًمٕمٛمؾ ،واعمدظمؾ
ٗم٤مقْ :اظم ُ
معهم
ِ
واعمخرج(.)1
ِ
اإلي ِ
وحمّمٚم ُ٦م َأ ْىم ِ
ًمن وإِ ْسم ُ
اًمٕمٚمًمء ُي ْٛم ِٙمـ إِ ْرضم٤م ُقمٝم٤م إِ َمم َأ ين اًمٜم َ
ٓم٤من
قال
ٝم٤مر ِ ْ
ٗم٤مق هق :إِ ْفم ُ
اًم ُٙم ْٗمر(.)3

وم٤معمٜم٤مومؼ هق اًمذي ظمرج ُِم َـ ِ
ؿمٞمخ ِ
ىم٤مل ُ
اإل ْيًمن سم٤مـمٜمً٤م
اإل ْؾمئام اسم ُـ َشم ْٞم ِٛم يٞم َ٦م « :$
ُ
ِ
ٗم٤مق ُِم َـ ِ
ٗم٤مق سم َ٠م يٟمف ٟمِ ٌ
فم٤مهرا ،وىم يٞمد اًمٜم َ
ؾمٛمك
سمٕمد ُدظمقًم ِف ومٞمف
اإل ْيًمن ،وُم َـ اًمٜمي٤مس َُم ْـ ي
ً
ِ
ٗم٤مق اًمذي ذم اًم٘مرآن هق اًمٜم ُ
ـم٤مقم٦م اعمٚمِؽ ُُمٜم٤مومِ ً٘م٤م قمٚمٞمفً ،مٙم يـ اًمٜم َ
ٗم٤مق قمغم
ظمرج قمـ
َُم ْـ َ
ومخٓم٤مب اهلل ورؾمقًم ِف ًمٚمٜمي٤مس هبذه إَؾم ِ
ًمء ِ
قل ﷺِ ،
اًمرؾم ِ
يمخ ِ
ٓم٤مب اًمٜمي٤مس سمٖمػمه٤م،
ُ
ْ
َ ُ
ي ُ
ِ
قاقم٤مش(.)2
ٓم٤مب ُم٘م يٞمدٌ ظم٤مص ٓ ُُم ْٓم َٚم ٌؼ حيتٛمؾ َأ ْٟم ً
وهق ظم ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمْمٌل اًمٌٖمدادي ي
وظمرج أطم٤مديثف:
صححف وقم يٚمؼ قمٚمٞمف
اعمٚم٘م٥م سمـ :ويمٞمع،
= طم يٞم٤من سمـ صدىم٦م ي
ي
ي
قمكم سمٛمٍم،
قمٌد اًمٕمزيز ُمّمٓمٗمك اعمراهمل ،اًمٜمي٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مر يي٦م اًمٙمؼمى ،سمِم٤مرع ي
حمٛمد ٍّ
حمٛمد ،اًم يٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1266هـ1947-م)« ،)2/3( ،ـمٌ٘م٤مت
ًمّم٤مطمٌٝم٤مُ :مّمٓمٗمك ي
اًمٗم٘مٝم٤مءش ،أسمق إؾمح٤مق اًمِمػمازي  -ي
حمٛمد سمـ ضمئال اًمديـ اعمٙمرم (اسمـ ُمٜمٔمقر) ،ت٘مٞمؼ:
هذسم ُف :ي
اًمراِد اًمٕمرب ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم ،ؾمٜم٦م (1971م)« ،)87( ،وومٞم٤مت
إطمً٤من قم يٌ٤مس ،دار ي
إقمٞم٤من وأٟمٌ٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤منش ،أسمق اًمٕم يٌ٤مس ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد اسمـ أب سمٙمر سمـ ظمٚمٙم٤من -
اعمح٘مؼ :إطمً٤من قم يٌ٤مس ،دار ص٤مدر – سمػموت« ،)69/3( ،ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل
(.)162/4
( )1أظمرضمف اخلرآِمل ذم «ُمً٤موئ إظمئاقش ( ،)118واًمٗمري٤مب ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملمش
( ،)48وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وٟمٕم٧م اعمٜم٤موم٘ملمش (ُ ،)139مـ ـمريؼُ :مٕم٤موي٦م سمـ ُمروان
اًمٗمزي اري ،قمـ قمقف اسمـ أب مجٞمٚم٦م ،قمـ احلًـ ،سمف.
(ُ« )3مٕمجؿ اعم٘م٤ميٞمسش (ً« ،)411/1مً٤من اًمٕمربش (. )219/11
احلراين ،ت٘مٞمؼ :أٟمقر اًمٌ٤مز
(« )2جمٛمقع اًمٗمت٤موىش ،شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم يٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛم يٞم٦م ي
 -قم٤مُمر اجلزي ار ،دار اًمقوم٤مء ،اًم يٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،ؾمٜم٦م (1436هـ  3111 -م). )211/7( ،
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الباب األو ل

ويشتؿل طؾى فصؾقن:
اًمٗمّمؾ إول :أٟمقاع اًمٜمٗم٤مق  ...وومٞمف ُمٌحث٤من.... :
اعمٌح٨م إول :اًمٜمٗم٤مق آقمتـ٘م٤مدي (إيمؼم).
اعمٌح٨م اًمث٤مين :اًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم (إصٖمر) وأٟمقاقمف.

اًمٗمّمؾ اًمث٤مين :ومٞمف ُمٌحث٤من:
اعمٌح٨م إول :أىمً٤مم اعمٜم٤موم٘ملم وؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق.
اعمٌح٨م اًمث٤مينٟ :مِم٠مة اًمٜمٗم٤مق وأؾمٌ٤مب فمٝمقره
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يمت٤مب وٓ رؾم٤مًم٦م وٓ سمح٨م قمـ اًمٜمٗم٤مق إٓ وهم٤مًم ًٌ٤م
هذا
اعمٓمٚم٥م ُمـ اعمٓم٤مًم٥م اًمتل مل خيٚمق ٌ
ُ
ُم٤م يِم٤مر إًمٞمف ،سمؾ ويٓمقل ومٞمف اًمت٘مًٞمؿ واًمتٗمريعُ ،مثٚمف ُمثؾ ُمٌح٨م صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم:
 ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمف قمغم ٟمققملم:
أ  -اًمٜمٗم٤مق آقمت َ٘م٤مدي (إيمؼم).
ب  -اًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم (إصٖمر)(.)1
ىمًٛمف
ىمًؿ إٟمقاع سم٤مقمتٌ٤مر ووع اًمٜمٗم٤مق قمٜمد ٟمِم٠مشمف ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي
وُمٜمٝمؿ ُمـ ي
سم٤مقمتٌ٤مر ُمقىمٕمف ُمـ اًم ُٙمٗمر ،وهذان اًمت٘مًٞمًمن وردا قمٜمد اًمديمتقر قمٌد اًمرمحـ طمٌٜمٙم٦م
اعمٞمداين ذم يمت٤مسمف« :فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش(.)3
 وظمئاص ُ٦م اًم ُ٘مقل:

هق أن اًمٜمٗم٤م َق قمغم ىمًٛملم :اًمٜمٗم٤مق آقمت٘م٤مدي ،واًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم ،ىم٤مل اإلُم٤مم
ٟمص ذم هذا اًمِم٠من طمٞم٨م ىم٤مل:
احلًـ اًمٌٍمي $
ُمِمػما إمم ذًمؽ ذم أىمدم ٍّ
ً
ُ
«اًمٜمٗم٤مق ٟمٗم٤م َىم٤منُ :
وٟمٗم٤مق اًمتٙمذي٥مش(.)2
ٟمٗم٤مق اًمٕمٛمؾ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىمّم٤مصُ ،م١مًمػ رؾم٤مًم٦م اعم٤مضمًتػم« :اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء
اًمرمحـ ي
( )1وُمـ ه١مٓء اًمديمتقر قمٌد ي
اعمٓمٝمرةش ،وُمٜمٝمؿ د /قم٤مدل اًمِمدي ُم١مًمػ رؾم٤مًم٦م اعم٤مضمًتػم« :دراؾم٦م ىمرآٟم يٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره
اًمًٜمي٦م ي
ذم طمٞم٤مة إ يُم٦مش ،ويمذًمؽ د /قمٌد اًمٕمزيز احلٛمٞمدي ُم١مًمػ رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراة« :اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن
اًمٙمريؿش ،ويمذا ـم٤مِٗم٦م ُمـ اًمٙمت٥م واًمٙمتٞمٌ٤مت ذم هذا اعمقوقع.
اًمرمحـ سمـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين.
(« )3فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق وظمٌ٤مِ٨م اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمتي٤مريخش ،قمٌد ي
( )2أظمرضمف اسمـ سم يٓم٦م ذم «اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمىش ( ،)929وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وٟمٕم٧م اعمٜم٤موم٘ملمش
( ،)137ويٜمٔمر« :ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش (« ،)19/1جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (.)141/11
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املبحثُ األَوَّلُ
معهم

اليِّفاقُ االعتقادٍُّ (األكرب)

ِ
وؾمٛمل سم٤مًمٜم ِ
وٟمٗم٤مق اًم ُٙم ْٗم ِر ،ىم٤مل قمٜمف ِ
اإل َُم٤م ُم اسم ُـ اًم َ٘مٞم ِؿ :$
ٗم٤مق إَ ْيم ِؼم
ُ
ؼم ُيقضم٥م اخلٚمق َد ذم اًمٜمي٤مر ذم دريمِٝم٤م إَ ْؾم ِ
«وم٤مًمٜم ُ
ٔمٝمر ًمٚمٛمًٚمٛملم
ٗمؾ ،وهق َأ ْن ُي َ
ٗم٤مق إَ ْيم ُ
وُمئاِ َٙمتِف ،ويم ُتٌِف ورؾمٚمِف واًمٞمق ِم ِ
ِ
أظم ِر ،وهق ذم اًمٌ٤مـمـ ُُمٜمًٚمِ ٌخ ُمـ ذًمؽ
إِ ْيًم َٟمف سم٤مهللِ
ُ ُ

يمٚمف ُُمٙمذ ٌب سمفش(.)1

ؿمٞمخ ِ
اسمـ َشم ْٞم ِٛم يٞم َ٦م ُمع ِ
اإل ْؾمئام ِ
ومم ي٤م ضم٤مء ذم ُمٜم٤مفمرة ِ
اسمـ اعمرطمؾ( )3ىمق ًُمف« :واًمٜمٗم٤مق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمٛمد اسمـ أب سمٙمر أيقب اًمزي رقمل أسمق
اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إ يي٤مك ٟمٕمٌد وإ يي٤مك ٟمًتٕملمش ،ي
(ُ« )1مدارج ي
حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب – سمػموت ،اًم يٓمٌٕم٦م اًم يث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م (-1292
قمٌد اهلل ،ت٘مٞمؼ :ي
.)247/1( ،)1972
حمٛمد سمـ ي
اًمّمٛمد أسمق قمٌد اهلل،
اًمِمٞمخ اإلُم٤مم ُمٗمتل اعمًٚمٛملم زيـ اًمديـ قمٛمر سمـ ُمٙمل سمـ قمٌد ي
( )3هق :ي
اعمٕمروف سم٤مسمـ اعمرطمؾ ،وسم٤مسمـ اًمقيمٞمؾ ،ؿمٞمخ ي
اًمِم٤مومٕم يٞم٦م ذم زُم٤مٟمف ،وأؿمٝمرهؿ ذم وىمتف (وًمد:
661هـ ،وشمقذم716 :هـ) ،وىمد أضم٤مد ُمٕمروم٦م اعمذه٥م وإَ ْص َٚم ْ ِ
لم ،ومل يٙمـ سم٤مًمٜميحق سمذاك اًم٘مقي،
ِ
وم٤مرؾم٤م ذم
ي ُب ا َعم َث ُؾ سم٤مؾمٛمف،
ً
يمٌػما سم٤مرقمً ٤م ذم اعمذه٥م وإَ ْص َٚم ْلمُ ،ي ْ َ
ىم٤مل اًمًٌٙمل :يم٤من إُم٤م ًُم٤م ً
اًمٌح٨مٟ ،م ئم ً٤مراُ ،مٗمرط ي
اًمذيم٤مء ،قمجٞم٥م احل٤مومٔم٦م ،يمثػم آؿمتٖم٤مل ،طمًـ اًمٕم٘مٞمدة ذم اًمٗم٘مراءُ ،مٚمٞمح
اًمٜمئمؿ ،ضمٞمد اعمح٤مضة.
وىم٤مل اسمـ يمثػم :ويم٤من ًمف أصح٤مب حيًدوٟمف وحيٌقٟمف وآظمرون حيًدوٟمف ويٌٖمْمقٟمف ،ويم٤مٟمقا
يتٙم يٚمٛمقن ومٞمف سم٠مؿمٞم٤مء ويرُمقٟمف سم٤مًمٕمٔم٤مم ،وىمد يم٤من ُمن ًوم٤م قمغم ٟمٗمًف ،ىمد أًم٘مك ضمٚمٌ٤مب احلٞم٤مء ومٞمًم
يتٕم٤مـم٤مه ُمـ اًم٘م٤مذورات واًمٗمقاطمش ويم٤من يٜمّم٥م اًمٕمداوة ي
ًمٚمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛم يٞم٦م ويٜم٤مفمره ذم يمثػم ُمـ
اعمح٤مومؾ واعمج٤مًمس ،ويم٤من يٕمؽمف ي
ًمٚمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ سم٤مًمٕمٚمقم اًمٌ٤مهرة ،ويثٜمل قمٚمٞمف ،وًمٙمٜميف يم٤من
جي٤مطمػ قمـ ُمذهٌف وٟم٤مطمٞمتف وهقاه ويٜم٤مومح قمـ ـم٤مِٗمتف.
وىمد يم٤من ؿمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛم يٞم٦م يثٜمل قمٚمٞمف ،وقمغم قمٚمقُمف وومْم٤مِٚمف ،ويِمٝمد ًمف سم٤مٓؾمئام إذا ىمٞمؾ ًمف
ًمِمٞمٓم٤من ُمٜمف يٛمٞمؾ إمم ا ي
قمـ أومٕم٤مًمف وأقمًمًمف اًم٘مٌٞمح٦م ،ويم٤من ي٘مقل :يم٤من خمٚم ًٓم٤م قمغم ٟمٗمًف ُمتٌ ًٕم٤م ُمراد ا ي
ًمِمٝمقة
واعمح٤مضة ،ومل يٙمـ يمًم ي٘مقل ومٞمف سمٕمض أصح٤مسمف مميـ حيًده ويتٙم يٚمؿ ومٞمف هذا أو ُم٤م هق ذم ُمٕمٜم٤مه .يٜمٔمر:
«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش (« ،)81 /14ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕم يٞم٦م اًمٙمؼمىشً ،مٚمًٌٙمل (.)312 /9
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ٗم٤مق إَ ْيم ِؼم اًمذي هق إِ ْوًمر اًم ُٙم ْٗمر ،وقمغم اًمٜم ِ
ُيٓمٚمؼ قمغم اًمٜم ِ
ٗم٤مق إَ ْص ِ
ٖمر اًمذي هق
ُ
ِ
واًمٕمئاٟمٞم٦م ذم اًمقاضمٌ٤متش(.)1
اظمتئاف اًمن
ُ
ِ
وُم ْـ هٜم٤م ُيٕمٚمؿ َأ ين َ
ٟمٗم٤مق آقمت٘م٤مد هق اًمذي و َىمع قمغم قمٝمد اًمٜميٌِل ﷺ ُمـ ِىم ٌَ ِؾ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
قل (.)3
اعمٜم٤موم٘ملم ،اًمذيـ يم٤من
زقمٞمٛمٝمؿ َقم ٌْدَ اهللِ سم َـ ُأ َب ِ َ
ُ

ؿمٞمخ ِ
وىمد ذيمر ُ
اإل ْؾمئام اسم ُـ َشم ْٞم ِٛم يٞم َ٦م ُُ - $-مٌٞمٜمً٤م ؿم ْ٠م َن اعمٜم٤مومؼ اًمذي ُيٌٓمِـ
ذي٥م اًمرؾم ِ
اًم ُٙم ْٗم َر ،يم َ٠م ْن ُي ِ
ِ
سمٕمض ُم٤م َضم٤م َء سمف َأ ْو ُسم ْٖم َْمف َأ ْو قمد َم
قل َأ ْو ضمحق َد
ٔمٝم َر شمٙم َ ي ُ
ِ
ا ْقمتِ ِ
٘م٤مد ُو ِ
وٟمحق ذًمؽ
اعمن َة سم٤مٟمخٗم٤مض ِديٜم ِف َأ ْو اعمً٤م َء َة سمِ ُٔمٝمقر ِد ْيٜم ِف،
َ
ضمقب اشمٌ٤مقمف َأ ْو ي
ور ُؾمقًم ِف ﷺ.
مم ي٤م ٓ يٙمقن ص٤مطم ٌُف إِ يٓ ًّ
قمدوا هلل َ
وقمغم هذا ِ
ِ
اًم٘مرآن اًمٙمري ِؿ ذم ؿم ْ٠م ِن اًمٜمٗم٤مق،
ورد ُِم ْـ ٟمّمقص
اًم٘م ًْ ِؿ
ُمدار ُم٤م َ
ُ
ويمثػم مم٤م ضم٤مء ذم َأطم ِ
٤مدي٨م اعمُ ّْم َٓم َٗمك ﷺ.
َ
ٍ ي َ َ
وضمزا ُء َُم ْـ هذا طم٤م ًُمف اخلُٚمق ُد ذم اًمٜمي٤مر -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]141:
ِ
وسمٞم٤من َأطم ِ
ِ
وشمٕمري٦م
ٙم٤مُمٝمؿ،
ورد ذم اًم٘مرآن ُِم ْـ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم
ْ
و َم ْن تتبع ما َ
ومِ ِ
ٕم٤مهلؿ اًمدي ٟمٞم َئ ِ٦مِ َ ،
جيدُ َأ ين اعم٘مّمق َد هق اًمٜم ُ
ٗم٤مق آقمت٘م٤مدي ٓ ،اًمٕمٛمكمً :مٕمٔمؿ ُظمٓمقرشمِف،
ِ
وومداطم٦م َظم ْٓمٌِف(.)2
ومٛمـ ِ
ِ
ذاِ ِح اًمٜمي٤مس ذم هذا اًمٜم ِ
ٗم٤مق آقمت٘م٤مدي ُم٤ميكم:
ْ 
َُ -1م ْـ دظمؾ ِ
اإل ْؾمئا َم يم٤مذ ًسم٤م سمداوم ِع اخلقف ُمـ اعمًٚمٛملمَ ،أ ْو سمداوم ِع اًم يٓم َٛم ِع ذم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (.)141/11
( )3وؾمٞم٠مت هلذا اعمٜم٤مومؼ ُمٌح٨م ُمًت٘مؾ سم٢مذن اهلل .اٟمٔمر (صـ .)619
(« )2دراؾم٦م ىمرآٟم يٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إ يُم٦مش ،د /قم٤مدل اًمِمدي ،دار اًمقـمـ ًمٚمٜمينم ،اًم يٓمٌٕم٦م
إومم ،ؾمٜم٦م (1434هـ3112 -م)( ،ص. )46
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التعامرررل
رافقني وقواعرررد شررررعية يف
ِ خطر ِررر املنرر
ِ
اإل ْوم ِ
ًمٖمرض ِ
ِ
اًمٖم٤مي٤مت
واإل ْض ِارَ ،أ ْو سمٖمػم ذًمؽ ُمـ
ً٤مد واًمٗمتٜم٦م
اعمٖم٤مٟمؿَ ،أ ْو
ِمعهم
ِ
ِ
ِ َ

اًمْم ي٤مرة.
اًمد ْٟمٞمق يي٦م ،أ ْو اًمٖم٤مي٤مت اخلٌٞمث٦م ي

ُ -3مـ َأؾم َٚمؿ ص٤مد ًىم٤م َأو َل إَُمرُ ،صمؿ ارشمدي ذم ٟمٗمًف دون َأ ْن يٕمٚمِـ قمـ ِردشمِف ِ
وسم٘مل
ي
ُ َ
ي
ي
ْ
َ ْ ْ َ
ُم ِ
ُمٜم٤مومؼ ذو ٍ
ٍ
تٔم٤مه ًرا ِ
ـم٤مرئ ،سمٕمد إِ ْؾمئا ٍم مل ْ ي ُٙم ْـ ومٞمف يم٤مذ ًسم٤م
ٟمٗم٤مق
سم٤مإل ْؾمئام ،ومٝمذا
ٌ
ُ
خم٤مد ًقم٤م.
ورث اسم ِ
أيضا طؾى َم ْن ِ
ال ْسال ِم ِوراصم ً٦م َٟم ًٌَِ يٞم ً٦م قمـ ـمريؼ َأ َسم َق ْيف َأ ْو
 -2ويـطبق ً
ْ َ
ِ
ِ
ِ
اًم٘م٤مقمدة ِ
ضمحد سم٘مٚمٌف َأ ْر َ
اإل ْيًمٟم يٞم ِ٦م،
يم٤من
َأ َطمدمه٤م ،وعمي٤م سم َٚمغ و َأ ْد َر َك ؾم يـ اًم يتٙمٚمٞمػ َ
قرة اًم ئم ِ
وفمؾ ُحم٤موم ًٔم٤م ذم اًمّم ِ
سمٕمْمٝم٤م ،ي
٤مهرة قمغم َأ يٟمف ُُم ًْٚمِ ٌؿ ُُمٕمٚمِ ٌـ إِ ْؾمئا َُمف.
يم يٚمٝم٤م َأ ْو َ

اإلؾمئام ًمدى ه١مٓء اًمٜمي٤مس ًمٞمس اٟمتًمء إِر ِ
اد ًّي٤م ،إِ يٟمًم هق إؾمئا ٌم ِوراصملُ ،يً٤مير
ً َ
إِ ين ِ ْ َ
َ
اؾم ِؿ (ُمًٚم ٍؿ) قمٚمٞمف ،دون َأ ْن
يٙمقن ذم ذاشمف ىمدْ
اًمقاطمدُ ُمٜمٝمؿ ومٞمف اعمُ ْج َت َٛم َع سم٢مِ ْـمئاق ْ

َأ ْؾم َٚم َؿ طم ًّ٘م٤م سم٢مِ َرادشمف سمٕمد ُمٕمرومتف ِ
اإل ْؾمئام.

يم٤من ِ
جيحد َأ ْر َ
سمٕمْمٝم٤مَ ،أ ْو َي ْ٠م َسمك َأ ْن
اإل ْيًمن يم يٚمٝم٤م َأ ْو َ
وٟمٔمرا إِ َمم َأ يٟمف ُيٌٓمـ اًم ُٙم ْٗم َر ،إِ ْذ َ
ً
َ
ُمٜم٤مومؼ.
ور ُؾمقًم ِف ﷺ ُُمٓمٞم ًٕم٤م ،ومٝمق
يٙمقن ُُم ًْٚمِ ًًم ِ
ٌ
هلل َ
ورصمفُ ،مع َأ يٟمف يٕمت٘مد ِ
يٜمل اًمذي ِ
إِ يٟمف ٓ يريد َأ ْن
قم٘م٤مِدَ
َ
آؾم َؿ اًمد ي
يٛمًح قمـ ٟمٗمًف ْ

ِ
ِ
ُم ِ
اإليًمٟمٞم ِ٦م يمٚمٝم٤م َأو ِ
ًمٕم٘م٤مِ ِد هذا اًمد ِ
سمٕمْمٝم٤م،
ٜم٤مىمْم ً٦م
ْ
يـ ،وًمق َأ يٟمف َأ ْقم َٚم َـ ضمحق َده سم٤مًم٘م٤مقمدة ِ ْ ي
ُ
ِ
يم٤مومرا ُمـ َأ ْه ِؾ اًمر يدة قمـ ِ
حٞمح َأ يٟمف إِ َذا اؾمتٌٓمـ
اإل ْؾمئام،
ًمٙم٤من
اًمٕم٘م٤مِدَ
واًمّم ُ
ي
ً
وًمق مل ْ ُئمٝمر ذًمؽ ْسمؾ اقمت٘مده٤م وم٢مِ يٟمف يٙم ُٗمر.
اًمٗم٤مؾمد َة ْ

ِ
وه ْؿ
اؾم ُؿ ُُم ًْٚمِ ٍؿُ ،
وُم٤م َأ ْيم ُثر اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمٌِٓم٤مىم٦م اًمِمخّم يٞم َ٦م ْ
ُِمـ هذا ِ
اًم٘م ًْ ِؿ!
ْ
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٤متؿ اخل٤مص ِ٦مِ ،
ههؿ َأ ْو سمِٞم َئ ِ
 -3ومِ َن الؿـافؼقن قو ٌم ِ
ػاق قمـ ُأ َ ِ
ورثوا الـ َ
وُم ْـ ه١مٓء
ي
شمٔم٤مهرت سم٤مًمدظمقل ذم ِ
ه
ومج٤مقم٤مت هيقد يي ٌ٦م،
ه
ْ
ٌ
اإل ْؾمئام ،وفم يٚم ْ٧م هذه إُ َ ُ
َأ َ ٌ
ِ ِ
ث قمٜمٝم٤م اًمٜم َ
وص٤مرت ذرارهي٤م َشم ِر ُ
ٗم٤مق،
ها،
ْ
ُ
واجلًمقم٤مت ُحم٤مومٔم ً٦م قمغم هيقد ييتٝم٤م ًّ
ـمقيؾِ ،
ِوٛمـ ِظم يٓم ِ٦م ٍ
يمٞمد ِودي ِ
ٍ
وُم ْـ ه١مٓء
اإل ْؾمئام واعمًٚمٛملم ،ذات َٟم َٗمس
ْ َ
اإلؾمئام ٟمٗم٤م ًىم٤م ِوٛمـ ُظم يٓم ِ٦م ٍ
يمٞمد
ه ٟمٍماٟم يٞم ٌ٦م َأ ْو جمقؾم يٞم ٌ٦م،
ْ
ْ َ
دظمٚم٧م ذم ِ ْ
َأ ْي ًْم٤م ُأ َ ٌ
ُُم ِ
ِم٤مهب ٍ٦م خلُ يٓم٦م اًمٙمٞمد اًمٞمٝمقد يي ِ٦م(.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمرمحـ سمـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين ،دار اًم٘مٚمؿ،
(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق وظمٌ٤مِ٨م اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمتي٤مريخش ،قمٌد ي
دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1414هـ1992-م) )11-14/1( ،سمتٍمف.
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املبحثُ الثَّاىٌ
معهم

اليِّفاقُ العنلٌُّ (األصغر) وأَ ِىىاعُه

٥م  )1($وم٘م٤مل« :هق َأ ْن ُئمٝمر ِ
قمرومف اسم ُـ َر َضم ٍ
اإل ْٟم ُ
ً٤من قمئاٟمٞم ً٦م ص٤محل ً٦م و ُيٌٓمـ
ي
ُم٤م ُخي٤مًمِػ ذًمؽش(.)3
ِ
ؿمٞمخ ِ
ُ
واًمٕمئاٟمٞم٦م ذم
ئاف اًمن
و ُيٕمرومف
اإل ْؾمئام  $ومٞم٘مقل« :هق ْاظمتِ ُ
ًمل اًم ئم ِ
ٗم٤مق يٙمقن ذم إَ ْقم ِ
اًمقاضمٌ٤مت( ،)2وهذا اًمٜم ُ
٤مهرة ،وؿم٤مهدُ ذًمؽ ُم٤م رواه
َقم ٌْدُ اهلل سم ُـ َقم ْٛمرو ِ
سمـ اًم َٕم ِ
٤مص ﭭ(َ )4أ ين اًمٜميٌِ يل ﷺ ىم٤ملَ « :أ ْر َسم ٌع َُم ْـ ُيم يـ ومِ ْٞم ِف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمرمحـ سمـ أمحد اًمًئاُمل،
( )1اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ،هق اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمئايُم٦م زيـ اًمديـ قمٌد ي
اًمِمٝمػم سم٤مسمـ رضم٥م ،اًمٗم٘مٞمف ،اًمٕمٛمدة ،حمد ٌ
صمؿ اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكم ،ي
ث زاهد ،ورع واقمظ،
اًمٌٖمدادي ،ي
وًمد قم٤مم (726هـ) سمٌٖمدادً ،مف ُم١م يًمٗم٤مت قمديدةُ ،مٜمٝم٤م «ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذيش ،و«اظمتٞم٤مر إومم ذم
اًمًٚمػ قمغم اخلٚمػش ،وُمـ أؿمٝمره٤م «ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم
ذح اظمتّم٤مم اعمأل إقمغمش ،و«سمٞم٤من ومْمؾ قمٚمؿ ي
واحلٙمؿشُ ،م٤مت  $ؾمٜم٦م (791هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احل يٗم٤مظشً ،مٚمًٞمقـمل
( ،)268-267و«ؿمذرات ي
اًمْمقء اًمئايُمعش ( ،)313/2و«إٟمٌ٤مء اًمٖمٛمرش
اًمذه٥مش ( ،)312/7و« ي
( ،)176/2و«اعم٘مّمد إرؿمدش ( ،)81/3و«حلظ إحل٤مظش (. )181
(« )3ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿشٓ ،سمـ رضم٥م احلٜمٌكم (ص. )271
(« )2جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (.)141/11
( )4قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ﭬ ،هق قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمـ واِؾ ،اإلُم٤مم احلؼم
اًمرمحـ ،ذيمر أٟميف أؾمٚمؿ
حمٛمد ،وىمٞمؾ :أسمق قمٌد ي
اًمٕم٤مسمد ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل ﷺ واسمـ ص٤مطمٌف ،أسمق ي
همػمه اًمٜميٌل ﷺ سمٕمٌد اهللً ،مف ُمٜم٤مىم٥م وومْم٤مِؾ وقمٚمؿ
ومٚمًم أؾمٚمؿ ي
ىمٌؾ أسمٞمف ،وىمٞمؾ :يم٤من اؾمٛمف اًمٕم٤مص ،ي
قمٚمًم مجًّ٤م :وم٘مد ضم٤مء يًتٗمتل رؾمقل اهلل ﷺ ذم ؿم٠من اًمٙمت٤مسم٦م قمٜمف ً
ىم٤مِئا :
وقمٛمؾ ،محؾ قمـ اًمٜميٌل ﷺ ً
يمؾ ُم٤م أؾمٛمع؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ .ىم٤مل :ذم اًمرو٤م واًمٖمْم٥م؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ :وم٢مين ٓ أىمقل ذم ذًمؽ إٓي
٥م ي
َأ ْيم ُت ُ
ًّ
طم٘م٤مُ ،م٤مت ﭬ ؾمٜم٦م (62هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمدش ( )272/3و(-361/4
« ،)368اجلرح واًمتيٕمديؾش ( ،)116/1و«طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مءش ،اعم١مًمػ :أسمق ٟمٕمٞمؿ
أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك سمـ ُمٝمران إصٌٝم٤مين (اعمتقرم421 :هـ) ،اًمٜم٤مذ:
صقرت٤م قمدي ة ُد ٍ
ور (،)382/1
صمؿ ي
اًمًٕم٤مدة  -سمجقار حم٤مومٔم٦م ُمٍم1294 ،هـ 1974 -م ،ي
و«آؾمتٞمٕم٤مبش ( ،)916و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش (« ،)211-249/2اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ
طمجر( ،)211/3و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل ( ،)79/2وهمػمه٤م .
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٤من ُمٜمَ٤مومِ ً٘م٤م َظم٤مًم ِ ًّم٤مَ ،وُم ْـ َيم٤م َٟم ْ٧م ومِ ْٞم ِف َظم ّْم َٚم ٌ٦م ُِمٜمْ ُٝم يـ َيم٤م َٟم ْ٧م ومِ ْٞم ِف َظم ّْم َٚم ٌ٦م ُِم َـ اًمٜم َٗم ِ
٤مق َطم يتك
َ
َيم َ ُ
٤منَ ،وإِ َذا َطمدي َ
َيدَ َقم َٝم٤م :إِ َذا ْاؤ ُمت ِ َـ َظم َ
٤مص َؿ َوم َج َرش(.)1
ث َيم َذ َبَ ،وإِ َذا َقم َ
٤مهدَ َهمدَ َرَ ،وإِ َذا َظم َ
ِ
اسمـ َطم َج ٍر « :)3($واًمٜم ُ
ُ
اًمٌ٤مـمـ ًمٚم ئم٤مهر ،وم٢مِ ْن
ٗم٤مق ًمٖم ً٦م خم٤مًمٗم ُ٦م
ىم٤مل
احل٤مومظ ُ
يم٤من ذم اقمت٘م٤مد ِ
ُ
اإل ْيًمن ومٝمق ُ
اًمٗمٕمؾ
ٟمٗم٤مق ُيم ْٗم ٍر ،وإِ يٓ ومٝمق ٟمٗم٤مق اًمٕمٛمؾ ،ويدظمؾ ومٞمف
واًمؽم ُك ،وشمتٗم٤موت ُمراشم ٌُفش(.)2
يْ

ّمػ هبذه اًمّم ِ
ٗم٤مت َأو ِ
سمٕمْمٝم٤م ٓ خيرج ُمـ اعم ِ يٚم ِ٦م وٓ يٙم ُٗمر ،إِ يٟمًم
واعمًٚمؿ اعمُ يت ُ
ْ
ُ
ِ
يٜم ُ٘مص ُِمـ إِيًمٟمف سم َ٘مدْ ِر شمٚمؽ اخلّم ِ
اًم٘مٌٞمح٦م.
ٚم٦م
َ ْ
ْ ْ
وهٜم٤م َأ ُْمران جي٥م َأ ْظم ُذمه٤م ْ ِ
سمٕملم آقمتٌ٤مر(:)4

ٗم٤مق إَ ْصٖمر وؾمٞمٚم ٌ٦م وذريٕم ٌ٦م إِ َمم اًمٜم ِ
َ -1أ ين اًمٜم َ
ٗم٤مق إَ ْيم ِؼم ،يمًم َأ ين اعمٕم٤ميص سمريدُ
َ
ًٚم٥م ِ
اإل ْي َ
ًمن قمٜمد اعمقت،
س قمغم اعمٕمّمٞم٦م َأ ْن ُي َ
اًم ُٙم ْٗمر ويمًم َأ يٟمف ُخيِمك قمغم َُم ْـ َأ َ ي
ِ
ًٚم٥م ِ
اإل َ
يًمن ومٞمّمػم ُمٜم٤موم ً٘م٤م
س قمغم ظمّم٤مل اًمٜمٗم٤مق َأ ْن ُي َ
يمذًمؽ ُخيِمك قمغم َُم ْـ َأ َ ي
ظم٤مًمّم٤م(.)1
ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم «اإليًمنش ،سم٤مب :قمئاُم٦م اعمٜم٤مومؼ (ُ ،)24/16/1مًٚمؿ ذم «اإليًمنش ،سم٤مب:
سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ (.)18/78/1
حمٛمد اًمٙمٜم٤مين اًمٕمً٘مئاين ي
اًمِم٤مومٕمل ،أسمق اًمٗمْمؾ ؿمٝم٤مب
( )3اسمـ طمجر اًمٕمً٘مئاين ،هق أمحد سمـ قمكم سمـ ي
اًمديـ ،أصٚمف ُمـ قمً٘مئان سمٗمٚمًٓملمُ ،مقًمده قم٤مم (772هـ) سم٤مًم٘م٤مهرة ،رطمؾ ذم ـمٚم٥م احلدي٨م
اًمًخ٤موي« :اٟمتنمت ُمّمٜميٗم٤مشمف ذم طمٞم٤مشمف وت٤مدت٤م اعمٚمقك وإيم٤مسمر ،وزم
وٟمٌغ ،وم٘مّمده اًمٜم٤مس ،ىم٤مل ي
صمؿ اقمتزلُ ،مـ ُمّمٜميٗم٤مشمف« :اًمد َر ُر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مِ٦م اًم يث٤مُمٜم٦مش ،و«تذي٥م
ُمرات ي
ىمْم٤مء ُمٍم ي
اًمتيٝمذي٥مش ،و«شم٘مري٥م اًمتيٝمذي٥مش ،و«ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريش ،و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز
اًمّمح٤مسم٦مش ،وهمػمه٤مُ ،م٤مت سم٤مًم٘م٤مهرة (813هـ).
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :اًمٌدر اًم يٓم٤مًمعش ( ،)93-87/1و«داِرة اعمٕم٤مرف اإلؾمئاُم يٞم٦مش (. )121/1
(« )2ومتح اًمٌ٤مريش ( )89/1سم٤مب قمئاُم٦م اعمٜم٤مومؼ .
اعمٓمٝمرةش – رؾم٤مًم٦م مل شمٓمٌع سمٕمد -ي
اًمرمحـ
(« )4اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜمي٦م اًمٜميٌق يي٦م ي
ًمٚمِمٞمخ قمٌد ي
اًم٘مّم٤مص(ص . )38
ي
(« )1ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿش (.)492-493/3
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يتْمٛمـ اًمٜم َ
 -3اًمٜم ُ
يم٤مومرا ذم سم٤مـمٜمف
ؼم -هم٤مًم ًٌ٤مُ -م٤م
ٖمر ٕ :ين َُم ْـ يم٤من ً
ٗم٤مق إ ْص َ
ي
ٗم٤مق إَ ْيم ُ
معهم
فمٝمرت آصم٤مر ٟمِ ِ
ٗم٤مىمف –هم٤مًم ًٌ٤م -قمغم ؾمٚمقيمف( ..)1إًمخ.
ْ ُ
وقمٚمٞمف وم٤معمُت َ٠مُمؾ عم٤م ؾم ٌَؼ جيد َأ ين ي
فم٤مهره سم٤مـمٜمَف وم٢مِ يٟمف ُِم َـ اًمٜمٗم٤مق
يمؾ َُم ْـ ظم٤مًمػ
ُ

ٍ
سمٛمٙم٤من :وم٢مِ ْن َأ ْفم َٝم َر ِ
ظمرج ُمـ اعم ِ يٚم ِ٦م ،وهق اًمٜم ُ
ٗم٤مق
اإل ْؾمئام َو َأ ْسم َٓم َـ اًم ُٙم ْٗم َر ،وم٘مدْ َ
آقمت٘م٤مدي ،وُمـ َأسمدى ًمٚمٜمي٤مس حم٤مؾمـ ِ
ئاف
اًمٗمٕم٤مل
ويمريؿ إَ ْظمئاق و َأ ْظمٗمك ِظم َ
َ
َ ْ ْ
َ
ذًمؽ ،ومٝمق اًمٜم ُ
إصٖمر.
ٗم٤مق اًمٕمٛمكم ْ
َأِْٛاعُ ايِّٓفامِ ايعًُ:ِّٞ

قمٚمٞمؿ اًمٚمً٤من :قمـ َأ ِب ُقم ْث ًَم َن اًمٜمي ْٝم ِدي ىم٤ملُ :يمٜمْ ُ٧م ِقمٜمْدَ ُقم َٛم َر ِ
سمـ اخلَ يٓم ِ
٤مب ﭬ
ُ -1
قل اهللِ ﷺ َي ُ٘م ُ
قل ِذم ُظم ْٓم ٌَتِ ِف َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
َوم ًَ ِٛم ْٕم ُت ُف َي ُ٘م ُ
٤مف
ف َُم٤م َأ َظم ُ
قل« :إِ ين َأ ْظم َق َ
َقم َغم ُأُمتِل ُيم يؾ ُمٜمَ٤مومِ ٍؼ َقمٚمِٞم ِؿ اًمٚمً ِ
٤منش(.)3
َ
ُ
ي

وىمدْ َأ ْو َو َح هذا اعمٕمٜمك ُقم َٛم ُر سم ُـ اخلَ يٓم ِ
ف َُم٤م
٤مب ﭬ طملم ىم٤مل« :إِ ين َأ ْظم َق َ
قمٚمٞمًم؟ ىم٤مل« :يتٙم يٚمؿ
٤مف َقم َٚمٞم ُٙم ْؿ اعمُٜم٤مومِ َؼ
َأ َظم ُ
اًمٕمٚمٞمؿش .ىم٤مًمقا ويمٞمػ يٙمقن اعمٜم٤مومؼ ً
َ
سم٤محل ْٙم ِ
ِ
ُ
ويٕمٛمؾ ا َجل ْق َر َ -أ ْو ىم٤مل -اعمُٜم َٙمرش(.)2
ٛم٦م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿش ،د .قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞمدي ،دار اعمجتٛمع ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
ؾمٜم٦م (1989م1419-هـ)( ،ص . )16
( )3أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)142واًمٌزي ار ذم «ُمًٜمدهش ( ،)211واًمٗمري٤مب ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم
حمٛمد ٟم٤مس
اعمٜم٤موم٘ملمش ( )34واحلدي٨م إؾمٜم٤مده صحٞمح .يٜمٔمر« :ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م ي
اًمّمحٞمح٦مش ،ي
اًمديـ إًمٌ٤مين (.)1112

اًمّمئاةش ( ،)681واًمٌٞمٝم٘مل
( )2أظمرضمف قمٌد سمـ محٞمد ذم «ُمٜمتخٌفش ( ،)11واعمروزي ذم «شمٕمٔمٞمؿ ىمدر ي
ذم «ؿمٕم٥م اإليًمنش ( ،)1641وؾمٜمده صحٞمح يمًم ىم٤مل اًمٕمراىمل ذم «ختري٩م إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـش
(. )191/1
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اعمٜم٤مومؼ؟ ىم٤مل« :ا يًمذي ِ
يّمػ ِ
اإل ْؾمئا َم وٓ
وسئِ َل ُح َذي َػ ُة ب ُن اًم َٞم ًَم ِن ﭬَُ :م ِـ
ُ
ُ

ُ
يٕمٛمؾ سمفش(.)1

ؿمٞمخ ِ
و َُم ْـ هذا طم٤م ًُمف وؿم ْ٠م ُٟمف وم٘مدْ قمدي ه ُ
اإل ْؾمئام  $وم٤مؾم ً٘م٤م ،وم٘مدْ ىم٤مل:
ٖمر ٓ اًمٜم َ
اًمٗم٤مؾمؼ ُمٜم٤موم ً٘م٤م اًمٜم َ
ؼمش(ُ .)3صم يؿ ىم٤مل ُُم َ١ميمدً ا
ًٛمك
ُ
ٗم٤مق إَ ْيم َ
ٗم٤مق إَ ْص َ
« ُي ّ
لم و َأسمٓمـ اًمٙمذب واًمٖمدْ ر ِ
ِ
ٌ
واخلٞم٤مٟم َ٦م
ذًمؽ« :وإِ ْن َأ ْفمٝمر َأ يٟمف
ص٤مدق َأ ْو ُُم ٍّ
َ
قف َأ ْو َأُم ٌ ْ
َ
وٟمحق ذًمؽ ،ومٝمذا هق اًمٜم ُ
ٖمر اًمذي يٙمقن ص٤مطم ٌُف وم٤مؾم ً٘م٤مش(.)2
َ
ٗم٤مق إَ ْص ُ

ٜم٤مومؼ ذم إِ ْفمٝم٤مره َؿم ْ٠م ًٟم٤م طمًٜمً٤م وإِ ْظم ِ
ٗم٤مِف َأ ُْم ًرا
ئاف ذًمؽ وم٘مدْ َأ ْؿمٌف اعمُ َ
ومٛم ْـ ُيٌٓمـ ِظم َ
َ
ُ ِ
ؼم إِ يٟمًم وم َٕمؾ ذًمؽ َطم ْ٘مٜمً٤م ًمدَ ُِمف وصٞم٤مٟم ً٦م عمَ٤مًم ِف ومح٤مي ً٦م َٕ ْهٚمِف
ىمٌٞمح٤م:
ً
وم٤معمٜم٤مومؼ ٟمٗم٤م ًىم٤م َأ ْيم َ
و َذ ِو ْيف.

ٖمر شمٚم يٌس سمذًمؽ َأ ُْمٜمً٤م ُمـ اًمٕم٘مق ِسم٦م وطمٗم٤م ًفم٤م قمغم ُؾم ْٛم َٕمتِف وطمٞم٤مـم ً٦م
ُ
واعمٜم٤مومؼ ٟمٗم٤م ًىم٤م َأ ْص َ
َ ِ
ً
ُمًتٖمئا
تٖم٤مؤه ُم٘م٤مصدَ ُد ْٟمٞمق يي َ٦م
ٜمت٘مص َأ ْو ُحي ي٘م َر ،و ًُمر يسمًم يم٤من ُِم ْـ دواومٕمف ا ْسم ُ
ًمنمومف َأ ْن ُي َ
َ
ِ
ِ
ِ
سمٔم٤مهره{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
خداع اًمٜمي٤مس ُم ْـ طمقًمف
ا ْٟم
َ
ﮀﮁﮂ } [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]9:وُم٤م َأ ْيمثر هذا اًمّمٜمْ ِ
ػ ذم زُم٤مٟمٜم٤م مم ي ْـ شمّمدي روا
ُ
اإل ْقمئام ،وشمق يًمقا ُمٜم٤مص٥م وإِد ٍ
ِ
اعمٜمتدي٤مت وُمٜم٤م َسمر ِ
اراتُ ،ه ْؿ ُِم ْـ سمٜمل ِضم ْٚمدشمِٜم٤م ويتٙم يٚمٛمقن
َ َ
ِ
سم َ٠م ًْم ًِٜمَتِٜم٤م ،ومِ َئ٤م ٌم ُمٜمٝمؿ طم ي٘م٘مقا ذم ُؿم ِ
ومٛم ْـ َأ ْفمٝمر ُمٜمٝمؿ
ٕمقهبؿ
َ
ُمآرب َأ ْقمداِٝمؿ و َأ َُم٤مٟمٞمٝمؿَ .
ِ
ظمرج ُمـ اعم ِ يٚم ِ٦م ،وهق اًمٜمٗم٤م ُق آقمت٘م٤مدي ،و َُم ْـ َأ ْسمدى ًمٚمٜمي٤مس
اإل ْؾمئا َم و َأ ْسم َٓم َـ اًم ُٙم ْٗم َر وم٘مدْ َ
ٕم٤مل ويمريؿ إَ ْظم ِ
حم٤مؾمـ ا ًِمٗم ِ
ئاق و َأ ْظمٗمك ِظمئاف ذًمؽ ،ومٝمق اًمٜم ُ
ٗم٤مق اًمٕمٛمكم.
َ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمّمئاةش (،)683
( )1أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «ُمّمٜميٗمفش ( ،)27411واعمروزي ذم «شمٕمٔمٞمؿ َىمدْ ِر ي
واًمٗمري٤مب ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملمش ( ،)61وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «ـمٌ٘م٤مت إوًمٞم٤مءش (.)381/1
(« )3جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (.)142/11
اًمً٤مسمؼ (. )142/11
( )2اعمرضمع ي
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ِ -2
واخلٞم٤مٟم ُ٦م.

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
معهم

 -4واًم َٖمدْ ُر.

بن اًم َٕم ِ
بن َقم ْٛم ِرو ِ
ورد ذم طمدي٨م َقم ٌْ ِد اهللِ ِ
الو ْطدُ :
٤مص
-4
ُ
وإخالف َ
دًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م َ
ﭭ َأ ين َر ُؾم َ
بع َم ْن ُكن فِ ْق ِه َك َ
ان ُمـَافِ ًؼاَ ،و َم ْن َكا َك ْت
قل اهلل ﷺ ىم٤ملَ « :أ ْر ٌ
فِ ْق ِه ُخؾ ُة مِـْ ُفن َكا َك ْت فِ ْق ِه ُخؾ ٌة مِ َن الـ َػ ِ
اق َحتى َيدَ َط َفا 9إِ َذا َحد َ
ث َك َذ َبَ ،وإِ َذا
اص َم َف َج َر»(.)1
َو َطدَ َأ ْخ َؾ َ
فَ ،وإِ َذا َط َ
اهدَ َغدَ َرَ ،وإِ َذا َخ َ
 -6اخلروج ُمـ اعمًجد سمٕمد اًمٜم ِ
داءَ :عم ِ٤م رواه َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة ﭬ (َ )3ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل
ُ
َر ُؾم ُ
خي ُر ُج ُِمٜمْ ُف إِ يٓ
قل ا ِ
هلل ﷺَ َٓ « :ي ًْ َٛم ُع اًمٜمدَ ا َء ِذم َُم ًْ ِج ِدي َه َذا َأ َطمدُ ُيم ْؿ ُصم يؿ َ ْ
ِ
٤مضم ٍ٦م ُصم يؿ َٓ َي ْر ِضم ُع إِ ًَم ْٞم ِف إِ يٓ ُُمٜمَ٤مومِ ٌؼش(.)2
َحل َ
ِ
اعمًجد اًمٜميٌقي ومحً٥م،
ىم٤مسا قمغم اخلروج سمٕمد إَ َذان ُمـ
ٝمل ًمٞمس
وهذا اًمٜمي ُ
ً
ٍ
ٍ
واي٤مت ُأ ْظمرى ًمٚمحدي٨م ُشمٗمٞمد اًم ُٕمٛمق َم(.)4
ًمقرود ِر
ْسمؾ هق ًمٙمؾ ُمًجدُ :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1شم٘مدم خترجيف (صـ .)41
اًمرمحـ
( )3أسمق هريرة ﭬ  ،اظمتٚمٗم٧م ذم اؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف اًمرواي٤مت قمغم أىمقال أرضمحٝم٤م أٟمف قمٌد ي
سمـ صخر اًمدي ود ،يم٤من ُم٘مدُمف وإؾمئاُمف ؾمٜم٦م (7هـ) ،صح٥م اًمٜمٌل ﷺ أرسمع ؾمٜملم ،ويم٤من ُمـ
أيمثر اًمٜمي٤مس رواي٦م قمـ اًمٜمٌل ﷺ طمٞم٨م روى ( )1274طمدي ًث٤م ،شمقذم ﭬ ؾمٜم٦م (17هـ) وًمف
ُمـ اًمٕمٛمر ( )78قم٤م ًُم٤م .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش (« ،)711/1آؾمتٞمٕم٤مبش (،)393/1
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر(. )216/4
«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ي
( )2أظمرضمف اًم يٓمؼماين ذم «إوؾمطش ( ،)2843وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مقش ( ،)61وذيمره اهلٞمثٛمل ذم
وصححف
اًمّمحٞمح،
ي
«جمٛمع اًمزي واِدش ( ،)1/3وىم٤مل :رواه اًم يٓمؼماين ذم «إوؾمطش ،ورضم٤مًمف رضم٤مل ي
اًمّمحٞمح٦مش (.)3118
إًمٌ٤مين ذم «اًمًٚمًٚم٦م ي
ي
(اعمتقرم372 :هـ)،
حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمٌد اهلل اسمـ ُم٤مضم٦م اًم٘مزويٜمل
( )4يٜمٔمر« :اًمًٜمـش ،اعم١مًمػ :ي
حمٛمد يم٤مُمؾ ىمره سمٚمكم  -قمٌد اًم يٚمٓمٞمػ طمرز اهلل= ،
اعمح٘مؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط  -قم٤مدل ُمرؿمد  -ي
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ظمرج ُمـ اعمًجد سمٕمد إَ َذان وم٘م٤ملَ « :أ يُم٤م هذا
وىمدْ َر َأى َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة ﭬ َُم ْـ َ
وم َ٘مدْ قمَم َأسم٤م اًم َ٘م ِ
٤مؾم ِؿ ﷺش(.)1
َ

ِ
ىم٤مل ِ
اعمًجد سمٕمد إَ َذان
اإل َُم٤م ُم اًمٜمي َق ِوي « :)3($وومٞمف يمراه ُ٦م اخلروج ُمـ
طم يتك ُيّمكم اعمٙمتقسم َ٦م إِ يٓ ًم ُٕم ْذ ٍر ،واهلل أقمٚمؿش(.)2

ؿمٌٝم٤م
وصؿ اًمٜميٌِل ﷺ َُم ْـ هذا ؿم ْ٠م ُٟمف سم٤مًمٜمٗم٤مق َٕ :يٟمف وإِ ْن يم٤من
ُمًٚمًم إِ يٓ َأ ين ومٞمف ً
وىمدْ َ
ً
قّن٤م إِ يٓ َو ُه ْؿ ُيمً٤ممم ،وومقق ذًمؽ
سم٤معمٜم٤موم٘ملم ا يًمذيـ شمث٘مؾ قمٚمٞمٝمؿ ي
اًمّمئا ُة وٓ َي ْ٠م ُشم َ
ذرقم٤م سم٤معمً٤مضمد وسم٤م ْٟمتِ ِ
٤مس وٓ يذيمرون اهللَ إِ يٓ ً
ٔم٤مر
ىمٚمٞمئاُ ،ومٝم ْؿ يْمٞم٘مقن ً
ُيرا ُءون اًمٜمي َ
اًمّمئاة سمٕمد اًمّمئاةِ ،
سمخئاف ُم٤م قمٚمٞمف ُ
ىمٚمقهبؿ سم٤معمً٤مضمد،
طم٤مل اعمُ ْ١م ُِمٜملم مم ي ْـ شمٕم ّٚم ْ
ي
ي
٘م٧م ُ
ٓ ي ْٚمٝمٞمٝمؿ قمـ صئاتؿ و َأ ِ
اقمتِ٘م٤مدي ومٚمٞمس هذا
داِٝم٤م َسم ْٞم ٌع وٓ ِدم٤مر ٌةَ ،أ يُم٤م َُم ْـ ٟمِٗم٤م ُىمف ْ
ُ
ِ
ب ُمٜمف َٕ :ين ىمٚم ٌَف ىمد ا ْٟمٓمقى قمغم ُسم ْٖمض هذا اًمد ِ
ًتٖمر ٍ
يتحلم
يـ وؿمٕم٤مِ ِره ،ومٝمق مم ي ْـ ي
سمٛم َ
ُ
ٞمقت اهلل ُِمـ اعمُ١م ُِمٜملم سم٤مًمّمئاة واًمذ ْيم ِر واًمد ِ
اٟمِمٖم٤مل قمًم ِر سم ِ
ِ
وٟمحق ذًمؽُ ،صم يؿ
قم٤مء
ُوم ْرص َ٦م
َ ْ
ي
ِ ي ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= اًمٜم٤مذ :دار اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معم يٞم٦م ،اًم يٓمٌٕم٦م :إومم 1421( ،هـ  )3119 -م (ُ« ،)343/1مق يـم٠م
واًمؽمهٞم٥مشً ،مألًمٌ٤مين ،سمرىمؿ (.)318-317-316-311
اًمؽمهمٞم٥م ي
ُم٤مًمؽش (« ،)163/1صحٞمح ي
احلج٤مج أسمق احلًـ اًم٘مِمػمي اًمٜميٞمً٤مسمقري
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم «صحٞمحفش ،اعم١مًمػُ :مًٚمؿ سمـ
ي
ي
(اعمتقرم361 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب -سمػموت :
يمت٤مب اعمً٤مضمد /سم٤مب :اًمٜمٝمل قمـ اخلروج ُمـ اعمًجد إذا أ يذن اعم١مذن (.)611/412/1
اًم٘مقام حمٞمل اًمديـ أسمق زيمر يي٤م حيٞمك سمـ ذف اًمٜميقوي
( )3اًمٜميقوي ،هق اإلُم٤مم اًمٕمئايُم٦م اًم٘مدوة
اًمّمقام ي
ي
اًمِم٤مومٕمل ،وًمد ذم (621هـ) سم٘مري٦م ٟمقى ُمـ ىمرى ي
ي
اًمِم٤ممٟ ،مِم٠م ذم ـم٤مقم٦م اهلل وطمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
صٖمػما ،ويم٤من ُمـ أطمرص اًمٜمي٤مس قمغم وىمتف ٓ ذم ًمٞمؾ وٓ ذم ّن٤مر طمتيك ذم اًم يٓمريؼ ،ويم٤من ي٘مرأ ي
يمؾ
ً
وشمّمحٞمح٤م ،وىمد شمقذم  $ؾمٜم٦م (676هـ) وُمـ أؿمٝمر
٤م
ذطم
اعمِم٤ميخ
قمغم
٤م
درؾم
قمنم
اصمٜمل
يقم
ً
ً
ً
اًمّم٤محللمش ،و«إذيم٤مرش ،و«إرسمٕملم اًمٜميقو يي٦مش ،و«اعمجٛمقع
شمّم٤مٟمٞمٗمف «ذح ُمًٚمؿش ،و«ري٤مض ي
ذح ي
اعمٝمذبش ،وهمػمه٤م .اٟمٔمر ذم شمرمجتفُ« :م٘مدُم٦م ذح صحٞمح ُمًٚمؿش ،و«ـمٌ٘م٤مت ي
اًمِم٤مومٕم يٞم٦مش
ِ
(« ،)161/1إقمئامش ًمٚمز ِريمْكم ( ،)181/9و«اًمٜمجقم اًمزي اهرةش (.)378/7
(« )2ذح اًمٜميقوي قمغم ُمًٚمؿش (.)139/1
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ررعية ْيف ِالتعامرررل
ِ خطرررر املنرر ِرافقني وقواعرررد شرر
يتً يٚمؾ ًمِقا ًذا همػم ٍ
آسمف سمًم قمَم اهللَ سمفٟ ،م٤مه َ
ٞمؽ قمـ
يمقن احلذر ىمدْ ي١مشمك ُِمـ ُم٠مُمٜمف وم٘مدْ

َ

َ

يراه سمٕمض اعمُ١م ُِمٜملم ومٞم ْٗمْمحف اهللُ(.)1
ُ

ْ

ِ َ -7
ت يٞم ُتٝمؿ ًمٕمٜم ٌ٦م(.)3

َ ُ

ُْ

ْ َ َ

معهم

-8ـمٕم٤م ُُمٝمؿ ّنٌْ ٌ٦م(.)2
-9همٜمِٞمٛم ُتٝمؿ ُهم ٌ
ٚمقل(.)4
هج ًرا(.)1
ٓ-11ي٘مرسمقن اعمً٤مضمدَ إِ يٓ ْ
اًمّمئا َة إِ يٓ ُد ْسم ًرا(.)6
َ ٓ-11ي ْ٠مشمقن ي
ُُ -13م ًْت ْٙم ِؼمون.
ُ -12ضمٗم٤م ٌة.
٥م سم٤مًم يٚمٞمؾ(.)7
ُ -14ظم ُِم ٌ
٥م سم٤مًمٜميٝم٤مر(.)8
ُ -11ص ُخ ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظمّمقص٤م ذم ُمٙمي٦م واعمديٜم٦م :ومؽماهؿ إذا ُم٤م طم٤من
( )1وىمري ًٌ٤م ُمـ هذا ُم٤م يٚمحٔمف اعمًٚمٛمقن قمغم اًمِمٞمٕم٦م،
ً
ً
رضم٤مٓ وٟمً٤م ًء ُمـ احلرُملم خم٤مًم ِ ِٗملمَ ًمٚمٛم١مُمٜملم ي
اًمذاهٌلم إًمٞمٝمًم ،وًمذا
وىم٧م صئاة اًمٗمريْم٦م خيرضمقن
اًمراومْم٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم.
ؾمٞم٠مت ُمٌح٨م سم٢مذن اهلل طمقل ُمِم٤مهب٦م ي
اًمً٥م واًمدقم٤مء .اٟمٔمر« :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م
( )3اًم يٚم ْٕم ُـ :هق اًم يٓم ْر ُد واإلسمٕم٤مد قمـ رمح٦م اهلل ،وُمـ ا َخل ْٚم ِؼ :ي
حمٛمد اجلزري سمـ إصمػم ،ت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزي اوي
اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمـ ي
احلدي٨م وإصمرشٕ ،ب ي
وحمٛمقد اًم يٓمٜم٤مطمل ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛم يٞم٦م – سمػموت.)311/4( ،
اًمً٤مسمؼش (.)122/1
( )2اًمٜم ْيٝم ُ
واًمًٚم٥م وآظمتئاس .اٟمٔمر« :اعمرضمع ي
٥م :اًمٖم٤مرة ي
ِ
ِ
اًمً٤مسمؼش (.)281/2
اًمنىم٦م ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ىمٌؾ ىم ًْ َٛمت َٝم٤م .اٟمٔمر« :اعمرضمع ي
( )4اًمٖمٚمقل :اخلٞم٤مٟم٦م ذم ا َعم ْٖمٜمَ ِؿ و ي
اًمً٤مسمؼش (.)341/1
( )1يريد ي
اًمؽمك هل٤م ،واإلقمراض قمٜمٝم٤م« .اعمرضمع ي
اًمً٤مسمؼش (.)97/3
( )6أي :ي٠مشمقن ي
اًمّمئاة طملم يدسمر –يٗمقت -وىم ُتٝم٤م «اعمرضمع ي
اًمً٤مسمؼش (.)23/3
يم٠مّنؿ ُظم ُِم ٌ
٥م ُُم ْٓم َر َطم ٌ٦م ٓ يّمٚمقن ومٞمف« .اعمرضمع ي
( )7أي :يٜم٤مُمقن سم٤مًم يٚمٞمؾ ،ي
( )8أي :ص يٞم٤مطمقن ومٞمف ُمتج٤مدًمقن« .اعمرضمع اًمً٤مسمؼش (.)14/2
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مج َٕم َٝم٤م ُم٤م رواه َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة ﭬ قمـ اًمٜميٌِل ﷺ َأ يٟم ُف َىم َ٤مل« :إِ ين
هذه
ُ
إوص٤مف َ َ
قن ِهب٤مِ َ :
ت يٞم ُت ُٝم ْؿ ًَم ْٕمٜمَ ٌ٦م َو َـم َٕم٤م ُُم ُٝم ْؿ َّن ْ ٌَ ٌ٦م َو َهمٜم ِ ْٞم َٛم ُت ُٝم ْؿ ُهم ُٚم ٌ
قل َو َٓ
لم َقم َئا َُم ٌ
ًم ِ ْٚم ُٛمٜمَ٤مومِ ِ٘م ْ َ
٤مت ُي ْٕم َر ُوم َ َ
قن اعمًَ ِ
اًمّم َئا َة إِ يٓ ُد ْسم ًراُُ ،م ًْ َت ْٙم ِ ِؼم ْي َـ َٓ َي ْ٠م ًَم ُٗم ُ
٤مضمدَ إِ يٓ ُه ْج ًرا َو َٓ َي ْ٠م ُشم َ
قن َو ْٓ
قن ي
َي ْ٘م َر ُسم َ َ
٥م سمِ٤مًمٜمي َٝم ِ
ُي ْ١م ًَم ُٗم َ
٥م( )1سم٤مًمٜمٝم٤مرش(.)3
٤مرش .وىم٤مل يزيد ُمرةُ « :ؾم ُخ ٌ
٥م سمِ٤مًم يٚم ْٞم ِؾ َو ُص ُخ ٌ
قن ُظم ُِم ٌ
صفاتُ املٓافكاتٔ ايِّٓفامَ األَصِػشَ:

ضم٤مت.
ُُ -16متؼم ٌ
ٕم٤مت.
ُ -17خمتٚمِ ٌ
ئات.
ُُ -18متخٞم ٌ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ومٕمـ ُقم ْ٘م ٌَ َ٦م
ورد ذم ؿم ْ٠من اعمُتؼمضم٤مت اعمُختٚمٕم٤مت ُمـ اًمٜمً٤مءْ :
وُمـ اًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكمِ ُم٤م َ
٤مت وا ُْعمٜمْ َت ِز َقم ِ
قل اهلل ﷺ« :وإِ ين اعمُْ ْخ َتٚمِٕم ِ
سمـ َقم ِ
٤مت()4
ِ
٤مُم ٍر ﭬ(َ )2ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َ
َ
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يم٠مّنؿ ظمِم٥م ،وم٢مذا أصٌحقا شمً٤مظمٌقا قمغم اًمدٟمٞم٤م
(ُ )1ؾم ُخ ٌ
٥م :أي :إذا َضم يـ قمٚمٞمٝمؿ اًم يٚمٞمؾ ؾم٘مٓمقا ٟمٞم٤م ًُم٤م ي
٥م سمٛمٕمٜمل :اًمّمٞم٤مح .يٜمٔمر« :همري٥م احلدي٨مشٓ ،سمـ إصمػم
٥م
ؿمح٤م
واًمّم َخ ُ
ي
وطمرص٤م ،واًمً ُخ ُ
ً
ًّ
(.)249/3
( )3أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)7936واًمٌزي ار ذم «ُمًٜمدهش ( ،)8444واًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؿمٕم٥م اإليًمنش
( ،)3713ىم٤مل ي
اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر« :وإؾمٜم٤مده طمًـش.
ومّمٞمح٤م
اعم٘مرئ أسمق قمٌس ،ص٤مطم٥م اًمٜميٌل ﷺ ،يم٤من قم٤م ًعم٤م ُم٘مرًِ٤م
( )2قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ﭬ هق اإلُم٤مم
ُ
ً
ؿم٤مقمرا يمٌػم ي
اًمِم٠من ،ويم٤من اًمؼميد إمم قمٛمر سمٗمتح دُمِمؼ ،ؿمٝمد صٗملم ُمع ُمٕم٤موي٦م،
وم٘مٞمٝم٤م ومرو ًّٞم٤م
ً
ً
ِ
وؿمٝمد ومتح ُمٍم َو َوًم َٞم َٝم٤مُ ،م٤مت ؾمٜم٦م (18هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :شم٤مريخ اسمـ ُمٕملمش (،)419
و«ـمٌ٘م٤مت سمـ ؾمٕمدش ( ،)244-242/4و«اًمتي٤مريخ اًمٙمٌػمش ( ،)421/6و«اجلرح واًمتيٕمديؾش
( ،)212/6و«آؾمتٞمٕم٤مبش ( ،)1172/3و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( ،)12/4و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش،
ي
ًمٚمذهٌل (. )467/3
أزواضمٝمـ :سم٠من ُي ِر ْد َن ىمٓمع اًمقصٚم٦م سم٤مًمٗمراق ،وحيتٛمؾ ي
أن اعمراد اًمٜمً٤مء
أٟمٗمًٝمـ ُمـ
( )4أي :اجل٤مذسم٤مت
ي
ي
ِ
قمٚمٞمٝمـ إضم٤مٟم٥م .يٜمٔمر« :ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع
ٝمـ ،و ُي١مْ صم ْر َن
ي
اًمئايت ي٠مسملم اًمتيزوج ُمـ ىمقُم ي
اًمّمٖمػمش (.)287/3
ي
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
التعامرررل
خطرر ٍرر املنرررافقني (َ )3
وقواعرر يرد شرر ِررعية يف َ َ

٤متش( ،)1وقم ْـ َقم ٌْ ِد اهلل ِ
سمـ َُم ًْ ُٕمقد ﭬ
ُه يـ اعمُْٜمَ٤مومِ َ٘م ُ
معهم
٤متش(.)2
٤مت ُه يـ ا ْعمُٜمَ٤مومِ َ٘م ُ
٤مت َوا ُْعم َت َؼم َضم ُ
«اعمُْ ْخ َتٚمِ َٕم ُ

أن اًمٜميٌ يل ﷺ ىم٤مل:

قم ْـ َأ ِب ُأ َذ ْيٜمَ َ٦م اًمّمدذم ﭬ(َ )4أ ين َر ُؾم َ
قل اهلل َىم َ٤ملَ « :ظم ْ ُػم ٟمِ ًَ ِ٤مِ ُٙم ْؿ ا ًْم َق ُدو ُد
اًمق ًُمقد ا ُْعمقاشمِٞم ُ٦م اعمُْق ِ
خٞم َئات()6
٤مت اعمُْ َت َ ُ
لم اهللََ ،و َذ ٟمِ ًَ ِ٤مِ ُٙم ْؿ اعمُْ َت َؼم َضم ُ
اؾم َٞم ُ٦م( )1إِ َذا ا يشم َ٘م ْ َ
َ ُ َ َ َ
اجلٜمي َ٦م ُِمٜمْ ُٝم يـ إِ يٓ ُِم ْث َؾ ا ًْم ُٖم َر ِ
اب ْإَ ْقم ُّم ِؿش(.)8()7
َو ُه يـ اعمُٜمَ٤مومِ َ٘م ُ
٤متَ َٓ ،يدْ ُظم ُؾ ْ َ

وضم ُف ي
اًمِم ٌَف سملم َُم ْـ هذه
ً
ولعل
صٗم٤مت يـ وسملم اًمٜمٗم٤مق؟! وم٘مدْ
ُ
سائال يس َل ُل :ما ْ
ضم٤مت واعمُتخٞم ِ
قم٤مت واعمُتؼم ِ
ٜمتز ِ
٤مدي٨م اعمُ ْخ ِتٚم ِ
َأو ِ
ٕم٤مت – واعمُ ِ
ردت إَ َطم ُ
ئات ..وم َ٠م يُم٤م
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًم يٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش ( ،)229/17واًم يٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( ،)467/3وذيمره اهلٞمثٛمل ذم
اًمرسمٞمع ،و يصم٘مف اًم يثقري وؿمٕمٌ٦م ،وومٞمف
«جمٛمع اًمزي واِدش (« :)1/1رواه اًم يٓمؼماين ،وومٞمف ىمٞمس سمـ ي
وصححف ي
اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش
اًمّمحٞمحش،
ي
وٕمػ ،وسم٘م يٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل ي
(.)293/1
اًمرمحـ( .شمقذم ؾمٜم٦م:
( )3هق ي
اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ :قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ هم٤مومؾ سمـ طمٌٞم٥م اهلذزم ،أسمق قمٌد ي
 23أو  22هـ) .يٜمٔمر« :آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبش ٓسمـ قمٌد اًمؼم (ج ،2ص ،)987
اًمّمح٤مسم٦مش ٓسمـ طمجر (ج ،4ص .)322
و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ي
( )2أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «احلٚمٞم٦مش ( ،)276-271/8واخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم «شم٤مرخيفش (،)218/2
صححف
شمٗمرد سمف ويمٞمع واًم يٚمٗمظ ًمفش ،وىمد ي
وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ« :همري٥م ُمـ طمدي٨م إقمٛمش واًم يثقري ي
ي
اًمّمحٞمح٦مش سمرىمؿ (.)623
اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم «اًمًٚمًٚم٦م ي
اًمّمدذم ﭬُ ،مـ أهؾ ُمّمـر ،روى قمـ اًمٜميٌل ﷺ طمدي ًث٤م واطمدً ا ،وهق« :ظمػم
( )4أسمق أذيٜم٦م ي
ٟمً٤مِٙمؿ اًمقدود اًمقًمقد اعمقاشمٞم٦م اعمقاؾمٞم٦م إذا اشمي٘ملم اهلل ،وذ ٟمً٤مِٙمؿ اعمؽمضمئات اعمختٚمٕم٤مت ُمـ
ُمٜمٝمـ اجلٜمي٦م إٓي ُمثؾ اًمٖمراب إقمّمؿش ،ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش ( .)2221اٟمٔمر
اعمٜم٤موم٘م٤مت ٓ ،يدظمؾ ي
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر( ،)9-8/11و«اًمث٘م٤متشٓ ،سمـ طم يٌ٤من
ذم شمرمجتف« :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ي
(. )411/2
( )1أي :اعمقاوم٘م٦م ًمٚمزي وج« .ومٞمض اًم٘مديرش (.)493/2
اًمً٤مسمؼش (.)492/2
( )6أي :اعمٕمجٌ٤مت اعمتٙمؼمات« .اعمرضمع ي
( )7هق إسمٞمض اجلٜم٤مطملم .وىمٞمؾ :أسمٞمض اًمرضمٚملم« .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨مش (.)349/2
اًمّمحٞمح٦مش (.)1849
( )8أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمٙمؼمىش (،)121/7
وصححف إًمٌ٤مين ذم « ي
ي
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ٍ
ٕم٤مت وا ُعم ِ
وو ْضم ُف َؿم ٌَ ِٝم ِٝم يـ سم٤معمٜم٤موم٘ملم َأ ين ا َ
هلل ىمدْ
ٜمتز ُ
اعمُختٚمِ ُ
قم٤مت ُومٝم يـ سمٛمٕمٜمك واطمدَ ،
س ذم ِ
َأ ْيمر َُمٝم يـ سم َ٠م ْزواج ُم٤م هبؿ ُِم ْـ َسم ْ٠م ٍ
وًمر يسمًم
طمٞم٤مت يـ ُمٕمٝمؿ
اؾمت٘مرار وراطم ٌ٦م وؾمٕم٤مد ٌةُ ،
ٌ
ِ
اضمٝم يـ وي ْٙم ُٗم ْر َن ٟمِ ْٕمٛم َ٦م اهلل
لم وطمٗمد ًة ،وُمع ذًمؽ َأ َسم ْ َ
ُر ِزىمقا ُمٜمٝمؿ َسمٜم ِ َ
لم إِ يٓ َأ ْن ُخي٤مًم ْٕم َـ َأ ْز َو َ
قمٚمٞمٝمـ ،ومٕم ْـ َصم ْق َسم َ
٤من ﭬ( )1قمـ اًمٜميٌِل ﷺ َىم َ٤ملَ « :أي َؿا ا ْم َر َأ ٍة َس َل َل ْت َز ْو َج َفا
ي
َص َال َق َفا مِ ْن َغ ْق ِر َب ْل ٍ
قفا َرائِ َح ُة ا ْل َجـ َة»(.)3
س َف َح َرا ٌم َط َؾ َ
ِ
يمؾ ُمٜمٝمًم ًمٜم ِ ّْمػ ِديٜمف ،قم ْـ َأ َٟم ٍ
اؾمتِٙمًم َل ٍّ
س
اًمر ُضم ِؾ واعمَ ْر َأة ْ
ُصم يؿ إِ ين ذم زواج ي
()2
ػ ِْ
اإل ْي ًَم ِن َوم ْٚم َٞم يت ِؼ اهللَ ِذم
اؾم َت ْٙم َٛم َؾ ٟمِ ّْم َ
ﭬ َأ ين اًمٜميٌِ يل ﷺ َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َشم َز يو َج َوم َ٘مدْ ْ
ػ ا ًْمٌ ِ
اًمٜمّم ِ
٤مىملش(.)4
َ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يٌل
( )1صمقسم٤من ﭬُ ،مقمم رؾمقل اهلل ﷺ ُؾمٌِ َل ُمـ أرض احلج٤مز ،وم٤مؿمؽماه اًمٜميٌل ﷺ وأقمت٘مف ،ومٚمزم اًمٜم ي
يمثػما ُمـ اًمٕمٚمؿ ،وـم٤مل قمٛمره ،واؿمتٝمر ذيمرهُ ،يٙمٜمك سم٠مب قمٌد اهلل ،و ُي٘م٤مل أسمق
ﷺ َو َص ْح ٌَف ،وطمٗمظ قمٜمف ً
اًمرمحـٟ ،مزل محص وؾمٙمـ ا يًمرُمٚم٦م ،ويم٤من ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٞمٛمـ ،ؿمٝمد ومتح ُمٍمُ ،م٤مت سمحٛمص
قمٌد ي
(14هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمدش ( ،)4/7و«ـمٌ٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦مش ( ،)3711 ، 11و«شم٤مريخ
اًمٌخ٤مريش (« ،)181/3اجلرح واًمتيٕمديؾش (« ،)469/3أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش (« ،)211-181/1اإلص٤مسم٦م
ًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر ( ،)967و«ؿمذرات ي
اًمذه٥مش (. )19/1
ذم متٞمٞمز ا ي
( )3أظمرضمف أسمق داود ذم «اًم يٓمئاقش ،سم٤مب :ذم اخلٚمع ( ،)3338واًمؽمُمذي ذم «اًم يٓمئاقش ،سم٤مب:
وصححف اسمـ طم يٌ٤من ذم «صحٞمحفش ( ،)228/4وإًمٌ٤مين ذم «صحٞمح
اعمختٚمٕم٤مت (.)1187
ي
واًمؽمهٞم٥مش (.)3118
اًمؽمهمٞم٥م ي
ي
( )2أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜميي إٟمّم٤مري اخلزرضمل ﭬ ،أشم٧م سمف أُمف أم ؾمٚمٞمؿ وًمف قمنمة أقمقام
ئام خيدُمؽ .ومدقم٤م ًمف اًمٜميٌل ﷺ
طملم ىمدم اًمٜميٌل ﷺ اعمديٜم٦م ،وم٘م٤مًم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل ،هذا َأٟم ٌَس ُهم ٌ
وىم٤مل« :اًم يٚم ُٝم يؿ َأيمْثِ ْر َُم٤م ًَم ُف َو َو ًَمدَ ُه َو َأ ْد ِظم ْٚم ُف اجلَٜم َي٦مش ،ىم٤مل أٟمس :ومرأي٧م اصمٜمتلم وأٟم٤م أرضمق اًم يث٤مًمث٦م ،ومٚم٘مد
ًمّم ْٚمٌِل ؾمقى وًمد وًمدي ُم٤مِ٦م ومخً٦م وقمنميـ ،ي
ُمرشملمٟ ،مزل
دومٜم٧م ُ
اًمًٜم٦م ي
وإن أريض ًمتثٛمر ذم ي
اًمٌٍمة ،وُم٤مت ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م (91هـ) .اٟمٔمر شمرمجتف« :ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمدش ( ،)17/7و«اًمتي٤مريخ
اًمٙمٌػمش (« ،)37/3اجلرح واًمتيٕمديؾش (« ،)386/3وُمِم٤مهػم قمٚمًمء إُمّم٤مر ،ت 311هـش،
اًمذه٥مش (ُ« ،)111-111/1مرآة ِ
و«آؾمتٞمٕم٤مبش ( ،)118و«ؿمذرات ي
اجلٜمَ٤منش (،)183/1
و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل (. )291/2
( )4أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «إوؾمطش ( ،)7647وذيمره اهلٞمثٛمل ذم «جمٛمع اًمزواِدش ( )313/4وىم٤مل= :
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يف التعامرررل
ررعية ِ
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد ٍشرر ِ

ؿمٌٝم٤مُ ،
طمٞم٨م ىمدْ رزىمٝمؿ اهللُ وُم يـ قمٚمٞمٝمؿ سمٌٕمث٦م ُحم َ يٛمد ورؾم٤مًمتف ﷺ،
َوم ُٙم يـ يم٤معمٜم٤موم٘ملم ً
َ معهم
واٟم٘مِمٕم٧م قمٜمٝمؿ ِ
ِ
ِ
اًمٖمِم٤مو ُة ،وم َ٠م َسمقا
قر،
واؾم َت
ْ
ٌ٤من هلؿ اًمٜم ُ
وشمٜمزل اًم٘مرآن سملم َفم ْٝمراٟمٞمٝمؿْ ،
ـمريؼ اًمٖمقاي٦م سمدَ ل ِ
واًمْم َ
اهلداي٦م ،ؿم ْ٠م ُّنؿ يمِم ْ٠م ِن
ئال ،واظمت٤مروا َٕ ْٟم ُٗم ًِٝمؿ
َ
إِ يٓ اًم ُٙم ْٗم َر ي
ىمق ِم َصم ُٛمق َد ا يًمذيـ ىم٤مل اهللُ ومٞمٝمؿ{ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪﯫ} [ؾمقرة ومّمٚم٧م.]17:
و َأُم٤م اعمُتؼمضم٤مت اًمً٤مومرات ممـ ٟمزقمـ ِضم ْٚمٌ٤مب احلٞم ِ
ِ
ويمـ قمغم إُ يُم٦م
واحلِمٛم٦م،
٤مء
ي
َ ََ
ُ ي ْ ْ َ
ُ ي
ي
ومتٜم ً٦م وسمئاء ،وم٘مدْ روى َأسمق هرير َة ﭬ ُم٤م َىم٤م ًَمف ذم طم٘مٝمـ ﷺِ « :صٜمْ َٗم ِ
٤من ُِم ْـ َأ ْه ِؾ
ي
ُ ُ ََْ
ً
قن ِهب٤م اًمٜمي٤مس ،وٟمًِ٤مء َيم ِ
اًمٜمي ِ
٤مب ا ًْم ٌَ َ٘م ِر َي ْ ِ
مه٤مَ ،ىم ْق ٌم َُم َٕم ُٝم ْؿ ِؾم َٞم ٌ
٤مت
٤مط َيم َ٠م ْذ َٟم ِ ِ
٤مؾم َٞم ٌ
َ َ َ ٌ
ي ُسم َ َ
٤مر َمل ْ َأ َر ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
٤مري ٌ ِ
اجلٜمي َ٦م َو َٓ
َقم ِ َ
وؾم ُٝم يـ َيم َ٠م ْؾمٜمَ َٛم٦م ا ًْم ٌُ ْخ٧م اعمَْ٤مِ َٚم٦م َٓ َيدْ ُظم ْٚم َـ ْ َ
٤مت ُمم ْٞم َئا ٌت َُم٤مِ َئا ٌت ُر ُؤ ُ
ٍ
ِ ِ
ِ
()1
حي َٝم٤م
حي َٝم٤م ًَم ُٞم َ
قضمدُ ُم ْـ َُمً ْ َػمة َيم َذا َو َيم َذاش  .وذم رواي٦مَ « :وإِ ين ِر ْ َ
حي َٝم٤مَ ،وإِ ين ِر ْ َ
َجيِدْ َن ِر ْ َ
مخ ًِ ًِم َِ ِ٦م َقم٤م ٍمش(.)3
قضمدُ ُِم ْـ َُم ًِ ْ َػم ِة َ ْ
ًَم ُٞم َ
ضمقد ِ
و َٟمٕم ُ٧م اًمٜميٌِل ﷺ هلـ سم٤مًمٜمٗم٤مق ًمق ِ
ؿمٌف اًمٜمٗم٤مق ومٞمٝم يـ :إِ ِذ اًمٜم ُ
ُمر ذم
ُ
ي
ْ
ٗم٤مق -يمًم ي
ِ
ٝم٤مر ِ
اإل ْيًمن وإِ ْسم ُ
ٓم٤من اًم ُٙم ْٗمر ،ومٙمذًمؽ
شمٕمريٗمفَ -أ يٟمف ْاظمتِ ُ
ئاف اًمن واًمٕمئاٟمٞم٦م ،وهق إِ ْفم ُ
يم٤مؾمٞم٤مت
فم٤مهر وسم٤مـم ٌـ :إِ ْذ ه يـ يمًم ىم٤مل اعمٜم٤موي ٟ« :)2($مً٤م ٌء
ضم٤مت هل يـ
ٌ
اعمُتؼم ُ
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= «رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط سم٢مؾمٜم٤مديـ ،وومٞمٝمًم يزيد اًمرىم٤مر ،وضم٤مسمر اجلٕمٗمل ،ويمئامه٤م وٕمٞمػ،
وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)421
وىمد وصم٘م٤مش ،ي
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم «اًمٚمٌ٤مسش ،سم٤مب :اًمٜمً٤مء اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مري٤مت (.)1714
( )3أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم «اعمقـم٠مش ( ، )1918واًمٌٖمقي ذم «ذح اًمًٜم٦مش ( ،)2182واًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؿمٕم٥م
اإليًمنش ( ،)7412وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمفش ( .)1988وورد
رواي٤مت أظمرى سمٚمٗمظُ« :مـ ُمًػمة ؾمٌٕملم قم٤م ًُم٤مشُ« ،مـ ُمًػمة أرسمٕملم قم٤م ًُم٤مش ،يٜمٔمر« :صحٞمح
اجل٤مُمعش (.)6417( )6448
صمؿ ا ُعمٜم ِ
َ٤موي اًم٘م٤مهري،
حمٛمد قمٌد اًمرءوف اسمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ قمكم سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ احلدادي ي
( )2هق :ي
زيـ اًمديـ (وًمد ،913 :وشمقذم 1121 :هـ) ُمـ يمٌ٤مر اًمٕمٚمًمء سم٤مًمديـ واًمٗمٜمقن .اٟمزوى ًمٚمٌح٨م =
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ِ
يم٤مؾمٞم٤مت
نم َةَ ،أ ْو
ذم احل٘مٞم٘م٦م
ٌ
ٌ
قم٤مري٤مت ذم اعمٕمٜمك َٕ :يّن يـ ْ
يٚمًٌ َـ صمٞم٤م ًسم٤م ر َىم٤م ًىم٤م شمّمػ اًم ٌَ َ َ
قم٤مري٤مت ُمـ ًمِ ِ
ُمـ ًم ِ ِ
قم٤مري٤مت ُمـ
ٞم٤مت ُمـ ٟمِ َٕم ِؿ اهلل
ٌ٤مس اًمزيٜم٦م
ٌ
ٌ٤مس اًم يت ْ٘مقىَ ،أ ْو يم٤مؾم ٌ
ٌ
ِ
ٌ ِ
سمٕمْمف
يًؽم َن
يم٤مؾمٞم٤مت ُمـ اًمثٞم٤مب
ُؿم ْٙم ِره٤مَ ،أ ْو
ٌ
ويٙمِم ْٗم َـ َ
قم٤مري٤مت ُم ْـ ومٕمؾ اخلػمَ ،أ ْو ُ ْ
ٝم٤مرا ًمٚمجًملش(.)1
إِ ْفم ً
فم٤مهر هق ِ
ووضم ُف ي
اًمٙمٗمر ومٙمذًمؽ
اإل ْؾمئا ُم وسم٤مـم ٌـ هق
اعمٜم٤مومؼ يمًم ًمف
اًمِم ٌَف َأ ين
َ
ُ
ٌ
قم٤مري٤مت ُمـ اًمٚمٌ٤مس
ؾمٞم٤مت وًمٙمٜميٝم يـ ذم احل٘مٞم٘م٦م
هـ ذم اًم ئم٤مهر يم٤م
ٌ
ٌ
اعمُتؼم ُ
ضم٤مت ،ي
قصم٦م ،اعمُتجردات ُمـ احلٞم ِ
احل٤مهة قمـ َأقم ِ
٤مء ِ
وُمٗم٤مشمـ إُ ُٟم ِ
ِ
ِ
واًمٕم يٗم ِ٦م
ْم٤مء اجلًد
سمٛمقو٤مشمِف
ُ
ْ
ََ
واًمٓم ْٝم ِر.
اًمِم ْٞمخ٤من قمـ َطم ِ
٤مر َصم َ٦م سم َـ َو ْه ٍ
روى ي
٥م اخلُزاقمل ﭬ( )3قمـ اًمٜميٌِل ﷺ ىم٤مل:
اجلٜمي ِ٦م؟ ُيمؾ َو ِٕمٞم ٍ
ػ ًَم ْق َأ ْىم ًَ َؿ َقم َغم اهللِ ََٕ َسم ير ُه(َ ،)2أ يٓ
ػ ُُم َت َْمٕم ٌ
ْ
ؼم ُيم ْؿ سمِ َ٠م ْه ِؾ ْ َ
« َأ َٓ ُأ ْظم ِ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمًٝمر ،ومٛمرض ووٕمٗم٧م أـمراومف ،ومجٕمؾ وًمده شم٤مج اًمديـ
= واًمتيّمٜمٞمػ ،ويم٤من ىمٚمٞمؾ اًم يٓمٕم٤مم يمثػم ي
حمٛمد يًتٛمكم ُمٜمف شمآًمٞمٗمف.
ي
واًمّمٖمػم واًمتي٤مم واًمٜمي٤مىمص ،قم٤مش ذم اًم٘م٤مهرة ،وشمقذم هب٤مُ ،مـ
ًمف ٟمحق صمًمٟملم ُمّمٜمي ًٗم٤مُ ،مٜمٝم٤م اًمٙمٌػم ي
اًمّمٖمػم ،جم يٚمدان ،اظمتٍمه ُمـ ذطمف
يمتٌف «يمٜمقز احل٘م٤مِؼش ذم احلدي٨م ،و«اًمتيٞمًػمش ذم ذح اجل٤مُمع ي
حمٛمد أُملم
اًمٙمٌػم« :ومٞمض اًم٘مديرش .يٜمٔمر« :ظمئاص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنمش ،اعم١مًمػ :ي
ي
(اعمتقرم1111 :هـ)،
حمٛمد اعمحٌل احلٛمقي إصؾ ،اًمدُمِم٘مل
سمـ ومْمؾ اهلل سمـ حم٥م اًمديـ سمـ ي
اًمٜمي٤مذ :دار ص٤مدر  -سمػموت (« ،)416 – 413 /3اًمٌدر اًم يٓم٤مًمعش (« ،)217 /1إقمئامش،
ًمٚمزريمكم (.)312 /6
(« )1ومٞمض اًم٘مديرش (.)319/4
( )3هق :طم٤مرصم٦م سمـ وه٥م ،هق طم٤مرصم٦م سمـ وه٥م اخلزاقمل ،أُمف أم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول اخلزاقم يٞم٦م ،يم٤مٟم٧م
ت٧م قمٛمر سمـ اخل يٓم٤مب ﭬ ،ومقًمدت ًمف قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،روى قمٜمف أهؾ اًمٕمراق واحلج٤مز .
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر( ،)191/3و«آؾمتٞمٕم٤مبش
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ي
( ،)372/3و«اًمث٘م٤متش ٓسمـ طم يٌ٤منش (. )424/1
ف وٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف .
( )2أيُ :مٖمٛمقر ٓ ُي ْٕم َر ُ
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رافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
املنرر ()2
ٍ ()3خطرررر ِ ٍ

ؼم ُيم ْؿ سمِ َ٠م ْه ِؾ اًمٜمي ِ
٤مر؟ ُيمؾ ُقم ُت ٍّؾ(َ )1ضم يقاظ
ُأ ْظم ِ ُ
معهم
ئات اعمُتٕمج ِر ُ ِ
وز ْه ًقا ومٚمٕم يٚمٝم يـ َأ ْؿم ٌَ ْٝم َـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم صٗم٦م اًمٙمِ ْؼم:
َأ يُم٤م اعمُتخٞم ُ
ؼما َ
َ ْ
وم٤مت يم ْ ً
لم َقم َئاُم ٍ
٤مت َي ْٕم ِر ُوم َ
قن ِ َهب٤م،
ومٕم ْـ َأ ِب ُه َر ْي َر َة ﭬ قمـ اًمٜميٌِل ﷺ َىم َ٤مل« :إِ ين ًم ِ ْٚم ُٛمٜمَ٤مومِ ِ٘م ْ َ
َ
َِ
قن اعمًَْ ِ
ت يٞم ُت ُٝم ْؿ ًَم ْٕمٜمَ ٌ٦مَ ،و َـم َٕم٤م ُُم ُٝم ْؿ َّن ْ ٌَ ٌ٦مَ ،و َهمٜمِ ْٞم َٛم ُت ُٝم ْؿ ُهم ُٚم ٌ
٤مضمدَ إِ يٓ ُه ْج ًرا َو َٓ
قلَ ،و َٓ َي ْ٘م َر ُسم َ َ
قن َو َٓ ُي ْ١م ًَم ُٗم َ
اًمّم َئا َة إِ يٓ ُد ْسم ًرا ُُم ًْ َت ْٙم ِ ِؼم ْي َـَ َٓ ،ي ْ٠م ًَم ُٗم َ
َي ْ٠م ُشم َ
٥م
٥م سمِ٤مًم يٚم ْٞم ِؾُ ،ص ُخ ٌ
قنُ ،ظم ُِم ٌ
قن ي
سمِ٤مًمٜمي َٝم ِ
٤مرش(.)4
ُُم ًْ َت ْٙمؼمش .

ٍ
ِ
وًمً َـ يمذًمؽ،
ؼم و ُقم ْج ٌ
ي
٥م وشمِمٌ ٌع سمًم ًمٞمس ومٞمٝم يـ ،حيً ٌْ َـ َأ يّن يـ قمغم رء ْ
ومٗمٞمٝمـ يم ْ ٌ
ٍ
ُمِمٞمتِف ،ىمدْ ِ
سمًقاء يمًم اعمٜم٤مومؼ اًمذي شمٕم٤م َفمؿ ذم ٟمٗمًف ْ
زهد ذم احلؼ
ؾمقا ًء
واظم َت٤مل ذم ْ َ
٤من ًمٜم٤م اًمٜميٌِل ﷺ قمـ طم٘مٞم٘م٦م ِ
واؾمتٙمؼم قمغم اخل ْٚمؼ ،وىمدْ َأ َسم َ
اًمٙم ْؼم طمٞم٨م روى ا ْسم ُـ
ْ
ٍ
اجلٜمي َ٦م َُم ْـ َيم َ
٤من ِذم َىم ْٚمٌِ ِف ُِم ْث َ٘م ُ٤مل َذ ير ٍة ُِم ْـ
َُم ًْ ُٕمقد ﭬ قمـ اًمٜميٌِل ﷺ ىم٤ملَ َٓ « :يدْ ُظم ُؾ ْ َ
ِ
اًمر ُضم َؾ ُحيِ٥م َأ ْن َي ُٙم َ
قن َصم ْق ُسم ُف َطم ًَٜمً٤م َو َٟم ْٕم ُٚم ُف َطم ًَٜمَ ً٦م ،ىم٤مل« :إِ ين اهللَ
يم ْ ٍؼمش .ىم٤مل َر ُضم ٌؾ :إِ ين ي
ِ
ِ ِ
احلؼَ ،و َهم ْٛم ُط اًمٜمي ِ
٤مسش(.)1
ؼم َسم ْٓم ُر ْ َ
اجل ًَم َل ،ا ًْمٙم ْ ُ
َمج ٌٞمؾ ُحي٥م ْ َ
و ٓ خيٗمك ُم٤م رواه اسم ُـ َقم يٌ ٍ
٤مس ( )6ﭭ ىم٤ملًَ « :م َٕم َـ َر ُؾم ُ
لم
قل اهلل ﷺ اعمُ َخٜمثِ ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًم ُٕم ُتؾ :هق ي
اًمِمديد اجل٤مذم ،واًم َٗمظ ُمـ اًمٜمي٤مس« .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨مش (.)181/2
قع ،وىمٞمؾ :يمثػم اًم يٚمحؿ اعمخت٤مل ذم ُمِمٞمتف ،وىمٞمؾ اًم٘مّمػم اًمٌٓملم« .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م
قع ا َعمٜمُ ُ
( )3هق ا َجل ُٛم ُ
احلدي٨مش (.)216/1
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم «إدبش ،سم٤مب :اًمٙمؼم ( ،)6171/31/8وُمًٚمؿ ذم «اجلٜمي٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م
وأهٚمٝم٤مش ،سم٤مب :اًمٜمي٤مر يدظمٚمٝم٤م اجل يٌ٤مرون واجلٜمي٦م يدظمٚمٝم٤م اًمْمٕمٗم٤مء (.)3812/3191/4
( )4ؾمٌؼ خترجيف (صـ .)11
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم «اإليًمنش ،سم٤مب :تريؿ اًمٙمؼم وسمٞم٤مٟمف (.)91
اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ :قمٌد اهلل سمـ قم يٌ٤مس سمـ قمٌد اعم يٓمٚم٥م ،ىمرر ه٤مؿمٛمل ،طمؼم إ يُم٦م ،وشمرمج٤من
( )6هق ي
اًمٜمٌل ﷺ سمٕمد اًمٗمتح وروى قمٜمف( ،شمقذم سم٤مًم يٓم٤مِػ 68 :هـ).
اًم٘مرآن ،أؾمٚمؿ
صٖمػما وٓزم ي
ً
قمكم اجلٛمؾ وصٗملم،
ي
ويمػ سمٍمه ذم آظمر قمٛمره ،يم٤من جيٚمس ًمٚمٕمٚمؿ= ،
يم٤من اخلٚمٗم٤مء جيٚمقٟمف ،ؿمٝمد ُمع ٍّ
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ
٤مت
ؽمضم َئا ُت؟ َىم َ٤مل :اعمُْ َت َِمٌ َٝم ُ
ؽمضم َئات ُم َـ اًمٜم ًَ٤مءَ .ىم َ٤ملَ :وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَُ :م٤م اعمُْ َ َ
ُم َـ اًمر َضم٤ملَ ،واعمُْ َ َ
ُِمـ اًمٜمً ِ
ِ
٤مء سمِ٤مًمرضم ِ ()1
وـم٤مومح
ؼم ٓز ٌم هل٤م،
ٌ
٤ملش َ ،و ُ
َ
هم٤مًم٥م َُم ْـ هذا َو ْص ُٗمٝم٤م يٙمقن اًمٙم ْ ُ
َ َ
ِ
ئاىمٞم٤مت٤م .
قمغم ؾمٚمقيمٝم٤م و َأ ْظم
ٝم٤مت ُمـ اًمٜم ِ
اهلٜمْ ِدي(ُ )3م َ١مًمػ يمت٤مب «يمٜمز اًمٕمًملش واص ًٗم٤م ا ُعمتِمٌ ِ
ىم٤مل ا ُعم يت٘مل ِ
ً٤مء
ُي
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ومٞمجٕمؾ يق ًُم٤م ًمٚمٗم٘مف ،ويق ًُم٤م ًمٚمتيٗمًػم ،ويق ًُم٤م ًمٚمٛمٖم٤مزي ،ويق ًُم٤م ًمٚمِمٕمر ،ويق ًُم٤م ًمقىم٤مِع اًمٕمرب ،وًمف
اًمّمح٤مسم٦مٓ :شمً٤مع قمٚمٛمف ،ويمثرة ومٝمٛمف ،ويمًمل قم٘مٚمف ،وؾمٕم٦م ومْمٚمف،
ُمٗمردات ًمٞمً٧م ًمٖمػمه ُمـ ي
وٟمٌؾ أصٚمف ﭬ وأرو٤مه.
يٌل ﷺ وًمزُمف وأظمذ قمٜمف وطمٗمظ ووٌط
وأُمف أم اًمٗمْمؾ ًمٌ٤مسم٦م سمٜم٧م احل٤مرث ،وصح٥م اًمٜم ي
قمٔمٞمًم وُمع اًمٗمٝمؿ اًم يث٤مىم٥م واًمٌئاهم٦م
قمٚمًم
إىمقال وإومٕم٤مل وإطمقال وأظمذ قمـ ي
ً
اًمّمح٤مسم٦م ً
واًمٗمّم٤مطم٦م واجلًمل واعمئاطم٦م وإص٤مًم٦م واًمٌٞم٤من.
اًمّمح٤مسم٦م إذا ذيمروا اسمـ قم يٌ٤مس ومخ٤مًمٗمقه
ٟمحقا ُمـ مخس ُم٤مِ٦م ُمـ ي
وقمـ ـم٤مووس ىم٤مل :أدريم٧م ً
ﭫ ،مل يزل ي٘مررهؿ طمتيك يٜمتٝمقا إمم ىمقًمف  ..يم٤من أؾمٗمؾ قمٞمٜمٞمف ُمثؾ اًمنماك اًمٌ٤مزم ُمـ اًمٌٙم٤مء.
يٜمٔمر«:تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملش (« ، )114 /11تذي٥م اًمتيٝمذي٥مش (« ،)376/1ؾمػم
أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل ( 221 /2ـ .)222
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم «اًمٚمٌ٤مسش ،سم٤مب :إظمراج اعمتِمٌٝملم سم٤مًمٜمً٤مء ُمـ اًمٌٞمقت ( ،)1886وأمحد ذم
«ُمًٜمدهش ( ،)3391واًم يٚمٗمظ ًمف.
( )3هق :قمكم سمـ قمٌد اعمٚمؽ طمً٤مم اًمديـ اسمـ ىم٤ميض ظم٤من اًم٘م٤مدري ي
صمؿ اعمدين وم٤معمٙمل،
اًمِم٤مذزم اهلٜمدي ي
قمئاء اًمديـ ي
اًمِمٝمػم سم٤معم يت٘مل (وًمد ،888 :شمقذم 971 :هـ) وم٘مٞمفُ ،مـ قمٚمًمء احلدي٨م .أصٚمف ُمـ
ضمقٟمٗمقر ،وُمقًمده ذم سمره٤مٟمٗمقر (ُمـ سمئاد اًمديمـ ،سم٤مهلٜمد) قمٚم٧م ُمٙم٤مٟمتف قمٜمد اًمًٚمٓم٤من حمٛمقد
صمؿ أىم٤مم سمٛمٙمي٦م ُمدي ًة ـمقيٚم٦م ،وشمقذم هب٤م.
ص٤مطم٥م يمجرات ،وؾمٙمـ اعمديٜم٦م ،ي
اًمٕمًمل ذم ؾمٜمـ إىمقال وإومٕم٤ملش صمًمٟمٞم٦م أضمزاء،
ًمف ُم١م يًمٗم٤مت ذم احلدي٨م وهمػمهُ ،مٜمٝم٤م «يمٜمز ي
اًمٕمًمل ذم ؾمٜمـ إىمقالش و«ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ذم اعمقاقمظ واحلٙمؿش.
اًمٕمًملش و«ُمٜمٝم٩م ي
و«خمتٍم يمٜمز ي
ي
ؾمًمه« :إت٤مف اًمتي٘مل ذم ومْمؾ
ىم٤مل صديؼ طمًـ ظم٤من:
وًمٚمِمٞمخ قمٌد ي
اًمقه٤مب اعمتي٘مل يمت٤مب ي
ي
قمكم اعمتي٘ملش أسم٤من ومٞمف قمـ ومْم٤مِٚمف اًمٙمثػمة وهق طم٘مٞمؼ سمذًمؽ ،وىمد وىمٗم٧م قمغم شمقاًمٞمٗمف
اًمِمٞمخٍّ :
ومقضمدت٤م ٟم٤مومٕم٦م ُمٗمٞمدة ممتٕم٦م شم٤م يُم٦م .يٜمٔمر« :ؿمذرات ي
اًمذه٥مش (« ،)114 /11أسمجد اًمٕمٚمقمش،
ِ
حمٛمد صديؼ ظم٤من سمـ طمًـ سمـ قمكم اسمـ ًمٓمػ اهلل احلًٞمٜمل اًمٌخ٤مري اًم٘مٜميقضمل =
اعم١مًمػ :أسمق اًمٓمٞم٥م ي
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َِ
خطرررر املنرر َرافقني وقواعرررد شرر ْ ِ

واًمرأي ومٛمحٛمق ٌد،
سم٤مًمرضم٤مل وم٘م٤مل :يتِم يٌ ْٝم َـ سم٤مًمرضم٤مل ذم ِزهيؿ وه ْٞم٠متؿ :وم٠م يُم٤م ذم اًمٕمٚمؿ ي
معهم
ِ
و ُي ُ
واعمٕمروم٦م ،وُمٜمف احلدي٨م« :إِ ين
اًمر ْأ ِي
٘م٤مل :ا ُْم َر َأ ٌة َر ُضم َٚم ٌ٦م :إِ َذا شمِم يٌ ْ
ٝم٧م سم٤مًمرضم٤مل ذم ي
ِ
اًمر ْأ ِيش(.)1
َقم٤مِ َِم َ٦م َيم٤م َٟم ْ٧م َر ُضم َٚم َ٦م ي
َأُم٤م ذم زُم٤مٟمٜم٤م ومٙم ُثر اعمُؽمضمئات ُمـ اًمٜم ِ
ِ
ً٤مء ي
ضمٌٚمٝم يـ
ُ
ٝمـ اًمتل ُ
ظمر ْضم َـ قمـ وفمٞمٗمت ي
اًمئا ِت َ
ي
اًمقفم٤مِ ِ
ِ
ِ
ػ وإَ ْقم ِ
ٍ
اهللُ قمٚمٞمٝم٤مُ ،
ضمٜم٥م ُمع اًمرضم٤مل ،وقم َٚم ْ٧م
ًمل ضمٜم ًٌ٤م إِ َمم
ًمر
وظم ْْم َـ هم َ
ِ
ً٤موات يـ هبؿ ذم يمؾ ؿم ْ٠م ٍن ُِم ْـ ُؿم ُ١مون احلٞم٤مة ،ي١مز ذًمؽ و َي ِْم ُحٜمُف
سمٛم
ٌ
صٞمح٤مت ُشمٜم٤مدي ُ
مترات قم٤معم يٞم ٌ٦م وإِ ْىمٚمٞمٛم يٞم ٌ٦م وحمٚم يٞم ٌ٦م شمٕم٘مد سملم اًم َٗم ْٞمٜمَ ِ٦م وإُ ْظمرىْ ُ ٓ ،
خت َت ُؿ إِ يٓ
و ُيٖمذيف ُُم ْ١م ٌ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
وه ْت ِؽ ِقم ْر ِوٝم٤م
اعمر َأة ا ُعمًٚمٛم٦م وا ْٟمحراومٝم٤م َ
سمتقصٞم٤مت داقمٞم٦م سمٛمجٛمققمٝم٤م إِ َمم ا ْٟمحئال ْ
وشمدٟمٞمس ذومِٝم٤مَ ،أراده٤م اًمرضمؾ َأ ًْمٕمقسم ً٦م ذم َأيدي اًمرقم٤معُ ،شمٌ٤مع و ُشم ِْم َؽمى يمً ْ٘م ِ
ط
ُ
ْ
ُ
ي ُ
َ
َ
ِ َ
ٞم٤مع.
لم ّ
اعمت٤مع ،وُم٤م شمدري َأ ين قم٤مىمٌ َتٝم٤م إَٟمِ ُ
واًمْم ُ
:١
بعضُ تٛصٝاتٔ َُؤِمتشاتٔ املَشِ َأ ٔ ٠ايعاملٔ ٖٝ

ِ
اًمٙم٤مُمؾ ذم اعمُ ْج َت َٛمع.
 -1اًمدي ْقمق ُة إِ َمم ُم٤م ُؾمٛمل سمتحًلم دور اعمَ ْر َأ ِة و َد ْ ِجمٝم٤م

 -3اًمدي قمق ُة إِ َمم ُمً٤مواة اعمرأة سم٤مًمرضمؾ ُمٓمٚم ً٘م٤مُ ،مع اًم يتًم ُصم ِؾ اًم يت٤مم سمٞمٜمٝمًم ذم يمؾ ٍ
رء.
ْ
ي ُ
ِ
سم٤مًمٕمئاىم٤مت ِ
اجلٜمًْ يٞم ِ٦م ِ
 -2اًمدي ْقمق ُة إِ َمم ِ
ظم٤مر َج ٟمِٓم٤مق إُ ْهة.
اإل ْىمرار
ِ
ٗم٦م واعمُتٕمد ِ
ٙم٤مل ا ُعم ْختٚمِ ِ
اإل ْىمرار سم٤مَٕ ْؿم ِ
دة ًم ُ
يمز َو ِ
اًمر ُضمؾ،
ه ِةَ :
اًمر ُضمؾ ُم َـ ي
اج ي
ُ ِ -4
أل ْ َ
واعمَ ْر َأ ِة ُمـ اعمَ ْر َأ ِة ،و...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
ي
(اعمتقرم1217 :هـ) ،اًمٜمي٤مذ :دار اسمـ طمزم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ( 1432هـ 3113 -م) (ص،)696 :
اًمً٤مومر قمـ أظمٌ٤مر اًم٘مرن اًمٕم٤مذش ،اعم١مًمػ :حمٞمل اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ ؿمٞمخ سمـ قمٌد اهلل
«اًمٜمقر ي
ي
(اعمتقرم1128 :هـ) ،اًمٜمي٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم يٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
اًم َٕم ْٞمدَ ُروس
(« )219 – 211( )1411إقمئامشً ،مٚمزريمكم (.)219 /4
اًمٕمًملش (.)1391/6
( )1أظمرضمف اسمـ طمذمل ذم «ُمِمٞمختفش ( .)27يٜمٔمر « :يمٜمز ي
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 -1إِ َسم٤مطم ُ٦م ِ
اإل ْضمٝم٤مض.

اجلٜمْ ْ ِ
واإل َسم٤مطم يٞم ِ٦م سملم ِ
 -6اًمدي ْقمق ُة إِ َمم احلُر يي ِ٦م ِ
اجلٜمًْ يٞم ِ٦م ِ
وظمّمقص٤م سملم اعمُراه٘ملم
ًلم،
ً
ِ
اًمزواج.
ٙمػم هب٤مُ ،مع َشم ْ٠مظمػم ِؾمـ ي
واعمُراه٘م٤مت ،واًم يت ٌْ ُ
 -7إِسم٤مطم ُ٦م اًمِم ُذ ِ
اجلٜمْز يم٤مًمٚمقاط واًمً ِ
وذ ِ
دمريؿ اًم٘مقاٟملم اًمتل شمٕمتؼم ذًمؽ
ح٤مقْ ،سمؾ
َ
ُ
ي
ضمريٛم ً٦م ُيٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م.
 -8ؾم ْٚم٥م ىمقاُم٦م اًمرضم٤مل قمغم اًمٜم ِ
ً٤مء.
ُ
ِ
احلٛمؾ ِ
ِ
ِ
اجلٞمدة .هٙمذا زقمٛمقا.
ذات اًمٜميققم يٞم ِ٦م
وؾم٤مِ ِؾ ُمٜمْ ِع
ٟمنم
ُ -9
شمِمجٞمع اًم يتٕمٚمٞم ِؿ اعمُ ْختٚمط.
-11
ُ
 -11اًم٘مْم٤م ُء قمغم اًم يت ْٛم ِٞمٞمز ِودي إَ ْؿمخ٤مص اعمُّم٤مسمِلم ِ
سم٤مإل ْيدز.
ٍ
 -13اًمدي ْقمق ُة إِ َمم ىمتؾ إَ ِضمٜمي٦م َ
ُمرهمقب ومٞمٝمؿ.
همػم
داظمؾ إَ ْرطم٤ممُ :
سمح يج٦م َأ يٟمف ُ
 -12اًمدي ْقمق ُة إِ َمم ظمروج اعمَ ْر َأ ِة ًمٚمٕمٛمؾ اعمُ ْختٚمط(.)1
ِ
شمقصٞم٤مت شمٚمؽ اعمُ ْ١ممترات ،واًمتل ِ
يّمح َأ ْن ُي َ
اُمرات قمغم
٘م٤مل قمٜمٝم٤مُُ « :م َ١م
سمٕمض
ٌ
هذه ُ
اعمَ ْر َأةش(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمرمحـ ي
اًمِم٤ميع ،دار سمٚمٜمًٞم٦م،
( )1اٟمٔمر« :وىمٗم٤مت طمقل ُمٕم٤مٟم٤مة إيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜمي٤مقمٛم٦مش ،ظم٤مًمد سمـ قمٌد ي
اًم يٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1431هـ)( ،ص« ،)41: 21اًمٕمدوان قمغم اعمرأة ذم اعم١ممترات اًمدي وًمٞم٦مش ،د/
وم١ماد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراة طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمئاُم يٞم٦م
سم٤مًمري٤مض :ومٝمل ضمديرة سم٤مًم٘مراءة وآـمئاع ،ويمت٤مب «وصمٞم٘م٦م ُم١ممتر اًمًٙمي٤من واًمتٜمٛمٞم٦م رؤي٦م ذقم يٞم٦مش،
ًمٚمديمتقر /احلًٞمٜمل ؾمٚمٞمًمن ضم٤مد ،وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م «يمت٤مب إ يُم٦مش ،اًم يّم٤مدرة قمـ وزارة إوىم٤مف
واًمِمئقن اإلؾمئاُم يٞم٦م سم٘مٓمر.
(ُ )3مـ هذه اعم١ممترات اًمٕم٤معم يٞم٦م:
أُ« .م١ممترات ُمٙمًٞمٙمقش ،ورؾم٤مًمتف« :اعمً٤مواة واًمتيٜمٛمٞم٦م واًمًٚمؿش ،وهق يأول ُم١ممتر قمـ اعمرأة قم٤مم
(1971م) ،وؿم٤مرك ومٞمف ( )22دوًم٦م.
=
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معهم
ِ
ِ
ٗم٧م
وآصم٤مره٤م َأ ْن
يم٤من ُِم ْـ صمٛمرات شمٚمؽ اعمُ ْ١م َمترات
ظمرضم٧م اعمَ ْر َأ ُة ُمـ َىم ْٚم َٕمتِٝم٤م ،وظم يٚم ْ
ِ
ِ
وراءه٤م ممٚمٙم َتٝم٤م وقمريٜمَٝم٤م ،وؿم ي٘م ْ٧م ـمري َ٘مٝم٤م ُمِمٛمر ًة قمـ ِ
اعمزقمقُم٦م،
طم٘مقىمٝم٤م
ؾمقىمٝم٤م ًمٜمٞمؾ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وص٤مرت ُضمٜمْد يي ً٦م وو٤مسمٓم ً٦م،
اًمر ُضم َؾ ذم ُمّمٜمٕمف،
ْ
واؾمؽمداد ُمٙم٤مٟمتٝم٤م اعمقهقُم٦م ،وزامح٧م ي
واًمٗمٜم٤مدق واًمٜميقادي واًمٌٜمُ ِ
اًم٘مٓم٤مر واًم يٓم ِ٤مِ ِ
وىم٤مد َة ِ
ِ
قك
وقمٛمٚم٧م ذم اعمٜم٤مضم ِؿ واعمٓم٤مقم ِؿ
رة،
ْ
ُ
وممث ٍ
وظمرضم٧م يمٛم ٍ
وـم٤مًمٌ٧م سمح٘مٝم٤م ذم آٟمتخ٤م ِ
واعمَ ِ
سم٤مت واًم يت ِ
ٚم٦م
ٛمثٞمؾ اًمٜمٞم٤مب،
قاٟمئ،
ْ
ذيٕم٦م ُ
ْ ُ
ِ
واٟمخرـم٧م ذم ِؾم ْٚمؽ اعمٌ٤مطم٨م ِ
ٍ
ٌ٤مرات،
وآ ْؾمتِ ْخ
وراىمّم٦م وري٤مو يٞم ٍ٦م و ُُمدر ٍسم٦م،
وومٜمي٤م ٍٟم٦م
ْ
ِ
ٌح٧م ؾمٗمػم ًة ووزير ًة
ودمٛمع
وشمتجً ُس
راىم٥م
اعمٕمٚمقُم٤مت ،وُمع ُُمرور إَ يي٤مم َأ ْص ْ
ُ
ُشم ُ
ي
ِ
اؾم َتٜمْ َٕم َ٩م اًمر ُ
رضمؾ اًمٜمً٤م ُء ،ومٙم٤من
و ُُمدير ًة ُ
ضم٤مل ،و َشم ي
ومم َثٚم ً٦م ًمٌٚمده٤م ذم ا ُعم ْ١ممترات ،إِ َمم َأن ْ
واًمزقمٞمٛم ُ٦م ،وصدق اعمُ ّْم َٓم َٗمك ﷺ يقم ىم٤ملَ « :ما َأ ْف َؾ َح َق ْو ٌم َولوا َأ ْم َر ُه ُم
اًمر ِِٞمً ُ٦م ي
ّ
ُمٜمٝمـ ي
َ
رضم ٌؾ ُِم ْث ُٚمؽ.
ا ْم َر َأ ًة»( )1يمؾ ذًمؽ
ًمٚمر ُضمؾ :هآٟمذا ُ
ًمت٘مقل ي

:١
اعِ ٔتشافاتُ املَشِ َأ ٔ ٠ايػشبٔ ٖٝ

ِ
قارع
وجيقب اًمٜم ًْق ُة
ات،
اًمّم
ُ
ٞمح٤مت واًمٜمدا َء ُ
ُ
اًمٖمرسمٞم٤مت اًم يِم َ
ُ
وشمتقامم ُم َـ اًمٖمرب ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
صمؿ اٟمٕم٘مد اعم١ممتر اًم يث٤مين قم٤مم (1979م) ،وقمٜمقاٟمف« :اًم٘مْم٤مء قمغم يم٤م يوم٦م أؿمٙم٤مل اًمتيٛمٞمٞمز ودي
ب .ي
واٟمْمٛم٧م إمم اشمٗم٤مىم يٞم٦م هذا اعم١ممتر ( )122دوًم٦م.
اعمرأةش،
ي
صمؿ اٟمٕم٘مد ُم١ممتر «يمقسمٜمٝم٤مضمـش ،سم٤مًمدي ٟمًمرك قم٤مم (1981م).
ج .ي
صمؿ اٟمٕم٘مد ُم١ممتر «ٟمػمو ٍّبش ،قم٤مم (1981م).
د .ي
صمؿ اٟمٕم٘مد ُم١ممتر «سمٙملمش ،قم٤مم (1991م) ،وىمد اٟمٕم٘مد ىمٌٚمف سمًٜم٦م ذم اًم٘م٤مهرة« :اعم١ممتر اًمدي وزم
هـ .ي
ًمٚمًٙمي٤من واًمتيٜمٛمٞم٦مش ،وهٙمذا شمقاًم٧م هذه اعم١ممترات ذم شمريمٞم٤م قم٤مم (1996م) ،وذم ٟمٞمقيقرك
قم٤مم (3111م).
( )1رواه اًمٌخ٤مري ،ك :اعمٖم٤مزي ،سم٤مب :يمت٤مب اًمٜميٌل ﷺ إمم يمنى وىمٞمٍم (ح )4162/واًمٜميً٤مِل
ذم «ؾمٜمٜمفش ،ك :آداب اًم٘مْم٤مء ،سم٤مب :اًمٜميٝمل قمـ اؾمتٕمًمل اًمٜمً٤مء ذم احلٙمؿ (ح.)1288/
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تٔم٤مه ٍ
ُم ِ
رات َأ ْن ُقمق ُدوا سمٜم٤م إِ َمم ُمٜم٤مزًمٜم٤م وسملم َأ ْـمٗم٤مًمٜم٤م ،وإِ ًَمٞمؽ َأ ِظمل ـمر ًوم٤م ُمـ هذه
ُ
ٝم٤مدات ُمـ َأ ْوم ِ
ِ
ِ
آقمؽماوم٤مت ي
قاه اًم٘مقم:
واًمِم
ُمٙم٤مّن٤م هق اًمٌٞم٧مش وه٤مهل
قاّن٤م «ا َعم ْر َأ ُة إَ ُْمريٙم يٞم ُ٦م شمٙمتِمػ َأ ين
َ
هذه ُم٘م٤مًم ٌ٦م ُقمٜمْ ُ
اًمٙم٤مشمٌ ُ٦م اًمٗمرٟمًٞم ُ٦م اًمِمٝمػم ُة ُمريؿ ه٤مري شمٜمنم ِظمٓم٤مسم٤م ضم٤مء ومٞمف -ويم٤من ُمقضمٝم٤م ًمٜمِ ِ
ً٤مء
ُ يً
ي
ً َ َ
ََُْ
ِ
اعمًٚمٛملم ويم٤من ُقمٜمْقا ُٟمف «إَ
اًمٕمزيزات ٓ ،تًدْ َٟمٜمَ٤م ٟمحـ
طم٤مريؿ إَ ِظمػمةش :ي٤م َأظمقات
ُ
ِ
ِ
ِ
ؽم ْيٜم٤م
إُوروسمٞم٤مت وٓ شم٘متد ْي َـ سمٜم٤م ،إِ يٟمٙم يـ ٓ َشم ْٕم ِر ْوم َـ سم َ٠مي َصم َٛم ٍـ ُم ْـ قمٌقد ييتٜم٤م إَدسم يٞم٦م ْاؿم َ
لم ُأُم ٍ
ِ
ٝم٤مت.
ُطمر يي َتٜم٤م اعمزقمقُم َ٦م ،إِين َأ ُىمقل ًم ُٙم يـ إِ َمم اًمٌٞم٧م ُيم يـ طمئاِ َؾ ،ا ْسم َ٘م ْ َ ي
اًمؼمعم٤من وٟمزًم٧م احلٞم٤م َة
وهذه ُقم ْْمق ٌة ذم اعمجٚمس اًمؼميٓم٤مين شم٘مقلً :م٘مدْ دظمٚم٧م اعمَ ْر َأ ُة َ ْ
اًمٕم٤مُم َ٦م ،وًمٙم ْـ صدي ِ
ُمٙم٤مّن٤م اًمذي شمّمٚمح ًمف هق
وصمٌ٧م َأ ين
شمٜمجح،
ىمقين إِ يّن٤م ًم ْـ
َ
َ
َ
ي
اًمٌٞم٧م(.)1
ُ

وها هي أرٟمقن اًمٙم٤مشمٌ ُ٦م اإلٟمجٚمٞمز يي ُ٦م شم٘مقلْ َٕ :ن شمِمتٖمؾ سمٜم٤م ُشمٜم٤م ذم اًمٌٞمقت ظمقاد َم َأ ْو
اؿمتٖم٤مهلـ ذم اعمٕم٤مُمؾ(.)3
ظمػم و َأظمػ سمئا ًء ُمـ
ي
يم٤مخلقادمٌ ،
َ
ًمت٘مقلَ :أ َٓ ًم ْٞم َ٧م سمئا َدٟم٤م يمٌئاد اعمًٚمٛملم ،ومٞمٝم٤م
ُصم يؿ تتػ اعمَ ْر َأ ُة اًمٖمرسم يٞم ُ٦م ُمر ًة ُأظم ْرى
ُمثئا ًمٚمر ِ
ٗم٤مف واًمرداء ،إِ يٟمف قم٤مر قمغم سمئاد اإلٟمجٚمٞمز َأ ْن َ ِ
ذاِؾ
احلِمٛم ُ٦م واًم َٕم ُ
دمٕمؾ سمٜم٤مت٤م ً ي
ٌ
ُ
سمٙمثرة خم٤مًمٓم٦م اًمرضم٤مل ...إًمخ(.)2
سم٤مًمر ْهمؿ ُمـ اًمت٘مدم احلْم٤مري ذم
اًمّمحٗم يٞم ُ٦م ذم اًمٞم٤مسم٤من وم٘مدْ
ْ
٘م٤مرير ي
ٟمنمتَ :أ يٟمف ي
َأ يُم٤م اًم يت ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اعمرأة سملم اًمٌٞم٧م واًمٕمٛمؾش ،ؾمٚمٞمًمن سمـ ومٝمد اًمٕمقدة ،دار اعمًٚمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1412هـ)،
(ص.)31
(« )3اعمرأة سملم شمٙمريؿ اإلؾمئام ودقم٤موى اًمتحريرش ،حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمٕمريٜمل ،دار ؾمٗمػم ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م (( ،)1431ص.)37
(« )2اعمرأة سملم اًمٌٞم٧م واًمٕمٛمؾش ،د /ؾمٚمٞمًمن اًمٕمقدة( ،ص.)34
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ِ
ِ
اًمر ُضمؾ
اًمٞم٤مسم٤من ،وُمِم٤مريم٦م اعمَ ْر َأة ذم يمؾ وضمقه اًمٜميِم٤مط هٜم٤مك ،إٓ أ يٟمف ُم٤م زال ذم أ ْقمًمق ي
َ
معهمعمَ ْر َأ ِة ذم اًمٌٞم٧م.
يٙمقن ُمٙم٤من ا
صقت داظمكم يتٛمٜمك َأ ْن
اًمٞم٤مسم٤مين
ٌ

ررعية يف التعامرررل
رافقني وقواعرررد شرر َ
خطرررر املنرر ِ ي َ

ِ
وذم َأعمَْ٤مٟمِ َٞم٤م ُأ ِ
اًمًٞمدات ي
اعمرايمز اًمٙمٌػم َة
اًمئات شم٘م يٚمدْ ن
َ
ضمر َي ْ٧م إطمّم٤مِ يٞم ٌ٦م وخٛم ٌ٦م سملم ي
ٍ
ذم ي ِ
ِ
ٟمج٤مطمٝم٤م ذم اًمٕمٛمؾ َأ ْم
واطمدة ُمٜمٝم ّـ :هؾ ُشمٗمْمؾ
وؾم ِئ َٚم ْ٧م يمؾ
اًمنميم٤مت
َ
واعمّم٤مًمحُ ،
ِ
ِ
ومٙم٤مٟم٧م ِ
ج٤مح ذم احلٞم٤مة
اًمزوضم يٞم ِ٦م؟
ٟمج٤مطمٝم٤م ذم
اإل َضم ُ
طمٞم٤مت٤م ي
٤مسم٤مت يمٚمٝم٤م واطمد ًة :سمؾ اًمٜمي َ
َ
اًمزوضم َٞم ِ٦م إُ َ ِ
ه يي ِ٦م(.)1
ي
طمّمؾ ُم ْث ُؾ ذًمؽ ذم َوم َر ْٟم ًَ٤م وسمِ ْري َٓم٤مٟمِ َٞم٤م و َأ ُِم ِر ْي َٙم٤م ،ومٙم٤من َأ ْهمٚم ٌُٝم يـ يٗمْم ْٚم َـ اًمٕمقد َة
وىمد َ
ٍ
قم٤مُمئات.
لم
إِ َمم
ًمٙمـ ًمٕمدم ُوضمقد َُم ْـ يٕمقهل يـ َسم ِ٘م ْ َ
ُمٜم٤مزهلـْ ،
ي
ِ
ٔم٤مهرات اًمٜم ِ
َأ يُم٤م اعمُ
وظمرضم٧م اعمَ ْر َأ ُة ومٞمٝم٤م ُشمٓم٤مًم٥م
ً٤مِ يٞم ُ٦م وم٘مدْ ُٟمٔمؿ اًمٕمديدُ ُمٜمٝم٤م،
ُ
ىم٤مُم٧م ُمٔم٤مهر ٌة ٟمِ ِ
ِ
ِ
ً٤مِ يٞم ٌ٦م شمدقمق إِ َمم تر ِر اعمَ ْر َأ ِة ُِم َـ
وىمراره٤م ذم سمٞمتٝم٤م :ومٗمل َأعمَْ٤مٟم َٞم٤م
سمٕمقدت٤م
ْ ُ
اًمٕمٛمؾ ،وشمٗمر ِهمٝم٤م ًمٚمٌٞم٧م ُ ِ
اًمزواج قمغم قمدم
ٜمص قمٜمد قم ْ٘مد ي
وؿم ُ١موٟمف ،وٟم٤م َد ْي َـ ومٞمٝم٤م َأ ْن ُي ي
َ
اًمزوضم يٞم َ٦م وإُُمقُم َ٦مُ ٓ ،مزامح َ٦م اًمرضم٤مل
ُُمزاوًم٦م اعمَ ْر َأ ِة ًمٚمٕمٛمؾ ،و َأ ْن
شمٙمقن ِرؾم٤مًم ُتٝم٤م هل ي
ِ
واعمراومؼ احلٙمقُم يٞم ِ٦م.
ذم اعمٙم٤مشم٥م واعمّم٤مٟم ِع
ِ
ٟمً٤مِ يٞم ٌ٦م َـم٤م ًَم ٌْ َـ ومٞمٝم٤م سم٤مًمٕمقدة إِ َمم ُمٜم٤مزهل يـ
ىم٤مُم٧م ُمٔم٤مهر ٌة ُأ ْظمرى
وذم َوم َر ْٟم ًَ٤م
ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ص٤مطم٥م ومِ ْٙم ٍر
ُمًتٖمرب َأ ْو ًمٞمؼما ٍّزم َأ ْو
ًمين َأ ْو
و َأ ْـمٗم٤مهل يـ ..ومٝمؾ سم٘م َل َص َٛم ٌؿ ذم ُأ ُذن َقم ْٚم ٍّ
ِ
ٞمؾ ُمـ آ ْقم ِؽم ِ
ُم ِ ٍ
اًمً ِ
اعمرارات وقم٤مؿمقا
اوم٤مت سمِمٝم٤مدة َُم ْـ َذا ُىمقا
ٜمحرف سمٕمد هذا ي
ُ
ِ
٘مئاب اعمقازيـ؟!
ا ْٟمتٙم٤مؾم َ٦م اًمٗم ْٓمرة وا ْٟم َ
ويمثػم ،ي
ًمٕمؾ اعمخدوقملم
يمثػم
ٌ
ًم٘مدْ َأ ْؾم َٝم ٌْ ُ٧م وُم٤م يم٤من زم ،وُم٤م سم٘مل ُمـ اًمٜم٘مقٓت ٌ
ِ
ِ
ِ
اعمٜم٤مدي٦م سم٤مًم يتحرر وُم٘مّمدُ هؿ
واعم٘م٤مٓت
سم٤مب إَ ْىمئام
سم٤محلْم٤مرة اًمٖمرسم يٞم٦م ُ -
وه ْؿ َأ ْر ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر سمٕمض هذه اإلطمّم٤مِ يٞم٤مت ذم يمت٤مب« :وىمٗم٤مت طمقل ُمٕم٤مٟم٤مة إيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜمي٤مقمٛم٦مش ،ظم٤مًمد
ي
اًمِم٤ميع( ،ص .)111 : 143
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ِ
ُمٙمرهؿ إِ َمم ٍ
شمٌ٤مبَ -أ ْن يثقسمقا
اًمً٤مِ ُرون ذم ريم٤مب اًمٖمرب وُم٤م قمٚمٛمقا َأ ين َ
اًم يتحٚم ُؾ ،ي
إِ َمم ُر ْؿمدهؿ و َأ ْن ي٘مٚمٕمقا قمـ همٞمٝمؿ.
ِ
ٍ
ٍ
اًمقطم َٞم ْ ِ
لم همٜمٞم ٌ٦م،
والحؿدُ هلل لسـا بحاجة إِ َلى اطرتاف َأ َحد َأ ْو ؿمٝم٤مدشمف َٕ :ين ًمٜم٤م ذم ْ
متًؽ هبًم
ومٝمًم
اًمًٕم٤مدة ذم اًمدي اريـَُ ،م ْـ ي
ُمّمدر اًم يتنميع و ُُم ًْت٘مك إَ ْطمٙم٤م ِم و ُُم ْ١م ُل ي
ُ

ومٚم ْـ ي
يْمؾ َأ َسمدً ا.

{ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ} [ؾمقرة إطمزاب.]22-23:
الؿ ْممِ َن
وسبحان اهلل! َت َلم ْل معي أخي ُ
اًمٓمئاق{ ، ]1:ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ } [ؾمقرة إطمزاب{ ، ]24:ﭶ
قوت ل َ
ل ْزواج ٓ لفن ،ومع ذلك ذ َكر
ﭷﭸ} [ؾمقرة إطمزاب ]22:إِن ال ُب َ
الؿػسرون َأن ِ
لقست لؾتؿؾقكْ ،بل إِ َضاف ُة «إسؽان» َٕكه مستؼرها
ال َضاف َة هـا
ْ
ٍ
ٍ
ولضرورة قائِ َؿ ٍة.
ؾحاجة ُمؾح ٍة
خرجت ف
غالب إِ َقا َمتِفا ،فنِ ْن
وفقه
ْ
ُ
ِ
ُ
ؼم سمًقاه ،و َسمدَ َأ ُمـ طمٞم٨م اٟمتٝمك
واًمٕم٤مىمؾ ُمـ ُوقمظ سمٖمػمه ،وهٜمٞم ًئ٤م عمـ ا ْقم َت َ َ
َ
واعمزاًمؼ :ومٝم٤م هل اعمَ ْر َأ ُة ذم مجٞمع اًمٌئاد
اًمٕمقاىم٥م ُمتجٜم ًٌ٤م إَ ْظمٓم٤م َء
أظمرونُُ ،مت َ٠مُم ًئا
َ
َ
ِ
رت يمًم ز ييٜمقا هل٤م ،ومًم اًم يت٘مدم اًمذي َأ ْطم َر َز ْشمف شمٚمؽ
اًمٕمرسم يٞم ِ٦م
وهمػمه٤م ىمدْ
وتر ْ
ْ
ظمرضم٧م ي
ِ
وراء ذًمؽ ٟم٤مًم ْتف ،وُم٤م ِ
اًمد ُ
اًمٕمز اًمذي قم٤مد إِ ًَمٞمٝم٤م سمٕمد َأ ْن
ول ،وُم٤م اعمَ ْجدُ اًمذي ُمـ
ِ
هلـ وُم٤م شمتٙمِمػ قمٜمف ظمٌ٤مي٤م َُم ْـ شمٔم٤مهر
وم٘مد ْشمف ،ومٚمٞم٧م ٟم ًَ٤م َء ىمقُمل َي ْٕم َٚم ْٛم َـ ُم٤م ُحي٤مك ي
ِ
٤مب ذم حلًمن َسم َ ٍ
نم.
هل يـ سم٤مًمدوم٤مع قمـ ُطم٘مقىمٝم يـُ ،
وه ْؿ ذ َِ ٌ
{ﭟ ﭠ ﭡﭢ } [ؾمقرة
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ٔ االختالط:
ابُٔ ايكَ ُِّٜ ِِ ٝخزِّس َٔ َ
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معهم
يٛمٜمع ُِم َـ ْاظمتِئاط اًمرضم٤مل
ىم٤مل اسم ُـ اًم َ٘مٞم ِؿ « :$إِ ين َو ِ يزم إَ ُْمر جي٥م قمٚمٞمف َأ ْن َ
سم٤مًمٜم ِ
ً٤مء ذم إَ ْؾمقاق واًم ُٗم َر ِج وجم٤مُم ِع اًمرضم٤ملِ :
وم٤مإل َُم٤م ُم ُمً ُئ ٌ
قل قمـ ذًمؽ ،واًمٗمتٜم ُ٦م سمف
قمٔمٞمٛم ٌ٦م .روى ُأ َؾم٤م َُم ُ٦م ب ُن َز ْي ٍد ﭬ(َ )1
ىمقل اًمٜميٌِل ﷺَ « :ما َت َر ْك ُت َب ْع ِدي فِ ْتـَ ًة
ال مِن الـس ِ
َأ َضر َط َؾى الر َج ِ
اء»(.)3
َ َ
حديث َح ْؿ َز ِة ِ
َ
بن َأ ِب َأ ْؾم َٞم ِد إَ ْٟمّم٤مري( )2قمـ َأسمِ ْٞم ِف ﭬ(َ :)4أ يٟم ُف َؾم ِٛم َع
و َت َلم ْل
٤مظم َت َٚم َط اًمرضم ُ٤مل سمِ٤مًمٜمً ِ
قل َو ُه َق َظم ِ
هلل ﷺ َي ُ٘م ُ
َر ُؾم َ
٤مر ٌج ُِم َـ ا َْعم ًْ ِج ِد َوم ْ
٤مء ذم اًم يٓم ِر ِيؼ
قل ا ِ
َ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أؾم٤مُم٦م سمـ زيد سمـ طم٤مرصم٦م اًمٙمٚمٌل ،يم٤من أسمقه ُمقمم ًمٚمٜمٌل ﷺ َو َه ٌَ ْت ُف ًمف ظمدجي٦م ڤ وم٠مقمت٘متف،
وًمد أؾم٤مُم٦م ذم اإلؾمئام ىمٌؾ اهلجرة سمٜمحق صمًمن ؾمٜملم ،أ يُمره اًمٜميٌل ﷺ ىمٌٞمؾ ووم٤مشمف قمغم ضمٞمش قمٔمٞمؿ
إمم اًمروم ،ومٞمٝمؿ يمٌ٤مر اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ،وأىمًؿ ﷺ أٟميف يم٤من ً
ظمٚمٞم٘م٤م ًملُم٤مرة ،وقم٘مد ًمف اًمٚمقاء
سمٞمده ،وشمقذم ﷺ ىمٌؾ ُمًػمه ،ومٜمٗمذه أسمق سمٙمر ﭬ ،اقمتزل اًمٗمتـ وُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م ( 14أو
19هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمدش ( ،)73-61/4و«اجلرح واًمتٕمديؾش (،)382/3
و«آؾمتٌّم٤مرش ( ،)24و«آؾمتٞمٕم٤مبش ( ،)71/1و«تذي٥م اًمتٝمذي٥مش ( ،)11/1و«اإلص٤مسم٦م ذم
متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر( ،)14/1و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل (. )496/3
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم «اًمٜمٙم٤محش ،سم٤مبُ :م٤م يتي٘مك ُمـ ؿم١مم اعمرأة ( ،)1196/8/7وُمًٚمؿ ذم
«اًمرىم٤مقش ،سم٤مب :أيمثر أهؾ اجلٜمي٦م اًمٗم٘مراء ،وأيمثر أهؾ اًمٜمي٤مر اًمٜمً٤مء (.)3741/3197/4
اًمً٤مقمدي اعمدين إٟمّم٤مري .ذيمر اسمـ طمجر ذم
( )2هق محزة اسمـ أب أؾمٞمد ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م أسمق ُم٤مًمؽ ي
«اإلص٤مسم٦مش أٟميف صح٤مب وًمد ذم زُمـ اًمٜميٌل ﷺ ،وشمقذم زُمـ اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ .اٟمٔمر ذم شمرمجتف:
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر ( ،)212/1و«تذي٥م
«تذي٥م اًمتيٝمذي٥مش ( ،)36/2و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ي
اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملش ( ،)211/7و«شم٘مري٥م اًمتيٝمذي٥مش (.)341/1
اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾُ :م٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ اًمٌدن سمـ قمَ ْٛمرو ،و ُي٘م٤مل :قم٤مُمر ْسمـ قمقف ْسمـ طم٤مرصم٦م ْسمـ
( )4هق ي
ِ
ِ
ٍ
ُ
َ
اًمً٤مقمدي إٟمّم٤مري ،و ُي٘م٤ملُ :م٤مًمؽ
قمَ ْٛمرو سمـ اخلزرج سمـ ؾم٤مقمدة سمـ يمٕم٥م سمـ اخلزرج ،أ ُسمق أ َؾم ْٞمد ي
إن اًمٌدي وهؿ ،واًمّمقاب اًمٌدنُ( ،مِمٝمقر سمٙمٜمٞمتفُِ ،مـ ُيمؼماءِ
ْسمـ رسمٞمٕم٦م ْسمـ اًمٌدي ،و ُي٘م٤مل :ي
ي
ي
ْ ََ
٤مرَ ،ؿم ِٝمدَ  :سمدْ را ،وا َعم َِم ِ
إَٟم َّْم ِ
٤مهدَ  ،روى ًمف  :اًمٌخ٤مري ُ -مًٚمؿ  -أسمق داود  -اًمؽمُمذي  -اًمٜميً٤مِل
َ ً َ
 اسمـ ُم٤مضمف ،وىمد ذه٥م سمٍمه ذم أواظمر قمٛمرهُ ،م٤مت :ؾمٜم٦م أرسمٕملم ،وهق ىمقل اسمـ ؾمٕمد ،وظمٚمٞمٗم٦م.وىم٤مل اعمداِٜمل :شمقذم ؾمٜم٦م ؾمتلم  -وهذا سمٕمٞمد  .-وأؿمذ ُمٜمف :ىمقل أب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٜمدة :ؾمٜم٦م مخس
وؾمتلم ،وىم٤مل أسمق طمٗمص اًمٗمئاسُ :م٤مت ؾمٜم٦م صمئاصملم .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء
اًمرضم٤ملش (« ،)128 /37ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)128 /3

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

54

ِ
َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
اس َت ْل َخ ْر َنَ 9فنِك ُه َل ْق َس َل ُؽن َأ ْن ُت َحؼ ْؼ َن الط ِر َيق،
قل اهللِ ﷺ ًمٚمٜم ًَ٤مءْ « :
يقشَ .وم َٙم٤م َٟم ِ
َط َؾق ُؽن بِحاف ِ
٧م اعمَْ ْر َأ ُة َشم ْٚم َت ِّم ُؼ سمِ ِْ
ات الط ِر ِ
٤مجلدَ ِارَ ،طم يتك إِ ين َصم ْق َ َهب٤م ًَم َٞم َت َٕم يٚم ُؼ
َ
ْ
٤مجلدَ ِار ُِمـ ًُمّم ِ
سمِ ِْ
قىم َٝم٤م سمِ ِف(.)1
ْ ُ
وجي٥م قمغم و ِزم إَُمر ُمٜمْع اًمٜم ِ
ٜم٤مت ُمتجٛم ٍ
اخلروج ُمتزي ٍ
ئات ،و َُمٜمْ ُٕمٝم يـ ُمـ
ً٤مء ُمـ
ْ َ ُ
َ
ُ
ِ ُ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
قم٤مري٤مت :يم٤مًمث ِ
اًمث ِ
واًمرىم٤مق ،و َُمٜمْ ُٕمٝم يـ ُمـ
اًمقاؾمٕم٦م
ٞم٤مب
يم٤مؾمٞم٤مت
ٞم٤مب اًمتل ي ُٙم يـ هب٤م
طمدي٨م اًمرضم٤مل ذم اًمٓم ُرىم٤مت ،و َُمٜمْ ُع اًمرضم٤مل ُِم ْـ ذًمؽ.
ُصمؿ ي٘مقل اسمـ اًم َ٘مٞم ِؿ« :وًمف َأ ْن حيٌِس اعمَر َأ َة إِ َذا َأ ْيم ِ
اخلروج ُِم ْـ ُمٜمزهل٤م -وٓ
ثرت
َ
ُ
َ ْ
ي
ِ
اإل ْصم ِؿ واعمٕمّمٞم٦مِ،
رار اًمٜمً٤مء قمغم ذًمؽ إِ َقم٤مٟم ٌ٦م هل يـ قمغم ِ
ِؾم يٞمًم إِ َذا
ْ
َ
ظمرضم٧م ُُمتجٛمٚم ً٦مْ -سمؾ إِ ْىم ُ
واهللُ ِ
ؾم٤مِ ٌؾ َو ِ يزم إَ ُْمر قمـ ذًمؽش.
وىمدْ ُمٜمَع َأ ُِم ُػم اعمُ ْ١م ُِمٜملم ُقم َٛم ُر سم ُـ اخلَ يٓم ِ
٤مب ﭬ اًمٜمً٤م َء ُمـ ا َعم ٌْم ذم ـمريؼ
وآ ْظم ِ
اًمرضم٤مل ِ
تئاط هبؿ ذم اًم يٓمريؼ( ،)3ومٕمغم ِ
ي٘متدي سمف ذم ذًمؽ.
وزم إَ ُْمر َأ ْن
َ
وىم٤مل ي ()2
حي َٞمك اًم َٙم يح ُ٤مل(َ )4أ يٟمف ىم٤مل َٕ ِب
اخلئا ُل ذم «ضم٤مُمٕمفش« :أظمؼمين ُحم َ يٛمدُ ُ
سمـ َ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف أسمق داود ذم «أسمقاب اًمٜميقمش ،سم٤مبُ :مٌم اًمٜمً٤مء ُمع اًمرضم٤مل ذم اًم يٓمريؼ
( ،)1373/269/4واًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؿمٕم٥م اإليًمنش ( ،)341/11واًم يٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش
وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)419
( ،)363/19ي
اًمراؿمديـش ،د /ومْمؾ إهلل ،إدارة شمرمج٤من
( )3اٟمٔمر« :احلًٌ٦م ذم اًمٕمٍم اًمٜميٌقي وقمٍم اخلٚمٗم٤مء ي
اإلؾمئام (د ،)226/ؾمتٞمئاِٞم٧م شم٤مؤن ضمجرا ٟمقاًمف ،سم٤ميمًت٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م (-1419
( ،)1998ص.)34
( )2اإلُم٤مم اًمٕمئايُم٦م احل٤مومظ اًمٗم٘مٞمف ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م وقم٤معمٝمؿ ،أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مرون اًمٌٖمدادي اخلئايل،
وًمد ؾمٜم٦م (324هـ) أو ذم اًمتل شمٚمٞمٝم٤م ،رطمؾ إمم وم٤مرس وا ي
ًمِم٤مم واجلزيرة يتٓمٚم٥م وم٘مف اإلُم٤مم أمحد وومت٤مويف
صمؿ صٜميػ يمت٤مسمف «اجل٤مُمع ذم اًمٗم٘مفش ،ىمري ًٌ٤م ُمـ قمنميـ جم يٚمدً ا ،وُمـ يمتٌف «اًمًٜمي٦مش،
وأضمقسمتف ،ومجع وم٠موقمك ،ي
إول ؾمٜم٦م (211هـ) وًمف ؾمٌع وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م ،وىمٞمؾ :قم٤مش أيمثر ُمـ ذًمؽ.
شمقذم ذم ؿمٝمر رسمٞمع ي
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :شمذيمرة احل يٗم٤مظش ( ،)786-781/2و«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش (« ،)148/11ـمٌ٘م٤مت
احلٗم٤مظش ( ،)221-239و«ؿمذرات اًمذه٥مش ( ،)361/3و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل
(.)397/14
( )4أسمق ضمٕمٗمر اًمٌٖمدادي اعمتٓمٞم٥م .ىم٤مل أسمق سمٙمر اخلئايل :يم٤مٟم٧م قمٜمده قمـ اإلُم٤مم أمحد ُمً٤مِؾ يمثػمة
ُمِمٌٕم٦م ويم٤من ُمـ يمٌ٤مر أصح٤مب أب قمٌد اهلل ويم٤من ي٘مدُمف ويٙمرُمف .اٟمٔمر ذم شمرمجتف «ـمٌ٘م٤مت =
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َقمٌ ِد اهلل(َ )1أرى اًمرضم َؾ اًمًقء ُمع اعمَر َأ ِة؟ ىم٤مل

ْ

َ

ي ُ

َ

ْ

ْ

معهمي ﭬ(َ )3أ ين اًمٜميٌِ يلﷺ ىم٤ملَ « :أي ًَم
قؾمك إَ ْؿم َٕم ِر
وىمد ي
صح ذم طمدي٨م َأ ِب ُُم َ
ٍ
ِ ِ
حي َٝم٤م َوم ِٝم َل َزاٟمِ َٞم ٌ٦مش( ،)2و ُيٛمٜمَع
اؾم َت َٕم َٓم َر ْت ُصم يؿ َظم َر َضم ْ٧م َوم َٛم ير ْت َقم َغم َىم ْق ٍم ًم َٞمجدُ وا ِر ْ َ
ا ُْم َر َأة ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= احلٜم٤مسمٚم٦مش ،اعم١مًمػ :أسمق احلًلم اسمـ أب يٕمغم ،حمٛمد سمـ حمٛمد (اعمتقرم136 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد
طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت (. )231/1
( )1هق اإلُم٤مم ًّ
طم٘م٤م وؿمٞمخ اإلؾمئام صد ًىم٤م ،أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هئال سمـ أؾمد اًمِمٞمٌ٤مين
إول (164هـ) سمٌٖمداد ،وىمٞمؾ :سمؾ وًمد سمٛمرو ،ويم٤من
صمؿ اًمٌٖمدادي ،وًمد  $ذم رسمٞمع ي
اعمروزي ي
ؾمـ ُمٌٙمرة ،وـمٚم٥م احلدي٨م وهق اسمـ
ُم٘م٤مم أهشمف سم٤مًمٌٍمة وُم٤م طمقهل٤م ،وىمد ٟمِم٠م ٟمِم٠مة قمٚمٛم يٞم٦م ذم ٍّ
ؾم٧م قمنمة ؾمٜم٦م ،وىمد رطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ.
ىم٤مل ي
اًمِم٤مومٕمل :ظمرضم٧م ُمـ سمٖمداد وُم٤م ظم يٚمٗم٧م هب٤م أطمدً ا أشم٘مك وٓ أورع وٓ أوم٘مف ُمـ أمحد سمـ
طمٜمٌؾ .ىم٤مل أسمق زرقم٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد :أسمقك حيٗمظ أًمػ أًمػ طمدي٨مُ ،مـ أهؿ ُم١م يًمٗم٤مشمف:
اًمرد قمغم اجلٝمٛم يٞم٦مشُ« ،مً٤مِؾ أمحدش،
«اعمًٜمدش« ،ومْم٤مِؾ ي
اًمّمح٤مسم٦مش« ،اًمٕمٚمؾش ،و«ُمٕمروم٦م اًمرضم٤ملش « ،ي
سمٕمدي ة رواي٤مت ،وهمػم ذًمؽ ُمـ اعم١م يًمٗم٤مت ،صمٌ٧م قمغم احلؼ ذم ومتٜم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن ،شمقذم  $يقم
اجلٛمٕم٦م (341/2/13هـ) وًمف ؾمٌع وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م.
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :اجلرح واًمتٕمديؾش ( 212-393/1و ،)68/3و«شم٤مريخ سمٖمدادش (،)413/4
و«ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦مش ( ،)31-4/1و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل ( ،)177/11وهٜم٤مك يمثػم ُمـ
اًمٙمت٥م إظمرى اًمتل شمرمج٧م ًمف.
( )3هق قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس إؿمٕمري اًم٘محٓم٤مين ﭬ ىمدم قمغم اًمٜميٌل ﷺ ذم ُمٙمي٦م ،وم٠مؾمٚمؿ ورضمع إمم
صمؿ ىمدم ذم مخًلم ُمٜمٝمؿ إمم اًمٜميٌل ﷺ ذم اعمديٜم٦م قمٜمد ومتح ظمٞمؼم ،ويم٤من طمًـ اًمّمقت
ىمقُمف ي
سم٤مًم٘مرآن ،وٓيه اًمٜمٌل ﷺ قمغم اًمٞمٛمـ ،ؿمٝمد ومتقح ي
صمؿ اؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر قمغم اًمٌٍمة ،وم٤مومتتح
اًمِم٤مم ،ي
ومتحقل إمم اًمٙمقوم٦م ،ومقٓيه قمثًمن قمٚمٞمٝم٤م،
صمؿ قمزًمف قمثًمن ﭬ قمـ اًمٌٍمة،
ي
إهقاز وأصٌٝم٤من ،ي
ومًمت ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م (44هـ) ﭬ.
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :اًمتي٤مريخش ٓسمـ ُمٕملم ( ،)236و«اجلرح واًمتٕمديؾش ( ،)128/1و«آؾمتٞمٕم٤مبش
( ،)979/2و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( ،)267/2و«ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراءش ( ،)442-443/1و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر( ،)194/6و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)281/3
( )2أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)19178واسمـ ظمزيٛم٦م ذم «صحٞمحفش ( ،)1681واحل٤ميمؿ ذم
«اعمًتدركش ( )421/3وىم٤مل« :صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مهش ،وواوم٘مف اًمذهٌل ،وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم
«صحٞمح اجل٤مُمعش (.)4466
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أظمر َة ذم اعمًجد ،وم٘مدْ روى اسمـ ُمًٕم ٍ
٤مسم٧م سمخقرا َأ ْن شمِمٝمد ِقمِم٤مء ِ
قد
اعمَ ْر َأ ُة إِ َذا َأ َص ْ
ُ َ ْ ُ
َ
ً
نم َوم َٝم٤م
ﭬ َأ ين اًمٜميٌِ يلﷺ ىم٤مل« :اعمَْ ْر َأ ُة َقم ْق َر ٌةَ ،وإِ يّن٤م إِ َذا َظم َر َضم ْ٧مْ ،
اؾم َت ْ َ
٤من(َ ،)1وإِ يّن َ٤م َٓ َشم ُٙم ُ
اًمِم ْٞم َٓم ُ
ي
قن َأ ْىم َر َب إِ َمم اهللِ ُِمٜمْ َٝم٤م ِذم َىم ْٕم ِر َسم ْٞمتِ َٝم٤مش(.)3
ِ
ٍ
ِ
وذ ،وهق
ري٥م َأ ين
َ
متٙملم اًمٜمً٤مء ُمـ اظمتئاـم ي
وٓ َ
ٝمـ سم٤مًمرضم٤ملَ :أ ْص ُؾ يمؾ سمٚم يٞم٦م ٍّ
ِ
ِ
ُِم ْـ َأ ْقمٔمؿ َأؾمٌ٤مب ُٟم ِ
ومً٤مد ُأ ُُمقر اًمٕم٤م يُم ِ٦م
٘مقسم٤مت اًمٕم٤م يُم ِ٦م ،يمًم َأ يٟمف ُِم ْـ َأ ْؾمٌ٤مب
زول اًم ُٕم
ْ
واخل٤مص ِ٦م .واظمتئا ُط اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم ِ
ؾمٌ٥م ًمٙمثرة اًمٗمقاطمش واًمزٟم٤م ،وهق ُِم ْـ
ً٤مء
ٌ
ي
ِ
قؾمك
َأ ْؾمٌ٤مب اعمقت اًمٕم٤مم ،واًم يٓمقاقملم ا ُعم يتّمٚم٦م .وعمي٤م ْاظم َتٚمط اًمٌٖم٤مي٤م سمٕمًٙمر ُُم َ
ٍ
َ
واطمد
اًمٓم٤مقمقن ،ومًمت ذم يق ٍم
هلل قمٚمٞمٝمؿ
وومِم٧م ومٞمٝمؿ اًمٗم٤مطمِم ُ٦مَ ،أ ْر َؾم َؾ ا ُ
ڠ
ْ
ؾمٌٕمقن أًم ًٗم٤مِ .
واًم٘م يّم ُ٦م ُمِمٝمقر ٌة ذم يم ُت٥م اًم يتٗم٤مؾمػم.
ِ
ِ
ِ
ٝمـ
ومٛم ْـ َأ ْقمٔمؿ َأ ْؾمٌ٤مب اعمقت اًمٕم٤مم :يمثر ُة اًمزٟم٤م سمًٌ٥م متٙملم اًمٜمً٤مء ُمـ اظمتئاـم ي
ضم٤مت ُمتجٛم ٍ
ٌم سمٞمٜمٝمؿ ُمتؼم ٍ
ئات ،وًمق ِ
قمٚمؿ َأ ْوًمٞم٤م ُء إَ ُْمر ُم٤م ذم ذًمؽ ُِم ْـ
سم٤مًمرضم٤مل ،واعمَ ْ ِ
ْ
ُ
ُ
ٍ
رء ُمٜم ًٕم٤م ًمذًمؽ.
واًمرقم يٞم ِ٦م ىمٌؾ اًمديـ ًمٙم٤مٟمقا َأ َؿمدي
ومً٤مد اًمد ْٟمٞم٤م ي
ٍ
ٍ
()2
هلل
ىمري٦م َأ ِذ َن ا ُ
فمٝمر اًمزٟم٤م ذم
ىم٤مل َقم ٌْدُ اهللِ سم ُـ َُم ًْ ُٕمقد ﭬ « :إِ َذا َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ىمقًمف« :اؾمتنمومٝم٤م ي
اًمِمٞمٓم٤منش :أي :ز ييٜمٝم٤م ذم ٟمٔمر اًمرضم٤مل .وىمٞمؾٟ :مٔمر إًمٞمٝم٤مً :مٞمٖمقهي٤م ،ويٖمقي هب٤م –
اٟمٔمر تٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي (ً – )382/4مٚمٛمٌ٤مريمٗمقري ،اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛم يٞم٦م  -سمػموت.
اًمرو٤معش ،سم٤مبُ :مٜمف ( ،)1172/468/2واسمـ ظمزيٛم٦م ذم
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم «أسمقاب ي
وصححف
«صحٞمحفش ( ،)1681واًمٓمؼماين ذم «إوؾمطش ( ،)8196وذم «اًمٙمٌػمش (،)391/9
ي
اًمّمحٞمح٦مش (.)3688
إًمٌ٤مين ذم «اًمًٚمًٚم٦م ي
( )2هق :قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ هم٤مومؾ سمـ طمٌٞم٥م سمـ ؿمٛمخ اهلذزم اإلُم٤مم احلؼم ،وم٘مٞمف إ يُم٦م ،أسمق
إوًملم،
اًمً٤مسم٘ملم ي
اًمرمحـ اهلذزم ،اعمٙمل ،اعمٝم٤مضمري ،اًمٌدري ،طمٚمٞمػ سمٜمل زهرة ،يم٤من ُمـ ي
قمٌد ي
سمدرا ،وه٤مضمر اهلجرشملم ،ويم٤من يقم اًمػمُمقك قمغم اًمٜميٗمؾ ،وُمٜم٤مىمٌف
وُمـ اًمٜمجٌ٤مء اًمٕم٤معملم ،ؿمٝمد ً
يمثػما ،طمدث قمٜمف :أسمق ُمقؾمك ،وأسمق هريرة ،واسمـ قم يٌ٤مس ،واسمـ قمٛمر= ،
همزيرة ،روى ً
قمٚمًم ً
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ٟمٔمرك! وم َٚمٙم َ٠م يٟمًم شمٜمٔمر طم٤م ًَمٜم٤م
رمحؽ اهلل ي٤م ا ْسم َـ ا ًْم َ٘مٞم ِؿ! ُم٤م َأ ْطم َٙم َؿ قم٘م َٚمؽ! وُم٤م َأ ْسم َٕمدَ َ
ٍ
ُ
تجٞم٥م؟
ٟمّمح َ٧م وسم يٚم ْٖم َ٧م ،ومٝمؾ ُِم ْـ ُُم ًْ
وشمٕمٞمش سمٞمٜمٜم٤م ،وم٘مدْ
ْ

وذم اجلٛمٚم٦م ،ومًم يم٤من ُِم ْـ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم َأ ْو ُؿم َٕمٌِف ذم َأ َطم ٍد ُمـ اًمٜمي٤مس:
 -19يم٤مًم يت ِ
سم٤مًمّمئاة.
ٝم٤مون ي
ُ
ِ
ِ -31
واخلدا ِع واعمُ
راوهم٦م.
 -33وإِ َذ ِ
اقم٦م َأ ْهار اعمُ ْ١م ُِمٜملم.
 -32وإَ ُْم ِر سم٤معمُٜم َٙمر واًمٜمي ْٝم ِل قمـ اعمٕمروف.
 -34وإِ َؿم ِ
٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م ذم اًمذيـ آُمٜمقا.
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اًمّمح٤مسم٦م ،وقمٚم٘مٛم٦م ،وإؾمقد،
= وقمٛمران سمـ طمّملم ،وضم٤مسمر ،وأٟمس ،وأسمق أُم٤مُم٦م ،ذم ـم٤مِٗم٦م ُمـ ي
واًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ ،وـم٤مرق
وُمنوق ،وقمٌٞمدة ،وأسمق واصمٚم٦م ،وىمٞمس اسمـ أب طم٤مزم ،وزر سمـ طمٌٞمش ،ي
سمـ ؿمٝم٤مب ،وزيد سمـ وه٥م ،ووًمداه :أسمق قمٌٞمدة ،وقمٌد اًم يرمحـ ،وأسمق إطمقص قمقف سمـ ُم٤مًمؽ،
وأسمق قمٛمرو ي
اًمِمٞمٌ٤مين ،وظمٚمؼ يمثػم.
اًمرمحـ اًمًٚمٛمل ،وقمٌٞمد سمـ ٟمْمٞمٚم٦م ،وـم٤مِٗم٦م .اشميٗم٘م٤م ًمف ذم
وروى قمٜمف اًم٘مراءة :أسمق قمٌد ي
اًمّمحٞمحلمش قمغم أرسمٕم٦م وؾمتلم.
« ي
واٟمٗمرد ًمف اًمٌخ٤مري سم٢مظمراج واطمد وقمنميـ طمدي ًث٤م ،وُمًٚمؿ سم٢مظمراج مخً٦م وصمئاصملم طمدي ًث٤م ،وًمف
سم٤معمٙمرر صمًمين ُم٤مِ٦م وأرسمٕمقن طمدي ًث٤م .ىم٤مل ىمٞمس اسمـ أب طم٤مزم :رأيتف آدم ،ظمٗمٞمػ اًم يٚمحؿ.
قمٜمد سم٘مل
ي
وقمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌ٦م ،ىم٤مل :يم٤من قمٌد اهلل ً
ىمّمػما ،ؿمديد إدُم٦م،
رضمئا ٟمحٞم ًٗم٤م،
ً
ويم٤من ٓ يٖمػم ؿمٞمٌف .ىم٤مل ي
اًمذهٌل :يم٤من ُمٕمدو ًدا ذم أذيمٞم٤مء اًمٕمٚمًمء .يٜمٔمر« :ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش،
ي
ًمٚمذهٌل (.)463 /1
حمٛمد اسمـ أب سمٙمر أيقب اًمزرقمل أسمق قمٌد اهلل ،ت٘مٞمؼ :د/
(« )1اًمٓمرق احلٙمٛم يٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م ي
اًمنمقم يٞم٦مش ،ي
حمٛمد مجٞمؾ هم٤مزيُ ،مٓمٌٕم٦م اعمدين– اًم٘م٤مهرة( ،ص ،)381وأووح ُمـ ذًمؽ طمدي٨م اًمٜمٌلﷺ اًمذي
ىم٤مل ومٞمف« :إذا فمٝمر اًمزٟم٤م واًمرسم٤م ذم ىمري٦م ،وم٘مد أطمٚمقا سم٠مٟمٗمًٝمؿ قمذاب اهللش .ىم٤مل قمٜمف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم
«هم٤مي٦م اعمرامش (« :)244طمدي٨م طمًـش.
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 -31و ِىم يٚم ِ٦م اًمٗم٘مف ذم اًمديـ.
 -36واًمِم ِح.
ِ
واخلّم٤مِ ِ
اًم٘مٚم٥م قمغم
ص اًمتل إِ ْن َشمقا َوم َؼ ُمٕمٝم٤م اٟمٕم٘م٤مد
إِ َمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت
َ
ٍ
اًمنميٕم٦م وُم ِ
اًم ُٙم ْٗمر سم٤مهلل و ُسم ْٖم ِ
ٕم٤مداة اًمديـ ومٝمق اًمٜم ُ
سمٌمء
ؼمَ ،أ يُم٤م َُم ْـ شمٚم يٌس
ض ي
ٗم٤مق إَ ْيم ُ
ُ
ِ
قسم٘م٤مت َأ ْو اعمٕم٤ميص وهق قمغم ِ
ُمـ هذه اعمُ
اإل ْيًمن :ومٗمٞمف َؿم ٌَ ٌف سم٤معمٜم٤موم٘ملم سم َ٘مدْ ِر ُم٤م ومٞمف ُمـ
ِ
ؿمٞمخ ِ
صٗم٤متؿ ،وهق اًمٜم ُ
ٗم٤مق اًمٕمٛمكمً :مذا ىم٤مل ُ
اًمٗم٤مؾمؼ
ًٛمك
ُ
اإل ْؾمئام ُ « :$ي ي
ُمٜم٤موم ً٘م٤م اًمٜم َ
ؼمش(.)1
ٖمر ٓ إَ ْيم َ
ٗم٤مق إَ ْص َ
يطٝفَ :ْ١ا َعٓ ٢نإ َُٓافكّا خايصّا؟

هلل
ورد ذم طمدي٨م َقم ٌْ ِد ا ِ
هذه ُمً َ٠م ًَم ٌ٦م شمٜم٤موهل٤م اًمٕمٚمًم ُء سم٤مًمٌح٨م َأ َٓ وهل:
ُ
ختري٩م ُم٤م َ
سمـ َقم ْٛم ِرو ِ
ِ
سمـ اًم َٕم ِ
٤مص ﭭ َأ ين اًمٜميٌِ يل ﷺ ىم٤ملَ « :أ ْر َسم ٌع َُم ْـ ُيم يـ ومِ ِٞمف َيم َ
٤من ُُمٜمَ٤مومِ ً٘م٤م
()3
ًمًئا ُمَ « :يم َ
٤من ُُمٜمَ٤مومِ ً٘م٤م
٤مًمّم٤م...ش .احلدي٨م  ،وم٘مد اؾمتقىمٗمٝمؿ ىمق ًُمف قمٚمٞمف ي
َظم ً
اًمّمئا ُة وا ي
َظم٤مًم ِ ًّم٤مش.
قال ِ
حديث ِ
َ
ابن ُط َؿ َر ( )4ﭭ
ال َما ُم الت ْرمِ ِذي ( )2بعد َأ ْن ساق بسـده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛم يٞم٦مش (.)142/11
( )3شم٘مدم خترجيف (صـ .)41
أِٛم٦م قمٚمًمء احلدي٨م
حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة اًمًٚمٛمل اًمٌقهمل اًمؽمُمذي ،أسمق قمٞمًكُ ،مـ ي
( )2هق :ي
وطم يٗم٤مفمفُ ،مـ أهؾ شمرُمذ ،قمغم ّنر ضمٞمجقن ،شمٚمٛمٞمذ ًمٚمٌخ٤مري ،ؿم٤مريمف ذم سمٕمض ؿمٞمقظمف ،يم٤من
ييب سمف اعمثؾ ذم احلٗمظ( ،وًمد – 319 :شمقذم 379 :هـ)ُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف« :اجل٤مُمع اًمٙمٌػمش،
اعمٕمروف سمـ «ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش ،أطمد اًمٙمت٥م اًمًتي٦م اعم٘مدُم٦م ذم احلدي٨م قمٜمد أهؾ اًمًٜمي٦م ،و« ي
اًمِمًمِؾ
اًمٜميٌق يي٦مش ،و«اًمتي٤مريخش ،و«اًمٕمٚمؾ ذم احلدي٨مش .يٜمٔمر« :ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل (- 371 /12
 )377و«تذي٥م اًمتيٝمذي٥مش (.)289 - 287 /9
( )4هق قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخل يٓم٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ اًم٘مرر اًمٕمدوي ﭭ ،أؾمٚمؿ ُمع أسمٞمف وه٤مضمر ،ومل يِمٝمد
سمدرا وأطمدً اً :مّمٖمر ؾمٜمف ،وأضمٞمز ذم همزوة اخلٜمدق ،ىمدم ا ي
ًمِم٤مم واًمٕمراق واًمٌٍمة ووم٤مرس هم٤مز ًي٤م.
ً
إول ُمـ اسمـ قمٛمر .ىم٤مل اسمـ اعمً يٞم٥م :يم٤من
شم٘مقل قم٤مِِم٦م ڤُ :م٤م رأي٧م أطمدً ا أًمزم ًمألُمر ي
طمريّم٤م قمغم
سم٘مل ،وىم٤مل ـم٤مووسُ :م٤م رأي٧م أورع ُمـ اسمـ قمٛمر ،يم٤من
ً
اسمـ قمٛمر يقم ُم٤مت ظمػم ُمـ ٍّ
ُمرة وم٠مقمت٘مف.
=
شمتٌع آصم٤مر رؾمقل اهلل ﷺ وُمـ ظمٚم٘مف أٟميف ﭬ مل يٚمٕمـ ظم٤مد ًُم٤م إٓ ي
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ٌ خطرررر املنرررافقني
صحقح ،وإِكؿا معـى هذا طـد
الؿتؼد َم يف ِخصال الـػاق :هذا حديث حس ٌن
ٌ
ُ
معهم ْؽذيب طؾى طفد رس ِ
َأ ْه ِل العؾم كِػا ُق العؿل ،وإِكؿا كان كِ َ
ول اهلل ﷺ(.)1
ػاق الت
َ ُ

ٗم٤مق ٟمٗم٤مىم٤منٟ :مِ ُ
طمٞم٨م ىم٤مل« :اًمٜم ُ
ُ
ٗم٤مق
هٙمذا ُر ِو َي قمـ ا َحل ًَ ِـ اًمٌٍمي $
اًمٕمٛمؾ ،وٟمِ ُ
ٗم٤مق اًم يت ْٙمذي٥م(.)3
ِ
احل٤مومظ اسم ُـ َطم َج ٍر« :واًمٜم ُ
ُ
اًمٌ٤مـمـ ًمٚم ئم٤مهر ،وم٢مِ ْن يم٤من ذم اقمت٘م٤مد
ٗم٤مق ًُم َٖم ً٦م ُخم٤مًمٗم ُ٦م
وىم٤مل
ِ
ُ
ٗم٤مق ُيم ْٗم ٍر ،وإِ يٓ ومٝمق ٟمِ ُ
اإل ْيًمن ومٝمق ٟمِ ُ
واًمؽم ُك ،وشمتٗم٤موت
ٗم٤مق اًمٕمٛمؾ ،ويدظمؾ ومٞمف
اًمٗمٕمؾ ي ْ

ُمراشم ٌُفش(.)2

()4
ح٤مح وإَ ِِ يٛم ُ٦م ،وشمٌ٤ميـ
وىم٤مل اسم ُـ اًم َٕم َر ِب سمٕمد َأ ْن َأ ْورد احلدي٨م« :رو ْشمف اًمّم ُ
وشمٗمرىمقا ومِ َر ًىم٤م ،سمًٌ٥م َأ ين اعمٕم٤ميص سم٤مجلقارح ٓ شمٙمقن ُيم ْٗم ًرا قمٜمد
اًمٜمي ُ
٤مس ومٞمف َطم ْز ًىم٤م ،ي
َأ ْه ِؾ احلؼ ،وٓ ذم دًمٞمؾ اًم يتح٘مٞمؼ.
اضمتٛمٕم٧م ومٞمف هذه ِ
ِ
اخل ُ
صح ٟمِٗم٤م ُىمف،
احلدي٨م ي٘متض َأ يٟمف إِ َذا
وفم٤مهر هذا
ْ
ّم٤مل ،ي
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
اًمّمحٞمحلمش
شمقذم ﭬ ذم ُمٙمي٦م ؾمٜم٦م (72هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :اجلٛمع سملم رضم٤مل ي
( ،)328/1و«اعمٕمروم٦م واًمتي٤مريخش ( ،)491-349/1و«اجلرح واًمتيٕمديؾش ( ،)117/1و«ضم٤مُمع
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر
إصقلش ( ،)64/9و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( ،)337/2و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ي
( ،)247/3و«ؿمذرات ي
اًمذه٥مش ( ،)81/1و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (. )314/2
( )1يٜمٔمر« :ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش (.)19/1
( )3شم٘مدم خترجيف (صـ .)29
(« )2ومتح اًمٌ٤مريشٓ ،سمـ طمجر (.)89/1
( )4هق أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٕمر ّب إٟمدًمز اإلؿمٌٞمكم ،ص٤مطم٥م
اًمتيّم٤مٟمٞمػُ ،وًمِدَ ؾمٜم٦م (468هـ) ،اًمٗم٘مٞمف اعمٗمن اعم١مرخُ ،مـ ُم١م يًمٗم٤مشمف « :أطمٙم٤مم اًم٘مرآنش،
و«اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿش ،و«قم٤مرو٦م إطمقذيش ،يم٤من صم٤مىم٥م اًمذهـ قمذب اعمٜمٓمؼ ً
ُم٘مٌئا قمغم
ٟمنم اًمٕمٚمؿ وشمدويٜمف ،شمقذم ؾمٜم٦م (142هـ) سمٛمديٜم٦م وم٤مس.
اٟمٔمر شمرمجتف« :وومٞم٤مت إقمٞم٤منش ( ،)397-396/4و«ٟمٗمح اًمٓمٞم٥مش ( ،)42-31/3و«اًمٌداي٦م
واًمٜمٝم٤مي٦مش ( ،)339-338/13و«يمِمػ اًمٔمٜمقنش ( ،)119-112و«شم٤مريخ سمرويمٚمًمنش
( ،)376-371/6و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل (.)197/31

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

60

يم٤مٟم٧م ومٞمف ُمـ اًمٜمٗم٤مق َظم ّْمٚم ٌ٦مَ ،
َ
وظم ّْمٚم ٌ٦م ُمـ
وظم ُٚمص ،وإِ َذا يم٤من ومٞمف ُمٜمٝم يـ واطمد ٌة،
ْ
ٗم٤مق ،و ُقم ْ٘مدَ ٌة ُمـ اًم ُٙم ْٗمر ُيم ْٗمر ،وقمٚمٞمف يِمٝمد فم٤مهر هذه ِ
اًمٜم ِ
ٗم٤مق ٟمِ ٌ
أي٦م سمًم ىم٤مل ومٞمف ُمـ
ُ
ٌ
وهمدْ ِره اعمُ ِ
َٟمٙمْثِف ًم َٕم ْٝمدهَ ،
٥م ًمف ُطم ْٙم َؿ اًمٜمٗم٤مق.
قضم ِ ِ
يمذسمف ،ويٕمٝمد ٍ
ِ
ٍ
ِ
سمٕمٝمد ٓ
ْ
َ
وم٘م٤مًم٧م َـم٤مِ َٗم ٌ٦م :إِ ين ذًمؽ إِ يٟمًم هق عمَ ْـ ُحيدث سمحدي٨م يٕمٚمؿ َ
يٕمت٘مد اًمقوم٤مء سمف ،ويٜمتٔمر إَُم٤مٟم َ٦م ِ
ًمٚمخٞم٤مٟم٦م ومٞمٝم٤م.
َ
ُ

ٍ
اًمٌز ُار( ،)1قمـ َؾم ْٚم ًَم َن اًمٗم٤مرد
ظمرضمف ّ
وشمٕم يٚم٘مقا ومٞمًم ذهٌقا إِ ًَمٞمف ُمـ ذًمؽ سمحدي٨م ي
ﭬ( :)3ىم٤مل :دظمؾ َأ ُسمق َسم ْٙم ٍر( )2و ُقمٛمر ﭭ قمغم رؾم ِ
قل اهلل ﷺ وم٘م٤مل:
َ ُ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اخل٤مًمؼ ،أسمق سمٙمر اًمٌزي ار احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م «اعمًٜمدش اعمِمٝمقر (شمقذم ؾمٜم٦م:
 393هـ) .ىم٤مل اًمدي ارىمٓمٜمل :صم٘م٦م خيٓمئ ويتيٙمؾ قمغم ِطم ْٗمٔمف ،ىم٤مل اخلٓمٞم٥مَ :ويم َ
َ٤من صمِ َ٘م ً٦م طم٤موم ًٔم٤م ،صٜميػ
وسملم ِقم َٚم َٚم َٝم٤م.
«اعمًٜمدش ،وشمٙم يٚمؿ قمغم إطم٤مدي٨م ي
سم٤مًمرُمٚم٦م .يٜمٔمر« :شم٤مريخ
ىم٤مل اسمـ يقٟمس :ىمدم ُمٍم وطمدي ث هب٤م ،ويم٤من طم٤موم ًٔم٤م ًمٚمحدي٨م ،شمقذم ي
سمٖمدادش (« ،)148 /1شم٤مريخ اإلؾمئامش ،ي
ًمٚمذهٌل (« ،)886 /6اًمث٘م٤مت مميـ مل ي٘مع ذم اًمٙمت٥م
اًمًتي٦مش ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمداء زيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿ سمـ ُىم ْٓم ُٚم ْق َسم َٖم٤م اًمً ْق ُد ْو ِين (ٟمًٌ٦م إمم ُمٕمتؼ أسمٞمف ؾمقدون
ي
ي
حمٛمد سمـ ؾم٤ممل آل ٟمٕمًمن،
اًمِمٞمخقين) اجلًمزم احلٜمٗمل
(اعمتقرم879 :هـ) ،دراؾم٦م وت٘مٞمؼ :ؿم٤مدي سمـ ي
واًمؽممج٦م ،صٜمٕم٤مء ،اًمٞمٛمـ،
اًمٜمي٤مذُ :مريمز اًمٜمٕمًمن ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمئاُم يٞم٦م وت٘مٞمؼ اًمؽماث ي
اًم يٓمٌٕم٦م :إومم 1423( ،هـ  3111 -م) (.)444 /1
اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ :ؾمٚمًمن اخلػم اًمٗم٤مرد ،أسمق قمٌد اهلل اسمـ اإلؾمئام :ي٘م٤مل :ؾمٚمًمن سمـ اإلؾمئام،
( )3هق ي
وؾمٚمًمن اخلػم ،أسمق قمٌد اهلل ،وٓ يٕمرف اؾمؿ أسمٞمف سمٗم٤مرس ،أصٚمف ُمـ راُمٝمرُمز ،يم٤من يًٛمل ٟمٗمًف
ي
واؾمؽمق ،وىمدم اًمٜميٌل ﷺ اعمديٜم٦م ،وم٠مؾمٚمؿ،
ؾمٚمًمن اإلؾمئام ،ظمرج إمم يثرب سم٢مؿم٤مرة سمٕمْمٝمؿ ،وم٠مه
وضم٤مهد ُمٕمف.
صمؿ ؿمٝمد اعمِم٤مهد وسمٕمض اًمٗمتقح ،وزم إُمرة
ويم٤من ذا رأي ،وهق ا يًمذي أؿم٤مر سمحٗمر اخلٜمدق ،ي
ً
ـمقيئا ،وىمرأ يمت٥م اًمٗمرس واًمروم واًمٞمٝمقد.
قمٛمرا
اعمداِـ طمتيك شمقذم ،قم٤مش ً
وىم٤مل اًمذهٌل :فمٝمر زم أٟمف ُم٤م ضم٤موز (( ،)81شمقذم ؾمٜم٦م  24هـ)  .يٜمٔمر« :آؾمتٞمٕم٤مبش (،)624 /3
ًمّمح٤مسم٦مش ( ،)141 /2و«تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (.)341 /11
«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ا ي
( )2هق :ي
اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ قمٌد اهلل سمـ قمثًمن سمـ قم٤مُمر سمـ قمٛمرو اًم٘مرر اًمتٛمٞمٛمل اسمـ أب ىمح٤موم٦م .يم٤من =
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وقواعرررد ِ َشررررعية َيف َالتعامرررل
رافقني َظم َ
ث :إِ َذا َطمدي َ
لم َصم َئا ٌ
ػش،
خطرر َوإررِ َذااملنرر ْاؤ ُمت ِ َـ
ث َيم َذ َب،
٤منَ ،وإذا َو َقمدَ أ ْظمٚم َ
« ُِم ْـ ِظم َئا ِل اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م ْ َ
معهم
َ َ َ ِ
ِ
ََ َ ِ
َ َُ
َ
ََ َ َْ

وم٘م٤مل َقمكم ﭬ :أومئا َؾم٠مًم ُت ًَم ُه؟ وم٘م٤مٓ :ه ٌْٜمَ٤م َر ُؾمقل اهلل ﷺ .ىم٤ملً :مٙمٜمل َؾم٠م ْؾم٠مًم ُف.
ِ ِ
ِ
مه٤م َصم ِ٘م َٞمئا ِنُ .صم يؿ َذ َيم َر َُم٤م
َومدَ َظم َؾ َقم َغم َر ُؾمقل اهلل ﷺ وم َ٘م َ٤ملًَ :م٘م َٞمٜمل َأ ُسمق َسم ْٙم ٍر َو ُقم َٛمر َو ُ َ
َىم َ٤مَٓ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :ىمدْ طمدي ْصم ُتٝمًم ،و َمل َأ َوٕمف َقم َغم اعمَْ ِ
قو ِع ا يًم ِذي َي َْم ُٕمق َٟم ُفَ ،و ًَمٙمِ يـ اعمُْٜمَ٤مومِ َؼ إِ َذا
َ َُ َ ْ ْ ُ
ِ
حيد ُ
حيد ُ
َطمدي َ
ػَ ،وإِ َذا
خيٚمِ ُ
ث َٟم ْٗم ًَ ُف َأ يٟم ُف ُ ْ
ث َٟم ْٗم ًَ ُف َأ يٟم ُف َي ْٙمذ ُبَ ،وإِ َذا َو َقمدَ َو ُه َق ُ َ
ث َو ُه َق ُ َ
ِ
خي ُ
حيد ُ
قنش(.)1
ث َٟم ْٗم ًَ ُف َأ يٟم ُف َ ُ
ْاؤ ُمت َـ َو ُه َق ُ َ

ىم٤مل اًم٘م٤ميض ِ
وٕمػ َؾمٜمَ ِده .واًم يث٤مين
سمٛم ْٛمتٜم ٍع ًمقضمٝملمَ :أ َطم ِدمه٤م
ُ
اإل َُم٤م ُم« :هذا ًمٞمس ُ
ِ
َأ ين اًمدي َ
يم٤مومرا ،وإِ يٟمًم يٙمقن
ًمٞمؾ
َ
اًمقاوح ىمدْ ىم٤مم قمغم َأ ين ُُمتٕمٛمدَ هذه اخلّم٤مل ٓ يٙمقن ً
ٍ
سم٤مقمت٘م٤مد ،يٕمقد إِ َمم اجلٝمؾ سم٤مهلل وصٗم٤مشمِف َأ ْو اًم يت ْٙم ِ
ذي٥م سمفش(.)3
يم٤مومرا
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ُي٘م٤مل ًمف( :قمتٞمؼ) :حلًـ وضمٝمف ،ومج٤مًمف ،وـمٞم٥م أصٚمفُ ،وًمد سمٕمد طم٤مدصم٦م اًمٗمٞمؾ سمًٜمتلم وؾمتي٦م أؿمٝمر،
ٟمِم٠م ذم يمٜمػ واًمده ا يًمذي أؾمٚمؿ قم٤مم اًمٗمتح ،مل ينمب اخلٛمر ذم اجل٤مهٚم يٞم٦م ،ويم٤من أٟمً٥م اًمٕمرب وقم٤م ًعم٤م
اًمّمح٤مسم٦م
سمتٗمًػم اًمرؤَ ى ،يأول ُمـ أؾمٚمؿ ،وص٤مطم٥م اهلجرة ،أؾمٚمؿ قمغم يديف َظم ْٚم ٌؼ يمثػم ُمـ ي
ﭫ.
اًمراؿمديـ ،ورد ومٞمف أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم ومْم٤مِٚمف اجلٚمٞمٚم٦م ،وىمد ىم٤مم سمٕمتؼ قمدد ُمـ
يأول اخلٚمٗم٤مء ي
ِ
إر يىم٤مء ،شمقذم ﭬ ؾمٜم٦م (12هـ)ً ،مثًمن ًمٞم٤مل سم٘ملم ُمـ مج٤مدى أظمرة ،و ُدوم َـ سمجقار اًمٜميٌل ﷺ
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر(،)81/1
 .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :إؾمٕم٤مف اعمٌٓم٠مش (« ،)21/1اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ي
«اًمتي٤مريخ اًمٙمٌػمش (« ،)131/2اًم يٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش (.)169/2
( )1أظمرضمف اًمٌزي ار ذم «ُمًٜمدهش ( ،)3144واًم يٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش ( ،)371/6وذيمره اهلٞمثٛمل ذم «جمٛمع
اًمزي واِدش ( )166/3وىم٤مل« :رواه اًم يٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش ،وومٞمف أسمق اًمٜمٕمًمن قمـ أب و يىم٤مص ،ويمئامه٤م
اًمْمٕمٞمٗم٦مش ،اعم١مًمػ:
جمٝمقل – ىم٤مًمف اًمؽمُمذي – وسم٘م يٞم٦م رضم٤مًمف ُمق يصم٘مقنش ،وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم «اًمًٚمًٚم٦م ي
حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اًمٜمي٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف  -اًمري٤مض (« :)1447ومجٚم٦م اًم٘مقل ي
أن
ي
احلدي٨م وٕمٞمػً :مٚمجٝم٤مًم٦م وآوٓمرابش.
حمٛمد سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم يٞم٦م ،ؾمٜم٦م
(« )3أطمٙم٤مم اًم٘مرآنش ،أسمق سمٙمر اسمـ اًمٕمرب ،ت٘مٞمؼ :ي
(1434هـ).)984/3( ،
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ٍ
شمٕمٚمٞمؼ ٍ
َأ يُم٤م ِ
َ
احلدي٨م اًمذي َأ ْظمرضمف
ؿم٤مف سمٕمد َأ ْن َأ ْو َر َد
يم٤مف
اإل َُم٤م ُم اًمٜمي َق ِوي ومٚمف
ٌ
ِ
ِ
ُ
اًمٕمٚمًمء
احلدي٨م مم ي٤م قمدي ه مج٤مقم ٌ٦م ُمـ
اإل َُم٤م ُم ُُم ًْٚمِ ٌؿ( )1سم٢مِ ْؾمٜم٤مده طمٞم٨م ىم٤مل« :هذا
ُم ِْم ِٙم ًئا ُمـ طمٞم٨م إِ ين هذه ِ
اخل َ
قضمد ذم اعمًٚم ِؿ ا ُعمّمد ِق اًمذي ًمٞمس ومٞمف ؿمؽ،
ّم٤مل ُشم َ
ُ
ِ
ِ
وىمدْ َأ ْمجع اًمٕمٚمًم ُء قمغم َأ ين ُمـ يم٤من ُُمّمد ًىم٤م سم٘مٚمٌف وًمً٤مٟمف و َوم َٕم َؾ هذه اخل َ
حي َٙم ُؿ
ّم٤مل ٓ ُ ْ
صٚمقات اهلل
قمٚمٞمٝمؿ
ػ
قؾم َ
قمٚمٞمف سم ُٙم ْٗم ٍر ،وٓ هق ُُم ٌ
ُ
ُ
ٜم٤مومؼ ُخي يٚمد ذم اًمٜمي٤مر :وم٢مِ ين إِ ْظمق َة ُي ُ
ِ
اخلّم٤مل ،ويمذا و ِضمدَ ًمٌٕمض اًمً َٚم ِ
َ
سمٕمض هذا َأ ْو
مجٕمقا هذه
ػ واًمٕمٚمًمء ُ
وؾمئا ُُمف َ
ُ
ي
يمٚمف ،وهذا ًمٞمس ومٞمف -سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم -إِ ْؿم ٌ
ٙم٤مل.
وًمٙم ِـ اظمتٚمػ اًمٕمٚمًم ُء ذم ُمٕمٜم٤مه :وم٤مًمذي ىم٤مًمف اعمح٘م٘مقن وإَ ْيمثرون -وهق
اًمّمحٞمح اعمخت٤مرَ -أ ين ُمٕمٜم٤مه َأ ين هذه ِ
ّم٤مل ٟمِ ٍ
ّم٤مل ِظم ُ
اخل َ
ٗم٤مق ،وص٤مطم ٌُٝم٤م ؿمٌٞم ٌف
ي ُ
ُ
ِ
سم٤معمٜم٤موم٘ملم ذم هذه اخل ِ
ّم٤مل ،و ُُمتخٚم ٌؼ سم َ٠م ْظمئاىمٝمؿ :وم٢مِ ين اًمٜم َ
ٝم٤مر ُم٤م ُي ٌْ َٓم ُـ
ٗم٤مق هق إِ ْفم ُ
ِظمئا ُومف ،وهذا اعمٕمٜمك ُمقضمقد ذم ص٤مطم٥م هذه ِ
اخل ِ
ّم٤مل ،ويٙمقن ٟمٗم٤م ُىمف ذم طمؼ َُم ْـ
ٌ
ُمٜم٤مومؼ ذم ِ
وو َقمدَ ه وا ِْ َت َٛمٜمَف َ
اإل ْؾمئام:
٤مهدَ ه ُمـ اًمٜمي٤مسَ ٓ ،أ يٟمف
ٌ
٤مص َٛمف َ
وقم َ
وظم َ
طمدي صمفَ ،
ومٞم ْٔم ِٝمره وهق ي ِ
ُمٜم٤مومؼ َ
ٟمٗم٤مق اًم ُٙم يٗم٤مر اعمُخ يٚمديـ
ٌٓمـ اًم ُٙم ْٗم َر ،ومل ُي ِر ِد اًمٜميٌِل ﷺ هبذا َأ يٟمف
ٌ
ُ
ُ
اًمِمٌفِ
ِ
ِ
ذم اًمدي ْرك إَ ْؾم ِ
ٗمؾ ُمـ اًمٜمي٤مر ،وىمق ًُمف ﷺَ « :يم َ
٤مًمّم٤مش ُمٕمٜم٤مه ؿمديدُ ي َ
٤من ُُمٜم٤موم ً٘م٤م َظم ً
سم٤معمٜم٤موم٘ملم سمًٌ٥م هذه ِ
اخل ِ
ّم٤مل.
ِ
ُ
اخلّم٤مل هم٤مًمٌ ً٦م قمٚمٞمف ،وم َ٠م يُم٤م َُم ْـ َيٜمْدُ ُر
يم٤مٟم٧م هذه
ومٞمٛم ْـ
ْ
ىم٤مل ُ
سمٕمض اًمٕمٚمًمء« :وهذا َ
ذًمؽ ُمٜمف ومٚمٞمس ً
خت٤مر ذم ُمٕمٜمك احلدي٨مش(.)3
داظمئا ومٞمف ،ومٝمذا هق اعمُ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ اًم٘مِمػمي أسمق احلًلم اًمٜميٞمً٤مسمقري اإلُم٤مم احل٤مومظ ،ص٤مطم٥م
(ُ )1مًٚمؿ :هق ُمًٚمؿ سمـ ي
«اًمّمحٞمحش ،وًمد ؾمٜم٦م  - 314وشمقذم ؾمٜم٦م  361هـ .يٜمٔمر« :اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم
حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثًمن سمـ َىم٤م ْيًمز ؿمٛمس اًمديـ ي
اًمذهٌل (ج3
اًمٙمت٥م اًمًتي٦مش ٕب قمٌد اهلل ي
ُم١مؾمً٦م قمٚمق  -ضمدي ة /ط.1:
حمٛمد ي
قمقاُم٦م/ط :دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚم يث٘م٤موم٦م اإلؾمئاُم يٞم٦م ،ي
ص .)318ت٘مٞمؼ :ي
(1412هـ 1993 -م) .و«تذي٥م اًمتٝمذي٥مش ٓسمـ طمجر (ج 11ص.)112
( )3اٟمٔمرُ« :مًٚمؿ سمنمح اًمٜميقويش (.)417/3
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ررعية يف التعامرررل
رافقني وقواعرررد شرر ِ
خطرررر املنرر َ ي

ًمٙمـ ا َحل٤مومِ َظ اسم َـ َطم َج ٍر شمٕم ي٘م٥م اًمٜمي َق ِو يي ذم ضمقاسمف سم٠من اعمرا َد ؿمدي ُة ي
اًمِم ٌَف سم٤معمٜم٤موم٘ملم،
ي
ِ
وحم ُ
ص٤مطم٥م هذه
معهم ًْٛمٞم٦م قمغم اعمج٤مزَ :أ ْي:
اجلقاب ا َحل ْٛم ُؾ ذم اًم يت
ّمؾ هذا
ومٞم٘مقلُ « :
ُ
ِ
اخل ِ
ّم٤مل يم٤معمٜم٤مومؼ ،وهق سمِٜم٤م ًء قمغم َأ ين اعمرا َد سم٤مًمٜمٗم٤مق ُ
ٟمٗم٤مق اًم ُٙم ْٗمر ،وىمدْ ىمٞمؾ ذم اجلقاب
قمٜمف :إِ ين اعمُرا َد سم٤مًمٜمٗم٤مق ُ
ٟمٗم٤مق اًمٕمٛمؾ -يمًم ىمدي ُمٜم٤مه -وهذا ارشمْم٤مه اًم ُ٘م ْر ُـمٌِل (.)1
ي
واؾمتدل ًمف سم٘مقل ُقم َٛم َر حلُ َذ ْي َٗم َ٦م :هؾ شمٕمٚمؿ يذم ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اًمٜمٗم٤مق؟ وم٢مِ يٟمف مل ُي ِر ْد سمذًمؽ
ٟمٗم٤مق اًم ُٙم ْٗم ِر وإِ يٟمًم َأ َرا َد َ
َ
ٟمٗم٤مق اًمٕمٛمؾ ،و ُي َ١ميده َو ْص ُٗمف سم٤مخل٤مًمص ذم احلدي٨م اًم يث٤مين
سم٘مقًمفَ « :يم َ ِ
٤مًمّم٤مش .وىمٞمؾ :اعمرا ُد سم٢مِ ْـمئاق اًمٜمٗم٤مق ِ
ذير ُِمـ
٤من ُُمٜمَ٤موم ً٘م٤م َظم ً
ذار واًم يت ْح ُ
اإل ْٟم ُ
ّم٤مل ،و َأ ين اًم ئم٤مهر همػم ُم ٍ
ارشمِٙم٤مب هذه ِ
اخل ِ
راد ،وهذا ْار َشم َْم٤م ُه اخلَ يٓم ِ٤مب( ،)3وذ َيمر
َ ُ ُ
ْ
ّمػ سمذًمؽ هق ُمـ ا ْقم َت٤م َد ذًمؽ وص٤مر ًمف َد ْيدَ ًٟم٤م.
َأ ْي ًْم٤م َأ يٟمف حيتٛمؾ َأ ين اعمُ يت َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمراء واحل٤مء -إٟمّم٤مري اخلزرضمل إٟمدًمز،
( )1هق :حمٛمد سمـ أمحد اسمـ أب سمٙمر سمـ َومرح -سم٢مؾمٙم٤من ي
أسمق قمٌد اهلل ،اًم٘مرـمٌل :اعمٗمن.
اًمّم٤محللم واًمٕمٚمًمء اًمٕم٤مروملم اًمقرقملم اًمزي اهديـ ذم اًمدٟمٞم٤م اعمِمٖمقًملم سمًم يٕمٜمٞمٝمؿ
يم٤من ُمـ قمٌ٤مد اهلل ي
اًمنمق واؾمت٘مر سمٛمٜمٞم٦م
ُمـ أُمقر أظمرة ،أوىم٤مشمف ُمٕمٛمقرة ُم٤م سملم شمقضمف وقمٌ٤مدة وشمّمٜمٞمػ .رطمؾ إمم ي
سمـ ظمّمٞم٥م (ذم ؿمًمزم أؾمٞمقط ،سمٛمٍم) وشمقذم ومٞمٝم٤م.
ُمـ يمتٌف «اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآنش و«اًمتذيم٤مر ذم أومْمؾ إذيم٤مرش ،و«اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك
وأطمقال أظمرةش( .شمقذم ؾمٜم٦م  671هـ).
ي
(اعمتقرم:
اًمٞمٕمٛمري
حمٛمد ،اسمـ ومرطمقن ،سمره٤من اًمديـ
ّ
يٜمٔمر :اعم١مًمػ :إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ ي
حمٛمد إمحدي أسمق اًمٜمقر ،اًمٜمي٤مذ :دار اًمؽماث ًمٚم يٓمٌع واًمٜمينم،
799هـ) ،ت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ :اًمديمتقر ي
حمٛمد
اًمرمحـ اسمـ أب سمٙمر اًمًٞمقـمل( ،ص  .)79ت٘مٞمؼ :قمكم ي
اًم٘م٤مهرة« ،ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـشً ،مٕمٌد ي
قمٛمر .طُ :مٙمتٌ٦م وهٌ٦م  -اًم٘م٤مهرة( .ط .)1ؾمٜم٦م1296( :م).
( )3هق محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اخلٓم٤مب اًمًٌتل أسمق ؾمٚمٞمًمن .وم٘مٞمف حمدث ُمـ ٟمًؾ زيد سمـ اخلٓم٤مب
أظمل قمٛمر ﭭُ .مـ يمتٌفُ« :مٕم٤ممل اًمًٜمـ ذم ذح ؾمٜمـ أب داودش ،ـ و«إصئاح همٚمط
اعمحدصملمش ،و«ذح اًمٌخ٤مريش ،شمقذم ؾمٜم٦م (288هـ).
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :اًمقومٞم٤متش (« ،)166/1يتٞمٛم٦م اًمدي هرش ( ،)321/4و«إقمئامش ًمٚمزريمكم،
(.)314/3
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ٌػم سمـ «إِ َذاش :وم٢مِ يّن٤م شمدل قمغم شمٙمرر اًمٗمٕمؾ .يمذا ىم٤مل:
ىم٤مل« :ويدل قمٚمٞمف اًم يت ْٕم ُ
طمذف اعمٗمٕمقل ُِمـ «طمدي ثش يدل قمغم اًمٕمٛمقمَ ،أ ْي
وإَ ْومم ُم٤م ىم٤مل اًمٙمرُم٤مين(َ : )1أ ين
َ
ٍ
رء َ
ىم٤مساَ :أ ْي إ َذا وضمد ُم٤مه يٞم٦م اًم يت ْحدي٨م
يمذب ومٞمفَ ،أ ْو يّمػم
إِ َذا طمدي ث ذم يمؾ
ً
همٚمٌ٧م قمٚمٞمف هذه ِ
اخل ُ
ٌ
َ
ػ
حمٛمقل قمغم َُم ْـ
يمذب وىمٞمؾ :هق
واؾم َت َخ ي
ْ
وت َ
٤مو َن هب٤مْ ،
ّم٤ملَ َ ،
سم َ٠م ُْمره٤م :وم٢مِ ين َُم ْـ يم٤من يمذًمؽ ،يم٤من وم٤مؾمدَ آقمت٘م٤مد هم٤مًم ًٌ٤م.

اًمئام ذم اعمٜم٤مومؼ ِ
ًمٚمجٜمْس ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ا يدقمك َأ يّن٤م
وهذه إَ ْضمق َسم ُ٦م يمٚمٝم٤م ُمٌٜم يٞم ٌ٦م قمغم َأ ين ي َ
ؿمخص ي ٍ
ٍ
ُمٕملمَ ،أ ْو ذم طمؼ اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد اًمٜميٌِل ﷺ.
ورد ذم طمؼ
ًمٚم َٕم ْٝمد وم٘م٤مل :إِ يٟمف َ
ٍ
ومتًؽ ه١مٓء سم َ٠م َطم َ
ّمػم
٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م َضم٤م َء ْت ذم ذًمؽ ًمق صم ٌَ٧م ر ٌء ُمٜمٝم٤م ،ي
ي
ًمتٕملم اعم ُ
إِ ًَمٞمف .و َأطمًـ إَضم ِ
قسم٦م ُم٤م ْار َشم َْم٤م ُه اًم ُ٘م ْر ُـمٌِل  .$واهلل َأ ْقمٚمؿش(.)3
ْ َ ُ ْ
ِ
احلدي٨م ُ
ٟمٗم٤مق اًمٕمٛمؾٓ ،
و اًمذي ارشمْم٤مه اًم ُ٘م ْر ُـمٌِل هق َأ ين اعمرا َد سم٤مًمٜمٗم٤مق ذم هذا
ِ
ِ
ِ
َ
ٟمٗم٤مق اًم ُٙم ْٗمر ،ي
ُ
رهب٤م إِ َمم
وًمٕمؾ هذا
اًم٘مقل هق َأ ْر ُ
ضمح إَ ْىمقال اًمقاردة ذم هذه ا َعم ًْ َ٠م ًَم٦م و َأ ْىم ُ
ِ
اًم٘م٤مِٚمِ َ ِ
ويمثرة ِ
ِ
اًمًٚمػ اعمُٕمتد ِهبؿ.
اًمّمقابً :م ُ٘م يق ِة َأ ِد يًمتِف،
ي
لم سمف ُم ْـ قمٚمًمء ي
ِ
لم ا ْصم َٜم ْ ِ
ٟمققم ْ ِ
لم
شمؿ
شم٘مًٞمؿ اًمٜمٗم٤مق إِ َمم َ
وهذا اًم يتقضمٞم ُف هق إَ َؾم ُ
ُ
٤مس اًمذي ُم ْـ َأ ْضمٚمف ي
ٚم٦م ُمـ ِ
سمخّم ٍ
ِ ٍ
ِ
اخل ِ
ِ
اًمٕمٛمؾ ،وسم٤مًم يت٤مزم وم٢مِ ين ي
ُ
مه٤مُ :
ّم٤مل
وٟمٗم٤مق
آقمت٘م٤مد،
ٟمٗم٤مق
يمؾ ُُم يتّمػ َ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صمؿ اًمٌٖمدادي ؿمٛمس اًمديـ ،اإلُم٤مم اًمٕمئايُم٦م ذم
ٙمر َُم ِ٤مين ي
حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ ؾمٕمٞمد ا ًْم ْ
( )1هق :ي
اًمتيٗمًػم واحلدي٨م واًمٗم٘مف ،ويم٤مٟم٧م وٓدشمف ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وؾمٌٕمًمِ٦م ذم ؿمٝمر مج٤مدى أظمرة،
قم٤ممل سم٤محلدي٨م ،أصٚمف ُمـ يمرُم٤من ،اؿمتٝمر ذم سمٖمداد.
ىم٤مل اسمـ طمج ٍّل :شمّمدي ى ًمٜمنم اًمٕمٚمؿ سمٌٖمداد صمئاصملم ؾمٜم٦م .ىم٤مل اسمـ ىم٤ميض ؿمٝمٌ٦م :ومٞمف أوه٤مم وشمٙمرار
يمثػم ،وٓ ؾم يٞمًم ذم وٌط أؾمًمء اًمرواةُ ،وًمِدَ َؾمٜم ََ٦م ( 717هـ) ،وشمقذم786( :هـ) سمٌٖمداد .يٜمٔمر:
«ـمٌ٘م٤مت ي
اًمِم٤مومٕم يٞم٦مشٓ ،سمـ ىم٤ميض ؿمٝمٌ٦م (« ،)181 /2اًمد َرر اًمٙم٤مُمٜم٦مشٓ ،سمـ طمجر (،)77 /1
«سمٖمٞم٦م اًمققم٤مةش (« ،)379 /1اًمٜمجقم اًمزي اهرةشٓ ،سمـ شمٖمري سمردي (« ،)212 /11ـمٌ٘م٤مت
اعمٗمنيـشً ،مٚمدي اوودي (.)381 /3
(« )3ومتح اًمٌ٤مريش (.)91/1
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ِ
اعمذيمقرة ذم احلدي٨م يٚمتحؼ سم٤معمٜم٤موم٘ملم ٟمٗم٤مىم٤م قمٛمٚم ًّٞم٤م ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من،
إَ ْرسم ِع
معهم
اًمذيـ قم٤مسوا اًم يت َ
ٜمزيؾ ومجٕمقا إِ َمم ٟمٗم٤مق
ُم٘مّمقرا قمغم اعمٜم٤موم٘ملم
وًمٞمس إَ ُْم ُر
ً
قل اهلل ﷺِ ،
ِ
سمٙمذهبؿ ذم احلدي٨م قمغم رؾم ِ
ِ
ِ
آقمت٘م٤مد َ
وظمٞم٤مٟمتِٝمؿ ًمنه اًمذي
اًمٕمٛمؾ
ٟمٗم٤مق
َ ُ
سمٕمض اعمُ َ١موًملم(.)1
ا ِْ َت َٛمٜمَٝمؿ قمٚمٞمف ،وإظمئاومِٝمؿ ًمق ْقمدهؿ ًمف سم٤مًمٜم ٍْمة ،يمًم ىم٤مل ُ
احلدي٨م ىمدْ محٚمف ِ
وم٘مد ر يد اإلُم٤م ُم اسم ُـ َر َضم ٍ
ُ
ـم٤مِ َٗم ٌ٦م مم يـ يٛمٞمؾ
٥م قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف« :وهذا
اإلرضم ِ
٤مء قمغم اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم قمٝمد اًمٜميٌِل ﷺ :وم٢مِ يّنؿ طمدي صمقا اًمٜميٌِ يل ﷺ
إِ َمم ِ ْ َ
َ
ومٙمذسمقه ،وا ِْ َت َٛمٜمَٝمؿ قمغم هه ومخ٤مٟمقه ،ووقمدوه َأ ْن خيرضمقا ُمٕمف ذم اًم َٖم ْز ِو
وم َ٠م ْظمٚمٗمقهش(.)3

التعامرررل
ررعية يف ٍ
املنرررافقني وقواعرررد شرر ٍ
خطرررر ً

ِ
ُ
واقمت٘م٤مده ومًقف ئمٝمر َأ َصم ُر
اًم٘مقل :إِ ين ُمـ يم٤من ُمٜم٤موم ً٘م٤م ذم سم٤مـمٜمف
وقمغم هذا وم ُٞم ْٛمٙمـ
ِ
ٟمٗم٤مىمف قمغم ؾمٚمقيمف :وم٘مدْ ي ْٙم ِذب ذم طمديثفَ ،أ ْو ُخيٚمِػ ذم وقمدهَ ،أ ْو خيقن ذم َأ َُم٤مٟمتِفَ ،أ ْو
َ
ظمٚمقص اًمٜمٗم٤مق(.)2
سمع ومٞمٙمٛمؾ ًمف
يٗمجر ذم ظمّمقُمتِف :وىمدْ جيٛمع شمٚمؽ
ُ
اخلّم٤مل إَ ْر َ
ُ

ويتْمٛمـ اًمٜم َ
إ ًذا وم٤مًمٜم ُ
اعمٜم٤مومؼ
اًمٕمٛمكم وٓ قمٙمس :وم٢مِ ين
ٗم٤مق
يِمٛمؾ
َ
ي
ٗم٤مق آقمت٘م٤مدي َ
ي
ٟم٤مىمص ِ
ْ
يّمؾ أسمدً ا إِ َمم ُمرطمٚم٦م ي
اًمِمؽ َأ ْو
اإل ْيًمنً ،مٙمٜميف مل
ُمًٚمًم
ٟمٗم٤م ًىم٤م قمٛمٚم ًّٞم٤م ُيٕمد
َ
ً
ِ
ِ
اًم يت ْٙم ِ
اعمرطمٚم٦م،
وصؾ إِ َمم هذه
ذي٥م واجلحقد اًمتل َشم َ٘م ُع ُمـ اعمٜم٤مومؼ ٟمٗم٤م ًىم٤م اقمت٘م٤مد ًّي٤م ،وًمق َ
صح ًمٜم٤م َأ ْن ُٟمًٛم َٞمف ُمٜم٤موم ً٘م٤م ٟمٗم٤م ًىم٤م قمٛمٚم ًّٞم٤مْ ،سمؾ ُيّم٤مر إِ َمم شمًٛمٞمتف سم٤مًمٜم ِ
ٗم٤مق آقمت٘م٤مدي
عمَ٤م ي
اعمُ ْخ ِر ِج ُمـ اعم ِ يٚم ِ٦م ،واعمُتْمٛمـ ًمٚمٜم ِ
اجلقارح وإَ ْقم ِ
ِ
ًمل،
ٗم٤مق اًمٕمٛمكم اًمذي ئمٝمر قمغم
وهٙمذا وم٢مِ يٟمٜم٤م ٟمٚمحظ ضمٚم ًّٞم٤م ُمدى تذير ي
اًمِم٤مرع احلٙمٞم ِؿ ُمـ هذا اًمٜميق ِع ُمـ اًمٜمٗم٤مق،
اقم َتؼم اًمٜميٌِل ﷺ ُمـ مجع هذه ِ
اخل َ
و َأ ْقمٜمل سمف اًمٜم َ
سمع ُمٜم٤موم ً٘م٤م
ٗم٤مق
ّم٤مل إَ ْر َ
َ
اًمٕمٛمكم :وم٘مدْ ْ َ َ
ي

ظم٤مًمّم٤م.
ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومتح اًمٌ٤مريش (.)91/1
(« )3ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿشٓ ،سمـ رضم٥م احلٜمٌكم (ص.)421
(« )2دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمرهش ،د /قم٤مدل اًمِمدي( ،ص.)14
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ِ
وطمًٌؽ هبذا زضمرا قمـ آشمّم٤مف هبذه ِ
اخل ِ
اًم٘مٌٞمح٦م ،و ُُمٜمٗم ًرا قمٜمٝم٤م ،سم٤مقمتٌ٤مره٤م
ّم٤مل
َ ْ ُ
ً
يمؾ َظمّم ٍ
ـمري ً٘م٤م إِ َمم اًمٜم ِ
ِ
ٚم٦م ُمـ
ٗم٤مق
اخل٤مًمص اًمذي ُيٓمٛمس سمف قمغم ىمٚم٥م ص٤مطمٌِفُ ،صم يؿ إِ ين ي ْ
ِ
هذه ِ
اعمذُمقُم٦م ىمدْ ضم٤مء اًمٜميٝمل قمٜمٝم٤م واًم يتٜمْٗمػم ُمٜمٝم٤م ،وإَُمر ِ
اخل ِ
سمْمده٤م ذم ُمقاو َع
ّم٤مل
ُْ
َ َ ْ ُ
ُ
ٍ
وؾمٜمي ِ٦م َٟمٌِٞمف ﷺ.
ُُمتٕمددة ُمـ يمت٤مب اهلل ُ
وًمٕمؾ ُِم ْـ َأؾمٌ٤مب اًم يت ْٚمٌس سم٤مًمٜم ِ
ي
ٗم٤مق إَ ْصٖمر:
ْ

ً -1م َٞم ْ٠م َُم َـ اًمٕم٘مقسم٦م.
وحي٤مومِ َظ قمغم ُؾم ْٛمٕمتف.
ُ -3
َ
ًمنمومِف َأ ْن يٜمت٘مص.
-2
وحيت٤مط َ َ

ِ
ِ
ٍ
داع اًمٜمي٤مس سمف ،وهمٗمٚم َتٝمؿ
 -4و ًَم ُر يسمًم يم٤من داوم ُٕمف ا ْسمتٖم٤م َء
ُمّم٤مًمح ُد ْٟمٞمق يي٦مُُ ،مًتٖم ًّئا ا ْٟمخ َ
َ
قمـ طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م هق قمٚمٞمف{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]9:
ص َِ ٛس ايِّٓفامِ األَصِػشِ:
َِٔٔ ُ

ِ
ظم٤مرضم٤م قمـ ِ
اإل ْؾمئام ذم طم٘مٞم٘متف َٕ :ين ٟمٗم٤م َىمف
يم٤مومرا
ً
ُ
ص٤مطم٥م هذا اًمٜمٗم٤مق ٓ يٙمقن ً
ًمٞمس ذم َأصؾ اًمديـ ،وإِ يٟمًم يًٛمك قم٤مصٞم٤م َأو وم٤مؾم ً٘م٤مَ ،أو ُحم ٌِْ ًٓم٤م سمٜم ِ ِ
ٗم٤مىمف قمٛم َٚمف اًمذي هق
ْ
ً ْ
ْ
ُ ي
ُِمـ َأ ْقمًمل اًم يٓم٤مقم٦م هلل(ِ ،)1
ومٛم ْـ ُص َق ِر ذًمؽ اًمٜم ِ
ٗم٤مق:
ْ
أ  -اًمري٤م ُء:

ِ
ٍ
يمثػمة ُُم ِ
ت٘م٤مر ٍسم٦م ذم اعمٕمٜمكُِ ،م ْـ َأ ْسمرزه٤م:
سمتٕم٤مريػ
اًمٕمٚمًمء
ُقمرف قمٜمد
َ
شمٕمريػ احل٤مومِ ِ
ظ ِ
ًم٘مّم ِد ُر ْؤ َي ِ٦م اًمٜمي٤مس،
ٝم٤مر اًمٕمٌ٤مدة ْ
اسمـ َطم َج ٍر طمٞم٨م ىم٤مل« :هق إِ ْفم ُ
ُ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(«)1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش ،د /طمٜمٌٙم٦م اعمٞمداين )72/1( ،سمتٍمف يًػم.
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ﰐررل
التعامر
ﰋشرر
وقواعرررد
رافقني
ﰇاملنرر
خطرررر
ررعيةﰍيفﰎﰏ
ﰌ
ﰉﰊ
ﰈ
ومٞمحٛمدوا ص٤مطمٌٝم٤مش : )1(.ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﰄ ﰅ ﰆ

َ

َ

معهمﰛﰜﰝ } [ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،]111:وهق
ﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ
ِ
ظمّم٤مِ ِ
ص اعمٜم٤موم٘ملم :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
يمًم ٓ خيٗمك ُِم ْـ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﮋ }

[ؾمقرة اًمٜمً٤مء ، ]143:وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵﯶ

ﯷﯸﯹ} [ؾمقرة وم٤مـمر. ]11:
٤مهدٌ (« :$ )3هؿ َأه ُؾ اًمر ِ
ىم٤مل ُجم َ ِ
ي٤مء( )2اًمذي َأ َؿم َ٤مر اعمُ ّْم َٓم َٗمك ﷺ إِ َمم
ُ ْ ْ
ُظمٓمقرشمِف ذم َأ َطم َ
٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م:
قمـ َأ ِب َؾم ِٕم ْٞم ٍد ْاخلُدْ ِري ( )4ﭬ ىم٤ملَ :ظم َر َج َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َر ُؾم ُ
هلل ﷺ َو َٟم ْح ُـ
قل ا ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(«)1ومتح اًمٌ٤مريش (.)226/11
اًمً٤مِ٥م اعمخزوُمل ،وىمٞمؾُ :مقمم ًمٖمػمه .روى
اًمً٤مِ٥م اسمـ أب ي
اًم٘مراء واعمٗمنيـ ُمقمم ي
( )3اإلُم٤مم ؿمٞمخ ي
قمـ اسمـ قم يٌ٤مس ﭭ وم٠ميمثر وأـم٤مب ،وقمٜمف أظمذ اًم٘مرآن واًمتيٗمًػم واًمٗم٘مف.
ىم٤مل ىمت٤مدة :أقمٚمؿ ُمـ سم٘مل سم٤مًمتيٗمًػم جم٤مهد ،وٓ همرو :وم٘مد قمرض اًم٘مرآن قمغم اسمـ قم يٌ٤مس ﭭ
صمئاث قمرو٤مت يقىمٗمف قمٜمد يمؾ آي٦م يً٠مًمف :ومٞمؿ ٟمزًم٧م؟ ويمٞمػ يم٤مٟم٧م؟ شمقذم  $ؾمٜم٦م (314هـ).
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :شمذيمرة احل يٗم٤مظش ( ،)86/1و«تذي٥م اًمتيٝمذي٥مش ( ،)33/4و«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر ( ،)8262و«ـمٌ٘م٤مت
( ،)123/7( ،)334/9و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ي
احل يٗم٤مظش ( ،)21و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل (. )449/4
(« )2اًمزي واضمرشٓ ،سمـ طمجر (.)21/1
( )4هق ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من اخلدري إٟمّم٤مري اخلزرضمل ﭬ ،همزا ُمع اًمٜميٌل ﷺ صمٜمتل قمنمة
يمثػما ،شمقذم ؾمٜم٦م
همزوة ،يأوهل٤م همزوة اخلٜمدق ،ويم٤من ىمٌٚمٝم٤م
صٖمػما ،طمٗمظ قمـ اًمٜميٌل ﷺ ً
قمٚمًم ً
ً
(74هـ) ،و ُدومِ َـ سم٤مًمٌ٘مٞمع ﭬ.
ًمّمحٞمحلمش (،)118/1
اٟمٔمر شمرمجتف ذمُ« :مِم٤مهػم قمٚمًمء إُمّم٤مرش ( ،)36و«اجلٛمع سملم رضم٤مل ا ي
و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( ،)389/3و(« ،)311/1تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملش (« ،)476اًمقاذم
ي
(اعمتقرم764 :هـ) ،اعمح٘مؼ :أمحد
ًمّمٗمدي
سم٤مًمقومٞم٤متش ،اعم١مًمػ :صئاح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ أيٌؽ سمـ قمٌد اهلل ا ي
إرٟم٤م ُءوط ،وشمريمل ُمّمٓمٗمك ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث – سمػموت ،قم٤مم اًمٜمنم1431( :هـ3111 -م)
ًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر( ،)21/3وهمػمه٤م .
( ،)148/11و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ا ي
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ِ
ف َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ ِقمٜمْ ِدي ُِم َـ ا َْعم ًِ ْٞم ِح
ؼم ُيم ْؿ سمِ ًَم ُه َق َأ ْظم َق ُ
َٟم َت َذا َيم ُر ا َْعمً ْٞم َح اًمدي يضم َ٤مل َوم َ٘م َ٤ملَ « :أ َٓ ُأ ْظم ِ ُ
ِ
اًمدي يضم ِ
٤مل؟ش ،ىم٤مل :وم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م َسم َغم َي٤م َر ُؾم َ
اًمر ُضم ُؾ َوم ُٞم َّمكم
اًمنم ُك ْاخلَٗمل َأ ْن َي ُ٘مق َم ي
قل اهلل .ىم٤ملْ « :
َوم ُٞم َزي ُـ َص َئا َشم ُف َعمِ٤م َي َرى ُِم ْـ َٟم َٔم ِر َر ُضم ٍؾش(.)1
ومم٤م يدل قمغم ُظمٓمقرشمِف ِ
وقم َٔمؿ ُضم ْر ِم ص٤مطمٌِف َأ يٟمف -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللَ -أ يو ُل َُم ْـ ُشمً يٕمر سمف
ي
ِ
اًمر َطمك.
اًمٜمي ُ٤مر يق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ومم يـ يدور شمٜمدًمؼ َأ ْىمت٤مب سمٓمٜمف ومٞمٝم٤م يمًم يدور احل ًَم ُر ذم ي
وقمـ ُضمٜمْدَ ِ
ب ْسم ِـ َقم ٌْ ِد اهلل ﭬ( )3ىم٤مل :ىم٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺَُ « :م ْـ َؾم يٛم َع َؾم يٛم َع
َ
٤مًمح
اهللُ سمِ ِفَ ،و َُم ْـ ُي َر ِاِل ُي َر ِاِل اهللُ سمِ ِفش( . )2وُمٕمٜم٤مهَُ :م ْـ َأ ْفمٝمر ًمٚمٜمي٤مس
اًمّم َ
اًمٕمٛمؾ ي
ِ
اخلئاِؼ.
ًمٞمٕمٔمؿ قمٜمدهؿَ ،أ ْفمٝمر اهللُ هير َشمف قمغم ُر ُؤوس
َ
وقمـ َأ ِب ُه َر ْي َر َة ﭬ ىم٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺَ « :ىم َ٤مل َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤مممَ :أ َٟم٤م َأ ْهمٜمَك
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ذ َيم ُفش(.)4
ذ َك ومٞمف َُمٕمل َهم ْػمي َشم َر ْيم ُت ُف َو ْ
اًمنمكَ ،وم َٛم ْـ َقمٛم َؾ َقم َٛم ًئا َأ ْ َ
اًمنم َيم٤مء َقم ِـ ْ
َ
ب -إِ َرا َد ُة ِ
اإل ْٟمً٤من سمٕمٛمٚمِف اًمد ْٟمٞم٤م:

ًمٓ ص٤محل ً٦م يريد هب٤م اًمد ْٟمٞم٤م ،إُِم٤م عم٘مّمد اعم ِ
و اعمرا ُد سمف َأ ْن يٕمٛمؾ ِ
ً٤من َأ ْقم ً
اإل ْٟم ُ
٤مل َأ ِو
ي
اجل٤مه ،يم٤مًمذي ُجي ِ
حيقز ً
٤مهد ًم َٞم ْ٠م ُظم َذ ً
ُم٤مٓ َأ ْو يتٕم يٚمؿ اًمٕمٚمؿ َ
يّمدُ ق
ًمٞمٜم٤مل ُمٜمّم ًٌ٤مَ ،أ ْو َ
ُم٤مٓ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)11313واسمـ ُم٤مضم٦م ذم «اًمزهدش ،سم٤مب :اًمري٤مء واًمًٛمٕم٦م
وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)1312
( ،)4314/1416/3ي
( )3هق ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٗمٞم٤من اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل اًمٌجكم اًمٕمٚم٘مل ص٤مطم٥م اًمٜميٌل ﷺ ٟمزل اًمٙمقوم٦م
واًمٌٍمة ،شمقذم  $وﭬ ؾمٜم٦م (71هـ).
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمدش ( ،)21/6و«اجلرح واًمتيٕمديؾش (،)111/3
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ
و«آؾمتٞمٕم٤مبش ( ،)316و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( ،)214/1و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ي
طمجر( ،)348/1و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل ( )147/2وهمػمهؿ.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم «اًمرىم٤مقش ،سم٤مب :اًمري٤مء واًمًٛمٕم٦م ( ،)6499/114/8وُمًٚمؿ ذم «اًمزهد
واًمرىم٤مِؼش ،سم٤مبُ :مـ أذك ذم قمٛمٚمف همػم اهلل (.)3986/3389/4
ي
واًمرىم٤مِؼش ،سم٤مبُ :مـ أذك ذم قمٛمٚمف همػم اهلل (.)3981/3389/4
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم «اًمزهد ي
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ىمقل ي
اًمِم٤مقمر:
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ي
صغم اعمُّمكم َٕ ُْم ٍر يم٤من َي ْٓم ُٚم ٌُف
اًمٗمرق سملم ُمـ َأراد سمٕمٛمٚمِف اًمد ْٟمٞم٤م وسملم اًمر ِ
ُ
ي٤مء:
َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّمٞم٥م
َأ ين اعمُراِل إِ يٟمًم يٕمٛمؾ َٕ ْضم ِؾ اعمدْ ِح واًم يثٜم٤مء ،واعمُ ِريدَ سمٕمٛمٚمف اًمد ْٟمٞم٤م إِ يٟمًم قمٛمؾ ًم ُٞم َ
ً
ُم٤مٓ َأ ْو ُمٜمّم ًٌ٤م( 9)3()1ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
معهم

ومٚمًم اٟمْ٘م٣م إَ ُْم ُر ٓ ي
صغم وٓ ص٤مُم٤م
ي

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ} [ؾمقرة هقد. ]16-11:
()2
مهف
ٗمنا هل٤مَُ « :م ْـ يم٤مٟم٧م اًمد ْٟمٞم٤م ي
ىم٤مل َىم َت٤م َد ُة ُُ $مقو ًح٤م ُمٕمٜمك أي٦م و ُُم ً
وـمِ ْٚمٌ َتف وٟمٞم َتف ،ضم٤مزاه اهلل سمحًٜم٤مشمِف ذم اًمد ْٟمٞم٤مُ ،صمؿ يٗمض إِ َمم ِ
أظمرة ،وًمٞمس ًمف طمًٜم ٌ٦م
ي ُ
ي
يٕمٓمك هب٤م ضمزاء ،و َأُم٤م اعمُ ْ١م ُِمـ ومٞمج٤مزى سمحًٜم٤مشمِف ذم اًمد ْٟمٞم٤م ،ويث٤مب قمٚمٞمٝم٤م ذم ِ
أظمرة.
ُ
ُ
ُ
ً ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.قمقاد سمـ قمٌد اهلل اعمٕمتؼ ،رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕم يٞم٦م ُ -مٙمتٌ٦م اًمرؿمد –
(« )1سمٕمض أٟمقاع اًمنمك إصٖمرش ،د ي
اًمري٤مض ،اًم يٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1431هـ1999-م)( ،ص.)21
(« )3شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمدش ،ؾمٚمٞمًمن سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب،
ُمٙمتٌ٦م اًمري٤مض احلديث٦م – اًمري٤مض( ،ص.)471
( )2هق ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة سمـ قمزيز ،طم٤مومظ اًمٕمٍم ،ىمدوة اعمٗمنيـ واعمحدصملم ،أسمق اخلٓم٤مب
اًميير إيمٛمفُ .وًمِدَ ؾمٜم٦م (61هـ).
اًمًدود اًمٌٍمي ي
ىم٤مل اإلُم٤مم ي
اًمذهٌل :يم٤من يرى اًم٘مدر ٟ -مً٠مل اهلل اًمٕمٗمق -وُمع هذا ُم٤م شمق يىمػ أطمد ذم صدىمف
وقمداًمتف وطمٗمٔمف ،ي
صمؿ ي
إن
وًمٕمؾ اهلل يٕمذر أُمث٤مًمف مميـ شمٚم يٌس سمٌدقم٦م يريد هب٤م شمٕمٔمٞمؿ اًمٌ٤مري وشمٜمزهيف ،ي
أِٛم٦م اًمٕمٚمؿ إذا يمثر صقاسمف ،وقمٚمؿ تريف ًمٚمحؼ ،واشميًع قمٚمٛمف ،وفمٝمر ذيم٤م ُءه ،وقمُ رف
اًمٙمٌػم ُمـ ي
صئاطمف وورقمف واشمٌ٤مقمفُ ،يٖمٗمر ًمف زهللُ ،وٓ ُٟمْمٚمٚمف ،وٟمرضمق ًمف اًمتيقسم٦م.
ىم٤مل ُمٕمٛمر :ؾمٛمٕم٧م ىمت٤مدة ي٘مقلُ :م٤م ذم اًم٘مرآن آي٦م إٓي وىمد ؾمٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م ؿمٞمئً٤م ،وىم٤مل :إٟميف ُم٤م ؾمٛمع
ؿمٞمئً٤م إٓي طمٗمٔمف .شمقذم  $ؾمٜم٦م (118هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتفُ« :مٞمزان آقمتدالش (،)281/2
و«مجٝمرة إٟمً٤مبش ( ،)218و«شمذيمرة احل يٗم٤مظش ( ،)133/1و«ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـش (،)42/3
اًم٘مراءش ( ،)31/3و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل (.)369/1
و«ـمٌ٘م٤مت ي
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ِ
()1
سمـ َقم ٌْ ِد ا ًْم َق يه ِ
اًمِم ُ
وىمدْ ُؾم ِئؾ ي
٤مب سمًم
٤مب  $قمـ هذه أي٦م ،وم َ٠م َضم َ
ٞمخ ُحم َ يٛمدُ ُ
ِ
ِ
٤مس اًمٞمقم وٓ
اع مم ي٤م يٗمٕمٚمف اًمٜمي ُ
اًمًٚمػ ذم ُمٕمٜمك هذه أي٦م َأ ْٟم َق ٌ
ُُم َٚم يخ ُّمفُ « :ذيم َر قمـ ي
اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اًمذي يٗمٕمٚمف يمثػم ُمـ اًمٜمي٤مس اسمتٖم٤مء ِ
ُ
وضمف اهلل ُمـ
يٕمرومقن ُمٕمٜم٤مه:
ي ُ
َ
ٌ
ِ
ٍ
ٍ
وصئاة وإِطم ٍ
ِ
وٟمحق ذًمؽ مم ي٤م يٗمٕمٚمف ِ
اإل ْٟم ُ
ً٤من َأ ْو
وشمرك اًمٔمٚمؿ
ً٤من إِ َمم اًمٜمي٤مس،
صدىم٦م
ْ
ظم٤مًمّم٤م هللً ،مٙمٜميف ٓ ُيريد صمقا َسمف ذم أظمرة إِ يٟمًم ُيريد َأ ْن ُجي٤مزيف اهللُ سمحٗمظ ُم٤مًمِف
يؽم ُيمف
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
مه َ٦م ًمف ذم ـمٚم٥م اجلٜمي٦م
وشمٜمٛمٞمتفَ ،أ ْو طمٗمظ َأ ْهٚمف وقمٞم٤مًمف َأ ْو إِ َداُم٦م اًمٜم ْٕمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،وٓ ي
ِ
صمقاب قمٛمٚمِف ذم اًمد ْٟمٞم٤م ،وًمٞمس ًمف ذم أظمرة ُِم ْـ
واهلرب ُمـ اًمٜمي٤مر ،ومٝمذا ُيٕمٓمك
َ
ٍ
قع ذ َيمره ا ْسم ُـ َقم يٌ ٍ
٤مس ﭭ.
ٟمّمٞم٥م ،وهذا اًمٜمي ُ
قف ،وهق اًمذي ذ َيمره ُجم َ ِ
ٟمزًم٧م ومٞمف،
٤مهدٌ ذم أي٦م َأ يّن٤م
ؼم ُمـ إَ يو ِل و َأ ْظم ُ
ْ
وهق َأ ْيم ُ
ِ
يٕمٛمؾ َأ ْقم ً
صمقاب أظمرةَ :أ ْن َ
وهق َأ ْن َ
يٕمٛمؾ
ـمٚم٥م
ًمٓ ص٤محل ً٦م ،وٟمِ يٞم ُتف ري٤م ُء اًمٜمي٤مسٓ ،
ُ

ًمٓ ص٤محل ً٦م ي٘مّمد هب٤م ً
َأ ْقم ً
هي٤مضمر ًمد ْٟمٞم٤م ُيّمٞمٌٝم٤مَ ،أ ِو
حي ي٩م عم٤مل َي ْ٠م ُظم ُذهَ ،أ ْو
ُم٤مُٓ :مثؾ َأ ْن ُ
َ
ٍ
أيْم٤م ذم شمٗمًػم هذه
قع ً
يتزو ُضمٝم٤مَ ،أ ْو ُجي٤مهد َٕ ْضمؾ ا َعم ْٖمٜمَ ِؿ :وم٘مد ُذيمر هذا اًمٜمي ُ
ا ُْم َر َأة ي
أي٦م.
ِ ِ
٤مؾمتِٝمؿَ ،أ ْو يتٕم يٚمؿ اًم ُ٘م ْر َ
آن
اًمر ُضم ُؾ َٕ ْضمؾ ُمدرؾم٦م َأ ْهٚمف َأ ْو ُمٙمتٌِٝمؿ َأ ْو ِر َِ َ
ويمًم يتٕم يٚمؿ ي
ِ
وفمٞمٗم٦م اعمًجد ،يمًم هق ُ
طم٤مل يمثػميـ.
اًمّمئاة َٕ ْضمؾ
و ُي
قافم٥م قمغم ي
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمًمن اًمتيٛمٞمٛمل ،وًمد ذم اًم ُٕم َٞم ْٞمٜم َِ٦م ذم وؾمط اجلزيرة
حمٛمد سمـ قمٌد ي
( )1هق اًمٕمئايُم٦م اعمجدد ي
اًمٕمرسم يٞم٦م ؾمٜم٦م (1111هـ) ٟمِم٠م ذم أهة وم٤موٚم٦م ذات قمٚمؿ ،ومقاًمده ُمـ قمٚمًمء ٟمجد اعمٕمرووملم ،وضمده
ُمـ اعمِمٝمقريـ سم٤مًمٗم٘مف واًمٗمتقى ،طمٗمظ اًم٘مرآن دون اًمٕم٤مذة ،وأظمذ قمـ يمثػم ُمـ قمٚمًمء سمٚمده ،صٜميػ
اًمٕمديد ُمـ اعم١م يًمٗم٤مت ذم ومٜمقن يمثػمةُ ،مـ أؿمٝمره٤م «يمت٤مب اًمتيقطمٞمدش« ،يمِمػ اًمِم ٌُٝم٤متش« ،صمئاصم٦م
إصقلش« ،خمتٍم اًمًػمةشُ« ،مً٤مِؾ اجل٤مهٚم يٞم٦مش« ،خمتٍم زاد اعمٕم٤مدش .شمقذم  $ذم أواظمر قم٤مم
(1316هـ) قمـ قمٛمر ٟم٤مهز (91ؾمٜم٦م) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :اإلقمئامش ( ،)317/6و«ُمٕمجؿ
اًمًٜم يٞم٦مش ( ،)311/9و«يمِمػ اًمٔمٜمقنش (.)211/6
اعم١مًمٗملمش ( ،)369/11و«اًمد َرر ي
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ِ
قمٛمؾررل
التعامر
ررعية يف
وقواعرررد
ٍ
َ
بطاطة اهلل ُم ْ
رافقني َ
قمغم
ًمف،شررًمٙمٜميف
ذيؽ
خطررَورر ْحدَاملنررُه ٓ
خؾِ ًصا يف ذلك هلل
يعؿل
َأ ْن
اإلؾمئامُ ،مثؾ اًمٞمٝم ِ
ُيٙمٗمره يمٗمرا خيرج قمـ ِ
هلل َأ ْو شمّمدي ىمقا َأ ْو
معهمواًمٜمي َّم٤مرى إِ َذا قمٌدوا ا َ
قد
َُ

َ
ْ
ً
ِ
ِ
ُمثؾ ٍ
ص٤مُمقا ا ْسمتِٖم٤م َء َو ْضمف اهللِ واًمدي ِار أظمرة ،و ُ
يمثػم ُمـ هذه إُ يُم٦م اًمذيـ ومٞمٝمؿ ُيم ْٗم ٌر َأ ْو
ِ
خي ِر ُضمٝمؿ ُِمـ ِ
صمقاب
٤مقمقا اهللَ ـم٤مقم ً٦م ظم٤مًمّم ً٦م ُيريدون هب٤م
ذ ٌك ُ ْ
اإل ْؾمئام سم٤مًم ُٙمٚمٞم٦م ،إِ َذا َأ َـم ُ
َ
ْ
ىمٌقل َأ ْقم ِ
اهلل ذم اًمدي ار أظمرة ًمٙمٜميٝمؿ قمغم َأ ْقم ٍ
خت ِر ُضمٝمؿ ُمـ ِ
ومتٜمع َ
ًمل ُ ْ
ًمهلؿ،
اإل ْؾمئام
ُ
وهذا اًمٜميقع َأي ًْم٤م ىمدْ ُذيمِر ذم هذه ِ
ِ
س ِ
أي٦م قمـ َأ َٟم ِ
وهمػمه.
بن َُم٤مًم ِ ٍؽ ﭬ
ُ ْ
هلل شم٘م يٌؾ ُمٜمل ؾمجد ًة
سمٕمْمٝمؿً :مق َأ ْقم َٚم ُؿ َأ ين ا َ
اًمًٚمػ خي٤مومقن ُمٜمٝم٤م :ىم٤مل ُ
ويم٤من ي
اعمقت َٕ :ين اهللَ ي٘مقل{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ } [ؾمقرة
واطمد ًةً ،متٛمٜمي ْٞم ُ٧م
َ

()1
قاع إَ ْرسمٕم َ٦م َٕ :ين ًمٗم َٔمٝم٤م قم٤ممً ،مذا جي٥م
اعم٤مِدة ]37:وأيت٤من شمتٜم٤موٓن هذه إَ ْٟم َ
ِ
ـمٛمع اًمد ْٟمٞم٤مش(.)3
ٟمٓمٚم٥م
ا َحل َذ ُر ُِم ْـ َأ ْن
سمٕمٛمؾ أظمرة َ
َ
ِ
وُم َـ اًمًٜمي٦م:
ـقل اهلل ﷺ« :شم َِٕمـَس()2
ُ -1م٤م ُر ِو َي قمـ َأ ِب ُه َر ْي َر َة ﭬ َأ يٟم ُف ىم٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ِ
ِ
ِ
َقم ٌْدُ اًمد ْيٜمَ ِ
ٞمّم ِ٦م(َ ،)4شم ِٕم َس
٤مرَ ،شمٕم َس َقم ٌْدُ اًمد ْر َه ِؿَ ،شمٕم َس َقم ٌْدُ اخلَٛم َ
َقمٌدُ اخل ِٛمٞم َٚم ِ٦م( :)1إِ ْن ُأ ْقم َٓمل ر ِيض ،وإِ ْن َمل يٕم َط ؾم ِ
خ َطَ ،شم ِٕم َس َوا ْٟم َت َٙم َس(َ ،)6وإِ َذا
ْ َ
َ َ َ ُْْ َ
ـش()8ش(.)9
ِؿمـْ َٞمؽ(َ )7وم َئا ا ْٟمـَ َت َ٘م َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمدش (ص .)476-471
واًمرد قمغم أهؾ اًمنمك واإلحل٤مدش ،ص٤مًمح سمـ ومقزان
( )3اٟمٔمر« :اإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقمت٘م٤مد ي
اًمٗمقزان ،دار اسمـ ظمزيٛم٦م – اًمري٤مض (ص .)112-113
( )2شمٕمس :أي َؾم َ٘م َط .واعمراد هٜم٤مَ :ه َٚم َؽ.
ِ
ٞمّم٦م :اًمٙمِ ًَ٤م ُء اعمر يسمع.
( )4ا َخلٛم َ
( )1اخلٛمٞمٚم٦م :هل اًم٘مٓمٞمٗم٦م ،وهل صمقب ًمف مخؾ ُمـ أي رء يم٤من .اٟمٔمر« :ومتح اًمٌ٤مريش (.)314/11
قم٤مو َده اًمً٘مقط.
( )6واٟمتٙمس :أي َ
( )7إذا ؿمٞمؽ :أي َد َظم َٚم ْ٧م ومٞمف ؿمقيم٦م.
ِ
خي ِر ُضم َٝم٤م سم٤معمٜم َْ٘م ِ
٤مش .اٟمٔمر« :ومتح اًمٌ٤مريش (.)311-314/11
( )8ومئا ا ْٟمت ََ٘م َش :مل َجيِدْ ُمـ ُ ْ
( )9أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم «اجلٝم٤مدش ،سم٤مب :احلراؾم٦م ذم اًمٖمزو (.)3886/24/4
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واحلدي٨م -يمًم ٟمرى -دقم٤مء قمغم ُمـ ضمٕمؾ اًمد ْٟمٞم٤م ىمّمدَ ه ومهف سم٤مًم يت ِ
ُ
ٕم٤مؾم٦م،
َ ْ َ
ي
ٌ
ِ
اًمِم ِ
وآ ْٟمتِ
ٙم٤مس ،وإِ َص٤مسمتِف سم٤مًمٕمجز قمـ ا ْٟمتِ ِ
ِ
٘م٤مش ي
ضمًده ،وٓ ُسمدي َأ ْن جيدَ َأ َصم َر
قك ُِم ْـ
اًمذ ِ
ػ هبذه اًمّم ِ
هذه اًمدي ْقم ِ
ٗم٦م ي
ُمٞمٛم٦م :ومٞم٘مع ومٞمًم َي ُيه ذم ُد ْٟمٞم٤م ُه،
قات يمؾ ُمـ ا يشم َّم َ
ِ
وآظمرشمِف ،يمًم َأ يّن٤م ذم ًمف سمتًٛمٞمتف َقم ٌْدَ اًمد ْي ِ
ٜم٤مر واًمد ْره ِؿ.
ِ
هؿ ًمف إِ يٓ
واؾم َت ْٕم ٌَدَ ْشمف :ومئا ي
ه ْت ىمٚم ٌَفْ ،
ي
وؾمًمه ﷺ قمٌدً ا هلذه إَ ْؿمٞم٤مء َٕ :يّن٤م َأ َ َ
ِ
واحلّمقل قمٚمٞمٝم٤مِ :
ُ
اًمٕمٌ٤مدة ًمٖمػم اهلل،
ٟمٗمًف وهقاه ،ومّم٤مر ومٞمف ُؿم ْٕم ٌَ ٌ٦م ُمـ
مج ُٕمٝم٤م،
َْ
يض َ
ًمػم َ
ُْ
يٌؼ ُمٕمف طم٘مٞم٘م ُ٦م اًمٕمٌ٤مدة هلل ،وٓ طم٘مٞم٘م ُ٦م اًم يتقيم ِؾ قمٚمٞمف(.)1
ومل َ
 -3قمـ َأ ِب ُه َر ْي َر َة ﭬ ىم٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺَُ « :م ْـ َشم َٕم يٚم َؿ ِقم ْٚم ًًم ِمم ي٤م ُي ٌْ َت َٖمك سمِ ِف
ِ ِ
اجلٜمي ِ٦م
٥م سمِ ِف َقم َر ًو٤م ُِم َـ اًمد ْٟم َٞم٤مَ ،مل ْ َجيِدْ َقم ْر َ
َو ْضم ُف اهللِ َ َٓ ۵ي َت َٕم يٚم ُٛم ُف إِ يٓ ًم ُٞمّم ْٞم َ
ف َْ
َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش(َ :)3أ ْيَ :ر ِاِ َح َتٝم٤م.
ِ
ِ
 -2قمـ َأ َٟم ِ
س ْسم ِـ َُم٤مًم ِ ٍؽ ﭬ أن َر ُؾم َ
مه ُفَ ،ضم َٕم َؾ اهللُ
قل اهلل ط ىم٤ملَُ « :م ْـ َيم٤م َٟم٧م ْأظم َر ُة َ ي
ِ
ِ
ِ
مه ُف،
ِهمٜمَ٤م ُه ِذم َىم ْٚمٌِ ِفَ ،و َ َ
مج َع ًَم ُف َؿم ْٛم َٚم ُفَ ،و َأ َشم ْت ُف اًمد ْٟم َٞم٤م َوه َل َراهم َٛم ٌ٦مَ ،و َُم ْـ َيم٤م َٟم٧م اًمد ْٟم َٞم٤م َ ي
لم َقم ْٞمٜمَ ْٞم ِفَ ،و َوم ير َق َقم َٚم ْٞم ِف َؿم ْٛم َٚم ُفَ ،و َمل ْ َي ْ٠مشمِ ِف ُِم َـ اًمد ْٟم َٞم٤م إِ يٓ َُم٤م ُىمد َر
َضم َٕم َؾ اهللُ َوم ْ٘م َر ُه َسم ْ َ
ًَم ُفش(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمٛمد زهػم
احلراين ،ت٘مٞمؼ :ي
(« )1اًمٕمٌقد يي٦مش ،شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم يٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛم يٞم٦م ي
ي
اًمً٤مسمٕم٦م ،ؾمٜم٦م (1436هـ3111-م)( ،ص
اًمِم٤مويش ،اعمٙمت٥م اإلؾمئاُمل – سمػموت ،اًم يٓمٌٕم٦م ي
« ،)378شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمدش (ص« ،)478اإلرؿم٤مدش (ص.)112
( )3أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)8417وأسمق داود ذم «اًمٕمٚمؿش ،سم٤مب ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٖمػم اهلل
( ،)2664/232/2واسمـ ُم٤مضم٦م ذم «اعم٘مدُم٦مش ،سم٤مب :آٟمتٗم٤مع ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ (،)313/93/1
وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)3149
ي
واًمرىم٤مِؼش ،سم٤مبُ :مٜمف ( ،)3461/643/4واًم يٓمؼماين
( )2أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم «أسمقاب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م ي
وصححف إًمٌ٤مين ذم«صحٞمح اجل٤مُمعش (.)6116
ذم «إوؾمطش (،)8883
ي
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والحديثان إَ ِخقران -يمًم ٟمرى -وقمٞمدٌ عم ْـ أ َرا َد سمٕمٛمٚمف اًمد ْٟمٞم٤م :وم٤مٕ يول سم٠م يٟمف ٓ
معهم سم٤مًم َٗم ْ٘مر ،و َشم ِْمتِٞم ِ
٧م إَ ُْم ِرَ .أ َقم٤مذٟم٤م اهللُ
جيِد َقم ْر َ
ف ا َجلٜمي ِ٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،واًم يث٤مين وقمٞمدٌ
ْ
واعمًٚمٛملم ُِم ْـ ذًمؽ.
وىمد ا ْىم َتٍمت هٜم٤م قمغم اًمر ِ
ي٤مء و َُم ْـ َأ َرا َد سمٕمٛمٚمِف اًمد ْٟمٞم٤مً :متٓم٤م ُسم ِ٘مٝمًم ُمع ُمٕمٜمك اًمٜمٗم٤مق:
ْ ُ
وم٤مًمنم ُك
اًمٌ٤مـمـ ومٕمغم ٟم٘مٞمض ذًمؽ ،وإِ يٓ
٤مهر ذم يمِ َٚم ْٞم ِٝمًم ـم٤مقم ٌ٦م وقمٌ٤مد ٌة ،و َأ يُم٤م
ُ
وم٤مًم ئم ُ
ْ
ٖمر ًمف ُص َق ٌر ُأ ْظمرى ًمٞمس اعم٘م٤م ُم ًّ
حمئا ًمٚم يت ْٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م.
إَ ْص ُ

ررعية ُيف َالتعامرررل
خطرررر َاملنرررافقني ِوقواعرررد شرر َ
َ

اعمحٚمقف سمف ،يمتٕمٔمٞمؿ اهلل ،واًم يت ِ
ُ
احلٚمػ سمٖمػم اهلل ُد َ
ٓمػم،
ون َأ ْن ُيٕم ئم َؿ
ُمث٤مل ذًمؽ:
ُ
ُ
ِ
ُ
وىمقلَُ :م٤م َؿم٤م َء اهللُ
وآؾمتً٘م٤مء سم٤مًمٜمجقم ٓ ،قمغم َأ يّن٤م اًمتل ُشمٜمزل قمٚمٞمٜم٤م اًم َٖم ْٞم َ٨م،
وٟمحقذًمؽ.
َو ِؿم ْئ ُ٧م.
ُ
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وومٞمف ُمٌحث٤من:
املبحثُ األَوَّلُ
َأقِساوُ امليافقني  ،وشُعَبُ اليِّفاق ومراحلُه:
َ أقِظاُّ املٓافكني:

ًمِمٞمخ ِ
ِ
شم٘مًٞمؿ ذم هذا ي
اًمِم ْ٠م ِن ىم٤مل ومٞمف« :واعم٘مّمق ُد َأ ين ه١مٓء
اإل ْؾمئام $
ٌ
اعمٜم٤موم٘ملم ىمًًمن:
ِ
ُمردوا قمغم اًمٜمٗم٤مق.
َ -1أِ يٛم ٌ٦م وؾم٤مد ٌة يدقمقن إِ َمم اًمٜمي٤مر وىمدْ َ
واًمٌٝم٤مِ ِؿ :وم ُ٠م ِ
ِ
ِ
وًمئؽ زٟم٤مدىم ٌ٦م ُمًتٌٍمون ،وه١مٓء
سمٛمٜمزًم٦م إَ ْٟمٕم٤م ِم
ٌ٤مع هلؿ
 -3و َأ ْشم ٌ
زٟم٤مدىم ٌ٦م ُُم٘مٚمدونش(.)1

ِ ٍ ِ ٍ
ًمً ِ٤مِدُ ذم طمؼ اعمنميملم و َأ ْقمدَ ِاء
ٞمؿ جيري قمغم يمؾ وم ْرىم٦م وُم يٚم٦م ،وهق ا ي
وهذا اًم يت ْ٘مً ُ
ٍ
ِ
ؾم٤مٓت قمٛمق ًُم٤م ،وىمدْ َأ َؿم َ٤مر إِ َمم ذًمؽ اًم ُ٘م ْر ُ
ومٛمر ًة
ًمٙمريؿ ذم
آن ا
اًمر ُؾمؾ واًمر
َ
ُمقاوع قمديدة :ي
ُ
َي ِّم ُٗمٝمؿ سم٤معمًتٙمؼميـ واعمًتْمٕمٗملم :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ} [ؾمقرة إسمراهٞمؿ ، ]31:وذم
قم٤مع َـم ِ٤مِ ُٕمقن ،طمٞم٨م ي٘مقل :۵
ٌ٤مع ِر ٌ
ُأ ْظم َرى َي ْ٠مت ٟمٕم ُتٝمؿ سم َ٠م يّنؿ ؾم٤مد ٌة ُمًتٙمؼمون ،و َأ ْشم ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمٛمد اسمـ أب سمٙمر أيقب اًمزرقمل أسمق
(« )1اضمتًمع اجلٞمقش اإلؾمئاُم يٞم٦م قمغم همزو اعمٕمٓمٚم٦م واجلٝمٛم يٞم٦مش ،ي
قمٌد اهلل اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقز يي٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم يٞم٦م – سمػموت ،اًم يٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1414هـ-
1984م).)21/1( ،
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ﮎررل
يف التعامر
ررعية
وقواعرررد شرر
رافقني
ﮈاملنرر
{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ خطرررر
ﮍ
ﮌ
ﮊﮋ
ﮉ

معهم
ﮏﮐﮑﮒ} [ؾمقرة إطمزاب.]68-67:

وذم ُمقاوع ُأ َظمر ورد ِذ ْيمرهؿ سمٛمًٛمك ا َعم َ ِ
ذا ُومٝمؿ
ألُ ،
ُ ي
ُ
َ َ َ
وه ْؿ ُر َؤ َؾم٤م ُء اًم٘مق ِم و َأ ْ َ
ِ
ِ
وقم ْٚمٞم ُتٝمؿُ :م٤م ُذيمِروا ذم اًم ُ٘مر ِ
آن ىمط إِ يٓ قمغم ؾمٌٞمؾ ي
اًمّمد قمـ
اضم َت َٛم ُٕمقا قمغم ي
اًمذم :إِ ْذ ىمد ْ
َ
ْ
ُ
ؾمٌٞمؾ اهلل ُ ِ
اعمج٤مًمس،
واًمًئا ُم :يتّمدي رون
َ
وحم٤مرسم٦م اًمر ُؾمؾ و َد ْقم َق ِتؿ قمٚمٞمٝمؿ ي
اًمّمئا ُة ي
ِ
٥م
و ُيٕم ئمٛمقن ذم اًمٕمٞمقن ،قمٚمٞمٝمؿ َشم ْٕم ِ٘مدُ
اخلٜم٤مس ،و ُشمِم ُػم إَ َص٤مسمِ ُع :ي٘مقًمقن ومئا ُُمٕم٘م َ
ُ
ًم٘مقهلؿ ،ويتٙمٚمٛمقن وم ُت ْٚم َج ُؿ َأ ْومقا ُه ِ
همػمهؿً ،مٞمس ورا َء َر ْأ ِهيؿ َٕ َطم ٍد َر ْأ ًي٤مَ ،ئمٚمِٛمقن
ومٞمٙمقن سم ْٖمٞمٝمؿ َقمدْ ًٓ ،ويتً يٚمٓمقن قمغم طمري٤مت اًمٜمي٤مس و َأ ْقم ِ
ومم ْ ِ
تٚمٙم٤متؿ ومٞمٙمقن
راوٝمؿ ُ
ُ
َ ُ
ٍ
ٍ
ً
ساط
وئاًم٦م ،ىمدْ ىم َٕمدوا سمٙمؾ
ٟمّم ٌُقا َأ ْٟم ُٗم ًَٝمؿ ُدقم٤م َة
ذًمؽ طم ًّ٘م٤م هلؿ
وطمئآ قمٚمٞمٝمؿ :ي
ِ
ِ
واًمًئا ُم
ُيققمدون ويّمدون قمـ اهل ُدى ،وُم٤م ُسمٕم٨م َٟمٌِل ُمـ إَ ْٟمٌِٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ي
اًمّمئا ُة ي
ٕمقيؼ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ُجم ِ
٤مرسملم ،وسم٤مًم يت ِ
إِ يٓ يم٤مٟمقا ًمدَ ْقم َقشمِف ُحم ِ
٤مهريـ.
ٍ
ِ
اًمّمئا ُة
و ُد ْو َٟم َؽ أي٤مت اًمتل ُشمٌلم قمـ ذًمؽ سمجئاءُ :
ومٝم٤مه ْؿ ذم َز َُم ِـ ُٟم ْق ٍح قمٚمٞمف ي
واًمًئا ُم ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم َؿم ْ٠م ِّنؿ{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ي
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂

       } [ؾمقرة هقد.]37-31:

وه٤مه َق َٟمٌِل اهلل ُه ْق ُد قمٚمٞمف اًمّمئاة واًمًئام َ ْهي َز ُأ سمف اعمَ َ ُ
أل و َي ًْ َخرون :ىم٤مل
ُ
ُؾم ٌْ َح٤م َٟمف{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ}

شمقضمٝمقا إِ َمم ىمقُمٝمؿ سم٘مقهلؿ{ :ﮣ
[ؾمقرة إقمراف ، ]66-61 :وُم٤م ا ْيم َت ُٗمقا سمذًمؽْ ،سمؾ ي

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪ} [ؾمقرة اعم١مُمٜمقن.]24:
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ويمذا اعمَ َ ُ
ؼموا و َيم َٗم ُروا ،وم٘م٤مل
أل ُِم ْـ ىمقم َص٤مًم ِ ٍح
ُ
اؾم َت ْٙم َ ُ
صٚمقات اهلل وؾمئا ُُمف قمٚمٞمف ْ
ُؾم ٌْ َح٤م َٟمف{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍ} [ؾمقرة إقمراف.]76-71 :
٥م وُمقؾمك ُ ٍ
ِ
ِ
وضمرى ُ ِ
ِ
وؾم ِ٤مِ ِر
وحم َ يٛمدْ ،سمؾ َ
احل٤مل ُم َـ ا َعم َأل قمغم اعمٜمْقال ذاشمف ذم َز َُم ِـ ُؿم َٕم ْٞم ٍ ُ َ
إَ ْٟمٌ ِ
صٚمقات اهلل وؾمئا ُُمف قمٚمٞمٝمؿ( )1إِ يٓ َأ ين َٟمٌِ يٞمٜمَ٤م ﷺ َو َاضم َف َأ ْصٜم٤م ًوم٤م قمديد ًة ُِم ْـ ه١مٓء
ٞم٤مء
ُ
ِ
ِ
٤مع – وسمٜمق اًمٜمي ِْمػم – وسمٜمق ُىم َر ْي َٔم َ٦م و َُم َ ُ
ومٛم َ ُ
أل اعمنميملمُ :ومٝم ْؿ قمغم
أل اًم َٞم ُٝمقد (سمٜمق َىم ْٞمٜمُ َ٘م َ
ا َعم َألَ :
اًمًج يٞم٦م ِ
قمـ َأ ْن ُي ْ١م ُِمٜمقا سم٤مًمٜميٌِل ﷺ َٕ يّنؿ
ٟمٗمقؾمٝمؿ
وؿمٛم ْ
ذات٤م ،ىمدْ َأ يٟم ْ
خ٧م ُأ ُٟمق ُومٝمؿ ْ
ي
ٗم٧م ُ
ي
َز َقم ُٛمقا َأ ين َُم ْـ طمق ًَمف ُؾمٗمٝم٤م ُء :ىم٤مل { :۴ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]12:
ومِ ْن همٓء َم َ ُ
ل الؿـافؼقن الذين مِ ْن َزطاماتِفم يف زمن الـ ُبو ِةَ :قم ٌْدُ اهللِ ْب ُن ُأب
وظم َزام بن َظم٤مًم ِ ٍد (ِ ،)2
قل ،و َأسمق َقم ِ
ُ ()3
ب ِن ؾم ُٚم ٍ
وُم ْر َسم ٌع اًم٘مرفمل،
٤مُم ٍر
اًمٗم٤مؾمؼ ُ ْ ُ ُ ،
ُ
ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمرُ :م٘م٤مًمتلم ي
ًمٚمِمٞمخ قمثًمن مجٕم٦م وٛمػم يي٦م ذم «جم يٚم٦م اًمٌٞم٤منش ،ذم اًمٕمدديـ( ،)1-4سمٕمٜمقان:
«شمٕمريػ اعمأل ذم اًمٗمٙمر اإلؾمئاُملش.
( )3ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :اؾمؿ أب قم٤مُمر :قمٛمرو سمـ صٞمٗمل سمـ زيد سمـ أُمٞم٦م سمـ وٌٞمٕم٦م .وي٘م٤مل :اؾمؿ أب
قم٤مُمر :قمٌد قمٛمرو سمـ صٞمٗمل سمـ زيد سمـ أُمٞم٦م سمـ وٌٞمٕم٦م ،...ويم٤من أسمق قم٤مُمر وقمٌد اهلل سمـ أب سمـ
ؾمٚمقل ىمد طمًدا رؾمقل اهلل ﷺ قمغم ُم٤م ُمـ اهلل سمف قمٚمٞمف ،وم٠مُم٤م قمٌد اهلل سمـ أب وم٠موٛمر اًمٜمٗم٤مق ،وأُم٤م
أسمق قم٤مُمر ومخرج إمم ُمٙم٦م ،صمؿ ىمدم ُمع ىمريش يقم أطمد حم٤مرسم٤م ،ومًًمه رؾمقل اهلل ﷺ :اًمٗم٤مؾمؼ:
وأىم٤مم سمٛمٙم٦م ومٚمًم ومتح٧م هرب إمم هرىمؾ واًمروم ومًمت يم٤مومرا هٜم٤مًمؽ ؾمٜم٦م شمًع ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م قمنم.
«أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مش ٓسمـ إصمػم (.)81/3
( )2هق :ظمزام سمـ ظم٤مًمد ُمـ سمٜمل قمٌٞمد سمـ زيد أطمد سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقفُ ،مـ اًمٕمنمة اًمذيـ سمٜمق ُمًجد
ضار ،وُمـ داره أظمرج ُمًجد اًمِم٘م٤مق .يٜمٔمر « :اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م شٓ ،سمـ هِم٤مم(،)313 /1
«إُمت٤مع إؾمًمعشً ،مٚمٛم٘مريزي (.)78 /3
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وقواعرر َرد شرر ِررعية يف التعامرررل
خطرررر املنرر ْ
رافقني ُ

وإَ ْظمٜمَس سمـ ذيؼ اًم يث٘مٗمل()1
ٕمريػ
يمثػم مم ي ْـ ؾم َٞم٠مت سمٞم٤من أ ْطمقاهلؿ واًم يت
ُ
ُ ْ ُ
وهمػم ه١مٓء ٌ
ُ
( )3معهم
ٍ
ُمٌح٨م ُُم ًْ ٍّ
ت٘مؾ سم٢مِ ْذ ِن اهلل شمٕم٤ممم .
هبؿ ذم

ػعَبُ ايِّٓفام:
ُ 

ٍ
ِ
اإلي ِ
ؿمٞمخ ِ
ُ
ًمن واًم ُٙم ْٗم ِر
ي٘مقل
اإل ْؾمئام ا ْسم ُـ َشم ْٞمٛم يٞم َ٦م « :$ويمؾ واطمد ُمـ ِ ْ
وؿمٕم٥م يمًم د يًم ْ٧م قمٚمٞمف ِ
ِ
واًمٜم ِ
ِ
اًمٙمت٤مب واًمًٜمي ِ٦مش(.)2
دِٓ ُؾ
ٗم٤مق ًمف َد َقم٤مِ ُؿ ُ َ ٌ
بعض َأح ِ
ٍ
اد َ
ذكوب وآثا ٍم
الؿ ْص َط َػى ﷺ طؾى بعض
ولؼد كص ْت ُ
َ
يث طن ُ
اًمِم ِ
احلٍمْ ،سمؾ هل ُِمـ ي
قاهد
وكبائِ َر طؾى َأكفا مِ ْن ُش َع ِ ِ
ب الـػاق ،وهذا ٓ يٕمٜمل ْ َ
ٍ
وإَُم ِ
ثٚم٦م ،وإِ يٓ وم٢مِ ين ي
صٗم٦م َأ ْو َظم يٚم ٍ٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ومٝمل ذم احل٘مٞم٘م٦م ُؿم ْٕم ٌَ ٌ٦م ُِم ْـ ُؿم َٕمٌِف،
يمؾ
ْ
ِ
ُ
اًمٌٞم٤من .
.3
 .1اًمٌذا ُء
ومٛم ْـ ذًمؽ:
احلٞم٤مء وا ًْم ِٕمل(ُ )1ؿمٕمٌ َت ِ
()4
٤من ُِم ْـ
َْ
قمـ َأ ِب ُأ َُم٤م َُم َ٦م ﭬ قمـ اًمٜميٌِل ﷺ ىم٤ملَ ُ َ َ ْ « :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :إظمٜمس سمـ ذيؼ سمـ قمٛمرو سمـ وه٥م سمـ قمئاج سمـ أب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمٕمزى اسمـ همػمة سمـ
قمقف سمـ صم٘مٞمػ اًمث٘مٗمل ،أسمق صمٕمٚمٌ٦م ،طمٚمٞمػ سمٜمل زهرة :اؾمٛمف أ ّب ،وإٟمًم ًم٘م٥م سم٤مٕظمٜمس ٕٟمف رضمع
سمٌٜمل زهرة ُمـ سمدر عم٤م ضم٤مءهؿ اخلؼم أن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من ٟمج٤م سم٤مًمٕمػم ،وم٘مٞمؾ :ظمٜمس إظمٜمس سمٌٜمل زهرة.
ومًٛمل سم ذًمؽ .صمؿ أؾمٚمؿ إظمٜمس ومٙم٤من ُمـ اعم١مًمٗم٦م ،وؿمٝمد طمٜمٞمٜم٤م ،وُم٤مت ذم أول ظمئاوم٦م قمٛمر.
«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش (.)193/1
اًمرمحـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين ذم يمت٤مسمف «فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش ىمد أـم٤مل اًمٜمي َٗم َس ذم ذيمر
( )3وًمٚمٕمٚمؿ وم٤مًمديمتقر قمٌد ي
شم٘مًٞمًمت قمديدة ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم حيًـ اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م (.)16/1
(« )2اًمٗمت٤موىش ًمِمٞمخ اإلؾمئام .)424/38( $
ِ
ِ
ِ
قر سم ُٙمٜمْ َٞمتف ،صح٤مب ؾمٙمـ ي
اًمِم٤مم ،روى
( )4هق أسمق أُم٤مُم٦م صدي سمـ قمجئان سمـ احل٤مرث اًمٌ٤مهكمَُ ،م ِْم ُٝم ٌ
قمكم ذم صٗملمُ ،م٤مت ؾمٜم٦م (86هـ) ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م (81هـ) ﭬ وأرو٤مه.
ً
يمثػما ،يم٤من ُمع ٍّ
قمٚمًم ً
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :اجلرح واًمتيٕمديؾش ( ،)414/4و«مجٝمرة أٟمً٤مب اًمٕمربش ( ،)347و«آؾمتٞمٕم٤مبش
( ،)726و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( )16/2و( ،)16/6و«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش ( ،)72/9و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز
ًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر( ،)183/3و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل (.)219/2
ا ي
ِ
( )1اًمٕمل :ؾمٙمقن اًمٚمً٤من ترزً ا قمـ اًمقىمقع ذم اًمٌٝمت٤من ٓ ،قمل اًم٘مٚم٥م ،وٓ قمل اًمٕمٛمؾ ،وٓ قمل
اًمٚمً٤من ِخلَ َٚم ٍؾ« .ومٞمض اًم٘مديرش (.)438/2
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٤من(ُ )3ؿمٕمٌ َت ِ
٤من ُِم َـ اًمٜم َٗم ِ
٥م ْ ِ
ُؿم َٕم ِ
اإل ْي ًَم ِن َوا ًْم ٌَ َذا ُء(َ )1وا ًْم ٌَ َٞم ُ
٤مقش(.)2
َْ
ِ
احلدي٨م ِص َٚم ٌ٦م سمًِم َظم٤م َوم ُف اًمٜميٌِل ﷺ قمغم ُأ يُمتِف ُِم ْـ هذا اًمٜميق ِع ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم :عمِ٤م
وهلذا
ِ
ِ
تٛم ِع ِ
اإل ْؾمئاُمل ..ومٕمـ َأ ِب ُقم ْث ًَم َن اًمٜمي ْٝم ِدي  $ىم٤مل :إِين
حيٛمٚمف ُم ْـ شم ْ٠مصم ٍػم قمغم اعمُ ْج َ
٤مس وم٘م٤مل ذم ُظم ْٓمٌتفَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل
٤مًمس ْت٧م ُِمٜمْ َ ِ ِ
ؼم ُقم َٛم َر ﭬ وهق خيٓم٥م اًمٜمي َ
َجل ٌ
٤مف َقم َغم ه ِذ ِه ْإُُم ِ٦م ُيم يؾ ُمٜمَ٤مومِ ٍؼ َقمٚمِٞم ِؿ اًمٚمً ِ
٤منش(.)4
ف َُم٤م َأ َظم ُ
اهلل ﷺ ي٘مقل« :إِ ين َأ ْظم َق َ
َ
ْ
َ
ُ
ي
شمرك ِْ
ُ .2
اجلٝم٤مد:
ٗمس قمـ ِ
ورد اًمٜميص ومٞمف َأ يٟمف ُِم ْـ ُؿم َٕم ِ
٥م اًمٜمٗم٤مق ُ
اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل
شمث٤مىمؾ اًمٜمي ُ
ومم ي٤م َ
وقمد ُم اعمِم٤مريم٦م ذم ُمٞم٤مديٜمف :ومٕمـ َأ ِب ُه َر ْي َر َة ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺَُ « :م ْـ
٤مت َقم َغم ُؿم ْٕم ٌَ ٍ٦م ُِم َـ اًمٜم َٗم ِ
٤مقش(.)1
٤مت َو َمل ْ َي ْٖم ُز َو ًَم ْٞم َس ِذم َٟم ْٗم ًِ ِف َُم َ
َُم َ
٥م اًمٜمٗم٤مقِ ،
وُم ْـ َأظمص قمئاُم٤مشمِف :إِ ِذ ِ
وهذه اًمِم ْٕمٌ ُ٦م ُِم ْـ َأ ْفم ِ
ٝمر ُؿم َٕم ِ
اجلٝم٤م ُد ُمٔمٜمي ُ٦م
ٍ
واجلراح ،واعمٜم٤موم٘مقن ُِم ْـ َأ ْطم ِ
ِ
طمٞم٤مة :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف واص ًٗم٤م
رص اًمٜمي٤مس قمغم
اًم٘م ْتؾ
َ
طم٤مهلؿ{ :ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]167:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٌذاءُ :مـ اعمٌ٤مذاة :اعمٗم٤مطمِم٦م« .اًمٜمٝم٤مي٦مش (.)111/1
( )3اًمٌٞم٤من إفمٝم٤مر اعم٘مّمقد سم٠مسمٚمغ ًمٗمظ ،وأراد سمف ي
اًمذ يمً :مٚمتيٕمٛمؼ ذم اًمٜمٓمؼ ،واًمتيٗم٤مصح ،وإفمٝم٤مر اًمتي٘مدم ومٞمف
قمغم اًمٜمي٤مس ،ويم٠مٟميف ٟمقع ُمـ اًم ُٕم ْج ِ
٥م واًمٙمِ ْ ِؼم« .اًمٜمٝم٤مي٦مش (.)171 ،174/1
( )2أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)33213واًمؽمُمذي ذم «اًمؼم واًمّم َٚم٦مش ،سم٤مب اًمٕمل
واًمؽمهٞم٥مش (.)3639
اًمؽمهمٞم٥م ي
وصححف إًمٌ٤مين ذم«صحٞمح ي
(،)3137/271/4
ي
( )4ؾمٌؼ خترجيف (صـ .)8

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم «اإلُم٤مرةش ،سم٤مبُ :مـ ُم٤مت ومل يٖمز ومل حيدث ٟمٗمًف سم٤مًمٖمزو (.)1911/1117/2
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التعامرررل
املنرررافقني َ ِوقواعرررد شررررعية يف ُ ٍ
ٍخطرر َرر ِ

ِ
سمـ ُأ َب ِ
هلل ِ
ف هبؿ يق َم أ ُطمد،
واإل َؿم٤مر ُة هٜم٤م إِ َمم َقم ٌْ ِد ا ِ
ٍم َ
سمـ َؾم ُٚمقل وأ ْشمٌ٤مقمف يق َم أن ا ْٟم َ َ
ِ معهم
ِ
وقّنؿ قمغم ِ
ويم٤مٟمقا ُصم ُٚم َ٨م اجلٞمش ،وم٤م يشم ٌَ َٕمٝمؿ ٌ
واعمً٤مقمدة
اإل ْشمٞم٤من ًمٚم٘مت٤مل
رضم٤مل ُُم ْ١مُمٜمقن حير َ
و ِ
شمٙمثػم َؾم َق ِاد اعمًٚمٛملم{ :ﭩﭪﭫﭬﭭ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]167:

ومل يٙمتٗمقا سمذًمؽْ ،سمؾ يم٤مٟمقا ومقق ىمٕمقدهؿ قمـ اًم٘مت٤مل ،وقمد ِم ا ْٟمٌِٕم٤مصمٝمؿ ُمـ ا ُعمثٌٓملم
اعمُخذًملم :طمٞم٨م ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ

قمز
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﮓ } [ؾمقرة آل قمٛمران ، ]168:وىم٤مل ي
ذم ُقمئاه{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﮋ }

ُ
شمٗمّمٞمؾ هذه اعمٕم٤مٟمك قمٜمد اًم٘مقاقمد ذم اًم يتٕم٤م ُُمؾ
[ؾمقرة إطمزاب ،]18:وؾم َٞم ْ٠مت سم٢مِ ْذن اهلل
ِ
طم٤مل ِ
ُمٕمٝمؿ َ
ورد اًمٜميص سم َ٠م يّن٤م ُِم ْـ ُؿم َٕمٌِف ،وإِ يٓ
اجلٝم٤مد .هذه ُ
سمٕمض صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم مم ي٤م َ
ٍ
ومٙمًم ُذيمِر ؾمٚم ًٗم٤م ومٙمؾ ٍ
قمئاُم٦م ًمٚمٜمٗم٤مق ومٝمل ُِم ْـ ُؿم َٕمٌِف.
صٗم٦م َأ ْو َظم يٚم ٍ٦م َأ ْو

َ شاحٌُ ايِّٓفام

 -1ذم قمٝمد اًمٜميٌِل ط.
يمٗمر ِق اًمٌ٤مـمٜمٞم ِ٦م واًمتي٘مٞم ِ٦م قمٜمد اًمر ِ
ِ
ؿمٞمخ ِ
اومْم٦مْ ،سمؾ إِ ين َ
اإل ْؾمئام
ي
ي
ي
ٝم٤مر اًمٜمٗم٤مق َقم َٚمٜمً٤م َ
 -3إِ ْفم ُ
ِ
اسمـ َشمٞم ِٛمٞم َ٦م ٟمص قمغم َأ ين ِ
اًمٗم َر َق اًمٙمئاُم يٞم َ٦م (اًمٜم ُ
واعمٕمتزًم٦م
يمثػم ،يم٤مجلٝمٛم يٞم٦م
ْ َ ْ ي ي
ٗم٤مق ومٞمٝمؿ ٌ
ِ
ِ
واًمٙمئاسم يٞم ِ٦م واعم٤مشمريد يي ِ٦م وإَ
ـمقاِ ِٗمٝم٤م و ُـم ُر ِىمٝم٤م
ؿم٤مقمرة واًمّمقوم يٞم ِ٦م سمِمتيك
ِ
وهمػمهؿش(.)1

اعمذاه٥م اعمٕم٤مس ُة:
-2
ُ

ِ
ِ
ٓؿمؽ ومٞمف َأ ين قم٤معمَٜم٤م ِ
ي
ومٙمر
ومم ي٤م
ئاُمل ىمد ا ْٟم َتنم ذم َأ ْرضم٤مِف وسملم ضمٜمٌ٤مشمف ٌ
اإل ْؾم ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (.)14/4
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وؿمٕمقسمٞم ٌ٦م()4

قمٚمًمين()1
وُمٌ٤مدئ ىمقُم يٞم ٌ٦م
وُمٜمٝم٩م ًمٞمؼمازم()3وُمٕمت٘مدٌ وضمقدي(،)2
ُ
ي
ٌ
واٟمتًمءات سمٕمثٞم ٌ٦م ُم٤مريمًٞم ٌ٦م()1
ور ْأؾمًمًم يٞم٦م(...................................... )6
ٌ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي
اًمّمحٞمح٦م ًمٚمٙمٚمٛم٦م
وُمِمت٘م٤مشمف قمغم اإلـمئاق ،ي
( )1اًمٕمٚمًمٟم يٞم٦مً :مٗمظ اًمٕمٚمًمٟم يٞم٦م ٓ صٚم٦م ًمف سم٤مًمٕمٚمؿ
واًمؽممج٦م ي
ِ
أظمص هق
هل ( اًمئايديٜم يٞم٦م) أو (اًمدٟمٞمق يي٦م) ٓ ،سمٛمٕمٜمك ُم٤م ُي َ٘م٤مسم ُؾ إظمرو يي٦م ومحً٥م ،سمؾ سمٛمٕمٜمك
ي
ُم٤م ٓ ِص َٚم َ٦م ًمف سم٤مًمديـ .يٜمٔمر« :اًمٕمٚمًمٟم يٞم٦م ٟمِم٠مت٤م وشمٓمقره٤م وآصم٤مره٤م ذم احلٞم٤مة اإلؾمئاُم يٞم٦م اعمٕم٤مسةش،
ي
ًمٚمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم (ص .)12
ُمٕمر ٌب ُم٠مظمق ٌذ ُمـ ( )mbilarebiLذم اإلٟمجٚمٞمز يي٦م،
( )3اًمٚمٞمؼماًم يٞم٦مُ :مّمٓمٚمح أضمٜمٌل
ي
ِ
و( )mbilarebiLlذم اًمٗمرٟمً يٞم٦م ،وهل َشم ْٕمٜمل «اًمتيحرر يي٦مش ،يمت٤مب« :طم٘مٞم٘م٦م اًمٚمٞمؼماًم يٞم٦م وُمقىمػ
اإلؾمئام ُمٜمٝم٤مش ،ي
اًمرطمٞمؿ سمـ صًميؾ اًمًٚمٛمل (ص  111ـ .)113
ًمٚمِمٞمخ د /قمٌد ي
( )2اًمقضمقد يي٦م :هل إطمدى ُمٔم٤مهر َ
إوروب اعمتٛمرد قمغم اهلل
واًمْمٞم٤مع ا يًمذي يٕم٤مٟمٞمف اعمجتٛمع
اًم٘م َٚمؼ
ي
ُ
شمٕم٤ممم ،وُمْمٛمقّن٤م  :ي
ُمٜمٝمج٤م ُمقوققمً ٤م ًمف ُمـ ىمٌؾ ،سمؾ
أن اإلٟمً٤من ٓ يقضمد ًمٙمل يتيٌع ُمنمقمً ٤م أو
ً
وضمقده ٟمٗمًف هق ا يًمذي حيدد اعمٜمٝم٩م ا يًمذي يًػم قمٚمٞمف ،واًمً َ
ٚمقك ا يًمذي يتخ يٚمؼ سمف ،ويمؾ ومرد ُطمر ذم
ِ
آظمتٞم٤مر واًمتيحديد ،وهلذا وم٤مًمقضمقد يي٦م متثؾ صمقر ًة قمغم يمؾ إدي٤من واًم٘م َٞم ِؿ وإٟمٔمٛم٦م.
اٟمٔمر« :اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗملش (aAAeAelclebr cLlabArA cArelLbA ، )461 ، 461/1
« ، ebilarebiLأصقل اًمٗمرق وإدي٤من واعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦مش ،ي
ًمٚمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم (  126ـ . )128
ًمّمٚمٞمٌ يٞم٦م
( )4اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م :هل طمريم٦م ؾمٞم٤مؾم يٞم٦م ومٙمر يي٦م ُمتٕمّمٌ٦م شمقاـم٠مت اًمّمٝمٞمقٟم يٞم٦م اًمٕم٤معم يٞم٦م واًمدول ا ي
ًمٌٕمثٝم٤مً :متٛمزيؼ دوًم٦م اخلئاوم٦م اًمٕمثًمٟم يٞم٦م ،وشمٗمٙمٞمؽ راسمٓم٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمئاُم يٞم٦م ،شمدقمق هذه احلريم٦م إمم متجٞمد
ِ
وإطمئاهلَ٤م ي
حمؾ
ُمقطمدة قمغم أؾم٤مس ُمـ راسمٓم٦م اًمدي م واًم٘مرسمك واًمٚمٖم٦م واًمتي٤مريخ،
اًمٕمرب ،وإىم٤مُم٦م دوًم٦م ي
ٞمنة ذم إدي٤من واعمذاه٥م اعمٕم٤مسةش ،ص ( ،)411واًم يث٤مين ُمـ
راسمٓم٦م اًمديـ .اٟمٔمر« :اعمقؾمققم٦م اعم ي
يمت٤مب «أصقل اًمٗمرق وإدي٤من واعمذاه٥م اًمٗمٙمر يي٦مش ،ي
ًمٚمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم ص (.)118
( )1طمزب اًمٌٕم٨م :هق طمزب ىمقُمل قمٚمًمين ي٘مقم قمغم صمئاصم٦م ُمٌ٤مدئ :اًمقطمدة واحلر يي٦م وآؿمؽمايم يٞم٦م،
اًمِم٤مُمؾ ذم اعمٗم٤مهٞمؿ وإومٙم٤مر واًمٕم٘م٤مِد ِ
ويدقمق إمم آٟم٘مئاب ي
واًم٘م َٞمؿً :مّمٝمره٤م وتقيٚمٝم٤م إمم
اعمذه٥م آؿمؽمايمل.
ؿمٕم٤مر هذا احلزب ( :أ يُم٦م قمرسم يٞم٦م واطمدة ذات رؾم٤مًم٦م ظم٤مًمدة) ُم١مؾمًفُ :مٞمِمٞمؾ قمٗمٚمؼ ،وُمٕمف
ص٤مطمٌف وزُمٞمٚمف اًمٌٞمٓم٤مرُ ،مـ يمت٤مب «طمزب اًمٌٕم٨م شم٤مرخيف وقم٘م٤مِدهش ًمٚمِمٞمخ ؾمٕمٞمد سمـ ٟم٤مس
اًمٖم٤مُمدي ،ـمٌٕمتف :دار اًمقـمـ 1411-هـ (ص .)14 ، 9
( )6اًمرأؾمًمًم يٞم٦مٟ :مٔم٤مم اىمتّم٤مدي ذو ومٚمًٗم٦م اضمتًمقم يٞم٦م وؾمٞم٤مؾم يٞم٦م ي٘مقم قمغم أؾم٤مس شمٜمٛمٞم٦م اعمٚمٙم يٞم٦م اًمٗمرد يي٦م
ويئات و َٟم َٙمٌ ٍ
ٍ
٤مت
واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمتقؾم ًٕم٤م ذم ُمٗمٝمقم احلر يي٦م ،يمؿ ذاق اًمٕم٤ممل ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم
َ َ
ٍ
اعمٞمنة ذم إدي٤من
ووٖمق ًـم٤م وشمدظمئات ؾمٞم٤مؾم يٞم ً٦م واضمتًمقم يٞم ً٦م وصم٘م٤موم يٞم ً٦مُ .مـ يمت٤مب «اعمقؾمققم٦م ي
واعمذاه٥م اعمٕم٤مسةش ص (.)321
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وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
رافقني
واًم يت ْٖمري٥م( ،)1إِ َمم همػم ذًمؽ مم٤م يًتجد ذم خطرررر
سمٕمد يق ٍم.
املنررُم٤م
قمٍمٟم٤م يق

ي

ً

معهمهم٤مًم٥م ِ
ًمٌقؾمٝمؿ ِ
اإل ْؾمئا ُم وًمٙم يـ طم٘مٞم٘م َتٝمؿ
وه١مٓء مجٞم ُٕمٝمؿ و َُم ْـ يم٤من قمغم ؿم٤ميمٚمتِٝمؿ
ُ
وسمٕمض ُم َ١م يًم ِ
ٗم٤متؿ وُم٤م جيري ذم
روطم٤متؿ
وطمقاراتؿ و َأ ْـم
ُم٘م٤مٓتؿ
اًمتل شمٔمٝمره٤م
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ده٤مًمٞمز اًم يت ِ
آُمر و َأ ْر ِو َىم٦م اًم َٙم ْٞمد واعمَ ْٙمر و َأ ْىمٌٞم٦م اًمٗمً٤مد ِ
واإل ْومً٤مد ،يمٚمٝم٤م ـم٤مومح ٌ٦م سمٍميح

ُم٤م قمٚمٞمف ُوم َ١ما ُد ٍّ
وطمف ،ومٙم٤مٟمقا
ٟمٗمًف،
يمؾ ُمٜمٝمؿ مم ي٤م
ْ
ْ
واصٓمٌٖم٧م سمف ُر ُ
اٟمٓمقت قمٚمٞمف ُ
قمٍماين.
سمزي
ُمٜم٤موم٘ملم ،وًمٙم ْـ ٍّ
ٍّ

ُ
ٌ٤مب ذًمؽ ْارشمٌ٤م ُـمٝمؿ سمدُ َو ٍل ُقم ْٔمٛمك هل٤م ُمّمٚمح ٌ٦م ذم وضمقد
ٟمٗم٤مق اًمد َول .و َأ ْؾم ُ
اًمٜمٗم٤مق .وُمـ ذًمؽ ُمٌد ُأ اعمٞمٙم٤مومٞمٚمٞم٦م ِ
اًم٘م٤مِ ُؿ قمغم َأ ين (اًمٖم٤مي٦م ُشم َؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م) هذا اعمٌدأ
ٍ
ٍ
يدقمق ي ِ
ٍ
وده٤مء
قم٤مًمٞم٦م
سم٤مطمؽماوم يٞم ٍ٦م
يمؾ َأُم ٍػم وطم٤ميم ٍؿ وذي ُؾم ْٚمٓم٤من َأ ْن يٙمقن ُمٜم٤موم ً٘م٤م وًمٙم ْـ ْ
قمٛمٞمؼ طم يتك ٓ ِ
ٍ
يٗمتْم َح َأ َُم٤م َم اجلًمهػم.
ََ ظِ َأي ٌٖ :ْ١ايِّٓفامُ ٜتبعٖض ٜٚضٜذُ ٜٓٚكُص؟

ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمئام « :$واًمٜم ُ
ىم٤مل ُ
ص
ٗم٤مق يتٌ يٕمض واًم ُٙم ْٗم ُر يتٌ يٕمض ويزيدُ ويٜم ُ٘م ُ
يمًم َأ ين ِ
اإل ْي َ
ًمن يتٌ يٕمض ويزيد ويٜم٘مصش(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمتيٖمري٥م :شمٞم٤مر يمٌػم ذو أسمٕم٤مد ؾمٞم٤مؾم يٞم٦م واضمتًمقم يٞم٦م وصم٘م٤موم يٞم٦م ،يرُمل إمم صٌغ طمٞم٤مة إُمؿ سمٕم٤م يُم٦م
واعمًٚمٛملم سمخ٤مص٦م سم٤مًمٜميٛم ِ
ط اًمٖمرب ،وضمٕمٚمٝمؿ أهى اًمتيٌٕم يٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمحْم٤مرة اًمٖمرسم يٞم٦م.
ي
َ
ُم١مؾمً٤مت
وطمريم٦م اًمتيٖمري٥م هذه قمٌ٤مرة قمـ دقمقى يم٤مُمٚم٦م هل٤م ٟمٔمٛمٝم٤م وأهداومٝم٤م ودقم٤مِٛمٝم٤م ختدُمٝم٤م ي
أؾم٤مؾم٤م
يمثػمة ،أمهٝم٤م :اًمتيٜمّمػم ،ويًٛمقٟمف (اًمتيٌِمػم وآؾمتنماق) ،وىمد ىم٤مُم٧م هذه احلريم٦م
ً
يمٛمح٤موًم٦م ًمتٖمٞمػم اعمٗم٤مهٞمؿ ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمئاُمل.
اًمّمحقة اإلؾمئاُم يٞم٦مش :إؾمت٤مذ أٟمقر اجلٜمدي ،دار
اعمٞمنةش ص ( « ،)141ي
اٟمٔمر« :اعمقؾمققم٦م ي
حمٛمد
آقمتّم٤مم ص ( ،)142 ، 277و«اًمٕمٍماٟمٞمقن سملم ُمزاقمؿ اًمتيجديد وُمٞم٤مديـ اًمتيٖمري٥مش ،ي
اًمٜمي٤مس ،ص (.)91
(« )3اًمٗمت٤موىشً ،مِمٞمخ اإلؾمئام (.)188/19
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ِ
٤مس وٓ ًء وسمرا َء وطم ًٌّ٤م و ُسم ْٖم ًْم٤م سم٘مدْ ر ُم٤م ومٞمٝمؿ ُِم ْـ
وسمٜم٤م ًء قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة ُيٕم٤م َُم ُؾ اًمٜمي ُ
ٍ
وـم٤مقم٦م ،وسم٘مدْ ر ُم٤م ومٞمٝمؿ ُِمـ ِقمّم ٍ
إِي ٍ
ٞم٤من وٟمِ ٍ
ٗم٤مق ،وهذا ُِم ْـ مت٤مم اًمٕمدل اًمذي مت يٞمز سمف
ًمن
ْ ْ
ْ
ِ
واجلًمقم٦م.
ُمٜمٝم٩م َأ ْه ِؾ اًمًٜمي ِ٦م
ُ
َ
الح ْؽم والتعا ُم ِل مع َ
ورد
أخر -
وهذا الؿعـىَ -أ ِي
ٌ
العدل يف ُ
ىمري٥م ُمٜمف ُم٤م َ
نميعُ ..د ْو َٟمؽ هذا ي
واًمؽمسمٞم ُ٦م واًم يت
اس
ي
اًمِم٤مهدَ
ُ
ذم يمت٤مب اهلل اًمٙمري ِؿ :ومٝمق اًمٜم ْؼم ُ
ٍ
ِ
ي
وم٘مػم
واًمِمقاهدُ يمثػم ٌة ...ومٝم٤م هل ُأ يُم ُ٦م َ ُهيقد اًمذيـ زقمٛمقا هلل اًمقًمدَ وىم٤مًمقا قمٜمف إ يٟمف ٌ
ض واًمً ِ
وهؿ َأ ْهمٜمٞم٤مء ،ويمٗمروا سم٤مَٕ ْٟم ِ
صٚمقات رب إَ ْر ِ
ًمءْ ،سمؾ وىمتٚمقا
ٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ
ُ
ي
ٌ
ُ ْ
ِ
اًمٙمت٤مب ،واؿمؽموا سمآي٤مت اهلل صمٛمٜمً٤م ً
ىمٚمٞمئا ،إِ َمم همػم ذًمؽ ُِم ْـ
وطمرومقا
َ
ـم٤مِ َٗم ً٦م ُمٜمٝمؿ ،ي
ِ
قم٘م٤مِ ِدهؿ و َأ ْظم ِ
ِ
وومٕم٤مهلؿ اًمتل ٓ ُمزيدَ قمٚمٞمٝم٤م سمٖم ًٞم٤م و ُفم ْٚم ًًم و ُقمدْ واٟمً٤م و ُيم ْٗم ًرا
ئاىمٝمؿ
وشمٙمذي ًٌ٤م َ
وؿم َٓم ًٓم٤م.
َ
٤مين اعمُتٛمث َؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ
وُمع ذًمؽ يمٚمف شم َ٠م يُم ِؾ
اًمٕمدل ي
اًمر يسم ي

ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻ ﮼﮽
﮾﮿﯀﯁﯂
قمز ذم ُقمئاه{ :ﮜ
  } [ؾمقرة آل قمٛمران ، ]114-112:وىم٤مل ي
ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

﮿﯀﯁ } [ؾمقرة آل قمٛمران.]71:
ِ
ٍ
ِ
ومٝمؾ سمٕمد هذا ِ
ْ
اًمؽمسمٞم ُ٦م اًم ُ٘م ْرآٟم يٞم ُ٦م هلذه إُ يُم ِ٦م
اإل ْٟمّم٤مف واًمٕمدل ُمـ قمدل؟ إِ يّن٤م ي ْ
اعمُحٛم ِدي ِ٦م قمغم َأ ْن شم٘مقم سم٤مًمٕمدل ،وت ُٙمؿ ِ
سم٤مًم٘م ًْط ،طم يتك ُمع َأ ًَمد إَ ْقمدَ ِاء و َأؿمدهؿ
َ ي ي
َ
َ
قمداو ًة.
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املبحثُ الثَّاىٌ
معهم

ش َأَُ اليِّفاق وأَ ِسبابِ ظهىرِه
َى ِ
َ أ ّٖ ٚياَْ :ؼِ َأ ُ ٠ايِّٓفام:

يم٤مٟم٧م ذم اعمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م :ومٗمٞمٝم٤م
يمثػم ُمـ اًمٌ٤مطمثلم عمقوقع اًمٜمٗم٤مق قمغم َأ ين ٟمِم َ٠م َشمف
ْ
اشمٗمؼ ٌ
داث ،وي ِ
ٌ
ٕمرىم ُؾ
فمٝمر ،و َأ ْص ٌَ َح ًمف زقم٤مُم ٌ٦م
ويمٞم٤منُ ،حيٞمؽ اعمُ َ١ماُمرات ،ويًتٖمؾ إَ ْطم َ ُ
َ
ُمًػم َة اًمدي ْقمقة.
سمٛم يٙم َ٦م ،ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ذ َيمر
إِ يٓ َأ ين َ
سمٕمض اًمٌ٤مطمثلم اعمت َ٠مظمريـ ىمدْ َأ َؿم٤مروا إِ َمم وضمقده َ
اًمديمتقرَ /قم ٌْدُ ا ًْم َٕم ِز ِيز احلٛمٞمدي ( )1قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ } [ؾمقرة

اًمٕمٜمٙمٌقت ، ]2-3:وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ} [ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت.]11-11:
أي٤مت:
ٟمزًم٧م ومٞمف
ُ
سمٞم٤م ُن َُم ْـ ْ

اسمـ َضم ِر ٍير اًم يٓمؼمي( :)3قمـ ِ
اسمـ َقم يٌ ٍ
٤مس ﭬ ىمق ًُمف« :يم٤من ىمق ٌم ُِم ْـ َأ ْهؾ
ٟم َ٘مؾ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿش ،د /قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞمدي ( ،)111-99ومميـ ذه٥م إمم
ذًمؽ ي
ؾمٕمدي ،اٟمٔمر« :شمٗمًػمهش (.)131-131/3
اًمِمٞمخ اسمـ
ٍّ
( )3هق :حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم ،أسمق ضمٕمٗمرُ ،مـ أهؾ ـمؼمؾمت٤من ،اؾمتقـمـ سمٖمداد وأىم٤مم هب٤م إمم
وم٘مٞمٝم٤م ذم إطمٙم٤مم ،قم٤م ًعم٤م سم٤مًمًٜمَـ وـمرىمٝم٤م،
طملم ووم٤مشمفُ ،مـ أيم٤مسمر اًمٕمٚمًمء ،يم٤من طم٤موم ًٔم٤م ًمٙمت٤مب اهللً ،
قم٤مر ًوم٤م سم٠م يي٤مم اًمٜمي٤مس وأظمٌ٤مرهؿ ،رطمؾ ُمـ سمٚمده ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وهق اسمـ اصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م ،ومجع ُمـ
اًمٕمٚمقم ُم٤م مل ينميمف ومٞمف أطمد.
شمٗمرد سمٛمً٤مِؾ
قمرض قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وم٤مُمتٜمع ،واعمٔم٤ممل وم٠مسمكً ،مف اظمتٞم٤مر ُمـ أىم٤مويؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ،وىمد ي
حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ وإؾمح٤مق اسمـ أب إهاِٞمؾ وإؾمًمقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك
طمٗمٔم٧م قمٜمف ،ؾمٛمع ُمـ ي
اًمًدي وآظمريـ.
=
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َُم يٙم َ٦م َأ ْؾم َٚم ُٛمقا ويم٤مٟمقا يًتخٗمقن سم٢مِ ْؾمئاُمٝمؿ ،وم َ٠م ْظمرضمٝمؿ اعمنميمقن يقم َسمدْ ٍر ُمٕمٝمؿ،
ِ
سمٕمض ،وم٘م٤مل اعمًٚمٛمقن :يم٤من َأ ْصح٤م ُسمٜم٤م ه١مٓء ُمًٚمٛملم
سمٕمْمٝمؿ ،و ُىمتِؾ ٌ
ٞم٥م ُ
وم ُ٠مص َ
و ُأ ِ
ومٜمزًم٧م{ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
يمرهقا ،وم٤مؾمتٖمٗمروا هلؿ.
ْ
ﮇﮈﮉ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ]97:إِ َمم ِآظمر أي٦م.
ىم٤مل :ومٙمتٌقا إِ َمم ُمـ سم٘مل سمٛم يٙم َ٦م ُمـ اعمًٚمٛملم هبذه ِ
أي٦مَ :أ ْن ٓ ُقم ْذ َر هلؿ ،ومخرضمقا،
َ ْ
َ
ِ
ًم٧م ومٞمٝمؿ هذه أي ُ٦م{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ومٚمح٘مٝمؿ اعمنميمقن ،وم َ٠م ْقمٓمقهؿ اًمٗمتٜم َ٦م ومٜمز ْ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ} [ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ]11:إِ َمم ِآظمر أي٦م ،ومٙم َت٥م
اعمًٚمٛمقن إِ ًَمٞمٝمؿ سمذًمؽ ومخرضمقا و َأ ِي ًُقا ُِم ْـ يمؾ ٍ
ًم٧م ومٞمٝمؿ {ﯚ ﯛ ﯜ
ظمػمُ ،صم يؿ ٟمز ْ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

خمرضم٤م،
ﯪﯫﯬ} [ؾمقرة اًمٜمحؾ ]111:ومٙمتٌقا إِ ًَمٞمٝمؿ سمذًمؽ :إِ ين اهلل ىمدْ ضم َٕمؾ ًمٙمؿ ً
ومخرضمقا وم َ٠م ْد َر َيمٝمؿ اعمنميمقن وم٘م٤مشمٚمقهؿ طم يتك ٟمج٤م َُم ْـ ٟمج٤م ،و ُىمتِؾ َُم ْـ ُىمتِؾش(.)1
ٟمزًم٧م ذم ِ
ِ
وفم٤مهر ُمـ هذه اًمر ِ
ـم٤مِ َٗم ٍ٦م ُِم ْـ َأ ْهؾ َُم يٙم َ٦م
واي٦م َأ ين هذه
أي٤مت ىمدْ
ْ
ٌ
َأ ْؾم َٚم ُٛمقا ومل ْ ُهي٤مضمروا ُمع ُىمدْ َر ِتؿ قمغم اهلجرةْ ،سمؾ سم٘مقا ذم َُم يٙم َ٦م ُمًتخٗملم سم٢مِ ْؾمئاُمٝمؿ
وم٤م ْقم َتؼمهؿ اهللُ ؾمٌح٤مٟمف ُُم َ١م ِاظمذيـ قمغم إِ َىم٤م َُمتِٝمؿ ذم سمٚمد ُيٗمتٜمقن ومٞمف قمغم يد اًم ُٙم يٗم٤مر ومئا
ِ
ؿمٕم٤مِ ِر ِ
قمذاب
واقم َتؼم اًمذيـ اؾمتج٤مسمقا ًمٚمٗمتٜم٦م واقمتؼموا
يًتٓمٞمٕمقن إِ َىم٤مُم َ٦م
اإل ْؾمئامْ ،
َ
اًمٜمي٤مس يمٕمذاب اهلل ُمٜم٤موم٘ملم طمٞمٜمًم يم٤مٟمقا ذم وىم٧م اًمر ِ
ظم٤مء ئمٝمرون ِ
اإل ْي َ
ًمن(.)3
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
احلراين واًم يٓمؼماين وـم٤مِٗم٦م .وىمٞمؾ :ي
إن ومٞمف شمِمٞم ًٕم٤م يً ًػما ،وُمقآ ًة ٓ شميُ .مـ
روى قمٜمف أسمق ؿمٞم٥م ي
شمّم٤مٟمٞمٗمف« :اظمتئاف اًمٗم٘مٝم٤مءش ،و«يمت٤مب اًمًٌٞمط ذم اًمٗم٘مفش ،و«ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنش،
و«اًمتٌّمػم ذم إصقلش .يٜمٔمر« :شمذيمرة احل يٗم٤مظش ( ،)311 /3و«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش (،)141 /11
و«إقمئامشً ،مٚمز ِريمِْكم (.)394 /6
( )1أظمرضمف اًم يٓمؼمي ( )122/31واسمـ أب طم٤مشمؿ ( .)17171ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «جمٛمع اًمزي واِدش
حمٛمد سمـ ذيؽ ،وهق صم٘م٦م.
( )11/7سمٕمد أن قمَ زَ ا ُه ًمٚمٌزي ار :ورضم٤مًمف رضم٤مل ي
اًمّمحٞمح همػم ي
(« )3اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿش ،د .قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞمدي (.)111-99
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التعامرررل
ررعية يف
خطرررر املنرررافقني
ِ
ِ
وقواعررإِ ْردذ مل ْشرري ْ
سمٕمده٤م إِ يٓ
ٜمزل
سمٛم يٙم َ٦م:
و َُم ْـ شم َ٠م يُمؾ جيد َأ ين ؾمقر َة اًمٕمٜمٙمٌقت ُم ْـ َأ َواظمر اًم يتٜمْزيؾ َ
ٌ ِي
ٍمعهم ُ
َي

شمرضمح قمٜمد يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ أن ؾمقر َة اًمٕمٜمٙمٌقت َُمٙم يٞم٦م إٓ
ؾمقر ُة اعمٓمٗمٗملم ،وقمٚمٞمف وم٘مدْ ي
ِ
اإل ْطمدى قمنمة آي ً٦م إُ ْومم ُمٜمٝم٤م( ، )1وُمٜمٝمؿ َُم ْـ ىم٤مل :يمٚمٝم٤م َُمٙم يٞم ٌ٦م ،و َُم ْـ ىم٤مل :يمٚمٝم٤م َُمدَ ٟمِ يٞم ٌ٦م.
ي٘مقل اًمديمتقر اعمٞمداين قمٜمد ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤﮥ }

[ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت.]11-11:
ِ
ِ
فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق ذم اعمُ ْج َت َٛم ِع ِ
ويم٤مٟم٧م ُمع
اإل ْؾمئاُمل،
سمداي٤مت
يتٜم٤مول هذا اًمٜميص
ْ
ِ
ِ
اعمرطمٚم٦م اعمَدَ ٟمِ يٞم ِ٦م سمٕمد اهلجرة وإِ ًْمزا ِم اعمُ ْ١م ُِمٜملم ذم
اعمرطمٚم٦م اعمَٙم يٞم ِ٦م وسمدْ ِء فمروف
َأ َو ِاظمر
ِ
َُم يٙم َ٦م سم٤مهلجرة إِ َمم دار ِ
ٟمجٛم ْ٧م
اإل ْؾمئام ذم اعمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م ،ويم٤من
ُ
ؾمٌ٥م هذا اًمٜمٗم٤مق اًمذي َ
ِ
ػ ِ ِ ِ
واعمّم٤مًمح اًمد ِ
ِ
ٟمٞمق يي ِ٦م
واعمً٤ميم ِـ
ص قمغم إَ ُْمقال
سمِداي٤م ُشمف ذم َُم يٙم َ٦م َو ْٕم َ
اإل ْيًمن واحل ْر َ
ٍ
دار ُيم ْٗم ٍر ُيًٞمٓمِر قمٚمٞمٝم٤م اعمنميمقن ،ومٙم٤من اعمًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م
ذم َُم يٙم َ٦م اًمتل يم ْ
٤مٟم٧م يقُمئذ َ
وآو ِٓم ِ
ٝم٤مدَ ،أُم٤م َأه ُؾ ِ ِ
يتٕمروقن ًم َ
اًمر ِ
اؾمخ ،وم٘مدْ زادهؿ ذًمؽ
أل َذى
ْ
ي ْ
اإل ْيًمن اًم٘مقي ي
ي
صٛمق ًدا وصمٌ٤م ًشم٤م وتد ًي٤م ،و ُُم ْٕم َٔم ُٛمٝمؿ ه٤مضمر ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.

ِ
ِ
ىمٚمقهبؿ
ػ آظمرون ،وم َ٠م ْقمٓمقا ُم٤م ُيريد اعمنميمقن ُمٜمٝمؿ ذم
وو ُٕم َ
َ
فم٤مهر اًم٘مقلَ ،أ يُم٤م ُ
ٟم٧م ُُم ْٓم َٛم ِئٜمي ً٦م ِ
سم٤مإل ْيًمن ،وه١مٓء ىمدْ َقم َذ َر ُه ُؿ اهللُ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ{ :ﭽ
ومٙم٤م ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآنش = «شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش ،اعم١مًمػَ :أ ُسمق قمٌد اهلليِ ُحم يَٛمدٌ ْسم ُـ َأ ْمحَدَ ْسم ِـ أب سمٙمر سمـ
ي
(اعمتقرم671 :هـ) ،ت٘مٞمؼ :أمحد اًمؼمدوين،
ومرح إٟمّم٤مري اخلزرضمل ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل
وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،اًمٜمي٤مذ :دار اًمٙمت٥م اعمٍم يي٦م – اًم٘م٤مهرة ،اًم يٓمٌٕم٦م :اًم يث٤مٟمٞم٦م1284( ،هـ -
حمٛمد سمـ حمٛمد ؾمٕمٞمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًم٘م٤مؾمٛمل ،ت٘مٞمؼ
1964م) ( ،)314/12و«حم٤مؾمـ اًمتي٠مويؾش ،ي
حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،شمّمحٞمح هِم٤مم ؾمٛمػم اًمٌخ٤مري ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب ،سمػموت،
ي
( )121/8( ،)1991-94/1411وهمػممه٤م.
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ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ} [ؾمقرة اًمٜمحؾ.]116:
ِ
٤مه ()1
ِ
ِ
سمـ َي ِ ٍ
فم٤مهر
وُم َـ اًمذيـ َأ ْقمٓمقا اعمنميملم ُم٤م َأ َرا ُدوا ذم
اًم٘مقل شم٘م يٞم ً٦م َقم يًم ُر ُ
ﭬ َأُم٤م ىمٚمٌف ومٙم٤من ُم ِ
ٓمٛمئٜمًّ٤م ِ
سم٤مإل ْيًمن.
ي ُ
ُ
 تٓب:ْ٘ٝ

سمـ َي ِ ٍ
سمـ َقم يًم ِر ِ
شمٙمرر إِ ْيرا ُده٤م قمٜمد َأ ْهؾ اًم يت ْٗمًػم واًمً َ ِػم قمـ ُحم َ يٛم ِد ِ
٤مه
َأ يُم٤م اًمرواي ُ٦م اًمتل ي
( )3ﭬ ىم٤ملَ :أ َظم َذ اعمنميمقن َقمًمرا ومٚمؿ يؽميمقه طم يتك ٟم٤مل ُِم ْـ رؾم ِ
قل اهلل ﷺ وذ َيمر
َ ُ
ي ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إوًملم وإقمٞم٤من اًمٌدريلم ﭬ ،وأُمف
اًمً٤مسم٘ملم ي
قمًمر سمـ ي٤مه سمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ أطمد ي
( )1هق ي
وأول ؿمٝمٞمدة ذم اإلؾمئام ڤ ،يم٤من ُي ي
ٕمذب
اًمّمح٤مسم يٞم٤مت ي
ؾمٛم يٞم٦م ُمقٓة سمٜمل خمزوم ُمـ يمٌ٤مر ي
طمتيك ٓ يدري ُم٤م ي٘مقل ﭬ ،ويمذا صٝمٞم٥م ﭬ وومٞمٝمؿ ٟمزًم٧م( :واًمذيـ ه٤مضمروا ذم اهلل
ُمـ سمٕمد ُم٤م فمٚمٛمقا) [اًمٜمحؾ ،]41 :يم٤من ﷺ يٛمر قمغم أهة آل ي٤مه وهل ي
شمٕمذب ﭫ ،ومئا
٤مه :ي ِ
ؼما َآل َي ِ ٍ
قمًمر ﭬ قمغم اًمٜميٌل ﷺ وم٘م٤ملُ :مـ
وم٢من َُم ْققمدَ ُيم ُؿ اجلَٜم ُي٦مش .اؾمت٠مذن ي
ي٘مقل إٓيَ « :ص ْ ً
٥م ا ُعم َٓم يٞم ِ
قمًمر .ىم٤ملَُ « :م ْر َطم ًٌ٤م سمِ٤مًم يٓمٞم ِ
اًمّمحٞمح٦مش ( ،)817وذم طمدي٨م
٥مش« .اًمًٚمًٚم٦م ي
هذا؟ ىم٤مل  :ي
اًمّمئاة
قمًمر ُمكم ٌء إيًمٟمً٤م إمم ُمِم٤مؿمفش« .صحٞمح اجل٤مُمعش ( )4112وىم٤مل قمٚمٞمف ي
آظمر ىم٤مل ﷺ « :ي
ِ
ِ
واًمًئام« :شم َْ٘م ُت ُٚم َؽ اًمٗمئ َُ٦م اًم ٌَ٤مهم َٞم ُ٦مش« .صحٞمح اجل٤مُمعش ( ،)21قم٤مش ( 92ؾمٜم٦م) ،وىمد ىمتؾ ذم ُمٕمريم٦م
ي
صٗملم ؾمٜم٦م (27هـ).
اًمرازي ،دار إطمٞم٤مء
اًمرمحـ اًمتيٛمٞمٛمل ي
حمٛمد سمـ قمٌد ي
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :اجلرح واًمتيٕمديؾش ،أسمق طم٤مشمؿ ي
اًمًئام ُمٜمذ
اًمؽماث اًمٕمرب  -سمػموت ( ،)289/6( ،)1911 - 1271و«شم٤مريخ سمٖمداد أو ُمديٜم٦م ي
شم٠مؾمٞمًٝم٤مش ،أمحد سمـ قمكم أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،دار اًمٗمٙمر« ،)112-111/1( ،أؾمد
ُمّمقرة ُمـ ـمٌٕم٦م
حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌٜمي٤م وآظمريـ ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت،
ي
اًمٖم٤مسم٦مش ،اسمـ إصمػم ،ت٘مٞمؼ :ي
دار ي
اًمِمٕم٥م سم٤مًم٘م٤مهرة ،)139/4( ،و«اًمٕم٘مد اًم يثٛملم ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمقص٤مي٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملمش،
ختري٩م اًمٌ٤مطم٨م :ظمٚمٞمٗم٦م سمـ أرمح٦م سمـ ضمٝم٤مم آل ضمٝم٤مم اًمٙمقاري ،)381-379/6( ،و«اإلص٤مسم٦م ذم
اًمّمح٤مسم٦مش ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مئاين ي
حمٛمد
متٞمٞمز ي
اًمِم٤مومٕمل  -ت٘مٞمؼ  :قمكم ي
اًمٌج٤موي ،دار اجلٞمؾ – سمػموت ،اًم يٓمٌٕم٦م إومم ،)64/7( ،)1413( ،و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش،
ي
ًمٚمذهٌل (.)416/1
ِ
قمًمر سمـ ي٤مه ُمقمم سمٜمل خمزومُ ،م٘مٌقل ُمـ اًم يث٤مًمث٦مُ ،ىمت َؾ سمٕمد اًمًتلم ُمـ اهلجرة .اٟمٔمر
حمٛمد سمـ ي
( )3هق ي
شمرمجتف ذم «شم٘مري٥م اًمتيٝمذي٥مش (.)116/3
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ُم٤مررل
التعامر
قلررعية
ٍ
وقواعر َررردُؾمشرر َ
اهلل،يفواهللِ
رافقنيذ ي٤م
خطرءرررك؟املنررىم٤مل
آهل َتٝمؿ
ومٚمًم َأ َشمك اًمٜميٌِ يل ﷺ ىم٤مل ُم٤م ورا َ
سمخػم ،ي
ػ َِ
وذيمرت آهل َتٝمؿمعهم ٍ
دمدُ َىم ْٚم ٌَ َؽش ىم٤مل:
ٟمٚم٧م ُمٜمؽ
سمخػم ،ىم٤مل ﷺَ « :يم ْٞم َ
ُ
ريم٧م طم يتك ُ
ُشم ُ

ِ
سم٤مإلي ِ
اًمِم ُ
ًمن ىم٤ملَ « :وم٢مِ ْن َقم٤م ُدوا َوم ُٕمدْ ش( )1وم٘مد ذيمر ي
ٞمخ إَ ًْمٌ٤مين (َ $)3أ يّن٤م
ُُم ْٓم َٛمئـ ِ ْ
ٓ شمّمح(.)2
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اًمرزي اق ذم «شمٗمًػمهش ( ،)261/3واسمـ ضمرير اًم يٓمؼمي ( ،)183/14واحل٤ميمؿ ذم
( )1أظمرضمف قمٌد ي
وصححف احل٤ميمؿ ،وىم٤مل
«اعمًتدركش ( ،)289/3وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمًٜمـش (،)16672
ي
اسمـ طمجر ذم «اًمٗمتحش (ُ :)213/13مرؾمؾ ،ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.
( )3هق :أسمق قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ سمـ ٟمقح ٟمج٤مت سمـ آدم إًمٌ٤مين اًمدُمِم٘مل صمؿ إردين.
وًمد قم٤مم  1222هـ اعمقاومؼ  1914م ذم ُمديٜم٦م أؿم٘مقدرة .ه٤مضمر سمّمحٌ٦م واًمده إمم دُمِمؼ اًمِم٤مم
ًملىم٤مُم٦م اًمداِٛم٦م سمٕمد اٟمحراف أمحد زاهمق سمٌئاده ٟمحق احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م اًمٕمٚمًمٟمٞم٦مً .م٘مك شمٕمٚمٞمٛمف ذم
دُمِمؼ قمغم يد قمدد ُمـ اًمِمٞمقخ ويمٌ٤مر رضم٤مل اًمٕمٚمؿ .طمٌ٥م اهلل ،۴ ،إًمٞمف قمٚمؿ احلدي٨م
اًمٜمٌقي اًمنميػ ،ومٕمٙمػ قمغم دراؾمتف ـمقال ؾمٜمل قمٛمره ،وشمٗمقق ومٞمف قمغم مجٞمع ُمٕم٤مسيف .سمدأ
اًمت٠مًمٞمػ ُمٜمذ ُمٓمٚمع ؿمٌ٤مسمف طمتك سمٚمغ قمدد ُم١مًمٗم٤مشمف أيمثر ُمـ ُم٤مِ٦م يمت٤مب ،وـمٌع ٟمحق ؾمٌٕملم ُمٜمٝم٤م وُمـ
أسمرز يمتٌف :إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ :ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م :ؾمٚمًٚم٦م
إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ،طم٤مز إًمٌ٤مين قمغم ضم٤مِزة اعمٚمؽ ومٞمّمؾ اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمئاُمٞم٦م قم٤مم(
1419هـ1999 ،م )شمقذم قم٤مم (1431هـ  -اعمقاومؼ 1999م) .يٜمٔمر« :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين
حمدث اًمٕمٍم وٟم٤مس اًمًٜمي٦مش ،إلسمراهٞمؿ حمٛمد اًمٕمكم (ص « ،)11طمٞم٤مة إًمٌ٤مين وآصم٤مره وصمٜم٤مء اًمٕمٚمًمء
قمٚمٞمفش ،عمحٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمٞمٌ٤مين.)41 ،44 / 1 ( ،
( )2ىم٤مل ي
اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين  :$ذم صمٌقت هذا اًمًٞم٤مق ٟمٔمر ،وقم يٚمتف اإلرؾم٤مل .أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم
اجلّم٤مص ذم «أطمٙم٤مم اًم٘مرآنش ()326-2
«شمٗمًػمهش ( )112-13وأسمق ٟمٕمٞمؿ ( )141-9وأسمق سمٙمر ي
٥م
قمًم ًرا ،ومٚمؿ يؽميمقه طمتيك َؾم ي
قمًمر سمـ ي٤مه :ىم٤مل :أظمذ اعمنميمقن ي
حمٛمد سمـ ي
ُمـ ـمريؼ أب قمٌٞمدة سمـ ي
رؾمقل اهلل ﷺ وذيمر آهلتٝمؿ سمخػم ...احلدي٨م.
صمؿ ىم٤مل( :صحٞمح قمغم ذط
وأظمرضمف احل٤ميمؿ ( )217-3قمـ أب قمٌٞمدة هذا ،قمـ أسمٞمف .ي
اًمِمٞمخلم) .وواوم٘مف ي
ي
شمٌلم زم ظمٓم٠ممه٤م :إذ
ىمديًم اهمؽمرت سم٘مقهلًم ،وأن ي
اًمذهٌل .يمذا ىم٤مٓ ،وىمد يمٜم٧م ً
ي
إن اجلًمقم٦م رووه قمـ أب قمٌٞمدة .وه٥م أن ىمقًمف (قمـ أسمٞمف) (صحٞمح) وم٠مسمقه شم٤مسمٕمل ،وًمٞمس سمّمح٤م ٍّب:
ً
ُمٕمْمئا.
وم٤محلدي٨م ُمرؾمؾ إن مل يٙمـ
إن أسم٤م قمٌٞمدة وأسم٤مه مل خيرج هلًم اًمِمٞمخ٤من ؿمٞمئً٤م ،سمؾ ي
صمؿ ي
إن إول ىم٤مل ومٞمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ( )411-3/4قمـ =
ي
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طم٤مل ومِ َئ ٍ٦م ٍ
صم٤مًمث٦م هل اعم٘مّمقد ُة سم٤مًمٜمٗم٤مق قم٤مدوا إِ َمم اًمٙمٗمر سمٕمد إِي ٍ
ُصم يؿ َأ َؿم َ٤مر ُُمٌٞمٜمً٤م َ
ًمن
ْ
ت٧م َىمٝم ِر وشمٕمذي٥م وإِي ِ
ذاء اعمنميملم وومتٜمتِٝمؿ هلؿ ،وًمٙمٜميٝمؿ ُمع يمٗمرهؿ سم٤مـمٜمً٤م طم٤مومٔمقا
ْ
ْ
فم٤مهر إِؾم ِ
دواومع:
ئاُمٝمؿ ،ويم٤من ًمذًمؽ ِقمدي ُة
قمغم
َ
ِ ْ
اإلؾمئام سمٕمد د ِ
ِ
ظمقهلؿ ومٞمف.
ُ
سم٤مٓرشمداد قمـ ِ ْ
 يمل ٓ ُيقصٛمقا ْ
ت٘مر ْت هلؿ دوًم ٌ٦م ذم
واؾم ي
ٍموا ْ
 طم يتك يٙمقٟمقا حمًقسملم ُمع اعمًٚمٛملم ومٞمًم ًمق ا ْٟم َت َ ُ
اعمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م و َأ َظم َذ ْت شم يتًع.

ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ودوًم٦م ِ
اإل ْؾمئام
سمٛم يٙم َ٦م،
 طم يتك يٙمقٟمقا ذم طم٤مًم٦م ؾم ْٚم ٍؿ و َأ ُْم ٍـ ُم ْـ ىم ٌَ ِؾ دوًم٦م اًم ُٙم ْٗم ِر َ
سم٤معمَ ِديٜمَ ِ٦م .ومج٤مء هذا اًمٜميص ُِمـ هذه اًمً ِ
ُمقىمػ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم،
قرة يم٤مؿم ًٗم٤م ُجم ْٚمِ ًٞم٤م
َ
ْ
ْ
َ َ
و ُُمٚمق ًطم٤م هلؿ سم٤مًمققمٞمدَ :أ ْي :إِ َذا مل يتقسمقا ويٕمقدوا إِ َمم ِ
اإل ْيًمن ص٤مدىملم ُخم ْٚمِّملم(.)1
ْ
اًمّمحٞمح ُ٦م هلجرة ُقم َٛم َر ﭬ:
 اًمرواي ُ٦م ي
٤مق ()2
ِ
رج اسم ُـ ِه َِم٤م ٍم ()3قمـ ا ْسم ِـ إِ ْؾم َح َ
سمٕمض ه١مٓء اًمذيـ وم َتٜمٝمؿ ُيم يٗم ُ٤مر
ؼم
َأ ْظم َ
َظم َ َ
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= أسمٞمف ُمٜمٙمر احلدي٨م ،وواوم٘مف اسمـ ُمٕملم وهمػمه :وم٠مٟميك ًمٚمحدي٨م اًمّم يح٦م ،سمٚمف قمغم ذـمٝمًم! ٟمٕمؿ إٟميًم يّمح ُمٜمف
قمًمر :عمجلء ذًمؽ ُمـ ـمرق ؾم٤مىمٝم٤م اسمـ ضمرير ،واهلل أقمٚمؿ .اٟمٔمر« :وم٘مف اًمًػمة اًمٜميٌق يي٦مش،
ٟمزول أي٦م :ذم ي
حمٛمد اًمٖمزازم ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب – سمػموت ً -مٌٜم٤من ،سمدون رىمؿ ـمٌٕم٦م وٓ شم٤مريخ( ،ص .)118
ي
(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق وظمٌ٤مِ٨م اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمت٤مريخش ،قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين ،دار اًم٘مٚمؿ،
دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1414هـ 1992-م) )111-148/1( ،سمتٍمف يًػم.
( )3هق :قمٌد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم سمـ أيقب احلٛمػمي اعمٕم٤مومري ،أسمق حمٛمد ،مج٤مل اًمديـُ :م١مرخ ،يم٤من قم٤معم٤م
سم٤مٕٟمً٤مب واًمٚمٖم٦م وأظمٌ٤مر اًمٕمرب .وًمد وٟمِم٠م ذم اًمٌٍمة ،وشمقذم سمٛمٍم ؾمٜم٦م(312هـ) .يٜمٔمر:
«وومٞم٤مت إقمٞم٤منشٓ ،سمـ ظمٚمٙم٤من (« ،)177/2إقمئامشً ،مٚمزريمكم (.)166/4
حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ يً٤مر ،أسمق سمٙمر اعمٓمٚمٌل اعمدينُ ،مقمم ىمٞمس سمـ خمرُم٦م سمـ اعم يٓمٚم٥م سمـ
( )2هق :ي
قمٌد ُمٜم٤مف ،شم٤مسمٕمل ،رأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ (شمقذم 111 :وي٘م٤مل سمٕمده٤م) ،ىم٤مل اسمـ طمجر« :هق أطمد
إِٛم٦م إقمئامش.
ي
احلًمدان وإسمراهٞمؿ سمـ =
روى قمـ ؾمٕمٞمد اسمـ أب هٜمد واعم٘مؼمي وقمٓم٤مء وٟم٤مومع وـمٌ٘متٝمؿ ،وروى قمٜمف ي
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وقواعرررد شرر ِررعية يف ِ التعامرررل
ِ خطرررر ِاملنرر
رافقني)1
(

هلل سمـ ُقم َٛم َر
قمـ َقم ٌْد ا ِ
هلل سمـ ُقم َٛم َر
َُم يٙم َ٦م طمٞم٨م ىم٤مل« :طمدي صمٜمل َٟم٤مومِ ٌع ُمقمم َقم ٌْد ا ِ
اشمٕمدت عمي٤م َأردٟم٤م ِ
ﭬ قمـ َأسمِ ِٞمف ُقم َٛم َر ِ
سمـ اخلَ يٓم ِ
اهل ْجر َة إِ َمم ا َعم ِديٜمَ ِ٦م
معهمىم٤مل:
٤مب ﭬ
ُ
َ ْ
٤مص ِ ِ
(ِ )3
سمـ اًم َٕم ِ
َأ َٟم٤م و َقم يٞم ُ
ٜم٤مو٥م -
اًمًٝمٛمل ( ،)2اًم يت
َ
سمـ َأ ِب َرسمِ ْٞم َٕم َ٦م  ،وه َِم٤م ُم ُ
٤مش ُ
سمـ َواِ ٍؾ ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؼما ذم ُمٕمروم٦م اعمٖم٤مزي واًمً َػم ،و يصم٘مف همػم
= ؾمٕمٞمد وزي٤مد اًمٌٙم٤مِل وآظمرون .يم٤من أطمد أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ ،طم ً
ووه٤مه آظمرون.
واطمد ،ي
ىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مئاين ذم ؿم٠مٟمف :إُم٤مم اعمٖم٤مزي ،صدوق يدًمس ،ورُمل سم٤مًمتيِمٞمع َ
واًم٘مدَ رُ .مـ
شمّم٤مٟمٞمٗمف« :اًمًػمة اًمٜميٌق يي٦مش اعمِمٝمقرة سمًػمة اسمـ إؾمح٤مق ،ا يًمتل ي
هذهب٤م اسمـ هِم٤مم .يٜمٔمر« :تذي٥م
اًمٙمًملش ًمٚمٛمزي ( ،)411 /34و«تذي٥م اًمتيٝمذي٥مش ٓسمـ طمجر (.)24 /9
صمؿ اًم ُٕمٛمري ُمقمم اسمـ قمٛمر
( )1اإلُم٤مم اعمٗمتل اًم يثٌ٧م اًمث٘م٦م قم٤ممل اعمديٜم٦م أسمق قمٌد اهلل اًم٘مرر اًمٕمدوي ي
اًمّمٖمػمش،
وراويتف ،شمقذم  $ؾمٜم٦م (117هـ) ،وىمٞمؾ119( :هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :اًمت٤مريخ ي
ًمٚمٌخ٤مري ،ت٘مٞمؼ حمٛمقد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ زايد ،ومٝمرس أطم٤مديثف يقؾمػ اعمرقمٌم ،دار اعمٕمروم٦م،
سمػموت – ًمٌٜم٤من ،)19/3( ،و«اجلرح واًمتيٕمديؾش ( ،)411/8و«ـمٌ٘م٤مت احل يٗم٤مظش (،)41
اًمذه٥مش ( ،)114/1و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
و«ؿمذرات ي
ًمٚمذهٌل (. )91/1
يٌل ﷺ ىمٌؾ اهلجرة سمٛمٙمي٦م وأؾمٚمؿً ،مٙمٜميف ظم٤مف أن ئمٝمر اإلؾمئام ٕهٚمف ،ومخرج ه٤مر ًسم٤م إمم
( )3أشمك اًمٜم ي
وتّمـ ذم أـمؿ ُمـ آـم٤مُمٝم٤م (إـمؿ :اعمٙم٤من اعمرشمٗمع – اًمٜمٝم٤مي٦مٓ ،سمـ إصمػم )121/1
اعمديٜم٦م،
ي
ىمّم٦م قمجٞمٌ٦م ىمد وردت ذم أصؾ اًمرؾم٤مًم٦م،
ومجزقم٧م أُمف ًمذًمؽ ضمزقمً ٤م ؿمديدً ا ،ومرضمع إًمٞمٝم٤م ذم صمٜم٤مي٤م ي
اًمرو٤مقم٦م ،وىمٞمؾ :يم٤من أظم٤مه ُٕمف ،ويم٤من مميـ دقم٤م ًمف اًمٜميٌل ﷺ ُمـ سملم ُمـ
ويم٤من أظم٤م أب ضمٝمؾ ُمـ ي
ٝمؿ أٟم٩م ؾمٚمٛم٦م سمـ
ٝمؿ أٟم٩م اًمقًمٞمد سمـ اًمقًمٞمد ،اًم يٚم ي
قمجزوا قمـ اهلجرة إمم اعمديٜم٦م ،ومٙم٤من ي٘مقل« :اًم يٚم ي
ٝمؿ أٟم٩م قم يٞم٤مش سمـ رسمٞمٕم٦مش .اًمٌخ٤مري (.)1116
هِم٤مم ،اًم يٚم ي
حمٛمد سمـ أمحد اًمنمسمٞمٜمل ،ؿمٛمس اًمديـ ،دار
اٟمٔمر ذم ي
ىمّمتف وشمرمجتف« :شمٗمًػم اًمناج اعمٜمػمش ،ي
اعمًٛمك « ًُم ٌَ٤م َب اًمتي٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم يٞم٦م ـ سمػموت ،)363/1( ،و«شمٗمًػم اخل٤مزنش
ي
حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌٖمدادي ،ي
اًمِمٝمػم سم٤مخل٤مزن ،دار اًمٗمٙمر – سمػموت ،
اًمتيٜمزيؾش ،قمئاء اًمديـ قمكم سمـ ي
ًمٌٜم٤من 1299( ،هـ  1979/م).)118/4( ،
اًمّم٤مًمح اعمج٤مهد اسمـ أظم٧م أب ضمٝمؾ ،يم٤من ىمديؿ
اًمرضمؾ ي
( )2هِم٤مم سمـ اًمٕم٤مص ﭬ اًمًٝمٛمل ي
صمؿ ر يد إمم ُمٙمي٦م :إ ْذ سمٚمٖمف ي
يٌل ﷺ ىمد ه٤مضمرً :مٞمٚمحؼ سمف،
أن اًمٜم ي
اإلؾمئام سمٛمٙمي٦م ،وه٤مضمر إمم احلٌِم٦م ،ي
ُمٝم٤مضمرا ،وؿمٝمد ُم٤م سمٕمده٤مُ .ىمتؾ ؿمٝمٞمدً ا ﭬ يقم
ومحًٌف ىمقُمف سمٛمٙم٦م ،صمؿ ىمدم سمٕمد اخلٜمدق
ً
اًمػمُمقك أو همػمه.
=
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ُمقوع قمغم قمنمة َأُم ٍ
ٞم٤مل ُِم ْـ َُم يٙم َ٦م سمٜمل همٗم٤مر،
مجع شمٜمْمٞم٥م وهق ؿمجرُ -مـ أو٤مة-
ٌ
ْ
ِ ِ
ِ
ومقق َ ِ
ّمٌح قمٜمده٤م
هف  -وادي ُمتقؾمط اًمٓمقل ُم ْـ َأ ْود َي٦م َُم يٙم َ٦م – و ُىم ْٚمٜم٤مَ :أيٜم٤م مل ْ ُي ْ
ِ
ٌح ُ٧م َأ َٟم٤م و َقم يٞم ُ
٤مش اسم ُـ َأ ِب َرسمِٞم َٕم َ٦م قمٜمد
وم٘مدْ ُطمٌِ َس وم ْٚم
ٞمٛمض ص٤مطم ٌُف .ىم٤مل :وم َ٠م ْص ْ
وطمٌِ َس قمٜمي٤م ِه َِم٤م ٌم ،و ُومتِ َـ ،وم٤م ْوم َت َت َـ.
اًم يتٜم٤مو٥مُ ،
ٍ
ٍ
ومٚمًم ىمدُمٜم٤م اعمَ ِديٜمَ َ٦م ٟمزًمٜم٤م ذم سمٜمل َقم ْٛم ِ
رو ِ
سمـ
وظمرج َأ ُسمق َضم ْٝم ٍؾ ا ُ
سمـ َقم ْقف سم ُ٘م ٌَ٤مءَ ،
ي
ِه َِم٤م ُم( )1وا َحل ِ
٤مش ا ِ
ث سم ُـ ِه َِم٤م ٍم ( )3إِ َمم َقم يٞم ِ
٤مر ُ
سمـ َأ ِب َرسمِٞم َٕم َ٦م ،ويم٤من اسم َـ قمٛمٝمًم و َأ َظم ُ
٤ممه٤م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمدش ،حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع أسمق قمٌد اهلل اًمٌٍمي اًمزهري ،دار
ص٤مدر – سمػموت ،)191/4( ،و«ـمٌ٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦مش ،أب قمٛمرو ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط ،دراؾم٦م وت٘مٞمؼ:
ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر ،دار اًمٗمٙمر 148( ،و ،)3831و«اجلرح واًمتٕمديؾش ،أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي (،)62/9
و«اعمًتدركش ( ،)341/2و«آؾمتٞمٕم٤مبش (« ،)129اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش ،اسمـ طمجر
( ،)614/2و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل (. )77/2

( )1أسمق ضمٝمؾ قمٛمرو سمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل اعمخزوُمل اًم٘مرر ،يمٜمٞمتف (أسمق احلٙمؿ) يم٤من زقمٞمؿ
اًمٙمٗمر ،وًمف اًم٘مٞم٤مدة واًمري٤مدة سمٛمٙمي ٦مٟ ،م٤مص٥م دقمقة اًمٜميٌل ﷺ اًمٕمداء ،وأفمٝمر اًمٙمراهٞم٦م واحل٘مد ُمدي ة
مخً٦م قمنم قم٤م ًُم٤م ،طمتيك ُىمتِ َؾ َي ْق َم َسمدْ ٍر ،يم٤من ُمـ ذر ييتف قمٙمرُم٦م اسمـ أب ضمٝمؾ ﭬ.
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :إقمئامشً ،مٚمز ِريمِْكم ( ،)88/8و«سمٚمقغ إرب سمت٘مري٥م يمت٤مب اًمِم َٕم ِ
٥م ،تذي٥م
ًمٙمت٤مب ُؿم َٕم ِ
٥م اإليًمنش ًمٚمٌٞمٝم٘مل ،ي
حمٛمد ظمٚمػ ؾمئاُم٦م ،)311/2( ،و«اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمتي٤مريخش
هذسمف :ي

ً
ُمًت٘مئا سمٕمٜمقان« :أسمق ضمٝمؾ
( )193/1وهمػمه٤م ،وىمد صٜميػ إؾمت٤مذ ي٤مؾملم سمـ إسمراهٞمؿ يمت٤م ًسم٤م
دراؾم٦م تٚمٞمٚم يٞم٦م شم٤مرخي يٞم٦مش ،دار اسمـ طمزم ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،سمػموتً ،مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م
()1411هـ.
وطمًـ إؾمئاُمف ﭬ ،ويم٤من ذي ًٗم٤م يمٌػم اًم٘مدر ،وهق اًمذي
( )3أظمق أب ضمٝمؾ ،أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتحُ ،
أضم٤مرشمف أم ه٤مٟمئ وم٘م٤مل ﷺ « :ىمد أضمرٟم٤م ُمـ أضمرتش ،أقمٓم٤مه اًمٜمٌل ﷺ ُم٤مِ٦م ُمـ اإلسمؾ يقم همٜم٤مِؿ
وشمقضمف هم٤مز ًي٤م إمم ي
اًمِم٤مم ،وم٠مصٞم٥م ؿمٝمٞمدً ا ﭬ.
طمٜملم،
ي
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر ( ،)1114و«آؾمتٞمٕم٤مبشٓ ،سمـ
اٟمٔمر ذم شمرمجتف «اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ي
قمٌد اًمؼم ( ،)441و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم ( ،)431/1و«ظمئاص٦م شمذهٞم٥م اًمتيٝمذي٥مش (،)69
و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل (.)419/4
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ِ
ِ
ور ُؾم ُ
سمٛم يٙم٦م ،ومٙمٚمًمه ،وىم٤مٓ ًمف :إن أ يُم َؽ ىمدْ
قل اهلل ﷺ َ
ُُٕمٝمًم طم يتك َىمدُم٤م قمٚمٞمٜم٤م اعمَديٜمَ َ٦م َ
ٍ
ؿمٛمس طم يتك شمراك.
معهم ،وٓ شمًتٔم يؾ ُِم ْـ
يٛمس َر ْأ َؾمٝم٤م ُِم ِْم ٌط طم يتك شمراك
ٟمذر ْت َأ ْن ٓ ي
َ
ي
ومرق هل٤م ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ًمف :ي٤م َقم يٞم ُ
هلل إِ ْن يريدك اًم٘مق ُم إِ يٓ ًمٞمٗمتٜمقك قمـ ِد ْيٜمؽ
٤مش ،إِ يٟمف وا ِ
وم٤مطم َذ ْر ُه ْؿ ،ومقاهللِ ًْمق ىمدْ آذى ُأ يُمؽ اًم ُ٘م ُ
وًمق ىمد ْاؿمتدي قمٚمٞمٝم٤م طمر َُم يٙم َ٦م
ٛمؾ َٓ ُْم
ْ
تِمٓم٧م ْ
ْ

يف التعامرررل
خطرررر املنر َررافقنيي وقواعرررد شرر ِ
ررعية ي ُ

َٓ ْؾمتٔم يٚم ْ٧م.

ىمً َؿ ُأُمل ،وزم هٜم٤مك ٌ
ُم٤مل ُ
هلل إِ يٟمؽ ًمتٕمٚمؿ َأين
ومآظم ُذه .ىم٤مل :وم٘مٚم٧م وا ِ
ىم٤مل :وم٘م٤مل َأ َسمر َ
عم ِ ْـ َأ ْيمثر ُىم َر ٍ
يش ً
قمكم إِ يٓ َأ ْن
ٟمّمػ ُم٤مزم ،وٓ
ُم٤مٓ ،ومٚمؽ
ُ
ْ
شمذه٥م ُمٕمٝمًم .ىم٤مل :وم َ٠م َسمك ي

ومٚمًم َأ َسمك يإٓ ذًمؽ ىم٤مل :ىمٚم٧م ًمف َأ يُم٤م إِ َذا ىمدْ ومٕم ْٚم َ٧م ُم٤م ومٕم ْٚم َ٧م ُ
ومخ ْذ ٟم٤مىمتل
خير َج ُمٕمٝمًم ،ي
ُ
هذه :وم٢مِ يّن٤م ٟم٤مىم ٌ٦م ٟمجٞمٌ ٌ٦م ٌ
ري٥م ،وم٤م ْٟم ُ٩م قمٚمٞمٝم٤م.
فمٝمره٤م ،وم٢مِ ْن َرا َسم َؽ ُمـ اًم٘مقم ٌ
ذًمقل ،وم٤م ًْم َز ْم َ

ومخرج قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمٝمًم طم يتك إِ َذا يم٤مٟمقا سمٌٕمض اًم يٓمريؼ ىم٤مل ًمف َأ ُسمق َضم ْٝم ٍؾ :ي٤م اسم َـ َأ ِظمل
واهللِ ًم٘مد اؾمتٖمٚم ْٔم ُ٧م سمٕمػمي هذاَ ،أ َومئا ُشم ْٕم ِ٘م ٌُٜمل قمغم ٟم٤مىمتؽ هذه؟ ىم٤مل :سمغم ،ىم٤مل :وم َ٠م َٟم َ
٤مخ
اؾم َت َقوا سم٤مَٕ ْرض قمدوا قمٚمٞمف وم٠موصم٘م٤مه رسم٤م ًـم٤م ُصم يؿ دظمئا سمف
و َأ َٟم٤مظم٤م:
ي
ومٚمًم ْ
ًمٞمتحقل قمٚمٞمٝم٤م ،ي

َُم يٙم َ٦م وومتٜم٤مه وم٤م ْوم َت َت َـش(.)1

٤مق« :وطمدي صمٜمل َٟم٤مومِ ٌع قمـ َقم ٌْ ِد اهللِ ِ
اسمـ إِ ْؾم َح َ
سمـ ُقم َٛم َر قمـ ُقم َٛم َر ﭭ ذم
ىم٤مل ُ
ٍ
سم٘م٤مسمؾ مم يـ ا ْوم ُتتِـ س ًوم٤م وٓ ً
قمدٓ( )3وٓ شمقسم ً٦م ،وىمق ٌم
طمديثف ىم٤مل :وم ُٙمٜمي٤م ٟم٘مقل ُم٤م اهللُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ إؾمح٤مق يمًم ذم «ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش ( ،)231/3وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمدِٓؾش
صحح اًمرواي٦م إسمراهٞمؿ اًمٕمكم ذم يمت٤مسمف «صحٞمح اًمًػمة اًمٜميٌق يي٦مش ( - )161اًمٓمٌٕم٦م 1
( ،)461/3ي
 دار اًمٜمٗم٤مِس – إردن – ( .)3111-1431وىمد أورده٤م د /أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري ذم يمت٤مسمفاًمّمحٞمح٦مش ( )316/1اًمٓمٌٕم٦م ُ – 2مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من – اًمري٤مض (– 1418
«اًمًػمة اًمٜميٌق يي٦م ي
.)1998
وم٤مًمٍمف اًمتيقسم٦م ،وىمٞمؾ:
شمٙمررت ه٤مشم٤من اًم يٚمٗمٔمت٤من ذم احلدي٨م :ي
( )3ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم «اًمٜمٝم٤مي٦مش :ىمد ي
ِ
اًمٜمي٤مومٚم٦م ،واًمٕمدل :اًمٗمدي٦م ،وىمٞمؾ :اًمٗمريْم٦م .وذيمر اًمز َسم ْٞمدي ذم «شم٤مج اًمٕمروسش ي
ي ُ
ب =
أن ذًمؽ َُم َث ٌؾ ُي ْ َ
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ٍ
ص٤مهبؿ ىم٤مل :ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ذًمؽ َٕ ْٟمٗمًٝمؿ.
قمرومقا اهللَ ُصم يؿ رضمٕمقا إِ َمم اًمٙمٗمر ًمٌئاء َأ َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 

  ﯨﯩ} [ؾمقرة اًمزُمر.]14-12:

٤مب :ومٙمت ٌْ ُتٝم٤م سمٞمدي ذم صحٞمٗم٦م وسمٕم ْث ُ٧م هب٤م إِ َمم ِه َِم٤م ِم ِ
سمـ اًم َٕم ِ
سمـ اخلَ يٓم ِ
٤مص،
ىم٤مل ُقم َٛم ُر ُ
ِ
سمـ اًم َٕم ِ
ومٚمًم َأ َشم ْتٜمل ضمٕم ْٚم ُ٧م َأ ْىمر ُأه٤م سمذي ُـم ًقى(َ )1أ ْصٕمد هب٤م ومٞمف،
ىم٤مل :وم٘م٤مل ه َِم٤م ُم ُ
٤مص :ي

هلل شمٕم٤ممم ذم ىمٚمٌل َأ يّن٤م إِ يٟمًم
و َأصقب ،وٓ َأ ْوم َٝم ُٛمٝم٤م طم يتك ىم ْٚم ُ٧م :اًم يٚم ُٝم يؿ ومٝم ْٛمٜمٞمٝم٤م ،ىم٤مل :وم َ٠م ًْم٘مك ا ُ
ومجٚمً ُ٧م
ًم٧م ومٞمٜم٤م وومٞمًم يمٜمي٤م ٟم٘مقل ذم َأ ْٟمٗمًٜم٤م وي٘م٤مل ومٞمٜم٤م .ىم٤مل :ومرضم ْٕم ُ٧م إِ َمم سمٕمػمي،
ُأ ِٟمز ْ
ْ
قمٚمٞمفِ ،
ومٚمح ْ٘م ُ٧م سمرؾم ِ
قل اهلل ﷺ وهق سم٤معمَ ِديٜمَ ِ٦مش(.)3
َ ُ
َ
اعمِمتٝمر ًمدى اًمٜمي٤مس ُِم ْـ َأ ين ُقم َٛم َر
احلدي٨م
اًمّمحٞمح ُ٦م ُخت٤مًمػ
ًمٓمٞمٗم ٌ٦م :هذه اًمرواي ُ٦م ي
َ
ﭬ ىمدْ ه٤مضمر قمئاٟمٞم ً٦م وىم٤مل ًمٚمٛمنميملمُ :مـ َأراد َأ ْن ُشم ْثٙمِ َٚمف ُأُمف َأو ُشم ِ
رُم ُؾ قمٚمٞمف
ُ ُ ْ
َ ْ َ َ
زوضم ُتف وم ْٚم َٞم ْٚم َ٘مٜم ِل ورا َء هذا اًمقادي(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن أصٚمف ي
اًمٌم ُء ا يًمذي جي٥م قمٚمٞمف وأًمزم أيمثر ُمٜمف ،وذيمر ي
أن اًمٕمرب إذا ىمتٚمقا
= ومٞمٛمـ مل ُي١مْ َظم ْذ ُمٜمف ي ْ
سم٤مًم٘متٞمؾ ً
اًمرضمٚملم واًم يثئاصم٦م ،وإذا
ّٕنؿ يم٤مٟمقا ي٘متٚمقن سم٤مًم٘متٞمؾ ي
رضمئا واطمدً ا ،ومٝمق اًمٕمدل قمٜمدهؿ :ي
ِ
اًمٍمف سم٤مًمتيقسم٦م َوم َٖم ْ ُػم
اًمٍمف قمٜمدهؿ ،وهذا هق اًم ئم٤مهر ،أ يُم٤م شمٗمًػم ي
قمدًمقا قمـ ذًمؽ إمم اًمد َي٦م ومٝمق ي
ّٕن٤م ىمد ذيمرت ذم احلدي٨م« .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرشٕ ،ب اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمـ
فم٤مهر :ي
حمٛمد اجلزري سمـ إصمػم (.)34 /3
اًمروض إٟمػ ذم ذح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ هِم٤ممش،
( )1ذو ُـم ًقىُ :مقوع سم٠مؾمٗمؾ ُمٙمي٦م ،يمًم ذيمر ذم « ي
ًملُم٤مم اًمً َٝم ْٞمِكم (.)191/4
صحح احلدي٨م اسمـ طمجر .اٟمٔمر :اإلص٤مسم٦م
(« )3اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ هِم٤مم ( ،)98-91/3وىمد ي
وصححف يمذًمؽ إسمراهٞمؿ اًمٕمكم ذم يمت٤مسمف «صحٞمح اًمًػمة اًمٜميٌق يي٦مش ص (.)161
()614/2
ي
ي
(اعمتقرم:
( )2أظمرضمف ذم «شم٤مريخ دُمِمؼشٕ ،ب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمـ هٌ٦م اهلل اعمٕمروف سم٤مسمـ قمً٤ميمر
171هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي ،اًمٜمي٤مذ :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمينم واًمتقزيع،
قم٤مم اًمٜمنم 1411( :هـ  1991 -م) ( ،)318/13واسمـ إصمػم ذم «أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش (.)164/4
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يف التعامرررل
وقواعرررد شررررعية ِ
ُ خطرررر َاملنرررافقني َ

اًمِم ُ
ِ
ىم٤مل ي
اجلرح
يذيمرهؿ أ َطمدٌ ُمـ قمٚمًمء
ٞمخ إَ ًْمٌ٤مين« :ذم إِ ْؾمٜم٤مده٤م صمئاصم٦م جم٤مهٞمؾ مل
ْ
معهم
واًم يت ْٕم ِ
ديؾ ُمٓمٚم ً٘م٤مش(.)1

ٗم٤مق اعم٘مّمقد فمٝمقره سمٛم يٙم َ٦م إِ ْن ىمٞمؾ سمف ،ومٝمق ُمتقضمف قمغم ِ
مم ي٤م ؾمٌؼ ي يتْمح َأ ين اًمٜم َ
اًمٗم َئ ِ٦م
ٌ
َ
ُ َ
اإلؾمئامُ ،أ ِ
اًم يث ِ
٤مًمث٦م اًمتل اؾمتٌدًم٧م ِ
اإل ْي َ
وًمئؽ اًمذيـ
وروٞم٧م
ًمن سم٤مًم ُٙم ْٗمر،
ْ
سم٤مًمنمك سمٕمد ِ ْ
ْ
صدرا.
ذطمقا سم٤مًم ُٙم ْٗمر
ً

ٟمٕمؿ ًم٘مدْ يم٤من صح٤مسم ُ٦م اًمٜميٌِل ﷺ يئاىمقن ُِم ْـ َأ َذى ُىم َر ٍ
يمنموا سمف
يش وشمٕمذيٌِٝم٤م ُم٤م ي
ْ
قمـ َأ ْٟمٞم٤مب همٞمٔمِٝمؿ ِ
اًمٕمذاب واًمٜم ِ
وطم ْ٘م ِدهؿ ،وؾم٤مُمقهؿ َأ ًْم َ
ٙم٤مل ...إِ يّن٤م اًم ُٖمرسم ُ٦م
ِِ
قان
ٍ
وُمًٚمٛم٦م ،سمدءا سم٤مًمرؾم ِ
قل اًمٙمري ِؿ ﷺ ُصم يؿ ِ
يمٌ٤مر
اًم٘م٤مؾمٞم ُ٦م اًمتل قم٤مٟم٤مه٤م يمؾ ُمًٚم ٍؿ
ي ُ
ً
ِ
يم٤مٟم٧م ُىم َر ٌ
يش
اعمٙم٤مٟم٦م ذم ىمقُمٝمؿ ُصم يؿ اعمًتْمٕمٗملم اًمذيـ
صح٤مسمتِف ﭫ ُِم ْـ ذوي
ْ
شمّمٝمرهؿ ذم رُمْم ِ
اًمّمخرات ِ
ِ
اًمٕمٔم٤م َم ،و َشمٙمقي
احل٤مر ِة ،وشمٚم٘مل قمٚمٞمٝمؿ
٤مء َُم يٙم َ٦م
َ ْ َ
ي
سمٕمْمٝمؿ سم٤مًم٘مٞمقدُ ،صم يؿ ومقق ذًمؽ وسمٕمده ُيٕمٓمقّنؿ ًمٚمّم ٌْٞم٤من
ضمٚمق َدهؿ سم٤مًمٜمي٤مر ،وشم٘مٞمد َ
جيروّنؿ ويرُمقّنؿ ِ
سم٤محل َج٤مرة.
َ
َ
قمـ ؾم ِٕم ِ
سمـ ُضم ٌَ ْ ٍػم ( )3ىم٤مل :ىم ْٚم ُ٧م ِ
ٞمد ِ
٤مس ﭭ :ي٤م َأ َسم٤م اًم َٕم يٌ ِ
ٓسمـ َقم يٌ ٍ
٤مس! َأيم٤من
َ
ِ ِ
ٟمٕمؿ
اعمنميمقن يٌٚمٖمقن ُمـ اعمًٚمٛملم ذم اًمٕمذاب ُم٤م ُيٕمذرون سمف ذم شمرك د ْيٜمٝمؿ؟ وم٘م٤ملْ :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إوًمقنش ،ي
ًمٚمِمٞمخ د /ؾمٚمًمن اًمٕمقدة (.)117/1
(« )1اًمٖمرسم٤مء ي
( )3ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم إؾمدي سم٤مًمقٓء اًمٙمقذم أسمق قمٌد اهلل اًمتي٤مسمٕمل ،يم٤من أقمٚمٛمٝمؿ قمغم اإلـمئاق ،يم٤من
طمٌٌم إصؾ ،أظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ قم يٌ٤مس ﭭ واسمـ قمٛمر ﭭ ،ويم٤من اسمـ
ي
قم يٌ٤مس ﭭ إذا أشم٤مه أهؾ اًمٙمقوم٦م يًتٗمتقٟمف ،ىم٤مل :أشمً٠مًمقٟمٜمل وومٞمٙمؿ اسمـ أم دمه٤مء؟ يٕمٜمل
حمٛمد سمـ إؿمٕم٨م قمغم قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،يم٤من ؾمٕمٞمد ُمٕمف إمم
اًمرمحـ سمـ ي
ؾمٕمٞمدً ا ،يعم٤م ظمرج قمٌد ي
اًم٘مني) وأرؾمٚمف إمم
اًمرمحـ ،ومذه٥م ؾمٕمٞمد إمم ُمٙمي٦م ،وم٘مٌض قمٚمٞمف واًمٞمٝم٤م (ظم٤مًمد
ّ
أن ىمتؾ قمٌد ي
احلج٤مج ،وم٘متٚمف سمٛمديٜم٦م واؾمط.
ي
ِ
احلج٤مج ؾمٕمٞمدً ا وُم٤م قمغم وضمف إرض أطمدٌ إٓي وهق ُُم ْٗمتَ٘م ٌر إمم
ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد َ :$ىمت ََؾ ي
قمٚمٛمفُ ،وًمِدَ قم٤مم (41هـ) وشمقذم ؾمٜم٦م (91هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :إقمئامش (.)92/2
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وجيٞمٕمقٟمف ،و ُيٕمٓمِمقٟمف ،طم يتك ُم٤م ي٘مدر قمغم َأ ْن
واهللِ ..إِ ْن يم٤مٟمقا ًمٞميسمقن َأ َطمدَ هؿُ ،
ضم٤مًمً٤م ُمـ ؿمدي ة اًمي اًمذي سمف ،طم يتك إِ يٟمف ًمٞمٕمٓمٞمٝمؿ ُم٤م َؾم َ٠م ًُمقه ُِم َـ اًمٗمتٜم٦م،
يًتقي
َ
ً

وطم يتك ي٘مقًمقا :ي
ٟمٕمؿ ،وطم يتك إِ ين اجلُ َٕم َؾ
اًمئا َت واًم ُٕم يزى إِ َهل ُؽ ُمـ دون اهلل؟ ومٞم٘مقلْ :
ِ
()1
ٟمٕمؿ :اومتدا ًء ُمٜمٝمؿ َعمِ٤م
ًَم َٞم ُٛمر سمف ،ومٞم٘مقًمقنَ :أهذا ا ُجل َٕم ُؾ إِ َهل ُؽ ُم ْـ دون اهلل؟ ومٞم٘مقلْ :
يٌٚمٖمقن ُِم ْـ ضمٝمده (هذه اًمرواي ُ٦م وٕمٞمٗم ٌ٦م)(.)3
ؿمٞمخ ِ
ىم٤مل ُ
ُمٜم٤مومؼ وإِ يٟمًم يم٤من
اإل ْؾمئام اسم ُـ َشم ْٞم ِٛم َٞم َ٦م « :$واعمٝم٤مضمرون مل ْ يٙمـ ومٞمٝمؿ
ٌ
ِ ِ
اًمٜم ُ
ٗم٤مق ذم سمٕمض َُم ْـ َ
ومٚمًم
ّم٤مر ُه ْؿ َأ ْه ُؾ ا َعمديٜمَ٦م ،ي
دظمؾ ُمـ إَ ْٟمّم٤مر ،وذًمؽ َأ ين إَ ْٟم َ
اإل ْؾمئا َمٟ :مٗم٤م ًىم٤م ًمٕمز ِ
٤مج اًمٌ٤مىمقن َأ ْن ُئمٝمروا ِ
اإل ْؾمئام
َأ ْؾم َٚم َؿ َأ ْذا ُومٝمؿ ُ ْ
اطم َت َ
ٝمقرهؿ ْ
ومج ُ
وفمٝمقره ذم ِ
ِ
ٝمقرهؿ ُيم يٗم ً٤مرا ،ومٚمؿ ُئمٝمر
ىمقُمٝمؿ ،و َأ يُم٤م َأ ْه ُؾ َُم يٙم َ٦م ومٙم٤من َأ ْذا ُومٝمؿ ُ ْ
ومج ُ
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م :وم٢مِ يٟمف يم٤من َُم ْـ َأ ْفم َٝم َر ِ
ِ
اإل ْي َ
وهي َج ُر،
ًمن ِإ يٓ َُم ْـ هق ُُم ْ١م ُِم ٌـ
اإل ْؾمئا َم ُي ْ١م َذى ُ
ً
ِ
اعمٜم٤مومؼ ُئمٝمر ِ
عمّمٚمح٦م ُد ْٟمٞم٤مهش(.)2
اإل ْؾمئا َم
وإِ يٟمًم
ُ
ؿمٞمخ ِ
اضمح ،ومم ي٤م يدل قمغم ذًمؽ ُم٤م َأ ييمده ُ
آظمر قمـ
وهذا
هقاًمر ُ
اإل ْؾمئام ذم ُمقو ٍع َ
ّ
ٟمِم َ٠م ِة اًمٜمٗم٤مق سم٤معمَ ِديٜمَ ِ٦م وم٘م٤مل« :وم٢مِ يٟمف ُِم ْـ ِ
٤مس صمئاصم َ٦م
٤مضمر اًمٜميٌِل ﷺ ص٤مر اًمٜمي ُ
طملم ه َ
ِ
ٍ
وه ْؿ
يم٤مومر ُُم ْٔم ٌٝمر ًمٚم ُٙم ْٗمر وإِ يُم٤م
ٌ
ُمٜم٤مومؼ سمخئاف ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُ
َأ ْصٜم٤مف إِ يُم٤م ُُم ْ١مُم ٌـ وإِ يُم٤م ٌ
ُمٜم٤مومؼ ،وهلذا ىم٤مل ِ
وهمػمه مل ْ يٙم ْـ ُِم َـ
محدُ سم ُـ َطمٜمْ ٌَ ٍؾ
سمٛم يٙم َ٦م وم٢مِ يٟمف مل يٙم ْـ هٜم٤مك
ٌ
اإل َُم٤م ُم َأ ْ َ
َ
ُ
ٗم٤مق ذم ِ
ُمٜم٤مومؼ :وإِ يٟمًم يم٤من اًمٜم ُ
يم٤مٟم٧م ًمٚم ُٙم يٗم٤مر
ىمٌ٤مِ ِؾ إَ ْٟمّم٤مر :وم٢مِ ين َُم يٙم َ٦م
اعمٝم٤مضمريـ
ٌ
ْ
ِ
٤مضمر إِ يٓ َُم ْـ هق ُُم ْ١م ُِم ٌـ ،ومٚمٞمس هٜم٤مك دا ٍع يدقمق إِ َمم
وهي ُ
ُمًتقًملم قمٚمٞمٝم٤م ،ومئا ُي ْ١مُم ُـ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قان ُمٕمروف ْ
( )1اجلُ َٕم ُؾ :طم َٞم ٌ
يم٤مخلُٜمْ ُٗم ًَ٤م.
( )3وهذه اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م ،رواه٤م اسمـ هِم٤مم ذم «اًمًػمة اًمٜميٌق يي٦مشُ ،مـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق (،)162/3
اًمًٜم َِد طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم ،وٕمٞمػ ،واسمـ
وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمًٜمَـ اًمٙمؼمىش ( ،)16671وذم ي
إؾمح٤مق ُمدًمس.
(« )2اًمٗمت٤موىشً ،مِمٞمخ اإلؾمئام (.)62/21
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خطررررِ املنرررافقني وقواعرِر ِرد شررررعية يف
ٌ

اًمٜمٗم٤مق ،و َأ يُم٤م ا َعم ِديٜمَ ُ٦م وم٘مدْ آُمـ هب٤م َأ ْه ُؾ ي
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم هب٤م قمز وُمٜمٕم٦م
اًمِمقيم٦م ،ومّم٤مر ُ
معهمت٤مج اعمٜم٤موم٘مقن إِ َمم إِ ْفمٝم٤مر ِ
ومٛم ْـ مل ُئمٝمر ِ
اإل ْي َ
اإل ْيًمن ُمع َأ ين
وم٤مطم
ًمن آذوهْ ،
سم٤مَٕ ْٟمّم٤مرَ ،
ىمٚمقهبؿ مل ُشم ْ١م ُِم ْـش(.)1
َ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
قل وىمد ٟمزل ومٞمف وذم َأ ُْمث٤مًم ِف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم
ويم٤من َر ْأ ُس ه١مٓء َقم ٌْدُ اهللِ سم ُـ ُأب ِ َ
آي٤مت( ،)3و َٟم ِْم َ٠م ُة اًمٜمٗم٤مق مل شمٙم ْـ ىم٤مس ًة قمغم إَ ْٟمّم٤مر سم٤معمَ ِديٜمَ ِ٦مْ ،سمؾ دم٤موز ذًمؽ إِ َمم
ٌ
إَ ْقمراب ُِم ْـ طمقهل٤م :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]111:

اإلُم٤مم اًم ُ٘مر ُـمٌِلَ « :أي :ىمقم ُمٜم٤موم٘مقن -يٕمٜمل ُم َزيٜمَ َ٦م وضمٝمٞمٜمَ َ٦م و َأؾم َٚمؿ ِ
وهم َٗم َ٤مر
َُْ
ُ ْ
ْ
ْ َ
ٌ
ىم٤مل ِ َ ُ ْ
و َأ ْؿم َج َع{ -ﭶ ﭷﭸ } [ؾمقرة اًمتقسم٦مَ :]111:أ ْيَ :أ َىم٤م ُُمقا ومل يتقسمقا .قمـ ِ
اسمـ
ْ
ٍ
ُمت٘م٤مرب ،و َأ ْص ُؾ اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اًمٚملم
همػمه ،واعمٕمٜمك
ٌ
همػمه جلقا ومٞمف و َأسمقا َ
يزيد :وىم٤مل ُ
ِ
ِ
دمردوا ًمٚمٜمٗم٤مقش(.)2
واعمئاُمً٦م واًم يتجرد ،ومٙم َ٠م يّنؿ ي
وًمٕم َٔم ِؿ ِضمر ُِمٝمؿ وٟمِ ِ
ُمرشملم ،وشمٕمدي دت هٜم٤م
ٗم٤مىمٝمؿ ي
َ
شمققمدهؿ اهللُ سم َ٠م ْن ُيٕمذ َهبؿ ي
ْ
ِ
واي٤مت ذم سمٞم٤من هذا اًمٕمذاب :وم٤مسم ُـ َقم يٌ ٍ
راض ذم اًمد ْٟمٞم٤م
٤مس ﭭ ىم٤مل :سم٤مَٕ ُْم
اًمر
ُ
ِ
ِ
اًمٕمذاب إَ يو ُل اًمٗمْمٞمح ُ٦م سم٢مِ ْـمئاع اًمٜمي ٌِل قمٚمٞمٝمؿ ﷺ
أظمرة ،وىمٞمؾ:
وقمذاب
ُ
واًمٕمذاب اًم يث٤مين ذم اًم٘مؼم.
ُ
ِ
ِ
سم٤معمّم٤مِ ِ
٥م ذم َأ ُْمقاهلؿ
اًمٕمذاب إَ يو َل
وُم ْـ َأ ْطمًـ اًم يتٗم٤مؾمػم ذم ذًمؽ َأ ين
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٗمت٤موىشً ،مِمٞمخ اإلؾمئام (.)311/7
( )3رواه اسمـ اؾمح٤مق ذم «اًمًػمة واعمٖم٤مزيش ( ،)192-193ورواه اسمـ هِم٤مم ذم «ؾمػمشمفش ،ورضم٤مل
إؾمٜم٤مده يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت ،ظمئا اسمـ إؾمح٤مق.
(« )2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)341 /8
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و َأو ِ
ٓدهؿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ْ

وو َر َد َأ يٟمف ذم اًمٜمي٤مر َيق َم
ﭝﭞ } [ؾمقرة اًمتقسم٦م، ]11:
واًمٕمذاب اًم يث٤مين ذم اًم٘مؼمَ ،
ُ
ِ
اًم٘مٞم٤مُم٦م( )1واًمٕمٞم٤م ُذ سم٤مهلل.
ِ
وطمًـ إِ ْؾمئا ُُمٝم٤م
وإِ ْن يم٤مٟم٧م هذه
اًم٘مٌ٤مِ ُؾ مم يـ طمقل اعمَ ِديٜمَ ِ٦م ىمدْ َأ ْؾم ْ
ٚمٛم٧م سمٕمد ذًمؽ ُ
ِ
قب إَ ْٟمّم٤مري ﭬ(َ )3أ ين اًمٜميٌِ يل ﷺ ىم٤مل ُُمٌٞمٜمً٤م
ومٚم يٚمف احلٛمدُ واعمٜمي ُ٦م :ومٕمـ َأ ِب َأي َ
ومْم َٚمٝمؿَ « :أؾم َٚمؿ و ِهم َٗم٤مر و َأ ْؿمجع وُم َزيٜمَ ُ٦م وضمٝمٞمٜمَ ُ٦م وُمـ َيم َ ِ ِ
٥م ُمقازم()2
ْ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ َُْ َ َ ْ
٤من ُم ْـ َسمٜمل َيم ْٕم ٍ َ َ ي
ُد ْو َن اًمٜمي ِ
٤مس ،واهللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف َُم ْق َٓ ُه ْؿ(.)1( )4

أي٦م اًمً ِ
احلدي٨م ٓ يٜم٤مىمض ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم ِ
٤مسم٘م٦م ،وذًمؽ ُٕ ُُم ٍ
قر ُمٜمٝم٤م:
وهذا
ُ ُ
ي
َ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صمؿ اًمد َُم ِْم ِ٘مل
( )1اٟمٔمر« :شمٗمًػم اسمـ يمثػمشٕ ،ب اًمٗمداء إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي ي
ي
(اعمتقرم774 :هـ) ،ت٘مٞمؼ ي
اًمراي٦م  -اًمري٤مض ،ط1414( 1
اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل ،دار ي

–  ،)144/4( ،)1992واًم٘مرـمٌل (.)112/8
اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ ظم٤مًمد سمـ زيد سمـ يمٚمٞم٥م سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٌد قمقف ،وي٘م٤مل :اسمـ قمٛمرو سمـ
( )3هق  :ي
سمدرا ،واًمٕم٘مٌ٦م ،واعمِم٤مهد يم يٚمٝم٤م ُمع
قمٌد قمقف سمـ همٜمؿ ،أسمق أيقب إٟمّم٤مري اخلزرضمل .ؿمٝمد ً
ؿمٝمرا طمتيك سمٜمٞم٧م ُمً٤ميمٜمف وُمًجده ،و يعم٤م
رؾمقل اهلل ﷺ وٟمزل قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ﷺ طملم ىمدم اعمديٜم٦م ً
همزا يزيد اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜم يٞم٦م ذم ظمئاوم٦م أسمٞمف ُمٕم٤موي٦م ،صحٌف أسمق أيقب هم٤مز ًي٤م ،ومحي اًمقىم٤مِع وُمرض،
ومٚمًم شمقذم ُدومِ َـ ذم أصؾ طمّمـ اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜم يٞم٦م (شمقذم ؾمٜم٦م 11
وم٠موص أن يقهمؾ سمف ذم أرض اًمٕمدو ،ي
هـ ،وىمٞمؾ :سمٕمده٤م).
يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (ج  8ص « ،)66آؾمتٞمٕم٤مبشٓ ،سمـ قمٌد
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر
اًمؼم (« ،)434 /3أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم (« ،)94 /3اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ي
(.)16 /2
( )2أي :أٟمّم٤مري ،وأطمٌ٤مب.
( )4أيٟ :مّمػمهؿ.
( )1رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب :ذيمر أؾمٚمؿ وهمٗم٤مر وُمزيٜم٦م وضمٝمٞمٜم٦م وأؿمجع ،سمرىمؿ:
اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مبُ :مـ ومْم٤مِؾ همٗم٤مر وأؾمٚمؿ وأؿمجع وُمزيٜم٦م
( ،)2231وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :ومْم٤مِؾ ي
ومتٞمؿ ودوس ،سمرىمؿ.)3119( :
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رافقني ()1
خطرررر املنرر َ
َ
وقواعرررد شررررعية يف َ ي

ذ ِ
ٚم٥م
َأ ين َ
اح احلدي٨م ىم٤مًمقا :واعمرا ُد إ ْيم ُثر وإ ْهم ُ
سمٕمض ُ ي
معهم ِ
ِ
اًم٘مٌ٤مِ ِؾ َُم ْـ ي
ور ُؾمق ًَمف
ُِم ْـ هذه
فمؾ قمغم ٟمٗم٤مىمف ،يمًم ذم ىمٌ٤مِ ِؾ إَ ْٟمّم٤مر مم يـ ٟمٍموا اهللَ َ
وُمٜمْٝمؿ ُمـ ِسم٘مل قمغم ِ
ﷺِ ،
ٟمٗم٤مىمف و ُيم ْٗم ِره...
َ ْ

وهذا ُيٗمٝمؿ ُمٜمف أن

سمٕمض رواي٤م ٍ
ت ُأ ْظمرى ًمٚمحدي٨م ُشم َ١ميمدُ سمحٛمد اهلل هذا اعمٕمٜمك ،يمًم ذم احلدي٨م
هٜم٤مك ُ
ِ
ر ٌء ُِم ْـ ُُم َز ْيٜمَ َ٦م
اًمذي رواه َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة ﭬ قمـ اًمٜميٌِل ىمق ًَمف ﷺَ « :أ ْؾم َٚم ُؿ َوهم َٗم ُ٤مر َو َ ْ
ٍ ِ
وضمٝمٞمٜمَ َ٦م َظمػم ِقمٜمْدَ ا ِ ِ
وه َق ِاز َن َو َهم َٓم َٗم َ
سمٕمض
٤منش( ،)3وًمذا وم٘مدْ ذ َيمر ُ
هلل ُم ْـ َأ َؾمد َو َمت ْٞم ٍؿ َ
َ َُْ
ٌْ
ِ
اح احلدي٨م يم٤مًمٕمٞمٜمل( )2ىم٤مل« :هذه ِ
ذ ِ
واعمٙم٤مٟم٦م
يم٤مٟم٧م ذم اجل٤مهٚم يٞم٦م ذم اًم ُ٘م يق ِة
ىمٌ٤مِ ُؾ
ْ
ُي
ِ
دون ِ ِ
ومٚمًم َضم٤م َء ِ
ً
دظمقٓ ومٞمف ،ومّم٤مر
اإل ْؾمئا ُم يم٤مٟمقا َأ ْهع َاًمٜمي٤مس
همػمه٤م ُم َـ اًم٘مٌ٤مِ ِؾ ،ي

ف إِ ًَمٞمٝمؿ سمًٌ٥م ذًمؽش(.)4
اًمنم ُ
ي
ي
دىمٞمؼ ًمٌداي٦م َٟم ِْم َ٠م ِة اًمٜمٗم٤مق؟
وًمٕمؾ ؾم٤مِِ ًئا ي٘مقل :هؾ هٜم٤مك تديدٌ ٌ

اإل َُم٤م ِم اًم ٌُ َخ ِ
وم٤مجلقابَ :ضم٤م َء ذم رواي٦م ِ
٤مري ( ،$ )1قمـ ُأ َؾم٤م َُم َ٦م ِ
سمـ َز ْي ٍد
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( )1اٟمٔمر «تٗم٦م إطمقذي ذح ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش (.)241/11
( )3رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب :ذيمر أؾمٚمؿ وهمٗم٤مر وُمزيٜم٦م وضمٝمٞمٜم٦م وأؿمجع ،سمرىمؿ:
اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مبُ :مـ ومْم٤مِؾ همٗم٤مر وأؾمٚمؿ وضمٝمٞمٜم٦م وأؿمجع
( ،)2236وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :ومْم٤مِؾ ي
وُمزيٜم٦م ومتٞمؿ ودوس وـمٞمئ (.)3131
( )2هق :حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ أمحد أسمق حمٛمد ،سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل احلٜمٗملُ .م١مرخ قمئايُم٦م ُمـ
يمٌ٤مر اعمحدصملم ،أصٚمف ُمـ طمٚم٥م ،وُمقًمده ذم «قملم شم٤مبش وإًمٞمٝم٤م ٟمًٌتف ،وزم ذم اًم٘م٤مهرة ا ِحل ًْ ٌَ َ٦م
َػ قمغم اًمتيدريس واًمتيّمٜمٞمػ إمم أن
صمؿ ُسف قمـ وفم٤مِٗمفَ ،وقمَ ٙم َ
وىمْم٤مء احلٜمٗم يٞم٦م وٟمٔمر اًمًجقن ،ي
شمقذم ذم اًم٘م٤مهرة.
ُمـ ُم١م يًمٗم٤مشمف« :قمٛمدة اًم٘م٤مري ذم ذح اًمٌخ٤مريش (ذم أطمد قمنم جم يٚمدً ا)ُ« ،مٖم٤مين إظمٞم٤مر ذم رضم٤مل
ُمٕم٤مين أصم٤مرش (جم يٚمديـ)« ،اًمٕمٚمؿ اهلٞم٥م ذم ذح اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥مش ،وهمػمه٤م .وًمد قم٤مم (763هـ).
وشمقذم (811هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :إقمئامشً ،مٚمز ِريمِْكم (.)162 /7
(« )4قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريش ،سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل احلٜمٗمل.)81/16( ،
ؼم اإلؾمئام ،واحل يٗم٤مظ :حلدي٨م =
حمٛمد سمـ إؾمًمقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ ،أسمق قمٌد اهلل ،اًمٌخ٤مريَ .طم ْ ُ
( )1هق :ي
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ِ
احلدي٨م اًم يٓم ِ
ومٚمًم همزا َر ُؾم ُ
هلل هب٤م
قل اهلل ﷺ َسمدْ ًرا وم٘متؾ ا ُ
ﭭ ذم
قيؾ -وُمٜمف ىمق ًُمف :ي
ِ
ُِم ْـ صٜم٤مديد اًم ُٙم يٗم ِ
وؾم٤مدة ُىم َر ْي ٍ
ش ،وم٘م َٗمؾ َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ و َأ ْصح٤م ُسمف ُمٜمّمقريـ
٤مر
ِ
وؾم٤مدة ُىم َر ْي ٍ
ش.
هم٤مٟمٛملم ُمٕمٝمؿ َأ َؾم َ٤مرى ُِم ْـ صٜم٤مديد اًم ُٙم يٗم٤مر
ِ
ِ
اسمـ َأ ِب ؾم ُٚم ٍ
شمقضمف،
قل و َُم ْـ ُمٕمف ُم َـ اعمنميملم قمٌدة إَ ْوصم٤من :هذا َأ ُْم ٌر ىمد ي
ىم٤مل ُ
َ
قل اهلل ﷺ قمغم ِ
ومٌ٤ميٕمقا َر ُؾم َ
اإل ْؾمئام ،وم َ٠م ْؾمٚمٛمقا(.)1
ِ
ِ
ِ
حٞمح٦م َأ ين اًمٌِداي َ٦م اًمٗمٕمٚم يٞم َ٦م هلذا اًم يٓم ِ
ِ
يم٤مٟم٧م
اخل٤مُمس
٤مسمقر
اًمّم
ْ
ي يتْمح ُم ْـ هذه اًمرواي٦م ي
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمنم َك و َأ ْقمقا َٟمف.
قمز ا ُ
اًمٖمزوة
سمٕمد هذه
اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل َأ ي
هلل ومٞمٝم٤م طم ْز َسمف و َأ ْوًم َٞم٤م َءه ،و َأ َذ يل ْ

ظٗٛسِ ايِّٓفام:
 ثاّْٝا :أَطِبابُ ُ

ِ
ـمقيئا ُمع ِ
ً
ي
وطمٞم٤مة
وىم٤مِ ِٕمف و َأ ْطمداصمِف
ويتٛمغم ضمقاٟم ٌَف وي٘مػ
ؼم َهم ْق َر اًمٜمٗم٤مق
إِ ين َُم ْـ َي ًْ ُ ُ
ِ
قارهِ ،
ُر ِ
ٌ٤مب اًمدي اقمٞم َ٦م ًمٔمٝمقره اعمُ َ١مدي َ٦م
جيدْ َأ ين إَ ْؾم َ
ُمقزه و َأ ْقمئاُمف و َي ْ٘م َر ُأ ُمراطم َٚمف و َأ ْـم َ
ٍ
ٍ
زُم٤من وٓ
ظم٤مُمس سملم صٗمقف اعمُ ًْٚمٛملم ٓ يٜمٗمؽ قمٜمٝمؿ ذم ِطم ْ٘م ٌِ٦م
إِ َمم وضمقده يمٓم٤مسمقر
ٍ
سم ْ٘م ِ
ٍ
صمئاصم٦م:
حم٤مور
ُمٙم٤من ..يمثػم ٌة ُمتٕمدد ٌةً ،مٕم يٚمٝم٤م شمٜمدرج ت٧م
ٕم٦م
ُ
َ
1ـ ٟمٗمً يٞم٦م ىمٚمٌٞمي٦م:

ؿم٠من ىمدْ َأ َؿم َ٤مر إِ ًَمٞمف اًم ُ٘م ْر ُ
وهذا ٌ
ُمقاوعُ ،مٜمٝم٤م ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﮙ ﮚ ﮛ
آن ذم
َ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﮭ }
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يتٞمًم ،ويم٤من طم٤م يد ي
اًمذيم٤مء ُمؼمزً ا ذم احلٗمظ ،رطمؾ ذم ـمٚم٥م
= رؾمقل اهلل ﷺ .وًمد ذم سمخ٤مرى ،وٟمِم٠م ً
احلدي٨م ،وؾمٛمع ُمـ ٟمحق أًمػ ؿمٞمخ سمخراؾم٤من ي
واًمِم٤مم وُمٍم واحلج٤مز وهمػمه٤م ،مجع ٟمحق 611
ِ
اًمّمحٞمحش ا يًمذي هق َأ ْو َصم ُؼ يمت٥م احلدي٨م ،وًمف
أًمػ طمدي٨م ،اظمت٤مر ممي٤م َص يح ُمٜم َْٝم٤م يمت٤مسمف «اجل٤مُمع ي
أيْم٤م «اًمتي٤مريخش« :اًمْم َٕم َٗم٤مءش ،و«إدب اعمٗمردش ،وهمػمه٤م.
ً
يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي ( ،)421 /34و«تذي٥م اًمتيٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر
( ،)47 /9و«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل (.)291/13
( )1رواه اًمٌخ٤مري يمت٤مب :إدب ،سم٤مب :يمٜمٞم٦م اعمنمك ،سمرىمؿ.)1814( :
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خطرررر ِاملنرررافقني ُوقواعرررد ُشررررعية يف التعامرررل
ي ْ

[ؾمقرة اًمٜمً٤مء : ]127:وم٤مًم يت َذ ْسم ُذ ُب وا ْٟمٕمدا ُم اًمِمخّم يٞم٦م واًمر ْيٌ٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمع
معهم ٍ
ٍ
ِ
ُم٤م ُخي٤مًمط ذًمؽ ُِم ْـ ٍ
ػ ذم اخت٤مذ اًم٘مرار ،ضم َٕمٚمٝمؿ ُُمؽمدديـ ذم
وو ْٕم
وومً٤مد
ظمقر
ـمقي٦م َ
ِ
ذواتؿ ،يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ُمقاىمٗمٝمؿ ُمٜمٝمزُملم ذم

ﮥﮦﮧ } [ؾمقرة اًمتقسم٦م. ]41:
اًمٗم ْٙمري ُ٦م اًمقاقمٞم ُ٦م وُمِم٤مقمر اًمٌّم ِ
داِ ٍؿ :وم٤مًمر ْؤي ُ٦م ِ
يم٤مٟم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم سا ٍع ِ
ػمة
ًمذا
ْ
ُ َ
ُ
ِ
اًمق ْضمداٟم يٞم ِ٦م وعمي ُ٦م اعمَ َٚمؽ ذم داظمٚمٝمؿ َ ْدم ِذ ُهبؿ إِ َمم ضم٤مٟم٥م ِ
اإل ْيًمن واعمُ ْ١م ُِمٜملم ...و َأ ْهقا ُء
ِ
ِ
اإل ْٟمس ِ
وو ِ
ؿمٞم٤مـملم ِ
ِ
واجلـ شمٜمزع ِهبؿ
ؾم٤مو ُس
ىمٚمقهبؿ وهمٚمٌ ُ٦م
ؿمٝمقاتؿ وشمٕمٚم ُ٘مٝمؿ سم٤مًمد ْٟمٞم٤م َ

إِ َمم ضم٤مٟم٥م اًم ُٙم ْٗمر واًمٙم٤مومريـ(.)1

ٓم ٍ ()3
ي٘مقل ؾمٞمد ُىم ُ
شمتحرر َأ َسمدً ا ُِم ْـ و ْٖمط
شمتجرد اًمٜمي ْٗم ُس هلل ..مل ْ ي
٥م « :$وإِ َذا مل ْ ي
ِ
ِ
ِ ِ ِ
شمرشمٗمع َأ َسمدً ا قمغم
ورات
واًمي
اًم٘م َٞمؿ وإَ ْوو٤م ِع ...ي
ْ
واعمّم٤مًمح واحل ْرص واًمِمح ،ومل ْ
واعمٓم٤مُمحِ ...
وُم ْـ هٜم٤م َشم ٌْ ِذ ُر َسم ْذ َر َة اًمٜمٗم٤مق ...وُم٤م اًمٜم ُ
ِ
ِ
ٗم٤مق
اعمّم٤مًمح واعمٖم٤مٟم ِؿ واعمٓم٤مُم ِع
وآّنزاُم يٞم ُ٦م قمـ ِ
اإل ْسار قمغم احلؼ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٌ٤مـمؾ ،وهذا
ٕمػ
اًمْم ُ
ذم طم٘مٞم٘متف إِ يٓ ي
ْ
ِ
ِ
وشمٕمٚمٞم٘مٝم٤م سمٖمػم اهلل ،وصمٛمر ُة اًم يت٘مٞمد سمٛمئاسمً٤مت
اخلقف واًم يٓم َٛم ِع
ٕمػ هق صمٛمر ُة
اًمْم ُ
ي
ِ
وُمقاوٕم٤مت اًمٜمي٤مس ذم ُقم ْز ًَم ٍ٦م قمـ ُمٜمٝم٩م احلٞم٤مةش(.)2
إَ ْرض
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(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقشً ،مٚمديمتقر طمٜمٌٙم٦م اعمٞمداين (.)631/1
( )3هق :ؾمٞمد ىمٓم٥م إسمراهٞمؿ طمًلم اًمِم٤مرب ،أدي٥م وُمٗمٙمر إؾمئاُمل ُمٍمي ،وًمد سم٘مري٦م ُمقؿم٦م
إوزم وطمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،صمؿ اًمتحؼ
سمٛمح٤مومٔم٦م أؾمٞمقط ذم صٕمٞمد ُمٍم ،وهب٤م شمٚم٘مك شمٕمٚمٞمٛمف ّ
سمٛمدرؾم٦م اعمٕمٚمٛملم إوًمٞم٦م (قمٌداًمٕمزيز) سم٤مًم٘م٤مهرة ،وٟم٤مل ؿمٝم٤مدت٤م واًمتحؼ سمدار اًمٕمٚمقم وخترج قم٤مم
1213هـ1922 ،م .قمٛمؾ سمقزارة اعمٕم٤مرف سمقفم٤مِػ شمرسمقي٦م وإداري٦م ،واسمتٕمثتف اًمقزارة إمم أُمريٙم٤م
عمدة قم٤مُملم وقم٤مد قم٤مم 1271هـ1911 ،م .اٟمْمؿ إمم طمزب اًمقومد اعمٍمي ًمًٜمقات وشمريمف قمغم
اٟمْمؿ إمم مج٤مقم٦م اإلظمقان
أصمر ظمئاف قم٤مم 1261هـ1943 ،م .وذم قم٤مم 1271هـ1911 ،م
ّ
اعمًٚمٛملم ،وطمقيمؿ سمتٝمٛم٦م اًمتآُمر قمغم ٟمٔم٤مم احلٙمؿ وصدر احلٙمؿ سم٢مقمداُمف ،وأقمدم قم٤مم 1281هـ،
1966مُ.مقىمع اعمٙمتٌ٦م اًمِم٤مُمٚم٦م.
(« )2ذم فمئال اًم٘مرآنش ،اعم١مًمػ :ؾمٞمد ىمٓم٥م إسمراهٞمؿ طمًلم ي
اًمِم٤مذزم (اعمتقرم1281 :هـ) اًمٜمي٤مذ :دار =
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ِ
َ
ومٚمؿ يٙم ْـ سمٞمٜمٝمؿ وسملم ي
٥م وٓ
ًم٘مدْ َر ُوقا َٕ ْٟمٗمًٝمؿ
ٟمً ٌ
اًمِمج٤مقم٦م َ
اهلقان واًمذ يلْ ،
سمٛم ْٕم َت َ٘م ِدهؿ وئمٝمروا قمغم طم٘مٞم٘متٝمؿ ..وذم طمدي٨م ِ
اسمـ ُقم َٛم َر
ؾم ٌَ ٌ
٥م طم يتك يٍمطمقا ُ
اًمِم ِ
ٍ
ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ :إِ ْذ ي٘مقل اًمٜميٌِل ﷺَُ « :م َث ُؾ ا ْعمُٜمَ٤مومِ ِؼ َيم َٛم َث ِؾ ي
٤مة
ظمػم
ﭭ ُ
لم ا ًْم َٖمٜمَ َٛم ْ ِ
لمَ :شم ِٕم ْ ُػم إِ َمم َه ِذ ِه َُم ير ًةَ ،وإِ َمم َه ِذ ِه َُم ير ًةش(.)3
ا ًْم َٕم ِ٤مِ َر ِة(َ )1سم ْ َ
اخلقف ي
اًمِمديدُ واجلُ ٌْ ُـ إَيمِٞمدُ :
3ـ
ُ

ٔمؿ اًمذي َأ يدى هبؿ إِ َمم َّن ْ٩م َُم ًْ َٚم ِؽ
ؼم واًمدي ُ
اًمً ُ
اومع إَ ْقم ُ
ٌ٥م إَ ْيم ُ
ويٌدو َأ ين هذا هق ي
ِ
اخلقف ،ومٛمٜمٝمؿ
اًمٜمٗم٤مقُ ،صم يؿ ُه ْؿ سمٕمد ذًمؽ يتٗم٤موشمقن ذم اًمدي واقمل اًمتل دومٕم ْتٝمؿ إِ َمم هذا

َُم ْـ يم٤من ظمق ُومف قمغم:

ٓمرد.
ٟ -1مٗمًف َأ ْن ُي٘م َتؾ َأ ْو ُي َ

َ -3أ ْو قمغم ُم٤مًمف َأ ْن ُي ْ١م َظمذ ُمٜمف.
َ -2أو قمغم ؾمٛمٕمتف وُمٙم٤مٟمتِف سملم سمٜمِل ِ
ىمقُمف َأ ْن شمت َ٠م يصمر َأ ْو شمتئاؿمك(.)2
ْ
ُ ْ
ِ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
واوح وضمكم ذم ؿم ْ٠م ِن َر ْأ ِ
قل :وم٘مدْ َأ ْو َر َد
وهذا
ٌ
س اًمٜمٗم٤مق َقم ٌْد اهللِ ْسم ِـ ُأ َب ِ َ
سمٕمض يمت٤مب اًمً ِ
َ
احلروب ا يشمٗم٘مقا
اًم٘مت٤مل و َأ ّْنٙم ْتؿ
ػمة َأ ين إَ ْو َس واخلَ ْز َر َج عمي٤م َؾم ِئ ُٛمقا
ُ
ُ
ُ
ِ ِ
ِ
ٍ
سمـ ُأ َب ِ
سمٞمٜمٝمؿ قمغم شم ْتقي٩م َقم ٌْ ِد اهللِ ِ
ومٚمًم سم َٕم٨م اهللُ
سمـ َؾم ُٚمقل ًمٞمٙمقن َُمٚم ًٙم٤م قمغم اعمَديٜمَ٦م ،ي
ِ ِ
ّم٤مر اًم ٌَ ْٞمٕم َت ْ ِ
وشمٕمٝمدوا ًمف
سمٛم ْ٘مدَ ُمف ا َعمد ْيٜمَ َ٦م ًمدهيؿ ،ي
لم ،ي
ورطم ٌُقا َ
ُحم َ يٛمدً ا ﷺ وسم٤م َي َٕمف إَ ْٟم ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمً٤مسمٕم٦م قمنم – ( 1413هـ) ( ،)779/3واٟمٔمر يمذًمؽ:
= اًمنموق  -سمػموت -اًم٘م٤مهرة ،اًم يٓمٌٕم٦م ي
«دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش .د/قم٤مدل اًمِمدي ،دار اًمقـمـ ًمٚمٜمينم ،اًم يٓمٌٕم٦م
إومم1434( :هـ 3112 -م)( ،ص )63وُم٤مسمٕمده٤م.
حمٛمد
اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمـ ي
( )1اًمٕم٤مِرة :أي اعمؽمددة .اٟمٔمر« :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرشٕ ،ب ي
اجلزري سمـ إصمػم ،ت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزي اوي ،وحمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛم يٞم٦م – سمػموت،
(.)238/2
( )3رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ،سم٤مب :سمدون ،سمرىمؿ.)3784( :
(« )2دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمرهش ،د /قم٤مدل اًمِمدي( ،ص.)63
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سم٤محل ِ
ِ
صٚمقات اهلل وؾمئا ُُمف قمٚمٞمف طم يتك
ًمي٦م واًمٜم ٍْم ِة ،ومًم هق إِ يٓ َأ ْن ه٤مضمر إًمٞمٝمؿ
ُ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
معهماهللِ ِ
قل (.)1
اضمتٛمٕمقا طمق ًَمف وآُمٜمقا سمف وا ْٟمٍمومقا قمـ َقم ٌْ ِد
ْ
سمـ ُأ َب ِ َ
ِ
وطم ًَدً ا ويمراه َٞم ً٦م ي
يمؾ ُم ْ٠م َيم ٍؾ ،طم يتك إِ َذا َأ ْي َ٘م َـ
وطمٜمَ ً٘م٤م َ
وم َ٠م َيم َؾ ذًمؽ ُم ْـ ٟمٗمًف همٞم ًٔم٤م َ
ت٧م ُِمـ ِ
قمٜمده٤م َأ ين َأ ِزُم َ٦م ي ِ
دت
يده ..و َأ ين آُم٤م ًَمف اًمٕمراض ىمدْ شمٌدي ْ
اًمزقم٤مُم٦م ىمدْ َأ ْومٚم ْ ْ
ي
يم٤مًمناب ،و َأ ين َأطمئاُمف و َأُم٤مٟمٞمف ِ
ُ
اًمٗمِمؾ واخلُ ْن ُ
ان :يمؾ هذا مل ْ يٙم ْـ
اقمتقره٤م
ىمد ْ
َ َ
ْ َ
ي
ٕم٤مرو ً٦م ُمـ اًمٞمٝم ِ
وم٠مظمذ جيٛمع طمق ًَمف َُم ْـ يم٤مٟمقا ضمٌٝم ً٦م ُُم ِ
ًمٞمزيدَ ه إِ يٓ ِقمٜمَ٤م ًدا و ُيم ْٗم ًراَ ،
قد
َُ
ِ
اًمٗم ْتٜم٦م واًم ُٗمر ِ
ِمٕم َؾ هبؿ ٟم٤مر ِ
واعمنميملمً :مٞمحٞمؽ ِهبؿ اعمُ َ١ماُمرات ،وي ِ
ؾمٞمً٦م،
ىم٦م واًمدي
ُ
ُ
ْ
َ
ِ
ويًٕمك ِهبؿ ِ
ظمئاهلؿ ذم اعمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م ومً٤م ًدا(.)3
وُم ْـ
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ِ
ويمن ُم٤م يم٤من
وٟمٍم ا ُ
هلل اعم١مُمٜملم ذم همزوة َسمدْ ٍرَ ،
طم يتك إِ َذا ُم٤م شمٕم٤مىمٌ٧م إَ يي٤م ُم َ
ٍ
ِ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
قل و َُم ْـ ُمٕمف ُِم َـ اعمنميملم
ًمٚمٛمنميملم ُم ْـ ؿمقيم٦م ،قمٜمده٤م ىم٤مل َقم ٌْدُ اهللِ سم ُـ ُأ َب ِ َ
ِ
قل اهلل ﷺ قمغم ِ
شمقضمف .ومٌ٤ميٕمقا َر ُؾم َ
اإل ْؾمئام،
و َقم ٌَدَ ة إَ ْوصم٤من :هذا َأ ُْم ٌر ىمد ي
اإلؾمئام ُم٤م ِ
()2
حي٘مٜمقن سمف دُم٤م َءهؿ ،ويٕمّمٛمقن سمف
وم َ٠م ْؾمٚمٛمقا  َٕ 9ين ذم إِ ْؿمٝم٤مرهؿ ِ ْ َ
ِ
َأ ُْم َ
ُمٙمتًٌ٤متؿ.
وحي٤مومٔمقن سمف قمغم
قاهلؿُ ،
2ـ اًمٙمٞمدُ ِ
ًمل ْؾمئام وحم٤مرسم ُ٦م َأ ْهٚمِف.
ِ
وضمراِ ِٛمٝمؿ و َشم ْ٠مًمِ ِٞمٌٝمؿ قمغم ا ُعم ْ١م ُِمٜملم وإِ َصم ِ
٤مرتؿ ًمٚم٘مئاىمؾ وا ًِمٗم َت ِـ
مت يثؾ ذًمؽ ضمٚم ًّٞم٤م ذم ُمقاىمٗمٝمؿ
يمؾ ُومر ٍ
ٍ
وختريٌِٝمؿ و ِ
ٟمخرهؿ ُِم َـ اًمدي اظمؾ ُمًتثٛمريـ ي
ص٦م ُمع ؾم ٌْؼ
يمؾ طمدث ،وُمٌتٝمٚملم ي ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمً ْٛم ُٝم ِ
حمٛمد سمـ حمٞمل اًمديـ سمـ
قري ،ت٘مٞمؼ :ي
(« )1ووم٤مء اًمقوم٤مء سم٠مظمٌ٤مر دار اعمّمٓمٗمك ﷺشً ،مٚمٕمئايُم٦م ي
قمٌد احلٛمٞمد ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب  -سمػموت ،)111/1( ،ويمذًمؽ «اسمـ ظمٚمدونش (-391/1
 ،)393و«ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش ( ،)166/3وُم٤م سمٕمده٤م.
( )3اٟمٔمر سمتٍمف« :طمدي٨م اإلومؽ يمًم ضم٤مء ذم ؾمقرة اًمٜمقر وأصمر اعمٜم٤موم٘ملم ومٞمفشً ،مٕمٌد احلٙمٞمؿ
اًمٕمٌد اًم يٚمٓمٞمػُ ،مـ إصدارات ٟم٤مدي اًم٘مّمٞمؿ إدب سمؼميدة ،اًم يٓمٌٕم٦م ( ،)1( :ص .)111
(« )2ومتح اًمٌ٤مريش ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مئاين ي
اًمِم٤مومٕمل (.)79/8
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واخلٞم٤م ِٟم٦م ُمتٗمٞم ِئلم ُِمـ ِ
س ِ
ِ
اإل ْسار وا يًمؽمص ِد واًم يتجً ِ
فم٤مهرهؿ حيٙمل َأ َُم٤م َم
وراء ذًمؽ َأ ين
ْ
َ
ُ
اإلؾمئام ،وسمقاـمٜمَٝمؿ ِ
ٟمٓمقت قمغم اًم ُٙم ْٗم ِر اًمٍم ِ
اح ..وصدق اهلل{ :ﭸﭹ
ىمد ا
ْ
اًمٜمي٤مس ِ ْ َ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁﮂ } [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ، ]9:وي٘مقل :۵
{﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂

} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]11-14:
4ـ دور اًمٞمٝم ِ
قد ذم ٟم َِْم َ٠م ِة اًمٜمٗم٤مق:
ُ َُ
هٜم٤مك ُمـ يِمػم إِ َمم َأ ين ُمٜمِْم َ٠م ومِ ْٙم ِ
رة اًمٜمٗم٤مق ذم اعمجتٛم ِع اعمدَ ِين ُه ُؿ اًم َٞم ُٝمق ُد ،سمدًمٞمؾ ىمقًم ِف
َ ْ ُ
َ

شمٕم٤ممم{ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﭬﭭ } [ؾمقرة آل قمٛمران : ]73:ومٝمذه أي ُ٦م َُمدَ ٟمِ يٞم ٌ٦م( )1وذم هذا دًٓم ٌ٦م قمغم
سمـ ؾم ُٚم ٍ
َأ ين اًم َٞم ُٝمق َد ُه ْؿ ه هذه اًمٜمي ِْم َ٠م ِة ،وًمذًمؽ يم٤من ُِم ْـ َأ ْٟمّم٤مر و َأ ْشمٌ٤م ِع ا ِ
قل َ ُهيق ٌد ُِم ْـ
سمـ ُأ َب ِ َ
ِ ِ ِ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
ٟمٗمًف
قل ُيقاًمٞمٝمؿ ويذو ُد قمٜمٝمؿ
ُ
ويْمع َ
َ ُهيقد ا َعمديٜمَ٦م ،ومئا َهم ْر َو َأ ْن ٟمجدَ اسم َـ ُأ َب ِ َ
ٜمدق ٍ
وإِ يي٤مهؿ ذم ظم ٍ
واطمد :قمدا ًء ِ
ًمل ْؾمئام و َأ ْه ِٚمف ،وصدًّ ا قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل.
شم َ٠م يُم ْؾ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ىمق ًَمف شمٕم٤ممم{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ} [ؾمقرة احلنم. ]13 -11 :
ىم٤مل اسم ُـ َيمثِ ٍػم ُ « :)3($خي ِؼم شمٕم٤ممم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم َٕم ٌْ ِد اهللِ ِ
سمـ ُأ َ ٍّب و َأ ْضاسمِف،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمرمحـ سمـ اًمٙمًمل ضمئال اًمديـ اًمًٞمقـمل ،دار اًمٗمٙمر
( )1اٟمٔمر «اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتيٗمًػم سم٤معم٠مصمقرش ،قمٌد ي
 سمػموت ،)2/3( ،1992 ،و«اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآنشً ،مٚم٘مرـمٌل ،)1/4( ،وم٘مد طمٙمك اإلمج٤معقمغم ذًمؽ  ..و«ومتح اًم٘مديرش ،ي
ًمٚمِمقيم٤مين (.)211/1
ِ
صمؿ اًمد َُم ِْم٘مل ي
اًمِم٤مومٕمل،
( )3هق :إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم سمـ وقء سمـ يمثػم ،أسمق اًمٗمداء ،اًمٌٍموي ،ي
اعمٕمروف سم٤مسمـ يمثػمُ .مٗمن ،حمدث ،وم٘مٞمف ،طم٤مومظ( ،وًمد – 711 :شمقذم 774 :هـ).
=
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ِ
هذهررل
شمٕم٤مممالتعامر
ررعية يف
رافقنيٟم وقواعرر
خطرررر
شرٟمرزل
وّنؿ اًمٜم
ٗمًٝمؿ،ردوم َ٠م ْ
ٍمةاملنرر ُِم ْـ َأ ْ
طملم سمٕمثقا إِ َمم َ ُهيق َد سمٜمل اًمٜميْمػم َيٕمدُ َ
ِ
معهم
أي٤متش(.)1

ٍ
ظمرج َر ُؾم ُ
سمـ ُأ ٍّب ذم
قل اهلل ﷺ يٕمقد َقم ٌْدَ اهللِ َ
قمـ ُأ َؾم٤م َُم َ٦م ْسم ِـ َز ْيد ﭬ ىم٤ملَ :
ومٚمًم دظمؾ قمٚمٞمف قمرف ومٞمف اعمقت ،ىم٤ملَ « :ىمدْ ُيمٜمْ ُ٧م َأ ّْن َ َ
٤مك َقم ْـ
ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف ،ي
َأسم َٖمْمٝمؿ َأؾمٕم سمـ زرارة ﭬ()3
ومٛم ْف؟ وذم رواي٦م
ْ َ دُ ُ ُ َ َ َ
ُطم٥م َ ُهيق َدش .ىم٤مل :ىمدْ ْ َ
َ
يم٤مٟم٧م ٟمٗمًف َشم ْ٠مسمك إِ يٓ حمٌ َ٦م هي ٍ
قدَ :عم ِ٤م سمٞمٜمٝمؿ
وه َق قمغم ومراش اعمقت
« َومًم َتش( .)2طم يتك ُ
ْ ُ
َُ
ٍ
ور ُؾمقًم ِف ﷺ واعمُ ْ١م ُِمٜملم.
ُِم ْـ ُ ْحل َٛم ٍ٦م ذم ي
اًمنمن و َُم َْم٤مء ذم ُمٕم٤مداة اهلل َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=
ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل واسمـ طمٌٞم٥م :يم٤من ىمدوة اًمٕمٚمًمء واحل يٗم٤مظ ،قمٛمدة أهؾ اعمٕم٤مين وإًمٗم٤مظ ،وؾمٛمع ومجع
ودرس وأ يًمػ .ويم٤من ًمف اـمئاع قمٔمٞمؿ ذم احلدي٨م واًمتيٗمًػم واًمتي٤مريخ ،واؿمتٝمر سم٤مًمْمٌط
وصٜميػ ي
واًمتيحرير ،واٟمتٝم٧م إًمٞمف ري٤مؾم٦م اًمٕمٚمؿ ذم اًمتي٤مريخ واحلدي٨م واًمتيٗمًػمُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف« :ذح شمٜمٌٞمف أب
إؾمح٤مق اًمِمػمازيش ،و«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش ،و«ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريش ،و«شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿش،
و«آضمتٝم٤مد ذم ـمٚم٥م اجلٝم٤مدش ،و«اًمٌ٤مقم٨م احلثٞم٨م إمم ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨مش ،و«ضم٤مُمع اعمً٤مٟمٞمدش،
مجع ومٞمف أطم٤مدي٨م اًمٙمت٥م اًمًتي٦م واعمً٤مٟمٞمد إرسمٕم٦م.
يٜمٔمر« :اًمد َرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مِ٦م اًم يث٤مُمٜم٦مش ٓسمـ طمجر (ج 1ص  .)441و«ـمٌ٘م٤مت احل يٗم٤مظش
ًمٚمًٞمقـمل (ص « ،)122ؿمذرات ي
اًمذه٥مشٓ ،سمـ اًمٕمًمد (.)321 /6
صمؿ اًمدُمِم٘مل،
( )1اٟمٔمر« :شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ،أسمق اًمٗمداء إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي ي
حمٛمد سمـ حمٛمد ؾمٕمٞمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًم٘م٤مؾمٛمل ()116/9
( ،)111/8ويمذًمؽ «حم٤مؾمـ اًمتي٠مويؾش ،ي
وهمػممه٤م.
اًمًٞمد،
( )3هق :أؾمٕمد سمـ زرارة سمـ قمدس سمـ قمٌٞمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜم ييج٤مر إٟمّم٤مري ،ي
اًمّمح٤مسم٦م ،شمقذم ؿمٝمٞمدً ا ي
سم٤مًمذسمح٦م ،ومٚمؿ
ٟم٘مٞم٥م سمٜمل اًمٜم ييج٤مر ،أسمق أُم٤مُم٦م إٟمّم٤مري ،اخلزرضملُ ،مـ يمؼماء ي
جيٕمؾ اًمٜميٌل -ﷺ -سمٕمده ٟم٘مٞم ًٌ٤م قمغم سمٜمل اًمٜم ييج٤مر ،وىم٤مل( :أٟم٤م ٟم٘مٞمٌٙمؿ) ،ومٙم٤مٟمقا يٗمخرون سمذًمؽ.
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :شمقذم واًمٜميٌل -ﷺ -يٌٜمل ُمًجده ىمٌؾ َسمدْ ٍر .ىم٤مل أسمق اًمٕم يٌ٤مس اًمدهمقزم :ىمٞمؾ:
يٌل -ﷺ -سمٛمٙمي٦م ىمٌؾ اًمٕم٘مٌ٦م إومم سمًٜم٦مُ ،مع مخً٦م ٟمٗمر ُمـ اخلزرج ،ومآُمٜمقا سمف« .ؾمػم
إٟميف ًم٘مل اًمٜم ي
أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل (« ،)399 /1اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش (.)618 /2
( )2أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب :اجلٜم٤مِز ،سم٤مب :ذم اًمٕمٞم٤مدة ،سمرىمؿ ،)2194( :وأمحد ( ،)311/1وو يٕمٗمف
إًمٌ٤مين ذم «اًمْمٕمٞمٗم٦مش (.)6198
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ِ
(ِ )1
ِ ِ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
 سمرا َء ُة ُقم ٌَ٤م َد ِة ِقل هلؿ:
سمـ ي
اًمّم٤مُم٧م ﭬ ُم َـ اًم َٞم ُٝمقد وشمقزم ا ِ َ
قل اهلل ﷺ ِ
٤مُم ِ
ضم٤مء ُقمٌ٤مد ُة سمـ اًمّم ِ
٧م إَ ْٟمّم٤مري ﭬ( )3إِ َمم رؾم ِ
ىم٤مِ ًئا :ي٤م
َ َ َ ُ ي
َ ُ
ِ
ٍ
ِ
َر ُؾم َ
ئاطمٝمؿ ،ىمق يي ٌ٦م َأ ْٟم ُٗم ًُٝمؿ ،ؿمديد ٌة ؿمقيم ُتٝمؿ،
يمثػم ؾم ُ
قل اهلل :إِ ين ِزم َُم َق ِ َ
ازم ُم ْـ َ ُهيقدٌ ،
هلل ورؾمقًم ِف ُِمـ ِو َٓي ِ٦م هي ٍ
قد ،و َأ َشم ي
ور ُؾمق ًَمف واعمُ ْ١م ُِمٜملم(.)2
قمم اهللَ َ
وإِين َأ ْسم َر ُأ إِ َمم ا ِ َ ُ
ْ َ َُ
ُمئايٜم٦م وٓ اًمتِ َ٘م ٍ
ٍ
ٍ
٤مء قمغم ُمٗمؽمق
ُمداهٜم٦م وٓ
هٙمذا ُيٕمٚمِٜمٝم٤م سحي ً٦م واوح ً٦م سمئا
ِ
ِ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
قل وم٘مدْ
اًمٓم ُرق ت٘مٞم ً٘م٤م وشمّمدي ً٘م٤م وشمٓمٌٞم ً٘م٤م ًُمر ْيمـ اًمقٓء واًمؼماءَ ..أ يُم٤م ُ
اسمـ ُأ َب ِ َ
ختػ وٓ اؾمتِح ٍ
أظمر سحي ً٦م وسمئا ُم ٍ
ٞم٤مء ُُم ِ
ٓمقت قمٚمٞمف
قارسم٦م وٓ ٍّ
ٔمٝم ًرا ُم٤م ا ْٟم ْ
ْ ْ
ُ
َأ ْقم َٚمٜمَٝم٤م ُه َق َ ُ
وطمدب قمٚمٞمٝمؿ وُم ٍ
يٙمٜمف صدره ُِمـ ؿم َٖم ٍ
أصمٛم٦م وُم٤م ِ
ِ
ظمٌٞم َئ ُ٦م ِ
ٍ
قآة هلؿ
ػ سم َٞم ُٝمق َد
ٟمٗمًف
ُ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
وم٘م٤مل :إِين ٌ
ُمقازمَ :أ ْي َ ُهيق َد (.)4
رضمؾ َأ ْظمِمك اًمدي واِ َر ،وٓ َأ ْسمر ُأ ُم ْـ ِوٓي٦م ِ ي
ِ
ِ
ىمقة ِ
ىمقل َُم ْـ ىم٤مل :إِ ين َأ ْص َؾ اًمٜمي ِْم َ٠م ِة اعمٜم٤موم٘م يٞم ِ٦م
يمؾ هذه اًمدي ِٓ ِؾ واًم٘مراِ ِـ ُشمِمػم إِ َمم ي
ِ
ِ
اخلٌٞمث٦م اًم َٞم ُٝمق ُد(.)1
وؾم ْ٘م ِل َٟم ٌْ َتتِٝم٤م
يم٤من ورا َء ومٙمرت٤م َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري اخلزرضمل ﭬ يم٤من ُمـ اًمٜم٘مٌ٤مء ا يًمذيـ سم٤ميٕمقا
ؼمأ إمم اهلل
رؾمقل اهلل ﷺ ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ،وؿمٝمد همزوة سمدر وُم٤م سمٕمده٤م ،وظمٚمع طمٚمػ سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع ،وشم ي
ورؾمقًمف ﷺ ُمـ طملم ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٜمٌل ﷺ.
ٍ
ُمٕم٤مذ وأب اًمدي رداء ﭫ إمم ي
اًمِم٤ممً :مٞمٕمٚمٛمقا أهٚمٝم٤م اًم٘مرآن ،ويٗم٘مٝمقهؿ ذم
سمٕمثف قمٛمر ُمع
اًمديـ ،وم٠مىم٤مم ذم ومٚمًٓملم ،ويم٤من يأول ُمـ ي
سم٤مًمرُمٚم٦م ؾمٜم٦م ( 24هـ) .اٟمٔمر ذم
شمقمم اًم٘مْم٤مء ومٞمٝم٤م ،وُم٤مت ي
شمرمجتف« :أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم ( )161 /2و«آؾمتٌّم٤مرش (« ،)189 - 188شم٤مريخ
اإلؾمئامش ،ي
ًمٚمذهٌل (« ،)118 /3ؿمذرات اًم يذه٥مشٓ ،سمـ اًمٕمًمد احلٜمٌكم ()63 - 41 /1
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر (« ،)233 /1ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ي
ًمٚمذهٌل ()1 /3
«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز ي
و«جمٛمع اًمزي واِدش (.)231 /9
( )3اٟمٔمر «ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآنش ،أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم يٞم٦م -
سمػموت ،إومم ( ،)177/6( ،)1993 – 1413و«شمٗمًػم اًمٌٖمقيش ًمًقرة اعم٤مِدة ،آي٦م (. )11
( )2أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «ُمّمٜمٗمفش ( ،)23211واًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش (ُ )387/6مـ ـمريؼ قمٓم يٞم٦م
اًمٕمقذم ُمرؾمئا.
( )4اٟمٔمر« :اًمًػمةش ٓسمـ هِم٤مم (.)49/3
( )1اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦مش ،دُ /مٝمدي رزق اهلل ،دار إُم٤مم
اًمدقمقة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع – 1434هـ ،اًمٓمٌٕم٦م  :اًمث٤مٟمٞم٦م.)414-412-413-411/1( ،
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رافقنيِ
ِ
ِ
التعامرقررل
قد وقواعر
س خطرررر
اًمقصمٞم٘م٦م سملم ر ْأ ِ
ؿمٗم٤مقمر ُتردفشررهلؿ عمي٤م
اعمٜم٤موم٘ملماملنررواًمٞمٝم
اًمٕمئاىم٦م
ويِمٝمد هلذه
ررعيةٟم َ٘ميفض سمٜمُ

َُ
َ
ِ
َ ()1
معهمؾم ُٚم ٍ
اسمـ ُأ َب ِ
هلل
قل قمغم اًمٜميٌِل ﷺ سمٕمد َأ ْن َأ ُْم َٙمٜمَف ا ُ
٤مع اًمٕمٝمدَ
واعمٞمث٤مق  ،وم٘مدم ُ
َىم ْٞمٜمُ َ٘م َ
سمـ َ
ِ ِ
ِ
اٟمتٔم٤مرا ُحل ْٙمٛمف ومٞمٝمؿ ﷺ وم٘م٤مل :ي٤م
اًمّمح٤مسم ُ٦م ﭫ
٤مع ،ويم يتٗمٝمؿ ي
ُم ْـ َ ُهيقد سمٜمل َىم ْٞمٜمُ َ٘م َ
ً
ُحم َ يٛمدُ َأ ْطم ًِ ْـ ذم ُمقازم – ويم٤مٟمقا ُطم َٚمٗم٤م َء اخلَ ْز َر ِج – ىم٤مل :وم َ٠م ْسمٓم َ٠م قمٚمٞمف َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ
وم٘م٤مل :ي٤م ُحم َ يٛمدُ َأ ْطم ًِ ْـ ذم ُمقازم .ىم٤مل :وم َ٠م ْقم َر َض قمٜمف ،وم َ٠م ْد َظم َؾ َر ْأ ُس اعمٜم٤موم٘ملم يدَ ه ذم
٥م ِدر ِع رؾم ِ
اًمٙمريؿ ﷺَْ « :أ ِر ِؾم ْٚمٜمِلش.
قل اهلل ﷺ وم٘م٤مل ًمف اًمٜميٌِل
ُ
َضم ْٞم ِ ْ َ ُ

ِ
وهمْم٥م َر ُؾم ُ
حي َؽ َأ ْر ِؾم ْٚمٜمِلش ،ىم٤مل:
قل اهلل ﷺ طم يتك َر َأ ْوا ًَمق ْضم ِٝمف ُفم َٚم ًئا ُصم يؿ ىم٤ملَ « :و ْ َ
ِ
ٓ واهللِ ٓ َأر ِؾم ُٚمؽ طم يتك َ ْتًـ ذم ُمقازمَ ،أر ِ
ٍ
وصمئاث ُم٤م َِ ِ٦م ا ُْم ِر ٍئَ ،أ ْظمِمك
طم٤مه
سمٕمًم َِ ِ٦م
ُ َ
ْ
ْ
اًمدي ِ
واِ َر .ىم٤مل :وم٘م٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺُ « :ه ْؿ ًَم َؽش( .هذه اًمرواي ُ٦م وٕمٞمٗم ٌ٦م)(.)3
ُ
يم٤مٟم٧م َٟم ِْم َ٠م ُة ومِ ْٙمرشمِف ُِم ْـ ِىم ٌَ ِؾ
ـم٤مسمقر اًمٜمٗم٤مق سم٤معمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م إِ يٟمًم
اًم٘مقل سم َ٠م ين
وقمغم هذا ئمؾ
ْ
َ
هي ٍ
قد ٌ
تٌ٤مره ووضمٝم٤م ُشمف و ُىم يق ُشمف.
ىمقل ًمف ا ْقم ُ
َُ
تقيؾ ِ
اًم٘م ٌْٚم٦م قمـ سمٞم٧م اعمَ ْ٘م ِد ِ
ِ
س إِ َمم اًم َٙم ْٕم ٌَ ِ٦م.
1ـ طم٤مدصم ُ٦م
ِ
وُمققمقده ٓ شمزيده إَ ْطم ُ
اًمٙمٌ٤مر إِ يٓ ُر ً
ؾمقظم٤م ذم
داث
إِ ين اعمُ ْ١م ُِم َـ اعمّمد َق سمققمد اهلل
ُ
ِ
ِ
ِ
مجٞمع
اإل ْيًمن وصمٌ٤م ًشم٤م قمغم اعمَ ٌْدَ أ :ومئا جيٕمؾ ًمـ (مل َ ويمٞمػ) ُؾم ْٚمٓم٤م ًٟم٤م قمغم ىمٚمٌفْ ،سمؾ يتٚم ي٘مك َ
وآ ْٟم ِ
اًمٙم٤مُمؾِ ،
ِ
ِ
٘مٞم٤مد اًم يت٤مم.
نميٕم٤مت سم٤مًم يت ًْٚمٞم ِؿ
إَ َو ِاُم ِر واًمٜميقاهل واًم يت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر ُمـ ىم٤مًمقا هبذا اًمرأي وذهٌقا إًمٞمف :يم٤مًمِمٞمخ /قمٌد اًمرمحـ ىمّم٤مص ذم رؾم٤مًمتف اعم٤مضمًتػم
«اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مش ،ويمذًمؽ إسمراهٞمؿ قمكم اًمً٤ممل ذم «يمت٤مسمف اًمٜمٗم٤مق
واعمٜم٤موم٘مقنش (ص.)76
( )3أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم ؾمػمشمف ( ،)48/3و«اعمٖم٤مزي اًمٜمٌقي٦مش ،حمٛمد سمـ قمٛمر اًمقاىمدي ،قم٤ممل اًمٙمت٥م،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1414هـ) ،)48/3( ،وُمـ ـمري٘مف «اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٕ ،ب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ
ؾمٕمد اًمٌٍمي ،دار ص٤مدر – سمػموت – ًمٌٜم٤من ،)39/3( ،)1981-1411( ،وُمـ ـمري٘مٝمًم
اًمٓمؼمي ذم «شم٤مرخيفش ( ،)49/3واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمدِٓؾش ( ،)174/2ووٕمٗمف قمٚمقي اًمً٘م٤مف ذم
خترجيف ًمـ «اًمٔمئالش (ص.)314
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ٜم٤مومؼ اًمذي مل ُخت٤مًمط ىمٚم ٌَف سمِم٤مؿم ُ٦م ِ
اإل ْيًمن ومئا شمزيده إَ ْطم ُ
اوٓمِرا ًسم٤م
َأ يُم٤م ا ُعم ُ
داث إِ يٓ ْ
ْ
ٝم٤مت ،ومئا يً َٚمؿ ُِمـ ٍ
رادات واًمِمٌ ِ
ِ
ُم٘مرا ِ
وي٘مع ذم
ومتٜم٦م إِ يٓ
ًمل ْي
ُ
ْ ُ ْ
ُ
و َشم َذ ْسم ُذ ًسم٤م :وم٘مدْ ضم َٕمؾ ىمٚم ٌَف ًّ
همػمه٤م.
س إِ َمم اًم َٙمٕمٌ ِ٦م اعمُ ِ
قيؾ ِ
اًم٘م ٌْٚم٦م ُِم ْـ سمٞم٧م اعمَ ْ٘م ِد ِ
يم٤مٟم٧م طم٤مدصم ُ٦م ت ِ
تٌ٤مرا
هذا وًم٘مد
ْ
َْ
نموم٦م ْاظم ً
ي
ًمٓمقاِ ِ
ِ
ِ
ِ
واًمٙم٤مومر واعمُ ْنم ِك:
اعمٜم٤مومؼ
ػ اًم ٌَ َنمً :مٞمتٛم يٞمز اعمُ ْ١م ُِم ُـ ُِم َـ
وا ْسمتِئا ًء ُِم َـ اهلل ۵
وم َ٠م ْه ُؾ ِ
تقل ذم صئاشمف ُِم ْـ سمٞم٧م
اإل ْيًمن ىم٤مًمقا :ؾمٛم ْٕمٜم٤م وأـم ْٕمٜم٤مْ ،سمؾ إِ ين َ
سمٕمْمٝمؿ ي
ٍ
ِ
ِ
اعمَ ْ٘م ِد ِ
صئاتؿَ ،أ يُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن واًم َٞم ُٝمق ُد
وه ْؿ ذم
س إِ َمم اًم َٙم ْٕم ٌَ٦م سمٕمد َأ ْن ٟم٤مدى ُُمٜم٤مد سمذًمؽ ُ
ِ
واعمنميمقن ِ
احل٤مدصم٦م ،إِ يٓ َأ يّن٤م مجٞم ًٕم٤م شم يتٗمؼ قمغم اًم ُٙم ْٗم ِر
راداتؿ قمغم هذه
وم٘مد
ْ
اظمتٚمٗم٧م إِ ْي ُ
ِ
واًمْم ِ
واحلػمة واًم يت ْٙم ِ
ذي٥م.
ئال
ي
َأ ْظمرج اًم يٓم ِؼمي ُِمـ ـمريؼ َأؾمٌ ِ
سمـ َٟم ْ ٍ
٤مط ِ
ٍم( )1قمـ اًمًدي ( )3ىم٤ملَ « :يم َ
٤من اًمٜميٌِل
ْ َ
ْ
َ َ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :أؾمٌ٤مط سمـ ٟمٍم اهلٛمداين ،أسمق يقؾمػ ،وي٘م٤مل :أسمق ٟمٍم اًمٙمقذم .روى قمـ :إؾمًمقمٞمؾ سمـ
قمٌد اًمرمحـ اًمًدي ،وضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل ،واحلٙمؿ سمـ قمٌد اعمٚمؽ ،وؾمًمك سمـ طمرب ،وُمٜمّمقر
سمـ اعمٕمتٛمر ،وُمٞمنة إؿمجٕمل.
روى قمٜمف أمحد سمـ اعمٗمْمؾ احلٗمري اًمٙمقذم (د س) ،وإؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر اًمًٚمقزم ،واحلًـ سمـ
سمنم اًمٌجكم ،ىم٤مل طمرب سمـ إؾمًمقمٞمؾ  :ىمٚم٧م ٕمحد :يمٞمػ طمديثف؟ ىم٤ملُ :م٤م أدري .ويم٠مٟمف وٕمٗمف.
وىم٤مل أسمق سمٙمر اسمـ أب ظمٞمثٛم٦م ،قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم :صم٘م٦م  .وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ  :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ٟمٕمٞمؿ يْمٕمػ
أؾمٌ٤مط سمـ ٟمٍم ،وىم٤مل :أطم٤مديثف قم٤مُمتف ؾم٘مط ُم٘مٚمقب إؾم٤مٟمٞمد .وىم٤مل حمٛمد سمـ ُمٝمران اجلًمل :
ؾم٠مًم٧م أسم٤م ٟمٕمٞمؿ قمٜمف ،وم٘م٤مل :مل يٙمـ سمف سم٠مس ،همػم أٟمف يم٤من أهقج .وىم٤مل اًمٜمً٤مِلً :مٞمس سم٤مًم٘مقي.
«تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (« ،)217 /3شم٤مريخ اإلؾمئامشً ،مٚمذهٌل (.)214 /4
( )3هق :إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ أب يمريٛم٦م اًمًدي أسمق حمٛمد اًم٘مرر اًمٙمقذم إقمقرُ ،مقمم
زيٜم٥م سمٜم٧م ىمٞمس سمـ خمرُم٦م ،وىمٞمؾُ :مقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ ،أصٚمف طمج٤مزي ،ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م ،ويم٤من ي٘مٕمد
ذم ؾمدة سم٤مب اجل٤مُمع سم٤مًمٙمقوم٦م ،ومًٛمل اًمًدي ،وهق اًمًدي اًمٙمٌػم.
روى قمـ :أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،وهمػمه .روى قمٜمف أؾمٌ٤مط وهمػمه .ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ
اًمدورىمل ،قمـ حيٞمك اسمـ ُمٕملم :اًمًدي ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم اؾمٛمف إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ أب =
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التعامرررل
ُخطرررر املنرر ِ
رافقني َوقواعرررد ِشررررعية يف َ

ط يّمكم ِىمٌ َؾ ِ
سمٞم٧م اعمَ ْ٘م ِد ِ
ػ
ومٚمًم ُوضمف ىم ٌَؾ اعمًجد احلرا ِم ْاظم َتٚم َ
َ
ُ
س ومٜمًخ ْتٝم٤م اًم َٙم ْٕم ٌَ٦م ،ي
سم٤مهلؿ يم٤مٟمقا قمغم ِىمٌ ٍ
معهم ُ
ٚم٦م زُم٤م ًٟم٤م ُصم يؿ شمريمقه٤م
٤مس ومٙم٤مٟمقا َأ ْصٜم٤م ًوم٤م :وم٘م٤مل اعمٜم٤موم٘مقنُ :م٤م
ْ
اًمٜمي ُ

وه ْؿ
وشمقضمٝمقا إِ َمم همػمه٤م؟ وىم٤مل اعمًٚمٛمقنَ :
ًمٞم٧م ؿمٕمرٟم٤م قمـ إِ ْظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ ُم٤مشمقا ُ
ي
يّمٚمقن ِىمٌ َؾ ِ
سمٞم٧م اعمَ ْ٘م ِد ِ
س ْ
هؾ شم٘م يٌؾ اهللُ ُمٜمي٤م وُمٜمٝمؿ َأ ْو ٓ؟
َ
ُ
ِ
ِ
وىم٤مًم٧م اًم َٞم ُٝمق ُد :إِ ين ُحم َ يٛمدً ا ْاؿم َت َ
وًمق صم ٌَ٧م قمغم ِىم ٌْ َٚمتِٜم٤م ًَم ُٙمٜمي٤م ٟمرضمق
٤مق إِ َمم سمٚمد َأسمِٞمف وُمقًمدهْ ،
َ
تػم قمغم ُحم َ يٛم ٍد
َأ ْن
يٙمقن هق ص٤مطم ٌَٜم٤م اًمذي يمٜمي٤م ٟمٜمتٔمر .وىم٤مل اعمنميمقن ُمـ َأ ْه ِؾ َُم يٙم َ٦م :ي
ِ
ومتقضمف ِسم٘م ٌْٚمتِف إِ ًَمٞمٙمؿ ،وقمٚمؿ َأ يٟمٙمؿ يمٜمتؿ َأ ْهدى ُمٜمف ،و ُيقؿمؽ َأ ْن يدظمؾ ذم ديٜمٙمؿ.
ديٜمُف ي
هلل  -ي
صمٜم٤مؤه  -ذم اعمٜم٤موم٘ملم{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
وم َ٠م ْٟمزل ا ُ
ضمؾ ُ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= يمريٛم٦م .وىم٤مل قمكم سمـ اعمد يٜمل ،قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ٓ :سم٠مس سمفُ ،م٤م ؾمٛمٕم٧م أطمدا يذيمره إٓ سمخػم،
وُم٤م شمريمف أطمد.
وىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م ،قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ :اًمًدي صم٘م٦م .وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ  :ؾم٠مًم٧م
حيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ اًمًدي وإسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر ،وم٘م٤ملُ :مت٘م٤مرسم٤من ذم اًمْمٕمػ .ىم٤مل :وؾمٛمٕم٧م أب،
ُمٝمدي ،وذيمر إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر واًمًدي،
ىم٤مل :ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم يق ًُم٤م قمٜمد قمٌد اًمرمحـ سمـ
ٍّ
وم٘م٤مل حيٞمك :وٕمٞمٗم٤من ،ومٖمْم٥م قمٌد اًمرمحـ ويمره ُم٤م ىم٤مل.
وىم٤مل قمٛمرو سمـ قمكم :ؾمٛمٕم٧م ً
رضمئا ُمـ أهؾ سمٖمداد ُمـ أهؾ احلدي٨م ،ذيمر اًمًدي ،يٕمٜمل

ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي  -وم٘م٤مل :وٕمٞمػ .ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ :وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :ؾم٠مًم٧م حيٞمك سمـ
ُمٕملم قمـ اًمًدي ،وم٘م٤مل :ذم طمديثف وٕمػ .وىم٤مل أسمق أمحد اسمـ قمدي :ؾمٛمٕم٧م اسمـ مح٤مد ي٘مقل:
ىم٤مل اًمًٕمدي :هق يمذاب ؿمت٤مم :يٕمٜمل اًمًدي.
أيْم٤م :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ ذري٩م ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م ضمٌ٤مرة ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ سمٙمػم،
وىم٤مل ً
قمـ ص٤مًمح سمـ ُمًٚمؿ ،ىم٤ملُ :مررت ُمع اًمِمٕمٌل قمغم اًمًدي ،وطمقًمف ؿمٌ٤مب يٗمن هلؿ اًم٘مرآن ،وم٘م٤مم
قمٚمٞمف اًمِمٕمٌل ،وم٘م٤مل وحيؽً ،مق يمٜم٧م ٟمِمقان (أي ؾمٙمران) ييب قمغم اؾمتؽ سم٤مًمٓمٌؾ ،يم٤من ظمػما
ًمؽ مم٤م أٟم٧م ومٞمف« .تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (ً« ،)123 /2مً٤من اعمٞمزانش ت :أب
همدة (.)361 /9
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ﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

هلل ذم َآظمريـ أي٤مت ِاًمتل سمٕمده٤مش(.)1
ﮍﮎﮏ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]142-143:و َأ ْٟمزل ا ُ
ِ
ٟمزًم٧م ذم اعمٜم٤موم٘ملم ،يمًم َأ يّن٤م َأ ْو َو َح ْ٧م
يح سم َ٠م ين أي َ٦م
ْ
وذم هذه اًمرواي٦م ضم٤م َء اًم يت ٍْم ُ
واعمٜم٤مومؼ ُِمـ َْأُمث٤مل هذه إَطم ِ
ِ
داث :وم٤معمٜم٤مومؼ َي ُٕمد ذًمؽ
ُمقىمػ اعمُ ًْٚمِ ِؿ
اًم يتٌ٤م ُي َـ سملم
ْ
ِ ْ ْ
اوٓمِرا ًسم٤م ذم اًم يت ْنميع َٕ :يٟمف همػم ُُم ْ١م ُِم ٍـ سمف ذم إَ َؾم ِ
٤مس ،ومٞمٔمٝمر ٟمٗم٤م ُىمف ،وي يتْمح،
ْ
ِ
وي ْٗم َت ِْمح ِقمٜمْدَ َأُم ِ
وشمًٚمٞمًم ،وٓ يتً٤م َء ُل إِ يٓ
احل٤مدصم٦مَ ،أ يُم٤م اعمُ ْ١م ُِم ُـ ومٞمزداد إِ ْيًم ًٟم٤م
ث٤مل هذه
ً
ْ
ِ
ِ
وه ْؿ ُيّمٚمقن إِ َمم سمٞم٧م اعمَ ْ٘م ِد ْس.
قمـ َىمٌقل ا ِ
هلل ًمّمئاة إِ ْظمقاٟمف اًمذيـ ُم٤مشمقا ُ
ِ
آُمـ ُصم يؿ يم َٗمر سم٤مـمٜمً٤م ،وهذا مم ي٤م
ومتٌلم َأ ين ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم َُم ْـ يم٤من ٌ
ىم٤مل ا ُ
سمـ َشم ْٞمٛم يٞم َ٦م « :ي
ْاؾمتٗم٤مض سمف اًمٜمي ْ٘م ُؾ قمٜمد َأ ْهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م واًم يت ْٗمًػم واًمًػمَ :أ يٟمف يم٤من ٌ
رضم٤مل آُمٜمقا ُصم يؿ
ٚم٦م :عمي٤م طمق ِ
ٌ٤مبُ ،مٜمٝم٤م َأُمر ا ًِم٘مٌ ِ
ًم٧مْ ،ارشمدي قمـ ِ
ٟم٤موم٘مقا ،ويم٤من جيري ذًمؽ َٕ ْؾم ٍ
اإل ْيًمن َٕ ْضمؾ
ُ
ُْ ْ
ـم٤مِ َٗم ٌ٦م ،ويم٤م ْ ِ
ذًمؽ ِ
٤مس :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ٟم٧م حم ْٜم ً٦م ا ُْم َت َح َـ اهلل هب٤م اًمٜمي َ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎﮏ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]142:

ىم٤ملَ « :أي إِ َذا طمقًم٧م ،واعمٕمٜمك َأ ين اًم َٙمٕمٌ َ٦م هل ِ
اًم٘م ٌْٚم ُ٦م اًمتل يم٤من ذم قمٚمٛمٜم٤م َأ ْن
َْ
ُ
ْ
ِ
ِ
ٍ
سمٙمثػم ُم ْـ سمٞم٧م اعمَ ْ٘مد ِ
ٟمجٕم َٚمٝم٤م ِىم ٌْ َٚم َتٙمؿ :وم٢مِ ين اًم َٙم ْٕم ٌَ َ٦م وُمًجدَ ه٤م وطمر َُمٝم٤م َأ ْوم ُ
س،
ْمؾ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ
اًمٌٞم٧م
وهل
ُ
ُ
وهمػمه ُمـ إَ ْٟمٌِ َٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ي
اًمّمئا ُة ي
اًمٕمتٞمؼ ،وىم ٌْٚم ُ٦م إِ ْسم َراه َ
واًمًئا ُم ومل ْ
ِ
ِ
ّمكم إِ َمم سمٞم٧م اعمَ ْ٘م ِد ِ
همػممه٤م ي
صغم
س ٓ ُُم َ
قؾمك وٓ قم ْٞم ًَك وٓ َ
َي ْ٠م ُُمر اهللُ ىمط َأ َطمدً ا َأ ْن ُي َ
ِ
ِ
ِ
ًمٜمٛمتح َـ سمتحقيٚمؽ
اهلل قمٚمٞمٝمؿ مجٞم ًٕم٤م ًمٜمجٕم َٚمٝم٤م ًمؽ ىم ٌْ َٚم ً٦م داِٛم ً٦م وًمٙم ْـ ضمٕم ْٚمٜم٤مه٤م َأ يو ًٓ ىم ٌْٚم ً٦م ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( )13/3وىم٤مل اسمـ طمجر ذم «اًمٕمج٤مبش ( :)298/1وأظمرضمف ُمـ
ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ٟمحقه.
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ررعية ِ
هذهررل
يفٝم٤مالتعامر
وقواعرررد
٥ماملنرر
خطرررر
قمٜمٝم٤م اًمٜمي٤مس ،ومٞمتٌلم ُمـ ي يتٌع اًمرؾم َ
ذقم
ومٙم٤منشررذم
رافقنيٌٞم ِف،
قمغم قم ِ٘م
قل ممـ يٜم٘م يٚم
ِ
احل ْٙمٛم ُ٦مش(.)1

ي

َ ْ

ُ ي ُ

ي

َ َْ

معهم

ِ
ِ
٥م اعمٜم٤موم٘مقن قمغم َأ ْقم ِ
ويم٤مٟم٧م طم٤مدصم ُ٦م
٘م٤مهبؿ،
ْ
طمّمؾ سم٤مًمٗم ْٕمؾ :وم٘مد اٟم َ٘م َٚم َ
وهذا ُم٤م َ
تقيؾ ِ
اًم٘م ٌْ َٚم ِ٦م ؾمٌ ًٌ٤م ُِم ْـ َأ ْؾم ِ
ِ
ٌ٤مب فمٝمقر اًمٜمٗم٤مق قمغم قمٝمد اًمٜميٌِل ﷺ.

 6ـ هزيٛم ُ٦م اعمًٚمٛملم يق َم ُأ ُطم ٍد:
ويمذًمؽ وم٢مِ ين ُِم َـ إَ ْؾمٌ٤مب اًمتل َأ يد ْت إِ َمم فمٝمقر اًمٜمٗم٤مق ذم قمٍم اًم يتٜمْ ِزيؾ هق ُم٤م طمدث
ِ
ٍ
ِ
همزوة ُأ ُطم ٍد ُمـ َيم ْ ٍ
اًمٕمٔمٞمؿ ذم َسمدْ ٍر
ّم٤مر اعمًٚمٛملم
ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم
ُ
ن وهزيٛم٦مً .م٘مدْ يم٤من ا ْٟمت ُ
ِ
ِ
ِ
ؾمٌ ًٌ٤م يم٤موم ًٞم٤م جل ْٕم ِؾ ٍ
اًمقًمٞمدة
اعمًٚمٛم٦م
سم٤مًمقٓء هلذه اًم ُ٘م يق ِة
يمثػم ُِم ْـ ُمنميمل ا َعم ِد ْيٜمَ ِ٦م يتٔم٤مهرون
ٍ
ٍ
ِ
ِ
اًمتل شمٖم يٚمٌ٧م قمغم َأ ْىمقى ِ
ًمٙمـ مل ْ متض ؾمٜم ٌ٦م
ىمٌ٤مِ ِ ِ
ؾ اجلزيرة اًمٕمرسم يٞم٦م ذم وىمٕم٦م ُمِمٝمقدة ،و ْ
ًمن سم٤مهلل واًمٜمٍم َة ِ
هلل شمٕم٤ممم ِ
ؾم٤مِ َر َُم ْـ ُئمٝمرون ِ
اإل ْي َ
ًمديٜمف هبزيٛم٦م
يم٤مُمٚم ٌ٦م طم يتك ا ُْم َت َح َـ ا ُ
ْ
ِ
ٍ
فمٝمر ٟمٗم٤م ُىمٝمؿ سمًٌ٥م
وشمٌلم اعمٜم٤موم٘مقن طم ًّ٘م٤م اًمذيـ َ
ومتٌلم ا ُعم ْ١مُمٜمقن طم ًّ٘م٤م ،ي
اعمًٚمٛملم يقم ُأ ُطمد ،ي
احل٤مدصم٦م اًمٕمٔم ِ
ِ
هلل ومٞمٝم٤م ىمق ًَمف ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ٞمٛم٦م اًمتل َأ ْٟم َز َل ا ُ
هذه
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]167-166:
سمـ َشم ْٞم ِٛم يٞم َ٦م« :يمذًمؽ يعم٤م اّنزم اعمًٚمٛمقن يقم ُأ ُطم ٍد ُ
وؿم ي٩م وضم ُف اًمٜميٌِل ط و ُيم ِنت
ىم٤مل ا ُ
رسم٤مقمٞم ُتف ،ارشمدي ِ
ـم٤مِ َٗم ٌ٦م ٟم٤موم٘مقا :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
ُ ي
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
﯂ ﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]141-129:
وقال تعالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1جمٛمقع اًمٗمت٤موىش ،شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين.)378/7( ،
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ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]167-166:
فم٤مهر ومٞمٛمـ َأ ْطمدَ َ
ث
وم٘مق ًُمف ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭛ ﭜﭝ } [ؾمقرة آل قمٛمران]167 :
ٌ
ٟمٗم٤م ًىم٤م ،وهق يتٜم٤مول َُم ْـ مل ْ ُيٜم٤مومِ ْؼ ُ
ىمٌؾ ،و َُم ْـ ٟم٤مومؼ ُصم يؿ ضمدي د ٟمٗم٤م ًىم٤م صم٤مٟم ًٞم٤م ،وىمق ًُمف{ :ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ } [ؾمقرة آل قمٛمران ]167:يسملم َأ يّنؿ مل ْ يٙمقٟمقا َ
ىمٌؾ
رب ُمٜمٝمؿْ ،سمؾ َأ ْن يتً٤مووا َأ ْو َأ ْن يٙمقٟمقا ِ
رب ،ويمذًمؽ يم٤من :وم٢مِ ين
ًمل ْيًمن َأ ْىم َ
ذًمؽ َأ ْىم َ
اسم َـ ُأ َ ٍّب ا ْٟم َخ َذ َل قمـ اًمٜميٌِل ﷺ يقم ُأ ُطم ٍد ،وم٤م ْٟم َخ َذ َل ُمٕمف ُصم ُٚم ُ٨م اًمٜمي٤مس .ىمٞمؾ :يم٤مٟمقا
ِ ٍ ()1
يٙمـ
ٟمحق
صمئاصمًم َِ٦م  ،وه١مٓء مل يٙمقٟمقا ىمٌؾ ذًمؽ يمٚمٝمؿ ُمٜم٤موم٘ملم ذم اًمٌ٤مـمـ :إِ ْذ مل ْ ْ
هلؿ دا ٍع إِ َمم اًمٜمٗم٤مقش(.)3
او ُٓمروا ىمٌؾ ذًمؽ ًمٙمتؿ ُُم ْٕم َت َ٘مدَ ِاتؿ :عم٤م يروٟمف ُِم ْـ ُىم يق ِة
وُمـ اعمٕمٚمقم َأ ين اعمٜم٤موم٘ملم إِ يٟمًم ْ
ٍ
اعمًٚمٛملم وا ْٟمتِ
ِ
شمّمقروا َأ ين ا َ
ّم٤مراتؿً ،مٙم يٜمٝمؿ يعم٤م َر َأ ْوا ُم٤م ي
ًمٌ٤مـمؾ
طمؾ سم٤معمًٚمٛملم يقم ُأ ُطمد ي
احلؼ ؾمٞمٜمدطمر ،ومٔمٝمر ُمٜمٝمؿ اًمٜم ُ
ٟم٧م هزيٛم ُ٦م
ؾمٞمٜمتٍم ،و َأ ين ي
ٗم٤مق ،واؾمتٌ٤من َأ ُْم ُرهؿ ،ومٙم٤م ْ
ِ
فمٝمقر اًمٜمٗم٤مق ذم قمٍم اًم يتٜمْزيؾ .واهلل َأ ْقم َٚم ُؿ(.)2
اعمًٚمٛملم ذم ُأ ُطم ٍد ؾمٌ ًٌ٤م ُِم ْـ َأ ْؾمٌ٤مب
ِ
اًمٕمرض َٕ ْؾمٌ٤مب فمٝمقر اًمٜمٗم٤مق دوٟمؽ ُُم ي
ٚمخ َّمٝم٤م:
سمٕمد هذا
ٟ -1مٗمً يٞم ٌ٦م ىمٚمٌ يٞم ٌ٦م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ إؾمح٤مق ذم «اًمًػمةش ( ،)9/4وُمـ ـمري٘مف اًمٓمؼمي ذم «اًمتٗمًػمش (،)168/4
واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمٙمؼمىش (.)17628
(« )3جمٛمقع اًمٗمت٤موىش ،شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين.)379/7( ،
(« )2دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش ،د /قم٤مدل سمـ قمكم اًمِمدي.)69( ،
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اخلقف ي
اًمِمديدُ وا ُجل ٌْ ُـ إَيمِٞمدُ .
-3
ُ
 -2اًمٙمٞمدُ ِ
ًمل ْؾمئام وحم٤مرسم ُ٦م َأ ْهٚمِف.
 -4دور اًمٞمٝم ِ
قد ذم َٟم ِْم َ٠م ِة اًمٜمٗم٤مق.
ُ َُ
تقيؾ ِ
ُ
اًم٘م ٌْٚم٦م.
-1

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
معهم

 -6اٟمتّم٤مر اعمًٚمٛملم يقم اًمٗمرىم٤من يقم اًمت٘مك اجلٛمٕم٤من .
 -7هزيٛم ُ٦م اعمًٚمٛملم يقم ُأ ُطم ٍد.
ثايجّا :نجش ُ٠املٓافكني ٚخفاؤُِٖ:

ِ
ِ
ٌ٤مع وؿمقيم ٌ٦م ،واًمدي ُ
ًمٞمؾ َأ يّنؿ اٟمٍمومقا
وو ْز ٌن و َأ ْشم ٌ
َأ يُم٤م ذم زُمـ اًمٜم يٌقة ومٙم٤من هلؿ صم َ٘م ٌؾ َ
ِ
ِ
حلٚمٗم٤مِٝمؿ ُمـ
اًمٙم٤مذب سمٜمٍمتؿ
يقم همزوة ُأ ُطم ٍد ويم٤مٟمقا ُصم ُٚم َ٨م اجلٞمشُ ،صم يؿ إِ يّنؿ سمزقمٛمٝمؿ
ِ
اًمٞمٝم ِ
اًمٙم٤مصمرة :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
قد ُم٤م يدل قمغم اقمتزازهؿ سمٙمثرتؿ
َُ
ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [ؾمقرة احلنم.]11 :
شمئاؿم٧م َأ ْقمدا ٌد يمٌػم ٌة ُمٜمٝمؿ ،وإِ يٓ عمَ٤م شمر يددوا حلٔم ً٦م
َأ يُم٤م سمٕمد ووم٤مة اًمٜميٌِل ﷺ وم٘مد
ْ
ِ
ِ
ِ
اًمزيم٤مة
اًمٕمرب قمـ َد ْوم ِع ي
واطمد ًة قمـ اٟمتٝم٤مز اًم ُٗم ْرص٦م اًم يت٤مرخي يٞم٦م هلؿ ُمم يثٚم ً٦م ذم ارشمداد ىمٌ٤مِ ِؾ َ
ِ ِ
ِ ِ
يٙمـ هلؿ ُوضمق ٌد ذم احلقار اًمذي يم٤من
وىم يٚم٦م قمدد اعمًٚمٛملم ذم َُم يٙم َ٦م واعمَديٜمَ٦مْ ،سمؾ إِ يٟمف مل ْ ْ
ِ
ِ
اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ُي ِ
ٕم٤مروقٟمف ذم َأ يول إَ ُْمر ﭫ
سملم اخلٚمٞمٗم٦م إَ يو ِل وسم٘م يٞم٦م ي
عمي٤م َأ َرا َد َ
اًمزيم٤مة!!
ىمت٤مل ُم٤مٟمٕمل ي
ِ
وًمً٤مِ ٍؾ َأ ْن َي ًْ َ٠م َل :ومٝمؾ ي
جر ِد ووم٤مة اًمٜميٌِل ﷺ؟
سمٛم ي
شمٌخرت َأ ْقمدا ُد اعمٜم٤موم٘ملم ُ
وٟم٘متٌس ِ
اإل َضم َ
٤مسم٦م ُمـ ُحم ْ َٙم ِؿ اًم يتٜمْزيؾ :ىم٤مل اهلل { :۵ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
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ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰﯱ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]146-141:
ومٌ٤مب اًم يت ِ
ٍ
ًمٙمثػم مم يـ يم٤مٟمقا ُمٜم٤موم٘ملم ُصم يؿ آُمٜمقا واؾمت٘م٤مُمقا ،مت٤م ًُم٤م
اعمٗمتقح ىمد ا يشمًع
قسم٦م
ُ
ُ
سمـ اًم َٞم ًَم ِن ﭬ ذم طمديثف ًمٌٕمض اًم يت٤مسمٕملم ذم َطم ْٚم َ٘م ِ٦م َقم ٌْ ِد اهللِ ِ
سمـ
يمًم ىم٤مل ُطم َذ ْي َٗم ُ٦م ُ
ُمًٕم ٍ
قد ﭬ.
َ ْ ُ
ي٨م هق ُم٤م رواه إَؾمقد سمـ ي ِز ٍ
واحلد ُ
يد اًمٜمي َخ ِٕمل  )1($ىم٤مل« :يمٜمي٤م ذم َطم ْٚم َ٘م ِ٦م
ْ َ ُ ُ َ
سمـ َُمً ٍ
ِ
ٕمقد ﭬ ومج٤م َء ُطم َذ ْي َٗم ُ٦م ﭬ طم يتك ىم٤مم قمٚمٞمٜم٤م ومً يٚمؿ ُصم يؿ ىم٤مل:
َقم ٌْد اهللِ ِ ْ ُ
ٗم٤مق قمغم ىمق ٍم ٍ
ظمػم ُمٜمٙمؿ ،وم ُ٘م ْٚمٜمَ٤مُ :ؾم ٌْ َح َ
ًم٘مدْ ُأ ِٟمز َل اًمٜم ُ
هلل  ۵ي٘مقل:
٤من اهللِ!! وم٢مِ ين ا َ
ومتًٌؿ َقم ٌْدُ اهللِ وضمٚمس
{ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ } [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ، ]141:ي
ِ
سم٤محلّمٌ٤مء وم َ٠م َشم ْٞم ُتف وم٘م٤مل
وشمٗمرق َأ ْصح٤م ُسمف ،ومرُم٤مين
ُطم َذ ْي َٗم ُ٦م ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعمًجد وم٘م٤مم َقم ٌْدُ اهلل ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :إؾمقد سمـ يزيد سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمل ،أسمق قمٛمرو ،وي٘م٤مل :أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٙمقذم ،أظمق
قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد ،واسمـ أظمل قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس ،ويم٤من أؾمـ ُمـ قمٚم٘مٛم٦م ،وواًمد قمٌد اًمرمحـ
سمـ إؾمقد  ،وظم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ،ىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م ،قمـ أمحد صم٘م٦مُ ،مـ أهؾ اخلػم  .ىم٤مل
اًمذهٌل :ويم٤من ُمـ اًمٕمٌ٤مدة واحل٩م قمغم أُمر يمٌػم :ومروى ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أب إؾمح٤مق ىم٤مل :طم٩م إؾمقد
صمًمٟملم ُمـ سملم طمج٦م وقمٛمرة .وىم٤مل اسمـ قمقن :ؾمئؾ اًمِمٕمٌل ،قمـ إؾمقد سمـ يزيد ،وم٘م٤مل :يم٤من
طمج٤مضم٤م.
صقا ًُم٤م ىمقا ًُم٤م
ً
وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ :طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ صٜمدل ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ،قمـ
ُمٞمٛمقن ،قمـ ُمٜمّمقر ،قمـ إسمراهٞمؿ ،ىم٤مل :يم٤من إؾمقد خيتؿ اًم٘مرآن ذم رُمْم٤من ذم يمؾ ًمٞمٚمتلم ،ويم٤من
يٜم٤مم سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ،ويم٤من خيتؿ اًم٘مرآن ذم همػم رُمْم٤من ذم يمؾ ؾم٧م ًمٞم٤مل.
وىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘م يٓم٤من :طمدي صمٜم٤م يزيد سمـ قمٓم٤مء ،قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ُمرصمد ىم٤مل :يم٤من إؾمقد
ويّمٗمر ،ومٚم يًم اطمتي سمٙمك ،وم٘مٞمؾ ًمفُ :م٤م هذا اجلزع؟ وم٘م٤ملُ :م٤م
خيي
جيتٝمد ذم اًمٕمٌ٤مدة :يّمقم طمتك
ي
ي
زم ٓ أضمزع ،واهلل ًمق أشمٞم٧م سم٤معمٖمٗمرة ُمـ اهلل ٕمهٜمل احلٞم٤مء ُمٜمف مم٤م ىمد صٜمٕم٧م ،إن اًمرضمؾ ًمٞمٙمقن سمٞمٜمف
وسملم آظمر اًمذٟم٥م اًمّمٖمػم ،ومٞمٕمٗمق قمٜمف ،ومئا يزال ُمًتحٞم ًٞم٤م ُمٜمف« .تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملش،
ًمٚمٛمزي (« ،)322 /2شم٤مريخ اإلؾمئامش (.)791 /3
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ُطم َذ ْي َٗم ُ٦مَ :قم ِج ٌْ ُ٧م ُِم ْـ َو ِحٙمِف وىمدْ قمٚمِؿ ُم٤م ىمٚم ُ٧مً ،م٘مدْ أٟمزل اًمٜمٗم٤مق قمغم ىمق ٍم يم٤مٟمقا

رافقني َوقواعرررد ُشررررعية يف التعامرررل
خطرررر املنرر ُ ِ
ُْ

()1معهم

ظمػما ُمٜمٙمؿ ُصم يؿ شم٤مسمقا ومت٤مب اهللُ قمٚمٞمٝمؿش .
ً
وُم٤م ُِم ْـ ٍ
ري٥م ذم َأ ين:
قل ذم اًمً ِٜم٦م اًم يت ِ
س اًمٜم ِ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
٤مؾمٕم٦م ِ
ٗم٤مق ذم اعمديٜم٦مِ :
هئاك َر ْأ ِ
َ
ًمٚمٝم ْجرة.
-1
ي
اسمـ ُأ َب ِ َ
٤من ُمـ اًمً ِٜم٦م اًم يث ِ
وومتح َُم يٙم َ٦م ذم َر َُم َْم َ
٤مُمٜم٦م.
َ -3
ي
ِ
قاضم٤م ُىم ٌَ َٞمؾ ا ْٟمتِ ِ
٘م٤مل اًمٜمٌِل اًمٙمري ِؿ ﷺ إِ َمم ِضم ِ
َ
قار رسمف.
-2
ودظمقل اًمٕمرب ذم ديـ اهلل َأ ْوم ً
ٍ
اًمر ُؾم ُ
َ
قمقاُمؾ ُشم َ١م ِاز ُر هذا ي
طمدي٨م رواه
قل ﷺ ذم
يم يٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م ْ
اخلط ،طم يتك ىم٤مل ي
ِ
سمـ قمٌ ِد اهللِ ﭬ()3
اًمِم ْٞم َٓم َ
ُمرومققم٤م« :إِ ين ي
٤من َىمدْ َأ ِي َس َأ ْن
ً
ُُم ًْٚم ٌؿ قمـ َضم٤مسمِ ِر ِ َ ْ
قن ِذم َضم ِز ْي َر ِة ا ًْم َٕم َر ِ
بَ ،و ًَم ِٙمـ ِذم اًم يت ْح ِر ْي ِ
َي ْٕم ٌُدَ ُه اعمُ َّمٚم َ
ش َسم ْٞمٜمَ ُٝم ْؿش(. )2
وهـاك ٌ
دلقل َ
آخ ُر طؾى ِقؾتِفم وتـا ُق ِصفم يف قوله تبارك وتعالى{ :﮶ ﮷ ﮸
﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب( :إن اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر) ،سمرىمؿ:
(.)4236
( )3هق ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ طمرام إٟمّم٤مري اًمًٚمٛمل ﭭ ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م وهمزا ُمع اًمٜمٌل ﷺ
مجٞمع همزواشمف ؾمقى همزوت سمدر وأطمد ُمٜمٕمف أسمقه ُمـ اعمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤مً :مٞمٙمقن قمٜمد أظمقاشمف ،ومٚمًم
اؾمتِمٝمد أسمقه ذم أطمد ﭭ شمزوج اُمرأة صمٞم ًٌ٤م شمٙمقن قمٜمد أظمقاشمف ومٚمؿ يتخٚمػ سمٕمده٤م قمـ همزوة،
روى قمـ اعمّمٓمٗمك ﷺ أطم٤مدي٨م يمثػمة وًمف ذم ُمًجد اًمٜمٌل ﷺ طمٚم٘م٦م يٚم٘مل ومٞمٝم٤م احلدي٨م
واًمٕمٚمؿ ،شمقذم ذم اعمديٜم٦م ؾمٜم٦م (74هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف اجلرح واًمتٕمديؾ ( )493 /3وُمِم٤مهػم
قمٚمًمء إُمّم٤مر ( )31و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم ( )319و«تذي٥م
اًمتٝمذي٥مش (« ،)99 /1اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر (« ،)312 /1ؾمػم أقمئام
اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)189 /2
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،سم٤مب :تريش اًمِمٞمٓم٤من وسمٕمثف هاي٤مه ًمٗمتٜم٦م
اًمٜم٤مس ،سمرىمؿ.)7381( :
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          } [ؾمقرة
إطمزاب]61-61:

ِ
خي ِر ْضمٝمؿ ﷺ ُمـ اعمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م ،ومل
ومٛم َـ اًم يث٤مسم٧م َأ ين اهلل ُم٤م َأ ْهمرى َٟمٌِ يٞمف ُﷺ ِهبؿ ،ومٚمؿ ُ ْ
ِ
ِ
اإل َهلل اجل٤مز ِم اعمُ ِ
اًمققمٞمد ِ
٘مؽم ِن سم٤مًم َ٘م ًَ ِؿ ،وهق ُم٤م
ذط
ي٘م ُت ْٚمٝمؿ ،وهق ُم٤م ُي َ١ميمدُ ا ْٟمتِٗم٤م َء
َشم َ٠م ييمدَ ذم اًمققمٞمد ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم سم َ٠م ْن ي٘م٤مشمٚمقا ذم طمروب اًمر يدة ،وإِ يٓ وم٢مِ ين اهللَ ؾم ُٞمٕمذ ُهبؿ
قمذا ًسم٤م ؿمديدً ا{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

اًمز ِ
ﭭﭮﭯ} [ؾمقرة اًمٗمتح ،]16:ومل يتخ يٚم ْ
يم٤مة َأ َطمدٌ
ػ قمـ ىمت٤مل اعمُرشمديـ وُم٤مٟمٕمل ي
مم يـ يم٤من ئمٝمر إِ ْؾمئاُمف!!

ِٓح ِ٦م َأؾم ِ
ِ
ِ
ًمِٝمؿ ُمع ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ﭬ ،هل َأ ين
يتٌلم َأ ين احل ْٙمٛم َ٦م ُمـ َ ْ
ُمـ جمٛمقع هذا ي
ِ
ِ
ِ
اًمٕمٝمد
ُمرارا ذم
اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مشمقا ىم يٚم ً٦م ٓ ُي ْ١م َسمف هب٤م ،ومًم يم٤مٟمقا ًمٞمٜمٙمِمٗمقا ُم ْث َٚم ًَم اٟمٙمِمٗمقا ً
ٟمٙمقصٝمؿ ذم َأ ْصم ِ
ِ
ٜم٤مء اًم يٓمريؼ إِ ًَمٞمٝم٤مً ،مٞمثٌٓمقا ُمـ
اًمٜمٌقي ،قمٜمد ختٚم ِٗمٝمؿ قمـ اًمٖمزواتَ ،أ ْو
ِ
ِ
اًمّمػ اعمًٚمؿ..
وطمدَ ة ي
قمزيٛم٦م اعمُ ْ١مُمٜملمَ ،أ ْو قمٜمدُم٤م ُهيٞمئقن ُمًجدَ اًمي ِار ًمتٛمزيؼ ْ
اًم٘م يٚم ِ٦م إِ َذا ُم٤م طم٤موًمقا إِ َصم٤مر َة ِ
ومٙم٤مٟم٧م وفمٞمٗم ُ٦م طم َذي َٗم َ٦م ﭬ َأ ْن يٗمْمح ه١مٓء ِ
اًمٗم َتـ،
ْ
َ
ُ ْ
ٍ
ؿمٙمؾ ُِم ْـ َأ ْؿمٙم٤مًمف(.)1
َأ ِو اًم يتّمدي عمقاىمع ىمٞم٤مدي٦مَ ،أ ْو مم٤مرؾم َ٦م اًم يتحريػ ذم َأي
وذم سمٕمض اًمرواي٤مت ُم٤م ُيِمػم إِ َمم شمٜم٤م ُىم ِّمٝمؿ:

ومٗمل «صحٞمح اًم ٌُ َخ ِ
٤مريش ىم٤مل َز ْيدُ سم ُـ َو ْه ٍ
٥م ُ « :)3($يمٜمي٤م ِقم ْٜمدَ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(«)1سمراءة اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مقش ،عمٜمذر إؾمٕمد ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م- 1417( ،1:
 ،)71-74( ،)1997سمتٍمف يًػم .
( )3هق زيد سمـ وه٥م اجلٝمٜمل أسمق ؾمٚمٞمًمن اًمٙمقذم خميم صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ مل يّم٥م ُمـ ىم٤مل ذم طمديثف ظمٚمؾ،
أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م وأؾمٚمؿ ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل ﷺ وه٤مضمر إًمٞمف ومٌٚمٖمتف ووم٤مشمف ذم اًمٓمريؼ ،ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م =
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خطر ِررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
ﭬ وم٘م٤ملَُ :م٤م َسم ِ٘م َل ُِم ْـ َأ ْص َح ِ
٤مب هذه أي٦م يٕمٜمل{ :ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴
معهم
لم
﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹﮺ } [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]13:إِ يٓ َصم َئا َصم ٌ٦مَ ،و َٓ َسم ِ٘م َل ُِم َـ ا ْعمُٜمَ٤مومِ ِ٘م ْ َ

٤مب ُحم َ يٛم ٍد ﷺ ُ ْ
ؼمو َٟمٜمَ٤م َأ ْظم ٌَ ً٤مرا َٓ َٟمدْ ِري َُم٤م
إِ يٓ َأ ْر َسم َٕم ٌ٦م .وم٘م٤مل َأ ْقم َر ِاب :إِ يٟم ُٙم ْؿ َأ ْص َح ُ
خت ِ ُ
قن َأ ْن َٓ ُُمٜمَ٤مومِ َؼ إِ يٓ َأ ْر َسم َٕم ٌ٦مَ ،ومًم َسم ُ٤مل ه١مٓء ا يًم ِذي َـ َي ٌْ ِ٘م ُر َ
ِه َل؟! َشم ْز ُقم ُٛم َ
ون ُسم ُٞمق َشمٜمَ٤م َ -أ ْي
يٗمتحقّن٤م وي ِ
قؾمٕمقّن٤م  -و َي ْ ِ
ن ُىمقن َأ ْقم َئا َومٜمَ٤م؟ ىم٤ملُ :أ ْو ًَم ِئ َؽ اًم ُٗم يً ُ
٤مقَ ،أ َضم ْؾ َمل ْ َي ٌْ َؼ ُِمٜمْ ُٝم ْؿ
ُ
إِ يٓ َأ ْر َسم َٕم ٌ٦م َأ َطمدُ ُه ْؿ َؿم ْٞم ٌخ َيمٌِ ْ ٌػم ًَم ْق َ ِ
ذ َب اعمَْ٤م َء عمَ٤م َو َضمدَ َسم ْر َد ُهش(.)1
ِ
وومً٤مد ُم ِٕمدَ شمِف ،ومئا يٗمرق سملم إَ ًْم ِ
قان وٓ
اسمـ َطم َج ٍرَ :أ ْي ًمِذه٤مب ؿمٝمقشمِف
ىم٤مل ُ
َ
اًمٓمٕمق ِم.
ِ
وُمـ اًمرواي٤مت ُم٤م ضم٤م َء ذم «صحٞمح ُُم ًْٚمِ ٍؿش َأ ين َىم ْٞم َس سم َـ ُقم يٌ٤م َد ﭬ( )3ىم٤مل:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وصح٥م قمٚم ًّٞم٤م اسمـ أب ـم٤مًم٥م ﭬُ ،م٤مت سمٕمد اًمثًمٟملم .وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م 76هـ .اٟمٔمر ذم شمرمجتف
«اًمت٘مري٥مش ( )331و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم (.)417 /1
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يم ت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب( :وم٘م٤مشمٚمقا أِٛم٦م اًمٙمٗمر إّنؿ ٓ أيًمن هلؿ) ،سمرىمؿ:
(.)4281
( )3هق :ىمٞمس سمـ قمٌ٤مد اًمْمٌٕمل أسمق قمٌد اهلل اًمٌٍمي ،صم٘م٦مُ ،مـ اًمث٤مٟمٞم٦م ،خميم ،قمداده ذم ي
اًمِم٤مُمٞملم،
وقمًمر سمـ ي٤مه ،ومج٤مقم٦م .روى قمٜمف :احلًـ،
روى قمـ :قمٛمر،
ذر ،ي
وقمكم ،وأب سمـ يمٕم٥م ،وأب ٍّ
ٍّ

واسمـ ؾمػميـ ،وأسمق جمٚمز ٓطمؼ سمـ محٞمد ،وأسمق ٟمية اعمٜمذر سمـ ُم٤مًمؽ ،وهمػمهؿ.
ويم٤من يمثػم اًمٕمٌ٤مدة واًمٖمزو ،وًمٙمٜميف ؿمٞمٕمل ،وىمد رطمؾ إمم اعمديٜم٦م ،وصغم ُمع قمٛمر .وروى احلٙمؿ
سمـ قمٓمٞم٦م ،قمـ اًمٜمي سمـ قمٌد اهلل :أن ىمٞمس سمـ قمٌ٤مد وومد إمم ُمٕم٤موي٦م ،ومٙمً٤مه ريٓم٦م ُمـ ري٤مط ُمٍم،
ومرأيتٝم٤م قمٚمٞمف ىمد ؿمؼ قمٚمٛمٝم٤م .وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :يم٤من صم٘م٦م ىمٚمٞمؾ احلدي٨م .وىم٤مل يقٟمس اعم١مدب :طمدصمٜم٤م
ُمٝمرا محؾ
قمٌٞمد اهلل سمـ اًمٜمي ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ىمٞمس سمـ قمٌ٤مد :أٟمف يم٤مٟم٧م ًمف ومرس قمرسمٞم٦م ،يمٚمًم ٟمتج٧م ً
قمٚمٞمف  -إذا أدرك  -ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،ويم٤من إذا صغم هبؿ اًمٖمداة مل يزل يذيمر اهلل طمتك يرى اًمً٘م٤مِلم ىمد
همقرا ،أو طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس ُمـ ُمٓمٚمٕمٝم٤م ،خم٤موم٦م أن
ُمروا سم٤معم٤مء ،خم٤موم٦م أن يّمػم
ً
أضم٤مضم٤م أو يّمػم ً
شمٓمٚمع ُمـ ُمٖمرهب٤م .اٟمٔمر ذم شمرمجتف «اإلص٤مسم٦مش (« ،)121 /1أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم ()933 /1
و«اًمت٘مري٥مش (417هـ).
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« ُىم ْٚم ُ٧م ًم َٕم يًم ٍرَ :أ َر َأ ْي ُت ْؿ َصٜمِٞم َٕم ُٙم ْؿ َه َذا ا يًم ِذي َصٜمَ ْٕم ُت ْؿ ِذم َأ ُْم ِر َقمِ ٍّكمَ ،أ َر ْأ ًي٤م َر َأ ْي ُت ُٛمق ُه َأ ْم َؿم ْٞم ًئ٤م
قل اهللِ ﷺ َؿم ْٞم ًئ٤م َمل َي ْٕم َٝمدْ ُه إِ َمم اًمٜمي ِ
هلل ﷺ؟ وم٘م٤ملَُ :م٤م َقم ِٝمدَ إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َر ُؾم ُ
َقم ِٝمدَ ُه إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿ َر ُؾم ُ
٤مس
قل ا ِ
ْ
ِ
ؼم ِين ُطم َذ ْي َٗم ُ٦م َأ ين َر ُؾم َ
نم ُُمٜمَ٤مومِ ً٘م٤م ُِمٜمْ ُٝم ْؿ َصم ًَمٟمِ َٞم ٌ٦م َٓ
َيم٤م يوم ً٦مَ ،و ًَمٙم ْـ َأ ْظم َ َ
قل اهللِ ﷺ َأ ْقم َٚم َٛم ُف ا ْصمٜمَ ْل َقم َ َ
اخلٞم ِ
ِ
ِ
َيدْ ُظم ُٚم َ
٤مطَ ،و َأ ْر َسم َٕم ٌ٦م َمل ْ َأ ْطم َٗم ْظ َُم٤م َىم َ٤مل ُؿم ْٕم ٌَ ُ٦م ومِ ْٞم ِٝم ْؿش(.)1
اجل َٛم ُؾ ِذم َؾمؿ ْ َ
اجلٜمي َ٦م َطم يتك َيٚم َ٩م ْ َ
قن ْ َ
ٍ
هاج ُمـ اًمٜمي٤مر ئمٝمر ذم َأ ْيمت٤مومِٝمؿ طم يتك
رواي٦مَ « :صم ًَمٟمِ َٞم ٌ٦م ُِمٜمْ ُٝم ْؿ َشم ْٙم ِٗم ْٞم َٙم ُٝم ُؿ اًمد َسم ْٞم َٚم ُ٦مش.
وذم
ٌ
َيٜمْ ُج َؿ ذم ُصدُ ِ
ورهؿ(.)3
ِ
ٗم٤مق ذم ُمرطمٚمتِف اًم يث ِ
ِ
ُصم يؿ قم٤مد اًمٜم ُ
سمداي٤مت ا ْٟمٌٕم٤مصمِف وشمٗم٤م ُىم ِٛمف
ومٙم٤مٟم٧م
اجلديد،
وـمقره
٤مٟمٞم٦م
ُ
ْ
ئاوم٦م ُقم ْثًم َن ﭬ قمغم ي ِد َقمٌ ِد اهللِ سم ِـ ؾمٌ٠مٍ اًمٞمٝم ِ
ذم َأو ِاظمر ِظم ِ
قدي وُم٤م يم٤من ًمف ُِم ْـ
َ َ َُ
َ ْ
َ
َ
ِ
دور ٍ
ٍ
قمّمٗم٧م سم٤معمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م اًمٜمي ِ
وسمخٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم ُقم ْث ًَم َن ِ
سمـ
ٌق يي ِ٦م،
سم٤مرز ذم إِ َصم٤مرة اًمٗمتٜم٦م اًمتل
ْ
َقم يٗم َ
يم٤مٟم٧م ّن٤مي ُتٝم٤م َأ ِن اؾم ُتٌِٞمح د ُُمف ،و ُىمتِؾ ؿمٝمٞمدً ا ﭬ.
٤من ﭬ طم يتك
ْ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
قل،
سمـ َؾم ٌَ٠مٍ اًم يٓم َ
ٟمٕمؿً ،م٘مدْ ؾمٚمؽ َقم ٌْدُ اهللِ ُ
ريؼ ذا َشمف اًمذي يم٤من قمٚمٞمف ا ْسم ُـ ُأ َب ِ ِ َ
ْ
ِ
ِ
وم َ٠م ْفمٝمر ِ
ٟم٤مر اًمٗم ْتٜم٦م ويزيدُ ذم َطم َٓمٌِٝم٤م
اإل ْؾمئا َم ،و َأ ْسمٓمـ اًم ُٙم ْٗم َر ،ويم٤من َىم٤م َشم َٚم ُف اهلل ُي ْذيمل َ
ِ
ويتحر ُك هٜم٤م وهٜم٤مك ،وم٘مدْ فمٝمر ذم ِ
احل َج ِ
ٍم ِة
٤مز ىمٌؾ ؾمٜم٦م صمئاصملم هجر يي ً٦م ُصم يؿ ي
َ
ي
شمقضمف ًمٚم ٌَ ْ َ
ِ ِ
ُصم يؿ اًم ُٙمق َوم ِ٦م ُصم يؿ رطمؾ إِ َمم ي
ٍم يمؾ ذًمؽ ًم َٞمٜم ِْٔم َؿ ِقم ْ٘مدَ اعمُ َ١ما َُمرة،
اًمِم٤م ِم ُصم يؿ هم٤مدر إ َمم ُم ْ َ
ٌ٤مقمف ،وإِ ْٟم ِ
ويزرع سم ُذور اًمِم٘م٤مق ضم٤مهدً ا ضمٝمدَ ه ذم شمٙمثػم َأ ْشم ِ
ِ
ٗم٤مذ
ُْ
و َي ْٗمت َؾ َطم ٌْ َؾ اًم ُٗم ْرىم٦مَ ُ َ َ ْ ،
ِ
وت٘مٞمؼ َأ ْهداومف(.)2
ُظم َٓمٓمِف،
اًمٙمريؿ َأ يٟمف ٟمٌت ٌ٦م هيقد يي ٌ٦م ،وهذا يٕمقد سمٜم٤م إِ َمم ُم٤م ُذيمِر ؾم٤مسم ً٘م٤م ُِم ْـ
وًمٕم يٚمؽ شمٚمحظ َأ ِظمل
ُ
ُمٜم٤مظمف ِ
يمقن اًمٞمٝم ِ
اًمردي َئ ُ٦م ذم ِ
قد ُه ْؿ َ
ـمقره
َ
َُ
ٞمؿ ذم زُمـ اًمرؾم٤مًم٦م ،يمًم ُه ْؿ شمرسمتف ي
اًمقظم َ
ِ
اجلديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ،سم٤مب :سمدون ،سمرىمؿ.)3779( :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ،سم٤مب :سمدون ،سمرىمؿ.)3/3779( :
( )2اٟمٔمر ُمٌح ًث٤م ً
يم٤مُمئا قمـ ؾمػمة اسمـ ؾمٌ٠م.

017

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ذًمؽررل
قمٜمدالتعامر
ررعية يف
٤مق ذم خطرررر
وشم َ٠م يُم ْؾ ُمٕمل ُم٤م ذ َيمره اسم ُـ إِ ْؾم َح َ
وٟمّمٌ٧م
رافقنيىم٤مل:
ؾمػمشمفاملنررطمٞم٨م
وقواعر«ررد شرر ْ
َأ ْطمٌ٤مر اًمٞمٝمقد ًمرؾم ِ
معهم
رضم٤مل ُمـ إَ ْو ِ
ٌ
س
٤مف إِ ًَمٞمٝمؿ
قل اهلل ﷺ اًمٕمداو َة سمٖم ًٞم٤م
وطمًدً ا و َأ َو َ

َ ُ
ُ
واخلَ ْزر ِج ،ومٙم٤مٟمقا َأ ْه َؾ ٍ
ٟمٗم٤مق ،ويم٤من َه َق ُاه ْؿ ُمع هيقدش(.)1
َ
سمـ َيمثِ ْ ٍ
ػم  $قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
وىمد ذ َيمر ا ُ
﯁ ﯂       } [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ، ]14:ىم٤مل :$
ِ
ِ
ور ُؤ ِ
وس اعمنميملم
«وؿمٞم٤مـمٞمٜمُٝمؿ
ور َؤ ُ
ُ
ؾم٤مؤهؿ ُم ْـ َأ ْطمٌ٤مر اًم َٞم ُٝمقد ُ
ؼم ُاؤهؿ ُ
ؾم٤مدتؿ و ُيم َ َ
واعمٜم٤موم٘ملمش(.)3

ٓؾم َت ْق َطم ِْم ُت ْؿ ذم اًمٓم ُرىم٤متش(.)2
ًمذا ىم٤مل ا َحل ًَ ُـ اًمٌٍمي ً« :$مقٓ اعمٜم٤موم٘مقن ْ
وىم٤مل اسم ُـ اًم َ٘مٞم ِؿ « :$يم٤مد اًم ُ٘م ْرآ ُن َأ ْن يٙمقن يمٚمف ذم ؿم ْ٠م ِّنؿً :مٙمثرتؿ قمغم فمٝمر
َ
يًتقطمش اعمُ ْ١م ُِمٜمقن ذم
٤مع إَ ْرض ُمٜمٝمؿً :م َئ يئا
إَ ْرض ،وذم َأ ْضمقاف اًم٘مٌقر ،ومئا ْ
ظمٚم٧م سم٘م ُ
وخت َٓم َٗمٝمؿ ا ًُمق ُ
ٌ٤مب اعمٕم٤ميشْ َ ،
ٌ٤مع ذم اًم َٗم َٚمقاتش(.)4
طمقش واًمً ُ
اًمٓم ُرىم٤مت ،وشمتٕم يٓم َؾ هبؿ َأ ْؾم ُ
ًمذا يم٤من ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ُذر يي ٌ٦م و َأ ْطمٗم٤م ٌد يتٕم٤مىمٌقن قمغم ُمرور إَ ْزُم٤من ِضم ًٞمئا سمٕمد ِضم ٍ
ٞمؾ
ُمٕم٤مسة و َأؾم٤مًمٞم٥م ُمٌ ٍ
ٍ
ِ
تٙمرة.
سمقؾم٤مِ َؾ
يًػمون قمغم ُظمٓمك َأ ْؾمئاومِٝمؿ
َ َ ُْ
ًملؾمئام اعم ٌُ ٓم ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٜم٦م ًمٚم ُٙم ْٗمر:
ْ
ُمـ ذًمؽ ُم٤ميم٤من ُم ْـ َؿم ْ٠من :اًمٗم َرق اًمٌ٤مـمٜم يٞم٦م اعمُ ْٔم ِٝمرة ِ ْ
 يم٤مًم٘مراُمٓم٦م(.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ،اسمـ هِم٤مم. )121/3( ،
(« )3شمٗمًػم اسمـ يمثػمش  ،أسمق اًمٗمداء إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم:
774هـ) ،دار اًمٗمٙمر.)11/1( ،
( )2أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملمش ( ،)116وؾمٜمده طمًـ إٓ أن اسمـ ؿمقذب مل يًٛمع
ُمـ احلًـ .ورواه اسمـ أب اًمدٟمٞم٤م ذم «اإلذافش (ُ )317مـ وضمف آظمر.
(ُ« )4مدارج اًمً٤مًمٙملمش (.)218/1
( )1هؿ ومرىم٦م سم٤مـمٜم يٞم٦م يٜمتًٌقن إمم إؾمًمقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ،يم٤مٟم٧م سمداي٦م فمٝمقرهؿ قم٤مم (378هـ)
سم٤مًمرضمٕم٦م ،ي
وأن =
اشميًٛم٧م دقمقتؿ سم٤معمرطمٚم يٞم٦م :وم٤مٕومم ُمٜمٝم٤م ٟم٤مدوا سم٤مًمتيِمٞمع ٔل اًمٌٞم٧م ،وذم اًم يث٤مٟمٞم٦م ىم٤مًمقا ي
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 واًم ُٕمٌٞمديلم و ُي ًَ ّٛم َ
قن سم٤مًمٗم٤مـمٛمٞملم (.)1
 واًمٜمّمػم يي ِ٦م(.)3
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= قمٚم ًّٞم٤م يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ،وصم٤مًمث٦م إصم٤مذم يدي قمقن سمٓمئان ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ ُم يٚم٦م اًمٜمٌل ﷺ ،وىمد شمٚم يٓمخ٧م أي٤مدهيؿ
سمًٗمؽ دُم٤مء اعمًٚمٛملم :وم٘مد دظمٚمقا اًمٙمقوم٦م قم٤مم (392هـ) وأوىمٕمقا سم٠مهٚمٝم٤م ُمذسمح٦م قمٔمٞمٛم٦م ،وذم قم٤مم
( 394هـ) اقمؽموقا ىم٤مومٚم٦م احلج٤مج وم٘متٚمقا اًمرضم٤مل وؾمٌقا اًمٜمً٤مء ،وذم قم٤مم (211هـ) وصؾ أسمق
اًمًٞمػ ذم أهٚمٝم٤م ،وذم قم٤مم (217هـ) وصؾ أسمق ـم٤مهر وًمٞمس
ـم٤مهر اًم٘مرُمٓمل اًمٌٍمة ،وووع ي
سمٓم٤مهر إمم ُمٙمي٦م يقم اًمؽموي٦م وم٘متؾ احلجٞم٩م ذم اعمًجد احلرام ،واىمتٚمع احلجر إؾمقد اًمذي سم٘مل ذم
طمقزتؿ طمتك قم٤مم (221هـ)  ..إًمخ.
اٟمٔمر :يمت٤مب «وضم٤مء دور اعمجقسش ًمٕمٌداهلل اًمٖمري٥م ( ،)71-71-69ويمذًمؽ «ُم٘م٤مٓت
اإلؾمئاُمٞملم واظمتئاف اعمّمٚملمش ،قمكم سمـ إؾمًمقمٞمؾ إؿمٕمري أسمق احلًـ ،ت٘مٞمؼ :هٚمٛمقت ريؽم،
دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م( ،ص ،)111ويمذًمؽ «فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق وظمٌ٤مِ٨م
اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمت٤مريخش ،قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين.)171/3( ،
( )1أُم٤م اًمٕمٌٞمديقن اًمٗم٤مـمٛمٞمقن ومٞمٜمتًٌقن إمم قمٌد اهلل سمـ ُمٞمٛمقن اًم٘مدي اح سمـ ديّم٤من اعمجقد ،وىمد سمدأ
طمٙمٛمٝمؿ ذم اعمٖمرب قم٤مم ( ) 396صمؿ ومتحقا ُمٍم صمؿ اًمِم٤مم طمتك أصٌحقا أيمؼم ىمقة ذم اًمٕم٤ممل
اإلؾمئاُمل ،وُمـ أسمرز طمٙم٤مم اًمٕمٌٞمديلم احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل اًمذي ا يدقمك إًمقه يٞم٦م ،ي
وسم٨م دقم٤مشمف جيقسمقن
ؾم٤مِر أٟمح٤مء ممٚمٙمتف يٌنمون سمٛمٕمت٘مدات اعمجقس ،يم٤مًمتيٜم٤مؾمخ واحلٚمقل ،وفم يٚم٧م هذه اًمدوًم٦م اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م
اًمٌ٤مهمٞم٦م شمروع اعمًٚمٛملم وشمًتٌٞمح دُم٤مءهؿ طمتك ىمٞمض اهلل ًمزرقمٝمؿ يدً ا ُمـ اخلػم طم٤مصدة ذًمؽ هق
صئاح اًمديـ إيقب قم٤مم 168هـ  $شمٕم٤ممم وم٘م٣م قمٚمٞمٝمؿ واؾمت٠مصؾ ؿم٠مومتٝمؿ .اٟمٔمر« :وضم٤مء
دور اعمجقسشً ،مٕمٌد اهلل اًمٖمري٥م.)77-76-71( ،
يًٛمقن سم٤مًمٕمٚمقيلمٟ .مِم٠مة ومرىمتٝمؿ اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م
( )3أُم٤م اًمٜمّمػميقن وم٠مشمٌ٤مع حمٛمد سمـ ٟمٍم ،و ي
اهلجريُ ،مـ ُمٕمت٘مداتؿ  :شمٜم٤مؾمخ إرواح وىمدم اًمٕم٤ممل وإٟمٙم٤مر اًمٌٕم٨م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،ورهبؿ قمكم
ﭬ وحمٛمد احلج٤مب ﷺ وؾمٚمًمن ﭬ اًمٌ٤مب  ..ويم٤مٟمقا -ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل -ؾمٌ ًٌ٤م ذم اطمتئال
اًمٜمّم٤مرى ًمٌئاد اًمِم٤مم ذم احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م .اـمٚمع قمغم أقمداد «جمٚم٦م اعمجتٛمع اًمٙمقيتٞم٦مش ،رىمؿ
(ً :)497-491-413-492متٕمٚمؿ يمؿ اجلراِؿ اًمتل ارشمٙمٌٝم٤م اًمٜمٔم٤مم اًمٜمّمػمي هٜم٤مك ذم مح٤مة
وطمٚم٥م وهمػمه٤مٟ ،م٤مهٞمؽ قمًم قمٚمٞمف طم٤مل إظمقاٟمٜم٤م أن ذم اًمِم٤مم ُمـ سمٖمل وىمٝمر واقمتداء سمٙمؾ أؾمٚمح٦م
اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل قمغم يد سمِم٤مر اعمجرم اًمذي يّمدق ومٞمف اعمثؾ اًم٘م٤مِؾ ُ« :مـ أؿمٌف أسم٤مه ومًم
فمٚمؿش ُ ..مـ ومرىمٝمؿ  :اًمِمًمًمٞم٦م واًم٘مٛمري٦م واحلٞمدري٦م واًمٖمٞمٌٞم٦م.
=
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 واًمدروز(.)1
ِ
واًمٌٝم٤مِ يٞم٦م(.)3


خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
معهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
ىم٤مل قمٜمٝمؿ ؿمٞمخ اإلؾمئام « :$هؿ أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،سمؾ أيمٗمر ُمـ اعمنميملم،
وضرهؿ قمغم أ ُّم٦م حمٛمد ﷺ أقمٔمؿ ُمـ ضر اًمٙم ّٗم٤مر اعمح٤مرسملمش ،وىمد ذيمر  $أن دُم٤مءهؿ
وأُمقاهلؿ ُمٌ٤مطم٦م – صمؿ ىم٤مل« :وٓ ري٥م أن ضمٝم٤مد ه١مٓء وإىم٤مُم٦م احلدود قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أقمٔمؿ اًمٓم٤مقم٤مت
وأيمؼم اًمقاضمٌ٤متش .اٟمٔمر« :جمٛمقع اًمٗمت٤موىشً ،مِمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (.)141/21
و«اًمٜمّمػمي٦مش ًمًٝمػم حمٛمد قمكم« .وضم٤مء دور اعمجقسشً ،مٕمٌد اهلل اًمٖمري٥م.)81( ،
( )1أُم٤م اًمدروز وم٠مشمٌ٤مع محزة سمـ قمكم اًمزوزين (271هـ -ت )421وىمد أقمٚمـ أًمقهٞم٦م احل٤ميمؿ ؾمٜم٦م
( 418هـ) ودقم٤م إًمٞمٝم٤مٟ ،مِم٠مت هذه اًمٗمرىم٦م ذم ُمٍم ًمٙمٜمٝم٤م مل شمٚمٌ٨م أن ه٤مضمر أشمٌ٤مقمٝم٤م إمم اًمِم٤مم
وشمٓمقع قمدد ُمـ أسمٜم٤مء هذه اًمٜمحٚم٦م ذم
وأصٌح هلؿ وضمقد ىم٤مِؿ ذم يمؾ ُمـ ًمٌٜم٤من وؾمقري٦م وومٚمًٓملم،
ّ
ضمٞمش اًمدوم٤مع اإلهاِٞمكم ،أًم٘مل اًم٘مٌض قمغم اًمٕمديد ُمـ ؿمٌٙم٤متؿ اًمتجًًٞم٦م ًمّم٤مًمح اًمٞمٝمقدُ .مـ
ُمٕمت٘مداتؿ اًم٘مقل سم٠مًمقهٞم٦م احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل ،واًمرضمٕم٦م ،وإٟمٙم٤مر اًمٜمٌقات ،ويزقمٛمقن ٟمًخ دي٤مٟمتٝمؿ
جلٛمٞمع اًمدي٤مٟم٤مت ،وي٘مقًمقن سمتٜم٤مؾمخ إرواح ،ويٜمٙمرون اًمٌٕم٨م واجلٜم٦م واًمٜم٤مرُ ،مـ زقمًمِٝمؿ
اعمٕم٤مسيـ :يمًمل ضمٜمٌئاط ووًمٞمد ضمٜمٌئاط واًمديمتقر ٟمجٞم٥م اًمٕمناوي وقمدٟم٤من سمِمػم  ...إًمخ.
اٟمٔمر« :اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ًمألدي٤من واعمذاه٥م اعمٕم٤مسةش ،اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمِمٌ٤مب اإلؾمئاُمل –
اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (( ،)1989-1419ص )332وُم٤م سمٕمده٤م ،ويمذًمؽ «وضم٤مء دور
اعمجقسشً ،مٕمٌد اهلل اًمٖمري٥م( ،ص ،)87-86وهمػمه٤م .
( )3أُم٤م اًمٌٝم٤مِٞم٦م ومٗمر ىم٦م ُمـ اًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م فمٝمرت ذم إيران ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم ًمٚمٝمجرة قمغم يد
ُم١مؾمًٝم٤م :طمًلم سمـ قمغم اعم٤مزٟمدراين اعمٚم٘م٥م سم٤مًمٌٝم٤مء  ..وىمد ىم٤مُم٧م هذه اًمٗمرىم٦م قمغم أٟم٘م٤مض اًمٌ٤مسمٞم٦م
سمٕمد اقمت٘م٤مل زقمٞمٛمٝم٤م إليمًمل ومّمقل اعمنطمٞم٦م ،وًمد ُم١مؾمس اًمٗمرىم٦م طمًلم سمـ قمكم ؾمٜم٦م (1322هـ)
وشمٚم٘مك اًمٕمٚمقم اًمِمٞمٕمٞم٦م ُمٜمذ صٖمره وقم٤مذ اًمّمقومٞم٦م وأظمذ ُمـ اًمًٌئٞملم اًمٞمٝمقد ومٙمرة احلٚمقل ،وُمـ
اًمزردؿمتٞم٦م ومٙمرة اًمٌ٤مب .وىمد َو َضمدَ ت اًمٌٝم٤مِٞم٦م ي
يمؾ قمقن ُمـ اإلٟمجٚمٞمزُ .مـ شمقضمٝم٤متؿ اخلروج قمغم
ؾم٤مِر إدي٤من سمزقمؿ أّن٤م زرقم٧م اًمِمحٜم٤مء واًمٌٖمْم٤مء سملم اًمٜم٤مس ،وهذه اًمٗمٙمرة ُمتٚم٘م٤مة ُمـ اًمّمقومٞم٦م
اًمٖمئاة يم٤مسمـ قمرب اًمذي ىم٤مل:
إذا مل يٙمـ ديٜمل إمم ديٜمف داين
وىمد يمٜم٧م ىمٌؾ اًمٞمقم أٟمٙمر ص٤مطمٌل

ً
ىم٤مسمئا يمؾ صقرة
ًم٘مد ص٤مر ىمٚمٌل

ومٛمرقمك

ًمٖمزٓن

ودير

ًمرهٌ٤من

=
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 واًم٘م٤مدي٤مٟم يٞم٦م( ...)1إًمخ.
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=

ـم٤مِػ

وأًمقاح

شمقراة

وُمّمحػ

ىمرآين

وسمٞم٧م

ٕوصم٤من

ويمٕمٌ٦م

أديـ سمديـ احل٥م أٟمك شمقضمٝم٧م

ريم٤مٌِف

وم٤محل٥م

ديٜمل

وإيًمين

وُمـ أومٙم٤مر اًمٌٝم٤م ِٞملم اًم٘مقل سمقطمدة إدي٤من ،وم٘مد ىم٤مًمقا سمقطمدة إوـم٤من ،وم٤مًمقـمـ قمٜمدهؿ قمٌ٤مرة
قمـ اًمٕم٤ممل يمٚمف ،وىم٤مًمقا سمقطمدة اًمٚمٖم٦م ّٕن٤م ؾمت١مدي إمم اًمتٗم٤مهؿ اعمِمؽمك سملم اًمِمٕمقب ،أُم٤م قم٘م٤مِدهؿ
ومٛمٜمٝم٤م ،اًمت٠مويؾ اًمٌ٤مـمٜمل واًمتٜم٤مؾمخ واحلٚمقل واعمٙم٤مؿمٗم٦م.
وعمزيد شمقؾمع واـمئاع اٟمٔمر« :اًمٌٝم٤مِٞم٦مش ،عمحٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمد ،و«اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم
إدي٤من واعمذاه٥م اعمٕم٤مسةش ،اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمِمٌ٤مب اإلؾمئاُمل – اًمري٤مض( ،ص« ،)62وضم٤مء
دور اعمجقسشً ،مٕمٌد اهلل اًمٖمري٥م ( ،)82وهمػمه٤م.
( )1اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م :هل ومرىم٦م ٟمِم٠مت أواِؾ اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلجري ذم اهلٜمد ،وهؿ أشمٌ٤مع ُمرزا همئام أمحد
شمٚمٌٞمً٤م قمغم اعمًٚمٛملم ،وًمد ُمرزا همئام قم٤مم (1316هـ) وأصٞم٥م ذم
اًم٘م٤مدي٤مين،
ويًٛمقن سم٤مٕمحدي٦م ً
ّ
ؿمٌ٤مسمف سمٚمقصم٦م قم٘مٚمٞم٦م وٟمقسم٤مت قمّمٌٞم٦م ويم٤من يتداوى ُمٜمٝم٤م سمٌٕمض اعمًٙمراتُ ..مـ وئآشمف زقمٛمف:
(أن روح اعمًٞمح ىمد طم ّٚم٧م ومٞمف ،وأن ُم٤م ُيٚمٝمٛمف ُمـ اهلل هق يم٤مًم٘مرآن واًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ،وأن اعمًٞمح
ؾمٞمٜمزل آظمر اًمزُم٤من ذم ىم٤مدي٤من ،وأن ىم٤مدي٤من سمٚمدة ُم٘مدؾم٦م ُمٜمزًمتٝم٤م اًمث٤مًمث٦م سمٕمد احلرُملم واحل٩م إًمٞمٝم٤م
ومريْم٦م ،وىم٤مل سمٙمٗمر ُمـ يٙمذسمف).
أُم٤م قم٘م٤مِد اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ومٛمٜمٝم٤م( :اقمت٘مدوا أن اهلل يّمكم ويّمقم ويّمحق ويٙمت٥م ويّمٞم٥م وخيٓمئ
وجي٤مُمع {ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ} [ؾمقرة اًمٙمٝمػ ٓ ،]1:ي١مُمٜمقن سمٕم٘مٞمدة ظمتؿ اًمٜمٌقة
سمٛمحٛمد ﷺ  ،واقمت٘مدوا أن همئام أمحد أومْمؾ ُمـ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل
ويٗمْمٚمقن ىم٤مدي٤من قمغم ُمٙم٦م
وؾمئاُمف ،وزقمٛمقا أن روم٘م٤مء همئام أمحد سمٛمٜمزًم٦م اًمّمح٤مسم٦م  -ﭫ-
ّ
واعمديٜم٦م) ويم٤مٟم٧م ّن٤مي٦م همئام أمحد ٟمتٞمج٦م ُمٌ٤مهٚم٦م دارت سمٞمٜمف وسملم اًمِمٞمخ اعمٌ٤مرك :صمٜم٤مء اهلل
أُمرشمني ،سمٕمد أن شمٜم٤مفمرا قمدّ ة ُمرات ،ويم٤مٟم٧م اعمٌ٤مهٚم٦م دقم٤مء يمٚمٞمٝمًم سم٠من ي٘مٌض اهلل روح اًمٙم٤مذب
ُمٜمٝمًم ذم طمٞم٤مة ص٤مطمٌف ويًٚمط قمٚمٞمف داء ُمثؾ داء اًمٓم٤مقمقن يٙمقن ومٞمف طمتٗمفً ،
وومٕمئا شمٌ٤مهئا وسمٕمد صمئاصم٦م
ؿمٝمرا وقمنمة أي٤مم ُم٤مت ُمرزا سم٤معمرض اًمذي شمٌ٤مهئا سمف وهق ُمرض اًمٙمقًمػما ،وعمزيد شمقؾمع
قمنم ً
واـمئاع اٟمٔمر يمت٤مب «اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦مشٕ ،ب احلًـ اسمـ قمكم احلًٜمل اًمٜمدوي ،وأب إقمغم اعمقدودي،
وحمٛمد اخلي طمًلم ،ويمذًمؽ «اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦مش ،عمحٛمد إسمراهٞمؿ احلٛمد ،دار اًم٘م٤مؾمؿ – اًمري٤مض
( ،)1996-1417و«اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من واعمذاه٥م اعمٕم٤مسةش ،اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمِمٌ٤مب
اإلؾمئاُمل – اًمري٤مض.)287( ،
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
التعامرررل
وقواعرررد شررررعية ِيف
خطرررر املنرررافقني ٍ
ِ

هلل سمـ
ومم ي٤م يدل قمغم يمثرة اعمٜم٤موم٘ملم ِآظم َر ا يًمزُم٤من ُم٤م ضم٤م َء ذم رواي٤مت ُمٜمٝم٤م« :قمـ َقم ٌْد ا ِ
قن ِذم ُمً ِ
َقم ْٛم ٍ
لم َقم َغم اًمٜمي ِ
جي َت ِٛم ُٕم َ
معهم ٌ
٤مضم ِد ِه ْؿ ًَم ْٞم َس ومِ ْٞم ِٝم ْؿ
٤مس َز َُم
رو ﭭ ىم٤ملًَ :م َٞم ْ٠مشمِ َ ي
٤من َ ْ
َ َ
ِ ()1
ًمً٤مقم ُ٦م طم يتك َي ًُق َد ي
يمؾ ىمق ٍم ُمٜم٤موم٘مقه٤مش(.)3
ُُم ْ١مُم ٌـش  ،وقمـ ا َحل ًَ ِـ ىم٤مل ٓ« :شم٘مقم ا ي
و ًَم َٙم َ٠م ين ِ
اًمٌٍمي ُ $يِمػم سمذًمؽ إِ َمم احلدي٨م اًمذي رواه
اإل َُم٤م َم ا َحل ًَ َـ
ي
قه َر ْي َر َة ﭬ قمـ اعمُ ّْم َٓم َٗمك ﷺ َأ يٟمف ىم٤ملَ « :ؾم َٞم ْ٠م ِت َقم َغم اًمٜمي ِ
ات
٤مس َؾمٜمَ َق ٌ
َأ ُسم ُ
٤مذب ،وي َٙم يذب ومِٞمٝم٤م اًمّم ِ
ِ
ِ
خي يق ُن
٤مد ُقَ ،و ُي ْ١م َمت َ ُـ ومِ ْٞم َٝم٤م ْاخلَ ِ٤مِ ُـَ ،و ُ َ
اقم ٌ
َظمدي َ
٤متُ ،ي َّمدي ُق وم ْٞم َٝم٤م ا ًْم َٙم ُ َ ُ ُ ْ َ ي
ِ ِ
اًمر ُضم ُؾ اًم يت٤مومِ ُف
ومِ ْٞم َٝم٤م ْإَ ُِم ْ ُ
لمَ ،و َيٜمْٓم ُؼ وم ْٞم َٝم٤م اًمر َو ْيٌِ َْم ُ٦مش ىمٞمؾ :وُم٤م اًمر َو ْيٌِ َْم ُ٦م؟ ىم٤مل « :ي
َي َت َٙم يٚم ُؿ ِذم َأ ُْم ِر ا ًْم َٕم٤م يُم ِ٦مش(.)2

ُ
ات
اعمًتٕم٤من – هق اًمذي ٟمراه ذم زُم٤مٟمٜم٤م :إِ ْذ ُشمٕم٘مد
وهذا  -واهللُ
طمقارات وًم٘م٤م َء ٌ
ٌ
وشمًتٙمت٥م َأ ْىمئا ٌم ُ
اًمنميٕم٦م ،وٓ طم يتك
ودمرى ُُم٘م٤م َسم ٌ
ئات ُمع َُم ْـ ٓ صٚم َ٦م هلؿ سمٕمٚمقم ي
ِ
سمقاىمع اًمٜمي٤مس و َأطم ِ
سمآراِٝمؿ ،ويتٓم٤موًمقن سم٤محلدي٨م ذم ىمْم٤مي٤م ًْمق يم٤من
قاهلؿ ،وم ُٞمدًمقن
ْ
ر ٌء ُمٜمٝم٤م ذم زُمـ ُقم َٛم َر وهق اعمُ ْٚم َٝم ُؿ واعمُحدي ُ
جلٛمع هل٤م إَ ْؿم َ
ٞم٤مخ ُِم ْـ َأ ْهؾ َسمدْ ٍر.
ثَ ،
ُمٜم٤موم٘مق اًمٞمقم ذ ُمـ ُمٜم٤موم٘مل إَ ُْمس:
ومٕمـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ﭬ ىم٤مل« :اعمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ ومٞمٙمؿ اًمٞمق َم ذ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملمش (ُ )119 ،118مـ ـمري٘ملم قمـ إقمٛمش قمـ
قمدي ذم «اًمٙم٤مُمؾش
ظمٞمثٛم٦م قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ُمقىمق ًوم٤م ،وروي ُمرومققمً ٤م ،أظمرضمف اسمـ
ٍّ
(ً ،) 178/2مٙمـ ذم اًمًٜمد رواد سمـ اجلراح وٕمٞمػ ،وروايتف قمـ اًمثقري ومٞمٝم٤م وٕمػ ؿمديد،
وهذا احلدي٨م ُمٜمٝم٤م.
( )3أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملمش ( )117ؾمٜمده طمًـ ًمقٓ أن اسمـ ؿمقذب مل يًٛمع
ُمـ احلًـ.
( )2أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ،يمت٤مب :اًمٗمتـ ،سم٤مب :ؿمدة اًمزُم٤من ،سمرىمؿ ،)4126( :وصححف إًمٌ٤مين ذم
«صحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمفش ،سمرىمؿ.)2361( :
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يم٤مٟمقا قمغم قمٝمد رؾم ِ
قل اهلل ﷺ ىم٤مل :وم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م :ي٤م َأ َسم٤م َقم ٌْ ِد اهللِ ويمٞمػ ذاك؟ ىم٤مل :إِ ين
َ ُ
أيْم٤م ىم٤مل :إِ ين اعمٜم٤موم٘ملم
ُأو ًَم ِئ َؽ يم٤مٟمقا ُينون ٟمٗم٤م َىمٝمؿ وإِ ين ه١مٓء ُيٕمٚمِٜمقن( .)1وقمٜمف ً
اًمٞمقم ذ ُمٜمٝمؿ قمغم قمٝمد رؾم ِ
قل اهلل ﷺ وم َ٠م يُم٤م اًمٞمق َم وم٢مِ يٟمًم هق اًم ُٙم ْٗم ُر سمٕمد ِ
اإل ْيًمن(.)3
َ ُ
َ
لم ِه رؾم ِ
ُىم ْٚم ُ٧م :هذا يمئا ُم ٍ
قل اهلل ﷺ
ظمٌػم قم٤مملٍ سم َ٠م ْطمقال اعمٜم٤موم٘ملم ،يمٞمػ وهق َأ ُِم ُ
َ ُ
و َُم ْـ ا ْؾم َت ْق َد َقمف َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ َأ ْؾمًم َءهؿ :إِ ْذ يم٤من َُم ْـ َأ ْد َر َك ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ﭬ ُمـ
ِ
اًمر ُؾم ُ
قل ﷺ ومًمذا ي٘مقل ﭬ ًْمق
ؼمه ِهبؿ ي
اًمر ُؾمقل ﷺ ذ مم ي ْـ َأ ْظم َ َ
اعمٜم٤موم٘ملم سمٕمد ي
َأ ْد َر َك ُمٜم٤موم٘مل زُم٤مٟمِٜم٤م؟
ح٤مب اًمرؾم ِ
وم٢مِ َذا يم٤من اًمٜم ُ
قل ﷺ َأ َومئا يًت ْٗم ِح ُؾ
هى ذم اًمٜمي٤مس َز َُم َـ َأ ْص ِ ي ُ
ٗم٤مق َ َ
ِ
ازدادت ُهم ْرسم ُ٦م
وهمرسم٦م اًمديـ ،ويم يٚمًم
ضره ز َُم َـ اًم يٓمقاهمٞم٧م،
ظم َٓم ُره ويًتنمي
ْ
ُ
اًمديـ ي
ّم٤مره ،يم يٚمًم يم ُثر اًمٜم ُ
ٗم٤مق واًمٕمٞم٤م ُذ سم٤مهلل؟
وىمؾ َأ ْٟم ُ

ٍ
ومج ِٕمٞم ٍ
ٍ
ِ
ٗم٤مق اًمٞمق َم ياختذ َأ ْؿم ً
ًمٙم يـ اًمٜم َ
وٟمقاد
٤مت
ٙم٤مٓ ُُمٜم ئمٛم ً٦م قمغم هٞم َئ٦م ُُم َ١م يؾمً٤مت َ ْ ي
ت إِ ْقمئا ٍم ،همػم ْت ُِمـ َأؾم ِ
وؿمٌٙم٤م ِ
٤مت اًمروشم٤مري
ًمِٝم٤م ًمتْمٚمٞمؾ اًمٜمي٤مس ،وُم٤م مجٕم يٞم ُ
ْ ْ
ي
ِ
واًمر ْمح َ٦م قمغم ِ
ً٤مت اًمتل شمدي قمل ِ
واحلٞمقان إِ يٓ
اإل ْٟمً٤من
واًمٚمٞمقٟمز واعمُ َ١م يؾم ُ
اإل ْٟمً٤مٟم يٞم َ٦م ي
٤من اًمٜمٗم٤مق اًمذي شمدقمٛمف دو ٌل قم ْٔمٛمك سم َ٠مؾم ٍ
اُمتداد ًمن َـم ِ
ًمء ُم٤م َأ ْٟم َ
زل اهللُ هب٤م ُِم ْـ
َُ ُ
ْ
ْ ٌ ََ
ِ ِ ِ
ؾم ْٚم ٍ
وه ِق ييتِٝم٤م ًمتٕمٛمؾ قمغم
ٓم٤من ،وإِ يٟمًم هل ُُم َ١م يؾم ٌ
ً٤مت هيقد يي ٌ٦م شمريد َؾم ْٚم َخ إُ يُم٦م ُم ْـ ديٜمٝم٤م ُ
ُ
ُم٦م هي ٍ
ِ ِ
قد واًم يت ْٛم ِ
ٙملم هلؿ ،وم٤مًم يٚم ُٝم يؿ َؾمٚم ْؿ َؾمٚم ْؿ(.)2
ظمدْ َ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «ُمّمٜمٗمفش ( ،)27296وُمـ ـمري٘مف اًمٗمري٤مب ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملمش
( ،)12وؾمٜمده صحٞمح.
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمٗمتـ ،سم٤مب :إذا ىم٤مل قمٜمد ىمقم ؿمٞمئً٤م صمؿ ظمرج وم٘م٤مل سمخئاومف ،سمرىمؿ:
(.)6697
(« )2اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مش ،د /حمٛمد ُمقؾمك ٟمٍم( ،ص.)98-97
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خطرررر ِاملنرررافقني وقواعرررد شرر َ َ
ِ ي
ررعية يف َ ي

ُمٚمحظ ٓ ُسمدي ُمـ ِ
ٌ
اإل َؿم٤مرة إِ ًَمٞمف ودمٚمٞم٦م اًمٚم ٌْس اًمذي ىمدْ يؽم يشم٥م قمٚمٞمف ،أٓ وهق أن
وهٜم٤م
ُ معهم
ﷺَ « :أ ْيم َث ُر ُُمٜمَ٤مومِ ِ٘مل ُأ يُمتِل ُىم ير ُاؤ َه٤مش(.)1
سمـ َقم ِ٤مُم ٍر ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل َر ُؾمقل اهلل
ُقم ْ٘م ٌَ َ٦م َ

ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم اعمٜم٤موي ذم «ومٞمض اًم٘مديرشَ « :أ ْيم َث ُر ُُمٜمَ٤مومِ ِ٘مل ُأ يُمتِل ُىم ير ُاؤ َه٤مش َأ ِي :اًمذيـ
يت َ٠م يوًمقٟمف قمغم همػم َو ْضم ِٝمف ،ويْمٕمقٟمف ذم همػم ُمقاوٕمفَ ،أ ْو حيٗمٔمقن اًم ُ٘م ْر َ
آن شم٘م يٞم ً٦م ًمد ْومع
ِ
اًمٕمٝمد اًمٜمي ٌَ ِقي.
وه ْؿ ُُم ْٕم َت ِ٘مدون ِظمئا َومف ،وهذه صٗم ُ٦م اعمٜم٤موم٘ملم ذم
اًمتٝمٛم٦م قمـ َأ ْٟمٗمًٝمؿُ ،

اًمز َخم ْ َ ِ
نمي (َ « :)3أ َرا َد سم٤مًمٜمٗم٤مق اًمري٤م َء َٕ :ين ً
يمئا ُمٜمٝمًم إِ َراد ُشمف ذم اًم ئم٤مهر
وىم٤مل ي
آ ْقمتِ ِ
اًمٕمٛمؾ ٓ ِ
ِ
ئاف ُم٤م ذم اًمٌ٤مـمـ .وىمٞمؾَ :أ َرا َد َ
اعمٜم٤مومؼ َأ ْفم َٝم َر
٘م٤مد ،وَٕ ين
ٟمٗم٤مق
َ
ِظم ُ
راِل َأ ْفمٝمر سمٕمٛمٚمف ِ
دُمف وُم٤مًم ِف ،واعمُ ِ
ًمن سم٤مهلل ،و َأ ْوٛمر ِقمّمٛم َ٦م ِ
ِ
اإل ْي َ
أظمر َة ،و َأ ْو َٛم َر صمٜم٤م َء
ََ ْ
ََ
طمظ ِ
اًمٜمي ِ
وطمدَ ه و َأ ْو َٛم َر ي
ٟمٗمًف وهق
وقمرض اًمد ْٟمٞم٤م،
٤مس
ُ
َ
واًم٘م٤مرئ َأ ْفم َٝم َر َأ يٟمف يريد اهللَ ْ
ِ
سمٕملم ِ
اعمٜم٤مومؼ،
اإل ْضمئال ،وم َ٠م ْؿم ٌَ َف
ويٜمٔمر إِ َمم قمٛمٚمف
ٟمٗمًف َأ ْه ًئا ًمف،
َ
اًم يث ُ
ُ
قاب ،ويرى َ
اًمٌ٤مـمـ واًم ئم ِ
ِ
٤مهرش.
واؾمتقي٤م ذم خم٤مًمٗم٦م
ْ

() 2
وًمذًمؽ ىم٤مل ِ
اطم َذ ْر ُِم ْـ ِظمّم٤مل اًم ُ٘م ير ِاء إَ ْرسمٕم ِ٦م:
اإل َُم٤م ُم اًم َٖم َز ِازم ْ « : $
ؼم ،واحلً ِدش)2(.
إَ َُم ِؾ ،واًم َٕم َج َٚم ِ٦م ،واًمٙمِ ْ ِ
ََ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيْم٤م (ُ )111/4مـ طمدي٨م
( )1أظمرضمف أمحد (ُ ،)171/3مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،وأظمرضمف ً
قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ﭫ ،وصححف إًمٌ٤مين ذم «اًمّمحٞمح٦مش ،سمرىمؿ.)711( :
( )3هق :يمٌػم اعمٕمتزًم٦م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمزخمنمي اخلقارزُمل اًمٜمحقي ص٤مطم٥م
رأؾم٤م ذم اًمٌئاهم٦م
«اًمٙمِم٤مفش و« ّ
اعمٗمّمؾش يم٤من ُمقًمده سمزخمنم ذم رضم٥م ؾمٜم٦م (467هـ) ويم٤من ً
ٟمً٤مسم٦مُ ،م٤مت ًمٞمٚم٦م قمروم٦م ؾمٜم٦م (128هـ) .ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل :ويم٤من
واًمٕمرسمٞم٦م واعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من ويم٤من ي
داقمٞم٦م إمم آقمتزال اهلل يً٤محمف .اٟمٔمر ذم شمرمجتف «إٟمً٤مبش ( )398 - 397 /6و«ُمٕمجؿ إدسم٤مءش
( )121 - 136 /19و«ُمٞمزان آقمتدالش ( )78 /31و«شمذيمرة احلٗم٤مظش ( )1382 /4و«ُمٗمت٤مح
اًمًٕم٤مدةش (« ،)97 /3ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)111 /31
( )2هق :زيـ اًمديـ أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓمقد اًمٖمزازم ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ واًمذيم٤مء اعمٗمرط
ً
وم٘مٞمٝم٤م قم٤م ًعم٤م سم٤مًمًٚمقك وإظمئاق زاهدً اً ،م ّ٘م٥م سمحج٦م اإلؾمئام ،وًمد قم٤مم (411هـ) يم٤من ُمـ يمٌ٤مر =
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شمراه يًتٕمجؾ قمغم اخلػم ،وم ُٞم٘مٓمع قمٜمف ،وشمراه حيًد ُٟم َٔم َرا َءه قمغم ُم٤م آشم٤مهؿ اهللُ ُِم ْـ
ِ
ِ
وم٤مضمر.
ومْم٤مِ َح
ومْمٚمف ،ومر يسمًم يٌٚمغ ُمٌٚم ًٖم٤م حيٛمٚمف قمغم
وىمٌ٤مِ َح ٓ ُي ْ٘م ِد ُم قمٚمٞمٝم٤م ٌ
وم٤مؾمؼ وٓ ٌ
وهلذا ىم٤مل ِ
٤مف قمغم ِذُم ٍّل إِ يٓ اًم ُ٘م يرا َء واًم ُٕمٚمًم َء .وم٤مؾمتٜمٙمروا
اإل َُم٤م ُم اًمٜميقويُ« :م٤م َأ َظم ُ
ِ
ٞمؿ( )1اًمٜمي َخ ِٕملش (.)3
ُمٜمف ذًمؽ ،وم٘م٤ملَ :أ َٟم٤م ُم٤م ُىم ْٚم ُتف ،وإِ يٟمًم َىم٤م ًَم ُف إِ ْسم َراه ُ
ٓم٤مء اسمـ َأ ِب رسم ٍ ()2
ظم٤مًمٗم٧م
ومٚمق
َ
واطم َذ ُروين ُمٕمٝمؿْ :
اطم َذ ُروا اًم ُ٘م يرا َءْ ،
٤مح ْ « :
ََ
وىم٤مل َقم َ ٌ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمٙمـ ظم٤ممتتف يم٤مٟم٧م إمم ظمػم إن ؿم٤مء اهلل طمٞم٨م ذيمر أٟمف
= اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وُمـ قمٔمًمء اًمٗمئاؾمٗم٦م واًمّمقومٞم٦مّ ،
قمٛمرا ُمـ اًمزُمـ ذم ؿمٕم٤مب اًمٗمٚمًٗم٦م
ُم٤مت و«صحٞمح اًمٌخ٤مريش سملم يديف ،وذيمر أٟمف سمٕمد إيٖم٤مًمف ً
وأودي٦م اًمتّمقف وُمٗم٤مزات اعمٜمٓمؼ وقمٚمؿ اًمٙمئام رضمع ُمـ يمؾ ذًمؽ سمخ يٗمل طمٜملم .أىمٌؾ قمغم ـمٚم٥م
احلدي٨م وجم٤مًمً٦م أهٚمف ُ ..م٤مت ؾمٜم٦م (111هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف «ـمٌ٘م٤مت اسمـ اًمّمئاحش (- 31 /3
 )32و«وومٞم٤مت إقمٞم٤منش ( )319 - 316 /4و«اعمختٍم ذم أظمٌ٤مر اًمٌنمش ( )327 /3و«قمٞمقن
اًمتقاريخش (ُ« ،)367 - 363 /12مٕمجؿ اعم١مًمٗملمش ( )369 - 366 /11و«اعمجدديـ ذم اإلؾمئامش
(« ،)184 - 181ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)232 /19
( )1هق :اإلُم٤مم احل٤مومظ وم٘مٞمف اًمٕمراق أسمق قمٛمران إسمراهٞمؿ سمـ يزيد سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمل اًمٞمًمين صمؿ اًمٙمقذم ُمٗمتل
أهؾ اًمٙمقوم٦م هق واًمِمٕمٌل ذم زُم٤مّنًم ،ويم٤من ً
رضمئا ص٤م ًحل٤م وم٘م ًٞمٝم٤م ،ويم٤من ُمتخٗم ًٞم٤م ُمـ احلج٤مج.
سمنمت إسمراهٞمؿ سمٛمقت احلج٤مج ،ومًجد ورأيتف يٌٙمل ُمـ اًمٗمرح.
ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ مح٤مد :ىم٤مل ّ
يمثػماُ ،مـ اخل٤مُمً٦مُ ،م٤مت ؾمٜم٦م (96هـ) ،وهق اسمـ مخًلم أو
ىم٤مل اسمـ طمجر :صم٘م٦م إٓ أٟمف يرؾمؾ ً
ٟمحقه٤م .يٜمٔمر« :وومٞم٤مت إقمٞم٤منش ( )31 /1و«شمذيمرة احلٗم٤مظش ( )69 /1و«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش (/9

« ،)141ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)131 /4
( )3مل أضمد ُمـ ظمرضمف ،وًمٙمـ ذيمره اعمٜم٤موي ذم «ومٞمض اًم٘مديرش (.)81/3
( )2هق :قمٓم٤مء اسمـ أب رسم٤مح ،أؾمٚمؿ اًم٘مرر ُمقٓهؿ اإلُم٤مم ؿمٞمخ اإلؾمئام ُمٗمتل احلرم أسمق حمٛمد اًم٘مرر
ُمقٓهؿ اعمٙمل ،وًمد ذم ظمئاوم٦م قمثًمن ﭬ وٟمِم٠م ذم ُمٙم٦م وىمد أدرك ُم٤مِتلم ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل
ﷺ ُمـ ؿمًمِٚمف ىمقًمف( :إن اًمرضمؾ ًمٞمحدصمٜمل سم٤محلدي٨م وم٠مٟمّم٧م ًمف يم٠مين مل أؾمٛمٕمف وىمد ؾمٛمٕمتف ىمٌؾ أن يقًمد
 .)..شمقذم  $ؾمٜم٦م (17هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف «ُمٞمزان آقمتدالش ( )71 /2و«ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراءش (/1
 )112و«اًمٜمجقم اًمزاهرةش ( )372 /1و«ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظش (« ،)219ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل
(.)78 /1
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ممررل
التعامر
خطرررر املنرر
َأطمدَ هؿ ذم رُم٤مٟم٦م َأ ُىم ُ
ررعيةسمدَيف ُِمل إِ َ
وقواعرر َأرد ْنشرريًٕمك
رافقني َأ ُِمٜمْ ُتف
طم٤مُمْم ٌ٦مُ ،م٤م
قل :إِّن٤م طم ْٚمق ٌة وي٘مقل إِّن٤م

َ
ُ ي
ِ
ٍ
ُؾم ْٚمٓم٤من ضم٤مِ ٍرش(.)1

ي

ُ َ

ي

معهم

٤مض (ِ ِ )3
وىم٤مل اًم ُٗم َْم ْٞم ُؾ سم ُـ ِقم َٞم ٍ
دارا سمٕمٞمد ًة قمـ اًم ُ٘م ير ِاءُ ،م٤م زم
ٓ ْسمٜمف« :اؿمؽموا ً
فمٝمرت قمكم طمًٜم ٌ٦م َطمًدُ ِ
فمٝمرت ُمٜمل ز يًم ٌ٦م َىم َت ُٚم ِ
وينش(،)2
قين ،وإِ ْن
واًم٘مق ُم؟!! إِ ْن
ْ
ْ
َ
ّ
يتٙمؼم قمغم اًمٜمي٤مس ،ويًتخػ هبؿُُ ،مٕمٌ ًً٤م َو ْضم َٝمف ،يم َ٠م يٟمًم
وًمذًمؽ شمرى اًمقاطمدَ ُمٜمٝمؿ ي
ُمٜمِمقر سم٤م َجلٜمي ِ٦م،
يٛمـ قمغم اًمٜمي٤مس سمًم ُيّمكم زي٤مد َة ريمٕمتلمَ ،أ ْو يم َ٠م يٟمًم َضم٤م َء ُه ُِم َـ اهلل
ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
اًمًٕم٤مد َة ًمٜمٗمًف ،ي
واًمِم٘م٤مو َة ًمً٤مِ ِر اًمٜمي٤مسُ ،صم يؿ ُمع
اؾم َت ْٞم َ٘م َـ ي
واًمؼما َءة ُمـ اًمٜمي٤مرَ ،أ ْو يم َ٠م يٟمف ْ
ََ
ِ
واًمؽموم ُع ،وٓ
ٙمؼم ي
ذًمؽ َي ْٚم ٌَ ُس ًم َ
ٌ٤مس اعمتقاوٕملم ،و َي َت ًَم َو ُت ،وهذا ٓ يٚمٞمؼ سمف اًم يت ُ
ِ
ي ِ
ٍم .ا.هـش(.)4
ئاِ ُٛمفْ ،سمؾ ُيٜم٤مومٞمف،
ي
ُ
وًمٙمـ إَ ْقم َٛمك ٓ ُي ٌْ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مل أضمد ُمـ ظمرضمف ،وًمٙمـ ذيمره اعمٜم٤موي ذم «ومٞمض اًم٘مديرش (.)81/3
( )3هق :اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض سمـ ُمًٕمقد سمـ سمنم اإلُم٤مم اًم٘مدوة اًمثٌ٧م ؿمٞمخ اإلؾمئام أسمق قمكم اًمتٛمٞمٛمل
ؿم٤مـمرا ي٘مٓمع اًمٓمريؼ قمغم اعمًٚمٛملم ،ويم٤من ؾمٌ٥م
اخلراؾم٤مين اعمج٤مور ًمٚمحرم .وًمد سمًٛمرىمٜمد ،يم٤من
ً
شمقسمتف أٟمف قمِمؼ ضم٤مري٦م ،ومٌٞمٜمًم هق يرشم٘مل اجلدران إًمٞمٝم٤م إذ ؾمٛمع شم٤مًم ًٞم٤م يتٚمق{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷} [ؾمقرة احلديد ،]16:ومٚمًم ؾمٛمٕمٝم٤م ىم٤مل :سمغم ي٤مرب ،ىمد آن .ومرضمع ،ومآواه اًمٚمٞمؾ إمم
ً
ومْمٞمئا قمغم اًمٓمريؼ
ظمراسم٦م ،وم٢مذا ومٞمٝم٤م ؾم٤مسمٚم٦م ،وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿٟ :مرطمؾ .وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :طمتك ٟمّمٌح :وم٢من
ي٘مٓمع قمٚمٞمٜم٤م.
ىم٤مل :ومٗمٙمرت وىمٚم٧م أٟم٤م أؾمٕمك سم٤مًمٚمٞمؾ ذم اعمٕم٤ميص ،وىمقم ُمـ اعمًٚمٛملم ه٤مهٜم٤م خي٤مومقٟمٜمل ،وُم٤م
أرى اهلل ؾم٤مىمٜمل إًمٞمٝمؿ إٓ ٕرشمدع ،اًمٚمٝمؿ إين ىمد شمٌ٧م إًمٞمؽ ،وضمٕمٚم٧م شمقسمتل جم٤مورة اًمٌٞم٧م احلرام.
ؿمًمس :رأي٧م أوم٘مف اًمٜم٤مس وأورع اًمٜم٤مس وأطمٗمظ اًمٜم٤مس ويمٞم ًٕم٤م واًمٗمْمٞمؾ واسمـ
ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ّ
اعمٌ٤مرك  ..ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مرك :إن اًمٗمْمٞمؾ صدق اهلل وم٠مضمرى احلٙمٛم٦م قمغم ًمً٤مٟمف ومٛمـ ذًمؽ( :أُمس ُمثؾ
واًمٞمقم قمٛمؾ وهمدً ا أُمؾ) وىم٤مل( :سم٘مدر ُم٤م يّمٖمر اًمذٟم٥م قمٜمدك يٕمٔمؿ قمٜمد اهلل ،وسم٘مدر ُم٤م يٕمٔمؿ
قمٜمدك يّمٖمر قمٜمد اهلل)ُ .م٤مت  $ؾمٜم٦م (187هـ) ،وىمٞمؾ :ىمٌٚمٝم٤م .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :اًمت٤مريخ
اًمٙمٌػمش ( )132 /7و«طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءش ( )84 /8و«وومٞم٤مت إقمٞم٤منش ( )11 - 47 /4و«ُمٞمزان
آقمتدالش (« ،)261 /2ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل ( )433 /8وهمػمه٤م.
( )2مل أضمد ُمـ ظمرضمف ،وًمٙمـ ذيمره اعمٜم٤موي ذم «ومٞمض اًم٘مديرش (.)81/3
(« )4ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػمشً ،مٚمٛمٜم٤موي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم ( 1411هـ  1994 -م).)81-81/3( ،
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ُ
احلدي٨م َقم َٚم ٌؿ ُِم ْـ َأ ْقمئا ِم ُٟم ٌُ يقشمِف ﷺ وم٘مدْ َر َأ ْيٜمَ٤م ه١مٓء اًم ُ٘م يرا َء واًمذيـ
ُىم ْٚم ُ٧م :وهذا
احلدي٨م ممـ اسم ُتٚمِٞم ِ
٧م إُ يُم ُ٦م ِ
اإل ْؾمئاُم يٞم ُ٦م ِهبؿُ ،ىم يرا ٌء َأ ْشم٘مٜمقا إَ ًْم َ
ٗم٤مظ
ٟمص قمٚمٞمٝمؿ
ُ ي ْ َ
ي
اًمٖم ِ
اًمٕمٛمؾْ ،سمؾ ومرـمقا ذم اًمٕمٛمؾ ،ويمثػم ُمٜمٝمؿ اسم ُتِكم سمًًمع ِ
َ
ٜم٤مء،
حي ًِٜمُقا
َ
واحلروف ،ومل ُ ْ
ي
ْ َ
ٌ
وذ ِ
٤مضم ُروا سمٙمت٤مب اهللْ ،
ؽموا سمآي٤مشمِف
ب اًمدظم٤من ،ور يسمًم احلِمٞمش  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللَ -شم َ
واؿم َ َ
ُْ
طم٦م ،وقمٜمد دُم ٍ
آن ذم يمؾ ُمٜم٤مؾم ٌٍ٦م ،قمٜمد َومر ٍ
ىمٚمٞمئا ،يت َ٠م ييمٚمقن سم٤مًم ُ٘مر ِ
صمٛمٜمً٤م ً
ٕم٦م.
َْ
ْ
ُ َ
ْ
اًم ُ٘م ْر ُ
واًمؽمٟم ِؿ ومحً٥مً ٓ ،مٚم يتدسمر واًمٕمٛمؾْ ،سمؾ إِ ين َأ َطمدَ هؿ ي٘مقل
آن قمٜمدهؿ ًمٚم يتٖمٜمل ي
ِ
اًمق ْضم ِف إَ يو ِل صقت،
٤مع ذم َأُمري َٙم٤م :قمغم َ
ُُمتٌج ًح٤م وي٤م ًمًقء ُم٤م ىم٤مل :إِ ين َأ ْذـمتل ُشم ٌَ ُ
ِ
ًٛم ُع
اًمق ْضم ِف اًم يث٤مين
ُ
وقمغم َ
صقت اعمُ ْٓم ِرسم٦م ُومئاٟم٦م ،ويٗمخر سم َ٠م يٟمف ئمٝمر ذم إَ ْومئام ،و ُي َ
صق ُشمف ،و َأ يٟمف ًِم٘مل شمِمجٞم ًٕم٤م سمذًمؽ.
ُأ ِ
آن ٓ ُجي ِ
طمٜم٤مضمرهؿ ،يٗمٕمٚمقن ي
وًمئؽ ُه ُؿ اًمذيـ ي٘مر ُأون اًم ُ٘م ْر َ
يمؾ ذًمؽ وحيًٌقن
٤موز
َ
ِ
َأّنؿ ُ ِ
وه ْؿ ِىم يٚم ٌ٦م – اًمذيـ ي٘مر ُأون اًم ُ٘م ْر َ
طمؼ
آن ويتٚمقٟمف ي
حيًٜمقن ُصٜمْ ًٕم٤مَ ،أ يُم٤م ُأوًمئؽ – ُ
ي ْ
ِ
ِ
سمٛم ِ
تِم٤مهبِف،
شمئاوشمفُ ،حيِٚمقن طمئا ًَمفُ ،
سمٛم ْح َٙمٛمف ،و ُي ْ١مُمٜمُقن ُ
وحيرُمقن طمرا َُمف ،ويٕمٛمٚمقن ُ
وحيٞمقن سمف اًم يٚم َٞمؾ ،ويٕمٛمٚمقن سمف ذم اًمٜميٝم٤مرَ ،أ َظم ُذوه سم٘مق ٍة ،ومدَ رؾمقه وشمٕم يٚمٛمقه ِ
وقمٛمٚمقا
ي
ُُْ
َ ُ
سمفُ ،أ ِ
وًمئؽ هؿ َأه ُؾ اهلل وظم٤مص ُتف ،و ُأو ًَم ِئؽ هؿ َأه ُؾ اًم ُ٘مر ِ
آن طم ًّ٘م٤م ،ضم َٕم َٚمٜم٤م اهللُ ُمٜمٝمؿ،
ُ ْ ْ
ُ ْ ْ
ي
ْ
وطمنمٟم٤م ذم ُز ُْم َر ِتؿش(.)1
ََ
٥م سم٤مًم ُ٘م ير ِاء ،يمًم يٚمٕم٥م اًمّم ٌْ ُ
اًمِم َ
قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر ( )3ىم٤مل« :إِ ين ي
ٞم٤من
ٞمٓم٤من ًَم َٞم ْٚم َٕم ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مش ،د /حمٛمد ُمقؾمك ٟمٍم (ص.)61
( )3هق :قمَ َٚم ُؿ اًم ٕمٚمًمء إسمرارُ ،مٕمدود ذم صم٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم ،وُمـ أقمٞم٤من يمتٌ٦م اعمّم٤مطمػ ،وًمد ذم أي٤مم اسمـ
قمٌ٤مس ﭭ ًمف أىمقال ُمٗمٕمٛم٦م سم٤محلٙمٛم٦م واًمققمظ واًمتقضمٞمف ،ومٛمـ ذًمؽُ :مـ شمٌ٤مقمد ُمـ زهرة
اًمدٟمٞم٤م ،ومذاك اًمٖم٤مًم٥م هقاه .وىم٤مل :ظمرج أهؾ اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومل يذوىمقا أـمٞم٥م رء ومٞمٝم٤م .ىمٞمؾ:
وُم٤م هق؟ ىم٤ملُ :مٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم .شمقذم رمحف ؾمٜم٦م (137هـ) وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل121( :هـ).
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :تذي٥م اًمتٝمذي٥مش ( )14 /11و«اجلرح واًمتٕمديؾش ( )318 /8و«ُمٞمزان =
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يٌتٖملررل
يف التعامر
رافقنيسمفوقواعرررد
ىمٞمؼخطرررر
ررعية ٓ
اًم٘م٤مرئشررا يًمذي
اًمذياملنررشمٕمرف
ػ اًمٜميٌقي اًمدي َ
سم٤مجلق ِز( ، )1ودو َٟمؽ اًمقص َ

َ

ي
َ ْ
ُ
َْ
ِ
ِ
سم٘مراءشمف إِ يٓ َو ْضم َف اهلل ٓ ،ري٤مء ،وٓ ؾمٛمٕم ً٦م.معهم
ُ ْ
ً
َ
ومٕمـ َضم٤مسمِ ِر ِ
قل اهلل ﷺ« :إِ ين ُِم ْـ َأ ْطم ًَ ِـ اًمٜمي ِ
سمـ َقم ٌْ ِد اهللِ ﭬ ىم٤مل ،ىم٤مل َر ُؾم ُ
٤مس
صق ًشم٤م سمِ٤م ًْم ُ٘مر ِ
خي َِمك اهللَش(.)3
آن ،ا يًم ِذي إِ َذا َؾم ِٛم ْٕم َت ُف َي ْ٘م َر ُأ َر َأ ْي َ٧م َأ يٟم ُف َ ْ
َ ْ
ْ
ِ
يتٌلم َأ ين اعم٘مّمق َد ُِم ْـ طمدي٨م ا ُعم ّْم َٓم َٗمك ﷺ « َأ ْيم َث ُر ُُمٜمَ٤مومِ ِ٘مل
ُم ْـ جمٛمقع ُم٤م ؾمٌؼ ي
ِ
ِ ِ
ِ
()2
اعمثقسم٦م ،وسم٤مًم يت٤مزم ٓ
٥م
ُأ يُمتل ُىم ير ُاؤ َه٤مش ُهؿ ا يًمذيـ ٓ َي ٌْ َت ُٖمقن سمتئاوشمف َو ْضم َف اهلل و َـم َٚم َ
يٕمٛمٚمقن سم َ٠مطمٙم٤مُمف ،وٓ يٜم٘م٤مدون َ ِ
٥م و َأ ًْم َز َم.
ًمنمقمف يمًم َأ َُم َر اهلل و َأ ْو َضم َ
ْ
ْ
ِ
ِ
اًمٗمقاِ ِد ُمٜمٝم٤م:
احلدي٨م اًمٕمديدُ ُمـ
وًمذا يم٤من ُِم ْـ صمٛمرات هذا
ِ
ِ
ِ
شمئاوتؿ ،طم يتك َٟم ِز َن
ومج٤مل
وسمح ًْ ِـ َأ ْصقات اًم ُ٘م ير ِاء
 قمد ُم آ ْهم ِؽم ِار سم٤معمٔم٤مهر ُ
قاهلؿ وومِ َ
َأ ْطم َ
اًمنم ِع.
ٕم٤مهلؿ سمٛمٞمزان ي ْ
 وذم احلدي٨م شمقضمٞمف ًمٚمٛم ْ١م ُِمٜمِلم َأ يٓ يٙمقٟمقا ُِمـ ه١مٓء اًم َٙم ْث ِ
ئاوتؿ
رة ،وًم ُٞم ْخٚمِّمقا شمِ َ
ْ
ٌ ُ
و َـم َٚمٌٝمؿ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ًَمق ْضم ِف اهلل شمٕم٤ممم ٓ ،أن يٓمٚمٌقا اًم ُ٘م ْرآن ًم ُٞم٘م٤مل :ومٗمل احلدي٨م اًمذي
َ
ِ
ِ
رواه َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة ﭬ قمـ اًمٜميٌِل ﷺ ىم٤مل« :إِ ين اهللَ إِ َذا َيم َ
٤من َي ْق ُم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َيٜمْ ِز ُل إِ َمم
ِ ِ ِ ِ
مج َع ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن،
ض َسم ْٞمٜمَ ُٝم ْؿَ ،و ُيمؾ ُأ يُم ٍ٦م َضم٤مصمِ َٞم ٌ٦مَ ،وم َ٠م يو ُل َُم ْـ ُيدْ َقمق سمِ ِف َر ُضم ٌؾ َ َ
ا ًْمٕم ٌَ٤مد ًم َٞم ْ٘م َ
ِ
هللَ ،ور ُضم ٌؾ َيمثِػم اعمَْ ِ
قل اهللُ ًم ِ ْٚم َ٘م ِ
٤مل ،وم َٞم ُ٘م ُ
٤مر ِئَ :أ ْمل ُأ َقمٚم ْٛم َؽ
َو َر ُضم ٌؾ ُىمت َؾ ِذم َؾمٌِ ْٞم ِؾ ا ِ َ
ُْ
َُم٤م َأ ْٟم َز ًْم ُ٧م َقم َغم َر ُؾم ِ
قزم؟ َىم َ٤ملَ :سم َغم َي٤م َربَ .ىم َ٤ملَ :وم ًَم َذا َقم ِٛم ْٚم َ٧م سمِ ًَم َقمٚمِ ْٛم َ٧م؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= آقمتدالش ( )436 /2و«شم٤مريخ اًمٗمًقيش (« ،)96 /3ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (/1
 )263وهمػمه٤م.
( )1أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «احلٚمٞم٦مش ( ،)271/3وُمـ ـمري٘مف اسمـ قمً٤ميمر ذم «شم٤مرخيفش (.)17/13
( )3أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ،يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمئاة ،سم٤مب :ذم طمًـ اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن ،سمرىمؿ ،)1229( :وىمد
طمٙمؿ سمّمحتف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين $
أيْم٤م (ُ )111/4مـ طمدي٨م
( )2أظمرضمف أمحد (ُ ،)171/3مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،وأظمرضمف ً
قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ﭫ ،وصححف إًمٌ٤مين ذم «اًمّمحٞمح٦مش ،سمرىمؿ.)711( :
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َىم َ٤ملُ :يمٜمْ ُ٧م َأ ُىمق ُم ِسم ِف آ َٟم٤م َء اًم ّٚم ْٞم ِؾ َوآ َٟم٤م َء اًمٜمي َٝم ِ
قل اهللُ ًَم ُفَ :يم َذ ْسم َ٧م َوشم ُ٘م ُ
٤مر َوم َٞم ُ٘م ُ
قل ًَم ُف
اعمَْ َئا ِِ َٙم ُ٦مَ :يم َذ ْسم َ٧مَ ،و َي ُ٘م ُ
ىم٤مرئ َوم ْ٘مدْ ِىم ْٞم َؾ َذًم ِ َؽ.
قل اهللُ ًَم ُفَ :سم ْؾ َأ َر ْد َت َأ ْن ُي َ٘م َ٤مل ُوم َئا ٌن
ٌ
وي ْ١م َشمك سمِّم ِ
٥م اعمَْ ِ
٤مطم ِ
٤مل َوم َٞم ُ٘م ُ
٤مج إِ َمم َأ َطم ٍد؟
قل اهللُ ًَم ُفَ :أ َمل ْ ُأ َوؾم ْع َقم َٚم ْٞم َؽ َطم يتك َمل ْ َأ َد ْقم َؽ َ ْت َت ُ
َ
َُ
ِ
ِ
ِ
اًمر ِطم َؿ ،و َأ َشم َّمدي ُق.
َىم َ٤ملَ :سم َغم َي٤م َربَ .ىم َ٤ملَ :وم ًَم َذا َقمٛم ْٚم َ٧م وم ْٞم ًَم آ َشم ْٞم ُت َؽ؟ َىم َ٤ملُ :يمٜمْ ُ٧م َأص ُؾ ي
قل اعمَْ َئا ِِ َٙم ُ٦مَ :يم َذ ْسم َ٧مَ .و َي ُ٘م ُ
قل اهللُ ًَم ُفَ :يم َذ ْسم َ٧م .و َشم ُ٘م ُ
َوم َٞم ُ٘م ُ
هللَ :سم ْؾ َأ َر ْد َت َأ ْن ُي َ٘م َ٤مل:
قل ا ُ
ُوم َئا ٌن َضم َقا ٌدَ ،وم َ٘مدْ ِىم ْٞم َؾ َذًم ِ َؽ.
قل اهللُِ :ذم َُم٤م َذا ُىمتِ ْٚم َ٧م؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
َو ُي ْ١م َشمك سمِ٤م يًم ِذي ُىمتِ َؾ ِذم َؾمٌِ ْٞم ِؾ اهللَِ ،وم َٞم ُ٘م ُ
قلُ :أ ُِم ْر ُت
٤مجلٝم ِ
قل اهللُ ًَم ُفَ :يم َذ ْسم َ٧مَ .و َشم ُ٘م ُ
٤مد ِذم َؾمٌِ ْٞمٚمِ َؽَ ،وم َ٘م٤م َشم ْٚم ُ٧م َطم يتك ُىمتِ ْٚم ُ٧مَ .وم َٞم ُ٘م ُ
قل ًَم ُف اعمَْ َئا ِِ َٙم ُ٦م:
سمِ ِْ َ
َيم َذ ْسم َ٧مَ .و َي ُ٘م ُ
قل اهللَُ :سم ْؾ َأ َر ْد َت َأ ْن ُي َ٘م َ٤مل ُوم َئا ٌن َضم ِري ٌء َوم َ٘مدْ ِىم ْٞم َؾ َذًم ِ َؽ.
هلل ُشم ًَ يٕم ُر ِهبِ ُؿ اًمٜمي ُ٤مر َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش (.)1
َي٤م َأ َسم٤م ُه َر ْي َر َة ُأ ْو ًَم ِئ َؽ اًم يث َئا َصم ُ٦م َأ يو ُل َظم ْٚم ِؼ ا ِ
ِ
 وومٞمف تذير ًمٚمًئاـملم وإُُم ِ
قمٚمًمء اًمٜمٗم٤مق :ومئا
راء َأ يٓ يٜمخدقمقا ِهب١مٓء اًم ُ٘م ير ِاء َأ ْو
َ
ٌ ي
ِ
ُمٓم٤مُمٕمٝمؿ
ُي٘مرسمقهؿ ،وٓ ي يتخذوا ُمٜمٝمؿ سمٓم٤مٟم ً٦م ،وٓ ُمًتِم٤مريـ ،و ًْم ُت ْٖم َٚم ْؼ دون
ِ
وت٘مٞمؼ ِ
اب(.)3
ُمآرهب ُؿ اًمً ٌُ ُؾ وإَ ْسم َق ُ
سابعّاِ :إِْهاسُ ا ُملشِدٔ ١َ٦يًِّٓفام ٚايشٖدٗ عً.ِٗٝ

َأ ْٟم َٙمر ِ
رب إَ ْىم ِ
ُ
قال
ػ ُِم َـ اعمُ ْر ِضم َئ ِ٦م( )2وضمق َد اًمٜمٗم٤مق ذم إُ يُم٦م ،وهذا
ـمقاِ ٌ
اًم٘مقل َأ ْهم ُ
َ
ٍ
ٟمص قمغم ذًمؽ اًم ُ٘م ْر ُ
اعمٓمٝمر ُة؟
آن ذم ُمقاـم َـ يمثػمة ،ويمذا اًمًٜمي ُ٦م ي
و َأ ْقمج ٌُٝم٤م ،يمٞمػ وىمد ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أورده إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش وطمٙمؿ سمّمحتف ( ،)3192وأصؾ احلدي٨م ذم ُمًٚمؿ ،يمت٤مب:
اإلُم٤مرة ،سم٤مبُ :مـ ىم٤مشمؾ ًمٚمري٤مء واًمًٛمٕم٦م اؾمتحؼ اًمٜم٤مر ،سمرىمؿ.)1911( :
( )3اٟمٔمر ُمزيدً ا ُمـ اًمٗمقاِد ذم رؾم٤مًم٦م «اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرةشً ،مٚمديمتقر:
قمٌداًمرمحـ ىمّم٤مص (ص.)311-311
( )2اٟمٔمر :رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراة ًمٚمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم «فم٤مهرة اإلرضم٤مء ذم اًمٗمٙمر اإلؾمئاُملش.
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ًمٚمح ًَ ِـ اًمٌٍمي  :$إِ ين ىمق ًُم٤م يزقمٛمقن أٓ ٟمٗم٤مق ،وٓ خي٤مومقن اًمٜمٗم٤مق،
ىمٞمؾ َ
ٗم٤مق َأطم٥م إِ َزم ُِمـ ـمِئاع()1
هلل َٕ ْن َأ ُيم َ
وم٘م٤مل ا َحل ًَ ُـ« :وا ِ
قن َأ ْقمٚمؿ َأينمعهم ٌ
ي ْ
سمرئ ُمـ اًمٜم ِ َ
٤من اًم يث ِ
ٌ
إَ ْرض ذه ًٌ٤مش( ، )3وىم٤مل ُؾم ْٗم َٞم ُ
صمئاث –
ظمئاف ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م وسملم اعمُ ْر ِضم َئ ِ٦م
قري« :
ُ
محؾ ُأ ْو ًَم ِئ َؽ اعمُْ ْر ِضم َئ ُ٦م
وه ْؿ ي٘مقًمقنٟ ٓ :مٗم٤مق( ،)2و َ
وذيمر ُمٜمٝم٤م – ٟمحـ ٟم٘مقل :اًمٜمٗم٤مقُ ،
سمـ َقم ْٛم ٍ
طمدي٨م َقم ٌْ ِد اهللِ ِ
رو ﭬ قمـ اًمٜميٌِل ﷺَ « :أ ْر َسم ٌع َُم ْـ ُيم يـ ومِ ْٞم ِف َيم َ
َ
٤من
ُمٜمَ٤مومِ ً٘م٤مش( ،)4قمغم اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم قمٝمد رؾم ِ
قل اهلل ﷺ ُ
طمٞم٨م َشم َٚم يٌ ًُقا ِهبذه
َ ُ
ُ
ِ
اخل ِ
ّم٤مل إَ ْرسم ِع(.)1

التعامرررل
خطرررر املنرر َ ي
رافقني وقواعرررد شررررعية يف َ

وًمٞمس هلؿ َأ ْن حيتجقا سمًم َأ ْظم َر َضم ُف اًم ٌُ َخ ِ
٤مري قمـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ﭬ ُ
طمٞم٨م ىم٤مل« :إِ يٟمًم
ٗم٤مق قمغم قمٝمد اًمٜميٌِل ﷺ وم َ٠م يُم٤م اًمٞمق َم وم٢مِٟميًم هق اًم ُٙم ْٗم ُر سمٕمد ِ
يم٤من اًمٜم ُ
اإل ْيًمن(6ش) .طمٞم٨م

ُ
احل٤مومظ ا ْسم ُـ َطم َج ٍر « :$واًمذي ئمٝمر َأ ين ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ﭬ مل ْ ُي ِر ْد َٟم ْٗم َل
ىم٤مل
اًمقىمقع ،وإِ يٟمًم َأرا َد َٟم ْٗمل اشم ِ
ٝم٤مر ِ
ٗم٤مق احلُ ْٙمؿ َٕ :ين اًمٜم َ
اإل ْيًمن وإِ ْظمٗم٤م ُء اًم ُٙم ْٗم ِر،
ٗم٤مق إِ ْفم ُ
َ
َ
ٍ
قمٍم ،وإِ يٟمًم ْاظمتٚمػ ا ُحل ْٙم ُؿ َٕ :ين اًمٜميٌِ يل ﷺ يم٤من يت َ٠م يًم َٗم ُٝمؿ
ووضمق ُد ذًمؽ ُمم ْٙمـ ذم يمؾ
اإلؾمئام ،وًمق فمٝمر ُمٜمٝمؿ اطمتِ ُ ِ ِ
ِ
ومٛم ْـ َأ ْفمٝمر
ْ
َ
ًمل ظمئاومف ،و َأ يُم٤م سمٕمده َ
وي٘مٌؾ ُم٤م َأ ْفم َٝم ُروه ُم َـ ِ ْ
ػً :مٕمدم ِ
ؿمٞم ًئ٤م وم٢مِ يٟمف ي َ١م َاظم ُذ سمف ،وٓ ي ْؽم ُك عمّمٚمح٦م اًم يت َ٠مًم ِ
آ ْطمتِٞم٤مج إِ َمم ذًمؽش(.)7
ُ
ُ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ـمئاع :أي ُمؾء إرض .
( )3أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملمش (ُ )81 ،73مـ ـمري٘ملم قمـ احلًـ.
( )2أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق ( ،)92وُمـ ـمري٘مف اًمذهٌل ذم«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش (.)163/11
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اإليًمن ،سم٤مب :قمئاُم٦م اعمٜم٤مومؼ ،سمرىمؿ ،)24( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اإليًمن:
سم٤مب :سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ ،سمرىمؿ.)18( :
( )1اٟمٔمر «ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿش ،أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م احلٜمٌكم (.)481/3
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمٗمتـ ،سم٤مب :إذا ىم٤مل قمٜمد ىمقم ؿمٞمئً٤م صمؿ ظمرج وم٘م٤مل سمخئاومف ،سمرىمؿ:
(.)6697
(« )7ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريش ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مئاين اًمِم٤مومٕمل
(.)74/12
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ٟمص قمغم وىمقع اًمٜمٗم٤مق سمٕمد قمٝمد اًمٜم ٌُ يق ِة ذم
ِز ْد قمغم ذًمؽ َأ ين ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ﭬ ىمدْ ي
ِقمدي ِة َأ ْىم ٍ
قال ،وُمـ ذًمؽ ىمق ًُمف ﭬ« :اعمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ ومٞمٙمؿ َذ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم
اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم قمٝمد اًمرؾم ِ
قل ﷺ وم٘مٞمؾ ًمف :ويمٞمػ ذاك؟ وم٘م٤مل :إِ ين ُأ ْو ًَم ِئ َؽ يم٤مٟمقا
ي ُ
ُينون ٟمٗم٤م َىمٝمؿ ،وإِ ين ه١مٓء ُي ْٕمٚمِٜمقنش.)1( .
ًمً ْختِٞم٤مين ( ،$)3وم٘م٤مل :إِ يٟمًم هق اًم ُٙم ْٗم ُر ِ
رضمؾ ُِم َـ ا ُعم ْر ِضم َئ ِ٦م َٕي ٍ
وضم٤م َء ٌ
واإل ْي ُ
ًمن،
قب ا ي
٧م ىمق ًَمف{ :ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ} [ؾمقرة
قبَ « :أ َر َأ ْي َ
وم٘م٤مل َأي ٌ
ِ
٥م وم٤م ْىمرأِ اًم ُ٘م ْر َ
آن:
قب :ا ْذ َه ْ
اًمتقسم٦مَ ، ]116:أ ُُم ْ١مُمٜمُقن ُه ْؿ َأ ْم ُيم يٗم ٌ٤مر؟ ومً َٙم٧م ا يًمر ُضم ُؾ ،وم٘م٤مل َأي ٌ
ومٙمؾ ٍ
آي٦م ذم اًم ُ٘مر ِ
آن ومٞمٝم٤م ِذ ْيم ُر اًمٜمٗم٤مق وم٢مِين َأ َظم٤م ُومٝم٤م قمغم ٟمٗمزش(.)2
ْ
ي
ؾمٌ٥م إِ ْٟمٙم٤مر ُأو ًَم ِئ َؽ اعمُ ْر ِضم َئ ِ٦م ًمٚمٜمٗم٤مق :ومٝمذا اعمُ ْر ِضم ُئ ي٘مقل:
وًمٕمؾ هذا إَ َصم ُر يٙمِمػ
َ
ًمن ،وُم٘مّمق ُده َأ ين ِ
اًمٙمٗمر ِ
اإل ْي َ
واإل ْي ُ
ًمن ر ٌء واطمدٌ  ،إِ َذا ُأ ْصمٌِ َ٧مُ ،أ ْصمٌِ َ٧م مجٞم ُٕمف،
إِ يٟمًم هق
ُ
ويمٗمرَ ،أ ْو ٌ
سمٕمْمفَ ،ز َال مجٞم ُٕمف ،ومئا جيتٛمع قمٜمدهؿ ذم اًمٕمٌد إِ ْي ٌ
ٟمٗم٤مق
ًمن
وإِ َذا َز َال ُ
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «ُمّمٜمٗمفش ( ،)27296وُمـ ـمري٘مف اًمٗمري٤مب ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملمش
( ،)12وؾمٜمده صحٞمح.
( )3هق :أسمق سمٙمر سمـ أب متٞمٛم٦م يمٞمً٤من اًمٕمٜمزي ُمقٓهؿ ،اًمٌٍمي ،أدُمل ،وًمد قم٤مم شمقذم اسمـ قمٌ٤مس،
ؾمٜم٦م صمًمن وؾمتلم .روى قمٜمف ؿمٕمٌ٦م وُمٕمٛمر سمـ راؿمد واحلًمدان واًمًٗمٞم٤مٟم٤من ،واسمـ قمٚمٞم٦م وإقمٛمش
وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وحيٞمك سمـ أب يمثػم ،وظمٚمؼ يمثػم .ىم٤مل ومٞمف مح٤مد سمـ زيد :هق أومْمؾ ُمـ ضم٤مًمًتف
وأؿمدهؿ اشمٌ٤مقم٤م ًمٚمًٜم٦م .ىم٤مل أيقب ٓ :يًتقي اًمٕمٌد -أو ٓ يًقد اًمٕمٌد -طمتك يٙمقن ومٞمف ظمّمٚمت٤من
اًمٞم٠مس مم٤م ذم أيدي اًمٜم٤مس ،واًمتٖم٤مومؾ قمًم يٙمقن ُمٜمٝمؿ .وقمـ مح٤مد سمـ زيد ىم٤مل :ؾمئؾ أيقب قمـ
رء وم٘م٤مل :مل يٌٚمٖمٜمل ومٞمف رء وم ٘م٤مل :ىمؾ ومٞمف سمرأيؽ ،وم٘م٤مل :مل يٌٚمٖمف رأيلُ .م٤مت ذم اًمٓم٤مقمقن ؾمٜم٦م
إطمدى وصمئاصملم وُم٤مِ٦م .يٜمٔمر« :ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل ( .)16 /6
( )2أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «تذي٥م أصم٤مر وشمٗمّمٞمؾ اًمث٤مسم٧م قمـ رؾمقل اهلل ُمـ إظمٌ٤مرش ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ
ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم ،أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي (اعمتقرم211 :هـ) ،ت٘مٞمؼ :حمٛمقد
حمٛمد ؿم٤ميمر ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م اعمدين  -اًم٘م٤مهرة ( )1111واًمٗمري٤مب ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملمش
( ،)93وؾمٜمده صحٞمح.
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
ِ
اًمٙمريٛم٦م{ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
قب سم٤مٔي٦م
اطمت٩م قمٚمٞمف َأي ٌ
ٖمر ،وًمذا ي
َأ ْص ُ
معهم
ﯷ ﯸ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]116:

ػ مجٕمقا سملم إِي ٍ
ٍ
ً
قمٛمئا ص٤م ًحل٤م ،وآظمر ؾمٞم ًئ٤م،
وُمٕم٤مص ،وظمٚمٓمقا
ًمن
ومٝمذا ِصٜمْ ٌ
ْ
ِ
اإلي ِ
ًمن اعمُ ِ
ٓمٚمؼ اًم يت٤مم ،يمًم َأ يّنؿ ًمٞمًقا ُيم يٗم ً٤مرا
وم َ٠م ُْم ُرهؿ إِ َمم اهلل شمٕم٤ممم ،ومٚمٞمًقا ُم ْـ َأ ْهؾ ِ ْ
سم٢مِ ْـم ٍ
ئاق.

اإل ْيًمن ؿمٞم ًئ٤مَ ،أ ْو ُؿم ْٕم ٌَ ً٦م واطمد ًةْ ،سمؾ إِ ين ِ
وىمدْ همٚمِط اعمُ ْر ِضم َئ ُ٦م ذم ذًمؽ :ومٚمٞمس ِ
اإل ْي َ
ًمن
٥م ِ
٥م ُُمتٕمدد ٌة – يمًم ذم طمدي٨م ُؿم َٕم ِ
اًمٙمٗمر واًمٜم ُ
٥م
اإل ْيًمن – ويمذًمؽ
ٗم٤مق ُؿم َٕم ٌ
ُؿم َٕم ٌ
ُ
ُُمتٕمدد ٌة.

ُمرومققم٤مَ « :صم َئا ٌ
ث َُم ْـ ُيم يـ ومِ ْٞم ِف َوم ُٝم َق
ويدل قمغم ذًمؽ ُم٤م رواه َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة ﭬ
ً
ػِ ،و َإ َذا ْاؤ ُمت ِ َـ َظم َ
ُُمٜمَ٤مومِ ٌؼ :إِ َذا َطمدي َ
٤منش .وم٘م٤مل َر ُضم ٌؾَ :ي٤م
ث َيم َذ َبَ ،وإِ َذا َو َقمدَ َأ ْظم َٚم َ
٤من ،وسم ِ٘مٞم ْ٧م و ِ
هللَ ،ذهٌ ِ
٧م ا ْصمٜمَ َت ِ
اطمدَ ٌة؟ ىم٤ملَ « :وم٢مِ ين َقم َٚم ْٞم ِف ُؿم ْٕم ٌَ ٌ٦م ُِم ْـ ٟمِ َٗم ٍ
َر ُؾم َ
٤مق َُم٤م َسم ِ٘م َل
ََ َ َ
قل ا ِ َ َ
ِ
ر ٌءش(.)1
ُمٜمْ ُٝم يـ َ ْ
ىم٤مل ِ
اًمذهٌل (« :)3وومٞمف ٌ
دًمٞمؾ قمغم َأ ين اًمٜم َ
اإل َُم٤م ُم ي
ٗم٤مق يتٌ يٕمض ويتِم يٕم٥م ،يمًم َأ ين
ِ
ًمن ذو ُؿم َٕم ٍ
اإل ْي َ
ويٜم٘مصش(.)2
٥م ويزيدُ
ُ
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( )1أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق ( ،)4وُمـ ـمري٘مف اًمذهٌل ذم«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش (،)263/11
وىم٤مل :هذا طمدي٨م طمًـ اإلؾمٜم٤مد.
( )3هق :ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثًمن سمـ ىم٤ميًمز سمـ قمٌد اهلل اًمؽميمًمين اًمٗم٤مرىمل
إصؾ اًمدُمِم٘مل اسمـ اًمذهٌل اًمِم٤مومٕمل ،حمدث اًمٕمٍم وظم٤ممت٦م احل يٗم٤مظ ،وُم١مرخ اإلؾمئام .ـمٚم٥م
احلدي٨م وًمف صمًمين قمنمة ؾمٜم٦م ،ومًٛمع اًمٙمثػم ،ورطمؾ ،وقمٜمل هبذا اًمِم٠من ،وشمٕم٥م ومٞمف ،وظمدُمف إمم أن
رؾمخ٧م ومٞمف ىمدُمف ،وًمد ؾمٜم٦م صمئاث وؾمٌٕملم وؾمتًمِ٦م وشمقذم ًمٞمٚم٦م آصمٜملم صم٤مًم٨م ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م صمًمن
وأرسمٕملم وؾمٌٕمًمِ٦م ودومـ ُمـ اًمٖمد سمٛم٘مؼمة اًمٌ٤مب اًمّمٖمػم ُمـ دُمِمؼ  $شمٕم٤ممم يٜمٔمر« :ـمٌ٘م٤مت
اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمىشً ،مٚمًٌٙمل ( « ،)111 /9اًمرد اًمقاومر شٓ ،سمـ ٟم٤مس اًمديـ (ص.)21 :
(« )2ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل (.)262/11
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ِ
ٍ
واًمٙمٗمر واًمٜم ِ
ِ
واطمد ُمـ ِ
ؿمٞمخ ِ
ُ
دقم٤مِ ُؿ
ٗم٤مق ًمف
اإل ْيًمن
اإل ْؾمئام« :ويمؾ
وىم٤مل
وؿمٕم٥م ،يمًم د يًم٧م قمٚمٞمف ِ
دِٓ ُؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜمي٦مش(.)1
ُ َ ٌ
ـمقاِ ِ
و َأُمر َآظمر وهق َأ ين ُم٘م٤مًم َ٦م اًمٙمراُمٞم ِ٦م  -وهؿ ُِمـ ِ
ػ اعمُ ْر ِضم َئ ِ٦م -سم َ٠م ين ِ
ًمن ٌ
اإل ْي َ
ىمقل
ْ
ي
ٌْ ُ
ٗم٤مق ِ
سم٤مًمٚمً٤من ىمدْ شمٙمقن ؾمٌ ًٌ٤م ذم إِ ْٟمٙم٤مرهؿ اًمٜم َ
وم٤معمٜم٤مومؼ – قمٜمدهؿ – ُُم ْ١م ُِم ٌـ
وٟمٗمٞمف:
ُ
سم٤مًمٜم ًٌْ٦م إِ َمم َأ ْطمٙم٤مم اًمد ْٟمٞم٤مُ ،مع َأ ين اهللَ شمٕم٤ممم ىمدْ ٟمٗمك ِ
اإل ْي َ
ًمن قمـ اعمٜم٤مومؼ سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف:
{ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]8:
يمًم َأ ين ُهمئا َة اعمُ ْر ِضم َئ ِ٦م اجلٝمٛم يٞم َ٦م و َُم ْـ شمٌِٕمٝمؿ ُيٜمٙمرون إَ ْقم َ
ًمل اًم٘مٚمٌ يٞم َ٦م ،ومٞمخرضمقّن٤م قمـ
اإل ْيًمنِ ،
ُمًٛمك ِ
ٍ
وم٤مإل ْي ُ
ىمٚمٌل ،وهذا ٓ
شمّمديؼ سمئا
ًمن – قمٜمدهؿ – ُمٕمروم ٌ٦م َأ ْو
ٌ
قمٛمؾ ٍّ
ي
ٍ
ً
ىمٚمٌل ٌ
ٟمٗم٤مق( ،)3ومجٕمٚمقا
ّمديؼ سمئا ٟم يٞم ٍ٦م َأ ْو
ُم٘مٌقٓ ،وم٤مًم يت
صحٞمح٤م وٓ
ُيٕمد إِ ْيًم ًٟم٤م
ُ
ً
قمٛمؾ ٍّ
اإليًمن ُجمرد هذا اًم يتّمديؼِ ،
وُم ْـ َصم يؿ ؾم ُٞمٜمٙمِرون اًمٜم َ
ٗم٤مق ،واهلل َأ ْقمٚمؿ(.)2
ْ
ي َ
ِْ
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( )1اٟمٔمر «جمٛمقع اًمٗمت٤موىش ،شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين
(.)422/38
( )3اٟمٔمر «اًمٗمت٤موىش ،اًمٚمجٜم٦م اًمداِٛم٦م هلٞمئ٦م يمٌ٤مر اًمٕمٚمًمء سمٌئاد احلرُملم (.)171/7
( )2هذا اعمٌح٨م ُمًتٗم٤مد ُمـ يمت٤مب« :اًمٗمًؼ واًمٜمٗم٤مقش ،د  .قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد اًمٕمٌد اًمٚمٓمٞمػُ ،مدار
اًمقـمـ ًمٚمٜمنم – اًمري٤مض  -اًمٓمٌٕم٦م  :إومم (.)41- 27( ،)3112-1434

034

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم


الباب الثاين

ويِمتٛمؾ قمغم صمئاصم٦م ومّمقل:
ِ
صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم.
اًمٗمّمؾ إَ يو ِل :
ُ
ِ
اًمٗمّمؾ اًم يث٤مين  :وومٞمف صمئاصم ُ٦م ُمٌ٤مطم٨م.
ِ
اًمٗمّمؾ اًم يث ِ
ِ
صمئاصم٦م ُمٌ٤مطم٨م
٤مًم٨م  :ويِمتٛمؾ قمغم
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ِ
ٍ
إِ ين ي
ورؾم٤مِٚمِف وإِ ْصداراشمِف
سم٤مطم٨م ذم ُمقوقع اًمٜمٗم٤مق ُُم ًْ َت ْتٌِ ٍع ًمٙم ُتٌف و ُُم َ١م يًمٗم٤مشمِف
يمؾ
جيِد َأ يٟمف ٓ يٙم٤مد خيٚمق ر ٌء ُمٜمٝم٤م ُِم َـ احلدي٨م قمـ هذا اعمٌح٨م صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم.
ُمقوقع اًمٜمٗم٤مق قمـ احلدي٨م قمٜمف ،وهذا
يمًم َأ يٟمف ذم اعم٘م٤مسمؾ ٓ همٜمك ًمٙمؾ َُم ْـ شمٜم٤مول
َ
ِ
ُ
ْم٤مطم٤مَ ،أ ِد يًم ً٦م وؿمقاهدَ ،
يمثػم ُم َـ اًم يتآًمٞمػ قمـ اًمٜمٗم٤مق شمٌٞم٤م ًٟم٤م وإِ ْي ً
اعمٌح٨م ىمد اؾمتقوم ْتف ٌ
وذًمؽ َٕ َمه يٞمتف وضورشمِف(. )1
ِ
ِ
آن واًمًٜمي َ٦م ىمدْ َأ َؿم َ٤مرا إِ َمم ٍ
ويٙمٗمٞمٜم٤م َأ ين اًم ُ٘م ْر َ
وقمئاُم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم..
صٗم٤مت
يمثػم ُِم ْـ
ٍ
ٍ
َ ِ
ـمق ْوم ُ٧م
ٜم٤مو َل هذا
وًمٙمٜمل هٜم٤م
ُ
اعمٌح٨م ُم ْـ زاوي٦م ضمديدة مل َأ ِضمدْ هل٤م ومٞمًم ي
طم٤موًم٧م َأ ْن َأ َشم َ
ُمراضمع ِذ ْيم ًرا..
ومٞمف ُِم ْـ
َ
َ
يٙمقن ُُم ْث ِٛم ًرا و ُُمٗمٞمدً ا ،وؾمٞمٕمرض ُِم ْـ ظمئال اعمٌ٤مطم٨م اًمتي٤مًمٞم٦م:
هلل َأ ْن
َأ ْؾم َ٠م ُل ا َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ومٛمـ ذًمؽ« :اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مش ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ًمٚمِمٞمخ
قمٌداًمرمحـ ىمّم٤مص( ،ص )11وُم٤م سمٕمده٤م« ،اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم
ًمٚمِمٞمخ قم٤مدل اًمِمدّ ي( ،ص )81وُم٤م سمٕمده٤م« ،اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿش ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراه
ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز احلٛمٞمدي (ص« ،)441فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقشً ،مٚمِمٞمخ د /قمٌداًمرمحـ اعمٞمداين
( )117/1وُم٤م سمٕمده٤م.
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

املبحثُ األَوَّلُ
معهم

صفاتُ امليافقني حال تعامُلِهه مع الرَّسُىلِ ﷺ
ِ
ِ
صٗم٤مت
اعمٌح٨م َأ ين هٜم٤مك َأ ْو ُضم َف شمِم٤م ُسم ٍف ذم سمٕمض
اًم٘م٤مرئ هلذا
ىمد يٚمحظ
ُ
وؾمٚمقيمٞم ِ
٤مت شمٕم٤م ُُم ِؾ اعمٜم٤موم٘ملم ُمع اًمٜميٌِل ﷺ وُم٤م هل قمٚمٞمف ُمع اعمُ ْ١م ُِمٜملم ،ومً َٞم ْ٠م ِت ذم هذا
ي
اعمٌح٨م شمٗمّمٞم ُٚمٝم٤م ،ويٙمتٗمك هٜم٤مك سم٤مإلؿم٤مرة إِ ًَمٞمٝم٤م  -سم٢مِ ْذن اهللِ -
ِ
ومٛم ْـ ذًمؽ:
ُ
 -1دعاٚاِٖ ايهاربٚ ُ١أَُِٜاُِْٗ ايفادش:ُ٠
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡﮢ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن .]1:ىم٤مل ا ْسم ُـ ٍ
يمثػم وذ َيمر ىمري ًٌ٤م ُِم ْـ ذًمؽ قمد ٌد
يتٗمقهقن ِ
سم٤مإل ْؾمئام
ؼما قمـ اعمٜم٤موم٘ملم َأ يّنؿ إِ يٟمًم ي
ُمـ ا ُعمٗمنيـ رمحٝمؿ اهلل :ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف خم ً
إِ َذا َضم٤م ُءوا اًمٜميٌِ يل ﷺ ،وم َ٠م يُم٤م ذم سم٤مـمـ إَ ُْم ِر ومٚمٞمًقا يمذًمؽْ ،سمؾ قمغم اًمْمد ُِم ْـ ذًمؽ ،وهلذا
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]1:
َأ ْي :إِ َذا طميوا قمٜمدك ،واضمٝمقك سمذًمؽ ،و َأ ْفمٝمروا ًمؽ ذًمؽ ،وًمٞمًقا يمًم
ي٘مقًمقنُ ..صم يؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقنَ ]1:أ ْي :ومٞمًم أظمؼموا
سمف ،وإِ ْن يم٤من ُمٓم٤مسم ً٘م٤م ًمٚمخ٤مرج َٕ :يّنؿ مل يٙمقٟمقا يٕمت٘مدون ِص يح َ٦م ُم٤م ي٘مقًمقن ،وٓ
ِصدْ َىمف ،وهلذا يمذهبؿ سم٤مًمٜمًٌ٦م إِ َمم ا ْقمتِ ِ
٘م٤مدهؿ( ،)1وًمذًمؽ عمي٤م َضم٤م ُءوا إِ َمم اًمٜميٌِل ﷺ
قن ي٘مقًمقنَٟ :م ِْم َٝمدُ إِ يٟم َؽ ًَم َر ُؾم ُ
قل اهللِ ،ي
ُ ْهي َر ُقم َ
هلل.
يمذ َهبؿ ا ُ
ب ُمع َأ ين فم٤مهر ِ
اًمِم ْٜم ِ٘م ْٞمٓمِل ِ « :)3($
ىم٤مل ِ
ؿمٝمد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًم َٙم ِذ ِ
اإل َُم٤م ُم ي
ىمقهلؿ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ( ،)111/8ويٜمٔمر« :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (« ،)131/18شمٗمًػم اًمٓمؼميش
(.)111/38
( )3اًمِمٜم٘مٞمٓمل :اإلُم٤مم حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ص٤مطم٥م «أوقاء اًمٌٞم٤منش= ٓ ،
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ًمل سم٤مًمٜمٞم ِ
فمقاهرهؿ ،وَٕ ين إَ ْقم َ
٤متُ .صم يؿ ىم٤مل :ومٚمؿ شمقاـم ْئ
طمؼ َٕ :ين سمقاـمٜمَٝمؿ ُشمٙمذب
ي
َ
ىمٚمقهبؿ َأ ًْم ًِٜمَ َتٝمؿ قمغم شمّمدي٘مؽ ،وا ْقمتِ٘م٤م ُدهؿ َأ يٟمؽ همػم رؾم ٍ
قلُ :ومٝم ْؿ يم٤مذسمقن قمٜمد اهلل،
ُ َ ُ
ُ
وقمٜمد َُم ْـ قمرف َ
طم٤مهلؿَ ،أ ْو يم٤مذسمقن قمٜمد َأ ْٟم ُٗم ًِٝمؿش(.)1
وزي ( )3يف «تػسقره» يف هذه ِ
أية قو َل ِ
الج ِ
ال َما ِم َأبِي َحـِ ْق َػ َة (،)2
ابن َ
وقدْ ك َؼل ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمٗمن ٓ جي٤مرى ،وم٘مٞمف ُمتٌحر
= يتًمرى اصمٜم٤من ممـ قمرومف أو ؾمٛمٕمف أو ىمرأ ذم يمتٌف ذم أٟمف أصقزم ومحؾ ّ
درس ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،ودرس ذم اعمًجد اًمٜمٌقي ،شمقذم
مجع اهلل ًمف قمٚمؿ أًم٦مّ ،
 $وحك اخلٛمٞمس 1292/13/17هـ  ،ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سمٛمٙم٦م .يٜمٔمرُ« :م٘مدُم٦م أوقاء
اًمٌٞم٤منشً ،مٚمِمٞمخ قمٓمٞم٦م حمٛمد ؾم٤ممل ،ورؾم٤مًم٦م اعم٤مضمًتػم «ؾمئاًم٦م اًمٗمقاِد إصقًمٞم٦م واًمِمقاهد
واًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م واحلديثٞم٦م ًمٚمٛمً٤مِؾ إصقًمٞم٦م ذم أوقاء اًمٌٞم٤منش ،اعم١مًمػ :د /قمٌد اًمرمحـ
اًمًديس ،ـمٌٕمتف :دار اهلجرة وهمػممه٤م .
(« )1أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآنش ،حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد سمـ اعمخت٤مر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل،
دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع -سمػموتً -مٌٜم٤من.)291/8( ،
( )3هق قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي اًم٘مرر اًمٌٖمدادي ،أسمق اًمٗمرج ،قمئاُم٦م قمٍمه ذم اًمت٤مريخ
واحلدي٨م .وص٤مطم٥م اًمتّّم٤مٟمٞمػ اعمِمٝمقرة ِذم أٟمقاع اًمٕمٚمقم ُمـ اًمتٗمًػم ،واحلدي٨م ،واًمٗم٘مف،
واًمققمْ ظ ،واًمز ْهدُ ،مٜمٝم٤م« :اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿش ،و«شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمسش ،و«اًمْمٕمٗم٤مء
واعمؽمويملمش( .وًمد ؾمٜم٦م  118هـ -وشمقرم ؾمٜم٦م  197هـ) .يٜمٔمر« :شم٤مريخ اإلؾمئام َو َوومٞم٤مت
اعمِم٤مهػم َوإقمئامش ًمٚمذهٌل (ج 13ص  .)1111و«ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظش ًمٚمًٞمقـمل (ص .)481
( )2أسمق طمٜمٞمٗم٦م :اإلُم٤مم وم٘مٞمف اعم يٚم٦م قم٤ممل اًمٕمراق أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمًمن سمـ صم٤مسم٧م سمـ زوـمل اًمتٞمٛمل اًمٙمقذم،
ُمقمم سمٜمل متٞمؿ اهلل ،وًمد ؾمٜم٦م (81هـ) ،ذم طمٞم٤مة صٖم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ،يم٤من ظمزي ازً ا يٌٞمع اخلزي ،
ىم٤مل اسمـ ُمٕملم« :يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ٓ حيدث سم٤محلدي٨م إٓ سمًم حيٗمٔمفش ،وىمٞمؾ عم٤مًمؽ :هؾ رأي٧م أسم٤م
طمٜمٞمٗم٦م؟ ىم٤ملٟ« :مٕمؿ رأي٧م ً
سمحجتفش ،يم٤من ُمـ
اًمً٤مري٦م أن جيٕمٚمٝم٤م ذه ًٌ٤م ًم٘م٤مم ي
رضمئا ًمق يم يٚمٛمؽ ذم هذه ي
أطمًـ اًمٜمي٤مس صقرة وأسمٚمٖمٝمؿ ً
اًمّمٛم٧م
ٟمٓم٘م٤م ،وأقمذهبؿ ٟمٖمٛم٦م ،يمثػم اًمتٕمٓمر ،يم٤من ورقمً ٤م شم٘م ًّٞم٤م ـمقيؾ ي
يمثػم اًمٕم٘مؾ ،ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل« :اًمٜم٤مس ذم اًمٗم٘مف قمٞم٤مل قمغم أب طمٜمٞمٗم٦مش .شمقذم ؿمٝمٞمدً ا ُمً٘م ًّٞم٤م (أي اًمً يؿ ذم
اًمٕمًؾ) ذم ؾمٜم٦م (111هـ) ،وًمف ؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :ـمٌ٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦مش (،)237-167
«شم٤مريخ اًمٌخ٤مريش (« ،)81/8اجلرح واًمتٕمديؾش (« ،)11-449/8شم٤مريخ سمٖمدادش (،)232/12
«وومٞم٤مت إقمٞم٤منش (« ،)432-411/1اًمٜمجقم اًمزاهرةش (« ،)13/3ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش،
ًمٚمذهٌل (.)291/6
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ررعية ِيف التعامرررل
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شرر
و َأحؿدَ  ،وإَو َز ِ
اطي ( ، )1والث ِ
ف كؾفا
وري(َ « : )3أن َأ ْش َفدُ و ُأ ْق ِس ُم و َأ ْط ِز ُم و َأ ْحؾ ُ
ْ
ْ َ
معهم
َ ٌ

أ ْيؿان».
ِ
ِ
وُم ْـ هٜم٤م ٟمخٚمص إِ َمم َأ ين ُِم ْـ ؾمًمت اعمٜم٤موم٘ملم َ
وضمٚمقؾمٝمؿ
٤مه ُؿ اًمٜميٌِل ﷺ
طم٤مل ًُم ْ٘م َٞم ُ
ِ
ِ
اًمٗم٤مضمرةَ ،أ يّنؿ ُي ِ٘مرون سمرؾم٤مًمتِف ،وًمٞمًقا يمذًمؽ.
سمِمٝم٤مدتؿ
ٙم٤مذب
قم٤مؤهؿ اًم
ُمٕمف هق اد ُ
ُ
 -2خفشُِٖ يعٗٛدِٖ ْٚكضُِٗ ملٛاثٝكِٗ:

ِ
وم٤معمٜم٤موم٘مقن ٓ يرقمقن ذ يُم ً٦م ،وٓ يقومقن سمِ َٕم ْٝم ٍدْ ،سمؾ إِ ين ُِم ْـ َأ ْسم ِ
ؾمًمت شمٕم٤م ُُمٚمِٝمؿ ُمع
رز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إوزاقمل :قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ حيٛمد ؿمٞمخ اإلؾمئام وقم٤ممل أهؾ اًمِم٤مم أسمق قمٛمرو إوزاقمل.
ً
يتٞمًم
ظمػما
وم٤موئا ُم٠مُمقٟمً٤م همزير اًمٕمٚمؿ ي
طمج٦م ويم٤من ً
ىمٞمؾ :يم٤من ُمقًمده سمٕمٚمٌؽ ،وًمد ؾمٜم٦م (88هـ) ويم٤من ً
وم٘مػما ذم طمجر أُمف شمٜم٘مٚمف ُمـ سمٚمد إمم سمٚمد ،ويم٤من ظمٗمٞمػ اًمٚمحؿ سمف ؾمٛمرة ،ىم٤مل اخلريٌل :يم٤من
ً
هقن اهلل قمٚمٞمف وىمقف يقم
إوزاقمل أومْمؾ أهؾ زُم٤مٟمف .ىم٤مل إوزاقملُ :مـ أـم٤مل ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ي
اًم٘مٞم٤مُم٦م.
وىم٤ملُ :مـ أيمثر ُمـ ذيمر اعمقت ،يمٗم٤مه اًمٞمًػم ،وُمـ قمرف أن ُمٜمٓم٘مف ُمـ قمٛمٚمف يىمؾ يمئاُمف .وىم٤مل:
ُمـ أظمذ سمٜمقادر اًمٕمٚمًمء ،ظمرج ُمـ اإلؾمئامُ .م٤مت  $ؾمٜم٦م (117هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :طمٚمٞم٦م
إوًمٞم٤مءش (« ،)149-121/6اًمٕمؼمشً ،مٚمذهٌل (« ،)336/1شمذيمرة احلٗم٤مظش (،)181-178/1
«ؿمذرات اًمذه٥مش (« ،)343-341/1ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)117/7
( )3اًمثقري :هق ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٞمد اًمثقري أسمق قمٌد اهلل هق أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م يم٤من ؾم ّٞمد زُم٤مٟمف ذم
قمٚمقم اًمديـ واًمت٘مقى ،وًمد ؾمٜم٦م (97هـ) ،وٟمِم٠م ذم اًمٙمقوم٦م ،وأراده اعمٜمّمقر قمغم اًم٘مْم٤مء ،وم٠مسمك
وؾمٙمـ ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ،ومٓمٚمٌف ،ومتقارى ،واٟمت٘مؾ إمم اًمٌٍمة ،ومًمت هب٤م ُمًتخٗم ًٞم٤مُ ،مـ يمتٌف «اجل٤مُمع
اًمّمٖمػمش و«اجل٤مُمع اًمٙمٌػمش يمئامه٤م ذم احلدي٨م ،ويمت٤مب ذم اًمٗمراِض.
وىمد ىمٞمؾ :إن ؿمٞمقظمف سمٚمٖمقا اًمًتًمِ٦م ،ىم٤مل قمـ ٟمٗمًف ُم٤م اؾمتقدقم٧م ىمٚمٌل ؿمٞمئً٤م ىمط ومخ٤مٟمٜمل .ىم٤مل
اسمـ قمٌ٤مس اًمدوري :رأي٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم ٓ ي٘مدم قمغم ؾمٗمٞم٤من أطمدً ا ذم زُم٤مٟمف ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م
واًمزهد ويمؾ رء ،وىمد ؾمٛمل سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م .شمقذم  $ؾمٜم٦م (161هـ).
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :وومٞم٤مت إقمٞم٤منش (« ،)291-286/3شم٤مريخ سمٖمدادش (،)174-111/9
«اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػمش (« ،)16/6تذي٥م اًمتٝمذي٥مش (« ،)111-111/4ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش،
ًمٚمذهٌل (. )339/7

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

040

وظم ٍ
٨م ِ
وظم ْ ٍؽم و َٟم ْٙم ٍ
اًمٜميٌِل ﷺ َأ يّنؿ َأ ْه ُؾ َأ ْقم ٍ
ذار َ
ومٙمؿ ِه َل اعمِم٤مهد ٟم٤مـم٘م ٌ٦م،
ٞم٤مٟم٦م:
ْ
س وا ْٟمتِ
ِ
ِ
ُمرض ه٤مشمٞمٙمؿ إَ ْٟم ُٗم ِ
ٙم٤مس ومِ َٓم ِره٤م!
واعمقاىمػ ٟم٤مصٕم ٌ٦مُ ،شمِمػم سمٛمجٛمققمٝم٤م إِ َمم
ِ
هلل قمٜمٝمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
وُم ْـ شمٚمؽ إَ ُْمثِ َٚم ِ٦مُ :م٤م ذ َيمره ا ُ
ﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]12:
ِ
ِ
اًمر ُؾم َ
قل
إِ ين اعمت َ٠مُم َؾ حل٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ذم هذه أي٦م ًمٞمجد َأ يّنؿ مل يٙمتٗمقا سم َ٠م ْن َيٕمدُ وا ي
ﷺ سم٤مًم يٓم٤مقم٦م إِ ْن َأُمرهؿ َأ ْن خيرضمقا ًمٚم٘مت٤ملَ ،أ ْو ُيٜمْ ِٗم٘مقا ُمـ إَُم ِ
قالْ ،سمؾ َأ ييمدُ وا هذا
ْ
ََ
اًمق ْقمدَ سم َ٠مسم َٚم ِغ إَي ِ
ويْم َٛم ِحؾ.
ًمن و َأ َؿمده٤مً ،مٙمٜميٝمؿ قمٜمد اًم يت ْٓمٌٞمؼ يتئاؿمك يمؾ ذًمؽْ ،
ْ
ْ
َ

طم٤مل اًمر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جر ِ
ظم٤مء
ب ذم ُؾم ُٚمقك اًمٜمي٤مس َأ ين َُم ْـ َسم٤م ًَم َغ ذم َأ ْىمقاًمف احلًمؾم يٞم٦م َ ي
إِ ين ُم َـ اعمُ ي
َ ِ
آُمتِح ِ
٤من اًمٗمٕمكم ،يم٤من َأ ْيم َث َر اًمٜمي ِ
٤مس َخت٤م ُذ ًٓ وُمٕمّمٞم ً٦م وشمقًم ًٞم٤م قمٜمد اًمٜمزول
وىمٌؾ ْ َ
وظمّمقص٤م طم٤مل ِ ِ
ًمٚمٛم ْٞمدانُ ،
وه ْؿ
اح ،يمٞمػ ُ
اجل َٝم٤مد اًمذي ُشم ٌْ َذ ُل ومٞمف ا ُعم َٝم ُ٩م وإَ ْر َو ُ
ً
َ
طم٤مل اًمر ِ
ٍ
ظم٤مء يريد َأ ْن يٙمقن ًمف
ٌ٥م ذم ذًمؽ َأ ين
َ
واًمً ُ
َأ ْطم َر ُ
اعمٜم٤مومؼ َ ي
ص اًمٜمي٤مس قمغم طمٞم٤مة ،ي
٤مت ِ
مح٤مؾم٦م َز ِاِ َٗم ٍ٦م ،ا ْٟم ًِج٤مُم٤م ُمع ُم ْ٘م َت َْمٞم ِ
ٍ
ٟمٗم٤مىمف.
ُمٙم٤مٟم ٌ٦م ؾم٤مُمٞم ٌ٦م ،سمًم يتٔم٤مهر سمف ُمـ
َ
ُ
ً
وُمـ َأ ْقمٔمؿ اًمدي ِ
ِ
ِ
ٟم٘مض اعمٜم٤موم٘ملم ًمٕمٝمقدهؿ ،وٟم ْٙمثِٝمؿ عمقاصمٞم٘مٝمؿُ ،م٤م َأ ْقمٓمك
ِٓ ِؾ قمغم
ْ
اعمٜم٤موم٘مقن ُِم ْـ َأ ْٟم ُٗم ًِٝمؿ ًمرؾم ِ
ِ
واعمقاصمٞمؼ قمغم ُٟم ٍْمشمِف إِ ْن ٓىمك
قل اهلل ﷺ ُمـ اًمٕمٝمقد
َ ُ
٤مل ،إِ َمم همػم ذًمؽ مم٤م يم٤مٟمقا ي َ١ميمدُ و َٟمف سم٤مَٕي ِ
َقمدُ ًّوا ،وقمغم ـم٤مقمتف إِ ْن اؾم َتٜمْ َٝم َْمٝمؿ ًم ِ ِ٘م َت ٍ
ًمن
ي
ْ
ُ
ْ
اًمٙم٤مذبِ .
ِ
ِ
ومٛم ْـ ذًمؽ{ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ
واحلٚمػ
اعمُ َٖم يٚم َٔم ِ٦م،
ﰏﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘﰙ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]12:
ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم اًم ُ٘م ْر ُـمٌِل« :قم٤مد إِ َمم ِذ ْيمر اعمٜم٤موم٘ملم :وم٢مِ يٟمف عمي٤م يسملم يمراه َتٝمؿ حلُ ْٙم ِؿ اًمٜميٌِل
هلل ًْمق َأ َُم ْر َشمٜم٤م ِ
سم٤مجلٝم٤مدَ ،جل٤مهدْ ٟم٤م .ومٜمزًم٧م هذه أي٦م (ُ ، )1صم يؿ ر يد اهللُ
ﷺ َأ َشم ْق ُه ىم٤مًمقا :وا ِ
قمٚمٞمٝمؿ َ
ىمقهلؿ{ :ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑﰒ } [ؾمقرة اًمٜمقرَ :]12:أ ْي ٓ :تٚمٗمقا :وم٢مِ ين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)396/11
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شمٕم٤ممم:ررل
يف التعامر
خطرررر
ىمقلَ ٓ ،
ـم٤مقم َتٙمؿ ُمٕمرووم ٌ٦م ،إِ يٟمًم هل ٌ
رافقنيؿ ،ي
ررعيةىم٤مل
شرر يمًم
وقواعررسم ُتردؿ،
يمذ
ويم يٚماملنرًمر طم َٚم ْٗم ُت
ومٕمؾ ُمٕمف،
معهم
.]96
{ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م:

َ

ْ

ْ ْ

اًمٙمذب ،طم يتك
وىم٤مل { :۵ﮦ ﮧﮨ } [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م : ]16:ومًج يٞم ُتٝمؿ
ُ

ومٞمًم خيت٤مروٟمفش(.)1

وروى اسمـ ضم ِري ٍر قمـ ُجم َ ِ
روم٧م ـم٤مقم َتٙمؿ إِ َ يزم َأ يٟمٙمؿ
٤مه ٍد(َ )3أ يٟمف ىم٤مل ذم أي٦م« :ىمد َقم ُ
ُ َ ْ
ِ
ِ
()2
ن قمغم َأ ًْمًٜمَتٝمؿ وٓ َأ ْؾم ُٝمؾ قمغم
شمٙمذسمقنش  .مم ي٤م ؾمٌؼ ي
يتٌلم َأ ين اعمٜم٤موم٘ملم ُم٤م ر ٌء َأ ْي ُ
ٟمٗمقؾمٝمؿ ُِم ْـ َأ ْن ُيٕم٤مهدوا ومٞمٖمدروا و َي ِٕمدوا وم ُٞم ْخٚمِٗمقا وي٘مقًمقا ومٞمٙمذسمقا.
إِ يٟمف اًمٜم ُ
ٗم٤مق اًمذي ٓ يٜمٙمِمػ َقم َق ُار َُم ْـ شمٚم يٌس سمف وا ُْم َتٓمك َص ْٝم َق َشمف إِ يٓ قمٜمد طمٚمقل
ِ
ِ
إَ َزُم٤مت ْ ِ ِ ِ
ٛمحص ُم٤م ذم
واؿمتداد اعم َح ِـ ،قمٜمده٤م شمٔمٝمر احل٘م٤مِ ُؼ ،وشمرشمٗمع إَ ْىمٜم َٕم ُ٦م ،و ُي ي
اًمّمدور.
واًمّمح٤مسم ُ٦م
اٟمٔمر حل٤مل اعمٜم٤موم٘ملم – َأ ْي قمٝمقدهؿ وُمقاصمٞم٘مٝمؿ – يقم إَ ْطمزاب
ي
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﭫ ىمد ٟمزل هبؿ ُم َـ اًمِمدي ة واًمٌئاء وشمٙم٤مًم٥م إَ ْقمداء ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إِ يٓ اهللُ،
ِ
واعمٜم٤موم٘مقن ٓ هؿ َٕطم ِدهؿ إِ يٓ إَ ْقم َذار اًمقاهٞم َ٦م ،وآدقم٤مء ِ
اًمٙم٤مذسم٦م ًم ُٞم ْ١م َذن هلؿ
ات
ي
ي َ
َ
َ
ِ
ضمر ِاِٝم٤م سم٤مٓ ْٟمٍماف.
ُم ْـ ي
ومٗمل همزوة إَ ْطمزاب ي
ٗم٧م ظمٌ٤مي٤مهؿ ..وفمٝمروا قمغم طم٘مٞم٘متٝمؿ طمٞم٨م ا ْٟم ًَ ِح ٌُقا
شمٙمِم ْ
اجلٞمش ِ
٥م سم ُـ ُىم َِم ْ ٍػم َأ ُظمق سمٜمل َقم ْٛم ِرو ِ
ِ
سمـ
ُِم َـ
اإل ْؾمئاُمل وزاد ظمق ُومٝمؿ طم يتك ىم٤مل ُمٕم ّت ُ
يٕمدُ ٟم٤م َأ ْن َٟم ْ٠م ُيم َؾ َ ِ
ف( )4يم٤من ُحم َٛمدٌ ِ
َقمق ٍ
ٍم ،و َأ َطمدُ ٟم٤م ٓ َي ْ٠م َُم ُـ قمغم ٟمٗمًف
ْ
ي
يمٜمقز يم ْنى و َىم ْٞم َ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)239/2
( )3ؾمٌ٘م٧م شمرمجتف (صـ .)78
(« )2شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)241/9
( )4هقُ :مٕمتّ٥م سمـ ىمِمػم  :سم٘م٤مف وُمٕمجٛم٦م ُمّم ّٖم ًرا ،اسمـ ُمٚمٞمؾ سمـ زيد سمـ اًمٕمٓم٤مف سمـ وٌٞمٕم٦م سمـ زيد سمـ ُم٤مًمؽ
إود ذيمروه ومٞمٛمـ ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م .وىمٞمؾ :إٟمف يم٤من
٤مري
سمـ قمقف سمـ قمٛمرو سمـ قمقف سمـ إوس إٟمّم ّ
ّ
ِ
ٜم٤موم٘م٤م ،وإٟمف ا ًّمذي ىم٤مل يقم أطمدًَ { :مق َ ِ
ُم ً
ر ٌء ُم٤م ُىمت ْٚمٜم٤م ُ
ْ
ه٤مهٜم٤م} [آل قمٛمران ]114 :وىمٞمؾ= :
يم٤من ًَمٜم٤م ُم َـ ْإَ ُْم ِر َ ْ
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ط( )1وم٘م٤مل اًمٕمٚمٞمؿ سم َ٠مطم ِ
اًمٖم٤مِ ِ
َأ ْن يذه٥م إِ َمم ِ
قاهلؿ {ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ُ ْ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪ } [ؾمقرة إطمزاب .]13:وشم َ٠م يُم ْؾ ىمق ًَمف شمٕم٤ممم:

{﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂   }

[ؾمقرة إطمزاب.]12:

ىمد اٟمٍمف سم ُث ُٚم ِ
قل ِ
ِ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
٨م اجلٞمش
ٞمٛمٝمؿ َر ْأ َس اًمٜمٗم٤مق َقم ٌْدَ اهللِ سم َـ ُأ َب ِ َ
«ويٙمٗمل َأ ين زقم َ
يقم ُأ ُطم ٍد( 9 )3ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]167:

اًمِم َ ()2
اسمـ ؾم ُٚم ٍ
قمٜمدُم٤م وصؾ ُ
ضمٞمش اعمًٚمٛملم ي
قل
٥م
قط ا ْٟم ًَ َح َ
زقمٞمؿ اعمٜم٤موم٘ملم ُ َ
ُ
ِ
ِ
ٍ ِ
ي٘مع ٌ
وُمٕمؽمو٤م قمغم ىمرار اًم٘مت٤مل
ىمت٤مل ُمع اعمنميملم،
ً
سمح يج٦م َأ يٟمف ًمـ َ
سمثئاصمًم َِ٦م ُم ْـ َأ ْشمٌ٤مقمف ُ
ظم٤مرج اعمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م ً
ىم٤مِئاَ :أ َـم٤مع اًمقًمدان و َُم ْـ ٓ رأي ًمفَ ،أ َـم٤م َقمٝمؿ و َقم َّم٤مين ،قمئا َم ٟم٘متؾ
َ
َأ ْٟم ُٗمًٜم٤م؟( )4ويم٤من هد ُومف ِ
داث َسم ْٚم ٌَ َٚم ٍ٦م واوٓمرا ٍ
ِ
ٞمس ُِم ْـ هذا اًم يتٛمر ِد إِ ْطم َ
اجلٞمش
ب ذم
اًمرِ ُ
ي
َ
ِ
اإل ْؾمئاُملً :م َتٜمْ َٝم َ٤مر ٟمٗمً يٞم ُتف ،وشمٜمٝمزم ُمٕمٜمق يي ُتفش(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمدراُ« .مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مش (« ،)3192 /1اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش
= إٟمف شم٤مب .وىمد ذيمره اسمـ إؾمح٤مق ومٞمٛمـ ؿمٝمد ً
(« ،)462 /2اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر(.)127 /6
( )1أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( ،)123/31واًمٌٞمٝم٘مل ذم «دِٓؾ اًمٜمٌقةش (.)421/2
( )3أظمرضمف اسمـ إؾمح٤مق ذم «اًمًػمةش ( ،)9/4وُمـ ـمري٘مف اًمٓمؼمي ذم «اًمتٗمًػمش (،)168/4
واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمٙمؼمىش (.)17628
( )2اؾمؿ طم٤مِط – سمًت٤من – سملم اعمديٜم٦م وأطمد .اٟمٔمر « :اعمديٜم٦م سملم اعم٤ميض واحل٤مضشُ ،م١مرخ اعمديٜم٦م
اًمنميػ إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمٕمٞم٤مر (ت1411 :هـ)  ،ـمٌٕم٦م :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة -
ًمّم٤مطمٌٝم٤م حمٛمد ؾمٚمٓم٤من اًمٜمٛمٜمٙم٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم :ؾمٜم٦م1293( :هـ) (ص.)269
( )4أظمرضمف اسمـ إؾمح٤مق ذم «اًمًػمةش ( ،)9/4وُمـ ـمري٘مف اًمٓمؼمي ذم «اًمتٗمًػمش (،)168/4
واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمٙمؼمىش (.)17628
(« )1همزوة أطمد دراؾم٦م دقمقي٦مش ،حمٛمد سمـ قمٞمٔم٦م سمـ ؾمٕمٞمد سم٤مُمدطم٩م ،دار إؿمٌٞمٚمٞم٤م – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم ،ؾمٜم٦م (( ،)1999-1431ص.)84
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ررعية يف التعامرررل
خطرررر ِاملنرر ِ
ِِ
رافقني وقواعرررد شرر ِ ْ

()1
ٜم٤مع اعمٜم٤موم٘ملم
وىمد طم٤مول َقم ٌْدُ اهلل سم ُـ طمرام واًمدُ َضم٤مسمر سمـ َقم ٌْد اهللِ ﭭ إىم َ
معهم
ي ُِم ْـ
سم٤مًمٕمقدة وم َ٠م َسمقا ،وم٘م٤مل :ي٤م ىمق ِم ُأذيمريمؿ ا َ
هلل َأ يٓ ختذًمقا ىمق َُمٙمؿ و َٟمٌِ يٞمٙمؿ قمٜمدُم٤م َطم َ َ
قمدوهؿ .وم٘م٤مًمقاً :مق ٟمٕمٚمؿ َأ يٟمٙمؿ ُشم٘م٤مشمٚمقن عمَ٤م َأ ْؾم َٚم ْٛمٜم٤ميمؿ ،وًمٙمٜمي٤م ٓ ٟمرى َأ يٟمف يٙمقن
ىمت٤مل .ومٚمًم اؾمتٕمّمقا قمٚمٞمف و َأسمقا إِ يٓ ِ
ٌ
اف قمٜمٝمؿ ،ىم٤ملَ :أ ْسم َٕمدَ ُيم ُؿ اهللُ َأ ْقمدا َء اهلل،
آ ْٟم ٍِم َ
َ
ي

ومًٞمٖمٜمل اهللُ قمٜمٙمؿ ٟمٌ يٞمف ﷺ(.)3

ٍ
مه ْ٧م سمٜمق َؾم َٚم َٛم َ٦م وسمٜمق َطم ِ
وًمٙمـ
٤مر َصم َ٦م َأ ْن شمرضمٕم٤م،
ي
وعمي٤م رضمع اسم ُـ َؾم ُٚمقل و َأ ْصح٤م ُسمف ،ي
اهلل صم يٌتٝمًم وقمّمٛمٝمًم ،وذم ذًمؽ ٟمزل ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ} [ؾمقرة آل قمٛمران.)2(]133:
ِ
يتٌلم ُ
طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ،ويمٞمػ َأ يٟمف ٓ ُيٕمتد هبؿ ذم
يمثػم -ي
ُمـ هذا اعمقىمػ -و َأ ُْمث٤م ًُمف ٌ
شمٙم٤مًمٞمػ وٓ ير َيمـ إِ ًَمٞمٝمؿ ذم اًمٜمٝمقض سم َ٠مقم ٍ
ٍ
ٍ
ٌ٤مء.
ىمت٤مل وٓ ُي ْٕم َت َٛمدُ قمٚمٞمٝمؿ ذم تٛمؾ
ْ
ُ
اسمـ ؾم ُٚم ٍ
ي
قل جيد َأ يٟمف يم٤من سم٢مِ ُْمٙم٤مٟمف َأ يٓ خيرج إِ َمم اًم َٖم ْز َو ِة
وًمٕمؾ َُم ْـ َي َت َ٠م يُم ُؾ ذم ُمقىمػ ِ َ
اسمتداءَ :أ ًَمٞمس ِ
اًم٘م٤مِ ُؾَ :أـم٤مع اًمقًمدان وُمـ ٓ رأي ًمفَ ،أـم٤مقمٝمؿ وقمّم٤مين .ومٚمِ ًَم َذا مل
ً ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،وأُمف
اًمرسم٤مب سمٜم٧م ىمٞمس سمـ اًم٘مريؿ سمـ أُمٞم٦م سمـ ؾمٜم٤من سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م ،وهق أسمق
ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ،ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م ُمع اًمًٌٕملم ُمـ إٟمّم٤مر ذم روايتٝمؿ مجٞم ًٕم٤م ،وهق أطمد اًمٜم٘مٌ٤مء آصمٜمل
سمدرا ،وأطمدً ا وىمتؾ يقُمئذ ؿمٝمٞمدً ا.
قمنم ،وؿمٝمد ً
ىم٤مل ضم٤مسمر :عم٤م ىمتؾ أب يقم أطمد ،ضمٕمٚم٧م أيمِمػ قمـ وضمٝمف ،وأسمٙمل ،وضمٕمؾ أصح٤مب رؾمقل اهلل
ﷺ يٜمٝمقٟمٜمل ،وهق ٓ يٜمٝم٤مين ،وضمٕمٚم٧م قمٛمتل شمٌٙمٞمف ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل ﷺ« :شمٌٙمٞمف أو ٓ شمٌٙمٞمفُ ،م٤م زاًم٧م
اعمئاِٙم٦م شمٔمٚمٚمف سم٠مضمٜمحتٝم٤م طمتك رومٕمتٛمقهش .يٜمٔمر« :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش (« ،)631 /2ؾمػم أقمئام
اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)234 /1
( )3اسمـ إؾمح٤مق ذم «اًمًػمةش (ص ،)214واسمـ هِم٤مم ذم «اًمًػمةش (« ،)64/2شمٗمًػم اًمٓمؼميش
(.)111/2
( )2رواه اًمٌخ٤مري ذم «اًمتٗمًػمش ،سم٤مب :ؾمقرة آل قمٛمران (.)4383
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َ
يٙمقن رضمق ُقمف و َقم ْق ُده
ي ْ٘م ُٕمدْ قمـ اًم٘مت٤مل هق و َُم ْـ ُمٕمف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم؟ ًمٙمٜميف إِ يٟمًم َأ َرا َد َأ ْن
ِ
ٍ
وُمئاىم٤مة قمدوهؿ.
ؾم٤مقم٦م اعمًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م َأ ْطم َق ُج ُم٤م يٙمقٟمقن إِ َمم رص صٗمقومِٝمؿ،
ذم
 -3إعالُِْٗ ايطَّاعٚ َ١اطتظشاسُِٖ املخايف:١

ِ
ورد ذم
وُمـ ؾمًمت اعمٜم٤موم٘ملم واًمتل هل٤م صٚم ٌ٦م سمج٤مٟم٥م اًمٙمذب ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمٝمؿ ُم٤م َ

ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء . ]81:هٙمذا يتٕم٤مُمٚمقن ُمع اعمُ ّْم َٓم َٗمك ﷺ.
ٟمزًم٧م ذم اعمٜم٤موم٘ملم :يم٤مٟمقا ُي ْ١م ُِمٜمُقن قمٜمد رؾم ِ
ىم٤مل ِ
قل
اإل َُم٤م ُم اسم ُـ اجلقزي ْ « :$
َ ُ
اهلل ﷺ ًم َٞم ْ٠م َُمٜمقا ،وم٢مِ َذا ظمرضمقا ،ظم٤مًمٗمقا .هذا ىمقل ِ
اسمـ َقم يٌ ٍ
٤مس ﭭ واًم َٗم ير ِاءش(.)1
ىم٤مل ا ِ
داًِمُ :ومٝم ْؿ إِ َذا ظمرضمقا
ُ
سمـ َيمث ٍػم « :$وهذه طم٘مٞم٘م ُتٝمؿ اًمتل ُحي٤موًمقن إِ ْظمٗم٤م َءه٤م ً
و َشم َق َاروا قمـ اًمٜميٌِل ﷺ وقمـ ا ُعم ْ١م ُِمٜملم ،اؾمتنوا ًم ًٞمئا ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ سمٖمػم ُم٤م َأ ْفم َٝم ُرو ُه ًمؽ..
هلل ُُم يٓمٚمِ ٌع قمغم َشم ٌْ ِٞم ْٞمتِٝمؿ وُم٤م ينون {ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ } [ؾمقرة اًمٜمً٤مء: ]81:
وًمٙم يـ ا َ
ؼم سم َ٠م يٟمف قم٤ممل ٌ سمًم يْمٛمروٟمف
َأ ْي :يٕمٚمٛمف ،ويٙمتٌف قمٚمٞمٝمؿ ،واعمٕمٜمك ذم هذا اًم يتٝمديد َأ يٟمف شمٕم٤ممم ُ ْ
خي ِ ُ
ًمٞمئا ُِم ْـ خم٤مًمٗم٦م اًمرؾم ِ
وينوٟمف ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ ،وُم٤م ي يتٗم٘مقن قمٚمٞمف ً
قل ﷺ وقمّمٞم٤مٟمِف ،و َأ يّنؿ
ي ُ
يم٤مٟمقا ىمدْ َأ ْفم َٝم ُروا ًمف اًم يٓم٤مقم َ٦م واعمقاوم٘م َ٦م وؾمٞمجزهيؿ قمغم ذًمؽش(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :حيٞمك سمـ زي٤مد سمـ قمٌداهلل سمـ ُمٜمٔمقر إؾمٚمٛمل اًمديٚمٛمل اًمٙمقذم ،اًمٜمحقي ،ص٤مطم٥م اًمٙمً٤مِل.
سم٤مًمٗمراء ،ومل يٕمٛمؾ ذم صٜم٤مقم٦م اًمٗمراء،
ُمقمم سمٜمل أؾمد ،اًمٗم٤مرد إصؾُ ،يٙمٜمك سم٠مب زيمري٤م ،واؿمتٝمر ّ
ىمٞمؾٟٕ :مف يم٤من يٗمري اًمٙمئام ،وُمـ آصم٤مره :اًمٚمٖم٤مت واعمّم٤مدر ذم اًم٘مرآن ،آًم٦م اًمٙمت٤مب ،اًمقىمػ
وآسمتداء ،اعم٘مّمقر واعمٛمدود ،اجلٛمع واًمتثٜمٞم٦م ذم اًم٘مرآنُ ،م٤م شمٚمحـ ومٞمف اًمٕم٤مُم٦مُ ،مٕم٤مين اًم٘مرآن،
واظمتئاف أهؾ اًمٙمقوم٦م واًمٌٍمة واًمِم٤مم ذم اعمّم٤مطمػ وهمػمه٤م ُم٤مت سمٓمريؼ ُمٙم٦م ؾمٜم٦م ؾمٌع
وُم٤مِتلم ،وًمف صمئاث وؾمتقن ؾمٜم٦م  .يٜمٔمر« :ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش« ،)131 /11( ،هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦مش،
ٓسمـ اجلزري (.)271 /3
(« )3شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ( )181/1سمتٍمف يًػم.
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ىمٚمقب ٓ يٗم٘مٝمقن هب٤م:
هلؿ
ٌ
معهم
وُمـ ِؾمًم ِ
ِ
ِ
ت اعمٜم٤موم٘ملم ذم شمٕم٤م ُُمٚمِٝمؿ ُمع اًمٜميٌِ
َ
َ
ِ
جمٚمًف
طميوا
ا
ذ
إ
ؿ
ّن
أ
ﷺ
ؿ
اًمٙمري
ل
َ
ي
ْ َ
ىمٚمقهبؿ :ىم٤مل ِ
اًمًٕمدي « :)1($وُمـ
ُيّمٖمقن سمآذاّنؿ دون َأ ْن شمٗم٘م َف
اإل َُم٤م ُم ي
ُ
ٍ
ٍ
واٟم٘مٞم٤مدْ ،سمؾ
ىمٌقل
اعمٜم٤موم٘ملم {ﯤ ﯥ ﯦﯧ} [ؾمقرة إٟمٕم٤ممُ ]31:م٤م شم٘مقل اؾمتًم ًقم٤م قمـ
ىمٚمقهبؿ قمٜمف ،وهلذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ُُم ْٕم ِر َو ٌ٦م
ُ
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قمًم ُىم ْٚم َ٧م ،وُم٤م ؾمٛمٕمقا مم ي٤م مل يٙمـ هلؿ ومٞمف
ﯢﯣ} [ؾمقرة حمٛمدُ ، ]16:مًتٗمٝمٛملم ي
رهمٌ ٌ٦م {ﯤ ﯥﯦ} [ؾمقرة حمٛمدَ :]16:أ ْي :ىمري ًٌ٤م.

وهذا ذم هم٤مي٦م ي
اًمذم هلؿ :وم٢مِ يّنؿ ًمق يم٤مٟمقا طمريّملم قمغم اخلػمًْ َٕ ،م َ٘مقا إِ ًَمٞمف َأ ْؾم ًَم َقمٝمؿ،
ضمقارطمٝمؿً ،مٙمٜميٝمؿ سمٕمٙمس هذه احل٤مل .وهلذا ىم٤مل
واٟم٘م٤مدت ًمف
ىمٚمقهبؿ،
ووقم ْتف
ْ
ُ
ُ
ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ } [ؾمقرة اًمٜمحؾَ :]118:أ ْي ظم َتؿ
قاب اخلػم اًمتل شمّمؾ إِ ًَمٞمٝم٤م سمًٌ٥م اشمٌ٤مقمٝمؿ َأ ْهقا َءهؿ اًمتل ٓ هيقون ومٞمٝم٤م
قمٚمٞمٝم٤م وؾمدي َأ ْسم َ

إِ يٓ اًمٌ٤مـمؾش(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق اًمِمٞمخ اًمٕمئاُم٦م أسمق قمٌد اهلل قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس آل ؾمٕمدي ُمـ ىمٌٞمٚم٦م متٞمؿ وًمد سمٕمٜمٞمزة وذًمؽ ذم
يتٞمًم ويم٤مٟم٧م
حمرم 1217هـ وشمقومٞم٧م أُمف وًمف أرسمع ؾمٜملم وشمقذم واًمده وقمٛمره ؾمٌع ؾمٜملم ومؽم ّسمك ً
ٟمِم٠مشمف طمًٜم٦م ،طمٗمظ اًم٘مرآن وأشم٘مٜمف وقمٛمره أطمد قمنم ؾمٜم٦م وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ويم٤من ُمتقاو ًٕم٤م يتٙمٚمؿ ُمع
اعمًٛمك (شمٞمًػم اًمٙمريؿ
ٟمزهي٤م ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف « :شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿش
ّ
يمؾ ومرد سمًم يٜم٤مؾمٌف ويم٤من قمٗمٞم ًٗم٤م ً
اعمٜم٤من)« ،اخلٓم٥م اًمٕمٍمي٦مش« ،اًم٘مقاقمد احلً٤من ًمتٗمًػم اًم٘مرآنش« ،خمتٍم ذم أصقل اًمٗم٘مفش« ،اًمري٤مض
اًمٜم٤مضةش ،شمقذم  $ؾمٜم٦م (1276هـ) سمٕمد قمٛمر ىمدره ( )69قم٤م ًُم٤م.
يٜمٔمر« :اعمٕمجؿ اجل٤مُمع ذم شمراضمؿ اًمٕمٚمًمء وـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مسيـش ،اعم١مًمػ :أقمْم٤مء ُمٚمت٘مك أهؾ
احلدي٨مُ ،مّمدر اًمٙمت٤مبُ :مٚمت٘مك أهؾ احلدي٨م ،أقمده ًمٚمٛمقؾمققم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ظم٤مًمد ًمٙمحؾ
(ُ« ،)311/1م٘مدُم٦م شمٗمًػمه شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمئام اعمٜم٤منش.
(« )3شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمئام اعمٜم٤منش ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ اًمًٕمدي ،ت٘مٞمؼ:
قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمئا اًمٚمقحيؼُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1431هـ3111-م)،
(ص.)786 :
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٥م « :$وؾم َ١م ُاهلؿ سمٕمد اؾمتًمقمٝمؿ ًمٚمرؾم ِ
ىم٤مل َؾمٞمدُ ُىم ُٓم ٍ
قل ﷺ يدل قمغم َأ يّنؿ
ي ُ
ُ
شمٔم٤مهرا سم َ٠م يّنؿ ُيٚم٘مقن ؾمٛم َٕمٝمؿ ُ
وىمٚمقهبؿ ٓهٞم ٌ٦م
ًمٚمر ُؾمقل ﷺ
يم٤مٟمقا يتٔم٤مهرون
ُ
وسم٤مهلؿ ي
ً
ِ
ٍ
اًمٖمٛمز اخلٗمل اًم يٚم ِئٞم ِؿ:
آظمر قمغم
هم٤مومٚم ٌ٦مَ ،أ ْو ُمٓمٛمقؾم ٌ٦م ُمٖم يٚمٗم ٌ٦م ،يمًم َأ يٟمف ىمد يدل ُمـ
ضم٤مٟم٥م َ
إِ ْذ يريدون َأ ْن ي٘مقًمقا سمً َ١م ِ
اهلؿ هذا َٕ ْهؾ اًمٕمٚمؿ َأ ين ُم٤م ي٘مقًمف ُحم َ يٛمدٌ ٓ ُي ْٗم َٝم ُؿ.
ُ
ٍ
ومٝم٤مهؿ ُأ ِ
وٓء ُمع ِ ِ
سمٌمء،
ومحقى ،وٓ يٛمًٙمقن ُمٜمف
اؾمتًمقمٝمؿ ًمف ٓ ،جيدون ًمف ً
ْ
ال اًمً ْخ ِري َ٦م ُمـ اطمتِ ِ
يمذًمؽ ىمد يٕمٜمقن هبذا اًمً َ١م ِ
ٗم٤مء َأ ْهؾ اًمٕمٚمؿ سمٙمؾ ُم٤م ي٘مقًمف ُحم َ يٛمدٌ
ْ
ي
وطم ْٗم ِ
وطمرصٝمؿ قمغم اؾمتِٞمٕم٤مب ُمٕم٤مٟمٞمف ِ
ِ
ظ َأ ًْمٗم٤مفمِف يمًم يم٤من ُ
اًمّمح٤مسم٦م
ﷺ
طم٤مل ي
ْ ْ
ٍ
يمٚمٛم٦م يم٤من يتٚمٗمظ هب٤م َر ُؾم ُ
ًمٓت
قهلؿ
ﭫ ُمع يمؾ
اطمتِ ٌ
اًمٙمريؿ ﷺ .يمؾ هذه ْ
ُ
٨م ِ
شمدل قمغم اًمٚم ْ١م ِم واخلٌ ِ
وآ ْٟمٓمِ ِ
ًمس واهلقى اًمدي وملمش(.)1
ُْ
راض اعمٜم٤موم٘ملم سم٘مٚمقهبؿ قمـ شمٗمٝمٛمٝم٤م وشمدسم ِره٤م ًمٙمئام رؾم ِ
قل اهلل ط
ويزداد إِ ْقم ُ
َ ُ
يٕمرض سم َ٠م ْقمًمهلؿ ِ
اًمً ي٤مر ِةَ ،أ ْو ُي ْذ َيم ُر َؿم ْ٠م ُن اًم٘مت٤مل ،وُم٤م يٚمزم ُِم ْـ شمٙم٤مًمٞمٗمف
همػم ي
قمٜمدُم٤م ي
ي
شمتحٛمؾ
اًمِم٤م يىم ِ٦مَ ،أ ْو يدقمق إِ َمم َسم ْذ ِل اعم٤مل واًمٜمي َٗم َ٘م ِ٦م َٕ :ين ـمٌٞمٕم َتٝمؿ اًمٜمٗم٤مىم يٞم َ٦م ٓ ُشمٓمٞمؼ وٓ
ي
َ
ُمٌ٤مدرات.
ُمثؾ شمٚمؽ اًم يتٌِٕم٤مت ،وٓ هل سم٤م يًمتل هل٤م ذم ذًمؽ
ٌ

قال سمئا َأ ْوم ٍ
ٍ
وه ْؿ هبذا يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ ُ
إِ يٟمًم ُه ْؿ َأ ْىم ٌ
ٕم٤مل ،وآذ ٌ
طم٤مل َُم ْـ
ان سمئا
ىمٚمقبُ ،
وص َٗمٝمؿ اهللُ سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲ} [ؾمقرة إقمراف ، ]179:وًمٞمس هذا َؿم ْ٠م ُّنؿ ومحً٥م ُمع يمئام
رؾم ِ
وشمّم٤ممم ً٤م قمـ آٟمتٗم٤مع سمفْ ،سمؾ هق ُ
طم٤مهلؿ يمذًمؽ
راو٤م قمٜمف واًمتٗم٤م ًوم٤م
ُ
قل اهلل ط إِ ْقم ً
َ ُ
ُمع اًم ُ٘مر ِ
آن اًمٙمري ِؿ.
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمئال اًم٘مرآنش ،ؾمٞمد ىمٓم٥م ،دار اًمنموق – سمػموت.)2394/6( ،

047

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

و َشم َ٠م يُم ْؾ ىمق ًَمف شمٕم٤ممم{ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ
معهم

ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ} [ؾمقرة حمٛمد.]34-31:
٤مك ()1
ىم٤مل ِ
اًمْم يح ُ
واًمًديُ « :ه ْؿ اعمٜم٤موم٘مقن({ )3ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
اإل َُم٤مُم٤من ي
ي

ﯳ ﯴﯵﯶ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ]78:ش
ِ
وُم ْـ َأ ْؾم َقأِ ُم٤م يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن يتٕم٤مُمٚمقن سمف ُمع اًمٜميٌِل ﷺ عمَْ ُزهؿ إِ يي٤مه ،وٟمِ ًٌْ ُتٝمؿ إِ ًَمٞمف
ٍ
هزيٛم٦م ،وهذه ِ
ٍ
اخل ّْمٚم ُ٦م ُِم ْـ
وسمئاءَ ،أ ْو ُم٤م ٟمزل سم٤معمًٚمٛملم ُِم ْـ
ُم٤م حيؾ سم٤مًمٜمي٤مس ُِم ْـ ؿمدي ٍة
ِ
َأ ْىمقى ي
ور ُوقا سمف َُم ْر َشم ًٕم٤م
اؾم َت ٌْ َٓمٜمُقا اًم ُٙم ْٗم َرَ ،
اًمِمقاهد قمغم قمدم إِ ْيًمّنؿ ،و َأ يّنؿ ىمد ْ
ِ
ِ
وشمٍمحي٤مت٤م ُم٤م
ىمٚمقهبؿ ،ئمٝمر قمغم ومٚمت٤مت٤م
ُمٖم٤مريػ
يم٤مٟم٧م َأ ًْمًٜم ُتٝمؿ
وُم٘م٤م ًُم٤م ،وًمذا
َ
ْ
ِ
ىمدور ِ
صدورهؿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯦ ﯧ
ىمٚمقهبؿ ،وُم٤م َأيمٜمقه ذم
ٚم٧م سمف
قمًم َهم ْ
ُ
ُيٜمٌِْ ُئ ي
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃﰄ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]78:
ٍ
ِ
طمًٜم٤مت ٍ
وهمٜمٞمٛم٦م ي٘مقًمقن:
ٟمٍم
وم٤معمٜم٤موم٘مقن ذم طم٤مًم٦م َفم َٗم ِر اعمُ ْ١م ُِمٜملم سمًم حيٌقن ُِم ْـ
ِ
قمٓم٤مِف ،ومل يٙمـ ِحل ْٙمٛم٦م اًمرؾم ِ
هذه ُِم ْـ قمٜمد اهللَ .أ ْيُِ :م ْـ َحم ْ ِ
ِ
قل ذم
ومْمؾ اهلل ذم
ض
ي ُ
ؾمٌ٥م ذم إِ ْيمرام اهلل هلؿ سم٤مًمٜمي ٍْم
إِ َدارشمِف وؾمٞم٤مؾمتِف وىمٞم٤مدشمِف و َأ ُْم ِره سم٘مت٤مل اًمٕمدو
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمْمح٤مك أسمق حمٛمد وىمٞمؾ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم يم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ ىمٞمؾ إٟمف ُم٤مت
()1
ّ
(113هـ) وىمٞمؾ (111هـ) ،اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :شم٤مريخ اًمٌخ٤مريش (« ،)223/4تذي٥م اًمٙمًمل ذم
أؾمًمء اًمرضم٤ملش (ُ« ،)618مٞمزان آقمتدالش (« ،)231/3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش (« ،)332/9ؿمذرات
اًمذه٥مش (« ،)134/1ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (. )198/4
(« )3ومتح اًم٘مديرش (.)41/1
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ِ
وه ْؿ ذم سم٤مـمٜمٝمؿ ُُم ْ ِ
نم ُيمقن ُي ْ١م ُِمٜمقن
واًمٖمٜمٞمٛم٦م ،وهذه ذم اعمٜم٤موم٘ملم سملم اعمًٚمٛملمُ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
اخل٤مًمؼ و ُي ِ
ُم٘م٤مًم٦م اعم٤مديلم اعمُ ْٚم ِحديـ
ٟمٔمػم
سم٤مًمرب
نميمقن سمف وٓ ُي ْ١مُمٜمقن ي
ي
سم٤مًمر ُؾمقلُ ،
ِ
ومْمؾ اهلل :هذا ىمد
قمًم يٜم٤مًمف اعمُ ْ١م ُِمٜمُقن ُِم ْـ
اًمر يب
َ
اخل٤مًمؼ :إِ ْذ ي٘مقًمقن ي
اًمذيـ جيحدون ي
ِ
َضم٤م َء قمغم ؾمٌٞمؾ اعمُ
ّم٤مدوم٦م.
٤مسم٦م اعمًٚمٛملم سمًم يٙمرهقن ُِمـ ؾمٞم َئ ِ
واعمٜم٤موم٘مقن ذم طم٤مًم٦م إِص ِ
٤مت َىم ْت ٍؾ َأ ْو ُضم ْر ٍح َأ ْو
ْ
َ
ٍ
ٍ
قن َشمٌِ َٕم َ٦م ذًمؽ قمغم اًمرؾم ِ
هزيٛم٦مُ ،ي ْٚم ُ٘م َ
قل ﷺ و َأ يٟمف ىمدْ يم٤من سم٢مِ َدارشمِف َأ ْو ىمٞم٤مدشمِف،
ظمً٤مرة َأ ْو
ي ُ
َأو َأُم ِره سم٤مخلروج إِ َمم ىمت٤مل اًمٕمدُ و ،هق اًمًٌ٥م ومٞمًم ٟمزل سم٤معمًٚمٛملم ُِمـ ؾمٞم ٍ
ئ٤مت
ْ
ُ
َ
ْ ْ
يٙمرهقّن٤م.
هذا ُم٤م يدل قمٚمٞمف ِؾم ُ
ٞم٤مق اًمٜميص ،وٓ يٛمٜمع َأ ْن شمٙمقن هذه اًم ئم٤مهر ُة ُِم َـ اًم ئمقاهر
ِ
واعمّم٤مِ ِ
٥م اًمتل ُيٍمومٝم٤م اهللُ
اًمتل شمٙمقن َأ ْي ًْم٤م ذم إَ ْطمقال اًمٕم٤مد يي ِ٦م ،قمٜمد ٟمزول اًمٜم َٕم ِؿ
ِ
ِ ِ
شمتٜمزل اًمٜم َٕم ُؿ ي٘مقل
اًمؽمسمِ يٞم ِ٦مَ ،أ ِو اجلزاء ،ومحلم ي
يمٞمػ يِم٤م ُء ذم قمٌ٤مده ًمئا ْسمتئاءَ ،أ ِو ي ْ
اعمٜم٤موم٘مقن :هذه ُِمـ قمٜمد اهللَ :أي :هل قمٓم٤مء ُِمـ ِ
ظمزاِ ِـ ُُم ْٚمؽ اهلل.
ٌ ْ
ْ
ْ
قل ِوٛمـ ُظم ِ
ِ
ِم٤مؤ ِم
راوم٦م اًم يت ُ
سم٤مًمر ُؾم ِ ْ َ
وطملم شمٜمزل اعمّم٤مِ ُ
٥م ي٘مقل اعمٜم٤موم٘مقن ُُمتٓمػميـ ي
اإلد ِ
ارة واًمً ْٚم ِ
ٓم٤من وا ُحل ْٙم ِؿ :هذه ُِم ْـ قمٜمدكَ :أ ْيُ :مـ اًمِم ْ١مم
سم٤مَٕ ْؿمخ٤مص ذوي ِ َ
ِ
ِ
ًمٚمٛمّم٤مِ ِ
ِ
واعمٙم٤مره.
٥م
اجل٤مًم٥م
اًمذي هق قمٜمدك،
اًمر ْي ِ
٥م اًمذيـ َر َضم َح ْ٧م ًمدهيؿ ِيم يٗم ُ٦م
وهذا يمئا ٌم ٓ ي٘مقًمف إِ يٓ اعمٜم٤موم٘مقن ،و َأ ْه ُؾ ي
ِ
ِ ِ
ىمديًم ،وٓ ؾم يٞمًم َأ ْه ُؾ
اًم يت ْٙمذي٥م قمغم يم يٗم٦م اًم يت ّْمد ِيؼ ،وهذه اًمٓم َػم ُة ُمٕمرووم ٌ٦م ذم اًمٜمي٤مس ً
اًمٙمٗمر سم٤مهلل ِ
وسمح ْٙمٛمتِف.
ِ
ومٛم ْـ َأ ُْمثٚمتِٝم٤م ُم٤م يم٤من ي٘مقًمف ُآل ومِ ْر َقم َ
هلل
قؾمك ڠ ،وهق ُم٤م ذ َيمره ا ُ
قن ذم قمٝمد ُُم َ
سم٘مقًمف{ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
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معهم [ؾمقرة إقمراف.)1(]121-121:
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ}
اًمٗم َئ ِ٦م ِ
ٞم٤مل اًم يت٤مريخ ُِمـ ِ
وهذه اعم٘مقًم ُ٦م شمتٙمرر َقمؼم ُىم ِ
رون إُُم ِؿ و َأ ْضم ِ
ٟمٗمًٝم٤م ُُمٜم٤موم٘مل
َ
َ
ي َْ
يمؾ َقم ْ ٍ
ؾمٌ٥م ختٚمػ اعمًٚمٛملم وشم َ٠مظم ِرهؿ قمـ ُمّم٤مف اًمرىمل
ٍم :طمٞم٨م ي٘مقًمقن :إِ ين
َ
واًم يت٘مد ِم هق ُِمـ ضمر ِاء ِديٜم ِٝمؿ ،ومتًٙمِٝمؿ سمنميٕم٦م ِ
ظم٤مًم٘مٝمؿ.
ْ ي ْ
 ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:ٍ
ص٤مرظم٦م وهل ٍ
ٍ
 -1ي٘مقل ـمف ُطم ًَ ْ ٍ
ُمًتٕمٚمٞم٦م ُُمٌٞمٜمً٤م ُمقىم َٗمف ُمـ اًمديـ
ج٦م
لم( )3ذم دقمقة
ْ
َ
ٟمًػم َؾم ْ َػم
اًمًٌٞمؾ إِ َمم ذًمؽ واطمد ٌة ..وهل َأ ْن
وًمٙمـ
وٟمٔمر َشمف ًمٚمٖمرب« :
ي
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش (.)111/1
خترج ُمـ اجل٤مُمٕم٦م اعمٍمي٦م صمؿ درس ذم ضم٤مُمٕم٦م
( )3ـمف طمًلم :اًمٙم٤مشم٥م واعمٗمٙمر اًمٕمٚمًمين اعمِمٝمقر ّ
اًمًقرسمقن ذم سم٤مريس طمٞم٨م قم٤مد سم٤معمٜم٤مه٩م اًمٖمرسمٞم٦م ًمٞم٘مقم سمٌثٝم٤م ذم سمئاد اعمًٚمٛملم شمقمم قمًمدة يمٚمٞم٦م
آداب اًم٘م٤مهرة صمؿ وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ ،أ ًّمػ يمت ًٌ٤م قمديدة ُمـ أؿمٝمره٤م «ُمًت٘مٌؾ اًمث٘م٤موم٦م ذم ُمٍمش اًمذي
ٟمٗمك ومٞمف أن شمٙمقن ُمٍم ضمز ًءا ُمـ اًمٌئاد اًمٕمرسمٞم٦م سمؾ هل قمٜمده ضمزء ُمـ أورسم٤م ،ويمت٤مسمف ذم «اًمِمٕمر
اجل٤مهكمش اًمذي أصم٤مر وج٦م يمٌػمة ورد قمٚمٞمف مجٚم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم  ،قمرف قمٜمف ؿمٖمٗمف سم٤مًمٞمقٟم٤من وسم٤محلٞم٤مة
اًمٖمرسمٞم٦م وؾمٕمٞمف اًمِمديد ذم إحل٤مق سمئاد اعمًٚمٛملم سم٤مًمٖمرب ..وُمـ ـمقاُمف اعمخرضم٦م ًمف ُمـ ُمٚم٦م
أيْم٤م ،وًمٙمـ
اإلؾمئام ىمقًمفً« :مٚمتقراة أن تدصمٜم٤م قمـ إسمراهٞمؿ وإؾمًمقمٞمؾ وًمٚم٘مرآن أن حيدصمٜم٤م قمٜمٝمًم ً
ورود هذيـ آؾمٛملم ذم اًمتقراة واًم٘مرآن ٓ يٙمٗمل إلصمٌ٤مت وضمقدمه٤م اًمت٤مرخيلً ،
ومْمئا قمـ إصمٌ٤مت
هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمتل تدصمٜم٤م هبجرة إؾمًمقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ إمم ُمٙم٦م  ...وٟمحـ ُمْمٓمرون أن ٟمرى ذم هذه
اًم٘مّم٦م ٟمققم٤م ُمـ احلٞمٚم٦م ذم إصمٌ٤مت اًمّمٚم٦م سملم اًمٞمٝمقد واًمٕمرب ُمـ ضمٝم٦م ،وسملم اإلؾمئام واًمٞمٝمقد
واًم٘مرآن واًمتقراة ُمـ ضمٝم٦م أظمرىشً .
ٟم٘مئا قمـ يمت٤مب «ـمف طمًلم طمٞم٤مشمف وومٙمره ذم ُمٞمزان اإلؾمئامش
ٕٟمقر اجلٜمدي صـ ( ،)8شمقذم سم٤مًم٘م٤مهرة (1292هـ).
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :إقمئامش (« ،)321/2آٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم أدب احلداصم٦م وومٙمرهؿ دراؾم٦م
ٟم٘مدي٦م ذقمٞم٦مش  ،ديمتقراه ًمألؾمت٤مذ د /ؾمٕمٞمد اًمٖم٤مُمدي ،دار إٟمدًمس اخلياء ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم ،ؾمٜم٦م
(1434هـ. )111/1( ،)3112-
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َ
ذيم٤م َء ذم
إُوروسمٞملم،
وٟمًٚمؽ ـمري َ٘مٝمؿً :مٜمٙمقن هلؿ َأ ْٟمدا ًدا ،وًمٜمٙمقن هلؿ ُ َ
احلْم٤مرة ِ
حي٥م ُمٜمٝم٤م وُم٤م ُيٕم٤مبش (.)1
ظمػمه٤م وذه٤م ُطم ْٚم ِقه٤م و ُُمره٤م ُم٤م ُ َ
 -3وي٘مقل َأطمدُ د ِ
وؿم ُئ ُ
قم٤مة اًمٕمٍماٟم يٞم ِ٦م اعمٕم٤مسيـ« :وم٤مًمًٞم٤مؾم ُ٦م وا ُحل ْٙم ُؿ واًم٘مْم٤م ُء ُ
قن
َ ُ
وذقم٤م جي٥م ومٞمٝم٤م اًم يت َ٠مد وآهتداء سمًم ذم اًمًٜمي ِ٦م ُِمـ ِ
وىم٤مِ َع:
ًمٞمً٧م ِديٜمً٤م
اعمُ ْج َت َٛم ِع
ْ
ً
ْ
ُ
سم٤مًمي ِ
ورة ُمتٓمقر ٌة ُمتٖمػم ٌةش(.)3
قم٤مجل٧م
َٕ يّن٤م
ْ
ُمّم٤مًمح هل ي
َ
وًمٞمس هذا سمٖمري٥م قمٚمٞمف :ومٝمق اًم٘م٤م ِِ ُؾَ « :أُم٤م إِؾمئاُمٜم٤م ومٝمق قمٚمًمينِ ،
وُم ْـ َصم يؿ وم٢مِ ين
ي ْ ُ
ُمّمٓمٚمح اًمٕمٚمًمٟمٞم ِ٦م ٓ يٛمثؾ قمدوا ًٟم٤م قمغم ِديٜمٜم٤مْ ،سمؾ قمغم اًمٕمٙمس :يٛمثؾ اًمٕمقد َة ِ
سمديٜمٜم٤م
ُ
ُ
ي
َ
إِ َمم ُمقىمٗمف إَ ِ
صٞمؾش(.)2
ْ -2سمؾ إِ ين َأ َطمدَ هؿ سمٚمغ سمف ا ي
حراف اًمٕمـ٘مدي إِ َمم َأ ْن ُيٍمح سم٘مقًمف:
ًمِم َٓم ُط اًمٗمٙمري وآ ْٟم
ُ
سمٚمٖم٧م ِؾمـ يـ اًمر ْؿم ِد ،وىمد َ
قّن٤م سمٜمٗمًٝم٤م سمٕمٞمدً ا قمـ
إِ ين اًمٌنم يي َ٦م ىمدْ
ْ
ٌ٤مذ ُؿم ُئ َ
آن هل٤م َأ ْن ُشم َ
وص٤مي٦م اًمً ِ
ً
تج٤مهئا هذا و َأ ُْم َث٤م ًُمف َأ يٟمف ىمدْ ضم٤م َء ذم ُحم ْ َٙم ِؿ اًم يتٜمْزيؾ{ :ﯾ
ًمء(ُُ ،)4م
ي
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ} [ؾمقرة اعم٤مِدة ،]11:وىمقًمف شمٕم٤ممم:
{ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]44:
ٍ
درضم٦م ذم ُؾم يٚم ِؿ اًمر ِىمل هق
َ -4أ يُم٤م اًمٙم٤مشمٌ ُ٦م إَ ِدي ٌَ ُ٦م َٟم ِٔم ْ َػم ُة َز ْي ِـ اًمديـ ومت٘مقل« :إِ ين َأ يو َل
ٍ
ْ ِ
ج٤مب ُأ َُم ٌؿ
سمجئاء :إِ ين إُ َُم َؿ اًمتل
اًمً ُٗمقر ،و ُشمْمٞمػ ُمقوح ً٦م اعم٘مّمق َد
ٟمٌذت احل َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مًت٘مٌؾ اًمث٘م٤موم٦م ذم ُمٍمش ،ـمف طمًلمُ ،مٓمٌٕم٦م اعمٕم٤مرفُ -مٍم ،ؾمٜم٦م (1928م).)29/3( ،
(« )3اإلؾمئام واًمًٚمٓم٦م اًمديٜمٞم٦مش ،حمٛمد قمًمرة ،ـمٌٕم٦م :دار اًمنموق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  1419 -هـ -
 1988م (ص.)131
(« )2اإلؾمئام واًمًٚمٓم٦م اًمديٜمٞم٦مش ،حمٛمد قمًمرة( ،ص.)131
(« )4اإلؾمئام وىمْم٤مي٤م اًمٕمٍمش  ،حمٛمد قمًمرة ،ـمٌٕم٦م :دار اًمقطمدة ـ سمػموت ـ ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم
( 1981م) (ص« ،)11إؾمس اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمٚمت٘مدمش ،حمٛمد أمحد ظمٚمػ ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م إظمقان
ُمقراومتكم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم  1984 -م (ص.)44
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رافقني ُوقواعرررد ُشررررعية يف التعامرررل
ُ خطرر ُرر املنرر ِ

اًمً٤مومر ُة هل
راىمٞم ٌ٦م ذم اًمٕم٘مؾ واعم٤م يدة رىم ًّٞم٤م ًمٞمس ًمأل َُمؿ اعمتحجٌ٦م ُمثٚمف :وم٤مٕ َُم ُؿ ي
معهماًم يٓمٌِ ِ
ِ
سم٤مًمٌح٨م واًم يتٜمْ ِ
ٞمٕم٦مش(.)1
٘مٞم٥م َأ ْه َار
ايمتِمٗم٧م
اًمتل
ْ

لم هٞم َٙم ٍؾ ي٘مقل« :وسمئا ُم ِ
قارسم٦م َأ ْو ُجم٤مُمٚم٦م :وًم٘مد ظمٞمؾ إِ َ يزم زُمٜمً٤م
 -1وه٤م هق ُحم َ يٛمدُ ُطم ًَ ْ ِ َ ْ
ُ
ٟم٘مؾ ِ
يمًم ٓ يزال ُخي يٞمؾ إِ َمم َأ ْصح٤مب َأ ين َ
طمٞم٤مة اًمٖمرب اًمٕم٘مٚم يٞم ِ٦م واًمروطم يٞم ِ٦م ؾمٌٞم ُٚمٜم٤م إِ َمم

ِ
ٝمقضش(.)3
هذا اًمٜم
و ُي ْٛم ِٕم ُـ ذم ِ
اٟمتٙمً٧م ومٓمر ُشمف ،وطم٤مد
اإل ْيٖم٤مل َُم ِـ
محدَ َ ،أ َطمدُ
ْ
ُمٜمٝمجفَ ،أ َهم٤م َأ ْو َهم َكم َأ ْ َ
ُ
د ِ
قم٤مة اًمٙمًمًمٞملم ذم ُشم ْريمِ َٞم٤م طمٞم٨م ىم٤مل« :إِ يٟم٤م َقم َز ُْمٜمَ٤م قمغم َأ ْن َٟم ْ٠م ُظم َذ ي
يمؾ ُم٤م قمٜمد اًمٖمرسمٞملم،
ُ
ج٤مؾم٤مت اًمتل ذم َأُم ِ
ِ
ٕم٤مِٝمؿش(.)2
طم يتك آًمتٝم٤مسم٤مت ذم ر ِْتِٝمؿ ،واًمٜمي
ْ
ِ
ٟمٕمقذ سم٤مهلل وسمف ٟمًتجػم ُِمـ هذه اهلق ِة اًمً ِ
اعمخقف ،طم يتك
حٞم٘م٦م واعمُٜمْ َحدَ ِر
ُي
ْ
ي
ِ
ِ
وطمٞم٤مزت٤م .هذا َٟم ْز ٌر ُِم ْـ ٍ
يمثػم ،و َىم ْٓم َر ٌة ُِم ْـ ِظم َْم ٍّؿ ،مم ي٤م
شمرهم٥م ذم شمٚم٘مٗمٝم٤م
ج٤مؾم٤مت
اًمٜمي
ُ
يِمػم إِ َمم ِ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
آ ُْمتداد اًمٜمٗم٤مىمل ًٓ ْطمٗم٤مد َقم ٌْ ِد اهلل ِ
قل ،و َُم ْـ َأ ْؿم ٌَ َف َأ َسم٤م ُه ومًم فم َٚمؿ.
ُ
سمـ ُأ َب ِ َ
 ٞﷺ:
 -4طَ ُ٤ٛأ َد ٔبِٗ يذَُ ٣خاطبتِٔٗ ايٖٓ ٔب ِّ

ِ
إِ ين ُؾمق َء َأ َد ِ
وؾم ْخر َي ً٦م ُمٜمف وات٤م ًُم٤م
ب اعمٜم٤موم٘ملم ذم شمٕم٤م ُُمٚمٝمؿ ُمع اًمٜميٌِل ﷺ اؾمتٝمزا ًء سمف ُ
ِ
ٗم٤مف سمِ َ٘مدْ ِرهً ..مف ؿمقاهدُ ه اًمٕمديد ُة،
اًمنم إِ ًَمٞمف،
وآؾمتِ ْخ َ
ْ
ًمف سمًم ٓ يٚمٞمؼ ،وٟم ًْ ٌَ َتٝمؿ ي ي
وص َق ُره اعمًُتٗمٞمْم ُ٦م..
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1أؾمس اًمت٘مدم قمٜمد ُمٗمٙمرة اإلؾمئامش ،ومٝمٛمل ضمدقم٤من ،دار اًمنموق قمًمن ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،ؾمٜم٦م
(1988م) (ص.)491
(« )3ذم ُمٜمزل اًمقطملش ،حمٛمد طمًلم هٞمٙمؾ ،اعمٓمٌٕم٦م :دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م ،ؾمٜم٦م
(1974م) (ص.)33
(« )2آدم٤مه٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ذم إدب اعمٕم٤مسش ،د /حمٛمد حمٛمد طمًلم ،سمػموتُ ، ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م،
اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م ،ؾمٜم٦م (1982 -1412م).)331/3( ،
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أ – ي٘مقًمقن{ :ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩﮪ} [ؾمقرة إطمزاب: ]13:
ِ
ِ
اًمٙم٤مذب:
اًمققمد
ًم٘مد ُذيمر ؾم٤مسم ً٘م٤م ُم٤م َو َصٗمقا سمف اهللَ وُم٤م َٟم َٕمتقا سمف َر ُؾمق ًَمف ﷺ ُِمـ
زقمٛمقا {ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪ }

[ؾمقرة إطمزاب.]13:
ب{ -ﯟ ﯠﯡﯢ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م:]61:

وهاهم يف موضع آخر يتفؿوكه ﷺ بلكه ُأ ُذ ٌن 9قال تعالى{ :ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ } [ؾمقرة اًمتقسم٦م9 ]61:
ِ
الهة وال َغ ْػ ِ
ول اهلل ﷺ بالب ِ
وضعف ِ
ففم يصػون َر ُس َ
ال ْدراك ،وحاشاه ب َلبِي
ؾة
اهلل َ -أكه طؾقه الصال ُة والسال ُم يسؿع كل ما ُيؼال
ُه َو و ُأمي ﷺ و ُمرا ُدهم  -قاتؾفم ُ
له و ُيصدق ذلك 9ففو ٓ يػرق بقن َم ْن َيصدُ ُقه َ
الؼول ،و َم ْن يػرتي طؾقه ال َؽ ِذ َب.
َأ ْظمرج اسم ُـ إِؾم ٍ
ح٤مق وا ْسم ُـ ا ُعمٜمْ ِذ ِر ()1واسم ُـ َأ ِب َطم٤مشمِ ٍؿ ( )3قمـ ا ِ
سمـ َقم يٌ ٍ
٤مس ﭭ
ْ
٤مر ِ
سمـ احلَ ِ
ث َي ْ٠م ِت َر ُؾم َ
قل اهلل ﷺ ،ومٞمجٚمس إِ ًَمٞمف ،ومٞمًٛمع ُمٜمفُ ،صم يؿ يٜم٘مؾ
ىم٤مل« :يم٤من َٟم ٌْ َت ُؾ ُ
طمدي َثف إِ َمم اعمٜم٤موم٘ملم ،وهق اًمذي ىم٤مل هلؿ :إِ يٟمًم ُحم َ يٛمدٌ ُأ ُذ ٌنَُ ،م ْـ َطمدي صمف ؿمٞم ًئ٤م صدي ىمف .وم َ٠م ْٟم َ
زل
هلل ومٞمف {ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م )2(]61:ش.
ا ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اًمٕمئاُم٦م ،ؿمٞمخ اإلؾمئام ،أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر اًمٜمٞمً٤مسمقري
اًمٗم٘مٞمفٟ ،مزيؾ ُمٙم٦م ،وًمد :ذم طمدود ُمقت أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وشمقذم سمٛمٙم٦م(  219هـ ) يٜمٔمر« :ؾمػم
أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (« ،)491/14إقمئامشً ،مٚمزريمكم (.)394 /1
( )3هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس أسمق حمٛمد سمـ أب طم٤مشمؿ اًمرازي أطمد احلٗم٤مظ ص٤مطم٥م يمت٤مب
«اجلرح واًمتٕمديؾش (وًمد341 :هـ ،وشمقرم  237هـ) .يٜمٔمر« :اإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م قمٚمًمء
احلدي٨م/اٟمتخ٤مب أب ـم٤مهر اًمًٚمٗملشٕ ،ب يٕمغم اخلٚمٞمكم ظمٚمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ
اخلٚمٞمؾ اًم٘مزويٜمل (ج 3ص ،)682اعمح٘مؼ :حمٛمد ؾمٕمٞمد قمٛمر إدريس/طُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد -
اًمري٤مض .ط1419 .1هـ .و«شم٤مريخ دُمِمؼش (.)217 /21
( )2أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه (ُ )11299مـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق .وؾمت٠مت شمرمج٦م هلؿ ذم ُمٌح٨م =
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ِ
ٟم٤مس ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ومٞمٝمؿ ُضمئا ُس
اًمًدي ىم٤مل« :اضمتٛمع ٌ
و َأ ْظم َر َج ُ
اسمـ َأ ِب َطم٤مشم ٍؿ قمـ ي
معهم
سمـ َصم٤مسمِ ٍ
٘م٤مل:خمٌم -سمـ محػم (ِ ،)1
٤مُم ٍ
اسمـ ص ِ
ٍ
وود ْي َٕم ُ٦م ِ
٧مَ ،
٧م(،)3
وخم ْ َِم ٌـ –و ُي
ُ
سم ُـ ُؾم َق ْيد ِ َ
سمٕمْم٤م وىم٤مًمقا :إِ يٟم٤م ٟمخ٤مف َأ ْن يٌٚمغ ُحم َ يٛمدً ا
سمٕمْمٝمؿ ً
وم َ٠م َرا ُدوا َأ ْن ي٘مٕمقا ذم اًمٜميٌِل ﷺ ومٜمٝمك ُ

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف يالتعامرررل

ومٞم٘مع سمِ ُٙم ْؿ.

ػ ًمف وم ُٞمّمدىمٜم٤م .ومٜمزل{ :ﯛ ﯜ
سمٕمْمٝمؿ :إِ يٟمًم ُحم َ يٛمدٌ ُأ ُذ ٌن َٟم ْحٚمِ ُ
وىم٤مل ُ

ِ
َ
وسملم َأ ين
هلل قمٚمٞمٝمؿ هذا
ﯝﯞ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]61:أي٦م( ،)2ومر يد ا ُ
ٞمؿ ،ي
اًم٘مقل إَصم َ
َر ُؾم َ
اًمّم َ
واحلؼ
٤مدق ُِم َـ اًمٙم٤مذب،
قل اهلل ﷺ وإِ ِن اؾمتٛمع إِ َمم هذا وهذا ِ
ي
وم٢مِ يٟمف يٕمرف ي

ُمـ اًمٌ٤مـمؾ .وًمٙمٜميف يم٤من يٕمرض قمـ اعمٜم٤موم٘ملم َٕ ُْمر ِاهلل ًمف سمذًمؽ ،وإِ ْن يم٤من يٕمٚمؿ
طم٘مٞم٘م َ٦م َأ ُْم ِرهؿش(.)4
اسمـ َيمثِ ْ ٍػم« :ي٘مقل شمٕم٤ممم :وُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ىمق ٌم ُي ْ١م ُذون َر ُؾم َ
ُ
قل اهلل ﷺ
ىم٤مل
احل٤مومظ ُ
سم٤مًمٙمئام ومٞمف ،وي٘مقًمقن{ :ﯠ ﯡﯢ}؛ َأ ْيَُ :م ْـ ىم٤مل ًمف ؿمٞم ًئ٤م صدي ىمف ومٞمٜم٤م ،و َُم ْـ طمدي صمف
وطم َٚم ْٗمٜمَ٤م ًمف صدي َىمٜمَ٤م.
صدي ىمف ،وم٢مِ َذا ِضم ْئٜمَ٤مه َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= سمٕمض أؾمًمء اعمٜم٤موم٘ملم.
( )1هق :خمٌم سمـ محػم إؿمجٕمل  ،طمٚمٞمػ ًمٌٜمل ؾمٚمٛم٦م ُمـ إٟمّم٤مر ،يم٤من ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ،وؾم٤مر ُمع اًمٜمٌل
ﷺ إمم شمٌقك طملم أرضمٗمقا سمرؾمقل اهلل ﷺ وأصح٤مسمف ،صمؿ شم٤مب وطمًٜم٧م شمقسمتف ،وؾمٛمل قمٌد
اًمرمحـ ،وؾم٠مل اهلل أن ي٘متٚمف ؿمٝمٞمدا ٓ .يٕمٚمؿ ُمٙم٤مٟمف ،وم٘متؾ يقم اًمٞمًمُم٦م ،ومٚمؿ يقضمد ًمف أصمر .يٜمٔمر« :
آؾمتٞمٕم٤مب شٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (.)1281 /2
( )3هق :وديٕم٦م سمـ صم٤مسم٧م أظمق سمٜمل أُمٞم٦م سمـ زيدُ ،مـ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقفُ ،مـ رؤؾم٤مء اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ
ظمّمقص٤م سمٜمل اًمٜمْمػم،
اسمتكم هبؿ اًمٜمٌل ﷺ وقم٤مٟمك ُمٜمٝمؿ إُمريـ .يم٤من يقازم اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم
ً
ىمًًم ُمٜمف ُمـ
ويم٤من قمٞمٜم٤م هلؿ قمغم اًمٜمٌل ﷺ واعمًٚمٛملم .ويم٤من ُمـ ُم١مؾمز ُمًجد اًميار ،وأظمرج ً
دارهً .مٙمثرة إيذاِف ًمٚمٜمٌل ﷺ دقم٤م قمٚمٞمف وًمٕمٜمف .يٜمٔمر « :تذي٥م اًمٙمًملشً ،مٚمٛمزي (-112 /1
« ،)114شم٤مريخ اإلؾمئامشً ،مٚمذهٌل (.)421 /1
( )2أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ذم «شمٗمًػمهش (.)11211
(« )4دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمرهش ،د/قم٤مدل سمـ قمكم اًمِمدي (ص.)189
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وجم َ ِ
وروي ُمٕمٜم٤مه قمـ ا ْسم ِـ َقم يٌ ٍ
٤مه ٍد و َىم َت٤م َد َة :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯣ ﯤ
٤مس ﭭ ُ
ُ
ِ
ﯥﯦ } [ؾمقرة اًمتقسم٦مَ :]61:أ ْيُ :ه َق ُأ ُذ ُن ٍ
ًمّم َ
٤مدق ُم َـ اًمٙم٤مذب {ﯧ
ظمػم يٕمرف ا ي

ﯨ ﯩﯪ } [ؾمقرة اًمتقسم٦مَ :]61:أ ْي :و ُيّمد ُق ا ُعم ْ١م ُِمٜمِلم {ﯫ ﯬ
طمج ٌ٦م قمغم اًمٙم٤مومريـ ،وهلذا ىم٤مل{ :ﯰﯱ
ﯭﯮ} [ؾمقرة اًمتقسم٦مَ :]61:أ ْي :وهق ي

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]61:ش (.)1

ضمـ -ت يٞمتُٝمؿ ًمٚمٜميٌِل ﷺ دقم٤م ٌء قمٚمٞمف:
ِ
قء َأد ِهبؿ ُمع اعمُّم َٓم َٗمك ﷺ َأّنؿ يم٤مٟمقا ُحيٞمق َٟمف سمتحٞم ِ٦م إِ ْظم ِ
ِ
قاّنؿ ُمـ
ي
ْ
وُم ْـ ؿمقاهد ُؾم َ
َ
ي
اًمٞمٝم ِ
قد ،يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
َُ

ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م. ]8:
ىم٤مل اًم ُٕم ِ
قذم()3قمـ ا ِ
سمـ َقم يٌ ٍ
٤مس ﭭ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜ } [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م ، ]8:ىم٤مل :يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن ي٘مقًمقن ًمرؾم ِ
قل اهلل ﷺ إِ َذا طم يٞمقه :ؾم٤مم
َ ُ
قمٚمٞمؽ .ىم٤مل اهلل{ :ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.)2(]8:
ِ
وىمد ذ َيمر ي
٤مس ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم
اًمً ْٕمدي َ « :$أ ين ه١مٓء اعمذيمقريـ إِ يُم٤م ُأ َٟم ٌ
اًمِم ْٞم ُخ ي
قل ﷺ هبذا ِ
ُي ْٔم ِٝمرون ِ
اخل ِ
اًمر ُؾم َ
اإل ْي َ
ٓم٤مب اًمذي ُيقمهقن َأ يّنؿ َأ َرا ُدوا سمف
ًمن ُ
وخي٤مـمٌقن ي
٤مس ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًمٙمت٤مب ....إًمخش(.)4
ظمػماُ ،
وه ْؿ َيم َذ َسم ٌ٦م ذم ذًمؽ ،وإِ يُم٤م ُأ َٟم ٌ
ً
وىمد َأ ييمد اًمديمتقر طمٌٜمٙم ُ٦م اعمٞمداين ذم َأ ين اعم٘مّمق َد اعمٜم٤موم٘مقن وم٘م٤مل :واٟمٍمف ِذ ْه ُـ
سمِم ْ٠م ِن اًمٞمٝم ِ
ٍ
يمثػم ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًم يت ْ٠م ِو ِ
ص ٟمزل َ
قد ،قمغم ظمئاف ُم٤م يدل قمٚمٞمف
َُ
يؾ إِ َمم َأ ين اًمٜمي ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)413/3
( )3هق :قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ ضمٜم٤مدة اًمٕمقذم ،اًمٙمقذم ،أسمق احلًـُ :مـ ُمِم٤مهػم اًمت٤مسمٕملم ،وٕمٞمػ احلدي٨م:
روى قمـ اسمـ قمٌ٤مس وأب ؾمٕمٞمد واسمـ قمٛمر ،ويم٤من ؿمٞمٕمٞم٤م :شمقذم :ؾمٜم٦م إطمدى قمنمة« .ؾمػم أقمئام
اًمٜمٌئاءش (.)236/1
( )2أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ( )18844وقمٌد اًمرزاق واسمـ ُمردويف يمًم ذم «اًمدر اعمٜمثقرش (.)81/8
(« )4شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمئام اعمٜم٤منش (.)211/7
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ٍ
ٟمزلررل
اًمذيـالتعامر
ررعية يف
وقواعرررد شرر
اًمً ُ
اعمٜم٤موم٘ملم
رافقني :إِ ين
خطرررر ْسمؾاملنررٟم٘مقل
واي٤مت،
صح ذم ذًمؽ ُمـ ِر
ٞم٤مق :شم َ٠مصم ًرا سمًم ي
معهم ِ
َ
اعمٓمٚمقب ُمٜمٝمؿ
قد َٕ :ين اعمٜم٤موم٘ملم ُهؿ
سمِم ْ٠م ِّنؿ اًمٜميص شمٕم يٚمٛمقا هذه اًم يتح يٞم َ٦م ُِم َـ اًم َٞم ُٝم
ُ

ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُؾم َ
قل ﷺ سمًم طم يٞم٤مه اهللُ سمف ،وهق ُ
اًمًئام(،)1
سمحً٥م
فم٤مهر ا ْٟمتًمِٝمؿ َأ ْن َ َ
ًمٗمظ ي
حيٞمقا ي
ِ
ي٘مع ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُ
اًمً٤م ُم قمٚمٞمٙمؿ َ -أ ِي
اعمقت  -وم٘مدْ
ُ
وٓ يٌٕمد َأ ْن َ
ُمثؾ هذه اًم يتح يٞم٦م :ي
يْم٤م َأ ين
يم٤من هلؿ ُِمـ اعم٘مقٓت ُم٤م هق َأ ْؿمٜمَ ُع ُمـ ذًمؽ و َأ ْىم ٌَ ُح ،وٓ يٖمٞم٥م قمـ اًمذ ْه ِـ َأ ً
ٟمٗمرا َ -أ ْو ُىم ْؾ قمد ًدا َ ٓ -سم ْ٠م َس سمف ُه ْؿ ذم إَ ْصؾ َهيق ُد.
ً
ِ
ِ
اًمً٤م ُم
قمـ ُأم اعمُ ْ١م ُِمٜملم َقم ِ٤مِ َِم َ٦م ڤ ْ
اؾم َت َ٠م َذ َن َر ْه ٌط ُم َـ ا ًْم َٞم ُٝمقد َوم َ٘م٤م ًُمقا :ي
ىم٤مًم٧مْ :
ِ
ِ
اًمً٤م ُم
َقم َٚم ْٞم َؽ َي٤م َأ َسم٤م ا ًْم َ٘م٤مؾم ِؿ ىم٤مل ﷺَ « :و َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿشَ ،ىم٤م ًَم ْ٧م َقم٤مِ َِم ُ٦م ڤَ :سم ْؾ َقم َٚم ْٞم ُٙم ُؿ ي
هلل ُ ِ
واًم يٚم ْٕمٜمَ ُ٦م .وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
ىم٤مًم٧م:
هلل ﷺَ « :ي٤م َقم ِ٤مِ َِم ُ٦م إِ ين ا َ
قل ا ِ
حي٥م اًمر ْوم َؼ ِذم ْإَ ُْم ِر ُيمٚم ِفشْ .
َأ َمل ْ َشم ًْ َٛم ْع َُم٤م َىم٤م ًُمقا؟ َىم َ٤ملَ « :ىمدْ ُىم ْٚم ُ٧م َو َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿش(.)3
قين َوم ِ
ٍ
رواي٦مَ « :ي٤م َقم ِ٤مِ َِم ُ٦م َٓ َشم ُٙم ِ
٤مطم َِم ً٦مش .وم َ٘م٤م ًَم ْ٧مَُ :م٤م َؾم ِٛم ْٕم َ٧م َُم٤م َىم٤م ًُمقا؟ ىم٤مل:
وذم
« َأ َو ًَم ْٞم َس َىمدْ َر َد ْد ُت َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ا يًم ِذي َىم٤م ًُمقاُ :ىم ْٚم ُ٧م َو َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿش(.)2
 -5اطتٗضاؤُِٖ ب٘ ﷺ ٚٚصفُِٗ إِ ٖٜا ٙبأَقِبح ايٓٗعٛت:

ِ
قم٧م
ػ هبؿ
ُ
ومٚمؿ ِي٘م ْ
شمٜمق ْ
اعمٓم٤مف قمٜمد طمدٍّ  ..طمٞم٨م ي
وهذا ٌ
سم٤مب وًم٩م ُمٜمف اعمٜم٤موم٘مقنْ ،
ٍ
يمؾ ُوم ْر َص ٍ٦م وي٘متٜمّمقن ي
دت َو َؾم ِ٤مِ ُٚمٝمؿ ،يٜمتٝمزون ي
ُمقىمػ
يمؾ
ذم ذًمؽ َأ َؾم٤مًم ِ ْٞم ٌُٝمؿ وشمٕمدي ْ
ًمٜمَ ْٗم ِ
اقم َت َٚم َ٩م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿِ ،
صدورهؿ ،وُم٤م َأ ْؿم ٌَ َف اًم يٚم ْٞم َٚم َ٦م
وإل ْظمراج ُم٤م ا ْٟم َٓم َق ْت قمٚمٞمف
٨م ُم٤م ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
سم٤مًمٌئاه٦م وآؾمتِ ْٖم ِ
سم٤مًم ٌَ ِ
ٗم٤مل ُُمتٙمر ٌر
ووصٗمف
آؾمتٝمزاء سم٤مًمٜميٌِل ﷺ
٤مر َطم٦م :وم٢مِ ين ُص َق َر
ْ
تئاطم٘م٦مِ ،
ٍ
ّمقر و َأ ْز ٍ
ؼم ُقم ٍ
وُم ْـ ذًمؽ ُم٤م ٟمنم ْشمف إِ ْطمدى اًمّم ُحػ ذم ًُم ٌْٜم٤من قمـ
ُم٤من ُُم
َقم ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش ،د /طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين )94-92/3( ،سمتٍمف يًػم.
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :إدب ،سم٤مب :اًمرومؼ ذم إُمر يمٚمف ،سمرىمؿ ،)1678( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب:
اًمًئام ،سم٤مب :اًمٜمٝمل قمـ اسمتداء أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمًئام ويمٞمػ يرد قمٚمٞمٝمؿ ،سمرىمؿ.)1784( :
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمًئام ،سم٤مب :اًمٜمٝمل قمـ اسمتداء أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمًئام ويمٞمػ يرد قمٚمٞمٝمؿ،
سمرىمؿ.)2/1784( :
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قل حمٛمدً ا ﷺ يم٤من سمًٞم ًٓم٤م يً٤مومر يمثػما قمؼم اًمّم ِ
ُمً ُئ ٍ
قل ٍ
حراء
ً ََْ ي
ُ
اًمر ُؾم َ ُ َ ي
يمٌػم ىمقًمف :إِ ين ي
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمٕمرسم يٞم٦م ويًتٛمع ُ
اًمً٤مِدَ ة ،وىمدْ ٟم َ٘مؾ شمٚمؽ اخلُراوم٤مت إِ َمم اًم ُ٘م ْرآن(.)1
ًمٚمخراوم٤مت اًمًٌٞمٓم٦م ِ ي
احلدي٨م ُمٜمْحٍم ذم ضم٤مٟم٥م ؾم ِ
قء َأ َد ِ
ب اعمٜم٤موم٘ملم َ
طم٤مل خت٤م ُـمٌِٝمؿ ُمع اًمٜميٌِل ﷺ
وَٕ ين
ُ
َ ُ
ٌ
اًمِم ِ
ىمتٍم ُت قمغم هذا ي
ىمري٥م ذم َأ ًْمٗم٤مفمف ُِم ْـ َأ ًْمٗم٤مظ اعمٜم٤موم٘ملم َز َُم َـ اًمٜم ٌُ يق ِة ،وإِ يٓ
٤مهد مم ي٤م هق
ٌ
ا ْ
ِ
آؾمتٝمزاء سم٤مًمٜميٌِل ﷺ يمثػم ٌة وُمتٕمدد ٌة ،و ي
ًمٕمؾ طمدي ًث٤م َي ْ٠م ِت قمٜمٝم٤م سم٢مِ ْذ ِن اهلل – شمٕم٤ممم
وم٢مِ ين ُص َق َر
هلل{ :ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽﯾ } [ؾمقرة
 -وصدَ ق ا ُ

اًمٌ٘مرة{ ،]118:ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]21:
ِ
ِ
ٍم ذم هذا اعمقو ِع قمغم سمٕمض ي
واعمقاىمػ ،وإِ يٓ ومٝمل يمثػم ٌة عمَ ِـ
اًمِمقاهد
وؾم َ٠م ْىم َت ُ
اؾمتتٌٕمٝم٤م واؾمت٘مر َأه٤مِ ..
ومٛم ْـ ذًمؽ:
ُم٤م طمدث ذم همزوة اعمريًٞمع:

سمـ ؾم ُٚم ٍ
وشمًٛمك – همزوة سمٜمل اعمُ ّْم َٓمٚمِ ِؼ – ُمـ ُم٘مقًم٦م َقم ٌْ ِد اهللِ ِ
قل ،يمًم رواه٤م
سمـ ُأ َب ِ َ
ي
رضمؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وهق اسم ُـ ُأ َب :ي٤م سمٜمل إَ ْو ِ
ؿمٞمخ اعمُٗمنيـ قمـ َىم َت٤م َد َة ...:وم٘م٤مل ٌ
ُ
س،

ي٤م سمٜمل اخلَ ْز َر ِج ،قمٚمٞمٙمؿ ص٤مطم ٌَٙمؿ وطمٚمٞم َٗمٙمؿ – يٕمٜمل إَ ْٟمّم٤مرُ -صم يؿ ىم٤مل :واهلل ُم٤م
ِ
ِ
ٍ
ُمث ُٚمٜم٤م ُ
رضم ْٕمٜمَ٤م إِ َمم اعمديٜم٦م
وُمثؾ ُحم َ يٛمد إِ يٓ يمًم ىم٤مل اًم٘م٤مِ ُؾ :ؾمٛم ْـ يمٚم ٌَؽ َي ْ٠م ُيم ْٚم َؽ .واهلل ًَمئ ْـ َ
ًم ُٞم ْخ ِر َضم يـ إَ َقمز ُمٜمٝم٤م إَ َذ يل(.)3
سمـ َأ ْر َىم ٍؿ
ويم٤من ذم اًم٘مقم اًمذيـ ظم٤مـمٌٝمؿ اسم ُـ ُأ َ ٍّب هبذا اًم٘مقل َز ْيدُ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﭬ()2

( )1صحٞمٗم٦م اًمِمٝم٤مب اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م سمت٤مريخ 1294/3/32هـ .
( )3أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ( ،)11412وقمٌد اًمرزاق ( ،)392/2واًمٓمؼمي ( )186/11ذم
شمٗم٤مؾمػمهؿ ،وهق ُمرؾمؾ ،ىم٤مًمف اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح (.)611/8
( )2هق  :زيد سمـ أرىمؿ سمـ زيد سمـ ىمٞمس سمـ اًمٜمٕمًمن إٟمّم٤مري اخلزرضمل ٟمزل اًمٙمقوم٦مُ ،مـ ُمِم٤مهػم
اًمّمح٤مسم٦م ﭬ ؿمٝمد همزوة ُم١مشم٦م وهمػمه٤م ،شمقذم ﭬ ؾمٜم٦م (66هـ).
اٟمٔمر ذم شمرمجتف «ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمدش ( )18 /6و«اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمش ( )281 /2و«آؾمتٞمٕم٤مب
ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (« ،)121أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم (« ،)319 /3اإلص٤مسم٦م
ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر(« ،)161 /1ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)161 /2
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ومحٚمػررل
ﷺيف التعامر
ررعية
خطرررر
وقواعرمررداًمٜميٌِ
ويم٤من همئاُم٤م طمدَ َ
شررل
رافقنياًمٖمئا
ٗم٤مق،املنرومر َ٠م ْظمؼم
ث اًمًـ مل يٕمٌ ْ٠م سمف ر ْأس اًمٜم

َ ُ
ً َ
ُ
ََ
ِ
ٍ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
قل ذم
شمّمديؼ َز ْيد،
هلل
اسم ُـ ُأ َب ُم٤م ىم٤مل ذًمؽ ،وم َ٠م ْٟم َز َل ا ُ
َ
معهم وشمٙمذي٥م َقم ٌْد اهلل ْسم ِـ ُأ َب ِ َ
ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن(. )1
ٍ
زاوي٦م َر ِِ ْٞم ًَ ٍ٦م ُمـ زواي٤م شمٕم٤م ُُم ِؾ اعمٜم٤موم٘ملم ُمع اًمٜميٌِل ﷺ ،وًم٘مدْ َأ َرا َد
وهذا ُيِمػم إِ َمم
ِ
قل اهللَ ،د ْقمٜمِل َأ ْ ِ
ُقم َٛم ُر ﭬ ىم ْت َٚمف :ىم٤مل :ي٤م َر ُؾم َ
اعمٜم٤مومؼ .وم٘م٤مل اًمٜميٌِل
ض ْب ُقمٜمُ َؼ هذا
ﷺَ « :د ْقم ُفَ َٓ ،ي َت َحدي ُ
٤مس َأ ين ُحم َ يٛمدً ا َي ْ٘م ُت ُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُفش(.)3
ث اًمٜمي ُ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
سمـ َقم ٌْ ِد اهلل ِ
همػم ُقم َٛم َر ﭬ َ
قل
ُمثؾ ذًمؽ ،وم٘م٤مل ًمف ا ْسمٜمُف َقم ٌْدُ اهلل ُ
سمـ ُأ َب ِ َ
وىم٤مل ُ
ور ُؾم ُ
ﭬ :واهلل ٓ شمٜم٘مٚم٥م طم يتك ُشم ِ٘م ير َأ يٟم َؽ ا ي
ًمٕمزيزَ .وم َٗم َٕم َؾ(.)2
قل اهلل ﷺ ا ُ
ًمذًم ُٞمؾَ ،
ي

ُم٤م طمدث ذم همزوة شمٌقك :ىم٤مل َىم َت٤م َد ُة قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮃ ﮄ ﮅ

ْ٥م
ﮆ ﮇ ﮈﮉ } [ؾمقرة اًمتقسم٦م ، ]61:ومٌٞمٜمًم اًمٜميٌِل ﷺ ذم همزوة شمٌقك وريم ٌ
قّن٤م،
قر اًمر ْو ِم ُ
ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يًػمون سملم يديف ،وم٘م٤مًمقا :ئمـ هذا َأ ْن َ
وطم ُّم َ
يٗمتح ُىم ُّم َ
هلل َٟمٌِ يٞم ُف قمغم ُم٤م ىم٤مًمقا ،وم٘م٤ملَ « :قم َ يكم ِهب١مٓء اًمٜمي َٗم ِرش .ومدقم٤مهؿ،
هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت ،وم َ٠م ْـم َٚم َع ا ُ
وٟمٚمٕم٥م(.)4
ٟمخقض
وم٘م٤ملُ « :ىم ْٚم ُت ْؿ َيم َذا َو َيم َذاش .ومحٚمٗمقا ُم٤م ُيمٜمي٤م إِ يٓ
ُ
ُ
وروى اسمـ ضم ِري ٍر قمـ ُجم َ ِ ٍ
٤مهد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮆ ﮇ ﮈﮉ } [ؾمقرة
ُ َ ْ
ٍ
اًمتقسم٦م ]61:ىم٤مل :ىم٤مل َر ُضم ٌؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمُ :حيدصمٜم٤م ُحم َ يٛمدٌ َأ ين ٟم٤مىم َ٦م ُومئان سمقادي يمذا ويمذا،
٥م(.)1
ذم يقم يمذا ويمذا ،وُم٤م يدريف ُم٤م اًم َٖم ْٞم ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري ك :اًمتٗمًػم سم٤مب :ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن (ح ،)4633 /وُمًٚمؿ ( 19/8ك) :اًمؼم
واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مبٟ :مٍم إخ فم٤م ًعم٤م وُمٔمٚمق ًُم٤م ( ح .)6748
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب ىمقًمف( :ؾمقاء قمٚمٞمٝمؿ أؾمتٖمٗمرت هلؿ) ،سمرىمؿ،)4633( :
وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مبٟ :مٍم إخ فم٤م ًعم٤م أو ُمٔمٚمق ًُم٤م ،سمرىمؿ،)3184/1( :
ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ﭭ.
( )2أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب :شمٗمًػم اًم٘مرآن قمـ رؾمقل اهلل ط ،سم٤مب :وُمـ ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملم ،سمرىمؿ:
(.)2211
( )4أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ( ،)383/3واًمٓمؼمي ( )172/11ذم شمٗمًػمهيًم.
( )1أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ( ،)11148واًمٓمؼمي (.)172/11
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ًم٘مد آذاين ٟم ْت ُـ ِ
مح٤مرك:

وُمـ ذًمؽ َأ ْي ًْم٤م ُم٤م رواه َأ َٟم ُس سم ُـ َُم٤مًم ِ ٍؽ ﭬ ىم٤مل :ىمٞمؾ ًمٚمٜميٌِل ﷺ ًمق َأ َشم ْٞم َ٧م
رواي٦م – قمـ ُأؾم٤مُم َ٦م ِ ٍ
ٍ
ظمرج
َقم ٌْدَ اهلل سم َـ ُأ َ ٍّب – ذم
سمـ َز ْيد ﭬ َأ ين اًمٜمي ٌِ يل ﷺ إِ يٟمًم َ
َ َ
ِ
ِ
()3
ًمٕم َٞم٤م َد ِة َؾم ْٕم ِد(ِ )1
مح٤مرا ﷺ وا ْٟم َٓم َٚم َؼ
سمـ ُقم ٌَ٤م َد َة ﭬ ىم٤مل وم٤مٟمٓمٚمؼ إِ ًَمٞمف وريم٥م ً
ٍ
ومٚمًم َأ َشم٤م ُه اًمٜميٌِل ﷺ ىم٤مل ُمًتٝمز ًِ٤م :إِ ًَم ْٞم َؽ قمٜمل ،ومقاهللِ
اعمًٚمٛمقن وهل َأ ْر ُض َؾم ٌْ َخ٦م ،ي
مح ِ
٤مر َك.
ًم٘مد آ َذ ِاين َٟم ْت ُـ ِ َ
ىم٤مل :وم٘م٤مل رضم ٌؾ هق َقمٌدُ اهللِ سمـ رو (ِ )2
هلل َِحلًمر رؾم ِ
قل اهلل
ُ َ َ َ
ْ
َ ُ
اطم َ٦م ُم َـ إَ ْٟمّم٤مر :وا ِ َ ُ َ ُ
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( )1هق :ؾمٕمد سمـ قمٌ٤مدة سمـ دًمٞمؿ أسمق ىمٞمس إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمً٤مقمدي اعمدين ؾم ّٞمد اخلزرج ويم٤من
قم٘مٌ ًٞم٤م ٟم٘مٞم ًٌ٤م ؾمٞمدً ا ضمقا ًدا ،يم٤مٟم٧م ضمٗمٜمتف اًمتل ُمـ صمريد وحلؿ أو صمريد سمٚمٌـ أو همػمه يٌٕم٨م هب٤م يمؾ يقم
سمدرا شمقذم ؾمٜم٦م (11هـ) أو (16هـ) .اٟمٔمر ذم
إمم سمٞمقشم٤مت اًمٜمٌل ط ُمٜمذ أن ىمدم اعمديٜم٦م ،ؿمٝمد ً
شمرمجتف «اإلص٤مسم٦مش ( )112 - 113 /4و«آؾمتٌّم٤مرش ( )97 - 92و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م
إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (« ،)113 /4أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم (« ،)216 /3ؾمػم أقمئام
اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)371 /1
( )3وىمد طم٤مول اجلٛمع سملم اًمروايتلم اسمـ طمجر رمحف وم٘م٤مل« :حيتٛمؾ ات٤مدمه٤م سم٠من يٙمقن اًمٌ٤مقم٨م ًمف قمٞم٤مدة
ؾمٕمد سمـ قمٌ٤مدة وم٤مشمٗمؼ ُمروره سمٕمٌداهلل اسمـ أب سمـ ؾمٚمقل وم٘مٞمؾ ًمف طمٞمٜمئذ ًمق أشمٞمتف وم٠مشم٤مهش .اٟمٔمر« :ومتح
اًمٌ٤مريش (.)398/1
( )2هق :قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ قمٛمرو سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس إيمؼم سمـ ُم٤مًمؽ
إهمر سمـ يمٕم٥م سمـ اخلزرج سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج .وي٘م٤مل :قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ اُمرئ
اًم٘مٞمس سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٛمرو سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس إيمؼم إٟمّم٤مري اخلزرضمل ،أسمق حمٛمد ،وي٘م٤مل :أسمق
رواطم٦م ،وي٘م٤مل :أسمق قمٛمرو اعمدين ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل ﷺ .وأُمف يمٌِم٦م سمٜم٧م واىمد سمـ قمٛمرو سمـ
سمدرا واًمٕم٘مٌ٦م ،وهق أطمد اًمٜم٘مٌ٤مء هب٤م ،وؿمٝمد
اإلـمٜم٤مسم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ ُم٤مًمؽ إهمر .ؿمٝمد ً
اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م إٓ اًمٗمتح وُم٤م سمٕمده ،وم٢مٟمف ىمتؾ يقم ُم١مشم٦م ،وهق أطمد إُمراء ومٞمٝم٤م .روى قمـ اًمٜمٌل ﷺ
(س) ،وقمـ سمئال اعم١مذن .وىم٤مل أٟمسٟ :مٕمك رؾمقل اهلل ﷺ إمم اًمٜم٤مس ضمٕمٗمرا ،واسمـ رواطم٦م ،وزيدا،
وقمٞمٜم٤مه شمذروم٤من .وُمٜم٤مىمٌف وومْم٤مِٚمف يمثػمة ضمدًّ ا .ذيمره قمروة سمـ اًمزسمػم ومٞمٛمـ ىمتؾ ُمـ إٟمّم٤مر يقم
ُم١مشم٦م .وىم٤مل اًمقاىمدي :يم٤مٟم٧م ُم١مشم٦م ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمًمن ُمـ اهلجرة« .اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش،
ٓسمـ ؾمٕمد (« ،)131 /2تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (.)116 /14
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ررعية يف التعامرررل
املنرررافقني ِ
وقواعرررد شرر ِ
ِ خطرررر ٌ

ﷺ َأ ْـمٞم٥م رحي٤م ُِمٜمْ َؽ ،ىم٤ملِ :
ومٖمْم٥م ًم َٕم ٌْد اهللِ َر ُضمؾ ُمـ ىمقُمف ىم٤مل :ومٖمْم٥م ًمٙمؾ
َ ُ ً
ٍ
معهمسم٤مجلريد وسم٤مَٕ ْيدي وسم٤مًمٜم ِ
ٕم٤مل ،ىم٤مل َأ َٟم ٌس
ض ٌب
واطمد ُمٜمٝمًم َأ ْصح٤م ُسمف ىم٤مل :ومٙم٤من سمٞمٜمٝمؿ َ ْ

ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ } [ؾمقرة
ﭬ ومٌٚمٖمٜم٤م َأ يّن٤م
ْ

احلجرات. )1(]9:

٥م اًم يت٤مريخ ُمـ َأقم ِ
وطم ُ٘م ِ
داء اهلل اًم ُٙم يٗم٤مر ،ومم يـ
ْ
ؼماًم٘مرون ُ
وهذا آؾمتٝمزا ُء ُُمتٙمر ٌر َقم ْ َ
يٜمتًٌقن إِ َمم ِ
اإل ْؾمئام ،وهق ُمٜمٝمؿ سمرا ٌء.

ِ
ومٛمـ ذًمؽ اهلجٛم ُ٦م ي ِ
اًمنمؾم ُ٦م إَ ِظمػم ُة اًمتل َمت َ َ٤مَٕ ْت قمٚمٞمٝم٤م ُد َو ٌل همرسم يٞم ٌ٦م ُِم ْـ ظمئال
ٍ
ؾم٤مظمرة سم٤معمُ ّْم َٓم َٗمك ﷺ و ُُم ًْ ِ
تٝمز َِ ٍ٦م سمف ،ا ْسم َتدَ َأ ْت سمذًمؽ
ُص ُح ِٗمٝم٤م قمغم ٟمنم يمريٙم٤مشمػمات
صح٤موم ُ٦م اًمدي ْٟم ْ
ومٙمررت َقم ْر َض شمٚمؽ
ًمركُ ،صم يؿ َشم َٚم ْتٝم٤م َأعمَْ٤مٟمِ َٞم٤م و َوم َر ْٟم ًَ٤م وإِ ْؾم ٌَ٤مٟمِ َٞم٤م،
ي
اعمِمٞمٜم٦م ،طمٞم٨م قمروقا رؾمًم ًمف  -سم َ٠م ِب هق و ُأُمل  -وهق ذو ٍ
ِ
ِ
حلٞم٦م يم يث ٍ٦م
ؾمقُم٤مت
اًمر
ُ َ
َ ًْ
َ
ٍ
ٍ
ظمٜمجر وقمـ يٛمٞمٜمف
خمٞمػ ُمع َأ يٟمف َأ ْمج ُؾ اخلَ ْٚمؼ ﷺ وومقق ذًمؽ سمٞمده
سمٛمٜمٔمر
قمٛم ٌ٦م
ٌ
وقمٚمٞمف ي
هز ًمٚمٕم٤ممل ِ
وز ًْم َز َل ذم
اإل ْؾمئاُمل يمِٞم٤م َٟمفَ ،
وؿمًمًمف ا ُْم َر َأشم٤من ُُمٜم ي٘مٌت٤من إِ َمم همػم ذًمؽ ،مم ي٤م ي
ِ
ِ
ِ
وو َؾم ِ٤مِٚمِٝم٤م ،وا يًمتل
وطمرك ذم َأ ْوص٤مًمف ُمٕم٤مين اًمٜم ٍْمة سمِم يتك ُص َق ِره٤م َ
َأ ْٟمح٤مِف َأ ْ ْريم٤م َٟمف ،ي
قمغم َر ْأ ِؾمٝم٤م اعمُ٘م٤مـمٕم ُ٦م اعمٌ٤مريم ُ٦م.
اإلؾم٤مء ِ
ِ
ات اًمتل مل ْ َشم ْر َع ُٟم ُٔم ًًم َقم٤معمَ ِ يٞم ً٦م وطم٘مقىم يٞم ً٦م و ُأ َمم ِ يٞم ً٦م
وإِ ْن َقم ِج َ
٥م اعمُ ْ١مُم ُـ ُمـ هذه ِ َ َ
ِ ِ
ىمرارات هٞم َئ ِ
اطم ِؽما ِم إَ ْدي٤من وقمد ِم ُمً٤مس َأ َطم ٍد
ٟمّم ْ٧م قمٚمٞمٝم٤م
ُ
٤متؿ اًمدي وًم يٞم٦م ُم َـ ْ
ي
ٍ
ِ ِ
ِ
ِمٜم٤مت َقم َٚم ْ٧م
٥م ٓ يٜم٘مض ُِم ْـ ِؿمٜمْ
سمٛم٘مدي ؾم٤مت د ْي ٍـ ُمـ إَ ْدي٤من ،إِ يٓ َأ ين اًم َٕم َج َ
ُ
ٍ
ِ
َ
يمٛم ًْٚمٛملم ُمع َطمدَ ث يمٝمذاُ ِ ،هبدُ وء
قات٤م ،وـم َٗمح َىم ْٞم ُح َأ ْىمئاُمٝم٤مُ ،شمٜم٤مدي َأ ْن
َأ ْص ُ
ٟمتٕم٤مُمؾ ُ
ش ،و َأ ْن ُٟم ْٔم ِٝم َر ًم ِٚم َٖم ْر ِ
سَ ،و َر َسم٤م َـم ِ٦م َضم ْ٠م ٍ
َٟم ْٗم ٍ
ب َأ يٟمٜمَ٤م َأ ْؾمٛمك و َأ ْقمغم ذم شمٕم٤م ُُمٚمِٜم٤م ُمٜمٝمؿ ،و َأ ْن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري يمت٤مب :اًمّمٚمح سم٤مبُ :م٤مضم٤مء ذم اإلصئاح سملم اًمٜم٤مس ،سمرىمؿ ،)3141( :وُمًٚمؿ
يمت٤مب :اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب :ذم دقم٤مء اًمٜمٌل ط وصؼمه قمغم أذى اعمٜم٤موم٘ملم ،سمرىمؿ. )4763( :
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ُٟم ْ ِؼم َز هلؿ ؾمًمطم َ٦م ِ
اإل ْؾمئام ،و َأ يٓ ُشمًٞمٓمِ َر قمٚمٞمٜم٤م ُر ُدو ُد إَ ْومٕم٤مل إِ َمم همػم ذًمؽ مم ي٤م يتٜم٤مرم
ُمع َأ ْي َ ِ
ن َأ ْؾم ِ
ٍم ِة اعمُ ّْم َٓم َٗمك ﷺ.
ٌ٤مب ُٟم ْ َ
اخل٤مُمس:
سمقر
ُ
اًمٓم٤م ُ

سمـ ؾم ُٚم ٍ
َأ َشمدْ ِري َُم ْـ ه١مٓء؟ إِ يّنؿ َأ ْطمٗم٤م ُد َقم ٌْ ِد اهللِ ِ
قل ،إِ يّنؿ ُؾمئاًم ُ٦م اًمٜمٗم٤مق..
سمـ ُأ َب ِ َ
يمت٤مسم٤مت ؾم ِ
ِ
ِ
خ َر ومٞمٝم٤م
واعمً٤محم٦م َُم ْـ ًمف
اًمّم ْٗم ِح
وٓ َهم ْر َو :ومٛم ْـ سملم ه١مٓء اًمدي اقملم إِ َمم ي
ُ ُ
سمرسمٜم٤م ؾمٌح٤م َٟمف وهق ُِمـ سمٜمل ِضم ْٚمدَ شمِٜم٤م ويتٙم يٚمؿ سمٚمً٤مٟمِٜم٤مْ ،سمؾ ِ
ض ا َحل َر َُم ْ ِ
وُم ْـ َأ ْر ِ
لم
ْ
ُ ْ َ ُ
اًمنميٗملم وُمٌٕم ِ
واًمِم ْٞم ُ
٨م اًمرؾم٤مًم٦مَ ،أ َظم َذ يتٌج ٍح سم٤مًم ُٙم ْٗم ِر اًمٍم ِ
اح ومٞم٘مقل :اهللُ ي
ٓم٤من
ي
ََْ
ٚم٦م و ِ
ٍ
ِ
اطمدَ ٍة(.)1
َو ْضمٝم٤من ًم ُٕم ْٛم َ
()3
ٌ
قمًم ي٘مقل ُقم ُٚم ًّقا
طمٞمقان
قمز ذم ُقمئاه سم َ٠م يٟمف
وصػ اهللَ ي
ٌ
ْسمؾ إِ يٟمف َ
همري٥م شمٕم٤ممم اهللُ ي
ِ
ىمٚمٛمف وـم َٗم َح ْ٧م هب٤م ُُم٘م٤م َسمئا ُشمف .وقمغم
يمٌػماٟ ،م٤مهٞمؽ قمـ ومْم٤مِ َح َطم َق ْت٤م رواي٤م ُشمف وظم يٓمٝم٤م ُ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
اق وٟمنمت٤م ضمريد ُة اًمٞمًمُم٦م()2
ؿم٤ميمٚمتف ُم ْـ َأ ًْم٘مك ىمّمٞمد َشمف ذم ُم ْٝمر َضم٤من اعمر َسمد سم٤مًمٕمر ِ
ْ
َ
ْ
َ َ
َ
طمٞم٨م ي٘مقل َأ ْظم َر َس اهللُ ًمًِ٤م َٟمف:
َأ ْرضم٤م َءه٤م

اًم يٚم ْٞم ُؾ
ـمقق
َأ ْر ُوٜمَ٤م اًم ٌَ ْٞمدُ هم٤مرىم ٌ٦م ذم اًم ئمئام ي
٧م ًمٕم٤مداشمِف ُمٕمٌدً ا()4
٤مه٤م سم َٕم ًْ ُج ِده اهل َ٤مؿمٛمل ومدَ ا َٟم ْ
و َيم ًَ َ
ٍ
همرىم٧م ومٞمٝم٤م َأ ْر ُوف اًم ٌَ ْٞمدُ ذم فمئا ٍم،
سمٕم٤مدات وشم٘م٤مًمٞمدَ سم٤مًم ٍٞم٦م
يزقمؿ َأ ين ُحم َ يٛمدً ا ط ضم٤م َء
ْ
ٍ
ٍ
ُُمتٜمٙم ًرا ضم٤مطمدً ا ًِمد ٍ
وذيٕم٦م إِ ْيًمٟم يٞم ٍ٦مُ ،صم يؿ إِ ين اعمُ ّْم َٓم َٗمك
وؾمٜمي ٍ٦م ٟمٌق يي ٍ٦م،
يـ
ٍّ
٤مينُ ،
ؾمًموي ،و ُىم ْرآن ر يسم ٍّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٙمرادي٥مش ،شمريمل احلٛمد ،ـمٌٕمتف :دار ُمدارك اًمًٚمًٚم٦م  -جمٚمد واطمد ،.اًمٓمٌٕم٦م 3113 - 7 :م
(ص.)127
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص.)36-33
( )2جمٚم٦م اًمٞمًمُم٦م اًمًٕمقدي٦م قمدد( ،)887سمت٤مريخ 1416/4/37هـ.
( )4اٟمٔمر « :احلداصم٦م ذم ُمٞمزان اإلؾمئامش ،قمقض اًم٘مرين ،دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م
(1414ه– 1988م)( ،ص .)71-69
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
ررعية يف التعامرررل
خطرررر املنرررافقني ِوقواعرررد ُشرر ِ
ََ

اج ا ُعم ِ
ٌلم واًمٜم ِ
ضم٤م َء سم٤مًمن ِ
قر واهل ُدى ا يًمذي ا ْٟم٘مِم َٕم ْ٧م سمف َد َي٤مضم ْ ُػم اًمٔمٚمًمت ،وا ْٟم َز َاطم ْ٧م
معهم
ئاًم٦م{ ،ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ًمْم
وا ْٟمدَ َاطم ْ٧م سمف َو َصمٜمِ يٞم ُ
ًمنم ِك و َأ ْصٜم٤م ُم ا ي
٤مت ا ْ
ﮂﮃﮄ } [ؾمقرة اعم٤مِدة{ ، ]11:ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ } [ؾمقرة احلديد ، ]9:وًمٙمـ َصدَ َق اهلل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ

ﭨﭩﭪ} [ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م.]32:

ِ
وهذه ي
ومٛم ْـ يًتٕمرض ِؿم ْٕم َر و َٟم ْث َر
اًمِمقاهدُ ُم٤م هل إِ يٓ َىم ْٓم َر ٌة ُم ْـ َسم ْح ٍر ،وإِ يٓ َ
ٟم٤مب اعمًتٖمرسملم ُِمـ سمٜمل ِ
احلداصمٞملم و َأ ْذ ِ
ىمقُمٜم٤م وقمِمػمشمِٜم٤م ،جيده٤م يمثػم ًة َؾم يق ُدوا هب٤م
ْ
يم ُتٌٝمؿ ،يمًم اؾمقد ْت هب٤م وضمقهٝمؿ وىمٚمقهبؿ ُِمـ َأُمث٤ملَ :حم ْٛم ِ
()1
قؾمػ
قد
ُ ُ ُ
ٍّ
ْ ي
َ
دروي ،و ُي ُ
ُ
ْ
ُ
ٍ
ظم٤مل )3(،وقمزيز اًمٕمٔمٛم٦م( ،)2وإِ ْؾم ًَم ِقم ْٞمؾ َأ ُِم ْ ٍ
وص َئا ٍح
طمٜمٗمل،
وطم ًَ ِـ
َ
لمَ ،
ٍّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1حمٛمقد درويش ؿم٤مقمر ومٚمًٓمٞمٜمل طمداصمل ؿمٞمققمل ،قمْمق ذم احلزب اًمِمٞمققمل اإلهاِٞمكم رايم٤مح،
وقمْمق اعمجٚمس اًمقـمٜمل اًمت٤مسمع عمٜمٔمٛم٦م اًمتحرير اًمٗمٚمًٓمٜمٞم٦م اًمٕمٚمًمٟمٞم٦م ،يًٛمقٟمف ؿم٤مقمر إرض
اعمحتٚم٦مً ،مف دواويـ ؿمٕمر ُمٚمٞمئ٦م سم٤معمْم٤مُملم احلداصمٞم٦م اعمٜمحروم٦م .اٟمٔمر :شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب احلدي٨م:
(ص ،)636 :واحلداصم٦م ذم ُمٞمزان اإلؾمئام (ص.)94 :
( )3يقؾمػ اخل٤مل وًمد ذم ىمري٦م قمًمر احلّمـ ذم وادي اًمٜمّم٤مرى همرب ؾمقري٤م قم٤مم (1228هـ/
 1931م) ،وشمٕمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م سمٌػموت ،ه٤مضمر إمم أُمريٙم٤م وؾمٙمـ ٟمٞمقيقرك ،صمؿ
قم٤مد إمم ًمٌٜم٤من وومتح دارا ًمٚمٜمنم ؾمًمه٤م دار «جمٚم٦م ؿمٕمرش ،وسمٕمد قمقدشمف ُمـ أُمريٙم٤م سمًٜمتلم وذًمؽ ذم
قم٤مم (1276هـ1917 /م) أصدر سمٞم٤من اًمِمٕمر اًمذي اقمتؼمه احلداصمٞمقن اًمٕمئاُم٦م اًمٌٕمٞمدة ًمققمل
ُمٖم٤مير ،ويم٤مٟم٧م جمٚم٦م ؿمٕمر متقل ُمـ ىمٌؾ ُمٜمٔمٛم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمخ٤مسمرات إُمريٙمٞم٦م ،وىم٤مُم٧م هذه اعمجٚم٦م
وأصح٤مهب٤م وقمغم رأؾمٝمؿ اخل٤مل وأدوٟمٞمس وأٟمس احل٤مج سمدور يمٌػم ذم شمرؾمٞمخ آٟمحراوم٤مت اًمٕم٘مدي٦م
واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتًمقمٞم٦م ،ويم٤مٟمقا حيٛمٚمقن طم٘مدً ا ؿمديدً ا قمغم اإلؾمئام واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،ويٜم٤مدون
سم٢محل٤مق سمئاد اًمٕمرب سم٤مًمٖمرب ،يمًم أن يقؾمػ اخل٤مل مل يتخؾ قمـ ٟمٍماٟمٞمتف ،هٚمؽ وُم٤م زال أشمٌ٤مقمف
اًمريس ص٤مطم٥م جمٚم٦م اًمٜمي٤مىمد .اٟمٔمر« :شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب
ي٘متٗمقن أصمره وُمٜمٝمؿ ري٤مض ٟمجٞم٥م ي
احلدي٨مش ص ( ،)217و«رأهيؿ ذم اإلؾمئامش( :ص ،)32وأؾمئٚم٦م اًمِمٕمر :ص (.)147
( )2قمزيز اًمٕمٔمٛم٦م يم٤مشم٥م ُمـ ؾمقري٦م ،ظمٌٞم٨م اعمٕمت٘مدُ ،مٕم٤مد ًملؾمئام وأهٚمف ؿمديد اًمٕمداء ُمٔمٝمر ًمذًمؽ،
وًمد ذم دُمِمؼ ودرس ذم سمػموت وشمقسمٜمٖمـ وإيمًٗمقرد ،صمؿ درس ذم قمدة ضم٤مُمٕم٤مت قمرسمٞم٦م =
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َقم ٌْ ِد ي ِ (ِ ِ )1
٤مين(.)2()3
اًمّم ٌُقر ،وٟم َزار ىم يٌ ٍّ
ذقات:
 ٞﷺ يف ايصٖ َ
 -6ملِ ُضِٖ ايٖٓ ٔب ٖ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊﮋ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]18:

ِ
اًمٖمٜم٤مِ ِؿ يق َم ُطمٜمَ ْ ٍ
روى اًم ٌُ َخ ِ
لم -قمـ َأ ِب َؾم ِٕم ْٞم ٍد ْاخلُدْ ِري
٤مري سمًٜمده -ذم شمقزيع
ِ
ِ
اقم ِد ْل
ٍم ِة اًم يت ِٛمٞمٛمل( )4وم٘م٤ملْ :
ىم٤ملَ :سم ْٞمٜمَ٤م اًمٜميٌِل ﷺ ُي َ٘مً ُؿَ ،ضم٤م َء َقم ٌْدُ اهللِ سم ُـ ذي ْاخلُ َق ْي َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وسمريٓم٤مٟمٞم٦م ،وًمف يمت٥م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م واإلٟمجٚمٞمزي٦م ،وُمـ قمج٤مِ٥م أطمقال اًمردة اعمٕم٤مسة أن اعمؽمضمؿ ًمف
أؾمت٤مذ ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمئاُمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م إيمًؽما ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م .اٟمٔمر :اإلؾمئام واحلداصم٦م( ،ص،)417
وجمٚم٦م اًمٜم٤مىمد قمدد (( )9ص .)11
( )1صئاح قمٌداًمّمٌقر ؿم٤مقمر ُمـ ُمٍم ،وراِد ُمـ رواد احلداصم٦مُ ،مكمء ؿمٕمره سم٤معمْم٤مُملم احلداصمٞم٦م
اعمٜمحروم٦م ،يمًم ذم ىمّمٞمدشمف «اًمٜم٤مس ذم سمئاديش ،و«ُم٠مؾم٤مة احلئاجش ،وهمػمه٤م ،شم٠مصمر سمِمٕمراء اًمٖمرب
ظم٤مص٦م أًمٞمقت ويم٤مومٙم٤م وهمػممه٤م ،وسمذل ضمٝمدً ا يمٌػما ذم ٟمنم اعمْم٤مُملم احلداصمٞم٦م واًمٕمٚمًمٟمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م
ظم٤ممتتف اعمقت سم٤مًمًٙمت٦م أصمٜم٤مء ًمٞمٚم٦م رىمص ومخر ذم ُمٜمزل أمحد قمٌداعمٕمٓمل طمج٤مزي ،عم٤م قمقشم٥م قمـ
ُمقىمٗمف اعمقازم ًمدوًم٦م اًمٞمٝمقد وُمً٤ميرشمف ًمٚمً٤مدات ذم ذًمؽ ،ويم٤من ذًمؽ ؾمٜم٦م (1411هـ1981 /م).
اٟمٔمر« :شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب احلدي٨مش (ص « ،)661ىمْم٤مي٤م اًمِمٕمر احلدي٨مش( ،ص -363 ،117
 ،)368و«روم٤مق ؾمٌ٘مقاش( :ص .)373-371 ،311-341
(ٟ )3مزار ىمٌ٤مين ؿم٤مقمر ؾمقري ،وًمد ؾمٜم٦م (1241هـ1932 /م) ،درس احل٘مقق وخترج ؾمٜم٦م (12664هـ/
صمؿ ًمٜمدن وسمٙملمُ ،مـ رواد احلداصم٦م ،اؿمتٝمر سم٠مٟمف
صمؿ شمريمٞم٤م ي
1941م) ،وقمٛمؾ ذم سمٕمث٦م دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ذم اًم٘م٤مهرة ي
ؿم٤مقمر اعمرأة ،طمٞم٨م ضمٕمؾ ُمٜمٝم٤م جمرد ضمًد ،وإٟم٤مء ًمتٗمريغ اًمِمٝمقة اجلٜمًٞم٦م ،يريمز قمغم أقمْم٤مء اجلٜمس،
واعمئاسمس اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمٜمً٤مء ،وي٠مت سمٕمٌ٤مرات ص٤مرظم٦م ُمٙمِمقوم٦م ضمٜمً ًّٞم٤م ،وجي٤مهر سم٤مإلحل٤مد ،واًمتيٝمٙمؿ سم٤مهلل
ورؾمقًمف ط واًمديـ واًمنميٕم٦م ،ويٌٖمض اًمٕمربً :مٗمرط ؿمٕمقسم يٞمتف .اٟمٔمر« :اًمٍماع سملم اًم٘مديؿ
واجلديدش ( ،)1369 /3و«شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب احلدي٨مش (ص.)621 :
( )2وًمئاـمئاع سمتقؾمع اٟمٔمر رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراة« :آٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم أدب احلداصم٦م وومٙمره٤مش،
يمثػما ُمـ ُم٘مقٓتؿ اًمتل
ًمٚمديمتقر :ؾمٕمٞمد سمـ ٟم٤مس اًمٖم٤مُمدي ،وم٘مد ذيمر اًمٕمديد ُمـ أؾمًمِٝمؿ وٟم٘مؾ ً
وم٤مح يمثػم ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٙمٗمر اًمٍماح .
( )4هق :قمٌد اهلل ذو اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل اًمٞمًمين ،يم٤من ً
رضمئا ضم٤موم ًٞم٤م قمغم رؾمقل اهلل ط رأس اخلقارج= ،
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التعامرررل
خطرر ِرر ْاملنرررافقني
ررعية ِ
َي٤م َر ُؾم َ
٤مبيفَ :د ْقمٜمِل
شررخلَ يٓم
وقواعررسمرد ُـ ا
ىم٤مل ُقم َٛم ُر
قل اهلل .وم٘م٤ملَ « :و ْي َٚم َؽ َو َُم ْـ َي ْٕم ِد ُل إِ ْن َمل ْ َأ ْقمدل؟ش
معهم
َ ِِ
َ ِ
ِ َ
َِ ي َ َ
َ
َ

حي٘م ُر أ َطمدُ ُيم ْؿ َصئا َشم ُف َُم َع َصئاشمف،
أ ْض ُب ُقمٜمُ٘م ُف ،ىم٤مل ﷺَ « :د ْقم ُف :وم٢من ًم ُف أ ْص َح٤م ًسم٤م َ ْ
ِ
٤مُم ِف ،يٛمر ُىم َ ِ
و ِصٞم٤مُمف ُمع ِصٞم ِ
()1
اًمر ُِم يٞم ِ٦م(ُ ،)3يٜمْ َٔم ُر
َ َ َُ َ َ َ
اًمً ْٝم ُؿ ُم َـ ي
قن ُم َـ اًمد ْي ِـ َيم ًَم َي ْٛم ُر ُق ي
َُْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ()4
ِ ِ ()2
ر ٌءُ ،صم يؿ ُيٜمْ َٔم ُر
ر ٌءُ ،صم يؿ ُيٜمْ َٔم ُر إِ َمم َٟم ّْمٚمف َوم َئا ُي َ
ِذم ُىم َذذه َوم َئا ُي َ
قضمدُ وم ْٞمف َ ْ
قضمدُ وم ْٞمف َ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ىمتؾ سم٤مًمٜمٝمروان وهق اًمذي ىم٤مل ًمرؾمقل اهلل ط ذم ىمًٛم٦م همٜم٤مِؿ طمٜملم (اقمدل) ىم٤مل ط« :وحيؽ
وُمـ يٕمدل إذا مل أقمدل؟!ش ىم٤مل قمٜمف ط« :إٟمف خيرج ُمـ وئْمئل هذا ىمقم َي ْت ُٚم َ
قن يمت٤مب اهلل رـم ًٌ٤م ٓ
اًمرُم يٞم٦مش« .صحٞمح اجل٤مُمعش (،)3437
ًمًٝمؿ ُمـ ي
جي٤موز طمٜم٤مضمرهؿ ،يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ يمًم يٛمرق ا ي
يم٨م اًمٚمحٞم٦م .ىمٞمؾ :ي
ُمِمٛمر اإلزار ي
إن اؾمٛمف طمرىمقص سمـ زهػم .اٟمٔمر ذم ذيمر
يم٤من حمٚمقق اًمرأس ي
سمٕمض ُمقاىمٗمف« :همقاُمض إؾمًمء اعمٌٝمٛم٦مش (« ،)141 /3أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم (،)243 /1
«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر(.)411 /3
( )1اعمروق  :اخلروج .وُمٜمف اعمرق :وهق اعم٤مء اًمذي يًتخرج ُمـ اًمٚمحؿ قمٜمد اًمٓمٌخً :مئاِتدام سمف .يٜمٔمر:
«اًمٗم٤مِؼ ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرش ،اعم١مًمػ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمرو سمـ أمحد ،اًمزخمنمي
ضم٤مر اهلل (اعمتقرم128 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي -حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذ :دار
اعمٕمروم٦م – ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م (.)211 /2
اًمًٝمؿ إلص٤مسمتف ،وهل :يمؾ َدا يسم٦م ُمرُم يٞم٦م .يٜمٔمر«:اًمٗم٤مِؼ
( )3اًمرُمٞم٦م :اهلدف واًمٖمرض اًمذي ُيرُمك إًمٞمف ي
ذم همري٥م احلدي٨مش (.)211 /2
ًم٘مذة سم٤م ي
ًمً ْٝمؿ ،يمؾ ريِم٦م ُىم يذةَ ،و ُِمٜمْف َطم ْذو ا ي
ًم٘مذةَ :أي :يم ًََم شم٘مدر يمؾ ُىم يذة َ
قمَغم ص٤مطمٌتٝم٤م
( )2ا ًُم٘م َذذ :ريش ا ي

ييب ُمثئا ي
ًمٚمِمٞمئلم يًتقي٤من .يٜمٔمر« :همري٥م احلدي٨مش ،اعم١مًمػ :مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ
ْ
سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي (اعمتقرم197 :هـ) ،اعمح٘مؼ :اًمديمتقر قمٌد اعمٕمٓمل أُملم اًم٘مٚمٕمجل ،اًمٜم٤مذ:

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت – ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم.)336 /3( 1981 - 1411 ،
أيْم٤م :وهق اًمًـ ،وذم احلدي٨م أظمر« :ذم رضم٥م
اًمًٝمؿ ،وطمديدة اًمرُمح ً
( )4اًمٜم ْيّم ُؾ :هق طمديدة ي
ِ
اًمّم٤مد وؾمٙمقن اًمٜمقن  -شمٗمًػمه ذم احلدي٨مٟٕ :مف ُمـ إؿمٝمر
ُُمٜمّْمؾ إؾمٜمي٦مش  -سمْمؿ اعمٞمؿ ويمن ي
احلرم اًمتل يم٤مٟم٧م ٓ شم٘م٤مشمؾ ومٞمٝم٤م اًمٕمرب ،ومٙم٤مٟم٧م شمٜمزع أؾمٜمي٦م اًمرُم٤مح ،وٟمّمقهل٤م إمم وىم٧م احل٤مضم٦م:
اًمً ْٝم َؿ واًمر ُْم َح :إذا َضم َٕم ْٚم َ٧م ًمف ً
ٟمّمئا ،وأٟمّمٚمتف :إذا أزًم٧م ٟمّمٚمف .يٜمٔمرُ« :مِم٤مرق
ي٘م٤ملٟ :م ََّم ْٚم َ٧م ي
إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مرش ،اعم١مًمػ :قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ قمٛمرون اًمٞمحّمٌل
اًمًٌتل ،أسمق اًمٗمْمؾ (اعمتقرم144 :هـ) ،دار اًمٜمنم :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمتٞم٘م٦م ،ودار اًمؽماث (.)14 /3
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ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ()3
ِ ِ ()1
ر ٌءَ ،ىمدْ
ر ٌء ُ ،صم يؿ ُيٜمْ َٔم ُر إِ َمم ٟمَْمٞمف َوم َئا ُي َ
إِ َمم ِر َص٤مومف َوم َئا ُي َ
قضمدُ وم ْٞمف َ ْ
قضمدُ وم ْٞمف َ ْ
َؾم ٌَ َؼ ا ًْم َٗم ْر َ
ث(َ )2واًمدي َم( ،)4آ َي ُت ُٝم ْؿ َر ُضم ٌؾ إِ ْطمدَ ى َيدَ ْي ِف – َأ ْو َىم َ٤مل َصمدْ َي ْٞم ِف – ُِم ْث ُؾ َصمدْ ِي
قن َقم َغم ِطم ْ ِ
لم ُوم ْر َىم ٍ٦م ُِم َـ اًمٜمي ِ
خي ِر ُضم َ
٤مسش.
اعمَْ ْر َأ ِةَ - ،أ ْو َىم َ٤ملُِ -م ْث ُؾ اًم ٌَ ْْم َٕم ِ٦م(َ )1شمدَ ْر ِد ُر(ْ َ )6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمرص٤مف :مجع رصٗم٦م وهل قمّمٌ٦م ُمـ إوشم٤مر ،وي٘م٤مل هل٤م :قم٘مٌ٦م شمٚمقى ومقق ُمدظمؾ أؾمٗمؾ ٟمّمؾ
اًمًٝمؿ ذم قمقده ،وشمِمد ًمتثٌٞم٧م اًمٜمّمؾ ،وىم٤مل أسمق قمٌٞمد :صمؿ ٟمٔمر ذم اًمرص٤مف :وهل اًمٕم٘م٥م اًمتل
ومقق اًمرقمظ  -واًمرقمظ ُمدظمؾ اًمٜمّمؾ ذم اًمًٝمؿ  -ومٚمؿ َي َر دُم٤م واطمدة اًمرص٤مف رصٗم٦م .يٜمٔمر:
«همري٥م احلدي٨مش ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمئاّم سمـ قمٌد اهلل اهلروي اًمٌٖمدادي (اعمتقرم:
334هـ) ،اعمح٘مؼ :د /حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م داِرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثًمٟمٞم٦م ،طمٞمدر آسم٤مد-
اًمديمـ ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1284 ،هـ  1964 -م (.)366 /1
ِ
اًمًٝمؿ هق ُم٤م سملم ريِمف وٟمّمٚمف ،اًمٜميض :ا ًْم٘مدح ىمٌؾ َأن يٜمح٧م .يٜمٔمر:
( )3صمؿ يٜمٔمر إمم ٟمَْمٞمفٟ :مض ي
«اًمٗم٤مِؼ ذم همري٥م احلدي٨مش (.)211 /2

( )2ىم٤مل اسمـ وم٤مرس :اًمٗم٤مء واًمراء واًمث٤مء أصٞمؾ يدل قمغم رء ُمتٗمت٧م .ي٘م٤مل ومرث يمٌده :ومتٝم٤م.
ثَُ :م٤م ِذم ا ًْمٙم َِر ِ
َوا ًْم َٗم ْر ُ
ش .وي٘م٤مل قمغم ُمٕمٜمك آؾمتٕم٤مرة :أومرث ومئان أصح٤مسمف ،إذا ؾمٕمك هبؿ
وأًم٘م٤مهؿ ذم سمٚمٞم٦م .يٜمٔمرُ« :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مش (.)498 /4
(َ )4ؾم ٌَ َؼ اًم َٗم ْر َ
ث واًمدي َم :أي ُمر هي ًٕم٤م ذم اًمرُمٞم٦م وظمرج ُمٜمٝم٤م مل يٕمٚمؼ ُمٜمٝم٤م سمٌمء ُمـ ومرصمٝم٤م ودُمٝم٤م
ًمنقمتف ،ؿم يٌف سمف ظمروضمٝمؿ ُمـ اًمديـ ومل يٕمٚم٘مقا سمٌمء ُمٜمف .يٜمٔمر« :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م
وإصمرش (.)228 /3
( )1اًم ٌَ ْْم َٕم ُ٦م :سم٤مًمٗمتح وىمد شمٙمن :اًم٘مٓمٕم٦م اؾمؿ ُمـ َسم َْم َع اًم يٚم ْح َؿ َي ٌْ َْم ُٕم ُف َسم ْْم ًٕم٤م :أي :ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٚمحؿ
اعمجتٛمٕم٦م .واًمٗمتح هق إومّمح وإيمثر ،يمًم ذم اًمٗمّمٞمح وذوطمف .اٟمتٝمك .ىمٚم٧م :ويدل قمغم أن
اًمٗمتح هق إومّمح ىمقل اجلقهري :واًم ٌَ ْْم َٕم ُ٦م :اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمٚمحؿ ،هذه سم٤مًمٗمتح وأظمقت٤م سم٤مًمٙمن
ُمثؾ اًم٘مٓمٕم٦م ،واًمٗمٚمذة .يٜمٔمر« :شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقسش ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ
قمٌد اًمرزاق احلًٞمٜمل ،أسمق ًمٗمٞمض ،اعمٚم٘م٥م سمٛمرشم٣م ،اًمزسمٞمدي (اعمتقرم1311 :هـ) ،اعمح٘مؼ:
جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم ،اًمٜم٤مذ :دار اهلداي٦م (.)224 /31
( )6شمَدَ ْر َد ُرَ :أي َمتَزْ َُمزُ وشم ََر ْضم َر ُج :دملء وشمذه٥م ،وإَصؾ َشمتَدَ ْر َدر ،ومحذف إطمدى اًمت٤مءيـ
ختٗمٞمٗم٤م.ودردر اًمٌن َة  :دًمٙمٝم٤م ،وشمَدَ ردر ِ
ت اًمٚمحٛم٦م :اوٓمرسم٧م ،وي٘م٤مل ًمٚمٛمرأة إذا يم٤مٟم٧م قمٔمٞمٛم٦م
ْ ََ
َْ ََ َُْ
إًمٞمتلم وم٢مذا ُمِم٧م َر َضم َٗمتَ٤م :هل شمدردر .يٜمٔمر« :شم٤مج اًمٕمروسش (.)387 /11
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ىم٤مل َأسمق ؾم ِٕم ٍ
ٞمدَ « :أ ْؿم َٝمدُ َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ُِم َـ اًمٜميٌل ﷺ ،وأ ْؿم َٝمدُ أن َقمٚم ًّٞم٤م ىم َتٚم ُٝم ْؿ وأ َٟم٤م ُمٕمف،
ُ َ
ِمعهم
ِ
ومٜمزًم٧م ومٞمٝم٤م {ﭻ ﭼ ﭽ
ﷺش .ىم٤مل:
سم٤مًمر ُضمؾ قمغم اًمٜميٕم٧م اًمذي َٟم َٕم َتف اًمٜميٌل
ْ
ضمل َء ي

شرر َررعية َيف التعامرررل
وقواعرر ِرد َ
ِ خطرررر املنرر َرافقني َ ي

ﭾﭿ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.)1(]18:
اًمٌٞم٤من اًم يتٗمّمٞمكم َأ يٟمف مل يٕمٚمؼ ذم اًمًٝمؿ ُمـ ِ ِ
ِ
واعمرا ُد ُِم ْـ هذا
اًمّم ْٞمدُ
اًمرُم يٞم٦م اًمتل هل ي
يْ
َ
ي
سمنقم٦م ِ
ٍ
يٌؼ ومٞمٝمؿ ُمـ ِ
اإل ْؾمئا ِم ر ٌء(.)3
ر ٌء َٕ :يٟمف َُم َر َق ُمٜمٝم٤م
وم٤مِ َ٘م ٍ٦مَ :أ ْي :مل َ
فمٝمر ه١مٓء اًم٘مقم ذم ظمئاوم٦م َقمِكم ا ِ
سمـ َأ ِب َـم٤مًم ِ ٍ
وه ُؿ اًم٘مق ُم اًمذيـ
٥م ﭬُ ،
وىمدْ َ
واؾم َت َ٠م َص َؾ ُُم ْٕم َٔم َٛمٝمؿ ،وىم َتؾ آي َتٝمؿَ :أ ِي :اًمٕمئاُم َ٦م اًمتل شمدل
ظمرضمقا قمٚمٞمف و َىم٤م َشم َٚمٝمؿْ ،
قمٚمٞمٝمؿ ،وهق َر ُضم ٌؾ ُمٜمٝمؿ ،و يعم٤م سمحثقا قمٜمف ذم اًم َ٘م ْتغم وضمدوا َأ يٟمف قمغم اًمقصػ اًمذي ضم٤م َء
ذم يمئام اًمرؾم ِ
قل ﷺ ،و يعم٤م رآه َقمِكم اسم ُـ َأ ِب َـم٤مًم ِ ٍ
وهورا سم َ٠م يّنؿ
ؿمٙمرا هلل،
يمؼم
ً
ً
٥م ي
ي ُ
اًمر ُؾم ُ
قل ﷺ ذم طمديثف.
اًمذيـ وص َٗمٝمؿ ي
شمّمقير اعمقىمػ:
وإِ ًَمٞمؽ
ُ

ٞمػ يق َم ُطمٜمَ ْ ٍ
لم ،يم٤من ُمٕمف قمد ٌد ُمـ ُز َقم ًَم ِء
قمٜمدُم٤م ؾم٤مر اًمٜميٌِل ﷺ ًم٘مت٤مل َه َق ِاز َن و َصم ِ٘م َ
ِ
سمٕمْمٝمؿ ىمد آُمـ ِ
سم٤مإل ْؾمئام إِ ْيًم ًٟم٤م وٕمٞم ًٗم٤م،
وز َقم ًَم ِء
اًم٘مٌ٤مِ ِؾ اًمٕمرسم يٞم ِ٦م ،ويم٤من ُ
َُم يٙم َ٦مُ ،
ِ
ِ
وسمٕمْمٝمؿ مل ي ْ١م ُِمـ سمٕمدُ  ،ومٚمًم ٟمٍم اهللُ ٟمٌٞمف ﷺ قمغم َأ ْقم ِ
سم٤مًمٖمٜم٤مِ ِؿ
وفمٗمر ُمٜمٝمؿ
داِف
ُ
ي
ُ ْ َْ
ي َ
ِ
ِ
اًم٘مٌ٤مِ ِؾ اًمٕمرسم يٞم ِ٦م قمٓم٤مي٤م يمٌػم ًة يت َ٠م يًم ُٗمٝمؿ سمذًمؽ
اًمٕمٔمٞمٛم٦مَ ،أ ْقمٓمك قمد ًدا ُِم ْـ وضمقه سمٕمض
ِ
ًمل ْؾمئام.
٤مق قمددا ممـ َأ ْقمٓم٤مهؿ اًمٜميٌِل ﷺ ُِمـ َأ ْذ ِ
اف ُىم َر ْي ٍ
وىمد ذ َيمر اسم ُـ إِ ْؾم َح َ
ش ،يم َ٠م ِب
ً ي ْ
ُ ُ
ْ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري يمت٤مب :اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ واعمٕم٤مٟمديـ وىمت٤مهلؿ سم٤مبُ :مـ شمرك ىمت٤مل اخلقارج ًمٚمت٠مًمػ
وًمئئا يٜمٗمر اًمٜم٤مس قمٜمف ،سمرىمؿ ،)6124( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمزيم٤مة ،سم٤مب :ذيمر اخلقارج وصٗم٤متؿ،
سمرىمؿ. )1/1164( :
(« )3فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش (.)369-368/3
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066

سمـ َقمٛم ٍرو( )3وص ْٗمق ِ
ب ()1
ان ِ
٤من ِ
سمـ َطم ْر ٍ
ُؾم ْٗم َٞم َ
سمـ ُأ َُم يٞم َ٦م ( ،)2ومم يـ َأ ْقمٓمك ُِم ْـ
َ َ
وؾم َٝم ْٞم ِؾ ِ ْ
ُ
زقم ِ
ِ
س()1
ـ ()4
اًم٘مٌ٤مِ ِؾ اًمٕمرسم يٞم ِ٦م ُقم َٞم ْٞمٜمَ ٌ٦م سم ُـ ِطم ّْم ٍ
قمٞمؿ سمٜمل َوم َز َار َة ،وإَ ْىم َر ُع سم ُـ َطم٤مسمِ ٍ
ًمء
ُ َ
َز ُ
اس زقمٞمؿ سمٜمل ؾم َٚمٞم ٍؿ)1(.
سمـ َُم ْر َد ٍ
زقمٞمؿ سمٜمل َمت ِ ْٞم ٍؿَ ،
ُ ْ
٤مس ُ
وقم يٌ ٌ
ُ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أؾمـ ُمـ اًمٜمٌل -
( )1هق :أسمق ؾمٗمٞم٤من صخر سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م اًم٘مرر إُمقي يمٜمٞمتف (أسمق طمٜمٔمٚم٦م) يم٤من ّ
ﷺ  -سمٕمنم ؾمٜملم وىمٞمؾ همػم ذًمؽ أؾمٚمؿ قم٤مم اًمٗمتح وؿمٝمد طمٜمٞمٜمً٤م واًمٓم٤مِػ ويم٤من ُمـ اعم١مًمٗم٦م
ىمٚمقهبؿ ،شمزوج اًمٜمٌل  -ﷺ  -اسمٜمتف أم طمٌٞمٌ٦م ىمٌؾ أن يًٚمؿ ،يم٤من ُمـ ده٤مة اًمٕمرب وىمٞمؾ أٟمف شمقذم
ﭬ ؾمٜم٦م ( )23أو ( )22أو (24هـ) وًمف ٟمحق اًمتًٕملم ُمـ قمٛمره .اٟمٔمر ذم شمرمجتف «اجلرح
واًمتٕمديؾش (« ،)436 /4أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم (« ،)167 /2تذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر
( )413 - 411 /4و«جمٛمع اًمزواِدش (« ،)374 /9اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ
طمجر(« ،)137 /1ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)111 /3
( )3هق :ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو أسمق يزيد ،يم٤من ظمٓمٞم٥م ىمريش وُمـ أذاومٝمؿ يعم٤م أىمٌؾ ذم ؿم٠من اًمّمٚمح ىم٤مل
اًمٜمٌل ﷺ « :ؾمٝمؾ أُمريمؿش ،شم٠مظمر إؾمئاُمف إمم قم٤مم اًمٗمتح صمؿ طمًـ إؾمئاُمف يم٤من يمثػم اًمّمئاة
واًمّمٞم٤مم واًمّمدىم٦م ظمرج جم٤مهدً ا إمم اًمِم٤مم واؾمتِمٝمد يقم اًمػمُمقك ﭬ وأرو٤مه .اٟمٔمر ذم
شمرمجتف «ٟمً٥م ىمريشش ( )419 - 417و«اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمش (« ،)114 - 112 /4أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش،
ٓسمـ إصمػم (« ،)481 /3ؿمذرات اًمذه٥مشٓ ،سمـ اًمٕمًمد احلٜمٌكم(« ،)21 /1ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش،
ًمٚمذهٌل (.)194 /1
( )2هق :صٗمقان سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ اًم٘مرر اجلٛمحل ،أؾمٚمؿ سمٕمد اًمٗمتح وطمًـ إؾمئاُمف وؿمٝمد
اًمػمُمقك ،يم٤من ُمـ يمؼماء ىمريش ،شمقذم ﭬ ؾمٜم٦م (41هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف «اجلرح واًمتٕمديؾش
( )431 /4و«آؾمتٌّم٤مرش (« ،)92أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم ( )32 /2و«تذي٥م اًمٙمًملش
(« ،)618ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)163 /3
( )4هق :قمُ َٞم ْٞمٜمَ٦م سمـ طمّمـ سمـ طمذيٗم٦م سمـ سمدر سمـ قمٛمرو سمـ ضمقي٦م سمـ ًمقذان سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمدي سمـ ومزارة
اًمٗمزاري أسمق ُم٤مًمؽ (شمقذم 21 - 32 :هـ)ُ ،مـ ىمٞمس قمٞمئان ،واؾمؿ قمٞمٞمٜم٦م :طمذيٗم٦م ،وم٠مص٤مسمتف ًم٘مقة
ومجحٔم٧م قمٞمٜم٤مه ،ومًٛمل قمٞمٞمٜم٦م ،ويٙمٜمك أسم٤م ُم٤مًمؽ ،وهق ؾمٞمد سمٜمل ومزارة ووم٤مرؾمٝمؿ.ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿُ :مـ
صٜم٤مديد اًمٕمرب ،اؾمت٠مًمٗمف اًمٜمٌل ﷺ قمغم اإلؾمئام ،ويم٤من ُمـ اعم١مًمٗم٦م ،ذيمره ذم طمدي٨م أب ؾمٕمٞمد
اخلدري ،وقمٛمرو سمـ قمًٌ٦م اًمًٚمٛمل.
ىم٤مل اًمقاىمدي :ومٚمًم اٟمٙمِمػ إطمزاب رد قمٞمٞمٜم٦م إمم سمئاده ،صمؿ أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح سمٞمًػم .وأقمٓمك
اًمٜمٌل ﷺ قمٞمٞمٜم٦م ُمـ اًمٖمٜم٤مِؿ ُم٤مِ٦م ُمـ إسمؾ .يٜمٔمرُ« :مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مش ٕب ٟمٕمٞمؿ (،)3347 /4
«شم٤مريخ آؾمئامشً ،مٚمذهٌل (.)191 /3
( )1هق ْ :إَ ْىم َر ُع سمـ طم٤مسمس سمـ قم٘م٤مل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ جم٤مؿمع سمـ دارم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمٜمٔمٚم٦م سمـ
ُم٤مًمؽ سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ متٞمؿ ،ويم٤من ذم وومد سمٜمل متٞمؿ اًمذيـ ىمدُمقا قمغم رؾمقل اهلل ﷺ ،وم٠مؾمٚمؿ ،ويم٤من =
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ٍ
وملررل
التعامر
وقواعرررد
ررعيةيـ(
واطمد ُمٜمٝمؿ ُِم٤م َِ ً٦م ُمـ ِ
َأقم َٓمك ي
يف،)1
٤مؾم٤مشرر َآظم ِر
رافقنيذًمؽ ُأ َٟم
خطرقمرررَٓمكاملنرردون
اإلسمِ ِؾ ،و َأ
يمؾ

ْ
ْ
ً
يٕم ِ
ط َر ُؾم َ
معهمؿمٞم ًئ٤م ،ومقضمدوا ذم َأ ْٟم ُٗم ًِٝمؿ ،يمًم َأ ْظم َر َج
ّم٤مر ﭫ
ُْ
قل اهلل ﷺ إَ ْٟم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
سمـ َز ْيد ِ
ًمِمٞمخ٤من قمـ َقم ٌْد اهلل ِ
ا ي
سمـ َقم٤مص ٍؿ :ىم٤مل :عمي٤م َأ َوم٤م َء اهللُ قمغم َر ُؾمقًمف ﷺ يق َم
ِ
ُطمٜمَ ْ ٍ
ّم٤مر ؿمٞم ًئ٤م ،ومٙم َ٠م يّنؿ َو َضمدُ وا إِ ْذ مل
ىمٚمقهبؿ ،ومل ُي ْٕمط إَ ْٟم َ
ىمًؿ ذم اًمٜمي٤مس ذم اعمُ َ١م يًمٗم٦م ُ
لم ،ي
ِ
٤مس .)3(...
٤مب اًمٜمي َ
ُيّم ٌْٝمؿ ُم٤م َأ َص َ
ىمٚمقهبؿ ُِم ْـ َأ ْصؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦م َأ ْم ُمـ اخلُ ُٛم ِ
س؟ قمغم ىمقًملم:
هؾ َأ ْقمٓمك اًمٜميٌل ﷺ اعمُ َ١م يًمٗم٦م ُ
س .وهبذا ىم٤مل اًم ُ٘م ْر ُـمٌِل :طمٞم٨م ىم٤مل ذم «اعمٗمٝمؿشِ « :
إَ يو ِلَ :أ يٟمف ُمـ اخلُ ُٛم ِ
اإل ْضمرا ُء
اعمذيمقر يم٤من ُمـ اخلُ ُٛم ِ
س ،وُمٜمف يم٤من َأ ْيم ُثر قمٓم٤مي٤مه،
اًمنميٕم٦م َأ ين اًمٕمٓم٤م َء
قمغم ُأصقل ي
َ
ِ
اًمٖمزوة ًم َ
أل ْقمرابُ :م٤م زم مم ي٤م أوم٤م َء اهللُ قمٚمٞمٙمؿ إِ يٓ اخلُ ُٛم َس ،واخلُ ُٛم ُس
وىمدْ ىم٤مل ذم هذه
ُمردود ومٞمٙمؿشَ .أ ْظمرضمف َأسمق داود ( )2واًمٜمي ِ
ً٤مِل (ُ )4مـ طمدي٨م َقم ٌْ ِد اهللِ ِ
سمـ َقم ْٛم ٍرو
ُ َ ُ َ
ٌ
()1
اسمـ َطم َج ٍر (.)6
 ،وذ َيمره ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= يٜمزل أرض سمٜمل متٞمؿ سمٌ٤مدي٦م اًمٌٍمة وؿمٝمد ومتح ُمٙم٦م وطمٜمٞمٜم٤م واًمٓم٤مِػ وهق ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ وىمد
طمًـ إؾمئاُمف ويم٤من طمٙمًم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م أقمٓم٤مه اًمٜمٌل  -ﷺ ُ -مـ همٜم٤مِؿ طمٜملم ُم٤مِ٦م ُمـ اإلسمؾ .يٜمٔمر:
«اإلص٤مسم٦مش (« ،)111 /1اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد (.)27 /7
(« )1ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش (.)179-178/4
( )3رواه اًمٌخ٤مري يمت٤مب :اعمٖم٤مزي ،سم٤مب:همزوة اًمٓم٤مِػ ،سمرىمؿ. )4171( :
( )2أسمق داود :هق أسمق داود ؾمٚمٞمًمن سمـ إؿمٕم٨م سمـ ؿمداد إزدي اًمًجًت٤مين اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمحدث،
ص٤مطم٥م «اًمًٜمـش( .وًمد ؾمٜم٦م  - 313وشمقرم ؾمٜم٦م  371هـ) .يٜمٔمر« :ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل
(« ،)312 /12تذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر (.)71 /11
( )4اًمٜمً٤مِل :هق أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم سمـ ؾمٜم٤من سمـ سمحر سمـ ديٜم٤مر أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٜمً٤مِل ص٤مطم٥م
«اًمًٜمـش (وًمد ؾمٜم٦م  - 311وشمقرم ؾمٜم٦م  212هـ) .يٜمٔمر «ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ًمٚمذهٌل (ج14
ص .)131و«ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظش ًمٕمٌد اًمرمحـ اسمـ أب سمٙمر ضمئال اًمديـ اًمًٞمقـمل (ص.)229/
ط :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت /ط1412 .1:هـ .
( )1أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب :اجلٝم٤مد ،سم٤مب :ذم اإلُم٤مم يًت٠مصمر سمٌمء ُمـ اًمٗملء ًمٜمٗمًف ،سمرىمؿ،)3711( :
ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ قمًٌ٦م ،وأظمرضمف اًمٜمً٤مِل ،يمت٤مب :ىمًؿ اًمٗملء ،سمرىمؿُ ،)4129( :مـ طمدي٨م
قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ﭭ .ىم٤مل إًمٌ٤مين :طمدي٨م طمًـ.
(« )6ومتح اًمٌ٤مريش (.)48/8

ْ
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ِ
تٛمدُ  .واؾمتِمٝمد
اًم يث٤مينَ :أ يٟمف ُم ْـ َأ ْصؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦م .وىمد اظمت٤مره ُ
اسمـ َطم َج ٍر وىم٤مل :هق اعمُ ْٕم َ
ًمذًمؽ سمًِم و َىمع ذم رواي٦م اًمز ْه ِري ( )1قمـ َأ َٟم ٍ
هلل ًَمر ُؾمقًم ِف:
س ﭬ ،وم٘م٤مًمقا :يٖمٗمر ا ُ
ويؽم ُيمٜم٤م وؾمٞمق ُومٜم٤م َشم ْ٘م ُٓمر ُِمـ ِ
دُم٤مِٝمؿ(.)3
ُ ْ
ُي ْٕمٓمل ُىم َر ْي ًِم٤مُ ْ ،
وسمًم ذم رواي٦م ِه َِم٤م ِم ِ
سمـ َز ْي ٍد( )2قمـ َأ َٟم ٍ
س ﭬ :إِ َذا يم٤مٟم٧م ؿمديد ًة ومٜمحـ
همػمٟم٤م( .)4وىم٤مل ذم ُمقو ٍع َآظم َر وإِ ْؾمٜم٤م ُده قمغم ذط
ُٟمدقمك ويٕمٓمل اًمٖمٜمٞمٛم َ٦م َ
ُُم ًْٚمِ ٍؿ(.)1
ِ
ِ
اًمٖمٜم٤مِ ِؿ َُم ٌْٜم ًّٞم٤م قمغم
ف اًمٜميٌِل ﷺ ذم شمقزيع هذه
وسمٜم٤م ًء قمغم هذا
اًم٘مقل يٙمقن شمٍم ُ
ِ
ُ ِ
ُمراقم٤مشمِف َُم ّْمٚمح٦م ِ
اًمنمقم يٞم ِ٦م ًم َ
أل ُْم ِر
اإل ْؾمئام آٟمذاك :ومٝمذا
احل٤مدث ُم ْـ سم٤مب اًمًٞم٤مؾم٦م ي ْ
ِ
ح٤مب احلؼ ذم
اًمّمح٤مسم َ٦م ﭫ ا يًمذيـ ُه ْؿ َأ ْص ُ
اًمٕم٤مرض ،وىمد َأ ْىمٜمَ َع اًمٜميٌل ﷺ ي
ِ
ٜم٤مز ِل قمـ طم٘مٝمؿُ :مراقم٤م ًة عمَّمٚمح٦م اًمدي ْقم ِ
ذًمؽ ِ
قة ِ
اًمٗمؽمة.
اإل ْؾمئاُم يٞم ِ٦م ذم شمٚمؽ
اعم٤مل سم٤مًم يت ُ
ْ
َأ يُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن وم٘مد ياختذوا ُمـ ذًمؽ وؾمٞمٚم ً٦م ًمِ َٕم ْٞم ِ
٥م اًمٜميٌل ﷺ واًم يٓم ْٕم ِـ ذم قمداًمتف،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري ،أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدصملم،
دون احلدي٨م وروى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ إِٛم٦م
وُمـ أقمئام اًمت٤مسمٕملم وُمـ أهؾ اعمديٜم٦م وهق أول ُمـ ّ
أُمث٤ملُ :م٤مًمؽ سمـ أٟمس وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،ىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجرُ :متٗمؼ قمغم ضمئاًمتف
وإشم٘م٤مٟمفُ ،م٤مت ؾمٜم٦م (134هـ) «وومٞم٤مت إقمٞم٤منش (« ،)177/4اًمت٘مري٥مش (« ،)317/3إقمئامش
(.)217/7
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اعمٖم٤مزي ،سم٤مب:همزوة اًمٓم٤مِػ ،سمرىمؿ ،)4176( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب:
اًمزيم٤مة ،سم٤مب :إقمٓم٤مء اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ قمغم اإلؾمئام ،سمرىمؿ.)1/1119( :
( )2هق :هِم٤مم سمـ زيد سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إَٟم ِ
ّْم٤مر ّيَ ،ر َوى قمَـ ضمده أٟمس ْسمـ ُم٤مًمؽَ .ر َوى قمَ ٜمف :مح٤مد
قمَـ
سمـ ؾمٚمٛم٦م ،وؿمٕمٌ٦م سمـ احلج٤مج ،وقمٌد اهلليِ ْسمـ قمقن ،وقمزرة سمـ صم٤مسم٧م .ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقرْ ،
حيٞمك ْسمـ َُم ِٕملم :صم٘م٦مَ .و َىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ  :ص٤مًمح احلدي٨م .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملش
(.)314 /21
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اعمٖم٤مزي ،سم٤مب:همزوة اًمٓم٤مِػ ،سمرىمؿ.)4183( :
( )1رواه اًمٌخ٤مري ك :اخلٛمس سم٤مبُ :م٤ميم٤من اًمٜمٌل ﷺ يٕمٓمل اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ وهمػمهؿ (ح.)3978/

071

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

وا ْٟم َتٝمزوا هذه اًم ُٗم ْرص َ٦م ًمتِمقيف ُؾم ْٛم َٕمتِف ذم ذًمؽ اعمجٛم ِع اًمٕمٔمٞمؿ :طمٞم٨م ياتٛمقه سم٤م َجل ْقر
معهم
وقمٞمٌِف َأ َُم٤م َم اًمٜمي٤مس ،يمًم ؾمٌؼ ذم ظمؼم ذي
ضمٝمر سمٜم٘مده
ها وقمئاٟمٞم ً٦م :وم٢مِ ين ُمٜمٝمؿ َُم ْـ َ
ًّ
ِ
ٍم ِة اًم يتٛمٞمٛمل.
اخلُ َق ْي َ
سمـ ُمًٕم ٍ
ِ
ه ذًمؽ يمًم َأ ْظمرج ي
قد ﭬ ىم٤مل:
اًمِم ْٞمخ٤من قمـ َقم ٌْد اهللِ ِ َ ْ ُ
وُمٜمٝمؿ َُم ْـ َأ َ ي
عمي٤م يم٤من يق ُم ُطمٜمَ ْ ٍ
س ُِم٤م َِ ً٦م ُِم َـ ِ
ٟم٤مؾم٤مَ ،أ ْقمٓمك إَ ْىم َر َع سم َـ َطم٤مسمِ ٍ
اإلسمِ ِؾ،
لم آصمر اًمٜميٌل ﷺ ً
اًم٘مً ِ
ِ
و َأ ْقم َٓمك ُقم َٞم ْٞمٜمَ َ٦م َ
ٛم٦م َو ْضم ُف اهلل.
ٟم٤مؾم٤م ،وم٘م٤مل َر ُضم ٌؾُ :م٤م ُأ ِريدَ هبذه ْ
ُمثؾ ذًمؽ ،و َأ ْقم َٓمك ً
ِ
قؾمكَ ،ىمدْ ُأ ْو ِذ َي سمِ َ٠م ْيم َث َر ُِم ْـ َه َذا
ؼم ين اًمٜمي ٌِ يل ﷺ .ىم٤ملَ « :رطم َؿ اهللُ ُُم َ
وم ُ٘م ْٚم ُ٧مْ ُٕ :ظم ِ َ

التعامرررل
وقواعرررد شررررعية يف
ِ
خطرررر املنرررافقني ِ

ؼمش(. )1
َوم َّم َ َ

وىمق ًُمف  -وم٘م٤مل َر ُضم ٌؾ – ىم٤مل اسم ُـ َطم َج ٍر ذم رواي٦م إَ ْقم َٛم ِ
ش :وم٘م٤مل َر ُضم ٌؾ ُِم َـ
سمـ َقمق ٍ
ِ
ِ
إَ ْٟمّم٤مر  -وذم رواي٦م اًمق ِ
اىم ِدي ()3
ف
سمـ ُىم َِم ْ ٍػم ُم ْـ سمٜمل َقم ْٛم ِرو ِ ْ
٥م ُ
َأ يٟمف ُُم ْٕمت ُ
َ
ىمّمده اًمٜميٌِل ﷺ ُِم ْـ َشم ْ٠مًمِٞمػ اًمٜمي٤مس
ويم٤من ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم( )2وًم٘مد
ْ
آصم٤مر ُم٤م َ
فمٝمرت ُ
ِ
ًمل ْؾمئام ضمٚم يٞم ً٦م واوح ً٦م....

ومٛمٛمـ َأؾم َٚمؿ سمٕمد ذًمؽ ُم٤مًم ِ ُؽ سمـ َقمق ٍ
ِ
ف اًمٜمٍمي َؾمٞمدُ َه َق ِاز َن ،وىمد يم٤من اًمٜميٌِل ﷺ
ُ ْ
َ
ي ْ ْ
ُمـ قمٚمٞمف سم َ٠م ْهٚمِف وُم٤مًم ِف ،و َأ ْقمٓم٤مه ُِم٤م َِ ً٦م ُِم َـ ِ
ُمًٚمًم،
وقمده سمذًمؽ إِ ْن ضم٤م َء
اإلسمِ ِؾ سمٕمد َأ ْن َ
ي
ً
ووٓه اًمٜميٌِل ﷺ قمغم ُمـ َأؾم َٚمؿ ُمـ ِ
وطمًـ إِ ْؾمئا ُُمف ،ي
ىمقُمف ،ومٙم٤من ُي٘م٤مشمؾ هبؿ
َ ْ ْ َ
وم َ٠م ْؾمٚمؿُ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري يمت٤مب :اخلٛمس ،سم٤مبُ :م٤ميم٤من اًمٜمٌل ﷺ يٕمٓمل اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ وهمػمهؿ ،سمرىمؿ:
( ،)3981وُمًٚمؿ يمت٤مب :اًمزيم٤مة ،سم٤مب :إقمٓم٤مء اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ قمغم اإلؾمئام وشم ََّم ّؼم ُمـ ىمقي
إيًمٟمف ،سمرىمؿ.)3494( :
( )3هق حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ واىمد إؾمٚمٛملُ ،مقٓهؿ اًمقاىمدي اعمدين اًم٘م٤ميض ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ،وأطمد
أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ قمغم وٕمٗمف .وًمد ؾمٜم٦م صمئاصملم وُم٤مِ٦م ،وُم٤مت وهق قمغم اًم٘مْم٤مء ؾمٜم٦م ؾمٌع وُم٤مِتلم ذم ذي
احلج٦م ،واؾمت٘مر اإلمج٤مع قمغم وهـ اًمقاىمدي .يٜمٔمرُ« :مٞمزان آقمتدالش (،)666 - 663 /2
«تذي٥م اًمٙمًملش (.)192 - 181 /36
( )2يٜمٔمر« :ومتح اًمٌ٤مريش (.)16/8
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ٍ
ُم٤مؿمٞم٦م ُمـ هبٞمٛم٦م إَ ْٟمٕم٤مم  -إِ يٓ َأ َهم َ٤مر قمٚمٞمف ،طم يتك و يٞمؼ
هح -
صم٘مٞم ًٗم٤م ٓ خيرج هلؿ
ُ
ي
٤مق ( ،)1وذًمؽ َ
قمٚمٞمٝمؿ ،يمًم ذ َيمر اسم ُـ إِ ْؾم َح َ
وًمٕمؾ
ىمٌؾ َأ ْن َي ْ٠م ُشمقا إِ َمم اعمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م ُمًٚمٛملم،
ٌ٤مب ا ْٟم ِ٘مٞم٤مدهؿ ِ
ذًمؽ يم٤من ُِم ْـ َأ ْؾم ِ
ًمل ْؾمئام.
ومم يـ َأ ْؾم َٚمؿ َص ْٗم َق ُ
ان سم ُـ ُأ َُم يٞم َ٦م ،ويم٤من ىمد ـم َٚم٥م ُمـ َر ُؾم ِقل اهلل ﷺ يق َم َوم ْت ِح َُم يٙم َ٦م َأ ْن
اإلؾمئام َؿمٝمري ِـ ،وم٘م٤ملَ :أ ْٟم٧م ِ
ِ
سم٤مخلٞم٤مر ومٞمف َأ ْر َسمٕم َ٦م َأ ْؿم ُٝم ٍر .يمًم ذ َيمر اسم ُـ
َْْ
جيٕم َٚمف سم٤مخلٞم٤مر ذم ِ ْ

إِ ْؾم َح َ
٤مق (.)3

وىمدْ ىم٤مل قمـ ٟمٗمًف سمٕمدُم٤م َأ ْؾم َٚم َؿ :واهللِ ًم٘مدْ َأ ْقمٓم٤مين َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ ُم٤م َأ ْقمٓم٤مين ،وإِ يٟمف
َٕ ْسم َٖم ُض اًمٜمي٤مس إِ َ يزم ،ومًم ِسمرح ُي ْٕمٓمٞمٜمل طم يتك إِ يٟمف ََٕ َطم٥م اًمٜمي٤مس إِ َ يزم(.)2
ُ ِع َٚا أَقًُِّٗ عٓذ ايفَ َضع:
َ -7ا أَنِ َج ُشِٖ عٓذ ايطَّ َ

يم٤مٟم٧م هلؿ ه٤مشم٤من
إِ يّنؿ اعمٜم٤موم٘مقنِ :ي٘مٚمقن قمٜمد اًم َٗم َزع ،و َي ْٙم ُثرون قمٜمد اًم يٓم َٛمعً ،مذا
ْ
اًم يٓمٌٞمٕمت٤منَ ،أ يُم٤م قمٜمد ِ
ومٛم ْر ِضم ُٗمقن وخمذًمقن وىم٤مقمدونَ :ر ُوقا سم َ٠م ْن يٙمقٟمقا ُمع
اجلٝم٤مد ُ
اخلقاًمػ ،ىمدْ َُم َ َ
اخلقف َأ ْضمقا َومٝمؿ ،حيًٌقن ي
يمؾ َص ْٞم َح ٍ٦م قمٚمٞمٝمؿ ،هؿ اًم َٕمدُ وَ ،أ ْه ُؾ
أل
ُ
ٍ
ُمٕم٤مذيرًَ ،م َٓم٤معمَ٤م اؾم َت ْ٠م َذ ُٟمقا اًمٜميٌِل ﷺ ومرارا ُِمـ ُم ِ
ُمقىمػ،
ئاىم٤مة اًم َٕمدُ وَ ٓ ،ي ّْم ُٛمدُ ون ذم
ً ْ ُ
ي
ْ
ِ ِ
ِ
ح٤مب{ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ن ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ آ ْٟمخ َذ ُال وآ ْٟمً ُ
ْسمؾ َأ ْي َ ُ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ } [ؾمقرة اًمتقسم٦م ، ]17:إِ َمم همػم ذًمؽ ُِم ْـ ؾمًمت اجلُ ٌْ ِـ
وطم٥م اًمد ْٟمٞم٤م ويمراه َٞم ِ٦م اعمقت.
واخلَ ْقر ُ
ِ
واعمزامح٦م قمٜمد شمقزي ِع وشم٘مًٞم ِؿ
وذم اعمُ٘م٤مسمِ ِؾ ٓ يٜمٗمٙمقن قمـ ـمٌٞمٕم٦م اًم يٓم َٛم ِع وا َجل َِم ِع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش (.)161/4
(« )3ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش (.)11-11/4
(«)2صحٞمح ُمًٚمؿش يمت٤مب :اًمٗمْم٤مِؾ ،سم٤مبُ :م٤م ؾمئؾ رؾمقل اهلل ﷺ ؿمٞمئ٤م ىمط وم٘م٤مل ٓ ،سمرىمؿ:
(.)3212
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ِ
ٓررل
التعامر
رافقني ملوقواعرررد
خطرررر املنرر
ررعية َٓم ْقيفا ُم٤م
يٗمٕمٚمقا،شرروًم ُٞم ْٕم
اًمٖمٜم٤مِ ِؿ :ومًقا ُدهؿ يتٙم٤مصمر ،وشمقاومدهؿ يِمتدً :م ُٞم ْح َٛمدُ وا سمًم ْ
معهم
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
يًتح٘مقن{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮉﮊﮋ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م. ]18:

اًمِمٞم ُخ اسمـ ؾمٕمدي َ :$أي ِ
وُم ْـ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن َُم ْـ يٕمٞمٌؽ ذم ِىم ًْٛم٦م
ْ
ٍّ
ُ
ىم٤مل ي ْ
ٍ
ٍ
صحٞمح ،وٓ
ًم٘مّمد
اًمّمدَ ىم٤مت ،ويٜمت٘مدُ قمٚمٞمؽ ومٞمٝم٤م ،وًمٞمس اٟمت٘م٤م ُدهؿ ومٞمٝم٤م وقمٞم ٌُٝمؿ
ي
رضمٞمح ،وإِ يٟمًم ُم٘مّمق ُدهؿ َأ ْن ُي ْٕم َ
ٍ
ٓمقا ُمٜمٝم٤م({ :)1ﮀ ﮁ ﮂﮃ } [ؾمقرة
ًَمر ْأ ٍي
اًمتقسم٦مَ :]18:أ ْي :ىمدر ُم٤م يريدون{ .ﮃ} ومجٕمٚمقه ً
قمدٓ{ ،ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]18:ومٞمجٕمٚمقٟمف َضم ْق ًرا(.)3
َ
يٙمقن ِرو٤مه وهمْم ٌُف شم٤مسم ًٕم٤م هلقى
دي :وهذه طم٤مًم ٌ٦م ٓ يٜمٌٖمل ًمٚم َٕم ٌْ ِد َأ ْن
ىم٤مل اسم ُـ َؾم ْٕم ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
عمرو٤مة رسمف ،يمًم ىم٤مل اًمٜميٌِل
ًمٗم٤مؾمد ،سمؾ اًمذي يٜمٌٖمل َأ ْن يٙمقن
وهمروف ا
ٟمٗمًف اًمد ْٟمٞمقي،
ﷺُ َٓ «:ي ْ١م ُِم ُـ َأ َطمدُ ُيم ْؿ َطم يتك َي ُٙم َ
٧م سمِ ِفش( ، )2وىم٤مل هٜم٤م{ :ﮌ ﮍ
قن َه َقا ُه َشم ٌَ ًٕم٤م َعمِ٤م ِضم ْئ ُ

ٍ
ﮎﮏﮐﮑﮒ} [ؾمقرة اًمتقسم٦مَ : ]19:أ ْيَ :أ ْقمٓم٤مهؿ ُِم ْـ ىمٚم ٍ
ويمثػم.
ٞمؾ
ىمً َٛمف ًمٜم٤م،
{ﰂ ﰃ ﰄ} [ؾمقرة آل قمٛمرانَ :]172:أ ْي :يم٤مومٞمٜم٤م اهلل :ومٜمرى سمًم َ
وًم ُٞم َ١مُم ُٚمقا ومْم َٚمف وإِ ْطمً٤م َٟمف إِ ًَمٞمٝمؿ ،سم َ٠م ْن ي٘مقًمقا{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞﮟ} [ؾمقرة اًمتقسم٦مَ : ]19:أ ْيُ :متيقمقن ذم ضم ْٚم٥م ُمٜم٤مومٕمٜم٤م ،ودوم ِع ُمْم٤مرٟم٤م.
وه ْؿ ٓ
ي٘مقل ؾمٞمد ُُ $م ٌَٞمٜمً٤م دواقمل ُ ْت َٛمتِٝمؿ اًمٜميٌِ يل
اًمٙمريؿ ﷺ وعمَْ ِز ِه ْؿ إِ يي٤مهُ :
َ

ي٘مقًمقن ذًمؽ همْم ًٌ٤م ًمٚم َٕمدْ ل ،وٓ مح٤مؾم ً٦م ًمٚمحؼ ،وٓ َهم ْ َػم ًة قمغم اًمد ْي ِـ ،إِ يٟمًم ي٘مقًمقٟمف
ِحلً٤مب َذو ِاتؿ و َأ ْـم ِ
ًمقمٝمؿ ،ومح٤مؾم ً٦م عمٜمٗمٕمتِٝمؿ و َأ َٟم٤مٟمِ َٞمتِٝمؿ(.)4
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـش (.)311/2
(« )3حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾشً ،مٚم٘م٤مؾمٛمل ( )328/8سمتٍمف يًػم.
( )2اٟمٔمر« :ذح اًمًٜم٦مشً ،ملُم٤مم اًمٌٖمقي ( ،)312/1ىم٤مل ذم خترجيف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين « :$إؾمٜم٤مده
وٕمٞمػً :مْمٕمػ ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مدش.
( )4يٜمٔمر« :ذم فمئال اًم٘مرآنش ،ؾمٞمد ىمٓم٥م (.)1667/2
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ٓ يٕمتذرون إِ َمم اًمٜميٌِل ﷺ وي ْ٠م َٟم ُٗم َ ِ
اؾمتِ ْٖم ِ
هلل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ
ٗم٤مره هلؿ :ىم٤مل ا ُ
َ
قن ُم َـ ْ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ } [ؾمقرة

اعمٜم٤موم٘مقن ،]1:وي٘مقل ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹﮺} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]64:
ِ
ؼم واًم َٖم ْٓم َر َؾم ُ٦م واًم يتٕم٤مزم ُمع ِ
اإل ْقمراض واًمّمدُ و ُد :ؾمٛم ُ٦م َُم ْـ زاغ ىمٚم ٌُف،
إِ يٟمف اًمٙم ْ ُ
ي
وومًدَ ْت َـم ِق يي ُتف ،وهٙمذا ُه ْؿ ذم شمٕم٤م ُُمٚمِٝمؿ ُمع اعمُ ّْم َٓم َٗمك
ووؾ ُوم َ١ما ُده ،وطم٤مد َُمٜمْ َٝم ُجفَ ،
اًمر ْمح٦م ومٞمجٛمحقن ،وإِ َمم اًم َٕم ْٗم ِق قمٜمٝمؿ
ﷺ ُيدْ َقمقن إِ َمم اعمٖمٗمرة ومػمومْمقن ،وإِ َمم ي
ومٞمٕمروقن.

كػورهم وتولقفم ففي صػ ٌة ٓزم ٌة لفم 9ففا هو العالِ ُم ب َل ْحوالِفم وخبايا
َأما ُ
ُصدُ ِ
ورهم يؼول سبحاكه{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ُصدُ و ًدا} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ، ]61:يصدون طن قبول الحق،
آنِ ،
والج ِ
ول ﷺ ،يصدون طن الصدَ ِ
وآستِ ِ
وسؿا ِع ال ُؼر ِ
ِ
جابة لؾرس ِ
فاد،
قات،
ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
وطن َسائِ ِر ما ُيؼر ُب إِ َلى اهلل ،يصدون طن التحا ُكم َ
لش ْر ِع خالؼفم ،وكزولفم
طؾى ُح ْؽ ِم َر ُسولِفم ﷺ.
ٕمدي  $قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم { :ﭑﭒﭓ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرةَ :]11:أ ْي:
ىم٤مل اسم ُـ َؾم ٍّ

قمًم صدَ ر ُمٜمٙمؿ:
هل١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم {ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ } [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ]1:ي
ِ ِ
ِ
وؾمٝمؿ
ًمتحً َـ َأ ْطمقا ًُمٙمؿ ،و ُشم ْ٘م ٌَ َؾ َأ ْقمًم ًُمٙمؿ ،ا ُْم َتٜمَ ُٕمقا ُم ْـ ذًمؽ َأؿمدي آ ُْمتٜم٤مع ،ي
وًمقوا ُر ُء َ
ُ
ِ
اُمتٜم٤م ًقم٤م قمـ ـمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمـ اًمرؾم ِ
قل ﷺ {ﭛ ﭜ} قمـ احلؼُ :سم ْٖم ًْم٤م ًمف
ي ُ
{ﮝ ﮞ} قمـ اشمٌ٤مقمف ،سمٖم ًٞم٤م ،وقمٜم٤م ًدا.
وهذا ُِمـ ًُم ْٓم ِ
ػ هلل ويمراُمتِف ًَمر ُؾمقًمِف ﷺ :طمٞم٨م مل َي ْ٠م ُشمقا إِ ًَمٞمف ومٞمًتٖمٗمر هلؿ(ْ 9)1سمؾ إِ يّنؿ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـش (.)287/7
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قلررل
التعامر
ررعية
وقواعررـرد شرر
ٗم٤مر ايفًمرؾم
اؾمتِ ْٖم
رافقني إِ ًَمٞمف ُِم
املنرر دقمقا
خطرري ً٦مرر مم٤م
ي١ميمدُ ون إِقمراوٝمؿ سمكم رؤ ِؾمٝمؿ :اؾمتٝمزاء وؾم ْخر

ُُ
ْ َ
َُ
ً ُ َ
هلؿ ،ومٙم٤من ضمزا ُءهؿ ُِم ْـ ِضمٜمْ ِ
معهم َح٤م َٟمف{ :ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
س َقم َٛم ِٚمٝمؿ :ىم٤مل ُؾم ٌْ
ي ُ

َ ْ

ي ُ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]6:
شمٙمرر ُِم َـ اعمٜم٤موم٘ملم ِ
شمٙمرر يمذًمؽ َّن ْ ُل اهللِ ًمٜمٌَِٞمف ﷺ
اإل ْقم ُ
راض واًم يتقزم وم٘مدْ ي
ويمًم ي
سمٕمدم ِ
آ ْؾمتِ ْٖمٗم٤مر هلؿ :ىم٤مل ي
ضمؾ ذم ُقمئاه{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]81:
 ٞﷺ:
عصِٝاُِْٗ يًٖٓ ٔب ِّ
ٔ -8

ِ
بؿ ْس َت ْغ َر ٍ
وجحد
فؿ ْن ك َػر باهللِ يف َس ِر َيرتِه
َ
بَ ..
ولقس هذا م َن الؿـافؼقن ُ
كػسه ،فنِن ثؿر َة ذلك ِ
شريع َته يف داخؾة ِ
الع ْص ُ
والػرار
قان والتؿر ُد والتسؾ ُل لوا ًذا
ُ
ِ
الؽاذبة إِ َلى غقر ذلك..
ُخ ْػ َق ًة والتحج ُج بالدطاوى
ِ
اهلل تعالى يف قوله{ :ﭟ ﭠ ﭡ
فؿ ْن ُص َو ِر ذلك وبقـاته ما ذ َكره ُ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء. ]81:
ىم٤مل ِ
ؼم شمٕم٤ممم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم
اإل َُم٤م ُم اسم ُـ َيمثِ ٍػم { :$ﭟ ﭠ} ُ ْ
خي ِ ُ
سم َ٠م يّنؿ ُي ْٔم ِٝم ُرون اعمقاوم٘م َ٦م واًم يٓم٤مقم َ٦م {ﭡ ﭢ ﭣﭤ } [ؾمقرة اًمٜمً٤مءَ :]81:أ ْي:
ظمرضمقا و َشم َق َاروا قمٜمؽ {ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ } [ؾمقرة اًمٜمً٤مء :]81:أي
َ
ًمٞمئا ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ سمٖمػم ُم٤م َأ ْ
اؾمتنوا ً
فم َٝم ُروه ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ }
يٕمٚمٛمف ويٙمت ٌُف قمٚمٞمٝمؿ.)1(...
[ؾمقرة اًمٜمً٤مءَ :]81:أ ْيُ :
ِِ
ِ
وإِ ين ُِم َـ ِ
ٝمٛم ِ٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭥ ﭦ ﭧ}
اإل َؿم٤مرات واًمٗمقاِد اعمُ ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)231-219/3
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[ؾمقرة اًمٜمً٤مءُ ]81:م٤م يكم:
ِ
ٞم٧م ٓ يٙمقن إِ يٓ ً
اعمٙم٤مِ ِد ..اًم ئمئام
شمع اًمتآُمر ،و ُُمٜمْ َت ِج ُع شمدسمػم
أَ -أ ين اًم يت ٌْ ِٞم َ
ًمٞمئا :ومٝمق َُم ْر ُ
ُ
ظمٗم٤مومٞمش اعمٜم٤موم٘ملم.
اًمذي ٓ يٕمٞمش ومٞمف إِ يٓ
ٞم٧م ي ِ
قطمل سم َ٠م ين اعمَ َ َ
اخل٤مص ُ٦م اًمن يي ُ٦م
تًمقم٤متؿ
اضم
ُ
ي
أل ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم هلؿ ْ
بَ -أ ين هذا اًم يت ٌْ ِٞم َ ُ
ِ
اًمتل يٜمْ ُٔمٛمقن ومٞمٝم٤م َظمر َز اعمُ َ١ماُمر ِ
اًمٙمٞمد ،ويتٙم٤مومئقن ومٞمٝم٤م
وحيٞمٙمقن ومٞمٝم٤م ُظم َٓم َط
اتَ ،
َ
َ
ْ
اًمّمد واًم يتٕمقيؼ قمـ ِد ْيـ اهلل.
وار ي
َأ ْد َ
وُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭥ ﭦ ﭧ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مءُ ]81:م٤م يدل قمغم َأ ين َُم ْـ ورا َءهؿ
ىمٓمٞمع يم٘مٓمٞمع اعم٤مؿمٞم٦م شم يتجف طمٞم٨م ُشم ًَ ُ
وشمًػم طمٞم٨م ُشم ْ١م َُم ُر.
٤مق،
ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم إِ يٟمًم ُه ْؿ ٌ
ُ
 ٞﷺ:
 -9ذلاٚيتُِٗ قتٌَ ايٖٓ ٔب ِّ

صدور اعمٜم٤موم٘ملم هل َر ْهم ٌَ ُتٝمؿ إَ ِيمٞمد ُة ذم
إِ ين ُِم ْـ َأ ْسم َر ِز اًمًًمت اًمتل شمٙمِٜمٝم٤م
ُ
وصمٞمؼ سملم اًمٞمٝم ِ
اؾمتِ ْئ ِ
قد واعمٜم٤موم٘ملم،
ّم٤مل َؿم ْ٠م َوم ِ٦م اعمُ ّْم َٓم َٗمك ﷺ ،وذم هذا اخلُ ُٚم ِؼ َؿم ٌَ ٌف ٌ
َُ
ْ
ٍ
ٍ
وؾم َٞم ْ٠م ِت ُ
ىمري٥م سم٢مِ ْذ ِن اهلل.
ُمٌح٨م
سمٞم٤من ذًمؽ ذم
سمخ َٓم٤م ِم ِ
ِ
ٟم٤مىم٦م رؾم ِ
يمٜم٧م ِآظم ًذا ُ
قل اهلل ﷺ
ومٛم ْـ ذًمؽ ُطم َذ ْي َٗم ُ٦م سم ُـ اًم َٞم ًَم ِن ﭬ ىم٤ملُ :
َ ُ
ِ ِ
ِ
سمـ َي ِ ٍ
ُ
نم َر ُضم ًئا ىمد
٤مه ﭬ
و َقم يًم ُر ُ
يًقق اًمٜمي٤مىم َ٦م ،طم يتك إ َذا ُيمٜمي٤م سم٤مًم َٕم َ٘م ٌَ٦م إ َذا سم٤م ْصمٜمَل َقم َ َ
ؽم ُوقه ومٞمٝم٤م ،ىم٤مل :وم َ٠م ْٟم ٌَ ْٝم ُ٧م َر ُؾم َ
قل اهلل ﷺ ومٍمخ ومٞمٝمؿ ،ومق يًمقا ُُمدْ سمِ ِريـ ،وم٘م٤مل
ا ْقم َ َ
قل اهلل ﷺَ « :ه ْؾ َقم َر ْوم ُت ُؿ ا ًْم َ٘م ْق َم؟ش ُىم ْٚمٜمَ٤مَ ٓ :ي٤م َر ُؾم َ
َر ُؾم ُ
لم ،ىم٤مل:
قل ا ِ
هلل ،ىمدْ َيم٤م ُٟمقا ُُمت َٚمث ِٛم ْ َ
قن َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مَ ،و َه ْؾ َشمدْ ُر َ
«ه١مٓء اعمُٜمَ٤مومِ ُ٘م َ
ون َُم٤م َأ َرا ُدوا؟ش ُىم ْٚمٜمَ٤م .َٓ :ىم٤ملَ « :أ َرا ُدوا َأ ْن
محق ْا َر ُؾم َ
هلل ِذم ا ًْم َٕم َ٘م ٌَ ِ٦مَ ،وم َٞم ْٚم َ٘م ْق ُه ُِمٜمْ َٝم٤مشُ ،ىم ْٚمٜمَ٤مَ :أ َو َٓ َشم ٌْ َٕم ُ٨م إِ َمم َقم َِم ِ٤مِ ِر ِه ْؿ َطم يتك
قل ا ِ
َي ْز َ ُ
سص ِ
٤مطمٌِ ِٝم ْؿ؟ ىم٤ملَ ،َٓ « :أ ْيم َر ُه َأ ْن َي َت َحدي َ
ث ا ًْم َٕم َر ُب َأ ين ُحم َ يٛمدً ا
َي ٌْ َٕم َ٨م إِ ًَم ْٞم َؽ ُيمؾ َىم ْق ٍم سمِ َر ْأ ِ َ
َىم٤مشمِ ٌؾ سمِ َ٘م ِ
قُم ِفَ ،طم يتك إِ َذا َأ ْفم َٝم َر ُه اهللُ ِ ِهب ْؿَ ،أ ْىم ٌَ َؾ َقم َٚم ِٞمٝم ْؿ َي ْ٘م ُت ُٚم ُٝم ْؿش َو َد َقم٤م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ.
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ٍ
ومً َ٠م َل َقم يًم ٌر َر ُضم ًئا ُِم ْـ أ ْصح٤مب اًمٜميٌل ﷺ وم٘م٤ملَٟ :م َِمدْ ُشم َؽ سم٤مهللِ،
وذم رواي٦م ىم٤ملَ :
معهم
ِ
نم َر ُضم ًئا .وم٘م٤مل :إِ ْن ُيمٜمْ ُ٧م ومٞمٝمؿ ،وم٘مدْ
يمؿ شمٕمٚمؿ يم٤من َأ ْص ُ
ْ
ح٤مب اًم َٕم َ٘م ٌَ٦م؟ ىم٤ملَ :أ ْر َسمٕم َ٦م َقم َ َ
مخً َ٦م َقم َنم .ىم٤ملِ :
قل اهلل ُمٜمٝمؿ صمئاصم ً٦م ،ىم٤مًمقاُ :م٤م ؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م ُمٜم٤مدي رؾم ِ
ومٕمذر َر ُؾم ُ
قل
َ ُ
َ
يم٤مٟمقا َ ْ َ
َ
ِ
نم
اهلل ﷺ ،وُم٤م َقمٚم ْٛمٜمَ٤م ُم٤م َأ َرا َد اًم٘مق ُم .وم٘م٤مل َقم يًم ٌر ﭬَ :أ ْؿم َٝمدُ َأ ين آ ْصمٜمَ ْل َقم َ َ
ِ
احلٞم٤مة اًمد ْٟم َٞم٤م ،ويق َم ي٘مق ُم إَ ْؿمٝم٤مد(.)1
وًمر ُؾمقًم ِف ذم
اًمٌ٤مىملم
ٌ
طمرب هللِ َ

رافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
َخطرررر ِاملنرر ِ

إِ يّن٤م ُُم َ١ما َُمر ٌة ىمدْ َشم َقا َـم َ٠م ومٞمٝم٤م ه١مٓء قمـ ؾمٌؼ إِ ْس ٍار وشمرص ٍد ،إِ يٓ َأ ين اهللَ ىمد ر يد
يمٞمدَ هؿ ذم ُٟم ُح ِ
قرهؿ { ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ } [ؾمقرة

ىمتؾ اًمٜميٌِل ﷺ وُمـ ُمٕمف ُِمـ اًمّم ِ
وم٤مـمرْ ، ]42:سمؾ إِ ين َشم ٌْ ِٞم ْٞم َ٧م ِ
يم٤مٟم٧م
ح٤مسم٦م ﭫ
ْ
َ ي
َ ْ
قمزيٛم ً٦م ُمٌٙمر ًة ذم ٟمٗمقس اًم٘مقم :وم٘مدْ سم٤مدر ُز َقمًمء ُم يٙم َ٦م ذم إِ ْقم ِ
ئان ا َحل ْر ِ
ب قمغم اعمًٚمٛملم،
َ ََ َ ُ َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ل سمِم يتك اًمٓم ُرق ِ
ٍ
َ
داظمؾ اعمَد ْيٜمَ٦م ،وم َ٠م ْر َؾم ُٚمقا إِ َمم قمٛمٞمٚمٝمؿ
طمرب َأ ْهٚم يٞم٦م
إل ْطمداث
واًمً ْٕم ِ ِ
ي
ىمٌؾ ِ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
قل  -ويم٤من إِ ْذ ذاك ُُم ْ ِ
َقم ٌْ ِد اهللِ ِ
نميمً٤م سمّمٗمتِف َر ِِ ْٞم َس ا َعم ِد ْيٜمَ ِ٦م َ
اهل ْج َر ِة -
سمـ ُأ َب ِ َ
وم٘مدْ يم٤مد إَ ْو ُس واخلَ ْز َر ُج َأ ْن جيٕمٚمقه َُمٚمِٙمً٤م قمٚمٞمٝمؿ ًمقٓ ِه ْجر ُة اًمٜميٌِل ﷺ.
ٍ
اسمـ ؾم ُٚم ٍ
يمٚمًمت َشمٜمُؿ قمـ ؿمدي ِة ا َحلٜمَ ِؼ
قل و َُم ْـ َظم ْٚم َٗمف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم
يمتٌقا إِ َمم ِ َ
واًم َٖمٞم ِ
ظ قمغم اعمًٚمٛملم:
ْ
ِ
هلل ًَم ُت َ٘م٤مشمِ َٚمٜميفَ ،أ ْو ًَم ُت ْخ ِر َضمٜمي ُفَ ،أ ْو ًَمٜمُ ًَ َػم ين إِ ًَمٞم ُٙم ْؿ
ص٤مطم ٌَٜم٤م! وإِ يٟم٤م ُٟم ْ٘م ًِ ُؿ سم٤م ِ
إِ يٟمٙمؿ َآو ْي ُتؿ
مج ِٕمٜمَ٤م ،طم يتك َ
وٟمًتٌٞمح ٟمً٤م َءيمؿ.
ٟم٘متؾ ُم٘م٤مشمٚم َتٙمؿ،
سم َ٠م ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
اضم َت َٛم ُٕمقا ًم٘مت٤مل
سمـ ُأ َ ٍّب و َُم ْـ يم٤من ُمٕمف ُم ْـ َقم ٌَدَ ة إَ ْوصم٤منْ ،
ومٚمًم سمٚمغ ذًمؽ َقم ٌْدَ اهلل َ
ي
ومٚمًم سم َٚمغ ذًمؽ اًمٜميٌِ يل ﷺًِ ،م٘م َٞم ُٝمؿ ،وم٘م٤ملًَ « :م َ٘مدْ سم َٚمغ َو ِقم ْٞمدُ ُىم َر ْي ٍ
ش ُمٜمٙمؿ
اًمٜميٌِل ﷺ ،ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف أمحد ذم «اعمًٜمدش ( )412/1ىم٤مل حم٘م٘مقه :إؾمٜم٤مده ىمقي قمغم ذط ُمًٚمؿ ،وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم
«اعمجٛمعش ( :)191/6رواه أمحد ،ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.
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يم٤مٟم٧م شمٙمٞمديمؿ سم َ٠م ْيم َث َر مم ي٤م ُشمريدُ ون َأ ْن شمٙمٞمدوا سمف َأ ْٟم ُٗم ًَ ُٙمؿُ ،شم ِريدُ َ
ا َعم َ
ون َأ ْن
ٌ٤مًمغ! ُم٤م
ْ
ِ
ِ
شمٗمرىمقا(. )1
ومٚمًم ؾمٛم ُٕمقا ذًمؽ ُمـ اًمٜميٌِل ﷺ ،ي
ُشم٘م٤مشم ُٚمقا َأ ْسمٜم٤م َءيمؿ وإِ ْظمقا َٟمٙمؿ؟!ش ..ي

وهٜم٤م شمٔمٝمر قمٔمٛم ُ٦م اًم َ٘م ِ٤مِ ِد احلٙمٞم ِؿ اعمُرب ﷺ طمٞم٨م ىم٣م قمغم هذه ِ
اًمٗم ْتٜمَ ِ٦م ذم َُم ْٝم ِده٤م،
ِ
ِ ِ
قار اًمٜمي ْٗم ِ
س اًمٌنم يي ِ٦م اًمتل يتٕم٤مُمؾ
ض َب قمغم َو َشم ِر اًمٕم يزة اًم٘م ٌَٚم يٞم٦م :وم٘مدْ يم٤من ُيدْ ِر ُك َأ ْهم َ
َو َ َ
ُمٕمٝم٤م ،وًمذًمؽ يم٤من ظمٓم٤م ُسمف ُُم َ١مصم ًرا ذم ٟمٗمقس ُُم ْ ِ
نميمل َأ ْه ِؾ َي ْث ِر َب.
سم٤محل ْ٘م ِد ،وؾمٚمِ ِ
ت اًمٜمٗمقس اعمِمحقٟم ُ٦م ِ
اًمنم وهدَ َأ ِ
ٛم٧م اعمَ ِد ْيٜمَ ُ٦م ُمـ
شمٗمرق ي
ُ
شم َ٠م يُم ْؾ يمٞمػ ي
ه٤مد َِ ٌ٦م َأ َقم ِ
يم٤مدت َشم ْٓمحـ َأه َٚمٝم٤م وضمدْ راّن٤م ..يمٚمٛم ٌ٦م يًػم ٌة ِ
َطم ْر ٍ
ٞمقف إِ َمم
ب
٤مدت اًمً َ
ْ
َ ُ ْ
ُ َ
ًمده٤م ،و َأ َقم ِ
َأ ْهم ِ
٤مدت اًم ُٕم َ
ظمذًم٧م ُىم َر ْي ًِم٤م واًم َٞم ُٝمق َد ا يًمذيـ يم٤مٟمقا ٓ
٘مقل إِ َمم ُر ْؿم ِده٤م ..يمٚمٛم ٌ٦م
ْ
ػ ُؿم ُ٘م ِ
قق إَ ْسم ِ
ي
قاب.
ؿمؽ يؽم يىمٌقن َظم ْٚم َ
 ٞﷺ:
ِ -11إعِشاضُِٗ عٔ ايتٖخانِ إِ َي ٢ايٖٓ ٔب ِّ

زسم٤مٓت أر ِاء وإَه ِ
ِ
ِ
ظمّم٤مِ ِ
قاء
ت٤ميمٛمٝمؿ إِ َمم
ص اعمٜم٤موم٘ملم
إِ ين ُِم ْـ َأظمص
ْ
َ
َ
ِ
واعمذاه٥م اًمتل ٓ قمدْ َل ومٞمٝم٤م وٓ َؾمدا َد وٓ ُر ْؿمدَ {ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ
واًم٘مقاٟملم

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈﰉ} [ؾمقرة اعم٤مِدة. ]11:
واًمذي دقم٤م ِ
إل ْيراد هذه اعمً َ٠م ًَم ِ٦م ه٤مهٜم٤م َأ ين َأ ْه َؾ اًمٜمٗم٤مق يم٤مٟمقا يتٕم٤مُمٚمقن ُمع اًمٜميٌِل
لم ،وإِ ْن يم٤من قمٚمٞمٝمؿ ،طم يٙمٛمقا
ﷺ سمقضمٝملم ،وم٢مِ ْن يم٤من هلؿ احلؼَ ،ضم٤م ُءوا إِ ًَمٞمف ُُم ْذ ِقمٜمِ ْ َ
ووح هذا اعمٕمٜمك ُم٤م ضم٤م َء ذم يمت٤مب رسمٜم٤م :ىم٤مل ُؾم ٌْ َح٤م ُٟمف{ :ﭑ ﭒ
ِؾم َقا ُه ،وىمدْ ي
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬ

ﭭﭮﭯ } [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]61:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمرطمٞمؼ اعمختقمش (ص.)133 :
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ررعية يف التعامرررل
َخطرررر املنرررافقني
وقواعرر ُرد شرر ِ
ِ

وآرا َءه
اعمٜم٤مومؼ يمًم شم٘مدي م
إِ ين
َ
ٝم٩م ْ
ؿمخص ٓ َُم ٌْدَ أ ًمف ،وٓ َُمٜمْ َ
ٌ
يْمٌط شمقضمٝم٤مشمف َ
معهم
وشمٍموم٤مشمِف وُمّم٤م َحلف ي
يتح٤ميمؿ إِ َمم
ُم٤مٟمع ُِم ْـ َأ ْن
اًمذاشم يٞم َ٦م وُمٓم٤مُم َٕمف اًمد ْٟمٞمق يي َ٦م ،ومٚمٞمس قمٜمده ٌ
َ

ُم٤مٟمع قمٜمده ُمـ اًم يتح٤م ُيم ِؿ إِ َمم
اًمنمع إِ ْن يم٤من ذًمؽ ؾم ُٞمح٘م ُؼ َُم ّْمٚمح َتف ،ويمذًمؽ ٓ
َ
يْ
ِ
٘م٧م سمذًمؽ َُم ّْمٚمح ُتف :وم٤مَٕ ُْم ُر قمٜمده
اًم٘مقاٟملم اًم ُٙم ْٗمر يي ِ٦م ،واًم يٓم
قاهمٞم٧م اًمٌنم يي ِ٦م ،إِ ْن ت ي٘م ْ
ِؾم يٞم٤من.
جل ْق ِزي قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ } [ؾمقرة
ىم٤مل اسم ُـ ا َ

اًمٜمً٤مء ]61:ذم ؾمٌ٥م ٟمزوهل٤م َأرسمٕم ُ٦م َأ ْىم ٍ
قال:
ْ

ٟمزًم٧م ذم رضم ٍؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤من سمٞمٜمف وسملم هي ِ
قد ٍّي ظمّمقُم ٌ٦م ،وم٘م٤مل
« َأ َطمدُ ه٤مَ :أ يّن٤م
ْ
َ ُ
َُ
سمـ إَ ْذ ِ
اًمٞمٝم ِ
٥م ِ
اعمٜم٤مومؼْ :سمؾ إِ َمم َيم ْٕم ِ
ف ،وم َ٠م َسمك
قدي :اٟمٓمٚمِ ْؼ سمٜم٤م إِ َمم ُحم َ يٛم ٍد .وىم٤مل
ُ
َُ
َ
ِ
ِ
اعمٜم٤مومؼَٟ :مٜمْ َٓمٚمِ ُؼ إِ َمم ُقم َٛم َر
ومٚمًم ظمرضم٤م ىم٤مل
ُ
اًم َٞم ُٝمقدي ،وم َ٠م َشم َٞم٤م اًمٜميٌِ يل ﷺ ،وم٘م٣م ًمٚم َٞم ُٝمقدي ،ي
٤مب ﭬ ،وم َ٠م ْىمٌئا إِ ًَمٞمف ،ىمّم٤م قمٚمٞمف ِ
ِ
سمـ اخلَ يٓم ِ
اًم٘م يّم َ٦م ،وم٘م٤ملُ :ر َو ْيدً ا طم يتك َأ ْظم ُر َج
ي
َ

إِ ًَمٞم ُٙم ًَمَ .
ومدظمؾ اًم ٌَ ْٞم َ٧مْ ،
ٜم٤مومؼ طم يتك َسمرد،
ظمرج،
وميب سمف اعمُ َ
اًمً ْٞم َ
َ
ػُ ،صم يؿ َ
وم٤مؿم َت َٛم َؾ ي
ِ
ِ
ومٜمزًم٧م هذه أي ُ٦م .رواه َأ ُسمق
ور ُؾمقًم ِف.
ْ
وىم٤مل :هٙمذا َأ ْىمض سملم َُم ْـ مل ْ َي ْر َض سم٘مْم٤مء اهلل َ
َص٤مًمِ ٍح قمـ ا ْسم ِـ َقم يٌ ٍ
٤مس ﭭ(.)1
ِ
ِ ()3
٤مس ُمـ
اًم يث٤مينَ :أ ين َأ َسم٤م ُسم ْر َد َة إَ ْؾم َٚمٛم يل يم٤من يم٤مهٜمً٤م ي٘مض سملم اًم َٞم ُٝمقد ،ومتٜم٤مومر إِ ًَمٞمف َٟم ٌ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قمزاه اًمًٞمقـمل ذم «اًمدر اعمٜمثقرش ( )183/3إمم اًمثٕمٚمٌل ذم «شمٗمًػمهش ،وقمزاه اًمزيٚمٕمل إمم اًمثٕمٚمٌل
واًمقاطمدي ذم «أؾمٌ٤مب اًمٜمزولش .ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم «شمٗمًػمهش« :وهذا إصمر همري٥م ُمرؾمؾ ،واسمـ
هلٞمٕم٦م وٕمٞمػش )218/3( .ـمٌٕم٦م دار اًمِمٕم٥م.
ٕمٚمٌل ذم «اًمتّٗمًػمش :ىم٤مل :دقم٤مه اًمٜمٌل ﷺ إمم اإلؾمئام وم٠مسمك .صمؿ
( )3ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر :ذيمره اًم ّث ّ
يمٚمٛمف اسمٜم٤مه ذم ذًمؽ وم٠مضم٤مب إًمٞمف وأؾمٚمؿ ،وقمٜمد اًمٓمؼماين سمًٜمد ضمٞمد قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل :يم٤من أسمق
اًم٘مّم٦م ذم ٟمزول ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ
سمردة إؾمٚمٛمل يم٤مهٜمً٤م ي٘مض سملم اًمٞمٝمقد ،ومذيمر ي
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء .]61:اٟمٔمر:
«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر (.)23 /7
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ومٜمزًم٧م هذه أي ُ٦م .رواه ِقم ْٙم ِر َُم ُ٦م ( ،)1قمـ ِ
اسمـ َقم يٌ ٍ
٤مس ﭭ(.)3
اعمًٚمٛملم،
ْ
٤مًم٨مَ :أ ين هيقدي٤م وُمٜم٤موم ً٘م٤م يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمًم ظمّمقُم ٌ٦م ،ومدقم٤م اًمٞمٝم ِ
اًم يث ُ
اعمٜم٤مومؼ إِ َمم اًمٜميٌِل
قدي
َ
َُ
ًّ
ِ
ومٚمًم
ﷺ َٕ :يٟمف ٓ َي ْ٠م ُظم ُذ اًمر ْؿمق َة ،ودقم٤م
َ
اعمٜم٤مومؼ إِ َمم ُطم يٙم٤مُمٝمؿ َٕ :يّنؿ َي ْ٠م ُظمذون اًمر ْؿمق َة ،ي
ومٜمزًم٧م هذه أي ُ٦م(.)2
اضم َت َٛمٕم٤م َأن ُحيٙمًم يم٤مهٜمً٤م،
ْ
اظمتٚمٗم٤مْ ،

اسمعَ :أ ين َر ُضم ًئا ُِم ْـ سمٜمل اًمٜمي ِْم ْ ِػم ىم َتؾ َر ُضم ًئا ُِم ْـ سمٜمل ُىم َر ْي َٔم َ٦مْ ،
وم٤مظم َت َّم ُٛمقا ،وم٘م٤مل
اًمر ُ
ي
ِ
اًمٙم٤مهـ ،وم٘م٤مل اعمًٚمٛمقن ُِم َـ اًمٗمري٘ملمْ :سمؾ إِ َمم
اعمٜم٤موم٘مقن ُمٜمٝمؿ :ا ْٟم َٓمٚمِ ُ٘مقا إِ َمم َأ ِب ُسم ْر َد َة
ومٜمزًم٧م هذه أي ُ٦م .هذا ىمقل
اًمٜميٌِل ﷺ .وم َ٠م َسمك اعمٜم٤موم٘مقن ،وم٤مٟمٓم َٚم٘مقا إِ َمم اًمٙم٤مهـ،
ْ
اًمًدي (.)4

وىمد َر َأى اسم ُـ َيمثِ ٍػم َأ ين أي َ٦م ٓ شمِمٛمؾ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ومحً٥مً ،مٙمٜميٝم٤م قم٤م يُم ٌ٦م ،شمذم
ِ
ِ
ي
أر ِاء
رض قمـ ُطم ْٙم ِؿ
يمؾ َُم ْـ َأ ْقم َ
اًمٙمت٤مب واًمًٜمي٦م ،وقمدل قمٜمٝمًم إِ َمم زسم٤مٓت َ
ِ
ٙم٤مر ُمـ اهلل  ۵قمغم َُم ْـ يدي قمل
واًم٘مقاٟملم
واعمذاه٥م ،وم٘م٤مل « :$هذا إِ ْٟم ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق « :أسمق قمٌد اهلل اًم٘مرر ُمقٓهؿ ،اعمدين ،اًمؼمسمري إصؾ ،يم٤من حلّملم سمـ أب احلر اًمٕمٜمؼمي،
ومقهٌف ٓسمـ قمٌ٤مس ،رطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ،واًمٌٍمة واًمٞمٛمـ واًمِم٤مم ،وُمٍم،
ٍ
قمٌ٤مس ،وقم٤مِِم٦م ،وأب هريرة ،واسمـ قمٛمر،
وسمئاد اعمٖمرب اًمٕمرب ،وظمراؾم٤من  ،طمدث قمـ :اسمـ
وقمٌداهلل سمـ ٍ
قمٛمرو وهمػمهؿ ،وطمدث قمٜمف :إسمراهٞمؿ َ
اًمٜمخٕمل ،واًمِمٕمٌل  -وُم٤مشم٤م ىمٌٚمف  -وقمٛمرو سمـ
ٍ
ديٜم٤مر ،وأسمق اًمِمٕمث٤مء ضم٤مسمر سمـ ٍ
ٍ
ٍ
وُم٤مِ٦م ،وهق اسمـ صمًمٟملم ً
ؾمٜم٦م ش .يٜمٔمر:
مخس
زيد وهمػمهؿ ،شمقذم ؾمٜم٦م
«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد ( « ،)334 / 1تذي٥م اًمٙمًملشً ،مٚمٛمزي ( «،)361 / 31ؾمػم
أقمئام اًمٜمٌئاء شً ،مٚمذهٌل (.)12 -13 /1
( )3أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ذم «شمٗمًػمهش ( ،)1147ورواه اًمٓمؼماين يمًم ذم «اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش
( )27/7وىم٤مل اسمـ طمجر« :إؾمٜم٤مده ضمٞمدش.
( )2أظمرضمف اًمٓمؼمي ( )112/1ذم «شمٗمًػمهش ،وذم «تذي٥م أصم٤مرش ( ،)771وحمٛمد سمـ ٟمٍم ذم
«شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمئاةش ( ،)711وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ( :)27/1رواه إؾمح٤مق سمـ راهقيف ذم
شمٗمًػمه سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح.
( )4أظمرضمف اًمٓمؼمي ( ،)114/1واسمـ أب طم٤مشمؿ ( )1149ذم شمٗمًػمهيًم.
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رافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
خطرر َرر املنر ِر َ ْ

ِ
اإل ْي َ
صٚمقات اهللِ
ًمن سمًم َأ ْٟمزل اهللُ قمغم َر ُؾمقًم ِف ﷺ وقمغم إ ْٟمٌٞم٤مء إىمدَ ُملم قمٚمٞمٝمؿ
ُ
معهم
ذم ومّمؾ اخلّمقُم٤مت إِ َمم همػم يمت٤مب اهللِ
يتح٤ميمؿ
وؾمئا ُُمف ،وهق ُمع ذًمؽ ُيريد َأ ْن
َ
وؾمٜمي ِ٦م َر ُؾمقًم ِف ﷺ وىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭼ ﭽ } [ؾمقرة اًمٜمً٤مءَ : ]61:أ ْي:
ُ
إقمراو٤م يم٤معمًتٙمؼميـ قمـ ذًمؽ.
ُي ْٕم ِر ُوقن قمٜمؽ
ً
يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اعمنميملم { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة، ]171:
وه١مٓء سمخئاف ا ُعم ْ١م ُِمٜملم اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ{ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
()1
اًمِم ْٞم ُخ ٌ
رضمح ي
ُم٘مٌؾ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴ } [ؾمقرة اًمٜمقر ، ]11:وىمدْ ي

اًمقادقمل )3($
َ
اًم٘مقل اًم يث٤مين(.)1
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( )1يٜمٔمر« :شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿشٓ ،سمـ يمثػم (.)169/1
(ُ )3م٘مٌؾ اًمقادقمل ،هق اًمٕمئاُم٦م اعمحدث ،اعمج٤مهد ،جمدد اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م ،سم٤مًمٞمٛمـ اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ سمـ
ً
ُمًٚمقٓ قمغم
ه٤مدي سمـ ُم٘مٌؾ سمـ ىم٤مِدة اهلٛمداين اًمقادقمل ُمـ ىمٌٞمٚم٦م آل راؿمد  . $يم٤من ؾمٞم ًٗم٤م
أهؾ اًمٌ٤مـمؾُ ،مـ رواومض ،وؿمٞمققمٞملم ،وصقوم يٞم٦م ،وأطمزاب ُمٜمحروم٦م.
ؾمًمه٤م دار احلدي٨م
اًمًٚمٗم يٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ ظمػم ىمٞم٤مم ،وأٟمِم٠م ُمدرؾم٦م قمٚمٛم يٞم٦م ؾمٚمٗم يٞم٦م سمدُم٤مج ،ي
ىم٤مم سم٤مًمدي قمقة ي
يٗمد إًمٞمٝم٤م ـمئاب اًمٕمٚمؿ ُمـ أٟمح٤مء اًمٞمٛمـ ،سمؾ ُمـ سمٚمدان يمثػمة ،قمرسمٞم٦م ،وإؾمئاُمٞم٦م ،وأوروسمٞم٦م،
يمثػما.
وأُمريٙمٞم٦م .وخترج قمغم يديف قمٚمًمء أٟمِم٠موا ُمدارس ذم قمدد ُمـ ُمٜم٤مـمؼ اًمٞمٛمـٟ ،مٗمع اهلل هبؿ ً
ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم اًمٞمٛمـ ،صمؿ سمٛمٕمٝمد احلرم اعمٙمل ،صمؿ سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م ،ومدرس سمٙمٚمٞم٦م أصقل
اًمديـ اٟمتٔم٤م ًُم٤م ،وسمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م اٟمتً٤م ًسم٤م ،صمؿ واصؾ دراؾمتف ومٞمٝم٤م طمتك طمّمؾ قمغم اًمِمٝم٤مدة اًمٕم٤معمٞم٦م
اعم٤مضمًتػم ،صمؿ أىمٌؾ قمغم يمت٥م اًمًٜم٦م ،واًمتٗمًػم ،ويمت٥م اًمرضم٤مل ،يٜمٝمؾ ُمٜمٝم٤م ،ويًتٛمد ُمٜمٝم٤م ُم١مًمٗم٤مشمف
اًم٘مٞمٛم٦م .$
ُمِم٤مخيفً :م٘مد شمتٚمٛمذ اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ قمغم يد قمدد اعمِم٤ميخ ،وذم ُمدارس ُمتٜمققم٦م ،وومٜمقن ُمتٗمرقم٦م،
يم٤من ُمـ سمٞمٜمٝمؿ:
 -1اًمٕمئاُم٦م اعمحدث حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين .$
 - 3اًمٕمئاُم٦م اًمٗم٘مٞمف قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز .$
=
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وىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﭕ} يدل قمغم قمدم إِي ِ
ًمّنؿ :وم٢مِ ين اًم يز ْقم َؿ واًمز ْقم َؿ ًمٖمت٤من ،و َأ ْيم َث ُر
ْ
ُم٤م ُي ًْ ُ
تٕمٛمؾ ذم ىمقل ُم٤م ٓ شمتح ي٘مؼ ِص يح ُتفش(.)3
قال اب ُن ال َؼق ِم  $طـد قوله طز يف ُطاله{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ُصدُ و ًدا} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ، ]61:فج َعل
ِ
راض طؿا جا َء به الر ُس ُ
وآلتػات إِ َلى غقره هو حؼقؼ َة الـػاق(.)2
ول
َ
ال ْط َ

صم٤مسم٧م سمٕمد ُمقشمف ،يمًم
وومر ُض تٙمٞمٛمف مل يً٘مط سمٛمقشمفْ ،سمؾ ٌ
وىم٤مل ذم ُمقو ٍع َآظم َرْ :
خمتّم٤م سم٤مًمٕمٛمٚم يٞم٤مت دون اًمٕمٚمٛم يٞم٤مت يمًم ي٘مقل َأ ْه ُؾ
يم٤من صم٤مسم ًت٤م ذم طمٞم٤مشمف ،وًمٞمس
تٙمٞمٛمف ًّ
ُ
واإل ْحل ِ
ِ
٤مد :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
اًمز ْي ِغ
ي
﯂} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]61:
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=
ًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ُم٤م يرسمق قمغم إرسمٕملم ُمٜمٝم٤م:
 - 1ت٘مٞمؼ وختري٩م جمٚمديـ ُمـ «شمٗمًػم اسمـ يمثػمش إمم ؾمقرة اعم٤مِدة ،واًمٌ٤مىمل ي٘مقم سمف اًمٓمئاب.
« - 3اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزولش.
« - 2اًمِمٗم٤مقم٦مش.
« - 4اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم اًم٘مدرش.
« - 1اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ دِٓؾ اًمٜمٌقةش.
« - 6صٕم٘م٦م اًمزًمزال ًمٜمًػ أسم٤مـمٞمؾ اًمرومض وآقمتزالش.
« - 7اًمًٞمقف اًمٌ٤مشمرة إلحل٤مد اًمِمٞمققمٞم٦م اًمٙم٤مومرةش.
« - 8ري٤مض اجلٜم٦م ذم اًمرد قمغم أقمداء اًمًٜم٦مش.
« -9اًمٓمٚمٞمٕم٦م ذم اًمرد قمغم همئاة اًمِمٞمٕم٦مش.
(« )1اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزولش ُ ،م٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقملُ ،مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة ،ؾمٜم٦م
(1411هـ1991-م)( ،ص.)69
(« )3شمٗمًػم زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػمش ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي ،اعمٙمت٥م اإلؾمئاُمل –
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،ؾمٜم٦م (1414هـ).)131/3( ،
(« )2خمتٍم اًمّمقاقمؼش ،حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ ،ـمٌٕمتف :دار احلدي٨م  -اًم٘م٤مهرة ُ -مٍم،
اًمٓمٌٕم٦م إومم  1433 -هـ  3111 -م (.)212/3
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ررعية ِ
ًمنررل
التعامر
وقواعررؿرد شرر
املنر
ٟمتٗم٤مءيف ِ
خطرر٤مًمررٜمي ْٗم ِ
اإلي
قمغم ا
رافقني و َأ ْىمً
لر ىمٌٚمف،
ىمد ا ْوم َت َتح ؾمٌح٤مٟمف هذا اخلؼم سم٤مًم َ٘مً ِؿ اعم١م ييم ِد سم

َ
ْ
َ
َ َ
َ
ََ َ
ِ
ُمٜمٝمؿ طم يتك ُحيٙمٛمقا َر ُؾم َ
معهمُم٤م شمٜم٤مزقمقا ومٞمف ُم ْـ دىم ِٞمؼ اًمديـ وضمٚم ِٞمٚمف
قل اهلل ﷺ ذم مجٞمع
وقمف و ُأصقًمِفُ ،صمؿ مل ي ْٙم َت ِ
و ُومر ِ
ػ ُمٜمٝمؿ هبذا اًم يتحٙمٞمؿ طم يتك يٜمتٗمل ا َحل َر ُج ،وهق اًمْم ُٞمؼ مم ي٤م
ي َ
ُ
ُ

َطمٙم ََؿ سمف{ :﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂     

     } [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ، ]61:وم َتٜمْ َ ِ
صدروهؿ
نم َح
ُ
طمر ٌج ،و ُيًٚمٛمقا شمًٚم ًٞمًمَ :أ ْي :يٜم٘م٤مدوا حلُ ْٙم ِٛمف(.)1
ًم٘مٌقل ُطم ْٙم ِٛمف ا
ً
ٟمنماطم٤م ٓيٌ٘مك ُمٕمف َ
سمـ َسم ٍ
اًمِم ْٞم ِخ َقم ٌْ ِد اًم َٕم ِز ِيز ِ
ٟمص ؾمًمطم ُ٦م اًمقاًمد ي
٤مز ( $)3سم٘مقًمف« :إِ َذا
ْسمؾ ًم٘مد ي
ُقمٚمؿ َأ ين اًم يتح٤م ُيم َؿ إِ َمم ذع اهلل ُِم ْـ ُم٘مت٣م ؿمٝم٤مدة َأ ْن ٓ إِ ًَم َف إِ يٓ اهللُ و َأ ين ُحم َ يٛمدً ا َقم ٌْدُ ُه
ورؾمق ًُمف ،وم٢مِ ين اًم يتح٤م ُيمؿ إِ َمم اًم يٓمقاهمٞم٧م واًمرؤ ِ
ِ
وٟمحقهؿ يٜم٤مذم ِ
اإل ْي َ
ًمن
واًمٕمراوملم
ؾم٤مء
َ
ي
َ
َ ُ
ٌ
وومًقق :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
سم٤مهلل  ۵وهق ُيم ْٗم ٌر و ُفم ْٚم ٌؿ
ﮪ ﮫﮬﮭ} [ؾمقرة اعم٤مِدة]44:ش(.)2
اإلؾمئاُمل اًمٞمقم ذم ِ
ِ
وإِ ين َُم ْـ يت َ٠م يُم ُؾ َ
ؾم٤مِ ِر ُسم ْٚمداٟمِف وطمٙمقُم٤مشمِف جيد َأ ين
َ
طم٤مل قم٤معمَٜم٤م ِ ْ
اًمنم ِ
تٙمٞمؿ ِ
هلل ،طم يتك مل َي ٌْ َؼ َٕ ْطمٙم٤م ِم ي ِ
يٕم٦م
اًمٌ٤مرز ،إِ يٓ ُم٤م َر ِطم َؿ ا ُ
همػم ذ ِع اهلل هق ا َعم ْٔم ُٝمر
ُ
َ
ْ
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( )1يٜمٔمر« :شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمدش  ،ؾمٚمٞمًمن سمـ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب( ،ص)162-163
يٜم٘مٚمف قمـ« :خمتٍم اًمّمقاقمؼش ( ،)213/3وقمـ «إقمئام اعمقىمٕملمش (.)14/1
( )3هق :قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اسمـ سم٤مز ،وًمد ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي
احلج٦م ؾمٜم٦م 1221هـ سم٤مًمري٤مض ،ويم٤من سمّمػما صمؿ أص٤مسمف ُمرض اجلدري قم٤مم 1246هـ ووٕمػ
سمٍمه صمؿ وم٘مده قم٤مم 1211هـ  ،شمقمم ُمٜم٤مص٥م قمدة ُمٜمٝم٤م رِ٤مؾم٦م هٞمئ٦م يمٌ٤مر اًمٕمٚمًمء ذم اعمٛمٚمٙم٦م ،رِ٤مؾم٦م
اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمئاُمل سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،قمْمقي٦م اعمجٚمس إقمغم ًمٚمج٤مُمٕم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م
اعمٜمقرة ،رِ٤مؾم٦م اعمجٚمس إقمغم اًمٕم٤معمل ًمٚمٛمً٤مضمدّ .
شمقذم  $يقم اخلٛمٞمس  1431/1/37هـ
قمـ قمٛمر يٜم٤مهز  89ؾمٜم٦م .يٜمٔمر « :ضمقاٟم٥م ُمـ ؾمػمة اسمـ سم٤مز ش ،حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٛمد (ص:
« ،)19قمٚمًمء احلٜم٤مسمٚم٦مشً ،مٌٙمر أسمق زيد سمرىمؿ .)4321( :
( )2يٜمٔمر« :وضمقب تٙمٞمؿ ذع اهلل وٟمٌذ ُم٤م ظم٤مًمٗمفش ،اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ،ـمٌٕمتف :اًمرِ٤مؾم٦م
اًمٕم٤مُم٦م إلدارات اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء ،اًمٓمٌٕم٦م 1419 - 1 :هـ (ص .)8
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اًمزوضم يٞم َ٦م ،وإَ ْطم َ
يم٤مٟم٧م طم يتك هل
قال إُ َه يي َ٦م ،وإِ ْن
ْ
ومٞمٝم٤م إِ يٓ ُم٤م يٜمٔمؿ اًمٕمئاىم٤مت ي
ِ
ـم٤مف قمٚمٞمٝم٤م ِ
ِ
همػم
ـم٤مِ ُ
ػ اًم يت ْٖمري٥م ،وم٤مًم َ٘مْم٤م ُء ي
اًمر ْؾمٛمل ىم٤مٟمق ُٟمف ومر ْٟمز َأ ْو إ ْيٓم٤مزم َأ ْو ُ
ذًمؽ.
ِ
ٍم ً
ٕم٤مىم٥م َُم ْـ ي٘مدم قمغم
ُمثئا ضم٤م َء ذم اعم٤مدة (ُ )224مـ اًم٘م٤مٟمقنُ ٓ( :ي ُ
ومٗمل ُم ْ َ
ِ ٍ
اًمز َُم ِـ :وم٢مِ ين َأ ْقم َ
ًمل
قمٛمره٤م  14قم٤م ًُم٤م ،ويتيخذ ُمٜمٝم٤م ظمٚمٞمٚم ً٦م ًمف ُمدي ًة ُمـ ي
إِ ْهمقاء ومت٤مة يٌٚمغ ُ
احل٤مًم٦م ٓ يٙمقن ضمريٛم ً٦م ي ِ
ِ
ٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن)(.)1
اًمٗم٤مطمِم٦م ذم هذه
ُ
همػممه٤م ومٞمٜمص اًم٘م٤مٟمقن قمغم َأ ين
َأ يُم٤م اًم٘م٤مٟمقن إُ ْردين واًمًقري واًمٚمٌٜم٤مين وًمر يسمًم ُ
اًمزوضم يٞم٦م(.)3
وج ٓ قم٘مقسم َ٦م قمٚمٞمف ُِم ْـ ِىم ٌَ ِؾ اًم٘م٤مٟمقن إِ َذا زٟم٤م
ظم٤مرج سمٞم٧م ي
ي
َ
اًمز َ
وقمًمًم يٞم ٌ٦م َ ِ
وذيم٤مشم يٞم ٌ٦م وطم٘مقىم يٞم ٌ٦م سمٕمٞمد ٌة ذم
و َأ يُم٤م ُم٤م ورا َء ذًمؽ
ومٛمح٤ميمؿ قمًٙمر يي ٌ٦م ي
ُ
٤مُمٚم٦م اًمّم ِ
اًمِم ِ
ِ
يمؾ اًمٌٕم ِد قمـ ٟمًؼ ي ِ
اًمٕم٤مدًم٦م ي
٤محل٦م
اًمرسم٤مٟم يٞم ِ٦م
ي
روطمٝم٤م وُمْمٛمقّن٤م ي ُ ْ
اًمنميٕم٦م ي
ٍ
ٍ
َ
احل٤مل:
وُمٙم٤من .ومٕمـ َأ ِب ُأ َُم٤م َُم َ٦م ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل ﷺ ُُمٌٞمٜمً٤م هذه
زُم٤من
ًمٙمؾ
«ًم ُتٜم٘مْم يـ ُقم َرى ِ
اٟمت٘مْم٧م ُقم ْر َو ٌة ،شمِم يٌ٨م اًمٜمي ُ٤مس سم٤مًمتل
اإل ْؾمئام ُقم ْر َو ًة ُقم ْر َو ًة ،ومٙم يٚمًم
ْ
اًمّمئاةش(.)2
ٟم٘مْم٤م احلٙمؿ،
شمٚمٞمٝم٤م ،و َأ يو ُهل يـ ً
وآظمره يـ ي
ُ

ُ
احلدي٨م سمٕمٞمدً ا قمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُومٝم ْؿ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ىمد مجٕمقا سملم
وطم يتك ٓ يذه٥م سمٜم٤م
َؾم ْق َأ َشم ْ ِ
لم :إُ ْو َمم َأ يّنؿ ت٤ميمٛمقا إِ َمم اًم يٓم٤مهمقت ،واًم يث٤مٟمٞم ُ٦م َأ يّنؿ إِ َذا يم٤من هلؿ احلؼ َضم٤م ُءوا
إِ ًَمٞمف ُم ْذ ِقمٜم ِلم ،ور ُوقا ومٞمف ُطم ْٙمؿ رؾم ِ
قل اهلل ﷺ :وم٘مْم يٞم ُتٝمؿ ىمْم يٞم ُ٦م اشمٌ٤م ٍع عمَ٤م خيدُ م
َ َ ُ
َ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمقؾمققم٦م اجلٜم٤مِٞم٦م جلٜمدي قمٌداعمٚمؽ – دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب سمٌػموت ( )311/3واٟمٔمر جمٛمققم٦م
اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م إردٟمٞم٦م ( ) 131 – 131اعمٓمٌٕم٦م اًمقـمٜمٞم٦م – قمًمن .
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ .
( )2أظمرضمف أمحد ( ،)311/1واسمـ طمٌ٤من ( -6711اإلطمً٤من) ،واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ()114/4
وىم٤مل :اإلؾمٜم٤مد يمٚمف صحٞمح ومل خيرضم٤مه.
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
ررعية يف التعامرررل
خطرر َرر َ
املنررَ ُرافقني وقواعرررد ِ ْشرر ٌ
َ

وحي٘مؼ هلؿ ُمٙم٤مؾم ٌَٝمؿَ ،أ يُم٤م َأ ْن شمٙمقن اعم ًْ٠مًم٦م ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م إذقم٤من واؾمتًئا ٌم
ُمّم٤م َحلٝمؿُ ،
واٟم ِ٘مٞم٤مد ،ومٝمذا اًمذي ًمٞمًقا ُِمـ سم٤مسمف ذم َر ٍء(1
معهم).
ْ
ْ ٌ
ْ

ي٘مقل َؾمٞمدُ ُىم ْٓم ٍ
٥م « :$ىم٤مًمقه٤م هٙمذا {ﰑ} ضم٤مُمٕم ً٦م ؿم٤مُمٚم ً٦م ُمٓمٚم٘م ً٦مٓ :
اؾمتٞمْم٤مح ،وٓ اؾمتثٜم٤م َء ،وًمٙم ْـ ُم٤م إِ ْن خيرضمقا ُِم ْـ قمٜمد
اقمؽماض ،وٓ اؾمتٗمٝم٤م َم ،وٓ
َ
َ
ِ
ِ
همػم اًمذي شم٘مقل ،وشمروح ومٞمًم سمٞمٜمٝم٤م شمتآُمر قمغم
َر ُؾمقل اهلل ﷺ طم يتك شمٌ يٞم٧م ـم٤مِ َٗم ٌ٦م ُمٜمٝمؿ َ
قمدم اًم يتٜمٗمٞمذ ،وقمغم اخت٤مذ ِظم يٓم ٍ٦م ًمٚم يتخٚمص ُمـ اًم يت ْٙمٚمٞمػ ،وىمد َي ْٚم َج ُ٠مون إِ َمم إَ ْي ًَم ِن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
هلل ي٘مقل{ :ﰅ
ًمٙمـ ا َ
ور ُؾمقًمف ﷺ ،ي
اًم َٙم٤مذ َسم٦مً :مٞمثٌتقا ُم ْـ ظمئاهل٤م َأ يّنؿ ُم ْـ ُحمٌل اهلل َ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ

ﰗﰘﰙ} [ؾمقرة اًمٜمقر ]12:ش(.)3
ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم اًم ُ٘م ْر ُـمٌِل« :قم٤مد إِ َمم ِذ ْيم ِر اعمٜم٤موم٘ملم :وم٢مِ يٟمف يعم٤م يسملم يمراه َتٝمؿ ُحل ْٙمؿ اًمٜميٌِل ﷺ
َأ َشمقه :ىم٤مًمقا :واهللِ ًمق َأُمر َشمٜمَ٤م َأ ْن َٟم ْخرج ُِمـ ِدي ِ٤مرٟم٤م و ِ
ٟمً٤مِٜم٤م و َأ ُْمقاًمِٜم٤م ،خلَ َر ْضمٜمَ٤م ،وًمق َأ َُم ْر َشمٜمَ٤م
ُ َ ْ َ
ُ
َْ
ِ
ًم٧م هذه أي ُ٦مَ :أ ْي :و َأ ْىم ًَٛمقا سم٤مهلل سم َ٠م يّنؿ خيرضمقن ُمٕمؽ ويٓمٞمٕمقن،
٤مهدْ َٟم٤م ،ومٜمز ْ
سم٤مجلٝم٤مدَ ،جل َ
ُصم يؿ ر يد اهلل قمٚمٞمٝمؿ َ
ىمقهلؿ{ :ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑﰒ } [ؾمقرة اًمٜمقرَ : ]12:أ يٓ تٚمٗمقا :وم٢مِ ين
ىمقل ٓ َ
ـم٤مقم َتٙمؿ ُمٕمرووم ٌ٦م ،إِ يٟمًم هل ٌ
ومٕمؾ ُمٕمف ،ويم يٚمًم طمٚم ْٗم ُتؿ َ
يمذ ْسم ُتؿش(.)2
ًمٚمٛم ْ١م ُِمٜمِلمُ ،م٤م يم٤مٟمقا يتٜم٤مضمقن سمف
ٌلم َأ ين
سم٢موًمر ي
ىمٚمقب اعمٜم٤موم٘ملم ممٚمق َء ٌة ْ
ومم ي٤م ُي ُ
َ
اًمنم ُ
وان ،واًم يتآُم ِر قمغم ِقمٌ ِ
اإل ْصم ِؿ واًمٕمدْ ِ
ِ
ُِم َـ ِ
لم شمٕم٤ممم
٤مد اهلل ،ومتٜميل
ٟمزول اًمي ِهبؿ :وم٘مدْ َسم ي َ
َ
ُ
ُ
ذًمؽ ذم ىمقًمف{ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓﮔ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.]8:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمرىمؿ ( )33161ىم٤مل حم٘م٘مقا اعمًٜمد :إؾمٜم٤مده ضمٞمد.واٟمٔمر عمزيد شمٗمّمٞمؾ «احلٙمؿ
سمٖمػم ُم٤مأٟمزل اهللشً ،مٚمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ اعمحٛمقد.
( )3يٜمٔمر« :ذم فمئال اًم٘مرآنش ،ؾمٞمد ىمٓم٥م (.)731/3
( )2يٜمٔمر« :دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مقش ،د /قم٤مدل اًمِمدي( ،ص.)313

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

084

ِ
اسمـ
ىم٤مل اًم ُ٘م ْر ُـمٌِل :ىمٞمؾ« :إِ ين هذا ذم اًم َٞم ُٝمقد واعمٜم٤موم٘ملم ،وىمٞمؾ :ذم اعمًٚمٛملم .ىم٤مل ُ
ٟمزًم٧م ذم اًمٞمٝم ِ
َقم يٌ ٍ
قد واعمٜم٤موم٘ملم ،يم٤مٟمقا يتٜم٤مضمقن ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ ،ويٜمٔمرون
٤مس ﭭ:
ْ
َُ
وه ْؿ يتٖم٤مُمزون سم َ٠م ْقم ُٞمٜم ِٝمؿ ،ومٞم٘مقل ا ُعم ْ١م ُِمٜمُ َ
قنً :مٕم يٚمف سمٚمٖمٝمؿ قمـ إِ ْظم َقاٟمِٜم٤م
ًمٚمٛم ًْٚمٛملم ُ
ُ
ِ
اعمٝم٤مضمريـ وإَ ْٟم ِ
ّم٤مر َىم ْت ٌؾ أو ُمّمٞمٌ ٌ٦م َأ ْو هزيٛم ٌ٦م ،ويًق ُءهؿ ذًمؽ،
وىمراسمتِٜم٤م ُِم َـ
ومٜمزًم٧مش (.)1
رت َؿم ْٙم َق ُاهؿ إِ َمم اًمٜميٌِل ﷺ ،ومٜمٝم٤مهؿ قمـ اًمٜمي ْجقى ،ومٚمؿ يٜمتٝمقا،
ْ
ومٙم ُث ْ
ىمقل ٍ
ِ
وهٜم٤مك ٌ
ٟمزًم٧م ذم
اًمً ِ٤مِ٥م:
صم٤منَ :أ يّن٤م
ْ
ْ
ٟمزًم٧م ذم اًمٞمٝمقد .ىم٤مًمف ُجم َ٤مهدٌ  ،وىم٤مل ُ
اسمـ ي
اعمٜم٤موم٘ملم(.)3

وأي ُ٦م شمِمػم إِ َمم ُم٤م ذم ىمٚمقب ه١مٓء ُمـ ِطم ْ٘م ٍد وحمٌ ٍ٦م ِ ِ ِ ِ
٤مهؿ
إل ْيذاء اعمُ ْ١مُمٜملم :وم٘مد َّن َ ُ
ي
ِ
َر ُؾم ُ
وه ْؿ
قل اهلل ﷺ قمـ شمٚمؽ
اعمٜم٤مضم٤مة دون اعمُ ْ١م ُِمٜم ِلم َٕ :ين ذًمؽ مم ي٤م ُحيزّنؿُ ،
وخيٞمٗمٝمؿُ ،
ِ
سم٤مإل ْصم ِؿ واًمٕمدْ ِ
وُمٕمّمٞم٦م اًمرؾم ِ
ُمع ذًمؽ يٕمقدون عم٤م ُّن ُقا قمٜمف ُِم َـ اعمٜم٤مضم٤مة ِ
قل ﷺ،
وان
ُ
ي ُ
قل اهلل ﷺ هلؿ ُقمر َض احل ِ٤مِ ِ
و٤مرسملم سمٜمٝمل رؾم ِ
ط.
َ
ْ
َ ُ
وًمٕم يٚمٝمؿ يم٤مٟمقا يتحججقن ذم ذًمؽ َأي ًْم٤م سم َ٠مّنؿ إِ يٟمًم يتٜم٤مضمقن ذم ُؿم ُئ ِ
اخل٤مص ِ٦م،
قّنؿ
ي
َ
ْ
ي
ي
شمٕمٚمٞمؾ َأ ْوم ِ
ِ
ٕم٤مهلؿ
قم٤مدتؿ ذم
وٓ ي٘مّمدون سمذًمؽ إِ ْيذا َء َأ َطم ٍد ُمـ اعمُ ْ١م ُِمٜملم ،يمًم هل
ُ
ِ
ِ
اعمٜم٘مقو٦م.
سم٤مًمٕم َٚم ِؾ اًمقاه َٞم ِ٦م واًمِم ٌْ ِف
ؿمقاهد ِقمّم ِ
ِ
ِ
ٞم٤مّنؿ ومتر ِدهؿ ُم٤م رواه ُُم َٕم٤م ُذ سم ُـ َضم ٌَ ٍؾ ﭬ(ُِ )2م ْـ َأ يّنؿ
وُمـ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)396/11
(« )3شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ( ،)239/2و«زاد اعمًػمش (.)189-188/8
( )2هقُ :مٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ سمـ قمٛمرو سمـ أوس اخلزرضمل أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٌدري ،ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م ؿم٤م ًّسم٤م أُمرد
أقمٚمؿ إُم٦م سم٤محلئال واحلرام سمٕمثف اًمٜمٌل ﷺ ٕهؾ اًمٙمت٤مب ذم اًمٞمٛمـ شمقذم ﭬ وهق اسمـ صمئاث
وصمئاصملم أو أرسمع وصمئاصملم ،ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ؾمٜم٦م (17هـ) ،وىمٞمؾ18( :هـ) ﭬ.
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءش ( )344 - 338 /1و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبش،
ٓسمـ قمٌد اًمؼم (« ،)114 /11اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر(« ،)319 /9ؾمػم أقمئام
اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)442 /1
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التعامرررل
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شرر ِ
ررعية يف ِ
ُ

ظمرضمقا ُمع اًمٜميٌِل ﷺ قم٤م َم َشم ٌُ َ
سملم اًمٔم ْٝمر واًم َٕم ٍْم،
قك ،ومٙم٤من َر ُؾمقل اهلل ﷺ جيٛمع َ
َ
معهم
واًمٕم َِم ِ
ب ِ
وسملم اعمَ ْٖم ِر ِ
٤مء.

ٍم مجٞم ًٕم٤مُ ،صم يؿ َ
ظمرج ي
دظمؾُ ،صم يؿ
ىم٤مل :وم َ٠م يظمر ي
اًمّمئا َة يق ًُم٤مُ ،صم يؿ َ
ومّمغم اًمٔم ْٝم َر وا ًْم َٕم ْ َ
ومّمغم اعمَ ْٖم ِرب ِ
واًمٕم َِم٤م َء مجٞم ًٕم٤مُ ،صم يؿ ىم٤مل« :إِ يٟم ُٙم ْؿ َؾم َت ْ٠م ُشم َ
ظمرج ،ي
لم
قن َهمدً ا إِ ْن َؿم٤م َء اهللُ َقم ْ َ
َ
َ
َشم ٌُ َ
قه٤م َطم يتك ُي ْْم ِح َل اًمٜمي َٝم ُ٤مرَ ،وم َٛم ْـ َضم٤م َء َه٤م َوم َئا َي َٛم يس ُِم ْـ َُم ِ٤مِ َٝم٤م َؿم ْٞم ًئ٤م
قكَ ،وإِ يٟم ُٙم ْؿ ًَم ْـ َشم ْ٠م ُشم َ
ٍ
واًمٕملم ُِم ْث ُؾ اًمنم ِ
سمٌمء ُمـ
اك َشم ٌُض
آتش .ىم٤ملَ :وم ِج ْئٜمَ٤م وىمدْ َؾم ٌَ َؼ إِ ًَم ْٞم َٝم٤م َر ُضم َئا ِن
ُْ
َطم يتك ِ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ومً َ٠م َهل ًُم َر ُؾم ُ
ومً يٌ ُٝم ًَم،
قل اهلل ﷺَ « :ه ْؾ َُم ًَ ًْ ُت ًَم ُم ْـ َُم٤مِ َٝم٤م َؿم ْٞم ًئ٤م؟ش ىم٤مَٟٓ :م َٕم ْؿَ ،
ُم٤مءَ ،
ِ
ي٘مقلُ ،صمؿ َهمر ُومقا ُِمـ اًمٕم ِ ِ
اضم َت َٛم َع ذم
وىم٤مل هل ُ ًَم ُم٤م ؿم٤م َء ا ُ
لم َىمٚم ًٞمئا َىمٚم ًٞمئا ،طم يتك ْ
َ َْ
هلل َأ ْن َ ي َ
ت اًمٕملم ٍ
ٍ
سمًمء ٍ
رءُ ،صم يؿ َهم ًَ َؾ َر ُؾم ُ
يمثػم،
ومج َر ِ َ ْ ُ
قل اهلل ومٞمف َو ْضم َٝم ُفُ ،صم يؿ َأ َقم٤م َد ُه ومٞمٝم٤مَ ،
قل اهلل ﷺ« :ي ِ
٤مسُ ،صم يؿ َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قؿم ُؽ َي٤م ُُم َٕم٤م ُذ إِ ْن َـم٤م ًَم ْ٧م سمِ َؽ َطم َٞم٤م ًة َأ ْن َشم َرى
ُ
وم٤مؾم َت َ٘مك اًمٜمي ُ
ْ
َُم٤م َه٤م ُهٜمَ٤م َىمدْ ُُمٚمِ َئ َضمٜمَ٤م ًٟم٤مش(.)1
ظمر َج اًمٜميٌِل ﷺ يق َم َهم ْز َو ِة َشم ٌُ َ
قك ،وم ٌَ َٚم َٖم ُف َأ ين
وذم طمدي٨م ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ﭬ ىم٤ملَ « :
اعم٤مء ِىم يٚم ً٦م ،وم َ٠مُمر ُمٜم٤مدي٤م ،ومٜم٤مدى ذم اًمٜمي٤مس َأ ْن ٓ يًٌِ َ٘مٜم ِل ذم ِ
ذم ِ
اعم٤مء َأ َطمدٌ  ،وم َ٠م َشمك اعم٤م َء،
ََ ُ ً
َْ
ٍ
رواي٦م قمٜمد ُُم ًْٚمِ ٍؿ ىم٤ملَ :وم َق َضمد َىم ْق ًُم٤م ىمدْ َؾم ٌَ ُ٘مق ُه،
وىمدْ َؾم ٌَ َ٘م ُف ىمق ٌم وم َٚم َٕمٜمَ ُٝم ْؿ( ،)3وذم
ِِ
وجيكم َ
اًمّم٤مدىملم سم٘مقًمف
َوم َٚم َٕمٜمَ ُٝم ْؿ َي ْق َُم ِئ ٍذ(2ش) ،وذم اعم٘م٤مسمؾ ُي ْٔم ِٝم ُر اهللُ ُ
طم٤مل اعمُ ْ١مُمٜملم ي
ُؾم ٌْ َح٤م َٟمف{ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ

ﯵ ﯶﯷﯸ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]11:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمٗمْم٤مِؾ ،سم٤مب :ذم ُمٕمجزات اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمؾ ﷺ ،سمرىمؿ:
(.)716
( )3أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( )32291ىم٤مل حم٘م٘مق اعمًٜمد :إؾمٜم٤مده ىمقي قمغم ذط ُمًٚمؿ .وىم٤مل
اهلٞمثٛمل ذم «اعمجٛمعش ( :)191/6رواه أمحد واًمٌزار سمٜمحقه ،ورضم٤مل أمحد رضم٤مل اًمّمحٞمح.
( )2رواه ُمًٚمؿ ،ك صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ ومل يذيمر اؾمؿ سم٤مب (.)3779
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 ٞﷺ:
 -11قزفُِٗ عٔشِض ايٖٓ ٔب ِّ

وُمـ ِؾمًمت اعمٜم٤موم٘ملم ذم شمٕم٤مُمٚمِٝمؿ ُمع اًمٜميٌل ﷺ ات٤مُمٝمؿ ومِراش اًمٜميٌِلﷺ ِ
ِ
سم٤مخلٞم٤مٟم٦م،
ْ
َ
ُ
ُ
وىمذ ُومٝمؿ َٕطم٥م ِ
ٟمً٤مِف إِ ًَمٞمف سم٤مًمزٟم٤م ،وهذا ي
ىمٚمقهبؿ وضمرى قمغم
اًمِم ْ٠م ُن مم ي٤م شمٜم يٗم ْ
َ
ً٧م سمف ُ
شمقمم ِيمؼم ذًمؽ ،ويم٤من ُِمـ ِ
وراِف َر ْأ ُس اًمٜمٗم٤مق وقمٛمق ُد
َأ ًْم ًِٜمَتِٝمؿ،
ْ
ً
وظمّمقص٤م اًمذي ي ْ َ
ِ
ٍ
َظم ْٞم َٛمتِف َقم ٌْدُ اهلل سم ُـ ُأ َب ِ
ظمػما ًم ٌِٞم٧م اًمٜميٌِل ﷺ
سمـ َؾم ُٚمقل ،وُمـ ومْمؾ اهلل ورمحتف يم٤من ً
وًمٚمٛم ْ١مُمٜملم مجٞم ًٕم٤م.
ْسمؾ ُ

ِ
وًمٕمكم هٜم٤م ُأؿمػم إِ َمم َأ ْسم ِ
اعمًتٗم٤مدة ُِم ْـ طم٤مدصم٦م ِ
اإل ْومؽ ،وا يًمتل ي
يتجغم ُمـ
رز اًمدروس
ِ
وراِٝم٤م اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ ا يًمذي ضمٜم٤مه اعمُ ْ١مُمٜمقن{ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ } [ؾمقرة

ِ
ِ
طمدي٨م ِ
اإل ْومؽ ذم جمتٛمٕمٙمؿ
فم٤مهرة
اًمٜمقرَ :]11:أ ْي ٓ :تًٌقا ي٤م َأهي٤م اعمُ ْ١مُمٜمقن وضمق َد
قل ﷺ ومٞمٙمؿ ،ذا ًمٙمؿ ،ي ِ
ِ
واًمر ُؾم ُ
ٗمًد جمتٛم َٕمٙمؿ ،ويٙمن
ُ
اإل ْؾمئاُمل إَ ُْم َث ِؾ ي
ًّ
وطمد َشمٙمؿ ،و ُيٛمزق َص يٗمٙمؿ.

ِ
ومٗمٕم ُؾ «طمً٥مش ذم اًم ُ٘مر ِ
آن مل ُيًتٕمٛمؾ إِ يٓ ذم
واعمٕمٜمك ٓ :ي٘مع ذم شمقمهٙمؿ هذاْ :
ْ
ِ
طمً٤مب.
٥م ًمف
ٌ
حي ًَ َ
اًم يتقهؿ اعمردود ا يًمذي ٓ يٜمٌٖمل َأ ْن ُ ْ
ِ
ِ
طمدي٨م ِ
اإل ْومؽ
ٟمج َٛم ْ٧م سمٕمد ذًمؽ ُِم ْـ وضمقد
ظمػم ًمٙمؿ سمًٌ٥م اًمٜميت٤مِ ِ٩م اًمتل َ
ْسمؾ هق ٌ
ِ
قمٔمٞمؿ.
ظمػم
ٌ
ومٞمٙمؿ ،وهل ٟمت٤مِ ُ٩م ومٞمٝم٤م ٌ
قمٚمؿ َأ ين ِ
وُمـ شم َ٠مُمؾ هذه احل٤مدصم َ٦م ِ
راض اًم َٙم ِٛمٞمٜم َ٦م ،إِ َذا ِسم٘م َٞم ْ٧م
اًمٕم َٚم َؾ اًمدي اظمٚم يٞم َ٦م ،وإَ ُْم َ
َ ْ ي
٤مهل٤مِ :
ِ
واؾمتِ ْئ َّم ُ
ومٛم َـ
ض ُره٤م ،وص٤مر ُم َـ اعمُتٕمذر ُمٕم٤مجل ُتٝم٤مْ ،
ظمٗم يٞم ً٦مَ ،شم َٗم٤م َىم َؿ ذه٤م ،وقم ُٔمؿ َ َ
ّم٤مل ِ
ِ
قمئاضمٝم٤م ،واؾمتِ ْئ ِ
فمٝمقر ِ
داِٝم٤م.
آصم٤مره٤م ُمع سمداي٤مت٤مً :م َتدارك
اخلػم
ْ
ُ
ِ
طم٤مدصم٦م ِ
طمّمؾ ً
يمِمٗم٧م ًمٚمٛمًٚمٛملم
اإل ْومؽ :وم٘مد
ومٕمئا سم٤مًمٜم ًٌْ٦م إِ َمم فمٝمقر
ْ
وهذا ُم٤م َ
ِ
جمتٛمٕمٝمؿ وفم٤مهرشمِف آضمتًمقم يٞم ِ٦م َأ ُْم َر ْي ِـ:
سم٤مًمٜم ًٌْ٦م إِ َمم
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رافقني ِ ْ

 إَ ُْم ُر إَ يو ُلَ :أ ين اعمٜم٤موم٘ملم ٓ َي ْٗم َت٠مون يٜمتٝمزون يمؾ َطمدَ ث ًملومً٤مد ،وإ َؿم٤مقم٦م اًم ٌَٚم ٌَٚم٦مِ
ِ
وآوٓمِ ِ
ومتزي٘مٝم٤م ،سمًم يٜمنمون
معهموهد ِم َو ْطمدَ ِ َت٤م،
صٗمقف اعمًٚمٛملم،
راب ،وؿمؼ
ْ
ٍ
ِ
وُمٗمؽمي٤مت و َأ ْٟمقا ٍع ُمـ ِ
اإل ْوم ِؽ ،وسمًم ُيذيٕمقٟمف و ُيِمٞمٕمقٟمف ُمـ
٤مذي٥م
ُم ْـ َأ َيم َ
ٍ
ضم٤موم٤مت.
إِ ْر

لم طم ِذ ِريـ ٓ ،يًتجٞمٌقن ًم ِ
ِ ِ
دؾم٤مِ ِ
س
ومٕمغم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم َأ ْن يٙمقٟمقا َي٘مٔم ْ َ َ ْ َ
٤مت إَقم ِ
ومهً ِ
وو ِ
ؾم٤مو ِ
داء اعمخ٤مًمٓملم.
ْ
س اعمُ ْٖم ِر ِو ْ َ
اعمٜم٤موم٘ملمَ ،
لمَ َ َ ،
ٛم٧م شمرسمٞم ُتف ِ
وصٚمح طم٤م ًُمف،
اإل ْؾمئاُم يٞم ُ٦م،
 إَ ُْم ُر اًمثي٤مينَ :أ يناعمجتٛمع اعمًٚمؿ َُم ْٝم ًَم قم ُٔم ْ
َ
َ
ؾم٤مِر اعمجتٛمٕم٤مت ،وم٢مِ يٟمف ٓ خيٚمق ُمـ وضمقد َأ ْوم ٍ
وار َشم٘مك ومقق ِ
راد ومٞمف يت َ٠م يصمرون
ْ
ِ
ِ
اًمْمٕمٞمٗم٦م ،وي يتٌٕمقن ذم تر ِ
سم٤مًمِم٤مِٕم٤مت وإَ َيم ِ
ي
يم٤متؿ
٤مذي٥م ،و َي ٌْٜمُقن قمغم اًمٔمٜمقن ي
راض اخل٤مص ِ٦م ،و َأه َؾ إَه ِ
قاء ،ويًتجٞمٌقن ًَمق َؾم ِ
ِ
٤مو ِ
س اعمٜم٤موم٘ملم
ح٤مب إَ ْهم
ْ
ْ
ي
َأ ْص َ
ِ
ودؾم٤مِ ًِٝمؿ {ﯥ ﯦﯧ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]47:
اإلؾمئاُمل إَو ِل اؾمتدقمك إِ ْٟمزال سمٞم٤م ٍ
ِم٤مف هذيـ إَ ُْم ِ
ٟم٤مت
واٟمٙم ُ
ي
ريـ ذم اعمجتٛمع ِ ْ
ِ
ٍ
اعمجتٛمٕم٤مت ِ
اإل ْؾمئاُم يٞم َ٦م اًم٘م٤مدُم َ٦م ُِم ْـ ذور هذيـ
شمنميٕم٤مت ر يسم٤مٟم يٞم ٍ٦م ،حيٛمل اهللُ هب٤م
و
ٟم٤مت ،و َأطمٙم٤مم هذه اًم يت ْنميٕم٤متِ ،
يـ ،إِ َذا ا ًْم َت َزُمقا هبذه اًمٌٞم٤م ِ
إَ ُْم َر ِ
وقمٛمٚمقا سمًم ضم٤م َء ومٞمٝمًم..
ْ
ُ
طمدوث هذه اًم ئم ِ
٤مهرة آضمتًمقم يٞم ِ٦م ذم اعمجتٛم ِع ِ
ُ
اإل ْؾمئاُمل إَ يو ِل:
قمٔمٞمؿ ضم َٚمٌف
ظمػم
ٌ
وهذا ٌ
ِ
إِ ْذ يم٤من َر ُؾم ُ
وذاِ ُٕمف شمٜمزل قمٚمٞمف.
آي٤مت اهلل
ٟم٧م ُ
قل اهلل ﷺ ومٞمف ،ويم٤م ْ
ِ
ِ
اًمٕمٗمٞمٗم٤مت و َأ ْـم ِ
٤مهرات،
ٝمر اًم يٓم
ويم٤من ُِم ْـ ِطم ْٙمٛم٦م اهلل َأ ين ا ُعم يت َٝم َٛم َ٦م ذم احلدَ ث ُِم ْـ َأ َقمػ
قل اعمُج َتٌك ﷺ ،و َأ ين ا ُعم يتٝمؿ ومٞمف ُِمـ َأه ِؾ سمدْ ٍر ،ومل يٕم ِر ِ
ف اًمٜم ًَ٤م َء
َْ
ْ ْ َ
اًمر ُؾم ِ ْ َ
َ َ
وهل زوضم ُ٦م ي
طمّمقراُ ،م٤م َي ْ٠م ِت
ومق َضمدُ وه َر ُضم ًئا
وؾمئؾ قمٜمف َ
ً
ىمط ،واؾمتِمٝمد سمٕمد ذًمؽ ذم ؾمٌٞمؾ اهللُ ،
اًمٜمً٤م َء(.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش ،اعمٞمداين (ص.)11-11
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« ِ
يم٤مٟم٧م طم٤مدصم ُ٦م ِ
يم٤مٟم٧م ٟم٤مطمٞم ُ٦م
ظمػما سمًٌٌِٝم٤م هق َأ يٟمف عمي٤م
وُم ْـ َأهؿ إُ ُُمقر اًمتل
ْ
ْ
اإل ْومؽ ً
ِ
طمً٤مؾم ً٦م سم٤مًمٜم ًٌْ٦م ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت اًمتل ُت٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م ،و َأ ْصٌح ي٘مع سمًٌ٥م
اًمٕم ْرض ي
ىمتؾ وشمٗمٙم ٌؽ ذم إُ َ ِ
ا ْٟمتِ َٝم٤ميمِٝم٤م ٌ
ي
سمٕمض إُ َه سمًٌٌف ُِم َـ
ه وشمِمقي ٌف ًمٚمً ْٛمٕم٦م ،طم يتك
شمٜمحط ُ
ِ
اًمنم ِ
احل٤مدث َأ ْن
وىمقع ذًمؽ
ف واًم ُٕم ُٚمق إِ َمم احلْمٞمضَ ،أ َرا َد اهللُ ؾمٌح٤مٟمف سمت٘مديره
َ
يَ
اًمٙم٤مذب مل يؼم ْأ ُمٜمف طم يتك ؾمٞمد اًم ٌَ َ ِ
نم ﷺ.
ًمٚمٛم ْ١م ُِمٜملم سم َ٠م ين آت٤م َم
َ
َ
ييب ا َعم َث َؾ ُ

ْمؾ اًمٜمي٤مس سمٕمد إَ ْٟم ِ
ه ُة َأ ِب َسم ْٙم ٍر اًمّمد ِيؼ ﭬ َأ ْوم ُ
صٚمقات
ٌٞم٤مء  -قمٚمٞمٝمؿ
ُ
و ُأ ْ َ
ِ
احل٤مدث إِ َذا ُم٤م وىمٕمقا
يتنع اعمُ ْ١مُمٜمقن ذم ُُمقاضمٝم٦م ُِم ْث ِؾ هذا
اهلل وؾمئا ُُمف  -طم يتك ٓ ي
ومٞمف ،ومٞمتٍمومقا شمٍم ًوم٤م ِ
ؿم٤مِٜمً٤م سم٤مًم٘متؾ َأ ِو اًم يٓم ِ
وىمٕم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمت ْٝم َٛم ُ٦مَ ،أ ْو
ئاق سم٤مًمٜم ًٌْ٦م عمَ ْـ
ْ
ي
ٜمقن اًمًٞم َئ ِ٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م عمَـ ِ
سم٢مِ َؿم٤مقم٦م اخلؼم واًمٔم ِ
ؾمٛمع سمف ُمـ اعمُ ْ١م ُِمٜملم.
ْ
ْ
ي
ِ
ِ
ف
سم٤مًمّم ْؼم،
احل٤مدث:
وىمقع هذا
هلل
وم٘مدي ر ا ُ
ويتٍم َ
٥م سمٛمثؾ ذًمؽ ي
ًمٞمتجٛمؾ َُم ْـ ُأص ْٞم َ
َ
ي
ي
ِ
ٛم٦م ِ ٍ
سمح ْٙم ٍ
ِ
ِ
ظمػما ،وم َٞم ُٙمٗمقا قمـ اخلَ ْق ِ
ض ذم ُمثؾ هذه
َ
ورو يي٦م ،وًم َٞم ُٔم يـ اعمُ ْ١مُمٜمقن سم٢م ْظمقاّنؿ ً
إُ ُُم ِ
تٛم ُع ِ
اإل ْؾمئاُمل،
اخلقض ومٞمٝم٤م :طم يتك
سمٕمض اًمٜمٗمقس
َ
قر اًمتل شمِمتٝمل ُ
يًت٘مٞمؿ اعمُ ْج َ
َ
ِ
ِ
ويتٓمٝم َر ُِم ْـ إِ َؿم٤مقم٦م ُمثؾ هذه إَ ْظم ِ
ئاىمل{ :ﭑ ﭒ
ي
اًمًٞم َئ٦م ا يًمتل َ ْتٓم ُؿ يمٞم٤م َٟمف إَ ْظم ي
ٌ٤مر ي

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]11:
ؼم ِ
ظمػم ًمٙمؿ وذ قمغم َُم ِـ
ومئا تًٌقا َظم َ َ
ذا ًمٙمؿ َأهي٤م اعمُ ْ١مُمٜمقنْ ،سمؾ هق ٌ
اإل ْومؽ ًّ
ِ ِ
ْار َشم َٙم ٌَف :وم٢مِ ين ًمٙمؾ ا ُْم ٍ
رئ ُمٜمٝمؿ ضمزا َء ُم٤م َ َت يّم َؾ ًمف ُِم َـ ِ
ؽم ِاء ي
اًمِمٜم ِٞم ِع
اإل ْصمؿ ذم ذًمؽ آ ْوم َ

قمغم ىمدر إِ ْضمراُمف ومٞمفش(.)1

وهٙمذا ي٘مض اهلل وي٘مدر ذم ـمل هذه اعم ِ ْحٜمَ ِ٦م ُِمٜمْ َح ً٦مْ ،سمؾ ُِمٜمَ ًح٤م يمثػم ًة{:ﭨ ﭩ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآنش ،د /قمٌد اًمٕمزيز احلٛمٞمدي (ص.)398
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خطرررر املنرررافقني ِوقواعرررد ِشررررعية ِيف َالتعامرررل
ِْ

اًمزُم٤من اعمتٓم٤موًم٦م أ ْطمٗم٤م ُد
ؼم ىمرون ي
ﭪ ﭫ ﭬ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ، ]316:و َي٠مت َقم ْ َ
ُ َ معهم
ُؿم١م ٍم ،وؾم َئا ًَم ُ٦م ؾم ٍ
ِ
ِ
ؤصم٤مرهؿ
اًمٕمٍم إَ يو ِل يًػمون،
ٜم٤موم٘مل
قء :وم٢مِ َذا هبؿ قمغم ظمٓمك ُُم
ْ
ُ
ُ
اًمراومْم ُ٦م آ ْصمٜمك قمنم يي ُ٦م اًمذيـ شمٓم٤موًمقا قمغم ا ْصمٜمَ َت ْ ِ
لم ُِم ْـ ُأ يُمٝم٤مت اعمُ ْ١مُمٜملم،
ي٘متٗمقن ،إِ يّنؿ ي
ِ
وظمٞم٤مٟم٦م ومِ ِ
راش اًمٜميٌِل ﷺ يمٞمػ وىمدْ َٟمزل ذم َشم ْ ِؼم َِ ِ٦م َقم ِ٤مِ َِم َ٦م ڤ
وم َ٘م َذ ُومقمه٤م سم٤مًمزٟم٤م
إِ ْطمدى قمنم َة آي ً٦م ..مم ي٤م يٙمِمػ قمـ طم٘مٞم٘م٦م شمٙمذيٌٝمؿ اًم ُ٘م ْر َ
اًمٙمٗمر سم َٕم ْٞمٜم ِف؟
آن وهذا هق
ُ
وم٘مدْ زقمٛمقا -ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل -قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [ؾمقرة اًمتحريؿ ،]11:ىم٤مًمقا :هذا َُم َث ٌؾ ض َسمف
ِ
وطم ْٗم َّم َ٦م( )1ﭭ.
اهللُ ًم َٕم٤مِ َِم َ٦م َ
سمٕمْمٝمؿ ِ
اخلٞم٤مٟم َ٦م سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م :ىم٤مل إِ َُم٤م ُُمٝمؿ اًم٘مٛمل ( )3قمٜمد شمٗمًػم هذه
ومن ُ
وىمد ي
أي٦م« :واهللِ ُم٤م َقمٜمَك سم٘مقًمف{ :ﮟ} إِ يٓ اًمٗم٤مطمِم َ٦م ،وًم ُٞم ِ٘م ْٞم َٛم يـ احلدي قمغم َقم ِ٤مِ َِم َ٦م
ڤش (.)2
ىم٤مل اسم ُـ َيمثِ ٍػم َ « :$أ ْمجع َأ ْه ُؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل ىم٤مـمٌ ً٦م قمغم َأ ين َُم ْـ ؾم يٌٝم٤م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هل طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٕمدوي٦م ،أم اعم١مُمٜملم ،أُمٝم٤م زيٜم٥م سمٜم٧م ُمٔمٕمقن أظم٧م ىمداُم٦م سمـ
ُمٔمٕمقن .ىمٞمؾ :إّن٤م ُوًمِدَ ْت ىمٌؾ ُمٌٕم٨م اًمٜمٌك ط سمخٛمً٦م أقمقام .شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل ط ؾمٜم٦م صمئاث
ُمـ اهلجرة( .شمقرم ؾمٜم٦م  41هـ) .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملش ًمٚمٛمزي (ج  21ص
 ،)112و«تذي٥م اًمتٝمذي٥مش ٓسمـ طمجر (ج  13ص .)429
( )3هق :قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل أسمق احلًـ ،اهل٤مًمؽ ذم قم٤مم 217ه ،واعمِمٝمقر سمتٗمًػمه اعمًٛمك (سمتٗمًػم
اًم٘مٛمل) وهق ُمـ أسمرز اًم٘م٤مِٚملم سمتحريػ اًم٘مرآن  ،وُمـ اعمٙمثريـ ومٞمف  ،طمٞم٨م ُمأل شمٗمًػمه سم٤مًمرواي٤مت
اًمٍمحي٦م ذم ذًمؽ  ،يمًم سح هق سمذًمؽ ذم ُمقاوع ُمـ شمٗمًػمهُ .مقؾمققم٦م ومرق اًمِمٞمٕم٦م ،ممدوح
احلرب (ص.)46( )6 :
(« )2شمٗمًػم اًم٘مٛملش ،قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل ،شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ :ـمٞم٥م اعمقؾمقي اجلزاِري ،اًمٓمٌٕم٦م
احلجري٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م سمػموت( ،ص. )241
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ِ
ِ
يم٤مومر:
ورُم٤مه٤م سمًم رُم٤مه٤م سمف َ -أ ْي َقم٤مِ َِم َ٦م ڤ -سمٕمد هذا اًمذي ُذيم َر ذم أي٦م وم٢مِ يٟمف ٌ
ٍ
َٕ يٟمف ُمٕم٤مٟمدٌ ًمٚم ُ٘مر ِ
ـمٌِل ()3
آن( ،)1وىمدْ طمٙمك ذًمؽ اًم ُ٘م ْر ُ
اًمًٚمػ
وهمػم واطمد ُمـ ي
ْ
ُ
رمحٝمؿ اهلل مجٞم ًٕم٤مش.

وًمٙمـ اًمً َ١مال جيل ُء هٜم٤م:
ي

اًمز َُم ِـ إَ يو ِل و َُم ْـ شمٌِٕمٝمؿ ُِم َـ إَ ْطمٗم٤مد ِضم ْٞم ًئا سمٕمد ِضم ْٞم ٍؾ ُِم ْـ
ُم٤م ُم٘مّمق ُد اعمٜم٤موم٘ملم ذم ي
هذا اًم َ٘م ْذ ِ
ِ
اًمٌ٤مـمؾ؟!
ف وهذا آت٤م ِم
دت ِقم َٚم ُؾ ذًمؽ ،وإِ ْن يم٤من ُِم ْـ َأ ْسمرزه٤م إِ َؿم٤م َقم ُ٦م اًمٗم٤مطمِم٦م سملم اعمُ ْ١مُمٜملم :ومًم
ًم٘مد شمٕمدي ْ
ُمتقاصؾ ًم يت ْٚم ِ
واخل٤مرج قمـ َؾم ْٕم ٍل َد ُؤ ٍ
ٍ
ِ
قي٨م
وب وومِ ْٙم ٍر
َومتِ َئ َأ ْقمدا ُء اهلل ذم اًمدي اظمؾ
ِ
ِ
ِ
اًمٕم َٗم ِ
اًمً ْ ِؽم ْ ِ
٤مف و َشمدْ ٟمِ ْٞم ِ
وو ْأ ِدهؿ
س اًمٓم ْٝم ِر َ
ؾمؽم احلَ َٞم٤مء ومتزي٘مٝمؿ ضمئاسمٞم٥م احل ِْمٛم٦م َ
َ
وه ْتؽ ي
ِ
ِ
واًمٖمػمة قمغم إَ ْقمراض وإِ ْمخ ِ
ِ
ِ
واًمٕم٤مر،
اًمٗمْمٞمح٦م
ظمقف
٤مدهؿ َجل ْذ َو ِة
اًمنمف
ُمٕم٤مين ي َ
ِ
ومٛمٝمدوا ِ
وًمئا ْٟم ِحئال دواقم َٞمفُ ،د َقم٤م ًة قمغم
ًمئا ْٟم ِحراف ُمٜم٤مطم َٞمف ،وًمٚمً٘مقط ُمٝم٤مو َيف،
ي
َأ ْسم ِ
قاب َضم َٝمٜمي َؿَُ ،م ْـ َأ َضم َ٤مهبؿ إِ ًَمٞمٝم٤مَ ،أ ْر ُدوه ومٞمٝم٤م.
اًم٘مٌ٤مِ ِح ذم َأضم ِ
ِ
ِ
قاء إُ َ ِ
ِ
ٗمقس
واعمجتٛمٕم٤مت ًَمٌ٤مقم ًث٤م ًمٚمٜم
ه
هلل ،إِ ين ذم إِ َؿم٤مقم٦م
َٟم َٕم ْؿ وا ِ
ْ
ضم٦م ُِمـ ار ِ ِ ِ
اعمُتحر ِ
ًمِم ِ
اًمقًمقغ ذم ُمم٤مرؾمتِٝم٤مُ :
ٕمقرهؿ َأ ين اًمٌِ ْٞم َئ َ٦م اعمُحٞمٓم َ٦م
شمٙم٤مب اًمٗم ْٕم َٚم٦م إِ َمم ُ
ْ
نم ْت ومٞمٝم٤م.
شمٚمق ْ
ِهبؿ ىمدْ ي
صم٧م هب٤م ،وا ْٟم َت َ َ
نمهؿ ًمٚمً ِ
ًم٘مدْ شمٗمٜميـ َأ ْقمدا ُء اًمديـ ذم ُؾم ٌُ ِؾ َٟم ْ ِ
قء ،وإِ َؿم٤مقمتِٝمؿ ًمٚمٗم٤مطمِم٦م ،ومًٚمٙمقا
ِ
ج٤مضم٤م ..وٟمّمٌقا َأ ْقمئا ًُم٤م ..و َأ ْٟمٗم٘مقا َأ ُْم ً
ي
وؾمخروا َأ ْذٟم٤م ًسم٤م ،طم يتك قم ُٔمؿ هبؿ اًمٌئا ُء،
قآ،
وم ً
يمؾ ٍ
ِ
وٓىم٧م إُ يُم ُ٦م ُمٜمٝمؿ ي
ازدادت هبؿ إِ يٓ َؿم٘م٤م ًء.
قمٜم٤مء ،وُم٤م
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ( ،)391 -389/2واٟمٔمر «اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقلش ،اعم١مًمػ:
أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕمٌ٤مس ،ت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اهلل قمٛمر احلٚمقاين ،حمٛمد يمٌػم
أمحد ؿمقدري ،ـمٌٕمتف :دار اسمـ طمزم  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1417هـ) (.)1111 /2
(« )3شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)316/13
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التعامرررل
ِ
رافقني وقواعررردِ شرر ِررعية ِيف ُ ِ
خطرررر َاملنرر ِ

ِ
ِ
ِ
وؾم٤مِٚمِٝمؿ اعم٤ميمرة ،وأ َؾم٤مًمٞمٌٝمؿ اًمدي ٟمٞمئ٦م ،إل َؿم٤مقم٦م اعمٜمْ َٙمر،
يًػما ُِم ْـ
وإ ًَمٞمؽ َأظمل َٟم ْز ًرا ً
ِ معهم
ُمّم٤مِ ِدهؿِ .
ِ
اقم٦م اخلٌ ِ
وإِ َذ ِ
ومٛم ْـ ذًمؽ:
قمـ
٨مَ :طم َذ ًرا ُِم ْـ ِؿم ٌَ٤ميمِٝمؿ ،و َشمٜمَ٤مِ ًٞم٤م
ُْ
ِ
واجلريدة اعمُّمق ِ
ِ
ِ
ٖمػمة واًم َ٘مٜمَ ِ
٤مؿم٦م اًمّم ِ
اًمِم ِ
ؼم ي
رة
اًمٗمْم٤مِ يٞم ِ٦م
قات
ي
ي
إِ َؿم٤مقم ُتٝمؿ ًمٚمٗمحِم٤مء َقم ْ َ
ِ
ِ
ـم٦م اًمّم ِ
ٚم٦م ،و َأ ْذ ِ
اعمتداوًم٦م ،و َأ ْومئا ِم اًمٗمٞمديق اعمًج ِ
ِ
ووؾم٤مِ ِؾ
اعمًٛمققم٦م،
قت
واعمج يٚم ِ٦م
ي
ي
ُمًٚمًئات طم٥م وهمرا ٍم ِ
ِ
ِ
احلديث٦م ،وُمقاىمع اإلٟمؽمٟم٧م ِ
وقم ِْم ٍؼ
اإل َسم٤مطم يٞم ِ٦م ،و
اًمت ْ٘مٜم َٞم ِ٦م
ُ ٍّ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وٟم٤مر ُشم ْيم،
همراِ ٍز ُشمث٤مر ،ويمقاُم َـ ُت يٞم٩م،
ؾم٤مىمط،
وطمٞم٤مء
طم٤مه،
ًمٌ٤مس
وهٞم٤م ٍم:
ُ
ٍ
ٌ
ووحٙم٤مت
وظمٚمقات ُحم يرُم ٌ٦م،
ؾم٤مومؾ،
وُمٖمري٤مت ُشمً يٕمر ،ىمدْ ظم٤مًمط ذًمؽ يم يٚمف يمئا ٌم
ٌ
ٌ
وؿمقاـمئ قم٤مري ٌ٦م ،وُمٜمتجٕم٤مت آصمٛم ٌ٦م ،وُمِم٤مهدُ وم٤مشمٜم ٌ٦م.
ُمتٌ٤مدًم ٌ٦م،
ُ

ومًمذا ِسم٘مل إِ ْن مل يٙمـ ذم ُمثؾ هذه اعمٜم٤مفمر ُم٤م ومٞمٝم٤م ُِمـ إِ َؿم َ ٍ
ًمٚمر ِذي َٚم ِ٦م ،وهد ٍم
ْ
٤مقم٦م ي
ًمٚمٗمْمٞمٚم٦م ،ومٙمٞمػ ِ
راح َأ ْٟمٙمك واًم َٗم ِجٞمٕم ُ٦م َأ ْظمزى عمَ ْـ ُمِمك إِ َمم ىمٜمقات اًمٗم٤مطمِم٦م،
واجل ُ
وم َ٠م َظم َذ سم َت َئا ِسمٞمٌِٝم٤م ،و َأد َظم َٚمٝم٤م إِ َمم ُقم ْ٘م ِر داره ،وؾمًم هب٤م ومقق ومِ ِ
ٜم٤مِف ،وضم َٕمٚمٝم٤م ذم ُمتٜم٤مول
ْ
ْ
ََ
َأسم ِ
ٜم٤مِف ،و َأ ْوٞم٤مومِف ،يٜمٝمٚمقن ُِم ْـ َُم ْق ِر ِده٤م اًم َٙم ِد ِر ،ويتِم يٌٕمقن ُِم ْـ ُزقم٤مومٝم٤م اًم َٕم َٗم ِـ؟
ْ
ِ
ٛم٦م سم٘مٞم ٌ٦مَ ،أم ئمؾ ِ
واحل ِْم ِ
ًمٚمحٞم٤مء ِ
ْ
ًمٚمٕم يٗم ِ٦م واًمٓم ْٝم ِر
ومٝمؾ ي٤م ُشمرى يٌ٘مك ذم اًمٜمٗمقس
ي ْ
ِ
واإل َؿم ِ
وؾم٤مِ ُؾ ِ
ِ
اإل ْقمئام اًمتل
٤مدة سم٤مًمٜميزاه٦م واًم يتحكم سم٤مٔداب قمٜمد اًم يٓمرح ىمْم يٞم٦م؟ إِ يّن٤م
٤مومذِ ،
ذات إَ َصم ِر اًمٌ٤مًم ِغ واًمًٝم ِؿ اًمٜمي ِ
ِ
ومٛم ْـ ِظمئاهل٤م
دت
دت ُؾم ٌُ ُٚمٝم٤مُ ،
وؾم٤مِ ُٚمٝم٤م ودمدي ْ
شمٕمدي ْ
ي
ٟمجد اًم٘مّمٞمد َة اًمقهلك واًمّمقر َة اعمُٖمري َ٦م ِ
وقمغم مجٞمع َأ ْصٕمدت٤م ِ
واًم٘م يّم َ٦م اهل٤مسمٓم َ٦م واعم٘م٤مًم َ٦م
ِ
ِ
ِ
وتقيـ
اًمر ِذيٚم٦م
أصمٛم َ٦م ،واعمُ٘م٤مسمٚم َ٦م اخل٤موي َ٦م ،مم ي٤م ِيٗمل
ُ
جمٛمققمف سمٜمنم اًمٗم٤مطمِم٦م وإِ َذاقم٦م ي
ِ
اجلريٛم٦م.
ِ ِ ٍ
ِ
شمٙمن ومت٤ميؾ ص٤مٟمٕمقه،
وُم ْـ إِ َؿم٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م ُم٤م ُي ًْٛمع و ُيٕمرض ُم ْـ همٜم٤مء ىمد ي
ري٤مء ،وات٤مم ًمٚمؼم ِ
ألسم ِ
آء{ :ﮐ ﮑ
وشمراىمص ر يسمًم ًمف ؾم٤مُمٕمقه .اًمٗم٤مطمِم ُ٦م ٌ
ىمذف ًم َ ْ
ٌ َُ
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ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [ؾمقرة

إطمزاب.]18:
اعمج٤مهرة سم٤مًمً ِ
ِ
ِ
قء :روى َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة ﭬ ىم٤مل« :ىم٤مل
وُم ْـ إِ َؿم٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م
٤مرم إِ يٓ اعمُْج ِ
٤مه ِر ْي َـَ ،وإِ ين ُِم َـ ِْ
اجل َٝم ِ
َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺُ « :يمؾ ُأ يُمتِل ُُم َٕم ً
اًمر ُضم ُؾ
َ
٤مر َأ ْن َي ْٕم َٛم َؾ ي
هلل َشم َٕم َ٤ممم ومٞم٘مقلَ :قم َٛم ْٚم ُ٧م ا ًْم ٌَ ِ
ؽم ُه ا ُ
٤مر َطم َ٦م َيم َذا َو َيم َذا َو َىمدْ
سمِ٤مًم يٚم ْٞم ِؾ َقم َٛم ًئا ُصم يؿ ُي ّْمٌِ ُح َو َىمدْ َؾم َ َ
ؽم اهللِ َقمٜمْ ُفش(.)1
ؽم ُه َرسم ُف َو ُي ّْمٌِ ُح َي ْٙم ِِم ُ
َسم َ
ػ َؾم ْ َ
٤مت َي ًْ ُ ُ
َوم َت َٗمٙمف َأطم ِدهؿ سمٚمٞم٤مًمٞمف اًمٕمٗمٜم٦م َأُم٤مم َأ ْىمراٟمف ضمٝمر سم٤مًمً ِ
ِ
رؾم٤مِ ِؾ احلُ٥م
قء ،وإِ ْسمدا ُء
ُ َ
ٌ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
اًم٘مقل
واحلدي٨م قمـ ُمٙم٤معم٤مت اعمً٤مء وُم٤م يدور ومٞمٝم٤م ُم ْـ ُُمٜم َٙم ِر
ضمٝمر سم٤مًمًقء،
اعمتٌ٤مدًم٦م ٌ
ِ
ضمٝمر سم٤مًمً ِ
اًمٗمٕمؾ ِ
ِ
ُ
واإل ْىمدا ِم
واؾمتحث٤مث اعمخ٤مـمٌلم سمٛمج٤مراة
اًمٗمحِم٤مء
قء ،وإِ َؿم٤مقم ُ٦م
ٌ
ِ
ِ
ٗم٤مظمر سم َ٠م ْؾمٗم٤مر اًم يتٜمزه واًمًٞم٤مطم٦م وُم٤م َي ْٕم َت ِق ُره٤م ُم ْـ ٍ
قمغم اعمثؾ واًم يت ُ
خم٤مز وومْم٤مِ َح جم٤مهر ٌة
طم٤مل ُمقاىمٕمتِف هل٤م ضمٝمر سم٤مًمً ِ
ِ
اًمزوج ًمن زوضمتِف َ
قء.
سم٤مًمًقء ،وإِ ْومِم٤م ُء ي
ٌ
روى َأ ُسمق َؾم ِٕم ْٞم ٍد اخلُدْ ِري ﭬ ىم٤مل ،ىم٤مل ﷺ« :إِ ين ُِم ْـ َأ َذ اًمٜمي ِ
هلل
٤مس ِقمٜمْدَ ا ِ
ُمٜمْ ِز ًَم ً٦م يقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ِ٦م ،اًمرضم ُؾ ي ْٗم ِض إِ َمم اُمر َأشمِ ِف ،و ُشم ْٗم ِض إِ ًَمٞم ِف ُصمؿ يٜمْ ِ ِ
ه َه٤مش(.)3
َ
ي ُ ُ
َْ
َْ َ َ َ
َ
نم ي
ْ ي َ ُ

ضب اًمٜميٌِل ﷺ عمَ ْـ هذا طم٤م ًُمف َُم َث ًئا :وم٘مد روى َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة ﭬ َ
ىمقل
وىمدْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؽم ُه،
اًم يٜمٌِل ﷺَ « :ه ْؾ ُم ْٜم ُٙم ْؿ ُم ْـ َر ُضم ٍؾ إِ َذا َأ َشمك َأ ْه َٚم ُفَ ،وم َ٠م ْهم َٚم َؼ َقم َٚم ْٞمف َسم٤م َسم ُفَ ،و َأ ًْم َ٘مك َقم َٚم ْٞمف َؾم ْ َ
جيٚمِ ُس َسم ْٕمدَ َذًم ِ َؽ َوم َٞم ُ٘م ُ
قل َوم َٕم ْٚم ُ٧م َيم َذا َوم َٕم ْٚم ُ٧م
ؽم سمِ ًَ ْ ِؽم ا ِ
هلل؟ش ىم٤مًمقاَٟ :م َٕم ْؿ .ىم٤ملُ « :صم يؿ َ ْ
اؾم َت َ َ
َو ْ
ومً َٙم ُتقاُ ،صم يؿ َأ ْىم ٌَ َؾ قمغم اًمٜم ًَ٤م ِء وم٘م٤ملَ « :ه ْؾ ُِمٜمْ ُٙم يـ َُم ْـ ُ َتد ُ
ومً َٙم ْت َـ،
ث؟ش َ
َيم َذا؟ش َ
وشمٓم٤موًم٧م ًمرؾم ِ
قل اهلل ﷺ ًم ِ َػم َاه٤م و َي ًْ َٛم َع
٤مب( )2قمغم إِ ْطمدى ُر ْيم ٌَ َت ْٞمٝم٤م
ومج َث ْ٧م َوم َت٤م ٌة َيم َٕم ٌ
َ
ْ َ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري يمت٤مب :إدب ،سم٤مب :ؾمؽم اعم١مُمـ قمغم ٟمٗمًف ،سمرىمؿُ ،)1731( :مًٚمؿ ،يمت٤مب:
اًمزهد واًمرىم٤مِؼ ،سم٤مب :اًمٜمٝمل قمـ هتؽ اإلٟمً٤من ؾمؽم ٟمٗمًف ،سمرىمؿ.)3991( :
( )3رواه ُمًٚمؿ يمت٤مب :اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب :تريؿ إومِم٤مء ه اعمرأة ،سمرىمؿ.)2611( :
(َ )2يم َٕمٌ٧م اجل٤مري٦م إذا سمدا صمدهي٤م ًمٚمٜمٝمقد ومٝمل يمٕم٤مب .
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التعامرررل
رافقني وقواعرررد
قن َوإِ
ي٤مر ُؾم َ
ررعية َ
قل اهللِ إِ يّن ُ ْؿ ًَم ُٞم َحد ُصم َ
ونيف َُم٤م ُِم ْث ُؾ
وم٘م٤مل:شر«ر َشمدْ ُر
املنر ُرٞم َحد ْصم َـ.
خطريرّن ُرر يـ ًَم
يمئا َُمٝم٤م
ْ
وم٘م٤مًم٧مَ :
معهم َٓم٤م ًٟم٤م ِذم اًمً يٙم ِ٦م َوم َ٘م َ٣م طم٤مضم َتف واًمٜمي٤مس
َذًم ِ َؽ؟ إِ يٟمًم ُِم ْث ُؾ َذًم ِ َؽ ُِم ْث ُؾ َؿمٞم َٓم٤م َٟم ٍ٦م ًَم ِ٘مٞم ْ٧م َؿمٞم

ْ

َ

ْ

َ َ ُ َ

ُ

َ
َيٜمْ ُٔم ُر َ
ون إِ ًَم ْٞم ِف...ش .احلدي٨م(.)1
٨م ٓشمزال ِ
٤مدي ِ
ِ
ِ
ِ
ىم٤مِ َٛم ً٦م ذم سمٕمض جم٤مًمس
حي َز ُن ًمف ا ُعم ًْٚم ُؿ َأ ين ُم ْث َؾ هذه إَ َطم ْ
ومم ي٤م َ ْ
واًمً َٝم ِر واًم يتٜمَز ِه واًمٕمٞم٤م ُذ سم٤مهلل.
اًمً َٛم ِر ي
ي

ِ
اإل ْومؽ ِ
ِ
طم٤مدصم٦م ِ
ِ
اًمٕمٔمٞمٛم٦م سمخ٤ممت٦م ومٞمٝم٤م
روس
ذات اًمد
وهٙمذا ُي ًْدَ ُل اًمً َت ُ٤مر قمغم
ٞمقع اًمٗم٤مطمِم٦م ذم اًمذيـ آُمٜمقا ..ذم
اًم يت ْٝمديدُ واًمققمٞمدُ ي
واًمز ْضم ُر واًم يتٜمْديدُ عمَ ْـ ُحيٌقن ُؿم َ
ِ
ورهؿ و ُأ َ ِ
ً
وشمٜمٙمٞمئا َأ ْن َي ْ٠م ِ َت
تذيرا
وسمٜم٤متؿ..
ههؿ ،ذم َسمٜم ِٞمٝمؿ
وؾم ُٚمقيمِٝمؿ ،ذم ُد ِ ِ
ً
َأ ْظمئاىمٝمؿ ُ
ِ
سمٕمد ذًمؽ ذم َقم ِ٘م ِ
ٟمٗمًف ،وي يت َ
اعمً٤مر ذا َشمف ،وم ُٞمذيع
خذ
٥م إُ يُم٦م و َأ ْضمٞم٤مهل٤م َُم ْـ يًٚمؽ اعمَٜمْ َ
َ
ٝم٩م َ
ِ
ِ
اًمرذيٚم َ٦م.
اإل ْصم َؿ ،ويٜمنم اًم ُٗم ْح َش ،و َي ْ٘م ِذ َ
ٝمؿ إَ ْسمري٤م َء ،و ُي َ
ِمٞمع ي
ف اًمٖم٤مومئات ،وي يت َ
ؿمٞمخ ِ
ىم٤مل ُ
اسمـ َشم ْٞم ِٛم يٞم َ٦م َُ « :$م ْـ َأ َقم٤من قمغم ٟمنم اًمٗم٤مطمِم٦م وإِ َؿم٤م َقمتِٝم٤م،
اإل ْؾمئام ُ
ِ
اًم٘مقاد اًمذي ي٘مقد اًمٜمً٤م َء واًمّم ٌْ َ
ٞم٤من إِ َمم اًمٗم٤مطمِم٦مش(.)3
ومٝمق ُم ْث ُؾ ي
 ٞﷺ ٚحُضِ ُِْٗ إِِٕ َأصابتِ٘ حظٓ:ْ١
ظ ُ٤ٛايٖٓ ٔب ٖ
حِٗ مبا ُ َٜ
َ -12ف َش ُ
قمز ذم ُقمئاه{ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ؿم٤مهدُ ذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف ي

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]11:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب :اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مبُ :م٤م يٙمره ُمـ ذيمر اًمرضمؾ ُم٤م يٙمقن ُمـ إص٤مسمتف أهٚمف ،سمرىمؿ:
(ُ ،)3174مـ طمدي٨م أب هريرة ﭬ ،وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)7127
( )3يٜمٔمر« :شمٗمًػم ؾمقرة اًمٜمقرش ،اعم١مًمػ :ؿمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمكم سمـ قمٌد احلٛمٞمد
سمـ طم٤مُمد ،ـمٌٕمتف :اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م  -سمقُمٌ٤مي  -اهلٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م إومم – (1987 - 1418م)
(ص )61سمتٍمف يًػم.
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وًمِ ِر اعمٜم٤موم٘ملم وؾم ِ
ِ
سمٞم٤من خلٌ ِ
()1
ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم ي
قء
٨م
اًمِمقيم٤مين « : $وذم هذا ٌ ُ ْ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ٚمٛم ْ١م ُِمٜملم :وم٢مِ ين اعمً٤م َء َة سم٤محلًٜم٦م
ٌ٤مر سمٕمٔمٞم ِؿ قمداوتؿ ًَمر ُؾمقل اهلل ﷺ وًم ُ
ومٕم٤مهلٛمـ وإِ ْظم ٌ
واًمٗمرح سم٤معمّمٞمٌ٦م ُِم ْـ َأ ْقمٔمؿ ُم٤م يدل قمغم َأ يّنؿ ذم اًمٕمداوة ىمدْ سمٚمٖمقا اًمٖم٤مي َ٦مش(.)3
َ
مجٕمف ُمـ اًمً ِ
ًمت اًمٜمٗم٤مىم يٞم ِ٦م مم ي٤م يم٤من يتٕم٤مُمؾ سمف هذا اًمٓم٤مسمقر اخل٤مُمس
شمٞمن َ ْ ُ
هذا ُم٤م ي
اًم٘م ِ
ًمت ُأ ْظمرى ،وًمٙمـ ًمٕم يٚمف يٙمٗمل ُِمـ ِ
ئادة ُم٤م َأ َطم٤مط
ُمع اًمٜميٌِل ﷺ وًمر يسمًم ِسم٘مل ِؾم ٌ
َ
ْ
سم٤مًم ُٕمٜمُ ِؼ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين (وًمد ،1172 :شمقذم 1311 :هـ) ،وم٘مٞمف جمتٝمد ُمـ يمٌ٤مر قمٚمًمء
صٜمٕم٤مء اًمٞمٛمـ .وًمد هبجرة ؿمقيم٤من (ُمـ سمئاد ظمقٓن سم٤مًمٞمٛمـ) وٟمِم٠م سمّمٜمٕم٤مء ،ووزم ىمْم٤مءه٤م ؾمٜم٦م
طم٤ميمًم هب٤م ،ويم٤من يرى تريؿ اًمت٘مٚمٞمدً ،مف (ُ )114م١مًم ًٗم٤م.
( 1339هـ) وُم٤مت ً
ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمفٟ« :مٞمؾ إوـم٤مر ذح ُمٜمت٘مك إظمٌ٤مرش ًمٚمٛمجد سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،و«ومتح اًم٘مديرش ذم
اًمتٗمًػم ،و«اًمًٞمؾ اجلرارش ذم ذح إزه٤مر ذم اًمٗم٘مف .و«إرؿم٤مد اًمٗمحقلش ذم إصقل .يٜمٔمر:
«اًمٌدر اًمٓم٤مًمعش (« ،)331 - 314 /3إقمئامش ًمٚمز ِريمِْكم (.)398 /6
( )3يٜمٔمر« :ومتح اًم٘مديرش ( )431/3سمتٍمف يًػم .
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املبحثُ الثَّاىٌ
معهم

صفاتُ امليافقني حالَ تعامُلِهه مع املُ ِؤمِيني
ٍ
يمًم َأ ين ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ِؾم ٍ
ئاىمٞم٤مت َ
طم٤مل شمٕم٤م ُُمٚمِٝمؿ ُمع اًمٜميٌِل ﷺ وم َٚم ُٝم ْؿ يمذًمؽ
ًمت و َأ ْظم
صٗم٤متؿ و َأ َؾم٤مًم ِ ْٞم ٌُٝمؿ اعمِمٞمٜم ُ٦م َ
طم٤مل شمٕم٤م ُُمٚمِٝمؿ ُمع اعمُ ْ١م ُِمٜملم ،و ُُم َ١م يداه٤م اًم يتح٤م ُي ُؾ واعمُخ٤مدقم ُ٦م
ُ
ًمٚمِم ِ٤مِٕم٤مت وسمثٝمؿ ًمٚمٔمٜمقن اعمُر ِ
وإِ َذاقم ُتٝمؿ ي
ِم٤مؤهؿ َٕ ْه ِارهؿ ودمً ًُٝمؿ
ضمٗم٦م وإِ ْوم ُ
َ
ْ
ِ
ِ
وآؾمتٝمزاء واًم يٚم ْٛم ِز واًم َٖم ْٛم ِز
اًمدواِ َر ُمع َد ْيٛمقُم٦م اًمً ْخر يي ِ٦م
قمٚمٞمٝمؿ وشمرسم ُّمٝمؿ هبؿ
ًمٚمٛم ْ١م ُِمٜملم ...إًمخ.
ُ
ِ
ِ
ضمر ِاِٝمؿ اًم َٕمٜمَ َ٧م واًم يت ْخ َ
واعمرارات اًمتل ٓ ُشمٓم٤مق،
ذيؾ
ومٞم٤مهللِ يمًم ٓىمك اعمُ ْ١مُمٜمقن ُم ْـ ي
ِ
وشمِمتٞم٧م ي
يمؿ
وؾم َٕمقا سم٤مًم ُٗم ْرىم٦م
اًمِم ْٛمؾ! ْ
يمؿ صدوا قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل وواًمقا َأ ْقمدا َء اهلل َ
ْ
ٍ
ؿمقيم٦م ،و َأ يًم ٌُقا قمغم اعمُ ْ١مُمٜملم،
َأ ْو َهٜمُقا ُِم ْـ قمز ٍم ،وومتقا ذم َقم ُْم ٍد ،ويمنوا ُِم ْـ
و َأ ْؿمٕمٚمقا ُِمـ ٍ
وـم٤مؿم٧م ُمـ اخلقف
واتٛمقا ُسمر َءا َء! ىمدْ َؾم ِٗمٝم٧م طمٚمق ُُمٝمؿ،
ْ
ومتٜم٦م ،ي
ْ
ِ
ورهؿ ،ور يد يمٞمدَ هؿ
ىمٚمقهبؿُ ،ضم ٌْٜمُٝمؿ ؿمديدٌ  ،و َُم ْٙم ُرهؿ
ذ َ
ُ
ظمٓمػم ،يمٗمك اهلل اعمُ ْ١مُمٜملم ُ ُ
ٌ
ذم ُٟم ُح ِ
قرهؿ.
هذا اعمٓمٚم٥م ؾمٞم ْ٠م ِت  -سم٢مِ ْذ ِن اهلل -قمغم ٍ
رء ُِم ْـ هذه اًمًًمت اًمٜمٗم٤مىم يٞم ِ٦م اًمتل شمٙمِمػ
ُ َ
ِ
اًمٌّمػمة واًمٗمٝم ِؿ ؾم ُٞمدرك َؿم ٌْ َف ُم٤م قمٚمٞمف َؿم ْ٠م ُن
ـمٌٞمٕم َ٦م شمٕم٤م ُُم ِؾ ه١مٓء ُمع اعمُ ْ١مُمٜملم ،و ُذو
سم٤مًمٌ٤مرطم٦م :وم٤مًمٜميٝم٩م واطمدٌ  ،وإِ ْن اظمتٚمٗم٧م اًمرؾمقم وإَؾمًمءِ .
ِ
اًم يٚمٞم ِ
ومٛم ْـ ذًمؽ:
ٚم٦م
ْ ُ
ْ
ْ ُ
ُ
 -1متِّٓ ِٗٝنُفِش املُؤَِٓني:

وذم ذًمؽ ُمِم٤مهب ٌ٦م ُمٜمٝمؿ ِ
هلل قمٜمٝمؿ{ :ﮎﮏ
إل ْظمقاّنؿ ُِم ْـ َأ ْهؾ اًمٙمت٤مب اًمذيـ ىم٤مل ا ُ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}

[ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]119:
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ِ
َ
ىمٚمقهبؿ{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ويمذًمؽ ىم٤مل اهلل قمٜمٝمؿ ُُمٌٞمٜمً٤م
دواظمؾ ٟمٗمقؾمٝمؿ ،وُم٤م شمتٛمٜمي٤مه ُ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]89-88:

ِ
و َُم ْـ شم َ٠م يُم َؾ أيتلم جيد َأ ين اًم ُ٘م ْر َ
ٕمؼم قمـ ُمدى اًم يتِم٤م ُسمف ْسمؾ
آن ضم٤م َء سمٙمٚمٛم٦م ﴿و يد﴾ ًم ُت َ
اهلقان واًمذ يل واًمّمٖم٤مر ومٙم٤مٟمقا ُمع َأقم ِ
واًم يت ِ
َ
داء
ٓم٤مسمؼ سملم طم٤مل َُم ْـ َر ُوقا َٕ ْٟمٗمًٝمؿ
ْ
ي َ
ٍ
سمًقاء،
اعم ِ يٚم٦م ُِم ْـ َأ ْهؾ اًمٙمت٤مب طم يتك يم٤من ُودهؿ يمقدهؿ ورهمٌ ُتٝمؿ يمرهمٌتِٝمؿ َؾمقا ًء
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
طم٤مىمدة ،ومم ي٤م ُي َ١ميمد َو ْضم َف
ووٖمٞمٜم٦م
تحٙمٛم٦م
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم ُُم ًْ
ودًٓم ُ٦م ذًمؽ ُشمٌِلم قمـ قمداوة ُ
ِ
اًم٘مٚمقب سملم َأ ْهؾ اًمٙمت٤مب واعمٜم٤موم٘ملم وُم٤م ا ْقم َت َٚم َ٩م ذم ىمٚمقهبؿ مجٞم ًٕم٤م ىمق ًُمف شمٕم٤ممم:
َشم َِم٤م ُسم ِف
{ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ}

[ؾمقرة آل قمٛمران.]69:
وهذا اًمقد واًم يتٛمٜمل مل ْ يٙم ْـ ً
قمٛمئا ىمٚمٌ ًّٞم٤م ومحً٥مْ ،سمؾ شمرمج ْتف ومِ ُ
ٕم٤مهلؿ وصدي ىم ْتف
ِ
اإل َُم٤م ُم اًم ٌُ َخ ِ
قاهلؿ وطمٙم٤مه واىم ُٕمٝمؿَ .أ ْظم َر َج ِ
ِ
َأ ْىم ُ
ٟمزول هذه أي٦م{ :ﭦ ﭧ
ؾمٌ٥م
٤مري ذم
ٍ
()1
ﭨ ﭩ ﭪ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ]88:قمـ َز ْي ِد ِ
ظمرج
سمـ َصم٤مسمِ٧م ﭬ ىم٤مل :عمي٤م َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1زيد سمـ صم٤مسم٧م :هق زيد سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك إٟمّم٤مري اخلزرضمل ،أسمق ظم٤مرضم٦م :صح٤مبُ ،مـ
أيم٤مسمرهؿ .يم٤من يم٤مشم٥م اًمقطمل .وًمد ذم اعمديٜم٦م ( 11ق .هـ) ،وٟمِم٠م سمٛمٙم٦م ،وىمتؾ أسمقه وهق اسمـ ؾم٧م
رأؾم٤م سم٤معمديٜم٦م ذم
ؾمٜملم .وه٤مضمر ُمع اًمٜمٌل ط وهق اسمـ ( )11ؾمٜم٦م ،وشمٕمٚمؿ وشمٗم٘مف ذم اًمديـ ،ومٙم٤من ً
اًم٘مْم٤مء واًمٗمتقى واًم٘مراءة واًمٗمراِض.
ويم٤من قمٛمر يًتخٚمٗمف قمغم اعمديٜم٦م إذا ؾم٤مومر ،وم٘م يٚمًم رضمع يإٓ أىمٓمٕمف طمدي٘م٦م ُمـ ٟمخؾ ،ويم٤من اسمـ
قم يٌ٤مس  -قمغم ضمئاًم٦م ىمدره وؾمٕم٦م قمٚمٛمف  -ي٠مشمٞمف إمم سمٞمتف ًمألظمذ قمٜمف ،وي٘مقل :اًمٕمٚمؿ ي١مشمك وٓ ي٠مت.
وأظمذ اسمـ قمٌ٤مس سمريم٤مب زيد ،ومٜمٝم٤مه زيد ،وم٘م٤مل اسمـ قمٌ٤مس :هٙمذا أُمرٟم٤م أن ٟمٗمٕمؾ سمٕمٚمًمِٜم٤م ،وم٠مظمذ
زيد يمٗمف وىمٌٚمٝم٤م وىم٤مل :هٙمذا أُمرٟم٤م أن ٟمٗمٕمؾ سمآل سمٞم٧م ٟمٌٞمٜم٤م.
ويم٤من أطمد اًمذيـ مجٕمقا اًم٘مرآن ذم قمٝمد اًمٜمٌل ط ُمـ إٟمّم٤مر ،وقمروف قمٚمٞمف .وهق ا ًّمذي يمتٌف =
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ٍ
َر ُؾم ُ
٤مب اًمٜميٌل ﷺ وم ْرىم َت ْلم،
ظمرج ،ويم٤من أ ْص َح ُ
رضمع ٌ
قل اهلل ﷺ إِ َمم ُأ ُطمدَ ،
ٟم٤مس مم يـ َ
ِ ُمعهم
ومٜمزًم٧م{ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ومِ ْر َىم ً٦م شم٘مقل ُٟم٘م٤مشم ُٚمٝمؿ ،وومِ ْر َىم ً٦م شم٘مقل ٓ ُٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ،
ْ
ٟمقب يمًم شمٜمٗمل
ﭬ ﭭ ﭮﭯ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ، ]89-88:وىم٤مل :إِ يّن٤م ـمٞمٌ ٌ٦م شمٜمٗمل اًمذ َ
اًمٜمي ُ٤مر َظم ٌَ َ٨م احلديد(.)1

اإلُم٤مم اًم٘م٤مؾمٛمل ()3
شمٗمر ْىم ُتؿ ذم َأ ُْم ِر اعمٜم٤موم٘ملم
ذم «شمٗمًػمهش« :ومًمًمٙمؿ ي
ىم٤مل ِ َ ُ
{ﭪ}؛ َأ ْي :ومِ ْر َىم َت ْ ِ
لم ،ومل شم يتٗم٘مقا قمغم اًم يت َؼم ِؤ ُمٜمٝمؿ ،وآؾمتٗمٝم٤م ُم ِ
ًمل ْٟمٙم٤مر ،واًمٜمي ْٗم ُل
واخلٓم٤مب جلٛمٞمع اعمُ ْ١مُمٜملمً ،مٙم يـ اًمذي ومٞمف ُمٕمٜمك اًم يت ْقسمٞمخ ُُمتقضمف ًمٌٕمْمٝمؿ ،وذًمؽ َأ ين
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ذم اعمّمحػ ٕب سمٙمر ،صمؿ ًمٕمثًمن طملم ضمٝمز اعمّم٤مطمػ إمم إُمّم٤مر ،وشمقذم ( 41هـ) وعم٤م شمقذم رصم٤مه
طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م ،وىم٤مل أسمق هريرة :اًمٞمقم ُم٤مت طمؼم هذه إُم٦م وقمًك اهلل أن جيٕمؾ ذم اسمـ قمٌ٤مس
ُمٜمف ظمٚم ًٗم٤مً .مف ذم يمت٥م احلدي٨م ( )93طمدي ًث٤م .يٜمٔمر« :ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ًمٚمذهٌل (ج،3
ص.)436
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :ومْم٤مِؾ اعمديٜم٦م ،سم٤مب :اعمديٜم٦م شمٜمٗمل اخلٌ٨م ،سمرىمؿ.)1781( :
( )3هق :مج٤مل اًمديـ (أو حمٛمد مج٤مل اًمديـ) سمـ حمٛمد ؾمٕمٞمد سمـ ىم٤مؾمؿ احلئاقُ ،مـ ؾمئاًم٦م احلًلم
قمٚمًم سم٤مًمديـ ،وشمْمٚم ًٕم٤م ُمـ ومٜمقن إدبُ .مقًمده وووم٤مشمف ذم دُمِمؼ.
اًمًٌط :إُم٤مم اًمِم٤مم ذم قمٍمهً ،
يم٤من ؾمٚمٗمل اًمٕم٘مٞمدة ٓ ي٘مقل سم٤مًمت٘مٚمٞمد .اٟمتدسمتف احلٙمقُم٦م ًمٚمرطمٚم٦م وإًم٘م٤مء اًمدروس اًمٕم٤مُم٦م ذم اًم٘مرى
واًمٌئاد اًمًقر يي٦م ،وم٠مىم٤مم ذم قمٛمٚمف هذا أرسمع ؾمٜمقات ( 1213 - 1218هـ) صمؿ رطمؾ إمم ُمٍم،
وزار اعمديٜم٦م.
اجلًمزم) وم٘مٌْم٧م قمٚمٞمف
وعم٤م قم٤مد اتٛمف طمًدشمف سمت٠مؾمٞمس ُمذه٥م ضمديد ذم اًمديـ ،ؾمٛمقه (اعمذه٥م
ي
احلٙمقُم٦م (ؾمٜم٦م  1212هـ) وؾم٠مًمتف ،ومرد اًمتٝمٛم٦م ،وم٠مظمكم ؾمٌٞمٚمف ،واقمتذر إًمٞمف وازم دُمِمؼ ،وم٤مٟم٘مٓمع ذم
ُمٜمزًمف ًمٚمتّمٜمٞمػ وإًم٘م٤مء اًمدروس اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م ذم اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًمنميٕم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م وإدب.
وٟمنم سمحق ًصم٤م يمثػمة ذم اعمجئات واًمّمحػ ،ا يـمٚمٕم٧م ًمف قمغم اصمٜملم وؾمٌٕملم ُمّمٜمي ًٗم٤مُ ،مٜمٝم٤م «دِٓؾ
اًمتقطمٞمدش و«ديقان ظمٓم٥مش و«اًمٗمتقى ذم اإلؾمئامش و«ُمققمٔم٦م اعم١مُمٜملمش ،اظمتٍم سمف إطمٞم٤مء قمٚمقم
اًمديـ ًمٚمٖمزازم ،و«ىمقاقمد اًمتحدي٨م ُمـ ومٜمقن ُمّمٓمٚمح احلدي٨مش و«حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾش ذم اًمتٗمًػم،
ِ
اًم٘م٤مؾمٛمل وقمٍمه« .اٟمٔمر« :إقمئامش،
وٓسمٜمف إؾمت٤مذ فم٤مومر اًم٘م٤مؾمٛمل ،يمت٤مب « َمجَ٤مل اًمديـ
ًمٚمزريمكم (.)121 /3
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يم٤مٟم٧م متٞمؾ إِ ًَمٞمٝمؿ و َشم ُذب قمٜمٝمؿ و ُشمقاًمٞمٝمؿ ،وومِ ْر َىم ً٦م ُمٜمٝمؿ ُشم ِ
ٌ٤ميٜمُٝمؿ
ومِ ْر َىم ً٦م ُمـ اعمُ ْ١مُمٜملم
ْ
ٍ
واطمد ذم اًم يتٌ٤ميـ ،واًم يت َؼم ِؤ
و ُشمٕم٤مدهيؿ ،ومٜمُ ُٝمقا قمـ ذًمؽ ،و ُأ ُِم ُروا سم َ٠م ْن يٙمقٟمقا قمغم َّنْ ٍ٩م
ِ
ِ
وٟمٗم٤مىمٝمؿ فم٤مهر ٌة ضمٚم يٞم ٌ٦م :ومٚمٞمس ًمٙمؿ َأ ْن ختتٚمٗمقا ذم
دِٓ َؾ ُيم ْٗم ِرهؿ
ُمٜمٝمؿ َٕ :ين
َؿم ْ٠م ِّنؿش(.)1
اإلُم٤مم اًمًٕمدي وم٘مدْ ذ َيمر شمٗمًػما َآظمر هلذه ِ
أي٦م ،وهقَ « :أ ين اعمرا َد سم٤معمٜم٤موم٘ملم
ً َ
َأ يُم٤م ِ َ ُ ي
اعمذيمقريـ ذم هذه أي٤مت :اعمٜم٤موم٘مقن اعمُٔمٝمرون إِ ْؾمئا َُمٝمؿ ،ومل ْ ُهي٤مضمروا ُمع ُيم ْٗم ِرهؿ.
ويم٤من ىمدْ وىمع سملم اًمّم ِ
ُ
ترج قمـ
روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝمؿ اؿمتٌ٤م ٌه:
ح٤مسم٦م
ُ
ي
ومٌٕمْمٝمؿ ي
ِ
ِ
ُمقآتؿ ،سمًٌ٥م ُم٤م َأ ْفمٝمروه ُم َـ ِ
وسمٕمْمٝمؿ قمٚمِؿ َأ ْطم َ
قاهلؿ
اإل ْيًمن،
ىمت٤مهلؿ ،و َىم ْٓم ِع
ُ
سم٘مراِ ِـ َأ ْوم ِ
ِ
ٕم٤مهلؿ ،ومح َٙمؿ سم ُٙم ْٗم ِرهؿ.
واوح
ؼم شمٕم٤ممم َأ يٟمف ٓ يٜمٌٖمل ًمٙمؿ َأ ْن شمِمتٌٝمقا ومٞمٝمؿ ،وٓ شمِمٙمقاْ ،سمؾ َأ ُْم ُرهؿ
ٌ
وم َ٠م ْظم َ َ
ِ
يمٗمريمؿ ،و َأ ْن
شمٙمرر ُيم ْٗم ُرهؿَ ،
وودوا – ُمع ذًمؽ – َ
همػم ُُم ِْمٙم ٍؾ :إِ يّنؿ ُمٜم٤موم٘مقن ىمدْ ي
ُ
ِ
ِ
شمٙمقٟمقا ُم ْث َٚمٝمؿ ،وم٢مِ َذا ت ي٘م ْ٘م ُتؿ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ،ومئا شم يتخذوهؿ َأ ْوًمٞم٤م َء ،وهذا يًتٚمزم قمد َم
حم يٌتِٝمؿ َٕ :ين ِ
وقمداوتؿ َٕ :ين اًمٜمي ْٝم َل
ومرع قمـ اعمح يٌ٦م ،ويًتٚمزم َأ ْي ًْم٤م ُسم ْٖم َْمٝمؿ
َ
اًمقٓي َ٦م ٌ
ِ
اًمٌمء َأُمر ِ
سمْمده ،وهذا إَُمر ُم َ١م يىم ٌ٧م هبِ ْج ِ
رتؿ ،وم٢مِ َذا ه٤مضمروا ضمرى قمٚمٞمٝمؿ
قمـ
ُْ ُ
ٌْ
ُم٤مضمرى قمغم اعمًٚمٛملم ،وم٢مِ ْن مل ْ ُهي٤مضمروا ،وشمق يًمقا قمٜمٝم٤م{ ،ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مءَ : ]89:أي :ذم َأي ٍ
وىم٧م ،و َأي ٍّ
حمؾ يم٤منش(.)3
ْ
إِ ين اعمٜم٤موم٘ملم و َُم ْـ َؿم٤م َي َٕمٝمؿ ُِم ْـ إِ ْظمقاّنؿ ُِم ْـ َأ ْهؾ اًمٙمت٤مب ٓ يزاًمقن قمغم ُمر
ِ
ِ
وشمٕم٤مىم٥م إُ َُم ِؿ جيٝمدون ُضم ْٝمدَ هؿ ًمٌٚمقغ َأ َُم٤مٟمٞمٝمؿُِ :م ْـ يمٗمر اعمُ ْ١مُمٜملم،
اًمزُم٤من
قمّمقر ي
ِ ِ ِ
لم َأ ين هذا اًمد ْي َـ ٌ
ىم٤مسمؾ
وه ْؿ حيًٌقن َأ يّنؿ ىم٤مدرون قمغم ذًمؽ ،فم٤مٟم َ
وشمٌديؾ د ْيٜمٝمؿُ ،
ٌديؾ واًم يت ْح ِ
ًمٚم يت ِ
قير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾشً ،ملُم٤مم اًم٘م٤مؾمٛمل (. )247/ 2
(« )3شمٗمًػم اًمًٕمديش (.)131-131/3
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طم يتك سمدَ ْأ َٟم٤م ٟمًٛمع ذم اًمً ِ
ٜمقات إَ ِظمػمة قمـ «اًمٞمً٤مر اإل ْؾمئاُملش اًمذي ُيراد ُمٜمف
ي
معهمٞمققمل و ُأ ْظمرى ،وؾمٛمٕمٜم٤م َُم ْـ يٜم٤مدون
َأ ْن يٙمقن َه ِج ْٞمٜمً٤م ُِم ْـ َأ ْومٙم٤مر اًمٞمً٤مر اًمِم
ؼم
سمـ«اإلؾمئام اًمٚمٞمؼمازمشً :مٞمٙمقن ُمتقاوم ً٘م٤م ُمع َر ْأ ْؾمًمًمٞم٦م اًمٖمرب ،وصم٤مًمث٦م يٓمرطمقن َقم ْ َ
ِ
يمت٤مسم٤متؿ وًم٘م٤م َء ِاتؿ «اإلؾمئام اًم يتٜمْقيريش َأ ْو «اإلؾمئام ِ
اإل ْصئاطملش َأ ْو «اإلؾمئام
ِ
صٞمح٤متؿ هق ُم٤م َأ ْؾم َٛمقه سمتٞم٤مر «اإلؾمئام اًمٕمٚمًمينش ومٙمٞمػ جيتٛمٕم٤من؟
اًمقؾمٓملش وآظمر
وُمٕمٜمك اًمٕمٚمًمين ي
اًمئا ِديٜمل(.)1
ِ
ِ
وشمزوير
وشمِمقيف ُمٕم٤معم ِف،
وهٙمذا شمتقامم قمٌث يٞم ُ٦م اًم٘مق ِم ًم َٓم ْٛمس صمقاسم٧م اًمديـ،
ِِ
ؼمٟم٤م اهلل قمٜمف سم٘مقًمف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
طم٘م٤مِ٘مفً :مٞمٌٚمٖمقا هد َومٝمؿ اًمذي َأ ْظم َ َ
ؿمؽ ًمـ ِ
يّمٚمقا إِ َمم ُم٤م يريدون إِ يٓ قمغم
ﭗ ﭘ ﭙﭚ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ، ]131:وسمئا ٍّ ْ
ئاء ُمـ سمٜمل ِضم ْٚمدشمٜم٤م ،اًمذيـ شمقاـمئقا ُمع َأقم ِ
َأ ْيمت٤مف اعمًتٖمرسملم واًمٕمٛم ِ
داء هذا اًمديـ.
ْ
َُ
ٍ ِ
َ
واًمدي ُ
اًمٕم٤ممل ُم٘مره
ري ذم
ؼم
ًمٞمؾ َأ ين
ُمريمز وم ْٙم ٍّ
شم٘مرير ُُم َ١م يؾمً٦م راٟمد اًمتل هل َأ ْيم ُ
َ
ِ
سمج ْٛمع َأ ْيم َ ِؼم ٍ
ٍ
ممٙمـ
ىمدر
ٞمس ذم وٓي٦م يم٤مًمٗمقرٟمٞم٤م إَُمريٙم يٞم٦مُ ،شمٕمٜمك هذه اعمُ َ١م يؾمً ُ٦م َ
اًمرِ ُ
ي
ح٤مث اًمتل ِ
داد اًم يت٘م٤مرير وإَسم ِ
وُمـ َصمؿ تٚمٞمٚمِٝم٤م ،وإِ ْقم ِ
ُمـ اعمٕمٚمقُم٤متِ ،
ختدم ؾمٞم٤مؾم َ٦م
ْ
ْ ي
ِ
يمٌػم قمغم اعمُ َ١مؾم ِ
ِ
سمِمٙمؾ ٍ
ٍ
احل٤ميمٛم٦م ذم
ً٦م
احلٙمقُم٦م إَُمريٙم يٞم ِ٦مْ ،سمؾ إِ يّن٤م هل اعمُ َ١مصمر ُة
ي
ِ
ّم٤مر ُمقاضمٝم٦م ِ
اإل ْؾمئام واعمًٚمٛملم..
َأُمريٙم٤م ،وهل داقمٛم ٌ٦م ذم سمحقصمٝم٤م ودراؾم٤مت٤م َأ ْٟم َ
ِ
سم٤مطم٨م وُمق يفم ٍ
ٍ
ػ ،هم٤مًمٌ يٞم ُتٝمؿ ُِم ْـ محٚم٦م ي
ٝم٤مدات إَ َيم٤مديٛم يٞم٦م اًمٕم٤معم يٞم٦م،
اًمِم
يٕمٛمؾ هب٤م 1611
أُمريٙمل ،ضم٤م َء ذم شم٘مرير
ُمٞمزاٟم يٞم ُتٝم٤م ؾمٜمق ًّي٤م شمؽماوح ُم٤م سملم ُ 111 - 111مٚمٞمقن دوٓر
ٍّ
هذه اعمُ َ١مؾم ِ
ً٦م إَُمريٙم يٞم ِ٦م اًمٕم٤معم يٞم ِ٦م ًمٕم٤مم 3117مَ :أ يٟمف ٓ ي
طمؾ إِ يٓ إِ َذا ٟمٔمرٟم٤م إِ َمم اعمًٚمٛملم
ي
قمغم َأّنؿ َأرسمع ومِ َئ ٍ
٤مت هلُ( :مًٚمٛمقن ُأصقًمٞمقن ،وُمًٚمٛمقن شم٘مٚمٞمديقن ،وُمًٚمٛمقن
ي ْ ُ
طمداصمٞمقن ،وُمًٚمٛمقن قمٚمًمٟمٞمقن).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1جمٚم٦م اًمٌٞم٤منش ،اًمٕمدد (( ،)326ص .)4
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وىمد َأرادوا ِ
لم إَ ِظمػم َشم ْ ِ
سم٤مًمٗم َئ َت ْ ِ
لم اعمًٚمٛملم اًم يتجديديلم اًمٕمٍماٟمٞملم اًمذيـ قمغم
َ ُ
ِ
َأ ْيدهيؿ -هٙمذا زقمٛمقا -ؾمٞمخرج ِ
وروح اًمٕمٍم اًمذي ُي ْ١م ُِم ُـ َأ ْه ُٚمف
اعمتقاِ ُؿ
اإل ْؾمئا ُم
َ
اإل ْٟمً٤مٟمٞم ِ٦م وإِ ًْم ِ
واإل ْيًمن سم٤مًمٙمقٟم يٞم ِ٦م ِ
و َأ ْشمٌ٤م ُقمف سمت٘م٤مرب إَ ْدي٤من ِ
ٖم٤مء ُم٤م يدقمق إِ َمم َقمدَ ِاء
ي
ِ
سم٤مجلٝم٤مد ،ويتٕم٤مُمؾ سمًم ؾمٛمل سم٤مًمدي ِ
أظمر َأ ًّي٤م يم٤منُ ٓ ،ي ْ١مُمـ ِ
َ
َ
احلٙمقُم٦م
ُم٘م٤مسمؾ
وًم٦م ا َعمدَ ٟمِ يٞم ِ٦م
ُ
اًمنمقم يٞم ِ٦م...إًمخ(.)1
يْ
{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ} [ؾمقرة اًمّمػ{ ، ]8:ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]26:
 -2متٓٓ ِٗٝحلٛم ايضٖشس ٚايعَ َٓت باملُؤَِٓني:
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂         

    ﯓ ﯔ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]131 -118:
يذ ُيمر اًمديمتقر طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين طمقل هذه أي٤مت ىمق ًَمف:
ؿمديد ًمٚمٛم ْ١مُمٜملمُِ ،مـ اخت٤مذ سمِ ٍ
ٍ
ٍ
ٓم٤مٟم٦م شم يٓمٚمع قمغم
تذير
«اؿمتٛمؾ هذا اًمٜميص قمغم
ُ
ِ
َأهار اعمُ ْ١مُمٜملمُِ ،مـ اعمٜم٤موم٘ملم اعمخ٤مًمٓملم ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم ذم إَ ْقم ِ
وخمتٚمػ َأ ْٟمقا ِع
ًمل اًمٕم٤م يُم ِ٦م،
ُ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1جمٚم٦م اًمٌٞم٤منش ،اًمٕمدد (( )326ص .)81
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التعامرررل
ً خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شرر
ِ
ِ
ررعية سميف ُٙم ْٗم ِرهؿ
اعمج٤مهريـ
ِم٤مـم٤مت اًم يٞمقُم يٞم ِ٦م ،ومْمئا قمـ اًمٙم٤مومريـ
احلريم٤مت واًمٜمي
ِ
معهم َ ِ

وقمداوتؿ ،ويٚمحؼ هبؿ اًمذيـ ٓ ُي١م َُمٜمقن قمغم أ ْهار اعمًٚمٛملم ُمـ اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ
ألقم ِ
ِ
داء.
سمٞمع
وًمِ ِرهؿ ًم َ ْ
يًٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُ
ُمر ٌض دون اًمٜمٗم٤مق ،وُمـ اًمٗم٤مؾم٘ملم اًمذيـ ُ
َ
اًمِم ِ
ٌ٤مب هذا اًم يت ْح ِ
ذير ي
ديد :وم٤معمٜم٤موم٘مقن ذم هذه اعمرطمٚم٦م اًمتل
وىمد يسملم اًمٜميص َأ ْؾم َ
ِ
ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م ؾمقر ُة آل ِقم ْٛم َر َ
همزوة ُأ ُطم ٍد ،اًمتل ا ْٟم َخ َذ َل ومٞمٝم٤م
ان وهل ُمرطمٚم ُ٦م ُم٤م سمٕمد
ْ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
اعمٜم٤موم٘مقن قمـ اًمرؾم ِ
قل ﷺ واعمُ ْ١م ُِمٜملم ُمٕمف ،سم٘مٞم٤مدة َقم ٌْ ِد اهللِ ِ
قل ،هل
سمـ ُأ َب ِ َ
ي ُ
ِ
ِ
ِ
اعمٙم٤ميد ِودي اعمُ ْ١مُمٜملم ذم
وشمدسمػم
اعمًتقر،
ُمرطمٚم ٌ٦م سمٚمغ اعمٜم٤موم٘مقن ومٞمٝم٤م َُم ٌْ َٚم َغ اًم يتٙمت ِؾ
ِ
آٟمتٔم٤مر ،واؿمتدي َهم ْٞم ُٔمٝمؿ.
اخلٗم٤مء ،وىمدْ ـم٤مل هبؿ
ُ
اًمِم ِ
ٌ٤مب اًم يت ْح ِ
ذير ي
ديد ُِمـ اخت٤مذ اعمٜم٤موم٘ملم سمِٓم٤مٟم ً٦م ومٝمل يمًم يكم:
َ أ يُم٤م َأ ْؾم ُ
ِ
ِ ِ
ِ
اًمي ِر
إَ يو ُلَ :أ يّنؿ ٓ ُي٘مٍمون وٓ ُيٌٓم ُئقن ذم إ ْومً٤مد َأ ْطمقال اعمُ ْ١مُمٜملم ،وإ ْٟمزال ي َ
ومتزيؼ صٗمقومِٝمؿ ،وُم َ١م َازر ِة َأ ْقم ِ
ِ
ِ
ٟمٗمقؾمٝمؿ
شمٓمٞم٥م
داِٝمؿ :طم يتك
وشمقهلم ُىمقاهؿ،
هبؿ،
َ
ُ
ُ َ
سم٤مؾمتِ ْئ َّم ِ
٤مل َؿم ْ٠م َومتِٝمؿ.
ْ
اًمثي٤مينَ :أّنؿ يتٛمٜميقن َأ ْن يٜمزل سم٤معمُ١مُمٜملم يمؾ ٍ
ٍ
سمئاء َ ٍ
وض ٍر ،وهذا
ْ
ي
وقمٜمَ٧م وُمِم ي٘م٦م َ َ
ِ
اًمقؾم٤مِ ِؾ ًمتح٘مٞمؼ ُم٤م يتٛمٜمقن ،وإِ َمم شمدسمػم اعمٙم٤ميد ِودي اعمُ ْ١مُمٜملم.
يدومٕمٝمؿ إِ َمم اخت٤مذ
ِ
ِ
ِ
اًمثي ُ
وومٚمت٤مت َأ ًْم ًِٜمَتِٝمؿ،
فمٝمرت ذم َأ ْىمقاهلؿ،
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم ىمدْ
ْ
٤مًم٨مَ :أ ين َأُم٤مرات ُسم ْٖمْمٝمؿ ُ
اًمذيم٤مء ِ
ِ
ِ
ٗمقس،
اًم٘مٚمقب واًمٜم
واًمٗم ْٓمٜم َ٦م يًتٓمٞمع َأ ْن يٙمتِمػ ُم٤م ذم ظمٌ٤مي٤م
و َُم ْـ َو َه ٌَف اهللُ ي َ
ُِم ْـ ُمٕم٤مريض إَ ْىمقال ،وومٚمت٤مت إَ ًْم ًِٜم٦م.

ِ
اًمراسم ُعَ :أ ين ُم٤م ُ ْ
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم ،وُم٤م شمدومع إِ ًَمٞمف هذه
ختٗمٞمف
صدورهؿ ُم ْـ َسم ْٖمْم٤مء ُ
ُ
ي
ِ
اًمٌ ْٖمْم٤مء ُِمـ ُم ْٙم ٍر و َيمٞم ٍد ،واخت ِ
اًمقؾم٤مِ ِؾ ِ
فمٝمر ُِم ْـ
٤مذ
ؼم مم ي٤م َ
ْ
َ
ًمل ْضار سم٤م ُعم ْ١مُمٜملم ،هق َأ ْيم َ ُ
ُ ْ َ
ات اًمٌ ْٖم ِ
َأُم٤مر ِ
ْم٤مء قمغم َأ ًْم ًِٜمَتِٝمؿ.
َ
َ َ
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ِ
وه ْؿ ُُمقضمٝمقهؿ ،وىمدْ
ٓمرهؿ و َأ ْظمٌ ُثٝمؿُ ،
ُ
اخل٤مُمسَ :أ ين ُمٜم٤موم٘مل اًم َٞم ُٝمقد ُمٜمٝمؿُ ،ه ْؿ َأ ْظم ُ
ِ
وضرا ُم ْـ ُمٜم٤موم٘مل اعمنميملم ،سمًٌ٥م َأ ين
ذا
يم٤من
اعمٗمروض َأ ْن يٙمقٟمقا َأ َظم ي
ُ
ً
ػ ًّ
اًمّم٤مدىملم ُي ْ١مُمٜمقن سمٙم ُت٥م اهلل يمٚمٝم٤م ،وُمٜمٝم٤م اًم يتقرا ُة ،وسمًٌ٥م َأ يّنؿ
اعمًٚمٛملم اعمُ ْ١مُمٜملم ي
ِ
اإل ْيًمٟم يٞم ِ٦م ،وسمرا َء ِة ِ
ُحيٌقن ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم سمداومع إُ ُظم يق ِة ِ
وٟمٗمقؾمٝمؿ ِدم٤مهٝمؿ :إِ ْذ
ىمٚمقهبؿ
ِ
يٕم٤مُمٚمقّنؿ سمحً٥م فم٤مهرهؿ.

ٍ
٤مدسَ :أ يّنؿ ير ُىمٌقن َأ ْطم َ
طم٤مىمد
ٌ٤مقم٤م ،سمٕملم َقمدُ ٍّو
قال اعمُ ْ١مُمٜملم وُم٤م يٜمزل هبؿ شمِ ً
ًمً ُ
ا ي
ٍ
ٍ
ٍ
ىمٚمٞمٚم٦م ،ؾم٤م َءهؿ ذًمؽ ،وإِ ْن
وسمٜمًٌ٦م
ُمً٤م رومٞم ً٘م٤م،
ُم٤ميمر :وم٢مِ ْن َمت ْ ًَ ًْٝمؿ طمًٜم ٌ٦م َُم٤م ْ
وًمق يم٤من ًّ
ِ
ِ
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملمَ ،
وهم ْٞم ًٔم٤م ُمٜمٝمؿ،
ُشمّم ٌْٝمؿ ؾمٞم َئ ٌ٦م ،يٗمرطمقا هب٤م َٕ :ين ذم ىمٚمقهبؿ وٟمٗمقؾمٝمؿ قمدا ًء ُ
و ُسم ْٖم ًْم٤م هلؿ.

سمٕمض َأؾمٌ٤مب اًم يتحذير ُِمـ اخت٤مذ اعمٜم٤موم٘ملم قم٤مُم ً٦م سمِٓم٤مٟم ً٦م ،وٓ ؾمٞمًم ُمٜم٤موم٘مق اًمٞمٝم ِ
قد
َُ
ي
ي
هذه ُ ْ
ظم٤مص ً٦م :ومٝمؿ إَ ْظم ُ
ٌ٨م ،وإَ َؿمد يمٞمدً ا و َُم ْٙم ًراَ ،
وطمٜمَ ً٘م٤م ،وقمداو ًة و ُسم ْٖم ًْم٤م(.)1
وهم ْٞم ًٔم٤م َ
ي

ىم٤مل اسم ُـ َيمثِ ْ ٍػم « :$و َأ ْه ُؾ اًمٜمٗم٤مق ٓ ي
اًمنم اًمتل يٜمٌٖمل َأ ْن
ؿمؽ َأ يّنؿ ُِم ْـ سمِٓم٤مٟم٦م ي
اإل َُم٤م ُم اًم ٌُ َخ ِ
ُشمٓمرد و ُشم٘مَم .روى ِ
٤مري  $قمـ َأ ِب َؾم ِٕم ْٞم ٍد ْاخلُدْ ِري ﭬ قمـ
ِ
ػ ُِمـ َظمٚمِٞم َٗم ٍ٦م إِ يٓ َيم٤م َٟم ْ٧م ًَمف سمِ َٓم٤م َٟم َت ِ
٤من:
ُ
اؾم َت ْخ َٚم َ ْ ْ
اًمٜميٌِل ﷺ ىم٤ملَُ « :م٤م َسم َٕم َ٨م اهللُ ُم ْـ َٟمٌِ ٍّل َو َٓ ْ
سمِ َٓم٤م َٟم ٌ٦م َشم ْ٠مُمره سمِ٤م َْعمٕمر ِ
٤مًمنم َو َ ُتْم ُف َقم َٚم ْٞم ِفَ ،وم٤معمَْ ْٕم ُّمق ُم
وف َو َ ُتْم ُف َقم َٚم ْٞم ِف ،وسمِ َٓم٤م َٟم ٌ٦م َشم ْ٠م ُُم ُر ُه سمِ ي
ُُُ ُْ
َُم ْـ َقم َّم َؿ اهللُ َشم َٕم َ٤مممش(.)2()3
وُمـ هٜم٤م يتٌلم ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم ُم٤م قمٚمٞمف ىمٚمقب َأه ِؾ اًمٜمٗم٤مق ُِمـ ود اًمٕمٜمَ ِ
ِ
٧م هلؿ واعمِم ي٘م ِ٦م
ُ ْ
ْ ُ َ
ْ
ُ
ي
اًمٜمي ِ
٤مزًم٦م هبؿُ ،ي٘م٤مل ذم اًمٚمٖم٦م َأ ْقمٜمَ َ٧م ٌ
ومئان ومئا ًٟم٤م إِ َذا َأ ْو َىم َٕمف ذم ُمِم ي٘م ٍ٦م وؿمدي ٍة(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر« :فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقشً ،مٚمٛمٞمداين (.)387-386-381 /1
( )3يٜمٔمر« :شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)438/1
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًم٘مدر سم٤مب :اعمٕمّمقم ُمـ قمّمؿ اهلل ،سمرىمؿ.)6327( :
(« )4فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقشً ،مٚمٛمٞمداين (.)391/1
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شرر ِ

َأ يُم٤م ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﮇ ﮈ ﮉ} [ؾمقرة آل قمٛمرانُ ٓ : ]118 :ي٘مٍمون وٓ
ِ معهم
يٌٓمِئقن ذم إِ ًْم ِ
اإل ْوم ِ
ِ
٘م٤مء ِ
ُ
ً
ُ
واهلئاك واًمًؿ
٘مّم٤من
وظمٌ٤مٓ :اًمٜم
سمٙمؿ.
واإل ْضار
ً٤مد
ُْ

ُ
اًم٘م٤مشمؾ ،واخلٌ٤مل :ومً٤م ُد اًمٕم٘مؾ واجلٜمقنش(.)1

وو َز َرا َء وُمًتِم٤مريـ
ًمٓمٞمٗم ٌ٦مَ :أ َٓ وهل َأ ين اهللَ يمًم ّنك قمـ اخت٤مذ اًمٙم٤مومريـ َأ ْوًمٞم٤م َء ُ
ِ
ه ؾمقا ًء
وطم َٚمٗم٤م َء ،يمذًمؽ َّنك قمـ اخت٤مذ اعمٜم٤موم٘ملم سمِٓم٤مٟم ً٦م وقمٞمٌ َ٦م ُٟم ّْم ٍح
َ
ُ
وُمقوع ٍّ
ٍ
سمًقاء ..وهذا اًمذي ُأيمد ذم همػم ُم٤م ُمقو ٍع ُمـ اًمٌح٨م سمًم ُيِمػم إِ َمم َأ ين اعمٜم٤موم٘ملم
ِ
ٍ
ِ
اًم٘مقاقمد
واطمد ِودي اعمُ ْ١مُمٜملم .إِ ين ُمـ
ذإِمٝمؿ ذم َظمٜمْدَ ٍق
واًم ُٙم يٗم َ٤مر قمغم اظمتئاف
ِ
ِ
ِ
اجلقارح
واؾم َت ْج َٛم َٕم ْتف اًمٜمي ْٗم ُس ٓ ُسمدي و َأ ْن َي ْٔم َٝم َر قمغم
اعمًُ يٚمٛم٦م َأ ين ُم٤م شمر يدد ذم اًم ُٗم َ١ماد ْ
ِ
ِ
وومٚمت٤مت اًمٚمً٤من.
اًمق ْضمف
و َىم ًًَمت َ
ِ
ؿمٞمخ ِ
واًمِم ِ
ي٘مقل ُ
٤مهر ذم اًمزي ي
ٙمؾ
اإل ْؾمئام ا ْسم ُـ َشم ْٞمٛم يٞم َ٦م « :$إِ ين اًم يتِمٌ َف اًم ئم َ
ٍ
ِ
واًمً ِ
واًمٕم٤مدات ٓ ُسمدي َأ ْن ُي ِ
قر َ
وُمقآة سملم اعمُتِم٤مهبلم ذم
ٟمقع ُمق يد ٍة وحم يٌ ٍ٦م
ٚمقك
ث َ
اًمٌ٤مـمـ ،يمًم َأ ين اعمح يٌ َ٦م َأ ْي ًْم٤م ذم اًمٌ٤مـمـ – وهذا هق ي
شمٜم٤مؾم ًٌ٤م
اًمِم٤مهدُ – ىمدْ ُشمقرث ُ

وشمِم٤م ُيم ًئا ذم اًم ئم٤مهرش (.)3
ِ
ِ
فمٝمر ،و َُم ْـ َأ ْظمٗمك دؾمٞمً ً٦م
يًتخٚمص ُم ْـ هذه اًم٘م٤مقمدةَ :أ ين ُمـ َأ ْوٛمر ؿمٞم ًئ٤م َ
ِ
ِ
يمئاُمف،
صٗمح٤مت
ـمٗمح ْ٧م قمغم
اؾم َت ٌْٓم َـ َقمٜمَ ًت٤م وُمِم ي٘م ً٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم
َ
اؾمتٌ٤مٟم ْ٧م ،و َُم ْـ ْ
ِ
وسمٕمض شمٍموم٤مشمِف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقشً ،مٚمٛمٞمداين (.)391/1
(«)3اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿش ،اعم١مًمػ :شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ
قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًئام سمـ قمٌد اهلل سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل
(اعمتقرم738 :هـ) ،اعمح٘مؼٟ :م٤مس قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ ،اًمٜم٤مذ :دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموتً ،مٌٜم٤من،
اًمٓمٌٕم٦م :اًمً٤مسمٕم٦م1419 ،هـ 1999 -م ( )42 /1سمتٍمف يًػم.
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ٍ
ختٗمك قمغم اًمٜمي ِ
ظمٚمٞم٘م٦م وإِ ْن َظم َ
٤مهل٤م َ ْ
٤مس ُشم ْٕم َٚم ِؿ
و َُم ْٝم ًَم شمٙم ْـ قمٜمدَ ا ُْم ِر ٍئ ُِم ْـ
ِ
ىمًًمت
ه اًم َٕم ٌْدُ هير ًة إِ يٓ َأ ْفم َٝم َر َه٤م اهللُ قمغم
ىم٤مل ُ
سمٕمض ا ي
ًمًٚمػ رمحٝمؿ اهللُ« :م٤م َأ َ ي
ِ
ومٚمت٤مت ًمًِ٤مٟمِف :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭗﭘﭙﭚﭛ} [ؾمقرة حمٛمد)1(]21:ش.
َو ْضم ِٝمفَ ،أ ْو
ِ
وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم ٍ
ؽمه ذم
٤مذ َُ « :)3($م ْـ ظم٤من ا َ
ُ َُ
هلل ذم اًمن ،ه َتؽ ؾم ْ َ
اًمٕمئاٟم َٞم ِ٦مش(.)2

ه اًم َٕم ٌْدُ هير ًة إِ يٓ يمً٤مه اهلل شمٕم٤ممم
وىم٤مل ُ
سمٕمض ي
اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهللُ« :م٤م َأ َ ي
ِ
ذا ومنمش(.)4
ِردا َءه٤م :إِ ْن َظم ْ ًػما
ومخػم ،وإ ْن ًّ
ٌ
ِ
ويمذًمؽ ذم زُم٤مٟمٜم٤م ٟمجد َأ ين َأ ُْم َ
ؼم َهم ْق َر
وؾم َ َ
ومٛم ْـ شمت يٌع يمت٤مسم٤متؿ َ
يمثػمَ :
ث٤مل ه١مٓء ٌ
ًم ِ٘م٤مء ِاتؿ وضمدَ ومٞمٝم٤م ُِمـ حلـ اًم٘مقل ُم٤م ي ِ
وئمٝمر ذًمؽ َأ ْطمٞم٤م ًٟم٤م
اًم٘مٚمقب...
قطمل سمًم ُشم ِٙمٜمف
َ
ُ
ُ
َ َ
ْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ًمٚمذات ِ ِ
ذم شمٕمر ِوٝمؿ ي
وؾم ْخريتِٝمؿ سم٤معمُ ْ١مُمٜملم
اإلهل يٞم٦م وذم اؾمتٝمزاِٝمؿ سم٤مًمًٜمي٦م اًمٜميٌِق يي٦م ُ
وُمٜم٤مداتؿ سم٤مًم يتِمٌف سم َ٠مقم ِ
داء اًمد ْيـ ،ومًم َأ ْيمثر ؾم َ٘م َٓم ِ
ِ
ِ
اعمٞم٤مديـ! و َي ْ٠م َسمك اهللُ إِ يٓ
٤متؿ ذم هذه
ْ
ُ َ
ِ ِ
ؽمهؿ و ُيٕمري َظمٌِ ْٞم َئ َتٝمؿ{ ،ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}
َأ يٟمف هيتؽ ؾم ْ َ
[ؾمقرة إٟمٕم٤مم.]11:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمذظمػمة ذم إصئاح اًمنيرةش ،وًمٞمد حمٛمد اًمٕمٌ٤مد ،دار سمٚمٜمًٞم٦م – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م  :إومم –
(1416هـ) (ص. )44-42
( )3هق :حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ اًمرازي  ،اًمقاقمظُ ،مـ يمٌ٤مر اعمِم٤ميخً ،مف يمئام ضمٞمد ،وُمقاقمظ ُمِمٝمقرة ،شمقذم
ؾمٜم٦م (318هـ)ُ ،مـ أىمقاًمفً :مً٧م أسمٙمل قمغم ٟمٗمز إن ُم٤مشم٧م ،إٟمًم أسمٙمل قمغم طم٤مضمتل إن وم٤مشم٧مٓ .
يٗمٚمح ُمـ ؿمٛمٛم٧م راِح٦م اًمري٤مؾم٦م ُمٜمفُ .مًٙملم اسمـ آدم :ىمٚمع إطمج٤مر أهقن قمٚمٞمف ُمـ شمرك
إوزار ٓ.شمًتٌٓمئ اإلضم٤مسم٦م وىمد ؾمددت ـمري٘مٝم٤م سم٤مًمذٟمقب .اًمدٟمٞم٤م ٓ شمٕمدل قمٜمد اهلل ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م،
وهق يً٠مًمؽ قمـ ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م .يٜمٔمر« :طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءش (« ،)71 – 11 /11شم٤مريخ سمٖمدادش (/14
.)313 – 318
(« )2صٗم٦م اًمّمٗمقةش ،اسمـ اجلقزي ،ت٘مٞمؼ  :حمٛمقد وم٤مظمقري ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م (1979-1299م).)214/3( ،
(« )4اًمذظمػمة ذم إصئاح اًمنيرةشً ،مقًمٞمد اًمٕمٌ٤مد (ص.)11
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معهم

و َأ ْوم ُ
ْمؾ ُم٤م يٙمِمػ طم٘مٞم٘م َ٦م ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

قمز ذم ُقمئاه{ :ﮨ ﮩ ﮪ
ﮓ ﮔ ﮕﮖ} [ؾمقرة آل قمٛمران ، ]118:وىمق ًُمف ي

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳} [ؾمقرة آل قمٛمران.]119:
اسمـ َيمثِ ْ ٍ
ػم  $ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ىم٤مل ُ
ِ
صٗمح٤مت وضم ِ
قه ِٝمؿ
ﮓ ﮔ ﮕﮖ} [ؾمقرة آل قمٛمرانَ « :]118:أ ْي ىمد ٓح قمغم
ُ ُ
و َوم َٚم َت ِ
٤مت َأ ًْم ًِٜمَتِٝمؿ ُِم َـ اًمٕمداوة – ُمع ُم٤م ُه ْؿ ُمِمتٛمٚمقن قمٚمٞمف ذم صدورهؿ ُِمـ
اًمٌ ْٖم ِ
ْم٤مء ِ
ًمل ْؾمئام و َأ ْهٚمِف – ُم٤م ٓ خيٗمك ُمث ُٚمف قمغم ًَمٌِ ْٞم ٍ
ٍ
قم٤مىمؾش(.)1
٥م
َ
وىم٤مل ي
رت اًم ٌَ ْٖمْم٤م ُء ذم يمئاُمٝمؿَ :عم ِ٤م َظم٤م َُم َره٤م ُِم ْـ
فمٝم ْ
اًمِمقيم٤مين« :واعمٕمٜمكَ :أ يّن٤م ىمد َ
وسطمقا
ٝمرت َأ ًْم ًِٜمَ ُتٝمؿ ُم٤م ذم صدورهؿ ،ومؽميمقا اًم يت ِ٘م يٞم َ٦م،
ؿمدي ِة اًم ٌُ ْٖمض وا َحل ًَ ِدَ ،أ ْفم ْ
ي
واوح.
سم٤مًم يتٙمذي٥مَ .أ يُم٤م اًمٞمٝمق ُد وم٤مَٕ ُْم ُر ذم ذًمؽ
ٌ
٤مت َأ ًْم ًِٜمَتِٝمؿ ُم٤م يٙمِمػ قمـ ُظمٌ ِ
و َأُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن ومٙم٤من ئمٝمر ُِمـ َوم َٚم َت ِ
٨م ِ
ـمق ييتِٝمؿ.
ْ
ْ
َ
ي
وهذه اجلٛمٚم ُ٦م ًمٌٞم٤من طم٤مهلؿ {ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ} [ؾمقرة آل قمٛمران َٕ : ]118:ين
ِ
ِ ِ ِ
اًمٗمٚمت٤مت سم٤مًمٜم ًٌْ٦م إِ َمم ُم٤م ذم اًمّمدور
دورْ ،سمؾ شمٚمؽ
ُ
َوم َٚم َت٤مت َأ ًْمًٜمَتٝمؿ َأىمؾ مم ي٤م َشمٙمٜمف اًمّم ُ
ىمٚمٞمٚم ٌ٦م ِضمدًّ ا.

{ ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳} [ؾمقرة آل قمٛمران.]119:
ىمدْ يً َ٠م ُل ِ
ُمقىمع {ﮯ} ذم أي٦م ُمع َأ يٟمف يم٤من يٙمٗمل َأ ْن ُي َ
٘م٤مل:
ؾم٤مِ ٌؾ ومٞم٘مقل ُم٤م
ُ
ٍ
٤مُم َؾ ُِمـ اًم َٖمٞم ِ
وإِ َذا َظم َٚمقا قمْمقا إَ َٟم ِ
ِ
اًمٕمجز
ُمقىمػ ُِم َـ
واجلقاب هق َأ يّنؿ ذم
ظ،
ُ
َ ْ
ِ
ّمقر قمـ إِ ْحل٤مق اًمٜمٙم٤مي٦م سم٤معمُ ْ١مُمٜملم ،وإِ ْٟم ِ
واًم ُ٘م ِ
اعمّم٤مِ ِ
٥م هبؿ ،وم٢مِ َذا ُم٤م َظم َٚمقا سم َ٠م ْٟم ُٗم ًِٝمؿ
زال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)439/1
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سمٕمٞمدً ا قمـ َقم ْ ِ
قمًم ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ
ىمٞم٥م ُمـ اعمُ ْ١مُمٜملم،
اًمر ِ ِ
شمتحرك َأ ْقم ُ
ْم٤مؤهؿ ًمٚم يتٕمٌػم ي
ي
لم ي
و ِ
ىمٚمقهبؿ ِودي ا ُعم ْ١مُمٜملم :ومتخٞم ُٚمٝمؿ يًٌ٘مٝمؿ إِ َمم شمّمق ِرهؿ اًم َ٘م ٌْ َض قمغم اعمُ ْ١مُمٜملم،
ٍ
وّنِم٤م ،ومٞمٌ٤مدرون قمغم َأ َٟم ِ
واومؽماؾمٝمؿ سم َ٠مؾم ِ
ِ
سمحريم٦م ٓ إِ َراد يي ٍ٦م،
٤مُم ِٚمٝمؿ سم٤مًمٕمض
ٜم٤مّنؿ ًّ
قمْم٤م ً ُ
ْ
وم٤مضمتٛمٕم٧م احلريمت٤من ِ
احلً يٞم ُ٦م اًم ئم٤مهر ُة
ٟمٗمقؾمٝمؿ ُِم ْـ داظمٚمٝم٤م شمٕمْمٙمؿ َأ ْٟم ُت ْؿ،
َسم ْٞمدَ َأ ين
ْ
َ
واًمٜمي ْٗم ًِ يٞم ُ٦م اًمٌ٤مـمٜم ُ٦مش(.)1
ٍ
واعمتٙمر ُر مم ي٤م هق ُِم ْـ َؿم ْ٠م ِن ُقم ّْم ٌِ٦م اًمٜمٗم٤مق ذم يمؾ ٍ
ومٙمؿ
وهذا اعمِم٤مهدُ
طملم وزُم٤منْ ،
ي
ىمٚمقب ٍ
ٍ
ٍ
اًمْم ِٖم ْٞمٜمَ ُ٦م قمغم اعمُ ْ١مُمٜملم إِ َذا شمًٜميٛمقا
دوملم ِطم ْ٘مدُ ه٤م،
هلؿ ُِم ْـ
وصدور ىمدْ َأ ْو َهم َر ْت٤م ي
٤مس
واضم
ْ
واح اًمٕمٌ٤مد وقم َ٘مد اًمٜمي ُ
تٛمٕم٧م قمٚمٞمٝمؿ َأ ْر ُ
ُمراشم٥م اًمٕمز وؾمٌ٘مقا إِ َمم ُمٜم٤مؿمط اخلػم ْ
َ
أُم٤مل وؾمح٥م ُِمـ ت٧م َأ ْىمدام اعمٜم٤موم٘ملم اًمًٌِ٤مط ،ومٙم٤مٟمقا يمً ْ٘م ِ
َ
ط
قمٚمٞمٝمؿ سمٕمد اهلل
ْ
َ
َ
ِ
اًمٕمٚمًمء اًمرسم٤مٟمٞملم واًمد ِ
قم٤مة
يمؿ َطمٜمَ ُ٘مٝمؿ قمغم
اقمتٌ٤مر ،ومٞم٤م ِ
اعمت٤مع ٓ َو ْز َن هلؿ وٓ
يي
هلل ْ
َ
اعمُ ْخٚمّملم وـمٚمٌ ِ٦م اًمٕمٚمؿ اًمٜمي٤مصحلم! يًقءهؿ اٟمتِم٤مر طم َٚمؼ اًم ُ٘مر ِ
آن اًمٙمري ِؿ ،وشمٕمد ُد
ْ
ُ
َُ ُ
ِ
ِ
وحي َز ُّنؿ يمثر ُة إِ ْىمٌ٤مل اًمٜمي٤مس قمغم جم٤مًمس اًمٕمٚمؿ ،و ُي ْ١معمُِٝمؿ
ُمٜم٤مؿمط
ُمٙم٤مشم٥م اًمدي ْقمقةْ َ ،
اًمنميط ِ
ن ًة قمغم ُر ْؤ َيتِٝمؿ ًمٚم يٓم ِ
ُ
ٌٞم٥م
اإل ْؾمئاُملْ ،سمؾ
ذيٕم٤من
وؿمٞمقع ي
ي
ُ
ويتْمقرون َطم ْ َ
ِ
ِ
عمٝمٜمدس اعمُتدي ِـ واًمٓم يٞم ِ
ِ
حج ٌِ٦م.
اعمًٚم ِؿ وا
٤مر اعمُح٤مومظ واعمر َأة اعمُ ي
ِ
ِ
ػ َأ ْيم ِ
وهل ِ
ٍ
اهل٤مدوم٦م ،وشمزا ُي ِد مجٕمٞم٤مت
ًمٗمْم٤مء
ٌ٤مدهؿ قمغم شمقؾمع ىمٜمقات ا
ٟم٤مهٞمؽ قم ْـ َيم َٛمد َ ْ
ِ
ِ
اًمؼم وُم َ١مؾم ِ
ٟمٕمٓم٤مف ومِ َئ٤م ٍم ٍ
ِ
وُمرايمز ِ
اًمِم ِ
يمثػم ُمـ ي
ٌ٤مب
اعمٌ٤مريم٦مْ ،سمؾ وا
اإل َهم٤مصم٦م
ً٤مت اًمدي ْقمقة
ِ ُ ي
اإل ْصمؿ ،وإِ ْىم ِ
واًمٗمت ِ
ِ
وُمزاًمؼ ِ
ٌ٤مهلؿ قمغم ِديٜمٝمؿ ،ومتًٙمِٝمؿ َهبدْ ي ٟمٌٞمٝمؿ
ٞم٤مت قمـ ُمً٤مًمؽ اهلقى
ﷺً ،مذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :﮴﮵﮶﮷} [ؾمقرة آل قمٛمران.]119 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقشً ،مٚمٛمٞمداين ( )399/1سمتٍمف يًػم.
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َ ْخطرررر املنرر
ِ

٤مؿم ٍ ()1
ىم٤مل اسم ُـ َقم ُ
ـمٚم٥م ُمقشمٙمؿ
حيف
ُ
قر « :واًمدقم٤م ُء قمٚمٞمٝمؿ سم٠من يٛمقشمقا سم َٖم ْٞمٔمٝمؿ ،س ُ
قل ِ
معهم َ
طمٞم٤متؿش(.)3
سمًٌ٥م َهم ْٞمٔمِٝمؿ وهق ِيمٜم٤مي ٌ٦م قمـ ُمئازُمتف هلؿ ُـم

حِٗ مبُصاب املُؤَِٓني ٚحُضِ ُِْٗ حبظٜٓٓ ٕ١ايْٗٛا:
َ -4فشِ ُ

ت٤مر ىمٚمقب اًمٓم٤مسمقر
وهذه اًمًٛم ُ٦م يمٖمػمه٤م ُمـ اًمًًمت اًمتل شمٗمْمح وتتؽ َأ ْؾم َ
ُمرض ُمٜمف اًم ُٗم َ١مادِ ،
اخل٤مُمس اًمذي ِ
ٞم٧م ًمف اًمٌّمػم ُة...
وقمٛم ْ
ُ
قال تعالى ُمبقـًا ما تعتؾج به ضغائِـُفم{ :﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
             ﯓ

ﯔ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]131:
ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم اًم يٓم َ ِؼمي ُ
هورا
ؿمٞمخ اعمُٗمنيـ « :$إِ ْن شمٜم٤مًمقا َأهي٤م اعمُ ْ١مُمٜمقن
ً
ِ
ً
وشمّمديؼ َٟمٌِٞمٙمؿ،
دظمقٓ ذم ديٜمٙمؿ،
٤مس
سمٔمٝمقريمؿ قمغم قمدويمؿ ،وشمت٤مسمع اًمٜمي ُ
وُمٕم٤موٟمتِٙمؿ قمغم َأ ْقم ِ
داِٙمؿَ ،يً ْ١مهؿ ،وإِ ْن َشمٜمَ ْٚمٙمؿ ُمً٤مء ٌة ،سم٢مِ ْظم ِ
ٗم٤مق ه يي ٍ٦م ًمٙمؿَ ،أ ْو
َ
ُ
ٍ
اظمتئاف يٙمقن سملم مج٤مقمتِٙمؿَ ،ي ْٗم َر ُطمقا ِهب٤م.
قمدو ًمٙمؿ ُمٜمٙمؿَ ،أ ِو
سم٢مِ َص٤مسم٦م ٍّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر (وًمد ،1396 :وشمقذم 1292 :هـ) ،رِٞمس اعمٗمتلم اعم٤مًمٙمٞملم سمتقٟمس،
ً
ؿمٞمخ٤م
وؿمٞمخ ضم٤مُمع اًمزيتقٟم٦م وومروقمف سمتقٟمسُ .مقًمده وووم٤مشمف ودراؾمتف هب٤م .قملم (قم٤مم )1923
ًملؾمئام ُم٤مًمٙم ًّٞم٤م .وهق ُمـ أقمْم٤مء اعمجٛمٕملم اًمٕمرسم يٞملم ذم دُمِمؼ واًم٘م٤مهرةً .مف ُمّمٜمٗم٤مت ُمٓمٌققم٦م،
ُمـ أؿمٝمره٤م «ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمئاُمٞم٦مش و«أصقل اًمٜمٔم٤مم آضمتًمقمل ذم اإلؾمئامش و«اًمتحرير
واًمتٜمقيرش ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، ،و«اًمقىمػ وآصم٤مره ذم اإلؾمئامش و«أصقل اإلٟمِم٤مء واخلٓم٤مسم٦مش و«ُمقضمز
اًمٌئاهم٦مش ،ومم٤م قمٜمل سمتح٘مٞم٘مف وٟمنمه «ديقان سمِم٤مر سمـ سمردش أرسمٕم٦م أضمزاء .ويمت٥م يمثػما ذم اعمجئات.
يٜمٔمر« :إقمئامش (.)174 /6
(« )3اًمتحرير واًمتٜمقيرش  ،اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ،دار اًمٜمنم  :دار ؾمحٜمقن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع -
شمقٟمس ،ؾمٜم٦م (1997م).)67/4( ،
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ىمقل َىم َت٤م َد َة  $اًمذي ضم٤م َء ومٞمف« :وم٢مِ َذا َر َأ ْوا ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ِ
ُصم يؿ روى َ
اإل ْؾمئام ُأ ًْمٗم ً٦م
وؾم٤م َء ُه ْؿ.
ومج٤مقم ً٦م
وفمٝمقرا قمغم قمدوهؿَ ،هم٤م َفم ُٝمؿ ذًمؽ َ
ً
ِ
وإِ َذا َر َأ ْوا ُِم ْـ َأ ْهؾ ِ
ف ُِم ْـ َأ ْـمراف
ـمر ٌ
اإل ْؾمئام ُوم ْرىم ً٦م واظمتئا ًوم٤مَ ،أ ْو ُأص َ
ٞم٥م ْ
ظمرج ُمٜمٝمؿ ٌ
ىمرن،
ه ُهؿ ،ذًمؽ ،و ُأ ْقمجٌقا سمف ،وا ْسم َت َٝم ُجقا سمفُ :ومٝم ْؿ يم يٚمًم َ
اعمًٚمٛملم َ ،ي
أيمذب اهلل ُأ ْطمدوصم َتف ،و َأ ْو َـم َ٠م حم يٚم َتف ،و َأ ْسم َٓم َؾ ُطم يج َتف ،و َأ ْفم َٝم َر قمقر َشمف ،ومذاك ىمْم٤م ُء اهلل
وومٞمٛم ْـ ِسم٘مل إِ َمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مش(.)1
ومٞمٛم ْـ ُم٣م ُمٜمٝمؿَ ،
َ
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم وشمٓمٛمٞمٜمً٤م هلؿ{ :   
ُصم يؿ َشم ْ٠م ِت اعمٕم٤مجل ُ٦م واعمداومٕم ُ٦م :شمثٌٞم ًت٤م ُ
      ﯓ ﯔ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]131:
ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم ي
اًمِمقيم٤مين  $قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:
اًمِم ِ
ِ
قمٛمران« : ]131:قمغم قمداوتؿ َأ ْو قمغم اًم يتٙم٤مًمٞمػ ي
ُمقآتؿَ ،أ ْو ُم٤م
٤مىم٦م ،وشم يت٘مقا
{ } [ؾمقرة آل

طمرُمف اهلل قمٚمٞمٙمؿ {   } [ؾمقرة آل قمٛمران ]131:ش (.)3
ي

واؾم َت ْٗم َح َؾ وقم ُٔمؿ وضمق ُدهؿ وشمٙم٤مصمر ،إِ يٓ َأ ين يمٞمدَ هؿ ذم
ومٛم ْٝم ًَم َشم َٕم٤م َفم َؿ َيم ْٞمدُ هؿ ْ
َ
٤من ِ
ٍ
شمقمم اهلل إِ ْهي َ
ظمً٤مر ،وًمذا ي
ُمقاوع:
يمٞمدهؿ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم
شمٌ٤مب وؾمٕم َٞمٝمؿ ذم
َ
{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل{ ، ]18:ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ} [ؾمقرة هم٤مومر، ]31:

{ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [ؾمقرة

اًمٓمقر.]43:
ذ اهلل.
عِٗ ٖالى املُؤَِٓني ٚطُ ُ٤ٛظِِّٓٗ بَٛعِ ٔ
 -5تٛقُّ ُ

وهذه يمذًمؽ ِؾمٛم ٌ٦م دٟمٞم َئ ٌ٦م شم٘مقدٟم٤م إِ َمم تٗم ِزهؿ وشمرىمٌِٝمؿ وشمقىم ِٕمٝمؿ هئاك اعمُ ْ١مُمٜملم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش (. )44/4
(« )3شمٗمًػم اًمِمقيم٤مينش (. )276/1
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
وومقق ذًمؽ ؾمق ُء فمٜمٝمؿ سم٤مهلل  :۵ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮗ ﮘ ﮙ
معهمﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ} [ؾمقرة اًمٗمتح.]6 :
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم اسم ُـ َيمثِ ْ ٍػم َ « :$أ ْي ي يتٝمٛمقن اهلل شمٕم٤ممم ذم ُطم ْٙمٛمف ،وئمٜمقن
سم٤مًمرؾم ِ
قل ﷺ و َأ ْصح٤مسمِف ﭫ َأ ْن ُي٘متٚمقا ويذهٌقا سم٤مًم ُٙمٚمٞم٦مش(.)1
ي ُ

و َأ يُم٤م ِ
ْم٤مطم٤م طملم ىم٤مل« :يٕمٜمل فمٜميٝمؿ َأ ين
اإل َُم٤م ُم اًم ُ٘م ْر ُـمٌِل  $ومزاد إَ ُْم َر إِ ْي ً
ِ
ِ ِ
ظمرج إِ َمم
اًمٜميٌِ يل ﷺ ٓ يرضمع إِ َمم ا َعمد ْيٜمَ٦م ،وٓ َأ َطمدَ ُم ْـ َأ ْصح٤مسمف ﭫ طملم َ
ِ
ِ
قّنؿ يمًم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
احلُدَ ْيٌِ َٞم٦م ،و َأ ين اعمنميملم َي ًْ َت َ٠مص ُٚم َ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [ؾمقرة اًمٗمتح.]13:

وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :﮵ ﮶ ﮷﮸} [ؾمقرة اًمٗمتح ]6:ذم اًمد ْٟمٞم٤م سم٤مًم٘متؾ
واًمً ٌْ ِل وإَ ْ ِ
سمـج َٝمٜمي َؿش(.)3
ه ،وومـل أظمـرة َ
ي
«وومقق ذًمؽ {ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [ؾمقرة اًمٗمتحَ :]6:أ ْيَ :أ ْسم َٕمدَ هؿ ُِم ْـ
رمحتفش({ ،)2ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ} [ؾمقرة اًمٗمتح.]6:
ِ
صمؿ يمذًمؽ
شمٙمرر هذا اًم ئمـ أ ُ
هذا ُم٤م طمًٌقه ذم ظمروج اًمٜميٌِل ﷺ إِ َمم ا ُحلدَ ْيٌِ َٞم٦م ،وًم٘مد ي
ذم همزوات ُمٜمٝم٤م همزو ُة ُأ ُطم ٍد :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]114:
اسمـ َيمثِ ْ ٍػم  $واص ًٗم٤م َ
طم٤مهلؿ َ -أ ِي اعمٜم٤موم٘ملم  -يق َم ُأ ُطم ٍد« :وهٙمذا ه١مٓء
ىم٤مل ُ
اًمً٤مقم٦مَ ،أ يّن٤م اًمٗمٞمّمٚم ُ٦م ،و َأ ين ِ
اإل ْؾمئا َم ىمدْ َسم٤م َد،
اقمت٘مدوا َأ ين اعمنميملم عم٤م َ
فمٝمروا شمٚمؽ ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)191/4
(« )3شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)361/16
(« )2شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)191/4
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ِ
ِ
اًمر ْي ِ
٥م ي
تّمؾ
طمّمؾ َأ ُْم ٌر ُم َـ إُ ُُم ِقر اًمٗمٔمٞمٕم٦مُ ،
واًمِمؽ إِ َذا َ
و َأ ْه ُٚمف ،وهذا َؿم ْ٠م ُن َأ ْه ِؾ ي
هلؿ هذه اًمٔم ُ
ٜمقن ي
اًمِمٜمٞمٕم ُ٦مش(.)1

٤مق ومٞمًم يرويف قمـ اًمز َسم ْ ِػم ِ
ىم٤مل اسم ُـ إِ ْؾم َح َ
سمـ اًم َٕم يقا ِم ( )3سمًٜمدهً« :م٘مد َر َأ ْي ُتٜمِل ُمع
رؾم ِ
اخلقف قمٚمٞمٜم٤مَ ،أ ْرؾمؾ اهلل قمٚمٞمٜم٤م اًمٜميق َم ،ومًم ُِمٜمي٤م ُِم ْـ َر ُضم ٍؾ إِ يٓ
ُ
قل اهلل ﷺ طملم ْاؿمتدي
َ ُ
٥م ِ
ىمقل ُُم َٕمت ِ
َذ َىمٜمُف قمغم صدره .ىم٤مل :ومقاهللِ إِين ََٕ ْؾم َٛم ُع َ
سمـ ُىم َِم ْ ٍػمُ ،م٤م َأ ْؾم َٛم ُٕم ُف إِ يٓ يم٤م ُحل ْٚم ِؿ

ي٘مقل{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ} [ؾمقرة آل قمٛمران ، ]114:ومحٗمٔم ُتٝم٤م ُمٜمف،
وذم ذًمؽ َأ ْٟم َز َل اهللُ{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} [ؾمقرة آل قمٛمرانً ]114:م٘مقل
ُمٕمت ٍ ()2
سمـ ُىم َِم ْ ٍػم ُِم ْـ زقم٤مُم٤مت اًمٜمٗم٤مقش.
٥م ُ
٥م  ،و ُُم َٕمت ُ
َُ
وفمٝمر ضمٚم ًّٞم٤م ذم همزوة إَ ْطم ِ
زاب :طمٞم٨م طمٙمك اهلل َ
طم٤مهلؿ،
يمذًمؽ َسمرز ُؾمق ُء فمٜمٝمؿ َ
ىمٚمقهبؿ ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ووصػ طم٘مٞم٘م َ٦م ُم٤م ا ْٟم ْ
َ
ٓمقت قمٚمٞمف ُ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [ؾمقرة

إطمزاب.]11:

ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم اًم ُ٘م ْر ُـمٌِل« :ىم٤مل ا َحل ًَ ُـ( :)4فم يـ اعمٜم٤موم٘مقن َأ ين اعمًٚمٛملم ُيًت ْ٠م ِصٚمقن،
ِ
ٓم٤مب ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملمَ :أ ْي :ىمٚمتؿ ه َٚمؽ ُحم َ يٛمدٌ
وفم يـ اعمُ ْ١مُمٜمقن َأ يّنؿ يٜمٍمون .وىمٞمؾ :هق ظم ٌ
و َأ ْصح٤م ُسمف(.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)411/1
( )3هق :اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزي سمـ ىميص اسمـ يمئاب سمـ
ُمرة سمـ يمٕم٥م اًم٘مرر إؾمدي ،أسمق قمٌد اهلل .طمقاري رؾمقل اهلل ط ،واسمـ قمٛمتف صٗمٞم٦م سمٜم٧م
قمٌد اعمٓمٚم٥م وأطمد اًمٕمنمة( .شمقرم ؾمٜم٦م  26هـ) .يٜمٔمر« :آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبش ٓسمـ
قمٌد اًمؼم (ج 3ص  ،)111و«تذي٥م اًمتٝمذي٥مش ٓسمـ طمجر (ج 2ص .)374
( )2أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( ،)142/4واسمـ راهقيف ذم «اعمًٜمدش يمًم ذم «اعمٓم٤مًم٥مش
( ،)247/17و«اًمْمٞم٤مء ُمـ ـمريؼ اسمـ ُمردويفش ( )61/2يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق.
( )4أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش (. )121/31
(« )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)141/14
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
ُصم يؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [ؾمقرة إطمزاب، ]11:
ِ معهم
ُ ِ
ِ

ًمٞمتٌلم اعم ْ١مُم ُـ ُمـ
ويم٤من هذا آسمتئا ُء سم٤مخلقف واًم٘مت٤مل واجلُق ِع وا َحل ٍْم ِواًمٜمزال :ي
ِ
ِ
ُ
ُ
ُمٕمدن اعمٜم٤موم٘ملم ُِم ْـ َأظمس
ُمٕم٤مدن اًمٜمٗمقس ،ويم٤من
شمٔمٝمر
اعمٜم٤مومؼ ،ومٕمٜمد آسمتئاء َ

اعمٕم٤مدن{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} [ؾمقرة

ِ
إطمزابَ : ]13:أ ْيً :
اًم٘مقلش(.)1
سم٤مـمئا ُمـ

ٙمذي٥م وؾمق ُء اًم ئمـ سم٤مهلل.
إِٟميف اًم يت
ُ
ِ
ِ
ٟمحق ؾمٌٕملم ر ُضم ًئا ُِم ْـ َأ ْهؾ اًمٜم ِ
ىم٤مل ي
ٗم٤مق
اًمِمق َيم٤مين« :ويم٤من اًم٘م٤مِ ُٚمقن هبذه اعم٘م٤مًم٦م َ
َ
ِ
اًم٘مقل اعمحٙمل قمـ ه١مٓء هق يم٤مًم يت ْٗمًػم ًمٚمٔمٜمُ ِ
ُ
ي
اعمذيمقرةَ :أ ْي :يم٤من
قن
واًمِمؽ ،وهذا
ٍم ،وإِ ْقمئا َء يمٚمٛم٦م اهللش(.)3
فمـ ه١مٓء هذا اًم ئم يـ ،يمًم يم٤من فمـ اعمُ ْ١مُمٜملم اًمٜمي ْ َ
ٟمحقا
٥م سم َـ ُىم َِم ْ ٍػم ،ومج٤مقم ً٦مً ،
وىم٤مل اًم ُ٘م ْر ُـمٌِل« :وذًمؽ َأ ين ُـم ْٕم َٛم َ٦م سم َـ ُأ َسم ْ ِػم ٍق ،و ُُم َٕمت َ
يٕمدٟم٤م ُيمٜمُ َ ِ
ُِمـ ؾمٌٕملم رضم ًئا ىم٤مًمقا يقم اخلٜمْدَ ِق :يمٞمػ ِ
ٍم ،وٓ يًتٓمٞمع
َ َ
َ ُ
ْ
نى و َىم ْٞم َ َ
قز يم ْ َ
ىمٚم٥م َأ ْفمٚمؿ سم٤مًم يت ْٙم ِ
يتؼم َز؟!ش( ،)2وهذه يمٚمٛم ٌ٦م ٓ شمّمدر إِ يٓ قمـ ٍ
ذي٥م
َأ َطمدُ ٟم٤م َأ ْن َ ي
ِ
ققم ِ
ِ
ِ
قد اهلل شمٕم٤ممم ،وسمٜمَ ْ ِ
اًمٙمٗمر
ٍمه قمٌ٤مده ،وإِ َدا ًَم ِ٦م اًمدي ِاِ َر ِة قمغم
سمٛم ُ
وؾمقء اًم ئمـ َ
واًمٜمٗم٤مق ُ
و َأ ْهٚمِف ،يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ} [ؾمقرة هم٤مومر.]11:

فمٝمرت ؿمًمشم ُ٦م ه١مٓء عمي٤م ُىمتِ َؾ َُم ْـ ُىمتِ َؾ ُمـ اعمًٚمٛملم يق َم ُأ ُطم ٍد وىم٤مًمقا ذم
وًم٘مدْ َ
ُؾم ْخ ِر َي ٍ٦م واؾمتٝمزا ٍء{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]168:
وهذا َأيْم٤م ُمـ ؾم ِ
قء فمٜمٝمؿ سم٤مهلل ،وقمد ِم إِي ِ
ًمّنؿ سمًم َأ َقمدي ه اهلل هل١مٓء إَ ْسم ِ
رار ُمـ
ْ ً
ْ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)147/14
(« )3ومتح اًم٘مديرش (. )216/4
(«)2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)147/14
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اًمٜميٕمٞمؿ ذم دار اعم٘م٤مم .ىم٤مل إُ ْؾمت٤م ُذ َؾمٞمدُ ُىم ْٓم ٍ
ح٤مهب٤م -ومٞمًم
٥م« :إِ ين هذه اًمٕم٘مٞمد َة شمٕم يٚمؿ َأ ْص ُ
شمٕم يٚمؿ َ -أ ْن ًمٞمس هلؿ ذم َأٟم ُٗم ًِٝمؿ رءُ :ومٝمؿ يمٚمٝمؿ هللِ ،و َأّنؿ طملم خيرضمقن ِ
ًمٚمجٝم٤مد ذم
ي
ٌ ْ
ٍ
ِ
ًمذواتؿ ذم هذا
هدف َآظم َر
ويتحريمقن ًمف و ُي٘م٤مشمِٚمقن ًمف ،سمئا
ؾمٌٞمٚمف خيرضمقن ًمف،
ي
ِ
اجلٝم٤مد ،و َأ يّنؿ ُيًٚمٛمقن َأ ْٟم ُٗم ًَٝمؿ ًم َ٘مدَ ِره ،ومٞمتٚم٘مقن ُم٤م َي ْ٠مشمِٞمٝمؿ سمف هذا اًم َ٘مدَ ُر ذم ِر ًو٤م وذم
شمًٚمٞم ٍؿ ِ
يم٤مِٜمً٤م هذا اًم َ٘مدَ ُر ُم٤م يٙمقنش(.)1
ِ
ْ
واًمٌذل؟ ي
يمئا ،وم٘مدْ يم٤مٟم٧م
ومٝمؾ يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن قمغم هذا اعمًتقى ُمـ اًم يتجر ِد
ىمٚمقهبؿ َتتز ُِمـ َأ َىمؾ صٞم ٍ
ِ
ح٦م ،ويم٤مٟم٧م إَ ْطم ُ
٥م َي ْٛم َتٚمِ ُٙمٝمؿ،
داث شمٕمّمػ ِهبؿ ،واًمر ْقم ُ
َ ْ
ْ
ُ ْ
واخلقف ُي ًَ ْٞمٓمِ ُر قمٚمٞمٝمؿ ،وم ُٞم ًِٞم ُئقن اًم ئم يـ سمرهبؿ ،ويتٙم يٚمٛمقن سمٖمػم احلؼ ،و ُيٕمروقن
ُ
سمرؾم ِ
قل اهلل ﷺ وسم٤معمُ ْ١مُمٜملم {ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
َ ُ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]114:
صِٗ باملُؤَِٓني ايذٖٚأ٥ش:
 -6تشبٗ ُ

ِ
وهذه اًمًٛم ُ٦م شمٜمدرج يمًم َأ ْظم ِ
ِ
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم:
قات٤م ت٧م قمٌ٤م َء ِة
ُمٔم٤مهر قمداوة اعمٜم٤موم٘ملم ُ

ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]141:
ٍ
اب وقمد ِم ٍ
اعمٜم٤مومؼ ِ
واوٓمِ َر ٍ
ٍ
صمٌ٤مت قمغم َُمٜمْ ٍ
وهدف
واوح
ٝم٩م
هٙمذا
ُ
داِ ًًم ذم َشم َرد ٍد ْ
ًمٚمٛمقاىمػ وإَطم ِ
ِ
ٍ
ٍ
داث {ﮌ ﮍ
ويتٚمقن َشم ٌَ ًٕم٤م
يتٖمػم
ْ
ي
ور ْؤ َي٦م رؿمٞمدة ،وإِ يٟمًم ي
ؾم٤م ٍم ُ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]142:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمئال اًم٘مرآنش (.)496 ،491/1

113

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
التعامرررل
ررعية ُيف ُْ ِ ِ
خطرررر املنرر ِرافقني َ
وقواعرررد شرر َ

و َي ّْمدُ ُق ومٞمٝمؿ ُم٤مرواه اسم ُـ ُقم َٛم َر ﭭ قمـ اًمٜميٌل ﷺ أ يٟمف ىم٤ملَُ « :مثؾ اعمٜمَ٤مومؼ
ِ ِ
َيمٛم َث ِؾ ي ِ
معهما ًْم َٖمٜمَ َٛم ْ ِ
لم َشم ِٕم ْ ُػم إِ َمم َه ِذ ِه َُم ير ًةَ ،وإِ َمم َه ِذ ِه
لم
ؽمد َد ِة ا َحل ِ٤مِ َر ِة– َسم ْ َ
اًمِم٤مة اًم َٕم٤مِ َرة -اعمُ َ َ
َ
ُمر ًةش( )1وذم ٍ
ًمٗمظَ « :شم ُٙمر ذم َه ِذ ِه َُم ير ًة ،وذم َه ِذ ِه َُم ير ًةش(.)3
َي

{ﭑ ﭒ ﭓ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ، ]141:قال ِ
ال َما ُم ال ُؼ ْر ُصبِي « :$يعـي
الؿـافؼقنَ 9أ ْي :يـتظرون ب ُؽ ُم الد َوائِ َر».

ِ
ِ ()2
ٍ
ذ ،وم٢مِ ْن يم٤من ًمٙمؿ
وىم٤مل اًم َٗم ْخ ُر ي
اًمرازي َ « :أ ْي يٜمتٔمرون ُم٤م حيدُ ث ُم ْـ ظمػم َأ ْو ٍّ
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملمَ :أ َمل ْ ٟمٙم ْـ ُمٕمٙمؿ؟ َأ ْي :وم٤مقم ُٓمقٟم٤م ِىم ًْ ًًم
َوم ْت ٌح َ -أ ْي
فمٝمقر قمغم اًمٞمٝمقد  -ىم٤مًمقا ُ
ٌ
فمٗمر قمغم اعمًٚمٛملم -
ُِمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ،وإِ ْن يم٤من ًمٚمٙم٤مومريـ –يٕمٜمل اًم َٞم ُٝمق َد–
ٌ
ٟمّمٞم٥م َ -أ ْي ٌ
ٍ
ومئانَ :أ ْي :هم َٚم٥م قمٚمٞمف .ىم٤مل :وذم
اؾم َت ْح َق َذ قمغم
ىم٤مًمقاَ :أ َمل ْ َٟم ًْ َت ْح ِق ْذ قمٚمٞمٙمؿ؟ ي٘م٤ملْ :
شمٗمًػم هذه أي٦م وضمٝم٤من:

إَو ُلَ :أ ْن يٙمقن سمٛمٕمٜمك َأ َمل ٟمٖمٚمٌٙمؿ وٟمتٛم يٙمـ ُمـ ِ
ىمتٚمٙمؿ و َأ ْ ِ
هيمؿُ ،صم يؿ مل ْ ْ
ٟمٗمٕمؾ
ْ
ْ ْ
ي
ٗم٧م
ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ذًمؽ ،وٟمٛمٜم ْٕمٙمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم سم َ٠م ْن صم يٌ ْٓمٜمَ٤مهؿ قمٜمٙمؿ ،وظم يٞم ْٚمٜمَ٤م هلؿ ُم٤م و ُٕم ْ
ِ
ُمٔم٤مهرتؿ قمٚمٞمٙمؿ؟ ومٝم٤مشمقا ًمٜم٤م ٟمّمٞم ًٌ٤م مم ي٤م َأ َص ٌْ ُت ْؿ.
ىمٚمقهبؿ ،وشمقاٟمٞمٜم٤م ذم
سمف ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب :صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ،سم٤مب :سمدون ،سمرىمؿ.)3784( :
( )3خمرج ذم اًمذي ىمٌٚمف.
( )2هق :أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ سمـ احلًلم اًمتٞمٛمل اًمرازي اعمٚم٘م٥م سمٗمخر اًمديـ( .وًمد ذم
اًمري سمٓمؼمؾمت٤من 144 :هـ ،وشمقذم ذم هراة616 :هـ) ،أظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ يمٌ٤مر قمٚمًمء قمٍمه ،وُمٜمٝمؿ
واًمده ،طمتك سمرع ذم قمٚمقم ؿمتك واؿمتٝمر ،ومتقاومد قمٚمٞمف اًمٓمئاب ُمـ يمؾ ُمٙم٤من .يم٤من اًمرازي قم٤م ًعم٤م ذم
اًمتٗمًػم وقمٚمؿ اًمٙمئام واًمٗمٚمؽ واًمٗمٚمًٗم٦م وقمٚمؿ إصقل وذم همػمه٤م .شمرك ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة شمدل قمغم
ضم٤مُمع
همزارة قمٚمٛمف وؾمٕم٦م اـمئاقمف أسمرزه٤م شمٗمًػمه اًمٙمٌػم اعمٕمروف سمـ «ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥مش ،وهق شمٗمًػم
ٌ
عمً٤مِؾ يمثػمة ذم اًمتٗمًػم وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمقم اًمتل شمٌدو دظمٞمٚم٦م قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وىمد همٚم٥م قمغم
شمٗمًػمه اعمذه٥م اًمٕم٘مكم اًمذي يم٤من يتٌٕمف اعمٕمتزًم٦م ذم اًمتٗمًػم ،ومحقى شمٗمًػمه يمؾ همري٥م وهمريٌ٦م يمًم
ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من .يٜمٔمر« :وومٞم٤مت إقمٞم٤منش (« ،)349 /4شم٤مريخ اإلؾمئامش (.)127 /12
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اًم يث٤مينَ :أ ْن يٙمقن اعمٕمٜمك َأ ين ُأو ًَم ِئ َؽ اًم ُٙم يٗم َ٤مر واًم َٞم ُٝمق َد يم٤مٟمقا ىمد مهقا سم٤مًمدظمقل ذم
طمذ ُروهؿ ُِم ْـ ذًمؽ ،و َسم٤م ًَم ُٖمقا ذم َشمٜمْ ِ
ِ
اإل ْؾمئامُ ،صم يؿ إِ ين اعمٜم٤موم٘ملم ي
ٗمػمهؿ قمٜمف ،و َأ ْـم َٛم ُٕمقهؿ
ٗم٘م٧م هلؿ صقًم ٌ٦م قمغم اعمًٚمٛملم ىم٤مل
َأ يٟمف ؾمٞمْم ُٕمػ َأ ُْم ُر ُحم َ يٛم ٍد وؾم َٞم ْ٘مقى َأ ُْم ُريمؿ ،وم٢مِ َذا ا يشم ْ
اعمٜم٤موم٘مقنَ :أ ًَم ًْٜمَ٤م همٚم ٌْٜم٤ميمؿ قمغم َر ْأ ِيٙمؿ ذم اًمدظمقل ذم ِ
اإل ْؾمئام وُمٜم ْٕمٜم٤ميمؿ ُمٜمف ،و ُىم ْٚمٜمَ٤م
ومٚمًم ؿم٤مهدْ ُشمؿ َصدَ َق ىمق ًُمٜم٤م ،وم٤م ْد َوم ُٕمقا إِ ًَم ْٞمٜم٤م
ًمٙمؿ سم َ٠م يٟمف ؾم َٞم ْْم َٕم ُ
ػ َأ ُْم ُره و َي ْ٘مقى َأ ُْم ُريمؿ؟ ي
ٟمّمٞم ًٌ٤م مم ي٤م وضمدْ ُشمؿ.
ُ
واحل٤مصؾ َأ ين اعمٜم٤موم٘ملم يٛمٜمقن قمغم اًمٙم٤مومريـ سم َ٠م يٟم٤م ٟمحـ اًمذيـ َأ ْر َؿمدْ َٟم٤م ُيم ْؿ إِ َمم هذه
ِ
اعمّم٤مًمح ،وم٤م ْد َوم ُٕمقا إِ ًَمٞمٜم٤م ٟمّمٞم ًٌ٤م مم ي٤م وضمدْ ُشمؿش(.)1
وهذه اًمّمقر ُة ُشمٌلم طم٘مٞم٘م ً٦م هل َأ ين اعمٜم٤موم٘ملم ٓ َُم ٌْدَ َأ هلؿ ،وٓ َو ْضم َٝم َ٦م ،يٛمٞمٚمقن ُمع
ِ
يمؾ ِر ٍ
وُمآرهبؿ ي
اًمِم ْخّم يٞم ِ٦م ،وًمذًمؽ ُومٝم ْؿ يؽم يسمّمقن
يح شمٌ ًٕم٤م عمّم٤محلٝمؿ اًمد ْٟمٞمق يي ِ٦م،
سم٤معمُ ْ١مُمٜملم ،يٚم٘مقن اعمًٚمٛملم َسمق ْضم ٍف ،ويٚم٘مقن اًم ُٙم يٗم َ٤مر َسمق ْضم ٍف ،ويٛمًٙمقن اًمٕمّم٤م ُِم ْـ
وؾمٓمِٝم٤م ،ويتٚمقون يم٤مًمديدَ ِ
ان واًم يثٕم٤مسملم(.)3
ْ
وىمدْ َأ ْظمؼم اهلل شمٕم٤ممم َأ ين ُِمـ إَ ْقمراب ُمـ يؽمسمص سم٤معمُ ْ١مُمٜملم اًمدي ِ
واِ َر :ىم٤مل شمٕم٤ممم:
َ ْ ي ُ
َ
ََ
{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴} [ؾمقرة اًمتقسم٦مَ : ]98:أ ْي:
ِ
َ
وأوم٤مت(.)2
احلقادث
يٜمتٔمر سمٙمؿ
واِر :مجع ِ
ِ
داِ َر ٍة ،وهل احل٤مًم ُ٦م اعمُٜمْ٘مٚمٌِ ُ٦م قمـ اًمٜم ْٕمٛم٦م إِ َمم اًم ٌَٚمِ يٞم ِ٦م ،و َأ ْص ُٚمٝم٤مُ :م٤م ُحيٞمط
ُ
واًمدي ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م = اًمتٗمًػم اًمٙمٌػمش ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ سمـ احلًلم
اًمتٞمٛمل اًمرازي اعمٚم٘م٥م سمٗمخر اًمديـ اًمرازي ظمٓمٞم٥م اًمري (اعمتقرم616 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمرب – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م  1431 -هـ (.)66 ،61/11
(«)3ذم فمئال اًم٘مرآنش (.)781/3
(« )2شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿش (. )411/3
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ِ
اًمز ِ
ُم٤منَٟ :مق ُسمف وشمّم٤مريٗمف و ُد َوًمف ،ويم٠م يّن٤م ٓ ُشمًتٕمٛمؾ إٓ ذم
سم٤مًمٌمء .و َد َو ِاِ ُر ي
ي
معهم
اعمٙمروه(.)1
ّمٞم٥م اعمُ ْ١مُمٜملمً :متٜمٙمن
ومٝم١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن يٜمتٔمرون ِحم َ َـ ي
وٟمق َسمف َأ ْن ُشم َ
اًمزُم٤من َ
يمؾ ٍ
ٍ
ؿمقيم ُتٝمؿ ،وشمْم ُٕمػ دوًم ُتٝمؿ ،وًمٙم ْـ هم٤مب قمـ ه١مٓء َأ ين ي
وومتٜم٦م ُه ْؿ َأطمؼ ِهب٤م
سمئاء
و َأ ْه ُٚمٝم٤م ،وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :﮵ ﮶ ﮷﮸} [ؾمقرة اًمتقسم٦م َ : ]98أ ْي :هذه اعم ِ َح ُـ
واًمٌئاي٤م اًمتل يٜمتٔمرون إِ َص٤مسم َ٦م اعمُ ْ١مُمٜملم هب٤م ُُمٜمْٕمٙمً ٌ٦م قمٚمٞمٝمؿ َٕ :يّنؿ َأ ْذ ٌار ،وهذه ُؾمٜمي ُ٦م
ِ
واًمٗمً٤مد(.)3
اًمنم
اهلل ذم َأ ْه ِؾ ي

ُ خطرررر ُاملنرررافقني َوقواعرررد شررررعية يف ِ يالتعامرررل

ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُيٜم٤مدي اعمٜم٤موم٘مقن اعمُ ْ١مُمٜملم{ :ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ٟمٙمـ ُمٕمٙمؿ ذم اًمد ْٟمٞم٤مُٟ ،مّمكم يمًم ُشمّمٚمقن،
ﮏ ﮐ} [ؾمقرة احلديدَ ،]14 :أمل ْ ْ
وٟمّمق ُم يمًم شمّمقُمقن ،وٟمتّمدي ُق و ُٟمج٤مهدُ و َٟم ُح٩م يمًم يمٜمتؿ شمٗمٕمٚمقن؟ ومٚمًِمذا يم٤من
ٍ
وه ْؿ حيًٌقن َأ ين َ
طم٤مهلؿ ٓ
رار ـ و َأ ْٟم ُت ْؿ ذم ضمٜمي٤مت وٟمٕمٞم ٍؿ؟ ُ
ُمآ ًُمٜم٤م إِ َمم اًمٜمي٤مر ـ وسمِ ْئ َس اًم َ٘م ُ
َز َال ظم٤موم ًٞم٤م قمغم اعمُ ْ١مُمٜملم يمًم يم٤من إَ ُْم ُر ذم اًمد ْٟمٞم٤م ،وم ُٞمجٞمٌٝمؿ اعمُ ْ١مُمٜمقن{ :ﭹ ﭺ} ًم٘مد
يمٜمتؿ ُمٕمٜم٤م يمذًمؽ ذم اًم ئم٤مهر إِ يٓ َأ ين ىمٚمق َسمٙمؿ مل ْ ُشم ْ١م ُِم ْـْ ،سمؾ يمٜمتؿ شمٗمٕمٚمقن هذا اًمذي
َذ َيم ْر ُشم ْؿ شم٘م يٞم ً٦م وٟمٗم٤م ًىم٤م.
و َأ يُم٤م ىم ُ
قهلؿ{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ}

اعمقت وسم٤معمُ ْ١مُمٜملم اًمدي َو ِاِ َر(.)2
[ؾمقرة احلديدَ ]14:أ ْي :شمر يسم ّْم ُت ْؿ سم٤مًمٜميٌِل ﷺ
َ

ص سم٤معمُ ْ١مُمٜملم
وًم٘مد َأ َُم َر اهلل ٟمٌ يٞمف ﷺ َأ ْن ُيقاضمف اًم٘مق َم سمح٘مٞم٘متٝمؿ ،وهل ي
اًمؽمسم ُ
ِ
تٔم٤مر ىمقار ِع اًمدي ْه ِر َأ ْن ُشمّمٞم ٌَٝمؿ ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
اًمدي واِ َر ،وا ْٟم ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(«)1ومتح اًم٘مديرش (. )411/3
(« )3دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش ،صـ (ً )16مٚمِمٞمخ قم٤مدل اًمِمدي.
(« )2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)347 ،346/17
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ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]13:
ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم اًم يٓم َ ِؼمي« :ي٘مقل شمٕم٤ممم ِذ ْيم ُره ًمٜمٌٞمف ُحم َ يٛم ٍد ﷺ{ :ﮖ} ي٤م ُحم َ يٛمدٌ هل١مٓء
اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ َو َص ْٗم ُ٧م ًمؽ صٗم َتٝمؿ ،و َسم يٞمٜمْ ُ٧م ًمؽ َأ ُْم َرهؿْ :
هؾ شمٜمتٔمرون سمٜم٤م إِ يٓ إِ ْطمدى
ِ
اخلَ يٚم َت ْ ِ
وومتح٤م ًمٜم٤م ِسم َٖم َٚم ٌَتِٜمَ٤م هلؿ ،ومٗمٞمٝم٤م
فمٗمرا سم٤مًم َٕمدُ و
ً
لم اًم يٚمتلم ُمه٤م َأ ْطم ًَ ُـ ُم ْـ همػممه٤م ،إِ يُم٤م ً
واًمًئاُم ُ٦م ،وإِ يُم٤م ً
ىمتئا ُِم ْـ َقمدُ وٟم٤م ًمٜم٤م ومٗمٞمف ي
واًمٗمقز سم٤م َجلٜمي ِ٦م
اًمِمٝم٤مد ُة
إَ ْضم ُر واًمٖمٜمٞمٛم ُ٦م
ُ
ي
ت٤ممه٤م مم٤م ُٟم ِ
واًمٜميج٤م ُة ُِمـ اًمٜمي ِ ِ
ح٥م وٓ َٟم ْٙم َر ُه {ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
٤مر ،ويم ْٚم ُ ي
َ
ﮤ ﮥ ﮦ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م]13:؟

ِ
ي٘مقل :وٟمحـ ٟمٜمتٔمر سمِٙمؿ َأ ْن يّمٞمٌٙمؿ اهلل سمٕم ٍ
قم٤مضمٚم٦م ُ ْتٚمِ ُٙم ُٙم ْؿ{ ،ﮧ
٘مقسم٦م ُِم ْـ قمٜمده
ُ
ُ َ

ﮨﮩ}  ،ومٜمَ ْ٘م ُت ُٚم ُٙم ْؿ{ ،ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م : ]13:ي٘مقل:
قمؾ سمِٜم٤م ،وُم٤م إِ ًَمٞمف ِ
ص٤مِ ٌر َأ ُْم ُر يمؾ ٍ
هلل وم٤م ٌ
ومريؼ ُِمٜمي٤م
وم٤مٟمتٔمروا إِ يٟم٤م ُمٕمٙمؿ ُمٜمتٔمرون ُم٤م ا ُ
ِ
وُمٜمْ ُٙم ْؿش(.)1
اعمقت يٕمٜمل اًمٜمٝم٤مي َ٦م واهلزيٛم َ٦م َٕ :يّنؿ ٓ يٜمتٔمرون طمٞم٤م ًة
واعمٜم٤موم٘مقن يٕمت٘مدون َأ ين
َ
اعمقت ذم ؾمٌٞمؾ اهلل هق هم٤مي ٌ٦م
ُأ ْظمرى ،وم َ٠م َُم َر اهلل ٟمٌ يٞمف ﷺ َأ ْن ُخي ِؼمهؿ و ُيٕمٚمِ َٛمٝمؿ سم َ٠م ين
َ
ص٤مدق ،وم٤مٟمتٔمروا ي٤م َأ ْه َؾ اًمٜم ِ
ٍ
يتٛمٜمي٤مه٤م يمؾ ُُم ْ١م ُِم ٍـ ،وهق ُأ ُْمٜم ِ َٞم ٌ٦م ُ
ٗم٤مق
يٜمِمده٤م يمؾ ُُم َقطم ٍد
لم(.)3
ًمٚمٛم يت ِ٘م َ
يمثػما ،وشمر يسمّمقا :وم٢مِ ين اًمٕم٤مىمٌ َ٦م ُ
ً
ِ
زُم٤من و َأو ٍ
ٍ
وهذا ُ
َ
ىم٤مرقم٦م اًم يٓمريؼ
ُمٙم٤من هلؿ إِ يٓ قمغم
ان :ومئا
طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ذم يمؾ
َ
ِ
اعمقاىمػ و ُيت٤مسمٕمقن إَ ْطم َ
اًمّمقًم ُ٦م
داث
ير ُىمٌقن
َ
ويرصدون ا ُعم ْجري٤مت ،وم٢مِ ْن يم٤مٟم٧م ي
ُ
ِ
ِ
وًمٚمٕمٚمًمء وإَ ْظم ِ
اًمْم ْ٠م ِن و َأ َؿم٤م ُدوا
اعمٌ٤مريم٦م
ًمٚمّم ْحقة
ٌقس ي
ٞم٤مرًِ ،مًٌقا ًُم َ
واجلقًم ُ٦م ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش (. )289-288/6
(« )3دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش( ،صـ.)166
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ِ
سم٤مًمّم٤محللم وىم٤مرسمقهؿ واىمؽمسمقا ُمٜمٝمؿ ًمٕمٚمٝمؿ أن
ومتًحقا ي
و َسم َ٤مر ُيمقا اجلُٝمق َد اعمُ ْخٚمّم َ٦م ي
سمنم ٍف َأو يٜم٤مًمقا ضم٤مه٤م َأو يٗمقزوا معهم ٍ
سمٖمٜمٞمٛم٦م..
َ ً ْ
ْ
حئمقا َ َ

التعامرررل
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف ي َ ْ

ون ىم٤مًمقا َٕقم ِ
ِ
وهي ُق َ
داء اعم ِ يٚم٦م{ :  
ْ
وإ ْن يم٤مٟم٧م إُ ْظمرى وهل اًمتل ُحيٌقن َ ْ

ِ
يمؿ ُأ ْؾم ِ٘م َط ذم َأ ْيدي يمثػميـ ُِم ْـ
  } [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ]14:وُم ْـ هٜم٤م َ
ئمٝمر ْ
ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ طمداصمٞملم وقمٚمًمٟمٞملم وًمٞمؼماًمٞملم وُمًتٖمرسملم وقمٍماٟمٞملم يعم٤م َر َأ ْوا
ِ
واطمدةْ َٕ :وم ِ
ٍ
مج ِٕمف ىمدْ رُمك اًم َٖمرب وُمـ ِ
ٍ
َ
اعمِمٞمٜم٦م
ٕم٤مهلؿ
سم٘مقس
وراِف َأ ُِم ِر ْي َٙم٤م
اًمٕم٤ممل َ سم َ٠م ْ َ
ْ َ
اًمٖم٤مؿمٛم٦م و َأ ْـم ِ
ِ
روهبؿ ِ
وطم ِ
ًمقمٝمؿ ا َجل ِِم َٕم ِ٦مُ ،أ ْؾم ِ٘م َط ذم َأ ْيدهيؿ عمي٤م
اجل٤مِ َر ِة واقمتدا َء ِاتؿ
ُ
دؾم٤مشمػم َقم٤م َعم ِ يٞم ً٦م.
َر َأ ْو ُه ْؿ ٓ حيؽمُمقن ىمقاٟملم َد ْوًم يٞم ً٦م ،وٓ ُٟم ُٔم ًًم ُأ َمم ِ يٞم ً٦م وٓ ِىم َٞم ًًم إِ ْٟمً٤مٟم يٞم ً٦م وٓ
َ
قمنم ُِم ْٕم ِ
ِ
ْسمؾ قمغم اًمٕم ْٙمس ًمٚمحٞمقان قمٜمدهؿ ُطم ٌ
ِم٤مره٤م سمٜمق
٘مقق ٓ َي ْ٠م ِت قمغم
س ذم ر ِإِم٦م اًمٜميٝم٤مر ذم ِ
اًمٕم َر ِاق وومِ ِٚم ًْٓمِ ْ ِ
ِ
اإل ْٟمً٤من ،وؿمقاهدُ ذًمؽ ي
لم و َأ ْوم َٖم٤مٟمِ ًْ َت٤م َن
يم٤مًمِم ْٛم ِ َ
وىمٌؾ ذًمؽ ذم اًمٌقؾمٜمَ ِ٦م واهلرؾمؽِ ،
٤من واًمّمقُم ِ
٤ملَ ،
واًمِم ْٞم َِم َ
ضمراِ ُؿ مل ْ َي ْٕم َٝمدْ هل٤م اًم يت ُ
٤مريخ
ُ
َ

ً
ؿمٌٞمٝم٤م.
ُمثٞمئا ،ومل ْ يً ُٓمر هل٤م ً

طمْم٤مرتؿ ِ
ـم٤مِ َٗم ٌ٦م ُمٜمٝمؿ ُشمٜم٤مدي سم٤مًمٚمٝم ِ
وُمع ذًمؽ يمٚمف ٓ شمزال ِ
ِ
اًمٌ٤مِدَ ِة
٤مث ورا َء
َ
ِ
ِ
ِ
وطمٙمقُم٤متؿ َأ ْن شمٚمت٘مل ُمع اًم َٖم ْر ِ
ب
اعمزقمقُم٦م ،يٓم٤مًمٌقن ُأ َمم َٝمؿ اعمًٚمٛم َ٦م
وىم َٞم ِٛمٝمؿ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
اُمرات ،وٓ
مترات وا ُعم َ١م
اعمٗم٤موو٤مت واعمُ ْ١م
ه ِاِ ْٞم َؾ  -قمغم ـم٤موًم٦م
و َأُمر ْي َٙم٤م ْ -سمؾ وإ ْ َ
َ
طمقل وٓ ُىم يق َة إِ يٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞم ِؿ.

اًمٙمريٛم٦م ًَم ْٗم َت ٌ٦م سمئاهمٞم ٌ٦م ِ
ِ
راِ َٕم ٌ٦مَ ،أ َٓ وهل َأ ين اهللَ  ۵ضم َٕمؾ ُم٤م ُيّمٞمٌف
وذم أي٤مت
ي
ِ
ِ
مج٤مقم٦م
ومتح٤م ُمٜمفَ ،أ يُم٤م ُم٤م ُيّمٞمٌف اًمٙم٤مومرون ُِم ْـ
اعمُ ْ١مُمٜمقن ذم اعمٕم٤مرك ُم ْـ َقمدُ وهؿ ً
ِ
اًمز ِاِ ِؾ(.)1
ٟمّمٞم٥مَ :أ ْي :طمظ ُِم ْـ ُطمٔمقظ اًمد ْٟمٞم٤م
اعمُ ْ١مُمٜملم ومٝمق
وُمت٤مقمٝم٤م ي
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش (ً )623/1مٚمٛمٞمداين.
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أي٤مت َـمٛم َ٠م َٟم ُ٦م اهلل وو ْقمدُ ه ًمٕمٌ٤مده اعمُ ْ١مُمٜملم يمًم ذم ٍ
ِ
آي٤مت ُمـ
و َي ْ٠مت ذم صمٜم٤مي٤م هذه
َ
ْ
ٍ
اًم ُ٘مر ِ
قمديدة{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء{ ،]141:ﮮ
آن
ْ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻} [ؾمقرة

اًمّم٤موم٤مت، ]172-171:

{ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [ؾمقرة

ّمقص ذم هذا
حمٛمد{ ، ]21:ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [ؾمقرة اًمروم ، ]47:واًمٜم
ُ
اعمٕمٜمك يمثػم ٌة ُمتقاومر ٌة.
 -7تٛاص ِٗٝباحلٔصاس االقتصاد ِّٟعً ٢املُؤَِٓني:

ُمـ اًمً ِ
ِ
واًمٕمٛمؾ قمغم
ًمت اخلٌٞمث ِ٦م اًمتل ٓ َشم ْر َقم ِقي َأ ْٟم ُٗم ُس اعمٜم٤موم٘ملم قمـ اًم يتحكم ِهب٤م
ِ ِ
وه ْؿ ِهبذا هلؿ َؿم ٌَ ٌف سم٢مِ ْظمقاّنؿ اًمذيـ يمٗمروا ُِم ْـ ُمنميمل
ّم٤مر آىمتّم٤مديُ ،
ت٘مٞم٘مٝم٤م احل ُ
٥م َأ ِب َـم٤مًم ِ ٍ
َُم يٙم َ٦م اًمذيـ طم٤مسوا اعمُ ْ١مُمٜملم وطمٍموهؿ ذم ِؿم ْٕم ِ
َ
صمئاث ِؾمٜملم.
٥م
وهلؿ َؿمٌف سم٢مِ ْظمقاّنؿ ُمـ اًمٞمٝم ِ
ٌ٧م
قد واًمٜميّم٤مرى ذم هذه إَ ْزُم٤من ،واًمتل إِ َذا ر َهم ْ
َُ
ُْ ٌَ
ِ
دو ُهلؿ اًمٙم٤مومر ُة ِ
اجل٤مِ َر ُة ا ْىمتِٞم٤م َد اًمِم ِ
ٕمقب وإِ ْذ َ
٤مسوهؿ ا ْىمتِّم٤مد ًّي٤م:
َُ
ٓل احلٙمقُم٤متَ ،طم َ ُ
سمقوع طمٌ ِؾ اعم ِِمٜمَ ِ
٘م٦م ذم َأ ْقمٜم٤مىمٝمؿ ،همػم ُمٌ٤مًملم سمٛمئايلم إَ ْـم ِ
ٗم٤مل اًمذيـ يٛمقشمقن ُِم ْـ
ْ
ْ
ُ
اًمٖمذاء واًمدي ِ
ِ
ٍ
ضمر ِاء ؾم ِ
قء اًم يت ْٖم ِ
واء،
وٟمً٤مء هيٚمٙمقن ٓ ْٟمٕمدام
ذي٦م ،وٓ سم َٕم َج َز ٍة و َُم ْرى
ي
ْسمؾ طم يتك ِ
اعم٤مء.
ُم٤مصمؾ ذم ِ
ِ
وهمػمه٤م ُِم ْـ ُد َو ِل َ
وؿم٤مهدُ ذًمؽ ٌ
اًمٕم٤ممل،
قر َُم٤م
اًمٕم َر ِاق وومِ َٚم ًْٓمِ ْ َ
وؾمقر َي٤م و ُسم ْ
لم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اًمّم٤مدرات إِ َمم
وذًمؽ سمتقا ُـمئٝمؿ و ْٛم َـ شمقصٞم٤مت ُُمٜم ئمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمَ يٞم٦م قمغم ىم ْٓمع ي
ٍ
سمٚمد ُُم ي ٍ
ٕملم.
وطم يتك ُحيٙمؿ اًم يٓم ُ
َ
اًمٌٜمؽ اًمدي ْو ِ يزم اًمذي
قق قمغم اًم ُٕمٜمُ ِؼ دمقي ًٕم٤م وإِ ْهئا ًيم٤م َأ ْٟم َِم٠موا
رووفً :م ُتّمٌح اًمدي و ُل اعمًُ َت ِديٜمَ ُ٦م ت٧م ِ
ِ
ِ
ـم٤مِ َٚم ِ٦م
ي٘مرض
احلٙمقُم٤متُ ،صمؿ ُيراب ُىم َ
ْ ْ
َ
َ
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التعامرررل
ررعية يف
ِ
ِ خطرررر َاملنرررافقني ِوقواعرررد ُشرر ِ

ؾمٞمٓمرشمِفِ ،
وُم ْـ ذًمؽ إِ ًْمزا ُُمٝمؿ اًمد َو َل اإل ْؾمئاُم يٞم٦م سمٕمدم زراقم٦م اعمٜمْتج٤مت احلٞمق يي٦م
ٍ معهم
ِ
ِ
ٌ
طم٤مصؾ ذم
ُمًتقر َد ًة ،يمًم هق
شمٌ٘مك سمئا ًدا
وٟمحقه٤م إِ يٓ سم٘مدْ ٍر حمدود :طم يتك
يم٤م ُحلٌقب
ِ
ِ
وُمـ ذًمؽ ُم٤م هق ُمً َٓمر ذم سمٜمُ ِ
ُمثئا ذم ِزراقمتٝم٤م ًمٚم َ٘مٛمحِ ،
ِ
ٍم ً
مترات
وشمقصٞم٤مت ُُم ْ١م
قد
ُ ْ ٌ ُ
ْ
ُم ْ َ
ِ
ُمٜم ئم ِ
ج٤مرة اًمٕم٤م َعم يٞم ِ٦م :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ٛم٦م اًمت
ُ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]7:

ي٘مقل َؾمٞمدُ ُىم ْٓم ٍ
٥م « :$وهل ُم٘مقًم ٌ٦م ي
يتجغم ومٞمٝم٤م ُظم ٌْ ُ٨م اًم يٓم ٌْع ،و ًُم ْ١م ُم اًم يٓمق يي ِ٦م.
واإلي ِ
ًمن يتقاصقن ِهب٤م قمغم اظمتئاف
وهل ُظم يٓم ُ٦م اًم يت ْجقي ِع اًمتل َي ٌْدُ و َأ ين ُظمّمق َم احلؼ ِ ْ
ِ
ِ
ِ
ي ِ
ِ
ُمِم٤مقمرهؿ
ٜم٤مهْم٦م إَ ْدي٤من .ذًمؽ َأ يّنؿ ِخل يً ِ٦م
اًمٕم٘مٞمدة و ُُم
طمرب
اًمزُم٤من واعمٙم٤من ذم ْ
يمؾ ٍ
حيًٌقن ًُم ْ٘م َٛم َ٦م اًمٕمٞمش هل ي
رء ذم احلٞم٤مة ،يمًم ذم ِطمًٝمؿ ،وم ُٞمح٤مرسمقن ِهب٤م اعمُ ْ١مُمٜملم.
ش ،وهل ُشم٘م٤مـمع سمٜمل ه ِ
٥مً :مٞمٜمٗمْمقا قمـ ُٟمٍمة رؾم ِ
٤مؿم ٍؿ ذم اًمِم ْٕم ِ
إِ يّن٤م ُظم يٓم ُ٦م ُىم َر ْي ٍ
قل
َ
ْ َ ُ
ًمٞمٜمٗمض
اهلل ﷺ و ُيً يٚمٛمقا ًمٚمٛمنميملم! وهل ُظم يٓم ُ٦م اعمٜم٤موم٘ملم يمًم تٙمٞمٝم٤م هذه أي ُ٦م:
ي
ح٤مب رؾم ِ
قل اهلل ﷺ قمٜمف ت٧م َو ْـم َ٠م ِة اًمْم ِٞمؼ وا ُجلق ِع! وهل ُظم يٓم ُ٦م اًمِمٞمققمٞملم ذم
َأ ْص ُ َ ُ
ققم٤مَ ،أ ْو يٙم ُٗمروا سم٤مهلل،
ِطم ْرُم٤من اعمُتديٜملم ذم سمئادهؿ ُِم ْـ سمٓم٤مىم٤مت اًم يت ْٛمقيـً :مٞمٛمقشمقا ُضم ً
ِ
اًمّمئا َة! وهل ُظم يٓم ُ٦م ِ
اًمٌٕم٨م
همػمهؿ مم يـ ُحي٤مرسمقن اًمدي ْقمق َة إِ َمم اهلل ،وطمريم َ٦م
ويؽميمقا ي
ِ
اإلؾمئامِ ،
ِ
وحم٤موًم٦م ؾمد َأ ْؾم ِ
ِ
اًمٕمٛمؾ
ٌ٤مب
سم٤محلّم٤مر واًم يت ْجقي ِع
اإل ْؾمئاُمل ذم سمئاد ِ ْ
ِ
وآرشمِ ِ
زاق..
ْ
اًمقؾمٞمٚم٦م اخل ًِٞم ِ
ِ
ً٦م يمؾ ظمّمقم ِ
اًمزُم٤من،
وهٙمذا يتقارم قمغم هذه
اإل ْيًمنُِ ،م ْـ ىمديؿ ي
َ ْ
آن ِهب٤م َ
اًمزُم٤منٟ ..م٤مؾملم احل٘مٞم٘م َ٦م اًمًٌٞمٓم َ٦م اًمتل ُيذيمرهؿ اًم ُ٘م ْر ُ
ىمٌؾ ِظمت٤مم هذه
إِ َمم هذا ي
أي٦م {ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [اعمٜم٤موم٘ملمِ ، ]7 :
ِ
وُم ْـ
ِ
ِ
ًموات وإَ ْر ِ
ض يرشمزق ه١مٓء اًمذيـ ُحي٤موًمقن َأ ْن يتح يٙمٛمقا ذم
اًمً
ظمزاِ ِـ اهلل ذم ي
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َأ ْرزاق ا ُعم ْ١مُمٜملم ،ومٚمٞمًقا ُه ُؿ اًمذيـ خيٚم٘مقن ِر ْز َق َأ ْٟم ُٗم ًِٝمؿ ،ومًم َأ ْهمٌ٤مهؿ و َأىمؾ ومِ ْ٘م ِٝمٝمؿ
وه ْؿ ُحي٤موًمقن ىم ْٓم َع اًمر ْزق قمـ َ
أظمريـ! ش (.)1
ُ

 -8ملِ ُضِٖ املطَّٛعني َٔ املُؤَِٓني يف ايصٖذقات:

ِ
وُم َـ اًمًًمت ا ُعم ًْ َؽم َذ ًِم٦م ًمدى اعمٜم٤موم٘ملم اعمُ ًْ َت ْ٘م ٌَ َح ِ٦م ذم شمٕم٤م ُُمٚمِٝمؿ ُمع اعمُ ْ١مُمٜملمُ ،م٤م يم٤من
ِ
ُمٜمٝمؿ ذم ضم٤مٟم٥م اًمٜمي ِ
ُ
ُمً٤مًمؽ ؿم يتك
ومٚمٝم ْؿ ذم ذًمؽ
ٗم٘م٦م
واًمّمدىم٦م واًم ٌَ ْذ ِل ذم ؾمٌٞمؾ اهللُ ،
ي
ِ
وـمراِ ُؼ ِىمددِ ..
ِ
اًمقؾم٤مِ ِؾ اًمتل ا ْٟم َت َٝم ُجقه٤م:
ومٛم ْـ شمٚمؽ
ٌ
ت٘م٤مر ُم٤م سمذًمقه إِ ْن ُه ْؿ َأ ْٟمٗم٘مقا ً
هلل
ىمٚمٞمئا ..وي٘مقًمقن :ا ُ
 -1عمْ ُز اعمُ يّمدىملم ُمـ اعمُ ْ١مُمٜملم ْ
واطم ُ
ِ
صدىم٦م هذا.
َهمٜم ِل قمـ
ِ
كثقرا َأكه إِكؿا صـع ذلك ِريا ًء.
 -1واتفا ُمفم ل َؿ ْن َأ ْكػق ً
وه ْؿ يم٤مرهقن.
ُ -2سم ْخ ُٚمٝمؿ وىم ٌْ ُض َأ ْيدهيؿ قمـ اًمٜمي َٗم٘م٦م ،وإِ َذا َأ ْٟمٗم٘مقا َأ ْٟمٗم٘مقا ُ
اس بال ُب ْ
خ ِلَ ..أ ِشح ًة طؾى الخقر..
 -3و َأ ْم ُرهم فوق ذلك الـ َ
ِ
همزوة َشم ٌُ َ
اًمّمدىم٦م واًم يت َؼم ِعً :م ٌُ ْٕمد
ٟم٤مدى اًمٜميٌِل ﷺ ذم اًمٜمي٤مس يقم
حيثٝمؿ قمغم ي
قك ُ
وؿمدي ِة احلر وضم َٚم ِد اًمٕمدُ و ،وم٢مِ ًذا سم٤مًمّم ِ
اًمزاد ِ
اعمً٤موم٦مِ ،
ح٤مسم٦م اًمٙمرا ِم يتقاومدون يمؾ
وىم يٚم ِ٦م ي
ي
َ
َ
وُم٘مدوره طم يتك اًمٜم ِ
ِ
ُ
ً٤مء شمّمدي ْىمـ ُِم ْـ ُطمٚمِٞمٝم يـ َأ ْؾم ِق َر ًة َ
وظم َئا ِظم َؾ
يٌذل ُم٤م ذم ُو ْؾم ِٕمف
و َأ ْىم َرا ًـم٤م.

ِ
ٍ
ِ
()3
روى اًم ٌُ َخ ِ
٤مًمّمدَ َىم ِ٦م ُيمٜمي٤م
سمًٜمَده قمـ َأ ِب َُم ًْ ُٕمقد ﭬ ىم٤مل :عمي٤م ُأُم ْر َٟم٤م سمِ ي
٤مري َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمئال اًم٘مرآنش (ً ،)2179/6مًٞمد ىمٓم٥م  $شمٕم٤ممم.
( )3هق :اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ قم٘مٌ٦م سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚمٌ٦م ،أسمق ُمًٕمقد ،إٟمّم٤مري ُمـ اخلزرج ،صح٤مب
سمدرا ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م وأطمدً ا وُم٤م
ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف يٕمرف سم٠مب ُمًٕمقد اًمٌدريٟٕ :مف ﭬ يم٤من يًٙمـ ً
سمدرا وم٘م٤مل إيمثر ٟمزهل٤م ومٜمً٥م إًمٞمٝم٤م ،وضمزم اًمٌخ٤مري سم٠مٟمف ؿمٝمده٤م= ،
سمٕمده٤م ،واظمتٚمٗمقا ذم ؿمٝمقده ً
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التعامرررل
وقواعرررد شرر
رافقني ِ
خطرررر املنررِ ِ
ِ
أي ُ
ررعيةضم٤م َءيف إِ ْٟم ًَ ٌ
٤من
ٟمٕمٛمؾ ي
مح٤مًملم سم٤مُٕ ْضم َرة َ -وم َج٤م َء َأ ُسمق َقم٘م ْٞم ٍؾ سمِٜم ّْمػ َص٤م ٍعَ ،و َ
َٟم َت َح٤م َُم ُؾ ْ -
َ ِ معهم
َ ِي
َ َ َ
َِ َ
ِ َ َ ِ َ َ َ ُْ ِ ُ َ ِ ي

سم٠م ْيمث َر ُمٜمْ ُف ،وم٘م٤مل اعمٜمَ٤موم٘مقن :إن اهللَ ًم َٖمٜمل َقم ْـ َصدَ ىم٦م َهذاَ ،و َُم٤م وم َٕمؾ َهذا أظم ُر إٓ
ِري٤مء .ومٜمَ َز ًَم ِ
٧م أ َي ُ٦م(.)1
َ ً

ِ
ٍ
٤مب َ -أ ْٟمّم٤مري َسمدَ ِري( - )3ضم٤م َء
واؾم ُٛمف ا َحل ٌْ َح ُ
وذم رواي٦م َأ ين َأ َسم٤م َقم٘م ْٞم ٍؾ ﭬ ْ
اجل ِرير َقم َغم ص٤م َقم ِ ِ
٤مع
لم ُم ْـ َمت ْ ٍر ،وم َ٠م يُم٤م َص ٌ
َ ْ
إِ َمم اًمٜميٌِل ﷺ وم٘م٤مل :ي٤م َٟمٌِ يل اهللِ سمِ٧م َأ ُضمر ْ َ ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ويم٤من ىمد ٟمزل اًمٙمقوم٦م وؾمٙمٜمٝم٤م ،واؾمتخٚمٗمف قمكم ﭬ ذم ظمروضمف إمم صٗملم قمٚمٞمٝم٤م .اٟمٔمر:
«آؾمتٞمٕم٤مبشٓ ،سمـ قمٌداًمؼم (« ،)1174 /2اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر (/3
« ،)491ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)491 - 492 /3
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب :ىمقًمف( :اًمذيـ يٚمٛمزون اعمٓمققملم) ،سمرىمؿ.)4291( :
( )3ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿَ :أ ُسمق قمَ ِ٘م ٍ
٤مًمّم٤معِ ،ومٚمٛمزه اعمٜم٤موم٘مقن ،خمتٚمػ ذم اؾمٛمف :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ
ٞمؾ ا ُْعمت ََّمد ُق سمِ ي
حمٛمد ،صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احليُمل ،صمٜم٤م حمٛمد سمـ اًمٕمئاء ،ح ،وطمدصمٜم٤م أسمق قمٛمرو سمـ محدان ،صمٜم٤م
احلًـ سم ـ ؾمٗمٞم٤من ،صمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أب ؿمٞمٌ٦م ،ىم٤مٓ :طمدصمٜم٤م زيد سمـ احلٌ٤مب ،صمٜم٤م ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة
اًمزيدي ،صمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ يً٤مر ،قمـ اسمـ أب قم٘مٞمؾ ،قمـ أسمٞمف ،أٟمف سم٤مت جير اجلرير قمغم فمٝمره قمغم ص٤مقملم
ُمـ متر ،وم٤مٟم٘مٚم٥م سم٠مطمدمه٤م إمم أهٚمف يتٌٚمٖمقن سمف ،وضم٤مء سم٤مٔظمر ،يت٘مرب سمف إمم اهلل  ۵وم٠مشمك رؾمقل
اهلل ﷺ ،وم٠مظمؼمه ،وم٘م٤مل ًمف« :اٟمثره ذم اًمّمدىم٦مش ،وم٘م٤مل اعمٜم٤موم٘مقن ،وؾمخروا ُمٜمف ،وم٠مٟمزل اهلل:۵ ،
{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]79:
وىم٤مل اسمـ ُمٜمده :طمٌح٤مب أسمق قم٘مٞمؾ إٟمّم٤مري ،روى قمٜمف اسمـ ُمًٕمقد ،وومٞمف ٟمزًم٧م{ :ﯧ
اًمّم٤مع اًمذي
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]79:ص٤مطم٥م ي
شمّمدق سمف ،ومٚمٛمزه اعمٜم٤موم٘مقن.
ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم :ؾمًمه ىمت٤مدةَ ،و َىم٤م َل ا ْسم ُـ إِؾم َح ٍ
اًمّم٤مع أطمد سمٜمل أٟمٞمػ
٤مقَ :أ ُسمق قم٘مٞمؾ ص٤مطم٥م ي
ْ
ي
إرار ،طمٚمٞمػ سمٜمل قمَ ْٛمرو ْسمـ قمقف .أشمك ﭬ سمّم٤مع متر ،وم٠مومرهمف ِذم اًمّمدىم٦م ،ومتْم٤مطمؽ سمف
قمَـ ص٤مع أب قم٘مٞمؾ .ىم٤مًمف جم٤مهد وىمت٤مدة وقمٓمٞم٦م اًمٕمقذمُ« .مٕمروم٦م
اعمٜم٤موم٘مقن ،وىم٤مًمقا :إن اهللي ًمٖمٜمل ْ
اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ (ُ« ،)3974 /1مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مش ٓسمـ ُمٜمده (صُ« ،)417 :مٕمجؿ
اًمّمح٤مسم٦مشً ،مٚمٌٖمقي (« ، )166 /3آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (/4
.)1717
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ِ ِ
٤من اهللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف ًَم َٖمٜمِ يٞم ْ ِ
قن :إِ ْن َيم َ
٤مه َق َذاَ .وم َ٘م َ٤مل اعمُْٜمَ٤مومِ ُ٘م َ
لم
٤مع َوم َٝم ُ
وم َ٠م ُْم ًَ ْٙم ُت ُف َٕ ْهكمَ ،و َأ يُم٤م َص ٌ
٧م{ :ﯧ ﯨ ﯩ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م]79:
َقم ْـ َص٤م ِع َأ ِب َقم ِ٘م ْٞم ٍؾ .ومٜمَ َز ًَم ْ
أي٦م(.)1

اًمِم َٗم َت ْ ِ
اًمر ُضم َؾ ذم َو ْضم ِٝمف ،و َأ ْص ُٚمف ِ
ُ
تريؽ ي
اإل َؿم٤مر ُة
واعمرا ُد سم٤مًم يٚم ْٛم ِز
اًمر ُضم ُؾ ي
لم يٕمٞم٥م ي
س ي ِ
سم٤مًم َٕم ْ ِ
ًمٚمر ُضم ِؾ سم٤مًم َٕم ْٞم ِ
واًمر ْأ ِ
٥م(.)3
اًمر ُضم ِؾ ي
واًمِم َٗم٦م ،واعمرا ُد سم٤مهل َ ْٛم ِز ذم ي
لم ي

ِ
دقم٤مِ ِؿ هذا اًمد ِ
يـ ،وهد ِم ُأ ُصقًم ِف
إِ ين اعمٜم٤موم٘ملم ٓ يزاًمقن يٕمٛمٚمقن قمغم شم٘مقيض
طمريم٦م اًمٌِ ِ
واجل ِ
ِ
ِ
ٜم٤مء ِ
وه ْؿ يٕمٚمٛمقن َأ ين َ
ٝم٤مد
ٞمس ذم َد ْقم ِؿ
وُمٌ٤مٟمٞمفُ ..
٥م َرِ ٌ
اعم٤مل َقم َّم ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعمًٚمٛم٦مً ،مذا يم٤مٟمقا واىمٗملم سم٤معم ِ ْرص٤مد ًمّمد َأ ْو
وشمٙم٤مًمٞمػ اًمدي ْو ًِم٦م
سمقاضمٌ٤مت
ٝمقض
واًمٜم
ِ
ت٘مػم َُم ْـ ُ
يٌذل َأ ْو ُيٜمٗمؼ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.
عمَْ ِز َأ ْو َهم ْٛم ِز َأ ْو

ِ
ام
{ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء 9 ]27 :قال ال َم ُ
ِ
أية ،جا َء فقه« :وال ُب ْ
خ ُل الؿذمو ُم يف
كػقسا يف هذه
الشوكاين  $كال ًما ً
ِ
ِ
أية
ب اهلل ،وهمٓء الؿذكورون يف هذه
الشرع هو
آمتـاع طن َأداء ما َأ ْو َج َ
ُ
خ ِل – الذي هو َأشر ِخ ِ
ضؿوا إِ َلى ما وقعوا فقه مِن ال ُب ْ
بح
صال الشر – ما هو َأ ْق ُ
ِ
ِ
وبؾوغه يف الرذالة إِ َلى غايتفا ،وهو َأكفم مع
كػس فاطؾِه
مـه و َأ َدل طؾى سؼوط
ِ
ُب ْ
اهلل به طؾقفم مِ ْن فضؾه {ﯝ ﯞ
خؾفم ب َل ْموالفم ،وكتؿفم َ
لؿا َأ ْكعم ُ
ِ
جود ِ
غقرهم بؿاله
ﯟ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ]27:ك َلكفم يجدون يف صدورهم مِ ْن
حرجا ومضاض ًة ،فال ك ُثر يف طباده مِ ْن َأ ْمثالؽم ،هذه َأ ْموا ُلؽم قدْ بخؾتم هبا
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٓمؼمي ( )191/11ذم «شمٗمًػمهش قمـ ىمت٤مدة ُمرؾمئا  ،وىم٤مل اسمـ طمجر ذم «اًمٗمتحش
(« :)231/8هذا ُمرؾمؾ ووصٚمف اًمٓمؼماين واًمٌ٤مرودي واًمٓمؼمي ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة قمـ
ظم٤مًمد سمـ يً٤مر قمـ سمـ أب قم٘مٞمؾ قمـ أسمٞمف هبذا وًمٙمـ مل يًٛمقهش.
(ً« )3مً٤من اًمٕمربش (.)416/1
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ِ
ِ
راج ِ
ؼاصفا بنِ ْخ ِ
بعضفا يف مواضعه ،فؿا بالؽم بخؾتم بل ْموال
لؽوكؽم تظـون ا ْكت َ
معهم
ِ
غقركم ،مع َأكه ٓ يؾحؼؽم يف ذلك َض َر ٌر؟

خطرررر املنرررافقني وقواعرُررد شررررعية يف َالتعامرررل

وّن٤مي ُ٦م احلٛم ِؼ و ُىمٌ ِح اًمٓمٌ٤م ِع وؾم ِ
وهؾ هذا إِ يٓ هم٤مي ُ٦م اًمٚم ْ١مم ِ
آظم ِ
ْ
قء ْ
تٞم٤مر.
ْ
ُ
ُْ
وىمدْ ىمٞمؾ :إِ ين اعمراد هبذه ِ
ِ
ِ
واًمٗمخر واًم ٌُ ْخ ِؾ
آظمتٞم٤مل
أي٦م اًم َٞم ُٝمق ُد :وم٢مِ يّنؿ مجٕمقا سملم
َ
سم٤معم٤مل ِ
ويم ْت ِ
ًمن ُم٤م َأ ْٟمزل اهلل ذم اًم يتقراة .وىمٞمؾ :اعمرا ُد هب٤م اعمٜم٤موم٘مقن .وٓ خيٗمك َأ ين اًم يٚم ْٗم َظ
ِ ()1
٥م ذم قمدم َىم ٌُ ِ
ً
قل
ؾمع ُِم ْـ ذًمؽ و َأ ْيم ُثر
اًمً ٌَ َ
َأ ْو ُ
ؿمٛمقٓ و َأ َقمؿ وم٤مِدَ ًة وًم٘مدْ يسملم اهلل ي
ِ
ٟمٗم٘م٤متؿ سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [ؾمقرة

ِ
ُمٗمٝمقُم٤مت اًمٜمي٤مس َأ ْن ي٘م٤مل :وُم٤م ُمٜمَع اهللُ َأ ْن َ
ي٘مٌؾ
اعمتٌ٤مدر سمحً٥م
اًمتقسم٦م ، ]14:يم٤من
ُ
ِ
ٟمٗم٘م٤متؿ إِ يٓ َأ يّنؿ ...إِ َمم ِآظمر ُم٤م ضم٤م َء ذم أي٦م.
ُمٜمٝمؿ
ِ
ًمٙمـ اهللَ ٓ يٛمٜمٕمف ر ٌء ًمق ؿم٤م َء َأ ْن َ
ٟمٗم٘م٤متؿً ..مٙمٜميٝمؿ ُهؿ اعمٛمٜمققمقن ُِم ْـ
ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ
ي
َأ ْن ُشم َ
ٕمٌػم اًم ُ٘م ْرآين ُُمٌٞمٜمً٤م َأ ين ُيم ْٗم َرهؿ ذم اًمٌ٤مـمـ اًمذي شمدل
٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ
ُ
ٟمٗم٘م٤متؿ ،ومج٤م َء اًم يت ُ
ٟمٗم٘م٤متؿ واصٚم ً٦م إِ َمم
قمٚمٞمف َأ َُم٤مرا ُشمف ذم اًم ئم٤مهر ،هق اًمذي يم٤من ُم٤مٟم ًٕم٤م هلؿ ُِم ْـ َأ ْن شمٙمقن
ُ
ِ
اهلل وُم٘مٌقًم ً٦م قمٜمده ،إِ ين ُم٤م يم٤من ًمٖمػم اهلل ومٝمق ٓ ِ
اًمقصقل
يّمؾ إِ َمم اهلل،
وم٤معم٤مٟمع ًمف ُم َـ ُ
ُ
ُ
واًمٗم٤مقمؾ احل٘مٞم٘مل ذم
وسمر ُؾمقًم ِف ﷺ،
إِ َمم اهلل هق يمق ُٟمف ًمٖمػم اهلل ،سمًٌ٥م َأ يّنؿ يمٗمروا سم٤مهلل َ
هذا اعمٜم ِع هق اهللُ .۵
ٟمٗم٘م٤متؿ إِ َمم اهلل ِ
ِ
وُم ْـ ىمٌقهل٤م قمٜمدهَ ،ومٚمِ َؿ
يمٗمرهؿ هق اعم٤مٟمع ُِم ْـ وصقل
ىمد ي٘م٤مل :إِ ين َ
وه ْؿ يم٤مرهقن؟
اًمّمئا َة إِ يٓ ُيمً٤ممم ،وٓ يٜمٗم٘مقن إِ يٓ ُ
يمقّنؿ ٓ َي ْ٠مشمقن ي
قم َٓمػ قمٚمٞمف َ
ِ
ِ
اًمٕمٓمػ اًمذي هق
طمرف
ٞم٥م سم َ٠م ين
ومٝمؾ
َ
٥م ُمـ هذه اًم يثئاصم٦م؟ ويٛمٙمـ َأ ْن ُٟم ِج َ
اعم٤مٟمع ُمر ييم ٌ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(«)1ومتح اًم٘مديرش (.)132/1
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«اًمقاوش ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯩ ﯪ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]14:هق سمٛمٕمٜمك «اًمٗم٤مءش :وم٘مدْ ذ َيمر
قمٚمًمء اًمٚم ِ
ٖم٦م اًمٕمرسم يٞم ِ٦م َأ ين «اًمقاوش َشم ْ٠مت َأ ْطمٞم٤م ًٟم٤م سمٛمٕمٜمك «اًمٗم٤مءش.
ُ
يمٗمرهؿ اًمذي شمر يشم٥م قمٚمٞمف ذم ؾمٚمقيمٝمؿ َأ يّنؿ ٓ َي ْ٠مشمقن
وم٤معمٕمٜمك قمغم هذا:
ُ
اعم٤مٟمع هق ُ
يمره٤م إِ يٓ ذم طم٤مل َأ يّنؿ
اًمّمئا َة إِ يٓ ذم طم٤مل َأ يّنؿ ُيمً٤ممم ،وٓ ُيٜمٗم٘مقن
ً
ـمققم٤م َأ ْو ً
ي
اًمٌٞم٤من ِ
ُ
إل ْقمئا ِم اعمُ ْ١مُمٜملم سم َ٠م ْن
همػم راهمٌلم ذم اًمٌذل ،وىمدْ ضم٤م َء هذا
يم٤مرهقن َأ ْن ُيٜمٗم٘مقاَ ،
يًتدًمقا سمٔمقاهر اًمًٚمقك و َأُم ِ
٤مرات هذه اًم ئم ِ
اًمْمًم ِِ ِر(ْ ،)1سمؾ إِ ين ُمـ
قاهر قمغم ُم٤م ذم ي
َ
ِ
ًمٞمّمدي ىم يـ :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮓ ﮔ
ووؾمع قمٚمٞمف ي
اعمٜم٤موم٘ملم َُم ْـ قم٤مهد اهللَ ًمئ ْـ رزىمف ي
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸}[ؾمقرة اًمتقسم٦م.]77 -71 :
هلل َقم ْٝمدَ ه وُمٞمث٤م َىمف
ىم٤مل اسم ُـ َيمثِ ْ ٍػم « :$ي٘مقل شمٕم٤ممم :وُمـ اعمٜم٤موم٘ملم َُم ْـ َأ ْقمٓمك ا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمّم٤محللم ،ومًم ي
ورم سمًم ىم٤مل،
ًمٞمّمدي ىم يـ ُم ْـ ُم٤مًمف ،وًمٞمٙمقٟم يـ ُمـ ي
ًمئ ْـ َأ ْهمٜم٤مه ُم ْـ ومْمٚمف ي
هلل
ٜمٞمع ٟمٗم٤م ًىم٤م ؾم َٙمـ ذم ىمٚمقهبؿ إِ َمم يقم َي ْٚم َ٘مقن ا َ
اًمّم ُ
وٓ صدق ومٞمًم ا يدقمك ،وم َ٠م ْقم٘مٌٝمؿ هذا ي
 ۵يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل ُِم ْـ ذًمؽش(.)3
« ي
ٛمػم ذم «أقم٘مٌٝمؿش قمق ُده قمغم اًم ٌُ ْخؾَ :أ ْي :وم َ٠م ْقم٘مٌٝمؿ اًم ٌُ ْخ ُؾ سمًم قم٤مهدوا
وًمٕمؾ ي
اًمْم َ
اهللَ قمٚمٞمف ٟمٗم٤م ًىم٤م ِ
يم٤مِٜمً٤م ذم ىمٚمقهبؿ إِ َمم يقم َي ْٚم َ٘م َ
قن ُسم ْخ َٚمٝمؿَ :أ ْي :ضمزا ُء ُسم ْخٚمِٝمؿش(.)2
ِ
اًمّم٤مدىمقن يم ُٕم ْث ًَم َن ِ
سمـ َقم يٗم َ
٤من ﭬ
وسمْمده٤م شمتٛم يٞمز إَ ْؿمٞم٤م ُء ..ومٝم٤م ُه ُؿ اعمُ ْ١مُمٜمقن ي
ٍ
()1
()4
ضمٝمز َ
ٗمل ِد ْر َه ٍؿ
اًمر ْ َ
مح ِـ ُ
ي
سمـ َقم ْقف ﭬ ُيٜمٗمؼ َأ ًْم ْ
ضمٞمش اًم ُٕم ْنة وه٤م هق َقم ٌْدُ ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(«)1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش (ً )319-318/3مٚمٛمٞمداين.
(« )3شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)411/3
(« )2ومتح اًم٘مديرش (.)438/3
( )4أظمرج اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب( :ومْم٤مِؾ اًمّمح٤مسم٦م) ،سم٤مبُ( :مٜم٤مىم٥م قمثًمن سمـ قمٗم٤من ﭬ) ،أن
ومجٝمزه قمثًمن( .ح .)3777
ضمٝمز ضمٞمش اًمٕمنة ومٚمف اجلٜمي٦مش ،ي
اًمٜمٌل ﷺ ىم٤ملُ« :مـ ي
( )1هق :اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف سمـ قمٌد قمقف سمـ قمٌد سمـ احل٤مرث سمـ زهرة اًم٘مرؿمك= ،
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خطرررر املنرررافقني ِ ِ
التعامر٦مررل
وقواعررٞم ٍرد٦م(شر3ر)ررعية يف
ِ ()1
وهٙمذا سم٘م يٞم ُ
وهل ٟمِ ّْم ُ
ػ ُم٤مًمف و ُقم َٛم َر ﭬ َي ْ٠مت ُُمتّمد ًىم٤م ِسمًم َِ٦م ُأ ْوىم ي
معهم
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ(.)2
ي
ِ
اًمٙمٗمرة و َُم ْـ َؿم٤م َي َٕمٝمؿ ُِمـ اعمٜم٤موم٘ملم
داء ذم زُم٤مٟمٜم٤م ُِم َـ
و َُم ْـ شم َ٠م يُم َؾ ذم َأ ْطمقال إَ ْقم ِ ِ
دىم٤مت وتجػمهؿ قمغم اجلٛمٕمٞم ِ
ِ
ِ
٤مت
اًمّم
جيِد َأ ين
ي
هجًمتؿ قمغم اًم يتؼمقم٤مت وىمٓم ِع ُؾم ٌُ ِؾ ي
َ
ٍ
ِ
اإل ْؾمئاُم يٞم ِ٦م ىمدْ َمحِ َل َو ِـم ْٞم ًُٝم٤م ْ
ً٤مسم٤مت ظمػم يي ٍ٦م،
واره٤م :إِ ْذ ىم٤مُمقا سمتجٛمٞمد ِطم
واؿمتدي ُأ ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
جلٛم ِع
وُمّم٤مدرة َأ ُْمقال إِ َهم٤مصم يٞم٦مْ ،سمؾ و يٞم٘مقا شمْمٞمٞم ً٘م٤م سم٤مًم ًٖم٤م قمغم اًمقؾم٤مِ ِؾ اعمتٕمددة ْ
ً٤مت ت٧م اعمُ ِ
٤مت واعمُ َ١مؾم ِ
وطمً٤مسم٤مت شمٚمؽ اجلٛمٕمٞم ِ
ِ
اًم يتؼم ِ
راىمٌ٦م
قم٤مت ،ومجٕمٚمقا َأ ْرصد َة
ي
ي
ِ
سمح يج٦م َأ ين ذًمؽ يم يٚمف يّم٥م ذم متقيؾ ِ
اإل ْر ِ
ا ي
ه٤مب ودقم ِؿ اعمُتٓمروملم -زقمٛمقا-
ًمِمديدةُ ،
مت يثٚم٧م هذه ِ
ات ذم اًمٕمديد ُِمـ اخلُ ُٓمقات.
اإل ْضمرا َء ُ
حصاسُ َأعِذا ٔ٤اهلل يًكطاع اخلري:ِّٟ

وصم٤مِ ِؼ اهلٞم َئ ِ
 -1اًمر ْومع سمجٛمٞمع ِ
٤مت اخلػم يي ِ٦م واًمتج٤مر يي ِ٦م.
َْ
ي ُ
سمٕمض اجلٛمٕمٞم ِ
 -3اًمٓمٚم٥م سمت٘مديؿ َأ ْوم ِ
ِ
٤مت ًمٚم يتح٘مٞمؼ ُمٕمٝمؿ.
راد
ي
ُ
ِ
ورو يسم٤م دمٛمٞمدَ َأ ُْمقال 13
 -2دمٛمٞمدُ إَ ُْمقال ،ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل
ْ
ـمٚمٌ٧م َو ُاؿمٜمْ ُٓم ْـ ُم ْـ ُأ ُ
متقيؾ ِ
ِ
اإل ْره٤مب.
ؾمٕمقد ًّي٤م سمدقمقى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= أسمق حمٛمد اًمزهرى أطمد اًمٕمنمة ،وًمد سمٕمد اًمٗمٞمؾ سمٕمنم ؾمٜملم ،شمقذم 23( :هـ) وىمٞمؾ همػم ذًمؽ،
سمدرا ،وأطمدً ا ،واعمِم٤مهد يم يٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل ﷺ .ويم٤من ًمف ُمـ إظمقة:
وه٤مضمر اهلجرشملم ،وؿمٝمد ً
قمٌد اهلل ،وإؾمقد ،ويم٤من اؾمٛمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمٌد اًمٙمٕمٌ٦م ،وي٘م٤مل :قمٌد قمٛمرو ومًًمه اًمٜمٌل ﷺ:
قمٌد اًمرمحـ.
يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (« ،)234 /17تذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ
طمجر (« ،)346 /6آؾمتٞمٕم٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (.)84 - 68 /6
( )1روى ذًمؽ اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( ،) 291- 283/14وإن يم٤مٟم٧م اًمرواي٤مت اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م
إٓ أّن٤م سمٛمجٛمققمٝم٤م شمتٕم٤مود ومتّمٌح طمًٜمً٤م ًمٖمػمه.
( )3أظمرضمف اسمـ قمً٤ميمر ذم «شم٤مريخ دُمِمؼش (.)38/3
( )2اٟمٔمر« :اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦مش (ً )194/3مٚمديمتقر ُمٝمدي رزق اهلل أمحد .
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ِ
ؾم٤مل و ٍ
ِ
آًمٞم٤مت ِ
اإل ْذاف قمغم اجلٛمٕم يٞم٤مت
ًمقو ِع
ومقد ُِم ْـ َأ ُِم ِر ْي َٙم٤م
وهمػمه٤م ْ
 -4إِ ْر ُ ُ
اخلػم يي ِ٦م.
ِ
ُ
شمٓمٌٞم٘مف إِ يٓ إِ َذا
شمٜمٗمٞمذه وُمت٤مسمٕم ُ٦م
يتؿ
ظم٤مُمً٤م
وهٜم٤مك
وؾم٤مدؾم٤م وؾم٤مسم ًٕم٤م يمؾ ذًمؽ ًم ْـ ي
ً
ً
ِ
اعمتٜمٗمذة قم٤معم ًّٞم٤م(.)1
اقمؿ ُمـ اًمدي اظمؾ ًم٘مرارات اًمد َو ِل
ُطمرك اًمٓم٤مسمقر
ُ
اخل٤مُمس اًمدي ُ
ِ
ِ
اًمٙمريٛم٦م ُُمٌٞمٜمً٤م قم٘مقسم ً٦م ُأ ْظمرى ،سم َ٠م ْن ضم َٕمؾ اًمٜم َ
ٗم٤مق ُُم ْرشمٙمِ ًزا ذم
أي٦م
و َي ْ٠مت ِظمت٤م ُم
ؽمسم ًٕم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ىمٚمقهبؿ ،و ُُم َ َ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م. ]79:
ِ
ِ
ؾمقء صٜم ِ
واؾمتٝمزاِٝمؿ
ٞمٕمٝمؿ
ىم٤مل اسم ُـ َيمثِ ْ ٍػم « :$هذا ُمـ سم٤مب اعم٘م٤مسمٚم٦م قمغم
ِ
ِ
ِ ِ
ّم٤مرا
سم٤معمُ ْ١مُمٜملم َٕ :ين اجلزا َء ُم ْـ ضمٜمْس اًمٕمٛمؾ ،ومٕم٤م َُم َٚمٝمؿ ُُمٕم٤مُمٚم َ٦م َُم ْـ ؾمخر ُمٜمٝمؿ :ا ْٟمت ً
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم ذم اًمد ْٟمٞم٤م ،و َأ َقمدي ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم ِ
أظمرة قمذا ًسم٤م َأًم ِ ْٞم ًًمش(.)3
ُ
ٍ
وي٤م ِهلق ِهل٤م ؾم ْخري ً٦م ،وي٤م ِهلق ِهل٤م قم٤مىمٌ ً٦مَ ،وم ِٛمـ ِذ ِذُم ٍ٦م ص ٍ
هزيٚم٦م ُمـ اًم ٌَ َ ِ
نم
ٖمػمة
َْ
َْ َ ُ َ
ْ ْ َ
اًمْم ِ
ٕم٤مف اًمٗم٤مٟملم ،وؾمخر َي ُ٦م اخل٤مًمؼ اجل يٌ٤مر َشمٜمْ َّم٥م قمٚمٞمٝمؿ ،وقمذا ُسمف يؽم يىم ٌُٝمؿَ ،أ َٓ إِ يٟمف
ٝمقل اعمُ ْٗم ِزع ِ
ًَم ْٚم ُ
ٞم٥م(.)2
اًمره ُ
ُ ي
 -9قزفُِٗ املُؤَِٓني:
قال تعالى{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [ؾمقرة إطمزاب ، ]18:وبال شك َأ ْه ُل الـػاق يدخؾون يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1عمزيد اـمئاع اٟمٔمر يمت٤مب« :اًم٘مٓم٤مع اخلػمي ودقم٤موى اإلره٤مبش ،ويمت٤مب «وح٤مي٤م سمريئ٦م ًمٚمحرب
اًمٕم٤معمٞم٦م قمغم اإلره٤مبش ،ويمئامه٤م ًمٚمديمتقر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمًٚمقُمل.
(« )3شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿش (.)412/3
(« )2ذم فمئال اًم٘مرآنش (.)1681/2

127

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

وطقد هذه ِ
ً
دخوٓ َأولقا ،ويؽػي يف حؼفم ما اف َت َر ْو ُه ُز ْو ًرا و ُب ْفتا ًكا يف حادثة
أية
ال ْف ِ
ك ،وما زطؿوه مِن َأن َطائِ َش َة معهم
ِ
خاكت فِ َ
راش
ڤ الطاهر َة العػقػ َة قدْ
ْ
ْ
رس ِ
ول اهلل ﷺ.
َ ُ
وقريب مِن هذه ِ
أية قو ُله تعالى{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
ٌ ْ
بن
﮹ ﮺ ﮻ ﮼} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ، ]113:جا َء يف سبب كزولفا َأن َق َتا َد َة َ
ان ﭬ( )1قال« :كان َأ ْه ُل ٍ
الـ ْع َؿ َ
بقت مِـا ُيؼال لفم بـو ُأ َب ْق ِر ٍق بِ ْش ٍر و َب ِش ْق ٍر
ِ
حاب رس ِ
ول اهلل ﷺ،
و ُم َبش ٍر ،وكان َبش ْق ٌر َر ُج ًال مـاف ًؼا ،يؼول الش ْع َر َي ْف ُجو به َأ ْص َ َ ُ
ِ
الن :كذا وكذا وقال ُف ٌ
لبعض العربُ ،ثم يؼول :قال ُف ٌ
الن :كذا وكذا،
ُثم ُيـحؾه
ِ
حاب رس ِ
ول اهلل ﷺ ذلك الش ْع َر ،قالوا :واهللِ ما يؼـول هذا الش ْع َر
فنِ َذا سؿع َأ ْص ُ َ ُ
ُ
الخبقثَ ،أ ْو كؿا قال الر ُج ُل ،وقالوا :اب ُن إُ َب ْق ِر ِق قالفا ،قالوا:
إِٓ هذا الر ُج ُل
ٍ
ٍ
وكاكوا َأ ْه َل ِ
وفاقة يف الجاهؾقة ِ
وال ْسالم.
حاجة
بقت
٤مس إِ يٟمًم ـمٕم٤م ُُمٝمؿ سم٤معمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م اًم يت ْٛم ُر ي
يً٤مر
ويم٤من اًمٜمي ُ
اًمر ُضم ُؾ إِ َذا يم٤من ًمف ٌ
ٕمػم ،ويم٤من ي
واًمِم ُ
()2
وم٘مدُم٧م و٤مومٓم ٌ٦م(ُ )3مـ ي
ٟمٗمًف،
اًمر ُضم ُؾ ُمٜمٝم٤م،
ْ
ي
اًمِم٤م ِم ُمـ اًمدي ْر َُمؽ ا ْسم َ
ومخص هب٤م َ
ت٤مع ي

رافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
خطرررر املنرر ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمًمن سمـ زيد سمـ قم٤مُمر سمـ ؾمقاد سمـ فمٗمر ،أسمق قمٛمرو ،إٟمّم٤مري إود اًمٔمٗمري،
صح٤مب سمدريُ ،مـ ؿمجٕم٤مّنؿ ،ؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل ﷺ ،وىم٤مل اًمقاىمدي :يم٤مٟم٧م ُمٕمف
يقم اًمٗمتح راي٦م سمٜمل فمٗمر .روى قمـ اًمٜمٌل ﷺ .وقمٜمف اسمٜمف قمٛمرو وأظمقه ُٕمف أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري
وحمٛمقد سمـ ًمٌٞمد وقمٌٞمد سمـ طمٜملم وهمػمهؿ .وطمٙمك اسمـ ؿم٤مهلم قمـ اسمـ أب داود أٟمف أول ُمـ دظمؾ

اعمديٜم٦م سمًقرة ُمـ اًم٘مرآن وهل ؾمقرة ُمريؿ .يٜمٔمر« :اإلص٤مسم٦مش ( ،)331 /2و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم
ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (« ،)1374 /2أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم (« ،)89 /4تذي٥م
اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر (.)217 /8

( )3و٤مومٓم٦م :أي :محقًم٦م .اٟمٔمر «اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطش (.)872

( )2اًمدرُمؽ :هق اًمدي ىمٞمؼ احلقاري واًمؽماب اًمٜمي٤مقمؿ .اٟمٔمر« :اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطش ( )1313وإول هق
اعمراد .
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ُ
وم٘مدُم٧م و٤مومٓم ٌ٦م ُمـ ي
اًمٕمٞم٤مل وم٢مِ يٟمًم ـمٕم٤م ُُمٝمؿ اًم يت ْٛم ُر ي
ت٤مع قمٛمل
ٕمػم،
و َأ يُم٤م
ْ
اًمِم٤م ِم ،وم٤م ْسم َ
واًمِم ُ
ِ (ِ )3
ٍ
ِر َوم٤م َقم ُ٦م سمـ َزي ٍد (ِ ً )1
ئاح
محئا ُمـ اًمدي ْر َُمؽ ،ومج َٕمٚمف ذم ُمنمسم٦م ًمف ،وذم اعمنمسم٦م ؾم ٌ
ُ ْ
ِ
وؾمٞمػ ،وم ُٕمدي قمٚمٞمف ُِم ْـ ت٧م اًمٌٞم٧م ،ومٜمُ٘مٌ٧م اعمنمسم ُ٦م ،و ُأ ِظم َذ اًم يٓمٕم٤م ُم
ود ْر ٌع
ٌ
ئاح.
واًمً ُ
اسمـ َأ ِظمل ،إِ يٟمف ىمد ُقمدي قمٚمٞمٜم٤م ذم ًمٞمٚمتٜم٤م هذه،
ومٚمًم َأ ْصٌح َأ َشم٤مين قمٛمل ِر َوم َ
٤مقم ُ٦م ىم٤مل« :ي٤م َ
ي
وؾم َ٠م ًْمٜم٤م ،وم٘مٞمؾ
ئاح ،ىم٤مل:
ومٜمُ ْ
٘مٌ٧م ُمنمسم ُتٜم٤م ،ومذه٥م اًم يٓمٕم٤م ُم واًمً ُ
ومتحً ًْٜم٤م ذم اًمدي ارَ ،
ي
ًمٜم٤م :ىمد ر َأيٜم٤م سمٜمل ُأسم ِػم ٍق اؾمتقىمدوا ذم هذه اًم يٚم ِ
ٞمٚم٦م ،وٓ ٟمرى ومٞمًم ٟمرى إِ يٓ قمغم سمٕمض
َ ْ
َْ
ِ
ـمٕم٤مُمٙمؿ .ىم٤مل :ويم٤من سمٜمق ُأ َسم ْ ِػم ٍق ىم٤مًمقا وٟمحـ َٟم ًْ َ٠م ُل ذم اًمدي ار :واهللِ ُم٤م ٟمرى ص٤مطم ٌَٙمؿ
ِ
إِ يٓ ًَمٌِ ْٞمدَ سم َـ َؾم ْٝم ٍؾ(ً - )2
ؽم َط ؾمٞم َٗمف
رضمئا ُمٜمي٤م ًمف
ٌ
ومٚمًم ؾمٛمع ًَمٌِ ْٞمدٌ ْاظم َ َ
صئاح وإِ ْؾمئا ٌم  -ي
اًمًٞمػ َأ ْو ًم ُتٌٞمٜم يـ هذه ي ِ
وىم٤ملَ :أ َٟم٤م َأ ْ ِ
اًمنىم َ٦م .ىم٤مًمقا :إِ ًَمٞمؽ
ه ُق؟! واهللِ ًم ُٞمخ٤مًمٓمٜميٙمؿ هذا
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :روم٤مقم٦م سمـ زيد سمـ قم٤مُمر سمـ ؾمقاد سمـ يمٕم٥م ،وهق فمٗمر سمـ اخلزرج سمـ قمٛمرو اسمـ ُم٤مًمؽ سمـ
إوس إٟمّم٤مري اًمٔمٗمري ،قمؿ ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمًمن ،هق اًمذي هق ؾمئاطمف وـمٕم٤مُمف سمٜمق أسمػمق
ومتٜم٤مزقمقا إمم رؾمقل اهلل ﷺ ومٜمزًم٧م ذم سمٜمل أسمػمق( :وٓ دم٤مدل قمـ اًمذيـ خيت٤مٟمقن أٟمٗمًٝمؿ) .يٜمٔمر:
«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (« ،)499 /3اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش
(« ،)417 /3اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤متش (.)93 /14
ِ
( )3ا َعم ْنم َسم ُ٦مِ َ ،
اؾم ًًم
نم ُسمقن وم َٞمٝم٤م .وقمـ ؾمٞمٌقيفَ :ضم َٕم ُٚمقه ْ
سم٤مًمق ْضم َٝم ْلم :اًم ُٖم ْر َوم ُ٦م :ىم٤مل ذم «إَ َؾم٤مسش َٕ :يّنؿ َي ْ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
نم َسم٦م ًَمفَ :أي يم َ
يٌل ﷺ يم َ
٤مت
نم َسم ٌ
َ٤من ذم ُهم ْر َوم٦مْ َ ،
يم٤مًم ُٖم ْر َوم٦م .وذم ا َحلدي٨مَ :أ ين اًمٜم ي
ومج ُٕمٝم٤م َُم ْ َ
َ٤من ذم َُم ْ ُ
و َُم َِم ِ
٤مر ُب .يٜمٔمر« :شم٤مج اًمٕمروسش (.)117/2
ؼمٓ :
( )2هقً :مٌٞمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ احل٤مرث سمـ قمروة سمـ رزاح سمـ فمٗمر إٟمّم٤مري  .وىم٤مل اسمـ قمٌد اًم ّ
اًمٙمٚمٌل إمم اًم٘مٌٞمٚم٦م يمًم شمرىً ،مٙمـ ىم٤مل
أدري هق ُمـ أٟمٗمًٝمؿ أو طمٚمٞمػ هلؿ .اٟمتٝمك .وىمد ٟمًٌف اسمـ
ّ
اًمٕمدوي :إٟمف وهؿ ُمـ اسمـ اًمٙمٚمٌل ،وإٟمًم هق أسمق ًمٌٞمد سمـ ؾمٝمؾ رضمؾ ُمـ سمٜمل احل٤مرث سمـ ُم٤مزن سمـ
ؾمٕمد اًمٕمِمػمة ُمـ طمٚمٗم٤مء إٟمّم٤مر .يٜمٔمرُ« :مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ (،)3433 /1
«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (« ،)1228 /2أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم
(« ،)481 /4اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش (.)114 /1
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ومً َ٠م ًْمٜم٤م ذم اًمدار طم يتك مل ي
ح٤مهب٤م وم٘م٤مل
ٟمِمؽ أ يّنؿ أ ْص ُ
اًمر ُضم ُؾ ومًم َأ ْٟم٧م سمّم٤مطمٌِٝم٤مَ ،
قمٜمي٤م َأهي٤م ي
َ معهم
ومذيمرت ذًمؽ ًمف.
اسمـ َأ ِظمل ًمق َأ َشم ْٞم َ٧م َر ُؾمقل اهلل ﷺ
َ
زم قمٛمل :ي٤م َ
ٍ
وم٘مٚم٧م :إِ ين َأه َؾ ٍ
ىم٤مل َىم َت٤م َد ُة :وم َ٠م َشم ْٞم ُ٧م َر ُؾم َ
ضمٗم٤مء ،قمٛمدوا
سمٞم٧م ُمٜمي٤م َأ ْه َؾ
قل اهلل ﷺ،
ُ
ْ
ِ
إِ َمم قمٛمل ِر َوم٤م َقم َ٦م ِ ٍ
ئاطمف وـمٕم٤م َُمف ،ومٚمػمدوا قمٚمٞمٜم٤م
سمـ َز ْيد ومٜم٘مٌقا ُمنمسم ً٦م ًمف ،و َأ َظم ُذوا ؾم َ
ِ
ئاطمٜم٤م ،وم َ٠م يُم٤م اًم يٓمٕم٤م ُم ومئا طم٤مضم َ٦م ًمٜم٤م ومٞمف.
ؾم َ
وم٘م٤مل اًمٜميٌل ﷺ« :ؾمآُمر ذم َذًم ِ َؽش .ومٚمًم ِ
ؾمٛمع سمذًمؽ سمٜمق ُأ ْسم ِػم ٍق َأ َشم ْقا ً
رضمئا ُمٜمٝمؿ
ي
َ ُُ
ِ
٤مس ُم ْـ َأ ْهؾ اًمدي ِار
ُي٘م٤مل ًمف ُأ َؾم ْٞمدُ سم ُـ ُقم ْر َو َة ومٙم يٚمٛمقه ذم ذًمؽ ،وم٤مضمتٛمع ذم ذًمؽ ُأ َٟم ٌ
قل اهلل ،إِ ين َىم َت٤مد َة سمـ اًمٜمٕمًمن وقمٛمف قمٛمدا إِ َمم َأه ِؾ ٍ
وم٘م٤مًمقا :ي٤م َر ُؾم َ
سمٞم٧م ُمٜمي٤م َأ ْه ِؾ إِ ْؾمئا ٍم
ْ
ي
َ َ َْ
ٍ
ٍ
ِ ِ ِ
ٍ
ٌل ﷺ،
سم٤مًمن َىم٦م ُم ْـ همػم سمٞمٜم٦م وٓ صم ٌْ٧م .ىم٤مل َىم َت٤م َد ُة :وم َ٠م َشم ْٞم ُ٧م اًمٜمي ي
وصئاح يرُمقّنؿ ي
ومٙمٚمٛم ُتف ،وم٘م٤ملَ « :قمٛمدْ َت إِ َمم َأه ِؾ سمٞم ٍ
ئام َو َص َئا ٌحَ ،شم ْر ُِم ْٞم ِٝم ْؿ سمِ ي ِ
٧م ُذيمِ َر ُِمٜمْ ُٝم ْؿ إِ ْؾم َ ٌ
٤مًمن َىم ِ٦م
ْ َْ
َ
ٍ
َقم َغم َهم ِػم َصمٌ ٍ
٧م َو َٓ َسمٞمٜمَ٦مش.
ْ ْ

وقواعرررد شرر َررعية يف التعامرررل
خطرررر املنرررافقني
َ

ِ
سمٕمض ُم٤مزم ومل ْ ُأيمٚمؿ َر ُؾم َ
قل اهلل ﷺ ذم ذًمؽ،
ظمرضم٧م ُمـ
وو َد ْد ُت َأين
ىم٤مل:
ُ
ُ
رضمٕم٧م َ
صٜمٕم٧م؟ وم َ٠م ْظمؼم ُشمف سمًم ىم٤مل زم َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ
سمـ َأ ِظمل ُم٤م
َ
وم َ٠م َشم٤مين قمٛمل ِر َوم٤م َقم ُ٦م وم٘م٤مل :ي٤م ا َ
اعمًتٕم٤من .ومٚمؿ ٟمٚم ٌَ ْ٨م َأ ْن َٟمزل اًم ُ٘م ْر ُ
ُ
آن{ :ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
وم٘م٤مل :اهلل
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء :]111:يٕمٜمل سمٜمل أسمػمق،
{ﭑ ﭒﭓ}َ :أ ْي :مم ي٤م ىمٚم٧م ًم َ٘م َت٤م َد َة {ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء،]117-116:
إِ َمم ىمقًمف{ :ﮏ}َ :أ ْيً :مق اؾمتٖمٗمروا اهللَ ًمٖمٗمر هلؿ {ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]111:إِ َمم ىمقًمـف{ :ﭡ ﭢ} ىمقًمف ًم َٚمٌِــ ْٞم ٍد {ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]112:إِ َمم ىمقًمف{ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ} [ؾمقرة
()1
ومٚمًم َٟمزل اًم ُ٘م ْر ُ
٤مقم َ٦م.
آن َأشمك َر ُؾمقل اهلل ﷺ سم٤مًمًئاح ،ومر يده إِ َمم ِر َوم َ
اًمٜمً٤مء ، ]74:ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يمذا هٜم٤م وآظمر أي٦م{ :ﯟﯠﯡﯢﯣ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]112:

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

130

قمٛمل َأو ِ
ؿمٞمخ٤م ىمد ِ
ً
قمٌم ذم اجل٤مهٚم يٞم ِ٦م
ىم٤مل َىم َت٤م َد ُة :يعم٤م َأ َشم ْٞم ُ٧م قمٛمل سم٤مًمًئاح ويم٤من
ْ
ً
ومٚمًم َأ َشم ْٞم ُتف سم٤مًمًئاح ىم٤مل :ي٤م اسم َـ َأ ِظمل هل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.
ويمٜم٧م َأ َرى إِ ْؾمئا َُمف
ُ
ُمدظمقٓ ،ي
ومٚمًم َٟمزل اًم ُ٘م ْر ُ
آنِ ،حل َؼ َسم ِِم ْ ُػم سم٤معمنميملم ،ومٜمزل قمغم
ومٕمروم٧م َأ ين إِ ْؾمئا َُمف يم٤من
ُ
ً
صحٞمح٤م ،ي
ؾم َئا َوم َ٦م سمِٜمْ ِ
٧م َؾم ْٕم ِد سم ِـ ُؾم َٛم يٞم َ٦م( )1وم َ٠م ْٟمزل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ُ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء. ]116 -111:

٧م ﭬ( )3سم َ٠مسم ٍ
٤من سمـ َصم٤مسمِ ٍ
ٞم٤مت ُِم ْـ ِؿم ْٕم ٍر،
ْ
ومٚمًم ٟمزل قمغم ُؾم َئا َوم َ٦م رُم٤مه٤م َطم يً ُ ُ
ي
ومرُم٧م سمف ذم إَ ْسم َٓم ِحُ ،صم يؿ
ظمرضم٧م سمف،
وم َ٠م َظم َذ ْت َر ْطم َٚمف ،ومقوٕم ْتف قمغم َر ْأ ِؾمٝم٤مُ ،صم يؿ
ْ
ْ
٤منُ ،م٤م ُيمٜمْ َ٧م َشم ْ٠مشمٞمٜمل ٍ
ىم٤مًم٧مَ :أ ْهدَ ْي َ٧م زم ِؿم ْٕم َر َطم يً َ
سمخػم(.)2
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يمذا هٜم٤م« :اسمـ ؾمٛمٞم٦مش ،وهلُ :ؾم َئا َوم ُ٦م سمِٜم ُْ٧م َؾم ْٕم ِد ْسم ِـ ُؿم َٝم ْٞمد -سم٤مًمْمؿ -إٟمّم٤مري٦م ،واًمدة قمثًمن سمـ
ـمٚمح٦م .ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر :هل٤م ذيمرى ذم «ُمٖم٤مزي اًمقاىمديش ذم ومتح ُمٙم٦م .يٜمٔمر« :اإلص٤مسم٦م ذم

متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر (« ،)181 /8اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد (« ،)463 /2اعم١مشمٚمػ
واعمختٚمػشً ،مٚمدارىمٓمٜمل (« ،)1437 /2شمقوٞمح اعمِمتٌفشٓ ،سمـ ٟم٤مس اًمديـ اًمدُمِم٘مل (/1
.)274
( )3هق اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ :طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م سمـ اعمٜمذر ،أسمق اًمقًمٞمد ،اخلزرضمل إٟمّم٤مري .اًمّمح٤مب ؿم٤مقمر
اًمٜمٌل ﷺ  ،وأطمد اعمخيُملم اًمذيـ أدريمقا اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمئام ،قم٤مش ؾمتلم ؾمٜم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م،
وُمثٚمٝم٤م ذم اإلؾمئام(شمقذم14 :هـ) ،روى قمـ اًمٜمٌل ﷺ .وقمٜمف اًمؼماء سمـ قم٤مزب وؾمٕمٞمد سمـ
اعمًٞم٥م ،وأسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ وزيد سمـ صم٤مسم٧م وهمػمهؿ .مل يِمٝمد ُمع اًمٜمٌل ﷺ ُمِمٝمدً ا ًمٕمٚم٦م
أص٤مسمتف ،ويم٤مٟم٧م ًمف ٟم٤مصٞم٦م يًدهل٤م سملم قمٞمٜمٞمف .وشمقذم ذم اعمديٜم٦م .يٜمٔمر« :أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم
(« ،)6 /3اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر ( ،)236 /1و«تذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر
(.)347 /3
( )2أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب :شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مبُ :مـ ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،سمرىمؿ ، )2126( :ىم٤مل قمٜمف
إًمٌ٤مينَ :طم ِد ٌ
ي٨م طمًـ.
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ِ
ُمٜم٤مومؼ وهق
احل٤مدصم٦م :ومٝمذا اًمٌٞم٧م – سمٜمق أ َسم ْػمق – ومٞمف
وآصم٤مر اًمٜمٗم٤مق واوح ٌ٦م ذم هذه
ٌ
ُ
معهم
ِ
ِ
ه ٌاق ويم ََذ َسم ٌ٦م،
ٌ
ؿم٤مقمر وٓ يٌ ُٕمد َأ ْن يٙمقن هق اعمُحرك هلذه اًمقاىمٕم٦مُ ،صم يؿ إ يّنؿ مجٞم ًٕم٤م ُ ي
وم َ٠مي ٍ
رء ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف ٟمت٤مج هذا اخلٚمٞمط؟!()1

وقواعرٍررد شررررعية يف التعامرررل
خطرررر املنرررافقني ُ ِ

ٍ
ِ
ومٙمؿ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ُِم ْـ َأ ْد ٍ
ُ
ظمٌٞمث٦م ذم
وار
واحل٤مل ذم زُم٤مٟمٜم٤م يمًم احل٤مل ذم ي
اًمزُمـ إَ يولْ ،
ِ
اًمٕمٚمًمء واًمد ِ
قم٤مة واعمّمٚمحلم سمًم هؿ ُمٜمف سمرا ٌء :طمًدً ا ُِم ْـ قمٜمد َأ ْٟم ُٗم ًِٝمؿ! عمَ٤م قمٚمٞمف
ات٤مم
ُأ ِ
ٍ
وًمئؽ ُِم ْـ ٍ
ٍ
وصئاح وإِ ْص ٍ
ٍ
وشمٚمٓمٞمخ
وشمٕمقيؼ ُمٜمٝمؿ عمًػمة اًمدي ْقمقة
ئاح،
ظمػم وٟمٗم ٍع
ِ
ِ
٤مس قمٜمٝمؿ ويٜمٍمومقا إِ َمم همػمهؿ..
ًمً ْٛم َٕمتٝمؿ ويمراُمتٝمؿ ،طم يتك يٕمزف اًمٜمي ُ
ُ
إِّن٤م ُتؿ يمؿ ىمٞمؾ ذم زُم٤مٟمٜم٤م ُمث ُٚمٝم٤م ذم طمؼ قمٚمًمء رسم٤مٟمٞملم ،وم٤متِٛمقا سم َ٠مّنؿ قمٚمًمء ؾم ْٚم ٍ
ٓم٦م،
َ ي
ُ ُ
ي
ٌ ْ
ي
ٍ
ِ
ِ
يمؿ ُر ُِم َل َأ ْسمري٤م ٌء
ويمؿ ُرُم َل ُدقم٤م ٌة ُُمّمٚمحقن وم٤متِٛمقا سم َ٠م ين هلؿ قمئاىم٤مت ُمِمٌقه ً٦مْ ،سمؾ ْ
ْ
ٍ
سم َ٠مّنؿ ؾم٤مقمقن ًم٘مٚم٥م ٟمٔم٤مم احل ْٙمؿ ،ويمؿ ىمٞمؾ قمـ مجٕمٞم ِ
تٗمٞمظ ًمٚم ُ٘مر ِ
آن اًمٙمري ِؿ َأ يّن٤م
٤مت
ي
ْ
ْ
ْ
ُ
ي
ً٤مت دقمقي ٌ٦م سم َ٠م ين اًم يتؼم ِ
ُشمٗمرخ ِ
قم٤مت اًمتل َشم ْ٠مشمِٞمٝم٤م إِ يٟمًم هل
وم٧م ُُم َ١م يؾم ٌ
ويمؿ ُىم ِذ ْ
َ
اإل ْره٤مبْ ،
ُمػم واًم يت ْٙم ِ
متقيؾ ًمٗمٙمر اًم يت ْٗمجػم واًم يتدْ ِ
ٌ
ُمر ًة ُقمٜمْ ٌ
قان َر َأ ْي ُتف ذم إِ ْطمدى
ٗمػم ،وًم٘مدْ راق زم ي
ِ
ً٤مت ِ
اعمجئات ِ
ي
ذف
ٕمؼما ص٤مد ًىم٤م «اعمُ َ١م يؾم ُ
اإل ْؾمئاُم يٞم٦م يم٤من ُُم ً
اإل ْؾمئاُم يٞم ُ٦م اخلػم يي ُ٦م سملم َ
وضم ْق ِر اًمت ْٝم َٛم٦مش(.)3
ٝمٛم٦م َ
اعمُ ي
آن ود ِ
ِ
جقن ُِمـ ص٤محللم و َأ ِِٛم ِ٦م ضمقاُم ٍع وحمٗمٔمل ُىمر ٍ
قم٤مة إِ ْص ٍ
ئاح
ُ
يمؿ ُأ ْود َع اًمً َ ْ
ْ
ي
ْسمؾ ْ
٘م٦م وُمٕم٤مي٥م ُمزو ٍ
سمئاد قمرسمٞم ٍ٦م وإِؾمئاُمٞم ٍ٦م سم ُتٝم ٍؿ ُم ْٚم يٗم ٍ
ذم ٍ
ؾمٚمٓم٤مت إَ ُْمـ ومٞمٝم٤م
رةَ ..أقمدي ت
ُ
َ ُ ي
ي
ْ ي َ ُ
ُمٚم يٗم ٍ
٤مت ضم٤مهز ًة ًمٚم يتقىمٞمع ..وم٢مِ َذا سم٤معمُ يتٝمؿ َأ َُم٤م َم ِظمٞم٤مر اًم يتقىمٞمع قمغم ُم٤م مل ْشم٘مؽمومف يداه ومل ْ ي٘مدم
احل٤مل ىمدْ ِ
ِ
ِ
قمٚمٞمفَ ،أ ْو ُيً٤مم ؾمق َء اًمٕمذاب ،طم يتك إِ ين َ
وشمدٟمٞمس
راض
يّمؾ إِ َمم ا ْٟمتِٝم٤م ِك إَ ْقم
ف ٓ ْٟمتِزاع آ ْقمؽماف اًمذي هق ُمٜمف سمريء سمراء َة اًمذ ِْ٥م ُِمـ دم ي ِ
اًمنم ِ
ػ،
قؾم َ
ُ
ْ
َ
ٌ
يَ
وطمًٌٜمَ٤م ا ُ ِ
اًمق ِيم ْٞم ُؾ..
هلل َوٟم ْٕم َؿ َ
َ ْ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش ،صـ (ً )184مٚمديمتقر /قم٤مدل اًمِمدي.
( )3جمٚم٦م «اًمِم٘م٤مِؼش اًمٕمدد ( )13ؿمقال ( )1433صـ (.)14

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

132

ِ
ِ
ِ
ْسمؾ سم َٚمغ ُ
وواضمٌ٤مت
اًمتزاُمف سمٌٕمض ُؾمٜمَ ِـ
سمٛمجرد
احل٤مل ُمٌٚم ًٖم٤م
ظمٓمػما َأ َٓ وهق َأ ين ا ُعم ْ١مُم َـ ُ
ً
سمٕم٦م ،وم٢مِ َذا ُم٤م طم٤مومظ قمغم اًمّم ِ
حمؾ اًمٜمئمر واعمت٤م ِ
اًمديـ اًم ئم ِ
ٚمقات اخلَ ْٛم ِ
٤مهرة دمٕمٚمف ي
س َأ يي٤م ًُم٤م
ي
ٍ
ِ
همٞم٤مه٥م اًمً ْجـ
اؾمتدقم٤مء وت٘م ٍٞمؼ ،وًمر يسمًم ُأ ْو ِد َع
ُمقوع
ذوات اًمٕمدد ذم اعمًجد ،ومٝمق
َ
ُ
واوح٦م ،ويمذًمؽ ا َعمر َأ ُة اعمًٚمٛم ُ٦م إِ َذا ُم٤م شمٚم يٗمٕم٧م ِ
ٍ
دوٟمًم ُت ٍ
سمحج٤مهب٤م ويم٤مٟم٧م قمٗمٞمٗم ً٦م
ٛم٦م
ْ
ْ
ِ
ًملي ِ
ِ
ِ
وآؾمتدقم٤مء { ..ﭯ
ذاء وآت٤م ِم
ُحمتِمٛم ً٦م ذم ًمٌ٤مؾمٝم٤م ،وم٢مِ يّن٤م شمٙمقن ُقم ْرو ً٦م يمذًمؽ ِ ْ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃ} [ؾمقرة اًمؼموج.]9-8:
اإلي ِ
ذاء ُمتٕمدد ٌة ،ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م ِحلؼ اعمُ ْ١مُمٜملم واعمُ ْ١م ِ
ُمٜم٤مت ذم ُمدارؾمٝمؿ
وص َق ُر ِ ْ
ُ
ً٤متؿْ ،سمؾ وذم َأُم ِ
ِ
ومم ْ ِ
ووفم٤مِ ِٗمٝمؿ وُم َ١مؾم ِ
ِ
تٚمٙم٤متؿ ،وُم٤م ؾمٚمِؿ ُِم ْـ
وضم٤مُمٕم٤متؿ
قاهلؿُ ،
ْ
ُ ي
ِ
وؾم ْٛم َٕم ُتٝمؿ ،وًمٙم ْـ هلؿ سمحٛمد اهلل ُر ْيم ٌـ ؿمديدٌ َي ْ٠موون إِ ًَمٞمف،
وذ ُومٝمؿ ُ
ذًمؽ قم ْر ُوٝمؿ َ َ
وهلؿ ُِمـ اهلل ؾمٜمدٌ يتق ييمٚمقن قمٚمٞمف{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ} [ؾمقرة يقؾمػ{ ]31:ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ} [ؾمقرة هم٤مومر.]11:

طخِشٜتُِٗ ٚاطتٗضاؤُِٖ باملُؤَِٓني:
ُ -11

ُِم ْـ َأ ْسم ِ
٤مت اعمٜم٤موم٘ملم َ
طم٤مل شمٕم٤م ُُمٚمِٝمؿ ُمع اعمُ ْ١مُمٜملم
رز اًمًًمت اًمتل
يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م َأ ْظمئاىم يٞم ُ
ْ
ِ
ور ُؾمق ًَمف
ومٛم ْـ ـم٤مل اؾمتٝمز ُاؤهؿ ظم٤مًم َ٘مٝمؿ وآي٤مشمف َ
آؾمتٝمزا ُء واًمً ْخر يي ُ٦م واًم يتٜمد ُر ِهبؿَ :
ﷺ {ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} [ؾمقرة اًمتقسم٦مِ ، ]61:
ومٛم ْـ سم٤مب
ٍ
ٍ
طم٤مدصم٦م.
ُمقىمػ ،وقمٜمد يمؾ
َأ ْومم َأ ْن َشم ْٚم َح َؼ شمٚمؽ اًمً ْخر َي ُ٦م صح٤مسم َ٦م اًمٜميٌِ يل ﷺ ذم يمؾ
ذاك َد ْيدَ ّنؿ ،وشمٚمؽ ؾم ِ
ج يٞم ُتٝمؿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
َ
ُ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

﮿ ﯀ ﯁ ﯂      } [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]14-12:
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وىم٤ملررل
يف التعامر
ررعية
وقواعرررد شرر
رافقني
هبؿ.
وٟمٚمٕم٥م
سم٤مًم٘مقم
ٟمًتٝمزئ
اسمـ َيمثِ ْ ٍػم َ « :$أ ْي إِ يٟمًم ٟمحـخطرررر املنرر ُ
ُ
ىم٤مل ُ
معهمًم ٟمحـ ُمً ِ
٤مك قمـ ِ
اسمـ َقم يٌ ٍ
اًمْم يح ُ
تٝمز ُِقن ؾم٤مظمرون سم َ٠م ْصح٤مب
٤مس ﭭ ىم٤مًمقا :إِ يٟم
ّ

ُحم َ يٛم ٍد ﭫش (.)1

ُ ْ

قمؼموا سم٘مقهلؿ{ :  } [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ]14:ضم٤مءوا هٜم٤م سم ُ٠م ْؾمٚمقب
وىمد ي
ِ
اًمٖم٤مي٦م ذم اًمٗمٕمؾ(.)3
اًم َ٘م ٍْم اًمذي يدل قمغم
ِ
آؾمتٝمزاء واًم يتٝمٙم ِؿ سم٤معمُ ْ١مُمٜملم شمتج٤موز طمدو َد
وًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم درضم ٌ٦م ُىم ّْمقى ذم
سمٕمض اًمٜمي٤مس ِدم٤مه ِ
ِ
اًمً ْخر َي ِ٦م اًمٙمئاُم يٞم ِ٦م مم ي٤م جيري قمٚمٞمف ُ
سمٕمْمٝمؿ ..ذًمؽ َأ يّنؿ
طم٤مل
َ
ئمٝمرون َأ يّنؿ آُمٜمقا طم يتك َي ْر َيم َـ اعمُ ْ١مُمٜمقن إِ ًَمٞمٝمؿ ،و َي ْٓم َٛم ِئٜمُقا هلؿ ،وسمٜم٤م ًء قمٚمٞمف ُشمت٤مح هلؿ
ِ
ِ
همر ِاتؿ ِ
ُمٔم٤مهرة َقمدُ وهؿ قمٚمٞمٝمؿ..
ًمل ْي٘م٤مع هبؿ َأ ِو اًم يتخكم قمٜمٝمؿ َأ ْو
ُوم ْرص ُ٦م شمرصد ي
إًمخ(.)2
وىمدْ َأ ْؿم ٌَ َف اعمٜم٤موم٘مقن َأ ْؾمئا ًوم٤م هلؿ ُِم ْـ ُ
ىمٌؾ ُِم ْـ ُمنميمل إُ َُم ِؿ اعم٤مو يٞم ِ٦م اًمذيـ ُم٤م َومتِ ُئقا
يً َخرون ويتٝم يٙمٛمقن سم٤معمُ ْ١مُمٜملمْ ،سمؾ َ ِ
وّنؿ ،ومٝم٤م ُه ْؿ ىمق ُم ُٟم ْق ٍح -
ْ
وّنؿ ،و َي ْز َد ُر َ
وحي َت٘م ُر َ
َْ ُ
وظمّمقص٤م ا َعم َ ُ
أل ُمٜمٝمؿ { -ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ} [ؾمقرة اًمِمٕمراء.]111:
ً
قل اهلل ط طمٞم٨م ـم٤مًمٌقه سم َٓمر ِد ُوم ِ
ش ًمرؾم ِ
٘مراء اعمُ ْ١مُمٜملم قمـ
ْ
ويمذا ىم٤مل ُمنميمق ُىم َر ْي ٍ َ ُ
َجم ْ ِ
ٍ
تًمع ـم ٌَ٘مل ظم٤مص ،وم َ٠م ْٟمزل اهلل
ٚمًف :طم يتك ي يتٌٕمقهَ ،أ ْو قمغم َأ َىمؾ
شم٘مدير يٙمقن ًمف ِهب ُؿ ْاضم ٌ
شمٕم٤ممم{ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ} [ؾمقرة إٟمٕم٤مم،]13:
ُمّمػم يمِئا اًمٗمري٘ملم ُِمـ اعمنميملم واعمٜم٤موم٘ملم يق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م واطمدً ا{ :ﰁ ﰂ
وًمذا يم٤من
ُ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]141:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.) 77/1
(« )3دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش ،صـ ( )138د /قم٤مدل اًمِمدي.
(«)2فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش (ً )171/1مٚمٛمٞمداين ،سمتٍمف يًػم .
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قمـ َز ْي ِد ِ
سمـ َأ ْؾم َٚم َؿ (َ )1أ ين َقم ٌْدَ اهلل سم َـ ُقم َٛم َر ﭭ ىم٤مل :ىم٤مل ٌ
رضمؾ ذم همزوة
َشم ٌُ َ
قك ذم جمٚمس يق ًُم٤مُ :م٤م َر َأ ْي ُ٧م َ
ُمثؾ ُىم ير ِاِٜم٤م ه١مٓء ٓ َأ ْرهم٥م سمٓمق ًٟم٤م وٓ َأ ْيمذب َأ ًْم ًِٜم ً٦م
وٓ َأضمٌـ قمٜمد اًمٚم ِ
٘م٤مء .وم٘م٤مل ٌ
رضمؾ ذم اعمجٚمسَ :
ؼم ين
يمذ ْسم َ٧م ،وًمٙمٜميؽ
ٌ
ْ
ُمٜم٤مومؼْ ُٕ ،ظم ِ َ
َر ُؾم َ
قل اهلل ﷺ .ومٌٚمغ ذًمؽ اًمٜميٌِ يل ﷺ وٟمزل اًم ُ٘م ْر ُ
آن ،ىم٤مل َقم ٌْدُ اهلل :وم َ٠م َٟم٤م َر َأ ْي ُتف ُُمتٕمٚم ً٘م٤م
ٟم٤مىم٦م اًمٜميٌِل ﷺ َشمٜمْ ُٙمٌف ِ
سمح٘م٥م(ِ )3
َ
رؾمقل اهلل إِ يٟمًم يمٜمي٤م ُ
قض
احلج٤مر ُة وهق ي٘مقل :ي٤م
ٟمخ ُ
ُ
َ
ور ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ ي٘مقل{ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}
وٟمٚم َٕم ُ
٥م َ
[ؾمقرة اًمتقسم٦م ]61:أي٦م [ؾمقرة اًمتقسم٦م.)2(]61:

٤من اهللِ! يمٞمػ صدَ ق ومٞمٝمؿ ا َعم َث ُؾ :رُم ْتٜم ِل ِ
وؾم ٌْ َح َ
سمداِٝم٤م وا ْٟمً يٚم٧م ،ومٚمٙم َ٠م يّنؿ ِهبذه
َ َ
ُ
ِ
اعم٘مقًم٦م ُيّمقرون طم٤مًم َتٝمؿ ويٙمِمٗمقن طم٘مٞم٘م َتٝمؿَ ،أ ًَم ْٞم ًُقا اًمذيـ يٙمثرون قمٜمد اًم يٓم َٛم ِع
وي٘مٚمقن قمٜمد اًم َٗم َزع؟ َأ ًَمٞمًقا اًمذيـ ٓ يٙمذسمقن ومحً٥مْ ،سمؾ وي َ١ميمدون ِ
يمذ َهبؿ
ُ
ُْ
ِ
سم٤مَٕي ِ
اًمٗم٤مضمرة َىم٤م َشم َٚمٝمؿ اهلل َأ يين ُي ْ١مومٙمقن؟
ًمن
ْ
ذات٤م ِ -
ومٝم٤م ُهؿ ذم اًمٖمزوة ِ
همزوة َشم ٌُ َ
قك -ىم٤مل َىم َت٤م َد ُة ﭬ :سمٞمٜمًم اًمٜميٌل ﷺ ذم
ْ
ِ
همزوة َشم ٌُ َ
ّمقر
ْ٥م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يًػمون سملم يديف وم٘م٤مًمقا :ئمـ هذا َأ ْن َ
وريم ٌ
يٗمتح ُىم َ
قك َ
ٝم٤مت ،وم َ٠م يـمٚمع اهلل ٟمٌ يٞمف ﷺ قمغم ُم٤م ىم٤مًمقا وم٘م٤ملُ « :ىم ْٚم ُت ْؿ َيم َذا
ٝم٤مت َه ْٞم َ
ّمقّن٤م َه ْٞم َ
اًمرو ِم ُ
وطم َ
ي
َو َيم َذاش ومح َٚمٗمقا ُم٤م يمٜمي٤م إِ يٓ ُ
٥م(.)4
ٟمخقض وٟمٚم َٕم ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :زيد سمـ أؾمٚمؿ اإلُم٤مم احلج٦م اًم٘مدوة أسمق قمٌد اهلل اًمٕمدوي اًم ُٕمٛمري اعمدين اًمٗم٘مٞمف ،ىم٤مل أسمق طم٤مزم
وم٘مٞمٝم٤م أدٟمك ظمّمٚم٦م ومٞمٜم٤م اًمتقاد سمًم ذم أيديٜم٤م وُم٤م
إقمرج ًم٘مد رأيتٜم٤م ذم جمٚمس زيد سمـ أؾمٚمؿ أرسمٕملم ً
رأي٧م ذم جمٚمًف ُمتًمريلم وُٓمتٜم٤مزقملم ذم طمدي٨م ٓ يٜمٗمٕمٜم٤م ،شمقذم  $ؾمٜم٦م 126هـ .اٟمٔمر ذم
شمرمجتف «شمذيمرة احلٗم٤مظش ( )122 - 123 /1و«اجلرح واًمتٕمديؾش (« ،)114 /2تذي٥م
اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر(« ،)291 /2ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)216 /1
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ْطم ُؾ ذم َسم ْٓم ِـ اًم ٌَٕمػم مم٤م يكم
( )3احلَ َ٘م ُ
زام اًمذي َيكم َطم ْ٘م َق اًم ٌَٕمػم .وىمٞمؾ هق َطم ٌْ ٌؾ ُي َِمد سمف ي
٥م سم٤مًمتحريؽ :احل ُ
ذي َٚمف ً« .مً٤من اًمٕمربش (.)234/1
( )2أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش (.)173/11
( )4أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( ،)172/11قمـ ىمت٤مدة ُمرؾمئا ،واٟمٔمر اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾمٌ٤مب
اًمٜمزول صـ (ً )118مٚمِمٞمخ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل  $شمٕم٤ممم .
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التعامرررل
ررعية يف
رافقني وقواعرررد ِ شرر
خطررؿرر املنرر ِ
يًتؽمون ظم ْٚمػ َأي ِ
اهلل ُحم ٌ
ٞمط
ٛمقا َأ ين
اًمٗم٤مضمرة ،وُم٤م قمٚم
ًمّن
ْ
ِ
اًم٘م٤مِ َؾ معهم
ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
َأ ًَمٞمس

وهٙمذا ؿم ْ٠مّنؿ ِ
داِ ًًم
ُ
ِهبؿ ،وقم٤ممل ٌ سم َ٠م ْطمقاهلؿَ ْ ،

ﮁ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]64:

ِ
ِ
قم٘مقد اًم يت٤مريخ ِ
يًؼم َ
آؾمتٝمزاء واًمً ْخر يي ِ٦م
جيد َأ ين ِؾمٛم َ٦م
قمؼم
طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ْ
إِ ين َُم ْـ ُ
وآز ِد ِ
دمذرت ومٞمٝمؿ ِضم ًٞمئا سمٕمد ِضم ٍ
راء ىمدْ ي
ٕمٛمٚمقّن٤م َْعم ًزا و َهم ْٛم ًزا وشمٜمد ًرا
ٞمؾ ،و َأ َظم ُذوا ُي
ْ
َ
يمت٤مسم٤متؿ ِ
ِ
وطم ِ
ِ
ويمريٙم٤مشمػماتؿ ....إًمخ.
قاراتؿ وًمِ٘م٤م َء ِاتؿ
قمؼم
ْ
ؾم٤مِ ِر ضمقاٟمٌِٝمؿ و َأطم ِ
شم٘مػ ؾم ْخري ُتٝمؿ قمٜمد طمدٍّ ْ ،سمؾ ـم٤مًم٧م اعمُ ْ١مُمٜملم ذم ِ
قاهلؿ،
ْ
ومل ْ ْ ُ َ
َ
متًٙمقا هب٤م ،وشم٤مر ًة هيزأون ُِم ْـ
ومؽم ُاه ْؿ ِطمٞمٜمً٤م
ًمٚمٛم ّْم َٓم َٗمك ﷺ ي
يًخرون َُم ْـ ُؾمٜمَ ٍـ ُ
ََ
واًمٖمٗمٚم٦م واًمً ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ذاضم٦م
قّنؿ سم٤مًمدي ْر َو َؿم ِ٦م
ي
ؿمٕم٤مِ ِر ديٜمٝمؿ و َأ ْطمٙم٤م ِم ظم٤مًم٘مٝمؿ ،وصم٤مًمث ً٦م يّم ُٛم َ
ِ
وسم٤مظم ٍ
ُمًٚم ًٙم٤م وٓ ً
واًمر ْضمٕمٞملمْ ،
جم٤مٓ
تّم٤مر مل ْ يٙمقٟمقا ًم َٞمدَ ُقمقا ْ
ٗمقّنؿ سم٤معمُٕم ي٘مديـ ي
ويّم َ
ِ
وآؾمتٝمزاء إِ يٓ ا ْه َت ٌَ ُٚمقه٤م وا ْىم َتٜمَ ُّمقه٤مْ ،سمؾ َأ ْقمٛمٚمقا َأ ْىمئا َُمٝمؿ
وٓ ُوم ْرص ً٦م ًمٚمً ْخر َي ِ٦م
ِ
آسم٤مؤهؿ ُمـ ىمٌؾ...
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ يمًم وم َٕمؾ ُ
و َأ ًْمًٜمَ َتٝمؿ طم يتك ذم ي
بعضُ َعاٖش االطتٗضا:ٔ٤

ِ
آؾمتٝمزاء واًم يتٜم٘م ِ
إِ ين َأ ْطم َ
ص يمثػم ٌة ِضمدًّ اْ ،سمؾ و ُُمتٕمدد ُة
وٟمًمذج هذا
وص َق َر
َ
قال ُ
ٍ
ِ
يًػمة شمدل قمغم ُم٤م ورا َءه٤م:
ٍم هٜم٤م قمغم ؿمقاهدَ
اجلقاٟم٥م ،وؾم َ٠م ْىم َت ُ
سم٤مًمّمح٤مسم٦م ﭫ.
أ  -آؾمتٝمزا ُء ي
وُمّم٤مسمٞمح اهل ُدى{ :ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ٟمجق ُم اًمدضمك
ُ

سمـ ُمًٕم ٍ
قد
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ} [ؾمقرة اًمٗمتح ، ]39:قمـ َقم ٌْ ِد ا ِ
هلل ِ َ ْ ُ
احلل ٓ ُشم ْ١م َُم ُـ قمٚمٞمف
ﭬ ىم٤ملُ« :مـ يم٤من ُمًتٜمًّ٤م
ي
سمٛم ْـ ىمدْ ُم٤مت :وم٢مِ ين ي
ومٚمٞمًتـ َ
ِ
ِ
ح٤مب ُحم َ يٛم ٍد ﷺ يم٤مٟمقا َأ ْوم َ
ْمؾ هذه إُ يُم ِ٦م ،و َأ َسم يره٤م ىمٚمق ًسم٤م ،و َأ ْقمٛم َ٘مٝم٤م
اًمٗم ْتٜم ُ٦مُ ،أوًمئؽ َأ ْص ُ
ِقم ْٚمًم ،و َأ َىم يٚمٝم٤م شمٙمٚم ًٗم٤م ،ىمقم اظمت٤مرهؿ اهلل ًمّمحٌ٦م ٟمٌٞمف ﷺ وإِ َىم ِ
٤مُم٦م ِد ْيٜم ِف ،وم٤م ْقم ِرومقا هلؿ
ٌ
ً
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آصم٤مرهؿ ،ومتًٙمقا سمًم اؾمتٓمٕمتؿ ُِمـ َأ ْظمئاىمٝمؿ ِ
ومْم َٚمٝمؿ ،وا يشمٌِٕمقهؿ ذم ِ
ود ْيٜم ِٝمؿ ،ومتِمٌٝمقا
ْ
ي
ِِ
ِ
ح٤مب ُحم َ يٛم ٍد ﷺ وم٢مِ يّنؿ يم٤مٟمقا قمغم اهل ُدى اعمًت٘مٞم ِؿ(.)1
سم َ٠م ْظمئاىمٝمؿ وـمراِ٘مٝمؿُ :ومٝم ْؿ َأ ْص ُ
ٍ
ٞمؾ إَ يو ِل ِ
اًمر ِقم ِ
ومٝمؾ ُ
ْ
سمٌمء ُِم ْـ َأ ْقمًمًمف َأ ْو
ظمػم اًم٘مرون ُيًخر سمف و ُيًتٝمزأ
ُمثؾ هذا ي
صٗم٤مشمف؟!
ومل ِ
ي٘مػ ُ
احل٤مل قمٜمد ُجم يرد شمٜم٘م ِّمفْ ،سمؾ ٟمِ َٞمؾ ُمٜمف ًم ْٕمٜمً٤م ْ
وٟمحق ذًمؽ:
وىمذ ًوم٤م وات٤م ًُم٤م
َ
٤مب ﭬ قمغم هٞم َئ ِ٦م ص ٍ
اًمراومْم ُ٦م َ -ىم٤م َشم َٚمٝمؿ اهلل ُ -يّمقرون ُقم َٛم َر سم َـ ا َخل يٓم ِ
قرة
ُ
َْ ُ
ومٝم٤مه ُؿ ي
ٍ
ُجمً ٍ
ٍ
دمًٞمًم ً
وم٤مظمرة ،ىمدْ َأ ًْم ٌَ ًُقه قمًمُم ً٦م ،وضم َٕمٚمقا ًمف ِ ْحل َٞم ً٦م،
سمثٞم٤مب
يم٤مُمئا ،وىمدْ ز ييٜمقه
ٛم٦م
ً
ي
وذيئا ،يًتٝمز ُِقن سمف ذم جم٤مًمًٝمؿ ،وير ُىمّمقن طمقا ًَمٞم ِف ،ويٚمٕمٜمق َٟمفُ ،صمؿ ي ْ٠مشمقن ٍ
ً
سمقًمد ًمف
ي َ
ْ
ُِم َـ اًم ُٕم ْٛمر قمنمون قم٤م ًُم٤مُ ،صمؿ َي ْ٠مت ُمٓمق ُقمٝمؿ ًمٞم ْٕم ِ٘مد ي
ًمٚمِم٤مب قمغم ُقم َٛم َر يمًم ُيٕم٘مدُ قمغم
اًمٜم ِ
ً٤مء(.)3
هذا صٜمٞمع اًمر ِ
اومْم٦م اًمذيـ ُئمٝمرون ِ
اًمٙمٗمر ،وىمدْ يم٤مٟمقا ُِم ْـ
اإل ْؾمئا َم و ُيٌٓمٜمقن
َ
ُ ي
ومٕم٘مٞمدتؿ ومٞمٝمؿ ِ
ِ
ِ
ىم٤مِٛم ٌ٦م قمغم
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ و ُسم ْٖم ًْم٤م هلؿ:
ُ
َأ َؿمد اًمٗم َرق ٟمٙم٤مي ً٦م ذم ي
ف واًمد ِ
اًم يٚمٕم ِـ واًم َ٘م ْذ ِ
ِ
وشمٙمٗمػمهؿ(.)2
قم٤مء قمٚمٞمٝمؿ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مش (.)166 /1
( )3اٟمٔمر عمزيد اـمئاع طمقل ُمٕمت٘مد اًمِمٞمٕم٦م ذم صح٤مسم٦م اًمٜمٌل ﷺ:
أُ« -مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مش ًمِمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  $شمٕم٤ممم .
بُ« -مً٠مًم٦م اًمت٘مري٥م سملم أهؾ اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦مش – ًمٚمديمتقر ٟم٤مس اًم٘مٗم٤مري .
ج« -خمتٍم اًمتحٗم٦م اإلصمٜمك قمنمي٦مش ًمِم٤مه اًمدهٚمقي .
د« -طمتك ٓ ٟمٜمخدعش – ًمٕمٌد اهلل اعمقصكم .
هـ « -رسمـح٧م اًمّمح٤مسم٦م ومل أظمن آل اًمٌٞم٧مش – ًمٕمكم اًم٘مْمٞمٌل .
أهمٚمق ذم سمٕمض اًم٘مراسم٦م وضمٗم٤مء ذم إٟمٌٞم٤مء واًمّمح٤مسم٦مش – د /قمٌد اعمحًـ اًمٕمٌ٤مد .
وٌ « -
( )2يٜمٔمر« :اًمًٜم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمئاُملش (صـ .)466
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ِ
سم٤مًمّمح٤مسم٦م ﭫ ُم٤م ـم َٕم َـ سمف حمٛمقد أ ُسمق َر يي٦م ذم
وُمـ صقر آؾمتٝمزاء ي
٘م٤مره واز ِد ِ
اطمتِ ِ
ِ
معهمشمدور ُمٓم٤مقمٜمُف َ
ُ
راء
طمٞم٨م
اجلٚمٞمؾ َأ ِب ُه َر ْي َر َة ﭬ
اًمّمح٤مب
ْ
طمقل ْ
ي
ؿمخّمٞمتِف وات ِ
اإل ْظمئاص ذم إِؾمئاُمف وقمد ِم اًمّمدْ ق ذم طمديثِف قمـ رؾم ِ
٤مُمف سمٕمد ِم ِ
قل
ي
َ ُ
ْ
ِ
وًمٚمًمل وشمِمٞم ِٕمف ًمٌٜمل ُأ َُم يٞم َ٦م إِ َمم همػم ذًمؽ...
وطمٌف ًم ٌَ ْٓمٜم ِف
اهلل ﷺ ُ
و َأ ْؿم َٝمدُ َأ ين َأ َسم٤م َر يي َ٦م يم٤من َأ ْوم َ
حش و َأ ْؾمق َأ َأ َد ًسم٤م ُمـ يمؾ ُمـ شمٙم يٚمؿ ذم طمؼ َأ ِب ُه َر ْي َر َة
ِ
ِ
ىمديًم وطمدي ًث٤م :مم ي٤م يدل قمغم ُد ْظم ِـ
واًمراومْم٦م واعمُ ًْ َت ْنمىملم ً
ﭬ ُمـ اعمٕمتزًم٦م ي
وؾم ِ
ٍ
ٍ
قم٘مٞمدةُ ،
وؿمقه ُِمـ
وطمرف
قء
ؽمى ْ
ي
واز َد َرى ي
وظم ٌْ٨م ـمق يي٦م ،وؾمٞمجزيف اهلل سمًم ا ْوم َ َ
ُ
ِ
احل٘م٤مِ ِؼ ،وؾم ُٞمٚم٘مك ذًمؽ ذم صحٞمٗمتف يق َم ِيرد قمغم اهلل.)3(...

التعامرررل
خطرررر املنرر َرافقني وقواعرررد شرر َررعية َيف()1

ب  -آؾمتٝمزا ُء سمحج٤مب اعم١مُمٜم٤مت.
ِ
اًمً ِٕم ْٞمد ( )2شم٘مقل« :هؾ ُِمـ ِ
اًمٌٜم٤مت ذم اجل٤مُمٕم٦م
اإل ْؾمئام َأ ْن شمرشمدي
ُ
ومٝم٤م هل َأُم ْٞمٜمَ ُ٦م ي
ُمئاسمس ُشمٖمٓمٞمٝم يـ مت٤م ًُم٤م ودم َٕمٚمٝمـ يم٤مًمٕمٗم٤مري٧م ،وهؾ ٓ ُسمدي ُمـ شمٙمٗملم اًمٌٜم٤مت سم٤معمئاسمس
َ
وه يـ قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة طم يتك ٓ ُيرى ُمٜمٝم٤م ر ٌء وهل شمًػم ذم ي
اًمِم٤مرعش(.)4
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ىم٤مل اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمًٌ٤مقمل« :أسمق ري٦م هذا ىمد ومِمؾ ذم دراؾمتف اًمث٤مٟمقي٦م وشمريمٝم٤م ،ويم٤من ي٘مػ قمغم
يتحرش سمٓمئاب إزهر ،ومٞمٌدي هلؿ اؾمتٝمزاءه واؾمتخٗم٤مومفٟٓ :م٘مٓم٤مقمٝمؿ إمم شمٕمٚمؿ
ىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ
ي
اًمديـ وذإِمف ،ويرى ذًمؽ ً
دًمٞمئا قمغم ؾمخػ قم٘مقهلؿ ...ىم٤مل ذًمؽ ُمـ يم٤من يٕمرومف ُمـ قمٚمًمء ُمٍم
وأدسم٤مِٝم٤م واعمٓمٚمٕملم قمغم طمٞم٤مشمف قمـ ىمربش .اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص .)74
(«)3قمقدة احلج٤مبش ( )136/1عمحٛمد سمـ أمحد سمـ إؾمًمقمٞمؾ.
( )2شمٚمٛمٞمذة ووم ّٞم٦م ٕؾمت٤مذه٤م ـمف طمًلم ،شمرأؾم٧م جمٚم٦م (طمقاء) ٓ ،شم٠مًمق ضمٝمدا ذم صد سمٜم٤مت ضمٜمًٝم٤م قمـ
ديـ اهلل  ...يمؿ ه٤ممج٧م احلج٤مب ذم اًمٕمديد ُمـ اعمقاىمػ وإطمداث ،اٟمٔمر« :قمقدة احلج٤مبش
( )131/1عمحٛمد سمـ أمحد سمـ إؾمًمقمٞمؾ.
(« )4اًمًٜم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمئاُملش (صـ .)231واٟمٔمر «اًمٕمٍماٟمٞمقنش (ص )129حمٛمد
طم٤مُمد اًمٜم٤مس.
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ٍ
اًمزُمـ ،يمؾ ُم٤م ُِم ْـ َؿم ْ٠م ِّن٤م
واطمتدي ُأ َو ُاره٤م ُمٜمذ
إِ يّن٤م
ٌ
قم٘مقد ُمـ ي
دقمقات ـم َٗمح يمٞم ُٚمٝم٤مْ ،
ِ
اعمًٚمٛم٦م قمـ دوره٤م ِ
ِ
سمٜمزع
راج اعمَ ْر َأ ِة
اًمر يسم٤مٟم يٞم ِ٦م ،وإِ ْهمراءه٤م ْ
إِ ْظم ُ
اًمرِٞمس ووفمٞمٗمتٝم٤م ي
ي
ِ
ِ
ُمرشم ًٕم٤م ِظم ّْم ًٌ٤م ًمٚمذ َِ ِ
٤مب اًمٌنم يي ِ٦م اًمتل ٓ ْير ِوي
ِطمج٤مهب٤م،
وشمؼمضمٝم٤مً ،متٙمقن ْ
وؾمٗمقره٤مَ ،
ِ
ُ
ذ َومٝم٤م ،ويٛمرهمقا ذم
قمٓمِمٝم٤م وٓ ُيٓمٗم ُئ همٚمقا َءه٤م إِ يٓ َأ ْن َ
يٜمٝمِمقا قمٗم٤م َومٝم٤م ،ويدٟمًقا َ
إَ ْوطم٤مل يمراُم َتٝم٤م.

قمٝمد اهل َ٤مًم ِ ِؽ َيم ًَم ِل َأ َشم٤م ُشمقرك اًمذي مل ْ ُي ًْ ْ
٘مط قمـ اعمَ ْر َأ ِة
ُمٕمريم ٌ٦م
شمٓم٤مو َل قمٝمدُ ه٤م ُمٜمذ ْ
َ
ِ
وُمٔم٤مهر ِ
طمج٤مهب٤م ومحً٥مْ ،سمؾ هدَ م ي
يمؾ ُمٕم٤مملِ
محؾ اًمٚمقا َء سمٕمد
اإل ْؾمئام ذم ُشم ْريمِ َٞم٤مُ ،صم يؿ َ
َ
ِ
ٓم٤مو ٍّي ،وؾم ْٕم ِد َز ْهم ُٚم ٍ
ـمٝم ِ
ترير اعمَ ْر َأ ِةِ ،
ِ
قل،
ٍم سمحريم٤مت
يمر َوم٤م َقم َ٦م ْ
َ
ذًمؽ َُم ْـ َّن َ ُْمقا ذم ُم ْ َ
و َىم ِ
٤مؾم ِؿ َأ ُِم ْ ٍ
ؿمٕمراوي ،و َأ ُِم ْٞمٜمَ َ٦م َؾم ِٕم ْٞم ٍد،
وهدَ ى
اًمًٞمد ،وـمف ُطم ًَ ْلمُ ،
ٍّ
لم ،وًمٓمٗمل ي
ؾم٤مِر َأر ِ
وهمػمهؿ ..وُمـ َصمؿ ؿم٤مع اًمدي اء ،وهى اًمٌئاء ذم ِ
ِ
ضم٤مء اًمقـمـ اًمٕمرب اعمًٚم ِؿ.
ْ
ُ
ُ
ي

ِ
وآسمتٕم٤مث
ويم٤مٟم٧م اجلٛمٕم يٞم٤مت اًمٜمًق يي٦م يم٤مٓت٤مد واًمؽمىمل ذم ُشم ْر ِيم َٞم٤م ُصم يؿ ذم همػمه٤م
ِ
واًمقصقل إِ َمم هم٤مي ِ
ِ
واإل ْقمئا ِم ُِم ْـ َأ ْسم ِ
وؾم٤مِٚمِٝمؿ ًمتح٘مٞمؼ ِ
ِ
٤متؿُ ،مع َأ ين ٟمٔمر ًة
ُمآرهبؿ،
رز
ِ
وآظمتئاط واحلُر يي ِ٦م...
واًمتؼم ِج
وم٤مطمّم ً٦م حل٤مل اًمٖمرب اًمذي ؾمٌؼ إِ َمم هذا اًمًٗمقر
َ
إًمخً ،متِمٗمل وشمٙمٗمل ذم سمٞم٤من ظم َٓمر اعمَ ْز ًَمؼ وهق ِة اعمُٜمْٕمٓمػ ،ومٙم٤مٟم٧م ِ
اًمٜمت٤مِ ُ٩م:
ُ ي
ِ
ُ
اًمزواج
راض
وضمراِ ُؿ
ؿمذو ٌذ
ٌ
وومقاطمش وىم ْت ٌؾ وتر ٌ
وقمزوف قمـ ي
ؿم٤مت و َأ ُْم ٌ
ٓم٤مء و َأسم ِ
واج اعمثكم وُمقات اًمٖمػمة ويمثرة اًمٚم َ٘م ِ
اًمز ِ
ٜم٤مء اًمًٗم٤مح وآ ْٟمتِح٤مر.
اًمنمقمل إِ َمم ي
ي
ْ
ِ
ٟمً٤مء اًمٖمرب َأ ْن ُقمق ُدوا سمٜم٤م إِ َمم ُأ َ ِ
هٟم٤م وسمٞمقشمِٜم٤م
صٞمح٤مت
شمٕم٤مًم٧م
وقمٚمٞمف وم٘مد
ُ
ْ
و َأ ْز ِ
شمقاًم٧م هذه
واضمٜم٤مَ ،أ ْظمرضمقٟم٤م ُِم ْـ هذا اجلحٞمؿ اًمذي اصٓمٚمٞمٜم٤م سمٜم٤مرهْ ،سمؾ
ْ
ِ
اًمدي قمقا ُت طم يتك ذم ِ
اعمًٚمٛم٦م(.)1
سمئادٟم٤م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر عمزيد آـمئاع:

=
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ج  -اًمً ْ َ ْ َ َ َ
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معهم
ِ
ٍ
ؿمٕم٤مِ ِر
سمِمٕمػمة ُمـ
ؾم٤مظمرا ُُمتٝمٙم ًًم
ي٘مقل َأ َطمدُ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ُِمـ سمٜمل ضمٚمدشمِٜم٤م
ً
ِ
ٍ
ِ
ضمٚمٞمد ُمـ اًم ُ٘م ِ
ٓم٥م
ذاء ُؾمقر اًمّملم وضمٚم٥م
سمٕمْمٝمؿ ُيٗمٙمر ِضمد ًي٤م ذم
اإل ْؾمئامُ :
اًمِمًمزمً :متحقيؾ ضمٌؾ َقمر َوم ٍ
ي
٤مت إِ َمم ُمٚمٕم٥م ًمٚم يتزًم٩م ،ه١مٓء اًمٕمرب اًمؼماُمٞمؾ اًمذيـ
َ
ِ
ؽم ُقمقا ِ
واًمٗمتقطم٤مت طم يتك وصٚمقا إِ َمم اًمّمٗمر(.)1
اإلسمِ َؾ واًمِم ْٕم َر واًمٜمً٤م َء
ْاظم َ َ
د  -اًمً ْ
خر َي ُ٦م ُِم ْـ ُظم ْٓمٌ٦م اجلُ ُٛم َٕم ِ٦م.
ُ ِ
٤مين سم٤مجلُ ُٛمٕم٦م وسم٤م ُعم ْ١مُمٜملم ومٞم٘مقلُ « :
وظم ْٓمٌ٦م اجلُ ُٛم َٕم ِ٦م ٓ شمٗمقشمٜمل ي٤م
ويًتٝمزئ ٟم َز ُار ىم يٌ ٍّ
ؾم٤مدت اًمٙمرام ُِمـ رسم ِع ٍ
ىمْمٞم٧م قمنميـ ؾمٜم ً٦م
قع واًمًجق َد..
ُ
اًمر ُيم َ
ىمرن و َأ َٟم٤م ُأ ُ
ُم٤مرس ي
ْ ُْ ْ
ِ
ور
َأقمٞمش ذم طمٔمػمة إَ ْهمٜم٤ممُ :أ ْقمٚمػ يم٤مَٕ ْهمٜم٤ممَ ،أ َٟم٤م ُم يم٤مٕهمٜم٤ممَ ،أ ُسمقل يم٤مَٕ ْهمٜم٤ممَ ،أ ُد ُ
ٕم٦م ُ ٍ
مج ٍ
يم٤محلٌ٦م ذم ُِمً ِ
ٌح٦م ِ
اإل َُم٤م ِمُ ...أ ْضم َٚمدُ ي
همرا َءش(.)3
يمؾ ُ ُ
ي
سمخ ْٓمٌ٦م ي
ْ
هـ  -اًمً ْ
اًمنمقم يٞم ِ٦م.
خر َي ُ٦م ُِم ْـ سمٕمض َأ ْطمٙم٤مم اعمَ ْر َأ ِة ي
ِ
ِ
سمًخري٤مشمِف ومٞم٘مقل« :طم٘مٜمقٟم٤م سمًخٞمػ اًم٘مقل
وهيذي ُ
٤مين ؾمخ٤موم٤مشمف ْ
ويت٤مسمع ٟم َز ُار ىم يٌ ٍّ
ً
صقت٤م ُِم ْـ ظم ْٚمػ
وّن٤مرا ،درؾمقٟم٤مُ :ر ْيم ٌَ ُ٦م اعمَ ْر َأ ِة قمقر ٌة ،وحٙم ُ٦م اعمَ ْر َأ ِة قمقر ٌة،
ًمٞمئا
ُ
ً
ُصم ْ٘م ِ
٥م اًمٌ٤مب قمقر ٌة ..إًمخش(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
أ« -صمٛمرات اًمتحرر سملم اًمقهؿ واحل٘مٞم٘م٦مش ،عمّمٓمٗمك اًمِمٞمخ .
ب« -قمقدة احلج٤مبش ( )2أضمزاء ،عمحٛمد سمـ أمحد إؾمًمقمٞمؾ .
جُ« -مـ أضمؾ ترير طم٘مٞم٘مل ًمٚمٛمرأةشً ،مرؿمٞمد اًمٕمقيد .
د« -اعمرأة ويمٞمد إقمداءش د /قمٌد اهلل سمـ ويمٞمؾ اًمِمٞمخ .
وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م واًمٙمتٞمٌ٤مت واعمقاىمع قمغم اإلٟمؽمٟم٧م وٟمحقه٤م ...
(ُ )1م٘م٤مل ذم جمٚم٦م اًمٜم٤مىمد قمدد (ً )33/8مٕم٤مم (1419هـ) ًمٙم٤مشمٌف ومرج اًمٕمِم٘م٦م.
(« )3إقمًمل اًمِمٕمري٦مش (ً )121-121/2مٜمزار ىمٌ٤مين.
(« )2إقمًمل اًمِمٕمري٦مش (.)317/1
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و  -اًمً ْ ِ
اًمّمئاة:
خر َي ُ٦م ُمـ ي
()1
ٌ٤مرا وهمر ًىم٤م وُمق ًشم٤م :ي٘مقل« :ذم همٌ٤مر
ه٤م هق أدوٟمٞمس اًمذي يٕمتؼم ي
اًمّمئا َة ُهم ً
٤مز ُك ِ
اًمٗمجر ،وُم٤مت( ،)3وشم٘مقل َٟم ِ
اًمّمٚمقات ِ
اعمئاِٙم٦م (ُ« :)2م٤م يم٤من ي٤م أ يم اجلٛمٞمع
همرق
ي
ُ
ؾمتٝمرُملم وٓ يٙمقن ..ىمقاوم ُٚمٜم٤م سمئا ٟمج ٍؿ وىمد يمٜمي٤م ُٟمٕمٞمد صٚمقاشمِٜم٤م اخلرؾم٤م َء ًمٚمّم ٌْح
ِ
اًمٌٕمٞمد يمٜمي٤م ُٟمٕمٞمدش(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أدوٟمٞمس ،قمكم أمحد ؾمٕمٞمد أؾمؼم اًمٜمّمػمي اًمٌ٤مـمٜمل اعمٚمحد ،وًمد ؾمٜم٦م 1249هـ 1921/م ذم ضمٌ٤مل
ؾمًمه سمذًمؽ أٟمٓمقن ؾمٕم٤مدة
اًمٕمٚمقيلم ذم ؾمقري٤م ،شمًٛمك سم٠مدوٟمٞمس ٟمًٌ٦م إمم وصمـ اخلّم٥م اًمٞمقٟم٤مينّ ،
زقمٞمؿ احلزب اًم٘مقُمل اًمًقري اًمذي يم٤من أدوٟمٞمس أطمد أقمْم٤مِف ،ؿم٤مرك ذم شم٠مؾمٞمس جمٚم٦م ؿمٕمر،
ورأس تريره٤م صمؿ أؾمس جمٚم٦م ُمقاىمػ ،قمٛمؾ اؾمت٤م ًذا ًمألدب اًمٕمرب ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م ،وُم٤م زال،
ٟم٤مل ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراة ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مديس يقؾمػ ذم سمػموت ،ويم٤مٟم٧م أـمروطمتف سمٕمٜمقان (اًمث٤مسم٧م
واعمتحقل) وهق شمٚمٛمقد احلداصم٦م ،اهتؿ ومٞمف هبدم اًمديـ اإلؾمئاُمل واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.
ويمٌػما ُمـ يمؼماِٝمؿ حيتذون أصمره ويتٌٕمقٟمف ذم
يٕمتؼم أدوٟمٞمس أؾمت٤م ًذا ًمٚمحداصمٞملم وىمدوة هلؿ
ً
ٍ
شم٘مديس وإضمئال يمٌػميـ قم٘مٞمدشمف ظمٚمٞمط ُمـ ُمـ اًمٕم٘م٤مِد اًمٜمّمػمي٦م واإلحل٤مدي٦مُ ،مٖمرم سمٙمؾ قمدو
ًملؾمئام ،وُمٌٖمض سمح٘مد ـم٤مومح ًمديـ اهلل ويمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ ىمْم٤مي٤م ،جم٤مهر سمذًمؽ همػم ُمًتؽم سمف،
ويرى أن احلداصم٦م ٓ شم٘مقم إٓ قمغم هذه إؾمس وهق سم٤مظمتّم٤مر أيمؼم ـمقاهمٞم٧م هذا اًمزُمـ ،وأؿمٝمر
قمت٤مة اإلحل٤مد وأفمٝمر قمداة اًمديـ واإليًمن ،وىمد اٟمتحؾ جمٛمققم٦م ُمـ إقمًمل اًمٖمرسمٞم٦م وٟمًٌٝم٤م ًمٜمٗمًف.
اٟمٔمر ذم شمرمجتف «شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب احلدي٨مش ص ( )698و«اإلؾمئام واحلداصم٦مش ص ()411
و«رأهيؿ ذم اإلؾمئامش ص ( )21و«اًمٍماع سملم اًم٘مديؿ واجلديدش ( )1322 /3و«أدوٟمٞمس
ً
ُمٜمتحئاش ًمٙم٤مفمؿ ضمٝم٤مد ،و«اًمث٤مسم٧م واعمتحقلش ( )368 /2و«آٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم أدب احلداصم٦م
وومٙمره٤مش (.)111 /1
(« )3إقمًمل اًمِمٕمري٦مش (ٕ )142-143/3دوٟمٞمس.
(ٟ )2م٤مزك اعمئاِٙم٦م ،وًمدت ذم سمٖمداد قم٤مم (1243هـ1932 /م ٕسمقيـ ؿم٤مقمريـ درؾم٧م ذم دار اعمٕمٚمٛملم
اًمٕم٤معمٞم٦م ،صمؿ شمقضمٝم٧م إمم أُمريٙم٤م ًمدراؾم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م وآداهب٤م ،دمٞمد قمدة ًمٖم٤مت وقمٜمده٤م قمدة ؿمٝم٤مدات،
وقمٛمٚم٧م أؾمت٤مذة ذم يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمٌٍمة ،شمٕمتؼم ُمـ رواد احلداصم٦م وُمـ أواِؾ اًمذيـ رؾمخقا
اًمِمٕمر احلر ،وًمٙمٜمٝم٤م ُم٤م ًمٌث٧م سمٕمد أن ايمتِمػ ومداطم٦م اجلٜم٤مي٦م احلداصمٞم٦م ـ أن ٟم٘مدت احلداصم٦م وظم٤مص٦م ذم ؿم٘مٝم٤م
اًمٗمٜمل .اٟمٔمر ذم شمرمجتٝم٤م «شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب احلدي٨مش ص ( ،)677و«اًمٍماع سملم اًم٘مديؿ واجلديدش
( ،)1377 /3و«آٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم أدب احلداصم٦م وومٙمره٤مش (.)191 /1
(« )4ديقان ٟم٤مزك اعمئاِٙم٦مش (.)462/3
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ز  -اًمً ْ
اًمزواج:
خر َي ُ٦م ُِم ْـ شمنمي ِع ي
معهم
ٍ
اًمزواج ذم وـمٜمٜم٤م اًمٕمرب هق ٟمٔم٤م ٌم ُُم ْْم ِح ٌؽ يدقمق
ضم٤م َء ذم
ُم٘م٤مًم٦م َٕ َطم ِدهؿ :إِ ين ٟمٔم٤م َم ي
ُمٔم٤مهر ضمقوم٤م ُء ُشم٘متؾ ومٞمٝم٤م ِ
اإل َراد ُة ،و ُشم ْ٘م ُتؾ
إِ َمم اًمً ْخر َي ِ٦مُْ ..مٝم ٌر ...وقم ْ٘مدٌ  ...و...
ُ
اعمِم٤مقمر ِ
اإل ْٟمً٤مٟم يٞم ُ٦م(.)1
ُ
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ٍ
ٍ
ٟمٙم٤مح
رضمؾ وا ُْم َر َأ ٍة قم َ٘مد
ؿمٙمري وم٘مدْ طمٙمك قمـ ٟمٗمًف َأ يٟمف قم َ٘مد سملم
َأ يُم٤م ُحم َ يٛمدُ
ّ
إِسم٤مطمل ِ
ؾمخر ومٞمف ُمـ قم٘مد اًمٜم ِ
اًمنمقمل ،وُمـ ـمري٘متف قمٜمد اعمًٚمٛملم ،وُم٤مرس
ٙم٤مح ي
ٍّ
ِ
واعم٤مضمـ اًمٕم٤مسم٨م سم٤مًمديـ وإَ ْقمراض(.)3
اًم٘مقاد واعمُحٚم ِؾ
سم٤مقمؽماومف َد ْو َر ي
ح – اًمً ْ
خر يي ُ٦م ُمـ اًمٙمٕمٌ٦م.
ي٘مقل اًمٌٞم٤مت ()2
حي٩م إِ َمم يمٕمٌتف ي
يمؾ قم٤م ٍم ،وم َ٠م َٟم٤م َأ ُطم٩م إِ َمم
ؾم٤مظمرا« :إِ َذا يم٤من
ُ
اًمٌٕمض ُ
ً
ٍ
يمٕمٌ٦م ذم يمؾ يمٚمٛم٦م َأ ْيم ُت ٌُٝم٤مش(.)4
طمقل اًم َٙمٕمٌ ِ٦م اًمًق ِ
َ
وي٘مقل اًمٗمٞمتقري (« :)1واًمر ُ
داء،
ضم٤مل ُأ ُؾمق ٌد حيتيون
ي ْ
َْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1جمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمئاُمٞم٦مش (1291هـ 1296 -هـ) صـ (.)138
( )3اٟمٔمر« :اًمِمٓم٤مرش صـ (.)61-64
( )2ؿم٤مقمر وأدي٥م قمراىمل ( )1999 - 1936ويٕمد واطمدً ا ُمـ أرسمٕم٦م أؾمٝمٛمقا ذم شم٠مؾمٞمس ُمدرؾم٦م
اًمِمٕمر اًمٕمرب اجلديد ذم اًمٕمراق (رواد اًمِمٕمر احلر) وهؿ قمغم اًمتقازمٟ :م٤مزك اعمئاِٙم٦م وسمدر ؿم٤ميمر
ُمدرؾم٤م ُمـ قم٤مم
اًمًٞم٤مب وؿم٤مذل ـم٤مىمف ،خترج سمِمٝم٤مدة اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م ( 1911م) ،واؿمتٖمؾ
ً
(1912-1911م).
ُم٤مرس اًمّمح٤موم٦م قم٤مم (1914م) ذم جمٚم٦م «اًمث٘م٤موم٦م اجلديدةش ًمٙمٜمٝم٤م أهمٚم٘م٧م ،وومّمؾ ُمـ وفمٞمٗمتف،
واقمت٘مؾ سمًٌ٥م ُمقاىمٗمف اًمقـمٜمٞم٦م .ومً٤مومر إمم ؾمقري٦م صمؿ سمػموت صمؿ اًم٘م٤مهرة ،وزار آت٤مد اًمًقومٞمٞمتل
ُم٤م سملم قم٤مُمل ( 1919و 1964م) ،واؿمتٖمؾ أؾمت٤م ًذا ذم ضم٤مُمٕم٦م ُمقؾمٙمق ،صمؿ سم٤مطم ًث٤م قمٚمٛم ًّٞم٤م ذم ُمٕمٝمد
ؿمٕمقب آؾمٞم٤م ،وزار ُمٕمٔمؿ أىمٓم٤مر أوروسم٤م اًمنمىمٞم٦م واًمٖمرسمٞم٦م .وذم ؾمٜم٦م ( 1962م) أؾم٘مٓم٧م ُمٜمف
اجلٜمًٞم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ،ورضمع إمم اًم٘م٤مهرة ( 1964م) وأىم٤مم ومٞمٝم٤م إمم قم٤مم ( 1971م).
(« )4دمرسمتل اًمِمٕمري٦م 11ش ًمٚمٌٞمـ٤مشمـل.
( )1هق حمٛمد ُمٗمت٤مح اًمٗمٞمتقري ،ؿم٤مقمر طمداصمل ؾمقداين إب ُمٍمي إمً ،مٞمٌل اجلٜمًٞم٦م ،أؾمقد اًمٌنمة
ىمّمػم اًم٘م٤مُم٦م دُمٞمؿ اًمقضمف أ ّصمر ذًمؽ قمٚمٞمف ٟمٗمً ًٞم٤م ومٕم٤مد سم٢مطمٌ٤مط قمٚمٞمف وشمٕمّم٥م ًمٚمزٟمجٞم٦م وهمٜمّك ًمٚمٕمٜمٍم =
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قر اًمتل َشمٜمْ َٝم ُ٤مر ومقق ىمقاقمد اًمّم ْٚمٌ٤منش(.)1
واًمّم ُ
ِ
ِ ِ
ٞم٤مؾم٦م
ويتقاصؾ ُُم ًَ ْٚم ًَ ُؾ آؾمتٝمزاء سم٤معمُ ْ١مُمٜملم وسمِمٕم٤مِ ِر ديٜمٝمؿ :ومٝم٤م هل ضمريد ُة اًمً َ
يم٤مشم٥م ً
ُ
واًمٙمذب واًمً ْخر َي ُ٦م ومٞم٘مقل:
اًمٌ٤مـمؾ
ُم٘م٤مٓ ًمف طمِمقه
اًمٙمقيت يٞم٦م( )3يٜمنم ومٞمٝم٤م
ُ
ٌ
«ذم هذه إَ يي٤مم َسمرز ِضم ْٞم ٌؾ ُمـ اعمُ ْٚمتحلم ٓ يٕمرومقن َأ ين اًمدي َـ اعمُٕم٤مُمٚم ُ٦م ،وجيٝمٚمقن َأ ين
حم٤مؾمـ ِ
ِ
ٟمًقا ي
ومتًٙمقا سم٤مًمٚم ْحٞم٦م ،ويم َ٠م ين
يمؾ
اإل ْؾمئام ،ي
اًمديـ اًمٜميّمٞمح ُ٦م ...إِ َمم َأ ْن ىم٤ملُ :
ش ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ٤من اًمٜميّم٤مرى و ُيم يٗم َ٤مر ُىم َر ْي ٍ
ور ْه َ
واهلٜمْدوس
ٌ٤مر اًم َٞم ُٝمقد ُ
وٟمًقا َأ ين َأ ْطم َ
اإل ْؾمئام حلْٞم ٌ٦مُ ...
ِ
اًمٌداِٞمقن ُمـ اخل ْٚمؼش(.)2
واًمِم ُٞمققمٞملم ْي ْٚم َتحقن ،ويمذًمؽ
آصمرت قمدم اًم يتٕمٚمٞمؼ قمغم هذه اعم٘م٤مـمع رهمٌ ً٦م ذم آظمتّم٤مر وَٕ يّن٤م -سمحٛمد هلل-
ًم٘مد
ُ
طم٤مل ُمـ شمٙم يٚمٛمقا هب٤م وص٤مهمقه٤م سم َ٠م يّنؿ ىمد ُمرىمقا ُِمـ ِر ْسم٘م٦م ِ
تٙمل َ
اإل ْؾمئام و َأ يّنؿ ىمد
اإلؾمئام و َأهٚمِف ٍ
ِ
ِ
ور ِضمٚمِ ِٝم ْؿ قمغم ٍ
هبزء ٍ
وؾم ْخر َي ٍ٦م
ْ
ىمٌٞمح ُ
يمثػم ُمـ ؿمٕم٤مِ ِر ِ ْ
َأ ْىمٌٚمقا سمخٞمٚمٝمؿ َ
ظمٌٞم٨م مل يٌٚمٖمف يمثػم ُِمـ َأقم ِ
داء اعم ِ يٚم٦م ُمـ اًمٞمٝم ِ
ٍ
ِ
قد واًمٜمي َّم َ٤مرى ،طمتك إِ ين ٟمِ َز َار
وىم َح ٍ٦م وشمٜمدر
ٌ ْ ْ
َُ
ٍ
َ
وسمّمقت ُُم ْرشمٗم ٍعُِ « :م ْـ
ًمٞم٘مقل
وآؾمتخٗم٤مف وآؾمتٝمزا ُء
سمٚمٖم٧م سمف اجلُ ْر َأ ُة
ُ
٤مين ىمدْ
ْ
ىم يٌ ٍّ
ِ ِ
ًملي ِ
ًمن َأ ْو
ًمٚمّمٚمقات ِىمٞمٛم ٌ٦م مل َ
يٌؼ ِ ْ
سمٕمد ُمقت اهلل ُمِمٜمق ًىم٤م قمغم سم٤مب ا َعمد ْيٜمَ٦م ،مل ْ شم ٌْ َؼ ي
ًمٚم ُٙم ْٗم ِر ىمٞمٛم ٌ٦مش(ٟ )1()4مًتجػم سم٤مهلل ُِم ْـ هذا اًمٙمٗمر اًمٍم ِ
اح..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= إؾمقد سمٕمٜمٍمي٦م ،وًمد قم٤مم (1248هـ1921 /م) ،درس ذم اًمٙمتّ٤مب وطمٗمظ اًم٘مرآن ودظمؾ
أظمػما
إزهرً ،مف ديقان ؿمٕمر طمداصمل ُمكمء سم٤مًمٕمٜمٍمي٦م اًمًقداء صمؿ اًمٞمً٤مري٦م اًمرقمٜم٤مء ي٘م٤مل أٟمف شم٤مب ً
ُمـ احلداصم٦م واهلل أقمٚمؿ سمح٤مًمف أن .اٟمٔمر ذم شمرمجتف «شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب احلدي٨مش ص (- 668
 )669و«آٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم أدب احلداصم٦م وومٙمره٤مش (.)321 /1
(« )1ديقان حمٛمد اًمٗمٞمتقريش (.)111/3
(« )3ضمريدة اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٙمقيتٞم٦مش قمدد ( )1626سمت٤مريخ (1414/7/16هـ).
(« )2اًمرد قمغم ُمـ أضم٤مز تذي٥م اًمٚمحٞم٦مش صـ (ً ،)22مٚمِمٞمخ محقد اًمتق جيري.
(« )4إقمًمل اًمِمٕمري٦مش (ً )243/2مٜمزار ىمٌ٤مين.
ٟمٗمٞمً٤م قمٌ٤مرة قمـ رؾم٤مًم٦م ديمتقاره سمٕمٜمقان «آٟمحراف
( )1وعمزيد اـمئاع وُمٕمروم٦م ومٚمٞم٘مرأ يمت٤م ًسم٤م ُمٌ٤مريمً٤م ً
اًمٕم٘مدي ذم أدب احلداصم٦م وومٙمره٤مش ًمٚمديمتقر ؾمٕمٞمد سمـ ٟم٤مس اًمٖم٤مُمدي.
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ِ
قمغمررل
التعامر
ررعية يف
وقواعرررد شرر
رافقني
وسمٙم٧م قمغمخطرررر
ًمققم ً٦م
ص٤مهمقه٤م
ٕم٤مر ممـ
املنررَٕ ْؿم
ومراىمف ا
اًم٘مّم٤مِدُ ،
وعمي٤م ه َٚمؽ ٟمِزار ر َصم ْتف
ْ

ُ ي
َ ٌ َ ُ
ِِ
مح ِـ اًمٕمِمًموي وم٘مد َأ َضم٤م َد و َأ َوم٤م َد ذم
وطم ْز ًٟم٤م قمغم ووم٤مشمفَ ،أ يُم٤م اًمديمتقر َقم ٌْدُ
اًمر ْ َ
ُضم ْث ًَمٟمفُ ،
معهم ي
قمؼم ْت قمـ طم٤مل ووم٤مشمف و ُشمراصمِف ضم٤م َء ومٞمٝم٤م:
ىمّمٞمدة ي
ٍ
سمتــ٤مرك َُمــ ْـ ي ْٗم ُجــ ُر
واعمــقت ًمــٞمس
َأ ُِمـــــ اعمٜمــــقن وريٌِٝمــــ٤م شمتــــذ يُم ُر
ُ
ِ
هــذا ا يًمــذي َُمــ َ ْ
ـــق ٓ يتــــ َ٠م يصم ُر
أل ْت قمٗمقٟمــ ُ٦م ِؿمــ ْٕمره َأ َٟمــــ َ
ػ اًمٗمْمــــٞمٚم٦م و ْهـ َ
هــــذا ا يًمــــذي هجــــر اعمٙمــــ٤مرم وا ْٟم َتحــك قمٜمٝمــ٤م سم َ٠مر ِ
ديــ٦م اخلَٜمَــ٤م يتــد يصم ُر
َ
َ
ْ
َ
ــ٤مضمره اًم َٖمـــ ِقي إَ ْصـــ َٖم ُر
مل ْ ُي ٌْٙمِــــف اًم ُٕم َٔمــــًم ُء ًمٙمــــ يـ ا يًمــــذي ؾمـ ْ
ــ٤مًم٧م حمـ ُ
ُمـــأل اًمّمـــ ِ
مل ْ ْ
ف ُُمتحـــر ُر
يِمـــ َٖم ِؾ اًم ُٗم َْمـــئا ُء ًمٙمـــ يـ ا يًمـــذي
ػ ُُمـــ ْ ِؽم ٌ
ح٤مِ َ
ََ ي
ِ
ِ
شمًــ َخ ُر
مل ْ َشم ْرصمِـــــف ُ
ذات اًم َٕمٗمـــــ٤مف وإِٟميـــــًم َشم ْرصمٞمــف َُمــ ْـ هــ َل سم٤مًمٗمْمــٞمٚم٦م ْ
َ ِ
ؼم
مل ْ َي ْرصمِـــــف اًم ُٙم َرُمـــــ٤م ُء عميـــــ٤م َأ ْي٘مٜمـــــقا َأ ين اًم ُٗمًـ
ٕم٤مره واعمَ ْخـــــ َ ُ
ــــقق ؿمـــــ ُ
ف اًمٗمْمـ ِ
ًمٚمٗمًـــؼ ُِمــــ َذ ِ
اًمٕمٗمـــ٤مف يمـــ َ٠م يٟمًم ِ
ــٞمٚم٦م َي ْثـــ َ٠م ُر
ؿمـــ٤مقمرا ذ َسمـــح
يـــ٤م
َ
ْ
ً
ْ َ
ِ
راع آٟم َٞمـــــ ٍ٦م وًمٞمـ ٌ
ــــؾ ُُم ْ٘م ِٛمـــــ ُر
ْ
٥م وىمـــــ ُ
مخــــ ٌر وهم٤مٟمٞمــــ ٌ٦م و َأٟمْــــ٧م ُُمٖم يٞمــــ ٌ
ِ
ٍ
سم٤مؾمــ ِؿ اًم ُٗمٜمــقن َأ َهٜمْــ َ٧م ي
ـــــ٤مء ٟمجٞم ُٕمــــــف يتحــــــدي ُر
قمٗمٞمٗمــ٦م ود ُم احلٞمـ
يمــؾ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف و ُُمراهـــ ٌؼ وـ ي
ُقم يِمـــ ُ
ـــػم
ـــؾ اًم يٓمريـ َ
٤مق ؿمـــ ْٕم ِرك ُُمـــ ْؽم ٌ
ـــؼ ومٗم ْٙمــــ ُره ُُمتحـ ُ
وٟم َثـــر َت ِؿمـــٕمرك ًمٚم ُٖمـــ ِ
قس ي ْٕم ٌَ ـ ُ٨م ذم اًمٕم٘مـ ِ
قاة ُخمـــد ًرا يم٤مًمً ـ ِ
ـقل و َيٜمْ َخ ـ ُر
َْ
ْ
ِ
ِ
ِ
يـــ٤م َو ْيـــ َح ُأ يُمتٜمـــ٤م يٛمـــقت يمرا ُُمٝمـــ٤م ٓ ُيــــذ َيم ُرون وذو اعمجــــقن ُي َِمــــ يٝم ُر
ِ
ِ
ِ
نمـــ
يـــ٤م َو ْيـــ َح ُأ يُمتٜمـــ٤م ُيٛمثـــؾ وم ْٙم َرهـــ٤م َأ َد ُب اًمًـــ٘مقط سمـــًم ُيـــذيع و ُيٜمْ َ ُ
ـــؾ اًمٙمت٤مسمـ ِ
يـــ٤م طمـــ٤مُمكم ىمٚمـــ ِؿ اًمٜمٗمـــ٤مق شمر ييثـــقا ىمٌـ َ
ـــ٦م ؾمــــ٤مقم ً٦م وشمٗم يٙمــــ ُروا
ُمــ٤م ُ
شمتحجـــــ ُر
ُمــقع ُقم ُٞمــقٟمِٙمؿ واًم َٕم ْٝمـــــدُ َأ ين ُىمٚمـــــق َسمٙمؿ
سم٤مهلــ٤م َر ُظم َّمــ ْ٧م ُد
ي
ُ
هل٤مًمـــؽ ٟم َثـــر إَ َذى ِ
ٍ
سم٤محل ْ٘مــــ ِد يمــــ٤من ُومــــ َ١ما ُده يتٗم يٓمــــ ُر
ُمـــ٤م ذا اًم َٕم ِق ْيـــ ُؾ
ِ
ٌ
محـــــ ُر
رصمـــ٤مء ُوم َق ْي ًِـــ ٍؼ ُد ْٟمٞمـــــ٤م ُه ُأ ْهمٜم ِ َٞمـــــ ٌ٦م
اعمئاطمـــؿ ذم
ُمـــ٤م ذي
وًمٞمـــــؾ َأ ْ َ
ُ
َأُمـــ٤م ٟمِـــزار وم٘مـــدْ ُم٣مـــ ًمًـــٌٞمٚمِف ي ْٚم٘مــــك َأ ِطمٌ َتــــف وومِــــٞمٝمؿ حينمــــ()1
ي
َ
َ ُ
ي
ْ ُْ َ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ىمّمٞمدة ًمٚمِم٤مقمر /قمٌد اًمرمحـ اًمٕمِمًموي ٟمنمه٤م ذم إطمدى اًمّمحػ اًمًٕمقدي٦م سمت٤مريخ
(1419/1/12هـ).
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ِ
ِ
ومٕمج٥م َأ ْن ِ
دمدَ َأ ُْم َ
اعمرشمزىم٦م
اًمٗمجرة اخلَ َق ِٟم٦م
اًمً٘مٓم٦م
شمٕمج٥م
وإن
ٌ
ْ
ث٤مل ه١مٓء ي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
قمٓمرا
ُي ًْتْم٤مومقن ذم ُأ ُْمًٞم٤مت و ُُمٜمْتدَ ي٤مت واطمتٗم٤مٓت و ُُم ْ١ممتراتْ ،سمؾ ويٚم٘مقن صمٜم٤م ًء ً
و َشمرطم٤مسم٤م ُمٕمؼماُ ...مع َأ ين َأدٟمك إِ ْـم ٍ
ئاًم٦م قمغم زاو ٍي٦م ُأ ْظمرى ُمـ زواي٤م طمداصمتِٝمؿ
ْ
ْ ً ُ ً
ِ
ويمت٤مسم٤متؿ ِ ِ
ِ
و َأ ْؿم ِ
وؾم٘مقـمٝمؿ ذم ُمًتٜم٘مع
ٕم٤مرهؿ
ورواي٤متؿ شمٙمِمػ ُمدى إِ ْيٖم٤مهلؿ ُ
أؾمـ ،ووطمؾ اًمدي ِ
اًمر ِ
ِ
ِ
اعم٤مضمـ ،وىمدْ ُٟم ِزع ُِم ْـ َأ ْىمئاُمٝمؿ احلٞم٤م ُء واًمٕم يٗم ُ٦م ،وهم٤مدر
قم٤مرة
ذيٚم٦م
ْ
ي
ِ
ِ
ِ
واًمزيم٤م ُء ،ومِمٖم ُٗمٝمؿ ُُمٜمْ٘مٓم ُع اًمٜمئمػم سم ٌُٞمقت اًمدقم٤مرة ،و َقم ْر َسمدة ِ
اجلٜمْس،
ٟمٗمقؾمٝمؿ اًمٓم ْٝم ُر ي
َ
ِ
ِ
و َصم ْٚم ِؿ ُيم ُئ ِ
سمقصػ
اخلٛمر ،وشمٕم٤مـمل احلِمٞمِم٦م واعمُخدراتٟ ،م٤مهٞمؽ قمـ ُُم ْتٕمتٝمؿ ْ
قس ْ
ود ٍ
وم٤مطمِم٦م اًمٚمقاط واًمًح٤مق وزٟمك اعمح٤مرم ..ومًمذا ِسم٘مل سمٕمد هذا ُِمـ ِدي ٍـ ِ
ِ
ي٤مٟم٦م ُ
وظم ُٚم ٍؼ
ْ
ٛم٦م ِ
وطمِم ٍ
وقم يٗم ٍ٦م و َأ َد ٍ
ْ
ب؟!
وصدق اهلل{ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ} [ؾمقرة اعم٤مِدة{ ، ]77 :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ} [ؾمقرة اًمزظمرف.]41:
ومًم َأ ْؿم ٌَ ُف ُمٜم٤موم٘مل اًمٞمقم سم َ٠م ْؾمئاومِٝمؿ اًمذيـ ظم َٚمقا ُِم ْـ ُ
ىمٌؾ؟ وُم٤م هذا اًم ُٖم ّْم ُـ إِ يٓ ُِم ْـ
اًمِمجرة ..ـمٕمٛمٝم٤م ُمرِ ،
شمٚمؽ ي
وراِح ُتٝم٤م ظمٌٞمث ٌ٦م.
ُ ُ
 -11أرُ ٖٜتِٗ يِّٓظا ٔ٤املُؤَِٓني:

إِ ين ُمـ َٓ َك ًمً٤م ُٟمف ِقمر َض اًمٜميٌِل ط ذم َأطم٥م ِ
ٟمً٤مِف إِ ًَمٞمف سمٕمد َظم ِد ْ َجي َ٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم
َ
َ ْ
ْ
جيرطمٝم٤م سم٤م ْ
ًمـ يرقمقي قمـ
قمٜمٝمـ مجٞم ًٕم٤م ،وه٤م ْ
ًم٘مذف ،و َأ ْن يرُم َٞمٝم٤م سم٤مًمزٟم٤مْ ،
ٟمٗمًف َأ ْن َ
ٟم٧م قمٚمٞمف ُ

َأ ًذى ُِمـ دون ُأُمٝم٤مت اعمُ١مُمٜملم ُمـ اًمٜم ِ
ً٤مء :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﮝﮞﮟﮠ ﮡ
ْ
ْ
ي
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀
﯁ ﯂            
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   ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [ؾمقرة
معهم

إطمزاب. ]63 -19:

ِ
ٍ
ًم٘مْم٤مء احل٤مضم٦م ذم اًمٖم ْٞمٓم٤من
واطمد َأ ين احلُ ير َة وإَ َُم َ٦م يم٤مٟمت٤م خترضم٤من ًم ًٞمئا
ُروي قمـ همػم
واإل ِ
اُمتٞم٤مز سملم ا ِ
ٍ
ٞمؾ ُمـ ِ
حلراِ ِر ِ
وسملم اًمٜميخ ِ
ُم٤مء ،ويم٤من ذم ا َعم ِد ْيٜمَ ِ٦م ُوم ٌ
يتٕمروقن
همػم
ً٤مق ي
ِ ِ
ِ
ِ
احلراِ ُر
طمًٌٜم٤مهـ إِ َُم٤م ًء وم ُ٠م ُِم َر ْت
ًمٚمحراِ ِر ،وم٢مِ َذا ىمٞمؾ هلؿ ي٘مقًمقن
شمٕمروقا
ي
ًملُم٤مء ،ور يسمًم ي
ِ
َأ ْن ُخي٤مًم ِ ْٗم َـ ِ
وهي ٌْ َـ ،ومئا ُيٓمٛمع ومٞمٝم يـ(.)1
اإلُم٤م َء سم٤مًمزي واًم يتًؽمً :مٞمحـتِم ْٛم َـَ ُ ،
ِ ِ ِ
ٟم٤مس ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم(،)3
ضم٤م َء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت َأ ين ه١مٓء اعمُ ْ١مذيـ ًمٜمً٤مء اعمُ ْ١مُمٜملم ٌ
ِ
واي٤مت
وىمدْ َأ ْظمرج اسم ُـ َؾم ْٕم ٍد( )2ذم «ـمٌ٘م٤مشمفش واسم ُـ َضم ِر ْي ٍر ذم «شمٗمًػمهش سمٕمض هذه اًمر
٤مس ﭭ وقمـ ُجم َ ِ
ِ
وأصم٤مر قمـ ِ
اسمـ َقم يٌ ٍ
٤مه ٍد وقمـ َىم َت٤م َد َة.
تٓب: ْ٘ٝ

ِ
واي٤مت مجٞم َٕمٝم٤م وٕمٞمٗم ٌ٦م َؾمٜمَدً ا( ،)4ووٕمٞمٗم ٌ٦م َُم ْتٜمً٤م .
ًمٙمـ هذه اًمر
ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(«)1شمٗمًػم إًمقدش (ً )49/33مألًمقد  $شمٕم٤ممم.
(« )3اًمدر اعمٜمثقرش (.)618/6
( )2هق :حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع اًمزهريُ ،مقٓهؿ ،أسمق قمٌد اهللُ :م١مرخ صم٘م٦مُ ،مـ طمٗم٤مظ احلدي٨م .وًمد
ذم اًمٌٍمة ،وؾمٙمـ سمٖمداد ،ومتقذم ومٞمٝم٤م .وصح٥م اًمقاىمدي اعم١مرخ ،زُم٤مٟمً٤م ،ومٙمت٥م ًمف وروى قمٜمف،
وقمرف سمٙم٤مشم٥م اًمقاىمدي.
ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد :حمٛمد سمـ ؾمٕمد قمٜمدٟم٤م ُمـ أهؾ اًمٕمداًم٦م وطمديثف يدل قمغم صدىمف
وم٢مٟمف يتحرى ذم يمثػم ُمـ رواي٤مشمف.
أؿمٝمر يمتٌف «ـمٌ٘م٤مت اًمّمح٤مسم٦مش ،يٕمرف سمٓمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد( .ت321هـ).يٜمٔمر« :شم٤مريخ سمٖمدادش
( ،)366 /2رىمؿ (« ،)861وومٞم٤مت إقمٞم٤منش (« ،)211 /4تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملش
(« ،)311 /31شم٤مريخ اإلؾمئام َو َوومٞم٤مت اعمِم٤مهػم َوإقمئامش ،اعم١مًمػ :ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل
قمقاد
حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثًمن سمـ َىم٤م ْيًمز اًمذهٌل (اعمتقرم748 :هـ) ،اعمح٘مؼ :اًمديمتقر سمِم٤مر ّ
ُمٕمروف ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمئاُمل ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 3112 ،م (.)673 /1
( )4ومٗمل ؾمٜمد سمٕمْمٝم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر اًمقاىمدي وهق ُمؽموك وسمٕمْمٝم٤م ُمرؾمؾ وهٙمذا .واٟمٔمر «اعمٜم٤موم٘مقن
ذم اًم٘مرآنش صـ ( .)361د/قمٌد اًمٕمزيز احلٛمٞمدي.
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اًمنم ِ
ِ
اإل ْىمرار ِ
أصم٤مر ُم٤م ُيِمػم إِ َمم ِ
سم٤مإل ْذن ذم َأ ْن
يٕم٦م :إِ ْذ ذم هذه
َٕ يّن٤م ُخت٤مًمػ
شمٕم٤مًمٞمؿ ي
َ
ًمل ِ
ُم٤مء ،وهذا همػم ِ
٤مق ِ
يتٕمرض اًم ُٗم يً ُ
ذقم٤م وٓ ِدي ًٜم٤م اًم يتٕمر ُض
ضم٤مِ ٍز :ومئا يّمح
ً
ي
ُ
ًمٚمٜم ِ
ً٤مء ،ؾمقاء يمـ ِ
طمراِ َر َأ ْو إِ َُم٤م ًء..
ٌ ي

اًمِمٜمْ ِ٘مٞمٓمِل ذم « َأ ْو ِ
وًم٘مدْ َأ ْووح ِ
قاِفش هذه اعمَ ًْ َ٠مًم َ٦م وم٘م٤مل« :إِ ين قم٤م يُم َ٦م
اإل َُم٤م ُم ي ْ
ِ
ِ
ٟمزوهل٤م ،سم َ٠م ين ٟمً٤م َء
ؾمٌ٥م
ومنوا أي َ٦م ُمع سمٞم٤مّنؿ
َ
اعمُٗمنيـ ُم َـ ي
ومٛم ْـ سمٕمدهؿ ي
اًمّمح٤مسم٦م َ
ِ
ِ ِ
سمٕمض
ًم٘مْم٤مء طم٤مضمتٝم يـ
خير ْضم َـ سم٤مًم يٚمٞمؾ
ظم٤مرج اًم ٌُٞمقت ،ويم٤من سم٤معمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م ُ
َ
َأ ْه ِؾ اعمَد ْيٜمَ٦م يم يـ ُ
ِ
٤مق يتٕمروقن ِ ِ
ِ
اًم ُٗمً ِ
ٟمً٤مء اعمُ ْ١مُمٜملم
سمٕمض
يتٕمروقن
ًمٚمحراِ ِر ،ويم٤من ُ
ًمل َُم٤مء ،وٓ ي
ي
ي
ِ
ِ
خير ْضم َـ ذم ِز ٍّي ًمٞمس ُُمتٛمٞم ًزا قمـ ِزي ِ
ومٞمتٕمرض هل يـ ُأوًمئؽ اًم ُٗم يً ُ
٤مق سم٤مَٕ َذى:
اإلُم٤مء،
ي
ُ
واضمف وسمٜم٤مشمِف وٟمً٤م َء اعمُ ْ١مُمٜملم َأ ْن
فمٜمًّ٤م ُمٜمٝمؿ َأ يّن يـ إِ َُم٤م ٌء ،وم٠م َُمر اهلل ٟمٌ يٞمف ﷺ َأ ْن ي ْ٠م ُُم َر َأ ْز َ
يتٛمٞمز َن ذم ِزهيـ قمـ ِزي ِ ِ
ِ
ٝمـ ،وم٢مِ َذا َوم َٕم ْٚم َـ
اإل َُم٤مء ،وذًمؽ سم َ٠م ْن ُيدْ ٟمِ ْ َ
يْ
لم قمٚمٞمٝم يـ ُم ْـ ضمئاسمٞمٌِ ي
ي
ِ
ِ
ذًمؽ ورءآهـ اًم ُٗم يً ُ
طمراِ ُر ٓ إِ َُم٤م ٌء هق
طمراِ ُر ،وُمٕمروم ُتٝمؿ سم َ٠م يّنـ
٤مق ،قمٚمِٛمقا َأ يّنـ
ُمٕمروم ٌ٦م سم٤مًمّمٗم٦مٓ ،
ُمٕمٜمك ىمقًمف {ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [ؾمقرة إطمزاب :]19:ومٝمل ي
سم٤مًمِم ْخص ،وهذا اًم يت ْٗمًػم ُم ِ
ي
آن يمًم شمرى.
ٜمًج ٌؿ ُمع فم٤مهر اًم ُ٘م ْر ِ ِ
ُ
قمٚمٞمٝمـ ُِم ْـ
هـ
ي
وم٘مقًمف{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ} [ؾمقرة إطمزاب َٕ ]19:ين إِ ْدٟم٤م َء ي
طمراِر :ومٝمق َأدٟمك و َأ ْىمرب َٕ ْن يٕمر ْومـَ :أي يٕم َٚمؿ َأّنـ ِ
ضمئاسمٞمٌِٝمـ ي ِْم ِٕمر سم َ٠مّنـ ِ
طمراِ ُر،
َُْ َ ْ ُْ ُ ي ي
ُ
ْ
ي ُ ُ ي ي
ُ
٤مق اًمذيـ يتٕمروقن ِ ِ
ومئا ُي ْ١م َذ ْي َـ ُِم ْـ ِىم ٌَ ِؾ اًم ُٗمً ِ
ومن سمف َأ ْه ُؾ
ًمل َُم٤مء ،وهذا هق اًمذي ي
ي
ي
ًملُم ِ
٤مء ِ
ِ
ضم٤مِ ٌز،
اًمٕمٚمؿ هذه أي َ٦م ،وهق
ٌ
واوح ،وًمٞمس اعمرا ُد ُمٜمف َأ ين شمٕمر َض اًم ُٗم يً٤مق ِ َ
ْسمؾ هق طمرا ٌم ،وٓ ي
ؿمؽ َأ ين اعمتٕمرولم هل يـ ُِمـ ا يًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ َُم َر ٌض ،و َأ يّنؿ

يدظمٚمقن ذم قمٛمقم ىمقًمف{ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل ]49:ذم ىمقًمف
شمٕم٤ممم{ :﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

﯁ ﯂} [ؾمقرة إطمزاب ]61:إمم ىمقًمف{ : }.
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خطرررر ِ ِ
املنرر ي

ومم ي٤م يدل قمغم َأ ين اعمتٕمر َض عم٤م ٓ حيؾ ُمـ اًمٜمً٤مء ُمـ اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ َُم َر ٌض ىمقًمف
معهم
ﭱ} [ؾمقرة إطمزاب ]23:أي٦م ،وذًمؽ
شمٕم٤ممم{ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ُمٕمروف ذم يمئام اًمٕمرب ،وُمٜمف ُ
ىمقل إَ ْقم َِمك (:)1
ُمٕمٜمًك
ٌ

ٌ
طم٤مومظ

ًمٚمٗمرج

ٍ
راض

سم٤مًمت َ٘مك ًَم ْٞم َس مم ي ْـ ىمٚم ٌُف ومِ ْٞم ِف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمرض()3

ََ

( )1إقمِمك ُ :مٞمٛمقن سمـ ىمٞمس سمـ ضمٜمدلُ ،مـ سمٜمل ىمٞمس سمـ صمٕمٚمٌ٦م اًمقاِكم ،أسمق سمّمػم ،اعمٕمروف سم٠مقمِمك
ىمٞم س ،وي٘م٤مل ًمف أقمِمك سمٙمر سمـ واِؾ ،وإقمِمك اًمٙمٌػمُ :مـ ؿمٕمراء اًمٓمٌ٘م٦م إومم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م،
وأطمد أصح٤مب اعمٕمٚم٘م٤مت.
يم٤من يمثػم اًمقومقد قمغم اعمٚمقك ُمـ اًمٕمرب واًمٗمرس ،همزير اًمِمٕمر ،يًٚمؽ ومٞمف يمؾ ُمًٚمؽ ،وًمٞمس
ؿمٕمرا ُمٜمف .ويم٤من يٖمٜمل سمِمٕمره ،ومًٛمل (صٜمي٤مضم٦م اًمٕمرب) ىم٤مل اًمٌٖمدادي:
أطمد ممـ قمرف ىمٌٚمف أيمثر ً
يم٤من يٗمد قمغم اعمٚمقك ،وٓ ؾمٞمًم ُمٚمقك وم٤مرس ،وًمذًمؽ يمثرت إًمٗم٤مظ اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم ؿمٕمره .قم٤مش
قمٛمرا ـمقيئا ،وأدرك اإلؾمئام ومل يًٚمؿ ،وًم٘م٥م سم٤مٕقمِمكً :مْمٕمػ سمٍمه ،وقمٛمل ذم أواظمر
ً
قمٛمرهُ ،مقًمده وووم٤مشمف ذم ىمري٦م (ُمٜمٗمقطم٦م) سم٤مًمٞمًمُم٦م ىمرب ُمديٜم٦م (اًمري٤مض) وومٞمٝم٤م داره ،وهب٤م ىمؼمه.
إٓ أن أؾمت٤مذ إدب اًمٕمرب سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد سم٤مًمري٤مض واعمنمف قمغم يمرد اعم٤مٟمع ًمدراؾم٤مت
ُمدقمًم ذًمؽ سمًم ورد ذم سمٕمض
اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م د.قمٌد اًمٕمزيز اعم٤مٟمع أصمٌ٧م إؾمئام إقمِمك
ً
ىمّم٤مِده اعم٤مدطم٦م ًملؾمئام وسمًم قمروف ُمـ قمدم صح٦م ُمروي٤مت اًمقوم٤مدة.
أظمٌ٤مره يمثػمة ،مجع سمٕمض ؿمٕمره ذم ديقان ؾمٛمل «اًمّمٌح اعمٜمػم ذم ؿمٕمر أب سمّمػمش وشمرضمؿ
اعمًتنمق إعم٤مين ضم٤مير  Geyerسمٕمض ؿمٕمره إمم إعم٤مٟمٞم٦م ،وًمٗم١ماد أومرام اًمًٌت٤مين «إقمِمك اًمٙمٌػمش
رؾم٤مًم٦م  .يٜمٔمر« :ـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء«  ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ّ
ؾمئام (سم٤مًمتِمديد) سمـ قمٌٞمد اهلل
اجلٛمحل سم٤مًمقٓء ،أسمق قمٌد اهلل (اعمتقرم323 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر ،اًمٜم٤مذ :دار اعمدين
 ضمدة (« ،)13 /1شم٤مريخ دُمِمؼش ،اعم١مًمػ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمـ هٌ٦م اهلل اعمٕمروف سم٤مسمـقمً٤ميمر (اعمتقرم171 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م
واًمٜمنم واًمتقزيع ،قم٤مم اًمٜمنم 1411 :هـ  1991 -م (« ،)237 /61إقمئامشً ،مٚمزريمكم (/7
« ،)241ديقان إقمِمك اًمٙمٌػمش ،ذح وشمٕمٚمٞمؼ د /حمٛمد حمٛمد طمًلمُ .م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت
ط (.)1982 /7
( )3يٜمٔمر اًمٌٞم٧م ذم« :اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآنش ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ اسمـ أب سمٙمر ،ضمئال اًمديـ
اًمًٞمقـمل (اعمتقرم 911 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذ :اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م
ًمٚمٙمت٤مب ،اًمٓمٌٕم٦م1294 :هـ 1974 /م (.)71 /3
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احلراِ ِر سمٛمخ٤مًمٗم٦م ِزي ِ ِ
ِ
وذم اجلُ ْٛمٚم٦م :ومئا إِ ْؿم َ
ًمٞمٝم٤مهب يـ اًم ُٗم يً ُ
٤مق،
ٙم٤مل ذم َأ ُْم ِر
اإل َُم٤مءُ َ :
اإلُم ِ
ِ
٤مء ٓز ٌمش(.)1
ُ
ض ِر اًم ُٗم يً٤مق قمـ ِ َ
ودومع َ َ
ِ
اعمٜمثقرش
وضمدت رواي ً٦م قمٜمد اجلئال اًمًٞمقـمل ( )3ذم « ُدره
يمثػما عمي٤م
ُ
وًم٘مد َر َاق زم ً
ضم٤م َء ومٞمٝم٤م« :ويم٤من ٌ
رضم٤مل جيٚمًقن قمغم اًم يٓمريؼ ًمٚمٖمزل ،وم َ٠م ْٟمزل اهلل ُُمٌٞمٜمً٤م{ :ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳} [ؾمقرة إطمزاب.)2(]19:

ِ
وم٘مٚم٧م ُؾم ٌْ َح َ
ظمروضمٝم يـ ُِم ْـ
٤من اهلل إِ ين َُم ْـ ُي ْ١مذون سمٜم٤مت اعمًٚمٛملم سم٤معمٖم٤مزًم٦م قمٜمد
ُ
ِ
ٍ
هلـ ذم إَ ْؾمقاق واعمج٤مُم ِع اًمٕم٤م يُم ِ٦م سم٤معمُ
ٕم٤ميمً٤مت
يتٕمروقن ي
ُمدارس َأ ْو ضم٤مُمٕم٤مت َأ ْو ي
َأو ُحي٤مدصمقّنـ قمؼم ُهمر ِ
ف ِ
اجلقآتْ ،سمؾ يؽماؾمٚمقن ُص َق َرهؿ ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ
اإل ْٟم َؽم َٟم٧م َأ ِو ي
ْ
ي ْ َ
حي ُذون َطم ْذ َو َُم ْـ يم٤مٟم٧م هذه َأ ْظمئا ُىمف وشمٚمؽ ؾمقآ ُشمف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم
إِ َمم همػم ذًمؽ  ..إِ يٟمًم َ ْ
اًمزُمـ إَ يو ِل.
ذم ي
وؾمٗمقر اًمٜم ِ
ِ
ِ
ِ
اعمخ٤مًمٗم٤مت
يمٌػم ذم وىمقع ُِم ْث ِؾ هذه
ً٤مء َأ َصم ٌر
ًمتؼم ِج
وًمئ ْـ يم٤من َ
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1أوقاء اًمٌٞم٤منش (ً )187/6مٚمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل .
( )3هق :قمٌد اًمرمحـ اسمـ أب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤مسمؼ اًمديـ اخلْمػمي اًمًٞمقـمل ،ضمئال اًمديـ أسمق
يتٞمًم .وىم٣م آظمر قمٛمره
اًمٗمْمؾ (وًمد – 849 :شمقذم 911 :هـ) .أصٚمف ُمـ أؾمٞمقط ،وٟمِم٠م سم٤مًم٘م٤مهرة ً
سمٌٞمتف قمٜمد روو٦م اعم٘مٞم٤مس طمٞم٨م اٟم٘مٓمع ًمٚمت٠مًمٞمػ .يم٤من قم٤م ًعم٤م ؿم٤مومٕم ًّٞم٤م ُم١مر ًظم٤م أدي ًٌ٤م ،ويم٤من أقمٚمؿ أهؾ
زُم٤مٟمف سمٕمٚمؿ احلدي٨م وومٜمقٟمف واًمٗم٘مف واًمٚمٖم٦م.
يم٤من هيع اًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمت٠مًمٞمػ ،وعم٤م سمٚمغ أرسمٕملم ؾمٜم٦م أظمذ ذم اًمتجرد ًمٚمٕمٌ٤مدة ،وشمرك اإلومت٤مء
واًمتدريس ،وذع ذم ترير ُم١مًمٗم٤مشمف ،وم٠مًمػ أيمثر يمتٌف .اتؿ سم٤مٕظمذ ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ اعمت٘مدُم٦م
وٟمًٌتٝم٤م إمم ٟمٗمًف سمٕمد إضمراء اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ومٞمٝم٤م.
ُم١مًمٗم٤مشمف شمٌٚمغ قمدت٤م مخًًمِ٦م ُم١مًمػُ :مٜمٝم٤م «إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مِرش ذم ومروع اًمِم٤مومٕمٞم٦م :و«احل٤موي
ًمٚمٗمت٤موىش ،و«اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآنش .يٜمٔمر« :ؿمذرات اًمذه٥مش (« ،)11 /8اًمْمقء اًمئاُمعش
(.)61 /4
( )2اٟمٔمر« :اًمدر اعمٜمثقر618 :ش ًملُم٤مم اًمًٞمقـمل  $شمٕم٤ممم.
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قات ،إِ يٓ َأ ين فم٤مهر َةخطرررر املنرر ِ
ؿم٤مت واخل َٚم ِ
واًم يتحر ِ
ىمدررل
التعامر
ررعية
رافقني وقواعرررد ِ
حريف ِ
ش
وآسمتزازشررواًم يت
اعمٕم٤ميمً٤مت
اؾمتنمى ذم اعمجتٛمٕم٤م ِ
ت ِ
داؤه٤م ..ومٙمؿ ُِم ْـ ضمر ِاِٝم٤م
سمئاؤه٤م
معهم ،واؾم َت ْٗم َح َؾ ُ
اإلؾمئاُم يٞم ِ٦م ُ
ْ

ْ

ي

ْ

وذ ٍ
ِقم ْر ٍ
ف ًُمٓم َخ ،و ُـم ْٝم ٍر ًُمق َ
ث!
ض َشمدَ يٟمسَ َ ،
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُم٤ميمر
٥م
اؾم َتدْ َر َضمٝم٤م ذ ِْ ٌ
ٌ
يمؿ و َىمع ذم ؿمٌ٤ميمٝم٤م ُم ْـ زوضم٦م ُمّمقٟم٦م ..وومت٤مة قمٗمٞمٗم٦مْ ..
ْ
وُمرغ احلٞم٤م َء! وىمدْ زاد ُأ َو ُار هذه اًمٜمي٤مر
طم يتك إِ َذا ُم٤م مت يٙمـ ُمـ َوم ِر ْي ًَتِف ّنَش
َ
اًمٕمٗم٤مف ي
واًمٗمتٞم٤مت ُِمـ ىمٜمقات اًمر ِذي ِ
ْاؿمتِ ً
ٕم٤مرا ُم٤م ُيِم٤مهده ي
ٚم٦م وُمقاىم ِع
ٌ٤مب
ُ
ي ْ
ْ
اًمِم ُ
وؾم ً
ٕم٤مٓ ُ
ِ
احل ِْم ِ
ٜمٞم٤من ِ
ئاق ِ
وتدم اًمٗمْمٞمٚم َ٦م وشم٘مقض ُسم َ
اًمٗمحِم٤مء اًمتك ُشمدُمر إَ ْظم َ
ٛم٦مٟ ،م٤مهٞمؽ قمـ
اًمٖم ِ
ت ِ
واعمراىمص اًم يٚمٞمٚمٞم ِ٦م واحلٗمئا ِ
ُد ِ
ٜم٤مِ يٞم ِ٦م ...إًمخ.
وراًمًٞمٜمًم
ِ ْ ي
يطٝف:ْ١

َأ ْو َر َده٤م ِ
اإل َُم٤م ُم اًمً ٌْ ِٙمل  )1($ذم «ـمٌ٘م٤مشمفش ىم٤مل« :إِ ين َأ ْ َ
محدَ سم َـ ْ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِقمٞمًك ()3

( )1هق قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل شم٤مج اًمديـ ؿم٤مومٕمل ،وم٘مٞمف أصقزم ُم١مرخ أدي٥م
ٟم٤مفمؿ ،وًمد سم٤مًم٘م٤مهرة وىمدم دُمِمؼ ُمع واًمده ،وًمزم اًمذهٌل ،وخترج سمف ،ووزم هب٤م اًم٘مْم٤مة وظمٓم٤مسم٦م
اجل٤مُمع إُمقيً ،مف« :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،ورومع احل٤مضم٥م قمـ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ،وذح ُمٜمٝم٤مج
إصقل ًمٚمٌٞمْم٤موي ،ومجع اجلقاُمعش ،وًمد ( )737وشمقذم (771هـ).
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦مش (« ،)431 /3ؿمذرات اًمذه٥مشٓ ،سمـ اًمٕمًمد احلٜمٌكم(/6
 )331و«اًمٌدر اًمٓم٤مًمعش ( )411 /1و«ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملمش (.)336 /6
ِ
روقان سمـ اًم٘مٚمٞمقب ؿم٤مرح اًمتٜمٌٞمفً ،م٘مٌف يمًمل اًمديـ ،ويمٜمٞمتف أسمق اًمٕمٌ٤مس،
ٞمًك سمـ
َ
( )3هقَ :أ ْمحد سمـ قم َ
وم٘مٞمٝم٤م
ويم٤من يٙمت٥م سمخٓمف اسمـ اًمٕمً٘مئاين ،وهق وًمد اًمِمٞمخ وٞم٤مء اًمديـ ،يم٤من يمًمل اًمديـ هذا ً
ص٤محلً٤م ؾمٚمٞمؿ اًمٌ٤مـمـ طمًـ آقمت٘م٤مد يمثػم اعمّمٜمٗم٤مت أظمذ قمـ واًمده وهمػمه وروى قمـ اسمـ
اجلٛمٞمزي وقمٜمدي سمخٓمف ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمفّ« :ن٩م اًمقصقل ذم قمٚمؿ إصقلش ،خمتٍم صٜمٗمف ذم أصقل
اًمٗم٘مف و«اعم٘مدُم٦م إمحدي٦م ذم أصقل اًمٕمرسمٞم٦مش ،ويمت٤مب «ـم٥م اًم٘مٚم٥م ووصؾ اًمّم٥مش.
ىم٤مل اًمًٌٙمل :وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمذهٌل إٟمف شمقذم ؾمٜم٦م شمًع وصمًمٟملم وؾمتًمِ٦م ،ىمٚم٧م :وًمٞمس يمذًمؽ ،سمؾ
ىمد شم٠مظمر قمـ هذا اًمقىم٧م :وم٘مد رأي٧م ـمٌ٤مق اًمًًمع قمٚمٞمف ذم اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر ُم١مرظم٦م سمًٜم٦م إطمدى
وشمًٕملم وؾمتًمِ٦م ،سمٕمْمٝم٤م ذم مج٤مدى إومم ،وسمٕمْمٝم٤م ذم رضم٥م ،وقمٚمٞمٝم٤م ظمٓمف سم٤مًمتّمحٞمح ،ويم٤من
طم٤ميمًم سمٛمديٜم٦م اعمحٚم٦م إذ ذاك ،وٓسمـ اًم٘مٚمٞمقب ذح قمغم «اًمتٜمٌٞمفش ُمًٌقط« .ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م
ً
اًمٙمؼمىش ًمٚمًٌٙمل (.)32 /8
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ِ
ِ
ِ
ِ
وم٘مٝم٤مء ي
٤مدات ُِم ْـ شمٖمٞمػم
ُِم ْـ
واًمً ُ
اؾم َتٜمْ ٌَ َط ُم ْـ هذه أي٦م َأ ين ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٕمٚمًم ُء ي
اًمِم٤مومٕم يٞم٦م ْ
ِِ
ِ ِ
متٞمٞمزا هلؿ طم يتك
اًمًٚمػ( َٕ :)1ين ومٞمف ً
ًمٌ٤مؾمٝمؿ و َقم ًَمِٛمٝمؿ َأ ُْم ٌر طمً ٌـ ،وإِ ْن مل ْ يٗمٕم ْٚمف ي
يٕمر ُومقا ،ومٞمٕمٛم َؾ سم َ٠م ْىم ِ
ٌ
ٌ
ُمنموط سمنمـملم:
ًمٓمٞمػ( ،)3وهذا
اؾمتٜمٌ٤مط
قاهلؿ ..وهق
ٌ
َُْ
َُْ
ٍ
ِ
َ
اسمـ ُقم َٛم َر ﭭ ىم٤مل :ىم٤مل
يٙمقن هذا اًم يتٛمٞم ُز
إَ يو ِلَ :أ يٓ
سمثقب ُؿم ْٝم َرة :عمَ٤م رواه ُ
َر ُؾم ُ
قب ُؿم ْٝم َر ٍة ِذم اًمد ْٟم َٞم٤مَ ،أ ًْم ٌَ ًَ ُف اهللُ َصم ْق َب َُم َذ يًم ٍ٦م َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م،
قل اهلل ﷺَُ « :م ْـ ًَمٌِ َس َصم َ
٥م ومِ ْٞم ِف َٟم ً٤مراش(.)2
ُصم يؿ َأ ْهل َ َ
يٙمقن سمن ٍ
سمـ ُؿم َٕم ْٞم ٍ
ف ُ
٥م
اًم يث٤مينَ :أ يٓ
وظم َٞم َئا َءً :مٚمٜمي ْٝم ِل قمـ ذًمؽ :وم٘مد روى َقم ْٛم ُرو ُ
َ ََ
( )4قمـ َأسمِ ْٞم ِف( )1قمـ َضمد ِه ىم٤مل :ىم٤مل َر ُؾم ُ
واذ ُسم ْقا و َشم َّمدي ُىمق ْا
قل اهلل ﷺُ « :يم ُٚمق ْا ْ َ
وا ًْم ٌَ ًُقا َُم٤م َمل ُ َ ِ ِ
اف َأ ْو َخم ْ َٞم َٚم ٌ٦مش(.)6
ه ٌ
خي٤مًم ْٓم ُف إ ْ َ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمىش ًمٚمًٌٙمل (.)32 /8
(« )3شمٗمًػم إًمقدش (.)49/33
( )2أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب :اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب :ذم ًمٌس اًمِمٝمرة ،سمرىمؿ ،)4114( :واسمـ ُم٤مضم٦م ،يمت٤مب:
اًمٚمٌ٤مس ،سم٤مبُ :مـ ًمٌس ؿمٝمرة ُمـ اًمثٞم٤مب ،سمرىمؿُ )2617( :مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ،وطمًٜمف إًمٌ٤مين
ذم «ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلٓمٞم٥م اًمتؼميزي ،ت٘مٞمؼ :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ
إًمٌ٤مين ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م اإلؾمئاُمل – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م (. )4246( )1981 – 1411
( )4هق :قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ،أسمق إسمراهٞمؿ ،اًمًٝمٛمل اًم٘مرر،
أطمد قمٚمًمء زُم٤مٟمف ،شمقذم ؾمٜم٦م118( :هـ) .روى قمـ أسمٞمف ،وـم٤موس ،وؾمٚمٞمًمن سمـ يً٤مر ،واًمرسمٞمع سمـ
ُمٕمقذ اًمّمح٤مسمٞم٦م وهمػمهؿ.
وقمٜمف قمٓم٤م ء ،وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ،ومه٤م أيمؼم ُمٜمف ،واًمزهري ،وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ،وهمػمهؿ ،ووصم٘مف
اسمـ ُمٕملم ،واسمـ راهقيف ،وص٤مًمح ضمزرة.
وىم٤مل إوزاقملُ :م٤م رأي٧م ىمرؿم ًّٞم٤م أيمٛمؾ ُمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م .ويم٤من يًٙمـ ُمٙم٦م ،و ُشمقذم
سم٤مًمٓم٤مِػ .يٜمٔمر« :اجلرح واًمتٕمديؾش ٓسمـ أب طم٤مشمؿ (« ،)329 /6تذي٥م اًمتٝمذي٥مش (.)11 /8
( )1هق ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص اًم٘مرر اًمًٝمٛمل احلج٤مزي ،واًمد قمٛمرو سمـ
ؿمٕمٞم٥م ،وىمد يٜمً٥م إمم ضمده .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (ج 13ص
 ،)124و«شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مش ٓسمـ طمجر (ص .)367
( )6أظمرضمف اًمٜمً٤مِل ،يمت٤مب :اًمزيم٤مة ،سم٤مب :آظمتٞم٤مل ذم اًمّمدىم٦م ،سمرىمؿ ،)3119( :وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم
«اعمِمٙم٤مةش (.)4281
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ظِٗ عً ٢املظًُني ٚإِفِؼاؤُِٖ ألَطِشاسِٖ:
 -12دبظٗ ُ

ومحِٞمؿ اًمر ِ
معهم واعمَٕم يز ِ
إِ ين ِضمن اعمقدة واعمحٌ٦م و َىمٜمْ َٓمر َة اعمُ ِ
اسمٓم٦م واًم ُٕم ّْمٌ٦م سملم
ة
قآة
َ
ْ
َ
ي
ي
َ ي
َ
َْ
س وٟم ْ٘م ِؾ إَه ِار وإِ ْوم ِ
اعمٜم٤موم٘ملم و َأقم ِ
داء اعم ِ يٚم ِ٦م ًَمٙم٤مومٞم ٌ٦م ذم يمقن اًم يتجً ِ
ِ
دواظمؾ
ِم٤مء
ْ
ْ
ِ
ِ
راز ِ
ِ
أصمٛم٦مْ ،سمؾ هل صمٛمر ٌة ُِم ْـ
ات شمٚمؽ اًمٕمئاىم٦م
اعمُ ْ١مُمٜملم
وشمداسمػمهؿ َٕ ْقمداء اهلل ُِم ْـ إِ ْوم َ
حمٛمقد سمٞمٜمٝمؿ ِظمٞم٤مٟم ً٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ِ
ِ
صمٛمرات اًم يتقاصؾ ي
خل٤مًم٘مٝمؿ وهمدْ ًرا ُمٜمٝمؿ وظمديٕم ً٦م
اًمئا
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم.
ُ
ِ
اإلر ِ
طمٗمظ إَهار عمَ ِـ ِؿمٞم ِؿ اًمرضم٤مل ِ
وؾمًمت ُأ ِ
واًمّم ْ ِؼم ي
ج٤مقم٦م،
واًمِم
ادة
إِ ين
ي
ْ َ
وزم ِ َ
َ ْ
اإلُم٤مم اعمَ ِ
ِ
()1
ؼم ذم إُُمقر سم٤مًم يتنع إِ ًَمٞمٝم٤م
٤مو ْردي « : $وًمٞمس يّمح ي
ىم٤مل ِ َ ُ َ
اًمّم ْ ُ
دون يمِ ْتًمن اًمن ومٞمٝم٤م :ومٝمق َأ ْىمقى َأ ْؾم ِ
ٌ٤مب اًم ئم َٗم ِر سم٤معمٓم٤مًم٥م ،و َأ ْسم ُ
ٚمغ ذم يم ْٞم ِد اًم َٕمدُ و

اعمُ ِ
قاربش(.)3
ِ
يتجًس قمٚمٞمٝم٤م ،و ُي ْٗم ٌِم
اعمًٚمٛم٦م وضمق َد َُم ْـ
إِ ين ُِم ْـ َأ ْظم َٓم ِر إُ ُُمقر قمغم اًمدي ْو ًِم٦م
ي
ًمٚم َٕمدُ و َأ ْه َاره٤م ،ؾمقا ٌء اًمٕمًٙمر يي ُ٦م َأ ْو آىمتّم٤مد يي ُ٦م أو اًمت َ٘مٜمِ يٞم ُ٦م َأو ...وًم٘مدْ يم٤من ﷺ ذم
ِ
اًمٕمًٙمري
وظمّمقص٤م
حي َت َذى ذم يمتًمٟمف َأ ْه َار اعمًٚمٛملم،
ي
ً
هذه احلٞم٤مـم٦م وا َحل َذ ِر َُم َث ًئا ُ ْ
ُمٜمٝم٤م..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اإلُم٤مم اًمٕمئاُم٦م أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٌٍمي اعم٤موردي اًمِم٤مومٕمل ص٤مطم٥م
اًمتّم٤مٟمٞمػ .وزم اًم٘مْم٤مء ذم سمٚمدان ؿمتك ،صمؿ ؾمٙمـ سمٖمدادُ ،مـ ُم١مًمٗم٤مشمف« :احل٤مويش« ،اًمٜمٙم٧م ذم
شمٗمًػم اًم٘مرآنش« ،أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـش ،و«إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦مش ،شمقذم ذم رسمٞمع إول (141هـ).
اٟمٔمر ذم شمرمجتف «ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مءش ًمٚمِمػمازي (« )121اعمٜمتٔمؿش ( )311 - 199 /8و«ًمً٤من
اعمٞمزانش (« ،)361 - 361 /4ؿمذرات اًمذه٥مشٓ ،سمـ اًمٕمًمد احلٜمٌكم(« ،)381 /2ؾمػم أقمئام
اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)64 /8
(« )3شمًٝمٞمؾ اًمٜمٔمر وشمٕمجٞمؾ اًمٔمٗمرش.ص (ً )89مٚمًموردي.
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وم٘مدْ سم َٕم٨م اًمٜميٌِل ﷺ َ ِ
ه يي ً٦م سم٘مٞم٤مدة َقم ٌْ ِد اهلل ِ
سمـ َضم ْح ٍ
ش إَ َؾم ِدي ( )1وسم َٕم٨م ُمٕمف
صمًمٟمٞم َ٦م ره ٍ
ط ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ًمٞمس ومٞمٝمؿ ُِم َـ إَ ْٟم ِ
ّم٤مر َأ َطمدٌ ً :مٚم٘مٞم٤مم سمقاضمٌ٤مت
َ ْ
ٝم٧م شمٚمؽ ي ِ
ٟمحق هدومِٝم٤م ذم َر َضم ٍ
٥م قمغم َر ْأ ِ
قمنم َؿم ْٝم ًرا
اؾمتٓمئاقم يٞم٦م،
وشمقضم ْ
اًمن يي ُ٦م َ
ي
ْ
س َؾم ٌْ َٕم َ٦م َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُؾم ُ
قل ﷺ َأ يٓ
ُم ْـ ُمٝم٤مضمرة َر ُؾمقل اهلل ﷺ ،ويم٤من ُمع ىم٤مِده٤م رؾم٤مًم ٌ٦م ُمٙمتقُم ٌ٦م َأ َُم َر ُه ي
يٗمتحٝم٤م إِ يٓ سمٕمد يقُملم ُِم ْـ ُمًػمه ،وم٢مِ َذا ومتحٝم٤م ِ
وومٝمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤مُ ،م٣م ذم شمٜمٗمٞمذه٤م همػم
َ
ُُم ًْ ِ
تٙمر ٍه َأ َطمدً ا ُِم ْـ َأ ْومراد َ ِ
ه ييتِف قمغم ُُمراوم٘متِف.
ِ
ُمْمٛمقن شمٚمؽ اًمر ِ
ٟمٔمرت ذم يمت٤مب هذا وم٤م ُْم ِ
ُ
ض طم يتك شمٜمزل
اعمٙمتقُم٦م :إِ َذا
ؾم٤مًم٦م
يم٤من
َ
ِ
ص هب٤م ُىم َر ْي ًِم٤م ،وشمٕمٚمؿ ًمٜم٤م ُِم ْـ َأ ْظمٌ٤مرهؿ.
ٟمخٚم ً٦م سملم َُم يٙم َ٦م واًم يٓم٤مِػ ،ومؽم يسم ْ
ش ُِمـ ىم٤مقمدة اعمًٚمٛملم اعمَ ِديٜمَ ِ٦م ا ُعمٜمق ِ
وسمٕمد يقُملم ُِم ْـ ُمًػم َقم ٌْ ِد اهلل ِ
رة وم َتح
ي
ْ
سمـ َضم ْح ٍ ْ
ؼمهؿ سم َ٠م يٟمف ﷺ َّن٤مه َأ ْن
اًمرؾم٤مًم َ٦م (اعمٙمتقُم َ٦م) ،و َأ ْـم َٚم َع ِرضم٤م ًَمف قمغم يمت٤مسم٦م اًمٜميٌِل ﷺ و َأ ْظم َ َ
ػ َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ رضم٤مًمف ،وؾم٤مرقمقا إِ َمم
َي ًْت ْٙم ِر َه َأ َطمدً ا ُمٜمٝمؿ قمغم ُُمراوم٘متِف :ومٚمؿ يتخ يٚم ْ
ومقرا(.)3
شمٜمٗمٞمذه٤م ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
ٍ
( )1هق :قمٌد اهللِ ْسم ُـ َضم ْح ٍ
سمدرا ،واؾمتِمٝمد سم٠مطمدُ ،مـ ُمٝم٤مضمرة احلٌِم٦م ،وهق
ش َأ ُسمق ُحم يَٛمد ْإَ َؾمدي ،ؿمٝمد ً
ُمـ أؾمد سمـ ظمزيٛم٦م طمٚمٞمػ سمٜمل أُمٞم٦م ،أظمق أب أمحد ،ؾم٠مل رسمف  ۵اًمِمٝم٤مدة وم٤مؾمتجٞمٌ٧م دقمقشمف،
وهق أول أُمػم أُمره رؾمقل اهلل ﷺ ،ومٖمٜمؿ ُمـ اعمنميملم همٜمٞمٛم٦م ،ومٌٕمثف إمم ٟمخٚم٦م يتحًس أظمٌ٤مر
ىمريش ،ومٙم٤مٟم٧م همٜمٞمٛمتف أول همٜمٞمٛم٦م همٜمٛمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ُمـ اعمنميملم ،وومٞمف وذم أصح٤مسمف ٟمزًم٧م( :إن
اًمذيـ آُمٜمقا واًمذيـ ه٤مضمروا وضم٤مهدوا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أوًمئؽ يرضمقن رمح٦م اهلل واهلل همٗمقر رطمٞمؿ).
ٟمزل هق وأظمقه أسمق أمحد طملم ىمدُم٤م اعمديٜم٦م ُمٝم٤مضمريـ قمغم قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م اسمـ أب إىمٚمح ،يم٤من
صٝمر رؾمقل اهلل ﷺ ،أظمتف زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ت٧م رؾمقل اهلل ﷺ ،يم٤مٟم٧م أُمف أُمٞمٛم٦م سمٜم٧م
قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ ،روى قمٜمف :ؾمٕمد سمـ أب وىم٤مص .يٜمٔمرُ« :مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مش،)1616 /2( ،
و«ؾمػم اًمًٚمػ اًمّم٤محللمش ،اعم١مًمػ :إؾمًمقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمكم اًم٘مرر اًمٓمٚمٞمحل
اًمتٞمٛمل إصٌٝم٤مين ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ،اعمٚم٘م٥م سم٘مقام اًمًٜم٦م (اعمتقرم121 :هـ) ،ت٘مٞمؼ :د /يمرم سمـ طمٚمٛمل
سمـ ومرطم٤مت سمـ أمحد ،اًمٜم٤مذ :دار اًمراي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمري٤مض (ص.)111 :
( )3أظمرج ٟمحقه اسمـ ضمرير ذم «شمٗمًػمهش ( ،)247/3واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمٙمؼمىش ( ،)17768واسمـ هِم٤مم
ذم «تذي٥م اًمًػمة=اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ،اعم١مًمػ :قمٌد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم سمـ أيقب احلٛمػمي اعمٕم٤مومري= ،
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التعامرررل
رافقني وقواعرررد شررررعية يف
ِ
خطررِرر املنرر ِ
ِ

اًمر ُؾم ُ
اًمرؾم٤مِؾ اعمٙمتقُم٦مً :مٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اًم ين يي٦م
قل ﷺ ُأ ْؾم َ
ٚمقب ي
ًم٘مد اسمتٙمر ي
ِ معهم
وحلرُم٤من َأقم ِ
ِ
ي ِ
احلّمقل قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمٗمٞمدهؿ قمـ
داء اعمًٚمٛملم ُم َـ
ْ
اًمِمديدةْ ،
ِ
ِ
واًمّم ِد ِيؼ(.)1
طمريم٤مت اعمًٚمٛملم و َأ ْهداومٝمؿ ،وسمذًمؽ َأ ْظم َٗمك ٟم يٞم٤مشمف قمـ اًم َٕمدُ و ي

ٚمقب اًمرؾم ِ
ُ
يمتًمن
قل ﷺ ذم ِيم ْتًمن َأ ْه ِار اًمدي ْو ًِم٦م اًمٕمًٙمر يي ِ٦م ،وُمٜمٝم٤م
وىمد ي
شمٜمقع ُأ ْؾم ُ ي ُ
َأ ْٟم ِ
ٌ٤مء إَ ْؿمخ٤مص اًمذيـ يٛمٙمـ اؾمتِ ْثًمرهؿ ومٞمًم يٕمقد قمغم اعمًٚمٛملم سم٤مًمٜمي ْٗمعِ ،
يمٙم ْتًمن
ْ ُ
ُْ
سمـ ُمًٕم ٍ
قد اًمٖمٓمٗم٤مين ﭬ( )3ذم همزوة إَ ْطمزاب قمـ ىمقُمف و ُىم ْر ٍ
يش
إِ ْؾمئام ُٟم َٕم ْٞم ِؿ ِ َ ْ ُ
ِ
اؾم َت َٓم ْٕم َ٧م:
وسمٜمل ُىم َر ْي َٔم َ٦م ،وم٘م٤مل ًمف اًمٜمي ٌِل ﷺ« :إِ يٟمًم َأ ْٟم َ٧م َر ُضم ٌؾ َواطمدٌ َ ،وم َخذ ْل َقم يٜم٤م َُم٤م ْ
()2
ريؼ سملم
وم٤مؾمتٓم٤مع ُٟم َٕم ْٞم ٌؿ سمٕمد ذًمؽ – سمتقومٞمؼ ُمـ اهلل  -اًم يت ْٗم َ
احل ْر َب ُظمدْ َقم ٌ٦مش ْ .
َوم٢مِ ين ْ َ
ِ
وٟمزع اًمث َ٘م ِ٦م ُِم ْـ ٟمٗمقؾمٝمؿ.
صٗمقف إَ ْطمزاب،
َ
ًمن سم٤مُٕ ْؾمٚمقب ،يمًم وم َٕمٚمف ﷺ ذم همزوة سمٜمل َ ْحل َٞم َ
وُمٜمٝم٤م َأ ْي ًْم٤م اًمٙمِ ْت ُ
٤من دون َأ ْن يٕمرومقا
تريم٤مشمِف إِ ًَمٞمٝمؿ(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= أسمق حمٛمد ،مج٤مل اًمديـ (اعمتقرم312 :هـ) ،ت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك اًمً٘م٤م وإسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري
وقمٌد احلٗمٞمظ اًمِمٚمٌل ،اًمٜم٤مذ :ذيم٦م ُمٙمتٌ٦م وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مب احلٚمٌل وأوٓده سمٛمٍم،
ً
ُمرؾمئا .ىم٤مل اسمـ طمجر
اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م1271( ،هـ  1911 -م) ( )611 /1قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم
ذم «شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼش (ُ :)76/3مرؾمؾ ضمٞمد ىمقي اإلؾمٜم٤مد ،وىمد سح ومٞمف اسمـ إؾمح٤مق سم٤مًمًًمع.
( )1حمٛمقد ؿمٞم٧م «دروس ذم اًمٙمتًمنش (ص.)31
( )3هق اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾٟ :مٕمٞمؿ سمـ ُمًٕمقد سمـ قم٤مُمر سمـ أٟمٞمػ سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ ىمٜمٗمذ سمـ هئال سمـ ظمئاوة سمـ
ؾمٌٞمع سمـ سمٙمر سمـ أؿمجع سمـ ري٨م سمـ همٓمٗم٤من ،أسمق ؾمٚمٛم٦م اًمٖمٓمٗم٤مٟمك ،صمؿ إؿمجٕمكً ،مف صحٌ٦م،
أؾمٚم ؿ زُمـ اخلٜمدق ،وهق اًمذى ظمذل سملم إطمزاب ،ويم٤من يًٙمـ اعمديٜم٦م ،ويمذًمؽ وًمده ُمـ سمٕمده
شمقذم :آظمر ظمئاوم٦م قمثًمن أو أول ظمئاوم٦م قمغم ﭭ  .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملش
(« ،)491 /39تذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر (.)466 /11
( )2أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «تذي٥م أصم٤مرش ( ،)121/2وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مش ( ،)3668/1واسمـ
ؾمٕمد ذم «اًمٓمٌ٘م٤متش ( ،)378/4وهمػمهؿ .وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم «اًمْمٕمٞمٗم٦مش ( :)2777وٕمٞمػ ضمدًّ ا.
(« )4ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش (.)287/2
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ٞم٥م اًمتل ياختذه٤م ا يًمر ُؾمقل ﷺ ذم ِيم ْتًمن َأ ْه ِار اًمدي ْو ًِم٦م ِ
وُمـ إَ َؾم٤مًم ِ
اإل ْؾمئاُم يٞم ِ٦م شم٘مٚم ُٞمؾ
قمدد ا ُعم يٓمٚمٕملم قمغم َأ ْهار اًمدي ْوًم٦م ،يمًم وم َٕمؾ ا يًمر ُؾم ُ
قل ﷺ ذم ِيم ْتًمن َأ ْه ِار اعمٜم٤موم٘ملم ،وم٤مظمت٤مر
ِ
همػمه.
ُطم َذ ْي َٗم َ٦م َ
سمـ اًم َٞم ًَمن ﭬ ًمئاـمئاع قمغم ه اعمٜم٤موم٘ملم ٓ ،يٕمٚمٛمٝمؿ َأ َطمدٌ ُ
قل ﷺ اًمني َ٦م ذم ؾمٞم٤مؾم٦م اًمدي وًم٦م ُمـ إَر ِ
اًمر ُؾم ُ
يم٤من إَ َؾم٤مؾم يٞم ِ٦م ًمٚمدي ْو ًِم٦م
ْ
ي
ْ
يمًم ضم َٕمؾ ي
اًمٕمٛمؾ ذم ُحمٞمط ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُؾم ُ
اًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤م يُم ِ٦م
قل ﷺ ُظم يٓم َ٦م
طمٍم ي
اإل ْؾمئاُم يٞم٦م ذم قمٝمده :طمٞم٨م َ
ِ
ٙم٤مًمٞمػ
سمٕمْم٤م ُمـ طمٞم٨م اًم يت
سمٕمْمٝمؿ ً
خ٤مص ذم اًمٕمٛمؾ اًمني ُ
جيٝم َؾ إَ ْؿم ُ
ًمٚمٕمٛمؾ ،و َأ ْن َ
واعمٝم٤مم ،و َأ ْن يٕم َٚمؿ يمؾ وا ٍ
طمد ذم اًمٕمٛمؾ ُُم ِٝم يٛم َتف دون ِ
ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٝم٤مم
خترج
ُ
همػمه ،ومئا ُ
ٍ
سمح٤مل ُمـ إَ ْطمقال(.)1
َقم ْٛم ٍرو إِ َمم َز ْي ٍد

قل اهلل ﷺ قمغم طم ْٗم ِ
طمرص صح٤مسم ُ٦م رؾم ِ
وىمد ِ
ظ َأ ْه ِار اًمدي ْوًم٦م :ومٝم٤م هق َأ ُسمق َسم ْٙم ٍر
َ ُ
ىم٤مِدَ ضمٞم ِِمف :وإِ َذا ِ
اًمّمد ُيؼ ﭬ يقيص ِ
ىمدم قمٚمٞمؽ ُر ُؾم ُؾ َقمدُ وك وم َ٠م ْيم ِر ْم ُمثقاهؿ،
َْ
ُ
ِ
ِ
وه ْؿ ضم٤مهٚمقن ُم٤م قمٜمدك :وم٤معمُح٤مومٔم ُ٦م قمغم
خيرضمقا ُم ْـ قمٜمدك ُ
و َأ ْىمٚم ْؾ َطم ًٌْ َتٝمؿ طم يتك ُ
ِ
َأ ْهار اًمدي ْوًم٦م قمًٙمر ًّي٤م َأ ْو ِصٜم٤مقم ًّٞم٤م َأ ِو ا ْىمتِّم٤مد ًّي٤م ُِم ْـ َأ َهؿ َأ ْؾم ِ
اٟمتّم٤مر اعمًٚمٛملم
ٌ٤مب
ِ
ه َاره٤م ا َحل ْرسم يٞم َ٦م ،هل إُ يُم ُ٦م
إَ َواِ ِؾ ذم َطم ْر ِهبؿ ُمع َقمدُ وهؿ ،وإُ يُم ُ٦م اًمتل ٓ شمٙمتؿ َأ ْ َ
شمٜمتٍم(.)3
اًمتل ٓ ُي ْٛم ِٙم ُـ َأ ْن
َ
ِ
وإِ َذا يم٤من ِ
ِ
اًم٘مديٛم٦م ضور ًّي٤م ًمٚمدي ْوًم٦م ،وم٢مِ ين اًمٙمِ ْت َ
اًمٙم ْت ُ
ًمن ذم وىمتِٜم٤م
احلروب
ًمن ذم
واًمقؾم٤مِ ِؾ اًمٕمٚمٛمٞم ِ٦م اعمُ ْذ ِه ِ
ِ
ٝمزة اًم يتّمٜم ِ
ٓظمؽماع َأضم ِ
ِ
ٟمٔمرا ْ
ٚم٦م
٧م
ي
َ
ْ
احل٤مض َأ ْقم َٔم ُؿ ضور ًةً :
ويمٌٕمض ُمر ييم ِ
يمٓم٤مِر ِ
ِ
ِ
ات اًم يتجًس اًمتل شمٓمػم سمدُ ْو ِن ـم يٞم ٍ
ٌ٤مت
٤مر
اعمٕمٚمقُم٤مت
َجل ْٛم ِع
ِ ُ
َ
ِ
اًمٗمْم٤مء اًم يتجًً يٞم ِ٦م ويمذًمؽ إَ ْضمٝمز ُة ي
اًمئا ِؾم ْٚمٙم يٞم ُ٦م اًمٜمي٤مىمٚم ُ٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت إِ َمم اًم َٕمدُ و
ٍ
ٍ
ظم٤مـمٗم٦م ..إًمخ(.)2
سمنقم٦م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1طمًلم سمـ حمٛمد سمـ قمكم ضم٤مسمر «اًمٓمريؼ إمم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملمش (ص. )191
( )3حمٛمقد ؿمٞم٧م« ،دروس ذم اًمٙمتًمن ش (ص. )48
(« )2يمتًمن اًمن وإومِم٤مؤه ذم اًمٗم٘مف اإلؾمئاُملش (صً ،)83منميػ سمـ أدول سمـ إدريس ،ـمٌٕم٦م :دار
اًمٜمٗم٤مِس ( )1997سمتٍمف يًػم.
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ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
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ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
معهم

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂       

} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]41:
٤موي ( )2وإَ ًُم ِ
ذيمر اسمـ َيمثِ ٍػم ( )1و َأسمق اًمًٕم ِ
قد ()4
قد( )3واًم ٌَ ْٞم َْم ِ
وهمػمهؿ
ُ
ُ
ُ ْ
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر« :شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿش (. )111/1
( )3يٜمٔمر« :شمٗمًػم أب اًمًٕمقد = إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿش ،اعم١مًمػ :أسمق اًمًٕمقد
اًمٕمًمدي حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك (اعمتقرم983 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب -
سمػموت ( ،) 26/2وأسمق اًمًٕمقد هق :حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٕمًمدي ،وم٘مٞمف طمٜمٗمل ،وأصقزم
وُمٗمن وؿم٤مقمر ،وًمد سمٛمقوع ىمرب اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م.
يم٤من قم٤مر ًوم٤م سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمؽميمٞم٦م ،درس ودرس ذم سمئاد ُمتٕمددة ،وشم٘مٚمد اًم٘مْم٤مء
ذم سمروؾم٦م وم٤مًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وم٤مًمروم إيكم ،وأوٞمػ إًمٞمف اإلومت٤مء ؾمٜم٦م (913هـ) .اٟمتٝم٧م إًمٞمف رِ٤مؾم٦م
احلٜمٗمٞم٦م ذم زُم٤مٟمف ،ويم٤من طم٤مض اًمذهـ هيع اًمٌدهي٦مُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف« :إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م
اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿش ذم شمٗمًػمات اًم٘مرآن ،و«ت٤موم٧م إجم٤مدش ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل ،و«تٗمف اًمٓمئابش
و«رؾم٤مًم٦م ذم اعمًح قمغم اخلٗملمش .يٜمٔمر« :ؿمذرات اًمذه٥مش (« ،)298 /8إقمئامشً ،مٚمزريمكم (/7
.)388
( )2يٜمٔمر« :أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾش ،اعم١مًمػٟ :م٤مس اًمديـ أسمق ؾمٕمٞمد قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد
اًمِمػمازي اًمٌٞمْم٤موي (اعمتقرم681 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمٌد اًمرمحـ اعمرقمِمكم ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمرب – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ( 1418هـ) (.)234/3
( )4يٜمٔمر« :روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مينش ،اعم١مًمػ :ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد سمـ
قمٌد اهلل احلًٞمٜمل إًمقد (اعمتقرم1371 :هـ) اعمح٘مؼ :قمكم قمٌد اًمٌ٤مري قمٓمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1411( ،هـ). )121/6( ،
وإًمقد هق :حمٛمقد سمـ قمٌد اهلل ،ؿمٝم٤مب اًمديـ ،أسمق اًمثٜم٤مء احلًٞمٜمل أًمقد (وًمد– 1317 :
شمقذم 1371 :هـ)ُ .مٗمن ،حمدث ،وم٘مٞمف ،أدي٥مً ،مٖمقيُ ،مِم٤مرك ذم سمٕمض اًمٕمٚمقمُ .مـ أهؾ سمٖمداد،
يم٤من ؾمٚمٗمل آقمت٘م٤مد جمتٝمدً ا ،شم٘مٚمد اإلومت٤مء سمٌٚمده ؾمٜم٦م (1348هـ) ،وقمزل ،وم٤مٟم٘مٓمع ًمٚمٕمٚمؿ.
=
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ٟمزًم٧م ذم َٟم َٗم ٍر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا جيٚمًقن إِ َمم اًمٜميٌِل ﷺ
رمحٝمؿ اهلل َأ ين هذه أي َ٦م
ْ
قمزم قمٚمٞمفُ ،صمؿ يٕمقدوا سمتٚمؽ إَ ْظمٌ٤مر إِ َمم اًمٞمٝم ِ
قد يٜم٘مٚمقن
ؼم ُم٤م قمٜمده ،وُم٤م َ
َُ
ي
ًمٞمٕمٚمٛمقا َظم َ َ
ِ
ِ
همػم َ ُهيق َد ،وؾمقا ٌء ُأ ُِم ُروا َأ ْن
ه اًمٜميٌِل ﷺ وؾمقا ٌء َأ َيم٤من ه١مٓء ُمٜم٤موم٘ملم َ ُهيق َد َأ ْو َ
إ ًَمٞمٝمؿ ي
ِم٤مء هه َأو هؿ صٜمَٕمقا ذًمؽ اسمتداء ُِمـ شمِ ْٚم ِ
يٗمٕمٚمقا ذًمؽ دمًً٤م قمغم اًمٜميٌِل ﷺ وإِ ْوم ِ
٘م٤مء
ْ ً ْ
ْ ُ ْ
ً
ِ
ومر َق.
َأ ْٟم ُٗمًٝمؿ ،ومئا ْ
ِ
ؼم اهلل ٟمٌ يٞمف ﷺ ىم َٓمع ذًمؽ َقمٜمْٝمؿ ،ومٚمؿ يٙمقٟمقا يدظمٚمقنش(9)1
ومٚمًم َأ ْظم َ َ
ىم٤مل اسم ُـ َيمث ْ ٍػم « :ي
ٍ
ٍ
سمٖمري٥م ُمٜمٝمؿ َٕ :ين وٓ َءهؿ
سمٙمثػم قمٚمٞمٝمؿ وم ْٕم ُؾ ذًمؽ ،وٓ
َٕ ين اعمٜم٤موم٘ملم ًمٞمس
إل ْظمقاّنؿ اًمٞمٝم ِ
وُمقآتؿ ِ
قد ،وؾم َٞم ْ٠مت -سم٢مِ ْذن اهلل -ومٞمًم يتٕم يٚمؼ َ
سمِم ْ٠م ِن اخت٤مذهؿ ُمًجدً ا
َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اُمرات،
ًمٜمً٩م اعمُ َ١م
آضم ُ
ض ًارا َأ ين ُم ْـ سملم ُمراُمٞمٝمؿ و َأ ْهداومٝمؿ ُمٜمف هق ْ
تًمع ومٞمفْ :
واًم يتجً ِ
س قمغم اعمًٚمٛملم(.)3

اعمًٚمٛم٦م ُمـ يم٤مٟمقا َٕقم ِ
ِ
وًم٘مد ُمر َقمؼم ُىم ِ
وضمقاؾمٞمس
داء اعم ِ يٚم٦م َأ ْقم ُٞمٜمً٤م
رون اًمدي ْوًم٦م
ْ
َ
َ ْ
ي َْ
ظم َٗمروا ِذ َمم َٝمؿ ..وظم٤مٟمقا ُأ يُم َتٝمؿ ..وسم٤مقمقا سم َث َٛم ٍـ َسم ْخ ٍ
س ِد ْيٜمَٝمؿ ،ويم٤من ُِم ْـ سملم ه١مٓء:
ِ
اًمراومِ ِض:
أ -اسم ُـ اًم َٕم ْٚم َ٘مٛمل ي
ذ َيمر قمٜمف اسم ُـ َيمثِ ْ ٍػم َ $أ يٟمف يم٤من ِؿم ْٞم ِٕم ًّٞم٤م َضمٚمدً ا وراومْم ًّٞم٤م ظمٌٞم ًث٤م ي
شمقمم اًمقزار َة
ِ
ًمٚمخٚمٞمٗم٦م اًمٕمٌ٤مد ا ُعم ًْ َت ْٕم ِّم ِؿ َأ ْرسمٕم َ٦م قمنم قم٤م ًُم٤مَُ ،م َ٤مَٕ ِظمئاهل٤م قمغم ِ
اإل ْؾمئام و َأ ْهٚمِف
قاع اًم ُٙم يٗم ِ
٤مر ،طم يتك وم َٕمٚمقا ِ
سم٤مإل ْؾمئام و َأ ْهٚمِف ُم٤م ومٕمٚمقا.
َأ ْٟم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف« :روح اعمٕم٤مينش ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،و«إضمقسم٦م اًمٕمراىمٞم٦م وإؾمئٚم٦م اإليراٟمٞم٦مش،
و«اخلريدة اًمٖمٞمٌٌ٦مش ،و«يمِمػ اًمٓمرة قمـ اًمٖمرةش .اٟمٔمرُ« :مٕمجؿ اعم١مًمٗملمش (،)171 /13
و«إقمئامش (.)12 /8
(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)111/1
(« )3اعمٕمقىمقن ًمٚمدقمقة اإلؾمئاُمٞم٦مش ص ( )229د /ؾمٛمػمة سمٜم٧م حمٛمد مججقم.
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التعامرررل
خطرررر ْاملنرر ْ َ ِ
رافقني ِ
وقواعرررد ِ
ررعية يف َ
شرر َ

اًمق ِز ْي ُر اًمِم ْٞمٕمل اسم ُـ اًم َٕمٚم٘مٛمل َُمٚم َؽ اًم يت َت٤مر ُهقٓ ُيمق :أ يٟم َؽ
ومٗمل قم٤مم 616هـ يم٤م َشم٥م َ
قٓ ُيمق ِ
ِ
معهمقمٚمٞمف ُه َ
ىم٤مِ ًئا :إِ ين قمً٤ميمِ َر َسم ْٖمدَ ا َد
تي إِ َمم َسم ْٖمدَ ا َدن و َأ َٟم٤م ُأؾمٚمٛمٝم٤م ًمؽ ،ومر يد

ً
قمً٤ميمر َسم ْٖمدَ ا َد ،وٟمحـ
وداظمئا ذم ـم٤مقمتٜم٤م ،ومٗمرق
يمٜم٧م ص٤مد ًىم٤م ومٞمًم ُىم ْٚم َتف
يمثػم ٌة ،وم٢مِ ْن َ
َ
ِ
ٟمحي.
اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕمٌ٤مد ا ُعمً َتٕم ِّم ِؿ سمتنيح َأ ْيم ِؼم ٍ
ِ
قمدد
اًمراومض قمغم
ْ ْ
ي
قمٜمده٤م َأ َؿم َ٤مر َ
َ
اًمق ِز ْي ُر ي
واًمٕمً٤ميمر اعمراسمٓملم ذم قم٤مصٛم٦م ِ
ِ
اخلئاوم٦م َسم ْٖمدَ ا َد ،وعمي٤م واومؼ اخلٚمٞمٗم ُ٦م قمغم ذًمؽ
ُمـ ا ُجلٜمْ ِد
ِ
اؾم َؿ مخً َ٦م َقم َنم َأ ًْم ًٗم٤م ُِم ْـ َقم ًْ ِ
ٙمر َسم ْٖمدَ ا َدُ ،صم يؿ ٟمٗم٤مهؿ
اًمق ِز ْي ُر قمغم
ظمرج هذا َ
اًمٗمقر ،وحم٤م ْ
َ
َ
ِ ِ ِ
اإل َىم٤مُم٦م ِهب٤مُ ،صم يؿ سمٕمد ٍ
ُِم ْـ َسم ْٖمدَ ا َد ،وُمٜمٕمٝمؿ ُِمـ ِ
اؾم َؿ
ؿمٝمر وم َٕمؾ ُم ْث َؾ وم ْٕم َٚمتف إُ ْو َمم ،وحم٤م ْ
ِ
ِ ِ
س ِف ُضم ُٞم ِ
ُ
قش
اًمق ِز ْي ُر
تٛمر هذا َ
قمنميـ َأ ًْم ًٗم٤م ُم ْـ د ْيقان ا ُجلٜمْد ،واؾم ي
اخلٌٞم٨م جيتٝمد ذم َ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ًجٚملم ذم ِد ْيقان
َأ ْه ِؾ اًمًٜمي٦م ،وإِ ْؾم٘م٤مط َأ ْؾمًمِٝمؿ ُم ْـ د ْيقان اجلُٜمْد ،طم يتك َأ ْص ٌَ َح قمد ُد اعمُ ي
ٍم ُِم٤م َِ َ٦م َأ ًْم ِ
اجلٜمْ ِد َقم َنم َة ٍ
آٓف سمٕمدَ َأ ْن يم٤مٟمقا ذم ِآظمر َأ يي٤م ِم اخلٚمٞمٗم٦م ا ُعم ًْ َتٜمْ ِ ِ
ػ ُُم ٍ
٘م٤مشمؾ(.)1
ُ
َ
قٓ ُيمق ؿم يتك ِ
اؾمتخدم هذا اعمُ ْجر ُم ذم ُُمٙم٤مشمٌ٤مشمِف هل ُ َ
احل َٞم ِؾ ،وسم َٚمغ ِّن٤مي َ٦م اعمَ ْٙمر:
وًم٘مد ْ
ُمر ًة إِ َمم َأ ْن َأ َظم َذ َر ُضم ًئا وطم َٚمؼ َر ْأ َؾمف طمٚم ً٘م٤م
وم٘مدْ ُطمٙمل َأ يٟمف عم٤م يم٤من ُيٙم٤مشم٥م اًم يت َت َ٤مر ت يٞمؾ ي
سمٚمٞم ًٖم٤م ،ويم َت٥م ُم٤م َأ َرا َد قمٚمٞمف َسمق ْظم ِز ِ
سم٤مًمق ْؿمؿ ،وٟم َٗمض قمٚمٞمف اًم ُٙم ْح َؾ،
اإلسمِ ِر يمًم ُيٗمٕمؾ َ
ؽم،
وشمريمف قمٜمده إِ َمم َأ ْن ـم َٚمع َؿم ْٕم ُره ،وهم يٓمك ُم٤م يم َت٥م ،ي
ومجٝمزه وىم٤مل :إِ َذا وص ْٚم َ٧م اًم يت َ َ
َ
ِ
ِ
اًمق َر َىم َ٦م،
ومٛم ْر ُه ْؿ سمح ْٚمؼ َر ْأؾمؽ ،و َد ْقمٝمؿ َي ْ٘مر ُأون ُم٤م ومٞمف .ويم٤من ذم آظمر اًمٙمئام ىم َٓمٕمقا َ
ُ
ِ
)
3
(
ُ ِ
ومي َسم ْ٧م ُقمٜمُ ُ٘مف ،وهذا هم٤مي ُ٦م اعمَ ْٙمر واخل ْزي .
ِ ِ
ىمّمد ُه َ
اًمقزير
اًمنمىمل ،و َأ َطم٤مط سم ٌَ ْٖمدَ ا َد ،وم َ٠م َؿم َ٤مر
قمٜمده٤م َ
ُ
قٓ ُيمق َسم ْٖمدَ ا َد ُم ْـ ضمٝم٦م َ
اًمؼم ي ْ
ِ
سمٛمّم٤مٟمٕمتِٝمؿ ،وىم٤مل ًمفَ :أ ْظم ُر ُج َأ َٟم٤م إِ ًَمٞمٝمؿ ُِم ْـ َأ ْضمؾ اًمّم ْٚمح.
اًمراومض قمغم اخلٚمٞمٗم٦م ُ
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش ٓسمـ يمثػم  $شمٕم٤ممم (.)314/12
(« )3اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤متش (ً )186/1مٚمّمٗمدي.
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ًمٜمٗمًف ورضمع إِ َمم اخلٚمٞمٗم٦م ِ
ومخرج وشمق يصمؼ ِ
ىم٤مِ ًئا :إِ ين اًمً ْٚم َ
ٓم٤من ي٤م ُمقٓ َٟم٤م َأ ُِم ْ َػم اعمُ ْ١مُمٜملم
َ
َ
رهم٥م ذم َأ ْن يزوج اسمٜم َتف سم٤مسمٜم ِؽ إَ ُِم ِػم َأ ِب سم ْٙم ٍر ،ويٌ٘مٞمؽ ذم ُمٜمْ ِّم٥م ِ
ىمدْ ِ
اخلئاوم٦م.
ُْ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ

ِ
ٍ
رايم٥م ُِمـ
ٖمرر سمف سمٜمٗمًف وُمٕمف ؾمٌ ُٕم ًِم َِ ِ٦م
ومخرج إِ ًَمٞمف اخلٚمٞمٗم ُ٦م اًمٕم يٌ٤مد اعمُ ًْ َت ْٕمّم ُؿ ا ُعم ي
َ
واًمٗم٘مٝم٤مء وإُ ِ
ِ
اًم ُ٘م ِ
ِ
ِ
ومٚمًم اىمؽمسمقا ُِم ْـ ُمٙم٤من
ْم٤مة
ُمراء ورضم٤مل اًمدي ْوًم٦م و َأ ْقمٞم٤من اًمٕم٤مصٛم٦م ،ي
َ
ِ
اًمً يٗم٤مح ُه َ
ٟمٗمً٤مَ ،
ومدظمؾ اخلٚمٞمٗم ُ٦م هب١مٓء إِ َمم
قٓ ُيمق ُطمج ٌُقا إِ يٓ ؾمٌٕم َ٦م قمنم ً
إِ َىم٤مُم٦م ي
ِ
ِ
ِ ِ
قٓ ُيمق ،و ُأ ْٟم ِز َل اًمٌ٤مىمقن ُِم ْـ ُمرايمٌٝمؿِ ُ ،
ُه َ
ي
وّنٌ٧مُ ،صم يؿ ُىمت ُٚمقا قمـ آظمرهؿُ ،صم يؿ ُأ ْطم َ
َأ ْسمٜم٤م ُء اخلٚمٞمٗم٦مِ ُ ،
وميسم٧م َأ ْقمٜم٤م ُىمٝمؿ.
ًمٞمئا ُصم يؿ َأ َُمر سمف ًم ُٞم٘متؾ وم٘م٤مل ظمقاص ُه َ
َأ يُم٤م اخلٚمٞمٗم ُ٦م وم٘مٞمؾ إِ يٟمف ـم َٚمٌف ً
قٓ ُيمق :إِ ين هذا إِ ْن
ي٤مرك :وم٢مِ يٟمف ا ْسم ُـ قمؿ رؾم ِ
ظمراب ِد ِ
ِ
قل اهلل ﷺ
ؾمٌ٥م
ُأ ِر َيؼ َد ُُمف ُشمٔمٚمؿ اًمد ْٟمٞم٤م ،ويٙمقن
َ
َ ُ
٤مب ُه َ
ُ
اًمراومض َٟم ِّم ْ ُػم اًمديـ اًمٓمقد وىم٤مل:
قٓ ُيمق َأ ْن ي٘م ُت َٚمف ،وم٘م٤مم
قمٜمده٤م َه َ
اخلٌٞم٨م ي
ٍ
ور َوم ًُقه طم يتك ُم٤مت ،وىمٞمؾْ :سمؾ ُظمٜمِ َؼ.
ُي٘متؾ ،وٓ ُيراق َد ُُمف .ومقوٕمقه ذم سمً٤مط َ
وىمٞمؾْ :سمؾ ُأ ْهم ِر َق .$
ِ
ِ
اًمراومْم يٞم ْ ِ
اخلئاوم٦م ِ
لم اخلٌٞم َث ْلم
ت٤مر قم٤مصٛم َ٦م
ُصم يؿ
َ
سمٛمً٤مقمدة ي
اإل ْؾمئاُم يٞم٦م َسم ْٖمدَ ا َد ُ
اضمت٤مح اًم يت ُ
ِ
ِ
ِ
اًمذ َه ِ
يمثػما ُمـ ي
٥م
دار اخلئاوم٦مَ ،
اسمـ اًم َٕم ْٚم٘مٛمل و َٟمّم ْ ِػم اًمديـ اًمٓمقد ،ودظمٚمقا َ
وّن َ ٌُقا ً
واجلقاهر وإَ ْؿم ِ
ٞم٤مء اًم يث ِ
ِ
ٛمٞمٜم٦م.
واحلُِكم واعمَّم٤م ِغ
ضم٤مل واًمٜم ِ
مجٞمع ُم ْـ ىمدَ روا قمٚمٞمٝمؿ ُِمـ اًمر ِ
ً٤مء
ُ
ُصم يؿ ُم٤مًمقا قمغم َأ ْهؾ َسم ْٖمدا َد ،وم٘متٚمقا َ َ
ٝمقل واًمِمٌ ِ
واًمق ًْم ِ
واعمِم٤ميخ واًم ُٙم ِ
ِ
ِ
٤من ،طم يتك َ
ِ
أسم٤مر،
يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ذم
دان
ي
دظمؾ ٌ
و َأ َُم ِ
ِ
٤مس جيتٛمٕمقن ذم اًمدي ار و ُي ْٖمٚم٘مقن قمٚمٞمٝمؿ
احلِمقش
٤ميمـ
واًمق َؾم ِخ ،ومٙم٤من اًمٜمي ُ
َ
ِ
اسمـ اًم َٕم ْٚم َ٘م ِٛمل ومٞمٗمتحقٟمف :إِ يُم٤م سم٤مًم َٙم ْ ِ
اًمراومض ِ
ن ،وإِ يُم٤م
إَ ْسم َ
ت٤مر ِسمر َِ٤مؾم٦م ي
قاب ،وم َٞم ْ٠مت اًم يت ُ
سم٤مًمٜمي٤مرُ ،صمؿ يدظمٚمقن قمٚمٞمٝمؿ وي٘متٚمقّنؿ ،طم يتك ضمرت اعمٞم٤مزي٥م ُِمـ يمثرة اًمد ِ
ُم٤مء.
ُ ْ
َ
َ
ي
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وقواعرِ٦مر َردأ ًْمشررٍ
املنررًْم ٍ
طمقلررل
التعامر
ررعية يف
ػ()1
ومئا َ
وىمٞمؾ :إ ين قمدد اًمذيـ ُىمتِٚمقا ذم سم ْٖمداد سم َٚمغ َأ ْ
رافقنيوصمًمٟمِ ًِم َِ
ػ
ػ َأ
خطرًمررر َ

َ َ
َ
معهمف راضمٕمقن(.)3
وٓ ُىم يق َة إِ يٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞم ِؿ ،وإِ يٟم٤م هلل وإِ يٟم٤م إِ ًَمٞم

ب -نصير الدين الطوسي:
ِ
اًمٙمٗمر اًمٓمقد :هق ُحم َ يٛمدُ سم ُـ ا َحل ًَ ِـ اخلقضمف (673 – 197
واًمّمحٞمح َأ يٟمف َٟم ِّم ْ ُػم
ي
ِ
وُمًتِم٤مره ِ
قل ُمع َقمدُ و اهلل ِ
هـ) اعمً ُئ ُ
اسمـ َأ ِب احلَ ِد ْي ِد ( )2قمـ ي
اًمذ ْسمح
اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل
اًمرهٞم٥م اًمذي ْار َشم َٙمٌف ُهق َٓ ُيمق ذم ُأ يُم٦م ُحم َ يٛم ٍد ﷺ ؾمٜم٦م  616هـ ويم٤من اًمٓمقد
اًمٕم٤مم ي
ُِمـ َأ ْظم ِ
ٌ٨م ِر ِ
سمـ َضم َئا ِل طمًـ ُمٚمؽ ِ
ضم٤مل َقم َئا ِء اًمديـ ُحم َ يٛم ِد ِ
اإل ْؾمًمقمٞمٚم يٞم٦م (.)4
ْ
اٟمتٝم٧م اًمٜميقسم ُ٦م إِ َمم َٟم ِّم ْ ِػم اًمنمك واًمٙمٗمر ِاعمُ ْٚم ِح ِد ِ
وز ْي ِر
ىم٤مل اسم ُـ اًم َ٘مٞم ِؿ « :$وعمي٤م
ْ
ْ
ِ
قٓ ُيمق ،ؿمٗمك ٟمٗمًف ُِم ْـ َأ ْشمٌ٤م ِع اًمرؾم ِ
اعمئاطمدة اًمٜمي ِّم ِػم اًمٓمقد ِ
وز ْي ِر ُه َ
قل ﷺ و َأ ْه ِؾ
ي ُ
َ
ِ
ِ ِ
واؾم َت ِْمٗمك ُه َق ،وم٘م َتؾ
اًمًٞمػ ،طم يتك ؿمٗمك إِ ْظمقا َٟمف ُمـ اعمئاطمدةْ ،
ومٕمروٝمؿ قمغم ي
د ْيٜمفَ ،
ِ
واًمٓمٌ٤مِٕمٞملم
اخلٚمٞمٗم َ٦م واًم ُ٘مْم٤م َة واًم ُٗم٘مٝم٤م َء واعمُحدصمٞمٜمـ واؾمتٌ٘مك اًمٗمئاؾمٗم َ٦م واعمُٜمجٛملم
ًمً َح َر َة.
وا ي
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( )1يٕمٜملُ :مٚمٞمقٟمً٤م وصمًمٟمًمِ٦م أًمػ ُمًٚمؿ ُمقطمد.
(« )3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش ٓسمـ يمثػم ،سمتٍمف (.)311-314/12
( )2هق :قمٌد احلٛمٞمد سمـ هٌ٦م اهلل سمـ حمٛمد سمـ احلًلم اسمـ أب احلديد ،أسمق طم٤مُمد ،قمز اًمديـ (وًمد186 :
– شمقذم 616 :هـ) قم٤ممل سم٤مٕدبُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٕمتزًم٦مً ،مف ؿمٕمر ضمٞمد واـمئاع واؾمع قمغم اًمت٤مريخ .وًمد
ذم اعمداِـ ،واٟمت٘مؾ إمم سمٖمداد ،وظمدم ذم اًمدواويـ اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ،وسمرع ذم اإلٟمِم٤مء ،ويم٤من طمٔم ًّٞم٤م قمٜمد
اًمٕمٚم٘مٛمل.
اًمقزير اسمـ
ّ
ًمف «ذح ّن٩م اًمٌئاهم٦مش و«اًمٗمٚمؽ اًمداِر قمغم اعمثؾ اًمً٤مِرش و«ٟمٔمؿ ومّمٞمح صمٕمٚم٥مش و«اًم٘مّم٤مِد
اًمًٌع اًمٕمٚمقي٤متش شمقذم سمٌٖمداد .يٜمٔمر« :ومقات اًمقومٞم٤متش ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ؿم٤ميمر سمـ أمحد سمـ
قمٌد اًمرمحـ سمـ ؿم٤ميمر سمـ ه٤مرون سمـ ؿم٤ميمر اعمٚم٘م٥م سمّمئاح اًمديـ (اعمتقرم764 :هـ) ،اعمح٘مؼ:
إطمً٤من قمٌ٤مس ،اًمٜم٤مذ :دار ص٤مدر – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،اجلزء1972 – 1( :م) ،اجلزء،3( :
1974 -4 ،2م) )348 /1( ،و«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش (.)199 /12
( )4طم٤مؿمٞم٦م حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م «ًمٚمٛمٜمت٘مكش ص ( )31سمتٍمف يًػم.
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واعمً٤مضمد واًمرسم ِ
ِ
ِ
ظم٤مص َتف و َأ ْوًمٞم٤م َءه،
ط إِ ًَمٞمٝمؿ ،وضم َٕمٚمٝمؿ
اعمدارس
ىم٤مف
وٟم َ٘مؾ َأ ْو َ
ي
َ
وٟمٍم ذم يم ُتٌف ِىمدَ َم َ
اًمٕم٤ممل ،و ُسم ْٓم َ
اًمرب ضمؾ ضمئاًمفُِ :م ْـ
ٙم٤مر صٗم٤مت ي
ئان اعمَٕم٤مد ،وإِ ْٟم َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
وؾم ْٛم ِٕمف ،و َسم َ ِ
ٍمه ،و َأ يٟمف ٓ َ
ظم٤مرضمف ،وًمٞمس
داظمؾ اًمٕم٤م َمل وٓ
َ
قم ْٚمٛمف ،و ُىمدْ رشمف ،وطمٞم٤مشمفَ ،
ومقق اًمٕمرش إِ ًَم ٌف ُيٕمٌد اًمٌ يت٦م.
ًمٚمٛمئاطمدة ُمدارس ،ورام ضمٕم َؾ إِ َؿم ِ
ِ
٤مرات إِ َُم٤م ِم اعمُ ْٚمحديـ ِ
ي
اسمـ ِؾم ْٞمٜمَ٤م
واختذ
َ َ َ ْ
َ
ِ
آن اخلقاص ،وذاك ُىم ْر ُ
ومٚمؿ ي ْ٘م ِدر قمغم ذًمؽ .وم٘م٤ملِ :هل ُىم ْر ُ
َ
آن اًمٕمقام.
ُمٙم٤من اًم ُ٘م ْرآن ْ
ومٚمؿ يتِ يؿ ًمف إَ ُْم ُر ،وشمٕم يٚمؿ اًمً ْح َر ذم ِآظمر
ورا َم شمٖمٞمػم ي
اًمّمئاة ،وضم ْٕم َٚمٝم٤م صئاشملمْ ،
َ

()1

ؾم٤مطمرا يٕم ٌُد إَ ْصٜم٤م َم.
إَ ُْمر ،ومٙم٤من
ً
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( )1هق :احلًلم سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٞمٜم٤م ،أسمق قمكم ،ذف اعمٚمؽ :اًمٗمٞمٚمًقف اًمرِٞمس ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ
ذم اًمٓم٥م واعمٜمٓمؼ واًمٓمٌٞمٕمٞم٤مت واإلهلٞم٤مت .أصٚمف ُمـ سمٚمخ ،وُمقًمده ذم إطمدى ىمرى سمخ٤مرى (شمقذم:
428هـ قمـ صمًمن ومخًلم ؾمٜم٦م).
وٟمِم٠م وشمٕمٚمؿ ذم سمخ٤مرى ،وـم٤مف اًمٌئاد ،وٟم٤مفمر اًمٕمٚمًمء ،واشمًٕم٧م ؿمٝمرشمف ،وشم٘مٚمد اًمقزارة ذم
مهذان ،وصم٤مر قمٚمٞمف قمًٙمره٤م وّنٌقا سمٞمتف ،ومتقارى ،صمؿ ص٤مر إمم أصٗمٝم٤من ،وصٜمػ هب٤م أيمثر يمتٌف،
وقم٤مد ذم أواظمر أي٤مُمف إمم مهذان ،ومٛمرض ذم اًمٓمريؼ ،وُم٤مت هب٤م.
ىم٤مل اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م( :يم٤من اسمـ ؾمٞمٜم٤م  -يمًم أظمؼم قمـ ٟمٗمًف  -هق وأسمقهُ ،مـ أهؾ دقمقة احل٤ميمؿ،
ُمـ اًم٘مراُمٓم٦م اًمٌ٤مـمٜمٞملم)  .وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م( :شمٙمٚمؿ اسمـ ؾمٞمٜم٤م ذم أؿمٞم٤مء ُمـ اإلهلٞم٤مت ،واًمٜمٌقي٤مت،
واعمٕم٤مد ،واًمنماِع ،مل يتٙمٚمؿ هب٤م ؾمٚمٗمف ،وٓ وصٚم٧م إًمٞمٝم٤م قم٘مقهلؿ ،وٓ سمٚمٖمتٝم٤م قمٚمقُمٝمؿ ،وم٢مٟمف
اؾمتٗم٤مده٤م ُمـ اعمًٚمٛملم ،وإن يم٤من إٟمًم ي٠مظمذ قمـ اعمئاطمدة اعمٜمتًٌلم إمم اعمًٚمٛملم يم٤مإلؾمًمقمٞمٚمٞم٦م،
ويم٤من أهؾ سمٞمتف ُمـ أهؾ دقمقتؿُ ،مـ أشمٌ٤مع احل٤ميمؿ اًمٕمٌٞمدي ا يًمذي يم٤من هق وأهؾ سمٞمتف ُمٕمرووملم
قمٜمد اعمًٚمٛملم سم٤مإلحل٤مد).
اٟمٔمر« :اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملمش ( )143/1و«جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (ٓ )134/9سمـ شمٞمٛمٞم٦م .صٜميػ ٟمحق ُمئ٦م
ُمٓمقل وخمتٍم ،وٟمٔمؿ اًمِمٕمر اًمٗمٚمًٗمل اجلٞمد ،ودرس اًمٚمٖم٦م ُمدة ـمقيٚم٦م طمتك سم٤مرى يمٌ٤مر
يمت٤مب ،سملم ي
اعمٜمِمئلم .أؿمٝمر يمتٌف (اًم٘م٤مٟمقن  -ط) يمٌػم ذم اًمٓم٥م ،يًٛمٞمف قمٚمًمء اًمٗمرٟم٩م ( )Canonmedicinaسم٘مل
ُمٕمقٓ قمٚمٞمف ذم قمٚمؿ اًمٓم٥م وقمٛمٚمف ،ؾمت٦م ىمرون ،وشمرمجف اًمٗمرٟم٩م إمم ًمٖم٤متؿ ،ويم٤مٟمقا يتٕمٚمٛمقٟمف ذم
ُمدارؾمٝمؿ ،وـمٌٕمقه سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ذم روُم٦م وهؿ يًٛمقن اسمـ ؾمٞمٜم٤م  Avicenneوًمف قمٜمدهؿ ُمٙم٤مٟم٦م رومٞمٕم٦م.
يٜمٔمرُ« :مٕمجؿ إدسم٤مءش ()1171 /2إقمئام ًمٚمزريمكم (.)341 /3
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ِ
()1
وص٤مرع ُحم َ يٛمدٌ ي
ؾمًمه (اعمّم٤مرقم٦م)
اًمِم ْٝمرؾمت٤مين اسم َـ ؾم ْٞمٜمَ٤م ذم يمت٤مب ي
ِ معهم
اًمٕم٤ممل ،وإِ ْٟم ِ
اًمرب شمٕم٤ممم ،و ُىمدْ َرشمِف ،وظم ْٚم٘مف َ
ىمق ًَمف ِسم٘مدَ ِم َ
اًمٕم٤ممل ،وم٘م٤مم
ٙم٤مر اعمَٕم٤مد ،وٟم ْٗم ِل قم ْٚم ِؿ ي
ًمف َٟم ِّم ْ ُػم ِ
ٍ
ؾمًمه ( ُُمّم٤مرقم ُ٦م اعمُّم٤مرقم٦م) وو َىم ْٗمٜم٤م قمغم
اإل ْحل٤مد وىم َٕمد ،وٟم َ٘مْمف
سمٙمت٤مب ي
ِ
ًموات وإَ ْر َض ذم ِؾم يت ِ٦م َأ يي٤م ٍم ،و َأ يٟمف ٓ يٕم َٚمؿ
اًمً
اًمٙمت٤مسملم ،وومٞمف َأ ين اهلل شمٕم٤ممم مل خي ُٚمؼ ي
ِ
واظمتٞم٤مره ،وٓ يٌٕم٨م َُم ْـ ذم اًم٘مٌقر.
ؿمٞم ًئ٤م ،و َأ يٟمف ٓ يٗمٕمؾ ؿمٞم ًئ٤م سم ُ٘مدْ َرشمِف
ِ
وُمئاِٙمتِف
ٌ٤مقمف ُمـ اعمُ ْٚمحديـ اًمٙم٤مومريـ سم٤مهلل
وسم٤مجلُ ْٛمٚم٦م وم٘مد يم٤من هذا اعمُ ْٚم ِحدُ هق و َأ ْشم ُ
ويم ُتٌِف ورؾمٚمِف واًمٞمق ِم ِ
أظمر(.)2
ُ ُ

ررعية َيف َالتعامرررل
وقواعرررد شرر ()3
خطرررر املنرررافقني ُ

أ ْسمٓمؾ ومٞمف
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( )1هق :حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أمحد ،أسمق اًمٗمتح سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ اًمِمٝمرؾمت٤مين ،اعمتٙمٚمؿ ،ويٚم٘م٥م
سم٤مٕومْمؾ[ .اعمتقرم 148 :هـ] ،يم٤من إُم٤م ًُم٤مُ ،مؼمزً ا ذم قمٚمؿ اًمٙمئام واًمٜمٔمر ،شمٗم٘مف قمغم أمحد اخلقاذم،
وسمرع ذم اًمٗم٘مف ،وىمرأ اًمٙمئام وإصقل قمغم أب ٟمٍم اسمـ اًم٘مِمػمي ،وأظمذ قمٜمف ـمري٘م٦م إؿمٕمري،
أيْم٤م قمغم إؾمت٤مذ أب اًم٘م٤مؾمؿ إٟمّم٤مري ،وصٜمػ يمت٤مب «اعمٚمؾ واًمٜمحؾش ،ويمت٤مب
وىمرأ اًمٙمئام ً
«ّن٤مي٦م اإلىمدامش ،وهمػم ذًمؽ.
ويم٤من يمثػم اعمحٗمقظُ ،مٚمٞمح اًمققمظ ،دظمؾ سمٖمداد ؾمٜم٦م قمنم ومخًًمِ٦م ،وأىم٤مم هب٤م صمئاث ؾمٜملم ،ووقمظ
هب٤م ،وفمٝمر ًمف ىمٌقل قمٜمد اًمٕمقام ،وىمد ؾمٛمع سمٜمٞمً٤مسمقر ُمـ :أب احلًـ قمكم سمـ أمحد اعمديٜمل ،وهمػمه.
ىم٤مل اسمـ اًمًٛمٕم٤مين :يمتٌ٧م قمٜمف سمٛمرو ،وىم٤مل زم :وًمدت سمِمٝمرؾمت٤من ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمتلم وأرسمٕمًمِ٦م،
ُمتٝمًم سم٤معمٞمؾ إمم أهؾ اًم٘مئاع ،يٕمٜمل اإلؾمًمقمٞمٚمٞم٦م ،واًمدقمقة
وهب٤م شمقذم ذم أواظمر ؿمٕمٌ٤من ،همػم أٟمف يم٤من ً
إًمٞمٝمؿ ،واًمٜمٍمة ًمٓم٤مُم٤متؿ ،وىم٤مل ذم «اًمتحٌػمش :هق ُمـ أهؾ ؿمٝمرؾمت٤مٟم٦م ،يم٤من إُم٤مُم٤م أصقًم ًّٞم٤م ،قم٤مر ًوم٤م
ٟمحقا مم٤م
سم٤مٕدب واًمٕمٚمقم اعمٝمجقرة ،وهق ُمتٝمؿ سم٤مإلحل٤مد واعمٞمؾ إًمٞمٝمؿ ،هم٤مل ذم اًمتِمٞمع ،صمؿ ذيمر ً
شم٘مدمً ،مٙمـ ىم٤مل ذم ُمقًمده ؾمٜم٦م شمًع ،سمدل ؾمٌع ،وم٤مهلل أقمٚمؿ« .شم٤مريخ اإلؾمئامش (،)941 /11
«اًمِم٤مومٕمٞملمش (ص.)621 :
(« )3يمت٤مب اعمّم٤مرقم٦مش ،اعم١مًمػ  :حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اسمـ أب سمٙمر أمحد اًمِمٝمرؾمت٤مين ،ـمٌٕمتف :دار
اًمٜمٛمػم ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم  -اًمٓمٌٕم٦م إومم  -جمٚمد واطمد.
( )2يٜمٔمر« :إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ذم ُمّم٤مِد اًمِمٞمٓم٤منش ،حمٛمد اسمـ أب سمٙمر اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م  -ت٘مٞمؼ
حمٛمد قمٗمٞمٗمل ،اعمٙمت٥م اإلؾمئاُمل-سمػموت وُمٙمتٌ٦م اخل٤مين -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م  - 3:سمت٤مريخ (1419
.)362/ 19893 -
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ِ
يؽمطمؿ قمٚمٞمف اخلُٛمٞمٜمل ،ويذ ُيمر قمٜمف َأ يٟمف ىمدي م
هذا هق َٟم ِّم ْ ُػم
اًمٙمٗمر اًمٓمقد اًمذي ي
ٍ
ٍ
ضمٚمٞمٚم٦م ِ
ًمل ْؾمئام(.)1
ظمدُم٤مت

ِ
ِ
ؼم شم٤مرخيِٝم٤م سمٛمٜم٤موم٘ملم ٍ
اًمنم ُمْم٤م ٌء
يمثػم هلؿ ذم ي
ُمرت قمٝمق ُد إُ يُم٦م اعمًٚمٛم٦م َقم ْ َ
وًم٘مد ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُمر ْت
وذم اخلُ ٌْ٨م ده٤م ٌء وذم اخلٞم٤مٟم٤مت قمٓم٤م ٌء ..وُم ْـ َأ ْقمٔمؿ اخلٞم٤مٟم٤مت اًمٜمٗم٤مىم يٞم٦م اًمتل ي
ِ
لم وُم٤م يم٤من ذم ـم يٞم ِ
اعمًٚمٛم٦م ُم٤م يم٤من ذم ىمْم يٞم ِ٦م ومِ َٚم ًْٓمِ ْ ِ
٤مت٤م ُِم ْـ ُمٕم٤مرك سملم اًمد َو ِل
سم٤مُٕ يُم ِ٦م
ٍ
ِ
ِ
مترات يمٙم٤مُم٥م ديٗمٞمد وُمدريد وأوؾمٚمق..
٥م ذًمؽ ُِم ْـ ُُم ْ١م
اًمٕمرسم يٞم٦م واًم َٞم ُٝمقد ،وُم٤م َأ ْقم َ٘م َ
ِ
وهمػمه٤م.)3(..
ٍ
اعم٤مؾمقٟم يٞم ِ٦م
شمٌلم ومٞمًم سمٕمدُ َأ ين هلؿ قمئاىم٤مت ُمِمٌقه ً٦م سم٤محلريم٦م ُ
ويمؿ ُه ُؿ اًمذيـ ي
ْ
وممثٚملم ومٞمٝم٤م مم يـ ـم َٕمٜمقا ُأ يُم َتٝمؿ ذم ظم٤مست٤م..
سمٕمْمٝمؿ َأ ْقمْم٤م ًء ُ
اًم َٞم ُٝمقد يي٦مْ ،سمؾ يم٤من ُ
ِ -13إػاعتُِٗ ايفاحؼ.١

إِ ين ؾمٕمل اعمٜم٤موم٘ملم ذم هذا ي
ضمًٞمؿ ..إِ ْذ سمف ُي٘مقوقن
قمٔمٞمؿ ،وذم هذا اعم ِ ْْمًمر
اًمِم ْ٠م ِن
ٌ
ٌ
ِ
ِ ِ ِ ِ
تٛمع ِ ِ
اإل ْؾمئاُمل َأ ْر َ
ور
يم٤من ُـم ْٝم ِره وطم ِْم َٛمتف وقم يٗمتف وطمٞم٤مِف ..وسم٤مًم يت٤مزم شمٜمتنم ُد ُ
ذم اعمُ ْج َ
ِ
ِ
ِ
اًمٗمحِم٤مء واعمُٜمْ َٙمر.
وضمراِ ُؿ
اًمٌٖم٤مء ،وُمقاظمػم اًمدقم٤مرة،
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :احلٙمقُم٦م اإلؾمئاُمٞم٦مش (صً )143مٚمزقمٞمؿ اهل٤مًمؽ اخلٛمٞمٜمل ،ـمٌٕم٦م :وزارة اإلرؿم٤مد سمجٛمٝمقري٦م
إيران  .وعمزيد اـمئاع قمـ ظمٞم٤مٟم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل واًمٓمقد اٟمٔمر:
« -1يمٞمػ دظمؾ اًمتت٤مر سمئاد اعمًٚمٛملمش ص (ً )12مٚمديمتقر ؾمٚمٞمًمن سمـ ومٝمد اًمٕمقدة.
« -3وضم٤مء دور اعمجقسش ص (ً )143مٕمٌد اهلل اًمٖمري٥م.
« -2هاب ذم إيرانش ص (ً )29مٚمديمتقر أمحد إومٖم٤مين.
« -4اًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦م قمغم اًمِمٞمٕم٦م اعم٤مرىم٦مش ص ( )139عمٛمدوح احلرب.
( )3اٟمٔمر سمتٗمّمٞمؾ ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م يمت٤مب «وا أىمّم٤مهش ًمٚمٖمري٥م اهل٤مؿمٛمل إصمري.
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وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
خطرررر املنرررافقني
ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [ؾمقرة اًمٜمقرُ ، ]19:صم يؿ ضم٤م َء ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﮃ ﮄ
معهمﮎﮏ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]22 :
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

روى ُُم ًْ ِٚم ٌؿ ذم «صحٞمحفش قمـ َضم٤مسمِ ٍر ﭬ ىم٤مل« :يم٤من َقم ٌْدُ اهلل سم ُـ ُأ َب ِ
سمـ
ٍ
ؾم ُٚم ٍ
جل٤مري٦م ًمف :ا ْذ َهٌِل وم َ٠م ْسم ِٖم ْٞمٜم٤م ؿمٞم ًئ٤م .وم َ٠م ْٟمزل اهللُ هذه أي َ٦مش(.)1
قل ي٘مقل
َ
ٍ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
رواي٦م ُأ ْظمرى عمُ ًْٚمِ ٍؿ  $ضم٤م َء ومٞمٝم٤مَ « :أ ين ضم٤مري ً٦م ًم َٕم ٌْ ِد اهللِ ِ
قل
وذم
سمـ ُأ َب ِ َ
ُي٘م٤مل هل٤م ُُم ًَ ْٞم َٙم ُ٦م و ُأ ْظمرى ي٘م٤مل هل٤م ُأ َُم ْٞم َٛم ُ٦م ،يم٤من ُيٙمرهٝمًم قمغم اًمزٟم٤مَ ،
ومِم َٙم َت٤م ذًمؽ إِ َمم

هلل أي َ٦مش(.)3
اًمٜميٌِل ﷺ  ،وم َ٠م ْٟمزل ا ُ
ىم٤مل اسم ُـ َيمثِ ْ ٍػم « :$يم٤من َأ ْه ُؾ اجل٤مهٚم يٞم ِ٦م إِ َذا يم٤من َٕ َطم ِدهؿ َأ َُم ٌ٦م َأ ْر َؾم َٚمٝم٤م شمزين،
ٍ
ومٚمًم ضم٤م َء ِ
وضم َٕمؾ قمٚمٞمٝم٤م ضيٌ ً٦م َي ْ٠م ُظم ُذه٤م ُمٜمٝم٤م ي
اإل ْؾمئا ُم َّنك اهللُ اعمُ ْ١مُمٜملم قمـ
يمؾ و ْىم٧م ،ي
ٍ
ِ
ِ
واطمد ُمـ اعمُٗمنيـ ُِم َـ
همػم
ذًمؽ ،ويم٤من
ُ
ؾمٌ٥م ٟمزول هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومٞمًم ذ َيمر ُ
ػ واخل َٚم ِ
اًمً َٚم ِ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
ػ ذم َؿم ْ٠م ِن َقم ٌْ ِد اهللِ ِ
قل :وم٢مِ يٟمف يم٤من ًمف إِ َُم٤م ٌء ،ومٙم٤من ُي ْٙم ِر ُه ُٝم يـ
َ
سمـ ُأ َب ِ َ
ي
قمغم اًمٌِ ِ
خلراضمٝمـ ،ور ْهمٌ ً٦م ذم َأو ِ
ِ
ٓده يـ ،وري٤مؾم ً٦م ُمٜمف ومٞمًم يزقمؿش(.)2
ٖم٤مء :ـمٚم ًٌ٤م
ْ
ي َ
ِ
وىمدْ َأ َؿم َ٤مر ؾمٞمدُ ُىم ْٓم ٍ
أي٤مت إُ ْظمرى اًمتل
٥م إِ َمم َأ ين هذه أي َ٦م شمٜمتٔمؿ ذم ؾم ْٚمؽ
ِ
اإلؾمئاُم يٞم٦م ،وإِ ْهم ِ
ُشمِمٙمؾ ُظم يٓم ً٦م ُمتٙم٤مُمٚم ً٦م ُقمٜمِل هب٤م اًم ُ٘م ْر ُ
ئاق
آن
اًمٙمريؿً :متٓمٝمػم اًمٌِ ْٞمئ٦م ِ ْ
ُ
اجلٜمْز :ذًمؽ َأ ين وضمقد ِ ِ
اًم٘مذ ِ
اًمًٌؾ ِ
رة ًمٚم يت ٍْميػ ِ
ًمًٝمقًمتف،
َ
ُ
اًمٌٖم٤مء ُي ْٖمري اًمٙمثػميـ ُ
ٕم٦م ذم حمٚمٝم٤م اًمٙمري ِؿ اًمٜمي ِ
ـمٚم٥م هذه ا ُعم ْت ِ
ْ ِ
ِ
ٔمٞمػ.
ٍم ُومقا إِ َمم
وًمق مل ْ جيدوهْٟ ٓ ،م َ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} ،سمرىمؿ:
(.)1/2139
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} ،سمرىمؿ:
(.)1/2139
(« )2شمٗمًػم اسمـ يمثػمش $ ،شمٕم٤ممم (.)217/2
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ِ
ِ
ٍ
اًمنميٗم َ٦م َٕ ،يٟمف ٓ
حيٛمل اًم ٌُ ُٞم َ
قت ي
ؼم َة سمًم ُي٘م٤مل ُم ْـ َأ ين اًمٌِٖم٤م َء صًم ُم َأ َُم٤منْ َ ،
وٓ قم ْ َ
اًمٗم ْٓمري ِ٦م إِ يٓ هبذا ِ
احل٤مضم٦م ِ
ِ
ِ
ؾمٌٞمؾ عمُ
َ
اًمٕم ِ
اًمزواجَ ،أ ْو َتج ِؿ
قاضمٝم٦م
ئاج اًم َ٘م ِذ ِر قمٜمد شمٕمذ ِر ي
ي
ِ
ِ
اعمّمقٟم٦م ،إِ ْن مل ِ
اًمذ َِ ِ
دمد هذا اًم َٙم َ َ
ٌ٤مح(.)1
اعمًٕمقرة قمغم إَ ْقمراض
٤مب
أل اعمُ َ
ْ
وسمٞمقشم٤مت اًمدقم٤مرة ،وُمع
ُمقاظمػم اًمزٟم٤م،
وهذه ُؿم ٌْٝم ٌ٦م ؾم٤مىمٓم ٌ٦م :ومدُ َو ُل اًم َٖم ْرب هب٤م
ُ
ُ
ٓت آ ْهمتّم٤مب يق ًُم٤م سمٕمد يق ٍم.
ذًمؽ شمزداد ُُمٕمدي ُ

طمريم٦م اًمٌِ ِ
ِ
يٙمقن ر ْأس اعمٜم٤موم٘ملم هق ِ
ِ
تريؿ
ٖم٤مء ،طم يتك سمٕمد
وٓ همراسم َ٦م ذم َأ ْن
ىم٤مِدَ
َ َ ُ
ٍ
ِ
ِ
اإل ْؾمئام ًمف :وم٤مًمٜم ُ
ـمريؼ يم٤من:
اعمٙم٤مؾم٥م اعم٤مد يي ِ٦م ُِم ْـ َأي
ٗم٤مق يًٕمك إِ َمم تّمٞمؾ
وح ٓ َهم ٌْ َش ومٞمف{ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ} [ؾمقرة اًمٜمقر  ]22سمًم
ُ
وم٤مهلدف أُم٤م َم اعمٜم٤مومؼ وا ٌ
قر و َأو ِ
ٓد اًمٌٖم٤مي٤م ،وىمدْ َّنك َر ُؾم ُ
ٍ
قل اهلل ﷺ قمـ َُم ْٝم ِر اًم ٌَٖمل:
تّمٚمقٟمف ُِم ْـ
وُمٝم ٍ ْ
ظمراج ُ
وذًمؽ خلُ ٌْثِف وىمذارشمِف(.)3
يمثػمة ضمريٛم ُ٦م اًمٌِ ِ
ٍ
ٍ
ٖم٤مء ،طم يتك َأ ْصٌح٧م ْ ُُم٘مٜميٜم ً٦م،
جمتٛمٕم٤مت إِ ْؾمئاُم يٞم ٍ٦م
ؿم٤مقم٧م ذم
وًم٘مد
ْ
وُمٝمٜم ً٦م يتٙمً٥م ُِمـ ِ
ِ
وهل٤م سمِ
وراِٝم٤م.
ٌ
ْ
ٓم٤مىم٤مت ي
ظم٤مص ٌ٦م ُ ْ ،ي
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُأشمِٞمح ُ
ٕمقهبؿ قمغم
نوا ُؿم َ
جم٤مل هذه اعم ْٝمٜم٦م اًمدي ٟمٞم َئ٦م واًمٗم٤مطمِم٦م اعمُ ي
حرُم٦م قمغم يد ُطم يٙم٤م ٍم َىم َ ُ
وزاوي٦م ُحمدي ٍ
ٍ
اًمرو٤م سم٤مًم٘مقاٟملم ا ًَمق ْوٕم يٞم ِ٦م اًمتل شمدور قمغم ِحم ْ ٍ
قر َر ِِ ْٞم ٍ
دةَ ،أ َٓ وهل َأ ين
س
ومٚمٞمً٧م ضمريٛم ً٦م ي ِ
وىمٕم٧م َ
ٕم٤مىم٥م اًم٘م٤م ُ
ٟمقن قمٚمٞمٝم٤م.
طم٤مل ِرو٤م اًم يٓم ْروملم
ضمريٛم َ٦م اًمزٟم٤م إِ َذا
ْ
ْ
ُ
ُ
ذوط اًمٌِٖم٤م َء ذم ىم٤مٟمقن سمٕمض اًمد َول اًمٕمرسمٞمي ِ٦م:
ئآ ُم٤مدي٤م ،يمًم هق ذم ص ِ
اؾمتِ ْٖم ً
َ
قرة اًمدقم٤مرة.
َ أ يٓ
ُ
ًّ
يٙمقن َ -أ ِي اًمزٟم٤م واًمٌِٖم٤م َءْ -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمئال اًم٘مرآنش (ً )3116/4مًٞمد ىمٓم٥م  $شمٕم٤ممم.
( )3روى اًمٌخ٤مري  $شمٕم٤ممم ذم «صحٞمحفش ( )3327قمـ اسمـ قمٛمر ﭭ :أن رؾمقل اهلل ﷺ
ّنك قمـ صمٛمـ اًمٙمٚم٥م وُمٝمر اًمٌٖمل وطمٚمقان اًمٙم٤مهـ.
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يٙمقن قمـ إِ ْيم ٍ
واهمتِ ٍ
َ
راه ْ
ّم٤مب.
َ أ يٓ
معهم
ٍ
تّمقر ُمٜمٝم٤م ِ
اإل ْذ ُن.
ي٘مع اًمزٟم٤م قمغم صٖمػمة َٕ :يٟمف ٓ ُي ي
َ أ يٓ َ
اًمزوضم يٞم ِ٦م(.)1
َ أ يٓ ُشمٜم َتٝمؽ سمف ُطم ْرُم ُ٦م ي
شمقصٞم٤مت ُم ْ١م ِ
ِ
مترات اعمَ ْر َأ ِة اًمٕم٤معمَٞمي ِ٦م:
سمٕمض
ُ
ُ
ِ
اًمٕمئاىم٦م ِ ِ
ِ
واقمتٌ٤مر ذًمؽ ُِم ْـ ُطم ِ
٘مقق اعمَ ْر َأ ِة
 اًمدي ْقمق ُة إِ َمم ُطمر يي٦م
حرُم٦مُ ْ ،
اجلٜمًْ يٞم٦م اعمُ ي
إَؾم٤مؾم يٞم ِ٦م.
يمٌديؾ قمـ ُمّمٓمٚمح ِ
ٟ منم ُمٗمٝمق ِم ِ
ٍ
اجلٜمْس :سمٛمٕمٜمك
آضمتًِمقمل)
اجلٜمْدَ ر (اًمٜميق ِع ْ
ُ
ِ
ِ
اًمذ ِ
إِ ْسمٓم٤مل ُمٗمٝمقم ي
وآقمؽماف سم٤مًمِم ُذوذ سمجٛمٞمع َأ ْٟمقاقمف.
يمر وإُ ْٟمثك،
ْ
ِ
وؾم٤مِ ِؾ ُمٜمْع ا َحل ْٛمؾ.
ٟمنم
ُ 
ؽماف سمح٘مقق اًمز ِ
واًمزواين.
آقم ُ
ٟم٤مة ي
ْ 
آقمؽماف سم٤مًمِم ِ
ذوذ ِ
اجلٜمْز.

ُ
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اًمز ِ
واج اعمٌُٙم ِر.
ٗمػم ُمـ ي
 اًم يتٜمْ ُ

ِ
َ
طم٘مقق اعمَ ْر َأ ِة ،وإِ ًْمٖم٤م ُء اًم٘مقاٟملم
ٝم٤مض طم ًّ٘م٤م ُمـ
 اًمدي ْقمق ُة إِ َمم َأ ْن
يٙمقن اإل ْضم ُ
ِ
ىم٤مٟمقين(.)3
ٝم٤مو٤م همػم
اًمٕم٘م٤مسم يٞم ِ٦م ِودي اعمَ ْر َأ ِة اًمتل ُدمري إِ ْضم ً
ٍّ
ِ
ِ
ِ
اًمٗمً٤مد ذم
ًمٜمنم
قصٞم٤مت اًمدي ْوًم يٞم ِ٦م
أًمٞمً٧م يمؾ هذه اًم يت
ْ
أصمٛم٦م دقمق ًة سحي ً٦م ْ
اًمٕمئاىم٤مت اعمُحر ِ
ِ
إَرض وإِ َؿم ِ
ٓت اًمزٟم٤م
٤مقم٦م
شمٗمٕم٧م ُُمٕمدي ُ
ُم٦مُِ ..م ْـ َأ ْضمؾ ذًمؽ ْار ْ
ي
ْ
ِ
ِ
ِ
راض اًمتل مل ْ شمٙم ْـ ذم َأ ْؾمئاومٜم٤م.
وفمٝم ْ
ضمراء ذًمؽ إَ ُْم ُ
وضمراِ ُٛمفَ ،
رت ُم ْـ ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1طمٙمؿ اًمزٟم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن وقمئاىمتف سمٛمٌ٤مدئ طم٘مقق اإلٟمً٤من ذم اًمٖمربش .ص ( ،)31د /قم٤مسمد
اًمًـٗمٞم٤مين.
(« )3اًمٕمدوان قمغم اعمرأة ذم اعم١ممترات اًمدوًمٞم٦مش ص (ً ،)61-61مٚمديمتقر وم١ماد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ.
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ضم٤مء ذم رواي٦م َأ ِب ُمًٕم ٍ
قد ﭬ ىم٤مل ﷺَ « :ي٤م ُم ْٕم َنم اعمُ َٝم ِ
مخ ٌس
٤مضم ِر ْي َـ ِظم َّم ٌ٤مل َ ْ
َ ْ ُ
َ
َ َ
إِ ِن اسم ُتٚمِٞم ُتؿ ِهبِـ و َٟم َز ًْمـ سمِ ُٙمؿ  -و َأ ُقمق ُذ سمِ٤مهللِ َأ ْن ُشمدْ ِر ُيمقهـ َ -مل َشم ْٔمٝم ِر اًم َٗم ِ
٤مطم َِم ُ٦م ذم َىم ْق ٍم
ُ ي ْ َ
َ ْ َ
ْ ْ ْ ي
ِ
ِ َ ِِ
َىمط َطم يتك ُي ْٕم ِٚمٜمُقا ِ َهب٤م إِ يٓ َوم َِم٤م ومِ ْٞم ِٝم ْؿ اًم يٓم٤م ُقم ُ
قن َو ْإَ ْو َضم ُ
٤مع ا يًمتل َمل ْ َشم ُٙم ْـ ذم أ ْؾم َئاومٝم ْؿَ ،و َمل ْ
ِ
ِ
لم و ِؿمدي ِة اعمُْ ْ١م َٟم ِ٦م وضمق ِر اًمً ْٚم َٓم ِ
ُي ِٜم٘م ُّمقا ا ًْم َٙم ْٞم َؾ َواعمْ ِ ْٞم َز َ
٤منَ ،و َمل ْ َي ْٛمٜمَ ُٕمق ْا
َ َ ْ
ان إِ يٓ ُأظم ُذوا سمِ٤مًمًٜم ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
اًمً ًَم ِءَ ،و ًَم ْق َٓ ا ًْم ٌَ َٝم ِ٤مِ ُؿ َمل ْ ُي ْٛمــ َٓم ُر ْواَ ،و َٓ َٟم َ٘م ُْم ْقا
َز َيم٤م َة َأ ُْم َقاهل ْؿ إِ يٓ ُُمٜم ُٕم ْقا اًم َ٘م ْٓم َر ُم َـ ي
َقم ْٝمدَ اهللِ َو َقم ْٝمدَ َر ُؾمقًم ِ ِف إِ يٓ ُؾمٚم َط َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َقمدُ و ُِم ْـ َهم ْ ِػم ِه ْؿَ ،وم َٞم ْ٠م ُظم ُذ َسم ْٕم َض َُم٤م ِذم َأ ْي ِد ْهيِ ْؿ،
َو َُم٤م َمل َ ْت ُٙم ْؿ َأ ِِ يٛم ُت ُٝم ْؿ سمِٙمِ َت ِ
٤مب اهللِ إِ يٓ ُضم ِٕم َؾ َسم ْ٠م ُؾم ُٝم ْؿ َسم ْٞمٜمَ ُٝم ْؿش(.)1
ْ
ِ
وصدَ ق َر ُؾم ُ
ضمر ِاء
قل اهلل ﷺ ومٝم٤م هل إَ ُْم ُ
راض اخلٌٞمث ُ٦م سمدَ َأ ْت َشمٜمْ َخ ُر ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ُم ْـ ي
ِ
ضمريٛم٦م اًمزٟم٤م و ِ
ٟمحقه٤م ُمـ اًمٗمقاطمشُ :م ْث ِؾ َأ ُْم ِ
واًمًٞمئان
راض :اهلرسمس واًمزهري ي
ِ
ِ
ِ
اًمقومٞم٤مت ُمـ
ومٛمٜمْ ُذ قم٤مم 1981م طم يتك ّن٤مي٦م قم٤مم 3114م سم َٚمغ قمد ُد
واإل ْيدز
وهمػمه٤مُ :
ضمر ِاء ُمرض ِ
سمٚمٖم٧م اًمقومٞم٤مت
وطمدَ ه وم٘مدْ
ْ
اإليدز ىمراسم َ٦م ُ 29مٚمٞمقنَ ،أ يُم٤م ذم قم٤مم 3112م ْ
ي
ىمريٌ٤م ُِمـ ُمٚمٞمقن و ٍ
ٟمّمػَ ،أ يُم٤م قمدد اعمُّم٤مسملم ذم هذا اًمٕم٤مم 3112م ُ 21مٚمٞمقن.
ً ْ
ٍ
ح٤مث ذم إُُم ِؿ اعمُ يت ِ
ُمرايمز إَسم ِ
سمح٤مضم٦م
حدة َأ يّن٤م سمحٚمقل قم٤مم 3111م
وشم٘مقل
ُ ْ
َ
اًمر ِ
ىمٞمؼ
ًمٚم يتّمدي عمرض ِاإليدز عم٤م سملم ُ 34 – 33مٚمٞم٤مر دوٓر( ، )3و َأ ْص ْ
ٌح٧م دم٤مر ُة ي
إَ ْسم ِ
ور يوا ُده٤م واًمٕمٞم٤م ُذ سم٤مهلل..
ور ُ
واضمٝم٤م ُ
ٞمض وهمػم إَ ْسمٞمض هل٤م ؾمق ُىمٝم٤م َ
وه ْؿ يٜمتٝمزون
واعمٜم٤موم٘مقن مم يـ ُيروضمقن ًمٚمٗم٤مطمِم٦م هلؿ ذم ذًمؽ ٌ
وسم٤مع ـمقيٚم ٌ٦مُ ،
ؾمٌؼ ٌ
ِ
اًمِم ِ
إَ َز ِ
وُمٜم٤مـمؼ احلُ ِ
ًمؽم ِ
ُم٤مت ،وي٘متٜمّمقن ي
واؾمتِ ْثًمر
َ
داِدَ
وي٩م هذا اًمٗمً٤مدْ ،
روبْ َ :
ُفم ِ
روف اًمٜمي٤مس ،وُم ِ
ٕم٤مٟم٤متؿ ذم ُمثؾ ذًمؽ.
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ،يمت٤مب :سم٤مب :اًمٕم٘مقسم٤مت ،سمرىمؿُ ،)4119( :مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر
ﭭ ،وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمفش (.)2346
( )3شم٘مرير «اًمٗمجقةش اًمّم٤مدر قمـ سمرٟم٤مُم٩م إُمؿ اعمتحدة ًمليدز ًمٕم٤مم (.)3114
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خطرر َرر املنرر ِ

ُمثئا وقمغم احلدُ ِ
ومٗمل ِ
اًمٕم َر ِاق ً
٤مت اًمتج٤مرة اًمدي ٟم ْٞم َئ٦م َسمدْ ًءا
ود تديدً ا سمدَ أ ْت قمٛمٚم يٞم ُ
ُ
معهم
سم٤مًمًئاح وا ْٟمتِٝم٤م ًء سم٤مًم يٚم ْح ِؿ إَ ْسم ِ
٤مت
ٞمض  -يمًم ُي٘م٤مل -وو َىمع ذم ذًمؽ
ومتٞم٤مت ضم٤مُمٕم يٞم ٌ
ٌ
اًمٗمتٞم٤مت واًمٜم ِ
ِ
رير ِظمداع ُأ ِ
هـ ..ويم٤من ُِم ْـ سملم ِطم َٞمؾ اعمَ ْٙمر واًم يت ْٖم ِ
ً٤مء
وًمئؽ
ُ
وهمػم ي
ُ
شمٙمقن دقم٤مر ًة ِ
َ
ودم٤مر ًة( )1مم ي٤م ُيذيمرك
سم٤مًمٕمٛمؾ ذم ُد َو ٍل ظمٚمٞمج يٞم ٍ٦م ،صمؿ ٓ شم ْٚم ٌَ ُ٨م اًم٘مْم يٞم ُ٦م َأ ْن
سمـ ؾم ُٚم ٍ
سم َٕم ٌْ ِد اهللِ ِ
قل ..ويمٞمػ َأ ين َأ ْطمٗم٤م َده يتٜم٤مؾمٚمقن وقمغم َظم ْٓم ِقه ُ
وظم َٓم٤مه
سمـ ُأ َب ِ َ
يًػمون..
 -14ػخٔٝخَُ ٕٛايّا ٚعًُّا:

ِ
الؿ ْممـقن وهي مِ ْن صػاهتم الجؾق ِة
ومن السؿات التي يتعا َم ُل هبا الؿـافؼون مع ُ
بؿؽان ،ومِن ِ
ِ
ٍ
الواضحة َأكفم من ال ُب ْ
وراء ذلك يؼعدون طن العؿلٓ ،
خ ِل والشح
ْ
يـبعثون َٕ ِ
واجب ،وٓ يتحؿؾون تبِ َع ًة ،وٓ يدطؿون مسقر ًة ،وٓ ي ِ
ٍ
ـجزون
داء
ُ
دوراْ ..بل يتسؾؾون لِوا ًذا ،ويـْ ِ
وخقر
خذلون ُخ ْػق ًة ،ويتحججون بالؿعاذير الواهق ِة،
َ
ُ
ً
شاهد ِ
ٍ
لؿ ْث ِل ذلك ما كان يف َغ ْز َو ِة إَ ْح ِ
لؾخـْدَ ِق ،ويف غزوة َت ُب َ
زاب من ح ْػ ٍر َ
وك من
ِ
خذال طن
الؿ ْممـقن يف الصدقات ،وآ ْك
الؿطوطقن من ُ
ُشح يف الـػؼة ،و َل ْؿ ِز ُ
الجقش بعد الخروج مع الصحابة ﭫ ،وفوق ذلك ي ِ
حب َ
ون َأ ْن ُي ْح َؿدُ وا بؿا
ُ
لم يػعؾوا 9يؼول اهلل { :۵ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ْ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲} [ؾمقرة إطمزاب.]19-18:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٟ )1منم ذًمؽ ذم سمٕمض اًم٘مٜمقات يقم اًمثئاصم٤مء (1438/4/38هـ) وعمزيد اـمئاع ومٗمل اإلٟمؽمٟم٧م ُمقاىمع
رؾمٛمٞم٦م قم٤معمٞم٦م هلذه اإلطمّم٤مءات.
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سمح ْٗم ِر اخلَٜمْدق،
ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﮌ ﮍﮎ} َأ ْيُ :سمخئا ُء قمٚمٞمٙمؿ ٓ ،يٕم٤موٟمقٟمٙمؿ َ
وٓ سم٤مًمٜميٗم٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل .ىم٤مل ُجم َ ِ
٤مهدٌ و َىم َت٤م َد ُة :وىمٞمؾ « َأ ِؿم يح ً٦م سم٤مًم٘مت٤مل ُمٕمٙمؿ .وىمٞمؾ
ِ
سم٤مًمٜميٗم٘م٦م قمغم ُوم ِ
سم٤مًمٖمٜم٤مِؿ إِ َذا َأ َص٤مسمقه٤مش(.)1
٘مراِٙمؿ وُمً٤ميمٞمٜمٙمؿ .وىمٞمؾ َأ ِؿم يح ً٦م
ِ
همػم
وىمد ُووم َؼ اسم ُـ َضم ِر ْي ٍر اًم يٓمؼمي  $طملم ىم٤مل« :إِ ين اًمِم يح ذم
أي٦م ُُم ٌ
ٓمٚمؼ ُ
ِ
ُخم يّم ٍ
اًمٖمٜمٞمٛم٦م إِ َذا
صش({ )3ﮣ ﮤ ﮥﮦ} [ؾمقرة إطمزابَ :]19:أ ْيَ :أ ِؿم يح ً٦م قمغم
فم َٗمر اعمُ ْ١مُمٜمقن(.)2
ىم٤مل َىم َت٤مد ٌة« :إِ َذا يم٤من ُ ِ
سمًٓمقا َأ ًْم ًِٜمَ َتٝمؿ ومٞمٙمؿ ،ي٘مقًمقن َأ ْقم ُٓمقٟم٤م،
َ
وىم٧م ىم ًْٛم٦م اًمٖمٜمٞمٛم٦م َ
ومٚمًتؿ َأ َطم يؼ ِهب٤م ُمٜمي٤م ،وم َ٠م يُم٤م قمٜمد اًم ٌَ ْ٠م ِ
س وم َ٠م ْضم ٌَ ُـ ىمق ٍم ،و َأ ْظم َذ ًُم ُف ًمٚمحؼ ،و َأ يُم٤م قمٜمد اًمٖمٜمٞمٛم٦م

وم َ٠م َؿمح ىمق ٍمش(.)4

وصػ ِ
ِ
طم٤مهلؿ
يمرره اهلل ذم
وَٕ ين اًمِم يح ُُمتجذ ٌر ذم ىمٚمقهبؿ و ُُمت َ٠مص ٌؾ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ،ي
وُمـ ُىمٌح ُؿمحٝمؿ ٓ يرهمٌقن ذم ِ
وقمٛمئاِ ،
ُمر َشم ْ ِ
ٟمٗم٘م٦م ِ
ً
همػمهؿ
لمُ :ومٝم ْؿ َأ ِؿم يح ٌ٦م َٟم َٗم َ٘م ً٦م
ْ ْ
ي
وُمٕم٤موٟمتِٝمؿ إِ يي٤ميمؿ.
ىم٤مل ؾمٞمدُ ُىم ْٓم ٍ
ٛمقذج ُمـ اًمٜمي٤مس ٓ يٜم٘مٓمع ذم ِضم ْٞم ٍؾ ،وٓ ذم
٥م « :$وهذا إُ ْٟم
ُ
ىمٌٞمؾ :ومٝمق ُمقضمقد ِ
ٍ
ورظم٤م ٌء ،وهق
ؿمج٤مع
داِ ًًم ،وهق
ومّمٞمح ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
سم٤مرز طمٞم ُثًم يم٤من هٜم٤مك َأ ُْم ٌـ َ
ٌ
ٌ
سمخٞمؾ قمغم اخلػم
ؿمحٞمح
وظمقف ،وهق
ص٤مُم٧م ُُمٜمْ َز ٍو طمٞمٜمًم يم٤من هٜم٤مك ؿمدي ٌة
ضمٌ٤من
ٌ
ٌ
ٌ
و َأ ْه ِؾ اخلػم ٓ يٜم٤مهلؿ ُمٜمٝمؿ إِ يٓ ؾمئاـم ُ٦م اًمٚمً٤منش(.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومتح اًم٘مديرش (.)211/4
(« )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش (.)376/11
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (.)376/11
( )4أظمرضمف اًمٓمؼمي قمـ ىمت٤مدة ( )141/31وؾمٜمده طمًـ.
(« )1ذم فمئال اًم٘مرآنش (.)3841/1
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ضمزاؤهؿ{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲}
ًمذا يم٤من
ُ
معهم

[ؾمقرة إطمزاب :]19:ومٝمؿ اًم ٌُ َٕمدا ُء قمـ ُمٝم٤مسمط رمح٤مت اهلل  ٓ ۵ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمٝمؿ
س ًوم٤م وٓ قمدْ ًٓ.
َ ْ
طُاتُِٗ حاٍَ اجلٔٗاد:
ٔ -15

وشمٜمٙمِمػ ُمـ ِ
وراِٝم٤م دواظم ُٚمٝمؿ ُم٤م
شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م طم٘مٞم٘م ُ٦م اعمٜم٤موم٘ملم
ُ
إِ ين ُمـ اعمقاىمػ اًمتل َ
طم٤مل ِ
يٙمقن ُمـ َؿم ْ٠م ِّنؿ َ
ٟمٗمقؾمٝمؿ
شمؼمز هلؿ ِؾم ٌ
ًمت قمديد ٌة ،وشمتٌدي ى ُ
اجلٝم٤مد واًم َٖم ْز ِوً ،مذا ْ ُ
ئال دٟمٞم َئ ٍ٦مِ .
قمـ ِظم ٍ
ومٛم ْـ ذًمؽ:
أ  -ختٚم ُٗمٝمؿ قمـ اًم٘مت٤مل ُمع اعمُ ْ١مُمٜملم و َوم ْر ُطمٝمؿ سمذًمؽ:
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]81:

ؿمديد وسم ِ
ٍ
ٍ
ُمًػم و َسم ْ٠م ِ
ًم٘مد ضم٤م َء ْت همزو ُة َشم ٌُ َ
س َقمدُ ٍّو :إِ ْذ ضمقًم ُ٦م
ٕمد
قك ُمقاشمٞم ً٦م َحل ٍّر
ُ
ش َأو ِ
ِ
ىمٌ٤مِ ِؾ اًم َٕم َر ِ
بْ ،سمؾ ُمع اًمرو ِم َأ ْىمقى
وآىمتت٤مل هذه اعم ير ِة
اًمٍماع
ْ
ًمٞمً٧م ُمع ُىم َر ْي ٍ ْ
اًمِم ِ
داِ ِد واًمّم ِ
٤مف إِ َمم يمؾ هذه ي
ٕم٤مب ِىم يٚم ُ٦م اعمَ ُ١مو َٟم ِ٦م
اًمزُم٤من ..وا ْٟم َْم َ
ُىم يقشملم ذم ذًمٙمؿ ي
اد واًمر ِ
واًمز ِ
اطمٚم٦م ،ومٜم٤مدى اًمٜميٌِل ﷺ ِ
اًمّم٤مدىمقن
ًمٚمجٝم٤مد
ي
وًمٚمّمدىم٦م ،وم َت َقا َومدَ اعمُ ْ١مُمٜمقن ي
ي
ي
َي ٌْ ُذًمقن َأ ُْم َ
واطمٝمؿ َر ِظم ْٞمّم ً٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،و َـم َٛم ًٕم٤م ذم
قاهلؿ ،وحيٛمٚمقن قمغم َأ ُيمٗمٝمؿ َأ ْر َ
ِر ْوقاٟمِف.
ِ
ويمٕم٤مدة اعمٜم٤موم٘ملم ضم٤م ُءوا ًم ُٞم ْ١م َذ َن هلؿ ،وىم َٕمدوا قمـ اًم َٖم ْز ِو ،وخت يٚمٗمقا قمـ اًم٘مت٤مل،
َ
ٚمقس ُمع اًمٜم ًْقانْ ،سمؾ و َوم ِر ُطمقا َ
واهم ْت ٌَ ُٓمقا
ور ُوقا َٕ ْٟمٗمًٝمؿ اعمٝم٤مٟم َ٦م
واهلقان واجلُ َ
َ
ْ ِ
ٜمٕم٧م سم َ٠م ْٟمقاع ِ
سمذًمؽُ :
وًمٞمً٧م
ور ْـمٌِٝم٤م،
طمٞم٨م
ْ
ًمر اعمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م ،وٟمخٞم ُٚمٝم٤م ،و َأ ْي ْ
متره٤م َ
ـم٤مسم٧م صم ُ
هذه ُ
ًتٖمر ٍسم٦مْ ،سمؾ هل اعمُتق يىمٕم ُ٦م إَيمٞمد ُة..
سمٛم َ
احل٤مل ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُ

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

170

اًمً ٌْٕم٦م:
اًمٌ يٙم٤م ُءون ي
ٍ
ُمريمقب ُجي٤مهدون
قمجزوا قمـ اًمٜميٗم٘م٦مً :م َٗم ْ٘م ِرهؿ ،وقمـ
ٟمٗمر ُمـ اعمُ ْ١مُمٜملم َ
إِ يّنؿ ٌ
قمٚمٞمف :عمَ ًْٖمٌتِٝمؿ ،ومج٤م ُءوا إِ َمم اًمٜميٌِل ﷺ ٓ ًم َٞم ْ٠م َذ َن هلؿ ذم اًم يتخٚمػ ،و َأ ُشمقا َُم ًْجدَ هٓ ،
ًم َٞم ُ
حي ِٛم ُٚمٝمؿ ،وًمٚم َٖم ْز ِو ُمٕمف
ٕمذرهؿ ،ومٞم٘مٕمدوا ُمع اًم٘م٤مقمديـ،
ْ
وًمٙمـ ًمٕم يٚمف جيدُ ُم٤م قمٚمٞمف َ ْ
ُي ٌَٚم ُٖمٝمؿ{ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁﯂  
        ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]93:
ِ
اًمٕمٚمًمء سم٤مًمٌ يٙم ِ٤مِلم اًمًٌ ِ
ٕم٦م ا يًمذيـ ِ
وه ْؿ
سمٕمض
ؾمًمهؿ ُ
وه ْؿ ص٤مدىمقن ،و َسم ُٙمقا ُ
طمزٟمقا ُ
ي ْ
ي
ِ
ِ
ِ
ٍ
احل٤مل سم ُٕم ْٚم ٌَ َ٦م ِ
ُخمٚمِّمقن ،طم يتك سم َٚمغ ُ
سمـ َز ْيد ﭬ(َ )1أ َطمد اًمٌ يٙم٤مِلم َأ ْن ي
صغم ُم َـ اًم يٚم ْٞم ِؾ
وهق يٌٙمل وي٘مقل :اًم يٚم ُٝم يؿ إِ يٟمؽ ىمدْ َأ َُم ْر َت ِ
سم٤مجلٝم٤مد ور يهم ٌْ َ٧م ومٞمف ،ومل ْ دم َٕم ْؾ قمٜمدي ُم٤م
ٍ
َأ َشم َ٘مقى سمف ُمع رؾمقًم ِؽ ،وإِين َأشمّمدي ق قمغم يمؾ ُمًٚم ٍؿ سمٙمؾ ُم ْٔم ٍ
ضمًد
ٚمٛم٦م َأ َص٤م َسم ْتٜمل ذم
ي
َ
ُ ْ
َ ُ
ِ
َأ ْو قم ْر ٍ
ض.
سمـ
ؼم ُه اًمٜميٌِل ﷺ َأ يٟمف َىمدْ ُهم ِٗم َر ًَم ُف( ،)3ومٙم٤من ضمزا ُءهؿ
وصمقاهبؿ ُم٤م رواه َأ َٟم ُس ُ
ُ
وم َ٠م ْظم َ َ
ِ
ِ ِ
ٍِ
ِ
ه ُشم ْؿ َُم ًِ ْ ًػما َو َٓ َىم َٓم ْٕم ُت ْؿ
َُم٤مًمؽ ﭬ َأ ين اًمٜميٌِ يل ﷺ ىم٤مل« :إ ين سم٤معمَد ْيٜمَ٦م َأ ْىم َقا ًُم٤م َُم٤م ْ
و ِ
اد ًي٤م إِ يٓ َيم٤م ُٟمقا َُم َٕم ُٙم ْؿش ىم٤مًمقا :ي٤م َر ُؾم َ
وه ْؿ سم٤معمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م؟! ىم٤ملَ « :و ُه ْؿ سمِ٤م َْعم ِد ْيٜمَ ِ٦م
قل اهللُ ،
َ
َطم ٌَ ًَ ُٝم ُؿ ا ًْم ُٕم ْذ ُرش(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :قمٚمٌ٦م سمـ زيد سمـ قمٛمرو إٟمّم٤مري إود يم٤من أطمد اًمٌٙم٤مِٞملم ذم همزوة شمٌقك ويم٤من ممـ
شمّمدق سمٕمروف قمغم ُمـ ٟم٤مل ُمٜمف يقم أن مل جيد ُم٤م يتّمدق سمف ﭬ .اٟمٔمر ذم شمرمجتف «اإلص٤مسم٦مش
(.)111 /3
( )3اٟمٔمر« :اعمجتٛمع اعمدينش (ٕ )321يمرم اًمٕمٛمري.
( )2اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مبُ :مـ طمًٌف اًمٕمذر قمـ اًمٖمزو ،سمرىمؿ.)4161( :
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َأ يُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن ومّمدَ ق ومٞمٝمؿ ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
معهم

ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ} [ؾمقرة آل قمٛمران . ]167:يم٤من هذا
ِ
همزوة َشم ٌُ َ
قك وم٘مدْ َ
يمِمػ
اعمِمٝمدُ ُممث ًئا حل٤مل خت٤م ُذ ِهلؿ وىمٕمق ِدهؿ قمـ اًمٖمزو يقم ُأ ُطم ٍد ،و َأ يُم٤م ذم
واهلقان واًم ُ٘م ِ
ِ
ٕمقد قمـ ِاجلٝم٤مد ،وم٘م٤مل
ىمٚمقهبؿ ُمـ اًمرو٤م سم٤مًمدون
اهلل ُم٤م ا
ْ
ٟمٕم٘مدت قمٚمٞمف ُ
ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

﮲﮳﮴﮵﮶﮷} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]46-41:

ِ
٥م
ضمٝمز ًمف ،و َُم ْـ قم َ٘مد اًمٜم يٞم َ٦م قمغم اًمٖمزو َسم٤م َد َر إِ ًَمٞمف ،و َُم ْـ َرهم َ
إِ ين َُم ْـ َقم َزم قمغم اجلٝم٤مد ي
ِ
ذم ي
ؿمٛمر إِ ًَمٞمٝم٤م..
تؿ َ
ريح ا َجلٜمي٦م ي
اًمِمٝم٤مدة ؾمٕمك عمٔم٤مّن٤م ،وُمـ ْاؿم ي
ٍ
وقمزاِٛمٝمؿ ِ
ِ
ٟمخر ٌة،
ٟمٗمقؾمٝمؿ ُُمؽمدد ٌة،
رءْ ..سمؾ
َأ يُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن ومٚمٞمًقا ُِم ْـ ذًمؽ ذم
ُ
ُ
س مل جيِد ِ
َ ٍ
اإل ْي ُ
ًمن سملم
و َأ ْر ُ
واطمٝمؿ ضمٌ٤مٟم ٌ٦م ُُمٜمْٝمزُم ٌ٦م ،وهذه اًم يثٛمر ُة اًم يٓمٌٞمٕم يٞم ُ٦م اعمُتق يىمٕم ُ٦م ٕ ْٟم ُٗم ْ
ضمقاٟمٌٝم٤م ُمقوٕم٤مِ ،
ً
وَٕ ْوم ِئدَ ٍة مل جيِد اًم ُ٘م ْر ُ
ؾمٌٞمئا ،وم َ٠م يٟمك عمَ ْـ هذا َؿم ْ٠م ُٟمف
آن إِ َمم َؿمٖم٤مومِٝم٤م
ً
ٜمٗمؼ َأ ْو ُجي٤مهدَ َأ ْو ُيً٤مٟمدَ ..
وه٤مشمٞمٙمٛمق ِؾم َٛم ُتف َأ ْن ي ٌْ ُذ َل َأ ْو ُي َ
وعمي٤م يم٤مٟم٧م شمٚمؽ طم٤مًم ُ٦م اعمٜم٤موم٘ملم ضم٤م َء اًم ُ٘م ْر ُ
آن ص٤مر ًُم٤م ذم اًم يتٕم٤م ُُم ِؾ ُمٕمٝمؿ{ :ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]82:
احلٙمٞمؿ ُِم ْـ ًَمدُ ْن قمٚمٞم ٍؿ ٍ
ظمروج ُمع اعمُ ْ١مُمٜملم َأ َسمدً ا ،وٓ َ
ىمت٤مل:
ظمٌػم ،ومئا
اًم٘مرار
إِ يٟمف
َ
ُ
ُ
ٍ
ظمرضمقا ُمع
ومٚمٞمًقا َأ ْه ًئا ًمذًمؽُ :ومٝم ْؿ َأ ْطمرص اًمٜمي٤مس قمغم طمٞم٤مة ،وومقق ذًمؽ ًمق َ
اعمًٚمٛملم ُم٤م زادوهؿ إِ يٓ ً
ً
وختذيئا ...إًمخ.
ظمٌ٤مٓ
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يمؾ ص ٍ
ظمقارون حيًٌقن ي
ٞمح٦م قمٚمٞمٝمؿ ،جيل ُء اًمٌ ُ
ٞم٤من اًم ُ٘م ْرآين ُمقو ًح٤م
وَٕ يّنؿ ُضمٌٜم٤م ُء ي
طم٤مًم َتٝمؿ هذه ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮌﮍﮎ ﮏ ﮐﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ} [ؾمقرة إطمزاب{ :]19:ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ} [ؾمقرة إطمزاب.]31:
ِ
زاب ًم٘مت٤مل اعمًٚمٛملم َأ يٓ يٙمقٟمقا طم٤مضيـ ذم اعمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م،
َأ ْي :يقدون إِ َذا ضم٤م َءت إَ ْطم ُ
يً ْ٠م ًُمقن قمـ َأ ْظمٌ٤مريمؿ ،وُم٤م يم٤من ُِم ْـ َأ ُْم ِريمؿ ُمع َقمدُ ويمؿ {ﯧ ﯨ
ْسمؾ ذم اًمٌ٤مدي٦م َ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} [ؾمقرة إطمزاب.]31:

ىمٚمٞمئاً :مٙمثرة ضمٌٜم ِٝمؿِ ،
وًمق يم٤مٟمقا سملم َأ ْفم ُٝم ِريمؿ َعم٤م ىم٤م َشمٚمقا ُمٕمٙمؿ إِ يٓ ً
وذ يًمتِٝمؿ،
ُْ
ووٕم ِ
ػ ي٘مٞمٜم ِٝمؿ ،واهلل  ۴اًمٕم٤ممل ُ هبؿ(.)1
َ ْ
ِ
اًمز ْطمػ:
ب -ت٤م ُي ُٚمٝمؿ ًمئا ْٟمًح٤مب
واًمٗمرار ُمـ ي
صمٌ٤متؿ ذم اعمقاىمػ وإَ َز ِ
ِ
ًمتؿ قمدم ِ
وُمـ ِؾم ِ
اًمٗمرار ُمـ ِ
ُم٤متِ ،
اجلٝم٤مد ُمًٚم ُٙمٝمؿ،
سمؾ
ُ
ُ

اًمز ْطمػ َد ْيدَ ُّنؿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
واًم يتقزم يقم ي
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ ﭹ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]17-16:
اعمٙم٤من اعمُحّمـ يم َ٘م ْٚمٕم ٍ٦م ِ
وطم ّْم ٍـ.
واعمَ ْٚم َج ُ٠م:
َ
ُ َ ي ُ
مج ُع ٍ
اجلقف اًمٗم٤مر ُغ ذم داظمؾ ٍ
ضمٌؾ.
هم٤مر وهق
و
ُ
ُ
اعمٖم٤مراتْ :
ػ :يمح ْٗم ٍ
ُمٙم٤من خيتٌئ ومٞمف ِ
واعمُدي ُ
ٌ
رة ذم إَ ْرضَ ،أ ْو ومرا ٍغ
ظمؾ –سمتِمديد اًمدي ال:
اخل٤مِ ُ
ُ
ُ
سملم صخرشملمَ ،أ ْو ِضمداريـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)31/6
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خطرررر املنرر ً

و َي ْٗم َرىمقن –سمتخٗمٞمػ ا يًمراء :يٗمزقمقن ،وخي٤مومقن ظمقوم٤م ؿمديدً ا.
معهم
اخل٤مرج قمـ ـم٤مقم٦م ؾمٞم ِده .وُمـ اًمرضم٤مل هق اعمُٜمٓمٚمؼ
اًمٗمرس
اجلٛمقح:
جي َٛم ُحقن:
ُ
ُ
ُ
و ْ
ٍ
سمٕمٜمْ ٍ
ِ
هقى(.)1
وُمٕم٤مٟمدةُ ،مع
ػ
ريمقب ً
ُ
ِ
هذه ُ
وضمز ِقمٝمؿ يٌحثقن قمـ َُم ْق ِو ٍع
طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملمُ :ومٝم ْؿ ُمـ ؿمدي ة ظمقومِٝمؿ
وهٚمٕمٝمؿ َ
ٍ
ومرارا ُمـ اًم َٕمدُ و وهر ًسم٤م ُمـ اعمقت و ُسم ْٕمدً ا قمـ اهلٚمٙم٦م،
يًؽمهؿَ ،أ ْو َخم ْ ٌَ٠م ُي ْ١م ِوهيؿً :
وهذا ُمٕمٜمك {ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]17:وذم ىمقًم ِف شمٕم٤ممم ٌ
سمٞم٤من جيكم
وومرارهؿ {ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
شمقًمٞمٝمؿ
َ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]62:

ٍ ِ
ٍ
ِ
اًم يتًٚم ُؾ :اًمذه٤مب ُ
ٔم٤مر ،يمًم ُشم ًْ َتؾ
سمخٗمٞم٦م دون إِ ْطمداث َضم َٚمٌ٦م َْأ ْو طمريم٦م َشم ْٚمٗم ُ٧م إَ ْٟم َ
ي
ٕمر ُة ُِم ْـ اًم َٕم ِجلم.
اًمِم َ
ور َاو َغ ُُمٜمْٗمتِ ًئا سمٖمػم إِ ْذ ٍن ُمٜمٍم ًوم٤م سمدون
ًم ِقا ًذا:
ؽم َ
وطم٤م َد َ
اؾم َت َ َ
ُمّمدر « َٓ َو َذش سمٛمٕمٜمك ْ
ُ
ِقم ْٚم ِؿ اًمٜميٌِل ﷺ(.)3
و َأ ْه ُؾ اًم يت ْٗمًػم قمغم ْ ِ
ىمقًملم ذم سمٞم٤من َؿم ْ٠م ِن اًم يتًٚمؾ:
1ـ ِ
ُ
يٙمقن
وظمّمقص٤م اًمتل
اعمج٤مًمس اًمٕم٤م يُم٦م ًمٚمٜميٌِل ﷺ
ُمٖم٤مدرتؿ
ومٛمٜمْ ُٝم ْؿ َُم ْـ ىم٤مل هق
ُ
ً
َ
ٝمقض هب٤م و َأ َدا ُءه٤م ،ومٜمجد اعمٜم٤موم٘ملم
ومٞمٝم٤م
ُ
٥م ُمـ اعمُ ْ١مُمٜملم اًمٜم ُ
شمٙم٤مًمٞمػ وُمٝم٤مم ُي ْٓم َٚم ُ
ِ
ؼم
يْمٞم٘مقن هبذه اعمج٤مُم ِع َذ ْر ًقم٤م،
ىمٚمقهبؿ هب٤م ً
طمرضم٤م ،وشمث٘مؾ قمٚمٞمٝمؿ ،ومئا َص ْ َ
ومتتٚمئ ُ
ُ
هلؿ قمغم ا ُعم ْٙم ِ
٨م ومٞمٝم٤م ُمع اعمُ ْ١مُمٜملم ،وٓ ِطم ْٞمٚم َ٦م هلؿ إِ يٓ َأ يّنؿ يتً يٚمٚمقن ُ
سمخ ْٗم ٍٞم٦م :خم٤موم َ٦م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش (ً ،)364/3مٚمٛمٞمداين.
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (.)41/3
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ِ
ٍ
واضم٥مَ ،أ ْو َأ َد ِاء ُُم ِٝم يٛم ٍ٦م ،يمؾ ذًمؽ
طمذرا ُمـ تٛمؾ
وخيرضمقن ظم ْٚمً ً٦مً :
اًم يت ْٙمٚمٞمػُ ،
ون اؾمتِ ْئ ٍ
ذان ،وٓ ِقم ْٚم ٍؿ ُمـ اًمٜميٌِل ﷺ.
ُد َ ْ
هلل ىمق ًَمف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
وىمدْ َأ ْٟمزل ا ُ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]63:
ِ
٘مدير ِ
واإل ْضم َ
وظم ُٚم ٌؼ ٌ
يمريؿ ُ
ئال ًمٚمٜميٌِل ﷺ َأ ْو عمَ ْـ
إِ يٟمف َأ َد ٌب
ٟمٌٞمؾ حيٛمؾ ذم ـم يٞم٤مشمف اًم يت َ
ٌ
يم٤من ِ
ىم٤مِ ًًم قمغم ذًمؽ ي
وشمدري٥م قمغم آ ْٟمْمٌ٤مط.
اًمِم ْ٠م ِن ،وذم ذًمؽ شمرسمٞم ٌ٦م
ٌ
طمؼ ِ
ىم٤مل ِ
ور ُؾمق ًَمف ﷺ
اإل ْيًمن إِ يٓ ا يًمذيـ صدَ ىمقا ا َ
اإل َُم٤م ُم اًم يٓم َ ِؼميُ« :م٤م اعمُ ْ١مُمٜمقن ي
هلل َ
ِ
طمر ٍ
ب
{ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ} [ؾمقرة اًمٜمقرَ :]63:أ ْي :قمغم َأ ُْم ٍر جيٛمع مجٞم َٕمٝمؿ ُم ْـ ْ
ٍ
ٍ
ٟمـزًم٧م :ىمـ٤مل َُم ْٙم ُح ٌ
قل (َ « :)1أ ْي يـق َم
طم٤مدصم٦م
شمِم٤مو ٍر ذم
صئاة
طمي ْت َأ ْو
ْ
ْ
وضمٌ٧م َأ ْو ُ
ِ
اضمـتٛمٕمقا ًمـف ُمـ إَ ُْمر طم يتك َي ًْ َت ْ٠م ِذ ُٟمقا َر ُؾم َ
قل اهلل ﷺش(.)3
قمًم ْ
اجلُ ُٛم َٕم٦م مل يٜمـٍمومقا ي
سمٕمض اعمُٗمنيـ إِ َمم َأ ين اعمرا َد شمًٚم ُؾ اعمٜم٤موم٘ملم ،وا ْٟمٍما ُومٝمؿ ِظم ْٚمً ً٦م قمـ
وذه٥م ُ
َ -3
اعمِم٤مريم٦م ذم ِ
اعمٕم٤مذير
اجلٝم٤مد واًم َٖم ْز ِو :إِ يُم٤م ىمٌؾ اخلروج عمئاىم٤مة اًم َٕمدُ و سمذيمرهؿ
َ

اًمٙم٤مذسم َ٦م ِ
واًمٕم َٚم َؾ اًمقاهٞم َ٦م ،وإُِم٤م سمٕمد ظمروضمٝمؿ ُمع اعمُ ْ١مُمٜملمُ ،صمؿ ُٟم ُٙم ِ
قصٝمؿ قمغم
َ
ي
ي
ِ
راضم ِٕمٝمؿ اًم َ٘م ْٝم َ٘م َرى .وهذا ُم٤م ؾم َٞم ْ٠مت سمٞم٤م ُٟمف ومٞمًم يكم..
ُر ُءوؾمٝمؿ ،و َشم ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1مٙمحقل :هق ُمٙمحقل اًمِم٤مُمل ،أسمق قمٌد اهلل ،وي٘م٤مل أسمق أيقب ،وي٘م٤مل أسمق ُمًٚمؿ (واعمحٗمقظ
إول) ،اًمدُمِم٘مل اًمٗم٘مٞمف( .شمقرم ؾمٜم٦م  111هـ وسمْمع قمنمة) .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء
اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (« ،)464 /38تذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر (.)318 /11
(« )3شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)122/18
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خطرررر املنرر ٍرافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
ضمـ  -طمٚم ُٗمٝمؿ إَ ْيًم َن اًمٗم٤مضمر َة ًمئا ْٟمٍماف سم َ٠م ْقم ٍ
ذار واه َٞم٦م:
معهم

ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م :]43:صدر ُمٜمٝمؿ ذًمؽ ذم َهم ْز َو ِة َشم ٌُ َ
قكُ ،صم يؿ َسمدَ َر ُمٜمٝمؿ
ُمثؾ ذًمؽ يقم إَ ْطمزاب{ :﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂
  } [ؾمقرة إطمزاب.]12:
َأعِزاسُ املٓافكني:

ِ
اًمٙم٤مذسم٦م قمـ اعمِم٤مريم٦م ذم ِ
اجلٝم٤مد ،جيِده٤م
إِ ين ا ُعمت َ٠مُم َؾ ذم َأ ْقمذار اعمٜم٤موم٘ملم اًمقاه َٞم ِ٦م

شمٜمحٍم شم٘مري ًٌ٤م ومٞمًم يكم:
سمٞمقتؿ قمقر ٌة:
زقمٛمٝمؿ َأ ين َ
ُ -1
يمًم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂

  } [ؾمقرة إطمزاب ،]12 :وهذا ذم همزوة إَ ْطمزاب.
زقمٛمٝمؿ َأ ين اعمُ ْ١مُمٜملم ًمـ يٚم٘مقا َقمدُ ًّوا.
ُ -3

قال طز يف ُطاله{ :ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ} [ؾمقرة آل قمٛمران، ]167:
وهذا يف غزوة ُأح ٍد بعد تولقفم وا ْكصرافِفم ب ُث ُؾ ِ
ث الجقش.
ُ
 - 2زقمٛمٝمؿ َأّنؿ خي٤مومقن قمغم َأ ْٟم ُٗم ًِٝمؿ ومتٜم َ٦م اًمٜم ِ
ً٤مء:
ُ ي

يمًم ىم٤مل { :۵ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]49:
ٟمزًم٧م ذم ا َجلد ِ
سمـ َىم ْٞم ٍ
س طملم َؾم َ٠م َل اًمٜميٌِ يل ﷺ اًم٘مٕمق َد قمـ
سمٕمض اعمُٗمنيـ َأ يّن٤م ْ
ذ َيمر ُ
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صؼم ًمف إِ ْن َر َأى ٟمً٤م َء سمٜمل إَ ْص َٗمر -اًمروم )1(-وهق ُقم ْذ ٌر
اجلٝم٤مدْ ،
واقمتذر سم َ٠م يٟمف ٓ ْ َ
ِ
ٍ
ِ
اًم٘مت٤مل وُم٤م
ٟمً٤مء سمٜمل إَ ْصٗمر :وم٢مِ ين ؾم٤مطم َ٦م
واه َٕ :يٟمف وإِ ْن يم٤من يمًم ذ َيمر ٓ يّمؼم قمغم
ٍ
ٍ
وضب سم٤مًمًٞمقف ،يمٗمٞمٚم ٌ٦م
وشمراؿمؼ سم٤مًمًٝم٤مم
شمئاطم ٍؿ سملم اًمّمٗمقف
حيدث ومٞمٝم٤م ُمـ ُ
سم َ٠م ْن ُشمٜمًْ َٞمف ذًمؽ سم٤مًم ُٙمٚم يٞم ِ٦م.
ُصمؿ إِ ين آ ْٟمٗمراد سم٤مًمٜم ِ
قمًػم إِ يٓ قمغم ُمـ َُم َ َ
اعمر ُض ىمٚم ٌَف،
ً٤مء ذم هذه اعمقاىمػ َأ ُْم ٌر
َ
أل َ
ي
ٌ
ِ ِ
قضمد ذم ِ
وسمٕمض
سمٞمقت٤م إِ يٓ اًمٜمً٤م ُء
ُ
ومت يٙمـ اًمدي ا ُء ُمـ ٟمٗمًفَ ،أ يُم٤م ىمٕمق ُده ذم ا َعمد ْيٜمَ٦م وٓ ُي َ
ِ
ِ
ذوي إَ ْقمذار ُِمـ اًمِمٞمقخ ِ ِ
رب
واًمقًمدان واعمَ ْرى واًم ُٗم٘مراء ،ومٗمتٜم ُ٦م اًمٜمً٤مء هٜم٤م َأ ْىم ُ
إِ ًَمٞمف ُمـ هٜم٤مك ،وًمذًمؽ ًمـؿ ي٘مٌؾ اهلل ُقم ْذ َره وم٘م٤مل { :۵ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]49:
ِ
ِ
ِ
ص٤مدق ِ
ُ
ومرارا ُمـ
اعمٜم٤مومؼ
ومٚمق َأ ين هذا
َ
اإل ْيًمن واًم يتقضمف واًمقٓء ًمقاضمف اًمٗم ْتٜمَ َ٦م اًمٞمًػم َةً :
ِ
ِ
ِ
ِ
ًم٘مرار(.)3
اًمٗمتٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وهل ومتٜم ُ٦م اًم ُٙم ْٗم ِر واًمٜمٗم٤مق ،اًمتل ُشمقص ُٚمف إِ َمم َضم َٝمٜمي َؿ و ِسم ْئ َس ا ُ
ُم٤مل قمٜمدهؿ وإِ يٓ ًمِم٤مريمقا ذم ِ
زقمٛمٝمؿ َأ يٟمف ٓ َ
اجلٝم٤مد:
ُ -4
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]43:واعمٕمٜمكً :مق ىمدَ ْر َٟم٤م ،ويم٤من ًمٜم٤م ؾمٕم ٌ٦م ُمـ اعم٤مل،
سم٤مًمٙمذب واًمٜم ِ
ِ
ٗم٤مق {ﭶ ﭷ
خلَ َر ْضمٜم٤م ُمٕمٙمؿ {ﭴ ﭵ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م]43:

ﭸ ﭹ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م َٕ : ]43:يّنؿ يم٤مٟمقا َأ ْهمٜمٞم٤م َء ومل خيرضمقا( )2وذًمؽ ذم همزوة
َشم ٌُ َ
قك ،واًمدي ُ
ًمٞمؾ قمغم ِهمٜم٤مهؿ ُم٤م ىم٤مًمف شمٕم٤ممم{ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م، ]86 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( )114/11و«شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)141/4
(« )3دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش( ،ص )322-323د/قم٤مدل اًمِمدي.
(« )2زاد اعمًػمش ( )444/2سمتٍمف يًػم.
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و ُأو ًُمقا اًم يٓمقلَ :أ ِيِ :
اًمٖمٜمك .وىمق ًُمف ؾمٌح٤مٟمف{ :    
      معهم
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [ؾمقرة

اًمتقسم٦م ، ]92:وهذا ذم همزوة َشم ٌُ َ
قك.
زقمٛمٝمؿ َأ ين َأ ُْم َ
قاهلؿ و َأ ْهٚمِٞمٝمؿ ىمد ؿمٖمٚمتْٝمؿ قمـ اخلروج ًمٚمجٝم٤مد:
ُ –1

قال سبحاكه{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [ؾمقرة اًمٗمتح.]11:

ِ
ٟم َ٘مؾ اًم ُ٘م ْر ُـمٌِل قمـ ِ
اسمـ َقم يٌ ٍ
وضم َٝم ْٞمٜمَ ُ٦م و َأ ْؾم َٚم ُؿ
٤مس ﭭَ « :أ يّنؿ هم َٗم ُ٤مر و ُُم َز ْيٜمَ ُ٦م ُ
طمقل اعمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م .ىم٤مل ِ
راب اًمذيـ يم٤مٟمقا َ
اإل َُم٤م ُم اًم ُ٘م ْر ُـمٌِل
و َأ ْؿم َج ُع واًمدي ُيؾ ،وهؿ إَ ْقم ُ
سمٕمد ذًمؽ :وهذا هق اًمٜم ُ
اعمحضش(.)1
ٗم٤مق
ُ
ٍ
٤مس َأ يٟمف
ٞمٕمٚمؿ اًمٜمي ُ
ظمرج اًمٜميٌل ﷺ قم٤مم اًمٗمتح ِإ َمم َُم يٙم َ٦م وىمد َأ ْطم َر َم سم ُٕم ْٛم َرة ،وؾم٤مق اهل َدْ َيً :م َ
َ
ٓ يريد طمر ًسم٤م ،ومتث٤مىمٚمقا قمٜمف ،وشمٕم يٚمٚمقا سم َ٠م يٟمف ىمد ؿم َٖمٚمٝمؿ قمـ اخلروج ُمٕمف ُمٕم٤مجل ُتٝمؿ َٕ ُْمقاهلؿ،
وإِ ْص ِ
ئاح ُمٕم٤ميِمٝمؿ ،واًم٘مٞم٤مم سم َ٠م ْهٚمٞمٝمؿ( { :)3ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ} [ؾمقرة اًمٗمتح.]11 :
هذا ُم٤م أُمٙمـ طمٍمه ُمـ هذه إَ ْقمذار اًمقاهٞم ِ٦م اًمٙم ِ
٤مذسم٦م ،ي
يمثػم..
َ
همػمه٤م ٌ
وًمٕمؾ َ
ْ ُ
اًمِم٤مِِٕم٤مت سمٞمٜمٝمؿ َ
د  -ختذي ُٚمٝمؿ اعمُ ْ١مُمٜملم سمٌ٨م ي
ىمٌؾ اًمٖمزوات:
ًمٚمنم .و ِ
و ِ
اإل َؿم٤مقم ُ٦م شمِمٛمؾ َ
ٟم٘مؾ
اإل ْر ُ
اًمًٞم َئ٦م اعمتْمٛمٜم٦م ي
ضم٤مف ظم٤مص سمٜم٘مؾ إَ ْظمٌ٤مر ي
ِ
وطم ًَٜم ِ َٝم٤م(.)2
إَ ْظمٌ٤مرَ ،ؾمٞمئٝم٤مَ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)368/16
(« )3شمٗمًػم اًمٓمؼميش (« ،)48/36شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)368/16
(« )2اعمرضمٗمقنش  ،أمحد سمـ ٟم٤مس اخلٓم٤مف  ...ـمٌٕم٦م :دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  ...اًمٓمٌٕم٦م إومم –
( 1431هـ) (ص.)6
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ِ
ًم٘مد درج اعمٜم٤موم٘مقن ذم شمٕم٤م ُُمٚمِٝمؿ ُمع اعمجتٛمع اعمًٚم ِؿ قمغم سم٨م ُر ِ
اهلزيٛم٦م،
وح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ًمٚمّمػ ،وشمقهٞمٜمً٤م
وإِ َؿم٤مقم٦م اًمدقم٤مي٤مت اًمٙم٤مذسم٦م ،وإَ َراضمٞمػ اًمٌ٤مـمٚم٦مَ :ز ْقم َز َقم ً٦م ي
ِ
ويمنا ي
ًمٚمٕمزاِ ِؿ..
وشم٘مقيْم٤م
ًمٚمِمقيم٦م،
ًمٚم ُ٘مقى،
ً
ً
وظمئال اعمٜم٤موم٘ملمْ ،سمؾ ُِمـ َأ ْفمٝم ِر ِؾمٝم ِ
ص ِ
ِ
يم٤مٟم٧م هذه اًمًٛم ُ٦م ُمـ َأ ْسم ِ
ظمّم٤مِ ِ
٤مُمٝمؿ
رز
ًمذا
ْ
ْ َ َ
ورُم ِ
٤مطمٝمؿ ا يًمتل ُيقضمٝمقّن٤م ًمٚمجًد اعمًٚم ِؿ ،ومٙم٤من ذًمؽ ُمٜمٝمؿ قمغم َأ ْطم ٍ
قال ُُمتٕمد َد ٍة،
َِ
و َأوضم ٍف ُخم ْ ٍ
تٚمٗم٦مُ ،مٜمٝم٤م:
ْ ُ
إِ ْرضم٤م ُومٝمؿ اعمُ ْ١مُمٜملم ىمٌؾ ظمروضمٝمؿ ًمٚمٖمزوات:
ِ
ِ
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم َ
ىمٌؾ همزوة إَ ْطمزاب:
أ.
ُ
ُمقاىمػ شمقهٞمٜمٝمؿ وختذيٚمٝمؿ ُ
ومٝم٤مه ْؿ ذم همزوة إَ ْطمزاب حيٙمل اهلل َ
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم :طم يتك
ُ
طم٤مهلؿ وختذي َٚمٝمؿ وشمٕمقي َ٘مٝمؿ ُ
يّمدوهؿ قمـ اخلروج ُمع اًمٜميٌل ﷺ وُمِم٤مريمتِف ذم ًُم ْ٘مٞم٤م َقمدُ وه:
ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ} [ؾمقرة إطمزاب.]19-18:
اإلُم٤مم اًم ُ٘مر ُـمٌِل ذم شمٗمًػمه هلذه ِ
أي٦م صمئاصم َ٦م َأ ْىم ٍ
قال ضم٤م َء ومٞمٝم٤م:
َأ ْو َر َد ِ َ ُ ْ
َأ َطمدُ ه٤مَ :أ يّنؿ اعمٜم٤موم٘مقن :ىم٤مًمقا ًمٚمٛمًٚمٛملمُ :م٤م ُحم َ يٛمدٌ و َأ ْصح٤م ُسمف إِ يٓ َأ َيم َٚم ُ٦م َر ْأ ٍ
س،
وهق ٌ
ه٤مًمؽ وُمـ ُمٕمفَ ،ومٝم ُٚم يؿ إِ ًَمٞمٜم٤م.
اًمثي٤مينَ :أ يّنؿ اًم َٞم ُٝمق ُد ُمـ سمٜمل ُىم َر ْي َٔم َ٦م :ىم٤مًمقا ِ
إل ْظمقاّنؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم :ه ُٚم يؿ إِ ًَمٞمٜم٤مَ :أ ْي:
٤من إِ ْن ِ
ه٤مًمؽ ،وإِ ين َأسم٤م ؾم ْٗمٞم ٍ
شمٕم٤مًمقا إِ ًَمٞمٜم٤م ،ووم٤مرىمقا ُحم َ يٛمدً ا :وم٢مِ يٟمف ٌ
فمٗمر ،مل ُي ٌْ ِؼ ُمٜمٙمؿ َأ َطمدً ا.
َ ُ َ

٤مًم٨مُ :م٤م طمٙم٤مه اسم ُـ َز ْي ٍدَ :أ ين ً
اًمثي َ
رضمئا ُِم ْـ َأ ْصح٤مب اًمٜميٌل ﷺ يم٤من سملم اًمرُم٤مح
واًمًٞمقف ،وم٘م٤مل َأ ُظمقه ويم٤من ُمـ ُأُمف و َأسمِٞمف :ه ُٚم يؿ إِ َ يزم ،ىمد ُشمٌع سمؽ وسمّم٤مطمٌؽَ :أ ْي:
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ىمد ُأ ِطمٞمط سمؽ وسمّم٤مطمٌؽ .وم٘م٤مل ًمفَ :
وذه٥م إ َمم َر ُؾمقل
ؼم يٟمف سم٠م ُْمركَ .
يمذ ْسم َ٧م ،واهللِ ٕ ْظم َ
معهم
ؼمه ،ومقضمده ىمدْ َٟمزل قمٚمٞمف ِضم ْ ِ
ؼم ْي ُؾ ڠ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭼ ﭽ ﭾ
اهلل ﷺ ًم ُٞم ْخ ِ َ
٤مو ْر ِدي واًم يث ْٕم َٚمٌل
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ} [ؾمقرة إطمزاب . ]18:ذ َيمره اعمَ َ
(َ )1أ ْي ًْم٤م.

التعامرررل
ررعية يف
ِ
وقواعرررد شرر ِ
خطرررر ُاملنرر ِرافقني َ ِ

اسمـ َز ْي ٍد :هذا يقم إَ ْطمزاب ،ا ْٟم َٓم َٚم َؼ ٌ
رضمؾ ُِم ْـ قمٜمد اًمٜميٌل ﷺ
وًمٗم ُٔمف« :ىم٤مل ُ
رهمٞمػ ِ
ٌ
وٟمٌٞمذ ،وم٘م٤مل ًمفَ :أ ْٟم َ٧م ذم هذا وٟمحـ سملم اًمرُم٤مح
وؿمقا ٌء
ومقضمد َأ َظم٤م ُه سملم يديف
ٌ
واًمًٞمقف؟ وم٘م٤مل :ه ُٚم يؿ إِ َ يزم هذا ،وم٘مد ُشمٌع ًمؽ وَٕ ْصح٤مسمؽ ،واًمذي ْتٚمِػ سمف ٓ

يًت٘مؾ هب٤م ُحم َ يٛمدً ا َأ َسمدً ا .وم٘م٤ملَ :
ؼمه ،ومقضمده ىمدْ َٟمزل
ومذه٥م إِ َمم اًمٜميٌل ﷺ ُ ْ
يمذ ْسم َ٧مَ ،
خي ِ ُ
ِ
أي٦م{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [ؾمقرة إطمزاب ، ]18:ظمق ًوم٤م ُمـ
قمٚمٞمف ِضم ْ ِؼم ْي ُؾ هبذه
َ
وؾم ْٛمٕم ً٦مش(.)3
اعمقت .وىمٞمؾ ٓ :حييون
اًم٘مت٤مل إِ يٓ ِري٤م ًء ُ
وشم َ٠م يُم ْؾ هٜم٤م َأ ين اعمٜم٤موم٘ملم ٓ يٙمٗمٞمٝمؿ ختٚم ُٗمٝمؿ قمـ اًم َٖم ْز ِو ،وىمٕمق ُدهؿ قمـ اعمِم٤مريم٦م،
سم ْؾ إِّنؿ ومقق ذًمؽ جيٝمدون ذم َشم ْثٌِٞمط و َشم ْ٘م ِ
ٕمٞمد َُم ِـ اؾمتٓم٤مقمقا ختذي َٚمف ُمـ اعمُ ْ١مُمٜملم،
ي
وشمقهٞمٜم ِٝمؿ سمٛمزاقمٛمٝمؿ ذم ُمِم٤مريمتٝمؿ ًمٚمٜميٌل ﷺ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ أسمق إؾمح٤مق اًمثٕمٚمٌل ،اًمٜمٞمً٤مسمقري ،اعمٗمن اعمِمٝمقر( ،شمقذم437 :
هـ) ،يم٤من أوطمد زُم٤مٟمف ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ،وصٜميػ «اًمتٗمًػم اًمٙمٌػمش اًمذي وم٤مق همػمه ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم،
وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين :ي٘م٤مل ًمف :اًمثٕمٚمٌل واًمثٕم٤مًمٌل وهق ًم٘م٥م ٓ ٟمً٥م ،روى قمـ مج٤مقم٦م ،ويم٤من طم٤موم ًٔم٤م
قم٤م ًعم٤م سم٤مرقمً ٤م ذم اًمٕمرسمٞم٦م ُمق يصم ً٘م٤م ،أظمذ قمٜمف أسمق احلًـ اًمقاطمدي ،وذيمره قمٌد اًمٖمٗم٤مر سمـ إؾمًمقمٞمؾ
اًمٗم٤مرد ذم «شم٤مريخ ٟمٞمً٤مسمقرش وأصمٜمك قمٚمٞمف ،وىم٤مل :وهق صحٞمح اًمٜم٘مؾ ُمقصمقق سمف ،طمدي ث قمـ أب
ـم٤مهر اسمـ ظمزيٛم٦م ،واإلُم٤مم أب سمٙمر سمـ ُمٝمران اعم٘مرئ ،ويم٤من يمثػم احلدي٨م يمثػم اًمِمٞمقخ ،شمقذم ؾمٜم٦م
ؾمٌع وقمنميـ وأرسمٕمًمِ٦م.
يٜمٔمر« :وومٞم٤مت إقمٞم٤منش (« ،)81 -79 /1اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤متش (ُ« ،)217 /7مٕمجؿ إدسم٤مءش
( ،)26 /1اًمًٌٙمل ذم «ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمىش (.)19-18 :4
(« )3شمٗمًػم اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌلش (.)111/14

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

180

ِ
ِ
ِ
همزوة َشمٌُ َ
قك:
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم ىمٌؾ
بـ
ُ
ُمقاىمػ شمقهٞمٜمٝمؿ وختذيٚمٝمؿ ُ
فؿـفا ما ذ َكره اهلل بؼوله سبحاكه{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ

ِ
ُ
غزوة
ففاه ْم قبل
ﮇ ﮈ ﮉ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م 9 ]81:إِكه
مسؾك الؿـافؼقن إَ ْر َط ُنُ 9
ـاداة الـبي ﷺ لؾؿ ْممـقن لؾخروج والص ِ
وك و َأ ْثـاء م ِ
َت ُب َ
دقة ،كاكوا ُه ْم يف الؿؼابل
ُ
َ ُ
ِ
الحر.
ُيثبطون الـاس ،ويؼولونَ ٓ :تـْػ ُروا يف َ
ضم٤مء ذم ؾمػمة ِ ِ
٤مؾم٤م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا جيتٛمٕمقن ذم سمٞم٧م ُؾم َق ْي َٚم ِؿ
اسمـ ه َِم٤م ٍم َأ ين ُأ َٟم ً
َ
اًمٞمٝم ِ
قدي ُيثٌٓمقن اًمٜمي٤مس قمـ رؾم ِ
قل اهلل ﷺ ذم همزوة َشم ٌُ َ
ٞمٝمؿ اًمٜميٌِل ﷺ
َُ
قك ،ومٌ َٕم٨م إِ ًَم ُ
َ ُ
ِ
()1
سمٞم٧م ُؾم َق ْي َٚم ٍؿ،
حير َق قمٚمٞمٝمؿ َ
َـم ْٚم َح َ٦م سم َـ ُقم ٌَ ْٞمد اهلل ذم َٟم َٗم ٍر ُمـ َأ ْصح٤مسمِف ،و َأ َُم َره َأ ْن ُ َ
ِ ِ
اًمْم يح ُ
ٙمنت ِر ْضم ُٚمف ،وا ْىم َت َح َؿ
فمٝمر اًمٌٞم٧م ،وم٤م ْٟم
ْ
ومٗم َٕمؾ ،وم٤م ْىمتحؿ ي
٤مك سم ُـ َظمٚم ْٞم َٗم َ٦م ُم ْـ ْ
اسمـ ُأ َسم ْ ِػم ٍق (.)3
َأ ْصح٤م ُسمف ،وم َ٠م ْومٚمتقا ،ويم٤من ُمٜمٝمؿ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمثًمن سمـ قمٛمرو اًم٘مرر ﭬ ،أسمق حمٛمد ،صح٤مب ،ؿمج٤مع .وهق
أطمد اًمٕمنمة اعمٌنميـ ،وأطمد اًمًت٦م أصح٤مب اًمِمقرى ،وأطمد اًمثًمٟمٞم٦م اًمً٤مسم٘ملم إمم اإلؾمئام،
وي٘م٤مل ًمف «ـمٚمح٦م اجلقدش و«ـمٚمح٦م اخلػمش و«ـمٚمح٦م اًمٗمٞم٤مضش ويمؾ ذًمؽ ًم٘مٌف سمف رؾمقل اهلل ﷺ ذم
ُمٜم٤مؾمٌ٤مت خمتٚمٗم٦م.
ضمرطم٤م،
ؿمٝمد أطمدً ا وصمٌ٧م ُمع رؾمقل اهلل  -ﷺ ،وسم٤ميٕمف قمغم اعمقت ،وم٠مصٞم٥م سم٠مرسمٕم٦م وقمنميـ ً
ووىمك اًمٜمٌل ﷺ سمٜمٗمًف ،واشم٘مك اًمٜمٌؾ قمٜمف سمٞمده طمتك ؿمٚم٧م أصٌٕمف ،ؿمٝمد اخلٜمدق وؾم٤مِر اعمِم٤مهد،
ويم٤مٟم٧م ًمف دم٤مرة واومرة ُمع اًمٕمراق.
روى قمـ اًمٜمٌل ﷺ وقمـ أب سمٙمر وقمٛمر ﭭ وهمػمهؿ .وقمٜمف أوٓده :حمٛمد وُمقؾمك
وحيٞمك وقمٛمران وقم٤مِِم٦م ،وُم٤مًمؽ سمـ أوس سمـ احلدصم٤من وهمػمهؿ( .شمقذم 26 :هـ ،يقم اجلٛمؾ).
يٜمٔمر« :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر(« ،)339 /3آؾمتٞمٕم٤مبش (« ،)764 /3ؾمػم
أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)32 /1
( )3رواه اسمـ هِم٤مم ( .)318-317/4وىم٤مل قمٜمف ص٤مطم٥م «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م
دراؾم٦م شمقصمٞم٘مٞم٦م تٚمٞمٚمٞم٦مش :إؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع :ومٝمق وٕمٞمػ )199/3( .دُ /مٝمدي رزق اهلل.
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ررعية يف ِالتعامرررل
ِ خطر
وشم٘مقيضشرر ِ
رافقني وقواعررردِ
اهل َٛم ِؿَ ،يٜمْ َتٝم ُزون
املنررٌَ َٚم ِ٦م،
داثررراًم ٌَ ْٚم
وشمٔمؾ ؾمٞم٤مؾم ُ٦م اعمٜم٤موم٘ملم ُم٤موٞم ً٦م ذم إ ْطم
معهمٌ َ ِ
ص ،يًتثٛمرون إَ ْطم َ
اسمـ اًم َ٘مٞم ِؿ -$-
قك ٟمٗمًٝم٤م يذ ُيمر ُ
داث :ومٗمل همزوة َشم ُ
اًم ُٗم َر َ

ِ
اًمر ْهط ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمُ ،مٜمٝمؿ َو ِد ْي َٕم ُ٦م سم ُـ
همػمه ُمـ َأ ْصح٤مب اًمً َ ِػم َؿم ْ٠م َن ُأوًمئؽ ي
يمًم ذ َيمر ُ
سمـ َقمق ٍ
ٍ
طمٚمٞمػ ًمٌٜمل َؾم َٚم َٛم َ٦م ُي٘م٤مل
ف ،وُمٜمٝمؿ َر ُضم ٌؾ ُمـ َأ ْؿم َج َع
ٌ
َصم٤مسمِ٧م َأ ُظمق سمٜمل َقم ْٛم ِرو ِ ْ
مح ٍػم(.)2()3
ًمفَ :خم ْ ٌِم ( )1سم ُـ ُ َ
٘مرٟملم ذم احلٌ٤مل إِ ْرضم٤م ًوم٤م و َشم ْر ِهٞم ًٌ٤م
ىم٤مل ُ
سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض :واهلل ًمٙم َ٠م يٟم٤م سم ُٙم ْؿ همدً ا ُُم ي
ِ
ي َب يمؾ ُمٜمي٤م ُِم٤م َِ َ٦م
مح ٍػم :واهلل ًَمق َد ْد ُت َأين ُأ َىم َ
سمـ ُ َ
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم .وم٘م٤مل َخم ٌْم ُ
ُ
٤مى قمغم َأ ْن ُي َ
ٍ
ٟمٜمٗمٚم٧م َأ ْن يٜمزل ومٞمٜم٤م ُىم ْر ٌ
آن عم٘م٤مًمتِٙمؿ هذه.
ضمٚمدة ،و َأ يٟم٤م
ُ
ِ
ِ
سمـ َي ِ ٍ
قل اهلل ﷺ ًم َٕم يًم ِر ِ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
ؽم ُىم ْقا،
٤مه ﭬَ « :أ ْد ِرك ا ًْم َ٘م ْق َم :وم٢مِ يّن ُ ْؿ َىمد ْ
اطم َ َ
َوم ًَ ْٚم ُٝم ْؿ َقم يًم َىم٤م ًُمقا؟ وم٢مِ ْن َأ ْٟم َٙم ُر ْواَ ،وم ُ٘م ْؾَ :سم ْؾ ُىم ْٚم ُت ْؿ َيم َذا َو َيم َذاش ،وم٤م ْٟم َٓم َٚم َؼ إِ ًَمٞمٝمؿ َقم يًم ٌر ،وم٘م٤مل
قل اهلل ﷺ يٕمتذرون إِ ًَمٞمف ،وم٘م٤مل و ِديٕم ُ٦م اسمـ َصم٤مسمِ ٍ
هلؿ ذًمؽ ،وم َ٠م ُشمقا َر ُؾم َ
٧مُ :يمٜمي٤م ُ
قض
ٟمخ ُ
َ َْ ُ
وٟمٚمٕم٥م .وم َ٠م ْٟمزل اهلل ومٞمٝمؿ{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ}
ُ

[ؾمقرة اًمتقسم٦م.]61:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ىم٤مل اسمـ ُم٤ميمقٓ :خمٌم سمًٙمقن اخل٤مء ويمن اًمِملم اعمخٗمٗم٦م وسمٕمده٤م ي٤مء .يٜمٔمر« :اإليمًملش (.)176 /7
( )3محػم :ي٤مءه ُمِمددة ُمٙمًقرة .يٜمٔمر« :اإليمًملش (.)117 /3
محػم إؿمجٕمل ،طمٚمٞمػ ًمٌٜمل ؾمٚمٛم٦م ُمـ إٟمّم٤مر ،يم٤من ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ًمف ذيمر ذم
( )2هق :خمٌم سمـ ّ
ُمٖم٤مزي اسمـ إؾمح٤مق ذم همزوة شمٌقك ،وذم «شمٗمًػم اسمـ اًمٙمٚمٌلش سمًٜمده إمم اسمـ قمٌ٤مس ،وسمًٜمد آظمر
إمم اسمـ ُمًٕمقد أٟمف ممـ ٟمزل ومٞمف{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [ؾمقرة
اًمتقسم٦م ]61 :ىم٤مل :ومٙم٤من ممـ قمٗمل قمٜمف خمٌم سمـ محػم ،وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ،همػم اؾمٛمل واؾمؿ أب،
ومًًمه قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ ،ومدقم٤م خمٌم رسمف أن ي٘متؾ ؿمٝمٞمدً ا طمٞم٨م ٓ يٕمٚمؿ سمف ،وم٘متؾ يقم اًمٞمًمُم٦م،
ومل يٕمٚمؿ ًمف أصمر.
يٜمٔمر« :آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (« ،)1281 /2أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ
إصمػم (« ،)131 /1اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش (.)44 /6
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قل اهلل! ىمٕمد ب ِ
مح ٍػم :ي٤م َر ُؾم َ
واؾم ُؿ َأ ِب .ومٙم٤من اًمذي ُقمٗمل
وم٘م٤مل َخم ْ ٌِم سم ُـ ُ َ
اؾمٛمل ْ
َ َ ْ
مح ِـ ،وؾم َ٠م َل اهللَ َأ ْن ُي٘م َتؾ ؿمٝمٞمدً ا ٓ ُيٕمٚمؿ سمٛمٙم٤مٟمف،
اًمر ْ َ
ًَٛمك َقم ٌْدَ ي
قمٜمف ذم هذه أي٦م ،وشم ي
ِ
قضمدْ ًمف َأ َصم ٌر(.)1
ومٚمؿ ُي َ
وم ُ٘متؾ يقم اًم َٞم ًَم َُم٦مْ ،
ِ
ِ
اعمًٚمٛم٦مْ ،سمؾ شمٕمدي اه إِ َمم َأ ْومراده٤م :ومٝم٤م ُه َق
اجلًمقم٦م
ضم٤مف اعمٜم٤موم٘ملم قمغم
ومل ْ ي٘متٍم إِ ْر ُ
اًمٜميٌل ﷺ ىمدْ ظم يٚمػ َقمٚمِ ًّٞم٤م ﭬ قمغم َأ ْهٚمِف ،و َأ َُم َره ِ
ػ سمف
سم٤مإل َىم٤مُم٦م ومٞمٝمؿ ،وم َ٠م ْر َضم َ
اؾمتِ ْث ً
٘م٤مٓ ًمف ،وختٗم ًٗم٤م ُمٜمف.
اعمٜم٤موم٘مقن ،وىم٤مًمقاُ :م٤م ظم يٚمٗمف إِ يٓ ْ
ِ
ومٚمًم ىم٤مل ذًمؽ اعمٜم٤موم٘مقن َأ َظم َذ َقمِكم اسم ُـ َأ ِب َـم٤مًم ِ ٍ
ُ
ئاطمفُ ،صم يؿ
٥م
روقان اهلل قمٚمٞمف ؾم َ
ي
قل اهلل ﷺ وهق ٌ
ظمرج طم يتك َأ َشمك َر ُؾم َ
ٟم٤مزل سم٤مجلُ ُرف( )3وم٘م٤مل :ي٤م َٟمٌِ يل اهلل ،ز َقمؿ
َ
اؾم َت ْث َ٘م ْٚم َتٜمل ،وخت يٗم ْٗم َ٧م ُمٜمل .وم٘م٤ملَ « :يم َذ ُسمقاَ ،و ًَم ِٙمٜمل
اعمٜم٤موم٘مقن َأ يٟمؽ إِ يٟمًم ظم يٚم ْٗمتٜمل َأ يٟمؽ ْ
َظم يٚم ْٗم ُت َؽ َعم ِ َ٤م َشم َر ْيم ُ٧م َو َر ِاِلَ ،وم ْ٤مر ِضم ْعَ ،وم ْ
٤مظم ُٚم ْٗمٜم ِل ِذم َأ ْهِكم َو َأ ْهٚمِ َؽَ ،أ َوم َئا َشم ْر َى َي٤م َقمِكم َأ ْن
ِ
قن ُِمٜمل سمِٛمٜمْ ِز ًَم ِ٦م ه٤مر َ ِ
َشم ُٙم َ
ومرضمع َقمِكم إِ َمم اعمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م،
قؾمك ،إِ يٓ َأ يٟم ُف َٓ َٟمٌِ يل َسم ْٕمديشَ .
ون ُم ْـ ُُم َ
َ ُ
َ
وُم٣م َر ُؾم ُ
قل اهللِ ﷺ قمغم ؾمٗمره(.)2
ِ
ور ،وًمٙم يـ اهلل
اًمّم ي
هذا َؿم ْ٠م ُن اعمٜم٤موم٘ملم ،وذاك َد ْيدَ ُّنؿ ،مم ي٤م ُيٗمرق ي
ػ ،و ُيقهم ُر اًمّمدُ َ
ِ
ِ
ِ
ؼم اًمٜميٌل ﷺ هبذه
سمًقء ُم٘مقًمتٝمؿ وإِ ْرضم٤مومٝمؿ :إِ ْذ َأ ْظم َ َ
ر يد يمٞمدَ هؿ ذم ُٟمحقرهؿ ،و َسم٤م ُءوا ُ
اعمٜمزًم٦م و َأ ين َقمٚمِٞم٤م ﭬ ُمٜمف يمًم ه٤مر َ ِ
ِ
ِ
اًمّمئا ُة
اعمٜم٘مٌ٦م وشمٚمؽ
قؾمك قمٚمٞمٝمًم ي
ًّ
ون ُم ْـ ُُم َ
َ ُ
واًمًئا ُم.
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ( ،)11413وؾمٜمده طمًـ يمًم ىم٤مل اًمٕمكم ذم «صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش صـ
( ،)614واٟمٔمر« :زاد اعمٕم٤مدش (.)126/2
( )3اجلرف قمغم صمئاصم٦م أُمٞم٤مل ُمـ اعمديٜم٦م ٟمحق اًمِم٤مم يمًم ذم «ُمٕمجؿ اًمٌٚمدانش (.)178/3
( )2أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ( .)331/4وهذه اًمرواي٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري سمٚمٗمظ ُم٘م٤مرب :ك
ومْم٤مِؾ اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ب ُمٜم٤مىم٥م قمكم ﭬ ( ،)2716وقمٜمد ُمًٚمؿ :ك ومْم٤مِؾ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ب ومْم٤مِؾ قمكم ﭬ (.)3414
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خطرر ِرر املنرر َ ْ

ُ
جيٝمؿ ي
ًمٚمِم٤مِٕم٤مت أصمٜم٤م َء اًمٖمزوات:
هـ -
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم ،وشمرو ُ
ختذيؾ اعمٜم٤موم٘ملم ُ
معهم
اًمّمػ اعمًٚم ِؿ ْ ِ
ويمن قمزيٛمتِف قمـ اجلٝم٤مد ىمٌؾ
إِ ْن مل ْ ُيٗمٚمح اعمٜم٤موم٘مقن ذم شمٕمقيؼ ي
ِ
ِ
ِ
واعمٕم٤مرك ،وم٢مِ ْس ُارهؿ ومت٤مدهيؿ جيٕمٚمٝمؿ ُيًمرؾمقن اعمُ
ذات٤م ذم
اًمٖمزوات
ح٤موٓت َ
ِ
َأ ْطمٚمؽ اًمٔمروف و َأ ْص ِ
وٟمِمقب اًم٘مت٤مل.
ٕم٥م اعمقاىمػ ،وذًمؽ ُىم ٌَ ْٞم َؾ ُمئاىم٤مة اًم َٕمدُ و،
تٖمر ٍ
ٍ
ًح٤مب
ومٛم ْـ ىمد َر ُوقا َٕ ْٟم ُٗم ًِٝمؿ آ ْٟم
وًمٞمس هذا ُمٜمٝمؿ
َ
بَ :
سمٛم ًْ َ
سمٕمجٞم٥م ،وٓ ُ
 َأو ُىم ِؾ اًمٗمرار  -سم ُث ُٚم ِقكُ ٓ ،ي ِ
٨م اجلٞمش يقم ُأ ُطم ٍد ،وسمٌٕمض اجلٞمش يقم َشم ٌُ َ
ٕمجزهؿ َأ ْن
ْ
َ
س ،وإِ َؿم ِ
َشمٜمْ َٓمٚمِ َؼ َأ ًْم ًِٜمَ ُتٝمؿ ذم َز ْقم ِ
٤مقم٦م اًمر ْقم ِ
زقم٦م إَ ْٟم ُٗم ِ
٥م ،وسم٨م إَ َراضمٞمػ ،ومٛمـ ذًمؽ:
ُ –1م٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ ذم همزوة َسمدَ ٍر:
عمي٤م َقم َزم اًمٜميٌِل ﷺ وصح٤مسم ُتف اًمٙمرام ﭫ قمغم ُمئاىم٤مة َقمدُ وهؿ ،وم٢مِ َذا سم َ٠م ْقم ٍ
ٜم٤مق
ُ
َ
نم ِِ٥مً :مٞم٘مقًمقا{ :ﮢ ﮣ ﮤﮥ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]172 :
ُمٜمٝمؿ َشم ْ َ
ِ
اًمق ْقمد سم٤مًمٜمي ٍْم واًم يت ْٛم ِ
صٗمقف
ًمتٝمتز
ُ
ٙملم .ىم٤مًمقا ذًمـؽ ي
َأ ْيُ :م٤م ضم٤م َء ذم د ْيٜمٝمؿ ُمـ َ
حٔم٤مت احل ِر ِ
ِ
ٕم٤مف اًمٜمٗمقس يمٞمػ ؾمٜمُ٘م٤مسمؾ هذه
اعمُ ْ١مُمٜملم ذم هذه اًم يٚم
ضم٦م ،وًم َٞم ًْ َ٠م َل ِو ُ
َ
ِ
ئاح ًمٜم٤م وٓ َقم َت٤م َد؟!
اجلٛمقع وٓ ؾم َ
َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ} [ؾمقرة آل قمٛمران.)1(]172:
اًمِمقيم٤مين« :اعمراد سم٤مًمٜمي٤مس هٜم٤مُٟ :مٕمٞمؿ سمـ ُمًٕم ٍ
ىم٤مل ي
قد ﭬ يمًم ؾم َٞم ْ٠مت سمٞم٤م ُٟمف.
ٌَْ ُ َ ْ ُ
ُ
٥م َقم ٌْ ِد ا ًْم َ٘م ْٞم ِ
س ا يًمذيـ ُمروا سم َ٠م ِب ُؾم ْٗم َٞم َ
٤من .وىمٞمؾُ :ه ُؿ
وىمٞمؾ :اعمرا ُد سم٤مًمٜمي٤مس َر ْيم ُ
اعمٜم٤موم٘مقنش(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مقش ،ص ( )114د /قم٤مدل اًمِمدي.
(« )3ومتح اًم٘مديرش (ً )441/1ملُم٤مم اًمِمقيم٤مين  $شمٕم٤ممم.
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اًمر ِازي ُُمقو ًح٤م – َأ ْي ًْم٤م – هذه إَ ْىم َ
قال :وذم اعمراد سم٘مقًمف{ :ﯷ
وىم٤مل اًم َٗم ْخ ُر ي
ﯸ ﯹ} [ؾمقرة آل قمٛمران ]172:وضمقه:
اًم٘م٤مِ َؾ هق ُٟمٕمٞمؿ سمـ ُمًٕم ٍ
إَو ُلَ :أ ين هذا ِ
قد ﭬ يمًم ذيمرٟم٤م ذم ؾمٌ٥م ٟمزول
ٌَْ ُ َ ْ ُ
ي
ِ
ئاق ِ
هذه ِ
اإل ْٟم ِ
ًمٗمظ اًمٜمي٤مس قمغم ِ
أي٦م ،وإِ يٟمًم ضم٤مز إِ ْـم ُ
ً٤من
اًمقاطمد َٕ :يٟمف إِ َذا ىم٤مل اًمقاطمدُ
ُمثؾ ىمقًم ِف َأو يروقن سم٘مقًمف ،طمًـ ِ
ً
ىمقٓ وًمف َأ ْشمٌ٤مع ي٘مقًمقن َ
طمٞمٜمئ ٍذ إِ َو٤موم ُ٦م ذًمؽ اًمٗمٕمؾ
َ ُ َ
ْ
إِ َمم اًمٙمؾ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة{ ، ]73 :ﮪ
وه ْؿ مل يٗمٕمٚمقا ذًمؽ،
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳} [ؾمقرة اًمٌ٘مرةُ ،]11:
ٞمػ إِ ًَمٞمٝمؿ :عمُت٤مسمٕمتِٝمؿ هلؿ قمغم شمّمقيٌٝمؿ ذم شمٚمؽ
وإِ يٟمًم وم َٕمٚمف َأ ْؾمئا ُومٝمؿ ،إِ يٓ َأ يٟمف ُأ ِو َ
ِ
ِ
ُ
اًمقاطمد.
اًمراولم سم٘مقل ذًمؽ
ْم٤مف
إَ ْومٕم٤مل .ومٙمذا هٝمٜم٤م :جيقز َأ ْن ُي
َ
اًم٘مقل إِ َمم اجلًمقم٦م ي
اس ﭭ ،و ُم َحؿ ِد ِ
قول ِ
ابن َطب ٍ
الثاين :وهو ُ
بن إِ ْس َح َ
اقَ « :أن رك ًبا من

ِ
َط ْب ِد ا ْل َؼ ْق ِ
س مروا ب َلبِي ُس ْػ َق َ
وضؿن لفم
ان ،فدسفم إِ َلى الؿسؾؿقن 9ل َق ْج ُبـُوهم،
طؾقه ُج ْع ًال».
اًمثي ُ
دمٝمزوا ًمٚمٛمًػم إِ َمم
٤مًم٨م :ىم٤مل اًمًديُ « :ه ُؿ اعمٜم٤موم٘مقن :ىم٤مًمقا ًمٚمٛمًٚمٛملم طملم ي
ِ
َسم ٍ
عمٞمٕم٤مد َأ ِب ُؾم ْٗم َٞم َ
٤من :اًم٘مق ُم ىمد َأ َشمق ُيم ْؿ ذم دي٤مريمؿ ،وم٘متٚمقا إَ ْيمثريـ ُمٜمٙمؿ ،وم٢مِ ْن
در

يٌؼ ُمٜمٙمؿ َأ َطمدٌ ش(.)1
ذه ٌْ ُتؿ َإ ًَمٞمٝمؿ مل َ
ِ
ِ
قمًم يم َتٌف اهلل
وقمغم ا ْقمتٌ٤مر هذا اًم٘مقل اًم يث٤مًم٨م وم٘مدْ ىم٤مم اعمٜم٤موم٘مقن سمتخذيؾ اعمًٚمٛملم ي
قمٚمٞمٝمؿ ُِمـ ُمئاىم٤مة إَقم ِ
ِ
ً
ن ؿمـقيم ُ٦م اًم ُٙم ْٗمر ذم
ًمٞم٘مض اهلل َأ ُْم ًرا يم٤من
داء:
ْ
ْ
ُمٗمٕمقٓ ،وم َتٜمْ َٙم َ
َ
اًمٗمؽمة ا ُعمٌٙم ِ
ِ
رة ُمـ اًمدي ْقمقة(.)3
هذه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمتٗمًػم اًمٙمٌػمش (ً )81/9مٚمرازي.
(« )3دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش ،ص( )114د/قم٤مدل اًمِمدي.
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ُ – 3م٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ ذم همزوة إَ ْطم ِ
زاب:
معهم
ِ
أيات{ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
و ُد ْو َك َك
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ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [ؾمقرة

إطمزاب.]11-9:
ًم٘مد َأ َطم َ
شمرؾمؿ ذم اًمٜميٗمس ُصقر َة
٤مط اًمٙم يٗم ُ٤مر سم٤م ُعم ْ١مُمٜملم إِ َطم٤مـم ً٦م شم٤م يُم ً٦م ،وهذه اًمٙمٜم٤مي ُ٦م ُ
ضم ِ
ٜمقد إَ ْطمزاب يقم ا َخلٜمْدَ ِق ،وىمدْ سم َٚمغ قمد ُدهؿ ا ْصمٜمَ ْل قمنم َأ ًْم ًٗم٤م ،وىمد ا ْٟمحدروا قمغم
ُ
ومْم٤مىم٧م قمٚمٞمٝمؿ
اًمً ْٞم ُؾ اعمُٜمْ َٝم ِٛم ُرُ ،مـ ومقق اًمر ُءوس ،وت٧م إَ ْىمدام،
ْ
اعمًٚمٛملم يم َ٠م يّنؿ ي
اهلقاضمس واًمٔم ُ
ٜمقن ،وسم َٚمغ
ّم٤مر ،ويم ُثرت
ٌ٧م،
ْ
رطم ْ
ُ
إَ ْر ُض سمًم ُ
وزاهم٧م ُمٜمٝمؿ إَ ْسم ُ
ٞم٤مق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم ٍ
ف ُم ٌْٚم َٖمف ،وهذا اًمً ُ
آي٦م ُأ ْظمرى ذم وصػ قمذاب َضم َٝمٜمي َؿ
ُمٜمٝمؿ اخلق ُ
ًمٚمٙم٤مومريـ{ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت.]11:
َأ ْي َأ ين َضم َٝمٜمي َؿ ىمدْ َأ َطم٤م َـم ْ٧م ِهبؿ ،إِ َطم٤مـم َ٦م اًمً ِ
مح ٌؿ َشم ْ٘م ِذ ُومٝمؿ
قار سم٤معمِ ْٕمّمؿ ،ويم َ٠م ين
اًمٕمذاب ِ َ
َ
ومقق رء ِ
سمف اًمًًمء ُمـ ِ
شمتٗمجر ُمـ ت٧م َأ ْىمدَ ِاُمٝمؿ(.)1
وؾمٝمؿَ ،أ ْو
ُ
ٟم٤مرا ي
سمرايملم ُمٚمتٝمٌ ٌ٦م ً
ُُ
ي ُ
ومزاِ َٖم ٌ٦م ده ًِم٤م وطمػم ًة شمدُ ور ذم حم٤مىمٜمٝم٤م ،و َأُم٤م اًم٘مٚمقب وم٘مد سم َٚم ِ
َأُم٤م إَسمّم٤مر ِ
ٖم٧م
ََ
ُ
ي
ْ ُ
ي
اخلقف ِ
ِ
ِ
وآ ْوٓمِ ِ
احلٜم٤مضمر ،وهذه َأ ْسم ُ
راب.
طم٤مٓت
ٚمغ
َ
ِ
ِ
ِ
ص يتٜم يٗمس اًمٜم َ
ٗم٤مق :ومٝمذه َأ ْضمقا ُءه ،وشمٚمؽ
ذم فمؾ هذه إَ ْضمقاء ا ُعم َت َ٠مزُم٦م واًم َٕمدُ و ا ُعمؽمسم ُ
ًمٙمٚمٛم٦م أ ِ
ِ
ُمٜم٤مظم٤م ُشمفً :مٞمٔمٝمر ُمٙمٜمقٟم٤مشمِف ،وظمٌٞم َئ َ٦م ِ
صمٛم٦م شمٜمٓمٚمؼُ ،صم يؿ ٓ َشم ْٚم ٌَ ُ٨م َأ ْن
ٟمٗمًف ،وم٢مِذا سم٤م
ُ َ
ٞمع ،طم يتك سم َٚمغ ِهبؿ ُؾمق ُء فمٜمٝمؿ سم٤مهلل  ۵وسم َر ُؾمقًمِف ﷺ َأ ْن ي٘مقًمقا{ :ﮤ ﮥ ﮦ
شمِم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1همزوة إطمزاب ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمرض وتٚمٞمؾش ،اعم١مًمػ :أ .د /ؾمٕمقد سمـ قمٌد اهلل
اًمٗمٜمٞمً٤من ،ـمٌٕم٦م :دار إؿمٌٞمٚمٞم٤م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1418( :هـ 1997 -م) (ص.)164
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ﮧﮨﮩ} [ؾمقرة إطمزابُ ،]13 :صمؿ يتٕم٤مىمٌقن إَدوار ،وم٢مِ َذا ِ
سمٓم٤مِ َٗم ٍ٦م ُأ ْظمرى ُخمذًملم
َْ َ
ي
ُمر ِضمٗملم يٜم٤مدون ا ُعم ْ١مُمٜملم ا ُعمراسمٓملم اًمّم٤مسمريـ ِ
ىم٤مِٚملم هلؿ{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
ي
ُ
ُْ
﮴﮵} [ؾمقرة إطمزاب. ]12:
ِ
واًمٕمقدة إِ َمم ُسم ِ
سمح يج ِ٦م َأ ين
ُومٝم ْؿ ُحيروقن َأ ْه َؾ اعمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م قمغم شمرك اًمّمٗمقف،
ٞمقتؿُ ،
ُمقوع هل٤م وٓ ي
ٕمرو ٌ٦م
حمؾ،
إِ َىم٤مُم َتٝمؿ َأ َُم٤م َم اخلَٜمْدَ ِق ُُمراسمٓملم هٙمذآ ،
ُ
َ
وسمٞمقتؿ ُُم ي
ٕمٞمٗم٦م ومٞمٝم٤مِ ،
اًمْم ِ
وراِٝمؿ ،وهل دقمق ٌة ظمٌٞمث ٌ٦م َشم ْ٠مت اًمٜمٗمقس ُمـ اًم يث ْٖم ِ
ًمٚمخ َٓمر ُمـ ِ
صمٖمرة
رة ي
َ
اخلقف قمغم اًمٜم ِ
ِ
ُ
ضم٤مُمح ،واًمٔم ُ
ً٤مء ي
ٜمقن ٓ شمث ٌُ٧م وٓ
واهلقل
واًمذراري ،واخل َٓم ُر ُحم ْ ِد ٌق،
ٌ
شمًت٘مر(.)1

ُمقـمـ ،وقمٜمد يمؾ ُمٜمْٕم َٓم ٍ
ٍ
ػ :ومٝم٤م ُه َق اًمٜميٌِل ﷺ
اضمٞمػ اعمٜم٤موم٘ملم ذم يمؾ
وشمتقامم َأ َر
ُ
ُ َ
ٍ
ٍ
َأ ْصمٜم٤م َء َطم ْٗم ِر اخلَٜمْدَ ِق ُيٌنم َأ ْصمٜم٤م َء َشم ْٙم ِ
اؾم َت َٕم َّم ْ٧م قمغم اعمُ ْ١مُمٜملم سمٗم ْتح
ًػمه ًمّمخرة قمٔمٞمٛم٦م ْ
ًمٚمِم٤مم واًم َٞم َٛم ِـ و َوم ِ
اعمًٚمٛملم ي
٤مر َس..

اًمر ُؾم َ
وحيٗمز َسمق ْقم ِد
اًمٙمريؿ يٌ َٕم٨م إَ َُم َؾ،
قل
ويزر ُع اًمث٘م َ٦مُ ،
َ
َ
وشم َ٠م يُم ْؾ هٜم٤م يمٞمػ َأ ين ي
اخلقف ،وذم اعم٘م٤مسمؾ مت٤مُم٤م ِ
دمدُ َُم ْـ ُحيٓمؿ
اقم َت َق َره٤م
ُ
اهلل ،و ُي َٓم ْٛم ِئ ُـ إَ ْروا َح اًمتل ْ
ً
٤مت ،وهيِمؿ اًم يتٓمٚم ِ
اعمٕمٜمقي ِ
ٕم٤مت ،ومٞمنع سمٛم٘مقًمتفَ :أ َٓ شمٕمجٌقن ُِم ْـ ُحم َ يٛم ٍد؟ ُيٛمٜمٞمٙمؿ
ي
ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
نى ،و َأ يّن٤م ُشم ْٗمتح
ويٕمدُ يمؿ
اًمٌ٤مـمؾْ ُ ،
يٌٍم ُىم َ
ؼم ُيمؿ َأ يٟمف ُ
وخي ِ ُ
ّمقر احل ْػمة ،وُمداِ َـ يم ْ َ
ًمٙمؿ ،وإِ يٟمًم َأ ْٟم ُت ْؿ َ ْت ِٗمرون اخلَٜمْ َ
دق ُمـ اًم َٗم َرق – َأ ِي اخلقف– ٓ شمًتٓمٞمٕمقن َأ ْن
شمؼمزوا(.)3

ضم٤مف اعمٜم٤موم٘ملم وسمثٝمؿ ي
ًمٚمِم٤مِِٕم٤مت سمٕمد اًمٖمزوات:
و -إِ ْر ُ
ي٤م ُؾم ٌْ َح َ
يٜم٘مض ُِم ْـ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ا يًمذيـ هلؿ ذم
اًمٕمج٥م يٙم٤مد َأ يٓ
٤من اهلل إِ ين
َ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمئال اًم٘مرآنش (ً )3828/1مًٞمد ىمٓم٥م  $شمٕم٤ممم.
( )3أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش (.)123/31
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اًمنم ٌ
٥م و َأ ْٟم ُٗم ٌس ٓ شمٙمؾ ،ومٝم٤م ُه ْؿ طم يتك سمٕمد اعمٕم٤مرك واًمٖمزوات ٓ
ُِم ْْمًمر ي
ظمٞمؾ ٓ َشم ْت َٕم ُ
يٜمٗمٙمقن قمـ ٟم ْٗم٨م َأر ِ
معهم ي
واًمِمقاهدُ عمثؾ هذا يمثػم ٌة ُمٜمٝمؿ:
اضمٞمٗمٝمؿ وسم٨م ُؿمٙمقيمٝمؿ
َ
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أُ .م٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ سمٕمد همزوة َسمدَ ٍر:
ومٝم٤م هق اًمٜميٌل ﷺ ي ِ
وز ْيدَ سم َـ َطم ِ
رؾمؾ سمٕمد ا ْٟمتِ ِ
٤مر َصم َ٦م
اطم َ٦م َ
ّم٤مره ذم َسمدَ ٍر َقم ٌْدَ اهلل سم َـ َر َو َ
ُ
ُ َ
ِ
ِ
سمًئاُم٦م اًمرؾم ِ
ِ
وىمتؾ اعمنميملم ،ومج٤م َء
قل ﷺ
اعمديٜم٦م
ﭭ(ُُ )1مٌنميـ َٕ ْه ِؾ
ي ُ
()3
شمٗمرق َأ ْصح٤م ُسمٙمؿ شمٗمر ًىم٤م ٓ جيتٛمٕمقن
َر ُضم ٌؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم َٕ ِب ًُم ٌَ٤م َسم َ٦م ﭬ وم٘م٤مل :ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ :زيد سمـ طم٤مرصم٦م سمـ ذاطمٞمؾ ،أسمق أؾم٤مُم٦م ،اًمٙمٚمٌلُ ،مقمم رؾمقل اهلل ﷺ.
صح٤مب (شمقذم 8 :هـ) ،ؿمٝمد اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ويم٤من ُمـ اًمرُم٤مة اعمذيمقريـ ،وآظمك رؾمقل اهلل ﷺ سمٞمٜمف
وسملم محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م اهلل قمٜمٝمًم ﭭ.
ىم٤مل ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل :يمٜم٤م ٟمدقمق زيد سمـ حمٛمد طمتك ٟمزًم٧م آي٦م{ :ﮗ ﮘ} وهق ُمـ أىمدم

اًمّمح٤مسم٦م إؾمئا ًُم٤م .ويم٤من اًمٜمٌل ﷺ ٓ يٌٕمثف ذم هي٦م إٓ أُمره قمٚمٞمٝم٤م ،ويم٤من حيٌف وي٘مدُمف ،وضمٕمؾ ًمف

اإلُم٤مرة ذم همزوة ُم١مشم٦م ،وم٤مؾمتِمٝمد ومٞمٝم٤م.
روى قمـ اًمٜمٌل ﷺ ،وقمٜمف اسمٜمف أؾم٤مُم٦م واًمؼماء سمـ قم٤مزب واسمـ قمٌ٤مس وهمػمهؿ .وهلِم٤مم اًمٙمٚمٌل
يمت٤مب «زيد سمـ طم٤مرصم٦مش ذم أظمٌ٤مره.
يٜمٔمر« :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر(« ،)162 /1ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل
(« ،)331 /1تذي٥م اًمتٝمذي٥مش (.)413 /2
( )3هق اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ :أسمق ًمٌ٤مسم٦م سمـ قمٌد اعمٜمذر إٟمّم٤مري اعمدين ،ىم٤مل اًمزهري ،وظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط :
اؾمٛمف سمِمػم سمـ قمٌد اعمٜمذر .وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وحيٞمك سمـ ُمٕملم ،وأسمق زرقم٦م ،وُمًٚمؿ  :اؾمٛمف
روم٤مقم٦م سمـ قمٌد اعمٜمذر ،وىمٞمؾ :إن روم٤مقم٦م سمـ قمٌد اعمٜمذر ،وُمٌنم سمـ قمٌد اعمٜمذر أظمقاهُ ،م٤مت ذم
ظمئاوم٦م قمكم ،وىمٞمؾ سمٕمد اخلٛمًلم ،وىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦مُ :م٤مت سمٕمد ُم٘متؾ قمثًمن).
اًمروطم٤مء ،اؾمتٕمٛمٚمف قمغم اعمديٜم٦م،
سمدرا ،وي٘م٤مل :إن اًمٜمٌل ﷺ طملم ظمرج إمم سمدر ُمـ ي
صح٤مب ،ؿمٝمد ً
وضب ًمف سمًٝمٛمف ،وآضمره ،ومٙم٤من يمٛمـ ؿمٝمده٤م .صمؿ ؿمٝمد ُم٤م سمٕمده٤م ،وهق أطمد اًمٜم٘مٌ٤مء ،ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م.
روى قمـ اًمٜمٌل ط وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وقمٜمف وًمداه اًمً٤مِ٥م ،وقمٌد اًمرمحـ ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ
اخلٓم٤مب ،وؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،وٟم٤مومع وهمػمهؿ .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملش (/24
« ،)323تذي٥م اًمتٝمذي٥مش (.)314 /13
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سمـ طم٤مرصم َ٦م ٓ
سمٕمده َأ َسمدً ا ،ىمد ُىمتؾ ُحم َ يٛمدٌ
وهم٤مًم٥م َأ ْصح٤مسمِف ،وهذه ٟم٤مىم ُتف قمٚمٞمٝم٤م َز ْيدُ ُ
ُ
يدري ُم٤م ي٘مقل ُمـ اًمر ْقم٥م ،ىم٤مل ُأؾم٤مُم ُ٦مِ :
قمًم
ومج ْئ ُ٧م طم يتك
ُ
وؾم َ٠م ًْم ُتف ي
ظمٚمقت سم َ٠م ِب ًُم ٌَ٤م َسم َ٦مَ ،
َ َ

وم٘مٚم٧مَ :أطم ًّ٘م٤م ُم٤م شم٘مقل؟ ىم٤مل :إِ ْي واهللِ طمؼ ُم٤م
ؼمه سمف،
ُ
ؼمين سمًم َأ ْظم َ َ
اًمر ُضم ُؾ ،وم َ٠م ْظم َ َ
هه ي
َأ ي
ِ
ػ
ور َضم ْٕم ُ٧م إِ َمم ذًمؽ
أىمقل ي٤م ُسمٜمَ يل.
اعمٜم٤مومؼ ،وم٘مٚم٧مَ :أ ْٟم َ٧م اعمُ ْر ِضم ُ
ْ
وم٘مقي٧م ٟمٗمزَ ،
قل اهلل ﷺ إِ َذا ِ
قل اهلل ﷺً ،مٜمُ٘مدُمٜميؽ إِ َمم رؾم ِ
سمرؾم ِ
ومٞميب ُقمٜمُ َ٘مؽ .وم٘م٤مل :إِ يٟمًم
ىمدم،
ُ
َ ُ
َ ُ
هق ر ٌء َؾم ِٛم ْٕم ُتف ُمـ اًمٜمي٤مس ي٘مقًمقٟمف(.)1
اًمقاهٞم٦م ذم ِ
ِ
ؾم٤مِ ِر إَ ْز ِ
ِ
اًمٕمّمقر
ُم٤من و
وٓ زال َأ ْه ُؾ اًمٜمٗم٤مق يتِم يٌثقن هبذه احلُ يج ِ٦م
يمذهبؿ ،ومٞم٘مقل ِ
ِ
ؾمٛمٕم٧م اًمٜمي٤مس
ىم٤مِ ُٚمٝمؿ :إِ يٟمًم هق ر ٌء
ُ
طملم شمٜمٙمِمػ َأ َراضمٞم ُٗمٝمؿ َ
وئمٝمر ُ
ي٘مقًمقٟمف وم٘مٚم ُتف.
ُ .1م٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ سمٕمد همزوة ُأ ُطم ٍد:

سمًٌ٥م ُخم٤مًمٗم٦م َأُم ِر رؾم ِ
ِ
قل اهلل ﷺ،
شمٕمرض اعمًٚمٛمقن ًمٚمٝمزيٛم٦م يقم ُأ ُطم ٍد
ْ َ ُ
وطمٞمٜمًم ي
ؾم٤مرع اعمٜم٤موم٘مقن ذم سم٨م إراضمٞمػ اًمتل ُشم َ١ميمد َأ ين َر ُؾم َ
قل اهلل ﷺ ىمد ُىمتِؾ ،و َأ ين
َ
ِ
َأ ْصح٤م َسمف ىمد ُصٗمدوا ذم إَ ْهمئال قمٜمد ُىم َر ْي ٍ
شً :م ُٞمقهٜمقا ُمـ قمزاِ ِؿ اعمًٚمٛملم،
ويِمٛمتقا ِهبؿ.

ْسمؾ ًم٘مد سمٚمٖم٧م ؿمًمشم ُتٝمؿ وؾمٕمٞمٝمؿ ًمتحٓمٞمؿ ُمٕمٜمقي ِ
٤مت اعمًٚمٛملم َأ ْن ىم٤مًمقاُ :م٤م ُحم َ يٛمدٌ إِ يٓ
ي
ُ
ِ
ـم٤مًم٥م ُم ْٚم ٍؽُ ،م٤م ُأ ِصٞم٥م ِ
ِ
ِ
سمٛم ْث ِؾ هذا ٟمٌل ىمطُ :أصٞم٥م ذم َسمدَ ٟمف ،و ُأصٞم٥م ذم َأ ْصح٤مسمِف.
ُ ُ
وي٘مقًمقنً :مق يم٤من ُمـ ُىمتؾ ُمٜمٙمؿ قمٜمدٟم٤م ُم٤م ُىمتؾ( :)3ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}

[ؾمقرة آل قمٛمران.]168:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش (.)271/2
(« )3اًمًػمة احلٚمٌٞم٦مش ( « ،)149 /3ؾمٌؾ اًمرؿم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مدش ( .)321/4
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سم٤مًمّمح٤مسم٦م ﭫ.
ُ .3م٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ سمٕمد َهمدْ ِر َقم َْم ٍؾ ،واًم٘م َ٤مرة ي
معهم

سم٤مًمّمح٤مسم٦م اًمً يت٦م اًمذيـ َأ ْر َؾم َٚمٝمؿ اًمٜميٌل ﷺ ًم ُٞمٗم٘مٝمقهؿ
وعمي٤م
ْ
همدرت َقم َْم ٌؾ واًم َ٘م َ٤مر ُة ي
ذم اًمديـ و ُيٕمٚمٛمقهؿ اًم ُ٘م ْر َآن ،وم٘متٚمقا ُمٜمٝمؿ َأ ْرسمٕم ً٦م ،وؾم يٚمٛمقا اًمٌ٤مىملم إِ َمم ُىم َر ْي ٍ
ش(،)1
ِ
اضمٞمػ ،ويًٕمقن
اخلٌٞم٨م ،وم َ٠م َظم ُذوا ُيٓمٚم٘مقن إَ َر
ؾم٤مرع اعمٜم٤موم٘مقن إِ َمم اًم٘مٞم٤مم سمدَ ْو ِرهؿ
َ
َ
ذم تٓمٞمؿ ُمٕمٜمقي ِ
٤مت اعمُ ْ١مُمٜملم.
ي
ِ ِ
ىم٤مل اسم ُـ َقم يٌ ٍ
ٌ
رضم٤مل ُمـ
سم٤مًمرضمٞمع ىم٤مل
اًمن يي ُ٦م اًمتل ي
٤مس ﭭ :عمي٤م ُأصٞمٌ٧م ي
اعمٜم٤موم٘ملم :ي٤م َو ْي َح ه١مٓء اعمٗمتقٟملم ا يًمذيـ ه َٚمٙمقا هٙمذاُ ٓ ،ه ْؿ ىم َٕمدوا ذم َأ ْهٚمٞمٝمؿ ،وٓ
ُه ْؿ َأ يدوا رؾم٤مًم َ٦م ص٤مطمٌِٝمؿ(.)3

وشم َ٠م يُم ْؾ َ
ىمقهلؿ «ص٤مطمٌٝمؿش :مم ي٤م ُيِمػم إِ َمم شمٙمذيٌٝمؿ سم٤مًمٜميٌل ورؾم٤مًمتِف ﷺ :إِ ْذ مل
ي٘مقًمقاَ :ر ُؾمق ًُمٜم٤م ،أو ٟمٌٞمٜم٤م.
وىمد ذ َيمر ِ
اإل َُم٤م ُم اًم ٌَ َٖم ِقي ( )2قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ٌل ﷺ يم٤من يٌ َٕم٨م
ﮟﮠ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مءَ : ]82:أ ْيَ :أ َؿم٤م ُقمقه ،و َأ ْوم َِمقه :ذًمؽ َأ ين اًمٜمي ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش ( ،)347/3وإرسم ٕم٦م اًمذيـ ىمتٚمقهؿُ :مرصمد اسمـ أب ُمرصمد اًمٖمٜمقي ،وظم٤مًمد سمـ
اًمٌٙمػم اًمٚمٞمثل ،وقم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م اسمـ أب إومٚمح ،وقمٌد اهلل سمـ ـم٤مرق ،وأُم٤م ظمٌٞم٥م سمـ قمدي ،وزيد
سمـ اًمدصمٜم٦م وم٘مد سم٤مقمقمه٤م ُمـ ىمريش سم٠مؾمػميـ ُمـ هذيؾ يم٤مٟم٤م سمٛمٙم٦م ﭫ مجٞم ًٕم٤م.
(« )3ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش (.)348/2
اًمٗمراء (أو اسمـ اًم َٗم يراء) ،أسمق حمٛمد اًم ٌَ َٖمقي اًمِم٤مومٕمل ،اعمٚم٘م٥م
( )2هق :احلًلم سمـ ُمًٕمقد سمـ حمٛمد ،ي
سمٛمحٞمل اًمًٜمي٦م ،وًمد ؾمٜم٦م426( :هـ)ُ .مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف« :اًمتٝمذي٥مش ،ذم وم٘مف اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،و«ذح
ُ
اًمًٜم٦مش ،ذم احلدي٨م ،و«ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾش ،ذم اًمتٗمًػم .شمقذم ؾمٜم٦م 111( :هـ) .يٜمٔمر« :ـمٌ٘م٤مت
اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ اًمًٌٙمل (« ،)71 /7ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦مشً ،مٚمحًٞمٜمل (ص،)311 :
«وومٞمـ٤مت إقمٞم٤منشٓ ،سمــ ظمٚمٙمــ٤من (« ،)127 - 126 /3ؾمٞمـر أقمـئام اًمٜمٌـئاءشً ،مٚمذهٌـل
(.)429 /19
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اًمنا َي٤م ،وم٢مِ َذا َهمٚمٌقا َأ ْو ُهمٚمٌقا ،سم٤م َدر اعمٜم٤موم٘مقن يًتخؼموٟمف قمـ طم٤مهلؿ ،وم ُٞم ْٗمِمقٟمف،
ي
وحيدصمقن سمف ىمٌؾ َأ ْن ُحيدث سمف َر ُؾم ُ
ىمٚمقب اعمُ ْ١مُمٜملم(.)1
قل اهلل ﷺ وم ُٞمْمٕمٗمقن سمف
ُ
َ

ىم٤مل اًم َٗم ْخر اًمرازي« :اقمٚمؿ َأ يٟمف شمٕم٤ممم طمٙمك قمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم هذه ِ
ٟمققم٤م َآظم َر
أي٦م ً
ُ ي
ِ
ِ
ؼم سم َ٠م ُْم ٍر ُمـ إُ ُُم ِ
قر  -ؾمقا ٌء يم٤من ذًمؽ
ُمـ إَ ْقمًمل اًمٗم٤مؾمدة :وهق َأ يٟمف إِ َذا ضم٤م َءهؿ اخل ُ
ِ
ؾمٌ٥م
اخلقف – َأ َذا ُقمقه ،و َأ ْومِمقه ،ويم٤من ذًمؽ
إَ ُْم ُر ُمـ سم٤مب إَ ُْم ِـ َأ ْو ُمـ سم٤مب
َ
اًمير ُمـ وضمقه:
ي
ضم٤موم٤مت ٓ شمٜمٗمؽ قمـ ِ
ِ
ِ
ُمثؾ هذه ِ
إَ يو ُلَ :أ ين َ
اًمٙمثػم.
اًمٙمذب
اإل ْر

ٍ
ِ
َ
اًمثي٤مينَ :أ يٟمف إِ ْن يم٤من ذًمؽ اخل ُ
ؼم ذم ضم٤مٟم٥م إ ُْمـ َزا ُدوا ومٞمف زي٤مدات يمثػم ًة ،وم٢م َذا مل ْ
ث ذًمؽ ُؿمٌٝم ً٦م ًمٚمْم ِ
ٕمٗم٤مء ذم صدق اًمرؾم ِ
ي٤مداتَ ،أ ْو َر َ
قل ڠ َٕ :ين
قضمد شمٚمؽ اًمز
ُ
ْ
ُشم َ
ي ُ
ِ
ضم٤موم٤مت قمـ اًمرؾم ِ
اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا يروون شمٚمؽ ِ
قل ،وإِ ْن يم٤من ذًمؽ ذم ضم٤مٟم٥م
اإل ْر
ي ُ
ِ
وٕمٗم٤مء اعمًٚمٛملم ،ووىمٕمقا قمٜمده ذم ا َحل ْ َػم ِة
شمِمقش إَ ُْمر سمًٌٌف قمغم
اخلقف
ّ
ضم٤موم٤مت ؾمٌٌ٤م ِ
ِ
ٓمراب ،ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ ِ
ِ
ًمٚمٗم ْتٜمَ٦م ُمـ هذا اًمقضمف.
اإل ْر
وآ ْو
ُ ً
اًمِم ِ
ِ
ًم٨م :وهق َأ ين ِ
اًمثي٤م ُ
اًمٌح٨م ي
ديد،
ؾمٌ٥م ًمتقومػم اًمدي واقمل قمغم
ضم٤مف
اإل ْر َ
ٌ
ِ
ؾمٌ٥م ًمٔمٝمقر إَ ْهار ،وذًمؽ مم ي٤م ٓ ُيقاومؼ ُمّمٚمح َ٦م ا َعم ِد ْيٜمَ ِ٦م.
وآؾمت ْ٘مّم٤مء اًم يت٤مم ،وذًمؽ ٌ
ْ
يم٤مٟم٧م ِ
اًمراسم ُعَ :أ ين اًمٕمداو َة ي
ىم٤مِ َٛم ً٦م سملم اعمًٚمٛملم وسملم اًمٙم يٗم٤مر ،ويم٤من يمؾ
اًمِمديد َة
ْ
ي
ِ
ٍ
ب ،وذم ا ْٟمتٝم٤مز اًم ُٗم َر ِ
آٓت ا َحل ْر ِ
ص ومٞمف ،ومٙم٤من ُم٤م يم٤من
واطمد ُمـ اًمٗمري٘ملم ذم إِ ْقمداد
َأ ُْمٜمً٤م َٕ َطم ِد اًمٗمري٘ملم ،يم٤من ظمق ًوم٤م ًمٚمٗمريؼ اًم يث٤مين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمرُ« :مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن = شمٗمًػم اًمٌٖمقيش ،اعم١مًمػ :حمٞمل اًمًٜم٦م ،أسمق حمٛمد احلًلم
سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي (اعمتقرم111 :هـ) ،طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف حمٛمد قمٌد اهلل اًمٜمٛمر  -قمثًمن مجٕم٦م
وٛمػمي٦م  -ؾمٚمٞمًمن ُمًٚمؿ احلرش ،اًمٜم٤مذ :دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمراسمٕم٦م 1417( ،هـ
 1997 -م) (.)311-314/3
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وقواعرررد شرر ِررعية يف َ التعامرررل
خطرررر املنرررافقني ِ
ِ

ػ
ؼم إَ ُْمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم وطمّمقل اًمٕمًٙمر وآٓت احلرب هلؿ ،أ ْر َضم َ
وم٢مِ ْن و َىمع ظم ُ
معهم إِ َمم اًمٙم يٗم٤مر ،وم َ٠م َظم ُذوا ذم اًم يتحّمـ ُمـ
ؼم ذم َأ ْهع ُُمدي ٍة
اعمٜم٤موم٘مقن سمذًمؽَ ،
ومقصؾ اخل ُ
ِ
ِ
ؼم اخلقف ًمٚمٛمًٚمٛملم،
اعمًٚمٛملم ،وذم
آطمؽماز ُمـ اؾمتٞمئاِٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،وإِ ْن وىمع ظم ُ
اًمْم َٕمٗم٦م واعمً٤ميملم ،ومٔم َٝمر ُمـ
٥م ذم ىمٚمقب ي
سم٤مًمٖمقا ذم ذًمؽ ،وزادوا ومٞمف ،وأًم٘مقا اًمر ْقم َ
ِ
هذا َأ ين ذًمؽ ِ
ضم٤مف يم٤من ً
اًمقضمقه ،وعمي٤م يم٤من إَ ُْم ُر
اإل ْر َ
ُمٜمِم٤م ًمٚمٗمتـ وأوم٤مت ُمـ يمؾ ُ

يمذًمؽ ،ذ يم اهلل شمٚمؽ ِ
ٝمػم ،وُمٜم َٕمٝمؿ ُمٜمف(.)1
اإل َذاقم َ٦م وذًمؽ اًم يت ِْم َ
ُمٜم٤موم٘مقن ُِم ْـ سمٜمل ضمٚمدشمٜم٤م ويتٙم يٚمٛمقن سم َ٠م ًْمًٜمَتِٜم٤م:
ىم٤مسا قمغم َقم ْٝم ِد اًمٜم ٌُ يقة وُم٤م
إِ ين شمٕم٤م ُُم َؾ اعمٜم٤موم٘ملم ُمع اعمُ ْ١مُمٜملم هبذه اًمًٛم٦م مل يٙم ْـ
ً
احل٤مضِ ،
ِ
ومٜمجد ُِم ْـ ومّمٞمؾ هذا
وشمٕم٤مىم٥م إِ َمم َأ ْن َر َأ ْيٜم٤م ذًمؽ ذم قمٍمٟم٤م
سمٕمده ،وإِ يٟمًم ا ُْمتدي
َ
ِ
اخل٤مُمس ُمـ ُخيقومٜم٤م ُمـ َقمدُ وٟم٤م ،و ُي ْر ِه ٌُٜم٤م ُمٜمف.
اًمٓم٤مسمقر
واجل ِ
اإل ْيًمن ِ
وح ِ
ٝم٤مد سم٘مقهلؿ :إِ يّنؿ يٛمٚمٙمقن إَ ْؾمٚمح َ٦م
ْسمؾ وي٘متٚمقن ذم إَ ْٟم ُٗمس ُر َ
َ
قوي ،ويم َ٠م ّّنؿ ي٘مقًمقن{ :ﮯ ﮰ ﮱ
اًمٗم يت٤ميم٦م،
ئاح اًمٜمي ي
واًم٘مٜم٤مسمؾ اعمُدُمر َة ،سمؾ واًمً َ
﮲ ﮳ ﮴﮵} [ؾمقرة إطمزابَ ، ]12:أ ْو ُيرددون ُخمذًملم ُُم ْرضمٗملم{ :ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ} [ؾمقرة آل قمٛمرانَ ،]172:أ ْو ي٘مقًمقن يمًم ىم٤مل اًمذيـ ُمـ ىمٌؾ{ :ﭷ

ىمديًم
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]349:وُمـ ه١مٓء وه١مٓء ً
وطمدي ًث٤م ُمـ ذ َيمر اهلل ًمٜم٤م ُم٤م قمٚمٞمف َؿم ْ٠مّنؿ ،وُم٤م ِ
ُ
دواظمؾ َأ ْوم ِئدَ ِتؿ{ :ﭬ ﭭ ﭮ
شمٙمٜمف
ُ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]13:
ٌ
ُ
ُمٙم٤من ،و َأ ين
زاقمًم َأ يّنؿ مل ي ُٕمدْ هلؿ
سمٕمْمٝمؿ هجػماه
وشمرى َ
احلدي٨م قمـ َأ ْهؾ اخلػم ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمرازيش (.)198/11
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ِ
اًمٌ٤مـمؾ ُه ُؿ ا ُعمًٞمٓمرون،
دقمقتؿ حم٤مس ٌة ،و َأ ين ضمٝمق َدهؿ ُمْم يٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م ،و َأ ين َأ ْه َؾ
َ
ِ
ِ
وُمئا ُك اًم٘مرار ،وهق هبذا يٌٕم٨م اًمق ْهـ ،وي ِ
اًمٙمٚمٛم٦م ،ي
اًمٕمزاِ َؿ..
قه ُـ
ح٤مب
َ َ ُ
َ
و َأ ْص ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ويزرع هٜم٤م
وشمراه ي ُٚمقك اجلٛمٕم يٞم٤مت اخلػم يي َ٦م ،وطم َٚمؼ اًم ُ٘م ْرآن ،واعمُ َ١م يؾمً٤مت اًمدي قمق يي َ٦مَ ،
وهٜم٤مك ُم٘مقًم ً٦م َأ يّن٤م ُشمٗمرخ ِ
ه٤مب ،و ُشمقرث ومِ ْٙم َر اًم يت ْٙمٗمػم ،وشمدقمؿ اعمُتٓمروملم..
اإل ْر َ
طمقهل٤م اًمِم َ
ثػم َ
اعمٕم٤مي٥م :طم يتك ُي َزهدَ اًمٜمي٤مس
ٙمقك ،وي٘مذف سم٤مًمتٝمؿ ،ويٚمّمؼ
َ
ويٌد ُأ ُي ُ
ذم اعمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤مَ ،أ ْو َد ْقم ِٛمٝمؿ هل٤م.
ِ
وآٟمتٙم٤مس ذم
اًمؽماضمع
ٓمقًم ً٦م قمـ ي
وُمٜمٝمؿ َُم ْـ ُيٕمٓمٞمؽ ُٟم ٌْذ ًة ُُمقضمز ًة و ُأ ْظمرى ُُم ي
ِ
يمثرة ِ
ِ
ِ
اًمِم ِ
صٗمقف ي
واحلرب اًمٙمئاُم يٞم ِ٦م
اعمحٞمٓم٦م هبؿ،
اًمٗم َتـ
اًمّم٤محللمُِ ،م ْـ
ٌ٤مب ي
ِ
٤مُمع ُمـ ِظم ِ
ئال هذا ِ
اإل ْرضم٤مف َأ ين اًمٜمي٤مضملم
اًمً ُ
ودي هؿ ،وم ُٞمٕمٛمؿ هذا اًمدي ا َء طم يتك ئم يـ ي
ٌ
يمثػم ،وسمئا ٍّ
ؿمؽ هق هبذا ُيثٌط و ُيٕمقق قمـ آًمتزام ،و ُيزهد ذم
ىمٚمٞمؾ ،واهل َ ْٚمٙمك ٌ
آؾمت٘م٤مُم٦مَ :ؿم َٕم َر َأ ْو مل َي ِْم ُٕم ْر...

ِ
ٌ
سم٤معمٕمروف واًمٜمي ْٝم ِل
وىمٚمٛمف ُُمً يٚم ٌط قمغم ضمٝم٤مز َه ْٞم َئ ِ٦م إَ ُْم ِر
ؾمٚمٞمط،
وُمٜمٝمؿ َُم ْـ ًمً٤م ُٟمف
ُ
راض اعمُحتًٌلم ،و ُيْمخؿ َأ ْظمٓم٤مءهؿ ،وي يتٝمؿ ٟم يٞم ِ
وحي٘مر ُِم ْـ
٤متؿُ ،
قمـ ا ُعمٜمْ َٙم ِر ،ي ُٚمقك َأ ْقم َ
َ
ِ
ويٕمّمػ طمقهلؿ ِسمري٤مح إَ َىم ِ
اضمٞمػ:
٤مذي٥م و َأ َر
٤مويؾ ،وهيز
َؿم ْ٠م ِّنؿ،
َ
َ
ؿمجرتؿ سم َ٠م َيم َ
اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ،وإِ ًْم ِ
ِ
ٖم٤مء ُوضمقدهؿ و َأ َصم ِرهؿ ذم اعمجتٛمع(.)1
رهمٌ ً٦م ُمٜمف ذم
ُع:
ٜ -16كًُٔٓ ٕٛعٓذ ايفَ َضع ُٜٚهِ ٔجش ٕٚعٓذ ايطَّ َ

يمرت هذه اًمًٛم ُ٦م قمٜمٝمؿ ذم شمٕم٤م ُُمٚمِٝمؿ ُمع اعمُ ّْم َٓم َٗمك ﷺ إِ يٓ َأ ين اًمزي٤مد َة هٜم٤م
وىمد ُذ ْ
ِ
ُُمتٕمٚم٘م ٌ٦م ْ
سمرهم ٌَتِٝمؿ ي
اًمًٝمؾ
اًمِمديدة ذم ُمِم٤مريم٦م اعمُ ْ١مُمٜملم ًمٖمزو ىمق ٍم ُوٕمٗم٤م َءُ ،مـ ي
ٍ
آٟمتّم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ،وًمدهيؿ ِ
قاضمٝم٦م ،وم٢مِ َذا مل ْ ُي ْ١م ْ
ذن هلؿ،
همٜم٤مِ ُؿ يمثػم ٌة ُشمٜم٤مل سم َ٠م ْوٕمػ ُُم
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اعمرضمٗمقنش ( )13-11-11سمتٍمف يًػمٕ ،محد سمـ ٟم٤مس اخلٓم٤مف.
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ؼمت َأ ًْم ًِٜم ُتٝمؿ ِ
احلدا ُد سم٤مًمٜمي ْ٘مد واًم يت ْث ِ
ضمرا َء ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ اعمِم٤مريم٦م :قم٘مقسم٦م هلؿ قمغم
ا ْٟم ْ
ري٥م ي
ِ
ٍ
معهمذا َسم ْ٠م ٍ
ّم٤مر
ختٚم ِٗمٝمؿ قمـ اخلروج طمٞمٜمًم يم٤مٟمقا يرون اًم َٕمدُ يو
س ؿمديد ،وُمـ ي
اًمّمٕم٥م آ ْٟمت ُ
قمٚمٞمف ،واًم ئمٗمر ُمـ ِ
همٜم٤مِ ِٛمف(.)1
ُ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]82:
لم ٓ :إِ َمم ه١مٓء ،وٓ إِ َمم ه١مٓءُ :ومٝم ْؿ
وُمـ يت َ٠م يُم ْؾ طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم جيِدْ هؿ ُُم َت َذ ْسم ِذسمِ َ
ِ
ذم سمر َزخٍ سملم اًمٗمري٘ملمِ ،
اًمٖمٜم٤مِ ِؿ ِ
دمد َأ يّنؿ يرصدون اعمٕمريم َ٦م،
ومٛم ْـ َـم َٛم ِٕمٝمؿ ذم
َْ
ويرىمٌقن اًم َٖم ْزو َة ،وم٢مِ ْن يم٤مٟم٧م ِ
اًمٙم يٗم ُ٦م ًمٚمٙم٤مومريـ ىم٤مًمقاٟ :محـ صدَ ْد َٟم٤مهؿ قمٜمٙمؿ ويمٜمي٤م
َ

ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم ز َقمٛمقا َأ يّنؿ ُمٜمٝمؿ وومٞمٝمؿ وإِ ًَمٞمٝمؿ ،وم َ٠م ْقم ُٓمقٟم٤م
ُمٕمٙمؿ ،وإِ ْن يم٤مٟم٧م اًمٖمٚمٌ ُ٦م ُ
ِ
اًمٖمٜم٤مِ ِؿ.
ٟمّمٞم ٌَٜم٤م ُمـ
ىم٤مل { :۴ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]141:
ُم٤م أؿمٌف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٌ٤مرطم٦م:
يمذًمؽ اًمٕمٚمًمٟمٞمقن واحلداصمٞمقن واًم يتٖمريٌٞمقن ذم زُم٤مٟمٜم٤م ُه ْؿ ُمع اًم َٕمدُ و إِ َذا ُم٤م هم َٚم٥م
ِ
متًحقا سمٚمٌقس ِ
وشم٘مٛمّمقا َأ ْىمٜمٕم َ٦م
اإل ْؾمئام،
ي
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم ،ي
واٟمتٍم ،وم٢مِ َذا يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىمٌ ُ٦م ُ
ِ
ِ
ِ
فمٝمر
فمٝمر ذًمؽ ضمٚم ًّٞم٤م ذم همزو َأُم ِري َٙم٤م وُمـ طم٤مًم َٗمٝم٤م ًمٚمٕم َر ِاق ...عم٤م َ
اعمَ ْٙمر واخلديٕم٦مَ ...
واٟمتٝم٤مك طم٘مقق ِ
ُ
ًمٚمٕم٤ممل يمٚمف ُقمدْ ُ
وشمدٟمٞمس
اإل ْٟمً٤من،
وان ا َجل ْقر ،و ُفم ْٚمؿ اًم يتًٚمط،
ُ
ِ
همري٥م و ُُم ْٕمت٘مؾ
ّم٤مطمػ وُم٤م دار ذم ضمٜمٌ٤مت ِؾم ْجـ َأ ِب
اعمُ٘مدي ؾم٤مت ُمـ ُمً٤مضمدَ وُم
َ
٤مُمؾ اعمحر ِ
همقاٟمت٤مٟم٤مُمق ،وُم٤م اؾمتخدُمقه ُمـ َأؾم ِ
اًمِم ِ
ٚمح٦م اًمدي ُم٤مر ي
ُم٦م دوًم ًّٞم٤م..
ي
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش ( )121/1حلٜمٌٙم٦م اعمٞمداين.
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وظمرؾم٧م
رُم٤مطمٝمؿ ،وضم يٗم٧م قمـ ُمداده٤م َأ ْىمئا ُُمٝمؿ،
شمٙمن ْت ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم
ْ
ُ
قمٜمده٤م ي
ٍمحي٤متؿ قمغم اؾمتِح ٍ
ِ
يمت٤مسم٤مت ِ
ِ
ٞم٤مء،
سمٕمْمٝمؿ ،وشم
قمـ اًمٙمئام َأ ًْم ًِٜمَ ُتٝمؿ ،إِ يٓ ُم٤م يم٤من ُمـ
ْ ْ
ٍ
وسمخٞمٗم٦مُ ،
وظم ْٗم َٞم ً٦م ُمـ اًمٜمي٤مس.
ِ
حمدود ِ
و ُىم ْؾ َ
ُمثؾ ذًمؽ ذم َد ْقمؿ َد ْو ًِم٦م اًمٙمٗمر َأ ُِم ِري َٙم٤م ي
إل ْه ِاِ ْٞم َؾ ُُمتٕم٤مُم َٞم ً٦م قمـ
اًمئا
ِ
ُقمدْ ِ
وضمراِ ِٛمٝم٤م اًمقطمِم يٞم ِ٦م ِودي إِ ْظمقاٟمٜم٤م ذم ومِ َٚم ًْٓمِ ْلم ...ومئا يم يثر اهلل ذم
واّن٤م اًمٖم٤مؿم ِؿ،
اًمٕم٤معملم َؾمقا َدهؿ ،وٓ َأ َُمدي هلؿ ذم َأ ْقمًمرهؿ.
 -17نالَُِٗ املُكزعُ يف املُؤَِٓني:

ِ
ِ
وشمتجغم َ
ي
جئاء اًم ُٖم يٛم٦م ..ىم٤مل شمٕم٤ممم:
اخلقف وا ْٟم
طم٤مل ِذه٤مب
وشمٔمٝمر هذه اًمًٛم ُ٦م
َ

{ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲} [ؾمقرة إطمزاب.]19:
اًمّمقت ،وُمٕمٜم٤مه٤م َأ ْي ًْم٤م
ٞم٤مح ،وؿمدي ُة ي
اًمً َٚم ِؼ :وهق ذم اًمٚمٖم٦م اًمّم ُ
{ﮠ} ُمـ ي
اعمٌ٤مًمٖم ُ٦م ذم ِ ِ
ِ
ٍ
ًمع اخلَ ّْمؿ ُم٤م يٙم َرهُ ..مع اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم
اإل ْيذاء سمٙمئا ٍم قمٜمٞمػ ُُم ْ٘مذ ٍع ،وإِ ْؾم ُ
اخلّمقُم٦م.
{ﮡ ﮢ}َ :أي ضم٤مرطم ٌ٦م ىمقي ٌ٦م يم٤مًمًٞمقف واًمً يٙم٤ميملم اعمُحدي ِ
دة ا ُعمًٜمي ِٜم٦م(.)1
ي
ْ
ي
ٌ
وختذيؾ
ضم٤مف
هٙمذا اعمٜم٤موم٘مقن ُه ْؿ سملم اعمٜمزًمتلم ،ويتٕم٤مُمٚمقن سم٤مًمقضمٝملم :إِ يُم٤م إِ ْر ٌ
طم٤مل اعمٕمريم٦م وىمٌٚمٝم٤م ،وإُِم٤م إِ ْىمذاع قمغم اعمُ ْ١مُمٜملمِ ،
وهم ْٚمٔم ٌ٦م ذم اًم٘مقل سمٕمده٤م َشم ْٕم ُٚمق
ٌ
ي
ِ
ٟمٙمػمهؿ ُمٓم٤مًمٌلم سم َ٠م ْوومر احلظ واًمٜمي ِ
اًمٖمٜم٤مِ ِؿ ،ويم َ٠م يّنؿ
ّمٞم٥م ُمـ
قاتؿ ،ويِمتد
َأ ْص ُ
ُ
ٍ
قًم٦م واجل ِ
َأصح٤مب اًمّم ِ
ٓمقٓت َز ِاِ َٗم ٍ٦م ،ويتٛمدي طمقن
يتٌجحقن سم ٌُ
قًم٦م ذم اًم٘مت٤مل،
ي
ي
ُ
ْ
َ
ٍ
يم٤مذسم٦م(.)3
سمٛمقاىمػ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش (ً )289/1مٚمٛمٞمداين.
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ً )416/1مٚمٛمٞمداين ،سمتٍمف يًػم.
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معهمَ٠مقم ِ
داء اعم ِ يٚم٦م ُمـ إِ ْظمقاّنؿ ا يًمذيـ يمٗمروا:
ها سم ْ
ًم٘مد َ
درج اعمٜم٤موم٘مقن قمغم شمقاصٚمٝمؿ ًّ
ِ
ٕمري٩م قمغم
ُٟم ٍْم ًة هلؿ قمغم اعمُ ْ١مُمٜملم،
َ
وُمً٤مٟمدتؿ ًمٚمّمد قمـ د ْيـ اهلل ،وىمد ؾمٌؼ اًم يت ُ
قمديدة ذم إِ ْوم ِ
ٍ
ِم٤مِٝمؿ َٕ ْه ِار اعمًٚمٛملم ،وشمقا ُـم ِئٝمؿ ُمع إِ ْظمقاّنؿ اعمُٕمتديـ :ىم٤مل
ؿمقاهدَ
شمٕم٤ممم{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [ؾمقرة احلنم.]11 :

ًم٘مد ضم٤م َء ْت ؾمقر ُة ا َحل ْنم وم٤موح ً٦م ُُم َ٘م ِْم ِ٘م َِم ً٦م ،طم يتك إِ ين اسم َـ َقم يٌ ٍ
٤مس ﭭ يم٤من
ُيًٛمٞمٝم٤م ُؾمقر َة سمٜمل اًمٜمي ِْم ْ ِػم ،يمًم روى اًم ٌُ َخ ِ
وهمػممه٤م(.)1
٤مري و ُُم ًْ ِٚم ٌؿ
ُ
ُمٕم٤مهد ُة اًمٜميٌِل ﷺ ًمٚمٞمٝمقد واعمنميملم يعم٤م ِ
ىمدم ا َعم ِد ْيٜمَ َ٦م:
َُ
إِ ين اًمٜميٌل ﷺ عمي٤م ِ
ومم ًمدوًم٦م ِ
وىم٤مُم٧م ومٞمٝم٤م اًمٜميقا ُة إُ َ
اإل ْؾمئام
ىمدم ا َعم ِد ْيٜمَ َ٦م،
ْ
ي
واطمٝمؿ ،و َأُم ِ
قد ومٞمٝم٤م َقمٝمدً اَ ،أُمٜمٝمؿ ومٞمف قمغم َأر ِ
واعمًٚمٛملم ،يم َت٥م ًمٚمٞمٝم ِ
قاهلؿ ،و َأ ْقم ِ
راوٝمؿ،
ْ
َُ
ْ
ْ
ي
وطمر يي ِ
٤مت ُؿ اًمديٜمِ يٞم ِ٦م ،سمنمط َأ يٓ يٖمدروا ،وٓ خيقٟمقا ،وٓ ُيٕمٞمٜمقا َأ َطمدً ا قمغم اعمًٚمٛملم،
ُ
يٛمدوا يدً ا سم َ٠م ًذىً ،مٙمٜميٝمؿ ُم٤م ًمٌِثقا طم يتك ظم٤مًمٗمقا ذم ذًمؽ يمٚمف(.)3
وٓ ُ

ٍ
ِ
ُمذيمقرة ذم
همػم
وهذا
خمتٍم اعمٕم٤مهدة َأ َطم ٌَ ٌْ ُ٧م إ ْيرا َده٤م هٜم٤م ُ-مع ـمقهل٤م -وَٕ يّن٤م ُ
ُ
ٍ
يمثػم ُمـ يم ُت٥م اًمًػمة :ر ْهم ٌَ ً٦م ذم آـمئاع قمغم ُُمٗمردات٤م ،وشمدسم ًرا ًمٚمٙمٞمٗم يٞم٦م اًمتل ص٤مغ
اًمر ُؾم ُ
قل ﷺ ُسمٜمُق َده٤م ،ويمٞمػ ي
ورم سم٤مًمتزاُم٤مت٤م ..وهل تٙمل ُمرطمٚم ً٦م ُمـ ُمراطمؾ
هب٤م ي
اًمًػمة مل َشم ْ٠م ُظم ْذ طم ئمٝم٤م ُمـ اًمٌح٨م واًمد ِ
اًمٙمريؿ..
راؾم٦م ،ومدُ ْو َٟمٙمٝم٤م َأ ِظمل
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٌخ٤مريش ( )182/6و«ُمًٚمؿش (.)341/8
(« )3فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش (ً )711/3مٚمٛمٞمداين.
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ٟم٧م قمغم حم٤مور َأر ٍ
سمٕم٦م هل:
وىمد يم٤م ْ
َ ْ
اًمّمحٞمٗم٦م اعمُتٕمٚم٘م٦م سم٤معمًٚمٛملم:
أ ـ سمٜمق ُد ي
 -1اعمُ ْ١مُمٜمقن ُمـ ُىم َر ْي ٍ
ش و َي ْث ِر َب وُمـ شمٌِٕمٝمؿ ومٚمحؼ هبؿ وضم٤مهد ُمٕمٝمؿ ُأ يُم ٌ٦م واطمد ٌة ُمـ
دون اًمٜمي٤مس.
ومريؼ ُمـ اعم١مُمٜملم اعمٝم٤مضمريـ ،سمٜمل ؾم ِ
 -3يمؾ ٍ
٤مقمدَ َةُ ،مـ إَ ْو ِ
س ..قمغم
َ
يتٕم٤مىمٚمقن سمٞمٜمٝمؿ ،وهؿ ي ْٗمدُ ون قم٤مٟمٞمٝمؿ( )3سم٤معمٕمروف ِ
واًم٘م ًْط سملم اعمُ ْ١مُمٜملم ،وإِ ين
َ
َ
اعمُ١مُمٜملم ٓ يؽميمقن ُم ْٗمرطم٤م( )2سمٞمٜمٝمؿَ :أ ْن يٕمٓمقه سم٤معمٕمروف ذم ٍ
ومداء َأ ْو قم ْ٘م ٍؾ.
ْ
ُ َ ً
رسمٕمتٝمؿ()1

وًمق يم٤من وًمدُ
دهيؿ قمٚمٞمف مجٞم ًٕم٤مْ ،
 -2اعمُ ْ١مُمٜمقن اعم يت٘مقن قمغم َُم ْـ سمٖمك ُمٜمٝمؿ ،وإِ ين َأ ْي َ
َأ َطم ِدهؿ.

ٍ
سمٕمض دون
سمٕمْمٝمؿ ُمقازم
ِ -4ذ يُم ُ٦م اهلل واطمد ٌةُ ،جيػم قمغم اعمًٚمٛملم َأ ْدٟم٤مهؿ ،واعمُ ْ١مُمٜمقن ُ
اًم يٜم٤مس.
ِ
ِ
همػم ُمٔمٚمقُملم ،وٓ
َُ -1م ْـ شمٌِع اعمُ ْ١مُمٜملم ُم ْـ هيقد ،وم٢م ين ًمف اًمٜم ٍْم َة وإُ ْؾمق َةَ ،
ُمتٜم٤مسيـ قمٚمٞمٝمؿ.
ب ـ سمٜمقد اًمّم ِ
حٞمٗم٦م اعمُتٕمٚم٘م٦م سم٤معمنميملم:
ُ ُ ي
ُ ٓ -1جيػم ُُم ْ ِ
ُم٤مٓ ًم ُ٘م َر ْي ٍ
نم ٌك ً
ٟمٗمً٤م ،وٓ حيقل دوٟمف قمغم اعمُ ْ١مُمٜملم.
ش ،وٓ ً
ش وطم ِ
ٚمٗم٤مِٝم٤م طمؼ اًمّم ْٚم ِح إِ َذا ـمٚمٌقه ،إِ يٓ َُم ْـ طم٤مرب ُمٜمٝمؿ ِ
اإل ْؾمئا َم.
ً -3م ُ٘م َر ْي ٍ ُ
ٟمٍمه٤م.
ُ ٓ -2دم ُ٤مر ُىم َر ْي ٌش ،وٓ َُم ْـ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمرسمٕم٦م :احل٤مل اًمتل ضم٤مء اإلؾمئام وهؿ قمٚمٞمٝم٤م.
( )3اًمٕم٤مين :إؾمػم.
( )2اعمٗمرح :اًمٙمثػم اًمٕمٞم٤مل واعمث٘مؾ سم٤مًمديـ.
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حٞمٗم٦م اعمُتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٞمٝم ِ
ج ـ سمٜمقد اًمّم ِ
قد:
َُ
ُ ُ ي

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
معهم

ُ -1يٜمٗمؼ اًم َٞم ُٝمق ُد ُمع اعمُ ْ١مُمٜملم ُم٤م داُمقا حم٤مرسملم.
ف ُأُم ٌ٦م ُمع اعمُ ْ١مُمٜملمً ،مٚمٞمٝم ِ
 -3هيقد سمٜمل َقمق ٍ
قد ِد ْيٜمُٝمؿ ،وُمقاًمٞمٝمؿ و َأ ْٟم ُٗم ًُٝمؿ ،وًمٌ٘م يٞم٦م
َُ
ْ
َُ ُ
ي
قد سمٜمل َقمق ٍ
احل٤مرث ُم٤م ًمٞمٝم ِ
ِ
ِ
ف ..وإِ ين سمٓم٤مٟم َ٦م
وهيق ُد سمٜمل
ْ
َُ
اًم َٞم ُٝمقد ُمـ سمٜمل اًمٜمي يج٤مرُ َ ،
هي ٍ
قد يم َ٠م ْٟم ُٗم ًِٝمؿ.
َُ
 ٓ -2خيرج ُِمـ هي ٍ
قد َأطمدٌ إِ يٓ سم٢مِ ْذ ِن ُحم َ يٛم ٍد ﷺ.
ُ
ْ َُ
ِ
ِ
طم٤مرب
ٍم قمغم َُم ْـ
َ
 -4قمغم اًم َٞم ُٝمقد ٟمٗم٘م ُتٝمؿ ،وقمغم اعمًٚمٛملم ٟمٗم٘م ُتٝمؿ ،وإ ين سمٞمٜمٝمؿ اًمٜمي ْ َ
ِ ِ
ٍم ًمٚمٛمٔمٚمقم(.)1
َأ ْه َؾ هذه ي
اًمّمحٞمٗم٦م ،وإ ين سمٞمٜمٝمؿ اًمٜم ّْم َح واًمٜمي ْ َ
حٞمٗم٦م اعمُتٕمٚم ِ
د .سمٜمقد اًمّم ِ
٘م٦م سم٤مًم٘مقاقمد اًمٕم٤م يُم٦م:
ُ ُ ي
ْم٤مر وٓ آصم ٍؿ،
َ -1ي ْث ِر ُب طمرا ٌم ضمق ُومٝم٤م َٕ ْهؾ ي
همػم ُُم ٍّ
اًمّمحٞمٗم٦م ،وإِ ين َ
اجل٤مر يم٤مًمٜمي ْٗمس َ
وإِ يٟمف ٓ ُ َدم ُ٤مر طمرُم ٌ٦م إِ يٓ سم٢مِ ْذن َأ ْهٚمِٝم٤م.
ٍ
ُ -3م٤م يم٤من سملم َأه ِؾ هذه اًمّم ِ
طمدث َأ ِو ْاؿمتِ ٍ
ج٤مر ُخي٤مف ومً٤م ُده ،وم٢مِ ين ُمر يده
حٞمٗم٦م ُمـ
ْ
ي
إِ َمم اهلل  ۵وإِ َمم ُحم َ يٛم ٍد َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ.
ِ
دهؿ َي ْث ِر َب.
ٍم قمغم َُم ْـ َ
 -2وإ ين سمٞمٜمٝمؿ -أهؾ اًمّمحٞمٗم٦م -اًمٜمي ْ َ
ظمرج آُم ٌـ و َُم ْـ ىم َٕمد آُم ٌـ سم٤م َعم ِد ْيٜمَ ِ٦م إِ يٓ َُم ْـ فم َٚمؿ أو َأصمِ َؿ.
َُ -4م ْـ َ
وحم َ يٛمدٌ َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ(.)3
ضم٤مر َعم ْـ يسمر وا يشم٘مكُ ،
 -1وإِ ين اهلل ٌ

ومم ي٤م ُي َ١ميمد هذه اعمُٕم٤مهدة ،ويدل قمغم َأ ين هل٤م َأ ْص ًئا صم٤مسم ًت٤م ذم ِؾم ْػمة اعمُ ّْم َٓم َٗمك ﷺ
٤مرات اعمُقضمز ُة اًمتل ٟمجده٤م سملم اًم َٗمٞمٜمَ ِ٦م وإُ ْظمرى ذم يم ُت٥م اًمًٜمي ِ٦م اعمُٓمٝم ِ
ِ
رة قمٜمٝم٤م،
اإل َؿم ُ
ي
ْ
وُمٜمٝم٤م:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦مش (.)262-261
(« )3اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦مش (.)262 -261
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ُم٤م رواه اًم ٌُ َخ ِ
س ِ
سم٤مًمًٜمد إِ َمم َأ َٟم ِ
سمـ َُم٤مًم ِ ٍؽ ﭬ ىم٤مل:
٤مري و ُُم ًْٚمِ ٌؿ
وهمػممه٤م ي
ُ
طم٤م ًَمػ اًمٜميٌِل ﷺ سملم إَ ْٟم ِ
ّم٤مر و ُىم َر ْي ٍ
داري اًمتل سم٤معمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م( .)1واحلٚمػ :هق
ش ذم
ي
ٕم٤مو ِد واًم يتً٤م ُقم ِد وآشمٗم٤مق(.)2()3
اعمُٕم٤مىمد ُة واعمُٕم٤مهد ُة قمغم اًم يت ُ
 -19رلادعتُِٗ هلل ٚيًُُؤَِٓني.

ِ
ِ
ِ
خ٤مشمٚم٦م واعمَ ْٙم ِر واعمُ
راوهم٦م واعمُ
إِ يّن٤م صٗم ُ٦م اعمُ
ٟمٗمقس ُمريْم ٌ٦م
ـمٌٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م
خ٤مدقم٦م اًمتل
ْ
ٌ
ٍ
ٍ
ِ
هل٤م ِ
ٍ
ؾم٘مٞمٛم٦مً .مذا ىم٤مل
وىمٚمقب
وم٤مؾمدة،
وطمٌ٤مِ ُؾ َشمٜمْ ِّم ٌُٝم٤م ،ا ْٟم ٌَ َٕم َث ْ٧م ُِم ْـ ٟمقاي٤م
همقاِ ُؾ َشم ٌْثٝم٤م،

ؾمٌح٤مٟمف:
اًمٌ٘مرة.]9:

{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [ؾمقرة

ىم٤مل اسم ُـ َيمثِ ٍػم« :وىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرةَ ]9:أ ْي:
سم٢مِ ْفم ِ
ٝم٤مرهؿ ُم٤م َأ ْفمٝمروه ُمـ ِ
اإل ْيًمنُ ،مع إِ ْه ِارهؿ اًم ُٙم ْٗم َر ،يٕمت٘مدون سمجٝمٚمٝمؿ َأ يّنؿ
وج قمغم
َْ
وج قمٚمٞمف ،يمًم ىمدْ َي ُر ُ
خيدَ ُقمقن اهلل سمذًمؽ ،و َأ ين ذًمؽ ٟم٤موم ُٕمٝمؿ قمٜمده ،و َأ يٟمف َي ُر ُ
سمٕمض اعمُ ْ١مُمٜملم ،يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.]18:

وهلذا ىم٤مسم َٚمٝمؿ قمغم اقمت٘م٤مدهؿ ذًمؽ سم٘مقًمف{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ}

[ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]9:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،سم٤مبُ :م٤م ذيمر اًمٜمٌل ﷺ قمغم اشمٗم٤مق أهؾ
اًمٕمٚمؿ ،...سمرىمؿ.)6919( :
ِ
( )3محؾ سمٕمض اًمٕمٚمًمء –يمًٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م – ُمٕمٜمك احل ْٚمػ هٜم٤م قمغم اإلظم٤مء وم٘مط( ،اعمًٜمد ،111/2
اًمٗمتح  ) 474/4ويم٠مٟمف سمذًمؽ أراد اجلٛمع سملم هذا احلدي٨م وسملم ُم٤م رواه ُمًٚمؿ ( )1961/4رىمؿ
( )3121 /316وهمػمه قمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ قمـ اًمٜمٌل ﷺ .
(« )2اًمٞمٝمقد ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرةش ،د /قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مس اًمِم٘م٤مري ،ـمٌٕم٦م :دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع -
جمٚمدان ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ( 1417هـ  1996 -م) ( 311/1إمم  .)331وًمئاـمئاع قمغم ٟمص
اًمقصمٞم٘م٦م دون اظمتّم٤مر ومٚمٞم٘مرأه٤م ذم هذا اعمرضمع اعمذيمقر آٟم ًٗم٤م.
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
رافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
خطرررر ِ
املنرر ي َ ُ

ي٘مقل :وُم٤م َي ُٖمرون سمّمٜمٞمٕمٝمؿ هذا ،وٓ خيدقمقن إٓ أ ْٟمٗم ًَٝمؿ ،وُم٤م يِمٕمرون سمذًمؽ
معهم
ِ
ُمـ َأ ْٟم ُٗمًٝمؿ ،يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [ؾمقرة
اًمٜمً٤مء.)1(]143:

ِ
واًمًدا َد،
اًمًئاُم َ٦م ي
ٝم٤مر ُم٤م ُيقهؿ ي
اًمرازي« :و َأ يُم٤م طمد اعمُخ٤مدقم٦م ومٝمق إِ ْفم ُ
ىم٤مل اًم َٗم ْخ ُر ي
ٓم٤من ُم٤م ي٘مض ِ
وإِ ْسم ُ
ص ُمٜمف :ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م اًمٜمٗم٤مق ذم اًمٙمٗمر،
اإل ْض َار سم٤مًمٖمػم ،واًم يتخٚم َ
واًمر ِ
ِ
احلًٜم٦مش(.)3
ي٤مء ذم إَ ْومٕم٤مل
ـ َضم ِر ْي ٍر قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [ؾمقرة
ىم٤مل اسم ُ

اًمٜمً٤مء :]143:وم َت ْ٠م ِو ُيؾ ذًمؽ« :إِ ين اعمٜم٤موم٘ملم ُخي٤مدقمقن اهلل ،سم٢مِ ْطمرازهؿ سمٜم ِٗم٤مىمٝمؿ ِدُم٤م َءهؿ
قاهلؿ ،واهلل َظم٤مد َقمٝمؿ سمًم طم َٙمؿ ومٞمٝمؿ ُِمـ ُمٜمع ِ
و َأ ُْم َ
دُم٤مِٝمؿ ،سمًم َأ ْفم َٝم ُروا سم َ٠م ًْم ًِٜمَتِٝمؿ ُمـ
ْ
َ ُ
ِ
ِ
ًمنُ ،مع ِ
اإلي ِ
اؾمتدراضم٤م ُمٜمف هلؿ ذم اًمد ْٟمٞم٤م،
واقمت٘م٤مدهؿ اًم ُٙم ْٗمر:
وًمِ ِرهؿ
قمٚمٛمف سمٌ٤مـمـ
ً
ِْ
طم يتك ي ْٚم َ٘مقه ذم ِ
أظمرة ،وم ُٞم ِ
ٟم٤مر َضم َٝمٜمي َؿ.
َ
قر َدهؿ سمًم اؾمتٌٓمٜمقا ُمـ اًمٙمٗمر َ
وم٘مد ذ َيمر اًمًدي قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [ؾمقرة

ٟمقرا يٛمِمقن سمف ُمع اعمًٚمٛملم يمًم يم٤مٟمقا
اًمٜمً٤مء ، ]143:ىم٤ملُ « :يٕمٓمٞمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ً
قر وم ُٞم ْٓمٗم ُئف ،ومٞم٘مقُمقن ذم ُفم ْٚم َٛمتِٝمؿ ،و ُييب سمٞمٜمٝمؿ
ُمٕمٝمؿ ذم اًمد ْٟمٞم٤مُ ،صم يؿ َي ًْ ُٚم ٌُ ُٝمؿ ذًمؽ اًمٜم َ
سم٤مًمًقرش(.)2

واًمْم ِ
ُ
احل٤مومظ اسم ُـ َيمثِ ْ ٍػم« :وٓ ي
ًمِ ِر،
وىم٤مل
سم٤مًمن ِاِ ِر ي
ؿمؽ َأ ين اهلل ٓ ُخي٤م َدع :وم٢مِ يٟمف اًمٕم٤ممل ُ ي
وىم يٚم ِ٦م ِ
وًمٙمـ اعمٜم٤موم٘ملم  -جلٝمٚمٝمؿ ِ
قمٚمٛمٝمؿ وقم٘مٚمِٝمؿ -يٕمت٘مدون َأ ين َأ ُْم َرهؿ يمًم راج قمٜمد
ي
فم٤مهرا ،ومٙمذًمؽ يٙمقن ُطم ْٙم ُٛمٝمؿ قمٜمد اهلل يقم
اًمنميٕم٦م
اًمٜمي٤مس وضمرت قمٚمٞمٝمؿ َأ ْطمٙم٤م ُم ي
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)11/1
(« )3اًمتٗمًػم اًمٙمٌػمش ،اًمٗمخر اًمرازي (.)17/3
(« )2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش (.)223/4
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حيٚمِٗمقن ًمف
ؼم شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ َأ يّنؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م َ ْ
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،و َأ ين َأ ُْم َرهؿ يروج قمٜمده ،يمًم َأ ْظم َ َ
ِ
ِ
ٟم٤مومع هلؿ قمٜمده ،يمًم ىم٤مل
واًمًداد ،ويٕمت٘مدون َأ ين ذًمؽ ٌ
َأ يّنؿ يم٤مٟمقا قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م ي
شمٕم٤ممم{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م ]18:أي٦م.

ِ
ووئاهلؿ
وىمق ًُمف{ :ﭼ ﭽ} َأ ْي :هق اًمذي يًتدرضمٝمؿ ذم ُـم ْٖمٞم٤مّنؿ
ِ
صقل إِ ًَمٞمف ذم اًمد ْٟمٞم٤م ،ويمذًمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(.)1
واًمق
َْ
وخي ُذ ُهلؿ قمـ احلؼ ُ

ِ
داع
واسمـ ُضم َر ْي ٍ٩م ( )3وا َحل ًَ ُـ
وهمػمهؿ ُمـ ا ُعمٗمنيـ« :إِ ين هذا اخل َ
وىم٤مل اًمًدي ُ
ُ
هقَ :أ ين اهلل شمٕم٤ممم يٕمٓمل هلذه إُُم ِ٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟمقرا ًمٙمؾ إِ ْٟم ٍ
ُمـ َأ ْو ُُم ٍ
ً٤من ُُم ْ١م ٍ
ٜم٤مومؼ،
ُ
ً
ي
ِ
قر يمؾ
ومٞمٗمر ُح اعمٜم٤موم٘مقن ،وئمٜمقن َأ يّنؿ ىمد َٟم ُجقا ،وم٢مِ َذا ضم٤م ُءوا إِ َمم اًمٍماط َـمٗم َئ ُٟم ُ
َ
ُُمٜم٤مومِ ٍؼ ،وّن َض اعمُ ْ١مُمٜمقن سمذًمؽ ،ومذًمؽ ُ
ىمقل اعمٜم٤موم٘ملم{ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [ؾمقرة
ِ
داع اًمذي جيري قمغم اعمٜم٤موم٘ملمش(.)2
احلديد ، ]12 :وذًمؽ هق اخل ُ
ػ اًم ُ٘مر ِ
آن
ذور ُُمت َ٠مصٚم ٌ٦م ذم ىمٚمقب اعمٜم٤موم٘ملم ،وىمد ضم٤م َء َو ْص ُ ْ
إِ يّن٤م اًمًٛم ُ٦م اًمتل هل٤م ُضم ٌ
هلؿ هب٤م سمّمٞمٖم٦م اعمْم٤مرع :دًٓم ً٦م قمغم دمد ِده٤م ،وشمٙمر ِره٤م ُمع ُُم ِ
رور إَ ْزُم٤من.
اجلزا ُء ُمـ ِضمٜمْ ِ
س اًمٕمٛمؾ:
وشمٚمؽ قم٘مقسم ُ٦م اهلل ِ
داِ ًًم ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ُمـ ِضمٜمْس ومِ ْٕمٚمِٝمؿ (ويمًم َشم ِد ْي ُـ ُشم ُ
دان) و ُد ْو َٟمؽ
سمٕمض إَ ُْمثٚم٦م:
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)636/1
( )3هق  :قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ضمري٩م اإلُم٤مم ،اًمٕمئاُم٦م ،احل٤مومظ ،ؿمٞمخ احلرم ،أسمق ظم٤مًمد ،وأسمق اًمقًمٞمد
اًم٘مرر ،إُمقي ،اعمٙمل ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ،وأول ُمـ دون اًمٕمٚمؿ سمٛمٙم٦م .وروى اعمٞمٛمقين ،قمـ أمحد:
«إذا ىم٤مل اسمـ ضمري٩م :ىم٤مل ،وم٤مطمذره ،وإذا ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ،أو ؾم٠مًم٧م ،ضم٤مء سمٌمء ًمٞمس ذم اًمٜمٗمس ُمٜمف رء،
يم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿش .وُم٤مت :ؾمٜم٦م مخًلم وُم٤مِ٦م ،روى ًمف اجلًمقم٦م .يٜمٔمر« :ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش،
ًمٚمذهٌل (« ،)224 - 231 /6تذي٥م اًمٙمًملش (.)214 - 228 /18
(« )2اعمحرر اًمقضمٞمزش ( .)388/4واٟمٔمر« :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش يمذًمؽ (.)433/1
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ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵمعهم
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]79:

 -وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸

﮹} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]67:
 -وقال طز يف ُطاله{ :﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   

} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]11-14:

ثـاؤه{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
 -ومـفا قو ُله جل ُ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة. ]9 -8:
 وذم ِأي٦م إُ ْظمرى ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]143:
خ٤مدقم٦م وآؾم ِ
ِ
ِ
ِ
يم٤معمٙمر واعمُ
وٟمحقه٤م ُمـ
تٝمزاء واًمً ْخر يي ِ٦م
ٗم٤مت هلل ۵
وهذه اًمّم ُ
ْ
ِ
اًمّم ِ
ٗم٤مت اًمتل مل ِ
قصػ اهللُ
يّم ْ
ٟمٗمًف إِ يٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمُ٘م٤مسمٚم٦م واًم يت ْ٘م ِٞمٞمد ،وٓ ُي َ
ػ اهلل هب٤م َ
ْ
هب٤م ؾمٌح٤مٟمف قمغم إِ ْـمئاىمٝم٤م :ومئا ُي٘م٤مل ً
ُم٤ميمر ٓ ،قمغم ؾمٌٞمؾ اخلؼم ،وٓ قمغم
ُمثئا :إِ ين اهلل ٌ
سمٛم ْـ ُم َٙمر سمفَ ،أ ْو سم٤معم٤ميمريـ ،ظم٤مد ٌع
ؾمٌٞمؾ اًم يت ًْٛم َٞم ِ٦م ،وقمٚمٞمف وم ُٞم٘م٤مل :إِ ين ا َ
ُم٤ميمر َ
هلل شمٕم٤ممم ٌ
ػ اهللَ سمف قمغم ؾمٌٞمؾ ِ
اإل ْـمئاق:
عمَ ْـ ُخي٤مدقمف،
وآؾمتٝمزا ُء يمذًمؽ :إِ ْذ ٓ يّمح َأ ْن َٟم ِّم َ
ْ
ٟمقع ُمـ اًم يٚم ْٕم٥م.
َٕ يٟمف ٌ
ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء، ]16:
ِ
ًمٙمٜميٝم٤م صٗم ُ٦م ٍ
يًتٝمزئ سمف( )1وعمي٤م ىمٞمؾ هلؿ :آُمٜمقا يمًم
ُم٘م٤مسمٚم٦م َُم ْـ
يم٤مٟم٧م ذم
يمًمل هلل إِ َذا
ْ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦مش (ً )391- 387/1مٚمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم .$
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وقم ُتقا ،وىم٤مًمقاَ :أ ُٟم ْ١م ُِم ُـ يمًم آُمـ اًمًٗمٝم٤م ُء؟
شمٙمؼمواَ ،
آُمـ اًمٜمي ُ
٤مس ،ي ُ
ومٙم٤من ضمقاب اًم ُ٘مر ِ
ً
ووم٤مصئا{:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
آن قمٚمٞمٝمؿ ص٤مر ًُم٤م
ُ
ْ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة، ]12:
اًمرد قمٚمٞمٝمؿ ُِم ْـ ِضمٜمْس ُم٤م ياتٛمقا سمف ا ُعم ْ١مُمٜملم ذم ىمْم يٞم ِ٦م ِ
اإل ْومً٤مد :ىم٤مل
ويمذًمؽ يم٤من ي
شمٕم٤ممم{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]13-11:
ِ
سمٜم٘مٞمض ِ
اًمًٞم ُئ إِ يٓ سم َ٠م ْهٚمِف.
داًِم ُيٕم٤م َُمٚمقن
ِ ْ
ىمّمدهؿ ،وٓ َحي ُٞمؼ اعمَ ْٙم ُر ي
ومٝمؿ ً
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
معهم

املبحثُ األَوَّلُ
مىاالَُ امليافقني لللافريً:

ّم٤مف
ٞمع وٓ اعمُداهٜم َ٦م وٓ َأ ْٟم
َ
إِ يّن٤م اًم٘مْم يٞم ُ٦م اجل٤مزُم ُ٦م احل٤مؾمٛم ُ٦م اًمتل ٓ َشم ْ٘م ٌَؾ اًم يت ْٛم ِٞم َ
ِ
ِ
سم٤مع احل ِ
ٚمقلْ ،سمؾ وٓ َ
واًمؼماء.
اًمقٓء
ًمٚمٛمقا َد َد ِة واعمُئا َيٜم٦م ..إِ يّن٤م ىمْم يٞم ُ٦م
جم٤مل ومٞمٝم٤م ُ
و َأ ْر َ ُ
اًمِم ُ
اًمتل ىم٤مل قمٜمٝم٤م َأ َطمدُ َأ ِِ يٛم ِ٦م اًمدي ْقمقة اعمٌ٤مريملم ي
محدُ سم ُـ َقمتِ ْٞم ٍؼ ً« :$مٞمس ذم
ٞمخ َ ْ
لم ُِم ْـ هذا ا ُحل ْٙم ِؿ سمٕمد اًم يتقطمٞمدش(.)1
يمت٤مب اهلل ُطم ْٙم ٌؿ ومٞمف ُمـ إَ ِد يًم ِ٦م َأ ْيم ُثر وٓ َأ ْسم َ ُ
ٍ
َأما ال ُؼ ْر ُ
واربة ،وٓ َت ْلوي ٍ
ل 9فؼال سبحاكه{ :ﭑ
حسم إَ ْم َر بال ُم
آن
الؽريم فؼد َ
ُ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م ]33:أية.

قمز ذم ُقمئاه{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
وىم٤مل ي

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]11:
ًمٞم٤مؤهؿ وم٘م٤مل {:۵ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم َُم ْـ َأ ْو ُ
ُصم يؿ طمدي د ؾمٌح٤مٟمف ُ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ} [ؾمقرة اعم٤مِدة ، ]16-11:هٙمذا {ﯥ ﯦ ﯧ} [ؾمقرة اعم٤مِدة– ]11:
ٍ
ٍم وا َحل ْ ِ
قمغم َو ْضم ِف اًم َ٘م ْ ِ
قم٘مٞمدة وإِ ْؾمئا ٍم :طم يتك ٓ
ٍم– َٕ ين اعمً َ٠م ًَم َ٦م ذم صٛمٞمٛمٝم٤م َُم ًْ َ٠مًم ُ٦م
ٍ
ٍ
يمٚمٛم٦م ُشم٘م٤مل سم٤مًمٚم ِ
شمٙمقن ىمْم يٞم ُ٦م ِ
دقم٤مي٦م
ً٤منَ ،أ ْو قمٌ٤مر ًة قمـ
اإل ْيًمن ُجم ير َد ُقمٜمْقا ٍن َأ ْو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٜمج٤مة واًمٗمٙم٤مكش ،محد سمـ قمتٞمؼ (ص .)14
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ٍ
ٍ
٥م يٜمت٘مؾ ِ
وصػ يٚمحؼ اعمقاـمٜملم ذم ُسم ْ٘م َٕم ٍ٦م ُمـ إَ ْرض،
سم٤مًمقراصم٦مَ ،أ ْو
ٟمً ٍ ٍ
وإِ ْقمئانَ ،أ ْو َ
ِ
ِ
ي
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم واًمؼما َء ِة ُمـ اًمٙم٤مومريـ(.)1
ىمقيؿ ُمًتٚمز ٌم ًُمر ْيم ِـ اًمقٓء ُ
يمئا ،وًمٙمٜميف دي ٌـ ٌ
ويمًم ضم٤مء شم٘مرير هذه اًم٘مْمٞم ِ٦م اًمٕم ْٔمٛمك ذم اًمذ ْيم ِر احلٙمٞم ِؿ ،ومٙمذًمؽ ضم٤مء ِ
ت اًمًٜمي ُ٦م
ي ُ
َ
ُ
َ
ِ
ٞم٧م ِ
سم َت ْثٌِ ِ
اإلي ِ
ِ
ًمن ا ُْعم َق َآ ُة ذم اهللِ،
دقم٤مِ ِٛمٝم٤م
وشمرؾمٞمخ ىمقاقمده٤م ،وم٘م٤مل ﷺَ « :أ ْو َصم ُؼ ُقم َرى ْ ِ ْ
َواعمُْٕم٤م َدا ُة ذم اهللَِ ،و ْ
هللش(.)3
احلُ٥م ذم اهللِ ،وا ًْم ٌُ ْٖم ُض ذم ا ِ
قمـ َقم ْٛم ِرو ِ
سمـ اًم َٕم ِ
٤مص ( )2ىم٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل اهلل ﷺ ي٘مقل« :إِ ين َآل َأ ِب ُوم َئا ٍن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1ظمٓمٌ٦م مجٕم٦م ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمقه٤مب اًمٓمريري سمٕمٜمقان :وٓؤٟم٤م عمـ؟
( )3أظمرضمف أمحد ( ،)386/4اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ( ،)24228واًمٓمٞم٤مًمز (ُ )747مـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ
قم٤مزب ،وأظمرضمف اسمـ قمدي ذم «اًمٙم٤مُمؾش (ُ ،)24/3مـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ،وأظمرضمف اسمـ قمً٤ميمر
ذم «شم٤مرخيفش (ُ ،)338/43مـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ،واحلدي٨م صححف إًمٌ٤مين ذم
«اًمّمحٞمح٦مش (.)998
( )2هق :قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمـ واِؾ سمـ ه٤مؿمؿ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٝمؿ ويٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل ،أؾمٚمؿ سم٠مرض
ُمٝم٤مضمرا ذم هئال صٗمر ؾمٜم٦م صمًمن ُمـ
احلٌِم٦م قمٜمد اًمٜمج٤مر ،صمؿ ىمدم اعمديٜم٦م قمغم رؾمقل اهلل ﷺ
ً
اهلجرة ،وصح٥م رؾمقل اهلل ﷺ ،واؾمتٕمٛمٚمف قمغم همزوة ذات اًمًئاؾمؾ ،وسمٕمثف يقم ومتح ُمٙم٦م إمم
أيْم٤م إمم ضمٞمٗمر وقمٌد اسمٜمل اجلٚمٜمدا ويم٤مٟم٤م ُمـ إزد سمٕمًمن يدقمقمه٤م
ؾمقاع صٜمؿ هذيؾ ومٝمدُمف ،وسمٕمثف ً
إمم اإلؾمئام ،وم٘مٌض رؾمقل اهلل ﷺ وقمٛمرو سمٕمًمن ،ومخرج ُمٜمٝم٤م ،وم٘مدم اعمديٜم٦م ،ومٌٕمثف أسمق سمٙمر
اًمّمديؼ أطمد إُمراء إمم اًمِم٤مم ،ومتقمم ُم٤م شمقمم ُمـ ومتحٝم٤م.
وؿمٝمد اًمػمُمقك ،ووٓه قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومٚمًٓملم وُم٤م وآه٤م ،صمؿ يمت٥م إًمٞمف أن يًػم إمم ُمٍم،
ومً٤مر إًمٞمٝم٤م ذم اعمًٚمٛملم ،وهؿ صمئاصم٦م آٓف ومخًًمِ٦م ،ومٗمتح ُمٍم ،ووٓه قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمٍم إمم
أن ُم٤مت ،ووٓه قمثًمن سمـ قمٗم٤من ُمٍم ؾمٜملم ،صمؿ قمزًمف واؾمتٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد اسمـ أب
هح ،وم٘مدم قمٛمرو اعمديٜم٦م ،وم٠مىم٤مم هب٤م.
ومٚمًم ٟمِم٥م اًمٜم٤مس ذم أُمر قمثًمن ظمرج إمم اًمِم٤مم ،ومٜمزل هب٤م ذم أرض ًمف سم٤مًمًٌع ُمـ أرض
ومٚمًٓملم ،طمتك ىمتؾ قمثًمن  ،$ومّم٤مر إمم ُمٕم٤موي٦م ،ومٚمؿ يزل ُمٕمف ئمٝمر اًمٓمٚم٥م سمدم قمثًمن،
دارا ،وٟمزهل٤م
وؿمٝمد ُمٕمف صٗملم ،صمؿ وٓه ُمٕم٤موي٦م ُمٍم ،ومخرج إًمٞمٝم٤م ،ومٚمؿ يزل هب٤م واًمٞم٤م ،واسمتٜمك هب٤م ً
إمم أن ُم٤مت هب٤م يقم اًمٗمٓمر ؾمٜم٦م صمئاث وأرسمٕملم ،ذم ظمئاوم٦م ُمٕم٤موي٦م ،ودومـ سم٤معم٘مٓمؿ ُم٘مؼمة أهؾ ُمٍم،
وهق ؾمٗمح اجلٌؾ.
ىم٤مل اًمذهٌل :داهٞم٦م ىمريش ،ورضمؾ اًمٕم٤ممل ،وُمـ ييب سمف اعمثؾ ذم اًمٗمٓمٜم٦م ،واًمده٤مء ،واحلزم.
«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (« ،)11 /2اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد (.)492 /7
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لمش .
ًَم ْٞم ًُقا سم َ٠م ْوًمِ َٞم ِ٤مِل ،إِ يٟم ًَم َوًم ِٞم َل اهللُ َو َص٤مًم ُح اعم ْ١مُمٜم ْ َ
معهم
ٍ

قل اهلل ﷺ« :إِ ين َأ ْو َمم اًمٜمي ِ
وذم طمدي٨م َآظم َر رواه ُُم َٕم٤م ٌذ ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل َر ُؾم ُ
٤مس
ِزم اعمُ يت ُ٘م َ
سمراُم٩م قمٛمٚم يٞم ٍ٦م
قنَُ :م ْـ َيم٤م ُٟمقا َو َطم ْٞم ُ٨م َيم٤م ُٟمقاش(ُ .)3صم يؿ ا ْٟم َت َ٘م َؾ ﷺ إِ َمم سمٞم٤من
َ
ِ
واًمٕمٛمؾ سمف ،ومٛمـ ذًمؽ:
ػ طم٘مٞم٘م َ٦م إَ ْظم ِذ ِهبذا اًمر ْيم ِـ،
ُشمقو ُح و َشم ْٙم ِِم ُ
ُم٤م رواه َ ْهب ُز سم ُـ َطمٙمِ ْٞم ٍؿ ( )2قمـ َأسمِ ْٞم ِف قمـ َضمد ِه ىم٤مل :ىم٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺَ َٓ « :ي ْ٘م ٌَ ُؾ
نم ٍك َسم ْٕمدَ َُم٤م َأ ْؾم َٚم َؿ َقم َٛم ًئاَ ،أ ْو ُي َٗم ِ
٤مر ُق اعمُْ ْ ِ
اهللُ ُِ ۵م ْـ ُُم ْ ِ
لمش(.)4
لم إِ َمم اعمُْ ًْٚمِ ِٛم ْ َ
نميمِ ْ َ
وعمي٤م ضم٤مءه ضم ِرير سمـ قمٌ ِد اهلل اًمٌجِكم()1
٤مس وم٘م٤مل :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهلل:
ٌ٤ميع اًمٜمي َ
وضمده ُي ُ
َ
َ َ
َ َ ُْ ُ َْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري «يمت٤مب إدبش ،سم٤مب :شمٌؾ اًمرطمؿ سمٌئاهل٤م ،سمرىمؿ ( ،)1644وُمًٚمؿ «يمت٤مب
اإليًمنش ،سم٤مبُ :مقآة اعم١مُمٜملم وُم٘م٤مـمٕم٦م همػمهؿ ،سمرىمؿ (.)311
( )3أظمرضمف أمحد ( ،)321/1واًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش ( ،131/31سمرىمؿ  ،)341وصححف اسمـ طمٌ٤من
ذم «صحٞمحفش (-411/3إطمً٤من).
( )2هق هبز سمـ طمٙمٞمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ طمٞمدة أسمق قمٌد اعمٚمؽ اًم٘مِمػمي اًمٌٍمي .روى قمـ أسمٞمف وزارة سمـ
أورم وهِم٤مم سمـ قمروة وهمػمهؿ .وقمٜمف ؾمٚمٞمًمن اًمتٞمٛمل وضمرير سمـ طم٤مزم ومح٤مد سمـ زيد وحيٞمك
اًم٘مٓم٤من ،وهمػمهؿ .وصم٘مف اسمـ اعمديٜمل ،وحيٞمك ،واًمٜمً٤مِل .ىم٤مل أسمق زرقم٦م :ص٤مًمح .وىم٤مل اًمٌخ٤مري:
ُمٜمٙمرا .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمتٝمذي٥مش (،)498 /1
خيتٚمٗمقن ومٞمف ،وىم٤مل اسمـ قمدي :مل أر ًمف طمدي ًث٤م
ً
«ُمٞمزان آقمتدالش (. )212 /1
( )4رواه اًمٜمً٤مِل «يمت٤مب اًمزيم٤مةش ،سم٤مبُ :مـ ؾم٠مل سمقضمف اهلل  ،)3168( ،۵وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم
«صحٞمح اجل٤مُمعش (.)12716
( )1هق ضمرير سمـ قمٌد اهلل سمـ ضم٤مسمر سمـ ُم٤مًمؽ إُمػم اًمٜمٌٞمؾ اجلٛمٞمؾ أسمق قمٛمرو .وىمٞمؾ :أسمق قمٌد اهلل اًمٌجكم
اًم٘منميُ ،مـ أقمٞم٤من اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ،ىم٤مل قمٜمف يق ًُم٤م ﷺ( :إٟمف ؾمٞمدظمؾ قمٚمٞمٙمؿ ُمـ هذا اًمٗم٩م
ُمـ ظمػم ذي يٛمـ ،أٓ وإن قمغم وضمٝمف ُمًح٦م ُمٚمؽ) ،ىم٤مل ضمرير :ومحٛمدت اهلل .صححف إًمٌ٤مين ذم
«إدب اعمٗمردش (ح.)188/
ً
رؾمقٓ ُمـ قمكم قمغم
ىم٤مل قمٜمف قمٛمر :ضمرير يقؾمػ هذه إُم٦م ﭫ ،ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م وىمدم
ُمٕم٤موي٦م ،وىمد اقمتزل اًمٗمتٜم٦م سمٞمٜمٝمًم ،شمقذم ﭬ ؾمٜم٦م (14هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف :ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد
(« ،)33 /6اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر( )76 /3و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م =
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ا ْسم ًُ ْط َيدَ َك طم يتك ُأ َسم ِ٤مي َٕم َؽِ ْ ،
قمكم :وم َ٠م ْٟم َ٧م َأ ْقم َٚم ُؿ .ىم٤مل ﷺُ « :أ َسم ِ٤مي ُٕم َؽ َقم َغم َأ ْن
واؿم َؽم ْط ي
ِ
اًمز َيم٤م َة ،و ُشمٜمَ ِ
لمَ ،و ُشم َٗم ِ
٤مر َق اعمُ ْ ِ
لمش(.)1
نميمِ َ
٤مص َح ا ُْعم ًْٚمِ ِٛم ْ َ
اًمّم َئا َةَ ،و ُشم ْ١م ِت ي
َ
َشم ْٕم ٌُدَ اهللََ ،و ُشم٘م ْٞم َؿ ي
َأ يُم٤م ذم ضمقاٟم٥م ا ُعمٕم٤مُمٚم٦م وم٘مد َأ َؿم َ٤مر ﷺ ومٞمًم رواه قمٜمف َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة ﭬ سم٘مقًمف:
٤مو َٓمر ْو ُه إِ َمم
٤مًمً َئا ِمَ ،وم٢مِ َذا ًَم ِ٘م ْٞم ُت ْؿ َأ َطمدَ ُه ْؿ ذم َـم ِر ٍيؼَ ،وم ْ
« َٓ َشم ٌْدَ أوا ا ًْم َٞم ُٝمق َد َواًمٜم َيّم َ٤مرى سمِ ي
َأ ْو َٞم ِ٘م ِفش(.)3
وذم َؿم ْ٠م ِن اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملم روى َقم ٌْدُ اهلل سم ُـ ُسم َر ْيدَ َة ( )2قمـ َأسمِ ِٞمف ىمق ًَمف ﷺَٓ « :
َشم ُ٘مق ًُمقا ًم ِ ْٚم ُٛمٜمَ٤مومِ ِؼ َؾمٞمدٌ َ :وم٢مِ يٟم ُف إِ ْن َي ُؽ َؾمٞمدً اَ ،وم َ٘مدْ َأ ْؾم َخ ْٓم ُت ْؿ َر يسم ُٙم ْؿ ۵ش(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم ( )227 /1و«اجلرح واًمتٕمديؾش (« ،)113 /3ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش،
ًمٚمذهٌل (.)121 /3
( )1أظمرضمف اًمٜمً٤مِل« ،يمت٤مب اًمٌٞمٕم٦مش ،سم٤مب :اًمٌٞمٕم٦م قمغم ومراق اعمنمك ،سمرىمؿ ( ،)4177وأمحد
( ،)19312وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش ،سمرىمؿ (.)31
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ« ،يمت٤مب اًمًئامش  ،سم٤مب :اًمٜمٝمل قمـ اسمتداء أهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمًئام ويمٞمػ يرد قمٚمٞمٝمؿ،
سمرىمؿ (.)3/3167
( )2هق قمٌد اهلل سمـ سمريدة سمـ احلّمٞم٥م احل٤مومظ اإلُم٤مم ؿمٞمخ ُمرو وىم٤موٞمٝم٤م أسمق ؾمٝمؾ إؾمٚمٛمل اعمروزي،
وًمد ؾمٜم٦م (11هـ) .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل ( )11 /1و«ـمٌ٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦مش
( )311و«اجلرح واًمتٕمديؾش (« )12 /1ظمئاص٦م شمذهٞم٥م اًمٙمًملش (.)193
( )4أظمرضمف أسمق داود «يمت٤مب إدبش ،سم٤مب ٓ :ي٘مقل اعمٛمٚمقك رب ورسمتل ،سمرىمؿ ( ،)4979وصححف
إًمٌ٤مين ذم «اًمّمحٞمح٦مش ،سمرىمؿ (.)271
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املطلبُ األَوَّلُ
معهم

مواالةُ املنافقني إلِخِوانهه الَّذين كفزوا من أَهِلِ الكتاب
صٗم٤متؿ ُمقآتؿ َٕقم ِ
رز ِؾمًمت اعمٜم٤موم٘ملم ِ
إِ ين ُِم ْـ َأ ْسم ِ
وُم ْـ َأ ْو ِ
داء اهلل ،وُمد
وح
ْ
ِ ُ ُ
يتجغم ذًمؽ ذم شم٘مرير اًم ُ٘مر ِ
ْ
وُمٔم٤مهرتؿ قمغم اعمُ ْ١مُمٜملم ..ي
آن اًمٙمري ِؿ هلذه
اجلًُقر ُمٕمٝمؿ،
ُ
ْ
اعمَ ًْ َ٠م ًَم ِ٦م :إِ ْذ ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ } [ؾمقرة

اًمٜمً٤مء.]129-128:
ِ
ىم٤مل ِ
وصٗمٝمؿ سم َ٠م يّنؿ ياختذوا اًمٙم٤مومريـ َأ ْوًمِٞم٤م َء ُِم ْـ
اإل َُم٤م ُم اسم ُـ َيمث ْ ٍػم ُ « :$صم يؿ َ
دون اعمُ ْ١مُمٜملم ،سمٛمٕمٜمك َأ يّنؿ ُمٕمٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م ُيقاًمقّنؿ ،وينون إِ ًَمٞمٝمؿ سم٤معمق يد ِة،
وي٘مقًمقن هلؿ إِ َذا َظم َٚم ْقا ِهبؿ :إِ يٟمًم ٟمحـ ُمٕمٙمؿ ،إِ يٟمًم ٟمحـ ُُم ًْتٝمزِقنَ :أ ْي :سم٤معمُ ْ١مُمٜملم ذم
إِ ْفمٝم٤مرٟم٤م اعمُقاوم٘م٦م هلؿش(.)1
ِ
٤من قمـ هذه اعمُقآة واص ًٗم٤م إِ يي٤مه٤م سم٤مُٕ ُظم يق ِة :مم ي٤م يدل قمغم ِ
ْسمؾ إِ ين اهللَ َأ َسم َ
آست٤م
وصمٞمؼ
ِ
ورؾمقخِ
ىمقاقمده٤م{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ُ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ} [ؾمقرة احلنم :]11:ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم ي
اًمِم ْقيم٤مين« :وضم َٕمٚمٝمؿ إِ ْظمقا ًٟم٤م هلؿ:
ًم َٙم ِ
ٟمقع ُيم ْٗم ِرهؿش(.)3
مجٕمٝمؿ ،وإِ ِن ْاظم َت َٚم َ
قن اًم ُٙم ْٗم ِر ىمدْ َ
ػ ُ
ِ
٤مؿم ٍ
ىم٤مل اسم ُـ َقم ُ
وصٗمٝمؿ سم٤مُٕ ُظم يقة
قر« :واعمرا ُد سمـ {ﭰ} سمٜمق اًمٜميْم ْ ِػم ،وإِ يٟمًم َ
وًمٞمً٧م هذه ُأ ُظم يق َة اًمٜمي ًَ ِ
٥م:
هلؿ َٕ :يّنؿ يم٤مٟمقا ُُم يتحديـ ذم اًم ُٙم ْٗم ِر سمرؾم٤مًم٦م ُحم َ يٛم ٍد ﷺ،
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)284/3
(« )3ومتح اًم٘مديرش (. )321/1
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قد واعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ سمٕمثقا إِ ًَمٞمٝمؿ ُمـ سمٜمل َقمق ٍ
وم٢مِ ين سمٜمل اًمٜمي ِْم ِػم ُمـ اًمٞمٝم ِ
ف ُِم ْـ قمرب
ْ
َُ
ْ
اعمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م ،و َأ ْص ُٚمٝمؿ ُمـ إَ ْز ِدش(.)1
احلٙمٞمؿ ِ
جيد َأ ين ىمْم يٞم َ٦م شمقزم اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٙم٤مومريـ ..يم٤من يٜمُص ومٞمٝم٤م
وُمـ شم َ٠م يُم َؾ اًمذ ْيم َر
َ
س أو َهم ٌْ ٍ
قمغم اعمٜم٤موم٘ملم تديدً اً :مرومع يمؾ ًَم ٌْ ٍ
وًمٞمٕمٚمؿ اًمذيـ آُمٜمقا َ
طم٤مهلؿ وواىم َٕمٝمؿ،
ش،
َ
ٍ
طمٞم٤مة :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ}
وَٕ يّنؿ ُمـ َأ ْطمرص اًمٜمي٤مس قمغم
[ؾمقرة اًمتقسم٦م{ ]117:ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [ؾمقرة احلنم.]13:

اإلُم٤مم اًم ُ٘مر ُـمٌِل « :$وشمٙمررت وقمقد اعمٜم٤موم٘ملم َٕقم ِ
داء اهلل سم٤معمً٤مقمدة
ي ْ
ْ
ُ
ىم٤مل ِ َ ُ ْ
ومٝم٤مه ْؿ
واًمٜم ٍْم ِة و َسم ْذ ِل اًمٜميّمٞمح٦م،
ويتٙمرر ْ
ومْم ُح اهلل إِ يي٤مهؿ وه ْت ُٙمف َٕ ْؾمت٤مرهؿُ ،
ي
ِ
وّنؿ ومٞم٘مقًمقن هلؿ{ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ}
ُيًمًم ُئقن َأ ْه َؾ اًم ُٙم ْٗمر و ُيقاد َ
ٔم٤مهر قمغم قمداوشمِف ،واًم ُ٘م ِ
[ؾمقرة حمٛمدَ :]36:أ ْي :ذم خم٤مًمٗم٦م ُحم َ يٛم ٍد ﷺ ،واًم يت ِ
ٕمقد قمـ
ِ
ِ
وشمقهلم َأ ُْم ِره ذم اًمنش(.)3
اجلٝم٤مد ُمٕمف،

٥م اًمِمٌ٤مك وإِ ْوم ِ
ِم٤مء إَهار وإِ َصم٤مرة ِ
ِ
اًمٗم َتـ و َٟم ْ ِ
وٟمّم ِ
نم
اعمٙم٤مِ ِد
َأ يُم٤م ذم شمدسمػم
ْ
ْ
ِ
ُ
ي
ؾم٤مّن٤م ،مم ي٤م يتآزرون ويتٕم٤موٟمقن ومٞمف ُمع
اًمِم ِ٤مِٕم٤مت ...ومٝمؿ
رضم٤مل هذه احلٌ٤مِ ِؾ و ُوم ْر ُ
إِ ْظمقاّنؿ ا يًمذيـ يمٗمروا :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂
      } [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]14:
ٍ
ؼم ذم صمٜم٤مي٤م ىمقًم ِف شمٕم٤ممم{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
وشمتْمح اًم٘مْم يٞم ُ٦م
سمِمٙمؾ َأ ْيم َ َ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.]14:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمتحرير واًمتٜمقيرش (.)111 ،99/38
(« )3شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)311/8
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ِ
قاًمقّنؿ
قّنؿ و ُي
َ
ىم٤مل اسم ُـ َيمث ْ ٍػم (« :$يٕمٜمل اًم َٞم ُٝمق َد اًمذيـ يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن ُيًمًم ُئ َ
معهمﮓ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦مَ :]14:أ ْي :ه١مٓء
ذم اًمٌ٤مـمـُ ،صم يؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

اعمٜم٤موم٘مقن ًَم ْٞم ًُقا ذم احل٘مٞم٘مٞم٦م ُمٜمٙمؿ َأهي٤م اعمُ ْ١مُمٜمقن(.)1

ِْ
ؼم اهللُ قمٜمٝمؿ
ْسمؾ وًمٞمًقا ُمـ اًمذيـ يمٗمرواْ ،سمؾ ُُم َذ ْسم َذ ُسمقن سملم
اًمٗمري٘ملم يمًم َأ ْظم َ َ
سم٘مقًمف{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]142:
وُمـ صق ِر هذه اعمُ ِ
قآة ُم٤م ذ َيمره اهلل شمٕم٤ممم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭬ
ُ َ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]13:
ِ
سمٕمْمٝمؿ َقم ٌْدُ اهلل سم ُـ ُأ َب ِ
ْ
سمـ
واظم َتٚمػ اعمُٗمنونَُ :م ِـ اعم٘مّمق ُد هبذه
أي٦م؟ ىم٤مل ُ
٤مُم ِ
سمـ اًمّم ِ
٧م ()3
ؾم ُٚم ٍ
ِ
وهمػمهش(.)2
قلُ :روي ذًمؽ قمـ ُقم ٌَ٤م َد َة ِ ي
َ
وىم٤مل َآظمرونْ :سمؾ ُه ْؿ ىمق ٌم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا ُيٜم٤مصحقن اًم َٞم ُٝمق َد ،و َي ِٖمِمقن
اعمُ ْ١مُمٜملم .روي ذًمؽ قمـ إَ ِِٛم ِ٦م ُجم َ ِ
٤مه ٍد و َىم َت٤م َد َة واًمًدي رمحٝمؿ اهلل مجٞم ًٕم٤م.
ي
ُ

ىم٤مل ِ
قاب ُمـ اًم٘مقل ذم ذًمؽ قمٜمدٟم٤م َأ ْن ُي٘م٤مل :إِ ين ذًمؽ ُمـ
واًمّم ُ
اإل َُم٤م ُم اًم يٓم َؼمي « :ي
ؼم قمـ َٟم ٍ
٤مس ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا ُيقاًمقن اًم َٞم ُٝمق َد واًمٜميّم٤مرى ،و َي ِٖمِمقن اعمُ ْ١مُمٜملم،
اهلل َظم َ ٌ
ِ
ِ
ِ
اًمنمك ُِم ْـ
وي٘مقًمقنٟ :مخِمك َأ ْن
شمدور دواِ ُر –إِ يُم٤م ًمٚم َٞم ُٝمقد واًمٜمي َ
َ
ّم٤مرى ،وإ يُم٤م َٕ ْهؾ ْ
َقم ٌَدَ ِة إَ ْوصم٤منَ ،أ ْو ِ
همػمهؿ– قمغم ِ
اإل ْؾمئامَ ،أ ْو شمٜمزل هب١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ٟم٤مزًم ٌ٦م ،ومٞمٙمقن سمٜم٤م
يٙمقن ذًمؽ يم٤من ُمـ ِ
ىمقل َقم ٌْ ِد اهلل ِ
َ
َ
يٙمقن
سمـ ُأ َ ٍّب ،وجيقز َأ ْن
إِ ًَمٞمٝمؿ طم٤مضم ٌ٦م ،وىمدْ جيقز َأ ْن
ؿمؽ َأ يٟمف ُمـ ِ
ِ ِ
همػم َأ يٟمف ٓ ي
ىمقل اعمٜم٤موم٘ملمش(.)4
يم٤من ُمـ ىمقل همػمهَ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)241/4
( )3ىمقل قمٌ٤مدة أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ( ،)6131واًمٓمؼمي ( )378/6ذم شمٗمًػمهيًم.
( )2اعمرضمٕم٤من اًمً٤مسم٘م٤من.
(« )4ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش (.)619/4
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ًمٕم يٚمف سمٕمد ٍ
إل ْظم ِ
رء ُمـ اًم يتتٌع اًمٞمًػم جلقاٟم٥م ُم ِ
قآة اعمٜم٤موم٘ملم ِ
قاّنؿ ا يًمذيـ يمٗمروا
َ
ُ
ٍ
ٍ
قمديدة ُمٜمٝم٤م:
جم٤مٓت
يتٌلم َأ يّن٤م ذم
ُمـ َأ ْه ِؾ اًمٙمت٤مب ي
ِمقب ُم ٍ
طم٤مل ُٟم ِ
ُٟ -1م ٍْم ُتؿ هلؿ َ
ٕمريم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمُ ْ١مُمٜملم  -هٙمذا يزقمٛمقن .-
اخلروج ُمٕمٝمؿ ُمـ اًمد ِ
ي٤مر إِ ْن ُيمتِ٥م قمٚمٞمٝمؿ اجلئا ُء  -هٙمذا يزقمٛمقن  -وإِ ْن يم٤من اهلل
-3
ُ
ذهبؿ ،ومٚمـ يٜمٍموهؿ ،وًم ْـ خيرضمقا ُمٕمٝمؿ.
ىمد َأ ْيم َ
 -2إِ ْومِم٤م ُء ِه اعمُ ْ١مُمٜملم إِ ًَمٞمٝمؿ.
َ -4شم ْ٠ميمٞمدُ هؿ ِ
داِ ًًم َأ يّنؿ ُمٕمٝمؿ وومٞمٝمؿ وُمٜمٝمؿ وإًمٞمٝمؿ{ :     }
[ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]14:
وظم َٓم ٍ
شمرشمٞمٌ٤مت ِ
ٍ
ٕم٤مداة ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم :مم٤م يدل قمغم و ِ
ُ -1مِم٤مهب ُتٝمؿ إِي٤مهؿ ذم َأوضمف اعمُ ِ
ط
ضمقد
ي
ُ
ْ ُ
ي
ُ
ٍ
ٍ
ِ ٍ ِ
وارُ ،
قزع ومٞمٝم٤م
داسمػم ،و َشم َت ي
ه يي٦م وًم٘م٤م َءات ظمٗم يٞم٦مُ ،شمٜم ئمؿ ومٞمٝم٤م إَ ْد ُ
وت٤مك ومٞمٝم٤م اًم يت ُ
ِ
ِ
ِم٤مهبتِٝمؿ هلؿ.
سمً ُٓمف ذم ُمٌح٨م ُُم َ َ
اعمٝم٤م ُم ،وهذا سم٢مِ ْذن اهلل ؾم َٞم ْ٠مت ْ
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

املطلبُ الثَّاني
معهم

مواالةُ املنافقني للنُشزكني
ِ
ِ
صمئاصم٦م ُمقاو َعَ ،أ َٓ وهقْ :
هؾ يم٤من هٜم٤مك
حي٤م إِ يٓ ذم
وهٜم٤م ُؾم َ١م ٌال مل َأضمدْ ًمف ضمقا ًسم٤م س ً
وشمقاومؼ سملم اعمٜم٤موم٘ملم و ُيم يٗم ِ
ٍ
٤مر ُىم َر ْي ٍ
ش ِودي اعمُ ْ١مُمٜملم ،يمًم ُ
احل٤مل ي
واًمِم ْ٠م ُن ُمع
قمئاىم ُ٦م شمآ ُُم ٍر

إِ ْظمقاّنؿ ا يًمذيـ يمٗمروا ُمـ َأ ْه ِؾ اًمٙمت٤مب؟
ت قمٚمٞمف هق:
واجلقاب ومٞمًم َقم ْثر ُ

رت هذه اًمٜمٍم ُة واعمُ َ١مازر ُة ضمٚم يٞم ً٦م يقم ُأ ُطم ٍد يقم ا ْٟمٍمف اسم ُـ ؾم ُٚم ٍ
قل َر ْأ ُس
فمٝم ْ
َ -1
َ
َ
ْ َ
وخي ْٚم ِ
اًمٜمٗم٤مق سم ُث ُٚم ِ
٨م اجلٞمشً :مٞم ْٙم ِن ذم اعمًٚمٛملم ُمٕمٜمق يي ِ
مج َٕمٝمؿ ،و َي ُٗم ي٧م
٤متؿَ ُ ،
خ َؾ ْ
َ
ذم َقم ُْم ِدهؿ.
ُم٤م ذ َيمره ِ
اسمـ َضم ِر ْي ٍر اًم يٓم َؼمي آٟم ًٗم٤م قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
اإل َُم٤م ُم ُ

ِ
دواِ ُر قمغم
شمدور
ﭱ ﭲ} [ؾمقرة اعم٤مِدة ]13:أي٦م ،ي٘مقًمقنٟ :مخِمك َأ ْن
َ
اإلؾمئامَ ،أو شمٜمزل ِهب١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ٟم٤مزًم ٌ٦م ،ومٞمٙمقن سمٜم٤م إِ ًَمٞمٝمؿ طم٤مضم ٌ٦م :إُِم٤م ًمٚمٞمٝم ِ
قد
ي َُ
ْ
ِْ
ِ
اًمنمك ُِم ْـ َقم ٌَدَ ِة إَ ْوصم٤من(.)1
واًمٜمي َّم َ٤مرى ،وإ يُم٤م َٕ ْه ِؾ ْ

ِ
ظمّم٤مِ ِ
يتقرقمقن ،وٓ َي ْر َقم ُقون
هذا يمٚمف يٕمٜمل َأ ين ُِم ْـ
ص اعمٜم٤موم٘ملم َأ يّنؿ يم٤مٟمقا ٓ ي
ووع َأي ِدهيؿ ذم ِ
يد يمؾ َأ َطم ٍد َحل ْر ِ
ب اعمًٚمٛملم ،واعمُ َ
ًمَٕ ِة قمٚمٞمٝمؿ.
قمـ ْ ْ
ِ
قل سم ُث ُٚم ِ
اسمـ ؾم ُٚم ٍ
ُ
وسمٓم٤مِ َٗم ٍ٦م ُمٜمف يقم
٨م اجلٞمش يقم ُأ ُطم ٍد
اًم٘مقل سم َ٠م ين ا ْٟم
 -3و ُي ْٛمٙمـ
َ
ًح٤مب ِ َ
ِ
ِ
َشم ٌُ َ
ور ُؾمقًم ِف ﷺ واعمُ ْ١مُمٜملم.
قك هق ذم ذاشمف ُُمقآ ٌة َٕ ْقمداء اهلل َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش (.)619/4
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 -2ذ َيمر اًمقاطمدي واًم ُ٘م َِمػمي واًم يثٕمٚمٌل واعمَ٤مور ِدي ()1
وهمػمهؿ َأ ين َأ َسم٤م ُؾم ْٗم َٞم َ
٤من سم َـ
َْ
ْ
ُ
طمر ٍ ِ
()3
سمـ ُؾم ْٗم َٞم َ
٤من(ٟ )2مزًمقا اعمَ ِد ْيٜمَ َ٦م
روا َ
سمـ َأ ِب َضم ْٝم ٍؾ و َأ َسم٤م ْإَ ْقم َق ِر َقم ْٛم ً
ب وقم ْٙم َر َُم َ٦م ا َ
َ ْ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
قمغم َقم ٌْ ِد اهلل ِ
قل َر ْأ ِ
س اعمٜم٤موم٘ملم سمٕمد َهم ْز َو ِة ُأ ُطم ٍد ،وىمدْ َأ ْقمٓم٤مهؿ اًمٜمي ٌِل
سمـ ُأ َب ِ َ
سمـ َأ ِب اًمن ِح ()4
سمـ َؾم ْٕم ِد ا ِ
ﷺ إَ َُم َ
٤من قمغم َأ ْن ُيٙمٚمٛمقه ،وم٘م٤مم ُمٕمٝمؿ َقم ٌْدُ اهلل ُ
يْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)114 /14
( )3هق :قمٙمرُم٦م اسمـ أب ضمٝمؾ قمٛمرو سمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ خمزوم سمـ ي٘مٔم٦م سمـ
ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي .اًمنميػ ،اًمرِٞمس ،اًمِمٝمٞمد ،أسمق قمثًمن اًم٘مرر ،اعمخزوُمل ،اعمٙمل .عم٤م ىمتؾ
أسمقه ،تقًم٧م رِ٤مؾم٦م سمٜمل خمزوم إمم قمٙمرُم٦م ،صمؿ إٟمف أؾمٚمؿ ،وطمًـ إؾمئاُمف سم٤معمرة .ىم٤مل اسمـ أب
ُمٚمٞمٙم٦م :يم٤من قمٙمرُم٦م إذا اضمتٝمد ذم اًمٞمٛملم ىم٤مل ٓ :واًمذي ٟمج٤مين يقم سمدر .ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :يم٤من حمٛمقد
اًمٌئاء ذم اإلؾمئام ﭬ .ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕملٟ :مزل قمٙمرُم٦م يقم اًمػمُمقك ،وم٘م٤مشمؾ ىمت٤مٓ
ؿمديدً ا ،صمؿ اؾمتِمٝمد ،ومقضمدوا سمف سمْم ًٕم٤م وؾمٌٕملم ُمـ ـمٕمٜم٦م ،ورُمٞم٦م ،وضسم٦م .وىم٤مل قمروة ،واسمـ
ؾمٕمد ،وـم٤مِٗم٦م :ىمتؾ يقم أضمٜم٤مديـ«.ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل(.)232 /1
( )2هق :قمٛمرو سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمد سمـ ىم٤مِػ سمـ إوىمص سمـ ُمرة سمـ هئال سمـ وم٤مًم٩م سمـ ذيمقان ،أسمق
أُمػما قمغم يمردوس ،ويم٤من أُمػم اعمٞمنة يقم
إقمقر اًمًٚمٛمل .ي٘م٤مل ًمف صحٌ٦م ،ويم٤من يقم اًمػمُمقك ً
صٗملم ُمع ُمٕم٤موي٦م.
روى قمٜمف :ىمٞمس اسمـ أب طم٤مزم ،وأسمق قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل ،وقمٛمرو اًمٌٙم٤مزم .وىم٤مل اًمقًمٞمد سمـ
ُمًٚمؿ :طمدصمٜم٤م قمثًمن سمـ طمّمـ ،قمـ يزيد سمـ قمٌٞمدة ،ىم٤مل :همزا أسمق إقمقر اًمًٚمٛمل ىمؼمس صم٤مٟم ًٞم٤م ؾمٜم٦م
ؾمٌع وقمنميـ.
ً
ـمقيئا ،صمؿ
وقمـ ؾمٜم٤من سمـ ُم٤مًمؽ أٟمف ىم٤مل ٕب إقمقر :إن إؿمؽم يدقمقك إمم ُمٌ٤مرزشمف ،ومًٙم٧م
ىم٤مل :إن إؿمؽم ظمٗمتف وؾمقء رأيف محئاه قمغم إضمئاء قمًمل قمثًمن ُمـ اًمٕمراق ،صمؿ ؾم٤مر إمم قمثًمن،
وم٠مقم٤من قمغم ىمتٚمف ٓ ،طم٤مضم٦م زم سمٛمٌ٤مرزشمف ،شمقذم أسمق إقمقر ذم ظمئاوم٦م ُمٕم٤موي٦م.
وىم٤مل اسمـ أب طم٤مشمؿ :قمٛمرو سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمًٚمٛمل أسمق إقمقر ؿم٤مُمل ،أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م ،وًمٞمً٧م ًمف
صحٌ٦م ،ويم٤من ُمـ أصح٤مب ُمٕم٤موي٦م .يٜمٔمر« :شم٤مريخ اإلؾمئامش (« ،)446 /3اًمث٘م٤مت ممـ مل ي٘مع ذم
اًمٙمت٥م اًمًت٦مش (.)246 /7
( )4هق :قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد اسمـ أب اًمنح سمـ احل٤مرث سمـ طمٌٞم٥م سمـ ضمذيٛم٦م سمـ ٟمٍم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمًؾ
سمـ قم٤مُمر سمـ ًم١مي اًم٘مرر اًمٕم٤مُمري ،يٙمٜمك أسم٤م حيٞمك .يمذا ىم٤مل اسمـ اًمٙمٚمٌل ذم ٟمًٌف طمٌٞم٥م سمـ
ضمذيٛم٦م سم٤مًمتخٗمٞمػ.
=
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التعامرررل
شررررعية ُ يف ِ
خطرررر املنرررافقني وقواعرر يرد ِ

()1
سمـ اخلَٓم٤مبْ :اروم ْض ذ ْيم َر
سمـ ُأ َسم ْ ِػم ٍق وم٘م٤مًمقا ًمٚمٜميٌلﷺ وقمٜمده ُقم َٛم ُر ُ
و ُـم ْٕم َٛم ُ٦م ُ
اًمئا َت واًم ُٕم يزى و َُمٜمَ٤م َة ُ
آهلتِٜم٤م ي
معهمهل٤م ؿمٗم٤مقم ً٦م و َُمٜمْ َٕم ً٦م عمَ ْـ قم ٌَده٤م ،و َٟمدَ ُقم َؽ
وىمؾ إِ ين

ور يسمؽ.
َ

ومِمؼ قمغم اًمٜميٌِل ﷺ ُم٤م ىم٤مًمقا ،وم٘م٤مل ُقم َٛم ُر :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهلل ا ِْ َذ ْن زم ذم َىم ْتٚمِٝمؿ .وم٘م٤مل
ي
ﷺ :إِين ىمدْ َأ ْقمٓمٞم ُتٝمؿ إَ َُم َ
وهمْمٌِف .وم َ٠م َُم َر اًمٜميٌل
٤من ،وم٘م٤مل ُقم َٛم ُرْ :اظم ُرضمقا ذم ًَم ْٕمٜم٦م اهلل َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

وىم٤مل حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م :طمٌٞم٥م سم٤مًمتِمديد ،ويمذا ىم٤مل أسمق قمٌٞمدة .أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح ،وه٤مضمر ،ويم٤من
يٙمت٥م اًمقطمل ًمرؾمقل اهلل ﷺ ،صمؿ ارشمدي ُمنميمً٤م ،وص٤مر إمم ىمريش سمٛمٙم٦م ،وم٘م٤مل هلؿ :إين يمٜم٧م
أسف حمٛمدً ا طمٞم٨م أريد ،يم٤من يٛمكم قمكم{ :ﯩ ﯪ} ،وم٠مىمقل :أو قمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ؟ ومٞم٘مقل:
ٟمٕمؿ ،يمؾ صقاب.
ومٚمًم يم٤من يقم اًمٗمتح أُمر رؾمقل اهلل ﷺ سم٘متٚمف ،وىمتؾ قمٌد اهلل سمـ ظمٓمؾ ،وُم٘مٞمس سمـ طمٌ٤مسم٦م ،وًمق
وضمدوا ت٧م أؾمت٤مر اًمٙمٕمٌ٦م ،ومٗمر قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد اسمـ أب اًمنح إمم قمثًمن ،ويم٤من أظم٤مه ُمـ
اًمرو٤مقم٦م ،أروٕم٧م أُمف قمثًمن ،ومٖمٞمٌف قمثًمن طمتك أشمك سمف رؾمقل اهلل ﷺ سمٕمدُم٤م اـمٛم٠من أهؾ ُمٙم٦م،
وم٤مؾمت٠مُمٜمف ًمف.
وأؾمٚمؿ قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد اسمـ أب اًمنح أي٤مم اًمٗمتح ،ومحًـ إؾمئاُمف ،ومٚمؿ ئمٝمر ُمٜمف رء يٜمٙمر
قمٚمٞم ف سمٕمد ذًمؽ ،وهق أطمد اًمٜمجٌ٤مء اًمٕم٘مئاء اًمٙمرُم٤مء ُمـ ىمريش ،صمؿ وٓه قمثًمن سمٕمد ذًمؽ ُمٍم ذم
ؾمٜم٦م مخس وقمنميـ ،وومتح قمغم يديف إومري٘مٞم٦م ؾمٜم٦م ؾمٌع وقمنميـ ،ويم٤من وم٤مرس سمٜمل قم٤مُمر سمـ ًم١مي
اعمٕمدود ومٞمٝمؿ ،ويم٤من ص٤مطم٥م ُمٞمٛمٜم٦م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ذم اومتت٤مطمف وذم طمروسمف هٜم٤مك يمٚمٝم٤م.
أيْم٤م ،ومٚمًم وٓه قمًمن ،وقمزل قمٜمٝم٤م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ،ضمٕمؾ قمٛمرو سمـ
ووزم طمرب ُمٍم ًمٕمثًمن ً
ومٚمًم سمٚمٖمف ىمتؾ قمثًمن ويم٤من
اًمٕم٤مص يٓمٕمـ قمغم قمثًمن ً
أيْم٤م ،وي١مًم٥م قمٚمٞمف ،ويًٕمك ذم إومً٤مد أُمره ،ي
ً
ُمٕمتزٓ سمٗمٚمًٓملم ىم٤مل :إين إذا ٟمٙم٠مت ىمرطم٦م أدُمٞمتٝم٤م ،أو ٟمحق هذا .يٜمٔمر« :آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م
إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (.)918 /2

( )1هق :ـمٕمٛم٦م سمـ أسمػمق سمـ قمٛمرو إٟمّم٤مري ،ذيمره أسمق إؾمح٤مق اعمًتٛمكم ذم اًمّمح٤مسم٦م ،وىم٤مل :ؿمٝمد
سمدرا .ىم٤مل اسمـ طمجر :وىمد شمٙمٚمؿ ذم إيًمٟمف .اٟمٔمر ذم شمرمجتف «اعمحؼمش (،)469 /1
اعمِم٤مهد يم يٚمٝم٤م إٓ ً
«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر (« ،)118 /2أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم (،)129 /1
«همقاُمض إؾمًمء اعمٌٝمٛم٦مش (.)111 /3
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خيرضمقا ُمـ اعمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م ،ومٜمزل ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﷺ َأ ْن َ

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [ؾمقرة إطمزاب.]1:
ومت َ٠مُم ْؾ َأيـ َٟمزل اًم٘مقم عمي٤م ِ
ىمدُمقا اعمَ ِد ْيٜمَ َ٦م؟! وذم دار َُم ْـ؟! إِ ين ذم هذا ًمدَ ًٓم ً٦م قمغم
ي ْ َ
ُ
وصمٞمؼ اًمراسمٓم٦م واًمّم ِ
ٚم٦م سملم اًم يٓم ِ
روملم.
ِ ي
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املطلبُ الثَّالثُ
معهم

صُ َو ْر من مُواالة املُ ِؤمنني بعضِهه بعضّا
ِ
ؽم ِمجقنُ -مٕم٤مين هذا
وسمْمده٤م شمتٛم يٞمز إَ ْؿمٞم٤م ُءُ :
ومٝم٤مه ُؿ اعمُ ْ١مُمٜمقن حي٘م٘مقن ْ -سمؾ و ُي َ ْ
اًمر ْيم ِـ سم٢مِي ٍ
ًمن ِ
وصدْ ٍق ُمع اهلل.
ْ

٧م ﭬ جيلء إِ َمم اًمٜميٌل ﷺ ِ
٤مُم ٍ
سمـ اًمّم ِ
ىم٤مِ ًئا :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهلل:
 -1ا ْٟم ُٔم ْر إِ َمم ُقم ٌَ٤م َد َة ِ ي
ُ
قد ٍ ِ
«إِ ين زم ُمقازم ُِمـ هي ٍ
ئاطمٝمؿ ىمق يي ٌ٦م َأ ْٟم ُٗم ًُٝمؿ ،ؿمديد ٌة ؿمقيم ُتٝمؿ ،وإِين َأ ْسم َر ُأ
يمثػم ؾم ُ
ُ َ ْ َُ
ِ
وٓي٦م َ ُهيق َد ،و َأ ي
ور ُؾمق ًَمف وا ُعم ْ١مُمٜملمش(.)1
ور ُؾمقًم ِف ُِم ْـ
شمقمم اهلل َ
إِ َمم اهلل َ
هٙمذا ٟم َٓمؼ ِ
ٗم٤مق! ًم٘مدْ َأ َسم َ
ًمن ،ومًٌمذا ٟم َٓمؼ اًمٜم ُ
اإل ْي ُ
٤من قمـ ذًمؽ و َأ ْوم َّم َح َر ْأ ُس
ِ
رضمؾ َأ َظم٤مف اًمدي ِ
اعمٜم٤موم٘ملم اسم ُـ ؾم ُٚم ٍ
قل وم٘م٤مل :إِين ٌ
ُمقازم – َأ ْي
وٓي٦م
واِ َر وٓ َأ ْسمر ُأ ُمـ
ي
َ
ُمـ اًمٞمٝم ِ
قد – وم َ٠م ْٟمزل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ
َُ
ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]11:
ِ
ِ
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم ُم٤م يم٤من ُمـ
ُِ -3م ْـ َأ ْقمٔمؿ اًمّم َق ِر
دمً ْ
دت ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مين اًمقٓء ُ
واعمآصمر اًمتل ي
ِ
ُمقىمػ اعمُ َ١ماظم٤مة سملم اعمٝم٤مضمريـ وإَ ْٟمّم٤مر .ي٘مقل اسم ُـ اًم َ٘مٞم ِؿ  $وسمٕمد ذًمؽ:
قل اهلل ﷺ سملم اعمٝم٤مضمريـ وإَ ْٟم ِ
س ِ
ّم٤مر ذم دار َأ َٟم ِ
«آظمك َر ُؾم ُ
سمـ َُم٤مًم ِ ٍؽ ﭬ
ويم٤مٟمقا شمًٕملم ً
وٟمّم ُٗمٝمؿ ُمـ إٟمّم٤مر ،آظمك سمٞمٜمٝمؿ
ٟمّم ُٗمٝمؿ ُمـ اعمٝم٤مضمريـْ ،
رضمئا ْ
ِ
ومٚمًم
قمغم اعمُقاؾم٤مة ،يتقارصمقن سمٕمد اعمقت دون ذوي إَ ْرطم٤م ِم إِ َمم طملم َو ْىم َٕم٦م َسمدْ ٍر ،ي
َأ ْٟمزل اهلل { :۵ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل، ]71:
َ
اًمر ِطمؿ دون قم ْ٘مد إُ ُظم يقة(.)3
ر يد
اًمتقارث إِ َمم ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «ُمّمٜمٗمفش ( ،)23211واًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش (ُ )387/6مـ ـمريؼ قمٓمٞم٦م
ً
ُمرؾمئا.
اًمٕمقذم
(« )3زاد اعمٕم٤مدش ،اسمـ اًم٘مٞمؿ (.)62/2
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إِ ين هذه إُ ُظمق ية ِ
واًمراسمٓم ُ٦م اًمٗمريد ُة ذم قمئاىم٤مت
اإل ْيًمٟم يٞم َ٦م هل اًمقؿمٞمج ُ٦م اًم ُٕم ْٔمٛمك ،ي
اًمٌ َنم ِ
سمٕمض :ومٚم٘مدْ َأ َطم يس يمؾ ُُم ْ١م ٍ
ُمـ – يمًم ىم٤مل إُ ْؾمت٤م ُذ ُحم َ يٛمدُ ُىم ْٓم ٍ
ٍ
٥م–
سمٕمْمٝمؿ ُمع
َ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ؾمقا ًء يم٤من ُمٝم٤مضمر ًّي٤م َأ ْم َأ ْٟمّم٤مر ًّي٤م ،سمرسم٤مط ضمديد َي ْرسمِ ُٓمف سم٢مِ ْظم َقشمف ذم اهلل :ومٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ
ُحيِ٥م َأ َظم٤مه يمحٌف ًمٜمٗمًفُ ،مع َأ يٟمف ًمٞمس ُمـ ىمٌٞمٚمتف ،وٓ سمٞمٜمٝمًم آس ُة د ٍمْ ،سمؾ إِ ين آس َة
ِ
احل٥م اًمّم٤مذم
اًمدي م – طملم
ْ
ٜمِمئ ذم ٟمٗمس َأ َطمدهؿ ذًمؽ ي
يم٤مٟم٧م ذم اجل٤مهٚم يٞم٦م – مل شمٙمـ ُشم ُ
اًمٕمجٞم٥م اًمذي ُحيًف أن َٕ ِظمٞمف ذم اًمٕم٘مٞمدة.
َ
ِ
شمرى ُم٤م اًم َٗمرق سملم ِ
وًم٘م٤مء ِ
اإل ْؾمئام؟
ًم٘م٤مء اجل٤مهٚم يٞم٦م
ْ
اعمِم٤مقمر إِ يٓ قمغم اًمٕم٘مٞمدة؟
قضمدُ هذه
عم٤مذا ٓ ُشم َ
ُ
ها ،وٓ ِؾم ْح ًرا ،وًمٙمٜميف ِ
اإل ْؾمئا ُم يٚمت٘مل ومٞمف اًمٜمي٤مس قمغم
واجلقابَ :أ ين إَ ُْم َر ًمٞمس ًّ
اًمٕم٘مٞمدة ذم اهلل َٕ :ين ًّ
ذواتؿ سم٤مرز ًة وٓ
ور ُؾمق ًَمف ﷺ ،ومئا شمٙمقن ُ
يمئا ُمٜمٝمؿ ُحي٥م اهلل َ
ُمتقومر ًة ٓىمتٜم٤مص ا َعم ّْمٚمح٦م ُمـ َ
اجل٤مٟم٥م
أظمر يمًم هل ذم اًمٕمئاىم٤مت اجل٤مهٚم يٞم ِ٦م ،وإِ يٟمًم
ُ
رز هق احلُ٥م ذم اهلل(ً ،)1مذا يم٤مٟم٧م إُ ُظم يق ُة ُمـ َأ ْؾمٛمك ُص َق ِر اعمُقآة سملم اعمُ ْ١مُمٜملم.
اًمٌ٤م ُ
ُمر َر ُؾم ُ
 -2وُمـ هذه اًمٜمي ِ
قل اهلل
ًمذج ُم٤م َأ ْظمرج اًم ٌَ يز ُار قمـ َأ ِب ُه َر ْي َر َة ﭬ ىم٤مل « :ي
()3
ٍ
ٍ
سمـ ُأ َب ِ
ﷺ سم َٕم ٌْ ِد اهلل ِ
همؼم قمٚمٞمٜم٤م
سمـ َؾم ُٚمقل وهق ذم فمؾ ُأ ُـم ٍؿ وم٘م٤مل اسم ُـ َؾم ُٚمقل :ي
ِ
()2
سمـ ؾم ُٚم ٍ
قل ﭬ(:)4
اسم ُـ َأ ِب َيم ٌْ َِم َ٦م  .وم٘م٤مل ا ْسمٜمُف َقم ٌْدُ اهللِ سم ُـ َقم ٌْد اهللِ ْسم ِـ ُأ َب ِ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مٜمٝم٩م اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمئاُمٞم٦مش ،حمٛمد ىمٓم٥م (.)41- 41/3
( )3إـمؿ :اًمٌٜم٤مء اعمرشمٗمع  .اٟمٔمر« :اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطش (.)31/1
( )2أسمق يمٌِم٦م هق زوج طمٚمٞمٛم٦م اًمًٕمدي٦م ُمروٕم٦م اًمٜمٌل ﷺ .
( )4هق :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل اسمـ أب سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٚمقل إٟمّم٤مري اخلزرضمل واًمده رأس اًمٜمٗم٤مق
سمدرا وُم٤م سمٕمده٤م وىمد أصٞم٥م يقم أطمد ،وم٠مُمره اًمٜمٌل ﷺ أن يتخذ أٟم ًٗم٤م ُمـ ذه٥م،
وزقمٞمٛمف ،ؿمٝمد ً
اؾمتِمٝمد يقم اًمٞمًمُم٦م ﭬ.
اٟمٔمر ذم خترجيف« :آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (« ،)372 /6أؾمد
اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم ( )396 /2وُمِم٤مهػم قمٚمًمء إُمّم٤مر (« ،)112اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش،
ٓسمـ طمجر(« ،)143 /6ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)231 /1
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ؽ سمِر ْأ ِ
التعامررررل
وقواعرررد
املنرر
خطرررر
ي٤م رؾم َ
ٔشمِٞمٜمي َ
يف ِٙمـ سم
ررعيةو ًَم
وم٘م٤مل:شرر « َٓ،
رافقنيؾمف؟
قل اهلل ،وا يًمذي َأ ْيمرُمؽ ًِمئـ ِؿمئ َ٧م

َ
َ ُ
ِ
َأ َسم َ
٤مكَ ،و َأ ْطمً ْـ ُص ْح ٌَ َت ُفش(.)1

ْ

ْ

َ

َ

َ

ْ َي

معهم

مح ِـ اسم َـ َأ ِب َسم ْٙم ٍر ﭭ( )3ىم٤مل َٕ ِب َسم ْٙم ٍر:
اًمر ْ َ
 -4و َأ ْظمرج اسم ُـ َأ ِب َؿم ْٞم ٌَ َ٦مَ « :أ ين َقم ٌْدَ ي
ٍ
ومّمدَ ْوم ُ٧م قمٜمؽ .وم٘م٤مل َأ ُسمق َسم ْٙم ٍر ﭬً :مٙمٜمل ًْمق َر َأ ْي ُتؽ ُم٤م
َر َأ ْي ُتؽ يقم ُأ ُطمد َ
ِ
احلدَ ْيٌِ َٞم ِ٦مش(.)2
اًمر ْ َ
مح َـ ﭬ ذم ُهدْ َٟم٦م ْ ُ
َصدَ ْوم ُ٧م قمٜمؽ ،وىمد َأ ْؾم َٚم َؿ َقم ٌْدُ ي
ِ
اًمٙمريٛم٦م اؾمتخدا ُم احلّم٤مر آىمتّم٤مدي ذم اعمُقآة ذم اهلل
 -1وُمـ هذه اًمّم َق ِر
سمـ ُأ َصم ٍ
واعمُٕم٤مداة ومٞمف :وذًمؽ ُ
٤مل َُمٚمِ ُؽ اًم َٞم ًَم َُم َ٦م ﭬ( )4قمٜمدُم٤م
ُمثؾ ُم٤م وم َٕمؾ ُصم ًَم َُم ُ٦م ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌزار ذم «ُمًٜمدهش ( ،)319/1وصححف اسمـ طمٌ٤من ذم «صحٞمحفش ،وأورده إًمٌ٤مين ذم
«اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش (.)2332
سمدرا ُمع اعمنميملم :صمؿ إٟمف
( )3قمٌد اًمرمحـ اسمـ أب سمٙمر اًمّمديؼ ؿم٘مٞمؼ أم اعم١مُمٜملم قم٤مِِم٦م ،طمي ً
أؾمٚمؿ ،وه٤مضمر ىمٌٞمؾ اًمٗمتح .وأُم٤م ضمده أسمق ىمح٤موم٦م ومت٠مظمر إؾمئاُمف إمم يقم اًمٗمتح .ويم٤من هذا أؾمـ
أوٓد اًمّمديؼ ،ويم٤من ُمـ اًمرُم٤مة اعمذيمقريـ ،واًمِمجٕم٤من ،ىمتؾ يقم اًمٞمًمُم٦م ؾمٌٕم٦م ُمـ يمٌ٤مرهؿ.
ًمف أطم٤مدي٨مٟ ،محق اًمثًمٟمٞم٦م ،اشمٗمؼ اًمِمٞمخ٤من قمغم صمئاصم٦م ُمٜمٝم٤م .روى قمٜمف :اسمٜم٤مه :قمٌد اهلل وطمٗمّم٦م،
واسمـ أظمٞمف :اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ،وأسمق قمثًمن اًمٜمٝمدي ،وقمٌد اًمرمحـ اسمـ أب ًمٞمغم ،وقمٛمرو سمـ أوس
اًمث٘مٗمل ،واسمـ أب ُمٚمٞمٙم٦م ،وآظمرون.
وهق اًمذي أُمره اًمٜمٌل ﷺ ذم طمج٦م اًمقداع أن يٕمٛمر أظمتف قم٤مِِم٦م ُمـ اًمتٜمٕمٞمؿ .ىم٤مل ُمّمٕم٥م
اًمزسمػم ي :ذه٥م إمم اًمِم٤مم ىمٌؾ اإلؾمئام ،ومرأى هٜم٤مك اُمرأة ي٘م٤مل هل٤م :اسمٜم٦م اجلقدي اًمٖمً٤مين ،ومٙم٤من
يذيمره٤م ذم ؿمٕمره وهيذي هب٤م .شمقذم :ذم ؾمٜم٦م صمئاث ومخًلم .ىم٤مل اًمذهٌل :هٙمذا ورظمقه ،وٓ
يًت٘مٞمؿ.
وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :إٟمف أؾمٚمؿ ذم هدٟم٦م احلديٌٞم٦م وه٤مضمر ،وأـمٕمٛمف اًمٜمٌل ﷺ سمخٞمؼم أرسمٕملم ً
وؾم٘م٤م،
ويم٤من يٙمٜمل أسم٤م قمٌد اهلل ،وُم٤مت ؾمٜم٦م صمئاث ومخًلم .يٜمٔمر« :ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (/3
« ،)471شم٤مريخ اإلؾمئامش (.)131 /3
( )2أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «ُمّمٜمٗمفش ( )26791قمـ أيقب اًمًختٞم٤مين ،وهق ُمرؾمؾ.
( )4هق :صمًمُم٦م سمـ أصم٤مل سمـ اًمٜمٕمًمن سمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ قمٌٞمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ يرسمقع سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ اًمدول سمـ طمٜمٞمٗم٦م
احلٜمٗملُ .مر سمف رؾمقل ًمرؾمقل اهلل ﷺ وم٠مراد صمًمُم٦م ىمتٚمف ،ومٛمٜمٕمف قمٛمف ُمـ ذًمؽ ،وم٠مهدر رؾمقل اهلل ﷺ =
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ِ
ِ ِ
ه ،ومٛم يـ قمٚمٞمف َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ،
َأ ْؾم َٚمؿ :وم٘مدْ آذى اعمًٚمٛملم ذم َأ يول َأ ُْمرهُ ،صم يؿ ُأ َ
فمٝمر إَ ْر ِ
وسمٕمد َأ ْن َأ ْؾمٚمؿ ىم٤مل :ي٤م َر ُؾم َ
ض َو ْضم ٌف َأ ْسم َٖم ُض
قل اهلل ،واهلل ُم٤م يم٤من قمغم ْ
ِ
إِ َ يزم ُمـ َو ْضم ِٝمؽ َ
ىمٌؾ َأ ْن َأ ْؾم َٚم َؿ ،وىمدْ َأ ْص ٌَ َح َو ْضم ُٝمؽ َ
اًمقضمقه يمٚمٝم٤م إِ َ يزم،
٥م
أن َأ َطم ي
ِ
ِ ِ ِ
ِ
٥م اًمديـ يمٚمف إِ َ يزم،
وواهللِ ُم٤م يم٤من د ْي ٌـ َأ ْسم َٖم َض إِ َ يزم ُم ْـ د ْيٜمؽ ،وم َ٠م ْص ٌَ َح د ْيٜمُؽ َأ َطم ي
ِ
ِ
٥م اًمٌئاد يمٚمٝم٤م إِ َ يزم.
وواهللِ ُم٤م يم٤من سمٚمدٌ َأ ْسم َٖمض إِ َ يزم ُم ْـ سمٚمدك ،وم َ٠م ْص ٌَ َح سمٚمدُ ك َأ َطم ي
ِ
قمكم ،وم٘م٤مل :اًمٜميٌِل ﷺ:
ُصم يؿ ىم٤ملُ :يمٜمْ ُ٧م َأ َص ٌْ ُ٧م ذم َأ ْصح٤مسمِؽ د ًُم٤م ،ومًم اًمذي ُشمقضم ٌُف ي
٥م َقم َٚم ْٞم َؽ َي٤م ُصم ًَم َُم َ٦مَ :وم٢مِ ين ْ ِ
جي٥م ُم٤م َىم ٌْ َٚم ُفش.
« َٓ َشم ْث ِر ْي َ
اإل ْؾم َئا َم َ ُ

طمدي٨م َقم ْٝم ٍد ِ
سم٤مإل ْؾمئام ،و َأ ْىم ٌَ َؾ قمغم ُىم َر ْي ٍ
ُ
ش سمٙمؾ
ُمٕمتٛمرا إِ َمم َُم يٙم َ٦م ،وهق
ذه٥م
ُصم يؿ َ
ً
ِ ٍ ِ
سمٛم ْختٚمػ إَ ْوص٤مف ،ويم٤مدوا ي٘متٚمقٟمف:
قم يزة ويم ْ ِؼم َي٤مء ،ومث٤مروا ذم وضمٝمف ،ووصٗمقه ُ
َٕ يّنؿ يم٤مٟمقا يٕمدوٟمف ؾمٜمدً ا وُمٕمٞمٜمً٤م هلؿُ ،صم يؿ ىم٤مل ًم ُ٘م َر ْي ٍ
شُ :أ ْىم ًِ ُؿ سمرب هذا اًمٌٞم٧م ،إِ يٟمف
ٓ ِ
ِ
ظمػمات٤م طم يتك
يّمؾ إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿ سمٕمد قمقدت إِ َمم اًم َٞمًمُم٦م طم يٌ ٌ٦م ُمـ َىم ْٛم ِحٝم٤م َأ ْو ر ٌء ُمـ
شم يتٌِٕمقا ُحم َ يٛمدً ا قمـ ِآظم ِريمؿ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمٕمتٛمرا ،ومٚمًم ىم٤مرب اعمديٜم٦م أظمذشمف رؾمؾ رؾمقل اهلل ﷺ سمٖمػم قمٝمد
= دم صمًمُم٦م ،صمؿ ظمرج صمًمُم٦م سمٕمد ذًمؽ
ً
وٓ قم٘مد ،وم٠مشمقا سمف رؾمقل اهلل ﷺ وم٘م٤مل :إن شمٕم٤مىم٥م شمٕم٤مىم٥م ذا ذٟم٥م ،وإن شمٕمػ شمٕمػ قمـ ؿم٤ميمر،
ومٕمٗم٤م رؾمقل اهلل ﷺ قمـ ذٟمٌف وم٠مؾمٚمؿ وأذن ًمف رؾمقل اهلل ﷺ ذم اخلروج إمم ُمٙم٦م ًمٚمٕمٛمرة ،ومخرج
وم٤مقمتٛمر ،صمؿ اٟمٍمف ،ومْمٞمؼ قمغم ىمريش ،ومٚمؿ يدع طمٌ٦م شم٠مشمٞمٝمؿ ُمـ اًمٞمًمُم٦م ،ومٚمًم فمٝمر ُمًٞمٚمٛم٦م وادقمك
اًمٜمٌقة ،ىم٤مم صمًمُم٦م سمـ أصم٤مل ذم ىمقُمف ،ومققمٔمٝمؿ وذيميرهؿ وىم٤مل :إٟمف ٓ جيتٛمع ٟمٌ يٞم٤من سم٠مُمر واطمد ،ي
وإن
حمٛمدً ا رؾمقل اهلل ٓ ٟمٌل سمٕمده ،وٓ ٟمٌل ينمك ُمٕمف ،وىمرأ قمٚمٞمٝمؿ{ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ي

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ} [ؾمقرة هم٤مومر .]2-1 :هذا
يمئام اهلل .أيـ هذا ُمـ :ي٤م وٗمدع ٟم٘مل ٓ اًمنماب متٜمٕملم وٓ اعم٤مء شمٙمدريـ ،واهلل إٟمٙمؿ ًمؽمون أن
هذا يمئام ُم٤م ظمرج ُمـ إًمف .ومٚمًم ىمدم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد اًمٞمًمُم٦م ؿمٙمر ذًمؽ ًمف وقمرف سمف صح٦م إؾمئاُمف.

«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش (« ،)111 /1أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم (.)477 /1
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ٍ
قع ،وا ْؿمتدي قمٚمٞمٝمؿ اًم َٙم ْر ُب،
ووم َٕمؾ ُم٤م ىم٤مل سمٙمؾ َطم ْز ٍم و ُىم يقة ،طم يتك ومِم٤م ذم ىم َر ْيش ا ُجل ُ
معهم
َؿمٙمقا إِ َمم رؾم ِ
ضم٤مل سم٤مًمًئاح ،وإَ ْـم َ
٧م اًمر َ
ٗم٤مل واًمٜمً٤م َء
قل اهلل ﷺ إَ ُْم َر وىم٤مًمقاَ :ىم َت ْٚم َ
َ ُ
قل ﷺ ُم ِْم ِٗم ً٘م٤م طم يتك قمغم َأ ْقم ِ
سمـ ُأ َصم ٍ
داِف ،ومٙم َت٥م ﷺ إِ َمم ُصم ًَم َُم َ٦م ِ
اًمر ُؾم ُ
٤مل
ُ
سم٤مجلُقع ،ويم٤من ي
سم َ٠م ْن ُي ْٓمٚمِ َؼ ُم٤م ُمٜمٕمف قمٜمٝمؿ ُمـ اعم ِ ْػم ِة ُمـ َمت ْ ٍر وـمٕم٤م ٍم ،ومٗم َٕمؾ ذًمؽش(.)1
ِ
ِ
 -6وُمـ صق ِر اعمُ ِ
اًمقاطمد :إِ َذا ْاؿمتٙمك ُمٜمف
يم٤مجلًد
قآة ذم اهللَ :أ ْن يٙمقن اعمًٚمٛمقن
ُ َ
ِ
ُقم ْْمق ،شمداقمك ًمف ِ
اجلًد سم٤مًمً َٝم ِر واحلٛمك ،وىمدْ ت ي٘مؼ هذا ذم َقم ْٝم ِد اًمرؾم ِ
قل
ؾم٤مِ ُر
ٌ
ي ُ
ُي
ي
ِ
ِ
ِ
سمـ اخلَ يٓم ِ
٤مب ﭬ
اًمراؿمديـ ُم ْـ سمٕمده :وم٘مدْ يم٤من ُقم َٛم ُر ُ
ﷺ وذم َقم ْٝمد اخلُٚمٗم٤مء ي
٤مر َأطم٥م إِ َزم ُِمـ ضم ِ
ِ
ِ
ي٘مقلْ َٕ :ن َأ ْؾم َتٜمْ ِ٘م َذ ً
زيرة
ي ْ
رضمئا ُمـ اعمًٚمٛملم ُم ْـ َأ ْيدي اًم ُٙم يٗم ِ َ
اًمٕمرب(.)3
ِ
محٚمقه
وىمد ُروي َأ ين َأ َطمدَ
اجلٜمقد اعمًٚمٛملم و َىمع َأ ِؾم ًػما ذم َطم ْق َز ِة اًمروُم٤من ،و َأ يّنؿ َ
ٙمرهف قمغم شمر ِك إِؾم ِ
إمم ِإِ ُْم َؼما ُـم ِ
اعمًٚمؿ
ئاُمف ،ور َومض إَ ِؾم ُػم
طم٤مول َأ ْن ُي ِ َ
قرهؿ اًمذي َ
ُ
ْ ْ
ِ
ِ
وؾمٛمع ُقم َٛم ُر سم ُـ
وسم٘مل قمغم قم٘مٞمدشمف ،ومث٤مر اإلُمؼماـمقر ،و َأ َُم َر َأ ْن ُشمٗم٘م َ٠م قمٞمٜم٤مه.
َقم ٌْ ِد ا ًْم َٕم ِز ْي ِز  )2($ومٙم َت٥م إِ َمم َُمٚمِ ِؽ اًمروم ي٘مقلَ :أ يُم٤م سمٕمد .وم٘مد سمٚمٖمٜمل ُم٤م َصٜمَ ْٕم َ٧م
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( )1أظمرج ٟمحقه اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( ،)41/18واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمدِٓؾش ( )81/4وسمٕمض هذه
اًمرواي٦م قمٜمد أب داود ( )3413وقمٜمد اًمٜمً٤مِل ( )189وىم٤مل قمٜمٝم٤م إًمٌ٤مين :صحٞمح٦م.
( )3أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «ُمّمٜمٗمفش ( ،)22312واًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؿمٕم٥م اإليًمنش (.)22939
( )2هق :قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ (أسمق طمٗمص) اًم٘مرر إُمقي ،وًمد ؾمٜم٦م (61هـ)
وهل اًمًٜم٦م اًمتل ىمتؾ ومٞمٝم٤م احلًلم سمـ قمكم ﭭٟ ،مِم٠م ذم سمٞمئ٦م ُمؽموم٦م همٜمٞم٦م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ؿم٤م ًّسم٤م طمتك
ىم٤مل قمٜمف جم٤مهد :أشمٞمٜم٤م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ٟمٕمٚمٛمف ،ومًم سمرطمٜم٤م طمتك شمٕمٚمٛمٜم٤م ُمٜمف.
ومّمٞمح٤م سمٚمٞم ًٖم٤م وٓيه اًمقًمٞمد
وىم٤مل قمٜمف ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران :قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ُمٕمٚمؿ اًمٕمٚمًمء .ويم٤من
ً
ُمًتِم٤مرا ًمٚمخٚمٞمٗم٦م ؾمٚمٞمًمن سمـ
سمـ قمٌد اعمٚمؽ قمغم اعمديٜم٦م وهق اسمـ مخس وقمنميـ ُمـ قمٛمره ،ويم٤من
ً
قمٌد اعمٚمؽ ،صمؿ وزم اخلئاوم٦م سمٕمد ؾمٚمٞمًمن سمـ قمٌد اعمٚمؽ وظمٓم٥م وم٘م٤مل :أٓ إين ًمً٧م سمخػميمؿ وًمٙمٜمل
ٌ
رضمؾ ُمٜمٙمؿ  ...يم٤من زاهدً ا قم٤مسمدً ا ورقمً ٤م ضمٝمز اًمٕمديد ُمـ اجلٞمقش اًمٖم٤مزي٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  ..شمقذم ؾمٜم٦م
(111هـ) .$
=
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سم٤مَٕ ِؾم ْ ِػم اعمًٚم ِؿ .وإِين ُأ ْىم ًِ ُؿ سم٤مهلل ًِمئ ْـ مل ْ ُشم ْر ِؾم ْٚمف إِ َ يزم ُمـ َوم ْق ِركْ َٕ ،سم َٕم َث يـ إِ ًَمٞمؽ ُِم َـ اجلُٜمْد
ُم٤م يٙمقن َأ يو ُهلؿ قمٜمدك ،وآ ِظم ُرهؿ قمٜمدي(.)1

ِ
ِ
اًمٕمزيٛم٦م ،و َأ َُم َر سم٢مِ َقم٤مدة
ٓم٤مب شمراضمع َُمٚمِ ُؽ اًمروم َأ َُم٤م َم هذه
وصؾ اخل ُ
وقمٜمدُم٤م َ
ِ
وىمقُمف( :)3ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
إَ ِؾم ْ ِػم اعمًٚم ِؿ إِ َمم َأ ْهٚمِف

ﮕﮖ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]71:أي٦م.
ويٙمٗمٞمٜم٤م ذم هذا ي ِ
واًمًئا ُم :طمٞم٨م
اًمّمئا ُة
اًمِم ْ٠من ُىمدْ و ًة و ُأ ْؾمق ًة إَ ْٟمٌِ َٞم٤م ُء قمٚمٞمٝمؿ ي
ي
دم يٚم ْ٧م صقر ذًمؽ ذم طمٞم٤متؿ :ومٝم٤م هق إِسمر ِ
اه ْٞم ُؿ وا يًمذيـ آُمٜمقا ُمٕمف ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم َؿم ْ٠م ِّنؿ:
َْ
ُ َُ
{ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂} [ؾمقرة

اعمٛمتحٜم٦م ]4:أي٦م.
ِ
اًمٙم٤مومر :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯽ ﯾ
واًمًئا ُم ُمع ا ْسمٜم ِف
وىمٌؾ ذًمؽ ُٟم ْق ٌح قمٚمٞمف ي
اًمّمئا ُة ي
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋﰌ ﭑ ﭒ ﭓﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ} [ؾمقرة هقد.]47-41:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :إقمئامش ( )38 /4و«ؾمػمة قمٛمرش ٓسمـ اجلقزي ،و«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش (/6
 )193و«وومٞم٤مت إقمٞم٤منش ( )111 /2وؾمػمة قمٛمر سمـ اًمٕمزيز ظم٤مُمس اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ،
وهمػمه٤م.
( )1أظمرضمف أسمق اًمٕمرب ذم «اعمحـش (ص ،)296قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد احلٙمؿ.
( )3اٟمٔمر :جمٚم٦م «اًمدقمقة اعمٍمي٦مش ،قمدد ( )47قم٤مم (1411هـ)( ،ص )11سم٘مٚمؿ حمٛمد اخلٓمٞم٥م.
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

املطلبُ الزَّابعُ
معهم

جماالتُ مواالةُ املنافقني يف سماننا ألَ ِعداء الدِّين
ِ
ٍ
٤مًمٞم٥م اعمٜم٤موم٘ملم ذم
ٕم٤مس ًمتٙمِمػ سمٙمؾ ُو
إِ ين ٟمٔمر ًة إِ َمم اًمقاىمع اعم
وقح ُص َق َر و َأ َؾم َ
ازرتؿ َٕقم ِ
ُمقآتؿ وُم َ١م ِ
ِ
اًم٘مقل ذم هذا
وخمتٍم
داء اهلل وختَٚمٞمٝمؿ قمـ اعمُ ْ١مُمٜملم،
ْ
ُ
ُ
ُ
يٜمدرج ذم هذه اًمٜم٘م٤مط اًمٕمجغم:

ص َِ ٛس املٛاال ٠يف داْب ايعكٝذ:٠
أ -بعضُ ُ

ُمقآتؿ ًمٚمٙم يٗم٤مر واًم يتقد ُد إِ ًَمٞمٝمؿ ِ
ج٤مب ِهبؿ واؾمتٕمٓم٤م ُومٝمؿ.
-1
ُ
واإل ْقم ُ

ُ
واؾمتٕمًمهلؿ ذم ىمْم٤مي٤م اعمًٚمٛملم اًمٕم٤مُم٦م.
وُمٕم٤مذتؿ
 -3شم٘مري ٌُٝمؿ
ُ
ًمٗمرص٦م َٕقم ِ
داء اهلل ُمـ اًمٞمٝم ِ
قد واًمٜمي َّم َ٤مرى َأ ْو ِ
ًمْم٤مًم٦م
 -2إِ َشم٤مطم ُ٦م ا
همػمهؿ ُمـ ا ًِمٗم َر ِق ا ي
ِ ْ
َُ
حروم٦م سم َ٠م ْن يٙمقن هلؿ صقًم ٌ٦م وضمقًم ٌ٦م وُمٕم٤مسمدُ ويم ِ
ًمٕم٘م٤مِ ِد ا ُعمٜمْ ِ
وا ِ
ٜم٤مِ ُس ذم دي٤مر اعمًٚمٛملم.
ص َِ ٛس املٛاال ٠يف دلاٍ ايتِٖٓعٚ ِٝايتٖؼشٜع:
ب -بعضُ ُ

َ -1أ ْظم ُذ ىمقاٟمٞمٜمٝمؿ اًمقوٕم يٞم٦م ًمتٙمقن هل احل٤ميمٛم ُ٦م ذم طمٞم٤مة اًمٜمي٤مس ً
اًمنميٕم٦م،
سمدٓ ُمـ ي
اًمٕم٤مذ ِ
ِ
ِ
اهل ْجري ذم َقم ْٝم ِد اًمً ْٚمٓم٤من اًم ُٕم ْثًمين ا يًمذي
اًم٘مرن
وىمد سمدا ذًمؽ ذم ُُمٜمْ َت َّمػ
ِ
تٙمٞمٛمٝم٤م ذم َأ ْىمٓم٤مر اعمًٚمٛملم إِ يٓ
اٟمتِم٤مر
سمً َٚم ْٞم ًَم َن اًم٘م٤مٟمقين(ُ )1صم يؿ ا يشمًع
ُ
ًٛمك ُ
يم٤من ُي ي
ُم٤م ر ِطمؿ اهلل)1( .
َ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :ؾمٚمٞمًمن اسمـ اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ إول اسمـ اًمًٚمٓم٤من سم٤ميزيد اًمث٤مين قم٤مذ ؾمئاـملم آل قمثًمن ،وًمد
سم٢مؾمٓمٜمٌقل ظمٚمػ واًمده قمغم اًمٕمرش ؾمٜم٦م (936هـ) سمٚمٖم٧م اًمدوًم٦م اًمٕمثًمٟمٞم٦م ذم قمٝمده أوج اًمٙمًمل
واًم٘مقة ؾمٞم٤مؾم ًّٞم٤م وصم٘م٤موم ًّٞم٤م وقمًٙمر ًّي٤م ،يم٤من ذا ُم٘مدرة يمٌػمة قمغم اًمتٜمٔمٞمؿ واًمتنميع ،متتيع سمٛمٝم٤مرات
قمًٙمر يي٦م قم٤مًمٞم٦م ،ؿم٤مرك سمٜمٗمًف ذم صمئاث قمنمة ُمٕمريم٦م قمنم ُمٜمٝم٤م ذم أوروسم٤م ،وصمئاث ذم آؾمٞم٤م ،ويم٤من
ُمـ أسمرز ومتقطم٤مشمف احلرسمٞم٦م اؾمتٞمئاؤُ ه قمغم سمٚمجراد قم٤مصٛم٦م اًمٍمب قم٤مم (937هـ) واؾمتقمم قمغم
ضمزيرة رودس ُمٕم٘مؾ ومرؾم٤من اًم٘مديس قم٤مم (939هـ) وؾمحؼ اعمجر ذم ُمٕمريم٦م قمٔمٞمٛم٦م وىم٣م قمغم =
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ِ
ِ
اًم٘مْم٤مء ِ
اًمقٓء إِ ْقمٗم٤م ُء اًمٙم يٗم٤مر اعم٘مٞمٛملم ذم دار ِ
اإل ْؾمئاُمل
اإل ْؾمئام ُمـ
 -3وُمـ ُص َق ِر
وُمـ اًم يتح٤ميمؿ إِ ًَمٞمفْ ،سمؾ ًمرسمًم ُأ ِ
ظم٤مص ً٦م.
ٟمِم َئ ْ٧م هلؿ
حم٤ميمؿ ي
ي
ُ
ص َِ ٛس املٛاال ٔ٠يف دلاٍ ايفٔهِ ِش ٚايجٖكاف:ٔ١
ج  -بعضُ ُ

ِ
وُمٜم٤مهجٝمؿ ِ
َ -1أ ْظم ُذ ُقم ُٚم ِ
ِ
اعمًٚمٛم٦م دون
وٟمنمه٤م ذم اعمجتٛمٕم٤مت
اًمٗم ْٙمر يي ِ٦م ُسمر يُمتِٝم٤م،
قُمٝمؿ
ُ
ِ
ٍ
َوم ْح ٍ
تذي٥م.
اٟمت٘م٤مِ يٞم ٍ٦م َأ ْو
ص َأ ْو
حّمٞمؾ ِ
اسمتٕم٤مث َأسم ِ
ِ
اًمٕم ْٚمٛمل
ٜم٤مِٜمَ٤م -سمؾ وسمٜم٤مشمِٜم٤م -إِ ًَمٞمٝمؿ وذًمؽ ُِم ْـ َأ ْضم ِؾ اًمدراؾم٦م واًم يت
-3
ُ ْ
وقاسمط ذقمٞم ٌ٦م وُمٕم٤ميػم ِ
ُ
ُمرقم يٞم٦م ...إًمخ.
دون َأ ْن يٙمقن ًمذًمؽ
ي
ُ

:١
ص َِ ٛس املُٛاال ٔ٠يف دلاٍ األَخِالمِ ٚاآلدابٔ االدِتُاعٔ ٖٝ
د -بعضُ ُ

 -1إِ َشم٤مطم ُ٦م اعمج٤مل هل١مٓء اًمٙمٗمرة سمٜمنم ومً٤مدهؿ ا ُعمتٛمث ِؾ ذم ُمقادهؿ ِ
اإل ْقمئاُم يٞم ِ٦م واًمٗمٜم يٞم ِ٦م.
 -3ومتح سم٤مب اًمًٞم٤مطم٦م هلؿ ذم سمئاد اعمًٚمٛملم دون ُىم ٍ
َ
وقاسمط ...مم ي٤م َيٜمْ َجر قمٚمٞمف
ٞمقد َأ ْو
ُ
َهدْ م َٕ ْظم ٍ
ٍ
ٔداب.
وشم٘مقيض
ئاق
ٌ
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ٟمٗمقذ اًمِمٞمٕم٦م يم٤مًمٞمٛمـ واجلزاِر وشمقٟمس وُمرايمش واًمٕمراق وًمٞمٌٞم٤م.
ذم قمٝمده أشمٞمح ًمٚمدول اًمٖمرسمٞم٦م أن يٙمقن هلؿ اُمتٞم٤مزات أضمٜمٌٞم٦م اًمتل ىم٤مؾم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٌئاد اإلؾمئاُمٞم٦م
يمثػما ،ومٙم٤مٟم٧م هذه آُمتٞم٤مزات ؾمٌ ًٌ٤م ذم اؾمتٖمئال اعمًٚمٛملم وشمْمٞمٞمع طم٘مقىمٝمؿ واؾمتٕمئاء إضم٤مٟم٥م
ً
قمٚمٞمٝمؿ ،و يعم٤م ؾمٙم٧م اًمٕمٚمًمء وىم٤مًمقا :إن هذه اًم٘مقاٟملم اعمًتحدصم٦م واًمدؾم٤مشمػم اًمقاومدة ٓ خترج ذم
ُمقاده٤م قمـ وم٘مف اعمذاه٥م إرسمٕم٦م طمتك ٓ ي٘م٤مل هذه اًم٘مقاٟملم يمٗمر ؾمٛمٞم٧م سمتٜمٔمٞمًمت ،ذم قمٝمده ُضمدّ د
شمًٛمك
احلَ َر َُم٤من سمٜم٤م ًء وشمِمٞمٞمدً ا ،وأٟمِم٠م ُمٙمتٌ٦م قمٔمٞمٛم٦م قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل اإلؾمئاُمل ،وهل٤م ومروقمٝم٤م ،ي
سم٤معمٙمتٌ٦م اًمًٚمٞمًمٟم يٞم٦م ،شمقذم قم٤مم (974هـ) وسمٕمده سمدأت شمْمٕمػ اًمدوًم٦م اًمٕمثًمٟمٞم٦م.
اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :اعمٗمّمؾ ذم أطمٙم٤مم اهلجرةش ( ،)8 /4و«ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦مش ًمٚمِمٞمخ ؾمٗمر
(« )129 /1عم٤مذا ٟمٛمزق اًم٘مرآن اًمٙمريؿش ( )42 /1و«اًمدوًم٦م اًمٕمثًمٟمٞم٦م قمقاُمؾ اًمٜمٝمقض وأؾمٌ٤مب
اًمً٘مقطش ( )317 /1و«شم٤مريخ اعمً٤مضمد اًمِمٝمػمةش ( ،)44 /1و«احلْم٤مرة اإلؾمئاُمٞم٦م سملم أص٤مًم٦م
اعم٤ميض وآُم٤مل اعمًت٘مٌؾش (.)44 /1
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
وقواعرررد شررررعية يف ُ التعامرررل
خطرررر ٍ
املنرررافقني ٍ

 -2اإل ْىم ُ
اًمزواج ُمـ اًمٙم٤مومرات دون تٗمظ وٓ ٟمٔمر ذم قمقاىم٥م إُمقر..
ٌ٤مل قمغم ي
ُمنميم٤مت وُم ْٚممعهم ٍ
ٍ
حدات -واًمٕمٞم٤م ُذ سم٤مهللْ -سمؾ ىمد ُو ِضمد ُمـ
سمٕمْمٝمؿ
شمزوج ُ
وىمد ي
ُ
ِ
شمزو ْضم َـ يم يٗم ً٤مرا.
اًمٜمً٤مء اعمًٚمًمت ُمـ ي
ِ
ِ
الؿظاهر آجتؿاطق ُة كإَ ْك ِل والؾ ِ
وغقرها فؼد ُغزيـا
واجات
باس والز
َ -3أما
ُ
بؿظاهر التشبه هبم والس ْق ِر طؾى ُخطاهم َح ْذو ال َؼذة بال َؼذة.
ص َُ ٛس املُٛاال ٠يف دلاٍ ايظِّٝاط.١
ٖـ ُ -

ِ
ِ ِ
ُم٤مر ِو َٞم ْ٧م
فمٝم ْ
ومٛمـ َأ ْقمٔمؿ إَ ْسمقاب اًمتل َ
رت ُمـ ظمئاًمف َأ ْو ُضمف ُمقآة َأ ْقمداء اًمديـ َ
سمف ُد َو ٌل قمديد ٌة ًمٜمٗمًٝم٤م ُمـ:
ُمٕم٤مهدات دوًمٞم ٍ٦م ؾمٞم٤مؾمٞم ٍ٦م دون اقمتٌ٤مر ًم ِ
ٍ
ٚم٘م َٞم ِؿ ِ
اإل ْؾمئاُم يٞم ِ٦م.
 -1قم ْ٘م ِد
ي
ي
وُمٕمت٘مدات ٍ
ِ
ـمقاِ ِ
ِ
ِ
 -3اعمً٤موا ُة ًمدى اًم٘م٤مٟمقن ذم احل ِ
سمٚمد
ػ
واًمقاضمٌ٤مت سملم مجٞمع
٘مقق
ُ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
وؿم ْٕم ٍ
واطمد َ
اين وٓ
٥م واطمد ومئا ْ
ٍم ٍّ
ومر َق سملم ُُم ًْٚم ٍؿ وٓ ُسمقذ ٍّي وٓ َ ُهيقد ٍّي وٓ َٟم ْ َ
َ
ومرق سملم َُم ًْ ِج ٍد و َُم ْٕم ٌَ ٍد و َيمٜم ِ ْٞم ًَ ٍ٦م ...اًمخ.
ص َِ ٛس املُٛاال ٠يف دلاٍ املاٍِ ٚاالقتصاد:
 -ٚبعضُ ُ

شمٓمٌٞمؼ آر ِاِٝمؿ وٟمٔمر يي ِ
متحٞمص وشم ٍ
ٍ
٤متؿ ذم هذا ي
دىمٞمؼ سمًم يتئا َء ُم وُم٤م ضم٤م َء
اًمِم ْ٠من دون
ُ َ
سمف ي
سم٤مًمْم ْٖمط وسم ُ٘م يق ٍة ًمٞمحّمٚمقا َ -أ ْي َأ ْقمدا َء اهلل-
٤مرع
شمقضمٝمقا أن ي
احلٙمٞمؿ ،وىمدْ ي
اًمِم ُ
ُ
ٍ
اُمتٞم٤مزات َأ ْضمٜمٌ يٞم ٍ٦م ذم اًمٌئاد ِ
اإل ْؾمئاُم يٞم٦م(.)1
قمغم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اىمتًٌ٧م هذه اعمج٤مٓت ُمـ يمت٤مب «اًمتً٤مهؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملمش ،قمٌداهلل اًمٓمريٗمل (ص)33-13
سمتٍمف يًػم ،وًمٚمتقؾمع ذم سمٞم٤من ظمٓمر آُمتٞم٤مزات إضمٜمٌٞم٦م ذم اًمٌئاد اإلؾمئاُمٞم٦م اٟمٔمر« :آؾمتثًمر
إضمٜمٌل اعمٌ٤مذ ذم اًمدول اإلؾمئاُمٞم٦م ذم وقء آىمتّم٤مد اإلؾمئاُملش ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ًمٚمٌ٤مطم٨م
حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل« ،اًمتٛمقيؾ إضمٜمٌل وُمقىمػ اإلؾمئام ُمٜمفش ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراة
ًمٚمٌ٤مطم٨م د /أمحد سمـ ؾمٕمد اخلٓم٤مب احلرب.
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وهٜم٤مك اًمٕمديدُ ُمـ ُص َق ِر ا ُعمقآة َٕ ْقمداء اهلل ُمٜمٝم٤م:
اعمٜم٤مص٥م واخت٤م ُذهؿ سمِٓم٤مٟم ً٦م
ُٟم ٍْم ُتؿ وإِ َقم٤مٟم ُتٝمؿ قمغم اعمًٚمٛملم وشمقًم َٞم ُتٝمؿ
َ
وُمًتِم٤مريـ إِ َمم همػم ذًمؽ( )1مم ي٤م يٜمدرج تتف يمؾ ُمٕم٤مين اعمُقآة:
٤مقم٦م واًم يت ْ٠م ِي ِ
قيض واًم يٓم ِ
ب وآخت ِ
ِ
ِ
واعمت٤مسمٕم٦م واًمٜم ٍْم ِة واًم ُ٘م ْر ِ
ٞمد
٤مذ واًم يت ْٗم
يم٤معمح يٌ٦م
ٓم٤مٟم٦م وآت ِ
واحلٚمٞمػ واخل٤مص ِ٦م واًمٌِ ِ
ِ
٤مد واًم يتج٤م ِ
ٟمس.
ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمقٓء واًمؼماء ذم اإلؾمئامش (ً )16-7مٚمديمتقر حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘محٓم٤مين ،وعمزيد آـمئاع
واًمتقؾمع اٟمٔمر« :طم٘مٞم٘م٦م اًمقٓء واًمؼماءشً ،مٚمديمتقر ؾمٞمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٖمٜمل« ،اعمقآة
واعمٕم٤مداةشً ،مٚمديمتقر حمًمس سمـ قمٌد اهلل اجلٚمٕمقد« ،اًمقٓء واًمؼماء سملم أهؾ اًمًٜمي٦م وخم٤مًمٗمٞمٝمؿش،
ًمٚمديمتقر إسمراهٞمؿ سمـ قمثًمن اًمٗم٤مرس« ،اًمقٓء واًمٕمداءشً ،مٚمديمتقر قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمٓمري٘مل.
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املبحثُ الثَّاىٌ
معهم

مشابهُُ امليافقني والرَّافضُُ للًهىد

سمٞم٤من ُم٤م قمٚمٞمف ُ
ًم٘مد ُذيمِ َر  -سمحٛمد اهلل  -ذم صمٜم٤مي٤م ُم٤م ُم٣م ُمـ اًمٌح٨م ُ
طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم
اسمٓم٦م واًمٚمح ِ
قد ،و َأ ين ضمذور هذه اًمر ِ
محٞمٛم٦م ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٞمٝم ِ
ٍ
ٍ
وؿمٞمج٦م ِ
ٛم٦م
وص َٚم ٍ٦م
ُمـ
ْ
َُ
ي
ُ َ
اًمقوع حيٙمل طمٞم٤ميم َ٦م ِظم َٓم ٍ
ِ
ِ
ط
ٌح
دم٤موزت
ىمد
ْ
ْ ُ
ضم٤مٟم٥م اعمق يدة واعمح يٌ٦م ،إِ َمم َأ ْن َأ ْص َ
َ
ٍ
ٍ
وشمٜم٤موب َأ ْد ٍ
ِ
واطمد حلرب ِ
ِ
اإل ْؾمئام
وار ،مم ي٤م جيٕمٚمٝمؿ ذم َظمٜمْدَ ٍق
ضمٝمقد
وشمٜمًٞمؼ
واعمًٚمٛملم.
ومم ي٤م ُي َ١ميمد ذًمؽ و َي ْٗم َْمحف و ُي ْٔم ِٝمره ًمٚمٕمٞم٤من ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

﮿ ﯀ ﯁ ﯂       } [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ، ]14:ىم٤مل اسم ُـ
َيمثِ ْ ٍػم « :$إِ ين اعمرا َد سمِمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ اًم َٞم ُٝمق ُدش(.)1
وذه٥م ىمٌٚمف ِ
اإل َُم٤م ُم اسم ُـ َضم ِر ْي ٍر اًم يٓم َؼمي  $إِ َمم َأ ين أي َ٦م َأ َقمؿ و َأ ْؿم ُ
ٛمؾ وم٘م٤مل:
َ
ِ
واقمتٌ٤مر {} ؿم٤مُمٚم ً٦م ًمٚمٞمٝم ِ
« ي
وؾم٤مِ ِر ُِم َٚم ِؾ
قد
َُ
اًمّم َ
وًمٕمؾ ي
ٛمٞمؿُ ْ ،
قاب هق اًم يت ْٕم ُ
ًملؾمئام ،إِ َو٤موم ً٦م إِ َمم إِ ْظم ِ
ِ
ُ
وس
قاّنؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم...
ويِمٛمؾ ذًمؽ ُر ُء َ
اًم ُٙم ْٗم ِر اعمخ٤مًمٗم٦م ِ ْ
اًمٜمٗم٤مق وىم٤مد َشمفش(.)3

ومم٤م ي َ١ميمد آس َة ُم٤م سملم اعمٜم٤موم٘ملم واًمٞمٝم ِ
قد ُم٤م ُذيمر ؾم٤مسم ً٘م٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭪ ﭫ ﭬ
َُ
ي ُ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [ؾمقرة

احلنم ]11:أي٦م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)92/1
(« )3شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)162/1
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إل ْظمقاّنؿ ُِمـ هي ِ
ٍ
ىمقل اعمٜم٤موم٘ملم هذا يم٤من ِ
واطمد ُِم ْـ َأ ْهؾ اًم يت ْٗمًػم:إِ ين َ
قد
همػم
ْ َُ
ىم٤مل ُ
ومٕمزم قمغم
شمآز ًرا ُمٕمٝمؿ ،و ُٟم ٍْم ًة هلؿ ،عمي٤م ٟم٘مْمقا اًم َٕم ْٝمدَ ُمع اًمٜميٌل ﷺ َ
سمٜمل اًمٜمي ِْم ْ ِػمُ :
إِضم ِ
ئاِٝمؿ(.)1
ْ
وُمـ ذًمؽ ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ } [ؾمقرة

اًمٜمً٤مء.]129-128:
ٍ
ىم٤مل ِ
واطمد ُمـ َأ ْه ِؾ اًم يت ْٗمًػم سم َ٠م يّنؿ ياختذوا اًم َٞم ُٝمق َد َأ ْوًمِٞم٤م َء
وهمػم
اإل َُم٤م ُم اًم ٌَ َٖمقي
ُ
و َأ ْصٗمٞم٤م َء(.)3
وُمثؾ ذًمؽ ىمق ًُمف ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م .]14:ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم اًم يٓم َؼمي« :شمقزم
اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٞمٝم ِ
قد و ُُمٜم٤مصح ُتٝمؿش(.)2
َُ
قمدد ُمـ اًمٞمٝم ِ
ٍ
واًمؽماسم ِ
ُ
قد ذم ُصٗمقف
دظمقل
ط
َُ
قاص ِؾ ي ُ
ومم٤م ُيًٝم ُؾ ُُم ِٝم يٛم َ٦م هذا اًم يت ُ
اعمٜم٤موم٘ملم ُي ْٔم ِٝمرون ِ
اإل ْؾمئا َم و ُيٌٓمٜمقن اًم ُٙم ْٗم َر.
اعمتت٤مسمٕم٦م ُمـ يم٤من هي ِ
ِ
قد ًّي٤مُ ،صم يؿ شمٚم يٌس ِ
سم٤مإل ْؾمئام ًم َٞمٙمِٞمدَ ه
فمٝمر ذم قمٝمقد اعمًٚمٛملم
َ ْ
وىمد َ
َُ
قدي ُِمـ هي ِ
سمـ ؾمٌ٠مٍ اًمٞمٝم ِ
ِ ِ
وحي٘مؼ ُم٤م يريد ُِمـ ِظمئال ٟمِ ِ
قد
ٗم٤مىمف،
ُمـ داظمٚمفُ ،
يمٛمثؾ َقم ٌْد اهللِ ِ َ َ َ ُ
ْ
ُ
ْ َُ
سم٤مسمـ اًمًقدا ِءَ ،أؾمٚمؿ ٟمٗم٤م ًىم٤م َأي َ٤مم ُقم ْثًم َن ،و َأ ْؿمٕمؾ ٟم٤مر ِ
اًمٗم ْتٜمَ ِ٦م اًمتل
َ
ي
َصٜمْ َٕم٤م َء ،و ُيٚم ي٘م٥م ِ ي َ
َ
َ
ْ َ
اٟمتٝم٧م سم٘م ْتٚمف ﭬ قم٤مم 21هـ(.)4
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( )42/38و«اًمدر اعمٜمثقرش ( )112/8وهمػممه٤م.
(« )3شمٗمًػم اًمٌٖمقيش (.)211/3
(« )2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منشً ،مٚمٓمؼمي (.)32/38
(« )4اًمٜمٗم٤مق وظمٓمره قمغم اًمٕم٘مٞمدةش ،د /قمٌد اًمٕمزيز اًمِمٝمقان (.)346 – 341
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التعامرررل
املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف َ
خطرر َرر َ

أظم ُر ومٝمق َُم ْٞم ُٛم ُ
اًمِم٤مهدُ َ
و َأ يُم٤م ي
سمٕمض اعمح٘م٘ملم أ يٟمف
اح .ذ َيمر ُ
سمـ َد ْي َّم٤من اًم٘مدي ُ
قن ُ
ِ َمعهم
ٌ٤مرهؿ ،وقم٤معمً٤م سم٤مًم َٗم ْٚم ِ
ِ ِ
ِ
ًٗم٦م واًمٜمجق ِم.
ؼما ُم ْـ أ ْطم
َ ُهيقدي ُمتٕمّم ٌ
٥م ًم َٞم ُٝمقد ييتف ،يم٤من َطم ً
ِ
ٌقس ِ
ٟمٓمٚم٘م٧م احلريم ُ٦م
اإل ْؾمئام ،وُمٜمف ا
هذا
ُ
ْ
يمٛم ْـ ؾم ٌَ٘مف ْارشمدى ًُم َ
اعمٜم٤مومؼ اًم َٞم ُٝمقدي َ
ُمٜم٤مه٩م ُُمٜمْحروم ً٦م ،وشمِم يٕم٥م
جم٤مزر داُم َٞم ً٦م ،وشمٌٜمي٧م
قمؼم شم٤مرخيِٝم٤م اعمُ ْٛمتد
اًمٌ٤مـمٜم يٞم ِ٦م اًمتل ْار ْ
َ
َ
شمٙمٌ٧م ْ
واإل ْوم ِ
ِ
ًمنم ُمْم٤م ٌء ،وذم اًم ٌَ ْٖم ِل ِ
ػ يمٚمٝم٤م هل٤م ذم ِ
ً٤مد ًمِ َقا ٌء(.)1
قمٜمٝم٤م ومِ َر ٌق
وـمقاِ ُ
اإل ْصمؿ وا ي
ش ذم َقمٝم ِد اخلئاوم٦م اًمٕم ْثًمٟمٞم٦م ،وم٤مًمٞمٝم ِ
ِ
ِ
ًمر ٟم ْٕم ٍ
قدي
َُ
ُ ي
ْ
و َأ يُم٤م َُم ْـ يم٤من ُم ْٕم َق َل هدَ ٍم وُم ًْ َ
اعمٜم٤مومؼ ا يًمذي ُيدقمك ؾمٌ٤مسم٤مت سم ُـ ُمقرداظم٤مي ؾمٞمٗمل :شمٚم يٌس ِ
ورا ،وا يدقمك
ُ
سم٤مإل ْؾمئام ُز ً
اًمٜمٌق َة ،وز َقمؿ َأ يٟمف اعمًٞمح ،ويم٤من ًمف اًمدي ور إَ ْيمؼم ذم يمٞم٤من هي ِ
قد اًمدو َٟمٛم٦م ا يًمذيـ يم٤مٟمقا
ُ
ُي
َُ
ُ
َُ
ِ
ِ
ُمـ إَ ْؾم ِ
شم٘مقيض اخلئاوم٦م اًم ُٕم ْث ًَمٟم يٞم ِ٦م(.)3
اًمٙمٌػمة ذم
ٌ٤مب
أي٤مت وذم همػمه٤م ُشمِمػم إِ َمم ُقمٛمؼ اًمر ِ
ِ
ِ
اسمٓم٦م سملم
احل٘م٤مِ ُؼ اًم ُ٘م ْرآٟمِ يٞم ُ٦م ذم هذه
هذه
ي
ْ
اًمِم ٌَ ِف سمٞمٜمٝمًم يمٌػمْ ،سمؾ إِ يٟمؽ ٓ شمٙم٤مد ِ
َه َذ ْي ِـ اًمٗمري٘ملمُ ،مـ َأ ْضم ِؾ ذًمؽ يم٤من َو ْضم ُف ي
دمد صٗم َ٦م
ٌ
ِ (ِ )2
ِ
ص هٜم٤م قمغم
وؾم َ٠م ْطم ِر ُ
واًمراومْم٦م ُم ْث ُٚمٝم٤م ،إِ يٓ ُم٤م َٟمدَ َرَ ،
َذ ٍّم ذم اًم َٞم ُٝمقد إِ يٓ وذم اعمٜم٤موم٘ملم ي
ًمت اعمُ ِْم ِ
ٗم٤مت واًمً ِ
اؾمتِٕمراض َأهؿ و َأسمر ِز اًمّم ِ
ؽميم٦م سمٞمٜمٝمؿ :طم يتك ٓ يٓمقل سمٜم٤م اعم٘م٤مم.
َ
َْ
ْ
ٚ ١املٓافكني:
ايصِّفاتُ ٚايظُِّاتُ املؼرتن ُ١بني ايُٛٗ َٝدٔ ٚايشٖ ٔافضَ ٔ
َأ ّٖ ٚيا :ايِّٓفام:

ٗم٤مق قمٜمد اًمٞمٝم ِ
أ -اًمٜم ُ
قد:
َُ

ًم٘مد يم٤من ُمًٚمٙمً٤م ُمـ ُمً٤مًمؽ اًمٞمٝم ِ
ِ
ُمآرهبؿ ،و ُسمٚمق ِغ
قد اًمتل َو َجلُقه٤م ًمتح٘مٞمؼ
َُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ( ،)347و«فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش (.)184 – 171/3
( )3عمزيد ُمـ اإلـمئاع راضمع« :فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش ( ،)188/3ويمذًمؽ «سمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مهب٦م اًمراومْم٦م
ًمٚمٞمٝمقدش (.)64/1 – 61/1
( )2اٟمٔمر :جمٛمقع يمت٤مب «سمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مهب٦م اًمراومْم٦م ًمٚمٞمٝمقدشً ،مٚمِمٞمخ /قمٌد اهلل اجلٛمٞمكم .
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٤مب اًمً ِ
ِ
هد قمد ٌد ُمـ ُيم يت ِ
سمٕمض َُم ْـ ٟم٤مومؼ ُِم ْـ َ ُهيق َد ،مم ي٤م
ػمة و ِ ِ
همػمهؿ َ
هم٤مي٤متؿ ،وىمد َ
ِ
ِ
٤مع:
ُيثٌ٧م هذا اعمٕمٜمك و ُي َ١ميمده ،وُمـ ه١مٓء مم يـ ُه ْؿ ُم ْـ َ ُهيقد سمٜمل َىم ْٞمٜمُ َ٘م َ
 -1ؾمٕمدُ سمـ طمٜمَٞم ٍ
ػ.
َ ْ ُ ُ ْ
سمـ َأ ِب َأ ْو َرم.
ُٟ -3م ْٕم ًَم ُن ا ُ
ُ -2قم ْث ًَم ُن سم ُـ َأ ْو َرم.
 -4راومِع سمـ طمريٛم َٚم َ٦م ،وهقا يًمذي يقم ُم٤مت ىم٤مل َ ِ
اًمر ُؾم ُ
٤مت ا ًْم َٞمق َم
قل ﷺَ « :ىمدْ َُم َ
سمِم ْ٠مٟمف ي
َ ٌ ُ ُ ََْ
ِ
لمش(.)1
َقمٔمِ ْٞم ٌؿ ُِم ْـ ُقم َٔم ًَمء اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م ْ َ
ِ
ِ
اًمر ُؾم ُ
قل ﷺ َ
سمِم ْ٠مٟمِف طملم ه يٌ٧م قمغم
ِ -1ر َوم َ
٤مقم ُ٦م سم ُـ َز ْيد ْسم ِـ اًم يت٤م ُسمقت ،وهق ا يًمذي ىم٤مل ي
وه ْؿ ىم٤مومٚمقن ُِم ْـ همزوة سمٜمل اعمُ ّْم َٓمٚمؼ وم٤مؿمتدي ت قمٚمٞمٝمؿ طم يتك
اعمًٚمٛملم ِر ْي ٌح ُ
ٙم يٗم ٍ ()3
أؿمٗم٘مقا ُمٜمٝم٤مَ َ َٓ « :
خت٤م ُومقا :وم٢مِ يٟمًم ه يٌ٧م عمقت َقمٔمِ ْٞم ٍؿ ُمـ ُقم َٔم ًَم ِء اًم ُ
ومٚمًم
٤مرش  ،ي
ِ
سمـ َز ْي ٍد ِ
اسمـ اًم يت٤مسمقت ىمدْ ُم٤مت ذًمؽ اًمٞمقم ا يًمذي
ىمدُمقا اعمَ ِد ْيٜمَ َ٦م وضمدوا ِر َوم َ
٤مقم َ٦م َ
هٌ٧م ومٞمف اًمريح :وم٘مدْ يم٤من ُِمـ قم ِ
ٔمًمء اًمٙم٤مومريـ ،ويمٝم ًٗم٤م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم.
ي ْ
ْ ُ
ْ ُ
ِ -6ؾم ْٚم ًِ َٚم ُ٦م سم ُـ َسم ْر َه٤مم.
ِ -7يمٜمَ٤م َٟم ُ٦م سم ُـ ُص ِ
قر َي٤م.
َ -8زيدٌ سمـ اًم يٚم ِّمٞم ِ
٧م ،وهق ا يًمذي ىم٤مل طملم و يٚم٧م ٟم٤مىم ُ٦م اًمرؾم ِ
قل ﷺ ،وهق ذم
ْ
ْ ُ
ي ُ
ظمؼم اًمً ِ
اًم يٓمريؼ إِ َمم همزوة َشم ٌُ َ
ًمء
قكَ :أ ًَمٞمس ُحم َ يٛمدٌ َي ْز ُقم ُؿ َأ يٟمف َٟمٌِلْ ُ ،
ؼم ُيمؿ قمـ َ ِ ي
وخي ِ ُ
وهق ٓ يدري َأ ْي َـ ٟم٤مىمتف؟ ويم٤من ذم َر ْطم ِؾ ُقم ًَم َر َة ِ
سمـ َطم ْز ٍم( ،)2سمٞمٜمًم يم٤من ُقم ًَم َر ُة قمٜمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش ( )137/1واًمروض إٟمػ ( ،)284 /3ضمقاُمع اًمًػمة (. )99 /1
( )3أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من ذم «صحٞمحفش ( )6466وطمٙمؿ إًمٌ٤مين سمّمح٦م اًمرواي٦م .
( )2قمُ ًَم َر ُة –سمْمؿ أوًمف -سمـ طمزم سمـ زيد سمـ ًمقذان سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد سمـ قمقف سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ
اًمٜمج٤مر إٟمّم٤مري ،صح٤مب ضمٚمٞمؾ يم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م سمٜمل ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر يقم ومتح ُمٙم٦م ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م =
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ِ
اًمر ُؾم ُ
قل ﷺ و ُقم ًَم َر ُة قمٜمده« :إ ين َر ُضم ًئا
َر ُؾمقل اهلل ﷺ وذم ذًمؽ اًمقىم٧م ىم٤مل ي
معهم
اًمً ًَم ِءَ ،و ُه َق َٓ َيدْ ِري
ؼم ُيم ْؿ َأ يٟمف َٟمٌِل َو َي ْز ُقم َؿ َأ يٟمف ُ ْ
ىم٤ملَ :ه َذا ُحم َ يٛمدٌ ُ ْ
ؼم ُيم ْؿ سمِ َخ َ ِؼم ي
خي ِ ُ
خي ِ ُ
هلل َقم َٚم ْٞم َٝم٤مَ ،و ِه َل ِذم
هللَ ،و َىمدْ َد يًمٜم ِل ا ُ
ٚمؿ إِ يٓ َُم٤م َقم يٚم َٛمٜم ِل ا ُ
َأ ْي َـ َٟم٤مىم ُت ُفَ ،وإِين واهللِ َٓ َأ ْقم ُ
٥م َيم َذا و َيم َذاَ ،ىمدْ طمًٌ ْتٝم٤م َؿمجر ٌة سمِ ِزُم ِ
ه َذا ا ًْمق ِ
ادي ،ذم ِؿم ْٕم ِ
٤مُم َٝم٤مَ ،وم٤م ْٟم َٓمٚمِ ُ٘مقا َطم يتك
َ
َََ َ
َ
َ
َ
ََ
َشم ْ٠م ُشم ِ
ومج٤م ُءوا ِ َهب٤مش.
قين ِ َهب٤مَ ،وم َذ َه ٌُقا َ
هلل ًمٕمج٥م ُمـ ٍ
ِ
رء طمدي َصمٜم٤مه َر ُؾم ُ
قل اهلل
ومرضمع ُقم ًَم َر ُة سم ُـ َطم ْز ٍم إِ َمم َر ْطمٚمف ،وم٘م٤مل :وا ِ َ َ ٌ
ﷺ آٟم ًٗم٤م قمـ ُم٘م٤مًم٦م ِ
ؼم ُه اهللُ قمٜمف سم َٙم َذا و َيم َذاً ،مٚمٙمئام ا يًمذي ىم٤مًمف َز ْيدُ سم ُـ
ىم٤مِ ٍ ٍ
ؾ َأ ْظم َ َ
اًم يٚم ِّمٞم ِ
٧م.
ْ
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سمـ َطم ْز ٍم ،ومل يٙم ْـ قمٜمد رؾم ِ
رضمؾ مم يـ يم٤من ذم َر ْطمؾ ُقم ًَم َر َة ِ
وم٘م٤مل ٌ
قل اهلل ﷺَ :ز ْيدٌ
َ ُ
واهللِ ىم٤مل هذه اعم٘م٤مًم َ٦م َ
ىمٌؾ َأ ْن َشم ْ٠م ِ َت.
وم َ٠م ْىمٌؾ ُقم ًَم َر ُة قمغم َز ْي ٍد ييب ذم ُقمٜمُ ِ٘مف ،وي٘مقل :إِ َ يزم قمٌ٤م َد اهلل ،إِ ين ذم َر ْطمِكم ًمداهٞم ً٦م
وُم٤م َأ ْؿم ُٕمرْ ،اظم ُر ْج َ -أ ْي َقمدُ يو اهللُِ -م ْـ َر ْطمكم ومئا شمّمحٌٜمل(.)3()1
قدي اؿمتٝمروا سمف ُمٜمذ ِ
ٗم٤مق ُظم ُٚم ٌؼ هي ِ
اًمٜم ُ
اًم٘مدَ م ،طم يتك َأ ْصٌح ِؾمٛم ً٦م ُمـ ِؾمًمت شم٤مرخيِٝمؿ،
َُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
وسمدرا وأطمدً ا واخلٜمدق وؾم٤مِر اعمِم٤مهد ُمع رؾمقل اهلل (وظمرج ُمع ظم٤مًمد ًم٘مت٤مل أهؾ اًمردة وم٤مؾمتِمٝمد
ً
سم٤مًمٞمًمُم٦م قم٤مم 13هـ وًمٞمس ًمف قم٘م٥م .اٟمٔمر ذم شمرمجتف« :آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ
قمٌد اًمؼم ( )212 /1و«اإليمًمل ًمرضم٤مل أمحدش (« ،)212 /1أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم (/1
« ،)699شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف ذم اًمرؾمؿش (.)711 /3

( )1أظمرضمف اسمـ إؾمح٤مق ذم «ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش ( ،)132/3واًمٓمؼمي ذم «شم٤مرخيفش ( )141/2واًمٌٞمٝم٘مل
ذم «اًمدِٓؾش ( )323/1ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٕمكم ذم« :صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش (« :)192إؾمٜم٤مده رضم٤مًمف
صحٞمح٤مش.
صم٘م٤مت ومٞمٙمقن
ً
( )3اٟمٔمر« :فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش ( ،)123 – 121/3و«اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ هِم٤مم (.)167 – 166/3

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

230

سمٕمض ُص َق ِر اًمٜم ِ
ِ
ِ
ٗم٤مق اًمتل يم٤من ُيًمرؾمٝم٤م اًم َٞم ُٝمق ُد
اًمٕمزيز قمـ
ؼم اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف
وىمدْ َأ ْظم َ َ
ِ
اًمر ُؾمقل ﷺ.
ُمع اعمًٚمٛملم ذم َقم ْٝمد ي
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳} [ؾمقرة آل

قمٛمران ، ]119:وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [ؾمقرة اعم٤مِدة : ]61:وم٤مهللُ شمٕم٤ممم -وهق َأ ْقم َٚمؿ سمٜمٗمًٞم٤مت اًمٞمٝم ِ
قد-
َُ
ي
ُ
يذ ُيمر قمٜمٝمؿ هذا اخل ُٚم ِؼ ذم َأ ْيم َثر ُمـ ُمقو ٍع ُمـ اًم ُ٘مر ِ
َ
ًمٞمٙمقن
آن اًمٙمري ِؿ ،و َي ْٗم َْم ُحٝمؿ سمف:
ُ
ْ
َ
ِ
ِ
اعمًٚمٛمقن قمغم َطم َذ ٍر ُمـ َأ َؾم ِ
٤مًمٞم٥م اًم َٞم ُٝمقد ذم اًمٜمٗم٤مق واخلدا ِع.
ٍ
٥م ي
ُمذه٥م :يمٞمػ
يمؾ
وذم احل٘مٞم٘م٦م إِ ين اعمَ ْر َء ًم َت ْ٠م ُظم ُذه اًمدي ْهِم ُ٦م،
َ
ويذه٥م سمف اًم َٕم َج ُ

ُأ ِ
ىمٚمقب ه١مٓء اًمٜم َ
ٗم٤مق ،طم يتك إِ يٟمف ًمٞمٙم٤مد يٙمقن صٗم ً٦م َظم ْٚم٘م يٞم ً٦م ُمئازُم ً٦م هلؿ ذم يمؾ
ذ َسم ْ٧م
ُ
َقم ٍ ِ
ٍم؟
ْ
ٍم وُم ْ َ
يرضمع اعمَرء إِ َمم يم ُت٥م اًمٞمٝم ِ
وًمٙمـ ُم٤م َأ ْن ِ
يمت٤مب اًم يت ْٚم ُٛمقد -طم يتك ِ
قد -وسم٤مَٕظمص
جيدَ
َ
َُ
ْ
ْ ُ
ِ
ِ
زرقمقا اًمٜم َ
ٟمٗمقس
ٗم٤مق ذم
َشم ْٗمًػم َشم َ٠مص ِ ِ
ؾ ذًمؽ اخلُ ُٚم ِؼ قمٜمد اًم َٞم ُٝمقد :ومقاوٕمق اًم يت ْٚمٛمقد ىمد َ
ِ
سمّمٌ ٍ
ِ
ِ
وؾم٤مِ ِٚمٝمؿ
ٖم٦م ِديٜم يٞم ٍ٦م ذقم يٞم ٍ٦م ،وضمٕمٚمقه واضم ًٌ٤م ذقم ًّٞم٤م ،ووؾمٞمٚم ً٦م ُمـ
اًم َٞم ُٝمقد ،وص ٌَٖمقه ْ
ذم ت٘مٞمؼ َأ ْهم ِ
راوٝمؿ اًمديٜم يٞم ِ٦م َأ ِو ي
اًمِم ْخّم يٞم ِ٦م.
ٗم٤مق ذم اًمٞمٝم ِ
شمزرع اًمٜم َ
قد:
َُ
شمٕم٤مًمٞمؿ اًمتي ْٚمٛمقد َ
ُ
ضم٤مء ِوٛمـ شمٕم٤مًمٞم ِؿ اًم يت ْٚمٛمقدُ« :مٍمح ًمٚمٞمٝم ِ
قدي َأ ْن ُجي٤م َ
فم٤مهراً :مٞم يت٘مل
ٜمٌل
ٌ َُ
َ ْ َ
ً
ُمؾ إَ ْضم ي
اًمنم وإَ َذىش(.)1
ذه ،قمغم َأ ْن يْمٛمر ًمف ي ي
ي
ٗم٤مق ِ
سمِم٤مي« :إِ ين اًمٜم َ
وي٘مقل َأ َطمدُ َيم َت ٌَ ِ٦م اًم يت ْٚمٛمقد ،و ُيدقمك احل٤مظم٤م ُم َ
ضم٤مِ ٌز ،وإِ ين
ً٤من َ -أ ِي اًمٞمٝم ِ
ِ
اإل ْٟم َ
قد ييُ -ي ْٛمٙمِٜمف َأ ْن يٙمقن ُُم َ١م يد ًسم٤م ُمع اًمٙم٤مومر ،ويدي قمل حم يٌ َتف يم٤مذ ًسم٤م ،إِ َذا
َُ
ظم٤مف ُو َ
صقل إَ َذى ُمٜمف إِ ًَمٞمفش(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ضمذور اًمٌئاءش ،قمٌد اهلل اًمتؾ (ص.)81
(« )3اًمٙمٜمز اعمرصقدش ،د /روهٚمٜم٩م (ص.)71
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
رافقني ْ ِ
خطرررر املنرر َ

ِ
ٔمقر
ّمقص اًم يت ْٚمٛمقد« :حيؼ ًمٚم َٞم ُٝمقدي أن َيٖم يش
ٟمص َآظم َر ُمـ ُٟم
اًمٙم٤مومرَ ،
وذم ٍّ
وحم ْ ٌ
َ
معهم
ٗم٤مق ِ
ض َرهَ ،أ ْو قمداو َشمف ،واًمٜم ُ
ضم٤مِ ٌز ذم هذه
قمٚمٞمف َأ ْن ُحيٞمل
سم٤مًمًئامُ ،م٤م مل ْ ْ
اًمٙم٤مومر ي
َ
خي َش َ
احل٤مًم٦م ،وٓ سم ْ٠مس ُمـ اد ِ
ظم٤مف اًمٞمٝم ِ
ِ
ِ
قدي ُِم ْـ َأ َذا ُهش(.)1
قم٤مء حم يٌ ِ٦م
اًمٙم٤مومر إِ َذا َ َ ُ
َ َ
يْمٞمع
سم٘مّم ِده احل٘مٞم٘مل :طم يتك ٓ
وي٘مقل احل٤مظم٤م ُم أيمٞمٌ٤م« :يٚمزم
َ
٤مهر ْ
ي
اًمٞمٝمقدي َأ يٓ ُجي َ
تٌ٤مر اًمديـ َأ َُم٤م َم َأ ْقم ِ
لم سم٤مىمل إُ َُم ِؿش(.)3
ا ْقم ُ
ضم٤مِ ٌز ُمع همػم اًمٞمٝم ِ
قد َٕ ْشمٌ٤مقمٝمؿ اًمٜمٗم٤م َق ،ويرون َأ يٟمف ِ
طم٤مظم٤مُم٤مت اًمٞمٝم ِ
قدْ ،سمؾ
هٙمذا ُيٌٞمح
َُ
ُ َُ
ِ
يٕمدوٟمف ضور ًة ِد ْيٜم يٞم ً٦م ،وُمٓمٚم ًٌ٤م ذقم ًّٞم٤م ،قمغم ُم٤م د يًم ْ٧م قمٚمٞمف َأ ْىم ُ
احل٤مظم٤مُم٤مت ا ُعمت٘مدُم ُ٦م.
قال
ٗم٤مق ِ
ِ
احل٤مظم٤مُم٤مت يعم٤م ىمرروا ُمنموقم يٞم َ٦م اًمٜم ِ
واخلدا ِع ذم ِديٜم ِٝمؿ ،وضمٕمٚمقه
إِ ين ه١مٓء
ي
وظم ِ
واضمٌ٤م ديٜمٞم٤م ،ووٕمقا إَؾم٤مًمٞم٥م اًمتل يٜمٌٖمل ًمٚمٞمٝمقدي َأ ْن يًٚم َٙمٝم٤م ذم ٟمِٗم٤مىمف ِ
داقمف
َ َ
ًّ
ً

ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم.
ُ
ومٛمـ َأؾم٤مًمٞم٥م اًمٞمٝم ِ
ِ
قد ذم اًمٜمٗم٤مق:
َُ
ْ َ
راطمٝمؿ ٟمٗم٤م ًىم٤م ِ
ور عمخ٤مًمٗمٞمٝمؿ :سمٛمِم٤مريمتٝمؿ ذم َأ ْوم ِ
ٝم٤مر اًم يتقد ِد واًمن ِ
وظمدا ًقم٤م.
إِ ْفم ُ
ِ
ووضمدت َأ ْه َٚمٝم٤م
احل٤مظم٤مُم٤مت هبذا« :إِ ْن َأ ْٟم َ٧م دظم ْٚم َ٧م ىمري ً٦م
وىمد ضم٤م َء ْت وص٤مي٤م
َ
ِ
ِ
ِ ٍ
اًمٕمٔمٞمؿً :مٙمل َشم ْٙم ُت َؿ
ٝم٤مج
ٔم٤مهر سمٛمِم٤مريمتٝمؿ آ ْسمت َ
َ
حيتٗمٚمقن سمٕم ْٞمد ،قمٚمٞمؽ اًم يت ُ
َسم ْٖمْم٤م َءكش(.)2
وؿم ِ
احل٤مظم٤مُم٤مت َأ ْشمٌ٤م َقمٝمؿ سمزي٤مرة ُمرى ُخم٤مًمٗمل اًمٞمٝم ِ
قدُ ،
ٝمقد
ويمذًمؽ ُيقيص
ُ
َُ
َْ
ضمٜم٤مِ ِزهؿِ :
ِ
ًمٚمخداع واًمٜم ِ
ٗم٤مق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1إهاِٞمؾ واًمتٚمٛمقدش ،إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ (ص .)69
(« )3اًمٙمٜمز اعمرصقدش (ص .)71
(« )2ومْمح اًمتٚمٛمقدش ،آي .ب .سمراٟم٤ميتس (ص .)136
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ضم٤مء ذم اًم يت ْٚمٛمقدُ« :مٍمح ًمٚمٞمٝم ِ
قد َأ ْن يزوروا َُم ْرى اعمًٞمحٞملم ،ويدومٜمقا
َُ
َ
ي
ُمقشم٤مهؿ ،إِ َذا ظم٤مومقا ُو َ
اًمير وإَ َذى إِ ًَمٞمٝمؿ ُمٜمٝمؿش(.)1
صقل ي
ِ
واًمٙمٞمد هلؿ:
سم٤مقمتِٜم٤مق إَ ْدي٤من إُ ْظمرى ِخلداع َأ ْهٚمِٝم٤م
ٔم٤مهر ْ
اًم يت ُ
ضم٤مء ذم اًم يت ْٚمٛمقد« :إِ َذا اؾمتٓم٤مع هيقدي ُم٤م ِظمداع اًمق ْصمٜمٞملم ،سم٤مد ِ
قم٤مِف َأ يٟمف ُِم ْـ ُقم يٌ٤مد
َ َ
َ
ْ
َ
ُمًٛمقح ًمف َأ ْن َ
يٗمٕمؾ ذًمؽش(.)3
اًمٜمجقم،
ٌ

ؼم اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف قمـ هذا إُ ْؾم ِ
ٚمقب اًمٞمٝمقدي اًمذي يم٤من ُيًمرؾمف اًم َٞم ُٝمق ُد
وىمدْ َأ ْظم َ َ
اإليًمن إِ َذا ُم٤م ًَم ُ٘مقهؿِ ،
ِ
ويمٞمدهؿ هلؿ إِ َذا وم٤مرىمقهؿ :ىم٤مل
ُمع اعمًٚمٛملم ،وذًمؽ سم٤مدقم٤مِٝمؿ ِ ْ
ُ ْ
شمٕم٤ممم{ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]76:
احل٤مظم٤مُم٤مت َٕ ْشمٌ٤مقمٝمؿ َشم ْ٠ميمِٞمدَ ٟمِ ِ
ٗم٤مىمٝمؿ سم٤مَٕي ِ
ِ
ٝمؿ إَ ْي َ
ًمن
٤مح
ُ
ْ
ًمن اًمٗم٤مضمر َةً :م٘مد َأ َسم َ
َطمٚم ُٗم ُ
يٕم٦م ،وٓ يرى اًمٞمٝمقد ذم ذًمؽ َأي ُم ْ٠م َصم ٍ
اًمٗم٤مضمرة :زي٤مد ًة ذم اعمَ ْٙم ِر واخل ِد ِ
ِ
يم٤مٟم٧م
ٛم٦م ،إِ َذا ُم٤م
ْ
َُ ُ
َ
ي َ
أل َضم ِ
ًمن ُُم٘مدي ُم ً٦م ًم َ
هذه إَ ْي ُ
اعمّم٤مًمح اًمٞمٝمقد يي َ٦م.
٤مٟم٥م ،وختدم
َ

وظم٤مص ً٦م ذم ُُمٕم٤مُمٚمتف ُمع
ػ يٛمٞمٜمً٤م يم٤مذسم ً٦م،
حيٚمِ َ
ضم٤م َء ذم اًم يت ْٚمٛمقدُ « :
ي
جيقز ًمٚمٞمٝمقدي َأ ْن َ ْ

سم٤مىمل اًمِم ُٕمقبش(.)2

ٟمص َآظم َر« :قمغم اًمٞمٝمقدي َأ ْن ُي َ١مد َي قمنميـ يٛمٞمٜمً٤م يم٤مذسم ً٦م ،وٓ ُيٕمرض َأ َطمدَ
وذم ٍّ
إِ ْظمقاٟمِف اًمٞمٝم ِ
ٍ
ًمير َُم٤مش( ،)4ويمذًمؽ اعمٜم٤موم٘مقن حيٚمٗمقن إَ ْي َ
ًمن اًمٙم٤مذسم َ٦م:
قد
َُ
ًمتٛمريرُمٓم٤مًمٌِٝمؿ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٙمٜمز اعمرصقدش ،د /روهٚمٜم٩م (ص.)71
(« )3ومْمح اًمتٚمٛمقدش ،آي .ب .سمراٟم٤ميتس (ص.)122
(« )2إهاِٞمؾ واًمتٚمٛمقدش (ص.)77
(« )4اًمٙمٜمز اعمرصقدش ،د /روهٚمٜم٩م (ص .)91
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
وقواعررِرد شررررعية َيف التعامرررل
خطرررر املنرر ِ
رافقني َ

ُمٜمٝمج٤م
طم٤مظم٤مُم٤مت اًم َٞم ُٝمقد ٕ ْشمٌ٤مقمٝمؿً :متٙمقن
رؾمٛمٝم٤م
سمٕمض إَ َؾم٤مًمٞم٥م اًمتل
ُ
ومٝمذه ُ
ً
َ
داقمٝمؿ ِ
وظم ِ
ٗم٤مىمٝمؿ ِ
معهمذم ٟمِ ِ
اًمٕمّمقر وإَ ْز ِ
ِ
ًمً٤مِ ِر اًمِمٕمقب.
ُم٤من
يًػم قمٚمٞمف اًم َٞم ُٝمق ُد قمغم ُمر

ّمقص قمـ َشم َ٠مص ِؾِ اًمٜم ِ
ِ
ِ
ي
ٗم٤مق قمٜمد
قمرض هذه اًمٜم
يتٚمخص ُِم ْـ ظمئال
وا يًمذي
اًمٞمٝم ِ
وُمٜمٝم٩م
دؾمتقر ِديٜمل،
قد ،و َأ يٟمف ًمٞمس ُظم ُٚم ً٘م٤م هيقد ًّي٤م َشمر ْقم َر ُقمقا قمٚمٞمف ومحً٥مْ ،سمؾ هق
ٌ
َُ
ٌ
ذقمل ،وو َٕمف اًم َٞم ُٝمق ُد َٕ ْٟم ُٗم ًِٝمؿ قمٜمد شمٕم٤م ُُمٚمِٝمؿ ُمع سم٤مىمل إُ َُم ِؿ واًمِم ُٕم ِ
قب :ومئا
ضمٞمئا سمٕمد ِضم ٍ
ُمٞمؿ ً
يتقارث اًم َٞم ُٝمق ُد هذا اخلُ ُٚم َؼ ي
َ
ٞمؾ ،إِ َذا ُم٤م قمرومٜم٤م ُمٙم٤مٟم َتف
قمج٥م َأ ْن
َ
اًمذ َ
وُمٜمزًم َتف ذم ِد ْيٜم ِٝمؿ(.)1
ِ
اًمً َ
اؾمت٘مقه ُِم ْـ َ ُهيق َد ،وهذا
ٌٞمؾ إِ يٟمًم ْ
يتٌلم َأ ين اعمٜم٤موم٘ملم يق َم َأ ْن َّن َ ُجقا هذا ي
وُم ْـ هٜم٤م ي
ِ
ُمٌح٨م َأ ْؾم ِ
ٌ٤مب َٟم ِْم َ٠م ِة اًمٜمٗم٤مق ،ويمٞمػ َأ ين َُم ْـ ىم٤مًمقا إِ يٟمف ُمـ ِىم ٌَ ِؾ
يٕمقد سمٜم٤م إِ َمم ُم٤م ُذيمر ذم
هيقد ِ
ٍ
ٍ
تدٓل(.)3
اؾم
وُم ْـ وص٤مي٤مهؿً ..مف َو ْضم ُف
َُ َ
صقاب ،و ُىم يق ُة ْ
ب -اًمٜم ُ
اًمراومْم٦م:
ٗم٤مق قمٜمد ي
ِ ِ
ِ
ُ
طمٞم٨م ي٘مقل
اًمراومْم٦م:
اًمً٤مسم٘م َ٦م ُشمذيمرٟم٤م سمٕم٘مٞمدة اًم يت٘م يٞم٦م قمٜمد ي
إِ ين هذه اًمٜم٘مقٓت ي
ودي ِـ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
آسم٤مِل ،وٓ
اًمّم٤مد ِق َأ يٟمف ىم٤مل« :اًم يت٘م يٞم ُ٦م ُم ْـ ديٜمل ْ
اًمٙمٚمٞمٜمل ومٞمًم يرويف قمـ َضم ْٕم َٗم ِر ي
إِ ْي َ
ًمن َعم ْـ ٓ شم٘م يٞم َ٦م ًمفش(.)2
ي٘مقل ِ
ً٤من ً
ي٘مقل اخلُ َٛم ْٞمٜمل :اًم يت ِ٘م يٞم ُ٦م ُمٕمٜم٤مه٤مَ « :أ ْن َ
اإل ْٟم ُ
ُمٖم٤ميرا ًمٚمقاىمعَ ،أ ْو َي ْ٠مت
ىمقٓ
ً
ٍ
ٍ
اًمنميٕم٦م :وذًمؽ طمٗم٤م ًفم٤م ًمدَ ُِمف َأ ْو ِقم ْر ِوف َأ ْو ُم٤مًم ِفش(.)4
سمٕمٛمؾ ُُم
ٜم٤مىمض عمقازيـ ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هذه اًمٜم٘مقٓت سمٛمجٛمققمٝم٤م ٟم٘مٚم٧م ُمـ يمت٤مب «سمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مهب٦م اًمراومْم٦م ًمٚمٞمٝمقدش (621/3
– .)621
( )3اٟمٔمرُ :مٌح٨م ٟمِم٠مة اًمٜمٗم٤مق (صـ. )94 :
(« )2أصقل اًمٙم٤مذمش (« ،)319/3اعمح٤مؾمـش ،واًمؼمىمل (.)311
(« )4يمِمػ إهارش ( ،)147وعمزيد اـمئاع يرضمع إمم يمت٤مب« :قم٘م٤مِد اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمك قمنمي٦م ؾم١مال =
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اًمٕم٘مٞمدة ذم ديـ اًمر ِ
ِ
ِ
اومْم٦م ِ
ًمٞمً٧م
اإلُم٤مُم يٞم ِ٦م ،ومٝمل قمٜمدهؿ
ُمٙم٤مٟم٦م هذه
َأ يُم٤م قمـ
ْ
ي
ِ ِ
ُر ْظم َّم ً٦م ُمـ اًمر َظم ِ
يم٤مًمّمئاة َأ ْو َأ ْقمٔمؿ.
صْ ،سمؾ هل ُر ْيم ٌـ ُمـ َأ ْريم٤من ديٜمٝمؿ ي

ىم٤مل ُ
ؿمٞمخٝمؿ اسم ُـ سم٤مسمقيف« :ا ْقمت٘م٤م ُدٟم٤م ذم اًمت٘م يٞم ِ٦م َأ يّن٤م واضمٌ ٌ٦مَُ ،م ْـ شمر َيمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م َُم ْـ شمرك
ِ
اًمّمئا َةش( ،)1و َأ ين « َ
اًمّمئاةش(.)3
شم٤مرك اًم يت٘مٞم٦م يمت٤مرك ي
ي

ظم٤مص٤م هلذه اًمٕم٘مٞمدة سم ُٕمٜمْقان:
وىمد قم َ٘مد إِ َُم٤م ُُمٝمؿ اًمٙمٚمٞمٜمل ذم يمت٤مسمف «اًمٙم٤مذمش سم٤م ًسم٤م ًّ
اًمْم٤م يًم َ٦مُ ،صم يؿ َأ ْ َحل َؼ سم٤م ًسم٤م سمٕمد
«سم٤مب اًم يت٘م يٞم٦مش ذ َيمر ومٞمٝم٤م ( )32طمدي ًث٤م ُشم َ١ميد هذه اًمٕم٘مٞمد َة ي
سم٤مب اًم يت ِ٘م يٞم٦م ُيقوح هذه اًمٕم٘مٞمد َة ،و َقمٜمْ َق َن ًمف سم ُٕمٜمْقان« :سم٤مب اًمٙمِ ْتًمنش ،وذ َيمر ومٞمف
اإلُم٤مُمٞم َ٦م ِ
ِ
وقم٘مٞمدتؿ.
سمٙم ْتًمن ِد ْيٜم ِٝمؿ
( )16طمدي ًث٤م يمٚمٝم٤م َشم ْ٠م ُُم ُر اًمِمٞمٕم َ٦م ِ َ ي
ٍ
يمًم ذ َيمر ُ
رواي٤مت ُشم٘مرر هذه
ؿمٞمخٝمؿ اعمجٚمز ذم يمت٤مسمف «سمح٤مر إَ ْٟمقارش ُِم٤م َِ ً٦م وشمِ ًْ َع
اًمٕم٘مٞمد َة اخلٌٞمث َ٦م ت٧م ٍ
سم٤مب قم َ٘مده سم ُٕمٜمْقان« :سم٤مب اًم يت٘مٞم٦م واعمُداراةش(.)2

وٟمًٌقا َٕ ِب َقم ٌْ ِد اهلل َأ يٟمف ىم٤ملَُ :م ْـ ي
اًمّمػ إَ يو ِل  -ي٘مّمد َأ ْه َؾ
صغم ُمٕمٝمؿ ذم ي
َ
صغم ُمع اًمرؾم ِ
اًمّمػ إَ يو ِل( ،)4وىم٤ملَُ :م ْـ ي
اًمًٜمي ِ٦م -ومٙم َ٠م يٟمًم ي
صغم ظمٚمػ
قل ﷺ ذم ي
ي ُ
ٍ
يمٛم ْـ ي
صغم ظمٚمػ إَ ِِ يٛم٦م( ،)1واعم٘مّمق ُد سم٤معمٜم٤موم٘ملم هٜم٤م قمٜمدهؿ
اعمٜم٤موم٘ملم سمت٘م يٞم٦م يم٤من َ
ِ
واجلًمقم٦م.
َأ ْه ُؾ اًمًٜمي ِ٦م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وضمقابش ( ،)129 – 121ويمذًمؽ «اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اإلصمٜمك قمنمي٦مش ،رسمٞمع اًمًٕمقدي (ص -81
.)88
(« )1آقمت٘م٤مداتش (.)114
(« )3سمح٤مر إٟمقارش (.)413/71
(ُ« )2مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمفش (.)366/1
(« )4سمح٤مر إٟمقارش (.)431/71
(« )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼش (.)413/71
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معهم
ومجٛمٞمع ُم٤م ذم هذا اًمٌح ِ
٨م طمقل ٟمِٗم٤مق اعمٜم٤موم٘ملم.
َ ْ
ُ

ب:
ز ُ
ثاّْٝا :ايهَ ٔ

اًمٙمذب قمٜمد اًمٞمٝم ِ
أِ -
قد:
َُ
ُ

قاّنؿ اًمٞمٝمق َد اًم َٙم ِذ ُب :إِ ْذ ٓ يٜمٗمؽ قمـ ٍّ
يمؾ
واًمراومْم ُ٦م إِ ْظم َ
ومم ي٤م َأ ْؿم ٌَ َف ومٞمف اعمٜم٤موم٘مقن ي
ٍ
سمح٤مل.
ُمٜمٝمؿ
وم َ٠مُم٤م اًمٞمٝمقد وم٘مدْ ـم٤مل ِ
يمذ ُهبؿ ظم٤مًم َ٘مٝمؿ وراز َىمٝمؿ ،وـم٤مل يمذًمؽ إَ ْٟمٌِ َٞم٤م َء قمٚمٞمٝمؿ مجٞم ًٕم٤م
ي َُ ُ
ض واًمً ِ
صٚمقات رب إَ ْر ِ
وه ْؿ
ًمء،
ُ
وم٘مػم ُ
َ
ي
واًمٜم٤مس قمٛمق ًُم٤م :وم٘مد زقمٛمقا َأ ين اهلل ٌ

٥مْ ،سمؾ
وحي َز ُن و َيٜمْدَ ُم و َي ْٚم َٕم ُ
جي َٝم ُؾ َ ْ
َأ ْهمٜمٞم٤م ُء ،وٟمًٌقا ًمف ُقم َز ْي َر وًمدً ا ،وىم٤مًمقا :إِ ين اهلل َ ْ
يمٌػما.
قمًم ي٘مقًمقن ًّ
و ُي ْٚم َٓم ُؿ ،و َي ٌْٙمل ۴ ،ي
قمٚمقا ً
يمذهبؿ وا ْومؽماءهؿ قمغم إَ ْٟم ِ
ِ
صٚمقات اهلل وؾمئا ُُمف قمٚمٞمٝمؿ -وم٘مد ياتٛمقا
ٌٞم٤مء -
ُ
ُ
و َأ يُم٤م ُ
قن طم يتك َ
راهٞمؿ -ڠ -سم َ٠م يٟمف ىمدي م ا ُْم َر َأ َشمف َؾم ي٤مر َة إِ َمم ومِ ْر َقم َ
اخلػم سمًٌٌِٝم٤م.
إِ ْسم
َ
يٜم٤مل َ
ٍ
ور ِز َىم َت٤م ُمٜمف
وىم٤مًمقا قمـ ًُم ْقط -ڠَ -أ ين ا ْسمٜمَ َت ْٞمف ىمد َؾم َ٘م َت٤مه اخلَ ْٛم َر ،ومق َىمع قمٚمٞمٝمًمُ ،
ىم٤مِ ٍد ُمـ ُىمق ِ
سمزوضم٦م ِ
ِ
اد َضم ْٞم ِِمفَ ،أ يُم٤م ُؾم َٚم ْٞم ًَم ُن -
اًمقًمدَ  ،و َد ُاو ُد -ڠَ -ز َٟمك
ي
ڠ -وم٘مد ْارشمدي وقم ٌَد إَ ْصٜم٤م َم ،يمًم قم ٌَد َه ُ٤مر ُ
ون -ڠُ -مع سمٜمل
ِ
ِ
اًمً ُ
قب ڠ.
٤مرق ُمٜمٝمؿ وم َٞم ْٕم ُ٘م ُ
إِ ْهاِ َٞمؾ اًمٕم ْج َؾ اًمذي صٜمَٕمف ًمف وهلؿَ ..أ يُم٤م ي
ِ
واًمًئا ُم -ذم قم٘مٞمدة َ ُهيق َد جمٛمققم ٌ٦م ُمـ
وجم ْ َٛم ُؾ
ُ
اًم٘مقل َأ ين إَ ْٟمٌِ َٞم٤م َء -قمٚمٞمٝمؿ ي
اًمّمئا ُة ي
واخلًمريـ واًمزٟم٤مة واعمُرشمديـ ...إًمخ(.)1
اًمناق ي
ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1واىمدؾم٤مهش ،د/ؾمٞمد طمًلم اًمٕمٗم٤مين (.)227- 224/3
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ض واًمً ِ
وإِ َذا يم٤مٟمقا ُمـ إَ ْٟم ِ
صٚمقات رب إَ ْر ِ
ًمء
ٌٞم٤مء ىمد اؾمتحٚمقا اًمدُم٤م َء قمٚمٞمٝمؿ
ُ
ي
ِ
سم٤مًمٙمذ ِ
ورا وا ْوم ِؽما ًء.
ومئا َهم ْر َو َأ ْن يتٓم٤موًمقا قمٚمٞمٝمؿ
ب ُز ً
اًمراومْم٦م:
ُ
ب.اًمٙمذب قمٜمد ي

ِ
إِ يٟمف ٓ َأ ي
اًمراومْم٦م ُِم ْـ َأ ين اًم يت٘م يٞم َ٦م ُر ْيم ٌـ ُِم ْـ َأ ْريم٤من
دل وٓ َأ ْس َح قمغم اًمٙمذب قمٜمد ي
دمقيز اًمٞمٝم ِ
احلٚمػ سم٤مَٕي ِ
ًمن
قد
اًمٙمذب ،ويمًم ؾم َٚمػ ِذ ْيم ُر
ِديٜم ِٝمؿ ،واًمتل قمٛمق ُد َظم ْٞمٛمتِٝم٤م
َ
ْ
ِ َُ
ُ
ِ
اًم٘مً َؿ سم٤مَٕ ْيًمن
اًمراومْم ُ٦م :طمٞم٨م َأ َضم٤مزوا َٕ ْشمٌ٤مقمٝمؿ ُمـ اًمِم ْٞمٕم٦م َ
اًمٗم٤مضمرة يمذ ًسم٤م ،ومٙمذًمؽ ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍما َقم ْٞمف.
اعمُٖم يٚمٔم٦م اًمٙم٤مذسم٦م َأ َُم٤م َم َأ ْه ِؾ اًمًٜمي٦م :ذًمؽ َٕ ين َ
نم ٌع قمغم ُم ْ َ
سم٤مب اًم يت٘م يٞم٦م قمٜمدهؿ ُُم ْ َ
ِ
وم٘مد روى ُ
وم٘مٝم٤مِٝمؿ ُُم ْر َشم َ٣م إَ ْٟمّم٤مري ذم رؾم٤مًم٦م اًم يت٘م يٞم٦م( )1وإِ َُم٤م ُُمٝمؿ َأ ُسمق
ؿمٞمخ
اخلقِل طمٞم٨م صحح اًمرواي َ٦م قمـ ضمٕم َٗم ٍر اًمّم ِ
ِ
اًم َ٘م ِ
٤مدق َأ يٟمف ىم٤ملُ« :م٤م َصٜمَ ْٕم ُتؿ ُمـ
٤مؾم ِؿ
ي
َ ْ
ي
ٍ
يٛملم ذم شم٘مٞم ٍ٦م وم َ٠م ْٟم ُتؿ ُمٜمف ذم ؾم ٍ
رء َأ ْو َطم َٚم ْٗم ُتؿ قمٚمٞمف ُمـ ٍ
ٕم٦مش(.)3
ي
َ

اًمٙمذب قمٜمد اعمٜم٤موم٘ملم:
ضمـ.
ُ

وُمـ َأ ْؿمٌف ُمـ َقم يٚمٛمف ومًم فم َٚمؿ :ومٝم٤م هؿ اعمٜم٤موم٘مقن قمغم ّن٩م إِ ْظم ِ
قاّنؿ يًػمون،
َ َ ْ ََ َ ْ َ ُ
ُ ُ
َْ
و َحل ْذ ِوهؿ ي٘متٗمقن :ومٕمـ َأ ِب ُه َر ْي َر َة ﭬ ىم٤مل ،ىم٤ملﷺ« :آ َي ُ٦م اعمُْٜمَ٤مومِ ِؼ َصم َئا ٌ
ث:إِ َذا
ػَ ،وإِ َذا ا ْؤ ُمت ِ َـ َظم َ
َطمدي َ
٤منش(.)2
ث َيم َذ َبَ ،وإِ َذا َو َقمدَ َأ ْظم َٚم َ
وم َ٠م يو ُل َؿم ْ٠م ِّنؿ ذم هذا اًمٌ٤مب ادقم٤م ُؤهؿ ِ
اإل ْي َ
ًمن يمذ ًسم٤م{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرةْ ،]8:سمؾ ِإِ يّنؿ ٓ يٙمذسمقن ومحً٥مْ ،سمؾ
ِ
ي َ١ميمدون يمذهبؿ سم٤مَٕي ِ
اًمٗم٤مضمرة :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ًمن
ْ
ُ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1رؾم٤مًم٦م اًمت٘مٞم٦مشُ ،مرشم٣م إٟمّم٤مري (.)72
(« )3ذح اًمٕمروة اًمقصم٘مكشٕ ،ب ىم٤مؾمؿ اخلقِل (.)217 – 378/4
( )2ؾمٌؼ خترجيف (صـ .)41
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ﮗ ﮘ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م ، ]14:وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
معهم
اًمتقسم٦م.]74:
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ} [ؾمقرة

ٌ
طمدي٨م قمـ سمٕمض ِؾمًمتؿ ذم شمٕم٤م ُُمٚمِٝمؿ ُمع اًمٜميٌِلﷺ وُمع اعمُ ْ١مُمٜملم،
وىمد ؾم ٌَؼ
وؾمٌٞمئا ُي ِ
ً
ويتدرقمقن سمف
راوهمقن سمف ذم يمؾ َحم ْ َٗم ٍؾ،
ُمٜمٝمج٤م هلؿ
ويمٞمػ َأ ين
اًمٙمذب يم٤من ً
َ
ي
ٍ
واقم َت َٚمقه َراطمٚم ً٦م
ذم يمؾ َُم ْ٠م َز ٍق ،ويًتؽمون َظم ْٚم َٗمف قمٜمد يمؾ
شمٙمٚمٞمػ ياختذوه ُمٓم يٞم ً٦مْ ..
ٗم٤مىم٤متؿ ..روى اسمـ ُمًٕم ٍ
ِ
وظمئاصٝمؿ ُمـ إِ ْظم ِ
ِ
قد ﭬ َ
ىمقل
ُمآرهبؿ،
ًمتح٘مٞمؼ
ُ َ ْ ُ
ِ
ِ
هلل َيم يذا ًسم٤مش(.)1
٥م ِقمٜمْدَ ا ِ
اًمر ُضم َؾ ًَم َٞم ْٙمذ َب َو َي َت َح يرى ا ًْم َٙمذ َب َطم يتك ُي ْٙم َت َ
اًمٜميٌِلﷺ« :إِ ين ي
ذ:
ظ ُ
ثايجّا :احلَ َ

اإلؾمئام وم٘م٤مل« :هق اًم ٌُ ْٖم ُض واًمٙمراه َٞم ُ٦م عم٤م يراه ُِم ْـ ُطمً ِـ ِ
يسملم طم٘مٞم٘م َتف ُ
طم٤مل
ْ
ؿمٞمخ ِ ْ

اعمحًقدش(.)3

روى َقم ٌْدُ اهلل سم ُـ اًمز َسم ْ ِػم ﭬ( )2ىمق ًَمف ﷺَ « :د يب إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿ َدا ُء إُ َُم ِؿ َىم ٌْ َٚم ُٙم ْؿ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري« ،يمت٤مب إدبش ،سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ي٤مأهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اشم٘مقا اهلل ويمقٟمقا ُمع
اًمّم٤مدىملم) ،سمرىمؿ ( ،)1742وُمًٚمؿ «يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأدبش ،سم٤مب :ىمٌح اًمٙمذب وطمًـ
اًمّمدق وومْمٚمف ،سمرىمؿ (.)6811
(« )3جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (.)111/11
( )2هق :قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ ىميص سمـ يمئاب سمـ ُمرة،
أُمػم اعم١مُمٜملم ،أسمق سمٙمر ،وأسمق ظمٌٞم٥م اًم٘مرر ،إؾمدي ،اعمٙمل ،صمؿ اعمدين ،أطمد إقمئام ،وًمد
احلقاري اإلُم٤مم أب قمٌد اهلل ،اسمـ قمٛم٦م رؾمقل اهلل ﷺ وطمقاريفُ« .مًٜمدهش ٟمحق ُمـ صمئاصم٦م وصمئاصملم
طمدي ًث٤م .اشمٗم٘م٤م ًمف قمغم طمدي٨م واطمد ،واٟمٗمرد اًمٌخ٤مري :سمًت٦م أطم٤مدي٨م ،وُمًٚمؿ :سمحديثلم .يم٤من
قمٌد اهلل أول ُمقًمقد ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ سم٤معمديٜم٦م .وًمد :ؾمٜم٦م اصمٜمتلم .وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م إطمدى ،وًمف صحٌ٦م ،ورواي٦م
أطم٤مدي٨م.
يمٌػما ذم اًمٕمٚمؿ ،واًمنمف ،واجلٝم٤مد ،واًمٕمٌ٤مدة ،ويم٤من وم٤مرس
قمداده ذم صٖم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ،وإن يم٤من ً
ىمريش ذم زُم٤مٟمف ،وًمف ُمقاىمػ ُمِمٝمقدة .ىمٞمؾ :إٟمف ؿمٝمد اًمػمُمقك وهق ُمراهؼ ،وومتح اعمٖمرب ،وهمزو =
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ِ
ِ
ِ
احل٤مًم ِ َ٘م ُ٦مَ َٓ ،أ ُىم ُ
قل َ ْتٚمِ ُؼ ي
يـش.
اًمِم ْٕم َرَ ،و ًَمٙم ْـ َ ْتٚم ُؼ اًمد َ
احل ًَدُ َ ،وا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤م ُء ،ه َل ْ َ
َْ
احلدي٨م(.)1
ٌٖمْم٤م ومٞمف ومٞمًم رواه قمٜمف َأ َٟم ُس سم ُـ َُم٤مًم ِ ٍؽ ﭬ وم٘م٤مل:
وىمد َّنك ﷺ قمٜمف ذا ًُّم٤م ًمف ُُم ً
٤مؾمدُ واَ ،و َٓ َشم ٌَ٤م َهم ُْمقاَ ،
وٓ َشمدَ ا َسم ُرواَ ،و ُيمق ُٟمقا ِقم ٌَ٤م َد اهللِ إِ ْظم َقاٟمً٤مش(.)3
« َو َٓ َ َت َ
ِ
ؿمٞمخ ِ
ىم٤مل ُ
٥م :ومئا خي ُٚمص ُمٜمف
ُمر ٌض هم٤مًم ٌ
اإل ْؾمئام « :$واعم٘مّمق ُد َأ ين احلًدَ َ
ِ
ٍ
ِ
إِ يٓ ٌ
ٞمؿ ُيٌديف،
ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٜمي٤مس ،وهلذا ُي٘م٤ملُ :م٤م َظم َئا ضمًدٌ ُم ْـ طمًدً ،مٙمـ اًم يٚمئ ُ
خيٗمٞمفش(.)2
واًمٙمريؿ ُ ْ

ُ
واهلجران
«ويٙمٗمل احلًدُ ُؿم ْ١م ًُم٤م وُم٘متً٤م َأ ين ُمـ آصم٤مره اًم ٌَ ْٖمْم٤م ُء واًم ٌَ ْٖم ُل
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ّمٞمح٦مش(.)4
واو
وشمر ُك اًمٜمي
ْ
واًمر ْمح٦م سملم اعمُ ْ١مُمٜملم واًمٖم ْٞمٌ ُ٦م ْ
اًمر ْأوم٦م ي
ٛمحئال ي
ِ
واًم٘مٚمقب
ٗمقس اعمريْم ُ٦م،
ُ
احلًدُ ؿمجر ٌة ظمٌٞمث ٌ٦م ،و َٟم ٌْت ٌ٦م ردي َئ ٌ٦مُ ،شم ْرسم ُتٝم٤م اخل ّْمٌ ُ٦م اًمٜم ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ،ويقم اجلٛمؾ ُمع ظم٤مًمتف .وسمقيع سم٤مخلئاوم٦م قمٜمد ُمقت يزيد ؾمٜم٦م أرسمع وؾمتلم ،وطمٙمؿ
قمغم احلج٤مز ،واًمٞمٛمـ ،وُمٍم ،واًمٕمراق ،وظمراؾم٤من ،وسمٕمض اًمِم٤مم .ومل يًتقؾمؼ ًمف إُمر( ،أي :مل
يٜمتٔمؿ وجيتٛمع) وُمـ صمؿ مل يٕمده سمٕمض اًمٕمٚمًمء ذم أُمراء اعم١مُمٜملم ،وقمد دوًمتف زُمـ ومرىم٦م ،وم٢من ُمروان
همٚم٥م قمغم اًمِم٤مم صمؿ ُمٍم ،وىم٤مم قمٜمد ُمٍمقمف اسمٜمف قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،وطم٤مرب اسمـ اًمزسمػم ،وىمتؾ
اسمـ اًمزسمػم  - $-وم٤مؾمت٘مؾ سم٤مخلئاوم٦م قمٌد اعمٚمؽ وآًمف ،واؾمتقؾمؼ هلؿ إُمر .يٜمٔمر« :ؾمػم أقمئام
اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)262 /2
( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي «يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مِؼش ،سمدون سم٤مب ،سمرىمؿ (ُ )3111مـ طمدي٨م اًمزسمػم
سمـ اًمٕمقام ،وسملم اًمؽمُمذي أن اًمرواة اظمتٚمٗمقا ذم هذا احلدي٨م ،واحلدي٨م صححف إًمٌ٤مين ذم
«صحٞمح اجل٤مُمعش (.)3191
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري «يمت٤مب إدبش ،سم٤مبُ :م٤م يٜمٝمك قمـ اًمتح٤مؾمد واًمتداسمر ،سمرىمؿ ( ،)1718وُمًٚمؿ
«يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وإدبش ،سم٤مب :تريؿ اًمتح٤مؾمد واًمتٌ٤مهمض واًمتداسمر ،سمرىمؿ (.)3119
(« )2جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (.)131 – 134/11
( )4اٟمٔمر :سمتقؾمع هلذه أصم٤مر يمت٤مب «ت٤مؾمد اًمٕمٚمًمءش ،قمٌد اهلل طمًلم اعمقضم٤من (ص.)111-118
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خطرر ِرر املنرر ي ِ
ي ِ

اطمؽمىم٧م أ ْيمٌ٤م ُدهؿ،
اًمً٘مٞمٛم ُ٦مً ..مذا يم٤من ِؾمٛم ً٦م ُمِمؽميم ً٦م سملم اًمٓمقاِػ اًمثئاث ..ىمد
ْ
ي
معهم
ًمن و ُأ ًْم ٍ
ٟمقر وإِي ٍ
صدورهؿَ :عم ِ٤م قمٚمٞمف ُ
ٗم٦م وا ًْمتِح٤م ٍم وشمآخٍ
وا ًْم َت٤م َقم ْ٧م
طم٤مل اعمُ ْ١مُمٜملم ُمـ ٍ ْ
ُ
وإِ ْي ٍ
ث٤مر.

طمًدوا َأ ْه َؾ ِ
اإل ْؾمئام َٕ :يّنؿ قمرومقهؿ ىم ٌْ َٚمف ُرقم٤م َة َهمٜمَ ٍؿ ،وم٢مِ َذا ِهبؿ سمٕمد َأ ِن ْار َشم َْمقه
وُمٜمْٝم٤مج ٍ
ِديٜمً٤م وشمنمي ًٗم٤م ْسمؾ ِ
طمٞم٤مة ىم٤مد ُة ُأ َُم ٍؿ ،طمًدوا اعمُ ْ١مُمٜملم َٕ :ين ِ
اإل ْي َ
مجٕمٝمؿ ُمـ
ًمن ي
َ
ٍ
ؿمت٤مت ،و َأ ْوصمؼ اًمّمٚم َ٦م سمٞمٜمٝمؿ سمٕمد ا ْوم ِؽم ٍ
اق :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ} [ؾمقرة اًمٗمتح.]39:
ِ
سمّمػمتؿ سمٕمد
طمًدوهؿ قمغم قمزهؿ سمٕمد ُذ ٍّل ،وقمغم ِقم ْٚم ِٛمٝمؿ سمٕمد َضم ْٝم ٍؾ ،وقمغم
قرهؿ سمٕمد ُفم ُٚم ٍ
قمٛمك ،وقمغم ُٟم ِ
ًمت.
ً
أ .احلًدُ قمٜمد اًمٞمٝم ِ
قد:
َُ

ِ
اًمٕمزيز ُم٤م ُشم ِٙمٜمف ُهم َٚمقا ُء شمٚمؽ اًم٘مٚمقب ،وُم٤م شم ْٓم َٗم ُح سمف
وح اهلل ًمٜم٤م ذم يمت٤مسمف
ًم٘مد َأ ْو َ
وطمٜمَ ً٘م٤م قمغم اعمُ ْ١مُمٜملم وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮎ ﮏ
ُؾم َقيدا ُء ه٤مشمٞمٙمؿ إَ ْٟم ُٗمس طمًدً ا َ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]119:
ىم٤مل اسم ُـ َضم ِر ٍير اًم يٓم َؼمي« :طمًدَ يمؿ َأ ْه ُؾ اًمٙمت٤مب قمغم ُم٤م َأ ْقمٓم٤ميمؿ اهلل ُمـ اًم يتقومٞمؼ،
وُم٤م وه٥م ًمٙمؿ ُمـ اًمرؿم٤مد ِ
ًمديٜمِف ِ
وظمّمٙمؿ سمف :إ ْذ ضم َٕمؾ َر ُؾمق ًَمف
واإل ْيًمن َسمر ُؾمقًم ِف ﷺ،
َ
ي
ي
إِ ًَمٞمٙمؿ ً
رضمئا ُمٜمٙمؿَ ،ر ُؤو ًوم٤م سمٙمؿ ،رطم ًٞمًمن ومل جيٕم ْٚمف ُمٜمٝمؿ ،ومتٙمقٟمقا شمٌ ًٕم٤م هلؿش(.)1

ِ
وقمغم هذا اعمٕمٜمك ضم٤م َء ْت َأ ْىم ُ
سمٕمض
قال
هم٤مًم٥م َأ ْه ِؾ اًم يت ْٗمًػم ،وىمد يسملم َر ُؾمق ًُمف ﷺ َ
ُمقر حيًدٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م هيقدِ ،
ُأ ٍ
ومٛم ْـ ذًمؽ:
َُ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)111/3
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ُملم:
اًمًئا ُم واًم يت ْ٠م ُ
 -1ي
ِ
ر ٍء َُم٤م
قمـ َقم٤مِ َِم َ٦م ڤ قمـ اًمٜميٌل ﷺ ىم٤ملَُ « :م٤م َطم ًَدَ ْشم ُٙم ُؿ ا ًْم َٞم ُٝمق ُد َقم َغم َ ْ
اًمً َئا ِم واًم يت ْ٠م ُِم ْ ِ
لمش(.)1
َطم ًَدَ ْشم ُٙم ْؿ َقم َغم ي
 -2اجلٛمٕم ُ٦م ِ
واًم٘م ٌْٚم ُ٦م:
ُُ َ

ر ٍء َيم ًَم َطم ًَدُ و َٟم٤م َقم َغم ْ
اجلُ ُٛم َٕم ِ٦م
وقمٜمٝم٤م َأ ْي ًْم٤م ڤ ،وم٘م٤مل« :إِ يّن ُ ْؿ َمل ْ َ ْ
حي ًُدُ و َٟم٤م َقم َغم َ ْ
ا يًمتِل َهدَ ا َٟم٤م اهللُ َو َوٚمقا َقمٜمْ َٝم٤مَ ،و َقم َغم ا ًْم ِ٘م ٌْ َٚم ِ٦م ا يًمتِل َهدَ ا َٟم٤م اهللُ َهل َ٤م َو َوٚمقا َقمٜمْ َٝم٤مَ ،و َقم َغم َىم ْقًم ِٜمَ٤م
ػ ِْ
لمش(.)3
َظم ْٚم َ
اإل َُم٤م ِم ِآُم َ
ِ
وه ْؿ يم٤مٟمقا
ْسمؾ ًم٘مدْ طمًدوٟم٤م قمغم َأ ين اًمٜميٌِ يل ا يًمذي ُسمٕم٨م ومٞمٜم٤م مل ْ يٙم ْـ ُمٜمٝمؿُ ،
يًتٗمتحقن سمف قمغم ا يًمذيـ يمٗمروا ،وطمًدوٟم٤م قمغم يمؾ ٍ
ٍ
وومْمؾ اُمت يـ اهللُ سمف قمغم
ظمػم
هذه إُ يُم ِ٦م.
اًمراومْم٦م:
ب .احلًدُ قمٜمد ي
ٍ
راِؿ ومٔم ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمٕم٦م
إِ ين شمداقم يٞم٤مت احلًد وُم٤م يٜمٌٕم٨م ظمئا ًَمف ُم ْـ َقمداء ُُم ًْتحٙم ٍؿ َ
وضم َ
شمدسمػم ِ
ٍ
ٍ
ِ
ؼم ٍ
اقمتئاجِ
ٍٍ
ُم٘مٞمت٦م ،وُم٤م ُي ْثٛمره ُمـ
وٟمٙم٤مي٦م
ُمٙم٤مِدَ
دًمٞمؾ قمغم ْ
وىمتؾ وشمروي ٍعَ ،هل ُ َق َأ ْيم َ ُ
اًمّمدْ ر سمف ،و َأ يٟمف ىمد اؾم َتح َٙمؿ ذم اًم ُٗم َ١م ِ
اد ،و َأ ْـم ٌَؼ سمٔمِئاًمف قمغم اًمروح.
ي
ْ َ َ
٤مت اًمر ِ
شمٕم٤مُمئات و َأ ْظمئاىمٞم ِ
ِ
اومْم٦م ُمع َأ ْهؾ اًمًٜمي ِ٦م يرى ُم٤م يِمٞم٥م ًمف
وًمذا َُم ْـ شم َ٠م يُم َؾ
ي
ي
ر ْأس اًمق ِ
قمؼم ُقم ِ
ًمٞمد ،وٓ َأ ي
ّمقر ُد َو ِهلؿ
َ
َ ُ
دل قمغم ذًمؽ ُمـ شم٤مرخيٝمؿ اًمدي ُمقي ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م «يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمئاة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤مش ،سم٤مب :اجلٝمر سمآُملم ،سمرىمؿ ( ،)816وصححف
إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش ،سمرىمؿ (.)1612
( )3أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)124/6وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش
(.)111
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ٙمقُم٤متؿ ،وطم يتك ِ
ِ
يقُمٜم٤م هذا ،وإِ َمم ُم٤م ؿم٤م َء اهلل أن يٙمقن :وم٘مقاومؾ احلجٞم٩م اًمتل
وطم
ُ
معهم
ِ
ٚمٌ٧م ،وىمٞم٤م ُُمٝمؿ سم٘متؾ َُم ْـ ومٞمٝم٤م ،وا ْهم ُ
واًمّم٤محللم قمغم ُمر
ًمٚمٕمٚمًمء واعمِم٤ميخ
تٞم٤مهلؿ
ُؾم ْ
ي
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اًمٕمّمقر وإَ ْزُم٤من ،وؾمٗم ُٙمٝمؿ ي
وؾمقر َي٤م واًم َٞم َٛم ْـ
اًمذريع ًمدُم٤مء إِ ْظمقاٟمٜم٤م ذم اًمٕم َراق ُ
وشمدُمػم ُمً٤مضمدَ  ،وإِ ْشم ِ
وهمػمه٤مِ ،
ِ
ِ
ٍ
ٟم٤مه َ
ئاف
راض
ص٤مطم٥م ذًمؽ ُِم َـ اٟمتٝم٤مك َأ ْقم
قمًم
َ
ٞمؽ ي
ىمٚمقهبؿ ِ
ِ
طمًد ِ
ُمّم٤مطمػً ،م ُٞمجكم وسمئا ٍ
وطم ْ٘م ِده٤م وهمٞمٔمِٝم٤م.
ري٥م قمـ ُمدى شمٗم٤م ُىم ِؿ
َ
ٟمٗمقؾمٝمؿ َيمٛمدً ا قمغم و ِ
ِ
اطم ِ
ضمقد احلر ِ
ومٙمؿ
ؽماق
ُ
ٟم٤مهٞمؽ قمـ ْ
ُملم سم َ٠م ْيدي َأ ْه ِؾ اًمًٜمي٦مْ ،
َ

التعامرررل
خطرررر َ
املنرر ْرافقني وقواعرررد ُشررررعية يف ي

ويمؿ ظم يٓمٓمقا ومدُ طمروا سمحٛمد اهلل.
ويمؿ طم٤ميمقا ومٗمِمٚمقاْ ،
يم٤مدوا ومخ٤مسمقا ْ
ج .احلًدُ قمٜمد اعمٜم٤موم٘ملم:
ٍ
ُمٌح٨م ُم٣م ِذ ْيم ُر ِصٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم َ
طم٤مل شمٕم٤م ُُمٚمِٝمؿ ُمع اعمُ ْ١مُمٜملم ،ويم٤من ُِم ْـ
ؾم ٌَؼ ذم
سمٞمٜمٝم٤م متٜمٞمٝمؿ ُيم ْٗمر اعمُ ْ١مُمٜملم طمًدً ا ،ؿم٤مهدُ ه٤م ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]89-88:

سمٞم٤من ِ
ىم٤مل ِ
يتْمٛمـ َ
اإل َُم٤م ُم ي
طم٤مل ه١مٓء
ػ
اًمِمقيم٤مين « :$هذا يمئا ٌم ُُم ًْ َت ْ٠م َٟم ٌ
ي
ْم٤مح َأ يّنؿ يقدون َأ ْن يٙم ُٗم َر اعمُ ْ١مُمٜمقن يمًم يم َٗمروا ،ويتٛمٜمقن ذًمؽ قمٜم٤م ًدا
اعمٜم٤موم٘ملم ،وإِ ْي َ
اًمْمئالش(.)1
وهمٚمقا ذم اًم ُٙم ْٗمر ومت٤مد ًي٤م ذم ي
ًّ

ط ٍِٛﷺ ٚيًُُؤَِٓني:
َٛاضعُ حظذ املٓافكني يًشٖ ُ

اهلجرة :عمي٤م ِ
ِ
ّم٤مر طمق ًَمف وآُمٜمقا سمف،
ىمدم اًمٜميٌل ﷺ اعمَ ِد ْيٜمَ َ٦م
ُمٝم٤مضمرا ْ
 -1قمٜمد ْ
اضم َت َٛم َع إَ ْٟم ُ
ً
سمـ ؾم ُٚم ٍ
ًمِم ِ
قل َر ْأ َس اًمٜمٗم٤مقُ :
ٕمقره َأ ين ُُم ْٚم َٙمف ا يًمذي يم٤من
ومٖم٤مظ ذًمؽ َقم ٌْدَ اهلل َ
اسمـ ُأ َب ِ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومتح اًم٘مديرش (.)491/1
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ِ
ًقد ومٞمف قمغم إَ ْو ِ
س واخلَ ْز َر ِج ىمد ذ َه٥م وشمئاؿمك.
يٜم ُٔمؿ ًمف ظم ْر َزه ،و ُي ي
اؾمتقىمدت َأ ْو ُٚم ُع اعمٜم٤موم٘ملم طمًدً ا عمِ٤م ُم يـ اهلل سمف قمغم اعمُ ْ١مُمٜملم
 -3قمٜمد همزوة َسمدَ ٍرُ :صم يؿ
ْ
ُمـ ٍ
فمـ اعمٜم٤موم٘مقن َأ ين
ٟمٍم قمٔمٞم ٍؿ يقم اًم ُٗم ْرىم٤من يقم ا ًْم َت َ٘مك ا َجل ْٛمٕم٤من ،سمٕمد َأ ْن ي
َ
هئاك اعمُ ْ١مُمٜملم حم ي٘م ٌؼ ٓ حم٤مًم٦م.

 -2ويمذًمؽ عمي٤م ٟمٍم اهللُ اعمُ ْ١مُمٜملم ذم همزوة إَ ْطمزاب.
ومئاح وقمز
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم ذم يمؾ ُم٤م ومٞمف
ُ
ٌ
وجم ْ َٛم ُؾ اًم٘مقل َأ ين اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا طمًد ًة ُ
وهمٜمٞمٛم ٌ٦م وقمٚمق هلؿ ،يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  
            ﯓ ﯔ}

[ؾمقرة آل قمٛمران.]131:
سابعّا :عذُّ االْتفاع بايعًِ:

ُ
اجلٝمؾ سمئا ٌء و ُفم ْٚمٛم ٌ٦مً ،مٙم يـ ا يًمذي َأ ْقمٔمؿ ُمٜمف و َأ ْدهك ُوضمق ُد اًمٕمٚمؿ ُمع قمدم آٟمتٗم٤مع
اًمٓمقاِ ِ
ِ
ِ
ػ
اهلداي٦م ُصم يؿ اًمتٜمٙم٥م قمٜمٝم٤م ،وهذه اًمًٛم ُ٦م ُمِمؽميم ٌ٦م سملم
وووقح ُؾم ٌُ ِؾ
سمف،
ُ
اًم يث ِ
ئاث :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [ؾمقرة ومّمٚم٧م.]17:
أ .قمدم ا ْٟمتِٗم٤مع اًمٞمٝم ِ
قد سم٤مًمٕمٚمؿ:
َُ
ُ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [ؾمقرة اجلٛمٕم٦م . ]1:ىم٤مل اسم ُـ
َيمثِ ٍػم « :$ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ذاُم٤م ًمٚمٞمٝم ِ
محٚمقه٤م ًمٚمٕمٛمؾ هب٤م
قد ا يًمذيـ ُأ ْقمٓمقا اًم يتقرا َة و َ
ًّ َ ُ
ْ
احلًمر حيٛمؾ َأؾمٗم٤مرا؛ َأي :يمٛمثؾ ِ
ُصمؿ مل يٕمٛمٚمقا هب٤م ،ومٛمثٚمٝمؿ ذم ذًمؽ يمٛمثؾ ِ
احلًمر إِ َذا
ْ
ْ ً
ي
محؾ يم ُت ًٌ٤م ٓ يدري ُم٤م ومٞمٝم٤م.
َ
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خطرررر املنرر
ِ

ِ
وىمد يسملم اًمٜميٌل ﷺ َ
ّم٤مرى وقمد َم ا ْٟمتٗم٤مقمٝمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ:
طم٤مل اًم َٞم ُٝمقد واًمٜمي َ
معهم
* ومٝم٤م هق ِز َي٤م ُد سم ُـ ًَمٌِ ْٞم ٍد ﭬ( )1ي٘مقل :ذ َيمر اًمٜميٌل ﷺ ؿمٞم ًئ٤م وم٘م٤ملَ « :ذ َ
اك ِقمٜمْدَ
َأو ِ
ان ِذ َه ِ
ي٤مر ُؾم َ
اًمٕمٚمؿ وٟمحـ َٟم ْ٘م َر ُأ اًم ُ٘م ْر َ
آن،
يذه٥م
قل اهلل ،ويمٞمػ
٤مب ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿشُ .
ُ
َ
ُ
ىمٚم٧مَ :
ٜم٤مؤٟم٤م َأ ْسمٜم٤م َءهؿ إِ َمم يق ِم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟! ىم٤ملَ « :صمٙمِ َٚم ْت َؽ ُأُم َؽ َي٤م ِز َي٤م ُد،
و ُٟم ْ٘م ِر ُِف َأ ْسمٜم٤م َءٟم٤م ،و ُي ْ٘م ِر ُِف َأ ْسم ُ
إِ ْن ُيمٜمْ ُ٧م ََٕ َر َ
اك ُِم ْـ َأ ْوم َ٘م ِف َر ُضم ٍؾ سمِ٤معمَْ ِد ْيٜمَ ِ٦مَ ،أ َو ًَم ْٞم َس َه ِذ ِه ا ًْم َٞم ُٝمقد واًمٜمي َّم َ٤مرى ُي ْ٘م ِرِق َن
قرا َة َو ْ ِ
اإل ْٟم ِج ْٞم َؾ َٓ َي ْٕم َٛم ُٚم َ
ٌم ٍء ِمم ي٤م ومِ ْٞم َٝم٤مش.
اًم ّت َ
قن سمِ َ ْ
قد ًمٚم يتقراة ويمِ ْت ِ
تريػ اًمٞمٝم ِ
ِ
ًمّنؿ ًمٚمٕمٚمؿ:
ُمٔم٤مهر
َُ
ُ
تٗم٤مقمٝمؿ ِ
مل يٙمتػ اًمٞمٝمقد سمٕمد ِم ا ْٟم ِ
سم٤مًمٕم ْٚم ِؿ ْ ،سمؾ َأ َو٤مومقا إِ َمم ذًمؽ َؾمق َء ًة ُأ ْظمرى ،وهل
َُ ُ
ْ
ِ
يمِ ْتًمّنؿ ُم٤م قمٚمِٛمقه ،ويم٤من ذًمؽ ُمِمتٝمرا ذم ص ِ
ٗمقف َأ ْطم ِ
وقمٚمًمِٝمؿُ :ومٝم ْؿ سملم
ٌ٤مرهؿ
ُ
ً
ُ
قراة و َيم ْت ٍؿ ِ
تريػ ًمٚم يت ِ
ٍ
ًمٚمٕم ْٚمؿ ،وؿمقاهدُ ذًمؽ ُمٕمٚمقُم ٌ٦م ُمٜمٝم٤م:
ِ
َ
وصدق سمٕمثتِف.
ًمّنؿ صٗم َ٦م اًمٜميٌل ﷺ
 -1يم ْت ُ
سم٤مًمي ِ
سمٛم ْـ َز َٟم َٞم٤م قمغم
-3
شمٖمٞمػمهؿ طمدي اًمزٟم٤م إِ َمم اًم يت ْحٛمٞمؿ ،وآيمتٗم٤مء ي
ب ُمع اًم يٓمقاف َ
ُ
ِْ
ِمح ٍ
ُمت٘م٤مسمٚملم.
٤مر
ِ ِ ِ
قؾمك إَ ْؿمٕمري ﭬ ُ
ه ِاِ َٞمؾ
وىمد ي
صح قمـ َأ ِب ُُم َ
ىمقل اًمٜميٌل ﷺ« :إ ين َسمٜمل إ ْ َ
ِ
قرا َةش.
َيم َت ٌُقا يم َت٤م ًسم٤م َوم٤م يشم ٌَ ُٕمق ُهَ ،و َشم َر ُيمقا اًم يت َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :زي٤مد سمـ ًمٌٞمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ ؾمٜم٤من سمـ قم٤مُمر سمـ قمدي سمـ أُمٞم٦م سمـ سمٞم٤مو٦م ويٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل،
ويم٤من ًمزي٤مد سمـ ًمٌٞمد ُمـ اًمقًمد قمٌد اهلل وًمف قم٘م٥م سم٤معمديٜم٦م وسمٖمداد ،وؿمٝمد زي٤مد اًمٕم٘مٌ٦م ُمع اًمًٌٕملم
وم٘مٞمٝم٤م ،ويم٤من زي٤مد عم٤م أؾمٚمؿ يٙمن أصٜم٤مم سمٜمل سمٞم٤مو٦م هق
ُمـ إٟمّم٤مر ذم روايتٝمؿ مجٞمٕم٤م ،ويم٤من ًمٌٞم ًٌ٤م ً
وومروة سمـ قمٛمرو ،وظمرج زي٤مد إمم رؾمقل اهلل ﷺ سمٛمٙم٦م وم٠مىم٤مم ُمٕمف طمتك ه٤مضمر رؾمقل اهلل ﷺ إمم
سمدرا ،وأطمدً ا ،واخلٜمدق،
اعمديٜم٦م ومٝم٤مضمر ُمٕمف ،ومٙم٤من ي٘م٤مل :زي٤مد ُمٝم٤مضمري أٟمّم٤مري ،وؿمٝمد زي٤مد ً
واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل ﷺ« .اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد (ُ« ،)198 /2مٕمروم٦م
اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ (« ،)1314 /2شم٤مريخ اإلؾمئامشً ،مٚمذهٌل (.)418 /3
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َأ يُم٤م تري ُٗمٝمؿ اًم يتقرا َة ومٞمٙمٗمل ذم سمٞم٤من ذًمؽ ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ، ]46:وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮥﮦﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹

﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂      } [ؾمقرة

اعم٤مِدة.]12:

ِ
اًمراومْم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ:
ب .قمد ُم ا ْٟمتٗم٤م ِع ي
ٞمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُِم ْـ ُطم ٍ
ويمؿ َأ يًمػ
دت ُمع َأ ِِ يٛمتِٝمؿ
ٌ
ويمؿ ُقم ِ٘م ْ
يمؿ ُأ ِىم ْ
ُمٜم٤مفمراتْ ،
ج٩م ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
وتريػ
قمٚمًمِٝمؿ يمت ًٌ٤م ذم سمٞم٤من وئاهلؿُِ ،م ْـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مٞمدة
اًمٕم٤مِدون واًم يت ِ٤مٌِقن ُمـ
اًم ُ٘مر ِ
ِ
ِ
وٟمٙم٤مح ا ُعم ْتٕم٦م
وشم٘مديس إَ ِِ يٛم٦م
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ،
آن واًم يٓم ْٕم ِـ ذم
ي
ْ
واًم يت٘م يٞم ِ٦م.....إًمخ(.)1
وىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝمؿ احلُ يج ُ٦م ،ومًم يم٤من ُ
طم٤مهلؿ إِ يٓ يمح٤مل ىمق ِم َصم ُٛمق َد ا يًمذيـ
ًمٕمٚمؿ،
ْ
واؾمتٌ٤من هلؿ ا ُ
ْ

هلل قمٜمٝمؿ{ :ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ} [ؾمقرة ومّمٚم٧م.]17:
ىم٤مل ا ُ
وصدَ ق ومٞمٝمؿ ُ
ىمقل اًمٙمري ِؿ ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [ؾمقرة إقمراف.]179:
وُمـ ِ
ِ
سمِم٤مِ ِر ِ
أٓف ىمد قم٤مدوا إِ َمم
اخلػم واحلٛمد هلل َأ ين َأ ْقمدا ًدا يمٌػم ًة ُمٜمٝمؿ سم َٚمٖمقا
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ظمّمقص٤م ُِم ْـ ِضمٞمؾ ي
واًمٗمتٞم٤مت
اًمِمٌ٤مب
واجلًمقم٦م،
قم٘مٞمدة َأ ْه ِؾ اًمًٜمي ِ٦م
اعمَٜمْٝم٩م احلؼ،
ً
ِ
واًمًداد(.)3
واًمٕم٤م يُم٦م ،و َٟم ًْ َ٠م ُل اهللَ ًمٚمٌ٘م يٞم٦م اهلداي َ٦م ي
يٕمت٘مد اًمراومْم ُ٦م ذم اًم ُ٘مر ِ
ف و ُُم ٌَدي ٌل ،و َأ يٟمف ِزيدَ ومٞمف و ُأ ِٟم٘مص ُمٜمف
آن اًمٙمري ِؿ َأ يٟمف ُحم ير ٌ
ْ
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1عمزيد شمقؾمع واـمئاع اٟمٔمر« :اًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦م قمغم اًمِمٞمٕم٦م اعم٤مرىم٦مش ،ممدوح احلرب.
سمنم سمذًمؽ اًمِمٞمخ قمثًمن اخلٛمٞمس ذم سمٕمض حم٤مضاشمف ،اٟمٔمرُ :مقىمٕمف قمـ اًمِمٞمٕم٦م قمؼم اًمِمٌٙم٦م
(ّ )3
اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
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خطر ُررر ِ

٤مىمص ُمٜمف ُيٕم٤مدل ِو ْٕمٗمل اًم٘م ْرآن اعمقضمقد أن.
ٌ
آي٤مت يمثػم ٌة ،و َأ ين اًمٜمي َ
معهم
وقم ْث ًَم ُن
اًمّمح٤مسم َ٦م وذم ُُم٘مدُمتِٝمؿ اخلٚمٗم٤م ُء اًم يثئاصم ُ٦م َأ ُسمق َسم ْٙم ٍر و ُقم َٛم ُر ُ
ويٕمت٘مدون َأ ين ي
طمرومقا اًم ُ٘م ْر َ
اًمٙمٌػم.
آن و َأ ْؾم َ٘مٓمقا ُمٜمف هذا اجلُ ْز َء
ﭫ ُه ُؿ ا يًمذيـ ي
َ
طمقل ُمقوققملم ِ
ويرون َأ ين ا يًمذي ُأ ِ
ؾم٘مط ُمـ اًم ُ٘مر ِ
رِ ْٞم ِ
آن يدور َ
ًلم:
ْ
ِ ِ
قمكم ا ِ
سمـ َأ ِب َـم٤مًم ِ ٍ
٥م ﭬ ،واًمٜميص قمغم إِ َُم٤مُمتِف
 -1ومْم٤مِ ُؾ آل ا ًْمٌٞم٧م ،وسم٤مَٕظمص ي
ذم اًم ُ٘مر ِ
آن.
ْ
ِ
ومْم٤مِ ُح اعمٝم٤مضمريـ وإَ ْٟم ِ
اًمراومْم ُ٦م ُمٜم٤موم٘ملم مل ْ يدظمٚمقا ذم
-3
ّم٤مر ،ا يًمذيـ يٕمدهؿ ي
ِ
اإل ْؾمئام إِ يٓ ًمٚمٙمٞمد ًمف.
ِ
ِ
ِ
قمٚمًمِٝمؿ ذم َأ ْؿم َٝم ِر
ٌ٤مر
سح هب٤م يم ُ
هذه هل قم٘مٞمد ُة ي
اًمراومْم٦م ذم اًم ُ٘م ْرآن اًمٙمري ِؿ يمًم ي
ِ
يم ُت ِ
واحلدي٨م قمٜمدهؿ(.)1
٥م اًم يت ْٗمًػم
ج .قمد ُم ا ْٟمتِٗم٤م ِع اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٕمٚمؿ:
ِ
ٍ
ِ
طمدي٨م َ
ُمٌح٨م شمٕم٤م ُُمٚمِٝمؿ ُمع اًمٜميٌل ﷺ،
طمقل هذا اعمٕمٜمك ذم
ـمرف
ؾمٌؼ ِذيم ُْر
طمٞم٨م ُسملم هٜم٤مك ي
ُ
وظمروضمٝمؿ ُِم ْـ جمٚمًف ﷺ ٓ
أن ُِم ْـ ِؾمًمتؿ قمد َم آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٕمٚمؿ،
َ
قمٚمًم وٓ يٜمتٗمٕمقن ِسمٗم ْ٘م ٍف :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
يٗم٘مٝمقن ً
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}

[ؾمقرة حمٛمد.]16:
جمٚمس رؾم ِ
ىم٤مل ِ
قل اهلل ﷺ
هؿ اعمٜم٤موم٘مقن ،يم٤مٟمقا حييون
َ َ ُ
اإل َُم٤م ُم إَ ًُمقدُ « :
ِ
٤موٟمً٤م ُمٜمٝمؿ {ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
يرقم ْقٟمف ي
ومٞمًٛمٕمقن يمئا َُمف وٓ يٕمق َٟمف وٓ َ
طمؼ رقم٤ميتفَ ،ت ُ
ِ
اًمّمح٤مسم٦م
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [ؾمقرة حمٛمد ]16:أيْ ُٕ :و ِزم اًمٕمٚمؿ ُم َـ ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1سمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مهب٦م اًمراومْم٦م ًمٚمٞمٝمقدش ص ( )286وعمزيد اـمئاع اىمرأ إمم (.)228
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ِ ِ
اًمّمح٤مسم٦م
اًمراقمقن ًمف ي
طمؼ رقم٤ميتف ُم َـ ي
ﭫ ،وىمٞمؾُ :ه ُؿ اًمقاقمقن ًمٙمئاُمف ﷺ  ،ي
ﭫ {ﯤ ﯥ ﯦﯧ} [ؾمقرة حمٛمد ]16:وُم٘مّمق ُدهؿ ُمـ ذًمؽ آؾمتٝمزا ُء وإِ ْن يم٤من

َ
يٙمقن ُمرا ُدهؿ طم٘مٞم٘م َ٦م آؾمتٕمئام :إ ْذ مل ُي ْٚم ُ٘مقا
سمٕمْمٝمؿ َأ ْن
وضمقز ُ
سمّمقرة آؾمتٕمئام ،ي
آذاّنؿَ :ت٤موٟمً٤م سمفً ،مذًمؽ ُذُمقا ،وإَ يو ُل َأ ْوممش(.)1
ًمف َ
ِ
يمرر اًم ُ٘م ْر ُ
وهمػمهؿ ُؾم ٌُ َؾ اعمٕمروم٦م و ُـم ُر َق
وح ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم
وسملم و َأ ْو َ
آن و َأ َقم٤مد ي
ًم٘مد ي
َ
وىمٚمقهبؿ ًمٕم يٚمٝمؿ يٕم٘مٚمقنَ ،أ ْو يتذ ييمرونَ ،أ ْو يتٗم يٙمرونَ ،أ ْو
قم٘مقهلؿ
اًمٕمٚمؿ ،خم٤مـم ًٌ٤م
َ

يمؿ
ُي ٌٍْمون ،وًمٙم ْـ ًم٘مد َأ ْؾم َٛم ْٕم َ٧م ًمق
َ
ٟم٤مدي٧م طم ًّٞم٤م ،وًمٙم ْـ ٓ طمٞم٤م َة َعم ْـ ُشمٜم٤مديْ ،
طميوا ًمٚمٜميٌل ُِم ْـ ُظم َٓم ٍ
َ
ومٛمٜمَ٤مومِ ُذ اًمٕمٚم ِؿ
وُمقاقمظ
٥م
َ
وجم٤مًمس قمٚم ٍؿ وًمٙم ْـ دون َضمدْ وىَ :
ِ
صحراِٝمؿ ُجم ْ ِد َسم ٌ٦م ،وصدَ ق اهلل{ :ﮅ ﮆ ﮇ
قصد ٌة ،و ُشم ْرسم ُتف ذم
ًمدهيؿ ُُم َ
ﮈ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن{ ]7:ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]8:
وىمد يم َتؿ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن اًمٕمٚمؿ َٕ :يٟمف ىمد شم٘مرر ؾم٤مسم ً٘م٤م َأ ين ُمـ اًمٞمٝم ِ
قد َُم ْـ َ
دظمؾ ذم
َُ
ي
َ
ِ
ِ
سيح
وه ْؿ يٕمٚمٛمقن ُِم ْـ
اإل ْؾمئام ٟمٗم٤م ًىم٤مً :مٞمٙمقن قمٞمٜمً٤م
وضم٤مؾمقؾم٤م قمغم اعمًٚمٛملمُ ،
ً
يمت٤مهبؿ اًم يت ِ
ِ
ِ
صدق ُٟم ٌُ يقشمِف ورؾم٤مًمتِف ﷺ .
قراة ُم٤م ُيِمػم إِ َمم
ع ٚاحِ ٔتكاسُ اآلخَش:ٜٔ
خاَظّا :ايهٔبِ ُش ٚتكذٜعُ ايٖٓفِ ِ

آوم ٌ٦م ىم٤مشمٚم ٌ٦مُ ..
ذُمٞمؿ ..يدل قمغم ِظم يً ٍ٦م ذم اًمٜميٗمس ودٟم٤م َء ٍة ذم اًم يٓم ٌْعُ ..م٤م اًمذي
وظم ُٚم ٌؼ
ٌ
َأدظمؾ إِسمٚمٞمس اًمٜمي٤مر وضمٕمٚمف ُمٓمرودا ُِمـ ِ
رمح٦م اهلل؟ ُم٤م اًمذي صدي ومراقمٜم َ٦م إَ ْر ِ
ض قمغم
ً ْ
َ
ْ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
اًمٕمّمقر قمـ ِ
٥م
ؼم
سمدقمقة اًمر ُؾمؾ
اإل ْيًمن
ُمر
واًمٕمج ُ
َ
قمٚمٞمٝمؿ ي
واًمًئا ُم إِ يٓ اًمٙم ْ ُ
اًمّمئا ُة ي
ُ
اعم٘مٞم٧م؟
واًمؽموم ُع
ُ
يَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم إوًمقدش (.)77/63
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ِ
احلؼَ ،و َهم ْٛم ُط اًمٜمي٤مسش
ؼم َسم ْٓم ُر ْ َ
ىم٤مل ﷺ« :اًمٙم ْ ُ
معهم
سمٕمد اؾمتٌ٤مٟمتِف وو ُو ِ
قطمف.
ُ
أ .اًمٙمِؼم واًمٕمج٥م قمٜمد اًمٞمٝم ِ
قد:
َُ
ُ
ُْ
وًمـ
يدي قمل اًم َٞم ُٝمق ُد َأ ين ا َ
ت٤مرْ ،سمؾ َأ ْسمٜم٤م ُء اهلل و َأ ِطم يٌ ُ
٤مؤه ْ
هلل ْ
اصٓمٗم٤مهؿ و َأ يّنؿ َؿم ْٕم ٌُف اعمُ ْخ ُ
ٛمقدهؿِ ،
يدظم َؾ اجلٜمي َ٦م إِ يٓ هؿ ،ضم٤مء ْت سمذًمؽ ٟمّمقص ُحمروم ٌ٦م ذم يم ُتٌِٝمؿ و َشم ْٚم ِ
ُ
ومٛم ْـ ذًمؽ:
ٌ ي
َ
ُ ْ
َ
ضم٤مء ذم اًم يت ْٚمٛمقد« :شمتٛمٞمز َأرواح اًمٞمٝم ِ
قد قمـ سم٤مىمل إَ ْرواح سم َ٠م يّن٤م ُضم ْز ٌء ُمـ اهلل ،يمًم
ي ْ ُ َُ
َ
آسمـ ضم ْزء ُِمـ ِ
ِ
واًمدهش(.)3
َأ ين ْ َ ُ ٌ ْ
يمؾ ٍ
رء طم ًّٞم٤مَ :أ ْي :ظم َٚمؼ ِ
وومٞمف َأ ْي ًْم٤م« :وهق اًمذي ظم َٚمؼ ي
اإل ْه ِاِ ْٞمٚمِٞم ْلم َٕ :يّنؿ َأ ْسمٜم٤م ُء
رت َأ ْروا ُطمٝمؿش(.)2
اًمرب إَ ْقمٔم ِؿ ،وُمٜمف تدي ْ
ي
ِ
اًمٕمج٤مِ ِ
اًمؼميم ُ٦م
٥م ُم٤م ضم٤م َء ذم اًم يت ْٚمٛمقد َأ ْي ًْم٤مً« :مق مل ْ خي ُٚمؼ اهلل اًم َٞم ُٝمق َدْٟ ٓ ،م
وُمـ
ْ
ٕمدُم٧م َ َ
ِ
ُمـ إَ ْر ِ
ٓم٤مر ي
واًمِم ْٛم ُسش(.)4
ض ،وعم٤م ُظمٚم٘م٧م إَ ُْم ُ
ِ
٘مر ٌب وٓ ٟمٌل
شم٘مديً٤م
ْسمؾ ًم٘مد سم َٚمٖمقا سم َ٠م ْٟم ُٗم ًِٝمؿ
وشمٕمٔمٞمًم ُمٌٚم ًٖم٤م ٓ يّم ُؾ إِ ًَمٞمف َُم َٚم ٌؽ ُُم ي
ً
ً
ُُم ْر ٌ
واًمًئا ُم.
ؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ ي
اًمّمئا ُة ي
ِ
ضم٤مء ذم َشم ْٚمٛمقدهؿِ ِ « :
اعمئاِ َٙم ِ٦م ،وم٢مِ َذا ضب ُأ َمم ِل
ؼم قمٜمد اهلل َأ ْيم َثر ُمـ
اإل ْهاِ ْٞمكم ُُمٕمت ٌ
َ
اًمٕمز َة ِ
اعمقتش(.)1
اإل َهل يٞم َ٦م ،ويًتحؼ
َ
إِ ْه ِاِ ْٞمٚم ًّٞم٤م ومٙم َ٠م يٟمًم ضب ي
ُمقاوع ُمٜمف إِ َمم هذه اًمٜمي ْٗمً يٞم ِ٦م ا ُعم ًْتٕمٚم َٞم ِ٦م سم ُٖم ُر ٍ
َأ يُم٤م اًم ُ٘م ْر ُ
ور،
اًمٙمريؿ وم٘مدْ َأ َؿم َ٤مر ذم
آن
َ
ُ

ررعية يف التعامرررل
خطرر(رر)1املنرررافقني وقواعرررد شرر ِ
ِ

راض قمٜمف
وسمٓمر احلؼ رده ،واإل ْقم ُ
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ «يمت٤مب اإليًمنش ،سم٤مب :تريؿ اًمٙمؼم وسمٞم٤مٟمف ،سمرىمؿ (.)1/91
(« )3إهاِٞمؾ واًمتٚمٛمقدش ،إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ أمحد (ص .)67
(« )2ومْمح اًمتٚمٛمقدش ،آي ب سمراٟم٤ميتس (ص .)97
(« )4إهاِٞمؾ واًمتٚمٛمقدش ،إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ أمحد (ص .)69
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
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ٍ
سمٕمج٥م ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ}
هق ِة
اعمَ ْز ي
[ؾمقرة اعم٤مِدة ]18:أي٦م.
قمز ذم ُقمئاه{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
وىم٤مل ي

ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]111:
ُمٔم٤مهر ُمـ ِطم ْ٘م ِد ويمراهٞم ِ٦م اًمٞمٝم ِ
قد ًمٖمػمهؿ:
َ َُ
ُ
ومٛمًم يٕمت٘مدوٟمف َأ ين:
ي
قد ِيمئاب ..إُُمؿ اخل٤مرضم ُ٦م قمغم ِديـ اًمٞمٝم ِ
 همػم اًمٞمٝم ًِمٞمً٧م يمئا ًسم٤م ومحً٥مْ ،سمؾ
قد
ْ
َُ
ْ
ٌ
َ َُ
َ ُ
محػما َأ ْي ًْم٤م.
ً
ِ ِ
سمٞمقت ِ
٥م ًمٚمحٞمقاٟم٤مت.
 ُهمػم اًم َٞم ُٝمقد زراِ ُ
 اًمذي ي٘متؾ َأضمٜمٌٞم٤م َ -أي همػم هيقدي -يٙم٤موم ُ٠م سم٤مخل ِٚمقد ذم اًمٗمردوس.
ُ
ٍّ ُ
ْ
ْ ًّ
 طمٞم٤م ُة ِهمػم اًمٞمٝمقدي ُِم ْٚم ٌؽ ًمٚمٞمٝمقدي ،ومٙمٞمػ سمًمًم ِف؟
ِ
ِ
ِ
قد ُمٜم٤مؾمٌ ِ
اعمٛمزوضم٦م
اًمٗمٓم٤مِ ِر
ت٤من َد َُم ِق ييت٤من شمروٞم٤من إِ َهلٜم٤م هيقهَ :أ َطمدُ مه٤م ِقم ْٞمدُ
 ًمٚم َٞم ُٝم ُ َ َسم٤مًمد ِ
ُمراؾمؿ ِظمت٤من َأ ْـمٗم٤مًمٜم٤م.
ُم٤مء اًمٌنم يي ِ٦م ،وإُ ْظمرى
ُ

 اخل٤مرضمقن قمغم ِديـ اًم َٞم ُٝمقد ظمٜم٤مزير ِٟمجً ٌ٦م.
ُ
زقمٛم٧م هيقد َأ ين إِه ِاِٞم َؾ ؾم َ٠مل إِ َهلف ِ
ظمٚم٘م٧م همػم َؿم ْٕمٌِؽ اعمُ ْخ ِ
ت٤مر؟
ىم٤مِ ًئا :عم٤مذا
وًم٘مد
ْ ْ
ْ َُ ُ
َ
َ َ
ِ
يهؿ ،و ُشمٚمقصمقا
ٝمقرهؿ ،ومت ْتّمقا ِدُم٤م َءهؿْ ُ ،
وم َ٠م َضم٤م َسمف ىم٤مِ ًئاً :مؽميمٌقا ُفم َ
وترىمقا َأ ْظم َ
قم٤مُمرهؿ.
ـم٤مهرهؿ ،وتدُمقا َ
َ
صقر اًم يت ْٚمٛمقد همػم اًمٞمٝم ِ
ِ ِ ٍ
ويمئاب
محػم
قد سم َ٠م يّنؿ
ٌ
ٌ
ُ َ َُ
ي
طمٞمقاٟم٤مت ذم صقرة إ ْٟمً٤منُ ،ه ْؿ ٌ
اًمٙمئاب َأ ْوم ُ
ٕمؿ
وظمٜم٤مزير ،سمؾ
ُ
ٍم ٌح ًمٚمٞمٝمقدي ذم إَ ْقمٞم٤مد َأ ْن ُي ْٓم َ
ُ
ْمؾ ُمٜمٝمؿ َٕ :يٟمف ُُم ي
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ٕمٛمٝمؿ
اًمٙم ْٚم َ
ٌل ،وهمػم ُُمٍم ٍح ًمف َأ ْي ًْم٤م َأ ْن ُيٓم َ
ٕمؿ إ ْضمٜمَ ي
٥م ،وًمٞمس ُُمٍم ًطم٤م ًمف َأ ْن ُي ْٓم َ

ي
ِ
ًمٚمٙمٚم٥م َٕ :يٟمف َأ ْوم ُ
ْمؾ ُمٜمٝمؿ .
حلًمْ ،سمؾ ُي ْٕمٓمٞمف
ً
ِ
وشم٘مديس اًمٜمي ْٗم ِ
اًمراومْم٦م:
ؼم
ُ
س قمٜمد ي
ب .اًمٙم ْ ُ

معهم
()1

ُ

ي

ظم٤مص ُ٦م اهلل وصٗمق ُشمف ،و َأ يٟمف ظم َٚمؼ
اًمراومْم ُ٦م يمًم ا يدقمك اًمٞمٝمق ُد ُمـ ىمٌٚمٝمؿ َأ يّنؿ ي
يدي قمل ي
واطمٝمؿ ُِم ْـ ُٟم ٍ
قر ،و َأ ين ـمِ ْٞمٜم َتٝمؿ َأ ْص ُٚمٝم٤م ُمٙمٜمقٟم ٌ٦م ُمـ ت٧م اًمٕمرش ،إِ َمم همػم ذًمؽ ُمـ
َأ ْر َ
ِ
ه٤مت وإَ َيم٤مذي٥مِ .
اًمؽم ِ
ؿمقاهد ذًمؽ:
ومٛم ْـ
َ
ضم٤مء ذم « ِ
سمّم٤مِ ِر اًمدي رضم٤متش قمـ َأ ِب َقم ٌْ ِد اهلل َأ يٟمف ىم٤مل« :إِ ين اهلل ضم َٕمؾ ًمٜم٤م ِؿم ْٞمٕم ً٦م،
َ
محتِف ،و َُم ْـ مل َي ْٚم َؼ اهللَ سمًم ُه ْؿ قمٚمٞمف مل يت٘م يٌؾ اهلل ُمٜمف
ومج َٕمٚمٝمؿ ُِم ْـ ٟمقره ،وص ٌَٖمٝمؿ ذم َر ْ َ
يتج٤موز قمٜمف ؾمٞم َئ ً٦مش( .)3ز َقمؿ اًمراومْم ُ٦م َأ ين اهللَ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُخي٤مـمٌٝمؿ ِ
ىم٤مِ ًئا:
طمًٜم ً٦م ،ومل
ْ
ُ
ي
ي٤م َأ ِطم يٌ ِ٤مِل(.)2
َأ يُم٤م رواي ُ٦م َقم ْٛم ِرو ِ
وشم٘مديً٤م ًمٚمِم ْٞمٕم٦م
اعمحِمق ُة يمذ ًسم٤م وا ْوم ِؽما ًء
سمـ اعم ِ ْ٘مدَ ا ِم اًم يٓمقيٚم ُ٦م
ي
ً
ِ
اًمً٤مسم٘مقن
ّم٤مر اهلل ..و َأ ْٟم ُتؿ ي
وشمٕمٔمٞمًم ،وم٘مد ضم٤م َء ذم صمٜم٤مي٤مه٤م« :و َأ ْٟم ُتؿ ؿم ْٞمٕم ُ٦م اهلل ..و َأ ْٟم ُتؿ َأ ْٟم ُ
ً
ِ
ظم٤مدُمف:
واًمً٤مسم٘مقن ذم أظمرة إِ َمم ا َجلٜمي ِ٦م ..وًم٘مد ىم٤مل َأ ُِم ْ ُػم اعمُ ْ١مُمٜملم ًم َ٘مٜمْ ُؼم
إَ يوًمقن ....ي
ِ
ُم٤مت َر ُؾم ُ
ٌ
ؾم٤مظمط
قل اهلل ﷺ وهق قمغم ُأ يُمتِف
واؾم َت ٌْنم ،ومقا ِ
نم
هلل ًم٘مدْ َ
وسمنم ْ
ي٤م َىم ْٜم ُ ُ
ْ
ؼم َأ ْسم ْ
إِ يٓ اًمِمٞمٕم َ٦مَ ،أ َٓ وإِ ين ًمٙمؾ ٍ
رء ِقم ًّزاِ ،
وقمز ِ
اإل ْؾمئام اًمِمٞمٕم ُ٦مش(.)4
ْ
اًمراومْم٦م ُه ْؿ َأ ْقمدا ُء ِ
اإل ْؾمئام ،وُم٤م ُأوت اًمديـ تري ًٗم٤م وشمزوي ً٘م٤م يمًم ُأوت ُِم ْـ
سمؾ ي
ِىم ٌَٚمِٝمؿ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :اًمٙمٜمز اعمرصقدش (ص  ،)81 ،86 ،74 ،71 ،69و«إومٕمك اًمٞمٝمقدي٦مش ،سمٛمجٛمققمف
ًمٕمٌد اهلل اًمتؾ ،و«طم٘مٞم٘م٦م إهاِٞمؾش ،سمٛمجٛمققمف ًمِمٞم٧م ظمٓم٤مب.
(« )3سمّم٤مِر اًمدرضم٤متش ،اًمّم يٗم٤مر (ص « ،)71سمح٤مر إٟمقارش ،اعمجٚمز (ص .)74 :67
(« )2شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذمش (ص .)114
(« )4روو٦م اًمٙم٤مذمش ،اًمٙمٚمٞمٜمل (« ،)312 – 313/8سمح٤مر إٟمقارش ،اعمجٚمز (.)44 – 42/68
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اإلؾمئام اسمـ َشمٞم ِٛمٞم َ٦م « :$إِّنؿ ذ ُِمـ قم٤مُم٦م َأه ِؾ إَه ِ
ىم٤مل ُ
قاءش(،)1
ْ
ْ ي ْ
ُ ْ ي
ي
ؿمٞمخ ِ ْ
قل اهلل ﷺ َأّنؿ َأسمٕمدُ قمـ ِديٜمف ُمـ اًمٞمٝم ِ
ِ
يـ رؾم ِ
قد
َُ
ْ
ي َْ
وىم٤مل َأ ْي ًْم٤م« :وا يشمٗمؼ َأ ْه ُؾ اًمٕمٚمؿ سمد ِ َ ُ
واًمٜميّم٤مرىش(.)3
٤مـمؼ َأو ضم ِ
٤من()2
واومض ذ َُم ْـ َوـمِ َئ ا َحلَم ُِم ْـ يمؾ إِ ْٟم ٍ
اًمر َ
س َٟم ٍ ْ َ
إِ ين ي
واًمٕمج٥م قمٜمد اعمٜم٤موم٘ملم:
ٙمؼم
ُ
ج .اًمتي ُ
يمؾ ُمـ َأ ْقمرض قمـ احلؼ وصدي قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ٓ يٜمٗمؽ قمـ َأ َٟم ٍ
ٗم٦م جيده٤م ذم
َ ْ
اظمتٞم٤مٓ ،وي َتٌ ْخ َؽم ُظمٞمئاءِ ..
ُمٜمْ ِ
ً
وُم ْـ ه١مٓء
خ َر ْيف ،وشمِ ْٞم ٍف َشمٜمْ ِتٗم ُخ سمف ِر ِْ َت ْٞمف ،يٛمٞمس
َ َ ُ َ َ
َ
وفمٝمر قمٚمٞمٝمؿ ذم
اعمٜم٤موم٘مقن
وظمّمقص٤م ي
اًمزقم٤مُم٤مت ُمٜمٝمؿ ..وىمد ـم َٗمح هذا اخلُٚمؼ ُمٜمٝمؿَ ،
ً
ٍ
قمديدةُ ،مٜمٝم٤م:
ُمقاىمػ
َ
اًم٘م٤مِ ُؾ ذم صمٜم٤مي٤م َأطم ِ
ِ
داث همزوة سمٜمل اعمُ ّْم َٓمٚمِؼ
وزقمٞمٛمف هق
َأ ًَم ْٞم َس َر ْأ ُس اًمٜمٗم٤مق
ْ
ُ
(اعمُ َر ْي ًِٞمع :واهللِ ًِمئ ْـ َر َضم ْٕمٜم٤م إِ َمم اعمديٜم٦م ًمٞمخرضم يـ إَ َقمز ُمٜمٝم٤م إَ َذ يل( ،)4وىمّمد سم٤مَٕ َقمز

ٟمٗمًف ،وسم٤مَٕ َذل َر ُؾم َ
قل اهلل ﷺ ؟
َ
س اعمٜم٤موم٘ملم ُ ِ
ومم٤م يِمػم إِ َمم َقمج ِ
روم٦م َأ ْٟم ُٗم ِ
وصػ اهلل سمف َ
طم٤مهلؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
وظمٞمئاِٝم٤مُ ،م٤م َ
ْ
ي ُ

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ}

قمز ذم ُقمئاه{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
[ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ،]1:وىم٤مل ي

ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء. ]64:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (.)483/38
(« )3جمٛمقع اًمٗمت٤موىش (.)482/38
(ٟ« )2مقٟمٞم٦م اًم٘محٓم٤مينش (.)31
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري «يمت٤مب اًمتٗمًػمش ،سم٤مب :ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ،سمرىمؿ ( ،)3633وُمًٚمؿ «يمت٤مب اًمؼم
واًمّمٚم٦م وأدبش ،سم٤مبٟ :مٍم إخ فم٤م ًعم٤م أو ُمٔمٚمق ًُم٤م سمرىمؿ (.)674
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ً٤م..ررل
التعامر
وقواعرررد
رافقني
ررعيةت ُميف ْذقمٜم
شرر ْن ي ْ٠م
قمـ َأ
سمج٤مٟمٌِف
املنرٜمْر َ٠مى
خطرفر،رر وي
وُمع ذًمؽ ي ْثٜمِل َأطمدُ هؿ ِقم ْٓم َٗمف ،وي ْٚم ِقي قمٜمُ َ٘م

ُ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
ِ
ِ
آؾمتٖمٗم٤مر ًمٜمٗمًف ،وقمـ جمٞمئف ًمٚمرؾم ِ
معهم
قل ﷺ طم يتك
ُُمٜم ِٞم ًٌ٤مَ ..شم ِ٤مِ ًٌ٤مَ ..ذًم ًٞمئاْ ،سمؾ َي َت َٕم َ٤ممم قمـ
ي ُ
يًتٖمٗمر ًمف.
َ
ضمزاؤه ُِم ْـ ِضمٜمْ ِ
س قمٛمٚمِف{ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ًمذا يم٤من
ُ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]6:
ِقمّمٞم٤مّنؿ اًمٜميٌل ﷺ وهذا ُمـ د ِ
ِٓؾ ْ ِ
يمؼمهؿ و ُقمجٌِٝمؿ ..ىم٤مل شمٕم٤ممم:
َ
ي
ْ ُ

{ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]81:
إِ يٟمف اًم يتٛمرد اعمِمقب سمٙمِ ٍؼمِ ..
اعمٛمزوج سم ُٕم ْج ٍ
واًمٕم ّْم ُ
٥م ،ومٙم٤مٟم٧م اعمٕم٤مجل ُ٦م هٜم٤م يمًم
ٞم٤من
ُ
ُ
ُ ْ
ِ
ِ
صٜمٞمٕمٝمؿ ،وُم٤م رسمؽ ي
سمٔمئام ًمٚمٕمٌٞمد {ﮘ ﮙ} يمًم
ضمزاء
اًمتل هٜم٤مك ُِم ْـ
ؼموا {ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]81:
واؾم َت ْٙم َ ُ
َأ ْقم َر ُوقا ْ
اؾمتٝمزاِٝمؿ سم٤معمُ ْ١مُمٜملم وؾم ْخريتِٝمؿ ُمٜمٝمؿ ْ ِ
ِ
ًمقن ُِمـ َأ ًْم ِ
قان
وُم٤م ُص َق ُر
وازدراِٝمؿ هلؿ إِ يٓ ٌ ْ
ُ َ
ِ
واًمٗمخر ِ
واإل ْقم ِ
ج٤مب سم٤مًمٜميٗمس.
اًمٙمِ ْ ِؼم
ٍ
ٕمر ُوم َ
قن ِ َهب٤م،
قمـ َأ ِب ُه َر ْي َر َة ﭬ قمـ اًمٜميٌل ﷺ ىم٤مل« :إِ ين ًم ِ ْٚم ُٛمٜمَ٤مومِ ِ٘م ْ َ
لم َقم َئا َُم٤مت ُي َ
َِ
قن ا َْعمً ِ
٤مضمدَ إِ يٓ ُه ْج ًراَ ،
ت يٞم ُت ُٝم ْؿ ًَم ْٕمٜمَ ٌ٦مَ ،و َـم َٕم٤م ُُم ُٝم ْؿ َّن ْ ٌَ ٌ٦مَ ،و َهمٜم ِ ْٞم َٛم ُت ُٝم ْؿ ُهم ُٚم ٌ
وٓ
قلَ ،و َٓ َي ْ٘م َر ُسم َ َ
قنَ ،و َٓ ُي ْ١م ًَم ُٗم َ
اًمّم َئا َة إِ يٓ ُد ْسم ًراُُ ،م ًْ َت ْٙم ِ ِؼم ْي َـَ َٓ ،ي ْ٠م ًَم ُٗم َ
َي ْ٠م ُشم َ
٥م سمِ٤مًم يٚم ْٞم ِؾ،
قنُ ،ظم ُِم ٌ
قن ي
٥م سمِ٤مًمٜمي َٝم ِ
٤مرش(.)1
ُص ُخ ٌ
هٙمذا ٟم َٕمتٝمؿ اًمٜميٌل ﷺ سم َ٠م يّنؿ ىمق ٌم ُُم ًْتٙمؼمون ،وُمٕمٜمك هذا َأ يّنؿ يرون َأ ْٟم ُٗم ًَٝمؿ
ُم٤مل َأ ْو ٍ
َأ ْيمؼم ُِم ْـ همػمهؿ إِ ْقمج٤م ًسم٤م سمًم ُهؿ قمٚمٞمف ُِم ْـ ٍ
طمً٥م َأ ْو ٍ
ٍ
ٟمً٥م َأ ْو ُىم يق ٍة َأ ْو ِقم يز ٍة
طم٤مل َأ ْو
ْ
ََ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
تققمد قمٚمٞمٝم٤م ذم أظمرة سم٤مًمٕمذاب(.)3
َأ ْو َُمٜمَ َٕم٦م ،وصٗم ُ٦م
آؾمتٙمٌ٤مر ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمُ ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف أمحد ذم «اعمًٜمدش ( ،)392/3ىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر« :وإؾمٜم٤مده طمًـش.
(« )3اًمٜمٗم٤مومؼ واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مش (ص.)147
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وذم احلدي٨م قمـ اًمٜميٌل ﷺ ىم٤ملَ َٓ « :يدْ ُظم ُؾ اًمٜمي َ٤مر َُم ْـ َيم َ
٤من ذم َىم ْٚمٌِ ِف ُِم ْث َ٘م ُ٤مل َذ ير ٍة ُِم ْـ
ٍ ِ ِ
ِ ِ
ٍ
اًمر ُضم ُؾ :ي٤م َر ُؾم َ
اجلٜمي َ٦م َُم ْـ َيم َ
قل
٤من ذم َىم ْٚمٌِف ُم ْث َ٘م ُ٤مل َذ يرة ُم ْـ يم ْ ٍؼمش ،وم٘م٤مل ي
إِ ْي ًَمنَ ،و َٓ َيدْ ُظم ُؾ ْ َ
َ
يٙمقن َصم ْق ُسمف طمًٜمً٤م ،و َٟم ْٕم ُٚمف طمًٜم ً٦م؟! وم٘م٤مل«:إِ ين اهللَ َمجِ ْٞم ٌؾ
اًمر ُضم َؾ ًَم ُٞم ِح٥م َأ ْن
اهلل! إِ ين ي
اجلًم َل! ا ًْم ِٙمؼمُِ :مـ سم ْٓم ِر احلؼ ،و َهمٛم ِ
ِ
ط اًمٜمي ِ
٤مسش(.)1
ُْ ْ َ
َ َ ْ
ُحي٥م ْ َ َ
اًمِم ْٞمخ٤من قمـ َطم ِ
٤مر َصم َ٦م ِ
سمـ َو ْه ٍ
وروى ي
٥م اخلُزاقمل ﭬ قمـ اًمٜميٌل ﷺ ىم٤ملَ « :أ َٓ
٤مقم ٍ
ػ ُم َت َْم ِ
ِ ٍ
ُأ ْظم ِؼم ُيمؿ سمِ َ٠مه ِؾ ْ ِ
ػ(ًَ )3م ْق َأ ْىم ًَ َؿ َقم َغم اهللِ ََٕ َسم ير ُه(َ ،)2أ َٓ
ُ ْ ْ
اجلٜمي٦م؟ ُيمؾ َوٕم ْٞم ُ
َ
٤مر؟ ُيمؾ ُقم ُت ٍّؾ( )4ضمق ٍ
ؼم ُيم ْؿ سمِ َ٠م ْه ِؾ اًمٜمي ِ
اظ(ُُ )1م ًْ َت ْٙم ِ ٍؼمش(.)6
َ ي
ُأ ْظم ِ ُ
ِ
مح ٍ
٤مض ِ
آُمرا ًمف سم٤مًم يتقاوع :ومٕمـ ِقم َٞم ِ
٤مر
سمـ ِ َ
و ىمدْ َٟمزل َ
اًمق ْطم ُل قمغم َر ُؾمقل اهلل ﷺ ً
ﭬ(َ )7أ ين َر ُؾم َ
قاو ُٕمقاَ :طم يتك َٓ َي ْٗم َخ َر
قل اهلل ﷺ ىم٤مل« :إِ ين اهللَ َأ ْو َطمك إِ َ يزم َأ ْن َشم َ
قاو ِع َّن ْ ٌل قمـ ِوده ،وهق
َأ َطمدٌ َقم َغم َأ َطم ٍدَ ،و َٓ َي ٌْ ِٖمل َأ َطمدٌ َقم َغم َأ َطم ٍدش( .)8وإ ُْم ُر سم٤مًم يت ُ
ِ
ؼم.
اًمٙم ْ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من ( )1443وصححف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين.
( )3هق اًمذي يتْمٕمٗمف اًمٜم٤مس ويتجؼمون قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٚمٗم٘مر ورصم٤مصم٦م احل٤مل« .اًمٜمٝم٤مي٦مش (.)88/2
( )2أسمر اهلل ىمًٛمف :أي صدىمف .اٟمٔمر :اًمً٤مسمؼ (.)117/1
( )4شم٘مدم شمٗمًػمه ذم (صـ.)16 :
( )1شم٘مدم شمٗمًػمه ذم (صـ.)16:
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري «يمت٤مب اًمتٗمًػمش ،سم٤مب( :قمتؾ سمٕمد ذًمؽ زٟمٞمؿ) ،سمرىمؿ ( ،)4624وُمًٚمؿ «يمت٤مب
اجلٜم٦م وٟمٕمٞمٛمٝم٤مش ،سم٤مب :اًمٜم٤مر يدظمٚمٝم٤م اجلٌ٤مرون واجلٜم٦م يدظمٚمٝم٤م اًمْمٕمٗم٤مء ،سمرىمؿ (.)1/3812
( )7قمٞم٤مض سمـ مح٤مر اعمج٤مؿمٕمل اًمتٛمٞمٛملُ ،مـ سمٜمل جم٤مؿمع ْسمـ دارم ْسمـ ُم٤مًمؽ ْسمـ طمٜمٔمٚم٦م ْسمـ َُم٤مًمِؽ ْسمـ زَ ْيد
ُمٜم٤مة ْسمـ متٞمؿً .م ُف ُصح ٌَ ٌ٦م ،وهق قمٞم٤مض ْسمـ مح٤مر ا ْسمـ َأب مح٤مر سمـ ٟم٤مضمٞم٦م سمـ قم٘م٤مل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٗمٞم٤من
سمـ جم٤مؿمعٟ .مًٌف ظمٚمٞمٗم٦م ْسمـ ظمٞم٤مط  .قمداده ذم أهؾ اًمٌٍمة .وومد قمغم اًمٜميٌِل ﷺ ىمٌؾ أن يًٚمؿ وُمٕمف
ٟمجٞمٌ٦م هيدهي٤م إًمٞمف ،وم٘م٤مل :أؾمٚمٛم٧م؟ ىم٤مل .ٓ :ىم٤مل :إن اهللي ّن٤مين أن أىمٌؾ زسمد اعمنميملم .وم٠مؾمٚمؿ وم٘مٌٚمٝم٤م
ُمٜمفَ .ر َوى قمَ ـ اًمٜمٌل ﷺ« .تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (« ،)161 /33شم٤مريخ
اإلؾمئامشً ،مٚمذهٌل (.)139 /3
( )8أظمرضمف ُمًٚمؿ «يمت٤مب اجلٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤مش ،سم٤مب :اًمّمٗم٤مت اًمتل يٕمرف هب٤م اًمدٟمٞم٤م أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ
اًمٜم٤مر ،سمرىمؿ (.)3861
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يمًم ضم٤مء ِ
أي٤مت اًم ُ٘مرآٟم يٞم ُ٦م ذم وقمٞمد يمؾ قمٜمٞمد سم٤مًمٕمذاب  ..ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﰈﰉ ﰊ ﰋ
ت
ُ
َ
معهم
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ} [ؾمقرة اعمدصمر ، ]17-16:وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ} [ؾمقرة ق ، ]34:وىم٤مل { :۵ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [ؾمقرة إسمراهٞمؿ.]11:

ِ
ِ
ِ
قمًم شمٜمٓمقي
ضب اعمٜم٤موم٘مقن َأ ْٟم ُٗم ًُٝمؿ ُص َق ًرا قمديد ًة ُم ْـ ُؾمٚمقيم يٞم٤متؿ ُشم ْٗمّمح ي
وًم٘مد َ
وقم ٍ
قمٚمٞمف ىمٚمقهبؿ ُمـ ِيم ٍؼم ِ
ٜم٤مد ًمٚمحؼ.
ْ
ُ

ومٕمـ َضم٤مسمِ ِر ِ
سمـ َقم ٌْ ِد اهلل ﭭ ىم٤مل :ىم٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ َُ « :م ْـ َي ّْم َٕمدُ
ار(َ ،)3وم٢مِ يٟمف حيط ()2
اًم يثٜم ِ يٞم َ٦م(َ ،)1صمٜمِ يٞم َ٦م اعم ِ َر ِ
ِ ِ
ه ِاِ َٞمؾش ،ىم٤مل :ومٙم٤من
َُ
َقمٜمْ ُف َُم٤م ُطم يط َقم ْـ َسمٜمل إ ْ َ
ِ
ِ
()4
٤مس ،وم٘م٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ:
َأ يو ُل َُم ْـ َصٕمدَ َه٤م َظم ْٞم ُٚمٜم٤مَ ،ظم ْٞم ُؾ َسمٜمل ْاخلَ ْز َر ِجُ ،صم يؿ َشم َت٤م يم اًمٜمي ُ
ِ
مح ِر( .»)1وم َ٠م َشم ْٞمٜمَ٤م ُه ،وم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م ًَم ُفَ :شم َٕم َ٤مل َي ًْ َت ْٖم ِٗم ْر
اجل َٛم ِؾ ْإَ ْ َ
قر ًَم ُف إِ يٓ َص٤مطم َ
٥م ْ َ
« َو ُيمٚم ُٙم ْؿ َُم ْٖم ُٗم ٌ
ًَم َؽ َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ وم٘م٤مل :واهللِ ََٕ ْن َأ ِضمدَ َو٤م يًمتِل(َ )6أ َطم٥م إِ َ يزم ُِم ْـ َأ ْن َي ًْ َت ْٖم ِٗم َر ِزم
ص ِ
٤مطم ٌُ ُٙم ْؿ ،ىم٤مل :ويم٤من َر ُضم ٌؾ َيٜم ُِْمدُ (َ )7و٤م يًم ً٦م ًَم ُف(.)8
َ
سمـ َأ ْر َىم ٍؿ ﭬىم٤ملَ « :ظم َر ْضمٜمَ٤م ُمع اًمٜميٌل ﷺ ذم ٍ
وقمـ َز ْي ِد ِ
٤مس
٤مب اًمٜمي َ
ؾمٗمر َأ َص َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمثٜمٞم٦م ذم اجلٌؾ يم٤مًمٕم٘مٌ٦م ومٞمف ،وىمٞمؾ :هق اًمٓمريؼ اًمٕم٤مزم ومٞمف ،وىمٞمؾ :أقمغم اعمًٞمؾ ذم رأؾمف« .اًمٜمٝم٤مي٦مش
(.)336/1
ُمر ،وصمٜمٞم٦م اعمرار قمٜمد احلديٌٞم٦م سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م اٟمٔمر :ذطمف عمًٚمؿ
( )3ىم٤مل اًمٜمقوي :اعمرار ؿمجر ّ
( ،)136/17واٟمٔمر« :اًمٜمٝم٤مي٦مش (.)336/1
( )2طمط اًمٌمء حيٓمف إذا أٟمزًمف وأًم٘م٤مه« .اًمٜمٝم٤مي٦مش (.)413/1
شمت٤مم اًمٜم٤مس :أي ضم٤مءوا ُمتقاومريـ ُمتت٤مسمٕملم .اٟمٔمر :اًمً٤مسمؼ (.)197/1
(ّ )4
( )1ىمٞمؾ :إن هذا اًمرضمؾ هق اجلد سمـ ىمٞمس اعمٜم٤مومؼ .اٟمٔمر« :ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقويش (.)136/17
( )6اًمْم٤مًم٦م :هل اًمْم٤مِٕم٦م ُمـ يمؾ ُم٤م ي٘مت٣م ُمـ احلٞمقان وهمػمه« .اًمٜمٝم٤مي٦مش (.)98/2
( )7يٜمِمد و٤مًم٦م ًمف :أي يٓمٚمٌٝم٤م .اٟمٔمر :اًمً٤مسمؼ (.)12/1
( )8أظمرضمف ُمًٚمؿ« ،يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿش ،سم٤مب سمدون ،سمرىمؿ (.)7311
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سمـ ُأ َ ٍّب َٕ ْصح٤مسمفُ ٓ :شمٜمْٗم٘مقا قمغم ُم ْـ قمٜمد رؾم ِ
قل اهلل طم يتك
ومٞمف ؿمدي ٌة ،وم٘م٤مل َقم ٌْدُ اهلل ُ
َ ُ
َ
َيٜمْٗمْمقا ُِم ْـ طمقًمف .وىم٤ملًِ :مئ ْـ َر َضم ْٕمٜمَ٤م إِ َمم اعمديٜم٦م ًم ُٞم ْخ ِر َضم يـ إَ َقمز ُمٜمٝم٤م إَ َذ يل .وم َ٠م َشم ْٞم ُ٧م
ؼم ُشمف ،وم َ٠م ْر َؾم َؾ إِ َمم َقم ٌْ ِد اهلل ِ
وم٤مضم َت َٝمدَ يٛمٞمٜمَف ُم٤م وم َٕمؾ ،ىم٤مًمقا:
سمـ ُأ َ ٍّب ،ومً َ٠م ًَمفْ ،
ٌل ﷺ وم َ٠م ْظم َ ْ
اًمٜمي ي
قل اهلل ﷺ ومق َىمع ذم ِ
ٟمٗمز مم ي٤م ىم٤مًمقا ؿمدي ٌة ،طم يتك َأ ْٟم َ
يمذب َز ْيدٌ َر ُؾم َ
َ
زل اهلل ۵
شمّمدي٘مل ذم {ﮐ ﮑ ﮒ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]1:
وؾمٝمؿ ،وىمقًمف{ :ﯪ ﯫﯬ} ىم٤مل:
٤مهؿ اًمٜميٌل ﷺ
ومدَ َقم ُ
ًمٞمًتٖمٗمر هلؿ وم َٚم يق ْوا ُر ُؤ َ
َ
ٍ
ً
وه ْؿ يًتٙمؼمون قمـ احلؼ واخل ْٚم ِؼ
يم٤مٟمقا
رضم٤مٓ َأ ْمجؾ رء( )1وهٙمذا يٌدو اعمٜم٤موم٘مقن ُ
ِ
داِ ًًم ُُمٕم٤مٟمديـ هلًم(.)3
 ٞعٔ املعشٚف:
طادطّا :األََِ ُش باملُٓهَش ٚايِٖٓٗ ُ

ُمدار
ضم َٕمؾ اهلل إَ ُْم َر سم٤معمٕمروف واًمٜمي ْٝم َل قمـ اعمُٜم َٙمر ُىم َ
ٓم٥م اًمديـ إَ ْقمٔمؿ ..وقمٚمٞمف ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري« ،يمت٤مب اًمتٗمًػمش ،سم٤مب( :وإذا رأيتٝمؿ شمٕمجٌؽ أضمً٤مُمٝمؿ)  ،سمرىمؿ (،)4631
وُمًٚمؿ «يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿش ،سم٤مب :سمدون ،سمرىمؿ (.)3773
( )3وروى اسمـ اؾمح٤مق سم٤مًمتحدي٨م قمـ اًمزهري أٟمف ىم٤مل :يم٤من ًمٕمٌد اهلل سمـ أب ُم٘م٤مم ي٘مقُمف يمؾ مجٕم٦م ٓ
يؽميمف ذ ًوم٤م ًمف ذم ٟمٗمًف وذم ىمقُمف ويم٤من ومٞمٝمؿ ذي ًٗم٤م ،ومٙم٤من إذا ضمٚمس رؾمقل اهلل ﷺ يقم اجلٛمٕم٦م
خيٓم٥م ىم٤مم ،وم٘م٤مل :أهي٤م اًمٜم٤مس هذا رؾمقل اهلل سملم أفمٝمريمؿ أيمرُمٙمؿ اهلل سمف وأقمزيمؿ وم٤مٟمٍموه
وقمزروه واؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقا صمؿ جيٚمس ،ومٚمًم ىمدم رؾمقل اهلل ﷺ ُمـ أطمد ،وصٜمع اعمٜم٤مومؼ ُم٤م صٜمع
ذم أطمد وم٘م٤مم يٗمٕمؾ يمًم يم٤من يٗمٕمؾ وم٠مظمذ اعمًٚمٛمقن سمثٞم٤مسمف ُمـ ٟمقاطمٞمف وىم٤مًمقا :اضمٚمس ي٤م قمدوا اهلل
ًمً٧م هلذا اعم٘م٤مم سم٠مهؾ ،ىمد صٜمٕم٧م ُم٤م صٜمٕم٧م ومخرج يتخٓمك رىم٤مب اًمٜم٤مس وهق ي٘مقل :واهلل ًمٙم٠مين
هج ًرا أن ىمٛم٧م أؿمدد أُمره.
ىمٚم٧م ْ
ومٚم٘مل ً
رضمئا ُمـ إٟمّم٤مر سمٌ٤مب اعمًجد ،وم٘م٤مل :ويٚمؽ ُم٤مًمؽ ،وم٘م٤مل ىمٛم٧م أؿمدد أُمره ،وم٘م٤مم
هجرا ،وم٘م٤مل :ويٚمؽ ارضمع يًتٖمٗمر ًمؽ رؾمقل
رضم٤مل ُمـ أصح٤مسمف جيذسمقٟمٜمل ويٕمٜمٗمقٟمٜمل يم٠مٟمًم ىمٚم٧م ً
اهلل ﷺ وم٘م٤مل اعمٜم٤مومؼ :واهلل ُم٤م أسمٖمل أن يًتٖمٗمر زم .اٟمٔمر« :ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش ( )17/2و«اًمدِٓؾش
ًمٚمٌٞمٝم٘مل ( )218/2سم٢مؾمٜم٤مد طمًـً ،مٙمٜمف ُمرؾمؾ.
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صٚمقات رب
ظمػم يي٦م هذه إُ يُم ِ٦م ..هق اعمُ ِٝمؿ اًمذي ا ْسم َتٕم٨م اهلل سمف اًمٜميٌٞملم أ ْمجٕملم قمٚمٞمٝمؿ
ُ
ظمٚم٘مف ِ
معهمـ ِ
ِ
ِ
ِ
وظمػمشمِف ُمـ قمٌ٤مده ﷺ{ :ﭴ
اًمٕم٤معملمْ ،سمؾ هق ُم ْـ َأ َظمص صٗم٤مت صٗمٞمف ُم ْ

رافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
خطرررر ِ
املنرر َ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ} [ؾمقرة إقمراف.]117:
ِ
ُصمؿ ضمٕمٚمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُِمـ َأضمؾ َأو ِ
قمٌ٤مده اعمُ ْ١مُمٜملم ،وم٘م٤مل ي
ضمؾ ذم ُقمئاه:
ص٤مف
ْ
ْ
ي َ

{ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]71:
َ
اعمٌ٤مرك ُمٜمزًم َ٦م هذا اًمر ْيمـ ُمـ اًمديـ إِ َذا قمٚمِ ْٛم َ٧م َأ ين اهلل ىمدي ُمف
وًمٕم يٚمؽ شمٚمحظ َأ ِظمل
قمغم ِ
اإل ْيًمن سمف يمًم ذم ىمقًمف { :۵ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]111:
ِ
وَٕ ْمهٞم ِ٦م هذا اًمر ْيم ِـ ..يٕمٚمؿ َأ يٟمف ًمق ُـمقي سمً٤م ُـمف و ُأ ْ ِ
اًمْمئاًم ُ٦م،
مهؾ قمٛم ُٚمف،
ًمٗمِم٧م ي
ُ
ي
وؿم٤مقم٧م اجلٝم٤مًم ُ٦م ،واؾمتنمى اًمٗمً٤م ُد ،وظمرسم٧م اًمٌئا ُد ..وه َٚمؽ اًمٕمٌ٤م ُد.
ْ

وّن ْٞمُٝمؿ قمـ اعمٕمروف:
أَ .أ ُْم ُر اًمٞمٝمقد سم٤معمُٜم َٙمرَ ،
وؾمٙمقتؿ قمـ
ًم٘مد يم٤من ُِم ْـ َأ ْؾمٌ٤مب ًَم ْٕم ِـ سمٜمل إِ ْه ِاِ َٞمؾ قمد ُم َأ ُْم ِرهؿ سم٤معمٕمروف،
ُ
اعمُٜم َٙمر ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]79-78:
ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم اًم ُ٘م ْر ُـمٌِلُ :ذُمقاً :مؽميمٝمؿ اًمٜمي ْٝم َل ،ويمذا ُِم ْـ سمٕمدهؿ ُيذم َُم ْـ يٗمٕمؾ
اسمـ َقمٓمِ يٞم َ٦م.اًمذي ومٞمفِ « :
ىمقل ِ
ومٕم َٚمٝمؿُ ..صم يؿ َأ ْورد َ
٤مع ُمٜمٕم٘مدٌ قمغم َأ ين اًمٜمي ْٝم َل قمـ
واإل ْمج ُ
ومرض عمَ ْـ َأ َـم٤م َىمفش.
اعمُٜمٙمر ٌ
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ِ
ؾمٚمٞمًم ُِم َـ اعمٕمّمٞم٦م،
وىم٤مل ُطم يذ ُاق َأ ْه ِؾ اًمٕمٚمؿ :وًمٞمس ُم ْـ ذط اًمٜمي٤مهل َأ ْن يٙمقن ً
سمٕمْم٤م.
سمٕمْمٝمؿ ً
ْسمؾ يٜمٝمك اًمٕمّم٤م ُة ُ
سمٕمْمٝمؿ
وس َأ ْن يٜمٝمك ُ
سمٕمض إُ ُصقًمٞملمٌ :
وىم٤مل ُ
ومرض قمغم اًمذيـ يتٕم٤مـمقن اًم ُٙم١م َ
سمٕمْم٤م .واؾمتدًمقا هبذه أي٦م :ىم٤مًمقا َٕ :ين ىمق ًَمف شمٕم٤ممم{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ً
ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [ؾمقرة اعم٤مِدة ]79:ي٘متض اؿمؽما َيمٝمؿ ذم
اًمٗمٕمؾ ،و َذ يُمٝمؿ قمغم شمرك اًمٜمي ْٝمل.

ِ
وهجراّنؿ( ،)1وًم٘مد
وأُمر سمؽميمٝمؿ
وذم أي٦م دًم ٌٞمؾ قمغم اًمٜمي ْٝمل قمـ جم٤مًمً٦م اعمجرُملمٌ ،

اًمقاضم٥م ا ُعمتحت َؿ قمٚمٞمٝمؿ ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯔ ﯕ
و يسمخ اهلل قمٚمًم َءهؿ سمؽميمٝمؿ هذا
َ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]62:
اًمر يسم٤مٟمٞمقن :هؿ قمٚمًم ُء اًمٜميّم٤مرى.
 ي
ٌ٤مر :هؿ قمٚمًم ُء اًم َٞم ُٝمقد(.)3
 إَ ْطم ُ

اًمر ْؿمق ُة اًمتل يم٤مٟمقا َي ْ٠م ُظمذوّن٤م قمغم ُطم ْٙم ِٛمٝمؿ سمٖمػم يمت٤مب اهلل(.)2
 اًمً ْح ُ٧م :ي
ىم٤مل ِ
يمٛم ْر ِ
اإل َُم٤م ُم اًم ُ٘م ْر ُـمٌِل« :د يًم ْ٧م أي٦م قمغم َأ ين َ
شمٙم٥م
شمرك اًمٜمي ْٝم ِل قمـ اعمُٜم َٙمر ُ
اعمُٜم َٙمرش(.)4
ِ
وّن َقا قمـ
ومل ي٘متٍم اًم َٞم ُٝمق ُد َ -ىم٤م َشم َٚم ُٝم ُؿ اهلل -قمغم شمرك اًمٜمي ْٝمل قمـ اعمُٜم َٙمر ْسمؾ َأ َُم ُروا سمف َ
اعمٕمروف وؾم َٞم ْ٠مت ًمذًمؽ سمٞم٤م ُٟمف ومٞمًم َؾم َٕمقا سمف ذم إَ ْرض ومً٤م ًدا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)312/6
(« )3شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)326/6
(« )2شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)193/6
(« )4شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)326/6
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وّن ْٞمُٝمؿ قمـ اعمٕمروف.
اًمراومْم٦م سم٤معمُٜم َٙمرَ ،
بَ .أ ُْم ُر ي
ِمعهم
إِ ين شمٓمقاوم ً٦م يًػم ًة ذم َ
وؾم ِػم َأ ِِ يٛمتِٝمؿ وُمئاًمٞمٝمؿ ًمٙمٗمٞمٚم ٌ٦م سمٌٞم٤من ُم٤م قمٚمٞمف
قم٤ممل اًم يتِمٞمع
ٍ
فمٝمرت قمغم ُؾمٚمقيم يٞم٤متؿ َ
قمرج قمغم
وزظمرت هب٤م ُُم َ١م يًم ُ
َؿم ْ٠م ُّنؿ ُمـ ُمٜمٙمرات َ
ٗم٤متؿ ..ي
ٍ
ِ
ِِ
اًمٌق ِ
وه ْؿ يٕمٚمٛمقن ُصم يؿ ٓ يتٜم٤مهقن قمـ
اح ُ
رء ُمـ قم٘م٤مِد اًم٘مقم اًمٓم٤مومح٦م سم٤مًم ُٙم ْٗم ِر ي
ذًمؽ ..وا ْىمر ْأ َٟم ْزرا يًػما ُِمـ َأ ْىمقاهلؿ ذم اًم ُ٘مر ِ
ً
وشمٌديئاُ ،صم يؿ ٓ
آن اًمٙمري ِؿ تري ًٗم٤م
ً ْ
ْ
ً
َ
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يتٜم٤مهقن قمـ ذًمؽ.

ِ
و ُىم ْؾ َ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ وذم ىمْم٤مي٤م اًمٖمٞمٌ يٞم٤مت
اًمراومْم٦م ذم ي
ُمثؾ ذًمؽ ذم قم٘مٞمدة ي
وقم٘مٞمدتؿ ذم اًمٖمٞمٌ٦م()1
ِ
واًمرضمٕم٦م( … )3إًمخ.
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
ي
وّن ْٞمُٝمؿ قمـ اعمٕمروف:
جَ .أ ُْم ُر اعمٜم٤موم٘ملم سم٤معمُٜمٙمرَ ،

ىم٤مِؿ ذم ِ
ِ
ٍ
وصػ اهلل ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم هبذه اًمّم ِ
ٗم٦م هل ُ َق َأ ْسم ُ
واىمٕمٝمؿ
إِ ين
َ
ُمٕمٜمك ٌ
ٚمغ ُطم يج٦م قمغم َأ يٟمف ً
يتٕم٤مُمٚمقن سمف ذم ؾمٚمقيمٝمؿ :ومٜمٔمر ٌة ُمت َ٠مُمٚم ٌ٦م َٕ ْىمقال و َأ ْوم ِ
ٕم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم شمدل قمغم ذًمؽ ،و ُشمِمػم
إِ ًَمٞمف :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸

﮹} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]67:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٕمت٘مد اًمراومْم٦م أن إُم٤مُمٝمؿ احل٤مدي قمنم احلًـ اًمٕمًٙمري ىمد ُوًمد ًمف وًمد (هق حمٛمد سمـ احلًـ
(ه ُمـ
اًمٕمًٙمري هق اإلُم٤مم اإلصمٜمك قمنم ،وأن هذا اًمقًمد ىمد دظمؾ هدا ًسم٤م ذم دار أسمٞمف سمٛمديٜم٦م ُ ي
رأى) ويم٤من قمٛمره مخس ؾمٜمقات واًمراومْم٦م جيتٛمٕمقن يمؾ ًمٞمٚم٦م سمٕمد اعمٖمرب أُم٤مم سم٤مب اًمنداب
وهيتٗمقن سم٤مؾمٛمف ويدقمقٟمف ًمٚمخروج طمتك شمِمتٌؽ اًمٜمجقم ..إًمخ .اٟمٔمر« :شمثٌٞم٧م دِٓؾ اًمٜمٌقةش
(« ،)19/1يمًمل اًمديـشً ،مٚم٘مٛمل (« ،)12سمح٤مر إٟمقارشً ،مٚمٛمجٚمز (.)113/113
( )3اًمرضمٕم٦م قم٘مٞمدة قمٜمد اًم٘مقم ومحقاه٤م أن اًمِمٞمٕم٦م يزقمٛمقن قمقدة إُم٤مُمٝمؿ اًمث٤مين قمنم ص٤مطم٥م اًمنداب
اعم ّٚم٘م٥م سم٤محلج٦م اًمٖم٤مٌِ٦م ورضمقع سم٤مىمل أِٛمتٝمؿ إمم اًمدٟمٞم٤م ،طمٞم٨م إّنؿ ُحيٞمقن سمٕمد ُمقتؿ ..وم٢مذا طمٞمل
ورضمع حمٛمد سمـ احلًـ وم٢مٟمف يٗمٕمؾ ُمـ اعمٜمٙمرات واجلراِؿ سمزقمٛمٝمؿ ُم٤م ؾمٞم٠مت طمدي٨م قمٜمف ذم اإلومً٤مد
ذم إرض .اٟمٔمر« :اًمرضمٕم٦مشً ،مألطمً٤مِل (« ،)187-186سمح٤مر إٟمقارشً ،مٚمٛمجٚمز
(.)111 -114/12
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ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم اًم ٌَ ْٞمْم٤موي ({«:)1ﮪ ﮫ} سم٤مًم ُٙم ْٗم ِر واعمٕم٤ميص،
اإلي ِ
ًمن واًم يٓم٤مقم٦مش(.)3
{ﮬ ﮭ ﮮ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]67:قمـ ِ ْ
إِ يٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًم٘مقهلؿ{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]81:إِ يٓ َأ ُْم ٌر سم٤معمُ ِ
ٜمٙمر ،وهق
اخلروج ًمٚم٘مت٤مل ُمع رؾم ِ
قل اهلل ط
وّن ْ ٌل قمـ اعمٕمروف ،وهق
ُ
َ ُ
اًم٘مٕمق ُد قمـ اجلٝم٤مدَ ،
واعمُ ْ١مُمٜملم ،وىمقهلؿ{ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]7:

ِ
اًمّمدىم٦م َسم ٌَ ْذل اعم٤مل ذم وضمقه ِ
اًمٗم٘مراء
اخلػم وقمغم
َأ ًَم ْٞم َس َّن ًٞم٤م قمـ اعمٕمروف وهق ي

واعمً٤ميملم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم أسمق اخلػم اًم٘م٤ميض ٟم٤مس اًمديـ اًمٌٞمْم٤موي (شمقذم681 :هـ)،
ص٤مطم٥م «اًمٓمقاًمعش و«اعمّمٌ٤محش ذم أصقل اًمديـ ،و«اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقىش ذم اًمٗم٘مف ،و«اعمٜمٝم٤مجش ذم
أصقل اًمٗم٘مف ،و«خمتٍم اًمٙمِم٤مفش ذم اًمتٗمًػم ،و«ذح اعمّم٤مسمٞمحش ذم احلدي٨م.
ٟمٔم٤مرا ص٤م ًحل٤م ُمتٕمٌدً ا زاهدً ا ،وزم ىمْم٤مء اًم٘مْم٤مة سمِمػماز ودظمؾ شمؼميز وٟم٤مفمر هب٤م
يم٤من إُم٤م ًُم٤م ُمؼمزً ا ً
وص٤مدف دظمقًمف إًمٞمٝم٤م جمٚمس درس ىمد قم٘مد هب٤م ًمٌٕمض اًمٗمْمئاء ومجٚمس اًم٘م٤ميض ٟم٤مس اًمديـ ذم
أظمري٤مت اًم٘مقم سمحٞم٨م مل يٕمٚمؿ سمف أطمد ،ومذيمر اعمدرس ٟمٙمت٦م زقمؿ أن أطمدً ا ُمـ احل٤مضيـ ٓ ي٘مدر
قمغم ضمقاهب٤م ،وـمٚم٥م ُمـ اًم٘مقم طم يٚمٝم٤م ،واجلقاب قمٜمٝم٤م ،وم٢من مل ي٘مدروا وم٤محلؾ وم٘مط ،وم٢من مل ي٘مدروا
وم٢مقم٤مدت٤م.
ومٚمًم اٟمتٝمك ُمـ ذيمره٤م ذع اًم٘م٤ميض ٟم٤مس اًمديـ ذم اجلقاب وم٘م٤مل ًمف ٓ :أؾمٛمع طمتك أقمٚمؿ أٟمؽ
ومٝمٛمتٝم٤م .ومخػمه سملم إقم٤مدت٤م سمٚمٗمٔمٝم٤م أو ُمٕمٜم٤مه٤م ،ومٌٝم٧م اعمدرس وىم٤مل :أقمده٤م سمٚمٗمٔمٝم٤م .وم٠مقم٤مده٤م ،صمؿ
طمٚمٝم٤م ،وسملم أن ذم شمريمٞمٌف إ يي٤مه٤م ً
ظمٚمئا ،صمؿ أضم٤مب قمٜمٝم٤م ،وىم٤مسمٚمٝم٤م ذم احل٤مل سمٛمثٚمٝم٤م ،ودقم٤م اعمدرس إمم
طمٚمٝم٤م ،ومتٕمذر قمٚمٞمف ذًمؽ ،وم٠مىم٤مُمف اًمقزير ُمـ جمٚمًف ،وأدٟم٤مه إمم ضم٤مٟمٌف ،وؾم٠مًمف ُمـ أٟم٧م؟ وم٠مظمؼمه أٟمف
اًمٌٞمْم٤موي ،وأٟمف ضم٤مء ذم ـمٚم٥م اًم٘مْم٤مء سمِمػماز ،وم٠ميمرُمف وظمٚمع قمٚمٞمف ذم يقُمف ورده وىمد ىم٣م طم٤مضمتف
 .يٜمٔمر« :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمىش ًمٚمًٌٙمل ( ،)117 /8و«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش (،)219 /12
و«ُمرآة اجلٜم٤منش (.)331 /4
(« )3شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤مويش (.)111/2
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التعامر.ررل
[ؾمقرةررعية يف
وقواعرررد شرر
رافقني
خطرررر
ُ
إطمزاب]12:
﮴﮵}
﮲املنرر﮳
وىمقهلؿ{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

مجٞمع هذه إَ ْىم ِ
قال ِ
معهم ِو ْٛمٜمً٤م ت٧م هذا اعمٕمٜمك.
وهمػمه٤م ُمـ ا ًِمٗمٕم٤مل ُُمٜمدرضم ٌ٦م
ُ
ِ
ِ
ُمٜمزًم٦م َُم ْـ َي ْ٠م ُُم ُر سم٤معمٕمروف و َيٜمْ َٝمك قمـ اعمٜمٙمر :وم٘مد ىم٤مل
قمٚمق
وشم َ٠م يُم ْؾ َأظمل ذم اعم٘م٤مسمؾ ي
قن ُِم ْث َؾ ُأ ُضم ِ
قر َأ يو ِهل ْؿ ُيٜمْ ِٙم ُر َ
ﷺ« :إِ ين ُِم ْـ ُأ يُمتِل َىم ْق ًُم٤م ُي ْٕم َٓم َ
ون اعمُْٜمْ َٙم َرش(.)1
ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم اعمٜم٤مويَ :أ ْي ُيثٞمٌٝمؿ اهلل ُمع َشم َ٠مظم ِر َز َُمٜم ِٝمؿ َ
اًمّمدْ ِر
ُمثؾ إِ َصم٤مسم٦م إَ يوًملم ُمـ ي
إَ يو ِل اًمذيـ ٟمٍموا ِ
اإل ْؾمئا َم ،و َأ يؾمًقا ىمقاقمدَ اًمديـ(.)3
حل ًَ ُـ ُ $مـ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
وىمد اؾمتٜمٌط ا َ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]31:
إِ ين ذم أي٦م دًٓم ً٦م قمغم َأ ين ِ
أُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمي ِ
٤مهل قمـ اعمٜمٙمر شمكم ُمٜمزًم ُتف قمٜمد اهلل
َ
ُمٜمزًم َ٦م إَ ْٟمٌِٞم ِ
وؾمئا ُُمف ِ
قمٚمٞمٝمؿ ،ومٚمٝمذا ذ َيمرهؿ قم٘مٞم ٌَٝمؿ(.)2
٤مء
ُ
َ
صٚمقات اهللِ َ
طابعّا :ايفظادُ يف األَسِض:

ِ
ِ
ُ
اًم٘مٌ٤مِ َح..
ٌم
ؾمٚمقك َُم ْـ ٓ ظمئاق ًمف ..مم ي ْـ َأ ْو َهم َؾ ذم ي
اًمنم ..ي
وًم٩م ذم اًم ٌَ ْٖم ِل ..و َهم َ
و ُأ ْوًم ِ َع ِ
سم٤مإل ْضمرام.
أ .اًمٞمَ ُٝمق ُد يًٕمقن ذم إَ ْرض ومً٤م ًدا:

ُم٤مء ..وىمتٚم ُ٦م إَ ْٟم ِ
قن ؾم يٗم٤ميمق اًمد ِ
صٚمقات رب إَ ْر ِ
إِ يّنؿ سمٜمل َص ْٝم ُٞم َ
ض
ٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ
ُ
واًمً ِ
ٍ
ُمزارع ..وهدي ُمقا ُِم ْـ ُمً٤مضمدَ ..
راض ..و َأ ْطمرىمقا ُِم ْـ
ًمء ..يمؿ اٟمتٝمٙمقا ُِم ْـ َأ ْقم
َ
ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف أمحد ذم «اعمًٜمدش ( )63/4قمـ قمٌد اًمرمحـ احليُمل قمٛمـ ؾمٛمع اًمٜمٌل ﷺ ،وصححف
إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (.)3334
(« )3ومٞمض اًم٘مديرش ًملُم٤مم اعمٜم٤موي ( .)681/3
( )2اٟمٔمر« :اًمتٗمًػم اًمٙمٌػمش ( ،)311/7و«اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مبش (ٕ ،)111 /1ب طمٗمص قمٛمر
سمـ قمكم اسمـ قم٤مدل اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم.
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ُ
ورد ذم ىمقًمف
اًمقصػ
و َد يٟم ًُقا اعمًجدَ إَ ْىمَم ..إِ يٟمف
ُ
ٌػم إَ َشمؿ عم٤م َ
اًمٌٚمٞمغ ..واًم يت ْٕم ُ
شمٕم٤ممم{ :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]64:
ٟمًمذج ُِمـ إِ ْومً٤مد اًمٞمٝم ِ
قد ذم إَ ْرض:
َُ
ُ ْ
اًمٗمً٤مد سمِم يتك صق ِره ويم٤م يوم٦م جم٤مٓشمف :ومٌِٛمخ يٓمٓم٤مت اًمٞمٝم ِ
قد وُمٜم ئم ِ
ًمتؿ ي
اًمِم ْٞمٓم٤مٟم يٞم ِ٦م
َُ
ُ َ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
اًمٕم٤ممل ،طم يتك صدَ ق ومٞمٝمؿ ُ
ؿم٘م٤مء اًم ٌَنم يي ِ٦م ،وإِ ْومً٤مد َ
ىمقل أوؾمٙم٤مر ًمٞمٗمل طملم
قمٛمٚمقا قمغم
وحمريمق ِ
ًمًٜمَ٤م إِ يٓ ُمٗمًدو َ
اًمٗم َت ِـ ومٞمف ،وضم ي
ئادوهش.
اًمٕم٤مملُِ ،
ىم٤ملٟ« :محـ اًم َٞم ُٝمق ُد ْ
ٍ
ُ
رء ...وًمًقف ٟمٌ٘مك
وىمقل ُمقريس صٛمقِٞمؾٟ« :محـ اًم َٞم ُٝمق ُد اعمُدي ُمرون ًمٙمؾ
ُُمدي ُمريـ ًم َ
أل َسم ِدش (.)1
وُمـ َىمر َأ سمرشمقيمقٓت طم ِ
ختٓمٞمط اًمٞمٝم ِ
ِ
قد ِ
إل ْومً٤مد َ
ٙمًمء َص ْٝم ُٞم َ
اًمٕم٤ممل
قن يٕمٚمؿ ُمدى
َُ
ُ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
احلروب اًمٕم٤معمَ يٞم٦م ومحً٥مْ ،سمؾ
سمِم يتك اًمقؾم٤مِ ِؾ واعمٜم٤مطمل :ومٚمؿ يٙمتػ اًم َٞم ُٝمق ُد سم٢مِ ْي٘م٤مد
اًمٗمً٤مد ِ
ِ
أيْم٤م:
يم٤مٟمقا ورا َء
اًمٗم ْٙمري ً
ِ
ِ
ِ
وه ْؿ ُمروضمق اًمً ْح َر
ومٝمدَ ُُمقا اًمدي َـ واؾمتٌدًمقه
سم٤معمذاه٥م اًم٘مقُم يٞم٦م واًم ُٕمٜمٍْم يي٦مُ ،
ِ
ول اًمٞمٝم ِ
ِ
اعمٕمروف سمٌقًمس ُٕ ُص ِ
قل
قدي
جٞمؿ ،وٓ َأ َدل قمغم ذًمؽ ُم ْـ تريػ َؿم٤م ُء َ َ ُ
واًم يتٜمْ َ
اًمد ِ
َ
ي٤مٟم٦م اًمٜمي ٍْماٟم يٞم ِ٦م ،طم يتك ىم٤مل سم ُ٠م ًُمقه يٞم٦م اعمًٞمح ،و َأ َطم يؾ اًم يت ْث َ
تدع
ٚمٞم٨م
ُمٙم٤من اًم يتقطمٞمد ،وا ْسم َ
اًمٗم ِ
ِىمّم َ٦م ِ
داء ًمٚم يت ْٙمٗمػم قمـ ظمٓمٞم َئ ِ٦م اًم ٌَ َ ِ
نم(.)3
ي
ِ
يمًم ٟمنموا ِ
اًمراسم ِع« :جي٥م قمٚمٞمٜم٤م َأ ْن
اإل ْحل٤م َد سملم إُ َُم ِؿ ،يمًم ضم٤م َء ذم اًمؼموشمقيمقل ي
ٟمْمع ُمٙم٤مّن٤م قمٛمٚمٞم ٍ
ِ
ٟمٜمزع ومِ ْٙمر َة اهلل َذ َات٤م ُِم ْـ قم٘مقل ِ
٤مت طمً٤مسم يٞم ً٦م،
ي
همػم اًم َٞم ُٝمقد ،و َأ ْن َ َ
َ
َ
ٍ
ور َهم ٌَ٤مت ُم٤مد يي ً٦مش(.)2
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1أظمئاق اًمٞمٝمقدش (.)98
(« )3واىمدؾم٤مهش (.)292-293/3
(« )2سمروشمقيمقٓت طمٙمًمء صٝمٞمقنش (.)121

261

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ِ
وؿمٝمد ؿم٤مهدٌ ُِم ْـ َأ ْهٚمٝم٤م :وم٘مد ضم٤م َء ذم ُمْم٤مسمط ُُم ْ١ممتر سمٚمٖمراد اعم٤مؾمقين ًمٕم٤مم
معهم
وُمـ َأ ْىم ِ
ِ
قاهلؿ:
1993م ىمقهلؿ« :جي٥م َأ يٓ ٟمٜمًك سم َ٠م يٟمٜم٤م ٟمحـ اعم٤مؾمقٟمٞملم َأ ْقمدا َء اًمديـْ .
ؾمتحؾ اعم٤مؾمقٟم يٞم ُ٦م ي
حمؾ إَ ْدي٤من ،وحم٤موم ُٚمٝم٤م ؾمت٘مقم ُم٘م٤م َم اعمٕم٤مسمدش(.)1
دقم٤مرة .ي٘مقل وم٤مريؾ« :إِ ين اًمٞمٝم ِ
ٍ
قد يي هق اًم٘مٞم ُؿ قمغم
اًمٞمٝمق ُد ورا َء اعمنح وُم٤م ومٞمف ُِم ْـ
َُ
ن ِح إَ ُْم ِريٙملش(.)3
اعمَ ْ َ
وجمئاشمِف اًمً ِ
ِ
َ
ي
٤مىمٓم٦م ويم ُتٌِف
اعمٙمِمقوم٦م
ومٓم٤مل إَ َد َب سمرواي٤مشمِف
واُمتدي ومً٤م ُدهؿ
ي
اًمٖمٜمَ ِ
اهل٤مسمٓم٦مٟ ..م٤مهٞمؽ قمـ ِ
ِ
ِ
اع
٤مء واعمقؾمٞم٘مك:
وىم َّم ِّمف
ْ
ومٚمٞمً٧م ُمقؾمٞم٘مك اجل٤مز إِ يٓ ْاظم ِؽم ٌ
ىمّم٤مت اعمُثػم ُة اًم َ٘م ِذ َر ُة اعمُتٜم٤مؾم٘م ُ٦م ُمع اًمٜمي َٖمًمت إِ يٓ ُِم ْـ قمٛمؾ
واًمر
هيقدي ،وُم٤م احل
ُ
ُ
ريم٤مت ي
هي ٍ
قد(.)2
َُ
ِ
شم٘مٓمػم ِ
ِ
يًٙمل
فمٝمر َأ ين ُ %61مـ صٜم٤مقم٦م
واًمٞمٝمق ُد ُ يدم ُ٤مر
اخلٛمقر ذم اًمٕم٤ممل ،وىمدْ َ
اًمق ْ
ِ
أيْم٤م ِسمزُم٤مم ِدم٤مرة
وه ْؿ اعمُ ْٛم ًِٙمقن ً
وآدم٤مر سمف سم٤مجلُ ْٛمٚم٦م ذم َأ ْيدي اًم َٞم ُٝمقدُ ،
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اًمًٞمج٤مر.)4(...

أُم٤م اعمج٤مزر وإِراىم ُ٦م اًمد ِ
سمٛم ِ
٤مريخ ِ
ُم٤مء وم٘مدْ ؾم َٓمر اًم يت ُ
داد إَ َؾمك واحلُ ْز ِن شمٚمؽ
ُ َ
ي
واًمنم ِ
قن إَ ْمح ِر ذم دي ِر ي ِ
ِ
ٗمح٤مت اعمّمٌقهم َ٦م سم٤مًم يٚم ِ
َ
وهقؾم٤من
وم٤مت وىمٌ يٞم َ٦م و َهم يز َة
اًمّم
٤مؾم ْلم ي
َْ َ
ي
ِ
ِ
ِ
اًمز ْقمؽم وصؼما
و َىم ْٚم٘مٞمٚمِ يٞم َ٦م
ور َوم َح وشمؾ ي
ويمٗمر ىم٤مؾم ٍؿ واًمٕمدوان اًمثئاصمل وظم٤من ُيق ُٟم َس َ
ِ
ِ
واعمًجد ِ
وهمػمه٤م(.)1
اإل ْسمراهٞمٛمل
وؿم٤مشمٞمئا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مٙم٤ميد هيقدي٦مش (ص .)327
(ُ« )3مـ حيٙمؿ واؿمٜمٓمـ وُمقؾمٙمقش ،اعم٘مدُم٦م (ص  )4سمتٍمف يًػم ًمٗمريد ُم٤من ودٟمٞمس ه٤مذم.
(« )2اًمٞمٝمقدي اًمٕم٤معملش (ص .)184
(ُ )4مٙم٤ميد هيقدي٦م وًمٚمتقؾمع اٟمٔمر :يمت٤مب «اًمٞمٝمقد وراء يمؾ ضمريٛم٦مشً ،مقًمٞمؿ يم٤مر ،ذح وشمٕمٚمٞمؼ ظمػم اهلل
اًمٓمٗم٤مح.
( )1اٟمٔمر :سمتٗمّمٞمؾ « :واىمد ؾم٤مهش (ص ً )211 – 317مٚمًٞمد اًمٕمٗم٤مين.
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ِ
اعمٌدِٞم ِ٦م َٕ ْقمداد ُمـ ذهٌقا وحٞم َ٦م هذه آقمتداء ِ
ِ
ِ
اًمٖم٤مؿمٛم٦م
ات
٤مت
يم٤مٟم٧م
آطمّم٤مِ يٞم ُ
َ ْ َ
ي
ي
َ
لم قمغم اًمٜمي ْحق اًم يت٤مزم:
ذم ومِ َٚم ًْٓمِ ْ َ
ِ
(ٍ 361111
ٍ
مخً٦م
ُمٕمق ٍق) ،وهجر ُة
ىمتٞمؾ) و()186111
ضمريح و( 161111ي

ِ
ِ
ِ
اعمٜم٤مزل ِ
ُ
ُمئايلم ًمٚم ٌُٜمَ َ
ؿم٤مر ْت إِ َمم هدم ُم٤م يزيد
وهمػمه٤مَ .أ يُم٤م
٤من
وم٤مإل ْطمّم٤مِ يٞم ُ٦م إَظمػم ُة َأ َ
قمـ صمًمٟمٞم٦م قمنم َأ ًْم ِ
ٍ
ُمٜمزل ًمٚمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم سمد ًءا ُِم ْـ قم٤مم 1967م وطم يتك أن(.)1
ػ
وًم٘مد يم٤مٟم٧م إَي٤مدي اًمٞمٝم ِ
قد يي ُ٦م اخلٗم يٞم ُ٦م ورا َء احلروب اًمٕم٤م َعم يٞم٦م َأ ْي ًْم٤م :وم٘مد يم َت٥م
َُ
َ
ىم٤مِ ًئاٟ« :محـ ُمٕمنم اًمٞمٝم ِ
أوؾمٙم٤مر ًمٞمٗمل اًمٞمٝمقدي اًم يٚمٜمْدين ِ
احلرب اًمٕم٤معمَ يٞم َ٦م،
قد صٜم ْٕمٜم٤م
َ
َ َُ
ِ
ِ
وطم ِ
ًمًٜم٤م إِ يٓ ُُمْمٚمٚمق َ
شم٘مؿ
اًمٕم٤مملَِ ،
٤مر ُىمقه ،و َىم٤مشمٚمقه ،إِ ين صمقر َشمٜم٤م إَظمػم َة مل ْ
ٟمحـ اًم َٞم ُٝمق ُد ْ

سمٕمدُ ش(.)3
صقر ُِمـ إِسمٕم٤مد اًمٞمٝم ِ
قد و َـم ْر ِدهؿ:
َُ
ُ ٌَ ْ ْ
ٍ
اعمِمٞمٜم٦م ذم َأي ٍ
ِ
ِ
ٗمً٤مد اًمٞمٝم ِ
وًم ِ ِ
ُمديٜم٦م
سمٚمد ي٘مٓمٜمقٟمف َأ ْو
وومْم٤مِ ِحٝمؿ
قد ذم إَ ْرض
َُ
ِ
ِ
وهمػمه٤م.
ورو يسم٤م
ـمر ُدهؿ ُم ْـ ُأ ُ
شمؿ ْ
يًٙمٜمقّن٤م ي

ومٗمل قم٤مم 1312م ُـمردوا مجٞم ًٕم٤م ُِمـ إَ َرايض اًم َٗم َر ْٟم ًِ يٞم٦م :عمخ٤مًمٗمتٝمؿ ًم٘مقاٟملم
اًمٌئاد.
ِ
ـمردتؿ إِ ْٟم ِج ْٚمؽما ذم قمٝمد اعمٚمؽ إِدوارد
ورو يسم٤م :إِ ْذ
ُصم يؿ سمد َأ اجلئا ُء
ْ
اًمٙمٌػم هلؿ ُم ْـ ُأ ُ
ُ
إَ يو ِل.
ٍ
ٍ
يم٤مُمٚم٦م.
وسمّمقرة
ُمر ًة صم٤مٟمٞم ً٦م،
وذم قم٤مم 1216م
ْ
ـمردتؿ َوم َر ْٟم ًَ٤م ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1مقىمع اإلؾمئام اًمٞمقم ،رؾم٤مِؾ اجلقال ً
ٟم٘مئا قمـ ُمٜمٔمٛم٦م هيقدي٦م طم٘مقىمٞم٦م.
(« )3طمٙمقُم٦م اًمٕم٤ممل اخلٗمٞم٦مش ًمِمػمي٥م ؾمٌػميدوومٞمتش ،شمرمج٦م ُم٠مُمقن أؾمٕمد .واٟمٔمر سمتقؾمع يمت٤مب واىمد
ؾم٤مه (ً )411 – 291 /3مٚمًٞمد اًمٕمٗم٤مين.
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ِ

ومٓمردت هيق َده٤م أ ْي ًْم٤م،
وشمٌٕم ْتٝم٤م َؾم ْٙم ًُقٟمٞم٤م إِ ْطمدى اًمد َو ِل اجلرُم٤مٟم يٞم٦م قم٤مم 1248م
ْ
ْ ِ معهم
قم٤مم 1271م ،وؾمٚمقوم٤ميمٞم٤م قم٤مم 1281م،
ُصم يؿ هٜمٖم٤مري٤م ذم قم٤مم 1261م ،و َسمٚمج ْٞمٙم٤م
وهق ًَمٜمْدَ ة قم٤مم 1444م ،و َأ ْؾم ٌَ٤مٟمِٞم٤م ذم قم٤مم 1493مُ ،صم يؿ
واًمٜمٛمً٤م قم٤مم 1431مُ ،
إِ ْيٓم٤مًمٞم٤م ذم قم٤مم 1141مُ ،صم يؿ سم٤مهمٚمقي٤م ذم قم٤مم 1111م(.)1

اًمراومْم٦م ذم إَ ْرض:
ب.إِ ْومً٤م ُد ي
ِ
واًمٕم٘مدي ِ
راُمل سم َ٠م َىم يؾ َؿم ْ٠م ًٟم٤م ُمـ
ُمقي
اًمراومْم ُ٦م عمَ ْـ شمت يٌع شم٤مر َ
ي
خيٝمؿ اًمدي ي
واإل ْضم ي
ًمٞمً٧م ي
ٍ
اًمٞمٝم ِ
قد ومً٤م ًدا ذم إَ ْرض وإِ ْضمرا ًُم٤م واًم يت ُ
ؿم٤مهد.
ظمػم
َُ
٤مريخ ُ
ٍ
ِ
وُمٜم٤مه٩م و٤م يًم ٍ٦م ٓ قمغم
سم٤مـمٚم٦م
ومً٤م ُدهؿ ذم شمْمٚمٞمؾ َأ ْشمٌ٤مقمٝمؿ ومج٤مهػمهؿ
سمٕم٘م٤مِدَ
َ
صٕمٞمد ِ
هلل هب٤م ُِمـ ؾم ْٚم ٍ
ٓم٤من،
اًمٗم ْ٘مف اعمُ ْٕم َقج قمـ ؾمٌٞمؾ احلؼ وٓ ذم ِسمدَ ٍع ُم٤م َأ ْٟمزل ا ُ
ْ ُ
ِ
اعمِمٞمٜم٦م ذم يقم قم٤مؿمقرا َء وذم إَ ْقمٞم٤مد اعمُ ْحدَ ِصم٦م وذم اًمنميم يٞم٤مت قمٜمد اًم٘مٌقر
يم َ٠م ْقمًمهلؿ
وذم اعمقاؾمؿ ...إًمخ :إِ ْومً٤م ُدهؿ سمٜمنم ُمذهٌٝمؿ ذم َأ ْىم ٍ
ٓم٤مر ُمـ َ
اًمٕم٤ممل ُمتٗمرىم ً٦م هلؿ ذم ذًمؽ
اإل ْهمراء سمٛمذهٌٝمؿ وُمٕم ِ
ت٘مداتؿ قمـ ـمريؼ ِ
ذل و َأ ُْم ٌ
ضمٝمق ٌد ُشم ٌْ ُ
اجلٜمْس
قال ُشمٜمْ َٗمؼ ،ويم٤من ِ ُ
ٍ
اًمِم ْ٠م ُن قمٜمد اًمٞمٝم ِ
ِ
واعم٤مل ،يمًم ي
سمًقاء.
قد ؾمقا ًء
َُ
ِ
ُ
اًمٌ٤مًمغ قمغم اًم يت َٖم ْٚم ُٖمؾ اًمً يٙم٤مين واًمتج٤مري واًمديٜمل واًم يت ْٕمٚمٞمٛمل
ومٛم ْـ ذًمؽ ِطم ْر ُصٝمؿ
ٍ
ٍ
ِ
اخلٚمٞم٩م اًمٕمرب اًمذي يٕمتؼموٟمف
ص ُد َو َل
واًمقزاري ذم ُد َو ٍل قمديدة ،وقمغم وضمف َأ َظم ي
اًمٗم٤مرد..
اخلٚمٞم٩م
َ
ي

ٍ
ومٝمؿ ي٘مٓمٜمقن ذم ُمدُ ٍن وسم ْٚم ٍ
ٌح٧م ُمِمتٝمر ًة
دان و َأ ْطمٞم٤مء ؾمٙمٜم يٞم ٍ٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م طم يتك َأ ْص ْ
ُ
ُ
ُ ْ
ِ
٤مت و ُي٘مٞمٛمقن ومٞمٝم٤م
ؿمٕم٤مِ َرهؿ
هبؿُ ..ئمٝمرون ومٞمٝم٤م
وطم ًَ ْٞمٜم يٞم ٌ
وـم٘مقؾمٝمؿ وهلؿ هب٤م ُمً٤مضمدُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ً
وهمػمه٤م..
وزجي٤متؿ اجلًمقم يٞم ِ٦م
اطمتٗم٤مٓ سم َ٠م ْقمٞم٤مدهؿ
ُمٜم٤مؾمٌ٤متؿ
وظم٤مرضمٝم٤م
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٞمٝمقد وراء يمؾ ضمريٛم٦مش (.)67 – 64
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مخ ًِٞمٜم يٞم ً٦م ًمتِمٞمٞمع اعمٜمٓم٘م٦م قمغم
ؼم ُز ذًمؽ و َي ْٔم َٝم ُر ذم يقم قم٤مؿمقرا َءْ ،سمؾ إِ ين هلؿ ِظم يٓم ً٦م َ ْ
َي ْ ُ
رار سمروشمقيمقٓت طم َٙم ِ
ِهم ِ
ًمء َص ْٝم ُٞمقن.
ُ
ِ
وشمٙمثػم ؾمقادهؿ:
اًمراومْم٦م ذم ٟمنم ُمذهٌٝمؿ
ضمٝمق ُد ي

ِ
واعمح٤مضات و َشم ْ٠مًم ِ ْٞم ُٗمٝمؿ ًمٚمٙم ُت٥م
 قم٘مدُ هؿ ًمٚمدي ْورات وإِ َىم٤مُمتٝمؿ ًمٚمدروسواإل َذ ِ
ِم٤مؤهؿ ًمٚم َ٘مٜمَ ِ
واًم ُٙم َتٞم ِ
اقم٤مت وُمقاىم ِع ِ
قات ِ
اإل ْٟمؽمٟم٧م وإِ ْقمدا ُدهؿ ًمٚمدقم٤مة،
ٌ٤مت وإِ ْٟم ُ
ِ
ِ
ِ
ًمٞمتؿ إ ْقمدا ُدهؿ ًمٞمٙمقٟمقا
وًمذا دمدهؿ يًتٙمثرون ُم ْـ ُـم يئاب اعمٜمَ ِح اعمُ ٌْتٕمثلم إِ ًَم ْٞمٝمؿ :ي
ِ
ُر ُؾم ًئا ًمٚمتِمٞمع ،وذم اعم٘م٤مسمؾ ُيٙمثرون ُِم َـ اسمتٕم٤مث ِ
وومت٤مي٤متؿ ًمٚمخ٤مرج.
ؿمٌ٤مهبؿ
ِ
وطمً ْٞمٜم ِ يٞم ِ
سمٛمً٤مضمد اًميار:
٤متؿ( )1اًمتل هل َأ ْؿمٌ ُف ُم٤م شمٙمقن
 ُسمٜم٤مؤهؿ عمً٤مضمدهؿ ُ َ
اُمرات ،وشمٜمٓمٚمؼ إَ ْقم ُ
ؼم ُم
ًمل،
إِ ْذ هب٤م ُشمٕم٘مد اعمُ ْ١م
ُ
ويتخرج اعمئازم ،و ُي َ١م يه ُؾ اًمدقم٤م ُة ..و ُشم ْ َ
ي
اًمناي٤م.
اعمُخ يٓم ُ
ٓم٤مت ،وشمٜمٓمٚمؼ ي

ِ
ِ
ِ
 شمرىمٞمٝمؿ ذم اعمٜم٤مص٥م ِ ِ٥م
ومٚمٝم ْؿ ذم ذًمؽ طم٘م٤مِ ُ
اإل َدار يي٦م واًم يت ْٕمٚمٞمٛم يٞم٦م واًمتج٤مر يي٦مُ :
ّم٤مت ِ
ِ
اًمٕم ْٚمٛم يٞم ِ٦م ُيٛمثٚمقن ٟمِ ًٌْ ً٦م ٓ
وُمقاىمع اؾمؽماشمٞمج يٞم ٌ٦مْ ،سمؾ وٟمٗمق ٌذ ذم اًم يتخّم
ِوزار يي ٌ٦م
ُ
ِ
اًم٘مٓم٤مقم٤مت اعمَدَ ٟمِ يٞم ِ٦م واًمٕمًٙمر يي ِ٦مَ ،أ يُم٤م اًمتج٤مر ُة وم٘مد َأ ْصٌح اًمٕمديدُ َ -أ ْو
ُي ًْتٝم٤من هب٤م ذم
ىمؾ اًمٙمثػمُِ -مـ َأصح٤مب رءوس إَُمقال وإَ ْصم ِ
ري٤مء يٛمٚمٙمقن ُمّم٤مٟمع وُم َ١مؾم ٍ
ِ
ً٤مت
ْ ْ
َ ُ ي
ْ
ُ ُ
ُ
ٍ
ٍ
َ
ؿمٝمرتؿ وشمقهم ُٚمٝمؿ ذم َأ ْؾمقاق
وجمٛمٕم٤مت ِـمٌ يٞم ً٦م ،وهلؿ
وومٜم٤مدق
وُمٓم٤مسمع
وذيم٤مت
ُ
َ
ٛمقر وإَؾم ِ
اًمذه٥م واًمت ِ
ي
ًمك( ...)3إًمخ.
ْ
ُم٤مء ..وىمت ُٚمٝمؿ إَسم ِ
ؾم ْٗم ُٙمٝمؿ اًمد ِ
ري٤مء..
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ه٤مق إَ ْٟم ُٗم ِ
ئاهلؿ إِ ْز َ
اؾمتِ ْح ُ
اعمٕمّمقُم٦م،
س
ُِم ْـ َأ ْقمٔمؿ
اًمراومْم٦م ْ
ضمقاٟم٥م إِ ْومً٤مد ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر :سمتٗمّمٞمؾ واؾمع« :اًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦م قمغم اًمِمٞمٕم٦م اعم٤مرىم٦مش (ص .)119
(ُ )3مذيمرة «اًمراومْم٦م ذم سمئاد اًمتقطمٞمدشً ،مٚمديمتقر ٟم٤مس اًمٕمٛمر ص (. )6
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وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
ٍ خطرر ِرر املنرررافقني
ومّم َق ُر
واعمٕم٤مس يِمٝمد
اًم٘مديؿ
خيٝمؿ
وشم٤مر ُ
سمٛمآس وومْم٤مِ َح يِمٞم٥م هل٤م َر ْأ ُس اًمقًمٞمدُ ..
ُ
ُ
ِ َ ِ
ِي
ْ
معهم َ

اًم يت ْٕمذي٥م وُمِم٤مهدُ اًم يت ِْمقيف وضمراِ ُؿ اًم٘م ْتؾ ٓ ُشمذيم ُرك إٓ سمٛمح٤ميمؿ اًم يتٗمتٞمش اًمتل
وىمٕم٧م قمغم َأ ْيدي اًمٜميّم٤مرى يمًم ذم يمت٤مب :دُمروا ِ
اإل ْؾمئا َم َأسمِٞمدوا َأ ْه َٚمف(.)1
ْ

ٗمح٤مت ا ُعمخْم ٌِ٦م سم٤مًمد ِ
ِ
ِ
ُم٤مء ُم٤م ؾمٌؼ ِذ ْيم ُره ُِم ْـ ظمٞم٤مٟمتٝمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم
اًمّم
ي
ومٛم ْـ ه٤مشمٞمٙمؿ ي
ِ
ِ
وطم َٚم ِ
ِ
ضمر قمغم ُأ يُم٦م ِ
ِ
اإل ْؾمئام ذم
ٗم٤مِٝمؿ
ُ
وشمذًمٞمؾ ُؾم ٌُ ِؾ دظمقل إَ ْقمداء إِ َمم دي٤مرهؿ :مم ي٤م ي
زُمـ ا َعم ُٖم ِ
٤مريخ ً
يِمٝمد هل٤م اًم يت ُ
ُمثٞمئاُ ..صم يؿ َأ َٓ يٙمٗمل َأ ين ُِم ْـ قم٘مٞمدة اًم٘مقم
قل ُمذسمح ً٦م مل ْ َ
ص٤مطم٥م اًمنداب ُحم َ يٛمدَ سم َـ ا َحل ًَ ِـ
اًمر ْضمٕم٦م اًمتل ُمٗم٤م ُده٤م َأ ين إِ َُم٤م َُمٝمؿ اًم يث٤مين قمنم
َ
ي
سمٕمض اعمٝم٤مم وإَ ْقم ِ
ًمل اًمتل
ؾمػم ِضم ُع هق وسم٤مىمل َأ ِِ يٛمتِٝمؿ سمٕمد ُمقتؿً :م ُٞم َ١مدوا َ
ي
اًمٕمًٙمري َ ْ
ُمٜمٝم٤م يمًم زقمٛمقا:

ٓهمتِ ِ
وقم ْث ًَم َن .ﭫ ؾمٞمٕمقدون َأ ْطمٞم٤م َء ،وم ُٞم ّْم َٚمٌقنْ :
ّم٤مهب ُؿ
َأ ين َأ َسم٤م َسم ْٙم ٍر .و ُقم َٛم َرُ .
ِ
اخلئا َوم َ٦م ُِم ْـ َقمِ ٍّكم ﭫ مجٞم ًٕم٤م ،وؾم ُٞم٘م٤مم احلد قمغم َقم ِ٤مِ َِم َ٦مً :م َ٘م ْذومِ ِٝم ْؿ هل٤م سم٤مًمزٟم٤م
ڤ ،وؾم ُٞمثخـ َأ ِِ يٛم ُتٝمؿ اعمٌٕمقصمقن ُِم ْـ ىمٌقرهؿ ذم َؾم ْٗم ِؽ دُم٤م ِء احلجٞم٩م،
ويٜمتزقمقن ا َحل َج َر إَ ْؾم َق َد ،وحيٛمٚمقٟمف ُمٕمٝمؿ إِ َمم اًمٙمقوم٦مْ ،سمؾ هيدم إِ َُم٤م ُُمٝمؿ اًم يث٤مين قمنم
ِ
اًمنمي َٗم ْ ِ
احلَ َر َُم ْ ِ
لم ي ِ
اًمّم ِ
حٞمح.
لم ،و ُيٕمٞمدمه٤م قمغم َأ َؾم٤مؾمٝمًم ي
روى اعمجٚمز ىم٤ملُ« :م٤م ِسم٘مل سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٕمرب إِ يٓ ي
اًمذ ْسم ُحش(.)3

ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت َأ يٟمف يٕمٔمؿ إِ ْومً٤م ُد هذا ِ
اإل َُم٤م ِم ذم إَ ْرض ؾمٗمٙمً٤م
وًمذا َ
ًمٚمد ِ
ُم٤مء وإِ ْزه٤م ًىم٤م ًم َ
٤مس َأ يٓ َي َر ْو ُه و َأ يٟمف مل ْ خيرج ،وي٘مٞمؿ هذا
أل ْرواح طم يتك يتٛمٜميك اًمٜمي ُ
اإلُم٤مم اعمُٜمْ َت َٔمر ُطم ْٙمؿ ِ
آل َد ُاو َد ،ويٕمٛمؾ سمف ذم اًمٜمي٤مس(.)2
َ
ُ
َِ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1دُمروا اإلؾمئام أسمٞمدوا أهٚمف جلئال اًمٕم٤ممل.
(« )3سمح٤مر إٟمقارشً ،مٚمٛمجٚمز (.)249/63
(« )2هلل صمؿ ًمٚمت٤مريخش (. )89 – 87
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ِ
ِ ِ
وؾمقر َي٤م واًم َٞم َٛم ِـ ،و َأ يُم٤م َأ ْطم ُ
قال َأ ْه ِؾ
َأ يُم٤م ضمراِ ُٛمٝمؿ أن ومِم٤مهدُ ه٤م َأ ْر ُض اًمٕم َراق ُ
ث قمـ ذًمؽ وٓ طمرج :ومٛمٜم٤مفمر اجل َث ِ
اًمًٜمي ِ٦م ذم إِ ْيران ومحد ْ
٨م وىمد ُُمثؾ هب٤م ُ
ه٧م
وؿمق ْ
َ َ َ
ُ ُ
سم٤مًم يتٕمذي٥م ،وصقر َصم ْ٘م٥م إَضمً٤مد ،و َىم ْٓمع إَقم ِ
ْم٤مء ،إًمخ ،مم ي٤م ٓ شم٘مقى إَ ْٟم ُٗم ُس
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ِ
ِ
إَسم يٞم ُ٦م قمغم ُر ْؤيتِفٟ ،م٤مهٞمؽ قمـ ْ
وصٖمػمات اًمًـ(.)1
احلراِ ِر
اهمتِّم٤مب

ِ
اًم٘مٚم٥م ُِم ْـ َيم َٛم ٍد إِ ْن يم٤من ذم اًم َ٘م ْٚم ِ
٥م إِ ْي ٌ
ًمن وإِ ْؾمئا ُم
وب
ُ
عم ْث ِؾ هذا َي ُذ ُ
قم٤مة ووزراء وُم ٍ
ْم٤مة ود ٍ
يمؿ شمٚم يٓمخ٧م َأيدهيؿ سم٘متؾ ظمٚمٗم٤مء وقمٚمًمء و ُىم ٍ
ٚمقكْ ،سمؾ ًم٘مد
ُ
ْ
ُ َ ُ
َ
َ
ْ
ضمًده ي ِ
ِ
ىمؼمي َأ ِب َسم ْٙم ٍر و ُقم َٛم َر
طم٤موًمقا َٟم ٌْ َش ىمؼم اعمُ ّْم َٓم َٗمك ﷺ وهىم َ٦م
اًمنميػ ،و َٟم ٌْ َش ْ

وطم ْر َىمٝمًم سم٤مًمٜمي٤مر(.)3
ﭭ َ
ِ
وًمئ ْـ يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مٟم٤م ُة إِ ْظمقاٟمٜم٤م ذم ومِ َٚم ًْٓملم ُِم ْـ َ ُهيق َد قمٔمٞمٛم ً٦م وسم٤مًمٖم ً٦م ،ومٚمٞمً٧م سم٤مًمتل هل
جم٤مزر ِطم ْز ِ
ب َأ َُم ٍؾ
ؾ ا يًمراومْم٦م اعمجقس :ومٝم٤م هل
ٟم٧م ُمـ ِىم ٌَ ِ ِ
َأ َؿمد و َأ ْٟمٙمك ُمـ اًمتل يم٤م ْ
ُ
اًمِمٞمٓم٤من اًمِمٞمٕمٞملم ٟم٤مـم٘م ٌ٦م ؿم٤مهد ٌة ذم طمؼ إِ ْظمقاٟمٜم٤م ذم اعمُخٞمًمت ِ
ِ
وطم ْز ِ
اًمٗم َٚم ًْٓمٞمٜم يٞم ِ٦م ذم
ي
ْ
ب ي ْ
ِ ()2
ًُم ٌْ َ
قمًم ىم٤مُمقا سمف
ٜم٤من ،ويمذا جمزر ُة اًمِم ْٞمٕم٦م اًمٜمّ ّْمػم يي ِ٦م ذم مح٤مة وطمٚم٥م
وهمػمه٤م ٟ ،م٤مهٞمؽ ي
ٍ ِ
واًمًقاـمػم قم٤مم 1417هـ وُمـ شمٗمجػمات
اًمًٙم٤ميملم ي
ُمـ ُمًػمات َدم٤م َه ا َحل َر ِم وُمٕمٝمؿ ي
ٍ
اإل ْوم ِ
ومٝمؾ ِسم٘مل سمٕمد هذا ِ
قم٤مم 1419هـ(ْ ،)4
ومً٤مد؟
ً٤مد ُِم ْـ

ؿمٞمخ ِ
ٍ
ىم٤مل ُ
قم٤مىمؾ ومٞمًم حيدث ذم زُم٤مٟمف
اإل ْؾمئام اسم ُـ َشم ْٞم ِٛم يٞم َ٦م « :)1($ومٚمٞمٜم ُٔم ْر يمؾ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1أطمقال أهؾ اًمًٜم٦م ذم إيرانش ،سمٛمجٛمققمف ًمٕمٌداهلل اًمٖمري٥م ،وعمزيد اـمئاع ومدوٟمؽ سمٕمض ُمقاىمع
اإلٟمؽمٟم٧م  ،يمٛمقىمع اًمؼمه٤من وؿمٌٙم٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمًٜم٦م وهمػممه٤م.
( )3اٟمٔمر« :اًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦مش (ص . )134 – 119
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص ( . )121 – 124وًمٌٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م طمزب اًمِمٞمٓم٤من وًمٞمس طمزب اهلل اٟمٔمرُ« :م٤مذا
شمٕمرف قمـ طمزب اهلل ذم ًمٌٜم٤منش ،قمكم اًمّم٤مدق« ،طمزب اهلل وؾم٘مط اًم٘مٜم٤معش ،أمحد ومٝمٛمل .
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (. )128
( )1شم٘مدُم٧م شمرمجتف (ص .)11
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رافقني وقواعرر ِرد شرر ِررعية يف التعامرررل
ِ خطرررر ِاملنرر
وُم٤م ي٘مرب ُِمـ زُم٤مٟمف ُِمـ ِ
ذم ِ
ٔمؿ ذًمؽ
اًمٗم َت ِـ واًمنمور واًمٗمً٤مد
َ
ْ
اإل ْؾمئام :وم٢م يٟمف جيد ُُم ْٕم َ
معهم
ِ
َ
ِ َ
ِ ِ ِ

قمًم
وذا ،وأ يّنؿ ٓ ي٘مٕمدون ي
ُم ْـ ىم ٌَؾ ي
اًمراومْم٦م ،ودمدهؿ ُم ْـ أ ْقمٔمؿ اًمٜمي٤مس ومتٜمً٤م ًّ
يٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ ِ
واًمنم وإِ ْي٘م٤م ِع اًمٗمً٤مد سملم إُ يُم ِ٦مش(.)1
اًمٗم َت ِـ ي
ُ
أيْم٤م « :$ويمؾ هذا مم ي٤م ُيٕمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ومً٤م ُده ُِم ْـ ِديـ ِ
اإل ْؾمئام،
وىم٤مل ً
وهق مم٤م يٌلم َأ ين اًمذي اسم َتدَ ع ُمذه٥م اًمراومْم٦م يم٤من ِز ْٟمدي ً٘م٤م ُم ْٚمحدً ا قمدوا ِ
ًمديـ
ًّ
ْ َ
ي ُ
ُ
َ ي
ِ
اإل ْؾمئامش(.)3

أيْم٤م« :ومٗمٞمٝمؿ ٌ
ٔمؿ ذوي
وىم٤مل قمٜمٝمؿ ً
اًمراومْم ُ٦م :وم٢مِ يّنؿ َأ ْقم ُ
ضمٝمؾ و ُفم ْٚم ٌؿ ٓ ،ؾم يٞمًم ي
إَه ِ
قاء ً
ضمٝمئا و ُفم ْٚم ًًمش(.)2
ْ
اإلُم٤مم اسمـ اًم َ٘مٞم ِؿ « :$وم٢مِ ْن مل َشم ْ٘مر ْأ ُٟمًخ َ٦م ِ
اًم٘م َر َد ِة ُِم ْـ ُوضمقهٝمؿ ،وم َٚم ًْ َ٧م
ىم٤مل ِ َ ُ ُ
ْ َ ْ
ُِمـ اعمُتقؾمٛملم ،وا ْىمر ْأ ُٟمً َخ َ٦م اخلٜم٤مزير ذم صق ِر َأ ْؿم ِ
ٌ٤مهٝمؿ ،وٓ ؾم يٞمًم َأ ْقمدا ُء ِظمٞم٤مر
ُ َ
َ
َ ْ
ح٤مب رؾم ِ
قل اهلل ﷺ  :وم٢مِ ين هذه اًمٜم ًْخ َ٦م فم٤مهر ٌة قمغم
ظم ْٚمؼ ِاهلل سمٕمد اًمر ُؾم ِؾُ ،
وه ْؿ َأ ْص ُ َ ُ
ِ
ٍ
ٍ
يم٤مشم٥م ،وهل شمٔمٝمر وختٗمك سمحً٥م
وهمػم
يم٤مشم٥م،
اًمراومْم٦م َي ْ٘م َر ُأه٤م يمؾ ُُم ْ١م ُِم ٍـ،
وضمقه ي
ظمٜمزير يي ِ٦م اًم٘مٚم٥م ُ
ـمٌ٤مقم٤م ،وُمـ
اخلٜمزير َأ ْظم ٌَ ُ٨م احلٞمقاٟم٤مت ،و َأ ْر َد ُأه٤م
وظم ٌْثِف :وم٢مِ ين
ً
َ
ظم٤مصٞمتِف َأ يٟمف يدع اًم يٓمٞم ِ
ٌ٤مت ،ومئا َي ْ٠م ُيم ُٚمٝم٤م ،وي٘مقم ِ
اإل ْٟم ُ
ً٤من قمـ َر ِضم ْٞم ِٕمف وم ُٞمٌ٤مدر إِ ًَمٞمفش(.)4
ي
واومض ِ
اًمّمح٤مسم٦م،
اًمر ُ
اإل ْحل٤م َد واًم ُٙم ْٗم َر واًم َ٘مدْ َح ذم ؾم٤مدات ي
وىم٤مل َأ ْي ًْم٤م« :و َأ ْظمرج ي
ّم٤مره ذم ىم٤مًم٥م حمٌ ِ٦م َأه ِؾ ا ًْمٌٞم ِ
قل اهلل ﷺ و َأوًمٞم ِ
ِ
ب رؾم ِ
٤مِف و َأ ْٟم ِ
٧م واًم يتٕمّم ِ
٥م هلؿ
ي ْ
َْ
ْ َ
وطم ْز ِ َ ُ
ِ
وُمقآتؿش(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦مش (. )273/6
(ُ« )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦مش (. )262/4
(ُ« )2مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦مش (. )31/1
(ُ« )4مٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدةش (. )386 – 381/1
(« )1إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤منش (. )71/3
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ج .إِ ْومً٤م ُد اعمٜم٤موم٘ملم ذم إَ ْرض:
واخل ِ
ً٤مدهؿ ُم٤م يم٤من ُِمـ ُمد ي ِد اًم َٖمدْ ِر ِ
ومً٤مد اعمٜم٤موم٘ملم وإِ ْوم ِ
ِ
ٞم٤مٟم٦م
َأ َٓ إِ ين ُِم ْـ َأ ْقمٔمؿ
َ
ْ
َٕقم ِ
داء اعم ِ يٚم ِ٦م طم يتك ي ْثخٜمقا ذم اعمًٚمٛملم اًم َ٘م ْت َؾ واًمدي ُم٤مر ،وُم٤م يم٤من ُِمـ ِظم ْذ ِ
ّٓنؿ هلؿ،
ْ
ْ
ُ
َ َ
ِ
ُمئاىم٤متؿ ًمٕمدوهؿْ ..سمؾ ًم٘مد شمٓم٤مول هبؿ ُ
احل٤مل إِ َمم حم٤موًمتٝمؿ
٤مه ْؿ طم٤مل
وختذيٚمِٝمؿ إِ يي ُ
َىم ْت َؾ رؾم ِ
قل اهلل ﷺ يمًم ذم طم٤مدصم٦م اًمٕمقدة ُِم ْـ همزوة سمٜمل اعمُ ّْم َٓم َٚم ِؼ يمًم ؾمٌؼ ِذ ْيم ُره(.)1
َ ُ
َأ ْي َٟم َٕم ْؿ مل َي ْر ُصدْ ًمٜم٤م اًم يت ُ
٤مريخ ذم زُمـ اًمٜم يٌق ِة َأ يّنؿ ىمتٚمقا ُمًٚمٛملمَ ،أ ْو َأ ْزه٘مقا
ىمري٥م
صم٤مسم٧م ُم٤م هق ؿمٌٞم ٌف سمذًمؽ
واطم٤م  -قمغم طمد ِقم ْٚم ِٛمل اًم٘م٤مس -وًمٙم يـ اًمذي هق ٌ
ٌ
َأ ْر ً
وص َٚم ِ٦م هذا اًمٓم٤مسمقر اخل٤مُمس ِسم َ٠مقم ِ
ُمٜمف ،وهق ُم٤م ُذيمِر ُِمـ ُمقآ ٍة ِ
داء اهلل ،و َٟم ْ٘م ِ ِ
ؾ
ْ
ْ
وشمذًمٞمؾ ؾمٌ ِؾ اؾم ِ
تٞمئاِ ِٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ.
َأ ْهارهؿ إِ ًَمٞمٝمؿ،
ِ ُ ُ ْ
٤مذ ا ًْم َ٘م ْت َؾ،
وُمـ هذا صٜمٞم ُٕمف وشمٚمؽ ومٕم٤م ًُمف ومٜمٙم٤مي ُتف وسمئا ُءه َأ ْقم ُ
ٔمؿ و َأؿمد مم يـ َسم َ َ
ي
و َأ ْقم َ
وًمٕمؾ قمد َم ُمٌ٤مذة اعمٜم٤موم٘ملم ًم َ٘م ْت ِؾ َأ َطم ٍد ُمـ
ئاح،
ٛمؾ ذم رىم٤مب اعمًٚمٛملم اًمً َ
ِ
اعمتئاِ ُؿ ُمع ت٘مٞمؼ ُمآرهبؿ وسمٚمق ِغ هم٤مي٤متؿ :إ ْذ ًمق وىمع ُمٜمٝمؿ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ هق
ي
ِ
ِ
هيرتؿ وا ْومتِ ِ
ْم٤مح طم٤مهلؿ.
واٟمٙمِم٤مف
ذًمؽً ،مٙم٤من إِ ْيذا ًٟم٤م سمزواهلؿ وىمتٚمِٝمؿ

ُمرايمز وُم َ١مؾم ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ً٤مت
سم٤مـمؾ
وُمٜمٝم٩م
حرف
واًمراومْم٦م ويمؾ ومِ ْٙم ٍر ُُمٜمْ
َ ُ ي
ويمًم َأ ين ًمٚمٞمٝمقد ي
وخيٓمط ويتآُمر ومٞمٝم٤م،
يم٤مر يٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م و َي ْ٠موي إِ ًَمٞمٝم٤م ُ
وظمٌ٤مي٤م وزواي٤م وده٤مًمٞمز و َأ ْو َ

فم٤مهره اًمٕمٌ٤مد ُة ،وسم٤مـمٜمُف اًمدي ؾمٞمً ُ٦م ،إِ يٟمف
ُم٘مرا
ُ
ومٙمذًمؽ اعمٜم٤موم٘مقن :إِ ْذ ىمد َأ يؾمًقا هلؿ ًّ
وُمٜمٝمج٤م ومريدً ا ُِم ْـ ٟمققمف ذم زُمـ اًمٜم يٌق ِة.
ُمًجدُ اًميار اًمذي ُؿمٞمد ًمٞمٙمقن ُأ ْؾمٚمق ًسم٤م
ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر( :صـــ ).
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معهم
س ُ:1م٤م ىمّم ُ٦م إِ ْٟم ِ
ص٤مطم٥م اًمٗمٙمرة؟ س َُ :2م ِـ اًمذي سمٜم٤مه؟
ِم٤مِف؟ س َُ :3م ْـ
ُ
ي

س ُ :4م٤م اًمدي واقمل ِ
هؾ ًمف ٌ
إل َىم٤مُمتف؟ س َُ :1م ْـ إِ َُم٤م ُُمف؟ س ْ :6
ُمثٞمؾ قمغم ُمر
اًمنمقمل ُمٜمف ومم ي٤م ًمف ِؿم ٌْ ٌف سمف؟
اًمت٤مريخ؟ س ُ :7م٤م
ُ
اعمقىمػ ي ْ
ِ
ؼم اعمًتٗم٤مد ُة ُِم ْـ هذه احل٤مدصم٦م؟
س ُ :8م٤م اًمد ُ
روس واًمٕم َ ُ
اًمقىمقف ُمٕمٝم٤م واًم يت َ٠مُم ُؾ ذم إِ َضم ِ
٤مسم٤مت٤م..
إِ يّن٤م َأ ْؾم ِئٚم ٌ٦م طمري سمٜم٤م
ُ
ِ ١إِْؼا٘ٔ٥؟
ٍَ :ا قصٖ ُ
ايظٗ َؤاٍُ األَ ُٖ ٚ

ىمٌؾ ُم ْ٘مدَ ِم رؾم ِ
قل اهلل ﷺ إِ ًَمٞمٝم٤م َر ُضم ٌؾ ُِمـ اخلَ ْز َر ِج ُي٘م٤مل ًمف
ُ
َ ُ
اجلقاب :يم٤من ذم اعمديٜم٦م َ َ
ِ
اًمر ِ
ظمرج ُمع اعمنميملم يقم ُأ ُطم ٍد ًم٘مت٤مل اعمًٚمٛملم وقم٤مد إِ َمم َُم يٙم َ٦م سمٕمده٤م
اه٥م َ
َأ ُسمق َقم٤مُم ٍر ي
آظمذ ذم آرشمٗم٤مع واًمٔم ِ
ور َأى َأ ين َأ ُْم َر اًمٜميٌل ﷺ ٌ
يذه٥م إِ َمم
ومر َأى َأ ْن
َ
ٝمقر ڠ َ
َ
ٍ
ِِ
ِ
ومققمده وُمٜمي٤مه و َأ َىم٤مم
وص ْحٌِف ﭫ َ
ه َر ْىم َؾ َُمٚمؽ اًمر ْو ِم يًتٜمٍمه قمغم ُحم َ يٛمد ﷺ َ
٥م ِ
مج٤مقم٦م ُمـ ىمقُمف ُمـ إَ ْٟم ِ ِ
ٍ
واًمر ْي ِ
يٕمدهؿ
قمٜمده ويم َت٥م إِ َمم
ّم٤مر ُم ْـ َأ ْهؾ اًمٜمٗم٤مق ي
ٍ
اًمر ُؾم َ
قمًم هق ومٞمف و َأ َُم َرهؿ
و ُيٛمٜمٞمٝمؿ َأ يٟمف ؾم َٞم ْ٘مدُ ُم
قل ﷺ ويٖمٚمٌف ويرده ي
سمجٞمش ُي٘م٤مشمؾ سمف ي
ِ
ومنمع اعمُتآُمرون
َأ ْن ي يتخذوا ًمف ُمٕم٘م ًئا َي ْ٘مدُ ُم قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف ويٙمقن َُم ْرصدً ا ًمف سمٕمد ذًمؽ َ
عمًجد ُىمٌ ٍ
ُمٕمف ذم ِ
ِ
ٍ
ُمًجد ُجم ٍ
٤مء ومٙم٤من ُمًجدَ اًميار.
٤مور
سمٜم٤مء
َ
ايظٗ َؤاٍُ ايجٖاْ ََِٔ :ٞصاحبُ ايفٔهِش٠؟

ِ
ِ
ِ
ِ
اًمٗمٙمرة ،وهق
اه٥م هق َُمٜمِْم ُ٠م
اًمر َ
اجلقاب :ي يتْمح ُم ْـ صمٜم٤مي٤م ي
اًم٘مّم٦م َأ ين َأ َسم٤م َقم٤مُم ٍر ي
اًمر ُضم ُؾ اًم يث٤مين سمٕمد َقم ٌْ ِد اهللِ
اًمذي َأ َؿم٤م َد هب٤م،
َ
ويم٤مشم٥م َأ ْشمٌ٤م َقمف سم٤معمديٜم٦م ًمتٜمٗمٞمذه٤م ،هذا هق ي
ِ
واعمٙم٤مٟم٦م ذم ىمقُمف وذم اعمَ ْٙمر واًمدي ِ
ِ
ٍ
سمـ ُأ َب ِ
ِ
ه٤مء
اًمنمف
واًمٕمداء ودي
سمـ َؾم ُٚمقل ذم ي َ

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

270

اعمًٚمٛملم ،وهق اًمذي ىم٤مل ًمٚمرؾم ِ
قل ﷺ يقم ُأ ُطم ٍدَ ٓ :أ ِضمدُ ىمق ًُم٤م ي٘م٤مشمٚمقٟمؽ إِ يٓ
ي ُ
هقازن ِ
يٗمٕمؾ ذًمؽ إِ َمم يقم ُطمٜمَ ْ ٍ
ومٚمؿ يزل ُ
ُ
يقُمئ ٍذ ،ي
وزم
اّنزُم٧م
ومٚمًم
ْ
لم ،ي
ىم٤مشمٚمٜم٤مك ُمٕمٝمؿْ .
ِ
ه٤مرسم٤م إِ َمم اًمِم٤مم( ،)1و َأسمق َقم ِ
ٙم ِ٦م ﭬ()3
٤مُم ٍر هذا هق واًمدُ َطمٜمْ َٔم َٚم َ٦م همً ِ
اعمئاِ َ
ٞمؾ
ُ
ً
ومً ٌْ َح َ
احلل ُمـ اعمٞم٧م.
٤من َُم ْـ ُ ْ
خي ِر ُج ي
ُ

ذٙ؟
ايظٗ َؤاٍُ ايجٖايحُ ََِٔ :باػش تٓفٝزَٚ ٙػشَع يف تَؼِ ٔٔ ِٝٝ

ِ
ِ
اجلقابَ :أ يُم٤م اًمذي ي
اسمـ ِه َِم٤م ٍم يمًم
شمقمم إِ َىم٤مُم َتف قمغم ؾمقىمف و َأ ْؾمٝمؿ ذم سمٜم٤مِف ،وم٘مد ذ َيمر ُ
ُ
ِ
ِ
وه ْؿ:
ضم٤م َء ذم اًمً ْػمة اًمٜميٌق يي٦م َأ ْؾمًم َء ا ْصمٜمَ ْل قمنم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمُ ،
سمـ َقمق ٍ
ُ .1ظم َزام سمـ َظم٤مًمِ ٍد ُمـ سمٜمل ُقمٌٞم ِد ِ ٍ ِ
ف.
سمـ َز ْيد َأ َطمد سمٜمل َقم ْٛم ِرو ِ ْ
َْ
ُ ُ
ِ
٥م َأ ْو َصم ْٕم َٚم ٌَ ُ٦م اسم ُـ َأ ِب َطم٤مـمِ ٍ
َ .3صم ْٕم َٚم ٌَ ُ٦م سم ُـ َطم٤مـمِ ٍ
ٟمٔمر َٕ :يٟمف
اًمؼم :وومٞمف ٌ
٥م .ىم٤مل اسم ُـ َقم ٌْد َ
ِ
سمدرا(.)2
ؿمٝمد ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم أب اًمًٕمقدش (. )91/4
( )3هق :طمٜمٔمٚم٦م اسمـ أب قم٤مُمر سمـ صٞمٗمل سمـ اًمٜمٕمًمن اًمراه٥م إٟمّم٤مري صمؿ إود ُمـ سمٜمل وٞمٕم٦م سمـ
زيد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٛمرو سمـ قمقف همًٞمؾ اعمئاِٙم٦م ،اؾمتِمٝمد سم٠مطمد ىمتٚمف ؿمداد سمـ إؾمقد ،ويم٤من
أسمقه ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يٕمرف سم٤مًمراه٥م ،واؾمٛمف قمٛمرو ،وي٘م٤مل قمٌد قمٛمرو ،ويم٤من يذيمر اًمٌٕم٨م وديـ
احلٜمٞمٗمٞم٦م ،ومٚمًم سمٕم٨م اًمٜمٌل ﷺ قم٤مٟمده وطمًده ،وظمرج قمـ اعمديٜم٦م وؿمٝمد ُمع ىمريش وىمٕم٦م أطمد ،صمؿ
رضمع ىمريش إمم ُمٙم٦م ،صمؿ ظمرج إمم اًمروم ومًمت هب٤م ؾمٜم٦م شمًع ،وي٘م٤مل ؾمٜم٦م قمنم ،وأقمٓمك هرىمؾ
ُمػماصمف ًمٙمٜم٤مٟم٦م سمـ قمٌد ي٤مًمٞمؾ اًمث٘مٗمل.
وأؾمٚمؿ اسمٜمف طمٜمٔمٚم٦م ومحًـ إؾمئاُمف ،واؾمتِمٝمد سم٠مطمد ٓ ،خيتٚمػ أصح٤مب اعمٖم٤مزي ذم
ذًمؽ.وروى اسمـ ؿم٤مهلم سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ إمم هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف ،ىم٤مل :اؾمت٠مذن طمٜمٔمٚم٦م سمـ أب
قم٤مُمر وقمٌد اهلل سمـ أب اسمـ ؾمٚمقل رؾمقل اهلل ﷺ ذم ىمتؾ أسمقهيًم ومٜمٝم٤ممه٤م قمـ ذًمؽ .يٜمٔمرُ« :مٕمروم٦م
اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ (ُ« ،)812 /3مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ ُمٜمده (ص« ،)277 :اإلص٤مسم٦م ذم
متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر (.)119 /3
( )2يٜمٔمر« :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)313/3
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٥م سم ُـ ُىم َِم ْ ٍػم ُمـ سمٜمل َوٌٞم َٕم٦م سمـ َز ْيد.
ُُ .2مٕمت ٌ
معهم ٍ

َ .4أ ُسمق َطمٌِ ْٞم ٌَ َ٦م سم ُـ إَ ْز َقم ِر ُمـ سمٜمل َوٌِ َٞم َٕم َ٦م ِ
سمـ َز ْيد.
سمـ طمٜمَٞم ٍ
ٍ
ػ ُمـ سمٜمل َقم ْٛم ِرو ِ
سمـ َقم ْق ٍف
َ .1قم يٌ٤م ُد سم ُـ ُطمٜمَ ْٞمػ َأ ُظمق َؾم ْٝم ِؾ ِ ُ ْ
٤مري ُ٦م سمـ َقم ِ
٤مُم ٍر.
َ .6ضم ِ َ ُ
سمـ َقم ِ
ُ .7جم َٛم ٌع سم ُـ َضم ِ
٤مر َي َ٦م ِ
٤مُم ٍر.
سمـ َقم ِ
َ .8ز ْيدٌ سم ُـ َضم ِ
٤مر َي َ٦م ِ
٤مُم ٍر.
٤مر ِ
َٟ .9م ٌْ َت ٌؾ سم ُـ ا َحل ِ
ث ُمـ سمٜمل ُوٌٕمٞم٦م.
َ .11سم ْح َز ٌج ُمـ سمٜمل ُوٌٕمٞم٦م.
 .11سمِج٤م ٌد سمـ قمثًمن ُمـ سمٜمل ُوٌٕمٞم٦م
َ .13و ِدي َٕم ٌ٦م سمـ صم٤مسم٧م ُمـ سمٜمل أُم يٞم٦م سمـ زيد(.)1

ىم٤مل قمٙمرُم٦م :ؾم٠مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ﭬ ً
رضمئا ُمٜمٝمؿ :سمًمذا أقمٜم٧م ذم هذا
اعمًجد؟ ىم٤مل :أقمٜم٧م ومٞمف سمً٤مري٦م .وم٘م٤مل :أسمنم هب٤م ؾم٤مري٦م ذم قمٜم٘مؽ ذم ضمٝمٜميؿ(.)3
ايظؤاٍ ايشابعَ :ا ايذٚاع ٞإلقاَت٘؟

اجلقاب :أ ُّم٤م اًمدواقمل وإؾمٌ٤مب وراء إىم٤مُمتف وإٟمِم٤مِف ،وم٘مد ضم٤مءت أي٦م
اًمٙمريٛم٦م سمٌٞم٤من ذًمؽ ودمٚمٞمتف .ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]117:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر« :اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ هِم٤مم (.)327/4
()3يٜمٔمر« :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)313/8
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إن اعمٕمٝمقد واعمنموع ذم قمًمرة سمٞمقت اهلل أّن٤م ًمليًمن سم٤مهلل ،وإظمئاص اًمٕمٌ٤مدة ًمف،
وإلىم٤مُم٦م ذيمره{ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]26:
أويم٤مرا ُشمد يسمر ذم زواي٤مه٤م اعم١ماُمرات اًمدي ٟمٞمئ٦م..
شمتحقل سمٞمقت اهلل ًمتٙمقن
أ يُم٤م أن
ي
ً
و ُشمٜمً٩م ومٞمٝم٤م ظمٞمقط اعمٙمٞمدة واعمٙمر ،ومٝمق ُمٜمٙمر ظمٓمػم وطمرب ؿمٜمٞمٕم٦م ت٤مك ظمٚمػ
أقمٛمدت٤م ذم اًمٚمٞم٤مزم اًم ئمٚمًمء أًمقان اخلديٕم٦م واًمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ..إٟمف ًمٕمٛمؾ ٓ يّمقغ
آًمٞم٤مشمف إٓ ُم٤ميمر ظمٌٞم٨م ،وٓ ُحيدد ُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف إٓ ذيمل ًمئٞمؿ(.)1
وم٢ممم سمٞم٤من شمٚمؽ اًمدواقمل وإؾمٌ٤مب ،واًمتل ُمٜمٝم٤م{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}

ُمْم٤مرة اعم١مُمٜملم وُمً٤مءتؿ.
[ؾمقرة اًمتقسم٦م ..]117:أي يم٤من ىمّمد ُمـ أىم٤مُمقه
ي
ىم٤مل اًمقاطمدي :ىم٤مل اسمـ قم يٌ٤مس وجم٤مهد و َىم َت٤م َد ُة وقم٤م يُم ُ٦م َأ ْه ِؾ اًمتٗمًػم ﭫ:
اًمذيـ ياختذوا ُمًجدً ا ضارا سمٜمقه يْم٤مرون سمف ُمًجدَ ُىم ٍ
ٌ٤مء(.)3
ُ
ً
ٍ
ِ
روى َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة ﭬ َ
رواي٦م
ض َارش( .)2وذم
ض َر َو َٓ َ
ىمقل اًمٜميٌل ﷺَ َ َٓ « :
هللَ ،و َُم ْـ َؿم ي
٤مق َؿم٤م يىم ُف اهللُش(.)4
زادَُ « :م ْـ َو ي٤مر َو ي٤مر ُه ا ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مقىمػ اًم٘مرآن ُمـ اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملمش ،سمتٍمف يًػم (ٕ )96 – 91محد اًمٗمقرشمٞمف.
(« )3شمٗمًػم اًمرازيش (.)147/16
( )2أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم ف ،يمت٤مب :ذيمر اًم٘مْم٤مة ،سم٤مبُ :مـ سمٜمك ذم طم٘مف ُم٤م يي سمج٤مره ،سمرىمؿ،3241( :
ُ ،) 3241مـ طمدي٨م قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م واسمـ قمٌ٤مس ،وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح ؾمٜمـ اسمـ
ُم٤مضمفش ،سمرىمؿ.)1896( :
( )4أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ،يمت٤مب :ذيمر اًم٘مْم٤مة ،سم٤مبُ :مـ سمٜمك ذم ىمف ُم٤م يي سمج٤مره ،سمرىمؿُ ،)3243( :مـ
طمدي٨م أب سُم٦م ،وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمفش (.)1897
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خطرررر املنرررافقني ِ

{ﯿﰀ}َ ..أ ْي َأ ْكش َله الؿـافؼون بباطث الؽػر الذي ُيؽـوكه يف صدورهم،
معهم ُن َطب ٍ
َ
ضررا
اس ﭭُ :يريد به
ولقؽون قاطد ًة لـشر الؽػر( ..)1قال اب
ً

وكػرا بالـبي ﷺ(.)3
لؾؿ ْممـقن،
ً
ُ

{ﭖ ﭗ ﭘ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]117:
اًمّمئاة ُمع اًمٜميٌل ﷺ وهذا
َأ ْيُ :يٗمرىمقن سمف مج٤مقم َ٦م اعمُ ْ١مُمٜملم ًمٞمتخ يٚمػ َأ ْىمقا ٌم قمـ ي
ِ
اًم٘مٚمقب
ًمٞمػ
ؼم واًم َٖم ْر َض إَ ْفم َٝمر ُِم ْـ ووع اجلًمقم٦م َشم ْ٠م ُ
ُيِمػم إِ َمم َأ ين اعمَ ْ٘مّمدَ إَ ْيم َ
ِ
اًم٘مٚمقب ُمـ َو َ ِ
ض
واًمٙمٚمٛم٦م قمغم اًم يٓم٤مقم٦م ..طم يتك ي٘مع إُ ْٟم ُس سم٤معمخ٤مًمٓم٦م وشمّمٗمق
ُ
ٍ
()2
شمٗمريؼ اعمُ ْ١مُمٜملم:
واطمد ُمـ َأ ْه ِؾ اًم يت ْٗمًػم :إِ ين اعمرا َد سمذًمؽ
همػم
ُ
إَ ْطم٘م٤مد  ،وىم٤مل ُ
َّٕنؿ يم٤مٟمقا يّمٚمقن مجٞمٕم٤م ذم ُمًجد ُىمٌ ٍ
٤مء(.)4
َ
ً
ُ
ي
{ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]117:
اإل ْرص٤م ُدِ :
ِ
َ
اجلٞمش ًمٚم٘مت٤مل :إِ َذا َأ َقمدي ه ًمف .ويٚمزم
اإل ْقمدا ُد واًم يتٝمٞم َئ ُ٦م :ي٘م٤مل ًمٖم ً٦مَ :أ ْر َصدَ
ُمـ ِ
٥م عم٤م ُأقمدي ًمف ،واعمٕمٜمك :هق َأ ين ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم
اإل ْقمداد واًم يت ْٝم ِٞم َئ ِ٦م
آٟمتٔم٤مر ي
واًمؽمىم ُ
ُ
ِ
ِ
٥م اًمذي يم٤من ىمدْ
اًمراه ُ
ىمد َأ َقمدوا ُمًجدَ هؿ ًم٘مدوم َُم ْـ ُسمٜمل سم َ٠م ُْم ِره ،وهق َأ ُسمق َقم٤مُم ٍر ي
ٍ
طم٤مرب َر ُؾم َ
سمجٞمش ُي٘م٤مشمؾ
يٜمٍمه
ٍم اًمروم َأ ْن ُ
قل اهلل ﷺ ُمع اعمنميملم ،وشمآُمر ُمع َىم ْٞم َ َ
اًمر ُؾم َ
قل ﷺ واعمُ ْ١مُمٜملم ذم اعمديٜم٦م.
سمف ي
ِ
ِ
ِ
ويمٗمرا
ضارا
اعمتٌ٤مدر ُمـ اخت٤مذهؿ ُمًجدهؿ «
اعمئاِ ُؿ ًمٚمٛمٕمٜمك
راب
واإل ْقم ُ
ً
ً
ور ُؾمق ًَمفُ ،مـ ىمٌؾ َأ ْن شمٙمقن هذه
وشمٗمري ً٘م٤م سملم اعمُ ْ١مُمٜملم وإِ ْرص٤م ًدا عمَ ْـ طم٤مرب اهللَ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش (.)419/3
(« )3شمٗمًػم اًمرازيش (.)147/16
(« )2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)313/8
( )4اٟمٔمر« :اًمدر اعمٜمثقرش ( )384/4و«شمٗمًػم إًمقدش (.)63/11
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ِ
ُمٗمٕمقل َٕ ْضمٚمفَ :أ ْيْ َٕ :ضمؾ ِ
ٌ
اعمّم٤مدر ُمٜمّمقسم ً٦م قمغم َأ ين ًّ
واًمٙمٗمر
اإل ْضار
يمئا ُمٜمٝم٤م
ُ
واإلر ِ
واًم يت ْٗم ِ
ص٤مد ...إًمخش (.)1
ريؼ ِ ْ
داف اعمٌ يٞمت ُ٦م ًمدى اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ؿم يٞمدوا
هذه اًم٘مْم٤مي٤م سمٛمجٛمققمٝم٤م هل إَ ْه ُ
سمٜم٤مِٝمؿ عمًجد اًميار إِ يٟمًم هق ًمٚمْم ِ
اًمئاومت َ٦م ،زاقمٛملم َأ ين ؾمٌ٥م ِ
اعمخدع ،ورومٕمقا ي
ٕمٗم٤مء
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُمٜمٝمؿ ،و َأ ْه ِؾ اًمٕم يٚم٦م واحل٤مضم٦م ذم اًم يٚم ْٞمٚم٦م اعمٓمػمة ،ويمٕم٤مدة اعمٜم٤موم٘ملم َأ َرا ُدوا َشم ْ٠ميمٞمدَ هذا
ِ
اعمٕمٜمك وشمٚمؽ اًمٖم٤مي َ٦م شمٚمٌٞمً٤م وشمدًمٞمً٤م سم َ٠مي ِ
اًمٗم٤مضمرة {ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ}
ًمّنؿ
ً ْ
ً
ِ
ِ
ِ
اًمًٞم َئ٦م ،وُم٘م٤مصدهؿ
[ؾمقرة اًمتقسم٦مً ،]117:مٙم يـ ا َ
هلل يم٤من هلؿ سم٤معم ْرص٤مد :سمٞم٤م ًٟم٤م ًمٜمقاي٤مهؿ ي
ٍ
ِ
اجلقاب ِ
ِ
وإيْم٤مح َز ْي ِٗمٝمؿ {ﭧ
قمديدة سمتٙمذيٌٝمؿ،
ُمقاوع
اإلهلل يمًم ذم
اخلٌٞمث٦م ،وم َٞم ْ٠مت
َ
ُ
ﭨ ﭩ ﭪ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]117:

إِ ين ُمـ يت َ٠مُمؾ هذه اعم٘م٤مصدَ إَرسمٕم َ٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم إِ ْٟم ِ
ِم٤مِٝمؿ عمًجد اًميار جيِد َأ يّن٤م
ْ
َ ْ ي
ِ
وُمقوع ِ
ضمقاٟم٥م اًمٗمً٤مد ِ
وطمقت ي
اإلدارة،
واإل ْومً٤مد :ومٝمق طمجر ُة اًم٘مٞم٤مدة،
يمؾ
َأ َشم ْ٧م
ْ
ُ
َ
وىم٤مقمد ُة آٟمٓمئاىم٦م ،يمًم َأ يٟمف ِ
ُمقِ ٌؾ وُمٚمج ٌ٠م ًمٙمؾ َُم ْـ ِ
وٛمػم،
واؾمق يد ًمف
ُمرض ًمف ٌ
ىمٚم٥مْ ،
ٌ
ِ
ُ
ىمق ِتؿ.
ضمح٤مومؾ اًم يتٗمريؼ سملم اعمُ ْ١مُمٜملم،
اُمرات ..وخترج ُمٜمف
ُت٤مك ومٞمف اعمُ َ١م
ُ
وشمقهلم ي
ايظٗ َؤاٍُ اخلاَعُِ ََِٔ :إ ََاَُ٘؟

سمٕمض َأ ْه ِؾ اًمً َ ِػم ضم٤م َء ومٞمٝم٤م:
ىمّم ٌ٦م ذ َيمره٤م ُ
اجلقابَ :أ يُم٤م إ َُم٤م ُُمف ومٚمف ي

٤مري َ٦م ( )3يم٤من همئاُم٤م طمدَ ًصم٤م ىمد مجع ُمـ اًم ُ٘مر ِ
آن َأ ْيم َثره ،ويم٤من ُيّمكم
«إِ ين ُجم َٛم َع سم َـ َضم ِ َ
ْ
ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش (.)419/3
ِ
ِ
( )3هقُ :جم َٛم ُع ْسم ُـ ضم٤مري٦م  -ذم اًمٓمٌ٘م٤مت « َطم٤مر َصم َ٦مش ،سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م واًمث٤مء اعمثٚمث٦مْ -سم ِـ قمَ ٤مُم ِر ْسم ِـ ُجم َٛم ِع ْسم ِـ
ا ًْمٕم يٓم ِ
٤مف ْسم ِـ ُو ٌَ ْٞم َٕم َ٦م ْسم ِـ زيد ،وأُمف ٟم٤مِٚم٦م سمٜم٧م ىمٞمس سمـ قمٌدة سمـ أُمٞم٦م ،ومقًمد جمٛمع سمـ ضم٤مري٦م حيٞمك
َ
وقمٌٞمد اهلل ،ىمتئا يقم احلرة .وقمٌد اهلل ومجٞمٚم٦م ،وأُمٝمؿ ؾمٚمٛمك سمٜم٧م صم٤مسم٧م سمـ اًمدطمداطم٦م سمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ
همٜمؿ سمـ إي٤مس ُمـ سمكم.
ِ
ِ
ن
ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٛمر وهمػمه :يم٤من ي٘م٤مل ًمٌٜمل قم٤مُمر سمـ ا ًْم َٕم يٓم٤مف ْسم ِـ ُو ٌَ ْٞم َٕم َ٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م :يم َ ُ
اًمذ َه ِ
ي
٥مً :منمومٝمؿ ذم ىمقُمٝمؿ .ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٛمر :يم٤من ؾمٕمد سمـ قمٌٞمد اًم٘م٤مرئ ُمـ سمٜمل قمٛمرو سمـ =

275

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
خطرررر املنرررافقني وقواعر ِررد شرر ِررعية ٍيف التعامرررل

ٌ
رضم٤مل ُمـ سمٜمل َقم ْٛمرو سمـ َقم ْقف يم٤مٟمقا
هبؿ ومٞمفُ ،صم يؿ إ يٟمف عمي٤م ُظمرب اعمًجدُ وذه٥م
معهم
سمـ َقمق ٍ
ُ
زُم٤من ُقم َٛم َر ﭬ ومٙم يٚمٛمف ذم
ف ذم ُمًجدهؿ ،ويم٤من
ُيّمٚمقن سمٌٜمل َقم ْٛم ِرو ِ ْ
ُجم َٛم ٍع ًم ُٞمّمكم هبؿ ،وم٘م٤ملَ ،ٓ :أ ًَم ْٞم َس سم٢مِ َُم٤م ِم اعمٜم٤موم٘ملم ذم ُمًجد اًميار؟ وم٘م٤مل ًم ُٕم َٛم َر:
ٍ
ِ
ِ
سمٌمء ُمـ َأ ُْم ِرهؿ،
قمٚمٛم٧م
همػمهُ ،م٤م
ُ
ي٤م َأُم ْ َػم اعمُ ْ١مُمٜملم ﭬ واهلل اًمذي ٓ إ ًَم َف ُ
وًمٙمٜمل ُيمٜمْ ُ٧م همئاُم٤م ىم٤مر ًِ٤م ًمٚم ُ٘مر ِ
آن ،ويم٤مٟمقا ٓ ُىم ْر َ
آن ُمٕمٝمؿ ،وم٘مدي ُمقين ُأصكم هبؿ ،وُم٤م
ْ
ً
قمٚمٛم٧م ـ َأي ُمـ ِ
َأ َرى ُِم ْـ َأ ُْم ِرهؿ إِ يٓ قمغم َأ ْطم ِ
طم٤مهلؿ
ًـ ُم٤م ذيمروا ـ وذم رواي٦م ـ وًمق
ُ
ْ
سم٤مًمّمئاة هبؿش (.)1
ـ ُم٤م ص يٚم ْٞم ُ٧م ُمٕمٝمؿ.
ومٕمذره ُقم َٛم ُر ﭬ وصدي ىمف و َأ َُم َره ي
َ
ايظٗ َؤاٍُ ايظٖادغُ ٌِٖ :ي٘ َج ٌْٝعًَ ٢شِّ ايتٖاسٜخ؟

ِ
ِ
يمؿ
ُ
اجلقاب :وعمًجد اًميار قمغم ُمر اًم يت٤مريخ َأ ْؿمٌ٤م ٌه وٟمٔم٤مِ ُر :ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملْ :
اإل ْٟمِم٤مءِ
شم٘مقى ُمـ اهلل شمراه٤م هم٤مي ً٦م ذم اًم يت ّْمٛمٞمؿ وروقم ً٦م ذم ِ
هل ُمً٤مضمدُ ُسمٜمٞم٧م قمغم همػم ً
ٍ
ىمٌقر ُشم ْٕم ٌَد ،و َأ ًْمقي ٌ٦م ًمٜمنم اًمٌِدَ ع ُشمٕم َ٘مدُ ،شم٘م٤مم
ًمٙمٜميٝم٤م ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م ُمً٤مضمدُ
ضار؟ ومٗمٞمٝم٤م ٌ
شم٘مديس إَو ِ
ٍ
سمٗمٙمر
يتخرج اعمتِمٌٕمقن
ًمٞم٤مء ،وُمٜمٝم٤م
وحم٤مضات
دروس اخلُراوم٦م،
ومٞمٝم٤م
ُ
ِ ْ
ُ
ي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍّ
ٍ
ُمٜمحروم٦م.
وـمري٘م٦م
ظم٤مـمئ،
وُمٜمٝم٩م
و٤مل،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= قمقف إُم٤مم ُمًجد سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف ،ومٚمًم ىمتؾ سم٤مًم٘م٤مدؾمٞم٦م ،اظمتّمؿ سمٜمق قمٛمرو سمـ قمقف ذم
اإلُم٤مُم٦م إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وأمجٕمقا أن ي٘مدُمقا جمٛمع سمـ ضم٤مري٦م ،ويم٤من يٓمٕمـ قمغم جمٛمع ويٖمٛمض
قمٚمٞمفٟٕ :مف يم٤من إُم٤مم ُمًجد اًميار ،وم٠مسمك قمٛمر أن ي٘مدُمف ،صمؿ دقم٤مه سمٕمد ذًمؽ ،وم٘م٤مل :ي٤م جمٛمع
قمٝمدي سمؽ واًمٜم٤مس ي٘مقًمقن ُم٤م ي٘مقًمقن ،وم٘م٤مل :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم يمٜم٧م ؿم٤م ًّسم٤م ،ويم٤مٟم٧م اًم٘م٤مًم٦م زم
هيٕم٦م ،وم٠مُم٤م اًمٞمقم وم٘مد أسمٍمت ُم٤م أٟم٤م ومٞمف وقمروم٧م إؿمٞم٤مء.
ظمػما ،وًم٘مد مجع اًم٘مرآن وُم٤م سم٘مل قمٚمٞمف إٓي ؾمقر يًػمة،
ومً٠مل قمٜمف قمٛمر وم٘م٤مًمقاُ :م٤م ٟمٕمٚمؿ إٓ ً
وم٘مدُمف قمٛمر ،ومّمػمه إُم٤مُمٝمؿ ذم ُمًجد سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف ،وٓ يٕمٚمؿ ُمًجد يتٜم٤مومس ذم إُم٤مُمف
ُمثؾ ُمًجد سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف ،وُم٤مت جمٛمع سم٤معمديٜم٦م ذم ظمئاوم٦م ُمٕم٤موي٦م اسمـ أب ؾمٗمٞم٤من ،وًمٞمس ًمف
قم٘م٥م« .اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش (« ،)273 /4أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم ( ،)61 /1اإليمًملٓ ،سمـ
ُم٤ميمقٓ (« ،)3 /3اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػش ًمٚمدارىمٓمٜمل (.)441 /1
( )1ذيمره اسمـ هِم٤مم ذم «ؾمػمشمفش (.)16/2
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ِ
ً٤مت
سمٛمً٤مضمد اًميار يمذًمؽ
وؿمٌٞم ٌف
اعمدارس اًمٕمٚمًمٟم يٞم ُ٦م وإَ ْٟمدي ُ٦م احلداصم يٞم ُ٦م واعمُ َ١م يؾم ُ
ُ
أل ْظمئاق واعمرو ِ
ِ
اًمٗمْم٤مِٞم ِ٦م واعمح يٓم ِ
ِ
ِ
٤مت ِ
ِ
اهل٤مدُم٦م ًم َ
ضم٦م
اإل َذاقم يٞم ِ٦م
اًم٘مٜمقات
ذات
اإل ْقمئاُم يٞم ُ٦م ُ
ي
ي
ًمٚمرذيٚم٦م واجلري ِ
ٛم٦م.
ي
وؾم٤مِ ِر ِ
ِ
ِ
واًمٌٝم٤مِٞم ِ٦م واًم٘م٤مدي٤مٟمٞم ِ٦م()1
اًمٗم َرق
ًمت اًمٜمٗم٤مىم يٞم ُ٦م يم٤مًمٌ٤مسم يٞم ِ٦م
يمذًمؽ اعمُٜم ئم ُ
ي
ي
ِ
ىم٤مِٛم ٌ٦م ومجٕمٞم٤مت ُمقضمٝم ٌ٦م ..يم٤مًمٜميّمػمي٦م()2
يمٞم٤مٟم٤مت
اًمٌ٤مـمٜم يٞم ِ٦م( )3اًمتل هل٤م
ي ٌ
ٌ
ي
ي
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ىمد ؾمٌؼ شمٕمريػ هلذه اًمٗمرق .اٟمٔمر( :ص .)121 ،121
( )3اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م :يٓمٚمؼ هذا آؾمؿ «اًمٌ٤مـمٜمٞم٦مش ،قمغم مجٚم٦م ُمـ اًمٗمرق واحلريم٤مت وآدم٤مه٤مت اًمٙمٗمري٦م ،وجيٛمٕمٝم٤م
ٍ
فم٤مهر سم٤مـمٜمً٤م وًمٙمؾ
مجٞم ًٕم٤م ُمٌدأ اًمتحٚمؾ ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٕم٘م٤مِد وإقمًمل ،سمدقمقى أن ًمٙمؾ
شمٜمزيؾ ً
شم٠مويئا ،وضمٕمٚمقا اًمت٠مويؾ رؾم٤مًم٦م إِٛم٦م ،وراُمقا سمذًمؽ اًمتحٚمؾ ُمـ ٟمّمقص اًمنمع يمٚمٝم٤م ،وإدظم٤مل
أدي٤مّنؿ اًمٌ٤مـمٚم٦م قمغم اإلؾمئام سم٤مؾمؿ اإلؾمئام ،ويمؾ يتديـ سمديٜمف سم٤مؾمؿ اإلؾمئام.
ىم٤مل أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم يمًم ذم «ومْم٤مِح اًمٌ٤مـمٜمٞم٦مشصـ (( :)11إن اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م إٟمًم ًم٘مٌقا هب٤م
ًمدقمقاهؿ أن ًمٔمقاهر اًم٘مرآن وإظمٌ٤مر سمقاـمـ دمري ذم اًمٔمقاهر جمرى اًم ّٚم٥م ُمـ اًم٘منم ،وأّن٤م
صقرا ضمٚمٞم٦م ،وهل قمٜمد اًمٕم٘مئاء وإذيمٞم٤مء رُمقزُ وإؿم٤مرات إمم
سمّمقره٤م شمقهؿ قمٜمد اجلٝم٤مل إهمٌٞم٤مء
ً
طم٘م٤مِؼ ُمٕمٞمٜم٦م).
ىم٤مل قمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي ( :اًمذي يّمح قمٜمدي ُمـ ديـ اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م أّنؿ دهري٦م زٟم٤مدىم٦م ي٘مقًمقن
سم٘مدم اًمٕم٤ممل ويٜمٙمرون اًمرؾمؾ واًمنماِع يمٚمٝم٤م عمٞمٚمٝم٤م إمم اؾمتٌ٤مطم٦م يمؾ ُم٤م يٛمٞمؾ إًمٞمف اًمٓمٌع .اٟمٔمر:
«اًمٗمرق سملم اًمٗمرقش ًمٕمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي.
.......................
(**)

(**) حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اعمٚم٘م٥م سمحج٦م اإلؾمئام ،زيـ اًمديـ اًمٓمقد ،وًمد قم٤مم (411هـ) يم٤من ُمـ يمٌ٤مر
اًمِم٤مومٕمٞم٦م وقمٔمًمء اًمٗمئاؾمٗم٦م واًمّمقومٞم٦مُ ،مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف« :إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـش« ،اًمقضمٞمزش« ،اًمقؾمٞمطش« ،اًمًٌٞمطش،
وهمػمه٤م .شمقذم قم٤مم (111هـ).
اٟمٔمر« :إقمئامش (« ،)33/7وومٞم٤مت إقمٞم٤منش (« ،)462/1ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦مش (« ،)111/4ؿمذرات اًمذه٥مش
(ُ« ،)11/4مٗمت٤مح اًمًٕم٤مدةش (« ،)191/3آداب اًمٚمٖم٦مش (.)97/2

أصح٤مهب٤م ُيٕمدون ُمـ همئاة اًمِمٞمٕم٦م اًمزاقمٛملم
( )2هل طمريم٦م سم٤مـمٜمٞم٦م فمٝمرت ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري
ُ
متقهي٤م وشمٖمٓمٞم٦م
قمكم  -ﭬ -أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ آؾمتٕمًمر اًمٗمرٟمز ذم ؾمقري٤م اؾمؿ اًمٕمٚمقيلم
ً
شم٠مًمٞمف ٍّ
حل٘مٞم٘متٝمؿ ُ ..م١مؾمًٝم٤م أسمق ؿمٕمٞم٥م حمٛمد سمـ ٟمّمػم اًمٜمٛمػمي (ت 371هـ) ا يدقمك اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م،
أن قمٚم ًّٞم٤م ىمد ظمٚمؼ حمٛمدً ا ﷺ ي
يٕمت٘مدون ي
وأن حمٛمدً ا ىمد ظمٚمؼ ؾمٚمًمن اًمٗم٤مرد ﭬ.
ي
ىم٤مل اسمـ ٟمّمػم سم٢مسم٤مطم٦م اعمح٤مرم،
وأطمؾ اًمٚمقاط سملم اًمرضم٤مل ،يٕمٔمٛمقن اخلٛمرة ،وحيتًقّن٤م= ،
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واحلِم٤مؿمٞم ِ٦م()3
واًمدروز()1
ِ
وهمػمهؿ.
ي ي
معهم
ِ
وىمد َٟم َِم َ٠م ْت ُمٕمٔمؿ هذه ِ
اخلٌٞمث٦م ،طمٞم٨م ٓ
اًمر ْومض
ؿمجرة
قمـ
وشمٗمرقم٧م
اًمٗم َرق
ْ
ي
سيحَ ،أ ْو ِد ٍ
صحٞمحَ ،أ ْو ٍ
و٤مسمط ُِم ْـ ٍ
َ
ٍ
ٍ
يـ راد ٍع ،وإِ يٟمًم هل َأ ْهقا ٌء شمتج٤مرى
قم٘مؾ
ٟم٘مؾ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفم٤مهرا ...
= ويٕمٔمٛمقن ؿمجرة اًمٕمٜم٥م ُمـ أضمؾ ذًمؽ ،وحيرُمقن ىمٓمٕمٝم٤م ،يزقمٛمقن أن ًمٚمٕم٘مٞمدة سم٤مـمٜمً٤م
ً
إًمخ.
اعمًٛمقن سم٤مًمٜمّمػم يي٦م هؿ وؾم٤مِر
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  $شمٕم٤ممم :ه١مٓء اًم٘مقم
ي
أصٜم٤مف اًم٘مراُمٓم٦م اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،سمؾ وأيمٗمر ُمـ اعمنميملم ،وضرهؿ أقمٔمؿ
ُمـ ضر اًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم ...وذيمر أن دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ ُمٌ٤مطم٦م.
اٟمٔمر« :جمٛمقع اًمٗمت٤موىش ( )141/21يمًم اشمٗمؼ قمٚمًمء اعمًٚمٛملم قمغم أٟمف ٓ دمقز ُمٜم٤ميمحتٝمؿ وٓ
تؾ ذسم٤مِحٝمؿ وٓ جيقز دومٜمٝمؿ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم .اٟمٔمرُ« :مقؾمققم٦م إدي٤منش (.)1/1
( )1اًمدروز ومرىم٦م سم٤مـمٜمٞم٦م شم١مًمف اخلٚمٞمٗم٦م اًمٗم٤مـمٛمل احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل ،أظمذت ي
ضمؾ قم٘م٤مِده٤م قمـ اإلؾمًمقمٞمٚمٞم٦م،
وهل شمٜمتً٥م إمم ٟمِمتٙملم اًمدرزيٟ ،مِم٠مت ذم ُمٍم ًمٙمٜمٝم٤م مل شمٚمٌ٨م أن ه٤مضمرت إمم اًمِم٤مم ،قم٘م٤مِده٤م
ظمٚمٞمط ُمـ قمدة أدي٤من وأومٙم٤مر ،اعم١مؾمس اًمٗمٕمكم هلذه احلريم٦م محزة سمـ قمكم اًمزوزين (271هـ )421 -
أ يًمػ يمت٥م اًمٕم٘م٤مِد اًمدرزي٦م.
وُمـ قم٘م٤مِدهؿ شم٠مًمٞمف اخلٚمٞمٗم٦م احل٤ميمؿ سم٠مُمر اهلل ،وعم٤م ُم٤مت ىم٤مًمقا سمٖمٞمٌتف ورضمققمف .يٜمٙمرون إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ
قمٚمٞمٝمؿ اًمّمئاة واًمًئام مجٞم ًٕم٤م ،و ُيٚم٘مٌقّنؿ سم٤مٕسم٤مًمً٦م ،يٕمت٘مدون ٟمًخ دي٤مٟمتٝمؿ ًمٙمؾ اًمنماِع ،ي١مُمٜمقن
وظمّمقص٤م اعمًٚمٛملم ،يٕمٞمش
سمتٜم٤مؾمخ إرواح ،ويٜمٙمرون اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،يًتٌٞمحقن دُم٤مء همػمهؿ وأُمقاهلؿ
ً
هم٤مًمٌٝمؿ اًمٞمقم ذم ًمٌٜم٤من وؾمقري٤م( .اٟمٔمرُ :مقؾمققم٦م إدي٤من ُمـ . )337 – 332
( )3احلِم٤مؿمقن  :ـم٤مِٗم٦م إؾمًمقمٞمٚمٞم٦م وم٤مـمٛمٞم٦م ٟمزاري٦م اٟمِم٘م٧م قمـ اًمٗم٤مـمٛمٞملم ،شمدقمق إمم إُم٤مُم٦م ٟمزار سمـ
اعمًتٜمٍم سم٤مهلل وُمـ ضم٤مء ُمـ ٟمًٚمف ،وُم١مؾمًٝم٤م احلًـ سمـ اًمّمٌ٤مح ،متٞمزت هذه اًمٓم٤مِٗم٦م سم٤مطمؽماف
اًم٘متؾ وآهمتٞم٤مل ٕهداف ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وديٜمٞم٦م ُمتٕمّمٌ٦م ،وُمـ أسمرز قم٘م٤مِد اًم٘مقم :شمٚمت٘مل ُمٕمت٘مداتؿ ُمع
ُمٕمت٘مدات اإلؾمًمقمٞمٚمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م ضورة وضمقد إُم٤مم ُمٕمّمقم.
ىم٤مل سمٕمض زقمًمِٝمؿ سمتٜم٤مؾمخ إرواح ،احل٩م ًمدهيؿ فم٤مهره إمم اًمٌٞم٧م احلرام وطم٘مٞم٘متف إمم إُم٤مم
اعم١مرخ يمًمل اًمديـ سمـ اًمٕمديؿ  :ذم قم٤مم (173هـ) اٟمخرط
فم٤مهرا أو
اًمزُم٤من
ُمًتقرا ،ىم٤مل قمٜمٝمؿ ّ
ً
ً
ؾمٙم٤من ضمٌؾ اًمًًمق ذم أصم٤مم واًمٗمًقق وأؾمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤معمتٓمٝمريـ واظمتٚمط اًمرضم٤مل ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٜمً٤مء
ذم طمٗمئات اًمنماب ومل يٛمتٜمع رضمؾ قمـ أظمتف أو اسمٜمتف وارشمدت اًمٜمً٤مء ُمئاسمس اًمرضم٤مل  ...إًمخ.
اٟمٔمرُ« :مقؾمققم٦م إدي٤منش (ص.)318 - 312 :
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ٍ
ٍ
رىمٞم٘م٦م ُمـ
سمٖمئاًم٦م
وًمٙمـ اًم٘مق َم ا يدرقمقا
اًمٙمٚم٥م سمّم٤مطمٌف،
سم َ٠م ْصح٤مهب٤م يمًم يتج٤مرى
ي
ُ
همقاِ َؾ اًمً ِ
ِ
ِ
قء ،وإِ يٓ ومٝمؿ يمًم وص َٗمٝمؿ
زورا وٟمٗم٤م ًىم٤مً :مٞمدومٕمقا قمـ َأ ْٟم ُٗم ًِٝمؿ
اإل ْؾمئام ً
اعمحض(.)1
اًمٙمٗمر
اًمر ْوم ُض ،وسم٤مـمٜمُف
وومْمحٝمؿ سم٘مقًمف:
اًمٖمزازم،
ُ
َ
ُ
فم٤مهر ُمذهٌٝمؿ ي
ُ
ِ
ِ
ظمٓمرا و َأ ْٟمٙم٤مه٤م َأ َصم ًرا:
وُم ْـ َأؿمد ُمً٤مضمد اًميار ً
ٔمًمت اًمٞمٝمقدي ُ٦م يم٤معم٤مؾمقٟمٞم٦م( ،)3واًمتل خمرضم٤مت٤م ٟمقادي اًمٚمٞمقٟمز إَؾمقد()2
اعمُٜم ي ُ
ُ
ي
ي
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومْم٤مِح اًمٌ٤مـمٜمٞم٦مش (.)27
احلر ويم٤من اؾمٛمٝم٤م «اًم٘مقة اخلٗمٞم٦مش .أُم٤م
( )3اعم٤مؾمقٟمٞم٦م ًمٖم٦م :ي٘مّمد هب٤م اًمٌٜمي٤مؤون إطمرار أو اًمٌٜم٤مء ّ
اصٓمئاطم٤م :ومٝمل ُمٜمٔمٛم٦م هيقدي٦م هي٦م إره٤مسمٞم٦م هم٤مُمْم٦م حمٙمٛم٦م اًمتٜمٔمٞمؿ تدف إمم وًمن ؾمٞمٓمرة
ً
اًمٞمٝمقد قمغم اًمٕم٤ممل وشمدقمق إمم اإلحل٤مد واإلسم٤مطمٞم٦م واًمٗمً٤مد ،ضمؾ أقمْم٤مِٝم٤م ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اعمرُمقىم٦م ذم
اًمٕم٤ممل.
ىم٤مل احل٤مظم٤مم ٓيمقيز :اعم٤مؾمقٟمٞم٦م هيقدي٦م ذم شم٤مرخيٝم٤م ودرضم٤مت٤م وشمٕم٤مًمٞمٛمٝم٤م ويمٚمًمت اًمن ومٞمٝم٤م ،هيقدي٦م
ُمـ اًمٌداي٦م إمم اًمٜمٝم٤مي٦م.
أُم٤م قمـ شم٤مريخ فمٝمقره٤م ومٕمغم ظمئاف ؿمديدً :متٙمتٛمٝم٤م اًمِمديد ،واًمراضمح أّن٤م فمٝمرت ؾمٜم٦م (42م)،
وُمـ ُمٌ٤مدِٝم٤م :يٙمٗمرون سم٤مهلل ورؾمٚمف ويمتٌف وسم٤مًمٖمٞمٌٞم٤مت ،اًمٕمٛمؾ قمغم شم٘مقيض إدي٤من ،اًمًٕمل ذم
إؾم٘م٤مط احلٙمقُم٤مت اًمنمقمٞم٦م واًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م  ...إًمخ ،إسم٤مطم٦م اجلٜمس ،يٌثقن اًمٗمرىم٦م ويقرصمقن
اًمٕمداوات ويٌٕمثقن روح اًمٗمقى اًمٗمٙمري٦م واًمٕمّمٌٞم٤مت اًمٓم٤مِٗمٞم٦م ،اًمٕمٛمؾ قمغم اًمًٞمٓمرة قمغم رؤؾم٤مء
اًمدول ًمْمًمن شمٜمٗمٞمذ أهداومٝمؿ ،اًمًٞمٓمرة قمغم اعمٜمٔمًمت اًمدوًمٞم٦م سمؽمؤؾمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ أطمد اعم٤مؾمقٟمٞملم،
يمٛمٜمٔمٛم٦م إُمؿ اعمتحدة ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمٕمٚمقم ،وُمٜمٔمًمت إرص٤مد اًمدوًمٞم٦م ،وهمػمه٤م.
شمًٞمٓمر قمغم ُمٕمٔمؿ وؾم٤مِؾ اإلقمئام ودور اًمّمح٤موم٦م واًمٜمنم ذم اًمٕم٤ممل ،هلؿ قمّم٤مسم٤مت إره٤مسمٞم٦م شم٘مقم
فم٤مهرا أن ُمٌ٤مدِٝم٤م احلري٦م واعمً٤مواة واإلظم٤مء .اٟمٔمر:
سمتٜمٗمٞمذ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلضمراُمٞم٦م ،شمزقمؿ اعم٤مؾمقٟم يٞم٦م
ً
«ُمقؾمققم٦م إدي٤منش ُمـ ( )414 – 447ويمذًمؽ «اعمذاه٥م اعمٕم٤مسة وُمقىمػ اإلؾمئام ُمٜمٝم٤مش
ًمٚمديمتقر /قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة (.)118 -31
(ٟ )2مقادي اًمٚمٞمقٟمز إؾمقد :جمٛمققم٦م ٟمقاد ذات ـم٤مسمع ظمػمي واضمتًمقمل ذم اًمٔم٤مهرً ،مٙمٜمٝم٤م ٓ شمٕمدو أن
شمٙمقن واطمدة ُمـ اعمٜمٔمًمت اًمٕم٤معمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمًمؾمقٟمٞم٦م اًمتل شمديره٤م أص٤مسمٕمٝمؿُ ،م١مؾمًٝم٤م «ُمٚمٖمـ
ضمقٟمسش ،سمدأ ومٙمرت٤م قم٤مم (1911م) سمحٞم٨م شمْمؿ رضم٤مل إقمًمل ُمـ خمتٚمػ أٟمح٤مء اًمقٓي٤مت
اعمتحدة ،ويم٤من أول ٟم٤مد شم٠مؾمس ذم ُمديٜم٦م ؾم٤مٟم٧م أٟمٓمقٟمٞمق سمتٙمً٤مس،
وُمًًمهؿ سم٤مًمٚمٞمقٟمز إؾمقد =
ي
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واًمروشم٤مري( )1ويمذًمؽ ُُمٜم ئمٛم ُ٦م ؿمٝمقد هيقه .

معهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــ
= رُمزً ا إمم اًم٘مقة واجلرأة ..شمتجغم أٟمِمٓمتٝمؿ اًمٔم٤مهرة ذم - :اًمدقمقة ًملظم٤مء واحلري٦م واعمً٤مواةٟ - .منم
ُمٕم٤مين اخلػم واًمتٕم٤مون سملم اًمِمٕمقبُ - .مً٤مقمدة اعمٙمٗمقوملم ودقمؿ اعمنموقم٤مت اخلػمي٦م - .اًمٕمٛمؾ
قمغم ٟمنم اعمٕمروم٦م سمٙمؾ اًمقؾم٤مِؾ اعمٛمٙمٜم٦م.
ًمٙمـ ظمٓمقرة هذه اًمٜمقادي شمٙمٛمـ ذم  :أ) ٟمِم٤مـم٤مت٤م اخلػمي٦م اًمٔم٤مهرة يمٛمّمٞمدة ختٗمل وراءه٤م
أهداف اعم٤مؾمقٟمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م .ب) جيٞمدون مجع اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمِمئقن اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م ًمٚمٌٚمد
داًِم ؿمٕم٤مر «اًمديـ
اًمذي يٕمٛمٚمقن ومقق أروف ،صمؿ ُيٌٕم٨م هب٤م إمم ُمريمز اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕم٤معمل .ج) يرددون ً
هلل واًمقـمـ ًمٚمجٛمٞمعش .اٟمٔمرُ« :مقؾمققم٦م إدي٤منش (.)421 – 421
( )1اًم روشم٤مريُ :مٜمٔمٛم٦م ُم٤مؾمقٟمٞم٦م شمًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمٝمقدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م وىمد ضم٤مء هذا آؾمؿ ُمـ «اًمتٜم٤موبش،
شمٚمؽ اًمٕمٌ٤مرة اًمتل ص٤مطمٌ٧م آضمتًمقم٤مت إومم ٕقمْم٤مء اًمٜم٤مدي اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕم٘مدوّن٤م ذم ُمٙم٤مشمٌٝمؿ
سمِمٙمؾ ُمتٜم٤موب ،ومٗمل قم٤مم (1911م) أؾمس اعمح٤مُمل «سمقل ه٤مريسش ،أول ٟم٤مد ًمٚمروشم٤مري ذم ُمديٜم٦م
ؿمٞمٙم٤مهمق  ..صمؿ سمٕمد ووم٤مة اعم١مؾمس قم٤مم (1947م) يم٤مٟم٧م ىمد اُمتدت احلريم٦م إمم صمًمٟملم دوًم٦م وأصٌح
قمْمقا ،وذم سمئاد قمرسمٞم٦م وإؾمئاُمٞم٦م سمٕمض هذه اًمٜمقادي،
هل٤م (ٟ )6811م٤مد ،وشمْمؿ ()237111
ً
وُمرايمش.
يمٗمٚمًٓملم واجلزاِر ّ
أهؿ إومٙم٤مر واعمٕمت٘مدات - :قمدم اقمتٌ٤مر اًمديـ واًمقـمـ ُمً٠مًم٦م ذات ىمٞمٛم٦م وٓ ذم اظمتٞم٤مر اًمٕمْمق
وٓ ذم اًمٕمئاىم٦م سملم إقمْم٤مء - .شمٚم٘مـ ٟمقادي اًمروشم٤مري أومراده٤م ىم٤مِٛم٦م إدي٤من اعمٕمؽمف هب٤م ًمدهي٤م
قمغم ىمدم اعمً٤مواة ُمرشمٌ٦م أسمجد ًّي٤م يم٤مًمٌقذي٦م واعمًٞمحٞم٦م واعمحٛمدي٦م واهلٜمدويمٞم٦م  ...إًمخ- .إؾم٘م٤مط
اقمتٌ٤مر اًمديـ يتٞمح هلؿ جم٤مل اًمتٖمٚمٖمؾ ذم أوؾم٤مط اعمجتٛمٕم٤مت ويقومر احلًمي٦م ًمٚمٞمٝمقد - .شمتٔم٤مهر
سم٤مًمٕمٛمؾ اإلٟمً٤مين وذم اًمٌ٤مـمـ ختدم ُمّم٤مًمح اًمٞمٝمقد( .اٟمٔمرُ :مقؾمققم٦م إدي٤من . )347 -342
( )3ؿمٝمقد هيقه ُ :مٜمٔمٛم٦م قم٤معمٞم٦م شم٘مقم قمغم هي٦م اًمتٜمٔمٞمؿ وقمٚمٜمٞم٦م اًمٗمٙمرة ديٜمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م شمدي قمل أّن٤م
ُمًٞمحٞم٦م واًمقاىمع أّن٤م ت٧م اًمًٞمٓمرة اًمٞمٝمقدي٦م وشمٕمٛمؾ حلً٤مهبؿ ،فمٝمرت ذم أُمريٙم٤م ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين
ُمـ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم ُمٞمئادي ،وشمٕمرف سم٤مؾمؿ «مجٕمٞم٦م اًمٕم٤ممل اجلديدش .أؾمًٝم٤م اًمراه٥م شمِم٤مرًمز
راؾمؾ (1863م1916 -م) صمؿ ظمٚمٗمف ذم رِ٤مؾمتٝم٤م ومراٟمٙمٚملم رذرومقرد (1869م1943 -م) اًمذي
أ يًمػ يمت٤مب (ؾم٘مقط سم٤مسمؾ) ويرُمز سمٌ٤مسمؾ ًمٙمؾ إٟمٔمٛم٦م اعمقضمقدة ذم اًمٕم٤ممل.
رِٞمً٤م عمٛمٚمٙم٦م اهلل .ي١مُمٜمقن سم٤مًمٙمت٤مب
إومٙم٤مر واعمٕمت٘مدات :ي١مُمٜمقن سمٞمٝمقه إهلً٤م هلؿ وسمٕمٞمًك
ً
اعم٘مدس ًمٚمٜمّم٤مرى ًمٙمٜمٝمؿ يٗمنوٟمف طمً٥م ُمّم٤محلٝمؿ .ـم٤مقمتٝمؿ اًمٕمٛمٞم٤مء ًمرؤؾم٤مِٝمؿ ٓ .ي١مُمٜمقن
سم٤مٔظمرة وٓ سمجٜم٦م وٟم٤مر  ...إًمخ .ي٘مقًمقن سم٤مًمتثٚمٞم٨م ،ويٗمنوٟمف «سمٞمٝمقه – آسمـ – اًمروح اًم٘مدسش.
ضمٕمٚمقا اًمٜمجٛم٦م اًمًداؾمٞم٦م اًمٞمٝمقدي٦م رُمزً ا هلؿ.
=
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ٍ
جم٤مًمس اًميار َٕ :ين
ضار ُمـ ٟمق ٍع َآظم َر يّمٚمح َأ ْن ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م
وهٜم٤مك ُمً٤مضمدُ
ُ
اعمج٤مًمس وُم٤م شمِمتٛمؾ
وظمٓمره٤م ُيِمٌف مت٤م ًُم٤م ُمً٤مضمدَ اًميار :ذًمؽ َأ ين هذه
دوره٤م
َ
َ
َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ ٍ
ٍ
قمٚمًمء إُ يُم٦م
وىمدح ذم
ًمٚمح ُرُم٤مت وشمتٌ ٍع ًمٚم َٕم َثرات
قمٚمٞمف ُمـ هم ْٞمٌ٦م وٟمٛمٞمٛم٦م وهتؽ ُ
واعمح٤مضات ،و َْعم ٍز و َهمٛم ٍز هلٞم َئ ٍ
ِ
و ُد ِ
٤مت
قم٤مت٤م ي٘مقُمقن سمتٜمٗمػم يمثػميـ قمـ اًمدروس
ْ
ِ
ً٤مت دقمقي ٍ٦م ،هل ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م ُم َ١مدي ٌ٦م ًمٚمٜمتٞمج٦م ِ
ظمػمي ٍ٦م وُم َ١مؾم ٍ
وًمٚمٖم٤مي٦م ِ
ذات٤م.
ٟمٗمًٝم٤م،
ي
ُ
ي ُ ي
قال ،وي يتٝمٛمقن اًمٜمٞم ِ
٤مت ،ىمد ِ
ومج يئا ُؾمٝم٤م يت َ٠م يوًمقن إَ ْىم َ
ؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ اًم َٞم ُٝمق ُد
ي
ُ
وهمػمهؿ ،وٟم٤مًمقا سم٤مًم يت ْجريح واًمتٜم٘م ِ
ص ي
واًمذم
واهلٜمدوس واًمٕمٚمًمٟمٞمقن
واًم يٜمّم٤مرى
ُ
ُ
ِ
واإلي ِ
َأ ْه َؾ ِ
ِ
وذه٤مب
صمٛمرات ذًمؽ اًم يت ْٗمريؼ سملم ا ُعم ْ١مُمٜملم
ًمنَ ،أ ًَم ْٞم َس ُمـ
اإل ْؾمئام ِ ْ
ومتٙملم إَقم ِ
ِ
داء ،ومٙم٤من ُمـ ِ
ِ
اًمٕمٛمؾ ِ
ِ
اإل ْؾمئاُمل
صقرة
ٟمت٤مِ٩م ذًمؽ شمِمقي ُف
ىمق ِتؿ
ْ
ي
وشمٕمقيؼ ُمًػمشمِف؟
ُ
ظمٚمقا
واعمِمٙمٚم ُ٦م َأ ين َُم ْـ هذا ُمًٚم ُٙمف وشمٚمؽ ـمري٘م ُتف إِ َذا ُم٤م شمتٌ ْٕم َ٧م َأ ْطمقا ًَمف ،وضمدْ َشمف ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وقمٛمؾ ُُم ْث ِٛم ٍر ..هداٟم٤م اهلل
وضم ْٝم ٍد ُمق يوم ٍؼ،
ه٤مدوم٦م،
ُمِم٤مريم٦م
ُِم ْـ يمؾ
وسمذل ُمٌ٤مركُ ،
وإِ يي٤مهؿ واعمًٚمٛملم ًمٚمحؼ واهل ُدَ ى(.)1
٥م :$هذا اعمًجدُ ـ ُمًجدُ اًميار اًمذي ِ
ي٘مقل ؾمٞمدُ ُىم ُٓم ٍ
اختذ قمغم َقم ْٝم ِد
رؾم ِ
قل اهلل ﷺ ُمٙمٞمد ًة ِ
ًمل ْؾمئام واعمًٚمٛملم  -هذا اعمًجدُ ُم٤م يزال ي يتخذ ُص َق ًرا
َ ُ
ٍ
ؾمحؼ ِ
فم٤مهره ِ
شمِمقهيف،
اإل ْؾمئام َأ ْو
اإل ْؾمئام وسم٤مـمٜمُف
ٟمِم٤مط
ؿم يتكُ ،ي يتخذ ذم صقرة
ُ
ُ
ُ
ِ
ؽمس ورا َءه٤م وهل شمرُمل هذا
و ُشم يتخذ ذم صقرة َأ ْوو٤م ٍع شمر َومع ٓومت َ٦م اًمديـ قمٚمٞمٝم٤م ًمتت ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=
هرجمدون ُمـ أقمٔمؿ اعمٕم٤مرك ىم٤مـمٌ٦م قمٜمدهؿ اًمتل يزقمٛمقن أن اعمًٞمح ؾمٞم٘مقده٤م ،وؾمٞم٘متؾ اًمذيـ
ٟمًقا ُمديٜم٦م اًم٘مدس  ..إًمخ .اٟمٔمرُ« :مقؾمققم٦م إدي٤منش (ص )391-392 :و«محيك ؾمٜم٦م 3111مش
ًمٕمٌد اًمٕمزيز ُمّمٓمٗمك يم٤مُمؾ ُمـ ص ( -166ص . )171
( )1اٟمٔمرُ :مقىمع اًمٌ٤مطم٨م اإلؾمئاُمل ـ جم٤مًمس اًميار .
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يف التعامرررل
خطر ٍررر املنرر ٍ
رافقني وقواعرررد شررررعية ِ

ٍ
ٍ
وشمٜمٔمٞمًمت ويم ُت٥م وسمحقث شمتحدي ث قمـ اإل ْؾمئام:
شمِمٙمٞمئات
اًمديـ ذم صقرة
معهم
ًم ُتخدر اًم َ٘مٚمِ٘ملم اًمذيـ يريدون ِ
اًمتِمٙمٞمئات
ذسمح و ُي ْٛمحؼ وم ُتخدرهؿ هذه
اإل ْؾمئا َم ُي
ُ
ٍ
٥م سمًم ُشمقطمٞمف هلؿ ُِم ْـ َأ ين ِ
داقمل ًمٚمخقف َأ ِو اًم َ٘م ِٚمؼ
سمخػم ،و َأ يٟمف ٓ
اإل ْؾمئا َم
وشمٚمؽ اًمٙم ُت ُ
َ
قمٚمٞمف(.)1

ِ
ِ
اًمٌٜم٤مء ًم َٞم ْ٠م ُظم َذ
اًمنمقم يٞم٦م قمغم هذا
وًمذا ُيٚمحظ َأ ين اعمٜم٤موم٘ملم طمرصقا قمغم إِ ْوٗم٤مء ي
ِ
ٌ
ظمٌٞم٨م ىمد
ُم٤ميمر
اًمر ْؾمٛم يٞم َ٦م ..وهذا ُأ ْؾم ٌ
سم٤مومتت٤مح اًمٜميٌل ًمف ﷺ وصئاشمف ومٞمف ي
ٚمقب ٌ
اًمّمٌٖم َ٦م ي
يمثػم ُمـ اًمٜمي٤مس(.)3
يٜمٓمكم قمغم ٍ ٍ
ؼم إَ ْزُم٤من ،ومًم َأ ْن يٜمتٝمقا ُِم ْـ
وهذا إُ ْؾم ُ
يمثػما قم َ
ٚمقب ي
يتٙمرر ذم ُمقاىمػ اعمٜم٤موم٘ملم ً
إِ ْٟم ِ
ُمٕم٘مؾ هلؿ َأو ُم َ١مؾم ٍ
اخلػم ِ
ٍ
ئاح ،إِ يٓ وي٘مقُمقا
ً٦م َأ ْو َُم َ٘م ٍّر مم ي٤م
ِم٤مء
واإل ْص ُ
ُ
ْ ُ ي
فم٤مهره ُ
ِ
اعمِم٤ميخ ٓومتت٤مطمف :طم يتك جيد ًمف ًمدى اًمٜمي ِ
٤مس ىم ً
ِ
ٌقٓ
اًمٕمٚمًمء َأ ْو
سم٤مؾمتْم٤موم٦م َأ َطم ِد
و ُـم َٛم ْ٠مٟمِٞمٜمَ ً٦م وذقم يٞم ً٦م.
ايظٗ َؤاٍُ ايظٖابعَُ :ا املٛقفُ ايؼٖشعَ َٔ ٗٞظذذ ايضِّشاس؟ ٚممَّا ٖ ٛعً٢
ػانًت٘؟!

ي
ومٞمتٚمخص
اًمنمقمل ذم اًم يتٕم٤م ُُم ِؾ ُمع ُمًجد اًميار وُم٤م َأ ْؿمٌٝمف
اجلقابَ :أ يُم٤م
اعمٜمٝم٩م ي
ُ
ُ
ومٞمًم يكم:

ِ
اهلد ُم ِ
اًمر ُؾم َ
سمـ اًمد ْظم َِم ِؿ(َ )2أ َظم٤م
واإل ْشم ُ
قل ﷺ دقم٤م َُم٤مًم َؽ َ
ورد ذم احلدي٨م َأ ين ي
ئافَ :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمئال اًم٘مرآنش (.)1711 -1711/2
(« )3اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش (ً )118مٕمكم حمٛمد اًمّمئاّب.
( )2سمْمؿ اعمٝمٛمٚم٦م واعمٕمجٛم٦م سمٞمٜمٝمًم ظم٤مء ُمٕمجٛم٦م ،وي٘م٤مل سم٤مًمٜمقن سمدل اعمٞمؿ ،وي٘م٤مل يمذًمؽ سم٤مًمتّمٖمػم،
٘م٤مل ومِ ِٞمف :اًمدّ َظم ْٞم ُشَ ،و ُي َ٘م ُ٤مل ومِ ِٞمف :ا ْسم ُـ اًمدّ َظم ْٞم ِ
َو ُي ُ
ش .يٜمٔمر« :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش (،)124 /1
«اًمروض إٟمػش (.)192 /1
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سمـ َقمق ٍ
ِ
ف( )1و َُم ْٕم َـ سم َـ َقم ِدي اًمٕمجئاين ( )3وم٘م٤مل هلًم« :ا ْٟم َٓم َٚم َ٘م٤م إِ َمم َه َذا
سمٜمل َؾم٤مملِ ِ ْ
ِ
٤مه ِد َُم٤م ُهَ ،و َطمر َىم٤م ُهش .ومخرضم٤م ُمنقملم طم يتك َأ َشم َٞم٤م سمٜمل َؾم ِ٤مملِ ِ
سمـ
اعمَْ ًْ ِجد اًم ئم ِ٤مملِ َأ ْه ُٚم ُف َوم ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هقُ :م٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمؿ سمـ همٜمؿ سمـ قمقف سمـ قمٛمرو سمـ قمقف .ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م
ذم ىمقل اسمـ إؾمح٤مق ،وُمقؾمك ،واًمقاىمدي .وىم٤مل أسمق ُمٕمنم :مل يِمٝمد ُم٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمؿ اًمٕم٘مٌ٦م.
وذيمر اًمقاىمدي أيْم٤م ،قمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمًمقمٞمؾ اسمـ أب طمٌٞمٌ٦م ،قمـ داود سمـ احلّملم ،ىم٤مل :مل يِمٝمد
سمدرا وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اعمِم٤مهد .وهق
ُم٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمؿ اًمٕم٘مٌ٦م .ىم٤مل أسمق قمٛمر :مل خيتٚمٗمقا أٟمف ؿمٝمد ً
اًمذي أه يقم سمدر ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو ،ويم٤من يتٝمؿ سم٤مًمٜمٗم٤مق.
وهق اًمذي أه ومٞمف اًمرضمؾ إمم رؾمقل اهلل ﷺ ،وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل ﷺ« :أًمٞمس يِمٝمد أن ٓ إًمف
اهلل!ش وم٘م٤مل اًمرضمؾ :سمغم .وٓ ؿمٝم٤مدة ًمف! وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ﷺ« :أًمٞمس يّمكم!ش ىم٤مل :سمغم ،وٓ صئاة
ًمف .وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف« :أوًمئؽ اًمذيـ ّن٤مين اهلل قمٜمٝمؿش.
واًمرضمؾ اًمذي ؾم٤مر رؾمقل اهلل ﷺ ومٞمف هق قمتٌ٤من سمـ ُم٤مًمؽ .وروى ىمت٤مدة ،قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ،
ىم٤مل :ذيمر ُم٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمؿ قمٜمد اًمٜمٌل ﷺ ومًٌقه ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل ﷺ ٓ :شمًٌقا أصح٤مب .ىم٤مل أسمق
قمٛمر ٓ :يّمح قمٜمف اًمٜمٗم٤مق ،وىمد فمٝمر ُمـ طمًـ إؾمئاُمف ُم٤م يٛمٜمع ُمـ ات٤مُمف ،واهلل أقمٚمؿ.
«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (ُ« ،)1211 /2مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ
(« ،)3464 /1اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش (« ،)149 /2اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش (.)124 /1
( )3هقُ :مٕمـ سمـ ِ
سمـ اجلد ِ
قمَدي ِ
سمـ اًم َٕم ْجئا َِن اًم َٕم ْجئا َِين ،اًم َٕم َ٘مٌِل ،اًم ٌَدْ ِريُ ،مـ طمٚمٗم٤مء سمٜمل ُم٤مًمؽ سمـ
َْ ُ ُ
قمقفُ ،مـ ؾم٤مدة إٟمّم٤مر ،يم٤من يٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ىمٌؾ اإلؾمئام  ،ويم٤من ُمـ ص٤محلل إٟمّم٤مرً ،م٘مل
أسم٤م سمٙمر وقمٛمر يقم اًمً٘مٞمٗم٦مُ ،مـ أهؾ اًمٕم٘مٌ٦م ،وسمدر واعمِم٤مهد ،وأظمقه قم٤مصؿ هق اًمذي رده رؾمقل
اهلل ﷺ ُمـ اًمروطم٤مء ذم خمرضمف إمم سمدر.
ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :وًمف قم٘م٥م اًمٞمقم .وروى اًمزهري ،قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس :أن
ُمٕمـ سمـ قمدي أطمد اًمرضمٚملم اًمٚمذيـ ًم٘مٞم٤م أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ومه٤م يريدان ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمدة ،وم٘م٤مٓ ٕب
سمٙمر وقمٛمر ٓ :قمٚمٞمٙمؿ أن ٓ شم٘مرسمقهؿ ،واىمْمقا أُمريمؿ .ىم٤مل قمروة :سمٚمٖمٜم٤م أن اًمٜم٤مس سمٙمقا قمغم
رؾمقل اهلل -ﷺ -وىم٤مًمقاً :مٞمتٜم٤م ُمتٜم٤م ىمٌٚمفٟ ،مخِمك أن ٟمٗمتتـ سمٕمده .وم٘م٤مل ُمٕمـً :مٙمٜمل -واهللُ -م٤م
أطم٥م أين ُم٧م ىمٌٚمف طمتك أصدىمف ُمٞمتً٤م ،يمًم صدىمتف طم ًّٞم٤م.
ىم٤مل اسمـ إصمػمُ :مٕمـ سمـ قمدي سمـ اًمٕمجئان اًمٌٚمقي ،طمٚمٞمػ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف ،قم٘مٌل،
سمدريُ ،مِمٝمقر .ويم٤من ُمٕمـ ممـ اؾمتِمٝمد يقم اًمٞمًمُم٦م ،ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة« .آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م
إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (ُ« ،)1441 /4مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ (« ،)3141 /1ؾمػم
أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)231 /1
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سمـ اًمد ْظم َِم ِؿ ،وم٘م٤مل ُم٤مًم ِ
قمق ٍ
سمٜم٤مرررل
التعامر
ررعيةإِ ًَميفٞمؽ ٍ
رهط ُِم٤مًم ِ ِؽ ِ
ف وهؿ ُ
وقواعرر يتردك َأشرر ْظمرج
رافقني ُٔمرين طم
املنرر ٍـ :ا ْٟم
خطر ٌرؽرر عمَٕم

ُ َ
ْ
َْ
ْ
َ
ُ ْ
ودظمؾ إِ َمم َأ ْهٚمِف ،وم َ٠م َظم َذ ؾم ْٕم ًٗم٤ممعهم
ُِم ْـ َأ ْهكمَ .
ظمرضم٤م
ٟم٤مراُ ،صم يؿ َ
ُمـ اًمٜمي ْخؾ ،وم َ٠م ْؿمٕمؾ ومٞمف ً
َ
ومتٗمرىمقا قمٜمف(.)1
ومحرىم٤مه ،وهدُم٤مه ،ي
يِمتدي ان طم يتك دظمئاه ،وومٞمف َأ ْه ُٚمف ،ي
ِ
ِ
َ
ُمً٤مضمد اًميار ،وُم٤م يم٤من
قمل هق هد ُم
اًمٕمٚمًمء َأ ين
وىمد يسملم قمد ٌد ُمـ
اعمًٚمؽ ي
اًمنم ي
ِ
اًمنمك ،و َأ َُم ِ
٤ميمـ اعمٕم٤ميص ،وىمد َأ َر َاق ُقم َٛم ُر ﭬ اًم يٚم ٌَ َـ
قمغم همراره٤م ،يمٛمِم٤مهد ْ
ِ
سم٤معم٤مء ،واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سمتحريؼ ِ
ِ
اًمٕم ْجؾِ ..قم ْج ِؾ سمٜمل إِ ْه ِاِٞمؾ(، )3
ٞم٥م
اًمذي ؿم َ
ئاف ِ
وُمـ ذًمؽ إِراىم ُ٦م وؿمؼ ويمن ِ
آًم٦م اًمً ْحر
آٟمٞم٦م اخلَ ْٛم ِر ،وٓ َي ْْم َٛمٜمُٝم٤م ،ويمذًمؽ إِ ْشم ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
واخلٜمزير ويم ُت ِ
وٟمحقه٤م(.)2
٥م اعمُ ٌْتدقم٦م
وقمزاِٛمف وإَ ْوصم٤من
ِ
ور ُؾمق ًُمف
ىم٤مل اسم ُـ اًم َ٘مٞم ُؿ « :$وُمٜمٝم٤م
ُ
تريؼ َأ ُْمٙمٜم٦م اعمٕمّمٞم٦م اًمتل ُيٕمَم اهللُ َ
طمرق َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ ُمًجدَ اًميار و َأ َُم َر هبدُمف ،وهق ُمًجد
ﷺ ومٞمٝم٤م وهد ُُمٝم٤م يمًم ي
ُي ي
وُم٠موى
ضارا وشمٗمري ً٘م٤م سملم اعمُ ْ١مُمٜملم
اؾمؿ اهلل ومٞمف ،عمي٤م يم٤من سمٜم٤م ُءه
ً
ً
ّمغم ومٞمف و ُيذ َيمر ُ
ٍ
ٍ
ومقاضم٥م قمغم ِ
وتريؼ،
اإل َُم٤م ِم شمٕمٓمٞم ُٚمف :إِ يُم٤م هبد ٍم
ُمٙم٤من هذا َؿم ْ٠م ُٟمف
ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ،ويمؾ
ٌ
ِ
ِ
ِ
قمًم ُووع ًمف.
وإِ يُم٤م
سمتٖمٞمػم صقرشمف وإِ ْظمراضمف ي
ِ
ِ
اًمنمك اًمتل يدقمق ؾمدٟم ُتٝم٤م إِ َمم اخت٤مذ
وإ َذا يم٤من هذا َؿم ْ٠م َن ُمًجد اًميار ،ومٛمِم٤مهدُ ْ
ِ
واًمٗمًقق،
ضم٥م ،ويمذًمؽ حم٤مل اعمٕم٤ميص
َُم ْـ ومٞمٝم٤م َأ ْٟمدا ًدا ُمـ دون اهلل َأطمؼ سم٤مهلدم ،و َأ ْو ُ
ِ
ِ
وسمٞمقت ا َخل يًمريـ و َأ ْر ِ
طمرق ُقم َٛم ُر ىمري ً٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ُيٌ٤مع
يم٤محل٤مٟم٤مت،
سم٤مب ا ُعمٜمْ َٙمرات ،وىمد ي
ِ ٍ
وؾمًمه ومقيً ً٘م٤م( ...)4إًمخش(.)1
وطمرق
َ
طم٤مٟمقت ُر َو ْيِمد اًم يث َ٘مٗمل ،ي
ومٞمٝم٤م اخلَ ْٛم ُر ،ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ إؾمح٤مق ذم «اًمًػمةش ( ،)311/1وُمـ ـمري٘مف اسمـ ضمرير ذم «اًمتٗمًػمش (.)32/11
(« )3اًمٗمروعش (ً )292/4ملُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح اعم٘مدد.
(« )2يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤معش (. )122/4
( )4أظمرج ٟمحقه قمٌد اًمرزاق ذم «ُمّمٜمٗمفش ( ،)17129 ،17121 ،11111واًمدوٓب ذم «اًمٙمٜمكش
( ،)181/3واسمـ ؿمٌ٦م ذم «أظمٌ٤مر اعمديٜم٦مش ( ،)112/1واسمـ ؾمٕمد ذم «اًمٓمٌ٘م٤متش (،)11/1
وهمػمهؿ سمٓمرق خمتٚمٗم٦م ،وصحح إصمر إًمٌ٤مين ذم «تذير اًمً٤مضمدش (ص.)49
(« )1زاد اعمٕم٤مدش (.)171/2
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ودوٟمؽ هذا آؾمتدراك اًمٙمري ِؿ اعمًدي ِد ُمـ ي
اًمِمٞمخ َقم ٌْ ِد اًم َٙمري ِؿ ز ْيدَ ان :طمٞم٨م
ٍ
ىم٤مقمدة عمٕمروم٦م ُم٤م يٚمحؼ سمٛمًجد اًميار« :يمؾ ُم٤م ُي يتخذ مم ي٤م هق ذم
ىم٤مل ذم شم٘مرير
ٚمحؼ سمٛمًجد اًميار:
فم٤مهره
همػم ُمنمو ٍع ومٝمق ُُم ٌ
ُمنموع ويريد ُُم يتخذوه ً
ٌ
همرو٤م َ
ِ
وقمٜم٤مسه ،وإِ َذا َأ َر ْدٟم٤م ِ
اًم٘م٤مقمدة :يمؾ ُم٤م يم٤من
اإل ْجي َ٤مزُ ،ىم ْٚمٜمَ٤م ذم هذه
روطمف،
َٕ يٟمف حيٛمؾ َ
َ
ُمنموقم٤م ويريد ُُم يتخذوه ِ
حؼ سمٛمًجد اًميار،
فم٤مهره
اإل ْض َار سم٤معمُ ْ١مُمٜملم ومٝمق ُُم ْٚم ٌ
ً
ُ
وسمٜم٤م ًء قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة خيرج ُِم ْـ ٟمٓم٤مق ُمًجد اًميار وُم٤م ُيٚمحؼ سمف ُم٤م ذ َيمره ِ
اإل َُم٤م ُم
ِ
واًمٗمًقق وطم٤مٟم٤مت اخلٛمر
اًمنمك و َأ َُم٤ميمـ اعمٕم٤ميص
اسم ُـ اًم َ٘مٞم ِؿ
وهمػمه ُمـ ُمِم٤مهد ْ
ُ
ِ
ِ
همػم ُمنمو ٍع ،ومئا ُشم ْٚمحؼ سمف،
اعمٜمٙمرات
واعمٜمٙمرات وٟمحق ِذًمؽ َٕ :ين هذه
ُ
فم٤مهره٤م ُ
ٍ
وإِ ِن اؾمتح ي٘م٧م ِ
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤مش(.)1
ُمٜمٙمرات
اإل َزاًم َ٦م ،يمٛمًجد اًميار ،سم٤مقمتٌ٤مره٤م
ً
وىمد ي٘مقل ِ
حريؼ؟ إِ يٟمف ُمٌٜمًك ٓ يٜمٗمع وٓ يي ًمق طمٞمؾ سملم
ىم٤مِ ٌؾِ :مل َ اهلد ُم واًم يت ُ
ُم َ١مؾمًٞمف وسملم ُم٤م يِمتٝمقن ًِم٘مٞمؾ :إِ ين ذم ِ
سم٘م٤مِف يمً ًٌ٤م ُم٤مد ًّي٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ،ر يسمًم ظم َٓمر هذا
ُ
قمغم ِ
ِ
قر سمٔمقاهره٤م ،ويزٟمقّن٤م سمٜمٔمر َأ ْيمثر
سم٤مل
سمٕمض اعمًٚمٛملم اًمذيـ ي٘مٞمًقن إُ ُُم َ
ورُمزا عمـ ياختذه٤م ،يٕمٚمؿ
ويمقّن٤م وقم٤م ًء
ؾمٓمح يٞم ً٦مً ..مٙم يـ َُم ْـ يت َ٠م يُم ُؾ ظم َٓم َر هذه اعمقاىم ِع
ً
َ
واؾمتِ ْئ ً
ّم٤مٓ َٕ ُرو َُمتِف(.)3
َأ ين ذم إزاًمتٝم٤م اىمتئا ًقم٤م جلذورهْ ،
ِ
ِ
واعمٗم٤مؾمد:
اعمّم٤مًمح
ُمراقم٤م ُة
اإل ْىمدام قمغم ُظم ْٓم ِ
ِ
ٍ
واعمٗم٤مؾمد قمٜمد ِ
ِ
قة هد ِم
ضم٤مٟم٥م اعمّم٤مًمح
سمٛمٙم٤من ُمراقم٤م ُة
ُمـ إَ ْمه يٞم٦م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمنمك
ُم٘م٤مر اًمٙمٗمر و ُسم ْ١مر اًمٜمٗم٤مق و ُُم َ١م يؾمً٤مشمف ومجٕم يٞم٤مشمف و َأ ْضطم٦م اعمقشمك وُمزارات ْ
ِ
ِ
وٟمحق ذًمؽ ..ومتحرير هذه اخل ْٓم ِ
ِ
ِ
اؾمتِ ّْمح٤مب
قة سمتقىمٞمتٝم٤م
ُ
اعمٜم٤مؾم٥م وفمرومٝم٤م اعمئاِ ِؿ ُمع ْ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر« :اعمًتٗم٤مد ُمـ ىمّمص اًم٘مرآنش ،سمتٍمف يًػم (ً )117 -116/3مٚمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ
زيدان .
( )3يٜمٔمرُ« :مقىمػ اًم٘مرآن ُمـ اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملمش (ٕ )98محد ضمٝم٤من اًمٗمقرشمٞمف.
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التعامرررل
رافقني وقواعرررد شررررعية يف ِ ِ
خطرررر املنرر ٍ

ٍ
ُمٙم٤من أن ،ىمد ٓ يّمٚمح ذم ُمٙم٤من َآظم َر ،ومٞمج٥م ُمرقم٤م ُة اًمٌ ْٞم َئ٤مت
َأ ين ُم٤م ىمد يّمٚمح ذم
معهم
اعمختٚمٗم َ٦م وإَ ْطم َ
اعمحٞمٓم َ٦م ،وهذا وهلل احلٛمدُ واعم ِٜمي ُ٦م ًمٞمس
روف
قال ا ُعمتجدد َة واًمٔم َ
ِ
ِ
سمٛم ْٕم ِج ٍز وٓ َقم ِ ٍ
واعمِمقرة ُِم ْـ َأ ْهؾ احلؾ
اًمر ْأي
ن ،إِ َذا مت ي٧م ومٞمف ُمِم٤مور ُة اًمٕمٚمًمء وذوي ي
ُ
واًمٕم ِ
٘مد..
َ
ِ
اًمنميٕم٦م ،وٓ ُيٚم٘مل ً
سم٤مٓ عمآٓت
آضمتِٝم٤م َد اًمذي ُ ْهي ِٛم ُؾ ُمئاطمٔم َ٦م
ُم٘م٤مصد ي
إِ ين ْ
ِ
همػم ُُم ْٙم ٍ
ُمٜم٤مىمْم٦م ُم٘م٤مصد
تٛمؾ ،وىمد ي َ٘مع ص٤مطم ٌُف ذم
اًم يتٍموم٤مت هق ذم طم٘مٞم٘متف ُضم ْٝمدٌ ُ
اًمنميٕم ُ٦م اعمُٓمٝم ِ
شمٜمز ِ
رة قمٜمٝم٤م(.)1
ه٧م ي
اًمنم ِع ،ويتً يٌ٥م ذم إِ ْطمداث اعمٗم٤مؾمد اًمتل ي
ي
يْ
ٓ َشم ُ٘م ْؿ ومٞمف َأ َسمدً ا:

ِ
ضم٤مء ذم «ذح يمت٤مب اًم يت ِ
َ
أي٦م َأ ين اهلل َّنك
طم٤مصؾ يمئا ِم اعمُٗمنيـ ذم
قطم ْٞم ِدش َأ ين
َ
ٍ
ِ
سمّمئاة َأ َسمدً ا ،وإُ يُم َ٦م شمٌ ًٕم٤م ًمف ذم ذًمؽُ ،صم يؿ طم يثف
ُمًجد اًميار
َر ُؾمق ًَمف ﷺ َأ ْن ي٘مق َم ذم
ُمًجد ُىم ٍ
ِ
ٌ٤مء اًمذي ُأؾمس ُِم ْـ َأ يو ِل يقم ُسمٜمل ومٞمف قمغم اًم يت ْ٘مقى ،وهل
اًمّمئاة ذم
قمغم ي
وُمٜمزٓ ِ
ً
ً
ًمل ْؾمئام و َأ ْهٚمِف(.)3
وُمٕم٘مئا
ور ُؾمقًم ِف ﷺ ومج ًٕم٤م ًمٙمٚمٛم٦م اعمُ ْ١مُمٜملم،
ـم٤مقم ُ٦م اهلل َ
ؿمٞمخ ِ
واًمّمئا َة ذم َأ َُم ِ
وىمد ىم٤مس ُ
٤ميمـ
اإل ْؾمئام اسم ُـ َشم ْٞم ِٛم يٞم َ٦م قمغم ذًمؽ اعمُ ْٙم َ٨م واعم٘م٤م َم
ي
ُمثؾ َأرض ِ
احلجر و َأ ْرض سم٤مسمؾ ،واًمًٜمي٦م ِ
اإل ْهاع َ
طم٤مل اعمرور هب٤م :وم٘مد
ُمـ ُقمذسمقا َ ْ
صغم ﷺ عمي٤م ُمر سم٤محلجر ىم٤ملَ ٓ« :شمدْ ُظم ُٚمقا ُمً ِ
روى اسم ُـ ُقم َٛم ُر ﭭ َأ يٟمف ي
٤ميم َـ ا يًم ِذي َـ
َ َ
ي
َفم َٚمٛمقا َأ ْٟم ُٗمًٝمؿ ،إِ يٓ َأ ْن َشم ُٙمق ُٟمقا سم ِ
لمَ ،ومئا َشمدْ ُظم ُٚمقا َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿَ :أ ْن
لمَ ،وم٢مِ ْن َمل ْ َشم ُٙمق ُٟمقا َسم٤ميمِ َ
٤ميم َ
َ
َُ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
٤مهب ْؿشُ .صم يؿ ىمٜميع َر ُؾم ُ
اًمً ْ َػم ،طم يتك َأ َضم َ٤مز
قل ﷺ َر ْأ َؾمف ،و َأ ْهع ي
ُيّمٞم ٌَ ُٙم ْؿ ُم ْث َؾ ا يًمذي َأ َص َ ُ
اًمقادي(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اقمتٌ٤مر اعمآٓت وُمراقم٤مة ٟمت٤مِ٩م اًمتٍموم٤متش رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ /قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمٛمر
اًمًٜمقد (.)469 -468
(« )3شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمدش (.)162/1
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :أسمقاب اعمً٤مضمد ،سم٤مب :اًمّمئاة ذم ُمقاوع اخلًػ ،سمرىمؿ= ،)432( :
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حمن صٌٞمح َ٦م ُُم ْز َدًم ِٗم َ٦م ،وؾم يـ ًمٚمحجٞم٩م
اًمً ْػم سمقادي ّ
وىمد يم٤من ﷺ ُينع ي
اعمٙم٤من اًمذي َٟمزل قمغم َأهؾ ِ
ِ
ُ
اًمٕمذاب ...إًمخ(.)1
اًمٗم ْٞم ِؾ ومٞمف
اع ومٞمف َٕ :يٟمف
ْ
ُ
اإل ْه َ
اًمق ْطم ُل سمتنميع طم٤مؾم ٍؿ ٓ هقاد َة ومٞمف وٓ جم٤مُمٚم َ٦م ذم
ي يتْمح مم ي٤م ؾمٌؼ يمٞمػ ضم٤م َء َ
اًم يتٕم٤مُمؾ ُمع ُمـ َأ َىم٤مُمقا ُمًجدَ اًميار :إ ْذ ٓ شمٜمٗمع ُمٕمٝمؿ اعمٕم٤مجل ُ٦م سمٛمًٙم ٍ
ٜم٤مت
َ ْ
ُ
وُمٝمد َِ ٍ
وآصم٤مره اعمٌ٤مريم ُ٦م(.)3
صمًمره اًمٞم٤مٟمٕم ُ٦م،
٤متً ،مذا يم٤من هلذا اًم يتٍم ُ
ُ
ف ُ
 ١املظتٓبطٖ َِٔٔ ُ١زا
ٌ ايفٔكُِٗ ٖٝ
ايظٗ َؤاٍُ ايجٖأََُ :اايذٗسٚغُ ٚايعٔ َب ُش ٚاملظاُ ٔ٥
احلذخ؟

اعمً٤مِ ِؾ ِ
ِ
ِ
اًمٗم ْ٘مٝم يٞم ِ٦م ومٙمثػمةُِ ،م ْـ َأ ْسم ِ
رزه٤م:
وسمٕمض
ؼم
ُ
اجلقابَ :أ يُم٤م اًمد ُ
ُ
روس واًمٕم َ ُ
روس ِ
ِ
طمقل ِ
ِ
دي َ
ُم٤م ذ َيمره ي
واًمٕم َ ِؼم:
احل٤مدصم٦م ُمـ اًمد
آي٤مت هذه
اًمِم ْٞم ُخ اسم ُـ َؾم ْٕم ٍّ

َ
ً
شمٖمػمه اًمٜم يٞم ُ٦م ،ومٞمٜم٘مٚم٥م ُمٜمٝم ًّٞم٤م قمٜمف.
اًمٕمٛمؾ وإِ ْن يم٤من
َ -1أ ين
وم٤موئا ُ
ٍ
َ -3أ ين ي
يتٕملم
حيّمؾ هب٤م اًم يت ْٗم ُ
يمؾ طم٤مًم٦م ُ
ريؼ سملم ا ُعم ْ١مُمٜملم ،وم٢مِ يّن٤م ُمـ اعمٕم٤ميص اًمتل ي
شمر ُيمٝم٤م وإِ َزاًم ُتٝم٤م.
ِ
ٍ
ٍ
 -2يمًم َأ ين ي
ٌ٤مقمٝم٤م
يتٕملم اشم ُ
يمؾ طم٤مًم٦م ُمنموقم٦م حيّمؾ هب٤م ُ
مجع اعمُ ْ١مُمٜملم وا ِْتئا ُومٝمؿ ،ي
ِ
ِ
اعم٘مّمد
عمًجد اًميار هبذا
وإَ ُْم ُر هب٤م واحل٨م قمٚمٞمٝم٤م َٕ :ين اهللَ قم يٚمؾ اخت٤م َذهؿ
اعمُ ِ
قضم ِ
ور ُؾمقًم ِف ط.
اًمٙمٗمر واعمح٤مرسم َ٦م ِ
٥م ًمٚمٜمي ْٝم ِل قمٜمف ،يمًم ُيقضم٥م ذًمؽ
هلل َ
َ
رت ُمٕمّمٞم ُ٦م اعمٜم٤موم٘ملم ذم ُمًجد اًميار،
 -4وُمٜمٝم٤م َأ ين اعمٕمّمٞم َ٦م ُشم َ١مصم َر ذم اًمٌِ٘م٤مع يمًم َأ يصم ْ
وّنل قمـ اًم٘مٞم٤مم ومٞمف ،ويمذًمؽ اًم يٓم٤مقم ُ٦م ُشم َ١مصمر ذم إَُم ِ
٤ميم ِـ ،يمًم َأ يصم َر ْت ذم ُمًجد
َ
ُ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمزهد واًمرىم٤مِؼ ،سم٤مب ٓ :شمدظمٚمقا ُمً٤ميمـ اًمذيـ فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ إٓ أن شمٙمقٟمقا
سم٤ميملم ،سمرىمؿ. )1/3981( :
(« )1ذح اًمٕمٛمدة ذم اًمٗم٘مفش ًمِمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (. )118/4
(« )3اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش (ً )119 -118مٕمكم سمـ حمٛمد اًمّمئاب.
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ُىمٌ ٍ
}ررل
التعامر
ررعية يف
ﭷررد شرر
وقواعر
ﭳرر املنرر
٤مء ،طم يتك ىم٤مل اهللُ ومٞمف{ :ﭱ ﭲخطرر
ﭺ ﭻﭼ
ﭸﭹ
رافقنيﭶ
ﭴﭵ
َ

[ؾمقرة اًمتقسم٦م.]118:

معهم

اًمّمئاة ذم َأ َُم ِ
٤ميمـ اعمٕمّم َٞم ِ٦م ،واًم ٌُ ْٕمدُ قمٜمٝم٤م ،وقمـ ُىم ْر ِهب٤م(.)1
 -1وُمٜمٝم٤م اًمٜمي ْٝم ُل قمـ ي
ِ
ِ
ُ -5مـ اًمد ُر ِ
اظمتٚمٗم٧م ُمِم٤مر ُسمف
اًمٙمٗمر وإِ ْن
ُمًجد اًميار َأ ين
اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم طم٤مدصم٦م
وس
ْ
َ
ِ
سمً٤مِ ِر َأ ْـمٞم٤مومِف ُ ْحلٛم ً٦م واطمد ًة حلرب هذا اًمديـ ،يمًم ىم٤مل
وادم٤مه٤م ُشمف إِ يٓ َأ يٟمف ئمؾ
شمٕم٤ممم{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

﮸} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل ، ]72:ومًم هق إِ يٓ َأ ْن رطم َؾ َأسمق َقم ِ
اًمٗم٤مؾمؼ إِ َمم ِه َر ْىم َؾ
٤مُم ٍر
ُ
َ َ ُ
طم٤مب واحلٗم٤مو َة واًمققمدَ سم٤معمُ َ١مازرة(.)3
َُمٚمِ ِؽ اًمر ْو ِم
اًمؽم َ
ُمًتٜمٍما طم يتك وضمد ي ْ
ً
ِ
ب إَ ْطؿى ..ف َل ُبو َطامِ ٍر الر ِ
ببشارات
وطؾِ َم
اهب قد َق َر َأ ِط ْؾ َم َأ ْه ِل الؽتاب َ
 -6التعص ُ
ِ
ِ
وسؿع مـه ال ُؼ ْر َ
الؽريم
آن
الؿ ْص َط َػى ﷺ وا ْل َت َؼى به بعد بعثته
ُقرب
َ
ضفور ُ
ولر ُسولِه ﷺ
ْ
وقامت طؾقه ُ
الحج ُة البالغ ُة ،ف َل َبى إِٓ الجحو َد والؿحارب َة هلل َ
{ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ} [ؾمقرة إٟمٕم٤مم.)2(]22:

ػاع ُ١ايفاحؼ:١
ثآَّا :إِ َ

ٍ
واخل٤مرج قمـ َؾم ْٕم ٍل َد ُء ٍ
ٍ
ِ
ُمتقاصؾ ذم
وُمٙمر
وب
ُ ..م٤م ومتِ َئ َأ ْقمدا ُء اهلل ذم اًمدي اظمؾ
ِ
ومتزي٘مٝمؿ ضمئاسمٞم٥م ِ
ِ
احل ِْم َٛم ِ٦م،
احلٞم٤مء،
ؽم
شمٚمقيثٝمؿ
َ
َ
اًمٕمٗم٤مف ،وشمدٟمٞمًٝمؿ اًمٓم ْٝم َر ،وهتٙمٝمؿ ُؾم ُ َ
ِ
ِ
اًمٗمْمٞمح٦م واًمٕم ِ
٤مر،
ظمقف
وو ْأ ِدهؿ عمٕم٤مين اًم َٖم ْػمة قمغم إَ ْقمراض ،وإِ ْمخ٤مدهؿ َجل ْذ َو ِة
َ
ومٛمٝمدوا ًمئا ْٟمحراف ُمٜم٤مطمٞمف ،وًمٚمً٘مقط ُمٝم٤مويف ،وًمئا ْٟمحئال دواقمٞمف.
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمًٕمديش (. )211/1
(« )3اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م تٚمٞمٚمٞم٦مش ،حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس (.)612
(« )2اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م تٚمٞمٚمٞم٦مش ،حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس (.)612
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٤من َقم َغم ا ًْم َٗم ِ
ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمئام اسم ُـ َشم ْٞم ِٛم يٞم َ٦م َُ « :$م ْـ َأ َقم َ
ىم٤مل ُ
٤مقمتِ َٝم٤مَ ،وم ُٝم َق
٤مطم َِم ِ٦م وإِ َؿم َ
٤من إِ َمم ا ًْم َٗم ِ
ُِم ْث ُؾ اًم٘مق ِ
اد ا يًم ِذي َي ُ٘مق ُد اًمٜم ًَ٤م َء َواًمّم ٌْ َٞم َ
٤مطم َِم ِ٦مش(.)1
ي
واًمِمٝمقات ذم َأضم ِ
ِ
ِ
قاء إُ َ ِ
ِ
ٌ
ٗمقس
ًمٌ٤مقم٨م ًمٚمٜم
تٛمٕم٤مت،
ه واعمُ ْج
ْ
إِ ين إِ َؿم٤مقم َ٦م اًم٘مٌ٤مِ ِح ي َ َ
اعمُتحر ِ
ضم٦م ُمـ ْار ِ
واًمقًمق ِغ ذم مم٤مرؾمتِٝم٤مً :مِمٕمقرهؿ َأ ين اًمٌِ ْٞم َئ َ٦م اعمحٞمٓم َ٦م هبؿ ىمد
شمٙم٤مهب٤مُ ،

واٟمتنمت ومٞمٝم٤م.
صم٧م هب٤م،
ْ
شمٚمق ْ
ي
أ.إِ َؿم٤مقم ُ٦م اًمٞمٝم ِ
قد ًمٚمٗم٤مطمِم٦م:
َُ
ِ
اًمٌ٤مرز ذم إِ َؿم٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م وإِ َصم ِ
ِ
٤مرة ِ
وٟمِمقء دور
اجلٜمْس
ور
ُ
ًم٘مد يم٤من ًمٚم َٞم ُٝمقد اًمدي ُ
ِ
ِ
ِ
وت٘مٞمؼ َأ ْهداومٝمؿ :وم٤مًمٗمت٤م ُة
وشمروي٩م َأ ْومئام اًمدقم٤مرة :وذًمؽ ًمتح٘مٞمؼ َأ ْهمراوٝمؿ،
اًمٌٖم٤مء
ظمػم َُم ْـ ُي ْ٘مٜم ِ ُع اًمر َ
َ
قم٘مقهلؿ ،وجيٕمٚمٝمؿ
ضم٤مل ،ويٚمقي َأ ْقمٜم٤م َىمٝمؿ ،و ُيٚمٖمل
اًم يٚم ُ
ٕمقب اًمٗم٤مشمٜم ُ٦م ُ
ضمٜمق ًدا ُخم ْٚمّملم َعم ْـ وفمٗمقه٤م و َأ ْرؾمٚمقه٤م.
ِ
روج َٕ ْومٙم٤مر اًمٗمً٤مد ،ودقم٤م ِ
ًمل َسم٤مطم يٞم٦م ذم اًمٕمٍم
إِ ين ًمٞمقن سمٚمقم ُيٕمد ُمـ َأ َواِ ِؾ َُم ْـ ي
اجلٜمْس اعم٤مؾمقين اًمٞمٝم ِ
ِ
ومٓم٤مًم٥م سم٢مِ َؿم٤مقم٦م ِ
قدي ،وقمٛمؾ هق وجمٛمققم٦م ُمـ اًم َٞم ُٝمقد
احلدي٨م،
َُ
َ
قمغم ٟمنم ِ
اًمزواج ُيٕمتؼم ُِم ْـ َأ ْىمذر يم ُت ِ
٥م
اإل َسم٤مطم يٞم٦م ذم َوم َر ْٟم ًَ٤م ،و َأ يًمػ ًمٞمقن يمت٤م ًسم٤م َأ ْؾمًمه ي
ِ
اجلٜمْس واًمدقم٤مرة.
ٍ
رء ُمـ شمقراتؿ اعمُحر ِ
وم٦م جيد ِ
ًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م،
اجلٜمْ َس هق اًم يٓم٤مسمع ا ُعم
و َُم ْـ ٟم َٔمر إِ َمم
ُ
ي
واًمذي يِم َٖمؾ اًمٙمثػم ُمـ صٗمح٤مت٤م(ِ 9 )3
ومٛم ْـ ٟمّمقص اًم يتقراة:
َ
ٍ
ٍ
جيقز ًمٚمٞمٝمقدي َأ ْن يٖمتّم٥م َأ يي ا ُْم َر َأة ِ
همػم هيقد يي٦م :ذًمؽ َٕ يّن٤م ُمـ َٟم ًْ ِؾ احلٞمقاٟم٤مت.
ُ
اًمٗم٤مطمِم٦م واًمٌ ْٖم ِ
ٍ
ِ
َ
يٙمقن
دوًم٦م ُأ ْظم َرى ،سمنمط َأ يٓ
ْم٤مء ذم َأي
جيقز ًمٚمٞمٝمقدي إِ َؿم٤مقم ُ٦م
َ
ذًمؽ ذم ِ
دوًم٦م هيقد(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم ؾمقرة اًمٜمقرش ،ؿمٞمخ آؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (. )61
(« )3اعمذاه٥م اعمٕم٤مسة وُمقىمػ آؾمئام ُمٜمٝم٤مش ،قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة (. )71-71-69
(ُ )2مٜمتدى ومئاؿمٞم٤مت قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م ـ قمـ أقمٞم٤مد اًمٞمٝمقد .
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التعامرررل
ِخطرررر َاملنرر ِ
رافقني َ
وقواعرررد شررررعية يف ِ َ

ًم٘مد ُذيمر ؾم٤مسم ً٘م٤م ذم ُمٌح٨م إِ ْومً٤مد اًم َٞم ُٝمقد ذم إ ْرض يمٞمػ أ يّنؿ ي
ؾمخروا وؾم٤مِؾ
ي ِمعهم
ِ
واًمّم ِ
ِ
اًمٗم٤موح٦م وهمػم ذًمؽ ًمؽموي٩م
حػ
اإل ْقمئام و َأ ْومئا َم هقًمٞمقد وٟمنم اعمجئات
وإِ َؿم ِ
٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م.
اعمٜم٤مه٩م ِ
ِ
اجلٜمًْ يٞم ِ٦مً :متًٝمٞمؾ وشمٞمًػم وًمقغ
شمٕمٚمٞمؿ
وىمرر
ْسمؾ إِ يّنؿ َأ يو ُل َُم ْـ َأ َؿم َ
َ
٤مع ي
ِ
ِ
مح َ٠م ِت٤م ..ويم٤من َؿم ْ٠م ُن ِ
ِ
اجلٜمْس
اًمٗمحِم٤مء،
واًمٓم٤مًمٌ٤مت ذم
اًمٓم يئاب
وآرشمٙم٤مس ذم َ ْ
ِ
ُمٌ٤مدئ هيقد ،واًمذي َأ ْصٌح سمٕمد ذًمؽ ُضم ْز ًءا ُِم ْـ شمقصٞم٤مت ُُم ْ١ممترات
وإِ َؿم٤مقمتِف ُمـ
ِ
وهمػمه٤م ،ومٛمـ ذًمؽ:
اعمَ ْر َأ ِة اًمٕم٤معم يٞم ِ٦م
قمقة اًمّم ِ
واسمط إُهي٦م قمـ ـمريؼ اًمدي ِ
اًمزوضمٞم ِ٦م واًمر ِ
ِ
٤مرظم٦م
ي
َ ي
 تقي ُـ اًمٕمئاىم٤مت ي يي
ِ
اًمزوضمٞم٦م.
ًمٚمخٞم٤مٟم٤مت ي
 اًمدي قمق ُة إِ َمم اًمٕم ْ٘مؿ آظمتٞم٤مري ،وذًمؽ سمتٜمٗمػم اًمٜم ِِ
ِ
وشمرسمٞم٦م
واًمقٓدة
ً٤مء ُمـ احلٛمؾ
ُ
إَ ْـمٗم٤مل.
ِ
اجلٜمْ ًَ ِ
وـمرهؿ ِ
 ُمٓم٤مًمٌ ُ٦م ِىمْم٤مء ِ
سمٛمجرد ِ
اإل ْطمً٤مس سمف ،سمٕمٞمدً ا قمـ
اجلٜمْز
لم سمتٕمجٞمؾ
ي
شمٕم٘مٞمدات اًمزواج اًمنمقمل()1

ي

ي

ُمٓم٤مًمٌ٤مت ي
اًمِم٤مذيـ ضمٜمً ًّٞم٤م سمح٘مقىمٝمؿ.
اعمثكم ،و َسمدَ َأ ْت
ُ
 َأ َؿم٤م ُقمقا ياًمز َ
واج ي
ِ
ِ
وًم٘مد يم٤من ًمٚمٞمٝم ِ
ًمٚمٗمحِم٤مء،
اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي اًمٙمري ِؿ ؾم٤مسم٘م ُتٝمؿ ذم إِ َؿم٤مقمتٝمؿ
قد ذم
َُ
ِ
ًمٚمِمٝمقات ،ومٝم٤م هق َيمٕم٥م سمـ إَ ْذ ِ
ِ
وٟمنمهؿ ي
زقم٤مُم٤مت سمٜمل اًمٜمي ِْمػم يم٤من
ف َأ َطمدُ
ْ ُ ُ
َ
ِ ِ
ِ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ
ٕم٤مر ذم هج٤مء ي
ُيٍمح سمً٥م اهلل وؾم٥م َر ُؾمقًمف ﷺ ويٜمِمد إَ ْؿم َ
ظمرج سمف قمـ َأ َد ِ
ب اًمٕمرب وومِ ْٓم َر ِتؿ ،ؾمقا ٌء ذم
ومل يٙمتػ سمذًمؽْ ،سمؾ دم٤موز إِ َمم ُم٤م َ
ِ
ِ
إِؾم ِ
ٟمً٤مء اعمُ ْ١مُمٜملم،
ىمّم٤مِ ِده قمـ
ئاُمٝمؿَ ،أ ْو ضم٤مهٚم يٞمتِٝمؿ ،وم َ٠م َظم َذ يتحدي ث سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م ذم
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اعمذاه٥م اعمٕم٤مسة وُمقىمػ اإلؾمئام ُمٜمٝم٤مش ،قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة (.)73
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ِ
شمؿ سمحٛمد اهلل ىمٓمػ َر ْأ ِؾمف ،وإِ َزاًم ُ٦م ه٤مُمتِف سم َ٠م ُْم ٍر ُمـ
وم ُٞمثػم اًمٖمراِ َز ،و ُيٖمري سم٤مًمزٟم٤م ،طم يتك ي
رؾم ِ
قل اهلل ﷺ( .)1ودوٟمؽ ذم زُم٤مٟمٜم٤م ؿمقاهدُ قمغم ٟمنمهؿ اًمٗمً٤م َد وإِ َؿم٤مقمتٝمؿ
َ ُ
اًمرذيٚم َ٦م.
ي
ِ
اًمر ِ
ىمٞمؼ إَ ْسم ِ
ورو يسم٤م و َأ ُْم ِر ْي َٙم٤م(.)3
ٞمض ذم ُأ ُ
اًم َٞم ُٝمق ُد ُمديرو دم٤مرة ي
ِ
ِ
ُمقاظمػم اًمٕم٤ممل( ،)2وإِ َمم
اًمٗمتٞم٤مت إِ َمم مجٞمع
إِ ْه ِاِ ُٞمؾ شم يتجر سم٤مَٕ ْقمراض ،و ُشمّمدر
٤مت هيقد يي ٌ٦م ُُمٜم ئمٛم ٌ٦م.
اًمٌ٤مرات واعمئاهل واًم يٜمقادي اًم يٚم ْٞمٚم يٞم٦م اًمتل شمنمف قمٚمٞمٝم٤م مجٕم يٞم ٌ
و َأ ْظم َٓمر مجٕمٞم ٍ٦م ًمتقريد اًمٗمتٞم٤مت ِ ِ
اًمر ِ
ىمٞمؼ إَ ْسم َٞم ِ
ض ينمف
ي
اإل ْهاِ ْٞمٚم يٞم٤مت َٕ ْؾمقاق ي
ُ
ِ
ِ
ِ
قمٚمٞمٝم٤م ؿمٚمقُمقسمػم ًمِمتلم ُم ْـ َأ ْقمْم٤مء طم ْز ِ
ب اعم٤مسم٤مم اًمٌ٤مرزيـ.
ِ
ُ ِ ِ
ِ
٤مين،
رسمح٧م
وطمدَ ه٤م
ْ
وُم ْـ َأعمْ٤مٟمٞم٤م ْ
ومتٞم٤مت إ ْهاِ َٞمؾ صمًمٟمٞم٦م قمنم ُم ْٚمٞمقن ُم٤مرك َأعمْ ٍّ
ِ
ه إرؾمت٘مراـم يٞم ُ٦م ذم اعمجتٛمع
ويٕمؽمف ؿمٚمقُمق سم٤م ْومتخ٤مر َأ ين هذه اًمتج٤مر َة شمديره٤م إُ َ ُ

اًمٞمٝمقدي(.)4

وه ْت قمدوى اًمر ِ
ذيٚم٦م إِ َمم اًمٕم٤ممل سم َ٠م ْهه سمقاؾمٓم٦م اًمٞمٝمقد ،مم ي٤م ُيٜمذر سمتحٓمٞمؿ
ي
َ
اًمٙمٞم٤مٟم٤مت اعمقضمق ِ
ِ
اًم٘م٤مِ ِ
اعمجتٛمٕم٤مت ِ
دة .ومٝم٤م هل َوم َر ْٟم ًَ٤م مل شمًتٓمع َأ ْن ُشم ِ
٘م٤مو َم
ٛم٦م ،وهد ِم
احلرب اًمٕم٤معمَٞم ِ٦م اًم يث ِ
٤مٟمٞم٦م َأ ْيمثر ُِم ْـ ُأ ْؾم ْ ِ
ِ
ً
ٌققملم َٕ :ين ً
يم٤مُمئا ُمـ اًمٗمرٟمًٞملم ىمد
ضمٞمئا
ذم
ي
ِ
اًمٗمًؼ واًم يٚمٝم ِق واًمروم٤مهٞم ِ٦م واًم يتخٜم ِ
ِ
واعمٞمققم٦م اًمتل ٟمنمه٤م اًم َٞم ُٝمق ُد
٨م
ْ
ي َ
ْ
ُم٤مشم٧م ُر ُ
وطمف سمًٌ٥م ْ
ذم َوم َر ْٟم ًَ٤م.
وذم َأُمريٙم٤م ِ
ؾمًمهت٤م و يدم ُ٤مره٤م ،ويٙمٗمل َأ ْن
اًم٘م٤مِ ُٛمقن قمغم اًمدقم٤مرة اًمٞمٝمق ُد ومٝمؿ
ُ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :صحٞمح ُمًٚمؿش (« ،)1436 - 1431 /2ومتح اًمٌ٤مريش ،سمرىمؿ (.)4127
قمرسمف ظمػمي محّ٤مد (ص . )126
(« )3اًمٞمٝمقدي اًمٕم٤معملش ،هٜمري ومقردّ ،
قمرسمف :زهدي قمٌد اًمٗمت٤مح (ص . )7
(ُ« )2مـ حيٙمؿ واؿمٜمٓمـ وُمقؾمٙمقش ،سمٜم٤مُملم ومريدُم٤منّ ،
(« )4ضمذور اًمٌئاءش ،قمٌد اهلل اًمتؾ (ص . )172
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ِ َ خطرررر
ٟمٕمٚمؿ َأ ين ُمٚمِٙم َ٦م اًمد ِ
مخًلماملنررؾمٜم ً٦م هل اًمٞمٝمقد يي٦م سمقزم أدًمر اًمتل
قم٤مرة ذم ٟمٞمقيقرك ـمقال
َ
َ
معهم
ِ
()1
َ

٥م قمد ٌة ُشمقوح يمٞمػ يم٤مٟم٧م شمدير صٜم٤مقم٦م اًمٗمًؼ .
ُٟمنم ْت قمٜمٝم٤م يم ُت ٌ
ِ
ز ذم يمٝمقف "اًمً٤من ضمرُم٤من" سمٌ٤مريس وأىمٌٞم٦م
وٟمنم اًمٞمٝمقد اًمِمذو َذ اجلٜمْ ي
اًمٌٞمٙم٤مدزم وطمل اًمتٌقهق ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م وسم٤مرات ُمٕمرووم٦م ذم ٟمٞمقيقرك وهقًمٞمقد و ُُمدُ ن
اًمًقيد واًمٜمروي٩م وهقًمٜمدا.
اؾمتٖمؾ اًمٞمٝمقد ومْمٞمح َ٦م اًمٚمقرد اًمٞمٝمقدي اعمُخٜمي ِ
ي
٨م اًمذي ُوٌِط ُمع
وذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م
ُ
ِ
اجلٜمْز ،ويم٤من ِ
قمِمٞم٘مف ،وىم٤مدوا محٚم ً٦م تدف إِ َمم إسم٤مطم٦م اًمِمذوذ ِ
احلٛمٚم٦م هيقد ًّي٤م
ىم٤مِدُ
جمٚمس اًمٕمٛمقم
اؾمٛمف وًمٗمٜمدن :طمٞم٨م ىمدي م ُمنمو َقمف ًمٚمؼمعم٤من ؾمٜم٦م 1917م وىمد ًم يٌك
ُ
ُ
ِ
ز.
اًمؼميٓم٤مين َر ْهم ٌَ َتٝمؿ ،وواومؼ قمغم ُمنموع ىم٤مٟمقن ُيٌٞمح اًمِمذو َذ اجلٜمْ ي
ِ
جمئات ِ
اجلٜمس وإَ ِ
ٟمنم ي
دب اخلٚمٞم ِع ،وٟمٚمٛمس َأ َص٤مسم َٕمٝمؿ
وٟمجد اًم َٞم ُٝمق َد يتق يًمقن َ
ورا َء إَ ْومئام ِ
اجلٜمًْ يٞم ِ٦م اًمتل ُشمٕمرض ذم اًمًٞمٜمًم واًمت ْٚمٗم٤مز.
واًمْم ْٖم ِ
ِ
ي
ط قمغم
ُمرايمز اًمً ْٚمٓم٦م،
اؾمتٖمؾ اًم َٞم ُٝمق ُد اًمٜمً٤م َء ًمٚمتقصؾ إِ َمم
وىمد
ي
ِ
ِ
ِ
اصٓمٞم٤مد دي
اًمًٞم٤مؾمٞملم ،يمًم طمدَ ث ىمٌؾ اًم يثقرة اًمٗمرٟمً يٞم٦م :وم٘مد قمٛمؾ اًمٞمٝمق ُد قمغم ْ
رضم٤مٓت َومر ْٟمً٤م ،وُمـ اًمٜم ِ
ِ
ٌئاء ،وصدي ً٘م٤م ًمٚمدوق دور ًمٞم٤من
ُمػماسمق ،ويم٤من ُِم ْـ ِيمٌ٤مر
َ َ
ابن قمؿ اعمَٚمِؽ ،وم٘مدي م إِ ًَمٞمف اًمٞمٝمقد اُمر َأ ًة هيقدي ً٦م طمًٜم٤مء اؾمٛمٝم٤م ُمدام هٞمقزِ ،
ِ
ٌ٧م سم ُٚم٥م
ومٚمٕم ْ
ي
َ ْ ُ
َُ ُ ْ َ
ً٧م قمِمٞم٘م َتف ،وهٙمذا َأ ْهمرىمف اًم َٞم ُٝمق ُد هق وصدي ُ٘مف دورًمٞم٤من
اًمر ُضمؾ ،طم يتك َأ ُْم ْ
ي

ًٛمك سم٘مٍم اًمٌ٤مًمٞمف روي٤مل ُمٌ٤م َء ًة
سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م ،طم يتك َأ ْصٌح ىمٍم اًمدوق دور ًمٞم٤من اعمُ ي
ًمٚمرذيٚم٦م ،وُمٜمٌ ًٕم٤م ًمٙم٤م يوم٦م إَ َىم٤مصٞمص اعمُتْمٛم ِٜم٦م ًمتحٓمٞمؿ إَ ْظمئاق.
ي
وسمذًمؽ َأصٌح هذان اًمرضمئان ُمٓمٞم ً٦م ًمٚمٞمٝمقد ذم شمدُمػم اًم يث ِ
قرة اًم َٗم َر ْٟمً يٞم ِ٦م اًمتل يم٤من
ي
ي ُ
ْ
ِ
اسمح اًمقطمٞمدُ ُمـ وراِٝم٤م اًم َٞم ُٝمق ُد(.)3
اًمر ُ
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص . )177
(ُ« )3مٙم٤مِد هيقدي٦مش (ص .)317 – 311
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اًمراومْم٦م ًمٚمٗم٤مطمِم٦م.
ب .إِ َؿم٤مقم ُ٦م ي

ُ
هلل
اؾمتحئال اًم ُٗمروج قمغم َأ يٟمف ِدي ٌـ وىمرسمك يتٕم يٌدون ا َ
اًمراومْم٦م
ًم٘مد ؿم٤مع وومِم٤م قمٜمد ي

واج اعمُ َ١م يىم َ٧م وآشم َ
ٗم٤مق اًمن يي سملم
وسمقاسم ُتف قمٜمدهؿ اعمُ ْتٕم ُ٦م ،واًمذي حيٙمل ي
اًمز َ
سمذًمؽ ي
شمٙمقن ِ
ِ
ِ
َ
سمٕم ّْمٛم٦م َر ُضم ٍؾ
سمٕمض ُمئاًمِٞمٝمؿ َأ يٓ
ذ َط ُ
ي
اًمر ُضمؾ واعمَ ْر َأة قمغم إ َسم٤مطم٦م اًمزٟم٤م سمٞمٜمٝمًم َ َ
َآظم َر.

اًمزواج ٓ حيت٤مج إِ َمم ُؿم ٍ
ٝمقد وٓ إِ ْقم ٍ
ئانْ ،سمؾ وٓ طم يتك إِ ْذ ِن وًمٞمٝم٤م( ،)1وىمد
وهذا ي ُ
سمٕمْمٝم٤م إِ َمم اًمٜميٌل ﷺ ِ
ٍ
ويمذسمقا ذم رومع ِ
واي٤متَ ،
ومٛم ْـ ذًمؽ َز ْقم ُٛمٝمؿ
َأ يًمٗمقا ذم ضمقاز ذًمؽ ِر
ِ ِ
ِ
ِ
نم َُم َع ْإَ ْسم َر ِار،
َأ يٟمف ىم٤مل ﷺَُ « :م ْـ َمت َ يت َع َُم ير ًةَ ،أُم َـ َؾم َخ َط ا َجل يٌ٤مرَ ،و َُم ْـ َمت َ يت َع َُم ير َشم ْلمُ ،طم َ
ث ُمر ٍ
اجلٜمَ ِ
امحٜم ِل ذم ِْ
٤منش(.)3
اتَ ،ز َ َ
َو َُم ْـ َمت َ يت َع َصم َئا َ َ ي
ُمر ًة
ْسمؾ ضم٤م َء قمٜمد اًمٙم٤مؿم٤مين ِرواي ٌ٦م ا ْوم َؽماه٤م قمغم اعمُ ّْمٓمٗمك ﷺ َأ يٟمف ىم٤ملَُ :م ْـ مت يتع ي
يم٤مٟم٧م درضم ُتف يمدَ ر ِ
ُمر ِ
ضم٦م احلُ ًَ ْ ِ
شملم ومدَ َر َضم ُتف يمدَ َر َضم ِ٦م ا َحل ًَ ِـ ،و َُم ْـ مت يتع
ْ
لم ،و َُم ْـ مت يتع ي
َ
٥م ،وُمـ مت يتع َأرسمع ُمر ٍ
ِ
ِ
صمئاث ُمر ٍ
يمدرضم٦م َقمِكم ا ِ
ات ومدرضم ُتف
ات ومدرضم ُتف
سمـ َأ ِب َـم٤مًم ٍ َ ْ
ْ َ ي
َ ي
يمدرضمتل(.)2
ِ
ْسمؾ َُم ْـ َأ ْٟمٙمر ا ُعم ْتٕم َ٦م ومٝمق يم٤موم ٌر( ..)4وًم٘مد سم َٚمغ ُ
ًمًٕم٤مرهؿ
سم٤مًمراومْم٦م إِ ْروا ًء
احل٤مل ي
ٍ
ِ
واي٤مت ُشمِمػم إِ َمم ضمقاز آؾمتٛمت٤مع
اجلٜمْز وإِ ْؿمٌ٤م ًقم٤م ًمٜمَ ْز ِىمٝمؿ احلٞمقاين َأ ْن َأ ْوردوا ِر
اًمٕم٤مر سم َ٠م ْهٚمِٝم٤م(.. )1
يٗمض
َ
سم٤مًمٕمذارى وإَ ْسمٙم٤مر ،سمنمط َأ يٓ ي
سمٙم٤مرت٤م :يمراه يٞم َ٦م َأ ْن ُيٚمحؼ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٜمٝم٤مي٦مشً ،مٚمٓمقد (ص . )491
(ُ« )3مـ ٓ حيي اًمٗم٘مٞمفشٕ ،ب ضمٕمٗمر سمـ قمكم سمـ احلًلم (.)266/2
(ُ« )2مٜمٝم٩م اًم٘م٤مصديـشً ،مٗمتح اهلل اًمٙم٤مؿم٤مين (.)216
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (. )491/3
(« )1اًمٗمروعشً ،مٚمٙمٚمٞمٜمل (.)46/3
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ررعية ِيف التعامرررل
خطرررر َ
وقواعرررد َشرر ُ
املنرررافقني َ

و َأ َسم٤مطمقا اًم يتٛمت َع سم٤مًمٕم٤مهرات اًمٌٖم٤مي٤مْ ،سمؾ يرون ومٞمف إ ْضم َر واعمثقسم٦م ٕ :يٟمف سم٤معم ْت َٕم٦م خيرضمٝم٤م
معهم
ُمـ احلرام إِ َمم احلئال(.)1
ْسمؾ واًمٕمٞم٤م ُذ سم٤مهلل َأطم يؾ مخٞمٜمٞمٝمؿ وهمػمه ُمـ َأ ِِٛم ِ٦م اًمِمٞمٕم٦م اًم يتٛمتع سم٤مًمروٞمٕم٦م واًمٓم ْٗم ِ
ٚم٦م
ْ
َ
َ ي
ي
ُ
ِ
ً
وشمٗمخٞمذا(.)3
وًم
ي
اًمّمٖمػمة ًّ
ِ
ِ ()2
ِ
ِ
ٕمػم
وىمد َأ َسم٤مطمقا َٕ ْٟم ُٗمًٝمؿ اًمٜمي َٔمر إ َمم قمقرات همػم اعمُ ًْٚمًمت  ..يمًم َأ َضم ُ٤مزوا َأ ْن ُي َ
اًمر ُضم ُؾ ضم٤مري َتف إِ َمم ص٤مطمٌفً :مٞمًتٛمتع هب٤مُ ،صم يؿ ُير يده٤م(.)4
ي

ًمٕمئاُم٦م َحمْٛمقد ُؿمٙمري إَ ًُمقدُ« :مـ ٟم َٔمر إِ َمم َأطمقال اًمر ِ
ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم ا ي
اومْم٦م ذم اعمُ ْتٕم٦م
ْ
َ ْ
ٍّ
ُ ُ
ي
ذم هذا ا يًمزُم٤من ٓ حيت٤مج ذم طم ْٙمٛمف قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمزٟم٤م إِ َمم سمر ٍ
ه٤من :وم٢مِ ين ا َعم ْر َأ َة اًمقاطمد َة شمزين
ُ
ُْ
قاق قمديد ٌة ًمٚمٛم ْت ِ
قمنميـ ُمر ًة ذم يق ٍم وًم ٍ
ٞمٚم٦م وشم٘مقل :إِ يّن٤م ىمد ُهٞم َئ ْ٧م قمٜمدهؿ َأ ْؾم ٌ
ػ
ٕم٦م ُشمق َىم ُ
ُ
ي
ً٤مء ،وسم٤مًمٜم ِ
ومٞمٝم٤م اًمٜمً٤مء ،وهلـ ىمقادون ي ْ٠م ُشمقن سم٤مًمرضم٤مل إِ َمم اًمٜم ِ
ً٤مء إِ َمم اًمرضم٤مل ،ومٞمخت٤مرون
َ
ي ي
ُ
ُم٤م َي ْر ُوقن ،و ُيٕمٞمٜمقن ُأ ْضمر َة اًمزٟم٤م ،و َي ْ٠م ُظم ُذون سم َ٠م ْيدهيؿ إِ َمم ًمٕم ِٜم٦م اهلل و َهم َْمٌِفش(.)1
سمؾ ًم٘مد ضم٤موز اًمِم ْٞمٕم ُ٦م وم٤مطمِم َ٦م اًمزٟم٤م إِ َمم اًمٚمقاط -واًمٕمٞم٤م ُذ سم٤مهلل -ودوٟمؽ هذه
ِ
ِ
ُ
اعمقـمقء
اًمقاـمئ ُأم
ُم٧م قمغم
اًمٗمت٤موى :إِ َذا ٓط
طمر ْ
اًمٌ٤مًمغ سمٖمئا ٍم وم َ٠م ْو َىم َ
٥م ـ َأ ْي َأ ْدظمؾ ـ ُ
و ُأ ْظم ُتف وا ْسمٜمَ ُتف ...إًمخ(.)6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمٚمحر اًمٕم٤مُمكم (.)411/14
(« )1اًمتٝمذي٥مشً ،مٚمٓمقد (« ،)349/3وؾم٤مِؾ اًمِمٞمٕم٦مش،
ّ
(« )3ترير اًمقؾمٞمٚم٦مشً ،مٚمخٛمٞمٜمل (.)349/3
(« )2ومروع اًمٙم٤مذمش (. )111/6
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (. )471/1
( )1يٜمٔمر« :ص٥م اًمٕمذاب قمغم ُمـ ؾم٥م إصح٤مبش (ص ،)339 :اعم١مًمػ :أسمق اعمٕم٤مزم حمٛمقد
ؿمٙمري سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أب اًمثٜم٤مء إًمقد (اعمتقرم1243 :هـ) ،دراؾم٦م وت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل
اًمٌخ٤مري ،اًمٜم٤مذ :أوقاء اًمًٚمػ ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1417 ،هـ 1997-م.
(« )6اعمً٤مِؾ اعمٜمتخٌ٦مشً ،مٚمخقِل (. )211
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ُ
اًمرضمؾ ا ُْم َر َأ ًة ُصم يؿ ٓط سم َ٠مسمِٞمٝم٤م َأ ْو َأ ِظمٞمٝم٤م َأ ِو
شمزوج
وومتقى ُأ ْظمرى شمٜمص قمغم َأ يٟمف إِ َذا ي
اًم٘مٌ٤مِ ِح ذم ومت٤موهيؿ ُم٤م يِمٕمر سمٗمِمق هذه اًمٗم ِ
ِ
ِ
ْم٤مِ ِح
ترم قمٚمٞمف( ..)1وهلؿ ُمـ
ُ
ا ْسمٜمٝم٤م ،مل ُ
ِ
وؿمٞمققمٝم٤م سملم َأ ْومرادهؿ واًمٕمٞم٤م ُذ سم٤مهلل(.)3
ذم جمتٛمٕم٤متؿ
ج.إِ َؿم٤مقم ُ٦م اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٗم٤مطمِم٦م:
ُم٤م َومتِ َئ اعمٜم٤موم٘مقن ذم صدر ِ
اإل ْؾمئا ِم إَ يو ِل وقمغم ُمر اًمٕمّمقر ُِم ْـ إِ َؿم٤مقمتِٝمؿ
ِ
ِ
ًمٚمرذيٚم٦م ،وتٞم َئتِٝمؿ ًم َ
واًمقؾم٤مِ ِؾ اًمدي اقم يٞم ِ٦م إِ ًَم ْٞمٝم٤م ..وم َ٠م يُم٤م ُم٤م
أل ْؾمٌ٤مب
ًمٚمٗم٤مطمِم٦م،
وٟمنمهؿ ي
يم٤من ُمٜمٝمؿ ذم َز َُم ِـ ِ
ُمً٤مرات صمئاصم ٌ٦م:
اًمٌ ْٕم َث٦م وم٘مد يم٤من ًمف
ٌ
اإلُم ِ
٤مء قمغم اًمزٟم٤م.
 .1إِ ْيمرا ُه ِ َ
 .3طم٤مدصم ُ٦م ِ
اإل ْومؽ.
اعمٕم٤ميمً٤مت.
.2
ُ
وم َ٠مُم٤م إِ ْيمراه ِ ِ
طمدي٨م ُمٗمّم ٌؾ ذم ِؾمٛم ٍ٦م ُمـ ِؾم ِ
ٌ
ًمت
ُمر ذم ذًمؽ
ي
ُ
َ
اإلُم٤مء قمغم اًمزٟم٤م ..وم٘مد ي
ي
هلل سم َـ ُأب
شمٕم٤م ُُم ِؾ اعمٜم٤موم٘ملم ُمع اعمُ ْ١مُمٜملمَ ،أ َٓ وهل إِ َؿم٤مقم ُتٝمؿ اًمٗم٤مطمِم َ٦م ،ويمٞمػ َأ ين َقم ٌْدَ ا ِ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
ًمٞمتٙمً٥م ُمـ
سمٕمض إِ َُم ِ٤مِف قمغم اًمزٟم٤م
قل يم٤من َر ْأ ًؾم٤م ذم ذًمؽ طمٞم٨م يم٤من ُي ْٙم ِر ُه َ
ي
ِ َ
ِ
وراِٝم يـ ..وهق اًمذي َٟمزل ومٞمف ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [ؾمقرة

اًمٜمقر.)2(]22:

و َأ يُم٤م طم٤مدصم ُ٦م ِ
اإل ْومؽ وم٘مد اهتٌؾ اعمٜم٤موم٘مقن ُوم ْر َص َتٝم٤م ،واهمتٜمٛمقا واىمٕم َتٝم٤م ،وم َ٠م ْقمٛمٚمقا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اعمً٤مِؾ اعمٜمتخٌ٦مشً ،مٚمًٞمًت٤مين (.)241
( )3عمزيد اـمئاع اٟمٔمر« :يمت٤مب ؾمٞم٤مطم٦م ذم قم٤ممل اًمتِمٞمعش (ص . )114 – 116
( )2اٟمٔمر :عمزيد شمٗمّمٞمؾ( :ص )197 :ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م.
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التعامرررل
ررعية يف ي ِ
وقواعرررد شرر ِ َ
خطرِر ِرر املنرررافقني ً

ِ
ؼم جم٤مًمًٝمؿ ،وذم ُمٜمتدي٤متؿ ،وذم ؾم٤مِر ًم٘م٤م َءاتؿٟ :مٞمئا ُمـ َقم٤م َ
ِِم٦م اًمٓم٤مهرة
َأ ًْمًٜمَ َتٝمؿ قم َ
اعمُؼم َأ ِة ڤ وم٘مذومقه٤م ِ
معهمٌل ﷺ ،ويم٤من اًمذي شمز يقمؿ ذًمؽ وـم٤مر
سم٤مخلٞم٤مٟم٦م ًمٗمراش اًمٜمي
َي
قل :ومٝمق اًمذي ي ِ
ٍ
زاوي٦م اسم ُـ ؾم ُٚم ٍ
قر
سمف ذم يمؾ
ؼمه ُمٜمٝمؿ ،وهذا ُم٤م َأ ْمجع قمٚمٞمف ُ ْ
مج ُٝم ُ
شمقمم يم ْ َ
َ
ِ
اًمٕمٚمًمء.
ِ
ٟمٗمقس
ىم٧م
يم٤مٟم٧م ِحم ْٜمَ ٌ٦م قمٔمٞمٛم ٌ٦م َأ يعم٧م سم ُٓم ْٝمر
وىمد
اًمٌٞم٧م اًمٜميٌقي ،ويمذا آعم٧م و َأ ير ْ
ْ
َ
ٍ
ٍ
وسمئاء ٍ
وه ْؿ ذم ٍ
اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ فمٚمقا ُمع اًمٜميٌل ُم٤م يزيد قمغم ي
يمٌػم،
ؿمديد
يمرب
اًمِمٝمر ُ
ي
ِ
ِ
إِ َمم َأ ْن َ
أي٤مت اعمُ َؼم َِ ِ٦م ُٕم اعمُ ْ١مُمٜملم َقم ِ٤مِ َِم َ٦م
واٟمزاطم٧م اًمٔم يٚم ُ٦م سمٜمزول
يمِمػ اهلل اًم ُٖم يٛم َ٦م،
ڤ.
وطم٤مدصم ُ٦م ِ
يم٤من َر ُؾم ُ
روت َقم ِ٤مِ َِم ُ٦م ڤ ىم٤مًم٧مَ « :
قل اهلل ﷺ إِ َذا َأ َراد
اإل ْومؽ يمًم
ْ
ِ
ظمرج ِهب٤م َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ ُمٕمفش.
َأ ْن َ ْ
ؾمٝمٛمٝم٤م َ
ظمرج ُ
خي ُر َج َأ ْىم َر َع ْسملم َأ ْزواضمف ،وم َ٠م يي ُتٝم يـ َ
ٍ
همزوة همزاه٤م()1
ومخرج َؾم ْٝم ِٛمل،
ىم٤مًم٧م َقم ِ٤مِ َِم ُ٦م ڤَ « :وم َ٠م ْىم َر َع سمٞمٜمٜم٤م ذم
ْ
َ
ِ
ج٤مب ،وم َ٠م َٟم٤م ُأ ْمحِ ُؾ ذم َه ْق ِ
ومخرضم٧م ُمع رؾم ِ
دضمل( )3و ُأ ْٟم ِز ُل
ُ
قل اهلل ﷺ سمٕمدُم٤م َٟمزل احل ُ
َ ُ
ِ
ومرغ َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ ُِم ْـ همزوشمِف شمٚمؽ ،وىم َٗمؾ و َد َٟم ْق َٟم٤م ُمـ اعمَ ِد ْيٜمَ ِ٦م
ومنٟم٤م طم يتك إِ َذا َ
ومٞمفْ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذم همزوة همزاه٤م  :هل همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ يمًم قمٜمد اسمـ اؾمح٤مق ُمـ رواي٦م قمٌ٤مد سمـ قمٌد اهلل سمـ
اًمزسمػم وقمٛمرة سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ قمـ قم٤مِِم٦م ،وُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق أظمرضمٝم٤م اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي.
وقمٜمد أب يٕمغم ُمـ رواي٦م ص٤مًمح سمـ يمٞمً٤من قمـ اًمزهري قمـ قمروة واسمـ اعمًٞم٥م وقمٚم٘مٛم٦م وقمٌٞمد اهلل
ؾمٗمرا أىمرع سملم ٟمً٤مِف ،وم٠ميتٝمـ ظمرج ؾمٝمٛمٝم٤م ظمرج
وًمٗمٔمف (ىم٤مًم٧م قم٤مِِم٦م يم٤من رؾمقل اهلل ﷺ إذا أراد ً
هب٤م ُمٕمف ،ومٚمًم يم٤مٟم٧م همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ أىمرع سملم ٟمً٤مِف يمًم يم٤من يّمٜمع ومخرج ؾمٝمٛمل قمٚمٞمٝمـ
ومخرج ب رؾمقل اهلل ﷺ  .اٟمٔمر« :ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش (« ،)397/3شم٤مريخ اًمٓمؼميش (،)611/3
«شمٗمًػم اًمٓمؼميش (ُ« ،)92/18مًٜمد أب يٕمكمش (« ،)411/4ومتح اًمٌ٤مريش (. )418/8
( )3اهلقدج ُ :مريم٥م اًمٜمً٤مء ،اٟمٔمر« :اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطش ( ،)313/1وذم «ومتح اًمٌ٤مريش (،)418/8
اهلقدج  :سمٗمتح اهل٤مء واًمدال سمٞمٜمٝمًم واو ؾم٤ميمٜم٦م وآظمره ضمٞمؿ  :حمٛمؾ ًمف ىمٌ٦م شمًؽم سم٤مًمثٞم٤مب وٟمحقه،
هلـ .
يقوع قمغم فمٝمر اًمٌٕمػم يريم٥م ومٞمف اًمٜمً٤مء ًمٞمٙمقن أؾمؽم ّ
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ضم٤موزت
سم٤مًمرطمٞمؾ ،ومٛمِم ْٞم ُ٧م طم يتك
ُ
سم٤مًمرطمٞمؾ ،وم ُ٘م ْٛم ُ٧م طملم آذٟمقا ي
ىم٤مومٚملم ،آ َذ َن ًمٞمٚم ً٦م ي
ٌٚم٧م إِ َمم َر ْطمكم ،وم٢مِذا قم ْ٘مدٌ زم ُمـ َضم ْز ِع َفم َٗم ِ
٤مر( )1ىمد
ومٚمًم
ىمْمٞم٧م َؿم ْ٠مين َأ ْىم ُ
ُ
ا َجل ْٞم َش ،ي
ا ْٟم َ٘م َٓم َع ،وم٤م ًْم َت َٛم ًْ ُ٧م قم٘مديش.
ِ
()3
رطمٚمقن زم ،وم٤مطمتٛمٚمقا َه ْق َدضمل،
اًمر ْه ُط اًمذيـ يم٤مٟمقا ُي ي
وطم ًٌَٜمل ا ْسمتٖم٤م ُؤه ،و َأ ْىم ٌَ َؾ ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ضمزع فمٗم٤مر  :سمٗمتح اجلٞمؿ وؾمٙمقن اًمزاي سمٕمده٤م ُمٝمٛمٚم٦م ،ذم رواي٦م ومٚمٞمح سمـ ؾمٚمٞمًمن قمـ اًمزهري (ُمـ
سمٕمْم٤م،
ضمزع أفمٗم٤مر) سمزي٤مدة أًمػ  .اٟمٔمر« :اًمٌخ٤مريش يمت٤مب :اًمِمٝم٤مدات سم٤مب شمٕمديؾ اًمٜمً٤مء سمٕمْمٝمؿ ً
( ،)113/2و«ُمًٜمد أب يٕمكمش ( ،)444/4ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل  :اًمرواي٦م «أفمٗم٤مرش ،سم٠مًمػ وأهؾ اًمٚمٖم٦م
ٓ يٕمرومقٟمف سم٠مًمػ وي٘مقًمقن« :فمٗم٤مرش .وىم٤مل اًم٘مرـمٌل « :وىمع ذم سمٕمض رواي٤مت ُمًٚمؿ «أفمٗم٤مرش،
وهل ظمٓم٠م.
ىم٤مل اسمـ طمجر ُمٕم٘م ًٌ٤م قمغم هذا ىمٚم٧م ً« :مٙمٜمٝم٤م ذم أيمثر رواي٤مت أصح٤مب اًمزهري ،طمتك إن ذم
رواي٦م ص٤مًمح اسمـ أب إظمي ،قمٜمد اًمٓمؼماين «ضمزع إفم٤مومػمش ،إمم أن ىم٤مل« :وإن صمٌت٧م اًمرواي٦م «أٟمف
ضمزع أفمٗم٤مرش  ،ومٚمٕمؾ قم٘مده٤م يم٤من ُمـ اًمٔمٗمر أطمد أٟمقاع اًم٘مًط وهق ـمٞم٥م اًمراِح٦م يتٌخر سمف ومٚمٕمٚمف
شمِمٌٞمٝم٤م سمف وٟمٔمٛمتف ىمئادة إُم٤م حلًـ ًمقٟمف أو ًمٓمٞم٥م راِحتف،
قمٛمؾ ُمثؾ اخلرز ،وم٠مـمٚم٘م٧م قمٚمٞمف ضمزقمً ٤م
ً
مه٤م وهذا ي١ميد أٟمف ًمٞمس ضمزقمً ٤م فمٗم٤مر ًي٤م ،إذ ًمق
وىمد طمٙمك اسمـ اًمتلم « :أن ىمٞمٛمتف يم٤مٟم٧م اصمٜمل قمنم در ً
يم٤من يمذًمؽ ًمٙم٤مٟم٧م ىمٞمٛمتف أيمثر ُمـ ذًمؽش .اٟمٔمر« :ومتح اًمٌ٤مريش (.)419/8
واجلزع « :هق اخلرز اًمٞمًمين اًمّمٞمٜمل ومٞمف ؾمقاد وسمٞم٤مض شمِمٌف سمف إقملم وفمٗم٤مر (سمقزن ىمٓم٤مم) وهل
ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٙمن ،اؾمؿ ُمديٜم٦م حلٛمػم سم٤مًمٞمٛمـش .اٟمٔمر« :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨مشٓ ،سمـ آصمػم
( ،)369/1و«اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطش ( ،)13/2و«ذح ُمًٚمؿشً ،مٚمٜمقوي ( ،)621/1و«ومتح
اًمٌ٤مريش (.)419/8
( )3اًمرهط ُمـ اًمرضم٤مل ُم٤م دون اًمٕمنمة وىمٞمؾ إمم إرسمٕملم وٓ شمٙمقن ومٞمٝمؿ اُمرأة وٓ واطمد ًمف ُمـ
ًمٗمٔمف ،وجيٛمع قمغم أرهط وأره٤مط وأراهط مجع اجلٛمع« .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨مشٓ ،سمـ إصمػم
(.)382/3
وىم٤مل اسمـ طمجر« :مل أقمرف ُمٜمٝمؿ هٜم٤م أطمدً ا إٓ أن ذم رواي٦م اًمقاىمدي :أن أطمدهؿ أسمق ُمقهقسم٦م
ُمقمم ًمرؾمقل اهلل ،وقمٜمد اًمٌئاذري :ؿمٝمد أسمق ُمقهيٌ٦م همزوة اعمريًٞمع ويم٤من ي٘مقد سمٕمػم قم٤مِِم٦م ،ويم٤من
ُمـ ُمقاًمٞمد ُمزيٜم٦م ،ويم٠من إصؾ أسمق ُمقهقسم٦م ويّمٖمر ومٞم٘م٤مل  :أسمق ُمقهيٌ٦مش« .ومتح اًمٌ٤مريش
( ،)419/8واٟمٔمرُ« :مٖم٤مزي اًمقاىمديش ( ،)436/3و«أٟمً٤مب إذافشً ،مٚمٌئاذري (ص
.)482
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ومرطمٚمقه قمغم سمٕمػمي اًمذي ُ ِ
حي ًَ ٌُقن أين ومٞمف ،ويم٤من اًمٜمً٤م ُء إذ ذاك
يمٜم٧م َريم ٌْ ُ٧م ُ
ي
وه ْؿ َ ْ
ِظمٗم٤م ًوم٤م مل يث٘مٚمٝمـ اًم يٚمحؿ ،إِٟمًم ٟم ْ٠م ُيم ُؾ اًمٕمٚم٘م َ٦م()1
معهم ُمـ اًم يٓمٕم٤مم ،ومٚمؿ يًتٜمٙمر اًم٘مق ُم ِظم يٗم َ٦م
ْ ُ ي َ
ُ
ي
َ
ومقضمدت
اجلٛمؾ ،وؾم٤مروا،
ويمٜم٧م ضم٤مري ً٦م طمديث َ٦م اًمًـ ،ومٌٕمثقا
اهل َ ْق َد ِج طملم َر َوم ُٕمقه،
ُ
ُ
اجلٞمشِ ،
َ
اؾمتٛمر ُ
ٞم٥م ،وم َ٠م يمم ْ ُ٧م ُمٜمززم
ومج ْئ ُ٧م
ِقم ْ٘مدي سمٕمدُم٤م
ُمٜم٤مزهلؿ وًمٞمس هب٤م َدا ٍع وٓ ُجم ٌ
ي
يمٜم٧م ومٞمف ،و َفمٜمَٜمْ ُ٧م َأ يّنؿ ؾمٞمٗم٘مدوين ،ومػمضمٕمقن إِ َ يزم ،ومٌٞمٜم٤م َأ َٟم٤م ضم٤مًمً ٌ٦م ذم ُمٜمززم
اًمذي ُ
اًمذيمقاين ُمـ ِ
سمـ اعمُْ َٕم يٓم ِؾ اًمًٚمٛمل(ُ ، )3صم يؿ ي
همٚمٌ ْتٜمل قمٞمٜمل ،ومٜم ِ ْٛم ُ٧م ،ويم٤من َص ْٗم َق ُ
وراء
ان ُ

رافقني وقواعرررد شررررعية يف ِ ْالتعامرررل
خطرررر املنرر َ

اجلٞمش ،وم َ٠م ْد ًَم َ٩م( ، )2وم َ٠م ْصٌح قمٜمد ُمٜمززم.
ىمٌؾ ِ
ٍ ِ
ومٕمرومٜمل طملم رآين ،ويم٤من رآين َ
احلج٤مب،
ومر َأى ؾمقا َد إِ ْٟمً٤من ٟم٤مِ ٍؿ ،وم َ٠م َشم٤مينَ ،
َ
ِ ()4
ِ
ومخٛمر ُت(َ )1و ْضم ِٝمل ِ
سمج ْٚمٌ٤مب ،وواهلل ُم٤م
قمرومٜمل َ ،ي ْ
ؽمضم٤مقمف طملم َ
وم٤مؾم َت ْٞم َ٘م ْٔم ُ٧م سم٤م ْؾم ْ
ْ
يم يٚمٛمٜمل يمٚمٛم ً٦م ،وٓ ؾم ِٛمٕم ُ٧م ُمٜمف يمٚمٛم ً٦م همػم اؾم ِؽم ِ
ضم٤مقمف ،طم يتك َأ َٟم َ
ومقـمئ قمغم
٤مخ راطمٚم َتف،
َ ْ
َ
ْ ْ
اجلٞمش سمٕمدُم٤م ٟمزًمقا ُم ِ
قهم ِريـ()6
اًمراطمٚم َ٦م طم يتك َأ َشم ْٞمٜمَ٤م َ
ُ
يدهي٤م ،ومريمٌ ُتٝم٤م ،وم٤م ْٟم َٓم َٚم َؼ َي ُ٘مق ُد ب ي
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٕمٚم٘م٦م  :سمْمؿ اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اًمئام ُمـ اًمٓمٕم٤مم :أي اًمٌٚمٖم٦م ُمٜمف« .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨مشٓ ،سمـ
إصمػم (.)389/2
( )3صح٤مب ضمٚمٞمؾ يم٤من ص٤مطم٥م ؾم٤مىم٦م رؾمقل اهللﷺ ذم همزواشمف.
( )2وم٠مدًم٩م  :سم٤مًمتِمديد ؾم٤مر آظمر اًمٚمٞمؾ.
( )4أي سم٘مقًمف :إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.
ومخٛمرت :أي همٓمٞم٧م« .اًمٜمٝم٤مي٦مشٓ ،سمـ آصمػم (.)77/3
(ّ )1
(ُ )6مقهمريـ :اًمقهمرة سمًٙمقن اًمٖملم اعمٕمجٛم٦م ؿمدة احلر« .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨مش ،اسمـ إصمػم
( )318/1ويمذا ومنه٤م قمٌد اًمرزاق سم٘مقًمف :اًمقهمرة ؿمدة احلر ،قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمف قمٌد سمـ محٞمد سم٘مقًمف:
ُم٤م ىمقًمف ُمقهمريـ؟ اٟمٔمر« :صحٞمح ُمًٚمؿش ( )118/8يمت٤مب اًمتقسم٦م ،وذم رواي٦م ومٚمٞمح سمـ ؾمٚمٞمًمن:
(ُمٕمرؾملم) سمدل ُمقهمريـ .اٟمٔمر« :اًمٌخ٤مريش ( )113/2يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ،سم٤مب شمٕمديؾ اًمٜمً٤مء
سمٕمْم٤م .و«ُمًٜمد أب يٕمغمش (.)444/4
سمٕمْمٝمـ ً
وذم «همري٥م احلدي٨مش ٓسمـ إصمػم ( )316/2أن اًمتٕمريس هق ٟمزول اعمً٤مومر آظمر اًمٚمٞمؾ ،وًمٙمـ
ىم٤مل اسمـ طمجر :وروى ُمٖمقريـ :واًمتٖمقير اًمٜمزول وىم٧م اًم٘م٤مِٚم٦م .اٟمٔمر« :ومتح اًمٌ٤مريش (= )461/8
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شمقمم ِ
اإل ْوم َؽ َقم ٌْدُ اهلل سم ُـ ُأ َب ِ
ذم َٟم ْح ِر اًم ئمٝمػمة( ،)1ومٝم َٚمؽ َُم ْـ ه َٚمؽ ،ويم٤من اًمذي ي
سمـ
ؾم ُٚم ٍ
قل.
َ

ِ
ِم٤مر اًمدقم٤مي٦م سم٤معمديٜم٦م:
أ .ا ْٟمت ُ
ِ
٤مس ُيٗمٞمْمقن ذم ىمقل َأ ْص ِ
وم َ٘م ِد ُْمٜمَ٤م اعمديٜم َ٦مْ ،
ح٤مب
ؿمٝمرا واًمٜمي ُ
وم٤مؿم َت َٙم ْٞم ُ٧م طملم ىمد ُْم ُ٧م ً
ٍ
ِ
ف ُمـ
اإل ْومؽَ ٓ ،أ ْؿم ُٕم ُر
سمٌمء ُمـ ذًمؽ ،وهق ُيريٌٜمل( )3ذم َوضمٕملَ ،أين ٓ َأ ْقم ِر ُ
رؾم ِ
ِ
قمكم َر ُؾم ُ
قل اهلل
قل اهلل ﷺ اًمٚم ْٓم َ
ػ اًمذي ُ
َ ُ
يمٜم٧م َأ َرى ُمٜمف طملم َأ ْؿمتٙمل ،إ يٟمًم يدظمؾ ي
ﷺ وم ُٞمًٚمؿُ ،صم يؿ ي٘مقل :يمٞمػ شمِ ْٞم ُٙم ْؿ؟ ُصم يؿ يٜمٍمف ،وذاك اًمذي ُيريٌٜمل ،وٓ َأ ْؿم ُٕم ُر
ظمرضم٧م سمٕمدُم٤م َٟم ِ٘م ْٝم ُ٧م(.)2
سم٤مًمنم ،طم يتك
ُ
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= و( ،)464ذم «صحٞمح ُمًٚمؿش يمت٤مب اًمتقسم٦مُ ،مـ ـمريؼ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد قمـ أسمٞمف قمـ
ص٤مًمح سمـ يمٞمً٤من (.)118/8
(ُمققمريـ) سمٕملم وراء ُمٝمٛمٚمتلم .ىم٤مل اًمٜمقوي« :روايتف سم٤مًمٕملم وٕمٞمػش« .ذح ُمًٚمؿش،
ًمٚمٜمقوي (ً ،) 621/1مٙمـ ىم٤مل اسمـ طمجر سم٠من رواي٦م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ قمٜمد ُمًٚمؿ إٟمًم هل
(ُمققمزيـ) سمٕملم ُمٝمٛمٚم٦م وزاي :ىم٤مل :ووضمٝمٝم٤م اًم٘مرـمٌل سم٘مقًمف« :يم٠مٟمف ُمـ وقمزت إمم ومئان سمٙمذا أي
وصحٗمف سمٕمْمٝمؿ سمٛمٝمٛمٚمتلم وهق همٚمطش« .ومتح اًمٌ٤مريش
شم٘مدُم٧م وإول أومم ـ يٕمٜمل ُمقهمريـ ـ
ي
(.)362/8
ىمٚم٧م :اًمرواي٦م ذم «صحٞمح ُمًٚمؿش اعمقضمقد سم٠ميديٜم٤م (ُمققمريـ) سمٕملم وراء ُمٝمٛمٚملم ،وىمقل
اًمٜمقوي :سم٠مٟمف وٕمٞمػ أومم ُمـ ىمقل اًم٘مرـمٌل سم٠مٟمف شمّمحٞمػ :وذًمؽ أن ذم «اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطش
(( )111/3وقمر صدره) ًمٖم٦م ذم وهمر.
(ٟ )1محق اًمٔمٝمر :أوهل٤م :وهق وىم٧م ؿمدة احلر« .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطش (.)129/3
( )3يريٌٜمل :يِمٙمٙمٜمل« .اًمٜمٝم٤مي٦مش ،اسمـ آصمػم (.)386/3
(ٟ )2م٘مف اعمريض ُمـ سم٤مب ـمرب وظمْمع :إذا سمرأ وأوم٤مق ويم٤من ىمري٥م اًمٕمٝمد سم٤معمرض ،ومل يرضمع إًمٞمف
يمًمل صحتف وىمقشمف« ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨مش ،اسمـ إصمػم ( )111/1و«اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطش
( ،)394/4و«خمت٤مر اًمّمح٤محش ،ص ( ،)678وقمٜمد اسمـ اؾمح٤مق طمتك ّن٘م٧م ُمـ وضمٕمل سمٕمد
سمْمع وقمنميـ ًمٞمٚم٦م« ،ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش (. )399/3
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ًمٞمئاررل
التعامر
وقواعرر٤مردٓشررررعية
خطرررر
ح ِىمٌ َؾ اعمٜم٤مص ِع()1
ٟمخرج إِ
يف يٓ ً
ومخرضم٧م ُمٕمل ُأم ُِمً َٓم ٍ
وهقاملنررُم َتؼمز
رافقنيٟم٤م ،ويمٜمي
ْ

ُ يُ
َ
ْ
ِ
إِ َمم ٍ
ًمٞمؾ ،وذًمؽ ىمٌؾ َأ ْن ٟم يت َ
اًمٕمرب إَ يو ِل
معهم٤م ُمـ سمٞمقشمٜم٤م ،و َأ ُْم ُرٟم٤م َأ ُْم ُر
ػ( )3ىمري ًٌ
خذ اًم ُٙمٜمُ َ
ط ،ومٙمٜمي٤م َٟم َت َ٠م يذى سم٤مًم ُٙمٜمُ ِ
اًمٖم٤مِ ِ
ذم اًم يتؼم ِز ىمٌؾ ِ
ػ َأ ْن ٟم يت َ
ٓمٚم٘م٧م َأ َٟم٤م و ُأم
خذه٤م قمٜمد سمٞمقشمٜم٤م ،وم٤م ْٟم
ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
سمٜم٧م َص ْخ ِر ِ
ُِم ًْ َٓم ٍح ،وهل ا ْسمٜمَ ُ٦م َأ ِب ُر ْه ِؿ ِ
سمـ َقم٤مُم ٍر ظم٤مًم ُ٦م َأ ِب َسم ْٙم ٍر
سمـ َقم ٌْد َُمٜمَ٤مف ،و ُأُمٝم٤م ُ
اًمّمد ِيؼ ،واسمٜمُٝم٤م ُِم ًْ َٓم ُح سم ُـ ُأ َصم٤م َصم َ٦م( )2وم َ٠م ْىم ٌَ ْٚم ُ٧م َأ َٟم٤م و ُأم ُِم ًْ َٓم ٍح ِىم ٌَؾ سمٞمتل ،ىمد َوم َر ْهمٜمَ٤م ُمـ
ٓم ٍح ذم ُِمرـمِٝم٤م()4
َؿم ْ٠مٟمِٜم٤م ،وم َٕم َث َر ْت ُأم ُِم ًْ َ
وم٘مٚم٧م :سمِ ْئ َس ُم٤م
وم٘م٤مًم٧مَ :شم ِٕم َس ُِم ًْ َٓم ٌح،
ُ
ْ
ْ
ِ
رضمئا ِ
لم ً
ؿمٝمد َسمدْ ًرا؟
ىمٚم٧مَ ،أ َشم ًٌُ ْ َ
ؼم ْشمٜمل سم٘مقل
ىم٤مًم٧مَ :أ ْي َهٜمْ َت٤م ُه(َ )1أ َو َمل ْ شمًٛمٕمل ُم٤م ىم٤مل؟ ُ
ْ
ىمٚم٧م :وُم٤م ىم٤مل؟ وم َ٠م ْظم َ َ
ِ
قمكم َر ُؾم ُ
رضمٕم٧م إِ َمم سمٞمتل َ
قل اهلل
ومٚمًم
ُ
وم٤مز َد ْد ُت ً
اإل ْومؽ(ْ ، )6
ُمرو٤م قمغم ُمريض ،ي
ودظمؾ ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمٜم٤مصع  :اعمقاوع اًمتل ُيتخغم ومٞمٝم٤م ًم٘مْم٤مء احل٤مضم٦م ،واطمده٤م ُمٜمّمع يمٛم٘مٕمد« ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م
احلدي٨مش ،اسمـ إصمػم ( )61/1و«اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطشً ،مٚمٗمػموز آسم٤مدي ( ،)89/2وذم «ومتح
اًمٌ٤مريش ( )349/1واعمٜم٤مصع أُم٤ميمـ ُمٕمرووم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٌ٘مٞمع.
( )3اًمٙمٜمػ :مجع يمٜمٞمػ :اعمٙم٤من اًمً٤مشمر ،وأرادت سمف هٜم٤م اعمٙم٤من اعمٕمد ًم٘مْم٤مء احل٤مضم٦م« ،اًم٘م٤مُمقس
اعمحٞمطش ( ،)193/2و«خمت٤مر اًمّمح٤محش ،ص (.)181
(ُ )2مًٓمح سمـ أصم٤مصم٦م سمـ قمٌ٤مد سمـ اعمٓمٚم٥م ،شمقذم ذم ظمئاوم٦م قمثًمن رضي اهلل طـفم مجٞم ًٕم٤م.
( )4ومٕمثرت ذم ُمرـمٝم٤م :أي وـمئتف سمرضمٚمٝم٤م ومً٘مٓم٧م ،واعمرط :سمٙمن اعمٞمؿ :واطمد اعمروط :وهل أيمًٞم٦م
ُمـ صقف أو ظمز يم٤من ي١مشمزر هب٤م« .خمت٤مر اًمّمح٤محش ،ص(413و.)631
( )1هٜمت٤مه :ي٤م سمٚمٝم٤مء يم٠مّن٤م ٟمًٌ٧م ىمٚم٦م اًمٕم٘مؾ اعمٕمروم٦م سمٛمٙم٤مِد اًمٜم٤مس وذورهؿ« .اًمٜمٝم٤مي٦مش ،اسمـ آصمػم
(. )381-379/1
( )6ىم٤مل اسمـ طمجر « :ـمرق طمدي٨م اإلومؽ جمتٛمٕم٦م قمغم أن قم٤مِِم٦م سمٚمٖمٝم٤م اخلؼم ُمـ أم ُمًٓمح ًمٙمـ وىمع
قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم اعمٖم٤مزي ُمـ طمدي٨م أم روُم٤من ُم٤م خي٤مًمػ هذا وًمٗمٔمف :سمٞمٜم٤م أٟم٤م ىم٤مقمدة أٟم٤م وقم٤مِِم٦م إذ
وجل٧م اُمرأة ُمـ إٟمّم٤مر ،وم٘م٤مًم٧م :ومٕمؾ اهلل سمٗمئان وومٕمؾ ،وم٘م٤مًم٧م أم روُم٤من :وُم٤م ذاك؟ ىم٤مًم٧م:
اسمٜمل ومٞمٛمـ طمدث احلدي٨م .ىم٤مًم٧م :وُم٤م ذاك؟ ىم٤مًم٧م :يمذا ويمذا وذم ىمّم٦م يقؾمػ (ىم٤مًم٧م ومٕمؾ اهلل
سمٗمئان وومٕمؾ ىم٤مًم٧م ،وم٘مٚم٧م مل؟ ىم٤مًم٧م إٟمف ٟمٛمك ذيمر احلدي٨م وم٘م٤مًم٧م قم٤مِِم٦م :أي طمدي٨م؟ وم٠مظمؼمت٤م،
ىم٤مًم٧م ومًٛمٕمف أسمق سمٙمر ورؾمقل اهلل ﷺ ؟ ىم٤مًم٧مٟ :مٕمؿ ،ومخرت ُمٖمِم ًّٞم٤م قمٚمٞمٝم٤مش .اٟمٔمر« :اًمٌخ٤مريش
يمت٤مب :إٟمٌٞم٤مء ( ،)131/4ويمت٤مب :اعمٖم٤مزي (.)111/1
ىم٤مل اسمـ طمجر « :وـمرق اجلٛمع أّن٤م ؾمٛمٕم٧م ذًمؽ ً
أوٓ ُمـ أم ُمًٓمح ،صمؿ ذهٌ٧م ًمٌٞم٧م أُمٝم٤م
ً
ًمتًتٞم٘مـ اخلؼم ُمٜمٝم٤م ،وم٠مظمؼمت٤م أُمٝم٤م سم٤مُٕمر
جمٛمئا سم٘مقهل٤م :هقين قمٚمٞمؽ ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،صمؿ دظمٚم٧م =
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ىم٤مًم٧م :و َأ َٟم٤م
ﷺ ـ شمٕمٜمل ؾم يٚمؿ ـ ُصم يؿ ىم٤مل :يمٞمػ شمِ ْٞم ُٙم ْؿ؟ وم٘مٚم٧مَ :أ َشم ْ٠م َذ ُن زم َأ ْن آت َأ َسم َق يي؟ ْ
ِ
ِ ٍِ
ؼم ُمـ ِىم ٌَٚمِ ِٝم ًَم.
طم ْٞمٜمَئذ ُأريد َأ ْن َأ ْؾم َت ْٞم٘م َـ اخل َ
قل اهلل ﷺ ِ
ىم٤مًم٧م :وم َ٠م ِذ َن زم َر ُؾم ُ
وم٘مٚم٧م ُُٕمل :ي٤م ُأ يُم َت٤م ْهُ ،م٤م يتحدي ث
ومج ْئ ُ٧م َأ َسم َق يي،
ُ
ْ
ىم٤مًم٧م :ي٤مسمٜمَٞم َ٦م هق ِين ِ
قمٚمٞمؽ ،ومقاهللِ ًم٘م يٚمًم يم٤مٟم٧م ا ُْم َر َأ ٌة ىمط ووٞم َئ ً٦م( )1قمٜمد ٍ
رضمؾ
٤مس؟ ْ ُ ي َ
اًمٜمي ُ
ِ
وم٘مٚم٧مُ :ؾم ٌْ َح َ
٤من اهللَ ،أوىمد تدي ث
ىم٤مًم٧م:
ضاِ ُر إِ يٓ َأ ْيم َث ْر َن قمٚمٞمٝم٤م(.)3
ُحيٌِٝم٤م ،وهل٤م
ُ
ْ
دُمع( )4وٓ َأ ْيم ُ
تحؾ
٤مس هبذا()2؟
ُ
ومٌٙمٞم٧م شمٚمؽ اًم يٚم ْٞمٚم َ٦م طم يتك َأ ْص ٌَ ْح ُ٧م ٓ َي ْر َىم ُ٠م زم ٌ
اًمٜمي ُ
سمٜمق ٍم طم يتك َأ ْص ٌَ ْح ُ٧م َأ ْسم ِٙمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= إٟمّم٤مري٦م ،وم٠مظمؼمت٤م سمٛمثؾ ذًمؽ سمحية أُمٝم٤م ،وم٘مقي قمٜمده٤م اًم٘مٓمع سمقىمقع ذًمؽ ،ومً٠مًم٧م هؾ
ؾمٛمٕمف أسمقه٤م وزوضمٝم٤م؟ شمرضم ًٞم٤م ُمٜمٝم٤م أن ٓ يٙمقٟم٤م ؾمٛمٕم٤م ذًمؽً :مٞمٙمقن أؾمٝمؾ قمٚمٞمٝم٤م.
ومٚمًم ىم٤مًم٧م هل٤م أّنًم ؾمٛمٕم٤مه ،همٌم قمٚمٞمٝم٤م ،صمؿ ىم٤مل اسمـ طمجر :ومل أىمػ قمغم اؾمؿ هذه اعمرأة
ي
إٟمّم٤مر يي٦م ،وٓ قمغم اؾمؿ وًمده٤مش .اٟمٔمر« :ومتح اًمٌ٤مريش (.)467/8
( )1اًمقو٤مءة  :احلًـ واًمٌٝمج٦م« .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨مش ،اسمـ إصمػم ( )191وذم رواي٦م أب أؾم٤مُم٦م
قمـ هِم٤ممً « :م٘مٚمًم يم٤مٟم٧م اُمرأة طمًٜم٤مء قمٜمد رضمؾ حيٌٝم٤م هل٤م ضاِر إٓ طمًدّن٤مش .اًمٌخ٤مري «يمت٤مب
اًمتٗمًػمش ( ،)89/6واًمؽمُمذي ( ،)12/1و«شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( ،)94/18وذم رواي٦م اسمـ طم٤مـم٥م
قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص ّ
ًم٘مؾ رضمؾ أطم٥م اُمرأة ىمط إٓ ىم٤مًمقا هل٤م ٟمحق اًمذي ىم٤مًمقا ًمؽُ« .مًٜمد إؾمح٤مق
سمـ راهقيفش ( ،)124/4و«شمٗمًػم اًمٓمؼميش (. )91- 94/18
( )3إٓ أيمثرن قمٚمٞمٝم٤م :أي اًم٘مقل ذم قمٞمٌٝم٤م.
( )2وذم رواي٦م حمٛمد سمـ صمقر قمـ ُمٕمٛمر قمٜمد اًمٓمؼمي ذم «اًمتٗمًػمش ( )93-89/18ىمٚم٧م  :ؾمٌح٤من اهلل
أوىمد تدث اًمٜم٤مس هبذا وسمٚمغ رؾمقل اهلل ﷺ ؟ ىم٤مًم٧مٟ :مٕمؿ .وذم رواي٦م أب أؾم٤مُم٦م قمـ هِم٤مم سمـ
قمروة ىمٚم٧م :وىمد قمٚمؿ سمف أب؟ ىم٤مًم٧مٟ :مٕمؿ ،ىمٚم٧م :ورؾمقل اهلل ﷺ ؟ ىم٤مًم٧م ٟ :مٕمؿ ورؾمقل اهلل ﷺ.
«اًمٌخ٤مريش يمت٤مب اًمتٗمًػم ( ،)89/6و«اًمؽمُمذيش ( ،)12/1و«شمٗمًػم اًمٓمؼميش (،)94/18
وذم رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق« :ىمٚم٧م ُٕمل :يٖمٗمر اهلل ًمؽ ،تدي ث اًمٜمي٤مس سمًم تدي صمقا سمف ،وٓ شمذيمريـ زم ُمـ
ذًمؽ ؿمٞمئً٤مش« .ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش (.)399/3
وذم رواي٦م اسمـ طم٤مـم٥م( :ورضمٕم٧م قمغم أسمقي أب سمٙمر وأم روُم٤من وم٘مٚم٧م :أُم٤م اشم٘مٞمتًم اهلل يذم ووصٚمتًم
رمحل ،ىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ اًمذي ىم٤مل ،وتدث اًمٜم٤مس سمًم تدصمقا سمفُ« .مًٜمد إؾمح٤مق سمـ راهقيفش
( ،)124/4و«شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( ،)91-94/18وذم رواي٦م أب أؾم٤مُم٦م قمـ هِم٤مم :وم٤مؾمتٕمؼمت ومٌٙمٞم٧م
ومًٛمع صقت أسمق سمٙمر وهق ذم اًمٌٞم٧م ي٘مرأ ومٜمزل ،وم٘م٤مل ُٕملُ :م٤م ؿم٠مّن٤م؟ وم٘مٚم٧م :سمٚمٖمٝم٤م اًمذي ُذيمر ُمـ
أُمره٤م ،ومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه ،وم٘م٤مل :أىمًٛم٧م قمٚمٞمؽ ي٤م سمٜمٞم٦م إٓ رضمٕم٧م إمم سمٞمتؽ .ومرضمٕم٧م .اًمٌخ٤مري «يمت٤مب
اًمتٗمًػمش ( ،)89/6واًمؽمُمذي ( ،)12/1و«شمٗمًػم اًمٓمؼميش (. )94/18
( ٓ )4يرىم٠م زم دُمع  ٓ :يٜم٘مٓمع وٓ يًٙم٧م ـ «اًمٜمٝم٤مي٦مش ،اسمـ آصمػم (. )348/3
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ب .اؾمتِِم٤مر ُة رؾم ِ
اًمق ْطم ِل:
قل اهلل ﷺ َ
سمٕمض َأ ْصح٤مسمف قمٜمد َشم٠مظمر ٟمزول َ
َ ُ
ْ
معهم
ـم٤مًم٥م و ُأ َؾم٤م َُم َ٦م ِ
قل اهلل ﷺ َقمِ يكم ا ِ
ٍ
ومدَ قم٤م َر ُؾم ُ
سمـ َز ْي ٍد ﭭ طملم
سمـ َأ ِب
٨م()1
اؾم َت ْٚم ٌَ َ
اًمق ْطم ُل يًت ْ٠م ُِم ُرمه٤م ذم ومِراق َأ ْهٚمِف ،ىم٤مًم٧م :وم َ٠م يُم٤م ُأ َؾم٤م َُم ُ٦م سم ُـ َز ْي ٍد وم َ٠م َؿم َ٤مر قمغم
َ
ْ
ِ
ِ ِ
رؾم ِ
اًمقد،
قل اهلل ﷺ سم٤مًمذي يٕمٚمؿ ُم ْـ سمرا َءة َأ ْهٚمف ،وسم٤مًمذي يٕمٚمؿ هلؿ ذم ٟمٗمًف ُمـ ُ
َ ُ
ِ
ظمػما ،و َأ يُم٤م َقمِكم ا ِ
ٍ
وم٘م٤مل :ي٤م َر ُؾم َ
ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل :ي٤م
سمـ َأ ِب
قل اهلل َأ ْه ُٚم َؽ وٓ ٟمٕمٚمؿ إ يٓ ً
هلل قمٚمٞمؽ ،واًمٜمً٤م ُء ؾمقاه٤م يمثػم ،وإِ ْن َشم ًْ َ٠م ِل ا َجل ِ
َر ُؾم َ
٤مر َي َ٦م َشم ّْمدُ ْىم َؽ.
قل اهلل مل ُيْمٞم ِؼ ا ُ
ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ىم٤مًم٧م :ومدقم٤م َر ُؾم ُ
ر ٍء
ْ
قل اهلل ﷺ َسم ِر ْي َر َة وم٘م٤ملَ « :أ ْي َسمر ْي َر ُة َه ْؾ َر َأ ْي٧م ُم ْـ َ ْ
ىم٤مًم٧م َسم ِر ْي َر ُة ٓ :واًمذي سم َٕمثؽ سم٤محلؼ ،إِ ْن َر َأ ْي ُ٧م قمٚمٞمٝم٤م َأ ُْم ًرا َأ ْهم ِٛم ُّمف( )3قمٚمٞمٝم٤م
ُي ِر ْي ٌُ ِؽ؟ش ْ
لم َأ ْه ِٚمٝم٤م ،وم َت ْ٠م ِت اًمدي ِ
َأ ْيم َث َر ُِم ْـ َأ يّن٤م ضم٤مري ٌ٦م طمديث ُ٦م اًمًـ شمٜم٤م ُم قمـ َقم ِج ْ ِ
اضم ُـ( )2وم َت ْ٠م ُيم ُٚمف،

وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
رافقني ِ
خطرررر املنرر َ ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اؾمتٚمٌ٨م  :وهق اإلسمٓم٤مء واًمت٠مظمر ـ «اًمٜمٝم٤مي٦مش ،اسمـ آصمػم (. )348/3
( )3أهمٛمّمف قمٚمٞمٝم٤م  :أي أقمٞمٌٝم٤م سمف وأـمٕمـ هب٤م قمٚمٞمٝم٤م« ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨مش ،اسمـ إصمػم ()286/2
وذم رواي٦م أب أؾم٤مُم٦م قمـ هِم٤مم( :واٟمتٝمره٤م سمٕمض أصح٤مسمف ،وم٘م٤مل  :اصدىمل رؾمقل اهلل ﷺ طمتك
أؾم٘مٓمقا هل٤م سمف – أي قمٜمٗمقه٤م سمٙمئام ؾم٤مىمط  -وم٘م٤مًم٧م  :ؾمٌح٤من اهلل واهلل ُم٤م قمٚمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م إٓ ُم٤م يٕمٚمؿ
اًمّم٤مِغ قمغم شمؼم اًمذه٥م إمحرش .اًمٌخ٤مري ( )89/6يمت٤مب اًمتٗمًػم ،واًمؽمُمذي ()12/1
و«شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)94/18
وذم رواي٦م اسمـ طم٤مـم٥م :وؾم٠مل اجل٤مري٦م احلٌِمٞم٦م وم٘م٤مًم٧م :واهلل ًمٕم٤مِِم٦م أـمٞم٥م ُمـ ـمٞم٥م اًمذه٥م،
وُم٤م هب٤م قمٞم٥م إٓ أّن٤م شمرىمد طمتك شمدظمؾ اًمِم٤مة ومت٠ميمؾ قمجٞمٜمٝم٤م ،وًمئـ يم٤مٟم٧م صٜمٕم٧م ُم٤م ىم٤مل اًمٜم٤مس،
ًمٞمخؼمٟمؽ اهلل ىم٤مل  :ومٕمج٥م اًمٜم٤مس ُمـ وم٘مٝمٝم٤مُ« .مًٜمد إؾمح٤مق سمـ راهقيفش ( ،)124/4و«شمٗمًػم
اًمٓمؼميش (.)91/18
( )2اًمداضمـ :هل اًمِم٤مة اًمتل يٕمٚمٗمٝم٤م اًمٜم٤مس ذم ُمٜم٤مزهلؿ ،وىمد ي٘مع قمغم همػم اًمِم٤مة ُمـ يمؾ ُم٤م ي٠مًمػ
اًمٌٞمقت ُمـ اًمٓمػم وهمػمه٤م« ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨مش ،اسمـ إصمػم ( )113/3ىمٚم٧م  :واعمراد سمف
هٜم٤م  :اًمِم٤مة ًمرواي٦م اسمـ طم٤مـم٥م اًمتل ُمر ذيمره٤م ،ورواي٦م أب أؾم٤مُم٦م قمـ هِم٤مم سمـ قمروة (واهلل ُم٤م
قمٚمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م قمٞم ًٌ٤م إٓ أّن٤م يم٤مٟم٧م شمرىمد طمتك شمدظمؾ اًمِم٤مة ومت٠ميمؾ مخػمه٤م أو قمجٞمٜمٝم٤م« ،اًمٌخ٤مريش
( )98/6يمت٤مب اًمتٗمًػم ،و«ُمًٚمؿش ( ،)118/8يمت٤مب اًمتقسم٦م ،و«اًمؽمُمذيش ( )12/1يمت٤مب
اًمتٗمًػم ،و«شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)94/18
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قل اهلل ﷺ وم٤مؾم َتٕم َذر(ِ )1
سمـ ؾم ُٚم ٍ
يقُمئ ٍذ ُِم ْـ َقم ٌْ ِد اهلل ِ
وم٘م٤مم َر ُؾم ُ
ىم٤مًم٧م :وم٘م٤مل
قلْ ،
سمـ ُأ َب ِ َ
ْ ْ َ
ِ ِ
َر ُؾم ُ
لمَُ ،م ْـ َي ْٕم ِذ ُر ِين ُِم ْـ َر ُضم ٍؾ َىمدْ َسم َٚم َٖمٜمِل
نم اعمُْ ًْٚمِ ِٛم ْ َ
قل اهلل ﷺ وهق قمغم اعمٜمْ َؼمَ « :ي٤م َُم ْٕم َ َ
َأ َذا ُه ذم َأ ْه ِؾ َسم ْٞمتِل ،ومقاهللِ َُم٤م َقمٚمِ ْٛم ُ٧م َقم َغم َأ ْهِكم إِ يٓ َظم ْ ًػما َو ًَم َ٘مدْ َذ َيم ُروا َر ُضم ًئا(َُ )3م٤م
٤من يدْ ُظم ُؾ َقم َغم َأهِكم إِ يٓ ُم ِٕملش( .)2وم٘م٤مم ؾمٕمدٌ سمـ ُمٕم ٍ
ِ
ِ
٤مذ
ْ
َ ْ ُ َُ
َقمٚم ْٛم ُ٧م َقم َٚم ْٞمف إِ يٓ َظم ْ ًػماَ ،و َُم٤م َيم َ َ
َ
إَ ْٟم ِ
ّم٤مري( )4وم٘م٤مل:
قل اهللَ ،أ َٟم٤م َأ ْقم ِذ ُر َك ُمٜمف ،إِ ْن يم٤من ُمـ إَ ْو ِ
ي٤م َر ُؾم َ
ض ْسم ُ٧م ُقمٜمُ َ٘مف( ،)1وإِ ْن يم٤من
س َ َ
ُمـ إِ ْظمقاٟمِٜم٤م ُمـ اخلَ ْز َر ِجَ ،أ َُم ْرشمَٜم٤م ،وم َٗم َٕم ْٚمٜمَ٤م ذم َأ ُْم ِر َك.
ِ
طم٤مدصم٦م ِ
اإل ْومؽ:
آصم٤مر
جُ .
ىم٤مًم٧م :وم٘م٤مم َؾم ْٕمدٌ سم ُـ ُقم ٌَ٤م َد َة  -وهق ؾمٞمدُ اخلَ ْز َر ِج ـ ويم٤من ىمٌؾ ذًمؽ ً
رضمئا ص٤م ًحل٤م،
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وم٤مؾمتٕمذر :أي :ىم٤مل ُمـ ي٘مقم سمٕمذري إن يم٤موم٠مشمف قمغم ؾمقء صٜمٞمٕمف« .اًمٜمٝم٤مي٦مش ،اسمـ آصمػم
(.)197/2
( )3هق صٗمقان سمـ اعمٕمٓمؾ اًمًٚمٛمل.
( )2زاد هِم٤مم سمـ قمروة ذم روايتف (وٓ همٌ٧م ذم اًمًٗمر إٓ هم٤مب ُمٕمل) «اًمٌخ٤مريش ( )89/6يمت٤مب
اًمتٗمًػم ،و«ُمًٚمؿش ( )119/8يمت٤مب اًمتقسم٦م.
( )4هق :ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ سمـ اًمٜمٕمًمن سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس ،أسمق قمٛمر ،إود ،إٟمّم٤مري .صح٤مب ُمـ
إسمٓم٤مل ﭬ  .اًمًٞمد اًمٙمٌػم ،اًمِمٝمٞمد ،أسمق قمٛمرو إٟمّم٤مري ،إود ،إؿمٝمكم ،اًمٌدري،
اًمذي اهتز اًمٕمرش عمقشمف .وُمٜم٤مىمٌف ُمِمٝمقرة ذم اًمّمح٤مح ،وذم اًمًػمة ،وهمػم ذًمؽُ .مـ أهؾ اعمديٜم٦م،
يم٤مٟم٧م ًمف ؾمٞم٤مدة إوس ،ومحؾ ًمقاءهؿ يقم سمدر .وؿمٝمد أطمدً ا ،ومٙم٤من ممـ صمٌ٧م ومٞمٝم٤م .ويم٤من ُمـ
أـمقل اًمٜم٤مس ،وأقمٔمٛمٝمؿ طمٞمٚم٦م ،ورُمل سمًٝمؿ يقم اخلٜمدق ،ومًمت ُمـ أصمر ضمرطمف ،وطمزن قمٚمٞمف اًمٜمٌل.
وذم احلدي٨م« :اهتز قمرش اًمرمحـ عمقت ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذش .اإلص٤مسم٦م (« ،)28 /3أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش،
ٓسمـ إصمػم (« ،)331 /3ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل(.)379 /1
( )1ذم رواي٦م ص٤مًمح سمـ يمٞمً٤من قمٜمد اًمٌخ٤مري ( )98/1يمت٤مب اعمٖم٤مزي سم٤مب طمدي٨م اإلومؽ (ضسم٧م
قمٜم٘مف) سم٢مؾمٜم٤مد اًمْمٛمػم إمم ٟمٗمًف ،ىم٤مل اسمـ طمجر ( :إٟمًم ىم٤مل ذًمؽ ٕٟمف يم٤من ؾمٞمدهؿ ،ومجزم سم٠من
طمٙمٛمف ومٞمٝمؿ ٟم٤مومذ) ومتح اًمٌ٤مري (. )473/8
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وقواعرررد ُ شررررعية ْيفِ التعامرررل
َخطرررر َاملنرررافقني
ْ

ِ ()1
ًمً ْٕم ٍدَ :يمذ ْسم َ٧مً ،م َٕم ْٛم ُر اهلل ٓ َشم٘م ُتٚمف ،وٓ َشم٘مد ُر قمغم
وًمٙمـ ْ
ْ
اضم َت َٝم َٚم ْت ُف ا َحلٛم يٞم ُ٦م  ،وم٘م٤مل َ
ٍ
ِ
()3
ًمً ْٕم ِد ِ
معهم َؾم ْٕم ِد ِ
سمـ ُقم ٌَ٤م َد َة:
اسمـ َقمؿ
َىم ْتٚمف .وم٘م٤مم ُأ َؾم ْٞمدٌ سم ُـ ُطم َْم ْ ٍػم وهق ُ
سمـ ُُم َٕم٤مذ ،وم٘م٤مل َ

٤مو َر احل يٞم٤من( )2إَ ْو ُس
َيم َذ ْسم َ٧مًَ ،م َٕم ْٛم ُر اهلل ًمٜمَ ْ٘م ُت َٚمٜمي ُف :وم٢مِ يٟمؽ
ٌ
ُمٜم٤مومؼ ُدم٤مدل قمـ اعمٜم٤موم٘ملم .وم َت َث َ
قل اهلل ﷺ ِ
ِ
يزل َر ُؾم ُ
ىم٤مِ ٌؿ قمغم اعم ِٜمْ َ ِؼم ،ومٚمؿ ْ
ور ُؾم ُ
قل اهلل
واخلَ ْز َر ُج ،طم يتك مهقا َأ ْن َي ْ٘م َتت ُٚمقاَ ،
ﷺ ُخيٗمْمٝمؿ طم يتك ؾمٙمتقا وؾمٙم٧م.
ىم٤مًم٧م :وم َ٠م ْصٌح
دُمع ،وٓ َأ ْيمتحؾ سمٜمق ٍم،
ىم٤مًم٧م:
ْ
ُ
ْ
ومٌٙمٞم٧م يقُمل ذًمؽَ ٓ ،ي ْر َىم ُ٠م زم ٌ
دُمع ،ي ُٔمٜمي٤من َأ ين
قاي قمٜمدي ،وىمد
ُ
سمٙمٞم٧م ًمٞمٚمتلم ويق ًُم٤م ٓ َأ ْيمتحؾ سمٜمق ٍم ،وٓ َي ْر َىم ُ٠م زم ٌ
َأ َسم َ
قمكم
ىم٤مًم٧م :ومٌٞمٜمًم مه٤م ضم٤مًمً٤من قمٜمدي و َأ َٟم٤م َأ ْسم ِٙمل،
وم٤مًمؼ َيمٌِدي.
اًمٌٙم٤م َء ٌ
ْ
ْ
وم٤مؾمت٠مذٟم٧م ي
ومجٚمً٧م شمٌٙمل ُمٕمل.
ا ُْم َر َأ ٌة ُمـ إَ ْٟمّم٤مر ،وم َ٠م ِذ ْٟم ُ٧م هل٤م،
ْ
دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م َر ُؾم ُ
ىم٤مًم٧م :ومٌٞمٜم٤م ٟمحـ قمغم ذًمؽ إِ ْذ َ
ىم٤مًم٧م:
قل اهلل ﷺ ومً يٚمؿ ُصم يؿ ضم َٚمسْ ،
ْ
جيٚمس قمٜمدي ُُمٜمْ ُذ ىمٞمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ىمٌٚمٝم٤م.
ومل ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اضمتٝمٚمتف احلٛمٞم٦م  :أي محٚمتف إٟمٗم٦م واًمٖمْم٥م قمغم اجلٝمؾ ـ «اًمٜمٝم٤مي٦مش ،اسمـ آصمػم (. )233/1
( )3هقُ :أ َؾم ْٞمدُ سمـ طمْمػم سمـ ؾمًمك سمـ قمتٞمؽ سمـ راومع سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ قمٌد إؿمٝمؾ إٟمّم٤مري،
أسمقحيٞمك ،وي٘م٤مل :أسمق طمْمػم ،وي٘م٤مل :أسمق قمتٞمؽ ،وي٘م٤مل :أسمق قمٞمًك ،وي٘م٤مل :أسمق قمتٞمؼ ،وي٘م٤مل :أسمق
سمدرا.
قمٛمرو إؿمٝمكم ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل ﷺ ،أطمد اًمٜم٘مٌ٤مء ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ،واظمتٚمػ ذم ؿمٝمقده ً
يم٤من ذي ًٗم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمئامُ ،مـ أهؾ اعمديٜم٦م ،يٕمد ُمـ قم٘مئاء اًمٕمرب ،وذوي اًمرأي ومٞمٝمؿ.
روى قمـ اًمٜمٌل ﷺ ،وقمٜمف أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري وأٟمس وأسمق ًمٞمغم إٟمّم٤مري ويمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ
وهمػمهؿ ﭫ أمجٕملم.
ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع اًمًٌٕملم ُمـ إٟمّم٤مر ،ويم٤من أطمد اًمٜم٘مٌ٤مء آصمٜمل قمنم ،وؿمٝمد أطمدً ا ومجرح
ؾمٌع ضمراطم٤مت ،وصمٌ٧م ُمع رؾمقل اهلل ﷺ طملم اٟمٙمِمػ اًمٜم٤مس قمٜمف ،وؿمٝمد اخلٜمدق واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م،
وذم احلدي٨مٟ« :مٕمؿ اًمرضمؾ أؾمٞمد سمـ احلْمػمش .يٜمٔمر« :أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش (« ،)112 /1تذي٥م اًمٙمًمل
ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (« ،)346 /2تذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر(.)247 /1
( )2ومث٤مر احلٞم٤من  :أي شمٜم٤مهٔمقا ًمٚمٜمزاع واًمٕمّمٌٞم٦م ،ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي (. )621/1
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دُ .مٗم٤مت ُ٦م اًمرؾم ِ
قل ﷺ ًم َٕم٤مِِ َِم َ٦م ڤ:
ي ُ

ومتِمٝمد َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ طملم
ؿمٝمرا(ُ ٓ )1يقطمك إِ ًَمٞمف ذم َؿم ْ٠مين،
ْ
ىم٤مًم٧م :ي
وىمد ًمٌِ٨م ً
ضمٚمسُ ،صمؿ ىم٤ملَ :أُم٤م سمٕمد ،ي٤م َقم ِ٤مِ َِم ُ٦م ،وم٢مِ يٟمف ىمد سمٚمٖمٜمل قمٜمؽ يمذا ويمذا( )3وم٢مِ ْن ُيمٜمْ ِ
٧م
ي
ي
٧م َأعمَْٛم ِ
هلل ،وإِ ْن ُيمٜمْ ِ
سمذ ْٟم ٍ
٧م َ
٥م وم٤مؾمتٖمٗمري اهللَ و ُشمقب إِ ًَمٞمف :وم٢مِ ين اًمٕمٌدَ إِ َذا
سمري َئ ً٦م ومً ُٞم ْ ِؼم ُِؽ ا ُ
ْ
ومٚمًم ىم٣م َر ُؾم ُ
ف َ
قل اهلل ﷺ ُم٘م٤مًم َتف
ؽم َ
سمذ ْٟمٌِف ُصم يؿ شم٤مب إِ َمم اهلل شم٤مب اهلل قمٚمٞمفْ .
ىم٤مًم٧م :ي
ا ْقم َ َ
٥م َر ُؾم َ
قل اهلل ﷺ ومٞمًم
ىم َٚمص( )2دُمٕمل ،طم يتك ُم٤م ُأ ِطمس ُمٜمف َىم ْٓمر ًة،
ُ
وم٘مٚم٧م َٕ ِبَ :أ ِضم ْ
()4
قل ًمرؾم ِ
وم٘مٚم٧م ُُٕملَ :أ ِضمٞمٌل َر ُؾم َ
قل اهلل
قل اهلل ﷺ
ُ
ىم٤مل .ىم٤مل :واهلل ُم٤م َأ ْدري ما َأ ُىم ُ َ ُ
قل ًمرؾم ِ
قل اهلل ﷺ.
ﷺْ ،
ىم٤مًم٧مُ :م٤م َأ ْدري ُم٤م َأ ُىم ُ َ ُ
وم٘مٚم٧م( )1و َأ َٟم٤م ضم٤مري ٌ٦م طمديث ُ٦م اًمًـَ ٓ ،أ ْىمر ُأ يمثػما ُمـ اًم ُ٘مر ِ
آن( ، )6إِين واهلل
ىم٤مًم٧م:
ُ
ْ
ْ
َ
ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمت٘مٞمد سم٤مًمِمٝمر ومٝمق اعمدة اًمتل أوهل٤م إشمٞم٤من قم٤مِِم٦م إمم سمٞم٧م أسمقهي٤م« .ومتح اًمٌ٤مريش (.)471/8
قمًم رُمٞم٧م سمف ُمـ اإلومؽ.
( )3يمٜم٤مي٦م ي
( )2ىمٚمص دُمٕمل :أي ارشمٗمع وذه٥م« .اًمٜمٝم٤مي٦مش ،اسمـ آصمػم (. )111/4
( )4ذم رواي٦م هِم٤مم سمـ قمروة (ومًمذا أىمقل) «اًمٌخ٤مريش ( )91/6يمت٤مب اًمتٗمًػم و«اًمؽمُمذيش (.)12/1
ىم٤مل اًمٜمقوي :ىمقهل٤م ٕسمقهي٤م (أضمٞمٌ٤م قمٜمل) ومٞمف شمٗمقيض اًمٙمئام إمم اًمٙمٌ٤مرّٕ ،نؿ أقمرف سمٛم٘م٤مصده
واًمئاِؼ سم٤معمقاـمـ ُمٜمف ،وأسمقاه٤م يٕمروم٤من طم٤مهل٤م ،وأُم٤م ىمقل أسمقهي٤م ٟ ٓ :مدري ُم٤م ٟم٘مقل  :ومٛمٕمٜم٤مه أن
إُمر اًمذي ؾم٠مٓه٤م قمٜمف ٓ ي٘مٗم٤من ُمٜمف قمغم زاِد قمغم ُم٤م قمٜمد رؾمقلﷺ ىمٌؾ ٟمزول اًمقطمل ُمـ طمًـ
اًمٔمـ هب٤م ،واًمناِر إمم اهلل شمٕم٤ممم« .ذح ُمًٚمؿش ًمٚمٜمقوي (.)626/1
وىم٤مل اسمـ طمجر  :ىمٞمؾ إٟمًم ىم٤مًم٧م قم٤مِِم٦م ٕسمٞمٝم٤م ذًمؽ ُمع أن اًمً١مال إٟمًم وىمع قمًم ذم سم٤مـمـ إُمر،
وهق ٓ اـمئاع ًمف قمغم ذًمؽ ًمٙمـ ىم٤مًمتف إؿم٤مرة إمم أّن٤م مل ي٘مع ُمٜمٝم٤م رء ذم اًمٌ٤مـمـ خي٤مًمػ اًمٔم٤مهر
اًمذي هق يٓمٚمع قمٚمٞمف ،ومٙم٠مّن٤م ىم٤مًم٧م ًمف  :سمرِٜمل سمًم ؿمئ٧م وأٟم٧م قمغم صم٘م٦م ُمـ اًمّمدق ومٞمًم شم٘مقل وإٟمًم
أضم٤مهب٤م أسمق سمٙمر سم٘مقًمف  ٓ :أدري ٕٟمف يم٤من يمثػم آشمٌ٤مع ًمرؾمقل اهلل ﷺ وم٠مضم٤مب سمًم يٓم٤مسمؼ اًمً١مال ذم
اعمٕمٜمك ،وٕٟمف وإن يم٤من يتح٘مؼ سمراءت٤م ًمٙمٜمف يمره أن يزيمل وًمده ويمذا اجلقاب قمـ ىمقل أُمٝم٤م ٓ
أدري ،ومتح اًمٌ٤مري (. )471/8
( )1ذم رواي٦م هِم٤مم سمـ قمروة (ومٚمًم مل جيٞمٌ٤مه) شمِمٝمدت ومحٛمدت اهلل وأصمٜمٞم٧م قمٚمٞمف سمًم هق أهٚمف صمؿ ىمٚم٧م( :أُم٤م
سمٕمد)« .اًمٌخ٤مريش ( )91/6يمت٥م اًمتٗمًػم ،واًمؽمُمذي ( )12/1و«شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)94/18
( )6ىم٤مل اسمـ طمجر :ىم٤مًم٧م :هذا شمقـمئ٦م ًمٕمذره٤مً :مٙمقّن٤م مل شمًتحي اؾمؿ يٕم٘مقب ڠ« .ومتح
اًمٌ٤مريش (.)471/8
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ررعية يف ِ
رافقني ِوقواعرررد شرر ْ
خطرررر املنرر َ ُ

َ
اؾمت٘مر ذم أ ْٟمٗمًٙمؿ وصدي ىم ُتؿ سمف ،ومٚمئ ْـ
احلدي٨م طم يتك
قمٚمٛم٧مً ،م٘مد ؾمٛمٕمتؿ هذا
ًم٘مد
ُ
ي
معهم
ِ
ؽم ْوم ُ٧م ًمٙمؿ
ُ
ىمٚم٧م ًمٙمؿ إِين سمري َئ ٌ٦م ،واهللُ يٕمٚمؿ إِين سمري َئ ٌ٦مُ ٓ ،شمّمدىمقين سمذًمؽ ،وًمئ ْـ ا ْقم َ َ
ىمقل َأ ِب ي ِ
ُمثئا إِ يٓ َ
هلل ُم٤م َأ ِضمدُ ًمٙمؿ ً
ػ
هلل يٕمٚمؿ َأين ُمٜمف سمري َئ ٌ٦مً ،م ُتّمدىمٜمل ،وا ِ
سم َ٠م ُْم ٍر ،وا ُ
قؾم َ
ُ
( )1ىم٤مل{ :ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [ؾمقرة يقؾمػ.]18:
ىم٤مًم٧م :و َأ َٟم٤م ِ
طمٞمٜمئ ٍذ َأ ْقم َٚم ُؿ َأين سمري َئ ٌ٦م،
تق ًْم ُ٧م،
وم٤موٓمجٕم٧م قمغم ومِرارْ ،
ُ
ْ
ىم٤مًم٧مُ :صم يؿ ي
و َأ ين ا َ ِ
هلل ُُمٜمْ ِز ٌل ذم َؿم ْ٠م ِين َو ْطم ًٞم٤م ُي ْتغم،
يمٜم٧م َأ ُفمـ َأ ين ا َ
وًمٙمـ وا ِ
سمؼما َءت،
هلل ُم٤م ُ
ْ
هلل ُُم ْ ِؼمِل َ َ
َ
يمٜم٧م َأ ْر ُضمق َأ ْن يرى
هلل ِ يذم سم َ٠م ُْم ٍر ُي ْتغم،
وًمِم ْ٠م ِين ذم ٟمٗمز يم٤من َأ ْطم َ٘م َر ُِم ْـ َأ ْن يتٙم يٚم َؿ ا ُ
وًمٙمـ ُ
ْ

َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ ذم اًمٜميقم ُر ْؤي٤م ُي َؼم ُِٜمل اهللُ ِهب٤م.
هـ .سمرا َء ُة َقم٤مِِ َِم َ٦م ڤ:

ىم٤مًم٧م :ومقاهللِ ُم٤م رام(َ )3ر ُؾم ُ
ظمرج َأ َطمدٌ ُمـ َأ ْه ِؾ اًمٌٞم٧م طم يتك ُأ ْٟم ِز َل
ْ
قل اهلل ﷺ وٓ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذم رواي٦م اًمٚمٞم٨م قمـ يقٟمس قمٜمد اًمٌخ٤مري ( )87/6يمت٤مب اًمتٗمًػم( :واهلل ُم٤م أضمد ًمٙمؿ ً
ُمثئا إٓ
ىمقل أب يقؾمػ  ..وذم رواي٦م هِم٤مم سمـ قمروة واسمـ طم٤مـم٥م( :واًمتٛمً٧م اؾمؿ يٕم٘مقب ومٚمؿ أىمدر
قمٚمٞمف) ،اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ( ،)91/6يمت٤مب اًمتٗمًػم ،و«اًمؽمُمذيش ( ،)12/1و«شمٗمًػم اًمٓمؼميش
( ) 91/18وذم رواي٦م اسمـ اؾمح٤مق( :صمؿ اًمتٛمً٧م اؾمؿ يٕم٘مقب ومًم أذيمره) .ؾمػمة اسمـ هِم٤مم
( :)313/3ومٝمذه اًمرواي٤مت شمدل قمغم أّن٤م مل شمًتحي اؾمؿ يٕم٘مقب ڠً ،مٙمـ وىمع ذم
طمدي٨م أم روُم٤منُ( :مثكم وُمثٚمٙمؿ يمٞمٕم٘مقب وسمٜمٞمف) .ومٝمذا شمٍميح ُمٜمٝم٤م سم٤مؾمؿ يٕم٘مقب .اٟمٔمر:
أُمرا) ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ طمجر:
«اًمٌخ٤مريش ( )46/6يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب (سمؾ ؾمقًم٧م ًمٙمؿ أٟمٗمًٙمؿ ً
إّن٤م رواي٦م سم٤معمٕمٜمك .وذًمؽ ًمٚمتٍميح ذم طمدي٨م هِم٤مم وهمػمه سم٠مّن٤م مل شمًتحي اؾمٛمف« .ومتح اًمٌ٤مريش
(.)476/8
(ُ )3م٤م رام :أي ُم٤م سمرح وُم٤م وم٤مرق جمٚمًف :ي٘م٤مل :رام يريؿ :إذا سمرح وزال ُمـ ُمٙم٤مٟمف ،وأيمثر ُم٤م يًتٕمٛمؾ
ذم اًمٜمٗمل« .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨مش ،اسمـ إصمػم (.)391/3
وذم رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق :ومق اهلل ُم٤م سمرح رؾمقل اهلل ﷺ جمٚمًف طمتك ي
شمٖمِم٤مه ُمـ اهلل ُم٤م يم٤من يتٖمِم٤مه،
ومًجك سمثقسمف ،وووٕم٧م ًمف وؾم٤مدة ُمـ أدم ت٧م رأؾمف ،وم٠مُم٤م أٟم٤م طملم رأي٧م ُمـ ذًمؽ ُم٤م رأي٧م ومق
اهلل ُم٤م ومزقم٧م وٓ سم٤مًمٞم٧م :ىمد قمروم٧م أين سمريئ٦م ،وأن اهلل  ۵همػم فم٤معمل ،وأُم٤م أسمقاي ومقاًمذي =
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قمٚمٞمف وم َ٠م َظم َذه ُم٤م يم٤من ي ْ٠م ُظم ُذه ُمـ اًمؼمطم ِ
٤مء( )1طم يتك إِ يٟمف ًمٞمتحدي ر ُمٜمف ُ
ُمثؾ اجلُ ًَمن(ُ )3مـ
َُ َ
َ ُ
ُ
ٍ
ؿم٤مت ُمـ صمِ َ٘م ِؾ اًم٘مقل اًمذي يٜمزل قمٚمٞمف.
اًم َٕم َر ِق ،وهق ذم يقم
ًم٧م :ومٚمًم ه َي( )2قمـ رؾم ِ
ُ
ومٙم٤مٟم٧م َأ يو ُل
يْمحؽ،
قل اهلل ﷺ ،ه َي قمٜمف وهق
ْ
ىم٤م ْ
َ ُ
ي ُ
وم٘م٤مًم٧م ُأُملُ :ىم ِ
ٍ
قُمل َإًِمٞمف.
هلل  ۵وم٘مد يسمر َأ ِكش.
يمٚمٛم٦م شمٙم يٚمؿ هب٤م« :ي٤م َقم ِ٤مِ َِم ُ٦مَ ،أ يُم٤م ا ُ
ْ
هلل :۵
محدُ ( )4إِ يٓ اهلل  .۵وم َ٠م ْٟم َز َل ا ُ
ىم٤مًم٧م:
ُ
ْ
وم٘مٚم٧م ٓ واهللِ ٓ َأ ُىمق ُم إِ ًَمٞمف ،وٓ َأ ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ٟمٗمس قم٤مِِم٦م سمٞمده ُم٤م هي قمـ رؾمقل اهلل ﷺ طمتك فمٜمٜم٧م ًمتخرضمـ أٟمٗمًٝمًم َوم َر ًىم٤م ُمـ أن ي٠مت ُمـ
اهلل ت٘مٞمؼ ُم٤م ىم٤مل اًمٜم٤مس« .ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش (.)213/3
وذم طمدي٨م أب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف اًمزهري قمـ قم٤مِِم٦م ىم٤مًم٧مُ :رُمٞم٧م سم٤مًمذي رُمٞم٧م
سمف وأٟم٤م هم٤مومٚم٦م سمٞمٜمًم رؾمقل اهلل ﷺ قمٜمدي ضم٤مًمس إذ ُأوطمل إًمٞمف ،ىم٤مًم٧م :ويم٤من إذا أوطمل إًمٞمف أظمذه
ضم٤مًمً٤م ،ومٛمًح وضمٝمف صمؿ ىم٤مل« :ي٤م
صمؿ اؾمتقى
ً
يمٝمٞمئ٦م اًمًٌ٤مت ،وم٠موطمل إًمٞمف وهق ضم٤مًمس قمٜمدي ،ي
قم٤مِِم٦م أسمنميش ،وم٘مٚم٧م  :سمحٛمد اهلل ٓ سمحٛمدكُ« .مًٜمد قمٌد سمـ محٞمدش (.)1118
( )1اًمؼمطم٤مء  :ؿمدي ة اًمٙمرب ُمـ صم٘مؾ اًمقطمل« .اًمٜمٝم٤مي٦مش ،اسمـ آصمػم (. )112/1
( )3اجلًمن :اًمٚم١مًم١م اًمّمٖم٤مر .وىمٞمؾ :طم٥م يتخذ ُمـ اًمٗمْم٦م أُمث٤مل اًمٚم١مًم١م .اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (. )211/1
(ُ )2ه َي  :اٟمٙمِمػ قمٜمف ُم٤م جيده ُمـ اهلؿ واًمث٘مؾ« .خمت٤مر اًمّمح٤محش ،ص ( )397وذم رواي٦م هِم٤مم سمـ
قمروة( :ومرومع قمٜمف وإين ٕشمٌلم اًمنور ذم وضمٝمف وهق يٛمًح ضمٌٞمٜمف وي٘مقل :أسمنمي) اًمٌخ٤مري
( )91/6يمت٤مب اًمتٗمًػم.
وذم رواي٦م اسمـ طم٤مـم٥م :ومقاًمذي أيمرُمف وأٟمزل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مبُ ،م٤م زال يْمحؽ طمتيك إين ٕٟمٔمر إمم
هورا ،صمؿ ُمًح وضمٝمف« .شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)91/18
ٟمقاضمذه
ً
( )4وذم رواي٦م اسمـ طم٤مـم٥م « :ىمٚم٧م :سمحٛمد اهلل ٓ سمحٛمدك وٓ سمحٛمد أصح٤مسمؽش« .شمٗمًػم اًمٓمؼميش
( ،)91/18وذم رواي٦م هِم٤مم « :أسمنمي ي٤م قم٤مِِم٦م :وم٘مد أٟمزل اهلل سمراءشمؽش.
ىم٤مًم٧م :ويمٜم٧م أؿمد ُم٤م يمٜم٧م همْم ًٌ٤م ،وم٘م٤مل زم أسمقاي :ىمقُمل إًمٞمف ،وم٘مٚم٧م :واهلل ٓ أىمقم إًمٞمف وٓ
أمحده وٓ أمحديمًم ،وًمٙمـ أمحد اهلل اًمذي أٟمزل سمراءتً ،م٘مد ؾمٛمٕمتٛمقه ومًم أٟمٙمرمتقه ،وٓ همػممتقه.
«اًمٌخ٤مريش ( ،)91/6يمت٤مب اًمتٗمًػم ،و«اًمؽمُمذيش (.)12/1
ً
إدٓٓ قمٚمٞمف ،وقمت ًٌ٤مً :مٙمقّنؿ ؿمٙمقا ذم طم٤مهل٤مُ ،مع قمٚمٛمٝمؿ
ىم٤مل اًمٜمقوي :ىم٤مًم٧م قم٤مِِم٦م ُم٤م ىم٤مًم٧م
سمحًـ ـمراِ٘مٝم٤م ،ومجٞمؾ أطمقاهل٤م ،وارشمٗم٤مقمٝم٤م قمـ هذا اًمٌ٤مـمؾ اًمذي اومؽماه ىمقم فم٤معمقن ،وٓ طمج٦م
ًمف ،وٓ ؿمٌٝم٦م ومٞمف.
=
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{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
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ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
معهم

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

ﰐ ﰑ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]31-11:

ُمقىمػ َأ ِب َسم ْٙم ٍر اًمّمد ِيؼ مم يـ شمٙم يٚمؿ ذم َقم٤مِِ َِم َ٦م ﭭ:
و.
ُ
ومٚمًم َأ ْٟمزل اهللُ هذا ذم سمرا َء ِت ،ىم٤مل َأ ُسمق َسم ْٙم ٍر اًمّمد ُيؼ ﭬ ويم٤من ُيٜمٗمؼ قمغم
ي
ُِم ًْ َٓم ِح ِ
سمـ ُأ َصم َ٤م َصم َ٦م ًم٘مراسمتِف ُمٜمف و َوم ْ٘م ِره :واهللِ ٓ ُأ ْٟم ِٗم ُؼ قمغم ُِم ًْ َٓم ٍح ؿمٞم ًئ٤م َأ َسمدً ا سمٕمد اًمذي
ىم٤مل ًم َٕم ِ٤مِ َِم َ٦م ُم٤م ىم٤مل .وم َ٠م ْٟم َز َل اهلل{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]33 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=
قمكم سمًم مل أيمـ أشمقىمٕمف .يمًم ىم٤مًم٧م:
ىم٤مًم٧م :وإٟمًم أمحد رب  ۴اًمذي أٟمزل سمراءت ،وأٟمٕمؿ ي
وًمِم٠مين يم٤من أطم٘مر ذم ٟمٗمز ُمـ أن يتٙمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ّذم سم٠مُمر ُيتغم .اهـ« .ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقويش
(.)628/1
وىم٤مل اسمـ طمجر :حيتٛمؾ أن شمٙمقن متًٙم٧م سمٔم٤مهر ىمقًمف ﷺ هل٤م« :امحدي اهللش ،ومٗمٝمٛم٧م ُمٜمف أُمره٤م
سم٢مومراد اهلل شمٕم٤ممم سم٤محلٛمد وم٘م٤مًم٧م ذًمؽ ،وُم٤م أو٤مومتف إًمٞمف ُمـ إًمٗم٤مظ اعمذيمقرة يم٤من ُمـ سم٤مقم٨م
اًمٖمْم٥م« .ومتح اًمٌ٤مريش (.)477/8
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ِ
ومرضمع إِ َمم ُِم ًْ َٓم ٍح اًمٜميٗم٘م َ٦م اًمتل
ىم٤مل َأ ُسمق َسم ْٙم ٍر :سمغم وا ِ
يٖمٗمر اهلل زم .ي
هلل ،إِين ُأطم٥م َأ ْن َ
ىم٤مًم٧م َقم ِ٤مِ َِم ُ٦م :ويم٤من َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ
يم٤من ُيٜمْ ِٗم ُؼ قمٚمٞمف ،وىم٤مل :واهللِ ٓ َأ ْٟم ِز ُقمٝم٤م ُمٜمف َأ َسمدً اْ .
٧م َأو ر َأي ِ
ِ ِ
يً َ٠م ُل زيٜمَ٥م سمِٜمْ٧م ضمح ٍ ()1
٧م؟ش
٥مَُ ،م٤م َذا َقمٚم ْٛم ْ َ ْ
ش قمـ َأ ُْم ِري ،وم٘م٤مل« :ي٤م َز ْيٜمَ ُ
َ ْ
َْ َْ َ
ُ ِ
قل اهلل َأ ْمحِل(َ )3ؾم ْٛم ِٕمل و َسم َ ِ
ي٤مر ُؾم َ
ىم٤مًم٧م :وهل
ظمػما.
ٍميُ ،م٤م
ْ
ْ
وم٘م٤مًم٧مَ :
قمٚمٛم٧م إ يٓ ً
ِ ِ (ِ )2
قل اهلل ،ومٕمّمٛمٝم٤م اهلل()4
واج رؾم ِ
سم٤مًمق َر ِع(،)1
َ
َ
اًمتل يم٤مٟم٧م ُشمً٤مُم ْٞمٜمل ُم ْـ َأ ْز ِ َ ُ
محٜمَ ُ٦م(ُ )7ت ِ
ومٞمٛم ْـ ه َٚمؽ ُِم ْـ َأ ْصح٤مب ِ
اإل ْومؽ(.)8
٤مر ُب هل٤م،
ْ
و َـم ِٗم َ٘م ْ٧م(ُ )6أ ْظم ُتٝم٤م َ ْ
ومٝمٚمٙم٧م َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يٕمٛم َر سمـ صؼمة سمـ ُمرة سمـ يمٌػم سمـ همٜمؿ ْسمـ دودان ْسمـ أؾمد ْسمـ
( )1هل :زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش سمـ رِ٤مب سمـ ُ
ظمزيٛم٦م إؾمدي٦م أم اعم١مُمٜملم أظم٧م أب أمحد سمـ ضمحش ،وقمٌد اهلل سمـ ضمحش ،وقمُ ٌَٞمد اهلل سمـ ضمحش،
ومحٜم٦م سمٜم٧م ضمحش ،وأُمٝم٤م أُمٞمٛم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م قمٛم٦م رؾمقل اهلليِ ﷺُِ .م َـ ا ُعم َٝم ِ
٤مضم َرات إُ َو ِل.
َ ُ
َ
ىم٤مل أسمق قمُ ٌَٞمدة ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك ،وظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط :شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل ﷺ ؾمٜم٦م صمئاثَ .وىم٤مل
ىمت٤مدة ،واًمقاىمدي ،وسمٕمض أهؾ اعمديٜم٦م :شمزوضمٝم٤م ؾمٜم٦م مخس ،ويم٤مٟم٧م ىمٌٚمف قمٜمد زيد سمـ طم٤مرصم٦م اًمٙمٚمٌل
ُمقمم رؾمقل اهلل ﷺ ،وهل اًمتل أٟمزل اهلل قمزوضمؾ ذم ؿم٠مّن٤م{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ} [ؾمقرة إطمزاب.]27 :
روت قمَ ـ اًمٜميٌِل ﷺ ،روى قمٜمٝم٤م :اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُحم يَٛمد ا ْسمـ َأب سمٙمر اًمّمديؼ« .تذي٥م اًمٙمًمل ذم
أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (« ،)184 /21اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد (« ،)111 /8ؾمػم أقمئام
اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)311 /3
( )3أمحل ؾمٛمٕمل وسمٍمي :أي أُمٜمٕمٝمًم ُمـ اًمٕمذاب سمًٌ٥م اًمٙمذب« .اًمٜمٝم٤مي٦مش ،اسمـ آصمػم (.)448/1
( )2شمً٤مُمٞمٜمل :أي شمٕم٤مًمٞمٜمل وشمٗم٤مظمرين :أي :شمٓم٤موًمٜمل قمٜمده ﷺ .اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (.)411/3
( )4قمّمٛمٝم٤م :طمٗمٔمٝم٤م وُمٜمٕمٝم٤م.
( )1اًمقرع :اًمٙمػ قمـ اعمح٤مرم واًمتحرج ُمٜمٝم٤م« .اًمٜمٝم٤مي٦مش ،اسمـ آصمػم (.)174/1
( )6ـمٗم٘م٧م :ذقم٧م.
محٜم َُ٦م سمِٜم ُْ٧م َضم ْح ِ
ش سمـ ري٤مب شمٙمٜمك أم طمٌٞمٌ٦م ،أظم٧م زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش زوج اًمٜمٌل ﷺ ،يم٤مٟم٧م
( )7هلْ َ :
ُمـ اعمٝم٤مضمرات ،يم٤مٟم٧م يقم أطمد شمداوي اجلرطمك ،وشمً٘مل اًمٕمٓمِمك ،يم٤مٟم٧م ت٧م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد
اهلل ،ومقًمدت ًمف قمٛمران سمـ ـمٚمح٦م ،ويم٤مٟم٧م محٜم٦م قمٜمد ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف
اًمدار ومقًمدت ًمف اسمٜم٦م وىمتؾ قمٜمٝم٤م يقم أطمد ،وهل اًمتل يم٤مٟم٧م شمًتح٤مضُ« .مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب
ٟمٕمٞمؿ (« ،)2392 /6اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد (« ،)341 /8تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء
اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (.)117 /21
(« )8اًمٌخ٤مريش :يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب (ًمقٓ إذ ؾمٛمٕمتٛمقه )...رىمؿ (.)4711
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اإلياملنرر ِ
ذاء واعم ِ
اإل ْومؽ طم ْٚم٘م ً٦م ُِمـ ِؾم ْٚم ًِ َٚم ِ٦م ُومٜمُ ِ
اهللررل
التعامر
وقواعرررد
خطرررر ِ
يم٤مٟم٧م ِىمّم ُ٦م ِ
يف ُ
قل
ررعيةرؾم
اًمتلشرر ًِم٘مٞمٝم٤م
رافقنيح ِـ
قن
ْ

َ
ْ
ْ
َ
ي
َ َ ُ
ِ
ػ اهللمعهم
شمٕم٤ممم سمٜمٌٞمف وسم٤معمُ ْ١مُمٜملم َأ ْن َ
هلل َز ْي َٗمٝم٤م
يمِمػ ا ُ
ﷺ ُمـ َأ ْقمداء اًمديـ ،ويم٤من ًُم ْٓم ُ
سمرواي٤مت صح ٍ
ٍ
وؾمجؾ اًم يت ُ
ُمقاىمػ ا ُعم ْ١مُمٜملم ُِم ْـ هذه ا ًِمٗم ْر َي ِ٦مٓ ،ؾم يٞمًم
ٞمح٦م
٤مريخ
ئاّن٤م،
َ
ي
و ُسم ْٓم َ
قب ،و ُأم َأي ٍ
ُمقىمػ َأ ِب َأي ٍ
ُمقاىمػ ي َت َ٠م يؾمك ِهب٤م اعمُ ْ١مُمٜمقن قمٜمدُم٤م
قب ﭭ ،وهل
ُ
َ
ِ ِ
ِ ِ
َشم ْٕم ِر ُض هلؿ ذم طمٞم٤متؿ ُ
َ
ًمتٙمقن
روس:
اًمق ْطم ُل ،وسم٘م َٞم٧م اًمد ُ
ُمثؾ هذه اًمٗم ْر َي٦م :وم٘مد ا ْٟم َ٘م َٓم َع َ
ِقمؼم ًة ِ
أل ْضم ِ
وقم َٔم ً٦م ًم َ
ٞم٤مل ،إِ َمم َأ ْن َي ِر َ
ث اهللُ إَ ْر َض و َُم ْـ قمٚمٞمٝم٤م(.)3()1
َْ
ِ إِٜزاؤُِٖ يٓظا ٔ٤املُؤَِٓني ٚدٛاس:ِٜٗ

ِ
ِ
ًمٜمً٤مء اعمُ ْ١مُمٜملم وضمقارهيؿ سم٤معمٕم٤ميمً٤مت،
وُم ْـ إِ َؿم٤مقم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٗم٤مطمِم٦م إِ ْيذا ُؤهؿ
ِ
ؾمٌ٘م٧م ِ
ِ
وهذا ي
سمٕمض
اإل َؿم٤مر ُة إِ ًَمٞمف يمذًمؽ ومٞمًم ُم٣م(ُ )2مـ يمقن
اًمِم ْ٠م ُن هق ُم٤م ىمد
ِ
ًمٜمً٤مء وإُِم ِ
ِ
يتٕمروقن ً
ًم٘مْم٤مء احل٤مضم٦م،
٤مء اعمًٚمٛملم قمٜمد ظمروضمٝم يـ
ًمٞمئا
َ
اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا ي
ِ
ِ
ِ
واعمْم٤مي٘م٦م ..يمًم قمٚمٞمف ي
اًمِم ْ٠م ُن
واعمٕم٤ميمً٦م
ًمٚمٛمٖم٤مزًم٦م
ومٞمتحرؿمقن هب يـ ،ويٕمٛمدون
ي
ُ
واحل٤مل ذم زُم٤مٟمٜم٤م.
ِ
ِ
ِ
وهمػمه٤م ُمـ َو َؾم ِ٤مِ ِؾ إِ َؿم٤مقم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٗم٤مطمِم٦م ذم
ؾم٤مًمٗم٦م اًمذ ْيمر
اجلقاٟم٥م
يمؾ هذه
ِ
روج ًمٚمٗم٤مطمِم٦م ،و ُشمذ يًمؾ
اًمّمدْ ِر إَ يو ِل ،ومٙمٞمػ هل ذم قمّمقرٟم٤م اعمُ َت َ٠مظم َرة ،طمٞم٨م ُي ي
ي
ت وُمراىمص و َأز ٍ
ي٤مء وُمقو٤متٍ
ٍ
ٍ
ي
وجمئا
وُمقاىمع
ؼم ىمٜمقات
ْ
َ
َ
ُؾم ٌُ ُؾ ُ
اًمقًمقغ ومٞمٝم٤م َقم ْ َ
وضمق ٍ
ِ
وٟمحق ذًمؽ(.)4
آت وؾمٞمٜمًم
ي
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]19:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦مش (ص .)441
ِ
ؼمه٤م ىمد ؾمٌؼ ذيمره٤م ص ( )197وسمتٗمّمٞمؾ أوؾمع ص (.)416
( )3ومقاِد هذه احل٤مدصم٦م وقم َ ُ
( )2اٟمٔمر عمزيد إيْم٤مح ص (. )311
( )4اٟمٔمر يمذًمؽ ص (.)319
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ع اهلل تعاىل:
تاطعّا :ايتٖخانُ ُِ يػري ػَشِ ِ

ؾم٤مِ ِر ُؿم ُئ ِ
ًمٜمٗمًٝم٤م وذم ِ
روٞم٧م ِ
ىمقاٟملم
قّن٤م
زاهم٧م ُأ َُم ٌؿ ذم إَ ْرض يمثػم ٌة عمي٤م
ًم٘مد
ْ
ْ
َ
اإلؾمئام ،ويْم٤مدون هب٤م َأطمٙم٤مم اًم ُ٘مر ِ
ي ِ
آن{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ْم٤مه ُئقن هب٤م
ُ
َ
ُ
ْ َ ْ
شمنميع ِ ْ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ

ﭩ} [ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م.]32:

ٍ ِ
ٍ
اًمر ْؾمٛمل ِ
ُ
اًم٘م٤مٟمقن
اإل ْؾمئاُمل ،وىمْم٤م ُؤه٤م
وا
ُ
ًمٕمج٥م ُمـ طمٙمقُم٤مت إِ ْؾمئاُم يٞم٦م ديٜمُٝم٤م ي
محؾ رؤؾم ِ
اًم َٗم َر ْٟم ِزَ ،أ ِو ِ
٤مء شمٚمؽ اًمد َو ِل
اإل ْيٓم٤مزم ،وإَ ْٟمٙمك ُمـ ذًمؽ وإَ ْدهك هق ُ ُ َ َ
ٕمقهبؿ قمغم اًم يتح٤ميمؿ هب٤م ،واًم يت٘م٤ميض إِ ًَمٞمٝم٤م{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ُؿم َ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵} [ؾمقرة ؾمٌ٠م.]31:
اًمر يز ِاق قمٗمٞمٗمل َُ « :$م ْـ يم٤من ُمٜمتً ًٌ٤م ِ
اًمِم ْٞم ُخ ي
ىم٤مل ي
ًمل ْؾمئام قم٤معمً٤م
اًمٕمئاُم ُ٦م َقم ٌْدُ ي
ووع ًمٚمٜمي٤مس َأ ْطمٙم٤م ًُم٤م وه يٞم َ٠م هلؿ ُٟم ُٔم ًًم ًمٞمٕمٛمٚمقا هب٤م ويتح٤ميمٛمقا إِ ًَمٞمٝم٤م،
سم َ٠م ْطمٙم٤مُمفُ ،صم يؿ َ
ظم٤مرج ُِم ْـ ُِم يٚم ِ٦م ِ
وهق يٕمٚمؿ َأ يّن٤م ُخت٤مًم ِػ َأ ْطمٙم٤م َم ِ
اإل ْؾمئام ،ويمذا ُمـ
يم٤مومر
ٌ
اإل ْؾمئام ،ومٝمق ٌ
يتقمم ا ُحل ْٙم َؿ هب٤م ،وـم يٌ٘مٝم٤م ذم اًم٘مْم٤مي٤م ..و َُم ْـ َأ َـم٤م َقمٝمؿ ذم اًم يتح٤م ُيم ِؿ إِ ًَمٞمٝم٤م ْ
ي
سم٤مظمتٞم٤مره ُمع
قمٚمٛمف سمٛمخ٤مًمٗمتٝم٤م ِ
ذيم٤م ُء ذم ِ
اإل ْقمراض َقم ْـ ُطم ْٙمؿ اهلل :ىم٤مل
ًمل ْؾمئام،
ُ
ومجٛمٞمع ه١مٓء ُ َ

شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ]61:ش (.)1
ِ
ذع اهلل:
أ .ت٤م ُيم ُؿ اًمٞمَ ُٝمقد ًمٖمػم َ ْ
واختذوه فمٝمر ًّي٤م ،ويم٤من هلذا ِ
يمت٤مب رهبؿ ورا َءهؿ ،ي
اإل ْقمراض َأ ْو ُضم ُٝمف
َٟم ٌَ َذ اًم َٞم ُٝمق ُد
َ
اعمتٕمدد ُةِ .
ومٛم ْـ ذًمؽ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ؿمٌٝم٤مت طمقل اًمًٜم٦م ورؾم٤مًم٦م احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهللش ًمٚمِمٞمخ /قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل ،ص(.)61-64
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هجروا اًم يتقرا َةَ ،
وٓ ُذوا سم٤مًمً ْح ِر ي يتٌٕمق َٟمف و ُيٕمٚمٛمقٟمف :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯣ ﯤ
َ
معهم

ﯥﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]113-111:
ب :وم٘مد ؾمحر ًمٌِٞمدٌ سمـ إَ ْقمّم ِؿ اًمٞمٝم ِ
ِ
سمٛم ًْ َت ْٖم َر ٍ
قدي َر ُؾم َ
قل
َُ
َ
ْ ُ
وًمٞمس هذا قمغم اًم َٞم ُٝمقد ُ
اهلل ﷺ :وم٘مد روى اًم ٌُ َخ ِ
ىم٤مًم٧م واًم يٚم ْٗم ُظ
٤مري و ُُم ًْ ِٚم ٌؿ
وهمػممه٤م قمـ َقم ِ٤مِ َِم َ٦م ﭭ ْ
ُ
قدي ُِمـ هي ِ
قل اهلل ﷺ هي ِ
عمُ ًْٚمِ ٍؿ :ؾمحر َر ُؾم َ
قد سمٜمل ُز َر ْي ٍؼ ُي٘م٤مل ًمف ًَمٌِ ْٞمدٌ سم ُـ إَ ْقم َّم ِؿ.
ْ َُ
َُ
قل اهلل ﷺ ُخي يٞمؾ إِ ًَمٞمف َأ يٟمف ُ
ىم٤مًم ْ٧م :طم يتك يم٤من َر ُؾم ُ
اًمٌم َء وُم٤م يٗمٕمٚمف ،طم يتك إِ َذا
يٗمٕمؾ ي ْ
قل اهلل ﷺ ُصمؿ دقم٤م ُصمؿ ىم٤مل« :ي٤م َقم ِ٤مِ َِم ُ٦مَ ،أ َؿمٕمر ِ
ذات ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م دقم٤م َر ُؾم ُ
ت
ذات يق ٍم َأ ْو َ
يم٤من َ
َ
َْ
ي
ي
ِ
ِ
ِ
مه٤م ِقمٜمْدَ َر ْأ ِدَ ،و ْا َ
ٔظم ُر ِقمٜمْدَ
اؾم َت ْٗم َت ْٞم ُتف ومٞمف؟ َضم٤م َءين َر ُضم َئان َوم َ٘م َٕمدَ َأ َطمدُ ُ َ
َأ ين اهللَ َأ ْوم َت٤مين وم ْٞم ًَم ْ
ِر ْضمِكمَ ،وم َ٘م َ٤مل ا يًم ِذي ِقمٜمْدَ َر ْأ ِد ًم ِ يٚم ِذي ِقمٜمْدَ ِر ْضمِكم َأ ِو ا يًم ِذي ِقمٜمْدَ ِر ْضمِكم ًم ِ يٚم ِذي ِقمٜمْدَ َر ْأ ِد:
قب .ىم٤ملَُ :م ْـ َـم يٌ ُف؟ ىم٤ملًَ :مٌِ ْٞمدٌ سم ُـ إَ ْقم َّم ِؿ .ىم٤مل :ذم َأي
اًمر ُضم ِؾ؟ ىم٤ملَُ :م ْٓم ٌُ ٌ
َُم٤م َو ْضم ُع ي
َ ٍ
ٍ
ٍ ()1
وضمػ َـم ْٚم َٕم ٍ٦م َذ َيم ٍر( .)3ىم٤مل :وم َ٠م ْي َـ ُه َق؟
رء؟ ىم٤مل :ذم ُُم ِْمط و ُُم َِم٤م َـم٦م  .ىم٤ملُ :
ْ
ِ
ىم٤مل :ذم سمِ ْئ ِر ذي َأ ْر َو َ
ان()2ش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمِمٕمر ،واعمِم٤مـم٦م :هل ي
( )1اعمِمط :هق آًم٦م شمنيح ي
اًمرأس واًمٚمحٞم٦م قمٜمد
اًمِم ْٕم ُر اًمذي يً٘مط ُمـ ي
شمنحيٝم٤م« .اًمٗم٤مِؼش (.)224-222/4
( )3هق وقم٤مء ـمٚمع اًمٜميخٞمؾ.
( )2هل سمِئ ٌْر ًمٌٜمل زريؼ ذم ٟمخٚمٝمؿ سم٤معمديٜم٦م« .ومتح اًمٌ٤مريش (.)321-339-11
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قل اهلل ﷺ ذم ُأٟم ٍ
ىم٤مًم٧م :وم َ٠مشمَ٤مه٤م َر ُؾم ُ
هلل
َ٤مس ُِم ْـ َأ ْصح٤مسمف ُصم يؿ ىم٤مل :ي٤م َقم ِ٤مِ َِم ُ٦م! « َوا ِ
ْ
احلٜم ِ
اًمِمٞم ِ
٤مقم ُ٦م ِْ
٤مـم ْ ِ
ي٤مء َو ًَم َٙم َ٠م ين ٟم ْ
وم٘مٚم٧م :ي٤م َر ُؾم َقل
ىم٤مًم٧م:
ُ
لمْ ،
ًَم َٙم َ٠م ين َُم٤م َء َه٤م ُٟم َ٘م َ
وس ي َ
َخ َٚم َٝم٤م ُر ُء ُ
اهلل! َأ َوم َئا َأ ْطم َر ْىم َت ُف؟ ىم٤ملَ ،َٓ :أ يُم٤م َأٟمَ٤م َوم َ٘مدْ َقم٤م َوم٤مين اهللُ ،ويم َِر ْه ُ٧م َأ ْن ُأصمِ َػم َقم َغم اًمٜم ِ
ذا
ي٤مس َ ًّ
َوم َ٠م َُم ْر ُت ِ َهب٤م َومدُ ومِٜم َْ٧مش(.)1
ِ
ه ِاِ َٞمؾ طم٤مًم ًٞم٤م قمد ٌد ُمـ احل٤مظم٤مُم٤مت ا يًمذيـ ُيًمرؾمقن اًمً ْح َرُ ،
طمٞم٨م
و َي ِْمت َِٝم ُر ذم إ ْ َ
احل٤مظم٤مُم٤مت إِ َمم و ْىم ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ـمقيؾ ،و ُشمِم٤مهد
٧م
ُمققمد ُمع َأ َطم ِد ه١مٓء
حيت٤مج اعمَ ْر ُء ًمتحديد
َ
ُم٘مر ِاتؿ سم٤مٟمْتِ ِ
َأ ْطمٞم٤مٟمً٤م ـمقاسمػم ُِم َـ اًمٜم ِ
ٔم٤مر َد ْو ِر اًمد ُظمقل( ،)3يمًم َأ ين اًم يت ْٚم ُٛمق َد
ي٤مس َأ َُم٤م َم ي
ِ
يٛمتٚمئ سم ُٓم٘مقس اًمًح ِر واًمِم ِ
واًمٕمراوم٦م واخلُراوم٦م ..ي٘مقل احل٤مظم٤م ُم راوهٜم٤م « :يمؾ
ٕمقذة
ْ
َْ ُ
ػ ُمـ اًمٕمٗم٤مري٧م وقم ْـ يٛمٞمٜمف قمنم ُة آٓف ،واًمٞمٝمق ُد ُه ْؿ َأ ْص ُؾ
قضمدُ قم ْـ ؿمًمًمف َأ ًْم ٌ
ُمٜمي٤م ُي َ
ِ
ِ
يمت٤مب ًمذًمؽ
وؿمٕمقذات( ،)2ومٕمٜمدهؿ
وقمزاِ ُؿ
قس
ٌ
ٌ
اًمً ْح ِر ُُمٜم ُْذ اًم٘مدَ ِم وهلؿ ُمٕمف ُـم ُ٘م ٌ
ٗم٤مر ،وهق قمغم ِىم ًْ ِ
ًٛمك اًم٘مٌ٤مًم َ٦م َأ ْو اًمٙمٌ٤مًم َ٦م ،وهق قمٌ٤مر ٌة قمـ قمدي ة َأ ْؾم ٍ
قمٛمكم
ٛملم:
ُي ي
ٍّ
ٍ
ٍ ِ
ور ٍ
ُمقز ضمؼم يي ٍ٦م و ُـم ُر ٍق ؿمٞمٓم٤مٟم يٞم ٍ٦م،
ٍّ
وٟمٔمري ،وحيتقي يمؾ ُمٜمٝمًم قمغم ُمٕم٤مدٓت ؾم ْحر يي٦م ُ
ِ
وسمف رىمك وقمزاِ ُؿ( ...)4إًمخ.
ِ
سم٤مجلٌ ِ
ِ
٤مهمقت..
٧م واًم يٓم
راوٝمؿ قمـ
ب -إِ ْقم ُ
ًمّنؿ ِ ْ
يمت٤مب اهلل وإِ ْي ُ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمٓم٥م ،سم٤مب :اًمًحر ،سمرىمؿ ،)1422( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمًئام ،سم٤مب:
اًمًحر ،سمرىمؿ.)3189( :
( )3يٜمٔمر« :أصمر إؾمٗم٤مر اعم٘مدؾم٦م ذم اٟمحراف اًمٞمٝمقدشُ ..مقىمع قمغم اإلٟمؽمٟم٧م
.www.ebnmaryam.com/holyasfar/three.htm-32k
(ُ )2مقىمع أومؼ قمغم اإلٟمؽمٟم٧م (اًمًحر وإؾمٓمقرة ذم اًمٗمٙمر اًمٞمٝمقدي) ًمٕمٌ٤مس احلًٞمٜمل ،واؾمتٛمع عمزيد
اـمئاع ًمنميط ممدوح احلرب (ُمِمط وُمِم٤مـم٦م).
(ُ« )4مقىمػ اإلؾمئام ُمـ اًمًحرش ،حلٞم٤مة ؾمٕمٞمد قمٛمر ،دار اعمجتٛمع – ضمدة،)1991-1411( ،
(.)124-122/1
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ﭓررل
ﭒالتعامر
ررعية يف
ﰉشرر
وقواعرررد
ﰆاملنرر
خطرررر
ﭑ
رافقنيﰈ
ﰇ
ﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄ ﰅ

معهماًمٜمً٤مءِ .]13 -11 :
واجل ٌْ ُ٧م :اًمً ْح ُر،
ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ}[ؾمقرة
ٓم٤من( ،)1ىم٤مل سمذًمؽ اسم ُـ ُقم َٛم َر واسم ُـ َقم يٌ ٍ
اًمِم ْٞم ُ
٤مهمقت :ي
٤مس ﭫ و َأ ُسمق اًم َٕم٤مًمِ َٞم َ٦م
واًم يٓم
ُ
ِ
ُ ِ
واًمْم يح ُ
ي
٤مك
واًمِم ْٕمٌِل واحلً ُـ
وؾم ِٕم ْٞمدُ سم ُـ ُضم ٌَ ْ ٍػم
ي
وجمَ٤مهدٌ و َقم َٓم٤م ٌء وقمٙم ِْر َُم ٌ٦م َ
٤مس ىم٤ملِ :
اسمـ َضم ِر ْي ٍر واسم ُـ َأ ِب َطم٤مشمِ ٍؿ قمـ ِ
اسمـ َقم يٌ ٍ
اجل ٌْ ُ٧مُ :طم َٞمل سم ُـ
واًمًدي ...و َأ ْظمرج ُ
٤مهمقتَ :يمٕم٥م سمـ إَ ْذ ِ
َأ ْظم َٓم ٍ
ف ( .)3وىم٤مل اإلَ َُم٤م ُم َُم٤مًم ِ ٌؽ« :هق ُم٤م ُي ْٕم ٌَدُ ُِم ْـ
٥م ،واًم يٓم
ُ ْ ُ ُ
َ
دون اهلل شمٕم٤مممش(.)2

ٓم٤من وهجروا وا يـمرطمقا يمت٤مب ِ
اًمِم ْٞم َ
وقمٚمٞمف وم٤مًمٞمٝمق ُد آُمٜمقا سم٤مًمً ْحر واشميٌٕمقا ي
ظم٤مًم٘مٝمؿ
َ
َ
ؾمٌح٤مٟمف وم َٚم ْؿ يٕمٛمٚمقا سمف ومل ْ يتح٤ميمٛمقا إِ ًَمٞمف{ ،ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [ؾمقرة

اًمٜمً٤مء.]46 :

ضمـ ـ شمٗمري ُٓمٝمؿ ذم اًمتيقراة وتري ُٗمٝمؿ هل٤م:
سمًٌ٥م اًم يت ْٗم ِ
شمٕمر ِ
ريط ِ
ِ
واإل ْمه٤مل ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮥ
و٧م اًمتيقرا ُة ًمٚمٗم٘مد واًمْمٞم٤م ِع
ي
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷} [ؾمقرة اعم٤مِدة ]12 :أي٦م ،قمـ ِ
اسمـ َقم يٌ ٍ
٤مس ﭭ
ِ
٤مه ٍد َ $أ ين اعمراد سم٤مًمٜمًٞم٤من ذم ِ
وجم َ ِ
ُ
ٟمًٞم٤من اًمٙمت٤مب( )4وضم٤م َء
اًمٙمريٛم٦م ـ َأ ْي:
أي٦م
ُ
َ
ْ
َأ ين اًمٜم ًْ َ
ٞم٤من هٜم٤م ُشم ِرك قمـ َقم ْٛم ٍد.
ِ
ىم٤مل ِ
قؾمك ڠ
اًمً ْٕمدي« :وم٢مِ يّنؿ ُذيمروا سم٤مًمتيقراة وسمًم ُأٟمزل قمغم ُُم َ
اإل َُم٤م ُم ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومتح اًمٌ٤مريش (.)313/8
( )3شمٗمًػم «اًمدر اعمٜمثقرش (.)482 /4
(« )2شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)117-111/4
( )4أُم٤م أصمر اسمـ قمٌ٤مس أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ذم «شمٗمًػمهش ،يمًم ذم «اًمدر اعمٜمثقرش ( ،)41/2وأُم٤م أصمر
جم٤مهد أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر وقمٌد سمـ محٞمد يمًم ذم «اًمدر اعمٜمثقرش ذم اعمقوع اًمً٤مسمؼ.
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ؿم٤مُمؾ ًمٜمًِٞم٤من ِ
يمثػم
ومٜم ًَُقا طم ًّٔم٤م ُمٜمف ،وهذا
قمٚمٛمف و َأ يّنؿ ٟم ًَُق ُه َ
٤مع قمٜمٝمؿ ،ومل ْ ُي َ
وو َ
ٌ ْ
قضمدْ ٌ
ممي٤م َأٟمًْ٤مهؿ اهللُ إِ يي٤مه قم٘مقسم ً٦م ُمٜمف هلؿش(.)1
شمٖمٞمػمهؿ وشمٌدي ُٚمٝمؿ يمئا َم اهلل:
دـ ُ
ىم٤مُم٧م ِ
ِ
ـم٤مِ َٗم ٌ٦م ُمـ إَ ْطم ِ
ِ
وشمٌديؾ يمئا ِم
ٌ٤مر واًمٙم َْٝمٜم َِ٦م سمتٖمٞمػم
وُم ْـ تريٗمٝمؿ ًمٚمتيقراة َأ ْن
ْ
اهلل شمٕم٤ممم {ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ، ]46 :قمـ ُجم َ ِ
٤مه ٍد
ُ
شمٌديؾ اًمٞمٝمقد ًمٚمتيقراة(.)3
َأ ين اعمرا َد سم٤مًمتيحريػ:

{ﭡ ﭢ} َأي طن َأماكِـِه وو ِ
وهه( )2وققل إِن الؿرا َد
جوهه التي هي ُو ُج ُ
ُ
ْ
َ
َأكفم ي َت َلو ُلون التورا َة طؾى ِ
غقر َت ْل ِويؾِفا ُمتعؿدين(َ ،)4أما َم ْن يعؿد لفذا
ِ
ِ
فف ْم طؾؿا ُء الضالل من القفود(.)1
الت ْحريف والت ْبدي ِل إِما لؿعـاه وإِما لؾػظه ُ
ًمذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ} [ؾمقرة إٟمٕم٤مم.]91 :
هـ ـ َأ َو٤مومقا إِ َمم اًمتيقراة و َأٟمْ٘مّمقا ُمٜمٝم٤م:
قاؤهؿ ُصم يؿ يدي قمقن َأ ين ذًمؽ َو ْطم ُل اهلل شمٕم٤ممم ..ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭑ
سمًم متٚمٞمف قمٚمٞمٝمؿ َأ ْه ُ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [ؾمقرة

آل قمٛمران.]78 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمًٕمديش (.)331/1
( )3أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ( )1289واًمٓمؼمي ( )118/1ذم «شمٗمًػمهيًمش ،وإؾمٜم٤مده صحٞمح.
(« )2شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)423/8
(« )4شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)342/1
(« )1شمٗمًػم اًمًٕمديش (.)181/1
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ررعية يف التعامرررل
خطرررر ِ
ِ ِ
املنرررافقني وقواعرررد ِشرر َ

ِ
هاِ ْٞم َؾ عمَي٤م َـم َ٤مل َقم َٚم ْٞمٝم ُؿ ْإ َُمدُ َو َىم ًَ ْ٧م
ي
صح ذم احلدي٨م قمٜمف ﷺ َأٟميف ىم٤مل« :إ ين َسمٜمل إ ْ َ
ِ ِ ِ َ ِ ِ معهم
ِ
واؾمت ََح يٚم ْت ُف َأ ًْم ًِٜمَ ُت ُٝم ْؿ َويمَ٤م َن
قهب ْؿ ْ
اؾمت ََٝم َق ْشم ُف ُىم ُٚم ُ ُ
ؽم ُقمقا يمتَ٤م ًسم٤م ُم ْـ قمٜمْد أ ْٟم ُٗمًٝم ْؿ ْ
قهب ْؿ ْاظم َ َ
ُىم ُٚم ُ ُ
ِ
قل سمٞمٜمَٝمؿ وسم َ ِ ِ
َ٤مب اهللِ َو َرا َء ُفم ُٝم ِ
قر ِه ْؿ َيم َ٠م يّنُ ْؿ
لم يمَث ْ ٍػم ُم ْـ َؿم ْٝم َق ِاتِ ْؿَ ،طمتيك َٟم ٌَ ُذوا يمت َ
احلؼ َ ُ
حي ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ
َْ
ِ
ِ ِ
َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
ه ِاِ ْٞم َؾ ،وم٢مِ ْن شمَ٤م َسم ُٕمق ُيم ْؿ َقم َٚم ْٞم ِف
قن ،وم٘م٤مل :ا ْقم ِر ُوقا هذا اًمٙمت َ
َ٤مب َقم َغم َسمٜمل إ ْ َ
قه ْؿ .ىم٤ملَ َٓ :سم ْؾ ا ْسم َٕم ُثقا إِ َمم ُوم َئا ٍن َ -ر ُضم ٍؾ ُِم ْـ
قه ْؿ ،وإِ ْن َظم٤م ًَم ُٗمق ُيم ْؿ وم٤م ْىم ُت ُٚم ُ
وم٤مشم ُْر ُيم ُ
ػ َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ َسم ْٕمدَ ُه َأ َطمدٌ  ،وم َ٠م ْر َؾم ُٚمقا إِ ًَم ْٞم ِف ومدَ َقمق ُه وم َ٠م َظم َذ
خيتَٚمِ َ
ُقم َٚم ًَم ِِ ِٝم ْؿ -وم٢مِ ْن شمَ٤م َسم َٕم ُٙم ْؿ ًَم ْـ َ ْ
ور َىم ً٦م وم َٙمت ِ ِ
َ٤مب اهللِ ُصم يؿ َأ ْد َظم َٚم َٝم٤م ذم َىم ْر ٍن ُصم يؿ َقم يٚم َ٘م َٝم٤م ذم ُقمٜمُ ِ٘م ِف ُصم يؿ ًَمٌِ َس َقم َٚم ْٞم َٝم٤م
َ٥م وم ْٞم َٝم٤م يمت َ
َ
َْ
ِ ِ
َ٤مب ،وم َ٘م٤م ًُمقاُ :شم ْ١م ُِم ُـ ِ َهب َذا .وم َ٠م َؿم َ٤مر إِ َمم َصدْ ِر ِه
٤مب ُصم يؿ َأشم ُ
َ٤مه ْؿ وم َٕم َر ُوقا َقم َٚم ْٞمف ا ًْمٙمت َ
اًمث َٞم َ
يٕمٜمِل :ا ًْم ِٙمتَ٤مب ا يًم ِذي ذم ا ًْم َ٘مر ِن ،وم٘م٤مل :آُمٜم ُْ٧م ِهب َذا وُم٤م ِزم َٓ ُأ ِ
وُم ُـ ِ َهب َذا َ
ومخ يٚمقا
َ
َْ
َ
َ
َ
ْ
َؾمٌِٞم َٚم ُف ،ىم٤مل :ويم َ
ي ْشم ُف ا ًْم َق َوم٤م ُة َأشمَق ُه وم َٚم يًم ٟم ََز ُقمقا صمِ َٞم٤م َسم ُف
َ٤من ًَم ُف َأ ْص َح ٌ
٤مب َي ْٖم ُِمق َٟم ُف وم َٚم يًم َطم َ َ
ِِ ِ
َ٤مب ،وم٘م٤مًمقاَ :أ َٓ شم ََر ْو َن إِ َمم َىمقًم ِ ِف :آ َُمٜم ُْ٧م ِ َهب َذا و َُم٤م ِزم َٓ
َو َضمدُ وا ا ًْم َ٘م ْر َن ذم َضم ْقومف ا ًْمٙمت ُ
ِ
ِ
ِ
َ٤مب ا يًم ِذي ذم ا ًْم َ٘م ْر ِن .ىم٤ملْ :
ه ِاِ َٞمؾ
وم٤مظم َت َٚم َ
ُأوُم ُـ ِ َهب َذا .وم٢مِٟميًم َقمٜمَك ِ َهبذا َه َذا اًمٙمت َ
ػ َسمٜمُق إ ْ َ
َقم َغم سمِ ْْم ٍع وؾمٌ ِٕم َ ِ
ِ ِ
٤مب َأ ِب ا ًْم َ٘م ْر ِنش(.)1
ٝمؿ َأ ْص َح ُ
لم وم ْر َىم ً٦م َظم ْ ُػم ُم َٚمٚم ْ
َ َ ْ ْ
وىمد ِ
ؿمٝمد قمٚمٞمٝمؿ اًمت ُ
يحريػ واًمتيح٤م ُيم َؿ ًمٖمػم
ي٤مريخ زُم َـ َسم ْٕم َث ِ٦م اًمٜم ِيٌل ﷺ هذا اًمت
َ
ذع اهلل شمٕم٤ممم.
ومٕمـ ا ِ
سمـ َقم يٌ ٍ
هلل َ ۵أٟم َْز َل{ :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
٤مس ﭭ ىم٤مل :إِ ين ا َ
ﮫ ﮬ} [ؾمقرة اعم٤مِدة ]44 :و{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}

[ؾمقرة اعم٤مِدة ، ]49 :و{ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]47 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ( ،)18839واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمِمٕم٥مش ( ،)7189وصححف إًمٌ٤مين ذم
«اًمّمحٞمح٦مش سمرىمؿ.)3694( :
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ويم٤مٟم٧م إِطمدامه٤م ىمد ىمٝم ِ
ِ
ىم٤مل :اسم ُـ َقم يٌ ٍ
رت
اًمٞمٝمقد
٤مسَ « :أٟمْزهل٤م اهللُ ذم اًم يٓم ِ٤مِٗمتلم ُمـ
َ
ْ ْ
ِ
يمؾ ٍ
اصٓمٚمحقا قمغم َأ ين ي
ىمتٞمؾ ىمتٚمتْف اًمٕمزيز ُة ُمـ
إُ ْظمرى ذم اجل٤مهٚم يٞم٦م طمتيك ْارشم ََْمقا َأ ِو ْ
اًمٕمزيزة ِ
ِ
اًمذًمِٞم َٚم ِ٦م ِ
ويمؾ ٍ
ومد َي ُتف مخًقن َو ْؾم ً٘م٤م ،ي
ىمتٞمؾ ىمتٚمتْف ي
ومد َي ُتف ُِم٤م َِ ُ٦م َو ْؾم ٍؼ،
اًمذًمٞمٚم ُ٦م ُمـ
ي ْ
ىمدم اًمٜميٌل ﷺ اعمديٜم َ٦م ،ومذ يًم ِ
ومٙم٤مٟمقا قمغم ذًمؽ طمتيك ِ
٧م اًم َٓم ِ٤مِ َٗمت٤من يمِ ْٚمت٤ممه٤م عمَ ْ٘مدَ ِم رؾم ِ
قل
َ ُ
ِ
ِ
ٍِ
وم٘متٚم٧م ي
اًمٕمزيزة
اًمذًمٞمٚم ُ٦م ُمـ
ئمٝمر ومل ُيقـمِ ْئٝمًم قمٚمٞمف وهق ذم اًمّم ْٚمح
اهلل ﷺ ويقُمئذ مل ْ
اًمذ ِ
اًمذًمٞمٚم ُ٦مْ :
وم٘م٤مًم٧م ي
ٚم٧م اًمٕمزيز ُة إِ َمم ي
ً
وهؾ
ًمٞمٚم٦م َأ ِن ا ْسم َٕم ُثقا إِ ًَمٞمٜم٤م ِسمًمِ َِ٦م َو ْؾم ٍؼ،
ْ
ىمتٞمئا ،وم َ٠م ْر َؾم ْ
لم ىمط ِديٜمُٝمًم واطمدٌ وٟمًٌَٝمًم واطمدٌ وسمٚمدُ مه٤م واطمدٌ ِدي ُ٦م ِ
يم٤من هذا ذم َطم يٞم ْ ِ
ػ
سمٕمْمٝمؿ ٟمِ ّْم ُ
َ
َ ُ
ْ
ٍ
سمٕمض ،إِٟمي٤م إِٟميًم َأ ْقمٓمٞمٜم٤ميمؿ هذا َو ًٞمًم ُمٜمٙمؿ ًمٜم٤م وومر ًىم٤م ُمٜمٙمؿ ،وم َ٠م يُم٤م إِ ْذ َىم ِد َم ُحم َ يٛمدٌ ومئا
ِد َي ِ٦م
ِ
ومٙم٤مدت ا َحل ْر ُب َتِ ْٞم ُ٩م سمٞمٜمٝمًم ُصم يؿ ْارشم ََْمقا قمغم َأ ْن جيٕمٚمقا َر ُؾم َ
قل اهلل ﷺ
ُٟم ْٕمٓمٞمٙمؿ ذًمؽ،
ِ
ػ ُم٤م ُي ْٕمٓمِٞمٝمؿ
سمٛم ْٕمٓمٞمٙمؿ ُمٜمٝمؿ ِو ْٕم َ
سمٞمٜمٝمؿ ُصم يؿ ذيمَرت اًمٕمزيز ُة وم٘م٤مًم٧م :واهللِ ُم٤م ُحم َ يٛمدٌ ُ
ؼم
وٞمًم ُمٜمي٤م و َىم ْٝم ًرا هلؿ ومدُ ؾمقا إِ َمم ُحم ي يٛم ٍد َُم ْـ َ ْ
خي ُ ُ
ُمٜمٙمؿ وًم٘مدْ صدَ ىمقا ُم٤م َأ ْقم َٓم ْقٟم٤م هذا إِ يٓ ً
ًمٙمؿ َر ْأ َيف ،إِ ْن َأ ْقمٓم٤ميمؿ ُم٤م شمريدون طمٙميٛمتٛمقه وإِ ْن مل ُي ْٕمٓمِٙمؿ َطم ِذ ْر ُشم ْؿ ،ومٚمؿ ُتٙمٛمقه
ِ
خؼموا هلؿ َر ْأ َي َر ُؾم َ
ومٚمًم
قل اهلل ﷺ ي
ٟم٤مؾم٤م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ًم َٞم ُ
ومدَ ؾمقا إِ َمم َر ُؾمقل اهلل ﷺ ً
ضم٤م َء َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ َأ ْظم َ َؼم اهللُ َر ُؾمق ًَمف سم َ٠م ُْم ِرهؿ يمٚمف وُم٤م َأ َرا ُدوا ،وم َ٠مٟمْزل اهلل :۵

{ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [ؾمقرة

اعم٤مِدة ،]47-41 :إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ}

قل ﷺ سم٤مًم َٕمدْ ِل ،ا ُْمتِ ً
اًمر ُؾم ُ
ث٤مٓ َٕ ُْم ِر رسمف
[ؾمقرة اعم٤مِدة .]47-41 :وًم٘مد طمٙمَؿ سمٞمٜمٝمؿ ي
 ۵ومً٤موى سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمد َي ِ٦مش(.)1

وىمد َأ َؿم َ٤مر اسم ُـ ا ًْم َ٘مٞم ِؿ  $إِ َمم شمٚمٌٞمس ي
اًمِم ْٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ ومجٕمٚمٝمؿ ُيٕمروقن قمـ
ِ
ِ
ُمذاه٥م ؿمتيك ..وم٘م٤مل« :إّنؿ يزقمٛمقن َأ ين
وراء ذًمؽ
يمت٤مب رهبؿ و َي ْذ َه ٌُقن ُمـ
َ
ِ
ً
طمرُمقه ص٤مر طمرا ًُم٤م وإِ ْن يم٤من
اًمٌم َء ص٤مر
طمئآ وإِ َذا ي
اًمٗم٘مٝم٤م َء ُمٜمٝمؿ إ َذا َأطمٚمقا هلؿ ي ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ( ،)346/1وصححف إًمٌ٤مين ذم «اًمّمحٞمح٦مش ،سمرىمؿ.)3113( :
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ٟمص اًمت ِ
يقراةررل
ذيٕم٦ميفاًمتالتعامر
ُمـشررررعية
وقواعرررد
ختِاملنر
خطرررر
رافقنيؿم٤م ُءوا
ٝمؿر ُم٤م
ًمٜمً
يقراة سمخئاومف ،وهذا
ٌ
دمقيز ُمٜمٝمؿ ْ
ِ
معهم َ
وضمقزوا ذًمؽ
ومحجروا قمغم اًمرب شمٕم٤ممم وشم٘مدي س َأ ْن ُيٜم
ًْخ ُم٤م يريدُ ُمـ ذيٕمتف ي
َ

ي
ِ
َٕ ْطم ِ
ٌ٤مرهؿ وقمٚمًمِٝمؿش .وىمقًمف{ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م .]21 :وىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ِ
اًمّم ِ
حٞمح َأ ين
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ..]21:وذم احلدي٨م ي
يٌل ﷺ شمئا هذه أي َ٦م قمغم َقم ِدي ِ
سمـ َطم٤مشمِ ٍؿ اًم يٓم ِ٤مِل( ،)1وم٘م٤مل :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهلل ًَم ًْٜمَ٤م
اًمٜم ي
ِ
وحير ُُم َ
َٟم ْٕم ٌُدُ هؿ .ىم٤ملَ « :أ ًَم ْٞم َس ُحيِٚم َ
قن ُم٤م َطم ير َم اهللُ
قن ًَم ُٙم ْؿ َُم٤م َطم ير َم اهللُ وم ُتحٚمق َٟم ُف ُ َ
وم ُت َحر ُُمق َٟم ُف؟ش ىم٤مل :سمغم .ىم٤مل اًمٜميٌِل ﷺ« :ومتِ ْٚم َؽ ِقم ٌَ٤م َد ُ ُت ْؿش(.)3

يمًم ٟمزه٧م اًمٜميّم٤مرى سمٓم٤مريمتٝمؿ قمـ اًمّم ِ
٤مطمٌ٦م واًمق ًِمد ومل يتح٤مؿمقا ُِم ْـ ٟمِ ًٌْ٦م ذًمؽ إِ َمم
ي
ِ
اهلل ؾمٌح٤مٟمف ..ويمًم ٟمزه٧م ا ًِمٗم ْر ُقمقٟم يٞم ُ٦م ُمـ اجلٝمٛم يٞم٦م ا يًمر يب ؾمٌح٤مٟمف َأ ْن يٙمقن ُمًتق ًي٤م قمغم
سم٤مر واحل٤م ِ
قمرؿمفً ،م َئ يئا يٚمزم ا َحل ٍْمُ ،صم يؿ ضم َٕمٚمقه ؾمٌح٤مٟمف ذم أ ِ
ٟم٤مت و َأ ْضمقاف احلٞمقاٟم٤مت(.)2
ُ
احلؼ سم٤مًمٌ٤مـمؾ:
و ـ ًَم ٌْ ًُٝمؿ ي
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة]43 :
ِ
 ..ىم٤مل اسمـ قمٌ ٍ
ِ
سم٤مًمٙمذبش(..)4
ًمٌ٤مـمؾ واًمّمدْ َق
احلؼ سم٤م
٤مس ﭭ ٓ« :ختٚمٓمقا ي

ُ َي
ِ
سم٤مًمٌ٤مـمؾ و َأدوا اًمٜميّمٞمح َ٦م ًمٕمٌ٤مد اهللِ ُِم ْـ ُأ يُم ِ٦م
احلؼ
وىم٤مل َأ ُسمق ا ًْم َٕم٤مًم ِ َٞم َ٦م ٓ« :ختٚمٓمقا ي
ُحم َ يٛم ٍد ﷺش(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق أسمق فمريػ  ،وىمٞمؾ :أسمق وه٥م قمدى سمـ طم٤مشمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ طمنمج سمـ اُمرىء اًم٘مٞمس
سمـ قمدى سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ضمرول يم٤من ٟمٍماٟمٞم٤م وم٠مؾمٚمؿ ُروى ًمف قمـ رؾمقل اهلل  -ﷺ  -ؾمت٦م وؾمتقن
طمدي ًث٤م وشمقرم هب٤م ؾمٜم٦م شمًع وؾمتلم «اإلص٤مسم٦مش ()288/4
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب :ؾمقرة سمراءة ،سمرىمؿ ،)2194( :وصححف إًمٌ٤مين ذم
«اًمّمحٞمح٦مش ،سمرىمؿ.)2392( :
(« )2إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤منش (ٓ )449-448/3سمـ اًم٘مٞمؿ .$
( )4أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم «شمٗمًػمهش ( )314/1وومٞمف سمنم سمـ قمًمرة وٕمٞمػ.
( )1أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش (.)314/1
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ِ
ِ
سمٛمجٛمققمٝم٤م ُشمِمػم إِ َمم تٙمٞم ِؿ وت٤م ُيم ِؿ ُأ يُم ِ٦م
ؾم٤مًمٗم٦م اًمذيمْر جيِد َأ يّن٤م
إِ ين ا ُعم َت َ٠مُم َؾ ًمٚم٘مْم٤مي٤م
هيقد َٕه ِ
ٍ
ٌ٤مرهؿ ومٞمًم
قاِٝمؿ وُم٤م ُمتْٚمِٞمف قمٚمٞمٝمؿ
ُ
ْ
ؿمٝمقاتؿ وُم٤م صدي ىمقا واشميٌٕمقا ومٞمف َأ ْطم َ
ِ
ىمٚمٞمئا ،وًم٘مد ِ
اؿمؽموا سمف صمٛمٜمً٤م ً
اًمٞمٝمقد قمغم َأ ين اًمتيقرا َة اًمتل
ؿمٝمد قمٚمًم ُء
طمرومقه وسمدي ًمقه ممي٤م َ َ
ي
ٞمػم.
سملم َأ ْيدهيؿ أن ىمد ـم٤مهل٤م اًم يت ْح ُ
ريػ واًم يت ْٖم ُ
حيٞمك( )1سمٕمدُم٤م َأ ْؾم َٚم َؿ ـ وىمد يم٤من ُمـ ِيمٌ٤مر َأ ْطم ِ
ٌ٤مرهؿ ـ
اًمً َٛم ْق َأ ُل سم ُـ َ ْ
ي٘مقل ي
ٌ٤مرهؿ يٕمٚمٛمقن َأ ين هذه اًمتيقرا َة اًمتل سملم َأ ْيدهيؿ ٓ يٕمت٘مد َأ َطمدٌ ُِم ْـ
« ُ
قمٚمًمؤهؿ و َأ ْطم ُ
ِ
قمٚمًمِٝمؿ و َأ ْطم ِ
قؾمك َص َ
٤من اًمتيقرا َة قمـ سمٜمل
ٌ٤مرهؿ َأ يّن٤م ي
قؾمك اًمٌ يت َ٦م َٕ ين ُُم َ
اعمٜمزًم ُ٦م قمغم ُُم َ
ِ
ِ
إِ ِ
قؾمك ُمـ
هاِ َٞمؾ ومل َي ٌُ يثٝم٤م ومٞمٝمؿ ،وإِٟميًم ؾم يٚمٛمٝم٤م إِ َمم قمِمػمشمف َأ ْوٓد ًمٞمقى ..ومل َي ٌْ ُذ ْل ُُم َ
َْ
ػ ؾم ٍ
ِ
ِ
ِ
قرة ُي٘م٤مل هل٤م :ه٤م َأزيٜمق وه١مٓء إَ ِِ يٛم ُ٦م اهل٤مروٟمٞمقن
اًمتيقراة ًمٌٜمل إِ ْهاِ َٞمؾ إِ يٓ ٟم ّْم َ ُ
ٍ
واطمد
ْثره٤م ىمتَٚمٝمؿ ُسم ْخ ُ٧م ٟم يٍَم( )3قمغم د ٍم
اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمرومقن اًمتيقرا َة وحيٗمٔمقن َأيم َ
ٍ
يقم ومتْح سمٞم٧م اعمَ ْ٘م ِد ِ
واطمد ُمـ
ومرو٤م وٓ ُؾمٜمي ً٦مْ ،سمؾ يم٤من يمؾ
س ومل يٙمـ ِطم ْٗم ُظ اًمتيقراة ً
ومّم ًئا ُمـ اًمتيقراةش(.)2
حي َٗم ُظ ْ
اهل٤مروٟمٞملم َ ْ
وىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم اسم ُـ اًم َ٘مٞم ِؿ « :$واًمٞمٝمقد ُشم ِ٘مر َأ ين اًمًٌٕملم يم٤مهٜمً٤م اضمتٛمٕمقا قمغم
يقراة وذًمؽ سمٕمد اعمَ ًِٞم ِح ،ذم ِ
ٗم٤مق ُِمـ مجٞمٕمٝمؿ قمغم شمٌديؾ صمئاصم٦م قمنم طمر ًوم٤م ُمـ اًمت ِ
قمٝمد
ْ
اشم ٍ ْ
ِ
ت٧م َىم ْٝم ِرهؿُ ،
طمٞم٨م َز َال اعمُ ْٚم ُؽ قمٜمٝمؿ ومل يٌؼ هلؿ َُمٚمِؽ خي٤مومقٟمف
اًم٘مٞم٤مسة اًمذيـ يم٤مٟمقا َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق اًمًٛمقأل سمـ حيٞمك سمـ قمٌ٤مس اعمٖمربُ :مٝمٜمدس ري٤ميض ،قم٤ممل سم٤مًمٓم٥م واحلٙمٛم٦م ُمّمٜمّٗم٤مشمف وقمدّ ت٤م
َمخ ًَْ٦م َو َصم ًَم ُٟم َ
وشمقذم ِذم
واًمٓم٥م َو ْإَدب
قن ُمّمٜمّ ًٗم٤م ِذم ْاحلً٤مب واعمً٤مطم٦م واجلؼم واهلٜمدؾم٦م واًمٜمجقم
ّ
ّ
ُطمدُ ود ؾمٜم٦م ِؾم ّ٧م َوؾمٌٕملم َومخْس ُم٤مَِ٦م «اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤متش ()376/11
ومخرهب٤م
( )3هق سمخ٧م ٟمٍم سمـ سمٞم٧م سمـ ضمقذرز اعمٚمؽ اًمٌ٤مسمكم .دظمؾ دُمِمؼ وُم٣م ُمٜمٝم٤م إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ّ
وطمرق اًمٙمت٥م،
وؾمٌك أهٚمٝم٤م ومحٚمٝمؿ إمم سم٤مسمؾ وىمٞمؾ إٟمف آُمـ سمٕمد ذًمؽ .وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :ىمتؾ إٟمٌٞم٤مءّ ،
وظمرب سمٞم٧م اعم٘مدس ،ومٚمـ شم٘مٌؾ ُمٜمف اًمتقسم٦م« .شم٤مريخ دُمِمؼش ()243/71
ّ
(« )2إومح٤مم اًمٞمٝمقدش ص (.)127-121
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خطرررر املنرر ٍ ِ
وي ْ٠م ُظم ُذ قمغم َأي ِدهيؿ وُمـ ِ
ُمٜمفررل
التعامر
رافقني وقواعرررد شررررعية
َ
يفُم ُـ
ريض
َ ْ
ْ
َ
شمٌديؾ ُمقو ٍع واطمد ُم ْـ يمت٤مب اهلل ومئا ُي ْ١م َ
معهم
تريػ ِ
همػمهش(.)1
ُ

ِ
()3
ِ
سمتًٕمًمِ َِ٦م َؾمٜمَ ً٦م وىمد اؾمتٖمرق
قؾمك
وي٘مقل ٟمقًمديمف ُ « :مج َٕم٧م اًمتيقرا ُة سمٕمد ُُم َ
ِ
و٧م طمٞم٤م ًَمف ًمٚمزي٤مدة واًمٜمي ْ٘م ِ
ً
اًمٕمًػم َأ ْن
ص ،وإِٟميف ُمـ
ومج ُٕمٝم٤م زُمٜمً٤م
شمٕمر ْ
َشم ْ٠مًمِٞم ُٗمٝم٤م َ ْ
ُمتٓم٤موٓ ي
ِ
دو ْن ذم قمٝمده وٓ
قؾمك َٕ ،ين اًمتيقراة مل ُشم ي
ٟمَجدَ يمٚمٛم ً٦م ُُمتٙم٤مُمٚم ً٦م ذم اًمتيقراة ممي٤م ضم٤م َء سمف ُُم َ
ذم ِ
اجلٞمؾ اًمذي شمئاهش(.)2
ِ
وضم٤مء ذم ِ
اًمٕمٍمي وٓ
اًمٕمٚمؿ
اعمٕم٤مرف اًم َٗم َرٟم ًِْ يٞم ِ٦م ت٧م قمٜمقان «شمقراةش  :إِ ين
داِ َر ِة
ي
َ
َ
ِ
ٍ
ٍ
ًتٗمٞمْم٦م ذم أصم٤مر اًم٘مديٛم٦م واًمت ِ
ي٤مريخ وقمٚمؿ
ؾم يٞمًم اًمٜمي٘مد إَعمْ٤مين ىمد َأ ْصم ٌَ َ٧م سمٕمدَ َأ ْسمح٤مث ُُم
ُ
اؾم َٛمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤مَ ،أ يًمٗمقه٤م
ٌ٤مر مل يذيمروا ْ
قؾمك وإِٟميًم يمتٌَٝم٤م َأ ْطم ٌ
اًمٚمٖم٤مت َأ ين اًمتيقرا َة مل َي ْٙم ُت ٌْٝم٤م ُُم َ
واي٤مت ؾمًمقمٞم ٍ٦م ِ
ٍ
ىمٌؾ ْ ِ
ؾمٛمٕمقه٤م َ
أه سم٤مسمؾش(.)4
قمغم اًمتيٕم٤مىم٥م ُمٕمتٛمديـ ذم َشم ْ٠مًم ِ ِٞمٗمٝم٤م قمغم ِر
ي
اًمراومْم٦م ًمٖمػم ذع اهلل شمٕم٤ممم.
ز .ت٤م ُيم ُؿ ي

واًمنم ِ
ِ
ِ
يٕم٦م..
اًمٙمت٤مب واًمًٜم ِي٦م ذم جم٤م ِزم
اًمراومْم ُ٦م َأ يّنؿ َي ّْمدُ ُرون قمـ
اًمٕم٘مٞمدة ي
يزقمؿ ي
٤مدي٨م إَ ِِٛم ِ٦م ُمـ َأه ِؾ اًمٌٞم٧م ..ويٕمت٘مدون طمجٞم َ٦م َأ ْىم ِ
ون قمـ َأطم ِ
يمذًمؽ َي ّْمدُ ُر َ
قاهلؿ
ْ
ُ ي
َ
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1هداي٦م احلٞم٤مرى ذم أضمقسم٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرىش ،اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م ،ت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك أسمق اًمٜمٍم
اًمِمٚمٌلُ ،مٙمتٌ٦م اًمقادي – ضمدة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم  ،1988-1418ص (.)116
( )3اؾمٛمف شمٞمقدور ٟمقًمديمف ُمـ أيم٤مسمر اعمًتنمىملم إعم٤من وًمد ذم ه٤مرسمقرج (سم٠معم٤مٟمٞم٤م) ؾمٜم٦م 1311هـ
1826م وشمٕمٚمؿ ذم ضم٤مُمٕم٤مت همقشمٜمجـ وومِٞمٜميف ،وًمٞمدن ،وسمرًملم ،واٟمٍمف إمم اًمٚمٖم٤مت اًمً٤مُمٞم٦م
واًمت٤مري خ اإلؾمئاُمل ،ويم٤من جيٞمد اًمٚمٖم٤مت اًمنمىمٞم٦م يمٚمٝم٤م يم٤مًمٕمرسمٞم٦م وأرُمٞم٦م واًمٕمؼمي٦م واًمّم٤مسمئٞم٦م
واحلٌِمٞم٦م وهمػمه٤م ...،ىم٤مل قمٜمف إب أٟمًت٤مد اًمٙمرُمكم :مل ٟمجد سملم محٚم٦م اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مسيـ ُمـ سمٚمغ
ت٘مٞم٘مف ،شمقذم ؾمٜم٦م 1249هـ 1921م اًمزريمكم« :إقمئامش (.)96/3
(« )2اًمٚمٖم٤مت اًمً٤مُمٞم٦مش ،اعم١مًمػ :أ .وًمٗمٜمًقن ،اًمٜم٤مذ :سمػموت ،،دار اًم٘مٚمؿ 1981 ،سمقاؾمٓم٦م «أوقاء
قمغم اًمٞمٝمقدي٦م ُمـ ظمئال ُمّم٤مدره٤مش ،د /حمٛمد أمحد دي٤مب قمٌد احل٤مومظ ط دار اعمٜم٤مر 1416هـ -
1981م ص (.)141
(« )4داِرة اعمٕم٤مرف اًمٗمرٟمًٞم٦مش سمقاؾمٓم٦م د /حمٛمد أمحد دي٤مب« ،أوقاء قمغم اًمٞمٝمقدي٦مش ص(.)141
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ِ
ِ
و َأ ْوم ِ
ِ
ؽم ُة اًم يٓم٤مهر ُة ..وممي٤م
ٕم٤مهلؿ
وشم٘مريراتؿ ،ذًمؽ َٕ يّنؿ وقم٤م ُة قم ْٚمؿ اًمٜميٌل ﷺ ُ
وه ُؿ اًمٕم ْ َ
ِ
وؾمٜم ِي٦م َر ُؾمقًمِف ﷺ:
يدل قمغم ت٤م ُيم ِؿ اًمِم ْٞمٕم٦م إِ َمم همػم
يمت٤مب اهلل ُ
 -1نتُبْ َُٓضٖي:ْ١

ؿمؽ ًمدى اعمًٚمٛملم مجٞم ًٕم٤م َأ ين اًم ُ٘م ْر َ
ٓ ي
اًمٙمت٤مب اعمُ يٜمز ُل ُمـ قمٜمد اهلل قمغم
آن هق
ُ
ِ
ًم٧م هل إُ ْظمرى قمغم
اًمراومْم َ٦م ىمد زقمٛمقا َأ ين يم ُت ًٌ٤م ُأ ْظمرى ىمد َٟمز ْ
َر ُؾمقًمف ﷺ إِ يٓ َأ ين ي
اًمٜميٌل ﷺ و َأٟميف ْاظمتص هب٤م َقمٚمِٞم٤م ﭬ ِ
ومٛم ْـ هذه اًمٙم ُت ِ
٥م.
ًّ
ي
تص سمف َقمٚمِ ًّٞم٤م ﭬ ،ومٕمـ
أ ـ «اجل٤مُمٕم٦مش:
يٌل ﷺ ْاظم ي
ٌ
اًمراومْم ُ٦م َأ ين اًمٜم ي
يمت٤مب زقمؿ ي
َأ ِب َسم ِّم ٍػم ( ،)1قمـ َأ ِب َقم ٌْ ِد اهلل ( )3ىم٤ملَ :أٟمَ٤م ُحم َ يٛمدٌ وإِ ين قمٜمدٟم٤م اجل٤مُمٕم ُ٦م وُم٤م ُيدرهيؿ ُم٤م
ٕمٚم٧م ومِداك ،وُم٤م اجل٤مُمٕم ُ٦م؟ ىم٤مل :صحٞمٗم ٌ٦م ُ
ـمقهل٤م ؾمٌٕمقن
ىمٚم٧مُ :ضم ُ
اجل٤مُمٕم ُ٦م؟! ىم٤ملُ :
ذرا ًقم٤م سمذراع رؾم ِ
ظمط َقمِكم ڠ سمٞمٛمٞمٜمف ومٞمٝم٤م ي
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ،وىمد ي
قل اهلل ي
يمؾ
َ ُ
ويمؾ َ ٍ
ٍ
ش ذم اخلَدْ ِ
ي٤مس إِ ًَمٞمف طمتيك إَ ْر ِ
ش ...إًمخ(.)2
رء حيت٤مج اًمٜم ُ
طمئال وطمرا ٍم ،ي ْ
ِ
ِ
يم٤مٟم٧م اجل٤مُمٕم ُ٦م هل٤م
وًمً ُ٧م َأ ْدري إِ َذا
ْ
اًمراومْم ُ٦م ضم ْٞم ًئا سمٕمدَ ضم ْٞم ٍؾ ْ
هذه اجل٤مُمٕم ُ٦م يتقار ُصمٝم٤م ي
ِ
ِ
ي٤مس إِ َمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م َأ ًَم ْٞم َس هذا
طم٘مٞم٘م ٌ٦م َأ ْم ُٓ ..صم يؿ َعم٤م َذا ُأ ْظمٗم َٞم ْ٧م وومٞمٝم٤م يمؾ ُم٤م حيت٤مج اًمٜم ُ
يمِتًْمٟمً٤م ًمٚمٕمٚمؿ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق أسمق سمّمػم اًمّمح٤مب ،ﭬ :اؾمٛمف قمتٌ٦م سمـ أؾمٞمد ُ ،مِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ،شمقذم ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل
ﷺ  ،ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سمًٞمػ اًمٌحر وهل ؾم٤مطمٚمف ذم اعمقوع اًمذي أىم٤مم ومٞمف ،وضم٤مءه اعمًتْمٕمٗمقن،
ويم٤من هق ،يمٌػمهؿ ،وىمّمتف ُمِمٝمقرة ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وهمػمه« .اإلص٤مسم٦مش ()219/4
و«تذي٥م إؾمًمءش ()181/3
( )3هق احلًلم سمـ قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل أسمق قمٌد اهلل اعمدين ؾمٌط رؾمقل اهلل ﷺ ورحي٤مٟمتف ُمـ
اًمدٟمٞم٤م وأطمد ؾمٞمدي ؿمٌ٤مب أهؾ اجلٜم٦م ىمتؾ احلًلم يقم قم٤مؿمقراء ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم «تذي٥م
اًمتٝمذي٥مش ( ،)241/3و« ُمقؾمققم٦م اًمٗمرق اعمٜمتًٌ٦م ًملؾمئامش ًمٚمً٘م٤مف ()212/1
(« )2اًمٙم٤مذمش (ً )329/1مٚمٙمٚمٞمٜمل ،و«سمح٤مر إٟمقارش (ً )33/36مٚمٛمجٚمز.
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ب ـ صحٞمٗم ُ٦م «اًمٜمي٤مُمقسش :وومٞمٝم٤م أ ْؾمًم ُء اًمِم ْٞمٕم٦م إ َمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وأ ْؾمًم ُء
معهم
َأ ْقم ِ
داِٝمؿ(.)1
ُمثؾ هذا اهل ِ
ٍ
ومت َ٠م يُم ْؾ -ي٤م رقم٤مك اهلل! َ
ومٙمؿ ؾمٜمحت٤مج ُمـ
قم٘مؾ َي ْ٘م ٌَ ُٚمف..
راء َأي
ْ
ُ
ًمء ُمـ ؾمٌؼ وُمـ ِسم٘مل ُِمـ َأؾم ِ
ِ
ِ
اًمٙمٛمٌٞمقشمرات ي
ًمء
ايمرات طمتيك َي ًَ َٕمٝم٤م
واًمذ
اؾمتٞمٕم٤مب َأ ْؾم َ ْ َ َ ْ
ُ
ْ ْ
اًمراومْم٦م و َأ ْقم ِ
داِٝمؿ...
ي
ج ـ صحٞمٗم ُ٦م «اًمٕمٌٞمٓم٦مش :وهل ُخمْتّم ٌ٦م ِ
سم٘مٌ٤مِ ِؾ اًم َٕم َر ِ
ب(.)3
ي

ٍ
طمرف ُمٜمٝم٤م َي ْٗمتح
اًمً ْٞمػش :وهل اًمتل ومٞمٝم٤م إَ ْطم ُرف اًمتل يمؾ
د ـ صحٞمٗم ُ٦م « ُذ َؤاسم ُ٦م ي
ٍ
طمرف(.)2
ػ
َأ ًْم َ
هـ ـ «اجلٗمرش :وهق ٟمققم٤منَ ( :أسمٞمض و َأمحر) ..قمـ َأ ِب اًم ِ
ؾمٛمٕم٧م َأ َسم٤م
ٕمئاء ( )4ىم٤مل
ُ
ْ ُ
ْ ُ
ُ
ٍ
رء ومٞمف؟ ىم٤مل:
َقم ٌْ ِد اهلل ڠ ي٘مقل« :إِ ين قمٜمدي ا َجل ْٗم ُر إَ ْسم َٞم ُض ،ىم٤مل
ُ
وم٘مٚم٧مَ :أي َ ْ
زسمقر داود ،وشمقرا ُة ُمقؾمك ،وإِٟم ُ ِ
ِ
ُ
واحلئال
ٞمؿ ۏ
ْجٞمؾ قم ْٞم ًَكُ ،
ُ َ ُ َ
وص ُحػ إِ ْسم َراه َ
ُ َ
واحلرام ..وقمٜمدي اجل ْٗمر إَمحر .ىم٤مل ىمٚم٧م :و َأي َ ٍ
مح ِر؟ ىم٤مل:
ُ
رء ذم ا َجل ْٗم ِر إَ ْ َ
َُْ
َ ُ
ُ
ْ
اًمًئاح وذًمؽ إِٟميًم يٗمتَح ًمٚمدي ِم يٗمتحف ص٤مطم٥م اًمًٞم ِ
ػ ًمٚم َ٘متْؾ ،وم٘م٤مل ًمف َقم ٌْدُ اهلل سم ُـ َأ ِب
ُ ي ْ
ُ ُ
ُ
اًم َٞم ْٕم ُٗم ِ
هلل يمًم يٕمرومقن
ف هذا سمٜمق ا َحل ًَ ِـ؟ وم٘م٤ملَ :أ ْي وا ِ
قر (َ :)1أ ْص َٚم َح َؽ اهللَ ،أ َي ْٕم ِر ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1سمح٤مر إٟمقارش (.)117/31
(« )3سمح٤مر إٟمقارش (.)27/36
(« )2سمح٤مر إٟمقارش (.)26/31
( )4هق احلًلم" سمـ أب اًمٕمئاء احلٗم٤مر ذيمره اًمٓمقد ذم رضم٤مل اًمّم٤مدق ُمـ اًمِمٞمٕم٦م روى قمٜمف قمكم سمـ
احلٙمؿ وروى هق قمـ حيٞمك سمـ اًم٘م٤مؾمؿ وذيمر ذم ُمّمٜمٗمل اًمِمٞمٕم٦مً« .مً٤من اعمٞمزانش ()399/3
واٟمٔمر« :إصقل ُمـ اًمٙم٤مذمش (.)341/1
( )1هق قمٌد اهلل سمـ أب يٕمٗمقر :وهق ُمـ صم٘م٤مت اًمراومْم٦م ويذيمرون أن اًمّم٤مدق  $شمٕم٤ممم ىم٤مل ومٞمف:
" ُم٤م أطمد أدى إًمٞمٜم٤م ُم٤م اومؽمض اهلل قمٚمٞمف ومٞمٜم٤م إٓ قمٌد اهلل سمـ أب يٕمٗمقر" (رضم٤مل اًمٙمٌم  ،311شمٜم٘مٞمح
اعم٘م٤مل ُ ،166/3مٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  ،99/11ضم٤مُمع اًمرواة .)467/1
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ًمٞمؾ واًمٜميٝم٤مر َأٟميف ّن٤مر ،وًمٙمٜميٝمؿ حيٛمٚمٝمؿ احلًدُ وـمٚم٥م اًمدٟمْٞم٤م قمغم اجل ِ
اًم يٚم ْٞم َؾ َأٟميف ٌ
حقد
ُ
ُ
ََ
ٌ
َ
واإلٟم ِ
ِ
ظمػما هلؿش(.)1
ْٙم٤مر ،وًمق ـمٚمٌقا ي
احلؼ سم٤محلؼ ًمٙم٤من ً
اإلُم٤مم ِ
اخلقِ يل ( )3قمـ ِ
اًمر َ
اجلٗمر إَ ْمحرُ ،مـ اًمذي يٗمتحف
اطمؾ ِ َ َ
وىمد َؾم َ٠م ًْم ُ٧م ُمقٟٓم٤م ي
ريؼ سمف ِدُم٤م َء
ود ُم َُم ْـ اًمذي ُيراق؟ وم٘م٤مل :يٗمتحف
ومرضمف ،و ُي ُ
ص٤مطم٥م ي
قمجؾ اهلل َ
اًمزُم٤من ي
ُ
وجيٕمؾ دُم٤مءهؿ دمري ِ
ِ
ُ
يقاص٥م َ -أ ْه ِؾ اًمًٜم ِي٦م -وم ُٞمٛمزىمٝمؿ ْ
يمد ْضمٚم٦م
ؿمذ َر َُم ْذ َر
اًمٕم٤مُم٦م اًمٜم
َ
واًم ُٗم ِ
صٜمٛمل ُىم َر ْي ٍ
ٞمٜمت٘مٛمـ ُِم ْـ
رات ،و ًَم
ش َ -ي ْ٘م ِّمدُ َأ َسم٤م َسمٙم ٍْر و ُقم َٛم َر -وا ْسمٜمَ َت ْٞمٝمًم َ -ي ْ٘م ِّمدُ
ي
ْ
َقم ِ٤مِ َِم َ٦م وطم ْٗمّم َ٦مِ -
ثؾ َ -ي ْ٘م ِّمدُ ُقم ْث ًَم َن -وُمـ سمٜمل ُأ َُم يٞم َ٦م واًمٕم يٌ ِ
وُم ْـ َٟم ْٕم ٍ
٤مس ومٞمٜمٌش
َ َ
اإلُم٤م ِم ِ
ىمٚم٧م إِ ين َ
ىمٌقرهؿ ً
اف ،إِ ْذ َأ ْه ُؾ اًمٌٞم٧م ۏ،
اخلقِل ومٞمف إِ ْه ٌ
ٟمٌِم٤مُ ،
ىمقل ِ َ
َ
ٌِْمقا ىمؼم ُمٞم ٍ
َأ َضمؾ و َأ ْقم َٔم ُؿ ُِم ْـ َأ ْن َيٜم ُ
٧م ُم٣م قمغم ُمقشمف ُىمروٟمً٤م ـمقيٚم ً٦م.
َْ
ِ
هلل قمٚمٞمٝمؿ -يم٤مٟمقا ُي٘م٤مسمٚمقن إِؾم٤م َءة ا ُعم ِز ِء ِ
واًمٕمٗمق
سم٤مإل ْطمً٤من إِ ًَمٞمف
إِ ين إَ ِِ يٛم َ٦م -ؾمئا ُم ا ِ
ىمٌقر إَ ُْمقات ًمٞمٜمت٘مٛمقا ُمٜمٝمؿ ،وي٘مٞمٛمقا قمٚمٞمٝمؿ
ي
واًمّم ْٗم ِح قمٜمف ،ومئا ُي ْٕم َ٘م ُؾ َأ ْن يٜم ٌُِمقا َ
ِ
سم٤مًمقداقم٦م
هلل قمٚمٞمٝمؿُ -قمرومقا
احلدو َد ،وم٤معمٞم ُ٧م ٓ ي٘م٤مم قمٚمٞمف طمد ،و َأ ْه ُؾ اًمٌٞم٧م -ؾمئا ُم ا ِ
واًمًًم ِ
طم٦م واًمٓم ِ
ٞم٥م(.)2
ي
ُمٙمتقب قمغم ِضم ْٚم ِد اعمَ ْٕم ِز ذم مخس وصمئاصملم صحٞمٗم ً٦م
اجلٗمر
ٌ
اًمراومْم ُ٦م َأ ين هذا َ
وشمٕمت٘مد ي
وحيتقي قمغم صمًمٟمٞم٦م وقمنميـ سم٤م ًسم٤م َأ يو ُل َأ ْسمقاسمِف ُُمتيّمٚم ٌ٦م سمرُمقز اًمٙمقايم٥م يمًم َأ ين ومٞمف
ادقم٤م ُء قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1أصقل اًمٙم٤مذمش (.)34/1
( )3أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اعمقؾمقي اخلقِل يٚم٘مٌقٟمف سم٤مإلُم٤مم إيمؼم وأي٦م اًمٕمٔمٛمك ،زقمٞمؿ احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،يٕمٞمش
طم٤مًم ًٞم٤م ذم اًمٕمراقُ ،مـ شمآًمٞمٗمف ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م ،اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن « أصقل ُمذه٥م
اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اإلصمٜمل قمنمي٦م ش ( )347/1و« ُمقؾمققم٦م اًمٗمرق اعمٜمتًٌ٦م ًملؾمئامش ()281/1
( )2هلل صمؿ ًمٚمت٤مريخ (يمِمػ إهار وشمؼمِ٦م إِٛم٦م إـمٝم٤مر)ً ،مٚمًٞمد طمًلم اعمقؾمقي ُمـ قمٚمًمء
اًمٜمجػ ،سمدون ـمٌٕم٦م وٓ شم٤مريخ ص (.)64-62
(« )4اًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦مش (.)44
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واًماملنرررافقنيِ
ممررل
التعامر
ِمٕمقذاتوقواعرر
خطرررر
ررعية ُييفِمػم إِ َ
شرر ومٝمذا
واًمًرد ْح ِر
اًمٙمت٤مب يدور قمغم اًمٓمئاؾمؿ
وسمًم َأ ين هذا
َ
ِ
ُمدى اًمتيِم٤مسم ِف سملم اًمر ِ
معهم
اًمٌ٤مب..
واًمٞمٝمقد ذم هذا
اومْم٦م
ُ
ي

ِ
اًمٞمٝمقد وإِ ْن يم٤من َأ ْص ُٚمٝم٤م
سم٧م قمـ ـمريؼ
شمن ْ
ُ
واًمقاىمع َأ ين قم٘مٞمد َة اًمِم ْٞمٕم٦م ذم اجلٗمر ىمد ي
ِ
يرضمع إِ َمم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٗمٞمث٤مهمقرؾم يٞم٦م ذم إَ ْقمداد(.)1

ُتِٔٗ حلٗ ايتٖخًِٚ ٌٝايتٖخِش:ِٜ
ألٖ ٔ٥
َ -2

وم٘مد ذيمَر اًمٙمٚمٞمٜمل( )3واعمجٚمز(َ « :)2أ ين اهلل  ۴ظمٚمؼ ُحم َ يٛمدً ا و َقمٚمِ ًّٞم٤م
ػ ده ٍر ُصمؿ ظم َٚمؼ مجٞمع إَ ْؿم ِ
ِ
ٞم٤مء وم َ٠م ْؿم َٝمدَ هؿ ظمٚم َ٘مٝم٤م و َأ ْضمرى ـم٤مقمتَٝمؿ
َ
و َوم٤مـم َٛم َ٦م ومٛمٙمثقا َأ ًْم َ َ ْ ي
وحيرُمقن ُم٤م يِم٤م ُءونش(.)4
قرهؿ إِ ًَمٞمٝم٤م ومٝمؿ ُحيِٚمقن ُم٤م يِم٤م ُءون ُ
قمٚمٞمٝم٤م ي
وومقض ُأ ُُم َ
تٖمرب ذم طمؼ َأ ِِ يٛمتِٝمؿ إ ْذ ي٘مقل اخلٛمٞمٜمل(« :)1إِ ين ِ
ٍ
ًمل َُم٤م ِم ُم٘م٤م ًُم٤م
سمٛم ًْ
وًمٞمس هذا ُ
ذرات
ختْمع ًَمق َٓ َيتِف وؾمٞمٓمرشمِف
حمٛمق ًدا ودرضم ً٦م ؾم٤مُمٞم ً٦م وظمئاوم ً٦م شمٙمقيٜم يٞم ً٦م َ
ُ
مجٞمع ي
اًمٙمقنش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من واعمذاه٥مش ،اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمِمٌ٤مب اإلؾمئاُمل – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م .)1148 – 1147/3( ،1989-1419
( )3هق حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل ،وًمد ذم ُمديٜم٦م ُيمٚملم ،وهل ذم إيرانُ ،يٕمد ،قمٜمدهؿُ ،مـ أوم٤موؾ محٚم٦م
إدب وومحقل أهؾ اًمٕمٚمؿ وؿمٞمقخ رضم٤مل اًمٗم٘مف ويمٌ٤مر أِٛم٦م اإلؾمئام شمقرم ؾمٜم٦م 239هـ ،قمغم
ظمئاف قمٜمدهؿ وهق ص٤مطم٥م يمت٤مب «أصقل اًمٙم٤مذمش« .اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مبش (« ،)99/2آيمًملش
ٓسمـ ُم٤ميمقٓ (.)144/7
( )2هق حمٛمد سم٤مىمر سمـ حمٛمد سم٤مىمر اعمجٚمز اًمث٤مين ،آصٗمٝم٤مين .حمدث ،وم٘مٞمفُ ،م١مرخُ ،مِم٤مرك ذم قمٚمقم.
وًمد وشمقذم سم٤مصٗمٝم٤منُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف اًمٙمثػمة  :يمت٤مب اًمتقطمٞمد و احلؼ اًمٞم٘ملم ذم اصقل اًمديـ،
«ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملمش ()91/9
(« )4أصقل اًمٙم٤مذمش ( ،)441/1و«سمح٤مرإٟمقارش (.)241/31
( )1هق آي٦م اهلل اخلٛمٞمٜمل ُ :مـ رضم٤مٓت اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مسيـ ،ىم٤مد صمقرة ؿمٞمٕمٞم٦م ذم إيران شمًٚمٛم٧م زُم٤مم
احلٙمؿ ،وًمف يمت٤مب يمِمػ إهار ويمت٤مب احلٙمقُم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م .وىمد ىم٤مل سمٗمٙمرة وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف هٚمؽ
اخلٛمٞمٜمل ذم قم٤مم 1989مُ« ،مقؾمققم٦م ومرق اًمِمٞمٕم٦مش و«اًمثقرة اًمٌ٤مًِ٦مشًمٚمٛمقؾمقي (.)147
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ٍ
طم٤مٓت – َأ ْي :إَ ِِ يٛم ِ٦م ِ
اإل ْصمٜمل قمنمٓ -
وىم٤مل ذم ُمقو ٍع َآظم َر« :إِ ين ًمٜم٤م ُمع اهلل
٘مر ٌب وٓ ٟمٌل ُُم ْر َؾم ٌؾش(.)1
َي ًَ ُٕمٝم٤م ٓ َُم َٚم ٌؽ ُُم ي
اًمّم ِ
وضم٤م َء ذم «سمح٤مر إٟمقارش قمـ ِ
٤مدق(َ )3أٟميف ىم٤مل« :واهلل ًم٘مد ُأ ْقمٓمٞمٜم٤م ِقم ْٚم َؿ
اإل َُم٤م ِم ي
وأظمريـ .وم٘م٤مل ًمف ٌ
َ
ٕمٚم٧م ومِداك َأ ِقمٜمْدَ ُيم ْؿ ِقم ْٚم ُؿ اًمٖمٞم٥م؟
إَ يوًملم
رضمؾ ُِم ْـ َأ ْصح٤مسمفُ :ضم ُ
وم٘م٤مل ًمف :وحي َؽ إِين َٕقم َٚمؿ ُم٤م ذم َأصئاب اًمرضم٤مل و َأرطم٤م ِم اًمٜم ِ
ً٤مء ...ومٜمح ُـ ُطم يج ُ٦م اهلل
ْ
َ َْ
ْ
ْ ُ
ذم ظم ْٚم٘مف(.)2
سمـ سمِ ْ ٍ
وذم «اًمٙم٤مذمش قمـ َقم ٌْ ِد اهلل ِ
نم( )4قمـ َأ ِب َقم ٌْ ِد اهلل َأٟميف ىم٤مل« :إِين َٕ ْقم َٚم ُؿ ُم٤م ذم
ِ
ض و َأ ْقم َٚم ُؿ ُم٤م ذم ا َجلٜم ِي٦م وُم٤م ذم اًمٜم ِ
ٛمقات وُم٤م ذم إَ ْر ِ
ي٤مر و َأ ْقم َٚم ُؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م
اًمً
ي

يٙمقن ...اًمخش(.)1
اًمٖمٞم٥م وًمدهيؿ َأ ْؾمًم ُء َأ ْه ِؾ ا َجلٜم ِي٦م واًمٜم ِ
ي٤مر وُ ...مـ سم٤مب َأ ْومم و َأ ْطمرى
وم َ٠م ِِ يٛم ٌ٦م يٕمٚمٛمقن
َ
َ
يٙمقن سم َ٠م ِز يُمتِٝمؿ طمؼ اًمت ْيحٚمٞمؾ واًمت ْيحريؿ يمًم ؿم٤م ُءوا وُمتك ؿم٤م ُءوا..
َأ ْن
ِ
ؿمٞمخ ِ
ُ
واًمراومْم ُ٦م شمزقمؿ َأ ين اًمدي َـ ُُمً يٚم ٌؿ
ىم٤مل
اإل ْؾمئام اسم ُـ َشم ْٞمٛم يٞم َ٦م  « :$ي
ٌ٤مر واًمره ِ
أل ْطم ِ
ًم َ
ُ
ذقمقهش(.)6
ٌ٤من
ْ
وم٤محلئال ُم٤م طم يٚمٚمقه واحلرا ُم ُم٤م ي
طمرُمقه واًمد ُيـ ُم٤م َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر« :ترير اًمقؾمٞمٚم٦مش (.)94 ،13
( )3هق ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم اهل٤مؿمٛمل أسمق قمٌد اهلل ،اعمٕمروف سمجٕمٗمر اًمّم٤مدق .ىم٤مل قمٜمف
اًمذهٌل :أطمد إِٛم٦م إقمئام ،سمر ص٤مدق يمٌػم اًمِم٠من مل حيت٩م سمف اًمٌخ٤مري .وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :صم٘م٦م ٓ
يً٠مل قمـ ُمثٚمف .شمقذم ؾمٜم٦م ( 148هـ)ُ« .مٞمزان آقمتدالش (.)193/1
(« )2سمح٤مر إٟمقارش (.)38-37/36
( )4هق يمذا ذم مجٞمع اًمٜمًخ :سمـ سمنم ،سم٤مًمِملم اعمٕمجٛم٦م ،وُمثٚمف ذم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف (ً . )929 / 3مٙمـ
أيمثر يمت٥م اًمؽماضمؿ شمًٛمٞمف :اسمـ سمن ،سم٤مًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م .وهق قمٌد اهلل سمـ سمن اًمًٙمًٙمل احلؼماين
احلٛميص ،وٕمٞمػ ،وٕمٗمف أسمق طم٤مشمؿ ومج٤مقم٦م «تذي٥م اًمتٝمذي٥مش (.)119/1
( )1اًمٙمٚمٞمٜمل ذم «أصقل اًمٙم٤مذمش ( ،)361/1واعمجٚمز ذم «سمح٤مر إٟمقارش (.)38/36
( )6يٜمٔمرُ« :مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ٟم٘مض يمئام اًمِمٞمٕم٦م واًم٘مدري٦مش ،ؿمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم ،اًمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م اًمٙمؼمى ،سمقٓقُ ،مٍم (1231هـ) (.)483/1
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
معهم

ٍ
ٍ
يمت٤مب وٓ ُؾمٜم ٍي٦م
شمنميٕم٤مت وىمْم٤م ًء ًمٞمس قمغم هدْ ي ُِم ْـ
ممي٤م ُيِمػم إِ َمم َأ ين ًمٚمِم ْٞمٕم٦م
ِ
ِ
سمـ ؾم ِٕمٞم ٍد ()1
سمٛم ّْمحػ َوم٤مـم َٛم َ٦م ڤَ ..ر َو ْوا قمـ َقمكم ِ َ ْ
َٕ ين قمٜمدهؿ ُم٤م ُيًٛمقٟمف ُ
صمئاث ُمر ٍ
حػ ومٞمف ُ
ات واهلل
ُمثؾ ُىم ْرآٟمِٙمؿ هذا
قمـ َأ ِب َقم ٌْ ِد اهللِ ﭬ َأٟميف ىم٤ملُُ « :م ّْم ٌ
َ ي
اًمٕم ْٚمؿ ىم٤مل :إِ يٟمف ِ
ىمٚم٧م :هذا واهللِ ِ
اًمٕم ْٚم ُؿش(.)3
ُم٤م ومٞمف ُِم ْـ ُىم ْرآٟمِٙمؿ
ٌ
طمرف واطمدٌ ىم٤ملُ :
ُ
ُ
احلدود واًمد ِ
ِ
ِ
ي٤مت واًمذي َٟمزل سمف
اعمّمحػ يمًم زقمٛمقا ِقم ْٚم ُؿ اًمٖمٞم٥م وومِ ْ٘م ُف
وذم هذا
٤مُمٝمؿ ِ
َ٤مِ ُٞمؾ وهق اًمٞمقم قمٜمد إُِم ِ
وُمٞمٙم ِ
ِضم ِؼم ُيؾ وإِهاومِ ُٞمؾ ِ
اًمٖم٤مِ ِ
٥م(.)2
َ
ْ
َْ

 .4صعُُِٗ إَٖٔ اي ُكشِإَٓ َُخشَٓفْ:

ُِم ْـ َأ ْقمٔمؿ ي
٤مب واًمًٜمي َ٦م ُم٤م يكم:
اًمِمقاهد قمغم َأ ين ُمرضمٕم يٞم َ٦م اًمِم ْٞمٕم٦م ًمٞمس اًمٙمت َ
ريػ واًمت ُ
اًمراومْم ُ٦م َأ ين اًم ُ٘م ْر َ
يٌديؾ
آن اًمذي سم َ٠م ْي ِديٜم٤م ىمد ـم٤مًمف اًمت ْيح ُ
ًم٘مد زقمٛم٧م ي
واحلذف واًمزي٤مد ُة ،واًمذيـ َأ ْىمدُمقا قمغم ذًمؽ َسمز ْقم ِٛمٝمؿ صح٤مسم ُ٦م رؾم ِ
قل اهلل ﷺ وذم
ُ
َ ُ
وقم ْث ًَمن ﭫ َأ ْمجٕملم.
ُم٘مدُمتِٝمؿ َأ ُسمق َسمٙم ٍْر و ُقم َٛمر َ
ِ
قمٚمًمء اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ ىم٤مًمقا سمتحريػ اًم ُ٘مر ِ
آن :اًم٘مٛمل( )4ذم ُم٘مدُم٦م «شمٗمًػمهش
ُمـ
ْ
ْ
ِ
اجلزاِ ِري ( )1ذم يمت٤مسمف «إٟمقار اًمٜمٕمًمٟم يٞم٦مش ،طمٞم٨م ي٘مقل« :وٓ
( ،)27-26وٟمٕمٛم ُ٦م اهلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق قمكم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق اًمٙمٜمدي أسمق احلًـ اًمٙمقذم .ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :صدوق .وىم٤مل اًمٜمً٤مِل:
صم٘م٦م .وذم ُمقوع آظمر ٓ :سم٠مس« .تذي٥م اًمتٝمذي٥مش (.)236/7
(« )3أصقل اًمٙم٤مذمش (.)329/1
(« )2اًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦مش (.)46
( )4هق قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ اًم٘مٛمل (أسمق احلًـ) ُ ،مـ ُمٗمني اًمِمٞمٕم٦م وحمدصمٞمٝمؿ ووم٘مٝم٤مِٝمؿ ،أظمذ
قمٜمف اًمٙمٚمٞمٜمل .وُمـ آصم٤مره« :شمٗمًػم اًم٘مرآنش ُمـ أسمرز اًم٘م٤مِٚملم سمتحريػ اًم٘مرآن شمقذم 234هـ.
«اًمٗمٝمرؾم٧مشٓسمـ اًمٜمديؿ ( )211و«اًمٗمٝمرؾم٧مشًمٚمٓمقد ()111
( )1هقٟ :مٕمٛم٦م اهلل سمـ قمٌد اهلل احلًٞمٜمل اجلزاِري اًمِمٞمٕمل اإلُم٤مُمل.قم٤ممل ،أدي٥مُ ،مـ أهؾ ضمزاِر اًمٌٍمة= .
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ِ
شمٕمج٥م ُِم ْـ يمثرة إَ ْظم ِ
همػموا وسمدي ًمقا ذم اًمديـ
ٌ٤مر اعمقوققم٦م وم٢مِ يّنؿ سمٕمد اًمٜميٌل ﷺ ىمد ي
وتريػ يمٚمًمشمِف وطمذف ُم٤م ومٞمف ُِمـ ِ
ِ
ٔمؿ ُِم ْـ هذا ،يمتٖمٞمػمهؿ اًم ُ٘م ْر َ
ُمداِ ِح
آن
ْ
ُم٤م هق َأ ْقم ُ
ِ
آل اًمرؾم ِ
وومْم٤مِ ِح اعمٜم٤موم٘ملم وإِ ْفم ِ
ٝم٤مر ُمً٤موهيؿ يمًم َؾم َٞم ْ٠مت سمٞم٤م ُٟمف
قل وإَ ِِ يٛم ِ٦م اًم يٓم٤مهريـ
ي ُ
ذم ٟمقر اًم ُ٘مر ِ
آنش(.)1
ْ
ِ ِ
اًمّمح٤مسم َ٦م ﭫ.
اًمراومْم ُ٦م اعمٜم٤موم٘ملم ومئا ي٘مّمدون إِ يٓ ي
وًمٚمٗم٤مِدَ ة :إِ َذا ذيمَرت ي
()3
اًمّم٤مذمش وهق ُمـ يمٌِ٤مر ُُمٗمنهيؿ(.)2
ُ
واًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ذم يمت٤مسمف « ي
ِ
ف ُمٌدي ٌل ..إِٟميف
حمر ٌ
ومٞم٤م قمج ًٌ٤م يمٞمػ يزقمؿ اًمِم ْٞمٕم ُ٦م ت٤م ُيم َٛمٝمؿ ًمٚم ُ٘م ْرآن وىمد زقمٛمقا َأٟميف ي
اًمقاوح.
اًمتيٜم٤م ُىم ُض
ُ
ِ
قاهد واًمدي ِ
اًمِم ِ
يمؾ هذه ي
اعم٤موٞم٦م ُشمٌلم ُم٤م قمٚمٞمف طم٤مل اًمِم ْٞمٕم٦م ُمـ ت٤م ُيم ِٛمٝمؿ ًمٖمػم
ِٓ ِؾ
ِ
ِ
وه ْؿ ىمد
وؾمٜمي٦م ٟمٌٞمف ﷺ إ ْذ يمٞمػ يتح٤ميمٛمقن إِ َمم ُؾمٜمي٦م اعمُ ّْم َٓم َٗمك ﷺ ُ
ذع اهلل اعمُ ي
ٓمٝم ِر ُ
ًّ
ُمًت٘مئا
َيم يٗمروا ٟم٘مٚمتَٝم٤م و ُُم ٌَٚم ِٖمٞمٝم٤م إِ َمم إُ يُم ِ٦مْ .سمؾ إِ ين ممي٤م ُي َ١ميمد َأ ين ًمٚمِم ْٞمٕم٦م ذيٕم ً٦م وىمْم٤م ًء
ٍ
ِ
ِ
ظم٤مص٦م
ىمْم٤مِ يٞم ٍ٦م
وهمػمه٤م سمٛمح٤ميمؿ
قمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم ِي٦م ُمٓم٤مًمٌ ُتٝمؿ ذم اًمًٕمقد يي٦م
ِهبؿ(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف :إٟمقار اًمٜمٕمًمٟمٞم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمِم٠مة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،ري٤مض إسمرار ذم ُمٜم٤مىم٥م إِٛم٦م
إـمٝم٤مرُ« .مٕمجؿ اعم١مًمٗملمش (« ،)111/12روو٤مت اجلٜم٤مت ش ًمٚمخقاٟمً٤مري (.)111/8
(« )1إٟمقار اًمٜمٕمًمٟمٞم٦مشٟ ،مٕمٛم٦م اهلل اعمقؾمقي اجلزاِريُ ،مٓمٌٕم٦م ذيم٦م ضم٤مب شمؼميز  -إيران (.)97/1
( )3هق حمٛمد سمـ ُمرشمض اعمٕمروف سمٛمئا حمًـ اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،ـمٕمـ قمٚمٞمف سمٕمض ؿمٞمقخ اًمِمٞمٕم٦م
واتٛمف سم٤معمروق واًمزٟمدىم٦م ،وقمٔمٛمف اًمٌٕمض أظمر ،زقمٛمقا أن ًمف (ُ )311مّمٜمػ ُمٜمٝم٤م« ، :ىمرة
اًمٕمٞمقنش  ،وهمػمه٤م .شمقذم ذم يم٤مؿم٤من ؾمٜم٦م 1191هـ .اٟمٔمرً« :م١مًم١مة اًمٌحريـش (« ، )131روو٤مت
اجلٜم٤متش (. )79/6
( )2اٟمٔمر :عمزيد اـمئاع «اًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦مش وم٘مد أورد اًمٕمديد ُمـ أؾمًمء قمٚمًمِٝمؿ اًم٘م٤مِٚملم سمتحريػ اًم٘مرآن
(.)42-41
(ُ« )4مذيمرة اًمراومْم٦م ذم سمئاد اًمتقطمٞمدش ًمٚمديمتقر ٟم٤مس اًمٕمٛمر .مل شمٓمٌع.
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يمؾ ُمـ ًمف َأدٟمك اـمئا ٍع قمغم ِ
التعامروررل
ررعية
وقواعرررد
ذمررافقني
اومْم٦ماملنر
قم٘م٤مِ ِد اًمرخطرررر
إِ ين ي
ُٕ ًُميفقهٞم ِ٦م َأ
سمقسمٞم ِ٦مشرر َأو ا
شمقطمٞمد اًمر

ي ْ
ي ْ
ْ
ي
ِ
إَؾم ِ
ِ
ًمء واًمّم ِ
ِ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ َأ ْو ذم
وىمٌقر ا
ٗم٤مت َأ ْو ذم إَ ْضطم٦م
معهمَٕ ْوًمٞم٤مء َأ ْو ذم ي
ْ
واد وقم٘مٞمدة َأه ِؾ اًمًٜمي٦مِ
اإل ْصمٜمل قمنم َأو ...إًمخ ،جيِد َأ ين قم٘مٞمد َة اًم٘مقم ذم ٍ
ِ
ْ
ْ
إَِ يٛم٦م ِ ْ
واجلًمقم٦م ذم ٍ
ِ
وم٤مخلئاف سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ذم إُ ُص ِ
قل ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًم ُٗم ُروعَ ،أ يُم٤م ذم
واد َآظم َر،
ُ
اًمت ْينم ِ
يٕم٤مت وإَ ْطمٙم٤م ِم وم ٌُ ْٕمدُ ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ يمًم سملم ا َعم ْ ِ
نم ِق واعمَ ْٖم ِر ِ
ب ،وٓ َأ َدل قمغم
وُمـ ضمقاز اًمِم ِ
ِ
ذوذ ِ
ِ
اجلٜم ِْز
ٟمٙم٤مح اعمُ ْت َٕم ِ٦م اًمذي هق ِزٟمًك
س ُح ُِم ْـ
سيحْ ،
ٌ
ذًمؽ وٓ َأ ْ َ
ِ
وٟمحق ذًمؽ ممي٤م ٓ شمٓمٞم٘مف إَ ْىمئا ُم وٓ شم٘مقى قمغم شم ًَْ ِٓمػمه(.)1
قمٜمدهؿ ُمع اًمّم ٌْٞم٤من
ت٤ميمؿ اعمٜم٤موم٘ملم ًمٖمػم ذع اهلل شمٕم٤ممم:
ج.
ُ
طمقل هذه اًم٘مْم يٞم ِ٦م ممي٤م ٓ َيدَ ُع ً
طمدي٨م َ
ٌ
جم٤مٓ ي
ًمٚمِمؽ ذم شم٘م٤ميض وت٤ميم ِؿ اعمٜم٤موم٘ملم
ىمد ؾم ٌَؼ
ًمنمع ُم ْذقمٜملم ِ
إِ َمم اًم يٓم٤مهمقت إِ يٓ ذم طم٤مًم٦م يمقن احلؼ هلؿ وم٢مِ يّنؿ َ ِ
ـم٤مِٕملم.
جي ْٞم ُئقن إِ َمم ا ي ْ ُ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.)3(]61 :

ٍ
ًم٘مد يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن ُمـ ِ
ِ
وىمٚمقهبؿ مل َشم ْٓم َٛم ِئ يـ
سمٛمٙم٤من يمٞمػ ٓ
راض قمـ ذع اهلل
اإل ْقم
ُ
سمٕمدُ ِ ِ
٤مجلٝم٤م ِ
اإل ْؾمئام! يمٞمػ ٓ و ُه ْؿ سمٕمدُ مل ُي ِ٘مروا ومل ُي ْذ ِقمٜمُقا وخي َْْم ُٕمقا
َْ
سم٤مإل ْيًمن ومل ُخي ِ ْ
ويًتًَٚمِٛمقا ًمٕمدْ ِل وإِٟم ِ
ّْم٤مف رؾم ِ
قل اهلل ﷺ ومٞمًم ؾمٞم٘مض سمف سمٞمٜمٝمؿ! {ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
َْ ْ ُ َ
َ ُ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]11:
ِ
وسمْمده٤م شمتٛم يٞمز إَ ْؿمٞم٤م ُء ومٝم٤م ُه ُؿ اعمُ ْ١مُمٜمقن طم ًّ٘م٤م واعمقىمٜمقن صد ًىم٤م ىمد َأ ْصمٜمَك قمٚمٞمٝمؿ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر يمت٤مب «ؾمٞم٤مطم٦م ذم قم٤ممل اًمتِمٞمعش ًملُم٤مم حم٥م اًمديـ اًمٙم٤مفمٛمل ُمـ ص (.)118-111
( )3اٟمٔمر ُمـ اًمٌح٨م ص ( )91-94-92طمٞم٨م سمٞم٤من أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ويمئام أهؾ اًمتٗمًػم طمقل أي٦م
اًمٙمريٛم٦م.
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اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف سمٕمد هذه أي٦م {ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]11:
ٞمخ َقم ٌْدُ اًم َٕم ِز ِيز سم ُـ َسم ٍ
اًمِم ُ
ي٘مقل ؾمًمطم ُ٦م اًمقاًمدُ ي
تٙمٞمؿ اًم٘مقاٟملم
٤مز َ « :$أ يُم٤م
ُ
وإَ ْقم ِ
ُ ِ
ذ ِع اهلل يمًم ىم٤مل
واًمقاضم٥م اًمت
راف اًم٘مٌٚم يٞم ِ٦م ومٝمذا ٓ جيقز،
ُ
يح٤ميمؿ إ َمم تٙمٞمؿ ْ

ؾمٌح٤مٟمف{ :﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂     

واًمقاضم٥م قمغم مجٞمع
     } [ؾمقرة اًمٜمً٤مء، ]61 :
ُ
ِ
اًمد َو ِل اعمدي قمٞم٦م ِ
اًم٘مٌٞمٚم٦م
تٙمٞمؿ اًم٘مقاٟملم ،وقمغم
شمدع
ذ َع اهلل و َأ ْن َ
َ
ًمل ْؾمئام َأ ْن ُتٙمؿ َ ْ
وؾمقاًمػ ِ
ِ
َأي ٍ
آسم٤مِٝم٤م(.)1
شمرضمع إِ َمم ُطمٙمْؿ اهلل وٓ شمرضمع إِ َمم ىمقاٟمٞمٜمِٝم٤م و َأ ْقمراومِٝم٤م
ىمٌٞمٚم٦م َأ ْن
َ
عاػشّا :احلٔكِذُ ٚايهشاٖ.ُ١ٝ

ٍ
ُمريْم٦م و ُوم َ١م ٍ
ٍ
ض ٍ
قمٚمٞمؾ و ُسم ْٖم ٍ
صٗم٦م ٓ شمٜمؿ إِ يٓ قمـ ٍ
ٍ
وطمًد ُُم ًْتحٙم ٍؿ..
دوملم
اد
ٟمٗمس
ِ
ـم٤مومح ودا ٌء ُقم ٌ
ْم٤مل ٓ يًتٌٓمٜمف إِ يٓ َُم ْـ َقم ِري ُمـ اخلػم
ىمٌح
ٌ
احل ْ٘مدُ واًمٙمراهٞم ُ٦م ٌ
اإلطمً٤من ِ
وريض ًمٜمٗمًف اهل َ َ
قان ..ئمؾ ذم اًم٘مٚم٥م يم٤مُمٜمً٤م طمتيك إِ َذا شمٕم٤مفمؿ
ودمرد ُمـ ِ ْ
ي
ٍ
وم٤مؾمدة ..وشمٕم٤مُم ٍ
ٍ
ٍ
وسم َٚمغ ُمداه شمٜم يٗمس قمـ شمٍم ٍ
آصمٛم٦م ..وومِ ٍ
ؾم٤مىمٓم٦م..
ئات
ٕم٤مل
وم٤مت
ُ
ِ
ٍ
ٍ
سمٛمجٛمققمٝم٤م ُم٤م ا ْقمت ََق َر ذم اًم ُٗم َ١ما َد و َأ َطم٤مط سمف ُمـ ِطم ْ٘م ٍد
ؽم ِضم ُؿ
و َأ ْظمئاىم يٞم٤مت ؾم٤مومٚم٦م ُشم َ ْ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وقمداوة ..وُم٤م ؾمػم ٌة ٟم٤مصٕم ٌ٦م ..وٓ ؿمقاهدُ ضمٚم يٞم ٌ٦م
ووٖمٞمٜم٦م و َسم ْٖمْم٤مء
وطمًد
ويمراهٞم٦م
ِ
شمٙمقن ً
ُمث٤مٓ قمغم ذًمؽ وؿم٤مهدً ا يمًم اًمذي قمٚمٞمف ُ
َ
اًمٞمٝمقد ُ َدم٤م َه اعمًٚمٛملم
طم٤مل
شمّمٚمح َأ ْن
ُ
ِ
وهمػمهؿ َ
اًمراومْم٦م ُمع َأ ْه ِؾ اًمًٜم ِي٦م..
وؿم ْ٠م ُن ي

أِ .طم ْ٘مدُ ويمراهٞم ُ٦م هي ٍ
قد.
َُ

ِ
ٚمؼ ذم ي
اجلراِ ِؿ ُم٤م يدل قمغم
اًمِم ْخّم يٞم ِ٦م اًمٞمٝمقد يي ِ٦م طمتيك يم٤من هلؿ ُمـ
ًم٘مد مت يثؾ هذا اخلُ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ومتقى ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ذم اًمتح٤ميمؿ إمم اًم٘مقاٟملم اًمٕمرومٞم٦م واًم٘مٌٚمٞم٦م.
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ذًمؽ ويِمػم إِ ًَمٞمف ومٚمؿ يّمٌح جمرد ٍ
وقواعررردوإِٟمشريًمرررعيةِ
رافقني ٍ
التعامر٦مررل
يم٤مُمـخطرر
ٍ
ضمراِ ُؿيف ُُمٜم ئمٛم ٌ
تحٙمٛم٦م..
وقم يررٚم ٍ٦ماملنرُُمر ًْ
داء
ُ
ُ
ي
ٍ
معهم ٌة ُمًتحٙمٛم ٌ٦م ُدم٤مه يمؾ َأ َطمد ِ
هيقدي.
همػم
اُمرات ُمتٜم٤مهٞم ٌ٦م وقمداو
ات ص٤مرظم ٌ٦م وُم َ١م
ٌ
واقمتداء ٌ
ْ
ٍّ
َ

ُ

طم ْ٘مدُ اًم َٞم ُٝمقد قمغم ؿم ي٘م ْ ِ
لم:

ُ

ُم٤م يم٤من ُدم٤مه ُأُم ِؿ إَرض و َأضم ِ
ٜم٤مؾمٝمؿ..
ْ
ْ
َ َ

ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]64 :
ِ
ذم ِ
اًمٙمريٛم٦م ِإ َؿم٤مرشم٤من قمغم اعمٕمٜمك اعمراد:
أي٦م
سمّمٗم٦م ِ
ٍ
أ ـ إِي٘م٤مدهؿ داًِم ٟم٤مر احلروب ِ
ٍ
وسمِمٙمؾ ُمتٙمر ٍر دون
داِ َٛم ٍ٦م
واًمٗمتَـ واًم٘مئاىمؾ
ْ ُ
ً َ
َيم َٚم ٍؾ وٓ َُم َٚم ٍؾ سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم {ﰉ ﰊ ﰋ} [ؾمقرة اعم٤مِدة ]64 :ممي٤م يدل قمغم
آؾمتٛمراري٦م واًمدي ي ِ
ٛمقُم٦م..
ْ
ي
ب ـ {ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [ؾمقرة اعم٤مِدة ]22 :سمٙمؾ ُم٤م شمٕمٜمٞمف ُص َق ُر ِ
اإل ْومً٤مد
ِ
ي ِ
ِ
ُ
واعمح٤مومؾ
صٝمٞمقن
واًمِم٘م٤مء ذم طمؼ اًمٌنم يي٦م وُم٤م سمروشمق يمقٓت طمٙمًمء ْ
اعم٤مؾمقٟم يٞم٦م ِ
ُ
اًمرسمق يي ُ٦م اًمٕم٤معمٞم ُ٦م اًمٞمٝمقد يي ُ٦م وٟمنم آٟمحئال
واإل ْقمئام اًمٞمٝمقدي
واًمٌٜمقك ي
ِ
اإل ْوم ِ
اخلُٚم٘مل واًمتٕمٚمٞمٛمل واًمٗمٙمري إِ يٓ ُصقر ٌة ُمـ ُص َق ِر ِ
اًمٕم٤مرُم٦م(.)1
ً٤مد
وو ِع ُخم يٓم ٍ
ِ
ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملَ :
ط
قمٛمؾ
اًمٞمٝمقد ُمٜمذ قم٤مم 1891م ـ 1871م قمغم ْ

قمًٙمري ِ
إل َىم٤مُم٦م صمئاث ُطم ُر ٍ
وب قم٤معم يٞم ٍ٦م ..وم٘مد يمتَ٥م اًمٞمٝمقدي اًمٚمٜمدين اًمديمتقر أوؾمٙم٤مر
ٍّ
ِ
ًمًٜم٤م إِ يٓ ُُمْمٚمكم
ُمٕمنم اًمٞمٝمقد َصٜمَ ْٕمٜمَ٤م
ًمٞمٗمل(ٟ« :)3محـ
َ
احلرب اًمٕم٤معم يٞم َ٦مٟ ،محـ اًمٞمٝمق ُد ْ
َ
ِ
َ
وطم٤مر ِىمٞمف وىم٤مشمِٚمِٞمف إِ ين صمقرشمَٜم٤م إَ ِظمػم َة مل َشم ُ٘م ْؿ سمٕمدُ ش(.)2
اًمٕم٤ممل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر عمزيد شمٗمّمٞمؾ ص (ُ )191مـ هذا اًمٌح٨م.
( )3هق أوؾمٙم٤مر ًمٞمٗمل يم٤مشم٥م ،وـمٌٞم٥م ُمـ اعمٛمٚمٙم٦م اعمتحدة .وًمد ذم ؾمت٤مرهم٤مرد .شمقذم ذم أيمًٗمقرد ،قمـ
قمٛمر يٜم٤مهز  79قم٤م ًُم٤م« .خمتٍمسمروشمقيمئات طمٙمًمء صٝمٞمقنش.
(« )2اًمٞمٝمقد إظمقان اخلٜم٤مزير واًم٘مرودش (ً )81مٚمًٞمد اًمٕمٗم٤مينُ .مٍم – سمٜمل ؾمقيػ ُ -مٙمتٌ٦م ُمٕم٤مذ سمـ
ضمٌؾ ﭬ ط إومم  3113 -1433م
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يخ َ
اًمّمٜمٞمع واًمت ْ
ُم٤مريمقس راوم٤مج اًمروُم٤مين طملم ىم٤ملٟ« :محـ
ٓمٞمط
وىمد َأيميد هذا
ُ
َ
ِ
ىم٤مُم٧م ًمتح٘مٞمؼ ؾمٞمٓمرشمِٜم٤م
احلرب إُومم
وراء مجٞمع ُطمروسمِٙمؿ ،وإِ ين
اًمٞمٝمق ُد ِٟم٘مػ ُمـ
ْ
َ
اٟمٓمقت قمٚمٞمف َأ ْٟم ُٗمس ٍ
قمغم اًمٕم٤مملش( .)1ي َؽم ِضمؿ هذا ِ
هيقد وحيٙمٞمف ُم٤م يم٤من ُِم ْـ
احل ْ٘مدَ اًمذي
ْ
ُ
ُ ْ ُ
ِ
وشمزويد يمؾ ُمـ هق ؾم٤م ٍع ذم ٍ
ِ
ِ
ِ
زقمزقم٦م َأ ُْم ٍـ
ػ َأ ْو
ومتٜم٦م َأ ْو
ُمت٤مضمرتؿ سم٤مًمًئاح
شمٗمريؼ َص ٍّ
َ ْ
ٍ
ِ
تٚمٙم٤مت سمًم حيت٤مضمف ُمٜمف(.)3
َأ ْو
ختري٥م ُمم ْ
إِ ين ُمـ ي ْ٘مر ُأ ٟمٗمًٞم َ٦م هي ٍ
قد وُم٤م ُخيٓمٓمقن ًمفُ ،يدرك مت٤م ًُم٤م َأ ين ؾمٕم َٞمٝمؿ ذم إَ ْر ِ
ض
َ ْ َ َ
ي َُ
ِ
ِ
واحلروب مل َي ْ٠مت ُِم ْـ ومرا ٍغ وإِٟميًم ُِم ْـ ُطم ُٚم ٍؿ يًٕمقن إِ َمم ت٘مٞم٘مف َأ َٓ وهق
سم٤مًمٗمتَـ واعم ِ َح ِـ
ِ
ج٤مر قمغم ُر ْىمٕم٦م ي
اًمِم ْٓم َرٟمْ٩م)(.)2
اًمً ْٞمٓمر ُة قمغم اًمٕم٤ممل .وا ْىم َر ْأ إِ ْن ؿم ْئ َ٧م ( َأ ْطم ٌ
ي
َأ ْىمً٤م ُم اًمٜمي٤مس قمٜمد اًمٞمٝمقد:
 -1هيقد.
ُ -3أ َممِٞمقن.
وإُ َممِٞمقن ُه ْؿ يمؾ َُم ْـ ًمٞمًقا سمٞمٝمقد( ..)4ويٕمت٘مد اًمٞمٝمق ُد َأ يّنؿ ُهؿ اعمُ ْ١مُمٜمقن ْ
وم٘مط،
َأ يُم٤م إُ َممِٞمقن ُومٝم ْؿ قمٜمدهؿ يمٗمر ٌة وصمٜمٞمقن ٓ يٕمرومقن اهللَ شمٕم٤ممم .ضم٤م َء ذم اًم يت ْٚمٛمقد« :يمؾ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1إومٕمك اًمٞمٝمقدي٦م ذم ُمٕم٤مىمؾ اإلؾمئامش ،قمٌد اهلل اًمتؾ ،اعمٙمت٥م اإلؾمئاُمل  -اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م ،ص
( .)39وعمزيد شمٗمّمٞمؾ ُمٌ٤مرك اىمرأ يمت٤مب «واىمدؾم٤مهش ًمٚمًٞمد اًمٕم يٗم٤مين ُ .411 - 291/3مٍم – سمٜمل
ؾمقيػ – ُمٙمتٌ٦م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ﭬ .ط إومم .3111-1432
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ .ص ( )39وعمٕمروم٦م اًمٕمديد ُمـ أوضمف إومً٤مد اًمٞمٝمقد ذم إرض ومٚمػمضمع إمم ُمٌح٨م
هبذا اًمٕمٜمقان ص (.)381
(« )2أطمج٤مر قمغم رىمٕم٦م اًمِمٓمرٟم٩مش ًمقًمٞمؿ ضم٤مي يم٤مر ،شمرمجف :ؾمٕمٞمد ضمزاِرزم ـ وراضمٕمف وطمرره :م.
سمدوي ،دار اًمٜمٗم٤مِس ،اًمٓمٌٕم٦م.1987 - 1417 )9( :
( )4اٟمٔمر« :اًمٙمٜمز اعمرصقدش – شمرمج٦م ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ،د /روهٚمٜم٩م ،يقؾمػ طمٜم٤م ٟمٍم اهلل ،اًمٓمٌٕم٦م:
اًمث٤مٟمٞم٦م – سمػموت  1968-1288ص (.)43
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ِ
اًمِم ِ
وشمٕم٤مًمٞمؿ احل٤مظم٤مُم٤مت ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمذًمؽ  .وطمتيك
اًمٞمٝمقد َو ْصمٜمِٞمقن
ٕمقب ُم٤م قمدا
ُ
ِ
معهموم٘مد ضم٤م َء ذم اًم يت ْٚمٛمقد وص ُٗمٝمؿ اعمَ ًِ ْٞم َح
شمٙمٗمػمهؿ،
اعمَ ًِ ْٞمح ڠ مل َي ًْ َٚم ْؿ ُِم ْـ
يم٤مومر ٓ يٕمرف اهللَش(.)3
ڠ سم َ٠مٟميفٌ « :

ررعية)يف التعامرررل
خطرررر املنرررافقني
وقواعرررد شرر (1
ٌ

ؾم٤مطمرا ووصمٜم ًّٞم٤م ومٞمٜمت٩م َأ ين اعمًٞمحٞملم
وذم ُمقو ٍع َآظم َر ُمـ اًم يت ْٚمٛمقد« :إِ ين اعمَ ًِ ْٞم َح يم٤من
ً
َو ْصمٜمِٞم َ
قن َأ ْي ًْم٤م ُِم ْث ُٚمفش(.)2
ضم٤م َء ذم اًم يت ْٚمٛمقد« :اًمٜميٕمٞمؿ َُم ْ٠م َوى َأ ْر ِ
واح اًمٞمٝمقد ،وٓ يدظمؾ ا َجلٜمي َ٦م إِ يٓ اًمٞمٝمقد َأ يُم٤م
ومٛم ْ٠م َوى اًم ُٙم يٗم ِ
ٟمّمٞم٥م هلؿ ومٞمٝم٤م ؾمقى اًمٌٙم٤مء
٤مر ُمـ اعمًٞمحٞملم واعمًٚمٛملم وٓ
َ
اجلحٞمؿَ :
ُ
ِ
واًمٕمٗمقٟم٦مش(.)4
عم٤م ومٞمف ُِم َـ اًم ئمئام
ْعش ُ٠ايٛٗٝد يػريِٖ:

واعم٤مل ِ
ِ
واًمٕم ْر ِ
ُ
ض .سم ْؾ ًم٘مد ضم٤م َء ْت
طمئال اًمدي م
شم٘مقم ٟمٔمر ُة اًمٞمٝمقد ًمٖمػمهؿ قمغم َأ يّنؿ
ِ
واًمؽم ِ
همٞم٥م قمغم ِ
ىمتؾ يمؾ
اًمٜم
ُ
ّمقص ذم َأ ْؾمٗم٤مرهؿ اعمُ٘مدي ؾم٦م وذم يمت٤مب اًم يت ْٚمٛمقد سم٤محل٨م ي ْ
ٍ
يم٤مٟم٧م.
وؾمٞمٚم٦م
َُم ْـ ًمٞمس هيقد ًّي٤م و َأ ْظم ِذ ُم٤مًمف سم َ٠مي
ْ
أ -اؾمتٌ٤مطم ُ٦م اًمٞمٝمقد َ
ىمتؾ إُ َممِٞملم:
وُمـ اًمٜمّمقص قمغم اؾمتٌ٤مطمتٝمؿ ِ
دُم٤مء ِ
همػمهؿُ :م٤م ضم٤م َء ذم ؾمٗمر اًم يت ْثٜمٞم٦م ُِم ْـ وص٤مي٤م
ٍ
ِ
ًمِم ْٕم ِ
اهلل َ
٤مرهب٤م اؾمتدقمٝم٤م إِ َمم
٥م إِ ْهاِ َٞمؾ واًمتل ُمٜمٝم٤م« :طملم شم٘مرب ُمـ ُمديٜم٦م ًمٙمل ُت َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1د /روهٚمٜم٩م« :اًمٙمٜمز اعمرصقدش ص (.)111
( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ص (.)99
( )2اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ص (.)99
( )4إهاِٞمؾ واًمتٚمٛمقد :دراؾمف تٚمٞمٚمٞم٦م ،اسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ أمحد ،اًم٘م٤مهرة ،،دار اعمٜم٤مر 1991/1411 ،ص
(.)67
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ِ
اًمِم ْٕم ِ
وومتح٧م ًمؽ ومٙمؾ ي
اعمقضمقد ومٞمٝم٤م يٙمقن ًمؽ
٥م
اًمّم ْٚمح ،وم٢مِ ْن َأ َضم٤مسمتْؽ إِ َمم اًمّم ْٚمح
ْ
ِ
ًمٚمت ْيًخػم ،ويًتٕمٌد ًمؽ وإِ ْن مل ْ ُشم ْ
٤مسه٤م وإِ َذا د َومٕمٝم٤م
ً٤معم ِؽ ْسمؾ
ْ
قمٛمٚم٧م ُمٕمؽ طمر ًسم٤م ومح ْ
اًمرب إِ َهلؽ َإمم ِ
يدك ْ ِ
اًمً ْٞمػ و َأ يُم٤م اًمٜمً٤م ُء وإَ ْـم ُ
ٗم٤مل
وم٤مض ْب َ
مجٞمع ُذيمقره٤م سمحد ي
ي
ُ
واًمٌٝم٤مِؿ ويمؾ ُم٤م ذم اعمديٜم٦م يمؾ همٜمٞمٛمتِٝم٤م ومتٖمٜمٛمٝم٤م ًمٜمٗمًؽ ،وشم َ٠ميمْؾ همٜمٞمٛم َ٦م َأ ْقم ِ
ِ
داِؽ اًمتل
ُ
ِ
ًمٞمً٧م ُمـ
اًمٌٕمٞمدة ُمٜمؽ ضمدًّ ا ،اًمتل
اًمرب إِ َهلُؽ .وهٙمذا شمٗمٕمؾ سمجٛمٞمع اعمُدُ ِن
ْ
َأ ْقمٓم٤مك ي
ُُمدُ ِن ه١مٓء إُ َُم ِؿ هٜم٤م ،و َأ يُم٤م ُُمدُ ن ه١مٓء اًمِم ِ
اًمرب إِ َهلُؽ ٟمّمٞم ًٌ٤م
ٕمقب اًمتل ُي ْٕمٓمٞمؽ ي
ِ
شمًتٌؼ ُمٜمٝمؿ ٟمًٛم ً٦م ُم٤مش(.)1
ومئا
ٗم٤مل واًمٜم ِ
ِ
واؾمؽمىم٤مق إَ ْـم ِ
ً٤مء ُمـ يمؾ
ٗم٤مرهؿ سم٘متؾ يمؾ اًمرضم٤مل
هٙمذا َشم ْ٠م ُُم ُرهؿ َأ ْؾم ُ
ِ
اًمٌٕمٞمدة اًمتل يٗمتحقّن٤م َأ يُم٤م اعمُدُ ُن اًم٘مريٌ ُ٦م ُمٜمٝمؿ واًمتل يزقمٛمقن َأ ين اهلل َأ ْقمٓم٤مهؿ
اعمُدُ ِن
يمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م وٓ يًتٌ٘مقن ومٞمٝم٤م َأ َطمدً ا ،ويمذًمؽ اًم يت ْٚم ُٛم ُقد ُيٌِ ْٞم ُح ًمٚمٞمٝمقد َ
إِ يي٤مه٤م ،ومٞم٘متٚمقن ي
ىمتؾ
اعمخ٤مًمٗملم واؾمتٌ٤مطم َ٦م ِ
دُم٤مِٝمؿ..
ْ
يمتٌ٦م اًمت ْٚمٛمقد« :طمتيك َأ ْومْمؾ اًمٖمقيؿ()3
جي٥م ىمت ُٚمفش(.)2
ي٘مقل َأ َطمدُ ِ ي
َ
ُ
ِ
ٍ
ؿمخص
قمٚمًمء اًم يت ْٚمٛمقد« :يمؾ ُمـ َي ًْ ِٗم ُؽ د َم
وي٘مقل إي٤مًمٙمقت ؾمٞمٛمقين(َ )4أ َطمدُ
شم٘مل ِ
ِ
ٌ
يمٛم ْـ ُي٘مدم ُىم ْرسم٤مٟمً٤م إِ ًَمٞمفش(.)1
هيقدي قمٛم ُٚمف
همػم
ٍّ
ُم٘مٌقل قمٜمد اهلل َ
همػم ٍّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اإلصح٤مح اًمٕمنمون وم٘مرات (.)17 -11
( )3همقيؿ :أي همقيُ ،مـ إؾمًمء اًمتل يٓمٚم٘مٝم٤م اًمٞمٝمقد قمغم همػم اًمٞمٝمقدي وهؿ يًٛمقن يمؾ دي٤مٟم٦م همػم
هيقدي٦م (همقاي٤مه) ويً تخدم يمتٌ٦م اًمتٚمٛمقد يمٚمٛم٦م (همقيؿ) ًمٚمرُمز ًمٖمػم اًمٞمٝمقد ..اٟمٔمر :آي ب
سمراٟم٤ميتس« :ومْمح اًمتٚمٛمقدش ص (.)83
(« )2ومْمح اًمتٚمٛمقدش – شمٕم٤مًمٞمؿ احل٤مظم٤مُملم اًمني٦م ،آي .ب .سمراٟم٤ميتس ،إقمداد :زهدي وم٤مشمح ،دار
اًمٜمٗم٤مِس ص (.)146
( )4هق أطمد قمٚمًمء اًمتٚمٛمقد «ومْمح اًمتٚمٛمقدش ()146
(« )1ومْمح اًمتٚمٛمقدش ص ( ،)146آي .ب .سمراٟم٤ميتس.
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يف التعامرررل
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية َ ْ

وحم ير ٌم قمغم اًمٞمٝمقدي أن ُيٜمجل
٤مًمح ُمـ همػم اًمٞمٝمقدُ ،
اًمّم َ
وذم اًم يت ْٚمٛمقد َأ ْي ًْم٤م« :ا ْىم ُتؾ ي
معهم
ُمـ طم ْٗم ٍ
رة ي٘مع ومٞمٝم٤مْ ،سمؾ قمٚمٞمف َأ ْن يًدي ه٤م
َأ َطمدً ا ُمـ إَضم٤مٟم٥م ُمـ هئاك َأ ْو ُخيْرضمف
ُ
سمح َج ٍرش(.)1
َ

سمؾ ضم٤م َء ذم اًم يت ْٚمٛمقد« :إِ ين َُم ْـ ي٘متؾ ُمًٞمح ًّٞم٤م َأ ْو َأ ْضمٜمٌ ًّٞم٤م َأ ْو وصمٜم ًٞم٤م ُيٙم٤موم ُ٠م سم٤مخلٚمقد ذم

ِ
اًمٗم ْردوسش(.)3

بُ -
ُم٤مل إُ َممِل طمئا ٌل ًمٚمٞمٝمقدي:
َأُم٤م ِ
ألُمقال ..وم٘مد ضم٤مء ذم اًم يت ْٚمٛمقد« :إِ ين اهللَ ؾم يٚمط اًمٞمٝمق َد قمغم َأُم ِ
قال
ْ
َ
اؾمتٌ٤مطم ُتٝمؿ ًم َ ْ
ي ْ
ِ
ودُم٤مِٝمؿش(.)2
سم٤مىمل إُ َُم ِؿ
٘مروف ؿمٞم ًئ٤م إِ يٓ ت٧م
وذم اًم يت ْٚمٛمقد يمذًمؽَ « :أ َُم َرٟمَ٤م اهللَ سم َ٠م ْظم ِذ اًمرسم٤م ُمـ اًمذُمل و َأ يٓ ُٟم َ
ض ُرهش.
ؾم٤مقمدْ ٟمَ٤مهُ ،مع َأ ين
اًمنمط وسمدون ذًمؽ ٟمٙمقن َ
هذا ي
َ
اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م َ َ
ج -اٟمْتِٝم٤م ُيمٝمؿ َٕ ْقمراض إُ َممٞملم:

َأ يُم٤م اٟمْتِٝم٤م ُيمٝمؿ ًم َ
ُمٌ٤مح قمٜمدهؿ سمٖمػم اًمٞمٝمقد يي ِ٦م و ُيٕمٚمٚمقن ذًمؽ
أل ْقم َراض ..وم٤مًمزٟم٤م
ٌ
ٍ
ٍ
همريٌ٦م..
سمتٕمٚمٞمئات
اقمتدى قمغم ِقم ْرض إَ ْضمٜمٌ يٞم ِ٦م َٕ ين ي
يمؾ
ْٓمئ إِ َذا ْ
ضم٤م َء ذم اًم يت ْٚمٛمقد« :اًمٞمٝمقدي ٓ ُخي ُ
ِ
ٟمٙم٤مح قمٜمد إَ َضم ِ
ٍ
٤مٟم٥م وم٤مؾمدٌ  َٕ ،ين اعمَ ْر َأ َة همػم اًمٞمٝمقد يي ِ٦م ُشم ْٕم َتؼم هبٞمٛم ً٦م واًمٕم٘مدُ ٓ
قم٘مد
ِ
اًمٌٝم٤مِ ِؿش(.)4
قضمد سملم
ُي َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1إهاِٞمؾ واًمتٚمٛمقدش ص ( .)73إلسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ أمحد.
(« )3اًمٙمٜمز اعمرصقدش ص ( )81د /روهٚمٜم٩م.
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص (.)73
( )4إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ« :إهاِٞمؾ واًمتٚمٛمقدش ص (.)71
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اهمتِّم٤مب اًمٜم ِ
ً٤مء ِ
ٟمص َآظم َرً« :مٚمٞمٝمقدي احلؼ ذم ْ
همػم اعمُ ْ١مُمٜم٤مت َأ ْي همػم
وذم ٍّ
اًمٞمٝمقد يي٤متش(.)1
وذم ٟمص َآظمر« :إِ ين اًمزٟم٤م سمٖمػم اًمٞمٝم ِ
قم٘م٤مب قمٚمٞمف َٕ ين
ذيمقرا يم٤مٟمقا َأ ْم إِٟمَ٤م ًصم٤م ٓ
قد
َ
َُ
ٍّ
ً
َ
٤مٟم٥م ُِم ْـ ٟم ًَْؾ احلٞمقاٟم٤متش(.)3
إَ َضم َ
ٍ
ٍ
راض اًمٜمي٤مسُ ،صمؿ يٕمٚمٚمقّن٤م ِ
واهٞم٦م ٓ يّمدىمٝم٤م
سم٤مـمٚم٦م
سمٕم َٚم ٍؾ
هٙمذا يًتٌٞمح اًمٞمٝمق ُد َأ ْقم َ
ي
ذع وٓ يًتًٞمٖمٝم٤م ٌ
قم٘مؾ.
ٌ
ٍ
همػم هيقدي ٍ
سمٜمً٤مء ِ
٤مت وم٢مِٟميف ُحم ير ٌم ذم اًمت ْينمي ِع اًمٞمٝمقدي ،وُمـ
زواج اًمٞمٝمقدي
َأ يُم٤م
ي
ُ
ٍ
آصمًم وخم٤مًم ًٗم٤م ًمٚمتيٕم٤مًمٞمؿ اًمٞمٝمقد يي ِ٦م.
ُي ْ٘م ِد ُم قمغم ي
اًمزواج سمٖمػم هيقد يي٦م وم٢مِٟميف يٙمقن ً
ِطم ْ٘مدُ هؿ إَ ْؾمق ُد قمغم اعمًٚمٛملم..
٤من اهللُ ًمٜم٤م هذا ذم ُمقاوع ُمـ اًم ُ٘مر ِ
ىمد َأ َسم َ
آن اًمٙمري ِؿ ومٛمٜمٝم٤م:
َ
ْ
ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]19 :

وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ} [ؾمقرة آل قمٛمران ، ]118 :وذم أي٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م {ﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼} [ؾمقرة آل قمٛمران.]119 :
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ْتٝم٤ميم٤مت
واعمج٤مزر وآٟم
اجلراِ ِؿ
صٕمٞمد
آصم٤مره قمغم
وفمٝم ْ
إِ ين طم ْ٘مدَ هيقد ىمد َسمرز َ
رت ُ
ذم طمؼ إِ ْظمقاٟمٜم٤م ذم ومٚمًٓمِلم()2
ِ
ِ
وشم٘مقيض
ٟم٘مض
وفمٝمر ذًمؽ اًم َٖم ْٞم ُظ واحلٜم َُؼ ذم َأ ْقمًمل
َ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص (.)76
( )2اٟمٔمرُ :مٌح٨م (ويٗمًدون ذم إرض) (صـ ).
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خطرر ٍ
٤مت اعمًَ ِج ِد إَ ْىمَم وإِطم ِ
َأؾم٤مؾمٞم ِ
ذمررل
التعامر
٤متررعية
احلٗمرردي شر ِر
واؾمتٛمرا ِروقواعرر
اترر املنرررافقني
يف ْهمٌ ً٦م
تتف ر
راىمف قمدي َة ُمر
ي

َ َ

ْ
ي
ي
ْ
ِ
معهم
َف.
هدُمف وسمٜم٤مء هٞمٙمؾ ُؾم َٚم ْٞم ًَم َن -اعمزقمقمُ -مٙم٤مٟم
ٌْٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات رب إَرض واًمً ِ
ـمٕمـ ذم إَٟم ِ
ِ
ٍ
ًمء وات٤مُمٝمؿ سم٤مًمزٟم٤م
وُم ْـ
ُ
ي
ْ
وذ ِ
يـ..ومٖمػمهؿ ُمـ اًمٜمي٤مس ُمـ سم٤مب َأ ْوممْ ،سمؾ طمتيك
وآرشمداد قمـ اًمد
ب اخلَ ْٛمر
ْ
ُ
ُْ
وطم ْ٘م ِد ٍ
ض ِ
ِ
َ٤مهل ُ ْؿ ُِم ْـ ُسم ْٖم ِ
هيقد ُم٤م ٟم َ
صٚمقات اهلل وؾمئا ُُمفٟ -م َ
َ٤مهل ُ ْؿ..
اعمئاِٙم٦م -قمٚمٞمٝمؿ
ُ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]98-97 :
سمـ َُم٤مًم ِ ٍؽ ﭬَ « :أ ين َقم ٌْدَ اهللِ ِ
َس ِ
قمـ َأٟم ِ
سمـ َؾم َئا ٍم ﭬ(َ )1أشمَك َر ُؾم َ
قل اهلل
ِ
ﷺ ُ-م ْ٘مدَ ُمف اعمَ ِديٜمَ َ٦م -وم٘م٤مل :إِين ِ
صمئاث ِظم ٍ
يٕمٚمٛمٝمـ إِ يٓ ٟمٌل ىم٤مل
ّم٤مل ٓ
ؾم٤مِ ُٚمؽ قمـ
ي
َ َُ ْ
اًمً٤مقم٦م َ -أ ْو َأ ْذ ُ
اًمً٤مقم٦م-؟ وُم٤م َأ يو ُل ُم٤م َي ْ٠م ُيم ُؾ َأ ْه ُؾ
اط ي
ﷺَ « :ؾم ْؾش ىم٤ملُ :م٤م َأ يو ُل َأ ُْم ِر ي
ِ ِ
ؼم ِين ِضم ْ ِؼم ْي ُؾ ڠ ِ ِهب يـ
يٜمزع َ
ا َجلٜمي٦م؟ وُم يؿ ُ
اًمق ًَمدُ إِ َمم َأسمِٞمف وإِ َمم ُأُمف؟ ىم٤مل ﷺَ « :أ ْظم َ َ
قد ُمـ ِ
اك قمَدُ و ا ًْمٞمٝم ِ
آٟمِ ًٗم٤مش ىم٤ملِ :ضم ْ ِؼم ُيؾ؟ ىم٤ملٟ«:مٕمؿش ىم٤ملَ :ذ َ
اعمئاِٙم َِ٦م ،ىم٤مل ﷺ:
َُ
« َأُم٤م َأو ُل َأ ْ ِ
٤مقم ِ٦م َ -أ ْو َأُمر اًمً٤م َقم ِ٦مٟ -مَ٤مر َختْر ُج ُِم َـ اعمَْ ْ ِ ِ
ي٤مس
اًمً َ
نم اًمٜم َ
ي ي
ٌ ُ
ُْ ي
ذاط ي
نمق َ ْت ُ
َ
ٍ
ِ
ِ
اجلٜمي٦م ِ
إِ َمم اعمَْ ْٖم ِر ِ
ومز َي٤م َد ُة يمٌَِد ُطم ْقت ،و َأ يُم٤م َُم٤م َيٜم ِْز ُع ا ًْم َق ًَمدُ إِ َمم
ب ،و َأ يُم٤م َأ يو ُل َُم٤م َي ْ٠م ُيمؾ َأ ْه ُؾ ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :قمٌد اهلل سمـ ؾمئام سمـ احل٤مرث اإلهاِٞمكم ،أسمق يقؾمػ طمٚمٞمػ اًم٘مقاىمٚم٦مُ ،مـ سمٜمل قمقف سمـ
اخلزرجُ ،مـ إٟمّم٤مر ،أؾمٚمؿ قمٜمد ىمدوم اًمٜمٌل ﷺ اعمديٜم٦م .ىمٞمؾ :يم٤من اؾمٛمف احلّملم ،ومًًمه رؾمقل
اهلل ﷺ :قمٌد اهلل ،وؿمٝمد ًمف سم٤مجلٜم٦م ،وأٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳﮴} [ؾمقرة إطم٘م٤مف ،]11 :وىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ} [ؾمقرة اًمرقمد ،]42 :وأٟمٙمر ذًمؽ سمٕمض اعمٗمنيـ .روى قمـ اًمٜمٌل ﷺ .ىم٤مل اًمذهٌل:
اإلُم٤مم ،احلؼم ،اعمِمٝمقد ًمف سم٤مجلٜم٦م ،أسمق احل٤مرث اإلهاِٞمكم ،طمٚمٞمػ إٟمّم٤مرُ .مـ ظمقاص أصح٤مب
اًمٜمٌل ﷺ« .تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (« ،)74 /11ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل
( )412 /3شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قمً٤ميمر (.)97 /39
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ِ
ِ
اًمر ُضم ِؾ َُم٤م َء اعمَْ ْر َأ ِة ٟم ََز َع ا ًْم َق ًَمدُ إِ َمم َأسمِ ْٞم ِف وإِ َذا َؾم ٌَ َؼ َُم٤م ُء اعمَْ ْر َأ ِة
َأسمِ ْٞمف وإِ َمم ُأُمف وم٢مِ َذا َؾم ٌَ َؼ َُم٤م ُء ي
اًمر ُضم ِؾ ٟم ََز َع ا ًْم َق ًَمدُ إِ َمم ُأُم ِفش وم٘م٤ملَ :أ ْؿمٝمدُ َأ ْن ٓ إِ ًَم َف إِ يٓ اهلل و َأٟميؽ َر ُؾم ُ
قل اهلل ىم٤مل :ي٤م
َُم٤م َء ي
َر ُؾم َ
وؾم ْٚم ُٝم ْؿ َأي َر ُضم ٍؾ َأٟمَ٤م ومِ ْٞم ِٝم ْؿ -ىمٌؾ َأ ْن يٕمٚمٛمقا
اؾم َتٜم ِْز ْهل ُ ْؿ َ
قل اهلل! إِ ين اًمٞمٝمق َد ىمق ٌم ُ ْهب َت ٌ٦م ْ
ِ
ومً َ٠م َهلؿ اًمٜميٌل ﷺَ « :أي َر ُضم ٍؾ َقم ٌْدُ اهللِ سم ُـ َؾم َئا ٍم؟ش
سم٢مِ ْؾمئاُمل -ومج٤م َء ُمٜمٝمؿ َر ْه ٌط َ
ِ
واسمـ ِ
واسمـ َأ ْقم َٚم ِٛمٜم٤م وم٘م٤مل هلؿ اًمٜميٌل
واسمـ ؾمٞمدٟم٤م و َأ َقم َٚم ُٛمٜم٤م ُ
ظمػمٟم٤م وؾمٞمدُ ٟم٤م ُ
ظمػمٟم٤م ُ
ىم٤مًمقاُ :
ِ
ومخرج إِ ًَمٞمٝمؿ َقم ٌْدُ اهلل ِ
سمـ
ﷺَ «:أ َر َأ ْي ُت ْؿ إِ ْن َأ ْؾم َٚم َؿش ىم٤مًمقاَ :أ َقم٤م َذ ُه اهللُ ُم ْـ ذًمؽ ىم٤ملَ :
َؾم َئا ٍم وىم٤ملَ :أ ْؿم َٝمدُ َأ ْن ٓ إِ ًَمف إِ يٓ اهلل .وم٘م٤مًمقا :ذٟم٤م واسم ُـ ذٟم٤م ىم٤مل :ي٘مقل َقم ٌْدُ اهلل:
اًمِم٤مهدُ ُمـ احلدي٨م:ذاك َقمدُ و اًمٞمٝمقد ُِمـ ِ
ف .ي
اعمئاِٙم َِ٦م.
يمٜم٧م َأ َخت يق ُ
هذا اًمذي ُ
َ
قم٘مٞمد ُة اًمٞمٝم ِ
قد ذم ِضم ْ ِؼم َيؾ ڠ:
َُ
اعمئاِٙم َِ٦م يمًم يٕمت٘مدون ،ضم٤مء ذًمؽ ذم ؾم َ١م ِ
ِ
اهلؿ
ِضم ْ ِؼم ُيؾ ڠ قمدو اًمٞمٝمقد ُمـ
ُ
َ
ٞم٧م واطمد ٌة وهل
اًمٜميٌل ﷺ قمد ًدا ُمـ إَ ْؾم ِئ َٚم ِ٦م وم َ٠م َضم َ٤مهبؿ قمٜمٝم٤م ُصم يؿ ىم٤مًمقا
صدىم٧م ،إِٟميًم ِسم٘م ْ
َ
ٟمٌل إِ يٓ ًمف َُم َٚم ٌؽ َي ْ٠مشمِٞمف َ ِ
ؼمٟمَ٤م َُم ْـ
سم٤مخلؼم وم َ٠م ْظم ِ ْ
ؼمشمَٜم٤م هب٤م وم٢مِٟميف ًمٞمس ُمـ ٍّ
اًمتل ُٟمٌ٤ميٕمؽ إِ ْن َأ ْظم َ ْ
ِ
ص٤مطم ٌُؽ ىم٤ملِ « :ضم ْ ِؼم ُيؾ ڠش ىم٤مًمقاِ :ضم ْ ِؼم ُيؾ ذاك اًمذي يٜمزل سم٤م َحل ْر ِ
واًم٘مت٤مل
ب
مح ِ٦م واًمٜم ِ
واًمٕمذاب قمدُ وٟم٤مً ،مق َ ِ ِ
ِ
يٌ٤مت واًم٘مٓمر ًمٙم٤من..
سم٤مًمر ْ َ
ىمٚم٧م ُمٞمٙمَ٤مِ ُٞمؾ اًمذي يٜمزل ي
وم َ٠مٟم َْزل اهللُ { :۵ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ]97 :أي٦م.
آصم٤مرا قمـ ُقم َٛم َر ﭬ وقمـ ِ
ِ
ؾمٌ٥م هذه
همػمه ُشمِمػم إِ َمم
وىمد َأ ْو َر َد َأ ْه ُؾ اًم يت ْٗمًػم ً
ِ
اًمٕمداوة ُُم ي
ٚمخ ُّمٝم٤م:
ِ
ِ
ِ
واًمٕمذاب(.)1
واًم٘مت٤مل
سم٤محلرب
زقمٛمقا َأ ين ِضم ْ ِؼم َيؾ ڠ يٜمزل
ٍ
قمذاب
ص٤مطم٥م يمؾ
وقم٤مدوه ًَمز ْقم ِٛمٝمؿ َأٟميف ُيٓمٚمع ُحم َ يٛمدً ا قمغم َأ ْه ِارهؿ و َأٟميف
ُ
ٍ
وؾمٜم ٍَ٦م وؿمدي ٍة(.)3
وظمًػ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هذا ُمروي قمـ اًمٜمٌل ُمرومققمً ٤م أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش (ُ )374/1مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس
خمتٍما ( ،)2117وصححف إًمٌ٤مين ذم «اًمّمحٞمح٦مش (.)1873
ﭭ ،ورواه اًمؽمُمذي
ً
(« )3شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)283/3
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خطرررر ِ املنرررافقني وقواعرررد شرر (

ِ
سمج ْٕمؾ اًمٜم يٌقة ومٞمٝمؿ ومجٕمٚمٝم٤م ذم همػمهؿ .
وزقمٛمقا َأ ين ِضم ْ ِؼم َيؾ ڠ ُأُمر َ
يمؾ َأطم ٍد ُمـ اًمرؾم ِؾمعهم ِ
صٚمقات اهلل وؾمئا ُُمف ُمـ
واعمئاِٙم َِ٦م قمٚمٞمٝمؿ
ُ
ًم٘مد قم٤مدى اًمٞمٝمق ُد ي َ
ُ
ض مجٞمٕم٤م وُم٤م ذاك إِ يٓ ِ
اًمذيـ ي ْ٠مُمرون ِ
سم٤مًم٘م ًْط ُمـ اًمٜمي٤مس وُمـ ُأ َُم ِؿ إَ ْر ِ
ًمٚمح ْ٘م ِد
ً
َ ُُ
ِ
٥م اهلل اعمُ ْخ ِ
ت٤مر.
اًم ٌَٖمٞمض اًمذي وىمر ذم ىمٚمقهبؿ وٓقمت٘م٤مدهؿ سم َ٠م يّنؿ َؿم ْٕم ُ
ِ
ًمٚمٌٖم٤مء واعمُخدرات ِ
ٍ
وًمذا يم٤من ُمـ ِطم ْ٘م ِدهؿ سمٜم٤م ُء َأيم ِ
وشمّمدير
سم٤مًمٕم َر ِاق،
ؿمٌٙم٦م
ْؼم
ُ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
اًمٌٖم٤مي٤م ِ ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ويمؿ
ٍم
وهمػمه٤مْ ،
ُ
اإل ْهاِ ْٞمٚم يٞم٤مت واعمُخدرات إ َمم ُد َول إ ْؾمئاُم يٞم٦م قمديدة ُمٜمٝم٤م ُم ْ ُ
هل ي
اًم٘مٌض قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا اعمج٤مل..
شمؿ
ُ
اًمِمٌٙم٤مت اًمتل ي
بِ .طم ْ٘مدُ ويمراهٞم ُ٦م اًمر ِ
اومْم٦م َٕ ْه ِؾ اًمًٜم ِي٦م.
ي
ٍ
اًمراومْم٦م ُدم٤مه
دوملم وٓ ِهمؾ
ُم٤م ِطم ْ٘مدٌ
ٌ
ُمًتحٙمؿ ذم ٟمٗمس َأ َطمد يم٤مًمذي هق ذم ىمٚمقب ي
ٌ
َأه ِؾ اًمًٜم ِي٦م ،وًمٌٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ سمؾ ٍ
رء ُمٜمف شم َ٠م يُم ْؾ ُم٤م يكم(:)3
ْ
َأ ْىم ُ ِ ِ
اًمراومْم٦م وقمٚمًمِِٝمؿ ذم:
قال َأِ يٛم٦م ي

 -1اؾمتٌ٤مطمتُٝمؿ دُم٤مء اعمًٚمٛملم ُمـ َأ ْه ِؾ اًمًٜم ِي٦م:
أ ـ روى اعمجٚمز قمـ ِ
ىمٚم٧م َٕ ِب َقم ٌْ ِد اهلل ڠ ُم٤م شم٘مقل ذم
اسمـ َوم ْر َىم ٍد( )2ىم٤ملُ « :
ىمدرت َأ ْن شم٘مٚم٥م قمٚمٞمف ِ
ُ
طم٤مِ ًٓم٤م
طمئال اًمدي م َأشمي٘مل قمٚمٞمؽ وم٢مِ ْن
ىمتؾ اًمٜمي٤مص٥م؟ ىم٤مل:
َ
َ
ٍ
ىمٚم٧م :ومًم شمرى ذم ُم٤مًمف؟ َأ ًْمت َِق ُه ُم٤م
يِمٝمد سمف قمٚمٞمؽ وم٤م ْوم َٕم ْؾ ُ
َأ ْو ُشم ْٖم ِر َىمف ذم ُم٤مء ًمٙمل ٓ َ
ىمدرت قمٚمٞمفش(.)4
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٌٖمقيش (.)134/1
( )3ىمد ؾمٌؼ طمدي٨م قمـ ذًمؽ ذم ُمٌح٨م «إومً٤مد اًمراومْم٦م ذم إرضش ص (.)274
( )2هق قمٛمرو سمـ قمتٌ٦م سمـ ومرىمد ،اًمًٚمٛمل اًمٙمقذم .ويم٤من ٕسمٞمف قمتٌ٦م صحٌ٦م .أطمد اعمذيمقريـ سم٤مًمزهد
واًمٕمٌ٤مدة .يم٤من صم٘م٦م ىمٚمٞمؾ احلدي٨م .ذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت .اؾمتِمٝمد وصغم قمٚمٞمف قمٚم٘مٛم٦م
«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش (« ، )316/6اًمث٘م٤متش ٓسمـ طمٌ٤من ()337/7
(« )4سمح٤مر إٟمقارش ( )321/37وُمٕمٜمك أًمتقه :هق اهلئاك .اٟمٔمر« :اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطش (.)383/4
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ِ
حؾ واًمت ْيِم ِ
ِ
واًمً ِ
ِ
وؾم٤مِ ِؾ
قيف وا َحل ْر ِق واؾمتخدا ِم
جلراِ ِؿ
إِ ين ٟمٔمر ًة وم٤مطمّم ً٦م
اًم٘متؾ ي
ِ
٥م هل َ ْق ِهل٤م ِ
اًمراومْم ُ٦م ِودي إِ ْظمقاٟمِٜم٤م َأ ْه ِؾ اًمًٜم ِي٦م ذم
اًم يت ْٕمذي٥م اًمتل َيِم ْٞم ُ
اًمق ًْمدان ممي٤م ْارشمٙمٌتْف ي
ِ
ِ ِ
ِ
واعمّم٤مدرة
وهمػمه٤م ،وُم٤م جيري َٕ ْه ِؾ اًمًٜم ِي٦م اعمًحقىملم
وؾمقر َي٤م واًم َٞم َٛمـ
اًمٕم َراق ُ
دًمٞمؾ قمغم ِ
ٍ
احل ْ٘م ِد اًمد ِ
ِ
ٍ
ُطم ُ٘مقىمٝمؿ ذم إِ َير َ
اعمًتٌٓمـ
وملم واًمٖمؾ
وح
ان خلَ ْ ُػم ؿم٤مهد و َأ ْو ُ
اعمتجذ ِر ذم ىمٚمقهبؿ واًم يٓم ِ
٤مومح سمف َأيمٌْ٤م ُدهؿ..
أظم ِر سم٤م ْىمتِح٤مم اًمٌ ِ
آ ْهمتٞم٤مل دمري ذم هزي ِع اًم يٚمٞمؾ ِ
٤مت ِ
ٞمقت
ًم٘مد
يم٤مٟم٧م قمٛمٚم يٞم ُ
ْ
ُ
صئاة اًم َٗمجر طمتيك َأشمَقا قمغم د ٍ
ِ
ِ
قم٤مة و َأ ِِ يٛم ٍ٦م
أُمٜم٦م وسمٕمد ظمروج َأ ِِ يٛم ِ٦م اجلقاُمع ُمـ
اًمًٜم يٞم ِ٦م
ُ
ْ
ٍ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ٟمنما ًمٚمر ْقم٥م واًم َٗم َز ِع وسم ًّث٤م ًمٚمخقف
وقمٚمًم َء وُمِم٤مي َخ َوم٤م ُىمقا اعم َئ٤مت سمت َّْمٗم َٞم٦م ضمًد يي٦م ً
اًمّمئاة ومٞمٝم٤م وٓ َ
هلل اًمٕمكم
طمقل وٓ ُىم يق َة إِ يٓ سم٤م ِ
واهل َ َٚم ِع طمتيك شمٕم يٓم ْ
ٚم٧م ُمً٤مضمدُ ُمـ ي

اًمٕمٔمٞم ِؿ(.)1

ب ـ وُمـ ٟم َٔمر ذم قم٘مٞمدة اًم٘مقم ذم اًمرضمٕم٦م وُم٤م ؾمٞمجري قمغم يدي إُِم ِ
٤مُمٝمؿ اعمُٜمْت َٔم ِر
ي ْ
َ ْ
ْ َ
دتؿ واعمُ َت َٖم ْٚم ِٖم ِؾ ذم َأطم ِ
اًم يث٤مين قمنم ًمٕمٚمِؿ ُمدى ِ
اعمريمقز ذم َأ ْوم ِئ ِ
ِ
ِم٤مِٝمؿ،
احل ْ٘مد
ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
خيرج ومٞمٝمد ُم
وؾم ْٗمٙمف ًمٚمدُم٤مء ..وم٢مِٟميف يمًم زقمٛمقا ُ
ومدوٟمؽ ؿمٞم ًئ٤م ُم ْـ ومٕم٤مًمف وختريٌِف َ
ِ
احلجر َة اًمٜميٌقي َ٦م ويٜمزع احلجر إَؾمقد ويٜم٘م ُٚمف إِ َمم ُمديٜمتِٝمؿ اعمُ٘مدي ِ
اًمٙمقوم٦م
ؾم٦م
ْ َ
ي
َ
اًمِم ْٞم َخ ْ ِ
ويّمٚم٥م ي
لم َأ َسم٤م َسمٙم ٍْر و ُقم َٛم َر ﭭ وي٘مٞمؿ احلدي قمغم ُأم اعمُ ْ١مُمٜملم َقم ِ٤مِ َِم َ٦م
ُ
اًمّم َٗم٤م واعمَ ْر َوة وينق َأ ُْم َ
قال َأ ْه ِؾ اًمًٜم ِي٦م
ڤ ويًٗمؽ د َم احلجٞم٩م سملم ي
ويًتقزم قمٚمٞمٝم٤م ...إًمخ(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمرُ :مقىمع اًمؼمه٤من واًمدوم٤مع قمـ اًمًٜم٦م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م ومٝمٜم٤مًمؽ طم٘م٤مِؼ ُمّمقرة وجمري٤مت أطمداث
دُمقي٦م ُمقصم٘م٦م.
( )3اٟمٔمر« :اًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦مش ُمـ ص ( )71-67وهلل صمؿ ًمٚمت٤مريخ ًمٚمًٞمد طمًلم اعمقؾمقي ص (-86
.)89-88-87
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اعم٤موٞم٦مررعية يف ِ
ُم٤مررل
التعامر
وقواعرررد شر ِر
خطردرررقماملنر
ي٤مريخ يٜمٓمؼ وإَ ْطم ُ
ج ـ اًمت ُ
واحل٤مضة
رافقنيُمٜم٦م
ؼمر إَ ْز
داث اًمدي ُمق يي ُ٦م َ
شمِمٝم َ ْ َ
ِ
ِ
معهم
هؿ اًمٕمٚمًم ُء وإُ َُمرا ُء واخلٚمٗم٤م ُء
اًمراومْم ُ٦م ُمـ ومٔم٤مِ َع وومْم٤مِ َ
يمؿ ُ
حْ ،
َأ ْطمدَ َصمتْف ي
ِ
واًمدقم٤م ُة واًمر ُ
واطمٝمؿ ..إِ يُم٤م
اؾم ُتٌِ ْٞم َح ْ٧م ُ
دُم٤مؤهؿ و ُأ ْزه َ٘م ْ٧م َأ ْر ُ
ضم٤مل واًمٜمً٤م ُء اًمذيـ ْ
وُمقآتؿ َٕ ْقم ِ
ِ
داِٝمؿ ،وُم٤م ذاك إِ يٓ
ضمر ِاء ِظمٞم٤مٟمتٝمؿ
اًمراومْم٦م َأ ْو ُمـ ي
قمغم َأ ْيدي ي
ٍ
ووٖمٞمٜم٦م َ ْت َ ِؽم ُق.
ُِم ْـ ِطم ْ٘م ٍد َي ْٖمِكم

قال َأ ْه ِؾ اًمًٜم ِي٦م ٌ
َ -3أ ُْم ُ
طمئال هلؿ:

اًمراومْم َ٦م
اًمراومْم ُ٦م اًمدُم٤م َء ومٙمذًمؽ إَ ُْمقال ..ومٝم٤م هق ذا مخٞمٜمٞمٝمؿ ُي ْٗمتل ي
ويمًم اؾمتٌ٤مح ي
ٍ
سم٢مِ َسم٤مطم٦م َأُم ِ
وؾمٞمٚم٦م(.)1
ضمدت وسم َ٠مي
قال َأ ْه ِؾ اًمًٜم ِي٦م و َأ ْظم ِذه٤م َأ ْيٜمًم ُو ْ
ْ
ِ
اًمراومْم ُ٦م ،وم٘مد ٟمًٌقا
ويمًم يٕمت٘مد اًمٞمٝمق ُد َأ ين َأ ْظم َذ اًمرسم٤م ضم٤مِ ٌز ُمـ خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ومٙمذًمؽ ي
ِ
ػ
وسملم َأ ْه ِؾ َطم ْرسمِٜم٤م ِر ًسم٤مَٟ ،م ْ٠م ُظمذ ُمٜمٝمؿ َأ ًْم َ
وهبت٤مٟمً٤م ىمق ًَمفًَ :م ْٞم َس َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َ
اًمر ُؾمقل ﷺ ُز ْو ًرا ُ ْ
إِ َمم ي
ِدره ٍؿ ِ
سمد ْر َه ٍؿ و َٟم ْ٠م ُظم ُذ ُمٜمٝمؿ وٓ ُٟم ْٕم ِٓمٞمٝمؿ(..)3
ْ َ
()2
ًمٞمس سملم اًمِم ْٞمٕمل واًمذُمل وٓ
اجل٤مر اهلل قمـ «اًمقاذمش ىمق ًَمفَ « :
قؾمك ُ
وىمد ٟم َ٘مؾ ُُم َ
ِ
ي٤مص٥م ِر ًسم٤مش(.)4
سملم اًمِم ْٞمٕمل واًمٜم

اًمراومْم٦م ذم َأ ْه ِؾ اًمًٜم ِي٦م ذم أظمرة:
 -2قم٘مٞمد ُة ي
ي٘متٍم ِطم ْ٘مدُ اًمِم ْٞمٕم٦م قمغم َأ ْه ِؾ اًمًٜم ِي٦م ذم اًمدٟمْٞم٤م ْ
قمؼموا قمٜمف طمتيك ذم
ومل
وم٘مط ْسمؾ ي
ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1سمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مهب٦م اًمراومْم٦م ًمٚمٞمٝمقدش ( .)178-178/3اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م – ُمٙمتٌ٦م اًمٖمرسم٤مء
إصمري٦م – ط اًمث٤مٟمٞم٦م 1414هـ 1994 -م.
( )3اًمٙمٚمٞمٜمل« ..ومروع اًمٙم٤مذمش (.)147/1
( )2هق ُمقؾمك ضم٤مر اهلل  ،اًمؽميمًت٤مين اًم٘م٤مزاٟمك اًمت٤مشم٤مرى ؿمٞمخ إؾمئام روؾمٞم٤م ،وًمد ذم روؾمٞم٤م .وشمٗم٘مف
سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وشمٌحر ذم قمٚمقم آؾمئام اوٓمرسم٧م قم٘مٞمدشمف ذم أقمقاُمف آظمػمة .وُمرض ذم ُمٍم ،ومدظمؾ
(ُمٚمج٠م اًمٕمجزة) سم٤مًم٘م٤مهرة ،وشمقرم سمف« .إقمئامش (.)231/7
(« )4اًمقؿمٞمٕم٦م ذم ٟم٘مد قم٘م٤مِد اًمِمٞمٕم٦مش ( )17عمقؾمك اجل٤مر اهلل .ت٘مٞمؼ مج٤مقم٦م ُمـ يمٌ٤مر اًمٕمٚمًمء ُ -مٙمتٌ٦م
اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م.
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ُمقىمٗمٝمؿ دم٤مهٝمؿ وطمٙم ِْٛمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمدي ار ِ
ِ
ُ
اًمّمدوق( )1ذم« :قم٘م٤مب
أظم َرة ..روى
ُ
َُ
ي٤مص٥م ًمٜم٤م َأ ْه َؾ اًمٌٞم٧م ٓ ُيٌ٤مزم َص٤م َم َأ ْم ي
صغم،
اًمّم٤مدق َأٟميف ىم٤مل« :إِ ين اًمٜم َ
إَ ْقمًملش قمـ ي
ه َق ،إِٟميف ذم اًمٜمي٤مر ،إِٟميف ذم اًمٜمي٤مرش(.)3
َزٟمَ٤م َأ ْم َ َ

ِ
اجل٤مر
وذم «اعمح٤مؾمـش قمـ قمكم اخلدُمل ىم٤مل« :ىم٤مل َأ ُسمق َقم ٌْد اهللِ ڠ :إِ ين َ
ِ
ِ
ًمٞمِمٗمع ِ
٘مرسملم وإَٟمٌْٞم٤م َء واعمرؾمٚملم ؿم َٗم ُٕمقا
جل٤مره
ُ
واحلٛمٞمؿ حلٛمٞمٛمف ،وًمق َأ ين اعمئاِ َٙم َ٦م اعمُ ي
َ
ذم ٟم ِ
َ٤مص ٍ
٥م ُم٤م ُؿمٗم ُٕمقاش(.)2
وؾمٌح٤من اهلل ومٙمًم َأ ين اًمٞمٝمق َد ُي ٌْ ِٖم ُْمقن و ُيٕم٤م ُدون ِضم ْ ِؼم َيؾ ڠ ومٙمذًمؽ
سم٤مًمق ْطم ِل
زقمؿ اًم َٞم ُٝمق ُد َأ ين ِضم ْ ِؼم َيؾ ىمد همٚمط و َأ ْظمٓم َ٠م َ
اًمراومْم ُ٦مُ ..ومٝم ْؿ يزقمٛمقن يمًم َ
ومٜمزل َ
ي
قمغم ُحم َ يٛم ٍد ﷺ ي
اًمراومْم٦م(.)4
وم٤مخت َُذوه َقمدُ ًّوا ومٙمذًمؽ ي
ِ
ُم٤مٟمع ًمدهيؿ َأ ْن ُيقا ًُمقا
اًمراومْم٦م قمغم َأ ْه ِؾ اًمًٜم ِي٦م َأٟميف ٓ
َ
ويٙمٗمل ذم سمٞم٤من طم ْ٘مد ي
هيقد َأو ٟمّم٤مرى َأو وصمٜمٞملم َأو ُؿمٞمققمٞملم َأو ِ
ويتح٤مًمٗمقا ُمع ٍ
يم٤مِٜمً٤م َُم ْـ يم٤من إِ َذا يم٤من ذم
ْ
ْ
ْ
ْ
ذًمؽ إسم٤مد ٌة وؾمح ٌؼ َٕه ِؾ اًمًٜمي٦م ،وىمد ُأ ِؿمػم إِ َمم ٍ
رء ُمـ ذًمؽ ومٞمًم ُم٣م.
ْ
َ َ َ ْ
ُ

ِ
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم.
ج .طم ْ٘مدُ اعمٜم٤موم٘ملم ويمراهٞمتُٝمؿ ُ

داث اًمر ِ
ٕم٤مل و َأطم ِ
اومْم٦م ٓ يِمؽ حلٔم ً٦م َأ يّن٤م إِٟميًم ا ْٟم ٌَ َٕم َث ْ٧م
اًمراصدَ عمجٛمق ِع َأ ْوم ِ ْ
ي
إِ ين ي
ِ
ِ
ٍ
ِ ٍ
ْ ِ
ور ُىم ِ
وطمٜم َِؼ ِ
اسمـ
ٚمقهبؿ ُمـ طم ْ٘مد ووٖمٞمٜم٦م ،اسمتدا ًء ُم ْـ َهم ْٞمظ َ
ووىمٕم٧م َعم٤م هم َٚم ْ٧م سمف ُىمدُ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ ُمقؾمك سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل (أسمق ضمٕمٗمر)  ،زقمٛمقا أن ًمف ()211
ُمّمٜمػ ،وأٟمف وًمد سمدقم٤مء اًم٘م٤مِؿ (ُمٝمدهيؿ اعمٜمتٔمر) وُمـ يمتٌفُ« :مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمفش  ،و
«اًمتقطمٞمدش  ،و «ُمٕم٤مين إظمٌ٤مرش وهمػمه٤م .شمقذم ؾمٜم٦م 281هـ .اٟمٔمر :اًمٓمقد« :اًمٗمٝمرؾم٧مش ( :ص
 )186 -184و«ُمقؾمققم٦م ومرق اًمِمٞمٕم٦مش ()6
(« )3صمقاب إقمًمل وقم٘م٤مب إقمًملش ص (ٕ )311ب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم اًم٘مٛمل.
(« )2اعمح٤مؾمـش ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل ،دار اًمٙمت٥م اإلؾمئاُمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.)184( ،
(ُ« )4مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مش (ً )24-38/1مِمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.
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التعامرررل
ِ َ ِ ِ خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية
قل عمي٤م ِ
يفَٕ ْو ِ
َؾم ُٚم َ
س
قمغم ا
ظمن هبِ ْج َر ِة اًمٜميٌلﷺ إ َمم اعمد ْيٜمَ٦م ُم٤م يم٤من ُرؿم َح ًمف ُمـ اًمتيقزم
معهم
ٍ
ُ ٍ
َِ ِ
ِ ِ

ُمرورا سم٤مٟمْخذال اعمٜم٤موم٘ملم قمـ اجلٞمش يقم أ ُطمد وُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ ُم ْـ إ ْرضم٤مف
واخلَ ْز َر ِج
ً
ِ ٍ
وُمقآة ًمٚمٞمٝم ِ
ٍ
ٍ
قد واعمنميملم و َىم ْذومِٝمؿ
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم
َُ
واؾمت ْٝمزاء وعمَْ ٍز و َهم ْٛم ٍز ُ
وختذيؾ ْ
اًمّمدي َ٘م َ٦م سمِٜم َْ٧م اًمّمد ِيؼ ِ
سم٤مإل ْوم ِؽ ..طمتيك شمٕم٤مفمؿ ِطم ْ٘مدُ هؿ وسم َٚمغ َطمٜمَ ُ٘مٝمؿ ُمداه ومٝمٛمقا ْسمؾ
قمز ذم ُقمئاه -قمّمؿ ٟمٌٞمف ُمـ ِ
ِ
يمٞمدهؿ
يٌل ﷺ ًمقٓ َأ ين اعمقمم  -ي
ي
َ
ٟم يٗمذوا حم٤موًم َ٦م َىمتْٚمٝمؿ اًمٜم ي
و َأ ْقم َٚم َٛم ُف َ
سمٜم٤مؤهؿ عمَ ًْ ِج ِد
سمِم ْ٠م ِّنؿ ودؾمٞمًتِٝمؿُ ،صم يؿ يم٤من ُِم ْـ ِآظمر ُم٤م د يسمروه وذقمقا ومٞمف ُ
ِ
وظمر سم ًَ ْ٘م ِٗمف
اًميار اًمذي يم٤من ظم٤ممت ُ٦م اًمٕم٘مد ...وم َ٠مشمَك اهللُ قمغم ُسمٜمْٞم٤مّنؿ ُمـ اًم٘مقاقمد ي

قمٚمٞمٝمؿ.
ويمؿ د يسمروا ُ
ويمؿ َأ ْوٛمروا
ويمؿ يمَ٤م ُدوا ومًم َرسمِ ُحقا! ْ
ومخذًمقا! ْ
يمؿ ظم يٓمٓمقا وم ٌَ٤م ُءوا! ْ
ْ
اخلٞم٤مٟم٦م واًم َٖمدْ ِر واخلديٕم٦مِ
ذا وم َٗم َْمحقا! ويمؿ َأهوا إِ ْصمًم ومٝمتِٙمقا! ويمؿ َمت٤م ًَم ُئقا قمغم ِ
ً ُ
ُ
ْ َ
ْ ي
ًّ
ِ
ويمؿ قم٤مهدوا ومٜمَ َٙم ُثقا!..
ويمؿ َطم َٚم ُٗمقا ومٙمَذ ُسمقا! ْ
واخلَ ْ ِؽم ومدُ طم ُروا!ْ ..
ِ
آن اًمٙمري ِؿ ئمٝمر طم٘مٞم٘م َ٦م هذا ِ
وٓ رء يم٤مًم ُ٘مر ِ
طمٜمؼ ُصدُ ِ
واًمٙمٞمد ي
ورهؿ
احل ْ٘مد
وجيكم َ
ُ
ْ
َ

وهمؾ ِ
ي
ىمٚمقهبؿ ..ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂    

          ﯓ ﯔ} [ؾمقرة آل

قمٛمران.]131 :

ألطم ِ
ِ
وشم َ٠مُمؾ أي َ٦م اًمٙمريٛم َ٦م اًمتل ُشم ِؼم ُز ُمدى ي ِ
داث اًمتل
اًمؽمصد وُمت٤مسمٕم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ًم َ ْ
َ
ْ
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم ممي٤م يِمٕمر سمٖم ْٚمظ طم ْ٘مدهؿ{ :ﭑ ﭒ ﭓ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء]141 :
شم َ٘مع ُ
أي٦م .إِ يّنؿ ُي َٕم ْر ِىمٚمقن اعمًػم َة و ُيٕمقىمقن آٟم َ
ٌ٤مدرة{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ٌْٕم٤مث و ُيثٌٓمقن اعمُ َ

ﭿ ﮀ} [ؾمقرة إطمزاب.]18:
دوملم يم٤مٟمقا طم ِذ ِريـ ِ
سمٖمٞمض ِ
تٛمٚم٧م ىمٚمقهبؿ قمغم ٍ
وطم ْ٘م ٍد ٍ
ٍ
ظم٤مِٗملم ُِم ْـ َهت ِْؽ
يمٞمد
وعمي٤م ْاؿم ْ
َ
ُ
وومْم ِح َدواظمٚمِٝمؿ.
ٌ٤مي٤مه ْؿ ْ
َظم ُ
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{ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]64:
وىمقًمف:

{ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ} [ؾمقرة

حمٛمد.]39:
اًمٕم٤ممل سم٤مًمن ِاِ ِر هق ِ
سم٤مًمْم ِ
ًمِ ِر ِ
َ
اًم٘م٤مِ ُؾ{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ًمٙم يـ اهللَ
اعمحٞمط ي
َ ي

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [ؾمقرة

اًمٜمً٤مء.]62 :
ويمٗمك سمًقرة اًمت ِ
يقسم٦م وم٤موح ً٦م ُُم ٌَ ْٕمثر ًة ُُمثِ َػم ًة طم٤مومر ًة ُُم َ٘م ِْم ِ٘م َِم ً٦م سم٤مطمث ً٦م(ً )1مزواي٤م
ِ
وؾمقيداء ُىم ِ
ٚمقب اعمٜم٤موم٘ملم اًمتل َر َ
اًمّم َٛم ُؿ وهم َٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٛمك.
ان قمٚمٞمٝم٤م ي
وظمٚمج٤مت ُ
ظ ُ٠َٛايكًب.
احلاد ٟعؼش :قَ ِ

ٍ
ٔمؿ ُِم ْـ
ي٘مقل اسم ُـ اًم َ٘مٞم ِؿ
ُ
ـمٌٞم٥م اًم٘مٚمقب ُ« :$م٤م ُضب َقم ٌْدٌ سمٕم٘مقسم٦م َأ ْقم َ
اًم٘مٚم٥م اًم٘م٤مدً ،مذا ُظمٚم٘م٧م
َىم ًْ َق ِة اًم٘مٚم٥م واًم ٌُ ْٕم ِد قمـ اهلل ..و َأ ْسمٕمدُ اًم٘مٚمقب ُمـ اهلل
ُ
ِ
اًمٜم ُي٤مر ِ
ِ
اًم٘م٤مؾمٞم٦م( ،)3ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
اًم٘مٚمقب
إل َذا َسم ِ٦م
ﭤ ﭥ ﭦ} [ؾمقرة اًمزُمر..]33 :
ًمذا روى َأ ُسمق ِقمٜمَ ٌَ َ٦م ﭬ(َ )2
هلل شمٕم٤ممم آٟمِ َٞم ً٦م ُِم ْـ َأ ْه ِؾ
ىمقل اًمٜميٌل ﷺ« :إِ ين ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1زاد اعمًػمش (.)144/2
(« )3اًمٗمقاِدش (ٓ )97/1سمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م.
( )2هق :أسمق قمٜمٌ٦م اخلقٓين ،خمتٚمػ ذم صحٌتف .ىمٞمؾ :اؾمٛمف قمٌد اهلل سمـ قمٜمٌ٦م ،وىمٞمؾ :قمًمرة .يم٤من يًٙمـ
محص ،ويم٤من ممـ أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م ،وأؾمٚمؿ ذم قمٝمد اًمٜمٌل ﷺ .وىمٞمؾ :إٟمف صغم اًم٘مٌٚمتلم ،وصح٥م
ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ،ويم٤من أقمٛمك .روى قمـ اًمٜمٌل ﷺ ،وقمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وؿمٝمد ظمٓمٌتف سم٤مجل٤مسمٞم٦م.
ذيمره ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط وحمٛمد سمـ ؾمٕمد وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٖمقي وهمػم واطمد ذم اًمّمح٤مسم٦م« .تذي٥م =
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ررعية يف التعامرررل
ِ خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شرر
ِ ِِ
ْإَر ِ ِ
لم و َأ َطمٌ َٝم٤م إِ ًَم ْٞم ِف َأ ًْم َٞمٜمُ َٝم٤م و َأ َرىم َٝم٤مش(.)1
اًمّم٤محل ْ َ
قب قم ٌَ٤مده ي
ض وآٟم َٞم ُ٦م َرسم ُٙم ْؿ ُىم ُٚم ُ
ْ
معهم

ٕمٞمػ اعمٜمحؾ اًمذي ٓ شمثٌ٧م
اًم٘مٚم٥م
ىم٤مل اسم ُـ ا ًْم َ٘مٞم ِؿ ...:ومذيمَر
اًمْم ُ
اعمريض وهق ي
َ
َ
اًمٞم٤مسمس اًمذي ٓ َي ْ٘م ٌَ ُٚمٝم٤م وٓ َشمٜمْ َٓمٌِ ُع ومٞمف ،ومٝمذان
واًم٘مٚم٥م اًم٘م٤مد
قر ُة احلؼ
َ
َ
ومٞمف ُص َ

اًم٘مٚمٌ٤من ؿم٘م يٞم٤من ُُم ي
ٕمذسم٤من(.)3

واًم٘مٚمقب اًم٘م٤مؾم َٞم ُ٦م ذيمَر اهلل َأ يّن٤م {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ُ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ، ]74 :ومٝمل ٓ ختٚمق ُمـ
َأ َطم ِد هذيـ إَ ُْم ِ
ريـ يمًم ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ؾم َئا ِؾم ُؾ()2

وم٘مٚم٧م هل٤م ؿمٞم َئ ِ
ُم٤مح ُأ ِ
صدور ِر ٍ
٤من ٓ ُسمدي ُمٜمٝمًم
ُ
ْ
ذ َقم ْ٧م َأ ْو َ
ُ
ٍ
سمٙمٚمٛم٦م ِ
ٓسمـ اًم َ٘مٞم ِؿ ي٘مقل ومٞمٝم٤م« :إِ ين ذم اًم٘مٚم٥م َو ْطم َِم ً٦م ٓ
وًمٕمكم َأ ْظمتِ ُؿ هذه اعمُ٘مدُم٦م
ِ
ِ
وصدق ُُمٕم٤مُمٚمتِف،
ور سمٛمٕمرومتِف
ُي ِزي ُٚمٝم٤م إِ يٓ ْإُٟم ُْس سم٤مهلل ،وومٞمف ُطم ْز ٌن ٓ ُي ْذه ٌُف إِ يٓ اًمن ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (« ،)149 /24ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (،)422 /2
«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ (« ،)1744 /2آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم
(« ،)1733 /4شم٤مريخ دُمِمؼش ٓسمـ قمً٤ميمر (« ،)131 /67اًمتٙمٛمٞمؾ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ
وُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت واًمْمٕمٗم٤مء واعمج٤مهٞمؾش ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمداء إؾمًمقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر
اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم774 :هـ) ،دراؾم٦م وت٘مٞمؼ :د /ؿم٤مدي سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل آل ٟمٕمًمن،
اًمٜم٤مذُ :مريمز اًمٜمٕمًمن ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمئاُمٞم٦م وت٘مٞمؼ اًمؽماث واًمؽممج٦م ،اًمٞمٛمـ ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم 1423 ،هـ  3111 -م (.)214 /2
( )1أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملمش ( ،)841وىم٤مل اًمٕمراىمل ذم خترجيف ًمـ«اإلطمٞم٤مءش (:)474/1
إؾمٜم٤مده ضمٞمد .وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش رىمؿ (.)2931
ظمرج أطم٤مديثف:
(« )3ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ذم ُمً٤مِؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر واحلٙمٛم٦م واًمتٕمٚمٞمؾشٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م  -ي
ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٜمٍم اًمِمٚمٌلُ ،مٙمتٌ٦م اًمًقادي  -ضمدة ،اًمٓمٌٕم٦م.)116/1( ،1991 - 1413 ،1 :
(« )2اًمٗمقاِدش (.)316/1
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ٟمػمان طمن ٍ
سم٤مٓضمتًِمع قمٚمٞمف ِ
ٚمؼ ٓ يً ُٙمـ إِ يٓ ِ
واًمٗم ِ
ات ٓ ُي ْٓم ِٗم ُئٝم٤م
رار إِ ًَمٞمف ،وومٞمف
ْ
وومٞمف َىم ٌ َ ْ ُ
ُ َ ََ
وىم٧م ِ
وىمْم٤مِف واًمّم ِ ِؼم قمغم ذًمؽ إِ َمم ِ
ِ
ًم٘م٤مِفش(.)1
وّن ْ ِٞمف
ي
إِ يٓ اًمرى سم َ٠م ُْم ِره َ
وذم ُمقو ٍع َآظم َر ىم٤مل« :وم٢مِ ين ذم اًم٘مٚم٥م وم٤مىم ً٦م ٓ يًده٤م ر ٌء ِؾمقى اهلل َأ َسمدً ا ،وومٞمف
ِ
ؿمٕم٨م ٓ يٚمٛمف همػم ِ ِ
همػم ْ ِ
ِ
ٌ
ئاص ًمف وقمٌ٤مدشمِف
اإل ْظم
اإل ْىمٌ٤مل قمٚمٞمف ،وومٞمف َُم َر ٌض ٓ َي ِْمٗمٞمف ُ
ُ
وطمدَ هش(.)3
ْ
أ .ىمًق ُة ىمٚمقب اًمٞمٝم ِ
قد:
َُ
ٓ َأ ْسح ذم َؿم ْ٠م ِن اًمٞمٝمقد وٓ َأ ْو َوح ذم سمٞم٤من َىم ًْ َق ٍة ي
وضسم٧م
رت ذم ىمٚمقهبؿ
ْ
دمذ ْ
سم َ٠موشم٤مده٤م ذم ِ
ٟمٞم٤مط َأ ْوم ِئ ِ
دتؿ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ْ
ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]74 :
ؼم سمف اهللُ قمٜمٝمؿ سم٘مقًمف{ :ﮥ ﮦ ﮧ
ُِم ْـ َأ ْضمؾ ذًمؽ يم٤من
ُ
ضمزاؤهؿ ُم٤م َأ ْظم َ َ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]12 :
وُمـ ٟم َٔمر سم٢مُِمٕم٤من ذم َؿم ْ٠م ِن اًمٞمٝم ِ
ِ
يمؿ هل
قد ذم هم٤مسمر إَ ْزُم٤من
َُ
َ ْ
وطم٤مضه٤م يٕمٚمؿ ي٘مٞمٜمً٤م ْ
ْ
اًمٔم ْٚمٛم ُ٦م واًم َ٘م ًْق ُة سمؾ ا َجلدْ ُب واًم َ٘م ْح ُط اًمذي َر َ
واؾمتقمم قمغم
ان قمغم ىمٚمقهبؿ ْ
ؿمٖم٤مومٝم٤م؟..
قل قمٚمٞمٝمؿ اًمّمئا ُة واًمًئام! ..يمؿ َأسمٍموا ُِمـ ٍ
يمؿ ُسم ِٕم َ٨م ومٞمٝمؿ ُمـ ٟمٌل ورؾم ٍ
آي٤مت
ْ
ي
ي ُ
ٍّ َ ُ
ْ ْ َ ُ
ِ
ٍ
ورهم ٌُقا!..
ٟمج٤مهؿ اهللُ وآواهؿ! ..يمؿ ُأ ُْم ِٝمٚمقا ُ
يمؿ ي
وطمذ ُروا و ُأٟمْذ ُروا ُ
و ُُم ْٕمجزات!ْ ..
ٍ
ٍ
ِ
يمؿ َ
يمؿ ص َٗمح قمٜمٝمؿ
يمِمػ ا ُ
يمؿ اؾمتٜم٘مذهؿ ُم ْـ هٚمٙم٦م!ْ ..
هلل هلؿ ُمـ سمئاء!ْ ..
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مدارج اًمً٤مًمٙملمش (.)164/2
(« )3إهم٤مصم٦م اًمٚمٗمٝم٤منش (.)71/1
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خطرررر املنرررافقني ٍ
َ

وهمػمه
واًمً ْٚمقى وأ ْطمٞم٤مهؿ سمٕمد ُمقت! ..يمؾ ذًمؽ
ؾمٌح٤مٟمف وقمٗمك و َأٟمْزل قمٚمٞمٝمؿ اعم يـ ي
ُ
ؾمٌٞمئا ،وٓ إِ
ٍ
اؾم ُت ْٖم ِٚم َ٘م ْ٧م ً
معهمَمم َأ ْر ٍ
واح ُأ ْفمٚمِ َٛم ْ٧م ـمري ً٘م٤م ،وٓ إِ َمم َأ ْوم ِئدَ ٍة
يمثػم مل جيد إِ َمم
ىمٚمقب ْ
ٌ
ِ
ً
ُمدظمئا.
قمٛم َٞم ْ٧م
قمز ذم
شمرهمٞم٥م
يٜمٗمع ومٞمٝم٤م
وشمرهٞم٥م وٓ َو ْقمدٌ وٓ َو ِقم ْٞمدٌ  ..طمتيك إِ ين اهللَ  -ي
ٌ
ٌ
ًمذا مل ْ ْ
قؾمك ڠ َأ ْن ُيذيمرهؿ سمٜمِ َٕم ِؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمتل ٓ ُ ْتَم ،وم٘م٤مل
ُقمئاه -ـم َٚم٥م ُمـ ُُم َ
ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁} [ؾمقرة

إسمراهٞمؿَ .]1:أ ْي ذيمرهؿ سمٜم ِ َٕم ِؿ اهلل اًمتل َأ ْٟم َٕمؿ هب٤م قمٚمٞمٝمؿَ :أٟمْج٤مهؿ ُِم ْـ ِ
آل ومِ ْر َقم ْق َن ،وومٚمؼ
َ
ْ
هلؿ اًم ٌَ ْحر ،وفم يٚمؾ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًم َٖم ًَم ِم( ...)1إًمخ.

قؾمك ڠ ُي َ١مدي رؾم٤مًمتَف ،ومٗمل هذه
ي٘مقل ؾمٞمد ُىم ُٓم ْ
٥م « :$وراح ُُم َ

ًمٚمّم ْؼم ،وومٞمٝم٤م ُم٤م هق ٟم ْٕمٛمل ومٝمق آي ٌ٦م ًمٚمِمٙمْر وىمد ذيميرهؿ
إَ يي٤م ِم ُم٤م هق ُسم ْ١مد ومٝمق آي ٌ٦م ي
سم َ٠مي٤م ٍم هلؿ و َأي٤م ٍم َٕ ْىمقا ِم ُٟمق ٍح و َقم ٍ
٤مد و َصم ُٛمق َد واًمذيـ ُِم ْـ سمٕمدهؿش(.)3
ْ
ي
ي
ِ
ِ
ٍ
اقمت ََق َره٤م ُِم َـ
َؼم وىمد ْ
وًمٙم ْـ َأٟميك ًم٘مٚمقب َ ُهيقد َأ ْن شمتيٕم َظ َأ ْو ًمٕم٘مقهلؿ َأ ْن َشم ْٕمت ِ َ
ِ
ِ
وطم٥م ي
اقمت ََق َره٤م..
اًمذات ُم٤م ْ
اًم يتٙمْذي٥م واجلُحقد واًمٙم ْ ِؼم ُ

ِ
اًمراومْم٦م.
بَ .ىم ًْ ُق ُة
ىمٚمقب ي
ِ
ٌ٤مب َىمً ِ
ِ
ؿمٝمقات ِ
اًم٘مٚم٥م و َىم ْح ِٓمف و ُي ٌْ ًِف ِ
ِ
اجلٜم ِ
اإل ْهم َ
ْس
راق ذم
قة
إِ ين ُم ْـ َأ ْقمٔم ِؿ َأ ْؾم ِ ْ
ات واًمِمٕمقر سمجٜمُقن اًمٕم ْٔم ِ
اًمذ ِ
ِ
ديس ي
ٛم٦م ،وصم٤مًمث ُ٦م إَ َصم ِ٤مذم
َ
ُ ُ
واعمُتْٕم٦م احلرا ِم ،ويمذًمؽ َشم ْ٘م ُ
ٌ٤مط سمً ْٗم ِؽ اًمد ِ
ِْ
وشمٕمذي٥م اعمَ ْ٠م ُؾمقريـ َأ ْو
ُم٤مء وشم َِْمقي ُف
ور
ْنماح
ُ
آٟم ُ
وآهمت ُ َ
واًمن ُ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)131-131/16
(« )3ذم فمئال اًم٘مرآنش ( .)289/4سمتٍمف يًػم.
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ُمٜم٤مـمؼ ودول قمديدةِ ،
اعمٖمٚمقسملم يمًم هق ُ
يم٤مًمٕم َر ِاق
طم٤مل اًمِم ْٞمٕم٦م ُمع َأ ْه ِؾ اًمًٜمي٦م ذم
َ َُ
وًم ٌْٜم َ
وؾمقر َي٤م ..إًمخ
َ٤من ُ

وظم ِ
يمؾ هذه إَؾم ِ ِ
يمثػم ُمـ اعمَقاٟمع اًمٗمقٓذ يي ِ٦م ًمر يىم٦م اًم٘مٚم٥م ُ
ِمققمف
ٌ٤مب وؾم َ
ْ
قاه٤م ٌ
ِ
ِ
ِ
وٟمداوشمِف ُ
اًمّمح٤مسم٦م
وظمْمققمف وإِ ْظمٌ٤مشمف وطمٞم٤مشمف..إِ ين ىمٚم ًٌ٤م يرى ًمّم٤مطمٌف اًم يٓم ْٕم َـ ذم ي
ب واًمٌٝم ِ
روج سمٜمِٙم٤مح اعمُتْٕم٦م ،ويٜمتٌم سم٤مًمٙم َِذ ِ
اؾمتِ ْحئال اًم ُٗم ِ
ت٤من
ُْ
ﭫ ،وهيقى ْ
واًمِم ِ
ِ
وحيرف اًم ُ٘م ْر َ
واًمٙمٝم٤مٟم٦م ي
ويزقم ُؿ
آن
ًٛمك اًمت ِي٘م يٞم٦م ،و ُيّمدق سم٤مًمً ْح ِر
ُ
ٕمقذةْ ،سمؾ ُ
سمٛم ي
ُ
آن صمئاث ُمر ٍ
َأ ين هٜم٤مك ُمّمح ًٗم٤م ًم َٗم٤مـمٛم َ٦م ڤ يم٤مًم ُ٘مر ِ
ات ًمٞمس ومٞمف ممي٤م ذم يمت٤مب
َ ْ
ي
ْ
ِ
َ
اًمً ْٞم ُؾ ُِم ْـ
ف واطمدٌ إِ َمم همػم ذًمؽ ،حلري سمف َأ ْن
رسمٜم٤م َطم ْر ٌ
يٙمقن َ
يمج ْٚم ُٛمقد َص ْخ ٍر طم يٓمف ي
َقم ٍؾِ.
ِ
احلقارات
ٞمٛم ْ٧م ُمٕمٝمؿ
اعمٜم٤مفمرات ومًم َأ َوم٤م َىم ْ٧م هلؿ
يمؿ ُقم ِ٘مدَ ْت ُمٕمٝمؿ
ُ
ُ
ٌ
ىمٚمقب ..و ُأىم َ
ِ
سم٤محلُ ِ
وٛمػم.
اؾمتٞم٘مظ ومٞمٝمؿ
ج٩م اًمدي اُمٖم٦م ومًم ْ
ٌ
ومرضمٕمقا ،و َأ ْسمٍموا ومت٤مسمقا ،وٟم َٔمروا
ْسمؾ ًم٘مد َأ يًمػ وتدي ث ُمٜمٝمؿ قمٚمًم ٌء ،ا يديمروا َ
ْٝم٩م اًمراومْم٦م وُمٕم ِ
ت٘مدهؿ ُِم ْـ داظمٚمِف و ُقم ْٛم ِ٘مف..
ْمحقن َز ْي َ
ُْ
وم٤م ْقم َتؼموا ،وم٢مِ َذا هبؿ ي ْٗم ُ
ػ َُمٜم ِ ي
وئآتؿ ِ
ِ
ِ
٤متؿ وُمزا ِ
ورهؿ وطمًٞمٜم يٞم ِ
وذيم يٞم ِ
ِ
٤متؿ ذم ُقم ْ٘م ِر ُد ِ
راتؿ
ؽم
وهيت ُٙمقن ؾم ْ َ
ْ
َْ
و َأ ْ ِ
ضطمتِٝمؿ(.)1
وُمع ذًمؽ يمٚمف{ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [ؾمقرة إقمراف.]179 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر :قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:
أ) «اًمِمٞمٕم٦م واًمتّمحٞمحش دُ /مقؾمك اعمقؾمقي.
ب) «اًمثقرة اًمٌ٤مًِ٦مش دُ /مقؾمك اعمقؾمقي.
ج) «اجلٛمٝمقري٦م اًمث٤مٟمٞم٦مش دُ /مقؾمك اعمقؾمقي.
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ِ
ٟمص قمغم ذًمؽ ي
اًمِم ْٞم ُخ
رضمع أٓف ُمـ اًمِم ْٞمٕم٦م سمحٛمد هلل شمٕم٤ممم ،ي
وًملٟمّْم٤مف وم٘مدْ َ
ٍ
معهم ِ
ٍ
اًمر ِؿم ْٞم ِد ذم اًمري٤مض ويم٤من
ُقم ْث ًَم ُن اخلٛمٞمس ذم حم٤مضة ًمف َأ ًْم٘م٤مه٤م ذم َأطمد يي٦م ُحم َ يٛمد ا َجل ْ ِؼم ي
ْقاّن٤م (عم٤مذا اًم يٓم ِ٤مِ ِٗم يٞم٦م؟).
ُقمٜم ُ
ِ
ىمٚمقب اعمٜم٤موم٘ملم.
جَ .ىم ًْ َق ُة

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

إِ ين ُِم ْـ َأ ْقمٔم ِؿ ُم٤م مت يٞمز سمف اعمٜم٤موم٘مقن ىمًق َة ُىم ُٚم ِ
ٗم٤مق ٓ يتٛمٙميـ إِ يٓ ُِم ْـ ٍ
قهبؿ إِ ِذ اًمٜم ُ
ىمٚم٥م
ىمد همٚمِظ قمـ ىمٌقل احلؼ وا ْٟم َٖم َٚم َؼً ،مذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]68 :
وم٘مٚمقب ٓ يٚمٞمٜمُٝم٤م ِذيمْر اهلل وٓ َشم ْ ِ
ٓم َٛمئـ سمف {ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ} [ؾمقرة
ٌ ُ
ُ
واحلجر واجلزا ُء ُِم ْـ ِضمٜم ِ
ْس
اًمّم ْخ ُر
اًمرقمدً ، ]38 :مٞمس هل٤م إِ يٓ اًمٜمي٤مر اًمتل يٚملم ومٞمٝم٤م ي
ُ
اًمٕمٛمؾ.
ِ
ْسمؾ إِٟميف ِ
ِ
ىمٚمقهبؿ اًمتل مل شمٕمد شمتيٕمظ وشمٕمتؼم وشمتذيمير وشمتد يسمر َأ ْن ضم َٕمؾ
ىمً٤موة
ًمِمدي ِة
قم٘مقسمتَٝم٤م ٓ ذم اًمٜمي٤مر ومحً٥م ،سمؾ ذم اًمدي ْر ِك إَ ْؾم َٗم ِؾ ُمٜمٝم٤م ..ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]141 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ىمًقة
وقم٘مقسم٦م
ضمزاء
اًمٞمٝمقد واعمٜم٤موم٘ملم طمتيك ذم
واحلظ ي٤م رقم٤مك اهلل! اًمتيِم٤م ُسم ُف سملم
اًم٘مٚمقب دمد شمٓم٤م ُسم ً٘م٤م قمجٞم ًٌ٤م.

ومٗمل طمؼ اًمٞمٝم ِ
قد ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
َُ

ﮫﮬ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]12 :
وذم طمؼ اعمٜم٤موم٘ملم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]77 :
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ومجٕمؾ اهللُ ىمٚمقب اًمٞمٝم ِ
قد ىم٤مؾمٞم ً٦م ٓ حمٞمدَ هل٤م قمـ ذًمؽ وٓ تقل وٓ زوال ..يمذًمؽ
َ َُ
َ
ىمٚمقب
ىمٚمقب اعمٜم٤موم٘ملم ٟمٗم٤م ًىم٤م ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمف وٓ َشمٜم َْخٚمِ ُع ُمٜمف وُم٤م ذاك إِ يٓ َٕ يّن٤م
َأ ًْم ٌَ َس
ٌ
َ

قمٚمٞمٝم٤م َأ ْىم َٗم٤مهل٤م.

ُصم يؿ ًمٕمٜم٧م اًمٞمٝمق ُد ًم َ٘م ًْ َق ِة ُىم ُٚم ِ
ِ
ًمٚمًٌ٥م ذاشمِف {ﯜ ﯝ
قهبؿ يمًم ًم َٕمـ اهللُ اعمٜم٤موم٘ملم
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]68 :
ىمٚمقهبؿ ُمًتٛمر ٌة ِ
ِ
اًمً٤مسم٘م َ٦م سمٛمجٛمققمٝم٤م ُشمِمػم إِ َمم َأ ين قم٘مقسم َ٦م ِ
داِ َٛم ٌ٦م إِ َمم
ي
ُصم يؿ إِ ين أي٤مت ي
راو٤م وفمٚمٛم ً٦م واٟمٖمئا ًىم٤م..
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ىمًق ًة وإِ ْقم ً
ِ
ِ
وممي٤م ّ
ىمٚمقب اعمٜم٤موم٘ملم و ُسم ْٕم ِده٤م قمـ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ىم٤مًمف ؾمٌح٤مٟمف:
ىمًقة
جيغم ًمٜم٤م ُمدى
{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]136 :
ىم٤مل ِ
اإل َُم ُ٤مم اًم يٓم َ ِؼمي ُ
هلل
ؿمٞمخ اعمُٗمنيـ َ « :$أ َو َٓ يرى ه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن َأ ين ا َ
ِ
اًمٌئاء اًمذي حيؾ هبؿ ُِم َـ اهلل
ُمرشملمُ ...صم يؿ ُه ْؿ ُمع
َْ
ُمر ًة َأ ْو ي
َؼمهؿ ذم يمؾ قم٤م ٍم ي
خيت ِ ُ
وآظمتٌ٤مر اًمذي يٕمرض هلؿ ٓ يٜمٞمٌقن ُِمـ ِ
ٟمٗم٤مىمٝمؿ وٓ يتقسمقن ُِم ْـ ُيم ْٗم ِرهؿ وٓ هؿ
ْ
ُ
ُ َ
ُ
يتذيميرون ُمـ طمج٩م اهلل و ُيٕم٤ميٜمقن ُِم ْـ آي٤مشمِف ومٞمتيٕمٔمقا هب٤م ،وًمٙمٜميٝمؿ ُُم ٍِمون قمغم
ِ
ٟمٗم٤مىمٝمؿش(.)1
ٓ َهمرو سمٕمد ذًمؽ َأ ْن ي ِرد ذم اًم ُ٘مر ِ
ضمرا َء
آن اًمٙمري ِؿ َأ ين اعمقمم  -ي
َ َ
ْ َ
قمز ذم ُقمئاه -يم٤م َوم َ٠م ُه ْؿ ي
ْ
ِ
ِ
ُمٜمٙمرا وٓ
ىمٚمقهبؿ َأ ْن ـم ٌَع قمٚمٞمٝم٤م وظمتَؿ ،ومئا شمٕمرف ُمٕمرو ًوم٤م وٓ شمٜمٙمر
ىمًقة
ً
ِ ٍ
ٍ
ٍ
ُمقات وٓ
همٗمٚم٦م وٓ تٞم٤م ُمـ
همل وٓ شمٗمٞمؼ ُِم ْـ
ُ
شمًتجٞم٥م ًمٜمداء وٓ شمرقمقي قمـ ٍّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)179/14
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التعامرررل
ررعية يف ِ
خطرر ِرر ٍاملنرررافقني وقواعرررد شرر ٍ

ٍ
شمٚملم ِ
ختْمع ذم ـم٤مقم٦م وٓ شمدي يم ُر
قب ُمـ قمٜم٤مد وٓ
ًمذيمْر وٓ
ُ
ختِمع عمققمٔم٦م وٓ َشم ُئ ُ
ُ
ٍ
ًم٘مٚمقب هذا َؿم ْ٠م ُّن٤م َأ ْن جيِد اهلدى
معهموم َ٠مٟميك
وشمتد يسمر وٓ شمتٗمٙمير وٓ ختِمك ،وٓ َشم ْٓم َٛم ِئـ،
ِ
ؾمٌٞمئا َأو ِ
اإل ْيًمن ذم ضمقاٟمحٝم٤م ً
ُمً٤مرهب٤م ً
ً
دًمٞمئا..
ُمٜمزٓ َأو اًم يت ْ٘مقى ذم
إِ َمم ؿمٖم٤مومٝم٤م

{ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [ؾمقرة حمٛمد{ ،]16 :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن{ ،]2 :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]87 :
اًم يث٤مين قمنم :اعمت٤مضمر ُة سم٤مًمديـ.
طم٤مل َأ ْٟم ُٗمس ُمـ اهلل قمٚمٞمٝم٤م ِ
واًمذٟمْ٥م إَ ْقمٔمؿ َأ ْن ِ
يّم َؾ ُ
سمديـ
ي
ٔمع ي ُ
َأ َٓ إِٟميف اجلر ُم إَ ْوم ُ
ُ
٤مضمػم اًمتيخٌ ِ
ؾمًموي وشمنمي ٍع إِ َهلل خيرضمٝمؿ سمف ُمقٓهؿ ُمـ َد َي ِ
واًمْم ِ
ئال إِ َمم ٟمقر
ط
ي
ٍّ
ٍّ
واإلي ِ
ًمن ،وم٢مِ َذا سم َٓم ْٛم ِع ِ
وضم َِم ِع َأ ْٟم ُٗم ًِٝمؿ جيٕمٚمٝمؿ ي َت َ٠ميميٚمقن سمف ويتٙمًٌقن
ىمٚمقهبؿ َ
اهلداي٦م ِ ْ
ٍ
ُمـ ِ
ًمٕم٤مقم٦م
سمٕمْمف ًمٞمتحّمٚمقا قمغم
وحيرومقن ُمٕم٤مٟمٞمف ويٙمتٛمقن َ
وراِف ،ومٞمٌدًمقن َأ ْطمٙم٤م َُمف ُ
ِ
ِ ٍ
ض ُِمـ َأ ْقم ِ
اًمٗم٤مٟمٞم٦م ..ومؽماهؿ يِمؽمون سمآي٤مت اهلل
راوٝم٤م
ُمـ اًمدٟمْٞم٤م زاِ َٚم٦م ..وقمغم َقم َر ٍ ْ

ويتٗم٤مىمؿ ِ
صمٛمٜمً٤م ً
ٜمٞمع مم ي ْـ ُه ْؿ قمغم
ىمٚمٞمئا..وشمٕمٔمؿ اعمّمٞمٌ ُ٦م..
اًمّم ُ
اإل ْصم ُؿ قمٜمدُم٤م َي ّْمدُ ُر هذا ي
ُ
ِ
ٌ٤مر اًمٞمٝم ِ
ٍ
ِ
وُمِم٤ميخ اًم َٗمتْقى.
وىمً٤موؾم٦م اًمٜميّم٤مرى
قد
قمٚم ٍؿ ودراي٦م يم َ٠م ْطم ِ َ ُ
ىم٤مل { :۴ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} [ؾمقرة

آل قمٛمران.]187 :
ٌ
وسمٞم٤من وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
تذير
وضم٤م َء ُمـ اهلل
ٌ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ}

[ؾمقرة اًمتقسم٦م.]24 :
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ىم٤مل ِ
اسمـ َضم ِر ْي ٍر اًم يٓم َ ِؼمي « :$ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره :ي٤م َأهي٤م اًمذيـ صدي ىمقا
اإل َُم٤م ُم ُ
ِ
ِ
ِ
اًمٕمٚمًمء واًم ُ٘م ير ِاء ُمـ سمٜمل
يمثػما ُمـ
اهلل َ
ور ُؾمق ًَمف ﷺ ،و َأىمروا سمقطمداٟم يٞم٦م رهبؿ إ ين ً
ِ
ِ
اًمٞمٝمقد واًمٜميّم٤مرى ًم َٞم ْ٠م ُيم ُٚمقن َأ ُْم َ
قال اًمٜمي٤مس سم٤مًمٌ٤مـمؾ ،ي٘مقل َي ْ٠م ُظم ُذون
ه ِاِ َٞمؾ ُمـ
إَْ
يمت٤مب اهلل ويٙمتٌقن سم َ٠م ْيدهيؿ يم ُت ًٌ٤مُ ،صم يؿ ي٘مقًمقن :هذه
وحيرومقن
اًمر َؿمك ذم َأ ْطمٙم٤مُمٝمؿ ُ
َ
ُِم ْـ قمٜمد اهلل و َي ْ٠م ُظم ُذون هب٤م صمٛمٜمً٤م ً
ىمٚمٞمئا ُمـ ُؾم ْٗم َٚمتِٝمؿش(.)1

ذاء ٍ
ِ
زهٞمد ِ
ٍ
ِ
سمديـ
رء ُمـ اًمدٟمْٞم٤م
ىمً٤موؾم٦م اًمٜميّم٤مرى قمغم
ذ ُه و َـم َٛم ُع
ومل ي٘متٍم َ َ
قاىمع ذم ا َجلٜمي٦م سمًم ؿم٤مع وا ْٟمتَنم ذم َأ ْوؾم٤مـمِٝمؿ
اهللْ ،سمؾ دم٤موزوا ذًمؽ إِ َمم سمٞمع َأ َر ٍ ٍ
اض وُم َ
ُمـ ص ُٙم ِ
شم٤مريخ إَ ْدي٤من هل٤م ً
ُ
ُمثٞمئا ومح٤مىم ً٦م
قك اًم ُٖم ْٗمران ..واًمتل ُمتثؾ ُمٝمزًم ً٦م مل يٕمرف
ُ
ِ
ِ
ؾ َأو َذر ٌة ُِمـ إِي ٍ
شمقزيع ا َجلٜم ِي٦م
ًمن شمٚمؽ هل
ُ
يؽم يوم ُع قمـ ْارشمٙم٤مهب٤م َُم ْـ ًمديف ُُم ًْٙم ٌ٦م ُم ْـ َقم ْ٘م ٍ ٍ ْ ي ْ ْ
ََ
ِ
ٍ
شمتٕمٝمد اًمٙمٜمٞمً ُ٦م ومٞمٝم٤م سم َ٠م ْن
ُمزاد
وقمروٝم٤م ًمٚمٌٞمع ذم
ُ
قمٚمٜمل ويمت٤مسم٦م وصم٤مِ َؼ ًمٚمٛمِمؽميـ ي
ٍّ
شمْمٛم َـ ًمٚمٛمِمؽمي ُهم ْٗم َ
ران ُم٤م شم٘مدي م ُِم ْـ َذٟمٌِْف وُم٤م َشم َ٠م يظمر وسمرا َءشمَف ُمـ يمؾ َضم ْر ٍم وظمٓمٞم َئ ٍ٦م
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
حمٔمقر ي
وٓطم٘م٦م ..وم٢م َذا ُم٤م شمً يٚمؿ اعمِمؽمي ي
وطمؾ
ٞمح ًمف يمؾ
ؾم٤مسم٘م٦م
صؽ ُهم ْٗمراٟمف وم٘مد ُأسمِ َ
ِ
ِ
ي٤مس
ًمف يمؾ طمرا ٍمَ ،أ ًَم ْٞم َس ا َعمً ْٞم ُح هق اًمذي ُمٜمَحف إِ يي٤مه واعمًَ ْٞم ُح هق اًمذي ُيدي ُـ اًمٜم َ
ي٤مس ا َعم ْٖمٗمر َة ُصم يؿ ُيٕم٤مىم ٌُٝمؿ قمغم ُذ ِ
ٟمقهبؿ!(.)3
ُ
وحي٤مؾم ٌُٝمؿَ ،أشم ََرا ُه يٛمٜمح اًمٜم َ
أُ -مت٤مضمر ُة اًمٞمٝم ِ
قد سم٤مًمديـ.
َُ

ُمت٤مضمرة اًمٞمٝم ِ
ِ
ِ
قد سم٤مًمديـ
اًمٕمزيز ذم همػم ُم٤م ُمقو ٍع إِ َمم ىمْم يٞم ِ٦م
ًم٘مد َأ َؿم َ٤مر اهللُ ذم يمت٤مسمف
َُ
ِ
ٍ
ِ
سمخ ٍ
سمثٛم ٍـ ْ
وآؾمتخٗم٤مف
ُمٕمدودة وذم هذا هم٤مي ُ٦م آُمتٝم٤من
دراهؿ
س
َ
وسمٞمٕمٝمؿ إِ يي٤مه َ
سمنماِ ِع ِديٜمِٝمؿ و َأطم ِ
ِ
ٙم٤مُمف..
ْ
ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)316/14
(« )3اًمٕمٚمًمٟمٞم٦مش ،د .ؾمٗمر احلقازم – دار ُمٙم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم -1413
.)111-111( ،1983
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ﭲررل
ﭱيف التعامر
ررعية
ﭭوقواعر
ﭬرافقني
ﭫاملنرر
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪخطرررر
ﭮرردﭯشررﭰ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻمعهم
ﭼﭽﭾﭾﭿ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]79 :
اإلُم٤مم اًم يٓمؼمي « :$يٕمٜمل سمذًمؽ اًمذيـ طمرومقا يمت٤مب اهلل ُمـ ِ
هيقد سمٜمل
َ
ي
ىم٤مل ِ َ ُ َ
إِه ِاِ َٞمؾ ويمتٌَقا يمت٤م ًسم٤م قمغم ُم٤م شم َ٠م يوًمقه ُمـ َشم ْ٠م ِو ِ
هلل قمغم ٟمٌٞمف
يئاتؿ ،خم٤مًم ًٗم٤م عم٤م َأٟمْزل ا ُ
ْ
ُمقؾمك ﷺ ُصمؿ سم٤مقمقه ُِمـ ىمق ٍم ٓ قمٚمؿ هلؿ هب٤م وٓ سمًم ذم اًمتيقراة ُضم يٝم ٍ
٤مل سمًم ذم يم ُت٥م اهلل
َ
ي
ُ َ
ًمٓمٚم٥م َقم َر ٍ
ِ
ٍ
ظمًٞمس وم٘م٤مل اهلل هلؿ{ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ض ُِمـ اًمدٟمٞم٤م
ﭽ ﭾﭿﮀ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.)1(]79:
ىم٤مل ِ
وصػ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م َي ْ٠م ُظم ُذوٟمَف سم٤مًم٘م يٚم٦م إِ يُم٤مً :م َٗمٜم َِ٤مِف وقمد ِم
اإل َُم٤م ُم اًم ُ٘م ْر ُـمٌِلَ « :
صمٌ٤مشمِف ،وإِ يُم٤م ًمٙمقٟمف طمرا ًُم٤م َٕ ين احلرا َم ٓ سمريم َ٦م ومٞمف وٓ َي ْر ُسمق قمٜمد اهللش(.)3
ِ
صٗم٦م رؾم ِ
قل اهلل ﷺ قمـ
وتريػ
شمٖمٞمػم
وىمد ذيمَر قمد ٌد ُمـ اعمُٗمنيـ َأ ين اعمرا َد
ُ
َ ُ
ُ
ِ
٤مق()2واًمٙمٚمٌل ()4
اسمـ إِ ْؾم َح َ
:يم٤مٟم٧م صٗم ُ٦م
ْ
طم٘مٞم٘متٝم٤م اًمتل ضم٤م َء ْت هب٤م اًمتيقرا ُة ..ىم٤مل ُ
ٓم٤م()7
رؾم ِ
ً
قل اهلل ﷺ ذم يمت٤مهبؿَ :ر ْسم َٕم ً٦م(َ )1أ ْؾم َٛم َر ،ومجٕمٚمقه :آ َد َم(َ )6ؾم ٌْ ً
ـمقيئا،
َ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر« :شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼميش (.)371/3
( )3يٜمٔمر« :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)9/3
( )2هق حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ يً٤مر سمـ ظمٞم٤مر إظمٌ٤مري اًمٕمئاُم٦م ،احل٤مومظ ،إظمٌ٤مري ،أسمق سمٙمر
رأى :أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سم٤معمديٜم٦م ،يم٤من صم٘م٦م ،طمًـ احلدي٨م .ىم٤مل ىمت٤مدة ٓ :يزال ذم اًمٜم٤مس قمٚمؿ ُم٤م قم٤مش
حمٛمد سمـ إؾمح٤مق .ؾمٙمـ سمٖمداد ومًمت ومٞمٝم٤م ،ودومـ سمٛم٘مؼمة اخلٞمزران ّأم اًمرؿمٞمد «اًمٜمٌئاءش ()22/7
( )4هق :اًمٙمٚمٌل حمٛمد سمـ اًمً٤مِ٥م سمـ سمنم ،اًمٕمئاُم٦م ،إظمٌ٤مري ،أسمق اًمٜمي ،حمٛمد سمـ اًمً٤مِ٥م سمـ سمنم
اًمٙمٚمٌل :اعمٗمن ،ويم٤من أيْم٤م رأؾم٤م ذم إٟمً٤مب ،إٓ أٟمف ؿمٞمٕملُ ،مؽموك احلدي٨م :...ويم٤من اًمثقري يروي
قمٜمف ويدًمًف ومٞم٘مقل :طمدصمٜم٤م أسمق اًمٜمي .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم وُم٤مِ٦م« .ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش (.)348/6
( )1أيُ :مٕمتدل اًم٘م٤مُم٦م ًمٞمس سم٤مًمٓمقيؾ اًمٌ٤مِـ وٓ سم٤مًم٘مّمػم اعمؽمدي ،اٟمٔمر« :تذي٥م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش
(ً )26مٚمٜمقوي ت٘مٞمؼ ظم٤مًمد اًمِم٤ميع.
( )6أي :مل يٙمـ أُمٝمؼ ؿمديد اًمٌٞم٤مض وٓ آدم أؾمٛمر اًمٚمقن ،سمؾ يم٤من سمٞم٤موف إمم اًمًٛمرة ُمنم ًسم٤م سم٤محلٛمرة،
اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (.)26
( )7أي :يم٤من ؿمٕمره ًمٞمس سم٤مجلٕمد اعمٚمتق وٓ اًمًٌط ؿمديد آؾمؽمؾم٤مل واًمٜمٕمقُم٦م ،سمؾ يم٤من سمٞمٜمٝمًم ،اعمرضمع
اًمً٤مسمؼ (.)26
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ٌْ٤مقمٝمؿ :ا ْٟم ُٔمروا إِ َمم ِ
ح٤مهبؿ و َأشم ِ
وىم٤مًمقا َٕ ْص ِ
اًمزُم٤من
صٗم٦م اًمٜميٌل ﷺ اًمذي يٌٕم٨م ذم ِآظم ِر ي
ِ
ٟمٕم٧م هذا ،ويم٤مٟم٧م ًم َ
واًمٕمٚمًمء ري٤مؾم ٌ٦م وُمٙم٤مؾم٥م ومخ٤مومقا إِ ْن سم يٞمٜمقا
أل ْطمٌ٤مر
ًمٞمس ُي ِْمٌِ ُٝمف ُ
َأ ْن شمذه٥م ُمآيم ُٚمٝمؿ وري٤مؾم ُتٝمؿ ِ
همػمواش(.)1
ومٛم ْـ ي َ
َ
صمؿ ي
ِ
ًٛمٞم٤مت ُمٜمٝم٤م:
ؾمٛمك ا ُ
سمٛم ي
هلل هذا اًمنماء ُ
ًمذا ي
 ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]86 :قمز ذم ُقمئاه{ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
 -وىم٤مل ي

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]171 :
ِ
قمٚمًمء اًمٞمٝم ِ
ِ
ِ
اعمّم٤مِ ِ
وإِ ين ُِم ْـ َأ ْوم ِ
قد سمًم
ٓمقع ِد ْي ُـ اهلل ُِمـ ِىم ٌَؾ
دح
٥م ي
َُ
مج ٌ٦م َأ ْن ُي ي
٥م واعمّم٤مِ ُ
اًمزقم٤مُم٤مت واًمرؤ ِ
يتقاومؼ ورهمٌ٤مت و َأه ِ
ِ
ؾم٤مء.
قاء
َ
ْ
ِ
ىم٤مل ُحم َ يٛمدُ سم ُـ َيم ْٕم ٍ
قمٚمًمء سمٜمل إِ ْه ِاِ ْٞم َؾ اًمذيـ يمتَٛمقا
ٟمزًم٧م ذم
٥م اًم٘مرفمل (ْ « :)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر« :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش ( )9/3ويمذا ىم٤مل همػمه ُمـ اعمٗمنيـ.
( )3هق :حمٛمد سمـ يمٕم٥م سمـ طمٞم٤من سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ أؾمد اًم٘مرفمل ،أسمق محزة ،وىمٞمؾ :أسمق قمٌد اهلل اعمدينُ ،مـ
طمٚمٗم ٤مء إوس سمـ طم٤مرصم٦م .ويم٤من أسمقه ُمـ ؾمٌل ىمرئم٦م .ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م صمؿ تقل إمم اعمديٜم٦م ومًٙمٜمٝم٤م،
واؿمؽمى هب٤م ً
ُم٤مٓ .ىم٤مل اًمذهٌل :اإلُم٤مم ،اًمٕمئاُم٦م ،اًمّم٤مدق ،أسمق محزة -وىمٞمؾ :أسمق قمٌد اهلل-
اًم٘مرفمل ،اعمدينُ ،مـ طمٚمٗم٤مء إوس .ىمٞمؾ :وًمد حمٛمد سمـ يمٕم٥م ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل ﷺ ومل يّمح ذًمؽ.
ىم٤مل زهػم سمـ قمٌ٤مد اًمرؤاد :قمـ أب يمٌػم اًمٌٍمي ،ىم٤مًم٧م أم حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ًمف :ي٤م سمٜمل!
ويمٌػماً ،م٘مٚم٧م :إٟمؽ أذٟمٌ٧م ذٟم ًٌ٤م ً
ُمقسم٘م٤م :عم٤م أراك شمّمٜمع سمٜمٗمًؽ .ىم٤مل :ي٤م
صٖمػما
ًمقٓ أين أقمرومؽ ـمٞم ًٌ٤م
ً
ً
قمكم ،وأٟم٤م ذم سمٕمض ذٟمقب ،ومٛم٘متٜمل ،وىم٤مل :اذه٥م ٓ ،أهمٗمر
أُم٤مه! وُم٤م ي١مُمٜمٜمل أن يٙمقن اهلل ىمد اـمٚمع ي
ًمؽُ ،مع أن قمج٤مِ٥م اًم٘مرآن شمرد ب قمغم أُمقر طمتك إٟمف ًمٞمٜم٘مض اًمٚمٞمؾ ومل أومرغ ُمـ طم٤مضمتل .ىم٤مل أسمق
ُمٕمنم ،ومج٤مقم٦م :شمقذم ؾمٜم٦م صمًمن وُم٤مِ٦م .وىم٤مل اًمقاىمدي ،وظمٚمٞمٗم٦م ،واًمٗمئاس ،ومج٤مقم٦مُ :م٤مت ؾمٜم٦م
ؾمٌع قمنمة .ىم٤مل اًمقاىمدي ،ومج٤مقم٦م :وهق اسمـ صمًمن وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م .وىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم:
ؾمٜم٦م شمًع قمنمة .وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل ،واسمـ ُمٕملم ،واسمـ ؾمٕمد :ؾمٜم٦م قمنميـ وُم٤مِ٦م .وأظمٓم٠م ُمـ ىم٤مل:
يمثػما ،ويروي قمٛمـ مل يٚم٘مٝمؿ .ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :يم٤من صم٘م٦م ،قم٤م ًعم٤م ،يمثػم
ؾمٜم٦م شمًع وقمنميـ .وهق يرؾمؾ ً
احلدي٨م ،ورقمً ٤م .وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل ،وأسمق زرقم٦م ،واًمٕمجكم :صم٘م٦م .وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من :يم٤من ُمـ أوم٤موؾ =
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احلؼ وآشمَقا ُمٚمقيمَٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ُيقاوم٘مٝمؿ ذم سم٤مـمٚمٝمؿ {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ}
ي
ُ معهم
اعمٚمقك ُِم َـ اًمدٟمْٞم٤م ،وم٘م٤مل اهلل ًمٜمٌٞمف ﷺ{ :ﭨ ﭩ
[ؾمقرة اًمٌ٘مرةَ ]79 :أ ْي سمًم َأ ْقمٓم٤مهؿ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ} [ؾمقرة آل قمٛمران.)1(]188 :
اًمْم يح ُ
هلل
٤مك (« :)3إِ ين اًم َٞم ُٝمق ُد يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ًمٚمٛمٚمقك إِٟمي٤م ٟمجد ذم يمت٤مسمٜم٤م إِ ين ا َ
وىم٤مل ي
ُ
اعمٚمقك َأ ُه َق هذا اًمذي
ومٚمًم سم َٕمثف اهلل َؾم َ٠م َهل ُ ُؿ
يٌٕم٨م ٟمٌ ًّٞم٤م ذم ِآظمر ي
اًمزُم٤من خيتؿ سمف اًمٜم ٌُ يقة ي

همػم ذًمؽ .وم َ٠م ْقمٓم٤مهؿ
دمدوٟمف ذم يمت٤مسمِٙمؿ؟ وم٘م٤مل اًم َٞم ُٝمق ُد ـمٛم ًٕم٤م ذم َأ ُْمقال ِِاعمٚمقك :هق ُ
ِ
ُ
ـ ،وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم {ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [ؾمقرة آل قمٛمران:
اعمٚمقك اخلزاِ َ
 ]188اعمٚمقك ُمـ اًمٙم َِذ ِ
ب طمتيك َي ْ٠م ُظم ُذوا َقم َر َض اًمدٟمْٞم٤م(.)2
يتقاومؼ وٟم ََزو ِ
ِ ِ
ات
اًمنمقم يٞم َ٦م سمًم
ُ
طمرومقه وسمدي ًمقا طمدو َده ي
َ
ْسمؾ ًم٘مد شم٤مضمر اًم َٞم ُٝمق ُد سمديٜمٝمؿ عمي٤م ي
ِ ِ
ِ
وؿمٝمقات َأيم ِ
ىمّم٦م اًمزٟمك اًمتل رواه٤م ِ
اإل َُم٤م ُم ُُم ًْٚمِ ٌؿ
َ٤مسمرهؿ وقم ْٚم َٞم٦م اًم٘مقم ومٞمٝمؿ ..يمًم ذم ي
ِ
سمـ َقم ِ
اًمؼم ِاء ِ
٤مز ٍ
سمٞمٝمقدي ُحم يٛم ًًم
ب ﭬ ىم٤مل ُُم ير قمغم اًمٜميٌل ﷺ
ٍّ
ذم صحٞمحف قمـ َ َ

اًمزاين ذم يمت٤مسمٙمؿ؟ش ىم٤مًمقا :ومدقم٤م ً
رضمئا
جمٚمق ًدا ومدقم٤مهؿ ﷺ وم٘م٤مل« :هٙمذا دمدون طمدي ي
ِ
ِ
قؾمكَ ،أ َهٙم ََذا دمدون طمدي
ُمـ قمٚمًمِٝمؿ وم٘م٤ملَ « :أٟمِْمدُ ك سم٤مهلل اًمذي َأٟمْزل اًمتيقرا َة قمغم ُُم َ
ِ
اًمر ْضم َؿ ،وًمٙمٜميف
ي
ؼمكٟ ،مجده ي
اًمزاين ذم يمت٤مسمٙمؿ؟ش ىم٤مل ،ٓ :وًمقٓ َأٟميؽ ٟم ََِمدْ شمَٜمل هبذا مل ُأ ْظم ِ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ووم٘مٝم٤م .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملش ًمٚمٛمزي (« ،)241 /36تذي٥م
قمٚمًم ً
= أهؾ اعمديٜم٦م ً
اًمتٝمذي٥مش (« ،)431 /9ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش ًمٚمذهٌل (.)61 /1
( )1أظمرج ٟمحقه اسمـ أب طم٤مشمؿ ( ،)4644وؾمٜمده طمًـ.
( )3هق اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ اًمٌٚمخل ،اهلئازم خلراؾم٤مين (أسمق اًم٘م٤مؾمؿ (3ش ُمٗمن ،حمدث طمدث قمـ اسمـ
قمٌ٤مس واب ؾمٕمٞمد اخلدري واٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وهمػمهؿ ،ويم٤من ي١مدب اآـمٗم٤ملً.مف يمت٤مب ذم
اًمتٗمًػمُ«.مٕمجؿ اعم١مًمٗملمش (« )37/1إقمئامش (ُ« )311/2مٞمزان آقمتدالش ()231/3
( )2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)216/4
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ٕمٞمػ َأ َىم ْٛمٜم٤م قمٚمٞمف
اًمْم َ
اًمنم َ
يػ شم ََر ْيمٜمَ٤م ُه وإِ َذا َأ َظم ْذٟمَ٤م ي
يم ُثر ذم َأ ْذاومِٜم٤م ،ومٙمٜمي٤م إِ َذا َأ ْظم ْذٟمَ٤م ي
ٍ
اًمنم ِ
يػ واًمقوٞم ِع ومجٕمٚمٜم٤م
احلدي  ،ىمٚمٜم٤م شمٕم٤مًمقا:
٘مٞمٛمف قمغم ي
ُ
ومٚمٜمجتٛمع قمغم رء ُٟم ُ
َ
اًمر ْضم ِؿ ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ﷺ« :اًم يٚم ُٝم يؿ إِين َأ يو ُل َُم ْـ َأ ْطمٞم٤م َأ ُْم َر َك
ٛمٞمؿ وا َجل ْٚمدَ
ُمٙم٤من ي
اًمت ْيح َ
ِ
ومر ِضم َؿ ..وم َ٠مٟم َْز َل { :۵ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
إِ ْذ َأ َُم٤م ُشمق ُهش ،وم ُ٠مُم َر سمف ُ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻} [ؾمقرة اعم٤مِدة.)1(]41 :

ٍ
ٍ
اًمرازيَ :أ ين ي
وم٤مؾمدُ ،مـ
ًمٖمرض
يمؾ َُم ْـ مل ْ ُيٌلم ًمٚمٜمي٤مس ويمتَؿ ؿمٞم ًئ٤م ُمٜمف
وىمد ذيمَر ي
ٍ
ٍ
ٍ
وظمقف َأ ْو ًم ٌُ ْخ ٍؾ سم٤مًمٕمٚمؿ
ُمٜمٗمٕم٦م َأ ْو ًمت٘م يٞم ٍ٦م
وشمٓمٞمٞم٥م ًم٘مٚمقهبؿ َأ ْو جلر
شمًٝمٞمؾ قمغم اًمٔم ْٚمٛم٦م

َ
دظمؾ ت٧م هذا اًمققمٞمد({ )3ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [ؾمقرة

آل قمٛمران.]188 :

إِ ين اًمٞمٝمقد قمٌ٤مد ِدي ٍ ِ
ومٚمٚمح ُّم ِ
قل قمٚمٞمف واًمتيقص ِؾ إِ ًَمٞمف ٓ ُيٌ٤مًمقن ِسم٘م َٞم ٍؿ وٓ
ٜم٤مر ود ْره ٍؿ ُ
َُ َ ي ُ ْ
٤مت ِ
ِدي ٍـ وٓ َأ ْظمئاىمٞم ٍ
إذ اًمٖم٤مي ُ٦م قمٜمدهؿ ُشم َؼم ُر اًمقؾمٞمٚم َ٦م ..وًمذًمؽ دمدهؿ يت٤مضمرون
ي
ْ
ٍ
ْس َأ ْومئاُم٤م ِ
ِ
سم٤مجلٜم ِ
سمٜمقك رسمق يي ٍ٦م قم٤معم يٞم ٍ٦م
وومجقرا وٟمً٤م ًء و ُيراسمقن ويٛمٚمٙمقن َأ ِز يُم َ٦م
وهمٜمَ٤م ًء
ً
ً
ىمٚمٞمئا يمؾ ذًمؽ ًمتٙمثػم إَُم ِ
قال وإَ ْر ِصدَ ِة ِ
ويِمؽمون سمآي٤مت اهلل صمٛمٜمً٤م ً
همػم ِآهبلم ذم
ْ
ذيٕم٦م رسم٤مٟمٞم ٍ٦م وٓ ِىمٞم ٍ
ٍ
ٛم٦م إِٟمًْ٤مٟم يٞم ٍ٦م.
ؾمٌٞمؾ ذًمؽ سم َ٠مي
ْ
ي ي
اًمراومْم٦م سم٤مًمديـ.
بُ .مت٤مضمر ُة ي
ٍ
ِٓ ِؾ قمغم ُمت٤مضمرة اًمراومْم٦م ِ
إِ ين ُِمـ َأو َو ِح اًمدي ِ
شمنميٕم٤مت
سمد ْيٜمِٝمؿ ُم٤م ا ْسمتَدَ ُقمقه ُِم ْـ
ْ ْ
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه ُمًٚمؿ ك :احلدود سم٤مب :رضمؿ اًمٞمٝمقد أهؾ اًمذُم٦م ذم اًمزٟم٤م (ح )4126 /وذم ُمًٜمد أب يٕمغم
(ح.)3123/
(« )3شمٗمًػم اًمرازيش (.)1/1
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و َأ ْطمدَ ُصمق ُه ُِم ْـ َأ ْطمٙم٤م ٍم شمتقاومؼ ور ِ
همٌ٤متؿ اجلٜمًْ يٞم٦م واعمذهٌ يٞم٦م وىمٌؾ ذًمؽ اًمٕم٘مد يي٦م ومٛم ْـ
َ
ذًمؽ:

معهم

اعمت٤مضمر ُة سم٤مًمٕم٘مٞمدة:

ٍ
وٟمح َٚمتِٝمؿ ُمقآ ُة اًمٙم٤مومر واًمت ُيآزر ُمٕمف ذم ظمٜم ٍ
واطمد ُقمدْ واٟمً٤م
ْدق
ومٞمجقز ذم ُمذهٌِٝمؿ ْ
واطمٝمؿ ِطمرص٤م ُمٜمٝمؿ قمغم ِري٤مؾم٤متؿ وشم َ٠ميم ًئا ُمـ ِ
قمغم اعمًٚمٛملم وإِ ْزه٤م ًىم٤م َٕر ِ
وراء ذًمؽ
ْ ً
ْ
ٍ
سمًم ىمد يٜم٤مًمقٟمف ُِمـ َأ ْقم ِ
ِ
ظمٞم٤مٟم٤مت ُحيدصمقّن٤م َ
وهمدْ ٍر
ضمرا َء
دراه َؿ
داِٝمؿ ُمـ
َ
ْ
وُمٜم٤مص٥م ي
ي٘مقُمقن سمف ،واًمت ُ
ي٤مريخ ؿم٤مهدٌ ..
ِ
طمرف اًمٞمٝمق ُد اًمتيقراةَ ..ويمًم يمتَ٥م اًمٞمٝمق ُد يمت٤م ًسم٤م
وُمـ ذًمؽ تري ُٗمٝمؿ ًمٚم ُ٘م ْرآن يمًم ي
ِ
ِ
حػ َوم٤مـمِ َٛم َ٦م
اًمراومْم ُ٦م زقمٛمقا َأ ين قمٜمدهؿ ُُم ّْم َ
سم َ٠م ْيدهيؿ زقمٛمقا َأٟميف ُمـ قمٜمد اهلل ومٙمذًمؽ ي
واجلٗمر(.)1
ي٤مُمقس واًمٕمٌٞمٓم َ٦م
وصحٞمٗم َ٦م اجل٤مُمٕم٦م واًمٜم َ
َ
ِ
اعمت٤مضمر ُة سم٤مًمديـ ِ
ؿمٝمقاتؿ.
إل ْؿمٌ٤مع
ِ
ٌح ُمـ شمنميع ٟمِ ِ
اًمراومْم٦م إِ ْذ ُه َق اًمزٟمك
وُم٤م ر ٌء هق َأ ْسم َِم ُع وٓ َأ ْىم ُ
ٙم٤مح اعمُ ْت َٕم٦م قمٜمد ي
ئال عم٤م طمرم اهللُ سم٤مؾم ِؿ اًمديـ ،يزقمٛمقٟمف ٟمٙم٤مطم٤م وهق وا ِ ِ
وآؾمتِ ْح ُ
ٗم٤مح،
ػ
اعمُٖم يٚم ُ
هلل ؾم ٌ
ً
ْ
ي
ْ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ
وٟمحق ذًمؽ ممي٤م
قمٚمًمِٝمؿ يم٤مًمٚمقاط
سمٕمض
٤مطمٝم٤م ُ
ٟم٤مهٞمؽ قمـ ؿمذوذات ِضمٜمًْ يٞم٦م ُأ ْظمرى َأ َسم َ

وظمً ٌ٦م.
هق ُظم ٌْ ٌ٨م ووم٤مطمِم ٌ٦م ودٟم٤م َء ٌة ي

ًٛمك سم٤مًمتي٘م يٞم٦م.
اعمت٤مضمر ُة سم٤مًمديـ سمًم ُي ي
ّم٤مٟمع
شمثري٥م قمٜمدهؿ َأ ْن ُشم
ومٝمل ُر ْيم ٌـ قمٜمدهؿ ُمـ َأ ْريم٤من ِد ْيٜمِٝمؿ وُمذهٌٝمؿ ومئا
َ
َ
سم٤مًم ُٙم ْٗم ِر َأو ِ
طمرج قمٜمدهؿ َأ ْن ي
شمتخغم قمـ ِد ْيٜمِؽ
اإل ْحل٤مد َأ ْو ٟمحق ذًمؽ َُم ْـ ختِم٤مه ،وٓ َ
ُمقىمػ و ِضمدْ َت ومٞمف َأو ٍ
ٍ
وشمتٜم٤مزل قمـ ِ
َ
سمٚمد َأ َىم ْٛم َ٧م سمف
ُمٌ٤مد ِِؽ وشمتح يٚمؾ ُمـ ِىم َٞم ِٛمؽ َٕ ْضمؾ
ْ
ُ
َأ ْو ...إًمخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هلل صمؿ ًمٚمت٤مريخ (.)64-62-63-61
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ُمراد َأو سمٚمق ِغ طم٤م ٍ
ت٘مٞمؼ ٍ
اقمتٌِ٤مر ِ
ِ
ًمد ٍ
ضم٦م.
يـ وٓ شمنمي ٍع ذم ؾمٌٞمؾ
ْ
وقمٚمٞمف ومئا ْ َ
ِ
ص ُٙم ُ
اًمراومْم٦م:
قك اًم ُٖم ْٗمران قمٜمد ي
يٛمٜمحقّن٤م
سمّم ُٙمقك اًم ُٖم ْٗمران اًمتل
ًٛمك ُ
َ
اًمراومْم ُ٦م اًمٜميّم٤مرى ومٞمًم ُي ي
ؿم٤مهب ْ٧م ي
وىمد َ
ِ
َٕشم ِ
وم٤معمئاِ َٙم ُ٦م ُشم٘م٤مسمؾ ُز يو َار َىم ْ ِؼم احلُ ًَ ْ ِ
لم ،وشمٌٚم ُٖمٝمؿ ؾمئا َم اهلل و ُشمقزع قمٚمٞمٝمؿ
ٌْ٤مقمٝمؿ

َ
صٙمقك اًم ُٖم ْٗم َ
ران!!(.)1
جُ .مت٤مضمر ُة اعمٜم٤موم٘ملم ِ
سمد ْيٜمِٝمؿ.

ٍ
قمديدة ُمـ يمت٤مسمف اًمٙمري ِؿ وىم يٌح ُم٤م قمٚمٞمف َؿم ْ٠م ُن سمٜمل
ُمقاوع
يٙمػم ذم
َ
ًم٘مد ؿمدي د اهللُ اًمٜم َ
إِه ِاِ َٞمؾ ُِمـ ِ
ذاِ ِٝم ْؿ سمآي٤مت اهلل صمٛمٜمً٤م ً
وتذير هلؿ ُِم ْـ
ًمٚمٛم ْ١مُمٜملم
ْ
ٌ
ىمٚمٞمئا ..وذم ذًمؽ شمٜمٌٞم ٌف ُ
ْ
ِ
وذ َقمف َأ َقمز
اًمًٌِ َٞمؾ ذاشمف ويٜمٝمجقا اًم يٓم َ
ريؼ َ
َأ ْن يًٚمٙمقا ي
ٟمٗمًف َٕ ،ين يمئا َم اهلل ود ْيٜمَف َ ْ
ىمٚمٞمؾ ،وًمذا ضم٤مء ِ
ِ
ٌ٤مع سم َٕم َر ٍ
ض ُِم َـ اًمدٟمْٞم٤م ٍ
ّمقص
ت اًمٜم
ُ
و َأ ْؾمٛمك و َأ َضمؾ و َأ ْقمغم ُم ْـ َأ ْن ُي َ
َ
اًمٜميٌقي ُ٦م ُم َ١ميمد ًة هذا اًمق ِقمٞمد قمغم ُمـ شمًقل ًمف َٟم ْٗمًف َأ ْن ي َت َ٠ميم َيؾ ِ
٥م ُِم ْـ
سمديـ ا ِ
هلل َأ ْو يتٓم يٚم َ
َ
ُ
ي ُ
ِ
اسمـ ُقم َٛم َر ﭭ قمـ اًمٜميٌل ﷺ
وراِف ُمٙم٤مٟم ً٦م َأ ْو ُمٜمّم ًٌ٤م َأ ْو ِرَِ٤مؾم ً٦م وم٘مد روى ُ
ىمقًمفُ« :مـ َـم َٚم٥م ا ًْم ِٕم ْٚمؿ ًمِٞمٌ ِ
٤مهل سمِ ِف ا ًْم ُٕم َٚم ًَم َء َو ُي ًَمري سمِ ِف اًمً َٗم َٝم٤م َء َأ ْو ًم ِ َٞم ْ ِ
ف ُو ُضمق َه
ٍم َ
َ َُ
َ
َ ْ
ي٤مس إِ ًَم ْٞم ِف َوم ُٝم َق ذم اًمٜم ِ
اًمٜم ِ
ي٤مرش(.)3
س ِ
اًمِم ِ
احلٙمٞمؿ قمـ َطم ٌْ ِ
وّنك ي
اًمٕم ْٚم ِؿ ويمِتًْمٟمِف وم٘مدْ روى َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة ﭬ قمـ
٤مر ُع
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هلل َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م سمِٚم َج٤م ٍم ُم َـ
هلل قم ْٚم ًًم َوم َٙمت ََٛم ُف َأ ْ َجل َٛم ُف ا ُ
اًمٜميٌل ىمق ًَمف ﷺَ « :أي ًَم َر ُضم ٍؾ آشمَ٤م ُه ا ُ
ٟم ٍ
َ٤مرش(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1يم٤مُمؾ اًمزي٤مراتش( :ص« ،)123وؾم٤مِؾ اًمِمٞمٕم٦مش ،)243 /11( :واٟمٔمر« :صمقاب إقمًملش
(ص.)11
( )3رواه اسمـ ُم٤مضم٦م ذم «ؾمٜمٜمفش ( )119وىم٤مل قمٜمف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين :صحٞمح ًمٖمػمه.
( )2أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب :اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب :يمراهٞم٦م ُمٜمع اًمٕمٚمؿ ،سمرىمؿ ،)2618( :وصححف إًمٌ٤مين ذم
«صحٞمح اجل٤مُمعش ،سمرىمؿ.)6384( :
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ِ
اًمِمٌف سملم اعمٜم٤موم٘ملم واًمٞمٝم ِ
رافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
خطرررر
وضمف ي
سم٤مًمداملنرريـ:
اعمت٤مضمرة
قد ذم
ُ

َ

َُ

معهم
وهذا اعمٕمٜمك ًمدى اعمٜم٤موم٘ملم ِ
وواوح ..ومٙمًم َأ ين اًم َٞم ُٝمق َد يت٤مضمرون سم٤مًمديـ
ضمكم
ٌ
وطمدُ و َده يمًم ذم اًمزٟمك إِ ْرو٤م ًء َٕ ْذاومِٝمؿ ..ومٙمذًمؽ اعمٜم٤موم٘مقن
ُُمٌدًملم َأ ْطمٙم٤م َم اهلل ُ
ِ
قن ِ ِ
َي ْر َو َ
ىمّم ِ٦م َقم ٌْ ِد اهلل
إل َُم٤مِٝمؿ اًمزٟمَكْ ،سمؾ و ُي ْرهم ُٛمقّن يـ قمغم ذًمؽ َر ْهم ٌَ ً٦م ذم اعم٤مل يمًم ذم ي
سمـ ُأ َب ِ
ِ
قل َر ْأ ِ
سمـ َؾم ُٚم َ
س اعمٜم٤موم٘ملم اًمذي ٟم ََز َل ومٞمف ىمق ًُمف شمٕم٤ممم {ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎﮏ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]22 :
وظم٤من َأُم٤م َٟمتَف واسمت٤مع ِديٜمَف وشم٤مضمر سمف سمٛمقآشمِف ًمٚمٞمٝم ِ
قد
وذم اعمٜم٤موم٘ملم َُم ْـ ظم َٗمر ِذ يُمتَف
َُ
ْ
ْ
َ َ
ٍ
ْؽم ٍ
واعمنميملم همػم آسمِ ٍف وٓ ُُمٙم َ ِ
سمٕم٘مٞمدة َأ ْو َُم ٌْدَ إٍ َأ ْو{ ...ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ث
َ
ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [ؾمقرة احلنم.]11:
ِ
اًمّم َ
وًمٚمٛم ْ١مُمٜملم ُجي٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل
وًمر ُؾمقًمِف ﷺ
ُمـ ي
إِ ين اعمُ ْ١م َ
ُ
٤مدق ذم وِٓف هلل َ
ِ
ِ
ِ
وطمف وُم٤م ًَمف عمقٓه
يمٚمٛم٦م اهلل وذم
شمٕم٤ممم ومهف ذم ذًمؽ إِ ْقمئا ُء
ؾمٌٞمؾ هذا اهلَدْ ف َيٌِٞمع ُر َ
ٟمٗمًف ت٘مٞم ً٘م٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ـمٞمٌ ً٦م سمذًمؽ ُ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]111 :أي٦م.
ِ
وٟمٗمًف وهقاه ومٝمق طملم يدي قمل
اعمٜم٤مومؼ ومٝمق يت٤مضمر َأ ْي ًْم٤م وًمٙم ْـ ُمع ؿمٞمٓم٤مٟمف
َأ يُم٤م
ُ
ًمن ويٕمٚمِـ اًمقٓء هلل وًمرؾمقًمِف ﷺ ٓ يريد سمذًمؽ وضمف اهللِ وٓ اًمدي ار ِ
ِ
أظمرة وإِٟميًم
َ ْ َ
اإل ْي َ ُ ْ ُ
َ
َ ُ
َ
٤مة ِ
يم٤مًمِم ِ
ِ
ُ
تّمٞمؾ ٟمّمٞمٌِف ُمـ اًمدٟمْٞم٤م ،ومؽماه ي
يرىم٥م
اًمٗمري٘ملم
اًمٕم٤مِ ِر سملم
ُُم ٌْتٖم٤مه و َُم ْ٘م ِّمدُ ه
ُ
ح٧م ِيم يٗم٦م اعمُ ْ١مُمٜملم قمغم َأ ْقم ِ
وظمّمقص٤م ذم ؾم٤مطم٦م ِ
إَ ْطم َ
داِٝمؿ ىم٤مل
داث
رضم ْ
اجلٝم٤مد ،وم٢مِ ْن َ
ً
ِ
ح٧م يمِ يٗم٦م اًم ُٙم يٗم ِ
٤مر اٟم َْح َ٤مز إِ ًَمٞمٝمؿ
رضم ْ
هلؿَ :أ ْي َـ ٟمّمٞمٌل ُمـ اًمٖمٜم٤مِ ِؿ َأ َمل ْ َأ ُيم ْـ ُمٕمٙمؿ؟ وإِ َذا َ
وُمٌ٤مدِف و َأ ْظم ِ
ِ
سمديٜمِف ِ
ِ
ئاىمف
وىم َٞم ِٛمف
٤مه ْؿ ،ومٝمق
ُُمٓم٤مًم ًٌ٤م صمٛمٜمً٤م ِخلٞم٤مٟمتِف
ودراهؿ عمقآشمف إِ يي ُ
ُمت٤مضمر ْ
ٌ
َ
همروف وإِر ِ
وت٘مٞمؼ ِ
ِ
واء َُم ْٓم َٛم ِٕمف(.)1
ذم ؾمٌٞمؾ إِ ْؿمٌ٤م ِع َّن ِٛمف
ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمرهش ،ص (.)311

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

358

وجيٚمٞمف ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ُي َ١ميمدُ هذا اعمٕمٜمك ُ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻

﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]72-73 :
سمديٜمِف ،إِٟميؽ دمده َأطمرص اًمٜمي٤مس قمغم ٍ
ِ ِ
طمٞم٤مة ،وم َٞم ْح َٛمدُ
ْ َ
هذا َؿم ْ٠م ُن اعمٜم٤مومؼ ذم ُمت٤مضمرشمف ْ
اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وشمذه٥م ٟمٗمًف قمٚمٞمف طمن ٍ
وومقات ي
يذوب
ات طمتيك
اًمٜميج٤م َة
َ
َ
ُ ُ
َ ََ
َ٧م ُمٜمف ُومرص ٌ٦م ًمتحّمٞمؾ دٟمْٞم٤م ٍ
وم٤مٟمٞم٦م َأ ْو ُمت٤م ٍع َز ِاِ ٍؾ.
يمٛمدً ا إِ ْن وم٤مشمتْف همٜمٞمٛم ٌ٦م َأ ْو َأ ْوم َٚمت ْ
ُ
ْ
وىمد َأ ْؿم ٌَف اعمٜم٤موم٘مقن اًم َٞم ُٝمق َد ذم َضم َِم ِٕمٝمؿ اًمٌ٤مًم ِغ و َـم َٛم ِٕمٝمؿ اًمذي ٓ ُحيد ،وذم اعم٘م٤مسمؾ
هؿ ُمـ َأؿمح اًمٜمي٤مس ُؿمح٤م ِ
وُمـ َأطم ِ
رصٝمؿ قمغم اًمد ْر َه ِؿ واًمد ِ
يٜم٤مر ُسم ْخ ًئا ..ىم٤مل
ْ ْ
ًّ
ُ ْ

ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ]27 :أي٦م.
ِ
ُمت٤مضمرة َأ ْهٚمِف سم٤مًمديـ جيد شمقاوم ً٘م٤م
و َُم ْـ َشم َ٠م يُم َؾ َؿم ْ٠م َن اًمٜمٗم٤مق ذم زُم٤مٟمٜم٤م ُِم ْـ ضمٝم٦م
قمجٞم ًٌ٤م..
طم٤مل اًمٜم ِ
اًمز ِ
ْسمؾ ًم٘مد وم٤مق ُمٜم٤موم٘مقا زُم٤مٟمِٜم٤م ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُ
ُمـ إَ يو ِل ..وم٢مِ َمم
ٗم٤مق ذم ي
وآزروا َأ ْقمداء اهلل ويم٤مٟمقا َظمقٟم ً٦م ِ
ِ ِ
وضمقاؾمٞمس
ًمد ْيٜمِٝمؿ
َ
َ
ضم٤مٟم٥م َُم ْـ شم٤مضمروا سمد ْيٜمٝمؿ َ
َ
ومقاًمقا َ ُ
ٍ
قمغم َأو ِ
ِ
َ
ؿمٝمقات
ُم٘م٤مسمؾ
َ٤مع ِد ْيٜمَف
وؿمٕمقهبؿُ ،و ِضمدَ ُمـ
ـم٤مّنؿ
ْ
ٟمٗمًف وم٤م ْسمت َ
ْ
ه٤مٟم٧م قمٚمٞمف ُ
ٍ
ٍ
شم٘محؿ ومٞمٝم٤م َأو ي ٍ
ِ
قمر ٍ
راض
ض ُمـ َأ ْقم
حمرُم٦م رشمَع ومٞمٝم٤م َأ ْو َه ً
ْ
ي
قى ا يشم ٌَ َٕمف َأ ْو رهمٌ٦م ذم َ
ُمٚمذات ي
شمِمقف إِ ًَم ْٞمف.
اًمدٟمْٞم٤م ي
ُم٤مء -إِّنؿ قمٚمًمء ٍ
قمٚمًمء اًمٜمٗم٤مق -وًمٞمًقا إِ يٓ قمغم ٍ
ِ
ِ
اًمٕمًمِ َؿ
ؾمقء ىمدْ ًمًٌِقا
ومٝمٜم٤مك ُمـ
ي
واعمجئا ِ
ِ
ِ
ٗمح٤مت ِ
ي
ت..
اجلراِ ِد
اإل ْؾمئاُم يٞم َ٦م ذم
اًمّم
و ُأ ْضم ِر َي ْ٧م ُمٕمٝمؿ
ُ
اعم٘م٤مسمئات وشمّمدي روا ي
ِ
اًمز ِ
ً
اعمًٚمٛم٦م َأ ْو شمزو ُضمٝم٤م
وضم٦م
طمتيك َأ ْص ٌَ َح اًمرسم٤م آؾمتٝمئايمل قمٜمدهؿ
طمئآ ..وسم٘م٤م ُء ي
ِ
ِ
ِ
اًمراومْم٦م
ُمـ اًمٙم٤مومر ٓ َسم ْ٠م َس سمف..
ُ
وشم٘م٤مرب إَ ْدي٤من ُمع اًمٞمٝمقد يي٦م َأ ْو اًمٜم ْيٍماٟم يٞم٦م َأ ْو ي
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ِ
اعمٕم٤مس يدقمق إِ ًَمٞمفُ ..
وظمذ ُمـ اًمٗمت٤موى اًمتل ٓ ُظمٓم٤م َم هل٤م وٓ ز َُم٤م َم،
واًمقاىمع
ضم٤مِ ٌز
ُ
ُ
ُ
معهم ِ ْ ٌ
ِ ُ

تٙمٛمٝم٤م وٓ شم٘مقى ُمـ اهلل تقـمٝم٤م
ًمٞمس هل٤م ُُم ًْتَٜمدٌ ذقمل َي ْْمٌٓمٝم٤م ،وٓ ىمقاقمدُ وم٘مٝم يٞم٦م
ُ
سم٤معمحٔمقر ُمٌ٤مطم٤م وإِ َذا سم٤مسم ِ
ِ
تٕم٤مث اعمَ ْر َأ ِة وطمٞمد ًة ًمٌئاد اًم َٖم ْر ِ
ً
ب
طمئآ وإِ َذا
وم٢مِ َذا سم٤محلرام
ْ
ً
ٍ
ِ
شمثري٥م
ٚمًئات سمحِمٛم٦م ٓ
طمرج ومٞمف ،وطمتيك متثٞمٚمٝم٤م ُمع اًمرضم٤مل ذم ُُم ًْ
وهمػمه٤م ٓ
َ
َ
رة ِ
سم٤مًمذه٤مب إِ َمم اًمًح ِ
قمٚمٞمٝم٤م ومٞمف ،وإِ َذا ي
٥م ومٞمف ..يمؾ ذًمؽ
ًمٚمٕمئاج قمٜمد ي
اًميورة ُمر يهم ٌ
ي َ
ِ
وع وٓ ُهم ٌَ َ٤مر قمٚمٞمف وهق ُمـ دواقمل
ٌ٤مح و َُم ْنم ٌ
ٍم ًمف وار ٌد وضم٤مِ ٌز و ُُم ٌ
وهمػمه ممي٤م ٓ َطم ْ َ
ُ
يتٛمِمك ُمع آٟم ِْٗم ِ
ي
ت٤مح اًمٕم٤معمل
اًم يت ْٞمًػم و ُُمئا َء َُم ِ٦م اًمقاىم ِع و ُُمقايمٌ٦م اعمًُتجدي ات وممي٤م
ِ
ِ
أظم ِرُ ..
وروح اًمتيٕم٤ميش ُمع َ
ِ
واًمٙمٚمًمت
ًٗم٤مت اعمَ ْٛمجقضم ِ٦م
وظم ْذ ُمـ هذه اًم َٗم ْٚم
اعم٘م ِ
ًمٞمس ِ
اًمز ِاِ ِ
ِ
ػ واًمتيدْ ِ
اعمٕمًقًم٦م واًم يت ْٚم ِ
ُ
وُمِم٤ميخ
ٞم٧م ممي٤م يت٤مضمر سمف قمٚمًم ُء اًمٜمٗم٤مق
ٌٞمس ي
شمٚمٌٞم٦م اًمر َهم ِ
ِ
ٌ٤مت وُم٤م يٓمٚمٌف اعمِم٤مهدون وُم٤م هق ُِم ْـ طم٤مضم٦م اجلُ ْٛم ُٝمقر..
ي
()1
ومًد ُِم ْـ
اًمًٚمػَُ -م ْـ َ
ىم٤مل ُؾم ْٗم َٞم ُ٤من سم ُـ ُقم َٞم ْٞمٜمَ َ٦م « : $يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن َ -أ ْي ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ أب قمٛمرانُ ،مٞمٛمقن اهلئازمُ ،مقمم حمٛمد سمـ ُمزاطمؿ ،أظمل اًمْمح٤مك سمـ
ُمزاطمؿ ،اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ،طم٤مومظ اًمٕمٍم ،ؿمٞمخ اإلؾمئام ،أسمق حمٛمد اهلئازم ،اًمٙمقذم ،صمؿ اعمٙملُ .مقًمده:
سم٤مًمٙمقوم٦م ،ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع وُم٤مِ٦م .وـمٚم٥م احلدي٨م وهق طمدث ،سمؾ همئام ،وًم٘مل اًمٙمٌ٤مر ،ومحؾ قمٜمٝمؿ
دهرا ،وازدطمؿ اخلٚمؼ قمٚمٞمف ،واٟمتٝمك إًمٞمف قمٚمق
قمٚمًم مجًّ٤م ،وأشم٘مـ ،وضمقد ،ومجع ،وصٜمػ ،وقمٛمر ً
ً
اإلؾمٜم٤مد ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ اًمٌئاد ،وأحلؼ إطمٗم٤مد سم٤مٕضمداد .وًم٘مد يم٤من ظمٚمؼ ُمـ ـمٚمٌ٦م احلدي٨م
يتٙمٚمٗمقن احل٩م ،وُم٤م اعمحرك هلؿ ؾمقى ًُم٘مٞم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م :إلُم٤مُمتف وقمٚمق إؾمٜم٤مده .وضم٤مور قمٜمده
همػم واطمد ُمـ احلٗم٤مظ.
وُمـ يم ٌ٤مر أصح٤مسمف اعمٙمثريـ قمٜمف :احلٛمٞمدي ،واًمِم٤مومٕمل ،واسمـ اعمديٜمل ،وأمحد ،وإسمراهٞمؿ
اًمرُم٤مدي .ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملً :مقٓ ُم٤مًمؽ وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦مً ،مذه٥م قمٚمؿ احلج٤مز .وقمٜمف ،ىم٤مل:
وضمدت أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم يمٚمٝم٤م قمٜمد اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ،ؾمقى ؾمت٦م أطم٤مدي٨م ،ووضمدت٤م يمٚمٝم٤م قمٜمد ُم٤مًمؽ
ؾمقى صمئاصملم طمدي ًث٤م .ومٝمذا يقوح ًمؽ ؾمٕم٦م داِرة ؾمٗمٞم٤من ذم اًمٕمٚمؿ ،وذًمؽ ٕٟميف وؿ أطم٤مدي٨م
اًمٕمراىمٞملم إمم أطم٤مدي٨م احلج٤مزيلم .وارتؾ ،وًم٘مل ً
يمثػما ُم٤م ًم٘مٞمٝمؿ ُم٤مًمؽ ،ومه٤م ٟمٔمػمان ذم
ظمٚم٘م٤م ً
اإلشم٘م٤من ،وًمٙمـ ُم٤مًمٙمً٤م أضمؾ وأقمغم ،ومٕمٜمده ٟم٤مومع ،وؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي .ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي :يم٤من =
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قد وُمـ ومًد ُِمـ ُقمٌ ِ
قمٚمًمِٜم٤م ومٗمٞمف َؿمٌف ُمـ اًمٞمٝم ِ
ِ
٤مدٟم٤م ومٗمٞمف َؿم ٌَ ٌف ُمـ اًمٜميّم٤مرىش(.)1
ْ ي
َُ
ٌَ
َ ْ َ
دم٤موزات ُمـ هلؿ طمظ ُمـ اًمٕمٚمؿ ِ
ومٛم ْـ سم٤مب َأ ْو َمم ُمـ شمّمدي ر
يم٤مٟم٧م هذه
وم٢مِ َذا
ْ
َ
ُ َ ْ
اعمٜم٤مسمر سمئا َشم ْ٘م ًقى ..قمـ َأ ِب ُه َر ْي َر َة ﭬ َأ ين َر ُؾم َ
قل اهلل
اًم ُٗمتْٞم٤م سمئا ِقم ْٚم ٍؿ وص َٕمدوا
َ
ِ
ِ ِ
ﷺ ىم٤مل« :سم ِ
ِ
٤مد ُروا ْ
اًمر ُضم ُؾ ُُم ْ١م ُِمٜمً٤م و ُي ْٛم ِز
َ
سم٤مَٕ ْقم ًَمل وم َتٜمً٤م يم٘م َٓم ِع اًم يٚم ْٞم ِؾ اعمُْ ْٔمٚم ِؿ ُي ّْمٌِ ُح ي
ِ
ِ
ِ
يٌٞمع ِد ْيٜمَف سم َٕم َر ٍ
ض ُمـ اًمدٟمْٞم٤مش(.)3
يم٤مومرا ُ
يمَ٤موم ًرا و ُي ْٛمز ُُم ْ١مُمٜمً٤م و ُي ّْمٌِ ُح ً
ِ
سمـ َقم ْٛم ِرو ِ
أظم ِر قمـ َقم ٌْ ِد اهللِ ِ
سمـ اًم َٕم ِ
٤مص ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل َر ُؾم ُ
احلدي٨م َ
قل
وذم
اهلل ﷺ« :إِ ين اهللَ ٓ َي ْ٘مٌِ ُض ا ًْم ِٕم ْٚم َؿ اٟمْتِ َزا ًقم٤م َيٜمْت َِز ُقم ُف ُِم َـ اًمٜم ِ
ي٤مس َو ًَمٙمِ ْـ َي ْ٘مٌِ ُض ا ًْم ِٕم ْٚم َؿ
ض ا ًْمٕم َٚمًم ِءَ ،وم٢مِ َذا َمل يٌ ِؼ َقم ً ِ
وؾم٤م ُضم يٝم ً٤مٓ َوم ًُ ِئ ُٚمقا َوم َ٠م ْومت َْقا سمِ َٖم ْ ِػم ِقم ْٚم ٍؿ
٤معم٤م ،ياخت ََذ اًمٜم ُ
ْ ُْ
ي٤مس ُر ُء ً
سمِ َ٘م ٌْ ِ ُ َ
َوم َْمٚمقا َو َأ َوٚمقاش(.)2

ايجٖايح عؼشْ :كضُ ايعَِٗذٔ.

ِؾمٛم ٌ٦م ُمـ ِؾم ِ
قمز ذم ُقمئاه -قمـ ٍ
ومريؼ ُمـ سمٜمل إِ ْه ِاِ َٞمؾ:
ًمت اًم ُٙم ْٗم ِر طمٞم٨م ي٘مقل  -ي
َ
{ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]111:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمحدي٨م احلج٤مز .ىم٤مل طمرُمٚم٦م :ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل ي٘مقلُ :م٤م رأي٧م أطمدً ا
ومٞمف ُمـ آًم٦م اًمٕمٚمؿ ُم٤م ذم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وُم٤م رأي٧م أيمػ قمـ اًمٗمتٞم٤م ُمٜمف ،ىم٤مل :وُم٤م رأي٧م أطمدً ا
شمٗمًػما ًمٚمحدي٨م ُمٜمف .ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ وه٥م ٓ :أقمٚمؿ أطمدً ا أقمٚمؿ سمتٗمًػم اًم٘مرآن ُمـ اسمـ
أطمًـ
ً
قمٞمٞمٜم٦م ،وىم٤مل :أمحد سمـ طمٜمٌؾ أقمٚمؿ سم٤مًمًٜمـ ُمـ ؾمٗمٞم٤من .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملش،
ًمٚمٛمزي (« ،)177 /11ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل ( ،)414 /8تذي٥م اًمتٝمذي٥م (.)117 /4
( )1اًمٗمت٤موى ًمِمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م .)189/1( $
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اإليًمن ،سم٤مب :احل٨م قمغم اعمٌ٤مدرة سم٤مٕقمًمل ىمٌؾ شمٔم٤مهر اًمٗمتـ ،سمرىمؿ:
(.)118
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب :يمٞمػ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ ،سمرىمؿ ،)111( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب:
اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب :رومع اًمٕمٚمؿ وىمٌْمف ،...سمرىمؿ.)1/3672( :
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قمئاُم٤مت ِ
ِ
ﯛررل
ﯚ التعامر
ررعية يف
ﯕرافقني وقواعر
ﯔرر املنرر
خطرر
ﯖرردﯗشررﯘﯙ
اًمٗمًؼ {
وهق يمذًمؽ قمئاُم ٌ٦م ُمـ
ْ

معهم
ﯜ ﯝ} [ؾمقرة إقمراف.]113 :

ِ
وهق ُمـ ِ
صٗم٤مت اعمٜم٤مومؼ اًمذي رواه َقم ٌْدُ اهلل سم ُـ َقم ْٛم ِرو
دِٓ ِؾ اًمٜمٗم٤مق ومٗمل طمدي٨م
ِ
سمـ اًم َٕم ِ
٤مهدَ َهمدَ َرش(.)1
٤مص ﭭ ذيمَر ُمٜمٝم٤م ﷺ« :وإِ َذا َقم َ
ْسمؾ قمدي َر ُؾم ُ
وظمػ ِد ْيٜمُٝمؿ
ذهٌ٧م ُُم ُرو َء ُتؿ
قل اهلل ﷺ َُم ْـ يم٤من ُُمتيّم ًٗم٤م سمذًمؽ مم ي ْـ
ي
ْ
سمـ َُم٤مًم ِ ٍؽ ﭬ « َٓ إِ ْي ًَم َن َعمِ ْـ َٓ َأ َُم٤م َٟم َ٦م ًَم ُف َو َٓ ِد ْي َـ َعم ِ ْـ َٓ
وم٘م٤مل ومٞمًم رواه قمٜمف َأٟم َُس ُ
َقم ْٝمدَ ًَم ُفش(.)3
صمئاث ِظم ٍ
سمـ َيم ْٕم ٍ
ُ
ّم٤مل َُم ْـ ُيم يـ ومٞمف ُيم يـ قمٚمٞمف ا ًْم ٌَ ْٖمل
٥م اًم٘مرفمل :$
ىم٤مل ُحم َ يٛمدُ ُ
واًمٜميٙمْ٨م واعمَْٙمْر ،وا ْىم َر ْأ ىمق ًَمف شمٕم٤ممم{ :ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ} [ؾمقرة وم٤مـمر.]42:
{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ} [ؾمقرة يقٟمس{ ، ]32 :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﭢ} [ؾمقرة اًمٗمتح.)2(]11 :
ِ
ٟم٘مض اًم َٕم ْٝم ِد:
ؽمشم ٌَ ُ٦م قمغم
أصم٤مر اعمُ َ َ
ُ
٘م٤مق وزر ِع اًمٕمداوات وإَطم ِ
ٟم٘مض ا ًْمٕمٝم ِد ُم َ١مد إِ َمم ِ
اخلئاف واًمِم ِ
٘م٤مد وٟمز ِع اًمث َ٘م٦م
إِ ين َ
ْ
َ ْ ُ ٍّ
سملم اًمٜمي٤مس وًمذا يم٤من ُِم ْـ آصم٤مره َأٟميف:
ِ
وىمًقة اًم٘مٚم٥م.
ُمقضم٥م ًم يٚم ْٕمٜم َِ٦م
-1
ٌ
ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

{ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ} [ؾمقرة

اعم٤مِدة.]12 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اإليًمن ،سم٤مب :فمٚمؿ دون فمٚمؿ ،سمرىمؿ ،)24( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اإليًمن،
سم٤مب :سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ ،سمرىمؿ.)18( :
( )3أظمرضمف أمحد ( ،)121/2وهمػمه ،وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش ،سمرىمؿ.)7179( :
( )2قمزاه اًمًٞمقـمل ذم «اًمدر اعمٜمثقرش (ً )26/7مٕمٌد سمـ محٞمد واسمـ اعمٜمذر واسمـ أب طم٤مشمؿ ذم شمٗم٤مؾمػمهؿ.
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ِ
ًمٚمخن ِ
وأظم َر ِة.
ان ذم اًمدٟمْٞم٤م
ُُ -3مًٌ ٌ
٥م ُ ْ
ىم٤مل اعمقمم{ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﮵ ﮶﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]37 :
 -2اٟمْتِِم٤مر اًم٘متؾ وشمًٚم ُط إَقم ِ
داء.
ْ
ُ
سمخ ْٛم ٍ
روى اسم ُـ َقم يٌ ٍ
مخ ٌس َ
س َُم٤م َٟم َ٘م َض
واًمًئا ُمْ َ « :
٤مس ﭭ ىم٤مل قمٚمٞمف ي
اًمّمئا ُة ي
َىم ْق ٌم ا ًْم َٕم ْٝمدَ إِ يٓ َؾم يٚم َط اهللُ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َقمدُ يو ُه ْؿش(.)1
ذار اخلَ ْٚم ِؼ قمٜمد اهلل.
ُ -4

ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]16-11 :
ٟم٘مض اًمٞمٝم ِ
قد ًمٚمٕمٝمقد.
أُ َ ُ .
ِ
اخلّم٤مِ ِ
ص اًمتل اشمّمػ هب٤م اًم َٞم ُٝمق ُد ٟم٘مْمٝمؿ اًم ُٕمٝمق َد ًمذا َأ ْصم ٌَتَٝم٤م اًم ُ٘م ْر ُ
آن
إِ ين ُِم ْـ َأظمص
ودًمٞمئاً ..م٘مد َأصٌح ْ٧م قم٤مرا ذم ضمٌلم هي ٍ
ٍ
ً
قد
قمديدة ويمٗمك سمف ؿم٤مهدً ا
ُمقاوع
هلؿ ذم
ْ َ
َ
ً
َُ
ِ
ِ
ومٙمؿ ٟم٘مْمقا ُِم ْـ َقم ْٝم ٍد!..
ٓ يٖمًٚمف اًمدي ْه ُرْ ،سمؾ ٓزُم ٌ٦م ُمـ ًمقازم َأ ْظمئاىم يٞم٤متؿ اًمدي ٟمٞم َئ٦مْ ..
قم٘مقد!ِ ..
ٍ
ومٛم ْـ
ويمؿ ٟم َ٘مْمقا ُِم ْـ
ويمؿ ظم َٗمروا ُِم ْـ ِذ يُم ٍ٦م! ..ويم ْؿ ٟمٙمَثقا ُِم ْـ
َ
ُمقاصمٞمؼ!ْ ..
ْ
ِ
ِ
ِ
َ٤مس اًمٕمٛمر سم٘مقًمف« :سمٕمد اًمرضمقع إِ َمم أي٤مت اًمتل
ذًمؽ ُم٤م َأ َؿم َ٤مر إ ًَمٞمف اًمديمْتقر ٟم ُ
ِ
ِ
صمئاصم٦م َأ ْو ُضم ٍف:
واعمٞمث٤مق قمغم سمٜمل إِ ْه ِاِ َٞمؾ ٟمجده٤م قمغم
دت ذم سمٞم٤من َأ ْظم ِذ اًم َٕم ْٝم ِد
ور ْ
َ
ٍ
َ
واعمٞمث٤مق ..يم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭷ
آي٤مت ُجم ْ َٛمٚم٦م مل ْ ُي يٌلم ومٞمٝم٤م إِ يٓ َأٟميف َأ َظم َذ قمٚمٞمٝمؿ اًم َٕم ْٝمدَ
ﭸ ﭹ ﭺ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة .]41 :ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﯝ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]111 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمش ( ،)11993وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش سمرىمؿ:
(.)2341
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ٍ
وآي٤مت ومٞمٝم٤م إِ َؿم٤مر ٌة ُمقضمز ٌة إِ َمم ٟمقع اعمٞمث٤مق ..يم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯙ ﯚ ﯛ
معهم
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ}

[ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]92 :
ٍ
آي٤مت ومٞمٝم٤م ر ٌء ُمـ اًم يت ْٗمّمٞمؾ ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]82 :
قمز ذم ُقمئاه{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ويم٘مقًمف ي

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]84 :
ويم٘مقًمف ي
وقمز{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ضمؾ ي
ﭛ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]187 :
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]13:
وىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ}

[ؾمقرة إقمراف.]169 :
ظمئاص ُ٦م ُم٤م ذيمَره قمٚمًم ُء اًمتي ْٗمًػم ذم هذه أي٤مت:
واعمٞمث٤مق َأ ْن ي ْ١م ُِمٜمقا سم٤مًمت ِ
َ
مجٚم ً٦م ويٕمٛمٚمقا سمًم
َأ ين ا َ
هلل َأ َظم َذ قمغم سمٜمل إِ ْه ِاِ َٞمؾ اًم َٕم ْٝمدَ
يقراة ُ ْ
ُ
ِ
شمٗمّمٞمئا ..ىم٤مل ِ
ً
ؼمٟمَ٤م ا ْسم ُـ
ومٞمٝم٤م
ؼمي« :طمدي صمٜمل ُيق ُٟم ُس سم ُـ َقم ٌْد إَ ْقم َغم ىم٤مل َأ ْظم َ َ
اإل َُم٤م ُم اًم يٓم َ َ
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ٍ
َو ْه ٍ
قؾمك ڠ ُِم ْـ قمٜمد رسمف سم٤مَٕ ًْمقاح ىم٤مل
٥م ىم٤مل :ىم٤مل اسم ُـ َز ْيد :يعم٤م َ
رضمع ُُم َ
ِ
وّنْٞم ُف
قاح ومٞمٝم٤م
ُ
ًم٘مقُمف ُمـ سمٜمل إِ ْهاِ َٞمؾ :إِ ين هذه إَ ًْم َ
يمت٤مب اهلل و َأ ُْم ُره اًمذي َأ َُم َر ُيم ْؿ سمف َ

ْ٧م ٓ ،واهللِ طمتيك ٟمرى اهللَ ضمٝمرةً ،طمتيك
اًمذي ّن٤ميمؿ قمٜمف ،وم٘م٤مًمقا :وُمـ َي ْ٠م ُظم ُذ سم٘مقًمؽ َأٟم َ
ْ٧م ي٤م
يٓمٚمع اهللُ قمٚمٞمٜم٤م ،ومٞم٘مقل :هذا يمت٤مب ومخذوه ،ومًم ًمف ٓ ُيٙمٚمٛمٜم٤م يمًم يم يٚم َٛمؽ َأٟم َ

قؾمك ،ومٞم٘مقل :هذا يمت٤مب ومخذوه ،ىم٤مل :ومج٤م َء ْت همْمٌ٦م ُمـ اهلل ومج٤م َء ْتؿ ص٤مقم٘م ٌ٦م
ُُم َ
ِ
ِ
قؾمكُ :ظم ُذوا
ومّمٕم َ٘متْٝمؿ ومًمشمقا َأ ْمجٕمقن ،ىم٤ملُ :صم يؿ َأ ْطمٞم٤مهؿ اهلل سمٕمد ُمقتؿ ،وم٘م٤مل هلؿ ُُم َ
ٍ
رء َأ َص٤م َسم ُٙم ْؿ؟ ىم٤مًمقاُِ :م ْتٜمَ٤م ُصم يؿ طمٞم ْٞمٜم٤م ،ىم٤مل ُظم ُذوا
يمت٤مب اهلل وم٘م٤مًمقا ،ٓ :ىم٤ملَ :أي
َ
٧م اجلٌ َؾ ومق َىمٝمؿِ ،
ُمئاِ َٙمتَف ومٜمَ َت َ٘م ِ
يمت٤مب اهلل ،ىم٤مًمقا ،ٓ :ومٌٕم٨م اهلل ِ
وم٘م َٞمؾ هلؿَ :أ َشم ْٕم ِر ُوم َ
قن
ََ
َ
َ
اًمٙمت٤مب وإِ يٓ َـم َر ْطمٜم٤مه قمٚمٞمٙمؿ ،ىم٤مل:
هذا؟ ىم٤مًمقاَٟ :م َٕم ْؿ ،هذا اًمٓمقر ،ىم٤ملُ :ظم ُذوا
َ
ِ
سم٤معمٞمث٤مقش(.)1
وم َ٠م َظم ُذوه

ُ
اعمٞمث٤مق َأ يٓ ُشمْمٞمٕمقه٤م وإِ يٓ
ٟمحقه وومٞمفُ « :ظم ُذوه٤م وقمٚمٞمٙمؿ
وىمد ذيمَر اًم ُ٘م ْر ُـمٌِل َ
هلل و َأ َظم ُذوا اًمتيقرا َة سم٤معمٞمث٤مقش(.)3
َأ ْؾم َ٘م َط قمٚمٞمٙمؿ ا َجل ٌَ َؾ ،ومًجدوا شمقسم ً٦م ِ

ِ
َ
قمٌ٤مدة
واعمٞمث٤مق َأ يٓ يٕمقدوا إِ َمم ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ ُِم ْـ
اًمرازيَ « :أ ْقم َٓمقا اًم َٕم ْٝمدَ
وىم٤مل ي
ِ
اًمٕم ْج ِؾ ،و َأ ْن ي٘مقُمقا سم٤مًمتيقراة ومٙم٤من هذا قمٝمدً ا وُمقصم ً٘م٤م ضم َٕمٚمقه هلل قمغم َأ ْٟم ُٗم ًِٝمؿ وهذا
تٞم٤مر َأ ِب ُُم ًْٚمِ ٍؿش(.)2
ْاظم ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( )234/1وهذا ٕصمر وإن يم٤من قمـ سمٜمل إهاِٞمؾ ومٚمٞمس خم٤مًم ًٗم٤م عم٤م ذم اًم٘مرآن سمؾ
هق إمم اعمقاوم٘م٦م أىمرب ،ومٜمجد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ]16-11:وىمقًمف:
{ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [ؾمقرة

إقمراف ،]171:وىمقًمف{ :ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]62:
( )3يٜمٔمر« :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش ( ،)427/1أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش (.)234/1
(« )2شمٗمًػم اًمرازيش (.)117/2
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التعامر.ررل
وقواعرر،رد شرر
[ؾمقرةرافقني
خطرررر املنرر
يقراة()1
يٕمٜمل :اًم
اًمٌ٘مرة]92 :
وىم٤مل احلًـ{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ}
ررعيةت يف َ

ََ ُ
ِ
ِ
٤مس :اًمذي آشم٤مهؿ اهللُ هق اًمتمعهم ()3
وىم٤مل اسم ُـ َقم يٌ ٍ
واًمرسمٞمع« :ي٘مقل
يقراة  .وىم٤مل َأ ُسمق ا ًْم َٕم٤مًم َٞم٦م ي
ا ْىمرءوا ُم٤م ذم اًمت ِ
يقراة وا ْقم َٛم ُٚمقا سمفش(.)2
َ ُ
ُ
ًمٞمٕمٛمٚمـ
اعمٞمث٤مق اًمذي َأ ْقمٓمتْف سمٜمق إِ ْه ِاِ ْٞم َؾ ٟمٌ يٞمٝمؿ
وىم٤مل اًم يٓم َ ِؼمي« :و َأ يُم٤م اًم َٕم ْٝمدُ  :وم٢مِٟميف
ي
ُمر ًة سمٕمد ُأ ْظمرىش(.)4
سمًم ذم اًمتيقراة ي

وىم٤مل قمٜمد شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ} [ؾمقرة إقمراف ،]169:ىم٤مل« :هق َأ ْظم ُذ اهلل اًم ُٕمٝمقد قمغم سمٜمل إِ ْه ِاِ َٞمؾ سم٢مِ َىم٤مُم٦م
اًمت ِ
ِ
واًمٕمٛمؾ سمًم ومٞمٝم٤مش(.)1
يقراة
واعمٞمث٤مق َأ ْن ُي ْ١م ُِمٜمُقا سم٤مًمرؾم ِ
َ
قل ﷺ :وم٢مِ َذا ُم٤م
َأ ين اهلل َأ َظم َذ قمغم سمٜمل إِ ْه ِاِ َٞمؾ اًم َٕم ْٝمدَ
ي ُ
ُسم ِٕم َ٨م ﷺ ًَم ِز َُمٝمؿ اشمٌ٤م ُقمف وسمٞم٤م ُٟمف ًمٚمٜمي٤مسَ ،أٟميف َر ُؾم ٌ
قل ُِم ْـ ِقمٜم ِْد اهلل َٕ :يّنؿ جيدوٟمف ُمٙمتق ًسم٤م
قمٜمدهؿ ذم اًمت ِ
يقراة ِ
واإلٟم ِ
ْجٞمؾِ .ىم٤مل اًم يٓم َ ِؼمي« :ومٕمٝمدُ اهلل وُمٞمث٤م ُىمف هق ُم٤م َأ َظم َذه اهلل
قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمت ِ
يقراة ُمـ اًمٕمٛمؾ سمًم ومٞمٝم٤م واشمٌ٤م ِع ُحم َ يٛم ٍد ﷺ إِ َذا ُسم ِٕم َ٨م واًمت ْيّم ِ
ديؼ سمف وسمًم
ضم٤م َء سمف ُمـ قمٜمد رهبؿش(.)6

سمـ ُضم ٌَ ْ ٍػم واًمًدي ِ
وؾم ِٕم ْٞم ِد ِ
دت آصم٤مر ذم هذا اعمٕمٜمك قمـ ِ
اسمـ َقم يٌ ٍ
واسمـ
ور ْ
٤مس َ
وىمد َ
ُضم َر ْي ٍ٩م وهمػمهؿ(.)7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمرازيش (.)117/2
( )3أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( )237/1وذم اًمًٜمد داود سمـ احلّملم صم٘م٦م إٓ أٟمف شمٙمٚمؿ ذم روايتف
قمـ قمٙمرُم٦م وهذا ُمٜمٝم٤م.
( )2أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( ،)237/1ويٜمٔمر« :شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)111/1
(« )4شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)443/1
(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)117/9
(« )6شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)183/1
( )7اٟمٔمر« :شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( )4313/4و«زاد اعمًػمش (.)131/1
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ِ
سمٛم َح يٛم ٍد ﷺ
ىم٤مل اسم ُـ يمَث ٍػمَ « :أ َظم َذ اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًم َٕم ْٝمدَ قمغم َأ ًْمًٜم٦م إَٟمٌْٞم٤م َء َأ ْن ُي ْ١مُمٜمقا ُ
و َأ ْن يٜمقهقا ِ
سمذيم ِْره ذم اًمٜمي٤مس ،ومٞمٙمقٟمقا قمغم ُأ ْه ٌَ ٍ٦م ُِم ْـ َأ ُْم ِره ،وم٢مِ َذا َأ ْر َؾم َٚمف اهلل
ُ

شم٤مسمٕمقهش(.)1

وهذا ُم٤م يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]187 :
مج ٍ
ًم٘مد َأ َظم َذ اهلل َ
ٚم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م ُمٜمٝم٤م:
ُمٞمث٤مق سمٜمل إِ ْه ِاِ َٞمؾ قمغم ُ ْ
ِ
أسم٤مء وإُ يُمٝم٤مت
اًمقوم٤م ُء سم َ٠م ْن ٓ يٕمٌدوا إِ يٓ إِ يي٤مه وٓينميمقا سمف ؿمٞم ًئ٤م و َأ ْن حيًٜمقا إِ َمم
ِ
ِ
َ
اعمًٙمٜم٦م إِ ًَمٞمٝمؿ و َي ْ٠م ُُم ُروا
طم٘مقق َأ ْه ِؾ
ويّم ُٚمقا إَ ْرطم٤م َم ويٕمٓمٗمقا قمغم إَ ْيت٤م ِم و ُي َ١مدوا
ِ
وومراِ ِْمٝم٤م
اًمّمئا َة سمحدوده٤م
قمٌ٤م َد اهلل سمًم َأ َُم َر ُه ْؿ اهلل سمف وحيثقا قمغم ـم٤مقمتف وي٘مٞمٛمقا ي
وي َ١مدوا زيم٤م َة َأُم ِ
قاهلؿش(.)3
ُ
ْ
وهذا يدل قمٚمٞمف ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]82 :
ُمٞمث٤مق سمٜمل إِ ْه ِاِ َٞمؾ سم َ٠م يٓ َ
َ
سمٕمْم٤م
َأ َظم َذ اهلل
سمٕمْمٝمؿ ً
سمٕمْم٤م و َأ يٓ ُخي ِْر َج ُ
سمٕمْمٝمؿ ً
ي٘متؾ ُ
ُمـ ِد ِ
ي٤مرهؿ.

مجٝمقر اعمُٗمنيـ يم َ٘متَ٤م َد َة و َأ ِب اًم َٕم٤مًم ِ َٞم ِ٦م واًمٓمؼمي ( )2واًم٘مرـمٌل (ِ )4
وهذا ُ
واسمـ
ىمقل ُ ْ
يمَثِ ٍ
ػم ( ،)1وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمِف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]84 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)246/1
( )3اٟمٔمر« :شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)292/1
( )2اٟمٔمر« :شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)294/1
( )4اٟمٔمر« :شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)18/3
( )1اٟمٔمر« :شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)131/1
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يف ُالتعامرررل
رافقني وقواعرر َ يرد شررررعية َ
خطرررر املنرر َ

وىمٞمؾ :أي ُ٦م قمغم فم٤مهره٤م ،و َأ َظم َذ اًمٕمٝمدَ واعمٞمث٤مق قمٚمٞمٝمؿ أٓ ي٘متٚمقا أ ْٟمٗم ًَٝمؿ
معهم
يم٤مًم٘مّم٤مص(َ )3أو إِ َىم ِ
س ِ
ِ
احلرب سمدون
٤مُم٦م
طم٘مٞم٘م ً٦م(َ )1أ ْو يرشمٙمٌقا ُم٤م ُي َ١مدي إِ َمم ىمتؾ اًمٜمي ْٗم
ْ
طمؼ ممي٤م ُي َ١مدي إِ َمم ىمتؾ اًمٜمي ْٗم ِ
س ،ويمذًمؽ سم َ٠م ْن يرشمٙمٌقا ُم٤م ُي َ١مدي إِ َمم إِ ْظمراضمٝمؿ ُمـ
ٍّ
ِ
ومٜم٘مْمٝمؿ ًمٚمٕمٝمد ُمع رؾم ِ
قل اهلل ﷺ يم٤من ؾمٌ ًٌ٤م ذم إِ ْظمراج سمٜمل َىم ْٞمٜمُ َ٘م٤مع وسمٜمل
سمٞمقتؿُ ،
َ ُ
اًمٜم ِيْم ِػم وإِضم ِ
ئاِٝمؿ ُمـ اعمديٜم٦م.
ْ
َ
اًمرازي ( )2واًم٘مرـمٌل ( )4وإَ يو ُل َأ ْومم ُمع َأ ين ُمٕمٜمك هذا
وىمد ذيمَر هذا
اًم٘مقل ي
ِ
اًم٘مقل اًم يث٤مين ُي ْٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ُمـ ِ
َ
سم٤مب
صحٞمح وم٢مِ َذا يم٤من إَ يو ُل ُي ْٗمٝمؿ ُمـ أي٦م وم٢مِ ين
اًم٘مقل
ٌ

َأ ْومم..

قمـ ِ
اسمـ َقم يٌ ٍ
٤مس ﭭ ىم٤مل قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

طمرم
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} أي٦م [ؾمقرة اًمٌ٘مرةَ ، ]81 :أ يٟم ٌَ ُٝم ُؿ اهللُ سمذًمؽ وىمد ي
قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمتيقراة ؾم ْٗم َؽ ِ
ِ
ومري٘ملم،
دُم٤مِٝمؿ وا ْومؽمض قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م ومِدا َء َأ ْهاهؿ ومٙم٤مٟمقا
َ
ِ
وه ْؿ ُطم َٚمٗم٤م ُء إَ ْو ِ
س
يْمػم و ُىم َر ْي َٔم ُ٦م ُ
٤مع ُ
ـم٤مِ َٗم ٌ٦م ُمٜمٝمؿ سمٜمق َىم ْٞمٜمُ َ٘م َ
وه ْؿ ُطم َٚمٗم٤م ُء اخلَ ْز َر ِج ،واًمٜم ُ
يم٤مٟم٧م سملم إَ ْو ِ
٤مع ُمع اخلَ ْز َرجِ
س واخلَ ْز َر ِج
ومٙم٤مٟمقا إِ َذا
ظمر ْ
ْ
ضم٧م سمٜمق َىم ْٞمٜمُ َ٘م َ
ٌ
طمرب َ
ٍ
وظمرضم٧م اًمٜم ِيْم ُػم و ُىم َر ْي َٔم ُ٦م ُمع إَ ْو ِ
واطمد ُمـ اًمٗمري٘ملم ُطم َٚمٗم٤م َءه قمغم
س ،ئم٤مهر يمؾ
إِ ْظمقاٟمف طمتيك شمً٤مومٙمقا ِد َُم٤م َءهؿ سمٞمٜمٝمؿ ،وسم َ٠م ْي ِدهيؿ اًمتيقرا ُة يٕمرومقن ومٞمٝم٤م ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ وُم٤م
ِ
ذ ٍك يٕمٌدون إَ ْو َ
ٟم٤مرا وٓ
صم٤من وٓ يٕمرومقن َضمٜمي ً٦م وٓ ً
هلؿ ،وإَ ْو ُس واخلَ ْز َر ُج َأ ْه ُؾ ْ
ً
زاره٤م ا ْومتدَ ْوا َأ ْهاهؿ
طمئآ وٓ طمرا ًُم٤م ،وم٢مِ َذا وو َٕم٧م
سمٕم ًث٤م وٓ ىمٞم٤مُم ً٦م وٓ
ُ
احلرب َأ ْو َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يم٤مٟٓمتح٤مر وٟمحقه.
( )3أي ي٘متؾ إٟمً٤مٟمً٤م ومٞم٘متص ُمٜمف.
( )2اٟمٔمر« :شمٗمًػم اًمرازيش (.)164/2
( )4اٟمٔمر« :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)19/3
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شمّمدي ً٘م٤م عم٤م ذم اًمت ِ
ٍ
٤مع ُم٤م يم٤من ُِم ْـ
سمٕمْمٝمؿ ُمـ
يقراة و َأ َظم َذ ُ
سمٕمض يٗمتدي سمٜمق َىم ْٞمٜمُ َ٘م َ
َأ ْهاهؿ ذم َأ ْي ِدي إَ ْو ِ
س.
ويٗمتدي اًمٜم ِيْم ْ ُػم و ُىم َر ْي َٔم ُ٦م ُم٤م يم٤من ذم َأ ْيدي اخلَ ْز َر ِج ُمٜمٝمؿ ،و ُيٓمِٚمقن(ُ )1م٤م َأ َص٤م ُسمقا
ِ ِ
اًمنمك قمٚمٞمٝمؿ ،ي٘مقل اهلل
ُمـ دُم٤مِٝمؿ ،وىمتٚمقا َُم ْـ ىمتٚمقا ُمٜمٝمؿ ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ ُمٔم٤مهر ًة َٕ ْهؾ ْ
-شمٕم٤ممم ذيمَره -طمٞم٨م َأ يٟم ٌَ ُٝم ْؿ سمذًمؽ {ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ}

وشم٘متٚمقّنؿ وذم طمٙمؿ اًمتيقراة َأ ْن ٓ
شمٗم٤مدوّنؿ سمحٙمؿ اًم يتقراة
[ؾمقرة اًمٌ٘مرةَ ، ]81 :أ ْي:
َ
َ
ُي ْ٘مت ََؾ وٓ ُخي َْر َج ُمـ ِ
داره وٓ ُئم٤مهر قمٚمٞمف َُم ْـ ُي ْ ِ
نم ُك سم٤مهلل ويٕمٌد إَ ْو َ
صم٤من ُمـ دوٟمف
قمر ِ
ض اًمدٟمْٞم٤م؟ ومٗمل ذًمؽ ُِم ْـ ومٕمٚمٝمؿ ُمع إَ ْو ِ
ٟمزًم٧م
زر ِج ومٞمًم سمٚمٖمٜمل
ْ
س واخلَ َ
ا ْسمتٖم٤م َء َ
هذه ِ
اًم٘م يّم ُ٦م(.)3
َ
ًمٞمٜمٍمّنؿ وًم ُٞمدْ ِظم َٚمٜميٝمؿ
واعمٞمث٤مق قمغم سمٜمل إِ ْه ِاِ َٞمؾ إِ ْن ُه ْؿ َأ َـم٤مقمقه
َأ َظم َذ اهللُ اًم َٕم ْٝمدَ
ي
ٍ
خيت٤مر ُمـ ىمقُمف ا ْصمٜم َْل
قؾمك ڠ حم٤مرسم َ٦م اجل يٌ٤مريـ َأ َُم َره اهلل سم َ٠م ْن َ
ضمٜم٤مت :عمي٤م َأ َرا َد ُُم َ
سم٤مًمذه٤مب إِ َمم اجل يٌ٤مريـ و َأ َظم َذ ُمٜمٝمؿ اعمٞم َ
قمنم ٟم٘مٞم ًٌ٤م -يمٗمئا َء قمغم ىمقُمٝمؿ -و َأ َُم َرهؿ ي
ث٤مق
اًمّمئا َة وآشمقا
و َأ ْقمٓم٤مهؿ اعمققمدَ سم َ٠مٟميف ؾمٌح٤مٟمف ُمٕمٝمؿ
وٟم٤مسهؿ قمغم قمدوهؿ إِ ْن َأ َىم٤مُمقا ي
ُ
ىمرو٤م طمًٜمً٤مُ ،مع
وقمزروهؿ وٟمٍموهؿ ،و َأ ْىم َروقا اهللَ ً
اًمزيم٤م َة وآُمٜمقا ُسمر ُؾمؾ ِاهلل ي
ي
ذٟمقهبؿ وإِد ِ
ظم٤مهلؿ اجلٜمي َ٦م سمٕمد ذًمؽ إِ ْن و يومقا سم٤مًم َٕم ْٝم ِد و ِ
ِ
اعمٞمث٤مق
وقمده ؾمٌح٤مٟمف سمتٙمٗمػم
ْ
َ
٘مٌ٤مؤهؿ(.)2
اًمذي َأ َظم َذه قمٚمٞمٝمؿ ويم َٗمٚمٝمؿ سمذًمؽ ُٟم ُ
وهذا ُمٕمٜمك اعمٞمث٤مق ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٓمٚمقن :أي هيدرون ،وذم سمٕمض اًمٜمًخ يٓمٚمٌقن.
(« )3شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)172/1
( )2اٟمٔمر« :شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( )111/6و«شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)23/3
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ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
معهم

سمـ َأٟم ٍ
َس(« :)1هذا
اًمرسمِ ْٞم ُع ُ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [ؾمقرة اعم٤مِدة ، ]13:وىم٤مل ي
ِظمٓم٤مب ُمـ اهلل ًمٚمٜم٘مٌ ِ
٤مء ِ
اإل ْصمٜم َْل قمنمش(.)3
َ
ٌ

ٍ
سمٌٕمٞمد قمـ
اًمرسمِ ْٞم ُع
ىم٤مل اًمٓمؼمي ُ-مٕم٘م ًٌ٤م قمغم هذا اًم٘مقل« :وًمٞمس اًمذي ىم٤مًمف ي
٤مقمف ،ووزم ُمـ ا يشم ٌَ َع َأ ُْم َره
اًمّمقاب ،همػم َأ ين ىمْم٤م َء اهلل ذم مجٞمع َظم ْٚم ِ٘مف َأٟميف
ٟم٤مس ُمـ َأ َـم َ
ي
ُ
اًمز ِ
وضم٤مٟم٥م ُمٕمّمٞمتَف ،وم٢مِ َذا يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ ويم٤من ُِمـ ـم٤مقمتف إِ َىم٤مم اًمّم ِ
يم٤مة
ئاة وإِ ْيت٤م ُء ي
ُ ي
ْ
َ
ِ
ِ
واإل ْي ُ
وؾم٤مِ ُر ُم٤م ُٟم ِد َب اًم٘مق ُم إِ ًَمٞمف يم٤من ُمٕمٚمق ًُم٤م َأ ين
صٚمقات اهلل
ًمن سم٤مًمر ُؾم ِؾ قمٚمٞمٝمؿ
ُ
ي٤مت سمف مل ُخيّمص سمف اًمٜم َ٘مٌ٤مء دون ِ
ظم٤مل اجلٜم ِ
شمٙمٗمػم اًمًٞم َئ ِ
٤مت سمذًمؽ وإِ ْد َ
ؾم٤مِ ِر سمٜمل
ي ْ
َ ُ
َ ي
ِ
وهمػمهؿش(.)2
إِ ْه ِاِ َٞمؾ
اًمٌ٤مب ُؾم يجدً ا و َأ يٓ
َأ َظم َذ اهلل قمغم سمٜمل إِ ْه ِاِ َٞمؾ قمٝمدً ا وُمٞمث٤م ًىم٤م همٚمٞم ًٔم٤م سم َ٠م ْن يدظمٚمقا
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :اًمرسمٞمع سمـ أٟمس اًمٌٙمري ،و ُي٘م٤مل احلٜمٗمل ،اًم ٌَ ْ ِ
ٍم ّي صمؿ اخلراؾم٤مين .ويم٤من قم٤ممل ُمرو ذم زُم٤مٟمف.
وىم٤مل اسمـ أب داود :ؾمجـ سمٛمرو صمئاصملم ؾمٜم٦م .ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :اًمرسمٞمع سمـ أٟمس أظمؼمٟم٤م قمًمر سمـ ٟمٍم
اخلراؾم٤مين ىم٤مل :يم٤من اًمرسمٞمع سمـ أٟمس ُمـ سمٙمر سمـ واِؾ ُمـ أٟمٗمًٝمؿ ،ويم٤من ُمـ أهؾ اًمٌٍمة ،وىمد
ًم٘مل اسمـ قمٛمر ،وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ،وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،ويم٤من هرب ُمـ احلج٤مج ،وم٠مشمك ُمرو ،ومًٙمـ
ىمري٦م ُمٜمٝم٤م ي٘م٤مل هل٤م سمرز ،صمؿ تقل إمم ىمري٦م أظمرى ُمٜمٝم٤م ي٘م٤مل هل٤م َؾم َذ يو ُر ،ومٙم٤من ومٞمٝم٤م إمم أن ُم٤مت ،وىمد
أيْم٤م سمخراؾم٤من طملم فمٝمرت دقمقة وًمد اًمٕم يٌ٤مس ،ومتٖمٞم٥م ،ومتخٚمص إًمٞمف قمٌد اهلل سمـ
يم٤من ـمٚم٥م ً
اعمٌ٤مرك ،وهق خمتػ ،ومًٛمع ُمٜمف أرسمٕملم طمدي ًث٤م ،ويم٤من قمٌد اهلل ي٘مقلُ :م٤م ينين هب٤م يمذا ويمذا ًمٌمء،
ؾمًمه .ي٘م٤مل :شمقذم ؾمٜم٦م شمًع وصمئاصملم وُم٤مِ٦م ذم
ويم٤من قمٌد اهلل ي٘مقلُ :م٤م ينين هب٤م يمذا ويمذا ًمٌمء ي
ظمئاوم٦م أب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر .طمديثف :ذم اًمًٜمـ إرسمٕم٦م .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملش،
ًمٚمٛمزي (« ،)61 /9ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (« ،)169 /6اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد
(« ،)269 /7شم٤مريخ اإلؾمئامشً ،مٚمذهٌل (.)646 /2
( )3أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( )111/6وذم اًمًٜمد ُم٘م٤مل واٟم٘مٓم٤مع.
(« )2شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)111/6
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اًمً ٌْ٧م ،و َأ ْن يٕمٛمٚمقا سمًم ذم اًمتيقراة و َأ َظم َذ قمٚمٞمٝمؿ ُمٞمث٤م ًىم٤م همٚمٞم ًٔم٤م ُُم َ١ميمدً ا ،ىم٤مل
يٕمدوا ذم ي
شمٕم٤ممم{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]114:
ىم٤مل اًمٓمؼميَ « :أ َظم َذ اهلل قمٚمٞمٝمؿ قمٝمدً ا ُم١ميمدً ا ؿمديدً ا سم َ٠م ْن يٕمٛمٚمقا سمًم َأ َُم َرهؿ اهلل سمف
ِ
أي٦م ،وممي٤م ذم اًمتيقراةش( .)1وسمٜمحق ذًمؽ
٤مهؿ اهلل قمٜمف مم ي٤م ذيمَر ذم هذه
ويٜمتٝمقا قمًم َّن َ ُ
ىم٤مل اسم ُـ يمَثِ ْ ٍػم (.)3
اًمٞمٝمقد عمي٤م ِ
ِ
ىمدم
وىمد ُأ ِؿم ْػم ؾم٤مسم ً٘م٤م إِ َمم وصمٞم٘م٦م اعمٕم٤مهدة اًمتل ضم َٕمٚمٝم٤م اًمٜميٌل ﷺ سمٞمٜمف وسملم
اعمديٜم َ٦م ،وُمع ذًمؽ مل يٚمتزُمقا هب٤م ومل يٕمٛمٚمقا سمٌٜمُ ِ
قده٤م(.)4()2
ُ
ْ
ِ
اًمٞمٝمقد سم٤معمديٜم٦م قمٝمدهؿ ُمع اًمٜميٌِل ﷺ.
ٟم٘مض ـمقاِِػ
ُ
ٟم٘مض ِ
هيقد سمٜمل َىمٞمْٜمُ َ٘م٤م َع اًم َٕم ْٝمدَ ..
ُ -1
ِ
ُ
هم٤مًم٥م َأ ْه ِؾ اعمٖم٤مزي
ذه٥م إِ ًَمٞمف
ومت٤مريخ
أـ
همزوتؿ :يم٤من سمٕمد همزوة َسمدْ ٍر وهذا ُم٤م َ
ُ
رضمح ذًمؽ اسم ُـ َطم َج ٍر (.)6()1
واًمً َ ِػم وىمد ي
ِ
ؾمٌٌلم هلذه اًمٖمزوة:
٥م اًمً ْػم ِة
ٌ٤مهب٤م :شم َْذ ُيم ُر يم ُت ُ
ب ـ َأ ْؾم ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)11/6
( )3اٟمٔمر« :شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)172/1
( )2اٟمٔمر :ص (ُ )111مـ اًمرؾم٤مًم٦م.
( )4جمٛمقع ُم٤م ذيمر ذم اًمّمٗمح٤مت اًمثئاث اعم٤موٞم٦م ُمـ يمت٤مب «اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مقش ًمٚمِمٞمخٟ /م٤مس اًمٕمٛمر
ص ( )38-33سمتٍمف يًػم.
(« )1ومتح اًمٌ٤مريش (.)14 3/11
(ً )6
ٟم٘مئا قمـ« :اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦مشُ ،مٝمدي رزق اهلل أمحد ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م ،دار
اًمٜمنم :دار إُم٤مم اًمدقمقة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع – 1434هـ.)411/1( ،
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اعمًٚمٛمقنررل
ررعية يف التعامر
وقواعرررد
ًمٖمْم٥مرافقني
خطرررر املنرر
شر ْرٟمتٍَم
ٜمدُم٤م ا
واحلًدَ قم
اًمًٌ٥م إَو ُلَ :أ ين هيقد سمٜمل َىمٞمٜمُ َ٘م٤مع َأ ْفمٝمروا ا

َ
ْ َ
َ
ي ُ ي
َ َ
سم ٌَدْ ٍر ،وئمٝمر ذًمؽ ذم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمرؾم ِ
قلمعهم
مجٕمٝمؿ ذم ؾمقىمٝمؿ سمٕمد َسمدْ ٍر وىم٤مل
ﷺ قمٜمدُم٤م َ
ي ُ
هلؿ :ي٤م ُمٕمنم ٍ
ِ
ىمٌؾ َأ ْن ُيّم ْٞم ٌَٙمؿ ُ
هيقد َأ ْؾم ِٚم ُٛمقا َ
٤مب ُىم َر ْي ًِم٤م وم٘م٤مًمقا :ي٤م ُحم َ يٛمدُ ٓ
ُمثؾ ُم٤م َأ َص َ
َ
ِ
ٟمٗمرا ُم ْـ ُىم َر ْي ٍ
ًمرا ٓ يٕمرومقن ا َ
ًم٘مت٤مل ،إِٟميؽ ًمق
يٖمرٟميؽ ُمـ ٟمٗمًؽ َأٟميؽ َ
ش يم٤مٟمقا َأ ْهم ً
ىمتٚم٧م ً
ي
ٟمحـ اًمٜمي٤مس و َأٟم َيؽ مل َشم ْٚم َؼ ُمث َٚمٜم٤م ..وم َ٠مٟم َْز َل اهلل {ﭴ ﭵ ﭶ
ًمٕمروم٧م َأٟمي٤م
ىم٤مشم ْٚمتَٜم٤م
َ
ُ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ} [ؾمقرة آل قمٛمران.)1(]12-13 :
ٍ
ُمًٚمٛم٦م ذم ِ
ـمرف ِ
٤مع
صمقب ا ُْم َر َأ ٍة
ٌ٥م اًمثي٤مين :هق َأ ين َأ َطمدَ هؿ قم٘مد
َ
ؾمقق سمٜمل َىم ْٞمٜمُ َ٘م َ
اًمً ُ
ي
اًمٞمٝمقدي
ومّم٤مطم٧م ُُم ًْ َتٜم ِْجدَ ةً ،وم٘م٤مم َأ َطمدُ اعمًٚمٛملم وم٘متؾ
اٟمٙمِمٗم٧م،
ومٚمًم ىم٤مُم٧م
ْ
ْ
ي
ي
ِ
ٍَم َخ َأ ْه ُؾ اعمًٚمؿ اعمًٚمٛملم قمغم اًمٞمٝمقد ومٖمْم٥م
وشمقاصم٥م قمٚمٞمف اًمٞمٝمق ُد وم َ٘م َت ُٚمقهْ ،
وم٤مؾمت ْ َ
ِ
ًمرواي٦م
تًلم اسمـ َطم َج ٍر
٤مع( ،)3وإِ َذا ىمٌِ ْٚمٜمَ٤م
َ
اعمًٚمٛمقن وو َىمع ي
اًمنم سمٞمٜمٝمؿ وسملم سمٜمل َىم ْٞمٜمُ َ٘م َ
ِ
اًمًٌ ِ
اسمـ إِ ْؾم َح َ
ؾمٌ٥م إِ ْضمئاِٝمؿ يٕمقد إِ َمم َر ْوم ِْمٝمؿ
٥م إَ يو ِل ومٝمذا يٕمٜمل َأ ين
َ
٤مق ذم ي
ِ
اإل ْؾمئام َٕ ،ين ِ
قل ذم ِ
اًمد ُظم َ
ٛمل
اإل ْؾمئام ذم هذه اعمرطمٚم٦م يم٤من ي٘مٌؾ اًمتيٕم٤م ُي َش اًمً ْٚم ي
ِ
صحٞمٗم٦م اعمديٜم٦م ُشم َ١ميمدُ إِ ْقمٓم٤م َء اًمٞمٝمق َد ُطمر ييتَٝمؿ اًمد ْيٜم ِ يٞم َ٦م ذم اعمديٜم٦م،
ٟمّمقص
ُمٕمٝمؿ و َأ ين
َ
اإلضم ِ
روح ِ
ئاء إِ َمم ُم٤م َأ ْفمٝمروه ُمـ ٍ
قمداِ يٞم ٍ٦م ِودي اعمًٚمٛملم ،ا ْٟمت ََٝم ْ٧م إِ َمم
وإِٟميًم يٕمقد
ؾمٌ٥م ِ ْ
ُ
ِ
ِ
اإل ْظمئال سم٤مَٕ ُْم ِـ َ
اعمًٚمٛم٦م ُمٕمٝمؿ(.)2
داظمؾ اعمديٜم٦م ،وُمـ ذًمؽ ِىم يّم ُ٦م اعمَ ْر َأ ِة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب :اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء ،سم٤مب :يمٞمػ يم٤من إظمراج اًمٞمٝمقد ُمـ اعمديٜم٦م،
سمرىمؿ )2111( :ىم٤مل اًمِمٞمخ إرٟم٤مؤوط حم٘مؼ «ضم٤مُمع إصقلش :وذم ؾمٜمده حمٛمد سمـ حمٛمد ُمقمم
زيد سمـ صم٤مسم٧م ،مل يقصم٘مف همػم ا سمـ طمٌ٤من وسم٤مىمل رضم٤مًمف صم٘م٤مت ،ووٕمػ احلدي٨م إًمٌ٤مين ذم «وٕمٞمػ
ؾمٜمـ أب داودش ،سمرىمؿ.)647( :
( )3أظمرضمف «اسمـ هِم٤ممش ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ( ،)71/2ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «اًمدوم٤مع قمـ احلدي٨م
اًمٜمٌقيش (ص.)36
( )2اًمٕمٛمري :اعمجتٛمع اعمدين  -شمٜمٔمٞمًمشمف ...ص (.)128
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دس قمغم إَٟم ِ
٤مس ِ
سمـ َىم ْٞم ٍ
ىمّم ُ٦م َؿم ِ
ّْم٤مر ُم ْـ
س اًم٘مٞمٜم٘م٤مقمل اًمٞمٝمقدي اًمذي ي
ويمذًمؽ ي
ٍ
َ٤مه ُؿ اًمٜميٌل
ذيميرهؿ سم٤محلروب اًمتل يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ ُ-مثؾ يقم ُسم َٕم٤مث -ومتًمدوا ي٘متتٚمقن وم َ٠مشم ُ
ﷺ ومذيميرهؿ ومٕمرومقا َأ يّن٤م ُمـ ي
ٍْم ُومقا ؾم٤مُمٕملم
اًمِم ْٞمٓم٤من
َ
سمٕمْمٝمؿ ً
ومٕم٤مٟمؼ ُ
سمٕمْم٤م ُصم يؿ اٟم َ َ

ومٜمزًم٧م.
ُمٓمٞمٕملم
ْ

ٓمق ًٓ و َأ ْظمرضمف اًمٓمؼماين ُمـ طمدي٨م ِ
سمـ َقم يٌ ٍ
َأ ْظم َر َضم ُف إِ ْؾم َح ُ
٤مس
٤مق ذم شمٗمًػمه ُُم ي
ِ
ِ
أي٦م ِ
ً
ُمّم٤مدىم٦م َأ ْه ِؾ اًمٙمت٤مب إِ ْذ
اإل َؿم٤مر ُة إِ َمم اًمت ْيحذير قمـ
ُمقصقٓ ،وذم هذه
ٓ ُي١مُمٜمُ َ
قن َأ ْن َي ْٗمتِٜمُقا َُم ْـ ص٤مدىمٝمؿ قمـ ِد ْيٜمِف(.)1
ِ
ّم٤مر ِ
واإل ْضمئا ُء:
ج ـ احل ُ

ِ
ُ
اًمّمحٞمحلم( )3و َأ يُم٤م
شمٗم٤مصٞمؾ احلّم٤مر وم٘مدْ
٤مع ٌ
صم٤مسم٧م ذم ي
ؼم إِ ْضمئاء سمٜمل َىم ْٞمٜمُ َ٘م َ
إِ ين ظم َ
َأ ْو َر َده٤م اسم ُـ إِ ْؾم َح َ
٤مق( )2واًمقاىمدي ( )4واسم ُـ َؾم ْٕم ٍد( )1وشم٤مسمٕمٝمؿ اعمُ َ١مر ُظمقن ذم ذًمؽ.
ِ
شمٗم٤مصٞمؾ َ ِ
سمـ ُأ َب ِ
وطم َٚمٗم٤م َء َقم ٌْ ِد اهلل ِ
ِ
سمـ
ظمؼم
ورد ذم
طمّم٤مرهؿ َأ يّنؿ يم٤مٟمقا ص٤مهم َ٦م ُ
وىمد َ
ِ
ٍ
اًمر ُؾم ُ
قلﷺ
ومٚمًم َأ ْفمٝمروا اًمٕمداو َة واًمٌٖمْم٤م َء ظمٌم ي
َؾم ُٚمقل ويم٤مٟمقا َأ ْؿم َج َع اًمٞمٝمقد ،ي
ٍ
ِ
احل٤مٓت ،إِ ْذ ي٘مقل اهلل:
ؾمقاء يمًم َأ َُم َر ُه اهلل ذم ُمثؾ هذه
ظمٞم٤مٟمتَٝمؿ ،ومٜم ٌَذ إِ ًَمٞمٝمؿ قمغم

{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل:

ِ
ّم٤مر ٟمزًمقا قمغم طمٙمؿ
، ]18
وطم٤مسهؿ َ
مخس قمنم َة ًمٞمٚم ً٦م ،وقمٜمدُم٤م ْاؿمتدي قمٚمٞمٝمؿ احل ُ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرج ٟمحقه اسمـ أب طم٤مشمؿ ذم «شمٗمًػمهش ( ،)2878واًمٓمؼمي ( ،)32/4وىم٤مل اسمـ طمجر ذم
«اإلص٤مسم٦مش ( :) 119/1إؾمٜم٤مده ُمرؾمؾ ،وومٞمف راو ُمٌٝمؿ .رواه سم٠مؾم٤مٟمٞمد وٕمٞمٗم٦م شمٕمتْمد يمؾ ُمـ :اسمـ
إؾمح٤مق ،و«اسمـ هِم٤ممش ( ،)322/3اًمٓمؼمي« :اًمتٗمًػمش ( ،)61-11/7اٟمٔمر :أيمرم اًمًٜمدي:
«ُمروي٤مت شم٤مريخ هيقد اعمديٜم٦مش ص (ُ ،)23م٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة ،ىمدُم٧م ًمٚمج٤مُمٕم٦م اإلؾمئاُمٞم٦م
سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ـ ىمًؿ اًمًٜم٦م.
( )3اًمٌخ٤مري« ،اًمٗمتحش ( ،314-312/11حُ ،)4138مًٚمؿ ( ،1288-1287/2ح.)1766
(« )2اسمـ هِم٤ممش ( )73-71/2وإؾمٜم٤مده ُمرؾمؾً ،مٙمٜمف يت٘مقى ُمع اعمت٤مسمٕم٦م.
(« )4اعمٖم٤مزيش ( )176/1سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ.
(« )1اًمٓمٌ٘م٤متش ( )39/3سمدون إؾمٜم٤مد.
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التعامررررل
وقواعرررد
ير:رر املنر
خطر
اًمرؾم ِ
ررعيةري َ
قل ﷺ قمغم َأ ين هلؿ َأُم َ
يف٦م ،وم َ٠مُم
ً٤مءشررواًمذ
رافقني٤مع -اًمٜم
سمٜمقر َىمٞمٜمُ َ٘م
قاهلؿ و َأ ين هلؿ – َأ

ي
ْ َ
ْ
ََ
َ
ْ
ي ُ
ِ
ِ
معهم ٍ
قل ،و َأ ًَم يح ذم ذًمؽ ىم٤مِ ًئاَ :أ ْرسم ُٕم ًِمَِ٦م طم٤م ٍ
ه
اسمـ َؾم ُٚم
هبؿ وم ُٙمتٗمقاُ ،صم يؿ يم يٚمٛمف ومٞمٝمؿ طمٚمٞم ُٗمٝمؿ ُ
ٍ
ٍ
و ُصم ْٚم ُث ًِمِ َِ٦م دار ٍع ُمٜمٕمقين ُمـ إَ ْمح ِر وإَؾم ِ
واطمدة؟ وم٘م٤مل َر ُؾم ُ
قل
همداة
قد وتّمدهؿ ذم
ْ
()1
ي
وشمقمم َأ ُْم َر ذًمؽ ُقم ٌَ٤م َد ُة سم ُـ
جي َٚمقا قمـ اعمديٜم٦م،
اهلل ﷺ ُ « :ه ْؿ ًَم َؽش و َأ َُم َر ِهبؿ َأ ْن ُ ْ
ىمٌض َأُم ِ
ٍ
٤مُم ِ
اًمّم ِ
رقم٤مت ،ي
قاهلؿ ُحم َ يٛمدُ سم ُـ َُم ًْ َٚم َٛم َ٦م ( ،)3وم ُ٘م ًِ َٛم ْ٧م
٧م ،وم َٚم ِح ُ٘مقا سم َ٠م ْذ
ي
وشمقمم َ ْ
س ًمٚمرؾم ِ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ سمٕمد إِ ْظم ِ
قلﷺ(.)2
سملم ي
راج اخلُ ُٛم ِ ي ُ

ِ
ِ
ِ ِ
اًمر ُؾم َ
قل ﷺ وومٞمف
ويم٤من ُقم ٌَ٤م َد ُة سم ُـ ي
شمؼم َأ ُم ْـ طم ْٚمٗمٝمؿ قمٜمدُم٤م طم٤مرسمقا ي
اًمّم٤مُم٧م ىمد َ ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع« ،اسمـ هِم٤ممش ( ،)71-71/2اًمقاىمدي ( )178-177/1واسمـ ؾمٕمد
( ) 93/3سمدون إؾمٜم٤مد وومٞمف أي٦م ،وضم٤مء ظمؼم شمِمٌ٧م اسمـ ؾمٚمقل سمٌٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع ذم أصمريـ وٕمٞمٗملم
ٓسمـ إؾمح٤مقّٕ ،نًم ُمقىمقوم٤من قمغم قم٤مصؿ وقمٌ٤مدةً ،مٙمـ يمؾ ُمٜمٝمًم ي٘مقي أظمر ويرشم٘مٞم٤من إمم درضم٦م
احلًـ ًمٖمػمه وي٘مقي ذًمؽ أيمثر ذيمر ذًمؽ قمٜمد أهؾ اعمٖم٤مزي واًمًػم أظمريـ ،اًمًٜمدي ص (.)96
وىمد صحح ؾمٜمد اًمرواي٦م إسمراهٞمؿ اًمٕمكم ذم يمت٤مسمف «صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ص (.)369
( )3هق :حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ طمريش سمـ ظم٤مًمد سمـ قمدي سمـ جمدقم٦م سمـ طم٤مرصم٦م سمـ احل٤مرث سمـ
اخلزرج إٟمّم٤مري احل٤مرصمل ،أسمق قمٌد اهلل ،وي٘م٤مل :أسمق قمٌد اًمرمحـ ،وي٘م٤مل :أسمق ؾمٕمٞمد ،اعمدين،
سمدرا ،واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل ﷺ ،وىمٞمؾ :إن اًمٜمٌل ﷺ
طمٚمٞمػ سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ .ؿمٝمد ً
اؾمتخٚمٗمف قمغم اعمديٜم٦م قم٤مم شمٌقك .روى قمـ اًمٜمٌل ﷺ .ىم٤مل أسمق قمٛمر سمـ قمٌد اًمؼم :ي٘م٤مل :يم٤من أؾمٛمر
ً
ـمقيئا أصٚمع ذا ضمث٦م ،ويم٤من ُمـ ومْمئاء اًمّمح٤مسم٦م ،وهق أطمد اًمذيـ ىمتٚمقا يمٕم٥م سمـ
ؿمديد اًمًٛمرة،
إذف ،واؾمتخٚمٗمف رؾمقل اهلل ﷺ قمغم اعمديٜم٦م ذم سمٕمض همزواشمف :ىمٞمؾ اؾمتخٚمٗمف ذم همزوة ىمرىمرة
اًمٙمدر ،وىمٞمؾ :إٟمف اؾمتخٚمٗمف قم٤مم شمٌقك .واقمتزل اًمٗمتٜم٦م ،واختذ ؾمٞم ًٗم٤م ُمـ ظمِم٥م وضمٕمٚمف ذم ضمٗمـ،
وذيمر أن رؾمقل اهلل ﷺ أُمره سمذًمؽ ،ومل يِمٝمد اجلٛمؾ وٓ صٗملم ،وأىم٤مم سم٤مًمرسمذة ،ويم٤من ًمف ُمـ اًمقًمد
قمنمة ذيمقر وؾم٧م سمٜم٤مت .وذيمره حمٛمد سمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٦م إومم ُمـ طمٚمٗم٤مء سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ
ىم٤مل :وأؾمٚمؿ سم٤معمديٜم٦م قمغم يدي ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ىمٌؾ أؾمٞمد سمـ طمْمػم ،وؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ،وآظمك
رؾمقل اهلل ﷺ سمٞمٜمف وسملم أب قمٌٞمدة سمـ اجلراح .وىم٤مل اسمـ اًمؼمىمل :شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وأرسمٕملم.
«تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (« ،)416 /36ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (/3
.)269
(« )2قمٞمقن إصمرش (« ،)286 /1ؾمٌؾ اًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕمٌ٤مدش (.)181 /4
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اسمـ ؾم ُٚم ٍ
قل َٟمزل ُ
ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
وذم ِ َ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.)3()1(]13-11 :
ٟم٘مض هي ِ
قد سمٜمل اًمٜم ِيْم ِ
ػم اًم َٕم ْٝمدَ :
ُ َ ُ -3
ُ
أ.شم٤مريخ َهم ْز َو ِتؿ.

ٍ
وهمػمه
ذه٥م إِ ًَمٞمف اسم ُـ َطم َج ٍر $
اضمح َأ يّن٤م
ْ
يم٤مٟم٧م سمٕمد همزوة ُأ ُطمد وهذا ُم٤م َ
اًمر ُ
ي
ُ
ُمـ َأ ْه ِؾ اًمت ْيح٘مٞمؼ ذم اًمً َػم(.)2
ب.ؾمٌ٥م اًمٖمزوة.
ُ

ِ
ِ
صمئاصم٦م َأ ْؾم ٍ
اًمٖمزوة:
ٌ٤مب هلذه
اعمّم٤مدر إِ َمم
ُشمِمػم
ُ
ادت سمٜمق اًمٜم ِيْم ِػم َ
طمروتْٝمؿ
إَ يولَ :أ َر ْ
اًمر ُؾمقل ﷺ سمٕمد َسمدْ ر اًم ُٙم ْؼمى قمٜمدُم٤م ي
ىمتؾ ي
ُىم َر ْي ٌش قمغم ذًمؽ.
ىمتؾ اًمرؾم ِ
ًمٞمًتٕملم هبؿ ذم ِد ِي٦م اًمٙمئاسم يٞم ْ ِ
لم
قل ﷺ قمٜمدُم٤م ضم٤م َءهؿ
َ
اًمثي٤مين :حم٤موًم ُتٝمؿ َ ي ُ
اًمْم ْٛم ِري.
اًم يٚم َذ ْي ِـ َىم َت َٚم ُٝمًم ي
اًمثي٤مًم٨م :طمْمٝمؿ ُىمر ْي ًِم٤م قمغم ىمت٤مل اًمرؾم ِ
قل ﷺ ودًٓم ُتٝمؿ هلؿ قمغم اًمٕمقرة.
ي ُ
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وروى اخلؼم اسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد ُمرؾمؾ« ،اسمـ هِم٤ممش ( )73-71/2يت٘مقى ُمع اعمت٤مسمٕم٤مت
واًمِمقاهد.
( )3ت٘مٞمؼ هذه اًمرواي٤مت ُمـ يمت٤مب اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م ُمـ (.)414-411
(« )2اًمٗمتحش قمٜمد طمدي٨م رىمؿ ( )4138واٟمٔمرُ« :مروي٤مت هيقد اعمديٜم٦مش ص (ً )143مٚمًٜمدي،
و«اعمجتٛمع اعمدين ذم قمٝمد اًمٜمٌقةش (ً )141-144مٚمٕمٛمري ...إًمخ.
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التعامرررل
وقواعرررد شررررعية يف
خطرررر املنرر
رافقنيًم ِ
ًمً ِ
ٌ٥م إَ يو ِل :إِ ين ُىم ْر ً
سم٤محلرب إِ ْن
دتؿ
ؾمٚم٧م إِ َمم ا
شم٘مقل
يِم٤م َأ ْر ْ
ٞمٝمقد وهدي ْ
اعمّم٤مدر قمـ ا ي
ُ
معهم
ِ ِ
ُ
َ
ُ يً

وووٕمقا ظمٓم٦م ي٘متٚمقن هب٤م ا يًمر ُؾمقل
مل ْ ُي٘م٤مشمٚمقا ا يًمر ُؾمقل ﷺ،
وم٤مؾمتج٤مب سمٜمق اًمٜميْمػم ًمذًمؽ َ
َ
رج إِ ًَمٞمٝمؿ ذم صمئاصملم ً
رضمئا ُِم ْـ َأ ْصح٤مسمف ًمٞمٚمت٘مل سمثئاصملم ُمـ
همدرا ،وم٘مدْ ـمٚمٌقا ُمٜمف َأ ْن خي َ
ﷺ ً
ٍ
َأ ْطم ِ
ومٚمًم ضم٤م ُءوا ىمري ًٌ٤م ُمـ
ٌ٤مرهؿ ذم ُمقو ٍع
وؾمط ًم ُٞمحد َصمٝمؿ ،وم٢مِ ْن صدي ىمقه آُم ْ
ٜم٧م هيق ُد ي
جيتٛمع وُمٕمف صمئاصم ٌ٦م ُِم ْـ َأ ْصح٤مسمف وصمئاصم ٌ٦م ُِم ْـ َأ ْطمٌ٤مرهؿ
اعمٙم٤من ،اىمؽمطمقا قمغم اًمٜميٌل ﷺ َأ ْن
َ
محؾ ه١مٓء اًمٞمٝمقد اًم يثئاصم ُ٦م ظمٜم٤مضمرهؿ ،وًمٙمـ اُمر َأ ًة ُمٜمٝمؿ َأ ْوم ْ ِ
ههؿ َٕخٍ هل٤م
وىمد َ
ي َْ
َ
ِم٧م ي
ِ
وطم٤مسهؿ سمجٜمقده طمتيك ٟمزًمقا قمغم
ومرضمع قمٜمٝمؿ ُصم يؿ ْاؾمتٕمدي
يٌل ﷺ َ
ؼم اًمٜم ي
ُُم ًْٚم ٍؿ وم َ٠م ْظم َ َ
َ
محٚم٧م ِ
اإلسمِ ُؾ إِ يٓ اًمًئاح(.)1
ا َجلئاء ،وقمغم َأ ين هلؿ ُم٤م ْ
ذه٥م إِ ًَمٞمٝمؿ ذم ِدي٦م
ٌ٥م اًمثي٤مين :ومت٘مقل قمٜمف
اًمٜمٌل ﷺ قمٜمدُم٤م َ
اًمً ُ
اعمّم٤مدر :إِ ين ي
ُ
َأ يُم٤م ي
لم ،عم٤م يم٤من سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ ُمـ احل ْٚم ِ
اًمٙمئاسم يٞم ْ ِ
ػ ضم َٚمس إِ َمم ِضم ٍ
دار هلؿ ذم اٟمْتِٔم٤مرهؿ ًم َٞم ْ٠م ُشمقا سمًم
ِ
ٍ
سمٌٕمض وم٘م٤مًمقا :إِٟميٙمؿ ًمـ دمدوا
سمٕمْمٝمؿ
َوقمَدُ وا سمف ُِمـ
اعمً٤ممه٦م ذم اًمد يي ِ٦م ُصم يؿ ظمئا ُ
٤مش ذًمؽ ِ
ُمثؾ طم٤مًمف هذه ،وم٤مشميٗم٘مقا قمغم َأ ْن يٕمٚمق َقم ْٛم ُرو سمـ ِضم َح ٍ
اًمر ُضم َؾ قمغم ِ
دار
اجل َ
ي
ِ
ومخرج
اًمر ُؾمقل ﷺ ومٞم٘متٚمف ،وم َ٠م ْظمؼم اهلل َر ُؾمق ًَمف ﷺ سمًم َأ َرادوا َ
وم ُٞم ْٚم٘مل َص ْخ َر ًة قمغم ي
راضم ًٕم٤م إِ َمم اعمديٜم٦م ،وقمٜمدُم٤م َشم َ٠م يظم َر قمـ َأ ْصح٤مسمف اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمفَ ،ؾم َ٠م ًُمقا قمٜمف ومٕمٚمِٛمقا
ِ
واًمً ْ ِػم إِ ًَمٞمٝمؿ
حلرهبؿ
ؼمُ ،صم يؿ َأ َُمر سم٤مًمتيٝمٞم١م
ُر َ
ي
ؼمهؿ اخل َ
ضمققمف إِ َمم اعمديٜم٦م وم َ٠مشمَق ُه وم َ٠م ْظم َ
ِ
ّم٤مر دام ِؾم ي٧م ٍ
ومٜمزًمقا قمغم اًمّم ْٚم ِح سمٕمد ِطم ٍ
ًمٞم٤مل ،قمغم َأ ين هلؿ ُم٤م محٚم٧م
وحم٤مستؿَ ،
ِ
اإلسمِ ُؾ(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب :اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء ،سم٤مب :ذم ظمؼم اًمٜمْمػم ،سمرىمؿ )2114( :ىم٤مل
اًمِمٞمخ اًمألًمٌ٤مين :صحٞمح اإلؾمٜم٤مد.
( )3أظمرضمف اسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد ُمرؾمؾ يمًم ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ( )144/4ويت٘مقى هذا اإلؾمٜم٤مد
سم٤معمت٤مسمٕم٦م ،وىمد شمقسمع سمرواي٦م ُمقؾمك سمـ قم٘مٌ٦م قمٜمد اسمـ طمجر ذم «اًمٗمتحش ( )313/11وقمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل
ذم «اًمدِٓؾش ( ) 181-181/2وذم رواي٦م ُمقؾمك سمـ قم٘مٌ٦م قمـ اسمـ طمجر زي٤مدة قمًم قمٜمد اسمـ =
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ٌ٥م اًمثي ُ
يم٤مٟم٧م سمٜمق
قؾمك سم ُـ ُقم ْ٘م ٌَ َ٦م ( )3()1طمٞم٨م ىم٤ملْ « :
اًمً ُ
٤مًم٨م :وم٘مد ا ْٟم َٗمر َد سمف ُُم َ
َأ يُم٤م ي
ش وطمْمقهؿ قمغم ىمت٤مل رؾم ِ
اًمٜم ِيْم ِػم ىمد دؾمقا إِ َمم ُىم َر ْي ٍ
قل اهلل ﷺ ودًمقهؿ قمغم اًمٕمقرة
َ ُ
وىم٤مل إِ ين ذًمؽ يم٤من قمٜمدُم٤م َٟمزًمقا سم ُ٠م ُطم ٍد ًم٘مت٤مل رؾم ِ
قل اهلل ﷺش(.)2
َ ُ
ومٙم٤مٟم٧م ُأ ُطمدٌ  ،و َأ َقم٤م ُٟمقا
طمروقا اعمنميملم قمغم ىمت٤مل اعمًٚمٛملم
ْ
وُمـ اعمٕمروف َأ يّنؿ ي
َأ َسم٤م ُؾم ْٗم َٞم َ
ف
٤من ذم إِ َهم٤مرشمف قمغم َأ ْـمراف اعمديٜم٦م ممي٤م َأ يدى إِ َمم ُمٓم٤مردة اعمًٚمٛملم ًمف ومٞمًم ُقم ِر َ
ف يم٤من ي ْ٘م ِرض اًمِمٕمر ذم ِه ِ
سمٖمزوة اًمً ِقيؼ و َأ ين َيمٕم٥م سمـ إَ ْذ ِ
ج٤مء اعمًٚمٛملم
َ ُ
ْ َ َ
ي ْ
َْ
َ
ِ
وتريض ُىم َر ْي ٍ
يم٤مٟم٧م
ش قمٚمٞمٝمؿ ،يمؾ هذا يدل قمغم طم٤مهلؿ ُمع اعمًٚمٛملم إِ َمم َأ ْن
ْ
ِ
٥م ذًمؽ ذم ٍ
عمًمرؾم٤متؿ ِ
اًم٘مرار
اإل ْضمراُم يٞم ِ٦م ،ومٙم٤من
ىمرار ًمقوع طمدٍّ
حم٤موًم ُتٝمؿ ىمت َٚمف ،وشمً يٌ َ
ُ

َـم ْر ُدهؿ ُمـ اعمديٜم٦م(.)4
جـ ِ
ْذار:
اإلٟم ُ

اخلروج ُمـ اعمديٜم٦م ِظم َ
اًمر ُؾم ُ
ئال
قل ﷺ
َ
قمٜمدُم٤م صدَ ر ُمٜمٝمؿ ُم٤م صدَ ر ـم َٚم٥م ُمٜمٝمؿ ي
ومٛم ْـ َر َأ ْو ُه سمٕمد ذًمؽ ُ ِ
ض َسم ْ٧م ُقمٜمُ ُ٘مف.
قمنمة َأ يي٤ممَ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وطمْمقهؿ قمغم ىمت٤مل رؾمقل اهلل ﷺ ودًمقهؿ
= إؾمح٤مق وهل( :يم٤مٟم٧م اًمٜمْمػم ىمد دؾمقا إمم ىمريش
ّ
قمغم اًمٕمقرة) وقمٜمقان سم٤مب طمدي٨م سمٜمل اًمٜمْمػم قمٜمد اًمٌخ٤مري يدل قمغم ىمٌقًمف هبذا اًمًٌ٥م وٟمص
اًمٕمٜمقان (طمدي٨م سمٜمل اًمٜمْمػم وخمرج رؾمقل اهلل ﷺ إًمٞمٝمؿ ذم دي٦م اًمٙمئاسمٞملم وُم٤م أرادوا ُمـ اًمٖمدر
سمرؾمقل اهلل ﷺ ) ،وشمٙمٚمؿ قمغم ىمّم٦م سمٜمل اًمٜمْمػم وؾم٤مق إطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ اًمزيٚمٕمل ذم خترجيف
ًمٚمٙمِم٤مف (.)291/1
( )1هق ُمقؾمك سمـ قم٘مٌ٦م سمـ أب قمٞم٤مش أسمق حمٛمد ُمقمم آل اًمزسمػمُ ،مـ أهؾ اعمديٜم٦م .أدرك اسمـ قمٛمر ورأى
ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد يم٤من صم٘م٦م صمٌتً٤م يمثػم احلدي٨م ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف " :يمت٤مب اعمٖم٤مزي " ُم٤مت اسمـ قم٘مٌ٦م ؾمٜم٦م
إطمدى وأرسمٕملم وُم٤مِ٦م«.تذي٥م إؾمًمءش ( )117/3و«شم٤مريخ اإلؾمئامش ()122/6
( )3قمٜمد اسمـ طمجر ذم «اًمٗمتحش (.)312/11
(ُ )2مـ رواي٦م عمقؾمك سمـ قم٘مٌ٦م قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمدِٓؾش ( )181/2سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ.
( )4اٟمٔمر :اعمرضمع واعمٙم٤من ٟمٗمًٞمٝمًم.
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قع،ررل
التعامر
وقمٜمدُم٤م اؾمتٕمدوا ًمٚمخروج طمروٝمؿ قمٌدُخطر
رافقنيؾم ُٚم ٍ
املنررب ِ
يفْم
ررعيةاخل
شررقمدم
وقواعررردقمغم
قل
سمـ
اهللر سمررـ ُأ

ُُ
ُ َ
َْ
َ
ي
ِ
ِ
معهم
ومح٤مسهؿ اعمًٚمٛمقن( ،)1وىمد
ّمٞم٤من،
سم٤مًمق ُىمقف إِ َمم ضم٤مٟمٌِٝمؿ وم َ٠م ْقم َٚمٜمُقا اًمٕم ْ
وُمٜمي٤مهؿ ُ
َ
آي٤مت ذم ؾمقرة ا َحل ْ ِ
نم إِ َمم هذا ذم ُمثؾ ىمقًمِف شمٕم٤ممم {ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
َأ َؿم َ٤مر ْت ٌ
ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [ؾمقرة احلنم.)3(]11:
د ـ اجلئا ُء وذو ُـمف:

ِ
()2
اًمر ُؾم َ
ٚم٧م
وومّم ْ
قل ﷺ َأ ْضم َغم سمٜمل اًمٜميْم ْ ِػم قمٜمدُم٤م طم٤مرسمقا  ،ي
صم ٌَ٧م ذم ي
اًمّمحٞمح َأ ين ي
ِ
ِ
احلرب اًمتل
اجلئاء وٟمققم يٞم َ٦م
٥م اعمٖم٤مزي واًمً َ ِػم يمٞمٗم يٞم َ٦م هذا
٥م ُأ ْظمرى
وظم٤مص ً٦م يم ُت َ
ي
يم ُت ٌ
طم٤مرسمقه٤م.
ِ
سم٤مًمٙمت٤مِ ِ
اًمر ُؾم َ
٥م ،وىم٤مل هلؿ« :إِٟميٙمؿ ٓ َشم ْ٠مُمٜمقن قمٜمدي
قل ﷺ طم٤مسهؿ
ي
وصح َأ ين ي
إِ يٓ سم َٕم ْٝم ٍد شمٕم٤مهدوين قمٚمٞمفش ،وم َ٠م َسمقا َأ ْن يٕمٓمقه قمٝمدً ا وم٘م٤مشمٚمٝمؿ يقُمٝمؿ ذًمؽ هق واعمًٚمٛمقن
ِ
واًمٙمت٤مِ ِ
ِ
٥م ،وشمرك سمٜمل اًمٜم ِيْم ْػم ودقم٤مهؿ إِ َمم َأ ْن
سم٤مخلٞمؾ
ُصم يؿ همدا اًمٖمد قمغم سمٜمل ُىم َر ْي َٔم َ٦م
ِ
سم٤مًمٙمت٤مِ ِ
٥م وم٘م٤مشمٚمٝمؿ طمتيك
ٍْمف قمٜمٝمؿ وهمدا إِ َمم سمٜمل اًمٜم ِيْم ْ ِػم
ُيٕم٤مهدوه ومٕم٤مهدوه وم٤مٟم َ َ
ِ
اإلسمِ ُؾ إِ يٓ احل ْٚم ِ
اجلئاء وقمغم َأ ين هلؿ ُم٤م َأىم يٚم ِ
٧م ِ
٘م٦م –اًمًئاح -ومج٤م َء ْت سمٜمق
ٟمزًمقا قمغم
َ
اًمٜم ِيْم ِػم واطمتٛمٚمقا ُم٤م َأىم يٚم ِ
اب ِ
٧م ِ
اإلسمِ ُؾ ُمـ َأ ُْمتِ َٕمتِٝمؿ و َأ ْسم َق ِ
سمٞمقتؿ
سمٞمقتؿ ومٙم٤مٟمقا خي ِْر ُسمقن َ
ْ
ِ
قّن٤م ومٞمحٛمٚمقن ُم٤م واوم٘مٝمؿ ُمـ َظم َِمٌِٝم٤م(.)4
وم َٞم ْٝمد ُُم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمقاىمدي ( )269-267/1وومٞمف ذيمر اعمدة ،واسمـ إؾمح٤مق دون إؾمٜم٤مد ،و«اسمـ هِم٤ممش
( )369/2ومل يذيمر اعمدة واسمـ ؾمٕمد ( )18-17/2دون إؾمٜم٤مد ُمثؾ ُمْمٛمقن رواي٦م اًمقاىمدي،
واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمدِٓؾش ( )182-181/2سم٢مؾمٜم٤مديـ ومٞمٝمًم أرسمٕم٦م جم٤مهٞمؾ :وهبذا شمٙمقن يمؾ
إؾم٤مٟمٞمد وٕمٞمٗم٦م.
( )3أظمرج ٟمحقه اًمٓمؼمي قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم «شمٗمًػمهش ( )46/38وؾمٜمده وٕمٞمػ ،وأظمرضمف يمذًمؽ
قمـ جم٤مهد ٟمحقه ُمـ ـمري٘ملم قمٜمف.
( )2اًمٌخ٤مري« :اًمٗمتحش ( ،313/11ح .)4138
( )4أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب :اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء ،سم٤مب :ذم ظمؼم سمٜمل اًمٜمْمػم ،سمرىمؿ،)2114( :
وهمػمه ُمـ طمدي٨م رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل ﷺ ،وصحح إؾمٜم٤مد هذه اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين.
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وىمد صمٌ٧م سمٜمص اًم ُ٘مر ِ
آن واًمًٜم ِي٦م()3()1
سمٕمض ٟم ْ
َخ ِؾ سمٜمل
يٌل ﷺ طمرق وىم َٓمع َ
َ
َأ ين اًمٜم ي
ْ
ِ
ِ
اًمٜم ِيْم ْ ِػم ِظمئال ُُمدي ة احلّم٤مر.
ِ
واًمٌٕمض َ
واي٤مت َأ يّنؿ ُأضم ُٚمقا إِ َمم ي
أظم ُر يذ ُيمر َأ يّنؿ
اًمِم٤م ِم(،)2
سمٕمض اًمر
ُ
وشمذ ُيمر ُ
ِ
رواي٦م ِ
اسمـ إِ ْؾم َح َ
٤مق(ُ )1م٤م جيٛمع سملم هذه اًمرواي٤مت ،طمٞم٨م
ؼم( ،)4وذم
ي
شمقضمٝمقا إِ َمم َظم ْٞم َ َ
ؼم وُمٜمٝمؿ َُم ْـ ؾم٤مر إِ َمم ي
اًمِم٤مم ومٙم٤من ُِم ْـ َأ ْذاومِٝمؿ َُم ْـ ؾم٤مر إِ َمم
ومخرضمقا إِ َمم َظم ْٞم َ َ
ىم٤ملَ :
وطم َٞمل ِ
اًمرسمِ ْٞم ِع ِ
سمـ َأ ِب احلُ َ٘م ْٞم ِؼ ويمِٜمَ٤م َٟم َ٦م ِ
يمً َئا ِم ِ
٥م ،ومٚم يًم
سمـ َأ ْظم َٓم َ
سمـ َأ ِب احلُ َ٘م ْٞم ِؼ ُ
سمـ ي
ؼمَ :
َظم ْٞم َ َ
داث ي
َٟمزًمقه٤م دان هلؿ َأ ْه ُٚمٝم٤م( )6و ُي َ١ميدُ ه ذم ذًمؽ إَ ْطم ُ
اًمئاطم٘م ُ٦م اًم يث٤مسمت ُ٦م سم٤معمرو يي٤مت اًم٘مق يي ِ٦م
ُمثؾ َأ ْظم ِ
وىمتؾ يمِٜمَ٤م َٟم َ٦م و َأ ْ ِ
ه َص ِٗم يٞم َ٦م وظمؼم َؾم َئا ِم ِ
ِ
سمـ َأ ِب
ؼم
ٌ٤مر ىمت٤مهلؿ ذم همزوة َظم ْٞم َ َ
احل َ٘مٞم ِؼ( ،)7وىمد َأؾم َٚمؿ ُمٜمٝمؿ ا ْصمٜم٤من ،مه٤م :ي ِ
٥م و َأ ُسمق َؾم ْٕم ِد ِ
سمـ َو ْه ٍ
سمـ َيم ْٕم ٍ
٥م وًمذا
٤مُم ُ
لم ُ
َ
ُ ْ
ْ َ
رزا َأ ُْم َق َاهلًم(.)8
َأ ْطم َ
ومٙم٤مٟم٧م ًمرؾم ِ
قال واًمٜم ُ
َأ يُم٤م إَ ُْم ُ
قل اهلل ﷺ( )9ومٙم٤من ُيٜمٗمؼ قمغم َأ ْهٚمِف ُمٜمٝم٤م ٟمٗم٘م٦م
يخٞمؾ
ْ َ ُ
ٍ
ؾمٜم٦مُ ،صم يؿ جي َٕمؾ ُم٤م ِسم٘مل ذم اًمًئاح واًم ُٙم َرا ِع ُقمدي ًة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل(.)11

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ} [ؾمقرة

احلنم .]1:روى اًمٌخ٤مري أّن٤م ٟمزًم٧م قمٜمدُم٤م طمرق وىمٓمع اًمرؾمقل ﷺ ٟمخؾ سمٜمل اًمٜمْمػم وهل
اًمٌقيرة ،اٟمٔمر :اًمٌخ٤مري« :اًمٗمتحش ( ،366/18ح )4884و( ،311/11ح.)4123 ،4121
( )3أطم٤مدي٨م اًمٌخ٤مري ذم سم٤مب سمٜمل اًمٜمْمػم ،اعمّمدر ٟمٗمًف ،و«ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش (118-117/1تٗم٦م
إطمقذي) و«ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمفش (.)949-948/2
( )2أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم «اعمّمٜمػش ( )9722وؾمٜمده صحٞمح.
( )4ذيمره اسمـ ؾمٕمد ذم ـمٌ٘م٤مشمف سمدون إؾمٜم٤مد (.)61/3
(« )1اسمـ هِم٤ممش (ً )369/2
ُمٕمٚم٘م٤م.
( )6ذيمره اسمـ إؾمح٤مق ذم «اًمًػمةش (.)141/4
( )7اٟمٔمر :اًمٕمٛمري« :اعمجتٛمع اعمدين ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقيش ص (.)149
( )8اسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع ُمـ طمدي٨م ؿمٞمخف قمٌد اهلل سمـ أب سمٙمر« ،اسمـ هِم٤ممش (.)371/2
( )9وذًمؽ سمٜمص أي٦م{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [ؾمقرة احلنم،]6:
وٟمزول ؾمقرة احلنم ذم سمٜمل اًمٜمْمػم يمًم روى اًمٌخ٤مري« :اًمٗمتحش ( ،366/18ح)4882 ،4883
اٟمٔمر« :صحٞمح ُمًٚمؿش ( ،1291-1288/2ح.)1769-1768
( )11روى ذًمؽ اًمٌخ٤مري :اًمٗمتح ( ،366/18ح.)4881
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ررعية يف التعامرررل
خطرررر املنرر ِ
رافقني وقواعرر َرد شرر َ

اًمر ُؾم ُ
قل ﷺ َأ ْر َوٝمؿ سملم اعمٝم٤مضمريـ ومل ُي ْٕمط ُمـ إٟمّْم٤مر أ َطمدً ا ؾمقى
وىمًؿ ي
ي
سمـ طمٜمَٞم ٍ
ػ ُزقمًم ُء سمٜمل
ػ ()1و َأ ِب ُد َضم٤م َٟم َ٦م ( )3وذًمؽ
معهم ًمٗم٘مرمه٤م( ..)2ومل يتق يىم ْ
َؾم ْٝم ِؾ ِ ُ ْ
ِِ
ِ
زاب ومٙم٤مٟم٧م همزو ُة
طمروقا إَ ْطم َ
اًمٜميْم ْ ِػم قمـ ُمٙم٤مِدهؿ سمٕمد يمؾ هذا ،وم٘مد ي
اخلَٜمْدَ ِق(.)4
ٟم٘مض هيقد سمٜمل ُىم َر ْي َٔم َ٦م اًم َٕم ْٝمدَ :
ُ -2

ِ
همزوة إَ ْطم ِ
ُ
زاب ُمٌ٤مذ ًة ذم ِآظم ِر ِذي
وىمٕم٧م هذه اًمٖمزو ُة سمٕمد
شم٤مريخ اًمٖمزوة:
-1
ْ
اخل٤مُمً٦م ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اهل ْجر يي ِ٦م(.)1
اًمً ِٜم٦م
اًم َ٘م ْٕمدَ ة و َأ يول ذي احل يج٦م ُمـ ي
ٟم٘مض سمٜمل
واوح ُمـ ؾمػم إَ ْطمداث َأ ين
ؾمٌ٥م اًمٖمزوة:
-3
ؾمٌ٥م اًمٖمزوة يم٤من َ
َ
ٌ
ُ
ُىم َر ْي َٔم َ٦م اًمٕمٝمدَ اًمذي سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٜميٌل ﷺ سمتحريض ُِم ْـ ُطم َٞمل ِ
سمـ َأ ْظم َٓم٥م
اًمٜمٔمػمي(.)6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ سمـ واه٥م سمـ اًمٕمٙمٞمؿ سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ جمدقم٦م سمـ احل٤مرث إود إٟمّم٤مري روى
قمـ اًمٜمٌل ﷺ ؿمٝمد سمدرا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م وصمٌ٧م ُمع رؾمقل اهلل ﷺ يقم أطمد ُم٤مت ؾمٜم٦م ""28
«تذي٥م اًمتٝمذي٥مش ()311/4
( )3هق أسمق دضم٤مٟم٦م إٟمّم٤مري ؾمًمك سمـ ظمرؿم٦م سمـ ًمقذان اسمـ قمٌد ود سمـ زيد اًمً٤مقمدي .آظمك اًمٜمٌل ﷺ سمٞمٜمف
وسملم قمتٌ٦م سمـ همزوان .رُمك أسمق دضم٤مٟم٦م سمٜمٗمًف يقم اًمٞمًمُم٦م إمم داظمؾ احلدي٘م٦م ،وم٤مٟمٙمنت رضمٚمف ،وم٘م٤مشمؾ
وهق ُمٙمًقر اًمرضمؾ طمتك ىمتؾ ﭬ «أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ( )411/3و«اًمٕمؼمش ()14/1
( )2قمٌد اًمرزاق« :اعمّمٜمػش ( )261-218/1وأسمق داود ( ،414-414/2ح )2114ومل يٍمح
سم٤مؾمٛمٞمٝمًم ،واسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع« ،اسمـ هِم٤ممش (.)371/2
(« )4اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦مش (.)131-114
( )1اسمـ ؾمٕمد (ً )74/3
ُمٕمٚم٘م٤م ،وقمٜمده أٟمف ؾم٤مر إًمٞمٝمؿ يقم إرسمٕم٤مء ًمًٌع سم٘ملم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ،وهل
ً
أصئا رواي٦م ؿمٞمخف اًمقاىمدي ذم «اعمٖم٤مزيش ( )496/3أُم٤م اسمـ إؾمح٤مق وم٘م٤مل :إّن٤م ؾمٜم٦م مخس
وؾمٙم٧م« ،اسمـ هِم٤ممش (ُ )234/2مٕمٚم٘م٦م.
( )6أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم «اعمّمٜمػش (ُ )272-268/1مـ ُمرؾمؾ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ،واًمرواي٦م
ص٤محل٦م ًمئاطمتج٤مج هب٤م ُمع اعمت٤مسمٕم٦م ،ورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «دِٓٚمفش ُمـ هذا اًمٓمريؼ (.)111-114/3
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اخلٞم٤مٟم َ٦م ىمد ضم٤مء ْت ذم ٍ
ي٘مض وهذه ِ
ٍ
قمّمٞم٥م وم٘مد َأ َُم َر اهلل شمٕم٤ممم
وىم٧م
وَٕ ين هذا اًمٜم َ
َ
ووو ِٕمف اًمًئاح( ،)1وا ُْمتِ ً
ث٤مٓ َٕ ُْم ِر اهلل َأ َُم َر
ٟمٌَِ يٞمف سم٘مت٤مهلؿ سمٕمد َقم ْق َدشمِف ُمـ ا َخلٜمْدَ ِق
ْ
اًمر ُؾم ُ
يتقضمٝمقا إِ َمم سمٜمل ُىم َر ْي َٔم َ٦م ،وشمقيمٞمدً ا ًمٓمٚم٥م
قل ﷺ َأ ْصح٤م َسمف ﭫ َأ ْن
ي
ي
ِ
ِ
ٍم إِ يٓ ذم َسمٜمل ُىم َر ْي َٔم َ٦مش ،يمًم ذم رواي٦م
اًمنقم٦م َأ ْوص٤مهؿ ىم٤مِ ًئاُ َٓ « :ي َّمٚم َ ي
لم َأ َطمدٌ ا ًْم َٕم ْ َ
ْ
اًم ٌُ َخ ِ
٤مري (.)3
ِ
ٍ
ُ
ومرؾم٤م(،)2
آٓف
رؾمقل اهلل ﷺ ذم صمئاصم٦م
وظمرج
ُم٘م٤مشمؾ ُمٕمٝمؿ ؾم يت ٌ٦م وصمئاصمقن ً
مخً٤م وقمنميـ ًمٞمٚم ً٦م قمغم إَ ْرضمح( )4وو يٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ
وضب
احلّم٤مر قمغم سمٜمل ُىم َر ْي َٔم َ٦م ً
َ
اخلٜم٤مق طمتيك قم ُٔمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمٌئاء ِ
ِ
وىمٌقل طمٙم ِؿ اًمرؾمقل
ومرهمٌقا َأ ِظم ًػما ذم آؾمتًئام
ُ
ومٞمٝمؿ ﷺ.

واؾمتِم٤مروا ذم ذًمؽ طمٚمٞم َٗمٝمؿ َأ َسم٤م ًُم ٌَ٤م َسم َ٦م سم َـ َقم ٌْ ِد اعمُْٜم ِْذ ِر ﭬ وم َ٠مؿم٤مر إِ َمم َأ ين ذًمؽ
اًمذ ْسم َح وٟمد َم قمغم هذه ِ
يٕمٜمل ي
ٟمٗمًف إِ َمم إِ ْطمدى ؾمقاري اعمًجد اًمٜمٌقي
اإل َؿم٤مرة ،ومر َسمط َ

طمتيك ىمٌؾ اهلل شمقسمتَف(.)1
طمٙمْؿ ؾمٕم ِد سمـ ُمٕم ٍ
٤مذ ومٞمٝمؿ:
ُ ُ َ ْ ُ َُ

ٍ
واطمد ُمـ
احلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ إِ َمم
طم٥م َأ ْن يٙمِؾ
اًمرؾمقل ﷺ َأ ي
َ
وقمٜمدُم٤م ٟمزًمقا قمغم طمٙمؿ ي
رؤ ِ
سمـ ُمٕم ٍ
ِ
ؾم٤مء إَ ْو ِ
٤مذ
س َّٕنيؿ يم٤مٟمقا طمٚمٗم٤م َء سمٜمل ُىم َر ْي َٔم َ٦م ،ومجٕمؾ
ُ َ
احلٙمؿ ومٞمٝمؿ إِ َمم َؾم ْٕمد ِ ُ َ
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٌخ٤مري« :اًمٗمتحش ( ،392/11ح .)4117سمتٍمف يًػم.
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب :صئاة اخلقف سم٤مب :صئاة اًمٓم٤مًم٥م واعمٓمٚمقب رايم ًٌ٤م وإيًمء ،سمرىمؿ:
(.)914
( )2اسمـ ؾمٕمد (ً )74/2
ُمٕمٚم٘م٤م واعمٕمٚمؼ يمًم هق ُمٕمٚمقم ُمـ أىمً٤مم اًمْمٕمٞمػ.
(ُ )4مـ رواي٦م أمحد« :اًمٗمتح اًمرسم٤مينش ( )82-81/31ورواشمف ممـ حيت٩م هبؿ ،وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم «اًمٌداي٦م
واًمٜمٝم٤مي٦مش ( )141/4وهذا احلدي٨م إؾمٜم٤مده ضمٞمد وروى اًمٓمؼمي ذم «شم٤مرخيفش ( )182/3وذم
«اًمّمحٞمحش سمٕمْمف سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ،أن اعمدة سملم اًمِمٝمر واخلٛمس وقمنميـ ًمٞمٚم٦م ،سمٚمٗمظ اًمِمؽ ،وقمٜمد
اسمـ إؾمح٤مق مخس وقمنميـ ًمٞمٚم٦م« ،اسمـ هِم٤ممش (.)236/2
(ُ )1مـ رواي٦م أمحد ذم «اعمًٜمدش سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ« :اًمٗمتح اًمرسم٤مينش (.)82-81/31
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التعامروررل
وقواعرررد
رافقني
خطرررر
املنرر َ
ررعيةؾمٞميفديمؿ َأ
شرر إِ َمم
ىمقُمقا
ّْم٤مر« :
ألٟم
ﷺ ًم
ﭬ ،ومٚمًم دٟم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم ىم٤مل اًمرؾمقل

ْ
ي
ي
ِ
معهمطمٙمٛمؽش ،ىم٤ملُ :
شم٘متؾ ُم٘م٤مشم َٚمٝمؿ وشمًٌل
ظمػميمؿشُ ،صم يؿ ىم٤مل« :إِ ين ه١مٓء ٟمزًمقا قمغم
ذرارهيؿ وشم٘مًؿ َأ ُْم َ
ىمْمٞم٧م سمحٙمؿ اهلل شمٕم٤مممش(.)1
قاهلؿ ،وم٘م٤مل ًمف اًمٜميٌل ﷺ« :
َ
ي
ٍ
()3
يٜم٩م إِ يٓ
اًمرؾمقل ﷺ
طمٙمؿ اهلل ومٞمٝمؿ ويم٤مٟمقا َأ ْرسم َٕم ًِمَِ٦م قمغم إَ ْرضمح  ،ومل ُ
َ
وٟم يٗمذ ي
وه ْؿ صمئاصم ٌ٦م َٕ ،يّنؿ َأ ْؾمٚمٛمقا وم َ٠م ْطمرزوا َأ ُْم َ
قاهلؿ( ،)4ور يسمًم ٟمج٤م اصمٜم٤من آظمران
ُ
سمٕمْمٝمؿ(ُ )2
ِ
ِ
ِ
سم٤مًمٕمٝمد َأ ْصمٜم٤م َء
اًمّمح٤مسم٦مَ ،أ ْو َعم ِ٤م َأ ْسمدَ وه ُمـ اًمتزام
سمحّمقهلؿ قمغم إَ َُم٤من ُمـ
ُمٜمٝمؿ
سمٕمض ي
ٍ
ِ
واطمدة ،إِ ْذ ُي ْٗمٝمؿ ُمـ
احلّم٤مر( )1ور يسمًم ٟمج٤م آظمرون ٓ يتج٤موزون قمد َد َأ ْومراد ُأ ْه ٍة
وهمػمه(َ )7أ ين اًمرؾمقل ﷺ وه٥م ًم َث٤مسمِ ِ
ٍ
٤مق()6
ِ
س ِ
٧م ِ
رواي٦م قمٜمد ِ
سمـ َىم ْٞم ِ
اسمـ إِ ْؾم َح َ
سمـ
َ
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٌخ٤مري :يمت٤مب :اجلٝم٤مد واًمًػم سم٤مب :إذا ٟمزل اًمٕمدو قمغم طمٙمؿ رضمؾ (ح ،)3878/وُمًٚمؿ
يمت٤مب :اجلٝم٤مد واًمًػم سم٤مب :ضمقاز ىمت٤مل ُمـ ٟم٘مض اًمٕمٝمد وضمقاز إٟمزال أهؾ احلّمـ (ح.)4691 /
(ُ )3مـ رواي٦م أمحد ذم «ُمًٜمدهش سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ( )211/2وذم طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد اًمؽمُمذي واًمٜمً٤مِل
واسمـ طمٌ٤من سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،وذيمر ذًمؽ اسمـ طمجر ذم «اًمٗمتحش ( )211/11وىمد اظمتٚمػ ذم
قمدتؿ ،اٟمٔمر« :ؾمػمة ُمٝمدي رزق اهللش ص ( ،461طم٤مؿمٞم٦م رىمؿ  .)12وىم٤مم اًمديمتقر حمٛمد سمـ
وم٤مرس اجلٛمٞمؾ سمدراؾم٦م اًمرواي٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمٕمدد اعم٘متقل ذم يمت٤مسمف« :اًمٜمٌل ﷺ وهيقد اعمديٜم٦مش ط،1
1433هـ 3113م وُم٤مل إمم ىمٌقل رواي٦م اًمزهري اًمتل شم٘مقل سم٠من اًم٘متغم يم٤مٟمقا أرسمٕملم وم٘مط
ص(.)347-343
( )2اًمٌخ٤مري« :اًمٗمتحش ( ،313/11ح )4138وُمًٚمؿ ( ،1288/2ح )1766وأسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش
( )141-141/3وأسمق قمقاٟم٦م ذم «ُمًٜمدهش (.)162/4
( )4اسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ« ،اسمـ هِم٤ممش ( )373/1و( )239/2واًمذي يٌدو أن إؾمٜم٤مده إول
يت٘مقى ُمع اعمت٤مسمٕم٦م ،وىمد شمقسمع سمرواي٦م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأب داود وأب قمقاٟم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م أٟمف مل يٜم٩م
أطمد إٓ سمٕمْمٝمؿ ،وهذا اًمٌٕمض هق اًمذي ومنشمف رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق هذه.
( )1ذيمر اسمـ إؾمح٤مقً ،
ُمٕمٚم٘م٤م« ،اسمـ هِم٤ممش (ُ )221/2مٜمٝمؿ :قمٛمرو سمـ ؾمٕمدي.
( )6سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ« ،اسمـ هِم٤ممش ( )226-221/2مل يٍمح ومٞمف اسمـ إؾمح٤مق سم٤مًمًًمع و«دِٓؾ
ً
ُمرؾمئا ،وسح ومٞمف سم٤مًمًًمع،
اًمٜمٌقةش ًمٚمٌٞمٝم٘مل (ُ )33/4مـ طمدي٨م اسمـ إؾمح٤مق قمـ اًمزهري
ً
ُمرؾمئا واًمٓمؼماين ذم «إوؾمطش سم٢مؾمٜم٤مد
و(ُ )31-31/4مـ طمدي٨م ُمقؾمك سمـ قم٘مٌ٦م قمـ اًمزهري
وٕمٞمػ ،اجلٛمع ( ) 143/6وهذه اًمٓمرق اًمْمٕمٞمٗم٦م شمدل قمغم أن ًم٘مّم٦م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس ُمع اًمزسمػم سمـ
أصئا ،وقمغم أىمؾ شم٘مدير أن صم٤مسمتً٤م أطمًـ إمم اًمزسمػم ٍ
سم٤مـم٤م ً
ًمٞمد يم٤مٟم٧م ًمٚمزسمػم قمغم صم٤مسم٧م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م.
(ُ )7مثؾ أب قمٌٞمد ذم «إُمقالش ،ص ( )146سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ٕٟمف ُمرؾمؾ اًمزهري.
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مح ِـ ِ
اًمزسمِ ْ ِػم ِ
اًمِم يًم ِ
ي
اًمزسمِ ِػم
سمـ سم٤مـم٤م
سمـ ي
اًمر ْ َ
س( )1وًمدَ ي
اًم٘مرفمل وم٤مؾمتحٞم٤مهؿُ ،مٜمٝمؿ َقم ٌْدُ ي
ي
( ،)3اًمذي َأ ْؾم َٚم َؿ وًمف صحٌ ٌ٦م.
ْ٧م احل ِ
ومجٕم٧م إَهى ذم دار ِسمٜم ِ
٤مر يي ِ٦م(ِ )4( )2
٤مرث اًمٜم ييج ِ
ودار ُأ َؾم٤م َُم ِ٦م ِ
سمـ َز ْي ٍد (.)1
َ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمًمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ إهمر سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ يمٕم٥م سمـ
اخلزرج سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج إٟمّم٤مري اخلزرضمل ،أسمق قمٌد اًمرمحـ ،وي٘م٤مل :أسمق حمٛمد ،اعمدين،
ظمٓمٞم٥م اًمٜمٌل ﷺ .وأُمف اُمرأة ُمـ ـمل .يٙمٜمك أسم٤م حمٛمد سم٤مسمٜمف حمٛمد .وىمٞمؾ :يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اًمرمحـ.
وىمتؾ سمٜمقه حمٛمد وحيٞمك وقمٌد اهلل سمٜمق صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمًمس يقم احلرة ،ويم٤من صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس
ظمٓمٞم٥م إٟمّم٤مر ،وي٘م٤مل ًمف ظمٓمٞم٥م رؾمقل اهلل ﷺ يمًم ي٘م٤مل احلً٤من ؿم٤مقمر اًمٜمٌل ﷺ .ؿمٝمد أطمدً ا
وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اعمِم٤مهد .وىمتؾ يقم اًمٞمًمُم٦م ؿمٝمٞمدً ا  $ذم ظمئاوم٦م أب سمٙمر اًمّمديؼ رى اهلل قمٜمف.
ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :عم٤م اٟمٙمِمػ اًمٜم٤مس يقم اًمٞمًمُم٦م ىمٚم٧م ًمث٤مسم٧م سمـ ىمٞمس اسمـ ؿمًمس :أٓ شمرى ي٤م
قمؿ ،ووضمدشمف ىمد طمن قمـ ومخذيف وهق يتحٜمط ،وم٘م٤ملُ :م٤م هٙمذا يمٜم٤م ٟم٘م٤مشمؾ ُمع رؾمقل اهلل ﷺ،
سمئس ُم٤م قمقدشمؿ أىمراٟمٙمؿ .وسمئس ُم٤م قمقدشمؿ أٟمٗمًٙمؿ ،اًمٚمٝمؿ إين أسمرأ إًمٞمؽ مم٤م يّمٜمع ه١مٓء ،صمؿ ىم٤مشمؾ
طمتك ىمتؾ ﭬ  ،ورآه سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٜمقم وم٠موص٤مه أن شم١مظمذ درقمف ممـ يم٤مٟم٧م قمٜمده وشمٌ٤مع
ويٗمرق صمٛمٜمٝم٤م ذم اعمً٤ميملم .وم٘مص ذًمؽ اًمرضمؾ اًمرؤي٤م قمغم أب سمٙمر ﭬ ،ومٌٕم٨م ذم ـمٚم٥م اًمرضمؾ
وم٤مقمؽمف سم٤مًمدرع ،وم٠مُمر هب٤م ومٌٞمٕم٧م وأٟمٗمذت وصٞمتف ُمـ سمٕمد ُمقشمف ،وٓ ٟمٕمٚمؿ أطمدً ا أٟمٗمذت ًمف وصٞمتف
سمٕمد ُمقشمف ؾمقاه .ويم٤من ي٘م٤مل :إٟمف يم٤من سمف ُمس ُمـ اجلـ .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملش،
ًمٚمٛمزي (« ،)268 /4آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (.)311 /1
( )3هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمزي سمِ ِػم -أُم٤م إول سمٗمتح اًمزاي ويمن اًمٌ٤مء -قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمزسمػم اعمديٜمل،
ًمف صحٌ٦م ،ي٘م٤مل إٟمف اسمـ اًمزسمػم سمـ سم٤مـم٤م ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م ،يم٤من اًمزسمػم هيقد ًّي٤م ،وأؾمٚمؿ اسمٜمف
قمٌد اًمرمحـ ،وىمٞمؾ :هق قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمزسمػم سمـ زيد سمـ أُمٞم٦م سمـ زيد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمقف سمـ
قمٛمرو سمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽُ ،مـ إوس ،وهق اًمذي روى طمديثف ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ،قمـ اعمًقر سمـ
روم٤مقم٦م ،قمـ اسمٜمف اًمزسمػم سمـ قمٌد اًمرمحـ« .تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (،)94 /17
«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ (« ،)1844 /4شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف ذم اًمرؾمؿش ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر أمحد
سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (اعمتقرم462 :هـ) ،ت٘مٞمؼُ :ؾمٙمٞمٜم٦م اًمِمٝم٤مب،
اًمٜم٤مذ :ـمئاس ًمٚمدراؾم٤مت واًمؽممج٦م واًمٜمنم ،دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1981 ،م (.)41 /1
(ُ )2مـ رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق« ،اسمـ هِم٤ممش (ً )222/2
ُمٕمٚم٘م٤م ،واًمقاىمدي (.)113/3
( )4هل رُمٚم٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ احل٤مرث سمـ زيد إٟمّم٤مري٦م اًمٜمج٤مري٦م ذيمره٤م اسمـ طمٌٞم٥م ذم
اعمٌ٤ميٕم٤مت ،وذيمر اسمـ إؾمح٤مق ذم اًمًػمة اًمٜمٌق ّي٦م -أن سمٜمل ىمرئم٦م عم٤م طمٙمؿ ومٞمٝمؿ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ
طمًٌقا ذم داره٤م «اإلص٤مسم٦مش (« )141/8أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ()116/7
(ُ )1مـ رواي٦م قمروة ذم «ُمٖم٤مزيفش ص ( )187واًمقاىمدي (.)118-113
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رىررل
التعامر
ٞمٝم٤موقواعرررد شرر
رافقني
ومً املنرر
خطرر ِرر
ررعية ايفُٕ ْظم
اعمجٛمققم٦م شمِ ْٚم َق
ٞم٘مقا إِ ًَم
وطمٗمرت هلؿ إَ َظم٤مديدُ ذم ؾمقق اعمديٜم٦م،
ْ
معهم
ًمتيب َأ ْقمٜم٤مىمٝمؿ ومٞمٝم٤م(.)1

وىمتٚم٧م ا ُْم َر َأ ٌة واطمد ٌة ُمٜمٝمؿ(ً ،)3م٘متٚمٝم٤م َظم يئا ِد ِ
٘م٧م
سمـ ُؾم َق ْي ٍد ﭬ( )2طمٞم٨م َأ ًْم ْ
قمٚمٞمف سمِرطمك( )4ومل ي ْ٘متؾ ِ
()1
اًمٖم ْٚم ُ
اًمرؾمقل ﷺ
ُ
َ ً
ىمًؿ ي
ًمن مميـ مل يٌٚمٖمقا ؾم يـ اًمٌٚمقغ ُ ..صم يؿ ي
)
6
(
َأ ُْم َ
وذرارهيؿ سملم اعمًٚمٛملم .
قاهلؿ
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1مـ رواي٦م أمحد ذم «اعمًٜمدش ( )211/4وإًمٌ٤مين« :صحٞمح اًمؽمُمذيش ( ،118/2ح)2144
وىم٤مل( :صحٞمح) .وهمػممه٤م ،واحلدي٨م ٓ ي٘مؾ قمـ درضم٦م احلًـ ًمذاشمف يمًم ذيمر اًمًٜمدي ص
(.)389-388
(ُ )3مـ رواي٦م أمحد ذم «اعمًٜمدش ( )377/6وأب داود ذم «اًمًٜمـش (/132/2ك اجلٝم٤مد ،ح)3671
سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ًمذاشمف وقمٜمده أن اًمًٌ٥م حلدث أطمدصمتف ،وىم٤مل اًمِم٤مرح :إّن٤م ؿمتٛم٧م اًمٜمٌل ﷺ  ،واسمـ
إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ« ،اسمـ هِم٤ممش ( )224/2واًمقاىمدي ( )116/3واؾمٛمٝم٤م قمٜمده (ٟمٌ٤مشم٦م) وذم
أصؾ ؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق (سمث٤مصم٦م).
( )2هقَ :ظم يئا ُد ْسم ُـ ُؾم َق ْي ِد سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٛمرو سمـ طم٤مرصم٦م سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ ُم٤مًمؽ إهمر سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ
يمٕم٥م وأُمف قمٛمرة سمٜم٧م ؾمٕمد سمـ ىمٞمس سمـ قمٛمرو سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس ُمـ سمٜمل احل٤مرث سمـ اخلزرج ،ؿمٝمد
ظمئاد اًمٕم٘مٌ٦م ذم روايتٝمؿ مجٞم ًٕم٤م ،ويم٤من ًمف ُمـ اًمقًمد اًمً٤مِ٥م سمـ ظمئاد ،صح٥م اًمٜمٌل ﷺ واؾمتٕمٛمٚمف
قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمغم اًمٞمٛمـ ،واحلٙمؿ سمـ ظمئاد ،وأُمٝمًم ًمٞمغم سمٜم٧م قمٌ٤مدة سمـ دًمٞمؿ أظم٧م ؾمٕمد سمـ
أيْم٤م وًمد طم٤مرصم٦م سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ ُم٤مًمؽ إهمر ومٚمؿ يٌؼ
قمٌ٤مدة ،وىمد اٟم٘مرض قم٘مٌٝمًم ،واٟم٘مرض ً
سمدرا ،وأطمدً ا ،واخلٜمدق ،ويقم سمٜمل ىمرئم٦م ،وىمتؾ يقُمئذ ؿمٝمٞمدً ا ،دًم٧م قمٚمٞمف
ُمٜمٝمؿ أطمد ،وؿمٝمد ظمئاد ً
سمٜم٤مٟم٦م اُمرأة ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م رطمك ومِمدظم٧م رأؾمف ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل ﷺً« :مف أضمر ؿمٝمٞمديـش .يٜمٔمر:
«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مش ٕب ٟمٕمٞمؿ (« ،)962 /3اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد(.)121 /2
(ُ )4مـ رواي٦م أمحد ذم «اعمًٜمدش ( )377/6وأب داود ذم «اًمًٜمـش (/11/3ك اجلٝم٤مد /ب ،ىمتؾ
اًمٜمً٤مء) ،واحل٤ميمؿ ذم «اعمًتدركش ( )26-21/2وصححف وؾمٙم٧م قمٜمف اًمذهٌل ،و«اسمـ هِم٤ممش
ً
ُمٕمٚم٘م٤م ( )221/2واحلدي٨م ٓ ي٘مؾ قمـ درضم٦م احلًـ ًمذاشمف يمًم ذيمر اًمًٜمدي ص ( )389وظمئاد
هق اًمِمٝمٞمد اًمقطمٞمد ذم همزوة سمٜمل ىمرئم٦م يمًم هق واوح ُمـ هذه إطم٤مدي٨م.
( )1أظمرضمف أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش (/161/4ك ،احلدود/ب ذم اًمٖمئام يّمٞم٥م احلد ،ح-4414
 )4411واًمؽمُمذي يمًم ذم «صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ًمألًمٌ٤مينش (/114/3ك) «اًمًػمش (ح)1649
ورُمز ًمف سم٤مًمّمح٦م واسمـ ُم٤مضمف (رىمؿ  )141يمًم ذيمره إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اًمؽمُمذيش وأمحد ذم
«ُمًٜمدهش ( )2111/4و( )213-221/1واسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ« ،اسمـ هِم٤ممش ()227/2
واسمـ ؾمٕمد ( )77-76/3سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح وهق ٟمٗمس ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق ورواه همػم ه١مٓء.
( )6اًمٌخ٤مري :اًمٗمتح ( ،313/11حُ ،)4138مًٚمؿ (-1288/2ح )1766وذم هذا ي٘مقل اهلل =
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اًمزُم٤من وطمديثِف ىمد ُقمرومقا سمٜم٘مْمٝمؿ اًمٕمٝمقد وظمٗمرهؿ
وهٙمذا ُه ُؿ اًمٞمٝمقد ذم ىمديؿ ي
َ
صٚمقات اهلل وؾمئا ُُمف -ومٝمق عم٤م
وُمٞمث٤مق ُر ُؾمٚمِف -قمٚمٞمٝمؿ
ٟم٘مض قمٝمد اهلل
ُ
اعمقاصمٞمؼ ،و َُم ْـ َ
ٗمر..
دوّن٤م ُمـ اًمٕمٝمقد َأٟم ُ
ْ٘مض و َأ ْظم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وؿمٕم٤مرات اًمتيٕم٤م ُي ِ
واجلقار
ش اًمً ْٚمٛمل
واعمً٤معم٦م
واعمّم٤محل٦م
وُم٤م ُُم ْ١ممترات اًمقوم٤م ِق
ِ
ؼم ٍ
اًمقوم٤مء ُمـ ِىم ٌَؾ اًمٞمٝمقد.
دًمٞمؾ قمغم قمدم
اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل اًمٞمٝمقدي إِ يٓ َأ ْيم ُ
وًمذا ىم٤مل رسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف ُُمقو ًح٤م هذه احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمٕمٞمٝم٤م اعم١مُمٜمقن ويٗمٓم ُـ هل٤م
اعمُقطمدون{ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]71 :
ي٘مقل ؾمٞمد ُىم ُٓم٥م « :$وسملم ٍ
وآظمر يٚمتٗم٧م اًمً ُ
ٞم٤مق إِ َمم سمٜمل إِ ْه ِاِ َٞمؾ
آن
ْ
َ
ًم ُٞمقاضمٝمٝمؿ قمغم ُمِمٝمد ُمـ اعمًٚمٛملم سمًم َأ َظم َذ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اعمقاصمٞمؼ ،وسمًم ٟم٘مْمقا ُمٜمٝم٤م ،وسمًم
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
اًمّمئا ُة
وٟمٙمقل قمـ اًمٕمٝمد
اٟمحراوم٤مت
وىمع ُمٜمٝمؿ ُمـ
وشمٙمذي٥م سم َ٠مٟمٌْٞم٤مِٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ي
ِ
وضمداهلؿ سم٤مًمٌ٤مـمؾ
واًمًئا ُم ،وىمتٚمِٝمؿ هلؿ ،وُمـ خم٤مًمٗمتٝمؿ ًمنميٕمتٝمؿ ،وُمـ ا ًْمتِ َق ِاِٝمؿ
ي
ِ
ِ
ّمقص...إًمخش(َ .. )1أ َسم ْٕمدَ هذا يمٚمف يٓمٛمع ـم٤مُم ٌع َأ ْن
وتريٗمٝمؿ عم٤م سملم َأ ْيدهيؿ ُمـ اًمٜم
ِيٗمل اًمٞمٝمقد ٍ
سمٕمٝمد َأ ْو يرقمقا ُمٞمث٤م ًىم٤م..
ُ
هيقد اًمٞمقم وهمدً ا ُه ْؿ هيقد إَ ُْمس:

وُمـ َأ ْؿمٌف َأ َسم٤م ُه ومًم فم َٚمؿ ًم٘مد ِ
ورث هيقد زُم٤مٟمِٜم٤م قمـ َأ ْؾمئاومٝمؿ ِظم َ
ّم٤مل اًم َٖمدْ ِر
ِ ِ
ومٛم ْـ ي٘مر ُأ ؾمػم َة اًمٕمرب ُمع إِ ْه ِاِ َٞمؾ ذم اًمٕمديد ُمـ اعمُ ْ١ممترات يم ُ٠مؾمٚمق
واخلٞم٤مٟم٦مَ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= شمٕم٤ممم{ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [ؾمقرة

إطمزاب.]37:
(« )1ذم فمئال اًم٘مرآنش ( )82/1ؾمٞمد ىمٓم٥م.

385

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
خطرررر املنرررافقني ِ َ

ِ
وهمػمه٤م جيد َأٟميف ٓ قمٝمدَ هلؿ وٓ ذ يُم٦م ..ومٌٕمد اًمذي ىمدي ُمف
و َُمدْ ِريدْ ويم٤مُم٥م ديٗمٞمد
معهم
ٍ
اًمٞمٝمقدي يم٤من وٓ يزال يتٕم٤مُمؾ ُمع اًم يٓمرف
رف
اًمٕمرب ُمـ
شمٜم٤مزٓت وم٢مِ ين اًم يٓم َ
ي
ُ
اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل سم٤مٓز ِد ِ
ِ
واعمٙمر واخلداعِ ،ومًم يم٤من يٗمٝمٛمف ؿم٤مُمػم ُمـ ىمقاقمد اًمٚم ْٕمٌ٦م يٛمٙمـ
راء
ْ
قمًم ومٝمٛمف سمػميز ،وُم٤م يم٤من ُمً يٚم ًًم قمٜمد راسملم يٛمٙمـ َأ ْن يٜم٘مٚم٥م قمغم
َأ ْن خيتٚمػ همدً ا ي
شمٕم٤مهدت قمٚمٞمف طمٙمقُم ُ٦م اًمٚمٞمٙمقد اًمٞمقم ًمٞمس ُمٚمز ًُم٤م
قم٘م ٌَ ْٞمف ذم ُمٗمٝمقم ٟمتٜمٞم٤مهق ،وُم٤م
ْ
ومّمقل قمٛمٚمٞم ِ٦م اًمًئام وجمري٤مت٤م قمغم ٍ
ُ
ٟمٛمط ُُم َ١م يداه
حلٙمقُم٦م اًمٕمٛمؾ همدً ا ..وهٙمذا شمتقامم
ي ي
ٍ
ٍ
ٟم٘مض آشمٗم٤مىمٞم ِ
قمٌثٞم٦م {ﭹ ﭺ
هزًمٞم٦م وُمِم٤مهد
وظمٗمر اعمقاصمٞمؼ ذم ُمنطم يٞم ٍ٦م
٤مت
ُ
ي
ُ
ﭻ ﭼ ﭽ} [ؾمقرة اًمٜمقر.)1(]29 :

اًمراومْم٦م ًمٚمٕمٝمقد.
بُ .
ٟم٘مض ي
ِ
ِ
ِ
وِٓٝمؿ
واعمقاصمٞمؼ ُم٤م يم٤من ُمـ
ٟم٘مض اًمِم ْٞمٕم٦م ًمٚمٕمٝمقد
إِ ين ُِم ْـ َأ ْفمٝمر ُم٤م ُيِمػم إِ َمم
ِ
وشم٘مقيض ِ
ِ
ِ
ِ
دقم٤مِ ِؿ اعم ِ يٚم٦م..
ًمًحؼ َأ ْه ِؾ اًمًٜم ِي٦م
اًمٙمٗمر
وشمآز ِرهؿ ُمع زقم٤مُم٤مت
َٕ ْقمداء اهلل ُ
اإلؾمئام اسمـ َشمٞم ِٛمٞم َ٦م « :$ويمذًمؽ إِ َذا ص٤مر ًمٚمٞمٝمقد دوًم ٌ٦م ِ
ىم٤مل ُ
سم٤مًمٕم َر ِاق
ُ ْ ي
ؿمٞمخ ِ ْ
ِ
ِ
داًِم ُيقاًمقن اًمٙم يٗم َ٤مر ُمـ اعمنميملم
اًمراومْم ُ٦م ُمـ َأ ْقمٔم ِؿ َأ ْقمقاّنؿ ُومٝم ْؿ ً
وهمػمه ،شمٙمقن ي
ِ
ِ
وُمٕم٤مداتؿش(.)3
ٕم٤موٟمقّنؿ قمغم ىمت٤مل اعمًٚمٛملم
واًمٞمٝمقد واًمٜميّم٤مرى و ُي
َ
ورطمؿ اهلل ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمئام اعمُ ْٚم َٝم َؿ اًمذي يتحدي ث ويم َ٠مٟميف ُيٕم٤ميش إَ ْطم َ
داث ذم
ِ
زُم٤مٟمٜم٤م ..وُم٤م قمٚمٞمف ُ
اًمراومديـ
واًمراومْم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م قمغم َأ ْرض ي
طم٤مل ُد ُول اًمٙمٗمر ي
ِ
ِ
ِ
وهمػمه٤م ..وىمد متي٧م ِ
ِ
اعمٞمث٤مق
وٟم٘مض
اًمٕمٝمد
اإلؿم٤مر ُة ؾم٤مسم ً٘م٤م قمـ ِظمٞم٤مٟم٦م
وؾمقر َي٤م واًم َٞم َٛمـ
ُ
لم َ ِ
ِ
ُمـ ِ
شمؿ
اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل
وت ِٞم َئ٦م اًمً ٌُؾ ًمذًمؽ طمتيك ي
اًمراومْم يٞم ْ ِ ْ
وٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م ـ ُمٜمتدي٤مت احلّمـ اًمٜمٗمز سمٕمٜمقان (ٓ قمٝمد ًمٚمٞمٝمقد).
(ُ« )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مش (.)278/2
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َٕقم ِ
داء اًمديـ ُم٤م َأ َرا ُدوا ،و ُأ ْه ِر َيؼ ذم ذًمؽ اًم َٖم ْز ِو ِدُم٤م ُء ُم٤م ي٘مرب ُمـ ُِم ْٚم ُٞمقن وصمًمٟمِ ًِمِ َِ٦م
ْ
ػ ٟمًَ ٍ
َأ ًْم ِ
ٛم٦م(.)1
ْ
ِ
اًمراومْم٦م
َأ يُم٤م ذم قم٤معمٜم٤م اًمٞمقم ومئا َأ ْس ُح و َأ ْو ُ
وح ُمـ اًمٕمئاىم٦م احلٛمٞمٛم٦م سملم ي
وإِ ْه ِاِ َٞمؾ و َأ ِ
ُمريٙمَ٤م..
اًمراومْم٦م سم٤مًمٞمٝمقد.
قمئاىم ُ٦م ي

إِ يّن٤م صٚم ٌ٦م محٞمٛم ٌ٦م وراسمٓم ٌ٦م وصمٞم٘م ٌ٦م ُِم ْـ َأ ْسمرز ُمئاحمٝم٤م اًمت ُ
ىم٤مُم٧م
يٕم٤مون اًمٕمًٙمري ،وم٘مد
ْ
شمًٚمٞمح ًمدى اجلٞمش ِ
ٍ
اإل ْه ِاِٞمكم
ذيم ٌ٦م ُيم ْؼمى شم٤مسمٕم ٌ٦م عمقؿمٞمف رجيػ اًمذي يٕمٛمؾ َظمٌِػم
ٍ
ٍ
وظمؼمات ومٜم يٞم ٍ٦م إِ َمم إِ َيران وىمد
وُمٕمدات
ُم٤م سملم قم٤مم (1933م 1994 -م) سمٌٞمع ُمقاد
ِ
يمِمٗم٧م قمـ هذا اًمت ِ
ووصم٤مِ َؼ دمٛمع سملم ُمقؿمٞمف
سمّم ُق ٍر
آؾمتِ ْخ
ُ
ْ
ٌ٤مرات إَ ُْمريٙم يٞم ُ٦م ُ
ُ
يٕم٤مون ْ
٤مضمد َقمٌ ٍ ِ
واًمديمتقرُ /م ِ
اًمّمقاريخ وإَ ْؾمٚمح٦م اًمٌ٤ميقًمقضم يٞم ِ٦م سمقزارة اًمدوم٤م ِع
٤مس رِٞمس ي
ي
َ
ِ
اإليراٟم يٞم ِ٦م(.)3
ٍ
قمًٙمري َأ ْو
شمٕم٤مون
٤مهق َأ ُْم ًرا ي٘مض سمٛمٜمع اًمٜم ْينمقمـ َأي
وىمد َأ ْص ْ
درت طمٙمقُم ُ٦م َٟم َتٜمْ َٞم ُ
ٍّ
ِ
ِ
رضمؾ
ومْمٞمح٦م
زراقمل سملم إِ ْه ِاِ َٞمؾ وإِيران ،وضم٤م َء هذا اعمٜمع ًمتٖمٓمٞم٦م
دم٤مري َأ ْو
ٍّ
ٍّ
إَ ْقمًمل اًمٞمٝمقدي ٟم٤مطمقم ُمٜمٌ٤مر ا ُعمتقرط سمتّمدير ُمقاد يمٞمًمو يي ٍ٦م إِ َمم إِيران ُىمدرت
ظمٓمرا يٚمحؼ
اًمً٤مم واًمذي ُشمٕمد هذه اًمٗمْمٞمح ُ٦م
ً
سمخٛمًلم ـمـ ًمّمٜمع هم٤مز اخلردل ي
ِ
ٍ
سمٓمٚم٥م
وقمئاىم٤مت٤م اخل٤مرضم يٞم َ٦م ،وىمد شم٘مدي م اعمح٤مُمل اًمٞمٝمقدي اُمٜمقن زظمروين
إِ ْه ِاِ َٞمؾ
يران سمٙمٛمٞم ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
زودت إِ َ
٤مت
ي
ي٘مض سم٤مًمت ْيح٘مٞمؼ ُمع ضمٝم٤مت قمًٙمر يي٦م واؾمتخٌ٤مراشم يٞم٦م ُأ ْظمرى ي
ٍ
يمٌػمة ُمـ إَ ْؾمٚمح٦م َأ يي٤م َم َطم ْر ِ
ِ
اخلٚمٞم٩م إُومم(.)2
ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش ٓسمـ يمثػم (.)311-314/12
( )3صحٞمٗم٦م ه٤مريس اًمٞمٝمقدي٦م ً
ٟم٘مئا قمـ ضمريدة اًمنمق إوؾمط قمدد (.)7171
( )2ضمريدة اًمنمق إوؾمط اًمٕمدد (.)7219
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ررعية يف التعامرررل
خطرررر َ
املنرر يرافقني وقواعرررد شرر َ

دظمٚم٧م
َرت ويم٤مًم ُ٦م رويؽم ذم (1973/7/1م) أن اًم٘مقات اًمّمٝمٞمقٟم يٞم٦م عم٤م
ْ
وىمد ذيم ْ
ب َأُم ٍؾ سم٤مٓطمتِ
ِ
ِ
ويم٤مُمؾ َأ ْؾمٚمحتف ..وًم٘مد
معهمٗم٤مظ سمٛمقاىمٕمف
ْ
سمٚمدة اًمٜميٌٓم يٞم٦م مل شمًٛمح إِ يٓ حل ْز ِ َ
ىم٤مِئا« :إِ ين إِ ْه ِاِ َٞمؾ مل ْ
٤مهق ً
شم٘مؾ ذم يق ٍم
وزير اخل٤مرضم يٞم٦م اًمٞمٝمقدي ذم طمٙمقُم٦م َٟم َتٜمْ َٞم ُ
سح ُ
ُمـ إَ يي٤م ِم :إِ ين إِ َ
يران هل اًم َٕمدُ وش.
وي٘مقل اًمّمحٗمل اًمٞمٝمقدي َأ ْو َري ؿمٛمحقين« :إِ ين إِ َ
اًمٙمثػم
يران دوًم ٌ٦م إِ ْىمٚمٞمٛم يٞم ٌ٦م وًمٜم٤م
ُ
اعمّم٤مًمح ِ
اجل٤مصمؿ قمغم إِ َ
ِ
يران ٓ َي ْ٠مشمٞمٝم٤م ُِم ْـ ٟم٤مطمٞمتٜم٤م
ُمـ
اإل ْؾمؽماشمٞمج يٞم ِ٦م ُمٕمٝم٤م ..إِ ين اًمت ْيٝمديدَ
َ
ِ
شمٙمقن َقمدُ ًّوا ِ
َ
إليرانش(.)1
اعمج٤مورة وم٢مِ ْه ِاِ ُٞمؾ مل شمٙم ْـ َأ َسمدً ا وًم ْـ
ْسمؾ ُمـ اًمد َو ِل اًمٕمرسم يٞم ِ٦م
يٕم٤مو ُن اًمقصمٞمؼ سملم َأ ِ
ُمريٙمَ٤م وإِ َ
يران..
اًمت ُ
ِ
وآضمتِ
ات ِ
اًمٕمئاىم٦م
ًمقم٤مت اًمن يي ُ٦م سملم ُممَثكم اًمٌٚمدَ ْي ِـ ُمدى
ُ
وم٘مد َأ ْصمٌت٧م اًمٚم٘م٤م َء ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
اًمر ِِٞمس ِ
اإل ْيراين
يٕم٤مون
اًمقصمٞمؼ سمٞمٜمٝمًم ،وًم٘مد سحُ :حم َ يٛمدُ سم ُـ َقم ٍّكم إَ ْسمٓمل ٟم٤مِ ُ
واًمت ُ
٥م ي
ًمٚمِم ُئ ِ
قن اًم٘م٤مٟمقٟم يٞم ِ٦م واًمؼمعم٤مٟم يٞم ِ٦م ذم ِظمت٤مم َأ ْقم ِ
ًمل ُُم ْ١م َمت ٍر ُقم ِ٘مد سم٢مِ َُم َ٤مر ِة ( َأ ُسمق َفم ٌْ ٍل) ُمً٤م َء
اًمث ِ
ئاصم٤مء3114/1/12 :مِ ،
أل ِ
اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمقن ًم َ
ُمريٙمٞملم
ىم٤مِ ًئا« :إِ ين سمئا َده ىمدي ُم٧م
َ
ذم طمر ِهبؿ ِودي َأ ْوم َٖم٤مٟمًِتَ٤من ِ
واًمٕم َر ِاقش.
ْ
َ ْ
يٕم٤مون ِ
وسمٛمٕمٜمًك َأ ْووح ىم٤ملً :مقٓ اًمت ُ
ؾم٘مٓم٧م يمَ٤م ُسمقل و َسم ْٖمدا ُد هبذه
اإل ْيراين عمَ٤م
ْ

اًمًٝمقًم٦م(.)3

ِ
اًمراومْم٦م ٓ شمٜمتٝمل قمٜمد طمدٍّ وٓ ِشم٘مػ قمٜمد ٍّ
اًمٙمذب
ظمطَ ،أ ًَمٞمس
ُ
إِ ين ظمٞم٤مٟم٤مت ي
واًمتي٘م يٞم ُ٦م ِ
ُمـ َأ ْريم٤من ِد ْيٜمِٝمؿ ..ىم٤مل اسم ُـ َطم ْز ٍم اًم ئم٤مهري « :)2($إِٟميًم هل ومِ ْرىم ٌ٦م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحٞمٗم٦م ُمٕم٤مريػ اًمٞمٝمقدي٦م (1997/9/32م).
( )3اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م ُمقىمع اعمجٚمس اًمٞمٛمٜمل ،وعمزيد اـمئاع قمغم أوضمف اًمت٘م٤مرب سملم إيران واًمٖمرب
قمٛمقُم٤م وم٤مٟمٔمر« :ويؾ ًمٚمٕمرب ُمٖمزى اًمت٘م٤مرب اإليراين ُمع اًمٖمرب واًمٕمربش ًمٕمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٗمٞمؼ.
( ) 2هق اإلُم٤مم إوطمد ،اًمٌحر ،ذو اًمٗمٜمقن واعمٕم٤مرف ،أسمق حمٛمد ،قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم سمـ =
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قل اهلل ﷺ سمخٛمس وقمنميـ ؾمٜم ً٦م ..وهل ِ
ِ
ُمقت رؾم ِ
ـم٤مِ َٗم ٌ٦م دمري
طمدَ ث َأ يو ُهل٤م سمٕمد
َ ُ
ِ
ِ
اًمٞمٝمقد واًمٜميّم٤مرى ذم اًمٙم َِذ ِ
واًمٙمٗمرش(.)1
ب
جمرى
واإلؾم ِ
ِ
ؿمٞمخ ِ
ىم٤مل ُ
ٜم٤مد
اإل ْؾمئام « :$وىمد اشميٗمؼ َأ ْه ُؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜمي٘مؾ واًمرواي٦م ِ ْ
قاِ ِ
قمغم َأ ين اًمراومْم َ٦م َأيمْذب اًم يٓم ِ
ىمديؿ ،وهلذا يم٤من َأ ِِ يٛم ُ٦م ِ
اإل ْؾمئام
ػ واًمٙم َِذ ُب ومٞمٝمؿ
ُ
ٌ
ي
ٞم٤مزهؿ سمٙمثرة اًمٙمذبش(.)3
يٕمٚمٛمقن ا ُْمتِ َ
وٟم٘مض اًم ِ
ِ
ِ
ِ
يمذب
سم٤مًمٞمٛملم
احلٚمػ
ٕمٝمقد إِ يٓ يمذ ًسم٤م ْسمؾ إِ ين
ظمٗمر
َ
اعمقاصمٞمؼ ُ
اًمٖمٛمقس ٌ
وهؾ ُ
ِ
ِ
ضم٤مِ ٌز ذم ُِم يٚمتِٝمؿ َٕٟميف ُِم ْـ سم٤مب اًمتي٘م يٞم٦م ،روى ُ
وم٘مٝم٤مِٝمؿ ُُم ْرشم ََ٣م إَٟمّْم٤مري ذم
ؿمٞمخ
٤مد ِق َأٟميف ىم٤ملُ« :م٤م صٜمَٕم ُتؿ ُِمـ ٍ
رؾم٤مًم٦م اًمتي٘مٞم٦م قمـ ضمٕم َٗمر اًمّم ِ
رء َأ ْو َطم َٚم ْٗم ُت ْؿ قمٚمٞمف ُمـ
َ ْ ْ ْ
ي
َ ْ
ي
ٍ
يٛملم ذم شم٘م يٞم ٍ٦م وم َ٠م ْٟم ُت ْؿ ُمٜمف ذم َؾم َٕم ٍ٦مش(.)2
ِ
إِ يّنؿ ٟمحٚم ٌ٦م ٓ جيقز َأ َسمدً ا آ ْـم ِٛم ْئ ُ
وه ْؿ َُم ْـ
ٜم٤من إِ َمم قمٝمقدهؿ َأ ْو ُمقاصمٞم٘مٝمؿ ،يمٞمػ ُ
يّمدق ومٞمٝمؿ ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ، ]8 :و ُ
دًمٞمؾ ذًمؽ
ؿمٞمخ ِ
اسمـ َشم ْٞم ِٛم يٞم َ٦م ُ $مٌٞمٜمً٤م َ
ُم٤م ىم٤مًمف ُ
ؾمٕمل إِ يٓ
واًمراومْم ُ٦م ًمٞمس هلؿ
اإل ْؾمئام ُ
ٌ
طم٤مهلؿ ،ي
وٟم٘مض ُقمراه وإِ ْوم ِ
ذم هدم ِ
ِ
ً٤مد ىمقاقمدهش(.)4
اإل ْؾمئام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= يزيد اًمٗم٤مرد إصؾ ،صمؿ إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٞمزيدي ُمقمم إُمػم يزيد سمـ أب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب
إُمقي يم٤من اسمـ طمزم طم٤مومٔم٤م ًمٚمحدي٨م ووم٘مٝمف «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش ()19/13
(« )1اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾش ،قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم اًمٔم٤مهري أسمق حمٛمد ،اًمٜم٤مذ:
ُمٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل – اًم٘م٤مهرة (.)312/3
(ُ« )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مش (.)66/1
( )2رؾم٤مًم٦م اًمت٘مٞم٦م وٛمـ اجلزء اًمث٤مين ُمـ رؾم٤مِؾ اخلٛمٞمٜمل ،اخلٛمٞمٜمل ،دار اًمٜمنم :اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – ىمؿ
1281هـ ،ص (.)72
(ُ« )4مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مش (.)411/7
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
معهم

وظمّمقص٤م ذم َأ ْطمٚمؽ اعمقاىمػ وقمٜمد
درج اعمٜم٤موم٘مقن قمغم ٟم٘مْمٝمؿ اعمقاصمٞمؼ
ً
ًم٘مد َ
اطمتدام اخلَ ِ
ٓم٥م ..وىمد يسملم اًمٜميٌل ﷺ َأ ين هذه اخلُ يٚم َ٦م ي
واخلّمٚم٦م اًمدي ٟمٞم َئ َ٦م ُِم ْـ
اًمذُمٞمٛم َ٦م
ْ
صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وم٘م٤مل ﷺَ « :أ ْر َسم ٌع َُم ْـ ُيم يـ ومِ ْٞم ِف يم َ
َ٧م ومِ ْٞم ِف
َ٤من ُُمٜمَ٤مومِ ً٘م٤م َظم٤مًم ِ ًّم٤م َو َُم ْـ يمَ٤مٟم ْ
َ٧م ومِ ْٞم ِف َظم ّْم َٚم ٌ٦م ُِم َـ اًمٜم َٗم ِ
٤من ،وإِ َذا َطمدي َ
٤مق َطمتيك َيدَ َقم َٝم٤م :إِ َذا ُأو ِْ ُت ِٛم َـ َظم َ
ث
َظم ّْم َٚم ٌ٦م ُِمٜم ُْٝم يـ يمَ٤مٟم ْ
٤مص َؿ َوم َج َرش(.)1
يم ََذ َب ،وإِ َذا َقم َ
٤مهدَ َهمدَ َرَ ،وإِ َذا َظم َ
واعمُتتٌع عمجري٤مت َأطم ٍ
صدرت ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم زُمـ اًمٜم يٌقة وُم٤م سمٕمده ِ
جيد
داث
ْ
ْ
ِ
ٍ
اُمرات..
قمديد ُمـ اعمقاىمػ وا ُعم َ١م
هذه اًمًٛم َ٦م سم٤مدي ً٦م قمغم صٗمح٤مت
ِ
ٟم٘مض اعمٜم٤موم٘ملم ًمٕمٝمقدهؿ:
ُمقاىمػ
ُ
وٓ ُء اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٞمٝمقد واعمنميملم.

ؿمٝمد اعمٜم٤موم٘مقن ًمرؾم ِ
ًم٘مد ِ
قل اهلل ﷺ سم َ٠م يّنؿ آُمٜمقا سمدقمقشمف وصدي ىمقا ِسمرؾم٤مًمتف ًمٙمٜميٝمؿ
َ ُ
وهمػمهؿ إِ يٓ وي ِ
ِ
ِ
ٓمٛمئٜمقّنؿ َأ يّنؿ ُمٕمٝمؿ
اًمٞمٝمقد
ٓ يٚمٌثقن إِ َذا ُم٤م ظمٚمقا إِ َمم ؿمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ ُمـ
ُ
وُمٜمٝمؿ وومٞمٝمؿ وًمٙمٜميٝمؿ سم٤معم١مُمٜملم يًتٝمز ُِقن وقمٚمٞمٝمؿ يٚمًٌقن ًمتح٘مٞمؼ َأ ْهم ِ
راوٝمؿ
ُ
يِمٝمد سمذًمؽ ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
وسمٚمق ِغ هم٤مي٤متؿَ ..
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [ؾمقرة احلنم.)3(]11:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اإليًمن ،سم٤مب :قمئاُم٦م اعمٜم٤مومؼ ،سمرىمؿ ،)24( :وُمًٚمؿ،
يمت٤مب :اإليًمن ،سم٤مب :سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ ،سمرىمؿُ ،)18( :مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ
اًمٕم٤مص ﭭ.
ً
ُمٗمّمئا هلذه أي٦م (صـ.)218 :
ذطم٤م
( )3اٟمٔمرً :
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قمز ذم ُقمئاه{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ}
وىم٤مل ي

[ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م ،]14:ىم٤مل ِ
اإل َُم٤م ُم اًمٓمؼمي« :هؿ اعمٜم٤موم٘مقن شمق يًمقا اًمٞمٝمق َد
وٟم٤مصحقهؿش(.)1

ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ } [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]129-128:
اإلُم٤مم اًمٓمؼميِ « :
ومٛم ْـ صٗم٦م اعمٜم٤موم٘ملم اخت٤م ُذهؿ َأ ْه َؾ اًمٙمٗمر ب ِ
واإل ْحل٤مد ذم
ىم٤مل ِ َ ُ
ِ
ّْم٤مرا و َأ ِظم يئاء {﮹ ﮺ ﮻﮼} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء، ]129:
د ْيٜمل {﮸} يٕمٜمل َأٟم ً
ٍ
سمٕمذاب َأًمِ ْٞم ٍؿش(.)3
نم ُه ْؿ ي٤م ُحم َ يٛمدُ ﷺ
َسم ْ

اًمق ْص ِؾ
أي٤مت
هذه
ُ
وهمػمه٤م ومٞمٝم٤م إِ َؿم٤مر ٌة واوح ٌ٦م ودًٓم ٌ٦م ىم٤مـمٕم ٌ٦م قمغم ُمدى َ
ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وآشم ِ
سمٜم٘مْمٝمؿ اًمٕمٝمد
يِمٝمد
ّم٤مل واًمٚم ْحٛم٦م احلٛمٞمٛم٦م سملم اعمٜم٤موم٘ملم و َأ ْقمداء اعم يٚم٦م ممي٤م َ
ِ
وطمٜمْثِٝمؿ ذم إَ ْيًمن سم َ٠م يّنؿ آُمٜمقا سم٤مهلل وصدي ىمقا َسمر ُؾمقًمِف ﷺ ومًم َأ ْهع ُم٤م يٜمٙمثقن وقمغم
َأ ْقم ِ
٘م٤مهبؿ يٜمٙمّمقن ..ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل َأٟميك ُي ْ١مومٙمقن.
اًمز ْطمػ.
ذار اًمقاه َٞم ُ٦م واًمتيقزم يقم ي
إَ ْقم ُ
ِ
ُمؿ قمغم إِ يّنؿ ُمع اعم١مُمٜملم طمر ًسم٤م
يمؿ ىم َٓمع اعمٜم٤موم٘مقن قمغم َأ ْٟم ُٗمًٝمؿ اًمٕمٝمق َد و َأ ْوصم٘مقا اًمذ َ
ٍ
قمغم ُمـ طم٤مرهبؿ ِ
ضمٝم٤مد يم٤مٟمقا
وؾم ْٚم ًًم َعم ْـ ؾم٤معمٝمؿ ،طم يتك إِ َذا ُم٤م ُٟمقدي ًمٖمزوة و ُدقمل إِ َمم
َ ْ
قمغم ومري٘ملمٍ :
ٌ
اًمِمقاهمؾ ْ
طمثٞم٨م ذم شمٓمٚم٥م اعمٕم٤مذير وا ْومتِٕم٤مل ي
واظمتئاق
ومريؼ ُمٜمٝمؿ ؾمٕم ُٞمف
سمٞمقتؿ قمقر ٌة ويم٘مقهلؿ:
إَيمَ٤مذي٥م يمل ُي ْ١مذن ًمف سم٤مًم٘مٕمقد ُمع اخلقاًمػ ،يمزقمٛمٝمؿ َأ ين َ
ؿمٖمٚم ْتٜمَ٤م َأُمقا ًُمٜم٤م و َأهٚمقٟم٤م ويم٤م ْوم ِ
ؽماِٝمؿ َأ يّنؿ خيِمقن قمغم َأ ْٟم ُٗم ًِٝمؿ اًمٗمتٜم٦م ..إًمخ.
ْ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼميش (.)313 /32
(« )3شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( )237/4سمتٍمف يًػم.
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ٍ
َ٤مس يٜمخذًمقن ويٜمًحٌقن قمـ اجلٞمش ذم أ ْطم ِ
رج
وومريؼ خيرضمقن وم٢مِ يُم٤م ُه ْؿ ُأٟم ٌ
معهميقم ُأ ُطم ٍد و َشم ٌُ َ
قك وإِ يُم٤م هجػماهؿ اًمتيًٚم ُؾ
اعمقاىمػ وقمٜمد ُمئاىم٤مة اًم َٕمدُ و يمًم يم٤من َؿم ْ٠م ُّنؿ

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف َالتعامرررل

اضمع ُظم ْٗمٞم ً٦م.
ًمقا ًذا وآٟم
ٍْماف ظم ْٚمً ً٦م ي
ُ
واًمؽم ُ

ٍ
طمراك وٓ ٟمٗم ٍع
ظمرج ًمٞمس هلؿ ُِم ْـ
ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمقن اعمٜم٤موم٘ملم قمٛمق ًُم٤م َُم ْـ ىم َٕمد و َُم ْـ َ
ِ
ِ
اًمٕمزاِ ِؿ ..وم َٚم ْٞمتَٝمؿ يقم مل ْ ي٘م٤مشمٚمقا َقمدُ ًّوا
وشمقهلم
اًمّمػ
إِ يٓ سمٌ٨م إَ َراضمٞمػ َ
وز ْقم َز َقم٦م ي
ِ
ومل يثٌتقا ذم ُمٕمريم٦م ِ
شمٕمقي٘مٝمؿ وإِ ْرضم٤مومِٝمؿْ ..
ٟم٘مض ًمٚمٕمٝمد
ؾمٚمؿ اعمًٚمٛمقن ُِم ْـ
ومٝمؾ ٌ
ٌ
ٔمؿ ُِم ْـ هذا؟!.
وٟمٙم٨م ًمٚمٛمقاصمٞمؼ َأ ْقم ُ
اًمٙم َِذ ُب.
ٚمؼ وص َٗمف ،وهذه اًمًٛم ُ٦م ٟمٕمتفِ ،
يٜم٘مض قمٝمدَ ه
ومٛم ْـ سم٤مب َأ ْومم َأ ْن َ
ُمـ يم٤من هذا اخلُ ُ َ ْ
َ
خيقن ِذ يُمتَف ..وَٕ يّن٤م ُظم يٚم ٌ٦م ُمتجذر ٌة ذم ـمٌ٤مقمٝمؿَ ..أ ِصٞمٚم ٌ٦م ذم
خيٗمر ُمقصم َ٘مف و َأ ْن
و َأ ْن َ
يمذهبؿ اهلل ذم ُمقاوع ُمـ اًم ُ٘مر ِ
ؾمٚمقيمٝمؿ وم٘مد ي
ًمٞمٙمِمػ َز ْي َٗمٝمؿ و ُئمٝمر طم٘مٞم٘متَٝمؿ.ىم٤مل
آن
َ
َ
ْ

ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]1:
قمز ذم ُقمئاه{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
وىم٤مل ي

ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹} [ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت، ]2-3:
قرة ِ
ُصمؿ ضم٤مء ذم اًمً ِ
ٟمٗمًٝم٤م سمٕمد آي٤مت ُمٜمٝم٤م {ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
َ
ي

ﮤ} [ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت.]11:
ِ
وقمٚمٞمف وم٢مِٟميف ُِم ْـ َأ ْو ِ
ٟم٘مض قمٝمقدهؿ ..وتٚمٞمٝمؿ
وح اًمقاوح٤مت ُضم ْر َأ ُة اعمٜم٤موم٘ملم قمغم
اًمٞمٝمقد واًمر ِ
ِ
إل ْظم ِ
ب ومتر ُؾمٝمؿ قمٚمٞمفً ..مذا يم٤مٟمقا ُمِم٤مهبلم ِ
سم٤مًمٙم َِذ ِ
اومْم٦م ذم هذا
قاّنؿ ُمـ
ي
ِ
اعم ِ ْْم ِ
ًمر وذاك ي
اًمنمقم يٞم ِ٦م -سم٢مِ ْذ ِن اهللَ -أ ين ُِمـ
اًمِم ْ٠م ِنُِ ..م ْـ َأ ْضمؾ ذًمؽ ؾم َٞم ْ٠مت ذم
اًم٘مقاقمد ي
ِ
وؾم٤مِ ِؾ اًمتيٕم٤مُم ِؾ ُمٕمٝمؿ قمدم اًمث٘م٦م ذم ُمقاصمٞم٘مٝمؿ وٟمزع اًم٘مٌقل وآ ْـم ِٛم ْئ ِ
ٜم٤من ًمٕمٝمقدهؿ
ُ
ُ
ُ
وُم٤م َأ ْؿم ٌَ َف اًم يٚمٞمٚم َ٦م سم٤مًمٌ٤مرطم٦م..
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ٍ ِ
٥م وًمٙمؾ ىمق ٍم َأ ْطمٗم٤م ٌد و ُذر يي ٌ٦م ..و َُم ْـ َأ ْؿمٌف َأسم٤مه
وم٢مِ ين ًمٙمؾ ِضم ْٞمؾ َظم ْٚم ُٗمف وًمٙمؾ ُأ يُم٦م َقم٘م ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ًمٙمـ وٓ َءهؿ
ومًم فم َٚمؿ ..إِ يّنؿ ُمٜم٤موم٘مق زُم٤مٟمٜم٤م ُمـ سمٜمل ِضم ْٚمدشمٜم٤م ويتٙم يٚمٛمقن سم َ٠م ًْمًٜمَتٜم٤م ي
وطمٌٝمؿ َٕقم ِ
داء ِ
وطم يج ُتٝمؿ يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ْ
اإل ْؾمئام واعمًٚمٛملم ُ
ي
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]13:

ظم٤مٟمقا ُأُمتَٝمؿ وٟم٘مْمقا ُمع اعمًٚمٛملم قمٝمدَ هؿ وظمٗمروا ِذ َممَٝمؿ ،وومقق ذًمؽ ِ
دمد
ي
واوح.
فم٤مهر واومؽما َءهؿ
يم َِذ َهبؿ
ٌ
ٌ
ايشٖابع عؼشَ :أنٌُِ احلشاّ.

ِ
ٍ
ومج٤مضمف
اًمً ْػم ذم
ظم يٚم ٌ٦م شمٜمِؿ قمـ
ٟمٗمس ٓ شمرقمقي قمـ شمٜم٤موًمف وٓ شمٙمػ قمـ ي
ِ
وُمً٤مًمٙمف واًمتي٘مح ِؿ ذم َأ ْوديتِف وؿمٕم٤مسمِف واًم يٓم َٛم ِع ذم آؾمتٙمث٤مر ُمٜمف واًمتيح٤م ُي ِؾ

ًمٚمحّمقل قمٚمٞمف..
إِ ين ي
اظمتئاؾم٤م ور ًسم٤مًّ ،
وىمًمرا ،همّم ًٌ٤م
همِم٤م
يمؾ ُأ يُم ٍ٦م يٗمِمق ومٞمٝم٤م احلرا ُم و َأيم ُْؾ اًمً ْح٧م
ً
ً
واطم ً
طمرم اهلل
واطمتٙم٤مرا ،شمٓمٗمٞم ًٗم٤م
تٞم٤مٓ ،يمذ ًسم٤م
ً
واىمتٓم٤مقم٤م ،هىم ً٦م ْ
وشمزويرا ،سمٞم ًٕم٤م عم٤م ي
ً
ً
ً
جي٤م
وذا ًء ،ؿمٝم٤مد ًة سم٤مًمزور سمٖم ًٞم٤م وقمدواٟمً٤م،
وأيمئا عم٤مل اًمٞمتٞمؿ وُمػما ًصم٤م ،وشمرو ً
ًمٚمٛمخدرات وادم ً٤مرا هب٤م ،وشمٙمً ًٌ٤م ُمـ وراء ِ
تّم٤مص
ٟمنم اًمٗم٤مطمِم٦م وإِ َؿم٤مقمتِٝم٤م ،وا ُْم
َ
ُ
قمر ِق اًمٙم٤مدطملم ِ
أل ْضمرة واعمرشم ِ
وطم ْرُم٤مٟمً٤م ،و َأ ْظم ًذا ًم ُ
ً
اؾمتحئآ دوٟمًم
ي٥م وظم٤مرج اًمدوام
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
واؾمتِ َ
ٖمئال
إِ ْمت٤مم ًمٚمٕمٛمؾ وإِشمْ٘م٤من ..وىم ْس قمغم ذًمؽ آٟمتداسم٤مت واعمٙم٤مومآت سمٖمػم ُمًق ٍغ ْ
ِ
وصٜم٤مديؼ ِ
اعمًتقدقم٤مت ،واًمٜمٗمق َذ
وومقاشمػم اعمِمؽمي٤مت ،و ُأ َُمٜم٤م َء
اإل َقم٤مؿم٦م
اعمٜم٤مىمّم٤مت،
َ
َ
سمحٞم ٍؾ ؿمٞمٓم٤مٟمٞم ٍ٦م و ُـمر ٍق ظمٗمٞم ٍ٦م وشمئاقم٥م سم٤مَٕٟم ِ
ِ ِ
ْٔمٛم٦م ِ
اإل َدار يي ِ٦م،
سمحٙمْؿ
َ
ي
ي
اعمٜمّم٥م َ
إِ َمم احلرام ُ
ُ
َأ َُم٤م إِ ين ه١مٓء مجٞم ًٕم٤م ىمد هم َٗمٚمقا َأ ْو شمٖم٤مومٚمقا قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]77:
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هذهشررررعية يف ِ
ُمـررل
التعامر
وقواعرررد
خطرر ُٚمررٝم٤م إِ َ
اعمحذورات
رافقنيًمؽ ذم
املنررمم اًمتيٝم٤م
ورات ويتً٤مسمؼ َأه
إِ ين ُأُم ً٦م شم ََِمٞمع ومٞمٝم٤م هذه اًم٘م٤مذ ُ

ْ
ُ
ي
معهمإِٟمْت٤مضمٝم٤م واهل٤مدم عمج٤مٓت اؾمتثًمره٤م وإِ ْن
اًمر ْز ِق اعمٕمق ِق ًمٜمُ ُٛمق اىمتّم٤مده٤م وا ُعمٕمٓمؾ حلريم٦م
ده٤مر ..هلل حمروُم ُ٦م ا ِ
ٍ
واز ٍ
ًمؼميم٦م َممْحقىم ُ٦م اًم يثٛمرة.
سمريؼ
ٓح هل٤م ُ
طمْم٤مرة َأ ْو شم٘مد ٍم ْ
هلل شمٕم٤ممم
٥م َٓ َي ْ٘م ٌَ ُؾ إِ يٓ َـمٞم ًٌ٤م ،وإِ ين ا َ
قمـ َأ ِب ُه َر ْي َر َة ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل ﷺ«:إِ ين ا َ
هلل َـمٞم ُ
لم وم٘م٤مل {ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ}
لم َسمًم َأ َُم َر سمِ ِف اعمُْ ْر َؾم ِٚم ْ َ
َأ َُم َر ا ُعم ْ١م ُِمٜم ِ ْ َ
[ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ، ]11:وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}

ِ
ِ
اًمً ًَم ِءَ ،ي َ٤مرب
ؼم َي ُٛمد َيدَ ْيف إِ َمم ي
اًمً َٗم َر َأ ْؿم َٕم َ٨م َأ ْهم َ َ
اًمر ُضم َؾ ُيٓم ُٞمؾ ي
[ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]173:صمؿ ذيمَر ي
نم ُسم ُف َطم َرا ٌم ُ
٤مب ًمِ َذًمِ َؽش(.)1
سم٤محل َرا ِم وم َ٠مٟميك ُي ًْت ََج ُ
وهمذ َي ْ َ
َي َ٤مرب َو َُم ْٓم َٕم ُٛم ُف َطم َرا ٌم َو َُم ْ َ

ىم٤مل اسم ُـ َر َضم ٍ
٥م ُ $مٌٞمٜمً٤م ـمر ًوم٤م ُمـ آصم٤مر اعمٙمً٥م احلرام ..وذم هذا احلدي٨م
اًمٕمٛمؾ وٓ يزيمق إِ يٓ سم َ٠ميم ِ
ُ
ْؾ احلئال ..و َأ ين َأيم َْؾ احلرام ُيٗمًد
إِ َؿم٤مر ٌة إِ َمم َأٟميف ٓ ُي٘مٌؾ
َ
اًمٕمٛمؾ ويٛمٜمع ىمٌق ًَمف(.)3
لم َقم َغم اًمٜم ِ
ي٤مس َز َُم ٌ
٤من َٓ ُي ٌَ٤م ِزم اعمَْ ْر ُء
روى َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل ﷺًَ « :م َٞم ْ٠مشمِ َ ي
ِ
احل َئا ِل َأ ْم ُِم َـ ْ
احلَ َرا ِمش(.)2
سمِ ًَم َأ َظم َذ اعمَْ َ٤مل َأُم َـ ْ َ
أَ .أيم ُْؾ اًمٞمٝمقد ًمٚمحرام.

ٍ
ي٘مدس اًمٞمٝمقد َ
ُمًٚمؽ آصم ٍؿ ًمتحّمٞمٚمف
يتقرقمقن قمـ يمؾ
وحيٌِقٟمَف طم ًٌّ٤م ًّ
اعم٤مل ُ
مج٤م ،وٓ ي
طمرج قمٚمٞمٝمؿ ذم َأيم ِ
ْؾ
ؾمٌٞمؾ ُحم ير ٍم ًمتٙمثػمه َأ ْو ت٤م ُي ٍؾ
ٍٍ
َأ ْو
ُمٕمقج حلٞم٤مزشمف ويزقمٛمقن َأٟميف ٓ َ
ٍّ
َأُم ِ
قال إُُمٞملم اجلقيٞمؿ سم٤مًمٌ٤مـمؾ ..ومٗمل شمٚمٛمقدهؿ اعم٘مدي س (إِ ين اهلل ٓ يٖمٗمر ذٟم ًٌ٤م
ْ

دي يرد ًم ُ
ألُمل ُم٤م ًَمف اعمٗم٘مق َد)(.)4
ًمٞمٝمق ٍّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمزيم٤مة ،سم٤مب :ىمٌقل اًمّمدىم٦م ُمـ اًمٙمً٥م اًمٓمٞم٥م ،سمرىمؿ.)1111( :
(« )3ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿش (ٓ )361/1سمـ رضم٥م احلٜمٌكم.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمٌٞمقع ،سم٤مبُ :مـ مل يٌ٤مل ُمـ طمٞم٨م يمً٥م اعم٤مل ،سمرىمؿ.)1914( :
(« )4اًمٙمٜمز اعمرصقدش (.)71
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ِ
ِ
صٝمٞمقنش
وُم٤م ظمٚمػ اًمٞمٝمقد إِ يٓ يمًٚمٗمٝمؿ وم٘مد ضم٤م َء ذم «سمرشمقيمقٓت طمٙمًمء ْ
ٍ
ٍ
صٝم٤مري٩م ًمٚم يثروة
قمٔمٞمٛم٦م هل
تٙم٤مرات
اطم
ُ
اًمً٤مدس« :ؾمٜمٌد ُأ سمتٜمٔمٞمؿ ْ
اًمؼموشمقيمقل ي
اًمْم ْخ ِ
ألُمٞملم ِ
ٛم٦م ًمتًتٖمرق ظمئاهل٤م اًم يث َروات اًمقاؾمٕم٦م ًم ُ
همػم اًمٞمٝمقد ،إِ َمم طمد َأ يّن٤م
ي
ؾمتٝمٌط مجٞمٕمٝم٤م ،وتٌط ُمٕمٝم٤م اًمث٘م٦م سمحٙمقُم٤مت٤م يقم شم٘مع إَ ْزُم ُ٦م اًمً َٞم٤مؾم يٞم ُ٦مش(.)1
اًمذه٥م ويمٚمف ذم َأي ِديٜم٤م ؾمٜم٘مقم سم٤مومتٕم٤مل إَ َز ِ
ِ
سمروشمقيمقٓتؿ« :سمٛمٕم٤موٟم٦م ي
ُم٤مت
وذم
ْ
ٍ
ِ
ِ
اطمتٙم٤مرات
ِْمئ
آىمتّم٤مد يي٦م اًمٕم٤معم يٞم٦م ،وٟمّمٞم٥م اًمّمٜم٤مقم٤مت سم٤مًمتيقىمػ و ُٟمٜم ُ

وخٛم٦مش(.)3

وضم٤م َء ذم اًمؼموشمقيمقل اًمٕمنميـ« :إِ ين ُم٤م َأ ْطمدصمقه ُمـ َأ َزُم٤مت اىمتّم٤مد يي٦م ذم اًمٕم٤ممل
ِ
وؾمح٥م اعم٤مل
صمروات وخٛم ٌ٦م،
ومؽمايمٛم٧م
ؾمح٥م اًم ُٕم ْٛمٚم٦م ُمـ اًمتيداول
يم٤من سمٓمريؼ
ٌ
ْ
ُ
ِ
سمٛم يئاك هذه اًم يثروات ِ
إل ْصدار
ُمـ احلٙمقُم٦م اًمتل
اوٓمر ْت سمدوره٤م إِ َمم آؾمتٜمج٤مد ُ
ي
اوٓمر ْت٤م إِ َمم
اًم٘مروض قمغم احلٙمقُم٤مت َأ ْقمٌ٤م َء صم٘مٞمٚم ً٦م
اًم٘مروض ،وًم٘مد ووٕم ْ٧م هذه
ُ
ي
ِِ ِ
ؽم ِ
ٚم٧م سمذًمؽ َأ ْيدهي٤مش(.)2
ض ويم يٌ ْ
دومع ومقاِد اعم٤مل اعمُ٘م َ
اًمًٞمٓمرة قمغم َأ ِز يُم٦م
وًم٘مد ؾم٤مر اًمٞمٝمق ُد قمغم هذه اعمُخ يٓمٓم٤مت طمتيك متٙميٜمقا ُمـ ي

آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل ،وإِ ين مج٤مقم َ٦م اعمُراسملم ذم اًمٕم٤ممل ًمٞمًقا ؾمقى ُقم ّْمٌ ٌ٦م ُمـ اًمٞمٝمقد
ِ
ُمّم٤مِ ِر اًمد َو ِل ،يمآل روشمِمٚمد اًمذيـ ؿم يٞمدوا إِ ُْمؼماـمقر يي٦م اعم٤مل اًمٞمٝمقد يي٦م
يتحٙميٛمقن ذم

قمـ ـمريؼ اًمرسم٤م(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1سمروشمقيمقٓت طمٙمًمء صٝمٞمقنش شمرمج٦م اًمتقٟمز (.)128-127
(« )3اًمٞمٝمقد شم٤مريخ إومً٤مد واٟمحئال ودُم٤مرش ،شمقومٞمؼ يقؾمػ اًمقاقمل ،اًمٜم٤مذ :سمػموت ،دار اسمـ طمزم،
 1991/1416ص (.)82
( )2يٜمٔمر« :سمروشمقيمقٓت طمٙمًمء صٝمٞمقنش (ص.)198 :
( )4اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ص (.)12
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حيتٙمرونررل
ررعية يف التعامر
وقواعرررد شرر
رافقني
ويم٤مٟمقا
ًمثروتؿ
خطررررإَاملنريرو َل
اعمّمدر
يم٤مٟم٧م دم٤مر ُة اًمٕمٌٞمد شمِمٙمؾ
وىمد
ْ
َ
ِ
اًمتج٤مرات اعمٗمًد َة يمتج٤مرة اعمخدرات ،معهم ِ
وصٜم٤مقم٦م اعمًُٙمِرات
ودم٤مرة اًمرىمٞمؼ إَ ْسم َٞمض

ِ
وشمًقي٘مٝم٤م(.)1

ي

وشم٘مقل اعمقؾمققم ُ٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم ُ٦م َ
طمقل هذا اعمقوقع :يم٤من ًمدى اًمت يج٤مر واعمُراسملم
ِ
آُمتٞم٤مز ذم ذًمؽ
اًمٞمٝمقد ُمٞمؾ ؿمديدٌ ًمٚمتيخّمص سم٤مًمتج٤مرة ويم٤من ممي٤م ؾم٤مقمدهؿ قمغم
ِ
ٍ
ِ
اعمٔمٚمٛم٦م ذم
اًمٕمّمقر
ور يسم٤م ذم
ُمٙم٤من
واٟمتِم٤مرهؿ ذم يمؾ
ُمٝم٤مرتؿ
احل٘مؾ
ْ
ُ
ويم٤مٟم٧م دم٤مر ُة ُأ ُ
ُ

اًمرىمٞمؼ(.)3
َأ ْيدهيؿ
ي
وظم٤مص ً٦م دم٤مرة ي

ويم٤من اًمٞمٝمق ُد يًٕمقن ُمـ َأ ْضمؾ َأ ْن يٙمقن إِ ْصدار اًم ُٕم ْٛمٚم٦م ذم َأ ْيدهيؿ ي٘مقل أُمِمؾ
دار اًمٜمي ْ٘مد ذم ُأ يُم ٍ٦م ُمـ إُُم ِؿ ِ
واإل ْذاف قمٚمٞمف ،وٓ هيٛمٜم٤م سمٕمد
سم٤مورَ :د ْقمٜم٤م ٟمتقمم إِ ْص َ
ذًمؽ ُمـ اًمذي يًـ اًم٘مقاٟملم.

ُمٞمٛم٦م ا ُعمت َ٠مص ِ
اًمذ ِ
آن إِ َمم هذه اخلّم ِ
ضمٞمئا سمٕمد ٍ
ٚم٦م ذم ـمٌ٤مقمٝمؿ ً
ٚم٦م ي
وىمد َأؿم٤مر اًم ُ٘م ْر ُ
ضمٞمؾ ذم
ْ
ٍ
قمديدة:
ُمقاوع
َ
َ -1أ ْيم ُٚمٝمؿ اًمرسم٤م:
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ } [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]161-161:
اعمحروم ُ٦م َأ ْيم َٚمٝمؿ اًمرسم٤م ومج٤م َء ذم ِ
ؾمٗمر اًم يت ْثٜمٞم٦م ٓ« :شم٘مرض
شمقراتؿ
٤مطم٧م هلؿ
وىمد َأ َسم ْ
ُ
ي
َأظم٤مك ِسمرسم٤مِ ،رسم٤م ومْم ٍ٦مَ ،أو ِرسم٤م ـمٕم٤م ٍم َأو ِرسم٤م ٍ
رء ُم٤م ممي٤م ي٘مرض ِسمر َسم٤م ًم َ
أل ْضمٜمٌل ،شم٘مرض
ي
ْ
ْ
َ
ِ
اًمرب إِ َهلُؽش(.)2
ِسمر َسم٤م وًمٙم ْـ َٕظمٞمؽ ٓ شم٘مرض ِسمر َسم٤م ًمٙمل يٌ٤مرك ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ص (.)11-14
(« )3أطمج٤مر قمغم رىمٕم٦م اًمِمٓمرٟم٩مش ص (.)11
( )2ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م – اإلصح٤مح اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ص (.)216
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ِ
وذم اًم يت ْٚمٛمقدُ« :مٍمح ًمٙمؿ سمزي٤مدة ِىمٞم ِ
ِ
ِ
وارشمٙم٤مب
واؾمتٕمًمل اًمرسم٤م
اًمٗمقاِ ِد
ٛم٦م
ْ
ي ٌ
اًمن ِ
ىم٦م واًمٜميٝم٥م ُمـ إُُمل َٕ ين طمٞم٤مشمَف و َأ ُْمقا ًَمف ذم َأ ْي ِديٙمؿ ُمٌ٤مطم ٌ٦مش( ..)1وُمـ اعمٕمٚمقم
ي
اًمٌٜمقك اًمٕم٤معمٞم ِ ِ٦م اًمٙم ِ
ِ
ٌػمة ُمئا ُيمٝم٤م هيق ُد واعمٜمٗمذون ومٞمٝم٤م هيق ُد ..ضم٤م َء ذم اًم يت ْٚمٛمقد
هم٤مًم٥م
َأ ين
ي
َ
ٜمٌل إِ يٓ سم٤مًمر َسم٤م(.)3
ُمٍم ٍح ًمٚمٞمٝمقدي َأ ْن ُي٘مرض إَ ْضم ي
قمٜمدهؿ همػم ي
َ -3أيمي٤مًمقن ًمٚمً ْح٧م:
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ} [ؾمقرة اعم٤مِدة ..]43:ىمد
ِ
قمٚمًمء اًمتٗمًػم َأ ين اعمرا َد سم٤مًمً ْح٧م ذم أي٦م اًمر َؿمك(.)2
هم٤مًم٥م
ذيمَر
ُ
اًمر ْؿمقة وٓ قمـ َد ْوم ِٕمٝم٤م عمـ
هذا ُ
ـمٌع هيقد وشمٚمؽ ؾمجٞم ُتٝمؿ ٓ يرقمقون قمـ َأيمْؾ ي

يًتٛمٞمٚمقٟمف ًمتح٘مٞمؼ ُمآرهبؿ وسمٚمقغ هم٤مي٤متؿ ..ي٘مقل إُمػمال إُمريٙمل وًمٞم٤مم هم٤مي
اؾمتٕمًمل اًمر ْؿم ِ
ِ
ِ
واعم٤مل ِ
واجلٜم ِ
اًمً ْٞمٓمرة قمغم
قة
يم٤مر« :سمرع اًمٞمٝمق ُد ذم
ْس ُ
ًمٚمق ُصقل إِ َمم ي
ي
احلً٤مؾم َ٦م قمغم خمتٚمػ اعمًتقي٤مت ذم مجٞمع
إَ ْؿمخ٤مص اًمذيـ يِمٖمٚمقن
َ
اعمرايمز ي
احلٙمقُم٤مت وذم جم٤مل اًمٜميِم٤مط ِ
اإلٟمًْ٤مينش(.)4
ِ
اعمٕمٝمقدة -رؿمق َة َأ َطم ِد َأ ْصح٤مب رؾمقل اهلل ﷺ
وىمد طم٤مول اًمٞمٝمق ُد -سمّمٗم٤متؿ
ِ
سمٛمقضم٥م اًمّم ْٚمح اًمذي قم٘مدوه ُمع رؾمقل اهلل ﷺ
ؼم
طملم َأ ْرؾمٚمف
َ
صمًمر َظم ْٞم َ َ
ًمٞمخرص َ
وًمٙمٜميف َأ ْظمزاهؿ وردهؿ ِ
ظم٤مٌِلم:
ي
ِ
روى اسمـ ِطم يٌ َ
سم٤مًمًٜمد إِ َمم
٤من ذم «صحٞمحفش يمًم ذم «اعمقاردش ،واًمٌٞمٝم٘مل ذم « ُؾمٜمَٜمفش ي
َقم ٌْ ِد اهلل ِ
سمـ ُقم َٛم َر ﭭ ومذيمَر َ
وص ْٚم َحف ُمٕمٝمؿ..
ؼم ُ
ىمت٤مل رؾمقل اهلل ﷺ َٕ ْه ِؾ َظم ْٞم َ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٙمٜمز اعمرصقدش ص (.)71
( )3اًمٙمٜمز اعمرصقد ص (.)81
(« )2شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( )218/11واسمـ يمثػم ( )117/2وهمػممه٤م.
(« )4أطمج٤مر قمغم رىمٕم٦م اًمِمٓمرٟم٩مش (.)13-11
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َ ْ خطرر يرر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
صمؿ يْمٛمٜمٝمؿ
إِ َمم َأ ْن ىم٤مل :ويم٤من َقم ٌْدُ اهلل سمـ َر َو َ
اطم٦م َي٠مشمٞمٝمؿ يمؾ قم٤مم خيرصٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ،ي
معهم
ِ
ِ
َ
َ ْ

ي
اًمِمٓمر ،ىم٤مل ومِمٙمقا إ َمم رؾمقل اهلل ﷺ ؿمدي َة ظمرصف وأ َرادوا أن يرؿمقه ىم٤مل :ي٤م
َأ ْقمدا َء اهلل! ُشمٓمٕمٛمقين اًمً ْح٧م؟! واهللِ ًم٘مد ِضم ْئ ُتٙمؿ ُمـ قمٜمد َأطم٥م اًمٜمي٤مس إِ َ يزم وَٕ ْٟم ُت ْؿ
ِ ِ
ِ ِ
وطمٌل إِ يي٤مه
َأ ْسم ُ
ٖمض إِ َ يزم ُمـ قمدَ شمٙمؿ ُمـ اًم٘م َر َدة واخلٜم٤مزير ،وٓ حيٛمٚمٜمل ُسم ْٖمض إِ يي٤ميمؿ ُ
ٛمقات وإَ ْر ُض(.)1
اًمً
ُ
قمغم َأ ْن ٓ َأ ْقمدل سمٞمٜمٙمؿ ،وم٘م٤مًمقا :هبذا ىم٤مُم٧م ي
اعمتٕم٤مُمؾ هب٤م وم٘م٤ملًَ «:مٕمٜمَ ُ٦م اهلل َقم َغم اًمر ِ
َ
ار َو ْاعمُ ْرشم ٌَِمش(.)3
وىمد ًم َٕمـ اًمٜمٌل ﷺ
ْ
ي
 -2ت٤م ُي ُٚمٝمؿ َٕيمْؾ اعم٤مل احلرام:
ٍ
ٍ
ح٤مب ٍ
واطمتٞم٤مل ذاك ـمٌ ُٕمٝمؿ وشمٚمؽ ؾمجٞم ُتٝمؿ ..وُمع ِىم يّم ٍ٦م
وظمديٕم٦م
ُمٙمر
اًمٞمٝمق ُد َأ ْص ُ
وآؾمتٙمٌ٤مر ذم ٍ
ٍ
ُمـ ِىمّمص اًم ُ٘م ِ
ِ
ىمري٦م ُمـ
وضمقًم٦م ُمـ ضمقٓت اًمٕمتق
رآن اًمٙمري ِؿ..
قمؼمه٤م ..
ىمرى سمٜمل إِ ْه ِاِ َٞمؾ ورد ِذيم ُْره٤م ذم مخً٦م
َ
ُمقاوع ُمـ اًمذيم ِْر احلٙمٞم ِؿ ٟم ًَْ َت ْٚم ِٝم ُؿ َ
ُ
ؼمه٤م  ..وقم٤مىمٌ َ٦م َأ ُْم ِره٤م ،وم٤مًمٕم٤مىمؾ ُمـ ُوقمظ سمٖمػمه.
وٟمٕمٞمش ظم َ
قمز ذم ُقمئاه{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
ىم٤مل ي
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁﯂

    } [ؾمقرة إقمراف.]162:
ِ
اًمٕم٘مٌ٦م ،وىمٞمؾ :إِ يّن٤م اًمقاىمٕم٦م قمغم سمحػمة
يم٤مٟم٧م ىمري ٌ٦م ؾم٤مطمٚم يٞم ٌ٦م ،ىمٞمؾ :قمغم ظمٚمٞم٩م
ًم٘مد
ْ
ـمؼمي٦م ،يم٤من اىمتّم٤مد َأهٚمِٝم٤م ِ
ىم٤مِ ًًم قمغم ُم٤م يّمٓم٤مدوٟمف ُمـ ؾمٛمؽ اًمٌحر ومٛمٜمف َي ْ٠ميمٚمقن
ُ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من ذم «صحٞمحفش (-618/11اإلطمً٤من) وطمًٜمف إًمٌ٤مين سمرىمؿ ( )1176ذم
اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلً٤من.
( )3أظم رضمف هبذا اًمٚمٗمظ اسمـ ُم٤مضمف ،يمت٤مب :إطمٙم٤مم ،سم٤مب :اًمتٖمٚمٞمظ ذم احلٞمػ واًمرؿمقة ،سمرىمؿ:
( ،)3212وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع ،سمرىمؿُ ،)1114( :مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو
سمـ اًمٕم٤مص ﭬ.
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اؾم َ٠م ْل هيق َد اعمديٜم٦م ُمـ
ويتٙميًٌقن ويت٤مضمرون ..وذم أي٦م ظمٓم٤مب حلٌٞمٌٜم٤م ﷺ َأن ْ
ِ
ِ
اًمِمقاـمئ يٞم ِ٦مُ ٓ ،ؾم َ
١مال اؾمتٌٞم٤من
اًم٘مري٦م
ه٤مشمٞمٙمؿ
قمًم وىمع َٕ ْؾمئاومٝمؿ ذم
ُ
جم٤موريؽ ي
ٍ
ٍ
ٍ
واؾمتٝمزاء ،طمتيك إِ َذا قمٚمٛمقا َأ ين َأ ْضمدا ًدا هلؿ ُُمًخقا
شمٌٙمٞم٧م
وُمٕمروم٦م وًمٙم ْـ ُؾم َ١م َال
ىمرد ًة وظمٜم٤مزير وىمع قمٚمٞمٝمؿ ِ
واًمٕم٤مر وحل٘م٧م هبؿ اًمذ يًم ُ٦م واعمٝم٤مٟم ُ٦مً ..م٘مد ـمٚم٥م
اخل ْز ُي
ُ
َ
جيٕمؾ هلؿ يقم ٍ
اًمٞمٝمق ُد ُمـ رهبؿ َأ ْن َ
قمٞمد يٙمقن ً
حمئا ًمٕمٌ٤مدتؿ واؾمؽماطمتِٝمؿ.
ِ
وطم َذ ْي َٗم َ٦م ِ
سمـ اًم َٞم ًَم ِن ﭭ
روى ُُم ًْٚم ٌؿ ذم «صحٞمحفش  $قمـ َأ ِب ُه َر ْي َر َة ُ
َ
صٚمقات رب وؾمئا ُُمف قمٚمٞمف ىم٤ملَ « :أ يو يؾ اهلل َقم ِـ اجلُ ُٛم َٕم ِ٦م َُم ْـ يم َ
َ٤من َىم ٌْ َٚمٜمَ٤م
رؾمقل اهلل
َأ ين
ُ
ِ
٧م ويم َ ِ
قد يقم اًمًٌ ِ
َ٤من ًم ِ ْٚمٞمٝم ِ
هلل ًمِ َٞم ْق ِم
ومج٤م َء اهللُ سمِٜمَ٤م َوم َٝمدَ اٟمَ٤م ا ُ
َ٤من ًم ْٚمٜم َيّم َ٤مرى يق ُم إَ َطمد َ
ُ ي ْ
ومٙم َ َ ُ
ْ
اجلُ ُٛم َٕم ِ٦مش(..)1
ِ
ومٙم٤من آسمتئاء ُمـ اهلل َٕهؾ شمِٚمؽ ا ِ
َ
ًمٕمزاِ ِٛمٝمؿ،
ًمٞمٙمقن ذم ذًمؽ شم٘مقي ً٦م
ًم٘مري٦م ُمـ اًمٞمٝمقد
ْ
ْ ُ
اًمِمٝمقات وشمٜمٖمٛمس ذم اشمٌ٤مع اهلقى وا ُعم ْٖم ِ
ً ِ ِ
شمرشمع ذم ي
ري٤مت ،وم٘مد يم٤مٟمقا
َ
وؿمحذا هل َٛمٛمٝمؿ َأ ْن َ
وُمٚمئف ..ومئا سمدي هل٤م ُمـ قمٚمق مه ٍ٦م وشمرسم ٍٞم٦م ٍ
قن ِ
ُأ يُم ً٦م ُمًتذًم ً٦م ُمٝم٤مٟم ً٦م ُمًتٕمٌد ًة ًِمٗم ْر َقم َ
ضم٤مدة ًمتٕمت٤مد
ُ
ي
ٌ٤مت ،وشمتحرر ُمـ ٟمػم اخلً ِ
ػ واًمرقً ،
ومْمئا قمـ ضورة ذًمؽ عمـ ُيٕمدي
اًمّمٛمق َد واًم يث َ
ي
َْ
ي
ِ
ِ
وآؾمتخئاف ذم إَ ْرض.
وىمٞم٤مدة اًمٌنم يي ِ٦م
حلٛمؾ إَ َُم٤م ِٟم٦م
ِ
ِ
ومٞم٤م ُشمرى ُم٤م ُ
آسمتئاء؟{ ..﮲ ﮳ ﮴ ﮵
ٟمقع ذًمٙمؿ
ًمقن هذا اًمٌئاء؟ وُم٤م ُ

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁﯂} [ؾمقرة

َ
احلٞمت٤من يقم
اًمً ٌْ٧م واًم يث٤مين َأ ين
إقمراف ..]162:وم٤مٓسمتئا ُء إَ يو ُل ّن ُٞمٝمؿ قمـ ي
اًمّمٞمد يقم ي
ِ
وؾمٝم٤م ىمريٌ ً٦م ُمٜمٝمؿ ُشمٖمرهيؿ و ُشمراودهؿ
اًمًٌ٧م َشم ْ٠مت يم َ٠م يّن٤م َأ ْذقم ٌ٦م قمغم وضمف اعم٤مء راومٕم ً٦م ُر ُء َ
ي
سمّمٞمده٤م قمغم اًمٕمٙمس ُِم ْـ سم٘م يٞم ِ٦م َأ يي٤مم إُ ْؾمٌقع..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب :هداي٦م هذه إُم٦م ًمٞمقم اجلٛمٕم٦م ،سمرىمؿ.)816 /1( :
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خطرررر ِاملنرررافقني ِ
التعامرررل
وقواعررُرد ٌشررررعية ٌيف ٌ
ِ ْ

ِ
ٌ
صمئاث دم٤م َه هذا اإلهمراء وآسمتئاء ..أ يُم٦م ُمٕمتدي٦م سم٤مهمٞم٦م مل
اًم٘مري٦م ُأ َُم ٌؿ
وم٢مِ ًذا سم َ٠م ْه ِؾ
ِ
معهم
شمّمٛمدْ َأ َُم٤م َم ي
وم٤مصٓم٤مدوا سم ُٓم ُر ٍق ؿمٞمٓم٤مٟم يٞم ٍ٦م ُخي٤مدقمقن هب٤م
اًمِم ْٝمقات ومتح٤ميٚمقا قمغم َأ ُْم ِر اهلل ْ
اهلل وُم٤م خيدقمقن إِ يٓ َأ ْٟم ُٗم ًَٝمؿ وُم٤م يِمٕمرون ،ذيمَر سمٕم ُض اعمُٗمنيـ َأ يّنؿ طمٗمروا سمريمً٤م

اًمِم ِ
وطمٞم٤مو٤م سمج٤مٟم٥م ي
اًمً َٛم ُؽ وم٢مِ َذا يم٤من
٤مـمئ ومٙم٤من اعم٤م ُء
ً
يٖمٛمرمه٤م طم٤مل اعمد ومٞم َ٘مع ومٞمٝم٤م ي
ُ
ْحً٤مر ِ
ِ
ِ (ِ )1
ِ
ِ
ِ
اًمً ُ
وضمزره
اعم٤مء
واًمؼمك قمٜمد اٟم
احلٞم٤مض
ٛمؽ ذم شمٚمؽ
يق ُم إَ َطمد سم٘مل ي
اصٓمدْ ٟم٤م يقم إَ َطم ِد ..إِ يٓ َأ ين اًمتيح٤م ُي َؾ قمغم ذع اهلل
وم٤مصٓم٤مدوه٤م وي٘مقًمقن إِٟميًم ْ
ْ
ِ
يتقصؾ هب٤م إِ َمم احلرام عمِ ْـ
طمرم َأ ْو تريؿ ُم٤م َأ َطم يؾ َأ ْو اخت٤مذ وؾم٤مِ َؾ و ُـم ُر ٍق ي
سمتحٚمٞمؾ ُم٤م ي
ؾمج٤مي٤م سمٜمل إِه ِاِ َٞمؾ ِ
ِ
اًمِم ْٞمخ٤من قمـ ا ْسم ِـ َقم يٌ ٍ
صٗم٤متؿ ..روى ي
٤مس ﭭ
وُم ْـ َأ ْىمٌح
ْ
َ
رؾمقل
يٕمٚمؿ َأ ين
مخرا وم٘م٤مل :ىم٤مشمؾ اهللُ ومئاٟمً٤م َأ َمل ْ ْ
ىم٤مل :سم َٚمغ ُقم َٛم َر ﭬ َأ ين ومئاٟمً٤م سم٤مع ً
قه٤مش(.)3
قه٤م وم ٌَ٤م ُقم َ
ومج َٛم ُٚم َ
اهلل ﷺ ىم٤ملَ « :ىم٤مشم ََؾ اهللُ اًم َٞم ُٝمق َد ُطمر َُم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ اًمِم ُحقم َ
ِ
رواي٦م َضم٤مسمِ ِر ِ
هلل اًم َٞم ُٝمق َد –صمئا ًصم٤م -إِ ين
سمـ َقم ٌْ ِد اهلل ﭬ َأٟميف ىم٤مل ﷺًَ « :م َٕم َـ ا ُ
وذم
ِ
ِ
ر ٍء
اهللَ َطم ير َم َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ اًمِم ُحق َم وم ٌَ٤م ُقم َ
قه٤م و َأ َيم ُٚمقا َأ ْصم ًَم َّنَ٤م َوإ ين اهللَ إ َذا َطم ير َم َقم َغم َىم ْق ٍم َأيم َْؾ َ ْ
َطم ير َم َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َصم َٛمٜمَ ُفش(.)2
وإِ ْمج ُ٤مل ي
اًمِم ْح ِؿ :إِ َذاسم ُتف وضمٕم ُٚمف ُد ْهٜمً٤م وهق ُمـ اًمتيح٤م ُيؾ ..ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمٝم٤مي ُ٦م ىم٤مؾمٞم ً٦م
ُمٝمٚمٙم ً٦م اؾمتح ي٘مٝم٤م ُمـ دم٤موز وسمٖمك وـمٖمك ِ
اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ ر ٍء..
وٟمز ظم٤مًم َ٘مف و َأٟميف
َ ْ
ُ
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( )1اٟمٔمر« :شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( )171/3و«شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ( )391/1و«شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش
ها يقم اًمًٌ٧م ومٞمخزُمف
( )216/7وضم٤مء قمٜمد اًمٓمؼمي أن اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ يم٤من يٕمٛمد إمم أظمذ احلقت ًّ
سمخٞمط صمؿ يرؾمٚمف ذم اعم٤مء و ُيقشمد ًمف وشمدً ا ذم اًمً٤مطمؾ وم ُٞمقصم٘مف صمؿ يرؾمٚمف ذم اعم٤مء طمتك إذا يم٤من اًمٖمد ضم٤مء
وم٠مظمذه وىم٤مل :إين مل آظمذه ذم يقم اًمًٌ٧م ،اًمٓمؼمي (.)168/3
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمٌٞمقع ،سم٤مب ٓ :يذاب ؿمحؿ اعمٞمت٦م وٓ يٌ٤مع وديمف ،سمرىمؿ،)3111( :
وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اعمً٤مىم٤مة ،سم٤مب :تريؿ سمٞمع اخلٛمر واعمٞمت٦م واخلٜمزير وإصٜم٤مم ،سمرىمؿ.)1/1183( :
( )2أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب :اإلضم٤مرة ،سم٤مب :ذم صمٛمـ اخلٛمر واعمٞمت٦م ،سمرىمؿُ ،)2488( :مـ طمدي٨م اسمـ
قمٌ٤مس ﭭ ،وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع ،سمرىمؿ)1117( :

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

400

ٍ
قر ٍة{ ..ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ًم٘مد ُُمًخقا ِىم َر َد ًة
وظمٜم٤مزير ذم َأ ْىمٌح َه ْٞم َئ٦م و َأيمْره ُص َ
َ
ﭡ} [ؾمقرة اًمٗمرىم٤من.]44:

وشمًخػم ُم٤م ذم اًمٙمقن هلؿ ،وم٤مؾمتٕمجٚمقا قم٘مقسمتَف
شمٙمريؿ اهلل هلؿ
ًم٘مد رومْمقا
َ
َ
ومتٌع ذًمؽ ضمزا ًء ووم٤م ًىم٤م
ىمٚمقهبؿ
وشمّمق ُ
راتؿ و َأ ْظمئا ُىمٝمؿ َ
ي
ومٛمًخ٧م ُ
واؾمتقضمٌقا ٟم٘مٛم َتفُ ،
ِ
ُ
ػ يٛمًخقن يمًم
ومٞمٛم ْـ سمٕمدهؿ ُِم ْـ هذه إُ يُم٦م خلَ َٚم ٌ
ُمًخ َأ ْضمً٤مدهؿ ..وإِ ين هلؿ َ
ٍ
()1
يٌل ﷺ ىم٤ملَ « :ؾم َٞم ُٙم ُ
قن ذم ِآظم ِر
ُُمًخقا وم٘مد روى َؾم ْٝم ُؾ ُ
سمـ َؾم ْٕمد ﭬ َأ ين اًمٜم ي
َ٤مت واؾم ُتح يٚم ِ
ف وُمً ٌخ إِ َذا َفمٝمر ِ
اًمزُم ِ
ت اعمَْ َٕم ِ
٧م ْاخلَ ْٛم ُرش(.)3
٤مز ُ
٤من َظم ًْ ٌ
ف َوا ًْم َ٘م ْٞمٜم ُ َ ْ َ
ََ
ػ َو َىم ْذ ٌ َ ْ
ي َ
 -4اًمٖم٤مي ُ٦م قمٜمدهؿ ُشم َؼم ُر اًمقؾمٞمٚم٦م:

ِ
إِ ين اًمٞمٝمق َد اًمذيـ قمٌدوا َ
اعم٤مل ذه ًٌ٤م وطمٚم ًّٞم٤م ً
اًمً٤مُمري اًمٖم٤مي ُ٦م قمٜمدهؿ
ممثئا ذم قم ْجؾ ي
اًمنىم َ٦م
ُشم َؼم ُر اًمقؾمٞمٚم َ٦م ،وهذه ىم٤مقمد ٌة ُمـ ىمقاقمدهؿ اًمتل فمٝمروا قمغم َأيمْت٤مومٝم٤م وم٤مؾمتحٚمقا ي
ًمٞمتحّمٚمقا قمغم اعم٤مل
اًمٗمجقر واًمٌٖم٤م َء
واًمٖمّم٥م واًمر ْؿمق َة واًمرسم٤م ،و َأ َؿم٤مقمقا
٥م
ي
َ
واًمٜم ْيٝم َ
َ
ضم٤مِ ٍ
همػم ُمنموعٍ .ضم٤مء ذم شمٚمٛمقدهؿ :إِ ين اًمنىم َ٦م همػم ِ
ٍ
ـمريؼ ُمنمو ٍع َأ ْو ِ
زة ُمـ
سم َ٠مي
َ
ُ
اإلٟمًْ٤من َأي ُمـ اًمٞمٝمقد َأُم٤م اخل٤مرضمقن قمـ ِدي ِـ اًمٞمٝمقد ومنىم ُتٝمؿ ِ
ِ
ضم٤مِ َز ٌة(.)2
ْ
ْ
ي
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( )1هق :ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ظم٤مًمد ،أسمق اًمٕمٌ٤مس ،اخلزرضمل اًمً٤مقمدي ،إٟمّم٤مري ،صح٤مبُ ،مـ
ُمِم٤مهػمهؿ .روى قمـ اًمٜمٌل ﷺ وقمـ أب وقم٤مصؿ سمـ قمدي وقمٛمرو سمـ قمٜمًٌ٦م ،وقمٜمف اسمٜمف اًمٕمٌ٤مس
وأسمق طم٤مزم واًمزهري وهمػمهؿ .وىمٞمؾ :هق آظمر ُمـ سم٘مل سم٤معمديٜم٦م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ﷺ،
طمٙمك اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ،قمـ أب طم٤مزم ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ي٘مقلً :مق ُم٧م مل شمًٛمٕمقا أطمدً ا ي٘مقل:
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ﷺ .يٜمٔمر« :اإلص٤مسم٦مش (« ،)88 /3تذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر (/4
 ،)313و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (.)664 /3
(« )3صحٞمح اجل٤مُمعش سمرىمؿ (.)1978
( )2يٜمٔمر« :اًمٙمٜمز اعمرصقدش ،ص (.)73
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ْٝمجف وطمٙميؿ ٟمزوشمَف واشميٌع ؿمٝمقشمَف ،ومئا َهم ْر َو َأ ْن دمدَ ه
َُم ْـ
ْ
طم٤مدت قم٘مٞمد ُشمف وؿم َٓمح َُمٜم ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ً
وظمديٕم٦م.
وُمراوهم٦م
وطمٞمٚم٦م
وؾمٞمٚم٦م
ُمقهمئا ذم شمٓمٚمٌف سمٙمؾ
آيمئا ًمٚمحرام ُمت٘مح ًًم ومٞمف
معهم

ودوٟمؽ ذم طمؼ اًمِم ْٞمٕم٦م ُم٤م ُيثٌ٧م ذًمؽ و ُي َ١ميمده:
اؾمتحئاهلؿ َ
ُ
ُم٤مل اًمٖمػم:
-1
ي
وظمّمقص٤م َأ ْه َؾ اًمًٜمي٦م ،وم٘مد اؾمتٌ٤مطمقا يمذًمؽ
اؾمتحؾ اًمِم ْٞمٕم٦م دُم٤م َء همػمهؿ
يمًم
ً
قاهلؿ ومٝم٤م هق ذا اخلٛمٞمٜمل ي ْٗمتل اًمراومْم َ٦م سم٢مِسم ِ
٤مطم٦م َأُم ِ
َأ ُْم َ
قال َأ ْه ِؾ اًمًٜم ِي٦م و َأ ْظم ِذه٤م َأ ْيٜمًم
َ
ُ
ْ
ي
ِ
ٍ
قمٚمًمء اًمِم ْٞمٕم٦م ممي٤م يدل قمغم إِ ْمج٤مقمٝمؿ قمغم
وؾمٞمٚم٦م ..ومل ير يد قمٚمٞمف َأ َطمدٌ ُمـ
ضمدت وسم َ٠مي
ُو ْ
شمٚمؽ اًمٗمتقى(.)1

وىمد روى إُِم٤م ُُمٝمؿ اًمٓمقد ذم يمت٤مسمف «تذي٥م إَ ْطمٙم٤ممش ُم٤م ٟمّمف« :ظمذ َ
ُم٤مل
اًمٜمي٤مص٥م طمٞمثًم وضمدشمَف وا ْدومع إِ ًَمٞمٜم٤م اخلُ ُٛم َسش( ..)3وضم٤م َء ذم سمٕمض يم ُتٌِٝمؿُ « :
ُم٤مل
ِ
ٌ
طمئالش( )2وُمرادهؿ سم٤مًمٜمي٤مص٥م َ -أ ْه ُؾ اًمًٜمي٦م -اًمذيـ
رء يٛمٚمٙمف
اًمٜمي٤مص٥م ويمؾ
سمزقمٛمٝمؿ ٟم٤مصٌقا َقمٚمِ ًّٞم٤م ﭬ اًمٕمدا َء.
َ -3أ ْيم ُٚمٝمؿ اًمرسم٤م.

ِ
اًمراومْم ُ٦م َأ َضم٤مزوا َأيم َْؾ
يمًم يٕمت٘مد اًمٞمٝمق ُد َأ ين َأ ْظم َذ اًمرسم٤م ضم٤مِ ٌز ُمـ خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ومٙمذًمؽ ي
ِ
وهمػمه ُم٤م ٟمًٌقه إِ َمم
اًمرسم٤م ُمـ خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ُمـ َأ ْه ِؾ اًمذ يُم٦م واعمًٚمٛملم ،ضم٤م َء ذم «اًمٙم٤مذمش
ػ
ورا َأٟميف ىم٤ملً :مٞمس سمٞمٜمٜم٤م وسملم َأ ْه ِؾ َطم ْرسمِٜم٤م ِر ًسم٤م َٟم ْ٠مظمذ ُمٜمٝمؿ َأ ًْم َ
اًمرؾمقل ﷺ يمذ ًسم٤م ُ
وز ً
ي
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( )1يٜمٔمر« :سمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مهب٦م اًمراومْم٦م ًمٚمٞمٝمقدش (.)179-178/3
( )3يٜمٔمر« :تذي٥م إطمٙم٤ممشً ،مٚمٓمقد (« ،)284/1اًمناِرشٓ ،سمـ إدريس (.)484
(« )2وؾم٤مِؾ اًمِمٞمٕم٦م امم تّمٞمؾ ُمً٤مِؾ اًمنميٕم٦مش ،حمٛمد سمـ احلًـ سمـ قمكم ،اًمٕم٤مُمكم ،اعم١مًمػ اعمِم٤مرك
وحم٘مؼ :قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمرسم٤مين اًمِمػمازي ،سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب،1982/1412 ،
اًمٓمٌٕم٦م :طً )61/11( 1مٚمحر اًمٕم٤مُمكم و«تذي٥م إطمٙم٤ممش (ً )48/3مٚمٓمقد.
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ِ
ِ
()1
اًمّم٤مدقً« :مٞمس سملم اعمًٚمؿ وسملم
د ْر َه ٍؿ سمد ْر َه ٍؿ و َٟم ْ٠مظمذ ُمٜمٝمؿ وٓ ُٟم ْٕمٓمٞمٝمؿ  ..وقمـ ي
ِ
()3
قؾمك اجل٤مر اهلل قمـ
اًمذُمل ِر ًسم٤م وٓ سملم ا َعم ْر َأة وسملم زوضمٝم٤م ِر ًسم٤مش  ..وىمد ٟم٘مؾ ُُم َ
ِ
ي٤مص٥م ِر ًسم٤مش(.)2
«اًمقاذمش ىمقهلؿً« :مٞمس سملم اًمِم ْٞمٕمل واًمذُمل وٓ سملم اًمِم ْٞمٕمل واًمٜم
اخل٤مًمؼ احلٙمٞم ِؿ ِ
ِ
إِّن٤م ومتقى ِ
ِ
اًم٘م٤مِ ِؾ ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭧ ﭨ
وطم٤مِدَ ٌة قمـ ذع
ضم٤مِ َر ٌة
ي

ﭩ ﭪ ﭫﭬ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ..]371:وقمـ ىمقًمف ﷺ ومٞمًم رواه قمٜمف َقم ٌْ ِد اهلل ِ
سمـ
قاب اًمرسم٤م اصمٜم٤من وؾمٌٕمقن طمق ًسم٤م َأ ْدٟم٤مه يم٤مًمذي َي ْ٠مت ُأ يُمف ذم
َؾم َئا ٍم ﭬ« :إِ ين َأ ْسم َ
ِ
اإل ْؾمئامش(.)4

وأي٤مت وإَ َطم ُ
٤مدي٨م ذم ظمٓمقرة اًمرسم٤م وضمرم اًمتٕم٤مُمؾ سمف ُمتقاومرةٌ ..وُمع ذًمؽ دمد
ُ
ٍ
ِ
شمنميٕم٤مت
وجيٞمزوٟمف همػم ُمٌ٤مًملم سم َ٠م ْطمٙم٤م ٍم وٓ
اًمراومْم َ٦م يم٢مِ ْظمقاّنؿ
اًمٞمٝمقد حيٚمٚمقٟمف ُ
ي
وًمٙمـ ُسمنماهؿ اًمٕم٤مىمٌ٦م {ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]376:
ْ
جيٝمؿ اعمخدرات واًمدي قم٤مرة.
 -2شمرو ُ
وهتٙم٧م
ٟمٗمًٝم٤م
ٜمع ُم٤م شمِم٤م ُء ..إِ ين احلٙمقُم َ٦م اًمِم ْٞمٕم يٞم َ٦م ىمد
ْ
ْ
وم٤مص ْ
إِ َذا مل شم ًَْت َِح ْ
ومْمح٧م َ
ؾمٌ٥م ذم شمروي٩م اعمُخدرات واحلِمٞمِم٦م
سمٕمض ُمّم٤مدرهؿ َأ يّن٤م
ؾمؽمه٤م ،وم٘مد
ْ
ذيمرت ُ
ٌ
َْ
طمٞم٨م إَضمقاء ِ
جل٤مرات٤م ُمـ اًمدو ِل وظمّمقص٤م ذم ِ
اًمٕم َر ِاق ُ
روف ُمقاشمٞم ٌ٦م
ُمئاِٛم ٌ٦م واًمٔم ُ
ً
َ
ْ ُ
ِ
ِ
اًمرىمٞمؼ إَ ْسمٞمض
إِ َمم
ضم٤مٟم٥م ومتح سمٕمض ؾمًمهة اًمٗمً٤مد سمٞمقت دقم٤مرة ُيٕمرض ومٞمٝم٤م ي
ِ
ٟمٙم٤مح اعمُتْٕم٦م.
ًٛمك
ت٧م ُُم ي
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( )1ومروع «اًمٙم٤مذمش (ً )147/1مٚمٙمٚمٞمٜمل و«آؾمتٌّم٤مرش ،أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد ،ت٘مٞمؼ:
طمًـ اخلرؾم٤من ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اإلؾمئاُمٞم٦م  -ـمٝمران ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م .)71/2( 1291 -
(ُ« )3مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمفش (ً )179/2مٚمّمدوق.
(« )2اًمقؿمٞمٕم٦م ذم ٟم٘مد قم٘م٤مِد اًمِمٞمٕم٦مش ،حمٛمد ؾمٝمٞمؾٓ /هقر /سم٤ميمًت٤من 1299 -هـ (.17
( )4أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم «ُمّمٜمٗمفش ( ،)11244واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمِمٕم٥مش ( ،)1111 ،1114وهق ذم
«صحٞمح اجل٤مُمعش ( ،)1871وذم «اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش (.)3411
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رافقني وقواعرررد شررررعية يف ِالتعامرررل
خطرررر املنرر ِ

ِ
ٟمنم اًمٗمً٤مد واًمتٙمً٥م ُمـ
سح سمٌٕمض هذه
اجلقاٟم٥م اًمتل تٛمؾ ذم ـم يٞم٤مت٤م َ
وىمد ي
معهم
مج ٍ
احلرام ي
ٕم٦م
اًمّمدر وم٘مد ـم٤مًم٥م ذم ظمٓمٌ٦م ُ ُ
اًمِم ْٞم ُخ َأ ْوس اخلٗم٤مضمل َأ َطمدُ ُمٕم٤موين ُُم ْ٘متدى ي
ِ
ِ
واتؿ إِ َ
اًمٕمٌ٨م ذم ي
خم٤مسمرات٤م سم٤مًمتيدظمؾ ذم
وضمٝم٤مز
يران
سم٢مِي٘م٤مف
َ
اًمِم ْ٠من إَ ُْمٜمل اًمٕمراىمل ي
ِ
اًمِم ِ
اًمِم ُئقن اًمٕمراىم يٞم ِ٦م وشمروي٩م اعمُخدرات سملم ي
وشمدُمػمهؿ ،و َأيميد َأ ين
ٌ٤مب اًمٕمراىمل
هرسمقا احلِمٞمش(.)1
اجلٞمش َأ ًْم٘مك َ
اًم٘مٌض قمغم إِ ْيراٟمٞملم ي

فمٚمًم وقمدوا ًٟم٤م.
َ -4أ ْيم ُٚمٝمؿ اخلُ ُٛم َس ً
ِ
ِ
ِ
اعمًٚمٛم٦م
رت ذم شم٤مريخ إُ يُم ِ٦م
فمٝم ْ
إِ ين اعمت َ٠مُم َؾ ًمٚمحريم٤مت اًمِمٞمٕم يٞم٦م اًمٙمثػمة اًمتل َ
ٚم٧م إُُم َ٦م قمـ َأ ْقم ِ
وسوم٧م ضمٝمق َده٤م قمـ
داِٝم٤م،
ْ
ويم٤مٟم٧م ُِم ْـ َأ ْىمقى اًمٕمقاُمؾ اًمتل ؿم َٖم ْ
ي
ِ
سمٜم٤مء اًمدي ِ
ِ
وًم٦م ِ
ويمثرت٤م و ُىم يق ِت٤م ٓ يٜمٌٖمل َأ ْن
اإل ْؾمئاُم يٞم ِ٦م اًمٙمؼمى ،اعمُ َت َ٠مُم َؾ هلذه احلريم٤مت
ِ
ِ ِ
ِ
سم٤مؾمؿ
يٗمقشمَف َأ ين اعم٤م يد َة اعمٛمقًم َ٦م هلذه احلريم٤مت هل ُم٤م ُأظمذ ُم ْـ ُأوًمئؽ إَشمٌْ٤مع إَ ْهمرار ْ
آل اًمٌٞم٧م وطم٘مٝمؿ ُمـ اخلُ ُٛمس.
ِ
احلريم٤مت اًمِم ْٞمٕمٞم٦م ذم اًمٕم٤مملِ ِ
اإل ْؾمئاُمل إِ َمم اًمٞمقم إِٟميًم ُمت يقل ُِم ْـ هذا اعمقرد،
ْسمؾ إِ ين
اًمر ْأؾمًمًمٞملم ذم اًمٕم٤ممل ،وُمٜمّم٥م أي٦م واعمرضمع
ُ
وآي٤مت اًمِمٞمٕم٦م ُيٕمتؼمون ُمـ يمٌ٤مر ي
ِ
ِ
اعم٘مٜمٓمرة ُمـ
اًم٘مٜم٤مـمػم
ْٔم٤مر َٕٟميف ُمّم٥م
ُمٜمّم٥م تٗمق إِ ًَمٞمف
ُ
ٌ
اًم٘مٚمقب وشمتٓم يٚمع ًمف إَٟم ُ
اًمذه٥م ِ
ي
واًمٗم يْم ِ٦م.
دور اًمٜمينم اًمتل شم٘مذف ؾمٜمق ًي٤م
هذا
ُ
اجل٤مٟم٥م اًمتٛمقيكم هق اًمذي َهم يذى و ُيٖمذي َ
سم٤معمئايلم ُمـ اًمٜمينمات واًمٙم ُت ِ
٥م واعمراضم ِع اعمٚمٞم َئ ِ٦م سمًم ومٞمف شمْمٚمٞمؾ ًم ُ
أل يُم ِ٦م وٟمنم عمذهٌٝمؿ
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(ُ )1مٜمتدي٤مت ؾم٤مٟمدروز اًمث٘م٤مومٞم٦م قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م ،واٟمٔمرُ« :مٜمتدي٤مت ُمٙمتقبش ت٧م قمٜمقان (آطمتئال
يِمجع اًمِمٞمٕم٦م قمغم شمروي٩م اعمتٕم٦م واًمٚمقاط) وصحٞمٗم٦م  36ؾمٌتٛمر سمت٤مريخ /17ومؼماير 3117/م
ُم٘م٤مًم٦م سمٕمٜمقان (أطمزاب ذم هداب احلقصمل) ًمًٛمػم رؿم٤مد اًمٞمقؾمٗمل ويمذًمؽ ُمقىمع «قمغم اًمٙم٤مشش
سمٕمٜمقان (اًمدور اًمتخريٌل اإليراين ذم اًمٕمراق).
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ِ
ِ
ِ
ُ
سم٤مؾم ِؿ اخلُ ُٛمس
اهتؿ
ي
ؿمٞمقخ اًمتيِمٞمع سم٤مًم٘مْم يٞم٦م اعم٤مًم يٞم٦م اًمتل يًٚمٌقّن٤م ْ
اًمْم٤مل اعمُْمؾ ،وىمد ي
ٍ
مه٤م ُمٜمف ذم قمداد
همػم قم٤مد يي٦م واقمتؼموا َُم ْـ يًتحؾ ُمٜمٝمؿ در ً
و َأوًمقه٤م قمٜم٤مي ً٦م َ

اًمٙم٤مومريـ(.)1

ىم٤مل اًمديمتقر قمكم اًمً٤مًمقسِ « :
وُم ْـ واىمع اجلٕمٗمر يي ِ٦م ذم هذه إَ يي٤مم ِ
ٟمجد َأ ين ُمـ
ِ
حي ي٩م ُي٘مقم ي
اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ َأ ْومتقا
مخ َس ىمٞمٛمتِٝم٤م إِ َمم
صمؿ يدومع ُ ُ
َأراد َأ ْن ُ
يمؾ َممْتٚمٙم٤مشمف مجٞم ًٕم٤م ي
ِ
واؾمتحؾ ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤م ُء َأ ُْم َ
ي
قال
سمقضمقب هذا اخلُ ُٛمس وقمدم ىمٌقل طم٩م َُم ْـ مل يدومع،

اًمٜمي٤مس سم٤مًمٌ٤مـمؾش(.)3

ِ
ِ
ىمٚم٧م :ي
طمّمتٝمؿ
ُ
وًمٕمؾ هذا هق َأ َطمدُ اًمٕمقاُمؾ ذم طم ْرص طمٙمقُم٦م أي٤مت قمغم ِزي٤مدة ي
ِ
ِ
احلج٤مج ذم يمؾ قم٤م ٍم ..هذا آقمت٘م٤مد ذم اخلُ ُٛمس هق َأ َصم ٌر ُمـ ِ
قم٘مٞمدة
آصم٤مر
ُم ْـ قمدد ي
اعم٤مل يم يٚمف ِ
ِ
َ
ًمل َُم٤مم ،واًمذي وو َٕمف زٟم٤مدىم٦م اًمٕمّمقر
اإل َُم٤مُم٦م قمٜمدهؿ و َأ ين
ُ
اًمٕمٛمؾ سمف إِ َمم اًمٞمقمُ ..مع َأ ين ُمً َ٠م ًَم َ٦م اخلُ ُٛمس سمدقم ٌ٦م اسمتدقمٝم٤م ه١مٓء مل
ِواؾمتٛمر
اًم٘مديٛم٦م
ي
ِ
اًمراؿمديـ طمتيك َأ ُِم ْ ِػم اعمُ ْ١مُمٜملم َقمِ ٍّكم اًمذي يدي قمقن
شمٙمـ قمغم قمٝمد اًمٜميٌِل ﷺ وٓ ظمٚمٗم٤مِف ي
اًمتيِمٞمع ًمف.

ِ
ؿمٞمخ ِ
ِ
ىم٤مل ُ
ُمٙم٤مؾم٥م
مخ َس
اًمراومْم ُ٦م ُمـ َأ ين ُ ُ
اإل ْؾمئام ُ
اسمـ َشم ْٞمٛم يٞم َ٦م« :و َأ يُم٤م ُم٤م شم٘مقًمف ي
ِ
اإلُم٤مم اعمٕمّمق ِم َأ ْو إِ َمم ِ
٥م ِ
همػمه
اعمًٚمٛملم ُي ْ١مظمذ ُمٜمٝمؿ و ُيٍمف إِ َمم ُمـ يروٟمف هق ٟم٤مِ ُ
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ُمٜمدرضم٤م ذم اًمٔم٤معملم هلؿ (أي أهؾ اًمٌٞم٧م سمزقمٛمٝمؿ)
مه٤م أو أىمؾ يم٤من
ً
( )1طمٞم٨م ىم٤مًمقا :وُمـ ُمٜمع ُمٜمف در ً
ًّ
ُمًتحئا ًمذًمؽ يم٤من ُمـ اًمٙم٤مومريـ ،ومٗمل اخلؼم قمـ أب سمّمػم ىم٤مل:
واًمٖم٤مصٌلم حل٘مٝمؿ ،سمؾ ُمـ يم٤من
ىمٚم٧م ٕب ضمٕمٗمر ڠ ُم٤م أين ُم٤م يدظمؾ سمف اًمٕمٌد اًمٜم٤مر؟ ىم٤مل ڠُ :مـ أيمؾ ُمـ ُم٤مل
مه٤م وٟمحـ اًمٞمتٞمؿ ...اًمٞمزيدي« /اًمٕمروة اًمقصم٘مكش وهب٤مُمِمٝم٤م شمٕمٚمٞم٘م٤مت ُمراضمٕمٝمؿ ذم هذا
اًمٞمتٞمؿ در ً
اًمٕمٍم .ىم٤مل قمكم اًمً٤مًمقس ذم اًمًخري٦م هبذا اعمٌدأ :إن ُمًٚمٛمل اًمٞمقم إن أرادوا أٓ حيٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ
اجلٕمٗمري٦م سم٤مًمٙمٗمر ومٕمٚمٞمٝمؿ أن جيٕمٚمقا مخس ُمٙم٤مؾمٌٝمؿ ورؤوس أُمقاهلؿ ويٌٕمثقا سمف إمم قمٚمًمء اجلٕمٗمري٦م.
يٜمٔمر :قمكم اًمً٤مًمقس« /أصمر اإلُم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف اجلٕمٗمريش ،ص ( )294اهل٤مُمش.
( )3يٜمٔمر« :أصمر اإلُم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف اجلٕمٗمريش (.)291
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خطرررر املنرر ِ
ُمـررل
ررعية َأيفطمدٌالتعامر
وقواعرررد شرر
رافقني
ومٝمذا ٌ
همػمه وٓ َ
ىمقل مل ي٘م ْٚمف ىمط َأ َطمدٌ ُمـ ي
اًمّمح٤مسم٦م ﭫَ ٓ ،قمكم وٓ ُ
ِ
اًم٘مراسم٦م ٓ سمٜمل ه ِ
ِ
٤مؿم ٍؿ وٓ همػمهؿ ،ويمؾمعهم
قمٚمًمء َأ ْه ِؾ سمٞمتِف
ُمـ ٟم َ٘مؾ هذا قمـ َقمِكم َأ ْو
َ

ٍّ
ٍ
ِ
وقمِكم سمـ احلُ ًَ ْ ِ
يم٤م َحل ًَ ِـ واحلُ ًَ ْ ِ
وضم ْٕم َٗم ِر ِ
سمـ ُحم َ يٛمد وم٘مد يمذب
لم َ
لم و َأ ِب َضم ْٕم َٗم ِر اًم ٌَ٤مىم ِر َ
ظمئاف اعمتقاشمر ُمـ ؾمػمة َقمِ ٍّكم ﭬ وم٢مِٟميف ىمد ي
سمع
قمٚمٞمٝمؿ ،وم٢مِ ين هذا
ُ
شمقمم اخلئاوم َ٦م َأ ْر َ
ِ
يٙمـ ذم وٓيتِف
ؾمٜملم
َ
وسمٕمض ُأ ْظمرى ومل َي ْ٠م ُظم ْذ ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ َأ ُْمقاهلؿ ؿمٞم ًئ٤م ْسمؾ مل ْ
اًمٙمٗم٤مر
همػمه َأ ُْمقاهلؿ و َأ يُم٤م
مخ ٌس ُم٘مًق ٌم .و َأ يُم٤م اعمًٚمٛمقن ومًم َ ي
ىمط ُ ُ
ُ
مخ َس ٓ هق وٓ ُ
ِ
ِ
همٜمٛم٧م ُمٜمٝمؿ َأ ُْم ٌ
يتٗمرغ
قال ُمخً٧م
ومٛمتك
ْ
سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜمي٦م ،وًمٙم ْـ ذم قمٝمده مل ي
ِ
اعمًٚمٛمقن ًم٘مت٤مل اًمٙم يٗم٤مر سمًٌ٥م ُم٤م و َىمع سمٞمٜمٝمؿ ُمـ ِ
وآظمتئاف.
اًمٗمتْٜم٦م
يٌل ﷺ مل ُخيٛم ْس َأ ُْم َ
قال اعمًٚمٛملم وٓ ـم٤مًم٥م
ويمذًمؽ ُمـ اعمٕمٚمقم ي
سم٤مًميورة َأ ين اًمٜم ي
َأ َطمدً ا ىمط ُمـ اعمًٚمٛملم ُ
سمخ ُٛمس ُم٤مًمِف.)1(...
وهذه إَ ُْم ُ
ُ
سم٤مؾمؿ َأ يّن٤م ومريْم ٌ٦م إِ ْؾمئاُم يٞم ٌ٦م ،وطمؼ ُمـ
قال اًمتل َي ْ٠مظمذه٤م
ؿمٞمقخ اًمِم ْٞمٕم٦م ْ
يم٤مًمًٞمؾ ُمـ يمؾ ُىم ٍ
ٓمر هل ُِم ْـ َأيمْؼم
طم٘مقق آل اًمٌٞم٧م وهل شمتد يومؼ اًمٞمقم قمٚمٞمٝمؿ
ي
اًمٕمقاُمؾ اعمً٤مقمدة قمغم ِ
سم٘م٤مء ُظمراوم٦م آصمٜمك قمنم يي ِ٦م إِ َمم اًمٞمقم وإِ ًَمٞمٝم٤م ُيٕمزى هذا اًمٜم ُ
يِم٤مط
ِ
ِ
ومٞمٛم ْـ يٛمس ُمذه ٌَٝمؿ َأٟميف
ذم
مح٤مس ؿمٞمقظمٝمؿ ذم اًمدوم٤مع قمـ ُمذهٌٝمؿ َٕ :يّنؿ يرون َ
ىمٓمع هذه إَ ُْمقال اًمتل دمري قمٚمٞمٝمؿ.
حي٤مول َ

اخلئاف ِ
وهلذا ىم٤مل د .قمغم اًمً٤مًمقس« :و َأ ْقمت٘مد َأٟميف ًمقٓ هذه إَ ُْمقال عم٤م ي
ىم٤مِ ًًم
فمؾ
ُ
ِ
ِ
وؾم٤مِ ِر إُ يُم ِ٦م ِ
وم٘مٝم٤مِٝمؿ حيرصقن قمغم
ومٙمثػم ُمـ
اإل ْؾمئاُم يٞم ِ٦م إِ َمم هذا احلد،
سملم ا َجل ْٕمٗمر يي ِ٦م
ٌ
إِ ْذ ِ
يم٤مء هذا اخلئاف ًمٞمٜمٕمٛمقا هبذه إَ ُْمقالش(.)2()3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمرُ« :مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مشً ،مِمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (.)114/2
(« )3أصمر اإلُم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف اجلٕمٗمريش ( )291سمتٍمف يًػم.
( )2اٟمٔمر سمتٗمّمٞمؾ أوؾمع «أصقل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اإلصمٜمل قمنمي٦مش ص ()1341-1328
ًمٚمديمتقر ٟم٤مس اًم٘مٗم٤مري .مل يذيمر اؾمؿ اًمدار وٓ اًمٌٚمد – ط إومم 1414هـ 1994م.
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ُ
صٙمقك اًم ُٖم ْٗمران:

ِ
اًمٙمٜمٞمً٦م وىمً٤موؾمتَٝم٤م َي ْ٠ميمٚمقن َأ ُْم َ
قال اًمٜمي٤مس سم٤مًمٌ٤مـمؾ قمـ ـمريؼ
سم٤مسم٤موات
ومٙمًم َأ ين
َ
سمٞمع ِىم َٓم ِع َأ َر ٍ
َ
اض ذم ا َجلٜم ِي٦م(.)1
ُم٤م زقمٛمقه
صٙمقك اًم ُٖم ْٗمران َأ ْو َ
ي
واًمًذ ِج ُمـ
اًمراومْم ُ٦م ًمدهيؿ ُمث ُٚمٝم٤م يٚمًٌقن هب٤م قمغم اًمرقم٤مع ُمـ اًمٕم٤م يُم٦م
ومٙمذًمؽ ي
اجلَٝمٚم٦م ًم َٞم ْ٠ميمٚمقا َأ ُْم َ
قاهلؿ سم٤مًمٌ٤مـمؾ ويّمدوا قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل.

ًمٓمٞمٗم ٌ٦م:

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ َأ ِب قمٌ ِد اهلل ڠ َأٟميف ىم٤ملُ« :م٤م ُمـ ٍ
رء َأطم٥م إِ َمم اهلل ُمـ
َْ
راج اًمدي راهؿ إِ َمم ِ
إِ ْظم ِ
هؿ ذم ا َجلٜم ِي٦م ُمث َؾ ُأ ُطم ٍدش( )3وذم
اإل َُم٤مم ،وإِ ين اهلل جيٕمؾ ًمف اًمد ْر َ
ْمؾ ُِمـ َأ ًْمػ َأ ًْم ِ
ٍ
رواي٦مِ « :درهؿ ي ِ
قص ُؾ سمف ِ
ػ ِد ْره ٍؿ ومٞمًم ؾمقاه ُمـ وضمقه
اإل َُم٤م َم َأ ْوم ُ ْ
ْ ٌ ُ
اًمؼمش( )2وإِ َذا يم٤من ِ
ِ
ٌ٤مب! وإَ ُْمر ٓ حيت٤مج إِ َمم َأيمْثر
اب و َأ ْطم ٌ
اإل َُم٤م ُم ىمد هم٤مب ومٚمف يٟمق ٌ
ُمـ تقيؾ اًمّمؽ ُمـ اؾمؿ ِ
اًمٖم٤مِ ِ
٥م إِ َمم اًمٜم ِي٤مِ٥م(.)4
ي
ْ

اًمٕم٘مقل اًمًقي ُ٦م واًمٗمٓمر اًمًٚمٞمٛم ُ٦م وهل ذم اًمقىم٧م ِ
ُ
ٟمٗمًف شمٜمؿ قمـ
إِ يّن٤م ُمٝمزًم ٌ٦م متجٝم٤م
ي
ُ ي
ِ ِ
ِ
اًمراومْم٦م طمتيك ْارشمٙمًقا
هم٤مي٦م ا َجل َِم ِع واًم يٓم َٛم ِع اًمذي اؾمتقمم قمغم
ىمٚمقب ُمئازم و َأِ يٛم٦م ي
إِ َمم هذا احلْمٞمض.
جَ .أيم ُْؾ اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمحرام.

إِ ين طمرص اعمٜم٤موم٘ملم قمغم احلٞم٤مة وشم ِ
ٜم٤مِ َٞمٝمؿ قمـ ُمقاـمـ ِ
اجلٝم٤مد وشمٚمٌ ًَٝمؿ ىمٌؾ ذًمؽ يمٚمف
َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ـمريؼ
وؾمٞمٚم٦م وُمـ َأي
وشمٙمثػمه ..سم َ٠مي
ومجٕمف
سم٤مًمٜمٗم٤مق عمُ ِْم ِٕم ٌر سمٛمدى طمٌٝمؿ ًمٚمًمل

وًمذًمؽ ؿمقاهدُ ه وسمراهٞمٜمُف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
شمٗمّمٞمئا ًمذًمؽ ذم رؾم٤مًم٦م« :اًمٕمٚمًمٟمٞم٦مش (ً )111-111مٚمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم.
( )1اٟمٔمر:
(« )3أصقل اًمٙم٤مذمش (.)127/1
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (.)128/1
(« )4ؾمٞم٤مطم٦م ذم قم٤ممل اًمتِمٞمعش ( )76عمح٥م اًمديـ اًمٙم٤مفمٛمل.

407

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

وراء اًمٌِ َٖم ِ
 -1شم َ٠ميم ُٚمٝمؿ ُمـ ِ
٤مء:
ِ ِ معهم
سمـ ُأ َب ِ
ُذيمِر ؾم٤مسم ً٘م٤م ُم٤م يم٤من ُِم ْـ َؿم ْ٠من َقم ٌْد اهلل ِ
سمـ َؾم ُٚمقل َر ْأ ِ
س اعمٜم٤موم٘ملم وًمر يسمًم يم٤من
ِْ
ضم٤مريتلم ًمف ُأ َُم ْٞم َٛم َ٦م و ُُم ًَ ْٞم َٙم َ٦م ًمٚمزٟم٤م
ٟمٗمر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم َأٟميف يم٤من ُيرؾمؾ
قمغم ؿم٤ميمٚمتف ٌ
ِ
وراء ذًمؽْ ،سمؾ يم٤من ُي ِ
ٙمر ْهٝمًم قمغم ومٕمؾ ذًمؽ وييهبًم إِ ْن مل شمٓمٞمٕم٤مه..
ًمٞمتٙمً٥م ُمـ
ي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

ومِمٙمت٤م ذًمؽ إِ َمم اًمٜميٌل ﷺ ومٜمزل ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ} [ؾمقرة اًمٜمقر ]22:أي٦م (.)1

ِ
شمتجرد
اًم٘مٚم٥م ومٞمٝم٤م ،قمٜمده٤م
وإِ َذا ـمٖمك قمغم اًمٜمي ْٗمس طمٌٝم٤م ًمٚمًمل ومتٙميـ ُمـ ؿمٖم٤مف
ي
روح ص٤مطمٌِٝم٤م ُمـ يمؾ ٍ
ىمٞمٛم٦م وشمٕمٛمك قمـ يمؾ ٍ
ظمٚمؼ ،سمؾ وشمؽمدى وشمٜمتٙمس ذم ُمٝم٤موي
ٍ
اإل ْصمؿ واًمر ِ
ِ
وؾمٞمٚم٦م.
ذيٚم٦م وشمٌح٨م قمٜمف سمٙمؾ
ي
اًمٌ ِ
ِ
ٓسمـ ؾم ُٚم ٍ
وراء ُمقاظمػم ِ
يتٙمًٌقن َ
ٖم٤مء اًمتل
اعم٤مل ُمـ
قل أطمٗم٤م ًدا وذر يي ً٦م
وإِ ين
ي
ِ َ
ووؾم٤مِ ِؾ اًمٗم٤مطمِم٦م اًمتل َأ َؿم٤مقمقه٤م ،و َأضم ِ
ِ
ِ
قاء
وىمٜمقات اعمجقن اًمتل ٟمنموه٤م،
َأ َىم٤مُمقه٤م،
ْ
آٟمحئال اًمتل سمثقه٤م..
 -3ظمٞم٤مٟمتُٝمؿ ذم اعم٤مل:
ُمـ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ُم٤م ورد ذم طمدي٨م اعمُ ّْم َٓم َٗمكﷺَ « :أ ْر َسم ٌع َُم ْـ ُيم يـ ومِ ْٞم ِف يم َ
َ٤من
َ٧م ومِ ْٞم ِف َظم ّْم َٚم ٌ٦م ُِم َـ اًمٜم َٗم ِ
٤مق َطمتيك َيدَ َقم َٝم٤م:
َ٧م ومِ ْٞم َف َظم ّْم َٚم ٌ٦م ُِمٜم ُْٝم يـ يمَ٤مٟم ْ
ُُمٜمَ٤مومِ ً٘م٤م َظم٤مًم ِ ًّم٤م َو َُم ْـ يمَ٤مٟم ْ
٤من ،وإِ َذا َطمدي َ
إِ َذا ا ِْ ُت ِٛم َـ َظم َ
٤مص َؿ َوم َج َرش(.)3
ث يم ََذ َبِ ،و َإ َذا َقم َ
٤مهدَ َهمدَ َرَ ،وإِ َذا َظم َ
ومٛمـ صٗم٤مت اعمٜم٤مومؼ َأٟميف إِ َذا ا ِْ ُتٛمـ ظم٤منِ ،
ِ
ومٛم ْـ صٜمقف إَ َُم٤مٟم٦م ُم٤م يم٤من قمغم اعم٤مل،
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} ،سمرىمؿ:
(.)3/2139
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اإليًمن ،سم٤مب :فمٚمؿ دون فمٚمؿ ،سمرىمؿ ،)24( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اإليًمن،
سم٤مب :سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ ،سمرىمؿ.)18( :
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وم٤معمٜم٤مومؼ ُمـ َؿم ْ٠مٟمِف ِ
اخلٞم٤مٟم ُ٦م واجلحق ُد طمتيك ُحيّمؾ ً
ُ
ُم٤مٓ طمرا ًُم٤م ًمٞمس ًمف ومٞمف طمؼ ،وؿم٤مهدُ
ورد ذم شمٗمًػم ىمقًمِف شمٕم٤ممم{ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ}
ذًمؽ ُم٤م َ

[ؾمقرة اًمٜمً٤مء ]18:أي٦م.
ِ
مجع ُِم َـ َأ ْهؾ اًم يت ْٗمًػم َأ ين إَ
ُم٤مٟم٤مت اعم٤مًم يٞم َ٦م شمِمٛمٚمٝم٤م يمٚمٛم ُ٦م إَ َُم٤مٟم٤مت ذم
ذيمَر ٌ
أي٦م( ،)1ويمذًمؽ هل داظمٚم ٌ٦م ذم ىمقًمِف شمٕم٤ممم{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [ؾمقرة إطمزاب ]73:أي٦م ..وًمذا ِ
ٟمجد َأ ين
اعمٜم٤مومؼ إِ َذا ا ِْ ُت ِٛمـ ظم٤من وإِ َذا ُُمٜمح اًمث٘م َ٦م همدَ ر ًم َٞم ْ٠م ُيم َؾ احلرام.
َ
َس ِ
قمـ َأٟم ِ
سمـ َُم٤مًم ِ ٍؽ ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل ﷺَ « :أ يو ُل َُم٤م َشم ْٗم ِ٘مدُ َ
ون ُِم ْـ ِد ْيٜمِ ُٙم ُؿ
ْإَ َُم٤م َٟم َ٦مش( ،)3وقمـ َأ ِب ُه َر ْي َر َة ﭬ ىم٤مل :سمٞمٜمًم يم٤من اًمٜميٌل ﷺ ُحيدث إِ ْذ ضم٤م َء
ِ
ِ
ػ
اًمً٤م َقم َ٦مشَ .ىم َ٤ملَ :يم ْٞم َ
اًمً٤مقم ُ٦م؟ ىم٤مل« :إِ َذا ُوٞم َٕم٧م ْإَ َُم٤م َٟم ُ٦م َوم٤م ْٟمتَٔم ِر ي
َأ ْقمراب ،وم٘م٤ملُ :متك ي
ِ
ِِ
اًمً٤م َقم َ٦مش(..)2
إِ َو٤م َقم ُت َٝم٤م؟ َىم َ٤مل« :إِذا ُوؾمدَ ْإَ ُْم ُر إِ َمم َهم ْ ِػم َأ ْهٚمف َوم٤م ْٟمتَٔم ِر ي
ًمذا ضم٤م َء ْت رواي ُ٦م َأ ِب ُه َر ْي َر َة ﭬ اًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م ﷺَ «:أد ْإَ َُم٤م َٟم َ٦م إِ َمم َُم ِـ
ختـ ُمـ َظم٤مٟم ََؽش( ..)4وًمٕمٔمؿ َؿم ْ٠م ِن ْإَُم ِ
يم٤مٟم٧م َأ يو َل ُم٤م ُيرومع ُِم ْـ ِد ْيٜمِٜم٤م
٤مٟم٦م
ْ
ا ِْت ََٛمٜم ََؽ َو َٓ َ ُ ْ َ ْ
َ
ِ
ِ
اًمً٤مقم٦م .ومٕمـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ﭬ ذم طمدي٨م ي
اًمٓمقيؾ
اًمِمٗم٤مقم٦م
وشمْمٞمٞمٕمٝم٤م ُمـ قمئاُم٤مت ي
قمـ رؾمقل اهلل ﷺ ىم٤مل« :و ُشمرؾم ُؾ ْإَُم٤م َٟم ُ٦م واًمر ِطمؿ َوم َت ُ٘مقُم٤مِن ضمٜمٌتَل اًمٍم ِ
اط َي ِٛم ْٞمٜمً٤م
َ َ َ
َ َ ي ُ
َ ْ َ
َ
ِ
وؿم ًَم ًٓش(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( )492/8واسمـ يمثػم ( )228/3و«اًمتحرير واًمتٜمقيرش (.)9/2
( )3أظمرضمف اًمْمٞم٤مء ذم «اعمخت٤مرةش ( ،)411/4واًم٘مْم٤مقمل ذم «ُمًٜمد اًمِمٝم٤مبش ( ،)316ومت٤مم ذم
«اًمٗمقاِدش ( ،)84/1وصححف إًمٌ٤مين ذم «اًمّمحٞمح٦مش ،سمرىمؿ.)1729( :
قمٚمًم وهق ُمِمتٖمؾ ذم طمديثف وم٠مشمؿ احلدي٨م صمؿ
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمٕمٚمؿ ،سم٤مبُ :مـ ؾمئؾ ً
أضم٤مب اًمً٤مِؾ ،سمرىمؿ.)19( :
( )4أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب :اإلضم٤مرة ،سم٤مب :اًمرضمؾ ي٠مظمذ طم٘مف ُمـ ت٧م يده ،سمرىمؿ،)2121( :
وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش ،سمرىمؿ.)341( :
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اإليًمن ،سم٤مب :أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م ومٞمٝم٤م ،سمرىمؿ.)194( :
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سمـ ُمًٕم ٍ
قد ﭬ ىم٤ملُ « :
ٟمقب يمٚمٝم٤م إٓ إ َُم٤م َٟم٦م..
اًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُيٙمٗمر اًمذ َ
قمـ ا ِ َ ْ ُ
معهمؾمٌٞمؾ اهلل :وم ُٞم٘م٤ملَ :أد َأ َُم٤م َٟمتَؽ .ومٞم٘مقلَ :أ ْي
ُصم يؿ ىم٤ملُ :ي ْ١مشمك سم٤مًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وإن ُىمتؾ ذم
رب يمٞمػ وىمدْ ذه ِ
ٌ٧م اًمدٟمْٞم٤م؟ ىم٤مل :وم ُٞم٘م٤مل :ا ْٟم َٓمٚمِ ُ٘مقا سمف إِ َمم اهل٤موي٦م وم ُٞمٜمْٓمٚمؼ سمف إِ َمم اهل ِ
٤مو َي ِ٦م،
َ
َ
َ
َ
ُ
يمٝم ْٞم َئتِٝم٤م يقم ُدومِ َٕم ْ٧م إِ ًَمٞمف َوم َ َػم َاه٤م َوم َٞم ْٕم ِر َوم َٝم٤م ،وم َٞم ْٝم ِقي ذم إ ْصم ِره٤م طمتيك ُيدْ ِريمَٝم٤م
ومت يثؾ ًمف َأ َُم٤مٟم ُتف َ
ِ
ِ
ظم٤مرج ،ز يًم٧م قمـ َُمٜم ِْٙم ٌَ ْٞمف ومٝمق َ ْهي ِقي ذم إ ْصم ِره٤م
فمـ َأٟميف
ٌ
وم َٞم ْحٛم َٚمٝم٤م قمغم َُمٜمْٙم ٌَ ْٞمف طمتيك إِ َذا ٟم َٔمر ي
ًمقز ُن َأ َُم٤مٟم ٌ٦م واًم يٚم ُٞمؾ َأ َُم٤مٟم ٌ٦م و َأ ْؿمٞم٤م ٌء
واًمقوق ُء َأ َُم٤مٟم ٌ٦م وا ْ
ًمّمئا ُة َأ َُم٤مٟم ٌ٦م ُ
َأ َسمدَ أسمِديـُ .صم يؿ ىم٤مل :ا ي
ِ
ب()1
سمـ َقم ِ
٤مز ٍ
،وم٘مٚم٧م:
ُ
اًمؼما ُء ُ
قمدي ه٤م و َأ َؿمد ذًمؽ اًمقداِ ُع ،ىم٤مل –يٕمٜمل :زاذان -وم َ٠م ْصمٌ٧م َ َ
َأ َٓ شمرى إِ َمم ُم٤م ىم٤مل اسمـ ُمًٕم ٍ
ؾمٛمٕم٧م اهلل ي٘مقل:
قد ىم٤مل يمذا وىم٤مل يمذا ،ىم٤مل :صدَ ق َأ َُم٤م
َ
ُ َ ْ ُ
{ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.)3(]18:

التعامرررل
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شر ير ِ ي
ررعية يف َ َ

ُ
اًمٖمٚمقل:
-2
وُمـ َأيم ِ
ْؾ اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمحرام ،اًم ُٖم ُٚم ُ
قل روى َأ ْمحَدُ طمدي ًث٤م قمـ َأ ِب ُه َر ْي َر َة ﭬ
قن ِهب َ ِ
ٍ
٤م:ت يٞم ُت ُٝم ْؿ ًَم ْٕمٜمَ ٌ٦م(َ ،)2و َـم َٕم٤م ُُم ُٝم ْؿ
قمـ اًمٜميٌِل ﷺ ىم٤مل«:إِ ين ًم ِ ْٚم ُٛمٜمَ٤مومِ ِ٘م ْ َ
لم َقم َئا َُم٤مت ُي ْٕم َر ُوم َ َ
ّنٌ ٌ٦م( ،)4و َهمٜمِٞمٛم ُتٝمؿ ُهم ُٚم ٌ ()1
قن اعمًَْ ِ
٤مضمدَ إِ يٓ ُه ْج ًرا(َ ،)6و َٓ َي ْ٠م ُشم َ
قن
َ َْ
قل َ ،و َٓ َي ْ٘م َر ُسم َ َ
َ َْ ُ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمدي سمـ ضمِمؿ سمـ جمدقم٦م سمـ طم٤مرصم٦م سمـ احل٤مرث سمـ قمٛمرو سمـ
( )1هق :اًمؼماء سمـ قم٤مزب سمـ احل٤مرث سمـ
ّ
إود ،يٙمٜمك أسم٤م قمًمرة ًمف وٕسمٞمف صحٌ٦م همزا ُمع رؾمقل اهللي ﷺ
إٟمّم٤مري
ُم٤مًمؽ سمـ إوس
ّ
ّ
أرسمع قمنمة همزوة «ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمدش ()264/4
( )3أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليًمن سمرىمؿ ،)1366( :وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م
واًمؽمهٞم٥مش ،سمرىمؿ.)3991( :
( )2اًمٚمٕمٜم٦م :أصؾ اًمٚمٕمـ اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد ُمـ اهلل وُمـ اخلٚمؼ :اًمً٥م واًمدقم٤مء ،اٟمٔمر« :اًمٜمٝم٤مي٦مش
(.)311/4
( )4اًمٜمٝم٥م :اًمٖم٤مرة واًمًٚم٥م ،واًمٜمٝمٌ٦م :اؾمؿ ُم٤م ُيٜمٝم٥م أيُ :خيتٚمس ،اٟمٔمر :اًمً٤مسمؼ (.)122/1
( )1اًمٖمٚمقل :اخلٞم٤مٟم٦م ذم اعمٖمٜمؿ واًمنىم٦م ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ىمٌؾ اًم٘مًٛم٦م ،اٟمٔمر :اًمً٤مسمؼ (.)281/2
(ُ )6يريد اًمؽمك هل٤م واإلقمراض قمٜمٝم٤م ،اًمً٤مسمؼ (.)341/1
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ؾ()3
اًمّم َئا َة إِ يٓ ُد ْسم ًرا(ُُ ،)1م ًْ َتٙم ِ ِ
٥م سمِ٤مًم يٚم ْٞم ِ
قن َو َٓ ُي ْ١م ًَم ُٗم َ
ْؼمي َـ َٓ َي ْ٠م ًَم ُٗم َ
٥م
ُص ُخ ٌ
قن ُظم ُِم ٌ
ي
ٍ
٤مرش ()4()2
٥م سم٤مًمٜم َيٝم ِ
سمِ٤مًمٜم َيٝم ِ
٤مرش.
 ،وذم رواي٦مُ « :ؾم ُخ ٌ
ِ
ُ
ورد ذم َأ ْظمذ
احلدي٨م ُمٓمٕمٛملم طمراُملم مه٤م
ُيًتٜمٌط ُمـ هذا
اًمٖمٚمقل وُمٕمٚمق ٌم ُم٤م َ
ٍ
ِ
رواي٦م َقم ٌْ ِد اهلل ِ
سمـ ُأ َٟم ْٞم ٍ
رء ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م َ
س ﭬ( )1ىمق ًُمف
ىمٌؾ ِىم ًْٛمتٝم٤م ،وم٘مد ضم٤م َء ذم
ِ
حي ِٛم ُٚم ُف َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش(.)6
ﷺَُ « :م ْـ َهم يؾ َسمٕم ْ ًػما َأ ْو َؿم٤م ًة َأشمَك َ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمراد أّنؿ ي٠مشمقن اًمّمئاة طملم يدسمر –يٗمقت -وىمتٝم٤م ،اًمً٤مسمؼ (.)97/3
( )3أراد أّنؿ يٜم٤مُمقن اًمٚمٞمؾ يم٠مّنؿ ظمِم٥م ُم يٓمرطم٦م ٓ يّمٚمقن ومٞمف .اًمً٤مسمؼ (.)23/3
( )2أي ص يٞم٤مطمقن ومٞمف وُمتج٤مدًمقن ،اًمً٤مسمؼ (.)14/2
( )4أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ( ،)392/3وهمػمه ُمـ طمدي٨م أب هريرة ﭬ ،ىم٤مل قمٜمف اًمِمٞمخ أمحد
ؿم٤ميمر طمدي٨م طمًـ ،ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «اًمْمٕمٞمٗم٦مش ،سمرىمؿ.)1873( :
( )1هق :قمٌد اهلل سمـ أٟمٞمس اجلٝمٜمل ،أسمق حيٞمك اعمدين طمٚمٞمػ إٟمّم٤مر ،ىمٞمؾ :إٟمف ُمـ سمٜمل اًمؼمك سمـ وسمرة سمـ
ىمْم٤مقم٦م ،وقمداده ذم ضمٝمٞمٜم٦م ،وهق طمٚمٞمػ ًمٌٜمل ؾمقاد ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ُمـ إٟمّم٤مر .ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م ُمـ
اًمًٌٕملم ُمـ إٟمّم٤مر ،ويم٤من يٙمن أصٜم٤مم سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ُمـ إٟمّم٤مر هق وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ أؾمٚمًم .ومل
سمدرا ،وؿمٝمد أطمدً ا واخلٜمدق ،وُم٤م سمٕمدمه٤م ُمـ اعمِم٤مهد ُمع رؾمقل اهلل ﷺ ،وسمٕمثف رؾمقل اهلل
يِمٝمد ً
ﷺ هي٦م وطمده .وىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق :هق ُمـ ىمْم٤مقم٦م ،طمٚمٞمػ ًمٌٜمل ٟم٤مب ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ،وؿمٝمد
اًمٕم٘مٌ٦م وأطمدً ا ،وُم٤م سمٕمدمه٤م ،وهق اًمذي سمٕمثف اًمٜمٌل ﷺ إمم ظم٤مًمد سمـ ٟمٌٞمح اًمٕمٜمؼمي وم٘متٚمف ،وهق اًمذي
ؾم٠مل اًمٜمٌل ﷺ قمـ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ،وهق اًمذي رطمؾ إًمٞمف ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ومًٛمع ُمٜمف طمدي٨م:
اًم٘مّم٤مص .روى قمـ :اًمٜمٌل ﷺ (سمخ م  ،)4وقمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب .ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ :وىم٤مل قمكم سمـ
اعمديٜمل :قمٌد اهلل سمـ أٟمٞمس إٟمّم٤مري همػم قمٌد اهلل سمـ أٟمٞمس اجلٝمٜمل وومرق سمٞمٜمٝمًم وم٘م٤مل :إٟمّم٤مري
هق اًمذي روى قمٜمف :ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ذم اًم٘مّم٤مص ،وًمٞمس اجلٝمٜمل اًمذي روى قمٜمف أوٓده ذم ٟمزول
ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ،وومرق سمٕمض اعمت٠مظمريـ سمٞمٜمٝمًم ومجٕمٚمٝمًم شمرمجتلم ،ومجٕمٜم٤م سمٞمٜمٝمًم وظمرضمٜم٤م قمٜمٝمًم ُم٤م ظمرج،
ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد سمـ يقٟمس :شمقذم سم٤مًمِم٤مم ؾمٜم٦م صمًمٟملم .وىم٤مل همػمهُ :م٤مت ذم ظمئاوم٦م ُمٕم٤موي٦م ؾمٜم٦م أرسمع
ومخًلم« .تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (« ،)212 /14شم٤مريخ اإلؾمئامشً ،مٚمذهٌل (/3
ُ« ،)417مٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦مشً ،مٚمٌٖمقي (ُ« ،)66 /4مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ (.)1181 /2
( )6أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ،يمت٤مب :سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم قمًمل اًمّمدىم٦م ،سمرىمؿ ،)1811( :وأمحد ذم «ُمًٜمدهش
( ،)498/2وهمػممه٤م ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ أٟمٞمس ﭬ ،وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح
اجل٤مُمعش ،سمرىمؿ.)6419( :
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وقواعرراًمٜمرد شررررعية يف ِ
٤مُم ِ
وروى ُقمٌ٤مد ُة سمـ اًمّم ِ
ـررل
التعامر
خطرفررر املنر
رافقني َأ َهي٤م
ﷺرَ « :ي٤م
٧م ﭬ ىمق ًَم
ي٤مس إِ ين َه َذا ُم ْ
ُ
َ َ ُ ي
قل َقم٤مر َقم َغم َأهٚمِ ِف يقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم٦مِ
ِ
معهم َوم٢مِ ين ا ًْم ُٖم ُٚم َ
َهمٜم َِ٤مِ ِٛم ُٙمؿ َأدوا ْاخلَ ْٞم َط َواعمَْخ َ
ٞمط ومًم ُه َق َوم ْقق،
ْ
َ

َ
َ
ٌ
َ
ْ
وؿمٜمَ٤مر( )1وٟم ()3
ُمٖمٜمًم َأ ْو
َ٤مرش ِ .ز ْد قمغم ذًمؽ َأ ين اعمٜم٤موم٘ملم يٓمٚمٌقن ُمـ اعم١مُمٜملم إِ َذا ٟم٤مًمقا ً
َ ٌ
َ ٌ
ِ
هلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ َأ ْقمداِٝمؿ َأ ْن ي٘مًٛمقا هلؿُ ،مع َأ يّنؿ مل حييوا ً
ىمت٤مٓ ومل يدومٕمقا
َأ َوم٤م َء ا ُ
قمدوا ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ً
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ} [ؾمقرة اًمٗمتح.]11:
ِ
مجع ُمـ اعمُٗمنيـ َأ ين
إِ يّنؿ اًمٗم َئ ُ٦م اًمتل شم٘مؾ قمٜمد اًم َٗم َزع وشمٙم ُثرقمٜمد اًم يٓم َٛمع ،ذيمَر ٌ
يٌل ﷺ اؾمتٜمٗمر اعم١مُمٜملم ًمٗمتح َُم يٙم َ٦م ومتخ يٚمػ اعمٜم٤موم٘مقن وشمٓم يٚمٌقا إَ ْقم َذ َار وىم٤مًمقا:
اًمٜم ي
ٟمذه٥م ُمٕمف إِ َمم ىمق ٍم ضم٤م ُءوه وم٘متٚمقا َأ ْصح٤م َسمف ومٜم٘م٤مشمٚمٝمؿ ذم دي٤مرهؿ ومتٕمذروا ومتٜميٕمقا،
ُ
ِ
ؼم ،وم٢مِ ًذا سم٤معمٜم٤موم٘ملم يٓمٚمٌقن اعمِم٤مريم َ٦م ومج٤م َء ُمـ اهلل إَ ُْمر
ومق َقمد اهلل اعم١مُمٜملم همٜم٤مِ َؿ َظم ْٞم َ َ
سمٛمٜم ِْٕمٝمؿ اخلروج ُمع اًمٜميٌل ﷺ واًمٜميٝمل قمـ ِ ِ
وه ْؿ ٓ طمظ
اإل ْذن هلؿ إ ْذ يمٞمػ ىمًؿ هلؿ ُ
َ
ْ َ
َ
ِ
يخذيؾ ِ
ٟمّمٞم٥م( ،)2ويمٞمػ يًتحؼ اًمٖمٜم٤مِ َؿ َُم ْـ َؿم ْ٠م ُٟمف اًمت ُ
ضم٤مف
هلؿ ومٞمٝم٤م وٓ
واإل ْر ُ
ٌ
اًمِم ِ٤مِٕم ِ
٤مت وُمقآ ُة اًم َٕمدُ و..إًمخ.
وسم٨م ي َ
يمذًمؽ ُِم ْـ َأيمْؾ اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمحرامَ :أ ين ـمٕم٤م َُمٝمؿ ُّنٌ ٌ٦م واًمٜمٝمٌ٦مَ :أ ْظم ٌذ ًمٚمًمل سمٓمريؼ اًم ُ٘م يقة
ًمٌم ِء قمغم طملم ٍ
وا ِ
همٗمٚم٦م ُِم ْـ ص٤مطمٌف(.)1
ًمٖمٚمٌ٦م(َ .)4أ يُم٤م
آظمتئاس ومٝمق ا ْظم ُ
ُ
تٓم٤مف ا ي ْ
لم
وىمد َّنَك ﷺ قمـ اًمٜمٝمٌ٦م وم٘م٤مل ومٞمًم رواه قمٜمف َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة ﭬَ َٓ « :ي ْز ِين ا يًمز ِاين ِطم ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٕمٞم٥م واًمٕم٤مر.
( )3أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ،يمت٤مب :اجلٝم٤مد ،سم٤مب :اًمٖمٚمقل ،سمرىمؿ ،)3811( :وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح
ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمفش (.)3211
( )2اٟمٔمر« :اًمدر اعمٜمثقرش ( )317/9و«اًم٘مرـمٌلش ( )371/16وهمػممه٤م.
فمٚمًمش ( )221/1د /ـم٤مرق اخلقيٓمر إردن – دار اًمٜمٗم٤مِس – ط إومم  1418هـ
(« )4اعم٤مل اعم٠مظمقذ ً
1998م( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (.)212/1
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لم َي ْ ِ
وه َق ُُم ْ١م ُِم ٌـَ ،و َٓ َي ْ ِ
َي ْزين َو ُه َق ُُم ْ١م ُِم ٌـَ ،
ن ُق
ن ُق ِطم ْ َ
نم ُب ْاخلَ ْٛم َر ِطم ْ َ
نم ُب ُ
لم َي ْ َ
وٓ َي ْ َ
ِ
لم َيٜمْت َِٝم ٌُ َٝم٤م َو ُه َق ُُم ْ١م ُِم ٌـش(.)1
ي٤مس إِ ًَم ْٞم ِف ومِ ْٞم َٝم٤م َأ ْسم َّم َ٤مر ُه ْؿ ِطم ْ َ
٥م ُّنْ ٌَ ً٦م َي ْر َوم ُع اًمٜم ُ
َو ُه َق ُُم ْ١مُم ٌـَ ،و َٓ َيٜمْت َِٝم ُ
٥مش ُّن ْ ٌَ ٌ٦م سمْمؿ اًمٜمقن وهق ُ
ْٝمقب ،واعمرا ُد سمف
اعم٤مل اعمَٜم ُ
اسمـ َطم َج ٍرَ « :و َٓ َيٜمْت َِٝم ُ
ىم٤مل ُ
ِ
ىمٝمرا ،و َأ َؿم َ٤مر سمرومع ا ًْم ٌَ َ ِ
طم٤مًم٦م اعمَٜمْٝمقسملم وم٢مِ يّنؿ يٜمٔمرون إِ َمم َُم ْـ
ٍم إِ َمم
ضمٝمرا ً
اعمَ ْ٠م ُظمق ُذ ً
َ
يٙمقن يمِٜم٤مي ً٦م قمـ قمدم
شميقمقا إِ ًَمٞمف ،وحيتٛمؾ َأ ْن
يٜمٝمٌٝمؿ وٓ ي٘مدرون قمغم دومٕمف وًمق ي
اًمتيًؽم سمذًمؽ ومٞمٙمقن صٗم ً٦م ٓزُم ً٦م ًمٚمٜميٝم٥م سمخئاف اًمن ِ
ِ
ْ
تئاس ،وم٢مِٟميف يٙمقن ذم
وآظم
ىم٦م
ي
ىمٚم٥م وم٤مقمٚمِٝم٤مِ ،
ِ
اًمتقصٞمػ سمرومع َأ ْسم ِ
ىمًقة ِ
وىم يٚم ِ٦م
ّم٤مر اًمٜمي٤مسً ،مٌٞم٤من
ُظم ْٗم َٞم ٍ٦م( ..)3وىمٞمؾ:
ُ
ِ
وطمٞم٤مِف(.)2
محتِف
َر ْ َ
()4
احلُ َّم ْ ِ
ان ِ
سمـ ْ
وقمـ ِقم ْٛم َر َ
٥م ُّنْ ٌَ ً٦م
لم ﭬ قمـ اًمٜميٌِل ﷺ ىم٤ملَ « :و َُم ِـ ا ْٟمت ََٝم َ
ِ
ؾ ُِم يٚمتِٜم٤م زضمرا()6
ـمري٘مٜم٤م َأ ْو ُِم ْـ َأ ْه ِ
َوم َٚم ْٞم َس ُِمٜمي٤مش( ..)1ىمٞمؾ :ومٚمٞمس ُمٜمي٤مَ :أ ْي ُِم ْـ َأ ْه ِؾ
ً
ِ
اًمٙمٌ٤مِ ِر.
وهذا اًمققمٞمدُ قمئاُم ٌ٦م قمغم َأ ين هذه اعمٕمّمٞم َ٦م ُمـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اعمٔم٤ممل ،سم٤مب :اًمٜمٝمٌك سمٖمػم إذن ص٤مطمٌف ،سمرىمؿ،)3242( :
وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اإليًمن ،سم٤مب :سمٞم٤من ٟم٘مّم٤من اإليًمن سم٤معمٕم٤ميص ،...سمرىمؿُ ،)17( :مـ طمدي٨م أب
هريرة ﭬ.
(« )3ومتح اًمٌ٤مريش (.)19/13
(« )2طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اًمٜمً٤مِلش (.)64/8
( )4هق :قمٛمران سمـ طمّملم سمـ قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ اخلزاقمل اًمٙمٕمٌل ،أسمق ٟمجٞمد .يم٤من ُمـ ومْمئاء اًمّمح٤مسم٦م
ووم٘مٝم٤مِٝمؿ .أؾمٚمؿ قم٤مم ظمٌػم ،وهمزا ُمع رؾمقل اهلل ﷺ همزوات .أظمذ قمٜمف احلًـ واسمـ ؾمػميـ
وهمػممه٤م .سمٕمثف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إمم اًمٌٍمة ًمٞمٗم٘مف أهٚمٝم٤م .اؾمت٘مْم٤مه قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر قمغم اًمٌٍمة،
يًػما ،صمؿ اؾمتٕمٗمك وم٠مقمٗم٤مه .ويم٤من ىمد اقمتزل اًمٗمتٜم٦م ومٚمؿ ي٘م٤مشمؾ ومٞمٝم٤م ،ىم٤مل حمٛمد سمـ
وم٠مىم٤مم ىم٤مو ًٞم٤م
ً
ؾمػميـ :مل ٟمر ذم اًمٌٍمة أطمدً ا ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل ﷺ يٗمْمؾ قمغم قمٛمران سمـ طمّملم .يٜمٔمر:
«اإلص٤مسم٦مش (« :)36 /2أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم (.)127 /4
( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب :اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ ٟمٙم٤مح اًمِمٖم٤مر ،سمرىمؿ،)1132( :
واسمـ ُم٤مضمف ،يمت٤مب :اًمٗمتـ ،سم٤مب :اًمٜمٝمل قمـ اًمٜمٝمٌ٦م ،سمرىمؿ ،)2927( :وصححف إًمٌ٤مين ذم
«صحٞمح اجل٤مُمعش ،سمرىمؿ.)7486( :
(« )6قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أب داودش ،حمٛمد ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي أسمق اًمٓمٞم٥م ،دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.)19/13( 1411 ،
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رافقني وقواعرررد شررررعية ِ
همػمررل
يفـالتعامر
خطرررر املنر
ِ
هذا ُ
ًمٚمًمل احلرا ِم
طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ذم َأيمْٚمِٝمؿ
وشمٚمؽر ُ
سمٕمض ُص َق ِر تّمٚمٞمف ُم ْ
ِ
ِ
معهم مم٤مرؾم٦م ٍ
ووٕم٤مف
يمثػم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم
اعمنموقم٦م ..وذم زُم٤مٟمٜم٤م ؿمقاهد قمغم
ُـمر ِىمف

ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعمحرُم٦م..اعمُ ِٝمؿ قمٜمدهؿ هق
اًمرذيٚم٦م واًمدقم٤مي٦م
اًمٜمٗمقس وُمت٤مضمرتؿ سم٤مًمٗمً٤مد
ي
وٟمنم ي
ٍ
اقمتٌ٤مر ًمنم ٍع َأ ْو ِد ٍ
يمٞمػ حيقزون هذا َ
يـ َأ ْو ُظم ُٚم ٍؼ.
اعم٤مل ويٙمثروٟمف دون
صح قمـ اًمٜميٌِل ﷺ ىمق ًُمف ومٞمًم رواه قمٜمف َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة ﭬُ « :يمؾ ا ُْعم ًْٚمِ ِؿ َقم َغم
وىمد ي
ِ
وخلٓمقرة اعمٓمٕم ِؿ احلرا ِم وُم٤م يؽمشمي٥م قمٚمٞمف ُمـ
اعمُْ ًْٚمِ ِؿ َطم َرا ٌم َد ُُم ُف َو َُم٤م ًُم ُف َو ِقم ْر ُو ُفش(..)1
ٍ
ٍ
وقمٔمٞمؿ ...إًمخ.
يمٌػم
وظمٞمٛم٦م يم٤من اًمت
آصم٤مر
ٌ
ُ
يحذير ُمٜمف واًمققمٞمدُ قمغم َُم ْـ َأ َيم َٚمف ٌ
ً
زلزآ َأ ْو فقضاكًا َأ ْو بركاكًا َأ ْو موج َة
{ﮏ ﮐ ﮑ} [ؾمقرة اًمٗمجر ]14:إِن
ٍ
ٍ
كحو ذلك لؽػ ٌقل واحدٌ مـفا فؼط َأ ْن يشل حرك َة
صارا َأ ْو َ
قحط وجػافَ ،أ ْو إِ ْط ً
وضحاها..
الؿجتؿع
َ
ويخسف بؿدخراهتا و َأ ْرصدتِفا بقن طشق ٍة ُ
اخلاَعُ عؼشَ :أتِباعُ ايذٖداٍ.

ِ
ظمٓمراً ..مذا ي
ٟمٌل
ٔمؿ اًمٗمت َِـ اًمتل َ
طمذر يمؾ ٍّ
شمٔمٝمر ذم طمٞم٤مة اًمٌنم يي٦م و َأؿمده٤م ً
إِ يّن٤م َأ ْقم ُ
ُأ يُمتَف ُمٜمف ،وم٘مد روى اسم ُـ ُقم َٛم َر ﭭ ىمق ًَمف ﷺ« :إِين َُٕٟم ِْذ ُر ُيم ُٛمق ُه َو َُم٤م ُِم ْـ ٟمٌَِ ٍّل إِ يٓ
ٍ
َ
صئاة ،ومٗمل
ٟمًتٕمٞمذ ُمـ ومتٜمتف ُد ُسم َر يمؾ
َأٟم َْذ َر ُه َىم ْق َُم ُف..ش .احلدي٨م( ،)3و َأ َُم َرٟم٤م َأ ْن
ان سم ُـ ُطم َّم ْ ٍ
احلدي٨م اًمذي رواه ِقم ْٛم َر ُ
لم َظم ْٚم ِؼ آ َد َم إِ َمم ِىم َٞم٤م ِم
لم ﭬ ىم٤مل ﷺَُ « :م٤م َسم ْ َ
٤مقم ِ٦م َظم ْٚم ٌؼ َأيمْؼم ُِم َـ اًمدي يضم ِ
اإل َُم٤م ُم اًمٜم ِ
٤ملش( ..)2ىم٤مل ِ
ْؼم ومتٜم ً٦م
اًمً َ
يقوي« :اعمرا ُد َأٟميف َأيم َ ُ
َُ
ي
ٔمؿ ؿمقيم ً٦مش(.)4
و َأ ْقم ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمؼم واًمّمٚم٦م وإدب ،سم٤مب :تريؿ فمٚمؿ اعمًٚمؿ وظمذًمف ...سمرىمؿ:
(.)3164
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمٗمتـ ،سم٤مب :ذيمر اًمدضم٤مل ،سمرىمؿ ،)6718( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمٗمتـ
وأذاط اًمً٤مقم٦م ،سم٤مب :ذيمر اسمـ اًمّمٞم٤مد ،سمرىمؿ.)1/169( :
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمٗمتـ وأذاط اًمً٤مقم٦م ،سم٤مب :ذم سم٘مٞم٦م ُمـ أطم٤مدي٨م اًمدضم٤مل ،سمرىمؿ:
(.)3946
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
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وىمد اضمتٛمع َأ ْن يم٤من اًمٞمٝمقد واًمراومْم ُ٦م واعمٜم٤موم٘مقن ُِمـ َأشم ِ
ٌْ٤مقمف و ُُم َ١ميديف ودوٟمؽ
ْ
ْ
ُ ي
ي
اًمِمقاهدَ .
أ .اًمٞمٝمق ُد يتيٌٕمقن اًمدي يضم َ٤مل:
سمـ ُم٤مًم ِ ٍؽ ﭬ ىمقًمف ﷺ« :ي ْتٌع اًمدي ضم َ٤مل ُِمـ هي ِ
٤من َؾم ٌْ ُٕم َ
قد َأ ْص ٌَ َٝم َ
قن
َ َُ ي
روى َأٟمَس ِ َ
ْ َُ
ِ
ِ
احلٛمٞمٛم٦م سملم َـم ْٝمران
اًمٕمئاىم٦م
َأ ًْم ًٗم٤م َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ اًم يٓم َٞم٤مًم ِ ًَ٦مش( )3()1وهذا ومٞمف إِ َؿم َ٤مر ٌة إِ َمم ُمدى
اًمزُم٤من(.)2
اًمراومْم٦م ِآظمر ي
وشمؾ َأسمٞم٥م ويمٞمػ َأ ين اًمٞمٝمق َد يٙمقٟمقن يمثر ًة يم٤مصمر ًة ذم دوًم٦م ي
اًمراومْم ُ٦م يتٌٕمقن اًمدي يضم٤مل:
ب .ي

ِ
ويٙمٗمل ذم هذا ِ
ظمروضمف ُمـ ضمٝم٦م اعمنمق وقمغم وضمف اًمت ْيحديد ُِم ْـ
اإلؿم٤مرة إِ َمم
ُظمراؾم٤من ؿم٤مهدُ ذًمؽ ُم٤م رواه َأ ُسمق َسمٙم ٍْر اًمّمديؼ ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل ﷺ« :اًمدي يضم ُ٤مل
ض سم٤معمَ ْ ِ ِ
َخي ُْر ُج ُِم ْـ َأ ْر ٍ
اؾم َ
٤منش(.)4
نمق ُي َ٘م ُ٤مل َهلَ٤مُ :ظم َر َ
ٍ
ِ
فمٝمقره ُِم ْـ َأ ْص َ
طم٤مرة ُي٘م٤مل هل٤م :اًمٞمٝمقد يي ُ٦م(.)1
ٌٝم٤من ُمـ
ىم٤مل اسم ُـ يمَثِ ْ ٍػم :ومٞمٙمقن سمد ُء
ِ
ِ
اًمؽمسم ُ٦م
وي٘مض اهلل َأ يٓ يٙمقن
ُ
ظمروج اًمدي يضم٤مل إِ يٓ ُمـ شمٚمؽ اًم ٌُ ْ٘مٕم٦م دًٓم ً٦م قمغم َأ يّن٤م ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمٗمتـ وأذاط اًمً٤مقم٦م ،سم٤مب :ذم سم٘مٞم٦م ُمـ أطم٤مدي٨م اًمدضم٤مل ،سمرىمؿ:
(.)3944
( )3ضب ُمـ إيمًٞم٦م يم٤مًمقؿم٤محً« ،مً٤من اًمٕمربش (.)131/6
( )2اٟمٔمر عمزيد إيْم٤مح هلذه اًمٕمئاُم٦م يمت٤مب «ويؾ ًمٚمٕمرب – ُمٖمزى اًمت٘م٤مرب اإليراين ُمع اًمٖمرب

واًمٕمربش ،قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٗمٞمؼ ،اًمٜم٤مذُ :مٙمت٥م اًمٓمٞم٥م – ُمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1999-1431
ص ( )41وُم٤م سمٕمده٤م.

( )4أظمرضمف اًمؽمُم ذي ،يمت٤مب :اًمٗمتـ ،سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ُمـ أيـ خيرج اًمدضم٤مل ،سمرىمؿ ،)3327( :وصححف
إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش ،سمرىمؿ.)1617( :
( )1يٜمٔمر« :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمٗمتـ واعمئاطمؿش ( )138/1سمتح٘مٞمؼ د /ـمف زيتل.
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وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
ِخطرررر ِاملنرررافقني
َ

َ
ٟم٤مهٞمؽ قمـ
اعمٜم٤مؾمٌ ُ٦م ٓطمتْم٤من اًمدي يضم٤مل وسمد ُء ُمًػمشمف ًمل ْومً٤مد ذم إ ْرض،
معهم ِ
إَطم ِ
ِ
اعمنمق ،قمـ ِ
اسمـ ُقم َٛم َر
اًمٗمتَـ ُمـ ضمٝم٦م
ُمٓمٚمع
٤مدي٨م إُ ْظمرى اًمتل ُشمِمػم إِ َمم َأ ين
َ
َ
ِ
ﭭ َأ يٟم ُف َؾم ِٛم َع اًمٜميٌِ يل ﷺ وهق ُُم ًْ ُ
٤مهٜمَ٤مَ ،أ َٓ
ت٘مٌؾ اعمنمق ي٘مقلَ « :أ َٓ إِ ين ا ًْمٗم ْتٜمَ َ٦م َه ُ
٤منش( ..)3()1وًمٞمس قمغم اًمر ِ
ِ
ِ
اًمِمٞم َٓم ِ
اومْم٦م
إِ ين ا ًْمٗم ْتٜمَ َ٦م َه ُ
٤مهٜمَ٤م ُم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َي ْٓم َٚم ُع َىم ْر ُن ي ْ
ي
ٍ
ٍ
ِ
سمٛم ًْت ٍ
وومً٤مد..
وومتٜم٦م
ذ
ٖمرب اشمٌ٤م ُقمٝمؿ ًمٚمدي يضم٤مل ُومٝم ًَم َأشم ُ
واًمٞمٝمقد ُ
ٌْ٤مع يمؾ َ ٍّ
ج .اعمٜم٤موم٘مقن يتٌٕمقن اًمدضم٤مل:
يًػم اعمُٜم٤مومِ٘مقن شمٌٕم٤م ٕه ِ
ِ
سم٤مًمنم وأهٚمف
قاِٝمؿ ٓ يت٠م يصمرون سم٤مخلَػم وأهٚمِفُ ،مٕمج ٌُقن ي
ً ْ
يٜمْمٛمقن ت٧م أًمقيتٝمؿ جيٞم ٌُقن ٟمدا َء ِاتؿ َ
وهذا ُ
طم٤مهلؿ ُمٜمذ ٟمِم٠متؿ ذم يأول قمٝمد إ يُم٦م
اًمزُم٤من
اًمً٤مقم٦م ،وذم هذا اعمٓمٚم٥م قمئاُم ٌ٦م ًمٚمٛمٜم٤مومِ ِ٘ملم ُيٕمر ُومقن هب٤م ذم آظمر ي
إمم أن شم٘مقم ي
َس ِ
واًمًػم ذم ريمٌف وظمدُمتف( ،)2قمـ أٟم ِ
سمـ
وهل اشمٌ٤م ُقمٝمؿ ًمٚمدي يضم٤مل وظمروضمٝمؿ إًمٞمف ي
ُم٤مًم ِ ٍؽ ﭬ ي
أن رؾمقل اهلل ﷺ ىم٤مل« :إِ ين اًمدي يضم َ٤مل َي ْٓم ِقي إَ ْر َض(ُ )4يم يٚم َٝم٤م إِ يٓ َُم يٙم َ٦م
واعمَ ِديٜمَ َ٦م َىم َ٤مل :ومٞم ْ٠م ِت اعمَ ِديٜمَ َ٦م َومٞم ِجدُ سمِ ُٙمؾ َٟم ْ٘م ٍ (ِ )1
٤مهب٤م ُص ُٗمق ًوم٤م ُِم َـ اعمَ َئا ِِٙم َِ٦م َوم َٞم ْ٠م ِت
َ
َ
َ
٥م ُم ْـ َأ ْٟم َ٘م ِ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :سمدء اخلٚمؼ ،سم٤مب :صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده ،سمرىمؿ،)2111( :
وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمٗمتـ وأذاط اًمً٤مقم٦م ،سم٤مب :اًمٗمتٜم٦م ُمـ اعمنمق ُمـ طمٞم٨م يٓمٚمع ىمرٟم٤م اًمِمٞمٓم٤من،
سمرىمؿ .)1/3911( :ىمرن اًمِمٞمٓم٤من :ىمقة اًمِمٞمٓم٤من وأشمٌ٤مقمف أو أن ًمٚمِمٛمس ىمرن قمغم احل٘مٞم٘م٦م ،وىمٞمؾ:
إن اًمِمٞمٓم٤من ي٘مرن رأؾمف ُمع اًمِمٛمس قمٜمد ـمٚمققمٝم٤م ًمٞم٘مع ؾمجقد قمٌدت٤م ًمف« .ومتح اًمٌ٤مريش
(.)46/12
( )3رواه اًمٌخ٤مري :يمت٤مب :اعمٜم٤مىم٥م سم٤مبٟ :مًٌ٦م اًمٞمٛمـ إمم إؾمًمقمٞمؾ (ح ،)1392 /وُمًٚمؿ :يمت٤مب:
اًمٗمتـ وأذاط اًمً٤مقم٦م سم٤مب :اًمٗمتٜم٦م ُمـ اعمنمق ُمـ طمٞم٨م يٓمٚمع ىمرٟم٤م اًمِمٞمٓم٤من (ح.)7476 /
(« )2اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرةش (ً )311مٕمٌد اًمرمحـ اًم٘مّم٤مص.
( )4أي ي٘مٓمٕمٝم٤م ويًٝمؾ قمٚمٞمف اًمًػم ومٞمٝم٤م« /اًمٜمٝم٤مي٦مش (.)146/2
اعمًًمة أن سم٤مٕٟمٗم٤مق /اٟمٔمر :شمرشمٞم٥م أطم٤مدي٨م «صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم
( )1اًمٓمريؼ اًمْمٞمؼ ذم اجلٌؾ ،ي
وزي٤مدشمفش ص (.)181
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ث رضم َٗم ٍ
يب ِروا َىمف(ُ )2صمؿ شمَرضم ُ ِ
ِ ()3
()1
٤مت َوم َٞم ْخ ُر ُج
ػ اعمَديٜمَ ُ٦م َصم َئا َ َ ْ
ي ْ ُ
َؾم ٌْ َخ َ٦م ا َجل ْرف َوم َٞم ْ ِ ُ َ ُ
إِ ًَم ْٞم ِف ُيمؾ ُُمٜمَ٤مومِ ٍؼ َو ُُمٜمَ٤مومِ َ٘م ٍ٦مش(.)4
ئمٝمر ُمـ هذه إطم٤مدي٨م ي
أن اًمدي يضم٤مل ي٘مقم ُمـ أـمراف إرض ومٞمّمؾ اعمديٜم٦م
اًمٜميٌق يي٦م ومٞمح٤مول دظمقهل٤م ،وم ُٞمٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ي
شم٘مػ
ٕن اعمئاِٙم َ٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمئاة واًمًئام ُ
ً
ؿمًمٓ ومؽمضمػ اعمديٜم٦م ومٞمٝمرع إًمٞمف
ترؾم َٝم٤م ،ومٞمٜمزل ذم ـمرف اعمديٜم٦م
قمغم أسمقاهب٤م
ُ
ِ
ِ
واًمًػم قمغم ُظم َٓم٤مه إيًمٟمً٤م سمف -واًمٕمٞم٤مذ
اعمٜمَ٤موم ُ٘مقن واعمُٜمَ٤موم َ٘م٤مت وهمػمهؿ يريدون اشمٌ٤م َقمف ي
يمٞمػ يتيٌٕمف اعمٜم٤موم٘مقن
سم٤مهلل شمٕم٤ممم -ويٌ٘مك ُظم يٚمص اعم١مُمٜملم ذم اعمديٜم٦م ..وىمد ُيتً٤مءل َ
يٌل ﷺ ىمد ي
طمذر إ يُم٦م ُمـ اإليًمن سمف واشمٌ٤مقمف؟.
واعمٜم٤موم٘م٤مت وهمػمهؿ ُمع أن اًمٜم ي
ٍ
ُ
يٙمقن َ
ُٕمقرُ ،مٜمٝم٤م:
ذًمؽ
واجلقاب:
 -1ىم يٚم٦م وم٘مٝمٝمؿ ذم اًمديـ -يمًم ؾمٌؼ.-
ُ -3م٤م َو َىمر ذم ىمٚمقهبؿ اعمريْم٦م ُمـ حم يٌتٝمؿ ٕقمداء اهلل ومٞمٝمرقمقن إمم اًمدي يضم٤مل.
 -2سمٖمْمٝمؿ ٕوًمٞم٤مء اهلل اعم١مُمٜملم ويمراهٞمتٝمؿ ُمً٤ميمٜمتٝمؿ.
 -4يأّنؿ يٙمرهقن اًمٌ٘م٤مء ذم اعمديٜم٦م وهل شمٜمٗمل ظمٌثٝم٤م.
 -1يأّنؿ -ذم احل٘مٞم٘م٦مُ ٓ -يٕمدون ُمـ أومراد إ يُم٦م وإن يم٤مٟمقا ذم اًم ئم٤مهر خي٤مًمٓمقن
أهؾ اإليًمن ذم ؿمٕم٤مِرهؿ وأُم٤ميمـ قمٌ٤مداتؿ...إمم همػم ذًمؽ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1مقوع ظم٤مرج اعمديٜم٦م ُمرشمٗمع شمٕمٚمقه ُمٚمقطم٦م /اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص (.)178
(ُ )3مقوع ىمرب اعمديٜم٦م /اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص (.)187
( )2أي يٜمزل هٜم٤مك ويْمع أصم٘م٤مًمف /اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (« )187اًمٜمٝم٤مي٦مش ( )378/3وىمٞمؾ :يْمع ومًٓم٤مـمف
وىمٌتف وُمقوع ضمٚمقؾمف.
(ُ )4متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :أسمقاب ومْم٤مِؾ اعمديٜم٦م ،سم٤مب ٓ :يدظمؾ اًمدضم٤مل اعمديٜم٦م ،سمرىمؿ:
( ،)1783وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمٗمتـ وأذاط اًمً٤مقم٦م ،سم٤مب :ىمّم٦م اجلً٤مؾم٦م ،سمرىمؿ.)3942( :
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وهؾ ي٤م شمرى يتيٌٕمقن ي
دضم٤مل ي٘مقم ودي اإلؾمئام ذم ؾم٤مِر إزُم٤من طمتيك ي٠مت
يمؾ ي

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

( )1معهم
ُمِمٕمر وُم١ميميد سم٘م٤مء
واجلقاب ٟمٕمؿ ،وهذا
اًمٞمقم اعمققمقد عمتٌققمٝمؿ اًمدي يضم٤مل ؟
ٌ
اعمٜم٤موم٘ملم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ً
ضمٞمئا سمٕمد ضمٞمؾ ..إًمخ.

ايظٖادغ عؼش :ايتربٗج ٚاالختالع.

وظمت٤م ًُم٤م هلذا اعمٌح٨م طمرص٧م أن أؿمػم إمم رء ُمـ وضمف ي
اًمِمٌف سملم اعمٜم٤موم٘م٤مت
واًمراومْم يٞم٤مت ُمـ ضمٝم٦م وسملم اًمٞمٝمقد يي٤مت ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.
ي
إذ اًمتيؼمج واًمًٗمقر وىم يٚم٦م احلٞم٤مء واعمج٤مهرة سم٤مًمٗمًؼ واإلهمراء سم٤مًمٗمتٜم٦م وآٟمحٓم٤مط
ذم اًمٗمقاطمش ؾمٛم ٌ٦م ُمـ ؾمًمت ٟمً٤مء هذه ِ
اًمٗم َئ٤مت اًم يثئاث سمٛمجٛمققمٝم٤م..
وىمٌؾ اًمتيٗمّمٞمؾ تًـ اإلؿم٤مرة إمم ي
أن أصؾ اًمتيؼمج ذم اًمٚمٖم٦م إفمٝم٤مر اعمرأة حم٤مؾمٜمٝم٤م
ؼمضم٧م اعمرأة أي أفمٝمرت وضمٝمٝم٤م وومٞمف إؿم٤مر ٌة إمم شمٙمنه يـ
وزيٜمتٝم٤م ًمٚمرضم٤مل ،وشم ي
ـ( )3ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ} [ؾمقرة
وشمٌخؽمه يـ ذم ُمِمٞمتٝم ي

إطمزاب.]22:

وىمٞمؾ اعمرادٟ :مزًم٧م ُمـ سمرضمٝم٤م أي ىمٍمه٤م(.)2
اًمزوضم٦م اخلٚمع ُمـ زوضمٝم٤م سمٖمػم
وأ يُم٤م آظمتئاع :وم٠مصٚمف ُمـ اخلٚمع وهق ـمٚم٥م ي
ٍ
قمذر(.)4
ي
إن ومتٜم٦م اًمٜمً٤مء اعمتٛمث َٚم٦م ذم اًمًٗمقر واًمتيؼمج أزي٤م ًء وُمقو٤مت ..واعمٗمٕمٛم٦م سمٛمٙمٞم٤مج
وىمّم٤مت وشم٘مٚمٞمٕم٤مت عمـ أظمٓمر اعمٔم٤مهر قمغم اعمجتٛمٕم٤مت ،إ ْذ تدد
وقمٓمقرات
ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرةش ( )313-311د /قمٌد اًمرمحـ ىمّم٤مص.
(ً« )3مً٤من اًمٕمربش (.)313/3
(ُ« )2مٗمردات اًمراهم٥مش (.)291
(« )4اًمٜمٝم٤مي٦مش (.)61/3

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

418

أواره٤م ..وشمٕم٤مفمؿ سمئاؤه٤م
سم٤مٟمحئال إظمئاق ..واٟمحدار اًم٘مٞمؿ وهل ومتٜم ٌ٦م ىمد اطمتدي ُ
ممي٤م يٜمذر سمٕم٘مقسم٤مت قم٤مضمٚم٦م وآصم٤مر ُمدُمرة.
ِ
ٍ
ِ
هلل
ي ٌة َوإِ ين ا َ
قمـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل ﷺ« :إ ين اًمد ْٟم َٞم٤م ُطم ْٚم َق ٌة َظم َ
ػ َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
ُُم ًْت ْ
قن َوم٤م يشم ُ٘مقا اًمد ْٟم َٞم٤م َوا يشم ُ٘مقا اًمٜم ًَ٤م َء َوم٢مِ ين َأ يو َل ومِ ْتٜم َِ٦م َسمٜمِل
َخٚمِ ُٗم ُٙم ْؿ ومِ َٞمٝم٤م َوم َٞمٜمْ ُٔم َر َيم ْٞم َ
إِه ِاِ َٞمؾ يمَ٤مٟمَ٧م ِذم اًمٜمً ِ
٤مءش(.)1
ْ
َ
َْ
أن رؾمقل اهلل ﷺ ىم٤مل« :يم َ ِ ِ ِ
أيْم٤م ﭬ ي
ه ِاِ َٞمؾ ا ُْم َر َأ ٌة َىم ِّم َػم ٌة
وقمٜمف ً
َ٤من ذم َسمٜمل إ ْ َ
َلم َىم ِّمػمشم ْ ِ
لم ا ُْم َر َأشم ْ ِ
َوم َّمٜمَ َٕم ْ٧م ِر ْضم َٚم ْ ِ
لم ُِم ْـ َظم َِم ٍ
َلم َو ياخت ََذ ْت َظم َ٤ممتً٤م ُِم ْـ
٥مَ ،ومٙمَ٤مٟم ْ
َ٧م شم ًَِ ُػم َسم ْ َ
َ
ِ
٥م اًمٓم ِ
َذ َه ٍ
َ٧م إِ َذا َُم ير ْت سمِ٤معمَ ْجٚمِ ِ
س َطم ير َيم ْت ُف
ٞم٥م اعم ِ ًْ َؽَ ،ومٙمَ٤مٟم ْ
٥م َو َطم َِم ْ٧م َ ْت َ٧م َومّمف َأ ْـم َٞم َ
َومٜمَ َٗم َخ ِرحي ُفَ ،و ِذم ِر َوا َي ٍ٦م َو َضم َٕم َٚم ْ٧م ًَم ُف همٚم ً٘م٤م َوم٢مِ َذا َُم ير ْت سمِ٤معمَ َل َأ ْو سمِ٤معمَ ْجٚمِ ِ
س َىم٤م ًَم ْ٧م سمِ ِف
حي ُفش(.)3
وم َٗمت ََح ْت ُف وم َٗم َ
٤مح ِر ُ

٤مل ُِمـ اًمٜمً ِ
ْ٧م َسم ْٕم ِدي ومِ ْتٜمَ ً٦م َأ َض َقم َغم اًمر َضم ِ
٤مءش( ،)2ومٗمل قم٤مم
وىم٤مل ﷺَُ « :م٤م شم ََريم ُ
َ َ
ي

يتٜمزه ُمع صديؼ ًمف ذم طمدي٘م٦م احلٞمقاٟم٤مت ،ومرأى
1969م يم٤من أطمد ُمٚمقك اعمٙمٞم٤مج ي
اًمّمديؼ ىمر ًدا طمقل قمٜم٘مف أًمقان داِر يي٦م :ظمياء وزرىم٤مء ورُم٤مدي٦م ..وم٠مؿم٤مر إمم اًم٘مرد
ي

ي
وفمؾ يْمحؽ ،ومٜمٔمر إًمٞمف ُمٚمؽ اعمٙمٞم٤مج وىم٤مل ًمفُ :م٤م رأيؽ ًمق ضمٕمٚمٜم٤م اعمرأة ؾمٜم٦م
ومٛمـ ُِمـ اًمٜمً٤مء شم٘مٌؾ
1971م هبذه اًمّمقرة؟ وم٘م٤مل ي
اًمّمديؼ :هذا ر ٌء همػم ممٙمـ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمذيمر واًمدقم٤مء ،سم٤مب :أيمثر أهؾ اجلٜم٦م اًمٗم٘مراء وأيمثر أهؾ اًمٜم٤مر اًمٜمً٤مء
وسمٞم٤من اًمٗمتٜم٦م سم٤مًمٜمً٤مء ،سمرىمؿ.)3743( :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :إًمٗم٤مظ ُمـ إدب وهمػمه٤م ،سم٤مب :اؾمتٕمًمل اعمًؽ وأٟمف أـمٞم٥م اًمٓمٞم٥م،...
سمرىمؿ.)3313( :
(ُ )2متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :ومْم٤مِؾ اًم٘مرآن ،سم٤مبُ :م٤م يت٘مك ُمـ ؿم١مم اعمرأة ،...سمرىمؿ:
( ،)4818وُمًٚمؿ ،يمت٤مب ،:سم٤مب :أيمثر أهؾ اجلٜم٦م اًمٗم٘مراء وأيمثر أهؾ اًمٜم٤مر اًمٜمً٤مء وسمٞم٤من اًمٗمتٜم٦م
سم٤مًمٜمً٤مء ،سمرىمؿ.)3741( :
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هبذا؟ ومر يد ُمٚمؽ اعمٙمٞم٤مج :أٟم٤م أُمٚمؽ أن أضمٕمٚمٝم٤م شمٚمٝم٨م وراء هذا ي
اًمِمٙمؾ ..ويم٤من ره٤من
ِ معهم
ُمٙم يثٗم٦م ذم مجٞمع صٗمح٤مت اعمرأة واإلذاقم٦م
صمؿ يم٤مٟم٧م محئات إقمئاُم يٞم٦م دقم٤مِ يٞم٦م
سمٞمٜمٝمًم ..ي
ِ
يٜم٘مض قم٤م ٌم 1971م طمتيك يم٤مٟم٧م اعمرأة شمْمع طمقل قمٞمٜمٞمٝم٤م أًمقان َىم ْقس
واًمتٚمٗم٤مز ..ومل

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

اًمره٤من(.)1
َىم َزح ،ويمً٥م ُمٚمؽ اعمٙمٞم٤مج ي
أ .شمؼمج اًمٞمٝمقد يي٤مت.

ي
وطمقاء ُمع إسمٚمٞمس شمٙمِمػ ًمٜم٤م ُمدى طمرص قمدو اهلل إسمٚمٞمس قمغم
ىمّم٦م آدم ي
إن ي
اًمًقءات وهتؽ إؾمت٤مر وإؿم٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م ،ويمٞمػ ي
أن اًمتٝمتؽ واًمتيؼمج
يمِمػ ي
هدف رِٞمس ًمف ،ىم٤مل { ۵ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ} [ؾمقرة إقمراف ، ]37:وم٢مسمٚمٞمس إ ًذا هق
يمٌػم ذم
ُم١مؾمس دقمقة اًمتيؼمج واًمتيٙمِمػ سم٤مؾمؿ إزي٤مء واعمقو٤مت ،وًمٚمٞمٝمقد ٌ
سم٤مع ٌ

جم٤مل تٓمٞمؿ إُمؿ قمـ ـمريؼ اعمرأة ،ويم٤من اًمتيؼمج ُمـ أُم٣م أؾمٚمحتٝمؿ وُمـ وٛمٜمٝم٤م

سمٞمقت إزي٤مء ،ا يًمتل يٛمٚمٙمقن أؿمٝمره٤م وأيمؼمه٤م ذم دول اًمٕم٤ممل ،ويمٞمػ ٓ وهؿ
ِ
ىمديًم
أصح٤مب ظمؼمة ىمديٛم٦م ذم هذا اعمج٤مل ،وم٘مد يم٤من طم٤مل ٟمً٤مِٝمؿ اًمتيؼمج واًمًٗمقر ً
وطمدي ًث٤م ،ومٗمل اإلصح٤مح اًم يث٤مًم٨م ُمـ ؾمٗمر أؿمٕمٞم٤م « :ي
إن اهلل ؾمٞمٕم٤مىم٥م سمٜم٤مت ُص ْٝمٞمقن
ئاظمٞمٚمِٝمـ ،سم٠من يٜمزع قمٜمٝمـ زيٜم٦م اخل ِ
قمغم شمؼمضمٝمـ واعمٌ٤مه٤مت سمرٟملم َظم ِ
واًمْمٗم٤مِر
ئاظمٞمؾ ي
َ
ي
ي
ي
ؼم ِاىمع واًم َٕم َّم ِ٤مِ٥م َهذا َ
قمغم َُم٤م ذم ُيم ُتٌٝمؿ ُِمـ َ ْت ِريػ
وإه يٚم٦م واحلٚمؼ
وإؾم٤مور واًم َ
َ
وشم ِ
ٌَديؾش(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1رؾم٤مًم٦م إمم طمقاءش /عمحٛمد اًمٕمقيد ( )39/2سمتٍمف .اًمٙمقي٧م – ُمٙمتٌ٦م اًمًٜمدس – ط إومم –
 1411هـ 1991م.
(« )3اًمٜمً٤مء واعمقو٦م وإزي٤مشء ،ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمِم٤ميع ،دار اًمقـمـ – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم
1413هـ.)13( ،
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إن قم٤ممل اعمُٛمقؾم٤مت اًمٞمٝمقدي٤مت اًمٜمَ٤مذات ًمٚمرذيٚم٦م اًمً٤مِح٤مت سم٤مًم َٗم ِ
ي
٤مطم َِم٦م
َ ي
ي
ي
َ
اعمٝم ِ
٤مضم َرات إمم سمئاد قمرسم يٞم٦م يمٛمٍم واًمٕمراق وومٚمًٓملم وسمٕمض دول اخلٚمٞم٩م َعمًم َر َؾم٦م
َ
اًمٌ َٖم٤مء ..إّن يـ إؾم٤مس ٕومئام اًمدي قم٤مرة ِ
ِ
واجلٜمْس ،اًم َ٘م٤مـمِٜمَ٤مت ُمقاظمػم اًم َٕم ْر َسمدة
واًمزٟمكً ..مذا ىم٤مل ُمٜم٤مطمٞمؿ سمٞمجـ رِٞمس وزراء إهاِٞمؾ إؾمٌؼ « :ي
يم٠مؾم٤م وهم٤مٟمٞم٦م
إن ً
يٗمٕمئان سم٠م يُم٦م اإلؾمئام أيمثر ممي٤م يٗمٕمٚمف أًمػ ُمدومعش ،يإّن يـ وؾمٞمٚم٦م ُمـ أٟمجع اًمقؾم٤مِؾ
ًمتح٘مٞمؼ أـمًمع هيقد وسمٚمقهمٝمؿ هم٤مي٤متؿ..
اًمراومْم يٞم٤مت.
ب .شمؼمج ي
وؾمٗمقهلـ ذم
اًمراومْم٦م
ي
ذم اعمٌ٤مطم٨م اعم٤موٞم٦م ُم٤م يٙمٗمل ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م شمؼمج ٟمً٤مء ي
ٍ
خم٤مز دٟمٞمئ٦م وُمًتٜم٘مٕم٤مت آؾمٜم٦م ،وممي٤م يِمػم إمم ذًمؽ:
ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م.
وقمؿ واٟمتنم طمتيك
واًمذي هق ريم ٌـ ُمـ أريم٤من ديـ اًم يراومْم٦مً ..م٘مد ؿم٤مع وومِم٤م ي
ِ
ِ
سمٛمً يًمه ..وزاد ُمـ
أصٌح ًمف
أويم٤مر َشم ْٕم٘مدُ أٟمٙمحتف ،وسمٞمقشم٤مت تتَْمـ سم٤مِٕم٤مت اهل َ َقى َ
ٌ
اًمراومِ َْم٦م اًم َٖم ِ
لم ذم ْأو َطم٤مًمف،
أواره..
٤مر ِىم َ
ووؾمع ُمـ ٟمٓم٤مىمف ،ومت٤موى قمٚمًمء وُمئازم ي
ي
رده٤مشمِف ،طمتيك ذم قم٤ممل اًم ُ٘م َْم٤مة قمٜمدهؿ أصٌح٧م اًمٗمت٤مة واعمرأة ُيٕمرض
اعمت٘محٛملم ذم َ
قمٚمٞمٝم٤م اعمقاوم٘م٦م قمغم ٟمٙم٤مح ُمتٕم٦م ُمـ أضمؾ ترير ىمْمٞمتٝم٤م ..ودقمؿ ِ
ُمقىم ِٗمٝم٤م ...إًمخ.
ي
اًمً٤مومر واًمرى سم٤مهل َ َقان ُمـ ىمٌؾ ٟمً٤مء اًمِمٞمٕم٦م
يمؾ هذا مل ي٠مت يإٓ ُمـ اًمتيؼمج ي
مج٦م هذه اًمٗمتقى ا يًمتل َضم٤م َء ومٞمٝم٤م:
ووم َت َٞم٤متؿ ..وُمـ اًم َٕم َج٤مِ٥م واًم َٕم َج ِ٤مِ٥م ي
شمٌٞمح اًمتيٛمتع اجلًمقمل سم٤مًمٜم ًَ٤مء.
اًمّمدر ُ
ومتقى عم٘متدى ي
َ
اًمزيٜمٌ يٞم٦م إزه٤مر طمًـ اًمٗمرـمقد (ٟمٞم٤مسم ً٦م قمـ
يم٤من َىمد َضم٤م َء ذم اًمً١مال اعمق يىمع سم٤مؾمؿ ي
ِ
اعمٝمدْ ي
اًمزيٜمٌِ يٞم٤مت ٟمحـ مج٤مقم٦م ُمـ اعم١مُمٜم٤مت ي
يم َْقيمٌَ٦م ُمـ ي
َ٤مسات جلٞمش َ
اًمزيٜمٌِ يٞم٤مت اعمٜم َ
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وٟمقد ْ
اًمّمدر طمٗمٔمف اهلل:
اًمًٞمد ُم٘متدى ي
ؾمًم َطم٦م ي
اإلؾم َئام واعم ًْٚمٛملم ي
طمج٦م ْ
أن َٟم ًْ َ٠مل َ
معهم

ي
حلْمقر طمٗمٚم٦م ُمتٕم٦م مج٤مقم يٞم٦م ذم
وضمٝمقا ًمٜم٤م دقمق ًة ُ
سم٠من َ
مج٤مقم ً٦م ُمـ ضمٞمش اإلُم٤مم ىمد ي

احلً ْٞمٜم يٞم٤مت ،وىمد ىم٤مًمقا :ي
ُمرة ُمـ اًمتٛمتع
إن أضمر اعمُتْٕم٦م ُمع ا َجل ًَم َقم٦م أيم َث ُر ؾمٌٕملم ي
إطمدى َ
اًمً٤مدة ويمئاء ي
حمٛمد اًمٞمٕم٘مقب قمـ
اًمِمٞمخ ي
اًمً٤مِٚم٦م :ؾم٠مًمٜم٤م أطمدَ ي
ُمٜمٗمر ًدا ..وأو٤موم٧م ي
اعمتٕم٦م اجلًمقم يٞم٦م ومٜمٗمك قمٚمٛمف سم٠مي رء يتٕم يٚمؼ هبذا اًمٜميقع ُمـ اعمتٕم٦م وىم٤مل :يإّن٤م ُمـ اًمٌدع
ٍ
ؾم٤مقم٤مت وم٘مط ،أي :أىمؾ ُمـ
حمّمقر سمٕمدي ة
قمٚمًم سم٠مٟميف
ٌ
ومٝمؾ جيقز ًمٜم٤م اًمتٛمتع اجلًمقمل؟ ً
ًمٞمٚم٦م ي
وأن اًمٖم٤مي٦م ُمـ هذه احلٗمٚم٦م هق ؾمد ر َهم ٌَ٤مت ضمٞمش اإلُم٤مم طمٍم ًي٤م ُمـ ا يًمذيـ ٓ
يًتٓمٞمٕمقن اًمٜمٙم٤مح ٟٓمِمٖم٤مهلؿ سم٤معمَٕمريم٦م ُمع اًمٜم ِ
يقاص٥م ي
وأن أضمر اًمتٛمتع يٕمقد ريٕمف
َْ
ًمتجٝمٞمز ضمٞمش اإلُم٤مم سم٤مًمًئاح ،أضمٞمٌقٟم٤م ضمزايمؿ اهلل ظمػم اجلزاء.
اًمّمدر وا يًمتل تٛمؾ شمقىمٞمٕمف وظمتٛمف سمت٤مريخ 32/
ومٙم٤مٟم٧م إضم٤مسم٦م ُم٘متدى ي
/ؿمقال1436 /هـ ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُم٤م ٟمّمف:
ُمذ َهٌِٜم٤م ،و َىمدْ طم٤مول اًمٜم ِ
ٌ
طمئال ُم ٌَ َ٤مرك ذم ْ
ُِم َـ اعمٕم ُٚمقم ي
يقاص٥م
أن َز َواج اعم ْت َٕم٦م
َ َ
شمِم ِٙمٞمٙمَٜم٤م ومِ ِٞمف و َُمٜم َٕمٜم٤م ُمٜمْ ُف خمَ٤م َوم٦م أن يتٙمَ٤م َصمر أ ْسمٜمَ٤مء ْ
ْ
ىمقة
وٟمّمٌِح ي
ُمذ َهٌِٜمَ٤م وي ْٙم ُثر قمدَ ُدٟم٤م ْ
يمٌػمةَ ،
ًمذًمِؽ وم٢م يٟمٜم٤م ٟمدْ ُقمق أ ْسمٜمَ٤مء اعمَ ْذ َه٥م ُمـ َقمدَ م اًمتحقط سم٠مي َرء ي َت َٕم يٚمؼ َسمز َواج
َ
اعمُ ْت َٕم٦م ،ي
أضم َ٤مزه٤م ُمراضمٕمٜم٤م
وإن إىم٤م َُم٦م طم َٗم َئات اعمُ ْت َٕم٦م اجلًمقم يٞم٦م هل ُمـ إ ُُمقر ا يًمتل َ
اًمٕم َٔم٤ممُ ،مع أظمذ احل َذر ُمـ قمدَ ِم د ُظمقل أطمد ُِمـ همػم اعمًُٚمِ ِٛملم أو ُِمـ أسمٜم ِ
ِ
َ٤مء اًم َٕم٤م يُم٦م
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
ًمئئا ي يٓمٚمٕمقا َقمغم َقمقرات اعمُ ِ
١مُمٜمَ٤مت ،ي
وًمٕمؾ َ
شمِ ْٚمؽ ا َحل َٗمئات ي
يمر َاه٦م
ُ
اًمًٌ٥م ذم َ
هذا ُه َق ي
َ
اًمًٞمد اًمٞمٕم٘مقب هل٤م.
ي

أن اًمتٛمتع ُمع أطم ِد ضمٜمُ ِ
هذا ِ
وُم َـ اعم ْٕم ُٚمقم ي
وأو٤م َوم٧م اًمٗمت َْقىَ :
قد َضم ْٞمش اإل َُم٤م ِم َأ ْيم َثر
َ
َ َ
أضمرا ُمـ همػمهٟٕ ،ميف يٌذل دُمف ُمـ أضمؾ ُم٘مدَ ِم اإلُم٤ممِ َ ،
اًمزيٜمٌِ يٞم٤مت
ٟمرضمق ُمـ ي
ًمذًمؽ ُ
َ
ََ
ً
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٤مد ِهـ وأُمق ِ
ِ
ٍ
اهل يـ ،وإٟميٜم٤م ٟمدقمق
َ
سم٠مضمً ي
قمَدَ م اًمتٌخؾ قمٚمٞمٝمؿ سمٌمء ممي٤م ُمٜمحٝم يـ اهلل ُمـ ٟمٕمٛم٦م َ
اًمزيٜمٌ يٞم٦م إمم ُمراضمٕم٦م أطمد ويمئاِٜم٤م اعمٕمتٛمديـ ٕظمذ اإل ْذن ُمٜمف ذم إ َىم٤م َُم٦م شمٚمؽ
إظم٧م ي
ُمرا َىمٌ٦م شمَ٤م يُم٦م وؾم ْٞم َٓمرة ُُمٓم َٚم٘م٦م ُمـ ىمٌؾ َضم ْٞمش اإل َُم٤مم
ا َحل َٗمئات طمتيك شمٙمقن ت٧م َ
ضمزاء اعمحًٜملم(.)1
ظمػم َ
َ
وضم َزا ُيمؿ اهلل َ
واعمز َارات.
اًمراومْم يٞم٤مت يقم قم٤مؿمقراء وقمٜمد اعم٘م٤مُم٤مت َ
شمؼمج ي
إُمر طمدي ه إمم اظمتئاط
جمرد شمؼمج ٟمً٤مء وؾمٗمقره يـ سمؾ دم٤موز
ُ
مل شمٕمد اًم٘مْم يٞم٦م ي
سمٛمًٛمك ٟمٙم٤مح ُمتٕم٦م اعمزار أو اعمرىمد اًمِمٞمٕمل أو ُم٤م ي٘مع ذم
ُم٤مضمـ وارشمٙم٤مب ومقاطمش
ي
ويًق ُد اًم ئمئام قمٜمده٤م ٓ
يقم قم٤مؿمقراء
ً
وظمّمقص٤م ذم احلًٞمٜم يٞم٤مت طملم شمٓمٗم٠م إٟمقار ُ
ضمراء شمٚمؽ اًم يٚمٞمٚم٦م أصمٛم٦م
شمً٠مل قمـ ومْم٤مِح شم٘مع وىمٌ٤مِح ُيرشمٙمس ومٞمٝم٤م ،واعمقًمقد ُمـ ي

ورضم٤مهلؿ
ًٛمك اًم يٓم٤مهر وأي ـمٝمر وٟم٘م٤مء وىمد اظمتٚمط ذم شمٚمؽ اًم يٚمٞمٚم٦م طم٤مسمٚمٝمؿ سمٜم٤مسمٚمٝمؿ َ
ُي ي
سمٜم ِ ًَ ِ٤مِٝمؿ..
قمؼم قمديد ُمـ ي
اًمِمٌ٤مب واًمٗمتٞم٤مت قمـ طمرصٝمؿ قمغم طمْمقر شمٚمؽ إقمٞم٤مد
طمتيك ي
ّٕن٤م مجٞم ًٕم٤م ُمرشمع
واعمراىمد واعمزارات ،واعمِم٤مريم٦م ذم اعمج٤مُمع اًمٕم٤م يُم٦م ًمٞمقم قم٤مؿمقراء ي
ظمّم٥م ًمٚمٖمزل واعمٕم٤ميمً٤مت وضب اعمقاقمٞمد وذم ّن٤مي٦م اعمٓم٤مف ارشمٙم٤مب اًمٗمقاطمش
واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل..
اًمّمح٤مسم يٞم٤مت اعمٝم٤مضمرات
وذم اعم٘م٤مسمؾ دمد اًمِمٞمٕم٦م يتيٝمٛمقن قم٤مِِم٦م وسمٕمض ي
صح ومٞمٝمؿ اعمثؾ :رُمتٜمل سمداِٝم٤م واٟمً يٚم٧م.
سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م ،طمتيك ي
ج .شمؼمًج اعمٜم٤مومِ َ٘م٤مت واظمتئاقمٝم يـ.

ًم٘مد صح قمـ اًمٜمٌل ﷺ ظمؼم ذًمؽ ُمـ طمدي٨م ُقم٘مٌ٦م سمـ َقم ِ
٤مُمر ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل
َ
ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٟ )1م٘مٚم٧م هذه اًمٗمتقى اًمٕمديد ُمـ ُمقاىمع اإلٟمؽمٟم٧م وُمٜمٝم٤م ُمقىمع اًمِمٝم٤مب ًملقمئام.
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التعامرررل
ررعية يف
وقواعرررد شرر
خطرر(رر)3املنرر
رافقنيضم ِ
ِ
ِ ِ ()1
٤متش(.)2
٤مت ُه يـ اعمُٜمَ٤مومِ َ٘م ُ
رؾمقل اهلل ﷺ« :إِ ين اعمُ ْختَٚم َٕم٤مت َواعمُٜمْت َِز َقم٤مت َواعمُت ََؼم َ
معهم
اًمّمدذم ﭬ( )4أن رؾمقل اهلل ﷺ ىم٤ملَ « :ظم ْ ُػم ٟمِ ًَ ِ٤مِ ُٙم ُؿ
وقمـ أب أذيٜم٦م ي
اًمقدود اًمق ًُمقد اعمُقاشمِٞم ُ٦م اعمُق ِ
٤مت
لم اهللََ ،و َذ ٟمِ ًَ ِ٤مِ ُٙم ُؿ اعمُت ََؼم َضم ُ
اؾم َٞم ُ٦م( )1إِ َذا ا يشم َ٘م ْ َ
َ
َ ُ ُ َ ُ َ َ
٤مت َٓ َيدْ ُظم ُؾ ا َجلٜمي َ٦م ُِمٜمْ ُٝم يـ إِ يٓ ُِم ْث ُؾ اًم ُٖم َر ِ
اعمُت َ
اب
َخٞم َئا ُت(َ )6و ُه يـ اعمُٜمَ٤مومِ َ٘م ُ
إَ ْقم َّم ِؿش(.)8()7

ويمؿ ٟمرى وٟمًٛمع ُمـ سمئاي٤م أص٤مسم٧م أ يُمتٜم٤م سمًٌ٥م اعمتؼمضم٤مت:
سمخروضمٝمـ سمٛمئاسمس وم٤موح٦م أو يم٤مؾمٞم٦م قم٤مري٦م أو وٞم٘م٦م ُمع إفمٝم٤مر زيٜمتٝم يـ
-1
ي
وإسمرازه٤م ذم اعمٞم٤مديـ اًمٕم٤م يُم٦م وقمؼم وؾم٤مِؾ اإلقمئامُ ،مع إهمراِٝم يـ ي
ًمٚمِمٌ٤مب
اًمر ِذيٚم٦م.
ًمئاٟمحدار إمم ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أزواضمٝمـ سمٖمػم قمذر .ىم٤مل اسمـ إصمػم :ووم٤مِدة اخلٚمع
( )1اعمختٚمٕم٤مت :اًمئات يٓمٚمٌـ اخلٚمع واًمٓمئاق ُمـ
ي
إسمٓم٤مل اًمرضمٕم٦م إٓ سمٕم٘مد ضمديد .يٜمٔمرً« :مً٤من اًمٕمربش (.)77-76/8
أزواضمٝمـ سم٠من يردن ىمٓمع اًمقصٚم٦م سم٤مًمٗمراق وحيتٛمؾ أن اعمراد:
( )3اعمٜمتزقم٤مت :أي اجل٤مذسم٤مت أٟمٗمًٝمـ ُمـ
ي
قمٚمٞمٝمـ إضم٤مٟم٥م« /ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع
ىمقُمٝمـ وي١مصمرن
اًمٜمً٤مء اًمئات ي٠مسملم اًمتزوج ُمـ
ي
ي
اًمّمٖمػمش (.)287/3
( )2أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش (ُ )921مـ طمدي٨م قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر سمدون ىمقًمف« :واعمتؼمضم٤متش،
وصححف إًمٌ٤مين ذم «اًمّمحٞمح٦مش (.)623
( )4ىم٤مل اسمـ اًمًٙمـ :أسمق أذيٜم٦م اًمّمدذم ًمف صحٌ٦م ،وطمديثف ذم أهؾ ُمٍم« .اإلص٤مسم٦مش ()7/7
( )1اعمقاشمٞم٦م واعمقاؾمٞم٦م :اعمقاوم٘م٦م ًمزوضمٝم٤م« /ومٞمض اًم٘مديرش (.)493/2
( )6اعمتخٞمئات :اعمٕمجٌ٤مت اعمتٙمؼمات« /ومٞمض اًم٘مديرش (.)492/2
( )7اًمٖمراب إقمّمؿ :هق إسمٞمض اجلٜم٤مطملم وىمٞمؾ :أسمٞمض اًمرضمٚملم /اٟمٔمر« :اًمٜمٝم٤مي٦مش ()349/2
وىمٞمؾ :هق أمحر اعمٜم٘م٤مر واًمرضمٚملم ،وهق يمٜم٤مي٦م قمـ ىمٚم٦م ُمـ يدظمؾ اجلٜم٦م ُمـ اًمٜمً٤مءٕ :ن هذا
اًمقصػ ذم اًمٖمرسم٤من ىمٚمٞمؾ.
( )8أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمٙمؼمىش ( ،)12316وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش سمرىمؿ:
(.)2221
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 -3سمًٌ٥م اعمختٚمٕم٤مت ي
ذقمل-
اًمئات ـمٚمٌـ اخلٚمع ُمـ أزواضمٝمـ ُ -مـ همػم قمذر
ٍّ
هلـ ،وُم٤م ُيدرى
وم٠موٕمـ سمٞمقت يـ وأوٓده يـ سم٤مإلو٤موم٦م إمم ٟمٔمرة اعمجتٛمع اًم٘م٤ممت٦م ي
ؾمٌ٥م ظمٚمٕمٝم٤م قمـ زوضمٝم٤م؟ أهق ًمديٜمف وصئاطمف؟ أم ًمٗم٘مره وهمٜمك همػمه؟ أم رهمٌ ً٦م
ذم همػمه ُمـ اًمرضم٤مل؟ أم ًمٖمػم ذًمؽ..؟ اعمٝمؿ ي
أن اعمرأة اعمختٚمٕم٦م شمٌ٘مك ذم اعمجتٛمع
اًمرذاِؾ ي
واًمِمٝمقات.
ُمٕم يٓمٚم٦م ىمد شمًد ومراهمٝم٤م سم٤مٟٓمًٞم٤مق وراء ي
وسمٕمدُ ومٝم٤مشم٤من ؾمٛمت٤من سم٤مرزشم٤من ُمـ ؾمًمت اعمٜم٤موم٘م٤مت ذم اعمجتٛمع اإلؾمئاُمل
ـمري٘متٝمـ ،وًمتتؼ اهلل يمؾ
ومٚمٞمحذر أوًمٞم٤مء إُمقر أن شمٙمقن ٟمً٤مؤهؿ ُمٜمٝم يـ وقمغم
ي
وؾمٗمقرا
ضمراء هذه اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص شمؼم ًضم٤م
ً
ُمًٚمٛم٦م أن شمٙمقن ُمـ اعمٜم٤موم٘م٤مت ُمـ ي
وم٤محلٞم٤مء احلٞم٤مء(ُ .)1مـ أضمؾ ذًمؽ طم ي٘م٧م اًم يٚمٕمٜم٦م قمغم ُمـ وصٗمٝمـ اًمٜمٌل سم٘مقًمف ﷺ ومٞمًم
ِ ِ
أه ِؾ اًمٜم ِ
مه٤م َىم ْق ٌم َُم َٕم ُٝم ْؿ ِؾم َٞم ٌ
٤مط
رواه قمٜمف أسمق هريرة ﭬِ « :صٜمْ َٗم٤من ُم ْـ ْ
ي٤مر َمل ْ َأ َر ُ َ
٤مري٤مت(ُ )3مم ِ َٞمئات ُم ِ
ِ
ِ
٤مِ َئات()2
ٟم٤مب اًم ٌَ َ٘م ِر ْ ِ
َيم َ٠م ْذ ِ
يي ُسم َ
ي٤مس َوٟم ًَ٤مء يمَ٤مؾم َٞم٤مت َقم ِ َ
قن ِ َهب٤م اًمٜم َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ()4
حي َٝم٤م
ُر ُء ُ
حي َٝم٤م َوإِ ين ِر َ
وؾمٝم يـ َيم َ٠م ْؾمٜم َٛم٦م اًم ٌُ ْخ٧م اعمَ٤مِ َٚم٦م َٓ َيدظم ْٚم َـ اجلَٜمي٦م َو َٓ جيدْ َن ر َ
ِ ِ
ِ
قه يـ َوم٢مِ يّن ُ يـ َُم ْٚم ُٕمقٟمَ٤متش(.)6
قضمدُ ُمـ َُمً َػمة يم ََذا َويم ََذاش( ..)1وذم رواي٦م« :اًمٕمٜمُ ُ
ًم ُٞم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرةش ( /)199د /قمٌد اًمرمحـ ىمّم٤مص.
( )3يم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت :اعمٕمٜمك أّنـ يم٤مؾمٞم٤مت ُمـ ٟمٕمؿ اهلل  ۵قم٤مري٤مت ُمـ ؿمٙمره ،وىمٞمؾ :أراد أّنـ
يٙمِمٗمـ سمٕمض أضمً٤مُمٝمـ ويًدًمـ اخلٛمر ُمـ وراِٝمـ ،ومٞمٙمِمٗمـ صدورهـ ومٝمـ يم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت
إذ سمٕمض ذًمؽ ُمٜمٙمِمػ ،وىمٞمؾ :هق أن يٚمًٌـ صمٞم٤م ًسم٤م رىم٤م ًىم٤م شمّمػ ُم٤م تتٝم٤م ومٝمـ يم٤مؾمٞم٤مت ذم فم٤مهر
إُمر قم٤مري٤مت ذم احل٘مٞم٘م٦م.
(ُ )2م٤مِئات ممٞمئاتُ :م٤مِئات أي :زاِٖم٤مت قمـ ـم٤مقم٦م اهلل وقمًم يٚمزُمٝمـ ُمـ طمٗمظ اًمٗمروج ،وممٞمئات:
يٕمٚمٛمـ همػمهـ اًمدظمقل ذم ُمثؾ ومٕمٚمٝمـ ،وىمٞمؾُ :م٤مِئات أيُ :متٌخؽمات ذم ُمِمٞمٝمـ ،ممٞمئات أيُ :يٛمٚمـ
أقمٓم٤مومٝمـ وأيمت٤مومٝمـ ،وىمٞمؾُ :م٤مِئات أي :يٛمتِمٓمـ اعمِمٓم٦م اعمٞمئاء ،وهل ُمِمٓم٦م اًمٌٖم٤مي٤م واعمٛمٞمئات:
اًمئات يٛمِمٓمـ همػمهـ اعمِمٓم٦م اعمٞمئاء ،وىمٞمؾ ُم٤مِئات إمم اًمنم ممٞمئات ًمٚمرضم٤مل إمم اًمٗمتٜم٦م.
( )4رءوؾمٝمـ يم٠مؾمٜمٛم٦م اًمٌخ٧م :أراد شمِمٌٞمف رءوؾمٝمـ سم٠مؾمٜمٛم٦م اًمٌخ٧م سمًم يٙمؼمن رءوؾمٝمـ سمف ُمـ اعم٘م٤مٟمع
واخلٛمر واًمٕمًمِؿ أو سمّمٚم٦م اًمِمٕمقر.
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اجلٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأهٚمٝم٤م ،سم٤مب :اًمٜم٤مر يدظمٚمٝم٤م اجلٌ٤مرون واجلٜم٦م يدظمٚمٝم٤م
اًمْمٕمٗم٤مء ،سمرىمؿ.)3138( :
( )6أظمرضمف أمحد ،)332/3( ،وصححف إًمٌ٤مين ذم «اًمّمحٞمح٦مش ،سمرىمؿ.)3682( :
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وُمـ هٜم٤م ئمٝمر وضمف اًمِمٌف سملم اعمٜم٤موم٘م٤مت ُمـ اًمٜمً٤مء ووٕمٞمٗم٤مت اإليًمن ممـ يٚمٝمثـ

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

معهم
اعمًٚمٛملم ُمـ أزي٤مء هل ُمـ اًمتيِمٌف اعمَ٘مٞم٧م
وراء اعمقو٤مت وُم٤م يًتقرد إمم سمئاد

سمٜمً٤مء اًمٖمرب وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتٝم يـ ُمـ هيقد يي٤مت وهمػمه يـ مميـ رولم ٕٟمٗمًٝم يـ أن
يٙمـ قم٤مرو٤مت ٕزي٤مء ُمِم٤مريم٤مت ذم ُمً٤مسم٘م٤مت ُمٚمٙم٤مت اجلًمل ،وممثئات ذم اإلومئام
اًمرىمص ...إًمخ.
وقمروض ي
اقمؽماوم٤مت ٟمً٤مء اًمٖمرب:
هذا اقمؽماف وهت٤مف ُمـ قم٤مرو٦م أزي٤مء ُمِمٝمقرة ..ومت٤مة ذم اًم يث٤مُمٜم٦م واًمٕمنميـ ُمـ
ُقم ُٛمره٤م ..ومٝمل ُمـ قم٤ممل اًمٕمٓمقر ودٟمٞم٤م اعمقو٤مت وإزي٤مء شم٘مقل :ي
إن سم ُٞمقت إزي٤مء
ُمٝمٛمتف اًمٕمٌ٨م سم٤مًم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل ..وم٘مد شمٕم يٚمٛم٧م
جمرد صٜمؿ ُمتحرك ي
ضمٕمٚم٧م ُمٜمل ي
يمٞمػ أيمقن سم٤مرد ًة ىم٤مؾمٞم ً٦م ُمٖمرور ًة وم٤مرهم ً٦م ُمـ اًمدي اظمؾ ٓ ..أيمقن ؾمقى إـم٤مر يرشمدي
يتحرك ويٌت ًَِ ُؿ ،وًمٙمٜميف ٓ يِمٕمر ،ومل أيمـ وطمدي اعمُ َٓم٤مًمٌ٦م
اعمئاسمس ومٙمٜم٧م مج٤م ًدا
ي
سمذًمؽ ،ومٙم يٚمًم شم٠م يًم٘م٧م اًمٕم٤مرو ُ٦م ذم دمرده٤م ُمـ سمنميتٝم٤م وآدُم يٞمتٝم٤م زاد ىمدره٤م ذم هذا
اًمٕم٤ممل اًم٘م٤مد اًمٌ٤مرد ،أ يُم٤م إذا ظم٤مًمٗم٧م أ ًّي٤م ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ إزي٤مء ومتٕمرض ٟمٗمًٝم٤م ًٕمقان
أيْم٤م.
اًمٕم٘مقسم٤مت ا يًمتل يدظمؾ ومٞمٝم٤م إذى اًمٜميٗمز واجلًًمين ً
أدمقل ذم اًمٕم٤ممل قم٤مرو٦م ٕطمدث ظمٓمقط اعمقو٦م ،سمٙمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م
صمؿ شمْمٞمػ:قمِم٧م ي
ي
ُمـ شمؼمج وهمرور وجم٤مراة ًمرهمٌ٤مت ي
اًمِمٞمٓم٤من ذم إسمراز ُمٗم٤مشمـ اعمرأة دون ظمجؾ وٓ
طمٞم٤مء ،وشم٘مقل :مل أيمـ أؿمٕمر سمجًمل إزي٤مء ومقق ضمًدي اعمٗمرغ يإٓ ُمـ اهلقاء
واًم٘مًقة سمٞمٜمًم يمٜم٧م أؿمٕمر سمٛمٝم٤مٟم٦م اًمٜمئمرات واطمت٘م٤مره٤م زم ؿمخّم ًّٞم٤م واطمؽماُمٝمؿ عم٤م
أرشمديف.
هذا ُم٤م ىم٤مًمتف وم٤مسمٞم٤من قم٤مرو٦م إزي٤مء اًمٗمرٟمً يٞم٦م ي
اًمِم٤م يسم٦م ،وذًمؽ سمٕمد إؾمئاُمٝم٤م
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وومراره٤م ُمـ ذًمؽ اجلحٞمؿ اًمذي ٓ يٓم٤مق وشمقضمٝمٝم٤م إمم احلدود إومٖم٤مٟم يٞم٦م ًمتٕمٞمش ُم٤م
اوح ٓ حيت٤مج إمم شمٕمٚمٞمؼ(.)1
شمٌ ي٘مك ُمـ طمٞم٤مت٤م وؾمط إُه اعمًٚمٛم٦م وهق يمئا ٌم و ٌ
وشم٘مقل اعمٛمثٚم٦م اعمِمٝمقرة :سمرجيٞم٧م سم٤مردو :يمٜم٧م هم٤مرىم ً٦م ذم اًمٗمً٤مد ا يًمذي أصٌح٧م
رُمزا ًمفً ،مٙم يـ اعمٗم٤مرىم٦م ي
أن اًمٜمي٤مس أطمٌقين قم٤مري٦م ورمجقين قمٜمدُم٤م شمٌ٧م ،قمٜمدُم٤م
ذم وىم٧م ً
اًمً٤مسم٘م٦م وم٢مٟميٜمل أسمّمؼ قمغم ٟمٗمز وأىمٗمؾ اجلٝم٤مز ومق ًرا يمؿ
أؿم٤مهد أن أطمد أومئاُمل ي
اًمزواج إذا رأي٧م اُمرأة ُمع رضمؾ وُمٕمٝمًم
اًمًٕم٤مدة ًملٟمً٤من ي
ىمٛم٦م ي
يمٜم٧م ؾم٤مومٚم ً٦م ،ي
أوٓدمه٤م أشمً٤مءل ذم هي :عم٤مذا أٟم٤م حمروُم٦م ُمـ ُمثؾ هذه اًمٜمٕمٛم٦م( )3ومٙمٗمك شمِمٌ ًٝم٤م
سم٤مًمً٤مىمٓم٤مت ويمٗمك ضمر ًي٤م وراء هاب اًمتي٘مٚمٞمد إقمٛمك.
ي
ختاّ ٖزا املبخح:

شمؿ سمحٛمد اهلل مجٕمٝم٤م ومٞمًم يتٕم يٚمؼ سم٠موضمف ي
اًمِمٌف سملم ُم٤م قمٚمٞمف
هذه أسمرز اًم٘مْم٤مي٤م ا يًمتل ي
اًمِم٠من قمٜمد اًمٞمٝمقد ُمـ ٍ
واًمراومْم٦م ُمـ ضمٝم٦م ،وُم٤م قمٚمٞمف ي
ضمٝم٦م أظمرى..
طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ي
 1اًمٜمٗم٤مق.

9

 3اًمٙمذب.

 11احل٘مد واًمٙمراهٞم٦م.

 18اًم يٓمٛمع واًمٌخؾ.

 2احلًد.

 11ىمًقة اًم٘مٚم٥م.

 19ومحش اًمٙمئام.

 4قمدم آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٕمٚمؿ.

 13اعمت٤مضمرة سم٤مًمديـ.

 31اًمًخري٦م وآؾمتٝمزاء.

1

اًمٙمؼم وشم٘مديس اًمٜميٗمس
واطمت٘م٤مر أظمريـ.

اًمتيح٤ميمؿ ًمٖمػم ذع اهلل.

 17ؾمقء اًم ئمـ سم٤مهلل.

ٟ 12م٘مض اًمٕمٝمد.

 6إُمر سم٤معمٜمٙمر واًمٜميٝمل  14أيمؾ احلرام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31

تًٌٝمؿ مجٞم ًٕم٤م وىمٚمقهبؿ
ؿمتيك.

 33اًم٘مذف ،وم٘مد ىمذف اًمٞمٝمقد

( )1ضمريدة اعمًٚمٛمقن اًمٕمدد ( )338قمـ اقمؽماوم٤مت ُمت٠مظمرة ص (.)41
( )3ومتٞم٤مشمٜم٤م سملم اًمتٖمري٥م واًمٕمٗم٤مف /دٟ /م٤مس اًمٕمٛمر ص (.)18
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ُمريؿ اًمٌتقل ﮋ
معهم
سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م يمًم ىمذف

قمـ اعمٕمروف.

ا يًمراومْم٦م

واعمٜم٤موم٘مقن

قم٤مِِم٦م ڤ سم٤مًمزٟمك.
شمؼمج

 7اًمٗمً٤مد ذم إرض.

11

 8إؿم٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م.

 16اشمٌ٤مع اهل َ َقى.

ٟمً٤مِٝمؿ

واظمتئاقمٝمـ

32

ضسم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمذ يًم٦م
واعمًٙمٜم٦م.

هذا ي
ُمٗمّم ًئا ُمـ ( )11-1وُم٤م زاد قمـ ذًمؽ ()32 – 16
ُمٚمخص ُم٤م ُذيمر ي
ٍ
شمٕمٚمٞمؼ ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م(.)1
ايمتٗمٞم٧م سمذيمره دون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر :ذم شمٗمّمٞمؾ ُم٤م ذيمر ً
جمٛمئا ذم يمت٤مب« :سمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مهب٦م اًمراومْم٦م ًمٚمٞمٝمقدش (-112/3
.)164
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املبحث الثالث
امليافقىٌ يف تشبًهات الىحٌ وعيد سلف األمُ
ًم٘مد ورد ذم ٟمّمقص اًمقطمل ويمئام ؾمٚمػ إ يُم٦م شمِمٌٞمٝم٤مت قمديدة ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم
ومٛمـ ذًمؽ:
تؼب ٘ٝايكشإٓ ايهش ِٜيًُٓافكني.

واوح٤م ضمٚم ًّٞم٤م ذم ُمقاوع ُمٜمٝم٤م:
ضم٤مء ذًمؽ
ً
أ ـ هيٞمٛمقن ذم دجيقر ُمـ اًم ئمئام..
قوله شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]17:

ىم٤مل ي
اًمًٕمدي  :$أي ُمثٚمٝمؿ اعمٓم٤مسمؼ عم٤م يم٤مٟمقا
اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس ي
اًمِمٞمخ قمٌد ي

قمٚمٞمف {ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ، ]17:أي يم٤من ذم فمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م وطم٤مضم٦م

ومٚمًم
إمم اًمٜمي٤مر ؿمديدة وم٤مؾمتقىمده٤م ُمـ همػمه ومل شمٙمـ قمٜمده ُُمٕمدي ة ،سمؾ هل ظم٤مرضم٦م قمٜمف ،ي
أو٤مءت اًمٜمي٤مر ُم٤م طمقًمف وٟمٔمر اعمحؾ ا يًمذي هق ومٞمف وُم٤م ومٞمف ُمـ اعمخ٤موف ،وأُمٜمٝم٤م
وىمرت هب٤م قمٞمٜمف وفم يـ أٟميف ىم٤مدر قمٚمٞمٝم٤م ،ومٌٞمٜمًم هق يمذًمؽ إذ ذه٥م
واٟمتٗمع سمتٚمؽ اًمٜمي٤مر ،ي

اهلل سمٜمقره ،ومزال قمٜمف اًمٜمقر وذه٥م ُمٕمف اًمنور وسم٘مل ذم اًمٔمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمٜمي٤مر
اعمحرىم٦م ...ومٙمذًمؽ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن اؾمتقىمدوا ٟم٤مر اإليًمن ُمـ اعم١مُمٜملم ومل شمٙمـ صٗم٦م
ومح٘مٜم٧م سمذًمؽ دُم٤مؤهؿ وؾمٚمٛم٧م أُمقاهلؿ
هلؿ وم٤مؾمتْم٤مءوا هب٤م ُم١م يىمتً٤م واٟمتٗمٕمقا ُ
ٟمقع ُمـ إُمـ ذم اًمدٟمٞم٤م ومٌٞمٜمًم هؿ يمذًمؽ إ ْذ هجؿ قمٚمٞمٝمؿ اعمقت ومًٚمٌٝمؿ
وطمّمؾ هلؿ ٌ

آٟمتٗم٤مع سمذًمؽ اًمٜمقر(.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمئام اعمٜم٤منش (.)44-42/1
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وٓسمـ اًم٘مٞمؿ  $وىمٗم٤مت سمديٕم٦م طمقل هذا اعمثؾ اًمٜمي٤مري ذم شمِمٌٞمف اعمٜم٤موم٘ملم:

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

معهمضمٝم٦م همػمه ٓ ُمـ ىمٌؾ ٟمٗمًف ،وم٢مذا ذهٌ٧م
ُمٜمٝم٤م أن اعمًتضء سم٤مًمٜمي٤مر ُمًتضء سمٜمقر ُمـ
أىمر سمٚمً٤مٟمف ُمـ همػم اقمت٘م٤مد وحم يٌ٦م سم٘مٚمٌف
شمٚمؽ اًمٜمي٤مر سم٘مل ذم فمٚمٛم٦م ،وهٙمذا اعمٜم٤مومؼ عم٤م ي
وشمّمديؼ ضم٤مزم يم٤من ُم٤م ُمٕمف ُمـ اًمٜمقر يم٤معمًتٕم٤مر.
وىمد أؿم٤مر اًمٜميٌل ﷺ ومٞمًم رواه قمٜمف قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ﭬ( )1إمم ي
أن يمًمل ُم٤م
يًتٛمتع سمف اًمٕمٌد ُمـ اًم يٓمٞمٌ٤مت ذم أظمرة سمحً٥م يمًمل ُم٤م ي٘م٤مسمٚمف ُمـ إقمًمل ذم
()2
ِ ()3
ًمٚمّمدىم٦م وم٘م٤مل « :ي
رب
إن ي
اًمدٟمٞم٤م ،وم٘مد رأى ىم ًٜمقا ُمـ َطم َِمػ ُمٕمٚم ً٘م٤م ذم اعمًجد ي
اًمّمدىم٦م ي٠ميمؾ احلِمػ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مش(.)4
هذه ي

ٍ
سمحِمػ ُمـ
اًمّمدىم٦م
وم٠مظمؼم أ ين ضمزاءه يٙمقن ُمـ ضمٜمس قمٛمٚمف وم ُٞمجزى قمغم شمٚمؽ ي

ضمٜمًٝم٤م..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :قمقف سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أب قمقف إؿمجٕمل اًمٖمٓمٗم٤مين ،أسمق قمٌد اًمرمحـ ،وي٘م٤مل :أسمق قمٌد اهلل،
وي٘م٤مل :أسمق حمٛمد ،وي٘م٤مل :أسمق مح٤مد ،وي٘م٤مل :أسمق قمٛمرو ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل ﷺ .ؿمٝمد ومتح ُمٙم٦م ُمع
رؾمقل اهلل ﷺ .ويم٤من ُمـ ٟمٌئاء اًمّمح٤مسم٦م .وي٘م٤مل :يم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م أؿمجع يقُمئذ صمؿ ٟمزل اًمِم٤مم
وؾمٙمـ دُمِمؼ ،ويم٤مٟم٧م داره هب٤م قمٜمد ؾمقق اًمٖمزل اًمٕمتٞمؼ .روى قمـ :اًمٜمٌل ﷺ ،وقمـ قمٌد اهلل سمـ
ُمًٚمًم ،ويم٤مٟم٧م راي٦م أؿمجع
ؾمئام .روى قمٜمف :ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم احليُمل .ىم٤مل اًمقاىمدي :ؿمٝمد ظمٞمؼم
ً
ُمٕمف يقم ومتح ُمٙم٦م ،وتقل إمم اًمِم٤مم ذم ظمئاوم٦م أب سمٙمر ،ومٜمزل محص وسم٘مل إمم أول ظمئاوم٦م
قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،وُم٤مت ؾمٜم٦م صمئاث وؾمٌٕملم .ويمذًمؽ ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط ،وأسمق قمٌٞمد ،وهمػم
واطمد ذم شم٤مريخ ووم٤مشمف .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (،)442 /33
«اإلص٤مسم٦مش (« ،)42 /2آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (« ،)1336 /2ؾمػم
أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)487 /3
( )3اًم٘مٜمق :قمذق اًمٜمخؾ خمت٤مر اًمّمح٤مح .616
ػ أردأ اًمتٛمر وذم اعمثؾ :أطمِم ًٗم٤م وؾمقء يمِٞمٚم٦م« .خمت٤مر اًمّمح٤محش (.)171
( )2ا َحل َِم ُ
( )4أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب ،#:سم٤مبُ :م٤م ٓ جيقز ُمـ اًمثٛمرة ذم اًمّمدىم٦م ،سمرىمؿ ،)1618( :وصححف
إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح ؾمٜمـ أب داودش ،سمرىمؿ.)1436( :

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

430

ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]17:
ىم٤مل :ذه٥م اهلل سمٜمقرهؿ ومل ي٘مؾ :سمٜم٤مرهؿ :ي
ٕن اًمٜم٤مر ومٞمٝم٤م اإلطمراق واإلذاق،
ومذه٥م سمًم ومٞمٝم٤م ُمـ اإلو٤مءة واإلذاق ،وأسم٘مك قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إذى واإلطمراق،
ِ
طمر َارة اًم ُٙم ْٗمر
ٟمقر إيًمّنؿ سم٤مًمٜمٗم٤مق وسم٘مل ذم ىمٚمقهبؿ َ
ويمذًمؽ طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم :ذه٥م ُ

واًمِم ُٙمقك واًمِم ٌُٝم٤مت شمٖمكم ذم ىمٚمقهبؿ ،وىمٚمقهبؿ ىمد صٚمٞم٧م سمحره٤م وأذاه٤م وؾمٛمقُمٝم٤م
ِ
ٟم٤مرا ُُم ْ١م َصدة شم يٓمٚمِع قمغم
ووهجٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ،وم٠مصئاه٤م اهلل شمٕم٤ممم إ يي٤مه٤م يقم اًم٘م َٞم٤مُم٦م ً
ِ
إومئدة.

وُمـ هٝمٜم٤م يٕمٚمؿ اًمن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭚ ﭛ ﭜ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ، ]17:ومل

ُمًٚمؿ ذم
ي٘مؾ :أذه٥م اهلل ٟمقرهؿ ..وم٢مذا أردت زي٤مدة سمٞم٤من وإيْم٤مح ،ومت٠م يُمؾ ُم٤م رواه
ٌ

«صحٞمحفش ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ﭭ ،وىمد ؾمئؾ قمـ اًمقرود؟ وم٘م٤مل:
ٟمجلء ٟمحـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم ٍّشمؾ ومقق اًمٜمي٤مس ،ىم٤مل :ومتدقمك إُمؿ سم٠موصم٤مّن٤م وُم٤م يم٤مٟم٧م
صمؿ ي٠مشمٞمٜم٤م رسمٜم٤م شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم سمٕمد ذًمؽ ،ومٞم٘مقلُ :مـ شمٜمتٔمرون؟
إول
ي
شمٕمٌد :ي
وم٤مٕول ،ي
ي
ومٞمتجغم هلؿ
ومٞم٘مقًمقنٟ :مٜمتٔمر ر يسمٜم٤م ،ومٞم٘مقل :أٟم٤م رسمٙمؿ ،ومٞم٘مقًمقن :طمتيك ٟمٜمٔمر إًمٞمؽ
ٟمقرا
يْمحؽ ىم٤مل :ومٞمٜمٓمٚمؼ هبؿ ومٞمتيٌٕمقٟمف و ُيٕمٓمك يمؾ إٟمً٤من ُمٜمٝمؿ ُ-مٜم٤مومؼ أو ُم١مُمـً -
صمؿ يتيٌٕمقٟمف ،وقمغم ضمن ضمٝمٜميؿ يمئاًمٞم٥م وطمًؽ شم٠مظمذ ُمـ ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم صمؿ ُيٓمٗم٠م ٟمقر
ي
صمؿ يٜمجق اعم١مُمٜمقن ،ومتٜمجق يأول زُمرة وضمقهٝمؿ يم٤مًم٘مٛمر ًمٞم َٚم َ٦م اًم ٌَدْ ر ،ؾمٌٕمقن
اعمٜم٤موم٘ملم ي

صمؿ تؾ
يٚمقّنُؿْ ،
أًم ًٗم٤م ٓ َ
صمؿ يمذًمؽ ي
اًمًًمء ،ي
يم٠مو َقإ ٟم َْجؿ ذم ي
صمؿ اًمذيـ َ
٤مؾمٌقن ،ي
حي َ
ي
اًمِمٗم٤مقم٦م ويِمٗمٕمقن طمتيك خيرج ُمـ اًمٜمي٤مر ُمـ ىم٤مل ٓ :إًمف إٓ اهلل ويم٤من ذم ىمٚمٌف ُمـ
اخلػم ُم٤م يزن ؿمٕمػمة وم ُٞمجٕم ُٚمقن سمٗمٜم٤مء اجلٜمي٦م وجيٕمؾ أهؾ اجلٜمي٦م يرؿمقن قمٚمٞمٝمؿ اعم٤مء وذيمر
سم٤مىمل احلدي٨م(.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اإليًمن ،سم٤مب :أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م ومٞمٝم٤م ،سمرىمؿ.)191( :
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صمؿ
ومت٠م يُمؾ ىمقًمف :ومٞمٜمٓمٚمؼ ومٞمتيٌٕمقٟمف و ُيٕمٓمك يمؾ إٟمً٤من ُمٜمٝمؿ ٟمقر :اعمٜم٤مومؼ واعم١مُمـ ي
معهم
ﭟ ﭠﭡ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]17:
شم٠م يُمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
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وشم٠م يُمؾ طم٤مهلؿ إذا أـمٗمئ٧م أٟمقارهؿ ومٌ٘مقا ذم اًمٔمٚمٛم٦م وىمد ذه٥م اعم١مُمٜمقن ذم ٟمقر
رهبؿ .۵
إيًمّنؿ يتيٌٕمقن ي
صمؿ َيم َٗم ُروا..
ب ـ آُمٜمقا ي
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ}

[ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]19:
وهذا صٜمػ آظمر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤من ومٞمٝمؿ سم٘م يٞم٦م ُمـ رضم٤مء ور َُمؼ ُمـ طمٞم٤مة..
صمؿ
أص٤مظمقا سمحقاؾمٝمؿ وُمِم٤مقمرهؿ إمم داع ِ اإليًمن ،وم٤مؾمتج٤مسمقا ًمف وآُمٜمقا سمف ..ي
ؾم٤مروا ذم ـمريؼ اهلل ي٘متًٌقن أطمٞم٤مٟمً٤م ُمـ ٟمقر اًمتيٕم٤مًمٞمؿ اإلهل يٞم٦م وشمضء ؾمٌٞمٚمٝمؿ ُمٕم٤ممل
صمؿ شمتٝم٤موى أىمداُمٝمؿ وشمتٕم يثر ظمٓم٤مهؿ وشمٕمِمك سمّم٤مِرهؿ
ي
اًمنميٕم٦م ويًػمون ظمٓمقات ي
وشمزيغ أسمّم٤مرهؿ.
صمؿ ٟمٙمص ،وا يًمذي اٟمتٗمع آوٟم٦م سم٢مؾمئاُمف
يٛمثؾ اًم٘مرآن طم٤مًم٦م هذا اًمّمٜمػ ا يًمذي آُمـ ي
ون ذم ُمٝمٛم٦م ُمتيًٕم٦م ،وذم ٍ
يًػم َ
ومئاة ومًٞمح٦م
ي
ي
صمؿ آض إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف سمح٤مل ىمقم يم٤مٟمقا ُ
يتٚمٛمًقن اًمٜميج٤مة وٓ ؾمٌٞمؾ إًمٞمٝم٤م.
يٚمٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م فمئام اًم يٚمٞمؾ احل٤مًمؽ ،ومقىمٗمقا طمٞم٨م هؿ ي
ػ اًمرقمد وعمَ َع اًمؼمق
صمؿ ٟمزل هبؿ ُمٓمر
همزير ومٞمف رقمد وسمرق وصقاقمؼ ..و َىم َّم َ
ٌ
ي
اًمرضم٤مء يٛمِمقن ظمٓمقات ذم وقء
ودو َت ي
ي
اًمّمقاقمؼ ،وسملم دوم٘م٤مت اخلقف ودومٕم٤مت ي
اًمْمقء و ُيٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ اًم ئمئام وتٞمط
صمؿ يذه٥م اًمؼمق ويذه٥م ُمٕمف ي
اًمؼمق اخل٤مـمػ ي
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وي٘مٞمٛمقن قمغم طمػمتؿ وخم٤موومٝمؿ ،جمؽميـ أوه٤مُمٝمؿ
هبؿ اًمٕمتٛم٦م ومٞم٘مٗمقن ذم ُمٙم٤مّنؿ
ُ

ووئآتؿ(.)1

وٓسمـ اًم٘مٞمؿ يمذًمؽ ُمع ه٤مشملم أيتلم اعمِمٌٝمتلم ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم اؾمتدٓٓت ُمٌ٤مريم ٌ٦م
اًمًًمء أي يٜمزل ُمٜمٝم٤م
ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره ُمـ أن ي
اًمّمٞم٥م هق اعمٓمر ا يًمذي يّمقب ُمـ ي
سمنقم٦م ،وهق ٌ
ُمثؾ ًمٚم٘مرآن ا يًمذي سمف طمٞم٤مة اًم٘مٚمقب ،يم٤معمٓمر ا يًمذي سمف طمٞم٤مة إرض
واًمٜميٌ٤مت واحلٞمقان ،وم٠مدرك اعم١مُمٜمقن ذًمؽ ُمٜمف وقمٚمٛمقا ُم٤م حيّمؾ هلؿ سمف ُمـ ا َحل َٞم٤مة
اًمرقمد واًمؼمق وهق اًمققمٞمد واًمتيٝمديد
ا يًمتل ٓ ظمٓمر هل٤م ،ومٚمؿ يٛمٜمٕمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ومٞمف ُمـ ي
واًمٕم٘مقسم٤مت واعمثئات اًمتل ي
أُمر ُه ،وأظمؼم أٟميف ُمٜمزهل٤م قمغم َُم ْـ
طمذر اهلل هب٤م ُمـ ظم٤مًمػ َ
َ
ي
رؾمقل اهلل ﷺ أو ُم٤م ومٞمف ُمـ إواُمر ي
واًمّمؼم قمغم
اًمِم ِديدَ ة يمجٝم٤مد إقمداء
يمذب
ي
إُمر أو إواُمر ي
اًمِم٤م يىم٦م قمغم اًمٜمٗمقس ا يًمتل هل قمغم ظمئاف أهقاِٝم٤م ،ومٝمل يم٤مًمٔمٚمًمت
واًمرقمد واًمؼمق ،وًمٙمـ ُمـ قمٚمؿ ُمقاىمع اًمٖمٞم٨م وُم٤م حيّمؾ سمف ُمـ احلٞم٤مة مل يًتقطمش
ي
واًمرقمد واًمؼمق سمؾ يًت٠مٟمس سمذًمؽ ويٗمرح سمف عم٤م يرضمق ُمـ وراِف
عم٤م ُمٕمف ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م ي
ُمـ احلٞم٤مة واخلّم٥م.
وأ يُم٤م اعمٜم٤مومؼ وم٢مٟميف ىمد َقم ِٛم َل ىمٚم ٌُف ومل جي٤موز سمٍمه اًمٔمٚمٛم٦م ومل ير إٓ سمر ًىم٤م يٙم٤مد خيٓمػ
قمٔمٞمًم وفمٚمٛم٦م ،وم٤مؾمتقطمش ُمـ ذًمؽ وظم٤مف ُمٜمف ومقوع أص٤مسمٕمف ذم
اًمٌٍم ورقمدً ا
ً
أذٟمٞمف ي
اًمرقمد ،وه٤مًمف ُمِم٤مهدة ذًمؽ اًمؼمق وؿمدي ة عمٕم٤مٟمف وقمٔمؿ
ًمئئا يًٛمع صقت ي

اًمرقمد اًم٘م٤مصػ
ٟمقره ومٝمق ظم٤مِػ أن خيتٓمػ سمٍمه ،ومٝمق ذم فمٚمٛم٦م يًٛمع أصقات ي

ويرى ذًمؽ اًمؼمق اخل٤مـمػ ،وم٢من أو٤مء ًمف ُم٤م سملم يديف ُمِمك ذم وقِف ،وإن وم٘مد
يٕمٚمؿ ي
اًمّمٞم٥م
اًمْمقء ىم٤مم
ي
أن ذًمؽ ُمـ ًمقازم ي
ُمتحػما ٓ يدري أيـ يذه٥م وجلٝمٚمف ٓ ُ
ً
إر ِ
وطم َٞم٤مشمف هق َٟم ْٗم ًُف ،سمؾ ٓ يدرك يإٓ رقمدً ا وسمر ًىم٤م
ض واًمٜمي ٌَ٤مت َ
ا يًمذي سمف طم َٞم٤م ُة ْ
وفمٚمٛم٦م(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1إُمث٤مل ذم اًم٘مرآنش ( )17-16عمحٛمقد اًمنميػ.
(« )3اًمتٗمًػم اًم٘مٞمؿش (ٓ )139-138سمـ اًم٘مٞمؿ.
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
معهم

ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
        ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ}[ؾمقرة احلنم.]17 -11 :
شمتٕمج٥م ُمـ طم٤مل ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ُمع إظمقاّنؿ ذم اًمٙمٗمر -
حمٛمد؟! أمل
ي
أمل شمر ي٤م ي
واًمٙمٗمر ُم يٚم٦م واطمدة؟! -يإّنؿ ُمث٤مر قمج٥م وهمراسم٦م ودهِم٦م ،يإّنؿ يٕمٞمِمقن ذم اعمديٜم٦م
ويت٘مٛمّمقن صمٞم٤مب اإلؾمئام ويتٙم يٚمٗمقن آداسمف وي٘م٤مسمِ ُٚمقن اعمًٚمِ ِٛملم
سملم فمٝمراين اعمًٚمٛملم
ي
سمقضمقه ـمٚم٘م٦م ،وإذا ذهٌقا إمم إظمقاّنؿ ذم اًمٙمٗمر ُمـ هيقد سمٜمل اًمٜميْمػم وهمػمهؿ ىم٤مًمقا:
ُ
يمًم َوم َٕمؾ قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل رأس
إٟمي٤م ُمٕمٙمؿ وؾمٜمٜمٍميمؿ وٟم٘م٤مشمؾ ُمٕمٙمؿَ ،
اعمُٜمَ٤موم٘ملم.
يإّنؿ يت٘م يٚمٌقن يمًم شمت٘م يٚم٥م احلرسم٤مء {﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂

      } [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.)1(]14:
ذم هذه أي٤مت َ
أسم٤من اهلل قمـ طم٘مٞم٘م٦م ا ُعمٜمَ٤مومِ٘ملم وأظمئاىم يٞم٤متؿ اًمٙم٤مذسم٦م ومئا قمٝمد هلؿ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1إُمث٤مل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿش ( )91حلٛمد اعمٜمّمقر.
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ِ
ومٛمتَك
وٓ ذ يُم٦م وٓ ُمع اعم١مُمٜملم وٓ طمتيك ُمع إظمقاّنؿ ا يًمذيـ يم َٗم ُروا ُمـ أهؾ اًمٙمتَ٤مب َ
همٌ٤مره٤م يم٤مٟمقا أضمٌـ اًمٜمي٤مس وأذهلؿ
ُم٤م محل اًمقـمٞمس وىمٕم٘مٕم٦م اًمًٞمقف وصم٤مر ًمٚمحرب ُ
حل٤مهلؿ ِ
واعم١مازرة وميب اهلل ِ
هذه ً
ُمثئا وم َ٘م َ٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯯ
ٍمة
ََ
وأسمٕمدهؿ قمـ اًمٜم َ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ}

[ؾمقرة احلنم.]16:
ذم هذا اعمثؾ يٛمٙمـ أن ٟمِمٌف طم٤مل اعمُٜمَ٤مومِ ِ٘ملم ا يًمذيـ ظمدَ ُقمقا اًمٞمٝمقد ويمذسمقا قمٚمٞمٝمؿ
وأًم٘مقا هبؿ ذم ُمقاضمٝم٦م ضمٞمش احلؼ ،وهؿ ًمٞمًقا ً
صمؿ خت يٚمقا قمٜمٝمؿ
أهئا هلذه اعمقاضمٝم٦م ي

سم٤مًمِمٞمٓم٤من إ ْذ َىم َ٤مل ًملٟم ًَْ٤من ايم ُٗمر وأ ْهم َراه َ
طمتيك ذاىمقا وسم٤مل أُمرهؿ ،ي
وظمدَ َقمف.)1(.
أضمً٤مم اًمٌِ َٖم٤مل وأطمئام اًم َٕم َّم٤مومػم..
دَ .

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن، ]4:

ً
ومج٤مٓ يٌٝمر اًمٜمي٤مفمريـ
يإّنؿ ذوو هٞمئ٤مت ُمٝمٞمٌ٦م وأسمدان ضمًٞمٛم٦م ُيمًٞم٧م روٟم ً٘م٤م
وي٠مههؿ ،خيدقمقن اًمٜمي٤مفمريـ ٓ اًمٕم٤مروملم سمٔمقاهرهؿ وسمقاـمٜمٝمؿً ،مذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم:
{ﯞ ﯟ ﯠ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ]4:أي رأي اًم َٕم ْلم ،أ يُم٤م اًمٕم٤مرومقن ومٞمدريمقن يأّن٤م
أضمً٤مم اًمٌٖم٤مل وأطمئام اًم َٕم َّم٤مومػم وُمع ُم٤م اظمتؼمهؿ سمف اهلل واسمتئاهؿ ُمـ ٟم ََْم٤مرة
أضمً٤مُمٝمؿ ِ
وص يح٦م أسمدَ ِاّنؿ وم َ٘مدْ ُمٙميـ َهلُؿ ذم هذا آسمتئاء سم٠م ًْم ًِٜمَ٦م ذًم٘م٦م سمٚمٞمٖم٦م اٟم َ٘م٤م َدت
ْ َ
اًمً٤مُمٕملم وطمًـ
هلؿ ُمٕمٝم٤م ِأز يُم٦م اًمٌئاهم٦م وأرؾمـ اعمَٜمْٓمؼ وُم َٚم ُٙمقا هب٤م إقمج٤مب ي
اًمًٓمحل واًمٜمئمرة اًم٘م٤مسة ا يًمتل ًمٞمس هل٤م صم٘مؾ ذم ُمقازيـ
إصٖم٤مِٝمؿ ،إٟميف اإلقمج٤مب ي
احلٙمؿ اًمٕم٤مدل قمغم اإلٟمً٤من ،وم٤مإلٟمً٤من سمٛمخؼمه ٓ سمٛمٜمٔمره روى اًمٜمٕمًمن سمـ سمِمػم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1إُمث٤مل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿش ( )98-97حلٛمد اعمٜمّمقر.
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التعامرررل
يف َص َٚم َح
ررعية ْ٧م
وقواعررإِرد َذاشرر َص َٚم َح
رافقني ُُم ْْم َٖم ٌ٦م
خطرر ِررذم ااملنرر َجل ًَ ِد
ﭬ( )1قمـ اًمٜميٌل ﷺ أٟميف ىم٤ملَ « :أ َٓ َوإِ ين
َ َمعهم ِ
َ ْ ()3
َ
َِ َ

٥مش .
ا َجل ًَدُ ُيمٚم ُف َوإذا وم ًَدَ ْت وم ًَدَ ا َجل ًَدُ ُيمٚم ُف أٓ َوه َل اًم٘مٚم ُ

اًمرؾمقل ﷺ وىمد أؾمٜمدوا فمٝمقرهؿ قمغم
يإّنؿ جيٚمًقن ُمع ي
اًمّمح٤مسم٦م ذم جمٚمس ي
ضمدران اعمجٚمس يم٤مخلِم٥م اعمًٜميدة ا يًمتل ٓ شمرى وٓ شمًٛمع وٓ شمٗم٘مف ؿمٞم ًئ٤م ممي٤م ي٘مقل
ﷺً ،م٘مد ران قمغم ىمٚمقهبؿ اًمٜمٗم٤مق وؾمدي احلًد أسمقاهب٤م ًمٙمل ٓ شمٜمٗمذ شمقضمٞمٝم٤مت
اًمرؾمقل ﷺ وهق حيدث أصح٤مسمف أو
اًمرؾمقل ﷺ إًمٞمٝم٤م ،وهؿ وإن يم٤مٟمقا يًٛمٕمقن ي
ي
وم٢مّنؿ ُمٜمٍمومقن قمـ ذًمؽ يمٚمف ٓ ،يٗم٘مٝمقن ممي٤م ي٘مقل
ي٘مرأ قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ٟمزل ُمـ اًمقطمل ي
ّٕنؿ شمٔم٤مهروا سمتّمدي٘مف وأىمًٛمقا قمغم ذًمؽ وأيميدوه {ﮓ ﮔ ﮕ
ً
وم٘مٝم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ي

ﮖ ﮗﮘ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ]1:إِ يٓ يأّنؿ ذم ىمرارة أٟمٗمًٝمؿ ُيٙمذسمقٟمف وىمد ياختذوا هذه
ممز ًىم٤م ئمٜمقن أٟميف يًؽم ومْمٞمحتٝمؿ وٟمٗم٤مىمٝمؿ{ :ﮝ
إيًمن اًمٙم٤مذسم٦م ُضمٜمي٦م وهمٓم٤م ًء ُمز يي ًٗم٤م ي

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ، ]1:وهؿ ُمع يمذهبؿ ظم٤مِ ُٗم َ
قن ضم ٌَٜمَ٤مء
أن ي
ئمٜمقن ًمٗمرط ُضمٌٜمِٝمؿ ي
يمؾ صٞمح٦م -طمتيك ًمق يم٤مٟم٧م ُمٜم٤مداة إلٟمً٤من أو طمٞمقان-
ُمقضمٝم٦م هلؿ وٟم٤مزًم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،ي
اعمز ييػ ا يًمذي
ُمزىم٧م همٓم٤مء إ ُْمـ َ
ٕن ظم َٞم٤مٟمتَٝمؿ ىمد ي
ي
يًتٔمٚم َ
قن ْتتَف {ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة، ]364:
هؿ أقمداء اإلؾمئام احل٘مٞم٘مٞمقن وظمٓمرهؿ أؿمد ُمـ همػمهؿ ،ي
ٕن قمداوة هذا اًمٖمػم
ي
فم٤مهرة ًمٚمٕمٞم٤من يقاضمٝمٝم٤م اعمًٚمٛمقن سم٤معمٜمٝم٩م ا يًمذي يٜم٤مؾمٌٝم٤م ،وًمذًمؽ ي
وطمذر
طمذر اهلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق ...:اًمٜمٕمًمن سمـ سمِمػم سمـ ؾمٕمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م إٟمّم٤مري ،...ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -ﷺ  -واسمـ
ص٤مطمٌف ،أسمق قمٌد اهلل  -وي٘م٤مل :أسمق حمٛمد  -إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل ،اسمـ أظم٧م قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م
ؿمٝمد أسمقه سمدر :...وًمد اًمٜمٕمًمن :ؾمٜم٦م اصمٜمتلم :وؾمٛمع ُمـ اًمٜمٌل -ﷺ ،-وقمُ د ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمّمٌٞم٤من
سم٤مشمٗم٤مق« .ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش (.)411/2
(ُ )3متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اإليًمن ،سم٤مب :ومْمؾ ُمـ اؾمتؼمأ ًمديٜمف ،سمرىمؿ،)13( :
وُمًٚمؿ ،يمت٤مب #، :سم٤مب :أظمذ احلئال وشمرك اًمِمٌٝم٤مت ،سمرىمؿ.)1199( :
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رؾمقًمف ﷺ ُمـ اعمٜمَ٤مومِ ِ٘ملم {ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م، ]21:
واوح أسمٚم٩م(.)1
ٍم ُومقن قمـ ـمريؼ احلؼ وهق
ٌ
يمٞمػ ُي َ

يمٛمثَؾ اًم َٙم ْٚم٥م
هـ ُمث ُٚمٝمؿ َ
يمًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [ؾمقرة

إقمراف.]176:
ىم٤مل احلًـ :هق ُمثؾ اعمُٜمَ٤مومِؼ ٓ يٜمٞم٥م إمم ا َحلؼ دقمل أو مل ُيدع ُأقمٓمل أو مل ُيٕمط

يم٤مًم َٙم ْٚم٥م ُ
يٚمٝم٨م ـمر ًدا وشمَريمً٤م(.)3

يمّم ْٗمقان قمٚمٞمف شمراب..
و ـ ُمثٚمٝمؿ َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ]364:وهق اعمٜم٤مومؼ {ﯴ ﯵ

ﯶ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ]364:طمجر أُمٚمس {ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة]364:

ُمٓمر ؿمديد {ﯻ ﯼﯽ} أي صٚم ًٌ٤م أُمٚمس ٓ رء قمٚمٞمف {ﯾ ﯿ}

اؾمتئٜم٤مف ًمٌٞم٤من ُمثؾ اعمٜم٤مومؼ اعمٜمٗمؼ رِ٤مء اًمٜم ِ
ي٤مس {ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]364:

ُ
أسمخؾ اًمٜمي٤مس وأؿمحٝمؿ وومقق ذًمؽ إذا أٟمٗم٘مقا يم٤من إٟمٗم٤مىمٝمؿ ري٤م ًء
واعمٜم٤موم٘مقن هؿ
ٍ
أهمراض وتّمٞمؾ ُمٜم٤مومع{ ..ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
وؾمٛمٕم٦م ًمتح٘مٞمؼ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ} [ؾمقرة احلديد.]34:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1إُمث٤مل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿش ( )111-99حلٛمد اعمٜمّمقر.
( )3مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده أو ُمـ ظمرضمف ،وًمٙمـ ذيمره ص٤مطم٥م اًمٌحر اعمحٞمط ذم شمٗمًػمه سمدون قمزو
(.)433/4
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ٍ
يمناب سم٘مٞم َٕم ٍ٦م..
ز ـ أقمًمهلؿ
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ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [ؾمقرة اًمٜمقر ، ]29:وهذا ُمثؾ آظمر
ًمٚمٛمٜم٤مومؼ واًم٘مٞمٕم٦م اًم٘م٤مع وهق اًم٘مرىمر {ﭻ ﭼ} أي اًمٕمٓمِم٤من {ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} [ؾمقرة اًمٜمقر ]29:ي٘مقل :ي
وسمٛمحٛمد ٟمٌ ًّٞم٤م
أىمر سم٤مهلل ر ًّسم٤م،
ي
إن اعمٜم٤مومؼ ي
أىمر ًمف سمف واقمتٛمد قمغم اإلىمرار دون اًمقوم٤مء
ﷺ وسمًم ضم٤مء سمف طم ًّ٘م٤م ومل يٕمٛمؾ هلل ؿمٞم ًئ٤م سمًم ي
سم٤مٕقمًمل ،طمتيك إذا ص٤مر إمم أظمرة مل جيد صمقاب قمٛمٚمف إ ْذ مل يٙمٛمؾ هلل ومراِْمف
وطمً٥م ي
أن اهلل ُيثٞمٌف قمغم اإلىمرار دون اًمقوم٤مء سم٤مٕقمًمل ،ومٙم٤من ُمثٚمف ُمثؾ اًمٕمٓمِم٤من
ا يًمذي رأى ها ًسم٤م ومٔم يـ أٟميف ُم٤مء طمتيك إذا ضم٤مءه مل جيده ؿمٞم ًئ٤م وهق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ} [ؾمقرة إسمراهٞمؿ.]18:
واًمناب ُمثؾ إىمراره حيً٥م أٟميف أهمٜمك قمٜمف ؿمٞم ًئ٤م طمتيك
واًمٕمٓمِم٤من ُمثؾ اعمٜم٤مومؼ ي
اب
اًمن ُ
ي٠مشمٞمف اعمقت وم٢مذا ضم٤مءه اعمقت مل جيد إىمراره أهمٜمك قمٜمف ؿمٞم ًئ٤م يإٓ يمًم يٜمٗمع ي
اًمًٞمئ
اًمٕمٓمِم٤من {ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ} [ؾمقرة اًمٜمقر ]29:أي صمقاب قمٛمٚمف ي

وهق اًمٜمي٤مر(.)1

 .2تؼبٗٝات ايظٗٓ ١يًُٓافكني:

ورد ذم اًمًٜمي٦م شمِمٌٞمٝم٤مت ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم يمًم ورد ذم اًم٘مرآن ومٛمـ ذًمؽ:
أ ـ اعمٜم٤مومؼ يمِمجرة إرز..
اًمز ْر ِع َٓ
قمـ أب هريرة ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺَُ «:م َث ُؾ اعمُ ْ١م ُِم ِـ يم ََٛم َث ِؾ ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اهلرريش (ً )492/3ملسم٤ميض.
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٤مح شم َِٗمٞم١م ُه(َ )1و َٓ َي َز ُال اعمُ ْ١م ُِم ُـ ُي ِّمٞم ٌُ ُف َسم َئا ٌءَ ،و َُم َث ُؾ اعمُٜمَ٤مومِ ِؼ يم ََٛم َث ِؾ َؿم َج َر ِة
شم ََز ُال اًمر َي ُ
ِ
ِ ()3
ٍمش( ،)2رواه ي
اًمِمٞمخ٤من وهمػممه٤م(.)4
إُ ْرز َٓ َ ْتتَز َطمتيك شم ًَْت َْح َ
أيْم٤م ذم «صحٞمحٞمٝمًمش( )1قمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ﭬ( )6ىم٤مل :ىم٤مل
وأظمرضم٤م ً
رؾمقل اهلل ﷺُ« :م َث ُؾ اعمُ ْ١م ُِم ِـ يمَٛم َث ِؾ اخل٤مُم ِ٦م ُِمـ ي (ِ )7
ٍَم ُقم َٝم٤م
اًمز ْر ِع شمَٗم ُٞم١م َه٤م اًمر َي ُ
َ َ َ
َ
َ
٤مح ،شم ْ َ
َُم ير ًة َو َشم ْٕم ِد ُهلَ٤م َطمتيك َي ْ٠مشمِ َٞم ُف َأ َضم ُٚم ُفَ ،و َُم َث ُؾ اعمُٜمَ٤مومِ ِؼ َُم َث ُؾ إُ ْر َز ِة اعمجذ يي ِ٦م( )8ا يًمتِل َٓ ُي ِّمٞم ٌُ َٝم٤م
ْجٕم٤م ُومٝم٤م(ُ )9مر ًة و ِ
ر ٌء َطمتيك َي ُٙم َ
اطمدَ ًةش(.)11
َي َ
قن اٟم ِ َ ُ
َ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
( )1شمٗمٞم١مه :أي تريمف ُ
وؿمًمٓ« ،اًمٜمٝم٤مي٦مش (.)482/2
ومتٞمٚمف يٛمٞمٜمً٤م
( )3ؿمجرة إرز :هل ؿمجرة إرزن وهق ظمِم٥م ُمٕمروف ،وىمٞمؾ هق اًمّمٜمقسمر ،اٟمٔمر« :اًمٜمٝم٤مي٦مش
( )28/1و«هم٤مي٦م اًمٜمٗمعش ٓسمـ رضم٥م ص (.)8
(ُ )2شمًتحّمدُ :مـ احلّم٤مد وهق ىمٓمع اًمزرع ،اًمً٤مسمؼ (.)294/1
( )4أظمرضمف هبذا اًمٚمٗمظ ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،سم٤مبُ :مثؾ اعم١مُمـ يم٤مًمزرع وُمثؾ
اعمٜم٤مومؼ يمِمجرة إرز ،سمرىمؿ ،)3819( :وهق ذم اًمٌخ٤مري ٟمحقه ،سمرىمؿ.)1231( :
( )1رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اعمرى سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمٗم٤مرة اعمرض (ح )1231 /وُمًٚمؿ ،يمت٤مب:
صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ ،سم٤مبُ :مثؾ اعم١مُمـ يم٤مًمزرع واًمٚمٗمظ ًمف (ح.)7373 /
( )6هق :يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أب يمٕم٥م قمٛمرو سمـ اًم٘ملم سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمقاد سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م
إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل ،اًمٕم٘مٌل ،إطمدي .ؿم٤مقمر رؾمقل اهلل ﷺ وص٤مطمٌف ،وأطمد اًمثئاصم٦م اًمذيـ
ظمٚمٗمقا ،ومت٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ .ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م .وًمف قمدة أطم٤مدي٨م ،شمٌٚمغ اًمثئاصملم ،اشمٗم٘م٤م قمغم صمئاصم٦م ُمٜمٝم٤م،
واٟمٗمرد اًمٌخ٤مري سمحدي٨م ،وُمًٚمؿ سمحديثلم وىمٞمؾ :يم٤مٟم٧م يمٜمٞمتف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م أسم٤م سمِمػم .وىم٤مل اسمـ أب
طم٤مشمؿ :يم٤من يمٕم٥م ُمـ أهؾ اًمّمٗم٦م ،وذه٥م سمٍمه ذم ظمئاوم٦م ُمٕم٤موي٦م ( .)1وىمد ذيمره قمروة ذم
اًمًٌٕملم اًمذيـ ؿمٝمدوا اًمٕم٘مٌ٦م .يٜمٔمر« :ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (ُ« ،)132 /3مٕمروم٦م
اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ (ُ« ،)3266 /1مٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦مشً ،مٚمٌٖمقي (.)114 /1
( )7اخل٤مُم٦م ُمـ اًمزرع :هل اًمٓم٤مىم٦م اًمٖمْم٦م اًمٚمٞمٜم٦م ُمٜمف ،اٟمٔمر« :اًمٜمٝم٤مي٦مش (.)88/3
( )8اعمجذي٦م :هل اًمث٤مسمت٦م اعمٜمتّمٌ٦م ،اًمً٤مسمؼ (.)312/1
( )9اٟمجٕم٤مومٝم٤م :أي اٟم٘مئاقمٝم٤م ،اًمً٤مسمؼ (.)376/1
(ُ )11متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اعمرى ،سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم يمٗم٤مرة اعمرض ،سمرىمؿ،)1219( :
وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،سم٤مبُ :مثؾ اعم١مُمـ يم٤مًمزرع وُمثؾ اعمٜم٤مومؼ يمِمجرة
إرز ،سمرىمؿ.)3811( :
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ًمنميٗملم قمئاُم٦م صم٤مسمت٦م ُمـ قمئاُم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وهل
ومٗمل هذيـ احلديثلم ا ي

معهمدون ؾم٤مسمؼ إٟمذار ،وهذا اًمٌئاء يٙمقن
اؾمتحّم٤مد اًمٌئاء هلؿ سمٕمد ُم٤م أُمٜمقه ومج٠مة
ىم٤مصٛم٦م ًمٔمٝمقرهؿ ومئا رضمٕم٦م سمٕمده وٓ جم٤مل ًمتقسم٦م أو إٟم٤مسم٦م ضمزاء همٞمٝمؿ ومت٤مدهيؿ ذم
يّمديؼ وآؾمتِ َ٘م٤مُم٦م سمٞمٜمًم يّمٞم٥م ِ
اًمٜمٗم٤مق وسمٕمدهؿ قمـ اًمت ِ
لم اًم ٌَ َئاء ذم اًمدٟمٞم٤م
اعم١مُمٜم ِ َ
َ
٤متؿ وشمٙم ِْٗمػما ًمًٞمئ٤متؿ ِ
متحٞمّم٤م هلؿ واظمتٌ٤مرا وروم ًٕم٤م ًمدر َضم ِ
اعم٤مو َٞم٦م وُمققمٔم٦م هلؿ طمتيك
ً
َ
ً
ً

يتيٕمٔمقا ويرضمٕمقا ذم اعمًت٘مٌؾ قمـ ذ ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف( )1واعم١مُمـ يّم٤مب سم٤مًمٌئاء

ومٞمٌدل اهلل ؾمٞمئ٤مشمف طمًٜم٤مت و ُيٕمٔمؿ ًمف إضمر وهيٌف ُمـ ظمػمي اًمدٟمْٞم٤م وأظمرة ،وىمد
يٜمزع اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم اًمدٟمٞم٤م ُم٤م ٓ ُشمٕمرف قمقاىمٌف ًمديف ،واعمٜم٤مومؼ ُهيٛمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ومئا

يتٜم يٌف وٓ يرقمقيً ،مٙمل هيقن قمٚمٞمف طمتيك يٚم٘مك اهلل وٓ طمًٜم٦م ًمف( )3طمتيك يٜمزل سمف ُ
ُمٚمؽ
ِ
اعمقت.

ٍ
وهٚم٦م ي
أن اعمٜم٤مومؼ صم٤مسم٧م ُمًت٘مٞمؿ ٓ يت٠م يصمر سمًم طمقًمف وٓ يّمٞمٌف
ٕول
ًمٚمراِل ي
وئمٝمر ي
ُم٤م يٜمزل سمٖمػمه ُمـ اًمٗمتـ واعمحـ واًمٌئاي٤م ،يمًم شمٌدو ؿمجرة إرز صم٤مسمت٦م قمغم أصٚمٝم٤م ٓ
أيْم٤م ىمق ًّي٤م طمًـ اعمٔمٝمر يمًم يٌدو ذًمؽ قمغم ؿمجرة
متٞمؾ ُمع ريح ..ويٌدو اعمٜم٤مومؼ ً
طمٞم٨م ي
إرز ًم٘مقت٤م وؿمٛمقظمٝم٤م ومج٤مل ُمٜمٔمره٤م ..وًمٙمـ يمؾ هذا خي٤مًمػ احل٘مٞم٘م٦م ُ
إن
اعمٜم٤مومؼ يت٠م يصمر سمًم طمقًمف وحيً٥م ي
يمؾ صٞمح٦م شمٜمزل سمٖمػمه ٟمزًم٧م قمٚمٞمف أو يم٤مدت {ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ، ]4:وإٟميًم يٕمرف ىمدر هذا اًمٌئاء -صمقاسمف وقم٘م٤مسمف -إذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :هم٤مي٦م اًمٜمٗمعش ٓسمـ رضم٥م ص (.)31
( )3روى قمٌد اًمرزاق ذم «ُمّمٜمٗمفش ( )196-191/2سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ُمرؾمؾ قمـ ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م
اًمًدود  $ىم٤مل :ىم٤مل أصح٤مب اًمٜمٌل ﷺ :ي٤م رؾمقل اهلل إٟمف يٛمرض اًمرضمؾ اًمذي يمٜم٤م ٟمرى
ومٞمٝمقن قمٚمٞمف قمٜمد
ظمػما ي
أٟمف ص٤مًمح ومٞمِمدد قمٚمٞمف قمٜمد ُمقشمف ،ويٛمرض اًمرضمؾ اًمذي ُم٤م يمٜم٤م ٟمرى ومٞمف ً
ُمقشمف؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل ﷺ« :إن اعم١مُمـ يٌ٘مك ُمـ ذٟمقسمف رء وم ُٞمِمدي د قمٚمٞمف قمٜمد ُمقشمف ٕن يٚم٘مك اهلل ٓ
ٝمقن قمٚمٞمف ٕن يٚم٘مك اهلل وٓ طمًٜم٦م ًمفش.
ذٟم٥م ًمف ،وإن اعمٜم٤مومؼ شمٌ٘مك ُمـ طمًٜم٤مشمف رء وم ُٞم ي
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قن يقم احلً٤مب سم ِ
يمِمػ اًمٖمٓم٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م( )1وم٤معمٜم٤موم٘مقن َي ْ٘مدُ ُُم َ
٤مًمق ْزر ٓ إَ ْضمر،
ِ
اًمّمؼم وآسمتئاء ،وٟمٕمقد إمم اعمثٚملم ا يًم َذ ْي ِـ
قرهؿ َقم َغم ي
وأهؾ اإليًمن واًم يت ْ٘مقى هلؿ ُ
أضم ُ
ض َ ُهبًم ﷺ سمح٤مل اعم١مُمـ واعمُٜمَ٤مومؼ ذم إص٤مسم٦م اًمٌئاء وقمدُمف ٓؾمتخئاص رء ُمـ
َ
ِ
اًمد ُروس واًمٕم َؼم.
ىم٤مل اسمـ رضم٥م « :$واقمٚمؿ ي
سم٤مًمزرع ومتثٞمؾ اعمٜم٤مومؼ واًمٗم٤مضمر
أن متثٞمؾ اعم١مُمـ ي
ٍ
ي
ين اهلل ُمٜمٝم٤م:
سم٤مًمِمجر اًمٕمٔم٤مم يِمتٛمؾ قمغم ومقاِد ضمٚمٞمٚم٦م ومٜمذ ُيمر ُم٤م ي
ومقاِد احلدي٨م:
 -1ي
ؼم ُمتٕم٤مفمؿ ،ي
ُمًتْمٕمػ ي
وم٤مًمِمجر ٓ
وٕمٞمػ
اًمزرع
ٌ
ٌ
أن ي
واًمِمجر ىمقي ُمًتٙم ٌ
يت٠م يصمر ُمـ طمر وٓ ٍ
واًمزرع سمخئاف ذًمؽ .قمـ
سمرد وٓ ُمـ يمثرة ُم٤مء وٓ ريح ي
ٍّ
ؼم ُيم ْؿ سمِ َ٠م ْه ِؾ ا َجلٜم ِي٦م َو َأ ْه ِؾ
طم٤مرصم٦م سمـ وه٥م ﭬ قمـ اًمٜميٌل ﷺ ىم٤ملَ « :أ َٓ ُأ ْظم ِ ُ
ٍ
ِ ٍ
ِ
اًمٜم ِ
ؼم ُيم ْؿ
ي٤مرَ ،أ ْه ُؾ ا َجلٜمي٦م ُيمؾ َوٕمٞمػ ُُم ًْت َْْم َٕمػ ًَم ْق َأ ْىم ًَ َؿ َقم َغم اهللِ ََٕ َسم ير ُهَ ،أ َٓ ُأ ْظم ِ ُ
ي٤مر؟ ُيمؾ ُقم ُت ٍّؾ(َ )3ضم َقاظ(ُُ )2م ًْ َتٙم ِ ٍ
سمِ َ٠م ْه ِؾ اًمٜم ِ
ْؼمش( ، )4وم٤معم١مُمٜمقن هم٤مًمٌٝمؿ
ّٕنؿ اؿمتٖمٚمقا سمٕمًمرة
ُمًتْمٕمٗمقن ذم فم٤مهر أضمً٤مُمٝمؿ وًمٌ٤مؾمٝمؿ ويمئاُمٝمؿ ي
ىمٚمقهبؿ وأرواطمٝمؿ قمـ قمًمرة أضمً٤مدهؿ وم٘مٚمقهبؿ صم٤مسمت ٌ٦م ىمق يي٦م ومٞمٙم٤مسمدون هب٤م
إقمًمل ي
اًمِم٤م يىم٦م ذم ـم٤مقم٦م اهلل ،سمٞمٜمًم اعمٜم٤موم٘مقن ُمقصقومقن سمحًـ إضمً٤مم ومت٤مُمٝم٤م
ّٕنؿ اؿمتٖمٚمقا هب٤م قمـ
ي
وىمقت٤م ومئا شم٘مٚمٌٝم٤م ري٤مح اًمدٟمٞم٤م وطمًـ اعم٘م٤مل واًمٗمّم٤مطم٦م ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :هم٤مي٦م اًمٜمٗمعش ص (.)14
( )3اًمٕمتؾ :هق اًمِمديد اجل٤مذم واًمٚمٗمظ ُمـ اًمٜم٤مس ،اٟمٔمر« :اًمٜمٝم٤مي٦مش (.)181/2
( )2اجلقاظ :هق اجلٛمقع اعمٜمقع ،وىمٞمؾ :يمثػم اًمٚمحؿ اعمخت٤مل ذم ُمِمٞمتف ،وىمٞمؾ :اًم٘مّمػم اًمٌٓملم« ،اًمٜمٝم٤مي٦مش
(.)216/1
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} ،سمرىمؿ ،)4624( :وُمًٚمؿ،
يمت٤مب :اجلٜم٦م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م ،سم٤مب :اًمٜم٤مر يدظمٚمٝم٤م اجلٌ٤مرون واجلٜم٦م يدظمٚمٝم٤م اًمْمٕمٗم٤مء ،سمرىمؿ.)1/3812( :
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ِ
ِ
وىمٚمقهبؿ وٕمٞمٗم٦م ذم هم٤مي٦م
ومٌقاـمٜمُٝمؿ ظمراب وُمٕم٤مٟمٞمٝمؿ وم٤مرهم٦م
ىمٚمقهبؿ
ِقم ًَمرة
ُ
معهم
اًمْمٕمػ شمتئاقم٥م هب٤م إهقاء اعمْم يٚم٦م {ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ}
ي

ررعية يف التعامرررل
رافقني وقواعرررد شرر ٌ
خطرررر املنرر ٌ

[ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]4:
 .3إن صمٛمرة اًمزرع -يم٤مًمًٜم٤مسمؾ وٟمحقه٤مُ -يًتْمٕمػ ويٓمٛمع ومٞمف يمؾ أطمد ًم٘مرب
شمٜم٤موًمف ،ومٞمٓمٛمع أدُمل ذم إيمؾ ُمٜمف وذم ىمٓمٕمف وذم هىمتف ،واًمٌٝم٤مِؿ ذم رقمٞمف
واًم يٓمػم ذم إيمؾ ُمٜمف ويمذًمؽ اعم١مُمـ ُيًتْمٕمػ ومٞمٕم٤مديف قمٛمقم اًمٜمي٤مس وي١مذوٟمف
ًمٖمرسمتف سمٞمٜمٝمؿ ،وأ يُم٤م اًمٙم٤مومر واعمٜم٤مومؼ واًمٗم٤مضمر ا يًمذي يم٤مٕرز وم٢مٟميف ٓ ُيٓمٛمع ومٞمف ومئا
اًمري٤مح شمزقمزع سمدٟمف ،وٓ يٓمٛمع ذم شمٜم٤مول صمٛمرشمف ُٓمتٜم٤مقمٝم٤م ..ي
وإن اعم١مُمـ يٛمٌم
ُمع اًمٌئاء يمٞمٗمًم ُمِمك سمف ومٞمٚملم ًمف ومٞم٘مٚمٌف اًمٌئاء يٛمٜم ً٦م وينةً ،ومٙم يٚمًم أداره اؾمتدار
ُمٕمف ومتٙمقن قم٤مىمٌتف اًمٕم٤مومٞم٦م ُمـ اًمٌئاء وطمًـ اخل٤ممت٦م ويقىمك ُمٞمت٦م اًمًقء،
ي
يم٤مًمِمجرة
ًم٘مقشمف وشمٕم٤مفمٛمف يت٘م٤موى قمغم إىمدار ويًتٕميص قمٚمٞمٝم٤م.
واعمٜم٤مومؼ ي
اًمٕمٔمٞمٛم٦م ا يًمتل شمًتٕميص قمغم اًمري٤مح وٓ شمتٓم٤مُمـ(ُ )1مٕمٝم٤م ريح قم٤مصػ ٓ ي٘مقى
قمٚمٞمٝم٤م ومت٘مٚمٕمف ُمـ أصٚمف سمٕمروىمف ومتٝمٚمٙمف.
 .2ي
اًمزرع وإن ـم٤مىم٦م(ُ )3مٜمف وٕمٞمٗم٦م وئٞمٚم٦م إٓ أٟمف يت٘مقى سمًم خيرج ُمٕمف وطمقًمف
أن ي
سم٤مًمزرع {ﭑ
ويٕمتْمد سمف ىم٤مل شمٕم٤ممم :ذم متثٞمؾ اًمٜميٌل ﷺ وأصح٤مسمف ﭫ ي
ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} [ؾمقرة اًمٗمتح، ]39:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ـم٤مُمـ :أي طمٜمك ،اٟمٔمرً« :مً٤من اًمٕمربش (.)368/12
( )3اًمٓم٤مىم٦م :اًمِمٕمٌ٦م« ،تذي٥م اًمٚمٖم٦مش ًمألزهري (.)344/9
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اًمِمجر اًمٕمٔم٤مم هم٤مًم ًٌ٤م ي
سمخئاف ي
سمٕمْم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤موم٘ملم:
وم٢من سمٕمْمٝم٤م ٓ يِمد ً
{﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺} [ؾمقرة احلنم.]14:
صمؿ يٌ٘مك ُمٜمف سمٕمد طمّم٤مده ُم٤م
َ .4أ ين ي
اًمزرع ُيٜمتٗمع سمف سمٕمد طمّم٤مده ،وم٢مٟميف حيّمده أرسم٤مسمف ي
يٚمت٘مٓمف اعمً٤ميملم وشمرقم٤مه اًمٌٝم٤مِؿ وشم٠ميمٚمف اًم يٓمػم ،ور يسمًم اؾمتخٚمػ سمٕمْمف وم ُ٠مظمرج
وخيٚمػ ُم٤م ُيٜمتٗمع
ُمرارا وهٙمذا اعم١مُمـ يٛمقت ُ
ُمـ صم٤مٟمٞم٦م ،وسمٞمع ُمٜمف احل٥م ُم٤م يٜمٌ٧م ً
سمف ُمـ قمٚمؿ ٟم٤مومع أو صدىم٦م ضم٤مري٦م أو وًمد ص٤مًمح يدقمق ًمف ..وأ يُم٤م اعمٜم٤مومؼ وم٢مٟميف إذا
ضرا ي
يم٤مًمِمجرة اعمٜمجٕمٗم٦م ٓ
اىمتٚمع ُمـ إرض مل يٌؼ ومٞمف ٟمٗمع سمؾ ر يسمًم يم٤من أيمثر
ً
شمّمٚمح يإٓ ًمقىمٞمد اًمٜمي٤مر.

 .1ي
اًمزرع ُمٌ٤مرك ذم محٚمف ،ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
أن ي

ﮋ ﮌ ﮍﮎ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ]361:وهٙمذا اعم١مُمـ ًمٞمس يمتٚمؽ ي
اًمِمجرة –هم٤مًم ًٌ٤م-
ٕن ي
ي
يمؾ طم يٌ٦م ممي٤م ُشمٖمرس ُمٜمف ٓ شمزيد قمغم إٟمٌ٤مت ؿمجرة واطمدة ُمٜمٝم٤م وهذا هق
ُ
طم٤مل اعمُٜمَ٤مومِؼ.

 .6ي
اًمزرع هق ىمقت أدُمٞملم وهمذاؤهؿ وؾمٌ٥م حلٞم٤مة
أن
احل٥م ا يًمذي يٜمٌ٧م ُمٜمف ي
ي
أسمداّنؿ ،ويمذًمؽ اإليًمن هق ىمقت اًم٘مٚمقب وهمذاء إرواح وؾمٌ٥م طمٞم٤مت٤م،
تير
وأ يُم٤م إؿمج٤مر اًمٕمٔم٤مم يم٤مًمّمٜمُق َسمر وٟمحقه ومٚمٞمس هل٤م يمٌػم ٟمٗمع ،ور يسمًم ٓ ُي ي
سمٗم٘مده ،ومذًمؽ ُمثؾ اعمٜم٤مومؼ ًم٘م يٚم٦م ٟمٗمٕمف واٟمٕمداُمف أطمٞم٤مٟمً٤م(.)1
ب ـ اًمؽمدد سملم اعمٕمًٙم ََريـ..

اعمٜم٤مومؼ ُمٝمزوز اعمٌ٤مدئ ُمتٕمثر اعمٜمٝم٩م ُي ْٛم ِز قمغم طم٤مل و ُي ّْمٌِح قمغم آظمر وىمد وصٗمف

اهلل سمذًمؽ طمٞم٨م ىم٤مل{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]142:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :هم٤مي٦م اًمٜمٗمعش ٓسمـ رضم٥م ص ( )23-21-39-37-31-33سمتٍمف.
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ُمعررل
التعامر
ررعية
وقواعرررد شرر
سملمرافقني
حمػميـاملنرر
ىم٤مل اسمـ يمثػم « :$يٕمٜمل اعمٜم٤موم٘ملم خطرررر
ومئايفهؿ
واًمٙمٗمر..
إيًمن

فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م سمؾ فمقاهرهؿ ُمع
معهم يٗم٤مر
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م ..وٓ هؿ ُمع اًمٙم
اعم١مُمٜملم
ً
ً
اعم١مُمٜملم وسمقاـمٜمٝمؿ ُمع اًمٙم٤مومريـ وُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمؽميف اًمِمؽ ومت٤مرة يٛمٞمؾ إمم ه١مٓء
وشم٤مرة يٛمٞمؾ إمم أوًمئؽ {ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة]31:

شمٕم٤ممم{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ} [ؾمقرة

 ،ىم٤مل جم٤مهدٌ قمٜمد ىمقًمف
اًمٜمً٤مء ، ]142:يٕمٜمل أصح٤مب حمٛمد ﷺ {ﮒ ﮓ ﮔﮕ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ]142:يٕمٜمل
اًمٞمٝمقدش(.)1

اًمِم ِ
ِ
لم اًم َٖمٜم ََٛم ْ ِ
يمٛم َث ِؾ ي
لم َشم ْٕم َ ُػم إمم
٤مة اًم َٕم ِ٤مِ َر ِة(َ )3سم ْ َ
يِمٝمد ًمذًمؽ ىمقًمف ﷺَُ « :م َث ُؾ اعمُٜمَ٤موم ِؼ َ
ِ
ِِ
تٝمًم َشم ْت ٌَ ُعش(.)2
َهذه َُم يرة َوإِ َمم َهذه َُم يرة َٓ شمَدْ ِري أ يي َ

وذم رواي٦م قمٜمد أمحد أن قمٌٞمد سمـ قمٛمػم ( )4يم٤من ي٘مص وقمٜمده قمٌد اهلل
َ٤مًمِم ِ
اسمـ قمٛمر ﭭ ،ىم٤مل قمٌٞمد :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺَُ « :م َث ُؾ اعمُٜمَ٤مومِ ِؼ يم ي
لم
٤مة َسم ْ َ
ِ
ٞمْم ْ ِ
َ٧م َه ُ١م َٓ ِء َٟم َٓم َحت َْٝم٤مش وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر ًمٞمس
َ٧م َه ُ١م َٓء َٟم َٓم َحت َْٝم٤م َوإِ َذا َأشم ْ
لم( )1إِ َذا َأشم ْ
َرسمِ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ( )122/3سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخُ /م٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل.
( )3اعمؽمددة سملم اًم٘مٓمٞمٕملم ،اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب :صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ،سم٤مب :سمدون ،سمرىمؿُ ،)3784( :مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر
ﭭ.
( )4هق :قمٌٞمد سمـ قمٛمػم سمـ ىمت٤مدة سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر ،اًمٚمٞمثل ،اجلٜمدقمل ،اعمٙمل ،اًمقاقمظ ،اعمٗمن وًمد ذم
طمٞم٤مة اًمرؾمقل ﷺ  .وطمدث قمـ أسمٞمف وقمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وقمكم وأب ذر وقم٤مِِم٦م وأب ُمقؾمك
إؿمٕمري واسمـ قمٌ٤مس ﭫ وهمػمهؿ .طمدث قمٜمف اسمٜمف قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد وقمٓم٤مء سمـ أب رسم٤مح
واسمـ أب ُم ٚمٞمٙم٦م وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر وهمػمهؿ .ويم٤من ُمـ صم٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم وأِٛمتٝمؿ سمٛمٙم٦م .ىم٤مل اسمـ ُمٕملم
وأسمق زرقم٦م :صم٘م٦م ،وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت .وىم٤مل اًمٕمجكمُ :مٙمل شم٤مسمٕمل صم٘م٦م ُمـ يمٌ٤مر اًمت٤مسمٕملم.
يروى قمـ جم٤مهد ىم٤ملٟ :مٗمتخر قمغم اًمت٤مسمٕملم سم٠مرسمٕم٦م ومذيمره ومٞمٝمؿ .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمتٝمذي٥مش (/7
« ،)371ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (« ،)116 /4أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم (.)212 /2
( )1اًمرسمٞمض :اًمٖمٜمؿ ٟمٗمًٝم٤م واًمرسمض ُمقوٕمٝم٤م اًمذي شمرسمض ومٞمف ورسمض اًمٖمٜمؿُ :م٠مواه٤م ()111/7
«ًمً٤من اًمٕمربش.
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يمذًمؽ ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ ،إٟميًم ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ« :يم ََِم ٍ
لم َهمٜم ََٛم ْ ِ
لمش ىم٤مل
٤مة َسم ْ َ
وم٤مطمتٗمظ( )1ي
ومٚمًم رأى ذًمؽ اسمـ قمٛمر ﭭ ىم٤مل :أُم٤م إين ًمق مل
اًمِمٞمخ وهمْم٥م ،ي
أؾمٛمٕمف مل َأردد ذًمؽ قمٚمٞمؽ(.)3
ٍ
رواي٦م قمٜمد ُمًٚمؿ قمـ اسمـ قمٛمر ﭭ قمـ اًمٜميٌل ﷺ ىم٤ملَُ «:م َث ُؾ ا ُعمٜمَ٤مومِ ِؼ
وذم
اًمِم ِ
لم اًم َٖمٜم ََٛم ْ ِ
يم ََٛم َث ِؾ ي
لم َشم ْٕم َ ُػم إِ َمم َه ِذه َُم يرة َوإِ َمم َه ِذه َُم يرةش(.)2
٤مة اًم َٕم ِ٤مِ َر ِة َسم ْ َ
وىم٤مل اسمـ ضمرير:طمدي صمٜم٤م يزيد طمدي صمٜم٤م ؿمٕمٌ٦م قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ، ]142:ي٘مقلً :مٞمًقا سمٛم١مُمٜملم خمٚمّملم
ٟمٌل اهلل ﷺ يم٤من ييب ً
وٓ ُمنميملم ُمٍمطملم سم٤مًمنمك ،ىم٤مل :وذيمر ًمٜم٤م ي
ُمثئا
أن ي
ًمٚمٛم١مُمـ وًمٚمٛمٜم٤مومؼ وًمٚمٙم٤مومر ،يمٛمثؾ رهط صمئاصم٦م دومٕمقا إمم َّنَر ،ومقىمع اعم١مُمـ وم٘مٓمع،
هٚمؿ إ يزم وم٢مين أظمِمك
صمؿ وىمع اعمٜم٤مومؼ طمتيك إذا يم٤مد يّمؾ إمم اعم١مُمـ ٟم٤مداه اًمٙم٤مومر :أن ي
ي

هٚمؿ إ يزم ي
وم٢من قمٜمدي وقمٜمدي :حييص ًمف ُم٤م قمٜمده ،ومًم زال
قمٚمٞمؽ ،وٟم٤مداه اعم١مُمـ :أن ي
ومٖمرىمف ،ي
وإن اعمٜم٤مومؼ مل يزل ذم ٍّ
ؿمؽ وؿمٌٝم٦م طمتيك أشمك
اعمٜم٤مومؼ يؽم يدد سمٞمٜمٝمًم طمتيك أشمك أذى ي
قمٚمٞمف اعمَ ْقت وهق يمذًمؽ ،ىم٤مل :وذيمر ًمٜم٤م ي
ٟمٌل اهلل ﷺ يم٤من ي٘مقلَُ « :م َث ُؾ اعمُٜمَ٤مومِ ِؼ
أن ي
يمٛم َثؾ َصم ِ
لم َهمٜم ََٛم ْ ِ
قمغم ٍ
لمَ ،ر َأ ْت َهمٜم ًًَم َ
فش(.)1
ٟمِمز َوم َ٠م َشمت َْٝم٤م َو َؿم٤م يُمت َْٝم٤م َوم َٚم ْؿ َشم ْٕم ِر ْ
٤مهم َٞم٦م(َ )4سم ْ َ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اطمتٗمظ :همْم٥م (ً« .)443/7مً٤من اًمٕمربش.
( )3أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( )23/3وومٞمف اعمًٕمقدي اظمتٚمط ،واًمراوي قمٜمف يزيد سمـ ه٤مرون ؾمٛمع
ُمٜمف سمٕمد آظمتئاط .ذيمر اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل وىمد ذيمر أن هذه اًمرواي٦م ومٞمٝم٤م اعمًٕمقدي
وهق خمتٚمط ًمٙمٜمف ُمت٤مسمع .اٟمٔمر« :شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ،سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ (.)124/3
( )2رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ ،سم٤مب :سمدون ،سمرىمؿ (.)3784
( )4اًم يث ِ
٤مهم َٞم٦م :اًمِم٤مة .وُم٤م ًمف صم٤مغ وٓ راغ وٓ صم٤مهمٞم٦م وٓ راهمٞم٦م :اًمث٤مهمٞم٦م اًمِم٤مة واًمراهمٞم٦م اًمٜم٤مىم٦م أيُ :م٤م ًمف
ؿم٤مة وٓ سمٕمػم .وشم٘مقل :ؾمٛمٕم٧م صم٤مهمٞم٦م اًمِم٤مء أي صمٖم٤مءه٤م ،اؾمؿ قمغم وم٤مقمٚمف .يٜمٔمرً« :مً٤من اًمٕمربش
(.)112 /14
( )1أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( )226/1قمـ ىمت٤مدة سمًٜمد صحٞمح وًمٙمٜمف ُمرؾمؾ.
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ي
وضمٜمْده وضمٕمؾ
وضمٜمْدَ ه قمـ ُمٕمًٙمر اًمٙمٗمر ُ
إن اهلل شمٕم٤ممم ُم يٞمز ُمٕمًٙمر أهؾ اإليًمن ُ

معهم
طم٤مضمز اإليًمن سم٤مهلل واًمٙمٗمر سم٤مًم يٓم٤مهمقت( )1ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﰊ ﰋ
سمٞمٜمٝمًم
َ

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة]316:

٤موزه إمم ُمٕمًٙمر أهؾ اإليًمن يإٓ ُمـ ي
اًمنمـملم وُمـ صم يؿ يٜمْمؿ
ورم هبذيـ ي
 ٓ ،يت ََج َ
إمم أهؾ اإليًمن ،وُمـ مل يقف هبًم مجٞم ًٕم٤م -ومه٤م ُمتئازُم٤من -مل يٙمـ ذم ُمٕمًٙمر
وم٢من يم َ
اإليًمنْ ،
فم٤مهرا ئمٝمر ُم٤م ذم ىمٚمٌف ُمـ اقمت٘م٤مد
َ٤من يمٗمره سم٤مهلل وإيًمٟمف سم٤مًم يٓم٤مهمقت
ً
ومٝمق ذم ُمٕمًٙمر اًمٙم يٗم٤مر ٓ ري٥م ذم ذًمؽ وإن يم٤من يمٗمره سم٤مهلل وإيًمٟمف سم٤مًم يٓم٤مهمقت سم٤مـمٜمً٤م
يٕمت٘مده سم٘مٚمٌف ًمٙمٜميف ٓ يًتٓمٞمع أن ئمٝمره ،سمؾ ئمٝمر ظمئاومف ُمـ اًمٙمٗمر سم٤مًم يٓم٤مهمقت
واإليًمن سم٤مهلل ،ومٝمذا هق اعمٜم٤مومؼ ٟمٗم٤م ًىم٤م اقمت٘م٤مد ًّي٤مُ ،مذسمذب( )3سملم اعمٕمًٙمريـ ٓ إمم
ه١مٓء سمًم يٕمت٘مده سم٘مٚمٌف ُمـ يمٗمر سم٤مهلل شمٕم٤ممم وٓ إمم أوًمئؽ سمًم ئمٝمره ُمـ يمٗمر
ِ
ه١مٓ ِء وٓ إمم َ
ؽمدد ٓ إِ َمم َ
ه١مٓ ِء وإن
وإيًمن سم٤مهلل ،وهق ذم ا َحل٘مٞم٘م٦م ُم َ
سم٤مًم يٓم٤مهمقت َ
واًمْم َئال َهم٤مًم ًٌ٤م َىم َ٤مل شمَٕم٤ممم{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
يتٞمج٦م أٟميف ُمع ىمقم اًم ُٙم ْٗمر ي
يم٤مٟم٧م اًمٜم َ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ، ]142:يم ًََم ي
أن اهلل
ُ ۵مٞمز ُمٕمًٙمَر أهؾ اًم يٓم٤م َقم٦م وآُمتِ َث٤مل قمـ ُمٕمًٙمر ِ
اًمٕم ّْم َٞم٤من هلل َشم َٕم٤ممم .ومّم٤مر
ي
ْ
اعمُٜمَ٤مومِؼ ذم اًمدٟمْٞم٤م سملم ُم َٕم ًْٙمر اإل َيًم ِن واًم يٓم٤مقم٦م وآ ُْمتِ َث٤مل ،وُم َٕم ًْٙمر اًم ُٙمٗمر
٤مف إمم إطمدَ ى َصم َئاث طم َ٤مٓ ٍ
واًمٕمّمٞم٤من ،وي١مول طم٤مًمف ذم ّن٤مي٦م اعم َٓم ِ
ِ
ت:
َ
ْ
ْ
إومم :إذا شم٤مب اعمٜم٤مومؼ وحلؼ سمٛمٕمًٙمر اإليًمن..
ِ
َ٤مومؼ سمٛمٕمًٙمر اإليًم ِن واًم يٓم ِ
٤مقم٦م سمتق َسمتِ ِف ُمـ اًمٜم َٗم ِ
ْ
واقمتّم٤مُم ِف سم٤مهلل
٤مق
أن َي ْٚم َح َؼ اعمٜم ُ
َ
َ ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٓم٤مهمقت :قمٌ٤مرة قمـ يمؾ ُمتٕمد ويمؾ ُمٕمٌقد ُمـ دون اهللُ« ،مٗمردات اًمراهم٥مش ص (.)214
(ُ )3مذسمذب :أي ُمْمٓمرب ُم٤مِؾ شم٤مرة إمم اعم١مُمٜملم وشم٤مرة إمم اًمٙم٤مومريـ ،اٟمٔمرُ« :مٗمردات اًمراهم٥مش ص
(.)181
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وإظمئاص ديٜمف يمٚمف هلل َ ،۴
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ}[ؾمقرة

اًمٜمً٤مء ، ]146 -141 :قمـ اسمـ قمٛمر ﭭ ىم٤مل :يمٜم٧م قمٜمد اًمٜميٌل ﷺ إذ ضم٤مءه
طمرُم َٚم٦م سمـ ٍ
زيد ﭬ( )1ومجٚمس سملم يدي رؾمقل اهلل ﷺ وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل
ْ َ
ًمً٤مٟمِ ِف ،واًمٜم َٗم٤مق هٝمٜم٤م وأؿم٤مر سمٞمده إمم َصدْ ِره وٓ يذيمر
اإليًمن هٝمٜم٤م وأؿم٤مر سمٞمده إمم َ
اهلل يإٓ ً
ىمٚمٞمئا ،ومًٙم٧م قمٜمف اًمٜميٌل ﷺ ومر يدد ذًمؽ قمٚمٞمف ،وؾمٙم٧م َطم ْر َُم َٚم٦مَ ،
وم٠مظم َذ اًمٜمٌل
وم٘م٤مل« :اًم يٚمٝمؿ اضمٕم ْؾ ًَمف ًمًِ٤مٟمً٤م ص ِ
ﷺ سمٓمرف ًمً ِ
٤من َطم ْر َُم َٚم٦م َ
٤مد ًىم٤م َو َىم ْٚم ًٌ٤م َؿم٤ميمِ ًرا َو ْار ُز ْىم ُف
َ
ُ ي ْ َ ُ َ
َ
٥م َُم ْـ ُحيٌِٜمِلَ ،و َص ْػم َأ ُْم َر ُه إِ َمم اخلَ ْ ِػمش ،وم٘م٤مل طمرُمٚم٦م :ي٤م رؾمقل اهلل ي
إن زم
ُطمٌل َو ُطم ي

رأؾم٤م ،أومئا أدًمؽ قمٚمٞمٝمؿ؟ وم٘م٤مل اًمٜميٌل ﷺَُ ،َٓ « :م ْـ َضم٤م َءٟمَ٤م
إظمقاٟمً٤م ُمٜم٤موم٘ملم يمٜم٧م ومٞمٝمؿ ً
ِ
س َقم َغم َذٟمٌِْ ِف َوم٤مهللُ َأ ْو َمم سمِ ِف َو َٓ
اؾم َت ْٖم َٗم ْرٟمَ٤م ًَم ُف يم ًََم ْ
يم ًََم ضم ْئ َتٜمَ٤م ْ
اؾم َت ْٖم َٗم ْرٟمَ٤م ًَم َؽَ ،و َُم ْـ َأ َ ي
ٍ ِ
()3
ؽماش(.)2
َخت ِْر ْق َقم َغم َأ َطمد ؾم ْ ً
قمـ إؾمقد ىم٤مل :يمٜمي٤م ذم َطم ْٚم َ٘م٦م قمٌد اهلل –يٕمٜمل :اسمـ ُمًٕمقد ﭬ -ومج٤مء
طمذيٗم٦م طمتك ىم٤مم قمٚمٞمٜم٤م ومًٚمؿ صمؿ ىم٤ملً :م٘مد أٟمزل اًمٜمٗم٤مق قمغم ظمػم ُمٜمٙمؿ ،ىم٤مل إؾمقد:
ؾمٌح٤من اهلل إن اهلل ي٘مقل:

{ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [ؾمقرة

ومتٗمرق
ومتًٌؿ قمٌد اهلل وضمٚمس طمذيٗم٦م ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعمًجد ،وم٘م٤مم قمٌد اهلل ي
اًمٜمً٤مء ،]141:ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :طمرُمٚم٦م سمـ زيد إٟمّم٤مري ،أطمد سمٜمل طم٤مرصم٦م ،مل يرد ًمف ذيمر إٓ ذم هذا احلدي٨م .يٜمٔمرُ« :مٕمروم٦م
اًمّمح٤مسم٦مش ٕب ٟمٕمٞمؿ (« ،)864 /3أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم(ُ« ،)711 /1مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مش
ٓسمـ ُمٜمده (ص« ،)286 :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش (.)44 /3
( )3اخلرق :اًمِمؼ« .اًمٜمٝم٤مي٦مش (.)36/3
( )2أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش ( ،)2471وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «جمٛمع اًمزواِدش ( :)411/9ورضم٤مًمف
رضم٤مل اًمّمحٞمح .وهق ذم «ُمًٜمد اًمِمٝم٤مبش سمرىمؿ ()2471
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ف ُم٤م
قمر َ
أصح٤مسمف ،ومرُم٤مين سم٤محلّم٤مة وم٠مشمٞمتف ،وم٘م٤مل طمذيٗم٦م قمجٌ٧م ُمـ وحٙمف وىمد َ
معهم
َ٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ(.)1
ُ
صمؿ شم٤م ُسمقا ،ومت َ
ظمػما ُمٜمٙمؿ ،ي
ىمٚم٧م ًم٘مد ُأٟمزل اًمٜمٗم٤مق قمغم ىمقم يم٤مٟمقا ً

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

ّٕنؿ يم٤مٟمقا ُمـ ـمٌ٘م٦م
ىمقًمفً :م٘مد ُأٟمزل اًمٜم َٗم٤مق قمغم ىمق ٍم ظمػم ُمٜمٙمؿ ،أي اسمتٚمقا سمف ي
ًمٙمـ اهلل اسمتئاهؿ وم٤مرشمدوا وٟم٤موم٘مقا ومذهٌ٧م
اًمّمح٤مسم٦م ومٝمؿ ظمػم ُمـ ـمٌ٘م٦م اًمتي٤مسمٕملم ،ي
ي
ومٙم٠من طمذيٗم٦م ي
ي
طمذر اًمذيـ ظم٤مـمٌٝمؿ
اخلػم يي٦م ُمٜمٝمؿ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ شم٤مب ومٕم٤م َدت هلؿ اخلػم يي٦م،
اإليًم ِن ي
وم٢من اًم٘مٚمقب شمت٘م يٚم٥م ،ي
وأؿم٤مر هلؿ أن ٓ يٖمؽموا ي
ٕن
ومحذرهؿ ُمـ اخلُ ُروج ُمـ َ
إقمًم َل سم٤مخل ِ
سم٢ميًم ِّنؿ ومئا يٜمٌٖمل هلؿ أن
٤ممتَ٦م ،ي َ
وسملم هلؿ يأّنؿ وإن يم٤مٟمقا ذم هم٤مي٦م ُ
َ
اًمق ُصمقق َ
َ
ِ
ي٠مُمٜمقا َُمٙم َْر اهلل ،ي
ظمػما ُمٜمٝمؿ ،وُمع
وم٢من اًم يٓمٌ َ٘م٦م ا يًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ وهؿ ي
اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا ً
ذًمؽ ُوضمد سمٞمٜمٝمؿ ُمـ ارشمدي وٟمَ٤م َوم َؼ ،وم٤مًم يٓمٌ َ٘م٦م ا يًمتل ُمـ سمٕمدهؿ أُمٙمـ ُمـ اًمقىمقع ذم ُمثؾ
شمًٌؿ شمٕمج ًٌ٤م ُمـ صدق ُم٘م٤مًمتف(.)3
ومتًٌؿ قمٌد اهلل ،يم٠م يٟمف ي
ذًمؽ ،وىمقًمف :ي

اًمث٤مٟمٞم٦م :سم٘م٤مء اعمٜم٤مومؼ قمغم شمردده سملم اعم َٕم ًْٙمَريـ..
ه١مٓ ِء وٓ إمم َ
هذه ؾمٛم٦م ُمـ ِؾم ًَمت اعمٜمَ٤مومِ ِ٘ملم ذم يمقٟمِف ٓ إمم َ
يٛمقت
ه١مٓ ِء طمتيك
َ
قمغم ٟم َٗم ِ
٤مىمف –واًمٕمٞم٤م ُذ سم٤مهلل– َ
ىم٤مل شم َٕم٤ممم{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺
﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،)2(]84:و َقم َغم ِ
هذه احل ِ
٤مل
َ
ِ
ُمّم ُػم أ ْيم َثر اعمٜمَ٤مومِ ِ٘ملم {ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ، ]88:وىمد َر َوى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} ،سمرىمؿ:

(.)4236
(ُ )3مـ يمئام اسمـ طمجر ذم «ومتح اًمٌ٤مريش (.)116/8
( )2روى اًمٓمؼماين ذم «ُمٕمجٛمف اًمٙمٌػمش ( )113/32سم٢مؾمٜم٤مده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم رمحٝمًم اهلل شمٗمًػمه
ٔي٤مت اإلومؽ ُمـ ؾمقرة اًمٜمقر وُمٜمٝم٤م ىمقًمف ( ..صمؿ شم٤مسمقا ُمـ سمٕمد ذًمؽ همػم قمٌد اهلل سمـ أب ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم
ُم٤مت قمغم ٟمٗم٤مىمف) ،وىم٤مل اهلٞمثٛمل «اعمجٛمعش ( )318/7وومٞمف اسمـ هلٞمٕم٦م وومٞمف وٕمػ وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف
رضم٤مل اًمّمحٞمح.
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َ
لمَ « :ه ُ١م َٓ ِء
طمذ ْي َٗم٦م سمـ اًم َٞم ًَمن ﭬ قمـ اًمٜمٌل ﷺ ىمقًمف قمـ ىمقم ُمـ ا ُعمٜم٤مومِ ِ٘م َ
قن إِ َمم يق ِم ِ
ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش(.)1
اعمُٜمَ٤موم ُ٘م َ َ ْ
اًمثي٤مًمث٦م :أن يٚمحؼ سمٛمٕمًٙمر اًم ُٙمٗمر ِ
واًمٕم ّْمٞم٤من:
َ ْ
إ يُم٤م سم٤مًمردة قمـ اًمديـ يمًم روى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ﭬ ىم٤مل :يم٤من ُمٜمي٤م رضمؾ ُمـ
يٙمت٥م ًمرؾم ِ
َ
قل اهلل ﷺ وم٤مٟم َٓم َٚمؼ َه٤مر ًسم٤م
ويم٤من
قمٛم َران
ُ ُ
ىمرأ اًمٌ َ٘م َرة وآل ْ
سمٜمل اًمٜم ييج٤مر ىمد َ
طمتيك َِحل َؼ سم٠مه ِؾ ِ
٥م عمحٛم ٍد وم ُ٠م ِ
اًمٙمتَ٤مبَ ،
هذا َىمدْ يم َ
ىم٤مل ومر َوم ُٕمقه ،ىم٤م ًُمقاَ :
قمج ٌُقا
ْ
َ٤من يٙم ُت ُ
ي
ًمٌ٨م أن ىمّمؿ اهلل قمٜم َ٘مف( )3ومٞمٝمؿ ومحٗمروا ًمف ومقاروه( )2وم٠مصٌح ِ
سمفَ ،ومًم َ
إرض ىمد
٧م
ُ
َ َ
ُ
َ َ
َ ُ
َ َ
ٟمٌذشمْف( )4قمغم وضم ِٝمٝم٤م صمؿ قم٤مدوا ومح َٗمروا ًمف ومقاروه وم٠مصٌح ِ
إرض ىمد َ
َ
ٟمٌذشمْف قمغم
٧م
ُ
َ َ
ْ َ ي ُ
َ َ
ُ
وضم ِٝمٝم٤م صمؿ قم٤مدوا ومح َٗمروا ًمف ومقاروه وم٠مصٌح ِ
إرض ىمد َ
ؽم ُيمقه
٧م
ُ
ٟمٌذشمْف قمغم ْ
َ َ
ْ َ ي ُ
وضم ِٝم َٝم٤م وم َ
َ َ
ُ

َُمٜمٌْق ًذا(.)1

وإُم٤م أن يٚمح َؼ اعمٜمَ٤مومِؼ سمٛمٕمًٙمَر اًم ُٙم ْٗمر واًمٕمّمٞم٤من ومٞمٛمقت قمغم ؾم ِ
قء ِ
ظم٤ممتَ٦م –
ُ َ
ْ َ
َ
ُ
َ ْ
ي
اًمًئاُم٦م واًم َٕم٤مومِٞم٦م.-
ٟمً٠مل اهلل ي
ومٕمـ أيمثؿ سمـ أب اجلقن ﭬ( )6ىم٤مل :ىمٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ﷺ :ومئان جيري ذم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف هبذا اًمٚمٗمظ اًمٓمؼماين ذم «إوؾمطش ( ،)8111وذم اًمًٜمد قمٛمرو سمـ ُمرة ومٞمف ُم٘م٤مل ،وأسمق
سمٙمر سمـ قمٞم٤مش اظمتٚمط سم٠مظمرة.
( )3اًم٘مّمؿ :يمن اًمٌمء وإسم٤مٟمتف «اًمٜمٝم٤مي٦مش (.)74/4
( )2ي٘م٤مل :واري٧م يمذا :إذا ؾمؽمشمف «ُمٗمردات اًمراهم٥مش ص (.)177
(ٟ )4مٌذت اًمٌمء أٟمٌذه ً
ٟمٌذا ومٝمق ُمٜمٌقذ :إذا رُمٞمتف وأسمٕمدشمف« ،اًمٜمٝم٤مي٦مش (.)6/1
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ ،سم٤مب :سمدون ،سمرىمؿ.)3781( :
( )6هقَ :أ ْيم َث ُؿ ْسم ُـ َأ ِب ْاجلَ ْق ِن َ -و ِىم َٞمؾ :ا ْسم ُـ ْاجلَ ْق ِن  -وهق قمٌد اًمٕمزى سمـ ُمٜم٘مذ سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ أسم سمـ
وٌٞمس سمـ طمرام سمـ طمٌِمٞم٦م سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو ،وهق اًمذي ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل ﷺ« :رومع زم اًمدضم٤مل،
وم٢مذا رضمؾ آدم ضمٕمد ،وأؿمٌف ُمـ رأي٧م سمف أيمثؿ سمـ أب اجلقنش ،وم٘م٤مل أيمثؿ :ي٤م رؾمقل اهلل هؾ ييين
ؿمٌٝمل إي٤مه؟ ىم٤مل ،ٓ« :أٟم٧م ُمًٚمؿ وهق يم٤مومرش .يٜمٔمر« :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد (/4
ُ« ،)393مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ (.)241 /1
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واضمتٝم٤مدهررل
ررعيةف يف التعامر
يم٤منوقواعر
رافقني
ومئانرردذمشررقمٌ٤مدشم
املنررإذا
خطرررراهلل!
ا ًِم٘متَ٤مل ،ىم٤مل« :هق ِذم اًمٜم ِي٤مرشَ ،ىم٤مل :ىمٚمٜم٤م :ي٤م رؾمقل

َُ
٤مت اًمٜم َٗم ِ
وًملم ضم٤مٟمٌف ذم اًمٜمي٤مر ،وم٠ميـ ٟمحـ؟ ىم٤مل« :إِٟم َيًم َذًمِ َ
٤مقَ ،و ُه َق ِذم اًمٜم ِي٤مرش ،ىم٤مل يمٜمي٤م
معهمؽ إِ ْظم ٌَ ُ
وم٤مرس وٓ ِ
ٟمتح يٗمظ قمٚمٞمف ذم ا ًِم٘متَ٤ملَ ،
راضم ٌؾ إٓ َو َىم َ٣م قمٚمٞمف ومٙمثر قمٚمٞمف
يم٤من ٓ يٛمر سمف
ٌ
ٌ
ومٚمًم
ٜمٌل ﷺ وم٘م ْٚمٜمَ٤م :ي٤م رؾمقل اهلل اؾم ُت ِْم ِٝمدَ
ومئان ،ىم٤ملُ « :ه َق ِذم اًمٜم ِي٤مرش ،ي
ضمر ُاطمف ،وم٠م َشم ْٞمٜم٤م اًم ي
َ
ِ
اؿمتدي ْت سمِف أمل ُ ِاجل َر ِ
صمؿ ا يشم َٙم َ٠م قم َٚم ْٞمف طمتيك َظم َرج ُمـ َفم ْٝم ِره
اح َأظم َذ َؾم ْٞم َٗمف ومقو َٕم ُف ْ َ
سملم صمدْ َيٞمف ي
رؾم ُ
قل اهلل ..احلدي٨م(.)3()1
يٌل ﷺ ُ
وم٘مٚم٧مْ :أؿم َٝمدُ أٟميؽ ُ
وم٠م َشم ْٞم٧م اًمٜم ي
ِ
ِ
وُمًٚمؿ ضم٤م َء ذم آظمر ا َحل ِدي٨م ُ
َِّب ﷺ«:إِ ين اًم َٕم ٌْدَ ًَم َٞم ْٕم َٛم ُؾ
اًمٌخ٤مري
وذم ِر َواي٦م
ىمقل الني ِّ
ِ
ِ
أه ِؾ ا َجلٜم ِي٦م َوإِ يٟم ُف َعم ِ ْـ َأ ْه ِؾ اًمٜم ِ
ي٤مس َقم َٛم َؾ
ي٤مس َقم َٛم َؾ ْ
ي٤مر و َي ْٕم َٛم ُؾ وم َٞمًم َي َرى اًمٜم ُ
وم َٞمًم َي َرى اًمٜم ُ
ي٤مر وهق ُِمـ َأه ِؾ اجلٜم ِي٦م وإٟميًم إَ ْقمًم ُل َ ِ ِ
ٞمٛمٝم٤مش.)2(.
َأ ْه ِؾ اًمٜم ِ َ ُ َ ْ ْ
سمخ َقاشم َ
َ
َ
َ
ج ـ ٓ يٜمتٗمٕمقن سم٤مًم٘مرآن..

قمـ أب ُمقؾمك إؿمٕمري ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺُ«:مثؾ اعم١مُمـ اًمذي

ي٘مرأ اًم٘مرآن يمٛمثؾ إشمرضم٦م( )4رحيٝم٤م ـم ّٞم٥م وـمٕمٛمٝم٤م ـم ّٞم٥م ،وُمثؾ اعم١مُمـ اًمذي ٓ

ي٘مرأ اًم٘مرآن يمٛمثؾ اًمتٛمرة ٓ ،ريح هل٤م وـمٕمٛمٝم٤م طمٚمق ،وُمثؾ اعمٜم٤مومؼ اًمذي ي٘مرأ اًم٘مرآن
يمٛمثؾ اًمرحي٤مٟم٦م ،رحيٝم٤م ـم ّٞم٥م وـمٕمٛمٝم٤م ُُم ّر ،وُمثؾ اعمٜم٤مومؼ اًمذي ٓ ي٘مرأ اًم٘مرآن يمٛمثؾ
احلٜمٔمٚم٦م(ً )1مٞمس هل٤م ريح وـمٕمٛمٝم٤م ُُم ّرش(.)6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش ( ،)873وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «جمٛمع اًمزواِدش ( :)314/7رواه اًمٓمؼماين
وإؾمٜم٤مده طمًـ.
( )3شم٘مًٞمؿ أطمقال اعمٜم٤مومؼ إمم صمئاث طم٤مٓت ُمًتٗم٤م ٌد ُمـ رؾم٤مًم٦م «اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقنش ()116-111
ًمٚمديمتقر قمٌد اًمرمحـ اًم٘مّم٤مص سمتٍمف.
( )2رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب ٓ :ي٘مقل ومئان ؿمٝمٞمد ( )3898ورواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب:
اإليًمن ،سم٤مب :همٚمظ تريؿ ىمتؾ اإلٟمً٤من ٟمٗمًف (.)113
(« )4إشمرضم٦مش :مجٕمٝم٤م أشمرج وأشمرضم٤مت ،واًمٕم٤م يُم٦م شم٘مقل :أشمرج وشمرٟم٩م ..وهق وم٤ميمٝم٦م طمٚمقة طم٤مُمْم٦م وهل٤م
ومقاِد ـمٞمٌ٦م ،اٟمٔمر :شم٤مج اًمٕمروس (.)428 ،427/1
(« )1احلٜمٔمٚم٦مش :واطمدة احلٜمٔمؾ وهق اًمِمجر اعمر ،اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب (.)182/11
(ُ )6متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :ومْم٤مِؾ اًم٘مرآن ،سم٤مب :ومْمؾ اًم٘مرآن قمغم ؾم٤مِر اًمٙمئام= ،
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ذم هذا احلدي٨م أرسمٕم٦م أُمث٤ملُ :مٜمٝم٤م اصمٜم٤من خيّم٤من اعم١مُمـ اًمذي ي٘مرأ اًم٘مرآن ويٕمٛمؾ
سمف ،واًمذي ٓ ي٘مرأه واإلصمٜم٤من اًمٌ٤مىمٞم٤من أطمدمه٤م يّمػ اعمٜم٤مومؼ اًمذي ي٘مرأ اًم٘مرآن وٓ
يٕمٛمؾ سمف يمًم أن أظمر ُمٜمٝمًم يّمػ اعمٜم٤مومؼ اًمذي أقمرض قمـ اًم٘مرآن سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومئا ىمرأه
ً
ومْمئا قمـ أن يٕمٛمؾ سمف.
واًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م ـ هٜم٤م ـ هق متثٞمؾ اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ﷺ اعمٜم٤مومؼ ذم احل٤مًم٦م إومم سم٤مًمرحي٤مٟم٦م
يٗمز سمحئاوة أضمره ،ومٚمؿ
اًمتل رحيٝم٤م ـمٞم٥م وـمٕمٛمٝم٤م ُُم ّر ،طمٞم٨م مل يٜمتٗمع سمؼميم٦م اًم٘مرآن ومل ْ
يتج٤موز اًمٓمٞم٥م ُمقوع اًمّمقت وهق ا َحل ْٚمؼ ،ومل يتّمؾ سم٤مًم٘مٚم٥م اًمذي هق ُمقـمـ

آقمتٌ٤مر(.)1

أيْم٤م ذم احل٤مًم٦م إظمرى سم٤محلٜمٔمٚم٦م ـمٕمٛمٝم٤م ُُم ّر وٓ ريح هل٤م طمٞم٨م
ومتثٞمٚمف ﷺ اعمٜم٤مومؼ ً
مل ي٘مرأ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ً
أصئا ،ومئا ىمٚمٌف اٟمتٗمع وسم٤مًمت٤مزم ومئا شمٜمتٗمع ضمقارطمف ،وم٤مًمٙمؾ
َظم ٌُ٨م.
أقظاّ املٓافكني دبا ٙايكشإٓ:

إول :اًمذيـ ي٘مرؤون اًم٘مرآن وٓ يٜمتٗمٕمقن سمف ..وه١مٓء هؿ إيمثر ..وعم٤مذا ٓ
يٜمتٗمٕمقن سم٤مًم٘مرآن وهق يمت٤مب هداي٦م ورؿم٤مد ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ} [ؾمقرة اإلهاء)3(.]9:

اجلقاب :إن اهلل شمٕم٤ممم ىمد اظمتص أهؾ اإليًمن واًمت٘مقى هبدي اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= سمرىمؿ ،) 4723( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :صئاة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب :ومْمٞمٚم٦م طم٤مومظ اًم٘مرآن ،سمرىمؿ:
(.)797
(ُ )1م٤م أمجؾ ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم «أوقاء اًمٌٞم٤منش هلذه أي٦م ،أمتٜمك قمغم اًم٘م٤مرئ
اًمٙمريؿ اًمرضمقع إًمٞمف ذم ؾمقرة اإلهاء أي٦م.9 :
( )3اٟمٔمر« :ومتح اًمٌ٤مريش (.)141/12
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ىم٤مل { ۵ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ} [ؾمقرة ومّمٚم٧م ..]44:وأهؾ اًمٜمٗم٤مق
معهم
ِ
يمثػما ُمٜمٝمؿ
واًمزيغ ممـ ُطمرُمقا هذا اهلدى ًمٜمٗم٤مىمٝمؿ {ﯡ ﯢ} سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن ً

ىمد يمٗمر سمف ُمع ىمراءتؿ ًمف ًمٞمْمٚمقا اًمٕمٌ٤مد قمغم قمٚمؿ ويٙمٞمدوا ًملؾمئام ،أو ّٕنؿ ىمرؤه

قمٚمًم جمر ًدا ٓقمٛمؾ ُمٕمف {ﮱ ﯓ ﯔ
ري٤م ًء وؾمٛمٕم٦م أو ًمٞمتث٘مٗمقا وي١مشمك أطمدهؿ ً

ﯕ ﯖ ﯗ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]311:يمًم أّنؿ ىمد حيٗمٔمقن اًم٘مرآن ٟمٗم ًٞم٤م ًمٚمتٝمٛم٦م قمـ
أٟمٗمًٝمؿ وهؿ ُمٕمت٘مدون شمْمٞمٞمٕمف( .)1ومٕمـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري ﭬ ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م

رؾمقل اهلل ﷺ وشمئا هذه أي٦م{ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [ؾمقرة إقمراف، ]169:
وم٘م٤مل ﷺ « :يٙمقن اخلٚمػ ُمـ سمٕمد ؾمتلم ؾمٜم٦م أو٤مقمقا اًمّمئاة واشمٌٕمقا اًمِمٝمقات
ومًقف يٚم٘مقن هم ًٞم٤م( ،)3صمؿ يٙمقن ظمٚمػ ي٘مرؤون اًم٘مرآن ٓ يٕمدو شمراىمٞمٝمؿ( ،)2وي٘مرأ
اًم٘مرآن صمئاصم٦مُ ،م١مُمـ وُمٜم٤مومؼ ووم٤مضمرش ،ىم٤مل سمِمػم :وم٘مٚم٧م ًمٚمقًمٞمدُ :م٤م ه١مٓء اًمثئاصم٦م؟
وم٘م٤مل :اعمٜم٤مومؼ يم٤مومر( ،)4واًمٗم٤مضمر يت٠ميمؾ سمف ،واعم١مُمـ ي١مُمـ سمف(.)1
وهٜم٤مك ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ ٓ ي٘مرؤون اًم٘مرآن إٓ ًمٞمج٤مدًمقا سمف اًمذيـ آُمٜمقا سم٤مًمٌ٤مـمؾ
ودًمٞمؾ ذًمؽُ :م٤م رواه قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر اجلٝمٜمل ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ﷺ
ي٘مقل«:هئاك أُمتل ذم اًمٙمت٤مب واًم ّٚمٌـ ،ىم٤مًمقا ي٤مرؾمقل اهلل ُم٤م اًمٙمت٤مب واًم ّٚمٌـ؟ ىم٤مل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :اًمٜمٝم٤مي٦مشٓ ،سمـ آصمػم (.)21/4
( )3هم ًّٞم٤م :أي :قمذا ًسم٤م ،ومًًمه اًمٖمل عم٤م يم٤من اًمٖمل هق ؾمٌٌف ،اٟمٔمرُ« :مٗمردات اًمراهم٥مش (ص.)281
( )2اًمؽماىمل :مجع شمرىمقة وهل اًمٕمٔمؿ اًمذي سملم صمٖمرة اًمٜمحر واًمٕم٤مشمؼ ،ومه٤م شمرىمقشم٤من ُمـ اجل٤مٟمٌلم،
اًمٜمٝم٤مي٦م (.)187/1
( )4أي يم٤مومر سمف :يمًم ذم سم٘مٞم٦م اًمرواي٦م قمٜمد احل٤ميمؿ ( ،)147/4وأمحد ( ،)92/2وهمػممه٤م.
( )1أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم «اعمًتدركش ( ،)416/3وأمحد ( ،)28/2واسمـ طمٌ٤من ( ،)23/2وىم٤مل« :هذا
طمدي٨م صحٞمح رواشمف طمج٤مزيقن وؿم٤مُمٞمقن أصمٌ٤مت ومل خيرضم٤مهش .ورواه أمحد ذم «ُمًٜمدهش (ح/
 )11218ىم٤مل حم٘م٘مقه« :إؾمٜم٤مده طمًـش ،و«اعمٕمجؿ إوؾمطش (ح ،)9221 /وصححف إًمٌ٤مين
 $ذم «اًمًٚمً٦م اًمّمحٞمح٦مش (.)2124
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يتٕمٚمٛمقن اًم٘مرآن ومٞمت٠موًمقٟمف قمغم همػم ُم٤م أٟمزل اهلل  ،۵وحيٌقن اًمٚمٌـ( )1ومٞمدقمقن
اجلًمقم٤مت واجلٛمع ويٌدون(3ش( .)2وذم رواي٦م« :يتٕمٚمٛمف اعمٜم٤موم٘مقن صمؿ جي٤مدًمقن سمف
اًمذيـ آُمٜمقاش(.)4
يمًم وردت آصم٤مر قمـ سمٕمض أصح٤مب رؾمقل اهلل ﷺ تذر ُمـ ضمدال اعمٜم٤مومؼ
سم٤مًمٙمت٤مبُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م رواه زي٤مد سمـ ضمدير ىم٤مل :ىم٤مل زم قمٛمر :هؾ شمٕمرف ُم٤م هيدم
اإلؾمئام؟ ىمٚم٧م ٓ :ىم٤مل :هيدُمف زًم٦م اًمٕم٤ممل ،وضمدال اعمٜم٤مومؼ سم٤مًمٙمت٤مب ،وطمٙمؿ إِٛم٦م
اعمْمٚملم (.)1
وهٙمذا ظم٤مف رؾمقل اهلل ﷺ وأصح٤مسمف ﭫ هذا اًم٘مًؿ إيمؼم ُمـ
اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ي٘مرؤون اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ وجيٞمدون ىمراءشمف وومٝمٛمف ويتخّمّمقن ذم
شمٕمٚمٛمف وشمٕمٚمٞمٛمف قمغم إُم٦م اعمًٚمٛم٦م مجٕم٤مءّٕ :نؿ أداة هدم وومً٤مد ذم إرض
وإوئال ًمٚمٕمٌ٤مد ،يمًم أن اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن ُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف ىمٚمقهبؿ ُمـ اًمٜمٗم٤مق،
ومٞمٜمٔمرون إًمٞمٝمؿ ٟمٔمرة اًمرضمؾ ًم٘مدوشمف وهذا ذ قمٔمٞمؿ وٓ ؿمؽ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يمٜم٤مي٦م قمـ رقمٞمٝمؿ اًمٖمٜمؿ واهلل أقمٚمؿ سمدًمٞمؾ إؿم٤مرة احلدي٨م ذم آظمره أّنؿ يٕمقدون ًمٚمٌ٤مدي٦م ويدقمقن
اجلٛمع واجلًمقم٤مت.
( )3ويٌدون :يًتقـمٜمقن اًمٌ٤مدي٦مً« ،مً٤من اًمٕمربش (.)61/14
( )2أظمرضمف أمحد ( ،)146/4وهمػمهُ ،مـ طمدي٨م قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ﭬ ،وصححف إًمٌ٤مين ذم
«اًمّمحٞمح٦مش سمرىمؿ.)3778( :
( )4أظمرضمف أمحد ( ،)146/4واًمٓمؼماين ( ،396/17سمرىمؿ ،)818( :وهمػممه٤مُ ،مـ طمدي٨م قم٘مٌ٦م سمـ
قم٤مُمر ﭬ ،وصححف إًمٌ٤مين ذم «اًمّمحٞمح٦مش سمرىمؿ.)3778( :
رواه أمحد ،وىم٤مل حم٘م٘مقا اعمًٜمد« :طمدي٨م طمًـش سمرىمؿ ،)17216( :وذم «مجع اجلقاُمعش
(.)9121/1
( )1أظمرضمف اًمدارُمل ذم «ؾمٜمٜمفش ( ،)314وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «احلٚمٞم٦مش ( ،)196/4وؾمٜمده صحٞمح .وهق ذم
«ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش ( ،)89/1وىمد صحح إؾمٜم٤مده اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين .$
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معهموأضم٤مدوا ذًمؽ.
وظمّمقص٤م ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وإىمراِف ًمٚمٜم٤مس
ً
قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ﭭ ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ﷺ ي٘مقل:
ىمراؤه٤مش( .)1وسمٜمحقه قمـ قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر (.)3
«أيمثر ُمٜم٤موم٘مل أُمتل ّ
سم٤مًم٘مراء هٜم٤م اًمٕمٚمًمء سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م ويمذًمؽ اًم ُٕم يٌ٤مد( ،)2وًمٕمؾ ٟمٗم٤مىمٝمؿ ذم
واعمراد
ّ

اًم٘مراء ُمراِلم طمٞم٨م إن اًمٜمٗم٤مق واًمري٤مء يمٚمٞمٝمًم إفمٝم٤مر
احلدي٨م سمًٌ٥م اًمري٤مء ومٙم٤من أيمثر ّ

همػم ُم٤م ذم اًمٌ٤مـمـ( ،)4أو سمًٌ٥م قمدم شمّمديؼ وشمًٚمٞمؿ سمٕمْمٝمؿ ًمٚمنمع اعمٓمٝمر واشمٌ٤مع

إهقاء سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ ،أو سمًٌ٥م اىمؽماومٝمؿ ؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق أو سمٕمْمٝم٤م ،وىمد يٙمقن
سمٙمؾ هذا واهلل أقمٚمؿ.
اًمث٤مين :اًمذيـ ٓ ي٘مرؤون اًم٘مرآن..
وه١مٓء ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ ُيٕمٚمؿ ىمدرهؿ وقمددهؿ سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اعمٜم٤موم٘ملم ..وًمٙمـ يٌدو
ُمـ ظمئال اؾمت٘مراء اًمٜمّمقص اًمٜمٌقي٦م أن قمددهؿ أو ٟمًٌتٝمؿ سملم إظمقاّنؿ ًمٞمً٧م
سم٤مًمٙمثػمة ..وأهؾ هذا اًم٘مًؿ ُمـ أواِؾ ُمـ شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ هذه أي٦م{ :ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ} [ؾمقرة اًمٗمرىم٤من ، ]21:قمـ أب ُمقؾمك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه أمحد ذم «اعمًٜمدش ( ،)171/3واسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ( ،)338/12ك اًمزهد واًمٗمري٤مب ذم «صٗم٦م
اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملمش( ،ص ،)44-43وىم٤مل اهلٞمثٛمل (اعمجٛمع (« :)321-339/6رواه أمحد
واًمٓمؼماين ورضم٤مًمف صم٘م٤مت ،ويمذًمؽ رضم٤مل أطمد إؾمٜم٤مدي أمحد صم٘م٤متش ،وصححف إًمٌ٤مين «صحٞمح
اجل٤مُمعش (.)362/1
أيْم٤م (ُ )111/4مـ طمدي٨م
( )3أظمرضمف أمحد (ُ ،)171/3مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،وأظمرضمف ً
قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ﭫ ،وىم٤مل اهلٞمثٛمل« :أطمد أؾم٤مٟمٞمد أمحد صم٘م٤مت أصمٌ٤متش اٟمٔمر« :جمٛمع اًمزواِدش
( ،)339/6وصححف إًمٌ٤مين ذم «اًمّمحٞمح٦مش ،سمرىمؿ.)711( :
( )2اٟمٔمر« :اًمّم٤مرم اعمًٚمقلش (ص ،)23و«ومتح اًمٌ٤مريش (.)373 ،)371/12
( )4اٟمٔمر« :اًمٜمٝم٤مي٦مش (.)98/1
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ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺُ« :مثؾ اًمذي يذيمر رسمف واًمذي ٓ يذيمر رسمف ُمثؾ احلل

واعمٞم٧مش( ،)1واًم٘مرآن ُمـ أقمٔمؿ اًمذيمر ..واًم٘مرآن قمغم اعمٜم٤موم٘ملم صم٘مٞمؾ ،يمًم اًمّمئاة
ومم٤م يدل قمغم صٕمقسمتف قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ذيمره أسمق اجلقزاء أوس سمـ قمٌد اهلل اًمرسمٕمل( )3يقم
ىم٤ملٟ :م٘مؾ احلج٤مرة أهقن قمغم اعمٜم٤مومؼ ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن(.)4()2

املٓافك ٕٛيف تؼبٗٝات طًف األَ.١

ًم٘مد يم٤من ًمًٚمػ إُم٦م ُمقاىمٗمٝمؿ اعمٌ٤مريم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم سمٞم٤مٟمً٤م حل٘مٞم٘متٝمؿ ،ويمِم ًٗم٤م
وتذيرا ُمٜمٝمؿ ،وُمـ شمٚمؽ إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل
وإيْم٤مطم٤م ًمّمٗم٤متؿ،
ٕىمٜمٕم٦م وضمقهٝمؿ،
ً
ً
ّنجقه٤م ذم ُم٘م٤موُمتٝمؿ وومْمح خمٌقءاتؿ ،ضهبؿ إُمث٤مل ذم ؿم٠مّنؿ ومٛمـ ذًمؽ:
 -1صخ٥م سم٤مًمٜمٝم٤مر ظمِم٥م سم٤مًمٚمٞمؾ.
قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف ىم٤مل  $ذم صٗم٦م اعمٜم٤مومؼ :تٞمتف ًمٕمٜم٦م ،وـمٕم٤مُمف ؾمح٧م،
وهمٜمٞمٛمتف همٚمقل صخ٥م سم٤مًمٜمٝم٤مر ظمِم٥م سم٤مًمٚمٞمؾ( ،)1إّنؿ اعمٜم٤موم٘مقن شمًٛمع هلؿ ضمٕمجٕم٦م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمدقمقات ،سم٤مب :ومْمؾ ذيمر اهلل  ،۵سمرىمؿ،)6144( :
وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :صئاة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب :اؾمتحٌ٤مب صئاة اًمٜم٤مومٚم٦م ذم سمٞمتف وضمقازه٤م ذم
اعمًجد ،سمرىمؿ.)779( :
( )3هق :أوس سمـ قمٌد اهلل ،أسمق اجلقزاء ،اًمرسمٕمل ،اًمٌٍمي ،طمدث قمـ قم٤مِِم٦م ،واسمـ قمٌ٤مس ،وقمٌد اهلل سمـ
قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وهمػمهؿ .وقمٜمف أسمق إؿمٝم٥م اًمٕمٓم٤مردي ،وقمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ اًمٜمٙمري ،وسمديؾ سمـ
ُمٞمنة وهمػمهؿ .يم٤من أطمد اًمٕمٌ٤مد اًمذيـ ىم٤مُمقا قمغم احلج٤مج ،وم٘مٞمؾ :إٟمف ىمتؾ يقم اجلًمضمؿ ؾمٛمٕمف قمٛمرو سمـ
ُم٤مًمؽ ي٘مقلُ :م٤م ًمٕمٜم٧م ؿمٞمئً٤م ىمط ،وٓ أيمٚم٧م ؿمٞمئً٤م ُمٚمٕمقٟمً٤م ىمط وٓ آذي٧م أطمدً ا ىمط .يٜمٔمر« :ؾمػم أقمئام
اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل(« ،)271 /4تذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر(.)282 /1
( )2أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «ُمّمٜمٗمفش ( ،)21611 ،21366وُمـ ـمري٘مف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «احلٚمٞم٦مش (.)81/2
( )4هذه اعمً٠مًم٦م ذم شمِمٌٞمٌف اًمًٜم٦م ًمٚمٛمٜم٤مومؼ اًمذي ٓ ي٘مرأ اًم٘مرآن واًمذي ٓ ي٘مرؤه ُمًتٗم٤مدة سمٓمقهل٤م ُمـ
رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ /قمٌد اًمرمحـ اًم٘مّم٤مص ُمـ ( )116-111سمتٍمف (اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء
اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م).
( )1أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملمش ( ،)63وُمـ ـمري٘مف اًمذهٌل ذم «شمذيمرة احلٗم٤مظش
( ،)481/3وذم اًمًٜمد« اًمدراوردي دء احلٗمظ.
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وٓ شمرى ـمحٜمً٤م ..ومٝمؿ أضمرام وأضمً٤مم ظم٤مًمٞم٦م قمـ إرواح ٓ ٟمٗمع ومٞمٝم٤م وٓ صمٛمر،

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

معهم
اجلٗم٤مف ...إًمخ(.)1
يم٤مٕظمِم٤مب اعمًٜمّدة إمم اجلدران قمٜمد

 -3يم٠مصح٤مب إهقاء.
قمـ أب ىمئاسم٦م( )3ىم٤ملُ :مثؾ أصح٤مب إهقاء ُمثؾ اعمٜم٤موم٘ملم يمئاُمٝمؿ ؿمتّك ومج٤مع
أُمرهؿ اًمٜمٗم٤مق()2صمؿ شمئا{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م{ ..]71:ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م{ ..]18:ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.)4(]61:

ُمقوح٤مُ :مثؾ أهؾ إهقاء ُمثؾ اعمٜم٤موم٘ملم وم٢من اهلل شمٕم٤ممم
ىم٤مل أسمق ىمئاسم٦م $
ً
ذيمر اعمٜم٤موم٘ملم سم٘مقل خمتٚمػ وقمٛمؾ خمتٚمػ ومج٤مع ذًمؽ اًمْمئال ،وإن أهؾ إهقاء
اظمتٚمٗمقا ذم إهقاء واضمتٛمٕمقا ذم اًمًٞمػ(.)1
وهذا اًمتٛمثٞمؾ وإن يم٤من ٟمّمف يٗمٞمد شمِمٌٞمف أهؾ إهقاء سم٤معمٜم٤موم٘ملم إٓ أٟمف يمذًمؽ
يٛمٙمـ أن يٙمقن شمِمٌٞمف اعمٜم٤موم٘ملم سم٠مهؾ إهقاء ومجٛمٞمٕمٝمؿ اًمٕم٤مُمؾ اعمِمؽمك سمٞمٜمٝمًم اشمٌ٤مع
اهلقى ..اًمذي هبؿ هقى..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾش (.)168/16

( )3هق :قمٌد اهلل سمـ زيد سمـ قمٛمرو (وي٘م٤مل قم٤مُمر) سمـ ٟم٤مسمؾ ،أسمق ىمئاسم٦م ،اجلرُملُ .مـ أهؾ اًمٌٍمة .أطمد
إقمئام .يم٤من قم٤م ًعم٤م سم٤مًم٘مْم٤مء وإطمٙم٤مم .روى قمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك إٟمّم٤مري ،وؾمٛمرة سمـ
ضمٜمدب ،وُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث ،وزيٜم٥م سمٜم٧م أم ؾمٚمٛم٦م ،وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري ،وهمػمهؿ .ذيمره
اسمـ ؾمٕمٞمد ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٍمة ،وىم٤مل :يم٤من صم٘م٦م يمثػم احلدي٨م ،ويم٤من ديقاٟمف سم٤مًمِم٤مم،
وهب٤م ُم٤مت .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمتٝمذي٥مش ( :)331 /1و«شمذيمرة احلٗم٤مظش (.)94 /1
( )2قمزاه ذم «اًمدر اعمٜمثقرش (ٕ )348/4ب اًمِمٞمخ ،ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده.
(« )4اًمدر اعمٜمثقر (.)133/1
( )1أظمرضمف اًمدارُمل ذم «ؾمٜمٜمفش ( ،)111واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت ( ،)184/7واًمٗمري٤مب ذم «اًم٘مدرش
( ،)267وؾمٜمده صحٞمح« .طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءش (.)229/1
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 2ـ يم٤مًمٕمّم٤مومػم ذم اًم٘مٗمص.
ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ُ :$مثؾ اعمٜم٤موم٘ملم ذم اعمًجد يمٛمثؾ اًمٕمّم٤مومػم ذم اًم٘مٗمص
إذا ومتح سم٤مب اًم٘مٗمص ـم٤مرت اًمٕمّم٤مومػم(.)1
وًمٞمس هذا ُمٜمٝمؿ سمٛمًتٖمربّٕ :نؿ ممـ ٓ ي٠مشمقن إمم اًمّمئاة إٓ وهؿ يمً٤ممم
هؿ ٕطمدهؿ يإٓ اًمتٕمجٞمؾ
ُمتث٤مىمٚمقن ،ومٜمٗمقؾمٝمؿ طمرضم٦م وصدورهؿ و ّٞم٘م٦م ٓ ،ي
سم٤مًمّمئاة وإىم٤مُمتٝم٤م طمتك خيرضمقا ُمـ اعمًجد ًمٞمتٜمٗمًقا اًمّمٕمداء.
 -4ؿمٌف اعمٜم٤موم٘ملم سمٌٕمض احلٞمقاٟم٤مت:
أ ـ يم٤مًمٙمٚم٥م.
ؾمٌؼ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [ؾمقرة

إقمراف.]176:

ىمقل احلًـ :هق ُ
دعُ ،أقمٓمل أومل ُي َ
ٕمط
ُمثؾ اعمٜم٤مومؼ ٓ ُيٜمٞم٥م إمم احلؼ دقمل أو مل ُي َ

يم٤مًمٙمٚم٥م يٚمٝم٨م ـمر ًدا وشمريمً٤م()3وُمـ قم٤مد إمم يمئام اعمٗمنيـ طمقل أي٦م جيد أّن٤م
شمٜمٓمٌؼ قمغم طم٤مل اعمٜم٤مومؼ اًمذي قمٚمؿ احلؼ وقمرومف واؾمتٌ٤من ًمف اهلدى سمؾ وأفمٝمر ذًمؽ ذم
ؿمٕم٤مِر ي١مدهي٤م وقمٌ٤مدات يًمرؾمٝم٤م صمؿ ٓ يٚمٌ٨م إذا ظمغم إمم ؿمٞم٤مـمٞمٜمف وىمرٟم٤مِف أن يٜمًٚمخ
قمدوا ًمدو ًدا.
ُمـ ذًمؽ يمٚمف ،سمؾ يّمٌح ً
وًمذا وم٘مد ضم٤مء اسمـ اًم٘مٞمؿ  $قمغم ذيمر سمٕمض ـمٌ٤مِع اًمٜم٤مس اًمتل أؿمٌٝمقا ومٞمٝم٤م
احلٞمقاٟم٤مت ومٛمـ ذًمؽ :اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٙمٚمٌٞم٦م ،وم٘م٤مل :ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ٟمٗمًف يمٚمٌٞم٦م ًمق ص٤مدف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر« :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشً ،مٚمِمٕمراين ( ،)49/1ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده.
( )3مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده أو ُمـ ظمرضمف ،وًمٙمـ ذيمره ص٤مطم٥م «اًمٌحر اعمحٞمطش ذم شمٗمًػمه سمدون قمزو
(.)433/4
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ُمـررل
التعامر
ع يف
ررعية
وقواعرررد شرر
املنرررافقني
خطرررر
سمٓمٜمف
ومهف ِؿمٌ
اًمٙمئاب...
ؾم٤مِر
ضمٞمٗم٦م شمِمٌع أًمػ يمٚم٥م ًمقىمع قمٚمٞمٝم٤م ومح٤مه٤م ُمـ

َُ
معهمـمٞم٥م ٓ ،يًتحل ُمـ ىمٌح ،إن تٛمؾ
أي ـمٕم٤مم اشمٗمؼُ :مٞمت٦م أو ُمذيمّك ،ظمٌٞم٨م أو

هرك
قمٚمٞمف يٚمٝم٨م أو شمؽميمف يٚمٝم٨م إن أـمٕمٛمتف سمّمٌص سمذٟمٌف ودار طمقًمؽ ،وإن ُمٜمٕمتف ّ

وٟمٌحؽ(.)1

ب ـ يم٤محلٞم٤مت واًمٕم٘م٤مرب.
وصدق اسمـ اًم٘مٞمؿ  $طملم ىم٤مل :وُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمٗمًف قمغم ٟمٗمقس ذوات اًمًٛمقم
واحلًمت يم٤محلٞم٦م واًمٕم٘مرب وهمػممه٤م ،وهذا اًميب هق اًمذي ي١مذي سمٕمٞمٜمف وم ُٞمدظمؾ
اًمرضمؾ اًم٘مؼم واجلٛمؾ اًم٘مدر ..واًمٜمٗمس اخلٌٞمث٦م اًمًٛم ّٞم٦م شمٙم ّٞمٗم٧م سمٙمٞمٗمٞم٦م همْمٌٞم٦م ُمع
ؿمدة طمًد وإقمج٤مب وىم٤مسمٚم٧م اعمٕملم قمغم طملم ِهم يرة ُمٜمف وهمٗمٚم٦م وهق أقمزل ُمـ
ؾمئاطمف ،ومٚمدهمتف يم٤محلٞم٦م اًمتل شمٜمٔمر إمم ُمقوع ُمٙمِمقف ُمـ سمدن اإلٟمً٤من ومتٜمٝمِمف،
ومحؼ قمغم ُمـ أراد طمٗمظ ٟمٗمًف ومح٤ميتٝم٤م أٓ يزال ُمتدر ًقم٤م
وم٢مُم٤م قمٓم٥م وإُم٤م أذى ٌ
ٓسمً٤م أداة احلرب ُمقافم ًٌ٤م قمغم إوراد واًمتٕمقيذات واًمتحّمٞمٜم٤مت
ُمتحّمٜمً٤م
ً

اًمٜمٌقي٦م(.)3

ومًٛمٝمؿ زقم٤مف وًمدهمٝمؿ ىم٤مشمؾ ،وهؿ يتٚمقٟمقن يمًم شمتٚمقن احل ّٞم٦م
وهذا ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم ّ

ومٞمتٙمٞمٗمقن سمحً٥م اعمقاىمػ وإطمداث وهذه طم٤مل ُمـ ُٓمٌدأ ًمف وٓ ُمٜمٝم٩م..
ومٚمٚمف يمؿ ُمـ ُمٕم٘مؾ ًملؾمئام ىمد هدُمقه؟ ويمؿ ُمـ ِطمّمـ ًمف ىمد ىمٚمٕمقا أؾم٤مؾمف
وظمرسمقه؟ ويمؿ ُمـ قمٚمؿ ًمف ىمد ـمٛمًقه؟ ويمؿ ُمـ ًمقاء ًمف ُمرومقع ىمد ووٕمقه؟...
ّ

إًمخ(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مدارج اًمً٤مًمٙملمش ( )414/1سمتٍمف يًػم.
(ُ« )3مدارج اًمً٤مًمٙملمش (.)414/1
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ( ،) 211/1وىمد أـم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم هذا اعمقوع اًمٜمٗمس ذم سمٞم٤من وصٗمٝمؿ وطم٤مهلؿ
ومحري سمٜم٤م اًمرضمقع إًمٞمف.
ٌ
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ج ـ يم٤مًمٗم٠مر.
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  : $وُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمٗمًف وم٠مري٦م وم٤مؾمؼ سمٓمٌٕمف ُمٗمًد عم٤م ضم٤موره
شمًٌٞمحف سمٚمً٤من احل٤مل ؾمٌح٤من ُمـ ظمٚم٘مف ًمٚمٗمً٤مد(.)1
ووضمف اًمِمٌف هٜم٤م ىم٤مِؿ :إ ْذ اعمٜم٤مومؼ وم٤مؾمد ُمٗمًد ،وؿم٤مهد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]13-11:
د ـ يم٤مًمٓم٤مووس...
اًمتٓمقس واًمتزيـ سم٤مًمريش وًمٞمس وراء ذًمؽ رء..
ًمٞمس ًمف يإٓ
ّ
واعمٜم٤مومؼ يمذًمؽ ًمف فم٤مهر سمديع وُمٜمٓمؼ سمٚمٞمغ وضمًؿ طمًـً ،مٙمٜمف ُمـ اًمداظمؾ ظمقاء
أضمقف ..ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]4:
هـ ـ يم٤مًمثٕمٚم٥م.
وهق ُمقصقف سم٤مًمروهم٤من واخلٌ٨م ،و ُييب سمف اعمثؾ ذم اًمٜمذاًم٦م واًمدٟم٤مءة يمًم
ُييب سمف اعمثؾ ذم اخلٌ٨م واًمروهم٤من ..ىم٤مل ـمروم٦م:
ىمد

وص٤مطم٥م
ٌ
أروغ
يمٚمٝمؿ

يمٜم٧م

ص٤مطمٌتف ٓ

شمرك

اهلل

ُمـ

صمٕمٚم٥م ُم٤م

أؿمٌف

اًمٚمٞمٚم٦م

ًمف

واوح٦م

سم٤مًمٌ٤مرطم٦م

()3

وُم٤م اعمٜم٤مومؼ إٓ يمذًمؽ ومٝمق ذو روهم٤من واٟمًئال يم٤مًمثٕمٚم٥م ذم روهم٤مٟمف وٟمذاًمتف..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مدارج اًمً٤مًمٙملمش (.)414/1
(« )3يمت٤مب احلٞمقان ش(ً )63/3مٚمج٤مطمظ.
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و ـ يم٤مًمذِ٥م.

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
معهم

ُوصػ سم٤مجلٌـ واًمٔمٚمؿ واًمٖمدر ..واعمٜم٤مومؼ يمذًمؽ ضمٌ٤من هم٤مدر ،وم٤محلٞم٤مة ُم٘مّمقده
ًمٞمس ّإٓ {ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]4:
وهق فم٤ممل ًمٜمٗمًف وًمٖمػمه وىمد ُوصٗمقا سمذًمؽ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯥ ﯦ ﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ..]47:ويمؿ يم٤من ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ُمقاىمػ همدر ذم
اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي ،ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ اٟمٍماومٝمؿ قمـ همزوة أطمد سمثٚم٨م اجلٞمش وٟم٘مْمٝمؿ
ًمٚمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ وشمقاـمئٝمؿ قمغم اًمقٓء ٕقمداء اهلل واعمٕم٤مداة ًمٚمٛم١مُمٜملم.
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  :$واعم٘مّمقد أن أصح٤مب هذا اعمِمٝمد ـ ُمِمٝمد احلٞمقاٟمٞم٦م ـ
ًمٞمس هلؿ هم٤مي٦م إٓ سمٚمقغ ؿمٝمقاتؿ(.)1
ًمذا دمد اعمٜم٤موم٘ملم أطمرص اًمٜم٤مس قمغم طمٞم٤مة ،وأسمٕمدهؿ قمـ ُمقاـمـ اجلٝم٤مد،
ً
وتّمٞمئا ًمِمٝمقاتؿ.
وأـمٛمٕمٝمؿ ذم اًمٖمٜم٤مِؿ ،يمؾ ذًمؽ شمٌ ًٕم٤م ٕهقاِٝمؿ
وجمٛمقع ُم٤م شمٞمن ُمـ شمِمٌٞمٝم٤مت اًمًٚمػ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم :
كالخشب
كا
لطاووس

كلهل

كالعصافقر

إهواء

يف الؼػص

كالثعالب

كالذئاب

كالؽالب كالحقات كالعؼارب كالػئران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مدارج اًمً٤مًمٙملمش سمتٍمف يًػم (.)416/1
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املبحث األول :عقًدَ امليافقني يف خالقهه

ٍ
ٍ
ً
ً
َ
سم٤مـمٚم٦م هل
قم٘مٞمدة
وأىمقآ جيدْ ّأّن٤م شمٜمؿ قمـ
أومٕم٤مٓ
اعمٜم٤موم٘ملم
أطمقال
ُمـ شم٠م يُمؾ
َ
هلل ،وآؾمتٝمزاء وؾمقء اًم ئمـ سمف ،وٟم ْ٘مْمٝمؿ ِ
واًمٙمذب قمٚمٞمف إمم
ًمٕمٝمدهؿ ُمٕمف،
اًمٙمٗمر سم٤م ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
همػم ذًمؽ ..مم٤م ُيقطمل سمٗمً٤مد ـمق ييتٝمؿ واؾمتحٙم٤مم اًمٜمٗم٤مق ذم ىمٚمقهبؿ ،وظمٚمقه٤م ُمـ
اإليًمن سم٤مهلل ..وُمع ٍ
ِ
ِ
ِ
قم٘م٤مِد اًم٘مق ِم:
شمٗمّمٞمؾ
رء ُمـ
 -1ايهفشُ باهلل:

ِ
اًم٘مرآن اًمٙمري ِؿ ذم أيمثر ُمـ قمنمة
ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٙم ْٗم ِر ذم
وصػ اهللِ
ًم٘مد ور َد
ُ
َ
ُمقاوع ِ
ومٛم ْـ ذًمؽ:
أ) ىم٤مل اهللُ شمٕم٤ممم{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ..]127:ذيمر قم٤م يُم ُ٦م أهؾ اًم يتٗمًػم أّن٤م
ِ
صمؿ
صمؿ يمٗمروا هب٤م ..وذم اًمٜميّم٤مرى آُمٜمقا سم٤مإلٟمجٞمؾ ي
ٟمز ًَم ْ٧م ذم اًمٞمٝمقد ،آُمٜمقا سم٤مًمتقراة ي

وآُمـ
صمؿ يمٗمروا سمف،
يمٗمروا سمف ،وىم٤مل ُ
َ
سمٕمْمٝمؿ :آُمـ اًمٞمٝمق ُد سمٛمقؾمك ڠ ي
ِ
سمٛمحٛمد ﷺ(،)1
يمٗمرا
ي
صمؿ ازدادوا مجٞم ًٕم٤م ً
صمؿ يمٗمروا سمف ،ي
اًمٜميّم٤مرى سمٕمٞمًك ڠ ي
اعمٜم٤موم٘ملمُ :
يإٓ ي
ُمرشملم ويمٗمروا
شمِمٛم ُؾ
َ
أن َ
طمٞم٨م يإّنؿ آُمٜمقا ي
سمٕمض اعمٗمني َـ ذ َيمر يإّن٤م َ
ي
وًمٕمؾ
صمؿ ُم٤مشمقا قمغم اًم ُٙمٗمر(.)3
صمؿ ارشمدوا ي
يمٗمرا ،وقمٜمدَ سمٕمْمٝمؿ :ي
صمؿ ازدادوا ً
ُمرشملم ي
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( ،)214/9واًم٘مرـمٌل ( ،)411/1واًمٌٖمقي ( ،)211/3و«زاد اعمًػمش
( )131/3وهمػمهؿ.
( )3اٟمٔمر« :شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( ،)216/9وزاد اعمًػم (.)131/3
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ﮮررل
ؾمٌح٤مٟمف:يف{التعامر
ىم٤ملشررررعية
وقواعرر َرد
ىمقل َُمـ َ
أ َي َ٦م اًمتل شمكم هذه شم١ميدُ َ
رافقني ُ
طمٞم٨م
اعمٜم٤موم٘ملم:
ىم٤مل :يإّن٤م ذم
خطرررر املنرر َ
معهم].
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء128:

ب) ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ِ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ} [ؾمقرة اعم٤مِدة ، ]41:قم٤م يُم ُ٦م ِ
اًمتٗمًػم
أهؾ

قمغم ي
أن ىمق ًَمف شمٕم٤ممم{ :ﭱ ﭲ ﭳﭴ} [ؾمقرة آل قمٛمران ]176:اعمراد هبؿ :اًمٞمٝمق ُد يعم٤م
ٍ
ور ْضمؿ ُحم َّمـ و ...إًمخ(.)1
اًمنمقمٞم٦م ُمـ
طمرومقا اًمتقراة وسمدي ًمقا احلدو َد ي
ىمّم٤مص َ
ي

يإٓ يإّنؿ يمذًمؽ أمجٕمقا شم٘مري ًٌ٤م قمغم ي
أن ىمق ًَمف شمٕم٤ممم{ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

هؿ اعمٜم٤موم٘مقن(.)3
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ} [ؾمقرة اعم٤مِدةُ ]41:
ويدل قمغم هذا اعمٕمٜمك ؿم٤مهدان ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م:

ُ
سمٕمض اعمٗمنيـ ىم٤مًمقا :ي
إول :ي
إن اعمراد ُمـ ىمقًم ِف شمٕم٤ممم{ :ﭱ ﭲ ﭳﭴ}
أن َ

اعمٜم٤موم٘ملم ِ
[ؾمقرة آل قمٛمران ]176:أي :ذم ُمقآة اًم ُٙم يٗم٤مر( ،)2وهذا ُ
وهجػماهؿ،
ؿم٠من
َ
ِ
ِ
وًمر ُؾمقًمف ﷺ.
اعم١م ُِمٜملم ،وسم٤مـمِٜمُٝمؿ ُمع اًم ُٙم يٗم٤مر
اعمح٤مر َ
ومٔم٤مه ُرهؿ ُمع ْ
سملم هلل َ
ىمٞمؼ ذم ِ
أي٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم {ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
اًمق ْصػ اًمدي ُ
اًمث٤مينَ :

ﮢ ﮣﮤ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]41:
اإليًمن ،و َيمؿ شمٙم يٚمٛم ْ٧م ِ
اهٝمؿ ِ
ومٙمؿ ىم٤مًمقا سم٠م ْومق ِ
َ
أًمًٜمَ ُتٝمؿ ْ
يِمٝمدُ ون يأّن ُؿ ُمع
ٛملم
زاقم َ
َ
َ
ْ
اًمر َ
َ
وزورا ـ ي
إيًمن
ؾمقل طمؼ ،ويمؿ َطم َٚمٗمقا
قاتؿ ـ يمذ ًسم٤م
أص ُ
َ
اعم١مُمٜملم ،ويمؿ َقم َٚم٧م ْ
أن ي
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( ،)214-213/11واسمـ يمثػم ( ،)111/2واًم٘مرـمٌل ()176/6
وهمػمهؿ.
( )3اٟمٔمر« :شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( 419/7ـ  ،)216/11و«ومتح اًم٘مديرش ( ،)211/3و«زاد اعمًػمش
( )419/1وهمػمهؿ.
(« )2شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٌٖمقيش (.)11/2
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ِ
صئاح و َشم ْ٘مقى ،يمؾ ذًمؽ سم٠م ْوم ِ
ٍ
قاهٝمؿ
أه ُؾ
اعمٖم يٚمٔم َ٦م ،وأقم َٓم ُقا اعمقاصم َٞمؼ اعم١م ييمد َة يأّنؿ ْ
قم٤مءات زاِ َٗم ٍ٦م ِ
ٍ
ِ
ديؼ وي ٍ
دون َشم ّْم ٍ
ويمذ ٍ
وأًمًٜمَتِٝمؿ َ
ب ُساح..
٘ملم ،سمؾ اد
وهٜم٤م ًمٓمٞمٗم ٌ٦م:
ً٤مر ُقمقنش ضم٤مء ْت ذم ِ
أن يمٚمٛم َ٦مُ « :ي ِ
ُمٗم٤م ُده٤م :ي
واعمٜم٤موم٘ملم يمًم ضم٤م َء ْت ذم
ؿم٠من اًم ُٙم يٗم٤مر
َ
َ
ِ
وص ِ
واعم١مُمٜملم.
إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمئاة واًمًئام
ػ
َ
ْ
ؿم٠من إٟمٌ ِ
ومٗمل ِ
ٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمئاة واًمًئام َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ} [ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء.]91:
قمز ذم قمئاه{ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
وذم ٟمٕمتِف شمٕم٤ممم
ًمٚمٛم١مُمٜملم ىم٤مل ي
َ

ﭢ} [ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ..]61:ويمذًمؽ ذم اعم٘م ِ
َ
اعمٜم٤موم٘مقن هلؿ ُمً٤مر َقم ٌ٦م ًمٙمـ ذم
٤مسمؾ
ِ
ِ
أقمداء اهللِ واًمّمد قمـ ؾمٌٞمٚمِفَ ،
ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ُمقآة
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]13:
ج) َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽

﮾ ﮿ ﯀ ﯁} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ..]84:وهذه أي ُ٦م واوح ُ٦م اًمدي ِ
ًٓم٦م ضمٚم يٞم٦م
َ
ِ
اعمٕمٜمك ذم ِ
سمٞم٤من ُيم ْٗمر اعمٜم٤موم٘ملم ،وإن يم٤م َٟم ْ٧م َٟمز ًَم٧م ذم ر ْأ ِ
لم َقمٌد اهللِ سمـ ُأ َب سمـ
س
اعمٜم٤موم٘م َ
أن اًمٕمؼم َة سمٕمٛمق ِم اًم يٚم ِ
ؾم ٍ
اًمً ِ
ِ
ٚمقل ،يإٓ ي
ٗمظ ٓ ُ
ٌ٥م.
سمخ
ُ
ّمقص ي
َ
واعم١مُمٜمقن قمـ آؾمتِ ْٖم ِ
َ
ًمٚمٛم ْنميملم{ :ﭣ ﭤ
د) سمؾ ًم َ٘مدْ ُّن َل اًمٜمٌل ڠ
ٗم٤مر ُ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ِ
ٜم٤موم٘ملم:
ًمٚمٛم
َ
ﭴ ﭵ ﭶ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ، ]112:ويمذًمؽ ُّنل قمـ آؾمت ْٖمٗم٤مر ُ

ّٕنؿ واعمنميملم ذم اًم ُٙم ْٗمرؾمقاء ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤م َٟم ُف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ي
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معهم
هذا إؿم٤مر ٌة إمم ُظمروج اعمٜم٤مومِ ِؼ ُمـ ر ِ
سم٘م٦م
ﭪ ﭫ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ، ]81:وذم
َ
َ
أن هذه أي٦م وُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ىمد ُظمتٛمت٤م مجٞمٕم٤م سمقص ِٗمٝمؿ ِ
اإلؾمئا ِم ،و َُمـ شم٠م يُمؾ َو َضمد ي
سم٤مًمٗم ًْؼ.
ْ
ً
شم٘مقل اًمٕمرب :ومً َ٘م ِ
ِ
اًمٌمء أو اًم٘مّمدُ ..
٧م اًمر َـم ٌَ ُ٦م ُمـ
واًمٗم ًْ ُؼ ًمٖم ً٦م :ا
خلروج قمـ ي
ُ
َ ُ َ
ِىم ْنمه٤م إذا ظمرضم ْ٧م ،وؾمٛمٞم٧م اًمٗم٠مر ُة سم٤مًم ُٗمق ِ
يً َ٘م٦م :خلُروضمٝم٤م ُمـ ُضم ْحره٤م قمغم اًمٜمي ِ
٤مس
َ
ُ َ
َ َ
َ

وإومً٤مده٤م(.)1

ِ
ات اًمٕمٚمًم ُء ذم َشم ْٕمريٗمف ،وأ ْىم َر ُهب٤مُ :م٤م َذ َيمره اسم ُـ قمٓمِ يٞم٦م
ٌ٤مر ُ
وأ يُم٤م ً
ذقم٤م :وم٘مد ي
شمٜمق َقم ْ٧م قم َ
طملم ىم٤ملِ :
خلروج ُمـ ـم٤م َقم ِ٦م اهللِ  ،۵وم٘مد
اًمنمقمل :ا
اًمٗم ًْ ُؼ ذم ُقم ْرف آؾمتِ ْٕمًمل ي
َ
ُ
ِ
سمٕمّم ٍ
ؿمؽ ومٞمف :ي
ٞم٤من( ،)3ومم٤م ٓ ي
أن ومِ ًْؼ
ظمر َج ْ
ي َ٘م ُع قمغم ُمـ َظم َرج سم ُٙم ْٗم ٍر ،وقمغم َُمـ َ
ِ
ِ
ِ
أي٦م{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ}
سمدًمٞمؾ
روج إمم اًم ُٙم ْٗم ِر
اعمٜم٤مومؼ هق ُظم ٌ
ِ
سمٕمْم٤م ،ومت٠مُم ْؾ ذم ِ
َ
ي
اًمتقسم٦م{ :﮻
آي٦م ُؾمقرة
وٕن
[ؾمقرة اًمتقسم٦م،]81:
سمٕمْم ُف ً
ٗمن َ
ي
اًم٘مرآن ُي ُ
﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]84:
ِ
أيْم٤م ُ
ي٘مقل شمٕم٤ممم{ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
وذم
ؾمقرة اًم يتقسم٦م ً

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ..]131:وم٤مٔ َي ُ٦م اًمث٤مٟمِ َٞم ُ٦م
ُمقتؿ قمغم ِ
ضم٤م َء ْت ُُمٌٞمٜم٦م ي
قتؿ قمغم اًم ُٙم ْٗم ِر واًمٕمٞم٤م ُذ سم٤مهللِ.
اًمٗم ًْؼ سمٛمٕمٜمكَُ :م ُ
أن َ
ِ
ِ
هلل ذًمؽ
إؾمئاُمٝمؿ ،سمؾ أ ْفم َٝمر ا ُ
هـ)
سطم٧م سم ُٙم ْٗمرهؿ سم ْٕمدَ
ُ
وأظمتؿ هبذه أي٦م اًمتل ي
ُمٜمٝمؿ قمغم أًمًٜمَتِٝمؿ َ
قمز ذم قمئاه{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
وم٘م٤مل ي
ﭧ ﭨ ﭩ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]74:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمرً« :مً٤من اًمٕمربش ( ،)218/11و«ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مش ( ،)113/3و«اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم
ًمٚمٗمٞمقُملش (.)168
(« )3شمٗمًػم اسمـ قمٓمٞم٦مش (.)111/1
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 -2ط ٤ٛظِٓٗ باهلل تعاىل:

أن َُمـ َيم َٗمر سم٤مهللِ ؾم٤م َء ْت سمف ُفمٜمُقٟمفً :مذا َ
ؿمؽ ومٞمف ي
مم٤م ٓ ي
يم٤من ُؾمق ُء اًمٔمـ ًمدى
ٗم٤متؿ ،ومٝمل ِ
اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ َأ ْفم َٝمر ِص ِ
ِ
سم٤مد َي ٌ٦م قمغم َص َٗمح٤مت ُىم ِ
وسم٤مر َز ٌة ذم
ٚمقهبؿ،
شمٍم ِ
ىم٤مسا قمغم ظم٤مًم ِ ِ٘مٝمؿ ،سمؾ َ
واعم١مُمٜملم،
ٌل ﷺ
وم٤متؿ ..ومل يٙمـ ُؾمق ُء َفمٜمٝمؿ
َ
ـم٤مل اًمٜمي ي
ً
ِ ِ
ٍ
ِ
ّمقص٤م َ
خلّم َٚم ِ٦م ي
ُ
طم٤مل
ُمٞمٛم ِ٦م ومٞمٝمؿ ُظم
أؿم٤مر
ً
اًم٘مرآن ذم ُمقاو َع قمديدَ ة إمم هذه ا ْ
اًمذ َ
وًم٘مد َ
ِ
ِ
اؿمتداد اًم َٙم ْر ِ
وُمئاىم٤مة اًمٕمدُ و ،ومٛمـ ذًمؽ:
ب،
يٜمٍم اعم١مُمٜملم..
أ) ؾمق ُء فمٜمٝمؿ سم٠م ين اهللَ ًمـ ُ َ
َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ}

[ؾمقرة اًمٗمتح.]6:

ِ
أهؾ اًمٜم ِ
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٖمقي« :و ُيٕمذب َ
وأه َؾ اًمنم ِك سمٛم يٙم َ٦م
ٗم٤مق سم٤معمديٜمَ٦م ْ
ِ
واعم١مُمٜملم
حمٛمدً ا ﷺ
يٜمٍم ا ُ
هلل ي
{ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ} [ؾمقرة اًمٗمتح ]6:أن ًمـ ُ َ
ِ
سم٤مًمٕمذاب واهلئاكش(.)1
{﮵ ﮶ ﮷﮸} [ؾمقرة اًمتقسم٦م]98:
ِْ
واعمنميملم
ىم٤مل ؾمٞمد ُىمٓم٥م « :$ىمد َضم َٕمؾ ِص َٗم٦م اعمٜم٤مومِ٘ملم واعمٜم٤مومِ٘م٤مت
ِ
ِ
ِْ
خلػم ُمٜمف
اًمًقء سم٤مهلل ،وم٤مًم َ٘م ُ
واعمنميم٤مت هل فمـ ي
ٚم٥م اعم١مُمـ َطم ًَ ُـ اًم ئمـ سمرسمف يتق يىم ُع ا َ
ِ
احل٤مًملمِ ،
واًمي ِاءِ ،
ِ
وه ذًمؽ :ي
وي١مُم ُـ ي
أن ىمٚم ٌَ ُف
خلػم ذم
اًمناء ي
داًِم ذم ي
ً
سم٠من اهللَ يريدُ سمف ا َ
ٌ
يٜم٘مٓمع أسمدً اش(.)3
وومٞمض اخلػم ُمـ اهللِ ٓ
ُمقصقل سم٤مهللُِ ،
ُ
هلل قمغم ِ
لم أ َ
ٌ٤مت
(إّن٤م ُمٜمي٦م ُم َـ ا ِ
ًمًٙمٞمٜمَ َ٦م واًم ّٓمٛم٠مٟمِٞمٜم َ٦م واًم يث َ
ٜملم ِطم َ
قمٌ٤مد ِه اعم١مُم َ
ٟمزل قمٚمٞمٝمؿ ا ي
شمزقم٩م إًمٌ٤مب ،و ُشم ِ
ِ
ٗمقس)(.)2
قمٜمدَ اعم ِ َح ِـ اًمتل شمِمق ُش ا
ْمٕم ُ
ػ اًمٜم َ
َ
ًم٘مٚمقب ،و ُ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٌٖمقيش (.)399/7
(« )3ذم فمئال اًم٘مرآنش (.)472/6
(« )2شمٗمًػم اًمًٕمديش (.)791/1
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ب)ُ .ؾمقء فمٜمٝمؿ سم٠م ين اهللَ خمٚم ًٗم٤م و ْقمدَ ه..
ِ معهم
ِ
ِ
ٜم٤موم٘ملم سمرهبؿ ُم٤م ىم٤م ًَم ُف شمٕم٤ممم{ :ﮝ ﮞ
قء َفمـ اعم
ًمً
أي٤مت ا
وُمـ
َ
ًمٙمريٛم٦م اعمجٚمٞم٦م ُ
َ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ} [ؾمقرة إطمزاب.)1(]13:
لم ْأز َُم ٌ٦م قمٜمٞم َٗم ٌ٦م ،و َ
َ
وأطم٤مط هبؿ إقمدا ُء ُمـ
ٟمزل هبؿ َيم ْر ٌب سم٤مًمِ ٌغ،
قمّم َٗم ْ٧م سم٤معم١مُمٜمِ َ
ًم٘مد َ
وص ٍ
يمؾ طمدَ ٍ
قبُ :مـ اًمدي ِ
اظمؾ :اًمٞمٝمق ُد واعمٜم٤مومِ َ
ِ
ظم٤مرج اعمدي ِٜم٦م وقمغم ُطمدوده٤م:
٘مقن ،وُمـ
ب َ
ِ
ِ
ٚمقب احل ِ
وىمٌ٤مِ ُؾ اًم َٕم ِ
ٌ
ٜم٤مضم َر ..هٜم٤مًمؽ
ىمريش
سمّم٤مر ،وسمٚم َٖم٧م اًم ُ٘م ُ
رب ،طمتك زا َهم ْ٧م ُمٜمٝمؿ إ ُ
زآ ؿمديدً ا ..وذم هذه اًمٔم ِ
اسم ُتكم ِ
وزًمزًمقا ِز ًْم ً
وإزُم٤مت احل٤مًمِ َٙم٦م،
روف ا َحل ِر َضم٦م
َ
اعم١مُمٜمُقن ُ
سم٤مإلرضم٤مف شم٤مر ًة ،واًم يتخذيؾ ُأظمرى ،وسمٌ٨م ىم٤م ًَم ِ٦م اًمً ِ
ِ
يتٜم يٗم ُس اًمٜم ُ
قء
ٞمح ُف
َ
ٗم٤مق ،و ُي ْٔمٝمر ومح َ
ي
َ
ِ
ِ
وؾم٤مد َؾم ً٦م  ...إًمخ.
وظم٤مُم ًَ ً٦م
هلل را ِسم َٕم ً٦م
صم٤مًمِ َث ً٦م ،وسم٢مؾم٤م َء ِة اًم ئمـ سم٤م ِ
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ِ
وأضمدَ سم٧م ْأر ُوف ُمـ اًم يتقيم ِؾ قمغم
يإّن٤م ُم٘مق ًَم ُ٦م اعمٝمزو ِم اًمذي ظمغم ىمٚم ٌُف ُمـ اإليًمنْ ،
اعم١م ُِمٜمقن اًمّم ِ
اهللِ واًمث ِ
٤مدىمقن اًمقاصمِ ُ٘مقن ومًم زا َد ُهؿ
٘م٦م ومٞمف واًم يتًٚمٞمؿ َٕ ُْم ِره  ..أ يُم٤م ْ
ي
ِ
ور ًو٤م سم َ٘م ِ
ِ
ِ
سمٛمققمقد اهللِِ ..
اؿم ْتدا ُد اخلَ ْٓم ِ
ْم٤مِف ،ىم٤مل
إقمداء يإٓ ي٘مٞمٜمً٤م
٥م
٥م ،وشمٙم٤م ًُم ُ
ؾمٌح٤مٟمف{ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ} [ؾمقرة إطمزاب.]33:
ِ
ُ
َ
ٗمقس :وم٢م يٟمف
ٚمقب ،وشمق يـمدَ ْت أوشم٤م ُده ُمـ اًمٜم
اإليًمن إذا ظم٤مًم َٓم ْ٧م
إ يٟمف
سمِم٤مؿم ُتف اًم ُ٘م َ
اًمِم ِ
ِ
وؾمٙمقٟمً٤م َ
طم٤مل ي
هلؿ،
داِد ،و ُـمٛم٠مٟمِٞمٜمَ ً٦م إذا ُم٤م
ٌ
ُي ْثٛمر ومٞمٝم٤م ِر ًو٤م قمٜمدَ َ
ظمٓم٥م ا ْد ي
اعمح ِـُ ،
وصمٌ٤مشمً٤م قمغم احلؼ ،وصمِ َ٘م ً٦م ْ ِ
ِ
ومٚمٞمس ي
وآرشمٞم٤مب
ًمٚمِمؽ
سمققمد اهللِ ،وشمّمدي ً٘م٤م َسمر ُؾمقًمف ﷺَ ..
وٓ ًمً ِ
قوع ذم ِ
ٌ
ىمٚمقهبؿ ،سمؾ ا يـمرطمقا ُيم يؾ ذًمؽ
ُمٙم٤من ذم أومئدَ ِتؿ ،وٓ َُم
هلل
قء اًم ئمـ سم٤م ِ
ٌ
ُ
وقمدَ ه ،وٓ ْ ِ
ٍم
سمٛمـ ٓ َخيٚمِ ُ
ػ ْ
وجل١موا وٓذوا واقمتّمٛمقا وشمِم يٌثقا َ
خيذ ُل قم ٌْدَ ه ،سمؾ يٜمْ ُ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر :شمٗمًػم هذه أي٦م وؾمٌ٥م ٟمزوهل٤م (ص.)333
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دو ُه ،ىم٤مل احلًـ« :فم يـ اعمٜم٤موم٘مقن ي
ًت٠مصٚمقن ،و َفم يـ
أن
َ
اعمًٚمٛملم ُي َ
وهي ِز ُم َقم ي
ضمٜمدَ ُهْ ،

ٜمٍمونش(.)1
اعم١مُمٜمقن يأّنؿ ُي َ

حيٞمػ قمٚمٞمٝمؿ ورؾمق ًَمف ﷺ..
ج) ؾمق ُء فمٜمٝمؿ ذم أ ين اهللَ ىمد
ُ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]11:

ؾمٌؼ ُ
سمٞم٤من ت٤م ُيمؿ اعمٜم٤موم٘ملم إمم َهم ِػم َذع اهللِ(ً .)3مٙم يـ اًمذي ُي َِم٤مر إًمٞمف هٜم٤م هق
ىمد َ
اعمٜم٤موم٘ملم ٓ خيرج قمـ ِ
يمقن ىمٚمقهبؿ هب٤م َُم َر ٌض ِ
أن َ
ي
قمر َض هلؿ َؿمؽ
ؿم٠من
َ
ُ
ٓز ٌم ،أو ىمد َ
خي٤مومقن ْ
َ
قر اهللُ ورؾمق ًُمف قمٚمٞمٝمؿ ذم احلُ ْٙمؿ ،وأ ًّي٤م يم٤من ومٝمق ُيم ْٗم ٌر
ذم اًمديـ ،أو
أن ُ
جي َ
ٍ
حم ْ ٌض ،واهللُ قمٚمٞمؿ ٍّ
ُمٜمٓمق قمٚمٞمف ىمٚم ٌُ ُف ُمـ هذه اًمّمٗم٤مت(.)2
سمٙمؾ ُمٜمٝمؿ ،وُم٤م هق
وًمٕمدَ ِم رو٤م اعمٜم٤مومِ ِ٘ملم سمح ْٙم ِؿ اهللِ وٟمزوهلؿ قمغم َىم ِ
ْم٤مء رؾمقًمف ﷺ وإ ْذ ِ
قم٤مّنؿ
َ ُ
َ ُ
وظمْمققمٝمؿ ًمذًمؽ ،سمؾ يم٤من ِ
ُمقىم ُٗمٝمؿ إؾم٤م َء َة اًم ئمـ ي
ُ
جيقر قمٚمٞمٝمؿ ورؾمق ًُم ُف
سم٠من اهللَ ىمد ُ
ﷺ يم٤م َٟم٧م ِ
َ
قم٤مىم ٌَ ُتٝمؿ ْ
اإليًمن{ :ﭽ ﭾ ﭿ} [ؾمقرة
أن َٟمٗمك اهللُ قمٜمٝمؿ
اعم٤مِدة.]42:

ِ
َ
اًمٕمٛمؾ ،ي
ىم٤مل احلً ُـ  « :$ي
وإن اعمٜم٤مومِ َؼ
وم٠مطمً َـ
أطم ًَ َـ اًم ئم يـ سمرسم ِف
إن اعم١مُم َـ ْ
َ
ٛمر سمـ اخل يٓم ِ
اًمٕمٛمؾش(َ ، )4
َ
٤مب
أيْم٤م عمي٤م ُذيمر ًمف
أؾم٤م َء اًم ئم يـ سمرسمف وم٠مؾم٤م َء
ُ
وىم٤مل ً
ظمقف ُقم َ
ﭬ قمٜمدَ ُمقشمِف وظمِمٞمتف ُمـ رسمف« :هٙمذا ْ ِ
إطمً٤مٟمً٤م َ
وظم ِْمٞم ً٦م ،واعمٜم٤مومِ ُؼ
مجع ْ
اعم١مُم ُـ َ
مجع إؾم٤مء ًة ِ
وهم يرةش(.)1
ََ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( ،)121/31شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)141/14
( )3اٟمٔمر( :ص.)329
(« )2شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ( )74/6سمتٍمف يًػم.
( )4أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «ُمّمٜمٗمفش ( ،)21191وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «احلٚمٞم٦مش ( ،)144/3واًمٗمري٤مب ذم
«صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملمش (ُ )96مـ ـمرق قمـ احلًـ.
( )1أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «إوؾمطش ( ،)179وذم اًمًٜمد ُمٌ٤مرك سمـ ومْم٤مًم٦م ومٞمف ُم٘م٤مل.
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(شمٙمذي٥م سم٤مًم٘مدر):
د) َفمٜمٝمؿ سم٤مهللِ فم يـ اجل٤مهٚمٞم٦م
ٌ
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معهم

ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]114:
أن َظمياء ِ
٘مقن ئمٜمقن ي
هٙمذا اعمٜم٤مومِ َ
اعمًٚمٛملم ىمد ُأسمٞمدَ ْت ذم همزوة ُأ ُطم ٍد ،وهذا َؿم ْ٠م ُن
َ
طم٤مل اطمتِدَ ا ِم اخلَ ْٓم ِ
ْأه ِؾ ا يًمر ِ
ًمِمؽ َ
ي٥م وا ي
وص ْقًم٦م اًمٕمدو ..وُمٕمٜمك فم يـ اجل٤مهٚمٞم٦م ،أي:
٥م َ
اًم يتٙمذي٥م سم٤مًم٘مدَ ِر ،وذًمؽ أّنؿ شمٙم يٚمٛمقا ومٞمف َ
وم٘م٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ} [ؾمقرة آل
قمٛمران ..]114:يٕمٜمل :اًم َ٘مدر َظم ُػم ُه وذ ُه ُم َـ اهللِ
قمٛمرانُ ]114:مـ اًمنمك {ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ} [ؾمقرة آل قمٛمران.)1(]114:

{ﭶ ﭷ ﭸ} [ؾمقرة آل

اًمْم يح٤مك قمـ ِ
اسمـ قم يٌ٤مس ﭭ{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ}
ىم٤مل ي
[ؾمقرة آل قمٛمران- ]114:يٕمٜمل :اًمتٙمذي٥م سم٤مًم َ٘مدَ ر -وهق ىمقهلؿ{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
اجلقاب{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ} [ؾمقرة آل قمٛمران ، ]114:ومج٤م َء ُهؿ
ُ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [ؾمقرة آل قمٛمران.)3(]114:
 -3اطتٗضاؤُ ُِٖ ٚطخشٜتِٗ خبايكِٗ طبخاْ٘.

وراز َىمٝم٤م ِ
ِ
واخلً٦م ْ
ي
ٞمٛم٦م
وتز َأ سمخ٤مًم ِ َ٘مٝم٤م
ٗم٤مف
إن
اإلؾم ُ
ًمً٘م َ
َ
شمً َخ َر َ ْ
أن ْ
ي
ٟمٗمقؾم٤م يٌٚمغ هب٤م ْ
ً
ران قمغم ُىمٚمقهب٤م ُمـ اًم ُٙم ْٗمر واًمٜم ِ
ؾم٘مًم ٓ ُسم ْر َء هل٤م ُمٕمفَ ،عم ِ٤م َ
أو َح ْ٧م ٓ ُشمٌ٤مزم سمًم
ٗم٤مق ،طمتك ْ
ً
َصدَ ر ُمٜمٝم٤م ُمـ ُيم ْٗم ٍر أو ُفم ْٚم ٍؿ أو ُوم ٍ
جقر ...إًمخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)343/4
( )3ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم «شمٗمًػمهش ( )187/2سم٢مؾمٜم٤مد ُمٕمٚمؼ« ،شمٗمًػم اًمٌٖمقيش (.)133/3
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ِ
ِ
إ يٟمف ًُم ْ١م ُم اًم يٓمٌ ِع ،ودٟم٤م َء ُة اخلُ ُٚمؼُ ،
قيداء
قًم٧م قمغم ُؾم
اؾم َت ْ
وظم ٌْ ُ٨م اًم يٓمق يي٦م ،ىمٌ٤مِ ُح ْ
ِ
ُمً٤مر ِ
إر ِ
ب إ ْوم ِئدَ ِة.
واح ،وشم َٖم ْٚم َٖم َٚم ْ٧م ذم
ْ
٨م اؾمتِ ِ
ِ
ٝمزاء اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٜميٌل ﷺ اًمٕمديدُ ُمـ اًمقىم٤مِ ِع ا يًمتل َٟمز َل ومٞمٝم٤م
ىمد َ
ؾمٌؼ ذم َ
ُمٌح ْ
ٌ
ىمرآن ُي ْتغم( ،)1ومٛمـ ذًم ِ َؽ ىمق ًُم ُف شمٕم٤ممم{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]61:
ًم٘مد َ
حمٛمد ﷺ ـ ْ
ىم٤مل اعمٜم٤مومِ َ
ّمقر
أن ي ْٗم َت َح ُىم َ
٘مقن ذم َهم ْزوة َشمٌقك :ئمـ هذا ـ أي :ي
ِ
()3
ىمراِٜم٤م َه ُ١مٓء ٓ
اًمرو ِم ُ
ُم٤مر َأ ْيٜم٤م ُم ْثؾ ي
ّمقّن٤م! َه ْٞمٝم٤مت َه ْٞمٝم٤مت  ،وور َد يأّنؿ ىم٤مًمقاَ :
وطم َ
أر َهم٥م سمٓمقٟمً٤م ،وٓ َأ ْيم َذب ِ
أًمًٜمَ٦م ،وٓ َأ ْضم ٌَـ قمٜمدَ اًمٚم٘م٤مء(.)2
ْ
هلل ًمٕمٌ٤مده اعم١مُمٜملم :إ ْذ َضم َ
اؾمتٝمزا َء اعمٜم٤موم٘ملم هبؿ
ٕمؾ
ُمـ ا ِ
َ
يؿ َ
وذم هذا اعمٕمٜمك َشم ْٙم ِر ٌ
ِ
واًمتنميػ ..ومًم أ ْيم َرم
وؾم ْخري َتٝمؿ هبؿ ُؾم ْخري ً٦م سمف ،وهذا هم٤م َي ُ٦م اًم يتٙمري ِؿ
اؾمتٝمزا ًء سمف ُ
يم٤من ضمزا ُء اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ ضمٜمْ ِ
س َقم َٛمٚمٝمؿَ ،
اعم١مُمـ قمغم َرسمفً ،مذا َ
ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :
قمز ذم قمئاه:
     } [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ..]11:وىم٤مل ي

{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م، ]79:
واعمئاطم ُظ ذم أيتلم :ي
أؾمٜمَدَ ذًمؽ آؾمتٝمزا َء وشمِ ْٚمؽ اًمًخري َ٦م ًمذاشمِ ِف
َ
أن اهللَ ؾمٌح٤مٟمف ْ
اًمٙمريٛم٦م ،واًمًٌ٥م يمًم ي٘مقل اإلُم٤مم إًمقدً« :مٚم يت ِ
ٜمٌٞمف قمغم ي
لم
آؾمتِٝمزا َء سم٤معمٜم٤مومِ ِ٘م َ
ي َ
أن ْ
هق آؾمتٝمزا ُء إسم َٚم ُغ اًمذي ٓ يداٟمٞمف اؾمتٝمزاءش( ،)4وىم٤مل اإلُم٤م ُم ي
اًمِمقيم٤مين :$
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر( :ص.)133
(« )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش ( ،)411/6وىمد صحح اًمرواي٦م إسمراهٞمؿ اًمٕمكم ذم يمت٤مسمف «صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش
(.)193
( )2أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش (« ،)173/11شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)411-414/3
(« )4شمٗمًػم روح اعمٕم٤مينش (.)119/1
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ويًت ِ
ػررل
التعامر
ررعية يف
وقواعررؿرد ُمشررٜمٝمؿ،
رافقني٦م ًمٞمٜمْت ِ٘م
املنرر قم٘مقسم
خطرر َيمررقٟمِف
«ضمٕم َؾ ُم٤م و َىمع ُمٜمف اؾمتِٝمزاء وؾم ْخري ً٦م هبؿُ ،مع
خ ي

َ
َ
ً
ْ
ِ
معهم
ًمٕمٌ٤مد ِه اعم١مُمٜملمش(.)1
هبؿ :اٟمتّم٤م ًوم٤م
ِ
ؿمقاهدُ ىمرآٟمٞم٦م قمغم اؾمتٝمزاء اهللِ سم٤معمٜم٤موم٘ملم:
ُ

ُ

َ

َ َ

َ

ِ
ِ
اؾمتٝمزاء اهللِ سم٤معمٜم٤موم٘ملم ُقم٘مق َسم ً٦م هلؿ ،وٟمِٙم٤م َي ً٦م هبؿ
اًم٘مرآن اًمٕمديدُ ُمـ ُصقر
ىمد ور َد ذم

ِ
ومٛمـ ذًمؽ:

شمٌِمػم ُهؿ سم٤مًمٕم٘مق َسم ِ٦م:
أ.
ُ
وم َ٘مد َ
سمِم٤مر ًة ووقمدً ا :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ضمٕمؾ اهللُ اًمٕم٘مقسم َ٦م ذم طم٘مٝمؿ َ

﮲ ﮳} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ..]128:ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي ُ« :$مٕمٚمق ٌم ي
ِم٤مرة
أن اًمٌِ َ
سمئاهمٞم ٍ٦م اؾم ُتٕم ِٛم َٚم٧م ذم اًمنم سم َ٘م ٍ
ِ
ِ
ٞمد ،وهل إرا َد ُة
وًمٙمـ ًمٜم ْٙم َت ٍ٦م
اخلػم،
ُشمًت ْٕم َٛم ُؾ ذم
ْ
ي
ْ
ِ
ُ
طمٞم٨م ضم َٕم َؾ اهللُ ؾمٌح٤مٟمف
اعمج ِرُملمش( ،)3وهذا ُمٜمتٝمك اًمًخر َي ِ٦م:
اًمًخر َي٦م هب١مٓء ْ
اًمٕمذاب إًمٞمؿ اًمذي ي ِ
سمِم٤مر ًة  ...وُمـ ذًم ِ َؽ ىمق ًُم ُف شمٕم٤ممم{ :ﯜ ﯝ
ٜمتٔم ُر اعمٜم٤موم٘ملم
َ
َ
َ
َ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م]68:

ِ
ِ
اعمٛم ًُقخ ،هذا ُمـ
اًمققمٞمد واًمًخري٦م
اًمق ْقمدُ ذم ِصٞم َٖم ِ٦م
ضم٤م َء َ
وآؾمتٝمزاء هبذا اًمّمٜمػ ْ
ْ
ِ
ِضمٝم ٍ٦م ،وُمـ ِضمٝم ٍ٦م ُأ ْظمرى ًمٚم يت ِ
اإلظمئاف ومٞمًم َضمرى اًمققمٞمدُ سمف ،ذًمؽ :ي
ٕن
٠ميمٞمد قمغم َقمدَ ِم
َ
َ

سمخئاف اًمققمٞمد ،وم َ٘مدْ ِ
ِ
ِ
ِ
سم٤مًمق ْقم ِد َُمٝمًم َ
يٛم ُٞمؾ
اًمًٌ٥م
يم٤من
َ
ُ
ُمـ ؿم ْ٠من اًمٕمٔمًمء يأٓ ُخيٚم ُٗمقا َ
ِ
قن اًم َٕم ْٗم َق ً
يًتح٘م َ
يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن واًمٙم٤مومِ ُر َ
يمر ُُمٝمؿ إمم اًم َٕم ْٗم ِق قمٜمف ،وعمي٤م َ
أصئا،
ون ٓ
َ
َ
َطم ًُ َـ ذم َو ِقمٞمدهؿ ْ
ًمٞمٙمقن ذًمؽ سم٤مًم ِ َغ اًمًخري٦م هبؿ(.)2
اًمق ْقمد:
أن ُيٕمٓمك ُقمٜمقان َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومتح اًم٘مديرش (.)44/1
( )3اٟمٔمر« :شمٗمًػم اًمًٕمديش (.)196/3
( )2اٟمٔمر« :إظمئاق اإلؾمئاُمٞم٦م وأؾمًٝم٤مش (ً )11/1مٕمٌد اًمرمحـ اعمٞمداين وذم فمئال اًم٘مرآنً ..مًٞمد
ىمٓم٥م (.)2174/6
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بٟ.م ََّمٌٝمؿ اهلل ُهد ًوم٤م ًمٚمًخري٦م:

ٍ
ٍ
ٍ
وُمـ ُص ِ
هلل هبؿْ :
قر ُة
قر اؾمتٝمزاء ا ِ
أن ضم َٕم َٚمٝمؿ ذم ُصقرة َ
ىمٌٞمح٦م ُُمٜمٗمرة ،وهل ُص َ
ِ
ًمس ،صقرة اجلٌ٤من اًمر ْقمديد اًمذي يٖمِمك قمٚمٞمف قمٜمدَ و ِ
ِ
ضمقد
ُ
ُ
اًم َٗمرا ِغ واخلقاء وآٟمٓم ِ ُ َ َ
ِ
اعمخ٤موف ،وذم هذا ُ
ي٘مقل { :۵ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن]4:

أي٦م  ،وىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ} [ؾمقرة إطمزاب ، ]19:وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ} [ؾمقرة حمٛمد.)1(]31:
وُمٕمٚمقم ي ِ ِ
ِ
واؾمتِٝمزاِٝمؿ
أن صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم هذه هل ذم ُُم٘م٤مسمؾ ُؾم َخريتٝمؿ ْ
ٌ
دون ِذ ْيمر ُُم٘م٤مسمِٚمٝم٤م َ
جمرد ًة َ
ُ
ىم٤مل اسمـ
وخم٤م َد َقمتٝمؿ و َُم ْٙم ِرهؿ ،وٓ يّمح َو ْصػ اهللِ هب٤م ي
ػ ٟم ْٗمًف سم٤معم ْٙم ِر واًم َٙمٞم ِد وآؾمتِٝم ِ
زاء ِ
ِ
اًم٘مٞمؿ  « :$ي
واخلدا ِع
ْ ْ
ْ
إن اهللَ شمٕم٤ممم مل يّم ْ َ
ِ
ٕم٤مل هذه إ ًْم َٗم ِ
ِ
ِ
وإن َأ ْوم َ
وه َق َطم ًَ ٌـ ،ي
٤مظ ٓ
ُُمٓمٚم ً٘م٤م ،سمؾ قمغم َو ْضمف ا َجلزاء عمـ َوم َٕمؾ ذًم َؽ ُ
ّٕن٤م ُمتدَ ُح ذم َُمقو ٍع ،و ُشمذم
ُ
جيقز إ ْـمئاىمٝم٤م َقمغم اهللِ شمٕم٤ممم ،وٓ ُيِم َتؼ ًمف ُمٜمٝم٤م أؾمًمء :ي
ذم ِ
ُمقو ٍعش(.)3
 -3رلادعتِٗ يباس.ِٗ٥

ئمـ اعمٜم٤موم٘مقن أّنؿ سم٢مفمٝم٤مرهؿ اإلؾمئام واؾمتٌِ ِ
ٓم٤مّنؿ اًم ُٙم ْٗم َر ،وشمٚمٌٞمًٝمؿ سمذًمؽ قمغم
ْ
َ
ي
ِ
ِ
اعم١مُمٜملمُ ،
حي ًَ ٌُقن
ت٤مرهؿ َظم ْٚم َ
ػ َأ ْيًمّنؿ اًمٗم٤مضم َرة إمم َهمػم ذًمؽْ ،
واؾمت ُ
وخم٤م َد َقمتٝمؿ هلؿْ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمئال اًم٘مرآنش (.)2174/6
(« )3ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦مش ( )126/1عمحٛمد ظمٚمٞمؾ هراس.

471

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
وقواعرررد ِشررررعية ييف ِ التعامرررل
رافقني ُ ِ
خطرررر املنرر ُ ِ

سمٛم ْثؾ ذًمؽ ِ
أّنؿ ِ
خي٤مد ُقمقن اهللَ ،وطم٤مؿم٤م ُه ُؾم ٌْح٤مٟمف :ومٝمق اعمحٞمط سمٗمٕم٤مهلؿ ،واعمٓمٚم ُع قمغم
ي
ِ ِ
معهمهؿ..
ور
َه ِاِ ِرهؿ،
واخلٌػم سمٜم يٞم٤متؿ ،وُم٤م شمٙمٜمف ُصدُ ُ
ُ

ًمٚمٛم١مُمٜملم :إ ْذ ُ
ي٘مقل ُؾم ٌْح٤مٟمف{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ريؿ َآظم ُر
َ
وهٜم٤م َشم ْٙم ٌ
اعمٜم٤موم٘ملم هلل
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة :]9:طمٞم٨م ضم َٕم َؾ خم٤م َدقم َ٦م
َ
٤مد ُقمٝمؿ ومٙم٠م يٟمًم ُخي ِ
واطم ٍد ،ومٛمـ ُخي ِ
ؿمؼ ِ
ِ
اًمٌ٤مر ُئ
٤مد ُع ظم٤مًم ِ َ٘م ُف ..أ ًَم ْٞم َس
وًمٚمٛم١مُمٜملم ذم ٍّ
َ
َ
ؾمٌح٤مٟمف وزم اًمذيـ آُمٜمقا وطم ًِٞمٌٝمؿ ِ
وُم١ميدَ ُهؿ.
وٟم٤مس ُهؿ َ
َ َ َ
َ ي
َ
ي٘مقل اسمـ يمثػم ٟ« :$مٕم٧م يمثػم – أيُ :مـ اًمٕمٚمًمء  -اعمٜم٤مومِ َؼ سم٠مٟمفَ :ظمٜمِع()1
َ َ
ُ
ُ ُ
ٌ
طم٤مل ،وي ِ
ِ
ِ
ٛمز
إظمئاق ،يّمد ُق سمٚمً٤مٟمِف ،و ُيٜمٙمِ ُر سم٘م ْٚمٌِف ،وخي٤مًمِ ُ
ػ سم َٕم َٛمٚمف ،يّمٌِ ُح قمغم ٍ ُ
قمغم َهم ِػمه ،و ُيٛمز قمغم ٍ
ٌح َقمغم ِ
طم٤مل ،و ُي ّْم ِ
اًمًٗمٞمٜمَ ِ٦م ،يم يٚمًم ه يٌ ْ٧م
همػمه ،ويتٙم يٗم٠م شم َٙمٗم٠م ي
ْ

ه٥م ُمٕمٝم٤مش(.)3
ريح ي
ٌ
طم٤مل اعمٜم٤مومِؼً :مف ِقمدي ة و ٍ
ضمقه ْ ٍ
يً ُٚمؽ ًم َت ْٛمرير ُخم٤م َد َقمتف ُيم يؾ َؾم ٍ
وهذا ُ
ٌٞمؾ،
ُ
وأطمقالْ ،
ٍ
ـمريؼ َ
ويٜمٝم٩م ًمٞمٚمٌس قمغم َهم ِػمه ي
..ىم٤مل ؾمٌح٤م َٟم ُف{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
يمؾ
ُ
ي٘مقل اسم ُـ ٍ
ﭽ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مءُ .]143:
يمثػم « :$وٓ َؿم يؽ ي
أن اهللَ شمٕم٤ممم ٓ
واًمْم ِ
ِ
ًمِر ،وًمٙمـ اعمٜم٤مومِ٘ملم َجلٝمٚمٝمؿ َوىم يٚم٦م ِقم ْٚمٛمٝمؿ و َقم ْ٘مٚمِٝمؿ
سم٤مًمناِر ي
ُخي٤م َدع :وم٢م يٟمف اًمٕم٤ممل ُ ي
ِ ِ
ِ
ي ْٕم َت ِ٘مدُ ون ي
حيٚمِ ُٗمقن ًمف
أن أ ُْم َرهؿ
ُ
يروج قمٜمدَ ه َيمًم ْأظم َؼم َقمٜمْٝمؿ َشمٕم٤ممم يأّنؿ َي ْق َم اًم٘مٞم٤م َُم٦م ْ
أّنؿ يم٤مٟمقا َقمغم آؾمتِ٘م٤مُم ِ٦م واًمً ِ
داد ،وي ْٕم َت ِ٘مدُ ون ي
أن ذًمؽ ٟم٤مومِ َٕمٝمؿ ِقمٜمدَ ه ،وم٘م٤مل
ي
ْ َ
ي
ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.]18:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اخل٤مٟمع:اعمري٥م اًمٗم٤مضمر ،وظمٜمع ومئان سمٗمئان :أي همدر سمفً« .مً٤من اًمٕمربش (.)81/8
(« )3شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)178/1
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 -4نزٔ ُبِٗ عً ٢اهلل طبخاْ٘.

أن يّمدُ ر ُمٜمف ُم٤م وراء ذًمؽ ُمـ ُمراو َهم٦م واؾمتِ ٍ
ٝمزاء ُ
وخم٤م َد َقم٦م
ُ َ
ْ
َ
َُمـ يم َٗم َر سم٤مهلل ومئا َهم ْر َو ْ َ ْ َ
ض ًمٕمٝم ٍد ...إًمخ ،ومًم سمٕمدَ اًم ُٙم ْٗمر َذٟم٥م ..وُمـ ِص ِ
و َيم ِذ ٍ
٘ملم اًمدي ٟمٞم َئ٦م
ٗم٤مت اعمٜم٤مومِ َ
ٌ
ْ
ب و َٟم ْ٘م ٍ َ ْ
ِ
ومح ًْ٥م ،سمؾ يم٤م َٟم٧م َؾمج يٞم ُتٝمؿ طمتك ُمع
اًم َٙم ِذ ُب اًمذي مل َي ُٙمـ شمٕم٤م ُُم ُٚمٝمؿ سمف ُمع
اًمٜم٤مس َ
ظم٤مًم ِ ِ٘مٝمؿ ُؾم ٌْح٤مٟمفَ ..
ىم٤مل ُؾم ٌْح٤مٟمف{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.]18:
حيٚمٗمقن هللِ ْيق َم ا ًِم٘مٞم٤م َُم ِ٦م قمغم اًم َٙم ِذ ِ
َ
َ
ىم٤مل اإلُم٤م ُم ي
حيٚمِ ُٗمقن ًَم ُٙمؿ ذم
اًمِمقيم٤مين« :
ب يمًم َ ْ
اًمدٟمٞم٤م ،وهذا ُمـ ِؿمدي ة َؿم٘م٤مو ِتؿ وُم ِ
زيد اًم يٓمٌ ِع قمغم ُىمٚمقهبؿ :ي
وم٢من يق َم ا ًِم٘مٞم٤م َُم٦م ىمد
َ
َ
ِ
احل٘م٤مِؼ وص٤مر ِ
جي َؽمؤو َن
سميورة
إُمقر ُم ْٕم ُٚمق َُم ً٦م
ت
اٟم َٙم َِم َٗم٧م ومٞمف
اعمِم٤مهدَ ة ،وم َٙم َ
ُ
َ
ٞمػ ْ
ُ
َ
ِ ِ
ِ
قمغم ْ ِ
حيٚمِ ُٗمقن قمغم اًم َٙم ِذ ِ
ب {ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ} [ؾمقرة
أن ي ْٙمذ ُسمقا ذم ذًم َؽ اعمقىمػ و ْ
ِ
ِ
ِ
ًمٙم٤مذسم٦م قمغم َر ٍء مم٤م ِ
٥م ٟمٗم ًٕم٤م أو يدْ َوم ُع
جيٚم ُ
حيً ٌُقن يأّنؿ سمت ْٚمؽ إيًمن ا َ
ْ
اعمج٤مدًم٦م ،]18:أيَ :
حي ًَ ٌُقن ذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م {ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م ،]18:أي:
ضرا يمًم يم٤مٟمقا ْ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمٙم٤مُم َ
همػمهؿ :سم٢مىمداُمٝمؿ
ٚمقن ذم اًم َٙمذب ،اعمتٝم٤مًمٙمقن قمٚمٞمف ،اًمٌ٤مًم ُٖمقن ومٞمف طمدًّ ا مل َي ٌْٚم ْٖم ُف ُ
قىم ِ
ًمٗم٤مضمرة ذم ُم ِ
ِ
ِ
ِ
اًمرمحـش(.)1
ػ ا ًِم٘مٞم٤مُم٦م سملم يدي
َ
قمٚمٞمف وقمغم إيًمن ا َ
ْ -5كضِٗ يعٗذِٖ َع اهلل عضٖ يف عال.ٙ

ٞم٤مت شمٕم٤مُم ِؾ اعمٜم٤موم٘ملم ُمع اهللِ ٟم٘مْمٝمؿ وٟم ْٙمثِٝمؿ ًمٕم ِ
إن ُمـ أظمئاىم ِ
ي
ٝمدهؿ ُمٕمف ۴
َ
َ
ُ
وهذا اعمً َٚم ُؽ أصٌح ديدٟمً٤م هلؿ طمتك ُمع اًمٜميٌل ﷺ واعم١مُمٜملم ،سمؾ طمتك ُمع أوًم ِ
ٞم٤مِٝمؿ ُمـ
َ
اًم ِ
ٞمٝمقد وهمػمهؿ ..ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ومتح اًم٘مدير (.)179/7
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خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

معهم
.)1(]13 -11
ﮒﮓﮔﮕﮖ}[ؾمقرة احلنم:
ِ ِ
ُ
اًم٘مرآن ِسمذ ْيم ِر ُصقرة ُمـ ُص َقره ،و َُم ِْمٝمد ُمـ
هلل وم َ٘مدْ ضم٤م َء
ُمع ا ِ
أ يُم٤م ٟم ْ٘م ُض قمٝمدهؿ َ
ِ
ُمِم٤مه ِده ذم ىمقًمِ ِف شمٕم٤ممم{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻

﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂}[ؾمقرة اًمتقسم٦م.]78 -71 :
َ
هلل ُمـ
٘ملم َُمـ أ ْقمٓمك َقمٝمدَ ه وُمٞمث٤م َىم ُف ًِمئ ْـ أ ْهمٜم٤م ُه ا ُ
اسمـ يمثػم « :$وُمـ اعمٜم٤مومِ َ
ىم٤مل ُ
ْ ِ
ورم سمًم َ
٤محللم ،ومًم ي
ىم٤مل ،وٓ صدَ َق ومٞمًم
ىمـ ُمـ ُم٤مًم ِ ِف
اًمّم َ
وًمٞمٙمقٟمـ ُمـ ي
ي
ومْمٚمف ًمٞمّمدي ي
ٜمٞمع ٟمٗم٤م ًىم٤م ؾم َٙم َـ ذم ىمٚمقهبؿ إمم َيق ِم َي ْٚم َ٘مقن اهللَ  ۵يقم
اًمّم ُ
ا يدقمك ،وم٠مقم٘م ٌَٝمؿ هذا ي
ِ
اًم٘مٞم٤م َُم ِ٦م ،قمٞم٤م ًذا سم٤مهللِ ُمـ ِذًمؽش(.)3
وىمد صح قمـ اًمٜمٌل ﷺ ذم سمٞم٤مٟمِف ِ ِ
قم٤مهدَ همدرش(.)2
ًمّمٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ىمقًمف« :وإذا َ
ي
 -6طبِٗ هلل تعاىل:

ِِ
َ
شمٓم٤مو ًُمقا قمٚمٞمف ومد يٟمًقا ُم٘م٤م َم
اؾمتخػ
ًم٘مد
ي
اعمٜم٤موم٘مقن سمخ٤مًم٘مٝمؿ ُؾم ٌْح٤مٟمف طمتك يإّنؿ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
وأؾمًم َءه
اًمرسمقسمٞم٦م ،وٟم٤مًمقا ُمـ ذاشمف اًمٕمٚم يٞم٦م ،وأٟمٙمروا شمقطمٞمدَ إًمقه يٞم٦م ،و َٟم َٗمقا صٗم٤مشمف ْ
احلًٜمك ،وهذا ِ
واو ٌح وضمكم ذم أ َدب احلداصمٞملم وهمػمهؿ ُمـ سمٜمل ِضم ْٚمدشمٜم٤م ،وممـ
ْ
َ
يٕمٞمِمقن سمٞمٜمٜم٤م(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
شمٗمّمٞمئا ًمذًمؽ ذم ُمٌح٨م ٟم٘مْمٝمؿ ًمٚمٕمٝمد (ص.)111
( )1اٟمٔمر:
(« )3شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)182/4
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اإليًمن ،سم٤مب :فمٚمؿ دون فمٚمؿ ،سمرىمؿ ،)24( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اإليًمن،
سم٤مب :سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ ،سمرىمؿ.)18( :
( )4اٟمٔمر :اًمِمقاهد وإُمثٚم٦م ذم رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه «آٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم أدب احلداصم٦م وومٙمرهش (-79
 .)971ورؾم٤مًم٦م اعم٤مضمًتػم «آؾمتٝمزاء سم٤مًمديـ أطمٙم٤مُمف وآصم٤مرهش (.)214-211
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ومّمؾ اًمٗم٘مٝم٤م ُء أطمٙم٤م َُم ُف ،ومٛمـ ذًم ِؽ :ي
أن هذا
ؾم٥م ا َ
هلل شمٕم٤ممم؟ ًم٘مد ي
ومًم ُطم ْٙمؿ ُمـ ي
ِ
هلل يم َٗم َر ؾمقاء َ
ُم٤مزطم٤م أو
ؾم٥م ا َ
يم٤من ً
ومٛمـ ي
إ ُْم َر أقم َٔم ُؿ ُمقضمٌ٤مت اًم ُٙم ْٗمر قمغم اإلـمئاقَ :
ِ
وضمٝملم:
ضم٤م ًّدا( ،)1وهذا اعمٜم َٙمر اًم َٕمٔمٞمؿ ي َ٘م ُع قمغم
ؾم٥م اهلل شمديٜمً٤م واقمت٘م٤م ًدا:
ُ.1مـ ي

ِ
ِ
يم٘مقل سم ْٕم ِ
ص٤مطمٌ٦م ووًمدً ا شمديٜمً٤م سمذًمؽ ،واقمت٘م٤م ًدا ي
ض اًمٙم َٗم ِرة :ي
أن ذم هذا
إن هلل
اًم َ٘م ِ
ًمٚمرب وشم٘مر ًسم٤م إًمٞمفً :
اًمً٥م ،عمٜم٤موم٤مشمف
قل
ضمٝمئا ُمٜمٝمؿ سم٠م يٟمف ُمـ أ ْقم َٔم ِؿ أٟمقاع ي
شمٕمٔمٞمًم ي
ً

اًمرب ووطمداٟمٞمتف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶
يمًمل ي
﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂
ﯓﯔﯕﯖ

ﯗ} [ؾمقرة ُمريؿ.]92 -88 :
َ
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [ؾمقرة اجلـ ، ]2:وروى
اًمٌخ٤مري سمً ِ
ٜمده قمـ اسمـ قم يٌ٤مس ﭭ ُمرومق ًقم٤م« :ىم٤مل اهللُ  :۵ي
يمذ َسمٜمل اسم ُـ آدم
َ
تٛمٜمِل ومل ي ُٙمـ ًمف ذًم ِؽ :وم٠م يُم٤م شم ْٙم ِذي ٌُف إ يي٤مي َومز َقمؿ أين ٓ َأ ْىم ِدر ْ
ومل يٙمـ ًَم ُف ذًمؽَ ،
أن
وؿم َ
ِ
ومً ٌْح٤مين ْ
ُأقمٞمدَ ه يمًم َ
ص٤مطم ٌَ ً٦م أو
أن أ يخت َذ
يم٤من ،وأ يُم٤م َؿم ْت ُٛمف إ يي٤مي :وم٘مق ًُمف :زم َو ًَمدٌ ُ ،
وًمدً اش(.)3

ِ
ِ
اجلٝمٛم يٞم٦م واًم َ٘مدر يي٦م إواِؾ وهمػمهؿ
اًمٌ٤مب:
وُمـ هذا
ُ
يمٛم٘م٤مًم٦م ْ
اعم٘م٤مٓت اعمٙمٗمر ُةَ :
ُمـ أهؾ اًمٌِدَ ع ،وم ُٙمٚمٝم٤م ؾم٥م هلل شمٕم٤ممم سمٜمَ ْٗمل ِ
اًمٕم ْٚمؿ وهمػم ذًمؽِ ،
أصح٤مهب٤م ي
أن
اقمت َ٘مدَ
وإن ْ
ْ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر :اعمٖمٜمل ويٚمٞمف اًمنمح اًمٙمٌػمُ ،مقومؼ اًمديـ سمـ ىمداُم٦م وؿمٛمس اًمديـ سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدؾمٞم٤من ،دار
اًمٙمت٤مب اًمٕمرب ودار اًمري٤من ًمٚمؽماث سمػموت ً -مٌٜم٤من « ،)398/13( ،1982 -1412اًمّم٤مرم
اعمًٚمقلش ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (ص.)111
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب( :وىم٤مًمقا اختذ اهلل وًمدا ؾمٌح٤مٟمف) ،سمرىمؿ.)4313( :
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اًمً٥م يمٗم ٌر حم ْ ٌضُ ،طم ْٙم ُٛمف ُطم ْٙمؿ ؾم٤مِر
ًمٚمرب ومتجٞمدً ا ،وهذا
ومٞمٝم٤م
ُ
اًمٜمقع ُمـ ي
شم٘مديً٤م ي
ً
أٟمقاع اًم ُٙم ْٗمر.

معهم

ُ
واًمق ًَمد..
اًمّم٤مطمٌ٦م َ
ي٘مقل اسم ُـ شمٞمٛمٞم٦م« :اًمً٥م اًمذي يتد يي ُـ سمف :يم٤مًم يتثٚمٞم٨م و َد ْقمقى ي
ِ
واًم٘مدر يي٦م
اعم٘م٤مٓت اعمٙمٗمرةُ ،مثؾ ُم٘م٤مًم٦م اجلٝمٛم يٞم ِ٦م
ُطم ْٙم ُٛمف ُطم ْٙمؿ أٟمقاع اًم ُٙم ْٗمر ،ويمذًمؽ
ُ
وهمػمهؿ ُمـ ُصٜمقف اًمٌِدَ ِعش(.)1

ٟمت٘م٤مص٤م:
ؾم٥م اهلل اؾمتخٗم٤م ًوم٤م وا ً
َُ .3مـ ي
ِ
اًمِم ْت ِؿ قمغم َؾم ِ
يم٤مًم يٚم ْٕم ِـ واًمت ْ٘م ِ
واإلظمٌ٤مر َقمـ اهللِ شمٕم٤ممم سمًم يدل قمغم ي
ٌٞمؾ اًم يٓم ْٕم ِـ
ٌٞمح
ِ
وآٟمت٘م٤مص.
يمح ْٙمؿ ؾم٥م اًمر ِ
ِ
ٗمر
اٟمت٘م٤مص٤م
ؾمقل ﷺ
ً
اًمً٥م ُ
ُ
سمٓمريؼ إومم ،ومٝمق ُيم ٌ
ي
وطم ْٙمؿ هذا ي
ِ
اًمً٤مب سمئا اؾمتت٤م َسم ٍ٦م :ي
اجلراِ ِؿ،
ؾم٥م اهللِ أ ْقم َٔم ُؿ
ٕن ي
يتٕملم َُمٕمٝم٤م َىم ْتؾ ي
ور يد ٌة ُُمٖم يٚمٔم٦م ي
وٕن اًمً٥م َىمدْ ر ِ
ِ
ي
زاِدٌ قمغم
٘مقسم٤مت،
ومٞمتٕملم ُُم٘م٤مسمٚمتف سم٠م ْسم َٚمغ اًم ُٕم
وأقم َٔم ُؿ ُمـ يمؾ ُيم ْٗمر
ي
ٌ
ي
اًم ُٙم ْٗمرِ ،
َ
٥م ْ
شمٙمقن ًمف ُقم٘مقسم٦م ختّمف ،طمدًّ ا ُمـ احلُدود ومئا َشم ًْ ُ٘مط ُقم٘مق َسم ُ٦م اًمً٤مب
أن
ومٞمج ُ
ِ
ِ
ِ
سم٤مًم يت ِ
ي
ؾم٥م اهللَ شمٕم٤ممم
حلدود،
يمً٤مِ ِر ا
قسم٦م
شمٜمحً ُؿ إ يٓ سم َ٘م ْتؾ َُمـ ي
وٕن َُم ْٗمًد َة اًمً٥م ٓ َ
٘م٤مط اًم َ٘م ْت ِؾ قمـ اًمً٤مب سم٤مًم يت ِ
إؾم َ
ون اؾمتت٤م َسم ٍ٦م :ي
ُد َ
قسم٦م ٓ ْير َومع ُم ْٗم ًَد َة َؾم٥م اهللِ شمٕم٤ممم:
ي
ٕن ْ
ٔمٝمر اًم يتقسم َ٦م إذا ُقم ِر َض قمغم اًمً ِ
ؾم٤مب ؾم ُٞم ِ
ٞمػ :ي
إس َار ُه قمغم ُم٤م َيرا ُه ؾم ًٌّ٤م ٓ
إ ْذ ُيمؾ ٍّ
ٕن ْ
ي
١مول إ ُْم ُر إمم شم ْٕم ِ
ٌع ،وم َٞم ُ
يدْ قمق إًمٞمف َقم ٌ
اًمً٤مب ،ويمؾ ُم٤م أ يدى إمم
٘مؾ وٓ َـم ٌ
ٓمٞمؾ طمد ي
ٞمؾ طمدٍّ ُمـ احل ِ
شم ْٕمٓمِ ِ
يم٤من ً
دود سم٤مًم ُٙمٚم يٞم ِ٦م َ
سم٤مـمئا(.)3
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمّم٤مرم اعمًٚمقلش( :ص.)111-114
(« )3اٟمٔمر :اًمّم٤مرم اعمًٚمقل ٓ سمـ شمٞمٛمٞم٦مش( :ص،)161-118-116-111-496-494-438
وهذا ىمقل سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م واعمٕمتٛمد قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م واظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمئام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اٟمٔمر« :اًمّم٤مرم
اعمًٚمقل (ص« ،)114-438ذح اًمروض سمح٤مؿمٞم٦م اسمـ ىم٤مؾمؿش (« ،)417/7اخلرر قمغم =
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يمٗمرا ،وهق اًمً٥م همػم اعم ْ٘م ُّمقد اًمذي
ُم٤م قمدا هذيـ اًمقضمٝملم ُمـ اًمً٥م َ
ومٚمٞمس ً
ول إمم ؾم٥م اهللِ شمٕم٤ممم :يمً٥م اًمدي ِ
َي ُ١م ُ
هر.

ِ
ُمرومققم٤م :ىم٤مل اهللُ :۵
ريرة ﭬ
ً
روى اإلُم٤م ُم اًمٌخ٤مري سمًٜمده ..قمـ أب ُه َ
ِ
ِ
ٝم٤مرش(.)1
هر ،وأٟم٤م اًمدي ْه ُر :سمٞمدي إ ُْم ُر أ َىمٚم ُ
٥م اًم يٚم َٞمؾ واًمٜمي َ
« ُي١مذيٜمل اسم ُـ آدم يً٥م اًمدي َ
ِ
ُ
ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م « :ي
ؾم٥م اهللَ ُؾم ٌْح٤مٟمف إ يٟمًم
هر ُمـ اخل ْٚم ِؼ مل َي ْ٘مّمدْ ي
إن َُمـ ي
ؾم٥م اًمدي َ
أن يً٥م ُمـ ومٕم َؾ سمف ذًم ِ َؽ ِ
اًمٗم ْٕمؾ ُُمْمٞم ًٗم٤م ًمف إمم اًمدي ِ
٘مع اًمً٥م قمغم اهللِ:
هر ،وم َٞم ُ
ىمّمدَ ْ ُ ي َ َ
َ
إن اًمدي هر اؾمؿ ُمـ أؾم ِ
ِ
اًمٗم٤مقم ُؾ ذم احل٘مٞم َ٘م ِ٦م ،وؾمقا ٌء ىمٚمٜم٤م :ي
ًمء اهلل شمٕم٤ممم َيمًم ىم٤مل
ٕ يٟمف هق
ْ
َ ْ ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= خمتٍم ؾمٞمدي ظمٚمٞمؾش ( ،) 74/8وهق اًم٘مقل اعمٕمتٛمد قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م أن ؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم يمٗمر حمض،
اٟمت٘م٤مص٤م ،وهق ىمقل ًمٌٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م اٟمٔمر« :اخلرر قمغم
يمً٥م اًمرؾمقل ﷺ
يمٗمرا ُمٖمٚم ًٔم٤م
ً
ّ
وًمٞمس ً
خمتٍم ؾمٞمدي ظمٚمٞمؾ ،)74-71/8( :و«اًمّم٤مرم اعمًٚمقلش( :ص ،)497-496وقمًمدهؿ أن
ؾم٥م اًمرؾمقل ﷺ يٗمؽمق قمـ ؾم٥م اهلل ُمـ ضمٝم٦م شم ٕمٚمؼ طمؼ أدُمل سمف واًمٕم٘مقسم٦م اًمقاضمٌ٦م ٔدُمل ٓ
شمً٘مط سم٤مًمتقسم٦م ،وٕن اًمرؾمقل ﷺ شمٚمح٘مف اعمٕمرة واًمٖمْم٤مو٦م سم٤مًمً٥م ،ومئا شم٘مقم طمرُمتف إٓ
سم٤مصٓمئام ؾم٤مسمف ،وًمتقومر اًمدواقمل إمم ؾم٥م اًمرؾمقل ﷺ ُمـ احل٘مد واحلًد واعمراهمٛم٦م ٓشمٌ٤مقمف
طمًًم عمٗمًدة اًمٜمٞمؾ ُمـ اعمّمٓمٗمك ﷺٕ ٓ ،ن ؾمٌف
وهمػم ذًمؽ ،ومٜم٤مؾم٥م أن ينمع خلّمقصف طمدً ،
أقمٔمؿ ضمر ًُم٤م ُمـ ؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم ،اٟمٔمر« :اًمّم٤مرم اعمًٚمقلش( :ص-146-111-496-438
اًمً٤مب يم٤معمرشمد ومٛمـ ؾم٥م اهلل أو رؾمقًمف ﷺ صمؿ شم٤مب ُمـ
 ،)111وذه٥م احلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م إمم أن
ّ
ذٟمٌف ىمٌٚم٧م شمقسمتف ،اقمتًمد قمغم قمٛمقُم٤مت اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم ىمٌقل اًمتقسم٦م وقمغم قمٗمق اًمٜمٌل ﷺ قمـ
يمثػم ممـ آذوه وؿمتٛمقه وىمٌقل إؾمئاُمٝمؿ يم٠مب ؾمٗمٞم٤من ﭬ وهمػمه ،اٟمٔمر« :اإلقمئام ًمٚمٝمٞمثٛملش
(ّ« ،)299-298/3ن٤مي٦م اعمحت٤مج ًمٚمرُمكم (« ،)419/7طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـش (-326-323/4
طمٙمًم ٓ ذم ىمٌقل اهلل ًمتقسمتف ي٘مقل اسمـ
 ،)328وحمؾ اخلئاف سملم إِٛم٦م ذم ىمٌقل شمقسم٦م اًمً٤مب ً
ىمداُم٦م :اخلئا ف سملم إِٛم٦م ذم ىمٌقل شمقسمتٝمؿ ذم اًمٔم٤مهر ُمـ أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م ُمـ شمرك ىمتٚمٝمؿ وصمٌقت
أطمٙم٤مم اإلؾمئام ذم طم٘مٝمؿ ،وأُم٤م ىمٌقل اهلل شمٕم٤ممم هل٤م ذم اًمٌ٤مـمـ وهمٗمراٟمف عمـ شم٤مب وأىمٚمع سم٤مـمٜمً٤م
وفم٤مهرا ومئا ظمئاف ومٞمف« ،اعمٖمٜملش (.)371/13
ً
(ُ )1متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب( :وُم٤م هيٚمٙمٜم٤م إٓ اًمدهر) ،سمرىمؿ،)4149( :
وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :إًمٗم٤مظ ُمـ إدب وهمػمه٤م ،سم٤مب :اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م اًمدهر ،سمرىمؿ.)3346( :
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التعامرررل
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف ْ ُ

سم٤مؾم ٍؿ ،وإ يٟمًم ىمقًمف« :أٟم٤م اًمدهرش ،أي :أٟم٤م اًمذي أوم َٕمؾ
ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ،أو ىمٚمٜم٤م :إٟمف َ
ًمٞمس ْ
ِ
ويقىمٕم َ
معهم يمًم ىم٤م ًَم ُف أسمق قمٌٞمدة وإيمثرون ،وهلذا مل
اًمً٥م قمٚمٞمف
قن
يٜمً ٌُقٟمف إمم اًمدي ْه ِر،
ي
ُم٤م ُ
يٙم يٗمر ُمـ ؾم٥م اًمدي هر وٓ ي ْ٘م ُتؾً ،مٙمـ ي١مدب ويٕمزر ًمً ِ
قء ُمٜمٓمِ ِ٘مفش(.)1
ي
ُ
ي
ي ُ
َ
ْ َ
ِ
سمٕمض َضم ِ
وُمقاىمٗمٝمؿ ُمـ ظم٤مًم ِ ِ٘مٝمؿ ،وم٤مًم ُٙم ْٗمر ُأس ذًمؽ
قاٟم٥م َقم٘مٞمدة اًم َ٘مق ِم
هذه ُ
اًمِمجرة اخلٌٞمث٦م ُمـ ِ ٍ
ِ
وأؾم٤مؾم ُفُ ،صمؿ ُم٤م َ
وؾم ْخ ِري٦م و َيم ِذب
اؾمتٝمزاء ُ
ْ
يم٤من ُمـ أهمّم٤من هذه ي َ
ُ
ِ
ِ
ُ
وزوال صمِ َ٘م٦م ومٞمف
فمـ ،وقمدم شمقيمؾ،
وخم٤م َد َقم٦م ،وُم٤م ىمد يٜمجر قمغم ذًمؽ ُمـ ُؾمقء ٍّ
أن ت٤م َيمٛمقا ًم َٖمػم َ ِ
اًمِم٠من ذم طمٞم ِ
يم٤من ُمـ صمِ ِ
٤متؿْ :
ُؾمٌح٤مٟمفً ،م َ٘مد َ
ًمر َهذا ي
ووا ًَم ْقا
ذقمفَ ،
ُ
ْ
اًمّمد قمـ ِديٜم ِف.
وطم٤مر ُسمقا ْأوًمٞم٤م َءه،
أقمدا َء ُه،
َ
وضم٤مهدُ وا ذم ي
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمّم٤مرم اعمًٚمقلش (.)1143/2
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املبحث الثاىٌ
مىقف امليافقني مً القرآٌ اللريه.
ِ
سمٙمت٤مب اهللِ ُه َق َؿم ُ
ًم٘مد َ
٠من
وآؾمتِٝمزا ُء
قض
اإلقمراض واًم يت
يم٤من
ٙمذي٥م واخلَ ُ
ُ
ُ
ْ
ٞمؽ َقمـ قمدَ ِم َتٙمِٞمٛمٝمؿ ًَمف ذم ِ
ِ
٘ملم ود ْأهبؿِ ،
واىم ِع َطم ِ
ٟم٤مه َ
ٞم٤متؿَُ ،مع صمِ َ٘مٚمِف َقمغم
ُ
اعمٜم٤موم َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ت٤مر ُهؿ
ٟمٗمقؾمٝمؿ َ
أؾم َ
وطم َذ ِرهؿ ُمـ شمٜمزل َرء ُمـ آي٤مشمف شم ْٗم َْم ُح دواظم َٚمٝمؿ ،و َشم ْٙمِمػ ْ
٘ملم ُمـ هذا ِ
واًمّمدي قمٜمف إمم َهم ِػم ذًمؽ ،هق ُم ِ
ت٤مب اًم َٕم ِ
اًمٙم ِ
زيز اًمذي هق
قىم ُ
ػ اعمٜم٤مومِ َ
َ
ًمٚمٛم١مُمٜملم هدً ى ور ْ َ ِ
قمٛمك ،وذم آذاّنؿ َو ْىم ٌرُ ،ص يٛم٧م قمـ
ُ
مح ٌ٦م وؿمٗم٤م ٌء ،وقمغم اعمٜم٤موم٘ملم ً
َ
ٕطمٙم٤مُم ِف ىمٚمقهبؿ ِ
ِ
دون آشمٕم٤مظ واًم يت ِ
شمدسمر آي٤مشمِف َأ ْؾمًم ُقمٝمؿ ،واٟمٖم َٚم َ٘م ْ٧م َ
ومٛمـ ذًمؽ:
ًٚمٞمؿ
ُُ
اإلقمراض قمٜمف  ..متثؾ ذًمؽ ذم ٍ
ُمٜم٤مح قمديدَ ٍة ُمٜمٝم٤م:
ُ
 -1اإلعشاض عٔ مساع٘ ..
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]137:
ِ
لم و َشمقسمٞمخٝمؿ {ﮙ
ٞم٥م
اعمٜم٤موم٘م َ
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٖمقي« :إ يٟمف إذا ُأٟمز ًَم٧م ُؾمقر ٌة ومٞمٝم٤م َقم ُ
ي٘مقل سم ْٕم ُْمٝمؿ ًم ٌَ ْٕم ٍ
رب ُ
إؿم٤مر ًة:
ض
ﮚ ﮛ ﮜ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]137:يريدون اهل َ َ
َ

إن ُىم ْٛم ُتؿْ ،
{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]137:أيُ :مـ اعم١مُمٜملم ْ
وم٢من مل
اعمً ِجد ،وإن َقمٚمِٛمقا ي
راهؿ أىم٤م ُُمقا و َصمٌتقا {ﮡ
أن أطمدً ا َي ُ
ظمر ُضمقا ُمـ ْ
َيرهؿ أطمدٌ َ
ِ ِ
ِ
يً َٛم ُٕمقن ومٞمٝم٤م
اٟمٍمومقا قمـ ُمقاوٕمٝمؿ اًمتل ْ
ﮢﮣ} قمـ اإليًمن هب٤م ،وىمٞمؾَ َ :
ِ
اإليًمن()1
ىمٚمقهبؿ َقمـ ِ
اخلػم
{ﮤ ﮥ ﮦ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]137:قمـ
س َ
ف َ
َ
ِِ
ِ
ِ
سم٠مّنؿ ىمق ٌم ٓ ي ْٗم َ٘مٝمقنَ ،وم َ
ٕمؾ اهللُِ هبؿ هذا
واًمتقومٞمؼ واإليًمن سم٤مهللِ ورؾمقًمف ﷺ :ذًمؽ ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1شمٗمًػم اًمٌٖمقي (.)111/4
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املنرررافقني َوقواعرررد شر ْر َررعية يف التعامرررل
ِ خطرررر
َ
أضم ِؾ يأّنؿ ىمق ٌم ٓ َيٗم٘مٝمقن قمـ اهللِ
ف
اخلذٓن،
وس َ
ىمٚمقهبؿ قمـ اخلػمات ُمـ ْ
َ
َ
معهم
ِ
ُمقاقم َٔمف اؾمتٙمٌ٤مرا وٟمٗم٤م ًىم٤مش(.)1

ُ

ً

 -2اإلعشاض عٔ تفُٗ٘ ٚتذبشٚ ٙاالتعاظ ب٘.
ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]131-134:
ِ
وهذا ُمـ مج َٚم ِ٦م َؿم ِ
ًمْمئاهلؿ و َد ِ
٘م٤مِٝمؿ ي
ُم٤مرهؿ ،يمًم
ٚمقب يٙمقن ؾمٌ ًٌ٤م
أن ُم٤م هيدي اًم ُ٘م َ
اعمزاج ًمق ُهمذ َي سمف ٓ َيزيدُ ه إ يٓ َظم ً
ي
ِ
وٟم٘مّم٤م(.)3
ٌ٤مٓ
أن َدء
ً
ُ
ي٘مقل ؾمٞمدُ ُىمٓم٥م « :$قمٜمدَ ىمقًم ِف

شمٕم٤ممم{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ} [ؾمقرة

تِم ِٕمر و ْىمع اًمً ِ
ٌ
اعمٜمزًم٦م ذم َىم ْٚمٌِف،
اًمتقسم٦م]134:
قرة ي
ري٥م ٓ ي٘مق ًُم ُف إ يٓ اًمذي مل َي ًْ ْ ْ َ
ؾم١مال ُُم ٌ
ث قمـ ِ
وإ يٓ ًمتحدي َ
آصم٤مر َه٤م ذم َٟم ْٗم ًِف سمدَ َل اًم يتً٤مؤل قمـ َهمػمهش(.)2
احلٙمٞم ِؿ و َشم ِ
٘ملم َقمـ اًمذ ْيم ِر ِ
ِ
ًم٘مد َ
ٕم٤مُمٞمٝمؿ َقمـ آي٤مشمِف ُم٤م َذ َيمر
إقم
راض اعمٜم٤مومِ َ
يم٤من ُِمـ سم٤مًم ِغ ْ
اهللُ ذم ِ
ؿم٠مّنؿ ُمـ َىمقًم ِف{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﯧ} [ؾمقرة حمٛمد.]16:

٘ملم ،وىم يٚم٦م َوم ْٝمٛمٝمؿَ :طم ُ
جيٚمِ ًُقن إمم اًمٜمٌل
إ يٟمف
إظمٌ٤مر ُم َـ اهللِ َقمـ سمئا َد ِة اعمٜم٤مومِ َ
ٞم٨م يم٤مٟمقا َ ْ
ٌ
ﷺ ،ويً ِ
تٛم ُٕمقن إًمٞمف وٓ َي ْٗم َٝم ُٛمقن ُِمٜمْف ؿمٞم ًئ٤م(.)4
َْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)183/14
(« )3شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)329/4
(« )2ذم فمئال اًم٘مرآنش (.)117/4
(« )4شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)211/7
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ِ
ِِ
وُم٤م ْ
اًمّمح٤م َسم ِ٦م ﭫ ُمـ
يذ ُيمره اًمٜمٌل ڠ ذم جم ْٚمًف ؿم٤مُم ٌؾ عم٤م ي ْت ُٚمقه قمغم ي
ت وُمـ ِ
آي٤م ٍ
أطم٤مد َ
ي٨م.
شم٘مقل ومئا ي ِ
ىم٤مل اإلُم٤م ُم اًمٓمؼمي ُ $م١ميمدً ا ذًمؽ« :هق اعمٜم٤مومِ ُؼ يً َت ِٛم ُع ُم٤م ُ
ٕمٞمف
َ
ت٤موٟمً٤م ُمٜمف سمًم َشم ْتٚمق قمٚمٞمف ُمـ يمِ ِ
ً
شمٖم٤مومئا قمًم َشم٘مق ًُمف و َشمدْ قمق إًمٞمف ُمـ
ت٤مب رسمؽ
وٓ َي ْٗم َٝمٛمف ُ
ِ
اإليًمنش(.)1
ِ
قاّنؿ اعم ْ ِ
هلل سم٘مقًم ِف:
يملم ا يًمذيـ َٟم َٕم َتٝمؿ ا ُ
نم َ
واعمٜم٤موم ُ٘مقن هبذا َ
اًمق ْصػ ىمد َأ ْؿم ٌَٝمقا ْإظم َ
{ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ} [ؾمقرة

لم واعمنميملم أّنؿ مجٞمٕم٤م يً َت ِٛمٕمقنِ ،
ِ
واحلظ ي
ْ
وًمٙمـ
أن اهللَ ذ َيم َر قمـ
إٟمٕم٤مم،]31:
اعمٜم٤موم٘م َ
ً ْ ُ
ي
ِ
اًمّم َٛم ُؿ {ﯶ ﯷﯸ}.
واًمق ْىمر :ي
ىمرَ ،
هلؿ ُىم ٌ
ٚمقب ٓ َشم ْٗم َ٘مف ،وذم آذاّنؿ َو ٌ
طم٤مل اعم١مُمٜملم ُومٝمؿ ذم ِزي٤م َد ٍة قمغم يمؾ ٍ
أ يُم٤م ُ
ُ
اًم٘مرآن زا َد ُهؿ إيًمٟمً٤م:
رئ
طم٤مل إذا ُىم َ

َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]3:

رب زا َد ْت صمِ َ٘م ُتٝمؿ َسمرهبؿ وسمٜمَ ْ ِ
ٍمه :إيًمٟمً٤م:
وإذا شمٙم٤مًم ٌَ ْ٧م
قمٚمٞمٝمؿ إقمدا ُء واؿمتدي اًم َٙم ُ
ُ

{ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]172:
قيٗمف ِ ِ
وخت ِ
اًم٘مرآن سمٜمَ ْذ ِره َ
ُ
ٌع َهقا ُه َوطم٤م َد
ىمر َع
ووقمٞمده و َُم٤م أقمدي اهللُ عمـ َقمّم٤م ُه وا يشم َ
َ
ًم٘مد َ
قمـ اًمٍم ِ
اط ُمـ ٍ
إؿم َ٘مك ،وًمٙمـ ُد َ
ٟم٤مر َشمٚم ئمكَ ٓ ،ي ّْمئاه٤م إ يٓ ْ
ون َضمدْ وى ومئا َأٟم ُٗمس
ِ
ِ
ِ
ج٤مر ِة َىم ًْق ًة ومجق ًدا ،سمؾ أؿمد
شمٕمل ،وٓ ُىم ُٚمقب َ
شمقضم ُؾ ،وٓ أوم ْئدَ ة شمرق ..ومٝمل يم٤محل َ
َىمًق ًة ِ
وهم ْٚمٔم ً٦م...
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)169/33
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ُ
إؿم َٕمري ﭬ ىم٤ملَ :
قمـ أب ُُمقؾمك ْ
اعم١م ُِمـ ا يًمذي
ىم٤مل
رؾمقل اهللِ ﷺَُ «:م َث ُؾ ْ
()1
يمٛم ِ
ي ْ٘م َر ُأ اًم ُ٘م َ
اعم١م ُِم ِـ ا يًمذي ٓ
٥م ،و َُم َث ُؾ ْ
٥م و َـم ْٕم ُٛمٝم٤م َـمٞم ٌ
حيٝم٤م َـمٞم ٌ
ثؾ إُ ُشمر يضم٦م ِر ُ
رآن َ
ثؾ اًم يت ِ
يمٛم ِ
يح هل٤م و َـم ْٕم ُٛمٝم٤م ُطم ْٚم ٌق ،و َُم ُثؾ اعمٜم٤مومِ ِؼ اًمذي ي ْ٘م َر ُأ اًم ُ٘م َ
ي ْ٘م َر ُأ اًم ُ٘م َ
رآن
ٛمرة ٓ ِر َ
َ
رآن َ
ِ
يمٛم ِ
يمٛم ِ
٥م و َـم ْٕم ُٛمٝم٤م ُمر ،و َُم ُثؾ اعمٜم٤مومِ ِؼ اًمذي ٓ َي ْ٘م َرأ اًم ُ٘م َ
ثؾ
حيٝم٤م َـمٞم ٌ
اًمرحي٤م َٟم٦م ِر ُ
رآن َ
ثؾ ي
َ
ِ ()3
يح و َـم ْٕم ُٛمٝم٤م ُمرش(.)2
ٞمس هل٤م ِر ٌ
ا َحلٜم َٔمٚم٦م ًَم َ
ِ
ومٗمل هذا احل ِ
ئاُم٤مت اًمٜم ِ
ٗم٤مق َأٓ
اعمّم َٓمٗمك ﷺ إمم قمئا َُم ٍ٦م ُمـ َقم
دي٨م
إؿم٤مر ٌة ُمـ ْ
َ
َ
راض قمـ شمِئاو ِة اًم ُ٘م ِ
رآنْ :
ىمر َأه يم٤من ممـ ٓ يٜم َت ِٗم ُع سمف وٓ ي يت ِٕم ُظ ،سمؾ ٓ
وهل اإل ْقم ُ
َ
وم٢من َ
ير َشم ِدع قمـ همٞم ِف وٓ ير َقمقي قمـ ٟمِ ِ
ِ
أن َىم ِ
ٗم٤مىمف ُمع ي
اعمً َٚم ِؽ
ُ
ذيرا ُمـ هذا ْ
قار َع اًم ُ٘مرآن َت ً
ْ
ِ
وشمرهٞم ًٌ٤م هل ُمـ أ ْقم َ
ٔمؿ اًم يتخقيٗم٤مت {ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳} [ؾمقرة
اًمٜمً٤مء..]128:

{ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} [ؾمقرة

اًمٜمً٤مء{ ..]141:ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م{ ..]68:ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م..]72:

{ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁} [ؾمقرة اًمتقسم٦م{ ..]84:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]81:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1إشمرضم٦مش :مجٕمٝم٤م أشمرج وأشمرضم٤مت ،واًمٕم٤مُم٦م شم٘مقل :أشمرج وشمرٟم٩م ،وهق وم٤ميمٝم٦م طمٚمقة طم٤مُمْم٦م ،وهل٤م
ومقاِد ـمٞمٌ٦م ،اٟمٔمر« :شم٤مج اًمٕمروس ش(.)428-427/1
(« )3احلٜمٔمٚم٦مش :واطمدة احلٜمٔمؾ ،وهق اًمِمجر اعمر ،اٟمٔمرً« :مً٤من اًمٕمربش (.)182/11
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :سم٤مب :ذيمر اًمٓمٕم٤مم ،سمرىمؿ ،)1111( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :صئاة اعمً٤مومريـ
وىمٍمه٤م ،سم٤مب :ومْمٞمٚم٦م طم٤مومظ اًم٘مرآن ،سمرىمؿ .)797( :واٟمٔمر :شمٗمّمٞمؾ ذح احلدي٨م (ص.)434
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ِ
ِ
سمـ حم ْ ِرز
اعمثقل سملم يدي ا ِ
ويقم
هلل  ۵ضم٤م َء ذم احلدي٨م اًمذي َروا ُه َص ْٗمقان ُ
اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل..« :وأ يُم٤م اًمٙم٤مومِ ُر واعمٜم٤مومِ ُؼ ومٞم ُ٘م ُ
اعم٤مزين ﭬ :ي
قل ْ
إؿمٝم٤م ُد:
أن
ي

{ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ} [ؾمقرة هقد]18:ش(.)1
إن ِ
هذه اًم َ٘م ِ
ي
وؾم ْخري ً٦م
قار َع اًم٘مرآٟم يٞم٦م و َهمػمه٤م
يمثػم مم٤م ومٞمف َتٙمؿ سم٤معمٜم٤مومِ َ
٘ملمُ ،
ٌ
قر ِهؿ قمغم اًمٍم ِ
ِ
ِ
٥م ًمٜمُ ِ
وؾم ْٚم ٍ
اط ...إًمخً .مٙم٤مومِ َٞم ٌ٦م
واؾمتٝمزاء هبؿ و َوم ْْم ٍح هلؿ يق َم اعمٕم٤مدَ ،
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؿم٤موم َٞم ٌ٦م ُمقىم َٔم ٌ٦م ًمٚم ُ٘م ِ
ٚمقب وإٟم ُٗم ِ
وشمرضم ُع َقمـ همٞمٝم٤م
س واًم ٌَّم٤مِ ِر اًمتل شم ُٕمق ُد وشم ُ١مو ُب
ـمٞمش و ُشم ِ
ٍ
١مُمـ سم ْٕمدَ ُيم ْٗمر {ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ٚمع ،و َشمً َت ِ٘مٞمؿ سم ْٕمدَ
وشم ْ٘م ُ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ}

[ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]146:
ِ
ِ
َ
أه َق ُن قمغم
سمـ قمٌد اهلل اًمر ْسمٕمل اًم ٌَ ٍْمي(َٟ « :)3م ْ٘م ُؾ
احلج٤مرة ْ
ىم٤مل أسمق ا َجلقزاء ْأو ُس ُ
َ
اعمٜم٤مومِ ِؼ ُمـ ِىمراء ِة اًم ُ٘م ِ
رآنش(.)2
َ
ِ
اًم٘مرآن:
أٟمقا ُع َه ْجر
ِ
ذ َيم َر اسم ُـ اًم٘مٞمؿ ي
وه ْج َره قمغم أٟمقا ٍع هل:
أن اإل ْقم َ
راض قمـ اًم ُ٘مرآن َ
واإليًمن سمف واإلص ِ
ِ
ِ
ٖم٤مء إًمٞمف.
ؾمًمقم ِف
أ) َه ْج ُر
ْ
واًمقىمقف قمٜمدَ طمئاًم ِف وطم ِ
ِ
ِ
راُمفْ ،
وإن َىمرأه وآ َُم َـ سمف.
اًمٕمٛمؾ سمف
ب) َه ْجر
َ
َ
تٙمٞمٛمف واًم يتح٤م ُيم ِؿ إًمٞمف ذم ُأصقل اًمديـ و ُومر ِ
ِ
ج) َه ْج ُر
وقمف وا ْقمتِ٘م٤مد أ يٟمف ٓ ُيٗمٞمدُ
ُ
ُ
أد يًم َتف ًم ْٗمٔمِٞم٦م ٓ تّمؾ ِ
وأن ِ
اًمٞم٘ملم ،ي
اًمٕم ْٚم َؿ.
َ
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٌخ٤مري سمرىمؿ.)3441( :
( )3أسمق اجلقزاء أطمد اًمت٤مسمٕملم ٟمً٥م إمم رسمٕم٦م إزدي« .شمٌّمػم اعمٜمتٌف سمتحرير اعمِمتٌفش ٓسمـ طمجر
اًمٕمً٘مئاين (.)634/3
( )2أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملمش ( ،)63وُمـ ـمري٘مف اًمذهٌل ذم «شمذيمرة احلٗم٤مظش
( ،)481/3وذم اًمًٜمد اًمدراوردي دء احلٗمظ.
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د) َه ْجر شمدسم ِره وشمٗمٝم ِٛمف و َُم ْٕمروم٦م ُم٤م أرا َد اعمتٙمٚمؿ سمف ُمٜمف.
معهم
آؾمتِم ِ
ٚمقب وأد ِ
راض اًم ُ٘م ِ
ِ
ْ
واِٝم٤م :وم َٞم ْٓم ُٚم٥م
ٗم٤مء واًم يتداوي سمف ذم َمجٞم ِع أ ُْم
هـ) َه ْج ُر
ْ
ِ
ِ
وهي ُجر اًم يتداوي سمف.
ؿمٗم٤م َء َداِف ُمـ َهمػمه َ ْ
ٌ
داظمؾ ذم ىمقًم ِف شمٕم٤ممم{ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ويمؾ هذا
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ﯠ} [ؾمقرة اًمٗمرىم٤من.)3()1(]21:

 -4ايتخانِ إىل ايطاغٛت بذيّا عٓ٘.

ِ
ِ
ي
هلل اعمُح َٙمؿ ،اًمذي ٓ
اإليًمن و َدِٓٚمف اًم يتح٤م ُيمؿ إمم َذ ِع ا ِ
٘متْمٞم٤مت
إن ُمـ أقم َٔم ِؿ ُُم
داهٜم َ٦مٌ ،
وطم َٙم ٌؿ قمدْ ٌل ..وًم َ٘مد يم٤مٟم٧م
َ
ضمق َر وٓ ُحم٤مسم٤م َة وٓ ُُم َ
ومّم ٌؾ َ
ىمقل َ
طمٞمػ ومٞمف وٓ ْ
طم٤مل اعمٜم٤مومِ٘ملم َ ِ
واوح ً٦م ذم ِ
ات اًم ُ٘م ِ
رآن ِ
سمٞم٤من ِ
اًمق ْطمل َُمع َز ْقم ِٛمٝمؿ
إؿم٤مر ُ
وت٤م ُيمٛمٝمؿ ًم َٖم ِػم َ
َ
َ
َ
اإليًمن سمف وم٠م ْيم َذ َهبؿ اهللُ وٟم َ٘م َض َد ْقم َقاهؿ.
َ
قمز ذم قمئاه{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
وم٘م٤مل ي

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.)2(]61 :

ِ
ِ
ي
زاقم٤مت
اعمٓمٝمر ذم اًم يت٘م٤ميض وطمؾ اًمٜم
ذ ِع اهللِ
ي
وإن اًمرو٤م واًمٚمجق َء إمم َهمػم َ ْ
ِ
أؿم٤مر إمم ذًم ِ َؽ اسم ُـ اًم٘مٞمؿ
وإ ْصمٌ٤مت
احل٘مقق وإىم٤م َُم٦م احلدُ ود َهلق َٟم ٌ
قع ُمـ أٟمقا ِع اهل َ ْج ِر يمًم َ
ُ
ُ
اإليًمن إمم
زوف إ يٓ ُمـ يم٤مومِ ٍر أو ُُمٜم٤مومِ ٍؼ مل جيِ ِد
 ،$وٓ
يٙمقن هذا اًم يتٜمحل واًم ُٕم ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٗمقاِدش (ٓ )83/1سمـ اًم٘م ّٞمؿ $
( )3رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ىمٞمٛم٦م سمٕمٜمقان (هجر اًم٘مرآن أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف) د.حمٛمقد سمـ أمحد اًمدوهي /دار
اسمـ اجلقزي.
( )2ؾمٌؼ شمٗمًػم هذه أي٦م وسمٞم٤من ؾمٌ٥م ٟمزوهل٤م ُمع شمٜمزيٚمٝم٤م قمغم واىمع اعمًٚمٛملم أن ..اٟمٔمر( :ص
.)428
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ىم ْٚمٌِف ً
ؾمٌٞمئا.
 -5االطتٗضا ٤بآٜات اهلل.

وسمرؾمقًمِف ﷺ وسم٤معم١مُمٜملم ،وم َ٘مدْ َ
ـم٤مل ذًمؽ
زؤهؿ سم٤مهلل
ومٙمًم صدَ َر ُمـ اعمٜم٤مومِ ِ٘م َ
لم ُه ُ
ُ
ُ
ي٘مقل ُؾمٌح٤مٟمف{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ُمٜمٝمؿ يمت٤م َسم ُف اًم َٕمزيز ..إذ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﮘ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]66-61:أي٦م(.)1
ِ
ِ
ٚم٩م ذم َُم ِ
ً٤مرهب٤م َي ْٕم َٚمؿ ُمدى َشم ْٖم ِ
ي
ٚمٖمؾ هذه اخل يٚم٦م
همقر ٟم ْٗمً يٞم٦م اعمٜم٤مومؼ و َي ُ
ًؼم َ
إن َُمـ َي ِ ُ
ِ
ُمـ ِـم ِ
أظمئاىمٝمؿ ،وهل إطمدى َد ِ
ِٓؾ اًم ُٙم ْٗم ِر وُم١مذاشمِف ،وٓ َهم ْرو
ٌ٤مقمٝمؿ ودمذره٤م ذم
ِ
ِ
هلل وأ ْقم َر َض قمٜمٝم٤م وصدي قمـ َؾم ِ
سمٛمٛم َتٜم ِع قمٚمٞمف
سمآي٤مت ا ِ
ومٛمـ يم َٗم َر
ٌٞمؾ اإليًمن هب٤م وم َٚم ْٞم َس ُ
َ
يٚمقك ِ
َ
ْ
وؾم ْخري ً٦م ُمٜمٝم٤م:
آي٤مت ا ِ
أن
هلل اؾمتٝمزا ًء هب٤م ُ
١مُمٜملم سم٤مًم يتٜم٤مِل واًم ٌُ ْٕم ِد قمـ يمؾ جم ْٚمِ ٍ
س
ًمٚمٛم
ٝمل
َ
واوح٤م و ُُم ً
ً
قضمٝم٤م ُ
وًمذا وم َ٘مد ضم٤م َء اًمٜمي ُ
ِ
ٍ
هلل وآي٤مشمِ ِفَ ،
ص و ُي َ
وم٘م٤مل ُؾم ٌْح٤مٟمف:
يمت٤مب ا ِ
ًخ ُر ومٞمف ُمـ
و ُُمٜمتدً ى و ُُمٜم٤مؾم ٌَ ٍ٦م
وحمٗمؾ ُيٜمت َ٘م ُ

{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ} [ؾمقرة إٟمٕم٤مم.]68:
داظم َٚم ٌ٦م ومٞمفِ ،
ىم٤مل اإلُم٤مم اًم ُ٘مرـمٌل« :وهذا ِظمٓم٤مب ًمف ،وأُم ُتف ِ
َ
وُم ْثٚمف يمثِ ٌػم :يم٘مقًمف
َ
ٌ
ي
ُ
ِ
شمٕم٤ممم{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]112:وذًمؽ ٓ ِ
ّم٤مر قمٚمٞمف
يقضم ُ
٥م آ ْىمت َ
وطمدَ ه ي
وأن َُمـ َسم ْٕمدَ ه َي٘مق ُم ذم ذًم ِ َؽ َُم٘م٤م َُم ُف ،ويمذًمؽ ذم َىمقًم ِف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ
ْ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء]113:ش.
ٜم٤مف ِ
٘ملم ُمـ أص ِ
ِ
أؿم٤مر  $إمم ي
سمٙمت٤مب اهللِ،
ْملم اؾمتٝمزا ًء
و َىمد
اخل٤مِ َ
أن اعمٜم٤مومِ َ
ْ
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمٗمّمؾ طمقل هذه أي٦م اٟمٔمر( :ص .)342
( )1ؾمٌؼ طمدي٨م ّ
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ررعية)يف التعامرررل
ِ خطرر ِرر املنرررافقني
وقواعرراًمرد ُ٘مشرر ِ
َ
قن جي ِٚمً َ
ويم٤من اعمٜم٤مومِ ُ٘م َ
وم٘م٤ملَ « :
رآنش(. 1
ٝمقد وم َٞمً َخرون ُمـ
قن إمم أطمٌ٤مر اًم َٞم

ْ ُ

ْ

ُ

معهم

َ
أيْم٤م  $قمٜمد ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ} [ؾمقرة
وىم٤مل ً

ِ
ِ
واخلٓم٤مب جم َ يرد ًمٚمٜميٌل
واًمرد وآؾمتٝمزاء {ﮘ ﮙ}
إٟمٕم٤مم :]68:سم٤مًم يت
ُ
ٙمذي٥م ي
داظم ُٚمقن ذم ِ
اعم١مُمٜملم ِ
اخل ِ
حٞمح ،ي
ﷺ ،وىمٞمؾ :ي
وم٢من اًمٕم يٚم٦م َؾمًم ُع
إن
َ
ٓم٤مب ُم َٕم ُفُ ،
وهق َص ٌ
اخلقض ذم ِ
ِ
ٌل ﷺ َو ْطمده :ي
آي٤مت اهللِ ،وذًمِ َؽ ْ
ٕن
يِم َٛم ُٚمٝمؿ وإ يي٤مه ،وىمٞمؾ :اعمرا ُد سمف اًم يٜم ّ
اعمنميملم َ
اعم١مُمٜمقن ِقمٜمدَ هؿ َيمذًمؽ ،وم ُ٠م ُِمر أ ْن
ىمٞم٤م َُم ُف قمـ
يم٤من يِمؼ َقمٚمٞمٝمؿ ،ومل ي ُٙمـ ْ
َ
اخلقض
وظم٤موقاً :مٞمت٠م يدسمقا سمذًمؽ و َيدَ ُقمقا
اؾم َتٝمزؤوا
َ
ُ
يٜم٤مسمِ َذهؿ سم٤مًم٘مٞم٤م ِم َقمٜمٝمؿ إذا ْ
ِ
وآؾمتٝمزاء ،واخلقض أص ُٚمف ذم ِ
ٕمٛمؾ سمٕمدُ ذم همٛمر ِ
اعم٤مء ،صمؿ اؾم ُت ِ
إؿمٞم٤مء اًمتل هل
ات
ُ
ْ
َ
ي
َ
ِ
ِ
ِ
اعمح ًُ ِ
ًمٚمٛم ْٕم ُ٘مقل ،وىمٞمؾ :هق ُ
ُم٠مظمق ٌذ
جم٤مهؾ ،شمِمٌ ًٝم٤م سمٖمٛمرات اعم٤مء :وم٤مؾم ُتٕمػم ُمـ ْ
قس َ
ٍ
ُمـ اخل ْٚم ِ
سم٤مًمٕمً ِؾ ظم َٚم َٓمف ،وم٠م يد َب
ظم٤مض اعم٤م َء
ط ،و ُيمؾ َرء ُظم ْْم َتف وم٘مد َظم َٚم ْٓم َتف ،وُمٜمف َ
َ
يملم ِ
اهلل ٟ ۵مٌ يٞم ُف ﷺ هبذه أي٦م ٕ :يٟمف َ
يٕم ُٔم ُٝمؿ
اعمنم َ
يم٤من ي ْ٘م ُٕمدُ إمم ىمق ٍم ُمـ ْ
ِ
أن ُي ِ
إقمراض ُُمٜمٙمِ ٍر ،و ي
سم٤مًم٘مرآن ،وم٠م َُم َر ُه اهللُ ْ
دل
ٕمر َض قمٜمٝمؿ
ٝمزؤو َن
َ
و َيدْ ُقمقهؿ وم َٞم ًْ َت ُ
أظم ِر ُُمٜم َٙم ًرا ،و َقم ِٚم َؿ أ يٟمف ٓ َي ْ٘م ٌُؾ ُمٜمف وم َٕم َٚم ِٞمف ْ
هبذا قمغم ي
اًمر ُضم َؾ إذا َقم ِٚم َؿ ُمـ َ
أن
أن ي
اض ُمٜمٙمِ ٍر وٓ ي ْ٘مٌِ ُؾ قمٚمٞمف ..روى ِ
جم٤مهدٌ ذم ىمقًمف{ :ﯷ ﯸ ﯹ
ُي ْٕم ِر َض قمٜمف ْ
ُ
إقم َر َ ُ
ِ
َ
سمٙمت٤مب اهللَِّ ،ن٤م ُه اهللُ
ٝمزؤون
ﯺ ﯻ ﯼ} [ؾمقرة إٟمٕم٤مم ]68:ىم٤مل« :هؿ اًمذيـ َي ًْ َت
جيٚمِ َس ُمٕمٝمؿ إ يٓ ْ
قمـ ْ
ٜمًك ،وم٢مذا َذيمَر ىم٤م َمش(.)3
أن ْ
أن َي َ
ِ
اًم٘مرآن َهم َػم احلؼش(.)2
هؿ اًمذيـ َي٘مق ًُمقن ذم
وقمٜمف أيْم٤م ىم٤ملُ « :
ِ
ِ
قُم٤متش
اخلّم
قمكم ﭬ ىم٤ملُ ٓ« :دم٤مًم ًُقا ْ
أه َؾ ُ
وقمـ أب َضم ْٕمٗمر ُحم يٛمد سمـ ٍّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش ( ،)261/1واٟمٔمر« :اًمدر اعمٜمثقرش (.)372/2
( )3أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( ،)339/7وجم٤مهد ذم شمٗمًػمه (.)317/1
( )2قمزاه اًمًٞمقـمل ذم «اًمدر اعمٜمثقرش ( )392/2إمم اًمٗمري٤مب وأب ٟمٍم اًمًجزي ذم اإلسم٤مٟم٦م.
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وم٢مّنؿ اًمذيـ خيقوقن ذم ِ
آي٤مت اهللش(.)1
ي

ِ
ىم٤مل اسم ُـ اًمٕمرب« :وهذا ٌ
َ
دًمٞمؾ قمغم ي
اًمٙمٌ٤مِ ِر ٓ تؾش.
أه ِؾ
٤مًمً َ٦م ْ
أن ُجم َ

ظمقل إمم ْأر ِ
ىم٤مل اسم ُـ ُظمقيز ُمٜمداد(« :)3ويمذًمؽ َُمٜمع أصح٤م ُسمٜم٤م اًمد َ
ض اًمٕمدُ و
ظمقل َيم ِ
وأه ِؾ اًمٌِدَ ع ،ي
و ُد َ
وأٓ ُشمٕم َت٘مدَ َُمق يد ُتؿ وٓ
ِِ
ٜم٤مِ ًِٝمؿ
واًم٥م َي ِعُ ،
وجم٤م ًَم ًَ َ٦م اًم ُٙم يٗم٤مر ْ
سمٕمض أه ِؾ اًمٌِدَ ع ٕب ِقمٛمران اًمٜمي ِ
ًٛم َع يمئا ُُمٝمؿ وٓ ُمٜم٤م َفم َر ُتؿ ،وىمد َ
خٕمل:
ىم٤مل ُ ْ
ْ
ُي َ
ػ َيمٚمِٛم٦مش(.)4()2
اؾم َٛم ْع ُمٜمل َيمٚمِ َٛم ً٦م ،وم٠م ْقم َر َض قمٜمف ،وىم٤مل :وٓ ٟمِ ّْم َ
ْ
ِ
ِ
وُم ْث ُٚمف قمـ أيقب اًمً ْختٞم٤مين ،وىم٤مل اًم ُٗم ُ
٥م
طم٥م ص٤مطم َ
ْمٞمؾ سم ُـ قمٞم٤مضَُ « :مـ َأ ي
وأظمرج ُٟمقر اإلؾمئا ِم ُِمـ َىم ْٚمٌِف ،وُمـ زوج يمريٛم َتف ُِمـ ُمٌ ِ
سمِدْ َقم٦م َأ ْطم َ
تد ٍع
ُْ
َ ي َ
َ
قمٛم َٚمفْ َ َ َ ْ ،
ٌط اهللُ َ
٥م سمِدْ َقم ٍ٦م مل يٕم َط ِ
ِ
ص٤مطم ِ
هلل ۵
احل ْٙم َٛم َ٦م ،وإذا َقمٚمِ َؿ ا ُ
ُمع
وم َ٘مد َىم َٓمع َر ِ َ
ُْ
محٝم٤م ،و َُمـ َضم َٚمس َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ( ،)339/7واًمدارُمل ذم «ؾمٜمٜمفش ( ،)411واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت
(.)231/1
( )3هق :حمٛمد سمـ قمكم سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمقيز ُمٜمداد وي٘م٤مل :ظمقاز ُمٜمداد اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙمل اًمٌٍمي ،يٙمٜمك:
أسم٤م قمٌد اهلل ،هذا اًمذي رضمحف قمٞم٤مض .وأُم٤م اًمِمٞمخ أسمق إؾمح٤مق وم٘م٤مل ذم اًمٓمٌ٘م٤مت :حمٛمد سمـ أمحد
سمـ قمٌد اهلل سمـ ظمقاز ُمٜمداد ،يٙمٜمك :أسم٤م سمٙمر ،شمٗم٘مف سم٠مب سمٙمر إهبري ،وؾمٛمع ُمـ أب سمٙمر سمـ داؾم٦م،
َوأب إؾمح٤مق اهلجٞمٛملَ ،وهمػممه٤م .وصٜمػ يمت ًٌ٤م يمثػمة ُمٜمٝم٤م :يمت٤مسمف اًمٙمٌػم ذم اخلئاف ويمت٤مسمف ذم
أصقل اًمٗم٘مف ،ويمت٤مسمف ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن .وقمٜمده ؿمقاذ قمـ ُم٤مًمؽ واظمتٞم٤مرات وشم٠مويئات مل يٕمرج
قمٚمٞمٝم٤م طمذاق اعمذه ٥م يم٘مقًمف :إن اًمٕمٌٞمد ٓ يدظمٚمقن ذم ظمٓم٤مب إطمرار ،وإن ظمؼم اًمقاطمد يٗمٞمد
اًمٕمٚمؿ وإٟمف ٓ يٕمتؼ قمغم اًمرضمؾ ؾمقى أسم٤مء وإسمٜم٤مء .وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف أسمق اًمقًمٞمد اًمٌ٤مضمل ومل يٙمـ
سم٤مجلٞمد اًمٜمٔمرَ ،وٓ سم٤مًم٘مقي ذم اًمٗم٘مف ،ويم٤من يزقمؿ أن ُمذه٥م ُم٤مًمؽ أٟمف ٓ يِمٝمد ضمٜم٤مزة ُمتٙمٚمؿَ ،وٓ
أيْم٤م ويم٤من ذم أواظمر اعمِئَ٦م
دمقز ؿمٝم٤مدتؿَ ،وٓ ُمٜم٤ميمحتٝمؿَ ،وٓ أُم٤مٟمتٝمؿ .وـمٕمـ اسمـ قمٌد اًمؼم ومٞمف ً
اًمراسمٕم٦م .يٜمٔمرً« :مً٤من اعمٞمزانش ت أب همدة (« ،)219 /7اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤متش (.)13 /3
( )2هذا إصمر ُمٕمروف قمـ أب يقب اًمًختٞم٤مين  ،$أظمرضمف اًمدارُمل ( ،)297واسمـ اجلٕمد ذم
«ُمًٜمدهش ( ،)1327وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «احلٚمٞم٦مش ( ،)9/2واًمًٝمٛمل ذم شم٤مريخ ضمرضم٤من (ص.)294
( )4يٜمٔمر« :اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش ()12 /7
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خطرررر ِاملنرررافقني ()1
ْ

ِ
ًمّم٤مطم ِ
٥م سمِدْ َقم٦م َر َضم ْق ُت أن َي ْٖمٗم َر اهللُ ًمفش .
ٖمض
ُِمـ َر ُضمؾ أ يٟمف ُُم ٌْ ٌ
ِ معهم
ُ
قم٤مِ َِم٦م ڤ ىم٤م ًَم٧مَ :
رؾمقل اهللِ ﷺَُ « :م ْـ
ىم٤مل
وروى أسمق َقم ٌْد اهللِ احل٤ميمِ ُؿ َقمـ
ِ
اإلؾمئا ِمش( ،)3ومٌ َٓمؾ هبذا يمٚم ِف ُ
َ
ىمقل َُمـ َز َقمؿ
٥م سمِدْ َقم ٍ٦م وم َ٘مدْ
و يىم َر ص٤مطم َ
أقم٤من َقمغم َهدْ ِم ْ
ِ
ي
أؾمًم َقم ُٝمؿ(.)2
أن
جم٤مًمً َتٝمؿ ضم٤مِ َز ٌة إذا ص٤مٟمقا ْ
َ
 -6حزسِٖ ٚخٛفِٗ َٔ تٓضٍُٓ آٜات َٔ ايكشإٓ تفضخِٗ.

رآن وؾم ِ
يمذسمقا سم٤مًم ُ٘م ِ
وإن ي
اعمٜم٤موم٘ملم ْ
ي
خروا ُِمـ آي٤مشمِ ِف وأ ْقم َر ُوقا َقمٜمف وت٤م َيم ُٛمقا إمم
إن
َ
َ
ِ ِ
ِ
َهم ِػمه إ يٓ أّنؿ ذم َىمرار ِة أٟم ُٗم ًِٝمؿ يٕم َٚمٛمقن ِصدْ َىمف ،وي ِ
قىم َ
وهذه
ٜمقن سمتٜمزًمف ُمـ قمٜمد اهللَِ ،
ُ
ْ ُ
َ
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومحً٥م ،سمؾ هل َضمٚمِ يٞم٦م واو َح ٌ٦م ذم واىم ِع اًمذيـ
ًمٞمً ْ٧م
ىم٤مس ًة قمغم اعمٜم٤موم َ
٘ملم َ
احل٘مٞم َ٘م ُ٦م َ
َ
ِ ِ
أذ ُيمقا َ ..
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
َيمٗمروا ُمـ َأ ْه ِؾ
اًمٙمت٤مب وُم َـ اًمذيـ ْ َ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ} [ؾمقرة إٟمٕم٤ممَ ، ]22:
وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ} [ؾمقرة إٟمٕم٤مم.]114:
اًمز ِ
ِ
ْسمؾ ي
هلل قمٜمف هذا اعم ْٕمٜمك
إًمقه يٞم َ٦م واعمُدي ِقمل اًمرسمقسم يٞم َ٦م ،ىمد ذ َيم َر ا ُ
اقم َؿ
إن ومِر َقمقن ي
سم٘مقًم ِف ُؾم ٌْح٤مٟمف ذم خم٤م َـم ٌَ ِ٦م ُُمقؾمك ڠ ًمف{ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [ؾمقرة اإلهاء.]113:
وم٘م٤مل ي
هلل ذًمؽ قمٜمْ ُف وقمـ اعمل اًمذيـ ُم َٕم ُف َ
وقمز{ :ﭑ ﭒ
يمًم ذ َيمر ا ُ
ضمؾ ي
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ} [ؾمقرة اًمٜمٛمؾ.]14:
يمٌػما ُمـ ْ
٘مقن وم َ٘مدْ يم٤من َ
أ يُم٤م اعمٜم٤مومِ َ
طمذ ُرهؿ ؿمديدً ا َ
آي٤مت
أن ُشم يٜمز َل ومٞمٝمؿ ٌ
وظمق ُومٝمؿ ً
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( )1أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «احلٚمٞم٦مش ( ،)112/8يٜمٔمر« :اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)12 /7
( )3أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «إوؾمطش ( ،)6773وهمػمه ،ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «اًمْمٕمٞمٗم٦مش سمرىمؿ.)1863( :
أورده اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم «ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش سمرىمؿ189« :ش ،وىم٤مل قمٜمف« :احلدي٨م ىمد يرشم٘مل
سمجٛمقع ـمرىمف إمم درضم٦م احلًـش.
(« )2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)11-11/7
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ِ
طم٘م٤مِ َ٘مٝمؿِ :
َتتِ ُؽ أؾمت٤مرهؿ وشمٕمري ِ
َ
ًمٕم ْٚم ِٛمٝمؿ ي
اهلقى..
أن
اًم٘مرآن ٓ يٜمٓم ُؼ قمـ َ
َ
َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]64:
ٚمؼ ِ
إن اًمذي ًمف َظمٌٞمئ ُ٦م إ ْصم ٍؿ وهير ُة َسم ْٖمل و َد ِظمٞمٚم ُ٦م ٟمِ ٍ
يٙمقن يإٓ ذم َىم ٍ
ُ
ي
داِ ٍؿ
ٗم٤مق ٓ
َ
ٍ
اًمر ِ
ًتٛمر :ي
ٟمٗمً٤م ىمد اٟم َٓم َق ْت قمغم َىم ٍ
ذاِؾ واًم ُٕمٗمقٟم٤مت،
وا ْو
ٌٞمح ُمـ ي
ٕن ًمف ً
ٓمراب ُُم ٍّ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
أؾم ِ
وم َٞم ْخِمك ُمـ ُفم ِ
ت٤مره..
ٝمقر طم٘مٞم َ٘متف واٟمٙمِم٤مف طم٤مًمف َ
وه ْتؽ ْ

أسم٤من َقمـ ِظم ِ
هلل هلؿ سم٤معمر ِ
ّم٤مهلؿ ،وأ ْفم َٝمر َُم ِ
ص٤مدَ :
وقمرى َدظمٞمٚم َتٝمؿ َطمتك
ًمٙمـ ا َ
ي
ٕم٤مي ٌَٝمؿ ،ي
ْ
يٙمقن ُيمٚمف ذم َؿم ِ
َ
َ
اًم٘مرآن ْ
ُ
٠مّنؿ ـ أي :اعمٜم٤موم٘ملم ـ
أن
ىم٤مل اسم ُـ اًم٘مٞمؿ « :$يم٤م َد
ض وذم أضم ِ
ًم َٙم ْث ِ
قاف اًم ُ٘م ِ
رتؿ قمغم َفم ِ
إر ِ
ٌقرش(.)1
ْ
ٝمر ْ
وضم٤مء ْت ؾمقر ُة اًم يت ِ
ِ
َ
واًمٗم٤مو َح َ٦م واعمٌ ْٕمثِر َة
ًمتٙمقن اعم َ٘م ِْم ِ٘مِم َ٦م واعمدَ ُْمدُم َ٦م
قسم٦م:
َ
َ
ٗم٤مت اعمٜم٤م َ ِ
واعمخزي َ٦م واعمٜمٙمٚم٦م واحل٤مومِرة ،اًمتل سمٞمٜم٧م ِص ِ
ْ
٘م٤مب
وم٘ملم وظمئاهلؿ و َيم َِمٗم٧م اًمٜم َ
ي
َ
ِ ِ
شمٙمرر ومٞمٝم٤م ىمق ًُم ُف شمٕم٤ممم{ :ﭛ} {ﭛ}.
قمـ ٟم يٞم٤متؿ وُم٘م٤مصدهؿ ..طمتك ي
ٍ
ذًمؽ يم٤مٟمقا طم ِذريـ ِ
ِ
أضم ِؾ َ
داًِم قمغم
ظم٤مِ َ
َ
َ
ُمـ ْ
ٗملم ُمـ شمٜمزل َرء ُمـ آي اًم ُ٘مرآن ُومٝمؿ ً
ِ
طمٞم َٓم ٍ٦م وشمرىم ٍ
اٟمٍم ُومقا
وُمٙم٤مِدَ هؿ
٥م ،طمتك إذا ُم٤م َٟمز َل ومٞمٝمؿ ُم٤م ي ْٗم َْمح ومِ َٕم٤مهلؿ
َ
ِ
وأؿم٤مروا
ومْم ُحقا أٟم ُٗم ًَٝمؿ
ُُم ْٕم
اًمّمٜمٞم ِع َىمد َ
َ
رولم وو يًم ْقا ُُمدْ سمري َـ وُم٤م َقمٚمٛمقا يأّنؿ هبذا ي
ُ
أن َ
اعمري٥م ْ
ي٘مقل ُظم ُذوين.
إًمٞمٝم٤م سم٠مص٤مسمِ ِع آت٤مم طم يتك أٟمف ًم َٞم ّْمدُ ق ومٞمٝمؿ اعم َث ُؾ :يم٤م َد
ُ
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املبحث الثالث
معهم

مىقف امليافقني مً اجلهاد.
اًمز ِ
ِ
يػ،
ُيٕم َتؼم اجلٝم٤م ُد هق اعمحؽ
احل٘مٞم٘مل اًمذي قمغم َص ْخرشمِف شمت َٙم ين َدقم٤موى ي
وشمتٝم٤موى أ ْىمٜمِٕم ُ٦م ِ
اخلدا ِع{ ،ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
َ
ﮆ ﮇ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]42:
وتربيرات ال ُؼ ِ
ِ
عود والتخؾف
إطذار الواه َق ِة،
الجفا ُد َص ْػح ٌة ي ْظ َفر طؾقفا َك ِذ ُب
ُ
ِ
الزائ َػة {ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷} [ؾمقرة آل
قمٛمران.]179:
ٍ
ِ
واجلٝم٤م ُد ُمـ أ ْصم ِ
٘ملم ٕ :يٟمف سمًم ومٞمف ُمـ ْ
ْمحٞم٤مت
سمذ ٍل و َشم
٘مؾ وأؿمؼ
اًمتٙم٤مًمٞمػ قمغم اعمٜم٤مومِ َ
ِ
ًمٚمحٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ِ
ِ
وإز ُ
اًمٌ٘م٤مء
وطم ْر َصٝمؿ قمغم
وطم يٌٝمؿ
راح ْ
ه٤مق ْأر َواح ٓ ي َتقا َوم ُؼ ُ
وًمر يسمًم ِضم ٌ
ُ
ِ
اعمٚمذ ِ
واؾمتِ ْٖمراىمٝمؿ ذم ي
ات و َـمٛمٕمٝمؿ ذم ي
ص َقمٚمٞمٝمؿ
اًمِمٝمقات ،إ يٟمف اجلٝم٤م ُد اًمذي يٜمٖم ُ
ومٞمٝم٤م ْ
ِ
ي ِ
ٗمؽمق ُـم ُر ٍقْ ،
وم٢من ُهؿ َىم َٕمدوا وخت يٚمٗمقا ظم٤م ُومقا ُمـ
دم٤مه ُف قمغم ُُم َ
يمؾ ذًم َؽ ،وًمذًم َؽ يم٤مٟمقا َ
اعم١م ُِمٜمُقن سم٤مؾمتٌِ٤مطم ِ٦م ِد ِ
طم٤مهلؿ وٟمِ ِ
ِ
اٟمٙمِ ِ
ُم٤مِٝمؿ
ِم٤مف
ٗم٤مىمٝمؿ ،قمٜمدَ ه٤م ىمد يٕمق ُد َقمٚمٞمٝمؿ ْ
ْ َ
وإن هؿ ظمرضمقا يم٤مٟمقا قمغم َظم َٓم ِر اعمق ِ
ِ
ت أو ِ
راطم ِ٦م ،ويمؾ ذًمؽ مم٤م يٗمر ُمٜمف
وأ ُْمقاهلؿُ ْ ،
اجل َ
ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ٌ
وسمٞم٤من أ ْوم َّم ُح ذم
أوو ُح
اًمٖم٤مب
رار ُهؿ ُمـ ُأ ْؾم ِد
اعمٗمؽمؾم ِ٦م ،وُم٤م َُم ِْم َٝمد َ
َ
اعمٜم٤موم ُ٘مقن وم َ
هذه ِ
قير ِ
شمّم ِ
احل٘مٞم َ٘م٦م ُمـ ىمقًمِ ِف َشمٕم٤ممم{ :ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ْ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ} [ؾمقرة إطمزاب.]19:
اجلقارح ،وهل ذم اًمق ْىم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٧م ذاشمِف
ُمتحر َيم ُ٦م
َ
يإّن٤م ُصقر ٌة ؿم٤مظم َّم ٌ٦م واو َح ُ٦م اعمئاُمح َ
ُم ْْمح َٙم٦م ُمثػمة ًمٚمً ْخري٦م ُمـ هذا اًمّم ِ
ٜمػ اجل ِ
ِ
وضمقار ُطم ُف
ٌ٤من ،اًمذي شمٜمٓمِ ُؼ ْأوص٤م ًُمف
َ
َ
ُ
ُ َ
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اعمٜمز ِوي اهلٚمع اًم َٗم ِزع اخل ِ٤مِ ِ
ذم حل َٔم ِ٦م اخل ِ
ِ
قف سم٤م ُجل ِ
ٌـ اعمر َشم ِٕم ِ
ػ ،طمتك ي
إن َقمٞمٜمَٞمف
ش
اخلقار َ
َ
َ
ِ
ِ
ًمتدُ ور ذم َمح ِ ِ
ػ
ورضم َ
٤مًمٞمؼ َر ْأؾمف َىمد َمجدَ ت اًمدُم٤مء ذم ُقمروىمف ،واٟمح ٌَ َس ًمً٤م ُٟمف سمري٘مفَ ،
ُ
ِ
أو ُٚم ِٕمف ،ومًم ْ
اًمًح٤م َسم ُ٦م إ يٓ
أن يٜمْ َجكم
ُ
رج ْ
ًمف وم١ما ٌد سملم ْ
اخلقف ،وشمٜمْ َٗم ُ
إز َُم ُ٦م ،وشمٜم َ٘مِم ُع ي
واء ،وي ِْم َخص سمٕمدَ اظمتِ ٍ
اٟمز ٍ
خي ُر ُج ُمـ ُضم ْح ِره ،و َي ْٕم ُٚمق َصق ُشمف ،ويٜم َت ِٕم ُش َسم ْٕمد ِ
ٗم٤مء،
و ْ
ُ ْ
َ
ويدي قمل ذم َهمػم ٍ
طمٞم٤مء ُم٤م ؿم٤م َء ًَم ُف ُمـ آدقم٤مءِ ،ز ْد قمغم ذًم ِ َؽ ي
أن اعمٜم٤موم٘ملم {ﮣ ﮤ
ﮥﮦ} [ؾمقرة إطمزاب.]19:
ضمٞمؾ وٓ َىم ٍ
لم ٓ يٜم َ٘مٓمِ ُع ذم ٍ
داًِمَ ..
طم٤مل
هذا إُٟمٛمق َذ ُج ُمـ اعمٜم٤مومِ ِ٘م َ
ٌٞمؾَ :وم ُٝمق َُمقضمق ٌد ً
ِ ِ
ِ ِ
ٞمح ..وقمٜمدَ اًم ٌَ ِ
ٞمح{ ..ﮧ ﮨ ﮩ
حٞمح ..وؾم٤م َقم َ٦م اجلٝم٤مد يمً ٌ
ذل َؿم ٌ
اًمرظم٤مء ومّم ٌ
ي
ﮪ ﮫ ﮬﮭ} [ؾمقرة إطمزاب.)1(]19:
٘ملم َشمّمقير طم٤م ًَمتِٝمؿ يمٛمـ ِ
اعمقت ،و َٟم َ
َ
زل
همِم َٞم ُف
وؾمٌح٤من ا ِ
ُ
هلل يت٠م ييمدُ ذم طمؼ اعمٜم٤مومِ َ
َ ْ
ُ
زاب يمًم هق ذم ؾم ِ
ِ
ِ
ِ
إطم ِ
طمٞم٨م ُ
قرة ُحم يٛمد ﷺ ُ
ي٘مقل
سمً٤مطمتف ذم هذا اعمقو ِع ُمـ ُؾمقرة ْ
َ
ُ

ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ} [ؾمقرة حمٛمد.]31:
ِ
وُم٤م ذاك إ يٓ ًمِمدي ِة ِطمر ِصٝمؿ قمغم ِ ِ
ور ْهم ٌَتِٝمؿ سم٤مًم َٕم ِ
ٞمش ذم َر َهم ِده٤م،
اؾمت ْٛمت٤مقمٝمؿ سم٤محلٞم٤مةَ ،
ْ
ْ
اًمز ِ
اِٚم٦م(.)3
واًمتٚمذذ ِسمزيٜمَتِٝم٤م ي
َٔ َٛاقفِٗ يف اجلٗاد:

ِ -1
ختذي ُٚمٝمؿ وشمٕمقي٘مٝمؿ قمٜمف.
ت٤مل ،وضمٌٜمً٤م قمـ اًمٜمزول ِ
ِ
ِ ِ
مل ي ْ٘م ِ
َ
عمٞم٤مديٜمِف ،سمؾ
تٍم
رارا ُمـ اًم٘م ِ ُ
اعمٜم٤موم٘مقن قمغم أٟم ُٗمًٝمؿ وم ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمئال اًم٘مرآنش سمتٍمف (.)19/6
( )3وىمد ؾمٌؼ هلذا اعمٌح٨م ُمزيد شمٗمّمٞمؾ ذم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌل ﷺ وصح٤مسمتف ﭫ (صـ.)483
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اخلر ِ
وج إًمٞمف وُم٤م ذاك إٓ:
ضمٝمدوا ُضم ْٝمدهؿ ذم ا ي
ًمّمد قمٜمف ،واًمتثٌٞمط قمـ ُ
معهم
ِم٤مف َقم ِ
اعم١م ُِمٜملم َقم َٚمٞمٝمؿ و َُم ْٕم ِر َومتٝمؿ
أ) ًم َٞمدْ َرؤوا قمـ أٟم ُٗم ًِٝمؿ اٟمٙمِ َ
قار ِهؿ ،واـمئاع ْ
حل٘مٞم َ٘متِٝمؿ.
ور ْهم ٌَ ً٦م ُمٜمٝمؿ ذم َيم ْ ِ
ٍم ِة ٟمٌٞمٝمؿ ﷺ.
ن َؿمق َيم ِ٦م
َ
ب) َ
اعم١مُمٜملم و َشم ْٕمقي٘مٝمؿ قمـ ُٟم ْ َ
َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

اعمٜم٤موم٘ملم ذم ُسم ُٞم ِ
رضمقا
ُمـ
قتؿ ،وم َٚمؿ َ ْ
ﮊ} [ؾمقرة إطمزابً ..]18:م٘مد خت يٚمػ َوم ٌ
َ
خي ُ
ريؼ َ
ِ
ٝم٦م اًمٕمدو ذم َهم ْز ِ
ُمٙم٤من اًمؽمسمص عمقاضم ِ
ِ
ِ
اضم َتٝمدُ وا
وة
إمم
إطمزاب ،ومل ي ْٙم َت ُٗمقا سمذًم َؽ ،سمؾ ْ
َ
ِ
اًمٌ٘م٤مء ذم ِ
ذم َشم ْٕم ِ
ُمٜم٤مز ِهلؿ ،و ُيثِ َ
قم٥م ذم
اعم١مُمٜملم ،يثٌٓمقّنؿ و َيدْ قمقّنؿ إمم
قيؼ
َ
ػمون اًمر َ
ِ
ُىم ِ
ِ
حمٛمدٌ وأصح٤م ُسم ُف ْ
اجلٞمش اعمتٗمقق
أن ي ْث ٌُ ُتقا هلذا
ٚمقهبؿ ،وي٘مقًمقن هلؿَ ٓ :يًتٓم ُ
ٞمع ي
ِ
اًمٕمر ِ
ِ
وأّنؿ ه٤مًم ِ ُٙمقن ٓ حم٤م ًَم َ٦م ،ومًم
اًم٘م٤مدم ًم َٖم ْز ِوهؿ ُمـ
قمٚمٞمٝمؿ قمد ًدا وقمدي ًة
ب ،ي
أطمزاب َ
ًم ُٙمؿ ِ
وهلذه اعمخ٤م َـم َرة.
ِ
وحيٚمػ طم٤مًم ِ ُٗمٝمؿ ي
اعمقىم َٕم ِ٦م..
ؾمقف ٓ يًت ْ٘مٌِ ُؾ اعمديٜم َ٦م أسمدً ا سم ْٕمدَ هذه
أن ُحمٛمدً ا
َ
ُ
وي٘مقًمقن ْ
إلظم َق ِاّنؿ ا يًمذيـ ي ُٔمٜمقن يأّنؿ ًَمـ يٌٚمٖمقا حمٛمدً ا ﷺ ُم٤م َيدْ قمقّنؿ إًمٞمف :ه ُٚم يؿ
إًمٞمٜم٤م ،واؾم َتٛمتٕمقا ُمٕمٜم٤م سم٤مَُٕم ِـ واًمراطم ِ٦م ور ِ
همد اًم َٕم ِ
ٞمش.
ي َ َ
ْ
ْ ْ
ظم٤مٌِلم ،وا يدقمقا َُمدْ ُطمقري َـ ي
همرر سمّمح٤م َسم ِ٦م اًمٜميٌل
وًم َ٘مد َز َقمٛمقا
َ
أن َهذا اًمدي َـ َىمد ي
ﷺ وم٠مو َىمٕمٝمؿ ذم هٚم َٙم ٍ٦م وضمٕمٚمٝمؿ َأُم٤مم ُمقاضم ٍ
ٝم٦م ُهؿ ذم ِهمٜمًك قمٜمٝم٤مَ ،
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮛ
َ
َ
َ َ
ْ َ
َ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]49:

ِ
حلٞم٤مز ِة ىم٤مومِ َٚم ِ٦م
روضم ُٝمؿ َ
اًمّمح٤م َسم٦م ﭫ ُظم َ
٥م اعمٜم٤موم٘مقن قمغم اًمٜمٌل ﷺ وقمغم ي
ومٕم َت َ
٘مٞم٘مٞم٦م ُمع ُظم ِ
قاضمٝم٦م طم ٍ
ٍ
اًمتج٤مر يي٦م ،وم٢مذا سم َ٘م ِ
ِ
ٞمئاء ُىم ٍ
ريش
اعم١مُمٜملم أُم٤م َم ُُم
جي َٕم ُؾ
ُىم َريش
َ
َ
َ
در اهللِ ْ
ِ
ً
أُمرا َ
ُمٗمٕمقٓ..
يم٤من
و َهم ْٓم َرؾمتٝمؿ و َقم ْزُمٝمؿ قمغم اًم٘مت٤ملُ ،يمؾ ذًمؽ ًم َٞم ْ٘مض اهللُ ً
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ون ُوم ٍ
ٚمؾ وٓ َُم ٍ
تقر وٓ َيم ٍ
اعمٜم٤موم٘ملم ُد َ
زو ٍة ،وىم ٌْ َؾ يمؾ
مه ُ٦م
َ
ٚمؾ ذم يمؾ َهم َ
َ
وشمتقاص ُؾ ي
ِ
وج ُٟم ٍْمة هلذا اًمديـ ِ
خذيؾ واًم يت ِ
ِ
اخلر ِ
ور ْوم َٕم٦م ًمرا َيتِف،
سم٤مإلرضم٤مف واًم يت
َُم ًْ ٍػم
ٕمقيؼ َقمـ ُ
وة ُأ ٍ
ومٗمل َهم ْز ِ
طمد ْأظم َؼم قمٜمٝمؿ ُؾم ٌْح٤مٟمف سم٘مقًمف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]168:
ِ
اًمِم ِ٤مِ ِ
ًم٘مد شمْمٛمٜم٧م ِ
ِ
أي٤مت َ
لم ذم سم٨م ي
اًمٙم٤مذ َسم ِ٦م
ٕم٤مت
سمٞم٤من
هذه
ُ
طم٤مل اعمٜم٤مومِ ِ٘م َ
ي
ت٤مل يقم ُأ ٍ
َ ِ
ِ
وأؿم٤مقمقا ذًم ِ َؽ وأذا ُقمقا سمف طم يتك
طمد،
اًمقاه َٞم٦م سم٠م يٟم ُف ًمـ
واًم يت ْخرص٤مت
ُ
يٙمقن ىم ٌ ْ َ
ِ
ِ
ِ
وهؿ ُصم ُٚم٨م ا َجل ِ
٤مو ُزوه
اٟمٍمومقا ُمـ َُمٞمدان اعم ْٕم َر َيم٦م ُ
ٞمش ُصم يؿ مل َي ْ٘م َتٍموا َقمغم هذا ،سمؾ َدم َ
َ َ
ِ
إمم َز ْقم ِٛمٝمؿ اًمق ِ
واقمؽماوٝمؿ قمغم َىمدَ ِر اهللِ وم٘م٤مًمقا{ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
اهل
َ
ِ
إؿم٤مر ٌة إمم
إر َقم ُـ ُمٜمٝمؿ ومٞمف
َ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ} [ؾمقرة آل قمٛمران ، ]168:وهذا اعمٜمٓم ُؼ ْ
ِ
خي ُرضمقا ي
يً َت ِجٞمٌقا يم٤م َٟم ْ٧م
وطمرصٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ يأٓ ْ
أٟمٜم٤م َىمد َٟم َّم ْحٜم٤م هل ُؿ َ
ومٚمًم مل ْ
وأٓ ُي٘م٤مشم ُٚمقا ي
أـم٤مقمقٟم٤م و َىم َٕمدوا يمًم َىم َٕمدْ ٟم٤م عم٤م ي
ّن٤م َي ُتٝمؿ ْ
طمؾ هبؿ َذًم ِؽ ،وًمٙم٤مٟمقا أسم َٕمدَ قمـ
أن ُىمتِٚمقا ،وًمق ُ
خترضمقا ًِم٘م ٍ
ٓملم وخم َذًملم إ يي٤م ُيمؿ سم ْٕمدَ اًمٞمق ِم ْ
أن َ ْ
ت٤مل
ُمٔم٤من اًم٘م ْت ِؾ..
ويم٠مّنؿ ي٘مقًمقن ُُمثٌ َ
ي
أو َشم ِْمٝمدوا ِ
اعمٜم٤موم٘ملم ْ
ٌ٤مهف ذم صدهؿ قمـ
اخل٤مًمٗملم .هذا ُمـ
ُمقىم َٕم ً٦م ،وا ْىم ُٕمدوا ُمع
َ
َ
وأؿم ُ
ِ
اجلٝم٤مد واًم يتٝمقيـ قمـ اخلُ ُروج إًمٞمف..
 -3ومرارهؿ ُمـ اعمِم٤مريم٦م ومٞمف.
ظمقل اإليًمن إًمٞمف ..وأضمدَ ب ُمـ اًم يٓمٛم ِع ذم ِر ْو ِ
ٖمٚمؼ قمـ ُد ِ
ي
قان
إن ىمٚم ًٌ٤م ىمد اؾم ْت َ
ْ
اهللِ ..وزهدَ ذم َٟم ِ
ُ
ٞمؾ ي
واإلؾمٝم٤م ِم ذم
اعمِم٤مر َيم ِ٦م
يٙمقن َقمـ
اًمِمٝم٤م َد ِة ذم َؾمٌٞمٚمِف َٕسم َٕم ِد ُم٤م
ْ
َ
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ِ
اعمًٚمٛملم ،وًمذًمؽ َشم َرى يأّنؿ ىمد َؾمٚم ُٙمقا يمؾ َؾمٌٞمؾ ًمٚمتقزم
اٟمخراـمِف ُضمٜمد ًّي٤م ذم ُصٗمقف
َ
معهم
ُمئاىم٤مة إقم ِ
إقمذار ي ِ
قم٦م ِ
داء وُم٘م٤مر ِ
ِ
واًمٗم ِ
ومٛم يرة
رار َقمـ
إؾمٜمي٦مُُ ،متٓمٚم َ
ِ ْ
اًمزاِٗم َ٦مَ ،
ٌلم ًمذًمؽ ْ َ
ُ َ
وأظمرى َي٘مقًمقنً :مق َٟمٕم َٚم ُؿ ً
ْيز ُقمٛمقن ي
ٞمقتؿ َقمقر ٌةْ ،
ىمت٤مٓ ٓ يشمٌ ْٕمٜم٤م ُيمؿ ،وصم٤مًم ِ َث ً٦م
أن ُسم َ
ِ
ِ
ِ
وظم٤مُم ًَ ً٦م.
إقمداء ،وراسمٕم ً٦م
سمٜمً٤مء
يدي قمقن يأّنؿ ىمد ُيٗمتٜمقا

رافقني وقواعرررد شرر يررعية ٍيف التعامرررل
خطرررر املنرر َ

َيمؿ شمً يٚم ُٚمق ًمِقا ًذا ..وإذا ُيمت٥م هلؿ ُظمروج ُمع ِ
وم٢مّنؿ ٓ يٜم َٗمٙمقن
اعم١مُم َ
ٌ َ
ِم٤مريم٦م ي
ٜملم و ُُم َ
ُ
إراضم ِ
اًمِم ِ٤مِ ِ
ِ
قمـ سم٨م ي
ٞمػ ،وم َت٤مر ًة ُيرد ُدون {ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ٕم٤مت ،و َشم ْزويؼ
ﮩ} [ؾمقرة إطمزاب ]13:وأظمرى ي٘مقًمقن {ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ} [ؾمقرة آل قمٛمران...]172:
إًمخ.
ِ
روج واًم يتْمح َٞم َ٦م واًم ٌَ ْذ َل ٕقمدوا ًمذًم ِ َؽ قمدي شمف ،وهل يٞم١ما
يإّنؿ اعمٜم٤موم ُ٘مقن ًمق َأرا ُدوا اخلُ َ
ِ
ِ
ديـ {ﮰ
ٝم٤مز ُه ،وًمٙمِٜميٝمؿ ْأظم َٚمدُ وا إمم
ًمذًم ِ َؽ ِضم َ
إرض ،وىمٞمؾ :ا ْىم ُٕمدُ وا ُمع اًم٘م٤مقم َ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]46:
ي
وإن مج٤مع اخلػم يمٚمف ذم قمدَ ِم ُظمروضمٝمؿ :إ ْذ {ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ} [ؾمقرة

اًمتقسم٦م.]47:
وعمي٤م َ
يم٤من طم٤مهل ُؿ يمذًمؽ ضم٤م َء إ ُْم ُر ُمـ اهللِ سمٕمدَ ِم اإلذن ُ
اعم١مُمٜملم
ُمع
َ
سمخ ُروضمٝمؿ َ

{ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]82:

ِ
وشمذرقمقا سم٠م ْقم ِ
اًمٙمذ ِ
ي
ب
ذار
وظمذًمقا وصم يٌٓمقا
وًمٞم٧م اعمٜم٤موم٘ملم إ ْذ َىم َٕمدوا وخت يٚمٗمقا
َ
ي
اًمِم ِ٤مِ ِ
ي ِ
وإظم ِ
ْ
وؾم َٕم ْقا ذم َشم ْر ِ
وي٩م ي
ٌ٤مر اًمٌ٤مـمِ َٚم ِ٦م ا ْىم َت ٍَموا قمغم ذًم ِ َؽ ،سمؾ
ٕم٤مت
واًمزيػ َ
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سم٠مُمقاهلؿ َقمـ اًمٜمي ِ
ِ
أن ِ
دم٤مو ُزوه إمم ْ
ٗم٘م٦م ذم َؾمٌٞمٚمِف ،واًم ٌَ ْذ ِل ذم
سمخ ُٚمقا وؿمحقا طمتك
َ
وومقق ذًمؽ :أ ْقمٛم ُٚمقا ِ
وت٘مػما عمَـ أٟم َٗم َؼ َ
َ
وسمذ َل ُمـ
ٛمزا
ُمرو٤مشمِ ِف،
وعمزا و َهم ً
أًمًٜمَتٝمؿ َمه ًزا ً
َ
ً
اعم١مُمٜملم{ ..ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء، ]27:

{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.)1(]79:
ِ
ِ
ِ
اًمّم ِ
ُ
اجلٝم٤مد ذم
وآُمتح٤من احلؼ
ٕم٥م
أطمقال
هذه
وُمقاىم ُ
ػ اعمٜم٤موم٘ملم أُم٤م َم اعمحؽ ي
ِ
ِ
وإيم٤مذي٥م
اًمٗم٤مر َهم ُ٦م،
ُمٕم٤مو ُل آدقم٤مءات
شمتٙمن
ؾمٌٞمؾ اهلل اًمذي قمغم َص ْخرشمِف
ُ
ي
ِ
اًمزاِ َٗم ُ٦م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر :شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ (ص.)113
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الباب الثالث

ويِمتٛمؾ قمغم صمئاصم٦م ومّمقل:
اًمٗمّمؾ إول :رأس اعمٜم٤موم٘ملم وزقمٞمٛمٝمؿ اسمـ ؾمٚمقل
اًمٗمّمؾ اًمث٤مين :ويِمتٛمؾ قمغم صمئاصم٦م ُمٌ٤مطم٨م
اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م :ويِمتٛمؾ قمغم مخً٦م ُمٌ٤مطم٨م
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املبحث األول :وفًه مخسُ مطالب
املطلب األول :امسه وكنيته وأسزته وجواريه
قمٞمٛمٝمؿ اسمـ ؾمٚمقل:
رأس اعمٜم٤موم٘ملم َ
ُ
وز ُ
ِ
خٓمٞمطِ ،
ِ
ِ
وطم ْز ُب اعم١ماُمرة ومٙمًم ُسمِكم
اًمٌئاء ،وُم ٌْ َٕم ُ٨م اًم يت
قر
يإّنؿ ُقمّم ٌَ ُ٦م اًمنم ،وحم ْ ُ
ِ
قم٤مُم٤مت اًم ُٙم ْٗمر ذم ُم يٙم٦م يم٠مب َضم ٍ
وقم ْتٌ٦م سمـ َرسمٞم َٕم٦م،
اًمٜميٌل ﷺ َسمز
ٝمؾ ،و ُأُمٞم٦م سمـ َظم َٚمػُ ،
ِ
َ
احل٤مرث سمـ
وؿمٞم ٌَ٦م سمـ َرسمٞمٕم٦م ،وأب اًم ٌَ ْخ َؽمي اسمـ ِهِم٤م ِم سمـ احل٤مرث ،واًمٜميي سمـ
وزُمٕم٦م سمـ إؾم ِ
قد(.)1
َيم َٚمدَ ةَ ْ َ ،
ْ
ٕم٤مف ُمْم٤م َقم ٍ
سم٠مو ٍ
ِ
اًمذيـ يم٤مٟمقا ُيٛمث َ
ٗم٦م سم٤معمل
سمئاؤه ْ
سمٛم يٙم َ٦م ،وم َ٘مدْ َقم ُٔمؿ ُ
ُ
ٚمقن َد َار اًمٜميدوة َ
واخلديٕم ِ٦م ِ
ِ
سمٕمْم ُٝمؿ إمم سم ْٕم ٍ
رف
ُمـ اعمٜم٤مومِ٘ملم ذم اعمديٜمَ ِ٦مُ ،رؤوس اعم ْٙم ِر
ض ُز ْظم َ
يقطمل ُ
َ
ِ
ِ
اًم َ٘م ِ
اإليًمن ذم ُىم ِ
ُمٕم٤مهدُ ه
رومقّن٤م ،ود ُصم َر ْت
رؾم٧م َُمٕم٤ممل
قل
ومٚمٞمًقا َي ْٕم َ
ٚمقهبؿ ُ
همروراُ ،د َ
ً
روّن٤م ،وأ ْوم َٚم٧م يمقايمِ ٌُف اًمٜمػمة ُمـ ُىم ِ
ٚمقهبؿ وم َٚم ْٞم ًُقا ُحي ُٞمقّن٤م،
قمٜمدَ ُهؿ ومٚمٞم ًُقا ي ْٕم ُٛم َ
ِ
ِ ِ
ٍموّن٤م(.)3
و ُيم ًِ َٗم٧م
ُ
ؿمٛمًف قمٜمدَ اضمتًم ِع ُفمٚمؿ آراِٝمؿ وأ ْومٙم٤مرهؿ وم َٚم ْٞم ًُقا ُي ٌْ ُ
ِ
إّنؿ ُمـ ي ِ ِ
ٌح ًمف َيمٞم٤م ُٟمف و ْ
ختٓمِٞمٓمف وتزسمف
أص َ
شمقمم يم َؼم ذًم َؽ اًم يتجٛمع اًمٜمٗم٤مىمل طمتك ْ
ي َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕمٌ٤مدش ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمِم٤مُمل  -ت٘مٞمؼ:
قم٤مدل سمـ أمحد وقمكم سمـ ُمٕمقض ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت 1414 -هـ،
(ُ ،)321/2مـ ه١مٓء اًمزقم٤مُم٤مت ُمـ أؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ أُمث٤مل :أب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب وضمٌػم سمـ
ِ
٤مهؿ.
يض اهللُ قمَ ُٜمٝمؿ َو َأ ْر َو ُ
ُمٓمٕمؿ وطمٙمٞمؿ سمـ طمزام َر َ
(ُ« )3مدارج اًمً٤مًمٙملمش ( .)248/1
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عِ َ ،
أنررل
التعامر
هقررد شرر
وقواعر
رافقني
اعمررر ِضماملنرر
ويم٤من ًمف ر ْأس ُمدسمر ورِٞمس هقخطرر
ررعية ،يفومٙمًم ي
اعمتّمدر
ٞمؿ
وأقمقاٟمف،
َ ٌ
َ َ ُ
وزقم ٌ
ْ
يم٤من قمغم قمٚمق ه ِ
أل ُمـ ُىم ٍ
اعم َ
معهم ٍ
ٝمؾ ،ومٙمذًمؽ َ
ريش َ
مجٝمرة
رُمف أسمق َضم
يم٤من ذم أ ْقمغم ِىمٛم٦م َ ْ
َ

ي
ِ
لم قم ٌْدُ اهلل سمـ أب اسمـ ؾمٚمقل ر ْأ ُس اًمٜمٗم٤مق سم٤مشم ِ
٥م
اعمٜم٤مومِ ِ٘م َ
ٗم٤مق اًم ُٕمٚمًمء ،طم يتك إِ ين هم٤مًم َ
َ
َ
ِ
ِ
ِمػمون إمم اؾم ِٛمف ذم ِ
ِ
َ
اًمٗم٤مو َح٦م هل ُؿ اعمٕمري٦م
لم
آي٤مت
ؾم٤مِ ِر
اعمٗمني َـ يم٤مٟمقا ُي
اعمٜم٤موم٘م َ
ْ
ًمٜمقاي٤مهؿ وأ ْقم َ
ًمهلؿ.
ُ
أن يٗمرد يمؾ ُمٜمٝمًم سمرؾم٤م ًَم ٍ٦م ِ
ِ
إ يٟمف طمري ْ ِ
ضم٤مُمٕم يٞم ٍ٦م
سمِمخّمٞم٦م يمٛم ْث ِؾ أب َضم ْٝمؾ واسمـ َؾمٚمقل ْ ُ َ
٨م ِ
ومرد قمٌدُ اهلل سمـ ؾمٌ٠م اًمٞمٝمقدي سمٌح ٍ
ِ
ضم٤مُمٕمل
َ ْ
٥م ُيم ٍّؾ ُمٜمٝمًم ،يمًم ُأ ِ َ
شمًتقذم ضمقاٟم َ
َ
ِ
ُمٜم٤مطمل طم ِ
اًمْمقء قمغم ِ
ُمٌ٤مرك( :)1ي
قم٤مُم٤مت ذم اًمنم ،وُم٤م
اًمز
ٞم٤مة َه ُ١مٓء ي
ٕن ذم شمًٚمٞمط ي
َ
ديـ اهللِ ُمـ سم ٍ
ٍ
ئاء ،وذم إصم٤مر ِة ِ
ُمْم٤مء ،وذم اًمّمد قمـ ِ
اًمٗم َت ِـ
هلؿ ذم اًم ُٕمدْ وان ُمـ
َ
َ
ِ
ِ
ؼما.
يمرا و ُُمٕمت ً
ؼما وُمدي ً
روؾم٤م وقم ً
وتزي٥م اًمرقم٤م ِع ،و َشم ْٗمريؼ ا َجل ْٛم ِع ،و َشمقهلم اًم َٕم ْزم ُد ً
 -1أَا امس٘:

احل٤مر ِ
ِ
ث سمـ ُقمٌٞمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾم٤ممل سمـ ُهمٜمٞمؿ سمـ
هلل سمـ أب سمـ ُم٤مًمؽ سمـ
ومٕم ٌْدُ ا ِ
ًمٚمخ ْزرج إطمدى َىمٌٞم َٚمتل اًم َٕم ِ
ٜمًقب َ
رب ،ومه٤م إَ ْو ُس
رب ذم َي ْث َ
َقم ْٛمرو سمـ اخلزرج َُم ُ
واخلز َر ُج.
ْ

 -2أَٓا ْظب٘ ٚنٓٝت٘:

ويمثػما إمم ُأُمفَ :ؾمٚمقل اخلزاقم يٞم٦مَ ،
يم٤من قمٛمئا ًىم٤م
شم٤مر ًة ٕسمٞمف وم ُٞم٘م٤مل :اسمـ ُأ ّب،
ومٞمٜمً ُ
٥م َ
َ
ً
إرضِ ،
ِ
وؾم ًٞمًم ً
هبل اًم يٓمٚم َٕم ِ٦م َطم ًَـ
رس ومتخط ىمدَ ُم٤مه ذم
٥م اًم َٗم َ
ْير َيم ُ
مجٞمئا ممتٚم ًئ٤م ،ي
ِ
اجل ًْؿ(ُ ..)3يٙمٜميك سم٤م ْسمٜم ِف إ ْيمؼم أب ا ُحل ِ
ٌ٤مب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م ودوره ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م ذم صدر اإلؾمئامش ،د /ؾمٚمٞمًمن سمـ محد اًمٕمقدة ،اًمٜم٤مذ :
دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م  :إومم .1981-1411
( )3اٟمٔمر« :إقمئامشً ،مٚمزريمكم ( ،)188و«شم٤مريخ اخلٛمٞمس ذم أطمقال أٟمٗمس ٟمٗمٞمسش ،اعم١مًمػ= :
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 -3أطشت٘ ٚدٛاس:ٜ٘

وزوضمتِفِ ،
ّمقر سمحثل ُم٤م ي ِْمٌع اًمٜميٝمٛم َ٦م ذم قمدَ ِد ِ
ومٛمـ
أسمٜم٤مِف و َسمٜم٤مشمِف َ
ُ ُ
مل أ ْقم ُث ْر قمغم ُىم ِ َ ْ
َ
ه١مٓء:
ِ
ِ
اؾم َٛمف
ؼم احلٌُ٤مبُ ،
همػم ْ
سمدرا و ُأطمدً ا واعمِم٤مهدَ  ،ي
وهق َصح٤مب ضمٚم ٌٞمؾَ ،ؿمٝمدَ ً
أ  -اسمٜمُف إ ْيم ُ
اًمٜمٌل ﷺ إمم َقم ِ
ٌد اهلل(.)1
ب  -اسمٜمَ ُتف( :)3مجِٞم َٚم٦م صح٤مسمِ يٞم٦م ضمٚمِٞم َٚم٦م:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= طمًلم سمـ حمٛمد اًمدي٤مر سمٙمري ،اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م ؿمٕمٌ٤من – سمػموت،)1863 –1382( ،
( ،)141/3و«إُمت٤مع إؾمًمع سمًم ًمٚمرؾمقل ذم إسمٜم٤مء وإُمقال واحلٗمدة واعمت٤معش ،شم٘مل اًمديـ أمحد
سمـ قمكم اعم٘مريزي ،صححف وذطمف حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمرُ ،مٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ ًمٚمؽممج٦م واًمٜمنم-
اًم٘م٤مهرة ،ـمٌع ؾمٜم٦م ( ،)411-449-161-131-111-99/1( ،)1941واعمجد ( ،)332
«ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمدش ،اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ اجلزء اًمث٤مًم٨م ( .)391و«فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش ( )111حلٌٜمٙم٦م
اعمٞمداين .وىمد ذيمر اًمٜمقوي ذم ذطمف ًمـ«صحٞمح ُمًٚمؿش ،أن ؾمٚمقل أُمف (  ،)141/8أُم٤م اًمزريمكم
ذم «أقمئاُمفش (  )61/4وم٘م٤مل« :إّن٤م ضمدشمف ُمـ ضمٝم٦م أسمٞمفش ،وذيمر إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ ؾم٤ممل« :أّن٤م
ضمدشمف ُُٕمفش .يٜمٔمر :يمت٤مسمف «اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم قمٝمد رؾمقل اهلل ﷺش ،دار اًمِمٕم٥م – اًم٘م٤مهرة
(ص .)41
( )1اٟمٔمر« :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ﭫش ( .)226/3
( )3اظمتٚمػ ذم ذًمؽ واًمّمحٞمح أّن٤م أظمتف ،ىم٤مل اًمٜمقوي« :وىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم يمت٤مسمف «إؾمًمء
اعمٌٝمٛم٦مش ...وىمٞمؾ :مجٞمٚم٦م سمٜم٧م قمٌد اهلل سمـ ُأ ّب سمـ ؾمٚمقل .ىمٚم٧م :هٙمذا رأيتف ذم ٟمًخ يمت٤مب اخلٓمٞم٥م،
واعمِمٝمقر مجٞمٚم٦م سمٜم٧م ُأ ّب ،أظم٧م قمٌد اهلل ٓ اسمٜمتف .ىم٤مل اسمـ إصمػم« :وىمٞمؾ :يم٤مٟم٧م سمٜم٧م قمٌد اهلل ،وهق
َو َه ٌؿش .يٜمٔمر« :تذي٥م إؾمًمء واًمٚمٖم٤متش (.)227 /3
وىم٤مل اسمـ إصمػم « :ويم٤مٟم٧م ت٧م طمٜمٔمٚم٦م سمـ أب قم٤مُمر همًٞمؾ اعمئاِٙم٦م ،وم٘متؾ قمٜمٝم٤م يقم أطمد،
ومتزوضمٝم٤م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمًمس ،ومؽميمتف وٟمِمزت قمٚمٞمف ،وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل ﷺُ« :م٤م
يمره٧م ُمـ صم٤مسم٧م؟ش ،وم٘م٤مًم٧م :واهلل ُم٤م يمره٧م ُمٜمف ؿمٞم ًئ٤م إٓ دُم٤مُمتف وم٘م٤مل هل٤م« :أشمرديـ قمٚمٞمف
طمدي٘متف؟ش  ،ىم٤مًم٧مٟ :مٕمؿ ،ومٗمرق سمٞمٜمٝمًم ،وشمزوضمٝم٤م سمٕمده ُم٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمؿ ،صمؿ شمزوضمٝم٤م سمٕمد ُم٤مًمؽ،
ظمٌٞم٥م سمـ يً٤مفش .يٜمٔمر« :أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش (.)13 /7
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التعامرررل
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف ِ ُ

ِ ()1
َ
ي
رضم َح ُف احل٤مومظ
ىم٤مل
اًمٕمئا َُم ُ٦م ْ
حٞمح اًمذي ي
اًمّم ُ
أمحد ؿم٤ميمر « :وهذا ُهق ي
معهم
اسمـ َطم ٍ
جر وهمػمهش(.)3
ُ
ِ
وهل ا ُْمرأ ُة( )2صم٤مسمِ٧م سمـ َىم ٍ
ٌل ﷺ وم٘م٤م ًَم٧م :واهلل
ٞمس ﭬ يم٤م َٟم٧م َىمد أ َشم٧م اًمٜمي ي
ِ
أقمتِ٥م قمغم صم٤مسمِ ٍ
يـ وٓ ُظم ٍ
٧م ذم ِد ٍ
اإلؾمئا ِم ٓ أـمِٞم ُ٘مف
ُم٤م ْ ُ
ٗمر ذم ْ
ٚمؼ ،وًمٙمٜمل أ ْيم َر ُه اًم ُٙم َ
وم٘م٤مل هل٤م اًمٜمٌل ﷺ« :أ َشمرديـ َقم ِ
سمٖمْم٤مَ ،
ٚمٞمف َطمدي َ٘م َتفش ىم٤م ًَم٧مَٟ :م َٕمؿ ،وم٠م َُم َر ُه اًمٜمٌل ﷺ ْ
أن
ً
ُ َ
قم٤مُم ٍر ِ
ي ْ٠م ُظم َذ ُمٜمٝم٤م طمدي َ٘م َتف وٓ ي ْزداد( ،)4ويم٤م َٟم ْ٧م َىم ٌَؾ صم٤مسم٧م قمٜمدَ طمٜم َٔمٚم٦م سمـ أب ِ
همً ُٞمؾ
َ
َ
َ
ٍ ِ
ِ
٥م سم ُـ
اعمئاِ َٙم٦م ﭬ،
زوضمٝم٤م ُظم ٌَ ْٞم ُ
وشمزوضمٝم٤م سم ْٕمدَ صم٤مسمِ٧م ُم٤مًم ُؽ سم ُـ اًمدي ظمِمٛمؿُ ،صم يؿ َشم ي
ي
ِيً ِ
٤مف(.)1
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( .)112/4
هلل سمـ أ ّب اسمـ ؾمٚمقل ،ىم٤مل اسمـ ُمٜمدة:
( )3ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر :مجٞمٚم٦م سمٜم٧م أب اخلزرضمٞم٦م ،أظم٧م قمٌد ا ي
ويم٤مٟم٧م ت٧م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمًمس .يٜمٔمر« :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش (.)66 /8
( )2اظمتٚمػ ذم هذه ،وم٘م٤مل اخلٓم ٞم٥م :هذه اعمرأة :طمٌٞمٌ٦م سمٜم٧م ؾمٝمؾ .وىمٞمؾ :مجٞمٚم٦م سمٜم٧م قمٌد اهلل سمـ أب
ؾمٚمقل .يٜمٔمر« :إؾمًمء اعمٌٝمٛم٦م ذم إٟمٌ٤مء اعمحٙمٛم٦مش ( ،)416 /6وىمد ُمر يمئام اًمٜمقوي ذم «تذي٥م
إؾمًمء واًمٚمٖم٤متش.
( )4هذا ًمٗمظ اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمئاق سم٤مب اعمختٚمٕم٦م شم٠مظمذ ُم٤م أقمٓم٤مه٤م ح( )3116ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين:
صحٞمح وسح ومٞمف سمذيمر مجٞمٚم٦م سمٜم٧م ؾمٚمقل ،وقمـ اسمـ قمٌ٤مس ،أن اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس أشم٧م اًمٜمٌل
ﷺ  ،وم٘م٤مًم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل ،صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمسُ ،م٤م أقمت٥م قمٚمٞمف ذم ظمٚمؼ وٓ ديـ ،وًمٙمٜمل أيمره اًمٙمٗمر
ذم اإلؾمئام ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ﷺ« :أشمرديـ قمٚمٞمف طمدي٘متف؟ش ،ىم٤مًم٧مٟ :مٕمؿ ،ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ:
«اىمٌؾ احلدي٘م٦م وـمٚم٘مٝم٤م شمٓمٚمٞم٘م٦مش .أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمٓمئاق /سم٤مب اخلٚمع ويمٞمػ اًمٓمئاق ومٞمف
ح( ،)1372ومل يٍمح ومٞمف سم٤مؾمؿ اُمرأة صم٤مسم٧م.
ِ
( )1هق اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾُ :ظمٌٞم٥م سمـ يًِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مف ِ
سمـ ِقمٜمَ ٌَ َ٦م سمـ قمَ ْٛمرو ْسمـ ُظمدَ ْي ِ٩م سمـ قمَ ٤مُمر سمـ ُضم َِم َؿ سمـ احل٤مرث
َْ ُ ُ َ
سمـ اخلزرج إٟمّم٤مري ،اخلزرضمل ،ويم٤من ًمف أوٓد :أسمق يمثػم قمٌد اهلل ،وقمٌد اًمرمحـ ،وأٟمٞمً٦م،
ويم٤مٟم٧م تتف مجٞمٚم٦م اسمٜم٦م قمٌد اهلل ِ
سمـ
٥م ُ
سمـ ُأ َب ا ْسم ِـ َؾم ُٚم ْق ٍل ،وىمد اٟم٘مرض قم٘مٌف .ىم٤مل اًمقاىمديُ :ه َق ُظم ٌَ ْٞم ُ
ٍ
سمدرا وأطمدً ا ،ىم٤مل:
يِ ًَ٤مف ،شم٠مظمر إؾمئاُمف طمتك ظمرج رؾمقل اهلل ﷺ إمم سمدر ،ومٚمح٘مف ،وم٠مؾمٚمؿ ،وؿمٝمد ً
سمـ قمَ ِد ٍّي ،يمذا ؾمًمه :اسمـ أب
وشمقذم ذم ظمئاوم٦م قمثًمن ،وىمد اٟم٘مرض وًمده ،وي٘م٤مل ذم أسمٞمف :إِ َؾم ُ
٤مف ُ
طم٤مشمؿ.يٜمٔمر« :ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءش (.)111 /1
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()1
ج  -أ يُم٤م َضم ِ
اسمـ َيمثػم َ
ومذ َيمر
وم٢مطمدَ ُامه٤مُُ :مًٞم َٙم٦م ،وإُ ْظمرىُ :أ َُم ْٞمٛم٦م  ،وزا َد ُ
قاريفْ :
ُُمٕم٤م َذة و َأ ْروى(.)3

 -4ظٗٛسُٚ ٙػُٗشت٘:

ٍ
ِ
سملم إَ ْو ِ
َفمٝمر اًمِم ُ
واخلز ِ
ئاوم٤مت
سمًٌ٥م ِظم
س
٘م٤مق
ْ
واوح٤م َ
ً
رج ذم اعمديٜم٦م ،وذًمؽ َ
ِ
ٍ
ِ
واًمٕمِم٤مِر يي ُ٦م هل ا يًمتل
ٕمر ُة اًم َ٘مٌٚم يٞم ُ٦م واًم َٕمّمٌ يٞم ُ٦م
أومراد ُمـ اًم يٓم
سملم
٤مِٗمتلم ،ويم٤مٟم٧م اًمٜمي َ
شمثقر ومٞمٜم َت ِ٘م ُؿ يمؾ َوم ٍ
ريؼ ُمـ َ
واعمِم٤مطمٜم٤مت َسمٞمٜمٝمؿ ٓ َتد ُأ،
روب
ُ
أظم ِر ،ويم٤مٟم٧م احلُ ُ
ُ
واخلّم٤م ِم ،ضمري٤م قمغم قم٤مد ِة اًمٞم ِ
قم٤مُم ٍؾ ًمٚم ُٗمر َىم٦م ِ
ٝمقد ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ أ ْيمؼم ِ
ضمقد اًمٞم ِ
وًمٕمؾ ذم و ِ
ي
ٝمقد
َ َ
َ ً
َ
َ
ُ
ْ
َ
ِ
ريؼ اًمّمػ وسم٨م اًم ُٗمر ِ
ٍ
ٍ
ذم َشم ْٗم ِ
سملم اًمٜمي ِ
وُمٙم٤من ،وإًم ْٞم ِٝمؿ
زُم٤من
٤مس ذم يمؾ
ىم٦م
وآٟم٘مً٤م ِم َ
ْ
ِ ِ
ٕؾم ٍ
ِ
واخلز َر ِج ذم اعمديٜمَ ِ٦مُ :
ٌ٤مبٍ
ًمألوس
طمّم َؾ
ْ
يٕمق ُد ُم٤م َ
ٟم٤مر اًمٗم ْتٜم٦م ْ
طمٞم٨م ْأو َىمدَ اًمٞمٝمق ُد َ
اعمتئاطم َ٘م ُ٦م ُشم ِ
ِ
ِ
ُمقوع ِ
َقمديدَ ٍة تؿ اًمٞمٝمقد ًمٞمس هذا ِ
ٕمٓمٞمٜم٤م
روب
سمحثٝم٤م ،وهذه اًمٗم َت ُـ واحلُ ُ
ُ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُؾمقل ﷺ،
قر ًة واو َح ً٦م ًمٚمح٤م ًَم٦م اًمًٞمئ٦م اًمتل يم٤م َٟم ْ٧م قمٚمٞمٝم٤م اعمديٜمَ ُ٦م ىم ٌْ َؾ َجملء ي
ُص َ
ِ
وه ْجرشمف إًمٞمٝم٤م.
اؾم ُؿ قم ٌْ ِد اهلل ِ
احلر ِ
َ
ويم٤من يأول
وب يمًٞم ٍد ُُمٓم٤م ٍع ًم َ٘مٌٞمٚمتِف،
و َىمد َ
سمـ أ ٍّب ذم هذه ُ
عمع ْ
واخلزر ِج يقم اًمنارة( ،)2اًمذي اؿمتدي ومٞمف ِ
ِ
فمٝمقر ِه ذم َطم ْر ِ
ب إَ ْو ِ
اًم٘م ُ
ت٤مل سملم
س
َْ َ َ ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :صحٞمح ُمًٚمؿش :يمت٤مب اًمتٗمًػم /سم٤مب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} [ؾمقرة

اًمٜمقر.)2139( ]22:
( )3يٜمٔمر« :شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ( .)18/6
اًمنارةش :قمغم ًمٗمظ شم٠مٟمٞم٨م اًمذي ىمٌٚمف ُمقوع ىمري٥م ُمـ اعمديٜم٦م سملم اًمنمقمٌل وراسمخ ،يم٤مٟم٧م ومٞمف
( « )2ي
طمرب سملم إوس واخلزرج ،ويقم ُمـ أي٤مُمٝمؿ ذم طمرب طم٤مـم٥م يٕمرف سمٞمقم اًمنارة ىم٤مل ىمٞمس سمـ
اخلٓمٞمؿ:
أٓ إن سملم اًمنمقمٌل وراسمـــخ ضاسم٤م يمتخذيؿ اًمًٞم٤مل اعمٕمْمد.
«ُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ ُمـ أؾمًمء اًمٌئاد واعمقاوعش ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٌٙمري =
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التعامرررل
يف
وقواعرررد شرر
ِ خطرررر املنرر
َقمٛمرو سمـ َقمقف ُمـ إَ ْو ِ
أن ً
ررعية ي
َ
اخلز ِ
رضمئا
ٌ٥م:
رافقني،
رج
س ،و َسمٜمل
احل٤مرث ُِمـ ْ
ويم٤من اًمً ُ

ي
ْ
معهم
ُِمـ سمٜمل َقم ْٛمرو َىمد ىم َت َٚم ُف َر ٌ
احل٤مرث َوم َٕمدا سمٜمق َقم ْٛمرو قمغم اًم٘م٤مشمِ ِؾ وم َ٘مت ُٚمقه
ضمؾ ُمـ َسمٜمل
َ ِ
ِ
وأر َؾمٚمقا إمم َقم ْٛمرو سمـ
أه ُٚمف وم َٕمٚمِ ُٛمقا
وم٤مؾمت َٙم َِمػ ْ
يمٞمػ ُىمت َؾ :ومتٝم يٞم١ما ًمٚم٘مت٤مل ْ
َهمٞمٚم ً٦مْ ،
قف ي ِ
َقم ٍ
ٍ
١مذٟمقّنؿ سم٤م َحل ِ
اًمن َارة ،وقمغم إَ ْو ِ
سمٛمٙم٤من ُ
س
رب ،واًمت٘مقا
ُ
ي٘م٤مل ًمف :ي
ِ
()1
اخلز َر ِج َقمٌدُ اهلل سمـ ُأب سمـ َؾمٚمقل،
وُمع ْ
ُطمْمػم سمـ ؾم ًَمك واًمد ُأ َؾم ْٞمد سمـ ُطم َْمػمَ ،
إو ُس إمم َد ِ
وم٤م ْىمتت ُٚمقا ِىم ً
ورهؿ ،وشمٌ٤م َد َل ُؿمٕمرا ُء
اٟمٍم َ
ف ْ
ت٤مٓ َؿمديدً ا دا َم ْأر َسمٕم٦م أ يي٤م ٍم ُصم يؿ َ
ِ
إو ِ
َ
رج اًم َٗم ْخ َر سمًم طمدَ َ
واخلز ِ
ويم٤من قمٌدُ اهلل سمـ أ ّب ْ
احلروب اًمتل
يِم َؽم ُك ذم
ث،
س
ْ
ْ
سمّم َٗم ٍ٦م ُم ِ
أ َشم ْ٧م سمٕمدَ ذًمؽ ِ
ًتٛم يرة.
ْ
ُ
ِ ()3
اسمـ ؾم ٍ
اخلز ِ
صمؿ ي
رب ىم٤م َُم ْ٧م سملم
رج ْيق َم
ٚمقل ىمٞم٤م َد َة ْ
اًمٗمج٤مر  ،وهل َطم ٌ
شمقمم ُ َ
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= إٟمدًمز أسمق قمٌٞمد ،ت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك اًمً٘م٤م ،اًمٜم٤مذ« :قم٤ممل اًمٙمت٥مش – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،
 ،)721 /2( 1412ويٜمٔمر« :اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخشٓ ،سمـ إصمػم (« ،)663 /1ىمّم٦م إدب ذم
احلج٤مزش اعم١مًمػ :قمٌد اهلل قمٌد اجلٌ٤مر حمٛمد قمٌد اعمٜمٕمؿ ظمٗم٤مضمل ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م
(ص.)417
( )1هقُ :طمْمػم سمـ ِؾمًمك سمـ قمتٞمؽ سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس ،يم٤من ذي ًٗم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م .ويم٤من رِٞمس إوس يقم
سمٕم٤مث وهل آظمر وىمٕم٦م يم٤مٟم٧م سملم إوس واخلزرج ذم احلروب اًمتل يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ .وىمتؾ يقُمئذ
طمْمػم اًمٙمت٤مِ٥م .ويم٤مٟم٧م هذه اًمقىمٕم٦م ورؾمقل اهلل ﷺ سمٛمٙم٦م ىمد شمٜمٌك ودقم٤م إمم اإلؾمئام .صمؿ ه٤مضمر
سمٕمده٤م سمً٧م ؾمٜملم إمم اعمديٜم٦م .وحلْمػم اًمٙمت٤مِ٥م ي٘مقل ظمٗم٤مف سمـ ٟمدسم٦م اًمًٚمٛمل:
طمْمػما يقم همٚمؼ واىمًم
ًمق أن اعمٜم٤مي٤م طمدن قمـ ذي ُمٝم٤مسم٦م هلٌـ
ً
ويم٤من يٙمت٥م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ويم٤مٟم٧م اًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمٕمرب ً
ىمٚمٞمئا .ويم٤من حيًـ اًمٕمقم واًمرُمل.
ويم٤من يًٛمك ُمـ يم٤مٟم٧م هذه اخلّم٤مل ومٞمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٙم٤مُمؾ .يٜمٔمر« :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ
ؾمٕمد(.)412 /2
ومٚمًم ىمتٚم٧م إوس
( )3ىم٤مل اسمـ إصمػم :يقم اًمٗمج٤مر ّ
إول ًمألٟمّم٤مر ،وًمٞمس سمٗمج٤مر يمٜم٤مٟم٦م وىمٞمسّ .
اًمٖمٚمًمن مجٕم٧م اخلزرج وطمِمدوا واًمت٘مقا سم٤محلداِؼ ،وقمغم اخلزرج قمٌد اهللي سمـ أ ّب سمـ ؾمٚمقل ،وقمغم
إوس أسمق ىمٞمس سمـ إؾمٚم٧م ،وم٤مىمتتٚمقا ً
وؾمٛمل ذًمؽ
سمٕمْم٤م.
ىمت٤مٓ ؿمديدً ا طمتّك يم٤مد سمٕمْمٝمؿ يٗمٜمل ً
ّ
اًمٞمقم يقم اًمٗمج٤مر ًمٖمدرهؿ سم٤مًمٖمٚمًمن ،وهق اًمٗمج٤مر ّ
إول ،ومٙم٤من ىمٞمس سمـ اخلٓمٞمؿ ذم طم٤مِط ًمف =
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رج يم٤مٟمقا رهٜمً٤م ًمٚمد ِ
س صمئاصمًمِ٦م ُمـ ِهم ْٚم ِ
ِ
ٌٞمٚمتلم ًم َ٘م ْت ِؾ إَ ْو ِ
ي٤مت ذم ُص ٍ
اخلز ِ
ٚمح
اًم َ٘م
ًمن ْ
َ
وج َُم َٕمٝمؿ ذم َطم ْر ِ
اخلز ِ
ب
ؾم٤مسمِ ٍؼ سمٞمٜمٝمؿ،
ور َ
ظمر َج قمغم ْ
اخلر َ
وًمٙمـ َ
ي
ومض ُ
رج َ
اسمـ أ ّب َ
اخلزرج ذم هذا اًمق ْىم ِ
ِ
رج ،وذًمِ َؽ ي
اخلز ِ
٧م
اًمٗمج٤مر اًمث٤مٟم َٞم ِ٦م اًمتل أ ْقم َٚمٜمتٝم٤م إَ ْو ُس ِودي ْ
َ
َ
ٕن ْ َ
ويم٤من اًمٕمٝمدُ سمٞمٜمٝم٤م وسملم هي ِ
ٟم َ٘م َْم ْ٧م َقمٝمدَ ه٤م سمدُ ِ
قد سمٜمِل ُىمري َٔم٦م و َسمٜمل اًمٜميْمػم
ون َؾم ٌَ٥م،
َ َْ
َ
ِ
إو ِ
س،
رج ْأر َ
دع ْ
ُمع ْ
سمٕملم همئا ًُم٤م رهٜمً٤م ًم َٕمد ِم اًم يتٕم٤مون َ
اخلز َ
وأو َ
إو َسْ ،
ٜم٤مسوا ْ
يأٓ ُي ُ
َ
وّنك قمـ َىم ْتٚمِٝمؿ يمًم َّنك َُمـ َدقم٤م إمم َذًمِؽ،
وم٘م٤مل قم ٌْدُ ا ِ
هلل سمـ أ ّب :هذا َسم ْٖم ٌل وإ ْصم ٌؿَ ،
وطمذره ِ
قم٤مىم ٌَ َ٦م اًم ٌَ ِ
ٖمل ،ومل َي ْ٘م ُت ْؾ قم ٌْدُ اهلل سمـ أ ّب و َُمـ
وهق َقم ْٛمرو سمـ اًمٜمٕمًمن
اًمٌٞم٤ميض ،ي َ
ّ
يم٤من ًمدَ هيِؿ ُمـ ِ
اًمٖم ْٚم ِ
أـم٤م َقم ُف َُمـ َ
ًمن وأ ْـم ُٚم ُ٘مقهؿ(.)1
ويم٤من ِ
خيرج ُمع َىم ِ
وىمد خت يٚمػ يقم سم ٍ
َ
اخلز ِ
ٕم٤مث ْ
رج َقم ْٛمرو سمـ
قُمف،
ىم٤مِدُ ْ
َ ُ
اعمِمٝمقر ،ومل ْ ُ ْ َ
ِ ِ
اسمـ أ ّب
اًمٜمٕمًمن
ومٛمر قمٚمٞمف ُ
واّن َز َُم٧م اخل ْز َر ُج ،و ُىمتؾ ىم٤مِدُ ه٤م َقم ْٛمرو اعمذيمقر ،ي
اًمٌٞم٤ميضْ ،
َ
َ
ومٚمًم رآه ىم٤ملُ :ذ ْق و َسم َ٤مل اًم ٌَ ْٖمل(.)3
يتحً ُس
ويم٤من يق َُمٝم٤م
إظمٌ٤مر ،ي
َ
ي

ُ 
ُمٞمؾ إوس واخلزرج إمم اًمقِ٤مم وشمرك احلروب:
اخل٤مهة سمٕمدُم٤م أ َيم َٚم ِ
ِ
إو ِ
َ
س
يم٤من يق ُم ُسمٕم٤مث(ِ )2آظم َر ُطم ُروهبؿ
٧م ا َحل ْر ُب َ
سملم ْ
َ َْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صمؿ ظمرج ُمٕمٝمؿ ،ومٕمٔمؿ
= وم٤مٟمٍمف ومقاومؼ ىمقُمف ىمد سمرزوا ًمٚم٘مت٤مل ومٕمجز قمـ أظمذ ؾمئاطمف يإٓ اًمًٞمػ ي
ُم٘م٤مُمف يقُمئذ ،وأسمغم سمئاء طمًٜمً٤م ،وضمرح ضمراطم٦م ؿمديدة ،ومٛمٙم٨م طمٞمٜمً٤م يتداوى ُمٜمٝم٤م ،وأُمر أن حيتٛمل
قمـ اعم٤مء ،ومٚمذًمؽ ي٘مقل قمٌد اهللي سمـ رواطم٦م:
رُمٞمٜم٤مك أ ّي٤مم اًمٗمج٤مر ومٚمؿ شمزل مح ّٞم٤م ومٛمـ ينمب ومٚمً٧م سمِم٤مرب
يٜمٔمر« :اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخش (.)676 /1
(« )1اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقنش (ص )43-41إلسمراهٞمؿ سمـ قمكم ؾم٤ممل.
(« )3اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخش (ٓ )613/1سمـ إصمػم.
(ُ « )2سم ٌ
ٕم٤مثش :سمْمؿ أوًمف وقملم ُمٝمٛمٚم٦م هق اعمِمٝمقر ومٞمف ،وطمٙمل قمـ اخلٚمٞمؾ سمٖملم ُمٕمجٛم٦م ،وىمٞمده
إصٞمكم سم٤مًمقضمٝملم ،وهق قمٜمد اًم٘م٤مسمز سمٖملم ُمٕمجٛم٦م وآظمره صم٤مء ُمثٚمث٦م سمئا ظمئاف ،وهق ُمقوع
سم٤معمديٜم٦م قمغم ًمٞمٚمتلم ،وإؿمٝمر شمرك سومف ،وجيقز سومف طمٙم٤مه ذم «اعمٓم٤مًمعش ،وقمٜمد أب ذر سم٤معمٕمجٛم٦م =
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وقواعررؿرد،شرر ِ
ِ
التعامر،ررل
رافقني
خطر
واخلز ِ
ررعيةؿيفاًمْم ُٞمؼ
وحل َ٘مٝم
ٞم٧م ُىمقاه
رج ْأظميهؿ وي٤مسمًِٝمؿ ،وشمٕم يٓم َٚم ْ٧م
ُمّم٤محلرررٝمؿ،املنررو َومٜم ِ ْ

ْ
ُ
ُ
َُ
ُ
َ َ
وب اًمٜمي ِ
ِ
ٗمً يٞم٦م ِ
احلر ِ
عمّم٤محلٝمؿ سم ً
واجل ًْ ِٛم يٞم٦م ،وأطمٌقا
دٓ
آؾمتِ ْ٘مرار واًمتٗمر ِغ
معهمُمـ ُ
ومًمًمقا إمم ْ
احل ِ
احل٤مل ذم ِ
ِ
اعمً َت ِ٘م ّر ،يمًم هق ُ
ػمة ي
واًمِم٤م ِم،
شم ْ٘مٚمٞمدَ إُُم ِؿ إُ ْظمرى ذات اًمٜمٔم٤مم اعمٚمٙمل ْ
روملم َشم ْتقي٩م و ِ
اعمّم َٚم َح ِ٦م اًم ُٕمٚمٞم٤م ًمٙمِئا اًم يٓم ِ
اطم ٍد ُِمٜمٝمؿ ًم َٞم ُٙمقن َُمٚمِٙمً٤م َقمٚمٞمٝمؿ
َ
ور َأوا أ يٟمف ُمـ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عمٜم٤مزقم٤مت واخلُّمقُم٤مت ،وي ْ٘مض قمغم اًم ُٗمر َىم٦م وآٟم٘مً٤م ِم اًمتل هل قم يٚمتٝمؿ
يٗمض ا َ
يقىمٕمقن سمٞمٜمَٝمؿ ويٕمٛم ُ٘مقن ؿم ي٘م َ٦م ِ
ِ
اًمدي ِاٌِ٦م واًمدي ِاِ َٛم٦مُ :
ئاف واًم ٌَ ْٖمْم٤م َء..
اخل َ
ُ
ْ
طمٞم٨م اًمٞمٝمق ُد ُ
 ومٕمزم اجل٤مٟمٌ٤من قمغم شمتقي٩م قمٌد اهلل سمـ أب ُمٚمٙمـً٤م قمغم اعمديٜم٦م:
ت٤مل وأّن َٙم ْتٝمؿ احلروب ِ
ِ
ِ
ظمقن ي
َروى اعم١مر َ
اخل٤مه ُة
إو َس ْ
ُ ُ
واخلز َ
أن ْ
رج عمي٤م َؾمئٛمقا اًم٘م َ ْ
َ
قي٩م َقم ِ
اًمتل ٓ ِ
سمـ أب سمـ ؾم ٍ
ٌد اهلل ِ
ٚمقل ًم َٞم َ
ـم٤مِ َؾ َت َتٝم٤م ،ا يشمٗم٘مقا قمغم َشم ْت ِ
ٙمقن َُمٚمٙمً٤م َقمٚمٞمٝمؿ
َ
واحل ْٚم ِؿ واًم َٙم ِ
احل ْٙمٛم ِ٦م واًمٕمدْ ِل ِ
ذم اعمديٜمَ ِ٦م اًمٜميٌقي٦م ،عم٤م ر َأوا ومٞمف ُمـ ِ
وطم ًْـ
ٞم٤مؾم٦مُ ،
َ
ي
َ
َ
َ
وسمراقم ِ٦م اًم يت ِ
اًمِمخّم يٞم ِ٦م ،و ُسم ْٕم ِد اًمٜمي ِ
دسمػم ،و ُىم يق ِة ي
شمّمق ُروا.
ٞم٤مؾم٦م،
َ
ٔمر هٙمذا ي
اًمً َ
ئاف َذًمؽ ،وأ يٟمف ٍ
وإطمداث واًم يت ِ
اًمر َ
ج٤مر َب أ ْصمٌ َت ْ٧م ي
َ
قم٤مر مت٤م ًُم٤م
ًمٙم يـ إ يي٤م َم
ضمؾ ِظم َ
أن ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= سمئا ظمئاف ،وأٟمٙمر همػمه ،ىم٤مل اًمٕمًٙمري :مل يًٛمع ُمـ همػم اخلٚمٞمؾ ،وىم٤مل إزهري :صحٗمف اسمـ
اعمٔمٗمر ،وُم٤م يم٤من اخلٚمٞمؾ ًمٞمخٗم ك قمٚمٞمف هذا اًمٞمقمٟٕ :مف ُمـ ُمِم٤مهػم أي٤مم اًمٕمرب ،وإٟمًم صحٗمف اًمٚمٞم٨م
وقمزاه إمم ظمٚمٞمؾ ٟمٗمًف وهق ًمً٤مٟمف ،وأُم٤م اًمٜمقوي ومٕمزاه٤م إمم أب قمٌٞمدة ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك ،وىم٤مل
اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض :سمْمؿ أوًمف ٓ همػم وقملم ُمٝمٛمٚم٦م يمذا قمٜمد أيمثر أهؾ اًمٚمٖم٦م واًمرواة وطمٙمك أسمق
قمٌٞمدة قمـ اخلٚمٞمؾ ومٞمف اعمٕمجٛم٦م ووٌٓمف إصٞمكم سم٤مًمقضمٝملم وسم٤معمٕمجٛم٦م قمٜمد اًم٘م٤مسمز وآظمره صم٤مء
ُمثٚمث٦م .وىم٤مل اسمـ إصمػم :أقمجٛمٝم٤م اخلٚمٞمؾً ،مٙمـ ضمزم وُمقؾمك ذم ذيؾ اًمٖمري٥م ،وشمٌٕمف ص٤مطم٥م
اًمٜمٝم٤مي٦م ،سم٠مٟمف شمّمحٞمػ .وهق يقم ُمـ أي٤مم إوس واخلزرج ُمٕمروف ،وذيمره اًمقاىمدي واسمـ
إؾمح٤مق ،ويم٤من اًمٔمٝمقر ومٞمف ًمألوس .يٜمٔمرُ« :مٓم٤مًمع إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مرش (،)188 /1
«اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمحش (ُ« ،)278 /31مِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مرش (/1
« ،) ،)336إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مريش ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ حمٛمد سمـ أسمك سمٙمر سمـ قمٌد
اعمٚمؽ اًم٘مًٓمئاين اًم٘متٞمٌل اعمٍمي ،أسمق اًمٕمٌ٤مس ،ؿمٝم٤مب اًمديـ (اعمتقرم932 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م
اًمٙمؼمى إُمػمي٦مُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمً٤مسمٕم٦م 1232 ،هـ (.)314 /3
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ِ
ِ
ُ
اًم٘مرآن {ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ
وص َٗم ُف
ُمـ َمجٞم ِع اًمّمٗم٤مت اًمٜميٌٞمٚم٦م ،وأ يٟمف َيمًم َ

سمٌمء ُِمـ اًمتقؾم ِع
ٜمٕمرض هلذا ومٞمًم سم ْٕمدُ َ
ﯥ ﯦ ﯧ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ، ]4:يمًم َؾم ُ
ِ
تقي٩مَ ،همػم أ يٟمف طمّم َؾ ُم٤م مل ي ُٙمـ ذم طمً ِ
وص ُ٤مروا يٕمدون اًم ُٕمدي ة هلذا اًم يت ِ
ٌ٤من
َ
سمٛمِمٞم َئ٦م اهللَِ ،
ُ ْ
َ
ِ
ػ اخلَط اًمذي َؾمٚم ُٙمقه َُم َٕمف ،وم ٌَ ْٕمدَ ْ
ٝم٩م ْ
قمٌد اهلل سمـ أ ٍّب،
واظمت َٚم َ
أن َىم َّمدَ
وشمٖمػم اًمٜمي ُ
ي
٤مضمٝمؿ ُم يٙم٦م واضم َتٛمٕمقا سم٤مًمر ِ
دور ُهؿ ًمدَ ْقم َقشمِف
ؾمقل ﷺ هٜم٤مك،
ُطم يج ُ
وذ َح اهللُ ُص َ
ي
َ
َ
ورطمٌقا سم ُ٘م ِ
دوُمف إ ًَمٞمٝمؿ ِ
وه ْجرشمِف إمم َُمديٜمَتِٝمؿُ :
هلل سمذًمؽ ،وأ ْٟم َٕم َؿ قم َٚم ْٞمٝمؿ
اظمتّمٝمؿ ا ُ
طمٞم٨م
ي
ْ
ي
وم٤مؾم َت ٌْد ًُمقا إ ْدٟمك سم٤م يًمذي ُهق َظمػم.
وأ ْيم َرُمٝمؿ سمف ْ
ؾمقل ﷺ ذم اًمٕم ِ
ومٙمًم ُهق ُم ْٕمٚمقم اضم َتٛم َع و ْومدُ هؿ سم٤مًمر ِ
٘مٌ٦م ُصم يؿ سم٤م َي ُٕمقه و َىمٌِ ُٚمقا َدقمق َشم ُف
َ
ي
َ
َ ٌ
يٙمقن اًمٕم٤مم اًمت٤مزم قم٤مم ِهجرشمِف إمم سم ِ
وجمٞم َئف ِ
َ
وه ْجر َشمف إًمٞمٝمؿ ،يمًم ا يشمٗم ُ٘مقا قمغم ْ
ٚمد ِهؿ
أن
َ
َ ْ
ِ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
طملم ـم َٚم ِ
واضم َت َٛمٕمقا َُم َع َىم ْق ُِمٝمؿ
َ
ومٚمًم َىمدُمقا اعمديٜمَ َ٦م ْ
٥م ُم ُٜمٝمؿ ذًمؽ ،ي
َ
وشمٕمٝمدوا ًمف سم٤محلًم َي٦م ،ي
ِِ
ِ
ِ
ِ
اعمٌ٤مريم ُ٦م
ٜم٤مسة َرؾمقل اإلؾمئا ِم ﷺ وم َٚم٘م َٞم ْ٧م هذه اًمدي قمق ُة َ
َدقمقهؿ إمم ْ
اإلؾمئا ِم وإمم ُُم َ َ
ىمٚمقسم٤م زيمٞم٦م قمدَ ًَم٧م قمـ شمقًمِٞم ِ٦م َقم ِ
هلل سمـ أ ّب سمـ ؾمٚمقل (ً ،)1مق ُصمقق اجل٤مٟمِ ٌَ ِ
لم أ يٟمف ﷺ
ٌد ا ِ
َ
ً ي
ِ
ٞمع ْ
جي َٛم َع ي
هق ي
ٚمقب ،و َي ْ٘مض
وي١مًم ُ
اًمِم َ
ت٤متَ ،
ػ اًم ُ٘م َ
يً َتٓم ُ
خص َ
اًمِم ُ
أن ْ
اًمقطمٞمدُ اًمذي ْ
وب اعم َت ِ
ِ
ِ
ِ
احلر ِ
ئاطم َ٘م٦م،
ايمٛم ْ٧م ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ إ ْصم َر ُ
اًمً٤مسم َ٘م٦م اًمتل َشمر َ
قمغم احلزازات واًم َٕمداوات ي
ويتٌلم ُمـ ِ
أيْم٤م يأّنؿ وإن يم٤م ُٟمقا ذم اًمٌدا َي ِ٦م َىمد َقم َ٘مدُ وا اًم َٕم ْز َم قمغم َشم ِ
تقي٩م
ُمقىم ِٗمٝمؿ ً
ّ
دسمػمه ،ومٝمق ِ
ِ
ِ
واطمدٌ ُمٜمٝمؿ
ٞمًقا
َ
واصم٘ملم مت٤م ًُم٤م ُمـ ُطم ًْ ِـ ىمٞم٤م َدشمف و َشم ِ ُ
اسمـ أ ّب ،إ يٓ يأّنؿ ًَم ُ
ح٤مرسم َت ِ
إطمدى اًم َ٘مٚمٌٞمٚم َت ِ
لم اعم َت ِ
لم ً
أصئا.
ويٜمتٛمل ً
أيْم٤م إمم ْ
سم٤محل ْٙمٛم ِ٦م ِ
ُمقاىم ُٗمف اًمتل و ِص َٗم٧م ِ
ِ
ٍ
ُ
راض ذم َٟم ْٗم ًِف أ ُْم َٚم ْتٝم٤م
شمٙمقن ٕ ْهم
أ يُم٤م
واحل ْٚم ِؿ وم َ٘مدْ
ُ
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :ووم٤مء اًمقوم٤م سم٠مظمٌ٤مر دار اعمّمٓمٗمكش ،اًمًٛمٝمقري ،ت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ حمل اًمديـ سمـ
قمٌد احلٛمٞمد ،ـمٌٕم٦م :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب /سمػموت ،)111/1( ،واسمـ ظمٚمدون ( - 391/1
.)393
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ررعية يف التعامرِررل
خطرر ِرر املنرر ِ ِ
رافقني وقواعرررد ي شرر َ

ِ
اجل٤محم َ ُ٦م إمم اًمًٚم َٓم ِ٦م وشمقزم َزقم٤م َُم٦م اجل٤مٟم ٌَلم ،يمًم أن َقمئاىم َتف سم٤مًم َٞمٝمقد
قمٚمٞمف ر َهم ٌَ ُتف
معهمإؾم ِ
ٛمر ْت َطمتك ووم٤مشمِف َ
يٙمقن اًم َٞمٝمق ُد َ
ُ
ومل شمٜمْ َ٘مٓمِ ْع ْ
يمذ َ
ًمؽ ورا َء
ئاُمف ،و َىمد
رهم َؿ إِفمٝم٤مر ْ
اؾم َت ي
اًمر ْهمٌ٦م ذم َشمقًمٞمتِف ًمٞمتٛم يٙمٜمُقا ُمـ إِطمٙم٤م ِم اًمًٞم َٓم ِ
رة قمغم اعمديٜم٦م ُمـ ِظمئاًمِفً :م َتٜمْ ِٗم َ
ٞمذ ُم٤م
ْ
َ
ي
ي
ِ
ٓمقن و ُي ْٗم ًِدون ،يمًم هق ُ
ُخيٓم َ
داًِم
احل٤مل
َ
واعمِم٤مهدُ ذم يمؾ َقم ٍْم وُمٍم ،وم٤مًم َٞمٝمق ُد ً
ص ي ِٕمدوٟمف وهيٞم١مٟمف ًمٚمًٚمٓم٦م ِ
واًم٘مٞم٤م َدة.
وأسمدً ا ورا َء يمؾ َؿم ْخ ٍ ُ
َ -5ت ٢أظٗش ابٔ طًٚ ٍٛحضبُ٘ ْفاقِٗ؟

ِ
أن َُمٕمر َيم َ٦م َسم ٍ
در َ
ؿمؽ ومٞمف ي
مم٤م ٓ ي
اإلؾمئا ِم ذم اعمديٜمَ ِ٦م ُمـ
ٌػم َقمغم ْ
أقمداء ْ
يم٤من هل٤م أ َصم ٌر َيم ٌ
لم :ي ِ
ِ
اًمٞم ِ
خترج ًِم٘م ٍ
ت٤ملَ -قمغم َضم ٍ
ٞمش
ٝمقد
اعم١م َ
ّم٤مر ومِ َئ ٍ٦م ىمٚمٞم َٚم ٍ٦م ُِمـ ْ
واعمٜم٤موم٘م َ
َ
ُمٜملم  -مل ْ ُ
وم٢من اٟمت َ
سمٙم٤مُم ِؾ ِ ِ
ت٤مل وهق ِ
ِ
َيم ٍ
ًمٞمس سم٤مَٕ ُْم ِر اهللم.
ظمر َج ًمٚم٘م ِ ُ
اؾمتٕمداده َ
ْ
ٌػم َىمد َ
ِ
ِ
اإلؾمئا ِم سم٠م يٟمف
ّم٤مر يم٤موم ًٞم٤م إل ْىمٜم٤م ِع اعمؽمدديـ ذم َأ ُْم ِر اًمدظمقل ذم ْ
وًم٘مدْ َيم٤من هذا آٟمت ُ
زيز ،وأ يٟمف ِ
ىمق ًة أ ْقمغم ُمـ ُىم ّقة اًم ٌَ ِ
نم ا يًمتل أًم ِ ُٗمقه٤مَ ،هذه اًم ُ٘م يق ُة هل اًمتل
ِدي ٌـ َقم ٌ
يٛمٚم ُؽ ي
ْ
اًمِم ِ
شمٜمٍْمه قمغم أ ْقم ِ
داِف ،و ُشمداومِ ُع َقمٜمف َو ْىم َ٧م ي
داِد.
ُ ُ
ٚمقب اًمذيـ َذىمقا سم٤مإلؾمئا ِم ُِمـ أه ِؾ ِ
قم٥م ذم ُىم ِ
اعمديٜمَ٦م
أوىمع ا ُ
وًم َ٘مدْ
ْ
َ
هلل اًمر َ
َ
ْ
ٜملم ُشمٓمٞمح ِ
ٚمؽ ِ
واعمؽمددي َـ ُِمٜمٝمؿ ِطمٞمٜمًم َر َأوا شمِ َ
سمٕم يزة أ ْقمغم َىمٌٞم َٚم ٍ٦م ذم
اعم١م ُِم َ
اًمٗم َئ َ٦م اًم َ٘مٚمٞمٚم َ٦م ُمـ ْ
ُ
وظم ِ
اًم َٕم ِ
ومخ َْم ُٕمقا ًملؾمئا ِم ،وأ ْقم َٚمٜمقا اًمد َ
ٞمئاِٝم٤م َ
ظمر َضم ْ٧م سم َٗم ْخ ِره٤م ُ
ظمقل ومٞمف.
ربَ ،ىمد َ
ِ
در َقمٌدُ اهلل سمـ أ ّب سمـ ؾم ٍ
ٔم٤مه ُروا سم٤مإلؾمئا ِم َسم ْٕمدَ َسم ٍ
ٚمقل يمًم
وُمـ ُأوًمئ َؽ ا يًمذيـ َشم َ
َ
ٍ
()1
ومٚمًم َهمزا َر ُ
ؾمقل اهللِ
روى اًمٌخ٤مري قمـ ُأؾم٤م َُم َ٦م سمـ زيد ﭭ أ يٟمف ىم٤مل ...« :ي
هلل سمف ص ِ
اسمـ أ ّب سمـ ؾم ٍ
ٜم٤مديدَ ُيم يٗم٤مر ُىم ٍ
ريشَ ،
ٚمقل و َُم ْـ َُمٕمف ُِمـ
سمدرا وم َ٘م َت َؾ ا ُ
ىم٤مل ُ
َ
َ
ﷺ ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1يٜمٔمر :اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمتٗمًػم{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪﯫ} [ؾمقرة آل قمٛمران ،]186:ح(.)4166
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اًمر َ
اإلؾمئا ِم
اعمنميمِ َ
ْ
لم ،وقمٌدَ ُة إوصم٤من :هذا َأ ُْم ٌر ىمد َشم ي
ؾمقل ﷺ قمغم ْ
قضمف ،ومٌ٤م َي ُٕمقا ي
وم٠مؾم َٚم ُٛمقاش(.)1
ْ

وهٜم٤م يرد ؾم١مال ُمٝمؿ أٓ وهق:
ٗم٤مق مل ي يت ِ
ٗم٤مق وُمـ ؿم٤م َي َٕم ُف وشم٤م َسم َٕمف قمغم اًمٜم ِ
يم٤من ر ْأ ُس اًمٜم ِ
إذا َ
خ ُذوه َُم ًْٚمٙمً٤م و َي ًْ َت ْٕمٚمٜمقا
َ
لم ُم٤م ورد ُمـ ٍ
سم٤مإلؾمئا ِم ِ
آي٤مت
همز َوة َسمدْ ٍر،
َ
ومٙمٞمػ ُيق يومؼ َ
فم٤مه ًرا يإٓ َسم ْٕمدَ ْ
سملم هذا و َسم َ َ َ َ
ْ
ِ
ُشمِمػم إمم و ِ
وـم٤مِ َٗم٦م ُمـ ْ ِ
ضمقد اًمٜم ِ
زو ِة َيمًم ذم ىمقًم ِ ِف َشمٕم٤ممم{ :ﮛ ﮜ
ٗم٤مق
أهٚمف ُىمٌٞمؾ اًم َٖم َ
ُ
ُ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل]49:؟.
أه ِؾ َُم يٙم َ٦م شمٙم يٚمٛمقا ِ
َ
اسمـ َضمرير اًمٓمؼميَ « :
سم٤مإل ْؾمئا ِم َ
ومخ َر ُضمقا َُمع
ٟم٤مس ُمـ ْ
يم٤من ٌ
ىم٤مل ُ
ِ
يملم ْيق َم َسم ٍ
ِْ
ٛملم ىم٤مًمقا{ :ﮢ ﮣ ﮤ} [ؾمقرة
اعمًٚمِ َ
اعمنم َ
ومٚمًم َر َأوا ىم يٚم٦م ْ
در ،ي

إٟمٗم٤مل]49:ش(.)3
اعمٜم٤موم٘ملم ذم ُىم ِ
٘ملم سمدًم ِ ِ
لم َُمع ي
ٚمقهبؿ
أن
َ
ٞمؾ َقم ْٓم ِٗمٝمؿ قمغم اعمٜم٤مومِ ِ٘م َ
ُهؿ ُمـ ومِ َئ٦م َهم ِػم اعمٜم٤مومِ َ
اعمر َض اًمذي ذم ُىم ِ
وص َٚمٝمؿ إمم
ٜمٞمع َأ َ
ٚمقب اعمٜم٤موم٘ملم َُم َر ٌض ُظم ُٚم٘مل َؿم ٌ
ُمر ٌض ،ي
ًمٙمـ َ
َ
ئاف ِ
فم٤مهرهؿ قمغم ِظم ِ
يٙمقن ِ
ريم٥م اًمٜم ِ
ٗم٤مقِ ،
يمقب َُم ِ
ُر ِ
َ
ُملم ْ
سم٤مـمٜم ِٝمؿ.
سم٠من
ضم٤مز َ
ُ
أُم٤م هذه ِ
اإلؾمئا ِم ،و َىمد اٟم َت َٛم ْقا
اًمٗم َئ ُ٦م وم َٚمؿ شمٜم٤مومِ ْؼ،
ْ
وًمٙمـ ُمٜمٝمؿ َُمـ يم٤من ًَمديف َُم ٌٞمؾ إمم ْ
ّ
إمم اإلؾمئا ِم ِ
ظمؾ ذم ُىم ِ
اإليًمن عمي٤م َسم ْٕمدُ يدْ ُ
َ
ىملم َهمػم ي
ومٛمر ُوٝمؿ إ ًذا ُهق ُمـ
أن
ص٤مد َ
ٚمقهبؿَ ،
ْ
ِ
ٌٞمؾ َُم ِ
َىم ِ
رض ي
وُمرض َقمقارض اًمِمٌٝم٤مت اًمتل
اًم٘م٤مقمدَ ِة اإليًمٟم يٞم٦م،
اًمِمؽ ذم ِص يح ِ٦م
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿش ،د /قمٌد اًمٕمزيز احلٛمٞمدي (ص  )81اًمًٕمقدي٦م  -دار اعمجتٛمع –
اًمٓمٌٕم٦م إومم 1989 - 1419 -
( )3يٜمٔمر« :شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( ،)31/11وإؾمٜم٤مده صحٞمح إمم اًمِمٕمٌل وًمٙمٜمف ُمرؾمؾ وشمٕمْمده رواي٤مت
أظمرى .ىم٤مًمف د /قمٌد اًمٕمزيز احلٛمٞمدي (ص )68ذم رؾم٤مًمتف «اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿش.
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خطرررر ِ املنرررافقني وقواعرررد ِشر ِرررعية يف ِالتعامرررل
ِ

ِ
ُشم ِ
قر ُ
هلل،
اًمًئاُم٦م واحل ْرص قمغم اًمٜميج٤مة ُمـ قمذاب ا ِ
اًم٘مٚمؼ
ث
َ
واحلػم َة َ
اًمرهمٌ٦م ذم ي
ُمع ي
َ
اعمققم ِ
واًمرهمٌ٦م ذم احل ُّم ِ
واإلؾمئا ِم إذا َ
يم٤من إ ُْم ُر
معهمَٕ ْه ِؾ اإليًمن
قد سمف
قل قمغم إَ ْضم ِر ُ
ْ
ُ
ي
طم ًّ٘م٤م(.)1
ون اًمٜم ِ
ىم٤مل اعمٜم٤مومِ ُ٘مقن َ
َ
ُمرض ُد َ
وهق َُم َر ُض ي
اًمِمؽ
وىم٤مل اًمذيـ ذم ُىم ُٚمقهبؿ ٌ
ٗم٤مقُ ،
ِ
اإليًمن ذم ُىم ِ
ُ
ه١مٓء
همر
واًمؽمد ِد ُمع أّنؿ ُمٜمتًٌقن إمم اإلؾمئامً ،مٙمـ عمي٤م يدْ ُظم ِؾ
ٚمقهبؿ :ي
ٓقم ِؽم ِ
اض ىم٤مومِ َٚم ِ٦م ُىم ٍ
ومتقرـمقا وأ ًْم َ٘مقا
اًمذيـ َظم َرضمقا ْ
ريش و ُُمّم٤م َد َرت٤مَ ،هم يرهؿ ديٜمُٝمؿ ي
سم٠ميدهيؿ إمم اًم يتٝم ُٚم َٙم٦م ،ود َومٕمقا سم٠مٟم ُٗم ًِٝمؿ إمم ُمقاضم ِ
أٟم ُٗمًٝمؿ ِ
ٝم٦م َضم ٍ
ىمقي ٓ ِىم ٌَ َؾ هلؿ سمف،
ٞمش ٍّ
َ
ُ
َ
ومْمئا قمـ آٟمتِ ِ
ً
ّم٤مر قمٚمٞمف.
ِ
ِ
ِ
ِ
وم٤مًمر ُ
وم٠مسم٤من اهللُ  ۵ي
َ
ذيـ
ؾمقل ﷺ وا يًم َ
أن ُم٘م٤م ًَم َتٝمؿ سم٤مـم َٚم ٌ٦م ؾم٤مىم َٓم ٌ٦م ُسمؼمه٤من اًمقاىمع ،ي
ِ
ُمع يم ْث َر ِة قمدو ِهؿ َقمد ًدا
ٍموا َ
ُمـ ي
ظمر ُضمقا ُم َٕم ُف إمم سمدْ ٍر َ
َ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ىمد اٟم َت َ ُ
ي٤مِٝمؿ ُ ِ
ضم٤مٟم٥م ِيمؼم ِ
وضمؼم ِ
وتؿ.
و ُقمدي ة ،إمم
وظمٞمئاِٝمؿ َ َ
ِ ْ

ِ
ٜمقد ُمـ ِ
اعم١م ُِمٜم َ٦م سمج ٍ
اعمئاِ َٙم ِ٦م ْ ِ
يي َ
سم٤مر ُهؿ
وىمد أُمدي اهللُ اًم٘م يٚم َ٦م ْ
ُ
سمقن ُوضمق َه اًمٙم٤مومري َـ وأ ْد َ
ِ
سقمك َىم ْتغم ،وىمٞمؾ هلؿُ :ذ ْىم ُتؿ ذم اعم ْٕم َر َيم ِ٦م
ومذا ُىمقا اًم َٕم َ
ذاب َقمغم أيدهيؿ طم يتك و َىم ُٕمقا َ ْ
ِ
اًمي ِ
احلريؼ ذم ضمٝمٜمي َؿ وسمِ ْئ َس
ذاب
ب واًم َ٘م ْت ِؾ ،و ُذو ُىمقا َي ْق َم اًمديـ َقم َ
ُ
قمذاب ي ْ
اعمّمػم(.)3
ُ

وُمـ هٜم٤م سمدَ َأ ر ْأ ُس اًمٜم ِ
سم٤مًمقد ،و ُيٕمٚمِ ُـ اًم يت٠ميٞمدَ و َي ًْت ْٕمٚمِـ سم٤مإلؾمئا ِم ُهق
ٗم٤مق ي َت َ
ٔم٤مه ُر ُ
ون ُِمـ و ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ؾمت٤مرا يٙمٞمدُ َ
راِف
َ
و َُمـ َُم َٕمف َحل ْ٘م ِـ دُم٤مِٝمؿ ،وصٞم٤م َٟم٦م أ ُْمقاهلؿ ،وًمٞم يتخذوا ذًم َؽ ً
وأهٚمِف..
ًملؾمئا ِم ْ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش( ،ص  )344د /طمٜمٌٙم٦م اعمٞمداين.
(« )3فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش( ،ص  )343د /طمٜمٌٙم٦م اعمٞمداين.
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َٛ -6االت٘ يًٛٗٝد.

ّعم٤م أوم َٚم٧م اًمزُم٤مم ُمـ ي ِد َقم ِ
هلل سمـ أ ّب سمـ ؾم ٍ
ٚمقل ،وو٤م َقم ْ٧م آُم٤م ًُم ُف وت يٓمٛم٧م
ٌد ا ِ
َ
َ
ُ
ِ
ٖمض هلذا احلدَ ِ
قُمف ،وسمداومِ ٍع ُمـ ِ
أطمئاُمف ذم اعم ْٚم ِؽ واًمًٞم٤مدة قمغم َىم ِ
احل ْ٘م ِد واًم ٌُ ِ
اجلديد
ث
َ
ُ
ا يًمذي ي
اًمٜم٤مس ُمـ َطمقًم ِف و َشمر ُيمقا َزقم٤م َُم َتف
وشمٖمػم
ٌ٤مت٤م،
طمؾ سم٤معمديٜمَ ِ٦م وم٠مو٤م َء ْت ًَمف ضمٜمَ ُ
ُ
ي
وحم٤موًم َ٦م شم ْتقجيِف ،وا ْٟمٍمومقا ًمٚمدي ِ
قمقة ا َجلديدَ ِة اًمتل ِهل َُم ْٓمٚمقهبؿ ،واًمتٗمقا َطم َ
قل
ُ َ
َ َ
ِ
اًمر ِ
اًمّم٤مذم اًم َٕم ْذب اًمزٓل.
ؾمقل ﷺ ًم َٞمٜمْٝمٚمقا ُمـ َُمٕمٞمٜمف ي
ي
ِ
ن ُم٤م َ
ُ
َ
وأطمس سم َٗمرا ٍغ
يم٤من ْير ُضمقه،
ٕمر هذا اعم٤ميمِ ُر
ي
ومِم َ
اخلٌٞم٨م اسم ُـ أب أ يٟمف ىمد َظم َ
ِ
ٚمٓم٦م واًمر ِ
وٕن ُقم ْ٘مدَ ة اًمً ِ
ي
اؾم َت ٌْدهل٤م سم٤م يًمذي هق
طمق ًَم ُف،
ِ٤مؾم٦م ُمت٠مصٚم٦م ذم َٟم ْٗمًف وم َ٘مد ْ
َ
ِ
َظمػم -ذم َٟم ِ
َ
ِلم ًمٚمدي ْقمقة ُقمٛمق ًُم٤م،
٘ملم
ٔمره-
واعمٜم٤مو َ
طمق ًَمف ُمـ اعمٜم٤مومِ َ
جي َٛمع اًمِم يذا َذ ْ
وم٠مظمذ ْ
ِ
ِ
واًمتٗمقا َطم َ
وأؾمٞم٤مدهؿَ ،
ًملـم٤مطم ِ٦م
وأظم ُذوا خيٓم ُٓمقن َُم َٕمٝمؿ
َ
قل اًمٞمٝمقد َُم ْٕم٘مؾ اعمٜم٤موم٘ملم ْ
وشمِم ِ
سم٤مًمٜمٌل ﷺ ،وإطم ِ
ٌ٤مط َدقمقشمِفْ ،
قيف ِرؾم٤م ًَمتِف و ُُمْم٤م َي٘متِف.
ْ
ويم٤من قمٌدُ اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل يرى ذم هذه ِ
َ
اًمْم٤م يًم٦م َو٤م يًم َت ُف ،و َفم يـ أٟمف ِسمٗم ْٕمٚمِف
اًمٗم َئ ِ٦م ي
َ
َ
َ
ٗمٞمؾ سم٢مطم ِ
داث ُأ ٍ
وأن هذا اًم َٕم َ
هذا ؾمٞم ْٕم َٛم ُؾ ؿمٞم ًئ٤م ،ي
ُمقر
ٛمؾ اًم ُٕمدواين اًمذي ىم٤م َم سمف َيم ٌ ْ
ومٕمئا ذم وضمف هذه اًمدي ِ
ِ
ِ
اعمح يٛمد يي٦م ،و َىمدْ ىم٤م َم ً
قمقة
َ ْ َ
َ ْهيقاه٤م وي ْ٠م َٟم ُس هب٤م ودي اًمرؾم٤م ًَم٦م َ
قاك ،وسمدَ َأ ير ُىم٥م ؾمػم اًمدي ِ
ِ
وحي ُ
َ
رع ْ
ِمقيش قمٚمٞمٝم٤م
٤مول اًم يت
٥م
قمقةُ ،
احلٌ٤مِ َؾ َ
وز َ
و َٟم َّم َ
إؿم َ َ ْ ُ َ َ
٤مءت سمحٛم ِد اهللِ ُيمؾ حم٤موٓشمِف وُم ِ
َ
ٙم٤مِده سم٤مًم َٗم ِْم ِؾ ي
ويم٤من ذم ِّن٤م َي ِ٦م
اًمذري ِع،
َ
وشمِمقهيٝم٤م ،وم ٌَ ْ َ ْ
أُم ِره ُمـ ِ
اخل٤مهي َـ.
َ
ْ
ِ
سم٢مظمق ِاّنؿ ُمـ اًمٞم ِ
ِ
ػ اًمتل
ٝمقد َمحٞمٛم ً٦م ووـمِٞمدَ ًة،
واعمقاىم ُ
َ َ
ًم َ٘مد يم٤مٟم٧م ص َٚم ُ٦م اعمٜم٤موم٘ملم ْ َ
ؾمٌؼ ِذ ْيمره٤م وُم٤م ؾمٞم٠مت -سم٢م ْذ ِن اهلل -شم١ميمد ُمدى آرشمِ ِ
ِ
اًمقصمٞمؼ سمٞمٜمٝمًم( ،)1ومٛمًم
ٌ٤مط
َ
ْ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وىمد ؾمٌؼ طمدي٨م قمـ ذًمؽ ذم سمٕمض إسمقاب واعمٌ٤مطم٨م اعم٤موٞم٦م يمًم ذم (ص.)231 ،161
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ِ ٌ خطرررر املنرر
ػ ِذ ْيمره ي
اًمذيـ َسم َذروا ٟم ٌْ َتتٝم٤م ،وؾم٘مقا َهم ْر َؾمٝم٤م
اعمٜم٤موم٘ملم ُضمرصمقُم ٌ٦م هيقد يي٦م ُهؿ
أن
ؾم َٚم َ
َ
معهم
ٚمظ وم٤مؾم َتقى قمغم ؾم ِ
ٞمْمقا هبؿ
قىمفً :م َٞم ِٖم ُ
رع َؿم ْٓم َ٠مه َ
طمتك ْأظم َرج ذًمؽ ي
اًمز ُ
ُ
وم٤مؾم َت ْٖم َ ْ
ومآز َر ُه ْ

ِ
وسمٞم٧م اًم َ٘م ِ
ويّمدوا هبؿ َقمـ َؾم ِ
اعمٌح٨مَ :شم ًْ ُ
ٚمٞمط
ّمٞمد ذم هذا
ٌٞمؾ اهلل..
ُ
اعم١م ُِم َ
ْ
ٜملمُ ،
اًمْم ِ
ِ
ٗم٤مق هبذه ِ
أس اًمٜم ِ
قء قمغم ِص َٚم ِ٦م َر ِ
اًمٞمٝمقد ،وُم٤م َ
يم٤من سمٞمٜمٝمًم ُمـ َمحٞم ِؿ َقمئا َىم ٍ٦م،
اًمٗم َئ ِ٦م ُمـ
ي
وانِ ،
ٛم٦م َشمقا ُوم ٍؼِ ،
وحل ِ
شمآز ٍر قمغم اإل ْصم ِؿ واًمٕمدْ ِ
ومٛمـ ذًم ِ َؽ:
وآس ِة ُ
ُ
َْ

أ  -ؿمٗم٤مقم٦م اسمـ ؾمٚمقل ذم اًمٞمٝمقد:
ػ اًمٞم ِ
ـمقاِ ِ
ِ
ِ
شمْمٛم ُـ
ٕم٤مهدة
ٝمقد عمي٤م َىم ِد َم إمم اعمديٜمَ ِ٦م
يم٤من ًمٚمٜميٌل ﷺ ُمع
ُمٝم٤مضم ًرا ُُم َ
َ
ْ
اعمديٜمَ ِ٦م ُِمـ أي اقم ٍ
واخلٞم٤م َٟم ِ٦م واًمدوم٤م ِع َقمـ ِ
قق وشم ُ٘مقم قمغم اعمً٤معمَ ِ٦م وقمدَ م اًم َٖمدْ ِر ِ
احل ُ٘م َ
تداء،
ْ
ُ
قمقة اإلؾمئاُمٞم ِ٦م ي ْ٘م َت ِْمٞمف ذم َذًم ِ َؽ اًمق ْىم ِ
ٚم٦م اًمدي ِ
ف ُمرطم ِ
إمم َهم ِػم ذًمؽ مم٤م َ
٧م(..)1
َ
ي
يم٤من َفم ْر ُ ْ َ
ٟم٘مْم٤م ًمٚمٕم ِ
ـمقاِ ِ
ِ
َ
وإظمٗم٤مرا
ٝمد
ومٙم٤من يأو ُل
ًمٙمـ اًمٞمٝمق َد ٟم َ٘م َْم ْ٧م ُقمٝمق ًدا:
ػ اًم َٞمٝمقد ً
َ
ي
ً
ًمٚمٛمقاصمٞمؼ سمٜمق َىمٞمٜمُ٘م٤مع ،وىمد ذ َيمر ْت يم ُت٥م اًمً ِ
ػمة َؾم ِ
زو ِة سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع:
أؾم َٛم ْقه سم َٖم َ
ُ
ٌٌلم عم٤م ْ
َ
ِ
ًمًٌ٥م إول :ي
اعمً ِٚم ُٛمقن
ْم٥م
أن هيق َد سمٜمل َىمٞمٜمُ٘م٤مع أ ْفم َٝمروا اًم َٖم َ
ا ُ
ٟمتٍم ْ
َ
واحلًدَ قمٜمدَ ُم٤م ا َ َ
مجٕمٝمؿ ذم ؾم ِ
سمٌدْ ٍر ،وي ْٔمٝمر ذًمؽ ذم ُم ِ
قىم ِٗمٝمؿ ُمـ ر ِ
قىمٝمؿ سم ْٕمدَ َسم ٍ
در َ
وىم٤مل هلؿ:
ؾمقل ﷺ قمٜمدَ ُم٤م َ َ
ُ
َ
َ
ِ
أؾمٚمِ ُٛمقا َىم ٌَؾ ْ
ص٤مب ُىم ً
ريِم٤م ،وم٘م٤مًمقا :ي٤م ُحم يٛمد ٓ ،يٖمر يٟمؽ ُمـ َٟم ْٗمً َؽ أ يٟم َؽ
أن ُيّمٞم ٌَ ُٙمؿ ُم٤م َأ َ
ْ
ٟمٗمرا ذم ُىم ٍ
قن ا ًِم٘م َ
أهمًمرا ٓ ي ْٕم ِر ُوم َ
ت٤مل ،إ يٟمؽ ًمق ىم٤م َشم ْٚم َتٜم٤م ًم َٕم َر ْوم٧م أ يٟم٤م َٟم ْح ُـ
ريش يم٤مٟمقا
ً
ىم َت ْٚم َ٧م ً
هلل{ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
شمٚمؼ ُِم ْثٚمٜم٤م ،وم٠م َٟمز َل ا ُ
اًم يٜم٤مس ،وأ يٟمؽ مل َ
ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝﮞ} [ؾمقرة آل قمٛمران.)3(]12 -13 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :شمٗم٤مصٞمؾ هذه اعمٕم٤مهدةش (ص.)216
طمًـ إؾمٜم٤مد هذه اًمرواي٦م احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ( .)223/7
(ّ )3
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ٍ
رأة ُمًٚمِٛم ٍ٦م ذم ؾم ِ
ف َصم ِ
واًمًٌ٥م اًمث٤مين :هق ي
قق سمٜمل
أطمدَ هؿ قم َ٘مدَ َـم َر َ
أن َ
ُ
ُ
قب ا ُْم ُ َ
ومّم٤مطم ْ٧م ُمً َت ِ
َ
ٛملم وم َ٘م َتؾ
اٟمٙمِم َٗم ْ٧م،
ومٚمًم ىم٤م َُم ْ٧م
اعمًٚمِ َ
ٜمجدَ ًة ،وم٘م٤م َم َ
َ
أطمدُ ْ
ُ
َىمٞمٜمُ٘م٤مع ،ي
ٛملم قمغم اًمٞم ِ
ِ
أه ُؾ ِ
ٝمقد،
اعمًٚمِ َ
تٍم َخ ْ
َ
اًمٞمٝمقد يي ،وشمقا َصم َ
اعمًٚمؿ ْ
ْ
٥م قمٚمٞمف اًمٞمٝمق ُد وم َ٘مت ُٚمقهْ ،
وم٤مؾم ْ َ
ِ
َ
وسملم سمٜمل َىمٞمٜمُ٘م٤مع(.)1
٥م
اعمًٚمٛمقن ،وو َىم َع اًمنم سم ْٞمٜمَ ُٝمؿ َ
وم َٖمْم َ
ومٚمًم ٟم َ٘مْمقا اًمٕمٝمدَ وأ ْفمٝمروا اًمٕمداو َة ٟمٌ َذ إًمٞمٝمؿ اًمٜمٌل ﷺ قمغم ؾم ٍ
قاء {ﮝ ﮞ
ي ُ
َ َ َ
َ
َ
َ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]18:
٥م وطمٚمٗم٤مء ٓسم ِـ ؾمٚمقل ،ويم٤مٟمقا ْأؿمجع اًم ِ
ويم٤مٟمقا َ
مخ َس
ٞمٝمقد،
وطم٤مس ُهؿ َ ْ
ص٤مهم َ٦م َ
َ َ
ذه ٍ ُ َ ْ َ
َ َ
َقم ْنمة ًمٞم َٚم٦م ،وقمٜمدَ ُم٤م اؿمتدي قمٚمٞمٝمؿ احلّم٤مر َٟمز ًُمقا قمغم ُطم ْٙم ِؿ اًمر ِ
ؾمقل ﷺ َقمغم ي
أن َهلؿ
ي
ُ
سمـ َؾمٚمقل َ
وم٘م٤مل :ي٤م
صمؿ يم يٚمٛمف ومٞمٝمؿ طمٚمٞم ُٗم ُٝمؿ ا ُ
أ ُْم َقاهلؿ واًمٜمً٤م َء واًمذري٦م ،وم٠م َُمر هبؿ وم ُٙمتّٗمقا ي
ىم٤مِئا :أرسمٕمًمِ٦م ِ
أطم ًِ ْـ ذم َُمقازم ،وم٠م ْقم َر َض قمٜمف وأًم يح ذم ذًم ِ َؽ ً
طم٤مه وصمٚمثًمِ٦م دارع
حمٛمد ْ
ي
داة ِ
إمح ِر وإؾمق ِد و ْتّمدُ هؿ ذم َهم ٍ
ُ
واطمدَ ٍة؟َ ،
هلل ﷺُ « :هؿ
رؾمقل ا ِ
وم٘م٤مل
ُمٜم ُٕمقين ُمـ ْ َ
ُ
ْ َ
ِ
ًَم َؽش( ،)3وأ َُم َر هبؿ ْ
أن ُجي َٚمقا قمـ اعمديٜم٦م ،ي
اًمّم٤مُم٧م ﭬ،
وشمقمم أ ُْم َر ذًم َؽ ُقمٌ٤م َد ُة سم ُـ ي
ِ
ومٚمح ُ٘مقا سم٠م ْذ ِر ٍ
ِ
قم٤مت و ي
ٚمٛم٦م ﭬ :وم ُ٘مً َٛم٧م سملم
ُمً َ
شمقمم ىم ٌْ َض أ ُْمقاهلؿ ُحم يٛمد سم ُـ ْ
س ًمٚمر ِ
اًمّمح٤م َسم ِ٦م ﭫ سم ْٕمدَ ْإظم ِ
ؾمقل ﷺ(.)2
ي
راج اخلُ ْٛم ِ ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اسمـ هِم٤مم ( )71/2سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ،اًمًٜمدي (ص ،)79واًمٕمٛمري :اعمجتٛمع اعمدين ،اًمتٜمٔمٞمًمت
(ص  ،)127وإًمٌ٤مين :دوم٤مع (ص  ،)37-36واًمرواي٦م يًت٠مٟمس هب٤م ذيمر ذًمؽ دُ /مٝمدي رزق ذم
اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ( .)413/1
( )3اسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع ،اسمـ هِم٤مم ( ،)71-71/2واًمقاىمدي ( ،)178-177/1واسمـ ؾمٕمد
( )93/3سمدون إؾمٜم٤مد وومٞمف أي٦م ،وضم٤مء ظمؼم شمِمٌ٨م اسمـ ؾمٚمقل سمٌٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع ذم أصمريـ وٕمٞمٗملم ٓسمـ
إؾمح٤مقّٕ :نًم ُمقىمقوم٤من قمغم قم٤مصؿ وقمٌ٤مدة ،وًمٙمـ يمؾ ُمٜمٝمًم ي٘مقي أظمر ويرشم٘مٞم٤من إمم درضم٦م احلًـ
ًمٖمػمه ،وي٘مقي ذًمؽ أيمثر أهؾ اعمٖم٤مزي واًمًػم« .،اًمًٜمديش (ص .)96
( )2أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش (  ،)71/2واسمـ ؾمٕمد« :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش ،ووٕمٗمف
إًمٌ٤مين ذم «اًمدوم٤مع قمـ احلدي٨م اًمٜمٌقيش (ص.)36
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ِ
ؾمقلررل
التعامر
ُم٤م شررررعية يف
وقواعرررد
اًمر َ
َ
املنرر ِطم ْٚم ِٗم
خطرأرررُمـ
شمؼم
رافقنيٝمؿ قمٜمدَ
ويم٤من ُقمٌ٤م َد ُة سمـ ي
طم٤مر ُسمقا ي
َ
اًمّم٤مُم٧م ﭬ ىمد َ ي
ﷺ وومٞمف وذم ِ
ٟمزل ُ
اسمـ ؾمٚمقل َ
معهم{ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ىمقل اهللِ َشمٕم٤ممم:
َ

ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.)1(]13 -11 :
ويم٤من ُقمٌ٤مد ُة أطمدَ سمٜمِل َقم ٍ
ِ
َ
قف َهلؿ
اعمّم َٓمٗمك ﷺ،
َ َ
اًمّم٤مُم٧م إمم ْ
ًم٘مد ضم٤م َء ُقمٌ٤م َد ُة سم ُـ ي
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ؼمأ ُمٜمٝمؿ،
ُمـ طم ْٚمٗمف ُمثؾ اًمذي هل ُؿ ُمـ اسمـ َؾمٚمقل ،ومخ َٚم َٕمٝمؿ إمم َرؾمقل اهللِ ﷺ وشم ي
َ
ي
ومٙم٤من ىمق ًُم ُف شمٕم٤ممم{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
وشمقمم اهللُ ورؾمق ًُم ُف واًمذيـ آُمٜمقا،
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ}

[ؾمقرة اعم٤مِدة.]11 :

ٍ
وهٙمذا يتٌلم ُمـ ِ
سملم اًم يٓم ِ
واطمد ُمٜمٝمؿ
روملم :إ ْذ ُيمؾ
هذ ِه احل٤مد َصم ِ٦م َو ُ
صمٞمؼ اًم َٕمئا َىم ِ٦م َ
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أظم ِر حم َ٘م ٌؼ ٕ ْـمًمقمف ،ومل ُ
ٌ
خيؾ َز ٌ
ظم٤مد ٌم عمّم٤مًمح َ
اًمٕمٜم٤مس
ُمٙم٤من ُمـ ُم ْث ِؾ َهذه
ُم٤من وٓ
ِ
ِ
زاِؿ ،اًمذيـ ِ
ِ
يّم ُٚمقن إمم
اًمٜمٗم٤مىم يٞم٦م اًمتل شمٜمْ ُخر اًم َٕم ْٔم َؿ ،وشمٗم٧م ذم اًم َٕم ُْمد ،و ُشمقه ُـ اًم َٕم َ
ِ
ِ
وز َواي٤م َقمديدَ ة ُمـ
ٍٍ
وهؿ ذم
ُمٜم٤مح َ
ها وي َتح٤م ًَم ُٗمقن ُمٕمٝمؿ ظمٞم٤م َٟم ً٦م و َهمدْ ًراُ ،
إقمداء ًّ
ٓم٤مقم٤مت طم ِ
ٍ
يم٤مت ِ
وذ ٍ
إدارات وو َز ٍ
ٍ
وهمػم ُطمٙمقُم يٞم٦مُ ،
ٙمقُم يٞم٦م َ
وأظمص سم٤مًمذيمر
وىم
ارات َ
ُ
َ
ِ
ٍ
ثػمة.
ٕمٚمٞمؿ واإلقمئا َم ذم ُد َول ْ
اًم يت َ
إؾمئاُم يٞم٦م َيم َ
اسمـ ؾمٚمقل قمـ ْإظمقاٟمِف ُِمـ ه ُ١مٓء اًمٞم ِ
ٝمقد ًَم ِ
ٞمجدْ ي
ي
أن ًَمف ُمـ
َ
َ
إن َُمـ يت٠م يُمؾ ُُمٜم٤م َوم َح َ٦م ِ َ
رسمٞملم ُمـ هي ٍ
ريؼ َٟم ْٗمًف ،ومٝمؿ ٕؾم ِ
ِ
قد
أطمٗم٤م ًدا وذر يي٦م َؾم َٚمٙمقا اًم يٓم َ
ٞم٤مد ِهؿ اًم َٖم َ
ُ
سم ْٕمده ْ
َ
ْ
َ
وهبؿ ي ِ
ون و َيتِم يٌ َ
ٗم٤مظم ُر َ
ون ،و َقم َٚمٞمٝمؿ َي ْثٜمُ َ
و َٟمّم٤مرى ُيٛمجدُ َ
جيٝمدُ ون ذم
قنُ ِ ،
ٝمقنْ ،سمؾ و ْ
ِ
إظم ِذ ُ ِ
ًػم ذم ِر ِ
ْ
يم٤مهبؿ.
سمح َجز إُ يُم٦م ًم َت ْح ُذوا َطم ْذ َوهؿ ،و َشم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روى اخلؼم اسمـ إؾمح٤مق سمًٜمد ُمرؾمؾ ،اسمـ هِم٤مم ( ،)73-71/2واخلؼم يت٘مقى ُمع اعمت٤مسمٕم٤مت
واًمِمقاهد ،اٟمٔمر« :اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ( )414/1عمٝمدي رزق.
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إّنؿ اعمٜم٤موم٘مقن اجلدد:
ِ
ِ
وىمٞم ِٛمٝمؿ ور ُوقا سم٤مهل ِ
ٕم٤متؿ وُمً يٚم ِ
وجم ْتٛم ِ
قان واًم يتٌٕم يٞم٦م،
ًمتؿ َ
َ
ُ
ا يًمذيـ شمٜم يٙمروا ًمديٜمٝمؿ ُ َ
َ
قمداء ٕقم ِ
ٍ
ومًٕمقا ذم ُم ِ
داء اًمد ِ
يـ َضم ير ُدوه٤مً :م َٞمٜمِْم٠م
ٜم٤مه َ٩م ِديٜم يٞم ٍ٦م وم٘م يٚم ُّمقه٤م ،وُمـ يمؾ
ْ
َ َْ
َ
ِ
ضمٞمؾ ٓ وٓء ًَمف ْ ِ
وؿمٕمقره ُمـ يم٤مومِ ٍرً ،م َ٘مد أ َشمقا قمغم ُم ِ
ٌ
ٕم٤مهدَ
ْ
وضمداٟمف ُ ُ
عم١مُم ٍـ ،وٓ َسمرا َء ذم ْ
َ
َ َ
ومجٕمٞم٤مت ًم َتح ِ
ٍ
ٗمٞمظ اًم ُ٘م ِ
َذقم يٞم ٍ٦م وم٠مًمٖمقه٤م ،و َُمرايمِ َز ْشمر ِ
رآن ومج يٗمٗمقه٤م،
ْ
وطم ْٚم٘م٤مت َ ي
سمق يي٦م َ
ٓم٤مقم٤مت َظمػمي٦م ود َقمقي٦م ومح٤مسوه٤م ،و ُىمؾ ُِم َثؾ ذًمؽ ذم ضمقاٟمِ٥م ُمتٕمدد ٍة ُمتٜمق ٍ
ٍ
ِ
قم٦م:
وىم
َ
َ
ي َ ي
َ ُ
َ ُ
ٞم٤مدهؿ ُمـ اًمٞم ِ
ػ أؾم ِ
ًمٞمّمدوا قمـ َؾم ِ
ٌٞمؾ اهللِ ،وًمٜمَ ي
ٝمقد واًمٜميّم٤مرى ،طم يتك ًمق
َ َ
ٔمؾ َظم ْٚم َ ْ
٥م ًمدَ َظم ْٚمٜم٤مه٤م.
َدظم ُٚمقا ُضم ْح َر َو ٍّ
أُم٤م وؾم٤مِؾ إقمئاُمٜم٤م ومٜم٤مهٞمؽ قمـ ؾمػمه٤م إقمٛمك وراء اإلقمئام اًمٖمرب إٓ ُم٤م رطمؿ
اهلل ُمٙمث ًٗم٤م ُمـ إومئام اًمٖمرسمٞم٦م ،وإهم٤مين واعمنطمٞم٤مت اهل٤مسمٓم٦م ،واعمٔم٤مهر
واًمًٚمقيمٞم٤مت اعمِمٞمٜم٦مً ،مٞمٚمٖمل ًمدى اعمًٚمٛملم هقيتٝمؿ واقمتدادهؿ سمديٜمٝمؿ واقمتزازهؿ
هبدي ٟمٌٞمٝمؿ ﷺ.
أن ه١مٓء اًمٕم ِ
ٛمئاء ا يًمذيـ ُهؿ ُِمـ َسمٜمل ِضم ْٚمدَ شمِٜم٤م،
و َي ْزدا ُد إ ُْم ُر ُؾمق ًءا إذا ُم٤م َقمٚمِ ْٛمٜم٤م ي َ
ُ
ِ
ِ
ويتٙم يٚمٛمقن سم٠م ًْم ًِٜمَتِٜم٤م ُهؿ اعمتًٜمٛمقن ًمٚمٛم ِ
ِ
واحل٘م٤مِ ِ
ٜم٤مص ِ
وُمقاوع
اًمقزار يي٦م
٥م
٥م اًم ُٕمٚمٞم٤م
َ
َ
ٍ
ٍ
يمثػمة.
إؾمئاُم يٞم٦م
اًم َ٘مرار ذم سمئاد ْ
ب  -إٟمٜمل ٌ
رضمؾ أظمِمك اًمدواِر:
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]13:

ومٞمٛمـ ٟمز ًَم٧م هذه أي٦م:

َ
اظمتٚمػ اعمٗمنون َ
هلل سمـ َأب سمـ ؾم ٍ
َ
ٚمقلُ ،روي ذًمؽ قمـ ُقمٌ٤م َدة سمـ
وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿَٟ :مز ًَم ْ٧م ذم قم ٌْ ِد ا ِ
َ
اًمّم٤مُم٧م ،وقمٓمِ يٞم٦م سمـ ؾم ْٕم ٍد.
ي

515

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
التعامرررل
ِ خطرررر املنرررافقني ِ وقواعر َررد شررررعية يف
َ

٘ملم يم٤م ُٟمقا ُيٜم٤مص ُحقن اًم َٞمٝمق َد ،و َي ْٖمِمقن
وىم٤مل آظمرون :سمؾ ُه ْؿ َىمق ٌم ُمـ اعمٜم٤موم َ
ِ
إِٛم ِ٦مُ :جم ِ
معهمة واًمًدي.
٤مهد و َىمت٤م َد
اعم١م ُِم َ
ْ
ٜملمُ ،روي ذًمؽ قمـ ي

ي٘م٤مل :ي ِ
قاب ُمـ اًم َ٘م ِ
أن َ
قل ذم ذًم ِ َؽ ِقمٜمدَ ٟم٤م ْ
ؼم
اًمّم ُ
ىم٤مل اًمٓمؼمي « :ي
إن ذًم َؽ ُم َـ اهللِ َظم ٌ
ٍ
لم يم٤م ُٟمقا ُيقا ًُم َ
ُمٜملم،
قمـ
اعم١م َ
ّم٤مرى ،وي ْٖم َِمقن ْ
ٟم٤مس ُمـ اعمٜم٤مومِ ِ٘م َ
قن اًم َٞمٝمق َد واًمٜمي َ
ِ
أن َشمدور ِ
ٟمخ َِمك ْ
وي٘مقًمقنْ :
اًمنم ِك ُمـ
ّم٤مرى ،وإ يُم٤م ْ
َ َ
دواِر ،إ يُم٤م ًمٚم َٞمٝمقد واًمٜمي َ
ٕه ِؾ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم ِ
ٟم٤مز ًَم ٌ٦م :وم َٞمٙمقن سمٜم٤م
هب١مٓء
اإلؾمئا ِم ،أو شمٜمْ ِز َل
اعمٜم٤موم٘م َ
قم ٌَدَ ة إوصم٤من أو َهمػمهؿ قمغم ْ
يم٤من ُمـ َىم ِ
َ
وجيقز ْ
يٙمقن ذًم ِ َؽ َ
َ
وجيقز ْ
يٙمقن
أن
قل قم ٌْ ِد اهلل سمـ أ ّب،
أن
طم٤مضم ٌ٦م،
ُ
ُ
إًمٞمٝمؿ َ
ؿمؽ ومٞمف أ يٟمف ُمـ ِ
ُمـ ِ
ىمقل َهم ِػمه ،واًمذي ٓ ي
اعمٜم٤موم٘ملم.
ىمقل
َ
ِ
ومؽمى ي٤م ُحم يٛمد ا يًمذيـ ذم ُىم ِ
ٚمقهبؿ ؿمؽ ذم ٟم ٌُ يقشمِ َؽ و َشم ّْم ِد ِيؼ
ومت٠مو ُيؾ اًمٙمئا ِم إ ًذاَ :
ِ
ِ ِ
ِ
ّم٤مرى،
ُم٤م ضم ْئ َتٝمؿ سمف ُمـ قمٜمْد َرسم َؽ {ﭱ ﭲ} يٕمٜمل :ذم اًم َٞمٝمقد واًمٜمي َ
ِ
سمٛمً٤مر َقمتِٝمؿ ذم ُم ِ
قآتؿ و ُُمّم٤م َٟم َٕمتٝمؿ {ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ} [ؾمقرة اعم٤مِدة]13:
ُ
ُ َ
ِ
ِ
وم٘مقن :إ يٟمًم ُٟم ِ
ُ
ي٘مقل َه ُ١مٓء اعمٜم٤م َ
ّم٤مرى ظمق ًوم٤م ُمـ
ً٤مر ُع ذم ُُمقآة َه ُ١مٓء اًم َٞمٝمقد واًمٜمي َ
ٍ
شمدور قمٚمٞمٜم٤م ُمـ قمدوٟم٤مش(.)1
داِرة ُ
قمغم ِ
واىم ِع َيم ٍ
وضمدَ ه٤م َشمٜم َٓمٌِ ُؼ َ
ٛملم اًم َٞمق َم
اعمًٚمِ َ
و َُمـ شم٠م يُمؾ هذه أ َي َ٦م َ
ثػم ُمـ طم يٙم٤مم ْ
ْم٤مر ُة
ٟمٞملم وًم ِ ْٞمؼماًم ِ َ
و ُُمٜم٤مومِ٘مٞمٝم٤مُ ،مـ َقم ْٚم ًَم َ
ٞملم َ
وطمدَ اصمٞملم و ُُم ًْ َت ْٖمرسملم مم يـ َهب َر ْتؿ َطم َ
اًمز ِ
اًم َٖم ْر ِ
اِػ ُ
ٍ
قهقُم٦م َُم ْز ُقمقُم٦م ،ومل ُيدْ ِر ُيمقا
وظم ِد ُقمقا سمًم ِقمٜمدَ ُهؿ ُمـ
ب ي
وىمقة َُم ُ
ؾمئاح ي
ِ
َ
جي٥م ْ
ي
وًمٚمٛم ْ١مُمٜملم {ﯳ ﯴ ﯵ
يٙمقن ِ
أن
ٞم٘مل إٟمًم ُ
وًمر ُؾمقًمف ﷺ ُ
هلل َ
أن وٓ َء ُهؿ احل٘م ي
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ} [ؾمقرة اعم٤مِدة{ ..]16:ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ} [ؾمقرة حمٛمد.]11:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش (  )619/4سمتٍمف يًػم.
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يم٤من اقمتِ َذار َقم ِ
هلل سمـ أ ّب سمـ ؾم ٍ
ٚمقل َو ُهق ُم َـ ا يًمذيـ ذم ُىم ُٚم ِ
ًم٘مد َ
ُمر ٌض ذم
ٌد ا ِ
قهبؿ َ
َ
ُ
ٝم٤مده ذم اًمق ِ
ً٤مك ِ
ٝمقد ،وآؾمتِٛم ِ
ٓء ًمٞم ٍ
شمؼم ِير ُمً٤مر َقمتِف واضمتِ ِ
سمح ْٚم ِٗمف َُم َٕمٝمؿ ُهق ىمقًمف :إٟمٜمل
َ
َ
ْ
ْ ْ
ْ ُ َ
أن َشمدور َقمٚمٞمٜم٤م اًمدي ِ
َر ٌ
واِ ُر ْ
واِر! إين ْأظم َِمك ْ
وأن َشمّمٞم ٌَٜم٤م اًمِمدي ُة ،وأن
َ
ضمؾ ْأظم َِمك اًمدي َ
ووٕم ِ
ِ
ِ
ض اًم َ٘م ِ
ُمر ِ
َشم َ
اإليًمن ..وم٤مًمقزم
ػ
ٜمزل سمٜم٤م ي
ٚم٥م َ ْ
اًمْم٤مِ َ٘م ُ٦م ..وهذه احلُ يج ُ٦م هل قمئا َُم ُ٦م َ
ِ
ِ
ّم٤مر سم َٖم ِػمه َوئا ًَم ٌ٦م ،يمًم أ يٟمف قم ٌَ ٌ٨م ٓ َصمٛمر َة ًَمف.
هق ا ُ
هق اهلل،
واًمٜم٤مس َ
َ
هلل ،وآؾمتٜمْ ُ
ُ
اًمز ِ
وًمٙمِـ ُطم يج٦م ِ
ُم٤من ،وشمٕم٤م ُىم ِ
٥م
اسمـ َؾمٚمقل هل ُطم يج٦م يمؾ اسمـ َؾمٚمقل قمغم ُمدَ ِار ي
ِ
إضم ِ
ٚم٥م ٓ ُي ِ
ريض اًم َ٘م ِ
ِ
اإليًمن..
در ُك َطم ِ٘مٞم٘م َ٦م
شمّمقر ُيمؾ ُُمٜم٤مومِ ٍؼ َُم
ٞم٤مل ،و َشمّمقره ُهق َ
ْ
ِ
ٓء هي ٍ
ِ
٥م ُقمٌ٤مد َة ِ
قد سم ْٕمدَ ُم٤م َسمدا ُِمٜمٝمؿ
سمـ ي
أ يُم٤م َىم ْٚم ُ
اًمّم٤مُم٧م ﭬ وم َ٘مدْ ٟم َٗم َر ُمـ َو َ
ِ
ِ
٥م ُُم ٍ
اًمٞمٝمقدَ ،
١مُمـَ :
متًؽ ومٞمف
ومخٚمع َوٓ َء
وىمذ َ
ُم٤م سمدا ٕ :يٟم ُف َىم ْٚم ُ
ف سمف ،ذم اًمق ْىم٧م اًمذي ي
ِ
وقمض قمٚمٞمف سم٤مًمٜمي ِ
قاضمذ.
قمٌدُ ا ِ
هلل سمـ أب سمـ َؾمٚمقل هبذا اًمقٓء ،ي
ِ ِ
ِ ِ
تٌ٤مي ِ
يـ خم ْ َت ِ
يـ ُُم ِ
ٕمقر ِ
قر ِ
ٜملم،
ٚمٗملم ،وقمـ ُؿم َ
يإّنًم ّن ْج٤من خم ْتٚم َٗم٤منٟ ،م٤مؿمئ٤من قمـ َشم ّْم َ
٥م ُم ِ
آظمتئاف ِ
ِ
اًمز ِ
ِ
١مُم ٍـ و َىم ْٚم ٍ
ٕمرف
ىم٤مِ ٌؿ قمغم
وُمثؾ هذا
٥م ٓ َي ُ
ُم٤من َ
ُمدار ي
سملم ىم ْٚم ِ ُ
َ
اإليًمن.
ِ
ُ
٘ملم اًمذيـ
وهيدد
ٌلم َقمٚمٞمٝمؿ ،اعمٜم٤مومِ َ
اعمً َتٜمٍمي َـ سم٠مقمداء ِديٜمٝمؿ ،اعمت٠مًم َ
اًم٘مرآن ْ
هلل اقمت٘م٤مدهؿ وٓ وٓءهؿ وٓ اقمتًمدهؿ ..هيددهؿ سمر ِ
ضم٤مء اًم َٗم ْت ِح أو َأ ُْم ِر
ٓ ُخيٚمِ ُّمقن ِ
َُ
َُ
َُ
ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ػ اعمًتقر ُم َـ اًمٜم ِ
ٗم٤مق {ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
اهلل اًمذي ي ْٗمّم ُؾ ذم اعمقىمػ أو ي ْٙمِم ُ ْ َ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [ؾمقرة اعم٤مِدة.]13:
يم٤من ُهق َوم ْت ُح ُم يٙم َ٦م أو َ
اًمٗمتح -ؾمقاء َ
ِ
تح سمٛمٕمٜمك :اًم َٗم ّْمؾ
وقمٜمدِذ -قمٜمدَ
يم٤من اًم َٗم ُ
ِ
رض قمغم اعمً٤مر ِ
أوًمئؽ اًمذيـ ذم ُىم ِ
َ
وآضمتٝم٤مد ذم
قم٦م
أو ِقمٜمدَ َجملء أ ُْم ِر اهللِ يٜمدَ ُم
ٚمقهبؿ َُم ٌ
َ
ِ
ٍِ
وٓء اًمٞم ِ
ٝمقد واًمٜميّم٤مرى ،وقمغم اًمٜم ِ
ٗم٤مق اًمذي َ
٥م اًمذيـ
اٟمٙمِم َ
ػ أ ُْم ُر ُه ،وقمٜمدِذ ي ْٕم َج ُ
َ
َ
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ِ
ِ
آُمٜمقا ُمـ ِ
ص٤مروا إًمٞمف ُمـ
طم٤مل
اعمٜم٤موم٘م َ
ويً َتٜمٙم ُرون ُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف ُمـ اًمٜمٗم٤مق ،وُم٤م ُ
لمْ ،
معهم
اخلن ِ
ان(.)1
ُْ

وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
خطرررر املنرررافقني ِ

جً -مئـ أظمرضمتؿ ًمٜمخرضمـ ُمٕمٙمؿ..
ُم٤م ور َد ذم ىمقًم ِف َشمٕم٤ممم{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ِِ

ﮃ ﮄ ﮅ} [ؾمقرة احلنم ،]11:وىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [ؾمقرة
احلنمَ ]11:
ىم٤مل اسمـ اجلقزي :يٕمٜمل :قمٌد اهلل سمـ ُأب وأصح٤مسمف( ،)3وىمقًمف{ :ﭯ

ُ

َ

ّ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ} [ؾمقرة احلنمَ ]11:
ىم٤مل اسمـ اجلقزي{ :ﭯ

ّٕنؿ ُيم يٗم٤مر ُمثٚمٝمؿ وهؿ اًم َٞمٝمقد(.)2
ﭰ} ذم اًمديـ :ي
وىم٤مل اًمرازي« :وهذه إُ ُظمقة ِ
وضمقه٤م:
تتٛم ُؾ
ً
ي
ِ
ِ
أطمدمه٤م :إُ ُظم يقة ذم اًم ُٙم ْٗم ِر :ي
لم ذم ُقمٛمق ِم اًم ُٙم ْٗم ِر
لم يم٤مٟمقا ُُم ِْمؽميم َ
ٕن اًمٞمٝمق َد واعمٜم٤موم٘م َ
حٛم ٍد ﷺ.
سمٛم ي
ُ
واعمقآ ِة واعمٕم٤موٟم٦مِ.
ِ
ِ
َ
سمًٌ٥م اعمّم٤م َدىم٦م
صم٤مٟمٞمٝم٤م :إُ ُظم يق ُة
َ
ِ
ِ
داو ِة حم يٛم ٍد ﷺ»(.)4
سمًٌ٥م ُم٤م سمٞمٜمٝمًم ُمـ
ظمق ُة
اعمِم٤مر َيم٦م ذم َقم َ
صم٤مًمثٝمًم :إُ ي
َ
َ
ُ
وىم٤مل اسمـ ُ
سم٤مإلظم يق ِة هلؿ:
قم٤مؿمقر« :واعمرا ُد سم٢مظمقاّنؿ سمٜمُق اًمٜميْمػم ،وإ يٟمًم َو َص َٗمٝمؿ
ظمقة اًمٜمي ِ
ً٥م :وم٢من
ّٕنؿ يم٤مٟمقا ُم يت
حديـ ذم اًم ُٙم ْٗم ِر ِسمرؾم٤مًم٦م ُحم يٛمد ﷺ ،وًم ْٞم ًَ ْ٧م هذه ُأ ي
َ
ي
رب اعمديٜمَ٦مِ،
ٍ
ِ
ِ
سمٜمل اًمٜمْمػم ُم َـ اًم َٞمٝمقد واعمٜم٤موم٘ملم ا يًمذيـ ُسمٕم ُثقا إًمٞمٝمؿ ُمـ سمٜمل َقمقف ُمـ َقم ِ
وأص ُٚمٝمؿ ُمـ إَ ْزدش(.)1
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمئال اًم٘مرآنش ( ً )916/3مًٞمد ىمٓم٥م  $سمتٍمف يًػم.
(« )3زاد اعمًػمش ( ٓ )317/8سمـ اجلقزي .$
(« )2زاد اعمًػمش ( .)317/8
(« )4اًمتٗمًػم اًمٙمٌػمش ( .)311/39
(« )1اًمتحرير واًمتٜمقيرش ( .)99/38
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وىمد سم ِٕم َ٨م ه١م ِ
ٓء اعمٜم٤موم٘ملم إمم هي ِ
قد َسمٜمل اًمٜمي ِ
طم٤مس ُ
ٛملم سمٜمل
اعمًٚمِ َ
ْمػم ِطم َ
ُ
ُ
ضمٞمش ْ
َ
لم َ َ
ْمػم ،ي٘مق ًُمقن هلؿ :ا ْصمٌتقا ذم ُم ِ
اًمٜمي ِ
ٕم٤مىمٚمِ ُٙمؿ وم٢م يٟم٤م َُمٕم ُٙمؿ( ..)1وىمق ًُم ُف َشمٕم٤ممم{ :ﭶ
ُ
َ
ِ
ِ
دي٤مر ُيمؿ
رضم ُتؿ ُمـ
ﭷ ﭸ ﭹ} [ؾمقرة احلنم ،]11:أيً :مئ ْـ ُأ ْظم ْ
ُمٜم٤مزًم ِٜم٤م ِ
ود ِ
وُمٜم٤مزًمِ ُٙمؿ و ُأ ْضمٚمِٞمتؿ قمٜمٝم٤مً ،مٜمَ ْخرضم يـ ُم َٕم ُٙمؿ ومٜمُ ْجكم قمـ ِ
ِ
ي٤مرٟم٤م َُم َٕمٙمؿ(،)3
ٍمتؿُ ،ومٝمق يمِٜم٤م َي ٌ٦م قمـ اًمٜمي ِ
وإ يٟمًم َو َقمدُ وهؿ سم٤مخلُ ِ
ٍم ،وإ يٓ
روج َُم َٕمٝمؿً :م َٞم ْٓمٛمئٜمقا ًمٜمُ ْ َ
وم٢مّنؿ ًمـ يروقا ُمٗم٤مرىم٦م ِ
سمئاد ِهؿ(.)2
ُ َ
ْ
ي
ٞمع أطمدً ا ؾم٠م ًَمٜم٤م
وىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [ؾمقرة احلنم ]11:أي :وٓ ُٟمٓم ُ
ُ
ْ
ٟمٙمقن َُم َٕمٙمؿ( ،)4وىمقًمف{ :ﭿ ﮀ ﮁ}
ظمذٓ َٟمٙمؿ و َشم ْر َك ُٟم ٍْمشمِٙمؿ ،وًمٙمٜمي٤م
٘ملم ِ
يم٤مذ َ
سمقن طم يتك ذم
حمٛمد ﷺ وأصح٤مسمِ ِف ،وًمٙمـ اعمٜم٤مومِ َ
[ؾمقرة احلنم ]11:يٕمٜمل :قمغم ي
وِٓٝمؿ ًمٞم ٍ
ٝمقد ،وًمذًم ِ َؽ َ
هلل شمٕم٤ممم{ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م]117:
ىم٤مل ا ُ
َ
َ ِ
يٕمٜمل :ذم و ْقم ِد اعمٜم٤موم٘ملم ًمٞم ِ
ٝمقد سمٜم ِل اًمٜمي ِ
هلل َرؾمق ًَمف
ٍم ِة ..و َىمد أ ْقم َٚمؿ ا ُ
ْمػم
َ
َ
سم٤معمً٤مقمدة واًمٜم َ
ٕن أي َ٦م ٟمز ًَم٧م سمٕمدَ إضم ِ
ﷺ سم٠مّنؿ ِ
ئاء سمٜمل اًمٜمي ِ
سمقن َشمٓمٛمٞمٜمً٤م خل٤مـمِ ِره :ي
يم٤مذ َ
ْمػم ،وىم ٌْ َؾ َهم ْزو
َ
ْ ْ
ي
ؾمقل ﷺ ِظمٞم َٗم ً٦م ُمـ ِ
يتقضم َس ا يًمر ُ
سمٜمل ُىمري َٔم٦م :ي
٘ملم(.)1
سم٠مس اعمٜم٤مومِ َ
ًمئئا ي
وًمًٞمد ىمٓم٥م ً $مٗمت٤مت ضمٞمد ٌة ُمٜمٝم٤م ىمق ًُمف:
ِ
أه ِؾ اًمٙمِت٤مب {ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
سملم
اعمٜم٤موم٘م َ
َ -1شم ْ٘مرير اًم َ٘مرا َسم ِ٦م َ
لم واًمذيـ َيم َٗمروا ُمـ ْ
وم٠مه ُؾ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ} [ؾمقرة احلنمْ ، ]11:
ِ
ِ
اإلؾمئا ِم.
ًٌقا ِردا َء ْ
اًمٙمت٤مب َه ُ١مٓء َيمٗمروا ،واعمٜم٤موم ُ٘مقن ْإظم َقاّنؿ وًمق يأّنؿ ًَم ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمتحرير واًمتٜمقيرش ( .)99/38
(« )3شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( .)44/13
(« )2اًمتحرير واًمتٜمقيرش ( .)99/38
(« )4شمٗمًػم اًمٓمؼميش ( .)44/13
(« )1اًمتحرير واًمتٜمقيرش ( .)111/38
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رافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل
املنرر ِ
ِ
خطرررر ْ
صمؿ هذا اًم يتقيمٞمدُ ي
قاّنؿ {ﭶ ﭷ ﭸ
إلظم
لم
اًمِمديدُ ذم َو ْقم ِد
اعمٜم٤موم٘م َ
ي
معهم
اخلٌػم
هلل
ﮁ} [ؾمقرة احلنم ]11:وا ُ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ُ

ِ
همػم ُم٤م ي١ميم َ
دون {ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
همػم ُم٤م ي٘مررون ،وي١ميمد َ
سمح٘مٞم َ٘متٝمؿ ي٘مرر َ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

إلظم ِ
ﮖ} [ؾمقرة احلنم ]13-11:ويم٤من ُم٤م َؿمٝمد سمف اهللُ ،ي
ويمذب ُم٤م أ ْقم َٚمٜمُقه ْ
قاّنؿ
وىمرروه(.)1
ي

ِ
ٞم٧م اًمٕم٤ممل مجٞم ًٕم٤م
شمْمؿ
ـمقاهم َ
 -3صمؿ يٌلم  $طم٘مٞم َ٘م َ٦م هذه اًم يتح٤مًمٗم٤مت اًم َٕم ِٗمٜم٦م اًمتل ُ
ذم ظم ْٜمدَ ٍق ِ
ِ
ُ
واعمٔم٤مه ُر ىمد َ ْ
ومٜمرى شمْم٤م ُُم َـ ا يًمذيـ َيم ُٗمروا ُمـ
ومٞم٘مقل:
واطم ٍد
ختدَ عَ :
ِ
وٟمرى َقمّمٌ يٞم َتٝمؿ سم ْٕم َْمٝمؿ ًمٌ ْٕم ٍ
ض ،يمًم ٟمرى دمٛم َع
ْ
أه ِؾ اًمٙمت٤مب ومٞمًم َسم ْٞمٜمٝمؿَ ،
ِ
ِ
ِ ٍ
سم٠مّنؿ
ؼم ي
اًمًًمء ي٠مشمٞمٜم٤م ي
اًمّم٤مد َق ُمـ ي
ٕمً َٙم ٍر واطمد ،وًمٙمـ اخل َ
اعمٜم٤موم٘ملم أطمٞم٤مٟمً٤م ذم ُُم ْ
لم ِ
وسملم ِ
ظم٤مر ِضمل ِ
ًمٞمًقا يمذًم ِ َؽ ذم ِ
احل ِ
طم٘مٞم َ٘متِٝمؿ إ يٟمًم ُهق َُم ْٔمٝمر ِ
واحللم
ظم٤مد ٌعَ ْ ،
ُْ
ِ
اخل٤مدع ،ومٞمٌدُ وا ُمـ و ِ
ِ
راِف ِصدْ ُق َ ِ
اًمقاىم ِع
اخلؼم ذم ُد ْٟمٞم٤م
ت٤مر
يٜم َٙم ِِم ُ
َ
ُ َْ
ػ هذا اًمً ُ
ىم٤مِؿ قمغم ْاظم ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اعمٜمْ ُٔم ِ
ػ ُ
تئاف
قر ،يٜمْ َٙم ِِم ُ
احل٤مل قمـ ٟمزا ٍع ذم داظم ِؾ اعم َٕم ًْ َٙم ِر اًمقاطمد ٌ
اعمّم٤مًم ِ ِح ،وشم َٗمرق إه ِ
ِ
قاء وشمّم٤مد ِم آدم ِ
اعم١مُم َ
ُمر ًة
٤مه٤مت ،وُم٤م صدَ َق
ْ
ُ
ٜمقن ي
ٙمر َ
أظم ُر أُم٤م َُم ُٝمؿ َقمـ َه ِذه
ىمٚمقهبؿ قمغم اهللِ طم ًّ٘م٤م يإٓ واٟم َٙم َِم َ
ػ اعم َٕم ًْ ُ
ودمٛم َٕم ْ٧م ُ
ي
ِ
ْ ِ
ِ
ْم٤مر ِ
احل٤مل ،و َُم٤م
يٛمث ُؾ طم٘مٞم٘م َ٦م
ب ،وهذا اًمري٤مء اًمذي ٓ َ
آظمتئاوم٤مت ،وهذا اًم يت ُ
ِ
وؿم ِٝمدوا ُم ْٔمٝمر اًم يت ِ
اعم١م ُِمٜمُقن و َصمٌ ُتقا يإٓ َ
يتٗمً ُخ
َصؼم ْ
ًمؾمؽ سملم ْ
َ َ
أه ِؾ اًمٌ٤مـم ِؾ ي
ُ
٘م٤مق و َيم ٍ
اخل ِ
ػ قمـ ِ
ئاف احل٤مد ُمـ ِؿم ٍ
ٞمد و ُومر َىم ٍ٦م.
ويٜمٝم٤مر ،ويٜم َٙم ِِم ُ
ُ
إ يٟمًم ُ
يٜم٤مل اعمٜم٤مومِ ُ٘م َ
ٛملم ِقمٜمدَ ُم٤م شمت َٗم ير ُق
اعمًٚمِ َ
قن واًمذيـ يمٗمروا ُمـ ْ
أه ِؾ اًمٙمت٤مب ُمـ ْ
ِ
ون يٛمث ُٚم َ
ٛملم ومئا ي ُٕمق ُد َ
قمر َو ْتٝم٤م أ َي ُ٦م ذم اعم ْ٘م َٓمع
اعمًٚمِ َ
ُ
قن َطم٘مٞم َ٘م َ٦م اإليًمن اًمتل َ
ىمٚمقب ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمئال اًم٘مرآنش ( .)2118/6
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اًمً٤مسمؼ ذم هذه اًمً ِ
قرة ،وم٠م يُم٤م ذم َهمػم هذه احل٤م ًَم ِ٦م وم٤معمٜم٤مومِ ُ٘م َ
وهؿ
أو َٕم ُ
قن ْ
ػ وأ ْقم َج ُزُ ،
ي
اًمٙمت٤مب ُمتٗمرىمق إه ِ
قاء واعمّم٤مًم ِ ِح واًم ُ٘م ِ
ِ
ٚمقب {﮲ ﮳
أه ِؾ
ْ
واًمذيـ يمٗمروا ُمـ ْ
﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺} [ؾمقرة احلنم.)1(]14:

وهذا ُيٌلم ي
٤مًمٗم٤مت
أن اًم يتح٤مًمٗم٤مت اًمتل شمٜمِم٠م سملم ـمقاِػ اًم ُٙم ْٗمر واًمٜمٗم٤مق إٟمًم هل َت
ٌ
اعمّمٚمح ِ٦م ْ
واؾمتِ ْٕمٌ٤مد
ٕضمؾ
َ
ْ
اعمِمؽميم٦م ومٞمًم سمٞمٜمٝمؿ ،وهل اًم٘مْم٤م ُء قمغم اإلؾمئا ِم واعمًٚمٛملم ْ
اًمِمٕمقب اإلؾمئاُم يٞم٦م.
ِ
رون ي
ٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ يأّنؿ ُحيٌقّنؿ ،وإ يٟمًم َي َ
َ
أن
وم٤معمٜم٤موم٘مقن إذا ت٤م ًَم ُٗمقا ُمع اًمٞمٝمقد وم َٚم َ
يم٤من اعمًٚم َ
ٚمحتِٝمؿ ،أ يُم٤م إذا َ
ىمق ِة و َُمٜم َٕم٦م ومئا يٚم ٌَ ُ٨م َه ُ١مٓء اعمٜم٤مومِ ُ٘مقن
ٛمقن ذم ي
ذًمؽ ُمـ َُم ّْم َ
أن يٜم َ٘مٚمٌِقا قمغم ِ ِ
ِ
ْ
اإليًمن.
أهؾ
أصدىم٤مِٝمؿ اًم َٞمٝمقد ،ويٜمح٤مزوا إمم ُصٗمقف ْ
ْ
ُ
ِ
ٛمر ﭬ طملم َ
ىم٤ملَُ « :م ُثؾ اعمٜم٤مومِ ِؼ
وىمد يسملم اًمٜمٌل ﷺ ذًم َؽ ومٞمًم رواه قمٜمف ُ
اسمـ ُقم َ
وإن أ َشم٧م ه١م ِ
ثؾ ي ِ
ِ
يمٛم ِ
سمٞمْملم ُمـ اًم َٖمٜم ِؿ ْ
ٓء
اًمر
إن أ َشم ْ٧م َه ُ١مٓء ٟم َٓم َح ْتٝم٤مُ َ ْ ْ ،
اًمِم٤مة سملم ي
َ
)
3
(
ٟم َٓم َح ْتٝم٤مش .
أن َيٙمقٟمقا ص ًّٗم٤م واطمدً ا ٓ ِ
يتٜم٤مز ُقمقن وٓ يتدا َسم ُر َ
ٛملم ْ
ون،
 -2وهذا حيتؿ قمغم اعمًٚمِ َ
وٓ خي َتٚمِٗمقن يمًم َ
ىم٤مل َشمٕم٤ممم{ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل ، ]46:وإذا وم َٕم ُٚمقا ذًمؽ ُومٝمؿ ُمٜمْ ُّمقرون سمٖمػم ٍّ
ؿمؽ.

وم٤مر ِضمٕمقا:
د -ي٤م ْ
أه َؾ َ
يثرب ٓ ُُم٘م٤مم ًمٙمؿ ْ
ضم٤م َء ذم ىمقًم ِف شمٕم٤ممم{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂   } [ؾمقرة إطمزاب.]12:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمئال اًم٘مرآنش (  )2139/6سمتٍمف يًػم.
( )3أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ( ،)23/3وصححف إًمٌ٤مين ذم يمت٤مب «اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلً٤من قمغم صحٞمح اسمـ
طمٌ٤منش (.)346
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خطرر ِ
ُمـررل
التعامر
ٚمقلرررعية يف
ؾمررد شر
وقواعر
َ
وأصح٤مسمف
رافقنيب سمـ
املنررسمـ أ
هلل
ٌدررا ِ
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ﭭ ،ىم٤م ًَم٧م اًمٞمٝمقد ًمٕم

ّ
َ ُ َ
ُ ي
َ
ِ
ِ
اعمٜم٤موم٘ملمُ :م٤م اًمذي حيٛم ُٚمٙمؿ قمغم َىم ْتؾ معهم
وأصح٤مسمِف:
أٟمٗمًٙمؿ سمِ َٞمد أب ُؾمٗمٞم٤من ﭬ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ُمع اًم٘مق ِم وم٠م ْٟم ُتؿ آُمٜمقن(.)1
وم٤مرضم ُٕمقا إمم اعمديٜمَ٦م وم٢م يٟم٤م َ
اخل٤مزن ذم «شمٗمًػمهش ُمٌٞمٜمً٤م ٟمّمٞمح َ٦م هيقد ْ ِ
َ
ُ
ُمـ اعمٜم٤مومِ٘ملمُ :م٤م ا يًمذي
ىم٤مل
إلظمقاّنؿ َ
َ
ِ
ِ
ِ
وم٢مّنؿ ْ
إن َىمدروا َقم َٚمٞمٙمؿ وم٠مٟم ُتؿ
ْ
حيٛم ُٚمٙمؿ قمغم َىم ْتؾ أٟم ُٗمًٙمؿ سمِ َٞمد أب ُؾمٗمٞم٤من و َُمـ َُم َٕمف :ي
ْإظمقاٟمٜم٤م ِ
ُمٜملم يٕمق ُىمقّنؿ
اعم١م َ
وأصح٤م ُسمف قمغم ْ
سمـ َؾمٚمقل ْ
وضم َػماٟمٜم٤م هٚمٛمقا اًمٞمٜم٤م ،وم٠م ْىم ٌَؾ ا ُ
ِ
حمٛمدٌ ﷺ مل يًت ٌْ ِؼ
وخيقومقّنؿ سم٠مب ُؾمٗمٞم٤من و َُمـ َُمٕمف ،وىم٤مًمقاً :مئـ َىمدر اًم َٞمق َم َقمٚمٞم ُٙمؿ ي
ظمػمُ ،م٤م ُه َق يإٓ ْ
أن ي٘متٚمٜم٤م ه٤م هٜم٤م اٟمٓمٚم٘مقا
ُمٜمٙمؿ أطمدً ا ،أُم٤م شمرضمٕمقن قمـ ي
حمٛمدُ ،م٤م قمٜمده ٌ
ِ
واطمتًِ٤م ًسم٤م(.)3
سمٜم٤م إمم إظمقاٟمٜم٤م يٕمٜمل :اًمٞمٝمقد ،ومٚمؿ ْيز َدد اعم١مُمٜمقن سم٘مقل اعمٜم٤موم٘ملم يإٓ إيًم ًٟم٤م ْ
ٔ طً ٍٛعٔ اإلطالّ..
7ـ تجبٝط ايٛٗٝدٔ الب ِ

ِ
اًمقٓء واعمحٌ٦م سملم اًمٞم ِ
وهذا ُمِمٕمر سم ُٚمح ِ
ٝمقد واعمٜم٤موم٘ملمَ ..
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯷ ﯸ ﯹ
ٛم٦م
َ
ي
ٌ ْ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﭑﭒ

ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]41-44:

ِ
أطم ِ
اسمـ قم يٌ٤مس ﭭٟ :مز ًَم ْ٧م َهذه أي ُ٦م ذم َطم ِ
اًمٞمٝمقد ،يم٤مٟم٤م
ٌ٤مر
ؼميـ ُمـ ْ
ىم٤مل ُ
ٍ
اإلؾمئا ِم(.)2
ور ْهٓمف يثٌ ُٓمقّنؿ قمـ ْ
ي٠مشمٞم٤من ر ْأ َس اعمٜم٤موم٘ملم قمٌدَ اهللِ سمـ أ ّب سمـ َؾمٚمقل َ
دق ِ
اعمٜم٤موم٘مقن واًم ُٙم يٗم٤مر ذم َظمٜم ٍ
َ
واطم ٍد يتٜم٤مصحقن سم٤مإلصم ِؿ ،ويتقا َقمدُ ون
ُومٝمؿ مجٞم ًٕم٤م

اهلل..وًمٕمؾ ومٞمًم ذيمر ُم٤م ي١ميمد ِ
اًمّمد قمـ ِ
ي
هذه اعمقآ َة
ديـ
قمغم اًم َٖمدْ ر ،وجيٝمدون ذم ي
ِ
واًمِمقاهدُ يمثػم ٌة وُمتقاومِر ٌة..
ويثٌتٝم٤م ،وإ يٓ وم٤مُٕمث َٚم ُ٦م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذيمره اًم٘مرـمٌل ( ،)148/14واًمثٕمٚمٌل ( )31/8ذم شمٗمًػممه٤م سمدون إؾمٜم٤مد.
( )3شمٗمًػم اخل٤مزن ( .)177/1
( )2ذيمره أسمق اًمًٕمقد ( ،)181/3وإًمقد ( )41/1ذم شمٗمًػممه٤م.
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املطلب الثاني
مواقف ابن سلول مع النيب ﷺ

دت ِ
ًم٘مد شمٕمدي ِ
سمـ ؾم ٍ
رت
اعمقاىم ُ
ٚمقل ذم شمٕم٤م ُُمٚمِف ُمع اًمٜميٌل ﷺ :وم٠م ْفم َٝم ْ
ػ ا يًمتل يمِم َٗم ْ٧م طم٘مٞم َ٘م َ٦م ا ِ َ
وضمٝمف اًمٙم٤مًم ِح و ُوم َ١ماده ا ِ
ًمٙم٤مؿم َح ،طم يتك إ يٟمف ًمٕم ُٔم َؿ ُم٤م طمقا ُه َصدْ ُره واٟم َٓم َق ْت قمٚمٞمف ٟم ْٗم ًُف ُمـ
َ
َ
َْ
ِطم ٍ
يمٛملم ،مل يٕمدْ ي ْ٘م ِدر قمغم يمِ ِ
ٍ
٘مد َد ٍ
وملم ٍّ
وآؾمتِ ْنار سمف ،ومٝمق ُي ْٔمٝمره شم َ٤مر ًة قمغم
تًمن ذًمؽ
وهمؾ
ُ
ْ
همػم ذًمؽِ ..
واعمقاىم ِ
ِ
إز ِ
ِ
ػ إمم ِ
ومٛمـ ذ َ
ًمؽ:
ُم٤مت
ومٚمت٤مت ًمً٤مٟمِ ِف و ُأ ْظمرى ذم َصمٜم٤مي٤م َ
املٛقف األ:ٍٚ

ِ
سمًٜمده قمـ ُأؾم٤م َُم َ٦م ِ
سمـ زيد سمـ طم٤مر َصم٦م ﭬِ ،طم٥م َرؾمقل
اسمـ اؾمح٤مق
روى ُ
ُ
رؾمقل اهلل ﷺ إمم َؾم ْٕمد سمـ ُقمٌ٤مدة يٕمق ُد ُه ُمـ َؿمٙم ٍْق َأص٤م َسمف -
اهلل ﷺ ،ىم٤ملَ :ريمِ٥م
أيَُ :م َرض  -قمغم ِمح ٍ
إيم٤مف( ،)1ومق َىمف َىمٓمٞم َٗم ٌ٦م()3ومديم ّٞم ٌ٦م( ،)2وأر َدومٜمل َر ُ
ؾمقل
٤مر قمٚمٞمف
ٌ
هلل اسمـ ُأب ،وهق ذم فمؾ ُم َز ِ
ٌ
رضم٤مل
اطم ٍؿ ُأ ُـم ِٛم ِف( ،)4وطمقل اسمـ ُأ ّب
ومٛمر سمٕمدو ا ِ
ٍّ
ُ
اهلل َظم ْٚمٗمف ،ي
ُمـ ِ
رؾمقل اهللِ ﷺ شم ََذ يُمؿ(ُ )1مـ أن ِ
جي٤مو َز ُه طمتك َ
ُ
ومٜمز َل ومً يٚمؿ،
ىمقُمف ،ومٚم يًم رآه
يٜمزلَ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًمؼم َذقم٦موٟمحقه٤م ًمذوات احل٤مومر ،وي٘م٤مل ويم٤مف سم٤مًمقاو أيْم٤م .يٜمٔمر:
(« )1اإليم٤مفش :سمٙمن اهلٛمزة هل َ ْ
«ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مرش (.)21 /1
(« )3ا ًَم٘م ِٓمٞم َٗم٦مشِ :دصم٤مر ُخم ْٛمؾ ،وىمٞمؾ :يمً٤مء ًمف َمخْؾ ،واجلٛمع اًم٘مٓم٤مِػ ،وىمٓمػ ُمثؾ صحٞمٗم٦م وصحػ ،وذم
احلدي٨م«:شمٕمس قمٌد اًم٘مٓمٞمٗم٦م« :هل يمً٤مء ًمف َمخْؾ  -أي وسمر  ،-أي اًمذي يٕمٛمؾ هل٤م وهيتؿ سمتحّمٞمٚمٝم٤م :وُمٜمف
اًم٘مٓم٤مِػ اًمتل شم١ميمؾ .يٜمٔمرً« :مً٤من اًمٕمربش (« ،)386 /9جمٛمع سمح٤مر إٟمقارش (.)399 /4
(َ « )2ومدَ يمٞم٦مشٟ :مًٌ٦م إمم َومدَ ك ،وهل ىمري٦م سم٤محلج٤مز سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمديٜم٦م يقُم٤من يم٤مٟم٧م شمّمٜمع ومٞمف هذه
ُ
اًم٘م ُٓمػ .يٜمٔمر« :جمٛمع سمح٤مر إٟمقارش (.)114 /3
ِ
اؾم ُؿ ْإُ ُـم ِؿَ ،و ْإُ ُـم ُؿ :احلّمـ اعمٌٜمل ُمـ احلج٤مرة ،وهق اؾمؿ َُم ْ٠م ُظمق ٌذ ُمـ ا ِْ َت َٓم َؿ :إذا
(ُُ « )4مزَ اطم ٌؿشْ :
ارشمٗمع وقمئا ،ي٘م٤مل :ا ِْ َت َٓم َؿ قمكم ومئان إذا همْم٥م واٟمتٗمخ .يٜمٔمر« :اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ هِم٤مم (/1
« ،)187اًمروض إٟمػش (.)43 /1
( )1شمذ ُّمؿ :أي :اؾمتحٞم٤م ويمره .يٜمٔمرً« :مً٤من اًمٕمربش (.)126 /13
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التعامر،ررل
وطم يذشرررررعية
وقواعرررد
هلل خطرررر
وسمنميف َ
ىمٚمٞمئا وم َتئا اًم ُ٘م َ
ُصمؿ ضم َٚمس ً
وأٟمذر
رافقنيسم٤مهلل،
،۵املنرروذ ييمر
رآن ،ودقم٤م إمم ا ِ

ي
َ
َ
َ
َ
ي
وهق  -أيَ :قم ٌْدُ اهلل سمـ ُأ ّب – َزام(ٓ )1معهم
ومر َغ َر ُ
ؾمقل اهللِ ﷺ ُمـ
يتٙم يٚمؿ ،طمتك إذا َ
ِ
أطم ًَـ ُمـ َطم ِديثِ َؽ هذا ،إن يم٤من
ُم٘م٤م ًَمتف ،ىم٤مل  -أيَ :قم ٌْد اهلل سمـ ُأ ّب  :-ي٤م هذا ،إ يٟمف ٓ ْ
ِ
ِ
ومٛمـ ضم٤م َء َك ًمف ومحد ْصمف إ يي٤مه ،وُمـ مل ي٠مشمِ َؽ ومئا َشم ُٖم يت ُف( )3سمف ،وٓ
طم ًّ٘م٤م ْ
وم٤مضمٚم ْس ذم سم ْٞمت َؽَ ،
شم٠مشمِف ذم جم ْٚمِ ًِف سمًم َي ْٙم َره ُمٜمف.
ٍ
َ
رضم٤مل يم٤مٟمقا ِقمٜمدَ ه ُمـ اعمًٚمٛملم :سمغم وم٤م ْهم ِِمٜم٤م
واطم٦م ﭬ ذم
وم٘م٤مل قمٌدُ اهلل سم ُـ َر َ
ِ
سمِف وا ِْتِٜم٤م سمف ذم َجم٤مًم ِ ًِٜم٤م و ُد ِ
وهداٟم٤م
ورٟم٤م و ُسمٞمقشمٜم٤م ،ومٝمق واهللِ مم٤م ٟمح٥م ،ومم٤م أ ْيم َر َُمٜم٤م اهللُ سمف َ
ئاف َىم ِ
طملم رأى ُمـ ِظم ِ
قُمف ُم٤م َرأى:
ًمف ..وم٘م٤مل قم ٌْدُ اهلل سمـ أ ٍّب َ

ِ
َ
ّمـــ٤مر ُع
ُمـقٓك َظم ّْمـ ُٛمؽ ٓ شمـزل شمـــذل و َي ٍْمـــقمؽ ا يًمـــذي َـ ُشم
ُمتك ُمـ٤م ي ُٙمــ
ريِمـــف َومٝمـــق ِ
ٝمض اًمٌــ٤مزي سم َٖمــػم ضم ِ
ٜم٤مطمــف وإن ُضمـــدي يق ًُمـــ٤م ُ
واىمـــ ُع
وهــ ْؾ يــٜمْ ُ
َ
ُ
َ
ظمؾ قمغم َؾم ْٕم ِد سمـ ُقمٌ٤مد َة ﭬ ،وذم َو ْضمٝمف ُم٤م َ
رؾمقل اهلل ﷺ ومدَ َ
ُ
ىم٤مل قمدو
وىم٤م َم
هلل ي٤م َر َ
ؾمقل اهللِ ،إين ٕرى ذم َو ْضم َ
ٝمؽ
اهللِ اسمـ أب سمـ ؾمٚمقل ،وم٘م٤مل - :أي :ؾمٕمد  :-وا ِ
ِ
ؼمه سمًم َ
اسمـ أ ٍّب.
ىم٤مل ُ
صمؿ ْأظم َ
ؿمٞم ًئ٤مً ،مٙم٠م يٟم َؽ ؾمٛم ْٕم َ٧م ؿمٞم ًئ٤م شم ْٙم َر ُهف .وم٘م٤ملَ « :أ َضمؾش ،ي
وم٘م٤مل َؾم ْٕمدُ سمـ ُقمٌ٤م َدة ﭬ :ي٤م َر َ
َ
ومقاهلل ًم َ٘مدْ ضم٤م َءٟم٤م اهللُ سمِ َؽ،
ؾمقل اهللِْ ،ار ُوم ْؼ سمفَ ،
اخلر َز ًمٜمتقضمف ،وإٟمف ًَمػمى ْ
أن َىمد َؾم َٚم ٌْتف ُُمٚم ًٙم٤م(.)2
وإ يٟم٤م ًمٜمَٜمْ ُٔمؿ ًمف ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1زام ٓ يتٙمٚمؿ :أي راومع رأؾمف ٓ ي٘مٌؾ قمٚمٞمف .واًمزي م :اًمٙمؼم .وزم سم٠مٟمٗمف إذا ؿمٛمخ وشمٙمؼم .وىم٤مل
احلرب ذم شمٗمًػمه :رضمؾ زَ ام ،أي :ومزع .يٜمٔمر« :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرش (.)214 /3
(« )3ومئا شمٖمتف سمفشُ :مٕمٜم٤مه ٓ :شمٙمثر ،ي٘م٤مل :هم٧م اًمرضمؾ اًم٘مقل اًم٘مقل ،وهم٧م اًمرضمؾ اًمنماب اًمنماب ،إذا أشمٌع
سمٕمْم٤م ،وىمد يٙمقن ُمٕمٜم٤مه ٓ :شمٕمذسمف سمف ،ي٘م٤مل :همتٝمؿ اهلل سمٕمذاب ،أي :همٓم٤مهؿ سمف ،وي٘م٤مل :ومئا شمٖمتف سمف،
سمٕمْمف ً
أي ٓ :شم٠مشمف سمف .يٜمٔمر« :اإلُمئاء اعمختٍم ذم ذح همري٥م اًمًػمش ،اعم١مًمػُ :مّمٕم٥م سمـ حمٛمد (أب سمٙمر) سمـ
ُمًٕمقد اخلِمٜمل اجلٞم٤مين إٟمدًمز ،أسمق ذر ،ويٕمرف يم٠مسمٞمف ،سم٤مسمـ أب اًمريم٥م (اعمتقرم614 :هـ) ،اؾمتخرضمف
وصححف :سمقًمس سمروٟمٚمف ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً -مٌٜم٤من (ص.)146
( )2أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش (ُ )121/مـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق ،أصؾ هذه اًمرواي٦م ذم
إدب اعمٗمرد سمرىمؿ )1118( :صححٝم٤م اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين.
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ويِم ُٕمر سم٤مًم َٗم ِ
ًم٘مد َ
اسمـ َؾمٚمقل يٜم َت ٌِم وي َتٕم٤م َفم ُؿ ْ
وطمق ًَمف
خ٤مر إذا ر َأى َٟم ْٗم ًَف َ
يم٤من ُ
إشمٌ٤مع واعم ُٕم َجٌقنَ ،
اعمّم َٓمٗمك ﷺ ُُمذيم ًرا وُمٕمٚم ًًم وشم٤مًم ًٞم٤م
وي٠ممل و ُيق َهم ُر َصدْ ُره إذا ضم٤م َء ْ
ُ
ويٜمزع قمٜمف ًمٌ٤مس َزقم٤مُمتف وؾم ْ١م ِ
ِ
ًمٚم٘مرآن :ي
دده..
مج َٕمف و ُي٘مٚمؾ
ٕن ذًمؽ ُيٗمرق ْ
َ
أٟمّم٤مر ُهُ َ ،
ُ
َ
َ
ِ
قب
قمـ،
ضمقاب َؾم ْٕمد سمـ ُقمٌ٤م َدة ﭬ ُمٕمٚم ًئا هذا
وُم٤م
اعمقىم َ
وإؾم ُٚم َ
إر َ
ُ
ْ
ػ ْ
اعمذُمق َم ُمـ ِ
اسمـ َؾم ُٚمقل يإٓ َقملم اًمّمقاب ..وم َ٘مدْ َرأى ي
ػ ْ
أن ُُم ْٚمٙمً٤م
اًم ٌَذي َء ،واًمت٠م ْوم َ
ِ
ِ
ُ
َ
رؾمقل اهلل ﷺ.
اؾمت يٚمف ُمٜمف
ىم٤مب َىم
يم٤من ُمٜمف َ
قؾملم أو أ ْدٟمك ىمد ْ
املٛقف ايجاْ:ٞ

ُم٤م رواه أٟمس سمـ ُم٤م ٍ
شمٞم٧م قمٌد اهلل سمـ أ ٍّب ـ وذم
ًمؽ ﭬ ىم٤مل :ىم َٞمؾ ًمٚمٜميٌل ﷺً :مق أ َ
َ ُ ُ ُ
ًمٕم ِ
أن اًمٜمٌل ظمرج ِ
رواي٦م ـ قمـ ُأؾم٤مُم٦م سمـ ٍ
زيد ﭬ :ي
ٞم٤مدة َؾم ْٕمد سمـ ُقمٌ٤مدة ﭬ
َ
ي
َ
ِ
َ
ومٚمًم أشم٤م ُه
٥م ِمح ً٤مرا ﷺ ،واٟمٓم َٚم َؼ
اعمًٚمٛمقن -وهل ٌ
ىم٤مل :وم٤مٟمٓمٚمؼ إًمٞمف وريم َ
أرض َؾمٌخ٦م -ي
اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل ُُمًتٝمز ًءا :إًمٞمؽ قمٜمل :ومقاهللِ ًم َ٘مد آذاين ٟم َت ُـ ِمح ِ
٤مر َك ،ىم٤مل :وم٘م٤مل َر ٌ
ضمؾ ُ -هق
رواطم َ٦م -ﭬ ُمـ إٟمّم٤مر :واهللِ حلًمر ر ِ
حي٤م َ
ُمٜمؽ،
ؾمقل اهلل ﷺ أ ْـم َٞم ُ
قم ٌْدُ اهلل سم ُـ َ
٥م ر ً
ُ َ
قُمف ،ىم٤مل :وم َٖم ِْم٥م ًمٙمؾ ِ
ضمؾ ُمـ َىم ِ
هلل َر ٌ
َ
واطم ٍد ُمٜمٝمًم أصح٤م ُسم ُف ،ىم٤مل:
ىم٤مل :وم َٖم ِْم٥م ًم َٕم ٌْ ِد ا ِ
ومٙم٤من سمٞمٜمٝمؿ َضب سم٤مجل ِ
ريد وسم٤مٕيدي وسم٤مًمٜم ِ
َ
ٟمس ﭬ :ومٌٚم َٖمٜم٤م يأّن٤م َٟمز ًَم٧م
ٕم٤مل ،ىم٤مل :أ ٌ
ٌ َ

ومٞمٝمؿ {ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ} [ؾمقرة احلجرات.)1(]9:
ِ
إضم ٍ
هٙمذا سمئا أ َد ٍ
ئال :إ َ
ًمٞمؽ َقمٜمل :وم َ٘مدْ آذاين
اطم ِؽما ٍم وٓ َشم ْ٘مدير وٓ ْ
ب وٓ ُظم ُٚم ٍؼ وٓ ْ
ِ
ٟم َت ُـ ِمح َ
٤مرك ،ي
حمٛمدً ،مٙمٜميف ي ْٕم َٚم ُؿ أ يٟمف
ًمٞمس ٟم َت َـ
احلًمر ،وًمٙم يـ اعمراد َ
إن اعم٘مّمق َد َ
أٟم٧م ي٤م ي
َ
ػ خم ْ ٌَ ُ١مه..
سح هب٤م ٓوم ُت ِْم َح هه،
وٟٓمٙمِم َ
ًمق ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب :اًمّمٚمح سم٤مبُ :م٤مضم٤مء ذم اإلصئاح سملم اًمٜم٤مس ،سمرىمؿ ،)3141( :وُمًٚمؿ
يمت٤مب :اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب :ذم دقم٤مء اًمٜمٌل ﷺ وصؼمه قمغم أذى اعمٜم٤موم٘ملم ،سمرىمؿ.)4763( :
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خطرررر املنررِ
ِ
ؿررل
التعامر
رد شرر
رافقني
ٍ
وُمـ شم٠مُمؾ َ
يفدْ أّن
ررعيةقضم
تت٤مسمِٕم ٍ٦م ًم
وقواعرر ُم
وأضمٞم٤مل
ُمتٕم٤مىمٌ ٍ٦م،
أطمٗم٤مد اسمـ ؾمٚمقل ذم أزُمٜمَ ٍ٦م
طم٤مل

ُ َ َ َ
َ
َ
ي
َ
ِ
ِ
ِ
جي ُرؤو َن قمغم اًم يٓم ِ
قن سم٤مُٕ ْؾم ِ
يتٕم٤م َُم ُٚم َ
ٕمـ ذم
ٚمقب ذاشمف ،وسم٤مًم يٓمري َ٘م٦م َٟم ْٗم
معهمًٝم٤م :وم َ٘مد ٓ ْ
يٕم٦م ّن٤مرا ضمٝم٤مراِ :
سم٤مًمنم ِ
رآن ،واًمً ِ
اًم ُ٘م ِ
أن ِ
ًمٕم ْٚم ِٛمٝمؿ ي
سمٞمئ٤متؿ
خري٦م ُم َـ اًمً ِٜم٦م ،واًمتٜمدر ي
ً
ً
ِ
ِ
ِ
وأوؾم٤مـمِٝمؿ ا يًمتل َي ُ
ص٤مطم ٌَف
ومت٩م
ٕمٞمِمقن ومٞمٝم٤م ٓ َشم َ
رى ذًم َؽ ،سمؾ ْشمر ُوم ُْمف و َشم ْٚمٗم ُٔمفّ ،
حي٤مت ُم ْٚم ٍ
شمٚمٛمٞمح٤مت يمت٤مسمِٞم٦م ،أو شمٍم ٍ
ٍ
وشم٘مٌح ِ
يتقار َ
تقي٦م
ػ
ىم٤مِ َٚمفً ..مٙمٜميٝمؿ
ون َظم ْٚم َ
ي
ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
ٌٞم٥م ،وٓ ْ
إري٥م(.)1
ختٗمك قمغم
طمقار يي٦م ،أو همػم ذًمؽ مم٤م ُيدْ ريمٝم٤م اًم يٚم ُ
ي

املٛقف ايجايح:

ِ
ِ
ٍ
ؾمٚمقل ُمـ َيم ْر ِ
اإلومؽ :ا يًمتل شمٜم يٗم َس ومٞمٝم٤م ا َخل ُ
واحلً ِد اًمذي
ب اًمٜمٗم٤مق
ٌٞم٨م ا ْسم ُـ
طم٤مد َصم ُ٦م
َ
ِ
ِ
جي َٛم ُٕمف ويٗمرىمف،
َ
ويً َتقؿمٞمف و ُيِمٞم ُٕمف و ُيذي ُٕمف و ْ
سملم ُوٚمققمف ،ومج َٕم َؾ يً َت ْحٙمل اإل ْوم َؽ ْ

يت٘مرسمقن سمف إًمٞمف(.)3
ويم٤من ْ
أصح٤م ُسمف ي

قم٤مش اًمٜميٌل ﷺ وقم٤مِِم٦م ڤ وُم٤م ي
اًمّمح٤م َسم ُ٦م ﭫ يمًم َ
ًم٘مد َ
طمؾ
قم٤مش ي
يم٤مُمئا ُمـ اعمٕم ِ
سمقاًمدهي٤م ،وُم٤م َ
ؿمٝمرا ً
٤مٟم٤مة وإملِ :..إ ْذ
َ
ٟمزل َ
سمّم ْٗمقان سمـ اعمٕمٓمؾ ﭬ ً
سمًٌ٥م ُم ُ٘م ِ
ِ
قًم٦م
أُمر ُمـ اعمر
ِ َ
ضمراء هذا اإل ْومؽ ي
ودمرقمقا ُمـ ي
شم٘م يٚم ٌُقا قمغم َأطمر ُمـ ا َجل ْٛم ِر ،ي
س اًمٜم ِ
ر ْأ ِ
َ
ويم٤من قمغم ؿم٤ميمِ َٚمتِف.
ٗم٤مق اًم َٞمٝمقدي ،و َُمـ شمٌِ َٕمف

ِ
ُمٜمتٝمزا ًمٚم ُٗمر ِ
إ يٟمف اًمذي ي
ًمًٛمف،
صُُ ،م
شمقمم ِيم َؼم اإل ْوم ِؽ:
ً
ًتثٛمرا ًمألطمداثٟ ،م٤موم ًث٤م ُ
ً
سمٞم٧م ُمـ سمٞمقشم٤مت اًمّم ِ
يمؾ ٍ
ُمّمقسم٤م ًِمر ِ
ًمٙم٠من ي
ي
ح٤مسم٦م ﭫ سم٤معمديٜمَ ِ٦م ىمد
ُم٤مطمف ،طمتك
ي
ُ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أن ٟم َٞمؾ ُمـ قم ِ
صٞم٥م ذم قم ْروف ْيق َم ْ
مح٤مهؿ،
رض َرؾمقهلؿ و ُىمدْ َوتؿ ﷺَ ،ومح ًَم ُه َ
ُأ َ
أؾم٤متؿ.
وطم ْز ُٟمف ُطم ْز ُّنؿ ،وأؾم٤م ُشمف ُ
وذ ُومف َذ ُومٝمؿُ ،
ََ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم٤مضمؽمؤوا سمّمٗم٤مىم٦م ،وأقمٚمٜمقه٤م
( )1وإن يم٤مٟمقا ذم أوٟم٦م إظمػمة ىمد طمنوا قمـ وضمقهٝمؿ اًم٘مٜم٤مع ْ
سمٍماطم٦م عمزً ا وهمٛمزً ا وـمٕمٜمً٤م ذم حمٙمًمت وُمًٚمًمت ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ..وُمـ أُمـ
اًمٕم٘مقسم٦م أؾم٤مء إدب.
( )3يٜمٔمر« :زاد اعمٕم٤مدش ( ،)136/3وشمٗمًػم جم٤مهد سمـ ضمؼم ًمًقرة اًمٜمقر (ص.)437
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ِ
ِ ِ
ِ
ويمر ٌب سم٤مًم ِ ٌغ ،وأ ًذى
ضمراء هذه اًمٗمري٦م ضمق ظم٤مٟم ٌؼْ ،
ًم َ٘مد ظم يٞمؿ قمغم اعمديٜمَ٦م اًمٜميٌق يي٦م ُمـ ي
اًمزيملِ ،
ِ
راش اًم يٓم ِ
واًمٗم ُ
٤مه ُر ،واًمٕمش اًمؼمي ُء.
ٓذ ٌع ..إ ْوم ٌؽ ُر ُِم َل سمف
ُ
اجلٜم٤مب ي ُ
إرض واًمًًمء ذم َأطم٥م ِ
ُي َ
ٟمً٤مِ ِف ،واًمتل ضم٤م َء
اعمّمٓمٗمك قمٚمٞمف َصٚمقات رب
٘مذف ْ
ِ ي
ِ
ِ ٍ
وضم ُتؽ ذم اًمدٟمٞم٤م
قرت٤م ذم ظم ْرىم٦م َظم ْياء وم٘م٤ملَ « :هذه َز َ
ضمؼم ُيؾ ڠ ُ
سمّم َ
ْ
ِ
وأظم َر ِةش(.)1
ِ
ؾمقل اًم َٙمريؿ ذم ِصٞم٤م َٟم ِ٦م طمرُمتِف ﷺ ،وهق ِ
ِ
اًمر ُ
رُم٤مت ُأ يُمتِف،
اًم٘م٤مِ ُؿ قمغم ُطم
ُ َ
ُ
ًم َ٘مد ُرُمل ي
ِِ
أطمدَ ُمـ اًم ٌَ ِ
نم أ ْهم َػم ُمٜمفً ،م َ٘مد ُر ُِمل ذم يمؾ
ٞمقر ومئا َ
ورُمل ذم َذومف و ُـم ْٝمره ،وهق اًم َٖم ُ
ُ
ٍ
ُ
طمدي٨م اإلُم٤م ِم
شمْمٛمـ
رء ِطملم ُرُمل ذم َز ْوضمف احلٌِٞمٌِ٦م إًمٞمف اًم َٖم٤مًمِٞم٦م قمغم َٟم ْٗم ًِف ،و َىمد
ي
ٞم٤مق ِ
ُمًٚمِؿ ِؾم َ
أطم ًَـ سمٞم٤من(.)3
اًم٘م يّم٦م
وسمٞم٤مّن٤م ْ
َ
ْ
ًم٘مد يم٤مٟم٧م ُمٕمريم ً٦م وحم ْٜم ً٦م َقمّمٞمٌ ً٦م قمّم َٗم ْ٧م سم٤مًمٜميٌل ﷺ وسمّمح٤مسمتِف ِ
اًمٙمرا ِم ﭫ..
َ
َ
َْ
ِ
أص َٕم ِ
طمل ومٞمٝم٤م َؿم ًٝمرا ً
وأقمت٤مه٤م ي
هلل َظمٌٞمئ َ٦م
يم٤مُمئاً :م ُٞمٔمٝمر ا ُ
٥م
اعمٕم٤مرك ْ
شم٠مظمر َ
يم٤م َٟم٧م ُمـ ْ
اًمق ُ
ِ ِ ِ
اًمٜم ِ
اعمّم َٓمٗمك ڠ ُمتجٚمدً ا
ٗم٤مق ،وي ْٙم ِِم َ
ظمرج ُمٜمٝم٤م ْ
ػ َقمـ ُوضمقه ْأهٚمف اًم٘م َ
ٜم٤معَ ،
ُٔٓمف ا ِ
ِ
ًمٙمٌ٤مر ُمتحٗم ًٔم٤م َسمق ِ
ومجٞمؾ ِطم ْٚم ِٛمف ،ومٚمؿ ُشم ْ١م َصمر
يم٤مفمًم
ٔمٛم ِ٦م َىم ْٚمٌف َ
ىم٤مر َٟم ْٗم ًِف َ
سم٤م ي
وقم َ
ًمّم ِؼم ً
واطمدَ ٌة شمدل قمغم َٟم ِ
قمٜمف َيمٚمِٛم ٌ٦م ِ
وو ْٕمػ ْاطمتًمًمِف(.)2
ٗم٤مذ َص ْؼمهَ ،
أؾمـ :وم َ٘مدْ ضم٤مء ذم ِر ٍ
احل٤مد َصم٦م سم ْٖمٞم َتف وُمر َشمٕمف ِ
ِ
واي٦م
اسمـ َؾمٚمقل ذم َهذه
َ
ُ
وضمدَ ُ
ًم َ٘مد َ
َ
َْ
ىمقًمف( :ا ُْمر َأ ُة َٟمٌٞم ُٙمؿ سم٤م َشم ْ٧م َُمع َر ٍ
أص ٌَ َح ْ٧مُ ،صم يؿ ضم٤م َء َي ُ٘مق ُد هب٤م ،واهللِ ُم٤م َٟم َج ْ٧م
ضمؾ طم يتك ْ
ُمٜمف ،وٓ َٟمج٤م ُمٜمٝم٤م).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب :اعمٜم٤مىم٥م قمـ رؾمقل اهلل ﷺ ،سم٤مب :ومْمؾ قم٤مِِم٦م ڤ ،سمرىمؿ:
( ،)2881وصححف إًمٌ٤مين ذم «اعمِمٙم٤مةش (.)6183
( )3اٟمٔمر :هد اًم٘مّم٦م يم٤مُمٚم٦م (ص.)141
(« )2ذم فمئال اًم٘مرآنش (ً )3111مًٞمد ىمٓم٥م.
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التعامرررل
وقواعرررد شررررعية يف ُ
خطرررر املنرررافقني َ

ٛمػم إمم اعمخ٤مـمٌلم ٟمٌٞمٙمؿ ،ومل ي٘مؾ:
٥م ي
ومٜمً َ
وشم٠م يُمؾ ىمقًمف( :ا ُْمرأة ٟمٌٞم ُٙمؿ) َ
اًمْم َ
(ا ُْمر َأ ُة ٟمٌٞمٜم٤م) ُمع أ يٟمف َ
إؿم٤مر ٌة إمم ُم٤م اٟم َٓمقى َقمٚمٞمف
معهم ..وذم هذا
يتٔم٤مه ُر سم٤مإلؾمئا ِم
يم٤من
َ
َ
ِ
سم٤مًمر ُؾمقل ﷺ واًم ُٙم ْٗمر سمًم ضم٤مء.
سم٤مـمِٜمُف ُمـ اًم يت
ٙمذي٥م ي
حادث ١اإلفو دسٚغ ٚعرب:

ِ
()1
اًمق ْىم َٗم٦م هٜم٤م ؾمتٙمقن َطم َ
قل ُم٤م ًمف
َيمؿ هل ُدروس هذه احل٤مدصم٦م وقم َؼمه٤م ً ،مٙمـ َ
وطم ْزسمفِ ،
ٗم٤مق ِ
َقمئا َىم٦م سمر ْأس اًمٜم ِ
ومٛمـ ذًمؽ:
َ

اٟمتٝم٤مزهؿ اًم ُٗمرص واؾمتثًمرهؿ ًمألطم ِ
داث ..وم َ٘مدْ ِ
٘ملم وُمـ ؿم٤م َي َٕمف
.1
ومر َح َر ْأ ُس اعمٜم٤مومِ َ
ُ ُ
ُ ُ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ُ
اجلٚمٞمؾ َص ْٗم ُ
قان
اًمّمح٤مب
ُمـ اعمٜم٤مومِ َ
٘ملم سم ُ٘مدو ِم قم٤مِ َِم َ٦م ڤ َوطمٞمدَ ة َي٘مق ُده٤م ي
٤مهر ِ
ِ
ِ
اعمّم َ
قن
اًمنم َ
سم٠مًمًٜمَتِٝمؿ ،ويدٟمًقا ي
ف ُ
ُ
اسمـ اعمٕم ّٓمؾً :مٞم ُٚمق ُيمقا اًمٕم ْر َض اًم يٓم َ
س واعمٜم َت ِ
سم٠م ْوم ِ
قاهٝمؿ ،و ُيذي ُٕمق َٟمف و ُيِمٞم ُٕمق َٟمف ،ويتٗم يٙمٝمقن سمف ذم اعمج٤مًم ِ ِ
دي٤مت
ِ
ِ
واعمٜم٤مؾمٌ٤مت..
واعمج٤مُم ِع اًمٕم٤م يُم٦م
وُمقاىم ِ
ِ
ِ
واعم١مُمٜمُقن أ ْٟم ُٗمًٝمؿ قمغم ُم٤م يّمدُ ر ُمـ ُوم ِ
ػ
ٜمقن إذى
ًم٘مد و يـمـ اًمٜمٌل ﷺ
َ ْ
َ
احل٤مد َصم َ٦م َىمد ضم٤مءت قمغم َهم ِػم اعمٕم ِ
أن هذه ِ
اًمٖمز ِ
اخلذٓن ِواإلر ِ
وات ،يإٓ ي
ْ
ت٤مد ُمـ
ضم٤مف ذم َ
ْ
َ
ْ
ٞمدهؿ وص ِ
ِ
طمٌ٤مِ ِؾ َيم ِ
أقم َٔم َؿ..
ٜمقف َُم ْٙم ِرهؿ :وم َ٘مدْ يم٤من َو ْىم ُٕمٝم٤م أؿمدي  ،وٟمِٙم٤م َيتٝم٤م آمل َ ،وحم ْٜم ُتٝم٤م ْ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر :ومقاِد ودروس هذه احل٤مدصم٦م ذم هذه اعمراضمع:
(أ) ـمٝم٤مرة سمٞم٧م اًمٜمٌل ﷺ ( )23-36ظم٤مًمد اًمِم٤ميع.
(ب) «ُمروي٤مت همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼش ( )261 – 219إلسمراهٞمؿ اًم٘مريٌل.
(ج) «وم٘مف اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ( 482ـ ً )488مزيد اًمزيد.
(د) «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ( 348ـ ً )311مٕمكم سمـ حمٛمد اًمّمئاّب.
(هـ) «وىمٗم٤مت شمرسمقي٦م ُمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ( 391ـ ٕ )391محد ومريد.
(و) «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اًم٘مرآن واًمًٜم٦مش ( 361ـ ٕ )367ب ؿمٝمٌ٦م.
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ِ
ِمٙمٞمؽ ذم ُظمّمقصٞم ِ
ٓ .3سمـ ؾم ٍ
ٚمقل َأطمٗم٤مد وذر ّي٦م ..ي
َ
اًم٘م٤مِ ِد أو اًمٕم٤ممل
٤مت
إن اًم يت
ي
َ
ِ
ِ
ِ
أه ِؾ اًمٜم ِ
واًمزٟمد َىم٦م ا يًمذيـ
ٗم٤مق ي
أو اًمدي اقمٞم٦م وات٤مُمف ذم َأ ْه ِٚمف وقم ْروف هلق َد ْأ ُب ْ
ٞم٘مقن َذر ًقم٤م ِ
ي ْٙمرهقن ِ
اًمٕم يٗم٦م واًمٓمٝمرِ ..
ِ
ويْم َ
واحلج٤مب ،و َيم ْؿ َؾم ِٛمع
سم٤محل ِْم َٛم٦م
َ
َ َ
ِ
ِ
وؿم٤مع ذم ْأوؾم٤مـمٝمؿ ذم هذه اًم ُٕم ِ
أص ِ
ح٤مب آدم٤مه٤مت
اًمٜم٤مس
ّمقر اعمت٠مظمرة ُمـ ْ
َ
ُ
ِ
ومق ًَمٖمقا
اعمٜمح ِر َوم٦م َُم٘م٤مٓت وؿم٤مِٕم٤مت َىم َذومقا هب٤م أ ْقم ً
راو٤م َسمري َئ٦م ًم ُٕمٚمًمء و ُدقم٤مةَ :
َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ؽمى ،وىمذف سم٤مـم ٍؾ(.)1
سم٠مًمًٜمَتٝمؿ ذم إومؽ ُمٗم ً
ٛمع َقمـ ٍ
يمثػم ممـ ي
ىمؾ طمٔمٝمؿ ُمـ
دم٤مو ُزوا احلدي  ..وسم٤مًم ُٖمقا ذم آت٤مم ..ومئا ٟمز ُال َٟم ًْ ُ
َ .2
وظمقومف َ
ُمراىم ٌَ ِ٦م اهللِ َ
وظم ِْمٞمتف و َٟم ًَقا طم ًّٔم٤م مم٤م ذيمروا سمف ٓ ،ت ُٚمقا هلؿ جم٤مًمِ ًُٝمؿ وٓ
ِ
راض ِقم ِ
ِ ِ
ِ
لم سم٠م ُْم ِره ُِمـ ُقم َٚمًمء
ٌ٤مد اهللِ
اًم٘م٤مِٛم َ
شمٜم٤مو ًُمقا أ ْقم َ
يٜمْ ًٌَٓمقا ذم أطم٤مديثٝمؿ يإٓ إذا َ
اعم يٚم٦م ود ِ
قم٤مة إُ يُم ِ٦م ،يتت يٌ ُٕم َ
راو ُٝمؿ ..وي يتٝمٛمقن ٟم يٞم٤متؿ..
قن َقم َقراتؿ ..و َي ْٚم ِٛم ُزون أ ْقم َ
ُ
ِ
ِ
ِ
حي َذ ُرون ُمـ َ
إيم٤مذي٥م ،ور يددوا إسم٤مـم َٞمؾ..
وضمٝمقدهؿَ ،ىمد ْاظم َت َٚم٘مقا
َ
ُمٜم٤مؿمٓمٝمؿ ُ
و ْ
{ﯛ ﯜ ﯝ} [ؾمقرة اًمزظمرف{ ..]19:ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [ؾمقرة

إطمزاب.]18:

{ -4ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ} [ؾمقرة

اعمٓمٗمٗملم.]6-4:

ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ إ ْذرقمل(« :)3اًمقىمٞمٕم ُ٦م ذم أه ِؾ ِ
اًمٕم ْٚمؿ ٓ-ؾم يٞمًم أيم٤مسمرهؿ-
ْ
َ
َ
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر« :قمٌػم اعمًؽ ذم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ وطم٤مدصم٦م اإلومؽش ( )28-27سمح٨م همػم ُمٓمٌقع
عمحٛمد سمـ حمًـ أب ـم٤مًم٥م.
( )3هق :أ محد سمـ محدان سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمقاطمد ،أسمق اًمٕمٌ٤مس ،ؿمٝم٤مب اًمديـ إذرقمل (وًمد718 :هـ
 شمقذم 782 :هـ) وم٘مٞمف ؿم٤مومٕمل ُمـ شمئاُمٞمذ اًمذهٌل ،وًمد سم٠مذرقم٤مت اًمِم٤مم ،وشمٗم٘مف سم٤مًم٘م٤مهرة ،ووزمٟمٞم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مء سمحٚم٥م ،وراؾمؾ اًمًٌٙمل سم٤معمً٤مِؾ (احلٚمٌٞم٤مت) ،وهل ذم جمٚمد ،ومجٕم٧م «ومت٤مويفش ،ذم
رؾم٤مًم٦م ،وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف« :اًمتقؾمط واًمٗمتح سملم اًمروو٦م واًمنمحش ،ذم  31جمٚمد :و«همٜمٞم٦م اعمحت٤مج ذم =
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ِ
ُمـ َيمٌ٤مِر اًمذ ِ ()1
ذا أٓ يٙمقن ص٤م ًحل٤م،
ٟمقبش  .وىم٤مل ُم٤مًم ُؽ سمـ ديٜم٤مر« :يمٗمك ْ
سم٤معمرء ًّ
معهم
اًمّم٤محللمش(.)3
وهق ي َ٘م ُع ذم ي
ِ
ودوٟمؽ هذه ِ
اًم٘م يّم٦م واًمتل يم٤من اجلزاء ومٞمٝم٤م ُِمـ ِضمٜمْس اًم َٕم ِ
اًم٘م٤ميض
ٛمؾ :ومٝم٤م ُهق
َ َ
اًمِم٤مومِٕمل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمزسمٞمدي ا يًمذي ذح اًم يتٜمٌٞمف ذم أرسمٕم ٍ٦م ِ
ِ
اًمٗم٘مٞمف ي
وقم ْنميـ
َ
َ
َ
ي
ـمئا ُسمف سمٌئاد اًم َٞم ِ
ودرس وأومتك ويم ُثر ي
ٛمـْ ،
واؿم َتٝمر ِذ ْيم ُره ،و َسم ُٕمدَ صٞم ُتف ،ىم٤مل
جم يٚمدً ا ،ي
ون ي
٤مهدَ ُه قمٜمدَ ووم٤مشمِف و َىم ِد اٟمد ًَم َع ًمً٤م ُٟمف واؾمق يد ،ومٙم٤مٟمقا َير َ
أن
اجلًمل اعمٍمي :إ يٟمف َؿم َ
ذًمؽ سمًٌ٥م َيم ْثرة وىمٞمٕمتف ذم اًمِمٞمخ حمل اًمديـ اًمٜميقوي رمحٝمؿ اهلل مجٞم ًٕم٤م(.)2
ِ
هلل وإ يي٤مك عمرو٤مشمِف
اسمـ قمً٤ميمِر « :)4($واقم َٚمؿ َأظمل و يوم٘مٜم٤م ا ُ
ىم٤مل احل٤موم ُظ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ذح اعمٜمٝم٤مجش :و«ىمقت اعمحت٤مجش ،وذم يمؾ ُمٜمٝمًم ُم٤م ًمٞمس ذم أظمر ،واظمتٍم احل٤موي ًمٚمًموردي
وشمٕم٘م٥م قمغم اعمٝمًمت ًمئاؾمٜمقي ،وقم٤مد إمم اًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م  773صمؿ اؾمت٘مر ذم طمٚم٥م إمم أن شمقذم .ويم٤من
ًمٓمٞمػ اًمٕمنمة ،يمثػم اإلٟمِم٤مد ًمٚمِمٕمر ،وًمف ٟمٔمؿ ىمٚمٞمؾ .يٜمٔمر« :اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦مش (« ،)131 /1اًمٌدر
اًمٓم٤مًمعش (« ،)21 /1ذيؾ اًمت٘مٞمٞمد ذم رواة اًمًٜمـ وإؾم٤مٟمٞمدش ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم ،شم٘مل
اًمديـ ،أسمق اًمٓمٞم٥م اعمٙمل احلًٜمل اًمٗم٤مد (اعمتقرم823 :هـ) ،اعمح٘مؼ :يمًمل يقؾمػ احلقت،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموتً ،مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم411 ،هـ1991/م،)219 /1( ،
«إقمئام ًمٚمزريمكمش (.)119 /1
اًمرد اًمقاومرش (.)197
(ّ « )1
( )3أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؿمٕم٥م اإليًمنش ( ،)216/1وُمـ ـمري٘مف اسمـ قمً٤ميمر ذم «شم٤مريخ دُمِمؼش
(.)41/16
(« )2اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦مش (.)116/4
( )4هق :قمكم سمـ احلًـ سمـ هٌ٦م اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ احلًلم ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أب حمٛمد سمـ أب احلًلم
اًمِم٤مومٕمل ،قمرف سم٤مسمـ قمً٤ميمر ُمـ أهؾ دُمِمؼ ،ومخر اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وإُم٤مم أهؾ احلدي٨م ذم زُم٤مٟمف،
وطم٤مُمؾ ًمقاِٝمؿ ،وُمـ اٟمتٝم٧م إًمٞمف اًمرِ٤مؾم٦م ذم احلٗمظ واإلشم٘م٤من ،وسمف ظمتؿ هذا اًمِم٠من ،يم٤من حمدث
اًمً ْٛم َٕم٤مين (ص٤مطم٥م إٟمً٤مب) ذم رطمئاشمف (وًمد - 499 :شمقذم  171هـ)،
اًمدي٤مر اًمِم٤مُمٞم٦م ،ورومٞمؼ ي
ىم٤مل ؾمٕمد اخلػمُ :م٤م رأيٜم٤م ذم ؾمـ احل٤مومظ أب اًم٘م٤مؾمؿ ُمثٚمف .ىم٤مل احل٤مومظ أسمق ؾمٕمد اًمًٛمٕم٤مين ذم شم٤مرخيف:
يمثػم اًمٕمٚمؿ ،همزير اًمٗمْمؾ ،طم٤مومظ صم٘م٦م ُمت٘مـ ديـ ظمػم ،طمًـ اًمًٛم٧م ،مجع سملم ُمٕمروم٦م اعمتقن =
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ِ
طمؼ ُشم٘م٤مشمِف ،ي
ُمً ُٛمقُم٦م ،وقم٤م َد ُة اهللِ ذم َه ْتؽ
خي َِم٤مه وي يت٘مٞمف ي
وضمٕمٚمٜم٤م ممـ ْ
إن ُحلق َم اًم ُٕمٚمًمء ْ
أؾم ِ
ٔمٞمؿ ،واًم يت ُ
ت٤مر ُُمٜم َت ِ٘م ِّمٞمٝمؿ َُم ْٕمٚمق َُم٦م :ي
ٜم٤مول
ٕن َ
اًمقىمٞمٕم٦م ومٞمٝمؿ سمًم ُهؿ ُمٜمف َسم َراء أ ُْم ٌر َقم ٌ
ْ
ِ
ِ
ِ
ْ
هلل ُمٜمٝمؿ
ت٤مر ُه ا ُ
ٞمؿ،
وآظمتئاف قمغم َُمـ ْاظم َ
ٕ ْقمراوٝمؿ سم٤مًمزور وآ ْومؽماء َُمر َشمع َوظم ٌ
ش ِ
ًمٜمَ ْٕم ِ
اًمٕم ْٚمؿ ُظم ُٚمؼ َذ ُِمٞمؿش(.)1
وىم٤مل أيْم٤م  ...« :$وُمـ أ ْـم َٚمؼ ًمً٤م َٟمف ذم اًمٕم ِ
ٚمًمء سم٤مًم يث ِ
ٚم٥م ،ا ْسمتئا ُه اهللُ َشمٕم٤ممم
َ ً
ُ
ُ
َ
ىمٌ َؾ ُمقشمِف سمٛمق ِ
ت اًم َ٘م ِ
ٚم٥م {ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
َْ
ْ َ
ﮗ ﮘ} [ؾمقرة اًمٜمقر]62:ش(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وإؾم٤مٟمٞمد ،صح ٞمح اًم٘مراءةُ ،مثٌ٧م ظمػم ،ورطمؾ وشمٕمٌد وسم٤مًمغ ذم اًمٓمٚم٥م إمم أن مجع ُم٤م مل جيٛمع
همػمه ،وأرسمك قمغم أىمراٟمف وصٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ ،وظمرج اًمتخ٤مري٩م ،وذع ذم شم٤مريخ ًمدُمِمؼ ،وىم٤مل
اسمٜمف احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ :يم٤من أب ُ $مقافم ًٌ٤م قمغم صئاة اجلًمقم٦م وشمئاوة اًم٘مرآن ،خيتؿ ذم يمؾ
مجٕم٦م وخيتؿ ذم رُمْم٤من ذم يمؾ يقم ،ويٕمتٙمػ ذم اعمٜم٤مرة اًمنمىمٞم٦م ،وحيٞمل ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ واًمٕمٞمديـ
سم٤مًمّمئاة واًمذيمر ،ويم٤من يمثػم اًمٜمقاومؾ وإذيم٤مر ،حي٤مؾم٥م ٟمٗمًف قمغم حلٔم٦م شمذه٥م ذم همػم ـم٤مقم٦م،
وىم٤مل زم :عم٤م محٚم٧م ب أُمل رأت ذم ُمٜم٤مُمٝم٤م ً
ىم٤مِئا ي٘مقل هل٤م :شمٚمديـ همئا ًُم٤م يٙمقن سمف ؿم٠من ،ىم٤مل:
وطمدصمٜمل أن أسم٤مه رأى رؤي٤م ُم ٕمٜم٤مه٤م يقًمد ًمؽ وًمد حيٞمل اهلل سمف اًمًٜم٦م ،ىمٚم٧م :شمّمديؼ هذه اًمرؤي٤م ُم٤م
ضمٚم٥م إمم اًمِم٤مم ُمـ يمت٥م اإلؾمئام اعمِمٝمقرة يمـ«ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحدش ،و«ُمًٜمد أب يٕمغم اعمقصكمش،
وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمً٤مٟمٞمد اًمٙمٌ٤مر واًمّمٖم٤مر .ىم٤مل اًمذهٌل« :وُمع ضمئاًمتف وطمٗمٔمف يروي إطم٤مدي٨م
اًمقاهٞم٦م ،واعمقوققم٦م وٓ يٌٞمٜمٝم٤م ،ويمذا يم٤من قم٤مُم٦م احلٗم٤مظ اًمذيـ سمٕمد اًم٘مرون اًمثئاصم٦م إٓ اسمـ ؾم٤مريؽ،
أسمٕمده اهلل قمـ ذًمؽ ،وأي وم٤مِدة ذم ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ،وعمّمٜمٗم٤مت اًمت٤مريخ واجلرح واًمتٕمديؾ إٓ يمِمػ
احلدي٨م اعمٙمذوب وهتٙمف ،وشمٌلم أُمرهً :مئئا يروج قمغم ُمـ ٓ يٕمٚمؿش .وًمف ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت:
«اًمت٤مريخش« ،اإلذاف قمغم ُمٕمروم٦م إـمرافش« ،اعمٕمجؿ ٕؾمًمء ؿمٞمقظمفش« ،اعمقاوم٘م٤مت قمـ ؿمٞمقخ
إِٛم٦م اًمث٘م٤متش ،اصمٜم٤من وؾمٌٕمقن ضمز ًءا .يٜمٔمر« :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملمش (ص« ،)692ذيؾ شم٤مريخ
سمٖمدادش  ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ احلًـ سمـ هٌ٦م اهلل سمـ حم٤مؾمـ ،أسمق قمٌد اهلل ،حم٥م اًمديـ اسمـ
اًمٜمج٤مر ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،دراؾم٦م وت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1417 ،هـ ،)141 /31( ،شم٤مريخ اإلؾمئام (.)492 /13
(« )1شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي ومٞمًم ٟمً٥م إمم اإلُم٤مم إؿمٕمريش ،احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمـ
قمً٤ميمر اًمدُمِم٘مل ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب  -سمػموت ،ـمٌٕم٦م ُمّمقرة (( ،)1299-1297ص.)38
(« )3شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽميش (ص.)38
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وقواعرِ
واررل
التعامر
ررعية يف
رافقني
إذا رؤ
ٌ٤مدر اردهللِشرراًمذيـ
ٞم٤مر ِقم
املنر:ر « ِظم
خطررررىم٤مل
قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ َهمٜمْؿ ،يٌٚمغ سمف اًمٜميٌل ﷺ

ُ
ُ
ِ
ِ
وذار ِقم ِ
ُذيمِر اهللُِ ،
قن ا ًْمؼمآء()1
معهماعم َٗمر َ
اعمِم٤م ُؤ َ
سملم إطم يٌ٦م ا ًْم ٌَ ُ
ٌ٤مد اهللِ ي
ٛمٞمٛم ِ٦م
ىمقن َ
٤مهم َ ُ َ َ
ون سم٤مًمٜمي َ
ُ
َ
ا ًْم َٕمٜم ََ٧مش(.)2()3
{ -1ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]11:
ِ
ِ
ٜمّم ِدع ُمـ
ُمع ُم٤م َ
مح َٚم٧م طم٤مد َصم٦م اإل ْومؽ ذم ـم يٞم٤مت٤م ُمـ آٓم و َأ ْوضم٤مع ـ طم يتك ًمتٙم٤م ُد شم َ
ٟم٤مومذ ٌةِ ،
هلل َ
ضمراِٝم٤م إ ْوم ِئدَ ة ،إ يٓ ي
وطم ْٙمٛم َتف سم٤مًمِٖم ٌ٦م ،ومٗمل
أن ُمِمٞم َئ َ٦م ا ِ
َهقهل٤م إ ْيمٌ٤م ُد ،وشمتٗم يٓمر ُمـ ي
رب ،وٓ ين يإٓ سمٕمد ُقمن ،وقمٜمد ْاؿم ِ
ٍ ِ
ومرج يإٓ سم ْٕمدَ َيم ٍ
تداد
ْ
ـمل يمؾ حمٜم٦م ُمٜمْح ٌ٦م ،وُم٤م َ
ُ َ
ِ
ِ
احلدي٨م َقمـ أب َيم ٌْ َِم٦م إٟمًمري ﭬ( :)4أ يٟمف َؾم ِٛمع
ٌح ،وذم
اًمٔمٚمٛم٦م يٜم ٌَٚم ُ٩م اًمّم ُ
ِ
قمزاش(.)1
ومّمؼم َقمٚمٞمٝم٤م يإٓ زا َد ُه ا ُ
هلل هب٤م ًّ
اًمٜمٌل ﷺ ي٘مقل« :و َُم٤م ُفمٚمؿ قمٌدٌ َُم ْٔمٚمٛم ً٦م َ
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمؼمآءش :مجع سمريئُ ،مثؾ يمريؿ ويمرام ،و ُسم َرآ ُءُ ،مثؾ وم٘مٞمف ووم٘مٝم٤مء ،و َأسمراءُ ،مثؾ ذيػ وأذاف،
اًمؼما ُء مجع َسمريء ،وهق ُمـ سم٤مب
و َأ ِسمري٤م ُءُ ،مثؾ ٟمّمٞم٥م وأٟمّمٌ٤مء ،و َسم ِريئقن و َسمراء .وىم٤مل اًمٗم٤مردُ « :
ر ْظم ٍؾ ور ٍ
ظم٤مل .وطمٙمك اًمٗمراء ذم مجٕمفُ :سمراء همػم ُمٍموف قمغم طمذف إطمدى اهلٛمزشملمش .يٜمٔمر:
ُ
َ
«ًمً٤من اًمٕمربش (« ،)23 /1اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿش (.)387 /11
(« )3اًم َٕمٜم َُ٧مش ،حمريم٦م :اًمٗمً٤مد ،واإلصمؿ ،واهلئاك ،ودظمقل اعمِم٘م٦م قمغم اإلٟمً٤من ،وأقمْ ٜمَ َت ُف همػمه ،وًم٘م٤مء
اًمِمدة ،واًمزٟمك ،واًمقهل ،وآٟمٙمً٤مر ،وايمتً٤مب اعم٠مصمؿ ،وقمَ ٜميتَف َشم ْٕمٜمِٞمتً٤م :ؿمدد قمٚمٞمف ،وأًمزُمف ُم٤م
ػ واحلٛمؾ قمغم اعمٙمروه .يٜمٔمر« :اًم٘م٤مُمقس
يّمٕم٥م قمٚمٞمف أداؤه .ىم٤مل اسمـ دريد :ا ًْم َٕمٜم َُ٧م :ا ًْم َٕم ًْ ُ
اعمحٞمطش ،حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي (صُ« ،)116م٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مش (.)111 /4
( )2أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)337/4وهمػمه ،وهق ذم «اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش ( .)1722 - 1646
( )4هق :أسمق يمٌِم٦م إٟمًمري ،أٟمًمر ُمذطم٩مً ،مف صحٌ٦م ،خمتٚمػ ذم اؾمٛمف ،وم٘مٞمؾُ :ؾم َٚم ْٞم ٌؿ ،وىمٞمؾ :قمَ ْٛم ُرو سمـ
ؾمٕمد ،وىمٞمؾ :ؾمٕمد ْسمـ قمَ ْٛمرو وىمٞمؾُ :مٝمران ،وىمٞمؾ :يمٞمً٤من ،روى قمٜمف اسمٜم٤مه :قمٌد اهلل ،وحمٛمد،
وٟمٕمٞمؿ سمـ زي٤مد ،و صم٤مسم٧م سمـ صمقسم٤من ،وؾم٤ممل سمـ أب اجلٕمد .ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط :وُمـ أٟمًمر ُمذطم٩م أسمق
يمٌِم٦م إٟمًمري ،ؾمٙمـ اًمِم٤مم ،اؾمٛمف قمٛمر سمـ ؾمٕمد ،ىم٤مل اهلٞمثؿ سمـ قمدي :ؿمٝمد ُمع اًمٜمٌل ﷺ شمٌقك.
يٜمٔمر« :آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم(ُ« ،)1729 /4مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب
ٟمٕمٞمؿ (« ،)3999 /6اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد(.)393 /7
( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم «ؾمٜمٜمفش :يمت٤مب اًمزهد قمـ رؾمقل اهلل ﷺ سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ُمثؾ اًمدٟمٞم٤م ُمثؾ أرسمٕم٦م
ٟمٗمر ح(ُ ) 3231مـ طمدي٨م أب يمٌِم٦م إٟمّم٤مري ،وىم٤مل :هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح ،وصححف
إًمٌ٤مين :ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش (  )2134صحٞمح.
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ِ
يْمٛمحؾ ،وإذا سم َٙم ِذهبؿ َو َىم ْذومٝمؿ
وم٢مذا سمٙمٞمد اعمٜم٤موم٘ملم
يٜمخًئ ،وإذا سم٢م ْومٙمِٝمؿ ْ
يٜمْ َ٘م ِِمع ،ومت٤مي َز -سمٕمدَ شمؼم َِ ِ٦م اهلل ِ
ًمٕم٤مِ َِم َ٦م ڤ -صػ اًمٜم ِ
ٗم٤مق اًمدي ُ
ظمٞمؾ اًم ٌَذي ُء،
َ
ْ ْ
ِ
ؿمٕم٤مر ُه {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
اإليًمن اًمذي
وصػ
ُ
ﭻ ﭼ ﭽ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]13:
ِ ِ
ًم٘مد يم٤م َٟم ْ٧م هذه ِ
وًمّم ْٗمقان سمـ اعم َٕم ّٓمؾ
احل٤مد َصم ُ٦م َظم ًػما ًمٚمٜميٌل ﷺ
َ
ؤل َسمٞم٧م َأب َسم ْٙمر َ
وقمؼم هذه ِ
ذًمؽ( ،)1ومدُ روس ِ
اًمِمٝم٤مد َة ذم َؾم ِ
ٌٞمؾ اهللِ َسم ْٕمدَ َ
ﭫ اًمذي ٟم٤م َل ي
احل٤مد َصم ِ٦م
ُ
ُ
زيمٞم٦م وأوضمف اًم يت ِ
سمٞم٦م وُمٕم٤مين اًم يت ِ
اًمؽم ِ
ِ
ٕمري٦م ُم٤م إُ يُم٦م
شمٙم٤م ُد ٓ ُتَم :إ ْذ ومٞمٝم٤م ُمـ
وؾم٤مِؾ ي
ْ ُ
َ
وأز ِ
سمح٤مضم ٍ٦م إًمٞمف قمغم ُمر ُقم ِ
ُم٤مّن٤م..
اعمًٚمِٛم٦م
ّمقره٤م ْ
َ
ْ

ِ
ِ
َ
ٞمؿ ٕ :يٟمف
اًمز َ
ىم٤مل ي
خمنمي« :وُمٕمٜمك يمقٟمف َظم ًػما هلؿ يأّنؿ ا ْيم َت ًٌَقا ومٞمف اًم يث َ
قاب اًمٕمٔم َ
يم٤من سمئاء ُمٌٞمٜمً٤م وحمٜم ً٦م ِ
فم٤مهر ًة ،وإٟمف ٟمز ًَم ْ٧م ومٞمف صمًمن َقم ْنمة آي٦م ،يمؾ واطمدَ ٍة ُمٜمٝم٤م ُمًت٘م يٚم٦م
َ ً
ِ
ًمِم٠من ر ِ
اعم١مُمٜملم روقان اهلل
هلل ﷺ وشمًٚمٞم ٌ٦م ًمف ،وشمٜمزي ٌف ُٕم
ؾمقل ا ِ
شمٕمٔمٞمؿ
سمًم هق
َ
َ
ٌ
ِ
ِ
قمٚمٞمٝم٤م ،وشم ْٓمٝمػم ٕهؾ اًمٌ ِ
وت ٌ
متجف ُأذٟم٤مه..
ٞم٧مَ ،
قيؾ عمـ شمٙم يٚمؿ ذم ذًم َؽ أو َؾمٛمع سمف ومٚمؿ ي
َ
ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
وآداب
وأطمٙم٤م ٌم
ًمٚمً
٤مُمٕملم واًم يت َ
َ
ٌ
٤مًملم إمم يق ِم اًم٘مٞم٤مُم٦م وومقاِدُ ديٜمٞم٦م ْ
َوقمدّ ُة أًمٓم٤مف ي
ٓ ْ
خت َٗمك قمغم ُُمت٠مُمٚمٞمٝم٤م(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اؾمتِمٝمد ﭬ ذم ُمٕمريم٦م أرُمٞمٜمٞم٦م ويم٤من أُمػمهؿ ومٞمٝم٤م (قمثًمن سمـ أب اًمٕم٤مص) ؾمٜم٦م 19هـ ذم
ظمئاوم٦م قمٛمر ،اٟمٔمر« :آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (.)318/1
(« )3اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مِؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾش ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر
اًمزخمنمي اخلقارزُمل  -ت٘مٞمؼ  :قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب – سمػموت
(.)318-317/2
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{ -6ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]11:
معهم
شمقمم يمِ
ي
ي
ي
ي
ؼم اإل ْوم ِؽ
اًمذي
أن
،
ُمٕمف
ؿمؽ
ٓ
واًمٞم٘ملم اًمذي
احلؼ اًمذي ٓ ُِمري َ٦م ومٞمف،
إن ي
َ
َ
واي٤مت هبذا قمـ ِ
قم٤مِ َِم٦م
شمٔم٤مه َرت اًمر
هق :قمٌدُ اهلل سمـ ُأ ّب سمـ َؾمٚمقل ،وسمذًمؽ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ ()1
سم٤مب ىمقًمف:
ڤ وهل ص٤مطم ٌَ٦م اًم٘م يّم٦م  ،وم٘مد يسمقب اًمٌخ٤مري  $سم٘مقًمفٌ :

خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف التعامرررل

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ} [ؾمقرة اًمٜمقر ...]11:إمم أن ىم٤مل{ :ﭪ ﭫ ﭬ

ؾم٤مق سمً ِ
ٜمده :قمـ قم٤مِِم َ٦م ڤ {ﭪ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [ؾمقرة اًمٜمقرُ ،]11:صم يؿ َ َ

أيْم٤م ُمـ
ﭫ ﭬ} [ؾمقرة اًمٜمقر ]11:ىم٤مًم٧م :قمٌدُ اهلل سمـ ُأ ّب سمـ َؾمٚمقل)( ..)3وقمٜمده ً
رواي٦م ص٤مًم ِح سمـ َيم ْٞمً٤من( )2قمـ اًمزهريَ « :
ويم٤من اًمذي ي
شمقمم يمِؼم اإل ْوم ِؽ قمٌدُ اهلل سمـ
ُأ ّب اسمـ َؾمٚمقلش(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مروي٤مت همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼش ( )337إلسمراهٞمؿ اًم٘مريٌلً .مٌٜم٤من – سمػموت – ُم١مؾمً٦م اًمٙمت٥م
اًمث٘م٤مومٞم٦م – اًمٓمٌٕم٦م إومم ( )1992 - 1412
( )3اًمٌخ٤مري ( )84/6يمت٤مب اًمتٗمًػم.
( )2هق :ص٤مًمح سمـ يمٞمً٤من اعمدين  ،أسمق حمٛمد ،وي٘م٤مل :أسمق احل٤مرثُ ،مقمم سمٜمل همٗم٤مر ،وي٘م٤ملُ :مقمم سمٜمل
قم٤مُمر ،وي٘م٤ملُ :مقمم آل ُمٕمٞم٘مٞم٥م ،اًمدود ،وهق ُم١مدب وًمد قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ،رأى قمٌد اهلل سمـ
اًمزسمػم ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم :ؾمٛمع ُمٜمٝمًم .وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أب
ظمٞمثٛم٦م ،قمـ ُمّمٕم٥م سمـ قمٌد اهلل اًمزسمػمي :يم٤من ُمقمم اُمرأة ُمـ دوس ،ويم٤من قم٤م ًعم٤م ،وٛمف قمٛمر سمـ
قمٌد اًمٕمزيز إمم ٟمٗمًف ،وهق أُمػم ،ومٙم٤من ي٠مظمذ قمٜمف ،صمؿ سمٕم٨م إًمٞمف اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ ،ومْمٛمف إمم
اسمٜمف قمٌد اًمٕمزيز سمـ اًمقًمٞمد ،ويم٤من ي٠مظمذ قمٜمف ،ويم٤من ص٤مًمح ضم٤مُم ًٕم٤م ُمـ احلدي٨م واًمٗم٘مف واعمروءة.
وىم٤مل طمرب سمـ إؾمًمقمٞمؾ :ؾمئؾ أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمٜمف وم٘م٤مل :سمخ سمخ .وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ
ىمٚم٧م ًمف ،يٕمٜمل ٕسمٞمف :ص٤مًمح سمـ يمٞمً٤من يمٞمػ روايتف قمـ اًمزهري؟ وم٘م٤مل :ص٤مًمح أيمؼم ُمـ
اًمزهري :ىمد رأى ص٤مًمح اسمـ قمٛمر .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي (،)79/12
«ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)414 /1
( )4اًمٌخ٤مري ( )96/1يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب طمدي٨م اإلومؽ.
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وذم ِر َواي٦م ُومٚم ْٞمح سمـ ُؾم َٚمٞمًمن( ،)1واًم يٚمٞم٨م (َ )3قمـ ُيق ُٟمس َقمـ اًمزهريَ « :
ويم٤من
َ
ا يًمذي ي
اإلومؽ قمٌدُ اهلل سمـ ُأ ّب سمـ َؾمٚمقلش(.)2
شمقمم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :ومٚمٞمح سمـ ؾمٚمٞمًمن سمـ أب اعمٖمػمة ،واؾمٛمف راومع ،وي٘م٤ملٟ :م٤مومع ،سمـ طمٜملم اخلزاقمل ،وي٘م٤مل،
إؾمٚمٛمل ،أسمق حيٞمك اعمدينُ ،مقمم آل زيد سمـ اخلٓم٤مب .ىم٤مل اًمقاىمدي :قمٌٞمد سمـ طمٜملم قمؿ أب ومٚمٞمح
سمـ ؾمٚمٞمًمن سمـ أب اعمٖمػمة واؾمٛمف قمٌد اعمٚمؽ ،وومٚمٞمح ًم٘م٥م همٚم٥م قمٚمٞمف .وىم٤مل قمٌ٤مس اًمدوري ،قمـ
حيٞمك سمـ ُمٕملمً :مٞمس سم٘مقي ،وٓ حيت٩م سمحديثف ،وهق دون اًمدراوردي .واًمدراوردي أصمٌ٧م
ُمٜمف.وىم٤مل أسمق قمٌٞمد أضمري :ؾم٠مًم٧م أسم٤م داود :أسمٚمٖمؽ قمـ حيٞمك اسمـ ؾمٕمٞمد أٟمف يم٤من ي٘مِمٕمر ُمـ
أطم٤مدي٨م ومٚم ٞمح؟ ىم٤مل :سمٚمٖمٜمل قمـ حيٞمك اسمـ ُمٕملم ىم٤مل :يم٤من أسمق يم٤مُمؾ ُمٔمٗمر سمـ ُمدرك يتٙمٚمؿ ذم
ومٚمٞمح ،ىم٤مل أسمق يم٤مُمؾ :يم٤مٟمقا يرون أٟمف يتٜم٤مول رضم٤مل اًمزهري .ىم٤مل اًمذهٌل :وًمد :ذم آظمر أي٤مم
ً
اؾمت٘مئآ ،وُمت٤مسمٕم٦م ،وهمػمه
اًمّمح٤مسم٦م ،وهق أؾمـ ُمـ ُم٤مًمؽ سم٘مٚمٞمؾ .وطمديثف ذم إصقل اًمًت٦م
أىمقى ُمٜمف .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي(« ،)217 /32ؾمػم أقمئام
اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل (.)213 /7
( )3هق :اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٗمٝمٛمل ،اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،ؿمٞمخ اإلؾمئام ،وقم٤ممل اًمدي٤مر
اعمٍمي٦م ،أسمق احل٤مرث اعمٍميُ ،مقمم قمٌد اًمرمحـ سمـ ظم٤مًمد سمـ ُمً٤مومر ،وىمٞمؾُ :مقمم سمـ صم٤مسم٧م سمـ
فم٤مقمـ ضمد قمٌد اًمرمحـ سمـ ظم٤مًمد سمـ ُمً٤مومر ،وروي قمـ اًمٚمٞم٨م أٟمف ىم٤مل ُمثؾ ذًمؽ ،واعمِمٝمقر إٟمف
ومٝمٛمل ،وومٝمؿ ُمـ ىمٞمس قمٞمئان ،وًمد سم٘مرىمِمٜمدة ىمري٦م قمغم ٟمحق أرسمٕم٦م ومراؾمخ ُمـ ُمٍم .ىم٤مل اسمـ
ظمػما .وىم٤مل إؾمًمقمٞمؾ سمـ يزيد،
زهمٌ٦م :ؾمٛمٕم٧م اًمٚمٞم٨م ي٘مقلٟ :محـ ُمـ أصٌٝم٤من ،وم٤مؾمتقصقا هبؿ ً
ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ي٘مقلً :مٞم٨م سمـ ؾمٕمد ُمـ أهؾ أصٌٝم٤من ُمـ ُم٤مرسملم .وىم٤مل حيٞمك سمـ
سمٙمػم :ؾمٕمد أسمق اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ُمقمم ًم٘مريش وإٟمًم اومؽمض أسمقه ؾمٕمد وضمده واًمٚمٞم٨م ذم ومٝمؿ ،يم٤من
ديقاٟمف ومٞمٝمؿ ،ومٜمً٥م إمم ومٝمؿ ،وأصٚمٝمؿ ُمـ أصٌٝم٤من .ذيمره حمٛمد سمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٦م اخل٤مُمً٦م ُمـ
أهؾ ُمٍم ،ىم٤مل :ويم٤من ىمد اؾمت٘مؾ سم٤مًمٗمتقى ذم زُم٤مٟمف ،ويم٤من صم٘م٦م ،يمثػم احلدي٨م صحٞمحف ،ويم٤من
ه ًّي٤م ُمـ اًمرضم٤ملً ،
ٟمٌٞمئا ،ؾمخ ًّٞم٤مً ،مف وٞم٤موم٦م .وىم٤مل أمحد سمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمزهري :ؾمٛمٕم٧م
أمحد سمـ طمٜمٌؾ يً٠مل قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ،وم٘م٤مل :صم٘م٦م صمٌ٧م .وىم٤مل طمٜمٌؾ سمـ إؾمح٤مق :ؾمئؾ أسمق قمٌد
اهلل :اسمـ أب ذِ٥م أطم٥م إًمٞمؽ قمـ اعم٘مؼمي أو اسمـ قمجئان قمـ اعم٘مؼمي؟ ىم٤مل :اسمـ قمجئان اظمتٚمط
قمٚمٞمف ؾمًمقمف ُمـ ؾمًمع أسمٞمف ،وًمٞم٨م سمـ ؾمٕمد أطم٥م إزم ُمٜمٝمؿ ومٞمًم يروي قمـ اعم٘مؼمي .يٜمٔمر« :تذي٥م
اًمٙمًمل ذم أؾمًمء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي(« ،)311 /34ؾمػم أقمئام اًمٜمٌئاءشً ،مٚمذهٌل(.)126 /8
( )2اًمٌخ٤مري ( )111/2يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات.
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وذم « َصحٞمح ُُمًٚمؿش ُِمـ روا َي ِ٦م ُيقٟمس و َُم ْٕمٛمر يمٚمٞمٝمًم قمـ اًمزهري « :-ويم٤من
ا يًمذي ي ِ
اهلل سمـ ُأب اسمـ ؾمٚمقلش(1
معهم).
ؼمه قمٌدُ
ّ
شمقمم يم َ

التعامرررل
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شررررعية يف
َ

أن اًمذي ي ِ
إطم٤مدي٨م شمدل دٓ ًَم ً٦م وا ِوح ً٦م قمغم ي
ُ
ؼم ُه هق قم ٌْدُ اهلل سمـ
ومٝمذه
شمقمم يم َ َ
ِ
سم٤مٕد يًم٦م واًمؼم ِ
اهلم سم ْٕمدَ أ ْن
سمح٤مضم ٍ٦م إمم اًمٙمئا ِم ذم َهذا و َشم ْثٌٞمتف
ُأ ّب سمـ َؾمٚمقل ،وُم٤م يمٜمي٤م
َ
َ
ِ
ِ
ِ
طمً َ
ِمػم إمم ي
٤من سمـ
اؾم َت َ
ٗم٤مض أ يٟمف ص٤مطم ُ
أن ي
٥م هذه اعم٘م٤م ًَم٦م اخلٌَٞم َث٦مً ،مقٓ ُورو ُد ُم٤م ُي ُ
سمٜم٧م ضمحشِ ،
وُم ًْ َٓمح سمـ ُأصم٤م َصم٦م ﭫ ممـ ي
أيْم٤م(.)3
شمقمم يمِ ْؼمه ً
صم٤مسمِ٧مْ َ ،
ومحٜمَ٦م َ َ ْ
ًم٘مد َ
ي
وشمقمم
إذاقم ِ٦م اإل ْوم ِؽ،
يم٤من قمٌدُ اهلل سمـ ُأ ّب سمـ َؾم ُٚمقل هق اًمذي َأ ْـم َ
ٚمؼ محٚم َ٦م َ
ِ
ِ
ِ
وهق يٛمث ُؾ ُقمّمٌ َ٦م
ُم٠موى ًمت ْٚم َؽ اعمٜمتدي٤مت واعمٚم َت٘مٞم٤مت أصم َٛم٦مُ ،
داره ً
ٕمٔمٛمف ،ويم٤مٟم٧م ُ
ُُم َ
طم٤مُم َؾ ِ
يم٤من ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
وُمع أ يٟمف َ
ًمقاء َهذا اًم يٓم٤مسمقر،
اًمٞمٝمقد
َ
واعمٜم٤موم٘ملم ذم َهذه اعمًػمة اًم ئم٤معم٦م اجل٤مِ َرةَ ،
يم٤من قمغم هم٤م َي ٍ٦م ُمـ َ
إ يٓ أ يٟمف َ
احلذ ِر اعم٤ميمِ ِر واحلٞم َٓم ِ٦م اًمٌ٤مًم َٖم ِ٦م :وم َٚمؿ َي ْٔمٝمر َ
سمِم ْخ ِّمف ذم اعم ْٕمر َيم ِ٦م
ًمٙمِٜميف اًمذي ي ِديره٤م ،ومل يٙمـ يٍمح سمق ُىمق ِع ِ
قم٤مِ َِم َ٦م ذم اًمزٟمكً ،مٙمِٜميف اًمذي ي ْ٘مدَ ح َذ َارة
ُ
ُ
ِ
قض واًمقًمق ِغ ومٞمًم ٓ دًم َٞمؾ قمٚمٞمف وٓ ِ
احلدي٨م َ
ؿم٤مهدَ ًمف {ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
َ
ًمٚمخ ِ ُ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]12:
وهم٤من اًم يث ِ
َ
ٕمٚم٥م ،وم َٚمؿ ي ُ٘م ْؾ قمئاٟمِ َٞم ً٦م ُم٤م ُي َ
١ماظم ُذ سمف قمٚمٞمف وم ُٞم٘م٤مم قمٚمٞمف احلد،
إٟمف يرو ُغ َر
ختٓمٞم ُٓمف ُمـ اخل ِ
سمحٞم٨م يتح ي٘م ُؼ ًمف هدَ ُومفِ ،
ُ
َ
اعمٝم٤مر ِة و ْ
ويّم ُؾ إمم
ٌ٨م،
ُ
دسمػمه ُمـ َ
ومٙم٤من َشم ُ
أن اهللَ يم٤من ُمـ ِ
ٍ
ُم٘متئاً ،مقٓ ي
يمٞمػ خيت٤مر ً
ُمٌ َتٖم٤مه َ
وراِف
دون
ف َ
قمر َ
إؿم٤مرة إًمٞمفً ،م٘مد َ
َ
ِِ ِ
وًمٚمجًمقم ِ٦م اعمًٚمٛم٦م راقم ًٞم٤م(.)2
صًم ﷺ،
َ
وًمر ُؾمقًمف قم٤م ً
ُحمٞم ًٓم٤م ،وًمديٜمف طم٤موم ًٔم٤مَ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1صحٞمح ُمًٚمؿش ( )113/8يمت٤مب اًمتقسم٦م.
( )3وهٜم٤مك ُمزيد شمٗمّمٞمؾ وت٘مٞمؼ ذم اعمً٠مًم٦م ذم رؾم٤مًم٦م «ُمروي٤مت همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼشُ ،مـ (-337
.)324
( )2اٟمٔمر« :ذم فمئال اًم٘مرآنش ( )361-364/1سمتٍمف.
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ُ -7م٣م إطمٗم٤م ُد قمغم اعمٜمْ ِ
ٝم٤مج:
ِ ِ
ِ
ِ
أطمٗم٤م ُد ِ
اسمـ َؾمٚمقل قمغم
واعمراو َهم٦م ٟم ْٗمًٝم٤م َُم٣م ْ
وقمغم اًم يٓمريؼ ذاشمف ..وسمّم َٗم٦م اعم ْٙم ِر َ
اعمٜمٝم٤مج ،يإّنؿ ظمٗم٤مومِ ُ
ِ
ومرص صمٛمٞمٜم ٌ٦م
وؾمٜمَ َح٧م هلؿ
فمٝمرت ْ
ٌ
أقمٜم٤م ُىمٝمؿ َ
ٞمش َفمئا ٍم :وم٢مذا ُم٤م َ
يح ،وـمٕمٜمُقا وًمٙمـ ِ
ٛمٞمح ٓ َشم ٍْم ٍ
ُمت٤مطم ٌ٦م تدي صمقا ،وًمٙمـ سم َت ْٚم ٍ
سمٞمد َهم ِػمهؿ،
ٌ
َ
وجم٤مٓت َ
ِ
ِ ِ
اًمر ْضم َٕم٦م ،وطمتك
قاهؿْ ،
ود يسمروا ويم٤م ُدوا وًمٙمـ سم َت ْقفمٞمػ ؾم ُ
ًمٞمْم َٛمٜمقا ٕٟم ُٗمًٝمؿ َظم يط ي
ِ
١ماظمذ َ
ٓ ُي ُ
وضم ْر َأ ُتؿ ذم
ون قمغم ُم٤م ىم٤م ًُمقا وشمٙم يٚم ُٛمقا ،وإن يم٤م َٟم ْ٧م ْأوو٤م ُقمٝمؿ إظمػم ُة َ
ِ
َ
اعمٙم٤مؿم َٗم ِ٦م،
ٍميح ،واًم يتقري َ٦م إمم
ٕمريض إمم اًم يت
إز ُِمٜمَ٦م اعمٕم٤مسة
دم٤مو َز ْت اًم يت َ
ْ
َ
ِ
يمثػم ٌة ومٛمٜمٝم٤م:
وؿمقاهدُ ذًمؽ َ
إن إقم٤مد َة ِىمراء ِة اًم ُ٘مرآن ُمـ ضم ٍ
ـ ُ
(حمٛمد أريمقن) :ي
ديد ِىمرا َء ًة
َ
َ
َ
ًٞمٚمٛم ُ٦م اًم َٕم ٍْم ي
ي٘مقل ُُم َ
ٟم٘مد يي٦م ُمتخّمّم ً٦م ٓ ىمرا َء ًة َأ ْيديقًمقضم ّٞم٦م شم ْ٘مٚمِٞمدي٦م هل اخلُ ْٓمقة إُومم ا يًمتل ٓسمد ُِمٜمٝم٤م ُمـ
إن هذه ِ
ِ
ِ
ٗمز ي
اًم٘مرا َء َة
ًمٚمِمخّم يٞم٦م اًم َٕمرسم يٞم٦م اإلؾمئاُم يٞم٦م ..ي َ
ْ
أضمؾ َوم ْٝمؿ اعمُٜم٤مخ اًمٗم ْٙمري واًمٜمي ّ
اعمً٤مر اًم َٗمٚمًٗمل واًمٜمي٘مدي اًمذي ىم َٓمٕمف ِ
ِ
ِ
آقمتٌ٤مر ي
َ
اًمٗم ْٙم ُر
يمؾ
شم٠مظمذ ذم
ُمْمٓمر ٌة َٕ ْن
َ
ّ
ِ
سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل (سمٙم٤مرل
ُمرورا
اًمٖمرب اسمتدا ًء ُمـ (ٟمٞمتِمف) ،واٟمتٝم٤مء (سمٗمرويد)
ً
ُم٤مريمس)(.)1
ُ
حم٤مض ٍة ًمف سمٙمٚم يٞم٦م أداب
أ يُم٤م ـمف ُطمًلم (أقمٛمك اًم ٌٍَم واًم ٌَّمػمة)
ومٞم٘مقل ذم َ
ُ
اًم٘مرآن يإٓ
ًمٞمس
سم َ٘م ٍْم اًمزقمٗمران ( )1938-1937سم ْٕمدَ
وج٦م اًمِمٕمر اجل٤مهكمَ « :
ي
اخل٤موٕم ِ٦م ًمٚمٜمي ِ
ِ
٘مدِ :
يمت٤م ًسم٤م يم ُٙمؾ اًم ُٙم ِ
واًمٕمٚمؿ
جيرى قمٚمٞمٝم٤م،
ت٥م
ومٞمج ُ
َ
٥م أن ُجيرى قمٚمٞمف ُم٤م ُ ْ
ُ
أن شم ِ
شمتّمق ُروّن٤مْ ،
ُحيت ُؿ قمٚمٞمٙمؿ ْ
ؼموه
ىمداؾمتِف اًمتل
ٍَمومقا اًمٜمئمر ّن٤مِ ًٞم٤م قمـ
ي
وأن شمٕم َت ِ ُ
َ
أن خيتص يمؾ ِ
ِ
٥م ْ
واطم ٍد ُمٜمٙمؿ سمٜمَ ْ٘م ِد َرء ُمـ
ي
يمت٤م ًسم٤م قم٤مد ًّي٤م ،ومت٘مقًمقن ومٞمف يمٚم َٛمتٙمؿ ،وجيِ ُ
ويٌلم ُم٤م ُ
ي٠مظمذه قمٚمٞمف).
هذا اًمٙمت٤مب،
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٞمً٤مر اإلؾمئاُمل دراؾم٦م تٚمٞمٚمٞم٦م ٟم٘مدي٦م ٕـمروطم٤متش ،حمًـ اعمٞمكم ،دار اًمٜمنم اًمدوزم
سم٤مًمري٤مض .)43-41( ،1992/1414 -
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وي٘مقل :وإ َذ ْن وم٤مًم ُ٘م ُ
ىمٞمٛم ُتف َ
وظمٓم ُره ذم َهذه اعمحٚم ّٞم٦م
رآن ِدي ٌـ حمكم ٓ
إٟمً٤مين قم٤معمل َ
ٌ
وقم٤مش ومٞمٝم٤مَ ،
َ
وًمذ َ
معهم َ
شمٕمٌػما
ًمؽ ُيٕمد
قم٤مؿمٝم٤م
وطمده٤م ،ىم٤م ًَم ُف ص٤مطمٌف ُمت٠مصم ًرا سمحٞم٤مشمِف اًمتل
ْ
ً
ِ
ِ
ِ
احلٞم٤مة اًمٕمرسم يٞم ِ٦م ،أو ْير ُؾم َؿ هد ًوم٤م قم٤م ًُّم٤م
همػم
ص٤مد ًىم٤م قمـ َهذه احلٞم٤مة ،أ يُم٤م أ يٟمف يٛمث ُؾ َ
ِ
ِ
وًمٞمس َوطم ًٞم٤م إهل ًّٞم٤م ،واًم ُ٘م ُ
رآن ُُم١م يًمػ،
يـ سمنمي،
َ
سمح ٍّؼ ،إ يٟمف د ٌ
ًملٟمً٤من ،ومٚم ْٞم َس ذًمؽ َ
اعمحدُ ودة ذم ِؿم ٌْف ِ
يٛمثؾ طمٞم٤م َة اًم َٕم ِ
اجلز َير ِة ذم
رب ْ
حمٛمد ،و ُيٛمثؾ شم٠مًمٞم ُٗمف سم٠م يٟمف َ
وُم١مًم ُٗمف ي
ِ
ِ
ادم ٍ
تّم٤مد يي٦م واًمديٜمٞم٦م)({ ،)1ﭙ ﭚ
اًمًٞم٤مؾم يٞم٦م وآ ْىم
٤مه٤مت طمٞم٤مت٤م اعمختٚمٗم٦م ـ

خطرررر املنرررافقني وقواعرر َرد شررررعية يف التعامرررل

ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [ؾمقرة اًمٙمٝمػ.]1:
()3
ًمٚمقطمدَ ة
ـ أ يُم٤م أمحد ًمٓمٗمل ا يًمًٞمد (أؾمت٤مذ اجلٞمؾ) – هٙمذا زقمٛمقا  !!-اعمٕم٤م ِر ُض ْ
ِ
وص٤مطم ِ
ِ
(ُمٍم ًمٚمٛمٍميلم) ،واًمٜميٕمرة اًم ُٗمرقمقٟمٞم٦م ،ي ْٙمٗمل ذم ِ
سمٞم٤من
اإلؾمئاُم يٞم٦م،
ي
ْ
ُ
٥م ؿمٕم٤مر ْ
أن اًمديـ اًمرؾمٛمل ًمٚمدي ِ
ٟمص اًمد ِ
ؾمتقر قمغم ي
قمداِف ًمٚمٝمق يي٦م اإلؾمئاُم يٞم٦م أ يٟمف َ
وًم٦م
يم٤من
ُ
يّمػ ي
ي
َ ي
اعمِم١موم) ..ويٙمٗمٞمف هذا قم٤مرا ِ
يئاطم ُ٘مف إمم يقم اًمد ِ
اإلؾمئا ُم سم٠مٟمف( :اًمٜميص ْ
يـ.
ً
هق ْ
وسملم َقم ِ
٧م إُُم٦م سملم ُأ ِ
ـ ًم َ٘مد و٤م َقم ِ
ٛمٞمد إ َد ِ
ِ
ب اًمٕمرب ذاك اًمذي
ؾمت٤مذ
اجلٞمؾ هذاَ ،
ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1حم٤ميمٛم٦م ـمف طمًلم (ٟٕ )187-186-181مقر اجلٜمدي.
( )3أمحد ًمٓمٗمل سمـ اًمًٞمد أب قمكم ( 1283 - 1388هـ =  1962 - 1871م) :رِٞمس جمٛمع اًمٚمٖم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘م٤مهرة .و ُيٜم َٕم٧م سم٠مؾمت٤مذ اجلٞمؾُ .وًمِد ذم ىمري٦م (سمرىملم) سمٛمريمز (اًمًٜمٌئاويـ) سمٛمٍم،
وخترج سمٛمدرؾم٦م احل٘مقق ذم اًم٘م٤مهرة ( ،)1889وقمٛمؾ ذم اعمح٤مُم٤مة .وؿم٤مرك ذم شم٠مًمٞمػ طمزب
(إُم٦م) ؾمٜم٦م  1918ومٙم٤من أُمٞمٜمف ،وطمرر صحٞمٗمتف (اجلريدة) يقُمٞم٦م إمم ؾمٜم٦م  1914ويم٤من ُمـ
أقمْم٤مء احلزب اًمقـمٜمل اًم٘مدُم٤مء ،وُمـ أقمْم٤مء (اًمقومد اعمٍمي) ،وتقل إمم (إطمرار
وزيرا
ومٛمديرا ًمٚمج٤مُمٕم٦م قمدة ُمرات ،صمؿ
ُمديرا ًمدار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م،
اًمدؾمتقريلم) ،وقمُ لم
ً
ً
ً
ٞمً٤م
ًمٚمٛمٕم٤مرف ،واًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م ( )1946ومٕمْمقا سمٛمجٚمس اًمِمٞمقخ ( ،)1949ويم٤من شمٕمٞمٞمٜمف رِ ً
عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ؾمٜم٦م  1941واؾمتٛمر ومٞمف إمم أن شمقذم ،سم٤مًم٘م٤مهرة .شم٠مصمر سمٛمئازُم٦م مج٤مل اًمديـ إومٖم٤مين
ُمدة ذم اؾمتٜمٌقل ،وسم٘مراءة يمت٥م أرؾمٓمق ،و ُٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م إمم اًمٕمرسمٞم٦م :قمٚمؿ اًمٓمٌٞمٕم٦م  -اًمًٞم٤مؾم٦م  -اًمٙمقن
واًمٗمً٤مد  -إظمئاق .يٜمٔمر :إقمئام ًمٚمزريمكم (ُ ،)311 /1مرآة اًمٕمٍم (.)413 /3
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أن يٕم يٚمؿ وم َ٘مط يمج ٍ
زء ُمـ اًم يت٤مريخ اًم َ٘مقُمل ٓ ِ
ِ
يمد ٍ
ىم٤مل « :ي
يـ
ُ
جي٥م ْ ُ
يـ اإلؾمئاُم يل ُ
إن اًمد َ
احلْم٤مر ِة احلدي َث ِ٦م
شمّم ُٚم ْح ذم
ًمٚمٌنم ،وم٤مًم َ٘مقا َ
اًمنماِع َ
سملم ي
هلل َٟمز َل َ
ٟملم اًمديٜمٞم٦م مل شم ُٕمدْ ْ
َ
إ ّ
ِ
ًمألظم ِ
ٍ
جيقز ْ
وإطمٙم٤م ِمَ ،
يم٠مؾم٤مس ْ
احلٞم٤مة
أن ي ٌْ٘مك اإلؾمئا ُم ذم َص ِٛمٞمؿ
ئاق
وًمذًم ِؽ ٓ ُ
ْ
ِ
اًمًٞم٤مؾم يٞم٦م! أو ُي يت َ
سمٛم ْٕمزل قمـ اًمديـش(.)1
يمٛمٜم َٓمٚمؼ ًم َت ْجديد اًمديـ ،وم٤مُٕ يُم٦م ُدمدّ د َ
خذ ُ

ِ
ٍ
يمت٤مب ًمف« :يِمدد
ص٤مدق اًمٕمٔمؿ -وًمٞمس سمّم٤مدق -ومٞم٘مقل ذم
ـ أ يُم٤م اًمديمتقر
ِ
ِ
ٍ
واًمٕم ْٚمؿ قمغم ي
ظم٤مل ُمـ
اإلؾمئا َم دي ٌـ
أن
سملم اإلؾمئا ِم
اًم٘م٤مِ ُٚمقن سم٤مًم يتقاومِؼ اًمت٤مم َ
ْ
ِ
ِ
ًمٜمٛمحص هذا
واًمٕم ْٚمؿ واطمدٌ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م..
سم٤مقمتٌ٤مر أ يٟمف ُهق
اخلُراوم٤مت وإؾم٤مـمِػم،
ّ
ٍ
ٍ
ُمً٠مًم٦م حمدي دة مت٤م ًُم٤مش(.)3
سمٌمء ُمـ اًمد يىم٦م سم٢مطم٤مًمتِف إمم
آدقم٤مء اًم يتقومٞم٘مل
ـملم ُصمؿ أُمر اعم ِ
ِ
ُمثئا :ي
اًم٘مرآن ً
ئاِ َٙم َ٦م سم٤مًمًجقد ًمف،
ضم٤م َء ذم
أن اهللَ ظم َٚمؼ آد َم ُمـ ٍ ي َ
ومًجدوا يإٓ إسمٚمٞمس مم٤م دقم٤م اهلل إمم َـمر ِده ُمـ اجلٜمي٦م ..هؾ شمِمٙمؾ هذه ِ
اًم٘م يّم٦م ُأ ْؾمٓمقرة
َ
ْ َ
َ ُ
ْ

ٗمؽمض ذم
أم ٓ؟!ٟ ..مريدُ ضمقا ًسم٤م حمدي ًدا
وطم٤مؾمًم ُمـ اعمق يوم٘ملم وًمٞمس ظمٓم٤مسم ً٦م ،هؾ ُي ُ
ً
سم٠من ُِم ْثؾ هذه ِ
أن يٕم َت ِ٘مدَ ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم َ٘مر ِن ِ
اًمٕم ْنميـ ي
اعمًٚمؿ ْ
احل٤مدصم٦م و َىم َٕم٧م
ْ
ِ
إن يم٤م َٟم٧م ه ِذه ِ
شم٤مريخ اًم َٙمقن؟ ْ
ً
ِ
ص٤مد َىم٦م ِصدْ ًىم٤م شم٤م ًُّم٤م ،وشمٜم َٓمٚمِؼ
اًم٘م يّم٦م اًم ُ٘مرآٟمٞم٦م
ومٕمئا ذم
َ
قمغم ِ
ِ
واىمع اًم َٙمقن ِ
حي٤م ُمع يمؾ
اًم٘مقل إّن٤م شمتٜم٤م َىم ُض
وشم٤مرخيف ،ومئا سمدي ُمـ
ً
شمٜم٤مىمْم٤م س ً
سم٠من ِ
ٍ
ُمٕم٤مرومٜم٤م ِ
ٍ
ِ
َ
تٜمت٤مج ي
قمٜمدِذ ُمـ آؾم ِ
وئال ذم
احلدي٨م قمغم
اًمٕم ْٚم َؿ
اًمٕم ْٚمٛم يٞم٦م ،وٓ َُم َٝمرب
ِ
هذه اًم َ٘مْمٞم٦م ،وإن مل شمٜم َٓمٌِؼ ِ
ُ
شمٙمقن إذن  -ذم ٟم َٔم ِر
اًمقاىمع ومًمذا
اًم٘م يّم ُ٦م اًم٘مرآٟم يٞم ُ٦م قمغم
ي
اعمق يوم٘ملم -إن مل شمٙمـ ُأ ْؾم ُٓمقرة مجٞمٚم٦مش(.)2
ِ
اًم٘مقل اًم ُٙم ْٗمري ُهق ُ
ُ
اًم٘مرآن{ :ﭨ
ىمديًم اًمذيـ ىم٤مًمقا قمـ
ىمقل
وهذا
َ
اعمنميملم ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1قمٚمؾ وأدوي٦مش ،حمٛمد اًمٖمزازم ،دُمِمؼ ،دار اًم٘مٚمؿ1411 ،هـ1981-م.)81- 79( ،
(ٟ« )3م٘مد اًمٗمٙمر اًمديٜملش( ،صً )26مّم٤مدق اًمٕمٔمؿ.
(« )2يمٚمٝمؿ ؾمٚمًمن رؿمديش( ،ص.)34-32
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ﭹررل
ﭸالتعامر
ررعية يف
وقواعرررد شر
ﭲرر املنرررافقني
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱخطرر
ﭶر ﭷ
ﭳﭴ ﭵ

معهمﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [ؾمقرة اًمٗمرىم٤من.]6-4:
ِ
 وهذا اًمديمتقر ٟمٍم أسمق زيد اعمرشمدّ ُاًم٘مرآن:
ي٘مقل قمـ
ىمداؾم َ٦م ًمف! ي
اجل٤مهكم ـ
وإن سمٞمٜمف وسملم اًمِم ْٕمر
وُمٜمت٩م
إٟمف ٟمص سمنمي
ٌ
صم٘م٤مذم ٓ َ
ٌ
ّ
ِ
تت٤مج إمم َشم ْٕمٚمٞمؼ
وسمٜمص قمٌ٤مراشمِف اًمتل ٓ
يمٌػما!
ُ
ّ
اًمّمٕم٤مًمٞمؽ ـ ً
وظم٤مص٦م ؿم ْٕمر ي
ي
ؿمٌٝم٤م ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمٛمف،
شمٙمقن اًمٜمي ّ
ي٘مقلُ :مـ اًمقاىمع ي
ص (اًم٘مرآن) وُمـ ًُم َٖمتف وصم٘م٤م َومتف صٞم َٖم ْ٧م ُمٗم٤مه ُ
وم٤مًمقاىمع هق اًمذي أٟمت٩م اًمٜمصِ ..
ِ
اًمقاىم ُع ً
أظمػماش(.)1
ي
َ
ُ
أوٓ ،واًمقاىمع صم٤مٟم ًٞم٤م ،واًمقاىمع ً

ِ
اًمٌ٤مـمؾ ،ومٝم٤م هل شم ْٖم ِريد َقمٜمؼم،
وًم٩م ذم
وطمتك قم٤ممل اًمٜمً٤مء ومٞمف َُمـ َ
ظم٤مض ذم اًم ُٙم ْٗمر ي
ِ
قات اعمد ذم
(أص ُ
َصم َٛمرة ُمـ صمٛمرات َؿم َجرة احلٜمْ َٔم ِؾ ـ ُمدرؾم٦م َأُملم اخلقزم ـ ورؾم٤مًمتٝم٤م ْ
ْدم ِ
ِ
أن َر َ
اًم٘مرآن) .زقمٛم٧م ( َشم ْٖمريد َقمٜمؼم) ي
ٖمػم و ُيٌد ُل ذم
قيد
ؾمقل اهللِ ﷺ يم٤من ُي ُ
ِ
يد ر ِ
اًم َ٘م َّم ِ
ص اًم٘مرآين ،ي
ؾمقل اهلل
وأن ي
يتٕمر ْض ًمٚم يتٖمٞمػم واًمتٌديؾ قمغم َ
اًمٜمص اًم٘مرآين مل ي
اًمّمح٤مسم٦م.
شمٕمرض هلذا اًمتٖمٞمػم قمغم أيدي ي
ْ
وطمدَ ه ،سمؾ ي

وعم٤م ـم٤مًم٥م اًمديمتقر حمٛمد حمٛمد طمًلم (ِ )3
اجل٤مُم َٕم٦م سم٤مًمتقىمػ قمـ َُمٜمْحٝم٤م اًمدي رضم َ٦م
َ
ي
ِ
ُ
ي
وشمقمم يمؼم
أقمقان اًمنم قمغم اًمديمتقر حمٛمد حمٛمد طمًلم،
واؾمتج٤م َسم٧م اجل٤مُمٕم٦م ،ؿمٜميع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1مٗمٝمقم اًمـ(صصً )16مٜمٍم طم٤مُمد أب زيد.
( )3هق أدي٥م إؾمئاُمل ُمٍمي ،همػم ُمٙمثر ذم ُمٞمدان اًمٙمت٤مسم٦مً ،مٙمٜمف رصلم إداءُ ،م٘متدر ذم اؾمتٞمٗم٤مء
ضمقاٟم٥م ُم٤م يٓمرىمف ،أسمرز ُم١مًمٗم٤مشمف« :آدم٤مه٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ذم إدب اعمٕم٤مسش اًمذي ر يد ومٞمف قمغم ـمف
طمًلم وهمػمه ،و«اًمروطمٞم٦م احلديث٦م طم٘مٞم٘متٝم٤م وأهداومٝم٤مش ،و«ادم٤مه٤مت هداُم٦م ذم اًمٗمٙمر اًمٕمرب
اعمٕم٤مسش ،و«طمّمقٟمٜم٤م ُمٝمددة ُمـ اًمداظمؾش .ي٘مقل اًمديمتقر اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ طمًلم  -وهق
رومٞم٘مف ذم يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمري٤مض عمدة ؾمٌٕم٦م أقمقام شم٘مري ًٌ٤م « :-واًمٜم٤مفمر إمم يمتٌف سمئا اؾمتثٜم٤مء جيد
٥م ُمٞمداّن٤م يمثػمون ،أو أّن٤م ُمقوققم٤مت ذات طمً٤مؾمٞم٦م ذم
أّن٤م مجٞم ًٕم٤م ُمـ اعمقوققم٤مت اًمتل َ َت يٞم َ
اعمٞم٤مديـ اًمٗمٙمري٦م :ومٝمؾ شمًتٓمٞمع تًس قمٚم٦م هذا آدم٤مه وإؾمٌ٤مب اًمداومٕم٦م إًمٞمفش .يٜمٔمر« :شمٙمٛمٚم٦م
ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملمش (ص.)143
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نمف قمٚمٞمٝم٤م حمٛمقد أُملم اًمٕم٤ممل ،وشمز يقم َٛم٧م احلٛم َٚم ُ٦م
احلٛم َٚم٦م جم يٚم ُ٦م (اعمّمقر) اًمتل ُي ُ
هذه ْ
ٍ
أت ذم (جمٚم٦م اعمّمقر) ذم 1966/1/37م(..)3()1
(أُمٞمٜم٦م اًمًٕمٞمد)
سمٛم٘م٤مٓت سمدَ ْ
تئاـمؿ هل١م ِ
ات ُمـ سمح ٍر ُم ِ
همٞمض ُمـ َوم ٍ
ٓء
ٞمض،
وىمٓمر ٌ
ُ
هذه اعم٘مقٓت ُم٤م هل يإٓ ٌ
َ ْ ُ
َ
اعمٜمدؾملم ذم اًمّمػ اًمٜمي٤مظمريـ ًمٕم ِ
ٛمقد اإلؾمئا ِم ،وأ يٟمك هل ُؿ ذًمؽ(.)2
َ َ
ػ ِ
ُمقاىم ِ
ُ -8مـ ِ
قمٌد اهلل سمـ أ ّب سمـ َؾمٚمقل:
ػ ِ
ُمقاىم ِ
 ُمـ ِقمٌد اهلل سمـ ُأب سمـ ؾمٚمقل اًمذي شمّمدي ر إيذاء اًمر ِ
وشمزقمؿ
ؾمقل ﷺ،
ي
َ ي
َ
اًمرضمؾ َ
َ
ىمقل
وواضمف ُمٜمف
٘ملم ذم اعمديٜمَ ِ٦م،
اعمٜم٤مومِ َ
َ
اعمًٚمٛمقن اًمٕمٜمَ َ٧م واعمِم ي٘م َ٦مٟ ،متذ ييمر ذم هذا ي
ِ
ُ
قم٤مِِم َ٦م ڤَ « :
َ
رؾمقل اهلل
ًمرؾمقل اهللِ ﷺ ،وم َ٘م ِد َم
يم٤من يقم ُسمٕم٤مث ،يق ًُم٤م ىمدي ُمف اهلل
ِ
()4
ِ
ﷺ وىمد ا ْوم َ
ًمرؾمقل اهلل ﷺ
هلل
وضمرطمقا وم٘مدي ُمف ا ُ
واتؿ ُ ،
ؽمق ُم َٚم ُ١مهؿ و ُىمت َٚم٧م َه ُ ُ

طمٞم٨م يُمٝمد اهللُ  ۴هلذه اًمدي قمق َة سم َ٘م ْتؾ َُمـ َ
ُ
ذم ُ
يم٤من
دظمقهلؿ اإلؾمئام(:)1
ُ
ػ أن يدْ َ
طمجر  :$وم ُ٘متِؾ ُمٜمٝم٤م ُمـ
ظمؾ ذم اإلؾمئا ِم،
يتٙمؼم وي٠م َٟم ُ
اسمـ َ
ي٘مقل ُ
ي
ػ ْ
أيم٤مسمِرهؿ َُمـ َ
أن ُ
يدظم َؾ ذم اإلؾمئا ِم طم يتك ٓ يٙمقن
يم٤من ٓ
يتٙمؼم وي٠م َٟم ُ
ُ
ي١مُمـ ،أي :ي
ْت َ٧م ُطم ْٙمؿ ِ
همػمه ،وىمد َ
يم٤من ِسم٘مل ُمٜمٝمؿ َُمـ َقمغم هذا اًمٜميحق قم ٌْدُ اهللِ اسمـ أب سمـ
ؾمٚمقلش(..)6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1طمّمقٟمٜم٤م ُمٝمددة ُمـ اًمداظمؾ (ً ،)313مٚمديمتقر حمٛمد حمٛمد طمًلم.
( )3هذه اًمٜمّمقص اًمٙمٗمري٦م ُمًتٗم٤مدة ُمـ اًمًٗمر اعمٌ٤مرك ذي إرسمع جمٚمداتً ،مٚمِمٞمخ اًمً ّٞمد اًمٕمٗم٤مين،
وظمّمقص٤م اعمجٚمد اًمث٤مين ،واؾمٛمف« :واحمٛمداهش.
ً
( )2وعمزيد اـمئاع قمغم ُم٘مقٓت اًم٘مقم وم٤مٟمٔمر« :آٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم ومٙمر احلداصم٦مشً ،مٚمديمتقر
ؾمٕمٞمد سمـ ٟم٤مس اًمٖم٤مُمدي.
ن ْو َن ،أي :ي٘متؾ َهي ُٙم ْؿ،
( )4ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر :وُمٜمف احلدي٨م :أٟمف ىم٤مل ٕصح٤مسمف يقم أطمد اًمٞمقم ُشم َ ي
ه َاتؿ وُمٜمٝمؿ اعمثٜمك سمـ
وم٘متؾ محزة ،روقان اهلل قمٚمٞمف .وذم احلدي٨م :عم٤م طمي سمٜمل ؿمٞمٌ٤من ويمٚمؿ َ َ
هوات :وُمٜمف طمدي٨م إٟمّم٤مر :اومؽمق ُمٚم١مهؿ
طم٤مرصم٦م ،أي أذاومٝمؿ .ىم٤مل :وجيٛمع ي
اًمنا ُة قمَ َغم َ َ
ه َو ُاتؿ ،أي :أذاومٝمؿ .يٜمٔمرً« :مً٤من اًمٕمربش (.)282 /14
وىمتٚم٧م َ َ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :ومْم٤مِؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مبُ :مٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر ،سمرىمؿ.)2166( :
(« )6ومتح اًمٌ٤مريشٓ ،سمـ طمجر (.)111/7
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وٟمًتٗمٞمد ُمـ هذا أُمريـ:
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اعم١م ُِم ِـ ْ
إول :ي
معهم ي
أن
أن اهللَ  ۴هق اًمذي
يتقمم أ ُْم َر هذا اًمديـ ،وقمغم ْ
ِ
يٗمٕم َؾ إؾمٌ٤مب ،وم٤مهللُ  ۴هق اًمذي يم َت٥م هذا ِ
اًم٘م َ
رح
ت٤مل ذم اعمديٜمَ٦مً ،مٙمل َي ْٗم ُ
َ
َ
َ
ِ
هلل سم٤مًمر ِ
إٟمّم٤مر ﭫ سمٛم٘م٤م َسمٚم٦م اًمر ِ
ؾمقل ﷺ ويرضمقا ْ
ؾمقل ﷺ سم ْٕمدَ
أن ْ
جي َٛم َٕمٝمؿ ا ُ ي
ي
ُ
ِ
وهق ؾمٌح٤مٟمف اًمذي ضم َٕم َؾ ذم هذا اًم٘م ِ
ت٤مل ُم٤م ُي ُ
زيؾ
ٟمزاقمٝمؿ اًمدي اُمل اًمذي و َىم َع سمٞمٜمٝمؿُ ،
ِ
ِ
ِ
َ
هلل سمـ أ ّب
أوًمئؽ اعمأل أ ُْمث٤مل َقم ٌْد ا ِ
وهؿ
قم٘م ٌَ ً٦م ُمـ قم َ٘مٌ٤مت اًمدي قمقة ذم اعمديٜم٦مُ ،
ِ
اسمـ َؾمٚمقل ذم اعمديٜمَ ِ٦م ،وأُمث٤مل أب َضم ْٝمؾ ذم ُم يٙم َ٦مُ :
اعمديٜم٦م سم ْٕم َْمٝمؿ قمغم
أه َؾ
طمٞم٨م ؾم يٚم َط ْ
ِ
ٍ
يتٙمؼمون وي٠م َٟم ُٗم َ
حيقًمقن
سمٕمضً :م ُٞم ْ٘م َت َؾ
اإلؾمئا ِم و ُ
قن ُمـ اًمدظمقل ذم ْ
اًمٙمٌ٤مر اًمذيـ ي
ُ
دون َهمػمهؿ ُمـ اًمد ِ
َ
ظمقل ومٞمف.
اًمث٤مين :سم٘م٤مء ِ
هلل
قمٌد اهلل سمـ ُأ ّب اسمـ َؾمٚمقل ،وهق ُمـ هذا اًمٜميقعً ،مٙمل ٟمتذ ييم َر ٟمِ ْٕمٛم َ٦م ا ِ
ُ
ِ
اًمٕمنمات ُمـ أُم ِ
وٟمٕمرف رقم٤م َي َ٦م اهلل  ۴هلذه اًمدي قمقة ،ي
ث٤مل
۴
َ
وأن َ
ْ
ِ
اسمـ أب يم٤مٟمقا ًمق سم٘مقا قمغم َىم ِ
احلٞم٤مة َطمتك ِجملء اًمر ِ
ؾمٞم٘مقًمقن َ
َ
ُمثؾ َىمقًم ِف
ؾمقل ﷺ
ٞمد
ّ
ي
ِ
ِ
ِ
ًمٙمـ اهللَ ُؾمٌح٤م َٟمف سمتدْ ِ
سمػمه و َٟم ْ ِ
ذ َه ُ١مٓء،
ًمٚمٛم ْ١م َ
ُمٜملم ُ
وي ْٗم َٕمٚمقن ُم ْثؾ وم ْٕمٚمف ،ي
ٍمه ُ
يمٗم٤مهؿ ي
وأسم٘مك ِ
واطمدً ا ُمٜمٝمؿ يذيمر هبؿ ،واهللُ ُؾمٌح٤م َٟمف ي٘مقل{ :ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ
ْ
ﮘ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.)1(]127:

{ -9ﮊ ﮋﮌ}.
قح و ًُم ٍ
ِ
إٟمّف مل ي ْ٘م ْ ِ
سم٤مًمٗم٤مطم َِم٦م طم يتك ا ُْمرأت ُٟم ٍ
قط قمٚمٞمٝمًم اًمّمئاة
ٟمٌل
ُ
ذف قم ْر ُض ٍّ
واًمًئام ،وإ يٟمًم َ
يم٤من اعمٕمٜمك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [ؾمقرة اًمتحريؿ.]11:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1وم٘مف اًمًػمةش (ً )481-479مٚمديمتقر /زيد اًمزيد .اًمري٤مض – اًمٓمٌٕم٦م إومم –  1434هـ
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ِ
اإليًمن :مل
ىم٤مل اسمـ يمثػم  $قمٜمدَ ىمقًم ِ ِف شمٕم٤ممم{« :ﮟ} ،أي :ذم
اإليًمن وٓ صدي ىم٤ممه٤م ذم اًمر ِ
ِ
يقاومِ ُ
ؾم٤مًم٦م وم َٚمؿ ُجي ِد ذًمؽ يمٚمف ؿمٞم ًئ٤م وٓ َد َومع
٘م٤ممه٤م قمغم
ِ
قمٜمٝمًم حمذورا ،وًمٞمس اعمراد {ﮟ} ذم ِ
وم٤مطم َِم ٍ٦م ،سمؾ ذم اًمديـ ،ي
إٟمٌٞم٤مء
وم٢من ٟمً٤م َء
ُ
َ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اًمقىمق ِع ذم اًمٗم٤مطم َِم٦مُ :حلر َُم٦م إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ
ٕمّمقُم٤مت قمـ ُ
قمٚمٞمٝمؿ اًمّمئاة واًمًئام َُم ُ
اًمّمئاة واًمًئامش.
اسمـ قم يٌ٤مس ﭭُ« :م٤م َزٟمت٤م ،أ يُم٤م اُمر َأ ُة ٍ
ٟمقح ڠ ومٙم٤م َٟم ْ٧م ُختؼم أ يٟمف
ىم٤مل ُ
ٜمقن ،وأُم٤م ظمٞم٤م َٟم ُ٦م اُمرأة ًُم ٍ
أوٞم٤مومِفش( ،)1وهٙمذا
قط ڠ ومٙم٤م َٟم ْ٧م َشمدُ ل ىمق َُمف قمغم ْ
ْ
جم ْ ٌ ي
ِ
وهمػم ُهؿ رمحٝمؿ اهلل(.)3
واًمْمح٤مك
وؾمٕمٞمدُ سمـ ُضمٌػم ،ي
ىم٤مل قم ْٙمر َُم ُ٦مَ ،
ُ
ِ
ًمٞمتٌلم ُمدى اًمٕم ِ
أور ْد ُت هذا ي
واًمٌئاء اًمذي ِحل َؼ ٟمٌ يٞمٜم٤م ڠ ُمـ
ٜم٧م
َ
اًمِم٤مهدَ  :ي َ َ
دمده ڠ ُمع و ِ
ضمراء ات٤مُمف ذم ِقمر ِوف َ ِ ِ ِ
وُمع ذًم ِ َؽ يمٚمف ِ
ضمقد
ُ
وذومف وومراؿمفَ ،
ْ
ي
ِ
ِ
أن ا ْسم َـ َؾمٚمقل َ
اًم َ٘مراِـ قمغم ي
ٛمر ﭬ ذم
يم٤من ُي ْذيمل اًمٜمي َ٤مر طمٓم ًٌ٤م يإٓ أ يٟمف مل يقاوم ْؼ ُقم َ
َض ِ
ب ُقم ِٜم٘مف طم يتك ٓ يٕم٤مًم ِ٩م اعمٜم َٙم َر سمًم هق أ ْقم َٔمؿ ُمٜمف(.)2
ِ
هلل سمـ أ ّب سمـ ؾم ٍ
ٚمقل و َقم َّمٌتف اعمتزقمٛملم ِيم َؼم
٥م قمٌدَ ا ِ
اعمّمٓم َٗمك ﷺ ًم ُٞمٕم٤مىم َ
(مل ي ُٙمـ ْ
َ
ِ
ِ
آؾمتِ ْخٗم٤مء واًمتٚمقن ذم أ ْقم ِ
٘م٤مب
ّٕنؿ ومِئ ٌ٦م ُمتنسم٦م َ
سملم اًمّمٗمقف ىم٤مد َرة قمغم ْ
اإل ْومؽ :ي
ِ
ختري٥م ُ ْت ِدصمف أو إ ْوم ٍ
ً٤مد ِ
ٍ
جر ِد اًمٔمٜمي٦م :ي
ٕن
يمؾ
مت٤مر ُؾم ُف ،ومل ي ُٙمـ ًم ُٞمٕم٤مىم َ
سمٛم ي
٥م قمغم اًمتٝمٛم٦م ُ
َهاِر اًمٜمي ِ
ُ
َ
اإليًمن
إقمًمل اًم ئم٤مهر ُة ،ومٝمؿ ُي ْٔم ِٝمرون
٤مس ٓ ي ْٕم َٚم ُٛمٝم٤م يإٓ اهللُ ،وًم ِ َقزم إ ُْم ِر
ِ
اًمنم واإلومً٤م َد)({ .)4ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}
واًمدي َـ ،و ُيٌٓمٜمُقن ي
[ؾمقرة يقؾمػ.]18:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ ضمرير ( ،)169/38واسمـ أب طم٤مشمؿ ( )18937ذم «شمٗمًػممه٤مش ،واحل٤ميمؿ ذم
«اعمًتدركش ( ،)128/3وىم٤مل« :صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مهش.
(« )3شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)198/8
( )2اٟمٔمر :حمٛمد ؾمٕمٞمد اًم٘مراذم «اًمدروس اًمدقمقي٦م ذم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼش( ،ص )24سمح٨م همػم
ُمٜمِمقر.
(« )4قمٌػم اعمًؽ ذم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ وطم٤مدصم٦م اإلومؽش (.)27
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( -11يم٤مد احل يٞم ُ
٤من أن ي٘متتئا).
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معهم ِ
ٞم٘مع ُمـ ا ْىمتِ ٍ
ِ
احل٤مد َصم ِ٦م ُم٤م َ
سملم
ٟمج َٛم ْ٧م قمـ َه ِذه
ُمـ أ ْقم َٔم ِؿ
ت٤مل َ
يم٤من َؾم ُ
أصم٤مر اًمتل َ
ِ
واخلز ِ ِ
إو ِ
ور َد ذم صمٜم٤مي٤م ِىم يّم٦م اإل ْوم ِؽ إ يٓ أ ين
س
ْ
ْ
ضمراء هذا إ يوم٤مك إصمٞم ِؿ يمًم َ
رج ُمـ ي
ٜملم ُِمـ ذًم ِ َؽ ،وىم٤م َم اًمٜميٌل سمدَ ْو ِره اعمٌ٤مرك ذم َت ِد َِ٦م
اهللَ ىمدي ر وًم َٓم َ
اعم١م ُِم َ
ومحك وقم٤م َوم٤م ْ
ػ َ
ِ
ِ
ِ
اعمًٚمِ َؿ إمم َأ ْظم ِذ ا َحلٞم َٓم ِ٦م ُِمـ ْ
أن
اًمّم ي
إوو٤م ِع ،وإ ْـمٗم٤مء َضم ْذوة اًمٌئاء ..وهذا َيدْ قمق ي
ْ
ػ ْ
ٕم٤مل أو شمنع ذم شمٍم ٍ
قاىمػ َقمٚمًمٟمٞملم وهمػمهؿ إمم ر ِ
ئال ُم ِ
دود أ ْوم ٍ
ُجير ُمـ ِظم ِ
وم٤مت َىمد
َ
ُ
َ
ي
ٓ ُت َٛمد ُقم ْ٘مٌ٤مه٤م.

ِ
وس ِ
وقم ٍؼم خم ْتٍمة اىم ُت ٍِم ومٞمٝم٤م قمغم َؿم ِ
٠من ِ
وم٤محل٤مد َصم ُ٦م
اسمـ َؾمٚمقل ،وإ يٓ
در ٍ ٍ
َ
هذه سم ْٕم ُض ُ
ت٤من َىم ٌَؾ أن ُشم ْٓمقى ص ْٗمح ُ٦م ِ
ٔم٤مت ِ
سم٤مًمٕم ِ
صمرى وُم ْٗم ِٕمٛم٦م ِ
واًمٕم ِؼم ..وهٜم٤م و ْىم َٗم ِ
طم٤مد َصم ِ٦م اإل ْوم ِؽ
َ َ
ُ
مه٤م:
َٛقف ايؼٝع ١ايشافض َٔ ١عا٥ؼ ١ڤ.

هؾ ُأ ِىمٞمؿ احلد قمغم اسمـ ؾم ٍ
ٚمقل يمًم ُأىمٞمؿ قمغم سم ْٕم ِ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ؟
ض ي
َ
َ
أ -موقف الشيعة من عائشةڤ:
ٜملم ِ
شمٜمزل ُمـ ِ
قم٤مِ َِم َ٦م ڤ
اعم١م ُِم َ
آي٤مت اًمذ ْيمر ا َحل ِٙمٞمؿ ذم َشم ْؼم ِِ٦م أم ْ
ُمـ اعمٕمٚمق ِم ُم٤م ي
ِ
ِ
ٝمديد واًمق ِ
أي٤مت ُمـ اًم يت ِ
ِ
ورُمك
وُم٤م ضم٤م َء ذم شم ْٚم ِؽ
قمٞمد واجلزاء عمـ َ
َ
ظم٤مض ذم اإل ْومؽَ ،
أن اًمراومِ َْم َ٦م ياختذوا ي ِ
ِ ِ
َِ
ْ ِ
ورا َءهؿ
وؾمٕمك ذم
يمؾ ذًم َؽ َ
إؿم٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م ،إ يٓ ي ي
سم٤مًم٘مذفَ ،
ِ
ِ
ظمّمقص٤م َطم ْٗمّم٦م
وضم٤مت اًمٜميٌل ﷺ
وات ُٛمقا و َىم َذومقا سم ْٕم َض َز
وم٠مضم َرُمقا ي
ً
فمٝمر ًّي٤مْ ،
وقم٤مِ َِم٦م ﭭ ِ
ِ
ومٛمـ ذًمؽ:
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ِ
ِ ْ .1
()1
وأّن٤م اًمتل ٟم َ٘م َْم٧م َهم ْز َهل٤م ُمـ َسم ْٕم ِد ُىم يق ِة أٟمٙم٤م ًصم٤م،
اقمت٘م٤م ُدهؿ ُيم ْٗم َر قم٤مِ َِم َ٦م ڤ  ،ي

()3
سم٤مب ُمـ أسمقاهب٤م شمدْ ُظمؾ ُمٜمف(.)2
وأّن٤م ذم اًمٜمي٤مر وهل٤م ٌ
أيٟ :م َٙم َث٧م إيًمّن٤م  ،ي
ٌ٤مق ِ
ىمذ ُومقه٤م سم٤مًمٗم ِ
قق ؾم ٌْع ـمِ ٍ
٤مطم َِم ِ٦م وىمد سمرأه٤م اهللُ ُمـ َوم ِ
َ .3
ومٗمل ىمقًمِف شمٕم٤ممم:
َ
ي

{ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

سمٕمض ُمئاًمٞمٝمؿ ِ
اخلٞم٤م َٟم َ٦م هٜم٤م
ومن ُ
ﮝ ﮞ ﮟ} [ؾمقرة اًمتحريؿ ، ]11:ي
ِ
ِ
وطم ْٗمّم َ٦م ﭬ ُم٤م َ
اًم٘مٛمل
ضسمف اهللُ ًمٕم٤مِ َِم َ٦م َ
ىم٤مل إُم٤م ُُمٝمؿ ّ
سم٤مًمٗم٤مطم َِم٦م ،وأ يٟمف َُمثؾ َ َ
ِ
اًمٗم٤مطم َِم٦م،
ذم شم ْٗم ًِػمه هلذه أ َي ِ٦م« :واهللُ ُم٤م َقمٜمل سم٘مقًم ِف{ :ﮟ} يإٓ
وًمٞم٘مٞمٛمـ احلدي قمغم ِ
قم٤مِ َِم َ٦م ومٞمًم أ َشم ْ٧م ذم َـم ِ
َ
ومٚمًم
ريؼ اًم ٌَ ٍْم ِة،
ي
ويم٤من َـمٚمح٦م حيٌٝم٤م ،ي
خترج إمم اًمٌٍمة ىم٤مل هل٤م ومئان ٓ :حيؾ ِ
أرا َد ْت ْ
ًمؽ أن َ ْ
خترضمل ُمـ َهمػم َحم ْر ٍم
أن ْ َ
َ ْ
ومز يو َضم٧م ٟم ْٗم ًَٝم٤م ُمـ َـم ْٚمح َ٦مش(.)4
ًم٘مد سم َٚم َٖم ْ٧م وىم٤مطم ُ٦م أطم ِد ُمئازم اًمِمٞمٕم٦م اعمًٛمك ِ
حٞمح أ يٟمف:
ي٤مه احلٌٞم٥م،
واًمّم ُ
ي
َ َ
ي
ِ
ِ
ِ
اطمت ٍ
ظم٤مه اخلٌٞم٨م ْ
ٗم٤مل ذم سمريٓم٤م َٟمٞم٤م ذم  /17رُمْم٤من1421 /هـ،
قمٛمدَ إمم إىم٤م َُم٦م ْ
أن َ
ٛمققم ً٦م ممـ هؿ قمغم ؿم٤ميمِ َٚمتِف ًمٞمٛمٓمِرهؿ ويً ِٛمٕمٝمؿ ِ
ؿمت٤مِ َٛمف اًم َ٘م ِذ َر َة ُٕمٜم٤م َ
قم٤مِِم َ٦م
مج َع جم َ
و َ
ُ
ُْ َ
ُْ َ
واًمٙمٌ٤مر وأًمًٌٝمؿ َأقمئاُم٤م َ ِ ِ
ِ
َ
٥م قمٚمٞمٝم٤م
ٖم٤مر
مجع
ڤ ،سمؾ َ
وذاِ َط ُيمت َ
ً
َ ََ
إـمٗم٤مل اًمّم َ
ِ
(قم٤مِ َِم٦م ذم اًمٜمي٤مر!!!)ِ .
ٟم٤مه َ
أًم٘م٤مه٤م ذم هذه آطمتِٗم٤مًم ِ يٞم٦م ويم٤م َٟم٧م
حم٤مضة
ٞمؽ قمـ
َ
َ
طمٞم٨م ا ْومؽمى يمٕم٤مدشمِف قمغم اًمّمح٤مسمٞم٦م ِ
اجلٚمٞم َٚم ِ٦م ،وز َقم َؿ يأّن٤م َ
يم٤مًمّم٤مقم َ٘م ِ٦مُ :
أن ذم اًمٜمي٤مر
ي
ي
َ
ي
ِ
ِ
وؾمقء إ َد ِ
ب.
اًمق َ
ُُمٕم يٚم٘م٦م ُمـ ِر ْضمٚمٝم٤م..وشم٠م ُيم ُؾ اجلٞمٗم٦م!! وهمػم ذًمؽ ُمـ َ
ىم٤مطم٦م ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مرش ( ،)369/3و«اًمؼمه٤منش (ً )282/3مٚمٌحراين ،و«سمح٤مر إٟمقارش ًمٚمٛمجٚمز
(.)414/7
( )3اٟمٔمر :اعمراضمع اًمً٤مسم٘م٦م.
(« )2شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مرش (.)342/3
اًم٘مٛملش (ص.)241
(« )4شمٗمًػم ّ
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 .2يم٤م َٟم٧م ِ
ًٛمقن َ
اعمٜمحروم٦م سمـ (أم
قم٤مِِم٦م ذم ُيم ُتٌٝمؿ َ
اًمراومْم ُ٦م ىم٤م َشمٚمٝمؿ اهللُ أ يٟمك ُي١م َوم ُٙمقن ـ ُي ّ
ي
معهم
اسمـ ؾمٚمقل ِ
ِ ()1
ي
وطم ْزسمف ُمـ َسم ْٕم ِده،
اًمنمور) وسمـ
(اًمِمٞمٓم٤م َٟم٦م)  ،هٙمذا ْ
أطمٗم٤م ُد ِ َ
شمِم٤مهب ْ٧م ىم ُٚمقهبؿ وشمقاوم َ٘م ْ٧م ِ
ُمقاىم ُٗمٝمؿ.
ُ
َ
اًمّم٤مر ِم اعمً ِ
أضم ِؾ ذًمؽ َ
ٚمقل ْت َ٧م قمٜمقانُ :طم ْٙمؿ ؾم٤مب
اسمـ شمٞمٛم يٞم٦م ذم ي
ىم٤مل ُ
ُمـ ْ
ْ
َ
قم٤مِِم َ٦م:
ف قم٤مِِم َ٦م سمًم سمرأه٤م اهللُ ُمٜمف َيم َٗمر سمئا ِظم ٍ
« َ
ىم٤مل اًم٘م٤ميض( ،)3أسمق يٕمكمَُ :مـ َ
ئاف،
ىمذ َ
ي
واطم ٍد ،وسح همػم ِ
و َىمد طمٙمك اإلمج٤مع قمغم هذا همػم ِ
إِٛم ِ٦م هبذا ا ُحل ْٙمؿ،
واطم ٍد ُمـ
َ
َ
َ
ي
ُ
ي
ُ
ِ
زول اًم ُ٘م ِ
اًمقىم٤مِع اًمتل ُىمتِؾ ومٞمٝم٤م ُمـ رُم٤مه٤م ڤ سم ْٕمدَ ُٟم ِ
رآن
سمٕمض
ذيمر َ
َ َ
صمؿ َ
سمؼماءت٤م( .. ،)2وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ :ا يشمٗم َ٘م٧م إُُم ُ٦م قمغم ُيم ْٗمر ِ
ىم٤مذومٝم٤مش.
ُ
ي
َ
َ
٧م ىمقًمِف شمٕم٤ممم{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
اسمـ يمثػم ـ ْت َ
وىم٤مل ُ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]32:
ِ
أمجع اًمٕمٚمًم ُء ىم٤مـمِ ٌَ ً٦م قمغم ي
ورُم٤مه٤م سمًم َرُم٤مه٤م
أن َُمـ ي
« َ
ؾم٥م قم٤مِ َِم َ٦م ڤ سم ْٕمدَ هذا َ
سمف سمٕمد اًمذي ُذيمِر ذم هذه أي ِ٦م ،وم٢م يٟمف يم٤مومِر ٕ :يٟمف ُمٕم٤مٟمِدٌ ًمٚم ُ٘م ِ
رآنش( .)4وىم٤مل َسمدْ ر اًمديـ
َ
َْ
ٌ
يح اًم ُ٘م ِ
اًمزريمٌمَُ « :مـ َ
ىمذ َومٝم٤م وم َ٘مدْ يم َٗم َرً ،م َت ٍْم ِ
رآن اًم َٙمري ِؿ سمؼما َءت٤مش(.)1
ي

التعامرررل
خطرررر املنرررافقني َوقواعرررد شررررعية يف ُ

وىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ} [ؾمقرة اًمٜمقر ]11:أي٤مت،
أن ِ
ىم٤ملَٟ « :مز ًَم٧م ذم سمراء ِة ِ
قم٤مِ َِم َ٦م ومٞمًم ُىم ِذ َوم٧م سمف ،وم٤مؾمتدَ يل سمف اًم َٗم٘مٝم٤م ُء قمغم ي
ىم٤مذ َومٝم٤م ُي٘م َتؾ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يمت٤مب «اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿشً ،مٚمٌٞم٤ميض ( 161/2و.)121
(« )3اًمّم٤مرم اعمًٚمقلش قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقلش( ،ص ،)167-161و(ص .)171اًمدُم٤مم  -دار
اًمرُم٤مدي ًمٚمٜمنم –  2جمٚمدات  -ط إومم 1417هـ
(« )2زاد اعمٕم٤مدش (.)41/1
(« )4شمٗمًػم اسمـ يمثػمش (.)376/2
(« )1اإلضم٤مسم٦م إليراد ُم٤م اؾمتدريمتف قم٤مِِم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦مش( ،ص.)13
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ىم٤مل اًمٕمٚمًمءَ :ىم ْذف ِ
ًم َت ْٙم ِذيٌف ًمٜمص اًم ُ٘م ِ
رآنَ ،
قم٤مِ َِم٦م ُيم ْٗم ٌر :ي
ٟمٗمً ُف قمٜمدَ
ٕن اهللَ ؾم يٌح َ
ُ
ِذ ْيمره(َ ،)1
ٌ
ٔمٞمؿ ،يمًم ؾم يٌح ٟم ْٗم ًَف قمٜمدَ ِذ ْيمر ُم٤م َوص َٗمف سمف
وم٘م٤ملُ :ؾم ٌْح٤مٟمؽ َهذا
هبت٤من َقم ٌ
اًمزوضم ِ٦م واًمق ِ
اعمنم ُيم َ
ًمدش(.)3
ْ
َ
قن ُمـ ي َ
اإلومؽِ « :
ِ
قاِد طم ِ
ٕمداد َوم ِ
وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜميقوي أصمٜم٤مء َشم ِ
َ
احل٤مد َي٦م وإرسمٕمقن:
دي٨م
َ
َ
ُ
قم٤مِ َِم َ٦م ُمـ اإل ْوم ِؽ وهل سمراء ٌة ِ
سمراء ُة ِ
ىمٓمٕمٞم ٌ٦م سمٜمص اًم ُ٘م ِ
رآن اًم َٕم ِ
زيز ومٚمق شمِم يٙمؽ ومٞمٝم٤م
ي
َ َ
َ
ِ
ٛملمَ ،
ٌ
اسمـ قم يٌ٤مس ﭭ
اعمًٚم َ
ىم٤مل ُ
يم٤مومرا ُمرشمدًّ ا سم٢ممج٤م ِع ْ
ص٤مر ً
إٟمً٤من ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ َ
ِ
ِ
إٟمٌٞم٤مء َصٚمقات اهلل وؾمئاُمف َقمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ،وهذا
ٟمٌل ُمـ
وهمػمه :مل َشم ْزن ا ُْمر َأ ُة ٍّ
ُ

إ ْيم َرا ٌم ُم َـ اهلل شمٕم٤ممم هلؿش(.)2
ب  -هؾ ُأىمٞمؿ احلد قمغم اسمـ ؾمٚمقل يمًم ُأىمٞمؿ قمغم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ﭫ؟
ذم هذه اعمً٠مًم٦م ضم٤مٟمٌ٤من:

ِ
وهق ي
ُ
 -1يٙم٤م ُد آشم ُ
اًمٜمٌل ﷺ ىم٤م ًَم٧م قمٜمف
ٗم٤مق قمٚمٞمف
يٙمقن إمج٤م ًقم٤م ًمدى اًم ُٕمٚمًمءَ ،أٓ ُ
أن ي
ِ
ومذ َيمر َ
قم٤مِ َِم٦م ڤ« :عم٤م َٟمز َل ُقمذري ىم٤م َم اًمٜميٌل ﷺ قمغم اعم ِٜمْؼم َ
ذاك و َشمئا ـ
ٟمزل ُمـ ِ
ومٚمًم َ
َ
وميسمقا طمدّ هؿش(.)4
شمٕمٜمل:
سم٤مًمرضمٚملم واعمرأة ُ
اعمٜمؼم أ َُمر ي
اًم٘مرآن ـ ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمْمٛمػم (ذم ذيمره) يٕمقد قمغم ىمّم٦م اإلومؽ.
(« )3اإليمٚمٞمؾ ذم اؾمتٜمٌ٤مط اًمتٜمزيؾ هب٤مُمش «ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػماًم٘مرآنش ًمّمٗمل اًمديـش ،ضمئال اًمديـ
اًمًٞمقـملُ ،مٓم٤مسمع اًمٜم٤مُمل( ،ص .)161واٟمٔمر« :اعمحغمش إلسمـ طمزم (« ،)114/12اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ
طم٘مقق اعمّمٓمٗمكش ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض ( ،)219/3و«اًمروض إٟمػ ذم ذح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ
هِم٤ممش ،قمٌد اًمرمحـ اًمًٝمٞمكم ،ت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ  :قمٌد اًمرمحـ اًمقيمٞمؾ ،دار اًمٙمت٥م احلديث٦م،
( ،)411-449/6ويمت٤مب «حمٛمد اخلرر قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾش ( ،)216/1و«اإلىمٜم٤معش ًمنمف
اًمديـ احلج٤موي احلٜمٌكم ( ،)399/4و«يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤معش عمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقت
احلٜمٌكم ( ،)171/6و«أطمٙم٤مم اعمرشمديـ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمئاُمٞم٦مش ًمٚمديمتقر ٟمٕمًمن قمٌد اًمرزاق
اًمً٤مُمراِل (ص.)111
(« )2ذح «صحٞمح ُمًٚمؿشً ،مٚمٜمقوي (.)642/1
( )4أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ( ،)21/6وأسمق داود ،يمت٤مب :احلدود ،سم٤مب :ذم طمد اًم٘مذف ،سمرىمؿ:
( ،)4474وهمػممه٤م ،طمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح ؾمٜمـ أب داودش.
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ِ
وه١مٓء طمً٤من سمـ صم٤مسم٧مِ ،
يٜم٥مررل
يف زالتعامر
ررعية
ضمردحشرر
وقواعرر
ش ُأ
ومحٜمَ٦م
وُم ًْ َٓمح سمـ ُأصم٤م
رافقني َ
ظم٧م َ
خطر َرصم٦مرر،املنرر َ ْ
سمٜم٧م َ ْ
َ ي
معهم
سمٜم٧م َضم ْحش ﭫ مجٞم ًٕم٤م..

ِ
اًمٕمٚمًمء ذم ُصمٌقت إىم٤مُم٦م احلد قمغم اسمـ َؾمٚمقل أو قمدم ذًمؽ.
ومخئاف
-3
ُ
ِ
ِ
ومٞمٛمـ ُأىمٞمؿ قمٚمٞمف احلد وُمٜمٝم٤م:
نم إمم َشمًٛم َٞم٦م اسمـ َؾمٚمقل َ
وم٠مصح اًمرواي٤مت مل ُشم ْ
ُم٤مور َد قمٜمدَ اإلُم٤م ِم اًم يٓمؼمي ُمـ َـم ِ
ريؼ ِهِم٤مم سمـ ُقم ْروة قمـ َأسمٞمف اًم يت ٍْميح ي
سم٠من
ِ
٥م إمم َقم ٌْ ِد اعمٚمؽ سمـ َُم َروان (:)1
ًؿ ذم ْ
أه ِؾ اإل ْومؽ ،قمـ ُقم ْروة أ يٟمف يم َت َ
اسمـ أب مل ُي ي
ِ
وهؿ يمًم َ
هلل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ
ىم٤مل ا ُ
يم َت َ
ٌ٧م إ يزم شمً٠مًمٜمل ذم ا يًمذيـ ُ
ضم٤مؤوا سم٤مإل ْومؽ ُ
أطمدٌ يإٓ َطم يً٤من سمـ صم٤مسمِ٧م،
ًؿ ُمٜمٝمؿ َ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ} [ؾمقرة اًمٜمقر ، ]11:وأ يٟمف مل ُي ي
ِ
ومحٜم٦م سمٜم٧م َضمحٌم ﭫ ،وهق ُ
ي٘مقل ذم آظمريـِ ٓ :قم ْٚمؿ زم
وُم ًْ َٓمح سمـ ُأصم٤مصم٦مْ َ ،
هبؿ ،همػم يأّنؿ َقمّمٌ٦م يمًم َ
ىم٤مل اهللُ شمٕم٤ممم(.)3

وكان الذي تولى كِبر ال ْف ِ
َ
ك ط ْبدُ اهللِ بن
وطـدَ البخاري :قا َلت طائشة:
ْ
ِ
شاع و ُيتحد ُ
ُأبي بن َسؾول ،قال ُطروةُ :أخربت أكه َ
ؼره
كان ُي ُ
ث به طـدَ ه ،ف ُق ّ
ّ
ِ
ِ
)
2
(
ويس َتؿ َعه و َي ْست َْوشقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ سمـ أب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م ،أسمق اًمقًمٞمد ،اعمدين اًمدُمِم٘ملُ .مـ
وم٘مٞمٝم٤م واؾمع اًمٕمٚمؿ .روى قمـ أسمٞمف وقمثًمن وُمٕم٤موي٦م وضم٤مسمر وأب
أقم٤مفمؿ اخلٚمٗم٤مء وده٤متؿ .يم٤من ً
هريرة وأم ؾمٚمٛم٦م وهمػمهؿ .وقمٜمف اسمٜمف حمٛمد وقمروة سمـ اًمزسمػم واًمزهري وظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان
وهمػمهؿ ،واؾمتٕمٛمٚمف ُمٕم٤موي٦م قمغم اعمديٜم٦م وهق اسمـ  16ؾمٜم٦م .واٟمت٘مٚم٧م إًمٞمف اخلئاوم٦م سمٕمد ُمقت أسمٞمف،
وفمٝمر سمٛمٔمٝمر اًم٘مقة ،واضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم سمٕمد ُم٘متؾ ُمّمٕم٥م وقمٌد اهلل اسمٜمل اًمزسمػم ذم
طمرهبًم ُمع احلج٤مج اًمث٘مٗمل ،وٟم٘مٚم٧م ذم أي٤مُمف اًمدواويـ ُمـ اًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمروُمٞم٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م ،وهق
أول ُمـ صؽ اًمدٟم٤مٟمػم ذم اإلؾمئام ،ويم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمد صؽ اًمدراهؿ .وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم
اًمث٘م٤مت وىم٤مل :يم٤من ُمـ وم٘مٝم٤مء أهؾ اعمديٜم٦م وىمراِٝمؿ .يٜمٔمر« :تذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر (/6
 ،)433و«ُمٞمزان آقمتدالش ( ،)112 /3واسمـ إصمػم (.)198 /4
(« )3شمٗمًػم اًمٓمؼميش (.)86/18
ِ
(َ « )2ي ًْت َْقؿمٞمفش ،أي :يًخرج ُمـ أومقاه اًم٘مقم طمديثٝمؿ قمـ اإلومؽ سمرومؼ وسمٌمء ُمـ اًمٌح٨م واًمً١مال =
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أيْم٤م« :مل يًؿ ُمـ أه ِؾ اإل ْوم ِؽ إ يٓ طمً٤من سمـ صم٤مسم٧مِ ،
َ
وُم ًْ َٓمح سمـ ُأصم٤مصم٦م،
وىم٤مل ُقمرو ُة ً
ْ
َ ي
ُ ي
ومحٜم٦م سمٜم٧م ضمحش ﭫ ذم ٍ
ٟم٤مس آظمريـ ٓ ِقم ْٚمؿ زم هبؿَ ،همػم يأّنؿ ُقم ّْمٌ٦م يمًم ىم٤مل
َْ
ي٨م اًمّمحٞمح ِ٦م اًمتل مل شمتٕمر ْض ِ
إطم٤مد ِ
ِ
ًمذ ْيم ِر َقم ٌِد اهلل سمـ
هلل شمٕم٤مممش( ،)1وُمـ ِظمئال هذه
ا ُ
َ
ي
َي
ِ
اعمٍمح هبؿ ومٞمٝم٤م،
أ ّب سمـ َؾمٚمقل َ
اىمتٍم ْت قمغم ذ ْيمر اًم يثئاصم٦م َ ي
ومٞمٛم ْـ ُأىمٞمؿ قمٚمٞمف احلد ،وإٟمًم َ َ
ضمز َم ُمـ اًم ُٕمٚمًمء ي
هلل سمـ أ ّب سمـ َؾمٚمقل مل ُي َ٘مؿ قمٚمٞمف احلد ،وذ َيمروا
سم٠من َقم ٌْد ا ِ
ضمز َم َُمـ َ
وىمد َ
ٍ
أؿمٞم٤مء ذم وضمف ِ
احل ْٙم َٛم٦م ذم ْشمر ِك إىم٤م َُم ِ٦م احلد قمٚمٞمف ،وُم َـ ي
اًمذاهٌلم إمم هذا:
قمدي َة
َ ْ
 -1اإلُم٤م ُم اًم ُ٘مرـمٌل:

أن ذ َيمر ُم٤م ِ
فم٤مه ُره ي
هلل سمـ أ ّب ُأ ِىمٞمؿ قمٚمٞمف احلد ـ قم ي٘م٥م سم َ٘مقًم ِفُ :ىمٚم٧م
أن َقم ٌْدَ ا ِ
وم٢م يٟمف سم ْٕمدَ ْ َ
ِ
أن اًمذي طمدي طمً٤من ِ
إظم ِ
اًمٕمٚمًمء ي
اعمِم ُٝمقر ُمـ ْ
ْ
ومحٜم٦م
ٌ٤مر ،واعم ْٕم ُر ُ
وف ِقمٜمدَ
وُم ًْ َٓمح َ ْ
ُ َ ي
ِ
صمؿ أورد َطم َ
دي٨م أ ّب
سمٜم٧م ْ
ًٛم ْع سمحدٍّ ًم َٕمٌد اهلل سمـ أ ّب ،ي
ضمحش ﭫ ،ومل ُي َ
ئاصم٦م د َ ِ
داود( ،)3ذم إىم٤مُم٦م احلد قمغم اًم يث ِ
أؿم٤مر إمم َو ْضم ِف
ُ
صمؿ َ
ون َقمٌد اهلل سمـ أ ّب سمـ َؾمٚمقل ،ي
احل ْٙم ِ
ِ
ٛم٦م ذم َقمد ِم إىم٤م َُم ِ٦م احلد قمٚمٞمف وم٘م٤ملَ :
ىم٤مل قمٚمًمؤٟم٤م :وإ يٟمًم مل ُحيدي قمٌدُ اهلل سمـ أ ّب :ي
ٕن
اهللَ شمٕم٤ممم َىمدْ أقمدي ًمف ذم ِ
َ
ًمٙم٤من َذ َ
ًمؽ ٟم ْ٘م ًّم٤م ُمـ
قمٔمٞمًم ،ومٚمق ُطمدي ذم اًمدٟمٞم٤م
أظم َر ِة قمذا ًسم٤م
ً
هلل شمٕم٤ممم ىمد َؿم ِٝمدَ سمؼماء ِة ِ
َقمذاسمِف ذم ِ
وختٗمٞم ًٗم٤م قمٜمفُ ،مع ي
أظم َر ِة َ ْ
قم٤مِ َِم َ٦م ڤ
أن ا َ
َ
ِ
ب يمؾ ُمـ رُم٤مه٤م ،وم َ٘مدْ طمّم َٚم ْ٧م ِ
وسم َٙم ِذ ِ
ٝم٤مراًم٘م٤مذف و َسمراءة
وم٤مِدَ ُة احلد :إ ْذ َُم ْ٘م ُّمق ُده إ ْفم
َ
َ َ
اعم ْ٘م ُذوف ،يمًم ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [ؾمقرة

ٛملم ًمٞمٙمٗمر َقمٜمٝمؿ إ ْصمؿ ُم٤م صدَ ر قمٜمٝمؿ ُمـ اًم َ٘م ْذ ِ
ف
اعمًٚمِ َ
َ َ
َ
اًمٜمقر ، ]12:وإٟمًم ُطمدي َه١مٓء ْ
طمتك ٓ يٌ٘مك َقمٚمٞمٝمؿ َشمٌٕم٦م ُمـ ذًمؽ ذم ِ
أظم َر ِة.
َ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمٚمٛمقا سمِ ِف .يٜمٔمرً« :مً٤من اًمٕمربش (  .)292/11واحلدي٨م أظمرضمف
= قمٜمفُ ،ي َ٘م٤مل :ور واؾمتقؿمك إِذا ُ
اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اعمٖم٤مزي ،سم٤مب :طمدي٨م اإلومؽ ،سمرىمؿ.)2911( :
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اعمٖم٤مزي ،سم٤مب :طمدي٨م اإلومؽ ،سمرىمؿ.)2911( :
(« )3صحٞمح ؾمٜمـ أب داودش سمرىمؿ.)4474( :
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ررعية يف التعامرررل
خطرررر املنرررافقني وقواعرررد شرر ِ
ُ

ِ
وىمد َ
ىمٞمٛم٧م قمٚمٞمفش ،يمًم ذم َطمدي٨م ُقمٌ٤م َدة سمـ
ىم٤مل ﷺ ذم احلدود « :يإّن٤م يم يٗم٤مرة عمـ أ َ

معهمﷺ ذم جم ْٚمس ،وم٘م٤مل« :سم٤مي ُٕمقين قمغم ي
أن
اًمّم٤مُم٧م ﭬ( ،)1ىم٤مل :يمٜمي٤م قمٜمدَ اًمٜميٌل
ي
ومٛمـ ي
ورم ُِمٜم ُٙمؿ
وىمرأ هذه أ َي َ٦م ُيم يٚمٝم٤مَ ،
ٓ ُشم ْنميمقا سم٤مهللِ ؿمٞم ًئ٤م وٓ َشم ْنىمقا وٓ َشم ْزٟمقاَ ،
ِ
ِ
أص٤مب ُمـ
٥م سمف ومٝمق يم يٗم٤مر ُشمف ،و َُمـ
هلل ،و َُمـ
وم٠مضم ُر ُه قمغم ا ِ
َ
أص٤مب ُمـ ذًم َؽ ؿمٞم ًئ٤م وم ُٕمقىم َ
َ
ْ
ومً َؽمه اهللُ قمٚمٞمف إن ؿم٤م َء هم َٗمر ًمف ،وإن ؿم٤م َء ي
أيْم٤م:
قمذسمفش.وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ً
ذًمؽ ؿمٞم ًئ٤م َ
ِ
ي٘م٤مل« :إ يٟمًم ُشم َ
أن َ
وحيتٛم ُؾ ْ
واطمؽما ًُم٤م ٓ ْسمٜمف ،وإ ْـمٗم٤مء
رك طمد اسمـ أ ٍّب :اؾمتئئا ًوم٤م ًم َ٘مقُمف ْ
َ
اًمٗم ْتٜم٦م اعمتق يىمٕم٦م ُمـ ذًمؽ ،وىمد يم٤من َفمٝمر ِ
ًمث٤مِرة ِ
ِ
ُمٌ٤مد ُِٝم٤م ُمـ َؾم ْٕمد سمـ ُقمٌ٤م َدة ﭬ
َ
ََ
َ
وُمـ ىمقُمف( ،)3يمًم ذم صحٞمح ُمًٚمؿش(.)2

 -2ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ« :وعم٤م ضم٤مء اًمقطمل سمؼماء ِة ِ
قم٤مِ َِم َ٦م ڤ أ َُم َر َر ُ
ؾمقل اهللِ ﷺ
َ
َ َ ْ ُ
ِ
ُ
ُمع أ يٟمف َر ْأس
ومحدوا َصمًمٟملم ومل ُحيدي
اخلٌٞم٨م قمٌدُ اهلل سمـ أ ٍّب َ
س َح سم٤مإل ْومؽ ُ
َ
سمٛمـ ي
اإلومؽُ ،صمؿ ذيمر وضمف ِ
ِ
احل ْٙم َٛم٦م ُمـ ذًم ِ َؽ ..وم٘م٤مل:
أه ِؾ
ْ
َ ْ
ي
ٞمس ً
ُ
أ) ىمٞمؾ :ي
أهئا ًمذًمؽ ،وىمد
أهٚمِٝم٤م ويم يٗم٤مرة،
ٕن احلدو َد َخت ٌ
ٗمٞمػ قمـ ْ
واخلٌٞم٨م ًَم َ
أظمر ِةِ ،
سم٤مًمٕمذاب اًمٕمٔمٞم ِؿ ذم ِ
ومٞمٙمٗمٞمف ذًم ِ َؽ قمـ احلد.
و َقمدَ ه اهللُ
ِ َ
َ

َ
ب) وىمٞمؾ :سمؾ َ
وخيرضمف ذم ىمقاًم ِ٥م ُمـ
يً َتقر
جي َٛم ُٕمف وحيٙمِٞمف ُ ْ
احلدي٨م و ْ
يم٤من ْ
ٜمً٥م إًمٞمف.
ٓ ُي َ
ِ
ٍ
أطمدٌ ،
ج) وىمٞمؾ :احلد ٓ ي ْث ٌُ٧م إ يٓ سمٌٞمٜم٦م أو إ ْىمرارهُ ،
٘مر سم٤مًم َ٘م ْذف وٓ َؿم ِٝمدَ سمف قمٚمٞمف َ
وهق مل ُي ي
سملم أ ْصح٤مسمِف ،ومل َي ِْمٝمدُ وا قمٚمٞمف ،ومل َي ُٙمـ ْ
وم٢م يٟمف يم٤من ْ
ٜملم.
اعم١مُم َ
سملم ْ
يذ ُيمره َ
يذ ُيمره َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1احلدي٨م ذم يمت٤مب احلدود قمٜمد اًمٌخ٤مري ( ،)122/8وُمًٚمؿ ومٞمف ( .)137-136/1ىمٚم٧م :أي٦م هل
ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ} [ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م.]13 :
(« )3شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش (.)313-311/13
( )2اٟمٔمر :احلدي٨م ذم «صحٞمح ُمًٚمؿش (ُ )116/8مـ يمت٤مب اًمتقسم٦م.
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ٚمح ٍ٦م ِهل أ ْقم َٔمؿ ُمـ إىم٤م َُمتِف َقمٚمٞمف ،يمًم ُشم ِر َك َىم ْت ُٚمف ُمع ُفم ِ
د) َ
ٝمقر
عمّم َ
وىمٞمؾ :سمؾ ُشم ِر َك َطمده ْ
يقضم٥م ىم ْت َٚمف ُِمرارا ،وهل شم٠مًمٞمػ َىم ِ
ِ ِ
قُمف ،و َقمدم َشم ِٜمٗمػمهؿ قمـ
ٟمٗم٤مىمف وشم َٙمٚمٛمف سمًم ِ ُ
ً
يم٤من ُمٓم٤م ًقم٤م ومٞمٝمؿ ،رِٞمً٤م قمٚمٞمٝمؿ ،ومٚمؿ ُشم ْ١مُمـ إصم٤مرة ِ
اإلؾمئام ،وم٢م يٟمف َ
اًمٗم ْتٜم٦م ذم َطمده.
َ
ً
ْ
ومجٚمِد ُِم ًْ َٓمح سمـ ُأصم٤مصم٦م
اًمقضمقه ُيمٚمٝم٤مُ ،
صمؿ ىم٤مل ذم ظمت٤مم يمئاُمف« :وًمٕم يٚمف ُشم ِر َك هلذه ُ
ي
اًمّم٤مدىملم:
اعم١م ُِم َ
ومحٜم٦م سمٜم٧م ضمحش ﭫ ،وه١مٓء ُمـ ْ
وطمً٤من سمـ صم٤مسم٧م َ ْ
ٜملم ي
ي
أه ِؾ ذاكش( .)1اهـ.
شمٓمٝمػما هلؿ
ًمٞمس هق ُمـ ْ
وشمٙمٗمػما ،و ُشم ِر َك قمٌدُ اهلل سمـ أ ّب :إ ْذ َ
ً
ً
غػقر من الع ِ
ِ
ؾؿاء أكه لم
 وملخص القول :أن
ُ
َ
الراجح والذي طؾقه َج ْؿ ٌع ٌ
الؼذ ِ
ُي َؼم طؾقه حد ْ
ف(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1زاد اعمٕم٤مدش (.)138-137/3
( )3اٟمٔمر :رؾم٤مًم٦م «اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآنشُ ،مـ (ً )398-394مٚمديمتقر /قمٌد اًمٕمزيز احلٛمٞمدي ..وهق
رضمح أن اسمـ ؾمٚمقل ىمد أىمٞمؿ قمٚمٞمف احلدّ .
ممـ ّ

فهرسة املوضوعات
اجلزء األول
املقدمة

7

األسباب الداعية للبحث

14

الدراسات السابقة

15

خطة البحث

19

منهجي يف البحث

24

شكر وتقدير

25

التمهيد

27

تعريف القاعدة لغة واصطالحا

29

تعريف النفاق لغة وشرعا

33

الباب األول

37

الفصل األول (أنواع النفاق)

39

املبحث األول (النفاق االعتقادي) (النفاق األكرب)

40

املبحث الثاين (النفاق العملي) (النفاق األصغر وأنواعه)

44

أنواع النفاق العملي

46

صفات املنافقات النفاق األصغر

51

بعض توصيات مؤمترات املرأة العاملية

58

آاثر مؤمترات املرأة

60

اعرتافات املرأة الغربية

60

ابن القيم رمحه هللا حيذر من االختالط

64

من صور النفاق األصغر

77

أ) الرايء

77

ب) إرادة اإلنسان بعمله الدنيا

79

الفصل الثاين – املبحث األول (أقسام النفاق ومراحله)

85

أقسام املنافقني

85

شعب النفاق

88

مراحل النفاق

90

مسألة :هل النفاق يتبعض ويزيد وينقص

92

املبحث الثاين (نشأة النفاق وأسباب ظهوره)

94

أوال :نشأة النفاق

94

هل هناك حتديد دقيق لبداية نشأة النفاق

108

اثنيا :أسباب ظهور النفاق

109

 -1أسباب نفسية قلبية

109

 -2اخلوف الشديد واجلنب األكيد

111

 -3الكيد لإلسالم وحماربة أهله

112

 -4دور اليهود يف نشأة النفاق

113

 -5حادثة حتويل القبلة

116

 -6هزمية املسلمني يوم أحد

120

اثلثا :كثرة املنافقني وخفاؤهم

122

للمنافقني ذرية وأحفاد.

128

بعض الفرق الباطنية املظهرة لإلسالم املبطنة للكفر

128

القرامطة

128

سمون ابلفاطميني
العبيديون ويُ ّ

129

النصريية

129

الدروز

130

البهائية

130

القاداينية

130

منافقوا اليوم شر من منافقي األمس

132

رابعا :إنكار املرجئة للنفاق والرد عليهم

139

الباب الثاين

145

الفصل األول (صفات املنافقني)

147

املبحث األول (صفات املنافقني حال تعاملهم مع النيب صلى هللا عليه)

148

 -1دعاواهم الكاذبة وأمياهنم الفاجرة

148

 -2خفرهم لعهودهم ونقضهم ملواثيقهم

150

 -3إعالهنم الطاعة واستسرارهم املخالفة

155

هلم قلوب ال يفقهون هبا
جراء دينهم ومتسكهم
الرقي والتق ّدم هو من ّ
يقولون إن سبب ختلف املسلمني وأتخرهم عن مصاف ّ

156
160

بشريعة خالقهم.

أ) يقول طه حسني

160

ب) ويقول أحد دعاة العصرانية املعاصرين

161

جـ) وبلغ أبحدهم الشطط الفكري واالحنراف العقدي

161

د) أما الكاتبة األديبة نظرية زين الدين
هـ) وها هو حممد حسني هيكل يقول وبال مواربة وال جماملة

161
162

 -4سوء أدهبم لدى خماطبتهم النيب صلى هللا عليه وسلم

162

أ) يقولون " َما َوعَ َد ََن ه
اَّللُ َوَر ُسولُهُ إِاله غُ ُرورا"

163

ب) ويقولون " ُه َو أُذُن"

جـ حتيتهم للنيب صلى هللا عليه وسلم دعاء عليه
 -5استهزاؤهم به صلى هللا عله وسلم ووصفه أبقبح النعوت

163
165
166

ما حدث يف غزوة املريسيع

167

لقد آذاين ننت محارك

169

الطابور اخلامس

171

 -6ملزهم النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصدقات

173

 -7ما أكثرهم عند الطمع وما أقلهم عند الفزع

181

 -8عصياهنم النيب صلى هللا عليه وسلم

184

 -9حماولتهم قتل النيب صلى هللا عليه وسلم

185

-10

إعراضهم عن التحاكم إىل النيب صلى هللا عليه وسلم

187

-11

قذفهم عرض النيب صلى هللا عليه وسلم

197

-12

فرحهم مبا يسوء النيب صلى هللا عليه وسلم وحزهنم إن أصابته حسنة

203

املبحث الثاين

206

صفات املنافقني حال تعاملهم مع املؤمنني

206

 -1متنيهم كفر املؤمنني

206

 -2متنيهم حلوق الضرر والعنت ابملؤمنني

211

احلذر من اختاذ املنافقني بطانة لألسباب التالية

212

 -3كراهيتهم للمؤمنني

216

 -4فرحهم مبصاب املؤمنني وحزهنم حبسنة ينالوهنا

218

 -5توقعهم هالك املؤمنني وسوء ظنهم بوعد هللا

219

 -6تربصهم ابملؤمنني الدوائر

223
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229

 -8ملزهم املطوعني من املؤمنني يف الصدقات

231

حصار أعداء هللا للقطاع اخلريي

236

 -9قذفهم املؤمنني

237

-10

سخريتهم واستهزاؤهم ابملؤمنني

243
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بعض مظاهر االستهزاء

246

أ) االستهزاء ابلصحابة رضي هللا عنهم

246

ب) االستهزاء حبجاب املؤمنات

248

ج) السخرية من جبل عرفات

250

د) السخرية من خطبة اجلمعة

250

هـ) السخرية من بعض أحكام املرأة الشرعية

250

و) السخرية من الصالة

251

ز) السخرية من تشريع الزواج

252

ح) السخرية من الكعبة

252

 )11أذيتهم لنساء املؤمنني

255

 )12جتسسهم على املسلمني وإفشاؤهم ألسرارهم

262

أ) ابن العلقمي الرافضي

268

ب) نصري الدين الطوسي

270
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273
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275
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276
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ب) حتايلهم لالنسحاب والفرار من الزحف
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ج) حلفهم األميان الفاجرة لالنصراف أبعذار واهية
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أعذار املنافقني

286

 -1زعمهم أن بيوهتم عورة
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289
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296
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304
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4

املطوب اهثاهث
ًٌاقفى ًن اهػصًات
زوة سمدر:
ُ مقىمٗمف ُمـ َهم َ
مل ئمٝمر زم ظمالل سمحثِل ا ِ
زوة
ًم٘م٤مس ذم قمدد ُمـ اعمراضمع َُم ٌ
قىمػ ًمرأس اًمٜمِّٗم٤مق ذم أ ْصمٜم٤مء َهم َ
َ ْ
سمدر وٓ ًم َٖم ِػمه ُمـ اعمٜمَ٤موم٘ملم ،وذ َ
ٌَّل ط هق وُمـ ُمٕمف
ًمؽ -واهلل أقمٚمؿٕ -ن ُمٌدأ ُظمروج اًمٜم ّ
ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ﭫ إٟمَّام يم٤من سم٤مقم ُثف دم٤مر ُة ىمريش ا ِ
ًمٕم٤مئدة ُمـ ا َّ
ًمِم٤مم ،طمتك إن اعمّمٓمٗمك
ِ
َ٥م َُم َٕمٜمَ٤مش ..ومجٕمؾ ٌ
ط ىم٤مل« :إِ َّن ًَمٜمَ٤م ـمِ ْٚم ٌَ ً٦م َوم َٛم ْـ يم َ
رضم٤مل يًت٠مذٟمقٟمف
٤مضا َوم ْٚم َ ْػميم ْ
َ٤من َفم ْٝم ُر ُه َطم ً
ِ
قمٚمق اعمَديٜمَ٦مَ ،وم َ
٘م٤مل ..َٓ « :إِ َّٓ َُم ْـ يم َ
٤مضاش(.)1
ذم ُفمٝمراهنؿ ذم ِّ
َ٤من َفم ْٝم ُر ُه َطم ً
ِ
ًمٖمزو ٍة ،طمتك َّ
ٌَّل ط
وقمٚمٞمف وم٘مد يم٤من
اخلروج ًم٘م٤موم َٚم٦م حتٛمؾ دم٤مرة ًم ُ٘مريش ٓ َ
ُ
إن اًمٜم ّ
ٍ
ِ
ِ
دو{ :ﮍ
وصح٤مسمتَف ﭫ مل يتَٝمٞم١ما اًمتَّٝمٞم٠م اعمُٜم٤مؾم٥م ُمـ قمت٤مد وؾمالحٍ عمالىم٤مة اًم َٕم ِّ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل..]7-5 :
ِ
ِ
أيِ :
يمر َه اعمًٚم ُٛمقن ا َّ
ػم{ :﮴ ﮵ ﮶ ﮷
ًمِمقيمَ٦م َوهل اًم٘مت٤مل وأطمٌُّقا أن يٚم٘مقا اًمٕم َ
﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]7 :
ِ ِ
ِ
ِ
وواوح ِؾمقى َُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم
سم٤مرز
دور ٌ
ُ مـ ْ
أضم ِؾ ذًمؽ َمل َيٙمـ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ٌ
سمٕمض أي٤مت:
أ)يمَ٘مقًمِفشمَٕم َ٤ممم{:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [ؾمقرةإٟمٗم٤مل،]49 :ىم َ٤ملاإل َُم٤مماًمٓمَّؼمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومتح اًمٌ٤مريش ،)385/7( :واعمراد سم٤مًمٔمٝمر هٜم٤م ُمريمقسمف ُمـ سمٕمػم وٟمحقه.
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شرعية يف التعامل
املنافقني وقواعد
ِ
خطر ِ
رضمقا ُمع اعمُ
سم٤مإل ْؾمالمَ ،
نميملم يق َم
ومخ
ٟم٤مس ُِمـ أهؾ َُمٙمَّ٦م شمٙم َّٚمٛمقا
َ
« :$إن َه ُ١مٓء أ ٌ
معهم
()1
ِ َّ ُ
َ

ومٚمام رأوا ىمٚم٦م اعمًٚمٛملم ىم٤مًمقا{ :ﮢﮣﮤﮥ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل]49 :ش .
َسمدرَّ ،
ِ
ِ
أيْم٤م:
اًمروا َي٦م
سمٕمض اًمٌ٤م ِطمثلم أن اًمٜمِّٗم٤مق َفم َٝمر سمٛمٙمَّ٦م ً
ىمرر ُ
وهمػمه٤م َّ
َوُمـ ظمالل َهذه ِّ
ووٕمٗم٤مء اإليامن ِِمَّـ
َطمٞم٨م ي٘مقلَ :ويم٤من َضمٞمش اًم ُٙم َّٗم٤مر َىمد َو َّؿ قمد ًدا ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُ
ِ ِ
ِ
ِ
اإليامن ذم ُىم ِ
دظمؾ ذم ِ
اإل ْؾمالم ُِمـ ِ
َ
اًمّم َّٗملم
ٚمقِبؿ ،وقمٜمد اًمت٘م٤مء َّ
أهؾ ُم َّٙم َ٦م ومل َيث ٌُ٧م َ
أ َسمٍموا ضمٞمش اعم١مُمٜملم وم٢مذا هق َىم ُ
َ
زيدون
ٚمٞمؾ اًم َٕمدد وٕمٞمػ اًم ُٕمدَ ْد :طمٞم٨م مل يٙمقٟمقا َي
قمـ َصمالصمامئ٦م وسمِ ْْمٕم٦م َقم َنم ً
رضمال.
ِ
ضمٞمش اًمٙم َّٗم٤مر َومرأوه َي ُ
ويتٗمقق
أوٕم٤مف َضمٞمش اعمًُٚمِٛملم
وٟمَٔمروا َإمم
ٌٚمغ َطمقازم َصمالصم٦م ْ
َّ
َثػما قمغم َضمٞمش ا ُعمًٚمٛملم ذم اًم ُٕمددَ ،ومزادت َومتٜم ُتٝمؿ َقمـ ِ
قي٧م ومِٞمٝمؿ َدواومع
اإل ْؾمالم و َىم ْ
يم ً
اًم ُٙمٗمر ،و َفمٜمقا َّ
ًمٚمٛم١مُمٜملم ُِمـ َّأول ضمق ًٍم٦م َي٘مقُمقن ِب٤م ُمع
سمدرا) َؾمتٙمقن َُم٘مؼم ًة ُ
أن ( ً
اًمًخر َي٦م ُمـ اعم١مُمٜملم واًمت ِ
َّ٧م ُٟمٗمقؾمٝمؿ إمم
َّح٘مػم هلُؿ ،واـمٛم٠مٟم ْ
اًمٙمٗم٤مر ،وٟمٓم٘مقا سمٙمٚمامت ُّ
اًم ُٙمٗمر ِ
اًمذي َيم٤مٟمقا ىمد َضمٕم ُٚمقه َّ
حمؾ ُُمقازٟمَ٦م َُمع اإليامن ىمٌؾ ذًم ِ َؽ.
يٌؼ هٜم٤مك ََم ٌ٤مل ًمِ
ِ
َ
ِ
اإليامن سمٕمدَ ُم٤م َؿم٤مهدوا َوخ٤م َُم٦م َضمٞمش اًم ُٙم َّٗم٤مر و ُىمقشمِف
ؽمضمٞمح
ومل َ ُ
ٜملم َ ِ
أ َُم٤مم َوآًم٦م َضمٞمش ا ُعم١مُم ِ
ًٚمٛملم
ًمٚمٛم
َ
اًمًحؼ اًمٙمَ٤مُمؾ واإل َسم٤مد َة اًمتَّ٤مُم َ٦م ُ
ووٕمٗمف وشمق َّىم ُٕمقا َّ

ِ
وص ُٗمقا هذا اًمدِّ يـ سم٠مٟمَّف َُمرد َظمٞم٤مٓت
َقمغم يد
ٗمرهؿ طمٞمٜمام َ
يمٗم٤مر ُىمريش ،وم٠مقمٚمٜمُقا ُيم َ
ِ
َٔمرهؿ.
َ
وم٠مؾم ُ
وأوه٤م ٍم َقمٚمؼ َِب٤م ْ
ٚمٛمٝمؿ إمم َهذا اعمَّمػم ا َعمِم١موم اًمذي يٜمت ُ
أصح٤م ُسمف ْ
ب) .ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﮺} [ؾمقرة

اًمٕمٜمٙمٌقت.]3-2 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش ،)21/11( :وإؾمٜم٤مد اًمرواي٦م إمم اًمِمٕمٌل صحٞمح ،وًمٙمٜمٝم٤م ُمرؾمٚم٦م ويٕمْمده٤م سمٕمض
اًمرواي٤مت إظمرى .ذيمر ذًمؽ اًمِمٞمخ د/قمٌد اًمٕمزيز احلٛمٞمدي ذم رؾم٤مًمتف «اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآنش.)68( :
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وىم٤ملشمٕم٤ممم{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ} [ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت.]11-11 :
ؼمي ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ﭭ ىم٤مل« :يم٤من َىمق ٌم ُمـ أهؾ ُم ّٙم َ٦م
روى اإل َُم٤م ُم اًم َّٓم ُّ
أؾمٚمٛمقا ويمَ٤م ُٟمقا َيًتخٗمقن سم٢مِ ْؾمالُمٝمؿْ ،
وم٠مصٞم٥م
ٕمٝمؿ،
َ
وم٠مظمرضمٝمؿ اعمُنم ُيمقن َيقم َسمدر َُم ُ
ْ
سمٕمْمٝمؿ َىمٌؾ سمٕمض ،وم َ٘م٤مل اعمًُٚمٛمقن :يم٤من أصح٤مسمٜم٤م ه١م ِ
ٓء ُم ِ
ِ
وأيمر ُهقا
ًٚمٛملم
َ ُ َ ُ
َ ُ
َ
ُ
ُ
وم٤مؾمت ِ
َٖمٗمروا َهلُؿَ ،ومٜمَز ًَم٧م{ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ}
ْ
[ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]97 :إمم آظمر أي٦م ،ومٙمتٌَقا َإمم َُمـ َسم٘مل سمِٛمٙمَّ٦م ُِمـ اعمًُٚمٛملم َِب ِذه أ َي٦م:
أن ٓ قمذر َهلؿَ ،ومخرضمقا َومٚمح َ٘مٝمؿ اعمُنميمقن َوم٠مقمٓمقهؿ ِ
ْ
اًمٗمتٜمَ٦م ،ومٜمزًم٧م ومٞمٝمؿ هذه
َ
أي٦م{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ}
[ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ]11 :إمم آظمر أي٦م.
ذًمؽ َ
ًٚمٛمقن إ ًَمٞمٝمؿ سمِ َ
ومخرضمقا و َأيًقا ُِمـ ُيمؾ َظمؼمُ ،صمؿ ٟمَزًم٧م ومِٞمٝمؿ:
َوم َ
ٙمت٥م اعمُ ُ
{ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [ؾمقرة اًمٜمحؾ ،]111 :ومَٙمتٌقا إًمٞم ِٝمؿ
خمرضم٤مَ ،ومخرضمقا وم٠مدريمٝمؿ ِ
ذًمؽَّ :
سمِ َ
وم٘م٤مشمٚمقهؿ طمتَّك
اعمنم ُيمقن
إن اهلل َىمد ضمٕمؾ ًمٙمؿ
ُ
ً
ٟمج٤م و ُىم َتؾ ُمـ ُىمتِؾ(.)1
ٟمج٤م َُمـ َ
ِ
ِ
َذًمؽ َّأهن٤م شمَتحدَّ ث َقمـ ُأ ٍ
اًمروا َي٦م يم َ
ٟم٤مس ُِمـ َأهؾ َُمٙمَّ٦م
وًمذا َوم٢مٟمَّف ُيًتَٗم٤مد ُمـ َهذه ِّ
ومل ُي ِ
٤مضمروا َإمم ا َعمديٜمَ٦م َسمؾ أ َىم٤مُمقا سمِٛمٙمَّ٦م ُُم ْ
ًتخ ِٗملم سم٢مِ ْؾمالُمٝمؿ ،وطمٞمٜمَام ُٟم٘م٤مرن
ٚمٛمقا َ ُ
أؾم ُ
ْ
أي٤مت اًمتِل سطم٧م ِّ ِ
ِ
تٌلم ًمٜم٤م أٟمَّف َىمد يم٤من ذم
َذًمؽ سمام ٟمَزل ومٞمٝمؿ ُمـ
سم٤مِّت٤مُمٝمؿ سم٤مًمٜمِّٗم٤مق َي َّ
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش ،)135/21( :وإؾمٜم٤مده صحٞمح.
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ٌَّل ط ُمٜم٤موم ُ٘مقن ُمـ ِ
أيْم٤م.
أهؾ ُمٙمَّ٦م ً
َزُمـ اًمٜم ّ
ِمعهم
إوممَّ :
ُ
يْمٓمر إمم
ٕن اإلٟمًْ٤من َقم٤مد ًة ٓ
يٙمقن هذا ُُمًتٖمر ًسم٤م ذم اًمٜمَّٔمرة
وىمد
ُ
اًمٜمِّٗم٤مق إٓ إذا يم٤من يٕمت٘مد َقم٘مٞمدَ ة َضم٤مهٚمٞم٦م وهق َيٕمٞمش َسملم اعمُ١مُمٜملم ،أ َُّم٤م ْ
ُم٘مٞمام
أن يٙمقن ً
ِ
ِ
٤مًمػ ًمٚم َٕم٤مدة،
سمحاميتٝم ْؿ ُصم َّؿ ُئمٝمر اإليامن
سملم اًمٙمٗم٤مر ُُمتٛم ِّت ًٕم٤م
ٜملم ٟمِٗم٤م ًىم٤م وم٠مُمر ُخم ٌ
ًمٚمٛم١مُم َ

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

وًمٙمٜمَّف ُمع َذًمؽ ُِمٙمـ اًمقىمقع.
ِ
شم٠مُملم َؾمٌٞمؾ اًم َٕمٞمش
هق
وذًمؽ أن سمٕمض
ُ
اًمٜم٤مس يٙمقن هد ُومف إؾمٛمك ذم َهذه احلٞم٤مة َ
ِ
ٞمٛمٝم٤م اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمتل
ًمٜمٗمًف سمراطم٦م واـمٛمئٜم٤من ،وم٢مذا َوضمد ذم َُمتٛمٕمف َدقمقة َسم٤مرز ًة ُشمٜم٤مىمض شمٕم٤مًم ُ
شمَقارصمٝم٤م ذًمؽ اعمجتٛمع :سمدأ سم٤مًمت ِ
ِ
اخل٤مص٦مٕ ،ن
٘مؼ ًمف َُمّم٤م َحلف
َّٗمٙمػم ذم
إُمر اًمذي ُُي ُ
َّ
اًمٜمتٞمج٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمذًمؽ آظمتِالف ِهل ُطمدوث اًمٍماع سملم إ ْومٙم٤مر ا ُعمتقار َصم٦م وسملم
يدة اًمتل ِ
اجلد ِ
اًمٗمٙمرة ِ
شمٜم٤مىم ُْمٝم٤م إذا ُوضمدَ َُمـ يٛمثؾ شمٚمؽ اًمدَّ قمقات و ُيداومع قمٜمٝم٤م.
ِ
٥م
وٓ ُسمد ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُمـ همٚمٌ٦م إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم قمغم إظمرى ،ومٝمق يريدُ أن يٙمً َ
ومٞمٔمٗمر َسمٕمد َ
واًمًالُم٦م ُمـ
ذًمؽ سم٤مخلُٓمقة ًَمدى اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمْتٍَمة ُمٜمٝمام
ِو َّد اجلٛمٞمع
َّ
ُ
قمقاىم٥م ُم َٕم ِ
٤مداِّت٤م.

هذه اًم ِٗمٙمرة ذم قم٤مملِ اًمقاىمع ذم ه١م ِ
ٓء ِ
وىمد مت َّثٚم٧م ِ
اًمذيـ َحتدَّ صم٧م َقم ُٜمٝمؿ هذه
َ ُ
َ
َ
َ
أي٤مت ،و َىمد يٙمقن سمٕمض ه١م ِ
أفمٝمر اإليامن ِ
سم٤مإل ْؾمالم ًمٚمٛم١مُمٜملم طمٞمٜمَام
ٓء ِمَّـ
َ ُ
َ
َ

سم٤مٟمتّم٤مرهؿ قمغم اعمنميملم ذم ُمٕمريم٦م َسمدر.
اؾمت َٕم ُّزوا
َ
واًم َٖم٤مًم٥م َّأهنؿ ِمَّـ َدظمؾ ذم ِ
شمزقمزع سمًٌ٥م ومتٜم٦م
إيامهنؿ ىمد
َ
ىمديام وًمٙمـ َ
اإل ْؾمالم ً
تٛمًٙملم ِ
اعمُ ِ
سم٤مإل ْؾمالم،
ومٚمام اٟمتٍَم اعمًُٚمٛمقن سمٌِدر َ
أفمٝمروا َهلؿ َّأهنؿ ٓ َيزاًمقن ُُم ِّ
نميملمَّ ،
وهذا َُم٤م يُرؿمدإًمٞمفىمقًمُفشمَٕم٤مممذمهذهأي٤مت{ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ} [ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت.)1(]11 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآنش ،)111-111( :د/قمٌد اًمٕمزيز احلٛمٞمدي.
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ُ
وًمٙمـ ُّ
اًم٘مقل اًمراضمح يمام ُذيمر ؾم٤مسم ً٘م٤م :هق َّ
أن اًمٜمِّٗم٤مق ٟمَِم٠م وفمٝمر ذم
ئمؾ
()1
ٝمقر اًمٕمٚمامء(.)2
اعمديٜم٦م  ،وهذا اًمذي قمٚمٞمف ُُج ُ

َٛ قف ابٔ طً ٍٛبعذ ايػض:٠ٚ

ومٚمام همزا
وم٘مد روى اًمٌخ٤مري  $قمـ أؾم٤مُم َ٦م سمـ زيد ﭭ أٟمف ىم٤ملَّ ...« :
َر ُ
سمدرا وم٘متَؾ اهلل سمف صٜمَ٤مديدَ يم َّٗم٤مر ُىمريش ،ىم٤مل اسمـ أ ِّب سمـ ؾمٚمقل وُمـ
ؾمقل اهلل ط ً
ِ ِ
شمقضمف ،ومٌ٤م َيٕمقا اًمرؾمقل ط قمغم
َُمٕمف ُِمـ
أُمر ىمد َّ
اعمنميملم وقمٌدة ْ
إو َصم٤منَ :هذا ٌ
ِ
وم٠مؾمٚمٛمقاش(.)3
اإل ْؾمالم ْ
وهؿ ُمـ يم٤من
ًم٘مدْ ذق اسمـ ؾم ُٚمقل وأشمٌْ٤م ُقمف ِِبذا اًمٜمٍَّم و ُٟمٙمًقا قمغم رؤوؾمٝمؿُ ،

شمٌؼ هلؿ سمٕمده٤م سم٤مىمٞم ٌ٦م ،وم٢مذا سم٤معمٗم٤مضم٠مة
ٓ يِمؽ أن َظمياء اعمًٚمٛملم ؾم ُت ًْتَحّمدُ  ،وأٟمَّف ًمـ َ
ىمتؾ ًمّمٜم٤مديد اًم ُٙمٗمر :طمٞم٨م ُأًم٘مقا ذم اًم٘مٚم ِ
ُمع ٍ
ٞم٥م
ٟمٍم ُمـ اهلل َ
همػم اعمتق َّىمٕم٦م ،أٓ وهل ٌ

ًػمة ا ُعمٕم٤مٟم٤مة
ضمث ًث٤م َه٤مُمدة ىمد وضمدوا َُم٤م
ُ
وقمدهؿ ُّ
رِبؿ َطم ًّ٘م٤م ،قمٜمده٤م َسمز َغ اًمٜمِّٗم٤مق وسمدأت َُم َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وؾمخري٦م
واؾمتٝمزاء
وىمٕمقد قمـ اجلٝم٤مد
وإؿم٤مقم٦م
إرضم٤مف
َُمع َهذا اًم َّٓم٤م ُسمقر اخل٤مُمس ُمـ
وفمـ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وظمديٕم٦م ٍ
ٍ
وومرار ُمـ اجلٝم٤مد ...اًمخ.
وىمذف
وهمٛمز
وعمز
وُمٙمر
ؾمقء
َّ
(ًم٘مد َّاَّتذ اًمٜمِّٗم٤مق ذم َهذه اًم َٗمؽمة َؿم ً
ٙمال ُمـ َ
اًمتخ ِّٗمل وا َحلذر أيمْثر ُِمـ اًم َٗمؽمات
اًمتِل شمَٚم٧م هذه اًم َٗمؽمة ،ومل ي١مصمر قمـ اًمٜمِّٗم٤مق آٟمذاك رء ُمـ يمٚمامت اًمًخري٦م واًمٜم ِ
٘مد
ُ
ُّ
اًمٔم٤مهر ،سمؾ يم٤مٟمقا يتٔم٤مهرون سمت٠ميٞمد د ِ
ِ
ِ
قمقة ِ
اإل ْؾمالم
اًمٙمٞمد
وٓ رء ُمـ أقمامل
َ
َُ
ٌَّل ط إُمٕم٤مٟمً٤م ُمٜمٝمؿ ذم اًمٜمٗم٤مق.
واًم َّثٜم٤مء قمغم اًمٜم ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر ُمٌح٨م ٟمِم٠مة اًمٜمٗم٤مق( :ص.)24 :
( )2اٟمٔمر «شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ،)47/1( :و«اًمٗمت٤موىشً ،مِمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم.)211/7( :

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ} [ؾمقرة آل قمٛمران ،]186 :سمرىمؿ.)4291( :
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
وقواعد شرعية يف التعامل
خطر املنافقني ُ ْ ِ

ُجٕم٦م ومٞمثٜمك قمغم رؾمقل اهلل ط
وُمـ ذًمؽ أن قمٌد اهلل سمـ أ ِّب يم٤من َي٘مقم ذم يمؾ ُ ُ
معهم
اًمًٚمقك َظمق ُومٝمؿ ُمـ اعمُ١مُمٜملم َسمٕمد
وي٠م ُُمر اًمٜمَّ٤مس سمِت٠ميٞمده ،ويم٤من اًمدَّ ُ
اومع هلؿ إمم هذا ُّ
ِ
اٟمتّم ِ
ُمروا ِب٤م َسمٕمد ذًمؽ ُِمـ
َ
٤مرهؿ اًم ٌَ٤مهر ذم َسمدر ،و َقمدم ُُمرورهؿ سم٤مًمتَّج٤مرب اًمتل ُّ
َقمٗمق اًمٜمٌَّل ط قمٜمٝمؿ وإ ْهم ِ
ْم٤مئف قمـ هٗمقاِّتؿ.
ّ
زوة أطمد طمٞمٜمًام ىم٤م ًسمؾ اعم١مُمٜمقن ضم َ
ٞمش ىمريش اًمذي يٌٚمغ
إمم أن َؾمٜمح٧م هلؿ اًمٗمرص٦م ذم َهم َ
وَّتذيٚمٝمؿ َقمـ ُٟم ِ
ِ
ِ
صمالصم َ٦م أو َٕم٤م ِومٝمؿ ،ومح٤موًمقا شمثٌ َ
رؾمقل اهلل ط إمم أن
ٍمة
ٞمط اعمُ١مُمٜملم
ٕمْمٝمؿ ،ومرضمٕمقا سمِ ِ
ٟمَجحقا ذم اؾمتامًم٦م سم ِ
ثٚم٨م ا َجلٞمش ِ
اإل ْؾمالُمل َ
ٜملم ذم َذًمؽ
وظم٤مٟمقا اعمُ١مُم َ
َ َ
ُ
إص٤مسمتِٝمؿُ ،صمؿ عمَّ٤م َفمٝمرت
اعمَقىمػ ا َحلرج ،ويم٤من عمـ َسم٘مل ُمٜمٝمؿ ُمع اعم١مُمٜملم ُ
سمٕمض إصمر ذم َ
ٟمتٞمج٦م اعمٕمريم٦م قمغم ُم٤م يتٛمٜمَّ٤مه ه١م ِ
ٓء اعمٜم٤مومِ٘مقن أفمٝمروا ا َّ
يمام َؾمٞم٠مي)(.)1
َُ
ًمِمامشم٦م سمِ٤معم١مُمٜملم َ
َٛ قف ابٔ طً َٔ ٍٛإخٛاْ٘ ايٛٗٝد يف غَض ٠َٚبين قٓٝكاع)2(:

ِ
وٟمت٤مئجٝم٤مً ،مٙم َّـ اإلؿم٤مرة هٜم٤م
َؾمٌؼ أن ُهدت شمَٗم٤مصٞمؾ َهذه اًم َٖمزوة( )3وأؾمٌ٤مِب٤م
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( )1يٜمٔمر «اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآنش( :ص.)82-81 :
ِ
زوة وُمـ َه١مُ ٓء قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:
ًٛمك َهم َ
وهمػمهؿ قمغم أن إضمالء سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع ُي َّ
( )2اشمٗمؼ ُجع ُمـ قمٚمامء اًمًػمة ُ
(أ) اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم «زاد اعمٕم٤مدش.)191/3( :

(ب) اًمٓمؼمي ذم «شم٤مرخيفش.)48/2( :
(ج) «اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م ذم ؾمػمة إُملم اعم٠مُمقنش قمكم سمـ سمره٤من اًمديـ احلٚمٌل ،دار اعمٕمروم٦م سمػموت،
ؾمٜم٦م (1411هـ).)382/2( :
(ج) «شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالم ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػم وإقمالمش.)196/1( :
(هـ) «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش ٓسمـ يمثػم.)296/3( :
(و) «اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿش قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ اجلقزي أسمق اًمٗمرج ،دار
ص٤مدر – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1358هـ) )381/1( :وهمػمهؿُ .مـ أضمؾ ذًمؽ ذيمرت هذه
زوة وٛمـ ُمقاىمػ اسمـ ؾمٚمقل ُمـ اًمٖمزوات اًمٜمٌقي٦م.
اًم َٖم َ
زوة سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع( :صـ.)381 :
( )3اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ َهم َ
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تٙمقن قمـ ُمقىمػ اسمـ ؾمٚمقل ُمـ ْإظم ِ
ُ
قاٟمف اًم َٞمٝمقد ..وٓ ًء وشمٕم٤مـم ًٗم٤م وٟمٍم ًة وشم٠ميٞمدً ا،
َؾم
ِ
ِ
ِ
ِ
شمدسمػمه
ُمِمقرشمف
ٟمّمحف وُمقوع
وهؿ قمٞمٌ ُ٦م
ويمٞمػ ٓ يٙمقن ُمٜمف ذًمؽ
وُمٕم٘مدُ
دم٤مهٝم ُؿ ُ
َ
وَّتٓمٞمٓمِف ِ
ويمٞمده..
ٌَّل ط ُمٞمث٤م َىمٝمؿ اًمذي واصم٘مٝمؿ سمف،
همدر َُيقد سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع اًمٕمٝمد وٟمَ٘مْمقا ُمع اًمٜم ّ
عم٤م َ
اًمرقم٥م واوٓمروا ًمٚمٜمُّزول َقمغم
طم٤مسهؿ  ۴و َىمذف اهلل ذم ىمٚمقِبؿ ُّ
َ
ُطمٙمٛمف ط.
احلّم٤مر وم٠مرسمٙمَٝمؿ وأوىمٕمٝمؿ ذم طم ٍ
وم٘مد وم٤مضم٠مهؿ ط سم٠مؾمٚمقب ِ
ػمة ُمـ أُمرهؿ سمٕمد أن
َ
ُ
َ
ُجد طمريمتٝمؿ ،ومٕم٤مؿمقا ذم ؾمجـ ُُمتٜم ِّ٘مؾِ ،مَّ٤م ضمٕمٚمٝمؿ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م
ىمٓمع قمٜمٝمؿ يمؾ ُمدد و َّ
ِ
واًمّمؼم.
يٞم٠مؾمقن ُمـ اعم٘م٤موُم٦م َّ
ُ
ِ
سم٠مؾم٤م وؿمدة قمـ ُُم ِ
نميمل
ومٌٕمد أن يم٤مٟمقا ُيدِّ دون َرؾمقل اهلل ط سم٠مهنؿ ىمقم خيْتٚمٗمقن ً
()1
ومرسمٓمقا،
ُىمريش ،إذا ِِبؿ
يْمٓمرون ًمٚمٜمُّزول قمغم طمٙم ِؿ رؾمقل اهلل ط َوم٠مُمر ِبؿ ُ
ُّ
ومٙم٤مٟمقا يٙمتٗمقن أيمت٤م ًوم٤م ،واؾمتٕمٛمؾ رؾمقل اهلل ط قمغم ِيمتَ٤مومٝمؿ اعمٜمذر سمـ ىمداُم٦م()2
اًمًٚمٛمل إود ﭬ(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «اًمٍماع ُمع اًمٞمٝمقد  -ذم فمالل اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ،حمٛمد سمـ قمٌداًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمٗمرىم٤من  -قمامن  -اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م 1418هـ.)144/1( :
سمدرا ذم رواي٦م ُمقؾمك سمـ
( )2هق :اعمٜمذر سمـ ىمداُم٦م سمـ احل٤مرث سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م سمـ اًمٜمح٤مط ؿمٝمد ً
قم٘مٌ٦م وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق وأب ُمٕمنم وحمٛمد سمـ قمٛمر وقمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمامرة إٟمّم٤مري،
أيْم٤م أطمدً ا وًمٞمس ًمف قم٘م٥م .يٜمٔمر «اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش ٓسمـ ؾمٕمد ،)482/3( :و«ُمٕمروم٦م
وؿمٝمد ً
اًمّمح٤مسم٦مش ٕب ٟمٕمٞمؿ ،)2521/5( :و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ٓسمـ إصمػم ،)259/5( :و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم
ُمٕمروم٦م إصح٤مبش ٓسمـ قمٌد اًمؼم.)1451/4( :
( )3اٟمٔمر «اًمٞمٝمقد ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرةش قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مس اًمِم٘م٤مري ،دار ـمٞمٌ٦م – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1417هـ1996-م).)281/1( :
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ُمر قمٚمٞمٝمؿ
َطم٤مول اسمـ ؾمٚمقل
زقمٞمؿ اعمٜم٤موم٘ملم أن َُي َّؾ طمٚمٗم٤م َءه ُمـ وصم٤مىمٝمؿ ،ومٕمٜمدُم٤م َّ
ُ
ىم٤ملُ :طم ُّٚمقهؿ ،وم٘م٤مل اعمٜمذر« :أحتٚمقن ىمق ًُم٤م رسمٓمٝمؿ رؾمقل اهلل ط؟ واهلل ٓ ُيٚمٝمؿ
يؽماضمع قمـ أ ُْم ِره،
رضمؾ إٓ ضسم٧م قمٜم٘مف()1ش ،وم٤موٓمر قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل أن
َ
ِ
ٌَّل ط ِّ
سمٗمؽ أههؿ(.)2
ويٚمج٠م إمم
ْ
اؾمتّمدَ ار إ ُْمر ُمـ اًمٜم ّ

وم٠مشمك رؾمقل اهلل ط وم٘م٤مل :ي٤م حمٛمد ،أطمًـ ذم ُمقامم -ويم٤مٟمقا طمٚمٗم٤مء اخلزرج ،-ىم٤مل:
ِ
حمٛمد ،أطمًـ ذم ُمقامم ،ىم٤مل :وم٠مقمرض قمٜمف ،وم٠مدظمؾ
وم٠مسمٓم٠م قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ط ،وم٘م٤مل :ي٤م َّ
اسمـ أ ِّب يده ذم ضمٞم٥م ودرع رؾمقل اهلل ط ،وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل طَ « :أ ْر ِؾم ْٚمٜمِلش.
ً ()3
ُي َؽ َأ ْر ِؾم ْٚمٜمِلش،
وهمْم٥م رؾمقل اهلل ط طمتك رأوا ًمقضمٝمف
فمٚمال  ،صمؿ ىم٤ملَ « :و ْ َ
ىم٤مل ٓ :واهلل ٓ أرؾمٚمؽ طمتك حتًـ ذم ُمقامم أرسمٕمامئ٦م طم٤مه وصمالصمامئ٦م دارع( ،)4ىمد
ُمٜمٕمقين ُمـ إمحر وإؾمقد ،حتّمدهؿ ذم َهمداة ِ
اُمرؤ أظمِمك
واطمدة؟ إين واهلل
ٌ
ُ
اًمدوائر :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل طُ « :ه ْؿ ًَم َؽش(.)5
ِ
رؾمقل اهلل ط ؾمٌٞمٚمٝمؿ ُصمؿ أُمر سم ِ
ُ
َّ
واعمًٚمٛمقن َُم٤م يم٤من
ومخغم
َ ْ
٢مضمالئٝمؿ ،وهمٜم َؿ رؾمقل اهلل ط ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «اًمت٤مريخ ِ
اإل ْؾمالُمل ُمقاىمػ وقمؼمش ًمٚمديمتقر/قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞمدي ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمدقمقة ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ؾمٜم٦م  1418هـ 1997 -م.)32/5( :
( )2اعمّمدر ٟمٗمًف.)33/5( :
(ً )3
فمٚمالُ :جع فمٚم٦م وهل اًمًح٤مسم٦م ذم إصؾ ،وم٤مؾمتٕم٤مره٤م هٜم٤م ًمتٖمػم وضمف رؾمقل اهلل ط إمم اًمًقاد طملم
اؿمتد همْمٌف ،ويروى ً
أيْم٤م .يٜمٔمر «اإلُمالء اعمختٍم ذم ذح همري٥م اًمًػمش( :ص.)211 :
فمالٓ ً
( )4احل٤مه :اًمذي ٓ درع ًمف هٜم٤م ،واًمدارع اًمذي قمٚمٞمف درع .يٜمٔمر «اإلُمالء اعمختٍم ذم ذح همري٥م
اًمًػمش( :ص.)211 :
( )5اٟمٔمر «اًمٞمٝمقد ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرةش.)281/1( :
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ًمدُيِؿ ُمـ َُم٤مل ،وىمد َّ
وإطمّم٤مءه٤م ُحمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ـ ﭬ( )1ـ.
أُمقاهلؿ
َ
شمقمم َُجع َ
وطم٤مول اسمـ ؾمٚمقل أن ُيدِّ ث رؾمقل اهلل ط ذم ُيقد َسمٜمل َىمٞمٜم َ٘م٤مع ًَمٙمل ُي٘مرهؿ ذم
إود
دي٤مرهؿ ،ومقضمد قمغم سم٤مب رؾمقل اهلل ط ُقمقيؿ سمـ َؾم٤مقمدة إٟمّْم٤مري ْ
ي٠مذن َر ُ
ﭬ( ،)2ومر َّده قمقيؿ َ
َ
ؾمقل اهلل ط ًمؽ ،ومدومٕم ُف
وىم٤مل ٓ :شمدظمؾ طمتك
()3
ومً٤مل اًمدَّ م(.)4
ُ
اسمـ ؾمٚمقل ،ومٖم َّٚمظ قمٚمٞمف قمقيؿ طمتك َضمحش َوضمف اسمـ أ ِّب اجلدار َ
اخلؼم ومِ٘مف اًمٜمٌَّل ط اًمًٞم٤مد ذم شمٕم٤مُم ِ
ٚمف َُمع اسمـ ؾمٚمقل :طمٞم٨م ًم ٌَّك
ُ
وئمٝمر ذم هذا ِ ُ ّ
ويزيؾ ِ
اًمٖمِم٤موة قمٜمف ومتَتؿ ِهدايتفَ ،
ُ
وم٘م٤مل ًمف:
ـمٚمٌف ،ومٚمٕمؾ هذا ا َعمقىمػ َيٖمًؾ َىمٚمٌف،
« ُه ْؿ ًَم َؽش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ،)71/3( :ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «اًمدوم٤مع قمـ احلدي٨م
اًمٜمٌقيش( :ص .)26اٟمٔمر «اًمٞمٝمقد ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرةش.)281/1( :
( )2هق :قمقيؿ سمـ ؾم٤مقمدة سمـ قم٤مسمس سمـ ىمٞمس سمـ اًمٜمٕمامن سمـ زيد سمـ أُمٞم٦م سمـ زيد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمقف
إٟمّم٤مري ،أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمدين ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل ط .هذا هق اعمِمٝمقر ذم ٟمًٌف .وىم٤مل
حمٛمد سمـ إؾمح٤مق :قمقيؿ سمـ ؾم٤مقمدة سمـ وٚمٕمج٦م سمـ سمكم سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مف سمـ ىمْم٤مقم٦م ،طمٚمٞمػ
ًمٌٜمل أُمٞم٦م سمـ زيد .ؿمٝمد اًمٕم٘مٌتلم ذم ىمقل اًمقاىمدي .وىم٤مل همػمه :ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع اًمًٌٕملم ُمـ
آٟمّم٤مر ،وؿمٝمد سمدرا ،وأطمدا ،واخلٜمدق ،وُم٤مت ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل ط .وىمٞمؾ :سمؾ ُم٤مت ذم ظمالوم٦م
ٌَّل ط ،وىمد
قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سم٤معمديٜم٦م وهق اسمـ مخس أو ؾم٧م وؾمتلم ؾمٜم٦م .واًمّمحٞمح أٟمف سم٘مل سمٕمد اًمٜم ّ
طمٙمك قمٜمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم طمدي٨م اًمِم٘مٞم٘م٦م .روى طمديثف قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾم٤ممل سمـ قمتٌ٦م سمـ
ٌَّل ط .وروى قمـ ذطمٌٞمؾ سمـ ؾمٕمد قمٜمف إن يم٤من
قمقيؿ سمـ ؾم٤مقمدة ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ،قمـ اًمٜم ّ
حمٗمقفم٤م .وىم٤مل صدىم٦م سمـ ؾم٤مسمؼ ،قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق :آظمك رؾمقل اهلل ط سملم طم٤مـم٥م سمـ أب سمٚمتٕم٦م
طمٚمٞمػ سمٜمل أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى ،وسملم قمقيؿ سمـ ؾم٤مقمدة أظمل سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقفِّ« .تذي٥م اًمٙمامل
ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي« ،)466/22( :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل.)513/1( :
( )3ضمحِمف :ظمدؿمف طمتك اٟمًح٩م ضمٚمده ً« -مً٤من اًمٕمربش)271/6( :
( )4اٟمٔمر «اًمت٤مريخ ِ
اإل ْؾمالُملشً ،مٚمحٛمٞمدي.)31/5( :
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خطر املنافقني ُ وقواعد شرعية ِ َيف التعامل
يّمٚمحقن سمّمالطمف ومٞمتامؾمؽ
وًمٕمؾ اًمذيـ يًػمون وراء زقم٤م َُم٦م اسمـ ؾمٚمقل ْ
ِ
ويٚمتحؿ ومال يت٠مصمر ُمـ يمَٞمد أقمداء ِ
معهمؾمالم(.)1
اإل
اًمّمػ،

َّ
ْ
ِ
تٛمع ا ُعم١مُمٜملم،
وهٜم٤مك ُسم ْٕمدٌ آظمر :طمٞم٨م طمرص ط أن يتٗم٤مدى طمدُ وث اًمٗمتٜم٦م ذم َُم َ
طمٞم٨م إن سمٕمض إٟمّم٤مر َطمدي٨م َقمٝمد ِ
وخيِمك أن ُي١م ِّصمر ومِٞمٝمؿ رأس ا ُعمٜم٤موم٘ملم
سم٤مإل ْؾمالمُ ،
قمٌد اهلل سمـ أب ًمًِٛمٕمتف اًمٙمٌػمة ومِٞمٝمؿ( ،)2وًمذًمِؽ ؾمٚمؽ ط ُمٕمف أؾمٚمقب ا ُعم ِ
داراة
َ
ُ
وإفمٝم٤مرا حل٘مٞم٘م٦م اًمرضمؾ ُمـ ظمالل شمٍموم٤مشمف
واًمّمؼم قمٚمٞمف وقمغم إؾم٤مءشمف ،دمٜم ًٌ٤م ًمٚمٗمتٜم٦م،
ً
يٗمر اًمٜم٤مس ُمـ طمقًمف وٓ يتٕم٤مـمٗمقن ُمٕمف.
وُمقاىمٗمف قمٜمد ُمـ جيٝمٚمٝم٤م ،وُمـ صمؿ ُّ
سم٤مهرا ،وم٘مد فمٝمرت طم٘مٞم٘م٦م اسمـ ؾمٚمقل جلٛمٞم ِع
وىمد طم َّ٘مؼ َهذا إؾمٚمقب
ً
ٟمج٤مطم٤م ً
اًمٜمَّ٤مس طمتك أىمرب اًمٜم٤مس إًمٞمف ،وُمٜمٝمؿ وًمدُ ه قمٌد اهلل ،ومٙم٤مٟمقا سمٕمده٤م إذا شمٙم َّٚم َؿ
وشمْم٤مي٘مقا ُمـ يمالُمف( ،)3سمؾ أرا ُدوا ىمت َٚمف يمام ؾمٞم٠مي سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.
أؾمٙم ُتقهَ ،
 -تربؤ عباد ٠بٔ ايصاَت ﭬ َِٓٗ:

اًمّم٤مُم٧م أطمدُ سمٜمل قمقف -هلؿ ُمـ
عم٤م ٟمَ٘مْم٧م سمٜمق َىمٞمٜم٘م٤مع اًمٕمٝمد ،ويم٤من قمٌ٤مدة سمـ َّ
طمٚمػ سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع ُمثؾ اًمذي هلؿ ُمـ قمٌد اهلل سمـ أبَُ -مِمك ًمرؾمقل اهلل ط
َ
رؾمقًمِف ط ُمـ ِطمٚمٗمٝمؿ ،وىم٤مل :ي٤م َرؾمقل اهلل،
ؼمأ إمم اهلل  ۵وإمم ُ
وظمٚم َٕمٝمؿ إًمٞمف ،وشم َّ
أشمقمم اهلل ورؾمقًمف ط واعم١مُمٜملم ،وأسمرأ ُمـ ِطمٚمػ ه١م ِ
ٓء ِاًمٙم َّٗم٤مر ووٓيتٝمؿ( ،)4وعمَّ٤م
َ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «اعمٜمٝم٩م احلريمل ًمٚمًػمة اًمٜمٌقي٦مشُ ،مٜمػم سمـ حمٛمد اًمٖمْمٌ٤من ،دار اًمقوم٤مء ،اًمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مذة ،ؾمٜم٦م
(1419هـ1998-م)( :ص.)247
( )2اٟمٔمر «اًمت٤مريخ ِ
اإل ْؾمالُملشً ،مٚمحٛمٞمدي.)32/5( :
( )3اٟمٔمر «اًمٍماع ُمع اًمٞمٝمقدشٕ ،ب وم٤مرس.)148/1( :
( )4أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ،)275/6( :واًمٌٞمٝم٘مل ذم «دٓئؾ اًمٜمٌقةش،)175/3( :
وُمـ ـمري٘مف اسمـ قمً٤ميمر ذم «شم٤مريخ دُمِمؼش ،)192/26( :يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق .واٟمٔمر
«اًمٞمٝمقد ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرةش.)283 ،282/1( :
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اًمّم٤مُم٧م أن ُجي ِ
وم٠مضمالهؿ
ٚمٞمٝمؿ َ
شم٘مرر ضمالء سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع أُمر رؾمقل اهلل ط قمٌ٤مدة سمـ َّ
َّ
وحل٘مقا سم٠م ْذ ُرقم٤مت(.)2()1

ِ
ص٤مهمري َـ ،ىمد أًم٘مقا ِؾمالطمٝمؿ وشمر ُيمقا أ ُْمقاهلؿ
وهٙمذا ظمرج سمٜمق ىمٞمٜم٘م٤مع ُِمـ اعمديٜم َِ٦م

سم٠مؾم٤م وأيمثرهؿ قمدَ ًدا
ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وهؿ يم٤مٟمقا ُمـ ْأؿمجع َُيقد اعمَديٜم٦م وأؿمدِّ هؿ ً
َهمٜمٞمٛم٦م ُ
ِ
ِ
ُ
واهلدوء ومؽمة ُمـ اًمزُمـ سمٕمد هذا
سم٤مًمّمٛم٧م
وقمدَّ ة ،وًمذًمؽ ٓذت
اًم٘مٌ٤مئؾ اًمٞمٝمقد َّي٦م َّ
اًمرادع ،وؾمٞمٓمر اًمرقم٥م قمغم ىم ُٚمقِب٤م وظمْمدت َؿمقيمتٝم٤م(.)3
اًمٕم٘م٤مب َّ
زوة أطمد:
ُ مقىمػ اسمـ ؾمٚمقل ُمـ َهم َ

ٍ
وطمدث ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي
أ)ُ .مقىمػ اسمـ ؾمٚمقل ىمٌؾ اًمٖمزوة :مل يٙمـ اًمٜمِّٗم٤مق ذم ُمقىمػ
ِ
ِ
أطمد ،إٓ َُم٤م يم٤من ُمٜمف ذم
واًمقوقح وا
هق ُمـ اجلالء
زوة ُ
ًمٔمٝمقر وآٟمٙمِم٤مف يمام ذم َهم َ

ِ
أطمد وم٘مد شمٌَدَّ ى سمِّمقرة قمٛمٚمٞم٦م وىمقًم ٍٞم٦م وقمدواٟم َّٞم ٍ٦م
زوة
زوة ُ
إطمزاب وشمٌَقك :وم٠مُم٤م ذم َهم َ
َهم َ
وَّت٤مذًمٞم٦م يم٤من ُمـ ُمٔم٤مهره٤م اجلٚمٞم ِ٦م اٟمًح٤مب اسمـ ؾمٚمقل سم ُث ِ
ٍ
ٚم٨م ا َجلٞمش شم٘مري ًٌ٤م.
ُ
َّ
َوهذا َي ُّ
دل َقمغم يمَثرة أشمٌْ٤مع َرأس اًمٜمِّٗم٤مق وأ ْقمقاٟمِف ..وم َ٘مد َسمرزت ٓ ْسمـ َؾمٚمقل
ُم ِ
قاىمٗمف َىمٌؾ اعمَٕمريمَ٦م وذم أ ْصمٜم٤مئٝم٤م و َسمٕمده٤م.
َ
عمَّ٤م اؾمت٘مر رأي زقمامء ىمريش قمغم أن يث٠مروا ٕٟم ِ
ْٗمًٝمؿ ُمـ اهلزيٛم٦م اعمخز َي٦م اًمتل
ىمرروا اخلروج ًم٘مت٤مل اعمًٚمٛملم ذم اعمديٜم٦م ،وم٠مقمدُّ وا ً
ضمٞمِم٤م
طم َّٚم٧م ِبؿ يقم سمدر اًمٙمؼمىَّ :
ِ
ِ
ىمقاُمف صمالصم٦م آٓف ُم٘م٤مشمؾ سمٙم ِ
وأهؾ
َ٤مُمؾ قمدَّ ِّتؿ وقمت٤مدهؿ ،وُمٕمٝم٤م ُمـ شم٤مسمٕمٝم٤م ُمـ يمٜم٤مٟم٦م ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مت :سمٗمتح اهلٛمزة وؾمٙمقن اًمذال اعمٕمجٛم٦م ويمن اًمراء ،أُجع اًمٕم٤مرومقن سم٤مًمٌٚمدان أهن٤م سم٤مًمِم٤مم ،واظمتٚمٗمقا
( )1أ ْذ ِرقم ُ
ذم حتديد ُمقىمٕمٝم٤م سم٤مًمْمٌط ،إٓ أن إرضمح أهن٤م اًمٞمقم ىمري٦م ُمـ قمٛمؾ طمقران داظمؾ احلدود اًمًقري٦م ىمرب
ُمديٜم٦م درقم٦م .اٟمٔمر «اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م اًمقاردة ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ،)11/1( :سمتٍمف يًػم.
خمتٍما.
( )2اٟمٔمر «اًمٞمٝمقد ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرةش،)284/1( :
ً
( )3اٟمٔمر «اًمٍماع ُمع اًمٞمٝمقدش ٕب وم٤مرس.)149/1( :
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وقواعد شرعية يف التعامل
خطر املنافقني
وؿمدَّ ة ِ
سم٠مؾمٝمؿ ،وٟمزًمقا ُم٘م٤مسمؾ
ِّت٤م َُم٦م ،وأظمرضمقا ُمٕمٝمؿ ٟمً٤م َءهؿ ًمٞمزدن ذم مح٤مؾمتٝمؿ
معهم
ِ

اعمًٚمٛملم
وظمّمّم٧م ىمريش ىم٤مومٚم٦م أب ؾمٗمٞم٤من اًمتل ٟمَج٧م ُمـ
أطمد،
َ
َّ
اعمديٜم٦م ىمري ًٌ٤م ُمـ ُ
ِ ِ
أطمد.
وأر َسم٤مطمٝم٤م
زوة ُ
ًمتجٝمٞمز َضمٞمِمٝمؿ ًم َٖم َ
و َقمٚمِ َؿ اًمرؾمقل ط سمتحريمٝمؿ ُمٜمذ ظمرضمقا ُمـ ُمٙم٦م ،وعم٤م ؾمٛمع سمقصقهلؿ َ
اؾمتِم٤مر
ِ ِ
ِ
ِ
قه ْؿ
ٞمٛمقا سمِ٤معمَديٜمَ٦م َوشمَدَ ُقم ُ
اعمًُٚمٛملم ذم إُمر ،وقمرض قمٚمٞمٝمؿ رأيف وم٘م٤مل هلؿَ « :وم٢مِ ْن َر َأ ْي ُت ْؿ َأ ْن ُشم٘م ُ
ِ
٤مه ْؿ ومِٞم َٝم٤م؟ش(.)1
نم َُم َ٘م٤م ٍمَ ،وإِ ْن ُه ْؿ َد َظم ُٚمقا َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َىم٤م َشم ْٚمٜمَ ُ
َطم ْٞم ُ٨م ٟم ََز ًُمقاَ :وم٢م ْن َأ َىم٤م ُُمقا َأ َىم٤م ُُمقا سمِ َ ِّ
ِ
ِِ
ٕصح٤مسمفَ ،ىم ً
٤مئال:
وذيمر ُه
أطمد،
و ُأري اًمرؾمقل ط ذم ُمٜم٤مُمف ُم٤م ؾمٞمحدُ ث ذم ُ
َ
ِ
لم
ٞم٥م ُِم َـ اعمُ ْ١م ُِمٜمِ َ
« َر َأ ْي ُ٧م ِذم ُر ْؤ َي٤مي َأ ِّين َه َز ْز ُت َؾم ْٞم ًٗم٤م َوم٤م ْٟم َ٘م َٓم َع َصدْ ُر ُهَ ،وم٢مِ َذا ُه َق َُم٤م ُأص َ
َي ْق َم ُأ ُطم ٍدُ ،صم َّؿ َه َز ْز ُشم ُف ُأ ْظم َرى َوم َٕم٤م َد َيم َ٠م ْطم ًَ ِـ َُم٤م يم َ
َ٤منَ ،وم٢مِ َذا ُه َق َُم٤م َضم٤م َء اهللُ سمِ ِف ُِم َـ اًم َٗمت ِْح
لم ،ور َأي ُ٧م سم َ٘مرا -واهللُ َظمػمَ -وم٢مِ َذا هؿ ا ُعم ِ
ِِ
و ِ
١مُمٜمُ َ
قن َي ْق َم ُأ ُطم ٍدش(.)2
اضمت َام ِع اعمُ ْ١مُمٜم َ َ َ ْ َ ً َ
َ ْ
ُ ُ
ٌ
ِ
ِ ٍ
ِ
()3
وومن
وذم رواي٦م أظمرىَ « :و َر َأ ْي ُ٧م َأ ِّين ِذم د ْر ٍع َطمّمٞمٜمَ٦م َوم َ٠م َّو ًْم ُت َٝم٤م ا َعمديٜمَ َ٦مش َّ ،
ؾمٞم٘مٕم٤من ذم أص ِ
ِ
اًمرؾمقل ط هذه اًمرؤي٤م سم٠من هزيٛم٦م ً
ح٤مسمف ﭫ.
وىمتال
ْ
ِ
قمٜمدُم٤م قمٚمؿ اًمرؾمقل ط ِ
أصح٤م َسمف
سمٛمجلء َضمٞمش ُم َّٙم َ٦م حلرب اعمًُٚمٛملم ،ؿم٤مور ْ
سملم أن ي ٌْ٘مقا داظمؾ اعمديٜم٦م ،أو ْ
ظم٤مرضمٝم٤م.
خيرضمقا عمال َىم٤مة اًم َٕمدِّ و
َ
أن ُ
َ
ٌَل اهللِ ،إٟم٤م ٟمَٙمره ْ
أن ٟم٘متؾ ذم ـمريؼ اعمديٜم٦م ،وىمد يمٜم٤م
وم٘م٤مل َ
ُج٤مقم٦م ُمـ إٟم َّْم٤مر :ي٤م ٟم َّ
ِ
أطم ُّؼ أن ٟمَٛمتٜمع ُِمٜمف ،وم٤م ْسم ُر ْز إمم اًم َ٘مقم،
ٟمَٛمتَٜمع ُمـ اًم َٖمزو ذم اجل٤مهٚمٞم٦م،
ومٌ٤مإل ْؾمالم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ،)71/4( :واسمـ هِم٤مم ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ،)9/4( :واًمٌٞمٝم٘مل ذم
«دٓئؾ اًمٜمٌقةش.)226/3( :
(ُ )2متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب :قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ذم ِ
اإل ْؾمالم ،سمرىمؿ:
ٌَّل ط ،سمرىمؿ.)2272( :
( ،)3425وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمرؤي٤م ،سم٤مب :رؤي٤م اًمٜم ّ
( )3أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ،)271/1( :واحل٤ميمؿ )141/2( :وصححف .واٟمٔمر «اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش:
()1111
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ُ
رؾمقل اهلل ط وم َٚمٌس ٕ َُمتَف( ،)1ومتالو َم اًم َ٘مقم وم٘م٤مًمقاَ :قم َّرض ٟمٌل اهلل ط
ْٓمٚمؼ
وم٤مٟم َ
وقمروتؿ سمِ ِ
أُمرٟم٤م ٕ ُْمرك شمٌع ،وم٠مشمك محزة
ٖمػمه ،وم٤مذه٥م ي٤م محزة وم٘مؾ ًمٚمٜمٌل طُ :
سم٠م ُْمر َّ

أُمرٟم٤م ِ
ُٕمرك َشم ٌَع ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل
وم٘م٤مل :ي٤م ٟمٌَل اهلل إن اًم٘مق َم ىمدْ شمالوُمقا ،وم٘م٤مًمقاُ :
ِ ِ
لم َقمدُ ِّو ِهش(.)2
ُي ُٙم َؿ اهللُ َسم ْٞمٜمَ ُف َو َسم ْ َ
طَُ « :م٤م َيٜمْ ٌَٖمل ًمٜمٌَِ ٍّل ًَمٌِ َس َْٕ َُم َت ُف َأ ْن َي َْم َٕم َٝم٤م َطمتَّك َ ْ
أُم٤م قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمقل وم َ٘مد يم٤من َرأ ُيف ُِمـ رأي َرؾمقل اهلل ط :طمٞم٨م ىم٤ملَ :ي٤م
ِ
دوٟم٤م ُّ
ىمط إٓ
رؾمقل اهلل ،أىمؿ سم٤معمَديٜم٦م ٓ َّتْرج إ ًَمٞمٝمؿ ،ومقاهللِ ُم٤م َظمرضمٜم٤م ُمٜمٝم٤م إمم َقم ِّ
أص٤مب ُمٜمَّ٤م وٓ َدظمٚمٝم٤م َقمٚمٞمٜمَ٤م إَّٓ أص ٌْٜم٤م ُمٜمف ،ومدقمٝمؿ ي٤م رؾمقل اهلل ،وم٢من أىم٤مُمقا أىم٤مُمقا
َ
اًمرضم٤مل ذم َو ِ
ضمٝمٝمؿ ،ورُم٤مهؿ اًمٜمًِّ٤مء واًمّمٌٞم٤من
سمنم حمٌس ،وإن دظمٚمقا ىم٤مشمٚمٝمؿ ِّ
ِّ
ِ
سم٤محلج٤مرة ُمـ ومقىمٝمؿ.
ظم٤مئٌلم يمام ضم٤مؤا ،ومٚمؿ يزل اًمٜم٤مس سمرؾمقل ط طمتك ظمرج ذم
وإن رضمٕمقا رضمٕمقا
َ
ٍ
أًمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ﭫ(.)3
إن ُم٘مقًم٦م اسمـ ؾمٚمقل هذه ،وإن َواوم٘م٧م َُم٤م قمٚمٞمف َرأي َر ُؾمقل اهلل ط ،إٓ َّأهن٤م قمٜمْد
ٍ
ِ
ٍ
سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مت
ٍٍ
ِمقرة أُمٞمٜم٦مَ ،ومام شمٚمؽ
ص٤مد ٍق و َُم
ٟمّمح
اًمت٠م ُُّمؾ َمل شمٙم ْـ َص٤مدرة قمـ
اسمـ ؾمٚمقل وٓ ظم َّٚم٦م ُمـ ظمالًمف ،وًمٕمؾ شمٗمًػم ذًمؽ ِمَّ٤م أرا َده ِ
يرضم ُع إمم:
ِ
ِ
ؾم٤مطم ِ
ومٞمٝم٤م ُ
واعمتج٤مذم
اعمٜمخذ ِل
طم٤مل
اًمقاؾم َٕم٦م َي
٤مِّت٤م
ُ
َ
ٜمٙمِمػ َ
 -1أن أرض اعمٕمريم٦م ذم َ
أطمرص اًمٜمَّ٤مس
ومرارا وهزيٛم٦م ،واعمٜم٤موم٘مقن يمام ٟمٕمٚمؿ
ُ
قمـ اًم٘مت٤مل ،واًمالئذ ُمـ اعمٕمريم٦م ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمألُم٦م :اًمدرع احلّمٞمٜم٦م وؾم٤مئر أداة احلرب وىمد شمؽمك اهلٛمزة ًمٚمتخٗمٞمػ ،اٟمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم
وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦مشً« .)464/1( :مً٤من اًمٕمربش.)532/12( :
( )2أظمرج ٟمحقه أمحد ،)351/3( :وهمػمه ،وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «َمٛمع اًمزوائدش :)117/6( :رضم٤مًمف
رضم٤مل اًمّمحٞمح .واٟمٔمر «اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش)1111( :
( )3أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ،)9/4( :واًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ،)71/4( :يمالمه٤م ُمـ
ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق.
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املنافقني وقواعد شرعية َيف التعامل
خطر
يٙمقٟمقا ذم ِ
َ
سمٞمقِّتؿ ٓ يٕمٚمؿ قمٜمٝمؿ أىم٤مشمٚمقا أم
قمغم طمٞم٤مة ،ومرهمٌ٦م اسمـ ؾم ُٚمقل وُمـ ُمٕمف أن

َُ
معهم
َمل ُي٘م٤مشمٚمقا ،أضم٤مهدوا طم ً٘م٤م أم مل َيٗمٕمٚمقا..

ُ

 -2و ًَم َّ
سمـ َؾمٚمقل إٟمام أرا َد أن َيٙمقن قمقٟمً٤م ًمٚمٙمٗم٤مر وقمٞمٜمً٤م َهلؿُّ :
يدهلؿ َ
قمغم َُم٘م٤مشمِؾ
ٕمؾ ا َ
داظمؾ َو ِ
أطم٥م إًمٞمف ُِمـ ْ ِ
ِ
يمن َؿمقيم٦م
ا ُعمًٚمٛملم و َُم
ٕمٗمٝمؿ َطمتك يٜمٗمذوا ُمٜمٝم٤م ،و َُم٤م رء ُّ
اعمًٚمٛملم وٟمٞمؾ إ ْقمداء ُِمٜمٝمؿ ..وُمقآة اعمُٜم٤مومِ٘ملم ًمٚمٞم ِ
ٝمقد واعمُ
نميملم ًَمٞمً٧م سمِخ٤مومِٞم٦م.
َ
َ
ُ
ِ
٤مرزا
َذب اسمـ ؾمٚمقل َسم ً
زوة َجيد يم َ
اًمرواي٤مت ذم َهذه اًم َٖم َ
 -3ز ْد قمغم َذًمؽ أن ُم ْـ َجيٛمع ِّ
دوٟم٤م ىمط إٓ أص٤مب ُمٜمَّ٤م ،وٓ دظمٚمٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م
ضمٚم ًّٞم٤مَ ،ومٝمق َي٘مقل( :وا ِ
هلل ُم٤م ظمرضمٜم٤م ُمٜمٝم٤م إمم َقم ِّ
رواي٦م َصحٞمح٦م َّ
ًمّمح٤مسم٦م ﭫ ىم٤مًمقا:
أن ا َّ
إٓ أصٌٜم٤م ُمٜمف .)..وىمد ضم٤مء ذم َ
ظمؾ َقمٚمٞمٜم٤م ذم ا َجل٤مهٚم َّٞم٦م ،ومٙمٞمػ ُيدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م ذم ِ
هلل ُم٤م ُد َ
اإل ْؾمالمش(.)1
«وا ِ

يمذاب ِ
ُ
وأطم ُّؼ ُمـ َىمقل َّ
أذ ،وٕن اسمـ ؾمٚمقل َ
قمغم
وىمقل اًمّمح٤م َسم٦م قمٜمدٟمَ٤م أصدَ ُق َ
ًمٖمزوة.
َقمالىم٦م محِٞمٛم٦م و ُىمرب َؿمديد ُمـ إظمقاٟمِف اًم َٞمٝمقد ،وم٘مد َطمِمدَهؿ ُم َٕمف
وظمرج ِِبؿ إمم ا ْ
َ
ِ
ُمًػمه َإمم
اًمرؾمقل ط ذم
ب) ُمقىمػ اسمـ ؾمٚمقل ذم أصمٜم٤مء اًمٖمزوةَ :ومٕمٜمدُم٤م َدم٤موز َّ
أطمد َصمٜمٞم٦م اًمقداع رأى يمتٞمٌ٦م َظم ِْمٜمَ٤مء (يمثػمة اًمًالح) ،وم َ٘م٤ملُ« :مـ ه١م ِ
ٓء؟ش .ىم٤مًمقا:
َ ْ َ ُ
َّ َ
هذا قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل ذم ِؾم ٍ
تامئ٦م ُِمـ ُمقاًمٞمف ُمـ اًم َٞمٝمقد ُِمـ أهؾ ىمٞمٜم٘م٤مع ،وهؿ
َ
رهط قمٌد اهلل اسمـ ؾمالم َىم٤ملَ « :و َىمدْ َأ ْؾم َٚم ُٛمقا؟ش .ىم٤مًمقا ٓ :ي٤مرؾمقل اهلل ،ىم٤ملُ « :ىمق ًُمقا
لم َقم َغم اعمُ ْ ِ
لم سمِ٤معمُ ْ ِ
لمش(.)2
نم ِيم َ
نميمِ َ
َهل ُ ْؿَ :وم ْٚم َ ْػم ِضم ُٕمقاَ ،وم٢مِٟمَّ٤م َٓ ٟم ًَْت َِٕم ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمدارُمل ،)2159( :واسمـ ؾمٕمد ذم «اًمٓمٌ٘م٤متش ،)45/2( :وهمػممه٤م .اٟمٔمر «اًمًٚمًٚم٦م
اًمّمحٞمح٦مش سمرىمؿ ،)1111( :طمدي٨م صحٞمح.
ً
ُمرؾمال ،وأظمرضمف اسمـ راهقيف يمام ذم «اعمٓم٤مًم٥مش:
( )2أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «اعمّمٜمػش)36767( :
ً
ُمتّمال ،وطمًـ إؾمٜم٤مده اسمـ طمجر .اٟمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦مش:
()356/17
( ،)466/1وىمد طمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش.)1111( :
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 حهِ االطتعاْ ١بايهفاس:

ِ
ِ
ِ
َّ
َثػما
وٕن ُمً٠م ًَم٦م ْ
آؾمتٕم٤مٟمَ٦م سمِ٤مًمٙم َّٗم٤مر ُمـ اعمًَ٤مئؾ اعمُٕم٤مسة وي َ٘مع ومٞمٝم٤م اخل ْٚمط واًم َّٚمٌس يم ً
أضمقد اعمٌ٤مطم٨م ومِٞمٝم٤م ًمٚمدُّ يمتقرَ /قمٌد اهلل اًم َّٓمري٘مل(.)1
ُ
أطمٌٌ٧م ُهٜم٤م إيرا َد َُمٌح٨م رأيتف ُمـ ْ
إًمٞمؽ شمٗمّمٞمٚمف ًمٚمٛمً٠مًم٦م سم٠مىمقاهل٤م:
 أدي ١ايكاً٥ني بعذّ دٛاص االطتعاْ ١بايهفاس:

رؾمقل اهلل ط ِىم ٌَؾ َسمدرَ ،ومٚمام يم٤من
إو ُلَ :قمـ َقم٤مئِم٦م ڤ َىم٤م ًَم٧مَ « :
َّ
ظمرج ُ
اًمقسمرة( ،)2أدريمف َر ٌ
ح٤مب
أص ُ
ضمؾ َىمد يم٤من يذيمر ُمٜم ُف َضمرأة وٟمجدةَ ،ومٗمرح ْ
حرة َ
َسم َّ
ئ٧م ٕشمٌَّٕمؽ ِ
َرؾمقل اهلل ط طملم َرأوهَ ،وم َّٚمام أدريمف َ
وأصٞم٥م
ىم٤مل ًَمرؾمقل اهلل ط ِضم ُ
ُ
هلل َو َر ُؾمقًم ِ ِفش ،ىم٤مل .ٓ :ىم٤ملَ « :وم ْ٤مر ِضم ْع َوم َٚم ْـ
َُمٕمؽ ،ىم٤مل ًمف رؾمقل اهلل طُ « :شم ْ١م ُِم ُـ سمِ٤م ِ

لم سمِ ُٛم ْ ِ
اًمر ُ
نم ٍكش ،ىم٤مًم٧م :صمؿ ُم٣م طمتك إذا يمٜمَّ٤م َّ
ضمؾ ،وم٘م٤مل ًمف
َأ ْؾمت َِٕم َ
سم٤مًمِمجرة ،أدريمف َّ
َٕملم
ٌَّل ط يمام ىم٤مل أول ُمرة ،ىم٤ملَ « :وم ْ٤مر ِضم ْع َوم َٚم ْـ َأ ْؾمت َ
يمام ىم٤مل أول ُمرة ،وم٘م٤مل اًمٜم ّ
نم ٍكش ،ىم٤مل :صمؿ رضمع وم٠مدريمف سم٤مًمٌٞمدَ اء( ،)3وم٘م٤مل ًمف يمام ىم٤مل أول ُمرةُ « :شم ِ
سمِ ُٛم ْ ِ
١مُم ُـ سمِ٤مهللِ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم أصقل ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ واؾمتٕمامهلؿ دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦مش ،أ .د .قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ
اًمٓمري٘مل ،دار اًمٗمْمٞمٚم٦م – اًمري٤مض ،ودار اهلدي اًمٜمٌقي ُمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1428هـ-
2117م).)318-311( :
( )2طمرة اًمقسمرةُ :مقوع قمغم ٟمحق ُمًػم أرسمٕم٦م أُمٞم٤مل ُمـ اعمديٜم٦م ،اٟمٔمر «اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿش:
( ،)198/12واٟمٔمر «ُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿشً :مٚمٌٙمري حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمً٘م٤م( :ص.)1331
( )3اًم ٌَ ْٞمدَ ا ُء :اًم َٗم َ
ال ُة ،واعمٗم٤مزة اعمًتقي٦م جيرى ومٞمٝم٤م اخلٞمؾ ،وىمٞمؾُ :مٗم٤مزة ٓ رء ومٞمٝم٤م .وىم٤مل اسمـ ضمٜمل :إٟمام
ؾمٛمٞم٧م سمذاًمؽ ٕهن٤م ُشمٌٞمدُ ُمـ ُيٚمٝم٤م ،وىم٤مل اسمـ ؿمٛمٞمؾ :اًمٌٞمداء :اعمٙم٤من اعمًتقي اعمنمف ،ىمٚمٞمٚم٦م اًمِمجر
ضمرداء شم٘مقد اًمٞمقم وٟمّمػ يقم وأىمؾ ،وهل هٜم٤م اؾمؿ ُمقوع سمٕمٞمٜمف ،وهل أرض ُمٚمً٤مء سملم احلرُملم
اًمنميٗملم ،سمٓمرف اعمٞم٘م٤مت اعمدين اًمذي ي٘م٤مل ًمف ذو احلٚمٞمٗم٦م .يٜمٔمر «شم٤مج اًمٕمروسش.)453/7( :

11

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

َو َر ُؾمقًمِ ِف؟ش .ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل طَ « :وم٤م ْٟم َٓمٚم ْؼش .

وقواعد شرعية يف التعامل
خطر
ِ
املنافقني ()1

اًمث٤مين :قمـ أب محٞمد اًمً٤مقمدي ﭬ( )2ىم٤ملَ « :ظمرج َر ُ
ؾمقل اهلل ط طمتَّك إذا
ظمٚمػ َصمٜمٞم٦م اًمقداع وم٢مذا يمَتٞمٌ٦م ،وم٘م٤ملُ« :مـ ه١م ِ
ٓء؟ش .ىم٤مًمقا :سمٜمق ىمٞمٜم٘م٤مع وهؿ رهط
َ ْ َ ُ
َّ
قمٌد اهلل سمـ ؾمالم ،ىم٤ملَ « :و َأ ْؾم َٚم ُٛمقا؟ش .ىم٤مًمقا ،ٓ :سمؾ هؿ قمغم ديٜمٝمؿ ،ىم٤ملُ « :ىمق ًُمقا
لم سمِ٤معمُ ْ ِ
لمش(.)3
نميمِ َ
َهل ُ ْؿَ :وم ْٚم َ ْػم ِضم ُٕمقاَ ،وم٢مِٟمَّ٤م َٓ ٟم ًَْت َِٕم ُ
معهم

٥م سمـ قمٌد اًمرمحـ( ،)4قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ﭬَ ،ىم٤مل:
اًمث٤مًم٨م :وقمـ ُظم ٌَ ْٞم ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب :يمراهٞم٦م آؾمتٕم٤مٟم٦م ذم اًمٖمزو سمٙم٤مومر ،سمرىمؿ.)1817( :
( )2هق :أسمق محٞمد اًمً٤مقمدي إٟمّم٤مري اعمدين ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل ط ،ىمٞمؾ :اؾمٛمف قمٌد اًمرمحـ،
وىمٞمؾ :اعمٜمذر سمـ ؾمٕمد اسمـ اعمٜمذر ،وىمٞمؾ :اعمٜمذر سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ ،وىمٞمؾ :اعمٜمذر سمـ ؾمٕمد سمـ
قمٛمرو سمـ ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر سمـ ؾمٕمد سمـ ظم٤مًمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م اسمـ قمٛمرو سمـ اخلزرج ،ي٘م٤مل :إٟمف قمؿ
ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًمً٤مقمدي .ىم٤مل اًمقاىمدي :شمقذم ذم آظمر ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م أو أول ظمالوم٦م يزيد ،وىم٤مل
ظمٚمٞمٗم٦م واسمـ ؾمٕمد وهمػممه٤م :إن قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمد ؿمٝمد أطمدً ا .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل
ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي ،)264/33( :و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر.)81/12( :
ً
ُمرؾمال ،وأظمرضمف «اسمـ راهقيفش ،يمام ذم «اعمٓم٤مًم٥مش:
( )3أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «اعمّمٜمػش)36767( :
ً
ُمتّمال ،وطمًـ إؾمٜم٤مده اسمـ طمجر .وررواه اًمٓمح٤موي ذم «ُمِمٙمؾ أصم٤مرش)241/3( :
()356/17
ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد سمـ رضم٤مل ،واحل٤ميمؿ ذم «اعمًتدركش ،)122/2( :واًمٚمٗمظ ًمف ،ىم٤مل اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ
إًمٌ٤مين :وهذا إؾمٜم٤مد طمًـً ،مقٓ أن ؾمٕمد سمـ اعمٜمذر مل يرو قمٜمف ؾمقى حمٛمد سمـ قمٛمرو وقمٌد اًمرمحـ
اًمٖمًٞمؾ« ،ؾمٚمًٚم٦م أطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦مش :سمرىمؿ ،)1111( :ىم٤مل :ذم «ٟمّم٥م اًمراي٦مش:)423/3( :
ورواه إؾمح٤مق سمـ راهقيف ،ىمٚم٧م :وأظمرضمف اًمقاىمدي ذم اعمٖم٤مزي (.)215/1
( )4هق :ظمٌٞم٥م سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ظمٌٞم٥م سمـ يً٤مف إٟمّم٤مري اخلزرضمل ،أسمق احل٤مرث اعمدين ،ظم٤مل
قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ .ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر قمـ ُيٞمك سمـ ُمٕملم :صم٘م٦م.
ويمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمً٤مئل .وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :ص٤مًمح احلدي٨م .وشمقذم ظمٌٞم٥م ذم ظمالوم٦م ُمروان سمـ
حمٛمد سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ ،ويم٤من ىمٚمٞمؾ احلدي٨م .وذيمره اسمـ طمٌ٤من رم " اًمث٘م٤مت " ،وىم٤ملُ :م٤مت
ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وُم٤مئ٦مِّ« .تذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي ،)227/8( :و«ِّتذي٥م
اًمتٝمذي٥مش ٓسمـ طمجر.)136/3( :
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ِ
«ظمرج رؾمقل اهلل ط ذم َسم ِ
ورضمؾ َىمٌؾ أن ُٟمًٚمِؿ ،وم٘مٚمٜم٤م :إٟمَّ٤م
ٕمض َهمزواشمف ،وم٠مشمٞم ُتف أٟم٤م َ
ِ
ِمٝمد َىمقُمٜم٤م َُمِمٝمدً ا وٓ ٟمَِمٝمدُ ه ،وم٘م٤ملَ « :أ َأ ْؾم َٚم ْٛمتُ َام؟ش .ىمٚمٜم٤م ،ٓ :ىم٤ملَ « :وم٢مِ َّٟم٤م
ٟمًتحل أن َي َ
لم َقم َغم ا ُعم ْ ِ
لم سمِ٤معمُ ْ ِ
لمش(.)1
نميمِ َ
نميمِ َ
َٓ ٟم ًَْت َِٕم ُ
َّٝمل َقمـ ُمقآة اًم ُٙم َّٗم٤مر ،يم َ٘مقًمِف شمٕم٤ممم{ :ﯿ
اًمراسمع :ويمذًمؽ أي٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٜم ُ

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ

ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ} [ؾمقرة اعم٤مئدة.]57 :
شمٚمؽ أهؿ ِ
ِ
ِ
()2
أد ًَّم٦م اعمَ٤مٟمٕملم.
ىم٤مًمقاَ :وُمـ َُمٕم٤مين ا ًَمقٓ َي٦م :اًمٜمٍُّمة ،أي ٓ شمًَ َتٜمٍموا ِِبؿ ُّ َ َ ،
 أَا َٔ أداص االطتعاْ ١فاطتذٍ مبا ٜأت:ٞ

ِ
رؾمقل اهلل ط ،وم٘م٤مل ًَمر ٍ
ضمؾ ِمَّـ
 -1قمـ أب هريرة ﭬ ىم٤ملَ « :ؿمٝمدٟم٤م ُمع
يدَّ قمل ِ
ضمؾ ِىم ً
اًمر ُ
أه ِؾ اًمٜمَّ٤مر ،ومٚمام طمي اًم٘مت٤مل َ
ت٤مٓ ؿمديدً ا
اإل ْؾمالم :هذا ُمـ ْ
ىم٤مشمؾ َّ
وم٠مص٤مسمتف ضمراطم ٌ٦م ،وم٘مٞمؾ :ي٤م رؾمقل اهلل ،اًمذي ىمٚم٧م« :إِ َّٟم ُف ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًمٜم ِ
َّ٤مرش ،وم٢مٟمف ىم٤مشمؾ

ٌَّل ط« :إِ َمم اًمٜم ِ
اًمٞمقم ً
َّ٤مرش.
ىمت٤مٓ ؿمديدً ا و َىمد َ
ُم٤مت ،وم٘م٤مل اًمٜم ّ
يٛم٧م َوًمٙمـ ِسمف
ىم٤مل :ومٙم٤مد سمٕمض اًمٜم٤مس أن َيرشمَ٤مب ،وم ٌَٞمٜمَام هؿ َقمغم َذًمؽ ،إ ْذ ىم َٞمؾ ًمف :إٟمَّف مل ْ
يم٤من ُمـ اًم َّٚمٞمؾ َمل َيّمؼم قمغم ِاجلراح َوم َ
ومٚمام َ
ٌَّل ط سمذ َ
ًمؽ،
ِضم ً
ٟمٗمًف ،وم ُ٠مظمؼم اًمٜم ّ
٘متؾ َ
راطم٤م ؿمديدةَّ ،
ِِ
صمؿ أ َُمر ً
سمالٓ ومٜم٤مدى ذم اًمٜم٤مسَ « :أ َّٟم ُف َٓ َي ُ
دْظمؾ
ْؼم َأ ْؿم َٝمدُ َأ ِّين َقم ٌْدُ اهللِ َو َر ُؾمقًمفشَّ ،
َوم٘م٤مل« :اهللُ َأيم َ ُ
اجلٜمَّ َ٦م إِ َّٓ َٟم ْٗم ٌس ُمًٚمِٛم ٌ٦مَ ،وإِ َّن اهللَ ًَم ُٞم َ١م ِّيدُ َه َذا اًمدِّ ي َـ سمِ٤مًمر ُضم ِؾ اًم َٗم ِ
٤مضم ِرش(.)3
َّ
ُْ َ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه أمحد ذم «اعمًٜمدش )454/3( :واحل٤ميمؿ ذم «اعمًتدركش ،)122-121/2( :وىم٤مل :صحٞمح
اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه واًمٚمٗمظ ًمف ،وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش ،سمرىمؿ.)2292( :
( )2اٟمٔمر «أطمٙم٤مم اًم٘مرآنش ،أمحد سمـ قمكم اًمرازي اجلّم٤مص أسمق سمٙمر ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب -
سمػموت ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمّم٤مدق ىمٛمح٤موي ،ؾمٜم٦م (1415هـ) ،)447/2( :و«اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم
اًم٘مرآنش ًمٚم٘مرـمٌل.)224/6( :
(ُ )3متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب :إن اهلل ي١ميد اًمديـ سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر= ،
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ىم٤م ًُمقا :ومٝمذا ِ
اًمذي ىم٤مشمَؾ َُمع َر ُؾمقل ط َىمد َُم٤مت َإمم اًمٜمَّ٤مرَ ،ومر َّسمام أٟمَّف ذم طم َ٘مٞم٘م٦م أ ُْمره
َ
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معهم

آظمر
يم٤مومرا ،ىم٤مًمقا :وي١ميدُ َذًمؽ ُ
يم٤مومرا ،أو أٟمف ارشم٤مب وؿمؽ ذم اإليامن ومامت ً
يمَ٤من ً
ِ
وهق اًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر ،وم٤مًم ُٗمجقر قم٤م ٌّم َيِمٛمؾ اًمٗمًؼ واًمٙمٗمر(.)1
احلدي٨مُ ،
ِ
اًمًػمَّ :
ْ -2
ٌَّل ط ويم٤من
واؿم َتٝمر قمٜمد ْ
أن َصٗمقان سمـ أُم َّٞم٦م َؿمٝمد ُطمٜمٞمٜمً٤م ُمع اًمٜم ّ
أهؾ ِّ
ُُمنميمً٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر« :وىمّمتف ُمِمٝمقرة ذم اعمٖم٤مزيش(.)2
ٌَّل ط اؾمت َٕم٤من سمِ ٍ
ٜم٤مس ُمـ اًمٞمٝمقد ومل ُيًٝمؿ
 -3وضم٤مء قمٜمد سمٕمض أهؾ اًمًػم أن اًمٜم ّ
اًمزهريَّ :
أؾم َٝمؿ ًم٘مقم ُمـ
َهلؿ( ..)3وىم٤مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي« :يروى قمـ ُّ
ٌَّل ط ْ
أن اًمٜم ّ
اًم َٞمٝمقد َىم٤مشمٚمقا ُمٕمفش(.)4

 -4وقمـ ذي خمؼم احلٌٌم-وي٘م٤مل :ذو خمٛمر -ﭬ( )5ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

سمرىمؿ ،)2897( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اإليامن ،سم٤مب :همٚمظ حتريؿ ىمتؾ اإلٟمً٤من ٟمٗمًف ،سمرىمؿ.)111( :

( )1اٟمٔمر «ومتح اًمٌ٤مريش.)474/7( :
(« )2ومتح اًمٌ٤مريش.)179/6( :
(« )3اعمٖم٤مزي اًمٜمٌقي٦مش ،حمٛمد سمـ قمٛمر اًمقاىمدي ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م1414( ،هـ) :ص
( .)684اٟمٔمر «ٟمّم٥م اًمراي٦مش.)422/3( :
( )4ذيمره اًمؽمُمذي قمٜمد طمدي٨م رىمؿ« .)1558( :ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش -اًمًػم -اًمٌ٤مب  ،11سمرىمؿ:
( ،)1558وىمد وٕمػ اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ،ورواه اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م.)395/12( :
ٌَّل ط ،وهق اسمـ أظمل اًمٜمج٤مر ،ويم٤من إوزاقمل
( )5هق :ذو خمؼم ،وي٘م٤مل :ذو خمٛمر احلٌٌم ظم٤مدم اًمٜم ّ
ٌَّل ط .روى قمٜمف :ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم ،وأسمق
ي٘مقل :ذو خمٛمر –سم٤معمٞمؿ ٓ -يرى همػم ذًمؽ .روى قمـ اًمٜم ّ
اًمزاهري٦م طمدير سمـ يمري٥م ،ويم٤من ِمـ ٟمزل اًمِم٤مم وُم٤مت سمف .روى ًمف أسمق داود ،واسمـ ُم٤مضمف.
وصححف يمذًمؽ اسمـ ؾمٕمد (أى شمًٛمٞمتف :ذو خمٛمر) ،وأُم٤م اًمؽمُمذى ومّمححف سم٤مًمٞم٤مء .يٜمٔمر «ِّتذي٥م
اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي ،)531/8( :و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مش ٓسمـ طمجر،)224/3( :
«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مش ٕب ٟمٕمٞمؿ ،)1136/2( :و«ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦مش ًمٚمٌٖمقي،)314/2( :
و«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش ٓسمـ ؾمٕمد.)425/7( :
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رؾمقل اهلل ط ي٘مقل« :ؾم ُتّم ِ
اًمرو َم ُص ْٚم ًح٤م َشم ْٖم ُز َ
٤محلُ َ
ون َأ ْٟم ُت ْؿ َو ُه ْؿ َقمدُ ًّوا ُِم ْـ
َ َ
قن ُّ
َو َر ِائ ُٙم ْؿش(.)1
 -5وروي َّ
أن َؾمٕمد ْسمـ ُم٤مًمؽ(َ )2همزا سمِ٘مقم ُِمـ اًم َٞمٝمقد َومروخ( )3هلؿ(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب :اجلٝم٤مد ،سم٤مب :ذم صٚمح اًمٕمدو ،سمرىمؿ ،)2767( :وصححف إًمٌ٤مين ذم
«صحٞمح اجل٤مُمعش ،سمرىمؿ .)3612( :رواه أمحد ذم «ُمًٜمدهش )91/4( :وأسمق داود ،اجلٝم٤مد ،سم٤مب ذم
صٚمح اًمٕمدو سمرىمؿ ،)2767( :واسمـ ُم٤مضمف ،اًمٗمتـ ،اًمٌ٤مب ( ،)35سمرىمؿ ،)4189( :ىم٤مل ذم «ُمّمٌ٤مح
اًمزضم٤مضم٦مش :إؾمٜم٤مده طمًـ ،)216/4( :وىم٤مل اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين :ؾمٜمده صحٞمح .اٟمٔمر
«ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش ،احلدي٨م رىمؿ )5428( :واٟمٔمر «ضم٤مُمع إصقلش.)26/11( :
( )2هقَ :ؾم ْٕمد سمـ َأب وىم٤مص واؾمٛمف َُم٤مًمِؽ ْسمـ أهٞم٥م -وي٘م٤مل :وهٞم٥م -سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ زهرة سمـ
يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م اًم٘مرر ،أسمق إؾمح٤مق اًمزهري ،أطمد اًمٕمنمة ،ووم٤مرس
ِ
ٌَّل ط ،وقمـ ظمقًم٦م سمٜم٧م طمٙمٞمؿ ،وقمٜمف سمٜمقه إسمراهٞمؿ ،وحمٛمد ،وقمٛمر،
اإل ْؾمالم ،روى قمـ اًمٜم ّ
وقم٤مُمر ،وُمّمٕم٥م ،واسمـ قمٌ٤مس ،واسمـ قمٛمر ،وضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ،وقم٤مئِم٦م ،وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م،
وظمٚمؼ ،ؿمٝمد سمدرا ،واومتتح اًم٘م٤مدؾمٞم٦م ،واظمتط اًمٙمقوم٦م ،ويم٤من ؾم٤مسمع ؾمٌٕم٦م ذم ِ
اإل ْؾمالم ،ويم٤من
ٌَّل ط ،اًمٚمٝمؿ ؾمدد َر ُْمٞمتف وأضم٥م دقمقشمف ،وىم٤مل قمكمُ :م٤م ؾمٛمٕم٧م
ُمِمٝمقرا سم٢مضم٤مسم٦م اًمدقمقة ،دقم٤م ًمف اًمٜم ّ
رؾمقل اهلل ط ُجع أسمقيف ٕطمد إٓ ًمًٕمد وم٢مين ؾمٛمٕمتف ي٘مقل يقم أطمد :إرم ومداك أب ،وأُمل .وىم٤مل
اسمـ قمٌد اًمؼم :يم٤من أطمد اًمٗمرؾم٤من اًمِمجٕم٤من اًمذيـ يم٤مٟمقا ُيرؾمقن رؾمقل اهلل ط ذم ُمٖم٤مزيف ،وهق
يمقف اًمٙمقوم٦م ،وـمرد إقم٤مضمؿ ،وشمقمم ىمت٤مل وم٤مرس ،أ ُّمره قمٛمر قمغم ذًمؽ ،وومتح اهلل قمغم يديف
اًمذي ّ
أيمثر وم٤مرس ،صمؿ يم٤من ِمـ ًمزم سمٞمتف ذم اًمٗمتٜم٦م وُم٤مت ذم ىمٍمه سم٤مًمٕم٘مٞمؼ قمغم قمنمة أُمٞم٤مل ُمـ اعمديٜم٦م،
ومحؾ قمغم اًمرىم٤مب إمم اًمٌ٘مٞمع ومدومـ سمف ذم ؾمٜم٦م مخس ومخًلم ،وىمٞمؾ ؾمٜم٦م ؾم٧م وىمٞمؾ ؾمٜم٦م ؾمٌع وًمف
سمْمع وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م ،وهق آظمر اًمٕمنمة ووم٤مة .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي:
( ،)319/11و«ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءش ًمٚمذهٌل ،)92/1( :و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مش ٓسمـ طمجر:
( ،)484/3و«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش ٓسمـ ؾمٕمد.)137/3( :
ِ
اًمر ْوخ ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿٟٕ ،مف قمٓمٞم٦م دون اًمًٝمؿ .وي٘م٤مل أروخ٧م ًمٚمرضمؾ،
اًمر ْوخ :اًم َٕمٓم َّٞم٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م ،وُمٜمف َّ
(َّ )3
إذا أقمٓمٞمتف ىمٚمٞمال ُمـ يمثػم .يٜمٔمر «شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقسشً ،مٚمزسمٞمدي.)258/7( :
( )4رواه اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «اعمّمٜمػش ،)396/12( :واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمًٜمـ اًمٙمؼمىش .)37/9( :هذا =
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ِ
َ
سم٠مهن٤م َوٕمٞمٗم٦م ،إ َُّم٤م ذم صمٌقِّت٤م أو ذم ِدًٓمتٝم٤م:
ٟم٤مىمش ا َعم٤مٟم ُٕمقن أد ًَّم٦م اًمٓمرف أظمر َّ
ِ
ُي٤م ذم َّ
ٌَّل ط
اًمرضمؾ اًمذي ىم٤مشمؾ َ
يمحدي٨م أب ُهريرة ﭬ ،إ ْذ َ
ًمٞمس َس ً
ُمع اًمٜم ّ
أن َّ
يم٤من يمَ٤مومراْ ،سمؾ ِ
ومٞمف َقمٙمس َذًمؽَ ،طمٞم٨م ىم٤مل أسمق هريرة َقمٜمف :إِٟمَّف َيدَّ ِقمل ِ
اإل ْؾمالم ،يمام
َ ً
أن اًم٘مّم٦م ٓ شمٗمٞمد أن اًمٜمٌَّل ط اؾمتٕم٤من ِسمف ،وإٟمَّام ِ
أذن ًم ُف وم٘مط ذم احلُْمقر
ّ
ِ
ِ
واًم٘مت٤مل(َ ،)1
ويمذًمؽ َّ
يٓمٚم٥م ُِمٜمف أ ْن ُي٘م٤مشمؾ ،سمؾ
ٌَّل ط مل
ْ
اًمِم٠من ذم ىم َّّم٦م َصٗمقان ،وم٤مًمٜم ّ
إٟمَّف ُهق سمٜم ْٗمًف اًمذي ِ
اًمقىمٕم٦م.
ؿمٝمدَ َ
ضمٞمح ذم ا َجلٛمع َسملم إَد ًَّم٦م َومل يذيمروا ٟم ً
وُمـ هٜم٤م َ
اًمؽم ِ
ًَخ٤م
ؾمٚمؽ اعمَ٤مٟمٕمقن َـمريؼ َّ

ومٞمٝم٤م(.)2

ٚأَا اجملٝض ٕٚفٓاقصٛا أدي ١املاْعني َٔ ٚد:ٙٛ

ِ
ُ
أطمدمه٤مَّ :
اًمرهمٌ٦م ذم
ٌَّل ط ر َّد اعمُنمك َرضم٤مء إِ ْؾمالُمف،
شمٗمر َس ومٞمف َّ
طمٞم٨م َّ
أن اًمٜم ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ويالطمظ آظمتالف سملم هذه أصم٤مر رىمؿ ( :)5( ،)3طمٞم٨م أصمٌ٧م سمٕمْمٝم٤م اإلؾمٝم٤مم ًمٚمٙم٤مومر ،وذم
سمٕمْمٝم٤م اًمروخ دون اإلؾمٝم٤مم ،وُمـ هٜم٤م اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذًمؽ ،أي ومٞمام إذا طمي اًمٙم٤مومر اعمٕمريم٦م
سم٢مذن اإلُم٤مم ،وم٘مٞمؾ :يًٝمؿ ًمف ،وهق ىمقل اًمزهري وإوزاقمل ،ورواي٦م قمـ أمحد «آٟمّم٤مفش:
( ،)171/4و«ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿش ،)199/12( :وىم٤مل اجلٛمٝمقر ٓ :يًٝمؿ ًمف سمؾ يروخ
ًمف« .طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـش ،)148/4( :و«طم٤مؿمٞم٦م اخلررش ،)132/3( :و«اعمٝمذبش:
( ،)245/2و«اعمٖمٜملش ،)455/11( :و«شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش.)18/8( :

( )1اٟمٔمر «ومتح اًمٌ٤مريش ،)474/7( :و«ٟمٞمؾ إوـم٤مرش.)255/7( :
( )2اٟمٔمر «آقمتٌ٤مر ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ُمـ أصم٤مرش ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ قمثامن
احل٤مزُمل اهلٛمداين ،زيـ اًمديـ (اعمتقرم584 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م  -طمٞمدر آسم٤مد،
اًمديمـ ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م 1359 ،هـ :ص ( ،)218و«ٟمٞمؾ إوـم٤مرش ،اًمً٤مسمؼ.

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

14

ِ
اإل ْؾمالم ،ومّمدَ ق َفمٜمُّف وم٠مؾمٚمؿَ ..ذيمره اًمٌ ْٞم َٝم٘مل قمـ اإلُم٤م ِم َّ
اًمِم٤مومٕمل( ..)1وذًمؽ ُيٗمٞمد

إُمر َُمقيمقل َإمم اإل َُم٤ممْ ،
َّ
ِم٤مريم٦م اًمٙمَ٤مومر َىمٌِٚمف ،وإن رأى
أن
وم٢من رأى َُم َ
ّمٚمح٦م ذم ُُم َ
َ
َهمػم ذًمؽ وم٤مٕ ُْمر إًمٞمف ..ىم٤مل اسمـ طمجر« :وذم ذًمؽ ٟمٔمرش(.)2
صم٤مٟمٞمٝم٤م :أن رد اًمٜمٌَّل ط ًمٚمٛمنمك ٕٟمف ِ
نميملمَ ،ذيمره
ًمٚمٛم
َ
َّ
ظمٌم أن يٙمقن قمٞمٜمً٤م ُ
ُ
ّ
َ
اجلّم٤مص(.)3
َّ
صم٤مًمثٝم٤م :اًمت ْٗمريؼ سملم اعمُنميملم وأه ِؾ اًمٙمت٤مبِ ُ ،
آؾمتٕم٤م َٟم ُ٦م ِِبؿ،
ْ
َ
وم٠مهؾ اًمٙمت٤مب ُدمقز ْ

وأ َُّم٤م اعمُنميمقن ومال ،وم٢مِن َظمرضمقا ُمع ا ُعمًٚمٛملم مل ُيٛمٜمَٕمقا.

ذيمره اًمٓمح٤موي( ..)4و َىم٤مل« :هذا طمٙمٛمٝمؿ أن قمٜمْدَ يمَثػم ُِمـ أهؾ اًمٕمٚم ِؿَُ ،مٜم ُٝمؿ
أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف ﭫ ي٘مقًمقنَ ٓ :سم٠مس سمِ٤مٓؾمتِ َٕم٤مٟم٦م سم٠مهؾ اًمٙمِتَ٤مب ذم ِىمت٤مل
ِ
أطمٙم٤م ُُمٜم٤م سمخالف
ُمـ ؾمقاهؿ إذا يم٤من طمٙمْٛمٜمَ٤م ُهق اًمٖم٤مًم٥م ،و َيٙمرهقن َذًمؽ إذا يم٤مٟمَ٧م ْ
ذًمِؽ ،وٟم ُٕمقذ سم٤مهلل ُمـ شمٚمؽ احل٤ملش(.)5
َ٤مؾمخ٦م ِ
سم٠من ِ
ٕد ًَّم٦م اعمَٜمع ،ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجرَ :
راسمٕمٝم٤م :أن ُي٘م٤مل َّ
أد ًَّم٦م ا َجلقاز ٟم َ
وهذا
َص اًمِم٤مومٕمل(.)6
وضمف ،و َقمٚمٞمف ٟم َّ
أ ْىمرب إَ ُ
ُ
ًمٚمٛمنمك يم٤من َيقم سمدر ،وأ َُّم٤م
ىم٤مًمقا« :
ٌَّل ط ُ
واًمدًمٞمؾ َقمغم اًمٜمًَّخ أن ر َّد اًمٜم ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «اًمًٜمـ اًمٙمؼمىشً ،مٚمٌٞمٝم٘مل.)37/9( :
(« )2شمٚمخٞمص احلٌػمش.)112/4( :
(« )3أطمٙم٤مم اًم٘مرآنش.)447/2( :
( )4اٟمٔمر «ُمِمٙمؾ أصم٤مرش.)239 ،236/3( :
( )5اًمً٤مسمؼ :ص (.)241
(« )6شمٚمخٞمص احلٌػمش.)112/4( :
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يف) التعامل
خطر املنافقني وقواعد شرعية (1

َ٘مّم٦م َصٗمقان ،طمٞم٨م يم٤مٟم٧م يقم طمٜملمش .
اًمٜمُّّمقص
َ
اعمٕم٤مرو٦م َومٝمل ُُمت٠مظمرة ،يم َّ

شمٚمؽ ُمٜم٤مىمِم٦م يمؾ ومريؼ ٕدًم٦م اخلّمؿ ..واًمقاىمع أن ُمـ أُمٕمـ اًمٜمٔمر ذم ِ
إد ًَّم٦م
َ َْ
َومًٞمًتٌلم ًَمف شمَٙم٤م ُوم١مه٤م إمم طمدٍّ يمٌػمِ ،
وم٠مد ًَّم٦م اعم٤مٟمٕملم َصحٞمح٦م ِ
ُي٦م(.)2
َ
وس َ
ٍ
سمٕمض َقمدم اًمتٍَّميح سمِ٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م،
وأدًم٦م اعمجٞمزيـ يٌدو ذم سمٕمْمٝم٤م اًمْمٕمػ وذم
معهم

اًمرومَ ،وهق طمدي٨م طمًـ يٕمٓمل ِدٓ ًَم٦م ٓ سم٠مس َِب٤م َقمغم َضمقاز
إٓ أن َطمدي٨م ُُمّم٤محل٦م ُّ
ِ
آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر ..وإطم٤مدي٨م سمٛمجٛمققمٝم٤م ِ
شمّم ُؾ إمم َدرضم٦م ا َحلًـ ًم ِ َٖمػمه.
َ ُ
اًمٖمز ِ
وات َُمع
ُصمؿ إٟمَّف َىمد ُي٘م٤مل :سم٠من ُطمْمقر َسمٕمض اًم ُٙم َّٗم٤مر –يمّمٗمقانَ -سمٕمض َ

ٔمٝمر زم اًم َ٘م ُ
قل
آؾمت َٕم٤مٟم٦م ..أُم٤م اًمٜمًَّخ َومال َي ُ
َرؾمقل اهلل ط ىمد َيًتدل سمِف َقمغم َضمقاز ْ
ِ
ِ
ِ
اًمؽمضمٞمح.
ٛمع أو َّ
سمفٟٕ ،مَّف ٓ َيٜمٌٖمل اًم ُّٚمجقء إًمٞمف إٓ إ َذا َمل ي ُٙمـ اجلَ ُ
ِ
ٜمٌٖمل اًم َ٘م ُ ِ
اًمِمٞمخ اًم َّٓمري٘مل« :اًمذي ي ِ
ىم٤مل َّ
ٛمع سملم
ّمػم إًمٞمف ُهق اجلَ ُ
َ
قل سمف واعمَ ُ
ٟمًخ وٓ شم ِ
اًمٜمُّّمقص ،ومال َ
َرضمٞمحش.
وم٤مًمٜمّمقص اعم٤مٟمٕم٦م حتٛمؾ قمغم طم٤مٓتُ ،مثؾ:
احل٤مضم ِ٦م إمم اًمٙمَ٤مومرش.
َ قمدم َ
فم٤مهرة ذم رده :إُم٤م رضم٤مء إِؾم ِ
ٍ
الُمف ،أو ًمٚم ُّٔمٝمقر أ َُم٤مم اًم َٕمدو
 وضمقد ُمّمٚمح٦م
َ ِّ
ْ
َ
سم٤مًم ُ٘م ِ
قة و َقمدم احل٤مضم٦م إمم اًم ُٙم َّٗم٤مر ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ.
ٛمؾ َقم ِ
وه٤مشم٤من ا َحل٤مٓن َىمد ُُي ُ
ٚمٞمٝمام أو َقمغم إطمدامه٤م َطمدي٨م َقم ِ٤مئِم٦م ڤ ذم رد
اعمنمك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «شمٗمًػم إًمقدش ،)121/3( :و«اًم٘مقل اعمٌلم ذم طمٙمؿ اعمٕم٤مُمٚم٦م سملم إضم٤مٟم٥م واعمًٚمٛملمش:
ص (.)51
( )2اٟمٔمر «شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش.)224/6( :
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 إذا يم٤من اًم ُٙم َّٗم٤مر أىمقي٤مء سمِحٞم٨م ُخي َِمك َسم ُ
وسم٠مؾمٝمؿ ،وهذا َىمد ُيٗمٝمؿ ُِمـ
ٓمِمٝمؿ
ُ
طمدي٨م أب محٞمد اًمً٤مقمدي.
يم٤من ه١م ِ
ٓء اًم ُٙم َّٗم٤مر َُمٕمرو ًوم٤م قمٜمٝمؿ آؾمتٝمزا ُء سمِ ِ
٤مإل ْؾمالم واًمٜمِّٙم٤م َي٦م سم٤معمًُٚمٛملم
 إذا َ َ ُ
واًمتَّ٠مًمٞم٥م َقمٚمٞمٝمؿ ،يمام هق فم٤مهر أي٦م اًمٙمريٛم٦م{ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ }

[ؾمقرة اعم٤مئدة ،]57 :وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م ..وأُم٤م أي٤مت اعمٓمٚم َ٘م٦م اًمتل شمَٜمٝمك قمـ ُُمقآة اًمٙم َّٗم٤مر
َوم٘مد شم٘مٞمدُ ه٤م هذه أي٦م وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م.
تح َٛمؾ َقمغم اًم ُٙمٗم٤مر اًمذيـ مل
ٌٞمح٦م َوم ْ
ذًمؽ قمـ اًمٜمّمقص اعم٤مٟمٕم٦م ،وأُم٤م اًمٜمُّّمقص ا ُعم َ
ٔمٝمر ُِمٜمٝمؿ أ َذى ًمِٚمٛمًٚمِٛملم و ُأُمٜمَ٧م ِظمٞم٤مٟمَتٝمؿ.
َي ْ
٤مضم٦م إ ًَمٞمٝمؿ ..ذًمؽ
هذا إمم َّأهنؿ ذم َطم٤مل أىمؾ وأو َٕمػ ُمـ اعمًُٚمٛملم َُمع ُوضمقد ا َحل َ
ُم٤م ُيٛمٙمِـ ْ
تٕم٤مرو٦م- ،واهلل أقمٚمؿ.-
أن َيق َّومؼ سمف سملم اًمٜمُّّمقص اًمتل شمٌدو ُُم
َ
ْ َ٘ٓٚ صٌ إىل ايتفص ٌٝايتاي:ٞ

ٓخيٚمق ه١م ِ
ٓء اًمٙم َّٗم٤مر إ َُّم٤م أن َيٙمقٟمقا أومرا ًدا حمدودي اًم َٕمدد ،أو ََمٛمققم٦م يمثػمة،
َ ُ
َوم٢مذا يم٤م ُٟمقا أومرا ًدا َومتجقز آؾمتٕم٤م َٟم ُ٦م ِِبؿ سمنمـملم:
أوهلام :أن شمدقمق احل٤مضم ُ٦م إمم ذًمؽ ،يمَ٠من يٙمقٟمقا أصح٤مب رأي ،أو سم٠مس ِ
ؿمد ٍيد قمغم
َ
َ
َ َ َ
ٜمٝمؿ ِ
اإل ْؾمالم أو َسم ُ
ًمؽْ ،
اًمٕمدو ..أو شمدْ قمق اعمَّمٚمح٦م إمم ذ َ
ٞمح٦م.
ذل اًم َٕمقن واًمٜمَّّم َ
يم٠من ُيرضمك ُم ُ
صم٤مٟمٞمٝمام :أن ُشم١م َُمـ ِظمٞم٤مٟمَتٝمؿ.
أُم٤م إن يم٤مٟمقا يمثػميـ ومال يًتٕم٤من ِبؿ إٓ سمثالصم٦م ذوط ..سم٤مًمنمـملم اًمً٤مسم٘ملم.
واًمث٤مًم٨م :أٓ شمٙمقن هلؿ ؿمقيم ٌ٦م وىمق ٌة ُشمٜم٤مزع ىمق َة اعمًُٚمٛملم ،إُم٤م قمد ًدا أو قمدة

سم٠مؾم٤م ورأ ًي٤م.
أو ً
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معهم
ِ
أظمذ َرأُيؿ ذم ِ
احلر ِ
وأُم٤م ُ
ئمٝمر ِزم أٟمَّف ٓ سم٠مس ِسمف،
ب وأطمقال اًم َٕمدو ،وم٤مًمذي ُ
أُمقر ْ
ٕن ذًمؽ ُِمـ ؿم١مون اًمدٟمٞم٤م ،وىمد َؾمٌؼ َسمٞم٤من ضمقاز ذًمؽ ،قمغم أٓ ُيٕمتٛمد ِ
َّ
اقمتام ًدا
قمٚمٞمٝمؿ ْ
يمٚمٞم٤مٟٕ ،مَّف ِطم ِ
ٞمٜمئذ ُيّمٌح ُريمقٟمً٤م ِ
ٜمٝمل َقمٜمف ،يمَام أٟمَّف ٓ ُسمد ُمـ ْأظمذ ا َحلذر
إًمٞمٝمؿُ ،
ًّ
وهق َُم ٌّ
آؾمتٕم٤مٟمَ٦م سم٤مًمٙم َّٗم٤مر َقمغم اًمٙمٗم٤مر(.)1
قمٜمْد َذًمؽُ ..يمؾ هذا قمـ ْ

ٚعٛدّا عًَٛ ٢قف ابٔ طً ٍٛيف أثٓاَ ٤عشن ١أحذ:

ِ
ُ
ُمًػمه إمم أطمد صمٜم َّٞم٦م اًمق َداع ،رأى يمتٞمٌ٦م َظم ِْمٜمَ٤مء يمثػمة
ًمرؾمقل ط ذم
ومٕمٜمدُم٤م دم٤موز ا
اًمًالحَ ،وم٘م٤ملُ« :مـ ه١م ِ
ٓء؟ش .ىم٤مًمقا :هذا قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل ذم ِؾمتامئ٦م ُِمـ َُمقاًمٞمف
َ ْ َُ
ُِمـ اًمٞمٝمقد ُمـ أهؾ ىمٞمٜم٘م٤مع ،وهؿ رهط قمٌد اهلل اسمـ ؾمالم .ىم٤ملَ « :و َىمدْ َأ ْؾم َٚم ُٛمقا؟ش.
لم سمِ٤معمُ ْ ِ
لم
نمِيمِ َ
ىم٤مًمقا ٓ :ي٤م رؾمقل اهلل .ىم٤ملُ « :ىمق ًُمقا َهل ُ ْؿَ :وم ْٚم َ ْػم ِضم ُٕمقاَ ،وم٢مِٟمَّ٤م ٓ ٟم ًَْت َِٕم ُ
َقم َغم اعمُ ْ ِ
لمش( ،)2وإذا صح هذا اخلؼم ومٞمٙمقن ضمالء سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع سمٕمد أطمد(.)3
نم ِيم َ
ضم٤مء ذم شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل وهمػمه ِقمٜم َد ىمَقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملمش )318-311( :د/قمٌد اهلل اًمٓمري٘مل .سمتٍمف يًػم ،وعمزيد اـمالع
قمغم طمٙمؿ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر اٟمٔمر «اًمقٓء واًمؼماءشً )368-367( :مٚمديمتقر/حمٛمد اًم٘محٓم٤مين،
وىمد ين اهلل أن اـمٚمٕم٧م قمغم ومتقى ُمٓمقًم٦م ًمٚمِمٞمخ اسمـ سم٤مز  $ظمالصتٝم٤م ىمريٌ٦م ضمدًّ ا ِم٤م ىمرره
اًمِمٞمخ اًمٓمري٘مل «َمٛمقع اًمٗمت٤موىش ٓسمـ سم٤مز.)183/6( :
( )2اسمـ إؾمح٤مق ،دون إؾمٜم٤مد ،اسمـ هِم٤مم ،)92/3( :واًمقاىمدي ،)219/1( :اسمـ ؾمٕمد (،)39/2
ً
ُمرؾمال ،وروى اًمٌخ٤مري وهمػمه
اًمٌٞمٝم٘مل« :دٓئؾ اًمٜمٌقةشُ )218/3( :مـ رواي٦م ُمقؾمك سمـ قم٘مٌ٦م
زوة أطمد ،رضمع ٟم٤مس ِمـ ظمرج ُمٕمف )..اٟمٔمر اًمٌخ٤مري« :اًمٗمتحش:
ٌَّل ط إمم َهم َ
أٟمف :عم٤م ظمرج اًمٜم ّ
( ،)232/15ح (.)4151
زوة سمدر .)214/15( :وقمدد ُمـ يمتَّ٤مب اًمًػمة.
( )3إٓ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ُيرضمح أهن٤م سمٕمد َهم َ
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﯂    } [ؾمقرة إطمزاب.]13 :
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ﭭ« :ىم٤مًم٧م اًمٞمٝمق ُد ًمٕمٌد اهلل ْسمـ أ ِّب سمـ َؾمٚمقل وأصح٤مسمِف
وأصح٤مسمف،
ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملمُ ،م٤م اًمذي ُيٛم ُٚمٙمؿ قمغم َىمتؾ أٟمْٗمً ُٙمؿ سمِٞمد أب ؾم ْٗمٞم٤من
ْ

وم٤مرضمٕمقا َإمم ا َعمديٜم٦م َُمع اًم٘مقم وم٠م ْٟم ُتؿ آُمٜمقنش( ..)1وهذه اًمرواي٦م ُشمِمػم إمم ُمدَ ى
اًمتَّالطمؿ واًمتَّقاصؾ سملم َومري َ٘مل اًم ُٙمٗمر ُمـ اًمٞم ِ
ٝمقد وا ُعمٜم٤مومِ٘ملم.
َ
ُ َ
ُ
وأظمذ َي ُ
ًْح٤مِبؿَ ،
٘مقل هلُؿ:
واشمٌَّٕمٝمؿ قمٌدُ اهلل ْسمـ َقمٛمرو ْسمـ َطمرام ﭬ قمٜمْد اٟم َ
هلل ْ
أن ََّتذًمقا ىمق َُمٙمؿ وٟمٌ َّٞمٙمؿ ِقمٜمدُم٤م طمي ُمـ قمدوهؿش ،وم َ٘م٤مًمقاً :مق ٟمٕمٚمؿ
يمريمؿ ا َ
«أ َذ ُ

أٟمٙمؿ شم٘م٤مشمٚمقن ُم٤م أؾمٚمٛمٜم٤ميمؿ وًمٙمٜم٤م ٓ ٟمَرى أن يٙمقن ىمت٤ملَ ،ومٚمام اؾمت ْٕمّمقا َقمٚمٞمف،

ىم٤مل« :أسمٕمديمؿ اهلل أقمداء اهلل ،ومًٞمٖمٜمل اهلل قمٜمٙمؿ ٟمٌ َّٞمفش(.)2
وىمد أؿم٤مر اًم ُ٘مرآنإمم َهذا ِاحلقار ذمىمقًمفشمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]167-166 :
طمج٦م اخلَ١مون اًم َٗم ِ
ًٚمٛملم ًَمـ َيٚم٘مقا ِىم ً
أن اعمُ
َّ
٤مضمر اًمذي َزقمؿ ُهق وُمـ َُم َٕمف َّ
ويم٠من
ت٤مٓ،
َ
إهن٤م َّ
ًمّمح٤مسم٦م ﭫ إ َّٟمام ظمرضمقا ًم ْٜمز َه٦م ِّسمر َّي٦مَ ،ىم٤مل اسمـ يمثػم « :$وم َّ٢مهنؿ يتح َّ٘م٘مق َن أ َّن
ا َّ
ِ
يتح َّرىمقن قمغم اعمًُٚمٛملم سمِ ِ
ًٌ٥م ُم٤م ُأصٞم٥م ُِمـ
ُضمٜمدً ا ُمـ اعمُنميملم ىمد َضم٤مؤوا ُمـ سمِالد َسمٕمٞمدة َ
ْأذ ِ
أوٕم٤مف اعمًُٚمٛملم أٟمَّف يمَ٤مئـ َسمٞم ُٜمٝمؿ ِىمت٤مل ٓ َحم٤مًم٦مش(.)3
وهؿ
ُ
اومٝمؿ يقم َسمدر ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش ،)148/14( :و«شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل -شمٗمًػم اجلقاهر احلً٤من ذم شمٗمًػم
اًم٘مرآنش قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمثٕم٤مًمٌلُ ،م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت .سمػموت ،)21/8( :ذم
شمٗمًػممه٤م دون إؾمٜم٤مد.
( )2اٟمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ هِم٤مم.)9/4( :
(« )3شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)425/1( :
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َٜم٤مىمْم٤م قمجٞم ًٌ٤م ،ومام ي١ميمده ذم
وًمق شم٠م َُّمؾ اعمُتت ٌِّع ٕ ْىمقال اسمـ َؾمٚمقل ًمقضمد ومٞمٝم٤م شم ً
معهم
ُمقوع يٙمذسمف ذم ُمقوع آظمر.
ومٝمٜم٤م ي٘مقلًَ ( :مـ َيٚم٘مك اعمًُٚمٛمقن ِىم ً
ت٤مٓ) ،وىمٌٚمٝم٤م َي ُ٘مقل( :أ َـم٤م َقمٝمؿ و َقمّم٤مين
ْٗمًٜم٤م َه٤م هٜم٤م ُّأُي٤م اًمٜمَّ٤مس) ..إٟمف اًمٙمَذب اًمذي ٓ ُِمري٦م ومٞمف،
َُم٤م ٟمدري قمالم ٟم ْ٘م ُتؾ أٟم َ
وقمدم اًم َّثٌ٤مت قمغم ُمٜمٝم٩م ِ
واوح ٓ َؿم َّؽ ومٞمف.
َ
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وًم٘مد ضم٤مء اٟمٍماف اسمـ ؾمٚمقل سمثٚم٨م اجلٞمش شم٘مري ًٌ٤م ذم أطمٚمؽ اًمٔمروف وأصٕم٥م
دو مت٤م ًُم٤م طمتك ِّتزم اًمروح اًمٜمٗمًٞم٦م ًمدَ ى اعمًُٚمٛملم
اعمقاىمػ ،و َذًمؽ َىمٌؾ ُُمالىم٤مة اًم َٕم ِّ
ِ
وشمتح َّٓمؿ ُمٕمٜمقي٤مِّتؿ ،و َأ َّنَى ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم َ
اًمرؾمقل ط قمغم َىمدر ُِمـ
ذًمؽ ،وصح٤مسم٦م

شمَٕم ُّٚم٘مٝمؿ سم٤مهلل واقمتّم٤مُمٝمؿ سمِف وشمقيمُّٚمِٝمؿ َقمٚمٞمفً ..م٘مد يم٤من ٟٓمْخذال اسمـ ؾمٚمقل سمِثٚم٨م
ًمٓمػ ُؾمٌح٤مٟمف وصم ٌَّ٧م اعم١مُمٜملم.
أصمر َسم٤مًمغ ذم ُطمدوث ومتٜمَ٦م
قمٔمٞمٛم٦مً ،مٙم َّـ اهلل َ
َ
اجلَٞمش ٌ
املٛقف األ:ٍٚ

ِ
طمدي٨م زيد سمـ َصم٤مسم٧م ﭬ أٟمف ىم٤مل:
روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤مُ ،مـ

ٌَّل
أطمد َ
زوة ُ
ٌَّل ط إمم َهم َ
رضمع ٟمَ٤مس ِمَّـ ظمرج ُمٕمف ،ويم٤من أصح٤مب اًمٜم ّ
«عم٤م َظمرج اًمٜم ّ
ط ومرىمتلم ،ومرىم٦م شم٘مقلٟ :م٘م٤مشمٚمٝمؿ .وومرىم٦م شم٘مقلٟ ٓ :م٘م٤مشمٚمٝمؿ .ومٜمزًم٧م{ :ﭦ ﭧ ﭨ

()1
ٌَّل ط:
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ، ]88 :وىم٤مل اًمٜم ّ
اًمذ ُٟمقب يمَام َشمٜم ِْٗمل اًمٜمَّ٤مر َظمٌ َ٨م ِ
ِ
اًمٗم َّْم ِ٦مش(.)2
ُ َ
«إِ َّهنَ٤م َـم ِّٞم ٌَ ٌ٦م َشمٜمْٗمل ُّ َ َ
ٍ
ويم٤من ُمـ طمٙمٛم٦م اعمّمٓمٗمك ط قمدم ِ
ٓقمتٌ٤مرات
ىمت٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ذم هذا ا َعمقىمػ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أي ر َّدهؿ إمم يمٗمرهؿ .يٜمٔمر «خمت٤مر اًمّمح٤محش.)254( :

(ُ )2متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [ؾمقرة آل قمٛمران ،]122 :سمرىمؿ ،)3824( :وُمًٚمؿ،
يمت٤مب :احل٩م ،سم٤مب :اعمديٜم٦م شمٜمٗمل ذاره٤م ،سمرىمؿُ ،)1384( :مـ طمدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م ﭬ.
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َقمديدةُ ،مٜمٝم٤م:
أ -أن اًم٘مت٤مل َؾم ُ
وؾمٞمٚم٘مقن سمٕمد
ٞمٜمٝمؽ ُىمقة اعمًٚمٛملم َطمتك وًمق شمٖم َّٚم ٌُقا قمغم اعمٜم٤موم٘ملمَ ،
ِ
ًم٘مت٤مل
ذًمؽ أقمدا َء ُهؿ وىمد ُأهنٙمقا و ُىمتؾ َقمدد ُِمٜمٝمؿ ،وًمٙمـ اًمرؾمقل ط و َّومر ُىم َّقشمف
اعمُنميملم.
بَّ -
إن َ
أطم٤مدي٨م ُي١مذون اعمًُٚمٛملم ومِٞمٝم٤م،
ىمت٤مهلُؿ ؾمٞمتحدث ومٞمف اعم ْٖم ِروقن َ
و ُيِمٙمٙمقن ويٌذرون ُسمذور اًمٗمتٜم٦م أن حمٛمدً ا ط َي٘متؾ أصح٤مسمف ،وظم٤مص٦م َىمٌؾ أن
شمت َِّْمح ُمقاىمػ ه١م ِ
ٓء قمٜمد يمثػم ُمـ اعمًُٚمِٛملم.
َ ُ
َ
ِ
ِ
يت٠مصمر ًم٘متْٚمٝمؿ وىمت٤مهلؿ قمد ٌد ُمـ ا ُعمًٚمٛملم مل َيٕمرومقا طم٘مٞم َ٘م ُتٝمؿ وطم٘مٞم َ٘م٦م
ج -ىمد
ُّ
َُمقىمٗمٝمؿ ُمـ ِ
اإل ْؾمالم.
ِ
ِ
قمٚمٞمٝمؿ ،ويمِمػ طم٘مٞم٘متِ ِٝمؿ ًمٚمٜمَّ٤مس ُمـ ظمالل
سم٤مًمّمؼم
أٟمّم٤مرهؿ
د -شم ْ٘مٚمٞمؾ
َّ
ِ
وم٤مًمِمدائدُ ُّ
وُمقىمٗمٝمؿ ُمٜمْٝم٤مَّ ،
حمؽ اًمٜمَّ٤مس ُجٞم ًٕم٤م(.)1
إطمداث
املٛقف ايجاْ:ٞ

ضم٤مء ذم صمٜم٤مي٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ}

مه٤م أن يْم ُٕم َٗم٤م وجيٌُٜمَ٤م
[ؾمقرة آل قمٛمران ..]122 :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي« :أن شمٗمِمال :أي َّ
قمـ ًم٘م٤مء قمدومه٤م ...ويم٤من مهٝمام اًمذي مه٤م سمف ُمـ اًمٗمِمؾِ ،
آٟمٍماف َقمـ رؾمقل اهلل
ِّ
َّ
ُّ
َ
ط واعمُ١مُمٜملم طملم اٟمٍمف قمٜمٝمؿ قمٌد اهلل سمـ أ ِّب سمـ ؾمٚمقل سمٛمـ ُمٕمف ،ضمٌٜمً٤م ُمٜمٝمؿ،
ُمـ همػم ؿمؽ ذم ِ
اإل ْؾمالم وٓ ٟمٗم٤مق.

ُم٣م
ًمقضم ِٝمف اًمذي َ
مهقا سمف ُمـ ذًمؽَ ،
وُمْمقا َُمع رؾمقل اهلل ط ْ
ومٕمّمٛم ُٝمؿ اهلل ِمَّ٤م ُّ
َ
ًمف ،وشمريمقا قمٌدَ اهلل سمـ أ ِّب سمـ ؾمٚمقل واعمُٜم٤موم٘ملم ُمٕمف ،وم٠مصمٜم َْك اهلل ِ ۵
قمٚمٞمٝمام سم ُثٌقِّتام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦مش ،د .حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس ،دار اًمٗمرىم٤من ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
ؾمٜم٦م (1418هـ1997-م)( :ص.)386
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وقواعد) شرعية يف التعامل
خطر ِ املنافقني
ِ
احلؼْ ،
اًمٙمٗم٤مرش(. 1
وٟم٤مس ُمه٤م قمغم أقمدائٝم َام ُمـ
وأظمؼم أٟمَّف وًم ُّٞم ُٝمام
قمغم ِّ
ِ
معهم ِ
ِ
َِ

ؾمٚمٛم٦م ُمـ
ىم٤مل َّ
اًمزخمنمي ذم «اًمٙمِم٤مفش« :واًمٓم٤مئٗمت٤من طم َّٞم٤من ُمـ إٟمّم٤مرَ :سمٜمق َ
قمٌد اهلل سمـ أب قمٜمدُم٤م اٟمخذل سم ُث ِ
زرج وسمٜمق طم٤مر َصم َ٦م ُِمـ إوس ...مهقا سم٤مشمٌِّ٤مع ِ
ٚم٨م
ِّ
ْ
اخلَ ِ َ
ُّ
ومٛمْمقا َُمع
اًمٜمَّ٤مس ،وىم٤مل :ي٤م ىمقم ،قمالم ٟم ْ٘م ُتؾ أٟم ُٗم ًَٜم٤م وأوٓ َدٟم٤م؟ َوم
ُ
ٕمّمٛمٝم ُؿ اهلل َ
ِ
رؾمقل اهلل ط.

رضمٕمقا َومٕمزم اهللُ َهلؿ َقمغم اًمر ِ
أوٛمروا أن َي ِ
ؿمد
ُّ
وقمـ ا ْسم ِـ قم ٌَّ٤مس ﭭ ىم٤ملَ ْ :

َّٗمس قمٜمْد ِّ
اًمِمدَّ ة
وطمدي٨م ٟمَٗمس ،يمام ٓ ََّت ُٚمق اًمٜم ُ
مه٦م َ
٤مهر َّأهن٤م ُم٤م يم٤مٟمَ٧م إٓ َ َّ
وم َثٌ ُتقا ،واًم َّٔم ُ
واًمّمؼم ويق ِّـمٜمٝم٤م َقمغم اطمتِامل
ُمـ َسمٕمض اهلَٚمع ُصم َّؿ َير ُّده٤م ص٤مطم ٌُٝم٤م إمم اًم َّثٌ٤مت
َّ
اعمَٙمروه ...وًمق يم٤مٟم٧م قمزيٛم٦م عم٤م َصمٌت٧م ُم َٕمٝم٤م اًمقٓي٦مش(.)2
و ًَم َ٘مد ُمـ اهللُ َقمغم ٟمٌَٞمف ط وقمغم اعمُ ِ
١مُمٜملم سمِٜم ُٙمقص اعمُٜم٤مومِ٘ملم َقمغم أ ْقم َ٘م٤مِبؿ وشمَق ًِّمٞمٝمؿ
ِّ
َ َّ
ِ
يقم َّ ِ
واإلرضم٤مف ِِبؿ
ٕهنُؿ ًم ْـ َيتقاٟمَقا وم َٞمام ًمق يمَ٤مٟمقا َُمٕمٝمؿ قمـ َّتذيٚمٝمؿ
َ
اًمزطمػ َقمٜمٝمؿَّ :
ِ
اًمًقء َسمٞمٜمَٝمؿ ...اًمخ.
وإؿم٤م َقم٦م ىم٤م ًَم٦م ُّ

يمام َىم٤مل شمَ َٕم٤ممم{ :﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
َ

﯂       

اًمتقسم٦م .]47 :ىم٤مل اسمـ يمثػم  $قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :﯀

} [ؾمقرة

﯁

ٌم َسمٞمٜم ُٙمؿ
ٕهقمقا َّ
اًمً َػم وا َعم َ
﯂ } [ؾمقرة اًمتقسم٦م« :]47 :أيَ ْ :
ِ
ٖمْم٤مء ِ
واًمٗمتٜمَ٦مش(.)3
َّٛمٞمٛم٦م واًم ٌَ
سم٤مًمٜم َ
زوة أطمد:
ج) ُمقىمػ اسمـ ؾمٚمقل وإظمقاٟمف ُمـ اًمٞمٝمقد سمٕمد َهم َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش.)419/3( :
( )2يٜمٔمر «اًمٙمِم٤مفشً ،مٚمزخمنمي.)411-419/1( :
( )3يٜمٔمر «شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)161/4( :
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ِ
ِ
أطمدَ :طمٞم٨م أظمذوا
زيٛم َ٦م اعمًٚمٛملم ذم ُ
اؾم َت َٖم َّؾ ا ُ
سمـ ؾمٚمقل و َُمـ ُمٕمف ُمـ أشمٌ٤مقمف َه َ
قمغم ا ُعم١مُمٜملم و ْ ِ ِ
سم٤مًمت َِّثري٥م َ
سمـ أ ِّب ُم ُ٘مقًم٦مًَ :مق أ َـم٤مقمٜم٤م ْإظم َقاٟمٜم٤م
ٟمنم َىم٤مًم٦م اًمًقء ،و َشمز َّقمؿ ا ُ
و َىمٕمدوا يمَام ىم َٕمدٟمَ٤م َُم٤م ُىمتٚمقا ذم أُ ُطمد ،وم٠مٟم َْزل اهلل ُ ىمق ًَمف شم َٕم٤ممم{ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ}

[ؾمقرة آل قمٛمران.]168 :

ِ
َ
واًمرسمٞمع رمحهم اهلل:
واًمًدِّ ُّي ،وا ْسمـ ُضمري٩مَّ ،
ىم٤مل ضم٤مسمر ْسمـ قم ٌْد اهلل ﭬُّ ،
وأصح٤مسمِفش(.)1
دو اهلل قمٌد اهلل سمـ أ ِّب اسمـ ؾمٚمقل
َ
«ٟمَزًم٧م ذم ُقم ِّ
ِ
وم٤مسمـ
ج٤مورةُ :
وإظمقة ا ُعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم أي٦م ًَمٞمً٧م ُأظمقة اًمدِّ يـ ،وإٟمَّام اًمٜمًَّ٥م واعمُ َ
َّ
َؾمٚمقل ُمـ اخلَ ِ
أطمد َُمـ ُىمتؾ ﭫَ ..سمؾ َأظمذ اعمٜم٤موم٘مقن
زرج اًمذي َـ ُىمتؾ ُمٜمٝمؿ َيق َم ُ
ه١م ِ
ِ
ِ
قمٚمٛمقا َّ
ٓء َيتً٤مء ًُم َ
هلل
أن ا َ
قن قمـ
َ ُ
اًمٜمٍم اعمَزقمقم اًمذي يمَ٤من َُيٚمؿ سمف اعمُ١مُمٜمقن ،و َُم٤م ُ
ِبذه اًمٜم ِ
أراد ِ
َّتٞمج٦م ْ
ٛمٞمز اخلٌَٞم٨م ُِمـ اًم َّٓم ِّٞم٥م.
أن َي َ
زوة وم٘م٤مل« :أرا َد
وىمد َذيمر ا ْسمـ اًم َ٘م ِّٞمؿ ُُ $مٌٞمٜمً٤م سم ْٕمض طمٙمؿ وأهار َهذه اًم َٖم َ
ِ
اًمٙم٤مذبَّ :
اًمّم َ
وم٢من اعمًُٚمٛملم عمَّ٤م أفمٝمرهؿ اهلل قمغم
٤مدق ُمـ اعمُٜم٤مومؼ
اهلل أن َيٛمٞمز اعمُ١مُمـ َّ

ِ
ُمٕمٝمؿ ذم ِ
٤مهرا َُمـ ًَمٞمس َُمٕمٝمؿ
أقمدائٝمؿ َيقم َسمدر،
اًمّم ُ
ٞم٧مَ ،دظمؾ ُ
وـم٤مر َهلؿ ِّ
اإل ْؾمالم َفم ً
َ
سم٤مـمٜمً٤م ،وم٤مىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اهلل  ۵أن ؾمٌ٥م ِ
ًمٕم ٌَ٤مده ِحمٜم ًّ٦م َُم َّٞمزت سملم ا ُعم ِ
١مُمـ واعمُٜم٤مومؼ.
َّ
َ
قن رؤوؾمٝمؿ ذم هذه اًم َٖم ِ
وم٠م ْـم َٚمع اعمٜم٤موم ُ٘م َ
وفمٝمر ْت
زوة ،وشمَٙم َّٚمٛمقا َسمام يم٤مٟمقا يٙمتٛمقٟم ُف،
َ
َ
َ
ُي٤م ،واٟمْ٘مًؿ اًمٜمَّ٤مس إمم ٍ
يم٤مومر و ُُم١مُمـ وُمٜمَ٤مومؼ اٟمْ٘مً٤م ًُم٤م
ُيٝمؿ شمٍَم ً
خم َ ٌَّ٤مِّتؿ و َقم٤مد شمَٚمق ُ
ِ
وقمرف اعم١مُمٜمقن َّ
ٗم٤مرىمقهنؿ،
وهؿ َُمٕمٝمؿ ٓ ُي
فم٤مه ًراَ ،
قمدوا ذم ٟمَٗمس ُدورهؿ ُ
أن هلؿ ًّ
َ
وحترزوا ُِمٜمٝمؿ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
وم٤مؾمتٕمدُّوا َهلؿ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼميش.)383/7( :
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} [ؾمقرة آل قمٛمران]179 :ش(.)1

معهم

ِ
َّخذيؾ واًمتَّحزيـ ،سمؾ
سم٤مإلرضم٤مف واًمتَّثري٥م واًمت
ومل يٙمتػ
زقمٞمؿ ا ُعمٜم٤موم٘ملم وُمـ ُم َٕمف ْ
ُ
ُ
اعمً ِٚمٛملم ًمٚمت ِّ
َّٗمرق َقمٜمف(.)2
َّخكم َقمـ ِىمٞم٤مدة ا ًَّمر ُؾمقل ط
وهنؿ سمِ٤مًمت ُّ
وي٠مُمر َ
ُ
أظمذوا َيد ُقمقن ْ
اؾمت ْث َٛمر اعمُٜم٤موم ُ٘مقن َطم َ
زيٛم٦م ذم ُأطمد ،ومٙمذًمؽ إظمقاهنؿ اًم َٞمٝمقدَ :طمٞم٨م
دث اهل َ َ
ويمام ْ
ِ
ىم٤مًمقاً :مق َ
٥م ُُمٚمؽ(.)3
صٞم٥م ُمٜمف ُم٤م ُأصٞم٥م وًمٙمٜمف ـم٤م ًَم ُ
يم٤من ٟمٌ ًٞم٤م ُم٤م َفمٝمروا قم َٚمٞمف وٓ ُأ َ
ٌَل ُُمرؾمؾ؟ ًمق يمَ٤من ٟمٌ ًٞم٤م
وذم رواي٦م ُأظمرىَ :
اهنز َم ُحمٛمدٌّ ْ
وأصح٤م ُسمف و َي٘مقل إٟمف ٟم ٌّ
ِ
اًمقصمٜم ُّٞمقن ُِمـ اًم َ٘مٌ٤مئؾ(.)4
اٟمتٍم قمٚمٞمف َ
ُم٤م َ
اإلؾمالم ْ ِ
أطمد ُِمـ أصم٤مر َّ
َثػم
زوة ُ
ًم٘مد يم٤من ًم َٖم َ
اًمِمئ اًمٙمَثػم :إذ اٟمَت٘مض َقمغم ِ ْ
وأهٚمف يم ٌ
ِ
ِ
()5
دمرأت إَ
قمراب َسمٕمد ُأطمد
ُ
ٌَّل ط أو َُم٤مٕهؿ ظمق ًوم٤م ُم ُٜمٝمؿَ ،سمؾ ًم٘مد َّ
ِمَّـ َه٤مدهنؿ اًمٜم ّ
٥م أُم ِ
وسمدأوا سمِٛمح٤مو ًِم٦م َهمزو اعمديٜم َِ٦م وُم َ ِ
وظم ِ
قاهل٤م َ
َ
يمذًمؽ
وضمرأت
ػماِّت٤مَ ،
َ
َ
وهن ِ ْ
ٝم٤مُجتٝم٤م َ
ُ
ِ
اًم َٞمٝمقد ذم ا َعمديٜمَ٦م ًم ُٞم ِ
وؾمخري ً٦م وٟمَحق ذًمؽ(.)6
ٔمٝمروا طم٘مدَ هؿ اًمدَّ وملم يمٞمدً ا ُ
َو َصدَ َق ِ
اإل َُم٤م ُم َّ
لم َىم َ٤مل:
اًمِم٤مومِ ِٕم ُّل ِطم َ
َجزززززززززلََّدَائدََ ك ززززززززز َ َ َ د ئ ززززززززز ك د َ قززززززززز دد د

َوإند َا َكزززززززززززند ئغ يَِ ئِزززززززززززـ د ؼززززززززززز د

ئ
زززززززززادهززززززززززؽ د ََ َفززززززززززادإ ك د َ يكزززززززززز د د
دَو َمز

زززززادعزززززز ئ يو دمزززززز د َ زززززز ؼ د
د َع َ فز ئ
زززززند َفز َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د

(« )1زاد اعمٕم٤مدش.)221-219/3( :

( )2اًمقاىمدي ذم «اعمٖم٤مزيش.)317/1( :
(« )3دٓئؾ اًمٜمٌقةشً ،مٚمٌٞمٝم٘مل« ،)217/3( :هدى اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ،)265( :حلٜم٤من اًمٚمح٤مم.
( )4يٜمٔمر «ُمع اعمّمٓمٗمكشً ،)266/1( :مٌٜم٧م اًمِم٤مـمئ.
(ُ )5م٤مٕهؿ :ىمٞمؾ قم٤موهنؿ وص٤مطمٌٝمؿ وقمٛمؾ قمغم ُمداراِّتؿ -سمتٍمفً« -مً٤من اًمٕمربش.)161/1( :
(« )6صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ،)318( :إلسمراهٞمؿ اًمٕمكم .سمتٍمف يًػم.
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أص٤مب اعمًُٚمٛملم ُِمـ
ًم َ٘مد و َّفمػ اعمُٜم٤موم ُ٘مقن واًم َٞمٝمقد و َُمـ ؿم٤مي َٕم ُٝمام ُمـ اًمٙم َّٗم٤مر ُم٤م َ
هزيٛم٦م و َىمرح و َىمتؾً :مٞمثٌٓمقا َقم ِ
وخيق ُومقهنؿ َقم٤مىم ٌَ٦م اعمًَػم َُمع ُحم َّٛمد ط،
زائٛمٝمؿ ُ
ُ ِّ
َ َ
تٌ٤مك ُمع ُمنميمِل ُىمريش وطم ِ
آؿم ِ
ويّمقروا َهلؿ َخم َ ِ
اىم٥م ْ
ٚمٗم٤مئٝمؿ.
ُ
وقمق َ
٤موف اًم٘مت٤مل َ
ُ ِّ
َ ُ
وظمٚمخ َٚم ِ٦م اًمّم ِ
ِ
اًمّم٤محل٦م ًمٌِٚم ٌَٚم٦م اًم ُ٘مٚمقبَ ،
ٗمقف،
زيٛم٦م هل اعمَٜم٤مظم٤مت
ُّ
َو ْ
َ
أضمقاء اهل َ َ
وإؿم٤مقم٦م قمد ِم اًم ِّث٘م٦م ذم ِ
ِ
اًم٘مٞم٤مدة ،واًمتَِّمٙمٞمؽ ذم َضمدوى ِ
ُمع
اإل
سار َقمغم اعمَٕمريمَ٦م َ
ِ
ًْح٤مب و ُُمً٤م َعم٦م اعمُٜمتٍميـ ومِٞمٝم٤مُ ،مع إ َصم َ٤مرة ا َعمقاضمع اًم َٗمرد َّي٦م
إىمق َي٤مء ،وشمَزيلم آٟم
ِ
ًمألقمدَ اء(.)1
و ْحتقيٚمِٝم٤م ِهلدم يمَٞم٤من اجلَامقم٦م ُصم َّؿ شم
آؾمتًِالم ْ
َ٘مقيض اًم َٕم٘مٞمدة ُصمؿ ْ
ِ
ِ
ومٚمام َرضمع
وشم َٔمؾ َُم ُ
قاىمػ اسمـ ؾمٚمقل اًمٜمِّٗم٤مىم َّٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م ٓ شمَٜم٘مٓمع و َُمقاىمػ ٓ شمٜمْتَٝملَّ ،
ُمع َُمـ َؿم٤مريمَف ذم
اعمُّم َٓمٗمك ط ُمـ َهمزوشمِف َ
رج ومٞمٝم٤م ط َ
(محراء إؾمد) ،وهل اًمتل َظم َ
ِ
ٍ ِ
راطم٤مت وآٓم ِإل ْؿمٕم٤مر َضمٞمش
ًمّمح٤مسم٦م ﭫَُ ،مع ُم٤م ُهؿ ومٞمف ُمـ ِضم َ
زوة أطمد ُمـ ا َّ
َهم َ
ِ
قاضم ِ
هلل َىم٤مدرون َ
قاصٚم٦م
وزقم٤م َُم٤مشمف َّأهنؿ سمِ٢مذن ا ِ
ُىمريش َ
ٝمتٝمؿ ،وًم َ٘مٓم ِع أ ْـمامقمٝمؿ ذم ُُم َ
قمغم ُُم َ
َُم ِ
ًػمهؿ إمم ا َعمديٜمَ٦م ،وم٠مراد ا ْسمـ َؾمٚمقل أن َي٘مق َم يمَٕم٤مدشمِف ِحل ِّ٨م اًمٜمَّ٤مس َقمغم َـم٤مقم٦م
ٌَّل  ۴وم٘م٤مل:
رؾمقل اهلل ط ،و َذًمؽ َيقم اجلُٛمٕم٦م َسمٕمد ُظمٓمٌ٦م اًمٜم ّ
هلل سمف وأقمزيمؿ سمف ،وم٤مٟمٍموه
أفمٝم ِريمؿ ،أيمر َُم ُٙمؿ ا ُ
ُّأُي٤م اًمٜمَّ٤مس ،هذا رؾمقل اهلل َ
سملم ُ
ثٞم٤مسمف ُِمـ ِ
وم٠مظمذوا سمِ ِ
ُ
ٟمقاطمٞمف وىم٤مًمقا:
واؾمٛمٕمقا ًَمف وأـمِٞمٕمقا ،وم٘م٤م َم اعمًُٚمٛمقن
ِّ
وقمزروه ْ
ًمً٧م َ
ًمذًمؽ سمِ٠مهؾ وىمد صٜم ْٕم٧م ُم٤م َصٜمٕم٧مَ ،ومخرج
هلل
اضمٚمس أي َقمدو اهللِ ،وا ِ
َ
ْ
جرا( )2إن ىمٛم٧م أؿمدد أُمره.
َيتخ َّٓمك ِرىم٤مب اًمٜم٤مس َو ُهق َي٘مقل :واهللِ ًمٙم٠مٟمَّام ُىمٚم٧م ُسم ً
ومٚم٘مٞمف ِر ٌ
إٟمّم٤مر سمٌِ٤مب اعمًَجد ،وم٘م٤مًمقا :ويٚمؽ ُم٤مًمؽ؟ ىم٤ملُ :ىمٛم٧م أؿمدُ د
ضم٤مل ُِمـ
َ
ٌ
سمجرا ،أن
ومقصم٥م إِ َّزم
رضم٤مل ُمـ ْ
أ َُمره َ
أصح٤مسمف َجيذسمقٟمَٜمل و ُيٕمٜمِّٗمقٟمٜمل ًمٙم٠مٟمَّام ُىمٚم٧م ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوة أطمدشً ،)2/2( :مٗمقزي ُمٜمّمقرُ ،م٘م٤مًم٦م ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ اإلٟمؽمٟم٧م.
(« )1ذم فمالل َهم َ
ِ
ىمٚم٧م ىمقٓ يمَ٤مذ ًسم٤م .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٚمٖم٦مش.)259/12( :
ىمٚم٧م َسم ْج ًراَ ،
(ُ )2
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ُىمٛم٧م َأؿمدد أُمرهَ .ىم٤مًمقا :ويٚمؽِ ،
ارضمع َيًتٖمٗمر ًمؽ رؾمقل اهلل ط .ىم٤مل :واهللِ
معهم
ُم٤م أسمٖمل أن ي ِ
ًتٖمٗمر زم(.)1
َ
ْ
واٟمٗمْمحقا سم٠م ْقم ِ
وأؿم ِ
ًم٘مد َؾم٘مٓم٧م أىمٜم َٕم ُ٦م اعمُ
ٞم٤مهنؿ ْ
خ٤مصٝمؿ :ظم٤مص ً٦م
ٜم٤موم٘ملم ذم ا َعمديٜمَ٦م
َ
َ

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

اًمذيـ َ
سم٠مهنؿ ًمٚم ُٙمٗمر
اٟمخ َذًمقا َُمع اسمـ َؾمٚمقل َيقم ُ
أطمد ،وم٘مدْ أظمذ اًم ُ٘مرآن َيّم ُٗمٝمؿ شمَ٤مر ًة َّ
ِ
ًمإليامنْ ،
٠مهنؿ ُيم َّٗم٤مر ،و َصم٤مًمث٦م َّأهنؿ ْإظمقان ًمٚم َٞمٝمقد ،وهٙمذا يم٤مٟم٧م
أ ْىم ُ
وأظمرى سمِ َّ
رب ُمٜمٝمؿ َ
َهذه اًمتٕمري٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًّ ا ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ.

ِ
صحٞمح أن اًم َ٘متؾ ا َجلًدي َمل ي٘معً ،مٙم َّـ َ
اعمٕمٜمق َّي َىمد حل٘مٝمؿ وم٠مص٤مِبؿ ذم
اًم٘متؾ
ٌ
ِ
اًمٗم٤مو ِح هلؿ اعمدُمدم
ظمٞم٤مر إٓ اًم َ٘مٌقل ِِبذا اًمقاىمع اًمذًمٞمؾ
ُم٘متؾ ،ومل يٙمـ أُم٤مُمٝمؿ ٌ
ػ اعمًٚمؿ(.)2
اًمّم ِّ
ًم٘مٚمقِبؿ ،أو طمًـ اًمتَّق َسم٦م وآٟمْمامم إمم َّ
زوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ:
ُ .4مقىمػ اسمـ ؾمٚمقل ُمـ َهم َ
ٍ
ُمقىمػ َدؾمٞمً ً٦م ،وذم ُيم ِّؾ
زوة طمد ًصم٤م ،وذم ُيم ِّؾ
ؽم َك ًَمف ذم يمؾ َهم َ
ٓ يٗمت٠م اسمـ ؾمٚمقل أن ي ُ

اطمؽمىم٧م َيمٛمدً ا قمغم
ُُمٜمٕمٓمػ ًمٚمٛمًٚمٛملم قم٘م ٌَ ً٦م ،ومٚمف وم١ماد ىمد اًمتَ٤مع َطمًدً ا ،ويمٌدٌ ىمد َ
زقم٤مُم٦م ُؾمٚمٌٝم٤م وُمٚمؽ اٟمزاح قمٜمف ،ومال يزال ي ُ
سمنم ِر ِه ُيم َّٚمام ؾمٜمح٧م ًمف
ٜمٗم٨م ُؾمٛمقُم ُف َويرُمل َ

زوة
اعمّم َٓمٚمؼَ ..هذه اًم َٖم َ
زوة َسمٜمل ْ
ومرص ٌ٦م وِّتٞم٠مت ًمف ُمٜم٤مؾمٌ ٌ٦م ..وُمـ َذًمؽ ُم٤م يم٤من ُمٜمف ذم َهم َ
ِ
اًمراضمح(.)3
اًمتِل َيم٤مٟم٧م ذم ؿم ْٕم ٌَ٤من ُمـ اًمًٜم٦م
اخل٤مُمً٦م ًمٚمٝمجرة قمغم اًم َ٘مقل َّ
َ
ِ
ِ
دمرؤا هؿ و َسم٘مٞم ُ٦م اًم َ٘مٌ٤مئؾ ْ
إظم َرى
وسمٜمُق اعمُّمٓمٚمؼ َه ُ١مٓء َسم ٌ
ٓمـ ُمـ ُسمٓمقن ُظمزاقم٦مَّ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ،)56/4( :قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ُمٜم٘مٓم ًٕم٤م .ويٜمٔمر «اًمٌداي٦م
واًمٜمٝم٤مي٦مش.)53/4( :
(« )2وم٘مف اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ،)448-447( :عمٜمػم حمٛمد همْمٌ٤من .سمتٍمف يًػم.
(« )3اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦مش ،د/أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمريُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م
زوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼش،)97( :
(1418هـ1998-م) ،)416/2( :واٟمٔمر يمذًمؽ «ُمروي٤مت َهم َ
إلسمراهٞمؿ اًم٘مريٌل.
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وه٤م ،وأـمٛمٕمٝمؿ ذم ذًمؽ ُم٤م َطم َّمؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم
إقمداد اًم ُٕمدَّ ة ْ
اعمُحٞم َٓم٦م سم٤معمَديٜم٦م َقمغم ْ
ًمٖمز َ
ٍ
زوة أطمد.
ُمـ
هزيٛم٦م ذم َهم َ
َ
ِ
أىمراهنؿ ذم ىمٌ٤مئؾ َ
وقمِم٤مئر ْأظم َرى
سم٤مًمٖمزو يمَام ومٕمؾ
وم٠مراد سمٜمق اعمّمٓمٚمؼ أن ُيٌ٤مدروا
ُ
ِ
ٜمت٘مام ُمٜمٝمؿ:
ْٗمًٝم ْؿ َخم٤موم٦م أن يٜمٕمٓمِ َ
ضمٝمزوا هلذه إٟم ُ
وًمٕمٚمٝمؿ َّ
ػ قمٚمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل ط ُُم ً
وشم٠ميٞمدهؿ ًم ِ
ِ
ٍ
أطمدَّ ،
إؾمٌ٤مب اًمتِل َدقم٧م
عمِم٤مريمَتٝمؿ
٘مريش وشمَٙمتُّٚمٝم٤م َُمٕمٝم٤م ذم ُ
أهؿ ْ
وًمٕمؾ َّ
َ
ِ
ِ
ٛمع اجلُٛمقع ًمِ ِ
ًمٖمزوهؿ ُهق َّ
ٖمزو اعمَديٜمَ٦م َسمٕمد
ٌَّل ط
أن َىمٌٞمٚم٦م َسمٜمل اعمُّمٓمٚمؼ َأظمذت َدم ُ
اًمٜم ّ
هزيٛم٦م اعمًُٚمٛملم ِذم ُأطمد(.)1
َ
ِ
سمجٛمٕمٝمؿ سمِ٘مٞم٤مدة ا َحل٤مرث ْسمـ ِأب ِضار
ومخرج إًم ِٞمٝمؿ اعمُّم َٓمٗمك  ۴عمَّ٤م ؾمٛمع
َ
ﭬ( )2طمتَّك ًَم٘مٞمٝمؿ قمغم ُم ٍ
٤مء َهلؿ ُي٘م٤مل ًمف :اعمريًٞمعَ ،ومتزاطمػ اًمٜم٤مس واىمتتٚمقا ،ومٝمز َم
َ َ
اهللُ سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ وىمتؾ ُمـ ىمتؾ ،و َ
ٟمٗمؾ َرؾمقل اهلل ط أسمٜم٤مءهؿ وٟمً٤مءهؿ وأُمقاهلؿ..
ٞمح٦م ُُمِمػمة َإمم َّ
أن اعمُّمٓمٗمك ط أ َهم٤مر َقمغم َسمٜمل اعمُّمٓمٚمِؼ َوهؿ
ًمّمح َ
َضم٤مءت ا ًِّمرواي٤مت ا َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼش ،)89( :إلسمراهٞمؿ اًم٘مريٌل.
( )1اٟمٔمر «ُمروي٤مت َهم َ
( )2هق :احل٤مرث سمـ ضار ،وىمٞمؾ :اسمـ أب ضار اخلزاقمل ،يٙمٜمك أسم٤م ُم٤مًمؽ ،قمداده ذم احلج٤مزيلم،
ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م .ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي واًمٌخ٤مريً :مف صحٌ٦م .ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم :احل٤مرث سمـ ضار
اخلزاقمل ،وي٘م٤مل :احل٤مرث سمـ أب ضار اعمّمٓمٚم٘مل ،وأظمِمك أن يٙمقٟم٤م اصمٜملم .وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ
طمجر :احل٤مرث سمـ ضار ،وي٘م٤مل :اسمـ أب ضار اخلزاقمل .ومرق اسمـ قمٌد اًمؼم سمٞمٜمف وسملم واًمد
ضمقيري٦م .وضمزم اسمـ ومتحقن وهمػمه سم٠من واًمد ضمقيري٦م همػم ص٤مطم٥م اًم٘مّم٦م واحلدي٨م ،ومل يّمٜمٕمقا
ؿمٞمئً٤م .واًمّمقاب أٟمف ؿمخص واطمد .يٜمٔمر «ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ ،)783/2( :و«ُمٕمجؿ
اًمّمح٤مسم٦مشً ،مٚمٌٖمقي ،)68/2( :و«اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمشً ،مٚمٌخ٤مري ،)261/2( :و«اجلرح
واًمتٕمديؾشٓ ،سمـ أب طم٤مشمؿ ،)77/3( :و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم ،)616/1( :واًمث٘م٤مت ٓسمـ
طمٌ٤من ،)76/3( :و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم ،)293/1( :و«اإلص٤مسم٦م
ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر.)165/2( :
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َهم٤مرون وأٟمٕم٤مُمٝمؿ ِ
شمً٘مل َقمغم اعمَ٤مء وم٘متؾ ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ وؾم ٌَك ذرارُيؿ .
َ ُ

وقواعد شرعية يف التعامل
خطر املنافقني ()1

معهم

وهٜم٤م ؾم١مال :عم٤مذا مل يٜمذرهؿ ط ومل يٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ سمخؼم ذًمؽ؟

ٕهنؿ ِمَّـ َسمٚمٖمتْٝمؿ دقمق ُة ِ
اعمًٚمِٛملم
اإل ْؾمالم ،و َىمد يم٤م ُٟمقا ُيٕمتؼمون ذم طمرب ُمع ْ
َّ -1
ُمٜمذ ِ ِ
زوة أطمد.
اؿمؽمايمٝمؿ ُمع ُىمريش ِذم َهم َ
ًٚمٛملم ومٌ ِ
 -2يمام أهنؿ يمَ٤مٟمقا َجيٛمٕمقن اجلٛمقع ِحلرب اعمُ ِ
واوٓمر ُسمقا َ
ومل
قهمتقا ْ
ُ
َ
َّ
قيال( ،)2ويم٤من ومٞمٛمـ ُأ ِ
ِ
اًمًٌ٤مي٤م يق َُمئذ ُضم ِ
٘م٤موُم٦م َـم ً
قيري٦م سمِٜم٧م
يتٛمٙمَّٜمقا ُمـ اعمُ َ
ه ُمـ َّ
َ

()3
ٌَّل ط(.)4
ا َحل٤مرث سمـ أب ضار زوج اًمٜم ّ
ُمقىمػ ُمِملم وُم٘مقًم ٌ٦م ؾمٞمئ٦مِ ،
وًم٘مد يمَ٤من ُمـ ِ
ومٕمٜمدُم٤م
زوة
ٌ
اسمـ َؾمٚمقل ذم هذه اًم َٖم َ
َ
َ
اعمًٚمٛملم إمم ُم٤مء اعمُريًٞمع ،أسم٤من رأس اًمٜمِّٗم٤مق وُمـ شمٌٕمف قمـ ِ
طم٘مدهؿ
وصؾ ضمٞمش
َ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمٕمتؼ ،سم٤مبُ :مـ ُمٚمؽ ُمـ اًمٕمرب ،سمرىمؿ،)2413( :
وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب :ضمقاز اإلهم٤مرة قمغم اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ سمٚمٖمتٝمؿ دقمقة ِ
اإل ْؾمالم ُمـ
همػم شم٘مدم اإلقمالم سم٤مإلهم٤مرة ،سمرىمؿُ ،)1731( :مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ﭭ.
(« )2اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦مشٕ ،)417-416/2( :يمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري.
( )3هل :ضمقيري٦م سمٜم٧م احل٤مرث اسمـ أب ضار سمـ احل٤مرث سمـ قم٤مئذ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اعمّمٓمٚمؼ اخلزاقمٞم٦م
ٌَّل ط ،ويم٤من اؾمٛمٝم٤م سمرة،
ؾمٞمدة ىمقُمٝم٤م ،وىمٕم٧م ذم ؾمٝمؿ صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس ،وم٤مصٓمٗم٤مه٤م اًمٜم ّ
ومًامه٤م رؾمقل اهلل ط ضمقيري٦م ،وم٠مقمت٘مٝم٤م ،وشمزوضمٝم٤م ،وضمٕمؾ صداىمٝم٤م قمتؼ يمؾ أؾمػم ؾمٌل ُمـ سمٜمل
زوة اعمريًٞمع ،وأقمتؼ سمٕمت٘مٝم٤م أرسمٕملم أهؾ سمٞم٧م
اعمّمٓمٚمؼ ،ؾمٌ٤مه٤م ذم همزوشمف اًمتل هدم ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مةَ ،هم َ
ُمـ ظمزاقم٦م ،وىمٞمؾ ُم٤مئ٦م أهؾ سمٞم٧م ُمـ سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ ،ويم٤مٟم٧م ُمـ أقمٔمؿ اًمٜمً٤مء سمريم٦م قمغم ىمقُمٝم٤م،
شمزوضمٝم٤م ذم ؿمٕمٌ٤من ُمـ ؾمٜم٦م ؾم٧م [صُ ]3231 :مـ اهلجرة ،وشمقومٞم٧م سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م ؾم٧م ومخًلم ذم
رسمٞمع إول .روى قمٜمٝم٤م اسمـ قمٌ٤مس ،واسمـ قمٛمر ،وضم٤مسمر ،وأسمق أيقب اًمٕمتٙمل ،وقمٌٞمد سمـ اًمًٌ٤مق،
واًمٓمٗمٞمؾ اسمـ أظمل ضمقيري٦م .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي ،)145/35( :و«ُمٕمروم٦م
اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ ،)3229/6( :و«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ ُمٜمده( :ص.)962 :
( )4اعمّمدر اًمً٤مسمؼٕ ،)117-116( :يمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري.
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ِ
اعمحتدُم٦م ،وم َٚمٝمؿ أسمّم٤مر وأُم ٍ
٤من َىمد اذأ َّسم٧م َهل٤م أقمٜمَ٤م ُىمٝمؿ شمرىم٥م يقم
اًمدَّ وملم و َهمٚمقائٝمؿ
َ
َ
َ
َهزيٛم٦م َؾم٤مطمؼ َيٚمحؼ سم٤معمًٚمٛملم.

ِ
زوة َسمٜمل
وم٘مد َروى َزيد سمـ إرىمؿ ﭬ َىم٤مل« :يمٜم٧م ذم همزاة -ي٘مّمد َهم َ
اعمُّمٓمٚمؼ -ومًٛمٕم٧م َقمٌد اهلل سمـ ُأب ْسمـ َؾمٚمقل ي٘مقلُ ٓ :شمٜمٗم٘مقا قمغم ُمـ ِقمٜمد
إقمز ُمٜمٝم٤م إ َذ ُّل،
رؾمقل اهللِ طمتك يٜم َٗم ُّْمقا ،وًمئـ رضمٕمٜم٤م ُمـ قمٜمده ًم ُٞمخرضمـ
ُّ
ُ
ًمٕمٛمل -ي٘مّمدُ َؾمٕمد سمـ ُقمٌ٤مدة َؾم ِّٞمد اخلَزرج ،وًمٞمس قمٛمف طم٘مٞم٘م٦مـ
َومذيمرت ذًمؽ ِّ
وم٠مرؾمؾ َر ُؾمقل اهلل ط َإمم َقمٌد اهلل سمـ أ ِّب
ٌَّل ط ومد َقم٤مين ومحدَّ صمتفْ ،
َومذيمره اًمٜم ّ
ِ
هؿ َمل
وأصح٤مسمف ،ومحٚمٗمقا ُم٤م ىم٤مًمقا ،ومٙمذسمٜمل رؾمقل اهلل ط وصدَّ ىمفَ ،
وم٠مص٤مسمٜمل ٌّ
يّم ٌْٜمل ُِمث ُٚمف َىم ُّطَ ،ومجٚمً٧م ذم اًمٌٞم٧م.
وم٘م٤مل ِزم قمٛملُ :م٤م َأردت إمم أن يم ََّذسمؽ رؾمقل اهلل ط وُم َ٘متؽ؟ وم٠مٟمْزل اهلل َشم َٕم٤ممم:

{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن .]1 :ومٌٕم٨م إمم َرؾمقل اهللِ َوم٘مرأ وم٘م٤مل« :إِ َّن اهللَ
َىمدْ صدَّ َىم َؽ ي٤م َزيدش( ..)1وذم رواي٦م أٟمف ىم٤مل ط« :ه َذا ِ
اًمذي َأ ْو َرم اهللُ ًَم ُف سمِ ُ٠م ُذٟمِ ِفش(.)2
َ
َ
َ ْ
َ
ِ
ؾمٌ٥م هذه ا َعم٘مقًم٦م ُمـ اسمـ ؾمٚمقل ُهق َُم٤م رواه ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري
ويمَ٤من
ُ
ﭬ ىم٤مل« :يمٜمَّ٤م ذم َهمزاة ،ومٙمًع( )3رضمؾ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ(ً )4
رضمال ُمـ إٟمّم٤مر،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب{ :ﮐ ﮑ ﮒ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن،]1 :
سمرىمؿ ،)4617( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ ،سم٤مب :سمدون ،سمرىمؿ.)2772( :
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب{ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن]7 :
زوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ (.)174
سمرىمؿُ )4623( :مـ طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ ﭬ .ويٜمٔمر ُمروي٤مت َهم َ

( )3اعمِمٝمقر ذم ُمٕمٜمك اًمٙمًع :هق ضب اًمدسمر سم٤مًمٞمد أو سم٤مًمرضمؾ ،اٟمٔمر «اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطش:
( ،)78/3و«ومتح اًمٌ٤مريش.)649/8( :
( )4أورد اسمـ إؾمح٤مق أن اعمٝم٤مضمري هق اجلٝمج٤مه سمـ ُمًٕمقد اًمٖمٗم٤مري أضمػم ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ﭭ= ،
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التعامل
وقواعد
خطري٤م املنافقني
ًٛمع َ
شرعية يف ُ
رؾمقل اهلل
ذاك
ًمٚمٛمٝم٤مضمريـَ ،وم
وم٘م٤مل إٟمّم٤مري :ي٤م ًمألٟمّم٤مر ،وىم٤مل اعمٝم٤مضمري:

ط وم٘م٤ملُ« :م٤م سم ُ٤مل د ْقمقى ضم ِ
معهمي٤م رؾمقل اهلل ،يمًع رضمؾ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ
٤مه ِٚم َّٞم٦م؟شَ .ىم٤مل:
َ َ َ َ َ
ِ
ِ
قه٤م َوم٢مِ َّهنَ٤م ُُمٜمْتٜمَ ٌ٦مش .ومًٛمع سمذًمؽ قمٌدُ اهلل سمـ أ ِّب سمـ ؾمٚمقل،
رضم ًال ُمـ إٟمّم٤مر وم َ٘م٤ملَ « :د ُقم َ
ُ
إقمز ُمٜمٝم٤م إذل(.)1
وم٘م٤مل :ومٕمٚمقه٤م؟ أُم٤م واهلل ًمئـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ًمٞمخرضمـ
ُّ

وذم رواي٦م ىم٤مل اسمـ ؾمٚمقل :أوىمد ومٕمٚمقه٤م؟ ىمد ٟم٤مومروٟم٤م ويم٤مصمروٟم٤م ذم سمالدٟم٤م ،واهلل
()3
()2
(ؾم ِّٛم ْـ َيم ْٚم ٌَ َؽ َي ْ٠م ُيمٚمؽ) ،أُم٤م
ُم٤م َأ ُقمدَّ ٟم٤م وضمالسمٞم٥م ىمريش إٓ يمام ىم٤مل إول َ :
إقمز ُمٜمٝم٤م إذل ،صمؿ أىمٌؾ قمغم ُمـ طمي ُمـ
واهلل ًمئـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ًم ُٞمخرضمـ
ُّ
ىمقُمف وم٘م٤مل هلؿ :هذا ُم٤م َومٕمٚمتؿ سم٠م ُٟم ِ
ٗمًٙمؿ ،أطمٚمٚمتٛمقهؿ سمالديمؿ وىم٤مؾمٛم ُتٛمقهؿ

ًمتحقًمقا إمم َهمػم َداريمؿ.
أ َُم
قاًمٙمؿ أُم٤م واهلل ًمق أُمًٙمتؿ قمٜم ُْٝمؿ ُم٤م سم٠ميديٙمؿ َّ
ْ

أضب
ٌَّل ط ،وم٘م٤م َم قمٛمر ﭬ وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهللِ ،دقمٜمِل ْ
ومٌٚمغ ذًمؽ اًمٜم ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

وأن إٟمّم٤مري هق ؾمٜم٤من سمـ وسمر اجلٝمٜمل ﭬ طمٚمٞمػ سمٜمل قمقف سمـ اخلزرج ،اٟمٔمر ص (،)188
ؾمٛمك اسمـ طمجر ذم «اًمٗمتحش اعمٝم٤مضمري سمٛمـ ؾمٌؼ ذيمره ،اٟمٔمر «اًمٗمتحش )547/6( :و(.)649/8
وىمد َّ

(ُ )1متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مبَ :ىم ْق ًُم ُف{ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}[ؾمقرةاعمٜم٤موم٘مقن،]6:سمرىمؿ:
( ،)4622وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مبٟ :مٍم إخ فم٤معم٤م أو ُمٔمٚمقُم٤م ،سمرىمؿ.)2584( :
( )2ضمالسمٞم٥مً :م٘م٥م عمـ أؾمٚمؿ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ًم٘مٌٝمؿ سمذًمؽ اعمنميمقن ،وأصؾ اجلالسمٞم٥م إزر اًمٖمالظ
زوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼش.)188( :
يم٤مٟمقا يٚمتحٗمقن ِب٤م وم ّٚم٘مٌٝمؿ سمذًمؽ ،اٟمٔمر «ُمروي٤مت َهم َ
( )3قمٜمد اًمٓمؼمي ىم٤مل :هق ُمثؾ ُمـ أُمث٤مل اًمٕمرب ،وأول ُمـ ىم٤مل سمف طم٤مزم سمـ اعمٜمذر احلامين ،وذًمؽ أٟمف
ُمر سمٛمحٚم٦م مهدان ومقضمد همال ًُم٤م ُمٚمٗمق ًوم٤م ذم صمقب ومرمحف ومحٚمف ُمٕمف وىمدم سمف ُمٜمزًمف ،وأُمر أُم٦م ًمف أن
َّ
ً
ضمحٞمِم٤م ،ويم٤من حل٤مزم اسمٜم٦م ُي٘م٤مل هل٤م
وؾمامه
شمروٕمف طمتك يمؼم وراهؼ وطمٚمؿ ،ومجٕمٚمف راقم ًٞم٤م ًمٖمٜمٛمف َّ
ومؽمصد هلؿ طمتك قمرف احل٘مٞم٘م٦م ووضمدهؿ قمغم
راقمقم ومٝمقي٧م اًمٖمالم وهقُي٤م ،واٟمتٌف طم٤مزم هلذا
َّ
ؾمٛمـ يمٚمٌؽ ي٠ميمٚمؽ ،وم٠مرؾمٚمٝم٤م ً
ومٗمر إمم ىمٌٞمٚمتف ،اٟمٔمر
ُمثال وؿمدَّ قمغم ضمحٞمش ًمٞم٘متٚمف َّ
اًمٗم٤مطمِم٦م ،وم٘م٤ملَّ :
«َمٛمع إُمث٤ملشً ،مٚمٛمٞمداين ،)333/1( :ورىمؿ اعمثؾ.)1787( :
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ُقمٜمؼ هذا اعمُٜم٤مومؼ .وم٘م٤مل اعمّمٓمٗمك طَ « :د ْقم ُف َٓ َيت ََحدَّ ُ
َّ٤مس َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘م ُت ُؾ
ث اًمٜم ُ
َأ ْص َح٤م َسم ُفش(.)1
طملم سمٚمٖمف َّ
أن زيد ْسمـ أر َىمؿ
ومذه٥م قمٌدُ اهلل سمـ أ ِّب سمـ ؾمٚمقل إمم رؾمقل اهلل ط َ
ىمٚم٧م ُم٤م َ
ىم٤مل وٓ شمٙم َّٚمٛم٧م ِسمف ،وم٘م٤مل ُمـ طمي
َىمد سمٚمٖمف ُم٤م ؾمٛمٕمف،
َ
ومحٚمػ سم٤مهللِ ُم٤م ُ
ِ
هؿ
قمًك أن َيٙمقن اًمٖمالم َىمد ْأو َ
رؾمقل اهلل ُمـ إٟم َّْم٤مر ُمـ أصح٤مسمف :ي٤م رؾمقل اهللِ َ
أؾمٞمد ْسمـ ُطمْمػم ﭬ ومح َّٞم٤مه سمِتح َّٞم٦م
ومٚمام َؾم٤مر رؾمقل اهلل ط ًم٘مٞمف َ
ذم َطمديثفَّ ..
ٜمٙمرة ُم٤م ُيمٜم٧م شمَروح ذم
ٟمٌل اهلل ًم َ٘مد ُرطم٧م ذم َؾم٤مقم٦م ُُم َ
اًمٜمٌُّقة وؾم َّٚمؿ َقمٚمٞمفُ ،صم َّؿ ىم٤ملَ :ي٤م َّ
رؾمقل اهلل طَ « :أوسم َٚم َٖم َؽ ُم٤م َىم َ٤مل ص ِ
ُ
٤مطم ٌُ ُٙم ْؿ؟ش .ىم٤مل :و َأي
ُِ #077#مثٚمٝم٤م .وم٘م٤مل ًمف
َ
ََ
َ

َص٤مطم٥م َي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤ملَ « :قم ٌْدُ اهللِ ْسم ُـ َأ َ ِّبشَ .ىم٤مل :وُم٤م َىم٤مل؟ َ
ىم٤ملَ « :ز َقم َؿ إِ ْن َر َضم َع
إِ َمم اعمَ ِديٜم َِ٦م ًَم ُٞم ْخ ِر َضم َّـ إَ َقم ُّز ُِمٜم َْٝم٤م إَ َذ ُّلش.
اًمذ ُ
إن ؿم ْئ٧مُ ،هق َّ
َىم٤مل :وم٠مٟم٧م ي٤م رؾمقل اهلل َّتْرضمف ُِمٜمٝم٤م ْ
ًمٞمؾ وأٟمْ٧م اًم َٕمزيز(ُ ،)2صمؿ
سمؽ َّ
ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهللْ ،ارومؼ سمِف َومق اهللِ ًم٘مد ضم٤مءٟم٤م اهللُ َ
ٜمٔمٛمقن ًم ُف اخلَرز
وإن َىمقُمف ًم َٞم ُ
تٚمٌ٧م ُُمٚمٙمف.
اؾم َ
ِّ
ًمٞمتقضمقه ،وم٢مٟمَّف َيرى أٟمَّؽ ْ

ُ
أصٌح،
رؾمقل اهلل ط سم٤مًمٜمَّ٤مس َيقُمٝمؿ َذًمؽ طمتَّك أ ُْمًك و ًَمٞمٚمتٝمؿ طمتَّك
صمؿ َُمِمك
َ

وصدر يقُمٝمؿ ذًمؽ طمتَّك آ َذِّتؿ َّ
ُمس
وضمدوا َّ
اًمِمٛمس ،صمؿ ٟمَزل سم٤مًمٜمَّ٤مس وم َٚمؿ يٚمٌثقا أن َ
ِ
إرض َومقىمٕمقا ٟمِٞم٤م ًُم٤م ،وإٟمام ومٕمؾ ذًمؽ رؾمقل اهلل ط ْ
احلدي٨م
ًمٞمِم َٖمؾ اًمٜم٤مس قمـ
ْ
ِ
اًمذي َ
سم٤مُٕمس ُِمـ َطمدي٨م قمٌد اهلل سمـ أ ِّب ،وٟمزًم٧م اًمًقرة اًمتل ُذيمر ومٞمٝم٤م
يم٤من
ُ
رؾمقل اهلل ط سم ُ٠مذن
اعمٜم٤موم٘مقن ،ذم اسمـ أ ِّب وُمـ يم٤من قمغم ُمثؾ أُمره ،ومٚمام ٟمزًم٧م أظمذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿ ،)11413( :وقمٌد اًمرزاق ،)293/3( :واًمٓمؼمي ،)186/11( :ذم
«شمٗم٤مؾمػمهؿش ،وهق ُمرؾمؾ ،ىم٤مًمف اسمـ طمجر ذم «اًمٗمتحش.)651/8( :
( )2أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش.)115/28( :
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املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
هلل سمِ ُ٠م ُذٟمِ
زيد سمـ أرىمؿ ،صمؿ َىم٤مل« :ه َذا ِ
خطر ِفش(.)1
اًمذي َأ ْو َرم ا ُ
َ
معهم
ِ
ُ ِ

ؽمهَ ،ضمٕمؾ سمٕمد ذًمؽ
عم٤م أؾم٘مط ذم َيد ا ْسمـ َؾمٚمقل وأيمْذسمف اهللُ و َومْمحف َ
وهتؽ ؾم َ

ٓ ُُيدث طمد ًصم٤م إٓ وؾمٌؼ إًمٞمف َىمق ُُمف ُيٕم٤مشمٌقٟمف و ُي ِّثرسمقن قمٚمٞمف ويٕمٜمٗمقٟمف.
أُم٤م اعمقىمػ أظمر ومٝمق :أن قمٛمر ﭬ وأرو٤مه َّعم٤م قمٚمؿ ُم٤م يم٤من ُمـ ُم٘مقًم٦م رأس
ػ
اعمٜم٤موم٘ملم ىم٤ملُُ :م ْر ِسمف قم ٌَّ٤مد سمـ سمنم ﭬ( )2ومٚمٞم٘متٚمف .وم َ٘م٤مل َ « :۴وم َٙم ْٞم َ
َّ٤مس َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘م ُت ُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُف؟ َٓ ،و ًَمٙم ِ
ْـ َأ ِّذ ْن ِسم٤م ًَّمر ِطم ِ
ٞمؾش(.)3
َي٤م ُقم َٛم ُر إِ َذا َحتَدَّ ث اًمٜم ُ
صمؿ عمَّ٤م رأى اعمُّمٓمٗمك ط ُمـ شم ِ
َٕمٜمٞمػ َىمقُمف ِ
ٓسمـ َؾمٚمقل وقمتَ٤مِبؿ ًم ُفَ ،ىم٤مل ًمٕمٛمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ ؿمٌ٦م ذم «أظمٌ٤مر اعمديٜم٦مش.)216/1( :
«اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ هِم٤مم ،)292-291/2( :واحلدي٨م رضم٤مًمف صم٘م٤مت وًمٙمٜمف ُمرؾمؾ ،واسمـ ضمرير
اًمٓمؼمي ذم «شم٤مرخيفش ،)615/2( :وىم٤مل اسمـ طمجر :إن ُمرؾمؾ ضمٞمد «ومتح اًمٌ٤مريش،)649/8( :
وأصٚمف ذم «اًمّمحٞمحلمش ،وِبذا يٙمقن احلدي٨م طمًٜمً٤م ًمٖمػمه ،اٟمٔمر «صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش.)339( :
سمـ سمِ ْ ِ
ش ،وي٘م٤مل :قمٌ٤مد سمـ سمنم سمـ زُ ْهم ٌَ َ٦م ِ
نم ِ
سمـ َو ْىم ِ
سمـ زَ قمُ ْق َرا َء سمـ قمٌد إؾمٝمؾ سمـ
( )2هق :قمَ ٌَّ٤م ُد ُ
ضمِمؿ سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج إٟمّم٤مري ،أسمق سمنم ،وأسمق اًمرسمٞمع إؿمٝمكم .وأُمف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م قمدي،
ُمـ اًم٘مقاىمؾ ،يم٤من ُمـ ؾم٤مدات اًمّمح٤مسم٦م .ىم٤مل أسمق قمٛمر سمـ قمٌد اًمؼم ٓ :خيتٚمٗمقن أٟمف أؾمٚمؿ سم٤معمديٜم٦م،
سمدرا،
قمغم يدي ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ،وذًمؽ ىمٌؾ إِ ْؾمالم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ،وأؾمٞمد سمـ طمْمػم ،وؿمٝمد ً
واطمدً ا ،واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل ط ،ويم٤من ومٞمٛمـ ىمتؾ يمٕم٥م سمـ إذف اًمٞمٝمقدي ،ويم٤من
ٌَّل ط
ُمـ ومْمالء اًمّمح٤مسم٦م .روى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :أن قمّم٤مه يم٤مٟم٧م شمْمئ ًمف إذا ظمرج ُمـ قمٜمد اًمٜم ّ
إمم سمٞمتف ً
ًمٞمال ،وقمرض ًمف ذًمؽ ُمرة ُمع أؾمٞمد سمـ طمْمػم ،ومٚمام اومؽمىم٤م أو٤مءت ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام
قمّم٤مه .ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :آظمك اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٞمٜمف وسملم أسمك طمذيٗم٦م سمـ قمتٌ٦م .يٜمٔمر
«ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي ،)114/14( :و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر:
( ،)91/5و«شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمشً ،مٚمذهٌل.)43/2( :
( )3أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ،)115/28( :وصحح اًمرواي٦م إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اًمؽمُمذيش:
( ،)2641وذم همػمه.
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ػ شمَرى ي٤م ُقمٛمرَ ،أُم٤م واهللِ ًَمق َىم َت ْٚم ُتف يقم ُىم ْٚم ِ
ت ًَم ُف
٧م ِزم ا ْىم ُت ْٚم ُف ََٕ ْرقمَدَ ْ
ْ
ﭬَ « :يم ْٞم َ َ َ َ ُ َ َ
ُ َْ َ
ْػ(ًَ ،)1م ْق َأ َُم ْر ُ َِّت٤م اًم َٞم ْق َم سمِ َ٘متْٚمِ ِف ًَم َ٘م َت َٚم ْت ُفش(.)3
َأٟم ٌ
ٍ
يمثػمة أؿم٤مر إًمٞمف قمدد ُمـ يمت٤مب اًمًػمة
درس قمٔمٞمؿ ُمـ سملم دروس
وهٜم٤م
ٌ

وقمٚمامئٝم٤م أٓ وهق:

قمدم ىمتؾ اًمٜمٌَّل ط ٓسمـ ؾمٚمقل ،سمؾ شمر َّومؼ سمف وأطمًـ ِ
إًمٞمف ِطمٗم٤م ًفم٤م ُمٜمف ط قمغم
ّ
ِ
وؾمٛمٕم٦م َهذا اًمدِّ يـ ،ومٗمرق يمٌػم سملم أن يتحدث اًمٜم٤مس قمـ
وطمدَ ة إ َُّم٦م ومت٤مؾمٙمٝم٤مُ ،
طم٥م أصح٤مب ُحمٛمد حمٛمدً ا ط وي١ميمدون قمغم ذًمؽ سمِٚمً٤من ِ
ىم٤مئدهؿ إيمؼم أب ؾمٗمٞم٤من
َ
َّ
حمٛم ٍد حمٛمدً اش( ..)5()4وسملم أن
طملم َىم٤ملَُ « :م٤م رأي٧م أطمدً ا ُُي٥م أطمدً ا يمح٥م أصح٤مب َّ
حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف.
يتحدَّ صمقا أن َّ
إن ِ
ُ
ُصم َّؿ َّ
ورقم٤مع ،ومٚمق أٟمَّف ىمتٚمف ًمرسمام وىمع سملم اعمًٚمٛملم
أشمٌ٤مع
ٓسمـ َؾمٚمقل
وأقمقان َ
ٌ
ُم٘متَٚم ٌ٦م َقمٔمٞمٛم ٌ٦م َضم َّراء ذًمؽ ،ومٞمتّمدع اًمٙمٞم٤من ويتٗمرق اًمّمػ وشمٜمٝم٤مر اًم٘مقىً ،مٙمٜمٝم٤م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سمٛمٕمٜمك :اٟمتٗمخ٧م واوٓمرسم٧م أٟمقومٝمؿ محٞم٦م وقمّمٌٞم٦م ،اٟمٔمر «صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشً ،مٚمٕمكم( :صـ .)339
( )2سمٛمٕمٜمك :اٟمتٗمخ٧م واوٓمرسم٧م أٟمقومٝمؿ محٞم٦م وقمّمٌٞم٦م ،اٟمٔمر «صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشً ،مٚمٕمكم( :صـ .)339
( )3أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ،)256/4( :واسمـ ضمرير ذم «شمٗمًػمهش.)117/28( :
( )4أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ﭫش ،)1184/3( :واسمـ هِم٤مم ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش:
(.)126/4
(« )5اًمؽمسمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدي٦مش ،)463/3( :عمٜمػم همْمٌ٤من ،أُم٤م ُم٘مقًم٦م أب ؾمٗمٞم٤من ﭬ ،وم٘مد ىم٤مهل٤م يقم أن
أظمرج أهؾ ُمٙم٦م زيد سمـ اًمدصمٜم٦م ُمـ احلرم ًمٞم٘متٚمقه ،وم٘م٤مل ًمف أسمق ؾمٗمٞم٤من :أٟمِمدك سم٤مهلل ي٤م زيد ،أحت٥م
أن حمٛمدً ا قمٜمدٟم٤م سمٛم٘م٤مُمؽ شميب قمٜم٘مف ،وأٟم٧م ذم أهٚمؽ ،وم٘م٤مل زيد -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف :-واهلل
ُم٤م أطم٥م أن حمٛمدً ا أن ذم ُمٙم٤مٟمف اًمذي هق ومٞمف شمّمٞمٌف ؿمقيم٦م شم١مذيف ،وأٟم٤م ضم٤مًمس ذم أهكم ،وم٘م٤مل أسمق
ؾمٗمٞم٤من :واهلل ُم٤م رأي٧م أطمدً ا ُي٥م أطمدً ا يمح٥م أصح٤مب حمٛمد حمٛمدً ا .يٜمٔمر «ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد
ذم ظمػم هدي اًمٕمٌ٤مدش.)431/11( :
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َّٔمر ِ
ومٚمام شمٌلم ًمٕمٛمر هذا اًمٌٕمد ذم اًمٜم ِ
معهمٙمٛم٦م ذم اًمتٍَّمف ،ىم٤مل ﭬ :ىمد –
واحل
ِ
رؾمقل اهلل ط أقم َٔم ْؿ َسمريم٦م ُِمـ أ ُْمري(.)1
واهلل -قمٚمٛم٧م ََٕ ُْم ُر ُ
ضمًده قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل ذم
أُم٤م اعمثؾ إ ْقمغم ذم اإليامنَ ..وم٘مد َّ
إسمقةً ،م٘مد
حم٤مب وُمرايض َّ
حم٤مب اهلل ورؾمقًمف ط قمغم ِّ
َُمقىمٗمف ُمـ واًمده ،وشم٘مديٛمف ِّ
وحك سمتٚمؽ اًمٕم٤مـمٗم٦م واًمقؿمٞمج٦م اًمٜمًٌ َّٞم٦م ُُم ْ١مصمِ ًرا قمٚمٞمٝم٤م اعمحٌ٦م اإليامٟمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م
َّ
اًمنمقمٞم٦م ..وم َ٘مد ورد ذم ُمقىمٗمف ُمـ واًمده قمد ٌد ُمـ اًمرواي٤مت هذا خمتٍمه٤م:
َ
رؾمقل اهلل ط وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ،إٟمف سمٚمٖمٜمل أٟمؽ شمريد ىمتؾ
 -1أٟمف أشمك
ومٛمرين سمف وم٠مٟم٤م أمحؾ إًمٞمؽ
قمٌد اهلل سمـ أب( )2ومٞمام سمٚمٖمؽ قمٜمف ،وم٢من َ
يمٜم٧م ٓسمد وم٤مقمٚمٝم٤م ُ
أسمر سمقاًمده ُمٜمِّل ،وإين إن شم٠مُمر
قمٚمٛم٧م ا َخلزرج َُم٤م يم٤من هل٤م ُمـ رضمؾ َّ
رأؾمف ،ومقاهلل ًم٘مد َ
سمف همػمي ومٞم٘متٚمف َومال شمدقمٜمل ٟمٗمز أٟمٔمر إمم ىم٤مشمؾ قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل يٛمٌم ذم
َؽم َوم ُؼ سمِ ِف
اًمٜم٤مس َوم٠مىمتٚمف َوم َ٠مىم ُتؾ ُم١مُمٜمً٤م سمٙم٤مومر وم٠مدظمؾ اًمٜم٤مر ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل طَ « :سم ْؾ ٟم َ َّ
َو ُٟم ْح ًِ ُـ ُص ْح ٌَ َت ُف َُم٤م َسم ِ٘م َل َُم َٕمٜمَ٤مش(.)3
 -2وذم ِ
ُمقىمػ آظمر َىم٤مل قمٌد اهلل آسمـ ٕسمٞمف قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل :واهلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ،)256/4( :واسمـ ضمرير ذم «شمٗمًػمهش،)117/28( :
واٟمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٕ ،ب ؿمٝمٌ٦م .)255/2( :وطمٙمؿ سم٠مٟمف طمدي٨م طمًـ ًمٖمػمه إسمراهٞمؿ اًمٕمكم ذم
«صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش( :صـ.)339 :
( )2شم٠م َُّمؾ أٟمف مل ي٘مؾ أب ،دًٓم٦م قمغم قمدم رو٤مه قمٜمف ...اًمخ.
( )3أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ،)293 - 292/2( :واًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش:
( ،)116/28وذم «شم٤مرخيفش ،)218/2( :ورواه اسمـ يمثػم ذم «شمٗمًػمهش ،)382/4( :وذم «اًمٌداي٦م
واًمٜمٝم٤مي٦مش.)158/4( :
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إقمز وأٟم٤م إ َذ ُّل(.)1
ٓ شمدظمؾ اعمديٜم٦م أسمدً ا طمتَّك شمَ٘مقلَ :رؾمقل اهلل ط
ُّ

اًمٜم٤مس راضمٕملم إمم اعمديٜم٦م ،و َىمػ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل ﭬ قمغم
 -3وعمَّ٤م ىمٗمؾ
ُ
َّ
يٛمرون قمٚمٞمف ،ومٚمام ضم٤مء أ ُسمقه قمٌد اهلل سمـ أ ِّب
واؾمتؾ ؾمٞمٗمف ،ومج َٕمؾ
سم٤مب اعمديٜم٦م
ُ
اًمٜم٤مس ُّ
ِ
٤مهٜم٤م طمتَّك ي٠مذن
ىم٤مل ًمف اسمٜمف :وراءك؟ وم٘م٤ملُ :م٤مًمؽ ويٚمؽ؟! .وم٘م٤مل :وا ِ
هلل ٓ ُدمقز ُمـ َه ُ
اًمذ ُ
ُ
اًمٕمزيز وأٟمْ٧م َّ
ًمٞمؾ ،ومٚمام ضم٤مء َرؾمقل اهلل ط ،ويم٤من إٟمَّام
رؾمقل اهلل ط ،وم٢مٟمف
ًمؽ
ُ

َيًػم ؾم٤مىم٦م ؾم٤مىم٦م(َ )2ومِمٙم٤م إًمٞمف قمٌدُ اهلل سمـ أ ِّب اسمٜمَف ،وم٘م٤مل اسمٜمُف :واهلل ي٤م رؾمقل اهللِ
رؾمقل اهلل ط وم٘م٤مل :أُم٤م إذا ِ
ُ
أذ َن ًمؽ َر ُؾمقل اهلل
ٓيدظمٚمٝم٤م طمتك شم٠م َذ َن ًمف ،وم٠مذن ًمف
ومجز-أي ادظمؾ -أن(.)3
ط ُ

اًمٕمٔمٞمٛم ُ٦م اًمتل
اعمقاىمػ
إهن٤م اًمٕم٘مٞمدة إذا ظم٤مًمٓم٧م سمِم٤مؿم ُتٝم٤م اًم ُ٘مٚمقب ،أصمٛمرت هذه
ُ
َ
ُشمٕم٤مدي وشمقازم ذم اهلل ُ
ٟمً٥م وٓ
وحت٥م وشمٌٖمض ذم َذاشمف ؾمٌح٤مٟمف ،ومال َطمً٥م وٓ
َ

آسة وٓ َوؿمٞمج٦م وٓ ىمرا َسم٦م شمٕمٚمق َومقق آسة اًمدِّ يـ وحلٛمتف{ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.]22 :
ٍ
وهذا اعمقىمػ مل يٙمـ َوطمٞمدً ا ومريدً ا ،سمؾ َّ
يمثػم ٍة ذم َطمٞم٤مة
دمغم ذم ُصقر قمديدة و َُمِم٤مهد َ
ِ
وهمػمِه٤م َيٌحثقن قمـ َىمراسمتِ ِٝمؿ آسم٤م ًء
زوة سمدر وأطمد
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ،وم٘مد يم٤مٟمقا ذم َهم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف احلٛمٞمدي ذم «ُمًٜمدهش ،)1241( :واسمـ يمثػم ذم «شمٗمًػمهش.)372/4( :
( )2ؾم٤مىم٦م سمٛمٕمٜمك يزضمل اًمْمٕمٞمػ وُيٛمؾ اعمٜم٘مٓمع « -شمٗمًػم اسمـ يمثػمش 459/4 :ـمٌٕم٦م دار اًمِمٕم٥م اعمح٘م٘م٦م.
زوة سمٜمل
(« )3شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ،)372/4( :و«شم٤مرخيفش .)158/4( :ىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م ذم «ُمروي٤مت َهم َ
اعمّمٓمٚمؼش :هذه اًمرواي٤مت ُمٜم٘مٓمٕم٦م :أي :اًمتل ذم ُمقىمػ آسمـ ُمـ أسمٞمف اسمـ ؾمٚمقل ،وًمٙمـ
سمٕمْم٤م وشمرشم٘مل إمم درضم٦م احلًـ ًمٖمػمه :ص (.)193
سمجٛمققمٝم٤م ُي١م ِّيد سمٕمْمٝم٤م ً
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ِ خطر ُاملنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
اًمٕمدو ًم ُٞمجٝمزوا قمٚمٞمٝمؿ وُيري٘مقا دُم٤م َء ُهؿ ..طمتَّك ىمٞمؾ إن أي٦م
أو أسمٜم٤م ًء ذم صٗمقف
ِّ
معهم
ِ

اًمً٤مسم٘م٦م إٟمَّام ٟمزًم٧م ذم أُمث٤مل أب سمٙمر ﭬ َيقم أن دقم٤م اسمٜمَف ًمٚمٛمٌ٤مرزة يقم َسمدر ،وذم أب
اجلراح َيقم ُأطمد ،وذم ُقمٛمر
ُقمٌٞمدَ ة قم٤مُمر سمـ اجلراح ﭬ طملم َىمتؾ أسم٤مه َقمٌد اهلل سمـ َّ
ومح َزة ﭭ ِطملم ىمتال
ﭬ يقم َىمتؾ َظم٤مًمف
اًمٕم٤مص سمـ ِهِم٤مم ذم سمدر ،وذم قمكم َ
َ
ُقمت ٌَ٦م وؿمٞمٌ٦م اسمٜمل ر ِسمٞم َٕم٦م ،واًمقًمٞمد سمـ قمتٌ٦م َيقم سمدر ،وىمٞمؾ همػم ذًمؽ ُمـ إؾمٌ٤مب(.)1
زوة سمٜمل اًمٜمْمػم(..)2
ُ .5مقىمػ اسمـ ؾمٚمقل ُمـ اًمٞمٝمقد ذم َهم َ

اؾمتت٤مر َ
أن ُئمٝمر وٓ َءه وطم ٌَّف وو َّده وشمٕم٤م ُـم َٗمف
ُم٤م ومتئ ُ
اسمـ َؾمٚمقل سمِال شمَقري٦م وٓ ْ
إلظم ِ
قاٟمف اًم َٞمٝمقد ،وُمـ ذًمؽ ُم٤م يم٤من ُمٜمف ذم َهذه اًم َٖمزوة .وىمد ؾمٌؼ ا َحل ُ
وٟمٍمشمَف ْ
دي٨م
وآصم٤مره٤م وٟم ِ
ِ
ومًٞمتقضم ُف
َت٤مئ ِجٝم٤م( ..)3أُم٤م ُهٜم٤م
زوة
َّ
أؾمٌ٤مب اًم َٖم َ
ذم َُمٌح٨م ُُمت٘مدِّ م قمـ ْ
احلدي٨م إمم ُمقىمػ اسمـ ؾمٚمقل ُمـ ُحلٛمتف اًمٞمٝمقد اًمذيـ هؿ يمَٝم ُٗمف اًمذي ي٠موي ِ
ُ
إًمٞمف،
ُ
َ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ً )1مالؾمتزادة ،اٟمٔمر «أطمٙم٤مم اًم٘مرآنشً ،مٚم٘مرـمٌل.)317/17( :
ًٛمك همزوةُ ،مـ أضمؾ ذًمؽ
( )2ىمد اشمٗمؼ ُجع ُمـ قمٚمامء احلدي٨م واًمًػمة قمغم أن إضمالء سمٜمل اًمٜمْمػم ُي َّ
ٌَّل ط ومٛمـ أوًمئؽ:
ُضمٕمٚم٧م وٛمـ ُمقاىمػ اسمـ ؾمٚمقل ُمـ همزوات اًمٜم ّ
أ) «ومتح اًمٌ٤مريش.)449/11 – 358/11( :
ب) «قمقن اعمٕمٌقدش.)486/6( :
ج) «اًمديٌ٤مج قمغم ُمًٚمؿش ،)425/2( :جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل.
د) «قمٞمقن إصمر ذم ومٜمقن اعمٖم٤مزي واًمِمامئؾ واًمًػمش ،حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد
اخلياوي وحمٞمل اًمديـ ٟمتق ،اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م – دار اسمـ يمثػم 1413هـٓ ،)23/2( :سمـ ؾم ِّٞمد اًمٜم٤مس.
هـ) «اًمًػم ة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،)145/3( :سمـ يمثػم.
و) «ضمقاُمع اًمًػمة ومخس رؾم٤مئؾ أظمرى ٓسمـ طمزمش ،قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم ،إٟمدًمز،
اًمٔم٤مهري  -اعمح٘مؼ :إطمً٤من قمٌ٤مس ،دار اعمٕم٤مرف – ُمٍم  -اًمٓمٌٕم٦م 1911 ،1 :م.)181/1( :
ز) «ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مدشً ،)317/4( :مٚمّم٤محلل اًمِم٤مُمل وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل.
( )3اٟمٔمر (صـ.)384 :
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وُمٜم٤مظمف اًمذي يتٜمٗمس ِ
اخلّمٌ ُ٦م اًمتِل يرشمع سملم َضم ِ
ٜمٌ٤مِّت٤م.
ومٞمف،
ُ
وأروف َ
ٌَّل طَّ ،
أن يم َّٗم٤مر ُىمريش يمتٌقا إمم َقمٌد اهلل سمـ أ ِّب ْسمـ
قمـ ُ
رضم ٍؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜم ّ
ٕوصم٤من ُِمـ إَ ِ
ورؾم ُ
َ
قل اهلل ط َيقُمئذ
َؾمٚمقل( ،)1و َُمـ يم٤من َيٕمٌد ا
وس واخلَزرجُ ،
سم٤م َعم ِ
ديٜم٦مَ ،ىمٌؾ وىمٕم٦م َسمدر ،ي٘مقًمقن :إٟمَّٙمؿ َآوي ُتؿ َص٤مطمٌٜم٤م ،وإٟمَّٙمؿ أيمْثر ْأهؾ اعمَديٜمَ٦م َقمد ًدا،
صمؿ ًمٜم َّ
ًَػمن إًمٞمٙمؿ
وإٟم٤م ُٟم ْ٘مًؿ سمِ٤مهلل ًمتَ٘متٚمٜمَّف أو ًم ُتخرضمٜمَّف ،أو ًمٜمًتٕمـ َقمٚمٞمٙمؿ اًم َٕمربَّ ،
ِ
سم٠مُجٕمٜم٤م طمتك ٟمَ٘متؾ ُُم٘م٤مشمِٚمتٙمؿ وٟمًتٌٞمح ٟمًِ٤مءيمؿ ،ومٚمام سمٚمغ ذًمؽ اسمـ أ ِّب وُمـ ُمٕمف ُمـ قمٌدة
ِ
ٌَّل ط وأصح٤م ِسمف ﭫ.
إصم٤من ،شمَراؾمٚمقا وم٤مضمتٛمٕمقا وأرؾمٚمقا ْ
وأُجٕمقا ًم٘مت٤مل اًمٜم ّ
ٌَّل ط ًم٘مٞمٝمؿ ذم َُج٤مقم٦م وم٘م٤ملًَ « :م َ٘مدْ َسم َٚم َغ َو ِقمٞمدُ ُىم َر ْي ٍ
ش ُِمٜمْ ُٙم ُؿ
ومٚمام سمٚمغ ذًمؽ اًمٜم ّ
ون َأ ْن ُشم ِٙمٞمدُ وا سمِ ِف َأ ْٟم ُٗمً ُٙمؿَ ،وم َ٠م ْٟم ُتؿ ه١م ِ
َ٧م ًمِتَٙمِٞمدُ ُيم ْؿ سمِ َ٠م ْيم َث َر ِِمَّ٤م ُشم ِريدُ َ
ٓء
اعمَ ٌَ٤مًمِ َغَُ ،م٤م يمَ٤مٟم ْ
ْ َ ُ
َ ْ
ُشم ِريدُ َ
ون َأ ْن َشم ْ٘م ُت ُٚمقا َأ ْسمٜمَ٤م َء ُيم ْؿ َوإِ ْظم َقا َٟم ُٙم ْؿش.
ِ
يمٗم٤مر ىمريش ومٙم٤مٟم٧م َوىمٕم ُ٦م
شمٗمرىمقا ،ومٌٚمغ ذًمؽ َ
ٌَّل ط َّ
ومٚمام ؾمٛم ُٕمقا ذًمؽ ُمـ اًمٜم ّ
أهؾ احلٚم٘م٦م واحلُّمقن
َسمدر ،ومٙمت٥م يمٗم٤مر ىمريش سمٕمد وىمٕم٦م سمدر إمم اًم َٞمٝمقد :إِٟمَّٙمؿ ْ
وإٟمَّٙمؿ ًَمت٘م٤مشمِٚمـ ص٤مطمٌٜم٤م أو ًمٜم ْٗمٕمٚمـ يمذا ويمذا ،وٓ َُيقل سمٞمٜمٜمَ٤م وسملم َظمدم ِ
ٟمً٤مئٙمؿ
َ
َ
َ
أُج َٕم٧م َسمٜمق اًمٜمْمػم قمغم اًم َٖمدر،
يمت٤مِبؿ اًمٞمٝمقد ْ
َرء -وهق اخلالظمؾَ -ومٚمام سمٚمغ ُ
رج إًمٞمٜم٤م َصمالصملم ً
ْ
صمالصملم
وًمٜمخ ُرج ذم
رضمال ُمـ أصح٤مسمؽ،
َ
ٌَّل طْ :أظم ْ
وم٠مرؾمٚم٧م َإمم اًمٜم ّ
ومٞمً َٛمٕمقا ُمٜمؽ ،وم٢مذا صدَّ ىمقك
ؼما طمتَّك ٟمٚمت٘مل ذم ُمٙم٤من يمذاٟ ،م ََّم ٌ
ػ سمٞمٜمَٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ ْ
َطم ً
وآُمٜمقا سمؽ آُمٜمَّ٤م ُيمٚمٜم٤م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إن هذه اعمٙم٤مشمٌ٦م ُمـ ىمريش ٓسمـ ؾمٚمقل عمِمٕمرة سمٛمدى اًمتٕم٤مون ووصمٞمؼ اًمّمٚم٦م سملم اًمٓمروملم ،وهل
ؿم٤مهد واوح قمغم قمٛمؼ اًمتآزر ًمٚم٘مْم٤مء قمغم هذه اًمدقمقة ِمثٚم٦م ذم اًمرؾمقل ط وصحٌف
ﭫ ..صمؿ هل يمذًمؽ دًمٞمؾ قمغم أن اسمـ ؾمٚمقل أصٌح ُمـ اًمِم٠من واًمٔمٝمقر واًم٘مٞم٤مدة سم٤معمديٜم٦م سمام
حمال عمخ٤مـمٌ٦م ه١مُ ِ
جيٕمٚمف ً
ٓء اعمنميملم.
َ
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صمالصملم ُِمـ أصح٤مسمف ﭫَ ،
ؼما ُمـ
ٌَّل ط ذم
َ
وظمرج إًمٞمف صمالصمقن َطم ً
ومخرج اًمٜم ّ
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ٚمّمقن
ُيقد ،طمتك إذا َسمرزوا ذم سمراز إرض ،ىم٤مل
معهم سمٕمض اًمٞمٝمقد ًمٌٕمضَ :
يمٞمػ ََّت ُ
إًمٞمف ،وُمٕمف صمالصمقن ً ِ
يمٚمٝمؿ ُُي٥م ْ
أن يٛمقت ىمٌ َٚمف ،وم٠مرؾمٚمقا إًمٞمف:
رضمال ُمـ أصح٤مسمف ُ
يمَٞمػ شمَٗمٝمؿ وٟمَٗمٝمؿ وٟمحـ ِؾمتُّقن ً
وخيرج إًمٞمؽ
أصح٤مسمؽ َ
رضمال؟ ْاظمرج ذم صمالصم٦م ُمـ ْ

قمٚمامئٜم٤م ومٚمٞمًٛمٕمقا ُمٜمؽ ،وم٢من آُمٜمُقا سمؽ آُمٜم٤م يمٚمٜم٤م ،وصدَّ ىمٜم٤مك.
صمال َصم٦م ُمـ َ

أصح٤مسمف ،واؿمتٛمٚمقا قمغم اخلٜمَ٤مضمر ،وأرادوا
ٌَّل ط ذم صمالصم٦م ٟمٗمر ُمـ ْ
ومخرج اًمٜم ّ
اًمٗمتؽ َسمرؾمقل اهلل ط ،وم٠مرؾمٚم٧م اُمرأة ٟم٤مصح٦م ُمـ سمٜمل اًمٜمَّْمػم إمم سمٜمل أظمٞمٝم٤م ،وهق
َرضمؾ ُُمًٚمؿ ُمـ إٟمّم٤مرْ ،
وم٠مظمؼمشمف ظمؼم ُم٤م أرادت َسمٜمق اًمٜمْمػم ُمـ اًمٖمدر سمِرؾمقل اهلل
ومً٤مره سمِ ِ
خؼمهؿ ،ىمٌؾ أن يّمؾ
ٌَّل ط
ط ،وم٠مىمٌؾ
َ
َّ
أظمقه٤م َهي ًٕم٤م ،طمتك أدرك اًمٜم ّ

ٌَّل ط.
ٌَّل ط إًمٞمٝمؿ ،ومرضمع اًمٜم ّ
اًمٜم ّ

ُ
ومح٤مس ُهؿ وىم٤مل هلؿ:
رؾمقل اهلل ط سم٤مًمٙمت٤مب،
ومٚمام يم٤من ُمـ اًمٖمد ،همدا قمٚمٞمٝمؿ
َ
إٟمَّٙمؿ ٓ شم٠مُمٜمقن قمٜمدي إٓ سمِٕمٝمد ُشمٕم٤مهدُ وين قمٚمٞمف ،وم٠مسمقا أن ُيٕمٓمقه قمَٝمدً ا ،وم٘م٤مشمٚمٝمؿ

ِ
واًمٙمت٤مئ٥م،
يقُمٝمؿ ذًمؽ هق واعمًٚمٛمقن ،صمؿ َهمدا اًم َٖمد قمغم سمٜمل ُىمرئم٦م سم٤مخلَٞمؾ
ف قمٜمٝمؿ وهمدا
وشمرك سمٜمل اًمٜمْمػم ،ودقم٤مهؿ إمم أن يٕم٤مهدوه ومٕم٤مهدوه،
وم٤مٟمٍم َ
َ
ِ
أىمٚم٧م
إمم سمٜمل اًمٜمَّْمػم سم٤مًمٙمتَ٤مئ٥م ،وم٘م٤مشمٚمٝمؿ طمتك ٟمزًمقا قمغم اجلالء وقمغم أن هلؿ ُم٤م
واطمتٛم ُٚمقا ُم٤م أ َىم َّٚم٧م إسمؾ
اإلسمؾ إٓ احلٚم٘م٦م -واحلٚم٘م٦م :اًمًالحَ -ومج٤مءت سمٜمق اًمٜمْمػم
َ
ُمـ أُمتِ َٕمتِٝمؿ وأسمقاب ُسمٞمقِّتؿ َ
ومٞمٝم ِدُمقهن٤م ومٞمحٛمٚمقن
وظمِمٌٝم٤م ،ومٙم٤مٟمقا خيرسمقن ُسمٞمقِّتؿ ْ
ُم٤م واوم٘مٝمؿ ُمـ َظمِمٌِٝم٤م ،ويم٤من ضمالؤهؿ ذًمؽ أول طمنم اًمٜم٤مس إمم اًمِم٤مم)1(.
َّ
َ
َ
ِ
أؾمٌ٤مط َسمٜمل إهائٞمؾ ،مل ُيّمٌٝمؿ ضمال ٌء ُمٜم ُْذ يمت٥م
ويم٤من َسمٜمق اًمٜمْمػم ُمـ ؾمٌط ُمـ ْ
أضمالهؿ رؾمقل اهلل ط ،ومٚمقٓ ُم٤م يمت٥م اهلل
اهلل قمغم سمٜمل إهائٞمؾ اجلَالء ،ومٚمذًمؽ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم «اعمّمٜمػش ،)9733( :وؾمٜمده صحٞمح.
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قمغم سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ اجلالء َّ
ًمٕمذِبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م يمام ُقمذسم٧م سمٜمق ىمرئم٦م.
وم٠مٟمزل اهلل{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ} [ؾمقرة احلديد،]1 :

طمتك سمٚمغ {ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]284 :ويم٤مٟم٧م ٟمخٞمؾ سمٜمل

اًمٜمْمػم ًمرؾمقل اهلل ط ظم٤مص٦م وم٠مقمٓم٤مه اهلل أي٤مه٤م ،وظمّمف ِب٤م ،وم٘م٤مل{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [ؾمقرة احلنم ،]6 :ي٘مقل :سمٖمػم
ىمت٤مل ،وم٠مقمٓمك اًمٜمٌَّل ط أيمثره٤م ًمٚمٛم ِ
ٝم٤مضمريـ وىمًٛمٝم٤م سمٞمٜمٝمؿ ،وًمِرضم َٚم ِ
لم ُمـ إٟمّم٤مر
ُ
ّ
ِ
رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر همػممه٤م ،و َسم٘مل ُمٜمٝم٤م َصدىم٦م رؾمقل اهلل
يم٤مٟم٤م َذوي َطم٤مضم٦م مل ي٘مًؿ ًم ُ
ط ذم َيد َسمٜمل َوم٤مـمٛم٦م(.)1
ومٞم٤م ُشمرى ُم٤م ُمقىمػ اسمـ ؾمٚمقل وسمٓم٤مٟمَتِف ُِمـ زقم٤مُم٤مت اًمٜمِّٗم٤مق ِدم٤مه إظمقاهنؿ اًمٞمٝمقد،
ٌ
رهط ُِمـ سمٜمل قمقف سمـ اخلزرج ُمٜمْٝمؿَ ،قمٌد اهلل سمـ أب سمـ َؾمٚمقل،
ًَم٘مد أرؾمؾ
َووديٕم٦م وُم٤مًمؽ سمـ أب ىمقىمؾ ،وؾمقيد ،وداقمس ىمد سمٕمثقا إمم سمٜمل اًمٜمْمػم :أن ا ْصمٌُتقا
َ
ٟمًٚمِٛمٙمؿ وإن ُىمقشمٚمتؿ َىم٤مشمٚمٜم٤م ُم َٕم ُٙمؿ ،وإن ُأظمرضمتؿ َظمرضمٜمَ٤م َُمٕمٙمؿ،
ومتٜمَّٕمقا وم٢مٟم٤م ًمـ ْ
اًمرقم٥م ،وؾم٠مًمقا
ومؽم َّسمّمقا َذًمؽ ُمـ ٟمٍَمهؿ َومٚمؿ َيٗمٕمٚمقا،
َ
وىمذف اهلل ذم ىمٚمقِبؿ ُّ
رؾمقل اهلل ط أن ُجيٚمٞمٝمؿ ويٙمػ قمـ د َُم ِ٤مئٝمؿ قمغم أن َهلؿ ُم٤م محٚم٧م ُ
اإلسمؾ ُمـ أُمقاهلؿ

إٓ احلٚم٘م٦م( ...)3()2احلدي٨م.

زوة يمام ذم همػمه٤م ِىمٞم٤مدة َـم٤م ِ
سمقره اًمذي يًػم ذم ِريم٤مسمف
ًم٘مد َّ
سمـ ؾمٚمقل ذم َهذه اًم َٖم َ
شمزقمؿ ا ُ
َ
وي٠ممتر سمِ٠مواُمره :وًمذا أٟمزل ذم َؿم٠مهنؿ ُجٞم ًٕم٤م آي٤مت ُشمتغم ،ؾم٠مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  $اسمـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف أسمق داود ،يمت٤مب :اخلراج واإلُم٤مرة ،سم٤مب :ذم ظمؼم سمٜمل اًمٜمْمػم ،سمرىمؿ .)3114( :وىمد
صحح إؾمٜم٤مده اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين.
( )2احلٚم٘م٦م :سمًٙمقن اًمالم ،اًمًالح قم٤مُم٦م وىمٞمؾ اًمدروع ظم٤مص٦م ،اٟمٔمر «اًمٜمٝم٤مي٦مش ،اسمـ آصمػم.)427/1( :
( )3أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش.)145/4( :
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شرعية يف التعامل
خطر املنافقني
وقواعد ِ
احل ْ ِ
سمٜمل اًمٜم ِ
ٍ
َّْمػمش( ،)1وذم رواي٦م:
نم؟ ىم٤ملٟ« :مزًم٧م ذم
قمٌ٤مس ﭭ :قمـ ؾمقرة ْ َ
معهم
()2
ِ

ىمٚم٧م ٓسمـ قمٌ٤مس :ؾمقر ُة احلنم؟ ىم٤مل« :ىمؾ :ؾمقر َة اًمٜمَّْمػمش .

أظمقة ،وم٘م٤مل
ؾمٛمك اهلل اًمّمٚم٦م واًمٕمال َىم٦م سملم اسمـ ؾمٚمقل وطمزسمِف َوسملم اًمٞمٝمقد َّ
ًم٘مد َّ

ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ}
[ؾمقرة احلنم.]11 :
أظمق ُة اًمٜمٍُّمة واًمت٠ميٞمد ٓ ُأظم َّقة اًمٕم٘مٞمدة واًمدِّ يـ .وُمع ذًمؽ أيمذب اهلل اعمٜم٤موم٘ملم
َّإهن٤م َّ

وقمراهؿ وأسم٤من َقمقارهؿ{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
وومَْمحٝمؿ َّ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ} [ؾمقرة احلنم.]12 :
ْ
سم٤مإلظم َٗم٤مق ،واٟمْدَ طمر يمٞمدُ هؿ وظم٤مب ؾمٕم ُٞمٝمؿ،
وىمد َسم٤مءت َُجٞمع ُحم٤موٓت اعمٜمَ٤مومِ٘ملم
وٟمٍم اهلل ِ
اًمقطمل يتٜمزل سم َٗم ِ
ْمح هذه اعمقاىمػ قمغم
اإل ْؾمالم واعمًٚمٛملم ،ويم٤من
ُ
اظمتِالومِٝم٤م وشم ْث ِ
ٌٞم٧م ُٟمٗمقس اعم١مُمٜملم ،وشمَّمٗمٞم٦م اًمً٤مطم٦م ِ
أدران
اإل ْؾمالُمٞم٦م ِمَّ٤م َقمٚمؼ ِِب٤م ُمـ َ
ٖمرو٦م.
َهذه اعمَقاىمػ ا ُعم َ

َٛ -6قف٘ يف غَض ٠َٚاألحضاب:

ٓ خيٗمك قمغم َسم ٍ
ّمػم ُُمتت ٌِّ ٍع ًمًِٚمقيمٞم٤مت وٟمَٗمً َّٞم٤مت اعمُٜم٤موم٘ملم و َُم٤م هؿ قم َٚمٞمف ُِمـ ِقمٚمؾ
شمٜمزل ِسم ِ
واًمِمدائد اًمتل ِ
وأ ُْمراضَّ ،
أن إز َُم٤مت اًمتل شم ْٕم ِّمػ سم٤معم١مُمٜملمَّ ،
ً٤مطمٝمؿ ُمـ

ِ
صدورهؿ و َي ٌُقطمقا سمام ذم
اًمٗمرص اًمً٤مٟمح٦م وإضمقاء اعمٜم٤مؾمٌ٦مً :م ُٞمخرضمقا ُم٤م ذم
ِ
ِ
ِ
زوات اًمتل
اخلٜمدق ُِمـ اًم َٖم
زوة
ُىمٚمقِبؿ وئمٝمروا قمغم طم٘مٞم٘متٝمؿ ،وًمذًمؽ يمَ٤مٟم٧م َهم َ
َهتٙم٧م ِؾمؽم ا ُعمٜم٤موم٘ملم ،وأُم٤مـم٧م اًم ِّٚمث٤مم َقمـ ُوضمقهٝمؿ ا ُعمٔمٚمٛم٦م وأٟم ُٗم ًِٝمؿ اعمق ُسم١مة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب :شمٗمًػم ؾمقرة احلنم ،سمرىمؿ.)4611( :
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اعمٖم٤مزي ،طمدي٨م سمٜمل اًمٜمْمػم ،سمرىمؿ ،)4129( :وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتٗمًػم،
سمرىمؿ.)3131( :
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ومٚم َ٘مد يم٤من هلُؿ ىم ٌْٚمٝم٤م وذم أصمٜم٤مئٝم٤م و َسمٕمده٤م ُِمـ اعمقاىمػ وإىم٤مويؾ وٟمَنم اًمِم٤مئٕم٤مت

َ
وآقمتذار قمـ اعمِم٤مريم٦م سم٠م ْقمذار واه َٞم٦مُ ،م٤م يٙمٗمل
واإلرضم٤مف،
واًمتَّخذيؾ واًمتَّثٌٞمط
َ
ِ
ٍ
وُمرض ُُمًتٗمحؾ.
ًتحٙمؿ
ذم سمٞم٤من ُم٤م هؿ َقمٚمٞمف ُمـ ٟمٗم٤مق ُُم ْ
ِ
ِ
ِ
زوة إٓ َّ
أن ٟمَّمٞم٥م
وًمئـ شم٘م٤مؾمؿ اعمأل ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم وأشمٌْ٤مقم ِٝمؿ إ ْد َوار ِذم َهذه اًم َٖم َ
يتز َّقمؿ اًمؼموز واًم ُّٔمٝمقر ذم ِ
ورأؾمٝمؿِ ،
ِ
إؾمد يم٤من ًَمز ِ
هذه اعمَقاىمػ
قمٞمٛمٝمؿ
اًمذي إن مل َ
ُ
سمٜمٗمًف ،وم٢مٟمف ُيرك ًمتٜمٗمٞمذه٤م ِ
ويٌ٤مذه٤م ِ
ِ
زسم٤مٟمٞمتَف وأقمقاٟمَف ِمَّـ اؾمتخ َّٗم ُٝمؿ
واًم٘مٞم٤مم َِب٤م
ُ
ِّ
ِ
ٍِ
وه َّي٦م ىم٤مشمِٚم٦م،
وقمّم ٌَتف أصمِٛم٦م
وم٠مـم٤م ُقمقه ،ومٝمق يت َ٘م٤مؾمؿ ُ
َ
اًمٚمئٞمٛم٦م إدوار سمتَخٓمٞمط ُم٤ميمر ِّ
إظم ُٓم ِ
سم٠مضمٜمِحتف اعمُٛمتدَّ ة وأ ْذ ُرقمف ْ
ٌقـم َّٞم٦م.
يّمٚمح أن ُي٘م٤مل قمٜمٝمؿ اعمأل اًمٜمٗم٤مىملْ ..

ظم٤مص ً٦م ،إٓ َّ
زوة
أن َهذه اًم َٖم َ
وًمئـ يمَ٤من ا َحلدي٨م ذم هذا اعمٌَح٨م َقمـ اسمـ ؾمٚمقل َّ
ِ
أومٕم٤مل اعمُٜم٤موم٘ملم َضمديرة سم٤مًم َٕمرض واًمتحٚمِ ِ
ٞمؾٕ ،مهٞمتٝم٤م ًَمق ِاىمٕمٜم٤م
و َُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ
وأزُم٤مشمٜم٤م احل ِ
٤مضة.
َ
اعمُٕم٤مس َ َ
أدوار اعمُٜم٤موم٘ملم يمَ٤مٟم٧م يم٠مووح ُم٤م يمَ٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم َهذه
ومٞمام َُم٣م أن
َ
وىمد ُذيمر َ
اًم َٖمزوة ،وم٘مد أضمٚمٌقا ومِٞمٝم٤م سمِخٞمٚمِٝمؿ ور ِضمٚمِٝمؿ ،وأقمٛمٚمقا ومٞمٝم٤م ِ
أًمًٜمَتٝمؿ ووؾم٤مئٚمٝمؿ ىمٌؾ
َ ُ
َ
َ
زوة وذم أصمٜم٤مئٝم٤م وسمٕمده٤م.
اًم َٖم َ
 ايٛٗٝد حيضب ٕٛاألحضاب:

زوة هقَّ « :
ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ َّ $
أن اًم َٞمٝمقد عم٤م رأوا اٟمتِ َّم٤مر اعمُنميملم
أن َؾمٌ٥م هذه اًم َٖم َ
ِ
ًمٖمزو اعمًُٚمٛملمَ :ظمرج أذا ُومٝمؿ
أطمد ،وقمٚمٛمقا سمِٛمٞمٕم٤مد ِأب ُؾمٗمٞم٤من
قمغم اعمًٚمٛملم يقم ُ
يمًالم سمِـ ِأب ا َحل٘مٞمؼ ،وؾمالم سمـ ُمِمٙمؿ ،ويمٜم٤مٟم٦م اسمـ اًمرسمٞمع وهمػمهؿ إمم ىمريش سمٛمٙمَّ٦م:
ُيروقهنؿ قمغم همزو رؾمقل اهلل ط و ُي١مًمٌقهنؿ قم َٚمٞمف ،ووقمدوهؿ ُمـ أ ِ
ٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمٜمٍَّم
ِّ
٤مؾمتَج٤مسمقا هلؿ.
هلؿ(َ ،)1
وم٠مضم٤مسمتْٝمؿ ُىمريش ُصم َّؿ ظمرضمقا إمم َهمٓمٗم٤من ،ومدقمقهؿ وم ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سح اسمـ إؾمح٤مق سم٤مًمتحدي٨م =
( )1ضم٤مء ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ هِم٤مم سم٢مؾمٜم٤مده ورضم٤مًمف صم٘م٤مت ،وىمد َّ
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صمؿ َـم٤مومقا ذم ىمٌ٤مئؾ اًم َٕمرب يدقمقهنؿ إمم ذًمؽ ،وم٤مؾمتج٤مب هلؿ ُمـ اؾمتج٤مب
َّ
ٍ
معهم
سمٛمر
ومخرضم ْ٧م ُىمريش وىم٤مئدُ ُهؿ أسمق ؾمٗمٞم٤من ذم أرسمٕم٦م آٓفَ ،
َ
وواومتٝمؿ سمٜمق ؾمٚمٞمؿ ِّ
ُمرة ،وضم٤مءت همٓمٗم٤من وىم٤مئدُ هؿ
اًم َّٔمٝمران،
َ
وظمرضم ْ٧م َسمٜمق أؾمد وومزارة وأؿمجع وسمٜمق َّ
ُقمٞمٞمٜمَ٦م سمـ ِطمّمـ ،ويم٤من ُمـ واذم اخلٜمدق ُمـ اًمٙمٗم٤مر قمنمة آٓفش(.)1
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دال َقمغم ظمٗمر اًمٞمٝمقد ًمٕم ِ
ٝمقدهؿ وٟم ِ
وهذا ٌّ
َ٘مْمٝمؿ عمَقاصمٞم٘مٝمؿ :ويمٞمػ أن اًمٙمٗمر ْ
وإن
َ
ُ
َ
شمٕمدَّ دت َ
ُمِم٤مر ُسمف إٓ أٟمف ُم َّٚم٦م واطمدة.
و ًَم٘مد ؿمٗمك اًم٘مرآن ويم َٗمك ذم سمٞم٤من ِ
ِمٞمٝمؿ ُِمـ اخلَقف واهلٚمع:
طم٤مل اعمُ١مُمٜملم وُم٤م َهم ُ

{ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}

[ؾمقرة إطمزاب.]11-11 :
ِ
ِ
ٜم٩م ُمٜمف
روع اعمَديٜم٦م ،واًمٙمَرب اًمذي ؿمٛمٚمٝم٤م ،واًمذي مل َي ُ
َّإهن٤م ُصقرة اهلَقل اًمذي َّ
ِ
اعمنم ُيمقن واًمٞمٝمقد ُمـ سمٜمل ُىمرئم٦م ُمـ يمؾ
أطمدٌ ُمـ أهٚمٝم٤م ،وم٘مد أـمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م
ضم٤مٟم٥م(ُ .)2مـ ِ
تزيغ واًم٘مٚمقب َ
إقملم ًَم ُ
ػ
ومقىم ُٙمؿ وُمـ أؾم َٗمؾ ُمٜمٙمؿ ،طمتَّك إن
ًمؽمدم ُ
َُ
َ
وإـمراف ًَمؽمشمَٕمد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ًمٙمٜمف ُمرؾمؾ ،وىمد وصٚمف اًمًٞمقـمل ذم رواي٦م أظمرى أن ه١مُ ِ
ٓء اًمٞمٝمقد ظمرضمقا ذم ٟمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد ُمـ
َ

سمٜمل اًمٜمْمػم ِمـ أرادو آٟمت٘م٤مم ُمـ حمٛمد ط إلضمالئف هلؿ ،ومٚمام ىمدُمقا قمغم ىمريش دقمقهؿ إمم طمرب
رؾمقل اهلل ط وىم٤مًمقا :إٟم٤م ؾمٜمٙمقن ُمٕمٙمؿ قمٚمٞمف طمتك ٟمًت٠مصٚمف ،وم٘م٤مًم٧م هلؿ ىمريش :ي٤م ُمٕمنم ُيقد إٟمٙمؿ
أهؾ اًمٙمت٤مب إول واًمٕمٚمؿ سمام أصٌحٜم٤م ٟمختٚمػ ومٞمف ٟمحـ وحمٛمد ،أومديٜمٜم٤م ظمػم أم ديٜمف؟ ىم٤مًمقا :سمؾ ديٜمٙمؿ
ظمػم ُمـ ديٜمف وأٟمتؿ أومم سم٤محلؼ ُمٜمف ،ومٝمؿ اًمذيـ أٟمزل اهلل ومٞمٝمؿ{ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ٌ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ

ﰉﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]52-51 :
( )1اٟمٔمر «زاد اعمٕم٤مدشٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ.)271-271/3( :
(« )2ذم فمالل اًم٘مرآنش.)55/6( :
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قمٝمدَ هؿ وُمٞمث٤م َىم ُٝمؿ ُمع ؿمدَّ ة اًمؼمد و ُفمٚمٛم٦م اًمٚمٞم٤مزم،
وٟم٘مض سمٜمق ىمرئم٦م ُم َـ اًمدَّ اظمؾ ْ
ِ
ِ
واطمتدم اًمٙمَرب
ي٘مقى
ًمٚمخروج َهل٤مْ .
طم٤مضمتف ٓ َ
ًمػم َهم٥م ذم ىمْم٤مء َ
طمتَّك إن أطمدَ هؿ ْ
ٗمٕمٛم٦م سمِ ِّ
ٙمؾ ُصقر
وقمٔمؿ اًم ٌَالء واؿمتدَّ احلّم٤مر قمغم ا ُعمًٚمٛملم ذم هذه ْ
إضمقاء اعمُ َ
َ
ِ
َ
ن اًم ِّٚمث٤مم
اعم٠مؾم٤مة
وإمل واعمقاضمعَ ،ووضمد اًمٜمِّٗم٤مق ُشمرسمتَف اخلَّمٌ٦م وأضمقا َءه ا َعمقسم١مة َوم َح َ َ

َقمـ وضمٝمف اًمٙمَ٤مًمح وأ ْفمٝمر َظمٌٞم َئ٦م ٟمَٗمًف اعمَريْم٦م.

ٞمح٤م ،يدُ ُّل َقمغم ُمرض ِ
ىمٚمقِبؿ
ًَم٘مد يمَ٤من َُم ُ
زوة َُمقىم ًٗم٤م ىمٌِ ً
قىمػ اعمُٜم٤موم٘ملم ذم هذه اًم َٖم َ
أظمالىمٝمؿ ،وشمٗم٤م ُىمؿ ِ
ِ
طم٘مدهؿ اًمذي اٟم َٓم َقت
ووٕمػ ٟم ُٗمقؾمٝمؿ ،وظم ٌْ٨م َـمق َّيتٝمؿ ،وؾمقء
َ
ِ
ِ
ؾم٤مقم٤مت ِّ
اًمِمدَّ ة ،ىمد سمدت اًم ٌَٖمْم٤م ُء
أًمًٜمتٝمؿ ذم
ئمٝمر َقمغم
قمٚمٞمف
صدورهؿ ،وإذا سمف ُ
ُ
ِ
أومقاهٝمؿ وُم٤م َُّتٗمل صدورهؿ أيمؼم(.)1
ُمـ
 فإىل ٖاتٝهُِ املٛاقف ايٓفاق ١ٝثالث ١ٝايتكظ:ِٝ

أّلًا :مْاقف امليافقني قبل الغَشَّٗ ّأثياء حفز اخليدق:

 .1اًمتًٚمؾ ًمقا ًذا هر ًسم٤م ُمـ اعمِم٤مريم٦م:

ِ
يِم٤مر ُيمقا اعمًٚمٛملم ذم َطمٗمر ا َخلٜمدَ ق ،رهمؿ َّأهنؿ
ًَم٘مد يمَ٤من اعمُٜم٤موم٘مقن َيٙمرهقن أن
يم٤مٟمقا ي َت َٔم٤مهرون سم َٖم ِػم َ
َٗمْمح ٟمقاي٤مهؿ.
ذًمؽ ،إٓ أن َُمقاىم َٗمٝمؿ يم٤مٟم٧م شم َ

سم٠مؾم ُٚمقب ُُم ٍ
وم َ٘مد يمَ٤مٟمقا ِ
يٜمتٝمز َ
زر َهمػم يمريؿ ،أؿم ٌَف
ون ُيمؾ ومرص٦م َ
ًمٚمٝمرب ُمـ اخلٜمدق ْ

أطمدٌ  ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭼ
سم٠مؾمٚمقب اًم ُّٚمّمقص اًمذيـ َيتً َّٚمٚمقن ظم ْٗم َٞم٦م طمتَك ٓ َيراهؿ َ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]63 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمالل اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشَ ،
زوة إطمزاب) ،)123( :د/حمٛمد أسمق وم٤مرس.
(هم َ
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 .2إقمذار اًمقاهٞم٦م:
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معهم
و َىمد ٓ ُشمقاي ه١م ِ
ُّ
ٌَّل ط هلُؿ،
ٜم
اًم
٦م
ي
ًمرؤ
ٗمل،
خل
ا
ؾ
ٚم
ًَّ
ت
ٓء اعمٜمَ٤مومِ٘ملم ُومرص٦م اًم
َ ُ
َ
َ
ّ
ِ ٍ
ِ
ِ
َ
ومٞمٕمٛمدون إمم
أؾمٚمق ًسم٤م آظمر ذم اهلَرب،
وًم ُ
اعمًٚمٛملم ُم َٕمٝمؿ ،ومحٞمٜمئذ َيٌتٙمرون ْ
قضمقد ْ
اًمٙمَذب واٟمْتِح٤مل إقمذار اًمٙم٤مذسم ِ٦م ًمِٞم٠مذن هلؿ رؾمقل اهلل ط ِ
سم٤مًمٖم َٞم٤مب قمـ اخلٜمدق،
َ
وقمدَ ِم اعمُِم٤مريم٦م ذم طمٗمره.

وُمـ صقر ذًمؽ ُم٤م ذيمره اسمـ ضمرير اًم َّٓمؼمي  $ذم شمٗمًػمه ،قمـ أوس سمـ
ىمٞمٔمل ىمقًمف« :ي٤م َرؾمقل اهللَِّ ،
َ
وذًمؽ َقمـ ُمأل ُِمـ ِرضم٤مل
ٕمقرة ُِمـ اًمٕمدو،
إن ُسمٞمقشمٜم٤م ًَم َ
ِّ
٠مذن ًمٜم٤م وم ْٚمٜم ِ
َىمقُمفَ ،وم ْ
َرضمع إمم َدارٟم٤مش(.)1
أؾمت٤مرهؿ،
وىمد يمِمػ اهلل  ۴هذا وأُمث٤مًمف ،وومْمح أهارهؿ وهتَؽ
َ
وأفمْ َٝمر زيػَ ادِّقم٤مئِٝمؿ ،وم٠مٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂  

 } [ؾمقرة إطمزاب.]13 :

اًمٕمدو َو ُهؿ
وزورا أن ُسمٞمقِّتؿ َسمٕمٞمدةً ،وسمح٤مضم٦م إمم ِمح٤مي٦م ُِمـ
َّإهنؿ َيزقمٛمقن يمَذ ًسم٤م
ِّ
ً
أومم اًمٜم٤مس سمحاميتٝم٤م واعمراسمٓم٦م ومٞمٝم٤م ،هذا َزقمٛمٝمؿً ،مٙمـ ِ
احل٘مٞم َ٘م٦م همػم هذاَّ ،
إن اًمذي
َ
ُ
َّٓت٤مذ هذا اعمَقىمػ إٟمَّام هق اجلٌـ ِ
َدومٕمٝمؿ ِّ
واًمٗمرار ُمـ اًم٘مت٤ملَ ،وم ُٝمؿ ُضمٌٜم٤مء أٟمذال ىمدْ
ُ ُ
إطمزاب ويمثرة قمدَ دهؿ وقمدَّ ِّتؿ.
سم٘مق ِة
َ
اهلٚمع َ
واجلز ُع طمٞمٜمام َقمٚمٛمقا َّ
َؾمٞم َٓمر قم َٚمٞمٝمؿ ُ
ِ
ُومٝمؿ إ َذن ُُم ِ
ظمقارون ٓ ـم٤م َىم٦م َهلؿ ِسم٘متَ٤مل َقمدو و ُُمالىم٤مشمفَّ ،إهنؿ
ٜمٝمزُمقن ُمـ داظمٚمٝمؿَّ ،
أصح٤مب ومِتٜم٦م ويمَٞمد ،ىم٤مل اهلل ُُ ۴مٔم ًٝمرا َطم٘مٞم٘م٦م ٟمقاي٤مهؿ{ :  
ْ
ﯳﯴﯵ} [ؾمقرة إطمزاب.]14 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش.)131/23( :
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ِ
ٟمٕمؿ إِهنؿ ٓ هؿ هلؿ إٓ اجلري وراء ِ
ِمٙمٞمؽ ِ
احلؼ
اًمٗمتـ وإي٘م٤مد ٟمَ٤مره٤م ،وشم
أهؾ ِّ
َ
ْ
َّ
َّ
َٔم٤مه ِ
اًمنمك قمغم ِ
رهؿ
أه ِؾ ِّ
أهؾ اًمتَّقطمٞمدُ ،مع شم ُ
سمِح ِّ٘مٝمؿَّ ،إهنؿ َيٕمٛمٚمقن ضم٤م ِّديـ ٟٓمْتّم٤مر ْ
ِ
سم٠مهنؿ ُمـ أهؾ اًمتَّقطمٞمد ،ومٝمؿ ٓ ِىمٞمٛم٦م ًمِ ِ
وأقمراوٝمؿ ِقمٜمدَ هؿ ذم ؾمٌٞمؾ َحت٘مٞمؼ
ٌٞمقِّتؿ
َّ
َهم٤ميتِٝمؿ ،وهم٤م َي ُتٝمؿ اًم َ٘مْم٤مء قمغم ِ
وأهٚمف(.)1
اإل ْؾمالم ْ
ىم٤مل أسمق اًمًٕمقد ذم شمٗمًػمهً« :مق َيم٤مٟم٧م ُسمٞمقِّتؿ ُحمت َّٚم٦م سم٤مًمٙم ِّٚم َّٞم ِ٦م و َدظمٚمٝم٤م يمؾ َُمـ أرا َد ُِمـ
ٍ
ـم٤مئٗم٦م ْأظمرى ِقمٜمد َ
واًمرضمٗم٦م
اًمدقم٤مرة واًم َٗمً٤مدُ ،صمؿ ؾمئٚمقا ُِمـ ِضم َٝم٦م
أهؾ
شمٚمؽ اًمٜمَّ٤مز ًَم٦مَّ ،
َ
اًمر َّدة وا ًَّمرضمٕم٦م َإمم اًمٙمٗمر َُمٙم٤من ُم٤م ؾمئٚمقا أن ُِمـ اإليامن
اهلَ٤مئٚم٦م{ :ﮯ} ،أيِّ :
ٕقم َٓمقه٤م َهمػم ُُمٌ٤مًملم سمام َده٤مهؿ ُمـ اًمدَّ اه َٞم٦م اًمدَّ هٞم٤مء واًمٖم٤مرة
واًمٓم٤مقم٦م{ ،}ْ ،
اًمِمٕمقاء ،وىمرئ ٕشمقه٤م أيً :مٗمٕمٚمقه٤م وضم٤مءوه٤م سم٤مًمٗمتٜم٦م وُم٤م أظمروه٤م(.)2
يتٔم٤مهرون سم٤مخلَقف َقمغم ُسم ِ
ٞمقِّتؿ ذم ا َحل٤مل إوممُ ،مع أٟمَّف ٓ َداقمل َ
ٕهن٤م
إهنؿ
ًمٚمخقف َّ
َُ
ِ
ورهؿ ،ومٛمـ ي ْٓم ُٚم٥م ُِمٜمٝمؿ
ًَمٞمً٧م سمٕمقرة ،وذم احل٤مل اًم َّث٤مٟمٞم٦م َيًت٘مٌٚمقن ُمـ ي ْ٘متَحؿ َقمٚمٞمٝمؿ ُد َ
ًٚمٛملم يًتٌنمون سمِ ِ
اًمردة واًم ُٙمٗمر أو ِىمت٤مل ا ُعم ِ
ٛم٘مدُمٝمؿ و َيًت٘مٌ ُٚمقهنؿ اؾمت٘م ٌَ٤مل اًم َٗم٤محتلم،
ِّ َّ
ُ
ِ
ِ
اًمرؾمقل ط وصح٤م َسمتِف
وًمق أٟمَّف َدقم٤مهؿ اًمذيـ دمهقا قم َٚمٞمٝمؿ َد َارهؿ إمم اًمٗمتٜم٦م أو ىمت٤مل َّ
ًػما ذم إضم٤مسم٦م اًمدقمقة إٓ سمِ٘مدر ُم٤م ُيً٠مًمقن ومٞمجٞمٌقن.
ُم٤م شمٚمٌثقا َي ً
وسمٜم٤مء اًمٗمٕمؾ (د ِظم َٚم٧م) ًمِٚمٛمجٝمقل َإؿم٤مرة إمم أن ه١م ِ
ٓء اعمُٕمتذريـ ًمِِمدَّ ة ِطمرصٝمؿ
َ ُ
ُ
ٕي َداظمؾ قم َٚم ِٞمٝمؿ أ ًّي٤م يمَ٤مٟم٧م َهقيتف ِ
وضمٜمًف ،وهل اًمتِل
ًٚمٛمقن ُسمٞمقِّتؿ ِّ
قمغم احل َٞم٤مة ُي ُ
مح٤ميتٝم٤م ِمـ ُيريد ُدظمقهل٤م،
ُِمـ أضمٚمِٝم٤م اقمت ََذروا و َوم ُّروا ُمـ اًم٘مت٤مل سمِدقمقى
إصالطمٝم٤م و َ
َ
ِ
وشمٕمريْم٤م ِبؿ َّ
ٕهؾ اًم َٗمً٤مد،
سم٠من ُسمٞمقِّتؿ
ًمٚمٛمجٝمقل إه٤م َٟم ً٦م
ً
ُمٗمتقطم٦م ْ
َ
يمام ذم سمِٜم٤مء اًمٗمٕمؾ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمالل اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشَ ،
زوة إطمزاب).)124( :
(هم َ

(« )2شمٗمًػم أب اًمًٕمقد -إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿش ،حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٕمامدي أسمق
اًمًٕمقد ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب – سمػموت.)416/4( :
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
التعامل
شرعية يف ِ
خطر ِ
املنافقني وقواعد َّ ُ

٤مجل٤مر واعمَجرور (قمٚمٞمٝمؿ) َُمع أٟمَّف َُمٗمٝمقم ِمَّ٤م َؾمٌؼ ُيٗمٞمد أن اعمراد أن ي٘متَحؿ
واًمتٍَّميح سمِ ِّ
ِ
معهمإذا اىمتَحؿ اعمَديٜمَ٦م وهل ظم٤مًم َٞم٦م ُِمٜمٝمؿ
ومٚمٞمس اعمُراد
وهؿ ومٞمٝم٤م،
ُُم٘متَحؿ اعمَديٜم٦م ُ
َ
وهؿ ظم٤مرضمٝم٤م ،ويمٗمك ِبذا يمِم ًٗم٤م ًمِٙمذِبؿ وز ْقم ِٛمٝمؿ اًمٌ٤مـمؾ(.)1
أو ُُمٝم٤م َ
ُجتٝمؿ هلَ٤م ُ
هذه أي٦م ِ
ٜم٤مومؼ ٓ يًتٓمٞمع أن ُخيٗمل َـمٌٞمٕم٦م ٟمِٗم٤مىمف ،وإن طم٤مول
شمرؿمدُ ٟم٤م إمم أن اعمُ َ

إلؾمالم واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمرؾمقل ط ،وم٢مٟمَّف ٓسمد أن ي ِ
ٜمٙمِمػ.
تٔم٤مهرا
وُمقه ُُم
َ
ِّ
ذًمؽَّ ،
َّ
سمح٥م ا ِ ْ
ً
ِ
ِ
واًمثٌ٤مت ذم ا َحل ْر ِ
ب،
قم٤مهدوا اهلل  ۵ىمٌؾ اخلٜمدَ ِق قمغم اًم٘مت٤مل ذم ؾمٌ ِٞمٚم ِف
َومٝم ُ١مٓء َىمد َ
وىمٓمٕمقا قمٝمدً ا َقمغم أ ِ
ٟمٗمً ِٝمؿ سمذ َ
وُمِمٝم ٍد ُمـ اًمرؾمقل ط وا ُعمًٚمٛملم ،ري٤مء
ُمًٛم ٍع
َ
ًمؽ ،قمغم َ
ِ
ِ
أقم٘م٤مِبؿ
ًمًٛمٕم٦م ،ومٚمام ضم٤مء و ْىم ُ٧م اًمتٓمٌٞمؼ شمق ًَّمقا و َٟمٙمَّمقا قمغم
ًمٚمج٤مه وا
وٟمٗم٤م ًىم٤م وـمٚم ًٌ٤م َ
وٟمُٙم ِ ًُقا قمغم رؤوؾمٝمؿ ،ىم٤مل  ۴يّمػ َه ُ١مٓءِ{ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ} [ؾمقرة إطمزاب.]15 :
 .3إؾم٤مءة اًمٔمـ ذم اهلل:
زوة َّ
اًمِم ُّؽ ذم وقمد اهلل ،۴
وُمـ صقر اًمٜمٗم٤مق اًمتل
ْ
طمدصم٧م ذم َهذه اًم َٖم َ
ِ
رؾمقًمف ط ،سمؾ اًمتَّٙمذي٥م سم٠مؾم ُٚمقب َىمٌٞمح ِ
ِ
ِ
واًمًخر َي ِ٦م
آؾمتٝمزاء
ومٞمف ُمـ
ووقمد
ُّ
وظمٌ٨م ـمقيتِ ِٝمؿ ،وذم هذا ُيٙمل اًم٘مرآن ِ
ِ
اًمالذ َقم ِ٦م ُم٤م َي ُّ
ُمقىم َٗمٝمؿ
دل قمغم ؾمقء ٟم َّٞمتِٝمؿ
ِ
ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
سم٘مقًمف َ
ﮩ ﮪ} [ؾمقرة إطمزاب .]12 :طمتَّك ىم٤مل ىم٤مئ ُٚمٝمؿ :أٓ شم ْٕمجٌقن؟! ُيدُّ صمٙمؿ و ُيٛمٜمِّٞمٙمؿ
ِ
ِ
يمنى ،وأهن٤م
ويٕمديمؿ اًمٌ٤مـمؾ ،وخي ُ
ؼميمؿ أٟمف ُيٌٍم ُمـ يثرب ىمّمقر احلػمة وُمدائـ ْ َ
ُشمٗمتح ًمٙمؿ ،وأٟم ُتؿ حتٗمرون اخلَ َ
ٜمدق ُمـ اًم َٗم َرق -أي ُمـ اخلقف -وٓ شمًتٓمٞمٕمقن أن
ؼمزواَ ،
وم٠مٟمزل اهلل ىمقًمف َشم َٕم٤ممم{ :ﮝ ﮞ ﮟ} [ؾمقرة إطمزاب.]12 :
شم َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوة إطمزابش ،حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس ،دار اًمٗمرىم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1413هـ-
(َ « )1هم َ
1983م)( :ص.)174-173
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ِ
اعمٜم٤موم٘ملم يم٤م ُٟمقا ي٘مقًمقن ْ ِ
ِ
حمٛمد
َ٤مس ُمـ
ىم٤مل ىمت٤مدةَ « :ه ُ١مٓء ٟم ٌ
إلظمقاهنؿ ُم٤م َّ
وأصح٤م ُسمفَ ،د ُقمقا -أي
وأصح٤مسمف إٓ أيم َٚم ُ٦م رأس ،وًمق يمَ٤مٟمقا ْحل ًام ًٓمت ََٝمٛمٝمؿ أسمق ؾمٗمٞم٤من
َ
ْ
اشمريمقا -هذا اًمرضمؾ وم٢مٟمف ه٤مًمؽ(.)1
 .4دقمقِّتؿ اعم١مُمٜملم ًمالٟمًح٤مب:
{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [ؾمقرة إطمزاب ،]13 :إن ُمٜم َ ِ
٤مداِّتؿ اعمُ١مُمٜملم
اًمقطمدَ ِة ،واًمٜمزاع سمٕمد
سمـ (ي٤م أهؾ يثرب) ومِٞمف ِظم ًّ ٌ٦م ودٟم٤مء ٌة ودقمق ٌة ًمٚم ُٗمر َىم٦م سمٕمد
ْ
ِ
اًمق َوم٤مقِ ٓ ،ؾم َّٞمام وا َجلٞمش ِ
اإل ْؾمالُمل َ
آٟمذاك ًَمٞمس ُيمٚمف ُِمـ أهؾ ي ْث ِرب.

قمز َل اعمُٝم٤مضمريـ
ومٙم٠مهنؿ ِِبذا اًمٜمداء إٟمِّام َيٕمٜمقن إٟمّْم٤مر ُدون اعمٝم٤مضمريـ ،ومٝمؿ ي٘مّمدون ْ
َّ
ٌَذ ُم٤م سملم اًم َٗمري٘ملم ُمـ ُمقاصمٞمؼ اًمٜم ِ
ٍُّمة واًمتَّآظمل اًمتِل رسمٓمٝمؿ ِب٤م ِ
اإل ْؾمالم.
َ
قمٜمٝمؿ ،وٟم َ َ
ِ
ًمالؾمتج٤م َسم ِ٦م
وذيمرهؿ {ﮰ} وأهٚمٞمتٝمؿ هل٤م ذم اًمٜمداء ًمٞم ُٙمقن ذًمؽ أ ْد َقمك سمزقمٛمٝمؿ ْ
وا ًُّمرضمق ِع إًم َٞمٝم٤م ٓ ،ؾم َّٞم َام وهل أروٝمؿ ود َي٤مرهؿ ،وومٞمٝم٤م ِ
وهذه إٟمام هل
شم٤مر ُ
خيٝمؿ ذم ا َعم٤ميضَ ،
ٍ
ٍ
آؾمؿ
سم٠مؾمٚمقب ظمٌٞم٨م َُم٤ميمر ،وٟمَٕمرة ضم٤مهٚم َّٞم٦م سمِ٤مؾمؿ ا ًَمقـمـ {ﮰ}ْ :
َدقمقة إمم ا ًِّمر َّدة ْ
٤مس ًمالؾمؿ ِ
اجلديد
ًمٚمٛمديٜمَ٦م اًمذي ُقمر َوم٧م سمف َزُمـ ا ِّ
ًمنمك وا َجل٤مهٚم َّٞم٦م ،وا ِّـمراح و َشمٜمَ ٍ ْ
اًم َ٘مديؿ َ
(اعمديٜم٦م) ا ًِمذي َؾم َّامه٤م سمف رؾمقل اهلل ط ذم ِ
ف سمف ُدون همػمه.
شمٕمر ُ
اإل ْؾمالم َ
وص٤مرت َ
ًمٗمر ِار واًمت ِّ
َّقزم ُمـ
{ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵} [ؾمقرة إطمزاب ،]13 :قمؼموا قمـ ا َ
اًم٘مت٤مل سم٤مًمرضمقع ُمـ سم٤مب ِ
اخلدَ اع ،وشمٖمٞمػم اعمٗم٤مهٞمؿ ًم َٕم َّٚمٝم٤م شمٜمٓمكم قمغم سمٕمض اعمُ١مُمٜملم،
ُ
لم يًٛمقن إؿمٞم٤مء سمٖمػم أؾم ِ
ِ
ومتقُي٤م(.)2
امئٝم٤م ظمدا ًقم٤م
ْ
وهذا ديدن اعمُٜم٤موم٘م َ ُ ُّ
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش.)134/21( :
زوة إطمزاب ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿش.)171( :
(َ « )2هم َ

47

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
()1

 وىمد ُذيمر ذم شمٗمًػم أي٦م أىمقال ُمٜمٝم٤م :
معهم
ُ
اًمنمك،
يم
ُم٤م
إمم
قا
ٕم
وم٤مرضم
،
 -1اعمرادَُ ٓ :م٘م٤مم ًمٙمؿ ذم ِديـ ُحم َّٛمد ط
ٜمتؿ َقمٚمٞمف ُِمـ ِّ
ُ
ْ
وهذا همػم ِ
ٞمحَّ :
صح ٍ
اًمٗمرار ،وًمق َيم٤مٟمقا ُيريدون سمِٛم٘م٤م ًَمتِٝمؿ
ٕن اًم٘مرآن ْأظمؼم أ َّهنؿ ُيريدون
َ
َ
ِ
وهق أظمٓمر وأ ْقم َٔمؿ ُمـ اًمٗمرار.
اًمنمك
َ
َهذه ِّ
ٕوو َحف ويمِم َٗمف ٓ ،ؾم َّٞمام ُ
ِ
وأؾمٚمِٛمقه إمم أقمْدَ ائف ،وهذا َسمٕمٞمدٌ
 -2وىمٞمؾ إن ُمٕمٜم٤مه :ارضم ُٕمقا َقمـ ُم٤م َسم٤مي ْٕم ُتٛمقه ْ
ِ
ِ
ِ
ضمٝم٤م ًمِقضمفَ ،وم ُٝمؿ ٓ ي ْٗمٕمٚمقن
ً
قاضمٝم٦م اعمُ١مُمٜملم ِبذه اعمَ٘م٤مًم٦م َو ً
ٕهنؿ ٓ َيًتٓمٞمٕمقن ُُم َ
أيْم٤م َّ
ِ
ِ
ًمٚمٛمًٚمٛملم
ذًمؽ ِذم ُوضمقه اعمًُٚمٛملم وإٟمَّام ذم َهمٞمٌتٝمؿ ،وًمق يم٤مٟمقا َىم٤مًمقا َُم٘م٤مًمتَٝمؿ ُ
ّم٤مرطم ً٦م أ َُم٤مُمٝمؿ ًَمٙم٤من ذًمؽ رد ًة سُي٦م وٓ يٕم٤مُمٚمقن َسمٕمده٤م ُُمٕم٤م َُم َٚم٦م اعمًٚمٛملم.
ُُم
َ
ُُ ٓ -3م َ٘م٤مم ًمٙمؿ سمٕمد اًمٞمقم ذم َي ِثرب وٟمَقاطمٞمٝم٤مَ ،وم٘مد َهمٚم٥م إقمدا ُء َقمٚمٞمٝم٤م
ِ
وهذا
وم٤مر ِضمٕمقا إًمٞمٝم٤م ًم ُت َح ِّّمٜمقا دي٤مريمؿ وأُمقاًمٙمؿ و َدقمقا ُحم َّٛمدً ا وؿم٠مٟمفَ ،
أو يمَ٤مدواْ ،
أ ْىمرب إ ْىمقال -واهلل أقمٚمؿ.-
ِ
َومٝمؿ يٓمٚمٌقن ُِمـ اعمُ ِ
١مُمٜملم ْ
وهذا َضب ُِمـ ََّت ٌُّٓمٝمؿ،
أن ُيِم٤مر ُيمقهؿ ذم اًمٗمرارَ ،
َ ُ
ِ
ِ
وم٢من اعم١مُمٜملم ُم٤م َ
َّ
وهؿ
رؾمقل اهلل ط و ُيًٚمٛمقا ًمٕمدوه ُ
يم٤من هلُؿ أن يرضمٕمقا قمـ ُ
َيٗمدُ وٟمف سمِ٠مٟم ُٗمًٝمؿ وآ َسم٤مئٝمؿ وأ َُّم َٝم٤مِّتؿ(.)2
 .5اًمِمح واًمٌخؾ:

{ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ}

[ؾمقرة احلديد.]24 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «ُمـ أهار اًمتٕمٌػم ذم اًم٘مرآن :اًمٗم٤مصٚم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦مش ،قمٌداًمٗمت٤مح ٓؿملم ،اًمري٤مض ،دار اعمريخ،
(1412هـ 1982-م) ،)58( :و«روح اعمٕم٤مينش ،حمٛمقد إًمقد أسمق اًمٗمْمؾ ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
اًمٕمرب – سمػموت.)161/21( :
زوة إطمزاب ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿش.)172( :
(َ « )2هم َ
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ِ
حٞمحقن سمِ
إن اًم ٌُ َ
سمٚمغ ِِبؿ ْ
٠مُمقاهلؿ وأ ْٟم ُٗمًٝمؿَ ،سمؾ َّ
خؾ َىمد َ
أن ي ٌْ َخٚمقا
اعمُٜم٤موم٘مقن َؿم ُ
ِ
َٗمًػم َواطمد ،أٓ َو ُهق ِطمرصٝمؿ َقمغم َطمٞم٤مِّتؿ
و َي٠م ُُمروا اًمٜمَّ٤مس سمف ،وهذا ًَمٞمس ًَمف إٓ شم ٌ
ِ
أن َُمـ ُيث ٌِّط َقمـ ِ
ًمؽ َّ
ومٞمٝم٤مِ ،زد َقمغم َذ َ
اجلٝم٤مد و َيتخ َّٚمػ قمٜمْف
اًمدُّ ٟمٞم٤م َ
وقمدَ م شمَٗمريٓمٝمؿ َ
ِ
١مذن ًم ُف ُمـ ِ
ٕم٤مذير ًمِٙمل ُي َ
سم٤مب َ
ؼمع ذم أ ْسمقاسمف ..وشمَ٠مي
وخيت ُ
َ
أومم أٓ ُيًٝمؿ ومٞمف وٓ َيت َّ
َٚمؼ اعمَ َ

أي٦م سمٛمٕمٜمك ُسم َخالء ذم اًمٜمَّٗم٘م٦م قم َٚمٞم ُٙمؿ(.)1

ثاّْٝاَٛ :اقف املٓافكني يف أثٓا ٤ايػض:٠ٚ

ٟ .1م٘مْمٝمؿ اًمٕمٝمد:

{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ} [ؾمقرة إطمزاب.]17-15 :
همدر وظمٞم٤م ٍٟم٦م وا ِ
ِ
ٟمخ ٍ
ًمٙمـ
إطمقالَّ ،
وأصٕم٥م ْ
أطمٚمؽ ا َعمقاىمػ ُ
ذال ذم ْ
وا ُعمٜم٤موم ُ٘مقن أهؾ ٍ َ
وم٢مو٤موم ُ٦م اًمٕمٝمد إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمِمٕمر سمِتٕم ِٔم ِ
ِ
َقمٝمد اهللِ يم٤من َُم ً
وضمقب ُُمراقم٤مشمِف
ٞمٛمف َو
ًئقَٓ ،
ُ ٌ ْ
٘مْمقه َ
وظم٤مٟمُقه ،قمٜم ْ َده٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
واًمق َوم٤مء ِسمف ،وُمع ذًمؽ ٟمَ ُ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ} [ؾمقرة إطمزاب.]16 :
اًمتٗم٤مف ُِمـ َوٛمػم اًم َٖم ِ
ٞمٌ٦م إمم اخل َٓم ِ
َٜمقع ذم اخلٓم٤مب،
ِذم هذه أي٦م
ٌ
٤مب ،وهذا شم ُّ
َ٠مهنؿ َسمٕمد ومِرارهؿ ُِمـ اعمَٕمريمَ٦م ُأطميوا خم ْ ِ
ٗمقريـ أذٓء.
ومٙم َّ
ىم٤مئال هلُؿَّ :
أظمذ يقسمخٝمؿ أُم٤م َم اًمٜمَّ٤مس ً
ُصم َّؿ َ
إن ومِراريمؿ ُمـ اعمَقت أو اًم َ٘متؾ ٓ ُيٓمٞمؾ
ٗمروا
دوُ ،
وقمؼم سم٤معمَقت واًم َ٘متؾ َقمـ ُمالىم٤مة اًم َٕم ِّ
وهؿ مل َي ُّ
امريمؿ أُي٤م اخلَقٟم٦م اجلٌُٜم٤مءَّ ،
أ ْقم َ

إٓ َظمق ًوم٤م ُمٜمٝم٤م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم سمحر اًمٕمٚمقمشً ،مٚمًٛمرىمٜمدي.)399/3( :
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التعامل
خطر
شرعية ِ
ض أيف َّن ا ًِمٗمرار
وقواعد قمغم ومَر
املنافقني ،]16أي:
{ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [ؾمقرة إطمزاب:
ِ
معهمسمِ٘مدر َىم ٍ
آضم٤مًم ُٙمؿ
َيٜم َٗمع أو َيزيدُ ذم اًمٕمٛمر ،وم٢مٟمف ٓ َي ُٙمقن إٓ
ٚمٞمؾَ ،و ُهق ُم٤م َسم٘مل ُمـ َ

اعمُحدَّ دة ًَمٙمؿ ،وهذا ُِمـ َسم٤مب اًم َٗمرض واًمت َُّّٜمزل َُمع اخلّمؿ(.)1
 .2اًمتٕمقيؼ واًمتثٌٞمط قمـ اًم٘مت٤مل:

ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳} [ؾمقرة إطمزاب.]19-18 :
روى اسم ُـ َضمرير اًمٓمؼمي  $ذم شمَٗمًػمه ،قمـ اسمـ زيد ذم ىمقًمف{ :ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ} [ؾمقرة إطمزاب ]18 :إمم آظمر أي٦م ىم٤ملَ « :
هذا َيقم إطمزاب ،اٟم ٍَْمف
ٌ ِ
ومقضمد أظم٤مه سملم َيديف ِؿمقا ًء ورهمٞم ًٗم٤م وٟم ً
ٌَٞمذا ،وم٘م٤مل ًَم ُف:
رضمؾ ُمـ قمٜمد رؾمقل اهلل طَ ،
ٟم٧م َه٤مهٜم٤م ذم ِّ
واًمًٞمقف؟
َأ َ
اًمرُم٤مح ُّ
ورؾمقل اهلل ط سملم ِّ
واًمرهمٞمػ واًمٜمٌَّ ّٞمذُ ،
اًمِمقاء َّ
ِ
ِ
حمٛمد
ٚمؿ إمم َهذا ،وم َ٘مد َسمٚمغ سمؽ وسمّم٤مطمٌِؽ ،واًمذي ُُيٚمػ سمف ٓ َيًت٘مٌ ُٚمٝم٤م َّ
وم٘م٤ملُ :ه َّ
ٚمػ سمف.
أسمدً ا ،وم٘م٤مل :يمَذسم٧م واًمذي ُُي ُ

ىم٤مل :ويم٤من َأظم٤مه ُمـ أسمٞمف وأُمف ،أ َُم٤م واهلل ْ
ٌَّل ط أُمركَ ،ىم٤مل :وذه٥م إمم
ٕظمؼمن اًمٜم ّ
َرؾمقل اهلل ط ًم ْ
ٞمخ ِؼمه ،ومقضمده ىمد ٟمزل ضمؼمائٞمؾ ڠ سمخؼمه({ :)2ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ} [ؾمقرة إطمزاب]18 :ش.
خيؼم شمَٕم٤ممم قمـ إطم٤مـم٦م ِقم ِ
سم٤معمٕمقىملم ًم ِ ِ
ٖمػمهؿ
ٚمٛمف
ِّ
َ
ىم٤مل اإلُم٤م ُم اسمـ يمَثػم ُ ْ « :$
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(َ « )1همز َوة إطمزاب ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿش.)177( :

( )2قمزاه اًمًٞمقـمل ذم «اًمدر اعمٜمثقرش ،)581/6( :إمم اسمـ أب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ،وأظمرضمف اسمـ ضمرير
اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش.)139/21( :
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إلظم ِ
ِ
احلر ِ
واًم٘م٤مئٚملم ْ
قاهنؿ ،أي :أصح٤مِبؿ و ُقمنمائٝمؿ وظمٚمٓم٤مئٝمؿ:
ب،
َقمـ ُؿمٝمقد ْ
ِ
وهؿ َُمع ذًمؽ:
{ﮃ ﮄﮅ} ،أي :إمم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ اإل َىم٤م َُم٦م ذم اًم ِّٔمالل واًم ِّثامرُ ،
{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [ؾمقرة إطمزاب{ ..]18 :ﮌ ﮍﮎ} ،أي :سم َ
خ َالء
سم٤معمق َّدة واًمِم َٗم٘م٦م قم َٚمٞمٙمؿش(.)1
َ

ِ
واعمحًٜمِلم سم٤مًم ٌُخؾ ،ومٙمذًم ِ َؽ ُهؿ اًمذيـ
َّإهنؿ ا ُعمٜم٤موم٘مقن ،يمَام َسمخٚمقا وأُمروا اعمُٜمٗم٘ملم

َىمٕمدوا و َ
ٚمؿ إًمٞمٜم٤م ،وٓ
َّت َّٚمٗمقا وٟمَ٤مدوا ذم اعمُج٤مهديـ واخلَ٤مرضملم ذم َؾمٌٞمؾ اهللِ أن َه َّ
اًمٌ٠مس إٓ ً
ىمٚمٞمال.
ي٠م ُشمقن
َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ} [ؾمقرة إطمزابِ :]18 :صٗم٦م ىمقًم ِ َّٞم٦م
ِ
َّٕمقيؼ ِزي٤مدة قمغم اًمتَّثٌٞمط واًمتٕم ِقيؼ ِ
ًمٚمت ِ
لم ِذم يمؾ قمٍم
اًمٗمٕمٚمٞملم شمٌَلم أن
اعمٜم٤موم٘م َ
ْ

احلؼ ويٕمرىمؾ ُمًػمشمف ،وهذا ِ
اًمٗمٕمؾ ْأظمٓمر
تٌجحقن
ويتح٤مًمٗمقن ُمع ُيم ِّؾ ُمـ ُيٕم٤مدي َّ ُ
َ
َي َّ
َ َ
ُِمـ اًمتَّثٌٞمط اًم٘مقزم.

ُمتٙمررة ذم ُيم ِّؾ ِضمٞمؾ و َقمٍم،
وهذا اًمتَّٕم٤م ُـمػ سملم ا ُعمٜم٤موم٘ملم سمٕمْمٝمؿ َُمع سمٕمض صقر ٌة ِّ
وىمد أعمَح ا ًَّمزخمنمي إمم ُمدَ ى اًمتَِّم٤مسمف اًمٜمَّٗمز واًمتَّ٘م٤مرب اًم َٕم٤مـمٗمل سملم اعمٜمَ٤موم٘ملم ِطملم
َىم٤مل ذم شمٗمًػم ىمقًمف{« :ﮃ ﮄﮅ} :أي :ىمرسمقا أ ْٟم ُٗمًٙمؿ إًمٞمٜمَ٤م .وم٤معمُٜم٤موم٘مقن ٓ َجي ِ
تٛم ُٕمقن
هم٤مًم ًٌ٤م إٓ َقمغم أؾم٤مس اعمّم٤مًمِ ِح واعمٜم٤مومِ ِع اعم٤م ِّد َّي٦م اًم٘مريٌ٦م اًمتَّٜم٤مول ،وهذا ؿم٠مهنؿ ذم يمؾ قمٍم
ٍ
واطمد ُمـ
أطمدَ ا ُعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٍم اًمٜم ٌَُّّقة ا َّـمٚمع َقمغم
قمغم ُمدار اًمت٤مريخ يمٚمف ،ومٚمق أن َ
ًم٘مق ِل واًمتٌَّ٤مـم١م َقمـ اًمٕمٛمؾ اجل٤مد اًمٌٜمَّ٤مء،
اعمٜم٤موم٘ملم اعمٕم٤مسيـ اًمٞمقم وم٢مٟمف َؾمٞمٕمرومف ذم حلـ ا ْ
ٍ
ٍ
ٕمرف أطمدمه٤م ٟمٗمًف ًممظمر ،و َىمد
وؾمٞمٕمٞمِم٤من ذم شمآًمػ وشمٕم٤مـمػ وحمٌ٦م وشمآخ دون أن ُي ِّ
اح ُضمٜمُق ٌد َُمَٜمَّدَ ٌة
صح احلدي٨م قمـ قم٤مئِم٦م ڤ أن رؾمقل اهلل ط ىم٤مل« :إَ ْر َو ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)391/6( :
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املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
خطر
ػشش(.)2()1
ػ َو َُم٤م َشمٜمَ٤ميم ََر ُِمٜم َْٝم٤م ْاظم َت َٚم َ
ف ُِمٜم َْٝم٤م ا ْئ َت َٚم َ
َُم٤م َشم َٕم َ٤مر َ
معهم

ثايجّا :شإٔ املٓافكني بعذ ايػض:٠ٚ

 .1أًمًٜم٦م طمداد:

ىم َ٤مل شم َٕم٤ممم{ :ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ} [ؾمقرة إطمزاب ]19 :أي٦م.
ي٘مقل إؾمت٤مذ ؾمٞمد ُىمٓم٥م« :إٟمف -أي اًم٘مرآن -ي ِ
رؾمؿ َهلؿ ُصقرة ٟمَٗمً َّٞم٦م ُُمٌدَ قم٦م،
َ
َ
ِ
وهل قمغم ِص ِ
ِ
اًمْم َ
ٟمٛمقذج اعمَٙمرور ذم اًمٜمَّ٤مس،
دىمٝم٤م ُشمثػم َّ
واًمًخر َي٦مُ :مـ هذا إُ ُ
حؽ ُّ
ِ
ُصقرة اجلٌُـ وآٟم ِْزواء واًم َٗمز ِع واهلَٚمع ذم َؾم٤مقم٦م ِّ
وؾمالـم٦م
اًمِمدَّ ة ،وآٟمت َٗم٤مش َ
ٝمد ِ
سمٌذ ِل أي ضم ٍ
واًمْمـ ْ
ُّ
ومٞمف ،واجلزع
واًمِمح قمغم اخلَػم
اًمرظم٤مء،
َّ
ُ
اًمٚمً٤من قمٜمْدَ َّ
َ
وآوٓمراب قمٜمْدَ شمَقهؿ ا َخلٓمر ُِمـ َسمٕمٞمد.
ْ
إصم٤مرة
إٟمَّف َيرؾمؿ صقر ًة ؿم٤مظمّم ً٦م واوح٦م اعمالُمح ُمتَحريم٦م ا َجلقارح ،وأؿمده٤م َ

ًمٚمًخر َي٦م صقرِّتؿ سمٕمد أن يذه٥م اخلَقف وجيلء إُمـ{ :ﮝ ﮞ ﮟ
ُّ
ﮠ ﮡ ﮢ} [ؾمقرة إطمزاب.]19 :

َ
أوداضمٝمؿ
ومخرضمقا ُمـ اجلحقر ،وارشمٗمٕم٧م أصقاِّتؿ سمٕمد آرشمِ َٕم٤مش ،واٟمتٗمخ٧م
ُ
سم٤مًمٕم َٔمٛم٦م ،و َٟم َٗمِمقا سمٕمد آٟمزواء ،وادقمقا ذم همػم ٍ
طمٞم٤مء ُم٤م ؿم٤مء هلؿ آ ِّدقم٤مء ُمـ اًمٌالء
َّ
صمؿ ُهؿ{ :ﮣ ﮤ
ذم اًم٘مت٤مل واًم َٗمْمؾ ذم إقمامل واًمِمج٤مقم٦م وآؾمتًٌ٤ملَّ ،
ِ
وضمٝمد ِهؿ وأُمقاهلؿ
ﮥﮦ} [ؾمقرة إطمزابَ ،]19 :ومال يٌذًمقن ًمٚمخػم ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ـم٤مىمتٝمؿ
ِ
ِ
وـمقل اًمٚمً٤من.
وأٟمٗمً ِٝمؿُ ،مع يمؾ ذًمؽ آ ِّدقم٤مء اًم َٕمريض ويمؾ ذًمؽ اًمتٌجح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :إٟمٌٞم٤مء ،سم٤مب :إرواح ضمٜمقد َمٜمدة ،سمرىمؿ،)3158( :
وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمؼم واًمّمٚم٦م ،سم٤مب :إرواح ضمٜمقد َمٜمدة ،سمرىمؿ.)2638( :
(« )2اًمٙمِم٤مفشً ،مٚمزخمنمي.)529/3( :

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

52

ِ
دائام،
وهذا إٟمٛمق َذج ُمـ اًمٜم٤مس ٓ َيٜم٘مٓمع ذم ضمٞمؾ وٓ ذم َىمٌٞمؾ ،ومٝمق َُمقضمق ٌد ً
ٍ
ٌ
ُمٜمزو
ص٤مُم٧م
ضمٌ٤من
وهق
ج٤مع
ٌ
ومّمٞمح ٌ
سم٤مرز طمٞم ُثام يم٤من هٜم٤مك أُم ٌـ ورظم٤مءُ ،
ٌ
وهق ُؿم ٌ
وظمقفش(.)1
طمٞم ُثام يم٤من هٜم٤مك ؿمد ٌة
ٌ
 .2ـمٛمٕمٝمؿ ذم اًمٖمٜم٤مئؿ ُمع ىمٕمقدهؿ قمـ اجلٝم٤مد:

ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [ؾمقرة إطمزاب،]19 :
آ َذويمؿ سمِ٤مًمٙمَالم اًمزء وسمًٓمقا ِ
أًمًٜمَتٝمؿ ومٞم ُٙمؿ.
َ
ِ
َ
ٞمٛم٦م
ي٘مقًمقن أقمٓمقٟم٤م ٟمَّمٞمٌٜم٤م ُمـ اًم َٖمٜمٞمٛم٦مً :م٘مد ؿمٝمدٟم٤م ُم َٕم ُٙمؿ
اًم٘مت٤مل ،ومٝمؿ قمٜمد اًمٖمٜم َ
ِ
وُجع ِ
ِ
اًمٌ٠مس ِّ
واًمِمدَّ ة شمَراهؿ أضمٌـ
ًمً٤مٟمً٤م ،وقمٜمد
شمقزيٕمف َأؿم ُّح َىمقم
اعم٤مل أو
َ
ُ
وأؾمٚمٓمٝمؿ َ
اًمٜمَّ٤مس وأظمقومٝمؿ.
{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ} [ؾمقرة إطمزاب ،]19 :إهنؿ مل ي١مُمٜمقا و َمل
ِ
َ
ُ
َي ُ
أقمامهلؿ،
اإليامن ذم ُىمٚمقِبؿ ،ومٝمؿ ُي
دظمؾ
ٔمٝمرون ًمٚمٜمَّ٤مس ُم٤م ٓ ُيٌٓمٜمقن ،وم٠مسم َٓم َؾ اهلل َ
الهن٤م ًمٖمػم اعمُٜم٤موم٘ملم ،وأُم٤م ُهق ُؾمٌح٤مٟمف ومٞمٕم َٚم ُٛمٝم٤م ُ
ومٚمام
ُمٜمذ َ
إزلَّ ،
سمٛم ْٕمٜمَك أفمٝمر سم ُٓم َ
َ
أقمامهلؿ ،وهذا ُمـ
أ ْفمٝمروا
اإليامن ًمٚمٜمَّ٤مس ُ
وهؿ يٙمذسمقن أ ْفم َٝمر اهلل ًمٚمٜم٤مس سمٓمالن َ
ىمٌٞمؾ اعمُامصمٚم٦م ذم اعمُج٤مزاة.

ِ
ُ
يمام
أقمامل اعمُٜم٤موم٘ملم ٓ ي ْٕمٜمل َّأهن٤م يمَ٤مٟم٧م ُم٘مٌقًم ٌ٦م ذم إصؾ وم ُ٠مطمٌ َٓم ْ٧م ،سمؾ َ
وإسمٓم٤مل َ
ِ
إيام ٌن ،وإ ْن مل يقاـمئف
ىم٤مل َّ
اإليامن سم٤مًمٚمً٤من َ
اًمزخمنمي« :إٟمَّف شمٕمٚمٞمؿ عمَـ َقمًك ئمـ أن َ
ُ ِ
سم٢ميامن،
اًم َ٘مٚم٥م ،وأن ُم٤م َيٕمٛمؾ
إيامٟمف ًمٞمس َ
ومٌلم أن َ
اعمٜم٤مومؼ ُمـ إقمامل ُجيدي قمٚمٞمفَّ ،
َّ
وأن ُيمؾ قمٛمؾ يقضمد ُمٜمْف وم٢مٟمَّف َسم٤مـمؾش(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمالل اًم٘مرآنش.)145-144/21( :
(« )2اًمٙمِم٤مفش.)531/3( :
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معهم ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :﮴ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [ؾمقرة

إطمزاب.]21 :

هذه ص َٗم ُ٦م ْأظمرى ُمـ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملمَ ،ؿمٌح إطمزاب ضم٤مصمِ ٌؿ قمغم ُىمٚمقِبؿ طمتَّك
ذهٌقا ،وا ُحلًٌ٤من ٟمقع ُمـ اًم َّٔم ِّـ يداظمؾ ؿمٖم٤مف
سمٕمد رطمٞمٚمٝمؿُ ،يًٌقن أهنؿ مل َي َ
إومئدَ ة ،وُيرك ِ
ِ
ِ
وهقاضم ًِٝم٤م ،وصٞم َٖم٦م اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع{ :ﮠ}،
يمقاُم َـ اًمٜمُّٗمقس
ِ
ِ
ُشمٗمٞمد اًمتجدُّ َد وا ُحل َ
َرؾمؿ أُم٤مم أقمٞمٜمِٝمؿ
دوث وشمٜم٘مؾ صقرة
احلرب واًم٘مت٤مل قمٜمدهؿ ،وشم ُ
ِ
َّٗمز َومز ًقم٤م
إطمزاب ُُمراسمٓم٦م طمقل ا َخلٜمدق ،ومٞمزيدُ ُهؿ هذا
صقرة
ُّ
ضمٞمقش ْ
اًمتّمقر اًمٜم ُّ
ارحت ِ
ّمدر هذا اخلقف سم٠من َ
ٚم٧م
ُمع ومزقمٝمؿ ،وظمق ًوم٤م قمغم َظمقومٝمؿ ،طمتك وًمق ذه٥م َُم ُ
ِ
وأؾمٜمَ٤مهنؿ شمّمٓمؽ ُمـ ؿمدة ُّ
اًمذقمر
إطمزاب ُمـ طمقل اعمَديٜم٦م شمٔمؾ ومرائ ُّمٝمؿ شمرشمٕمد ْ
واهلَٚمع ،وىمد سم٘مقا قمغم َذًمؽ زُمٜمً٤م ومٚمؿ ُيّمدىمقا سمذه٤مب إطمزاب ورطمٞمٚمٝم٤م.

{ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ} [ؾمقرة إطمزاب،]21 :
ؾمٌٞمؾ اًم َٗمرض واًمت٘مدير ،وإٓ َوم٘مد روى ؾمٚمٞمامن سمـ سد ﭬ()1
ِ
وهذا قمغم
ِ
ىم٤ملَ :
ُ
وه ْؿ
وهق
ٜمٍمومٝمؿ ُمـ اخلٜمدق« :أَ َن َٟم ْٖم ُز ُ
ىم٤مل ط ُ
اًمّم٤مدق اعمَّمدُ وق قمٜمد ُُم َ
َو َٓ َي ْٖم ُزو َٟمٜمَ٤مش(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَّل
ومٖمػمه اًمٜم ّ
سد سمـ اجلقن سمـ أب اجلقن ،أسمق ُمٓمرف ،اخلزاقمل .ي٘م٤مل يم٤من اؾمٛمف يً ً٤مراَّ ،
( )1هق :ؾمٚمٞمامن سمـ ُ َ
ٌَّل ط ،وقمـ قمكم ،وقمـ
ط ،صح٤مبُ ،مـ اًمزقمامء اًم٘م٤مدة (وًمد28 :ق هـ -شمقذم65 :هـ) .روى قمـ اًمٜم ّ
ُأ َ ٍّب ،واحلًـ ،وضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ .وروى قمٜمف أسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل ،وُيٞمك سمـ يٕمٛمر ،وقمٌد اهلل سمـ يً٤مر،
ظمػما وم ً
٤موال ،ؿمٝمد اجلٛمؾ وصٗملم ُمع قمكم ،وىمتؾ طمقؿم ًٌ٤م ُمٌ٤مرزة ،و ُىمتؾ سمٕملم اًمقردة
وأسمق اًمْمحك .ويم٤من ً
وًمف صمالث وشمًٕمقن ؾمٜم٦م .وًمف مخً٦م قمنم طمدي ًث٤م .يٜمٔمر «اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر:
( ،)172/3و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم.)211/2( :
زوة اخلٜمدق ،سمرىمؿ.)3883( :
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اعمٖم٤مزي ،سم٤مبَ :هم َ
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ِ
واًمٗمٕمالن (ي٠مت ،ويقدوا) سمِّمٞمٖم٦م اعمُْم٤مرع ي ِ
دٓن َقمغم َّ
أن َقم٤مداِّتؿ ذم ا َحل٤مض
َ
ُّ
ْ
ِ
ُمرة ْأظمرى ًمٕم٤مدوا
ومٚمق َقم٤مدت ُضمٞمقش
واعمًُت٘مٌؾ هل
ُ
قم٤مداِّتؿ ذم اعم٤ميضْ ،
إطمزاب َّ
َإمم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمرار ُِمـ اًم٘مت٤مل ،واجلٌـ قمٜمد اًم ِّٚم ِ
ِ
اًم٘مقل و َسمذاءشمف
٘م٤مء ،وؾمالـم٦م
ِ
ِ
وهذه صٗم٦م
قمٜمدَ َُجع اعم٤مل وشمقزيٕمف ،واظمتالق
إقمذار اًمٙم٤مذ َسم٦م ؾم٤مقم٦م اًمِمدَّ ةَ ،
أؾم٤مؾمٞم٦م ذم اعمٜم٤مومؼَ ٓ ،يًتٗمٞمد ُمـ إطمداث واًمٜم ِ
َّقازل اًمتل شمٜمزل سمف أو ىمري ًٌ٤م ُمٜمف.

قمًك أن
{ﯣ ﯤ ﯥﯦ} [ؾمقرة إطمزاب ،]21 :أيَ :يتتٌَّٕمقن أظمٌَ٤مريمؿ َ
يٌٚمٖمٝمؿ َقمٜمٙمؿ ُم٤م ْ ِ
وإىم٤مصٞمص اًمتل مل ِ
ِ
دورهؿ وًمق ُمـ سمٕمٞمد ،وًمق سمِ ْ
شمّمح،
٤مٕظمٌ٤مر
َ ُ
يِمٗمل ُص َ
ًمٓمريؼ َقم٤مدة ،وذم ؾم١ماهلؿ َقمـ ِ
أظمٌ٤مر اعمُ١مُمٜملم ُم٤م ُيِمٕمر َّأهنؿ َىمد
واًمتِل َي٘مٓمع ِب٤م اعمًُ٤مومرون ا َ
ِ
ِ ِ
يمثػما وم َٚمٞمًقا ىمريٌِلم ُِمـ ْأرض
شم٤مهقا ذم اًم ٌَ٤مدي٦م سملم ُ
ؾمٝمقهل٤م وضمٌ٤مهل٤م ،وم٘مد أ ْسمٕمدوا قمـ اعمديٜمَ٦م ً
اعمَٕمريم٦م يرون إطمدَ اث أو يًٛم ُٕمقهن٤م وًمٙمٜمَّٝمؿ َسمٕمٞمدون قمٜمْٝم٤م ضمدَّ ًا ،ومال يٕمرومقن أظم ٌَ َ٤مريمؿ إٓ

سمً١مال إ ْقمراب اًم٘م٤مدُملم وا ًَّمرائحلم ،وهؿ ٓ يٙم٤مدون َيً٠مًمقهنؿ إٓ ُؾم١مال اًمٖمري٥م،
ُ
وأُمث٤مهل٤م إٟمَّام هل ُمـ سم٤مب
ي١موهنؿ َسمٞمٜمَٝمؿ ،وهذه إؾمئٚم٦م
ظمق ًوم٤م أن شمٜمٙمِمػ هقي ُتٝمؿ ومال َ

إُمٜمٞم٦م وطمدي٨م اًمٜمٗمس ،ومٙمَٞمػ ًَمق وىمٕم٧م طم٘مٞم٘م٦م؟(.)1

زوة سمٛمٌح٨م
 وًمرسمط ُم٤مؾمٌؼ ُمـ قمرض عمقاىمػ اعمٜم٤موم٘ملم ذم هذه اًم َٖم َ

اسمـ ؾمٚمقل حتًـ اإلؿم٤مرة إمم ُم٤م يكم:
ِ
َ .1
وُمقوع
وُمتز ِّقمٛمٞمف وذم ُم٘مدِّ ُمتٝمؿ
يم٤من اعمأل ُِمـ اعمُٜم٤مومِ٘ملم ُرؤوس اًمٜمِّٗم٤مق
َ
ِ
اًم٘مٞم٤مدة ُِمٜمٝمؿ اسمـ ؾمٚمقلَ ،يتٜم٤مو ُسمقن إ ْدوار وي َت َٕم٤مىمٌقن اعمَقاىمػ َومٞم َٔمٝمر َهذا شم٤مرة
ِ
إؾمد ذم هذه
ؼمز َذاك طمٞمٜمً٤م ويًتؽم همػمه ،وهٙمذا ،وإن يمَ٤من ٟمّمٞم٥م
وخيتَٗمل َآظمر و َي ُ
أن ُجٕم٤م ُمـ أىمراٟمف وقمٞمٌ٦م ُٟم ِ
ِ
ّمحف وُم١م ِّيديف يمَ٤مٟمقا يٜمٝمْمقن
إطمدَ اث ٓسمـ ؾم ُٚمقل ،إٓ َّ ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوة إطمزاب ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿش:
يمثػما ذم هذه اًمدروس ُمـ اًمًٗمر اعمٌ٤مرك « َهم َ
( )1اؾمتٗمدت ً
( ،)183أ .د ؾمٕمقد اًمٗمٜمٞمً٤من.
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التعامل
شرعية يف
املنافقني
سم٠مدوار ىمريٌ٦م ُمـ َذًمِؽ يم٠مُمث٤ملُ :مٕمت٥م سمـخطر
وأسمق قم٤مُمر
وقواعدىمٞمٔمل،
وأوس سمـ
ىمِمػم،
معهم
ىمٞمٔمل وهمػمهؿ.
اًمٗم٤مؾمؼ ،وأسمقـمٕمٛم٦م سمـ أسمػمق ،وُمرسمع سمـ

 .2مل يٙم ْـ ُهٜم٤مك ذِيمر ًمِٚمٛمٜمَ٤موم٘ملم ذم اًم ُ٘مرآن سم٘مقًمِف َشمٕم٤ممم{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ}
[ؾمقرة إطمزاب ،]13 :أو َىمقًمِف ُؾمٌح٤مٟمَف{ :ﮝ ﮞ ﮟ} [ؾمقرة إطمزاب،]12 :
قمز ذم قماله:
أو َىمقًمِف شمٕم٤ممم{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ} [ؾمقرة إطمزاب ،]18 :أو ىمق ًِمف َّ

ﭹﭺ} [ؾمقرة

{ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
اًمتقسم٦م .]64 :أو َهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمتل ضم٤مءت ِ
سمّمٞم َٖم٦م اجلٛمع إٓ ودمد َإؿم٤مرة َقمدد ُمـ
يمام ذم ؾمقرة إطمزاب إٓ ً
ىمٚمٞمال،
اعمُٗمنيـ إمم أن ا ُعمراد قمٌد اهلل سمـ أ ّب سمـ ؾمٚمقلَ ،
وهذا يدل قمغم أٟمَّف يمٌػمهؿ اًمذي قمٚمٛمٝمؿ اًمٜمِّٗم٤مق واعمخ٤مدقم٦م ،ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:

(أ) ضم٤مء ذم ؾمقرة إطمزاب ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [ؾمقرة إطمزاب ..]12 :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٖمقي:
«ىم٤مل ذًمؽ ُمٕمت٥م سمـ ىمِمػم ،وىمٞمؾ :قمٌد اهلل سمـ أ ّب وأصح٤مسمفش(.)1

(ب) و َقمٜمد ىمَقًمف شمَٕم٤ممم{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵}

اًمًدِّ ي« :واًم٘م٤مئؾ ًمذًمؽ :قمٌد اهلل سمـ أ ِّب سمـ
[ؾمقرة إطمزاب ..]13 :ىم٤مل اإلُم٤مم ُّ
ؾمٚمقل وأصح٤مسمفش(.)2
(ج)ِ .
وقمٜمد ىمقًمِف شمَٕم٤ممم{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ}
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ -شمٗمًػم اًمٌٖمقيش اإلُم٤مم أسمق حمٛمد احلًـ سمـ ُمًٕمقد اًمٗمراء اًمٌٖمقي ،حت٘مٞمؼ:
ظم٤مًمد سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٕمؽ وُمروان ؾمقار ،دار اعمٕمروم٦م – سمػموت.)332/6( :
(« )2شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمطش ،حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمِمٝمػم سم٠مب طمٞم٤من إٟمدًمز ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد
قمٌد اعمقضمقد واًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ً -مٌٜم٤من/سمػموت  1422 -هـ -
2111م ،)135/9( :و«اًمٌحر اعمديدش ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ اعمٝمدي سمـ قمجٞمٌ٦م احلًٜمل اإلدريز
اًمِم٤مذزم اًمٗم٤مد أسمق اًمٕمٌ٤مس ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م ( 1423هـ2112 -م).)74/5( :
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يم٤من هذا اًم َ٘مقل ُمـ ِ
قمٌد اهلل سمـ أ ِّب،
[ؾمقرة إطمزاب .]18 :ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقرَ َ « :
ِ
وُمٕمتَّ٥م سمـ ُىمِمػم ،يمَ٤مٟمقا ِ
لم
يرؾمٚمقن إمم ُمـ َسم ِ٘مل ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم َضمٞمش
اعمًٚمٛم َ
هٚمؿ إًمٞمٜم٤مش(.)1
ي٘مقًمقنَّ :
(د)ِ .
وقمٜمد ىمَقًمف شمَٕم٤ممم{ :﮴ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ـ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ} [ؾمقرة إطمزاب .]21 :أي :ئَم ُّ
ذهٌقا ُمـ اخلَقف واجلٌُـ،
قمٌد اهللِ ْسمـ أ ِّب
وأصح٤م ُسمف أن يم َّٗم٤مر َُمٙمَّ٦م مل يذهٌقا سمٕمد َُم٤م َ
َ
حمٛمدً ا .)2(۴
و ُي٘م٤مل :فمٜمقا أٓ يذهٌقا طمتك َي٘م ُتٚمقا َّ
هذه َأرسمٕم٦م ُمقاوع ُِمـ ؾمقرة (إطمزاب) ،وهمػمه٤م يمَثػم ذم ؾمقرة (اًمتق َسم٦م)
اًمًقر ُشمِمػم إمم أن ِصٞمغ ا َجلٛمع اًمتل ضم٤مءت ذم ذيمر ا ُعمٜم٤موم٘ملم
و(ا ُعمٜم٤موم٘مقن) و َهمػمه٤م ُمـ ُّ
جلٛم ِع ا ُعمٜم٤موم٘ملم ،وذم ُم٘مدِّ َُمتٝمؿ قمٌد اهلل سمـ أ ِّب
ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يتقضمف ومٞمٝم٤م اخلٓم٤مب هم٤مًم ًٌ٤م ْ
واوح ٌ٦م إمم ُمقاىمػ
اسمـ ؾمٚمقل رأس اًمٜمِّٗم٤مق وىم٤مئده وزقمٞمٛمف ..وذم َهذا إؿم٤مر ٌة
َ
ِ
ِ
ا ِ
إطمزاب َوهمػمه٤مَّ ،
وأن اًم َٕم٘مؾ اعمدسمر
زوة ْ
زوة اًمٕمٔمٞمٛم٦م َهم َ
سمـ َؾمٚمقل ُمـ َهذه اًم َٖم َ
وشمقزيع إ ْد َوار اعم٤ميمر إٟمَّام َوراءه اسمـ ؾمٚمقل و َُمـ قمغم ؿم٤ميم َٚمتِف ُمـ زقم٤مُم٤مت اًمٜمٗم٤مق.

زوة سمٜمل ىمرئم٦م:
ُ -7مقىمٗمٝمؿ ُمـ َهم َ
زوة ِقمٜمد ُجع ُمـ اًمٕمٚمامء ُحمدِّ صملم ويمتَّ٤مب ؾمػمة
زوة سمٜمل ىمرئم٦م سمِ َٖم َ
ُؾم ِّٛمٞم٧م َهم َ

وشم٤مريخ(..)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمتحرير واًمتٜمقيرشٓ ،)223/11( :سمـ قم٤مؿمقر.
(« )2شمٜمقير اعم٘مٌ٤مس ُمـ شمٗمًػم اسمـ قمٌ٤مسش ،قمٌداهلل سمـ قمٌ٤مس سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م ﭬ .دار اجلٞمؾ-
سمػموت.)438/1( :
( )3اٟمٔمر (أ)« .دٓئؾ اًمٜمٌقةشً ،مٚمٌٞمٝم٘مل( .)83- 82/6( :ب)ُ« .مًتخرج أب قمقاٟم٦مش.)478/13( :
(ج)ُ« .مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨مشً ،مٚمح٤ميمؿ( .)19/2( :د)« .اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخشٓ ،)316/1( :سمـ =
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املنافقني ُّوقواعد شرعية يف التعامل
خطر
ِ

إطمقال،
ٌَّل ط ذم أطمٚمؽ اًمٔمروف وأ ْقمن
ٟم َ
قمٝم ُ
َ
َ٘مض سمٜمق ُىمرئم٦م ْ
دهؿ َُمع اًمٜم ّ
ٍ
معهم َقمّمٞمٌ٦م أُم٤مم ُىمقى اًم ٌَٖمل ُمـ ُىمريش
يمرب َسم٤مًم ٍغ وؿمدَّ ٍة
ًٚمٛمقن ذم
ومٌٞمٜم ََام يم٤من ا ُعم ُ
ِ
ِ
واًمتآُمر شمَت٘م َّٚم٥م ذم ضمحقره٤م َؾم٤مقمٞم٦م
وىمٌ٤مئؾ اًم َٕمرب طمقل اعمديٜم٦م إ ْذ سمِ٠موم٤مقمل اًمدَّ ِّس
ِ
ؾمٛمقُمٝم٤م.
ًمٜمٗم٨م
ِ
أؾمد
ىمري َٔم٦م ،وم٠مشمك يمَٕم٥م سمـ َ
يمٌػم َُمرُمل سمٜمل اًمٜمْمػم إمم دي٤مر سمٜمل َ
وم٘مد ا ْٟم َٓمٚمؼ ُ
اًم٘مرفمل ؾمٞمد سمٜمل ىمرئم٦م وص٤مطم٥م ِ
قم٘مدهؿ و َقمٝمدهؿ ،ويم٤من ىمد أ ْسم َرم قم٘مدً ا َُمع
ُ
َ
ِ
اًمٌ٤مب وم٠مهم َٚم٘مف يمٕم٥م
طمٞمل َقمٚمٞمف
َ
رؾمقل اهلل ط َقمغم اًمٜمٍُّمة َطم٤مل احلرب ،وميب ٌّ
سمٕمز اًمدَّ هر
طمٞملِّ :إين َىمد ضمئتؽ ي٤م يمَٕم٥م ِّ
ُدوٟمف ،ومام زال ُيٙمٚمٛمف طمتك ومتح ًمف سم٤مسمف ،وم َ٘م٤مل ٌّ
وسمٌِحر ـم٤مم ،ضمئ ُت َؽ سمِ٘مريش قمغم َىم٤مدِّت٤م وؾم٤مدِّت٤م ،وسمٖمٓمٗم٤من ،وىمد َقم٤مىمدوين قمغم أٓ
يؼمطمقا طمتك ٟم ِ
ًَت٠مصؾ حمٛمدً ا وُمـ ُمٕمف.
َ
وم٘م٤مل ًمف يمٕم٥م :ضمئتٜمل واهلل ُ
سمذ ِّل اًمدَّ هر وسمجٝم٤مم(َ )1ىمد هراق َُم٤مؤه ،ومٝمق ُيرقمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

إصمػم( .هـ)« .اعمٖم٤مزيشً ،)5/1( :مٚمقاىمدي( .و)ُ« .مروج اًمذه٥مشً ،)282/1( :مٚمٛمًٕمقدي.
(ز)« .شم٤مريخ سمٖمدادشً ،)317/3( :مٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي.

ِ
سمج َٝم٤مم أي
ٞمل سمـ ْأظم َٓم٥م ِضمئتَٜمل َ
أؾمد ُحل ّ
(ْ )1اجل َٝم٤مم :اًمًح٤مب اًمذي ومرغ ُم٤مؤه .وُمٜمف ىمقل يمٕم٥م سمـ َ
يم٤مجلٝم٤مم اًمذي ٓ ُم٤مء ومٞمف أي يم٤مًمًح٤مب ُمٓمر ومٞمف ،وذم طمدي٨م
قمكم ُمـ اًمدّ يـ ٓ َظم ْػم ومٞمف َ
اًمذي َشم ْٕم ِر ُوف َّ
اًمدقم٤مء« :إمم ُمـ شمَٙمِ ُٚمٜمل ،إمم قمَدُ و يتَجٝمٛمٜمل؟ش ،أي :ي ْٚم٘م٤مين سم٤م ِ
ًمٖم ْٚمٔم٦م واًمقضمف اًمٙمريف .وىمد ورد هذا
َ
ٍّ َ َ َّ ُ
َ
ٌَّل ط إمم اًمٓم٤مئػ ،وىمد وٕمػ اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين روايتف ذم قمدد ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف.
اًمدقم٤مء ذم طم٤مدصم٦م ُمًػم اًمٜم ّ
اٟمٔمر «وٕمٞمػ اجل٤مُمعش ،)1182( :و«اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦مش ،)2933( :و«وم٘مف اًمًػمةش.)125( :
ٌَّل ط
وُمٜمف احلدي٨م «ومتجٝمٛمٜملش ،ومٕمـ أب ذر ﭬ أٟمف ىم٤مل« :دظمٚم٧م اعمًجد يقم اجلٛمٕم٦م واًمٜم ّ
ٌَّل ط ؾمقرة (سمراءة) ،وم٘مٚم٧م ٕبُ :متك ٟمزًم٧م هذه
خيٓم٥م ،ومجٚمً٧م ىمري ًٌ٤م ُمـ أب سمـ يمٕم٥م ،وم٘مرأ اًمٜم ّ
اًمًقرة؟ ىم٤مل :ومتجٝمٛمٜمل ومل يٙمٚمٛمٜمل ،صمؿ ُمٙمث٧م ؾم٤مقم٦م ،صمؿ ؾم٠مًمتف ومتجٝمٛمٜمل ومل يٙمٚمٛمٜمل ،صمؿ ُمٙمث٧م
ٌَّل ط ىمٚم٧م ٓب :ؾم٠مًمتؽ ومتجٝمٛمتٜمل ومل شمٙمٚمٛمٜمل،
ؾم٤مقم٦م صمؿ ؾم٠مًمتف ومتجٝمٛمٜمل ومل يٙمٚمٛمٜمل ،ومٚمام صغم اًمٜم ّ
ٌَّل ط وم٘مٚم٧م :ي٤م ٟمٌل اهلل يمٜم٧م سمجٜم٥م أب =
ىم٤مل أبُ :م٤م ًمؽ ُمـ صالشمؽ إٓ ُم٤م ًمٖمقت ،ومذهٌ٧م إمم اًمٜم ّ
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وم٢مين َمل أر ُمـ ُحم ٍ
ٛمد إٓ
و ُيؼمق ًمٞمس ومٞمف رء ،وُيؽ ي٤م طمٞمل! َومدقمٜمِل و َُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمفِّ ،
َ
صد ًىم٤م وووم٤م ًء.

ؾمٛمح ًَمف ،قمغم أن أقمٓم٤مه
طمٞمل سمٙم ْٕم٥م َيٗمتٚمف ذم اًمذروة واًمٖم٤مرب طمتك
َ
ومٚمؿ يزل ٌّ
قمَٝمدً ا ُمـ اهلل وُمٞمث٤م ًىم٤م ًمئـ َرضمٕم٧م ىمريش وهمٓم َٗم٤من ومل ُيّمٞمٌقا حمٛمدً ا أن يدظمؾ ُمٕمف ذم
ِ
وسملم
احلّمـ طمتك يّمٞمٌف ُم٤م أص٤مِبؿ ،ومٜمَ٘مض يمٕم٥م قمٝمدَ ُه و َسمرئ ِمَّ٤م يم٤من سمٞمٜمف
َ
اعمًُٚمٛملمَ ،
ودظمؾ ُمع اعمنميملم ذم اعمح٤مرسم٦م ودَّ اعمًٚمٛملم(.)1
ًمتّمٗمٞم٦م ِ
ِ
احلً٤مب ُمع
زوة إطمزاب
َ
ٌَّل ط سمٕمدَ َومراهمف ُمـ َهم َ
قمٜمده٤م شمقضمف اًمٜم ّ
ِ
قد سمٜمل ىمرئم٦م ذم صمالصم٦م ِ
ُي ِ
آٓف ُُم ٍ
ّم٤مر
رؾم٤م(َ )2
وضب احل َ
٘م٤مشمؾ َُمٕمٝمؿ ؾمت٦م وصمال ُصمقن َوم ً
ُ
ِ
ِ
قمغم سمٜمل ُىمرئم٦م عمدة مخس وقمنميـ ًمٞمٚم ً٦م َقمغم إرضمح( ،)3وو َّٞمؼ قم َٚمٞمٝمؿ اخل َ
َ
ٜم٤مق طمتَّك
ِ
َقمٔمؿ ِ
وىمٌقل ُطمٙمؿ اًمرؾمقل ط ومٞمٝمؿ.
آؾمتًال ِم
أظمػما ذم
ْ
قمٚمٞمٝمؿ اًم ٌَال ُء ،ومرهمٌقا ً
واؾمتِم٤مروا ذم ذًمؽ َطمٚمٞم َٗمٝمؿ أسم٤م ًُم ٌَ٤مسم٦م سمـ قمٌد اعمٜمذر ﭬَ ،
وم٠مؿم٤مر َإمم ذًمِؽ
يٕمٜمل َّ
اًمذسمح ،وٟمدم قمغم هذه َ
اإلؿم٤مرة ،ومرسمط ٟمَٗمًف إمم إطمدى ؾمقاري ا َعمًجد
هلل شمَقسمتف(.)4
اًمٜمٌَّقي طمتك ىمٌؾ ا ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

وأٟم٧م شم٘مرأ (سمراءة) ومً٠مًمتف ُمتك ٟمزًم٧م هذه اًمًقرة؟ ومتجٝمٛمٜمل ومل يٙمٚمٛمٜمل ،صمؿ ىم٤ملُ :م٤م ًمؽ ُمـ صالشمؽ
ٌَّل ط« :صدق أبش .صححف إًمٌ٤مين ذم «اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش.)718( :
إٓ ُم٤م ًمٖمقت ،ىم٤مل اًمٜم ّ

( )1أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ،)129/21( :واسمـ هِم٤مم )221-221/2( :سمتٍمف يًػم.
( )2ذيمره اسمـ ؾمٕمدً ،)74/3( :
ُمٕمٚم٘م٤م.
(ُ )3مـ رواي٦م أمحد :اًمٗمتح اًمرسم٤مين ( ،)83-81/21ورواشمف ِمـ ُيت٩م ِبؿ ،وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم «اًمٌداي٦م
واًمٜمٝم٤مي٦مش ( :)141/4وهذا احلدي٨م إؾمٜم٤مده ضمٞمد ،ورواه اًمٓمؼمي ذم «شم٤مرخيفش ،)583/2( :وذم
اًمّمحٞمح سمٕمْمف ،سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ :أن اعمدة سملم اًمِمٝمر ومخس وقمنميـ ًمٞمٚم٦م ،سمٚمٗمظ اًمِمؽ ،وقمٜمد
اسمـ إؾمح٤مق :مخس وقمنميـ ًمٞمٚم٦م ،اسمـ هِم٤مم.)326/3( :
( )4أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ،)152/21( :قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهريُ .مـ رواي٦م أمحد
ذم اعمًٜمد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ« ،اًمٗمتح اًمرسم٤مينش.)83-81/21( :
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التعامل
املنافقني وقواعد شرعية يف ٍ ِ
خطر ْ ِ َ

أطم٥م أن َيٙمؾ احلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ إمم َواطمد ُمـ
اًمرؾمقل ط َّ
وقمٜمدُم٤م ٟمَزًمقا قمغم ُطمٙمؿ َّ
معهمرئم٦مَ ،ومجٕمؾ احلُٙمؿ ومِٞمٝمؿ إ َمم َؾمٕمد سمـ
ٕهنؿ يم٤م ُٟمقا طمٚمٗم٤مء سمٜمل ُىم
رؤؾم٤مء ْ
إوسَّ :
ُمٕم٤مذَ ،وم َّٚمام َدٟم٤م ُمـ اعمًُٚمٛملم ىم٤مل اًمرؾمقل ط ًمألٟمّم٤مرُ « :ىمق ُُمقا إِ َمم َؾم ِّٞم ِد ُيم ْؿ
َأو َظم ِػم ُيمؿش ،صمؿ َىم٤مل« :إِ َّن ه١م ِ
ٓء ٟم ََز ًُمقا َقم َغم ُطمٙم ِْٛم َؽش ،ىم٤ملُ « :
شم٘متؾ ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ وشمًٌل
َ ُ
ْ ْ ْ
ٌَّل طَ « :ىم َْم ْٞم َ٧م سمِ ُح ْٙم ِؿ اهللِ َشم َٕم َ٤مممش( ،)1وذم
ذرارُيؿ
وشم٘مًؿ أُمقاهلؿش ،وم٘م٤مل ًمف اًمٜم ّ
ُ
رواي٦مًَ « :م َ٘مدْ َطمٙم َْٛم َ٧م ومِ ِٞمٝم ْؿ ِسم ُح ْٙم ِؿ ا َعمٚمِ ِؽ ُِم ْـ َوم ْق ِق َؾم ٌْ َٕم ِ٦م َأ ْر ِىم َٕم ٍ٦مش(.)2
اًمرؾمقل ط طمٙمؿ اهلل ومٞمٝمؿ ،ويم٤مٟمقا أرسم ُٕمامئ٦م َ
ٜم٩م إٓ
قمغم إرضمح( ،)3ومل َي ُ
وٟم َّٗمذ َّ

()4
وم٠مطمرزوا أُمقاهلؿ( ،)5ور َّسمام ٟمَج٤م اصمٜم٤من َآظمران
ٕهنؿ أؾمٚمٛمقا ْ
سمٕمْمٝمؿ  ،وهؿ َصمالصم٦م َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مبُ :مٜم٤مىم٥م ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ﭬ،
سمرىمؿ ،) 3593( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب :ضمقاز ىمت٤مل ُمـ ٟم٘مض اًمٕمٝمد وضمقاز إٟمزال
أهؾ احلّمـ قمغم طمٙمؿ طم٤ميمؿ قمدل أهؾ ًمٚمحٙمؿ ،سمرىمؿ .)1768( :اًمٌخ٤مري« ،اًمٗمتحش:
( ،)298/15ح ،)4111وُمًٚمؿ ،1389-1388/3( :ح .)1768
( )2صحح اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم «يمت٤مب اإليامنشً ،مِمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م( :صـ .)134
(ُ )3مـ رواي٦م أمحد ذم «ُمًٜمدهش ،سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ )351/3( :وذم طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد اًمؽمُمذي واًمٜمً٤مئل
واسمـ طمٌ٤من سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،وذيمر ذًمؽ اسمـ طمجر ذم «اًمٗمتحش ،)311/15( :وىمد اظمتٚمػ ذم
قمدِّتؿ .اٟمٔمر «ؾمػمة ُمٝمدي رزق اهللش :ص ( ،)461طم٤مؿمٞم٦م رىمؿ ..)13( :وىم٤مم اًمديمتقر حمٛمد سمـ
ٌَّل ط وُيقد اعمديٜم٦مش ،ط،1
وم٤مرس اجلٛمٞمؾ سمدراؾم٦م اًمرواي٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمٕمدد اعم٘متقل ذم يمت٤مسمف« :اًمٜم ّ
1422هـ ـ 2112م ،وُم٤مل إمم ىمٌقل رواي٦م اًمزهري اًمتل شم٘مقل سم٠من اًم٘متغم يم٤مٟمقا أرسمٕملم وم٘مط :صـ
( )247-242واًمدراؾم٦م ضمٞمدة.
( )4اًمٌخ٤مري« ،اًمٗمتحش ،212/15( :ح ،)4128وُمًٚمؿ ،1388/3( :ح ،)1766وأسمق داود ذم
«ؾمٜمٜمفش ،)141-141/2( :وأسمق قمقاٟم٦م ذم «ُمًٜمدهش.)163/4( :
( )5اسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ،اسمـ هِم٤مم )272/1( :و( ،)329/3واًمذي يٌدو أن إؾمٜم٤مده إول
يت٘مقى ُمع اعمت٤مسمٕم٦م وىمد شمقسمع سمرواي٦م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأب داود وأب قمقاٟم٦م ،اًمتل ومٞمٝم٤م أٟمف مل يٜم٩م
أطمد إٓ سمٕمْمٝمؿ ،وهذا اًمٌٕمض هق اًمذي ومنشمف رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق هذه.
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ِ
اًمّمح٤مسم٦م ،أو عمَ٤م أسمدوه ُمـ اًمتِزام سم٤مًم َٕمٝمد ذم
ُمٜمٝمؿ سمحّمقهلؿ َقمغم إُم٤من ُمـ سمٕمض َّ
أصمٜم٤مء احلّم٤مر(.)1

ِ
اًمقاطمدَ ة ،إذ ُي َٗمٝمؿ ُمـ ِر َواي٦م
إهة َ
ور َّسمام ٟمَج٤م َآظمرون ٓ َيتج٤موزون َقمدد أومراد ْ َ
قمٜمد اسمـ إؾمح٤مق()2
ِ
وهمػمه(َّ )3
وه٥م ًم َث٤مسم٧م سمـ َىمٞمس ْسمـ َّ
اًمِمامس
اًمرؾمقل ط َ
أن َّ
اًمزسمػم،
وم٤مؾمتحٞم٤مهؿُِ ،مٜمٝمؿ َقمٌد اًمرمحـ ْسمـ ُّ
ﭬ وًمد اًمزسمػم سمـ سم٤مـم٤م اًم ُ٘مرفملْ ،
اًمذي أؾمٚمؿ وًمف صحٌ٦م.
وُجٕم٧م إهى ذم دار سمِٜم٧م احل٤مرث اًمٜمَّج٤مري٦م( ،)4ودار أؾم٤مُم٦م سمـ زيد()5
ُ
َ
َّ َّ
َ
َ َ
َ
ٗمرت هلؿ ا َ
إظمرى
ٕظم٤مديدُ ذم ُؾمقق ا َعمديٜم٦مَ ،وم ًِٞم٘مقا إًمٞمٝم٤م اعمَجٛمققم٦م شمٚمق
ُ
َ
وطم َ
()6
اُمرأة واطمدة ُمٜمٝمؿ(ً )7م٘متٚمٝم٤م َّ
ظمالد سمـ ؾمقيد
ًمتيب أقمٜم٤م ُىمٝمؿ ومٞمٝم٤م  ،وىمتٚم٧م َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذيمره اسمـ إؾمح٤مق ً
ُمٕمٚم٘م٤م ،اسمـ هِم٤ممُ ،)331/3( :مٜمٝمؿ :قمٛمرو سمـ ؾمٕمدي.
( )2سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ،اسمـ هِم٤مم ،)336-335/3( :مل يٍمح ومٞمف اسمـ إؾمح٤مق سم٤مًمًامع ،و«دٓئؾ اًمٜمٌقةش،
ً
ُمرؾمال وسح ومٞمف سم٤مًمًامع ،و(-21/4
ًمٚمٌٞمٝم٘ملُ ،)22/4( :مـ طمدي٨م اسمـ إؾمح٤مق قمـ اًمزهري
ً
ُمرؾمال ،واًمٓمؼماين ذم «إوؾمطش ،سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ،
ُ )21مـ طمدي٨م ُمقؾمك سمـ قم٘مٌ٦م قمـ اًمزهري
«اعمجٛمعش ،)142/6( :وهذه اًمٓمرق اًمْمٕمٞمٗم٦م شمدل قمغم أن ًم٘مّم٦م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس ُمع اًمزسمػم سمـ سم٤مـم٤م
ً
أصال ،وقمغم أىمؾ شم٘مدير أن صم٤مسمتً٤م أطمًـ إمم اًمزسمػم ًمٞمد يم٤مٟم٧م ًمٚمزسمػم قمغم صم٤مسم٧م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م.
(ُ )3مثؾ أب قمٌٞمدة :إُمقال ،ص ،)146( :سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ٕٟمف ُمرؾمؾ اًمزهري.
(ُ )4مـ رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق ،اسمـ هِم٤ممً )333/3( :
ُمٕمٚم٘م٤م ،واًمقاىمدي.)512/2( :
(ُ )5مـ رواي٦م قمروة ذم «ُمٖم٤مزيفش :ص ( ،187واًمقاىمدي.)518-512( :
(ُ )6مـ رواي٦م أمحد ذم «اعمًٜمدش ،)311/4( :وصححٝم٤م اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اًمؽمُمذيش:
( ،118/3ح ،)3544وهمػممه٤م.
(ُ )7مـ رواي٦م أمحد ذم «اعمًٜمدش )277/6( :وأب داود ذم «اًمًٜمـش/123/3( :ك اجلٝم٤مد ،ح،)2671
ٌَّل ط ،واسمـ
سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ًمذاشمف ،وقمٜمده أن اًمًٌ٥م حلدث أطمدصمتف ،وىم٤مل اًمِم٤مرح :إهن٤م ؿمتٛم٧م اًمٜم ّ
إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ،اسمـ هِم٤مم ،)334/3( :واًمقاىمدي )516/2( :واؾمٛمٝم٤م قمٜمده (ٟمٌ٤مشم٦م)،
وذم أصؾ ؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق (سمث٤مصم٦م).
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شرعية) يف ّالتعامل
( )1خطر
ﭬُ ،
وقواعد َيٌ ُٚمٖمقا( . 2صمؿ ىمًؿ
املنافقنياًمذيـ مل
٘متؾ اًمٖمٚمامن
طمٞم٨م أًم٘م٧م قمٚمٞمف اًمرطمك ومل ُي
معهم()3

اًمرؾمقل ط أُمقاهلؿ وذرارُيؿ سملم اعمًٚمٛملم .
َ صري بعض طيب بين قشٜظ:١

ذيمر اسمـ إؾمح٤مق و َهمػمه(َّ )4
إٟمّم٤مري
أن َرؾمقل اهلل ط سمٕم٨م َؾمٕمد سمـ زيد
َ
وم٤مسمت٤مع هلؿ ِب٤م ً
وؾمالطم٤م.
ظمٞمال
سمًٌ٤مي٤م ُمـ َؾمٌ٤مي٤م سمٜمل ُىمري َٔم٦م إمم ٟمجد،
ً
َ

وذيمر اًمقاىمدي ذم «اعمٖم٤مزيش( )5ذم ؿم٠من سمٞمع ؾمٌ٤مي٤م َسمٜمل ُىمري َٔم٦م َىمقًملم آظمريـ

إو٤م َوم٦م إمم ُم٤م ذيمره اسمـ إؾمح٤مق ،واًم٘مقٓن مه٤م:
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1مـ رواي٦م أمحد ذم «اعمًٜمدش )277/6( :وأب داود ذم «اًمًٜمـش )51/2( :ك اجلٝم٤مد  -ب ىمتؾ
اًمٜمً٤مء .واحل٤ميمؿ ذم «اعمًتدركش )36-35/3( :وصححف ،وؾمٙم٧م قمٜمف اًمذهٌل ،واسمـ هِم٤مم،
ً
ُمٕمٚم٘م٤م )335/3( :واحلدي٨م ٓ ي٘مؾ قمـ درضم٦م احلًـ ًمذاشمف يمام ذيمر اًمًٜمدي :ص ( ،289وظمالد
زوة سمٜمل ىمرئم٦م يمام هق واوح ُمـ هذه إطم٤مدي٨م.
هق اًمِمٝمٞمد اًمقطمٞمد ذم َهم َ
( )2أظمرج ٟمحقه أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش  ،يمت٤مب :احلدود ،سم٤مب :ذم اًمٖمالم يّمٞم٥م احلد ،سمرىمؿ،)4414( :
ُمـ طمدي٨م قمٓمٞم٦م اًم٘مرفمل .رواه أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش/561/4( ،ك ،احلدود/ب) ذم اًمٖمالم
يّمٞم٥م احلد ح ،)44415 - 4414واًمؽمُمذي يمام ذم «صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش ًمألًمٌ٤مين:
(/114/2ك ،اًمًػم ،ح ،) 1649ورُمز ًمف سم٤مًمّمح٦م ،واسمـ ُم٤مضمف ،رىمؿ ،)541( :يمام ذيمر إًمٌ٤مين
ذم «صحٞمح اًمؽمُمذيش ،وأمحد ذم «ُمًٜمدهش )3111/4( :و( ،)312 - 311/5واسمـ إؾمح٤مق
سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ،اسمـ هِم٤مم ،)337/3( :واسمـ ؾمٕمد ،)77 - 76/2( :سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،وهق ٟمٗمس
ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق ورواه همػم ه١مُ ِ
ٓء.
َ
( )3اًمٌخ٤مري« ،اًمٗمتحش ،)212/15( :ح ،)4128وُمًٚمؿ ،1388/3( :ح ،)1766وذم هذا ي٘مقل
اهلل شمٕم٤ممم {ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}
[ؾمقرة إطمزاب.]27 :
( )4ذيمره قمٜمف اًمِم٤مُمل ذم «ؾمػمشمفش ك ( ،)29/5واسمـ قمٌد اًمؼم ذم «آؾمتٞمٕم٤مبش ،)47/2( :شمرُج٦م
ؾمٕمد سمـ زيد ،ذيمره ً
ُمٕمٚم٘م٤م ،وذيمره اًمقاىمدي.)523/2( :
( .)523/2( )5واٟمٔمر «اًمًػمة اًمِم٤مُمٞم٦مش ،)29/5( :و«اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م:ش (.)675 - 674/2
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َ -1سم َ
ٕم٨م رؾمقل اهلل ط َؾمٕمد سم َـ قمٌ٤مدة ﭬ إمم َّ
اًمِم٤مم سمًٌِ٤مي٤م ًمٞمٌٞمٕمٝمؿ
ً
وظمٞمال.
ؾمالطم٤م
ويِمؽمي ِبؿ
ً
 -2اؿمؽمى قمثامن سمـ قمٗم٤من وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ﭬ ُُجٚم ً٦م ُِمـ
اًمًٌ٤مي٤م ...اًمخ ،ويٛمٙمـ اجلٛمع سملم هذه إىمقال اًمثالصم٦م سم٠من ذًمؽ يمٚمف ىمد طمدث.
ِ
وأؾمٚمٛم٧م،
واصٓمٗمك رؾمقل اهلل ط ًمٜمٗمًف ُمـ ٟمً٤مئٝمؿ َرُي٤مٟم٦م سمِٜم٧م قمٛمرو سمـ ظمٜم٤م َوم٦مْ ،
وىمد ُشمقذم قمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل ط ِ
وهل ذم ُ
ُمٚمؽ َيٛمٞمٜمف ويم٤من ذًمؽ سم٤مظمت َٞم ِ٤مره٤م(.)1
 خًت املذ َٔ ١ٜٓايٛٗٝد:

ِ
٤مًمّم٦م
اًمقضمقد اًم َٞمٝمقدي ،وص٤مرت َظم َ
سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم سمٜمل ىمرئم٦م ظم َٚم٧م اعمَديٜم٦م ُمـ ُ
اجلٌٝم ُ٦م اًمدَّ اظمٚم َّٞم٦م ُِمـ قمٜمٍم ظمٓمرً ،مدَ يف اًم ُ٘مدر ُة َقمغم اعم١ما َُمرة
ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وظمٚم٧م َ
ُ
ِ
واًمٙم ِ
شمٕمقل وشم١م ُِّمؾ ذم ُيقد سم٠من َيٙمقن
َٞمد واعمَٙمر،
ٚمؿ ىمريش ٕهن٤م يم٤مٟم٧م ِّ
َ
واوٛمح َّؾ طم ُ
ٌ ِ
يٛمدُّ اعمُٜم٤موم٘ملم سم٠مؾمٌ٤مب
َهلؿ
ُمقىمػ ود اعمًٚمٛملم ،واسمتٕمد ظمٓمر اًمٞمٝمقد اًمذي يم٤من ُ
اًمتَّحريض واًم ُ٘م َّقة ..إن مح٤مي٦م اجلٌٝم٦م اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م ِ
ٜمٝم٩م
اإل ْؾمالُمٞم٦م ُمـ اًم َٕم٤مسمثِ َ
لم َُم ٌ
رؾمٛمف احلٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك ًمألُم٦م اعمًٚمٛم٦م(.)2
ٟمٌَقي يمريؿ َ

واًمراسمٓم٦م وآسة اًمقٓء واًمٜمٍمة سملم اعمٜم٤موم٘ملم واًم َّٞمٝمقد ،إٓ أٟمَّٜمل مل
وُمع ُقمٛمؼ ا ِّ
ًمّمٚم٦م َّ
ِ
واوح٤م أو ؿم َٗم٤مقم ً٦م
َذيمر ُمقىم ًٗم٤م
ً
إؿم٤مر ًة شم ُ
اًمًػمة وٟمحقه٤م َ
أضمد ومٞمام سملم يدَ ي ُمـ ُمّم٤مدر ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اسمـ إؾمح٤مق سم٢مؾمٜم٤مد ُمرؾمؾ ،اسمـ هِم٤مم ،)339/3( :وًمٙمٜمف يت٘مقى سم٤معمت٤مسمٕم٦م ،وم٘مد رواه اسمـ
ؾمٕمد ) 131/8( :سم٢مؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت ُيت٩م ِبؿ ُم٤م قمدا اًمقاىمدي ،وىمد قمده٤م ُمـ زوضم٤مت
اًمرؾمقل ط ،واًمقاىمدي ،)521 - 521/2( :واًمٓمؼمي ذم «اًمت٤مريخش ،)592/2( :وقمده٤م اسمـ
قمٌد اًمؼم« ،آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼمِ ،)319/4( :ب٤مُمش «اإلص٤مسم٦مش،
واسمـ طمجر« :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر )319/4( :ذم زوضم٤مت اًمرؾمقل ط.
(« )2اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداثشُ .)279/2( :مٍم  -اًم٘م٤مهرة  -دار اًمتقزيع
واًمٜمنم ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م .ط إومم  1422هـ.
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ُ
اًمِم٠من ُِمـ اسمـ ؾمٚمقل ذم َطم ِّؼ َسمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع وسمٜمل اًمٜمْمػم .إٓ
ًمٌٜمل ىمرئم٦م ،يمام يم٤من
معهم
ِ
أؿم٤مروا ومٞمف إمم أن اًمٜمِّٗم٤مق ـم٠مـم٠م رأؾمف واٟم َْزوى
اًمًػمة،
ُم٤م يمَ٤من ُمـ يمالم ًمٌٕمض يمتَّ٤مب ِّ

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

ظم٤مئ ًٗم٤م ذ ً
ًمٞمال ،ظم٤مص٦م وأٟمَّف يم٤من ئم ُّـ أن َُمّمػم سمٜمل ىمرئم٦م ؾمٞمٙمقن شمٌ ًٕم٤م عمّمػم سمٜمل َىمٞمٜم٘م٤مع
وسمٜمل اًم ِ
ٜمْمػم ُِمـ اجلالء ،ومٙم٤مٟم٧م اعمٗم٤مضم٠مة أن اًم٘متؾ يم٤من ُمـ ٟمَّمٞمٌِٝمؿ( ،)1وسمال ؿمؽ أن
وظمّمقص٤م اسمـ ؾمٚمقل ،ا َحلنة وإمل :طم َٞم ُ٨م َمل
هذا ا َحلدث أو َىمع ذم ٟمٗمقس اعمٜمَ٤موم٘ملم،
ً
اًمٖمل صمؿ ٓ ي٘مٍمون..
يٌؼ هلؿ ُمـ ومٚمقل اًمٞمٝمقد ُمـ يٛمدهؿ ذم ِّ
زوة سمٜمل ىمرئم٦م يٕمقد إمم:
 وًمٕمؾ شمقاري اسمـ ؾمٚمقل قمـ ُمنح أطمداث َهم َ
وأؾم َٛمك
 .1آٟمتّم٤مرات اعمُتقاًم ِ َٞم٦م اًمتل طم َّ٘م َ٘مٝم٤م اعمًٚمٛمقن ِمَّ٤م َضمٕمٚمٝمؿ َّ
أقمز وأُمٙمـ ْ
وأقمغمَ ،ىمقي٧م َهلؿ َؿمقيم٦م ،وظمٗم َ٘م٧م َهلؿ َراي٦م سمِٗمْمؾ ُمـ اهللِ ومتٙملم.
ِ
ضمكم
 .2اعمٜم٤موم٘مقن ُمـ ْ
أطم َرص اًمٜمَّ٤مس قمغم َطمٞم٤مة ،ومٚمٕمٚمٝمؿ ًمق َفم َٝمروا سمٛمقىمػ ٍّ
َٗمًف ،أو قمغم
َواوح ذم ؿم٠من سمٜمل ىمرئم٦مَ :ؿمٗم٤مقم٦م أو وؾم٤مـم٦م أن َيٚمح٘مٝمؿ اعمَّمػم ٟم َ

أىمؾ شم ٍ
َ٘مدير ُيٕمزًمقا قمـ اعمجتٛمع ِ
ِّ
اإل ْؾمالُمل ً
يم٤مُمال ،وذم هذا َحت ِّٞمٞمد َهلؿ وًمـ يتح َّ٘م َؼ
َهلؿ يمثػم ِمَّ٤م َيرهمٌقن ُمـ اًمٙمٞمد واعمٙمر واخلديٕم٦م ...اًمخ.

صمؿ إن اسمـ ؾمٚمقل ىمد ٓىم٤م ُه َىمقُمف سم٤مًم َّت ِ
ثري٥م واًمتَّٕمٜمٞمػ يمٚمام أطمدث طمد ًصم٤م
َّ .3
أطمدث ذم ُمنح أطمداث سمٜمل ىمري َٔم٦م ً
ومٕمال ًُمر َّسمام ظمن ُجق ًقم٤م
أو َومٕمؾ ؿمٞم ًئ٤م ،ومٚمق َ
يمثِ َػمة ُمـ أشمٌ٤مقمف وسمٜمل قمِمػمشمف وىمقُمف.
 -4صمؿ إن اجلرم ِ
اًمذي ارشمَٙم ٌَف سمٜمقىمرئم٦م ؾمٌ َ٘مف َضمالء َـم٤مئٗمتَلم ُمـ اًم َٞمٝمقد ،ومٙم٤من
ُ
يم٤مومٞم٤م أن يتٕمٔمقا سمف ويٚمتزُمقا اًمقوم٤مء ِ
سمٕمٝمدهؿ اًمذي واصم٘مقا قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ط ،أُم٤م
ً
و َىمد ظم٤مٟمقا وهمدروا ومٙم٤من ضمزاؤهؿ أؿمد ،وقم٘مقسمتٝمؿ أٟمٙمك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «ُمـ ُمٕملم اًمًػمةشً ،)328( :مّم٤مًمح اًمِم٤مُمل .سمػموت – اعمٙمت٥م ِ
اإل ْؾمالُمل  -ط اًمث٤مًمث٦م 1422هـ.
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زوة احلديٌٞم٦م
ُ -8مقىمٗمف ُمـ َهم َ

ِ
اًمًػمة قمغم شمًٛمٞمتٝم٤م همزوة(ُِ ،)1مـ أضمؾ َذًمؽ
اشمٗمؼ ٌ
ُجع ُمـ اعمحدِّ صملم وقم َٚمامء ِّ
ِ
زوة مل شمً ِّٓمر
ِضملء ِِب٤م هٜم٤م
ٌَّل طَ ،
وهذه اًم َٖم َ
َ
وٛمـ َُمقىمػ اسمـ ؾمٚمقل ُمـ َهمزوات اًمٜم ّ
ُمٜمٝم٤مِ ،ؾمقى
ًَمٜم٤م ُيمت٥م اًمًػمة وٓ همػمه٤م -قمغم طمدِّ ِقمٚمٛملُ -مقىم ًٗم٤م ً
سم٤مرزا ٓسمـ ؾمٚمقل َ
ئ٧م أن شمٓمقف
ُم٤م ُذيمر ُمـ ؿم٠من إرؾم٤مل ىمريش إمم قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمقل ىم٤مئٚم٦م ًمف :إن ِؿم َ
ٌَّل ط وأصح٤مسمف ﭫ ،وم٤مٟمتٗمخ سمِذًمؽ
سم٤مًمٌٞم٧م وم َٚمؽ َذًمؽَُ ،مع أهن٤م ُمٜمٕم٧م اًمٜم ّ
يمؼمي٤مؤه ا ُعمّمٓمٜمٕم٦م وهمٓمرؾمتف احل٤مىمدَ ُة ور َهم٥م ذم ذًمؽ ،إٓ أن ا ْسمٜمف
ؾمحره وسمدت
ُ
ػ سمف ،ومل يزل سمف
ُمٜمٕمف ﭬ وىم٤مل :يمَٞمػ شمٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م ورؾمقل اهلل ط مل ي ُٓم ْ
طمتك قمدل سمف قمـ رهمٌتف.)2(.
وهذا اعمقىمػ يذيمرٟم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ قمثامن ﭬ ذم احلُديٌِ َٞم٦م عمَّ٤م َدقم٤مه رؾمقل اهلل
ِ
وأذاف ُىمريش ،خيؼمهؿ أٟمف َمل ي٠مت ِحل ٍ
رب ،وأٟمف إٟمَّام َضم٤مء
ط ،ومٌٕمثف إمم أب ُؾمٗمٞم٤من
وُمٕمٔمام ِحلر َُمتف.
زائرا هلذا اًمٌٞم٧م،
ً
ً
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مقَ « :
ومخرج قمثامن إمم ُمٙمَّ٦مَ ،ومٚم٘مٞمف أسم٤من ْسمـ َؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ِطملم
ِ
رؾمقل اهلل
أضم٤مره طمتك سم َّٚم َغ رؾم٤مًم٦م
دظمؾ ُمٙم٦م ،أو َىمٌؾ أن يدظمٚمٝم٤مَ ،وم َحٛمٚمف سملم يديف ُصم َّؿ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوة احلديٌٞم٦م ،طمدي٨م رىمؿ 4155( :و 4178و4179
( )1اٟمٔمر «ومتح اًمٌ٤مريش ،اعمٖم٤مزي ،سم٤مب َهم َ
و ،)4181و«صحٞمح ُمًٚمؿش ،174 ،)163/6( :و«ُمّمٜمػ اسمـ أب ؿمٞمٌ٦مش-269/2( 175 :
 ،)515/8و«اًمًٜمـ اًمٙمؼمىشً ،مٚمٌٞمٝم٘مل ،)171/7-178/5( :و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم:
( ،)52/1و«اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخشٓ ،سمـ إصمػم ،)351/1( :و«اعمٖم٤مزيشً ،)227/1( :مٚمقاىمدي.
( )2هذه اًمرواي٦م مل شمذيمره٤م يمت٥م اًمًػمة ومٞمام اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف همػم يمت٤مب «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦مش:
( )453د/حمٛمد أسمق وم٤مرس ،وهل سمح٤مضم٦م إمم ُمزيد حت٘مٞمؼ ،وإن يم٤من ومٕمؾ قمٌد اهلل سمـ قمٌداهلل سمـ
أب سمـ ؾمٚمقل ﭬ سم٠مسمٞمف ًمٞمس سمٛمًتٖمرب ،ومرؾمقل اهلل ط ُم٘مدم قمٜمده قمغم يمؾ أطمد.
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املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
خطرريش ،ومٌ َّٚم َٖمٝمؿ قمـ رؾمقل اهلل ط و َُم٤م
ط ،وم٤مٟمٓمٚمؼ قمثامن طمتك أشمك أ َسم٤م ؾمٗمٞم٤من وقمٔمامء ُىم
معهم
ْ ِ

شمٓمقف
أرؾمٚمف سمف ،وم٘م٤مًمقا ًمٕمثامن طملم ومرغ ُمـ رؾم٤مًم٦م رؾمقل اهلل ط إًمٞمٝمؿ :إن ؿمئ٧م أن
َ
َ
ِ
ِ
ًٌَتف ُىمريش
سم٤مًمٌٞم٧م َومٓمػَ .وم٘م٤ملَُ :م٤م ُيمٜم٧م ٕومٕمؾ طمتَّك َيٓمقف سمف َرؾمقل اهلل ط ،واطمت َ
قمٜمده٤م ،ومٌ َٚمغ َر ُؾمقل اهلل ط واعمًٚمٛملم أن قمثامن سمـ قمٗم٤من ىمد ىمتؾش(.)1
ِ
ري٥م َّ
اسمـ َؾمٚمقل ىمد َزاده طمٜم ً٘م٤م وهمٞم ًٔم٤م وطمن ًة وأعمً٤م
أن َ
أُم٤م اًمذي ٓ َؿم َّؽ ومٞمف وٓ َ
دائام قمـ
ٌَّل ط ذم احلديٌٞم٦م ،إذ اًمٜمِّٗم٤مق يٌح٨م ً
ُم٤م يم٤من ُمـ ُمّم٤محل٦م ىمريش َُمع اًمٜم ّ
ؿمج َرة يتًٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م وريمـ ي٠موي إًمٞمف ًمٞمح٘مؼ ُمآرسمف.
َ
وم٠م َُّم٤م اًمٞمٝمقد وم٘مد شمؿ َضمالء ـم٤مئٗمتلم ُِمٜمٝمؿ وإقمامل اًمًٞمػ ِذم رىم٤مب اًمث٤مًمث٦م ،وأ َُّم٤م
اعمنميمقن وم٘مد ص٤محلقا اًمٜمٌَّل ط قمغم وو ِع احلرب سمٞمٜمٝمؿ قمنم ؾمٜملم .ذم ِ
هذه اًمٗمؽمة
َ
ّ
ُ
اسمـ ؾمٚمقل وطمز ُسمف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ًم َٓم٤معم٤م قمٛمٚمقا ِحل ًَ٤مب ىمريش َّ
اًمرأس
ؿمٕمر ُ
أن َّ
شمقىمػ قمـ إُمدادهؿ سم٤معمَ٤مل واخلؼمات ،وُمـ َصم َّؿ َوٕمٗمقا ومخدت
اعمُدسمر واعمُٗمٙمر ىمد
َ
ومِتٜم ُتٝمؿ سمٜمًٌ٦م يمٌػمة(.)2
أطم َالم اسمـ ؾمٚمقل اًمٕمدَ ائٞم٦م ،سمؾ ِ
ُّ
وجيٝم ُض َضمٜم٤مطمٞمف
يمؾ َهذا ي٘مٓمع اًمٓمريؼ قمغم ْ
اًمٚمذيـ يم٤من َيٓمػم ِبام :اًمٞمٝمقد واعمنميملمْ ،
وإن يم٤من قمدو اهلل َمل يٞم٠مس ومل َي ْرقمقي ،سمؾ
ويّم ِ
٤مول إمم آظمر ر َُم ٍؼ يمَام ؾمٞم٠مي ،وًمٙمـ دون ضمدوى {ﭰ
ٓ َزال وٓ َيزال ُي٤مول َ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ} [ؾمقرة يقٟمس.]81 :

زوة ظمٞمؼم:
ُ -9مقىمػ اسمـ ؾمٚمقل ُمـ َهم َ
ِ ِ
اًمً٤مسمِٕم٦م ًمٚمٝمجرة( ،)3ويمَ٤من َؾمٌ ٌُٝم٤م َّ
أن َُيقد سمٜمِل اًمٜمَّْمػم
اًمًٜمَ٦م َّ
يم٤مٟم٧م َهذه اًمٗمل َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش ،)315/2( :و«قمٞمقن إصمرش ،)119/2( ،و«اًمروض إٟمػش ،)45/4( :وهمػمه٤م
(« )2اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦مش ،)453( :د/حمٛمد أسمق وم٤مرس.
(« )3ومتح اًمٌ٤مريش ،)464/7( :و«زاد اعمٕم٤مدش ،)317/3( :و«اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ يمثػم.)244/3( :
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وظمً َئ٧م آ َُم ُ
ٜمقهنؿ َ
رئٞمً٤م ِذم
٤مهلؿ عمَّ٤م َهزم اهللُ
َ
ٜمٍما ً
َظم٤مسم٧م ُفم ُ
إطمزاب ،ويم٤مٟمقا ُقم ُ ً
شمؿ َضمالؤهؿ إمم
شمَ٠مًمٞمٌِٝمؿ قمغم حم َ َّٛمد ط واعمُ١مُمٜملم ،وىمد يمَ٤مٟمقا ُمـ َىمٌؾ َىمد اٟم َْح٤مزوا عمَّ٤م َّ
ِ
ِ
ور ُوقا ِسمقٓيتٝمؿ قم َٚم ِٞمٝمؿ
َظمٞمؼمَ :طمٞم٨م دان َُيقد َظمٞمؼم ًم َزقم٤مُم٤مت سمٜمل اًمٜمَّْمػم َ

ٓمرا قمغم
يمًالّم سمـ ِأب ا َحل٘مٞمؼ ويمٜمَ٤مٟم٦م أظمٞمف ُ
وطمٞمل سمـ أظمٓم٥مِ ،مَّ٤م َضمٕمٚمٝمؿ يِمٙمٚمقن َظم ً
اعمًٚمٛمقن سمٕمد صٚمح احلدَ يٌِٞم٦م ًم ِ ِ
أُمـ ا َعمديٜم٦م وطمدوده٤م()1
تّمٗمٞم٦م ظمٓمر ُيقد
ومتٗمرغ
َ
َ َ
َّ
َّ
ٌَّل ط إمم ظمٞمؼم
ظمٞمؼم اًمذيـ ٓ ُي١مُمـ ضم٤مٟمٌٝمؿ وٓ ُي
ٓمٛم٠من إمم ضمقارهؿ ،ومً٤مر اًمٜم ّ
ؼم ،إِٟمَّ٤م
وسم٤مهم٧م اًمٞمٝمقد ومٞمٝم٤م قمغم طملم ِهم َّرة وم٘م٤مل « :۴ا ُ
ْؼم َظم ِر َسم ْ٧م َظم ْٞم َ ُ
هلل َأيم َ ُ
إِ َذا ٟم ََز ًْمٜمَ٤م سمًِ ِ
٤مح ا ُعمٜم َْذ ِري َـش(.)2
٤مطم٦م َىم ْق ٍم َوم ًَ٤م َء َص ٌَ ُ
َ َ
ُ
طمّمقن ظمٞمؼم واطمدً ا شمٚمق أظمر َسمٕمد أن طمقسوا ومٞمٝم٤م أي٤م ًُم٤م ..إٟمَّف احلؾ
َوشمًَ٤مىمٓم٧م
اًمقطمٞمد واًمٕمالج اًمٜم ِ
َّ٤مضمع ِذم اًمتٕم٤مُمؾ َُمع أ َُّم٦م َُيقد ٟم٘مْم٧م اًمٕمٝمقد ،إ ْذ ٓ ُجيدي ُم َٕم ُٝمؿ
ٗم٤موو٤مت َدوًم َّٞم٦م ،ومال ووم٤مء َهلؿ سمذُم٦م وٓ ىمٞم٤مم َهلؿ سمِ ٍ
ٛمٞمث٤مق،
طمٚمقل ؾمٚمٛمٞم٦م وٓ ُُم َ
َّ
َ
وصدق اهلل{ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
َ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]75 :
ُ
ُ
واؾمتئّم٤مل
أصدق إٟمٌ٤م ًء ُمـ اًم ُٙمت٥م ..وم٤م َجلالء وُمٓم٤مردة ومٚمقهل ُ ْؿ
ًمًٞمػ ذم َطم ِّ٘مٝمؿ
وم٤م َّ
ًٚمؽ إوطمد واحل ُّؾ إؾمٚمؿ ُمع أطمٗم٤مد ا ِ
ؿم٠مومتٝمؿ هق اعمَ ُ
شمْمٛمٜمَ٧م
ْ
ًم٘مر َدة واخلٜم٤مزير ..وًم٘مد َّ
َ
ْ
َ
ُؾمقرة (اًمٗمتح) اًمتل ٟمزًم٧م َسمٕمد احلُديٌِٞم٦م وقمدً ا سم َٗمتْح َظمٞمؼم وطمٞم٤مزة أ ُْم َقاهل٤م همٜمٞمٛم ً٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم،
ىم٤ملشمٕم٤ممم{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽} [ؾمقرة اًمٗمتح.]21 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦مش.)319/1( :
(« )2ومتح اًمٌ٤مريش ،طمدي٨م سمرىمؿ.)611( :
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ِ
أقمثر ًمف إٓ قمغم ُمقىمٗملم اصمٜملم
وًمٚم َٕمق َدة ٓسمـ ؾمٚمقل و َُمقىمٗمف ُمـ هذه اًمٖمزوة ،ومٚمؿ ْ

املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
خطر َ

وُمقىمػ قم٤م ٌّم
معهموصٚم٦م ُمٜم ُف إلظمقاٟمف اًمٞمٝمقد،
ظم٤مص حمدَّ د َهنض سمف وشمز َّقمٛمف ووم٤م ًء
ٌ
أطمدُ مه٤م ٌ
َ
ُهق ٌ
داظمؾ ومٞمف وٛمٜمً٤م..
 فأَا املٛقف األ:ٍٚ

ِِ
ِ
ومٞمٝم٤م أن حمٛمدً ا ط ىمّمد
ُومٝمق ىمٞم٤م ُُمف سم٢مرؾم٤مل رؾم٤مًمتف أصمٛم٦م إمم َُيقد ظمٞمؼمُ :يٕمٚمٛمٝمؿ َ

ومخذوا طمذريمؿ وٓ َّتَ٤مومقا ُمٜمفَّ ،
ىمّمديمؿ وهق ُمتقضمف إًمٞمٙمؿُ ،
وم٢من َقمدديمؿ وقمدَّ شمٙمؿ
ومٚمام قمٚمؿ أهؾ
يمثػم ٌة وىمقم حمٛمد ط ذذُم٦م ىمٚمٞمٚمقن ُقم َّزل ٓ ؾمالح ُمٕمٝمؿ إٓ ىمٚمٞمؾَّ ،
أرؾمٚمقا يمٜم٤مٟم٦م سمـ أب احل٘مٞمؼ ،وهقذة سمـ ىمٞمس إمم همٓمٗم٤من ،يًتٛمدُّ وهنؿ ٕهنؿ
ظمٞمؼم َ
يم٤مٟمقا طمٚمٗم٤مء ُُيقد ظمٞمؼم و ُُمٔم٤مهريـ هلؿ قمغم اعمًٚمٛملم ،وذـمقا هلؿ ٟمّمػ َصمامر َظمٞمؼم

ْ
إن هؿ همٚمٌقا اعمًٚمٛملم(.)1

َّإهن٤م ظمٞم٤مٟم٦م واوح ٌ٦م ُمـ اسمـ ؾمٚمقل ،وضم٤مؾمقس ًمِّم٤مًمح اًمٕمدو اعمؽم ِّسمص
سم٤معمًٚمٛملمً ..مٙمٜمف اسمـ ؾمٚمقل اًمذي شمٚمؽ ُمث٤مًمٌف وخم٤مزيف وىمٌ٤مئحف وُمٕم٤ميٌف َوم ُخ ُٚم٘مف

ُمالزم ًمٚمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م.
 اعمقىمػ اًمث٤مين:

ُم٤م ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ} [ؾمقرة

أور َد سمٕمض اعمٗمنيـ َّ
أن اًمذيـ ىم٤مًمقا{ :ﯮ ﯯﯰ} ،هؿ
اًمٗمتح .]15 :وم َ٘مد َ

رومض اعم١مُمٜملم ُ
ًمٚمخروج ُم َٕمٝمؿ إمم ظمٞمؼم إٟمَّام هق طمًدً ا ُمٜمٝمؿ
اعمُٜم٤موم٘مقنَ ،و َزقمٛمقا أن َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمرطمٞمؼ اعمختقمشً ،)366-365( :مٚمٛمٌ٤مريمٗمقري.
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ًمٙمَٞمال ينميمقهؿ ذم همٜم٤مئٛمٝم٤م({ :)1ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ} [ؾمقرة اًمٗمتح.]15 :
وم٤مإلؿم٤مرة هٜم٤م ًمٕمٛمقم اعمٜم٤موم٘ملم ،وِم٤م َدمدر اإلؿم٤مرة ِ
إًمٞمف أٟمَّف ُمتك ُم٤م ُذيمر ًمٗمظ
َّ
طمؼ اعمٜم٤موم٘ملم َّ
وم٢من اخلٓم٤مب ُمتقضمف
اًمٜمٗم٤مق سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع أو يمٚمٛم٦م{ :ﯱ} ،ذم ِّ
ِ
ورائف.
اسمتدا ًء ٓسمـ ؾمٚمقل وطمزسمف ُمـ َ
وهذا ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم ُقمٛمق ًُم٤م ،وم٢مذا قمٚمٛمقا َّ
وسملم َقمدو
ٌَّل ط َ
أن اعمقاضمٝم٦م سملم اًمٜم ّ
ؾمٝمؾ اعمٜم٤مل َو ِ
ٕمٞمػ َّ
اًمِمقيم٦مَ :ـمٛمٕمقا ذم اعمِم٤مريم٦مَ ٓ ،ر ْهمٌ٦م ذم اجلٝم٤مد ،وًمٙمِ ْـ َؿمٖم ًٗم٤م
سم٤مًمٖمٜمٞمٛم٦م واًمٜمٞمؾ ُمٜمٝم٤م ،وظمٞمؼم يم٤مٟم٧م ُِمـ َهذا اًم٘مٌٞمؾ إ ْذ سمٚم َٖم ُٝمؿ َّ
أن اهلل ىمد وقمد َهمٜمٞمٛمتَٝم٤م
ٌَّل ط سمٕمض إقمراب ِ
اًمذيـ َّت ّٚمٗمقا قمـ
ٌَّل ط وصح ٌَف ُمـ ْ
أضمؾ َذًمؽ ر َّد اًمٜم ّ
اًمٜم ّ
ِ
ىم٤مئال هلؿََّ َٓ « :تْرضمقا ُم ِٕمل إِ َّٓ ر ْهمٌ ً٦م ذم ِ ِ
احلديٌٞم٦م أن خيرضمقا ُمٕمف ً
ٞمٛم ُ٦م
َ َ
اجل َٝم٤مدَ ،أ َُّم٤م اًم َٖمٜم َ
ُ ُ َ َ
َوم َال ُأ ْقمٓمِٞم ُٙم ْؿ ُِمٜم َْٝم٤م َؿم ْٞم ًئ٤مش.
اًمٖمٜمٞمٛم٦م
هؿ َهلؿ إٓ
وىمد َأراد اعمّمٓمٗمك ط أن ي ٌَ ِّلم هلؿ أٓ َطم٤مضم٦م ًمف إمم
َ
َ
اًمذيـ ٓ َّ
ٍمة ِ
اإل ْؾمالم( ..)2طمتَّك صدق ومٞمٝمؿ أهنؿ ىمقم ي٘م ِّٚمقن ِقمٜمد اًمٗمزع ويٙم ُث ُرون
ُدون ُٟم َ

قمٜمد اًمٓمٛمع.

ٌَّل  ۴قمـ أن ي٠م َذن َهلؿ ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:
وضم٤مء اًم٘مرآن ٟم٤مه ًٞم٤م اًمٜم ّ
{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ} [ؾمقرة اًمٗمتح.]15 :

وٓ َهم ْر َو أن يٙمقن ؿم٠من اًمٜمٗم٤مق ىمد اُمتدَّ اظمٓمٌق ُـمف واٟمداح ومٙم ُْره طمتك شمٚمٌس سمِف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومتح اًم٘مديرش )495/6( :و«أين اًمتٗم٤مؾمػمشٕ ،)115/4( :ب سمٙمر اجلزائري.
(« )2اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اًم٘مرآن واًمًٜم٦مشٕ ،)414/2( :ب ؿمٝمٌ٦م .دُمِمؼ – دار اًم٘مٚمؿ  -ط
اًمً٤مسمٕم٦م – 1424هـ.

71

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
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معهمﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]111 :
ىم٤مل اإلُم٤مم اًم َّٓمؼميِ « :
وُمـ اًم َ٘مقم اًمذيـ َطمقل َُمديٜمتِ ُٙمؿ ُمـ إقمراب ُُمٜم٤مومِ٘مقن،
ُ
ِ
ِ
أيْم٤م أُم َث٤مهلؿ أىمقام ُُمٜم٤موم ُ٘مقن{ :ﭶ ﭷ ﭸ} [ؾمقرة
وُمـ أهؾ َُمديٜمت ُٙمؿ ً
اًمتقسم٦م ،]111 :أيُ :مرٟمقا قمٚمٞمف ودرسمقا سمف( ..)1ىمٞمؾَّ :
إن اعمُرادُ :مزيٜم٦م وضمٝمٞمٜم٦م وأؾمٚمؿ
وهمٗم٤مر وأؿمجعش(.)2

 تٛايت بعذ ريو غضٚات املصطف ٢ط بعذ خٝرب:

زوة اًم َّٓم٤مئػ،
زوة طمٜملم ،صمؿ َهم َ
زوة ومتح ُمٙمَّ٦مُ ،صم َّؿ ضم٤مءت َهم َ
زوة ُُم١مشمَ٦مُ ،صم َّؿ َهم َ
ومٙم٤مٟم٧م َهم َ
ِ
زوة ُطمٜملم :ذًمؽ أن ُمٕمٔمؿ ِ
ومٚمقل َه َقازن و َصم٘مٞمػ دظمٚمقا اًم َّٓم٤مئػ
واًمتل يم٤مٟم٧م اُمتدا ًدا ًم َٖم َ
ُمع ِ
اًم٘م٤مئد اًمٕم٤مم ُ-م٤مًمؽ سمـ قمقف-
وحتّمٜمقا َِب٤م ،ومً٤مر اعمّمٓمٗمك  ۴سمٕمدَ
َّ
َومراهمف ُمـ طمٜملم( ،)3وطم٤مسهؿ ُمد ًة َيم٤مٟم٧م أرسمٕملم يقُم٤م ،يمام روى ُمًٚمؿ(ِ ،)4
وقمٜمد
َ
ً
اًمًػم ِظمالف ذًمؽ وم٘مٞمؾ :قمنميـ يق ًُم٤م .وىمٞمؾ :سمْمٕم٦م قمنم ...اًمخ(.)5
أهؾ ِّ
ِ
ِ
ِ
ٟمٗمر ُِمـ ا ُعمًٚمٛملم،
وو َىمٕم٧م ظمالل هذه اعمُدَّ ة َُمراُم٤مت و ُُم٘م٤م َذوم٤مت أ َ
صٞم٥م ظمالهل٤م ٌ
ٌَّل ط هلؿ اعمَٜمْجٞمؼ( ..)6يمؾ
و ُىمتؾ ُ
ُمٜمٝمؿ ا ْصمٜم٤م قمنم صح٤مسم ًٞم٤م ﭫ ،وٟمّم٥م اًمٜم ّ
رطمك ىمت٤مل وطمّم٤مر..
هذا
زوة َدار ومٞمٝم٤م َ
ُمِمٕمر سم٠مهن٤م َهم َ
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼميش.)441/14( :
(« )2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش.)241/8( :
(« )3اًمرطمٞمؼ اعمختقمش.)417- 416( :
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ،سمرىمؿ.)1159( :
(« )5ومتح اًمٌ٤مريش.)45/8( :
(« )6اًمرطمٞمؼ اعمختقمش.)417( :
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ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم
زوة ُمٙمَّ٦م و ُُم١مشم٦م ُ
هذه اًمٖمزوات إرسمعَ :هم َ
وطمٜملم واًمٓم٤مئػَ ،مل يٙمـ ُ
ور ُيذيمر أو ُمقىمػ ُيًجؾ -ومٞمام أقمٚمؿ-
ومٞمٝم٤م ؾمقا ًء اسمـ ؾمٚمقل زقمٞمٛمٝمؿ أو أشمٌ٤مقمف َد ٌ
ِؾمقى ُم٤م ضمرت سمف قم٤مدة اعمٜم٤موم٘ملم اًمتل يمِمػ اهلل ظمٌٞمئتٝم٤م ذم ُٟمٗمقؾمٝمؿ ،أٓ وهل:
{﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂        

      ﯓ ﯔ ﯕ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]121 :
إٓ ُم٤م يم٤من يقم شمَقزي ِع اًمٜمٌَّل ط ًمٖمٜم٤مئؿ طمٜملم ،ومٛمـ طمدي٨م ِ
قمٌد اهلل ْسمـ ُمًٕمقد
َ
ُ
َ
ّ
ﭬ ىم٤مل :ومٚمام يمَ٤من يقم طمٜملم آصمر رؾمقل اهلل ط ٟم٤مؾم٤م ذم ِ
اًم٘مًٛم٦م :وم٠مقمٓمك
ُ
ً
َ َ
َّ
ٟم٤مؾم٤م
إىمرع سمـ َطم٤مسمس ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمِؾ ،وأقمٓمك قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ ُمثؾ ذًمؽْ ،
وأقم َٓمك أ ً
َ
ُمـ أذاف اًمٕمرب وآصمرهؿ يقُمئذ ذم اًم٘مًٛم٦م ،وم٘م٤مل رضمؾ :واهلل إن هذه اًم٘مًٛم٦م
ُم٤م ُقم ِدل ومٞمٝم٤م وُم٤م أريد ِب٤م وضمف اهلل ،ىم٤مل :وم٘مٚم٧م :واهلل ٕظمؼمن رؾمقل اهلل ط.

ومتٖمػم وضمٝمف طمتك يم٤من يم٤مًمٍمف( )1صمؿ ىم٤ملَ « :وم َٛم ْـ
ىم٤مل :وم٠مشمٞمتف وم٠مظمؼمشمف سمِ َام ىم٤مل .ىم٤ملَّ :
يٕم ِد ُل إِ ْن َمل يٕم ِد ِل اهللُ ورؾمق ًُمفشَ ،ىم٤مل :صمؿ ىم٤مل« :يرطمؿ اهللُ ُمقؾمكَ ،ىمدْ ُأ ِ
وذ َي سمِ َ٠م ْيمثَ ِر ُِم ْـ َه َذا
ََ ُ ُ
َْْ
َْ
َْ َ ُ ُ َ
ؼمش .ىم٤مل :ىمٚم٧م ٓ :ضمرم ٓ أرومع إًمٞمف َسمٕمده٤م َطمدي ًث٤م( .)2واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ.
َوم َّم َ َ

وهق
سمٞمٜمام ٟمَحـ قمٜمد رؾمقل اهلل طُ ،
وذم رواي٦م أب ؾمٕمٞمد اخلدري ﭬَ :
ي٘مًؿ ىمًام ،أشم٤مه ذو اخلق ِ
يٍمة ،وهق ٌ
رضمؾ ُِمـ سمٜمل متٞمؿ ،وم٘م٤مل :ي٤م َرؾمقل اهلل،
َُ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ن ُت إِ ْن َمل ْ َأ ُيم ْـ
اقمدل ،وم٘م٤ملَ « :و ْي َٚم َؽ! َو َُم ْـ َي ْٕمد ُل إ َذا َمل ْ َأ ْقمد ْل؟ َىمدْ ظم ٌْ ُ٧م َو َظم ْ
َأ ْقم ِدلش ،وم٘م٤مل :قمٛمر ﭬ ائذن زم أضب قمٜم٘مف وم٘م٤ملَ « :د ْقم ُف َوم٢مِ َّن ًَم ُف َأ ْص َح٤م ًسم٤م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٍمف :سمٙمن اعمٝمٛمٚم٦م هق ؿمجر أمحر ُيدسمغ سمف إديؿ ،و ُيًٛمك اًمدم واًمنماب إذا مل يٛمزضم٤م س ًوم٤م،
امحر هلقل ُم٤م ؾمٛمع،
واًمٍمف اخل٤مًمص ُمـ يمؾ رء ،واعمٕمٜمك :أن وضمف اعمّمٓمٗمك َّ ۴
اٟمٔمر «اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمرشٓ ،)46/3( :سمـ إصمػم.
(« )2ومتح اًمٌ٤مريش ،سمرىمؿ ،)4331( :وُمًٚمؿ سمرىمؿ ،)1162( :وهمػممه٤م.
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التعامل
وقواعد َ شرعية يف
خطرع ِصٞم ِ
َ ِ
ِ
جي ِ
٤مو ُز
املنافقنيَ ،ي ْ٘م َر ُء
٤مُم ِٝم ْؿ
ُي٘م ُر َأ َطمدُ ُيم ْؿ َص َال َشم ُف َُم َع َص َال ِ ِِّت ْؿَ ،وص َٞم٤م َُم ُف َُم َ َ
ون اًم ُ٘م ْر َآ َن َٓ ُ َ
ْ
ِ ِ
ِ ُ معهم ِ
ُِ َ ِ
()1
ِِ
ِ

اًمرُم َّٞم٦م ...ش .احلدي٨م .
اًمً ْٝم َؿ ُم َـ َّ
شم ََراىمٞمٝم ْؿَ ،ي ْٛمرىمقن ُم َـ اًمدِّ يـ يم ََام َي ْٛمرق َّ

ٌَّل ط ُمـ ا َخلقارج،
ومٝمذا ُمقىمػ ُمـ ُمقاىمػ ا ُعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ َّاِّتٛمقا ومٞمٝم٤م قمداًم٦م اًمٜم ّ
ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم هذه
أ َُّم٤م ُم٤م قمدا ذًمؽ ومٚمؿ أقم ُثر -قمغم ُىمّمقر سمحثلَ -قمـ َُمقاىمػ ُأظمر ُ
اًمٖمزوات إرسمع ..وهذا ٓ يٕمٜمل أهنؿ ىمد ا ْٟم َٓمٗم٠مت ضمذوِّتؿ أو ظمٌ٧م ٟم٤مرهؿ.
َأ َرَّد َ َؾزززززززز َ دََ ك َمززززززززا َدومززززززززق َ دكَززززززززاردد د
د

ززززززوند ََ َفزززززززاد ززززززز َ َ ئد( )1د
َو ئوهززززززز ئ َدأند َ ئؽز
َ
د

زوة شمٌقك:
ُ -11مقىمػ اسمـ ؾمٚمقل ُمـ َهم َ
ِ
زوة سمِ ٍ
ٍ
وؾم٤مومِ ٍر َسمٕمد أن ظمٌ٧م َهلؿ ٟمَ٤مر
ِمٙمؾ
ًَم٘مد َسمرز َدور اعمُٜم٤موم٘ملم ذم َهذه اًم َٖم َ
واوح َ
وشمٙمنت ذم أيدُيؿ ٟمِّم ٌ٤مل وسم٤مءت هلؿ ُحم٤موٓت ِ
قمديدة ويمَثػمة سم٤مًمٗمِمؾ.
َ
يم٠مؾمقأ َُم٤م يٙمقن اًم َٕمقد ،ويمام ىمٞمؾ ًمٕم َّٚمف اهلُدوء اًمذي يًٌؼ
وم٢مذا ِبؿ يٕمقدون ْ
ٍ
ِ
إرضم٤مف َ
وَّتذيؾ ،وشمقهلم
اًمٕم٤مص َٗم٦م ،وم٘مد ُم٤مرؾمقا ُجٞمع ُؾمٚمقيمٞم٤مِّتؿ اًمدَّ ٟمٞمئ٦م ُمـ
ِ
وآٟمً َح٤مب سمٌٕمض
َقمزائؿ ،واؾمتٝمزاء وؾمخري٦م ،وعمز ًمٚمٛم َّٓمققملم ذم اًمّمدىم٤مت،
اجلٞمش ،واًم ُ٘مٕمقد قمـ اعمِم٤مريم٦م سم٠مقمذار واهٞم٦م وأؾمٌ٤مب سم٤مـمٚم٦م ...اًمخ.
َّ
زوة سمِٕمٛمؼ ،وأًم٘مك ِّ
ًم٘مد شمٜمٗمس اًمٜم ُ
وًمٕمؾ ُِمـ دواقمل
سمٙمؾ صمِ٘مٚمف،
ِّٗم٤مق ِذم هذه اًم َٖم َ
ومٞمٝم٤م ُُمٜم٤مهؿ
اًمً٤مٟمح٦م ،وم٢م َُّم٤م أن يٌٚمٖمقا َ
ذًمؽ وأؾمٌ٤مسمف أٟمف وضمدَ ه٤م اًم ُٗمرص٦م إظمػم َة َّ
ويٕمٚمق َهلؿ سمٕمده٤م َؿم٠من ،وإ َُّم٤م أن َيٜمدطمروا ويٌقؤا سم٤مخلَ ًَ٤مر واهلقان يمَام ؾمٚمػ هلؿ ُمـ
إدوار
ىمٌؾ ذم ُمقاىمػ قمديدة ،وسمِال ؿمؽ يم٤من ٓسمـ ؾمٚمقل اًم٘مدَ ح اعمٕمغم ذم شمِٚمؽ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ واعمٕم٤مٟمديـ وىمت٤مهلؿ ،سم٤مبُ :مـ شمرك ىمت٤مل اخلقارج
ًمٚمت٠مًمػ وًمئال يٜمٗمر اًمٜم٤مس قمٜمف سمرىمؿ ،)6534( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب :اًمزيم٤مة ،سم٤مب :ذيمر اخلقارج
وصٗم٤مِّتؿ سمرىمؿ.)5/1164( :
(« )2حم٤مضات إدسم٤مءشً ،)397/1( :مٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين.
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واعمَقاىمػ اًمتل ُشمٌلم ًمٜم٤م قمـ طم٘مٞم٘م٦م يمٞمده اعمتقاصؾ وطم٘مده اعمٛمتد وقمزيٛمتف اًمدؤوسم٦م،
وم٤مًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمٕمقذ سمؽ ُمـ ضمٚمد اًمٗم٤مضمر وقمجز اًمث٘م٦م.
وًمٕمٔمؿ وشمَٗم٤م ُىمؿ ؿم٠من اًمٜمِّٗم٤مق ذم هذه اًمٖمزوة ،أطمٌ ٌَ ُ٧م َهد أطمدَ اصمِٝم٤م َمتٝمدً ا ذم
آظمتِّم٤مر ،صمؿ قمرض ُم ِ
ْ
ظمّمقص٤م ُم٤م يم٤من ُمـ
قاىمػ ا ُعمٜم٤موم٘ملم ُمـ ظمالهل٤م،
ً
َ
اسمـ ؾمٚمقل ،ومٝمق ذم هذا اعمٌح٨م سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد وُمرسمط اًمٗمرس(.)1
 تاسٜخ ايػَضٚ ٠َٚأمساؤٖا ٚأطبابٗا:

أّلًا :أمساء الغشّٗ:
زوة ذم َرضم٥م ُمـ اًمٕم٤مم اًمت٤مؾمع
زوة شمٌقكَ :ظمرج رؾمقل اهلل ط هلذه اًم َٖم َ
َ -1هم َ
ِ
ٜمح ِق ؾمت٦م أؿمٝمر(ْ ..)3
زوة
واؿمتٝمرت َهذه اًم َٖم َ
اهلجري( )2سمٕمد اًمٕمقدة ُمـ طمّم٤مر اًمٓم٤مئػ سم ْ
ٞمش ِ
زوة (شمٌقك)ٟ ،مًٌِ٦م إمم ُمٙم٤من ُهق َقملم شمٌَقك اًمتِل اٟمتٝمك إًمٞمٝم٤م ا َجل ُ
اإل ْؾمالُمل.
سم٤مؾمؿ َهم َ
ُ
وأصؾ َهذه اًمتًٛمٞم٦م ضم٤مء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ،وم٘مد روى سمًٜمده إمم ُمٕم٤مذ ﭬ
أن رؾمقل اهلل ط ىم٤ملَ « :ؾم َت ْ٠م ُشم َ
َّ
قه٤م
قن َهمدً ا إِ ْن َؿم٤م َء ا ُ
هلل َقم ْ َ
لم َشم ٌْقكَ ،وإِ َّٟم ُٙم ْؿ ًَم ْـ شمَ٠م ُشم َ
ْمحل اًمٜم ََّٝم ُ٤مرَ ،وم َٛم ْـ َضم٤م َء َه٤م ُِمٜمْ ُٙم ْؿ َومال َي َٛم َّس ُِم ْـ َُم ِ٤مئ َٝم٤م َؿم ْٞم ًئ٤م َطمتَّك ِآيش(.)4
َطمتَّك ُي َ
زوة (اًمٕمنة) ،وىمد ورد هذا
اؾمؿ َآظمر ُوهق َهم َ
زوة اًمٕمنة :وًمٚم َٖم َ
َ -2هم َ
زوة ٌ
ِ
ِ
زوة ذم ؾمقرة (اًمتقسم٦م) ،ىم٤مل
آؾمؿ ذم اًم ُ٘مرآن اًمٙمري ِؿ ،طمٞمٜمام حتدَّ ث قمـ هذه اًم َٖم َ
شمٕم٤ممم{ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوة اًمديمتقر
( )1سمٕمد آـمالع قمغم قمدد ُمـ يمت٥م اًمًػمة وضمدت أن أومْمؾ ُمـ قمرض أطمداث اًم َٖم َ
(قمكم سمـ حمٛمد اًمّمالب) ذم يمت٤مسمف اعمٌ٤مرك «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداثش ،اٟمٔمر ُمـ
(.)555-525
( )2اٟمٔمر «شمٗمًػم اًمٓمؼميش ،)542-541/14( :و«اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦مش :ص (.)614
( )3اٟمٔمر «ومتح اًمٌ٤مريش.)237/16( :
(« )4صحٞمح ُمًٚمؿش رىمؿ.)716( :
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.]117
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م:
اًمٌخ٤مري سمًِٜمده إمم أب ُمقؾمك إؿمٕمري ﭬ ىم٤ملَ « :أ ْر َؾمٚمٜمل
وىمد روى
ُّ
أص َح٤مب إمم رؾم ِ
قل اهلل ط أؾم٠مًمف احلٛمالن -أي ُمريمق ًسم٤مَ -هلؿ ،إ ْذ ُهؿ َُمٕمف ذم َضمٞمش
ْ
ُ
زوة شمٌقك
زوة سم٘مقًمف« :سم٤مب َهم َ
زوة شمٌقكش ..وقمٜمقن اًمٌخ٤مري هلذه اًم َٖم َ
نة وهل َهم َ
اًم ُٕم َ

زوة اًمٕمنةش(.)1
وهل َهم َ
اًمْم ِ
ِ
ٜمؽَ ،وم٘مد يم٤مٟم٧م
اعمًٚمِٛمقن ومٞمٝم٤م ُِمـ َّ
آؾمؿ ًمِمدَّ ة َُم٤م ٓىمك ْ
ًم٘مد ُؾم ِّٛمٞم٧م ِِبذا ْ
ِ
واًمًٗمر ؿم٤م ًىم٤م ًم٘مٚم٦م اعم١موٟم٦م وىمٚم٦م اًمدواب
ْ
إضم َقاء ؿمديدَ ة ا َحلرارة واعمًَ٤موم ُ٦م سمٕمٞمدةَّ ،
ِ
وىمٚم٦م اعمَ٤مء ذم هذا اًمًٗمر اًمٓمقيؾ وا َحل ِّر
اًمتل حتٛمؾ اعمج٤مهديـ إمم أرض اعمٕمريم٦م،
اًمِمديد ،ويمذًمؽ ِ
ىمٚم٦م اعم٤مل اًمذي جيٝمز سمف اجلٞمش ويٜمٗمؼ قمٚمٞمف(.)2
ومروى قمٌد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر ،قمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ َقم ِ٘م ِ
ٞمؾ سمـ أب ـم٤مًم٥م ذم

ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]117 :ىم٤ملَ « :ظمرضمقا
زوة شمٌَقك ا ًَّمرضمالن واًمثالصم٦م قمغم ٍ
سمٕمػم واطمدَ ،
وظمرضمقا ذم طمر ؿمديد ،وم٠مص٤مِبؿ
ذم َهم َ
ِ
وينم ُسمقن
يقُمٝم٤م َقمٓمش ؿمديدٌ  ،طمتَّك َضمٕمٚمقا َيٜمحرون إسمِٚمٝمؿ،
ومٞمٕمٍمون َأيم َْر َاؿم َٝم٤مْ ،
ُ
ُم٤مءه٤م ،ومٙم٤من َذًمؽ قمنة ُمـ اعم٤مء ،وقمنة ُمـ اًمٔمٝمر ،وقمنة ُمـ اًمٜمٗم٘م٦مش(.)3
وهذا اًم َٗم ُ
ُ
اًمٕمٓمش ُمـ اعمًٚمٛملم
٤مروق ُقمٛمر سمـ اخل َّٓم٤مب ُُيدِّ صمٜم٤م قمـ ُمدى ُم٤م َسمٚمغ
ومٞم٘مقلَ « :ظمرضمٜمَ٤م ُمع رؾمقل اهلل ط إمم شمٌَقك ذم َىم ٍ
ٞمظ َؿمديد ،ومٜمز ًْمٜمَ٤م ً
ُمٜمزٓ أص٤مسمٜم٤م ومٞمف
َ
ٌ
ؾمتٜم٘مٓمع ،طمتك إن يم٤من إطمدٟم٤م يذه٥م يٚمتٛمس
قمٓمش َؿمديد ،طمتك فمٜمٜم٤م أن رىم٤م َسمٜم٤م
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٌخ٤مري رىمؿ.)4415( :
( )2اٟمٔمر «اًمٍماع ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملمشٕ ،ب وم٤مرس :ص (.)83
( )3يٜمٔمر «شمٗمًػم قمٌد اًمرزاقش.)1139( )169/2( :
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اخلَالء ومال يرضمع طمتك ئمـ أن رىمٌتف شمَٜم٘مٓمع ،وطمتك إن اًمرضمؾ ًمٞمٜم َْحر سمٕمػمه ومٞمٕمٍم
ومرصمف َومٞمنمسمف ويْمٕمف قمغم سمٓمٜمفش(.)1
زوة اًمٗم٤موح٦م
َ -3هم َ
زوة اؾمؿ صم٤مًم٨م هق (اًمٗم٤موح٦م) ،ذيمره اًمزرىم٤مين  $ذم يمت٤مسمف «ذح
وًمٚم َٖم َ
()2
وؾم ِّٛمٞم٧م ِِبذا آؾمؿ َّ
قمـ َطم٘مٞم٘م٦م
زوة يمِمٗم٧م ْ
ٕن َهذه اًم َٖم َ
اعمقاه٥م اًمٚمدٟمِّٞم٦مش ُ ،
اًمٕمدائٞم٦م ا َعم٤ميمرة ،وأطم َ٘م ِ
ِ
٤مدهؿ اًمدومِٞمٜمَ٦م،
اعمُٜم٤موم٘ملم وهتٙم٧م أؾمت٤مرهؿ ،وومْمح٧م أؾم٤مًمٞمٌٝمؿ
َّ
و ِ
ٟمٗمقؾمٝمؿ ِ
ًمّمح٤مسم٦م ﭫ(.)3
اخلٌٞم َث٦م وضمرائٛمٝمؿ اًم ٌَِم َٕم٦م سمحؼ رؾمقل اهلل ط وا َّ
ثاْٝاَٛ :قع ايػَضٚ ٠َٚتاسخيٗا:

ومِمامل ِ
احلج٤مز ،يٌٕمد قمـ اعمديٜم٦م ً 778
وأُم٤م َُمقىمع شمٌَقك َ
سمح ًَ٥م اًمٓمريؼ
ُمٞمال َ
ِ ِ
ِ
اًمروم
ًمًٚم َٓم٤من ُّ
اعمُٕمٌدة ذم اًمقىم٧م احل٤مض ،ويم٤مٟم٧م ُمـ دي٤مر ُىمْم٤مقم٦م اخل٤موٕم٦م ُ
ِِ
خيٝم٤م وم٘مد ذيمر اسمـ طمجرَّ « :
زوة ذم
آٟمذاك( .)4أُم٤م شم٤مر ُ
اًمرؾمقل ط ظمرج هلذه اًم َٖم َ
أن َّ
رضم٥م ُمـ اًمٕم٤مم اًمت٤مؾمع اهلجري ،سمٕمد طمّم٤مره ًمٚمٓم٤مئػ سمٜمحق ؾمت٦م أؿمٝمرش(.)5
ثايجا :أطبابٗا ..رنش املؤسخ ٕٛأطبابا هلز ٙايػَض ٠َٚفكايٛا:

سم٤مًمزي٧م ُِمـ اًمِم٤مم إمم
وصٚم٧م إٟمٌ٤م ُء ًمٚمٜمٌَّلط ُمـ إٟمٌ٤مط( )6اًمذيـ ي٠م ُشمقن َّ
َ -1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «َمٛمع اًمزوائدش.)194/6( :
( )2اٟمٔمر «ذح اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦مش ،اسمـ طمجر اًم٘مًٓمالين ،دار اعمٕمروم٦م –سمػموت.)62/3( :)1393( ،
( )3اٟمٔمر «اًمٍماع ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملمش :ص (.)84
( )4اٟمٔمر «اعمجتٛمع ِ
اإل ْؾمالُملشً ،مٚمٕمٛمري :ص (.)229
(« )5ومتح اًمٌ٤مريش.)237/16( :
(( )6إٟمٌ٤مط) يٓمٚمؼ قمغم-1 :ؿمٕم٥م ؾم٤مُمل يم٤مٟم٧م ًمف دوًم٦م ذم ؿمامزم ؿمٌف اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م وقم٤مصٛمتٝمؿ
ؾمٚمع وشمٕمرف اًمٞمقم ب (اًمٌؽماء).

=
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()1
ٖمز َوهؿ َىمٌؾ أن
ٌَّل ط أن َي ُ
اًمٕمرب ،وضم٤مءت ذم ُم٘مدُمتٝمؿ إمم اًم ٌَ ْٚم٘م٤مء  ،وم٠مراد اًمٜم ّ

َي ْٖمزوه(.)2

زوة هق اؾمتِ َج٤مسم٦م َـمٌٞمٕم َّٞم٦م ًمِٗمريْم٦م ِ
اجلٝم٤مد ،و َ
ًمذًمِؽ
سمـ يمَثػم« :أن َؾمٌ٥م اًم َٖم َ
 -2ويرى ا ُ
ِ
ُ
أىمرب اًمٜمَّ٤مس إًمٞمف ،وأومم اًمٜمَّ٤مس سم٤مًمدَّ قمقة
ٕهنؿ
قمزم
ُ
رؾمقل اهلل ط قمغم ىمت٤مل ا ًُّمرومَّ ،
إمم احلؼ ًم ُ٘مرِبؿ ُمـ ِ
اإل ْؾمالم وأهٚمِف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [ؾمقرة

ًمٚمّمقاب ،إو٤موم ً٦م إِمم أن إ ُْم َر اًمذي
اًمتقسم٦م ،]123 :واًمذي َىم٤مًمف اسمـ يمَثػم هق إىمرب َّ
طمٙمؿ اجلٝم٤مد هق ُ
ىمت٤مل اعمُنميملم يم٤موم٦م ،سمِٛمـ ومٞمٝمؿ أهؾ اًمٙمت٤مب اًمذيـ وىمٗمقا
اؾمت٘مر َقمٚمٞمف
ُ
َّ
ذم ـمريؼ اًمدَّ قمقة وفمٝمر حترؿمٝمؿ سم٤معمًٚمٛملم يمام روى أهؾ اًمًػمش(.)3

ٌ٥م اخلُروج هق قمزم اًمروم قمغم همزو
وٓ
يٛمٜمع َُم٤م ذيمره اعم١مرظمقن سم٠من َؾم َ
ُ
ًمٚمخروج إًمٞمٝمؿَّ ،
اعمًٚمٛملم ذم قم٘مر دارهؿ ْ
طم٤مومزا ُ
ٕن أصؾ اخلروج
أن يٙمقن هذا
ً
يم٤من وار ًدا.

قن َقمغم طمذر ُمـ َملء همً٤من ِ
اعمًٚمٛم َ
إًمٞمٝمؿ ُمـ َّ
اًمِم٤مم ،وئمٝمر َذًمؽ ضمٚم ًّٞم٤م
ًم٘مد يم٤من
ُ
ِ
ومٝمجره َّـَ ،ومٗمل
ؿمٝمرا
ُ
ٌَّل ط َآزم ُمـ ٟمً٤مئف ً
ِمَّ٤م وىمع ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وم َ٘مد يم٤من اًمٜم ّ
همً٤من شمٜمٕمؾ اًمٜمٕم٤مل ًمٖمزوٟم٤م ،ومٜمزل َص٤مطمٌل
صحٞمح اًمٌخ٤مري :ويمٜم٤م حتدصمٜم٤م أن آل َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

 -2اعمِمتٖمٚمقن سم٤مًمزراقم٦م - 3 .اؾمتٕمٛمؾ أظمػما ذم أظمالط اًمٜم٤مس ُمـ همػم اًمٕمرب« ،اعمٕمجؿ
اًمقؾمٞمطش.)898/2( :

قمامن وومٞمٝم٤م ىمرى يمثػمة وُمزارع
( )1اًم ٌَ ْٚم َ٘م٤م ُء :يمقرة ُمـ أقمامل دُمِمؼ سملم اًمِم٤مم ووادي اًم٘مرى ،ىمّمٌتٝم٤م ّ
واؾمٕم٦م ،وسمجقدة طمٜمٓمتٝم٤م ييب اعمثؾ .يٜمٔمر «ُمٕمجؿ اًمٌٚمدانش.)489/1( :
( )2اٟمٔمر «اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد.)165/2( :
( )3اٟمٔمر «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)3/5( :
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يقم ٟمقسمتفَ ،ومرضمع قمِم٤م ًء وميب ِ
أصمؿ هق؟ ومٗمزقم٧م
سم٤مب ض ًسم٤م ؿمديدً ا وىم٤ملَّ :
قمٔمٞمؿ ،وم٘مٚم٧مُ :م٤م هق؟ أضم٤مءت همً٤من؟ ىم٤مل :سمؾ
ومخرضم٧م إ ًَمٞمف ،وىم٤مل :طمدث أُمر
ُ
ٌ

أقمٔمؿ ُمٜمف وأـمقل ،ـم َّٚمؼ رؾمقل ط ٟمً٤مءه(.)1

سابعّا :اإلْفام يف ٖز ٙايػَضٚ ٠َٚحشص املؤَٓني عً ٢ادتٗاد:

رؾمقل اهلل ط اًمّمح٤مسم٦م قمغم اإلٟم َٗم٤مق ذم هذه اًمٖمزوةً ،مٌ ِ
ُ
َّ
ويمثرة
ٕمده٤م
طم٨م
ُ
َّ
َ
اعمُنميملم ومٞمٝم٤م ،ووقمد اعمٜمٗم٘ملم سم٤مٕضمر اًمٕمٔمٞمؿ ُِمـ اهلل ،وم٠مٟمٗمؼ يمؾ َطمً٥م َُم٘مدرشمف،
ويم٤من قمثامن ﭬ ص٤مطم٥م اًم٘مدح اعمٕمغم ذم اإلٟمٗم٤مق ذم هذه اًمٖمزوة(.)2
ومٝمذا قمٌد اًمرمحـ سمـ َظم ٌَّ ٍ
٤مب(ُ )3يدصمٜم٤م قمـ ٟمٗم٘م٦م قمثامن ﭭ؛ طمٞم٨م ىم٤مل:

ٌَّل ط وهق ُي٨م قمغم َ
ضمٞمش اًم ُٕمنة ،وم٘م٤مم قمثامن سمـ قمٗم٤من ﭬ
«ؿمٝمدت اًمٜم ّ
ِ
طمض قمغم
قمكم ُم٤مئ٦م َسمٕمػم
سم٠مطمالؾمٝم٤م وأىمت٤مِب٤م ذم َؾمٌٞمؾ اهلل ،صمؿ َّ
وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل َّ
قمكم ُم٤مئت٤م سمٕمػم سم٠مطمالؾمٝم٤م
اجلٞمش ،وم٘م٤مم قمثامن سمـ قمٗم٤من ﭬ وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل َّ
ِ
طمض قمغم اجلٞمش ،وم٘م٤مم قمثامن سمـ قمٗم٤من وم٘م٤مل :ي٤م
وأىمت٤مِب٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،صمؿ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ُمققمٔم٦م اًمرضمؾ اسمٜمتف ،رىمؿ.)5191( :
( )2اٟمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦مش :ص (.)615
( )3هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ َظم ٌَّ ٍ
اًمً َٚم ِٛم ُّل ُمـ سمٜمل ُؾم َٚم ْٞم ٍؿً ،مف
٤مب  -سمٗمتح اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م وشمِمديد اًمٌ٤مء ُّ -
ٌَّل ط ،طمدث قمٜمف ومرىمد أسمق ـمٚمح٦م ،ويٕمد ذم اًمٌٍميلم .ؾمئؾ ُيٞمك سمـ
صحٌ٦م ورواي٦م قمـ اًمٜم ّ
ٌل ط ،ىمٞمؾ ًمف :هق قمٌد اًمرمحـ سمـ
ُمٕملم قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ظمٌ٤مب ،وم٘م٤مل :ىمد روى قمـ اًمٜمَّ ّ
ظمٌ٤مب سمـ إرت؟ وم٘م٤مل :أطمًٌف هق .ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم :وىمد ىمٞمؾ :إٟمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ظمٌ٤مب سمـ
إرت ،وًمٞمس سمٌمء .ىم٤مل اًمٌٖمقي :قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس ظمٌ٤مب اًمًٚمٛمل وي٘م٤مل :قمٌد اًمرمحـ سمـ
ظمٌ٤مب واًمّمحٞمح قمٌد اًمرمحـ سمـ ظمٌ٤مبُ« .مٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦مشً ،مٚمٌٖمقي ،)219/4( :و«شمٚمخٞمص
اعمتِم٤مسمف ذم اًمرؾمؿش ،)188/1( :و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم:
( ،)831/2و«ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي.)81/17( :
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قمغم صمالصمامئ٦م سمٕمػم سم٠مطمالؾمٝم٤م وأىمت٤مِب٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وم٠مٟم٤م َرأي٧م رؾمقل اهلل
رؾمقل اهلل َّ
معهم َقم ِٛم َؾ َسم ْٕمدَ َه ِذ ِهَُ ،م٤م َقم َغم ُقمثْ َام َن َُم٤م َقم ِٛم َؾ
يٜمزل قمـ اعمٜمؼم وهق ي٘مقلَُ « :م٤م َقم َغم ُقم ْث َام َن َُم٤م
َسم ْٕمدَ َه ِذ ِهشش(.)1
وقمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة ﭬ(ُ )2م٤م ىم٤مل« :ضم٤مء قمثامن سمـ قمٗم٤من ﭬ
ِ
ٌَّل
ٌَّل ط ضمٞمش اًمٕمنة ،ىم٤ملَ :ومجٕمؾ اًمٜم ّ
ٌَّل ط سم٠مًمػ ديٜم٤مر ذم َصمقسمِف طملم ضمٝمز اًمٜم ّ
إمم اًمٜم ّ
ِ
ِ
ض ا ْسم َـ َقم َّٗم َ
ُمراراش(.)3
٤من َُم٤م َقمٛم َؾ َسم ْٕمد اًم َٞم ْق ِمش ،يردده٤م ً
ط ي٘مٌٚمٝم٤م سمٞمده و َي٘مقلَُ « :م٤م َ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،ك اعمٜم٤مىم٥م :رىمؿ ( .)3711وىم٤مل اًمؽمُمذي :هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف ٓ
ٟمٕمرومف إٓ ُمـ طمدي٨م اًمًٙمـ سمـ اعمٖمػمة ،وهق ذم «اعمًتدركش قمٜمد احل٤ميمؿ،)154 - 153/13( :
وصححف اًمذهٌل ،ىم٤مل اًمِمٞمخ أيمرم اًمٕمٛمري :وًمٙمـ ومٞمف ومرىمد أسمق ـمٚمح٦م َمٝمقل اًمٕملم يمام ذم
«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر ،)264/8( :ومال يًٚمؿ هلام ِبذا اًمتّمحٞمح .اٟمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م
اًمّمحٞمح٦مش .)525/2( :وًمٕمؾ هذا هق اًمًٌ٥م ذم قمدم إيراد اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين هلذه اًمرواي٦م ذم
«صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش .واٟمٔمر ُم٤م روي ُمـ أىمقال ذم ٟمٗم٘م٤مت قمثامن اًمٜم٘مدي٦م واًمٕمٞمٜمٞم٦م قمٜمد اسمـ
طمجر ذم «اًمٗمتحش .)252/11( :ىم٤مل اًمًٜمدي ذم رؾم٤مًمتف «اًمذه٥م اعمًٌقك ذم حت٘مٞمؼ ُمروي٤مت
زوة شمٌقكش ( :)218إن ٟمٗم٘م٦م قمثامن ﭬ ذم اًمٕمنة يم٤مٟم٧م يمٌػمةٕ ،ن قمدد اجلٞمش ىمد ضم٤م ء ذم
َهم َ
سمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف سمٚمغ ؾمٌٕملم أًم ًٗم٤م ....وهذا يدل قمغم أن ٟمٗم٘متف مل شمٙمـ ُمرة واطمدة ،سمؾ ُمرات
ويمرات ،وِم٤م ي١ميد ذًمؽ ُم٤م روشمف أم قمٛمر سمٜم٧م طمً٤من سمـ يزيد سمـ أب اًمٖمض ،ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد:
ويم٤مٟم٧م قمجقز صدق ىم٤مًم٧م :ؾمٛمٕم٧م أب ي٘مقل :إن قمثامن ضمٝمز ضمٞمش اًمٕمنة ُمرشملم.
( )2هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة سمـ طمٌٞم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف ،أسمق ؾمٕمٞمد اًم٘مرر
اًمٕمٌٌم :ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل ط ،أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح ؾمٙمـ اًمٌٍمة وهمزا ظمراؾم٤من ذم زُمـ قمثامن
ٌَّل ط روى قمـ
ﭬ ،وهق اًمذي اومتتح ؾمجًت٤من ويم٤مسمؾ وهمػممه٤م ،وؿمٝمد َهم َ
زوة شمٌقك ُمع اًمٜم ّ
ٌَّل ط وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ﭬ .طمدث قمٜمف :اسمـ قمٌ٤مس وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وقمٌد اًمرمحـ سمـ
اًمٜم ّ
أب ًمٞمغم واسمـ ؾمػميـ واحلًـ وهمػمهؿ ،وًمف ذم «ُمًٜمد سم٘ملش أرسمٕم٦م قمنم طمدي ًث٤م .يٜمٔمر «ِّتذي٥م
اًمٙماملش ،)175/17( :و«ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل ،)571/2( :و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر.)311/4( :
(ُ« )3مًٜمد اإلُم٤مم أمحدش ،)21631( :وىمد طمًـ اًمرواي٦م حم٘م٘مقه .ويمذًمؽ اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم حت٘مٞم٘مف ًمـ
«ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش.)2921( :
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ؾمٞمًٌؼ أسم٤م سمٙمر ﭬ
وأُم٤م قمٛمر ﭬ وم٘مد شمّمدَّ ق سمِٜمّمػ ُم٤مًمف ،وفمـ أٟمف
ُ
أُمرٟم٤م
سمذًمؽ ،ومٝم٤م هقاًمٗم٤مروق ﭬ ُيدِّ ُصمٜم٤م سمٜمٗمًف قمـ ذًمؽ طمٞم٨م ىم٤ملَ « :
رؾمقل اهلل ط يق ًُم٤م أن ٟمتّمدقَ ،ومقاومؼ ذًمؽ ً
أؾمٌؼ أسم٤م
ُم٤مٓ ِقمٜمدي ،وم٘مٚم٧م :اًمٞمقم ُ
ِ
سمٙمر ْ
سمٜمّمػ ُم٤مزم ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل طَُ « :م٤م َأ ْسم َ٘م ْٞم َ٧م
جئ٧م
إن َؾمٌ٘متف يق ًُم٤مَ ،وم ُ
َِٕ ْهٚمِ َؽ؟شُ .ىمٚم٧مُ :مثٚمفَ ،ىم٤مل :وأشمك أسمق سمٙمر ﭬ سم ُٙم ِّؾ ُم٤م قمٜمده ،وم٘م٤مل ًمف
هلل ورؾمق ًَمف ،ىمٚم٧م:
٘مٞم٧م َهلؿ ا َ
رؾمقل اهلل طَُ « :م٤م َأ ْسم َ٘م ْٞم َ٧م ِٕ ْهٚمِ َؽ؟ش .ىم٤مل :أ َسم ُ
ٓ أؾم٤مسمِ٘مؽ إمم ٍ
رء أسمدً ا(.)1
َ
وروي أن قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ﭬ أٟمٗمؼ أًم َٗمل درهؿِ ،
وهل ٟمّمػ أُمقاًمف ًمتج ِٝمٞمز
ُ
ِ
()2
ٞمٛم٦م ،يم٤مًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م(،)3
ضمٞمش اًمٕمنة  ،ويم٤مٟم٧م ًمٌٕمض اًمّمح٤مسم٦م ٟمٗم َ٘م٤مت قمٔم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ؾمٜمـ أب داودش ،ك اًمزيم٤مة :رىمؿ ( ،)1678وىمد طمًـ إؾمٜم٤مده اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين.
( )2اٟمٔمر «اًمًػمة ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦مش :ص ( ،)194/2ىم٤مل ُم١مًمٗمف :اٟمٔمر اًمرواي٤مت قمٜمد
اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ،)198 - 194/11( :وأىمقى رواي٤مشمف سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،وًمٙمٜمف
ُمقىمقف قمغم ىمت٤مدة ،) 195/11( :واٟمٔمر يمذًمؽ اًمرواي٤مت ذم رؾم٤مًم٦م اعم٤مضمًتػم «اًمذه٥م اعمًٌقك
زوة شمٌقكشً ،)223 - 213/1( :مٚمًٜمدي ،وىمد ذه٥م إمم شم٘مقيتٝم٤م قمغم اًمرهمؿ
ذم حت٘مٞمؼ رواي٤مت َهم َ
ُمـ آظمتالوم٤مت اعمقضمقدة سمٞمٜمٝم٤م ،وًمٙمـ يًت٠مٟمس ِب٤م ذم ومْم٤مئؾ إقمامل.
( )3هق :اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف ،اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل ،أسمق اًمٗمْمؾ اعمٙمل ،قمؿ
رؾمقل اهلل ط وصٜمق أسمٞمف ،أُمف ُٟم َث ْٞم َٚم ُ٦م أم اًمرسمٞمع ،وىمٞمؾَٟ :م ْث َٚم ُ٦م سمٜم٧م ُطم ٌَ ِ
٤مب .ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس:
وًمد أب اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ىمٌؾ ىمدوم أصح٤مب اًمٗمٞمؾ سمثالث ؾمٜملم ،ويم٤من أؾمـ ُمـ
رؾمقل اهلل ط سمثالث ؾمٜملم .ىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق :يم٤من ُمقًمده ىمٌؾ اًمٗمٞمؾ سمثالث ؾمٜملم ،وشمقذم
ًمًٌع ؾمٜملم ُمْم٧م ُمـ إُم٤مرة قمثامن ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم ،وصغم قمٚمٞمف قمثامن سمـ قمٗم٤من ،يمػ سمٍمه
وسمٚمٖمٜمل أن اًمٕمٌ٤مس يم٤من ًمف قمنمة ذيمقر ؾمقى اإلٟم٤مث ،ومٛمـ وًمده :ا ًْم َٗم ْْم ُؾَ ،وقمَ ٌْدُ اهللَِ ،وقمُ ٌَ ْٞمدُ اهللِ،
َو ُىم َث ُؿ ،وقمٌد اًمرمحـ ،وُمٕمٌد ،وأم طمٌٞم٥م ،أُمٝمؿ :أم اًمٗمْمؾ ًمٌ٤مسم٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ طمزن،
واحل٤مرث سمـ اًمٕمٌ٤مس أُمف ُطم َج ْٞم َٚم ُ٦م سمٜم٧م ضمٜمدب سمـ رسمٞمٕم٦م ،وآُمٜم٦م سمٜم٧م اًمٕمٌ٤مس ،وصٗمٞم٦م سمٜم٧م
ِ
٤مم سمـ اًمٕمٌ٤مس ،يم٤من أصٖمر وًمد أسمٞمف طمديثف =
اًمٕمٌ٤مسَ ،ويمَث ُػم سمـ اًمٕمٌ٤مسَ ،وقمَ ْق ُن سمـ اًمٕمٌ٤مس َو َمت َّ ُ
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خطر ()1

سمـ قمدى ﭫ .

وـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل ،وحمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ،وقم٤مصؿ
معهم
وهٙمَذا َيٗمٝمؿ اعمًُٚمٛمقن َّ
أن اعمَ٤مل وؾمٞمٚم٦م ُِمـ اهلل وإمم اهللَ ،طمٞم٨م اؾمتٓم٤مع أهمٜمٞم٤م ُء
أن ُم٤مهلؿ ذم ِظمدُم٦م هذا اًمدِّ يـ ،يد َومٕمقٟمف قمـ َـم ِ
قاقمٞم٦م
َّ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ أن ُيؼمهٜمقا َّ َ
ٌ
ورهم ٌَ٦م ،وإن شمَ٤مريخ ْ
شم٤مريخ ُُمنمفٟٕ ،مَّف شم٤مريخ اعم٤مل ذم يد
إهمٜمٞم٤مء اعمًُٚمٛملم
اًمرضم٤مل ٓ ،شم٤مريخ اًمرضم٤مل حت٧م ؾمٞمٓمرة اعم٤مل.

ٌَّل ط قمغم أن
ويمام يمَ٤من اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس ،ومٙمذًمؽ هق سم٤معم٤مل ،وإن اًمذيـ رسم٤مهؿ اًمٜم ّ
سمذ َل أُم ِ
قاهلؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم( ..)3و َىمد ىمدَّ َم اهلل
ُي٘مدُمقا أٟمٗمًٝمؿَ ،ؾم ُٞمٝمقن قمٚمٞمٝمؿ ْ ْ
اجلٝم٤مد سم٤م َعم٤مل قمغم اًمٜمٗمس ذم ِ
يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ذم أيمثر ُمـ مخً٦م قمنم ُمقو ًٕم٤م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

قمٜمد أوٓده :قمٌد اهلل ،ويمثػم ،ومت٤مم .روى قمٜمف :قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث ،وإؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل سمـ
احل٤مرث ،وقم٤مُمر سمـ ؾمٕمد ،وإطمٜمػ سمـ ىمٞمس .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي:
( ،)225/14و«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ ،)2121/4( :و«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد:
( ،)5/4و«ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦مشً ،مٚمٌٖمقي.)381/4( :

( )1هق :قم٤مصؿ سمـ قمدي سمـ اجلد سمـ اًمٕمجالن سمـ طم٤مرصم٦م سمـ وٌٞمٕم٦م اًمٕمجالين ،اًم٘مْم٤مقمل ،أظمق
ُمٕمـ سمـ قمدي ،يمٜمٞمتف أسمق قمٌد اهلل ،وي٘م٤مل :أسمق قمٛمرو ،وي٘م٤مل :أسمق قمٛمر ،طمٚمٞمػ إٟمّم٤مرً .مف
صحٌ٦م ،ؿمٝمد أطمدا ،ومل يِمٝمد سمدرا ،ويم٤من رؾمقل اهلل ط اؾمتٕمٛمٚمف قمغم ىمٌ٤مء ،وأهؾ اًمٕم٤مًمٞم٦م،
وضب ًمف سمًٝمٛمف ،ومٙم٤من يمٛمـ ؿمٝمده٤م ،وهق ص٤مطم٥م قمقيٛمر اًمٕمجالين اًمذي ىم٤مل ًمف :ؾمؾ زم ي٤م
قم٤مصؿ رؾمقل اهلل ط ،قمـ اًمرضمؾ جيد ُمٕمف اُمرأشمف رضمال .ىم٤مل ُمقؾمك سمـ قم٘مٌ٦م وظمرج قم٤مصؿ سمـ
ٌَّل
قمدي ومٞمام زقمٛمقا ُمع رؾمقل اهلل ط ومرده ومرضمع ُمـ اًمروطم٤مء ،وضب ًمف سمًٝمٛمف .روى قمـ :اًمٜم ّ
ط  .ىمٞمؾ :إٟمف شمقذم ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم ،وًمف ُمـ اًمٕمٛمر ُم٤مئ٦م ومخس قمنمة ؾمٜم٦م .يمذا ىم٤مل اًمقاىمدي
ذم ؾمٜمف .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي ،)517/13( :و«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مش،
ٕب ٟمٕمٞمؿ ،)2139/4( :و«شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمشً ،مٚمذهٌل.)416/2( :
( )2اٟمٔمر «ُمٖم٤مزي اًمقاىمديش.)391/3( :
( )3اٟمٔمر «ُمٕملم اًمًػمةش :ص (.)449
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ىم٤مسا قمغم إهمٜمٞم٤مء َومحً٥مَ ،سمؾ ؿم٤مرك ومٞمف وم٘مراء
ومل يٙمـ ُمْمامر اًمًٌؼ
ً
اعمًٚمٛملم سمجٝمدهؿ ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اؾمتحٞم٤مء.
{ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  } [ؾمقرة

اًمتقسم٦م:]92 :
ِ
ًم٘مد ِ
ٕهنؿ ٓ َيٛمٚم ُٙمقن ٟمٗم٘م َ٦م اخلُروج إمم اجلٝم٤مدَ ،ومٝمذا
طمز َن اًمٗم٘مراء ُمـ اعم١مُمٜملمَّ :
أُمرت
ٝمؿ إٟمَّؽ ىمد
أطمد
َ
َ
ُقمٚم ٌَ٦م ْسمـ زيد َ
اًمٌٙم٤مئلم َص َّغم ُمـ اًمٚمٞمؾ وسمٙمَك ،وىم٤مل« :اًم َّٚم َّ
ِ
ِ
أشم٘مقى ِسمف َُمع رؾمقًمِؽ ،وإين أشمَّمدَّ ق َقمغم
سم٤مجلٝم٤مد ،ور َّهم َ
ٌ٧م ومٞمف ،ومل َدمٕمؾ قمٜمدي ُم٤م َّ
ِ
ٌَّل ط أٟمف َىمد ُهم ِٗم َر
يمؾ ُمًٚم ٍؿ سمِٙمؾ ُمٔمٚمٛم٦م َ
أص٤مسمتٜمل ذم َضمًد أو قمرض ،وم٠مظمؼم ُه اًمٜم ّ

٥م ِ
ًَم ُف()1ش ،وذم هذه اًم٘مّم٦م وُم٤م ضمرى ومٞمٝم٤م آي٤مت ُمـ ْ
اجلٝم٤مد ٟمٍم ًة
وطم ِّ
اإلظمالصُ ،
ًمديـ اهلل وٟمنما ًمدَ قمقشمِف ذم أوم٤مق ،وومٞمٝم٤م ُمـ ًم ْٓم ِ
ِ
سمْمٕمٗم٤مء اعم١مُمٜملم اًمذيـ
ػ اهلل ُ
ً
َيٕمٞمِمقن ذم َطمٞم٤مِّتؿ قمٞمِم ً٦م َقمٛمٚمٞم٦م(.)2
َومٝمذا َواصمٚم٦م ْسمـ إؾم٘مع ﭬ(ٟ )3مَؽميمف ُُيدِّ صمٜم٤م قمـ ىمّمتف ومٞم٘مقل ...« :قمٜمدُم٤م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وردت ُمـ ـمرق وٕمٞمٗم٦م وهل٤م ؿم٤مهد صحٞمح وهل سم٤مجلٛمٚم٦م شمّمٚمح ًمٚمِم٤مهد اًمت٤مرخيل ،اٟمٔمر
«اعمجتٛمع اعمدينشً ،مٚمٕمٛمري :ص (.)235
( )2اٟمٔمر «حمٛمد رؾمقل اهللش ،ص٤مدق قمرضمقن.)443/4( :
( )3هقَ :واصمِ َٚم ُ٦م ْسم ُـ ْإَ ْؾم َ٘م ِع اًم َّٚم ْٞمثِ ُّل اسمـ سمٙمر سمـ قمٌد ُمٜم٤مة ،و ُي٘م٤مل :واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع سمـ قمُ ٌَٞمد اهلل،
و ُي٘م٤مل :اسمـ قمٌد اًمٕمزى ْسمـ قمَ ٌْدي٤مًمٞمؾ ْسمـ ٟم٤مؿم٥م ْسمـ همػمة ْسمـ َؾم ْٕمد ْسمـ ًمٞم٨م اسمـ سمٙمر سمـ
قمٌدُمٜم٤مة ْسمـ قمَ ِكم ْسمـ يمٜم٤مٟم٦مَ ،أ ُسمق إؾم٘مع ،و ُي٘م٤ملَ :أ ُسمق ِىم ْر َص٤م َوم َ٦م ،و ُي٘م٤ملَ :أ ُسمق حمٛمد ،و ُي٘م٤ملَ :أ ُسمق
ٌَّل
ٌَّل ط يتجٝمز هل٤م ،وؿمٝمده٤م ُمع اًمٜم ّ
اخلٓم٤مب ،و ُي٘م٤ملَ :أ ُسمق ؿمداد ،اًمٚمٞمثل .أؾمٚمؿ ىمٌؾ شمٌقك ،واًمٜم ّ
ط  ،ويم٤من ُمـ أهؾ اًمّمٗم٦م ،شمقذم ؾمٜم٦م مخس وصمامٟملم وًمف صمامن وشمًٕمقن ؾمٜم٦م ،وىمٞمؾ :شمقذم وًمف ُم٤مئ٦م
ومخس ؾمٜملم ،روى قمٜمف أسمق اعمٚمٞمح اهلذزم ،وُمٙمحقل ،وقمٌد اًمقاطمد اًمٌٍمي ،وُمٕمروف
ِ
ن ْسم ُـ قمُ ٌَ ْٞمد اهللِ ،وؿمداد أسمق قمامر ذم آظمريـ= .
اًمدُمِم٘مل ،ورسمٞمٕم٦م سمـ يزيد ،وطمٞم٤من أسمق اًمٜميَ ،و ُسم ْ ُ

81

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

وم٠مىمٌٚم٧م وىمد ظمرج َّأول َصح٤مسم٦م
ظمرضم٧م َإمم أهكم
زوة شمٌَقك،
ُ
ُ
ٟم٤مدى رؾمقل اهلل ذم َهم َ
رؾمقل اهلل ،ومٓمٗم٘م٧م ذم اعمديٜم٦م أٟم ِ
معهمـ َُيٛمؾ َر ً
ٝمٛمف ،وم٢مذا ؿمٞمخ ُِمـ
َ٤مدي :أٓ َُم
ضمال ًمف َؾم ُ
ٝمٛمف قمغم أن ٟمحٛمٚمف قم٘مٌ٦م( )1وـمٕم٤م ُُمف ُمٕمٜم٤م؟ وم٘مٚم٧مٟ :مَٕمؿ ،ىم٤مل:
إٟمّم٤مر وم٘م٤ملً :مٜمَ٤م َؾم ُ
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ن قمغم سمريم٦م اهللَ ،
رضم٧م َُمع ظمػم ص٤مطم٥م طمتك أوم٤مء اهللُ َقمٚمٞمٜم٤م( ،)2وم٠مص٤مسمٜمل
ومخ ُ
َوم ْ
ٝمـ َطمتك أشمٞمتف ،ومخرج وم َ٘مٕمد قمغم طم٘مٞمٌ٦م ُمـ طم٘م٤مئ٥م إسمِ ِٚمف ،صمؿ ىم٤مل:
َىمالئص( )3ومً٘م ُت َّ

ُؾم٘مٝمـ ُمدسمرات ،صمؿ ىم٤ملُ :ؾم٘مٝمـ ُم٘مٌالت ،وم٘م٤ملُ :م٤م أرى ىمالئّمؽ إٓ إيمرا ًُم٤م إِٟمَّام هل
همٜمٞمٛمتؽ اًمتل ؿمٓمرت ًمؽ ،ىم٤ملُ :ظمذ ىمالئّمؽ ي٤م اسمـ أظمل ،وم َٖمػم ؾمٝمٛمؽ أردٟم٤مش(.)4
ِ
ًمٞمٙمً٥م اًمٖمٜمٞمٛم٦م
وهٙمَذا شمٜم٤مزل واصمٚم٦م ﭬ ذم سمدَ اي٦م إُمر قمـ َهمٜمٞمٛمتِف

إظمروي٦مأضمرا وصمقا ًسم٤م جيده قمٜمد اهلل يقم ًم٘م٤مئف ،وشمٜم٤مزل إٟمّم٤مري قمـ ِىمًؿ يمٌَػم ُمـ
ً
راطمتف ًمٞمتٕم٤مىم٥م وواصمٚم٦م قمغم ِ
راطم َٚمتف وي٘مدم ًمف اًم َّٓمٕم٤مم ُُم٘م٤مسمؾ ؾمٝمؿ آظمر ُهق إضمر
َ
واًمثقاب.
َٜمٌع ُمـ اعمُجتٛمع اًمذي شمر َّسمك َقمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ط ،هل٤م
َّإهن٤م َُمٗم٤مهٞمؿ شم ُ

ٟمَٗمس اخل٤مص َّٞم٦م ذم اإلو٤مءة ،و َحت ُّٛمؾ ٟمَٗمس اًمؼميؼُ ،متٛمؿ سمٕمْمٝم٤م ًمٌٕمْمٝم٤م أظمر(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿٟ :مزل اًمِم٤مم ،ويم٤من يِمٝمد اعمٖم٤مزي سمدُمِمؼ ومحص .ىم٤مل أسمق اًمزاهري٦مُ :م٤مت واصمٚم٦م سمـ
إؾم٘مع سم٤مًمِم٤مم ؾمٜم٦م مخس وصمامٟملم ،وهق اسمـ صمامن وشمًٕملم ؾمٜم٦مُ« .مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ:
( ،)2715/5و«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد ،)418/7( :و«ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل:
( ،)383/3و«ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي.)393/31( :

( )1قم٘مٌ٦م :أي سم٤مًمتٕم٤مىم٥م.
( )2يم٤من واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع أطمد أومراد هي٦م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ذم دوُم٦م اجلٜمدل ﭭ.
( )3ىمالئص :إسمؾ.
( )4اٟمٔمر «ضم٤مُمع إصقلش :رىمؿ ( ،)6188و«ُمٕملم اًمًػمةش :ص (.)453
( )5اٟمٔمر «ُمٕملم اًمًػمةش :ص (.)453
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 األشعشَٛٚ ٕٜٛاقف َصشِّف:١

ٌَّل
وضم٤مء إؿمٕمريقن يت٘مدُمٝمؿ أسمق ُُمقؾمك إؿمٕمري ﭫ ،يٓم ُٚمٌقن ُمـ اًمٜم ّ
ط أن ِ
ُيٛم َٚمٝمؿ قمغم إسمؾ ًمِٞمتٛمٙمَّٜمقا ُمـ اخلروج ًمٚمجٝم٤مد.
اًمقىم٧م ،ومحّمؾ َهلؿ َقمغم صمالصم٦م ُمـ
ومٚمؿ جيد ُم٤م ُيٛمٚمٝمؿ قمٚمٞمف طمتَّك َُم٣م ُ
سمٕمض َ
اإلسمؾ( )1و َ
اعمرض أو اًمٜمٗم َ٘م ُ٦م قمـ اخلروج إمم
ًمْمٕم َٗم٤مء
واًمٕمجزة ِمَّـ أىم َٕمدَ هؿ ُ
َ
سمٚمغ إ ُْمر سم٤م ُّ
ِ
وحتر ًضم٤م ُمـ اًم٘مٕمقد ظمالف َرؾمقل اهلل ط ،طمتك ٟمزل ومٞمٝمؿ
طمدِّ اًم ٌُٙم٤مء ؿمق ًىم٤م ًمٚمجٝم٤مد ُّ
ىمرآن {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺
﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]92-91 :
حٞمح٦م ذم ِ
قمٝم ِد رؾمقل اهلل ط ،و َُم٤م يم٤من
اجلٝم٤مد قمغم ْ
اًمّم َ
ًمٚمرهم ٌَ٦م َّ
إهن٤م صقر ٌة ُم١م ِّصمرة َّ
ِ
اإليامن ُِمـ أمل إ َذا َُم٤م َطم٤مًم٧م ُفمرو ُومٝمؿ اعم٤م ِّد َّي٦م َسمٞمٜمٝمؿ وسملم اًم٘مٞم٤مم
َُي ًُّف ص٤مد ُىمق
ويم٤من ه١م ِ
سمِ ِ
ٓء اعمَٕمقزون و َهمػمهؿ ِِمَّـ َ
قمذر اهللُ عمَرض أو يمِؼم ِؾم ٍّـ
قاضمٌ٤مِّتؿ،
َ َ ُ
ىمّمدهؿ رؾمقل اهلل ط
أو همػممه٤م ،يًػمون سم٘مٚمقِبؿ ُمع اعمج٤مهديـ( )2وهؿ اًمذيـ َ
قمٜمدُم٤م ىم٤مل« :إِ َّن سم٤مِعمَ ِديٜم َِ٦م َأ ْىمقاُم٤م ُم٤م ِه ُشمؿ ُم ًِػم ًة و َٓ َىم َٓمٕم ُتؿ و ِ
اد ًي٤م إِ َّٓ َيم٤م ُٟمقا َُم َٕم ُٙم ْؿش.
ْ ْ َ
َ ً َ ْ ْ َ َ َ
ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل ،وهؿ سم٤معمديٜم٦م؟ ىم٤ملَ « :و ُه ْؿ سمِ٤معمَ ِديٜم َِ٦م َطم ٌَ ًَ ُٝم ُؿ اًم ُٕم ْذ ُرش(.)3
خاَظا :إعالٕ ايٓفري ٚتعب ١٦ادتٝض:

زوة شمٌَقكَ ،
ُأقمٚمـ اًمٜمَّٗمػم اًمٕم٤م ُّم ُ
ٌَّل ط إمم شمٌقك سمثالصملم
ًمٚمخروج ًم َٖم َ
ومخرج اًمٜم ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «اعمجتٛمع اعمدينش :ص (.)236
( )2اٟمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦مش :ص (.)618
(« )3ومتح اًمٌ٤مريش ،يمت٤مب اعمٖم٤مزي رىمؿ.)4423( :
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ُ
اًمٙمريؿ اًمذيـ شمٌ٤مـم٠موا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭴ
اًم٘مرآن
أًم ًٗم٤م ،و َىمد قم٤مشم٥م
ُ

ﭵ
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معهم
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}

ُ
ً
وؿمٞمقظم٤م وأهمٜمٞم٤مء
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠من يٜمٗمروا ؿمٌ٤مٟمً٤م
[ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]38 :وىمد ـم٤مًم ٌَ ُٝمؿ
ووم٘مراء ِ
سم٘مقًمف شم َٕم َ٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]41 :

ِ
٤مع َرؾمقل اهلل ط أن ُ
اعمٝم٤مضمري َـ
ُيِمدَ صمالصملم أًمػ ُم٘م٤مشمؾ(ُِ )1مـ
ًم٘مد اؾمت َٓم َ
ِ
ِ
واًم٘مٌ٤مئؾ اًم َٕمرسمٞم٦م ْ
إظمرى.
وأهؾ ُمٙمَّ٦م
وإٟمّم٤مر ْ
قل اهلل ط قمغم ِ
رؾم ُ
همػم َقم٤مدشمف ذم همزواشمف َهد َومف ووضمٝمتف ذم ا ًِم٘مت٤مل ،إذ
وًم٘مد أقمٚمـ ُ
أقمٚمـ ساطم ً٦م أٟمَّف يريد ىمت٤مل سمٜمل إصٗمر (اًمروم)ِ ،قم ًٚمام سم٠من هديف ذم ُمٕمٔمؿ همزواشمف أن
()2
يٍمح ِبدَ ومِف ووضمٝمتف طمٗم٤م ًفم٤م قمغم هي٦م احلريم٦م وُمٌ٤مهمت٦م اًمٕمدو(.)3
ِّ
يقري ومٞمٝم٤م  ،وٓ ِّ
ِ
َّ
سمجٝم ِ٦م اًمٖمزو ،إذا مل
سمٕمض اًمٕمٚمامء ِبذا اًمٗمٕمؾ قمغم
وىمد
اؾمتدل ُ
ضمقاز اًمتٍميح َ
زوة ٕؾمٌ٤مب ُمٜمٝم٤م:
شم٘متض اعمّمٚمح٦م ؾمؽمه ،وضم٤مء اًمتٍميح ط ذم هذه اًم َٖم َ

ُ
أُمرا
ُ -1سم ْٕمد اعمً٤موم٦م :وم٘مد يم٤من
اًمًػم إمم سمالد اًمروم ُيٕمدُ ً
رؾمقل اهلل ط يدرك أ َّن َّ

صٕم ًٌ٤مٕ ،ن اًمتحرك ؾمٞمتؿ ذم ُمٜم َٓم٘م٦م صحراو َّي٦م ُِمتدة َىمٚمٞمٚم٦م اعم٤مء واًمٜمٌ٤مت ،وٓ سمدَّ
ِطمٞمٜمئذ ُمـ إيمامل اعم١مٟم٦م ،ووؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ ًمٚمٛمج٤مهديـ ىمٌؾ ِ
سمدء اًمزطمػ ،طمتك
َ
ُ
َ٘مص َهذه إُمقر إمم اإلظمٗم٤مق ذم حت٘مٞمؼ اهلدف اعمٜمِمقد.
ٓ ي١مدي ٟم ُ
سم٤مإلو٤موم٦م إمم َّ
ظم٤مص٤م ،ومٝمؿ
 -2يمثرة قمدد اًمروم:
َ
أن ُُمقاضمٝمتٝمؿ شمتٓمٚم٥م إقمدا ًدا ًّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «اًمٍماع ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملمش :ص (.)97
( )2اٟمٔمر اًمً٤مسمؼ :ص (.)97
( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ :ص (.)97
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ٌَّلط ُمـ ىمٌؾ ،وم٠مؾمٚمح ُت ُٝمؿ
قمدو خيتٚمػ ذم ـمٌٞمٕمتف قمـ إقمداء اًمذيـ واضمٝمٝمؿ اًمٜم ّ

يمثػم ٌة ودراي ُت ُٝمؿ سم٤محلرب يمٌػمة ،وىمدرِّتؿ اًم٘مت٤مًمٞم٦م وم٤مئ٘م٦م(.)1
 -3ؿمدة اًمزُم٤من :يمل ي٘مػ ُّ
يمؾ ا ُْمرئ قمغم فمروومف ،و ُيٕمدُّ اًمٜمَّٗم٘م٦م اًمالزُم َ٦م ًَمف ذم
هذا اًمًٗمر اًمٓمقيؾ عمـ يٕمقل وراءه(.)2

اًمٕمر ِ
إٟمف مل يٕمد َم٤مل ًمٚمٙمتامن ذم هذا اًمقىم٧مُ :
ىمقة ُمٕم٤مدي٦م
ب َّ
طمٞم٨م َمل يٌؼ ذم ضمزيرة َ

اًمْمخؿ ؾمقى اًمروُم٤من وٟمّم٤مرى اًمٕمرب اعمقاًملم
هل٤م ظمٓمره٤م شمًتدقمل هذا ا َحلِمد َّ

هلؿ ذم ُمٜمٓم٘م٦م شمٌقك ودوُم٦م اجلٜمدل واًمٕم٘مٌ٦م(.)3
ُ
رؾمقل اهلل ط ًمٜم٤م َ
إظم َذ سمٛمٌدأ اعمروٟمَ٦م قمٜمد رؾمؿ اخلُٓمط ا َحلرسم َّٞم٦م
ًم٘مد َذع
وُمراقم٤مة اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم طم٤مزم ِ
ْ ِ
واًمتٍميح ،و ُيٕمرف ذًمؽ ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت
اًمٙمتامن
َّ
ِ
()4
اًمً٤مرقمقا إمم اخلُروج إ ًَمٞمٝم٤م ،وطم٨م اًمرؾمقل
ًٚمٛمقن سمِجٝم٦م َ
إطمقال  .وعمَّ٤م َقمٚمؿ اعمُ ُ
ط قمغم اًمٜمٗم٘م٦م ً
ن ِة َوم َٚم ُف ا َجلٜمَّ ُ٦مش(.)5
ىم٤مئالَُ « :م ْـ َضم َّٝم َز َضم ْٞم َش اًم ُٕم ْ َ
واؾمتخٚمػ رؾمقل اهلل ط قمغم اعمديٜم٦م حم َ َّٛمد ْسمـ ُمًٚمٛم٦م إٟمّم٤مري ﭬ،
أهٚمِف ،وم٠مرضمػ سمف اعمٜم٤موم٘مقن ،وىم٤مًمقا:
وظم َّٚمػ قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م ﭬ قمغم ْ
ً
اؾمتث٘م٤مٓ وَّتٗم ًٗم٤م ُمٜمْف ،وم٠مظمذ قمكم ﭬ ِؾمالطمف ُصم َّؿ ظمرج طمتك أشمك
ُم٤م ظم َّٚمٗمف إٓ
()6
رؾمقل اهلل ط وهق ٟم ٌ
ٟمٌل اهلل؛ زقمؿ اعمٜم٤موم٘مقن أٟمؽ إٟمَّام
َ٤مزل سم٤مجلرف  ،وم٘م٤ملَ :ي٤م َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «اًمرؾمقل اًم٘م٤مئدش :ص (.)398
( )2اٟمٔمر «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)4/5( :
زوة شمٌقكش ،حمٛمد أمحد سم٤مؿمٛمٞمؾ :ص (.)57
( )3اٟمٔمر « َهم َ
( )4اٟمٔمر «اًم٘مٞم٤مدة ذم قمٝمد اًمرؾمقل طش :ص (.)511
ٌَّل ط ىم٤مل:
( )5أظمرج اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مبُ :مٜم٤مىم٥م قمثامن سمـ قمٗم٤من ،أن اًمٜم ّ
«ُمـ ضمٝمز ضمٞمش اًمٕمنة ومٚمف اجلٜم٦م ،ومجٝمزه قمثامنش ،اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمثامن.
سمرىمؿ.)3492( :
( )6اٟمٔمر «زاد اعمٕم٤مدش.)529/3( :
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التعامل
املنافقني
ْ٧م
وقواعدِّل َظم َّٚم ْٗمتُ َؽ
قاَ ،و ًَمٙمِٜم
خطر« :يم ََذ ُسم
َظم َّٚمٗمتٜمل ٕٟمؽ اؾمت ْث َ٘مٚمتَٜمل وَّتٗم ْٗم َ٧م ُمٜمل ،وم٘م٤مل
شرعية عمَ ِ٤ميف شم ََريم ُ
قن ُِمٜمِّل سمِٛمٜم ِْز ًَم ِ٦م َه٤مر َ
معهمال شمَر َى َأ ْن َشم ُٙم َ
٤مظم ُٚم ْٗمٜمِل ِذم َأ ْهِكم َو َأ ْهٚمِ َؽَ ،أ َوم َ
َور ِائلَ ،وم٤مر ِضم ْع َوم ْ
ون

ْ
ْ
َ
ِ
ِ
()1
ِ
قمكم إمم اعمديٜم٦م(.)2
ُم ْـ ُُم َ
قؾمك؟ إ َّٓ َأ َّٟم ُف َٓ ٟمٌَِ َّل َسم ْٕمدي؟ش  ،ومرضمع ٌ

َ

ُ

وُمّم٤مهرشمِف ،ومٙم٤من
ويم٤من اؾمتخالف قمكم ﭬ ذم أهٚمف سم٤م ْقمت ٌَ٤مر ىمراسمتف
َ
اؾمتخالومف ذم أُمر ظم٤مص ،وهق اًم٘مٞم٤مم سمِم٠من أهٚمف ،ويم٤من اؾمتخالف حمٛمد سمـ
اؾمتخال ًوم٤م قم٤م ًُّم٤م ،ومتَٕمٚمؼ سمٕمض اًمٜم٤مس
ُمًٚمٛم٦م إٟمّم٤مري ﭬ ذم اًم َٖم َ
زوة ٟمٗمًٝم٤م ْ
سم٠من اؾمتخالف قمكم ﭬ يِمػم إمم ظمالومتف ُمـ سمٕمده ،وٓ صح٦م هلذا اًم٘مقلٕ ،ن

ظمالومتف يم٤مٟم٧م ذم أهٚمف ظم٤مص٦م(.)3
 أحذاخ يف ثٓاٜا ايطشٜل ٚحاٍ ايٛص ٍٛإىل تبٛى:

ِ
شمقضمف اجلٞمش ِ
اإل ْؾمالُمل
وسمٕمد شمٕمٌ َئ٦م ا َجلٞمش وشمقزيع اعمٝم٤م ِّم وإ ًْم ِقي٦م واًمراي٤متَّ ،
ِسم٘م َٞم٤مدة رؾمقل اهلل ط إمم شمٌقك ،ومل ْ يٜمتٔمر أطمدً ا ىمدْ شمَ٠مظمر ،وىمد َّ
ٟمٗمر ُِمـ
شم٠مظمر ٌ
اعمًٚمٛملم ُئم ُّـ ومٞمٝمؿ اخلػم ،ويمٚمام ذيمر ًمرؾمقل اهلل اؾمؿ رضمؾ شم٠مظمر َىم٤مل طَ « :د ُقمق ُه،
ِ
اطم ُٙم ُؿ اهللُ ُِمٜمْ ُفش(.)4
إِ ْن َي ُؽ ومِ ِٞمف َظم ْ ٌػم َوم ًَ ُٞم ْٚم ِح ُ٘م ُف ا ُ
هلل َشم َٕم َ٤ممم سمِ ُٙم ْؿَ ،وإِ ْن َي ُؽ َهم ْ َػم َذًم َؽ َوم َ٘مدْ َأ َر َ
 -1ىمّم٦م أب ظمٞمثٛم٦م ﭬ:
رضم َع َسمٕمد أن َؾم٤مر رؾمقل اهلل
صمؿ إن أسم٤م ظمٞمثٛم٦م ﭬ(َ )5
ىم٤مل ُ
اسمـ إؾمح٤مقَّ « :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اعمٖم٤مزي :رىمؿ (.)4416
( )2اٟمٔمر «زاد اعمٕم٤مدش.)531/3( :
( )3اٟمٔمر «صقر وقمؼم ُمـ اجلٝم٤مد اًمٜمٌقي ذم اعمديٜم٦مش ،اعم١مًمػ :حمٛمد ومقزي ومٞمض اهلل ،اًمٜم٤مذ :دار اًم٘مٚمؿ
 دُمِمؼ ،اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م – سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1996 – 1416 :م :ص (.)467-466(« )4اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمشً ،مٚمح٤ميمؿ ،)162/11( :وىمد صححف وواوم٘مف اًمذهٌل ،و«دٓئؾ
اًمٜمٌقةشً ،مٚمٌٞمٝم٘مل .)297/5( :ويٜمٔمر «زاد اعمٕم٤مدش .)533/3( :ومل ُيًـ هذه اًمرواي٦م إٓ اسمـ
يمثػم  .$اٟمٔمر «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)12/5( :
( )5أسمق ظمٞمثٛم٦م اؾمٛمف ُم٤مًمؽ سمـ ىمٞمس يٕمٜمل
ّ
إٟمّم٤مري .ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :يم٤من ومٞمٛمـ َّتٚمػ قمـ =
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ط أ َّي٤م ًُم٤م إمم أهٚمف ذم يق ٍم طم٤مر ،ومقضمدَ اُمرأشملم ًمف ذم قمريِملم هلُام ذم طم٤مئٓمف( )1ىمد
رؿم٧م يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام َقمريِمٝم٤م ،وسمردت ًمف ِ
َّ
ومٞمف ُم٤مء ،وهٞم٠مت ًَمف ومِٞمف ـمٕم٤م ًُم٤م ،ومٚمام
َ
دظمؾ َىم٤مم قمغم سم٤مب اًمٕمريش ،ومٜم َٔمر إمم اُمرأشمٞمف ﭭ وُم٤م َصٜمٕمت٤م ًمفَ ،وم٘م٤مل:

ُ
اًمْمح( ،)2واًمريح واحلر ،وأ ُسمق ظمٞمثٛم٦م ذم فمؾ سم٤مرد وـمٕم٤مم ُمٝمٞم٠م
رؾمقل اهلل ط ذم َّ
واُمرأة َطمًٜم٤مء ذم ُم٤مًمف ُُم٘مٞمؿُ ،م٤م هذا سم٤مًمٜم ََّّمػ!
ُصم َّؿ ىم٤مل :واهلل ٓ ُ
أدظمؾ قمريش واطمدة ُمٜمٙمام طمتَّك أحلؼ سمرؾمقل اهلل ط ومٝمٞمِّئ٤م زم

زا ًدا ،وم َٗمٕمٚمت٤م صمؿ ىمدم ٟم٤موحف(َ ،)3
وم٤مرحتٚمف ،صمؿ ظمرج ذم ـمٚم٥م رؾمقل اهلل ط طمتَّك
أدريمف طملم ٟمَزل شمٌقك ،وىمد يم٤من أدرك أسم٤م ظمٞمثٛم٦م قمٛمػم سمـ وه٥م اجلٛمحل
ﭬ(ُ )4م٤م ذم اًمٓمريؼَ ،يٓمٚم٥م رؾمقل اهلل ط ،ومؽماوم٘م٤م طمتَّك إذا دٟمقا ُمـ شمٌَقك،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

زوة شمٌقك أسمق ظمٞمثٛم٦م أطمد سمٜمل ؾم٤ممل سمـ قمقف ويم٤من ٓ يتٝمؿ ذم إِ ْؾمالُمف .وىمد
رؾمقل اهلل ط ذم َهم َ
هلل سمـ ظمٞمثٛم٦م ،وإٟمف ؿمٝمد أطمدا ،وسم٘مل إمم ظمالوم٦م يزيد سمـ
اًمقاىمدي :إن اؾمؿ أب ظمٞمثٛم٦م هذا قمٌد ا َّ
ىم٤مل
ّ
هلل ْسمـ ظمٞمثٛم٦م .وىمٞمؾ ُم٤مًمؽ اسمـ ىمٞمس ،أطمد سمٜمل ؾم٤مملُ ،مـ اخلزرج.
ُمٕم٤موي٦م .ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم :اؾمٛمف قمَ ٌْد ا َِّ
ٌَّل ط ،وسم٘مل إمم أي٤مم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ،وٓ أقمٚمؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يٙمٜمك أسم٤م ظمٞمثٛم٦م
ؿمٝمد أطمدا ُمع اًمٜم ّ
همػمه إٓ قمٌد اًمرمحـ سمـ أب ؾمؼمة اجلٕمٗمل واًمد ظمٞمثٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ ص٤مطم٥م اسمـ ُمًٕم ٍ
قد ،وم٢مٟمف يٙمٜمك
ْ َْ ُ
أسم٤م ظمٞمثٛم٦م .يٜمٔمر «ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦مشً ،مٚمٌٖمقي ،)251/5( :و«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ:
( ،)2879/5و«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ ُمٜمده( :ص ،)847 :و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبش،
ٓسمـ قمٌد اًمؼم ،)1641/4( :و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر.)93/7( :

( )1أي سمًت٤مٟمف.
( )2اًمْمح :أي ذم اًمِمٛمس .يٜمٔمر «اإلُمالء اعمختٍم ذم ذح همري٥م اًمًػمش( :ص.)424 :
(ٟ )3م٤موحف :أي ُجٚم٦م .يٜمٔمر «اإلُمالء اعمختٍم ذم ذح همري٥م اًمًػمش( :ص.)424 :
( )4هق :قمُ َٛم ْ ُػم سمـ وه٥م سمـ ظمٚمػ سمـ وه٥م سمـ ُطم َذا َوم َ٦م سمـ ُُج ٍَح ،ويٙمٜمك أسم٤م أُمٞم٦م وأُمف أم ُؾم َخ ْٞم َٚم َ٦م سمٜم٧م

ه٤مؿمؿ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٝمؿ ويم٤من ًمٕمٛمػم ُمـ اًمقًمد وه٥م سمـ قمٛمػم ،ويم٤من ؾمٞمد سمٜمل ُجح وأُمٞم٦م،
وأب ،وأُمٝمؿ رىمٞم٘م٦م ،وي٘م٤مل :ظم٤مًمدة سمٜم٧م يمٚمدة سمـ ظمٚمػ سمـ وه٥م سمـ طمذاوم٦م سمـ ُجح ،ويم٤من =

87

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

َّ ِ خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
ىم٤مل أسمق ظمٞمثٛم٦م ًمٕمٛمػم سمـ وه٥م :إن زم ذٟم ًٌ٤م ومال َقمٚمٞمؽ أن َّتٚمػ قمٜمِّل طمتَّك آي
ِ معهم

رؾمقل اهلل ط ،ومٗمٕمؾ طمتك إذا َدٟم٤م ُمـ رؾمقل اهلل ط وهق ٟم٤مزل سمتٌَقك ،ىم٤مل
رايم٥م َقمغم اًمٓمريؼ ُم٘مٌؾ ،وم َ٘م٤مل رؾمقل اهلل طُ « :يم ْـ َأ َسم٤م َظم ْٞم َث َٛم٦مش،
اًمٜم٤مس :هذا
ٌ
َ
هق واهلل أسمق ظمٞمثٛم٦م.
َوم٘م٤مًمقا :ي٤م
رؾمقل اهللَِ ،
ٟم٤مخ أ َ
ومٚمام أ َ
ىمٌؾ ومً َّٚمؿ قمغم رؾمقل اهلل ط ،وم َ٘م٤مل ًَمف رؾمقل اهلل طَ « :أ ْو َمم ًَم َؽ َي٤م َأ َسم٤م
َّ

()1
ظمػما ودقم٤م ًمف سمخػمش(.)2
صمؿ َ
َظم ْٞم َث َٛم٦مش َّ ،
أظمؼم َرؾمقل اهلل ط ا َخل َؼم ،وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل ً
ِ
ٕمرا ،واؾمٛمف َُم٤مًمؽ سمـ ىمٞمس ﭬ:
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :و َىم٤مل أ ُسمق ظمٞمثٛم٦م ذم ذًمؽ ؿم ً

زززززندََـكززززززا َسدفزززززز دََزززززز ي د َكززززززا َف ئؼوَد د
زززززادر َأ ز ئ
ََ كؿز َ

زززززندَََززززز د َاكَزززززن َدأ َعززززز ك َدو َأ َ َمزززززاد
َأ َق ئ

زززززززززند زززززززززاَ ئق َؿ َـ د َ ززززززززز دَ ئؿ َ كؿززززززززز دد د
دَو َا َع
ئ
زززززند َ ززززززق َرادفزززززز دََ َعزززززز د َدو زززززز َم د
َد َ ز ئ
زززززززندإ َ َ
زززززززؿ َ ند د
دَو ئـز ئ
دََؿـَززززززززاف ئ َدأ ز َ
َدهزززززززز ك ئ

زززادو ََزززأ َدأ ززز َ ئدم َ كد َمزززاد
َف َؾزززأ َدأ ََْزززْدإو َؿ َ

د  -2ىمّم٦م أب ذر اًمٖمٗم٤مري ﭬ(:)4

َ ززززز َػا َاد َ ََمزززززاد ئْززززز ئ ئ اد َ ززززز د َ َ كدؿ َؿزززززا
إد ََزز دََزز ي دكَػْزز َدهززَ ُدَقزز ئ د ؿؿززا()3دد
ََ َ
َكَ
د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

قمٛمػم سمـ وه٥م ىمد ؿمٝمد سمدرا ُمع اعمنميملم وسمٕمثقه ـمٚمٞمٕم٦م ًمٞمحزر أصح٤مب رؾمقل اهلل ط،
وي٠مشمٞمٝمؿ سمٕمددهؿ وقمدِّتؿ ،ومٗمٕمؾ ،وىمد يم٤من طمريّم٤م قمغم رد ىمريش قمـ ًم٘مل رؾمقل اهلل ط سمٌدر،
ٌَّل
ومٚمام اًمت٘مقا يم٤من اسمٜمف وه٥م سمـ قمٛمػم ومٞمٛمـ أه يقم سمدر .أؾمٚمؿ سمٕمد سمدر سم٤معمديٜم٦م ،ىمدُمٝم٤م ًمٞم٘متؾ اًمٜم ّ
ط ومٝمداه اهلل وم٠مؾمٚمؿ ،صمؿ رضمع إمم ُمٙم٦م ُمًٚمام .يٜمٔمر «ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ،)2193/4( :
«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد.)199/4( :

( )1أضمدر سمؽ.
(« )2صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش.)2924( :
( )3اٟمٔمر «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)8/5( :
( )4أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري :ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل ط .اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف اظمتالوم٤م" يمٌػما" ،وم٘مٞمؾ:
اؾمٛمف ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة ،وىمٞمؾ :سمرير سمـ ضمٜم٤مدة ،وىمٞمؾ :سمرير سمـ ضمٜمدب ،وىمٞمؾ :سمرير سمـ قمنمىم٦م= ،
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ِ
اًمرضمؾ،
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق« :صمؿ ُم٣م رؾمقل اهلل ط ؾم٤مئ ًرا ،ومجٕمؾ يتخٚمػ قمٜمف َّ
ومٞم٘مقًمقن :ي٤م رؾمقل اهللَِّ ،ت َّٚمػ ومالن ،طمتك ىمٞمؾ :ي٤م َرؾمقل اهلل ،ىمد َّتٚمػ أسمق ذر،
وأسمٓم٠م سمف سمٕمػمه ،وم٘م٤ملَ « :د ُقمق ُهَ ،وم٢مِ ْن َي ُؽ ومِ ِٞمف َظم ُػم َوم ًَ ُٞم ْٚم ِح ُ٘م ُف اهللُ سمِ ُٙم ْؿَ ،وإِ ْن َي ُؽ َهم ْ َػم َذًم ِ َؽ
اطم ُٙم ُؿ اهللُ ُِمٜمْ ُفش(.)1
َوم ْ٘مدَ َأ َر َ
()2
ومٚمام أسم َٓم٠م قمٚمٞمفَ ،
ومحٛم َٚمف قمغم
َّ
أظمذ َُمت٤مقمف َ
وشمٚمقم أسمق ذر ﭬ قمغم سمٕمػمهَّ ،
ِ
ُ
رؾمقل اهلل ذم سمٕمض ُمٜمَ٤مزًمف،
أصمر رؾمقل اهلل ط ُم٤مؿم ًٞم٤م ،وٟمَزل
ظمرج يتٌع َ
صمؿ َ
فمٝمرهَّ ،

ٟم٤مفمر ُمـ اعمًٚمٛملم وم٘م٤ملَ :ي٤م رؾمقل اهللَّ ،
إن هذا اًمرضمؾ يٛمٌم قمغم اًمٓمريؼ
ومٜمَٔمر ٌ

وطمدَ ه ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل :ط « ُيم ْـ َأ َسم٤م َذ ٍّرش(.)3

َ
رؾمقل اهللِ ،هق واهلل أسمق ذرَ ،وم٘م٤مل َرؾمقل اهللَ « :ر ِطم َؿ
ومٚمام شم٠مُم َٚمف اًم َ٘مقم ىم٤مًمقا :ي٤م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل .وىمٞمؾ :ضمٜمدب اسمـ اًمًٙمـ ،واعمِمٝمقر ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ
قمٌٞمد سمـ اًمقىمٞمٕم٦م سمـ طمرام سمـ همٗم٤مر ،وىمٞمؾ :ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة سمـ ىمٞمس سمـ قمٛمرو سمـ ُمٚمٞمؾ سمـ
صٕمػم سمـ طمرام سمـ همٗم٤مر سمـ ُمٚمٞمؾ سمـ وٛمرة اسمـ سمٙمر سمـ قمٌد ُمٜم٤مة سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ظمزيٛم٦م سمـ
ُمدريم٦م سمـ اًمٞم٤مس سمـ ُمي .وأُمف رُمٚم٦م سمٜم٧م اًمقىمٞمٕم٦م ُمـ سمٜمل همٗم٤مر سمـ ُمٚمٞمؾ ،ويم٤من أظم٤م قمٛمرو سمـ
اإل ْؾمالم .وي٘م٤مل :يم٤من ظم٤مُمً٤م" ذم ِ
قمًٌ٦م ُٕمف .روي قمٜمف أٟمف ىم٤مل :أٟم٤م راسمع ِ
اإل ْؾمالم ،أؾمٚمؿ سمٛمٙم٦م،
صمؿ رضمع إمم سمالد ىمقُمف ،صمؿ ىمدم اعمديٜم٦م .ىم٤مل اًمذهٌل ::أطمد اًمً٤مسم٘ملم إوًملمُ ،مـ ٟمجٌ٤مء أصح٤مب
حمٛمد -ط  ،ويم٤من يٗمتل ذم ظمالوم٦م أب سمٙمر ،وقمٛمر ،وقمثامن .وىم٤مل أسمق قمٌٞمد أضمري ،قمـ أب
سمدرا ،وًمٙمـ قمٛمر احل٘مف ُمع اًم٘مراء ،ويم٤من يقازي اسمـ ُمًٕمقد ذم اًمٕمٚمؿ ،ويم٤من رزق
داود :مل يِمٝمد ً
أب ذر أرسمع ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي ،)294/33( :و«ُمٕمجؿ
اًمّمح٤مسم٦مشً ،مٚمٌٖمقي ،)527/1( :و«ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل.)46/2( :

( )1ؾمٌؼ َّترجيف( :صـ.)96 :
( )2شمٚمقم قمغم سمٕمػمه :متٝمؾ.
( )3يمـ أسم٤م ذرً :مٗمٔمف إُمر وُمٕمٜم٤مه اًمدقم٤مء أرضمق اهلل أن شمٙمقن أسم٤م ذر.
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وقواعد شرعية يف التعامل
خطر املنافقني
اًمزُم٤من وضم٤م َء
اهللُ َأ َسم٤م َذ ٍّر َي ْٛم ٌِم َو ْطمدَ ُه َو َي ُٛم ُ
قت َو ْطمدَ ُه َو ُي ٌْ َٕم ُ٨م َو ْطمدَ ُهش( ،)1وُم٣م َّ
معهم
()2
َ

اًمرسمذة  ،ومٚمام
وؾم ِّػم أسمق ذر ﭬ إمم َّ
َقمٍم قمثامن ،صمؿ طمدصم٧م سمٕمض إُمقر ُ
طميه اعمقت أوص اُمرأشمف و ُهمالُمف« :إذا ُِم ُّ٧م ِ
ومْم َٕم٤مين
وم٤مهمًالين و َيم ِّٗمٜمَ٤مين ،صمؿ امحِالين َ
َ

ومٚمام ُم٤مت َومٕمٚمقا سمف
قمغم َىم َ
٤مرقم٦م اًم َّٓمريؼَّ ،
يٛمرون سم ُٙمؿ َوم٘مقًمقا :هذا أ ُسمق ذرشَّ ،
وم٠مول َريم٥م ُّ
يمذًمؽ ومٓمٚمع ريم٥م ومام قمٚمٛمقا سمف طمتك يم٤مدت ريمَ٤مئٌٝمؿ شمَٓم٠م هيره ،وم٢مذا ا ْسمـ ُمًٕمقد
ﭬ ذم رهط ُمـ ِ
أهؾ اًمٙمقوم٦م ،وم٘م٤ملَُ :م٤م هذا؟ وم٘مٞمؾِ :ضمٜمَ٤مزة أب ذر ﭬ،
وم٤مؾمت ََّٝمؾ اسمـ ُمًٕمقد ﭬ ي ٌْٙمل ،وم٘م٤مل :صدَ ق رؾمقل اهلل طَ « :ي ْر َطم ُؿ اهللُ َأ َسم٤م َذ ٍّر،
ْ
ومٜمزل ومقًم َٞمف سمٜم ْٗم ًِف طمتَّك دومٜمف(.)3
َي ْٛم ٌِم َو ْطمدَ ُهَ ،و َي ُٛم ُ
قت َو ْطمدَ ُهَ ،و ُي ٌْ َٕم ُ٨م َو ْطمدَ ُهشَ ،
طادطّا :ايٛص ٍٛإىل تبٛى:

اًمٕمرسم َّٞم٦م،
أصمرا ُ
قمٜمدُم٤م َ
اًمروُم٤مٟمٞم٦م وٓ اًم٘مٌ٤مئؾ َ
ًمٚمحِمقد ُّ
ٌَّل ط مل جيد ً
وصؾ اًمٜم ّ
وسم٤مًمرهمؿ ُمـ أن ا َجلٞمش ُمٙم٨م ْ ِ
اًمروُم٤مٟمٞم٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م
قمنميـ ًمٞمٚم ً٦م ذم شمٌَقك ،مل شمٗمٙمر اًم٘مٞم٤مدة ُّ
َّ

اًمًٙمقن.
ذم اًمدظمقل ُمع اعمًٚمٛملم ذم ىمت٤مل ،طمتك اًم٘مٌ٤مئؾ اًمٕمرسمٞم٦م اعمتٜمٍمة آ َصمرت ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ هِم٤مم.)178/4( :
( )2سمٚمدة ذم ىمٚم٥م ٟمجد ،وهل ُمـ ُمٜم٤مزل احلج٤مج سملم اًمٕمراق وُمٙم٦م وإًمٞمٝم٤م ٟمٗمك اخلٚمٞمٗم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من
أسم٤م ذر اًمٖمٗم٤مري ،صمؿ ظمرسم٧م ؾمٜم٦م  319هـ سمٕمد اشمّم٤مل احلروب سمٞمٜمٝم٤م وسملم سمٚمدة (ضي٦م) اعمج٤مورة
واٟمتّم٤مر اًم٘مراُمٓم٦م ٕهؾ (ضي٦م) ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م ،ومٝمرب أهؾ اًمرسمذة وظمرسم٧م  -شمٕمريػ سم٤مُٕم٤ميمـ
اًمقاردة ذم اًمٌداي٦م.)176/1( :
( )3وٕمٗمف أمحد واًمٌخ٤مري واًمٜمً٤مئل وأسمق داود واًمدرىمٓمٜمل ،واسمـ طمجر ذم «اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر ،)122/11( :واًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح ووٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم
وزي٤مدشمفش :سمرىمؿ ( .)3831أُم٤م حم٘م٘م٤م ؾمػمة اسمـ هِم٤مم وم٘مد ذيمرا أن إطمدى روايتل اعمًٜمد رضم٤مهل٤م
طمًـ اًمرواي٦م
رضم٤مل اًمّمحٞمح ،وإظمرى ًمقٓ أن ذم ؾمٜمده٤م إؿمؽم ًمٙم٤من ؾمٜمده٤م طمًٜمً٤م .وىمد َّ
اًمًٜمدي ذم «اًمذه٥م اعمًٌقكش( :ص  ،)319 -317واخلالص٦م :أن حم٘م٘مل ؾمػمة اسمـ هِم٤مم
واًمًٜمدي ىمد طمًٜمقا ؾمٜمد اًمرواي٦م ًمٓمرىمٝم٤م.
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أُم٤م طم َّٙم٤مم اعمُدن ذم أـمراف ا َّ
ًمّمٚمح و َدومع اجلزي٦م ،وم َ٘مد أرؾمؾ ُمٚمِؽ أي َٚم٦م
ًمِم٤مم ،وم٘مد آصمروا ا ُّ
ٜمٌل ط هد َّي٦م ،وهل َسمٖمٚم٦م سمٞمْم٤مء و ُسمرد -أيم ًِْٞم٦م وصمِ َٞم٤مب ،-ومّم٤محلف قمغم اجلز َي٦م ،وأرؾمؾ
ًمٚم ِّ
رأس هي٦م ُِمـ اًم ُٗمرؾم٤من سمٚمغ قمدَ ده٤م أرسمٕمامئَ٦م ِ
()1
وقمنميـ
ُ
َظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ﭬ قمغم ِ َ
وم٤مرؾم٤م إمم دوُم٦م اجلٜمدل ،واؾمتَ َٓم٤مع ظم٤مًمد سمـ اًمقًم ِٞمد أن ِ
ي٠مه أيمٞمدر سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمٙمٜمدي-
َ َ
ً
ُمٚمٙمٝم٤م  -و ُهق ذم اًمّمٞمد َظم٤مرضمٝم٤م()2
َ
ٌَّل ط قمغم اجلزي٦م(.)3
َّ
َ
ومّم٤محلف اًمٜم ّ
َ
وىمد شمٕمج٥م اعمًٚمٛمقن ُِمـ ِىمٌ٤مءُ-مـ ِديٌ٤مج حم َ َّغم سم٤مًمذه٥م -يمَ٤من أيمٞمدر يٚمًٌف،
َ٤مد ُيؾ ؾمٕمد سمـ ُمٕم ٍ
اًمذي َٟم ْٗم ِز سمِٞم ِد ِه عمَٜم ِ
قن ُِمـ ه َذا؟ َومق ِ
٤مذ
وم٘م٤مل اًمرؾمقل طَ « :أ َشم ْٕم َج ٌُ َ ْ َ
َ ْ ْ َ َُ
َ
َ
ِذم ا َجلٜم َِّ٦م َأ ْطم ًَ ُـ ُِم ْـ َه َذاش(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :ظم٤مًمد سمـ ا ًْمقًم ِ ِ
ٞمد سمـ اعمٖمػمة ْسمـ قمَ ٌد اهلل ْسمـ قمُ َٛمر ْسمـ خمزوم اًم٘مرر اعمخزوُملَ ،أ ُسمق ُؾم َٚم ْٞمامن
َ
احلج٤مزي ،ؾمٞمػ اهللَّ اًمٗم٤مشمح اًمٙمٌػم .وأُمف ًمٌ٤مسم٦م اًمّمٖمرى سمٜم٧م احل٤مرث اسمـ طمزن اهلالًمٞم٦م أظم٧م
ٌَّل طَ ،و َىم٤مل احل٤ميمؿ َأ ُسمق َأ ْمحَد :أُمف ًمٌ٤مسم٦م اًمٙمؼمى ،و ُي٘م٤مل هل٤م قمّمامء.
ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث زوج اًمٜم ّ
يم٤من ُمـ أذاف ىمريش ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،وأؾمٚمؿ ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦م ؾمٜم٦م 7هـ ومن سمف رؾمقل اهلل ط ووٓه
اخلٞمؾ .وعم٤م وزم أسمق سمٙمر ﭬ ،وضمٝمف ًم٘مت٤مل ُمًٞمٚمٛم٦م وُمـ ارشمد ُمـ أقمراب ٟمجد ،صمؿ ؾمػمه إمم
قمٔمٞمام ُمٜمف ،صمؿ أُمره سم٤معمًػم إمم اًمِم٤مم ُمد ًدا ًمٚمٛمًٚمٛملم سم٤مًمػمُمقك .ويم٤من
اًمٕمراق ومٗمتح احلػمة وضم٤مٟم ًٌ٤م
ً
ًمف أصمره ذم اًمٜمٍم وعم٤م وزم قمٛمر ﭬ قمزًمف قمـ ىمٞم٤مدة اجلٞمقش سم٤مًمِم٤مم وومم أسم٤م قمٌٞمدة سمـ اجلراح،
ومٚمؿ يثـ ذًمؽ ُمـ قمزُمف ،واؾمتٛمر ي٘م٤مشمؾ سملم يدي أب قمٌٞمدة إمم أن شمؿ هلام اًمٗمتح ؾمٜم٦م 14هـ .ىم٤مل أسمق
سمٙمر :قمجزت اًمٜمً٤مء أن يٚمدن ُمثؾ ظم٤مًمد .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي:
( ،)187/8و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر ،)413/1( :و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م
إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم.)427/2( :
( )2اٟمٔمر «اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجرُ ،)415-412/1( :مـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق
سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.
( )3اٟمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ هِم٤مم.)181/4( :
( )4اعمّمدر اًمً٤مسمؼ :)181/4( :سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.
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ِ
ورد َّ
اًمًٌل ،وأًمػ َسمٕمػم،
أن َهمٜم٤مئؿ ظم٤مًمد ُمـ أيمٞمدر يم٤مٟم٧م َصمام َٟمامئ٦م ُمـ َّ
وىمد َ
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وأر َسمٕمامئ٦م درع وأرسمٕمامئ٦م رُمح( ،)1وىمد َو َصٚم٧م إمم شمٌَقك هد َّي٦م َُمٚمؽ أيٚم٦م ًمٚمٜمٌَّل ط،
معهم

ُ
رؾمقل اهلل ط ُُمٕم٤مهدات
ومّم٤محلف قمغم اجلزي٦م( ،)2ويمَت٥م
وهل سم ْٖم َٚم٦م سمٞمْم٤مء وسمرد،
ََ
ًمٙمؾ ُِمـ أهؾ ضمرسم٤مء وأذرح( ،)3وٕهؾ ُم٘مٜم٤م( ،)4وي١مدي سمٛمقضمٌٝم٤م ه١م ِ
ٍّ
ٓء اًمٜمَّ٤مس
ُ َ َ ُ
ُ
ٟمّم٤مرى اًمٕمرب اجلزي٦م يمؾ قم٤مم ،وَّتْمع ًمًٚمٓم٤من اعمًٚمٛملم.
ُمـ َ
ًم٘مد اٟم َٗم َرد َر ُ
اجلزير ِة وقم َ٘مد ُمٕمٝم٤م
اًمقاىم َٕم٦م ذم ؿمامل
ؾمقل اهلل ط سم٤مإلُم٤مرات َ
َ
ُمٕم٤مهدات ،وسمذًمؽ أ َُّمـ طمدو َد اًمدوًم٦م ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م اًمِمامًم َّٞم ِ٦م( ،)5وِبذه اعمٕم٤مهدات
ىمص ط أضمٜمح َ٦م اًمروم ،وم٘مد يم٤مٟم٧م ِ
هذه اًم٘مٌ٤مئؾ شم٤مسمٕم ً٦م ًمٚمروم ودظمٚمقا ذم اًمٜمٍَّماٟمٞم٦م،
َّ
ُّ
ِ
ؼم ىمٓم ًٕم٤م
وم٢مىمدا ُم ُمـ أ َىمدَ َم ُمٜمٝم٤م قمغم ُمّم٤محل٦م رؾمقل اهلل ط واًمتزاُمٝم٤م سم٤مجلزي٦م ُيٕمت ُ
ؽما حلٌ٤مل شمٌٕمٞم٦م هذه اًم٘مٌ٤مئؾ هل٤م ،سمؾ
اًمروم ذم حم٤موًمتٝم٤م همزو اعمًٚمٛملم ،وسم ً
ًمٚمٓمريؼ قمغم ُّ
ِ
وَّتْم ُٕمٝمؿ ًمًٚمٓم٤مهن٤م،
اًمروُم٤من اًمتل يم٤مٟم٧م شمذهلؿ
وحتريرا هلذه اًم٘مٌ٤مئؾ ُمـ ِم َٚمٙم٦م ُّ
ً
ًمٞمٜم٤مًمقا ُمـ شمًَ٤م ُىم ِ
َ
اًمٌ٤مـمِم ِ٦م ،وىمد
ط ُومت٤مِّت٤م ؿمٞم ًئ٤م يٕمٞمِمقن ِسمف ،وظمق ًوم٤م ُمـ فمٚمٛمٝمؿ ًم٘مقِّتؿ
و َّومقا سمٕمٝمد اًمّمٚمح واًمتزُمقا أداء اجلز َي ِ٦م ،وم٠مقمٓمقه٤م قمـ يد وهؿ ص٤مهمرون(.)6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش ،)17/5( :وذم اؾمٜم٤مده اسمـ هلٞمٕم٦م قمـ أب إؾمقد ،واسمـ هلٞمٕم٦م وٕمٞمػ
ً
ومْمال قمـ إرؾم٤مل قمروة.
( )2اٟمٔمر «اعمجتٛمع اعمدينشً ،مٚمٕمٛمري :ص (.)241
(« )3اعمٖم٤مزيش.)1123/3( :
( )4اٟمٔمر «اًمقصم٤مئؼ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة واخلالوم٦م اًمراؿمدةش ،اعم١مًمػ :حمٛمد محٞمد اهلل احلٞمدر آسم٤مدي
اهلٜمدي (اعمتقرم1424 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٜمٗم٤مئس – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمً٤مدؾم٦م 1417هـ :ص
(.)124-119
( )5اٟمٔمر «اًمٍماع ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملمش :ص (.)217
(« )6حمٛمد رؾمقل اهللشً ،مٚمّم٤مدق قمرضمقن.)479/4( :
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وهذه ؾمٞم٤مؾم٦م ٟمٌقي٦م طمٙمٞمٛم٦م اظمت َّٓمٝم٤م رؾمقل اهلل ط ذم ِ
ودقمق ِة اًمٜم٤مس
سمٜم٤مء اًمدوًم٦م
َ
َ
َّ
ِ
سم٢مُم٤مرات شمَديـ ًمٚمرؾمقل
ًمديـ اهللِ ،وم٘مد
سملم اعمًٚمٛملم و َسم َ
اؾمتٓم٤مع أن يٗمّمؾ َ
َ
لم اًمروم َ
َ
ٟم٘م٤مط
اًمراؿمديـ
سم٤مًمٓم٤م َقم ِ٦م ،وَّتْمع حل ْٙم ِؿ اعمًٚمٛملم،
َ
وأصٌح ْ٧م ذم َزُمـ اخلٚمٗم٤مء َّ
ؾمٝمٚم٧م ُمٝمٛم٦م اًم َٗمتح ِ
ىمقات اعمًٚمٛملم
اإل ْؾمالُمل ذم قمٝمدهؿ ،ومٛمٜم َْٝم٤م اٟمٓمٚم٘م٧م
ُ
ارشمٙمَ٤مز َّ
اًمِمامل ،وقمٚمٞمٝم٤م ارشمَٙمزت ًمتح٘مٞمؼ هدومٝم٤م اًمٕمٔمِٞمؿ( .)1وٓ خيٗمك َّ
إمم َّ
أن ُِمـ أطمداث

زوة ُم٤م يم٤من ُمـ ىمّم٦م اًم َّثالصم٦م اًمذيـ ُظم ِّٚمٗمقاِ :هالل سمـ أُمٞم٦م( )2و َُمرارة سمـ
هذه اًم َٖم َ

اًمرسمٞمع( )3ويمَٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ﭫ(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «اًمٍماع ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملمش :ص ( .)221سمتٍمف يًػم.
ٟمّم٤مري
( )2هق :هالل سمـ أُم َّٞم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ ىمٞمس سمـ قمٌد إقمٚمؿ سمـ قم٤مُمر سمـ يمٕم٥م سمـ واىمػ إ
ّ
ًمقاىمٗمل ،ؿمٝمد سمدرا وُم٤م سمٕمده٤م أطمد اًمثالصم٦م اًمذيـ شم٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،روى قمٜمف اسمـ قمٌ٤مس ،وضم٤مسمر ،وهق
ا
ّ
ٌَّل ط دهرا ،وىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمٕمد :هق هالل سمـ أُمٞم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ
اًم٘م٤مذف اُمرأشمف ومالقمٜمٝم٤م ،سم٘مل سمٕمد اًمٜم ّ
ىمٞمس سمـ قمٌد إقمغم سمـ قم٤مُمر سمـ يمٕم٥م سمـ واىمػ :ويم٤من هالل ىمديؿ ِ
اإل ْؾمالم ،يمن أصٜم٤مم سمٜمل
ٌَّل
واىمػ ،يم٤مٟم٧م ُمٕمف رايتٝمؿ يقم اًمٗمتح ،أُمف أٟمٞمً٦م سمٜم٧م اهلدم أظم٧م يمٚمثقم سمـ اهلدم ،اًمذي ٟمزل قمٚمٞمف اًمٜم ّ
ط سم٘مٌ٤مءُ« .مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ ،)2749/5( :و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ
قمٌد اًمؼم ،)1542/4( :و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر.)428/6( :
( )3هقُ :مرارة سمـ اًمرسمٞمع ،وىمٞمؾ :اسمـ رسمٞمٕم٦م إٟمّم٤مري اًمٕمٛمريُ ،مـ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف .وىم٤مل
هِم٤مم سمـ اًمٙمٚمٌل :هق ُمرارة سمـ رسمٕمل سمـ قمدي سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ زيد سمـ ضمِمؿ سمـ
طم٤مرصم٦م سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ إوس .ؿمٝمد سمدرا ،وهق أطمد اًمثالصم٦م اًمذي
زوة شمٌقك ،ومٜمزل اًم٘مرآن ذم ؿم٠مهنؿ{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}
َّتٚمٗمقا قمـ رؾمقل اهلل ط ذم َهم َ
[ؾمقرة اًمتقسم٦م .]118 :يٜمٔمر «آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم (،)1382/3
«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػمُ« ،)129/5( :مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ« ،)2571/5( :اإلص٤مسم٦م
ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر.)52/6( :
( )4اٟمٔمر ىمّمتٝمؿ ذم رء ُمـ يمت٥م اًمتٗمًػم أواظمر ؾمقرة (اًمتقسم٦م)ُ ،مـ آي٦م ( ،)119-118أو «اًمًػمة اًمٕمٓمرةش.
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َٛ قف ابٔ طًَ َٔٚ ٍٛع٘ َٔ غَض ٠َٚتبٛى:
معهم

وُمقاىمػ
ًم٘مد شمَٕمدَّ دت وشمٜم ََّققم٧م أدوار اعمٜم٤موم٘ملم ُقمٛمق ًُم٤م ذم هذه اًمٖمزوة،
ُ
ظمّمقص٤م..
اسمـ ؾمٚمقل
ً
 مْاقف امليافقني قبل الغشّٗ:

 .1اًم٘مٕمقد قمـ اعمِم٤مريم٦م :وهذه اًم َ٘مْم َّٞم٦م َقمغم ِؿم َّ٘ملم:
اًمٖمزو ِ
زو ِ
أ) ىمٕمقد قمـ اخلروج ًمٚم َٖم ِ
ات
ؿم٠مهنُؿ ذم َؾم٤مئر َ َ
واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهللِ ،وهذا ُ
أي٤مت هذا اعمٕمٜمك
أوو َح٧م
ُ
ومٞمٝم٤م ويمَثرشمف ،وىمد َ
اًمتل يٕم َٚمٛمقن ىمقة َؿمقيم٦م اًم َٕمدو َ
يم٤مًمذي َضم٤مء ذم ىمقًمِف شمٕم٤ممم{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]81 :أي٦م.
ِ
وضمقاذب اًمدٟمٞم٤م ،وُم ْٕمٚمقم َّأهنؿ
َقًم٧م َقمٚمٞمٝمؿ صم٘م َٚم٦م
سمؾ يم٤مٟمقا ِمَّـ اؾمت ْ
إرض َ
ِ
ِ
ٕطمدهؿ إٓ ـمقل اًم ُٕمٛمر ذم هذه احلٞم٤مة :ىم٤مل شمٕم٤ممم:
هؿ
يمٖمػمهؿ ِمَّـ أذيمقا سم٤مهللِ ٓ َّ
{ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]38 :
ِ
وشمٌٞمٞم٧م
إسار،
صمؿ َذيمر اهلل ُ
قمٜمٝمؿ يمَذًمؽ أن ىم ُٕمق َدهؿ وَّتٚم َٗم ُٝمؿ يم٤من قمـ َؾمٌؼ ْ

َىمّمد ،وإٓ ًمِم َّٛمروا وسم٤مدروا ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷}
ِ
ِ
ت٠مصؾ ذم
[ؾمقرة اًمتقسم٦م .]46 :إمم همػم ذًمؽ ُمـ أ َي٤مت اًمدَّ اًم٦م قمغم هذا اخلُٚمؼ ا ُعم ِّ
ِ
ِ
ْزوائٝمؿ قمـ ُمٞم٤مديـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.
ٟمٗمقؾمٝمؿ ،اعمُقطمل سمخقومٝمؿ وهٚمٕمٝمؿ واٟم َ
ِ
آٟمخ َذال
ب) ىمٕمق ُد ُهؿ قمـ اإل ْٟم َٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهللَِ ،هذا ًمقن َآظمر ُِمـ أًمقان
وم٤مًمِمح واًمٌخؾ ظم َّٚم٦م ُمـ ظمالهلؿ ِ
وؾم َٛم٦م سم٤مرزة ُمـ
ُ
واًمتخ ُّٚمػ َقمـ اًم ٌَذل واًمٕمٓم٤مءُّ ُّ :
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يمذًمؽ ا ْىمتٍموا قمغم أ ْٟم ُٗم ِ
ًٝمؿ ،سمؾ َؿم ُّحقا َّ
َ
ورهمٌقا إمم َهمػمهؿ
ِؾمامِّتؿ ،وًمٞمت َُٝمؿ إذ يم٤مٟمقا
ا ُّ
ًمِمح و َسمخٚمقا وأُمروا اًمٜم٤مس سم٤مًمٌُخؾ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ} [ؾمقرة احلديد.]24 :

 .2اًمتخٚمػ واًمدقمقة ًمٚمتخ ّٚمػ:
ِ
ِ
وخيرضمقا ًمٚم َٖم ِ
زو ايمتَٗمقا سمذًمؽ ،وًمٙمٜمٝمؿ َضمٜمَحقا
ًمٞم٧م اعمٜم٤مومِ َ
٘ملم إ ْذ مل َيٜمٗمروا ًمٚمجٝم٤مد ُ
اًمٕمز ِائؿ واًمت ِ
سمٕمد ذًمؽ إمم شم ِ
َّخذيؾ قمـ َ
اعمِم َ٤مريم٦م ،و َىمد ؾمٌؼ ذيمر آي٤مت ذم ذًمؽ
َقهلم َ
ومٞمام ُم٣مُ ،مٜمٝم٤م ىمقًمُف{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ} [ؾمقرة إطمزاب.]18 :
ِ
ِ
ُ
إطم َزاب ،إٓ َّ
أن َ
ديدن اعمٜم٤مومِ٘ملم ذم
ذًمؽ
زوة ْ
وًمئـ يمَ٤مٟم٧م هذه أي٦م ذم ؾمٞم٤مق َهم َ

زوة شمٌقك{ :ﭻ ﭼ
زوة وُمٕمريم٦م ،وٓ أ َد َّل قمغم ذًمؽ ُمـ ىمقل اهللِ شمٕم٤ممم ذم َهم َ
ُيمؾ َهم َ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]81 :
{ .3ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م:]42 :
أؾمٌَ٤مب َّتٚمُّ ِٗمٝمؿ ىم٤مل ومٞمف ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ًمًٌ٥م ُمـ ْ
هذا سمٞم٤م ٌن َ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]42 :
سمًٌ٥م سمٕمد اعمً٤موم٦م ِ
وم٘مد سملم ِ ۴
وؿمدَّ ِّت٤م،
وأهنؿ ََّت َّٚمٗمقا
ُمقىم َ
ِ ُ
ػ اعمٜم٤موم٘ملمَّ ،
وأٟمَّف ًمق يم٤من ِ
قمرو٤م ُمـ أقمراض اًمدُّ ٟمٞم٤م وٟمَٕمٞمٛمٝم٤م ،ويم٤من
قمقِّتؿ إًمٞمف ي٤م ُحم َّٛمد ً
اًمذي َد َ
اًمًٗمر ً
قوح
شمنمح و ُشم ِّ
ؾمٝمال ٓشمٌٕمقك ذم اخلُروج ،وًمٙمٜمٝمؿ َّت َّٚمٗمقا ومل ُ
خيرضمقا ،وم٤مٔي٦م ْ َ

زوة وأؾمٌ٤مب هذا اعمقىمػ.
ُمالسمً٤مت ُمقىمٗمٝمؿ ىمٌؾ اخلروج إمم اًم َٖم َ
أطم ِدهؿ{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م..]49 :
ُ .4م٘مق ًَم٦م َ
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وقواعد شرعية يف التعامل
خطرُمـ َ
املنافقني َقمغم ٟم ْٗم ًِف وم ْتٜمَ٦م اًمٜمًِّ٤مء ،وم٘مد
خيِمك
وهذا ُمـ أقمذار ا ُعمٜم٤موم٘ملم اًمقاهٞم٦م ،أن ُمٜمٝمؿ
ِ معهم
ِ
ْ َ

وهق ذم ضمٝم٤مزه ًمتٌَقكً -مٚمجدِّ سمـ ىمٞمسَ « :ي٤م َضمدُّ ؛ َهؾ ًم َؽ اًم َٕم٤م َم
ىم٤مل رؾمقل اهلل ط ُ -
ِذم ِضم َال ِد َسمٜمِل إَ ْص َٗم ِر؟ش .وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ،أو شمَ٠مذن ِزم َ
وٓ َشم ْٗمتِٜمِّلَ .ومق اهللِ ًم٘مد

قمرف ىمقُمل أٟمَّف ُم٤م ُمـ رضمؾ أؿمد َقمج ًٌ٤م سم٤مًمٜمًِّ٤مء ُمٜمل ،وإين أظمِمك ْ
رأي٧م
إن
ُ
ِ
ْ٧م
أص ِؼم ،وم٠مقمرض قمٜمف رؾمقل اهلل ط وىم٤ملَ « :ىمدْ َأ ِذٟم ُ
ٟمً٤مء سمٜمل إصٗمر أن ٓ ْ
ًمَ َؽش( ،)1وم َ ِٗمٞمف ٟمزًم٧م أي٦م{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]49 :

 .5ويمر اعم١ماُمرات اًمني:
شمٔمؾ اًمّمٚم ُ٦م ِ
احلٛمٞمٛم ُ٦م واًمراسمٓم ُ٦م اًمقصمِٞم٘م ُ٦م سملم اًمٞمٝمقد واعمُٜم٤موم٘ملم ٓ شم ِ
َٜمٗمّمؿ ُقمراه٤م،
َ
َّ
اًمنم واًمّمد قمـ ِ
اإل ْؾمالم..
َيتآزرون قمغم اًم ُٕم َ
دوان ويتَٕم٤مودُ ون ذم َّ ِّ
روى اسمـ هِم٤مم سمًٜمده َإمم قمٌد اهلل سمـ طم٤مرصم٦م( ،)2ىم٤ملَ « :سمٚمغ َر َ
ؾمقل اهللط َّ
أن
٘ملم َجيتٛمٕمقن ذم سم ِ
ٞم٧م ؾمقيٚمؿ اًمٞمٝمقديُ ،يث ٌِّٓمقن اًمٜمَّ٤مس َقمـ
أٟم٤مؾم٤م ُمـ اعمٜم٤مومِ َ
َ
ً
إًمٞمٝمؿ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل ﭬ ذم ٟم ٍ
ومٌٕم٨م ِ
َ
َٗمر ُِمـ
زوة شم ٌَقك،
رؾمقل اهلل ط ذم َهم َ
أصح٤مسمف ،وأُمرهؿ سمِحرق سمٞم٧م ؾمقيٚمؿ َقمغم ُمـ ِ
ومٞمف ُِمـ اعمُٜم٤موم٘ملم ،وم َٗمٕمؾ ،وم٤م ْىمتَحؿ
ْ َ
ْ َ
َ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش.)2988( :

( )2هق :قمٌد اهللَّ سمـ طم٤مرصم٦م سمـ اًمٜمٕمامن سمـ َٟم ْٗم ِع سمـ زيد سمـ قمُ ٌَ ْٞم ِد سمـ َصم ْٕم َٚم ٌَ َ٦م سمـ َهم ْٜم ٍؿ ٕٟمّم٤مري .شم٘مدّ م
ٟمًٌف ُمع أسمٞمف .وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :أُمف أم ظم٤مًمد سمـ يٕمٞمش أؾمٚمٛم٧م وسم٤ميٕم٧م ،وٕظمقاشمف :أم هِم٤مم،
وقمٛمرة ،وؾمقدة صحٌ٦م .وىم٤مل اًمٌٖمقي :ؾمٙمـ اعمديٜم٦م .،وىم٤مل اسمـ أب طم٤مشمؿ :وروى قمٜمف اسمٜمف
إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهللَّ سمـ طم٤مرصم٦م .وىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼمًَ :م ُف صحٌ٦م ورواي٦م .وأسمقه طم٤مرصم٦م اسمـ اًمٜمٕمامن ُمـ
يمٌ٤مر اًمّمح٤مسم٦م« .آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم ،)886/3( :و«اإلص٤مسم٦م ذم
متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر ،)45/4( :و«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ ،)1624/3( :و«ُمٕمجؿ
اًمّمح٤مسم٦مشً ،مٚمٌٖمقيُ« ،)77/4( :مٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ ىم٤مٟمع.)69/2( :
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أصح٤م ُسمف َوم٠موم َٚمتقاش(.)1
واىمتحؿ
ْٙمنت ِرضم ُٚمف
َّ
َ
َ
اًمْم َّح٤مك سمـ ظمٚمٞمٗم٦م َفمٝمر اًم ٌَٞم٧م وم٤مٟم َ
وىمد ىم٤مل اًمْمح٤مك ذم شمٚمؽ احل٤مدصم٦م أسمٞم٤مشمً٤م ومٞمٝم٤م:
زززززار ئدم َ كؿزززززز د َ زززززززد د
َ ززززززا ََ َدو َقززززززنددَاد َكز ئ

زز ئ
ززززززقاد َفزززززززادََ ك ززززززز ك ا ئ َدوَ ززززززز ئ ئدأ َقززززززز دد

ززززو ؾأدد د
زززن َدو َ زززز د َ كرؼز ئ
دَو َظؾز ئ
زززند ززززر َ د( )1ئ َ

َأدكَزززززو ئل َدع َؾززززز درجؾززززز د َْزززززق َ ََدوم َف َؼزززززز د

د
ززززززززَ ك َدع َؾززززززززقؽئأد َ َدأ ئعززززززززو ئدَؿ ؾ َفززززززززاد د
َ
َ

د
زززاودومززز د َ زززؿ د ززز دََـكزززاردد ززز ئ د()2
ئئ َ
َ
َأ َ ئ َ َ

د

ٜٚ ؤخز َٔ ٖزا األَش ايٓب ٟٛايٛاضح ادتً ٞفٛا٥ذ عذٜذَٗٓ ٠ا:

 .1أن َ
ؿم٠من اعمُٜم٤موم٘ملم ىمد سمٚمغ ُِمـ إذى وآؾمت ْٗم َح٤مل َُم٤م مل ْ َي ُٕمد ُجيدي ُمٕمف إٓ
ِ
احلزم وىمٓمع اًمداسمر واؾمتئّم٤مل َّ
ٞمً ُتٝمؿ وفمٝمر شمآ ُُم ُرهؿ.
اًمِم٠موم٦م ،إذا شمٌ َّٞمٜم٧م دؾم َ
ِ
صمؿ َّ
سم٠مطمقال اعمُٜم٤موم٘ملم واًم َٞمٝمقد.
إن َهذا يدل قمغم ُمراىمٌ٦م اعمًُٚمٛملم اًمدَّ ىمٞم َ٘م٦م ،وُمٕمر َوم ُتٝمؿ
َّ .2
وم َ٘مد يم٤مٟمَ٧م قمٞمقن اعمًُٚمٛملم ِي٘م َٔم٦م شمراىم٥م َحت ُّريم٤مت اًم َٞمٝمقد واعمٜم٤موم٘ملم واضمتامقم٤مِّتؿ
وأويم٤مرهؿ ،سمؾ يم٤مٟمقا ي َّٓمٚمِٕمقن ومٞمٝم٤م قمغم أ َد ِّق أهارهؿ واضمتامقم٤مِّتؿ ،وُم٤م يدور ومٞمٝم٤م
ِ
اًمٙم٤مذسم٦م إل ْىمٜم٤مع
ُمـ طم ٌْ ِؽ اعم١ماُمرات واسمتٙمَ٤مر أؾم٤مًمٞم٥م اًمتَّثٌٞمط ،واظمتالق إؾم ٌَ٤مب
اًمٜمَّ٤مس سمٕمدم اخلروج ِ
قمالج رؾمقل اهلل ًمدُ َقم٤مة اًمٗمتٜم٦م وأويم ِ
َ٤مره٤م
ًمٚم٘متَ٤مل ،وىمد يم٤من
ُ
طم٤مؾمام ،إذ أُمر سمحرق اًمٌٞم٧م قمغم ُمـ ومٞمف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم(.)4
طم٤مز ًُم٤م
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اسمـ هِم٤مم ذم «ؾمػمشمفش سم٢مؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع ومٝمق وٕمٞمػ .)218 - 217/4( :وىمد رضمٕم٧م ًمٕمدد
ُمـ يمت٥م اًمًػمة اعمح٘م٘م٦م ومٚمؿ أضمدهؿ ذيمروه٤م وُمـ أورده٤م ذيمر وٕمٗمٝم٤م ُمثؾ «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم
وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦مش )199/2( :دُ .مٝمدي رزق اهلل.
اًمٜمٝمر واًمٌئر َيم ٌْ ًً٤م َـم َٛم ْٛمتٝم٤م سم٤مًمؽماب وىمد َيم ٌَ َس احلٗمرة َيٙمٌِْ ًُٝم٤م
( )2اًم َٙم ٌْ ُسَ :ـم ُّٛمؽ ُطمٗمرة سمؽماب ويم ٌَ ًْ٧م َ
َيم ٌْ ًً٤م َـمقاه٤م سم٤مًمؽمابً« .مً٤من اًمٕمربش.)191/6( :
( )3يٜمٔمر «اًمروض إٟمػشٕ ،)291/4( :ب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اًمًٝمٞمكم.
(« )4اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦مش .)611( :واٟمٔمر عمزيد اـمالع ذم ُمٌح٨م ُمًجد اًميار.)381 /1( :
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شمؿ ذًمِؽَ ،
يمن رضمٚمف،
قمقض َّ
ٌَّل ط أٟمَّف َّ
اًمْم َّح٤مك اعمٜم٤مومؼ ذم ْ
ومل ُيٜم٘مؾ قمـ اًمٜم ّ
وىمد َّ
معهم
يٕمقض ؾمقيٚمؿ حل ِ
رق َسمٞمتف ،وهق ٌ
َ
ُمت٘مقم( ،)1ويمَام َومٕمؾ ۴
ُم٤مل
َّ
ومل ِّ
َ
ُ
سمٛمً ِجد اًميار.
ْ

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف ِ التعامل

اعمٓمققملم ُمـ اعم١مُمٜملم ذم اًمّمدىم٤مت:
 .6عمز ِّ
ِ
٤موزوه إمم َّأهنؿ َُمع ُسمخٚمٝمؿ
ِمحٝمؿ قمـ اًمٜمَّٗم َ٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهللِ ،سمؾ َدم َ
مل يٙمتػ ا ُعمٜم٤موم٘مقن سمِ ِّ
يم٤مٟمقا َي٠مُمرون اًمٜمَّ٤مس سم٤مًم ٌُ ِ
َ
وُيزؤن
خؾ ،ومل ِي٘م ُٗمقا قمٜمد َهذا ا َحلدِّ  ،سمؾ أظمذوا َي
ًخرون َ
ويٚمٛمزون اعمتَّمدِّ ىملم ُمـ اعم١مُمٜملم ،ا ُعم ُّ
َ
٘مؾ ُمٜمٝمؿ واعمًتٙمثر ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]79 :

ذيمر اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ومٞمام رواه قمـ اسمـ قمٌ٤مس ﭭ ىم٤مل« :ضم٤مء
قمٌد اًمرمحـ سمـ َقمقف ﭬ سم٠مرسمٕملم ِ
ٍ
ٌَّل ط ،وضم٤م َء رضمؾ
أوىم َّٞم٦م ُمـ
ُ
ذه٥م إمم اًمٜم ّ
َّ
ِ
سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم :واهللِ ُم٤م ضم٤مء َقمٌد اًمرمحـ سمِام ضم٤م َء سمف إٓ
سمّم٤م ٍع ُمـ ـمٕم٤ممَ ،وم٘م٤مل ُ
َ
ِري٤م ًء! وىم٤مًمقا :إِن َ
يم٤من اهللُ ورؾمق ًُمف ًَمٖمٜمٞملم َقمـ هذا اًمّم٤معش(.)2
ِ
ٞمع ُمـ َص٤مع ِّسمره أو متره :إ ْذ ٓ يٙمٚمػ
ومٚمؿ يًٚمؿ ُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مػم اًمذي ضم٤مء َسمام يًتٓم ُ
ٜمّمػ ُم٤مًمف يمام ورد قمـ
ٟمٗمً٤م إٓ وؾمٕمٝم٤م ،ومل َيًٚمؿ اًم َٖمٜمل اًمذي ضم٤مء سمِ ْ
اهلل ً
قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وهمػممه٤م ﭫش(.)3
سم٤مًمّمد َىم٦م ،ىم٤ملُ :يمٜمَّ٤م ٟمح٤مُمؾَ ،
ىم٤مل:
روى اسمـ ُمًٕمقد ﭬ ىم٤ملُ « :أ ُِمرٟم٤م
َّ
ٍ
ٌ
سمٌمء أيمثر ُمٜمف.
إٟمً٤من
َومتّمدَّ ق أسمق قم٘مٞمؾ سمِٜمّمػ َص٤مع .ىم٤مل :وضم٤مء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1م٤م يٌ٤مح آٟمتٗم٤مع سمف ذقمً٤م أو ُم٤م ي٘م٤مسمٚمف ىمٞمٛم٦م ذم قمرف اًمٜم٤مس .يٜمٔمر «اًمٗم٘مف ِ
اإل ْؾمالُمل وأدًمتفش.)44/5( :
(« )2شمٗمًػم اًمٓمؼميش.)382/14( :
( )3ؾمٌؼ َّترجيف( :صـ.)89 :
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وم٘م٤مل اعمٜم٤موم٘مقنَّ :
ٜمل قمـ صدىم٦م هذا ،وُم٤م ومٕمؾ هذا أظمر إٓ ري٤م ًء:
إن اهلل ًم َٖم ٌّ
ومٜمزًم٧م{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م]79 :ش(.)1

اًمرواي٦م اًم َّث٤مٟمٞم٦م( :يمٜم٤م ٟمح٤مُمؾ قمغم فمٝمقرٟم٤م) -
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي « :$وذم ِّ
ِ
ُمٕمٜم٤مه ٟم ِ
ِ
ٟمتّمدَّ ق ِب٤م ُيم ِّٚمٝم٤م،
وٟمتّمدَّ ق ُِمـ شمٚمؽ
َحٛمؾ قمغم
إضمرة ،أو َ
ضمرةَ -
َ
فمٝمقرٟم٤م سم٤مُٕ َ
ومٗمٞمف اًمتحريض قمغم آقمتٜم٤مء سم٤مًمّمدىم٦مش(.)2
زوة شمٌقك ،وطمتّ٣م ُشمرسمط
َه ِذه اعمَ ُ
قاىمػ ِهل ُ
أسمرز ُم٤م فمٝمر ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم ىمٌؾ َهم َ
سم٤معمٌح٨م اًمذي سملم ِ
أيديٜم٤م ذم ؿم٠من اسمـ َؾمٚمقلُ ،دوٟمؽ دوره ذم شمّمدُّ ر شمِٚمؽ اعمقاىمػ
وإطمداث أو حتريٙمف هل٤م ُمـ وراء اًمٙمقاًمٞمس:

أ)وم٠م َُّم٤مىمقًمفشمٕم٤ممم{:ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]42 :أي٦مَ .وم٘مد ٟمزًم٧م يمام ُذيمر ِقمٜمد ِ
سمٕمْمٝمؿ ِذم َقمٌد اهلل سمـ أب ْسمـ

َؾمٚمقل :إ ْذ يم٤من ِمـ َّت ّٚمػ( )3سمؾ اٟمًح٥م يمام ؾمٞم٠مي سمٌٕمض اجلٞمش.

ب) وىمقًمف شمَ َٕم٤ممم{ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷} [ؾمقرة اًمتقسم٦م .]46 :وم َٝمذه أيَ٦م
َضم٤مءت أ ْي ًْم٤م ذم ؿم٠من قمٌد اهلل سمـ أ ِّب سمـ ؾمٚمقل ،واجلدِّ سمـ ىمٞمس ،ويم٤مٟمقا أذا ًوم٤م ذم
ىمقُمٝمؿ أصمري٤مء({ :)4ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶}
[ؾمقرة اًمتقسم٦مِ .]46 :
هذه يمذًمؽ آي٦م ذم ؿم٠من اسمـ ؾمٚمقل وُمـ َقمغم ؿم٤ميم َٚمتِف ُمـ رؤوس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه ُمًٚمؿ.)115/7( :
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
(« )3اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشً ،مٚمّمالب.)532/2( :
(« )4شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾش ،)63/2( :و«ذم فمالل اًم٘مرآنش.)35/4( :
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شرعية يف التعامل
املنافقني وقواعد
خطر
ِ
ُّ

اجلٝم٤مد ويمراهٞمتٝمؿ
اًمٜمَّٗم٤مق وزسم٤مٟمٞم٦م اعمٙم ِْر واخلتؾ( ،)1ومٛمع ومرطمٝمؿ سمتخٚمٗمٝمؿ قمـ َ
معهمِ
ُ
ّمقص٤م{ :ﭼ
١مُمٜملم ُقمٛمق ًُم٤م وٕشمٌ٤مقمٝمؿ ُظم
ًمٚمٛم
ً
ٌَّل ط ،يم٤مٟمقا ي٘مق ًُمقن ُ
ًمٚمخ ُروج ُمع اًمٜم ّ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]81 :

ج) وأ َُّم٤م ىمَقًمُف شمَٕم٤ممم{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]79 :أي٦م.
َٗمًػماَ :ومٚمؿ أضمد ُمـ َذيمر
وم٘مد َر ُ
ضمٕم٧م سمِحٛمد اهللِ إمم َُم٤م يزيد َقمـ َمخًلم شم ً
سم٤مؾمٛمف وٓ همػمه قمٜمد َهذه أي٦م ،وإٟمَّام ضم٤مء اًم َّٚم ُ
ٗمظ قم٤م ًُّم٤م سم٘مقهلؿ :يم٤من
اسمـ ؾمٚمقل ْ
ؼمقمقا
اعمُٜم٤موم٘مقن أو َسم ُ
ًخرون ُمـ وم٘مراء اًمّمح٤مسم٦م ﭫ إذا َشم َّ
ٕمض اعمُٜم٤موم٘ملم َي ُ
ِ
سم٤مًمري٤مء ُمـ ضم٤مء سمِ ِ
ِمٓمر َُم٤مًمف ،وُمٕمٚمق ٌم ؾمٚم ًٗم٤م أن َ
ًمٗمظ اعمٜم٤موم٘ملم اًمٕم٤مم
سمّم٤مع ،ويت َِّٝمٛمقن

هم٤مًم ًٌ٤م ُم٤م ُ
يدظم ُؾ ومٞمف سمؾ يٙمقن ذم ـمٚمٞمٕمتف اسمـ ؾمٚمقل ىمٓمع اهلل ٟمًٚمف.
د) أُم٤م حتريؼ سم ِ
أصٌح ًَمف أشمٌ٤مع
ىم٤مـمع قمغم أن اسمـ ؾمٚمقل
ٞم٧م ُؾمقيٚمؿ اًمٞمٝمقديَ :ومٝمق دًم ٌٞمؾ
َ
ٌ
وأٟمّم٤مر يِمٙمِّٚمقن ضمٞمق ًسم٤م ٟمٗم٤مىمٞم٦م و َده٤مًمٞمز هي٦م ،صٜمٕمٝمؿ قمغم َؾمٛمع ُِمٜمف و َسمٍم ،وم٠مصٌحقا
ُمـ اًمدِّ رسم٦م واعمِراس سمح ُ
ٞم٨م َّإهنؿ جيتٛمٕمقن ويتآُمرون ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل أٟمك ي١مومٙمقن..
ِ
ًمتح٘مٞمؼ
ويًٕمك
 وهذا ُيٗمٝمؿ ُمٜم ُف ً
ٕمٛمؾ قمغم اخل َّٓملم ْ
أيْم٤م أن اسمـ ؾمٚمقل يم٤من َي َ

ُُمراديـ:
واًمًٕمل ذم شمٗمريؼ اًمّمػ
ًمٚمٛم١مُمٜملم،
إول :اًمّمدُّ قمـ ؾمٌٞمؾ اهللِ ،واًمٙمٞمد
َ
َّ
َّ
ٌَّل ط إمم همػم ذًمؽ.
وشمٙم٤مًم٥م إقمداء قمغم اًمٜم ّ
صم٤مٟمٞم٤م :إقمداد ِضمٞمؾ خي ُٚمٗمف وطم َٗمدة َُيٛمٚمقن اًمراي٦م ُمـ ِ
سمٕمده ،يدأسمقن دأ َسمف و َيٛم ُٙمرون
ُ
ً
َّ
ِ
وإزُم٤من ِضم ًٞمال سمٕمد ِضمٞمؾ ٓ ،يم ّثر اهلل ذم
ؼم اًم ُ٘مرون
َُمٙمرهَ :
وهذا اًمٜمًؾ شم َٕم٤مىم٥م قم َ
اعمًٚمٛملم ؾمقادهؿ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر شمٗمًػم «شمٜمقير اعم٘مٌ٤مسش ،اعمٜمًقب ٓسمـ قمٌ٤مس ﭭ ،)211/1( :سمتٍمف يًػم.
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ه)ً .م٘مد َقم٤مشم٥م اهلل ٟمٌِٞمَّف ط قمت٤م ًسم٤م ًمٓمٞم ًٗم٤م سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]43 :
ِ
َزًم٧م ِ
ٍ
اؾمت٠مذٟمقا َر ُؾمقل اهلل طَ :وم٢مِن
أٟم٤مس ىم٤مًمقا:
هذه أ َي٦م ذم
ىم٤مل َم٤مهد(ٟ« :)1م ْ
أذ َن ًمٙمؿ وم٤م ْىمٕمدوا ،وإن مل ي٠مذن ًَم ُٙمؿ َوم٤مىمٕمدوا ،وه١م ِ
ِ
ٓء َومريؼ ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملمُ ،مٜم ُْٝمؿ
َ ُ
ُ
قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل ،واجلدُّ سمـ ىمٞمس ،ور َوم٤مقم ُ٦م سمـ اًمت٤مسمقت ،ويم٤مٟمقا شمً َٕم٦م
و َصمالصملم ِمَّـ اقمتذروا سم٠مقمذار يم٤مذسم٦مش(.)2
ِِ
قمز ِم ا ْسمـ َؾمٚمقل و َُمـ َُم َٕمف قمغم اًمتَّخ ُّٚمػ َؾمقا ًء ُأذن َهلؿ أم َمل
اًمر َواي٦م ُشم ِِمػم إمم ْ
هذه ِّ
ُي١مذن هلؿً ،مٙمٜمَّٝمؿ يٗمرطمقن سم٠من ُي١م َذن هلؿ ًمٞم ُٙمقن َهلؿ حت َّٚم٦م ىمًؿ ،طمتك إذا َُم٤م ُؾمئٚمقا
أو ُأٟمٙمِر قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمَّ٤مس ىم٤مًمقا ىمد ُأذن ًمٜم٤م..
َٛ قف ابٔ طًَ َٔٚ ٍٛع٘ يف أثٓا ٤ايػض:٠ٚ

ِ
هم٤مي٤مِّتؿ ،وُمع َّأهنؿ ُِمـ
يض ىمد ًُم٤م ذم َحت٘مٞمؼ ُمآرِبِؿ و ُسمٚمقغ
قمزم اعمُٜم٤موم ُ٘مقن قمغم اعمُ ِّ
ِ ِ
ِ
رضم٧م ذم اًم َٖمزو ُُمِم٤مريم٦م ٓ ذم
أطمرص
اًمٜم٤مس قمغم َطمٞم٤مة ،إٓ أن ـم٤مئ َٗم٦م ُمٜمٝمؿ ىمد َظم َ
ؾم٤مح ِ
اًم٘مت٤مل وُمٞم٤مديـ ِ
اجلٝم٤مد ،سمؾ ًم َٞم٘متَٜمِّمقا اًم ُٗمرص ًمٚمٙمَٞمد ِ
ِ
واإلرضم٤مف(..)3
وم٘مد سمدر ُمٜمٝمؿ اًمٕمديد ُمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت وإومٕم٤مل يم٤من ُمٜمٝم٤م:
 .1اًمتخذيؾ واإلرضم٤مف:
ِ
ِ
أحتً ٌُقن
ٌَّل طَ ،ومجٕمؾ َسم ُ
يم٤من َُج٤م َقم٦م ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم َيًػمون َ
ٕمْمٝمؿ ي٘مقلَ :
ُمع اًمٜم ّ
ضمالد سمٜمل إصٗمر ِ
سمٕمْم٤م ،واهلل ًمٙم٠مٟمَّ٤م سمٙمؿ همدً ا ُم٘مرٟملم ذم
يم٘مت٤مل اًم َٕمرب سمٕمْمٝمؿ ً
ِ
ٌَّل ط سم٘مقهلؿ ،ومج٤مؤا يٕمتذرون
احلٌ٤مل ،إرضم٤م ًوم٤م وشمرهٞم ًٌ٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم ،وم ُ٠مظمؼم اًمٜم ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)361/2( :
(« )2اًمتحرير واًمتٜمقيرش.)211/11( :
(« )3اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦مشٕ ،)527/2( :يمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري.
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٥م ،ومٜمزل ومٞمٝمؿ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﮃ ﮄ
وي٘مقًمقن :إٟمام يمٜم٤م ٟمخقض وٟمٚم َٕم ُ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋمعهم
ﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،)1(]66-65 :هذا دي َد ُن
ِ
ِّ
لم اًم ُ٘مقى ُّ
وسم٨م َّ
اعمخذًم٦م(..)2
اًمِم٤مئٕم٤مت
اعمُٜم٤موم٘ملم وشمِٚمؽ ؾمج َّٞم ُتٝمؿ ،اًمتَّخقيػ
وشمقه ُ

 .2آؾمتٝمزاء واًمًخري٦م:
ؾمٌ٥م ٍ
ٟمزول آظمر ًممي٦م ،وهق ْ
ٗمنيـ وهمػمهؿ ،أٓ وهق:
 و َىمد ورد ُ
إؿمٝمر قمٜمدَ اعمُ ِّ
ُم٤م رواه اسمـ قمٛمر ﭭ ىم٤ملَ « :
ٚمس يق ًُم٤مُ :م٤م رأيٜم٤م
زوة شمٌَقك ذم ََم ٍ ٍ
ىم٤مل َرضمؾ ذم َهم َ
ُمثؾ ىمرائٜم٤م ه١م ِ
ٓء ٓ ،أر َهم٥م سمٓمقٟمً٤م ،وٓ َ
أيمذب أًمًٜم٦م ،وٓ أضم ٌَـ قمٜمد اًمٚم٘م٤مء.
َّ َ ُ
ِ
َ
رؾمقل اهلل ط ،ومٌٚمغ ذًمؽ
ٕظمؼم َّن
َذسم٧م و ًَمٙمٜمَّؽ ُُمٜم٤مومؼ.
وم٘م٤مل رضمؾ ذم اعمجٚمس يم َ
وٟمز َل اًم ُ٘مرآن ،ىم٤مل قمٌد اهلل :وم٠مٟمَ٤م رأي ُتف ُمتٕمٚم ً٘م٤م سمِح٘م٥م ٟمَ٤مىم٦م رؾمقل اهللِ
رؾمقل اهلل ط َ
ِ
َ
رؾمقل اهللِ ،إٟمَّام يمٜم٤م ٟمخقض وٟمٚمٕم٥م ،واًمرؾمقلط
واحلج٤مر ُة شمَٜمٙمٌف( )3وهق ي٘مقل :ي٤م

ي ُ٘مقلَ « :أسمِ٤مهللِ َو َآ َي٤مشمِ ِف َو َر ُؾمقًم ِ ِف ُيمٜمْ ُت ْؿ شم ًَْت َْٝم ِز ُئ َ
قن؟شَ .وم٠مٟمزل اهللُ شمٕم٤ممم{ :ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م]65-64 :ش.

ﮐ} [ؾمقرة

وآؾمت ْٗم َٝم٤مم ذم َىمقًمف{ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
اًمتقسم٦م ،]65 :اؾمتٗمٝم٤مم إ ْٟمٙمَ٤مري :واعمٕمٜمك :ىمؾ ي٤م حمٛمد هل١م ِ
وُمٜمٙمرا :أمل دمدوا
ٓء ُُمق ِّسم ًخ٤م
َُ
َ
ٌّ
ً
َ ٌ
ُم٤م شمًتٝمزئقن سمف ذم ُمزاطمٙمؿ وًمٕمٌٙمؿ -يمام شمز ُقمٛمقنِ -ؾمقى ومرائض اهللِ وأطمٙمَ٤مُمف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش ،)334/14( :و«شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ،وًمٗمظ اًمرواي٦م ُمٜمف.)172/4( :
( )2اٟمٔمر عمزيد إيْم٤مح ورسمط هلذه أي٦م سم٤مًمقاىمع.)245/1( :
( )3احلج٤مرة شمٜمٙمٌف :شمّمٞمٌف وشم١مذيف.
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وآي٤مشمِف ورؾمقًمف ِ
ِ
وإظمراضم ُٙمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر؟.
اًمذي ضم٤مء هلدايتِ ُٙمؿ
اؾمتٝمزا َءهؿ هذا أ َّدى ِِبؿ إمم اًم ُٙمٗمر ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮒ
صمؿ َّسملم ُؾمٌح٤مٟمف أن
َ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]66 :
وُمٕمٜمك أي٦م :أي ٓ :شمَذ ُيمروا َهذا اًم ُٕمذر ًمدوم ِع َهذا اجلُرمٕ ،ن اإلىمدَ ام َقمغم
ٗمر ٕضمؾ اًمٚمٕم٥م ٓ ي ِ
اًم ُٙم ِ
َ
إىمرار سمِذٟمٌٙمؿَ ،ومٝمق يمام ي٘م٤مل:
وم٤مقمتذاريمؿ
يٙمقن،
ٜمٌٖمل أن
َ
ٌ
ُ

ذر أىم ٌَ ُح ُمـ ذٟم٥م(.)1
َقم ٌ

وىمق ًُمف{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ}
َٕمػ َقمـ سمٕمْمٙمؿ ًمتق َسم ِتٝمؿ وإٟم٤مسمتِ ِٝمؿ إمم رِبؿ -
[ؾمقرة اًمتقسم٦م ]66 :أي :إن ٟم ُ
يمٛمخِمـ سمـ محػمُٟ -م ِّ
وإس ِارهؿ قمٚمٞمف(.)2
إلضمر ِاُمٝمؿ
ٕمذب ً
سمٕمْم٤م آظمر َ
َ
ٌَّل ط:
 .3ؾمخريتٝمؿ سم٤مًمٜم ّ

ِ
ِ
سم٤معم١مُمٜملم ،سمؾ دم٤موزوا َ
ذًمؽ إمم ؾمخر َّيتٝمؿ وشمٜمدُّ ِرهؿ
ي٘متٍم اؾمتِ ْٝمزاء اعمُٜم٤مومِ٘ملم
مل
هلل َقمغم يديف ُمـ ُم ِ
ٕمجزات ذم هذه اًم َٖمزوة :ومٛمـ ذًمؽ:
ٌَّل ط ،وسمام أضمرى ا ُ
ُ
سمِ٤مًمٜم ّ
ُم٤مرة:
أ .ؾمح٤مسم٦م َّ
ٌَّل ط طمجر َصمٛمقد ،أصٌح اًمٜم٤مس وٓ َُم٤مء َهلؿَ ،
ومِمٙمقا إمم
عم٤م ضم٤موز اًمٜم ّ
وم٠مر َؾمؾ
رؾمقل اهلل ط ر َّسمف ،واؾمت ًَْ٘مك عمـ ُم َٕم ُف ُمـ اعمًٚمٛملمْ ،
رؾمقل اهلل ط ،ومدقم٤م ُ
طم٤مضم ُتٝمؿ ُمـ اعمَ٤مء،
اهلل  ۴ؾمح٤مسم ً٦م
وم٠مُمٓمر ْت طمتَّك ارشمَقى اًمٜمَّ٤مس واطمتَٛمٚمقا َ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «شمٗمًػم اعمراهملش ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك اعمراهمل (اعمتقرم1371 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :ذيم٦م ُمٙمتٌ٦م
وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مسمك احلٚمٌل وأوٓده سمٛمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1365 ،هـ  1946 -م.)153/11( :
( )2يٜمٔمر اعمّمدر اًمً٤مسمؼ.
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املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
خطر ()1

قمٛمـ َىم٤مل عمحٛمقد سمـ ًُمٌٞمد « :هؾ يمَ٤من اًمٜمَّ٤مس يٕمرومقن
ومتحدَّ ث اسمـ إؾمح٤مق َّ
معهم
ِ
ِ
اًمرضمؾ ِ
قمٛمف
اًمٜمِّٗم٤مق ومٞمٝمؿ؟ ىم٤ملٟ :م َٕم ْؿ َواهلل! إن يم٤من
ًمٞمٕمر ُومف ُمـ أظمٞمف وُم ْـ أسمٞمف وُمـ ِّ
رضم٤مل
ٕمْمٝمؿ ً
وذم قمِمػمشمف ،صمؿ يٚمٌس َسم ُ
صمؿ َىم٤مل حمٛمقدًَ :م٘مد أظمؼمين َ
سمٕمْم٤م قمغم ذًمؽَّ ،
يًػم ُمع رؾمقل اهلل ط
ٕمروف ٟمٗم٤مىمف ،يم٤من
ُِمـ ىمقُمل ،قمـ َرضمؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم َُم
ٌ
ُ
ومٚمام يم٤من ُمـ ِ
ُ
ُ
طملم َدقم٤م،
سم٤محلج ِر ُم٤م يم٤من ،ودقم٤م
أُمر اًمٜمَّ٤مس
رؾمقل اهلل ط َ
َ
طمٞم٨م َؾم٤مرَّ ،
اًمًح٤مسم٦م ،وم٠مُمٓمرت طمتَّك ارشمقى اًمٜمَّ٤مس ،ىم٤مًمقا :أىم ٌَٚمٜمَ٤م قمٚمٞمف وٟم٘مقل:
وم٠مرؾمؾ ا ُ
هلل َّ
ُم٤مرةش(.)2
َوُيؽ! هؾ سمٕمدَ هذا اًمٌمء؟ َىم٤مل :ؾمح٤مسم٦م َّ
ب .ظمؼم ٟم٤مىم٦م رؾمقل اهلل ط:

ِ
«عمَّ٤م َ
أصح٤مسمف ذم
ومخرج
َ
ؾم٤مئرا ذم ـمري٘مف إمم شمٌقك ،و َّٚم٧م ٟمَ٤مىمتفَ ،
يم٤من َرؾمقل ط ً
رضم ٌؾ ُِمـ أصح٤مسمف ﭫُ ،ي٘م٤مل ًمفُ :قم َام َر ُة سمـ َطمزم
َـمٚمٌِٝم٤م وقمٜمد رؾمقل اهلل ط ُ
ِ
رطمٚمِف زيد سمـ
ﭬ ويم٤من َقم٘مٌ ًّٞم٤م َسمدر ًّي٤م ،وهق قمؿ سمٜمل َقمٛمرو ْسمـ َطمزم ،ويم٤من ذم ْ
اًمٚمّمٞم٧م ِ
ِ
اًم٘مٞمٜم٘م٤مقمل ،ويم٤من ُمٜم٤موم ً٘م٤م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد سمـ قم٘مٌ٦م سمـ راومع سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ زيد سمـ قمٌد إؿمٝمؾ إٟمّم٤مري
ٌَّل
إؿمٝمكم ،أسمق ٟمٕمٞمؿ اعمدين ،وأُمف أم ُمٜمٔمقر سمٜم٧م حمٛمقد سمـ ُمًٚمٛم٦م إٟمّم٤مري .وًمد ذم طمٞم٤مة اًمٜم ّ
ٌَّل ط أطم٤مدي٨م .ىم٤مل اًمذهٌل:
ٌَّل ط ،وىمد روى قمـ اًمٜم ّ
ط ،ومل شمّمح ًمف رؤي٦م وٓ ؾمامع ُمـ اًمٜم ّ
ٌَّل  -ط  ،-وروى قمٜمف أطم٤مدي٨مً ،مٙمـ طمٙمٛمٝم٤م اإلرؾم٤مل قمغم اًمّمحٞمح .ىم٤مل اًمٌخ٤مري:
وًمد ذم طمٞم٤مة اًمٜم ّ
ًمف صحٌ٦م .وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم :هق أؾمـ ُمـ حمٛمقد سمـ اًمرسمٞمع .شمقذم اسمـ ًمٌٞمد ؾمٜم٦م ؾمٌع ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م
ؾم٧م وشمًٕملم .ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :وؾمٛمع حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد ُمـ قمٛمر ،ويم٤من ًمف قم٘م٥م ،وم٤مٟم٘مروقا ومٚمؿ يٌؼ
ُمٜمٝمؿ أطمد ،وشمقذم حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم سم٤معمديٜم٦م ،ويم٤من صم٘م٦م ىمٚمٞمؾ احلدي٨م .يٜمٔمر «ِّتذي٥م
اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي« )319/27( :شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمشً ،مٚمذهٌل ،)1168/2( :و«ُمٕمروم٦م
اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ ،)2524/5( :و«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد.)77/5( :
( )2اٟمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ هِم٤مم ،)176/4( :و«صقر وقمؼم ُمـ اجلٝم٤مد اًمٜمٌقيش( :ص .)473
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ٞمس ُحم َّٛمد
ىم٤مل زيد سمـ اًمٚمّمٞم٧م ،وهق ذم َر ْطمؾ قمامرة قمٜمد رؾمقل اهلل ط :أ ًَم َ
اًمًامء وهق ٓ يدري أيـ ٟم٤مىمتف؟
ؼم ُيمؿ قمـ َّ
َيز ُقمؿ أٟمف ٟمٌل ،وخي ُ
رؾمقل اهلل ط و ُقمامرة قمٜمدَ ه« :إِ َّن ً
ْؼم ُيم ْؿ
رضمال َىم َ٤ملَ :ه َذا ُحم َ َّٛمدٌ َي ْز ُقم ُؿ َأ َّٟم ُف ُخي ِ ُ
وم٘م٤مل ُ
سمِ َ٠م ُْم ِر اًم ًَّ َام ِء َو َٓ َيدْ ِري َأ ْي َـ ٟمَ٤م َىم َت ُف؟ َوإِ ِّين َواهللِ َُم٤م َأ ْقم َٚم ُؿ إِ َّٓ َُم٤م َقم َّٚم َٛمٜمِل اهللَُ ،و َىمدْ َد ًَّمٜمِل اهللُ
٥م يم ََذا ويم ََذاَ ،ىمدْ طمًٌتْٝم٤م َؿمجر ٌة سمِ ِزُم ِ
َقم َٚمٞمٝم٤م ،و ِهل ِذم ه َذا اًمق ِ
ادي ِذم ِؿم ْٕم ِ
٤مُم َٝم٤م،
َ
َََ َ
َ
َ
َ
ََ
َْ َ َ
َوم٤م ْٟم َٓمٚمِ ُ٘مقا َطمتَّك شمَ٠م ُشم ِ
ومج٤مؤوا ِب٤مَ ،ومرضمع ِقمامرة سم ُـ طمزم إمم رطمٚمف،
قين ِ َِب٤مش ،ومذهٌقا َ
وم٘م٤مل :واهللِ ًَمٕمج٥م ُِمـ رء طمدصمٜم٤مه رؾمقل اهلل ط آٟم ًٗم٤م قمـ ُم٘م٤مًم٦م ىم٤مئؾْ ،أظم َؼم اهلل
ِ
رضم ٌؾ ِمَّـ يمَ٤من ذم َرطمؾ ِقمامرة،
قمٜمَ ُف سمِٙمذا ويمذا ًمٚمذي ىم٤مل زيد سمـ اًمٚمّمٞم٧م ،وم َ٘م٤مل ُ
ومل َُيي َر ُؾمقل اهلل ط :زيد ،واهلل َىم٤مل َهذه اعم٘م٤مًم٦م ىمٌؾ أن شمَ٠مي ،وم٠مىم ٌَ َؾ ِقمامرة قمغم
ومٞمف وي٘مقل :إمم قمٌ٤مد اهللِ ،إن ذم ر ِ
يد جي٠م ذم قمٜمُ٘مف يٓمٕمٜمُف ِ
َز ٍ
طمكم ًمداه َٞم٦م ،و َُم٤م أؿمٕمر،
َّ َ
َ
َ
َ
شمّمحٌٜمِلش .ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق« :ومزقمؿ سمٕمض
ظمرج أي قمدو اهللِ ُِمـ َرطمكم َومال
َ
ُأ ُ
ُمتٝمام سمنم طمتك هٚمؽش(.)1
اًمٜم٤مس أن زيدً ا شم٤مب سمٕمد ذًمؽ ،وىم٤مل ُ
سمٕمض اًمٜم٤مس :مل يزل ً
ٌَّل ط:
 .4ؾمٌٝمؿ اًمٜم ّ

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]74 :ىم٤مل اسمـ يمثػم إن اًمْمح٤مك ىم٤مل:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ إؾمح٤مق ذم «ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش ،)523/2( :واًمٓمؼمي ذم «شم٤مرخيفش،)145/3( :
واًمٌٞمٝم٘مل ذم «دٓئؾ اًمٜمٌقةش ،)232/5( :وىمد سح اسمـ إؾمح٤مق سم٤مًمتحدي٨م ،وإؾمٜم٤مده رضم٤مًمف
صحٞمح٤م ،اٟمٔمر «صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش:
صم٘م٤مت ،وٓ ئمٝمر ضمٝم٤مًم٦م اًمّمح٤مب .ومٞمٙمقن احلدي٨م
ً
( ،)593إلسمراهٞمؿ اًمٕمكم.
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« َّ
زوة شمٌقك ذم َسمٕمض اًمٚمٞم٤مزم ذم
ٌَّل ط وهق ذم َهم َ
مهقا سم٤مًم َٗمتؽ سم٤مًمٜم ّ
َٗمرا ُمـ ا ُعمٜم٤موم٘ملم ُّ
إن ٟم ً
معهم
ِ
ِ
اًمقاطمدي
اًمًػم ،ويم٤مٟمقا ْ
رضم ًال ٟمزًم٧م وم ِٞمٝمؿ هذه أي٦مش( ،)1وذم ِروا َي٦م َ
سمْم َٕم٦م قمنم ُ
طم٤مل َّ
ًمْم َّح٤مك« :ظمرج ا ُعمٜم٤موم٘مقن ُمع رؾمقل اهلل ط إمم شمٌقك ،ومٙم٤مٟمقا إذا ظمال سمٕمْمٝمؿ
قمـ ا َّ
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وأصح٤مسمف ﭫ وـمٕمٜمقا ذم اًمدِّ يـ ،ومٜمَ٘مؾ ُم٤م ىم٤مًمقا
إمم سمٕمض ؾم ٌُّقا رؾمقل اهلل ط
َ
٤مق ُم٤م هذا ا ِ
طمذيٗم ُ٦م ﭬ إمم ر ِ
ؾمقل اهلل ط وم٘م٤مل هلؿ َر ُ
ًمذي
ؾمقل اهللَ « :ي٤م َأ ْه َؾ اًمٜمِّ َٗم ِ َ َ
َ
َسم َٚم َٖمٜمِل َقمٜمْ ُٙم ْؿ؟شَ .وم َح َٚم ُٗمقا َُم٤م َىم٤م ًُمقا َؿمٞم ًئ٤م ُِم ْـ َذًمِ َؽ ،وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٦م إيمذا ًسم٤م هلؿش(.)2

َٚمٛم٦م اًمتل ُٟمً ٌَ٧م إًمٞمٝمؿ،
واعمٕمٜمَك اإل َ
ُج٤م ُّزم ًمم َي٦مَُ :يٚمٗمقن سم٤مهلل َّأهنؿ ُم٤م ىم٤م ًُمقا شمٚمؽ اًمٙم َ
ٙمذ ُِبؿ ويثٌِ ُ٧م َّأهنؿ ىمد ىم٤مًمقا يمٚمِ َٛم٦م اًم ُٙمٗمر اًمتل ُروي٧م َقمٜمٝمؿ ،ومل يذيمر اًم ُ٘م ُ
واهلل ُي ِّ
رآن
هذه اًمٙمٚمٛم٦م ٕٟمَّف ٓ ي ِ
ٜمٌٖمل ذيمره٤م.)3(..
َ
َ
هلل ُِمـ اًم َٗمتح،
ٌل َوم٘م٤مل« :إ َّن اعمُراد سمٙمٚمٛم٦م اًم ُٙمٗمر :شمَٙمذي ٌُ ُٝمؿ سمِام وقمدَ ا ُ
أُم٤م اًم٘مر ُـم ُّ
ٌَّل ط ،واًم َّٓمٕمـ ذم اًمدِّ يـش(.)4
وؾم ٌّ
٥م اًمٜم ّ
َ
ٌَّل ط:
 .5حم٤موًمتٝمؿ اهمتٞم٤مل اًمٜم ّ

ِ
زوة شمٌَقك
وم٘مد َروى أسمق اًمٓمٗمٞمؾ ﭬ( )5ىم٤مل« :عمَّ٤م أ ْىم ٌَؾ َر ُؾمقل اهلل ط ُمـ َهم َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)372/2( :
( )2اٟمٔمر «أؾمٌ٤مب اًمٜمزولشً ،مٚمقاطمدي.)251( :
( )3يٜمٔمر «طمدي٨م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ همزوات اًمرؾمقل طشً ،مٚمديمتقر حمٛمد سمٙمر آل قم٤مسمد.)665/2( :
(« )4شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش ،)216/8( :سمتٍمف يًػم.
( )5هق :قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ،أسمق اًمٓمٗمٞمؾ ،اًمٚمٞمثل ،اًمٙمٜم٤مين ،اًم٘مرر ،صح٤مبُ .مِمٝمقر
ٌَّل ط ،وقمـ أب سمٙمر وقمٛمر وقمكم وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وطمذيٗم٦م واسمـ ُمًٕمقد واسمـ
سمٙمٜمٞمتف ،روى قمـ اًمٜم ّ
قمٌ٤مس وهمػمهؿ .وقمٜمف اًمزهري وىمت٤مدة وقمٌد اًمٕمزيز سمـ رومٞمع وهمػمهؿ وؿمٝمد ُمع قمكم ﭬ
ٌَّل ط .ىمريٌ٤م ُمـ قمنميـ طمديث٤م .وىم٤مل ُمًٚمؿُ :م٤مت أسمق
ُمِم٤مهده يمٚمٝم٤م .ىم٤مل اسمـ قمدي روى قمـ اًمٜم ّ
اًمٓمٗمٞمؾ ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م ،وهق آظمر ُمـ ُم٤مت ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ط .يٜمٔمر «اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش= ،
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ُ
أ َُمر ُُمٜم٤مد ًي٤م ومٜمَ٤مدىَّ :
إن َرؾمقل اهلل ِآظمذ سمِ٤مًمٕم٘م ٌَ٦م ومال ُ
رؾمقل اهلل ط
أطمد ،ومٌٞمٜم ََام
ي٠مظمذه٤م َ
ِ
ٌ
قمامرا،
قمامر ،إذ أ ْىمٌؾ
اًمرواطمؾ َومٖمِمقا ً
رهط ُمتَٚم ِّثٛمقن قمغم َّ
ويًقىمف َّ
ي ُ٘مقده طمذي َٗم٦م ُ
وهق يًقق سمرؾمقل اهلل ط ،وأىمٌؾ قمامر ييب وضمقه اًمر ِ
واطمؾ ،وم َ٘م٤مل َرؾمقل اهلل
َّ َ
َ َ
ُ َ َّ
َ ُ
ط ِحلُذيٗم٦م« :ىمد ىمدش ،طمتَّك َهٌط رؾمقل اهلل ط ُِمـ اًمقادي.
ومٚمام هٌط ورضمع قمامر َىم َ٤ملَ « :ي٤م َقم َّام ُر َه ْؾ َقم َر ْوم َ٧م اًم َ٘م ْق َم؟ش ىم٤ملَ :ىمد قمروم٧م قم٤م َُّم٦م
َّ
اًمرواطمؾ واًم٘مق ُم ُمتٚم ِّثٛمقن ،وم٘م٤ملَ « :ه ْؾ شمَدْ ِري َُم٤م َأ َرا ُدوا؟شَ .ىم٤مل :اهللُ َو َرؾمق ًُمف
َّ

أ ْقم َٚمؿ ،ىم٤ملَ « :أرا ُدوا َأ ْن ُيٜمَ ِّٗمروا سمِرؾم ِ
قمامر ً
رضمال
قل ا ِ
هلل ط َوم َٞم ْٓم َر ُطمق ُهشَ .ىم٤مل :ومً٠مل ُ
ُ َ ُ
َ
ِ
أص َح٤مب اًمٕم٘مٌ٦م؟ ىم٤مل
ٌَّل ط وم٘م٤ملٟ :مَِمد ُشمؽ سم٤مهللِ يمَؿ شمٕمٚمؿ يم٤من ْ
ُمـ أصح٤مب اًمٜم ّ
أر َسم َٕم٦م َقمنم ً
رضمال .وم َ٘م٤مل :إن ُيمٜم٧م ومِٞمٝمؿ َوم٘مد يم٤مٟمقا َمخً٦م َقمنم.
ُ
رؾمقل اهلل ُمٜم ُْٝمؿ صمال َصم٦م .ىم٤مًمقاُ :م٤م َؾم ِٛمٕمٜم٤م ُُمٜم٤مدي َر ُؾمقل اهلل ط ،و َُم٤م
ىم٤مل :ومٕمذر
أن اإلصمٜمل َقمنم ِ
َقمٚمٛمٜمَ٤م َُم٤م أراد اًم٘مق ُم ،وم٘م٤مل قمامرْ :أؿم َٝمد َّ
وًمر ُؾمقًمف
اًمٌ٤مىملم
ٌ
طمرب هللِ َ
ط ذم احلٞم٤مة اًمدُّ ٟمٞم٤م و َيقم ي٘مقم إؿمٝم٤مدش(.)1
وذم رواي٦م ..ىم٤مل ط« :إِ َّن اعمَ٤م َء َىمٚمِ ُٞمؾ َوم َال َي ًٌِْ ْ٘مٜمِل إِ ًَم ِٞمف َأ َطمدٌ َ ،وم َق َضمدَ َىم ْق ًُم٤م َىمدْ
َؾم ٌَ ُ٘مق ُهَ ،وم َٚم َٕمٜم َُٝم ْؿ َي ْق َُم ِئ ٍذش(.)2
أصٌح٧م ُِّتدِّ د َطمٞم٤مة اعمّمٓمٗمك
ًم٘مد متَ٤مدى اعمُٜم٤مومِ٘مقن ذم هم ِّٞمٝمؿ و َسمٚمٖم٧م َضم ُ
رأِّتؿ طمدًّ ا ْ
اقمتَٚم٩م ذم ُٟم ِ
ٗمقؾمٝمؿ ُمـ ِطم٘م ٍد َدوملم ٍّ
وهمؾ ُمِملم.
 ،۴وُم٤م ذاك إٓ عمَ٤م ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ٓسمـ طمجر ،)113/4( :و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ،)179/5( :و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ
قمٌد اًمؼم ،)1696/4( :و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر.)83/5( :

( )1أظمرضمف أمحد ذم «اعمًٜمدش ،)23792( :ورضم٤مًمف صم٘م٤مت ،ىم٤مل حم٘م٘مق «اعمًٜمدش :إؾمٜم٤مده ىمقي قمغم
ذط ُمًٚمؿ ،وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «اعمجٛمعش :)195/6( :ورواه أمحد ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.
( )2رواه ُمًٚمؿ :رىمؿ (.)2779
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شرعية يف التعامل
ِخطر املنافقني ِوقواعد
ِ
زوة وُم٤م
اًمقطمل ِمَّ٤م َسمدر ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم ذم أ ْصمٜم٤مء اًم َٖم َ
يمره ذم ُٟمّمقص ْ
هذا ُم٤م َورد ذ ُ
معهم

ظمٗمل يم٤من أقمٔمؿ.

 .6اسمـ ؾمٚمقل يٜمًح٥م سمٌٕمض اجلٞمش:
إطمدَ اث سم٤معمٌح٨م اًمذي َُمٕمٜم٤م قمـ ِ
اسمـ ؾمٚمقل
ومراسمط َهذه ْ
وطمتك ٓ ٟمذه٥م َسمٕمٞمدً ا َ

اًمذي ًمف ومٞمٝم٤م اًم٘مدح َّ
اعمٕمغم يمام يكم:

أطمد:
اًمٙمرة واٟم
زوة ُ
ًْح٥م سمٌِٕمض ا َجلٞمش يمام ومٕمؾ ذم َهم َ
َ
ًم٘مد قم٤مود اسمـ ؾمٚمقل َّ
ِ
ِ
ومٚمام َؾم٤مر
َطمٞم٨م ظمرج سمٗمئ٤م ٍم ُمـ أصح٤مسمف ُ
وطمٚمٗم٤مئف ،وراسمٓمقا ُم َٕم ُف ذم صمٜمٞم٦م اًمق َداعَّ ،
ٌَّل ط َّت َّٚمػ سمِ ِّ
ٙمؾ َُمـ ُمٕمف ،وىم٤مل :يٖمزو ُحم َّٛمد سمٜمل إصٗمر َُمع ُضمٝمد ا َحل٤مل واحلر
اًمٜم ّ
ًمٙم٠مين أٟمٔمر
واًمٌٚمد اًم ٌَٕمٞمد َإمم ُم٤م ٓ ـم٤مىم٦م ًَمف سمف ،أن َُي ًَ٥م أن ىمت٤مهلؿ ُم َٕمف اًم َّٚمٕم٥م ،واهلل ِّ
ُم٘مرٟملم سم٤محلٌ٤مل(.)1
إمم أصح٤مسمف َّ

وُمٕمٚمقم أٟمف أراد سمذًمؽ آٟمًح٤مب واًمؽماضمع سمٕمد ُمًػم اجلٞمش أُمقرا ُمٜمٝم٤م:
ً -1مٞمٙمقن أسمٚمغ ذم ِ
شمقه ِ
ِ
ويمن َؿمقيم٦م إىمدَ اُمٝمؿ ذم ُمقىمػ
لم َقمزيٛم٦م اعم١مُمٜملم

أطمقج ُم٤م يٙمقٟمقن ومٞمف طم٤مضم٦م إمم اعمدد ُمٜمٝمؿ ٓ إمم اًمٜم٘مص واًمٜمٙمقص.
زوة أطمد شمراضمٕمف
فمـ أو شمق َّىمع أن ُمـ أؾمٌ٤مب هزيٛم٦م اعمًٚمٛملم ذم َهم َ
 -2وًمٕم َّٚمف َّ
واٟمًح٤مسمف سمثٚم٨م اجلٞمش ومٕم٤مود اًمٙم ََّرة.

ِ
أُم٤مٟمٞمف سمِ َ
٤مًمٗمِمؾ ،وقم٤م َد اعمًٚمٛمقن ُمـ شمٌقك
ًمٙمٜمف سمحٛمد هللِ ُُمٜمل سمخٞم ٌَ٦م أ َُم ٍؾ َوسم٤مءت
ىمٌ٤مئؾ و َقمِم٤مئر ٟمٍماٟم َّٞم٦م و َدومٕمقا ًمف ِ
َمل َيٚم٘مقا قمدُ ًّواَ :سمؾ ص٤محلف ُ
اجلز َي٦م ..اًمخ.

وم٠م َُّم٤م ُم٤م ورد ُمـ ىمقل َسمٕمْمٝمؿ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}
[ؾمقرة اًمتقسم٦م ]65 :أي٦مَّ :
إن اعمُراد قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل ،وم٘مد ظم َّٓم٠م َهذا اًم٘مقل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦مش.)598( :
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إن اسمـ ؾمٚمقل َمل َيِمٝمد شمٌقكش( ..)1وىمد ؾمٌؼ قمـ ِ
اسمـ قمٓمٞم٦م ،وىم٤ملَّ « :
اسمـ َؾمٚمقل أٟمَّف
ُ
اٟمٍمف سمِ
ِ
ٌٕمض ا َجلٞمش واٟمًح٥م ً
ىم٤مومال ًمٚمٛمديٜم٦م.

وشمٙمرارا قمـ ؿم٠من اعمُٜم٤موم٘ملمَّ ،
أن َُم٤م ُيٞمٙمقٟمف وي ْٗم َٕمٚمقٟمف َمل يٙمـ
ُمرارا
ً
ًمٙمـ يمام ُذيمر ً
ًمًػمهؿ وأطمق ِ
ِ
ِ
اهلؿ وُم٤م هؿ
ًمٙمـ اعمُتتٌع
َ
شمٍم ًوم٤م أطم٤مد ًّي٤م إٓ ُم٤م ٟمدرَّ ،
اضمتٝم٤م ًدا ومرد ًي٤م أو ُّ
ٍ
أدوار وشم َٕم٤مىم٥م ُمٝم٤م ٍّم.
َقمٚمٞمف ُمـ ص َٚم ٍ٦م سمِ٤مًمٞمٝمقد يٕمٚمؿ أن هٜمَ٤مك َّتٓمٞم ًٓم٤م وشمٜمَ٤موب
َورأؾمٝمؿ ذم ذًمؽ وُمرضمٕمٞمتٝمؿ اسمـ ؾمٚمقل ،ومٝمق اًم َٕم ُ
اعمقضمف يمام
٘مؾ اعمد ِّسمر ،واًمدَّ اقمؿ ِّ
ِ
وأىمقاهلؿ ذم
يم٤من طم٤مل أب ضمٝمؾ ؾمقا ًء سمًقاء :وقمٚمٞمف ومام يم٤من ُمـ أ ْوم َٕم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم
اجلز ُم سمِ َّ
٠من َهم٤مًمٌٝم٤م يم٤من خمَٓم ًٓم٤م ًمف ُم٘مٜمٜمً٤م ،طمتَّك ذم شمرؿمٞمح ُمـ خيرج
زوة شمٌقك يٛمٙمـ ْ
َهم َ
وُمـ ي٘مٕمد وُمـ يٜمًح٥م وُمـ يِم٤مرك وهٙمذا ..وُمـ ِ
أد ًَّم٦م ذًمؽ اضمتامقمٝمؿ ذم دار
ؾمقيٚمؿ اًمٞمٝمقدي يمام ؾمٚمػ ذيمره(.)2
َٛ قف ابٔ طًٚ ٍٛحضب٘ بعذ ايػض:٠ٚ

 .1آقمتذار سم٤مٕيامن اًمٗم٤مضمرة:
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م .]42 :واعمَٕمٜمَك أن اًم َ٘م ِ
٤مقمديـ ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم
ِ ِ
خلرضمٜم٤م
اؾمتٓم ْٕمٜم٤م ْ
اًمرؾمقل ط سم ْٕمدَ قمقده ُمـ اًم َٖم َ
وؾمٞمحٚم ُٗمقن سم٤مهللِ ًمق ْ
زوةَ ،
ؾمٞم٠م ُشمقن إمم َّ

ٓمريـ َوم٘مد يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م َ
ُمٕمٙمؿ ،وم٢مٟمَّٜم٤م مل َ
أقمذ ُارٟم٤م
اخلروج ُمٕمٙمؿ إٓ ْ
ُمْم ِّ
ٟمتخ َّٚمػ قمـ ُ
اًم٘م٤مهرة اًمتل محٚمتٜم٤م قمغم ذًمؽ(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش .)197/8( :واًمذي ىم٤مل إن اعمراد اسمـ ؾمٚمقل هق َّ
اًمٜم٘م٤مش ،ويمذا اًم٘مِمػمي قمـ
اسمـ قمٛمر ﭭ.
( )2اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م .اٟمٔمر( :صـ.)233 :
(« )3اًمتحرير واًمتٜمقيرش.)219/11( :

011

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

املنافقني ِ وقواعد شرعية يف التعامل
َ خطر
ِ
٤مدِّتؿ ذم ِّ
أهؾ ِدرسم٦م وُمراس ذم ْاظمتَالق إقمذار
زوة
وهذه َقم ُ
وُمٜم٤مؾم ٌَ٦م ،وم ُٝمؿ ْ
يمؾ َهم َ
َ
()1
َّ معهم َّ

وشمٚمٗمٞمؼ اًمٙمذب  ..وىمد ورد أن اًمذيـ َّتٚمٗمقا هؿ قمٌد اهلل سمـ أ ِّب ،واجلدُّ سمـ
ىمٞمس ،وُمٕمت٥م سمـ ىمِمػم وأصح٤مِبؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمٝمؿ(.)2

{ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ}

طم٤مؾمام طم٤مز ًُم٤م ٓ هقادة ومٞمفُ ،ظمقـم٥م سمف
اًمٕمالج َُمٕمٝمؿ
[ؾمقرة اًمتقسم٦مً ..]87 :مذا يم٤من
ُ
ً
ٌَّل ط وهق ُٕمتف ُمـ سمٕمده..
اًمٜم ّ

{ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [ؾمقرة

اًمتقسم٦م ..]83 :صمؿ يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مجل٦م إظمرى وم٤موح٦م حل٤مهلؿ يم٤مؿمٗم٦م خلٌ٤مي٤مهؿ
{ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﭢ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]94 :

ٖٓٚ ا ثالخ فٛا٥ذ حيظٔ ايٛقٛف َعٗا:

أ) .شمٙمَ٤مد شمٙمقن ؾمقرة (اًمتقسم٦م) ؾمقرة َهمزوة شمٌقكَ ،ومٝمل سمحؼ (ُمدُم ِدُم٦م َوم ِ
٤موح٦م
َ ُ
ُ ْ َ
ُ
ٕطمقال اعمُٜم٤موم٘ملم ُقمٛمقُم٤م ،وُم٤م يم٤من ُمـ َؿم ِ
ِ
ُم َ٘م ِْم ِ٘مِم٦م ُمٌٕمثِرة ُمثِػمة طم٤مومرة)()3
٠مهنؿ ِذم
َ
َْ
ً
ظمّمقص٤م.
زوة شمٌقك
ً
َهم َ

اإلقمداد هل٤م ِ
ِ
سملم ا ُعم١مُمٜملم
زوة شمٌَقك ُمٜمذ سمِدا َي٦م
ُمٜم٤مؾمٌ٦م ًمٚمتَّٛمٞمٞمز َ
ب)ً .م٘مد يم٤مٟم٧م َهم َ
َ

واعمُٜم٤موم٘ملمَ ،
أص ٌَح٧م
ومل يٕمد ُهٜم٤مك أي َمَ٤مل ًمٚمت ُّ
ًَّؽم َقمغم اعمٜم٤موم٘ملم أو َمَ٤م َُمٚمتٝمؿ ،سمؾ ْ
ِ
اًمرؾمقل ط
واًمّمدِّ
َّ
وؾمٕمٝمؿ َ
أُمرا ًّ
عمج٤مِب٦م َّ
ُمٚمح٤م سمٕمد أن قمٛمٚمقا يمؾ ُم٤م ذم ْ
َم٤مِب ُتٝمؿ ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «َمٛمقع ُم٤م طمٍم ُمـ أقمذار اعمٜم٤موم٘ملم ذم ؾم٤مئر أطمقاهلؿش( :صـ.)281 :
( )2اٟمٔمر «شمٜمقير اعم٘مٌ٤مسش ،اعمٜمًقب ٓسمـ قمٌ٤مس ﭭ.)214/1( :
(« )3زاد اعمًػمش.)144/3( :
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قمـ ديٜمف ،وشمثٌٞمط ا ُعمًٚمٛملم قمـ آؾمتج٤مسم٦م ًمٚمٜمَّٗمػم ،اًمذي أقمٚمٜمَف اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف
ِ
ِ
اًمٙمِمػ َقمـ ٟمٗم٤مق اعمٜم٤مومِ٘ملم
وأص ٌَح
ُ
ط ،واًمذي ٟمزل سمف اًم ُ٘مرآن اًمٙمريؿ ،سمؾ ْ
وإي٘م٤م ُومٝمؿ قمٜمد طمدِّ هؿ واضم٥م ذقمل.
ِ
ُ ِ
ًمٚمٛمٜم٤مومِ٘ملم قمٜمدُم٤م
ج)ُ .مـ اعمُالطمظ
اًمرؾمقل ط ذم ُم َٕم٤مُم َٚمتف ُ
اظمتالف ؾمٞم٤مؾم٦م َّ
ُ
طمٞم٨م إٟمَّف ط قم٤مُمؾ اعمٜم٤مومِ٘ملم
اًمّم٤مدىملم،
قمٛمـ ََّت َّٚمػ ُمـ اعمًٚمٛملم َّ
اقمتَذروا ًمفَّ ،
ِ
اًمّم٤مدىملم ِّ
اًمِمدَّ ة واًم ُٕم٘مقسم٦م!
ًمٚمٛمًٚمٛملم َّ
سم٤مًم ِّٚملم واًمّمٗمح ،واظمت٤مر ُ
وٓ َّ
ؿمؽ أن ِّ
ُمع اعمًُٚمٛملم َُمٔمٝمر ًمإليمرام
ًقة ذم هذا اعم٘م٤مم َ
اًمِمدَّ ة واًم َ٘م َ
آي٤مت
وهق ُم٤م ٓ يًتح ُّ٘مف اعمُٜم٤موم٘مقن ،ويمَٞمػ يًتحؼ اعمٜم٤موم٘مقن أن شمٜمزل ٌ
واًمتنميػُ ،
ِذم شمقسمتِٝمؿ َ -
قمغم أي٦م طم٤ملَّ -إهنؿ يمَٗمرة وًمـ يٜمتِمٚمٝمؿ رء ِمَّ٤م يتٔم٤مهرون سمف ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م
ِ
إؾم َٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
ُمـ اًمدرك ْ
اًمِم٤مرع جل جالله أن ٟمدقمٝمؿ َعم٤م شمَٔم٤مهروا سمف ،و ُٟم ِ
وىمد أُمر َّ
إطمٙمَ٤مم اًمدُّ ٟمٞمق َّي٦م
جري ْ
ِ
أقمذارهؿ وطم٘مٞم َ٘م ِ٦م أ ْىمقاهلؿ؟
قمٚمٞمٝمؿ سمحً٥م فمقاهرهؿ ،ومٗمٞمؿ اًم َّتح٘مٞمؼ َقمـ َسمقاـمـ
وومٞمؿ ُُمٕم٤مىمٌتٝمؿ ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م قمغم ُم٤م َىمد َيّمدر َقمٜمٝمؿ ُمـ يمذب؟ وٟمح ُـ إٟمَّام ُٟمٕمٓمٞمٝمؿ
َ
أيْم٤م اًم َّٔم٤مهر وم٘مط ُِمـ
اًم َّٔم٤مهر َوم٘مط ُمـ اعمُٕم٤م َُمٚم٦م
وإطمٙم٤مم ،يمام ُيٌدون ًَمٜم٤م ُهؿ ً
ْ
أطمقاهلؿ وقم٘م٤مئدهؿ.
ِ
ُ
ضمرائٛمٝم ْؿ،
يٗمٕمؾ اًم َّر ُّب ُؾمٌح٤مٟمف سمٕم ٌَ٤مده ذم قم٘مقسم٤مت
وهٙمذا
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿَ « :
َومٞم١مدب َقمٌده اعم١مُمـ ِ
يمريؿ ِقمٜمده ،سم٠مدٟمَك ز ًَّم٦م وه ْٗمقة ،ومال يزال
اًمذي ُُي ٌُّف َوهق
َ
ِّ
ٌ
طمذرا ،وأ َُّم٤م َُمـ ؾم٘مط ُمـ ِ
قملم اهلل َوه٤من قمٚمٞمف ،وم٢مٟمَّف ِّ
وسملم
خيكم سمٞمٜم ُف
ُُمًتٞم٘م ًٔم٤م
َ
ً

ِ
ويمٚمام أطمدث ذٟم ًٌ٤م أطمدث ًمف ٟمٕمٛم٦مش(.)1
ُمٕم٤مصٞمفَّ ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1زاد اعمٕم٤مدش.)578/3( :
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 .2اَّتذوا ُمًجدً ا
ً
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ذم أصمٜم٤مء قمقدة اًمٜمٌَّل ط إمم ِ
معهم ُمـ شمٌَقكٟ ،مزًم٧م قمٚمٞمف أي٤مت أشمٞم٦م:
اعمديٜم٦م راضم ًٕم٤م
َ
ّ

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]118-117 :
وذم ِ
اًميار ىمد ؾمٌؼ شمٗمّمٞمؾ َمري٤مشمف واؾمتٜمٌ٤مط اًمدروس واًمٕمؼم
ؿم٠من َُمًجد ِّ
ُمـ سمٜم٤مئف(.)1
أقم ُثر ًَمف إٓ َقمغم ُم ِ
قىمػ َواطمد أٓ وهق:
زوة وم َٚمؿ ْ
سمـ َؾمٚمقل وُم٤م يم٤من ُم ْـ أ ْد َواره سمٕمد اًم َٖم َ
أُم٤م ا ُ
َ
ِ
ٌَّل ط
أٟمَّف َزقمٞمؿ َريمٌف و َىم٤موم َٚمتف اًمتل َضم َّرت ذيقل اخلٞم ٌَ٦م واًم ٌَقار حتٛمٚمٝمؿ أىمداُمٝمؿ اًمٙمًػمة إمم اًمٜم ّ
ٔم٦م –اًمٙم ِ
ُمٕمت َِذرة َحتٚمِػ إيامن اعمٖم َّٚم ِ
َ٤مذسم٦مَّ -أهنؿ َيم٤مٟمقا راهمٌلم ذم اخلروج ًمقٓ َُم٤م َطمًٌٝمؿ ُِمـ
َ
ٍ
٤مه ٍ
َضورة ىم ِ
رة و ُفمروف ىم٤مؾمٞم٦م{ :ﭶﭷﭸﭹ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]42 :
ِ
صمٛم٦م :ا ْسمتدا ًء
وِبذا ُيًدل اًمًت٤مر قمغم َهم َ
ٕمٛم٦م سمٛمقاىمػ اعمُٜم٤موم٘ملم أ َ
زوة ُُمٌ٤مريمَ٦م يم٤مٟمَ٧م ُم ْٗم َ
وُمرورا سم٤مٟٓم ًِْح٤مب سمٌٕمض ا َجل ِ
ٌَّل ط ،وسمٜم٤مء
ًمًخر َي٦م،
ٞمش ،واٟمتٝم٤م ًء سمٛمح٤موًم٦م ىمتؾ اًمٜم ّ
ً
سم٤م ُّ

ُمًجد اًميار ..و َُم٤م يم٤من سملم ذًمؽ ُمـ ُمقاىمػ وأدوار ٓ شمزال شمتجدَّد ذم ِّ
يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من.
 بعض اآلٜات ايٛاسد ٠يف ابٔ طً ٍٛمما مل ٜظبل رنش:ٙ

.1ىمقًمفشمٕم٤ممم{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [ؾمقرةاًمٌ٘مرة.]9-8 :
ٌٕمض اًمٜم٤مس ُمـ ي ُ٘مقل{ :ﭰ ﭱ} ،يٕمٜمِل صدَّ ىمٜم٤م سمف{ ،ﭲ ﭳ}َ ،سمٕمدَ اعمَقت،
َوم ُ

{ﭴ ﭵ ﭶ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرةَ ،]8 :يٕمٜملً :مٞمًقا سمٛمّمدىملم َسمؾ ُُمٜم٤موم٘مقنُ :مٜمٝمؿ :قمٌد اهلل سمـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر عمزيد اـمالع.)381/1( :
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أب سمـ ؾمٚمقل ،وُمٕمت٥م سمـ ىمِمػم ،واجلدُّ سمـ ىمٞمس وُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم(.)1
 .2ىمق ًُمف َشمٕم٤ممم{ :﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿} [ؾمقرة اًمٌ٘مرةٟ .]14 :مَزًمَ٧م َهذه
وُمٜمٝمؿ قمٌد اهلل سمـ أب اسمـ ؾمٚمقل ،وا َجلدُّ سمـ ىمٞمس،
أ َي٦م ذم ِذيمر اعمُٜم٤مومِ٘ملم:
ُ

وُمٕمت٥م سمـ ىمِمػم وهمػمهؿ(.)2

 .3وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء .]143 :ىم٤مل اًمًدِّ ي وُم٘م٤مشمؾٟ« :م ََزًم٧م ِذم
َقمٌد اهللِ ْسمـ ُأب ْسمـ َؾمٚمقل وقمٌد اهلل سمـ ٟمٌتؾ اعمٜم٤موم٘ملمش(.)3

 .4وىمق ًُمف { :۵ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲} [ؾمقرة إٟمٕم٤مم ]93 :أي٦م ،ىم٤مل اًمِمٕمٌل« :ا ِ
ًمذي
ىم٤مل{ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲} [ؾمقرة إٟمٕم٤مم ]93 :قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقلش(.)4

ُ .5
وىمقل اعمَقمم ُؾمٌح٤مٟمف{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [ؾمقرة

حمٛمد .]16 :ىم٤مل اًمٙمٚمٌل وُم٘م٤مشمؾ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{« :ﯣ ﯤ ﯥ}
إٟمٕم٤ممُ :]25 :هؿ اعمُٜم٤مومِ٘مقن :قمٌدُ اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل ،وروم٤مقم٦م سمـ اًمت٤مسمقت،
[ؾمقرة

وزيد سمـ اًمٚمّمٞم٧م ،واحل٤مرث سمـ قمٛمرو ،وُم٤مًمؽ سمـ دظمِمؿ يم٤مٟمقا ُييون اجلٛمٕم٦م،
وم٢م َذا ِ
ؾمٛم ُٕمقا ذيم َْر اعمٜم٤موم٘ملم ومٞمٝم٤م أ ْقم َروقا قمٜمْ ُف وم٢مذا ظمرضمقا ؾم٠مًمقا قمٜمفش(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم سمحر اًمٕمٚمقمشً ،)13/1( :مٚمًٛمرىمٜمدي .سمتٍمف يًػم.
(« )2شمٗمًػم سمحر اًمٕمٚمقمش.)19/1( :
(« )3شمٗمًػم اًمٚمٌ٤مبشٓ ،)181/15( :سمـ قم٤مدل.
(« )4شمٗمًػم اسمـ أب طم٤مشمؿش.)322/5( :
(« )5شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش.)238/16( :
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اهسابع
املطوب
معهم
ًٌاقف ًتفسقْ البن ضوٌي
 -1التْاصل بني سعناء الكفز ّاليفاق..
ِ
اًمقاطمدي واًم ٌ٘م ٍ
وهمػمهؿَّ « :
أن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ
٤مور ِدي
ذيمر
ِمػمي واًم َّثٕم َٚمٌل واعمَ ْ
ُ
طمرب وقمٙمرُم٦م سمـ أب ضمٝمؾ ،وأ َسم٤م إ ْقمقر َقمٛمرو سمـ ؾمٗمٞم٤من ٟمَزًمقا اعمديٜمَ٦م قمغم
َقم ِ
ِ
ٌَّل إُم٤من
أطمد ،وىمد
ٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل
ُ
زوة ُ
رأس اعمُٜم٤موم٘ملم سمٕمد َهم َ
أقمٓم٤مهؿ اًمٜم ّ
َ ۴
اًمنح،
ٙمٚمٛمقه ،وم٘م٤مم ُمٕمٝمؿ َقمٌد اهلل سمـ َؾمٕمد سمـ أب َّ
قمغم أن ُي ُ
ارومض ذيمر آهلتٜم٤م
وـمٕمٛم٦م سمـ أسمػمق ،وم٘م٤مًمقا ًمٚمٜمٌل ط وقمٜمده قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبْ :
ِ
اًمالت واًمٕمزى وُمٜمَ٤مة ،وىمؾ َّ
ومِمؼ
ور َّسمؽَّ ،
إن َهل٤م ؿمٗم٤مقم٦م وُمٜمَ َٕم٦م عمـ قمٌده٤م وٟمدَ قمؽ َ
َ
رؾمقل اهلل ائذن زم ذم َىمتٚمٝمؿ .وم٘م٤مل
ٌَّل ط ُم٤م ىم٤مًمقا :وم َ٘م٤مل قمٛمر :ي٤م
َقمغم اًمٜم ّ
« :۴إِ ِّين َىمدْ َأ ْقم َٓم ْٞم ُت ُٝم ُؿ إَ َُم َ
وهمْمٌِف،
٤منشَ ،وم٘م٤مل قمٛمر :اظمرضمقا ذم ًَمٕمٜم٦م اهلل َ

خيرضمقا ُمـ اعمديٜم٦م َومٜمزل( )1ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ٌَّل ط أن ُ
وم٠مُمر اًمٜم ّ
ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [ؾمقرة إطمزاب]1 :ش.

ومت٠مُمؾ أيـ ٟمزل اًم٘مقم عم٤م ىمدُمقا اعمديٜم٦م؟ وذم دار ُمـ؟ إن ذم ذًمؽ إلؿم٤مرة ُمـ
ضمٝمتلم:

واًمزقم٤مُم٦م
واًمّمٞم٧م
واًمًٞم٤مدة
اًمق َضم٤مه٦م
واًمًٛم َٕم٦م َّ
ِّ
أ) .أن اسمـ ؾمٚمقل سم َٚمغ ُمـ َ
ُّ
ِّ
ُم٤م جيٕمؾ ُمثؾ هذا اًمقومد ٓ يٜمزل إٓ ِ
قمٚمٞمف وٓ ُيًتْم٤مف إٓ قمٜمده ،ويم٤من هق يرى
َ
ِ
ِ
ٌَّل ط إٟمّم٤مر سمٞمٕم٦م اًمٕم٘مٌ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٟم ََٛمك
ُمـ ٟمَٗمًف ذًمؽ ،وِمَّ٤م يِمٝمد ًمذًم َؽ عمَّ٤م َسم٤ميع اًمٜم ّ
ِ
ؼم إمم ىمريش ،ومٖمدت َّ
رطم٤مهلؿ
اجلؾَة ُِمٜمٝمؿ -أي أيمثرهَ -قمغم إٟمّم٤مر ذم
اخلَ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش.)114/14( :
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وطم َٚمٗمقا هلؿ وىم٤مل هلؿ قمٌدُ اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقلُ :م٤م يمَ٤من
وم َٕم٤مشمٌقهؿ ،وم٠مٟمٙم َُروا ذًمؽ َ
َّ٤مس ُِمـ
ىمقُمل ًمٞمت َِّٗم٘مقا قمغم ُم ْث ِؾ َهذا وأٟم٤م ٓ أقمٚمٛمف ،وم٤مٟمٍمومقا قمٜمف
وشمٗمرق اًمٜم ُ
َّ
ُمٜمك(ًَ ..)1م٘مد رأى ُمـ ٟمٗمًف وزقم٤م َُمتِف وصٞمتف سملم ىمقُمف أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مع طمدث
يمٝمذا صمؿ ٓ يٕمٚمؿ سمف.

ِ
ب) .صمؿ َّ
ِمؽميم٦م سملم
ًمتقاص ِؾ وشمَ٘م٤مـمع اعمَّم٤مًمح اعمُ َ
إن َهذا إُمر ومٞمف دًٓم ٌ٦م َقمغم ُمدى ا ُ
ز َقم ِ
ػ َواطمد ًمٚمّمدِّ َقمـ ديـ اهلل وحمَ٤مر َسم٦م هذه اًمدقمقة.
٤مُم٤مت اًم ُٙمٗمر واًمٜمِّٗم٤مق ذم َص ٍّ
 -2صدُِّ عً طاع٘ رصْل اهلل ط:
عمَّ٤م ٟمَزل ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]31 :

ٕص َح٤مسمفَّ :
حمٛمدً ا جيٕمؾ ـم٤مقمتف يمَٓم٤م َقم٦م
ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل اعمٜم٤مومؼ ْ
إن َّ

أطم٥م اًمٜمَّّم٤مرى قمٞمًك سمـ ُمريؿ ،وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:
اهلل شمٕم٤ممم،
وي٠مُمرٟم٤م أن ٟمح ٌَّف يمَام َّ
ُ

اُجَٕمقا سمٞمٜمٝمام ذم اًم َّٓم٤مقم٦م .قمـ
{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ} [ؾمقرة آل قمٛمرانْ ،]32 :
اسمـ قمٌ٤مس ﭭَّ « :
حٛمد ط ـم٤م َقم ُتٙمؿ زمش(.)2
وم٢من َـم٤مقمتٙمؿ عمُ َّ

وهٙمذا ئمؾ اسمـ ؾمٚمقل ي٠م ُيم ُؾ اًم َٖمٞمظ َيمٌدَ ه َوُيرق ا َحلًدُ وم١ما َده ،وُي٤مول َضم٤مهدً ا
اًمرؾمقل ط وييب ًمف إُمث٤مل.
أن يّمدَّ َقمـ َ
ـم٤مقم٦م َّ
 -3للنؤميني الكزام٘ ّالبً صلْل املَاى٘:

ىم٤ملاهللشمٕم٤ممم{:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدونش.)13/2( :
(« )2سمري٘م٦م حمٛمقدي٦م ذم ذح ـمري٘م٦م حمٛمدي٦م وذيٕم٦م ٟمٌقي٦مش ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ
قمثامن ،أسمق ؾمٕمٞمد اخل٤مدُمك احلٜمٗمل (اعمتقرم1156 :هـ) ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م احلٚمٌل ،اًمٓمٌٕم٦م :سمدون
ـمٌٕم٦م1348 ،هـ.)142/1( :
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ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ} [ؾمقرة اًمٗمتح.]3-1 :
معهم
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ﭭ ِذم َىمقًمف شمَٕم٤ممم{« :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ} [ؾمقرة
اًمٗمتح ،]1 :سمِٖمػم ِىمت٤مل وصٚمح احلديٌٞم٦م ُِمٜمف ،همػم أن يمَ٤من سمٞمٜمٝمؿ رُمل ِ
سم٤محل َج٤مرةش،
َ
ُ
َ ٌ
ومتح٤م ُمٌٞمٜمً٤م .ي٘مقلَ :ىمْمٞمٜم٤م ًمؽ ىمْم٤م ًء سمٞمٜمً٤م ،ي٘مقل :أيم َْرُمٜم٤مك
و ُي٘م٤مل :إٟم٤م ومتحٜم٤م ًمؽ ً
سم ِ
٤مإل ْؾمالم واًمٜم ٌُّ َّقة وأ َُمرٟم٤م أن شمدقمق اخلَٚمؼ إًمَٞمٝم٤م{ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ}
ِ
اًمقطمل{ ،ﭞ ﭟ} ،وُم٤م يٙمقن َسمٕمدَ
[ؾمقرة اًمٗمتحُ ،]2 :م٤م َؾمٚمػ ُمـ ُذٟمقسمؽ ىمٌؾ َ
ا ًَمقطمل َإمم اعمَقت{ ،ﭩ ﭪ ﭫ} [ؾمقرة يقؾمػ ،]6 :أي ُمٜم َّتف َقمٚمٞمؽ سم٤مًمٜم ٌَُّّقة
ِ
واإل ْؾمالم واعمٖمٗمرة ..اًمخ.

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

هلل ًمِٜمٌ ِّٞمفَ :هٜمٞم ًئ٤م ًمؽ ي٤م َرؾمقل اهلل
وم٘م٤مل اعم١مُمٜمقن اعمُخٚمّمقن طملم ؾمٛمٕمقا سمِٙمَراُم٦م ا ِ
أقمٓم٤مك اهللُ ُِمـ اًم َٗمتح واعمَ ِ
َ
ٖمٗمرة واًمٙمَرا َُم٦مَ ،ومام ًمٜمَ٤م ِقمٜمد اهللَِ ،وم٠مٟمَزل اهلل{ :ﮂ
سمِ َام

ﮃ} اعمخٚمّملم ُمـ اًمرضم٤مل{ ،ﮒ} ،اعمخٚمّم٤مت ُمـ اًمٜمً٤مء،
ِ
ؿمجره٤م
{ﭘ} ،سمً٤مشملم{ ،ﭙ ﭚ ﭛ} [ؾمقرة اًمٗمتحُ ،]5 :مـ ْحت٧م َ
و َُمً٤ميمٜمٝم٤م وهمرومِٝم٤م{ ،ﭜﭝ} ،أهنَ٤مر اخلَٛمر واعمَ٤مء واًم َٕم ِ
ًؾ واًم َّٚمٌـ{ ،ﯲ
ِ
ْرضمقن ُِمٜمٝم٤م{ ،ﮌ ﮍ ﮎﮏ}
ﯳﯴ}ُ ،م٘مٞمٛملم ذم اجلَٜم َّ٦م ٓ َيٛمقشمقن وٓ ُخي ُ
[ؾمقرة اًمٗمتحُ ]5 :ذٟمقِبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ...اًمخ.
هلل ًمٚمٛم ِ
ِ
١مُمٜملم ،وم٘م٤مل :ي٤م
ومج٤مء قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل طملم َؾمٛمع سمٙمَرا َُم٦م ا ِ ُ
يمٝمٞم َئتِٝمؿ ومام ًمٜم٤م ِقمٜمدَ اهلل وم٠مٟم َْزل اهلل ومٞمٝمؿ{ :ﮗ
رؾمقل اهلل ،واهلل ُم٤م ٟمَح ُـ إٓ َ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ًمٞمٚمؼ َضمزاءه ويتٞم٘مـ هن٤ميتف.
اًمٗمتح ..)1(]6 :وهٙمذا أشمك اسم ُـ ؾمٚمقل َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1شمٗمًػم «شمٜمقير اعم٘مٌ٤مسش.)33/2( :

ﮮ} [ؾمقرة
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 -4صدُِّ مً أراد الدخْل يف اإلِصِالو:
ِ
سمـ إؾمح٤مقَ « :
شمره٥م ذم ا َجل٤مهٚمٞم٦م
يم٤من أ ُسمق َىمٞمس سُم٦م سمـ أب أٟمس َر ُضم ًال ىمد َّ
َىم٤مل ا ُ
ِ
َ ِ
ِ
َ
وهؿ سم٤مًمٜمٍَّماٟمٞم٦م صمؿ أُمًؽ
إوصم٤من،
نح( ،)1و َوم٤مرق
واهمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦مَّ ،
وًمٌس اعم َ

قمٜمٝم٤م ،ودظمؾ سمٞمتً٤م ًمف وم٤مَّتذه َُم ًْجدً ا ٓ يدظمؾ قمٚمٞمف ومٞمف َـم٤مُم٨م( )2وٓ ُضمٜم٥م ،وىم٤مل أقم ٌُدُ
وهق ٌ
ؿمٞمخ يمٌَػم،
أؾم َٚمؿ ومحًـ إِ ْؾمالُمف ُ
رب إ ْسم َراهٞمؿَ ،وم َّٚمام ىمدم رؾمقل اهلل ط اعمديٜم٦م ْ
ويم٤من ً
أؿمٕم٤مرا ِطمً٤مٟم٤م يٕمٔمؿ اهلل ومٞمٝم٤م ُمٜمٝم٤م:
سم٤محلؼ ُُمٕم ِّٔم ًام هلل ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،ويم٤من ي٘مقل
ىمقآ ِّ
ً
َ ئؼز ئ
زززززوُ َدأ ئززززززود َ ززززززق َدو َأ زززززز َر َ دكَا زززززز َ ادد د

َأ َ َدمزززززادَ ززززز ََ ََعَئأدمززززز َدو َ زززززا د َفزززززاف َع َؾوَدد

ئأدو زززززززززقؽ ئئأد زززززززززاا َدوََرززززززززز ي َدوَََ َؼززززززززز دد د

َو َأع َ َ ئ ززززززززززززؽئأ َدوََرزززززززززززز د ززززززززززززاا َدأ كو ئُدد

ززززَد َ ئْززززز ئ وكَفأدد د
َدفزززززندند َ زززززو َمؽئأد َ زززززا َوَد َفز َ

ون َدأ زززززز دََ ي َا َ زززززز د َفاعزززززز ئَوَدد
َوإند ئـززززززَ ئئأد ئ َ

دَوإند َكلَ ََززززززندإَزززززز َ َّدََزززززز ك َوَ د َؼززززززومؽئأدد د

وندََ َع زززززززززق َ د َفزززززززززاج َع ئؾوَدد
َف َلك ئػ ئْزززززززززؽئأد ئ َ

دَوإند َ ززززززززلَد ئ زززززززز ك د َ ززززززززا ك د َفززززززززار ئف ئؼو ئ ئأدد د
د
ِ

دََؿؾ كؿززززاَد َفززززاَؿ ئؾوَد
َو َمززززاد ََ كؿ ئؾززززو ئأدفزززز ئ

ذت ُِمـ طمرسمٜم٤م َّ
يمؾ
اسمـ َؾمٚمقل وم٘م٤مل ًَمفًَ :م٘مد ًُم َ
وىمد ورد أٟمَّف َأراد اإل ْؾمالم ،وم َٚم٘م َٞمف ُ
ِ
َُمالذُ ،مرة حت٤مًمػ ُىم ً
٥م أ ُسمق َىمٞمس و َىم٤ملَ ٓ :ضمرم
ُمرة ُشمريد شمتٌع ُحمٛمدً ا! ومٖمْم َ
ريِم٤مَ ،و َّ
ِ
ٌَّل ط َ
وم٘م٤مل:
ٓ َأشمٌَّٕمف إٓ ِآظمر اًمٜمَّ٤مسَ ،ومزقمٛمقا أٟمف َّعم٤م َطميه ا َعم ُ
قت َسمٕم٨م إًمٞمف اًمٜم ّ
ِ ِ
ومًٛمع ي٘مقهل٤مش(..)3
« ُىم ْؾ َٓ :إِ ًَم َف إِ َّٓ ا ُ
هلل َأ ْؿم َٗم ُع ًَم َؽ ِ َِب٤م َي ْقم اًم٘م َٞم٤م َُم٦مش ُ
ومذيمر ًَمف ،وم٘م٤ملَُ :م٤م أطمً َـ
وىمٞمؾ :إن أسم٤م ىمٞمس ؾم٠مل اعمُّم َٓمٗمك ط إٓم شمدقمق؟
َ
ِ
ٌَّل
َهذا! أٟمٔمر ذم أُمري وأقمقد إًمٞمؽ ،ومٚم٘م َٞمف اسمـ ؾمٚمقل وم َ٘م٤مل ُمـ أيـ؟ ومذيم ََر ًمف اًمٜم ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمنح :يمؾ ىمٓمٕم٦م ُمـ ظمرىم٦م ُمتٛمزىم٦مً« .مً٤من اًمٕمربش)481/2( :
( )2اًمٓم٤مُم٨م :احل٤مئض ،اٟمٔمر «اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦مش.)316/2( :
( )3يٜمٔمر «شم٤مريخ دُمِمؼشٓ ،سمـ قمً٤ميمر ،)247/24( :و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم.)257/5( :
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املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
خطر
ِ

ط و َىم٤مل :أ ُسمق ىمٞمس هق اًمذي يم٤مٟمَ٧م أطمٌ٤مر ُيقد َّتْؼمٟم٤م قمٜمف ،ويم٤م َد ُيًٚمؿَ .وم٘م٤مل ًمف
معهم

اسمـ ؾمٚمقل :يمره٧م طمزب اخلزرج؟ وم٘م٤مل :واهلل ٓ أؾمٚمؿ إمم َؾمٜم٦مَ ،
ومل يٕمد إمم
رؾمقل اهلل ط َومامت ىمٌؾ ا َحلقل قمغم رأس قمنمة ْأؿمٝمر ُمـ اهلجرة(.)1
سمٛمقاىمػ أب َضمٝمؾ ووضمف َّ
يؽمصد عمَـ ير َهم٥م ذم
اًمِمٌف َسمٞمٜمٝمام ،ومٝمذا
َّ
وهذا يذيمرٟم٤م َ
هق وقمٌد اهلل سمـ أب أُم َّٞم٦م و َوم٤مة أب ـم٤مًم٥م،
اإليامن يمام أسمق ضمٝمؾ ُمـ ىمٌؾ ،قمٜمد َُم٤م طمي َ
ِ
ٌَّل ط ٓ َيزيد قمغم ىمقًمف ًمف:
ومٙم٤مٟم٤م ي٘مقٓن ًمف :شم ُ
َرهم٥م قمـ ُم َّٚم٦م قمٌد اعمٓمٚم٥م ،واًمٜم ّ
« َأي َقمؿ ُىم ْؾ َٓ إِ ًَمف إِ َّٓ ا ُ ِ
٤مج ًَم َؽ ِ َِب٤م ِقمٜمْدَ اهللِ ۵ش(.)2
هلل يمَٚم َٛم ً٦م ُأ َطم ُّ
َ
ْ ِّ
ؿم٠من ِّ
وهذا ُ
وضمٝمدَ ه وُم٤م ًَمف وـم٤م َىم٤مشمِف ذم اًمّمدِّ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل.
يمؾ َُمـ أوىمػ ٟمٗمًف ْ
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(« )1أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش.)232/3( :
(« )2صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئلش ،)2135( :وىمد صحح اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين.
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املطوب اخلاًظ
ًسض ابن ضوٌي ًنواٍتى

ٍ ِ
إًمٞمٝم٤م وأ َُمدٌ َي٘مػ قمٜمده ،و َسمٜمق آدم يم َٖمػمهؿ ُمـ اعمَخٚمق َىم٤مت
ًمٙمؾ رء هن٤مي٦م َيٛميض َ
يمٌػم ،وم٤مٔظمرة وُم٤م ومٞمٝم٤م
َ
يقضمدون ويٜمْتَٝمقنً ،مٙمـ اًمٗمرق سمٞمٜم َُٝمؿ ذم طمٞم٤مِّتؿ و َسمٕمد َِم٤مِّتؿ ٌ
ِ
ظم٤مص سمِ٤معمت٘ملم ،أ َُّم٤م إؿم٘مٞم٤مء اًمتُّٕمً٤مء ومام يم٤من طم ُّٔمٝمؿ ذم َهذه اًمدار إٓ
ُمـ ٟمَٕمٞم ٍؿ ُم٘مٞمؿ ٌّ
َ
َّ
أؿمؼ وأيمؼم..
واًمٕمذاب اًمٜمٗمز،
اًمِم٘م٤مء
وقمذاب أظمرة ُّ
ُ
وخمٚمّم٤م طمتك ُمع اًمذيـ
ٟم٤مصح٤م
ُمع أقمدائف،
ً
ً
ًم٘مد يم٤من  ۴ووم ًٞم٤م طمتَّك َ

آذوه وـم٤مردوه وطم٤مرسمقه وشمرصدوا ًمف ووىمٗمقا ذم وضمف دقمقشمف وقم٤مروقا رؾم٤مًمتَف،
وصدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ]117 :ومٝمق
ط رمح٦م وٟمٕمٛم٦م.

ِ
ُمرض اسمـ َؾمٚمقل ذم ؿمقال ،وُمٙم٨م قمنميـ ًمٞمٚم٦م( ،)1وذًمؽ ذم اًمًٜم٦م
يم٤من اسمتداء
ِ
رض ذم ًمٞم٤مل ُِمـ ؿمقال وُم٤مت ذم ذي اًم٘مٕمدة.
زوة شمٌَقك ،وىمد َُم َ
اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمٝمجرة َسمٕمد َهم َ
٘ملم ُمـ ؿمقال ،وُم٤مت ذم ذي
ىم٤مل اًمقاىمديَُ « :م ِر َض َقمٌد اهلل سمـ أب ذم ًمٞم٤مل َسم َ
ُ
ُمروف قمنميـ ًمٞمٚم٦مش( ..)2ىم٤مل اسمـ يمثػمَ « :
رؾمقل اهلل ط ي ُٕمقده
ويم٤من
اًم٘مٕمدة ،ويم٤من ُ
رؾمقل اهلل ط وهق جيقد ِ
ُ
ومٚمام يم٤من اًمٞمقم اًمذي ُم٤مت ومٞمفَ ،
سمٜمٗمًف ،وم٘م٤مل:
دظمؾ قمٚمٞمف
ُ
ومٞمٝم٤مَّ ،
سمٖمْم ُٝمؿ ؾمٕمد سمـ زرارة َومام َٟم َٗمٕمف ،صمؿ ىم٤ملَ :ي٤م
٥م َ ُُيقدش ،وم٘م٤مل :ىمد أ َ
« َىمدْ َهنَ ْٞم ُت َؽ َقم ْـ ُطم ِّ
ِ
ِ
رؾمقل اهللًِ ،مٞمس هذا ِ
ٞمّمؽ اًمذي
احللم قمتَ٤مب ،هق
ُ
اعمقت ،وم٤مطمي َهم ًْكم وأقمٓمٜمل َىمٛم َ
يكم ِضمٚمدك ومٙمٗمٜمِّل ِسمف ِّ
قمكم واؾمتٖمٗمر ِزم ،ومٗمٕمؾ ذًمؽ سمف رؾمقل اهلل طش(.)3
وصؾ َّ
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(« )1اًمٙم٤مُمؾشٓ ،سمـ إصمػم.)199/2( :
(« )2اعمٖم٤مزيشً ،مٚمقاىمدي)1157/3( :
(« )3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)34/2( :
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خطر ِ

وىمد ذيمر اإلُم٤م ُم اًمٌخ٤مري $ :ذم صحٞمحف ،قمـ اسمـ قمٛمر ﭭ ىم٤مل:

معهمسمـ قمٌد اهلل ﭬ َإمم رؾمقل اهلل ط
«عم٤م شمقذم قمٌد اهلل سمـ أ ِّب ،ضم٤مء اسمٜمُف قمٌد اهلل
ٛمٞمّمف يٙمٗمـ ومٞمف أ َسم٤مه ،وم٠مقمٓم٤مه ،صمؿ ؾم٠مًمف أن ُي ِّ
ّمكم َقمٚمٞمف ،وم٘م٤مم
ومً٠مًم ُف َأن ُيٕمٓم َٞمف َىم َ
ِ
ِ
ًمٞمّم ِّكم َقمٚمٞمف ،وم٘م٤مم قمٛمر َ
رؾمقل اهلل ط وم٘م٤ملَ :ي٤م
سمثقب
وأظمذ
رؾمقل اهلل ط َ

َ
أشمّمكم َقمٚمٞمف وىمد هن٤مك ر ُّسمؽ أن ِّ
ِّ
شمّمكم َقمٚمٞمف ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط« :إِٟم ََّام
رؾمقل اهلل
ػم ِين اهلل ُ ومَ َ٘م َ٤مل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
َظم َّ َ
ﭞ ﭟﭠ} [ؾمقرة اًمتقسم٦مَ ،]81 :و َؾم ِ
لمشَ ،ىم٤مل :إٟمف ُمٜم٤مومِ ٌؼ ،ىم٤مل :ومّمغم
اًمً ٌْ ِٕم َ
٠مزيدُ َقم َغم َّ

قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ط ،وم٠مٟم َْزل اهلل  ۵أي٦م{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹﮺} [ؾمقرة اًمتقسم٦م]84 :ش(.)1
يمذًمِؽ َروى اًمٌخ٤مري  $روا َي٦م أظمرى قمـ ِ
اسمـ قم ٌَّ٤مس قمـ قمٛمر سمـ
ُم٤مت قمٌد اهلل سمـ أ ِّب سمـ َؾمٚمقل دقمل َرؾمقل اهلل ط
اخلٓم٤مب ﭫ ،ىم٤مل« :عمَّ٤م َ

ومقصمٌ٧م إًمٞمف وم ُ٘مٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل ،أشمّمكم َ
قمغم اسمـ أ ِّب وىمد ىم٤مل
ومٚمام ىم٤مم
ُ
ًم ُٞمّمكم قمٚمٞمفَّ ،

ًٌَؿ رؾمقل اهللِ ط وىم٤ملَ « :أ ِّظم ْر َقمٜمِّل
يقم يمذا ويمذا ويمذا ىم٤ملُ :أقمَدّ ُد قمٚمٞمف ىمقًمف ،ومت َّ
ومٚمام أ ْيم َثرت َقمٚمٞمف َىم٤مل« :إِ ِّين ُظم ِّ ْػم ُت َوم ْ
ت َقم َغم
ؽم ُتًَ ،م ْق َأ ْقم َٚم ُؿ َأ ِّين إِ ْن ِز ْد ُ
٤مظم َ ْ
َي٤م ُقم َٛم ُرشَّ ،
لم ي ْٖم َٗمر ًَمف ًَم ِزد ُت َقم َٚمٞمٝم٤مش ،ىم٤مل :ومّمغم ِ
ِ
قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ط صمؿ اٟمٍمف ،ومٚمؿ
َْ
اًمً ٌْٕم َ ُ ُ ُ ْ
َّ
ًػما طمتك ٟمزًم٧م أيت٤من ُمـ ؾمقرة (سمراءة) ىم٤مل :ومٕمجٌ٧م ُمـ ضمرأي
َيٛم ُٙم٨م إٓ َي ً

قمغم رؾمقل اهلل طش(.)2
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( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اًمتٗمًػم سم٤مب {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م :]81 :ح (.)4671

( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمّمالة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم وآؾمتٖمٗم٤مر ًمٚمٛمنميملم:
ح (.)1366
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ِ
ِ
ِ
ىمٛمٞمّمف ُمٙم٤موم٠مة ًمف
إٟمام أًم ٌَ ًَف
َ
اإلؾمٜم٤مد ُمثٚمف وقمٜمده :أٟمَّف َّ
وذم صحٞمح اًم ٌُ َخ٤مري ِِبذا ْ

ىمٛمٞمّم٤م طملم ىمدم اعمَديٜم٦م ومٚمؿ جيدوا ًمف ُم٤م َيّمٚمح ًمف إٓ
عمَّ٤م يم٤من ىمد يمً٤م اًمٕمٌ٤مس
ً
ىمٛمٞمص ِ
قمٌد اهلل سمـ أ ِّب(.)1
صٗمح٦م ُِمـ صٗمح٤مت ِ
يخ ًمِزقمٞمؿ ا ُعمٜم٤موم٘ملم ِ
اًمت٤مر ِ
اسمـ َؾمٚمقل سمٕمد أن
وهٙمذا ـمقي٧م
َ
ظم َّٚمػ وراءه ُمآصمر ُِمـ اًمْمالل وؾمٓمر ُمقاىمػ ُمـ اًم َٗمً٤مد وظم َّٚمد خم٤مز َي صم َّ٘مؾ ِب٤م
ُمقازيـ ؾمٞمئ٤مشمف ..ودومع سمرا َي٦م اًمٜمِّٗم٤مق عمـ سمٕمده ُمـ إطمٗم٤مد ُّ
واًمذ ِّر َّي٦م يتٕم٤مىمٌقن ذم
أزُمٜم٦م اًمتَّ٤مريخ ً
ضمٞمال سمٕمد ضمٞمؾ ..ومٜمًٚمف يتقاًمد ويمٞمدهؿ يتقاصؾ ،قمغم ظم َٓم٤مه َيًػمون
اًمقؾم٤مئؾ ِ
ِ
ُمٜمٝم ِ
٤مضمف َيٛمْمقن جيدِّ دون ذم
ويٌدقمقن ذم اًمٙمٞمد و ُيٛمٕمٜمُقن ذم اًمّمدِّ
وقمغم َ
قمـ ديـ اهلل..

قم٘م٥م وٓ ظم َّٚمد هلؿ ُِمـ ِذيمر..
ومال أسم٘مك اهلل هلؿ ُمـ َ
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( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب هؾ خيرج اعمٞم٧م ُمـ اًم٘مؼم واًمٚمحد ًمٕمٚم٦م :ح (.)1351
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املبخحُ الجَّاىٕ
معهم

ض سعامات امليافقني اآلخزًٓ
بع ُ
وشمقضمف ُمً٤مرهُ ،
ُّ
وَّتٓمط
طمزب اًمِمٞمٓم٤من ًمف إ َدار ُشمف اًمتِل حتٙمؿ طمريمتَف
ئمؾ
ِّ
ُ
ًمٕمٛمٚمٞم٤مشمف اًمتخريٌ٦م ومحالشمف اًمتَّخذيٚم َّٞم٦م وؿم٤مئٕم٤مشمف اإلرضم٤مومٞم٦م ،ؾمٞم٤مؾم٤مت ُشمرؾمؿ وأدوار
َشمتَقزع ...اًمخ.
اًمْمالًم٦م ،ومٙمذًمؽ يمؾ
ومٙمام يم٤من ًم٘مريش ٟم٤مدُي٤م اًمذي
جيٛمع ز َقم٤مُم٤مت ا َجلٝمؾ وىم٤مدة َّ
ُ
ومٙمر ُمٜمحرف وُمٜمٝم٩م َزائغ وـم٤مسمقر ُُم ْٗمًد ٓ سمد وأن يٙمقن ًمف قم٘مٚمف اعم١مؾمس وهمروم٦م
قمٛمٚمٞم٤مشمف اعمحريم٦م.
وُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن اًمذي َـ وإن يم٤من قمغم رأس اهلَرم ومٞمٝمؿ اسمـ ؾمٚمقل ،إٓ َّ
أن زقم٤مُم٤مت
ٟمٗم٤مىم َّٞم٦م قمـ يٛملم ُمٜمف وؿمامل يم٤مٟم٧م قمٞمٌ٦م ُٟمّمحف وَمٚمس َُمِمقرشمف ،وذم هذا اعمٌح٨م
اًمزقم٤مُم٤مت ِمَّـ فمٝمر هلؿ أدوار ،وسمرز هلؿ ِ
َ
ُمقاقَف ،ويم٤مٟمقا
ؾمٞمِم٤مر إمم سمٕمض
أوًمئؽ َّ
ُ
َؿم٤مُم٦م سملم اعمٜم٤موم٘ملم.
ِ
قم٤مُم٤مت ،دمدُ ر اإلؿم٤مرة إمم َّ
أن هذا اًمٗمريؼ
اًمز
وىمٌؾ اًمتَّٗمّمٞمؾ ذم ُضمٝمقد أوًمئؽ َّ
اهلدف ومقاطمدٌ وأ َُّم٤م اجلُٝمد ومٛمتقاومِ ٌؼ،
يٜم َ٘مًؿ إمم ىمًٛملم ُمـ ِضمٝم٦م اًمٜمًَّ٥م ،أ َُّم٤م
ُ
ٜم٤مف ُىمقن َُيقد وُمٜم٤موم٘مقن ُِمـ همػم اًم َٞمٝمقد.
ومٛم ِ َ
ُ
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املطوب األًي
شعاًات املنافقني ًن غري اهَوٌد
ُ
احلدي٨م قمـ ُمقاىمٗمف
ُم٣م
رأس اًمٜمِّٗم٤مق :وىمد َ
 .1قمٌد اهلل سمـ أ ِّب سمـ َؾمٚمقل ُ
وأقمامًمف ذم ُمٌح٨م ُمًت٘مؾ.
 .2أسمق قم٤مُمر اًمراه٥م :هق قمٛمرو سمـ صٞمٗمل سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أُمٞم٦م ،أسمق قم٤مُمر ا ِ
ًمٗم٤مؾمؼ،
ُ
ْ َ َّ
َ
َّ
وي٘م٤مل :أسمق قم٤مُمر اًمراه٥م ،ضم٤مهكم ُمـ أهؾ ِ
اعمديٜمَ٦م ،يم٤من يذيمر اًم ٌَٕم٨م وديـ احلٜمٞمٗم َّٞم٦م و ُيٕمرف
ٌّ
سم٤مًمراه٥م ،وعم٤م فمٝمر ِ
اإل ْؾمالم اؾمتقمم احلًد قمغم ىم ْٚمٌِف و َىم ْٚم ِ
٥م اسمـ ؾمٚمقل( ،)1يم٤من ىمد شمٜمٍم
ذف ذم اخلَزرج يمٌَػم ،وىمد ىمرأ ِقم ْٚمؿ أهؾ اًمٙمِتَ٤مب ويم٤من ومٞمف قمٌ٤مدة ذم
ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،وًمف
ٌ
ضم٤مهٚمٞمتف( ،)2يم٤من ُي ِ
يم٤مومرا ؾمٜم٦م شمًع
ٔمٝمر اًمٜمِّٗم٤مق وقمٌد اهلل سمـ أ ِّب سمـ ؾمٚمقل يٌٓمٜمفَُ ،م٤مت ً

ًمٚمٝمجرة وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م قمنم ًمٚمٝمجرة( ..)3وىمد اؿمتٝمر سمٛمقىمٗملم سم٤مرزيـ -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.-
أ) َصاسنت٘ يكشٜض  ّٜٛأحذ:

ًم٘مد ىم٤مل أسمق قم٤مُمر اًمراه٥م ًمٚمٜمٌل طِ ٓ :
أضمد ىمق ًُم٤م ي٘م٤مشم ُٚمقٟمَؽ إٓ ىم٤مشمٚم ُتؽ

()4
ٝم٤مضمرا إمم اعمديٜم٦م ،واضمت ََٛمع اعمًٚمٛمقن قم َٚمٞمف
ُم َٕمٝمؿ  ،ومٚمام َىمدم رؾمقل اهلل ط ُُم ً
ًمإلؾمالم يمَٚمٛم٦م َقم٤مًمٞم٦م ،وأفمٝمرهؿ اهلل يقم سمدر ،ذق اًم َّٚمٕملم أسمق قم٤مُمر ِ
سمري٘مف
َ
َ
َ
وص٤مرت ِ ْ

وسم٤مرز سم٤مًم َٕمدَ اوة ،وفم٤مهر ِب٤م َ
امًمئٝمؿ
وم٤مرا إمم يمٗم٤مر ُمٙم٦م ُ-منميمل ىمريشُ -ي ُ
وظمرج ًّ
وم٤مضمتَٛمٕمقا سمٛمـ واوم َ٘م ُٝمؿ ذم أطمٞم٤مء اًمٕمرب.
قمغم طمرب رؾمقل اهلل طْ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1إقمالمشً ،مٚمزريمكم ،)79/5( :سمتٍمف يًػم.
(« )2اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداثش.)555/2( :
(ِّ« )3تذي٥م إؾمامءشً ،مٚمٜمقوي.)231/1( :
(ُ« )4مقؾمققم٦م ٟمية اًمٜمٕمٞمؿش.)4391/11( :
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خطر املنافقني وقواعد شرعية ُ يف التعامل
ًمٚمٛمتَّ٘ملم
ومٙمَ٤من ُمـ أُمر اعمًٚمٛملم ُم٤م يم٤من وا ُْمت ََحٜمٝمؿ اهلل  ،۵ويم٤مٟم٧م اًم َٕم٤مىم ٌَ٦م ُ
معهم َّ
َ
َ
َ

إطمدَ اه َّـ رؾمقل اهلل
ويم٤من هذا اًمٗم ُ
اًمّمٗملم ،ومقىمع ذم ْ
ومٞمام سملم َّ
٤مؾمؼ ىمد طمٗمر طمٗم٤مئر َ
وأصٞم٥م ذًمؽ اًمٞمقم ،ومجرح و ُيمنت ر ِ
ط ِ
واًمًٗمغم ُ
وؿم َّ٩م رأؾمف
سم٤مقم َّٞمتف اًم ُٞمٛمٜمك
ُ
ُّ
ُ
صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.
واؾمتام َهلؿ إمم
وشم٘مدم أسمق قم٤مُمر ذم َّأو ِل اعمٌ٤مرزة إمم َىمقُمف ُمـ إٟمّم٤مرَ ،ومخ٤مـمٌٝمؿ
َ
ومٚمام َقمرومقا يمالُمف ،ىم٤مًمقا ٓ :أ ْٟم َٕمؿ اهلل سمؽ قمٞمٜمً٤م ،ي٤م وم٤مؾمؼ ي٤م قمدو
ٟمٍمه وُمقاوم٘متفَّ ،
ذ.
اهلل ،وٟمَ٤مًمقا ُمٜمف وؾم ٌُّقه ومرضمع وهق َي٘مقل :واهلل ًم٘مد أص٤مب ىمقُمل سمٕمدي ٌ
هلل ىمٌؾ ومراره و َىمرأ ِ
ُ
قمٚمٞمف اًم ُ٘مرآن ،وم٠مسمك أن ُيًٚمؿ
رؾمقل اهلل ط ىمد دقم٤م ُه إمم ا ِ
ويم٤من
ومترد ،ومدقم٤م قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ط أن يٛمقت سمٕمٞمدً ا ـمريدً ا ،ومٜم٤م ًَمتف ِ
هذه اًمدَّ قمقة يمام
ُ
َّ

ؾمٞم٠مي سم٢مذن اهلل(.)1

ب)ُ .مًجد اًميار..
ٌَّل ط إمم اعمديٜم٦م راضم ًٕم٤م ُمـ شمٌقك ٟمزًم٧م قمٚمٞمف أي٤مت أشمٞم٦م:
ذم أصمٜم٤مء قمقدة اًمٜم ّ

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.)2(]118-117 :

سمٕمض ِ
أهؾ اًمتَّٗمًػم َّ
أن َهذه أي٦م َٟمزًم٧م ذم أب َقم٤مُمر ا ًَّمراه٥م اًمذي َشمق َّمم ومِٙمرة
ذيمر ُ

اًمرؾمقل ط ذم ارشمٗم٤مع
زوة أطمد َ
إٟمِم٤مء ُمًجد اًميار ،ومٌ ْٕمدَ َهم َ
أُمر َّ
وضمد أسمق َقم٤مُمر أن َ
ٍ
ٌَّل ط ،ومققمده
وفمٝمقرَ ،ومام يم٤من ُمٜمف إٓ أن َ
اًمروم َيًتٜمٍمه قمغم اًمٜم ّ
رطمؾ إمم هرىمؾ َُمٚمؽ ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداثش.)556-555( :
(« )2شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼميش/)471/14( :واسمـ يمثػم.)388/2( :
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َ٥م إمم ُج٤مقم٦م ُمـ َىمقُمف إٟم َّْم٤مر ُمـ أهؾ اًمٜمِّٗم٤مق وا ًَّمري٥م يٕمدُ ُهؿ
وُمٜمَّ٤مه وأىم٤مم قمٜمده ،ويمت َ
ِ
ِ
قمام ُهق ومٞمف ،وأ َُمرهؿ أن يتَّخذوا
ويٛمٜمٞمٝمؿ سمجٞمش ي٘م٤م ُشمؾ سمف َرؾمقل اهلل ط وي ْٖمٚمٌف و َير ُّده َّ
ِ
ً
ٕداء ُيمتٌف ،ويٙمقن ُمرصدً ا ًَمف إذا ىمدم
ُمٕم٘مال ي٘مدُ م قم َٚم ِٞمٝمؿ ومٞمف ُمـ ي٘مدم ُمـ قمٜمده
ًَمف
َقمٚمٞمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ.

ومنمقمقا ذم سمٜم٤مء ُمً ٍ
ِ
ُ
وومرهمقا ُمٜم ُف َىمٌؾ
وأطمٙمٛمقه
عمًجد ِىمٌ٤مء ،ومٌٜمَقه
جد َُم٤مور
ُ
َ
ً٠مًمقن َرؾمقل اهلل ط أن ي٠مي إ ًَم ِٞمٝمؿ،
ظمروج رؾمقل اهلل ط إمم شمٌَقك ،وضم٤مءوا َي
ومٞمّمكم ذم ُم ِ
ِ
شم٘مريره وإصمٌ٤مشمِف ،وذيمروا َّأهنؿ سمٜمقه
ًمٞمحتجقا سمِّمالشمف ومٞمف قمغم
ًجدهؿ
ُّ
َ
ًمٚمْم ِ
ٕمٗم٤مء ُِمٜمٝمؿ وأهؾ اًمٕم َّٚم٦م ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمِم٤مشمٞم٦م.
ُّ
ومٕمّمٛمف اهلل ُمـ اًمّمالة ِ
ومٞمف ،وم٘م٤مل« :إِٟمَّ٤م َقم َغم َؾم َٗم ٍرَ ،و ًَمٙمِ ْـ إِ َذا َر َضم ْٕمٜمَ٤م إِ ْن َؿم٤م َء اهللُش،
َّ
َ

يٌؼ َسمٞمٜمف و َسمٞمٜمَٝم٤م إٓ يق ٌم
ومٚمام َىمٗمؾ َ ۴راضم ًٕم٤م إمم اعمديٜم٦م ُمـ شمٌَقك ،ومل َ
َّ
أو سمٕمض يق ٍم ٟمَزل قمٚمٞمف ِضم ُ
اًميار وُم٤م اقمتٛمدَ ه
ُمً ِجد ِّ
ؼميؾ  ۴سمخؼم ْ
سم٤م ُٟمقه ُِمـ اًمٙمٗمر واًمتَّٗمريؼ سملم ُج٤مقم٦م اعمُ
١مُمٜملم ذم ُمًجدهؿ ُ-مًجد ىمٌ٤مء -اًمذي
َ
َ
ومٌٕم٨م َرؾمقل اهلل ط َإمم َ
ذًمؽ ا َعمًجد ُمـ َُيد ُُمف
ُأ ِّؾمس ُِمـ َّأول َيقم قمغم اًمتَّ٘مقى،
ِ
اسمـ يمثػم ذم ؾمٌ٥م اًمٜمزول(.)1
ىمٌؾ َُم٘مدُمف اعمَديٜم٦مَ ..هذا َُم٤م ذيمره ُ
أن اعمُٜم٤موم٘ملم َىمد َزقمٛمقا أهنؿ َىمد َسمٜمقا ُم ِ
و َىمد َذيمر اإلُم٤م ُم اًم َّٓمؼميَّ « :
اًميار
ًجد ِّ
َ
َّ
ِ
اًمراه٥مش(.)2
ْ
ٕضمؾ أن ُيّمكم ومٞمف أسمق َقم٤مُمر َّ
 أَا ايباعح هلِ عً ٢بٓا ٤املظذذ ..فأَٛس أسبع:ٖٞ ١

اعمْم٤مرة ًمِ ِ
ٖمػمهؿ ُمـ اعم١مُمٜملم.
َّ 
اإلؾمالمٕ :هنؿ أرادوا ِ
ِ
سمٌٜم٤مئف شمَ٘مقي٦م أهؾ اًمٜمِّٗم٤مق.
واعمٌ٤مه٤مة
اًمٙمٗمر سم٤مهللِ

َ
َّ
ٕهؾ ِ ْ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)388/2( :
( )2يٜمٔمر «شمٗمًػم اًمٓمؼميش.)678/11( :
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خطر املنافقني وقواعد ِشرعية ُيف التعامل
ٕهنؿ أرادوا أن ٓ َُييوا ُمًجد ىمٌ٤مء ،ومت٘مؾ َُج٤مقم٦م
 اًمت ُ
َّٗمريؼ َ
سملم اعمُ١مُمٜملمَّ :
اعمًُٚمٛملم ،وذم َذ َ
معهموسمٓمالن إًم َٗم ِ٦م ُم٤م ٓ خيٗمك.
ًمؽ ُمـ اظمتالف اًمٙمٚمٛم٦م

ُ

َ

 اإلرص٤م ُد عمَـ َطم٤مرب اهللَ ورؾمق ًَمف ط ،أي اإلقمْدَ اد ٕضمؾ َُمـ َطم٤مرب اهلل
َ
وأسمٓمؾ يمَٞمدهؿ ،سم٠من أُمر ٟمٌَ َّٞمف ط
ورؾمقًمف( ،)1وىمد ظم َّٞم٥م اهللُ شمَٕم٤ممم ُمً٤مقمٞمٝمؿ،
ِبدُمف وإزاًمتف(.)2

.3

أ -وردأٟم َفاًمذيٟم َزلومٞمفِىمَقًمُفشمٕم٤ممم{:ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵} [ؾمقرة إطمزابَ .]13 :ىم٤مهل٤م و َُمـ يمَ٤من َقمغم َذ ًَمؽ ُِمـ رأيف ُمـ ىمقُمف يقم إطمزاب(.)3
ب -ويم٤م َن ُِمـ ِ
إطمزاب ي٘مقل وإي٤مهؿ{ :﮻ ﮼ ﮽
سملم َُمـ اؾمت٠مذ َن اًمٜم ٌَّّل ط يق َم ْ
﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂   }[ؾمقرةإطمزاب.)4(]13 :وم٠مٟمزلاهلل ُشمَ َٕم٤ممم{:﮶
﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁} [ؾمقرة إطمزاب ...]13 :أي٤مت.
..

.

.

قمـ ضم٤مسمر ﭬ ىم٤ملَ :ىم٤مل َر ُؾمقل اهلل طَُ « :م ْـ َؾم ِّٞمدُ ُيم ْؿ َي٤م َسمٜمِل َؾم َٚم َٛم َ٦م؟ش،
ىمٚمٜم٤مَ :ضمدُّ سمـ ىمٞمس ،قمغم أٟمَّ٤م ُٟم ٌَ ِّخٚمف .ىم٤ملَ « :و َأ ُّي َد ٍاء َأ ْد َوى(ُِ )5م َـ اًم ٌُ ْخ ِؾ؟ َسم ْؾ
ِ
٤مهٚمٞم٦م ،ويم٤من ي ِ
ِ
َؾم ِّٞمدُ ُيم ْؿ َقم ْٛمرو ْسم ُـ ا َجل ُٛم ِ
قمل
ُ
قحش( .)6ويم٤من قمٛمرو َقمغم أصٜم٤مُمٝمؿ ذم ا َجل َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمِمقيم٤مينش.)413/2( :
( )2واٟمٔمر ُمزيد شمٗمّمٞمؾ قمـ ُمًجد اًميار ورسمط ذًمؽ سم٤مًمقاىمع.)381/1( :
(« )3شمٗمًػم اًمٓمؼميش.)135/21( :
(« )4شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش.)147/14( :
( )5أدوى :أي أىمٌح« .اًمٜمٝم٤مي٦مش.)142/2( :
( )6هق قمٛمرو سمـ اجلٛمقح سمـ زيد سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ ؾمٚمٛم٦م إٟمّم٤مري اًمًٚمٛملُ ،مـ =
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قمـ رؾمقل اهلل ط إذا شمزوج(.)1


:

ِ
ٕداء اًم ُٕمٛمرة اًمتل مل
اًمرؾمقل ط

ُ
اعمقىمػ َّ
إول :يم٤من ُمع اًمذيـ َظمرضمقا ُمع َّ

اًمّمح٤مسم٦م ﭫَّ :
ٕن ُىم ً
ريِم٤م ُمٜمَٕمتْٝمؿ ُمـ
اًمرؾمقل ط وُمـ يمَ٤من َُمٕمف ُمـ َّ
ُي١مده٤م َّ
قمٛم َرِّتؿ سم٤مقمت ٌَ ِ
٤مرهؿ ُحم ْ َ ِ
ٍميـَ ..ومحلم َ
اًمرؾمقل ط أن
سمٚمغ َّ
أدائٝم٤مَ ،وم َٗمدوا وحت َّٚمٚمقا ُمـ ْ
رؾمق ًَمف إمم ُىمريش ذم ُمٙم٦م ُقمثامن سمـ َقم َّٗم٤من ﭬ ىمد ُىمتؾ ،ومل يٙمـ ىمد ُىمتؾ ومِ ً
ٕمال،
ُ
ىم٤ملٟ َٓ « :مَؼم ُح َطمتَّك ُٟمٜم ِ
َ٤مضم َز اًم َ٘م ْق َمش ،ودقم٤م اًمٜم٤مس إمم اًم ٌَٞم َٕم٦م ،ومٙم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م اًمروقان،
َْ
اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م قمغم أن ٓ يٗمروا ،ومل يتخٚمػ قمـ اًم ٌَٞمٕم٦م أطمد ُمـ
اًمر ُؾمقل
َ
وسم٤ميع َّ
اعمًُٚمٛملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمف ،إٓ ا َجلد سمـ ىمٞمس وم٢مٟمف اًمقطمٞمد اًمذي مل يٌ٤ميع .ىم٤مل
ًمٙم٠مني أ ْٟم ُٔمر إًمٞمف ِ
ٓص ً٘م٤م سمِ٢مسمط ٟمَ٤مىمتف ،ىمد َوٌ٠م إًمٞم َٝم٤م (أي:
ّ ِّ
ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل« :واهللِ
ِ
ِ
ًتؽم ِِب٤م ُمـ اًمٜمَّ٤مسش(.)2
ًَمّمؼ ِب٤م) َي ُ
ِ
أُمرا إًمزاُم ًّٞم٤م ْ
تجٝمزوا
سم٠من َي َّ
اعمًٚمٛملم ً
اًمرؾمقل ط ْ
 اعمقىمػ اًمث٤مين :سمٕمد أن أ َُم َر َّ

ًم٘مل اجلدَّ سمـ ىمٞمس وم٘م٤مل ًَمفَ « :ه ْؾ
(اًمروم)( )3ذم َهم َ
ًم٘مت٤مل سمٜمل ْ
زوة شمٌَقكَ ،
إصٗمر ُّ
ًَم َؽ اًمٕم٤مم ِذم ِضم ِ
الد َسمٜمِل إْ ْص َٗم ِر؟ش .وم٘م٤مل اجلدُّ سمـ ىمٞمس :ي٤م رؾمقل اهلل ،أوشمَ٠م َذن زم
َ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ؾم٤مدات إٟمّم٤مر صح٤مب آظمر ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ إٟمّم٤مر ،اؾمتِمٝمد سم٠مطمد .اٟمٔمر «اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر 94/7( :ـ .)97

(« )1صحٞمح إدب اعمٗمردش ،سمتح٘مٞمؼ إًمٌ٤مين ،رىمؿ احلدي٨م.)125( :
( )2يٜمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ هِم٤مم ،)316/2( :وىمد أظمرضمف سمٜمحقه ُمًٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة سم٤مب
اؾمتحٌ٤مب ُمٌ٤ميٕم٦م اإلُم٤مم اجلٞمش قمٜمد إرادة اًم٘مت٤مل وسمٞم٤من سمٞمٕم٦م اًمروقان حت٧م اًمِمجرة :ح
(.)1856
(« )3اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش.)2988( :
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وإين
َوٓ شمَٗمتِٜمِّل .ومقاهلل ًم٘مد قمرف ىمقُمل أٟمَّف َُم٤م ُمـ رضمؾ سم٠مؿمد ُقمج ًٌ٤م سم٤مًمٜمًِّ٤مء ُمٜملِّ ،
معهم
ْأظم َِمك إن ر ُ ِ
ُ
رؾمقل اهلل ط وىم٤مل
وم٠مقمرض قمٜمف
أي٧م ٟمً٤مء سمٜمل ْ
إص َٗمر أن ٓ أصؼمَ :
ًمَف :ىمدأذِٟم ْ٧مًمؽ(،)1وم٠مٟم ْزلاهلل ُسمِمَ ٠مٟمف{:ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]49 :

ُ .5مٕمت٥م سمـ ىمِمػم إود(:)2
ِ
َزل ِ
اًميار ،وىمد ٟم َ
ومٞمف ُىم ٌ
رآن ُيتغم يمِمػ ومًِ َ٘مف
يم٤من ِمَّـ َ
اؿمؽمك ذم سمٜم٤مء َُمًجد ِّ
ومر َّد اخل٤مًمؼ
وٟمٗم٤مىمف ،وهق اًم َ٘م٤مئؾ َيقم أطمدً :مق يم٤من ًمٜمَ٤م ُم َـ إ ُْمر َرء َُم٤م ُىمتٚمٜم٤م ه٤مهٜم٤مَ ،

ضمؾ ذم قماله قمٚمٞمف سم٘مقًمف{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
دو اهلل ِ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [ؾمقرة آل قمٛمران ،]154 :وًم٘مد ىم٤مل َقم ُّ
ِ
يمنى و َىمٞمٍم ،وأطمدُ ٟم٤م
وشمٗمقه
يقم
وراَّ ،
ُمٜمٙمرا :يم٤من ُحم َّٛمد يٕمدٟم٤م يمٜمقز ْ
ً
إطمزاب ُز ً
٥م إمم اًم َٖم٤مئط( .)3وىم٤مل قمٜمف اًم٘مرآن و َوم َْمحف{ :ﮝ ﮞ ﮟ
ٓ ي٠مُمـ أ ْن َ
يذه َ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [ؾمقرة إطمزاب.]12 :
 .6وديٕم٦م سمـ صم٤مسم٧م:
وهق ُمـ َسمٜمل َقمقف ُمـ إٟم َّْم٤مر ،يم٤مٟم٧م َُم ًَ٤ميمٜمُٝمؿ ذم ىمٌ٤مءَ :طمٞم٨م ُسمٜمل ِب٤م َّأول َُم ًْجد
دو اهللِ ذم سمِٜم٤مء ِ
ًميار ويمَ٤من ُُمتٕم٤موٟمً٤م ُم َع
ُمًجد ا ِّ
ُأ ِّؾمس قمغم اًمت٘مقى ُمـ َّأو ِل يقمْ ،اؿمؽمك َقم ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش.)524/2( :
(« )2اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقنش.)411( :
(« )3ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش.)149/2( :
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َؿمٞمخ اعمُٜم٤موم٘ملم ِ
ورأؾمٝمؿ َقمٌد اهلل ْسمـ أ ِّب سمـ ؾمٚمقل ،وهقاًمذي ىم٤مل{ :ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]65 :
ِ
ِ
اًمرهط اًمذيـ
اًميار ،وأٟمَّف يمَ٤من ُِمـ
ضم٤مء ذم ِؾمػمة اسمـ ِه َِم٤مم« :أٟمَّف ِمَّـ َسمٜمك
ُمًجد ِّ
يِمػمون إمم ا ًَّمرؾمقل ط وهق ُُمٜمٓمٚمؼ سمج ِ
َ
سمٕمْمٝمؿ
ضم َٕم ُٚمقا
ٞمش ا ُعمًٚمٛملم إمم شمٌقك ،وم َ٘م٤مل ُ
ًمٌٕمضَ :أحتًٌقن ِضمالد سمٜمل إصٗمر (أي اًمروم) ِ
سمٕمْم٤م ،واهلل
يم٘متَ٤مل اًمٕمرب سمٕمْمٝمؿ ً
َ ُ
ُّ
٘مرٟملم ذم احلٌ٤مل ..ي٘مقًمقن هذا إرضم٤م ًوم٤م وشمرهٞم ًٌ٤م ًمٚمٛم١مُمٜملمش(.)1
ًمٙم٠مٟمَّ٤م سمِٙمؿ همدً ا ُُم َّ

ِ
ِ
ؽم ُىمقا
ًمٕمامر سمـ ي٤مه ﭬ« :أ ْد ِرك اًم َ٘م ْق َم َوم٢مِ َّهن ُ ْؿ َىمد ْاطم َ َ
وىم٤مل رؾمقل اهلل ط َّ
(أيَ :ه َٚم ُٙمقا) َوم ًَ ْٚم ُٝم ْؿ َقم َّام َىم٤م ًُمقاَ ،وم٢مِ ْن َأ ْٟمٙم َُروا َوم ُ٘م ْؾَ :سم َغم ُىم ْٚم ُت ْؿ يم ََذا َويم ََذاش ..وم٤مٟم َٓمٚمؼ إًمٞمٝمؿ
ؾمقل اهلل ِ
اًمرؾمقل ط ،وم٠مشمقا َر َ
يٕمتذرون
أُمر ُه َّ
قمامر سمـ ي٤مه ﭬ ،وم٘م٤مل َهلُؿ يمام َ
َّ
ِ
واىمػ قمغم ٟم٤م َىمتف :ي٤م
إًمٞمف ،وىم٤مل وديٕم٦م سمـ َصم٤مسم٧م ورؾمقل اهلل صغم هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ٌ
َرؾمقل اهلل ،إٟمام ُيمٜمَّ٤م ُ
هلل َىمقًمف َ
شمٕم٤ممم ِظمٓم٤م ًسم٤م ًَمر ُؾمقًمف ط:
ٟمخقض وٟمَٚم َٕم٥م( ،)2وم٠مٟم َْزل ا ُ
{ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]66-65 :
ِ
شمٌلم ظمٌ ُثف وٟمٗم٤م ُىمف ضمٚم ًّٞم٤م طملم
 .7ذو اخلُقيٍمة اًمتَّٛمٞمٛملُُ :مٜم٤مومؼ ُمٕمٚمقم اًمٜمِّٗم٤مقَّ ،
ًمٚمرؾمقل ط :اقمدل ي٤م رؾمقل اهلل ،وم٘م٤مل
ىمًؿ رؾمقل اهلل ط
همٜم٤مئؿ اًم َّٓم٤مئػ .ىم٤مل َّ
َ
اًمرؾمقل طَ « :و ْي َٚم َؽ! َُم ْـ َي ْٕم ِد ْل إِ َذا َمل ْ َأ ْقم ِد ْل؟!ش(.)3
ِ
ِ
ي٘مًؿ
روى أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ﭬ ىم٤مل :سمٞمٜمَام ٟمَح ُـ قمٜمدَ َرؾمقل اهلل ط َو ُهق ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ هِم٤مم.)525/2( :
(« )2فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش ،)531/2( :وىمد روى ذًمؽ يمذًمؽ اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ،)334/14( :واسمـ يمثػم
واًمرواي٦م ًمف.)172/4( :
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب إدب ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اًمرضمؾ ويٚمؽ :ح (.)6163
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ىمًام ،أشم٤مه ذو اخل ِ
التعامل
شرعية يف
وقواعد
املنافقني
خطرٞمؿَ ،
دل ،وم٘م٤مل:
قل اهلل ا ْقم
رؾم
قيٍمة ،وهق رضمؾ ُمـ سمٜمِل َمت
ُ
وم٘م٤مل :ي٤م ُ
ً
ِ
ِ
ائذن ِزم ْ ِ
معهم ﭬَ :
أضب قمٜمُ َ٘مف ،وم٘م٤مل:
« َو ْي َٚم َؽ! َوُم ْـ َي ْٕمد ْل إِ َذا َمل َأ ْقمد ْل؟!ش ،وم٘م٤مل قمٛمر
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُي٘م ُر َأ َطمدُ ُيم ْؿ َص َال َشم ُف َُم َع َص َال ِِّتِ ْؿ َوص َٞم٤م َُم ُف َُم َع ص َٞم٤مُم ِٝم ْؿ َي ْ٘م َر ُء َ
ون
« َد ْقم ُف َوم٢مِ َّن ًَم ُف ْأ َص َح٤م ًسم٤م َ ْ
جي ِ
٤مو ُز شم ََر ِاىم ِٞمٝم ْؿَ ،ي ِ
قن ُِم َـ اًمدِّ ِ
ٛمر ُىم َ
ًمً ْٝم ُؿ ُِم َـ ا ًَّمر ُِم َّٞم ِ٦م...ش .احلدي٨م(.)1
اًم ُ٘م ْر َآ َن َٓ ُ َ
يـ يم ََام َي ْٛم ِر ُق ا َّ
ُ
احل٤مرث سم ُـ ُؾمقيد سم ُـ ص٤مُم٧م (ُمـ إوس)ُ :مـ َسمٜمل ُطمٌٞم٥م سمـ قمٛمرو سمـ
.8
قمقف سمـ ُم٤مًمؽ.

ِ
اجل٤مهٚم َّٞم٦م ً
أ) ضم٤مء ُمـ ْأظم ٌَ٤مره َّ
ىمت٤مٓ ؿمديدً ا ،ويمَ٤من
إوس واخلَزرج اىم َتتَٚمقا ذم
أن ْ
هذه ا َعم ِ
س ،وىمتؾ ذم ِ
إو ِ
اًمٔمٗمر ومٞمف
قىمٕم٦م ُؾمقيد سمـ ص٤مُم٧م ،واًمدُ
ْ
ًمٚمخز َرج َقمغم ْ
ا َحل٤مرث سمـ ؾمقيد ،ويم٤من اًمذي َىمتٚمف ذم ِهذه اعمقىمٕم٦م اعمُ َّ
جذر اسمـ زي٤مد( )2اًمٌٚمقي،
واؾم ُٛمف قمٌد اهلل ﭬ(.)3
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب ،اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ واعمٕم٤مٟمديـ وىمت٤مهلؿ ،سم٤مب ُمـ شمرك ىمت٤مل اخلقارج ًمٚمت٠مًمػ وًمئال يٜمٗمر
اًمٜم٤مس قمٜمف ،سمرىمؿ ،)6534( :وُمًٚمؿ ،يمت٤مب ،اًمزيم٤مة ،سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مِّتؿ ،سمرىمؿ.)5/1164( :
«ومتح اًمٌ٤مريش ،)5697( :وُمًٚمؿ .)1765( :واٟمٔمر ُمزيد شمٗمّمٞمؾ ذم ذًمؽ.)174/1( :
( )2ضم٤مء ذم« :آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم ،)1459/4( :و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش:
( ،)228/3و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر ،)572/5( :و«اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػش،
ًمٚمدارىمٓمٜمل ،)286/1( :و«اإليماملشٓ ،سمـ ُم٤ميمقٓ« :)163/7( :ذي٤مد «سم٤مًمذال اعمٕمجٛم٦م ،وأهمرب
اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل ذم «ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕمٌ٤مدش« :)116/4( :دصم٤مر -سمدال ُمٝمٛمٚم٦م
ومٛمثٚمث٦م-ش ،ومل أضمده قمٜمد أطمد هٙمذا .وىم٤مل اسمـ ٟم٘مٓم٦م« :سم٤مب ذي٤مد وزي٤مد أُم٤م إول :سمٙمن اًمذال
اعمٕمجٛم٦م وي٤مء ُمٕمجٛم٦م ُمـ حتتٝم٤م سم٤مصمٜمتلم وسمٕمد إًمػ دال ُمٝمٛمٚم٦م ومٝمق :اعمجذر سمـ ذي٤مد ًمف صحٌ٦م ي٘م٤مل
اؾمٛمف قمٌد اهلل سمـ ذي٤مد « .يٜمٔمر «إيمامل اإليمامل «اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌد اًمٖمٜمل سمـ أب سمٙمر سمـ ؿمج٤مع،
أسمق سمٙمرُ ،مٕملم اًمديـ ،اسمـ ٟم٘مٓم٦م احلٜمٌكم اًمٌٖمدادي (اعمتقرم629 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د/قمٌد اًم٘مٞمقم قمٌد ري٥م
اًمٜمٌَّ ّل ،اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1411 ،هـ.)656/2( :
( )3هق :ا ُعم َج َّذر سمـ ِذ َي٤مد واؾمٛمف قمَ ٌد اهلل سمـ ِذ َي٤مد – وىمٞمؾ زي٤مد -سمـ قمَ ْٛمرو سمـ زُمزُم٦م سمـ قمَ ْٛمرو سمـ
قمَ َّامرة  -سم٤مًمٗمتح واًمتِمديد  -سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمَ ْٛمرو سمـ َسمثِػمة سمـ َُم ِْمٜمقء اًمٌٚمقي يم٤من َُم ََّذر اخلٚمؼ وهق
اًمٖمٚمٞمظ ؿمٝمد سمدرا ُمع رؾمقل اهلل ط وىمتؾ يقم أطمد وي٘م٤مل ًمٌٜمل قمَ ْٛمرو سمـ قمامرة سمٜمق همّمٞمٜم٦م =
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صمؿ عمَّ٤م َضم٤مء ِ
اإل ْؾمالم َدظمؾ ا َحل ُ
أطمد َظمرج ُمع
زوة ُ
٤مرث ْسمـ ُؾمقيد ومٞمف ُُمٜم٤موم ً٘م٤م ،وذم َهم َ
ِ
ِ
ِ
همرة ُِمـ اعمجذر
اعمًُٚمٛملم وطملم اًمتَ٘مك اًمٜمَّ٤مس ذم اًم٘متَ٤مل َ
وضمد ا َحل٤مرث سمـ ُؾمقيد َّ
ِ
ِ
سم٠مسمٞمف ،صمؿ َحل َؼ سمِ٘مريش ،وأُمر
وهق ُمـ اعمًُٚمٛملم ،وم٘م َت َٚمف
ىم٤مشم َؾ أسمٞمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦مُ ،
ُ
قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ﭬ سم َ٘متْٚمف ْ
فمٗمر ِسمف ،إٓ أٟمَّف َوم٤مشمفً ،مٙمـ
إن ُهق َ
رؾمقل اهلل ط َ
َضم٤مء ذم ؾمػمة اسمـ هِم٤مم« :أ َّٟمف ُىمتؾ َسمٕمد َذًمؽ ُٕمر ِرؾم ِ
قل اهلل طش(.)1
ُ
ؼميَّ « :
أهؾ اًمتَّ٠مويؾ ىمد ْاظمت َٚم ُٗمقا ومٞمٛمـ ٟمَزل َىمقًمف
أن ْ
يمر اإل َُم٤مم اًم َّٓم ُّ
ب) .وىمد َذ َ
شمَٕم٤ممم{ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]86 :
َ
ًٚمام وم٤مرشمدَّ (..)2
ٕمْمٝمؿٟ :مَزًم٧م ذم ا َحل٤مرث ْسمـ ُؾمقيد إٟم َّْم٤مري،
َوم٘م٤مل َسم ُ
ويم٤من ُُم ً
وىمٞمؾٟ :مزًم٧م ذم ِ ِ
ِ
حمٛمدً ا ط صمؿ يمٗمروا سمفش(.)3
أهؾ اًمٙمتَ٤مب قمرومقا َّ

ٟ .9مٌتؾ سمـ احل٤مرث (ُمـ إوس)ُ :مـ سمٜمل ًمقذان سمـ قمٛمرو سمـ قمقف.
أ) .أظمرج اسمـ إؾمح٤مق واسم ُـ اعمُ ِ
ٜمذر وا ُسمـ ِأب طم٤مشمِؿ ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ﭭ
ؾمقل اهلل طَ ،ومٞمجٚمِس إًمٞمف َومٞمًت َِٛمع ُمٜمفُ ،صمؿ ِ
ىم٤مل« :يم٤من َٟم ٌْ ُتؾ ْسمـ ا َحل٤مرث ي٠مي َر َ
يٜم٘مؾ
ُ
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

وطمٚمٗمٝمؿ ذم سمٜمل قمَ ْٛمرو سمـ قمَ ْقف .وهق اًمذي ىمتؾ ؾمقيد سمـ اًمّم٤مُم٧م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ومٝمٞم٩م ىمتٚمف وىمٕم٦م
سمٕم٤مث ،صمؿ أؾمٚمؿ اعمجذر ،وؿمٝمد سمدرا ،وهق اًمذي ىمتؾ أسم٤م اًمٌخؽمي اًمٕم٤مص سمـ هِم٤مم سمـ
احل٤مرث سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ ىميص يقم سمدر ،ويم٤من رؾمقل اهلل ط ىمد ىم٤مل يقم سمدرُ :مـ
ًم٘مل أسم٤م اًمٌخؽمي ومال ي٘متٚمف .وىم٤مل ُمثؾ ذًمؽ .يٜمٔمر «اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػشً ،مٚمدارىمٓمٜمل:
( ،)286/1و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم،)1459/4( ،)912/3( :
و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر ،)572/5( :و«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ:
( ،)2615/5و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم« ،)228/3( :اإليماملش ٓسمـ ُم٤ميمقٓ.)163/7( :

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش.)525/2( :
(« )2شمٗمًػم اًمٓمؼميش.)572/6( :
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.)574/6( :
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طمدي َثف إمم اعمُٜم٤مومِ٘ملمش(.)1
ـمقيال ،معهم
ً
ويم٤من ً
ُمًؽمظمل َّ
اًمرأس ،أمحر
ضمًٞمام أؾمقد
رضمال
صم٤مئر َؿمٕمر َّ
اًمِمٗمتلمَ ،
ً
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ومٞمٝمام ُمحرة و٤مرسم٦م إمم اًمًقاد(.)2
اًم َٕمٞمٜملم أؾمٗمع اخلدَّ يـ :أي َ
ب)وىمدوردأٟمفاًمذيٟم َزلومٞمفِىمَقًمُفشمٕم٤ممم{:ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﯢ} [ؾمقرة اًمتقسم٦مَ ،]61 :وم ُ
ٞم٘مقل :إٟمَّام حمٛمد أذن! ُمـ طمدَّ صمف ؿمٞم ًئ٤م صدَّىمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:
يًٛم ُع اخلَؼم ويّمدِّ ق ِسمف(.)3
{ﯣﯤﯥﯦ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م .]61 :أيَ :
ِ
دور واوح ذم طمريم٦م اًمٜمِّٗم٤مق وومٞمٝمؿ
أسمر ُز اعمُٜم٤موم٘ملم و َُمـ هلؿ ٌ
َه ُ١مٓء شم٘مري ًٌ٤م هؿ َ
ٟمزًم٧م أي٤مت.
ب -ايصف ايجاْ َٔ ٞاملٓافكني:

اًمّمػ اًم َّث٤مين ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ،ومٝمؿ ُّ
ذيمرهؿ ،إٓ أٟمف
وأُم٤م
ُّ
أىمؾ ؿم٠مٟمً٤م ِمَّـ َؾمٌؼ ُ
ُ
اعمدرؾم ِ٦م اًمٜمِّٗم٤مىم َّٞم٦م ومٛمٜمٝمؿ:
ًتٝم٤من ِبؿ ُومٝمؿ شمَالُمٞمذ أوومٞم٤م ٌء ًمِتٚمؽ
ٓ ُي
َ
 .1أسمق ـمٕمٛم٦م َسمِمػم ْسمـ أسمػمقُ :مـ أطمداصمِف :أٟمَّف َهق ُمـ َسمٞم٧م روم٤م َقم٦م ْسمـ زيد ً
محال
ِ
سمٞمض ِ
احلر ِ
ُِمـ اًمدَّ ىمٞمؼ إ ِ
ُمتٝمام سم٤مًمٜمٗم٤مق.
ود ً
ب ،ويم٤من ً
رقم٤م وؾمٞم ًٗم٤م ،وهمػم َذًمؽ ُمـ ؾمالح ْ
وعم٤م شمقضمٝم٧م اًمتُّٝمٛم٦م إمم سمٞم٧م سمٜمل أ ِ
اًمً٤مرق إٓ ًمٌٞمد ْسمـ َؾمٝمؾ،
سمػمقَ ،ىم٤مًمقاَُ :م٤م ٟمَرى َّ
ومٚمام سمٚمٖمف أن سمٜمل أسمػمق أًم٘مقا اًمتُّٝمٛم٦م
ويم٤من هذا ُمٕمرو ًوم٤م سمّمدْ ِق إِ ْؾمالُمف َ
وصالح َطم٤مًمفَّ ،
ٞمٝمؿ َوىم٤مل هلؿ :أٟمَ٤م ْ ِ
قمٚمٞمف َّ
أهق؟! واهلل ًم ُٞمخ٤مًمِٓمٜمَّٙمؿ َهذا اًمًٞمػ
ؾمؾ َؾمٞمٗمف وأىمٌؾ إًم ْ
أو ًمتٌٞمٜم َّـ هذه اًمنىم٦م :وم٘م٤مًمقا ًمف :إًمٞمؽ قمٜمَّ٤م ُّأُي٤م اًمرضمؾ ،ومام أٟم٧م سمّم٤مطمٌٝم٤م.
صمؿ ٟمزل اًم٘مرآن ُُمِمػما إمم اخل٤مئٜملم ُمـ سمٜمل ُأ ِ
سمػمقَ ،
وظم٤مف سمِمػم سمـ ُأسمػمق أن يدان
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش.)526/2( :
(« )2فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش.)526/2( :

ٌَّل ط:
(« )3شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼميش .)325/14( :واٟمٔمر عمزيد اـمالع ُمٌح٨م آؾمتٝمزاء سم٤مًمٜم ّ
(.)166/1
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ِ
سمج ِ
سمٛمٙمَّ٦م ،ومٜمزل قمغم
ٗمر ُمـ اعمديٜم٦م ،وحل َؼ سم٤معمنميملم َ
ريٛمتف سمٕمد ٟمزول اًم٘مرآن َوم َّ
َ َ
طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م سم٠مسمٞم٤مت ُمـ ِؿمٕمره ،وم٠مظمذت
ؾمالوم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد سمـ ؾمٛمٞم٦م ،ومر َُم٤مه٤م َّ

صمؿ َظمرضم٧م سمف ومرُم٧م سمف ذم إسمٓمح( ،)1صمؿ ىم٤مًم٧م ًمف:
رطم َٚم ُف ومقوٕمتف قمغم رأؾمٝم٤مَّ ،
ِ
طمً٤من َُم٤م يمٜم٧م شم٠مشمٞمٜمل سمِ َخػم(.)2
َ
أهدي٧م زم ؿمٕمر َّ

ُ .2مرسمع سمـ ىمٞمٔمل (ُمـ إوس) ويم٤من ً
رضمال أقمٛمكُ :مـ إوس عمَّ٤م َظمرج
يٛمر
أطمد ؿمٓمر ضمٌؾ ُ
زوة ُ
َرؾمقل اهللط ذم َهم َ
أطمد رأى ُمـ احلٙمٛم٦م اًمٕمًٙمَر َّي٦م أن َّ
َمت٤مزا ذم َطم٤مئط ُمرسمع سمـ ىمٞمٔمل ،وم٘م٤مل ُمرسمع ًمٚمرؾمقلطُ ٓ :أ ُّ
طمؾ ًمؽ ي٤م
سم٤مجلٞمش
ً
متر ذم طم٤مئٓمل ،وأظمذ ذم يده طمٗمٜم٦م ُِمـ ُشمراب ،صمؿ ىم٤مل :واهلل ًمق
حمٛمد إن يمٜم٧م ٟمٌ ًّٞم٤م أن َّ
َّ
أقمٚمؿ أين ٓ أصٞم٥م َ
اًمؽماب َهمػمك ًَمرُمٞمتؽ سمف ،وم٤مسمتدره اًم٘مق ُم ًمِٞم٘متٚمقه ،وم٘م٤مل
ِبذا ُّ
رؾمقل اهللطَ « :د ُقمق ُه َوم َٝمذا إَ ْقم َٛمك َأ ْقم َٛمك اًم َ٘م ْٚم ِ
ّمػم ِةش.
٥م َأ ْقم َٛمك اًم ٌَ َ
َومي َسمف َؾمٕمد ْسمـ َزيد ﭬ(ُ )3أظمق َسمٜمل َقمٌد ْ
ِمجف(.)4
إؿم َٝمؾ سم٤مًم َ٘مقس َوم َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إسمٓمح يْم٤مف إمم ُمٙم٦م وإمم ُمٜمك ٕن اعمً٤موم٦م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمام واطمدة ورسمام يم٤من إمم ُمٜمك أىمرب ،وهق
اعمحّم٥م وهق ظمٞمػ سمٜمل يمٜم٤مٟم٦م – «ُمٕمجؿ اًمٌٚمدانش.)74/1( :
( )2وأي٤مت هل{ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ]115 :أي٤مت ُمـ ؾمقرة اًمٜمً٤مء.)114-115( :
( )3هقَ :ؾم ْٕمدُ ْسم ُـ زَ ْي ِد ْسم ِـ َُم٤مًم ِ ِؽ ْسم ِـ قمَ ٌْ ِد ْسم ِـ َيم ْٕم ِ
٥م ْسم ِـ قمَ ٌْ ِد ْإَ ْؿم َٝم ِؾ ويٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل وأُمف قمٛمرة
سمٜم٧م ُمًٕمقد سمـ ىمٞمس سمـ قمٛمرو سمـ زيد ُمٜم٤مة سمـ قمدي سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر ُمـ
اخلزرج ،ويم٤مٟم٧م ُمـ اعمٌ٤ميٕم٤مت ،وًمًٕمد سمـ زيد اًمٞمقم قم٘م٥م ،وؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م ُمع اًمًٌٕملم ُمـ
إٟمّم٤مر ذم رواي٦م حمٛمد سمـ قمٛمر ،ومل يذيمره ُمقؾمك سمـ قم٘مٌ٦م ،وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق ،وأسمق ُمٕمنم
ومٞمٛمـ ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م ،وىمد ؿمٝمد سمدرا ،وأطمدا ،واخلٜمدق ،واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل ط ،وسمٕمثف
رؾمقل اهلل ڠ هي٦م إمم ُمٜم٤مة سم٤معمِمٚمؾ ومٝمدُمف ،وذًمؽ ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م صمامن ُمـ اهلجرة.
يٜمٔمر «ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ ،)1258/3( :و«ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦مشً ،مٚمٌٖمقي،)42/3( :
و«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد.)439/3( :
(« )4فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش.)529/2( :
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َ خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
 .3طم٤مـم٥م سمـ أ َُم َّٞم٦م سمـ َراومع ُِمـ َسمٜمل فمٗمر:
ِ معهم
ِ

ً
اؾم ُٛمف
ؿمٞمخ٤م
يم٤من
ضمًٞمام ىمد َّ
أؾمـ ذم اجل٤مهٚم َّٞم٦م ،ويم٤من ًمف اسمـ ُمـ ظمٞم٤مر اعمًُٚمٛملم ْ
ً
ِِ
أطمد،
زوة ُ
يزيد سمـ َطم٤مـم٥م ﭬ( :)1وىمد َظمرج هذا آ ْسم ُـ َُمع اعمًٚمٛملم ذم َهم َ
دار أهٚمِف ،واضمتٛمع ِ
ِ
ِ
وم٠مصٞم٥م طمتَّك أصمٌ َتتْف ِ
ومحٛمؾ إمم ِ
رضم٤مل
إًمٞمف َـم٤مئٗم٦م ُمـ
اجلراطم٤متُ ،
َ
ِ
ومجٕمٚمقا ي٘مقًمقن ًمف :أ ْسم ِنم ي٤م
اعمًُٚمٛملم وٟمً٤مئٝمؿ وهق يٕم٤مين ؾمٙمرات اعمَقتَ :
َ
وضمٕمؾ َي٘مقل :أضمؾ ،ضمٜمَّ٦م
وم٤مٟمٙمِمػ ٟمِٗم٤مق أسمٞمف (طم٤مـم٥م) ِطمٞمٜمئذ،
اسمـ َطم٤مـم٥م سم٤م َجلٜمَّ٦م،
َ
واهللِ ُِمـ طمرُمؾ( ،)2همرر ُشمؿ واهلل هذا اعمًِٙملم ُمـ ٟم ِ
إرض اًمتِل
َٗمًف ..ويم٤مٟمَ٧م
ُ
ًمٞمس ًمف ضمٜمَّ٦م إٓ
ومٞمٝم٤م ُشمٜمٌ٧م ٟم ٌَ٤مت احلرُمؾ ،وُمرا ُد َطم٤مـم٥م أن ي٘مقلَ :
رشم٘م٥م أن ُيدومـ َ
ُي ُ
هذه إر ِ ِ
ِ
ومٞمٝم٤مَّ ،
ومدل َقمغم أٟمف يٜمٙمر اًمٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(.)3
ض اًمتل يدومـ َ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هقَ :ي ِزيد -زيدْ -سمـ طم٤مـم٥م ْسمـ قمَ ْٛمرو سمـ أُمٞم٦م سمـ راومع إٟمّم٤مري إؿمٝمكم .وىمد ىمٞمؾ :إٟمف ُمـ
سمٜمل فمٗمر ،وُمـ ٟمًٌف ذم سمٜمل فمٗمر ي٘مقل :يزيد سمـ طم٤مـم٥م اسمـ أُمٞم٦م سمـ راومع سمـ ؾمقيد سمـ طمرام سمـ
اهلٞمثؿ سمـ فمٗمر ،واؾمؿ فمٗمر يمٕم٥م اسمـ اخلزرج .ىمتؾ يقم أطمد ؿمٝمٞمدا .ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق ،ذم شمًٛمٞم٦م
ُمـ ىمتؾ يقم أطمد ُمـ سمٜمل فمٗمر :يزيد سمـ طم٤مـم٥م سمـ أُمٞم٦م سمـ راومع .ىم٤مل اسمـ آصمػم :أظمرضمف أسمق
قمٛمرَ ،و َأ ُسمق ُمقؾمك ،إٓ أن أسم٤م ُمقؾمك َمل ْ يٜمًٌف ،إٟمام َىم َ٤مل :يزيد سمـ طم٤مـم٥م ،ىمتؾ يقم أطمد ؿمٝمٞمدا.
ٗمري .ىم٤مل
إٟمّم٤مري
وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر :زيد سمـ طم٤مـم٥م سمـ أُم ّٞم٦م سمـ راومع
إود صمؿ اًم ّٔم ّ
ّ
ّ
اًمقاىمدي :ؿمٝمد أطمدا ،وضمرح ِب٤م ،ومرضمع ِب٤م ،ومرضمع سمف ىمقُمف إمم أسمٞمف ويم٤من أسمقه ُمٜم٤موم٘م٤م ،ومجٕمؾ
ّ
ي٘مقل عمـ يٌٙمل قمٚمٞمف :أٟمتؿ ومٕمٚمتؿ سمف هذا؟ همررمتقه طمتك ظمرج ،ذيمر ...وىمرأت ذم طم٤مؿمٞم٦م ُجٝمرة
اًمٙمٚمٌل :يزيد سمـ طم٤مـم٥م سمزي٤مدة ي٤مء حتت٤مٟمٞم٦م ُمثٜم٤مة ذم أوًمف وم٤مهللَّ أقمٚمؿ« .آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م
اسمـ
ّ
إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم ،)1573/4( :و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم،)449/5( :
و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر.)511/6( )498/2( :
( )2طم٥م يم٤مًمًٛمًؿ ٓ ي٠ميمٚمف إٓ اعمٕمزى وىمد شمٓمٌخ قمروىمف ومٞمً٘م٤مه اعمحٛمقم إذا ُم٤مـم٤مًم٧م محَّ٤مهً« .مً٤من
اًمٕمربش.)151/11( :
(« )3فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش.)525-524/2( :
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 .4ىمزُم٤من طمٚمٞمػ سمٜمل فمٗمر:

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق« :طمدَّ صمٜمل َقم٤مصؿ سمـ ُقمٛمر سمـ ىمت٤مدةَ ،ىم٤مل :يم٤من ومٞمٜمَ٤م ٌ
رضمؾ َأ ِ ٍّي (أي:

َ
ويم٤من َرؾمقل اهلل ط ي٘مقل إذا ُذيمر ًَمف:
همري٥م) ٓ ُيدرى ِمَّـ ُهقُ ،ي٘م٤مل ًمف( :ىمزُم٤من)،
ِ
أطمد َىم٤مشمؾ ً
ىمت٤مٓ ؿمديدً ا ،وم َ٘متَؾ وطمدَ ه صمامٟمِٞم٦م أوؾم ٌْ َٕم٦م
ومٚمام يمَ٤من يقم ُ
«إِ َّٟم ُف عمَ ْـ َأ ْه ِؾ اًمٜم َِّ٤مرشَّ .
ُمـ ا ُعمنميملم ويم٤من ذا َسم٠مس ،وم٠مصمٌ َتتْف ِ
جٕمؾ ِر ٌ
اجلراطم٦م ،وم٤مطم ُتٛمؾ إمم َدار سمٜمل فمٗمرَ ،وم َ
ضم٤مل

أص٤مسمؽ َُم٤م شمرى
ُمـ اعمًٚمٛملم ي٘مقًمقن ًمف :واهللِ ًم٘مدْ أسمٚم َ
ٞم٧م اًم َٞمقم ي٤م ىمزُم٤من ،وم٠مسمنم و َىمد َ
شمٚم٧م.
سمنم؟ َومق اهلل ُم٤م ىم٤مشمٚم٧م إٓ مح َّٞم٦م َقمـ ىمقُمل وًمقٓ ذًمؽ ُم٤م ىم٤م ُ
ذم اهلل ،ىم٤مل :سمامذا ُأ َّ
ومٚمام اؿمتدَّ ْت َقمٚمٞمف آٓ ُم ِضمراطمتف َأظم َذ َؾم ًٝمام ُمـ ِيمٜم٤مٟمتف ،وم٘م َٓمع سمف رواهش يده (أي:
قمروق ذراقمف ًمٞمًٞمؾ دُمف) وم َ٘متؾ ٟمَٗمًفش(.)1
 بعض َٔ نإ ي٘ دٚس يف بٓاَ ٤ظذذ ايطشاس:

 .5راومع سمـ ِ
ودي َٕم٦م اخلزرضمل.
ُ
 .6زيدُ سم ُـ َقمٛمرو.

َ .7قمٛمرو ْسم ُـ ىمٞمس.
 .8ضم٤مري٦م سمـ ِ
قم٤مُمر سمـ اًم َ٘م َّٓم٤مف.
َ َ
ِ
َ
ُمًجد اًميار.
دور ذم شمَِمٞمٞمد
َ .9زيد سمـ َضم٤مري٦م:
ويم٤من هلَذا آسمـ وأسمٞمف ٌ
اًمْمح٤مك سمـ صم٤مسمِ٧م :ويم٤من ُيتٝمؿ سم٤مًمٜمٗم٤مق.
.11
َّ
 .11أسمق طمٌٞمٌ٦م سمـ إزقمر(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ضمقاُمع اًمًػمش ،)166/1( :و«ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش.)88/2( :
(« )2اعمٜم٤موم٘مقن وؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مقش ،)42-41( :حلًـ قمٌد اًمٖمٜمل.
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اهثانُ
املطوبمعهم
شعاًات املنافقني ًن أحباز اهَوٌد
ذه٥م وهق ذم َُم٠مُم ٍـ
شم٘مٛمص ُ
ًمٞمتح َّرك و ُيٗمًد َوجيئ و َي َ
سمٕمض اًم َٞمٝمقد َصمقب اًمٜمِّٗم٤مق َ
َّ
اإلؾمالم ومٛمـ ه١مٓءِ:
ٕن
َ ُ
فم٤مهره ِ ْ
َ
ِ
ـمقائػ اًم َٞمٝمقد اًمتِل شمًَٙمـ
إطمدَ ى
 -1زيدُ سمـ اًمٚمّمٞم٧مُ :مـ سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤معْ ،
ِ
اًمِمٌف ُّ
دضم ً٤مٓ أ َّوم٤ميمً٤م قمٛمٚمف اًمرئٞمس :إ َصم٤مرة ُّ
حمٛمد ط
اعمَديٜم٦م ،يم٤من َّ
واًمِمٙمقك َطمقل َّ
ِ
ومتريْمف،
اًمؽم ُّدد قمٚمٞمف
ورؾم٤مًمتِف ،عمَّ٤م َُمرض قمٌد اهلل سمـ أ ِّب زقمٞمؿ اعمٜم٤موم٘ملمْ ،اؿم َؽمك ذم َّ
ِ
ِ
ًمٗمراىمف سمٕمد ُمقشمِف أؾم ًٗم٤م سم٤مًم ًٖم٤م)1(.
ويم٤من ِمَّـ اًمتػ طمقًمف ذم أ ْصمٜم٤مء ُمروف وأؾمػ َ
 .2ؾمٕمد سمـ طمٜمٞمػٟ .3 .مٕمامن ْسمـ َ
أورم سمـ قمٛمرو .4 .قم ْث َامن سمـ ِأب أورم.

٤مت
اًمرؾمقل ط طملم َُم٤متَ « :ىمدْ َُم َ
 .5راومع سمـ طمريٛمٚم٦مُ :
وهق اًمذي ىم٤مل ًمف َّ
ِ
ِ
لمش( ،)2وىمد ذيمر اسم ُـ يمثػم قمـ اسمـ قمٌ٤مس ﭭ
ٞمؿ ُِم ْـ ُقم َٔم َامء ا ُعمٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
اًم َٞمق َم َقمٔم ٌ
ِ
ً
رؾمقٓ ُِمـ اهلل يمام
حمٛمد ،إن يمٜم٧م
أن :راومع سمـ ُطم َريٛمٚم٦م ىم٤مل ًمرؾمقل اهلل ط :ي٤م َّ
ٟمًٛمع يمالُمف .وم٠مٟم َْزل اهلل ذم ذًمؽ ُمـ ىمقًمف{ :ﯣ
َٚمٛمٜم٤م طمتك َ
شم٘مقل ،وم٘مؾ هلل َوم ْٚم ُٞمٙم ْ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة)3(]118 :

 .6روم٤مقم٦م سمـ زيد سمـ اًمت٤مسمقت:
ومٚمام َ
قمـ ضم٤مسمرَّ « :
ريح
يم٤من ُىمرب اعمديٜمَ٦م َه٤مضم٧م ٌ
أن َرؾمقل اهلل ط َىمد َم ُمـ ؾمٗمرَّ ،
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( )1يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙماملش.)514/5( :
(« )2ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش ،)526/1( :و«اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ/سمـ يمثػم ،)349/2( :و«قمٞمقن إصمرش:
(.)281/1
(« )3شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ،)399/1( :و«اًمدر اعمٜمثقرش ،)573/1( :و«شمٗمًػم أب طم٤مشمؿش.)215/1( :
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ِ ِ
ِ
اًمرايم٥مَ ،ومزقمؿ َّ
َؿمديدة شمٙم٤مد ْ
يح
اًمر ُ
أن َرؾمقل اهلل ط ىم٤ملُ « :سمٕم َث ْ٧م َهذه ِّ
أن شمَدوم َـ َّ
َعم ِق ِ
ٜم٤مومؼ َقمٔمٞمؿ ُمـ اعمُ
ووضمد
ت ُُمٜمَ٤مومِ ٍؼش وم َٚم َّام َىمدم اعمديٜم٦م وم٢مذا ُُم ٌ
َ
ٜم٤موم٘ملم ىمد َُم٤متش(َ ،)1
ْ
اعمًُٚمٛمقن َّ
روم٤مقم٦م سمـ زيد سمـ اًمت٤مسمقت هق اًمذي ُم٤مت ذم ذًم ِ َؽ اًم َٞمقم اًمذي هٌ٧م
أن َ
قمٔمٞمام ُمـ قمٔمامء ُيقد ويمٝم ًٗم٤م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم.
ومٞمف
ُ
اًمريح ،ويم٤من ً
 .7ؾمٚمًٚم٦م سمـ سمره٤مم.
 .8يمٜم٤مٟم٦م سمـ صقيري٤م.
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( )1رواه ُمًٚمؿ ،ك صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ.)2782( :
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اهثاهث
املطوبمعهم
ًن تاب ًن املنافقني
ِ
يدي ُِمـ أؾمامء ا ُعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ شم٤م ُسمقا ورضمٕمقا إٓ
اعمّم٤مدر اًمتل َسملم َّ
مل أضمد ذم َ
ُم٤م يم٤من ُمـ ؿم٠من:

الس سمـ ؾمقيد سمـ ص٤مُم٧م (ُمـ إوس)ُِ :مـ سمٜمل ُطمٌٞم٥م سمـ قمٛمرو سمـ
ُ .1ضم ُ

قمقف سمـ ُم٤مًمؽ سمـ إوس :يم٤من ِمَّـ اضمتَٛمع إمم َُيقد ُمـ ُمٜم٤موم٘مل إٟم َّْم٤مر.
الس ِمـ َّت َّٚمػ قمـ رؾمقل اهلل ط ذم شمٌَقك ،وىم٤مل ومٞمام ىم٤ملًَ :مئـ يمَ٤من
ويم٤من ُضم ُ
ذ ُمـ احلُ ُٛمر ،ويمَ٤من ذم طمجره
هذا اًمرضمؾ -يٕمٜمل اًمرؾمقل ط -ص٤مد ًىم٤م ًمٜمحـ ٌّ

قمٛمػم سمـ ؾمٕمد ﭬ إ ْذ يم٤من زوج أ ُِّمف سمٕمد أسمٞمف ؾم َٕمد وم٘م٤مل ًَمف ُقمٛمػم :واهلل ي٤م
قمكم أن يّمٞمٌف ر ٌء
ُضم ُ
الس إٟمَّؽ ٕطم٥م اًمٜم٤مس إ َّزم ،وأطمًٜمُٝمؿ قمٜمدي َيدً ا ،وأقمزهؿ َّ
صٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمٝمٚمٙم َّـ
يٙمرهف ،وًم٘مد ىمٚم٧م ُم٘م٤مًم٦م ًمئـ رومٕمتٝم٤م قمٚمٞمؽ ٕومْمحٜمَّؽ ،وًمئـ
ُّ
قمكم ُمـ إظمرى.
ديٜمل ،وٕطمدامه٤م أين َّ

صمؿ ُمِمك قمٛمػم سمـ ؾمٕمد ﭬ ( ) 1إمم رؾمقل اهلل طَ ،
ومذيمَر ًمف
َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ َؾم ْٕم ِد ِ
سمـ ُؿم َٝم ْٞم ِد سمـ ىمٞمس سمـ اًمٜمٕمامن سمـ قمٛمرو إٟمّم٤مري ،إود ،اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح،
( )1هق :قمُ َٛم ْ ُػم ُ

إُمػم ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -ط .-طمدث قمٜمف :أسمق ـمٚمح٦م اخلقٓين ،وراؿمد سمـ ؾمٕمد،

وطمٌٞم٥م سمـ قمٌٞمد .ويم٤من ِمـ ؿمٝمد ومتح دُمِمؼ ُمع أب قمٌٞمدة .ووزم دُمِمؼ ومحص ًمٕمٛمر .قمـ أب
ـمٚمح٦م اخلقٓين ،ىم٤مل :أشمٞمٜم٤م قمٛمػم سمـ ؾمٕمد ذم ٟمٗمر ُمـ أهؾ ومٚمًٓملم ،ويم٤من ي٘م٤مل ًمفٟ :مًٞم٩م وطمده.
وىم٤مل اسمـ أب طم٤مشمؿ :قمٛمػم سمـ ؾمٕمد سمـ ؿمٝمٞمد إٟمّم٤مري ًمف صحٌ٦م .ىم٤مل صٗمقان سمـ قمٛمرو:
ظمٓم٥م ُمٕم٤موي٦م قمغم ُمٜمؼم محص ،وهق أُمػم قمغم اًمِم٤مم يمٚمف ،وم٘م٤مل :واهلل ُم٤م قمٚمٛم٧م ي٤م أهؾ محص إن
اهلل ًمٞمًٕمديمؿ سم٤مُٕمراء اًمّم٤محللم ،أول ُمـ وزم قمٚمٞمٙمؿ :قمٞم٤مض سمـ همٜمؿ ،ويم٤من ظمػما ُمٜمل ،صمؿ وزم
قمٚمٞمٙمؿ :ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر ،ويم٤من ظمػما ُمٜمل ،صمؿ وزم قمٚمٞمٙمؿ ( :)2قمٛمػم ،وًمٜمٕمؿ اًمٕمٛمػم يم٤من ،صمؿ ه٤م =
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ِ
قمكم قمٛمػم
ُم٤م ىم٤مل ضمالس سمـ ُؾمقيد ،ومحٚمػ ُضمالس سم٤مهلل ًمرؾمقل اهلل ط ًم٘مد يمذب َّ

وُم٤م ىمٚم٧م ُم٤م ىم٤مل قمٛمػم سمـ ؾمٕمد ،إمم أن َ
ٟمزل ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]74 :أي٦م.

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق :ومزقمٛمقا أٟمَّف شمَ٤مب ،ومحًٜمَ٧م َشمقسم ُتف طمتَّك ُقمرف ُمٜمف اخلَػم
ِ
واإل ْؾمالم ،وىمد أصمٌ٧م َشمقسمتف اإلُم٤م ُم اسمـ طمجر  ،)1($ويم٤من ىمٌؾ شمقسمتف ُمـ اًمذيـ
سمٞمٜمٝمؿ َإمم رؾمقل اهلل ط ،ومدَ قمقهؿ إمم
َدقم٤مهؿ رضم٤مل ُمـ ا ُعمًٚمٛملم ذم ُظمّمقُم٦م يم٤مٟم٧م ْ

اًم ُٙم َّٝم٤من ُطم َّٙم٤مم أهؾ اجل٤مهٚمٞمَّ٦م ،وم٠مٟمزل اهلل ومٞمٝمؿ{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]61 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

أٟم٤م ذا ىمد وًمٞمتٙمؿ ،ومًتٕمٚمٛمقن .قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمػم سمـ ؾمٕمد :ىم٤مل زم اسمـ قمٛمرُ :م٤م يم٤من ُمـ
ٌل -ط -أومْمؾ ُمـ أسمٞمؽ .وروى :هِم٤مم ،قمـ اسمـ ؾمػميـ :يم٤من
اعمًٚمٛملم رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمَّ ّ
قمٛمػم سمـ ؾمٕمد يٕمج٥م قمٛمر ،ومٙم٤من ُمـ قمجٌف سمف ،يًٛمٞمفٟ :مًٞم٩م وطمده .ىم٤مل اعمٗمْمؾ اًمٖمالب :زه٤مد
إٟمّم٤مر صمالصم٦م :أسمق اًمدرداء ،وؿمداد سمـ أوس ،وقمٛمػم سمـ ؾمٕمد ،ﭫ .ويم٤من قمٛمر ﭬ
ي٘مقل :وددت أن زم رضمال ُمثؾ قمٛمػم أؾمتٕملم سمف ذم أقمامل اعمًٚمٛملم .يٜمٔمر «ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءش،
ًمٚمذهٌل ،)557/2( :و«شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمشً ،مٚمذهٌل ،)434/2( :و«ؾمػم اًمًٚمػ اًمّم٤محللمش،
ًمألصٌٝم٤مين( :ص.)614 :

( )1يٜمٔمر «اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجرش.)241/1( :
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اهسابع
املطوب
معهم
املنافقات ًن اهنطاء ًٌاقف ًأحٌاي
أ -خفا ٤أدٚاسَّٖٔ:

اًمٜمِّٗم٤مق دا ُء يّمٞم٥م اًمرضم٤مل يمام ُيّمٞم٥م اًمٜمًِّ٤مء ،وىمد ذيمر اهللُ َ
ؿم٠من اعمٜم٤موم٘م٤مت ذم اًم٘مرآن
يمام ذيمر ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم ،إٓ َّ ِ
وؾمٌ٥م ذًمؽ -واهلل أقمٚمؿ:-
أن ذيمر اعمُٜم٤موم٘م٤مت يم٤من أىمؾَ ،
َّ .1
أن اًمٜمً٤مء مل يٙمـ هل َّـ َُمقاىمػ ُمًت٘م َّٚم٦م ذم اعمجتٛمع اًمٜمِّٗم٤مىمل ،وم٘مد يم َّـ شم٤مسم َٕم٤مت
ِ
١ماُمراِّتؿ ،يمام َؿم٠من اًم َٞمٝمقد ُمع
ًمٚمرضم٤مل وهذا جيٕمٚمٝم َّـ أدوات ُمٜم ِّٗم َذة عمُخ َّٓمٓم٤مِّتؿ و ُُم
اًمْمالل ،وم٤م َعمرأة ُّ
شمٔمؾ ِهل واعم٤مل اًمًالح
اعمَرأة ،سمؾ
وهمػمهؿ ُمـ ومِرق و َـمقائػ َّ
ُ
اًمذي ُيًٞمٓمر سمف ُمـ يريد اإلومً٤مد واًمٖمقاي٦م.
صمؿ َّ
يمٛم٘م٤مشمالت وم٘مد ُأقمٗملم ُِمـ ذًمؽِ ،مَّ٤م
إن اًمٜمًِّ٤مء مل يٙمـ هل َّـ َدور ذم اجلٝم٤مد ُ
َّ .2
وشمٕمرُيؿ.
َضمٕمؾ ومريْم٦م اجلٝم٤مد قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ًمتٗمْمحٝمؿ ِّ
ِ
ومٞمٝم٤م َؿم٠من اعمُٜم٤موم٘م٤مت ىمد َحتدَّ صم٧م َقمـ اجلزاء
ُمـ أضمؾ ذًمؽ يم٤مٟم٧م أ َي٤مت اًمتل َورد َ
إظمروي وُم٤م أقمدّ اهلل هلـ ُمـ قم٘مقسم٦م ىم٤مؾمٞم٦م وُمّمػم أًمٞمؿ( ،)1إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤مورد ُمـ
أهنـ ي٠مُمرن سم٤معمٜمٙمر ويٜمٝملم قمـ اعمٕمروف{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲

﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]67 :

آي٤مت ا َجلزاء ْ
إظم َروي :ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯳ ﯴ ﯵ
أُم٤م ُ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ} [ؾمقرة إطمزاب.]73 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مقىمػ اًم٘مرآن ُمـ اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملمش.)212-211( :
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وىم٤مل ُؾمٌح٤مٟمف{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ} [ؾمقرة اًمٗمتح.]6 :
ب -أمساؤَّٖٔ:

دًمٞمؾ صحٞمح ِذيمر اؾمؿ ِ
مل ْ َيثٌ٧م سمِ ٍ
ُمٜمٝمـ ،إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ اخلَٓمٛمك
واطمدة
َّ
ُ ْ
قمّمامء سمٜم٧م ُمروان ،وهل ُِمـ َسمٜمل أُمٞم٦م سمـ َزيدً ،مٙمـ اًمرواي٦م اًمتل ذيمرِّت٤م وٕمٞم َٗم٦م
ضمدًّ ا سمؾ ُمقوققم٦م.)1(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مقَ :
زوة قمٛمػم سمـ قمدي ًم٘متؾ ا َخلٓمٛمك قمّمامء سمٜم٧م ُمروان وهل ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م سمـ
وهم َ
زيد ..ومٚمام ُىمتؾ أسمق قمٗمؽ ٟم٤موم٘م٧م ومذيمر قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ اًمٗمْمٞمؾ قمـ أسمٞمف ،ىم٤مل :ويم٤مٟم٧م حت٧م
رضمؾ ُمـ سمٜمل َظمٓمٛم٦م ي٘م٤مل ًمف يزيد سمـ زيد ،وم٘م٤مًم٧م شمٕمٞم٥م ِ
اإل ْؾمالم وأهٚمف:

وعززززززوودو ا ززززززند ـزززززز دََ ززززززلر د د

ا زززززززند ـززززززز دماَززززززز دوََـكرقزززززززند

فززززززززَدمزززززززز دمزززززززز َ دو دمزززززززز ج د د أد عزززززززَأدأ زززززززاو ك دمززززززز د قززززززز أد
دََؿـ ززززززز د د د جوكززززززز د عززززززز د َززززززز دََززززززز وسد
ؿزززززززاد ئ اززززززز دمززززززز ئ
دََؿ اززززززز د د أد دأكزززززززززززز د رَغزززززززززززز دعزززززززززززززل د
فقؼَزززززززلدمززززززز دأمززززززز ئ
ىم٤ملد وم٠مضم٤مِب٤م طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م وم٘م٤مل:

د

و َؿززززززززز د وند ـززززززززز دََ زززززززززلر د د

ـزززززززززودوَ ززززززززز دو ـزززززززززودوَ ززززززززز دد

دعوََفزززززززززززادوََؿـا زززززززززززاد اززززززززززز د د

زززززػفادو فزززززاد
َد
دمَززززز دمزززززاد عزززززند

د ززززززززز أدََؿززززززززز َ دوََؿ ززززززززز د د

دففززززززززلكَدفَزززززززز دماجزززززززز َ َدع فزززززززز د

دعززززززززز دََفززززززززز دفؾزززززززززأد ززززززززز د د دف ززززززز ك جفادمززززززز دكاقزززززززلدََززززززز ك ماد
وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط طملم سمٚمٖمف ذًمؽ« :أٓ آظمر ُمـ داسمٜم٦م ُمروان «؟ ومًٛمع ذًمؽ ُمـ ىمقل رؾمقل اهلل
قمدي اخلٓمٛمل وهق قمٜمده ڤ ..ومٚمام أُمًك ُمـ شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م هى قمٚمٞمٝم٤م ذم سمٞمتٝم٤م
ط قمٛمػم سمـ
ّ
وم٘متٚمٝم٤م صمؿ أصٌح ُمع رؾمقل اهلل ط وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل إين ىمد ىمتٚمتٝم٤م ،وم٘م٤ملٟ« :مٍمت اهلل ورؾمقًمف ي٤م =
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معهم
ِ
ُمـ اًمٜمًِّ٤مء ُم٤م ضم٤مء ذم طم٘مٝم َّـ ُِمـ وصػ رؾمقل اهلل ط
سم٘مل ذم َؿم٠من اعمُٜم٤موم٘م٤مت َ

ؼمج وآظمتالع.
هل ُ َّـ سم٤مًم َّت ُّ

ٌَّل ط َ
ىم٤مل« :اعمُ ْ
٤مت ُه َّـ
ختَٚمِ َٕم ُ
ومٕمـ صمقسم٤من ﭬ ُمقمم رؾمقل اهلل طَ ،قمـ اًمٜم ّ
٤متش(.)1
اعمُٜمَ٤مومِ َ٘م ُ
ىم٤مل رؾمقل اهلل ط« :إِ َّن اعمُ ْخت َِٚمٕم ِ
٤مت()2
َ
وقمـ قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ﭬ ىم٤ملُ َ َ :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

قمكم رء ُمـ ؿم٠مهن٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل ٓ« :يٜمتٓمح ومٞمف قمٜمزان «.
قمٛمػمش ،وم٘م٤مل :هؾ ّ

ىم٤مل اسمـ قمدي  -وشمٌٕمف اسمـ اجلقزي  :-هذا احلدي٨م ِم٤م يتٝمؿ سمقوٕمف حمٛمد سمـ احلج٤مج .ىمٚم٧م :وهق
أيْم٤م :يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف
يمذاب ظمٌٞم٨م :يمام ىم٤مل اسمـ ُمٕملم ،واًمراوي قمٜمف حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمِم٤مُمل :يمذاب ً
ذم احلدي٨م اًمذي ىمٌٚمف :وًمٙمٜمف ىمد شمقسمع :أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم «اًمت٤مريخشُ ،)99/13( :مـ ـمريؼ
ُمًٚمؿ سمـ قمٞمًك  -ضم٤مر أب ُمًٚمؿ ا ُعم ًْت َْٛمكم  :-طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلج٤مج اًمٚمخٛمل ...سمف .ذيمره ذم شمرُج٦م
اسمـ قمٞمًك هذا ،ومل يزد ومٞمٝم٤م قمغم أن ؾم٤مق ًمف هذا احلدي٨م ،ومٝمقَمٝمقل اًمٕملم .واهلل أقمٚمؿ.
شمؿ ِم٤م هٜم٤م ،واًمٔم٤مهر أٟمف ِم٤م شمٚم٘م٤مه قمـ
واحلدي٨م :قمٚم٘مف اسمـ ؾمٕمد ذم «اًمٓمٌ٘م٤متش ،)28 - 27/2( :سم٠م ِّ

ؿمٞمخف اًمقاىمدي ،وىمد وصٚمف اًم٘مْم٤مقملُ ،)858/48/2( :مـ ـمري٘مف سمًٜمد آظمر ٟمحقهً .مٙمـ اًمقاىمدي
ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب :ومال يٕمتدُّ سمف ،وأورد ُمٜمف اًمِمٞمخ اًمٕمجٚمقين ذم «يمِمػ اخلٗم٤مءش،)3137/375/2( :
طمدي٨م اًمؽمُج٦م وم٘مط ُمـ رواي٦م اسمـ قمدي ،وؾمٙم٧م قمٜمف :وم٠مؾم٤مء! اٟمٔمر هذا اًمتخري٩م آٟمػ اًمذيمر ذم
«اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦مش ،سمرىمؿ .)6113( :اٟمٔمر «ُمًٜمد اًمِمٝم٤مبش ،اًم٘مْم٤مقمل،)858( )48/2( :
و«اعمٜم٤موم٘مقن وُمقاىمٗمٝمؿ دم٤مه إُم٦م ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦مش ،)73( :هل٤مًم٦م اًمنميػ.
( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمٓمالق واًمٚمٕم٤من ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمختٚمٕم٤مت ،سمرىمؿ ،)1186( :وىم٤مل
اًمؽمُمذي :همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف ،وًمٞمس إؾمٜم٤مده سم٤مًم٘مقي« .صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش.)21/8( :
واًمرضمؾ ًمٌ٤مس
اًمرضمؾ ّ
( )2واخلٚمع يمام قمرومف اًمٕمٚمامءُ :م٠مظمقذ ُمـ ظمٚمع اًمثقب إذا أزاًمفٕ ،ن اعمرأة ًمٌ٤مس ّ

هل٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]187 :وهق إزاًم٦م ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح
ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مل ،وم٤مًمٕمقض ضمزء أؾم٤مد ُمـ ُمٗمٝمقم اخلٚمع ،وم٢مذا مل يتح٘مؼ اًمٕمقض ٓ يتح٘مؼ اخلٚمع،
واخلٚمع ُمٜمف ُم٤م جيقز وُمٜمف ُم٤مٓ جيقز ،واًمذي جيقز ُمٜمف إذا يم٤من هٜم٤مك ؾمٌ٥م ي٘متْمٞمف ،يم٠من يٙمقن =
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واعمُٜمْت َِز َقم ِ
٤متش(.)4
٤مت(ُ )1ه َّـ اعمُٜمَ٤مومِ َ٘م ُ
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

اًمرضمؾ ُمٕمٞم ًٌ٤م ذم ظمٚم٘مف أو ُظمٚم٘مف أو ي١مذي اًمزوضم٦م ،وأن َّت٤مف اعمرأة أّٓ شم٘مٞمؿ طمدود اهلل ،ومٞمام جي٥م
قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طمًـ اًمّمحٌ٦م وُجٞمؾ اعمٕم٤مذة يمام هق فم٤مهر أي٦م.
واخلٚمع اعمٛمٜمقع :هق اًمذي ًمٞمس ًمف صمٛم٦م ؾمٌ٥م ذقمل ي٘متْمٞمف ،وهذا اًمذي ضم٤مء اًمققمٞمد ومٞمف،
ووصػ ُمـ ـمٚمٌتف ُمـ زوضمٝم٤م سم٤مًمٜمٗم٤مق أيُ :مـ أقمامل اًمٜمٗم٤مق ٕٟمف شمٜمٙمر ًمٚمٛمٕمروف واًمٕمنمة
واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد سملم اًمزوضم٦م وزوضمٝم٤م ،وشمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ ذم ُمٔم٤مٟمف ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف ،واٟمٔمر «اعمٜم٤موم٘مقن ذم
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مش.)81-79( :

أزواضمٝمـ سم٠من يردن ىمٓمع اًمقصٚم٦م سم٤مًمٗمراق ،وُيتٛمؾ أن
أٟمٗمًٝمـ ُمـ
( )1اعمٜمتزقم٤مت :أي اجل٤مذسم٤مت
ّ
ّ
اعمراد ،اًمٜمً٤مء اًمالي ي٠مسملم اًمزواج ُمـ ىمقُمٝمـ وي١مصمرن قمٚمٞمٝمؿ إضم٤مٟم٥م« ،ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع
اًمّمٖمػمش.)387/2( :
واًمرضمؾ ًمٌ٤مس
اًمرضمؾ ّ
( )2واخلٚمع يمام قمرومف اًمٕمٚمامءُ :م٠مظمقذ ُمـ ظمٚمع اًمثقب إذا أزاًمفٕ ،ن اعمرأة ًمٌ٤مس ّ
هل٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]187 :وهق إزاًم٦م ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح
ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مل ،وم٤مًمٕمقض ضمزء أؾم٤مد ُمـ ُمٗمٝمقم اخلٚمع ،وم٢مذا مل يتح٘مؼ اًمٕمقض ٓ يتح٘مؼ اخلٚمع،
واخلٚمع ُمٜمف ُم٤م جيقز وُمٜمف ُم٤مٓ جيقز ،واًمذي جيقز ُمٜمف إذا يم٤من هٜم٤مك ؾمٌ٥م ي٘متْمٞمف ،يم٠من يٙمقن
اًمرضمؾ ُمٕمٞم ًٌ٤م ذم ظمٚم٘مف أو ُظمٚم٘مف أو ي١مذي اًمزوضم٦م ،وأن َّت٤مف اعمرأة أّٓ شم٘مٞمؿ طمدود اهلل ،ومٞمام جي٥م
قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طمًـ اًمّمحٌ٦م وُجٞمؾ اعمٕم٤مذة يمام هق فم٤مهر أي٦م.
واخلٚمع اعمٛمٜمقع :هق اًمذي ًمٞمس ًمف صمٛم٦م ؾمٌ٥م ذقمل ي٘متْمٞمف ،وهذا اًمذي ضم٤مء اًمققمٞمد ومٞمف،
ووصػ ُمـ ـمٚمٌتف ُمـ زوضمٝم٤م سم٤مًمٜمٗم٤مق أيُ :مـ أقمامل اًمٜمٗم٤مق ٕٟمف شمٜمٙمر ًمٚمٛمٕمروف واًمٕمنمة
واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد سملم اًمزوضم٦م وزوضمٝم٤م ،وشمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ ذم ُمٔم٤مٟمف ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف ،واٟمٔمر «اعمٜم٤موم٘مقن ذم
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مش.)81-79( :
أزواضمٝمـ سم٠من يردن ىمٓمع اًمقصٚم٦م سم٤مًمٗمراق ،وُيتٛمؾ أن
أٟمٗمًٝمـ ُمـ
( )3اعمٜمتزقم٤مت :أي اجل٤مذسم٤مت
ّ
ّ
اعمراد ،اًمٜمً٤مء اًمالي ي٠مسملم اًمزواج ُمـ ىمقُمٝمـ وي١مصمرن قمٚمٞمٝمؿ إضم٤مٟم٥م« ،ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع
اًمّمٖمػمش.)387/2( :
( )4أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمشُ )935( :مـ طمدي٨م قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر سمدون ىمقًمف« :واعمتؼمضم٤متش،
وصححف إًمٌ٤مين ذم «اًمّمحٞمح٦مش.)632( :
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شرعية يف التعامل
خطر املنافقني وقواعد ِ ِ
أن َر َ
وقمـ أب أذيٜم٦م اًمّمدذم ﭬَّ ،
اًمق ُدو ُد
ؾمقل اهلل ط ىم٤ملَ « :ظم ْ ُػم ٟم ًَ٤مئ ُٙم ُؿ َ
معهم ِ ِ
ِ
()2
ِ ()1

٤مت اعمُت َ
َخ ِّٞم َال ُت ،
َؼم َضم ُ
اًمق ًُمق ُد ،اعمُ َقاشم َٞم ُ٦م اعمُ َقاؾم َٞم ُ٦م إِ َذا ا َّشم َ٘م ْ َ
َ
ذ ٟم ًَ٤مئ ُٙم ُؿ اعمُت َ ِّ
لم اهللََ ،و َ ُّ
٤متَ َٓ ،يدْ ُظم ُؾ ا َجلٜمَّ َ٦م ُِمٜم ُْٝم َّـ إِ َٓ ُِم ْث ُؾ اًم ُٖم َر ِ
اب إَ ْقم َّم ِؿش(.)3
َو ُه َّـ اعمُٜمَ٤مومِ َ٘م ُ
ُ
اًمتٗمّمٞمؾ ذم هذه إطم٤مدي٨م(.)4
هلل
وىمد ؾمٌؼ سمِ َحٛمد ا ِ

داٍ:
د  -املٓافِ َكات ٚفتَٓ ١املَظٝح ايذَّ َّ
()5
ُ
احلرة
أذف
قمـ ضم٤مسمرسمـ قمٌد اهلل ىم٤ملْ :
رؾمقل اهلل ط قمغم ومٚمؼ ُمـ أ ْومالق َّ
ض اعمَ ِديٜمَ ُ٦م إِ َذا َظم َر َج اًمدَّ َّضم ُ٤ملَ ،قم َغم ُيم ِّؾ َٟم ْ٘م ٍ
وٟمحـ ُمٕمف ،وم٘م٤ملٟ« :مِ ْٕم َٛم ُ٧م إَ ْر ِ
٥م(ُِ )6م ْـ
ث رضم َٗم ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
٤مِب٤م َُم َٚم ٌؽ َٓ َيدْ ُظم ُٚم َٝم٤مَ ،وم٢مذا يم َ
٤مت،
َ٤من يم ََذًم َؽ َر َضم َٗم٧م اعمَديٜمَ ُ٦م سمِ َ٠م ْهٚم َٝم٤م َصم َال َ َ َ
َأ ْٟم َ٘م ِ َ
َٓيٌ َ٘مك ُمٜمَ٤مومِ ٌؼ و َُٓمٜمَ٤مومِ َ٘م ٌ٦م إِ َّٓ َظمرج إِ ًَم ِٞمف ،و َأ ْيم َثر -يٕمٜمِلُ :مـ خيْرج إِ ًَم ِٞمف -اًمٜمًِّ ِ
٤مء،
َ ْ َ ُ ُ
َ ُ َ
َ َ
َْ
َ
َ ُ
ُ
اًمٙمػم َظمٌ َ٨م احل ِد ِ
ٞمص ،و َذًمِ َؽ يقم َشمٜم ِْٗمل اعمَ ِديٜمَ ُ٦م اخلٌ َ٨م يمَام يٜم ِْٗمل ِ
و َذًم ِ َؽ يقم اًمت ْ ِ
يد،
ُ َ
َ َ
ََ
َّخٚم ِ َ
َ
َ
َْ ٌ
َ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أي اعمقاوم٘م٦م ًمٚمزوج« .ومٞمض اًم٘مديرش.)492/3( :
( )2اعمٕمجٌ٤مت اعمتٙمؼمات ،اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.)493/3( :
( )3أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمٙمؼمىش ،)13256( :قمـ أب أذيٜم٦م اًمّمدذم ،ىم٤مل اعمٜم٤موي ذم «ومٞمض اًم٘مديرش:
(ُ :) 493/3مرؾمؾ .اًمٖمراب إقمّمؿ ..هق إسمٞمض اجل٤مٟمٌلم وىمٞمؾ أسمٞمض اًمرضمٚملم .اٟمٔمر
«اًمٜمٝم٤مي٦مش ،)249/3( :و«صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمفش.)3331( :
( )4اٟمٔمر ُمزيد شمٗمّمٞمؾ.)536-533/1( :
( )5اًم َٗم َٚمؼ سم٤مًمتَّحريؽ :اعمٓمٛمئـ ُمـ إرض سملم رسمقشملم ،وجيٛمع قمغم ُوم ْٚم َ٘م٤من أيْم٤م .يٜمٔمر «اًمٜمٝم٤مي٦م ذم
همري٥م احلدي٨م وإصمرش.)472/3( :
( )6اًمٜم٘م٥م :هق اًمٓمريؼ سملم ضمٌٚملم .يٜمٔمر «شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿش( :صـ
 ،)327اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ومتقح سمـ قمٌد اهلل سمـ ومتقح سمـ محٞمد إزدي اعمٞمقرىمل احلَ ِٛمٞمدي أسمق
قمٌد اهلل سمـ أب ٟمٍم (اعمتقرم488 :هـ) ،اعمح٘مؼ :اًمديمتقرة :زسمٞمدة حمٛمد ؾمٕمٞمد قمٌد اًمٕمزيز،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمًٜم٦م  -اًم٘م٤مهرة – ُمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1995 - 1415 ،

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

044

قدَ ،قم َغم ُيم ِّؾ رضم ٍؾ ُِمٜمْٝمؿ ؾم٤مج( )1وؾم ٍ
قن َأ ًْم ًٗم٤م ُِمـ اًمٞمٝم ِ
قن َُم َٕم ُف َؾم ٌْ ُٕم َ
َي ُٙم ُ
ٞمػ ُحم َ َّغم،
َ ُ
َ َُ
َ َ
ُ ْ َ
ِب(ِ )2
اًمذي ِقمٜمْدَ َُمْتَٛم ِع اًمً ُٞم ِ
ي ُب ُىم ٌَّ َت ُف ِ َِب َذا اًم َّٔم ْر ِ
قلشُ ،صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل ط:
ُّ
َ
َوم ُت ْ َ
قن َطمتَّك َشم ُ٘مقم اًمً٤م َقم ُ٦مَ ،أيمْؼم ُِم ْـ ومِ ْتٜم َِ٦م اًمدَّ َّضم ِ
َ٧م ومِ ْتٜمَ ٌ٦مَ ،و َٓ َشم ُٙم ُ
٤ملَ ،و َٓ ُِم ْـ ٟمٌَِ ٍّل
« َُم٤م يمَ٤مٟم ْ
ََ
ُ َّ
ٍ
ؼم ُه ٟمٌَِ ُّل ُأ َُّم َت ُف َىم ٌِْكمشُ ،صم َّؿ َو َوع يده قمغم
ؼم َّٟم ُٙم ْؿ سمِ ٌَمء َُم٤م َأ ْظم َ َ
َإ َّٓ َو َىمدْ َطم َّذ َر ُه ُأ َُّم َت ُفَ ،و َُٕ ْظم ِ َ
قمٞمٜمفُ ،صم َّؿ ىم٤ملَ « :أ ْؿم َٝمدُ َأ َّن اهللَ ًَم ْٞم َس سمِ َ٠م ْقم َق ٍرش(.)3
ٓ ضتفاد مً ٍذا احلدٓح مآلٕ:

ُمر اًم ُٕمّمقر وإزُم٤من َإمم َوىم٧م
 أن اعمٜمَ٤موم َ٘م٤مت يتٕم٤مىمٌـ يمت َٕم٤مىم٥م اعمُٜم٤موم٘ملم قمغم ِّ
اًمدضم٤مل.
فمٝمقر َّ

قمديدَ ة طمتَّك إٟمَّف َمل ُ ِ
 أهنـ ُمٜمتنمات ذم أُم٤ميمـ ُِمـ إرض ِ
أـمٝم ُر اًمٌِ٘م٤مع،
َّتؾ ُمٜمٝمـ َ
َ
ُ َّ ُ
ِ
يمام َيٜمٗمل اًمٙمِػم َظمٌ٨م احلديد.
ًمٙمٜمَّٝم٤م ا َعمديٜم٦م شمَٜمٗمل َظمٌثٝم٤م َ
 ويمام يتٌع اعمُٜم٤موم ُ٘مقن اًمدَّ َّضم٤مل ،ومٙمَذًمؽ اعمُٜم٤موم٘م٤مت َطمٞم٨م ُخي َرضمـ ُمـ اعمديٜم٦م
سم٤مًمرضمٗم٤مت اًمثالث ،ويمام اًمدَّ ضم٤مًمقن ذم زُم٤مٟمِٜمَ٤م ِمَّـ ُهؿ دقم٤مة قمغم أسمقاب َضمٝمٜمَّؿ يتٌٕمٝمؿ
َّ
يمؾ ُمٜم٤مومِؼ وُمٜم٤موم٘م٦م وآصمِؿ وآصمِٛم٦م.
ه -سمٕمض أدوار اعمٜم٤موم٘م٤مت:
ِ
يٌدو َّ ِ
اًمرضم٤مل ،ومٛمـ ذًمؽ:
أن ٟمٗم٤مق اًمٜمًِّ٤مء يم٤من ُمتَٕمدِّ د اجلَقاٟم٥م ؿم٠من ٟمٗم٤مق ِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمً٤مج :هق اًم َّٓم ْٞم َٚم ًَ٤من إظمي ،وىمٞمؾ هق اًم َّٓم ْٞم َٚم ًَ ُ
ٜمً٩م يم ََذًم ِ َؽ ،يم٠من اًم٘مالٟمس يم٤مٟم٧م
٤من َّ
اعم٘مقر ُي َ
شمٕمٛمؾ ُمٜمٝم٤م أو ُمـ ٟمققمٝم٤م .وُمٜمٝمؿ ُمـ جيٕمؾ أًمٗمف ُمٜم٘مٚمٌ٦م قمـ اًمقاو وُمٜمٝمؿ ُمـ جيٕمٚمٝم٤م قمـ اًمٞم٤مء .يٜمٔمر
«اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرش.)432/2( :
ِ
( )2اًم ِّٔم َرابِ :
جي َٛمع ِذم اًم ِ َّ٘مٚم٦م قمَ َغم َأ ْفم ُرب .يٜمٔمر
اجل ٌَ َ٤م ُل ِّ
اًمّمٖم٤مر ،واطمدُ ه٤مَ :فم ِرب سمقزْ ن َيمتػَ .و َىمدْ ُ ْ
«اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرش.)156/3( :
( )3أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ،)292/3( :وصححف إًمٌ٤مين ذم «اًمّمحٞمح٦مش.)3181( :
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 -1أهن َّـ يثٌ ْٓم َـ ِمهؿ اعمًٚمٛملم قمـ اخلُروج ًمٚمجٝم٤مد ،وًمٕمؾ دوره َّـ ذم هذا
معهم
ِ

اًمّمدَ د يم٤من أيمثر وم٤مقمٚم َّٞم٦م ُمع أسمٜم٤مئٝمـ وأزواضمٝم ّـ َوأىم٤مرِبـ.
اإلؾمالُمٞم٦م ،ومال ِ
ٍ
يٜمٗم٘م َـ
ٕمروف َوظمػم
 -2يمذًمؽ يم َّـ يٛمتَٜمٕمـ َقمـ يمؾ َُم
ًمٚمجام َقم٦م ِ ْ َّ
َ
وُيرو َّـ َذوُي َّـ َقمغم قمدم اإلٟمٗم٤مق ،وُيتٛمؾ أهن َّـ يم َّـ ُُيروـ
ِذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،سمؾ ُ
أي ًْم٤م اًمٜمً٤مء اعمًٚمامت قمغم إُمً٤مك اًمٞمد واًمٌخؾ.
أيْم٤م َّأهن َّـ يم َّـ َيًتٝمزئـ
وُيتٛمؾ ً
 -3يمذًمؽ يم َّـ َيّمددن اًمٜمَّ٤مس قمـ اإليامن سم٤مهللُِ ،
ِ
وومرائْمف ُمـ َصالة وصقم وزيم٤مة ،وهذا يًتٗم٤مد ُمـ قمٛمقم ٟمّمقص
اًمنمع
سم٠مُمقر َّ
اًمقطمٞملم وأسمح٤مث اًمًػمة.

ُ -4يم َّـ َي٠مُمرن سم٤معمٜمْٙمَر ويٜم َٝملم قمـ اعمٕمروف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]67 :
دور ِ
وِمَّ٤م ُي١ميمد وضمقد ٍ
وم٤مقمؾ ًمٚمٛمٜم٤موم٘م٤مت ذم دقمؿ طمريمَ٦م اًمٜمِّٗم٤مق واًمّمدِّ َقمـ ؾمٌٞمؾ
ِ
أي٦م ،وم٘مد ىم٤مل اإلُم٤مم
اهلل ُم٤م ذيمره قمد ٌد ُِمـ اعمٗمنيـ طمقل سم َٞم٤مهنؿ عمٕمٜمك هذه
اًمٓمؼمي قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮦ ﮧ ﮨﮩ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م« :]67 :أي :أ َّن َديٜمٝمؿ
واطمدٌ وـمري٘متٝمؿ واطمدةش(.)1

واًمردا َءة وؾمقء
وىم٤مل اإلُم٤مم إًمقد« :أي ُُمتِم٤مِبقن ذم اًم ُ٘مٌح
َّ
()2
اًمرازي وم٘مد أومّمح قمـ َذًمؽ سمجالء وم٘م٤مل« :واعم٘مّمق ُد سمٞم٤م ُن أ َّن
آؾمتٕمدَ ادش  .أ َُّم٤م َّ
إٟمَ٤مصمٝمؿ يمذويمقرهؿ ذم شمِٚمؽ إقمامل اعمُٜمٙمرة وإومٕم٤مل اخلٌَٞمث٦مش(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش.)327/6( :
(« )2شمٗمًػم إًمقدش.)299/7( :
(« )3شمٗمًػم اًمرازيش ،)89/8( :واٟمٔمر يمذًمؽ «شمٗمًػم اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقنشٕ ،)226/1( :ب احلًـ اعم٤موردي.
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ويِمتٛمؾ قمغم صمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م:
املبخح األّل
أبزس سعامات امليافقني يف عَد اخلالف٘ الزاعدٗ
املطوب األًي
عبد اهلل بن ضبأ اهَوٌدِ
أٚيًا :عبذ اهلل بٔ طبأ:

ِ
رأس اًمٜمَّٗم٤مق وقمٛمقد
٤مُم٤مت اًمٜمِّٗم٤مق ًمٞمٜمْ َ٘مٓمع ٟمً ُٚمٝم٤م سمِٛمقت اسمـ ؾمٚمقل
مل شمٙمـ ز َقم ُ
ِ
وذر َّي ٌ٦م يمَ٤من ُمٜمٝمؿ قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م(َّ )1
اًمِمخّم َّٞم٦م اًمتل
ظمٞمٛمتف ،سمؾ ظمٚمٗمف أطم َٗم٤م ٌد ِّ
َ
ِ
وإؾمقأ
أصمرا
ْ
ٟمًج٧م ُظمٞمقط اعمُ١ماُمرة ،وظمٓمٓم٧م شمداسمػم اًمٗمتٜمَ٦م ،ويم٤مٟم٧م إفمٝمر ً
اإلؾمالُمل ،وًم٘مد دسمر هذا اعمٜم٤مومؼ ُمـ اعمٙم ِ
َ٤مئد ُم٤م آًم٧م ذم هن٤ميتٝم٤م إمم
اًمّم ِّ
َّ
ٟمٙم٤م َي ً٦م ذم َّ
ػ ِْ
ٟم٤مر اًمٗمتٜم٦م ذم ُمقىم َٕم ِ٦م اجلٛمؾ سملم اًمّمح٤مسم٦م
َُم٘متؾ ذي اًمٜمُّقريـ ُقمثامن ﭬ وأؿم َٕم َؾ َ
ﭫُ ،م٤م ٟمَت٩م قمٜمٝم٤م ٟمِمقب ا ْىمتِتَ٤مل سمٞمٜمٝمؿ ﭫ.
اًمرومض
أُم٤م ا ُعمٕمت٘مدات اًمتِل ٟم٤مدى ِب٤م و َهمرس
أصمٛم َرت طمٜمٔمٚم٦م َّ
ضمذوره٤م طمتك َ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ً )1مـ أضم٤موز احل٘مٞم٘م٦م إن ىمٚم٧م أين ذم ُمٌح٨م قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م وومرىم٦م اًمًٌئٞم٦م يمٜم٧م قم٤مًم٦م قمغم رؾم٤مًم٦م
اعم٤مضمًتػم اًمٜمٗمٞمً٦م اًم٘م ِّٞمٛم٦م ًمٚمديمتقر ؾمٚمٞمامن اًمٕمقدة واًمتل هل سمٕمٜمقان« :قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م وأصمره ذم
أطمداث اًمٗمتٜم٦م ذم صدر ِ
يمثػما ُمـ رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراه ًمٚمديمتقر حمٛمد
اإل ْؾمالمش ،ويمذًمؽ أومدت ً
أحمزون َمٚمدان واًمتل هل سمٕمٜمقان «حت٘مٞمؼ ُمقاىمػ اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٗمتٜم٦م ُمـ رواي٤مت اإلُم٤مم اًمٓمؼمي

واعمحدصملمش ،ومجزامه٤م اهلل قمٜمل ظمػم اجلزاء وسم٤مرك ذم قمٚمٛمٝمام وقمٛمٚمٝمام.
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و َُمذه٥م اإلصمٜمك َقمنم َّي٦م واًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمِ َّٞم٦م ،إٓ ومّمقل ؿمقه٤مء وأدوار ٟمَٙمراء شمزقمٛمٝم٤م
يم٤من أسمرز َؿمخّمٞم٦م ذم شمٚمٙمؿ ِ
وهن َض ِب٤م وأؿم٤مقمٝم٤م اسمـ اًمًقداء ،اًمذيمعهم
احل٘م ٌَ٦م اًمزُمٜمٞم٦م
َّ
َّ
َ
ِ
وهمػمه٤مً ،مٌس ًمٌقس
قمّمقر ،سمام ظم َّٚمػ ُمـ قم٘م٤مئد وأومٙم٤مر وُمٜمَ٤مه٩م
و َُم٤م شماله٤م ُمـ ُ
وشمدرع سمردائف ًمٞمٌٚمغ سمٙمٞمده ُمداه وًمٞمح٘مؼ ُمـ وراء شمًؽمه ُمآرسمف.
اًمٜم َٗم٤مق َّ

املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
خطر
َ

 َٔٚ اإلمجاٍ إىل ايتفص:ٌٝ

هلل سمـ وه٥م :قمٜمد اًمٌالذري ( ،)1وإؿمٕمري (،)2
ـ ىضبُ ّامسُ :قمٌدُ ا ِ
واعم٘مريزي( .)3وزاد اًمذهٌل )4(:اًمًٌ٠مي .وإن يم٤من سمٞمٜمٝمؿ ْاظمتَالف ذم ٟمًِ ٌَتف إمم
اًمًٌئٞملم أو إمم اهل َ َٛمداٟمٞملم أو إمم احلُٛمػميلم ،ومٙمٚمٝم٤م شم١ميمِّد إصؾ (اًم َٞمٛمٜمل)
َّ

ًمٕمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م.

أه ِؾ َصٜمٕم٤مء( ،)5وأيمَّد
ضم٤مء ذم شم٤مريخ اًم َّٓمؼمي« :يم٤من قمٌدُ اهلل سمـ ؾمٌ٠م َُيقد ًّي٤م ُمـ ْ
ذًمؽ اسمـ قمً٤ميمر .)6($
اًمًقداءٟٕ )7(:مَّف ُمـ أم طمٌِم َّٞم٦م.
لقبُُ :
اسمـ َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1أٟمً٤مب إذافش ،أمحد سمـ ُيل اًمٌالذري – حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ محٞمد اهلل ،دار اعمٕم٤مرف ،ؾمٜم٦م
(1379هـ– 1987م) :ص (.)382/5
(« )2اعم٘م٤مٓت واًمٗمرقش ،اًم٘مٛمل أسمق ظمٚمػ ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل إؿمٕمري ،صححف وىمدم ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف:
د حمٛمد ضمقاد ُمِمٙمقرُ ،م١مؾمً٦م ُمٓمٌققم٤مي قمٓم٤مين/ـمٝمران  :1963ص (.)21
(« )3اعمقاقمظ وآقمتٌ٤مر سمذيمر اخلٓمط وأصم٤مرش ،اعم٘مريزي :أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمكم ،دار اًمٓمٌ٤مقم٦م
اعمٍمي٦م/سمقٓق ،وأقم٤مد ـمٌٕمف سم٤مٕومً٧م ُمٙمتٌ٦م اعمثٜمك سمٖمداد ،ؾمٜم٦م 1971م.)346/2( :
(« )4اعمِمتٌف ذم اًمرضم٤مل :أؾمامئٝمؿ وأٟمً٤مِبؿ «اإلُم٤مم اًمذهٌل أب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد ،قمكم سمـ حمٛمد
اًمٌج٤موي ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (ت1962م).)346/1( :
(« )5شم٤مريخ اًمٓمؼميش.)341/4( :
(« )6شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼشٓ ،سمـ قمً٤ميمر.)4/29( :
( )7اٟمٔمر «اًمٗمرق سملم اًمٗمرقش :ص ( ،)225و«اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملمش ،أسمق قمثامن قمٛمرو سمـ سمحر اجل٤مطمظ= ،
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دٓاىتَُُ :يقدي ُمـ ُيقد اًمٗمالؿم٤م ،اًمذيـ هؿ ُمـ أؿمدِّ اًمٓمقائػ شم٠م ُّصم ًرا سم٤معمًٞمح َّٞم٦م
ِ
احلٌِمٞم٦م( :)1وقمٚمٞمف ومٜمِم٠مشمف يم٤مٟم٧م ذم ٍ
ِ
اعمًٞمح َّٞم٦م،
شمٕم٤مًمٞمؿ
سمٞمئ٦م ُُيقد َّي ٍ٦م اُمت ََزضم٧م ِب٤م
َّ
ُ
وٟمًتٓمٞمع سمٕمد هذا أن ٟمٗمٝمؿ ْ ِ ِ
أر ِاء اًمتل ٟم٤مدى ِب٤م ا ْسمـ َؾمٌ٠م،
آزدواضم َّٞم٦م ذم اًمت٠مصمػم ذم َ
وظم٤مص٦م ذم َقم٘مٞمدة (اًمرضمٕم٦م)( ..اًمقصٞم٦م) ،طمٞمٜمَام ىم٤مل( :اًم َٕمج٥م ِِمَّـ يزقمؿ َّ
قمٞمًك
َّ
أن َ
يرضمع و ُيٙمذب َّ
سم٠من ُحمٛمدً ا يرضمع ،وىمدْ ىم٤مل اهلل { :۵ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
سم٤مًمرضمقع ُمـ قمٞمًك،
ومٛمـ ُّ
أطمؼ ُّ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ} [ؾمقرة اًم٘مّمصَ ]85 :

ويص حمٛمد)(.)3()2
ويص ويم٤من قمكم
ٟمٌل
وًمٙمؾ ٍّ
ُّ
ٌّ
ِ
اسمـ ؾمٌ٠م وأؿمٕمؾ
وىمٌؾ اًمقًمقج ذم َُمر َي٤مت إطمداث اًم َٕمّمٞمٌ٦م اًمتل َظم َّٓمط هل٤م ُ
ومتِٞم َٚمٝم٤م َّ ِ
اًمًٌئٞم٦م وسمٕمض ُمٕمت٘مداِّت٤م.
وشمقمم يمؼمه٤مُ ٓ ،سمدَّ ُمـ اًمقىمقف قمغم ٟمَِم٠مة َّ
ثاّْٝا :ايظب:١ٝ٦

ٟ .1مِم٠مِّت٤م :يمَ٤من َىمد َفمٝمر َقمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م ذم ِ
احلج٤مز ُصم َّؿ اًم ٌٍَمةُ ،صم َّؿ اٟمتَ٘مؾ إمم
َ
ُ ِ
اًم ُٙمقوم٦م ِ
َ
وُمٜمٝم٤م إمم َّ
واًمًػم ُمـ
ودوٟمؽ ذم َذًمؽ
اًمِم٤مم ُصم َّؿ ُِمٍم،
أىمقال أئ َّٛم٦م اًمت٤مريخ ِّ
قمٚمامء اعمًٚمٛملم.
ور َد َقمـ اإلُم٤م ِم اًم َّٓمؼمي وا ْسم ِـ إصمِ ِػم ِذيم ُْر ا ْسمـ َؾمٌ٠م ذم أطمداث ؾمٜم٦م 35هـُ ،
ومذيمر« :أٟمَّف

فم٤مهرا َزُمـ قمثامن ﭬَ ،
وأظم َذ يتَٜم َّ٘م ُؾ ذم
أؾم َٚمؿ
ً
يمَ٤من ُُيقد ًّي٤م ُمـ أهؾ َصٜمٕم٤مء ،وأٟمَّف ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم ه٤مرونُ ،مٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمؽمُج٦م واًمٜمنم ،اًم٘م٤مهرة/اًمٓمٌٕم٦م إومم 1368
هـ ُ1949 -مـ :ص ( ،)81/3و«شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمشً ،مٚمذهٌل )122/2( :وهمػمه٤م.

(ُ« )1مذه٥م ِ
اإل ْؾمالُمٞملمشً ،)28/2( :مٕمٌد اًمرمحـ سمدوي.
(« )2شم٤مريخ اًمٓمؼميش.)341/4( :

(ً )3
يمثػما ذم هذا اًمِم٠من وهل سمٕمٜمقان:
ٟم٘مال قمـ رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمٕمقدة ،واًمتل أومدت ُمٜمٝم٤م ً
«قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م وأصمره ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م ذم صدر ِ
اإل ْؾمالمش( :ص.)46
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التعامل
وقواعد
ِخطر املنافقني
شرعية ُصمؿيفاًم ُٙم ِ
سمٚمدان ا ُعم ِ
ِ
ًٚمٛملم ُمـ ُىمٓمر ٔظمر حم َ ً
ُ
قوم٦م
ٌ
اًم
ؿ
صم
٤مز
سم٤محلج
٤موٓ َوالًمتٝمؿ ،وم٤مسمتدَ أ
َ
َ
ٍمة َّ
َّ
َ
معهم
ِ
ٍ ِ
()1
َ
ُ

أضمقاؤه٤مش ،
صمؿ اًمِم٤مم ،ومٚمؿ ي٘مدر قمغم رء ومٞمٝم٤م ،وم٠مشمك ُمٍم
واؾمت٘مر ِب٤م وـم٤مسم٧م ًمف َ
َّ

«ُمع َّأهنام ىمد أوردا ذيمره ذم ُمقوع آظمر ىمٌؾ ؾمٜم٦م 34هـ ذم اًمٙمقوم٦مش(.)2

ؾمٌ٥م شمَ٠مًمٞم٥م
وأول ذيمر ٓسمـ ؾمٌ٠م قمٜمد اسمـ يمثػم  $ؾمٜم٦م (34هـ)« :وأٟمَّف يمَ٤من ُ

إطم َزاب
إطم َزاب قمغم قمثامن ﭬش( ،)3صمؿ أورده ذم أطمداث (35هـ)ُ« :مع ْ
ْ
ِ
ِ
دقمقن اًمٜمَّ٤مس إمم ِ
ىمت٤مل ُقمثامن ﭬ وٟمٍَم اًمدِّ يـ ،وأٟمَّف
ُمٍم َي ُ
اًمذي َـ َىمدُمقا ُمـ َ
ؼم ِ
اجل َٝم٤مد اًمٞمقمش(.)4
أيم ُ
رضمح َّ
اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمٕمقدة َسمٕمد اؾمت٘مرائف ًمٚمٜمُّّمقص وُجٕمف ٕـمراومٝم٤م:
وىمد َّ
ٍ
أن َيٙمقن اسمـ ؾمٌ٠م ىمد َد َ
هق ْ
َّ
ظمؾ َّ
ُمرشملم :يمَ٤مٟم٧م
أن أ ْىم َرب شمقضمٞمف ًمٚمٜمُّّمقص َ
اًمِم٤مم َّ
ِ
إظمراضمف ُمـ اًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م 33هـ(.)5
إومم ؾمٜم٦م 31هـ ،واًم َّث٤مٟمٞم٦م َسمٕمد
ِ
ِ
ِ
َثػما ًمٕمدم
وقمٚمٞمف ومٞمٙمقن َىمد َفمٝمر ذم احلج٤مز ىمٌؾ َؾمٜم٦م 31هـً ،مٙمٜمَّف َمل يٛم ُٙم٨م ومٞمف يم ً
اًمؽمسم٦م اعمٜم٤مؾمٌ٦م ِ
وىمتئ ٍذ ٕومٙم٤مره وأهداومف(.)6
وضمقد ُّ
ٍذا فِٔنا ٓتعََّلق بيغأٗ ابً صبأ مكاىّا ّسماىّا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٓمؼميش ،)341/4( :و«اسمـ إصمػمش.)154/3( :
(« )2اًمٓمؼميش ،)331/4( :و«اسمـ إصمػمش.)147/3( :
(« )3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)183/7( :
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.)191/7( :
(« )5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)183/7( :
( )6اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.)191/7( :
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املطوبُ اهثَّانُ
ِفسقْ اهطَّبئَْ
واًمًٌئ َّٞم٦م ُِمـ
٤مؾمٝم٤م قمٌد اهلل اسمـ ؾمٌ٠م ،ىم٤مل اسمـ ىمتٞمٌ٦مَّ « :
وأؾم ُ
رأؾمٝم٤م َ
هل اًم َّٓم٤مئٗم٦م اًمتل ُ
قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠مش(ِ ،)1
اومْم٦م يٜمًٌقن إمم ِ
وقمٜمد اسمـ قمً٤ميمر يمَذًمؽ طمٞم٨م َ
ىم٤مل:
اًمر َ ُ
َّ
اًمًٌئ َّٞم٦مش(.)2
«قمٌدُ اهلل اسمـ ؾمٌ٠م ُ
رأس اًم َّٓم٤مئٗم٦م َّ
()3
وورد ِذيمر
وقمٜمد اًمّمٗمديَ « :قمٌدُ اهلل سمـ َؾمٌ٠م هق ُ
اًمًٌئ َّٞم٦مش َ ،
رأس اًم َّٓم٤مئٗم٦م َّ
ِ
٘مريزي( )4وشم ْٕم ِريٗم٤مت ِ
قاقمظ اعمَ ِ
رضم٤مين(.)5
َذًمؽ ذم َُم
اجل َ
ِ
وذم يمت٥م ِ
هلل
ُمٜمًقسم٦م إمم قم ٌْ ِد ا ِ
اًمٗمرق ٓ شمٙم٤مد شم ُ
اًمًٌئ َّٞم٦م إٓ وهل ُ
َ٘مػ َقمغم ـم٤مئ َٗم٦م َّ
ٍ ِ
ِ
اسمـ َؾمٌ٠م ،وٟمامذج َذًمؽ يمثػمة(َ ،)6
اًمًٜمَّ٦م وطمدهؿ،
ومل يٙمـ هذا حمَؾ اشمَّٗم٤مق قمٜمد أهؾ ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اعمٕم٤مرفش ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞمٌ٦م اًمديٜمقري (اعمتقرم276 :هـ) ،حت٘مٞمؼ:
صمروت قمٙم٤مؿم٦م ،اًمٜم٤مذ :اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م 1992 ،م( :ص:
.)262
( )2شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ ٓسمـ قمً٤ميمر.)3/29( :
(« )3اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤متشً ،مٚمّمٗمدي.)111/17( :
(« )4اعمقاقمظ وآقمتٌ٤مرش :ج (.)353/2
(« )5اًمتٕمريٗم٤متش( :ص .)79
( )6اٟمٔمر «اًمزيٜم٦م ذم اًمٙمٚمامت ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦مشٕ ،ب طم٤مشمؿ سمـ أمحد سمـ محدان ،د/قمٌد اهلل ؾمٚمقم
اًمً٤مُمرائل ضمٕمٚمف ُمٚمح٘م٤م ًمٙمت٤مسمف «اًمٖمٚمق واًمٗمرق اًمْم٤مًم٦مش ،دار احلري٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م – ُمٓمٌٕم٦م
احلٙمقُم٦م/سمٖمداد قم٤مم 1392هـ 1972 -م( :صُ« ،)315م٘م٤مٓت ِ
اإل ْؾمالُمٞملم واظمتالف
اعمّمٚملمش ،أسمق احلًـ إؿمٕمري ،حت٘مٞمؼ :هٚمٛمقت ريؽم ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب – سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،)86/1( :و«اًمتٜمٌٞمف واًمرد قمغم أهؾ إهقاء واًمٌدعشً ،مإلُم٤مم أب احلًـ حمٛمد سمـ
أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمٚمٓمل اًمِم٤مومٕمل ،شم٘مديؿ وشمٕمٚمٞمؼ :حمٛمد سمـ زاهد اًمٙمقصمريُ ،مٙمتٌ٦م اعمثٜمك =
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سمؾ طمتَّك ُقمٚمامء ِّ
ؼم ُهق ُمـ
اًمِمٞمٕم٦م ،وم٘مد أيمَّدوا هذا ذم قمدد ُمـ يمتٌٝمؿ ،وم٤مًمٜم٤مؿمك ُء إيم ُ
معهم
٤مٓت ِ
أوائؾ ُمـ يمَت٥م ذم اعم٘م ِ
اًمِمٞمٕم٦م ت 293هـ ي٘مقل :وومِر َىم٦م َزقمٛمقا أن
واًمٗمرق ُمـ
َ
قمٚمٞم٤م ڠ مل يٛم٧م وأٟمف ٓ يٛمقت طمتك يًقق اًمٕمرب سمٕمّم٤مه ،وه١م ِ
ٓء ُهؿ
َ ُ
َ َ
ًّ
َُ
َُ
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اًمًٌئ َّٞم٦م أصح٤مب قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م(.)1
َّ
ِ
ِ
ِ
أصح٤مب قمٌد اهللِ سمـ
وي٘مقل اًم٘م ِّٛمل (311هـ)َ « :
اًمًٌ٤مئ َّٞم٦م ْ
ًٛمك ِّ
وهذه اًمٗمرىم٦م ُشم َّ
َؾمٌ٠مش(.)2
ِ
شمرضمٞمح اًمرأي اًم َ٘م ِ٤مئؾ ُ
اًمًٌئ َّٞم٦م ذم
وىمد ذه٥م اًمِمٞمخ اًمٕمقدة إمم
سمٜمِمقء َـم٤مئٗم٦م َّ
ِ
أواظمر ِظمالوم٦م قمثامن ﭬ(ً ،)3مٙم َّـ أ ْومٙمَ٤مره٤م مل شمت َِّْمح َ
َٔمٝمر يمَٗمر َىم٦م ُشمقاضمف
ومل شم َ
ِ
ِ
ِ
اًمًٌئ َّٞم٦م وىم٤مًمقا:
اًمٜمَّ٤مس سمٛم ْٕمتَ٘مداِّت٤م إٓ أ َّي٤مم َقمكم ﭬ ،ومٗمل َقمٝمده ﭬ ضم٤م َءشمْف َّ
أٟم٧م! ىم٤مل :وُم ْـ أٟم٤م؟ ىم٤مًمقا :اخلَ٤مًمؼ اًم ٌَ٤مريء ،وم٤مؾم َتتَ٤مِبؿ َومٚمؿ ِ
وم٠مو َىمد
أٟم٧م َ
َ
يرضم ُٕمقاْ ،
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

سمٌٖمداد وُمٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف سمٌػموت – ـمٌع قم٤مم 1388هـ 1968 -م( :ص ،)18اسمـ طمزم،
«اًمٗمّمؾ واعمٚمؾش ،)181/4( :واإلؾمٗمرايٞمٜمل« ،اًمتٌٍم ذم اًمديـش( :ص  ،)118و«اعمٚمؾ
واًمٜمحؾش ،اًمِمٝمرؾمت٤مين أسمق اًمٗمتح حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ ،دار اًمٌ٤مز ًمٚمٜمنم واًمتقزيعُ ،مٙم٦م اعمٙمرُم٦م،
دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم/سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م (1395هـ1975 -م)،)155/1( :
و«اقمت٘م٤مدات ومرق اعمًٚمٛملم واعمنميملمش ،اسمـ اخلٓمٞم٥م ومخر اًمديـ سمـ حمٛمد اًمرازي ،راضمٕمف :قمكم
ؾم٤مُمل اًمٜمِم٤مرٟ ،منم ُمٙمتٌ٦م اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م وـمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمؽمُج٦م واًمٜمنم سمت٤مريخ:
ُ1938 -1356مـ( :ص ،)57و«اًمؼمه٤من ذم ُمٕمروم٦م قم٘م٤مئد أهؾ إدي٤منش ،قمٌ٤مس سمـ ُمٜمّمقر
اًمًٙمز ،حت٘مٞمؼ :ظمٚمٞمؾ سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ احل٤مج ،دار اًمؽماث اًمٕمرب اًمٓمٌٕم٦م إومم 1981م:
(ص .)51

(ُ« )1مً٤مئؾ اإلُم٤مُم٦م وُم٘متٓمٗم٤مت ُمـ اًمٙمت٤مب إوؾمط ذم اعم٘م٤مٓتش ،اًمٜم٤مؿمئ إيمؼم ،حت٘مٞمؼ وشم٘مديؿ:
يقؾمػ وم٤من اس ،اًمٜم٤مذ :دار ومراٟمتس ؿمت٤ميٜمر سم٘مٞمًٌ٤مدن/سمػموت 1971م :ص .22
(« )2اعم٘م٤مٓت واًمٗمرقش( :ص .)21
(« )3قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م وأصمره ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦مش.)216( :
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ُمردمزا:
وأطمر َىمٝمؿ ،وىم٤مل
ٟم٤مرا َقمٔمٞمٛم٦م
ً
َ
هلؿ ً
زززززززندَ َمززززززز َ َدأمززززززز َ ئَدمـؽَززززززز َ َد د
زززززززادر َأ
كَؿ
ئ
َ
د
ٍ

ززززززززندكَززززززززار َدو َ َعززززززززو ََد َـ َرزززززززز َ َد
َأ كجا
ئ

اًمًٌئ َّٞم٦م َصم٤مسم٧م سم٤مًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م
وظمؼم إطمراق قمكم ﭬ ًمٓم٤مئٗم٦م َ
ُمـ َّ

ويمت٥م اعمٕم٤مرف اًمٕم٤مُم٦م وقمٜمد أصح٤مب اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق.
وهذه ِ
اًمٗمري٦م َّ
وَم٤موزة احلدِّ ِذم َطم ِّؼ َقمكم ﭭ ضم َٕمٚمف
ٚمق ُ
ومٞمٝم٤م ُمـ اًم ُٖم ِّ
اًمِمٜمٞم َٕم٦م َ
ومٙمٞمػ وىمد و َىمٗمقا قمغم سم٤مب اعمَ ِ
ًجد ُُمدَّ قملم أٟمَّف َرِبؿ ومٞمدقمقهؿ
َيّمٜمَع ِِبؿ َذًمؽ،
َ
َ َ

ٟم٧م ر ُّسمٜم٤م وظم٤مًم ِ ُ٘مٜم٤م ِ
وراز ُىمٜم٤م ،وم٘م٤ملَ :ويٚمٙمؿ
وي٘مقل هلؿ :ويٚم ُٙمؿ َُم٤م شم٘مقًمقن؟! ىم٤مًمقا :أ َ
ٕم٧م اهللَ
إٟمَّام أٟم٤م قمٌدٌ ُمثٚمٙمؿ؛ آيمؾ اًم َّٓمٕم٤مم يمام شم٠ميمٚمقن،
وأذ ُب يمام شمنمسمقن ،إن أ َـم ُ
َ
أن ُي ِّ
قمّمٞم ُتف ظمِمٞم٧م ْ
أصم٤م َسمٜمل ْ
وار ِضمٕمقا ،وم٠مسمقا ،ومٚمام
إن ؿم٤مء ،وإن َ
ٕمذسمٜمل ،وم٤مشم٘مقا اهلل ْ
ِ
رضمٕمقا ي٘مقًمقن ذًمؽ
يمَ٤من اًمٖمد َهمدوا قم َٚمٞمف ،ومج٤مء ىمٜمؼم (ُمقمم قمكم) وم٘م٤ملَ :ىمد واهللِ َ
ِ
ومٚمام يم٤من اًمث٤مًم٨م ىم٤ملً :مئ ْـ ُىمٚمتؿ
اًمٙمالم ،وم٘م٤مل :أ ْدظمٚمٝمؿ ،وم٘م٤مًمقا :يمام يم٤مٟمقا ي٘مقًمقنَّ ،
ذًمؽ ٕىمت َٚمٜمَّٙمؿ ْ
سم٠مظم ٌَ٨م ىمتٚم٦م ،وم٠مسمقا إٓ ذًمؽ ،وم٘م٤مل :ي٤م ىمٜمؼم ائتٜمل سم َٗم َٕم َٚم ٍ٦م ُمٕمٝمؿ
ُمرورهؿ( ،)1ومخدَّ هلؿ أظمدو ًدا سملم سم٤مب اعمًجد واًم٘مٍم.
وىم٤مل :اطمٗمروا وم٤مسمٕمدوا ذم إرض ،وضم٤مء سم٤محل َٓم ِ
٥م َومٓمرطمف سم٤مًمٜم٤مر ذم ُ
إظمدود،

وم٘مذف ِبؿ ومٞمٝم٤م(.)2
وىم٤ملِّ :إين ـم٤مرطمٙمؿ ومٞمٝم٤م أو شمَرضمٕمقا ،وم٠مسمقا أن يرضمٕمقا،
َ

ضم٤مء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ قمٙمرُم٦م ﭬَّ « :
أن َقمٚم ًّٞم٤م ﭬ طمرق ىمق ًُم٤م،

أطمر ْىمٝمؿَّ :
ٌَّل ط ىم٤ملُ َٓ « :شم َٕم ِّذ ُسمقا
َومٌٚمغ اسمـ قمٌ٤مس وم٘م٤ملً :مق ُيم ُ
ٜم٧م أٟم٤م َمل ْ
ٕن اًمٜم ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أي قمُ ّامٓ ُمٕمٝمؿ أدوات طمٗمرهؿ .اٟمٔمر «َمٚم٦م اًمٌحقث ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦مش اًمّم٤مدرة ُمـ دار اإلومت٤مء
سم٤مًمري٤مض.)242/74( :
( )2قمزاه اسمـ طمجر ذم «ومتح اًمٌ٤مريش ،)271/12( :إمم أب ـم٤مهر اعمخٚمص ذم اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ طمديثف.
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شرعية يف التعامل
وقواعدش(.)1
املنافقني َوم٤م ْىم ُت ُٚمق ُه
خطر َسمدَّ َل ِديٜمَ ُف
ٌَّل طَُ « :م ْـ
اب ا ِ
سمِ َٕم َذ ِ ِ
يمام ىم٤مل اًمٜم ّ
هللش ،و ًَم٘متٚم ُتٝمؿ َ
معهم

أيْم٤م ىم٤مل« :أشمَك َقم ٌّكم ﭬ قمٜم ُف
وذم يمت٤مب «اؾمتتَ٤مسم٦م اعمُرشمديـش قم ْـ قمٙمرُم٦م ً
ِ
أطمرىمٝمؿ،
ٜم٧م أٟمَ٤م مل
وم٠مطمر َىمٝمؿ ،ومٌٚمغ ذًمؽ اسمـ قمٌ٤مس ﭭ وم٘م٤ملًَ :مق ُيم ُ
ُ
سمِزٟم٤مدىم٦م ْ
ِ
ٌَّل طُ َٓ « :شم َٕم ِّذ ُسمقا سمِ َٕم َذ ِ
اب اهللِشش(.)2
ًم ْٜمٝمل اًمٜم ّ
«وًم٘متَٚم ُتٝمؿ ًمِ٘مقل اًمرؾمقل طُ« :مـ سمدل ديٜمف وم٤مىمتٚمقهش.ش)3(.
َّ
ِ
يمام َضم٤مء ذم
واسمـ قمٌ٤مس ﭭ اًمذي َظم٤مًمػ قمٚم ًّٞم٤م ﭬ ذم ْ
إطمراق َه ُ١مٓء َ -
اخلؼميـ -هق ٟمٗمًف اًمذي هنك َقمٚمٞم٤م َقمـ ىمتؾ اسمـ ؾمٌ٠م طمٞمٜمَام سمٚم َٖمف قمٜمف ُهم ُّٚمقه ِ
ومٞمف،
ُ
ًّ
َ
ُ
وهق قم٤مز ٌم
أصح٤م ُسمف ،وٓ ؾم َّٞمام ُ
وأؿم٤مر قمٚمٞمف سمٜمَٗمٞمف إمم اعمَدائـ طمتك ٓ ََّتتٚمػ قمٚمٞمف ْ
َقمغم اًمٕمقد إمم ىمت٤مل أهؾ اًمِم٤مم(.)4

ِ
ًمًٌئ َّٞم٦م.
وًمٗمٔم ُ٦م (اًمزٟمدىم٦م) ا ًَمقاردة ذم اخلَؼم اًمث٤مين ًم ْ
ٞمً٧م َهمريٌ٦م قمغم قمٌد اهلل ْسمـ ؾمٌ٠م وا َّ
ي ُ٘مقل اًمذهٌل« :قمٌدُ اهلل سمـ ؾمٌ٠م ُِم ْـ ُهمالة اًمزٟم٤مدىم٦مَ ،و ٌّ٤مل ُُم ٌّ
٥م أن
أطمً ُ
ْمؾَ ،

قمٚم ًّٞم٤م َطم َّرىمف سم٤مًمٜم٤مرش(.)5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب ٓ يٕمذب سمٕمذاب اهلل ،سمرىمؿُ ،)2854( :مـ طمدي٨م
قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م ﭬ.
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ اعمٕم٤مٟمديـ وىمت٤مهلؿ ،سم٤مب طمٙمؿ اعمرشمد واعمرشمدة واؾمتت٤مسمتٝمؿ:
ح (.)6524
( )3اعمّمدر ٟمٗمًف.)51/8( :
(« )4اًمٗمرق سملم اًمٗمرق وسمٞم٤من اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦مش ،قمٌد اًم٘م٤مهر سمـ ـم٤مهر سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي أسمق ُمٜمّمقر،
دار أوم٤مق اجلديدة – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1977( ،م)( :ص.)225
(ُ« )5مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤ملشً ،)426/2( :مِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل ،حت٘مٞمؼ
اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض واًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌداعمقضمقد ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت ،ؾمٜم٦م
(1995م).)426/2( :
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وي٘مقل اسمـ طمجر« :قمٌد اهلل
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سمـ ؾمٌ٠م ُِمـ ُهم ِ
اًمزٟم٤مدىم٦مش)1(.
الة َّ

ُمٕمت٘مدُ ون ِ
وي٘مقل قمـ ـم٤مئٗمتف :وًمف اشمٌ٤مع ي٘م٤مل هلؿ :اًمًٌئٞم٦مِ ،
اإلهلٞمَّ٦م ذم َقمكم سمـ أب
َّ َّ
ُ
ُ

اًمزٟمد َىم٦م :آ ِّد َقم٤مء
قمكم سم٤مًمٜمَّ٤مر ذم ظمالومتف(َ ،)2سمؾ إن أطمد ُمٕم٤مين َّ
ـم٤مًم٥م ،وىمد أطمر َىم ُٝمؿ ٌّ
َّ
سم٠من َُمع اهلل إهلً٤م آظمر -يمام ومنه سمٕمض اًمنماح.)3(-
يمام شم٘مدم.
وهذا اعمٕمٜمك ىم٤مل سمِف اسمـ ؾمٌ٠م ،وـم٤مئٗمتف اًمًٌئٞم٦م َ

اإلطمراق :أ ُسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش ،ذم يمت٤مب احلدود ،سم٤مب احلٙمؿ
وِمَّـ َروى َطم٤مدصم٦م ْ

ومٞمٛمـ ارشمد( ،)4ورواه٤م اًمٜمً٤مئل ذم «ؾمٜمٜمفش( ،)5واًمؽمُمذي ذم «ضم٤مُمٕمفش ذم يمت٤مب
احلدود ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمرشمد( .)6واسمـ ُم٤مضم٦م ذم «ؾمٜمٜمفش(.)7
يمام روى ظمؼم اإلطمراق أسمق طمٗمص سمـ ؿم٤مهلم( )8سمً ِ
اًمِمٕمٌل َّ
ٜمده قمـ َّ
أن قمٚم ًّٞم٤م
َ
َطمرق َُج٤مقم٦م ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م وٟم َٗمك سمٕمْمٝمؿ ،وُمـ اعمٜمٗمٞملم قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م(.)9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ً« )1مً٤من اعمٞمزانش ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل ،حت٘مٞمؼ :دائرة اعمٕمرف
اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م – اهلٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م1416( ،هـ–1986م)ُ ،م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت –
سمػموت.)389/3( :
( )2اعمّمدر ٟمٗمًف :ج (.)291/3
( )3اسمـ طمجر« ،اًمٗمتحش.)271/12( :
(« )4ؾمٜمـ أب داودش ،)4351 ( :وصحح اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين.
(« )5ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئلش.)171/2( :
(« )6ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش.)1458( :
(« )7ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦مش .)2535( :وصحح اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين.
( )8قمٛمر سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ؿم٤مهلم اًمٌٖمداديُ ،مـ طمٗم٤مظ احلدي٨م وص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ،طمتك قمدّ ًمف ٟمحق
ُمـ صمالصمامئ٦م ُمّمٜمػُ ،مٜمٝم٤م اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ،وُمٜمٝم٤م اعمًٜمد وُمٜمٝم٤م ذم «شم٤مريخ أؾمامء اًمث٘م٤مت ِمـ ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿش،
ُم٤مت ؾمٜم٦م 385هـ .يٜمٔمر «ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظش« ،)987/3( :إقمالمشً ،مٚمزريمكم.)196/5( :
(ُ« )9مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦مش :ج (.)7/1
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خطر املنافقني وقواعد ِ شرعية يف التعامل
اًمراومْم٦م اًمذيـ اقمتَ٘مدوا
قمكم أٟمَّف أطمرق هم٤مًمٞم٦م َّ
أُم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٘مد ىم٤مل« :أٟمف َصمٌ٧م َقمـ ٍّ
معهم
()1
َ
َّ

ؾمجدوا ًمف ،وم٘م٤مل:
أطمرىمٝمؿ َقم ٌّكم ىمد َ
ومٞمف أهلٞم٦مش  ،وذيمر ذم ُمقوع آظمر« :أن اًمذيـ َ
ُم٤م هذا؟ ىم٤مًمقا :أٟم٧م هق ،ىم٤ملُ :مـ أٟم٤م؟ ىم٤مًمقا :أٟم٧م اهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق...ش(.)2

أُم٤م أصح٤مب اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق ومٞم١ميمِّدون َظمؼم اإلطمراق :وُمـ ه١م ِ
ٓء:
َ ُ
ْ

إؾمٗمرايٞمٜمل( )3واعمٚمٓمل )4(،واًمٌٖمدادي )5(،واًمرازي(.)6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٗمت٤موىش :ج (.)475/28
(ُ« )2مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦مش :ج (.)83/1
(« )3اًمتٌٍم ذم اًمديـش( :ص .)118
(« )4اًمتٜمٌٞمف واًمردش( :ص .)18
(« )5اًمٗمرق سملم اًمٗمرقش( :ص .)223
(« )6اقمت٘م٤مدات ومرق اعمًٚمٛملم واعمنميملمش( :ص .)57
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املطوب اهثانُ
عقَدّ اهطبئَْ

ِ
ِ
اإلرضم٤مء :شمِٚمؽ اًمتل
اًمًٌئٞم٦م رؾم٤مًم٦م
َ
ُمـ أوائؾ اًمٜمُّّمقص اًمتل أ َسم٤مٟم٧م َقمـ قمَ٘مٞمدَ ة َّ

احلًـ سمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م (سملم 111 ،95هـ)ً ،مٙمل ُشم٘مرأ قمغم اًمٜمَّ٤مس وِم٤م ضم٤مء
يمتٌٝم٤م
ُ
وؾ َقمٜمف اًمٜمَّ٤مس ِ
ِ
اًمًٌئ َّٞم٦م اًمتِل شم٘مقلُ :هديٜم٤م ًمِقطمل َّ
وقمٚم ٍؿ
ومٞمٝم٤م« :وُمـ ُظمّمقُم٦م َهذه َّ
َظمٗمل ،و َيزقمٛمقن َّ
هلل يمَتؿ شمًِ َٕم٦م َ
أقمِم٤مر اًم ُ٘مرآنش.
أن ٟمٌَل ا ِ
هلل ًمٙمتَؿ ؿم٠من اُمرأة َزيد ﭬ
ٟمٌل اهلل ط يم٤ممتً٤م ؿمٞم ًئ٤م ِمَّ٤م أٟمْزل ا ُ
وًمق يم٤من ُّ
{ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [ؾمقرة إطمزاب ،]37 :أي٦مْ ،
وٕظم َٗمك ىمقًمف شمٕم٤ممم:
{ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ} [ؾمقرة اًمتحريؿ ،]1 :وًمٙمتَ َؿ َىم ْق ًَم ُف ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [ؾمقرة اإلهاء.]74 :
وُمـ اًمٜمّمقص اًم َ٘مديٛم٦م ِ
اعمرو َّي٦م قمـ ىمت٤مدة (ت 118هـ) أٟمَّف يمَ٤من ي٘مقل إذا ىمرأ

هذه أي٦م {ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ}
واًمًٌ٤مئٞم٦م ،ومال ِ
أدري َُمـ ُهؿ؟!
احلرور َّي٦م
ِّ
[ؾمقرة آل قمٛمران« :]8 :إن َمل َيٙمقٟمقا ُ
أه ِؾ َسمدر واحلديٌٞم٦م اًمذيـ َؿمٝمدوا ُمع رؾمقل اهلل ط سمٞم َٕم٦م
و ًَمٕمٛمري ًم٘مد يم٤من ذم ْ
ِ
اؾمتَٕمؼم ،عمـ يم٤من
ؼم عمَـ اؾمتخؼم ،وقمؼم ٌة عمـ ْ
اًمروقان ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ظم ٌ
ِ
يمثػم سم٤معمديٜم٦م
َي ْٕم٘مؾ أو ُيٌٍم ،إن اخلقارج ظمرضمقا وأصح٤مب رؾمقل اهلل ط يقُمئذ ٌ
واًمِم٠مم واًمٕمراق ،وأزواضمف يقُمئذ أطمٞم٤مءش.
 .1صعُِٗ إٔ عًّٝا إهلًا

وهذا اًمذي َضمٕمؾ قمٚم ًّٞم٤م
ُمـ َقم٘مٞمدة اًم َ٘مق ِم َزقمٛمٝمؿ أًمقهٞم٦م قمكم ﭬَ ،
ًم٘مد يم٤من ْ

ﭬ يٕم٤مىمٌٝمؿ سم٤مإلطمراق(.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م ودوره ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م ذم صدر ِ
اإل ْؾمالمش.)217( :
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ِ
اعمّم٤مدر اعمقضمقدة ،أُمث٤مل:
اًمًٌئٞم٦م شم١ميمِّده٤م أهمٚم٥م
َ
وهذه اًم َٕم٘مٞمدَ ة قمٜمد َّ
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( )2معهم
وإؾمٗمريٜمل( )3واًمٌٖمدادي( )4واعمٚمٓمل()5
اسمـ ىمتٞمٌ٦م( )1وأب احلًـ إؿمٕمري

واًمِمٝمرؾمت٤مين ( )6واسمـ قمً٤ميمر ( )7واسمـ

طمجر ( )8واًمٙمٌم ( )9واًمرازي ()11

()11
سح ِب٤م َقمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م
واعم٤مُم٘م٤مين  ..وٟمحقهؿ وهل ذم ُم٘مدُم٦م اًمٕم٘م٤مئد اًمتل َّ
سم٢مُج٤مل ومٞم٘مقل:
وأصٌح ْ٧م َسمٕمد ذًمؽ قم٘مٞمد ًة ًمِٚمًٌئٞم٦م واًمرضمٕم٦مُ ،يٗمنه٤م ًمٜم٤م إؿمٕمري ْ َ
َ

واًمًٌئٞم٦م ي٘مقًمقن سم٤مًمرضمٕم٦مَّ ،
وأن إُمقات يرضمٕمقن إمم اًمدٟمٞم٤مش(.)12
« َّ
ج٥م ِِمَّـ َيز ُقمؿ أن ِقمٞمًك ِ
يرضمع و ُيٙمذب َّ
سم٠من
ويقوحٝم٤م اسمـ ؾمٌ٠م سم٘مقًمف :اًم َٕم ُ
ُحم َّٛمدًا يرضمع ،وىمد َىم٤مل اهلل { :۵ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨مش( :ص  ،)73و«اعمٕم٤مرفش( :ص .)621
(ُ« )2م٘م٤مٓت ِ
اإل ْؾمالُمٞملمش :ج (.)86/1
(« )3اًمتٌٍم ذم اًمديـش( :ص .)118
(« )4اًمٗمرق سملم اًمٗمرقش( :ص .)233 ،21
(« )5اًمتٜمٌٞمف واًمردش( :ص .)118
(« )6اعمٚمؾ واًمٜمحؾش :ج (.)155/1
( )7يٜمٔمر «شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼش.)3/29( :
(ً« )8مً٤من اعمٞمزانش :ج (.)291/3
(« )9رضم٤مل اًمٙمٌمشٕ ،ب قمٛمرو حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٙمٌم ،ىمدم ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :أمحد
احلًٞمٜمل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت/يمرسمالء( :ص  ،)111 ،99و«ُمٕمروم٦م أظمٌ٤مر
اًمرضم٤ملش( :ص .)71
(« )11اًمزيٜم٦م ذم اًمٙمٚمامت ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦مش( :ص .)315
(« )11شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ذم أطمقال اًمرضم٤ملش ،قمٌداهلل سمـ حمٛمد اعم٤مُم٘م٤مين ،اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م اعمرشمقوٞم٦م/اًمٜمجػ
1348هـ.)183/2( :
(ُ« )12م٘م٤مٓت ِ
اإل ْؾمالُمٞملمش :ج (.)86/1
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قمٞمًك ،ىم٤مل وم٘مٌؾ ذًمؽ قمٜمف،
حٛمد ُّ
أطمؼ سم٤مًمرضمقع ُمـ َ
ومٛم َّ
ﭘﭙ} [ؾمقرة اًم٘مّمصُ ،]85 :
وووع هلؿ اًمرضمٕم٦م ومتٙمٚمٛمقا ومٞمٝم٤م(.)1

وـم٤مف ذم ُيمقره٤م وأ ْفم َٝمر إ ُْمر
اسمـ َؾمٌ٠م َدظمؾ ُمٍم
َ
وٟمجد ذم «قم٘مد اجلامنش :أن َ
ِ
سم٤معمَ
ٕمروف و َشمٙم َّٚمؿ ذم اًمرضمٕم٦م وىمرره٤م ذم ىمٚمقب اعمٍميلم(.)2
 .2اعتكادِٖ بشدع ١عً ٞﭬ.

واًمًٌئٞم٦م يٕمت٘مدون سمرضمٕم٦م َقمكم إمم اًمدُّ ٟمٞم٤م ىمٌؾ يقم ِ
ِ
ؾمٞمٜمزل إمم
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وأٟمف
َ
َ
َ
َّ
ٍّ
ِ
إرض ومٞمٛمأله٤م ً
ضمقرا( ،)3وذم «اًمؼمه٤منش :يم٤من اسمـ ؾمٌ٠م وومرىمتف
قمدٓ يمام ُمٚم َئ٧م ً
َي ُ٘مقًمقن سم٤مًمرضمٕم٦م إمم اًمدٟمٞم٤م سمٕمد اعمقت ،وهق َّأول َُمـ ىم٤مل سمذًمؽ(..)4
ىم٤مل إؾمت٤مذ أمحد أُملم ذم يمت٤مسمف «وحك ِ
اإل ْؾمالمش(« :)5إن َّأول َُمـ ىم٤مل سم٤مًمرضمٕم٦م
ُيقدي َطم٤مىمد شمَٔم٤مهر ِ
سم٤مإل ْؾمالم يمام شمَٔم٤مهر ؾم َٚمٗمف
وهق
قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م هق قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠مُ ،
ٌّ
ِ
اًمرضمٕم٦م َقمـ سمقًمس :طمٞم٨م ورد ذم
إلومً٤مده٤م ،وىمد ٟمَ٘مؾ اسمـ ؾمٌ٠م ومٙمرة ْ
ُسمقًمس سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م َ
قدي
اإلصح٤مح اًمث٤مين واًمٕمنميـ واًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ َطمٙم٤م َي٦م قمـ سمقًمس :أٟم٤م َرضمؾ َُي ٌّ
َ
وًمدت ذم ـمرـمقس يمٚمٞمٙمٚم٦م ،وًمٙمِـ رسمٞم٧م ذم سمٞم٧م ذم ِ
هذه اعمَديٜم٦م أورؿمٚمٞمؿ .و َىم٤مل ذم
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٓمؼميش :ج (.)341/4
(« )2قم٘مد اجلامنش ،حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك اًمٕمٞمٜمل ،خمٓمقط ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م سمرىمؿ:
(( ،)1584شم٤مريخ) ،ج /9اًم٘مًؿ إول( :ص .)168
(ُ« )3م٘م٤مٓت ِ
اإل ْؾمالُمٞملم :ج (.)86/1
( )4اًمًٙمًٙمل« ،اًمؼمه٤من ذم ُمٕمروم٦م قم٘م٤مئد أهؾ إدي٤منش( :ص.)51 :
( )5اٟمٔمر «وحك ِ
اإل ْؾمالمش ،أمحد أُملمٟ ،منمُ :مٙمتٌ٦م اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م – اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م :ص ،247
و«خمتٍم اًمتحٗم٦م اإلصمٜمك قمنمي٦مش ،ؿم٤مه قمٌد اًمٕمزيز همالم طمٙمٞمؿ اًمدهٚمقي ،اظمتٍمه :اًمًٞمد حمٛمقد
ؿم٤ميمر إًمقد ،وطم٘م٘مف :حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م 1373هـ( :ص،)54
و«حم٤مضات ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦مش( :ص  71ـ ٕ ،)71ب زهرة.
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شرعية يف التعامل
خطر املنافقني
وقواعدقات .ومٜم َ٘مؾ اسمـ ؾمٌ٠م
ىمٞم٤مُم٦م إ ُْم
اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ :أٟم٤م ومريز اسمـ همريز قمغم َرضم٤مء
معهم

ومٙمرة اًمرضمٕم٦م واًمت٘مديس ًمألئٛم٦م ورومٕمٝمؿ إمم ُمرشمٌ٦م إًمقهٞم٦م.
وُمـ ُم٘متْمٞم٤مت ِ
قم٘مٞمدَ ة اًمرضمٕم٦م ِقمٜمدهؿ ىمقهلؿ سم٠من :قمٚم ًّٞم٤م َطم ٌّل مل يٛم٧م ،ومل ي٘متؾ
وٓ يٛمقت طمتك يٛمٚمؽ إرض ويًقق اًمٕمرب سمٕمّم٤مه(.)1

قمدو اهللًِ ،مق ضمئتٜم٤م
وطمٞمٜمام سمٚم َٖمٝمؿ َظمؼم َُمقشمف ىم٤مًمقا ًمٚمذي ٟم َٕم٤مه إًمٞمٝمؿ،
َ
يمذسم٧م ي٤م َّ
سة –يمٞمس -وأ َىمٛم٧م قمغم ُم٘متٚمف َؾمٌٕملم ً
قمدٓ ُم٤م صدىمٜم٤مك ،وٓ َيٛمقت
سمدُم٤مهمف ذم ُ َّ
طمتك يًقق اًمٕمرب سمٕمّم٤مه ويٛمٚمؽ إرض(.)2

شمّمقر ًمٚمٜم٤مس
وإن يم٤من اسمـ َؾمٌ٠م ُيٕمٚمـ أن اعمَ٘متقل َمل يٙمـ قمٚم ًّٞم٤م ،وإٟمَّام يم٤من ؿمٞمٓم٤مٟمً٤م َّ
ذم صقرة قمكم ،وىم٤مل يمام يمذسم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم دقمقاه٤م ىمتؾ ِقمٞمًك
 ،۴يمذسم٧م اًمٜمَّقاص٥م واخلقارج ذم دقمقاه٤م ىمتؾ قمكم ﭬ(.)3
إذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ ُم٘م٤م ًَم٦م اسمـ ؾمٌ٠مَّ ،
اًمًٌئٞم٦م -رؿمٞمد اهلجري -يدظمؾ قمغم
وم٢من أطمد َّ
ِ
اًمًالم
وهق
َّ
قمكم سمٕمد ُمقشمف َ
ُمًجك وم ُٞمً ِّٚمؿ وي٘مقل ٕصح٤مسمف :إ َّٟم ُف ًمٞمٗمٝمؿ اًمٙمالم وير ُّد َّ
اًمقصمػم ،وإٟمف اإلُم٤مم اًمذي يٛمأل إرض
ويتٜمٗمس ٟم َٗمس ا َحلل ويٕمرق حت٧م اًمد َصم٤مر َ
ً
وفمٚمام(.)4
ضمقرا
ً
قمدٓ وىمً ًٓم٤م يمام ُُمٚمئ٧م ً
وي٘مقل ِ
اًم٘م ِّٛمل ىمري ًٌ٤م ُمـ هذا اًمٙمالمَ :ومٝمذا ُمذه٥م اًمً٤مئٌ٦م وُمذه٥م احلرسمٞم٦م وهؿ
أصح٤مب قمٌد اهلل سمـ قمٛمر اًمٙمٜمدي ذم قمكم ڠ(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًم٘مٛمل« ،اعم٘م٤مٓت واًمٗمرقش( :ص .)19
(ِّ )1
(« )2اعم٘م٤مٓت واًمٗمرقش( :ص  ،)21و«اًمٗمرق سملم اًمٗمرقش( :ص .)224
(« )3اًمٗمرق سملم اًمٗمرقش :ص (.)224 ،223
( )4اًمٜم٤مرء إيمؼمُ« ،مً٤مئؾ اإلُم٤مُم٦مش( :ص .)23
(« )5اعم٘م٤مٓت واًمٗمرقش( :ص .)21
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 َٔٚ .3عكا٥ذِٖ اختفا ٤عً- ٞبايػٝب:– ١

واًمًٌئٞم٦م يٕم ِّٚمٚمقن اظمتٗم٤مء قمكم –سم٤مًمٖمٞمٌ٦م :-وًمِذًمؽ ىم٤مًمقا سمٖمٞمٌتف سمٕمد ُمقشمف(ِ ،)1
وُمـ
ُ
َ َ
َ

َ
اًمؼمق َؾمقـمف ،وأٟمَّف ذم اًمًح٤مب ،وإذا
اًمرقمد صقشمف ،وأن
هٜم٤م يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون أن َّ
ويتيقمقن وي٘مقًمقن:
ُمٜمػمة ُُمؼمىم٦م ىم٤مُمقا إًمٞمٝم٤م َيٌتٝمٚمقن
ْ
َّ
ٟمِم٠مت ؾمح٤مسم ٌ٦م َسمٞمْم٤مء ص٤مومٞم٦م َ

قمكم سمٜم٤م ذم اًمًح٤مب(..)2
ىمد َّ
ُمر ٌّ

وإذا ؾمٛمٕمقا صقت اًمرقمد ىم٤مًمقا :وقم َٚمٞمؽ اًمًال ُم ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم! وومٞمٝمؿ ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

زززززندمززززززـ ئفأدد د
زززززوَر د ََْز ئ
َ ز ئ
زززززندمزززززز َ دََ َ ز َ
د
وَدعؾقززززززززززاد د
َومزززززززززز د َ ززززززززززو دإ ََد َ َ زززززززززز ئ َ
د
َّ

مززززززز دََغَزززززززلكَُدمزززززززـ ئف ئأ َدوَ ززززززز د َزززززززا دد
دََْزززززز َ ا د( )2د
دََْ َ
َدزززززز ئ َ
ززززززَ َ َدع َؾزززززز ك
ون ك

أن اهلل  ۵رومع قمٚمٞم٤م ِ
ضم٤مء ذم ُمً٤مئؾ اإلُم٤مُم٦م أن اًمًٌئٞم٦م زقمٛمقا َّ
إًمٞمف يمام رومع
ًّ

اعمًٞمح وىم٤مًمقا :إٟمام رومٕمف ًم َٖمْمٌف قمغم أهؾ إرض إ ْذ ظم٤مًمٗمقه ومل يٓمٞمٕمقا أُمره(.)4
 .4عكٝذتِٗ يف ايٛص:١ٝ

ػ ٟمٌَل وًمٙمؾ ٟمٌِ ٍّل
أُم٤م اًمقص َّٞم٦م َوم٘مد ووٕمٝم٤م اسمـ َؾمٌ٠م ًمٚمًٌئٞم٦م طمٞمٜمام َىم٤مل :إٟمف يم٤من َأ ًْم ُ
حمٛمد صمؿ ىم٤مل :حمٛمد َظم٤مشمؿ إوصٞم٤مء ،صمؿ َ
ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ:
ويص ويم٤من قمكم ويص َّ
َ
ويص رؾمقل اهلل ط(.)5
أفمٚمؿ ِمَّـ مل جيِز َوصٞم٦م رؾمقل اهلل ط ووصم٥م قمغم
وُمـ
ُ
ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٗمرق ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦مش/ذيؾ يمت٤مب ذح اعمقاىمػ ًمٚمٙمرُم٤مين( :ص .)34
( )2اعمٚمٓمل« ،اًمتٜمٌٞمف واًمردش( :ص .)18
( )3اًمٌٖمدادي« ،اًمٗمرق سملم اًمٗمرقش( :ص .)234
( )4اًمٜم٤مرء إيمؼمُ« ،مً٤مئؾ اإلُم٤مُم٦مش( :ص .)23
(« )5اًمٓمؼميش :ج ( .)341/4واًمّمحٞمح يمام ذم رواي٦م أب ذر ﭬ ىمٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل أي
إٟمٌٞم٤مء يم٤من أول؟ ىم٤مل« :آدمش .ىمٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل وٟمٌل يم٤من؟ ىم٤ملٟ« :مٕمؿ ٟمٌل ُمٙمٚمؿش .ىمٚم٧م :ي٤م
همٗمػماش ،وذم رواي٦م قمـ أب أُم٤مُم٦م ىم٤مل أسمق =
رؾمقل اهلل يمؿ اعمرؾمٚمقن؟ ىم٤مل« :صمالصمامئ٦م وسمْمع قمنم ُجًّ٤م ً

061

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

التعامل
شرعية يف
وقواعد
ويم٤من اسمـ ؾمٌ٠م ي٘مقل -ىمٌؾ أن ئمٝمر ِ
ٟمقن) َسمٕمد
(يقؿمع سمـ
املنافقني -ذم
خطرالم ٟمِٗم٤م ًىم٤م
اإل ْؾم
معهم سمٕمد رؾمقل اهلل( )1ويٜمِم٠م قمـ اًم٘مقل
ُمقؾمك ُ ۴مثؾ ُم٤م ىم٤مل ذم قمكم

سمٗمرض إُم٤مُم٦م اعمقص ًمف.

ِ
٥م
اًمًٌئٞم٦م شمَ٘مقل سم٤مًمقص َّٞم٦م ،وأن قمٚم ًّٞم٤م هق ظم٤مشمؿ إوصٞم٤مء ،ومّم٤مطم ُ
وإذا يم٤مٟم٧م َّ
سمٗمر ِ
ض إُم٤مُم٦م قمكم ،يمام ي٘مقل اًم٘مٛمل(،)2
اًمًٌئٞم٦م (اسمـ ؾمٌ٠م) ُهق َّأول ُمـ ؿمٝمد سم٤مًم٘مقل ْ

وأول ُمـ أفمٝمر اًم٘مقل سم٤مًمٜمص سم٢م َُم٤مُم٦م قمكم ،يمام ي٘مقل اًمِمٝمرؾمت٤مين(.)3
أن اًمًٌئٞم٦م هل َّأول ومرىم٦م ىم٤مًم٧م ذم ِ
يمام َّ
ٌَّل ط ُمـ هذه
اإل ْؾمالم سم٤م ًَمقىمػ سمٕمد اًمٜم ّ

إُم٦م( ،)4وهؿ ُيًٛمقن اٟمت َٔم٤مر ُفمٝمقر اإلُم٤مم سم٤مًمتَّقىمػ( .)5وذم ظمٓمط اعم٘مريزي (ت
أن قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م ىم٤مم ذم َزُمـ قمكم ﭬ ُحم ِد ًصم٤م اًم٘مقل سم٤مًمقصٞم٦م()7
َ )6()845ذيمرَّ « :
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ذر :ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل يمؿ ووم٤مء قمدة إٟمٌٞم٤مء؟ ىم٤ملُ« :م٤مئ٦م أًمػ وأرسمٕم٦م وقمنمون أًمٗم٤م اًمرؾمؾ ُمـ

همٗمػماش.
ذًمؽ صمالصمامئ٦م ومخً٦م قمنم ُجًّ٤م ً
(« )1اًمزيٜم٦م ذم اًمٙمٚمامت ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦مش( :ص ،)315 :و«اعم٘م٤مٓت واًمٗمرقش( :ص ،)21 :و«اعمٚمؾ
واًمٜمحؾش.)155/1( :
أيْم٤م «اًمزيٜم٦م ذم اًمٙمٚمامت ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦مش :ص .315
(« )2اعم٘م٤مٓت واًمٗمرقش( :ص  ،)21واٟمٔمر ً
(« )3اعمٚمؾ واًمٜمحؾش :ج (.)155/1
(« )4اعم٘م٤مٓت واًمٗمرقش( :ص .)21
( )5وم٤من ومٚمقشمـ :اًمًٞم٤مدة اًمٕمرسمٞم٦م واإلهائٞمٚمٞم٤مت ذم قمٝمد سمٜمل أُمٞم٦م ،شمرُجف قمـ اًمٗمرٟمًٞم٦م وقمٚمؼ قمٚمٞمف:
د/طمًـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمًـ وحمٛمد سمـ زيمل سمـ إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م –
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م – 1965م :ص .81
(« )6اعمقاقمظ وآقمتٌ٤مرشً ،مٚمٛم٘مريزي356/2( :ـ.)357
ٌَّل -ط ،-وأن اظمتٞم٤مره شمؿ
( )7يٕمت٘مد اًمراومْم٦م (اًمِمٞمٕم٦م) أن قمٚم ًٞم٤م -ﭬ -هق اًمقيص سمٕمد اًمٜم ّ
سمقطمل ُمـ اهلل -قمز وضمؾً -مٜمٌٞمف -ط– ،وهذه سمٕمض اًمٜمّمقص ُمـ أىمقال قمٚمامئٝمؿ اًم٘مداُمك
ٌَّل -
واعمٕم٤مسيـ- :يروي اًمّمدوق ذم «ُمّمٜمٗمفش « -أُم٤مزم اًمّمدوقش( :ص ،)118قمـ اًمٜم ّ
ط  -ىم٤مل« :إن اهلل  -شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم  -آظمك سمٞمٜمل وسملم قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م ،وزوضمف اسمٜمتل ُمـ ومقق =
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واًمرضمٕم٦م(...................................................................)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ؾمٌع ؾماموات ،وأؿمٝمد قمغم ذًمؽ اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم ،وضمٕمٚمف زم وص ًّٞم٤م وظمٚمٞمٗم٦م ،ومٕمكم ُمٜمل وأٟم٤م ُمٜمف،
إزم سمٛمحٌتفش .وي٘مقل اعمٔمٗمر ُ-مـ اعمٕم٤مسيـ-
حمٌف حمٌل ،وُمٌٖمْمف ُمٌٖميض ،وإن اعمالئٙم٦م ًمٚمت٘مرب َّ
« :اإلُم٤مُم٦م اؾمتٛمرار ًمٚمٜمٌقة ،واًمدًمٞمؾ اًمذي يقضم٥م إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وسمٕم٨م إٟمٌٞم٤مء ،هق ٟمٗمًف يقضم٥م
أيْم٤م ٟمّم٥م اإلُم٤مم سمٕمد اًمرؾمقل ،ومٚمذًمؽ ٟم٘مقل :إن اإلُم٤مُم٦م ٓ شمٙمقن إٓ سم٤مًمٜمص ُمـ اهلل  -شمٕم٤ممم -
ً
ٌَّل أو ًمً٤من اإلُم٤مم اًمذي ىمٌٚمف وًمٞمً٧م هل سم٤مٓظمتٞم٤مر وآٟمتخ٤مب ُمـ اًمٜم٤مسش.
قمغم ًمً٤من اًمٜم ّ
[«قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦مش( :ص - .])113يذهٌقن إمم ُم٤م هق أسمٕمد ُمـ ذًمؽ ،ومٞمٕمت٘مدون أن اهلل  -قمز
وضمؾ  -ىمد ٟم٤مضمك قمٚم ًٞم٤م  -ﭬ ،-ي٘مقل اعمٗمٞمد« :ىمٚم٧م ٕب قمٌد اهلل  -ڠ  :-سمٚمٖمٜمل أن
اًمرب -شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم -ىمد ٟم٤مضمك قمٚم ًّٞم٤م -ڠ ،-وم٘م٤مل :أضمؾ ،ىمد يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤مضم٤مة سم٤مًمٓم٤مئػ
ٟمزل سمٞمٜمٝمام ضمؼميؾش«[ .آظمتّم٤مصش( :ص- .])327ويٕمت٘مدون أن اًمقطمل يٜمزل قمغم إوصٞم٤مء،
ضم٤مء ذم «سمّم٤مئر اًمدرضم٤متش« :قمـ أب ضمٕمٗمر اًمٌ٤مىمر ،أٟمف ىم٤مل :إن إوصٞم٤مء حمدَّ صمقنُ ،يدصمٝمؿ روح
اًم٘مدس وٓ يروٟمف ،ويم٤من قمكم  -ڠ  -يٕمرض قمغم روح اًم٘مدس ُم٤م يً٠مل قمٜمف ،ومٞمجٞم٥م ذم
ٟمٗمًف أن ىمد أصٌ٧م سم٤مجلقاب ومٞمخػم ومٞمٙمقن يمام ىم٤ملش( :...[ .ص .])473يٕمت٘مدون أن إئٛم٦م
سمٛمٜمزًم٦م اًمرؾمقل  -ط  ،-ضم٤مء ذم «اًمٙم٤مذمش« :إئٛم٦م سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اهلل  -ط  ،-إٓ أهنؿ ًمٞمًقا
سم٠مٟمٌٞم٤مء ،وٓ ُيؾ هلؿ ُمـ اًمٜمً٤مء ُم٤م ُيؾ ًمٚمٜمٌل ،وم٠مُم٤م ُم٤م ظمال ذًمؽ ومٝمؿ ومٞمف سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اهلل -
ط -ش«[ .أصقل اًمٙم٤مذمش.])271/1( :

( )1ي٘مقل أئٛم٦م اًمْمالل ُمـ اًمراومْم٦مُ :مـ مل ي١مُمـ سمرضمٕمتٜم٤م ومٚمٞمس ُمٜم٤م ،وإًمٞمف ذه٥م ُجٞمع قمٚمامئٝمؿ ىم٤مًمقا:
ٌَّل ط وقمٚم ًّٞم٤م ﭬ وإئٛم٦م اإلصمٜمك قمنم َُيٞمقن ذم آظمر اًمزُم٤من ،وُينمون سمٕمد ظمروج
إن اًمٜم ّ
ٌَّل ط اخلٚمٗم٤مء
اعمٝمدي وسمٕمد ىمتٚمف اًمدضم٤ملُ ،
وُيٞمك يمال ُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م وىمتٚم٦م إئٛم٦م ،ومٞم٘متؾ اًمٜم ّ
ىمّم٤مص٤م ،ويّمٚمٌقن اًمٔم٤معملم ويٌتدئقن سمّمٚم٥م أب سمٙمر وقمٛمر قمغم ؿمجرة ،ومٛمـ ىم٤مئؾ
طمدًّ ا ،واًم٘متٚم٦م
ً
ي٘مقل :إن شمٚمؽ شمٙمقن رـمٌ٦م ومتجػ شمٚمؽ اًمِمجرة سمٕمد أن صٚمٌ٤م قمٚمٞمٝم٤م ومٞمْمؾ سمذًمؽ ظمٚمؼ يمثػم ُمـ
أهؾ احلؼ ،وي٘مقًمقن فمٚمٛمٜم٤مهؿ وُمـ ىم٤مئؾ ي٘مقل :اًمِمجرة شمٙمقن ي٤مسمً٦م ومتخي سمٕمد اًمّمٚم٥م
وُيتدي سمف ضمؿ همٗمػم ُمـ حمٌٞمٝمام ،ىمٞمؾ ذيمروا ذم يمتٌٝمؿ أن شمٚمؽ اًمِمجرة ٟمخٚم٦م وأهن٤م شمٓمقل طمتك
يراه٤م أهؾ اعمنمق واعمٖمرب وأن اًمدٟمٞم٤م شمٌ٘مك سمٕمد ذًمؽ مخًلم أًمػ ؾمٜم٦م وىمٞمؾ ُم٤مئ٦م وقمنميـ أًمػ
ؾمٜم٦م ًمٙمؾ إُم٤مم ُم ـ اإلصمٜمك قمنم اصمٜمك قمنم أًمػ ؾمٜم٦م ،وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ إٓ اعمٝمدي وم٢من ًمف صمامٟملم أًمػ =
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معهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ؾمٜم٦م ،صمؿ يرضمع آدم صمؿ ؿمٞم٨م صمؿ إدريس صمؿ ٟمقح صمؿ سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء إمم أن يٜمتٝمل إمم اعمٝمدي ،وأن اًمدٟمٞم٤م همػم
وم٤مٟمٞم٦م وأن أظمرة همػم آشمٞم٦م ،يمذا ٟم٘مؾ قمٜمف واهلل أقمٚمؿ .وم٤مٟمٔمر أُي٤م اعم١مُمـ إمم ؾمخ٤موم٦م رأي َه١مُ ٓ ِء إهمٌٞم٤مء
يٛمجف اًمٕم٘مؾ وسيح اًمٜم٘مؾ ،وىمقهلؿ هذا ُمًتٚمزم شمٙمذي٥م
وُم٤م خيتٚم٘مقن ُمـ إيم٤مذي٥م واًمدضمؾ ِم٤م ّ
ُم٤م صمٌ٧م ىمٓمٕم٤م ذم أي٤مت وإطم٤مدي٨م ُمـ قمدم رضمقع اعمقشمك إمم اًمدٟمٞم٤م ،وم٤معمج٤مدًم٦م ُمع ه ِ
ٓء احلٛمر هدر
َ ١مُ
ً
ًمألوىم٤مت« ،رؾم٤مًم٦م ذم اًمرد قمغم اًمراومْم٦مشً ،)31-31/1( :مٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب.

( )1اًمتٜم٤مؾمخ ذم إرواح قمٜمد ومرق اًمراومْم٦م يٕمٜمل اًم٘مقل :سم٤مًمدور ذم هذه اًمدار ،وإسمٓم٤مل اًم٘مٞم٤مُم٦م
واًمٌٕم٨م واحلً٤مب ،يمام زقمٛمقا أٟمف ٓدار إٓ اًمدٟمٞم٤م ،وأن اًم٘مٞم٤مُم٦م إٟمام هل ظمروج اًمروح ُمـ سمدن
ذا ومنم ،وأهنؿ ُمنورون ذم هذه إسمدان أو ُمٕمذسمقن
ظمػما ومخػم وإن ًّ
ودظمقًمف ذم سمدن آظمر إن ً
ومٞمٝم٤م ،وإسمدان هل اجلٜم٤مت وهل اًمٜم٤مر وأهنؿ ُمٜم٘مقًمقن ذم إضمً٤مم احلًٜم٦م إٟمًٞم٦م اعمٜمٕمٛم٦م ذم
طمٞم٤مِّتؿ وُمٕمذذسمقن ذم إضمً٤مم اًمردي٦م اعمِمقه٦م ُمـ يمالب وىمردة وظمٜم٤مزير وطمٞم٤مت وقم٘م٤مرب
وظمٜم٤مومس وضمٕمالن حمقًمقن ُمـ سمدن امم سمدن ُمٕمذسمقن ومٞمٝم٤م هٙمذا أسمدا إسمد ،ومٝمل ضمٜمتٝمؿ وٟم٤مرهؿ
ٓ ىمٞم٤مُم٦م وٓ سمٕم٨م وٓ ضمٜم٦م وٓ ٟم٤مر همػم هذا قمغم ىمدر أقمامهلؿ وذٟمقِبؿ وإٟمٙم٤مرهؿ ٕئٛمتٝمؿ
وُمٕمّمٞمتٝمؿ هلؿ ،وم٢مٟمام شمً٘مط إسمدان وَّترب ومتتالؿمك وشمٗمٜمك وشمرضمع اًمروح ذم ىم٤مًم٥م آظمر ُمٜم ّٕمؿ
أو ُمٕمذب ،وهذا ُمٕمٜمك اًمرضمٕم٦م قمٜمدهؿ ،وإٟمام إسمدان ىمقاًم٥م وُمً٤ميمـ سمٛمٜمزًم٦م اًمثٞم٤مب اًمتل يٚمًٌٝم٤م
ا ًمٜم٤مس ومتٌغم وشمٓمرح ويٚمٌس همػمه٤م ،وسمٛمٜمزًم٦م اًمٌٞمقت يٕمٛمره٤م اًمٜم٤مس وم٢مذا شمريمقه٤م وقمٛمروا همػمه٤م
ظمرسم٧م واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب قمغم إرواح دون إضمً٤مد ،وشم٠موًمقا ذم ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر ]8 :وىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ} [ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،]38 :وىمقًمف قمز وضمؾ{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}
[ؾمقرة وم٤مـمر ،] 24 :ومجٛمٞمع اًمٓمػم واًمدواب واًمًٌ٤مع يم٤مٟمقا أِم٤م ٟم٤مؾم٤م ظمٚم٧م ومٞمٝمؿ ٟمذر ُمـ اهلل قمز
وضمؾ واَّتذ ِبؿ قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م ،ومٛمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ص٤محل٤م ُضمٕمٚم٧م روطمف سمٕمد ووم٤مشمف وإظمراب ىم٤مًمٌف
وهدم ُمًٙمٜمف إمم سمدن ص٤مًمح وم٠ميمرُمف وٟم ّٕمٛمف ،وُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ يم٤مومرا قم٤مصٞم٤م ٟم٘مٚم٧م روطمف إمم سمدن
وشم٠موًمقا
وضمٕمؾ ىم٤مًمٌف ذم أىمٌح صقرة ،ورزىمف أٟمتـ رزق وأىمذرهّ ،
ظمٌٞم٨م ُمِمقه شمٕمذب ومٞمف ذم اًمدٟمٞم٤مُ ،
ذم ذًمؽ ىمقل اهلل قمز وضمؾ {ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} [ؾمقرة اًمٗمجر ،]15 :ومٙمذب اهلل شمٕم٤ممم هَ١مُ ِ
ٓء ورد
قمٚمٞمٝمؿ ىمقهلؿ عمٕمّمٞمتٝمؿ إي٤مه ،وم٘م٤مل{ :ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [ؾمقرة اًمٗمجر ،]17 :وهق
ٌَّل ط« .ومرق اًمِمٞمٕم٦مش ،)36/1( :احلًـ سمـ ُمقؾمك اًمٜمقسمختل.
اًمٜم ّ
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واًمّمٜمػ اًمذي ُ
ُ
ٌَّل
اًمًٌ٤مئٞم٦م َيزقمٛمقن أن قمٚم ًّٞم٤م
ي٘مقل اعمٚمٓملِّ « :
ذيؽ اًمٜم ّ
ي٘م٤مل هلؿ ِّ
ٌَّل ُم٘مدَّ م قمٚمٞمف إذا يم٤من طم ًّٞم٤م ،ومٚمام ُم٤مت ِ
ور َ
ث اًمٜمٌقة ،ومٙم٤من ٟمٌ ًّٞم٤م
ط ذم اًمٜمٌقة ،وأن اًمٜم ّ
ُيقطمك إًمٞمف وي٠مشمٞمف ضمؼميؾ ڠ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م(.)1
أن قمٚم ًّٞم٤م يم٤من ٟمٌ ًّٞم٤م ،وذم شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤ملَّ :
وٟم٘مؾ اًمٌٖمدادي قمـ اسمـ ؾمٌ٠م زقمٛمف َّ
أن
اسمـ ؾمٌ٠م يم٤من يزقمؿ أن قمٚم ًٞم٤م إًمف ،وأٟمف ٟمٌل(.)2
ٌَّل ط هؿ
وًمٕمٚمٜم٤م ُمـ ظمالل ذًمؽ ٟمتٌلم أن اًمذيـ ىم٤مًمقا سمجقاز اًمٜمٌقة َسمٕمد اًمٜم ّ
ِ
سم٠مًمقه َّٞم٦م َقمكم ،وأٟمف َمل يٙمـ هٜم٤مك
اًمًٌئٞم٦م ،وأهنؿ هؿ اًمذيـ اٟمت٘مٚمقا سمٕمد ذًمؽ إمم اًم٘مقل
ٌَّل ط ًمٖمػمه ،وىم٤مًم٧م إظمرى
ىمًامن ُمـ اًمٖمالة أوضمٌ٧م أطمدمه٤م اًمٜمٌُّقة َسمٕمد اًمٜم ّ
سمِ٤مًٕمقهٞم٦م ًم َٖمػم اهلل  ،۵يمام ذيمر ذًمؽ اسمـ طمزم.)3(..
 .6طبُِّٗ يًصخاب ١ﭫ:
ذيمر اًم٘مٛمل ،واًمٜمقسمختلَّ « :
أن قمٌد اهلل سمـ َؾمٌ٠م يم٤من أول ُمـ أ ْفم َٝمر اًمٓمٕمـ ذم أب

سمٙمر وقمٛمر وقمثامن واًمّمح٤مسم٦م وشمؼمأ ُمٜمٝمؿش(.)4

أن َر ً
وشمديـ اًمًٌئٞم٦م ُمـ سمٕمده ِبذه اًمٕم٘مٞمدة ،ومٗمل «اًمٓمٌ٘م٤متشَّ :
ضمال يم٤من ي٠مي
يذيمرون أُمر َقمكم وقمثامن وم٘م٤مل :أٟمَ٤م أشمٕمٚمؿ
إسمراهٞمؿ اًمٜمَّخٕمل ومٞمتٕمٚمؿ ُمٜمف ،وم َٞمًٛمع ىمق ًُم٤م ُ
َ
وقمثامن ،ومً٠مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل
اًمرضمؾ وأرى اًمٜمَّ٤مس خمتٚمٗملم ذم أ ُْمر قمكم ُ
ُمـ هذا َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٗمرق سملم اًمٗمرقش( :ص .)233
( )2اعم٤مُم٘م٤مين« ،شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤ملش :ج (.)183/2
(« )3اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ واًمٜمحؾش :ج (.)183/4
(« )4اعم٘م٤مٓت واًمٗمرقش( :ص  ،)21و«ومرق اًمِمٞمٕم٦مش( :ص .)44

065

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
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قمـ ذًمؽ وم٘م٤ملُ :م٤م أٟم٤م سمًٌ٠مي وٓ ُمرضمكء(. 2()1
معهم

وذم ٟمص آظمر أن ً
أطم٥م إ َّزم ُمـ أب سمٙمر وقمٛمر ،وم٘م٤مل ًمف
قمكم َّ
رضمال ىم٤مل إلسمراهٞمؿٌّ :

إسمراهٞمؿ أ َُم٤م أن قمٚم ًّٞم٤م ًمقؾمٛمع يمالُمؽ ٕوضمع فمٝمرك ،إذا يمٜمتؿ دم٤مًمًقٟمٜم٤م ِبذا ومال
ً
رضم٤مٓ -ومٞمٝمؿ اسمـ ؾمٌ٠م -أشمقا قمٚم ًّٞم٤م
وضم٤مء ذم أٟمً٤مب إذاف :أن
دم٤مًمًقٟم٤م(َ .)3
شمٗمرهمتؿ هلذا..؟(.)4
يً٠مًمقٟمف قمـ أب سمٙمر وقمٛمر! وم٘م٤مل :أو ىمد َّ

وذيمر اسمـ طمجر« :أن ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م(َ )5
دظمؾ َقمغم قمكم ذم إُم٤مرشمف وم٘م٤مل :إين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم «ـمٌ٘م٤مشمفش.)275/6( :
( )2اإلرضم٤مء ذم اًمٚمٖم٦م :اًمت٠مظمػم ،وذم آصٓمالح شم٠مظمػم اًمٕمٛمؾ وإظمراضمف قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ،ىم٤مل
اسمـ يمثػم ذم سمٞم٤من ؾمٌ٥م شمًٛمٞم٦م اعمرضمئ٦م ِبذا آؾمؿ ..:ىمٞمؾ قمٜمٝمؿ ُمرضمئ٦م ٕهنؿ ىمدُمقا اًم٘مقل وأرضم١ما
اًمٕمٛمؾ  -أي أظمروه ،وهؿ أىمً٤مم وومرق ُمتٕمددة خمتٚمٗم٦م ذم حتديد ُمٕمٜمك اإليامن ،قمدّ ه٤م إؿمٕمري
ذم اعم٘م٤مٓت اصمٜمك قمنم ومرىم٦م ،وأؿمٝمرهؿ ومرىمت٤من :إومم ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء :وهؿ اًمذيـ يرون أن
اإليامن إىمرار سم٤مًمٚمً٤من وشمّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م ٓ ،يزيد وٓ يٜم٘مص ،وإقمامل اًمّم٤محل٦م صمٛمرات اإليامن
وذائٕمف ،ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي  - $ -ذم سمٞم٤من هذا اعمذه٥م :واإليامن هق اإلىمـرار سم٤مًمٚمً٤من
واًمتّمديؼ سم٤مجلٜم٤من ،وُجٞمع ُم٤م صح قمـ رؾمقل اهلل ط ُمـ اًمنمع واًمٌٞم٤من يمٚمف طمؼ ،واإليامن واطمد،
وأهـٚمف ذم أصٚمف ؾمقاء ،واًمتـٗم٤موؾ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مخلِمٞم٦م واًمـتـ٘مك وخم٤مًمٗم٦م اهلقىُ ،مالزُم٦م إومم (اًمٕم٘مٞمدة
اًمٓمح٤موي٦م) .اًمث٤مٟمٞم٦م ُمرضمئ٦م اعمتٙمٚمٛملم :وهؿ اجلٝمٛمٞم٦م وُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ ُمـ اعم٤مشمريدي٦م وإؿم٤مقمرة.
وإًمٞمؽ ٟم٘مقٓت قمـ اًمًٚمػ شمٌلم ُمذهٌٝمؿ ذم اإليامن ،ي٘مقل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :أهـؾ اإلرضم٤مء -
إرضم٤مء اًمٗم٘مٝم٤مء -ي٘مقًمقن :اإليامن ىمقل سمال قمٛمؾ ،وشم٘مقل اجلٝمٛمٞم٦م :اإليامن اعمٕمروم٦م سمال ىمقل وٓ
قمٛمؾ ،وي٘مقل أهؾ اًمًٜم٦م :اإليامن اعمٕمروم٦م واًم٘مقل واًمٕمٛمؾ ،وي٘مقل ويمٞمع سمـ اجلراحً :مٞمس سملم
يمالم اجلٝمٛمٞم٦م واعمرضمئ٦م يمٌػم ومرق :ىم٤مًم٧م اجلٝمٛمٞم٦م :اإليامن اعمٕمروم٦م سم٤مًم٘مـٚمـ٥م ،وىم٤مل اعمرضمئ٦م :اإلىمـرار
سم٤مًمٚمً٤من ،أي ُمع اقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م .يٜمٔمر «ِّتذي٥م أصم٤مرش ،اًمٓمؼمي.)182/2( :
( )3أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم «ـمٌ٘م٤مشمفش ،)275/6( :واسمـ ؾمٕمد ذم «اًمٓمٌ٘م٤متش.)192/6( :
( )4اًمٌالذري« ،أٟمً٤مب إذافش( :ص .)382
( )5هق ؾمٕمٞمد سمـ سمخٗمٚم٦م اجلٕمٗملُ ،مـ ُمذطم٩م ،وًمد قم٤مم اًمٗمٞمؾ ،وىمدم اعمديٜم٦م طملم دومٜمقا رؾمقل اهلل ﷺ =
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َُمررت سمِٜمٗمر يذيمرون أسم٤م َسمٙمر و ُقمٛمر ،يرون أٟمَّؽ شمْمٛمر َهلام ُمثؾ ذًمؽُِ ،مٜمٝمؿ
قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م -وهق أول ُمـ أ ْفمٝمر ذًمؽ -وم٘م٤مل قمكمُ :م٤مزم ِ
وهلَذا اخلٌٞم٨م إؾمقد،
ُ
َ
َ
ومًػمه إمم
ُصم َّؿ ىم٤ملُ ،مٕم٤م َذ اهلل أن ْ
ٛمر هلام إٓ ا َحلًـ اجلٛمٞمؾُ ،صمؿ أرؾمؾ إمم اسمـ ؾمٌ٠م َّ
أو َ
ظمػما ،صمؿ ىم٤مل :أٓ
اعمدائـ ،وهنض إمم اعمٜمؼم طمتك اضمتٛمع اًمٜم٤مس وم٠م ْصمٜمك قمٚمٞمٝمام ً
ٓ ُيٌٚمٖمٜمل قمـ أطمد يٗمْمٚمٜمل قمٚمٞمٝمام إٓ ضمٚمدشمف طمد اعمٗمؽميش(..)1
وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م« :أٟمَّف روى قمـ ِقمكم سم٠مؾم٤مٟمٞمد َضمٞمدة أٟمف ىم٤مل ٓ :أوشمك َسم٠مطمد
يٗمْمٚمٜمل قمغم أب سمٙمر وقمٛمر إٓ ضمٚمدشمف طمد اعمٗمؽميش( ،)2وىمد ـمٚم٥م اسمـ ؾمٌ٠م عم٤م سمٚمٖمف
ِّ
قمٜمف ذًمؽ ًمٞم٘متٚمف ومٝمرب ُمٜمف(.)3
وذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦مَّ :
أن اًمًٌئ َّٞم٦م يم٤مٟمقا يً ٌُّقن أصح٤مب رؾمقل اهلل ط إٓ ىمٚم ًٞمال

أيْم٤م (سم٤مًمتؼمئ٦م)(.)4
ويٜمًٌقهنؿ إمم اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق ويتؼمأون ُمٜمٝمؿ ،وًمذا ُؾم ُّٛمقا ً

وي٘مقل ص٤مطم٥م «طمريم٤مت اًمِمٞمٕم٦م اعمتٓمروملمشَّ ٓ« :
ؿمؽ أن َهذا اًمذي ًم٘مٜمف
وهؿ
شمٓمقرا
اسمـ ؾمٌ٠م وأوطمك سمف يمَ٤من
ظمٓمػما ذم اًمٜمَّٔمر إمم اًمً٤مسم٘ملم إوًملمُ ،
ً
ً
وطمْم٤م قمغم متزيؼ ًمٌِ٤مس
ُيٝمؿ إٟمَّام يم٤من شمِمجٞم ًٕم٤م
ً
َّ
اًمّمح٤مسم٦م ُضمٚم٦م اعمًُٚمٛملم ،وأن دمر َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ىمقام ،شمقذم ؾمٜم٦م 81هـ
وهق ُمـ يمٌ٤مر اًمت٤مسمٕملمٟ ،مزل اًمٙمقوم٦م ىم٤مل قمٜمف اًمذه٥م :صم٘م٦م إُم٤مم زاهد ّ
أو ىمٌٚمٝم٤م سمًٜم٦م« .اًمٙم٤مؿمػش :ج ( ،)412/1و«شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مش :ج (.)341/1

( )1أظمرضمف اسمـ أب قم٤مصؿ ذم «اًمًٜم٦مش ،)1219( :وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم «اًمًٜم٦مش ،)1312( :واسمـ
قمً٤ميمر ذم «شم٤مريخ دُمِمؼشُ ،)365/44( ،)383/31( :مـ ـمرق يمثػمة قمـ قمكم ﭬ.
«ًمً٤من اعمٞمزانش :ج (.)291/3
( )2أظمرضمف اسمـ أب قم٤مصؿ ذم «اًمًٜم٦مش ،)1219( :وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم «اًمًٜم٦مش ،)1312( :واسمـ
قمً٤ميمر ذم «شم٤مريخ دُمِمؼشُ ،)365/44( ،)383/31( :مـ ـمرق يمثػمة قمـ قمكم ﭬ.
(« )3اًمٗمت٤موىش :ج (.)475/28
( )4اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل« ،اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦مش( :ص .)6
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خطر ِاملنافقني وقواعد شرعية ِيف َالتعامل
ومتح٤م ًمٚمٓمريؼ ومتٝمٞمدً ا
اهلٞمٌ٦م واجلالل اًمذي أوٗم٤مه قمٚمٞمٝمؿ شمَ٤مر ُ
خيٝمؿ ذم اإلؾمالم ،يم٤من ً

ْ

َ
عمـ َمل يتٛمٙمـ ِ
معهموذًمؽ َُم٤م ٟمٚمح ُٔمف ذم هذه اًم َّٓم٤مئٗم٦م اًمتل
ٛمرق ُمٜمف،
اإل ْؾمالم ذم ىمٚمٌف ًم َٞم ُ

اشمٌَّٕم٧م شم َٕم٤مًمٞمٛمف و ُٟمًٌ٧م إًمٞمف وؾمٛمٞم٧م :اًمًٌئٞم٦مش(.)1
 .7عكٝذتِٗ يف ايكشإٓ ايهش:ِٜ

دقمقى اًمًٌئٞم٦م وذم ُم٘مدُمتٝمؿ اسمـ ؾمٌ٠م َّ
ٌَّل اًمٙمريؿ ط يمَتؿ شمًٕم٦م َ
أقمِم٤مر
أن اًمٜم ّ
اًمقطمل وأهنؿ ىمد أـمٚمٕمقا قمغم ذًمؽ.
حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦مَ « )2(:ي٘مق ًُمقنُ :هديٜم٤م ًمقطمل َّ
وؾ قمٜمف اًمٜمَّ٤مس
ىم٤مل ا َحلًـ سم ُـ َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر حمٛمد ضم٤مسمر قمٌد اًمٕم٤مل :طمريم٤مت اًمِمٞمٕم٦م اعمتٓمروملمُ( .مٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م 1373هـ)( :ص .)22
( )2هق :احلًـ سمـ حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م اإلُم٤مم ،أسمق حمٛمد اهل٤مؿمٛمل .يم٤من أضمؾ إظمقيـ ،وأومْمٚمٝمام .طمدث
قمـ :أسمٞمف ،واسمـ قمٌ٤مس ،وضم٤مسمر ،وؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع ،وأب ؾمٕمٞمد اخلدري ،وقمدة .روى قمٜمف:
اًمزهري ،وقمٛمر سمـ ديٜم٤مر ،وُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة ،وقمدة .ويم٤من ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمٌٞم٧م ،وٟم٤مهٞمؽ أن
قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ي٘مقلُ :م٤م رأي٧م أطمدا أقمٚمؿ سمام اظمتٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس ُمـ احلًـ سمـ حمٛمدُ ،م٤م يم٤من
زهريٙمؿ إٓ همالُم٤م ُمـ همٚمامٟمف .ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :ويم٤من ُمـ فمروم٤مء سمٜمل ه٤مؿمؿ ،وأهؾ اًمٕم٘مؾ ُمٜمٝمؿ،
ويم٤من ي٘مدم قمغم أظمٞمف أب ه٤مؿمؿ ذم اًمٗمْمؾ واهلٞمئ٦م وهق أول ُمـ شمٙمٚمؿ ذم اإلرضم٤مء .ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ
ظمٞم٤مطُ :م٤مت ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م ،أو ذم اًمتل ىمٌٚمٝم٤م .ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر :اعمراد سم٤مإلرضم٤مء اًمذى شمٙمٚمؿ
احلًـ سمـ حمٛمد ومٞمف همػم اإلرضم٤مء اًمذى يٕمٞمٌف أهؾ اًمًٜم٦م اعمتٕمٚمؼ سم٤مإليامن ،وذًمؽ أٟمك وىمٗم٧م قمغم
يمت٤مب احلًـ سمـ حمٛمد اعمذيمقر ،أظمرضمف اسمـ أسمك قمٛمر اًمٕمدٟمك رم يمت٤مب " اإليامن " ًمف رم آظمره،
ىم٤مل :طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ أيٛمـ ،ىم٤مل :يم٤من احلًـ سمـ حمٛمد ي٠مُمرٟمك أن
أىمرأ هذا اًمٙمت٤مب قمغم اًمٜم٤مس :أُم٤م سمٕمد ،وم٢مٟم٤م ٟمقصٞمٙمؿ سمت٘مقى اهلل ...ومذيمر يمالُم٤م يمثػما رم اعمققمٔم٦م
واًمقصٞم٦م ًمٙمت٤مب اهلل ،واشمٌ٤مع ُم٤م ومٞمف ،وذيمر اقمت٘م٤مده ،صمؿ ىم٤مل رم آظمره :وٟمقامم أسم٤م سمٙمر ،وقمٛمر رى اهلل
قمٜمٝمام ،وٟمج٤مهد ومٞمٝمامٕ ،هنام مل شم٘متتؾ قمٚمٞمٝمام إُم٦م ،ومل شمِمؽ رم أُمرمه٤م ،وٟمرضمكء ُمـ سمٕمدمه٤م ِمـ دظمؾ رم
اًمٗمتٜم٦م ،ومٜمٙمؾ أُمرهؿ إمم اهلل ...إمم آظمر يمالُمف .ومٛمٕمٜمك اًمذى شمٙمٚمؿ ومٞمف احلًـ أٟمف يم٤من يرى قمدم اًم٘مٓمع
قمغم إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم اعم٘متتٚمتلم رم اًمٗمتٜم٦م سمٙمقٟمف خمٓمئ٤م أو ُمّمٞمٌ٤م ،ويم٤من يرى أٟمف يرضمكء إُمر ومٞمٝمام ،وأُم٤م
اإلرضم٤مء اًمذى يتٕمٚمؼ سم٤مإليامن ،ومٚمؿ يٕمرج قمٚمٞمف ،ومال يٚمح٘مف سمذًمؽ قم٤مب ،واهلل أقمٚمؿ .اهـ .يٜمٔمر «ِّتذي٥م =
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وقمٚم ٍؿ َظمٗمل قمٜمْٝمؿ ،وز َقمٛمقا َّ
أن رؾمقل اهلل ط يمتؿ شمًٕم٦م َ
أقمِم٤مر اًمقطمل ،وًمق يمتؿ
ِ
اُمرأة َزيد ،وىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭚ ﭛ ﭜﭝ}
ط ؿمٞمئً٤م ِمَّ٤م أٟمزل قمٚمٞمف ًمٙمتؿ ؿم٠م َن

[ؾمقرة اًمتحريؿ]1 :ش( ،)1وضم٤مء ذم شمرُج٦م اسمـ ؾمٌ٠م زقمٛمف :سم٠من اًم٘مرآن ضمزء ُمـ شمًٕم٦م
أقمِم٤مرِ ،قمٚمٛمٝم٤م قمٜمده(.)2
 -8اذتًٚ ٍٛايتٓاطخ()3

ضم٤مء ذم «ومرق اًمٌٖمداديش  :أ َُّم٤م اًمًٌئٞم٦م وم٢مٟمَّام دظم َٚم٧م ذم ُجٚم٦م احلٚمقًم ِ َّٞم٦مً :م٘مقهل٤م َّ
سم٠من
قمٚم ًّٞم٤م ص٤مر إهلً٤م سمِحٚمقل ِ
زقمؿ َقمٌد اهلل سمـ
روح اإل ًَمف ومٞمف( ،)4وعمََّ٤م ىمتؾ قمكم ﭬ َ
ؾمٌ٠م أٟمَّف َمل يٛم٧مِ َّ ،
()5
يزقمؿ َّ
أن روح اهلل طمٚم٧م ومٞمف(.)6
يمام يم٤من ُ
وأن ومٞمف ا ُجلزء اإلهلل َ ،
ٌَّل ط ،يمام
ُمـ َيزقمؿ أن َ
اًمًٌئٞم٦م وم٘مدْ يمَ٤من ومٞمٝمؿ ْ
روح اًم ُ٘مدس يم٤مٟم٧م ذم اًمٜم ّ
أُم٤م َـم٤مئٗم٦م َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي ،)316/6( :و«ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل،)131/4 :
و«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد ،)328/5( :و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر.)321/2( :

(« )1هن٩م اًمٌالهم٦مش ،اسمـ أب حمٛمد اعمٕمتززم ،طم٘م٘مف :حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم – دار
اجلٞمؾ.)319/2( :
(« )2أصمر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمجقس ذم اًمتِمٞمعش ،أسمق قمكم اعمرشم٣م سمـ ؾم٤ممل اهل٤مؿمٛمل ،اًمٜم٤مذ :سمدون،
اًمٓمٌٕم٦م إومم.
( )3هؿ ُمـ يزقمٛمقن أن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم طم٤مل سم٤معمخٚمقىم٤مت ،وهؿ ومرق ؿمتك ،وأول ُمـ أفمٝمر هذا
اعمذه٥م اًمرواومض ،إذ زقمٛمقا أن اهلل شمٕم٤ممم طم٤مل ذم أئٛمتٝمؿ ،وهذا ُمٕمت٘مد اعمتّمقوم٦م ذم أئٛمتٝمؿ،
«اًمٗمرق سملم اًمٗمرقش ،)254( :و«اقمت٘م٤مدات ومرق اعمًٚمٛملم واعمنميملمش .)73( :أُم٤م قم٘مٞمدة
اًمتٜم٤مؾمخ وم٘مد ؾمٌؼ سمٞم٤مهن٤م صـ (.)174
(« )4اًمٗمرق سملم اًمٗمرقش( ،ط سمػموت ( :)1977ص .)241
(« )5اًمٗمرق ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦مش ،ذيؾ يمت٤مب ذح اعمقاىمػ( :ص .)34

( )6اًمٌِمٌٞمٌم« ،اًمٗمرق ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦مش ،اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى سمٛمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (– 1351
( :)1932ص .)27
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املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
َ خطر
ِ
إمم قمكم ُصم َّؿ احلًـ صمؿ إمم احلًُلم ،صمؿ
صمؿ اٟمت٘مٚم٧م
يم٤مٟمَ٧م ذم قمٞمًك َّ ،۴
معهم
()1

يمذًمؽ ذم إئٛم٦م .

اًمًٌئٞم٦م ُمـ يم٤من َي٘مقل :أن اإل ًَمف َّ
طمؾ ذم قمكم ،وُمٜمٝمؿ ُمـ
ي٘مقل أسمق زهرةُ« :مـ َّ
ي٘مقل :إن اإلًمف ىمد دمًد ومٞمفش( ،)2وىم٤مل همػمه :إ َّن اًمًٌئٞم٦م يم٤مٟم٧م شم٘مقل سمِحٚمقل ٍ
ضمزء
َّ
إهلل ذم قمكم ،وأٟمف َّاحتد سمجًده وسمف يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م(.)3
إذا يم٤من قم٤مُم٦م اًمًٌئٞم٦م ي٘مقًمقن سم٤مًمتٜم٤مؾمخ( ،)4واًمتٜم٤مؾمخ قمٜمدهؿ ي ْٕمٜمِل شمٜم٤مؾمخ اجلزء
اإلهلل ذم إئٛم٦م سمٕمد قمكم ﭬ يمام طمٙم٤مه اًمِمٝمرؾمت٤مين( ،)5أو هق اٟمت٘م٤مل هذا
اجلُزء اإلهلل سمٜمقع ُمـ اًمتَّٜم٤مؾمخ ُمـ إُم٤مم إمم إ َُم٤مم يمام ذيمره حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م(.)6
 .9اعتكادِٖ ايبذا:٤

واًمًٌئٞم٦م ي٘مقًمقن سمِذًمؽ زاقمٛملم َّ
أن اهلل شمٌدو ًمف –
وُمـ قم٘م٤مئد اًمًٌئٞم٦م –اًمٌداءَّ -
اًمٌداوات -أو يمالم ىمري٥م ُمـ هذا ،وىمد اؾمتٕم َٔم َٛمف اعمٚمٓمل و َىم٤مل« :إن َهذا يمالم
ذطمف ذم يمت٤مب ،وٓ أىمدُ م قمغم اًمٜمُّٓمؼ سمفش(.)7
اؾمتَجٞمز َ
ٓ ْ
ُ
واعمرشمٙمزات اًمتل ىم٤مُم٧م
إصقل
إن اعمت٠مُمؾ جلقاٟم٥م قم٘مٞمدة اًمًٌئٞم٦م جيِدُ َّأهن٤م
َ
َقمٚمٞمٝم٤م ؾم٤مئر قم٘م٤مئد ِ
اًمٗمرق واًم ٌَ٤مـمٜمٞم٦م ومٞمام سمٕمد ،يم٤مإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًمٕمٌٞمدي٦م واًم٘مراُمٓم٦م
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1مٓمٝمر سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد :اًمٌدء واًمت٤مريخ ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمثٜمك/سمٖمداد( :ج .)129/5
(« )2اعمذاه٥م ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦مش ،حمٛمد أسمق زهرةُ ،مٙمتٌ٦م أداب وُمٓمٌٕمتٝم٤م سم٤مجلامومػمت( :ص .)65
( )3حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦مُ« ،مع اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦مش)41 -39( :
( )4اسمـ ـم٤مهر اعم٘مدد« ،اًمٌدء واًمت٤مريخش :ج (.)129/5
(« )5اعمٚمؾ واًمٜمحؾش :ج (.)156 ،155/1
(ُ« )6مع اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦مش( :ص .)41
(« )7اًمتٜمٌٞمف واًمردش( :ص ً ،)19مٚمٛمٚمٓمل.
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واًمٜمّمػمي٦م واًمدروز وهمػمه٤م ِمـ اؿمت ُّٓمقا ذم اًمٙمٗمر وطم٤مدوا قمـ اجل٤م ّدة(.)1
يِمٝمد ًمذًمؽ ُم٤م َذيمره َؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َ $طمٞم٨م ىم٤ملَّ :
إن ُمٌدأ
اًمرومض إٟمَّام يم٤من ُمـ اًمزٟمديؼ َقمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م(.)2
ًمًٌئ َّٞم٦م ُمـ اًمراومْم٦م ُيٜمًٌقن إمم َقمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠مش(،)3
وي٘مقل اسمـ ىمتٞمٌ٦م (ت 276هـ)« :ا َّ
أُم٤م اإلُم٤مم اًمذهٌل وم٘مد ىم٤مل« :قمٌد سمـ ؾمٌ٠م ُمـ ُهمالة اًمِمٞمٕم٦م و٤مل ُمْمؾش(.)4
وسم٤مًمٗمٕمؾ وم٘مد أصٌح اسمـ ؾمٌ٠م أؾمت٤م ًذا ًمٙمؾ ِ
اًمٗمرق إظمرى اًمتل َفمٝمرت ومٞمام سمٕمد
ِ
ومٔمٝم َرت ومرق هدَّ اُم٦م يمثػمة يم٤م َخل َّٓم٤مسمٞم٦م اًمتل
ُمـ ظمالل إومٙم٤مر اعمُٚمحدة اًمتل ـمرطمٝم٤مَ ،

أيْم٤م إمم اإلسم٤مطمٞم٦م واًمتحٚمؾ ُمـ ُيمؾ رء.
ا َّدقم٧م أًمقهٞم٦م ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ،ودقم٧م ً
ويم٤من ُمـ شمالُمذة َهذه اًمٗمرىم٦م ُ-مٞمٛمقن اًم٘مدَّ اح -ذًمؽ اعمجقد احل٤مىمد قمغم ِ
اإل ْؾمالم
واعمًٚمٛملم ،ومٙم٤مٟم٧م أن َفمٝمرت ُمـ شمٚم َ٘م٤مئف اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م قمغم يد اًم٘مدَّ ِ
اح واسمٜمف
قمٌد اهلل اًمذي ا َّدقمك ٟمًٌتف إمم آل اًمٌٞم٧م ،وأؾمس أطمٗم٤مده سمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ اًمدوًم٦م اًمٕمٌٞمدي٦م
ذم اعمٖمرب ،واًمتل شم٘مقى ِب٤م اًم٘مراُمٓم٦م ومٙم٤مٟمقا يتٚم ُّ٘مقن ِ
أواُم َرهؿ ُمـ ُمٚمقيمٝم٤م(.)5
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر عمزيد اـمالع قمـ اًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م («اًمٗمرق سملم اًمٗمرقش ـ «اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾش ـ «اًمٗمرق
واًمٓمقائػش ـ «أصقل وشم٤مريخ اًمٗمرقش ـ «ومرق ُمٕم٤مسةش ـ «ومْم٤مئح اًمٌ٤مـمٜمٞم٦مش ـ «أصقل ُمذه٥م
اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦مش ـ «اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م قمؼم اًمت٤مريخش ـ «اًمٜمّمػمي٦مش ـ «قم٘مٞمدة اًمدروزش ـ «وضم٤مء دور
اعمجقسش ،وىمد ؾمٌؼ ذيمر شمٕمريٗم٤مت خمتٍمة هلذه اًمٗمرق.
(« )2اًمٗمت٤موىش( :ج /28ص .)483
(« )3اعمٕم٤مرفشٓ ،سمـ ىمتٞمٌ٦م( :ص .)267
(« )4اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مءش.)339/1( :
(« )5قم٘مٞمدة اًمدروزش ،)4/1( :د/حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م ـ رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ذم اًمٕم٘مٞمدة واعمذاه٥م
اعمٕم٤مسة ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م.
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سمؾ إن ؿمٞمخ ِ
اًمرومض وُمـ
اًمًٌئٞم٦م هؿ أصؾ َّ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُ $يقيمِّد أن َّ
معهم طمٞم٨م ي٘مقلَّ « :
اًمرومض ُِمـ
ورائٝم٤م اًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م وُمـ طمذا طمذوه٤م:
إن أصؾ َّ
اًمٖمٚمق ذم قمكم سمِدقمقى
اًمزٟمديؼ ،وأفمٝمر
اعمُٜم٤موم٘ملم اًمزٟم٤مدىم٦م ،وم٢مٟمف اسمتدقمف اسمـ ؾمٌ٠م ِّ
َّ

شرعية يف التعامل
خطر املنافقني وقواعد ُ

واًمٜمص قمٚمٞمف وا َّدقمك اًمٕمّمٛم٦م ًمفش(.)1
اإلُم٤مُم٦م
ِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٗمت٤موىش.)435/4( :
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املطوب اهثاهث
دًز ابن ضبأ يف اهفتنْ شًن عثٌان ﭬ
يكذ بشص دٚس ايٛٗٝد ٟابٔ طبأ يف إرناْ ٤اس ايفتٓ ١عً ٢ستٛسُٖ ٜٔا:

 ُم٤م َيم٤من ُمٜمف ذم َزُمـ قمثامن ﭬ ،طمتك َآل اًمِم٠من إمم ىمتٚمف ؿمٝمٞمدً ا.
ُمرورا سم٤مدقم٤مء اًمٜمٌقة ًمف وإٟمتٝم٤مء سمت٠مًمٞمٝمف.
 وُم٤م يم٤من ُمٜمف ذم ظمال َوم ِ٦م قمكم ﭬ،ً

أ) :دور اسمـ ؾمٌ٠م ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م ذم ظمالوم٦م قمثامن ﭬ:

ُ
إطمداث اًمت٤مرخي َّٞم٦م ،واًمتل أشم٧م قمغم
هٜم٤مك اًم َٕمديدُ ُمـ اًمرواي٤مت اًمتل هدت
حتريم٤مت إ ّوم٤مك إصمٞمؿ وَّتٓمٞمٓمف اعم٤ميمر طمتك شمٌٕمف ومئ٤مم ُمـ اًمٜم٤مس.
شمقصؾ إًمٞمف اًمِمٞمخ اًمٙمريؿ ُؾمٚمٞمامن اًمٕمقدة ُمـ َؾم ٍؼم هل َ ِذه
ودوٟمؽ ظمالص٦م ُم٤م َّ
ٍ
وَّتري٩م َهل٤م( )1وم٘م٤مل :وهٜم٤م ٟمَ٠مي ًمرواي٦م َؾمٞمػ سمـ قمٛمر(ً )2مٕم َّٚمٝم٤م
اًمرواي٤مت ومتحٞمص
ِ
شمِمٗمل اًمٖم َّٚم٦م وشم٘ميض احل٤مضم٦م.
وهذا ٟمص اًمرواي٦م :قمـ ؾمٞمػ قمـ ؿمٞمقظمف ىم٤مل :يم٤من قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م ُيقد ًي٤م ُمـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م وأصمره ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م ذم صدر ِ
اإل ْؾمالمش( :ص  149وُم٤م سمٕمده٤م).
( )2هق :ؾمٞمػ سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل إؾمٞمدي ،وي٘م٤مل :اًمْمٌل اًمٙمقذم ص٤مطم٥م يمت٤مب «اًمٗمتقحش ،ويمت٤مب
«اًمردةش ،وهمػم ذًمؽ .روى قمـ :ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ،وهِم٤مم سمـ قمروة ،وإؾمامقمٞمؾ سمـ أب ظم٤مًمد،
وقمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر ،وـم٤مئٗم٦م يمٌػمة ُمـ اعمج٤مهٞمؾ وإظمٌ٤مريلم .روى قمٜمف :اًمٜمي سمـ مح٤مد اًمٕمتٙمل،
ويٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ اًمزهري ،وؿمٕمٞم٥م سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمقذم ،وأسمق ُمٕمٛمر إؾمامقمٞمؾ اًم٘مٓمٞمٕمل،
وضمٌ٤مرة سمـ اعمٖمٚمس ،وآظمرون .ىم٤مل ُيٞمك سمـ ُمٕملم :وٕمٞمػ احلدي٨م .وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿُ :مؽموك،
سم٤مسم٦م اًمقاىمدي .وىم٤مل أسمق داودً :مٞمس سمٌمء .وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من :اِّتؿ سم٤مًمزٟمدىم٦م .ويمذا ىم٤مل اًمٜمً٤مئل.
وىم٤مل احل٤ميمؿ :ؾمٞمػ سمـ قمٛمر اًمْمٌل اِّتؿ سم٤مًمزٟمدىم٦م ،وهق ؾم٤مىمط ذم رواي٦م احلدي٨م .وروى اسمـ
ُيٞمك ْسمـ َُم ِٕملم َو ُؾمئِؾ :قمـ ؾمٞمػ ْسمـ قمُ َٛمر وم٘م٤مل َوم ْٚم ٌس
طمٌ٤من سم٢مؾمٜم٤مد أٟمف يم٤من يْمع احلدي٨م .ىم٤مل َ ْ
ظمػم ُمٜمف« .شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمشً ،مٚمذهٌل« ،)641/4( :اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤ملش.)517/4( :
ٌ
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شرعية يف التعامل
خطر
املنافقني وقواعد ُ
َّ

أهؾ صٜمٕم٤مء أُمف َؾمقداء وم٠مؾمٚمؿ ز َُمـ قمثامن ،صمؿ شمَٜم٘مؾ ذم سمٚمدان اعمًٚمٛملم ُي٤مول
معهم
ِ
صمؿ َّ
اًمِم٤مم ،ومٚمؿ َي٘مدر قمغم ُم٤م يريدُ
َوالًمتٝمؿ ،ومٌدأ سم٤محلج٤مز ،صمؿ اًم ٌٍَمة صمؿ اًم ُٙمقوم٦م َّ
ِقمٜمد أطمد ُِمـ أهؾ اًمِم٤ممْ ،
وم٤مقمتٛمر ومِٞمٝمؿ ،وم٘م٤مل هلؿ وم َٞمام ي٘مقل:
وم٠مظمرضمقه طمتك أشمك ُِمٍم
َ
ِّ
ويٙمذب سم٠من حمٛمدً ا يرضمع! وىمد ىم٤مل اهلل :۵
ا ًَمٕمج٥م ِِمَّـ يزقمؿ أن قمٞمًك يرضمع

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ} [ؾمقرة اًم٘مّمص ،]85 :ومٛمح َّٛمدٌ أطمؼ
وووع اًمرضمٕم٦م ومتٙمٚمٛمقا ومٞمٝم٤م ،صمؿ َىم٤مل هلؿ
سم٤مًمرضمقع ُمـ قمٞمًك ،ىم٤مل :وم ُ٘مٌؾ ذًمؽ َقمٜمف َ

سمٕمد ذًمؽ :إٟمَّف يم٤من أًمػ ٟمٌل وًمٙمؾ ٟمٌل ويص ،ويم٤من قمكم ويص حمٛمد صمؿ ىم٤مل :حمٛمدُ
وقمكم ظم٤مشمؿ إوصٞم٤مء ،صمؿ ىم٤مل هلؿ سمٕمد ذًمؽ :أن قمثامن أظمذه٤م سمٖمػم طمؼ،
ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء ٌّ

وهذا ويص رؾمقل اهلل ط وم٤مهنْمقا ذم هذا إُمر ومحريمقه(.)1
أُمر ِائٙمؿ ،وأ ْفمٝمروا إ ُْمر سم٤معمٕمروف واًمٜمَّٝمل قمـ اعمُٜمٙمر
اسمدأوا سم٤مًمٓمٕمـ قمغم َ
تٗمًد
اؾم َ
شمًتٛمٞمٚمقا اًمٜم٤مس ،وادقمقهؿ إمم َهذا إُمر ،ومٌ٨م ُدقم٤مشمَف ويم٤مشم٥م ُمـ يم٤من ْ
اًمن إمم ُم٤م قمٚمٞمف رأُيؿ ،وأ ْفم َٝمروا إُمر سم٤معمٕمروف
ذم إُمّم٤مر ويم٤مشمٌقه ،ودقمقا ذم ِّ ِّ
واًمٜمَّٝمل قمـ اعمٜمٙمر.

ِ
وِّٓتؿ ويٙم٤مشمٌٝمؿ
يْمٕمقهن٤م ذم قمٞمقب
وضمٕمٚمقا يٙمتٌقن إمم إ ُْمّم٤مر سمٙمت٥م
َ
َ
إظمقاهنؿ سمٛمثؾ ذًمؽ ،ويٙمت٥م أهؾ يمؾ ُِمٍم ُمٜمٝمؿ إمم ُِمٍم آظمر سمِام يّمٜمٕمقن ومٞم٘مرؤه
ِ
وأو َؾمٕمقا
أوًمئؽ ذم أُمّم٤مرهؿ َ
شمٜم٤موًمقا سمذًمؽ اعمديٜم٦م ْ
وه ُ١مٓء ذم أُمّم٤مرهؿ ،طمتك َ
َ
يريدون َهمػم ُم٤م ئمٝمرون و ُينون همػم ُم٤م ُيٌدون ،ومٞم٘مقل أهؾ
إرض إذاقم٦م ،وهؿ
يمؾ ُِمٍم إٟم٤م ًمٗمل قم٤مومٞم٦م ِم٤م اسمتكم سمف ه١م ِ
ٓء إٓ أهؾ ا َعمديٜم٦م وم٢مهنؿ ضم٤مءهؿ َ
ذًمؽ قمـ
َ ُ
َّ
ُجٞمع إُمّم٤مر وم٘م٤مًمقا إٟم٤م ًمٗمل قم٤مومٞم٦م ِم٤م ومٞمف اًمٜم٤مس.
أُمػم اعم١مُمٜملم ،أي٠مشمِٞمؽ َقمـ اًمٜم٤مس اًمذي َي٠مشمٞمٜم٤م؟
وىمد ضم٤مء إمم ُقمثامن ُمـ ىم٤مًمقا :ي٤م َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شم٤مريخ اًمٓمؼميش :ج ( .)379/4اعمّمدر ٟمٗمًف :ج (.)365/4
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اًمًالُم٦م ،ىم٤مًمقا :وم٢مٟمَّ٤م ىمد أشم٤مٟم٤م ،وأظمؼموه سم٤مًمذي أؾم٘مٓمقا
ىم٤مل ٓ :واهلل ُم٤م ضم٤مءين إٓ َّ
ِ
إًمٞمٝمؿ .ىم٤مل :وم٠مٟمتؿ ذيم٤مئل ُ
قمكم ،ىم٤مًمقاُٟ :مِمػم قمٚمٞمؽ أن
وؿمٝمقد اعمُ١مُمٜملم وم٠مؿمػموا َّ
ِ
ً
رضم٤مٓ ِمَّـ شمَثؼ ِبؿ إمم إُمّم٤مر َطمتك يرضمٕمقا َ
سم٠مظمٌ٤مرهؿ.
إًمٞمؽ
شمٌَٕم٨م
أؾم٤مُم٦م سمـ زيد إمم اًمٌٍمة،
ٚمٛم٦م وم٠مرؾمٚمف إمم اًمٙمقوم٦م ،وأرؾمؾ َ
ُمً َ
ومدقم٤م حمٛمد سمـ ْ

ً
قمامر سمـ ي٤مه إمم ُمٍم ،وأرؾمؾ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر إمم َّ
رضم٤مٓ
وومرق
اًمِم٤ممَّ ،
وأرؾمؾ َ
َ
ؾمقاهؿ ومرضمٕمقا ُجٞم ًٕم٤م ىمٌؾ قمامر ﭫ ،وم َ٘م٤مًمقاُّ :أُي٤م اًمٜم٤مس ُم٤م أٟمٙمرٟم٤م ؿمٞم ًئ٤م وٓ
أٟمٙمره أقمالم اعمًٚمٛملم وٓ قمقاُمٝمؿ ،وىم٤مًمقا ُجٞم ًٕم٤م :إُمر أُمر اعمًٚمٛملم إٓ أن
أُمراءهؿ ُي٘مًٓمقن سمٞمٜمَٝمؿ وي٘مقُمقن ِ
قمٚمٞمٝمؿ.

قمام ًرا طمتك فمٜمقا أٟمف ىمد اهمتٞمؾ ،ومٚمؿ يٗم٤مضم٠مهؿ إٓ يمت٤مب ُمـ
واؾمتٌٓم٠م اًمٜم٤مس َّ
قمام ًرا ىمد اؾمتامًمف ىمق ٌم سمٛمٍم ،وىمد اٟم٘مٓمٕمقا
قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ أب هح خيؼمهؿ أن َّ
إًمٞمف ومِٞمٝمؿ قمٌد اهلل سمـ اًمًقداء ،وظم٤مًمد اسمـ ُمٚمجؿ ،وؾمقدان سمـ محران ،ويمٜم٤مٟم٦م سمـ
سمنم( ،)1يريدوٟمف قمغم أن ي٘مقل سم٘مقهلؿ ،يزقمٛمقن أن حمٛمدَّ ًا راضمع ويدقمقٟمَف إمم ظمٚمع
أهؾ اعمَديٜم٦م قمغم ُمثؾ رأُيؿ ،وم٢من َرأى أُمػم اعم١مُمٜملم أن
قمثامن ،وخيؼموٟمف أن رأى ْ
ي٠مذن زم ذم َىمتٚمف وىمتٚمٝمؿ ىمٌؾ أن ي ٌَ٤ميٕمٝمؿ.
ومٙمَت٥م إًمٞمف قمثامنًَ :مٕمٛمري إٟمَّؽ جلريء ي٤م اسمـ أ ِّم قمٌد اهلل ٓ ،واهلل ٓ أ ْىمت ُٚمف وٓ
ِ
ِ ِ
دقمٝمؿ ُم٤م مل
أٟمٙم٠مه َوٓ إ َّي٤مهؿ طمتك يٙمقن اهلل  ۵يٜمت٘م َؿ ُمٜمٝمؿ وُمٜمف سمٛمـ أطم٥مَ ،وم ُ
خيْٚمٕمقا يدً ا ُمـ ـم٤مقم٦م خيقوقا ويٚمٕمٌقا(.)2
إذنِ ،
وم٤مًمذي ئمٝمر ُمـ رواي٦م ؾمٞمػ َّ
أن قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م وأشمٌ٤مقمف ُِمـ َطمقًمف هؿ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إمم هٜم٤م شمٜمتٝمل رواي٦م ؾمٞمػ قمٜمد اًمٓمؼمي( :ج  ،)341/4وشمٙمٛمٚمتٝم٤م ُمـ اسمـ قمً٤ميمر.
( )2اسمـ قمً٤ميمر ذم «شم٤مريخ دُمِمؼش ،)5/29( :وذم هن٤مي٦م اًمرواي٦م ئمٝمر ٟمدم قمثامن ﭬ وظم٤مص٦م إذا
ًم٘مل ُمـ يثؼ سمف.
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خطر املنافقني ِ

ِ
ِ
ٞمح٦م) سم٤مإلؿم٤مرة إًمٞمٝمؿ:
إيدي اخلٗمٞم٦م اعمحريم٦م ًمٚمٗمتٜمَ٦م ،واًمذيـ ضم٤مءت اًمرواي٤مت (اًمّمح َ
معهم
قصٝمؿ ،قمغم أن ُهٜم٤مك
شمقوح ُؿمخ
أظمٌ٤مرا ُُمتٜم٤مصمرة قمٜمدَ
َطمٞم٨م رؾمٛم٧م هٞم َٙم َٚمٝمؿ ومل ِّ
ً
ػ آصم٤مر اسمـ ؾمٌ٠م ذم ِ
اًمالطم٘ملم ِ
ِ
اًمٗمتٜم٦م و ُشمْم٤مف إمم ِرواي٦م ؾمٞمػ اًمً٤مسم٘م٦م.
اعم١مرظملم
شمٙمِم ُ
َ
وم٢مِ َّن اسمـ َقمً٤ميمر ي١ميمد اًمدَّ ور اًمذي ىم٤مم ِسمف اسمـ ؾمٌ٠م ذم اًمٗمتٜم٦م ،وي٘مقلَ ..« :وـم٤مف
ًمٞمٚمٗمتَٝمؿ َقمـ ـم٤مقم٦م ِ
سمالد اعمًُٚمٛملم ِ
دُمِم َؼ َ
إئ َّٛم٦م و ُيدظمؾ سمٞمٜمٝمؿ اًمنم ،و َىمد دظمؾ ْ
ًمذًمؽ
ذم زُمـ ُقمثامن سمـ قمٗم٤من ﭬش )1(.ويِمػم اعم٘مريزي إمم َّ
أن اسمـ ؾمٌ٠م هق اًمذي

آصم٤مر اًمٗمتٜم٦م ود قمثامن طمتك ىمتؾ(.)2
أٚيًا :دٚس ابٔ طبأ يف َصش..
اًمًٞمقـمل قمـ ُمٍم -ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمةَُ -م٤م يٗمٞمد إٟمٙم٤مر ْأهٚمٝم٤م قمغم اسمـ ؾمٌ٠م
وذم طمدي٨م ُّ
سمنم يمَثػم ،ويم٤من ذ َ
ًمؽ َُمٌدأ شم٠مًمٞمٌِٝمؿ قمغم قمثامن ﭬ(.)3
ذم اًمٌِداي٦م ُصمؿ ا ْوم ُتتـ سمف ٌ

اؾمتٚمزُم٧م ُضمٝمدً ا َ
واًمذي َيٌدو َّ
وَّتٓمٞم ًٓم٤م يم٤من اعمُتآُمرون
ُمٍم
َ
أن هذه أ َصم٤مر ذم ْ

أؾمٌ٤مب ىمتؾ قمثامن قمزًمف َقمٛمرو سمـ
ُيريمقن ظمٞمق َـمف ،وم٘مد ذيمر اسمـ يمثػم أن ُمـ ْ
اًمٕم٤مص َقمـ ُمٍم وشمقًمٞمتف ٓ ْسمـ أب اًمنح ُمٙم٤مٟمف ،وذًم ِ َؽ ًمِمدَّ ة قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص
ِ
وشمْمٞمٞم٘مف قمغم اخلقارج اعمٍميلم ،وًمِلم اسمـ ؾمٕمد واٟمِمٖم٤مًمِف سم٤مًمٗمتقح( ،)4إٓ َّ
أن هذا
وهق يِمػم إمم أصمر اخلقارج اعمٍميلم ِ
وَّتّمٞمّم٤م
ٟمجدُ ًمف سمٞم٤مٟمً٤م
اًمذي ٟم ٌَّف إًمٞمف اسمـ يمثػم ُ
ً
وهذا اًمتخّمٞمص ٓ يتٕمدى دائرة اسمـ ؾمٌ٠م وأشمٌ٤مقمف.
ِ
ضم٤مء ذم روا َي٦م ِ
ٕهٚمِٝم٤م
قمرض ْ
اًمًقداء َّعم٤م ىمدم ُمٍم َّ
قمثامن« :أن ا ْسمـ َّ
ٕب َطم٤مرصم٦م وأب َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼش.)3/29( :
(« )2اعمقاقمظ وآقمتٌ٤مرش :ج (.)357/2
(« )3طمًـ اعمح٤مضةش :ج (.)165/2
(« )4اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش :ج (.)186/7
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قمرض َهلؿ ِّ
سم٤مًمِم٘م٤مق وم٠م ْـم َٛمٕمقه ،وسمدأ َومٓمٕمـ قمغم َقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص
سم٤مًمٙمٗمر وم٠مسم َٕمدوه ،صمؿ َّ
سمٕمْم٤م ُمـ ِ ِ
ومً٠مًمقا اخلٚمٞم َٗم٦م أن ُيٕمٗمٝمؿ ُمٜمف ،و ُيقزم ُىمرؿم ًّٞم٤م
ﭬ طمتك َطم َّرك ً
أهؾ ُمٍمَ ،
وضمٕمؾ اسمـ ؾمٕمد قمغم اخلراج ،وأ ْسم٘مك قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص
ُيًقي سمٞمٜمٝمؿ! وم٠مضم٤مب قمثامنَ ،
ﭬ قمغم ا َحلرب ومل يٕمزًمف ،صمؿ َؾمٕمقا سملم اًمرضمٚملم ويمت٥م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام إمم قم ْثامن
سم٤مًمذي سمٚم َٖمف قمـ ص٤مطمٌف وريمٌقا هؿ ًمٞمًتٕمٗمقا ُمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ﭬ ويً٠مًمقا
ؾمٕمدً ا وم٠مقمٗم٤مهؿ( )1ويم٠مٟمف ُمدرك أن وراء إيمٛم٦م ُم٤م وراءه٤مش(.)2
ُمٍم ٟمَزل قمغم يمٜمَ٤مٟم٦م سمـ سمِنم َُم َّرة
وذيمر اًمذهٌل« :أن اسمـ َّ
اًمًقداء عم٤م َظمرج إمم َ

وقمغم ؾمقدان سمـ محران َُم َّرة ،واٟم٘مٓمع إمم اًم َٖم٤موم٘مل ومٙم َّٚمٛمف وأـم٤مف سمف َظم٤مًمد سمـ
ُمٚمجؿ وقمٌد اهلل اسمـ رزيـ وأؿمٌ٤مه َهلؿ ،ومٍمف هلؿ اًم َ٘مقل َومٚمؿ جيدْ هؿ ُجيٞمٌقن
ِ
اًمٕمرب وطمجرهؿ و ًَمًٜم٤م ُمـ رضم٤مًمِف ،وم٠مروه أٟمَّٙمؿ
اًمقصٞم٦م ،وم٘م٤ملَ :قمٚمٞمٙمؿ سم ٌَ٤مب
شمزرقمقا اًمٕم٤مم ؿمٞم ًئ٤م ،طمتَّك شمٜمٙمن ُمٍم ومٜمَِمٙمقه إمم قم ْثامن ومٞمٕمزًمف
شمزر ُقمقن وٓ
ُ

أوٕمػ ُمٜمف ْ
وٟمخٚمقا َسمام ٟمريدٟ ،مٔمٝمر إُمر سم٤معمَٕمروف واًمٜمَّٝمل
َقمٜمٙمؿ ،وٟمً٠مل ُمـ هق ْ
قمـ اعمُٜمٙمر ،ويم٤من أه ُقمٝمؿ ًمذًمؽ حمٛمد سمـ أب طمذيٗم٦م ،وومٕمٚمقا َُم٤م أُمرهؿ سم ِف َ
وظمرضمقا
ؿم٤ميملم إمم قمثامن قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ﭭ وُمًتٕمٗمٞمٜمف ُمٜمٝمؿ وُمٓم٤مًمٌلم سم٤مسمـ ِأب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اسمـ قمً٤ميمر« ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼش( :ص /124أ).
( )2ي١ميمد هذا :احلقار اًمذي ضمرى سمٞمٜمف وسملم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمٕمد أن ىمدم قمٚمٞمف اعمديٜم٦م ،ىم٤مل قمثامن:
أُمرا وٓ رأ ًي٤م ُمٜمل ُمٜمذ
ُم٤م ؿم٠مٟمؽ ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل؟ ىم٤مل :واهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤م يمٜم٧م ُمٜمذ وًمٞمتٝمؿ أُجع ً
يمرهقين ،وُم٤م أدري ُمـ أيـ أشمٞم٧م؟ وم٘م٤مل قمثامن :وًمٙمٜمل أدري ًم٘مد دٟم٤م أُمر هق اًمذي يمٜم٧م أطمذره،
وًم٘مد ضم٤مءين ٟمٗمر ُمـ ريم٥م شمردد قمٜمٝمؿ قمٛمر ويمرهٝمؿ ،أٓ وإٟمف ٓ سمد عم٤م هق يم٤مئـ أن يٙمقن...
«شم٤مريخ دُمِمؼش( :ص /124أ) ،وهذه اًمرواي٦م ـ اًمتل يِمٙمؾ احلقار ضمز ًءا ُمٜمٝم٤م ـ شمٓمٚمٕمٜم٤م قمغم طم٘مٞم٘م٦م
اعم١ماُمرة ،يمام ُشمٌلم قمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م وأؾمٚمقب اعمٕم٤مُمٚم٦م سملم اًمّمح٤مسم٦م وهق أُمر شمِمتط اًمرواي٤مت
إظمرى ذم شم٠مويٚمف!!« .قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م وأصمره ذم ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦مش( :صـ .)152
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وم٠مىمره قمغم اخلراج وشمرك قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ﭬ قمغم اًمّمال ة،
َهح ُمٙم٤مٟمفَّ ،
ِ معهم
وأهمروا سمٞمٜمٝمام طمتك يمت٥م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام
ومٛمِمك سمٞمٜم َُٝمام ؾمقدان ويمٜم٤مٟم٦م وظم٤مرضم٦م
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ُم٤م سمٚمٖمف إمم قمثامن َومجٛمع ُمٍم يمٚمٝم٤م ٓسمـ أب هحش(.)1
ثاّْٝا :دٚس ابٔ طبأ يف ايصاّ ٚايبصش:٠

وأظمر َضمف أهٚمٝم٤م ُمٜمٝم٤م(َ ،)2
وًمذًمؽ َمل يٙمـ ُِمـ سملم
يً ْ
تٓمع َقمغم َرء ِمَّ٤م أراد َ
ومٗمل اًمِم٤مم مل ْ
اعمُ ِ
ح٤مسيـ ًمٕمثامن ﭬ ُج٤م َقم٦م شمدقمك سم٠مهؾ َّ
اًمِم٤مم -ومٞمام أقمٚمؿ -أ َُّم٤م اًمٌٍمة وم٘مد
يٍم ْح َهلؿ وم٘مٌٚمقا ُمٜمف ،واؾمتَٕم َٔمٛمقه ويم٤مد إُمر
ٟمزهل٤م ا ُ
سمـ ؾمٌ٠م َّ
وقمرض ٕهٚمٝم٤م ومل ِّ
يًت ْٗم ِحؾ ومٞمٝم٤م ،إٓ َّ
أن واًمٞمٝم٤م اًم َٗمٓمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر( )3شمٜمَ ٌَّف ًمف وم٠مظمرضمف سمٕمد أن َؾم٠مًمف:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمش.)123/2( :
(« )2اًمٓمؼميش)341/4( :

( )3هق :قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر سمـ ُيم َر ْي ِز سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ طمٌٞم٥م سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص ،إُمػم،

ٌَّل -ط  -وروى قمٜمف
أسمق قمٌد اًمرمحـ اًم٘مرر ،اًمٕمٌِمٛمل ،اًمذي اومتتح إىمٚمٞمؿ ظمراؾم٤من .رأى اًمٜم ّ
طمديث٤م ذمُ« :مـ ىمتؾ دون ُم٤مًمف « .وهق اسمـ ظم٤مل قمثامن ،وأسمقه قم٤مُمر :هق اسمـ قمٛم٦م رؾمقل اهلل -ط -
اًمٌٞمْم٤مء سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م .وزم اًمٌٍمة ًمٕمثامن ،صمؿ وومد قمغم ُمٕم٤موي٦م ،ومزوضمف سم٤مسمٜمتف هٜمد ،وداره
سمدُمِمؼ سم٤محلقيرة :هل دار اسمـ احلرؾمت٤مين .ىم٤مل اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر :اؾمتٕمٛمؾ قمثامن قمغم اًمٌٍمة اسمـ قم٤مُمر،
وقمزل أسم٤م ُمقؾمك .وم٘م٤مل أسمق ُمقؾمك :ىمد أشم٤ميمؿ ومتك ُمـ ىمريش ،يمريؿ إُمٝم٤مت واًمٕمامت واخل٤مٓت،
ي٘مقل سم٤معم٤مل ومٞمٙمؿ هٙمذا وهٙمذا .وهق اًمذي دقم٤م ـمٚمح٦م واًمزسمػم إمم اًمٌٍمة ،وىم٤مل :إن زم ومٞمٝم٤م
صٜم٤مئع .وهق اًمذي اومتتح ظمراؾم٤من ،وىمتؾ يمنى ذم وٓيتف ،وأطمرم ُمـ ٟمٞمً٤مسمقر ؿمٙمرا هلل ،وقمٛمؾ
اًمً٘م٤مي٤مت سمٕمروم٦م ،ويم٤من ؾمخٞم٤م يمريام .ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :أؾمٚمؿ أسمقه قم٤مُمر يقم اًمٗمتح ،وسم٘مل إمم زُمـ

قمثامن ،وقم٘مٌف سم٤مًمٌٍمة واًمِم٤مم يمثػم .ىمدم قمغم وًمده قمٌد اهلل وهق وازم اًمٌٍمة .وىمٞمؾ :وًمد قمٌد اهلل
سمٕمد اهلجرة ،ومٚمام ىمدم رؾمقل اهلل ُمٕمتٛمرا قمٛمرة اًم٘مْم٤مء ،محؾ إًمٞمف اسمـ قم٤مُمر وهق اسمـ صمالث ؾمٜملم،
ٌَّل -ط -
ومحٜمٙمف ،ووًمد ًمف قمٌد اًمرمحـ وهق اسمـ صمالث قمنمة ؾمٜم٦م .وأُم٤م اسمـ ُمٜمدة ،وم٘م٤مل :شمقذم اًمٜم ّ
وٓسمـ قم٤مُمر صمالث قمنمة ؾمٜم٦م .يٜمٔمر «ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ« ،)1732/3( :اًمٓمٌ٘م٤مت
اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد« ،)44/5( :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل.)18/3( :
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رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب رهم٥م ذم ِ
ُم٤م أٟمْ٧م؟ وم٠مظمؼمه أٟمف ٌ
اإل ْؾمالم وذم ضمقاره ،ومر َّد قمٚمٞمف:

ُم٤م يٌٚمٖمٜمل ذًمؽ ،اظمرج قمٜمل( )1ويمذًمؽ اًمٙمقوم٦م وم٘مد ُأظمرج ُمٜمٝم٤م وم٘مّمد ُمٍم(.)2
ِ
ِ
ومٞمٝمام
ًمٙمـ إظمراج اسمـ ؾمٌ٠م ُمـ اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م ،مل يٙم ْـ ًمٞمٛمٜمع ُمـ شم٠مصمػمه َ
واؾمتداُم٦م اًمٕمال َىم٦م ُمع قمٜم٤مس اًمٗمتٜم٦م :وًمِذًمؽ يم٤مٟم٧م اعمُٙم٤مشمٌ٤مت ضم٤مر َي٦م سملم اسمـ ؾمٌ٠م
ْ
وسملم أهؾ اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م ،ويم٤مٟم٧م اًمرضم٤مل َّتتٚمػ سمٞمٜمٝمؿ(.)3
َ

ِ
اعمح٤مس ًم ُٕمثامن ﭬ
اًمريم٥م
اعمٙم٤مشمٌ٤مت
وأ َّدت هذه
ُ
أدواره٤م ،ومٙم٤من ُمـ سملم َّ
َ
ريم٥م ُمـ اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م (يمام ؾمٞم٠مي سمٞم٤مٟمف إن َؿم٤مء اهلل).
ٌ
ثايجّا :تصاعُذ ايفتََٓٚ ١كتٌ ارتًِٝف ١ﭬ:
ومٞمٝم٤م ا ُعمٜمحرومقن قمـ قمثامن ﭬ
اًمًٜم٦م اًمتل شمَٙم٤مشم٥م َ
ودظمٚم٧م ؾمٜم٦م 34هـ وهل َّ
ٜمزوقم٤م أو َُمٗمتقٟمً٤م
اًمرؤؾم٤مء إٓ ُم ً
عمٜم٤مفمرشمف( ،)4وشمَٙم٤مصمٗم٧م ْ
إطمدَ اث ،وم٤مًم ُٙمقوم٦م َّتٚمق ُمـ ُّ
وخيرج ومٞمٝم٤م َيزيد سمـ ىمٞمس(ُ )5
ومٞمدظمؾ اعمًجد ُمٜم٤مد ًي٤م سمِخٚمع قمثامن ﭬ؟ وي ُثقب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمّمدر ٟمٗمًف.)326/4( :
( )2اعمرضمع ٟمٗمًف.)326/4( :
( )3اعمرضمع ٟمٗمًف.)327/4( :
(« )4اًمٓمؼميش :ج (.)331/4

( )5ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل اعم٤مًم٘مل إٟمدًمز :ذيمر ظمؼم ِيزيد سمـ ىمٞمس وإؿمؽم يم٤من ىمد وومد ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص قمغم
قمثامن ﭬ ؾمٜم٦م إطمدى قمنم ُمـ إُم٤مرة قمثامن ﭬ ،وىمٌؾ خمرج ؾمٕمٞمد ُمـ اًمٙمقوم٦م سمًٜم٦م
وسمٕمض أظمرى سمٕم٨م إؿمٕم٨م سمـ ىمّمٕمغم أذرسمٞمج٤من وؾمٕمٞمد سمـ ىمٞمس قمغم اًمري ،ويم٤من يزيد سمـ ىمٞمس
قمغم مهذان ،ومٕمزل وضمٕمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمًػم اًمٕمجكم وقمغم أصٌٝم٤من اًمً٤مئ٥م سمـ إىمرع ،وقمغم ُم٤مه ُم٤مًمؽ سمـ
طمٌٞم٥م اًمػمسمققمل ،وقمغم اعمقصؾ طمٙمٞمؿ سمـ ؾمالُم٦م اجلذاُمل ،ويم٤من ضمرير سمـ قمٌد اهلل قمغم ىمرىمٞمًٞم٤مء،
وؾمٚمامن سمـ رسمٞمٕم٦م قمغم اًمٌ٤مب ،وقمغم احلرب اًم٘مٕم٘م٤مع سمـ قمٛمرو ،وقمغم طمٚمقان قمتٞمٌ٦م سمـ اًمٜمٝم٤مس وظمٚم٧م
اًمٙمقوم٦م ُمـ اًمرؤؾم٤مء إٓ ُمٜمزوع أو ُمٗمتقن ،ومخرج يزيد إسمـ ىمٞمس وهق يريد ظمٚمع قمثامن ﭬ ...صمؿ
ذيمر ٟمحق هذا إصمر .يٜمٔمر «اًمتٛمٝمٞمد واًمٌٞم٤من ذم ُم٘متؾ اًمِمٝمٞمد قمثامنش( :ص.)72 :
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التعامل
اًمٙمقوم٦م يف
أهؾشرعية
وقواعد
ويٜمٙمراملنافقني
إًمٞمف أصح٤مسمف ِمـ يم٤من اسمـ اًمًقداء يٙم٤مشمٌٝمؿ ،خطر
قمٚمٞمٝمؿ.
اًمٕم٤مرومقن ُمـ

َّ
ﭬ()1
وىمد وصٗمٝمؿ اًم َ٘مٕم٘م٤مع سمـ قمٛمرو معهم
َ
هٞمٝم٤مت ٓ َواهللِ
سم٤مًمٖمقهم٤مء ،وم٘م٤ملَ « :
ُ
ٓ شمًَٙمـ اًم َٖمقهم٤مء إٓ ا َعمنموم َّٞم٦مش(.)2
زور اًم ُٙمت٥م قمغم أًمًٜم٦م اًمّمح٤مسم٦م ﭫ سم٘متؾ
وذم ُمٍم -ورسمام همػمه٤مُ -شم َّ
اًمٗمتـ ذم أىم٤مًمٞمؿ ِ
قمثامن ﭬ( ،)3وؾم٤مرت ِ
اخلالوم٦م هي٤من ِ
اًمٜم٤مر ذم اهلِمٞمؿ ،ويمت٥م
ُ
ِ
ُمِم٤مقم َرهؿ ،ورسمام أسمٙم٧م اًمٙمثِ َػم
قمثامن ﭬ إمم أهؾ إُمّم٤مر ،ومٝمزت يمٚمامشمف
ِ
شمتٛم َّخض سمِنم(.)4
ُمٜمٝمؿ ،وأدرك اًمٜم٤مس أن إُم٦م َ
َ
قمامًمِف أن ُيقاومقه
ظمٓمق ًة ْأظمرى َي٘مقم ِِب٤م ُقمثامن ﭬ،
واؾمتٚمزم هذا َ
وم٠مرؾمؾ إمم َّ
ِ
() 5
وؾمٕمٞمد سمـ
ذم اعمَقؾمؿ ومحي إًمٞمف ُُمٕم٤موي٦م سمـ أب ؾمٗمٞم٤من ﭭ َ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :اًم٘مٕم٘م٤مع سمـ قمٛمرو اًمتٛمٞمٛمل ﭬ ،أظمق قم٤مصؿ (ىم٤مئد يمتٞمٌ٦م إهقال) ذيمره ؾمٞمػ سمـ قمٛمر
ذم اًمّمح٤مسم٦م وروى قمٜمف أٟمف ىم٤مل ؿمٝمدت ووم٤مة اًمرؾمقل ﷺ ،وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر :ي٘م٤مل إن ًمف صحٌف
وهق أطم د اًمِمجٕم٤من اًمٗمرؾم٤من طمتك روى قمـ أب سمٙمر أٟمف ىم٤مل :صقت اًم٘مٕم٘م٤مع ذم اجلٞمش ظمػم ُمـ
أًمػ رضمؾ وًمف سمالء ذم اًم٘م٤مدؾمٞم٦م ،ؿمٝمد اجلٛمؾ ُمع قمكم ﭬ ويم٤من رؾمقًمف إمم ـمٚمح٦م واًمزسمػم وأم
ؿمخّم٤م طم٘مٞم٘م ًّٞم٤م!.
ُمّمٚمح٤م وهق قمٜمد اًمٕمًٙمري ُمـ خمتٚمٗم٤مت ؾمٞمػ سمـ قمٛمر ٓ
اعم١مُمٜملم ﭫ
ً
ً
«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش ،)419/4( :و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر،)239/3( :
و«إقمالمش« ،)48/6( :قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠مش( :ص .)117
( )2اعمّمدر ٟمٗمًف ج331/4( :ـ.)332
(« )3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش :ج (ٟ ،)192/7م٘مؾ اسمـ ضمرير قمٚمٞمف رمح٦م اهلل ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق قمـ
قمٛمف :أن اًمّمح٤مسم٦م ﭫ يمتٌقا إمم أوم٤مق ُمـ اعمديٜم٦م ي٠مُمرون اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مدوم قمغم قمثامن
ًمٞم٘م٤مشمٚمقه( :ج .)367إٓ أن اسمـ يمثػمٟ :مٗمك ذًمؽ وىم٤مل :إن هذا يمذب قمغم اًمّمح٤مسم٦م ﭫ.
«اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)192/7( :
(« )4اًمٓمؼميش :ج (.)342/4
( )5هقُ :مٕم٤موي٦م سمـ َأب ؾمٗمٞم٤من ،واؾمٛمف صخر سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م سمـ قمَ ٌْد ؿمٛمس ْسمـ قمَ ٌْد ُمٜم٤مفَ ،أ ُسمق
قمَ ٌْد اًمرمحـ اًم٘مرر إُ َُم ِقي وأُمف هٜمد سمٜم٧م قمتٌ٦م ْسمـ رسمٞمٕم٦م ْسمـ قمٌد ؿمٛمس ،وهق وأسمقه ُمـ =
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اًمٕم٤مص( ،)1وقمٛمرو ْسمـ اًم َٕم٤مص ،وقمٌد اهلل سمـ َقم٤مُمر ،وقمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ أب
ِ
ٕهنؿ
هح ﭫ ،وأظمؼمهؿ سمام صٜمَع اًمٜمَّ٤مس وُم٤م ؿمٙمقا سمف إًمٞمف ،وـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ َّ -
وٟمّمح٤مؤه -أن َجيتٝمدوا ذم آرائٝمؿ ويِمػموا قمٚمٞمف ومٙم٤من:
وزراؤه
َ
َ
 -1رأي اسمـ قم٤مُمر :أن َي٠مُمر اًمٜمَّ٤مس ِ
ٛمٝمرهؿ ذم اعمٖم٤مزي طمتك
سم٤مجلٝم٤مد و َ
جي َ
هؿ أطمدهؿ ىمٛمؾ ومروه ،ودسمرة داسمتف.
ٓ يتٕمدى ّ

واًمرضمالن
قمامًمف قمغم اًمٙم َٗم٤مي٦م عم٤م ىمٌٚمٝمؿ َّ
 -2وأؿم٤مر قمٚمٞمف ُمٕم٤موي٦م ﭬ سم٠من َيرد َّ

أقمٚمؿ سمٜم٤مطمٞمتٞمٝمام.

 -3أُم٤م ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ﭬ ومٙم٤من رأيف أن ي٘متؾ َىم٤مدة ه١م ِ
ومٞمتٗمرق
ٓء
َ ُ
َ
َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ُمًٚمٛم٦م اًمٗمتح ،وىمٞمؾ :أٟمف أؾمٚمؿ زُمـ احلديٌٞم٦م .وروي قمٜمف أٟمف يم َ
َ٤من ي٘مقلً :م٘مد أؾمٚمٛم٧م ِذم قمُ َٛمرة
اًم٘مْمٞم٦م وًمٙمـ يمٜم٧م أظم٤مف أن أظمرج ،ويم٤مٟم٧م أُمل شم٘مقل :إن ظمرضم٧م ىمٓمٕمٜم٤م قمٜمؽ اًم٘مقت .صمؿ أىمره
قمثامن ،ووزم اخلالوم٦م قمنميـ ؾمٜم٦مَ .و َىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق :يم َ
َ٤من ُمٕم٤موي٦م أُمػما قمنميـ ؾمٜم٦م وظمٚمٞمٗم٦م
َػم ،قمَ ِـ اًم َّٚمٞم ِ
ُي َٞمك ْسم ُـ ُسمٙم ْ ٍ
٨م ْسمـ ؾمٕمد :شمقذم ِذم رضم٥م ٕرسمع ًمٞم٤مل سم٘ملم ُمٜمف ؾمٜم٦م
ْ
قمنميـ ؾمٜم٦م .ىم٤مل َ ْ

ؾمتلمَ .و َىم٤مل اًمقًمٞمد ْسمـ ُمًٚمؿُ :م٤مت ِذم رضم٥م ؾمٜم٦م ؾمتلم ،ويم٤مٟم٧م ظمالومتف شمًع قمنمة ؾمٜم٦م
وٟمّمٗم٤مَ .و َىم٤مل همػمه :شمقذم سمدُمِمؼ يقم اخلٛمٞمس ًمثامن سم٘ملم ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م شمًع ومخًلم ،وهق ا ْسمـ
اصمٜمتلم وصمامٟملم ،ويم٤مٟم٧م ظمالومتف ؾمٜم٦م شمًع قمنمة ؾمٜم٦م وصمالصم٦م أؿمٝمر وقمنميـ يقُم٤مِ .
وىم َٞمؾُ :م٤مت
َ
وهق ا ْسمـ صمامن وؾمٌٕملم ،وىمٞمؾ :ا ْسمـ ؾم٧م وصمامٟملمِّ« .تذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي:
( ،)176/28و«ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل.)119/3( :
( )1هق :ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد اًمِمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف ،إُمقي اًم٘مرر ،صح٤مب
ُمـ إُمراء اًمقٓة اًمٗم٤محتلم ،رب ذم طمجر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ﭬ ،ووٓه قمثامن اًمٙمقوم٦م ،وزم اعمديٜم٦م
همػم ُمرة عمٕم٤موي٦م ،وىمد اقمتزل اًمٗمتٜم٦م وم٠مطمًـ ،وعم٤م يم٤من قمغم اًمٙمقوم٦م ،همزا ـمؼمؾمت٤من وم٤مومتتحٝم٤م .روى قمـ
ٌَّل ط ُمرؾمال وقمـ قمٛمر وقمثامن وقم٤مئِم٦م ﭫ ،وقمٜمف اسمٜم٤مه قمٛمر وُيٞمك ،وؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل سمـ
اًمٜم ّ
قمٛمر وقمروة سمـ اًمزسمػم وهمػمهؿ ،وىمد يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص أطمد ُمـ ٟمدسمف قمثامن ﭬ ًمٙمت٤مسم٦م
اعمّمحػ ًمٗمّم٤مطمتف وؿمٌف هلجتف سمٚمٝمج٦م اًمرؾمقل ط .يٜمٔمر «ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل444/3( :
–  ،)449و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر.)48/4( :
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وم٤مُٕمر يّمٜمع ٍ
سمن وٓ َذٟم٥م ًمٚمٕم٤م َُّم٦م اًمذيـ يتحدَّ صمقن سمام ينسمف إًمٞمٝمؿ،
أ ْذٟم٤مِبؿ،
ُ
معهم
سم٤معم٤مل ًمٞمٕمٓمػ قمٚمٞمٝمؿ ،ومٝمؿ أهؾ ـمٛمع.
وأؿم٤مر قمٚمٞمف (اسمـ أب هح) أن يٚمجٛمٝمؿ
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 -4وضم٤مء دور قمٛمرو ْسمـ اًم َٕم٤مص ﭬ وم٘م٤مل ًمف :إٟمَّؽ ىمد َريمٌ٧م اًمٜم٤مس
ُم٤م َيٙمرهقن ،وم٤مقمتزم أن شمٕمتدل وإٓ وم٤مقمتزل ،وفم َّـ قمثامن ﭬ أن هذا ُهق اجلد
أؿم٤مر قمٚمٞمف قمٛمرو ﭬ َّ
أن هذا ًمٞمس هق رأيف(،)1
ُمٜم ُف ،طمتك إذا شم َٗم َّرق اًم٘مقم قمٜمف َ
ِ
ذا ،وذًمؽ
ظمػما أو يٍمف قمٜمف ًّ
وإٟمَّام أراد أن يٌٚمغ اًم٘مقم ىمق ًُمف ومٞمث ُ٘مقا سمف ومٞم٘مقد إًمٞمف ً
ًمٔمٜمف أن اخلؼم ؾمٞمٌٚمٖمٝمؿ(.)2
ًمٚمٛمرة إوممُُ -مٔمٝمريـ إُمر سم٤معمٕمروف ،وهؿ يريدون
وأطم٤مط اًمثقار سم٤معمديٜم٦م َّ -
أُمقرا ىمد زرقمقه٤م ذم ُىمٚمقب اًمٜم٤مس ،طمتَّك يرضمٕمقا إ ًَمٞمٝمؿ
أن يذيمروا ًمٕمثامن ﭬ ً
ومٞم٘مقًمقا َهلؿ إٟم٤م ىمررٟم٤مه! ِب٤م ومٚمؿ يٕمزل قمٜمٝم٤م! وىمد شم َٚم َّٓمػ ُمٕمٝمؿ قمثامن ﭬ
َ
ذَ ،
وم٠مؿم٤مروا قمغم
وم٠مضم٤مب قمغم شمًَ٤مؤِّٓتؿ ،وىمد
أدرك ا ُعمًٚمٛمقن أهنؿ أصح٤مب ٍّ
اخلٚمٞمٗم٦م ﭬ سم٘متٚمٝمؿ وأسمك قمثامن ﭬ إٓ شمريمٝمؿ ،وم٤مٟمٍمومقا وىمد شمقاقمدوا
طمج٤مج(.)3
اعمجلء ذم ؿمٝمر ؿمقال ُمـ اًمًٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م (35هـ) طمتك يٖمزوه ويم٠مهنؿ َّ
ومٚمام يم٤من اعمققمد اعمحدد ،ظمرج اًمثقار ىم٤مصديـ اعمديٜم٦م :وسمٞم٤من ذًمؽ سمام يكم:
ضم٤مء ذم رواي٦م أب ؾمٕمٞمد (ُمقمم أب أؾمٞمد إٟمّم٤مري)« :أ َّن ُقمثامن ﭬ ِ
ؾمٛم َع أ َّن وومدَ
ِ
ادع سم٤معمُّمحػ ،ومدقم٤م سمف ،و َىم٤مًمقا :اومتح اًمً٤مسمٕم٦م(- )4
ُمٍم ىمد أىمٌٚمقا وم٤مؾمت٘مٌٚمٝمؿ وم َ٘م٤مًمقاُ :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وم٘مد ضم٤مء ذم رواي٦م أظمرى أٟمف ىم٤مل :أرى أٟمؽ ىمد ًمٜم٧م هلؿ وشمراظمٞم٧م قمٜمٝمؿ وزدِّتؿ قمغم ُم٤م يم٤من يّمٜمع قمٛمر
ﭬ ،وم٠مرى أن شمٚمزم ـمري٘م٦م ص٤مطمٌؽ ومتِمتد ذم ُمقوع اًمٚملم« ..اًمٓمؼميش :ج (.)343 ،342/4
(« )2اًمٓمؼميش :ج ( ،)342 ،334 ،333/4اسمـ إصمػم ذم «اًمٙم٤مُمؾش :ج (.)155/3
(« )3اًمٓمؼميش :ج ( 346/4ـ  ،)348و«اًمٙم٤مُمؾشٓ ،سمـ إصمػم.)158/3( :
( )4ذم «اًمٓمؼميش  :اًمت٤مؾمٕم٦م.
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يٕمٜمقنيقٟمس ،-وم َّٚمامىمرأ{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [ؾمقرةيقٟمس،]59 :
أوىمٗمقه وىم٤مًمقا :أرأي٧م ُم٤م محك ُمـ احلٛمك ،آاهلل أذن ًمؽ أم قمغم اهلل شمٗمؽمي؟

صمؿ ذيمروا ًمف أؿمٞم٤مء أظمرى ،و ُيم َّٚمام ذيمروا ًمف َؿمٞم ًئ٤م ىم٤مل :اُمْمف ٟمزًم٧م ذم يمذا..

صمؿ َّإهنؿ ظمرضمقا راوٞملم ويمَتٌقا قمٚمٞمف ذ ًـم٤م وأظمذ
ومٞمدومٕمٝمؿ إمم اعمٕمٜمك اعمَ٘مّمقد ُمٜمٝم٤مَّ ،

قمٚمٞمٝمؿ ُمٞمث٤م ًىم٤م أٓ يِم٘مقا وٓ يٗم٤مرىمقا ُج٤مقم٦م ُم٤م أىم٤مم هلؿ ذـمٝمؿ ،ورضم ُٕمقا راولم(.)1
ِ
ويٗم٤مرىمٝمؿ ،صمؿ يرضمع إًمٞمٝمؿ ُصم َّؿ يٗم٤مرىمٝمؿ،
يتٕمرض هلؿ
ومٌٞمٜمام هؿ ذم اًمٓمريؼ إذا سمِرايم٥م َّ
أُمػم ا ُعم١مُمٜملم إمم ِ
ىم٤مًمقاُ :م٤مًمؽ؟ ىم٤مل :أٟم٤م َرؾمقل ِ
قم٤مُمٚمف سمِٛمٍم ،ومٗمتِمقه وم٢مذا هؿ سمٙمت٤مب
ظم٤ممتف ،وومٞمف إُمر سمِّمٚمٌٝمؿ أو َىمتٚمِٝمؿ أو ىم ْٓمع ِ
ُمـ قمثامن ﭬ وقمٚمٞمف َ
أيدُيؿ
ِ
يمت٥م ومٞمٜم٤م
وأرضمٚمٝمؿ ،وأىمٌٚمقا ٟمحق اعمديٜم٦م وم٠مشمَقا قمٚم ًّٞم٤م ﭬ وم٘م٤مًمقا :أمل َشمر إمم قمدو اهلل َ
سمٙمذا ويمذا؟ َّ
وأن اهلل ىمد أطمؾ د َُمف وم٘مؿ ُمٕمٜم٤م إًمٞمف ،ىم٤مل :واهلل ٓ أىمقم ُمٕمٙمؿ .ىم٤مًمقا :ومٚمؿ
يمتٌ٧م إًمٞمٜم٤م؟! ىم٤مل :واهلل ُم٤م يمتٌ٧م إًمٞمٙمؿ يمت٤م ًسم٤م ،ومٜمَٔمر سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض(.)2
َ

وظمرج قمكم ﭬ ُمـ اعمديٜم٦م ،وم٤م ْٟم َٓمٚم٘مقا إمم قمثامن ﭬ وم٘م٤مًمقا :يمَتٌ٧م ومِٞمٜم٤م
سمٙمذا ويمذا ،وم٘م٤ملَّ :إهنام اصمٜمت٤من ْ
أن ُشم٘مٞمٛمقا َرضمٚملم ُمـ اعمًُٚمٛملم أو َيٛمٞمٜمل سمِ٤مهلل اًمذي

ٚمٞم٧م وٓ قمٚمٛم٧م ،وىمد يٙمت٥م اًمٙمت٤مب َقمغم ًمً٤من
ٓ إًمف إٓ هق َُم٤م يمتٌ٧م وٓ أ ُْم ُ
اًمرضمؾ و َيٜم٘مش ا َخل٤مشمؿ قمغم اخلَ٤مشمؿ ،ىم٤مًمقا :ىمد َّ
أطمؾ اهللُ دُمؽ ،وٟم٘مْم٧م اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق
َّ
وطمٍموه ذم اًم٘مٍم ﭬش(.)3

هذه اًمرواي٦م ُمـ أصح اًمرواي٤مت ذم طمّم٤مر قمثامن ﭬ ،ومٝمل ذات َؾمٜمد ىمقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وذم «اًمٓمؼميش زي٤مدة ُمٝمٛم٦م ،وُمٜمٝم٤م« :وم٘م٤مم ومخٓم٥م وم٘م٤مل :إين ُم٤م رأي٧م واهلل وومدً ا ذم إرض هؿ ظمػم
حلقُم٤مي ُمـ هذا اًمقومد اًمذيـ ىمدُمقا قمكم وىمد ىم٤مل ُمرة أظمرى :ظمِمٞم٧م ُمـ هذا اًمقومد ُمـ أهؾ ُمٍم!!.
( )2سمٕمد ذًمؽ -يمام ذم «اًمٓمؼميش  -ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :أهلذا شم٘م٤مشمٚمقن أو هلذا شمٖمْمٌقن؟ (.)355/4
(« )3ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطش( :ص  ،)169 ،168و«اًمٓمؼميش 354/4( :ـ  ،)356وهذه رواي٦م ظمٚمٞمٗم٦م.
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(يمام شم٘مدم) وراوُي٤م (أسمق ؾمٕمٞمد) ؿم٤مهد قمٞم٤من ًمٚمح٤مدصم٦م ،وؾمٜمُْمٞمػ إمم هذه اًمرواي٦م
معهم
ُمٕمٝم٤م سمِ ٍ
ٌمء ،سمؾ شمًػم ُمٕمٝم٤م ذم ٍ
ادم٤مه واطمد
أظمٌ٤مرا شمٙمٛمٚمٝم٤مُ ،مـ رواي٤مت ٓ شمّمٓمدم
ً

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

طمتك شمٜمتٝمل إمم ىمتؾ قمثامن.
وُمـ أسمرز هذه اًمرواي٤مت رواي٦م ؾمٞمػ سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل وِم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م« :أٟمَّف ذم
ؿمقال ؾمٜم٦م 34هـ ظمرج أهؾ ُمٍم ذم أرسمع ومِرق قمغم أرسمٕم٦م أُمراء ،اعم٘مٚمؾ ي٘مقل ؾمتامئ٦م
واعمٙمثر ي٘مقل أًمػ.

وُمـ زقمامئٝمؿ :اسمـ قمديس اًمٌٚمقي ،ويمٜم٤مٟم٦م سمـ سمنم اًمتجٞمٌل ،وقمروة سمـ ؿمٞمؿ

اًمٚمٞمثل ،وأسمق قمٛمرو سمـ سمديؾ سمـ ورىم٤مء اخلزاقمل ،وؾمقدان سمـ روُم٤من إصٌحل،
وزرع اسمـ يِمٙمر اًمٞم٤مومٕمل ،وؾمقدان سمـ محران ،وىمتػمة سمـ ومالن اًمًٙمقٟمٞملم وقمغم
ًمٚمحرب
اجلٛمٞمع اًمٖم٤موم٘مل سمـ طمرب اًمٕمٙمل ،وُمٕمٝمؿ قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م ،وظمرضمقا َ

ُُمتٔم٤مهريـ أُم٤م َم اًمٜم٤مس َّأهنؿ َظمرضمقا ًمٚمح٩م وهقاهؿ ذم قمكم ﭬ(.)1
وظمرج أهؾ اًمٙمقوم٦م ذم أر َسمع ر َوم٤مق ،وقمٚمٞمٝمؿ زيد سمـ َصقطم٤من اًمٕمٌدي ،وإؿمؽم

اًمٜمَّخٕمل وزي٤مد ْسمـ اًمٜمٔمر احل٤مرصمل ،وقمٌدُ اهلل سمـ إصؿ ،وقمددهؿ يمٕمدد ِ
أهؾ
ٟم٤مس ُمٜمٝمؿ (إقمقص) ويم٤من
ُمٍم( ،)2وقمٚمٞمٝمؿ ُجٞم ًٕم٤م قمٛمرو سمـ إصؿ ،وٟمزل ٌ
هقاهؿ ُمع اًمزسمػم ﭬ(.)3

أيْم٤م -و َقمٚمٞمٝمؿ طمٙمٞمؿ ْسمـ ضمٌٚم٦م،
أُم٤م أهؾ اًمٌٍمة وم٘مد ظمرضمقا ذم أر َسمع ِروم٤مق – ً
وذريح اسمـ قمٌ٤مد اًمٕمٌدي ،وسمِنم سمـ ُذيح احلٓمؿ سمـ وٌٞمٕم٦م اًم٘مٞمز ،واسم ُـ
اعمحرش اسمـ قمٌد سمـ قمٛمرو احلٜمٗمل ذم قمدد يم٠مهؾ ُِمٍم( )4وأُمػمهؿ ُجٞم ًٕم٤م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٓمؼميش.)348/4( :
( )2ذم «اًمٓمٌ٘م٤متش :أن قمددهؿ ( :211ج.)71/3
(« )3اًمٓمؼميش :ج (.)349/4
( )4وذم «ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمدش أن قمددهؿ ( :111ج .)71/3
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(طمرىمقص سمـ زهػم اًمًٕمدي) ،ومٜمزل ٟم٤مس ُمٜمٝمؿ (ذا ظمِم٥م) ويم٤من هقى اعمٍميلم
ُمع ـمٚمح٦م ﭬ(.)1

أُمرهؿ قمغم أن يٌٕمثقا ا ْصمٜملم ُمٜمٝمؿ ًم َٞم َّٓمٚمِٕمقا قمغم أظمٌ٤مر اعمَديٜم٦م ويٕمرومقا
واشمٗمؼ ُ
ؼم سمِ٠من أهؾ اعمديٜم٦م اؾم َت ٌَ٤مطمقا دُم٤مءهؿ و َقمًٙمروا
ٟمٛمك َظم ٌ
أطمقال أهٚمٝم٤م ظم٤مص٦م ،وىمد َ
ِ
ِ
ٌَّل ط ريض اهلل شمٕم٤ممم
ًمٚم٘م٤مئٝمؿ ،وذه٥م اًمرضمالن َومدظمال اعمديٜم٦م وًم٘مٞم٤م أزواج اًمٜم ّ
قمٜمٝمـ وقمٚم ًّٞم٤م و َـمٚمح٦م واًمزسمػم ﭫ ،وأفمٝمروا هلؿ َّأهنؿ يًتٕمٗمقن ُمـ قمثامن
اًمًامح ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمدظمقل ،ومٙم ُّٚمٝمؿ أسمك قمٚمٞمٝمؿ
قمامًمف ويٓمٚمٌقن ُمٜمٝمؿ َّ
ﭬ سمٕمض َّ
ذًمؽ ،وىم٤مًمقا :سمٞمض ُم٤م يٗمرظم َّـ(.)2

وٟمتٞمج٦م هذا اًمٗمِمؾ اطمت٤مج إ ُْمر إمم أؾمٚمقب آظمر ،ومٙمَ٤من أن اشمَّٗمؼ ٟمٗمر ُمـ أهؾ
ُمٍم وم٠مشمقا قمٚمٞم٤م ﭬ ،وُمـ أهؾ اًمٌٍمة وم٠مشمقا ـمٚمح٦م ﭬِ ،
وُمـ أهؾ
ًّ
َٗمر وأشمقا اًمزسمػم ﭬ ومٙمٚمٛمقهؿ وقمروقا قمٚمٞمٝمؿ ًمٙمٜمٝمؿ ردوهؿ قمغم
اًمٙمقوم٦م ٟم ٌ
أقم٘م٤مِبؿ وهؿ ي٘مقًمقنً :م٘مد قمٚمؿ اًمّم٤محلقن أن ضمٞمش ذي اعمروة وذي ظمِم٥م
ُمٚمٕمقٟمقن قمغم ًمً٤من حمٛمد ط وم٤مرضمٕمقا ٓ صحٌٙمؿ اهللش(.)3

أُمرا ٓ يٕمٚمٛمف اًمٜمَّ٤مس ويم٤من أُمر
سم٤مًمرضمقع وهؿ ُيٌٓمٜمقن ً
وسمٕمد هذا شمَٔم٤مهر اًم٘مق ُم ُّ

اًمٙمت٤مب ،وًمٜمتقىمػ قمٜمد ىمْمٞم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ يمتٌف؟ وحت٧م أي فمرف يمت٥م؟.
ِ
يتٕمرض َهلؿ ويٗم٤مر ُىمٝمؿ ُصم َّؿ
َّ
وأول ُم٤م َيًتق ُىمٗمٜم٤مُ :مـ أُمر اًمٙمت٤مب َطم٤مُمٚمف ،وهق َّ
يرضمع إًمٞمٝمؿ ،صمؿ يٗم٤مرىمٝمؿ!( )4سمؾ ضم٤مء أٟمف يم٤من يتٌ َّٞمٜمٝمؿ(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٓمؼميش :ج ( ،)349/4وقمٜمد اًمذهٌل قمغم ظمالف ذًمؽ ،وم٠مهؾ اًمٙمقوم٦م يم٤مٟمقا يِمتٝمقن ـمٚمح٦م
ﭬ وأهؾ اًمٌٍمة هقاهؿ ُمع اًمزسمػم ﭬ« .شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمش :ج (.)126/2
(« )2اًمٓمؼميش :ج (.)351 – 349/4
( )3اًمٓمؼمي ذم «شم٤مرخيفش.)653/2( :
(« )4ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطش( :ص .)146
(« )5اًمٓمؼميش :ج (.)355/4
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التعامل
خطر املنافقني وقواعد ِ ِ
شرعية يف ()1

ويًتقىمٗمٜم٤م صم٤مٟم ًٞم٤م :إضم٤مسمتف َهلؿ سم٠مٟمَّف رؾمقل أُمػم اعم١مُمٜملم إمم قم٤مُمٚمف سمٛمٍم ،
معهم
ﭬ ،ومامذا يريد ُمـ قم٤مُمٚمف سمٛمٍم؟.
ًمتقه ظمرج ُمـ قمٜمد قمثامن
واًمقومد ٓ يزال ِّ
أيْم٤م -ؾم١مال قمكم ﭬ ًمق ْوم ِد اًمٙمقوم٦م واًمٌٍمة ،وىمد َيم٤مٟمقا ي٘مقًمقن
ويًتقىمٗمٜم٤م ً -
إٟمَّام ضمئٜم٤م ًمٜمٜم ٍُْم إظمقاٟمٜم٤م وٟمٛمٜمٕمٝمؿَ ،
وم٘م٤مل هلؿ قمكم ﭬ :ويمَٞمػ َقمٚمٛمتؿ ي٤م أهؾ
اًم ُٙمقوم٦م وي٤م َ
أهؾ اًمٌٍمة سمام ًَم٘مل أهؾ ُمٍم ،وىمد هشمؿ ُمراطمؾ صمؿ ـمقيتؿ ٟمحقٟم٤م()2؟.
ٟمتٕمرف قمغم ُمـ يمت٥م
وًمٕمٚمٜم٤م ُمـ ظمالل هذه اعمالطمٔم٤مت اًمدَّ اظمٚم َّٞم٦م ذم اًمٜمَّص
ُ
أدرك َقملم اًمّمقاب ُمـ ىم٤مل :إن ِ
َ
اًمٙمت٤مب ٓ يٕمدو أن َيٙمقن
اًمٙمت٤مب؟ وًمٕمٚمف
َ
ُمنطم َّٞم٦م ُُمثٚم٧م ذم اًمٓمريؼ اًمٖمرب اًمذي يم٤من اعمٍميقن ومٞمف وطمدهؿ(.)3
هذا ومقق أن هٜم٤مك ُم٤م ي١ميمِّد ُؿمٌٝم٦م شمزوير هذا اًمٙمت٤مب ،إذ ًَمٞمس هق ِ
اًمٙمت٤مب اًمقطمٞمد
َ
ِ
سم٠مهن٤م يمتٌ٧م إمم اًمٜمَّ٤مس
يزور َقمغم ا َّ
اًمذي َّ
ًمّمح٤مسم٦م ﭫ ،ومٕم٤مئِم٦م ڤ ُشمتَّٝمؿ َّ
شم٠مُمرهؿ سم٤مخلروج قمغم قمثامن ﭬ! ُصمؿ شمٜمٗمل وشم٘مقلِ ٓ :
واًمذي آ َُمـ سمف اعمُ١مُمٜمقن
ُ
َّ
ويمٗمر سمف اًمٙمَ٤مومرون ُم٤م يمَتٌ٧م هلؿ ؾمقداء ذم سمٞمْم٤مء طمتك ضمٚمً٧م َمٚمز هذا(.)4

وقمكم ﭬ يتَّٝمٛمف اًم ُّث َّقار سم٠مٟمَّف يمت٥م إًمٞمٝمؿ أن ي٘مدُمقا قمٚمٞمف اعمديٜم٦م ومٞمٜمٙمر ذًمؽ

قمٚمٞمٝمؿ وي٘مًؿ :واهلل ُم٤م يمتٌ٧م إًمٞمٙمؿ يمت٤م ًسم٤م(.)5

ِ
إُمّم٤مر َي٠مُمروهنؿ سم٤مًم٘مدوم
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ سمٙمت٤مسم٦م اًم ُٙمت٥م إمم أهؾ
و ُيتَّٝمؿ َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطش( :ص  ،)146و«اًمٓمؼميش :ج (.)355/4
( )2أظمرضمف اًمٓمؼمي ،)653/2( :واسمـ قمً٤ميمر )319/39( :ذم «شم٤مرخيٞمٝمامش.
( )3حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م :ذو اًمٜمقريـ قمثامن سمـ قمٗم٤من ﭬ ،اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م وُمٙمتٌتٝم٤م،
اًمٓمٌٕم٦م إومم  1394هـ( :ص .)31
( )4أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «اعمّمٜمػش )32151( :وهمػمه ،ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.
( )5أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «اعمّمٜمػش ،)37691( :واًمٌزار ،)389( :واسمـ طمٌ٤من ذم «صحٞمحفش:
(« .)358/15شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطش.)146( :
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ومًد و ُشمركِ ،
اًمرسم٤مط ذم اًمثٖمقر
واجلٝم٤مد ذم اعمديٜم٦م َظمػم ُمـ ِّ
حمٛمد ط ىمد َ
إًمٞمٝمؿ ،ومدي ُـ ًّ
أُجؾ ُم٤م ىم٤مًمف قمكم ﭬَ :
أُمر أ ْسم ِرم ذم اعمديٜم٦م(.)2
اًمٌٕمٞمدة؟!( .)1وُم٤م ْ َ
هذا واهللِ ٌ
وقمثامن يِمػم إمم أن اًمٙمت٤مب ُمٙمتقب قمغم ًمًِ٤مٟمف ،واخل٤مشمؿ َىمد يٜم٘مش َقمغم ظم٤ممتف()3
َ
ُ
َ
ويٙمذسمف اًمٙمَ٤مذسمقن( ،)4وومقق َ
ِّ
هذا يم ِّٚمف وم٤مٕ ُْمر َُم٤مض واًمثقار
اًمّم٤مدىمقن
ومٞمّمدىمف َّ
ِ
اًمرضمؾ،
ُيٗمّمحقن قمـ هدومٝمؿ وي٘مقًمقنَ :وٕمقه قمغم ُم٤م ؿمئتؿ وٓ طم٤مضم٦م ًمٜم٤م ذم هذا َّ
ًمٞمٕمتزًمٜم٤م وٟمحـ ٟمٕمتزًمف(.)5

وُيٞمط اًم ُّث َّقار سم٤معمديٜم٦م وقمثامن ﭬ همػم ُُمٙمؽمث ِِبؿ ،سمؾ يم٤مٟمقا ذم َقمٞمٜمف َّ
أدق
ِ
سمٛمًجد رؾمقل اهلل ط ويز َداد شمَّم٤مقمد
ُِمـ اًمؽماب( ،)6ويٛميض أؾمٌقع قمغم ٟمزوهلؿ

إطمداث ،ويٌدأ اًم َّٚمٖمط ِ
ِ
يرشمٗم ُع ذم ضمقاٟم٥م اعمًَجد ويتٓمقر إمم ُُمٜم٤موؿم٤متُ ،صم َّؿ إمم
َ
وُيٛمؾ ُصم َّؿ يٕمقد ويّمكم ِبؿ
طمّم٥م اخلٚمٞمٗم٦م قمثامنﭬ وهق قمغم اعمِٜمؼم وم ُٞمٍمع ُ
َ
قمنميـ يق ًُم٤م(.)7
وُيٙمؿ اًم ُّث َّقار احلّم٤مر وشمَٕمٞمش ُمديٜم٦م رؾمقل اهلل ط أ َّي٤م ًُم٤م قمّمٞمٌ٦م و َيٌ٘مك
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ذم طمػمة ُمـ أُمر ه١م ِ
ٓء ،واًمٜم٤مس سمٛمجٛمٚمٝمؿ ٓ يدرون ُم٤م اًم٘مقم
َ ُ
ص٤مٟمٕمقن ،وٓ قمغم ُم٤م هؿ قم٤مزُمقن(.)8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٓمؼميش :ج ( ،)367/4اًمٌ٤مىمالين« ،اًمتٛمٝمٞمدش( :ص .)216
(« )2شم٤مريخ اًمٓمؼميش« .)653/2( :اًمٓمؼميش.)351/4( :
(« )3ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطش( :ص .)146
(« )4اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش :ج (.)191/7
(« )5اًمٓمؼميش ،)351/4( :اسمـ يمثػم :ج (.)191/7
(« )6اًمٓمؼميش.)351/4( :
( )7اعمّمدر ٟمٗمًف.)351/4( :
(« )8اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)191/7( :
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شرعية يف التعامل
ِ خطر املنافقني
وقواعدإمم َّ
أن اًمرؾمقل ط
ِمػما
ُم
،
ٟمٗمًف ومٞمٛمتٜمع
ُ
وُي٤موًمقن قمثامن ﭬ قمغم أن ي ْٕمزل َ
ً
معهم
()1
ِ

صمؿ يٌٕم٨م قمثامن ﭬ إمم أهؾ إ ُْمّم٤مر -
أوص٤مه سمٕمدم ـم٤مقم٦م اعمٜم٤موم٘ملم َّ ،
يًت ِ
اًمّمٕم٥م َّ
واًمذًمقل
ٞمتجٝمزون
وخيرضمقن قمغم َّ
ُ
َٜمجدهؿ ويٕمرومٝمؿ ُم٤م اًمٜمَّ٤مس ومٞمفَ -وم َّ
ُمـ ُِمٍم واًمِم٤مم واًمٙمقوم٦م واًمٌٍمة(.)2
ؼم إمم اعمُح٤مسيـ ْ
وُيٙمٛمقن ِطمّم٤مرهؿ قمغم
ومٞمخ َِمقن َومقات اًم ُٗمرص٦م ُ
ويتٜمَ٤مهك اخلَ ُ

اًمزطم٤مم ؿمدَّ شمف ذم ُمقوع احلّم٤مر ،طمتك ًمق أًم٘مل
اعمديٜم٦م ،ومتْمٞمؼ ِبؿ ـمرىم٤مِّت٤م ويٌ ُٚمغ ِّ
ِ
رأس َرضمؾ ،يمام ي٘مقل ذًمؽ ُمـ طمي اًمدار(.)3
َطمجر مل َي٘مع إٓ قمغم
اًمّمح٤م َسم٦م ﭫ سمٕمد ْ
أطم٤مط اًم ُّث َّقار سمداره ،وطم٤موًمقا قمز ًَمف َسمؾ
ويتً٤مسمؼ
أن َ
َ
َُمٜم َٕمف ِمَّ٤م ِسمف إًمٞمف َطم٤مضم٦م ذم اًمدِّ وم٤مع قمٜمْف ،ويًتٕمٞمٜمقن سم٠مسمٜم٤مئٝمؿ ذم اًمقىمقف ُمٕمف ،وم٢مذا ُهق
قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمٗمقا ِ
يًت ْ٘مٌ ُٚمٝمؿ وي٘مًؿ ِ
سمٕمْم ُٝمؿ ًمٌس اًمدِّ رع
أيد ُُيؿ ومٞمًٙمٜمقا( )4طمتك إن َ
ُمرشملم( ،)5وطمتك إن إٟمّم٤مر ًمٞمً َ٠م ًُمقٟمف أن يٙمقٟمقا أٟمّم٤مر اهللِ َُم َّرشملم! ومٞم٠مُمرهؿ
احلّم ُ٤مر ُِمـ أواظمر اًم٘مٕمدة إمم
سم٤مًمٙمػ وي٘مقل ٓ :طم٤مضم٦م زم ذم ذًمؽ(،)6
ويًتٛمر َ
ُّ
اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ ذي احلج٦م(.)7
هلل
أضمٚمِف ،ومٞمًتًَٚمِؿ ٕ ُْمر ا ِ
ؽماب َ
وىمٌؾ ذًمؽ سمٞمقم َيرى قمثامن ﭬ ذم اعمٜم٤م ِم اىم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اسمـ ؾمٕمد« ،اًمٓمٌ٘م٤متش.)66/3( :
(« )2اًمٓمؼميش :ج ( ،)352 ،351/4اسمـ إصمػم ذم «اًمٙم٤مُمؾش :ج (.)161/3
(« )3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش :ج (.)195/7
(« )4اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش .)193/7( :اعمّمدر ٟمٗمًف :ج (.)193/7
( )5أُمث٤مل اسمـ قمٛمر ،اٟمٔمر «ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطش( :ص .)173
( )6أظمرضمف اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «اعمّمٜمػش )37182( :ورضم٤مًمف صم٘م٤مت ،وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم «شم٤مرخيفش:
(ُ ،)76/1مـ ـمريؼ آظمر ُمٜم٘مٓمع.
(« )7اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش :ج (.)199/7
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و َي٠مُمر ُمـ يم٤من قمٜمدَ ه ذم اًمدَّ ار -ويم٤مٟمقا ُىمراسم٦م ؾمٌ ُٕم َامئ٦مُ -مـ اعمُٝم٤مضمريـ وإٟمّْم٤مر أن
ِ
ِ
طمر(،)1
ي ُٙم ُّٗمقا أيدُيؿ ويذهٌقا إمم َُمٜم٤مزهلؿ ،صمؿ ىم٤مل ًمرىمٞم٘مفُ :مـ أ ْهمٛمدَ َؾمٞمٗمف ومٝمق ٌ
َ
رُم٤مطمٝمؿ طمتَّك أهريؼ دُمف ،ووم٤مو٧م روطمف
وشمٜم٤موؿمتف
ًَقر اًم ُّثقار قمٚمٞمف َداره
ُ
ويت َّ
اًمٓم٤مهرة ﭬ ،وهق اًمِمٞمخ اعمٕمٚمؼ ىمٚمٌف سم٤مهلل وا ُعم ِ
حتي وسملم يديف يمت٤مب اهلل
ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه!!.
اًمرواي٤مت ذم شمَٕمٞملم ىم٤مشمٚمِف :هؾ يمَ٤من روُم٤من اًمٞمامين )2(،أم ُؾمقدان سمـ
وهٜم٤م َّتتٚمِ ُ
ػ ِّ
روُم٤من اعمرادي )3(،أم يمٜم٤مٟم٦م سمـ سمنم اًمتجٞمٌل )4(،أم رضمؾ ُمـ سمٜمل ؾمدوس ي٘م٤مل
ًمف :اعمقت إؾمقد )5(،أم أٟمف مل يتٕملم ىم٤مشمٚمف قمغم اًمّمحٞمح؟(.)6
واًمذي َُي ُّٛمٜم٤م أن ٟمَتٞم َّ٘مـ أن َىم٤مشمٚمٞمف إٟمَّام ُهؿ رؤوس ذ ،وأهؾ َضمٗم٤مء يمام ي٘مقل
اًمذهٌل(.)7

أوسم٤مش اًم َ٘مٌ٤مئؾ ،يمام ي٘مقل اسمـ ِ
ِ
اًمٕمامد احلٜمٌكم(َ )8
ورقم٤مع ُمـ
وأراذل ُمـ
ومه٩م َ

وؾمٗمٚم٦م إـمراف وإر َذل يمام يّمٗمٝمؿ اًمٜمقوي( ،)9أو ُطمث٤مًم٦م اًمٜم٤مس
همقهم٤مء اًم٘مٌ٤مئؾ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش :ج (.)199/7
(« )2ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطش( :ص .)175
(« )3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش :ج ( ،)213/7وذم «اًمٓمؼميش ؾمقدان سمـ محران اعمرادي :ج (.)394/4
(« )4اًمٓمؼميش :ج (.)394/4
(« )5ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطش( :ص .)174
( )6اسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم ذم «ؿمذرات اًمذه٥مش.)211/1( :
(« )7دول ِ
اإل ْؾمالمش  ،اإلُم٤مم اًمذهٌلُ ،مٓمٌٕم٦م ُجٕمٞم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م/طمٞمدر أسم٤مد اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
1364هـ( :ج .)12/1
(« )8ؿمذرات اًمذه٥مش :ج (.)41/1
(« )9ذح صحٞمح ُمًٚمؿش( :ج .)149 ،148/15
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َ
ىمد اشمَّٗم٘مقا َ
إُمّم٤مر
همقهم٤مء
وهؿ ظمٚمٞمط سملم
قمغم َّ
اًمنم يمَام يّمٗمٝمؿ اسمـ ؾمٕمد(ُ ،)1
َ
معهم
ِ
وقمٌٞمد أهؾ اعمديٜم٦م يمام شم٘مقل قم٤مئِم٦مڤ(.)2
وأهؾ اعمِٞم٤مه

وٟمزاع اًم َ٘مٌ٤مئؾ ،وفم٤مهرهؿ
اًمزسمػم ﭬ« :ىمتٚمف اًم َٖمقهم٤م ُء ُِمـ إُمّم٤مر َّ
وي٘مقل ُّ

ٌ
ًمٚمرواي٤مت اًمتل شمنمك
إقمراب واًمٕمٌٞمدش( ،)3وًمٕمٚمف سمٕمد هذا ٓ يٌ٘مك
ُمٙم٤من ِّ
ـمرف ُمٜمٝم٤م -وٓ ًم ٌَٕمض
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ذم دم قمثامن ﭬ -وىمد َؾمٌؼ
ٌ

ْ
إظمٌ٤مر اًمتل شم٘مقل أٟمف وضمد ذم أُمر قمثامن ـمٚمح٦م واًمزسمػم ﭫ(.)4
يمٞمػ وىمد ُؾمئؾ احلًـ ﭬ ،أيم٤من ومِٞمٛمـ ىمتؾ قمثامن ﭬ أطمدٌ ُمـ
َ
أقمالضم٤م ُمـ أهؾ ُمٍمش(.)5
اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر؟ ىم٤مل ،ٓ« :يم٤مٟمقا
ً
ويمٞمػ ُىمتؾ قمثامن ،وذم اعمَديٜم٦م َُجع ُمـ يمٌِ٤مر اًمّمح٤مسم٦م
وإذا يم٤من ًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل:
َ
وو َٕمف اسمـ يمثػم (وومٞمام ُم٣م سمٕمض اإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمف) صمؿ
ﭫ؟! وهق ؾم١مال َ
أضم٤مب قمٚمٞمف سمٕمدة أُمقر ٟم٘متٓمػ ُمٜمٝم٤م أي:
َّ -1
يمثػما ُمٜمٝمؿ ،سمؾ أيمثرهؿ أو يمٚمٝمؿ َمل يٕمٚمٛمقا أن إُمر ؾمٞمٌٚمغ ىمتٚمف.
أن ً

َّ -2
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ُم٤مٟمٕمقا َقمٜمف أؿمد اعمُامٟمَٕم٦م ،ومٚمام يم٤من اًمتْمٞمٞمؼ قمزم
أن َّ
قمٚمٞمٝمؿ ﭬ سمقوع أؾمٚمحتٝمؿ واخلروج إمم ُمٜم٤مزهلؿ.
ِ
وقمجٚمقا سم٘متؾ
همٞم٤مب يمَثػم ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ذم احل٩م
 -3أن اًم ُّث َّقار اهمتٜمٛمقا ومرص٦م
َّ
قمثامن ﭬ ىمٌؾ ىمدوم أهؾ إُمّم٤مر قمٚمٞمف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٓمٌ٘م٤متش.)71/3( :
( )2اسمـ إصمػم ذم «اًمٙم٤مُمؾش :ج (.)217/3
( )3أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شم٤مرخيفش.)13/3( :
(ٟ )4مٍم سمـ ُمزاطمؿ« ،وىمٕم٦م صٗملمش( :ص .)72
( )5أظمرضمف ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط ذم «شم٤مرخيفش( :ص.)176
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 -4ويمَ٤من اعمُح٤مسون ىمري ًٌ٤م ُمـ أ ًْم َٗمل ُم٘م٤مشمِؾ ُمـ ُّ
وأهؾ اعمَديٜم٦م يم ِّٚمٝمؿ
اًمِمجٕم٤من ْ
ر َّسمام ٓ يٌٚمٖمقن َ
َقزقمٝمؿ ذم اًم ُّثٖمقر وإىم٤مًمٞمؿ(.)1
اًمرىمؿ ًمت ُّ
هذا َّ
ٌنم
وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٝمل ومِتٜمَ٦م ىمدره٤م اهلل ،وسمقطمل ُمٜم ُف ْأظم َؼم قمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل ط وهق ُي ِّ
قمثامن سم٤مجلٜم٦م ُمع سمٚمقى شمّمٞمٌف ﭬ( ،)2وًم٘مد يمَ٤من قمٛمر ﭬ ؾمٌ٥م اٟمْتِِم٤مره٤م
ِ
واؾمتِمٝمدَ قمٛمر ،ومام سم٘مل إٓ أن
قمٜمف يمام ي٘مقل اسمـ يمثػم( ،)3أُم٤م وىمد ُيمن اًم ٌَ٤مب

يمٛمقج اًمٌحر(.)4
َيّمدق ظمؼم اعمّمٓمٗمك ط ذم اًمٗمتٜم٦م اًمتل متقج َ
أضمره٤م ُمٜمذ قمٚمؿ ظمؼمه٤م وهق ي٘مقل:
ؼم َهل٤م وُيتً٥م َ
و ُيٌتغم سم٤مًمٗمتٜم٦م قمثامن ،وم َٞمّم ُ
«اًم َّٚمٝمؿ صؼما ،أو اهلل اعمًتٕم٤منش( ،)5صمؿ يّمؼم قمٚمٞمٝم٤م ِ
وىم٧م َهٞمج٤مهن٤م وي٘مقل« :واهللِ إن
َّ َ ً
اًمٗمتٜم٦م ِ
رطمك ِ
ُم٤مت َ
ومل ُُي ِّريمٝم٤مش(.)6
ًمدائرة ،ومٓمقسمك ًمٕمثامن إن َ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش :ج (.)216/7
ُمتخذا ً
ً
ظمٚمٞمال ،سمرىمؿ:
ٌَّل طً :مق يمٜم٧م
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب :ىمقل اًمٜم ّ
(« .)3471صحٞمح اًمٌخ٤مريش( :ج .)97/8
( )3يٜمٔمر «اًمٜمٝم٤مي٦م أو اًمٗمتـ واعمالطمؿش ،دار اًمٙمت٥م احلديث٦م ،اًم٘م٤مهرة ،ط إومم :ج (.)51/1
(« )4صحٞمح اًمٌخ٤مريش :ج ( ،)96/7وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م أن قمٛمر ؾم٠مل قمـ اًمٗمتٜم٦م اًمتل متقج يمٛمقج
اًمٌحر .قمـ ؿم٘مٞمؼ ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م طمذيٗم٦م ي٘مقل :سمٞمٜم٤م ٟمحـ ضمٚمقس قمٜمد قمٛمر إذ ىم٤مل :أيٙمؿ ُيٗمظ
ٌَّل ط ذم اًمٗمتٜم٦م؟ ىم٤مل :ومتٜم٦م اًمرضمؾ ذم أهٚمف وُم٤مًمف ووًمده وضم٤مره شمٙمٗمره٤م اًمّمالة واًمّمدىم٦م
ىمقل اًمٜم ّ
وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر .ىم٤ملً :مٞمس قمـ هذا أؾم٠مًمؽ ،وًمٙمـ اًمتل متقج يمٛمقج اًمٌحر.
ىم٤ملً :مٞمس قمٚمٞمؽ ُمٜمٝم٤م سم٠مس ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إن سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝم٤م سم٤مسم٤م ُمٖمٚم٘م٤م ىم٤مل قمٛمر :أيٙمن اًمٌ٤مب أم يٗمتح؟
ىم٤مل ٓ :سمؾ يٙمن ىم٤مل قمٛمر :إذا ٓ يٖمٚمؼ أسمدا ىمٚم٧م :أضمؾ .ىمٚمٜم٤م حلذيٗم٦م :أيم٤من قمٛمر يٕمٚمؿ اًمٌ٤مب؟ ىم٤مل:
ٟمٕمؿ يمام يٕمٚمؿ أن دون همد ًمٞمٚم٦م ،وذًمؽ أين طمدصمتف طمديث٤م ًمٞمس سم٤مٕهم٤مًمٞمط .ومٝمٌٜم٤م أن ٟمً٠مًمف ُمـ اًمٌ٤مب؟
وم٠مُمرٟم٤م ُمنو ًىم٤م ومً٠مًمف وم٘م٤ملُ :مـ اًمٌ٤مب؟ ىم٤مل :قمٛمر .اًمٌخ٤مري ،)7196( :وُمًٚمؿ.)144( :
( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ،سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمثامن ﭬ ،سمرىمؿ:
(ُ ،)2413مـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ڤ« .صحٞمح ُمًٚمؿش ،ذح اًمٜمقوي( :ج  171/15ـ .)171
(« )6اًمٓمؼميش :ج (.)343/4
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ريض اهلل قمـ قمثامن اًمِمٝمٞمد اعمٌتغم ،وريض اهلل قمـ سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م أومم إطمالم
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واًمٜمٝمك.

معهم

دائام ،وًمٙمٜمٝمؿ جيٞمدون
سمٕمد هذا يمٚمفٟ ،مَٕمٚمؿ أن اًم َٞمٝمقد ىمد ٓ يّمٜمٕمقن إطمداث ً
اؾمتثامره٤م ،ويمذًمؽ ومٕمؾ اسمـ ؾمٌ٠م.
فمٝمر ذًمؽ ضمٚم ًّٞم٤م ذم أدواره اًمٌ٤مرزة ذم اًمٗمتـ زُمـ ظمالوم٦م قمكم ﭬ.
وىمد َ
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املطوب اهسابع
دًز ابن

ضبأ يف اهفتنْ شًن عوُ ﭬ()1

ِ
إصم٤مرة ِ
ِ
اسمـ ؾمٌ٠م وُم٤م َّ
ُم٤م َّ
إطمداث
اًمٗمتـ واىمتٜم٤مص
ُمؾ ُمـ ُمْم ِّٞمف ىمد ًُم٤م ذم
يمؾ ُ
رضم٦م
وشمَ٠مًمٞم٥م اًم َٕمقام وطمِمد إشم ٌَ٤مع ،طمتك ذم َزُمـ قمكم ﭬ ُمع اًم ُّٔمروف ا َحل َ
قمّمٗم٧م سم٤مًمدَّ و ًَم٦م ِ
أُمًٙمقا
اًمتل َ
اإل ْؾمالُمٞم٦م قمغم َيد اًم ُّث َّقار و ُُمٜمتٝمٙمل اًمدَّ م ا َحلرام ،وم٘مد َ
ِ
اًمّمالة سم٤مًمٜم٤مس مخً٦م أي٤مم(..)2
وص٤مرت إًمٞمٝمؿ اإلُم٤مُم٦م ذم َّ
سم٠مز َُّم٦م إُمقر سم٤معمديٜم٦م َ
اًمّمح٤مسم٦م طمتَّك َّ
إن قمٚم ًّٞم٤م
وًم٘مد يم٤من عمَ٘متؾ قم ْث َامن ﭬ سم٤مًمغ إَصمر ذم ُٟمٗمقس َّ

ؼم و َىمد ذهٌ٧م قم٘مقهلؿ( ،)3طمتَّك
و َـمٚمح٦م واًمزسمػم ﭫ َظمرضمقا سمٕمد أن َسمٚمٖمٝمؿ اخلَ ُ

ين اهلل  ۵ومتَّ٧م اًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم ﭬ(.)4
َّ

وذًمؽ يقم اجلٛمٕم٦م سم٘ملم ُمـ ذي احلج٦م()5
َ

إُمر ًمٕمكم ﭬ،
اؾمتت٥م
وسمٕمد أن
َ
َّ
ُ
طمرُمٝم٤م،
ظمٓم٥م ذم اًمٜمَّ٤مس :ويم٤من ُمـ سملم إؿمٞم٤مء اًمتل أسم٤من قمٜمٝم٤مُ :طمرُم٤مت اهلل اًمتل َّ
وٓ ؾم َّٞمام طمرُم٦م اعمًٚمؿَّ ،
ًمً٤مٟمِف ويده إٓ سم٤م َحل ِّؼ ،وأن
وأن اعمًُٚمؿ ُمـ ؾمٚمؿ
ُ
اًمٜم٤مس ُمـ َ

أذى اعمًٚمؿ ٓ ُيؾ إٓ سمام جي٥م(.)6

وسمال َؿمؽ َمل ُ
قمكم
َّتؾ اخلُٓمٌ٦م ُمـ ُطمْمقر َسمٕمض َّ
اًمًٌئٞملم اًمذيـ أدر ُيمقا أن يمَالم ٍّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م وأصمره ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦مش 149( :ـ .)167
(« )2شم٤مريخ اًمٓمؼميش.)432/4( :
(« )3شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمشً ،مٚمذهٌل« ،)139/2( :اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼمشً ،مٚمذهٌل.)36/1( :
( )4عمزيد اـمالع قمغم َمري٤مت أطمداث مت٤مم اًمٌٞمٕم٦م ًمٕمكم ﭬً .مٞمٜمٔمر «قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م وأصمره ذم
أطمداث اًمٗمتٜم٦مشُ :مـ ص ( ،)169و«حت٘مٞمؼ ُمقاىمػ اًمّمح٤مسم٦م ﭫش ُمـ (.)59/2
(« )5شم٤مريخ اًمٓمؼميش.)435/4( :
( )6اعمّمدر ٟمٗمًف.)436/4( :
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هذا يِمػم إًمٞمٝمؿ ِ
ويٜم٘مؿ قمغم َصٜمٞمٕمٝمؿ ،وم٠مرادوا أن يٜم ٌِّٝمقا قمٚم ًّٞم٤م إمم ؿمقيمتٝمؿ ومٞمحت٤مط ذم
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أُمرهؿ.

معهم

 دٚس ابٔ طبأ ٚأعٛاْ٘ يف ٚقع ١ادتٌُ:

خزّج عائغ٘ ّطلخ٘ ّالشبري إىل البصزٗ ﭫ:
سمٛمٙمَّ٦م َّعم٤م ُىمتؾ قمثامن ﭬ ،وم َ٘م٤مُم٧م ذم اًمٜمَّ٤مس َحت ُّْمٝمؿ
يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ڤ َ
قمغم ِ
واًمزسمػم
اًم٘مٞم٤مم سمٓمٚم٥م د ِم ُقمثامن ﭬ وـم٤موقمقه٤م َقمغم ذًمؽ( ،)1أُم٤م َـمٚمح٦م ُّ
ﭭ وم٘مد يم٤مٟم٤م ذم اعمديٜم٦م ،وعم٤م يمَثر ْ
ومٞمٝم٤م اؾمت٠م َذٟم٤م قمٚم ًّٞم٤م ذم اًم ُٕمٛمرة ،وم٘م٤مل
آظمتالف َ
هلامُ :م٤م اًمٕمٛمرة شمريدان ،وذيمر سمٞمٕمتَٝمام ًمف ُصمؿ ىم٤مل :ىمد ِ
أذٟم٧م ًَمٙمام وم٤م ْذ َهٌ٤م راؿمديـ،
ُ
َّ
َ
تٛمٕم٤م سمٕم٤مئِم٦م وُمـ يم٤من ُمٕمٝم٤م ﭫ(.)2
وم٤مرحتال إمم ُمٙم٦م ْ
واضم َ
وم٤مًمزسمػم ﭬ ي٘مقل :قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمِم٤مم
وذم ُمٙم٦م يم٤مٟم٧م اعمِمقرة ذم ِضمٝم٦م اخلُروجُّ :
وم٢من ِب٤م إُمقال واًمرضم٤مل.

ِ
وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر )3(:قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًم ٌٍَمةَّ ،
ـمٚمح٦م
وم٢من زم ِب٤م صٜم٤مئع ،وٕهٚمٝم٤م ذم َ
ﭬ هقى ،أُم٤م َّ
اًمِم٤مم وم٘مد يمٗم٤ميمؿ ُمٕم٤موي٦مﭬ أُمره٤م ،أُم٤م قم٤مئِم٦مﭬ
ومٙم٤مٟمَ٧م شمرى اخلروج إمم اعمديٜم٦م ،إٓ أٟمف ىمٞمؾ هل٤م :إن ُمـ َُمٕمؽ ٓ ي٘مرٟمقن(َ )4
ًمتٚمؽ
وأظمػما اؾمت٘مر أُمرهؿ قمغم اًمذه٤مب إمم اًمٌٍمة ﭫ(.)5
اًم َٖمقهم٤مء..
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٕمٞمٜمل« ،قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريش.)215/24( :
( )2اسمـ طمٌ٤من« ،اًمث٘م٤متش( :ج .)228 ،227/2
( )3هق اسمـ يمريز إُمقي وًمد سمٛمٙم٦م ووزم اًمٌٍمة ذم أي٤مم قمثامن ؾمٜم٦م 29هـ ومتح ؾمجًت٤من وُمرو
وهمػمه٤م ،شمقذم قمثامن ﭬ وهق قمغم اًمٌٍمة وؿمٝمد اجلٛمؾ ُمع قم٤مئِم٦م ڤ ومل ُيي
صٗملم ،وٓه ُمٕم٤موي٦م ﭬ اًمٌٍمة صمالث ؾمٜملم صمؿ سومف قمٜمٝم٤م صمؿ أىم٤مم سم٤معمديٜم٦م وُم٤مت سمٛمٙم٦م
ؾمٜم٦م 59هـ« .آقمالمش.)228/4( :
( ٓ )4ي٘مرٟمقن ٓ :ي٘مقون وٓ ي٘مدرون وأىمرن قمـ اًمِمئ إذا وٕمػ قمٜمفً« .مً٤من اًمٕمربش.)341/13( :
(« )5اًمٓمؼميش :ج (.)451/4
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واًمزسمػم ﭫ ِ
وٟم٤مدى ُُمٜم٤مدي اًم َ٘مقمَّ :
ؿم٤مظم ُّمقن إمم
إن أ َّم اعم١مُمٜملم وـمٚمح َ٦م ُّ
ِ
إقمزاز ِ
وىمت٤مل اعمُح ِّٚملم( )1واًمٓمٚم٥م سمث٠مر ُقمثامن،
اإل ْؾمالم
اًم ٌٍَمة ،ومٛمـ يم٤من ُيريد
َ
وهذه ٟمٗم َ٘م٦م ،ومحٛمٚمقا ؾمتامئ٦م رضمؾ قمغم
وُمـ َمل َيٙمـ قمٜمدَ ه ُمريم٥م أو ضمٝم٤مز ومٝمذا ضمٝم٤مز َ
ؾمتامئ٦م ٟم٤مىم٦م ،ؾمقى ُمـ يم٤من ًمف ُمريم٥م(.)2

اًمٌٍم َة ﭫ -سم٠مقمغم اعمريدِ -
وِب٤م قمثامن سمـ
وقم٤مئِم٦م
واًمزسمػم َ
وىمدم ـمٚمح٦م ُّ
َ
واًمزسمػم وُمـ
طمٜمٞمػ إٟمّم٤مري( )3واًم ًٞم٤م ًمِٕمكم ﭬ قمٚمٞمٝم٤م(ُ )4صم َّؿ ؾم٤مر ـمٚمح ُ٦م
ُ
ُمٕمٝمؿ طمتك أشمَقا اًمزاسمقىم٦م(َ )5ومخرج إًمٞمٝمؿ قمثامن سمـ طمٜمٞمػ(.)6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٟمّم٤م آظمر يقوح هذه
( )1يم٠مهن٤م سمذًمؽ شمِمػم إمم اًمذيـ أطمٚمقا دم قمثامن ﭬ ُمـ اًمًٌئٞم٦م إذ أٟمٜم٤م ٟمجد ً
احل٘مٞم٘م٦م ،ومٗمل اًمٓمؼمي أن ـمٚمح٦م واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م ﭫ وآظمريـ يم٤مٟمقا ُمٕمٝمؿ (أُجع ُمٚم١مهؿ قمغم
اًمٓمٚم٥م سمدم قمثامن ﭬ وىمت٤مل اًمًٌئٞم٦م) :ج (.)454/4
( )2أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم «شم٤مرخيفش.)7/3( :
( )3هق قمثامن سمـ طمٜمٞمػ سمـ وه٥م سمـ اًمٕمٙمٞمؿ سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ احل٤مرث ،أسمق قمٛمرو إٟمّم٤مري إود.
صح٤مب .ؿمٝمد أطمدا وُم٤م سمٕمده٤م .ووٓه قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  -ﭬ  -اًمًقاد ،صمؿ وٓه قمكم -
ٌَّل ط .وقمٜمف اسمـ أظمٞمف أسمق أُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ وقمٌٞمد اهلل سمـ
ﭬ  -اًمٌٍمة :روى قمـ اًمٜم ّ
قمٌد اهلل سمـ قمتٌ٦م وقمامرة سمـ ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م .وذم آؾمتٞمٕم٤مب :أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ﭬ
اؾمتِم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ذم رضمؾ يقضمف إمم اًمٕمراق ،وم٠مُجٕمقا ُجٞم ًٕم٤م قمغم قمثامن سمـ طمٜمٞمػ ،وىم٤مًمقا :إن شمٌٕمثف
قمغم أهؿ ُمـ ذًمؽ وم٢من ًمف سمٍما ،وقم٘مال ،وُمٕمروم٦م ،ودمرسم٦م ،ومقٓه قمٛمر ﭬ هق وطمذيٗم٦م سمـ
اًمٞمامن ُمً٤مطم٦م أرض اًمٕمراق ومٛمًح٤مه٤م ًمٞمٕمروم٤م ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اخلراج ًمٌٞم٧م اعم٤مل .يٜمٔمر «اإلص٤مسم٦م ذم
متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر ،)459/2( :و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم:
( ،)1133/3و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر.)112/7( :
(« )4ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطش( :ص .)181 ،181
(ُ )5مقوع ىمري٥م ُمـ اًمٌٍمة يم٤مٟم٧م ومٞمف وىمٕم٦م اجلٛمؾ وهل ُمديٜم٦م (اعمً٤مُمٕم٦م سمٜم٧م رسمٞمٍمة) سم٤مًمٌٍمة وذم
أظمٌ٤مر اًم٘مراُمٓم٦م اًمزاسمقىم٦مُ :مقوع ىمري٥م اًمٗمٚمقضم٦م ُمـ ؾمقاد اًمٙمقوم٦مُ« .مٕمجؿ اًمٌٚمدانش :ج (.)125/3
( )6أطمد اًمّمح٤مسم٦م وهق أٟمّم٤مري ُمـ إوس اؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر ﭬ قمغم ؾمقاد اًمٙمقوم٦م صمؿ وٓه قمكم
ﭬ قمغم اًمٌٍمة ىمٌؾ وىمٕم٦م اجلٛمؾ وطمي اجلٛمؾ ُمع قمكم ،صمؿ ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م وشمقذم ذم ظمالوم٦م =
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التعامل
ومتقاىمٗمقا طمتَّك زاًم٧م َّ
يف اًم٘مت٤مل
شرعيةقمـ
َػ
املنافقنيَٝمؿ يمِت٤مسم٤م
خطرويمتٌَقا سمٞمٜم
اًمِمٛمس صمؿ اص َٓم َٚمحقا
وقواعد سم٤مًمٙم ِّ

َ
َ
ً
وًمٕمثامن دار اإلُم٤مرة وا َعمًجد وسمٞم٧م اعمَألمعهم
واًمٙمأل ،وأن َيٜمزل َـمٚمح٦م واًمزسمػم ﭭ
ٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض طمتك ي٘مقم قمكم ﭬ(.)1
ُمـ اًمٌٍمة طمٞم٨م ؿم٤مؤوا وٓ َيٕمرض َسم ُ

اًمرزق (اًمزاسمقىم٦م)،
وطمٞمٜمَام أراد اًمزسمػم ﭬ أن َيرزق أصح٤مسمف ُمـ ُمديٜم٦م ِّ
َضم٤مءهؿ طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌٚم٦م اًمٕمٌدي ذم ؾمٌٕمامئ٦م ُمـ قمٌد اًم٘مٞمس وسمٙمر سمـ وائؾ ،وم٤مىمتتٚمقا

وم٘متؾ طمٙمٞمؿ ومٞمٛمـ ىمتؾ(.)2
اًمٌٍم ِة ،أو ُمٕمريم٦م اجلٛمؾ إومم يمام
وهذا يم ُّٚمف يمَ٤من ىمٌؾ ىمدوم قمكم ﭬ إمم
َ
واًمزسمػم وأم اعمُ١مُمٜملم
ـمٚمح٦م ُّ
يًٛمٞمٝم٤م ظمٚمٞمٗم٦م )3(،أ َُّم٤م قمكمﭬ ومحٞمٜمام قمٚمؿ سمِ َٛمًػم َ
قمامر سمـ ي٤مه واسمٜمَف احلًـ ﭭ إمم اًم ُٙمقوم٦م
قم٤مئِم٦م ﭫ إمم اًمٌٍمة َسمٕم٨م َّ
ِ
ؼمه٤م َوىم٤مل قمامر ﭬ :إ َّن َقم٤مئِم٦م ﭬ ىمد َؾم٤مرت
ًمٞمًتٜمٗمرا ْ
أه َٚمٝم٤مَ ،
ومّمٕمدا ُمٜم َ
ِ
وأظمرة ،وًمٙمـ اهلل اسمتاليمؿ ًمِٞمٕم َٚمؿ
ًمزوضم٦م ٟمٌَٞمٙمؿ ط ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م
إمم اًم ٌٍَمة َوواهلل َّإهن٤م
َ
إ َّي٤مه شمٓمٞمٕمقن أم ِهل(.)4
صمؿ ظمرج قمكمﭬ ُمـ اعمديٜم٦م سمٕمد أن اؾمتٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ
()6
()5
قمامر واحلًـ ﭫ وُمـ َىمدم
ﭬ وذم (ذي ىم٤مر) اًمت٘مك َقم ٌّكم َُمع َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ُمٕم٤موي٦م« .اًمت٘مري٥مش( :ج ،)7/2و«آقمالمش.)365/4( :

(« )1شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطش( :ص .)183
( )2اعمّمدر ٟمٗمًف( :ص .)183
( )3اعمّمدر ٟمٗمًف( :ص .)181
(« )4صحٞمح اًمٌخ٤مريش :ج (.56 )/9
( )5اًمذهٌل« ،شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمش :ج ( ،)148/2وؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ أطمد اًمّمح٤مسم٦م ﭬ وُمـ
سمدرا وِمـ صمٌ٧م يقم أطمد اؾمتخٚمٗمف قمكم ﭫ قمغم اًمٌٍمة سمٕمد وىمٕم٦م اجلٛمؾ
اًمً٤مسم٘ملم ،ؿمٝمد ً
وؿمٝمد ُمٕمف صٗملم ،شمقذم ذم اًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م 38هـ« .آقمالمش« :ج (.)219/3
(ُ )6م٤مء ًمٌٙمر سمـ وائؾ ،ىمري٥م ُمـ اًمٙمقوم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم واؾمطشُ« .مٕمجؿ اًمٌٚمدانش :ج (.)293
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ِ
ومً٤مر قمكم ﭬ
اًمًتَّ٦م آٓف إمم اًمً ٌْ َٕم٦م آٓفَ ،
َُمٕمٝمام ُمـ اًمٙمقوم٦م ،ويم٤مٟمقا ُم٤م َسملم ِّ
ِ
زه٤مء قمنمة آٓف( ،)1وذم
سمِٛمـ َىمدم ُمـ اعمديٜم٦م وُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م إمم اًمٌٍمة وهؿ َ
اًمٌٍمة يم٤مٟم٧م ُمٚمحٛم٦م اجلٛمؾ اًمتل ىم٤مل قمٜمٝم٤م اًمزهريُ« :م٤م ُؿمقهدَ ت َوىمٕم ٌ٦م َُمثٚمٝم٤م،
َومٜم ِ َل ومِٞمٝم٤م اًمٙمَامة ُمـ ومرؾم٤من ُميش(.)2
وي٘مقلً« :م٘مد يمَ٤من ُِمٜمِّل ذم أُمر قمثامنﭬ ُم٤مٓ َأرى َيم َّٗم٤مرشمف إٓ َؾمٗمؽ دُمل،
وشمٓمٚم٥م دُمفش( .)3ومام أؾمٌ٤مب ظمروج قم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم ﭫ؟ وعم٤مذا

قمكم قمغم أصمرهؿ؟ ﭫ ُجٞم ًٕم٤م.
ظمرج ّ

إن أطمدً ا مل ْ
يٜم٘مؾ َّ
ٛمر ْسمـ َؿمٌف(َّ « :)4
أن َقم٤مئِم٦م وُمـ ُم َٕمٝم٤م ٟم٤مزقمقا قمٚمٞمًّ٤م ذم
ي٘مقل ُقم ُ
أطم ٍد ُِمٜمٝمؿ ًمٞمقًمقه اخلال َوم٦م ،وإٟمام أٟمٙمروا َقمغم
اخلالوم٦م ﭫ( )5وٓ دقمقا إمم َ
قمكمﭬ ُمٜمٕمف ُمـ ىمتؾ َىمت َٚم٦م قمثامنﭬ وشمرك آىمتّم٤مص ُمٜمٝمؿش(.)6
ِ
واًمزسمػم وأ ِّم
ـمٚمح٦م ُّ
أصمر ذم ُظمروج َ
وٟمًتٓمٞمع أن ٟم ُ
َرصد َقم٤مُمٚملم أؾم٤مؾمٞملم يم٤من هل ُ َام ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطش( :ص .)184
(« )2قمٛمدة اًم٘م٤مريش :ج (.)215/24
(« )3شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمشً ،مٚمذهٌل :ج (.)151/2
( )4هق أسمق زيد قمٛمر سمـ ؿمٌف سمـ قمٌٞمدة اًمٌٍمي اًمٜمٛمػمي ،أدي٥م ٟمحقيً ،مٖمقي إظمٌ٤مريٟ ،مِم٠م ذم اًمٌٍمة
وشمقذم سمن ُمـ رأى ؾمٜم٦م 262هـ ٟم٘مؾ اًمذهٌل شمقصمٞم٘مف ،وىم٤مل اسمـ طمجر أٟمف ذو شمّم٤مٟمٞمػٟ ،مزل سمٖمداد
وهق صدوق« .اًمٙم٤مؿمػش ،)313/2( :و«اًمت٘مري٥مش ،)57/2( :و«ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملمش.)286/7( :
ٞمح٤م ذم قمٍم اعم١مًمػ (اسمـ ؿمٌف) ،وىمد يٙمقن ومٞمف ُمـ ٟم٘مؾ همػم ذًمؽ ،وًمٙمٜمف إٟمام
( )5رسمام يٙمقن هذا صح ً
ىمّمد ُمـ يٕمتد سم٘مقهلؿ وقمغم أي٦م طم٤مل وم٘مد قمثرٟم٤م قمغم ٟمص قمٜمد (اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد) ُمـ أقمالم اًمِمٞمٕم٦م ،شمقذم
ذم سمداي٦م اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري ( )413ذيمر ومٞمف أن اًمٌ٤مقم٨م خلروج ـمٚمح٦م واًمزسمػم هق (ُم٤م يم٤مٟم٤م قمٚمٞمف
ُمـ اًمٓمٛمع ذم اًمقٓي٦م ًمألُمر دوٟمف واًمتآُمر قمغم اًمٜم٤مس سمذًمؽ!! قمـ يمت٤مسم٦م اجلٛمؾ ،أو اًمٜمٍمة ذم طمروب
اًمٌٍمة ط .اًمث٤مٟمٞم٦م ،اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م ،اًمٜمجػ( :ص  ،)61وهق رأي ؾم٤مىمط ٓ ي١مسمف سمف.
(« )6أظمٌ٤مر اًمٌٍمةشً ،مٕمٛمر سمـ ؿمٌفً ،
ٟم٘مال قمـ اسمـ طمجر ذم «ومتح اًمٌ٤مريش :ج (.)56/13
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اعمُ١مُمٜملم إمم اًمٌٍمة ﭫ:
سم٘متؾ ُقمثامن ،وم٠مؾم٘مط ذم ِ
معهم اٟمتٝمك ِ
أيدُيؿ
 .1ومٝمؿ ُِمـ ضم٤مٟم٥م ،آعمَ ُٝمؿ ا َحل٤مدث اًمذي
طمؼ قمثامن ﭬ ،ومخرضمقا يٓمٚمٌقن دُمف ،سمٖمػم أُمر
ىمٍموا ذم ِّ
ورأوا َّأهنؿ ىمد َّ
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()1
وأهنؿ ىمد رأوا ىمتَٚم٦م قمثامنﭬ ذم ضمٞمش َقمكم ﭬ،
قمكمﭬ ٓ ؾمٞمام َّ

وص٤مروا ُمـ رؤوس اعمأل(.)2

ومٛمثال ـمٚمح٦م ﭬ َ
ً
يم٤من
ويّمدق قم َٚمٞمٝمؿ َهذا طمتك آظمر َحل َٔم٦م ُمـ طمٞم٤مِّتِؿ،
ُ
ٝمؿ ظمذ ًمٕمثامنﭬ ُمٜمل اًم َٞمقم طمتك شمرى(.)3
واًمًٝم٤مم شمتٜم٤موؿمف :اًم َّٚم َّ
ي٘مقل ِّ
ُ
إن َهذا َطم ٌ
شم٘مقل سمٕمد ىمتؾ قمثامنﭬَّ « :
وأُمر
دث قمٔمٞمؿ
وقم٤مئِم٦مﭬ
ٌ
أهؾ َّ
اًمِم٤مم
إظمقاٟمٙمؿ ُمـ أهؾ اًم ٌٍَمة ،وم٠مٟمٙمروه وم٘مد يمٗم٤ميمؿ ْ
وم٤مهنْمقا ومٞمف إمم َ
ُُمٜمٙمرْ ،
ُ
يدرك ًمِٕمثامنﭬ وًمٚمٛمًٚمٛملم سمث٠مرهؿش(.)4
ُم٤م قمٜمدهؿً ،م َٕم َّؾ اهلل ۵
أُم٤م اًمزسمػمﭬ ،ومٗمل ِرواي٦م قمٜمد اًم َّٓمؼمي َّ
وـمٚمح٦م واًمزسمػم
أن ريم٥م َقم٤مئِم٦م
َ
ُمر ذم ـمري٘مف قمغم ُُمٚمٞمح سمـ قمقف اًمًٚمٛمل( ،)5ومً َّٚمؿ قمغم اًمزسمػم ﭬ
ﭫ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼمشً ،مٚمذهٌل ،اعمح٘مؼ :أسمق ه٤مضمر حمٛمد اًمًٕمٞمد سمـ سمًٞمقين زهمٚمقل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،ج  36/1واٟمٔمر اعمٖم٤مزي اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري (دار اًمٗمٙمر)( :ص .)153
( )2اًمذهٌل« ،دول ِ
اإل ْؾمالمش :ج (.)15 ،14/1
(« )3ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطش( :ص « ،)185شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمشً ،مٚمذهٌل :ج (.)151/2
(« )4شم٤مريخ اًمٓمؼميش :ج (.)451/4
( )5هقُ :مٚمٞمح سمـ قمقف اًمًٚمٛملً :مف إدراك ،ويم٤من دًمٞمال ذم زُمـ قمٛمر .وىمد أظمرج اسمـ ؾمٕمد ذم «اًمٓمٌ٘م٤مت
ًمًٚمٛمل ،ىم٤مل :سمٚمغ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ّ
أن ؾمٕمد سمـ
«ُمـ ـمريؼ طمٌٞم٥م سمـ قمٛمرو ،قمـ ُمٚمٞمح سمـ قمقف ا
ّ
أب وىم٤مص صٜمع سم٤مسم٤م ُمـ ظمِم٥م قمغم داره وطمّمـ قمغم ىمٍمه طمّمٜم٤م ُمـ ىمّم٥م ،ىم٤مل :وم٠مُمرين قمٛمر
ًم٘مّم٦م ذم قمزل ؾمٕمد قمـ اًمٙمقوم٦م« .اإلص٤مسم٦م
سم٤معمًػم ُمع حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ،ويمٜم٧م دًمٞمال سم٤مًمٌالد ،ومذيمر ا َّ
ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر« ،)245/6( :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد.)46/5( :
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وىم٤مل :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ُم٤م هذا؟ ىم٤مل ُقم ِد َي قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم ﭬ ،وم ُ٘متؾ سمال شمرة
وٓ قمذرَ ،ىم٤مل وُمـ؟ ىم٤مل :اًمٖمقهم٤مءَ ،..ىم٤ملَ :ومؽميدون ُم٤مذا؟ ىم٤مل ُٟمٜمٝمض اًمٜمَّ٤مس
ومٞمدرك ِبذا اًمدم ًمِئال َيٌٓمؾ وم٢من ذم إسمٓم٤مًمف شمقهلم ؾمٚمٓم٤من اهلل سمٞمٜمٜم٤م أسمدً ا إذا مل يٗمٓمؿ
اًمٜم٤مس قمـ أُمث٤مًمف مل يٌؼ إُم٤مم إٓ ىمتٚمف هذا اًميب(.)1
قمكم ﭬ ٟمٗمًف ي١م ِّيمدُ َـمٚمٌٝمؿ سمد ِم ُقمثامن ﭬ ،و َيرى َهلؿ
سمؾ ًم٘مد يم٤من ٌّ
احلج٦م ذم َذًمؽَ ،وم٘مد ؾم٠مًمف أطمدُ إومراد أشمَرى ِهل١م ِ
ٓء اًم َ٘مقم ُطم َّج٦م ومِٞمام ـمٚمٌقا سمف ُمـ َهذا
َُ
َ
ُ َّ
ِ
صمؿ ي٘مقل ًمف :وشمَرى ًمؽ طمج٦م
اًمدَّ م -يٕمٜمل َدم قمثامن ﭬَ -وم ُٞمجٞم٥مٟ :مَٕمؿ! َّ
سمت٠مظمػمك ذًمؽ؟ ومٞم٘مقلٟ :مٕمؿ(.)2

()3
 .2وذم ا َجل٤مٟم٥م َ
يمام
سم٘مّمد ُّ
أظمر يمَ٤من ُظمروضمٝمؿ ْ
(اًمّمٚمح) وِّتدئ٦م َصم٤مئرة اًمٜمَّ٤مس َ
ْ ()4
واًمزسمػم ﭭ و َُمـ َُمٕمٝمؿ
ضم٤مءت سمذًمِؽ
ت٘مر أ ُْمر َـمٚمح٦م ُّ
اؾم َّ
إظمٌ٤مر وم ٌَٕمد أن ْ
َقمغم ُّ
اًمٌٍمة ،ضم٤مؤوا إمم قم٤مئِم٦مڤ ،وىم٤مًمقا َهل٤م :ي٤م أ َّم اعمُ١مُمٜملم:
اًمِمخقص إمم ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قمـ يزيد سمـ ُمٕمـ اًمًٚمٛمل :ج (.)461/4
( )2اًمٌ٤مىمالين« ،اًمتٛمٝمٞمدش ص (.)237
(ً )3مٞمس هٜم٤مك ُمـ شمٕم٤مرض سملم اًمر همٌ٦م ذم اًمّمٚمح وهق أُمر اشمٗمؼ قمٚمٞمف اجل٤مٟمٌ٤من) وسملم طمرص ـمٚمح٦م
واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م ﭫ قمغم اعمً٤مرقم٦م ذم ضب اًمثقار واعمٓم٤مًمٌ٦م سمدم قمثامن ﭬ وهق إُمر
قمكم ﭬ ي١مصمر اًمؽم ّي٨م ومٞمف ذم فمروومف إومم ًمتقزم اخلالوم٦م ..سمؾ إن هذا اجل٤مٟم٥م
اًمذي يم٤من ّ

(اإلصالح) ُمٙمٛمؾ ًمٚمج٤مٟم٥م إول (اًمث٠مر ًمٕمثامن ﭬ) وُمتٛمؿ ًمف وهق يؽمضمؿ اًمٕمرض اًمذي

قمروف ـمٚمح٦م واًمزسمػم قمغم قمكم ﭫ ذم اعمديٜم٦م سم٠من ي٠مذن هلام ذم اًمذه٤مب إمم اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م
ًمٞم٠مشمٞم٤مه ُمـ هٜم٤مك سم٤مجلٜمقد واخلٞمؾ ،ومٞمؽمي٨م قمكم ﭬ وهق ي٘مقل طمتك اٟمٔمر ذم ذًمؽ (اًمٓمؼمي ج
ايْم٤م ىمقهلؿ طملم قمزُمقا قمغم اخلروج :ومٛمـ يم٤من يريد إقمزاز ِ
اإل ْؾمالم
( ..)438/4وي١ميمد ذًمؽ ً
وىمت٤مل اعمحٚملم واًمٓمٚم٥م سمث٠مر قمثامن ﭬ وُمـ مل يٙمـ قمٜمده ُمريم٥م ومل يٙمـ ًمف ضمٝم٤مز ومٝمذا ضمٝم٤مز
وهذه ٟمٗم٘م٦م« .اًمٓمؼميش :ج (.)451/4
(« )4اًمٓمؼميش :ج ( ،)451 ،451/4ـ قمـ حمٛمد سمـ ٟمقيره وـمٚمح٦م إقمٚمؿ.
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شرعية َ يف َ التعامل
خطر َّ املنافقني وقواعد
دقمل اعمديٜم٦م -ويم٤مٟمَ٧م ُشمريد ُّ
٘مرٟمقن ًمت ْٚمؽ اًمٖمقهم٤مء
اًمِمخقص هل٤م -وم٢من َُمـ َُمٕمٜم٤م ٓ ُي
واؿمخيص ُمٕمٜم٤م إمم اًمٌٍمة ..وم٢منمعهم
اًمتل ِب٤م ْ
أصٚمح اهللُ إُمر يم٤من اًمذي شمريديـ!(.)1

َ
ْ
َ
اًمزهري قمـ قم٤مئِم٦م ڤ ىمقهل٤م« :إٟمَّام أريدَ أن ُُيجز َسملم
وٟم٘مؾ اسم ُـ ِؿمٝم٤مب ُّ
اًمٜمَّ٤مس َُمٙم٤مينَ ،
أطم ًَ٥م أن َيٙمقن سملم اًمٜمَّ٤مس ِىمت٤مل ،وًمق َقمٚمٛم٧م ذًمؽ مل ِأىمػ ذًمؽ
ومل ْ
اعمَقىمػ أسمدً اش(.)2
صمؿ شمتجٝمز ُ
ٟمٌ٤مح
ًمٚمخروج إمم اًم ٌٍَمة ومتر ذم َـمري٘مٝم٤م سم٤محلَقأب( )3ومتًٛمع َ
اًمٙمالب ،ومت٘مقلَُ « :م٤م أفمٜمُّل إٓ َراضمٕم٦م ،إن رؾمقل اهلل ط ىم٤ملَ « :أ َّيتُ ُٙم َّـ َشمٜمْ ٌَ ُح َقم َٚمٞم َٝم٤م
يمِ َال ُب ا َحل ْق َأ ِ
اًمزسمػمﭬ« :شمَرضمٕملم! َّ
قمؾ اهللُ أن ُيّمٚمح سمؽ
بش.ش )4(.وم َٞم٘مقل َهل٤م ُّ
َسملم اًمٜمَّ٤مسش(.)5

قمثامن سمـ َطمٜمٞمػ ﭬ -وازم اًم ٌٍَمة ُِمـ
وعم٤م ىمدُم٧م اًمٌٍمة ڤ ،و َسمٚمغ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شم٤مريخ اًمٓمؼميش ،)451/4( :و«اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وأظمٌ٤مر اخلٚمٗم٤مءشٓ ،سمـ طمٌ٤من،)532/2( :
و«اًمٗمتٜم٦م ووىمٕم٦م اجلٛمؾش( :ص.)114 :
(« )2اعمٖم٤مزي اًمٜمٌقي٦مش( :ص .)154
( )3احلقأب ـ سم٤مًمٗمتح صمؿ اًمًٙمقن ،ومهزة ُمٗمتقطم٦م ،وي٤مء ُمقطمدةُ :مقوع ذم ـمريؼ اًمٌٍمة وهق ُمـ ُمٞم٤مه اًمٕمرب،
وىمٞمؾ ؾمٛمل سمذًمؽ ٟمًٌ٦م إمم احلقأب سمٜم٧م يمٚم٥م سمـ وسمره .يٜمٔمر «ُمٕمجؿ اًمٌٚمدانش :ج (.)314/2
( )4هذا احلدي٨م ىم٤مل ومٞمف اسمـ يمثػم :إؾمٜم٤مده قمغم ذط اًمّمحٞمحلم ومل خيرضم٤مه« .اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش :ج
( )،241/6وىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل :هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضمقه« .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءش :ج
( ،)125/2وي٘مقل اسمـ طمجر :وأظمرج هذا أمحد ،وأسمق يٕمكم واًمٌزار وصححف اسمـ طمٌ٤من
واحل٤ميمؿ ،وؾمٜمده قمغم ذط اًمّمحٞمح «ومتح اًمٌ٤مريش ،)55/13( :أُم٤م اؾمتٜمٙم٤مر (اسمـ اًمٕمرب)
حلدي٨م احلقأب ،وشمٕمٚمٞمؼ اخلٓمٞم٥م سم٠من ذًمؽ ًمٞمس ًمف ُمقوع ذم دواويـ اًمًٜم٦م اعمٕمتؼمة« .اًمٕمقاصؿش:
ص ( )161ومٝمق ُيت٤مج إمم ٟمٔمر!!.
( )5أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش ،)97/6( :وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «َمٛمع اًمزوائدش :)234/7( :رضم٤مل أمحد
رضم٤مل اًمّمحٞمح.
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ِ
ي٠مشمٞمف سمِ ِ
وؾمٌ٥م
إًمٞمٝم٤م َُمـ
أرؾمؾ َ
خؼمه٤م َ
ىمٌؾ َقمكم ﭬُ -ىمدوُمٝم٤م وُمـ َُمٕمٝم٤م َ
ومٙم٤من ُمـ َضمقاِب٤مَّ « :
َ
وٟمزاع اًم َ٘مٌ٤مئؾ همزوا
ُظمروضمٝم٤م،
إن اًم َٖمقهم٤مء ُمـ أهؾ إُمّم٤مر َّ

َقضمٌقا ومٞمف
إطمداث ،وآووا ومٞمف اعمُحدصملم واؾمت َ
َطمرم رؾمقل اهلل ط وأطمدصمقا ومٞمف ْ

ًمٕمٜمَ٦م اهلل وًمٕمٜم٦م رؾمقًمف طُ ،مع ُم٤م ٟمَ٤مًمقه ُمـ ىمتؾ اعمًٚمٛملم سمال شمرة وٓ قمذر..
َومخرضم٧م ذم اعمًُٚمٛملم أقمٚمٛمٝمؿ ُم٤م أشمك ه١م ِ
ٓء اًم َ٘مقم وُم٤م ومٞمف اًمٜمَّ٤مس وراءٟم٤م ،وُم٤م
ُ
َ ُ
إصالح هذا ،وىمرأت{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
يٜمٌٖمل هلؿ أن ي٠مشمقا ذم ْ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مءٟ ،]114 :مٜمٝمض ذم اإلصالح ِمـ أُمر اهلل
ُمٕمروف
 ۵وأُمر رؾمقًمف طَّ ،
اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم واًمذيمر وإٟمثك ،ومٝمذا َؿم٠مٟمٜم٤م إمم ُ
وٟمح ُّْمٙمؿ قم َٚمٞمف وُمٜمٙمر ٟمَٜمٝم٤ميمؿ قمٜمف وٟمَح ُّثٙمؿ قمغم شمٖمٞمػمهش(.)1
ٟم٠م ُُمر ُيمؿ سمف ُ

ُمقؾمك إؿمٕمري ﭬ
وذم «اًمث٘م٤متش :أن قم٤مئِم٦م ڤ يمَتٌ٧م إمم أب َ
قمٚمٛم َ٧م ،وىمد ظمرضم٧م
وهق سم٤مًمٙمقوم٦م :أٟمَّف ىمد يمَ٤من ُمـ أُمر قمثامنﭬ ُم٤م ىمد ْ
ِ
واًمرو٤م سم٤مًم َٕم٤مومٞم٦م طمتَّك
( ُُمّمٚمح٦م) سملم اًمٜمَّ٤مس ومٛمر ُمـ َىمٌٚم ُٙمؿ سم٤مًم َ٘مرار ذم ُمٜم٤مزهلؿ ِّ
ي٠مشمِ َٞمٝمؿ ُم٤م ُي ٌُّقن ُِمـ صالح أُمر ا ُعمًٚمٛملم(.)2
وي١ميمد اسمـ اًمٕمرب قمغم هذا اعمٕمٜمك ساطم٦م ومٞم٘مقل« :وأ َُّم٤م ُظمروضمٝم٤م إمم َطمرب
اجلٛمؾ :ومام ظمرضم٧م ِحلرب ،وًمٙمـ شمَٕم َّٚمؼ اًمٜمَّ٤مس ِب٤م وؿمٙمقا إًمٞمٝم٤م ُم٤م ص٤مروا إًمٞمف ُِمـ
آؾمتح َٞم٤مء
قمٔمٞمؿ اًمٗمتٜم٦م وِّت٤مرج اًمٜمَّ٤مسَ ،
ورضمقا َسمريمتَٝم٤م ذم اإلصالح ،وـمٛم ُٕمقا ذم ْ
ُمٜمْٝم٤م إذا وىمٗم٧م إمم اخلَٚمؼ ،وفمٜم٧م هل ذًمؽ ومخرضم٧م ُُم٘متدي٦م سمِ٤مهلل ذم ىمقًمف{ :ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ]114 :أي٦م{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٓمؼميش :ج ( ،)462 ،461/4قمـ حمٛمد سمـ ٟمقيره وـمٚمح٦م إقمٚمؿ.
( )2اسمـ طمٌ٤من« ،اًمث٘م٤متش :ج (.)282/2
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
ﮝ ﮞ ﮟﮠ} [ؾمقرة احلجرات.)1(]9 :
معهم٤مء إمم قم٤مئِم٦م ڤ وم٘م٤مل هل٤مَ « :همٗمر
وطمٞمٜمَام وصؾ قمكمﭬ إمم اًمٌٍمة ضم

َ
َ
َ
اإلصالحش!( ،)2وعم٤م ا ْٟمتَدب َقمكم اًم٘مٕم٘م٤مع سمـ
أردت إٓ
اهلل ًَمؽ! َىم٤مًم٧م :و ًَمؽُ ،م٤م
ُ
َ
أصح٤مب ا َجلٛمؾ -يمام َؾم ِ
ٞم٠ميَ -سمدأ سمٕم٤مئِم٦م ڤ
قمٛمروﭭ ًمإلصالح ُمع
َ
وم٠مضم٤مسم٧م :اإلصالح سملم اًمٜم٤مس(.)3
ومً٠مهل٤م قمـ ؾمٌ٥م ظمروضمٝم٤م؟
ْ

تٌلم َّ
وضمف ِسمف َص٤مطم٥م
ومٞمام َّ
سمٕمد هذا يمٚمف -ومٞمام َخي ُّ
اًمِمٓمط َ
ص َقم٤مئِم٦م ڤَ -ي َّ
اًمِمٞمٕم٦م ظمروج ِ
يمت٤مب (اجلٛمؾ) ُمـ ِّ
قم٤مئِم٦م قمغم قمكم ﭭ ،طملم َىم٤مل سمِ٠من ظمروضمٝم٤م
سمًٌِ٥م ُم٤م يم٤مٟم٧م شمٙمٜمُّف ًمٕمكم ﭬ ُمـ ُيمره قمغم إصمر طم٤مدصم٦م اإلومؽ!()4
وهق ي١ميمد ذًمؽ اًمٙمرهَّ :
أه ِؾ اعمديٜم٦م سمِ٘متؾ قمكم ﭬ
إن اًمٜمَّ٤مقمل طملم ضم٤مء إمم ْ
ِ
ٌَنمت وىم٤مًم٧م ُمتٛمثٚم٦م:
وؾمٛم َٕم٧م قم٤مئِم٦م ڤ سمذًمؽ اؾمت َ
َفززززززززنند َ زززززززز ئ دكَاع َقززززززززاد َف َؾ َؼزززززززز د َك َعززززززززا ئدُد د
د
َ
َ

َزززززادمززززز د ََزززززق َ دفززززز دفقززززز دَََززززز َ َ ئ د( )4د
ََـ َ

سمؾ ًم٘مد ؾمجدت ؿمٙمرا هلل قمغم ىمتٚمف ،صمؿ رومٕم٧م رأؾمٝم٤م ِ
وهل شم٘مقلَ ( :قمغم َطمد
َ َ َ
ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1أطمٙم٤مم اًم٘مرآنش :ج (.)1536/3
(« )2ؿمذرات اًمذه٥مش :ج «.)42/1
(« )3اًمٓمؼميش :ج ( ،)488/4قمـ حمٛمد وـمٚمح٦م.
( )4اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد« ،اجلٛمؾش :ص ( ،)66 ،65أُم٤م طم٤مدصم٦م اإلومؽ وم٘م٤مل قمٜمٝم٤م أن اًمرؾمقل ﷺ اؾمتِم٤مر ـ
ذم طم٤مدصم٦م اإلومؽ قمغم قم٤مئِم٦م ـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد وقمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م ﭫ ُجٞمٕم٤م ،أُم٤م أؾم٤مُم٦م
ﭬ وم٘م٤مل ٓ :شمٔمـ ي٤م رؾمقل اهلل إٓ ظمػما وم٢من اعمرأة ُم١مُمٜم٦م ،وصٗمقان قمٌد ص٤مًمح ﭬ،
أُم٤م قمكم ﭬ وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل اًمٜمً٤مء قمٚمٞمؽ يمثػمة ،ؾمؾ قمـ اخلؼم سمريرة (ظم٤مدُمتٝم٤م) ڤ
واسمح٨م قمـ ه ظمؼمه٤م ُمٜمٝم٤م ،وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل ﷺ ومتقل أٟم٧م ي٤م قمكم شم٘مريره٤م ،وم٘مٓمع هل٤م ظمِم ًٌ٤م
ُمـ اًمٜمخؾ وظمال ِب٤م يً٠مهل٤م ويتٝمدده٤م ويرهٌٝم٤م طمتك ىم٤مًم٧م ٓ :ضمرم إين ٓ أطم٥م قمٚم ًٞم٤م أسمدً ا!! اعمرضمع
ٟمٗمًف :ص (.)66 ،65
( )5اعمرضمع ٟمٗمًف( :ص .)67
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اؾم َت َ٘م َّر ِ َِب٤م اًمٜم ََّقى ** يم ََام َىم َّر َقم ْٞمٜمً٤م سمِ ِ
٤مإل َي ِ
٤مب اعمُ ًَ٤مومِ ُر(.)1
زقمٛمف)َ ..وم َ٠م ًْم َ٘م ْ٧م َقم َّم َ
٤مه٤م َو ْ
ًمٙمـ َهؾ شم٘مٌؾ أم اعمُ١مُمٜملم ڤ ِ -
وهل ِمَّـ أ ْذه٥م اهللُ َقمٜمٝمؿ اًمرضمس
ُّ
وـمٝمر ُهؿ شمَٓمٝمػما -أن ُشمً َٗمؽ ِدُم٤مء اعمًُٚمٛملم عمَ ِ
وضمدِّت٤م قمغم ِقمكم
قضمدة ذم ٟمٗمًٝم٤م َ
َ
ً
أن ي٘م٤مل إن اًمراومْم٦م هؿ ِ
اًمذيـ َجيدون ذم
اًمًٜملم؟ أم إومم ْ ُ
ُ
َّ
ﭬ ُمٜمذ قمنمات ِّ
واحلؼ َّ
إن قم٤مئِم٦م ڤ
أٟم ُٗم ًِٝمؿ قمغم قم٤مئِم٦م ڤ ومٞم ْٗم َؽمون قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمذب؟!
ُّ
إٟمام ىمّمدت اإلصالح.
أظمرج احل٤مومظ اًمٌٞمٝم٘مل)2(:
مل يٙمـ هذا اإلصالح َهدف قم٤مئِم٦م وطمدَ ه٤م ڤ ،وم٘مد ْ

ْ ُ
«أن قمٚم ًّٞم٤م ﭬ عم٤م دٟمك ُهق وأصح٤م ُسمف ُِمـ ـمٚمح٦م واًمزسمػم ﭫٟ ،مَ٤مدى ا ًُّمزسمػم
ٟم٧م َفم٤ممل ًمف! ومذيمره اًمزسمػم
ﭬ ومج٤مء إًمٞمف ومذيمَّره َطمدي٨م رؾمقل اهلل طً :م ُت٘م٤مشمِٚمٜمف وأ َ
ﭬ وىم٤ملً :م٘مد أٟمًٞمتف ،صمؿ قمزم قمغم ا ًُّمرضمقع ،ومٕمرض ًمف اسمٜمف قمٌد اهلل ،وم٘م٤ملُ :م٤مًمؽ؟
وهؾ
ىم٤مل :ذيمرين قمكم ﭬ طمدي ًث٤م ؾمٛمٕمتف ُمـ َرؾمقل اهلل ط وإين راضمع ،وم٘م٤مل ًمف اسمٜمفَ :
ضمئ٧م ًمٚم٘مت٤مل؟ إٟمام ضمئ٧م شمّمٚمح َسملم اًمٜم٤مس ويّمٚمح اهلل هذا إُمرش(.)3

وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٕم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم ﭫ إٟمام ظمرضمقا ىم٤مصديـ اًمّمٚمح وُجع
اًمٙمٚمٛم٦م ،وأُم٤م ُم٤م َراومؼ ذًمؽ وُم٤م أقم َ٘م ٌَف ُمـ أُمقر َوم ِٝمل حمض اضمتٝم٤مد ُمٜمٝمؿ ،وهؿ ُمـ
أهؾ اًمٗم٘مف واًمرأي ،يمام ي٘مقل اًمٌ٤مىمالين(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمرضمع ٟمٗمًف( :ص .)68
( )2هق أمحد سمـ احلًلم ،أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل ،اخلراؾم٤مين اًمِم٤مومٕمل ،حمدث ومٞم٘مف ،همٚم٥م قمٚمٞمف احلدي٨م
ورطمؾ ذم ـمٚمٌف وصٜمػ ومٞمف يمثػما ،وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف« :اًمًٜمـ اًمٙمؼمىش ،و«دٓئؾ اًمٜمٌقةش ،وًمد ؾمٜم٦م
384هـ وشمقذم ذم ٟمٞمً٤مسمقر ؾمٜم٦م 458هـُ« .مٕمجؿ اعم١مًمٗملمش.)216/1( :
( )3قمـ اسمـ يمثػم« ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش :ج (.)242/7
(« )4اًمتٛمٝمٞمدش( :ص  ،)232وهذا ٓ يٕمٜمل قمدم وىمقع اخلٓم٠م ُمٜمٝمؿ ﭫ ،ومٝمؿ سمنم وهمػم
ُمٕمّمقُملم وًمٙمـ اعم٘مّمقد دومع ىمّمد اخلٓم٠م ُمٜمٝمؿ وإٓ وم٘مد أؿم٤مر سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم شمّمقي٥م قمكم =
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أؾمٌ٤مب ُظمروضمٝمؿ إمم اًمٌٍمة ىم٤مل:
وأسمق سمٙمر سمـ اًمٕمرب َسمٕمد أن ؾم٤مق اطمتامٓت ذم ْ

معهم
ووؿ ٟمنمهؿ ور ِّدهؿ َإمم ىم٤مٟمقن
ًٚمٛملم،
ظمر ُضمقا ذم ُجع ـمقائػ ا ُعم
ِّ
«و ُيٛمٙمـ أهنؿ َ

واطمد طمتك ٓ َيْمٓمرسمقا ومٞم٘متٚمقا ،وهذا ُهق اًمّمحٞمح ٓ رء ؾمقاه ،وسمذًمؽ وردت
صح٤مح إظمٌ٤مرش(.)1
وإذا يم٤من هذا ُيمٚمف ذم َضم٤مٟم٥م ـمٚمح٦م واًمزسمػم وأم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ﭫ وُمـ
ؾم٤مر قمغم رأُيِؿ ،ومٚمؿ يٙمـ قمكم ﭬ وُمـ يم٤من قمغم ِ
ُيدف ُِمـ
رأيف ُِمـ ضمٞمِمف
ُ
ُمًػمه إًمٞمٝمؿ إٓ اإلصالح وُجع اًمٙمٚمٛم٦م.
ِ
اًمٓمؼميَّ « :
أن قمٚم ًّٞم٤م ﭬ عم٤م أراد اخلُروج إمم اًمٌٍمة َىم٤مم إًمٞمف
ضم٤مء ذم شم٤مريخ
اسمـ ًمر َوم٤مقم٦م سمـ راومع وم٘م٤ملَ :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ،أي َرء ُشمريد؟ وإمم أيـ شمذه٥م سمِٜم٤م؟

وم٘م٤مل قمكم :أ َُّم٤م اًمذي ٟمريد وٟمٜمقي َوم٤مإلصالح إن ىمٌٚمقا ُمٜم٤م وأضم٤مسمقٟم٤م إًمٞمف!ش(.)2

أيْم٤م أن َآظمر ىم٤مم إًمٞمف ذم هذا اعمًػم وم٘م٤مل ًمفَُ :م٤م أٟم٧م ص٤مٟمع ي٤م أُمػم
وروى ً
اعم١مُمٜملم إذا ًم٘مٞم٧م ه١م ِ
ٓء اًم٘مقم؟ ىم٤مل :ىمد َ
سم٤من ًمٜم٤م َ
اًمّمالح واًمٙمػ أطمقط،
َ ُ
وهلؿ أن َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ﭬ وُمـ يم٤من قمغم رأيف ،وَّتٓمئ٦م اضمتٝم٤مد اًمٗمريؼ أظمر ﭫ ..ي٘مقل آُم٤مم اًمٜمقوي
 :$وأقمٚمؿ أن اًمدُم٤مء اًمتل ضمرت سملم اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ًمٞمً٧م سمداظمٚم٦م ذم هذا اًمققمٞمد يٕمٜمل
ىمقًمف ﷺ« :إذا اًمت٘مك اعمًٚمامن سمًٞمٗمٞمٝمام وم٤مًم٘م٤مشمؾ واعم٘متقل ذم اًمٜم٤مرش ..وُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واحلؼ
إطمً٤من اًمٔمـ ِبؿ واإلُمً٤مك قمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ وشم٠مويؾ ىمت٤مهلؿ ،وأهنؿ َمتٝمدون ُمت٠موًمقن مل ي٘مّمدوا
ُمٕمّمٞم٦م وٓ حمض اًمدٟمٞم٤م سمؾ اقمت٘مد يمؾ ومريؼ أٟمف اعمحؼ ،وخم٤مًمٗمف سم٤مغ ومقضم٥م قمٚمٞمف ىمت٤مًمف ًمػمضمع إمم
ُمٕمذورا ذم اخلٓم٠م ٕٟمف ٓضمتٝم٤مد ،واعمجتٝمد إذا اظمٓم٠م ٓ إصمؿ
اهلل ،ويم٤من سمٕمْمٝمؿ ُمّمٞم ًٌ٤م وسمٕمْمٝمؿ خمٓمئً٤م
ً
قمٚمٞمف ،ويم٤من قمكم ﭬ هق اعمحؼ اعمّمٞم٥م ذم شمٚمؽ احلروب هذا ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦مُ« ..مًٚمؿش،
ذح اًمٜمقوي ،)5 .)11/18( :و«اًمٕمقاصؿش( :ص .)151

(« )1اًمٕمقاصؿش( :ص .)151
(« )2اًمٓمؼميش :ج ( ،)471/4قمـ حمٛمد وـمٚمح٦م قمـ ؾمٞمػ.
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وم٢من شمَ٤مسمٕمقا ومذًمؽ ،وإن أسمقا إٓ اًم٘مت٤مل ومّمدع ٓ يٚمتئؿ.)1(.
وعم٤م ىمدم قمغم قمكم ﭬ قم٤مُمر سمـ َُمٓمر َّ
اًمِمٞمٌ٤مين( )2ىم٤مد ًُم٤م ُمـ اًم ُٙمقوم٦م ؾم٠مًمف قمكم
قمام وراءه؟ وم٠مظمؼمه ،صمؿ َؾم٠مًمف قمـ أب ُمقؾمك إؿمٕمري؟ وم َ٘م٤مل :إن أر ْدت
ﭬ َّ
ِ
سمّم٤مطم٥م ذاك ،وم َ٘م٤مل
٥م ذًمؽ ،وإن أر ْد َت اًم٘مت٤مل ومٝمق ًمٞمس
٤مطم ُ
اًمّمٚمح وم٠مسمق ُمقؾمك َص َ
ُّ
قمكم ﭬ قمٜمد ذًمؽ :واهلل ُم٤م أريد إٓ اإلصالح طمتك ير َّد قمٚمٞمٜم٤م(.)3
واًمذيـ يم٤مٟمقا يٙمرهقن اًمّمٚمح هؿ قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م وُج٤مقمتف ،وه١م ِ
ٓء يم٤مٟمقا ذم
َ ُ
ُ
ُّ
ضمٞمش قمكم ﭬ سمدًمٞمؾ ِ
قمزم قمغم اًمرطمٞمؾ
اقمؽماوٝمؿ قمغم قمكم ﭬ طملم َ
َ
ً
أقم٤من قمغم قمثامن
ىم٤مئال« :أٓ وإين َراطمؾ همدً ا وم٤مرحتٚمقا ،أٓ وٓ يرحتٚمـ همدً ا أطمد
ٍ
سمٌمء ذم رء ُمـ أُمقر اًمٜم٤مس وًمٞمٖمـ اًمًٗمٝم٤مء قمـ أٟمٗمًٝمؿش( ..)4يمام
ﭬ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٌ٤مىمالين« ،اًمتٛمٝمٞمدش :ص (.)237
( )2هق :قمَ ِ
٤مُم ُر ْسم ُـ َُم َٓم ٍر َّ ِ
٤مين اًمٌٙمري ،يروي قمـ اسمـ ُمًٕمقد .روى قمٜمف اًمِمٕمٌل ،وضم ٌَ َٚم ُ٦م سمـ
اًمِم ْٞم ٌَ ُّ
ُؾم َحٞمؿ .ىم٤مل اسمـ أب طم٤مشمؿ :صمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مرئ اًمرازي ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ
احلٙمؿ سمـ سمِمػم سمـ ؾمٚمامن ي٘مقل :أسمق َُم َٓمر اًمذي يروي قمٜمف َضم ٌَٚم٦م سمـ ُؾم َحٞمؿ هق قم٤مُمر سمـ َُم َٓمر
ؿمٞمٌ٤مين ،رضمؾ ًمف ؿم٠من ذم اعمًٚم ٛملم .ىم٤مل اًمٕمالئل :ذيمره اًمّمٖم٤مين ومٞمٛمـ اظمتٚمػ ذم صحٌتف .وىم٤مل
َ٤من َىمٚمِ َٞمؾ ْ ِ ِ
قمَـ قمُ َٛم َر َوقمَ ٌْ ِد اهللَِّ َو ُطم َذ ْي َٗم َ٦م َويم َ
ؼماين ،وأورد ُمـ ـمريؼ
اسمـ ؾمٕمدَ :ر َوى ْ
َ
احلدي٨م .ذيمره اًم ّٓم ّ
شمًحرٟم٤م
ؾمٝمؾ سمـ زٟمجٚم٦م ،قمـ ويمٞمع ،قمـ ُمِمٕمر ،قمـ ضمٌٚم٦م سمـ ؾمحٞمؿ ،قمـ قم٤مُمر سمـ ُمٓمر ،ىم٤ملّ :
اًمّمقاب قمـ قم٤مُمر سمـ ُمٓمر ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد.
اًمّمالة ،وم٘م٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿّ :
ٌَّل ط صمؿ ىمٛمٜم٤م إمم ّ
ُمع اًمٜم ّ
شمًحرٟم٤م ُمع اسمـ ُمًٕمقد ،وذيمره اسمـ
وىم٤مل أسمق ُمقؾمك :رواه همػمه قمـ ويمٞمع ،وم٘م٤مل :قمـ قم٤مُمر سمـ ُمٓمرَّ :
طم ٌّ٤من ذم اًم ّت٤مسمٕملم ِبذا .وىم٤مل :روى قمـ اسمـ ُمًٕمقد ،روى قمٜمف ضمٌٚم٦م سمـ ؾمحٞمؿ .يٜمٔمر «ُمٕمروم٦م
اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ ،)2169/4( :و«اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمشً ،مٚمٌخ٤مري ،)454/6( :و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز
اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر ،)491/3( :و«اًمث٘م٤مت ِمـ مل ي٘مع ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦مشٓ :سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م
( ،)429/5و«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد ،)121/6( :و«ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾش( :ص.)215 :
(« )3اًمٓمؼميش :ج ( ،)481/4قمـ حمٛمد وـمٚمح٦م.
(« )4شم٤مريخ اًمٓمؼميش :ج (.)493/4
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التعامل
املنافقني
ؾمٞم٠مي سمٞم٤مٟمف وي١ميمد اًمٓمؼمي هذا اًمقضمقد ذمخطر
شرعيةاهلليفسمـ ؾمٌ٠م
وقواعدأن قمٌد
ُمِمػما إمم
ظمؼم آظمر

ً
معهمظمرضمقا ُمع قمكمﭬ(.)1
يم٤من أطمد اًمرؤؾم٤مء ذم سمٜمل قمٌد اًم٘مٞمس اًمذيـ

ويمٞمػ يرى قمكم ﭬ أن يٙمقن ه١م ِ
ٓء ذم
 وهٜم٤م ىمد ي ُث٤مر هذا اًمً١مال:
َ
َ ُ

ضمٞمِمف؟.

وًمإلضم٤مسم٦م قمغم َذًمؽ ٟمَٜم٘مؾ َُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي (321هـ) ذم ذًمؽ :طمٞم٨م
ي٘مقلَ « :
َ
أوًمئؽ اًم ُّٓمٖم٤مة اخلقارج اًمذيـ ىمتٚمقا ُقمثامن
ويم٤من ذم َقمًٙمر قمكم ﭬ ُمـ
ُمـ مل يٕمرف سمٕمٞمٜمف ،و َُمـ شمٜمتٍم ًمف ىمٌٞمٚم ُتف ،وُمـ مل شم٘مؿ قمٚمٞمف طمج٦م سمام ومٕمٚمف ،و َُمـ ذم
ِ
إفمٝم٤مره يمٚمف.)2(...
َىمٚمٌف ٟمِٗم٤مق َمل يتٛمٙمَّـ ُِمـ

ِ
ُج٤مقم ٌ٦م -يم٤من اسمـ ؾمٌ٠م
اًمّمٚمح َ
اضمتٛمع ُمـ ُرؤوس اًمذيـ يمَرهقا ُّ
قمغم أي٦م طم٤مل وم٘مد ْ
اًمّمٚمح ور ْوم ِْمف ُُمِم٤مريم٦م
هق اعمِمػم ومٞمٝمؿ ،واؾمتٖمرسمقا رأي َقمكم ﭬ ذم َىمٌقل ُّ
ٞمٜمٝمؿَ :همدً ا جيتٛمع
ًمٚمرطمٞمؾ َُمٕمٝمؿ ،وىم٤مًمقا ومٞمام َسم ُ
أؾم َٝمٛمقا ذم ىمتؾ قمثامن ﭬ َّ
اًمذيـ ْ
اًمٜم٤مس قمٚمٞمٙمؿ ،وإٟمام يريد اًم٘مقم يمٚمٝمؿ أٟمتؿ ،ومٙمٞمػ سمٙمؿ وقمدديمؿ ىمٚمٞمؾ ذم يمثرِّتؿ؟.
وهٜم٤م ىم٤مل أطمدهؿَّ :
يّمٓمٚمحقن َقمغم ِدُم٤مئٜم٤م ،وإذا
ٓمٚمحقا وم٢مٟمَّام
ُ
اص ُ
إن اًم َ٘مقم إن ْ
يمذًمؽ َومٚمٞمس ًمٜم٤م إٓ ْ
َ
ٟمٚمحؼ قمٚم ًّٞم٤م سمِٕمثامن ﭭ ،و َيرى اًم٘مقم ُمٜمَّ٤م
يم٤من إُمر
أن َ
سم٤مًمًٙمقت! ًمٙمـ اسمـ ؾمٌ٠م اقمؽمض قمغم َهذا اًمرأي وىم٤مل :سمِئس ُم٤م رأي٧مًَ ،مق ىمتٚمٜم٤مه
ُّ
ىمتٚمٜم٤م وهؿ إٟمام يريدوٟمٜم٤م ..وم٘م٤مم آظمر وىم٤ملَ :سمؾ دقمقهؿ وارضمٕمقا سمٜمَ٤م طمتك ٟمَتٕم َّٚمؼ
ومر َّد َقمٚمٞمف ا ْسمـ َؾمٌ٠م إ ًذا َيتخٓم ُٗمٙمؿ اًمٜمَّ٤مس.
سمٌِٕمض اًمٌِالد ومٜمٛمتَٜمع ِب٤مَ ،

قمزيمؿ ذم ُظمٚمٓم٦م اًمٜمَّ٤مس
وأظمػما يم٤من اًمرأي ٓسمـ َؾمٌ٠م َطمٞم٨م ىم٤ملَ :ي٤م ىمقم إن َّ
ً
َومّم٤مٟمٕمقهؿ وإذا اًمتَ٘مك اًمٜمَّ٤مس همدً ا وم٠مٟمِْمٌقا ِ
اًم٘مت٤مل ،وٓ ُشم ُّ
ٗمرهمقهؿ ًمٚمٜمٔمر ،وم٢مذا ُمـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٓمؼميش :ج (.)515/4
( )2اٟمٔمر «ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦مشٟ ،منم اعمٙمت٥م ِ
اإل ْؾمالُمل( :ص .)546
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رأُيؿ
أ ْٟم ُتؿ ُمٕمف ٓ جيد سمدًّ ا ُمـ أن يٛمتٜمع ويِمٖمؾ اهلل قمٚم ًّٞم٤م
َ
وـمٚمح٦م واًمزسمػم وُمـ رأى ُ
قمام شمٙمرهقن ،وم٠مسمٍموا اًمرأي وشمٗمرىمقا قمٚمٞمف واًمٜم٤مس ٓ يِمٕمرون(.!)1

وىمٌؾ أن شمٙمقن اًمقىمٕم٦م يم٤من قمكم ﭬ ىمد َسمٕم٨م إمم ـمٚمح٦م واًمزسمػم ﭭ
ي٘مقل« :إن ُيمٜمتؿ َقمغم ُم٤م وم٤مرىمتؿ َقمٚمٞمف اًم َ٘مٕم٘م٤مع ﭬ وم ُٙمٗمقا طمتك ٟم ِٜمز َل َومٜمٜمٔمر ذم هذا
ِ
ًمّمٚمح
إُمر ،وم٠مرؾمال إًمٞمف ذم َضمقاب رؾم٤مًمتف :إٟم٤م َقمغم ُم٤م وم٤مرىمٜم٤م اًم٘مٕم٘م٤مع ﭬ ُمـ ا ُّ
ٜم٧م ،واضمتٛمع يمؾ ومريؼ سم٠مصح٤مسمف ُِمـ اجلٞمِملم.
َسملم اًمٜم٤مس ،وم٤مـمٛم٠مٟم٧م اًمٜمٗمقس وؾمٙم ْ
ومٚمام أُمًقا سمٕم٨م َقمكم َقمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس ﭫ إ ًَمٞمٝمؿ وسمٕمثقا ِ
إًمٞمف ُحم َّٛمد سمـ
َ
َ
ـمٚمح٦م اًمًج٤مد ،وسم٤مت اًمٜم٤مس سمخػم ًمٞمٚم٦مش(.)2
وهٜم٤م ضم٤مء دور شمٜمٗمٞمذ اخلُ َّٓم٦م اًمتل رؾمٛمٝم٤م (اسمـ ؾمٌ٠م) واشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م أقمقا ُٟمف ،ومٗمل
وٟمزوقم٤م قمام اؿمتٝم٤مه
اًمقىم٧م اًمذي سم٤مت ومٞمف اًمٜم٤مس سمخػم ًمٞمٚم٦م ،اؾمتنما ًوم٤م ًمٚمٕم٤مومٞم٦م
ً
اعمٌٓمٚمقن ،سم٤مت أوًمئؽ سمنم ًمٞمٚم٦م.

وسم٤مت اًمذيـ أصم٤مروا أُمر قمثامن سمِنم ًمٞمٚم٦م سم٤مشمقه٤م
ي٘مقل اًمٓمؼمي ذم ؾمٞم٤مىمف ًمٚمخؼمَ « :

اذومقا قمغم اهلٚمٙم٦م وضمٕمٚمقا َيتِم٤مرون ًمٞمٚمتٝمؿ ُيمٚمٝم٤م ،طمتك اضمت ََٛمٕمقا قمغم
ىمط ،ىمد ْ َ
ِ
واؾمتنوا سمذًمؽ ْ
ظمِم َٞم٦م أن يٗمٓمـ هلُؿ سمِام طم٤موًمقا ُمـ اًمنم،
اًمن،
إٟمِْم٤مب
َ ُّ
احلرب ذم ِّ ِّ
ضمػم ُاهنؿ ،اٟمًْٚمقا إمم ذًمؽ إُمر اٟم ً
ًْالٓ وقمٚمٞمٝمؿ
َوم َٖمدوا ُمع اًم َٖمٚمس وُم٤م َي ُ
ِمٕمر ِِبؿ َ
ُفمٚمٛم٦م ،ومخرج ُُميُيؿ إمم ُميُيؿ ،ورسمٕم ِّٞمٝمؿ إمم رسمٕمٞمٝمؿ ،ويامٟمِٞمٝمؿ إمم يامٟمٞمٝمؿ،
ِ
أصح٤مِبؿ اًمذيـ
اًمًالح ،ومث٤مر أهؾ اًمٌٍمة وصم٤مر يمؾ ىمق ٍم ذم وضمقه
َ
ومقوٕمقا ومٞمٝمؿ ِّ
اًمزسمػم وـمٚمح٦م ذم وضمقه اًمٜم٤مس ُمـ ُمي ومٌٕمث٤م إمم اعمٞمٛمٜم٦م..
ِبتقهؿ( ،)3وظمرج ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٓمؼميش :ج ( ،)494 ،493/4قمـ حمٛمد سمـ ٟمقيره وـمٚمح٦م إقمٚمؿ ،واٟمٔمر يمذًمؽ «اًمٌداي٦م
واًمٜمٝم٤مي٦مش.)261/7( :
(« )2اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش :ج ( ،)261/7وضم٤مء سمٕمض هذا اخلؼم قمٜمد اًمٓمؼمي :ج (.)516 ،515/5
(ِ )3بتقهؿ :أي يمذسمقهؿ.
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التعامل
وقواعد
خطر
املنافقني ُٙمقوم٦م ً
شرعيةَ :ىميفد قمٚمِٛمٜم٤م
ًمٞمال ،وم٘م٤مٓ
ـمرىمٜم٤م أهؾ اًم
وصمٌت٤م ذم اًم٘مٚم٥م ،و َىم٤ملُ :م٤م هذا؟ َىم٤مًمقا
أن قمٚمٞم٤م ﭬ همػم ُمٜم ٍ
ْتف طمتك يًٗمؽ معهم
اًمدُم٤مء ويًتحؾ احلرُم٦م ،وأٟمَّف ًمـ يٓم٤موقمٜم٤م،

ُ
َ
َ
ًّ
ُ َ
صمؿ رضمٕم٤م سم٠مهؾ اًمٌٍمة وىمّمػ أهؾ اًمٌٍمة أوًمئؽ( )1طمتك ردوهؿ إمم قمًٙمرهؿ،

ومًٛمع قمكم وأهؾ اًمٙمقوم٦م اًمّمقت وىمد ووٕمقا ً
رضمال ىمري ًٌ٤م ُمـ قمكم ﭬ
ومٚمام ىم٤ملُ :م٤م هذا؟ ىم٤مل ذاك اًمرضمؾُ :م٤م ومجئٜم٤م إٓ َو َىمقم ُِمٜمٝمؿ
ًمٞمخؼموه َسمام يريدونَّ ،
ومرد ْدٟم٤مهؿ ُمـ َطمٞم٨م ضم٤مؤوا ،ومقضمدٟم٤م اًم َ٘مقم َقمغم ِر ْضمؾ -أي اؿمتدوا ذم اًمًػم
َسمٞمتقٟم٤م َ
ًمّم٤مطم٥م ُمٞمٛمٜمتف :ائ٧م اعمٞمٛمٜم٦م ،وىم٤مل ًمّم٤مطم٥م
إًمٞمٜم٤م -ومريمٌقٟم٤م وصم٤مر اًمٜم٤مس .وىم٤مل قمكم َ
ُمٞمنشمف :ائ٧م اعمٞمنة ،وًم٘مد قمٚمٛم٧م أن ـمٚمح٦م واًمزسمػم ﭭ همػم ُمٜمتٝملم طمتك
يًٗمٙم٤م اًمدُم٤مء ويًتحال ا ُحلرُم٦م وأهنام ًمـ يٓم٤موقم٤مٟم٤مش(.)2

ٕمريم٦م ،إٓ َّ
أن اًم َّٓمروملم ُم٤م ًمٌ َث٤م َيٛمٚمٙم٤من اًمروي٦م
ًمٚمٛم َ
وقمغم اًمرهمؿ ُمـ شمٚمؽ اًمٌداي٦م َ
شمتْمح ا َحل٘مٞم٘م٦م :ومٕمكم ﭬ وُمـ ُمٕمف يتَّٗم ُ٘مقن قمغم أٓ يٌدَ أوا سم٤مًم٘مت٤مل طمتَّك
َطمتَّك
َ

ُمدسمرا
يٌدأوا ـمٚم ًٌ٤م ُ
ًمٚمحج٦م واؾمتح٘م٤م ًىم٤م قمغم أظمريـ ِب٤م ،وهؿ ُمع ذًمؽ ٓ ي٘م ُتٚمقن ً
وٓ َجيٝمزون قمغم ضمريح ،وًمٙمـ اًمًٌئٞم٦م ٓ شمٗمؽم إٟمِم٤م ًسم٤م(.)3

وذم اجل٤مٟم٥م أظمر يٜم٤مدي ـمٚمح٦م ﭬ وهق قمغم َدا َّسمتف وىمد همِمٞمف اًمٜم٤مس
ومٞم٘مقل« :ي٤م ُّأُي٤م اًمٜم٤مس أ ُشمٜمّمتقن؟ ومج َٕم ُٚمقا يريمٌقٟمف وٓ ُيٜمّمتقٟمفَ ،ومام زاد أن ىم٤مل:

أف أف َوم َراش ٟم٤مر وذسم٤من ـمٛمع(!)4ش.

وهؾ يٙمقن ومراش اًمٜم٤مر وذسم٤من اًمٓمٛمع همػم أوًمئؽ اًمًٌئٞم٦م؟!.
ِ
ِ
وشمتق َّمم
اًمّمٚمح ًَمتجري طمتَّك آظمر حل َٔم٦م ُمـ حلٔم٤مت اعمٕمريم٦مَ ،
سمؾ إن حم٤موٓت ُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذم «اسمـ إصمػمش  :أوًمئؽ اًمٙمقومٞملم.
(« )2شم٤مريخ اًمٓمؼميش :ج ( ،)517 ،516/4قمـ ؾمٞمػ قمـ حمٛمد وـمٚمح٦م.
( )3اعمّمدر ٟمٗمًف :ج (.)517/4
(« )4ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطش :ص (.)182
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ِ
ٍ
سمِمٙمؾ
دومع إ ُْمر سم َ٘مدر ُم٤م شمًتٓمٞمع ،وهل ذم أصمٜم٤مء َذًمؽ شمٙم ِِْمػ ًمٜم٤م
قم٤مئِم٦م ڤ َ
أووح دور اًمًٌئٞم٦م ذم ِ
اًمقىمٞمٕم٦م :ومحٞمٜمام اؿمتد احلرب ،ومحل اًم٘مت٤مل ،وىمتؾ ـمٚمح٦م
ْ
ورضمع اًمزسمػم ﭭٟ ،م٤موًم٧م يمٕم٥م سمـ ؾمقر(ُ )1مّمح ًٗم٤م وىم٤م ًَم٧م :ادقمٝمؿ إًمٞمف،
ومت٘مدم سمف واؾمت٘مٌٚمف ُم٘مدُم٦م ضمٞمش اًمٙمقومٞملم ،وومٞمف اسمـ ؾمٌ٠م وأقمقاٟمف ِ
يرؿم٘مقٟمف سم٤مًمٜمٌِّ٤مل
طمتك ىمتٚمقه ،ووصٚم٧م اًمٜمٌ٤مل إمم هقدج قم٤مئِم٦م ٟمٗمًٝم٤م ڤ ،ومرومٕم٧م يدُي٤م
سم٤مًمدُّ قم٤مء قمغم أوًمئؽ اًمٜمَّٗمر ُمـ ىمتٚم٦م قمثامن ﭬ! ومّم٤مح اًمٜم٤مس َُمٕمٝم٤م طمتك ىم٤مل

قمكم :اًم َّٚمٝمؿ اًمٕمـ ىمتٚم٦م قمثامن ﭬ(.)2

ومل يٙمـ ُمقىمػ قمكم ﭬ اًمدقم٤مء ومحً٥مَ ،سمؾ ضم٤مء قمٜمف أٟمف يم٤من

يزع()3

اًمًٌئٞم٦م ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ وهؿ ي٠مسمقن إٓ إىمدا ًُم٤م طمتك ىمتٚمقا يمٕم ًٌ٤م(.)4
ٚمحٛم٦م ًم ُتًٗمر قمـ َُمآشمؿ
درا
ُم٘مدورا ،واٟمتَٝم٧م اعمَ َ
ً
وقمغم أ َّي٦م َطم٤مل ،يم٤من أ ُْمر اهللِ َىم ً
احلُزن واًمٌُٙم٤مءَ :ومٕم٤مئِم٦م ڤ يم٤مٟم٧م إذا َىمرأت{ :ﭶ ﭷ ﭸ} [ؾمقرة
إطمزاب ]33 :شم ٌْٙمل طمتَّك َيٌتؾ ِمخ٤مره٤م( ،)5ويم٤مٟم٧م طمٞمٜمام شمَذيمر اجلٛمؾ شم٘مقل:
٥م إ َّزم أن أيمقن وًمدت ُمـ
«
ُ
أطم َّ
يمام َضمٚمس أصح٤مب ،ويم٤من َ
وددت ِّأين ُيمٜم٧م َضمٚمً٧م َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يمٕم٥م سمـ ؾمقر إزدي ُمـ يمٌ٤مر اًمت٤مسمٕملم ،ىم٤مل اسمـ طم٤مشمؿ قمـ أب زرقمف ًمٞمً٧م ًمف صحٌف ،وىم٤مل أسمق
ُمًٚمام ذم قمٝمد اًمرؾمقل ﷺ وزم ىمْم٤مء اًمٌٍمة ُمٜمذ زُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ﭬ إمم أن
قمٛمر يم٤من
ً
ظمرج سم٠مُمر قم٤مئِم٦م ڤ ُيٛمؾ اعمّمحػ سملم اًمّمٗملم وم٘متؾ« .اإلص٤مسم٦مش ،اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م :ج
( ،)314/31و«إقمالمش :ج (.)8256
( )2اسمـ يمثػم« :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش :ج (.)264/7
( )3ذم «خمت٤مر اًمّمح٤محش :وزقمف ،يزقمف ،وزقم٤م ُمثؾ ووٕمف ،يْمٕمف ،ووٕم٤م أي يم ّٗمف واًمقزع اًمذي يت٘مدم
اًمّمػ ومٞمّمٚمحف وي٘مدم وي١مظمر( :ص .)719
(« )4اًمٓمؼميش :ج ( ،)513/4قمـ حمٛمد وـمٚمح٦م قمـ ؾمٞمػ.
( )5اًمذهٌل« ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءش :ج (.)124/2
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يف التعامل
خطر املنافقني وقواعد
شرعية )1(،وُمثؾ
اسمـ هِم٤مم
رؾمقل ط سمْمٕم٦م قمنم يمٚمٝمؿ ُمثؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث
معهم
قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ﭬش(.)2

ومل يٙمـ قمكم ﭬ سم٠مطمًـ ً
طم٤مٓ ُمـ قم٤مئِم٦م ڤ ي٘مقل اًمِمٕمٌل« :عم٤م ىمتؾ
ـمٚمح٦م ﭬ ورآه قمكم ﭬ ُم٘م ُت ً
وضمٝمف و َي٘مقل:
قٓ ضمٕمؾ يٛمًح اًمؽماب قمـ ْ
قمكم أسم٤م حمٛمد أن أراك َُمدَّ ًٓ َحت٧م ٟمجقم اًمًامءُ ،صم َّؿ ىم٤مل :إمم اهلل أؿمٙمق َقمجزي
ٌ
قمزيز َّ
وسمجري ،وسمٙمك قمٚمٞمف هق وأصح٤مسمف ،وىم٤ملً :مٞمتٜمل ُم٧م ىمٌؾ هذا اًمٞمقم سمٕمنميـ
ؾمٜم٦مش( .)3وًمذًمؽ يم٤من احلًـ ﭬ وُج٤مقم٦م إذا ذيمروا يقم اجلٛمؾ ىم٤مًمقا:
«هٚمٙم٧م إشمٌ٤مع وٟمج٧م اًم٘م٤مدةش(.)4
ُمـ ظمالل هذا اًمٕمرض يتٌلم :أ َصمر اسمـ ؾمٌ٠م وأقمقاٟمف (اًمًٌئٞم٦م) ذم اعمٕمريم٦م ،ويتَّْمح
سمِام ٓ يدع ً
َم٤مٓ َّ
ًمٚمِم ِّؽ طمرص اًمّمح٤مسم٦م ﭫ قمغم اإلصالح وُجع اًمٙمٚمٛم٦م ،وهذا
احلؼ اًمذي شمَٓمٛمئـ إًم ِٞمف اًمٜمُّٗمقس ،وشمًػم ذم ِّادم٤مهف اًمٜمُّّمقص ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من ُِمـ
هق ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق اًم٘مرر اعمخزوُمل ،ىم٤مل اًمزسمػم واًمقاىمدي :ىمٌض اًمرؾمقل -ط -وهق اسمـ قمنم ؾمٜملم ،ويم٤من
قمٚمام وديٜمً٤م وقمٚمق ىمدر ،ؿمٝمد اجلٛمؾ ُمع قم٤مئِم٦م ڤ ،ويم٤من ِمـ
ُمـ ومْمالء اعمًٚمٛملم وظمٞم٤مرهؿ ً
أُمره قمثامن ﭬ سمٙمت٤مسم٦م اعمّم٤مطمػ ُمع زيد سمـ صم٤مسم٧م ﭬ ،ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر أسمق حمٛمد ًمف
رؤي٦م ويم٤من ُمـ يمٌ٤مر صم٘م٤مت اًمت٤مسمٕملمُ ،م٤مت ؾمٜم٦م 43هـ .يٜمٔمر «أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم :ج
( ،)431/3و«اًمت٘مري٥مش ٓسمـ طمجر :ج (.)476/1
( )2أظمرضمف اًمٓمؼماين يمام ذم «َمٛمع اًمزوائدش ،)238/7( :واسمـ قمً٤ميمر ذم «شم٤مريخ دُمِمؼش:
( ،)274/34وىم٤مل اهلٞمثٛمل :رواه اًمٓمؼماين وومٞمف أسمق ُمٕمنم ٟمجٞمح وهق وٕمٞمػ يٙمت٥م طمديثف
وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤متَ« .مٛمع اًمزوائدش :ج (.)238/7
( )3اسمـ إصمػم« ،أؾمد اًمٖم٤مسم٦مش :ج ( ،)89 ،88/3وقمجزي وسمحري :مهقُمل وأطمزاين.
( )4اجل٤مطمظ :اًمٕمثامٟمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ وذح :قمٌد اًمًالم ه٤مرونُ ،مٓم٤مسمع دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب سمٛمٍم
1374هـ 1949 -م :ص (.)246
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رواي٦م ؾمٞمػ وؿم ُٞمقظمف( ،)1ومٝمؿ أئٛم٦م ذم هذا اًمِم٠من يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم(.)2
اًمًٌئ َّٞم٦م ذم اجلٛمؾ ِمَّ٤م يٙم٤مد ُجيٛمع قمٚمٞمف اًمٕمٚمامءَ ،ؾمقاء أؾمٛمقهؿ
قمٚمام سم٠من أصمر َّ
ً
سم٤معمُٗمًديـ أو سم٠موسم٤مش اًم َّٓم٤مئٗمتلم ،أو أؾمامهؿ اًمٌٕمض سم٘متٚم٦م قمثامنﭬ،
أو ٟمٌزوهؿ سم٤مًمًٗمٝم٤مء أو اًمٖمقهم٤مء أو أـمٚم٘مقا قمٚمٞمٝمؿ ساطم٦م (اًمًٌئٞم٦م).
 ودوٟمؽ سمٕمض ٟمّمقص شم١ميمد ُم٤م ؾمٌؼ شم٘مريره:

ضم٤مء ذم أظمٌ٤مر اًمٌٍمة ًم ُٕمٛمر سمـ ؿمٌف (262هـ)« :أن اًمذيـ ُٟمً٥م إ ًَمٞمٝمؿ -ىمتؾ
احلرب َسمٞمٜمٝمؿ طمتَّك
قمثامن ﭬ -ظمِمقا أن َيّم َٓمٚمح اًم َٗمري٘م٤من قمغم َىمتٚمٝمؿ ،وم٠مٟمِمٌقا
َ

يم٤من ُم٤م يم٤منش(.)3

وي٘مقل اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي( ..« :)4ومجرت ومِتٜم٦م اجلَٛمؾ قمغم همػم اظمتِ َٞم٤مر ُمـ قمكم وٓ
ُِمـ ـمٚمح٦م واًمزسمػم ﭫ ،وإٟمَّام أصم٤مره٤م اعمُٗمًدون سمٖمػم اظمتٞم٤مر اًمً٤مسم٘ملمش(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق ؾمٞمػ سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل ،وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف..
(« )2اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش :ج ( ،)269/7ومٌٕمد أن خلص رواي٤مت ؾمٞمػ ذم اجلٛمؾ ىم٤مل ُم٤م ٟمّمف :هذا
ُمٚمخص ُم٤م ذيمره أسمق ضمٕمٗمر اسمـ ضمرير  $قمـ أئٛم٦م هذا اًمِم٠من وًمٞمس ومٞمام ذيمره أهؾ إهقاء
ُمـ اًمِمٞمٕم٦م وهمػمهؿ ُمـ إطم٤مدي٨م اعمختٚم٘م٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م ﭫ وإظمٌ٤مر اعمقوققم٦م اًمتل
يتٚم٘مقهن٤م سمام ومٞمٝم٤م ،وإذا دقمقا إمم احلؼ اًمقاوح أقمروقا قمٜمف ،وىم٤مًمقاً :مٜم٤م أظمٌ٤مرٟم٤م وًمٙمؿ أظمٌ٤مريمؿ
ومٜمحـ طمٞمٜمئذ ٟم٘مقل هلؿ :ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ ٓ ٟمٌتٖمل اجل٤مهٚملم.
( )3قمـ «ومتح اًمٌ٤مريش :ج (.)56/13
( )4هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م اًمٓمح٤موي ،احلجري ،حمدث ،وَمتٝمد ُم١مرخ ،ووم٘مٞمف ،اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م
احلٜمٗمٞم٦م سمٛمٍم وًمد وٟمِم٠م ذم (ـمح٤م) ُمـ صٕمٞمد ُمٍم ،شمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل صمؿ حتقل طمٜمٗم ًٞم٤م ورطمؾ
إمم اًمِم٤مم ؾمٜم٦م 268هـ وم٤مشمّمؾ سم٠ممحد سمـ ـمقًمقن ومٙم٤من ُمـ ظم٤مصتف ًمف قمدة شمّم٤مٟمٞمػ ُمٜمٝم٤م :ذح ُمٕم٤مين
أصم٤مر (ذم احلدي٨م) سمٞم٤من اًمًٜم٦م ويمت٤مب اًمِمٗمٕم٦م وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن واعمختٍم ذم اًمٗم٘مف واًمت٤مريخ اًمٙمٌػم
شمقذم سمٛمٍم ؾمٜم٦م 321هـ .يٜمٔمر «ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملمش ،)11752( :و«إقمالمش.)197/1( :
(« )5ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦مش( :ص .)546
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اًمرو٤مءَ ،
ومخ٤مف -
وشمؿ ُّ
اًمّمٚمح واًمتَّٗمرق قمغم ِّ
وي٘مقل اًمٌ٤مىمالين (213هـ)َّ ..« :
معهم
واإلطم٤مـم٦م ِبؿ ،وم٤مضمتٛمٕمقا وشمِم٤موروا
ىمتٚم٦م قمثامن ﭬُِ -مـ اًمتَّٛمٙمُّـ ُمٜمٝمؿ
َ
َّٗم٘م٧م آراؤهؿ قمغم أن ي ْٗم َؽمىمقا ومرىمتَلم و َيٌدأوا سم٤م َحلرب ؾمحرة ذم
واظمتٚمٗمقا ،صمؿ اشم ْ
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اعمُٕمًٙمريـ ،وخيتٚمٓمقا ويّمٞمح اًمٗمريؼ اًمذي ذم قمًٙمر قمكم ﭬَ :همدر ـمٚمح٦م
واًمزسمػم ﭭ ،ويّمٞمح اًمٗمريؼ اًمذي ذم قمًٙمر ـمٚمح٦م واًمزسمػم ﭭ :همدر

ومتؿ َهلؿ ذًمؽ قمغم ُم٤م دسمروه وٟمِمٌ٧م احلرب..ش( .)1وٟم٘مؾ اهلٛمذاين
قمكم ﭬَّ ،

(415هـ) أىمقال اًمٕمٚمامء سم٤مشمِّٗم٤مق رأي قمكم وـمٚمح٦م واًمزسمػم وأم اعم١مُمٜملم ﭫ
اًمّمٚمح ،وووع احلرب واؾمت٘مٌ٤مل اًمٜمٔمر ذم إُمر ،وأن ُمـ يم٤من ذم اًم َٕمًٙمر ُمـ
قمغم ُّ
أقمداء قمثامن ﭬ ِ
يمر ُهقا ذًمؽ ،وظم٤مومقا أن شمتٗمرغ اجلامقم٦م هلؿ ،ومد َّسمروا ذم إًم٘م٤مء
احلرب ُم٤م ُهق ُمٕمروف ،وشمؿ هلؿ ذًمؽ(.)2
 أطباب سٚاج فهش ابٔ طبأ:

ًمْم٤مل اعمْمؾ أُمران:
إن ِمَّ٤م ؾم٤مقمد اسمـ ؾمٌ٠م ذم شمَروي٩م ومٙمره ا َّ
اًمِم٤مم وُمٍم ِ
ًمدقمقشمِفُ :
طمٞم٨م سم َّثٝم٤م ذم سمٚمدان َّ
واًمٕمراق
اظمتٞم٤مره ًمٚمٌٞمئ٤مت اعمُٜم٤مؾمٌ٦م
.1
َ
ْ
ُ
سمٕمد أ ،ن أيم َثر اًمتَّٜم٘مؾ سملم ِ
هذه إُمّم٤مر ،ومٜمِم٠مت دقمق ُشمف ذم َهذه اعمُجتٛمٕم٤مت اًمتل َمل
اإلؾمالم اًم َٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ،وشمرؾمخ أىمداُمٝم٤م ذم ِ
اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل
َّ
شمتٛمٙمَّـ َسمٕمد ُمـ ومٝمؿ ِ ْ
٘مف سمِ٤مًمديـ :وذًمؽ ًم٘مرب ِ
واًمٗم ِ
ِ
قمٝمده٤م ِ
سم٤مإل ْؾمالم ،وم٢من شمٚمؽ إُمّم٤مر إٟمَّام ُومتح٧م ذم
قمٝمد قمٛمر ﭬ هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم ِ
سمٕمده٤م قمـ َمتٛمع اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ذم
احلج٤مز وقمدم اًمديـ قمٚمٞمٝمؿ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمتٛمٝمٞمدش( :ص .)233
(« )2شمثٌٞم٧م دٓئؾ اًمٜمٌقةش( :ص .)299
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أطم٤مط د ْقم َقشمف سمًت٤مر ُمـ اًمتٙمتؿ
 .2زاد ذم ُمٙم ِْره وظمديٕمتف اسمـ ؾمٌ٠م َطمٞم٨م َ
ُمقضمٝم٦م ًمٙمؾ أطمد ،وإٟمَّام عمـ قمٚمؿ أهنؿ ٌ
أهؾ ًم٘مٌقهل٤م ُمـ
واًمني٦م ،ومٚمؿ شمٙمـ دقمقة َّ
ضمٝمٚم٦م اًمٜم٤مس وأصح٤مب إهمراض اخلٌٞمث٦م ِمَّـ مل يدظمٚمقا ذم ِ
اإل ْؾمالم إٓ يمٞمدً ا ٕهٚمف
ىمقو٧م ضمٞمقش ِ
اإل ْؾمالم قمروش ِم٤مًمٙمٝمؿ(.)1
سمٕمد َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1آٟمتّم٤مر ًمٚمّمح٥م ؤل ُمـ اومؽماءت اًمًاموي اًمْم٤ملش ،)23/1( :اعم١مًمػ/إسمراهٞمؿ سمـ قم٤مُمر اًمرطمٞمكم.
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اخلاًظ
املطوبمعهم
أغوس أتباع عبد اهلل بن ضبأ اهَوٌدِ
إين ٕقمج٥م ُمـ ضمٚمد ه١م ِ
ٓء اعمَ٤مرىملم قمـ ِ
اإل ْؾمالم َزقم٤مُم٤مت اًمٜمِّٗم٤مق :يمٞمػ أهنؿ
َ ُ
َ ُ
ِ
ُيرصقن قمغم صٜم٤م َقم ِ٦م وصٞم٤م َهم ِ٦م
اًمْم ِّ٤مل ،سمؾ
وُمٜمٝم ِجٝمؿ َّ
ٓ َي٘مٗمقن قمـ ٟمنم َ
ُ
ُمذهٌِٝمؿ َ
وشم٘مقيْم٤م ،ومٝمؿ ظمٚمػ
وشمٖمريرا وهد ًُم٤م ًمٚمدِّ يـ
ُقم٘مقل شمقاصؾ اعمًػم َة َذاِّت٤م إ ْومً٤م ًدا
ً
ً
ًمًٚمػ وأطمٗم٤مد ٕضمداد.
ِ
ٟمٗمر طمٗمظ اًمت٤مريخ ًمٜم٤م
عمتنمسملم ًمٗمٙمر اسمـ ؾمٌ٠م اعمُتِم ٌِّ َ
ٕملم سمٕم٘مٞمدشمف ٌ
وُمـ َه ُ١مٓء ا َ ِّ
أؾمامءهؿ عم٤م يم٤من ذم صح٤مئػ أي٤مُمٝمؿ ُمـ اعمخ٤مزي وأصم٤مم سمؾ واعمقسم٘م٤مت ،ومٕمغم
ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:
 .1يمٜم٤مٟم٦م سمـ سمنم اًمتجٞمٌل ( 36ه):

هق أطمد َىمٜم٤مئص اسمـ ؾمٌ٠م ذم ُمٍم( ،)1ويم٤من أُمػما قمغم أطمد ِ
اًمٗمرق إرسمع،
َ
َ
ً
ًمٚمزطمػ قمغم اعمديٜم٦م( ،)2ويم٤من ذم ـمٚمٞمٕم٦م
ظمرضم٧م ُمـ ُمٍم ذم ؿمقال ؾمٜم٦م (35هـ) َّ
اًمراؿمد قمثامن ﭬ ذم َداره واىمتحٛمقا ومٞمام سمٕمد قمٚمٞمف ،ويم٤من
٤مسوا اخلٚمٞمٗم٦م َّ
ُمـ َطم َ
سمٞمده ؿمٕمٚم٦م ُمـ ٟم٤مر ،صمؿ دظمٚم٧م ُّ
اًمِمٕمؾ قمغم أصمره شمَٜمْمح سم٤مًمٜم٘مط طمتَّك اؿمتٕمؾ ا َخلِم٥م
واخلٚمٞمٗم٦م ي٘مقلُ :م٤م سمٕمد احلريؼ رء(.)3
وأظم ًػما اؾمتِمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م قمثامن ﭬ سمًٝم٤مم احل٤مىمدي َـ واًمٔم٤معملم ،ويم٤من ُمـ
أسمرزه٤م ؾمٝم٤مم يمٜم٤مٟم٦م ،ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث (ت43 :هـ) :اًمذي ىمتؾ اخلٚمٞمٗم٦م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿشٓ ،سمـ اًمٕمرب ،)112( :عمح٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م.
(« )2شم٤مريخ اًمٓمؼميش.)348/4( :
(« )3شم٤مريخ اًمٓمؼميش.)381/4( :
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قمثامن هق يمٜم٤مٟم٦م سمـ سمنم سمـ قمت٤مب اًمتجٞمٌل ،ويم٤مٟم٧م اُمرأة ُمٜمٔمقر سمـ َيً٤مر اًمٗمزاري
شم٘مقلَ :ظمرضمٜمَ٤م إمم ا َحل ِّ٩م ،وُم٤م قمٚمٛمٜم٤م ًمٕمثامن سمِ٘متؾ طمتك إذا ُيمٜمَّ٤م سم٤مًمٕمرج ؾمٛمٕمٜم٤م ً
رضمال
يتٖمٜمَّك حت٧م اًمٚمٞمؾ:
ََقزززز ئ دَََكاقرزززز ي دََزززز َدجززززالدمزززز دمِزززز َد( )0د
َأ َ دإ كند َ قززززززززز َ دََـكزززززززززاسد َعززززززززز َ د َو ََ َوززززززززز دد د
ِ
ُمٕم٤مو َي٦م سمدم قم ْث َامن ريض اهلل قمـ
د يم٤مٟم٧م هن٤مي٦م يمٜم٤مٟم٦م ؾمٜم٦م (36هـ) طمٞمٜمام َـم دٚمٌف

وؾمجٜمَ ُف َُمع ُمـ ؾمجـ سمِٗمٚمًٓملم،
اًمّمح٤مسم٦م ُجٞم ًٕم٤م وأرو٤مهؿ ،و َىمٌض قمٚمٞمف سمِٛمٍم
َ
ومٝمرسمقا ُمـ اًمًجـ وم٠مدريمٝمؿ وازم ومٚمًٓملم وم٘متٚمٝمؿ(.)2
 .2قمٛمػم سمـ و٤مسمئ (85هـ):

سمـ و٤مسمئ اًمؼم َُجل ،احلٜمٔمكمُ ،مـ متٞمؿَ ،ؿم٤مقمر ،وُمـ ؾمٙمَّ٤من اًمٙمقوم٦م()3

هق ُقمٛمػم
ُ
َ
َ
ضم٤مء ذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي ،واسمـ إصمػم اإلؿم٤مرة إمم َؾمٌئ َّٞمتف ،ومٌٕمد ا َحلدي٨م قمـ أسمٞمف

وؾمجـ قمثامن ًمف طمتك َُم٤مت ذم اًمًجـ ،أوردا اًمٜمص اًمت٤مزم..:
(و٤مسمئ سمـ احل٤مرث) َ

«ومٚمذًمؽ ص٤مر اسمٜمف قمٛمػم ؾمٌئ ًّٞم٤مش(.)4

ويٙمِمػ ًمٜم٤م اعم٤مًم٘مل( )5احل٘مٞم٘م٦م أيمثر ومٞم٘مقل« :ومٙمَذًمؽ ص٤مر ُقمٛمػم سمـ و٤مسمئ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شم٤مريخ اًمٓمؼميش.)394/4( :
(« )2طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿش( :ص .)112
( )3اًمزريمكم« ،إقمالمش.)265/5( :
(« )4شم٤مريخ اًمٓمؼميش« ،)413/4( :اًمٙم٤مُمؾش ٓسمـ إصمػم.)183/3( :
( )5هق :حمٛمد سمـ ُيٞمك سمـ حمٛمد سمـ ُيٞمك سمـ أمحد سمـ حمٛمد اسمـ أب سمٙمر سمـ ؾمٕمد إؿمٕمري اعم٤مًم٘مل،
يٙمٜمك أسم٤م قمٌد اهلل ،ويٕمرف سم٤مسمـ سمٙمرُ ،مـ ذري٦م أب ُمقؾمك إؿمٕمري ﭬ .ذيمره اسمـ طمزم ذم
ُجٚم٦م ُمـ دظمؾ إٟمدًمس ُمـ اًمٕمرب ،يم٤من ُمـ صدور اًمٕمٚمامء ،وأقمالم اًمٗمْمالء ،ؾمذاضم٦م وٟمزاه٦م
وُمٕمروم٦م وشمٗمٜمٜم٤م .ومًٞمح اًمدرس ،أصٞمؾ اًمٜمٔمر ،واوح اعمذه٥مُ ،م١مصمرا ًمإلٟمّم٤مف ،قم٤مروم٤م سم٤مٕطمٙم٤مم
ؼمزا ذم احلدي٨م شم٤مرخي٤م وإؾمٜم٤مدا وشمٕمديال ودمرُي٤م ،طم٤مومٔم٤م ًمألٟمً٤مب وإؾمامء =
واًم٘مراءاتُ ،م ّ
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خطر ِ املنافقني وقواعد شرعية()1يف التعامل
واًمًٌئ َّٞم٦م َىمقم َيً ٌُّقن ُقمثامن ﭬ و َيٜمًٌقن إمم قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م .
ؾم ٌَئ ًّٞم٤مَّ ،
معهم

وقمـ أظمٌ٤مره وسمٕمض آ َصم٤مره ُُيدِّ صمٜم٤م اًمٓمؼميَّ « :
أطمد اًمٜمَّٗمر اًمذيـ
ٛمػما هذا يم٤من َ
أن ُقم ً
ًَٞمػمهؿ ُمـ اًمٙمقوم٦م وإحل ِ
أ َُمر اخلٚمٞمٗم ُ٦م ُقمثامن ﭬ سمت ِ
٤مىمٝمؿ سمٛمٕم٤موي٦مٟ ،مَتٞمج٦م
َ
ٙمقوم٦م ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ُمـ ومتٜم٦م -ؾمٌؼ سمٞم٤مهن٤م)2(-
أطمدَ صمقه ذم َمٚمِس وازم اًم ُ
ُم٤م ْ
َ ُ
َ
أطمقضم٧م أهؾ اًمٙمقوم٦م إمم أن يٙم ُتٌقا إمم قم ْث َامن ذم أُمرهؿ ،ومل جيد قمثامن سمدًّ ا ُِمـ
شمًٞمػمهؿ واًمٙمت٤مسم٦م إمم ُمٕم٤موي٦م سمِم٠مهنؿ ،وِم٤م ىم٤مًمف ومٞمٝمؿَّ :
أظمرضمقا
إن أهؾ اًمٙمقوم٦م َىمد
ُ
ٟمٗمرا ظمٚم٘مقا ًمٚمٗمتٜمَ٦مَ ،ومر َقمٝمؿ و ُىمؿ َقم ِ
َ
ًَ٧م ُِمٜمٝمؿ رؿمدً ا وم٤مىمٌؾ ُمٜمٝمؿ،
ٚمٞمٝمؿ ،وم٢من آٟم َ
إًمٞمؽ ً
دهؿ قمٚمٞمٝمؿ..ش(.)3
وأن أقم َٞمقك وم٤مر ُد ُ

وقمـ أصمر قمٛمػم ذم اًمٗمتٜم٦م وُم٘متؾ قمثامن ُيروى أٟمَّف ريم٥م هق ويمٛمٞمؾ

سمـ ِزي٤مد()4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

واًمٙمٜمك ،ىم٤مئام قمغم اًمٕمرسمٞم٦مُ ،مِم٤مريم٤م ذم إصقل واًمٗمروع ،واًمٚمٖم٦م واًمٕمروض واًمٗمرائض
واحلً٤مب .شم٘مدّ م ًمٚمِمٞم٤مظم٦م سمٌٚمده ُم٤مًم٘م٦مٟ ،م٤مفمرا ذم أُمقر اًمٕم٘مد واحلؾ ،وُمّم٤مًمح اًمٙم٤موم٦م .صمؿ ّ
وزم
اًم٘مْم٤مء ِب٤م ،وم٠مقمزّ اخلٓم٦م ،وشمرك اهلقادة وإٟمٗم٤مد احلؼ ُمالزُم٤م ًمٚم٘مراءة واإلىمراء ،حم٤مومٔم٤م ًمألوىم٤مت،
طمريّم٤م قمغم اإلوم٤مدة .صمؿ ّ
وزم اًم٘مْم٤مء واخلٓم٤مسم٦م سمٖمرٟم٤مـم٦م ذم اًمٕمنم إول عمحرم ؾمٌٕم٦م وصمالصملم
وؾمٌٕمامئ٦م ،وم٘م٤مم سم٤مًمقفم٤مئػ ،وصدع سم٤محلؼُ .مقًمده :ذم أواظمر ذي طمج٦م ُمـ قم٤مم أرسمٕم٦م وؾمٌٕملم
حمرو٤م ،،وذًمؽ وحك يقم
وؾمتامئ٦م .ووم٤مشمف :وم٘مد ذم ُمّم٤مب اعمًٚمٛملم يقم اعمٜم٤مضمزة سمٓمريػ ؿمٝمٞمدا ّ
آصمٜملم اًمً٤مسمع ُمـ ُج٤مدى إومم قم٤مم أطمد وأرسمٕملم وؾمٌٕمامئ٦م .يٜمٔمر «اإلطم٤مـم٦م ذم أظمٌ٤مر همرٟم٤مـم٦مش،
اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد اًمًٚمامين اًمٚمقر إصؾ ،اًمٖمرٟم٤مـمل ،إٟمدًمز ،أسمق قمٌد اهلل،
اًمِمٝمػم سمٚمً٤من اًمديـ اسمـ اخلٓمٞم٥م (اعمتقرم776 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1424 ،هـ.)116/2( :

(« )1اًمتٛمٝمٞمد واًمٌٞم٤من ذم ُم٘متؾ اًمِمٝمٞمد قمثامنش( :ص .)67
( )2اٟمٔمر اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.
(« )3اًمٓمؼميش.)318/4( :
( )4هق :يمٛمٞمؾ سمـ ِز َي٤مد سمـ هنٞمؽ سمـ اهلٞمثؿ سمـ َؾم ْٕمد ا ْسمـ ُم٤مًمؽ ْسمـ احل٤مرث ْسمـ صٝمٌ٤من سمـ َؾم ْٕمد سمـ =
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إمم اعمديٜم٦م ًم٘متؾ قمثامنً ،مٙمٜمف ٟمٙمؾ قمٜمف وضمن ص٤مطمٌف(.)1
وذم َظم ٍؼم َآظمر َّ
وهق ُمقوقع َ
قمغم َسم٤مب َومٜمزا
أن
قمٛمػما أىمٌؾ قمغم قمثامن -سمٕمد ُم٤م ىمتؾُ -
ً

وهق ي٘مقل :ؾمجٜم٧م و٤مئ ًٌ٤م طمتك ُم٤مت ذم اًمًجـ(.)2
قمٚمٞمف ويمَن وٚم ًٕم٤م ُمـ ْ
أوالقمف ُ
ِ
ِ
ٞمٜمام ىمدم احلج٤مج
و ُشم١ميمِّد هن٤مي٦م ُقمٛمػم اؿمؽمايمف ذم َىمتؾ اخلٚمٞمٗم٦م قمثامن ﭬ ،ومح َ
اًمٙمقوم٦م واًم ًٞم٤م قم َٚمٞمٝم٤م ظمٓم٥م اًمٜمَّ٤مس ومٝمدَّ َد وشمق َّقمد وأُمرهؿ -ومٞمام أُمرهؿ سمف -أن يٚمح٘مقا
ومٚمام يمَ٤من اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م ىم٤مم إًمٞمف ُقمٛمػم
سم٤معمُٝمٚم٥م اًمذي يم٤من ىمد ُسمٕم٨م ًم٘مت٤مل اخلقارجَّ ،
وهق
وم٘م٤مل:
سمٜمل ُ
َ
أصٚمح اهللُ إُمػم ،أٟم٤م ذم هذا اًم ٌَٕم٨م وأٟم٤م َؿمٞمخ يمٌَػم قمٚمٞمؾ ،وهذا ُّ

أؿم٥م ُمٜمِّل َىم٤مل :وُمـ أٟم٧م؟ ىم٤ملُ :قمٛمػم سمـ و٤مبء اًمتَّٛمٞمٛمل ،ىم٤مل :أؾمٛمٕم٧م يمالُمٜم٤م
ُّ
أًمً َ٧م اًمذي همزا أُمػم اعم١مُمٜملم ُقمثامن؟ ىم٤مل :سمغم .ىم٤مل:
سم٤مٕ ُْمس؟ ىم٤ملٟ :مَٕمؿ .ىم٤ملْ :

َ
ويم٤من ً
يمٌػما ،ىم٤مل :أو ًمٞمس ي٘مقل:
وُم٤م َمح َٚمؽ قمغم ذًمؽ؟ ىم٤مل :يم٤من َطمٌس أب
ؿمٞمخ٤م ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

َُم٤مًمِؽ سمـ اًمٜمخع اًمٜمخٕمل اًمّمٝمٌ٤مين اًمٙمقذم .وىمٞمؾ :يمٛمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل ،ىمٞمؾ :يمٛمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ،
واًمٜمخع ُمـ ُمذطم٩م .ذيمره حمٛمد سمـ ؾمٕمد رم اًمٓمٌ٘م٦م إومم ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ،ىم٤مل :وؿمٝمد ُمع قمغم
صٗملم ،ويم٤من ذيٗم٤مُ ،مٓم٤مقم٤م رم ىمقُمف ،ومٚمام ىمدم احلج٤مج سمـ يقؾمػ اًمٙمقوم٦م دقم٤م سمف وم٘متٚمف ،ويم٤من
صم٘م٦م ،ىمٚمٞمؾ احلدي٨م .وىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر ،قمـ ُيٞمك سمـ ُمٕملم :صم٘م٦م .وىم٤مل اًمٕمجغم :يمقرم

شم٤مسمٕمك صم٘م٦م .وىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمامر :يمٛمٞمؾ سمـ زي٤مد راوم٣م ،وهق صم٘م٦م ُمـ أصح٤مب قمغم.
وىم٤مل رم ُمقوع آظمر :يمٛمٞمؾ سمـ زي٤مد ُمـ رؤؾم٤مء اًمِمٞمٕم٦م ،ويم٤من سمالء ُمـ اًمٌالء .ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ
ظمٞم٤مط :ىمتٚمف احلج٤مج ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم .وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أسمك ظمٞمثٛم٦م ،قمـ ُيٞمك سمـ ُمٕملمُ :م٤مت
ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم ،أو أرسمع وصمامٟملم ،وهق اسمـ شمًٕملم ؾمٜم٦م .وطمٙمك أسمق ؾمٚمٞمامن سمـ زسمر ،قمـ
اعمدائٜمك أٟمف ىم٤ملُ :م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ،وهق اسمـ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملش،
ًمٚمٛمزي ،)218/24( :و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر ،)448/8( :و«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىش،
ٓسمـ ؾمٕمد.)179/6( :
(« )1اًمٓمؼميش.)413/4( :
(« )2اًمٓمؼميش.)414/4( :
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شرعية َدَ َ
ئ
ئ
َ َؿؿ ئ
وقواعد َ
د
معهمؿ ِ
ِ
وم٤مضب قمٜمُ٘مف ،وم٘م٤مم
إًمٞمف ي٤م طمرد
اعمٍميـُ ،ىم
ْ
إين ٕطمً٥م ذم ىمتٚمؽ صالح ْ َ

ًمٚمحج٤مج:
وأهن٥م ُم٤مًمف( ،)1وي٘م٤مل أن قمٜمٌَ٦م سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل
َّ
إًمٞمف ُ
رضمؾ وميب قمٜم٘مف ْ

أشمٕمرف هذا؟ ىم٤مل ،ٓ :ىم٤ملَ :هذا أطمد ىمتٚم٦م ُقمثامن ،وم٘م٤مل احلج٤مجَ :ي٤م قمدو اهلل ،أومال
إمم أُمػم اعم١مُمٜملم سمٕمث٧م ً
سمديال! صمؿ أُمر سميب قمٜم٘مف(.)2
 .3رؿمٞمد اهلجري:
وروي َقمـ رؿمٞمد
َضم٤مء ذم «ُمً٤مئؾ اإلُم٤مُم٦مش ،قمـ َرؿمٞمد اهلجري هذا اخلؼمُ « :
اًمًٌئٞم٦م -أٟمف َدظمؾ َقمغم قمكم سمٕمد َُمقشمف وهق
اهلجري -ويم٤من ِمَّـ يذه٥م َ
ُمذه٥م َّ
اًمًالم ،ويتٜمَ َّٗم ُس
َّ
وير ُّد َّ
ُمًجلَ ،ومً َّٚمؿ وىم٤مل ٕصح٤مسمف :إٟمَّف ًمٞمٗمٝمؿ أن اًمٙمَالمُ ،
إرض َقم ً
دٓ
احلل ،ويٕمرق حت٧م اًمدصم٤مر اًمقصمػم ،وإٟمَّف اإل َُم٤مم اًمذي يٛمأل
َ
ٟمَٗمس ِّ
وفمٚمام..ش(.)3
وىمً ًٓم٤م يمام ُمٚمئ٧م ضمق ًرا
ً
وقمـ طمٌٞم٥م سمـ صٌٝم٤من ىم٤ملَ « :ؾمٛمٕم٧م َقمٚم ًّٞم٤م َقمغم اعمٜمؼم ي٘مقلَ :دا َّسم٦م إرض شم٠ميمؾ
ِ
سم٢مؾمتِٝم٤م ،وم٘م٤مل رؿمٞمد اهلجريْ ،أؿمٝمد أٟمَّؽ شمِٚمؽ اًمدَّ اسم٦م ،وم٘م٤مل ًمف قمكم ً
ىمقٓ
سمٗمٞمٝم٤م وحتدِّ ث ْ

ؿمديدً اش(.)4

()5
وي٘مقل اسمـ طمٌ٤منَ « :
وؾمئؾ اًمِمٕمٌل :أشمٕمرف
يم٤من َرؿمٞمد ي١مُمـ سم٤مًمرضمٕم٦م ُ ،
رؿمٞمد اهلجري؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،وذيمر ُمـ َظمؼمه أٟمف طمدَّ ث قمـ ٟمٗمًف وم٘م٤مل :اؾمت٠مذٟم٧م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٓمؼميش.)217/6( :
(« )2اًمٓمؼميش.)217/6( :
( )3اًمٜم٤مرء إيمؼمُ « ،مً٤مئؾ آُم٤مُم٦م وُم٘متٓمٗم٤مت ُمـ اًمٙمت٤مب إوؾمط ذم اعم٘م٤مٓتش( :ص ،22
.)23
( )4اًمذهٌل ذم «ُمٞمزان آقمتدالش.)52/2( :
( )5اسمـ طمٌ٤من ذم «اعمجروطملمش.)298/1( :
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قمغم َؾمٞمد اعمًٚمٛملم (يٕمٜمل قمٚم ًّٞم٤م) َوم٘مٞمؾ ًمف هق ٟمَ٤مئؿ ،واعمجٞم٥م ئمـ أن اًمً١مال َقمـ
ِ
أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤م َم اعمُتَّ٘ملم
احلًـ ،وم٘م٤مل رؿمٞمدً :مٞمً٧م أقمٜمل احلًـ ،إٟمام أقمٜمل َ
وىم٤مئدَ اًم ُٖمر اعمُحجٚملم وم٘مٞمؾ ًمف :أو ًمٞمس ىمد ُم٤مت؟! وم َ٘م٤مل :أُم٤م واهلل إٟمَّف أن
ه آل حمٛمد
ًمٞمتٜمَ َّٗمس سمِٜمٗمس َطمل ،و َيٕمرق ُمـ اًمدصم٤مر اًمث٘مٞمؾ ،وم٘مٞمؾ ًمف :أ َُم٤م إذا قمروم٧م َّ
وم٤مدظمؾ وؾم ِّٚمؿ َقمٚمٞمف واظمرج ،ومدظمٚم٧م قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم وم٠مٟم ٌَ٠مين سم٠مؿمٞم٤مء شمٙمقنش!(.)1

ِ
هذه سمٕمض أظمٌ٤مر رؿمٞمد ،وإذا يم٤من َىمد دظمؾ ذم ِ
َتٞمج٦م عمِ٤م
اإلؾمٜم٤مد -وٛمـ َُمـ دظمؾٟ -م َ
ضم٤مء سمف ُِمـ أظمٌ٤مر وطمدَّ ث ُمـ أطم٤مدي٨مَ ،وم٘مد أسم٤من قمٜمْف ويمَِمػ طم٘مٞم َ٘متَف ُقمٚمامء ا َجل ِ
رح
واًمتَّٕمديؾ :وم٤مسمـ ُمٕملم يروى قمٜمْ ُف ذم رؿمٞمد ىمقًمفً« :مٞمس يً٤موي طمديثف ؿمٞم ًئ٤مش(.)2
وٟم٘مؾ اًمٕم٘مٞمكم قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل« :رؿمٞمد اهلجري ،وطمٌ٦م اًمٕمرين ،وإصٌغ سمـ
ِ
يمذاب
ٟمٌ٤مشم٦مً ،مٞمس يً٤موي َه ُ١مٓء يمٚمٝمؿ ؿمٞم ًئ٤مش( ،)3وي٘مقل اجلقزضم٤مين ذم رؿمٞمدٌ « :

َهمػم صم٘م٦مش(.)4

أيْم٤م« :رؿمٞمد اهلجري قمـ أسمٞمف ًَمٞمس سمِرؿمٞمد َوٓ أسمقهش،
يمام ٟم٘مؾ قمـ اسمـ ُمٕملم ً

ويم٤من ي٘مقل ذم رؿمٞمدً« :مٞمس سمٌمءش(.)5
 .4اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد (119هـ):

هق أسمق قمٌد اهلل اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد اًمٌجكم ،اًمٙمقذم ،يم٤من يٕمتَ٘مد سمِ ِ
٠مًمقه َّٞم٦م َقمكم سمـ أب
َ
ُيٞمل اعمَقشمك؟ وم٘م٤مل :أي َواًمذي
ـم٤مًم٥م ﭬ ،وم٘مد ؾم٠م ًَمف إ ْقم َٛمش :أيم٤من َقمكم ُ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمذهٌل« ،شمذيمرة احلٗم٤مظش :ج (.)84/1
( )2اسمـ طمجر« ،شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦مش( :ص .)131
( )3اًمٕم٘مٞمكم« ،اًمْمٕمٗم٤مءش.)129/1( :
( )4اًمذهٌل ذم «ُمٞمزان آقمتدالش.)51/2( :
( )5اسمـ طمٌ٤من ذم «اعمجروطملمش.)298/1( :
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ٟمٗمز سمِٞمده ًمق ؿم٤مء أطمٞم٤م قم٤م ًدا وصمٛمقد(.)1
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معهم َٖمٜمل قمـ اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد وُم٤م ي٘مقل،
وذم اعمجروطملم :قمـ إقمٛمش ىم٤مل« :سم َٚم
أيم٤من َقمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م ي ْ٘م ِدر أن ُُيٞمل إٟمً٤مٟمً٤م؟ وم٘م٤ملِ :
َوم٠مشمٞمتف وم ُ٘مٚم٧م ًمفَ :
واًمذي ظمٚمؼ
َ
ىم٤مدرا قمغم أن ُيل ُم٤م سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمل إمم آدمش(.)2
اًمٜمًٛم٦م ًَم٘مد يم٤من ً
احل ٌَّ٦م وسمرأ َ
وىمد ذيمر اًمِمٝمرؾمت٤مين( )3واسمـ طمزم( )4همٚمق اعمٖمػمة ذم قمكم وادقم٤مءه إهلٞم٦م ومٞمف،
ُمر
وذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ يم٤من (اعمٖمػمة) راومْم ًّٞم٤م َيِم ُتؿ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل طَ ،ومٙم٤من إذا َّ

َقمغم أب سمٙمر وقمٛمر يٚمٕمٜمٝمام(.)5

ويزقمؿ أٟمف ٟمزل ذم ُقمٛمر ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ} [ؾمقرة احلنم ،)6(]16 :وٟمَ٘مؾ اًمزريمكم أ َّن اعمٖمػمة يم٤من
ِ
سمت٠مًمٞمف قمكم ،وشمٙمٗمػم أب سمٙمر وقمٛمر وؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م إٓ ُمـ َصمٌ٧م ُمع قمكم(.)7
ي٘مقل
ادقم٤مئٝم٤م ويمَ٤من
وإمم ضم٤مٟم٥م هذه اًمٕم٘م٤مئد وم٘مد ادقمك (اعمٖمػمة) اًمٜم ٌَُّّقة ،وىمتؾ قمغم َ
أؿمٕمؾ اًمٜمػمان سم٤مًم ُٙمقوم٦م قمغم اًمتَّٛمقيف َّ
واًمِمٕمٌذة طمتك أضم٤مسمف ظمٚمؼ(.)8
وذيمر اًمٓمؼمي ذم َطمقادث َؾمٜم٦م (119هـ) َُم٘متؾ ا ُعمٖمػمة َقمغم يد ظم٤مًمِد ْسمـ قمٌد اهلل
اًم٘مني( ،)9وذم «اعمحؼمشَّ « :
وطمرق (اعمٖمػمي٦م) سم٤مًمٜم٤مرش(.)11
أن َظم٤مًمدً ا صٚم٥م
اعمٖمػمة َّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمذهٌل ذم «ُمٞمزان آقمتدالش.)161/4( :
( )2اسمـ طمٌ٤من ذم «اعمجروطملمش.)8/3( :

(« )3اعمٚمؾ واًمٜمحؾش -طم٤مؿمٞم٦م اًمٗمّمؾ.)13/2( :-
(« )4اًمٗمّمؾش.)184/4( :
( )5اسمـ طمجرً« ،مً٤من اعمٞمزانش.)76/6( :
(« )6اعمٚمؾ واًمٜمحؾش -طم٤مؿمٞم٦م اًمٗمّمؾ.)14/2( :-
(« )7إقمالمش.)199/8( :
(ُ« )8مٞمزان آقمتدالش.)161/4( :
(« )9شم٤مريخ اًمٓمؼميش.)128/8( :
(« )11اعمحؼمش( :ص .)483
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ومقق هذا وذاك وم٘مد ىم٤مل اسمـ َقمٌد رسمف سمٍِميح اًمٕمٌ٤مرةَ « :
ويم٤من اعمُٖمػمة سمـ

()1
أطمرىمٝمؿ قمكم ﭬ سم٤مًمٜمَّ٤مر ...وظمرج خلَ٤مًمد سمـ قمٌد اهللِ
اًمًٌئ َّٞم٦م اًمذيـ َ
َؾمٕمد ُمـ َّ

َوم٘متٚمف ظم٤مًمد وصٚمٌف سمقاؾمط..ش(.)2

وىمٌٚمف ىم٤مل اسمـ ىمتٞمٌ٦م« :وأ َُّم٤م اعمُٖمػمة ومٙم٤من َُمقمم ًمٌجٞمٚم٦م ويم٤من َؾمٌئ ًّٞم٤م..ش( .)3وُمـ

أصم٤مر اًمًٞمئ٦م اًمتل ظمٚمٗمٝم٤م (اعمٖمػمة) أٟمف يم٤من يْمع احلدي٨م(.)4
وُمـ ٟمامذج ذًمؽ َ -
ومقق ُم٤م شمَ٘مدَّ م -أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ} :قمكم{ ،ﭿ} :وم٤مـمٛم٦م ،و{إيت٤مء ذي اًم٘مرسمك} :احلًـ واحلًلم،
{ويٜمٝمك قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر} ،ىم٤مل :ومالن أ َومحش اًمٜم٤مس واعمُٜمٙمر ومالن()5
طمتك ىم٤مل ومٞمف اسمـ قمدي« :مل َيٙمـ سم٤مًم ُٙمقوم٦م أًم َٕمـ ُِمـ اعمٖمػمة اسمـ ؾمٕمٞمد ومِٞمام يروى
دائؿ اًمٙمذب قمغم ِ
أهؾ اًم ٌَٞم٧م وٓ أقمرف ًمف طمدي ًث٤م
قمٜمف ُمـ ُّ
اًمزور قمـ قمكم ،هق ُ
أيْم٤م -أٟمَّف ظمٚمػ ومرىم٦م ٟمًٌ٧م إًمٞمف وهؿ (اعمٖمػمي٦م) ِ
ُمًٜمدً ا(ِ .)6
اًمذيـ
وُمـ آصم٤مره ً -
ٜمٌقشمف ،ويم٤من هلؿ قمدد وخؿ سم٤مًمٙمقوم٦مش(.)7
ىم٤مًمقا سمِ َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هٙمذا (ؾمٕمد) قمٜمد اسمـ قمٌد رسمف وذم اعمّم٤مدر إظمرى اؾمٛمف (اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد).
(« )2اًمٕم٘مد اًمٗمريدش.)219/2( :
(« )3قمٞمقن إظمٌ٤مرش ،ـمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م سم٤مًم٘م٤مهرة 1346هـ.)149/2( :
( )4اسمـ طمٌ٤من ذم «اعمجروطملمش ،)7/3( :وذم ومّمؾ ظم٤مص قم٘مده اسمـ طمٌ٤من ذم ذيمر أٟمقاع ضمرح
اًمْمٕمٗم٤مء ىم٤مل :وم٠مُم٤م اًمٜمقع إول ُمـ أٟمقاع اجلرح ذم اًمْمٕمٗم٤مء ومٝمؿ اًمزٟم٤مدىم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون
اًمزٟمدىم٦م واًمٙمٗمر وٓ ي١مُمٜمقن سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ،يم٤مٟمقا يدظمٚمقن اعمدن ويتِمٌٝمقن سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ
ويْمٕمقن احلدي٨م قمغم اًمٕمٚمامء )..صمؿ ذيمر اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد وٛمـ هذا اًمٜمقع« .اعمجروطملمش :ج
(.)63 - 62/1
(ُ« )5مٞمزان آقمتدالش.)161/4( :
(« )6اعمٞمزانشً« ،)162/4( :مً٤من اعمٞمزانش.)77/6( :
( )7اسمـ طمزم« ،اًمٗمّمؾش.)184/4( :
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معهم
وهق ظمٚمٞمٗم٦م (اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد) سمٕمد أن
هق اسمـ يزيد احل٤مرث اجلَٕمٗمل اًمٙمقذم،

أطمرىمف اًم٘مني قمغم ُم٤م ىمٞمؾ(.)1

ِ
اًمًٌئ َّٞم٦م :طمٞم٨م ىم٤مل« :يم٤من ضم٤مسمر َؾمٌئ ًّٞم٤م ُِمـ أصح٤مب
ذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم قمداد
ِ
قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م ،ويم٤من ي٘مقل :إن قمٚم ًّٞم٤م ڠ يرضمع إمم اًمدٟمٞم٤مش(.)2
ىمٍما قمغم اسمـ طمٌ٤من وطمدَ ه،
أُم٤م اًم٘مقل سم٤مًمٕم٘مٞمدة (اًمًٌئٞم٦م) ًمٚمجٕمٗمل ومٚمؿ شمَٙمـ ً
وم٘مد روي قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م أن َضم٤مسمر اجلٕمٗمل يم٤من ي٘مقل :قمكم داسم٦م( )3وقم٤مب أىمقام قمغم

اجلٕمٗمل ىمقًمف :طمدصمٜمل ويص إوصٞم٤مء! وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من :هذا أهقٟمف(.)4

وقمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ وم٤مرس ،صمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،صمٜم٤م
احلٛمٞمدي ،ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ي٘مقل« :ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ِ
ي١مُم ُـ سم٤مًمرضم َٕم٦مش(،)5
وأورد اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم «ُم٘مدُم٦م صحٞمحفش أيمثر ُمـ رواي٦م شم١ميمد قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م قمٜمد
اجلٕمٗمل( ،)6وىم٤مل ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد( ٓ« :)7أؾمت ُّ
أطمدِّ ث َقمـ ضم٤مسمر
َحؾ أن َ
اجلٕمٗمل ،يم٤من ي١مُمـ سم٤مًمرضمٕم٦مش(.)8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اسمـ طمزم« ،اًمٗمّمؾش.)184/4( :
(« )2اعمجروطملمش.)218/1( :
(ُ« )3مٞمزان آقمتدالش.)384/1( :
( )4اعمرضمع ٟمٗمًف.)383/1( :
(« )5اعمجروطملمش.)219/1( :
(« )6صحٞمح ُمًٚمؿش ،سمنمح اًمٜمقوي.)112 ،111/1( :
( )7هق ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد اًمْمٌل ،حمدث اًمري ذم قمٍمه رضمؾ إًمٞمف اعمحدصمقن ًمًٕم٦م قمٚمٛمف ،يم٤من
صم٘م٦م صحٞمح اًمٙمت٤مب ًمف ُمّمٜمٗم٤مت يمثػمةُ ،مقًمده وووم٤مشمف سم٤مًمري ،وهق يمقذم إصؾ ُم٤مت ؾمٜم٦م
188هـ« .اًمٙم٤مؿمػش ،)182/1( :و«اًمت٘مري٥مش ،)127/1( :و«إقمالمش.)111/2( :
(ُ« )8مٞمزان آقمتدالش.)381/1( :
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وِمَّ٤م ي١ميمِّد قم٘مٞمدة ا ًُّمرضمٕم٦م قمٜمد اجلٕمٗمل ُم٤م ُروي أٟمف ؾمئؾ قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [ؾمقرةيقؾمػ ،]81 :ىم٤مل :مل جيكء شم٠مويٚمٝم٤م سمٕمد! و ُهق ِبذا يِمػم إمم
قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م ،وأن قمٚم ًّٞم٤م ذم اًمًامء ٓ خيرج ُمع ُمـ خيرج ُمـ وًمده ،طمتَّك يٜم٤مدي ُمٜم٤مد ُمـ
اًمًامء :اظمرضمقا ُمع ومالن ،طمتك ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م -وهق يًقق هذا اًمت٠مويؾ قمٜمد

اجلٕمٗمل :-يم٤من ي١مُمـ سم٤مًمرضمٕم٦م ٓ ،شمرووا قمٜمف يمذ ًسم٤م ،سمؾ يم٤مٟمقا إظمقة يقؾمػش(.)1

وومقق ىمقل اجلٕمٗمل سم٠من قمٚم ًّٞم٤م داسم٦م إرض واقمت٘م٤مده سم٤مًمقصٞم٦م واًمرضمٕم٦م -وهل

ٌَّل ط(.)2
ُمـ قم٘م٤مئد اًمًٌئٞم٦م -وم٘مد يم٤من راومْم ًّٞم٤م يِمتؿ أصح٤مب اًمٜم ّ
أُم٤م قمـ ُمدى ِص َّح٦م ُم٤م يٜم٘مٚمف ُمـ أظمٌ٤مر أو أطم٤مدي٨م ،ومٞم٘مقل اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م -
ٍ
سمٌمء ُّ
ىمط
٘مٞم٧م أيمْذب ُِمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗملَُ ،م٤م أشمٞم ُتف
قمٚمٞمف رمح٦م اهللُ« :-م٤م ًم٘مٞم٧م ومٞمٛمـ ًَم ُ
ُِمـ رأي إٓ َضم٤مءين ومٞمف سمحدي٨م ،وز َقمؿ أن ِقمٜمده يمذا ويمذا أًمػ َطمدي٨م قمـ
رؾمقل اهلل ط مل يٜمٓمؼ ِب٤مش(.)3
وهلذا ذيمره اإلُم٤مم ُمًٚمؿ  $ذم «ُم٘مدُم٦م صحٞمحفش ذم سم٤مب :اًمٙمِمػ قمـ
ُمٕم٤مي٥م رواة احلدي٨م ،صمؿ َ
ؾم٤مق اخلَؼم سمًٜمده إمم اجلراح سمـ ُمٚمٞمح ىم٤ملَ :ؾمٛمٕم٧م ضم٤م ًسمرا
()4
ٌَّلط يمٚمٝم٤م(.)5
َي٘مقل قمٜمدي ؾمٌٕمقن أًمػ طمدي٨م قمـ أب ضمٕمٗمر قمـ اًمٜم ّ

وي٘مقل ؾمالم سمـ أب ُمٓمٞمع« :ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ي٘مقل :قمٜمدي مخًقن أًمػ طمدي٨م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مٞمزان آقمتدالش ،)382/1( :و«اًمتٝمذي٥مش.)49/2( :
(« )2اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر.)49/2( :
(« )3اعمجروطملمش.)219/1( :
( )4أسمق ضمٕمٗمر هذا هق حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م ﭫ ،اعمٕمروف سم٤مًمٌ٤مىمرٟٕ ،مف
سم٘مر اًمٕمٚمؿ أي ؿم٘مف وومتحف ومٕمرف أصٚمف ومتٙمـ ومٞمف وهق ظم٤مُمس إئٛم٦م آصمٜمل قمنم قمٜمد إُم٤مُمٞم٦م ،شمقذم
ؾمٜم٦م 114هـ« .اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿش ،)112/1( :و«إقمالمشً ،مٚمزريمكم.)153/7( :
(« )5صحٞمح ُمًٚمؿش ،ذح اًمٜمقوي.)112/1( :
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ٌَّل طش( ،)1يمام ووٕمف اسمـ طمٌ٤من وٛمـ أٟمقاع اعمجروطملم طمٞمٜمام قمده ُمـ
قمـ اًمٜم ّ
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معهمواًمتل يٚمزم اًمٌ٤مطمثلم ُمٕمرومتٝم٤م ًمٞمٕمرومقا
اعمٌتدقم٦م اًمذيـ يدقمقن اًمٜم٤مس إمم سمدقمتٝمؿ
أصح٤مِب٤م(.)2

يم٤من يد ًِّمس ويم٤من وٕمٞم ًٗم٤م ذم رأيف ورؤيتفش(ِ ،)3
وهلَذا يمٚمف ىم٤مل
وي٘مقل اسمـ ؾمٕمدُ َ « :
ُ

اًمٜمًَّ٤مئل وهمػمهَُ « :مؽموك ٓ يٙمت٥م طمديثف وٓ يمراُم٦مش( ،)4وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ« :يمٜم٧م
إذا ُمررت سمج٤مسمر اجلٕمٗمل ؾم٠مًم٧م رب اًمٕم٤مومٞم٦مش(.)5

ضم٤مسمرا يم٤من يروي اعمقوققم٤مت واًمٖمرائ٥م ،و ُي١ميمد
واًمذي يٌدو ُمـ هذا يمٚمف أن ً
هذا أن (ؿمٕم ٌَ٦م) طمٞمٜمام ؾمئؾ قمـ اًمرواي٦م قمٜمف ُمع شمَريمف ًم َٖمػمه ىم٤مل« :روى أؿمٞم٤مء مل

ٟمّمؼم قمٜمٝم٤مش( .)6يم٤مٟم٧م ووم٤مة اجلٕمٗمل ؾمٜم٦م 128هـ قمغم ُم٤م ذيمره اسمـ طمٌ٤من( )7وذيمر
اًمذهٌل أٟمف ُم٤مت ؾمٜم٦م 167هـ( ،)8أُم٤م اسمـ طمجر ومٝمق أىمرب إمم ُم٤م ذيمر اسمـ طمٌ٤من،

طمٞم٨م ىم٤مل :إن ووم٤مشمف ؾمٜم٦م 127هـ ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م 132هـ(.)9
 .6اًمٙمٚمٌل( :ت146 :هـ)..

ِ
ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم ،واًمٜم ًََّّ٤م َسم ُ٦م اعمِمٝمقر،
اًمً٤مئ٥م اًمٙمٚمٌل،
هق أسمق اًمٜمي حمٛمد سمـ
ُ

ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦مُ ،مقًمده وووم٤مشمف ومٞمٝم٤م ،وهق ُمـ (يمٚم٥م سمـ وسمره) ُمـ ىمْم٤مقم٦م ،ؿم٤مهد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمرضمع ٟمٗمًف ،ذح اًمٜمقوي.)112/1( :
( )2اعمجروطملم.)82 ،81/1( :
( )3اٟمٔمر اسمـ طمجرِّ« ،تذي٥م اًمتٝمذي٥مش.)49/2( :
(ُ« )4مٞمزان آقمتدالش.)381/1( :
( )5اعمّمدر ٟمٗمًف.)381/1( :
(« )6اعمجروطملمش.)219/1( :
(« )7اعمجروطملمش.)218/1( :
(ُ« )8مٞمزان آقمتدالش.)384/1( :
(« )9شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مش.)123/1( :
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اًمٙمٚمٌل وىمٕم٦م دير اجلامضمؿ ُمع اسمـ إؿمٕم٨م ،شمقذم ؾمٜم٦م 146هـ(.)1
ِ
ِِ
ُيٛمٜمل
ًمـ أؾمتٓمرد ذم احلدي٨م قمـ اًمٙمٚمٌل ذم َم٤مل ٟمِم٠مشمف وطم َٞم٤مشمف ،واًمذي ُّ
قمغم ومٙمره وُمٕمت ِ
َ٘مده صمؿ آًمتٗم٤مت إمم ِ
َّٕمرف َ
وظم٤مص ً٦م ذم َم٤مل
آصم٤مره وُم٤م ظم َّٚم َٗمف،
َّ
اًمت ُّ

اًمتٗمًػم واحلدي٨م ذؤاسم٦م اًمؽماث ِ
اإل ْؾمالُمل.

ضم٤مء ذم «اعمجروطملمش« :ويم٤من اًمٙمٚمٌِ ُّل ؾمٌئ ًّٞم٤م ُمـ أصح٤مب قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠مش(.)2
أصح٤مب قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠مش(،)3
وذم «وومٞم٤مت إقمٞم٤منش« :ويم٤من اًمٙمٚمٌل اعمذ ُيمقر ُمـ
َ
رأي٧م اًمٙمٚمٌل ِ
يي ُب صدره وي٘مقل :أٟم٤م ِؾمٌ٤مئل ،أٟم٤م
وي٘مقل يزيد سمـ زريع(ُ « :)4
ؾمٛمٕم٧م اًمٙمٚمٌل ي٘مقل :أٟم٤م
مه٤م ًُم٤م ي٘مقل« :
ُ
ؾمٌ٤مئلش( ،)5وقمـ اًمتٌقذيملَ ،ؾم ُ
ٛمٕم٧م َّ
ؾمٌ٤مئلش( ،)6وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ذم ُمٕمت٘مده وم٢من ُمٕمروم٦م آصم٤مره شمرشمٌط سمٛمٕمروم٦م
ً
شمٕمديال.
ضمرطم٤م أو
ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف ً
ىم٤مل ُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ أسمٞمف« :يم٤من سم٤مًم ُٙمق َوم٦م َّ
ُ
أطمدمه٤م اًمٙمٚمٌلش(،)7
يمذاسم َ٤من:
َّ
ظمٚمؼ يمثػم ..ويم٤من ُمـ ِيمٌ٤مر
واًمقو٤مقمقن
واًمٙمذا ُسمقن
وي٘مقل اسمـ اجلقزي« :
ٌ
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1وومٞم٤مت إقمٞم٤منش« ،)319/4( :إقمالمشً ،مٚمزريمكم.)3/7( :
(« )2اعمجروطملمش.)253/2( :
(« )3وومٞم٤مت إقمٞم٤منش.)311/4( :
( )4هق :احل٤مومظ يزيد سمـ زريع اًمٌٍمي ،أسمق ُمٕم٤موي٦م حمدث اًمٌٍمة ذم قمٍمه ،ىم٤مل قمٜمف آُم٤مم أمحد:
إًمٞمف اعمٜمتٝمك ذم اًمتثٌ٧م ذم اًمٌٍمة ،ىم٤مل قمٜمف ص٤مطم٥م «اًمت٘مري٥مش :صم٘م٦م صمٌ٧م ،شمقذم ؾمٜم٦م 182هـ.
«اًمٙم٤مؿمػش ،)277/3( :و«شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مش ،)364/2( :و«إقمالمش.)235/9( :
(ِّ« )5تذي٥م اًمتٝمذي٥مش.)179/9( :
(ُ« )6مٞمزان آقمتدالش.)558/3( :
(« )7اًمتٝمذي٥مش.)178/9( :
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شرعية يف التعامل
خطر املنافقني وقواعد
()1
اًمً٤مئ٥م اًمٙمٚمٌل..ش(.)2
اًمٙمذاسملم ْ
وه٥م سمـ وه٥م اًم٘م٤ميض وحمٛمد سمـ َّ
معهم

ُ
ُمؽموك ا َحلدي٨م ،ويم٤من وٕمٞم ًٗم٤م ضمدًّ ا ًمٗمرـمف ذم اًمتِم ُّٞمع ،وىمد
وىم٤مل اًمً٤مضمل« :
اشمٗمؼ صمِ٘م٤مت أهؾ اًمٜمَّ٘مؾ قمغم َذ ُِّمف وشمرك اًمرواي٦م قمٜمف ذم إطمٙم٤مم واًمٗمروعش(،)3

وي٘مقل احل٤ميمؿ« :إٟمف روى قمـ أب ص٤مًمح أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦مش(.)4

وذيمره ص٤مطم٥م «شمذيمرة اعمقوققم٤متش ذم قمداد اًمقو٤مقملم اًمٙمذاسملم( ،)5وي٘مقل
وووقح اًمٙمَذب ِ
ومٞمف أفمٝمر ُمـ أن ُيت٤مج
أسمق طم٤مشمؿ قمـ اًمٙمٚمٌلُ« :مذهٌف ذم اًمدِّ يـ ُ

ِ
وصٗمفش( ،)6سمؾ ىمد اقمؽمف اًمٙمٚمٌل قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمٙمذب ،روى
إمم اإلهمراق ذم
اًمٌخ٤مري -سمًٜمد صحٞمح -قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىم٤مل« :ىم٤مل زم اًمٙمٚمٌلُ :يم ُّؾ

َُم٤م طمدَّ صم ُتؽ قمـ أب ص٤مًمح ومٝمق يمذبش(.)7

وم٢من ىمٞمؾ :ومام سم٤مل اًمثقري يروي قمٜمف وهق ِبذه اعمٜمزًم٦م؟ وم٤مجلقاب َُم٤م ذيمره اًمثقري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :أسمق اخلؽمي وه٥م سمـ وه٥م سمـ يمٌػم سمـ قمٌد اهلل سمـ زُمٕمفُ ،مـ ىمريش يم٤من قم٤م ًعم٤م سم٤مٕظمٌ٤مر
وإٟمً٤مب ،وًمد وٟمِم٠م ذم اعمديٜم٦م صمؿ اٟمت٘مؾ إمم سمٖمداد ذم ظمالوم٦م ه٤مرون اًمرؿمٞمدُ ،متٝمؿ سمقوع احلدي٨م
ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم أمحد :هق أيمذب اًمٜم٤مس وىم٤مل اسمـ اجل٤مرود :يم٤من قم٤مُم٦م اًمٚمٞمؾ يْمع احلدي٨م ،وىم٤مل
ومٞمف اعمٕم٤مذم اًمتٛمٞمٛمل :ويؾ وقمقل ٕب اًمٌخؽمي إذا شمقارم اًمٜم٤مس ذم اعمحي .يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ؾمٜم٦م
(211هـ) .اًمزريمكم« ،إقمالمش.)141/9( :
(« )2اعمقوققم٤متش.)47/7( :
(« )3اًمتٝمذي٥مش.)181 ،181/9( :
( )4اعمرضمع ٟمٗمًف.)181/9( :
(« )5ىم٤مٟمقن اعمقوققم٤مت واًمْمٕمٗم٤مءش (ذيؾ يمت٤مب شمذيمرة اعمقوققم٤مت) ،عمحٛمد ـم٤مهر قمكم اًمٗمتٜمل
اهلٜمدي( :ص .)291
(« )6اعمجروطملمش.)255/2( :
(ُ« )7مٞمزان آقمتدالش )557/3( :إًمٌ٤مين« ،ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م اعمقوققم٦مش (اعمٙمت٥م
ِ
اإل ْؾمالُمل) :اعمجٚمد إول (.)11/2
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ٟمٗمًف :اشم٘مقا اًمٙمٚمٌل وم٘مٞمؾ :وم٢مٟمؽ شمروي قمٜمف ،ىم٤مل :أٟم٤م أقمرف صدىمف ُمـ يمذسمف(.)1
ِ
ُمزيد ُِمـ
أيم٤مذي٥م اًمٙمٚمٌل وُمقوققم٤م ُشمف ُمـ ا ًِم٘م َّٚم٦م سمِحٞم٨م ٓ حتت٤مج إمم
ومل شمٙمـ
ُ
احلد ِ
اًمٌٞم٤من ،ويمام يمَ٤من يْمع ذم ِ
ي٨م ،وم٘مد يم٤مٟم٧م ًمف أيمَ٤مذي٥م ذم اًمتَّٗمًػم طمتَّك َّ
أن ْأؿمٝمر
حت٤مؿم٤م اًم َ
اعم َٗم ِّنيـ أسم٤م ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي َ
ٜم٘مؾ قمٜمف ،وقمـ أُمث٤مًمف ذم شمٗمًػمه «ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش يمام
ذيمر ذًمؽ ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )2(،وي٤مىمقت ا ًحلٛمقي( ،)3ويروى قمـ اإلُم٤مم أمحد

()4
وومن َىمق ًُمف
ىمقًمف« :صمالصم ُ٦م ُيمت٥م ًمٞمس هل٤م ُ
أصقل :اعمٖم٤مزي ،واعمالطمؿ ،واًمتٗمًػمش ِّ ،

هذا سم٠مٟمف َحم ٌ
ٛمقل قمغم يمت٥م خم ْ ُّمقص٦م ذم هذه اعمٕم٤مين اًم َّثالصم٦م ،وُمـ أؿمٝمر يمت٥م اًمتٗمًػم ذم
هذا اعمج٤مل :يمت٤مسم٤م اًمٙمٚمٌل وُم٘م٤مشمؾ ،يمام طمٙمك ذًمؽ اخلٓمٞم٥م ذم «ضم٤مُمٕمفش(.)5
إضم٤مسم٦م أمحد طمٞمٜمام ؾمئؾَ :أُيؾ اًمٜمَّٔمر ذم شمَٗمًػم اًمٙمٚمٌل؟
وي١ميدُ هذا َ
ِ
ويم٤من ي٘مقل« :شمٗمًػم اًمٙمٚمٌل ُمـ ِ
آظمره يمَذبش(.)7
أوًمف إمم
ُ

ىم٤مل)6(ٓ :

ويمٞمػ يٛمٙمـ اًمث٘م٦م سمتٗمًػمه ،وىمد روي قمٜمف ىمقًمف :يم٤من ضمؼمائٞمؾ يٛمكم اًمقطمل قمغم

ٌَّل ط اخلالء ضمٕمؾ يٛمكم قمغم قمكم!(.)8
ٌَّل ط ومٚمام دظمؾ اًمٜم ّ
اًمٜم ّ

يمٜم٧م أطم َٗمظ ،وم٠مشمٞم٧م آل حمٛمد
ُمرو ُ٧م َُمرو٦م ومٜمًٞم٧م ُم٤م ُ
يمام روي قمٜمف ىمقًمفْ :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مٞمزان آقمتدالش.)577/3( :
(« )2اًمٗمت٤موىش.)385/13( :
(ُ« )3مٕمجؿ إدسم٤مءش.)64/18( :
( )4اعمال قمكم اًم٘م٤مري« ،إهار اعمرومققم٦م ذم إظمٌ٤مر اعمقوققم٦مشُ( ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م) :ص (.)339
( )5اعمرضمع ٟمٗمًف :ص (.)399
(ُ« )6مٞمزان آقمتدالش.)558/3( :
(« )7إهار اعمرومققم٦مش :ص (.)411
(ُ« )8مٞمزان آقمتدالش.)558/3( :
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( )1خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
ومتٗمٚمقا ذم َّذم ومحٗم ْٔم ُ٧م ُم٤م يمٜم٧م ٟمًٞم٧م .
معهم
ُ

ٗمنيـ ،وإن
ويم٤من أسمق إؾمح٤مق اًمٜمٔم٤مم ي٘مقل ٓ« :شمًؽمؾمٚمقا إمم يمَثػم ُمـ اعم ِّ
ٟمّمٌقا أٟمٗمًٝمؿ ًمٚم َٕم٤م َُّم٦م ،وأضم٤مسمقا ذم ِّ
يمثػما ُمٜمٝمؿ ي٘مقل سمٖمػم ِرواي٦م قمغم
يمؾ َُمً٠مًم٦م ،وم٢من ً
أطم٥م ِ
إًمٞمٝمؿ ،وًمٞمٙمـ قمٜمديمؿ
همػم أؾم٤مس ،ويمٚمام يم٤من اعمٗمن أهمرب قمٜمدهؿ يم٤من
َّ

قمٙمرُم٦م واًمٙمٚمٌل ،واًمًدي ،واًمْمح٤مك ،وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن ،وأسمق سمٙمر سمـ إصؿ
ذم ؾمٌٞمؾ واطمدة ،ومٙمٞمػ أصمؼ سمتٗمًػمهؿ وأؾمٙمـ إمم صقاِبؿش(.)2
ويم٠مٟمف ِبذا يِمػم إمم اًمْمٕمػ ذم اًمٙمٚمٌل وأُمث٤مًمف ،وإن اٟمْدَ ُّؾمقا َُمع يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ
اعمق َّصم٘ملم ،وومقق ذًم ِ َؽ يمٚمف وم٘مد يم٤من اًمٙمٚمٌل ِمَّـ ُقمرف سمٜمٕمقت وأؾمامء خمْتَٚمٗم٦م ئمـ َّأهن٤م
َ
ٟمٕمقت ٕٟمَ٤مس يمَثػميـ ،ومٝمق حمٛمد اًمً٤مئ٥م اًمٙمٚمٌل ص٤مطم٥م اًمتَّٗمًػم ،وهق أسمق اًمٜمي
اًمذي روى قمٜمف حمٛمد سمـ إؾمح٤مق طمدي٨م« :ذيم٤مة ُمًؽ دسم٤مهم٦مش ،وهق أسمق ؾمٕمٞمد اًمذي
مه٤م أٟمف أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري(.)3
يروي قمٜمف قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم ذم اًمتٗمًػم يدًمس سمف ُمق ً
وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٝمذا ٓ يٕمٜمل طمٍم َٟمامذج اًمًٌئ َّٞم٦م ُيمٚمٝم٤م ،يمام ٓ يٕمٜمل طمٍم آصم٤مرهؿ
سمجٛمٚمتٝم٤م ومٜمحـ ٟمٓم٤مًمع – ً
ُمثؾٟ -مّملم ذم اًم َّٓمؼمي يِمػم أطمدمه٤م إمم ظمقض اًمًٌئٞم٦م
ِ
()4
قمكم قمغم ُمـ ؿمٝمد ُمٕمف وىمٕم٦م
قمكم ُمـ وراء وراء  ،وذًمؽ سمٕمد أن َّ
ىمًؿ ٌّ
وـمٕمٜمٝم٤م قمغم ٍّ
اجلٛمؾُ ،مـ اعم٤مل اًمذي وضمده ذم سمٞم٧م اعم٤مل.
ِ
ًمٚمًٌئ َّٞم٦م ،ومٝمؿ يًتٕمجٚمقن قمٚم ًّٞم٤م قمـ
اًمٜمص أظمر ومٞمٙمِمػ قمـ ظمٓمر آظمر
أُم٤م
ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ِّ« )1تذي٥م اًمتٝمذي٥مش.)179/9( :
( )2اجل٤مطمظ« ،احلٞمقانش.)343/1( :
( )3اسمـ اًمّمالح« ،قمٚمقم احلدي٨مش (ٟمنم اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة)( :ص ،)291 ،291
واًمٌٖمدادي «ُمقوح أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼش (دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م اهلٜمد).)355/2( :
(« )4شم٤مريخ اًمٓمؼميش.)541/4( :
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ِِ
أُمرا
قمكم ذم آصم٤مرهؿ ًمٞم٘مٓمع قمٚمٞمٝمؿ ً
اعم٘م٤مم سم٤مًمٌٍمة ،ويرحتٚمقن سمٖمػم إذٟمف ،صمؿ يرحتؾ ٌّ

يم٤مٟمقا أرادوه(.)1

ّمقص٤م أظمرى ُشم١ميمِّد ُوضمقد ُج٤مقم٦م ُمـ اًمٜمَّ٤مس شم٠مصمرت سم٤مسمـ َؾمٌ٠م
يمام أن هٜم٤مك ُٟم
ً
واومت َتٜم َْ٧م ِسمف :ومٗمل اًمٌٍمة ِ
وطمٞمٜمام ـمرح اسمـ ؾمٌ٠م سم ْٕم َض أومٙم٤مره ،ومل يٍمح قمغم ٟمَٗمر
ُِمـ أهٚمٝم٤م َىمٌِٚمقا ُمٜمف واؾمتٕمٔمٛمقه( ،)2وذم اًم ُٙمقوم٦م ِ
وُمٍم ي٘مقل اسمـ يمثػم ..« :وم٤مومتُتِـ
ْ
أهؾ
ُمٍم ،ويمتٌقا إمم َ
ُج٤مقم٤مت ُمـ َقمقا ِّم ْ
نم يمَثػم ُمـ أهؾ َ
سمف -يٕمٜمل اسمـ ؾمٌ٠مَ -سم ٌ

اًم ُٙمقوم٦م واًمٌٍمةَ ،ومتامًم١موا قمغم ذًمؽش(.)3
لم َقمـ ُج٤مقم٦م ُمـ اًمٜمَّ٤مس يمَ٤مٟم٧م وراء اًمٗمتٜم٦م اًمتِل
وأظمػما ومٝمٜم٤مك ُٟمّمقص صم٤مًم َث ٌ٦م ُشمٌِ ُ
ً

إن َُم٘متؾ قمثامن َ
اٟمتٝم٧م سم٘مت ِْؾ اخلٚمٞمٗم٦م قمثامن ﭬ ،وم٤م ْسمـ َؾمٕمد ي٘مقلَّ « :
يم٤من قمغم يد
اًمنمش(.)4
َُج٤مقم٦م اشمٗم٘مقا قمغم ِّ

وأهؾ َضمٗم٤مءش( ،)5وًمٞمس سمٛمًتٌٕمد أن يٙمقن
ذ ْ
وىم٤مل قمٜمٝمؿ اًمذهٌل« :رؤوس َ ٍّ
ُمـ ه١م ِ
ٟمٛمقذضم٤م أو ٟمامذج ُمـ اًمًٌئٞم٦م شمْم٤مف إمم اًمٜمامذج
ٓء أو أوًمئؽ ُمـ يِمٙمؾ
َ ُ
ً
اًمً٤مسم٘م٦م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شم٤مريخ اًمٓمؼميش.)544 -543/4( :
(« )2شم٤مريخ اًمٓمؼميش (.)326/4
(« )3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)183/7( :
(« )4اًمٓمٌ٘م٤متش.)71/3( :
(« )5دول ِ
اإل ْؾمالمش.)12/1( :
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املبخح الجاىٕ
معهم

التخطٔط الضزٖ للنيافقني يف عَد اليبْٗ ّما بعدِ
املطوب األًي
اهتخطَط اهطسِ هوٌنافقني يف عود اهنبٌّ
حت٧م ؾم ِ
إِ َّهن٤م ده٤مًمٞمز اعمَ ِ
٘مٗمٝم٤م يتآ َُمرون وذم ُضمٜمح
ٞمً٦م ،وأىمٌِ َٞم٦م اًم َّتدسمػم واعمَٙمٞمدةُ َ ،
ٙمر واًمدَّ ؾم َ

فمَالُم َٝم٤م َيًٝمرون وخيٓمٓمقن{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ} [ؾمقرةاًمٜمً٤مء،]118 :
هذا ؿم٠من اًمٜمٗمقس اخل٤مئٜم٦م وإرواح اعمٜمٝمزُم٦م اًمتل شمتقارى ًمِتح َ
ٞمؽ ُظمٞمقط اًمٖمدر واعم١ماُمرة،
يمنا ًمِمقيم٦م اعمًٚمٛملم وشمٗمري ً٘م٤م جلٛمٕمٝمؿ وشمقهٞمٜمً٤م ًمٕمزُمٝمؿ ومتٙمٞمٜمً٤م ًمٕمدّ وهؿ.
ً

وًمذًمؽ ضم٤مء ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭴ} ،و{ﭥ} ،و{ﯪ

ﯫ}،

ٕطمقال اعمُٜم٤موم٘ملم
و{ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرةُ .]76 :مالزُم٦م َ
وأوو٤مقمٝمؿ طمتك ٓ شم ِ
َٜمٙمِمػ ظمٌٞم َئ ُتٝمؿ وٓ يٗمتْمح أُمرهؿ.
َ
ؾمٞمتؿ سمِ٢مذن اهلل ُ
ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد
ُمـ أضمؾ َذًمؽ
اًمني ُ
ُّ
سمٞم٤من اًمتَّخٓمٞمط واًمتَّآُمر ِّ ِّ

اًمٜمٌقة ُمـ ظمالل:

ِ
اًمن َّي٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم.
اًمقىم٤مئع
ْ
أٚيًاَ :هد َ
َّٜمٔمٞمامت ِّ
وإطمداث اًمتل شم١ميمِّد اًمت َ

ٚثاّْٝا :شم٠مُمؾ أي٤مت اًمدَّ ا ًَّم٦م َقمغم هذا اعمٕمٜمك و َقمرض سمٕمض أىمقال اعمٗمنيـ طمقهل٤م..
وُمـ أسمرز ؿمقاهد شمدسمػم اعمٜم٤موم٘ملم ٍ
سمٚمٞمؾ واؾمتت٤مرهؿ طم٤مل َّتٓمٞمٓمٝمؿ سمجٜمح فمالم
ُم٤م يكم:
 .1إزورارهؿ إمم إظمقاهنؿ اًمٞمٝمقد:
اًمّمٗم٤مت اًمتل ايمتًَ ٌَٝم٤م اعمُٜم٤موم٘مقن ُمـ قمٞم ٌَ٦م ُٟمّمحٝمؿ و َُمقئؾ َرأُيؿ
إن ُم ْـ أ ْىمٌح ِّ
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وطمٌؽ ـمرائؼ اإلومً٤مد ً
هن٤مرا.
اًمنم َ
ًمٞمال وإي٘م٤مع ذًمؽ ً
اًمن َّي٦م ذم َٟم ْٔمؿ ُظمٓمقات َّ ِّ
اًم َٞمٝمقد ِّ
ِ
وخمر َضم٤مِّت٤م
يمٛمٜم َّٔمٛم٦م َُيقدي٦م َ
اعم٤مؾمقٟمٞم٦م ُ
اًمًٌؼ ،ومام ُ
وًمٚم َٞمٝمقد ذم هذا اًمِم٠من َىمّم٥م َّ
واًمروشمَ٤مري وؿمٝمقد ُيقه إٓ أصدق ُمث٤مل.
ُمـ َٟمقادي اعمٚمٞمقٟمز إؾمقد ُّ
ِ
اًمتٜمٔمٞمؿَِّ :تدف إمم
هم٤مُمْم٦م حمٙمٛم٦م
ه َّي٦م إره٤مسمٞم٦م
َ
وم٤معم٤مؾمقٟمٞم٦مُُ :مٜم َّٔمٛم٦م ُيقدي٦م ِّ
ِ
واإلسم٤مطم َّٞم٦م واًمٗمً٤مد..
وامن ؾمٞمٓمرة اًمٞمٝمقد قمغم اًمٕم٤ممل ،وشمدقمق إمم اإلحل٤مد
ِ
ِ
وشمٕم٤مًمٞمٛمٝم٤م ويمٚمامت
ودرضم٤مِّت٤م
ىم٤مل احل٤مظم٤مم ٓيمقيز :اعم٤مؾمقٟمٞم٦م ُيقدي٦م ذم شمَ٤مرخيِٝم٤م
اًمن ومٞمٝم٤م ُيقدي٦م ُمـ اًمٌداي٦م إمم اًمٜمٝم٤مي٦م.
ِّ

ٍ
ِ
واًمراضمح َّأهن٤م فمٝمرت
أُم٤م قمـ
شم٤مريخ ُفمٝمقره٤م :ومٕمغم ظمالف ؿمديد ًمتٙمتُّٛمٝم٤م اًمٌ٤مًمغَّ ،
ؾمٜم٦م 43م( ،)1ز ْد َقمغم ذًمؽ أن ُُيقد اعمديٜمَ٦م ُهؿ ُمـ أوطمك ًمٚمٛمٜمَ٤موم٘ملم سم٠من يً ُٚمٙمقا
ُمًٚمؽ اًمتٔم٤مهر ِ
سم٤مإل ْؾمالم قمالٟمٞم٦م وإوامر اًمٙمٗمر هيرة.

ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [ؾمقرة آل قمٛمرانِ ،]72 :
ومٝمذه أ َي٦م ُمدٟمِٞمَّ٦م َوهل
ِمػم َإمم َُمٕمٜمٞملم َرئٞمًلم:
ُشم ُ
أن ُمٜمِم٠م ومِٙمرة اًمٜمِّٗم٤مق ذم اعمُجتَٛمع اعمدين ُي ِ
قد َّي٦م.
َ
َ َّ 
َ٤مئد وشمدسمػم اًمق ِ
وؾمٌٞمال ذم ِصٞم٤مهم٦م اعمٙم ِ
ِ 
اًمقص٤مي٦م ِّ
ً
ىم٤مئع
ٜمٝمج٤م
َ
اًمن َّي٦م َُم ً
سم٤مَّت٤مذ َّ ِّ
سم٤مًمّمػ ِ
اإل ْؾمالُمل.
صمؿ َّ
شمٕم٤مًمٞمؿ اًمتَّٚمٛمقد وضمد َّأهن٤م شمَزرع اًمٜمٗم٤مق ذم اًمٞمٝمقد وحتثٝمؿ قمغم
إن َُمـ ىمرأ
َ
َّ
ِ
فم٤مهرا
ًمٚمٞمٝمقدي أن ُجي٤مُمؾ إضمٜمٌل
اًمتخ ُّٚمؼ سمف وم٘مد ضم٤مء وٛمـ شمٕم٤مًمٞمٛمفُ :مٍمح
ً
ِ
اًمنم وإذى(.)2
ذه قمغم أن يْمٛمر ًمف ّ
ًمٞم َّت٘مل َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وعمزيد اـمالع اٟمٔمر ُمٌح٨م «هؾ ًمٚمٞمٝمقد دور ذم ٟمِم٠مة اًمٜمٗم٤مقش.)113/1( :
( )2قمٌد اهلل اًمتؾ :ضمذور اًمٌالء ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م ِ
اإل ْؾمالُمل ( :1985 – 1415 -ص  .)81وعمزيد =
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وذم ُمقوع آظمر :إن اًمٜمٗم٤مق ضم٤مئز ،وإن اإلٟمً٤من -أي اًمٞمٝمقديُ -يٛمٙمٜمف أن يٙمقن
معهم
()1
َ

ُم١م َّد ًسم٤م ُمع اًمٙم٤مومر ،ويدَّ قمل حمٌتف يم٤مذ ًسم٤م إذا ظم٤مف وصقل إذى ُمٜمف إًمٞمف .

وٓ همرو وم٤معمرء قمغم ديـ ظمٚمٞمٚمف ،وُمـ أؿمٌف ضمٚمٞمًف ومام فمٚمؿ...
ٍ
وظمّمقص٤م يمٌػمهؿ اًمذي
سمخ٤مف قمغم ُمت٠م ُِّمؾ ُم٤م يم٤من ُمـ َؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم:
وًمٞمس
ً
وشمقاـم١ما ُمٕمٝمؿ،
قمٚمٛمٝمؿ اًمٜمٗم٤مق ُمع اًمٞمٝمقد شمقًم ًّٞم٤م هلؿ وذو ًدا قمٜمٝمؿ وريمقٟمً٤م إًمٞمٝمؿ
ً
ويٙمٗمٞمٝمؿ حلٛم٦م ِبؿ واٟمٓمقاء حت٧م قمٌ٤مءِّتؿ أن اًم٘مرآن ىمد وصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ إظمقاهنؿ،
وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [ؾمقرة احلنم.]11 :
 وُمـ أ ْسمرز َّ
شم٘مٛمص سمٕمض أطمٌ٤مر
اًمِمقاهد اعم١ميمدَّ ة هلَذا اعمٕمٜمك ُم٤م يم٤من ُمـ ُّ
صمقب اًمٜمٗم٤مق طمتك َيتح َ٘مؼ ُمٌتٖم٤مهؿ وهؿ آُمٜمقن وُمٜمٝمؿ:
اًمٞمٝمقد سم٤معمديٜم٦م َ
أ) ؾمٕمد سمـ طمٜمٞمػ.
ب) ٟمٕمامن سمـ أورم سمـ قمٛمرو.
ج) قمثامن سمـ أب أورم.
د) راومع سمـ طمريٛمٚم٦م
ه) روم٤مقم٦م سمـ زيد سمـ اًمت٤مسمقت.

و) ؾمٚمًٚم٦م سمـ سمره٤مم ..وهمػمهؿ(.)2
ِ
وهؿ أطمٌ٤مر اًم َٞمٝمقد ،ومال همرو أن يٜم َ٘م٤مد َهلؿ اعمُٜم٤موم٘مقن
وم٢مذا يم٤من َه ُ١مٓء ٟم٤موم٘مقا ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

اـمالع قمغم ٟمٗم٤مىمٞم٦م اًمٞمٝمقد اٟمٔمر.)113/1( :

( )1روهٚمٜم٩م ،ك «اًمٙمٜمز اعمرصقدش( :ص .)71
( )2شمٗمّمٞمؾ أطمقاهلؿ وسمٕمض ؾمػمهؿ ذم ُمٌح٨مُ :مٜم٤موم٘مقن ُمـ أطمٌ٤مر اًمٞمٝمقد( :صـ.)641 :
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ُمتخذيـ اعمِٜمٝم٤مج ٟم ِ
َٗمًف وا َعمًٚمؽ ذاشمِف :وِم َّ٤م ُهق ُمٕمٚمقم أن ًُم٘مٞم٤م اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚم َٞمٝمقد
ها ًمٙمل ٓ يٜمٙمِمػ طم٤مهلؿ ،قمٜمده٤م يٕمٚمؿ اعمتدسمر
واضمتامقمٝمؿ ِبؿ ًمـ يٙمقن إٓ ًّ
ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ}

[ؾمقرة اعم٤مئدة.]52 :
ذيمر ُجع ُِمـ أهؾ اًمتَّٗمًػم أن ِ
هذه أي٦م ُشمِمػم إمم ِ
طم٤مل ٍ
ٟمٗمر ُِمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا
ٌ
يٜم٤مصحقن ويقاًمقن اًمٞمٝمقد ويٖمِمقن اعم١مُمٜملم(.)1
ِ
سم٤مًمٌ٤مر َطم٦مَ ،ومٙمؿ ُمـ اعمُٜم٤مومِ٘ملم ذم ز َُم٤مٟمِٜم٤م اًمذيـ َشمق َّضمٝم٧م ُىمٚمقِبؿ
وُم٤م ْأؿم ٌَف اًمٚمٞم َٚم٦م
ِ
سمٕمر ٍ
ض ُمـ اًمدٟمٞم٤م ىمٚمٞمؾ(.)2
وأرو ُ
َ
اطمٝمؿ ىمٌؾ أقمداء اهللِ ىمد سم٤مقمقا ديٜمٝمؿ َ
ٚ نش املؤاَشات ايظشِّ.ٟ
ِ
ِ
أٟم٤مؾم٤م ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم جيت َِٛمٕمقن
روى ُ
اسمـ هِم٤مم سمًٜمَده أٟمفَ « :سمٚمغ َرؾمقل اهلل ط أن ً
زوة شمٌقكَ ،وم ٌَٕم٨م
َّ٤مس َقمـ رؾمقل اهلل ط ذم َهم َ
ذم سمٞم٧م ؾمقيٚمؿ اًمٞمٝمقدي ،ي َث ٌِّٓمقن اًمٜم َ
إًمٞمٝمؿ َـمٚمح٦م سمـ ِ
ِ
قمٌٞمد اهلل ﭬ ذم ٍ
سمحرق سمٞم٧م ؾمقيٚمؿ
ٟمٗمر ُمـ أصح٤مسمِف ،وأُمرهؿ
اًمْمح٤مك سمـ ظمٚمٞمٗم٦م فمٝمر اًمٌٞم٧م وم٤مٟمٙمنت
قمغم ُمـ ومٞمف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ومٗمٕمؾ ،وم٤مىمتحؿ
َّ
رضمٚمف ،واىمتحؿ أصح٤مسمف وم٠مومٚمتقاش(.)3

اًمْمح٤مك ذم شمٚمؽ احل٤مدصم٦م أسمٞم٤مشمً٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م:
وىمد ىم٤مل
َّ
َ ز ئ
زززززقاد َفززززززادََ ك زززززز ك ا ئ َدوَ زززززز ئ ئدأ َقزززززز دد
ززززززززار ئدم َ كؿززززززززز دد د
َ زززززززززا ََ َدو َقزززززززززندَاد َكز
ئ
َأدكئزززززو ئل َدع َؾززززز درجؾززززز د َْزززززق َ ََدوم َفؼزززززز د
زززززو ؾأدد د
زززززن َدو َ ززززز د َ كر َؼ ئ
دَو َظؾ ئ
زززززند زززززر َ د ئ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د
د

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش.)619/4( :

( )2وعمزيد اـمالع ،اٟمٔمر ُمٌح٨م« :صقر ُمقآة اعمٜم٤موم٘ملم ذم زُم٤مٟمٜم٤م ٕقمداء اًمديـش.)332/1( :
(« )3اًمٍماع ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملمش ،)121( :عمحٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر أب وم٤مرس .واٟمٔمر َّترجيف( :صـ.)233 :

133

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

التعامل
وقواعد
املنافقني
شرعية ئ زيفززز َ د( )0د
زززارد
د َ ززززززززَ ك َدع َؾززززززززقؽئأد َ د َأ ئعززززززززو ئدَؿ ؾ َفززززززززاد د
خطر ز ئ
َأ َ
زززؿ د زززز دََ كـز ئ
زززاو َدومزززز د َ َ ز َ
معهم
د
ِ
ِ
()2

ُي٦م قمغم َّ
إن ذم َهذا َّ
ه َّي٦م ُمِمٌقه٦م
اًمِم٤مهد ًمدٓ ًَم٦م َس َ
أن ُهٜم٤مك اضمتام َقم٤مت ِّ
ِ
سمٕمض اًمٞمٝمقد شمد َّسمر ِظمالهل٤م اعمٙم٤مئد وحت٤مك ومٞمٝم٤م اًمدؾم٤مئس.
جيتٛمع ومٞمٝم٤م اعمٜم٤موم٘مقن إمم
ُ .2مًجد اًميار:

ُمًامه اظمتٌئقا ،فم٤مهره ُمًجد وسم٤مـمٜمف ضار
اًمذي ذم أيمٜم٤مومف اؾمتَؽموا وحت٧م َّ
وهير ُشمف صدٌّ قمـ
ويمٞمد وُمٙمر وشمآُمر وَّتٓمٞمط ..قمالٟمٞمتف صالة شم٘م٤مم وىمرآن ُيتغمَ ،
ؾمٌٞمؾ اهلل وإومً٤مد ذم إرض ،يًتخٗمقن ومٞمف ُمـ اًمٜم٤مس وٓ يًتخٗمقن ُمـ اهلل إ ْذ
ُيٌ ّٞمتقن ُم٤م ٓ يرى ُمـ اًم٘مقل.
شمالف ،ورد ذم احلدي٨م أن اًمرؾمقل
قمل وم ِٞمف وذم أُمث٤مًمف اهلَدم واإل ُ
اًمنم ُّ
ًمذا يم٤من اعمٜمٝم٩م ْ
ط دقم٤م َُم٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمؿ َأظم٤م سمٜمل ؾم٤ممل سمـ قمقف ،وُمٕمـ سمـ قمدي اًمٕمجالين وم٘م٤مل
هلام« :ا ْٟم َٓمٚمِ َ٘م٤م إِ َمم ه َذا ا َعمً ِج ِد اًم َّٔم ِ٤مملِ َأه ُٚمف َوم ِ
خرضم٤م ُُمنقملم طمتَّك
ْ ُ ْ
َ
٤مهد َُم٤م ُه َو َطم ِّر َىم٤م ُهشَ ،وم َ
ْ
أشم َٞم٤م سمٜمل ؾم٤ممل سمـ قمقف ،وهؿ رهط َُم٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمؿ ،وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ عمٕمـ :اٟمٔمر ذم طمتَّك
ِ
ٟم٤مرا ،صمؿ
ْأظمرج إًمٞمؽ سمٜم٤مر ْأهكم ،ودظمؾ إمم أهٚمف وم٠مظمذ َؾمٕم ًٗم٤م ُمـ اًمٜمَخؾ وم٠مؿمٕمؾ ومٞمف ً
ِ
ومحرىم٤مه وهدُم٤مه ومتٗمرىمقا قمٜمف(.)3
ظمرضم٤م يِمتد طمتك دظماله وومٞمف أهٚمف َّ
قؾمعً :مٜمٕمٚمؿ يمؿ
مه َّٞم٦م ا ًُّمرضمقع إمم ُمٌح٨م ُمًجد اًميار اعم َّ
ودمدر اإلؿم٤مرة هٜم٤م إمم أ ِّ
ضمرشمف قمغم إُم٦م ُمـ ويالت وٟمٙمٌ٤مت ..ويمَؿ طمٞمؽ ومٞمٝم٤م
هل ُمً٤مضمد اًميار ذم زُم٤مٟمٜم٤م وُم٤م َّ

ُمـ ُُم١ماُمرات وُم١ممترات({ ..)4ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]118 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمروض إٟمػشٕ )291/4( :ب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اًمًٝمٞمكم.
( )2اٟمٔمر عمزيد اـمالع ُمٌح٨م« :ويمر اعم١ماُمرات اًمنيش.)116( :
( )3اٟمٔمر َّترجيف.)394/1( :
( )4اٟمٔمر ُمٌح٨م ُمًجد اًميار( :صـ.)314 :
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ها ىمٌؾ يمؾ همزوة:
 .3اضمتامع زقم٤مُم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ُمع ىم٤مئد ُمًػمِّتؿ اسمـ ؾمٚمقل ًّ
ِ
ِ
ًمنم اًمتِل يٙمٞمدون ،وهذا اًمِم٠من
يٜمٔمرون ُم٤م ُمقاىمػ اخلزي اًمتل ي ْٗم َٕمٚمقن ،وُم٤م دؾم٤مئس ا ِّ
وإن مل شمَٜمٓمؼ سمف يمت٥م اًمتَّٗمًػم واًمًػمة إٓ أٟمَّف ُمـ اًمقوقح سمٛمٙم٤من إ ْذ ٓ يٕم٘مؾ أسمدً ا:
ِ
ضمراء اشمٗم٤مق
زوة ُ
أ) أن يٜمٍمف اسمـ ؾمٚمقل سم ُثٚم٨م اجلٞمش ذم َهم َ
أطمد َومٞمٓمٞمٕمقه ُمـ ّ
شمدسمػم ٍ
وشمآُمر ُمًٌؼ.
سمٚمٞمؾ
اٟمٕم٘مد ذم أرض اعمٕمريم٦م ..إٟمام يم٤من وراء ذًمؽ
ٌ
ٌ
ب) ويمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ أن يّمدق ٌ
قم٤مىمؾ أن اسمـ ؾمٚمقل اؾمتٓم٤مع ذم أصمٜم٤مء ظمروج
اجلٞمش ِ
زوة شمٌقك أن ُي٘مٜمِع ـم٤مئٗم ً٦م ُِمـ اعمٜم٤موم٘ملم وطمٚم َٗم٤مئف أن يٕمًٙمر ِبؿ
اإل ْؾمالُمل ًم َٖم َ

ذم َو٤مطمٞم٦م ُمـ وقاطمل اعمَديٜم٦م ،طمتك إذا ضمدَّ اعمًػم وُمْم٧م ريمَ٤مئ٥م اعمُج٤مهديـ ُمـ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ َّت َّٚمػ سم ُٙم ِّؾ ُمـ ُمٕمف ،إٓ أن ُمـ وراء ذًمؽ ِ
َّتٓمٞمط ِه ٌّي
َ
ًمٚم َٖم٤مي٦مً :مٞمٙمقن ذًمؽ آٟمٕم َٓم٤مف أسمٚمغ ذم يمن ُمٕمٜمقي٤مت اعم١مُمٜملم ،وشمقهلم قمزُمٝمؿ
وإطمداث اًمزقمزقم٦م ذم صٗمقومٝمؿ.

ج) إن اعمت٠م ُِّمؾ وا ُعمتت ٌِّع ًمدَ ؾم٤مئس اعمٜم٤موم٘ملم ،وشمَر ُّسم ِّمٝمؿ سم٤معم١مُمٜملم اًمدَّ وائر،
وشمَقاصٞمٝمؿ ِ
سم٤محلّم٤مر آىمتّم٤مدي ِ
قمٚمٞمٝمؿ ،وإؿم٤مقمتٝمؿ ًمٚمٗم٤مطمِم٦م ،وسم ِّثٝمؿ َّ
اًمِم٤مئٕم٤مت
ِ
ِ
ٕقمداء اهلل،
وشمٜم٤مضمٞمٝمؿ سمِ٤مإل ْصم ِؿ واًمٕمدوان،
اعمُرضمٗم٦م ،وٟم٘مْمٝمؿ ًمٕمٝمقدهؿ،
وُمقآِّتؿ ْ
ًمٚمٛم١مُمٜملم ..مل
ٌَّل ط ،وَّتذيٚمٝمؿ وشمثٌٞمٓمٝمؿ وخم٤مدقمتٝمؿ وشمقهٞمٜمٝمؿ ُ
وحم٤موًمتٝمؿ ىمتؾ اًمٜم ّ
يٙمـ ًمٞم٠مي ُمـ ومرا ٍغ أو حمض اًمٚمحٔم٦م احل٤مدصم٦م ،وإٟمَّام يم٤من وراء إُمٕم٤من ذم صٞم٤مهم٦م
ويمر
ُمر اًمٕمّمقر ِّ
اعمقاىمػ وشمقزيع إدوار ذم هي٦م شم٤مُم٦م واؾمتخٗم٤مء طمذر ،وقمغم ِّ
يٜمٝم٩م اعمٜم٤موم ُ٘مقن أطم َٗم٤مد اسمـ ؾمٚمقل إؾمٚمقب ذاشمف واعمًٚمؽ ٟمٗمًف ،ومٙمؿ ِهل
إزُم٤من َ
ٍ
ًمٞم٤مل ؾمٝمروه٤م وُم١ماُمرات ذم اخلٗم٤مء قم٘مدوه٤م وُمٙم٤مئد وطمٌ٤مئؾ ًمٚمنم أسمرُمقه٤م:
{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]118 :
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 .1ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   

    } [ؾمقرة اًمٌ٘مرةَّ ،]14 :إهنؿ اعمُٜم٤موم٘مقن إذا ًم ُ٘مقا اعمٝم٤مضمريـ
رضمٕمقا إمم ؿمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ أي ُرؤؾم٤مئٝمؿ
وإٟم َّْم٤مر ىم٤مًمقا آُمٜم٤م يم٢ميامهنؿ وإذا ظمٚمقا َ
ويمٝمٜمتٝمؿ ..ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ﭭ :هؿ مخً٦م ٟمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد:
 .1يمٕم٥م سمـ إذف سم٤معمديٜم٦م.
 .2وأسمق سمردة ذم سمٜمل ؾم٤ممل.
 .3وقمٌد اًمدار ذم ضمٝمٞمٜم٦م.
 .4وقمقف سمـ قم٤مُمر ذم سمٜمل أؾمد.
 .5وقمٌد اهلل سمـ اًمًقداء سم٤مًمِم٤مم(.)1
ىم٤مًمقا إٟمَّ٤م َُمٕمٙمؿ قمغم ديٜمٙمؿ و ُفمٝمراؤيمؿ قمغم ُمـ َظم٤مًمٗمٙمؿ ومٞمف ،وأوًمٞم٤مؤيمؿ دون

أصح٤مب حمٛمد ط ،إٟمَّام ٟمحـ ُمًتٝمزؤون سم٤مهلل وسمٙمت٤مسمف وسمرؾمقًمف وأصح٤مسمف(.)2

ه يمام ؿم٠من ُمـ
إهنؿ يٚمت٘مقن ذم ظمٗم٤مء ويتقاقمدون ذم ظمٚمقة وجيتٛمٕمقن ذم ٍّ
اؾمتحٙمٛم٧م ظمٞم٤مٟمتف واٟمٓمقت قمغم اًمٖمدر واعمٙمٞمدة هيرشمف.
أظمرج اًمقاطمدي واًمثٕمٚمٌل سمًٜمده قمـ اسمـ قمٌ٤مس ﭭ ىم٤ملٟ« :مزًم٧م هذه
ٟمٗمر ُمـ
أي٦م ذم قمٌد اهلل سمـ أ ِّب وأصح٤مسمف :وذًمؽ أهنؿ ظمرضمقا ذات ْيق ٍم وم٤مؾمت٘مٌٚمٝمؿ ٌ
ِ
اًمًٗمٝم٤مء
أصح٤مب رؾمقل اهلل ط ،وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ أ ِّب :اٟمٔمروا يمٞمػ أر ُّد َه ُ١مٓء ُّ
ومذه٥م وم٠مظمذ سمٞمد أب سمٙمر ﭬ وم٘م٤ملُ :مرطم ًٌ٤م سم٤مًمّمديؼ ؾمٞمد سمٜمل متٞمؿ
قمٜمٙمؿَ ،
وؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم ،وصم٤مين رؾمقل اهلل ذم اًمٖم٤مر ،اًمٌ٤مذل ٟمٗمًف وُم٤مًمف ًمرؾمقل اهلل ط ،صمؿ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٜمقويش.)67/1 ( :
(« )2شمٗمًػم اًمٓمؼميش.)296/1( :
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أظمذ سمٞمد قمٛمر ﭬ وم٘م٤ملُ :مرطم ًٌ٤م سمً ِّٞمد قمدي سمـ يمٕم٥م اًمٗم٤مروق اًم٘مقي ذم ديـ
اهلل ،اًمٌ٤مذل ٟمٗمًف وُم٤مًمف ًمرؾمقل اهلل ط.
قمؿ رؾمقل اهلل وظمتٜمف ،ؾمٞمد سمٜمل
صمؿ أظمذ سمٞمد قمكم ﭬ وىم٤ملُ :مرطم ًٌ٤م سم٤مسمـ ِّ
ه٤مؿمؿ ُم٤م ظمال رؾمقل اهلل ط ،صمؿ اومؽمىمقا وم٘م٤مل قمٌد اهلل ٕصح٤مسمف :يمٞمػ رأيتٛمقين
ظمػما ،ومرضمع اعمًٚمٛمقن إمم
َومٕمٚم٧م ،وم٢مذا رأيتٛمقهؿ وم٤مومٕمٚمقا يمام وم َٕمٚم٧م ،وم٠مصمٜمقا قمٚمٞمٝمؿ ً

ٌَّل ط ،وأظمؼموه سمذًمؽ ومٜمزًم٧م هذه أي٦مش(.)1
اًمٜم ّ

رأس اًمٜمٗم٤مق أصح٤مسمف قمٛمٚم ًّٞم٤م ،وذم ظمٚمقة ِبؿ ذم ََمٚمس اإلصمؿ
يدرب ُ
هٙمذا ِّ
ًمٌٖمل وقمغم ؿم٤ميمٚم٦م هذه أي٦م ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
وا ِّ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ

ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]76 :

أٟم٤مؾم٤م ُِمٜمٝمؿ أؾمٚمٛمقا ُصم َّؿ ٟم٤موم٘مقا ومٙم٤مٟمقا
هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم اًم َٞمٝمقد ،وذًمؽ أن ً
آسم٤مؤهؿ ،وم٘م٤مًم٧م هلؿ اًمٞمٝمقد :أحتدصمقهنؿ سمام
ُيدِّ صمقن اعم١مُمٜملم ُمـ اًمٕمرب سمام ُقمذب سمف
ُ
ومتح اهلل قمٚمٞمٙمؿ -أي طمٙمؿ اهلل قمٚمٞم ُٙمؿ ُِمـ اًم َٕمذاب ًمٞم٘مقًمقا ٟمحـ أيمرم قمغم اهلل
()2
ِّ
سمٕمْم٤م ُمـ سمٕمض
ها ويتٕم٤مشمٌقن
وُيذر سمٕمْمٝمؿ ً
ُمٜمٙمؿ  -إذن ُهؿ يٚمت٘مقن ًّ
اًمتٍموم٤مت اًمتل ُشمٌلم قمـ قمقارهؿ ِّ
ودمكم طم٘مٞم٘متٝمؿ.

.2ىم٤مل قم َّز ذم قماله{:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼} [ؾمقرة آل قمٛمران.]119 :
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي« :إن ه١م ِ
ٓء اًمذيـ هنك اهلل اعم١مُمٜملم أن يتخذوهؿ سمٓم٤مٟم٦م ُمـ
َ ُ

دوهنؿ ووصٗمٝمؿ سمّمٗمتٝمؿ ،يم٤مٟمقا إذا ًم٘مقا اعم١مُمٜملم ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقرش.)164/1( :
(« )2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش.)3/2( :
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طمذرا قمغم أٟمٗمًٝمؿ ُمٜمٝمؿ ،وم٘م٤مًمقا هلؿ ىمد آُمٜم٤م وصدىمٜم٤م سمام ضم٤مء
أقمٓمقهؿ سم٠مًمًٜمتٝمؿ شم٘مٞم٦مً ،
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معهم
قمْمقا قمغم
سمف حمٛمد ط ،وإذا ظمٚمقا ومّم٤مروا ذم ظمالء طمٞم٨م ٓ يراهؿ اعم١مُمٜمقن ُّ

ُم٤م يرون ُمـ ائتالف اعم١مُمٜملم واضمتامع يمٚمٛمتٝمؿ وصالح ذات سمٞمٜمٝمؿ أٟم٤مُمٚمٝمؿ -وهل
أـمراف أص٤مسمٕمٝمؿ -شمٖمٞم ًٔم٤م ُمـ اعمقضمدة قمٚمٞمٝمؿ(.)1

{ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳} [ؾمقرة آل قمٛمران ،]119 :إهنؿ ذم َطم ٍ
٤مل ُِمـ اًمٕمجز
قمـ ٟمٙم٤م َي٦م اعم١مُمٜملم وإٟمزال اعمّم٤مئ٥م ِ
ومٞمٝمؿُ ،مع وضمقد اًمرهمٌ٦م اًمٕم٤مرُم٦م ذم ُٟمٗمقؾمٝمؿ

ًمٚمت َ
ُمٜمٝمؿ سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م.
َّخٚمص ُ
ويتحررون ُمـ وٖمط اعمراىمٌ٦م شمتحرك أقمْم٤مؤهؿ ٓ ؿمٕمقر ًّي٤م
وطمٞمٜمام خيٚمقن
َّ
ًمٚمتَّٕمٌػم قمام ذم ِ
شمّمقر اًم َ٘مٌض
ٟمٗمقؾمٝمؿ وىمٚمقِبؿ ودَّ اعم١مُمٜملم ،وم٢من َّت ُّٞم َٚمٝمؿ
يًٌ٘مٝمؿ إمم ُّ
ُ
قمغم اعم١مُمٜملم واومؽماؾمٝمؿ سم٠مؾم ِ
قمْم٤م ً
وهنِم٤م ،ومال جيدون ُم٤م يٕمْمقٟمف إٓ أٟم٤مُمٚمِٝمؿ،
ٜم٤مهنؿ ًّ
ْ
سمٞمد أن ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ اًمداظمؾ ُخي ّٞمؾ إًمٞمٝم٤م أهن٤م شمٕمٔمٙمؿ أٟمتؿ(.)2
ٞم٤مق ِ
اًمذيمر يمٚمٝم٤م ضم٤مءت ذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م سمًِ ٍ
ُمـ اعمالطمظ أن اًمثالث آي٤مت َؾم٤مًمٗم٦م ِّ
واطمد

شم٘مريًٌ٤م{ :﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]14 :وذم ُجٞمٕمٝم٤م
وإذا ظمٚمقا ِ
وذم هذا شم٠ميمٞمدٌ قمغم ِطمرصٝمؿ اًمِمديد ذم َُجٞمع اًمٔمروف وإطمقال قمغم وضمقد
قملم ،وهذا اجلدار
ضمدار ؾمٛمٞمؽ يًتؽمون وراءه طمتَّك ٓ َير ُُم٘مٝمؿ أطمدٌ وٓ شمٚمحٔمٝمؿ ٌ
ٓ خيٚمق ُمـ أن يٙمقن ًمٞمؾ ِبٞمؿ أو سمٞم٧م سمٕمٞمد أو ظمٚمقة ذم زاوي٦م ٓ يراهؿ ومٞمٝم٤م أطمد..
 .3ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}
[ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]81 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼميش.)151/7( :
(« )2فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش ،)299/1( :سمتٍمف يًػم.
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ه َّي٦م اعمُٜم٤موم٘ملم واؾمتخ َٗم ِ٤مئٝمؿ سمام
هذه أي٦م ُمـ ْ
أس ِح أ َي٤مت ذم اعمٕمٜمك اعمراد ذم ِّ

ٞم٧م ُهق يمؾ أ ُْمر
يٙمٞمدون وخيٓمٓمقن{ :ﭥ ﭦ ﭧ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]81 :اًمتٌَّٞم ُ
أُمر ُم ٌَّٞم٧م إذا ُد ِّسمر سمٚمٞمؾ وىميض سمٚمٞمؾ .واعمٕمٜمك :أهنؿ ىم٤مًمقا
يٗمٕمؾ سم٤مًمٚمٞمؾُ ،ي٘م٤مل :هذا ٌ
أُمرا سم٤مًمٚمٞمؾ َهمػم اًمذي أقمٓمقك سم٤مًمٜمٝم٤مر ُمـ اًمٓم٤مقم٦م(.)1
وىمدَّ روا ً
ىم٤مل اًمٕمتٞمٌل وأسمق قمٌٞمدة قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭥ ﭦ}« :أي َىم٤مًمقا وىمدَّ روا

ً
ذ ومٝمق شمٌٞمٞم٧مش.
ًمٞمال همػم اًمذي أقمٓمقك ً
هن٤مرا ،ويمؾ رء ىمدِّ ر سمٚمٞمؾ ُمـ ٍّ
ىم٤مل قمٌٞمدة سمـ اهلامم:

َأ َ ززززززززززوك د َف َؾززززززززززأ َدأر َ َدمززززززززززا َ كق ئَززززززززززوَد د

َو َ ززززززززززاك َ
ئوَدأ َ ززززززززززوك د َ زززززززززز لدكئؽزززززززززز دد
دَو َ زززززز د ئ ززززززـؽ ئ دََ َعرزززززز ك َدَزززززز د ئ زززززز د( )1د

د ئكؽززززززززززززززز َ َدأ ي َؿ ئفزززززززززززززززأ ئدمـززززززززززززززز َرَد د
د وهٜم٤م حتًـ اإلؿم٤مر ُة إمم اًمٕمدل اًمرسم٤مين طمتك ُمع اعمُٜم٤موم٘ملم :طمٞم٨م ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

َّ َّ
َ
َ
ُ
ومخص ِّ
سم٤مًمذيمر ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم إ َُّم٤م:
{ﭥ ﭦ ﭧ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء،]81 :
َّ
ٕن اعمَ٘مّمقد زقم٤مُم٤مِّتؿ اًمذيـ أؾمٝمروا ًمٞمٚمٝمؿ ذم اًمت ِ
أ) َّ
ٌَّٞمٞم٧م ،وهمػمهؿ ؾمٛمٕمقا
َْ
وؾمٙمتقا َ
ومل يٌٞمتقا أو مل يًٛمٕمقا ويم٤مٟمقا شمٌ ًٕم٤م هلؿ(.)3
ظمص ِّ
سم٤مًمذيمر ـم٤مئٗم٦م ِمَّـ ؾمٌؼ ذم ِقمٚمؿ اهلل َّأهنؿ سم٤مىمقن قمغم يمٗمرهؿ
ب) وىمٞمؾ إٟمام َّ
وٟمٗم٤مىمٝمؿ ،أُم٤م ُمـ ؾم ُٞمحدث سمٕمد ذًمؽ شمقسم٦م وإيامٟمً٤م وم٘مد صٗمح قمـ ذيمرهؿ(..)4
وهذا آٟمّم٤مف اإلهلل َضم٤مء ُمثٚمف ُمع اًم َٞمٝمقد ذم ُمقاوع َقمديدة ُمـ اًم٘مرآن ذم ىمقًمف

شمٕم٤ممم{ :ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺} [ؾمقرة آل قمٛمران.]113 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اخل٤مزنش.)563/1( :
(« )2شمٗمًػم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤منشٕ ،)349/3( :ب إؾمح٤مق اًمٜمٞمً٤مسمقري.
(« )3شمٗمًػم اًمرازيش.)1514/1( :
(« )4شمٗمًػم إًمقدش ،)149/4( :و«اًمرازيش.)1514/1( :
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وىمقًمِف ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

معهم
ﮰ ﮱ﮲} [ؾمقرةآلقمٛمران ،]75 :وذم هذا شمَرسمٞمَ٦م
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ًمٚمٛم١مُمٜملم قمغم أن يٕمدًمقا ويٜمّمٗمقا ُمع اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد واًمٕمدو واًمّمديؼ.
ُىمرآٟمٞم٦م ُ
 .3وىمريًٌ٤م ُِمـ َُمٕمٜمك هذه أي٦م َىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ}

[ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]118 :
{ﭳ ﭴ} :أيُ :يدسمرون ًَم ًٞمال قمغم ـمريؼ اإلُمٕم٤من ذم اًمٙمٗمر واإلشم٘م٤من
إوىم٤مت ِ
ِ
ًمٚمٗمٙمر أن جيٚمس
ًمٚمرأي( ..)1واًمتٌَّٞمٞم٧م ُهٜم٤م ُمِمت ٌَّؼ ُِمـ اًمٌٞمتقشم٦مٕ :ن أصٚمح
اإلٟمً٤من ذم سمٞمتِف سم٤مًمٚمٞمؾ ،ومٝمٜم٤مك شمٙمقن اخلقاـمِر أُجؾ واًمِمقاهمؾ أ َىمؾ( ،)2ومٙمٞمػ اذا
اضمتَٛمع ُمع ُمـ ُهق قمغم ؿم٤ميمٚمتف وأقمٛمٚمقا إذه٤من واًم ُٕم٘مقل ومٞمام يريدون..
ْ
شمتٛمٞمز ْ
سمٞم٤مت وظمٚمقة َوًمٙمـ ريم ًٕم٤م
وسمْمدِّ ه٤م
إؿمٞم٤مء ،ومٗمل اعم٘م٤مسمؾ ٟمجدُ اعم١مُمٜملم هلؿ ٌ
ُ
ؾمجدً ا هلل ..يتٚمقن آ َي٤مت اهلل يٜم٤مضمقٟمَف سم٤مٕؾمح٤مر ويًتٖمٗمروٟمف{ :ﮔ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮕ
ﮟ} [ؾمقرة

اًمًجدة{ ،]16 :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [ؾمقرة اًمٗمرىم٤من،]64 :
{ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ} [ؾمقرة اًمزُمر.]9 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمناج اعمٜمػمش.)265/1( :
(« )2شمٗمًػم اًمرازيش.)1515/1( :
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املطوب اهثانُ
اهتخطَط اهطسِِّ هوٌنافقني بعد عود اهنبٌَّّ
أ) ذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ﭫ:
درا ُمـ ظمالوم٦م
اًمراؿمديـ اًمثالصم٦م :أب سمٙمر وقمٛمر َ
وص ً
ًم٘مد ُم٣م قمٝمدُ اخلٚمٗم٤مء َّ
قم ْثامن ﭫ ومل يٙمـ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ُمـ طمدث ُيذيمر وٓ ُمقىمػ يًٓمر ،إٓ أن
سمقادره٤م ذم أواظمر قمٝمد قمثامن ﭬ قمغم يد
اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٜمِّٗم٤مق فمٝمرت
ُ
اًمذي شمقمم يمؼم قمديد ُِمـ احلقادث ِ
اسمـ اًمٞمٝمقدي٦م قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م ِ
واًمٗمتـ اًمتل
َ
َ
ُمرورا سمٛمقىمٕم٦م
قمّم َٗم٧م سم٤مًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م :اسمتدا ًء ُمـ ُم٘متؾ ذي اًمٜمقريـ ﭬ،
َ
ً
اجلٛمؾ سملم اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ،وُم٤م يم٤من ُمـ ِ
دؾمٞمًتِف ومٞمٝم٤م ،واٟمتٝم٤م ًء سمٜمِمقء ومرىم٦م
اًمًٌئٞم٦م ذات إشمٌْ٤مع وإقمقان اًمتل هل أصؾ اًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل(.)1
اًمن َّي٦م ذم
ه َّي٦م اعمٜم٤موم٘ملم َومً٠مقمرج َقمغم سمٕمض ضمقاٟم٥م ِّ
وٕن هذا اعمٌح٨م َقمـ ِّ

طمريم٦م اسمـ ؾمٌ٠م اًمٜمٗم٤مىمٞم٦مِ ،مَّ٤م يِمػم إمم اقمتامده هذا اعمًٚمؽ اًمًٚمقزم ًمٞمح٘مؼ ُمراداشمف
ويٜمٗمذ خمٓمٓم٤مشمف.
 .1آظمتالف اًمٙمٌػم ًمدى اعمح٘م٘ملم ذم ٟمًٌتف:
وُم٤م ذاك إٓ ًمٞمٙمٞمد ِ
َ
أطم٤مط ٟمَٗمًف سمن َّي٦م سم٤مًم َٖم٦م،
ًمإل ْؾمالم وأهٚمِفُ ،مـ أضمؾ ذًمؽ

وهلذا عم٤م ؾم٠مًمف قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر ِ
وازم اًمٌٍمةُ :م٤م أٟم٧م؟! وم٠مظمؼمه أٟمَّف ٌ
رضمؾ ُمـ أهؾ
اًمٙمت٤مب رهم٥م ذم ِ
اإل ْؾمالم ،ورهم٥م ذم ضمقاره ،وم٠مُمر سم٢مظمراضمف ومذه٥م شمٚم٘م٤مء

()2
شمًٛمك سم٠مؾمامء قمديدة ذيمره٤م اعم١مرظمقن
اًمٙمقوم٦م  ،وُمـ همػم اعمًتٌٕمد أن يٙمقن ىمد َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1عمزيد اـمالع ُيرضمك اًمرضمقع إمم ُمٌح٨م يم٤مُمؾ قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م.)157( :
(« )2شم٤مريخ اًمٓمؼميش.)639/2( :
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خطر ()1

ًمتٖمٓمٞم٦م ُم٤م ُيٞمؽ ُمـ ضمرائؿ ودؾم٤مئس ود اعمًٚمٛملم .
 .2اًمرؾم٤مئؾ اًمني٦م:

معهم

اًمتل يمَ٤من يٌٕم ُثٝم٤م ظمٗمٞم٦م و ُشمٌ َٕم٨م إًمٞمف ُمـ أ ْقمقاٟمِف وُمـ هؿ شمٌع ًمف ُمـ ُمٍم إمم ُمٍم
وُمـ سمٚمد ٔظمر ،يمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مهن٤م شمٗمريؼ اًمّمػ وشمقري٨م اإلظمتالف.
زور رؾم٤مئؾ أظمرى قمـ َسمٕمض اًمّمح٤مسم٦م :يمٕم٤مئِم٦م وهمػمه٤مڤ ،يم٤من
وىمد َّ
هن٤مرا ،طمتَّك ىم٤مل قمكم ﭬ :هذا واهلل أُمر أسمرم ذم
ها ويٜمنمه٤م أشمٌ٤مقمف ً
يّمقهمٝم٤م ً

اعمديٜم٦م( ..)2أورصم٧م هذه اًمرؾم٤مئؾ اًمٗمتٜم٦م وأصم٤مرت زواسمع اًمٌٖمل واًمٕمدوان.

َُ .3م٤م يم٤من ُمـ َّتٓمٞمٓمف أصمؿ وُمٙمره اًمٙم ٌَّ٤مر سم٢مي٘م٤مع اًم٘مت٤مل سملم اجلٞمِملم ذم ُمقىمٕم٦م اجلٛمؾ.
ًمّمٚمح وشمقاـم٠مت اًمٜمقاي٤م قمغم طم ْ٘مـ اًمدِّ ُم٤مء ،ضم٤مء دور اًمًٌئٞم٦م
ومٌٕمد أن ا َ
شمٗمؼ ا َجل٤مٟمٌ٤من قمغم ا ُّ
اًمذيـ ظمٓمٓمقا سمٚمٞمؾ ود َّسمروا ذم فمالم ،وم٘متٚمقا هٜم٤م و َىمتٚمقا هٜم٤مك طمتك فم َّـ يمؾ ُمـ اجلٞمِملم أن
أظمر هق اًمٖم٤مدر ،ومق َىمٕم٧م ُم٘متٚم٦م ذه٥م وح َّٞمتَٝم٤م قمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ﭫ.
ًم٘مد يم٤مٟم٧م هذه اعمٙمٞمدة إل ِ
ًمّمٚمح وطم٘مـ اًمدُم٤مء ُمدَّ سمرة سمٚمٞمؾ ،اضمتٛمع ًمٜمً٩م
سمٓم٤مل ا ُّ
ظمٞمقـمٝم٤م اسمـ ؾمٌ٠م ُمع زسم٤مٟمٞمتفِ ،م٤م يِمػم إمم إَّت٤مذه اًمني٦م ُمًٚمٙمً٤م واًمتخٗمل وؾمٞمٚم٦م(.)3
 .4أٟمِم٠م اسمـ ؾمٌ٠م ومرىم٦م ُؾم ّٛمٞم٧م سم٤مًمًٌئٞم٦م.
قمغم اًمني٦م ذم شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م وَّت ِ
ِهل أصؾ ِ
اًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م َىم٤مم ؾمقىمٝم٤م َ
ْٓمٞمٓمٝم٤م
ِّ َّ
وحتريم ِ
َ٤مِّت٤م ..وىمد اىمت ٍََمت هٜم٤م قمغم ذيمر َهذه اجلقاٟم٥م سم٤مظمتّم٤مر ٕٟمَّف ىمد ؾمٌؼ ومٞمٝم٤م
شمٗمّمٞمؾ ذم ُمقوٕمف(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اسمـ ؾمٌ٠م طم٘مٞم٘م٦م أم ظمٞم٤ملش.)8/1( :
( )2اًمٓمؼمي.)351/4( :
( )3اٟمٔمر عمزيد اـمالع.)241( :
( )4عمزيد اـمالع ُيرضمك اًمرضمقع إمم ُمٌح٨م اسمـ ؾمٌ٠م.)157( :
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املطوب اهثاهث
اهتَّخطَط اهطسِ هوٌنافقني يف اهعود اهعباضُ
إن اعمتتٌع ًمٚمٕمٝمد إُمقي َجيدُ أٟمَّف ٓ يٙم٤مد ي ُٙمقن ًمٚمٜمِّٗم٤مق َصقًمتف وضمقًمتف ،أ َُّم٤م ُمـ
ُمٔمٝمرا ًمٚمٜمِّٗم٤مق ذم ضمقاٟمٌِف اعمتٕمددة ،وومٞمٝم٤م
ومًٞمجد
ً
ي٘مرأ ذم قمٝمد اًمدوًم٦م اًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م َ

اًمن َّي٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م ذم اعمٕمت٘مد اعمخرج ُمـ اعم َّٚم٦م ،وذم اًمتَّخٓمٞمط واًمتٜمٔمٞمؿ عمح٤مرسم٦م ِ
اإل ْؾمالم
ِّ
ِ
وأهٚمِف ،يم٤مٟم٧م صٗمحتف اًمقاوح٦م اجلٚمٞم٦م ُمتٛمثٚم٦م ذم ِ
وـمقائػ
اًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م
اًمّمقوم َّٞم٦م ،ومٝمام ُجٞم ًٕم٤م ُئمٝمرون ِ
اإل ْؾمالم ويٌٓمٜمقن اًمٙمٗمر اًمٌقاح..
ُّ
َِم٠مِّتام يمَ٤مٟم٧م ُمت َ٘م٤مرسم٦م ،ومٙمالمه٤م يم٤مٟم٧م سمداي٤مت ُفمٝمقره ذم
واًمٕمجٞم٥م ذم إُمر أن ٟم َ
ُ
ِ
ِ
ًمٚمٗمرق اًم ٌَ٤مـمٜمٞم٦م فمٝمرت ىمٌؾ هذا اًمت٠مريخ
اًمًٌئ َّٞم٦م يمَ٠مصؾ
اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ،وإن يم٤مٟم٧م
يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف.

ٝمقر ا ًِمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م قمغم يد اعمجقسِ ..
ًم٘مد يم٤مٟم٧م سمداي٤مت ُفم ِ
ومٗمل َُمٓمٚمع اًم َ٘مرن
َ
اًمث٤مًم٨م ُمـ ِ
اهلجرة يم٤مٟمقا ىمد أهنَ ُٙمقا اخلال َوم٦م ِ
أقملم
اإل ْؾمالُمٞم٦مَ ،ومً٘مٓم٧م َهٞمٌ٦م اخلُٚمٗم٤مء ذم ُ
َّ
وم٤مؾمتٖمؾ ا َعمجقس وٕمػ اخلال َوم٦م
إُمّم٤مر ًمٙمثرة اًمٗمتـ واعم١ماُمرات،
ُوِّٓتؿ قمغم
َ

()1
ووىمٗمقا إمم ضم٤مٟمٌف يذودون
آؾمت٘مالل سمخرؾم٤منَ ،
وؿمجٕمقا ـم٤مهر سمـ احلًلم قمغم ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أُمػما خلراؾم٤من ؾمٜم٦م  215هـ ُمٙم٤موم٠مة ًمف قمغم
( )1قملم اعم٠مُمقن ىم٤مئده اًمٕمًٙمري اعمٔمٗمر ـم٤مهر سمـ احلًلم ً
ضمٝمقده اًمٕمًٙمري٦م اجلٌ٤مرة .وم٤مؾمتٛمرت اإلُم٤مرة ذم ذريتف إمم ؾمٜم٦م  259هـ .طمٞم٨م اؾمت٘مٚمقا سم٢مُم٤مراِّتؿ

دون أن يٕمٚمٜمقا اٟم خالقمٝمؿ وظمروضمٝمؿ قمغم اخلٚمٞمٗم٦م ،طمتك أزاطمٝمؿ يٕم٘مقب اًمّمٗم٤مر .وىم٤مُم٧م قمغم
أٟم٘م٤موٝمؿ اًمدوًم٦م اًمّمٗم٤مري٦م .يٜمٔمر «اًمٜمجقم اًمزاهرة رم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرةش،)178/2( :
اإل ْؾمالُمل ُمٜمذ قمٝمد آدم ڠ (شم٤مريخ ُم٤م ىمٌؾ ِ
و«ُمقضمز اًمت٤مريخ ِ
اإل ْؾمالم) إمم قمٍمٟم٤م احل٤مض
 1417هـش ،اعم١مًمػ :أمحد ُمٕمٛمقر اًمٕمًػمي ،اًمٜم٤مذ :همػم ُمٕمروف ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1417 ،هـ -
 1996م( :ص.)219 :
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قمـ اًمدَّ وًم٦م اًم َّٓم٤مهري٦م اًمتل ىم٤مُم٧م ذم ُمرو وٟمٞمً٤مسمقر واؾمتٛمرت طمتك قم٤مم 259هـ.
ِ
معهم ِ
اخلالوم٦م ِ
سمداي٦م اًم َٕمٍم
اإل ْؾمالُمٞم٦م ُُمٜمذ
٘مً٤مم يم٤من َّأول اٟم٘مً٤مم َقمرومتف
وهذا آٟم َ
اًمٕمٌ٤مد ،ويم٤مٟم٧م سمدا َي٦م عمَزيد ُمـ اًمدُّ ويالت وآ ِٟم٘مً٤مُم٤مت ،ومٌ ْٕمدَ ىمٞم٤مم اًمدَّ وًم٦م اًم َّٓم٤مهري٦م
شمقاًم٧م دويالت :يم٤مًم َ٘مراُمٓم٦م (ذم سمالد اًمِم٤مم وقمامن واًمٞمٛمـ واًمٌحريـ وإطمً٤مء)،
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واًم ٌُقُيٞملم (ذم اًمٕمراق ووم٤مرس وؾم٤مئر اعمنمق) ،واًمٕمٌٞمديلم (ذم ُمٍم واًمِم٤مم).
اًمدول ا ِ
ًم٘مد وضمد ِ
ِ
ًمٌ٤مـمٜم َّٞم٦م أن ِ
اإل ْؾمالم أىمقى ُمـ ِّ
يمؾ ا ُعم١ماُمرات :وم٘مرر
ده٤مىمٜمَ ُ٦م هذه
َ
أصقل
شم٠مؾمٞمس ُمذه٥م ْ
شم٠مصمػما وأؿمد هد ًُم٤م ُمـ اًم َّتِمٞمع ،وإن يم٤من ُمٜمٓمٚم ً٘م٤م ُمـ ُ
أقمٔمؿ ً

وم٠مؾمًقا ُمذه٥م اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ،ويٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤مإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م
ؽما سمفَّ :
اًمتِمٞمع ُمتً ً
ٟمًٌِ٦م إمم إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اًمذي يزقمؿ أئٛمتٝمؿ آٟمتً٤مب إًمٞمف قم٘مٞمدة وٟمً ًٌ٤م.

وىمد اؿمؽمك ذم ووع أصقل هذا اعمذه٥م ُج٤مقم٦م ُمـ اعمجقس واًمٞمٝمقد واًمزٟم٤مدىم٦م،
ُمٕمتٛمديـ قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ُمع ظمٚمٞمط ُمـ إومٙم٤مر اعمجقؾمٞم٦م واًمّم٤مسمئ٦م.
وىمد ووٕمقا ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمراسمع أول يمت٤مب ذم أصقل ُمذهٌٝمؿ ،وهق «ر ِ
ؾم٤مئؾ
ُ
َّ
َ
َّ

اًمقوم٤مش ،وىمد ٟمجح اًمٌ٤مـمٜمٞمقن ذم إىم٤مُم٦م قمديد ُمـ اًمدول يمام
اًمّمٗم٤م وظمالن َ
ْإظمقان َّ
ؾمٌؼ ذيمره(.)1

وؿم٤مهد احل٤مل َّ
ُمٜمٝمج٤م
اًمن َّي٦م
ً
أن هذه اًمٗمرق واًمدول اًم ٌَ٤مـمٜم َّٞم٦م يم٤مٟم٧م شمٕمتٛمد ِّ
إلظمٗم٤مء قم٘م٤مئدهؿ اًمٙمٗمري٦م وُم١ماُمراِّتؿ اإلضمراُمٞم٦م ،وِمَّ٤م ي١ميمِّد هيتٝمؿ وٟمِٗم٤مىمٝمؿ
ِ
وذذُم٦م
شمؿ ذم اضمتامع اًم٘مق ِم ُِمـ أوٓد اعمَجقس واعمزديمٞم٦م
ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمٖمزازم ُمـ أٟمفَّ :
ُمـ اًم َّثٜمقي٦م اعمُٚمحديـ وـم٤مئٗم٦م ُمـ ُمٚمحدَ ِة اًمٗمالؾمٗم٦م اعمت٘مدُملم- ،زاد اًمديٚمٛمل:-
و َسم٘م٤مي٤م ُمـ اخلرُمٞم٦م واًمٞمٝمقد واؿمتقروا ذم طمٞم َٚم٦م يدومٕمقن َِب٤م ِ
اإل ْؾمالم ،وىم٤مًمقا :إن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1أصقل اًمٗمرق وإدي٤من واعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦مشً ،مٚمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم ،ـمٌٕم٦م :دار ـمٞمٌ٦م اخلياء
 1429هـ 71( :ـ .)71
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حمٛمدً ا همٚم٥م قمٚمٞمٜم٤م و َأ ْسمٓمؾ ديٜمٜم٤م واشم َٗم َؼ ًمف إقمقان ُم٤م مل ٟم٘مدر قمغم ُم٘م٤مسمٚمتٝمؿ ،وٓ
ُمٓمٛم َع ًمٜمَ٤م ومٞمٝمؿ ُمـ ىمٌٞمؾ اعمُٜم٤مفمرة عم٤م ومٞمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء واًم ُٗمْمالء واعمتٙمٚمٛملم
َ
ووع طمٞمؾ
واعمح٘م٘ملم ،ومٚمؿ يٌؼ إٓ اًم ُّٚمجقء َإمم احلٞمؾ واًمدَّ ؾم٤مئس ،صمؿ اشمَّٗم٘مقا قمغم ْ
وظم َٓمط ُمدروؾم٦م ِ
يًػمون قمٚمٞمٝم٤م ًمتح٘مٞمؼ أهداومٝمؿ ُمـ ظمالل إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م:
 .1اًمتٔم٤مهر ِ
سم٤مإل ْؾمالم وطم٥م آل اًمٌٞم٧م وآٟمتّم٤مف هلؿ.
وسم٤مـمـ.
فم٤مهر
 .2دقمقى أن اًمٜمّمقص هل٤م
ٌ
ٌ
اًمراومْم٦م،
 .3اظمت٤مروا أن يدظمٚمقا قمغم ا ُعمًٚمٛملم قمـ ـمريؼ اًمتَِّم ُّٞمع ،وقمغم ُمذه٥م
َ
ِ
أيْم٤م قمغم والل إٓ َّأهنؿ رأوا َّأهنؿ ُّ
أرك
وإن يم٤من َه ُ١مٓء اًمٌ٤مـمٜمٞمقن َيٕمتؼمون ا ًَّمرواومض ً
ً
قم٘مقٓ وأؾمخ ُٗمٝمؿ رأ ًي٤م ،وأًمٞمٜمٝمؿ َقمريٙم٦م ًم٘مٌقل اعمح٤مٓت ،وأـمققمٝمؿ ًمٚمتّمديؼ
اًمٜمَّ٤مس
سم٤مٕيم٤مذي٥م اعمزظمروم٤مت ...ومٙم٤من فم٤مهرهؿ اًمرومض وسم٤مـمٜمٝمؿ اًمٙمٗمر اعمحض(.)1
قمداوِّتؿ ِ
ًمإل ْؾمالم واعمًٚمٛملم وم٘م٤مل:
أوضمز
َ
ّللفائدٗ :ومٝم٤م هق اًمٌٖمدادي ىمد َ
أؾمٕمديمؿ اهلل أن َضر اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م َ
قمغم ومِرق اعمًٚمٛملم أقم َٔمؿ ُمـ َضر اًمٞمٝمقد
«اقمٚمٛمقا ْ
واًمٜمّم٤مرى واعمجقس ،سمؾ أقمٔمؿ ُمـ اًمدهر َّي٦م وؾم٤مئر أصٜم٤مف اًمٙمٗمرة قمٚمٞمٝمؿ ،سمؾ
أقم َٔمؿ ُمـ ضر اًمدَّ ضم٤مل اًمذي ئمٝمر ذم ِآظمر اًمزُم٤منَّ :
ٕن اًمذيـ وٚمقا قمـ اًمديـ
وىم٧م فمٝمقر دقمقِّتؿ إمم ِ
سمدقمقة اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ُمـ ِ
يقُمٜم٤م أيمثر ُمـ اًمذيـ يْمٚمقن سم٤مًمدَّ ضم٤مل
َ
ُمـ وىم٧م فمٝمقرهٕ ،ن ومتٜم٦م اًمدضم٤مل ٓ شمزيد ُمدِّت٤م قمـ أرسمٕملم يق ًُم٤م وومْم٤مئح
اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م أيمثر ُمـ قمدد اًمرُمؾ واًم٘مٓمرش(.)3()2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومْم٤مئح اًمٌ٤مـمٜمٞم٦مشٕ ،ب طم٤مُمد اًمٖمزازم ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمدوي ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م دار اًمٙمت٥م
اًمث٘م٤مومٞم٦م – اًمٙمقي٧م – طمقزم.)32( :
(« )2اًمٗمرق سملم اًمٗمرقش.)328( :
( )3وًمٚمٗم٤مئدة ُيًـ اًمرضمقع إمم شمٗمّمٞمؾ ًمٌٕمض ومرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م.)131-128/1( :

145

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

هذا هق ؿم٠من اًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ذم قمٝمد سمٜمل اًمٕمٌ٤مس وُم٤م سمٕمد ذًمؽ إمم ؾم٤مقمتٜم٤م
معهم
ظمٓمرا قمـ اًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمِ َّٞم٦م وهمػمهؿ،
٘مؾ
هذه ..أُم٤م اًمّمقومٞم٦م ومٜم ِ َٗم٤مىمٝمؿ وؿم٠مهنؿ ٓ َي
ً
وهمرسم٧م ذم ضمٜمٌ٤مت اًمٕم٤ممل ِ
أيْم٤م
وهؿ ً
اإل ْؾمالُمل قمؼم ُىمرون ُمـ اًمزُمـُ ،
ذىم٧م َّ
وم٘مد َّ

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

يت٘مرسمقن ٕهؾ اًمًٜم٦م وًمٞمًقا ُمٜمٝمؿ ،وىمد ظم٤مًمٗمقهؿ ذم آقمت٘م٤مد وإىمقالً ،م٘مد

اٟمتنمت اًمّمقومٞم٦م ذم اًم٘مرٟملم اًمث٤مًم٨م واًمراسمع صمؿ اشمًع ظمرىمٝم٤م وشمٙم٤مصمرت ومرىمٝم٤م
وـمقائٗمٝم٤م إمم يقُمٜم٤م هذا(..)1
ؿمؽ ِ
َّّمقف َُمٜمٝم٩م ٟمِم٠م ىمٌؾ ِ
وِمَّ٤م ٓ َّ
ومٙمرا وؾمٚمقيمً٤م وقم٘مٞمدة،
ومٞمف أن اًمت
َ
اإل ْؾمالم ً
وظم٤مص٦م ذم اًمؼممهٞم٦م اهلٜمدويمٞم٦م واًمٗمٚمًٗم٦م
اًمً٤مًمٗم٦م
َّ
وأٟمف يم٤من ذم إُمؿ واًمدي٤مٟم٤مت َّ
ًمؽ إمم ِ
اًمٗمٙمر ِ
اإلذاىمٞم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م واعمجقؾمٞم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ..صمؿ اٟمت٘مؾ سمٕمد َذ َ
اإل ْؾمالُمل

وأظمذ َم ْ َراه ذم واىمع إُم٦م ِ
قمـ َـمريؼ اًمزٟم٤مدىم٦م اعمجقس َ
وشمٓمقر طمتك سمٚمغ
اإل ْؾمالُمٞم٦م
َّ
أصقًمف وىمقاقمده اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمراسمع
ؿم٠موه َوأصٌح٧م ًمف ُم١مًمٗم٤مت ،وووٕم٧م ُ
واخل٤مُمس اهلجري(.)2

واًمراومْم٦م سمٞمٜمٝمام َىمدر يمٌَػم ُمـ اًمتَِّم٤م ُسمف( )3وصٚم٦م
وُمـ اعمالطمظ أن ُّ
اًمّمقوم َّٞم٦م َّ
اًمّمح٤مسم٦م قمكم ﭫ ُجٞم ًٕم٤م
دائام ُمـ َّ
اًمتَّّمقف سم٤مًمتَِّم ُّٞمع َرء ُم١ميمَّد ،ومٛمرضمٕمٝمؿ ً
اًمذي هق َّأول إىمٓم٤مب ،وُم٤م ُهق ُمـ ُمراشم٥م اًمّمقومٞم٦م ودرضم٤مِّتؿ ُمـ إىمٓم٤مب
وإسمدال ،إٟمام هق ُمـ ُمِم٤مِبتٝمؿ وشم٠مصمرهؿ سم٤مًمراومْم٦م..
وقمقاُمؾ اًمٜمَِّم٠مة ًَمدى اًمٗمر َىمتلم و َـمٌٞم َٕم٦م ٍّ
يمؾ ُِمٜمٝم٤م شمقضم٥م أن ي٘مؽمب اًمتِمٞمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1أصقل اًمٗمرق وإدي٤من واعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦مش 58( :ـ .)59
( )2يٜمٔمر «اًمٗمٙمر اًمّمقذمش ،)14/1( :اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اخل٤مًمؼ اًمٞمقؾمػُ ،مّمدر
اًمٙمت٤مبُ :مقىمع اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ.
( )3يٜمٔمر «ذح اًمٓمح٤موي٦مش( :ص.)493 :
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واًمتّمقف ِّ
واًمّمقوم َّٞم٦م اهنز ُُمقا ذم ُمٞمدان احلٞم٤مة،
اًمًٞم٤مؾم٦مُّ ،
ُّ
وم٤مًمِمٞم َٕم٦م اهنزُمقا ذم ُمٞمدان ِّ
وًمٚمٕمٚمؿ وم٠مهؾ وم٤مرس هؿ أيمثر اًمٜم٤مس شمّمق ًوم٤م سملم إُمؿ ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م(.)1
واخلالص٦م عم٤م ؾمٌؼ وسمٜم٤م ًء َقمغم اًمِمقاهد ؾم٤مًم َٗم٦م ِّ
اًمذيمر ُم٤م يِمػم وسمجالء إمم أن
اًمتخٓمٞمط اًمني وُمٙمر اًمٚمٞمؾ هق قمّم٥م اًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م واًمّمقومٞم٦م ،ومٗمل ووح
اًمٜمٝم٤مر يتٔم٤مهرون ِ
سم٤مإل ْؾمالم ،وذم ضمٜمح اًمٔمالم ُيٞمٙمقن اجلرائؿ واًمٗمتـ ..وىمد يٙمقن
ؿم٠من اًمراومْم٦م ذم هذا اًمّمدد أٟمٙمك وأقمٛمؼ(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمّمقومٞم٦م ٟمِم٠مِّت٤م وشمٓمقره٤مش.)69/1( :
( )2رضمٕم٧م ًمٌٕمض ُمّم٤مدر اًمت٤مريخ ومقضمدِّت٤م ىمد ذيمرت ؿم٠من اًمؼماُمٙم٦م ذم قمٝمد اًمرؿمٞمد وُم٤م وصٚمقا إًمٞمف ُمـ
طمٔمقشمف وشم٘مريٌف هلؿ ويم٤مٟمقا ًمف وزراء وطم٤مؿمٞم٦م إٓ أهنؿ ُرُمقا سم٤مًمزٟمدىم٦م طمتك ىم٤مل ومٞمٝمؿ إصٛمٕمل:

أوزززززارَد ؾزززززو د ـززززز د مززززز د
أد ززززوَد ا َا زززز دعزززز دمززززل د

إ َد زززززز دََ زززززز د دماؾزززززز د د
دوإند ؾقززززززززندعـزززززززز أد زززززززز د د
وىمد يم٤مند ُمـ ؿم٠مهنؿ أهنؿ قمغم ديـ اعمجقؾمٞم٦م قمٌدة اًمٜم٤مر ،وم٘مد ضمٕمؾ اًمؼماُمٙم٦م اإلي٘م٤مد سم٤مًمٜم٤مر ذم ؿمٕمٌ٤من

طمتك يّمػم ويم٠مٟمف ُمـ ؾمٜمـ اإليامن ،وإٟمام يم٤من ُم٘مّمقدهؿ قمٌ٤مدة اًمٜمػمان وإىم٤مُم٦م ديٜمٝمؿ وهق أظمن
إدي٤من ،وىمد ٟم٘مؾ سمٕمْمٝمؿ أن ؾمٌ٥م ىمتؾ اًمرؿمٞمد هلؿ هق أهنؿ أؿم٤مروا قمٚمٞمف سم٢مطمراق اًمٕمقد واًمٜمّد قمٜمد
اًمٙمٕمٌ٦م وأن ُيتخذ َمٛمرة ذم ضمقومٝم٤م يتٌخر قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمقد أسمدً ا ،سمؾ أؿم٤مروا سمتجٛمػم اعمً٤مضمد ُجٞمٕمٝم٤م ،ومٕمٚمؿ
اًمرؿمٞمد ُم٘مّمقدهؿ سمٕمد أن أووح ًمف اًمٕمٚمامء ذًمؽ وسمٞمٜمّقا ًمف ُم٘مّمقدهؿ ُمـ قمٌ٤مدة اًمٜم٤مر ومٕمدل قمـ ذًمؽ.
ُمـ أضمؾ ذًمؽ ُيٕمٚمؿ أن اًمؼماُمٙم٦م يم٤من هلؿ فم٤مهر وسم٤مـمـ ،وسمال ؿمؽ يم٤مٟمقا خيٓمٓمقن ويتآُمرون
ويٙمٞمدون ذم ظمٗم٤مء وهي٦م ،وذم هذا إؿم٤مرة إمم دور اًمٕمٚمامء وـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ذم شمٌّمػم اًمقٓة واًمرقمٞم٦م
سمح٘م٤مئؼ إ ُمقر وظمٗم٤مي٤مه٤م وومْمح أطمقال اًمزٟم٤مدىم٦م واعم٤مرىملمِ .مـ رُم٤مهؿ سم٤مًمزٟمدىم٦م ُم١مًمػ يمت٤مب
وأيْم٤م اسمـ ىمتٞمٌ٦م اًمديٜمقي ذم يمت٤مسمف «اعمٕم٤مرفش.)382/1( :
«ؿمذرات اًمذه٥مش،)337/1( :
ً
واٟمٔمر «اًمٌ٤مقم٨م قمغم اٟمٙم٤مر اًمٌدعشً ،مٕمٌد اًمرمحـ أب ؿم٤مُم٦م ،)36/1( :و«اًمتٌّمػم ذم اًمديـش،
ًمإلؾمٗمرايٞمٜمل ،)142/1( :و«اًمٗمرق سملم اًمٗمرقش.)271/1( :
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اهسابع
املطوب
معهم
اهتخطَط اهطسِ هوٌنافقني يف اهعوٌد املتأخسّ
اعمت٠مظم ِ
رة َطم ٌ
َّ
ِّ
دي٨م ذو ؿمجقن :طمٞم٨م
إن احلدي٨م طمق َل هذا اعمٌح٨م ذم أزُمٜمَتِٜم٤م
ِ
اًمن َّي٦م وشمَآُمراِّتؿ اخلٗمٞم٦م قمغم اظمتالف
شمٕمددت َّ
وشمٜمققم٧م أويم٤مر وأىمٌٞم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ِّ
ُمِم٤مرِبؿ وأىمٓم٤مرهؿ وًمٖم٤مِّتؿ وأضمٜم٤مؾمٝمؿ ،إهن٤م ُمً٤مضمد ِضار شمٔمٝمر ذم َؿمٙمؾ
ِ
ؿمٙمؾ َحم٤مومؾ وهٞمئ٤مت
ُم١مؾمً٤مت وُمرايمز و َىمٜمقات وُمقاىمع ،سمؾ وشمت٘مقًم٥م قمغم
ِ
ضمدراهن٤م ُم٤م ُيٙمَ٤مد سمف ِ
اإل ْؾمالم وأهٚمف،
رده٤مِّت٤م وسملم
وأٟمدي٦م َ
وُجٕمٞم٤مت ،يدور ذم َ
فم٤مهره٤م اًمّمالح واإلٟمامء وُمِم٤مريع اًمٜمَّٗمع اًمٕم٤مم ،وسم٤مـمٜمُٝم٤م ُمـ ىمٌٚمف اًمٕمذاب :طمٞم٨م
ُ

اعم١ماُمرات واًمتدسمػم ًمٚمّمدِّ قمـ ـم٤مقم٦م رب إرض واًمًٛمقات(.)1
وطمتك ُُي٤مومظ قمغم اًمتًٚمًؾ اًمت٤مرخيل ٕطمدَ ِ
اث هذا اعمٌح٨مٟ :مَجد أن اخلال َوم َ٦م
اًمٕمثامٟمٞم٦م ىمد ُٟمخر قمٔمٛمٝم٤م ُمـ ِ
داظمٚمٝم٤م ُمـ ظمالل ُجٕم َّٞم٤مت اًمؽمىمل وآحت٤مد ،وومت٤مة
ُ َّ
ُ
شمريمٞم٤م ،وهمػمه٤م ُمـ اجلٛمٕمٞم٤مت اًمٜمٗم٤مىمٞم٦م اًمتل اؾمتنمى ومً٤م ُده٤م سمتخٓمٞمٓمٝم٤م اًمني
اعم٤ميمر ،وهل ُجٕمٞم٤مت ُيقد َّي٦م أقمٚمٜم٧م اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٓمقراٟمٞم٦م اًمؽميمٞم٦م ،ومٙم٤مٟم٧م دقمقى
إلطمٞم٤مء اًمتَّٕمّم٥م اجل٤مهكم ًمٚمجٜمس اًمؽميمل قمغم طمً٤مب اًمٕمرب وإيمراد ،ويمردة
ومٕمؾ فمٝمرت ذم اعم٘م٤مسمؾ ؿمٕم٤مرات اًمٕمروسم٦م ورايتٝم٤م.

ِ
ُم٘م٤مًمٞمد إ ُُمقر ذم شمريمٞم٤م ذم
و ُشمِمػم اًمدراؾم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م إمم أٟمَّف ىمد ؾمٞمٓمر قمغم
ِ
أواظمر قمٝمد اخلالوم٦م ذذ َُم ٌ٦م ُِمـ ُمٜم٤موم٘مل اًمٞمٝمقد ،اًمذيـ يم٤مٟمقا ىمد َىم ِدُمقا ُمـ أؾمٌ٤مٟمٞم٤م
سمٕمد أن َـم َردهؿ اًم َّـّص٤مرى ُمـ هٜم٤مك سمٕمد اٟمتٝم٤مء طمٙمؿ اعمًٚمٛملم ذم إٟمدًمس،
حت٤مًمػ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم اخل٤مرج ُمع سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم إشمراك ذم
وشمٙمقن
ٌ
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وعمزيد اـمالع ُيرضمك اًمرضمقع عمٌح٨م ُمًجد اًميار.)381/1( :
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اًمداظمؾ ،ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمـ أصقل شمريمٞم٦م أو ُمـ ه١م ِ
ٓء اًمدظمالء اعمٝم٤مضمريـ اًمذيـ
َ ُ
ً
يم٤مٟمقا ُمع أقمداء إُم٦م ىمٚم ًٌ٤م وىم٤مًم ًٌ٤م.
ِ
أؾمالومٝمؿ ُيقد
واعمت٠مُمؾ هٜم٤م يٚمحظ أن قمّم٤مسم٦م اعمٜم٤موم٘ملم َه ُ١مٓء اًمذيـ يمَ٤من يٓمٚمؼ قمغم ْ
ُمًٛمك ِ
اًمدوئٛم٦م ،مل يتحريمقا ذم سمالد ِ
اإل ْؾمالم ،وُمـ قمج٥م أن ُشمرك
اإل ْؾمالم إٓ حت٧م َّ
َ
ه١م ِ
ٓء طمتك شمًٜمَّٛمق ُمٜم٤مص٥م ىمٞم٤مدي٦م ووزاري٦مُ ،مع قمٚمؿ اعمًٚمٛملم سم٠مصقهلؿ ُ
وظمٌثٝمؿ.
َُ
ِ
َحريمٝمؿ ُمـ ظمالل ُجٕمٞم٤مت ه َّي٦م ُمِم ٌُقه٦م يمٚمٝم٤م شمٕمٛمؾ
وىمد حت٘مؼ هل َ ُ١مٓء ُم٤م أرادوا سمت ُّ
سم٢ميٕم٤مز ُمـ اًمٞمٝمقد( ،)1صمؿ شمقاًم٧م سمٕمد ذًمؽ قمغم قم٤معمِٜم٤م ِ
اإل ْؾمالُمل طمتك ؾم٤مقمتِٜم٤م هذه ُم١ماُمرات
اعمٜم٤موم٘ملم اًمن َّي٦م ذم هم٤مًمٌٝم٤م واًمٕمٚمٜمٞم٦م ذم سمٕمض أطم٤ميٞمٜمٝم٤م ،وسمحً٥م وٕمػ اعمًٚمٛملم وىمقِّتؿ
ئمٝمرون شم٤مرة وخيٌقن شم٤مرات ،ويٛمٙمرون ويٛمٙمر اهلل واهلل ظمػم اعم٤ميمريـ(.)2
ٍ
شمٗمّمٞمؾ ِهلذا ذم آظمر ُمٌ٤مطم٨م اًمرؾم٤مًم٦م.
 وؾمٞم٠مي سم٢مذن اهلل ُمزيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(َ« )1مٚم٦م اًمٌٞم٤منش.)61/172( :
( )2وعمزيد اـمالع اٟمٔمر ُمٌح٨م ُمًجد اًميار.)381/1( :
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ويِمتٛمؾ قمغم مخً٦م ُمٌ٤مطم٨م:
املبخح األّل
الفزق امليضْب٘ إىل اليفاق

ِ
أفمٝمر ِ
اإل ْؾمالم وأسم َٓمـ
يِمٛمؾ ُيم َّؾ ُمـ َ
قمٜمد اًمٜمَّٔمر ذم شمٕمريػ اًمٜمِّٗم٤مق ٟمجد أ َّٟم ُف َ
اًمن واًمٕمالٟمٞمَ٦م
اًمٙمٗمر ،وىمد ىم٤مل احلً ُـ اًمٌٍمي « :$اًمٜمِّ َٗم٤مق هق
ُ
َ
اظمتالف ِّ

واًم َ٘مقل واًم َٕمٛمؾ واعمَدظمؾ واعمخرجش(..)1
ِ
ٕهنؿ
وسمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ وم٢من أهؾ اًمٌِدع ُهؿ ُّ
أظمص اًمٜمَّ٤مس سم٤معمٕم٤مين اعمُقضمٌ٦م ًمٚمٜمٗم٤مقَّ :
ئمٝمرون ِ
يمثػما ُمـ آقمت٘م٤مدات َ
اعمخ٤مًم َٗم٦م ًَمف ،يم٤مٓقمؽماض قمغم
اإل ْؾمالم ويٌٓمٜمقن ً
اًمنمع ،وشم٠مًمٞمف ِ
إئ َّٛم٦م ،وا ِّدقم٤مء حتريػ اًم٘مرآن ،واًم٘مقل سم٤محلٚمقل ووطمدة اًمقضمقد،
واقمت٘م٤مد ؾم٘مقط اًمتٙم٤مًمٞمػ ،واقمت٘م٤مد أن اًمققمد واًمققمٞمد َمرد إـمامع وَّتقيػ

ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف ،وهمػم ذًمؽ ِم٤م ٓ يٙم٤مد يٜمحٍم.
وهلذا يم٤مٟم٧م اًمٌدع ُمٔمٜمَّ٦م اًمٜمٗم٤مق ،ويمٚمام قمٔمٛم٧م اًمٌِد َقم٦م يمٚمام ازداد ص٤مطم ٌُٝم٤م ً
إيٖم٤مٓ
ِ
اًمٗمالؾم َٗم٦م واًمٌ٤مـمٜمٞم٦م وأهؾ آحت٤مد واًمقطمدة،
وم٠ميمثر أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ٟمٗم٤م ًىم٤م
ذم اًمٜمٗم٤مق،
ُ
وأضاِبؿ ِمَّـ اضمتٛمٕم٧م إ َُّم٦م قمغم يمٗمرهؿ وظمروضمٝمؿ ُمـ ِ
اإل ْؾمالم( ،)2وُمـ
أيمثرهؿ ٟمٗم٤م ًىم٤م ذم اًمٕمٍم احلدي٨م أصح٤مب آٟمتامءات اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟٓمتامء إمم
إطمزاب اًم٘مقُمٞم٦م أواخلالي٤م اعم٤مؾمقٟمٞم٦م أو اعمذاه٥م اإلحل٤مدي٦م ،أو اعمٜمٔمامت اإلسم٤مطمٞم٦م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مٕمجؿ اعم٘م٤ميٞمسش ،)455/5( :و«ًمً٤من اًمٕمربش.)359/11( :
(« )2يمت٤مب اًمتقطمٞمدش ًمٚمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان :ص (.)43
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ومجٛمٞمع ه١م ِ
ٓء يِمٛم ُٚم ُٝمؿ وصػ اًمٜمِّٗم٤مق ،وهمػمهؿ ِمـ ىمد يامرؾمقن سمٕمض ؿمٕم٤مئر
َ ُ

ِ
فم٤مهرا ًمٙمٜمٝمؿ -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللُ -مـ أؿمدِّ أقمداء اعم َّٚم٦م ،وهؿ ذم هذا اًمِم٠من
اإل ْؾمالم
ً
ُمتٗم٤موشمقن ويٛمٙمـ شم٘مًٞمٛمٝمؿ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:
 .1اًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م:
ِ
اًمراومْم٦م ..ىم٤مل ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م « :$وقم٤م َُّم٦م ُم٤م ُيقضمد
وذم ُم٘مدِّ ُمتٝمؿ َّ
سمتدع ا ًَّمرومض يم٤من ُمٜم٤موم ً٘م٤م زٟمدي ً٘م٤م ..ي٘مّمد اسمـ ؾمٌ٠م،
اًمٜمٗم٤مق ذم ْأه ِؾ اًمٌدع ،وم٢من اًمذي ا َ
اًم٘مراُم َٓم٦م واخلرُمٞم٦م وأُم َث٤مهلؿ،
ويمذًمؽ ُي٘م٤مل قمـ اًمذي اسمتدع
ُّ
اًمتجٝمؿ ،ويمذًمؽ رؤوس َ
ِ
تٜم٤مز ُع اعمًٚمٛمقن ذم يمٗمرهؿش(.)1
وه ُ١مٓء ٓ َي َ
وٓ ري٥م َّأهنؿ ُمـ أقمٔمؿ اعمٜم٤موم٘ملمَ ،
ومض أقمٔمؿ أسمقاب اًمٜمِّٗم٤مق واًمزٟمدىم٦م ،وم٢مٟمَّف
اًمر ُ
وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر« :وهلَذا يم٤من َّ

ً
ً
ُمٕمٓمال،
ُمٕمْمال صمؿ يّمػم ؾمٌ٤م ًسم٤م( )2هم٤مًم ًٌ٤م ُصم َّؿ يّمػم ضم٤مطمدً ا
يٙمقن اًمرضمؾ واىم ًٗم٤م صمؿ يّمػم
وهلذا اٟمْمٛم٧م إمم اًمراومْم٦م أئٛم٦م اًمزٟم ِ
َ٤مدىم٦م ُمـ اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًم ِ
ٜمّمػم َّي٦م ،وأٟمقاقمٝمؿ ُمـ
ِ
اًم٘مراُم َٓم٦م واًمٌ٤مـمِٜم َّٞم٦م واًمدرزي٦م ،وأُمث٤مهلؿ ُمـ ـمقائػ اًمزٟمْدَ ىم٦م واًمٜمٗم٤مقش(.)3
أيْم٤م ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم  $قمغم أن اًمٜمِّٗم٤مق ومٞمٝمؿ
ٟمص ً
 .2اًمٗمرق اًمٙمالُمٞم٦م :وم٘مد َّ
يمثػم( )4يم٤مجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م واًمٙمالسمٞم٦م واعم٤مشمريدي٦م وإؿم٤مقمرة وهمػمهؿ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر « سمٖمٞم٦م اعمرشم٤مد ذم اًمرد قمغم اعمتٗمٚمًٗم٦م واًم٘مراُمٓم٦م واًمٌ٤مـمٜمٞم٦مش ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م
احلراين أسمق اًمٕمٌ٤مس ،حت٘مٞمؼ :دُ/مقؾمك ؾمٚمٞمامن اًمدويشُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1418هـ).)341/1( :
( )2ؾمٌ٤م ًسم٤م :يٚمٕمـ اًمِمٞمخلم وسم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ،هم٤مًم ًٞم٤م :يرومع قمٚم ًٞم٤م ﭬ إمم درضم٦م اإلًمف صمؿ
ً
ُمٕمٓمال ٕطمٙم٤مم اًمديـ وذائٕمف.
ضم٤مطمدً ا:
(َ« )3مٛمقع اًمٗمت٤موىش 428/4( :ـ  ،)429وُمٕمٜمك واىم ًٗم٤م :أي ُمتقىمػ ذم شمٗمْمٞمؾ قمكم قمغم اًمِمٞمخلم
ً
ً
ُمٗمْمال ًمف قمٚمٞمٝمام
وُمٗمْمال :أي
ﭫ ُجٞم ًٕم٤م
(َ« )4مٛمقع اًمٗمت٤موىش.)54/4( :
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وقواعد :ومٝم١م ِ
يم٤مًمٌٝم٤مئٞم٦م خطر ِ
ِ
التعامل
شرعية يف
واًمٌ٤مسمٞم٦م املنافقني
وُمـ قمغم
ٓء
 .3ومرق وـمقائػ أظمرى:
واًم٘م٤مدي٤مٟم َّٞم ِ٦م(ُ َ )1
َّ
واإلؾمالممعهم
ؿم٤ميمٚمتٝمؿ يتًٛمقن سم٤معمًٚمٛملمِ ،
ُمٜمٝمؿ سمراء ،ومٗمل ُمٕمت٘مداِّتؿ اًم ُٙمٗمر اًم ٌَقاح.

ْ
َّ
ِ
ِ
 .4اًمّمقومٞم٦م :سمِمتَّك ـمقائٗمٝم٤م وـمرىمٝم٤م :يم٤مًم٘م٤مدر َّي٦م وإمحدي٦م واًمدِّ ؾمقىمٞم٦م واًمٌٙمدَ اؿمٞم٦م
واعمقًمقي٦م وا َعمالُمتٞم٦م واًمتٞمج٤مٟمِ ِٞم٦م واًمِم٤مذًمٞم٦م واًمٜم٘مِمٌ ِٜمدي٦م وا ِ
ًمروم٤مقم ِٞم٦م ،وهمػمه٤م ِمـ و ُّٚمقا
َّ
اًمًٌٞمؾ ومخرضمقا سمٕم٘م٤مئدهؿ وُمٜم٤مؾمٙمٝمؿ إمم اًمٙم ْٗم ِر اعمَحض -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.-

ؿمؽ ومٞمف أن قم٤معمٜم٤م ِ
 .5اعمذاه٥م اعمٕم٤مسة :وِمَّ٤م ٓ َّ
اإل ْؾمالُمل ىمد ا ْٟمتَنم ذم أرضم٤مئف
ومٙمر قمٚمامين( )2وُمٜمٝم٩م ًمِٞمؼمازم( )3وُمٕمت٘مدٌ وضمقدي( ،)4وُمٌ٤مدئ ىمقُمٞم٦م
وسملم ضمٜمٌ٤مشمف ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وىمد ؾمٌؼ اًمتٕمريػ ِبؿ.
( )2اًمٕمٚمامٟمٞم٦مً :مٗمظ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ٓ صٚم٧م ًمف سم٤مًمٕمٚمؿ وُمِمت٘م٤مشمف قمغم اإلـمالق ،واًمؽمُج٦م اًمّمحٞمح٦م ًمٚمٙمٚمٛم٦م
هل (اًمالديٜمٞم٦م) أو (اًمدٟمٞمقي٦م) ٓ سمٛمٕمٜمك ُم٤م ي٘م٤مسمؾ إظمروي٦م ومحً٥م سمؾ سمٛمٕمٜمك أظمص هق
ُم٤م ٓ صٚم٦م ًمف سم٤مًمديـ .يٜمٔمر «اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ٟمِم٠مِّت٤م وشمٓمقره٤م وآصم٤مره٤م ذم احلٞم٤مة ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسةش،
ًمٚمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم( :ص .)13
( )3اًمٚمٞمؼماًمٞم٦مُ :مّمٓمٚمح أضمٜمٌل ُمٕمرب ُم٠مظمقذ ُمـ ( )mbilarbiLذم اإلٟمجٚمٞمزي٦م ،و( )mbilarbiLذم
اًمٗمرٟمًٞم٦م ،وهل شمٕمٜمل «اًمتحرري٦مش ،ويٕمقد اؿمت٘م٤مىمٝم٤م إمم ( )mbilaiLذم اإلٟمجٚمٞمزي٦م أو ( )mbilaiذم
اًمٗمرٟمًٞم٦م ،وُمٕمٜم٤مه٤م احلري٦م ،وهل ُمذه٥م ومٙمري يريمز قمغم احلري٦م اًمٗمردي٦م ،ويرى وضمقب اطمؽمام
اؾمت٘مالل إومراد ،ويٕمت٘مد أن اًمقفمٞمٗم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م هل مح٤مي٦م طمري٤مت اعمقاـمٜملم ُمثؾ طمري٦م
اًمتٗمٙمػم ،واًمتٕمٌػم ،واعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م ،واحلري٦م اًمِمخّمٞم٦م وهمػمه٤م .وهلذا يًٕمك هذا اعمذه٥م إمم ووع
اًم٘مٞمقد قمغم اًمًٚمٓم٦م ،وشم٘مٚمٞمؾ دوره٤م ،وإسمٕم٤مد احلٙمقُم٦م قمـ اًمًقق ،وشمقؾمٞمع احلري٤مت اعمدٟمٞم٦م ،وي٘مقم هذا
اعمذه٥م قمغم أؾم٤مس قمٚمامين يٕمٔمؿ اإلٟمً٤من ،ويرى أٟمف ُمًت٘مؾ سمذاشمف ذم إدراك اطمتٞم٤مضم٤مشمف ،شم٘مقل
اعمقؾمققم٦م إُمريٙمٞم٦م إيم٤مديٛمٞم٦م( :إن اًمٜمٔم٤مم اًمٚمٞمؼمازم اجلديد (اًمذي ارشمًؿ ذم ومٙمر قمٍم اًمتٜمقير) سمدأ
يْمع اإلٟمً٤من سمدٓ ُمـ اإلًمف ذم وؾمط إؿمٞم٤مء ،وم٤مًمٜم٤مس سمٕم٘مقهلؿ اعمٗمٙمرة يٛمٙمٜمٝمؿ أن يٗمٝمٛمقا يمؾ رء،
ويٛمٙمٜمٝمؿ أن يٓمقروا أٟمٗمًٝمؿ وَمتٛمٕم٤مِّتؿ قمؼم ومٕمؾ ٟمٔم٤مُمل وقم٘مالين .ي٘مقل ُجٞمؾ صٚمٞمٌ٤م " :وُمذه٥م
احلري٦م ( )mbilarbiLأيْم٤م ُمذه٥م ؾمٞم٤مد ومٚمًٗمل ي٘مرر أن وطمدة اًمديـ ًمٞمً٧م ضوري٦م ًمٚمتٜمٔمٞمؿ
آضمتامقمل اًمّم٤مًمح ،وأن اًم٘م٤مٟمقن جي٥م أن يٙمٗمؾ طمري٦م اًمرأي وآقمت٘م٤مدُ .مـ يمت٤مب« :طم٘مٞم٘م٦م اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م
وُمقىمػ ِ
اإل ْؾمالم ُمٜمٝم٤مشً ،مٚمِمٞمخ د/قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ صاميؾ اًمًٚمٛمل :ص ( 111ـ .)112
( )4اًمقضمقدي٦م :هل إطمدى ُمٔم٤مهر اًم٘مٚمؼ واًمْمٞم٤مع اًمذي يٕم٤مٟمٞمف اعمجتٛمع إروب اعمتٛمرد قمغم اهلل شمٕم٤ممم= ،
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وهل ُم٤م شمزال أيمثر اًمٗمٚمًٗم٤مت إحل٤مدي٦م ؿمٝمرة ذم اًمٕم٤ممل اًمٖمرب ،قمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمت٘مدم اًمٜمًٌل اًمذي
طم٘م٘متف اًمٗمٚمًٗم٦م اهلداُم٦م اجلديدة ،اعمًامة (اًمٌٜم٤مئٞم٦م) أو (اًمٌٜمٞمقي٦م)ُ .م٤م ؾمٌ٥م اًمتًٛمٞم٦م؟ :اًمقضمقدي٦م
ُمِمت٘م٦م ُمـ اًمقضمقد ٕن ُمٚمخص ومٚمًٗمتٝم٤م (أن اًمقضمقد يًٌؼ اعم٤مهٞم٦م) وُم٘مت٣م ذًمؽ وُمْمٛمقٟمف :أن
ُمنمقمً ٤م أو ُمٜمٝمج٤م ُمقوققمً ٤م ًمف ُمـ ىمٌؾ ،سمؾ وضمقده ٟمٗمًف هق اًمذي
اإلٟمً٤من ٓ يقضمد ًمٙمل يتٌع ّ

ُيدد اعمٜمٝم٩م اًمذي يًػم قمٚمٞمف واًمًٚمقك اًمذي يتخٚمؼ سمف ،ويمؾ ومرد طمر ذم آظمتٞم٤مر واًمتحديد،

وهلذا وم٤مًمقضمقدي٦م متثؾ صمقرة قمغم يمؾ إدي٤من واًم٘مٞمؿ وإٟمٔمٛم٦م ومٝمل:
أ .صمقرة قمغم اًمٜمٍماٟمٞم٦مٕ :ن اًمٜمٍماٟمٞم٦م شمرؾمؿ ًمإلٟمً٤من ـمري٘مف ذم احلٞم٤مة ُم٘مد ًُم٤م ُمـ ظمالل اٟمتامئف
ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمٜمٍماٟمٞم٦م ،وشمٌٕمٞمتف ًمرضم٤مل اًمديـ وإيامٟمف سمام ٓ يتٗمؼ ُمع إرادشمف وقم٘مٚمف.
ب .وصمقرة قمغم اعمذاه٥م اجلامقمٞم٦مٕ :هن٤م ِّتتؿ سم٤مجلامقم٦م وشمٚمٖمل ىمٞمٛم٦م اًمٗمرد وشمّمٝمر اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ قمغم
اظمتالف ُمٞمزاِّتؿ ذم ىم٤مًم٥م واطمد ُمّمٜمقع ُم٘مد ًُم٤م واًمِمٞمققمٞم٦م أسمرز أٟمٛمقذج ًمذًمؽ.
ج .صمقرة قمغم اعمذاه٥م اًمٕم٘مٚمٞم٦م قم٤مُم٦مٕ :هن٤م شمٖمٗمؾ قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإلٟمً٤من ذم ٟمٔمر اًمقضمقدي٦م وهل (إٟم٤م
اًمٌ٤مـمـ) وٕن اًمٕم٘مؾ هق اًمذي ُيدد اًم٘مٞمؿ اًمث٤مسمت٦م وإطمٙم٤مم اعمٓمٚم٘م٦م اًمتل شمرومْمٝم٤م اًمقضمقدي٦م
ُجٞمٕمٝم٤م ،وهلذا يم٤مٟم٧م يمت٤مسم٤مت اًمقضمقديلم ذم اًمٖم٤مًم٥م أدسمٞم٦م قم٤مـمٗمٞم٦م وًمٞمً٧م ومٚمًٗمٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م.
أىمً٤مم اًمقضمقدي٦م . 1 :اًمقضمقدي٦م اًمّمقومٞم٦م :ويًٛمقهن٤م (اًمقضمقدي٦م اعم١مُمٜم٦م) وأؿمٝمر زقمامئٝم٤م (يم٤مرل
ي٤مؾمؼمز) اعمتقرم ؾمٜم٦م (1969م).
 . 2اًمقضمقدي٦م اإلسم٤مطمٞم٦م :ويًٛمقهن٤م (اًمقضمقدي٦م اعمٚمحدة) وهل اعم٘مّمقدة إذا ىمٞمؾ :اًمقضمقدي٦م
سم٢مـمالق ،وم٠مُم٤م اًمقضمقدي٦م اًمّمقومٞم٦م ومٝمل ُمث٤مل اعمٕم٤مٟم٤مة اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًمٜم٤مدم٦م قمـ قمدم اًمث٘م٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة
اًمٜمٍماٟمٞم٦مُ ،مع إحل٤مح اًمٗمٓمرة قمغم ضورة اإليامن دون أن ِّتتدي ًمإليامن اًمّمحٞمح ،وم٠مصح٤مِب٤م
ٓ يٜمٙمرون وضمقد اهلل ،وًمٙمٜمٝمؿ همػم ُم٘متٜمٕملم سم٢مًمف اًمٙمٜمٞمً٦م ،ومراطمقا يتخٌٓمقن ذم ُمت٤مه٤مت اًمتّمقف
اهلٜمدود وهمػمه .وأُم٤م اًمقضمقدي٦م اإلسم٤مطمٞم٦م وم٠مصٚمٝم٤م اًمٗمٞمٚمًقف اًمٞمٝمقدي إعم٤مين (ٟمٞمتِمف) اعمتقرم ؾمٜم٦م
قمدوا ًمٚمٜمٍماٟمٞم٦م ،وم٠مقمٚمـ سمجرأة أن (اًمرب ىمد ُم٤مت) ّ
وطمؾ
(1911م) وىمد يم٤من سمحٙمؿ ُيقديتف ّ
حمٚمف اإلٟمً٤من إقمغم (ؾمقسمرُم٤من) اًمذي يٛمثٚمف َمٛمققم٦م خمت٤مرة ُمـ اإلومذاذ ،جي٥م ،أن خيْمع هلؿ
ؾم٤مئر اًمٜم٤مس ،وأقمٚمـ أن اًمٜمٍماٟمٞم٦م هل أهمالل وىمٞمقد شم٘ميض قمغم إٟمً٤مٟمٞم٦م اإلٟمً٤من وطمريتف ودمٕمٚمف
قمٌدً ا ً
ذًمٞمال عمجٛمققم٦م رضم٤مل اًمٙمٜمٞمً٦م.
ورأس اًمقضمقدي٦م اإلسم٤مطمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ هق (ضم٤من سمقل ؾم٤مرشمر) اعمتقرم ؾمٜم٦م (1981م) وهق =
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ِ
التعامل
يمقنشرعية
وقواعد
سمٕمْمٝمؿيف يدقمق
املنافقني قمـ
خطر ٟم٤مهٞمؽ
ُم٤مريمً َّٞم٦م(،)2
واٟمتامءات سمٕمثٞم٦م
وؿمٕمقسمٞم٦م(،)1
َ
ِ
يًتجدُ ذم قمٍمٟم٤م يقُم٤م سمٕمد يقم.
معهمِمَّ٤م
واًمرأؾمامًمٞم٦م( )3واًمتَّٖمري٥م( ،)4إمم همػم ذًمؽ
َّ
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=

ُيقدي ومرٟمزٟ ،مِم٠م أول أُمره اؿمؽمايم ًٞم٤م صمؿ أطمٞم٤م ُمذه٥م ؾمٚمٗمف (ٟمٞمتِمف) ومدقم٤م ًمٚمقضمقدي٦م ،وًمٙمٜمف مل
يًتخدم اًمٕم٘مؾ واًمٗمٚمًٗم٦م وإٟمام اؾمتخدم إدب ،طمٞم٨م اًمٕم٤مـمٗم٦م واحلٚمؿ وإؾمٓمقرة وسمذًمؽ أشم٤مح
رواضم٤م أيمؼم ،دمٜم٥م ِب٤م ُمٞمدان اًمٕم٘مؾ ًمٞم٘مٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم٘مد اًمٗمٚمًٗمل اًمذي ٓ شمًتٓمٞمع أن شمّمٛمد
ًمٗمٙمرشمف
ً
أُم٤مُمف .اٟمٔمر «اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗملش (aAALArcydba cLlbAaA cAadLbA ،)465 ،461/1
 ،rbilarbiLو«أصقل اًمٗمرق وإدي٤من واعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦مشً ..مٚمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم 136( :ـ .)138

( )1اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م :هل طمريم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ومٙمري٦م ُمتٕمّمٌ٦م شمقاـم٠مت اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م واًمدول اًمّمٚمٞمٌٞم٦م
ًمٌٕمثٝم٤م ًمتٛمزيؼ دوًم٦م اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م وشمٗمٙمٞمؽ راسمٓم٦م اًمٕم٘مٞمدة ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م ،شمدقمق هذه احلريم٦م إمم
ُمقطمدة قمغم أؾم٤مس ُمـ راسمٓم٦م اًمدم واًم٘مرسمك واًمٚمٖم٦م واًمت٤مريخ وإطمالهل٤م
متجٞمد اًمٕمرب وإىم٤مُم٦م دوًم٦م ّ
صدى ًمٚمٗمٙمر اًم٘مقُمل اًمذي ؾمٌؼ فمٝمقره ذم أورسم٤م.
حمؾ راسمٓم٦م اًمديـ ،وهل
ً
هذا اًمتٕمريػ ُمزي٩م ُمـ شمٕمريٗملم :إول ُمـ «اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من واعمذاه٥م اعمٕم٤مسةش( :ص
 ،)411واًمث٤مين ُمـ يمت٤مب «أصقل اًمٗمرق وإدي٤من واعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦مشً ،مٚمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم( :ص .)118
( )2طمزب اًمٌٕم٨م :هق طمزب ىمقُمل قمٚمامين ي٘مقم قمغم صمالصم٦م ُمٌ٤مدئ اًمقطمدة واحلري٦م وآؿمؽمايمٞم٦م ويدقمق إمم
آٟم٘مالب اًمِم٤مُمؾ ذم اعمٗم٤مهٞمؿ وإومٙم٤مر واًمٕم٘م٤مئد واًم٘مٞمؿ ًمّمٝمره٤م وحتقيٚمٝم٤م إمم اعمذه٥م آؿمؽمايمل.
ؿمٕم٤مر هذا احلزب (أُم٦م قمرسمٞم٦م واطمدة ذات رؾم٤مًم٦م ظم٤مًمدة) ُم١مؾمًف ُمٞمِمٞمؾ قمٗمٚمؼ وُمٕمف ص٤مطمٌف وزُمٞمٚمف
اًمٌٞمٓم٤مر ،وىمد اٟمدُم٩م طمزب اًمٌٕم٨م ُمع احلزب اًمٕمرب آؿمؽمايمل اًمذي يم٤من ي٘مقده أيمرم احلقراين ذم
طمزب واطمد أؾمٛمقه (طمزب اًمٌٕم٨م اًمٕمرب آؿمؽمايمل)ُ ..مـ يمت٤مب «طمزب اًمٌٕم٨م شم٤مرخيف وقم٘م٤مئدهش،
ًمٚمِمٞمخ ؾمٕمٞمد سمـ ٟم٤مس اًمٖم٤مُمدي ،ـمٌٕمتف :دار اًمقـمـ 1411-هـ( :ص .)14 ،9
( )3اًمرأؾمامًمٞم٦مٟ :مٔم٤مم اىمتّم٤مدي ذو ومٚمًٗم٦م اضمتامقمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م ي٘مقم قمغم أؾم٤مس شمٜمٛمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمردي٦م
واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمتقؾم ًٕم٤م ذم ُمٗمٝمقم احلري٦م ،يمؿ ذاق اًمٕم٤ممل ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم ويالت وٟمٙمٌ٤مت
ووٖمقط وشمدظمالت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦مُ ..مـ يمت٤مب «اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من
واعمذاه٥م اعمٕم٤مسةش( :ص .)231
( )4اًمتٖمري٥م :شمٞم٤مر يمٌػم ذو أسمٕم٤مد ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م ..يرُمل إمم صٌغ طمٞم٤مة إُمؿ سمٕم٤مُم٦م
واعمًٚمٛملم سمخ٤مص٦م سم٤مًمٜمٛمط اًمٖمرب وضمٕمٚمٝمؿ أهى اًمتٌٕمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمحْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م.

=
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وه١م ِ
ِ
ِ
ًمٌقؾمٝمؿ ِ
وًمٙمـ
اإل ْؾمالم،
ٓء ُجِٞم ُٕمٝمؿ وُمـ يم٤من قمغم ؿم٤ميمِٚمتِٝمؿ هم٤مًم٥م
َ ُ
ـمروطم٤مِّتؿ وسمٕمض ُم١مًم َٗم ِ
٤مِّتؿ ،وُم٤م
وطمقاراِّتؿ و ُأ
َطم٘مٞم٘متٝمؿ اًمتل شمٔمٝمره٤م ُم٘م٤مِّٓتؿ
َ
َ
جيري ذم ده٤مًمٞمز اًمتَّآُمر وأروىم٦م اًمٙمَٞمد واعمٙمر وأ ْىمٌٞم٦م اًمٗمً٤مد واإلومً٤مد ،يم ُّٚمٝم٤م ـم٤مومِح ٌ٦م
سمٍِميح ُم٤م قمٚمٞمف وم١ما ُد ُيمؾ ُمٜمٝمؿ ِم٤م اٟمٓمقت قمٚمٞمف ٟمٗمًف واصٓمٌٖم٧م سمف روطمف ،ومٙم٤مٟمقا
ِ
فمٝمراٟمٞمٜم٤م ًمٙمـ أرواطمٝمؿ وأهقاءهؿ
سمزي َقم ٍْماين ،خي٤مًمٓمقٟمٜم٤م ومٝمؿ سملم ْ
ُمٜم٤موم٘ملم وًمٙمـ ٍّ
وقم ُ٘مقهلؿ وأهدا َومٝمؿ وهم٤م َي ِ
٤مِّتؿ ذم أودي٦م اًمْمالل وؿمٕم٤مب اًمٙمٗمر ،ىمد َضمٝمدوا ضمٝمدهؿ
اًمنميٕم٦م وإىمّم٤مء اًمدِّ يـ قمـ واىمع ؿمٕمقِبؿ وسمٜمل ىمقُمٝمؿ ،وصٌغ طمٞم٤مِّتؿ
ذم شمٜمحٞم٦م َّ
سم٤معمٔمٝمر واًمًٚمقك اًمٖمر ِّب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

وطمريم٦م اًمتٖمري٥م هذه قمٌ٤مرة قمـ دقمقى يم٤مُمٚم٦م هل٤م ٟمٔمٛمٝم٤م وأهداومٝم٤م ودقم٤مئٛمٝم٤م َّتدُمٝم٤م ُم١مؾمً٤مت
أؾم٤مؾم٤م يمٛمح٤موًم٦م
يمثػمة أمهٝم٤م :اًمتٜمّمػم ويًٛمقٟمف (اًمتٌِمػم وآؾمتنماق ..وىمد ىم٤مُم٧م هذه احلريم٦م
ً
ًمتٖمٞمػم اعمٗم٤مهٞمؿ ذم اًمٕم٤ممل ِ
اإل ْؾمالُمل ،واًمٗمّمؾ سملم هذه إُم٦م وسملم ُم٤موٞمٝم٤م وىمٞمٛمٝم٤م واًمٕمٛمؾ قمغم
حتٓمٞمؿ هذه اًم٘مٞمؿ سم٤مًمتِمٙمٞمؽ ومٞمٝم٤م وإصم٤مرة اًمِمٌٝم٤مت طمقل اًمديـ واًمٚمٖم٦م واًمت٤مريخ وُمٕم٤ممل اًمٗمٙمر
وُمٗم٤مهٞمؿ أراء واعمٕمت٘مدات ُجٞم ًٕم٤م.

وُم٤م شمزال ُم١ماُمرة اًمتٖمري٥م ُمـ أظمٓمر اعم١ماُمرات اًمتل واضمٝم٧م اًمدقمقة ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م ظمالل اًم٘مرن
اًمراسمع قمنم اهلجري وُم٤م شمزال آصم٤مره٤م ِمتدة إمم اًمٞمقم ..وشمرضمع هذه احلٛمٚم٦م إمم ٟمّمٞمح٦م ذاك
اًمّمٚمٞمٌل اًمٕمج قز (ًمقيس اًمت٤مؾمع) ُمٚمؽ ومرٟمً٤م قمٜمدُم٤م ؾمجـ ذم اعمٜمّمقرة سمٕمد هزيٛم٦م ضمٞمقؿمف
ظمالل احلٛمٚم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وسمٕمد ـمقل شم٠مُمؾ يمت٥م ُمذيمرة ظمٓمػمة أؿم٤مرت إًمٞمٝم٤م ُمراضمع قمديدة
ُيدد ومٞمٝم٤م اعمقىمػ ُمـ اًمٕم٤ممل ِ
اإل ْؾمالُمل سمٕمد احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ..وأؿم٤مر ًمقيس اًمت٤مؾمع ذم وصمٞم٘متف إمم

أٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إمم اًمًٞمٓمرة قمغم اعمًٚمٛملم قمـ ـمريؼ احلرب واًم٘مقة وذًمؽ سمًٌ٥م قم٤مُمؾ اجلٝم٤مد ذم
ؾمٌٞمؾ اهلل ..وأن اعمٕمريم٦م ُمع اعمًٚمٛملم جي٥م أن شمٌدأ ً
أوٓ ُمـ شمزيٞمػ قم٘مٞمدِّتؿ اًمراؾمخ٦م اًمتل حتٛمؾ
ـم٤مسمع اجلٝم٤مد واعم٘م٤موُم٦م ..وٓ سمد ُمـ اًمتٗمرىم٦م سملم اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م .اٟمٔمر «اعمقؾمققم٦م اعمٞمنةش( :ص
 ،)145و«اًمّمحقة ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦مش ،إؾمت٤مذ أٟمقر اجلٜمدي ،دار آقمتّم٤مم( :ص ،)143 ،377
و«اًمٕمٍماٟمٞمقن سملم ُمزاقمؿ اًمتجديد وُمٞم٤مديـ اًمتٖمري٥مش ،حمٛمد اًمٜم٤مس( :ص .)95
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احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م أيٚم٦م ًمالوٛم ْحالل
اًمزائٗم٦م وشمٌٕمٞم٦م
َ
ريمٌقا صٝمقة اعمدٟمٞم٦م َّ
واًمزوال ..ومٙم٤مٟمقا ُم َٕم ِ
معهمٜمٞم٤من طمتك صدَ ق ومٞمٝمؿ ىمقل اعمًتنمق
وُم٘مقيض ُسم
٤مول هدم
ِّ
ؿم٤مشمكم أو ىمري ًٌ٤م ُمٜمٝمؿ زقمٞمؿ اًمتٌِمػم زويٛمر {ﯶ ﯷﯸ}.
ىم٤مل ؿم٤مشمكم :إذا َأرد ُشمؿ أن شمٖمزو ِ
اإل ْؾمالم وشمٙمنوا َؿمقيمتف ،وشم٘مْمقا قمغم اًم َٕم٘مٞمدة

اًمً٤مسم٘م٦م واًمالطم٘م٦م ،واًمتل يم٤مٟم٧م اًمًٌ٥م إول
اًمتل ىمْم٧م قمغم يمؾ اًمٕم٘م٤مئد َّ
وؿم ِ
واًمرئٞمس ٓقمتزاز اعمًُٚمٛملم ُ
ٛمقظمٝمؿ وؾمٌ٥م ؾمٞم٤م َدِّتؿ وهمزوهؿ ًمٚمٕم٤ممل ،قمٚمٞمٙمؿ أن
ِ
اًمِمٌ٤مب اعمًُٚمؿ وأن ُمتٞمتق ذم ٟمٗمًف روح آقمتزاز
شمقضمٝمقا ُضمٝمقديمؿ هذه إمم ٟمٗمقس
ِّ
ِ
حتقًمقهؿ قمـ ذًمؽ سمقاؾمٓم٦م ِ
ٟمنم
َسماموٞمف وشم٤مرخيف ويمت٤مسمف اًم٘مرآن ،وقمٚمٞمٙمؿ أن ِّ
صم٘م٤مومتٙمؿ وشم٤مرخيٙمؿ وٟمنم روح اإلسم٤مطم َّٞم٦م ،وشمقومػم قمقاُمؾ اهلدم اعمٕمٜمقي طمتك ًمق مل
ٟمجد إٓ اعمٖمٗمٚمِلم واًمًذج واًمًٌٓم٤مء ًمٙمٗم٤مٟم٤م ذًمؽٕ :ن اًمِمجرة جي٥م أن يتًٌ٥م هل٤م
سم٤مًم٘مٓمع أطمد أهمّم٤مهن٤م(..)1
أُم٤م زويٛمر وم٘م٤ملَ :جي٥م شمٌِمػم اعمًٚمٛملم سمِقاؾمٓم٦م رؾمقل ُم ْـ أ ْٟم ُٗمًٝمؿ وُمـ سملم

ُصٗمقومٝمؿ ٕن اًمِمجرة جي٥م أن ي٘مٓمٕمٝم٤م أطمد أهمّم٤مهن٤م(.)2
اإلؾمالُمل أن ه١م ِ
ِ
أضمٜم٤مؾم ِٝمؿ
ٓء اعمٜم٤موم٘ملم َقمغم اظمتِالف
َ ُ
وإن ِم٤م ُرزئ سمف اًمٕم٤ممل ِ ْ
وهؿ اًمقزراء
وشمٕمدد ُمذاهٌٝمؿ
وشمقضمٝم٤مِّتؿ هؿ قمٚم َٞم ُ٦م اًم َ٘مقمُ ،ومٝمؿ اعمتٜمٗمذون إقمالُم ًّٞم٤م ُ
ُّ
َّ
اًمزقمامء وطم٤مؿمٞم٦م إ َُم َراء وقمٞمٌ٦م
وُمالك اًم َ٘مرار طمٙمقُم ًّٞم٤م ،هؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م ُضمالس ُّ
ٟمّمح اًمقضمٝم٤مء ،إٓ ُم٤م رطمؿ اهلل.
وهم٤مًم٥م ه١م ِ
ِ
ُمًتٜم٘مٕمٝمؿ
يٜمٝم ُؾ ُِمـ
ٓء ِمـ شمٚم٘مك صم٘م٤م َومتَف
َ ُ
ودراؾمتَف ذم سمالد اًمٖمربَ ،
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1آدم٤مه٤مت اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسةش( :ص .)12
( )2ذم يمٚمٛم٦م أًم٘م٤مه٤م ذم ُم١ممتر اًم٘م٤مهرة ًمٚمتٌِمػم قم٤مم 1916م وُمـ اًمٜمٙم٤مي٦م أن ُيٕم٘مد ذًمؽ اعم١ممتر ذم ُمٜمزل
ٟم٘مال قمـ «َمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م ِ
اًمزقمٞمؿ اعمًٚمؿ أمحد قمراب سمٕمد هزيٛمتف وٟمٗمٞمفً ..
اإل ْؾمالُمٞم٦مش.)175/13( :
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ِ
ِ
ِ
اعمٜمحرف ويدقمق إمم ُمٜمٝمجٝمؿ اًمْم٤مل ،وم٢مذا َقم٤مدوا إمم
ٙمرهؿ
أؾمـ
ويتنمب وم َ
َّ
دي٤مرهؿ وأوـم٤مهنؿ يم٤مٟمقا أوومٞم٤مء ٕؾمٞم ِ
٤مدهؿ اًمٖمرسمٞملم يٜم ِّٗم ُذون شمقصٞم٤مِّتؿ ويًٕمقن ذم
َ
حت٘مٞمؼ أهداومٝمؿ وُمٓم٤مُمٕمٝمؿ{ :﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
      } [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]14 :
يمؾ ـم٤مئٗم٦م وٟمح َٚم ٍ٦م و َُمذه٥م وـمري٘م٦م وومر َىم٦م َيًتؽم سمِ ِ
إن َّ
وظمالص٦م اًم٘مقلِّ :
٤مإل ْؾمالم
وهق ذم طم٘مٞم٘متف ٍ
ُمٕم٤مد ًمف حم٤مرب ٕهٚمف َومٝمق ُُمٜم٤مومؼ َُمٕم ُٚمقم اًمٜمٗم٤مق.
ُ
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األًي
املطوب
معهم
املاكَافَوَْ ًاهنفاق
اعم٤ميمٞم٤مومٞمٚمٞم٦م ٟمًٌ٦م إمم ٟمٞمٙمقٓ ُمٞمٙم٤مومٞمكم ،اعمقًمقد قم٤مم (1469م ـ 1527م) سمٛمديٜم٦م
ِ
احلًـ ُومرص٦م ًمٚمتَّٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ذم
ومٚمقرٟمً٤م اإليٓم٤مًمٞم٦م ،وىمد أشم٤مح ًمف َوو ُٕمف آضمت َامقمل َ

َم٤مٓت ُخمتٚمٗم٦مُ :مثؾ إدب واًم َ٘م٤مٟمقن واًمتَّ٤مريخ واًمٗمٚمًٗم٦م ،وىمد اؾمتٓم٤مع أن َي َ
ّمؾ
إول حلُ ُٙمقُم٦م ومٚمقرٟمً٤م) ،وىمد ُأوومِد ُمـ ِ
ىمٌؾ احلُٙمقُم٦م ُِم ًثال
إمم ُمٜمّم٥م (اًمًٙمرشمػم َّ
هل٤م إمم اعمُدن اإليٓم٤مًمٞم٦م واًمدُّ ول إضمٜمٌٞم٦م ،واؾم َت َٓم٤مع ظمالل هذه اًمٗمؽمة آ ِّـمالع قمغم

َظمٌ٤مي٤م احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وأهاره٤م قمـ ىمرب.
سمرز ْ
وأؿم ُٝمر َُمٌ٤مدئ ُمٞمٙم٤مومٞمكم( :اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م) ،وأصٌح ًم٘م٥م (أٟم٧م إٟمً٤من
وأ ُ
ِ
وم٢من اهلدف اًمٜمٌَّ ّٞمؾ
وقمٚمٞمف ّ َّ
ُمٞمٙم٤مومٞمكم) ُيٓمٚمؼ قمغم يمؾ ُمـ شمٌٜمَّك هذا اعمٌدأ أو قمٛمؾ سمف،
ِ
ًمًٌؾ اًمتل حت٘م٘مف ُمٝمام يم٤مٟم٧م ىم٤مؾمٞم٦م
اًمً٤مُمل يْمٗمل ص َٗم٦م اعمَنموقم َّٞم٦م جلٛمٞمع اًمقؾم٤مئؾ وا ُّ
أو فم٤معم٦م ،ومٛمٞمٙم٤مومٞمكم ٓ يٜمٔمر عمدى أظمالىمٞم٦م ِ
اًمقؾمٞمٚم٦م اعمتٌَّٕم٦م ًمتح٘مٞمؼ اهلدف ،وإٟمَّام إمم
ُمدى ُمالئٛم٦م ِ
اًمقؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ اهلدف( ،وم٤مًمٖم٤مي٦م قمٜمده شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م) ،يم٤من َهذا اعمٌدأ هق
ِ
اًمريمٞمزة اًمذي اؾمتٜمد ِ
اعمًٛمك (إُمػم) ،واًمذي هق
ٟمّم٤مئح ِف ذم يمت٤مسمف
قمٚمٞمف ذم أهمٚم٥م
َّ
َمٛمققم٦م ُمـ إومٙم ِ
وؿ إًمٞمٝم٤م قمد ًدا ُمـ اًمٜمّم٤مئح ًمٚمح٤ميمؿ.
َ٤مر واًمتَّج٤مرب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م َّ
ِ
إظم ِ
ومآراؤه ِذم شم ِ
ًمٗمْم٤مئؾ ْ
وأظمالق
اًمًٞم٤مؾم٦م
الق شمَدور طمقل
اًمقؾم٤مئؾ اعمُٜم٤موم َٞم٦م َ
َؼمير َ
َ
اًمنمق واًمٖمرب َِبذا
اًمًٚمٓم٦م ،وىمد أظمذ ُُمٕمٔمؿ أرسم٤مب
اًمًٞم٤مؾم٦م ذم َّ
َ
احل٤ميمؿ و َذوي ُّ
وومؼ أ ْىمَم ُص ِ
قره اعمٜمحروم٦م :وًمذا يم٤من ُمـ أهؿ صٗم٤مت إُمػم
آدم٤مه اعمٞمٙم٤مومٞمكم َ
ِ
ص ُِمـ قمٝمقده
أو ا َحل٤ميمؿ ذم ٟمٔمر ُمٞمٙم٤مومٞمكم ُمـ ٟم٤مطم َٞم٦م إظمالق أن يتٕم َّٚمؿ يمٞمػ يتخ َّٚم َ
ووقمقده إن يم٤مٟم٧م قمٌ ًئ٤م قمٚمٞمف ،وقمدم اًمؽمدد ذم اؾمتٕمامل اًم٘مقة قمٜمد اًميورة(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ضمزء ُمـ سمح٨م ذم ُمقىمع «ُمٚمت٘مك اًمٕم٘مٞمدة واعمذاه٥م اعمٕم٤مسةش قمغم اإلٟمؽمٟم٧م.
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ىم٤مئؿ قمغم اًمٙمذب ذم احلدي٨م ،وٟم٘مض اًمٕمٝمد،
وهٜم٤م و ْىم َٗم٦م ،أٓ وهل أن اًمٜمِّٗم٤مق ٌ
وظمٗمر اعمٞمث٤مق وٟمحق ذًمؽ.

وإٟمف ًمٞمتً٤مءل يمؾ ُمـ ًَمف ُمزقم٦م ُِمـ َقم٘مؾ قمـ اًمت ِ
َّٗمًػم اعمَٜمٓمِ٘مل هلَذا اًمرأي
ْ
َ
اعمُٜمحرف واعمٌدأ اعمٜمحؾ( :اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م)ِ ،
واًمذي ٓ يًتٓمِٞمع إٟمًْ٤من ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م
أن ي٘م ٌَٚمف قمغم إـمالىمفُْ ،مٝم َام سمٚمٖم٧م سمف ِ
يٛم٦م وُمٝمام سمٚمغ سمف ُّ
اًمٗمٙمري واًمٜمَّٗمز.
اًمِمذوذ
ُّ
اجلر َ
أن ًم ُٙم ِّؾ إٟمً٤من وًمٙمؾ ََمٛمققم٦م ِ
ُِمـ ا َعمٕمروف ذم احل َٞم٤مة َّ
ُمٓم٤مًم٥م ٟمَٗمًٞم٦م
سمنم َّي٦م
ٌ
وطم٤مضم٤مت ضمًدي٦م ،وأٟمف ٓ ُسمدَّ ًمِتح٘مٞمؼ أي ُمٓمٚم٥م ُمـ ُمٓم٤مًم٥م اًمٜمَّٗمس وطم٤مضم٦م ُمـ
ّمح ذم قم٘مؾ إٟمً٤من قم٤مىمؾ اَّت٤مذ أ َّي٦م
طم٤مضم٤مت اجلًد ُمـ ِّاَّت٤مذ وؾمٞمٚم٦م إمم ذًمؽ ،ومٝمؾ َي ُّ
َ
شم٤مومٝم٤م؟.
طم٘مػما ً
وؾمٞمٚم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ُْمٝم َام يم٤من ؿم٠مهن٤م ً
قمٔمٞمامَّ ٕ ،ي٦م طم٤مضم٦م ُْمٝم َام يم٤من ؿم٠مهن٤م ً
وطمٞمٜمام يروج صٖم٤مر اًمٕم٘مقل أو اعمُجرُمقن آراء ُِمٙمٞم٤مومٞمكم ِ
هذه اًمتِل شم٘مقل( :إن
ِّ
اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م) ،و َيدَ ُقم َ
قن هذا اًمٙمالم َيًػم قمغم إـمالىمف دون ىمٞمقد ا َعمٜمٓمؼ
يتٍمومقا ذم طمٞم٤مِّتؿ شمٍمف
اًمًٚمٞمؿ واحلؼ اًمث٤مسم٧م ،واًمٗمْمٞمٚم٦م اعمُثغم ،وم٢مهنؿ ٓ ُسمدَّ أن
َّ

اعمج٤مٟملم أو يٙمقٟمقا ؿمٞم٤مـملم َمرُملم خي٤مدقمقن اًمٜم٤مس ِبذه أراء اًمتل يٓمٚم٘مقن

زورا وشمزيٞم ًٗم٤م اؾمؿ (ٟمٔمري٦م)ً :مٞمٗمٕمٚمقا َّ
اًمٜم٤مس
يمؾ ضمريٛم٦م دون أن ُيًٛمٞمٝمؿ
ُ
قمٚمٞمٝم٤م ً
َمرُملمً ،م٘مد َؾمؽموا أٟمٗمًٝمؿ اعمجرُم٦م سمٓمالء ُم٤م أؾمٛمقه ٟمٔمر َّي٦م ُمٞمٙم٤مومٞمكم.
إٟمف ُمـ اًمٌدهل قمٜمْد ذًمِؽ أن شمٌدو ًمٜمَ٤م أُمثِٚم٦م شم ِ
َٓمٌٞم٘م َّٞم٦م َهمري ٌَ٦م وُمْمحٙم٦م ضمدًّ ا َأظمػ
َ
ُمٜمٝم٤م ُم٤م جيري داظمؾ ُمًتِمٗمٞم٤مت إُمراض اًمٕم٘مٚمٞم٦م.
إٟمف يٚمزم ُمـ شمٕمٛمٞمؿ اًمٗمٙمرة اعمٙمٞم٤مومٞمٚمٞم٦م أن ٓ يٙمقن ُمـ اعمًتٖمرب:
ِ
ِ
أوراق اًمٜمَّ٘مد ذات إرىم٤مم اًمٕم٤مًمٞم٦م ،واًم٘مٞمٛم٦م
أ) أن ُيرق اعمٙمٞم٤مومٞمكم َمٛمق َقم٦م ُمـ َ
ِ
يم٠مؾم٤م ُمـ اًمِم٤مي ،أو ومِٜمج٤مٟمً٤م ُمـ اًم٘مٝمقة وم َٖم٤ميتف
اًمٙمٌػمةً ،مٞمٖمكم قم َٚمٞمٝم٤م ُم٤م ُيّمٚمح ومٞمف ً
اًمتل هل ذب اًمِم٤مي أو اًم٘مٝمقة ،شمؼمر ًمف ِ
وؾمٞمٚم٦م إطمراق إوراق اًمٜم٘مدي٦م اًمٙمٌػمة،
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وظمً٤مرة إًمقف ُم٘م٤مسمؾ ذاب ٓ يً٤موي سمْمٕم٦م ومٚمقس.
ب) ويٚمزم ُمـ هذا اعمَ ِ
معهماعمِٙمٞم٤مومٞمٚمٞمقن ُم٤مٟم ًٕم٤م ُمـ إًم َ٘م٤مء خمٓمقـم٤مت
ذه٥م أن ٓ يرى
قمٚمٛم َّٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ٟم٤مدرة ذم هنر يمٌػم ًمِتٙمقن سمٛمث٤مسم٦م ِضمن ُم١مىم٧م شمٕمؼم قمٚمٞمف ضمٞمقش
ِ
اًمٕمٚمٛم َّٞم٦م
اًمٖمزاة ،وًمٞمس ُمـ اعمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ أن َّتن اإلٟمً٤مٟمِ َّٞم٦م ذظم٤مئر اعمٜمجزات
ؼم ُر اًمقؾمٞمٚم٦م.
واًمٗمٙمري٦م احلْم٤مري٦م اًمتل ظمٚم َٗمتْٝم٤م اًم٘مرون إومم ،وم٤مًمٖم٤مي٦م قمٜمدهؿ شم ِّ
ِ ِ
وهىم٦م ظمػماِّتؿً :مٞمًتَٛمتِع
ج) وأن ٓ يروا ُم٤مٟم ًٕم٤م ُمـ دمقيع إًمقف ُمـ اًمٌنم َ
َمرم واطمدٌ سمِٛمٔم٤مهر اًمؽمف واًمروم٤مهٞم٦م ،وم٤مًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م.
سمٛمِم٤مهدة هلٞم٥م
د) وأن ٓ يروا ُم٤مٟم ًٕم٤م ُمـ أن ْ
ُي ِرق إٟمً٤من ُمديٜمَ٦م يم٤مُمٚم٦م ًمٞمتٛمتع ُ
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ٟم٤مر قمٔمٛمك قمـ سم ْٕمد ،صمؿ ُيديـ ِب٤م سمرءاء ويٕم٤مىمٌٝمؿ ِبذه اجلريٛم٦م اًمٜمٙمراء ،يمام ومٕمؾ
(ٟمػمون) إُمؼماـمقر ُروُم٤م.

ً
وطمِم٤م و٤مر ًي٤م ضم٤مئ ًٕم٤م وإٟمً٤مٟمً٤م سمري ًئ٤م ًمٞمتَٛمتع
ه) وأن ي٘مذف إمم طمٚم ٌَ ِ٦م اعمُّم٤مرقم٦م
ُمٜمٝمام وُمٍمع اعمٖمٚمقب ،وىمد ُم٤مرؾم٧م روُم٤م ذم أوج ؾمٚمٓم٤من
سمٛمِم٤مهدة َفمٗمر اًم َٖم٤مًم٥م ُ
ُ

إُمؼماـمقريتٝم٤م ُمـ ذًمؽ اًمٌمء اًمٙمثػم.
وٟمٔم٤مئره ي ِ
ِ
ً
ُم٘مٌقٓ ًمدى اعمٙمٞم٤مومٞمٚمٞملمَّ :
ؼمر
ٜمٌٖمل أن ي ُٙمقن
يمؾ هذا
َ
ٕن اًم َٖم٤مي٦م شم ِّ
ٌ
وؾم٤مئؾ ًمِٖم٤مي٤مت؟ وم٢مذا يم٤مٟم٧م
اإلضمراُمٞم٦م
اًمقؾمٞمٚم٦م أًمٞمً٧م َهذه إقمامل اجلُٜمقٟمٞم٦م أو ْ
َ
ِ
أضمدَ ر اعمٙمٞم٤مومٞمكم اًمذي ُ
ي٠مظمذ
اًم َٖم٤مي٤مت ُمٓمٚم ً٘م٤م شمؼمر أ َّي٦م وؾمٞمٚم٦م دون ىمٞمد أو ذط ،ومام ْ
ٍ
ِبذه ِ
ُمرشمٌ٦م ُيٛمٙمـ أن شمتّمقر ذم اًمقضمقد(.)1
اًمٗمٙمرة اًم َٗم٤مؾمدة أن يٜمحدر إمم أدٟمك
إن َُمـ شم٠م َُّمؾ يمَالم ُمٞمٙم٤مومٞمكم ذم َُمقاوع ُمـ يمت٤مسمِف إُمػمُ ٓ ،خي٤مجلف َّ
اًمِم ُّؽ ِذم يمقٟمف
يدقمق يمؾ ٍ
وطم٤ميمؿ وذي ؾمٚمٓم٤من أن َيٙمقن ُمٜم٤موم ً٘م٤م ،وًمٙمـ سم٤مطمؽماومٞم٦م قم٤مًم َٞم٦م وده٤مء
أُمػم َ
قمٛمٞمؼ طمتك ٓ يٗمتْمح أُم٤مم اجلامهػم و ُدوٟمؽ سمٕمض ؿمقاهد:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
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اًميوري أن يتَّّمػ إُمػم طم٘مٞم َ٘م ً٦م سمٙمؾ اًم َٗمْم٤مئؾ ،وًمٙمـ ُمـ
ًمٞمس ُمـ َّ
أضمن وم٠مىمقل إن آشمِّّم٤مف ِّ
سمٙمؾ شمٚمؽ
َّ
اًميوري أن ُيذاع قمٜمف آشمّم٤مف ِب٤م ،وإين ْ
اًمٗمْم٤مئؾ ظمٓمر ،وًمٙمـ اًمٔمٝمقر سم٤مًمتحكم ِب٤م ٟم٤مومع ،إٟمَّف ُمـ اخلػم ًمؽ أن شمٔمٝمر سم٤مًمتَّ٘مقى
َ
ْ
واإلظمالص وأن شمٙمقن ذم اًمقاىمع يمذًمؽ ،وًمٙمـ
وطم٥م اإلٟم ًَْ٤مٟمٞم٦م واًمديـ
وإُم٤مٟمَ٦م ُ
ُ
اًمّمٗم٤مت إظمرى يم٤من
تٜمٌٝم٤م
سمحٞم٨م إذا ْ
او ُٓمررت ًمٚمتحقل َإمم ِّ
َيٜم ٌَٖمل أن شمٙمقن ُُم ً
ِ
اًمٕمٚمؿ َّ ِ
ُمِم َّ٘م٦م ،ويٜمٌٖمل ِ
ذًمؽ َ
دون َ
ِم٤مرؾم٦م يمؾ
سم٠من إُمػم ٓ ؾم َّٞمام احلدي٨م ٓ ُيٛمٙمٜمف َ
شمٚمؽ ِ
ُمْمٓمرا
اخلالل اعمقصقوم٦م سم٤محلًـ ًمدى اًمرضم٤ملٟٕ ،مف يٙمقن ذم أهمٚم٥م إطمٞم٤من
ً
ًمالطمتٗم٤مظ سم٤معمٚمؽ ،ومٞم ْٕم َٛمؾ ودَّ اإليامن واإلطمً٤من واإلٟمً٤مٟمٞم٦م واًمديـ.
 ق ١ُٝتعايَ ِٝانٝافً:ٞ

وإظم ِ
ْ
الق ذم ٟمَٔمر ُم٤ميمٞم٤مومكم؟ وُمع ذًمؽ وم٘مد اقم ُتؼم
أرأي٧م أُي٤م اًم٘م٤مرئ ُم٘مدار اًمديـ
يمت٤مسمف (إُمػم) أقم َٔمؿ يمِت٤مب ذم َومٚمً َٗم٦م اًمً ِ
ٞم٤مؾم٦م وا ُحلٙمؿ ،واقمتؼم ُم٤ميمٞم٤مومكم أٟمَّف ر َومع
ِّ
سمحذ ِ
قمٚمام ضمديدً ا َ
اومػمه ُهق قمٚمؿ
ٜم٤مقم٦م احلٙمؿ اًمدىمٞم٘م٦م ،وأٟمف َ
اًمًت٤مر قمـ أؾمقار ِص َ
ووع ً
ِ
ًمّمٕمٌ٦م اعمِراس قمٛمٚم َّٞم٦م
اًمًٞم٤مؾم٦م،
وصػم صٜمْٕم٦م احلُٙمؿ ا َّ
َّ
اًمٕمٛمٚمٞم٦م طمؾ ذم أًمٖم٤مز ِّ
اًمًٞم٤مؾم٦م َ
ِ
سمآرائف وطمٙم َِٛمف ٟمٗمقس ُجٞمع أسم َٓم٤مل اًمت٤مريخ احلدي٨م.
يمٕمٛمٚمٞم٤مت اجلؼم اًمًٌٞمط ،وهمذى
واؿمتؼ ُِمـ اؾمٛمف ُمذه٥م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م ؾمٛمك ُم٤ميمٞم٤مومٚمزم Machiavlism
َّ
قمٛمؾ ِ
ٍ
ىم٤مئؿ قمغم اخلٌ٨م واًمدَّ ه٤مء اعم٘مروٟملم سم٤مٕصمرة
يتْمٛمـ ُمٌ٤مدئف اًمتِل شمَرشمٙمز قمغم يمؾ

١مرظمقن أو يم٤مدوا قمغم َّ
وشم٘مديؿ اًمٖم٤مي٦م قمغم طمًـ اًمقاؾمٓم٦م ،وىمد اضمتٛمع ا ُعم ُ
أن ًَم٘م٥م
قمٚمام َقمغم يمؾ ؾمٞم٤مد ؿمديد َىمقي اًمٕم٘مؾ واًم٘مٚم٥مَ ٓ ،ي٘مػ سمِف
ُم٤ميمٞم٤مومٚمً٧م ْ
أصٌح ً
اًمنمف أو اًمٕمٗم٦م أو هٞمٌ٦م اهلل دون اىمؽماف أومْمع أصم٤مم ًمٌٚمقغ اًمٖم٤مي٦م(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
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املنافقني وقواعد شرعية ِ يف التعامل
خطر شمًَت ْٖم ِرق ذم أؾمٌ٤مب َُمروٝم٤م ،وأن
ًم٘مد دومع ُم٤ميمٞم٤مومكم اًم ُ٘مٚمقب اعمَريْم٦م َإمم أن
معهم
ً ِ

واًمًٚمٓم٤من ،وسمٕمد أن يم٤من
شمًدر ذم همٚمقائٝم٤م وأهقائٝم٤م،
َ
وضمٕمٚمٝم٤م َوح َّٞم٦م ًمِمٝمقة ا ُحلٙمؿ ُّ
ِ
احلُٙمَّ٤مم ِ
اًمق ِ
ورضم٤مل اًمًٞم٤مؾم٦م َي ُ
ضمؾ،
ٛمِمقن ذم اًمٜمِّٗم٤مق واًمٙمَذب ُمِمٞم٦م احلذ ِر اعمُؽم ِّىم٥م َ
ويٕمتؼمون أٟم ُٗم ًَٝمؿ ظم٤مرضملم قمـ طمدُ ود اًمدِّ يـ واًم٘م٤مٟمقن ،إذا ِبؿ جيدون ُِمـ ُم٤ميمٞم٤مومكم
ُُمرؿمدً ا يٕم ِّٚمٛمٝمؿ َّ
وهؿ
سم٤مؾمؿ اًمدِّ يـ أو احل ْٙم ِؿ أو اخلُ ُٚمؼ ا َحلًـ ٌ
أن اًم ٌُٕمد قمـ اًمٜمِّٗم٤مق ْ
ومحؼ ٓ يمٞم٤مؾم٦م ومٞمفُ ،م٤م دام أُمر اعمٚمؽ ي٘متيض ذًمؽ ،ويم٠من شمٕم٤مًمٞمٛمف يم٤مٟم٧م ر ْىم َٞم٦م ُمـ
ٌ
ُمً٧م أطمد أهمالق ضمٝمٜمؿ وم٤مٟمٗمتح سمٛمًٝم٤م أًمقف ُمـ أسمقاب اًمرضمس،
رىمك إسمٚمٞمسَّ ،
ويّم٤مقمد َهلٞمٌٝم٤م قمغم وح٤مي٤م اًمٌنم.
يٗمقر ٟمَتٜمُٝم٤م َّ

ِ
وومرق واؾمع ْ
ٌ
ضم٤محم٦م شم٠مظمذ سمِخٜم٤مق
ـمققم٤م ًمِمٝمقة
اًمنم
أن
ً
يرشمٙم٥م َّ
َ
اًمنم سم٤مؾم ِؿ َّ ِّ
يتِمدَّ ق أن يٗمٕمؾ طم ًّ٘م٤م ٓ إ ْصمؿ ومٞمف ،ويدظمؾ ِ
وهق َ
اًمٖمش َقمغم
ص٤مطمٌٝم٤مَ ،
وسملم أن يرشمَٙمٌف ُ
َ
ِ
ومٞمخدَ قمٝم٤م ويقمهٝم٤م َّ
ٟمٗمًف ْ
يمٞم٤مؾم٦م شمتَّٗمؼ َُمع اشمًِّ٤مع قمٚمٛمف وطمدة ذيم٤مئف(.)1
أن َُم٤م يٗمٕمٚمف َ
 املانٝافَ ١ًٝٝبذأ ٜٛٗد:ٟ
حت٘مٞمؼ ُم ِ
راداِّتؿ وٟم ِ
َٞمؾ َُمٓم٤مُمٕمٝمؿ ،اقمتام ُدهؿ قمغم ُمٌدأ
ُمـ أهؿ ريم٤مئز اًمٞمٝمقد ذم
ِ ُ
سم٠مهنؿ ؿمٕم٥م اهلل اعمخت٤مر،
إيامهنؿ َّ
(اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م) ،وأيمَّد هذا اعمٕمٜمك ذم طمٞم٤مِّتؿ ُ

َ
َّ
وضم٦م وأظمالىمٞم٤مت
وأن همػمهؿ أ ُِّمٞمقن،
يتٕم٤مُمٚمقن َُمع همػمهؿ ُمـ اًم ٌَنم سمٛمٕم٤ميػم ُمز َد َ

ُُمِمٞمٜم٦م ،ومال ووم٤مء سمٕمٝمقد وٓ اًمتزام سمٛمقاصمٞمؼ{ :﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀} [ؾمقرة آل قمٛمران.]75 :

وُمـ شم٠م َُّمؾ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمتٚمٛمقد ًمدُيؿ َوضمد أهن٤م شمدقمق اًمٞمٝمقد إمم اًمٜمٗم٤مق ُمـ

ظمالل سمقاسم٦م (اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م) ومٛمـ ذًمؽ:
ِ
ذه قمغم
ًمٚمٞمٝمقدي أن ُجي٤مُمؾ إضمٜمٌل
ُمٍمح
ً
فم٤مهرا ًمٞمت٘مل َّ
أ) .ضم٤م َء ذم اًمتَّٚمٛمقدَّ :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم قمٝمد رؾمقل اهلل طش( :ص  25ـ  ،)27إلسمراهٞمؿ سمـ قمكم ؾم٤ممل.
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أن ئمٛمر ًمف اًمنم وإذى(.)1

أيْم٤م :إذا اؾمتٓم٤مع ِ
ُيقدي ُم٤م ِظمداع اًمقصمٜمٞملم سم٢مدقم٤مئف أٟمف
ب) .وضم٤مء ذم اًمتٚمٛمقد ً
ْ

ُمـ قم ٌَّ٤مد اًمٜمجقم ُمًٛمقح ًمف أن يٗمٕمؾ ذًمؽ(.)2

أيْم٤م :جيقز ًمٚمٞمٝمقدي أن َُيٚمػ يٛمٞمٜمً٤م يم٤مذسم٦م ،وظم٤مص٦م ذم
ج) .وضم٤مء ذم اًمتٚمٛمقد ً
ُمٕم٤مُمٚمتف ُمع سم٤مىمل اًمِمٕمقب(..)3
سمؾ إن اًمٞمٝمقد ذم ؾمٌٞمؾ ؾم ِ
اإلومً٤مد ذم
ٞمٓمرِّتؿ قمغم اًم َٕم٤ممل ٓ يٌ٤مًمقن وٓ يؽم َّد ُدون ذم
َ
َ
َ
ِ
إرض سم٢مهالك ا َحلرث واًمٜمًَّؾْ ،
وإؿمٕم٤مل احلروب ،ودقمؿ ُمٜمَ َّٔمامت اًمتَّخري٥م
ِ
واًمًٞمٓمرة قمغم اإلقمالم سمِ ِّ
ٌ٨م ُيمؾ
وُج٤مقم٤مت اًم٘مالىمؾ ،وشمَدُمػم اىمتّم٤مدي٤مت اًمدولَّ ،

ُم٘مقض ًمألظمالق واًم٘مٞمؿ ،همػم آِبلم سمٛم٘مدرات ُّ
اًمِمٕمقب وُمّم٤محلٝم٤م
ُم٤م هق ِّ
وُمٙمتًٌ٤مِّت٤م ،ي٘مقل أوؾمٙم٤مر ًمٞمٗملٟ( :محـ اًمٞمٝمقد ًمًٜم٤م إٓ ُم ِ
ٗمًدي اًمٕم٤ممل وحمريمل
ُ
اًمٗمتـ ومٞمف وضمالديف) ،وي٘مقل ُمقريس صٛمقيؾٟ( :محـ اًمٞمٝمقد اعمدُمرون ًم ُٙم ِّؾ رءٍ،
ِّ
وًمًقف ٟمٌ٘مك ُمدَّ ُمرون ًمألسمد)(.)4

وصدق اهلل{ :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ} [ؾمقرة

اعم٤مئدةُ .]64 :م٤م هم٤ميتٝمؿ؟! وُم٤م هدومٝمؿ؟ ُدمٞم٥م قمغم هذا شمقصٞم٤مت ُم١ممتر سمٚمٖمراد

اعم٤مؾمقٟمٞملم أقمداء اًمدِّ يـ..
َٜمًك سم٠مٟمٜم٤م ٟمحـ ُ
اعم٤مؾمقين قم٤مم 1992م وُمٜمٝم٤م( :جي٥م أٓ ٟم َ
وىم٤مًمقا :ؾمتحؾ ا َعم٤مؾمقٟمٞم٦م حمؾ إدي٤من وحم٤مومٚمٝم٤م َؾمت٘مقم ُم٘م٤مم اعمٕم٤مسمد)(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1قمٌد اهلل اًمتؾ« ،ضمذور اًمٌالءش( :ص .)81
( )2آي ب سمراٟم٤ميتس« ،ومْمح اًمتٚمٛمقدش( :ص .)133
( )3إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ« ،إهائٞمؾ واًمتٚمٛمقدش( :ص  ،)77وعمزيد اـمالع ومٚمػماضمع ُمٌح٨م «اًمٜمٗم٤مق قمٜمد
اًمٞمٝمقدش ُمـ رؾم٤مًم٦م اعم٤مضمًتػم (.)338/1
(« )4واىمدؾم٤مهش 392/2( :ـ .)393
(ُ« )5مٙم٤ميد ُيقدي٦مش.)237( :
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ٟمثؼ ذم وقمد
ومٞم٤م قمج ًٌ٤م سمٕمد هذا يمٞمػ ٟمٓمٛمع ذم
َم٤مورة إهائٞمؾ سمًال ٍم ،أو ُ
َ
معهمﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
أو َقمٝمد هل٤م وهؿ ُمـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ{ :ﯷ ﯸ
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ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ

ﰍ ﰎ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]76 :

طم٤مل ِ
وُمـ يم٤من ًمف أدٟمك شمَتٌع َيًػم عم٤م قمٚمٞمف ُ
اًمٗمرق واعمذاه٥م واًم َّٓمقائػ اًمتل
طم٤مدت قمـ ُمٜمٝم٩م اهلل شمٕم٤ممم ،جيد أن هذا اعمًَ َٚمؽ يٙم٤مد يٙمقن ِ
ِ
ريم٤مئزه٤م
ريمٞمزة ُِمـ
َ
َ

وؾم٤مئٚمٝم٤م ،ودوٟمَؽ أُمثٚم٦م قمجغم شم ْثٌِ٧م ذًمؽ وشم١ميمِّده.
رئٞمً٦م ُمـ َ
َووؾمٞمٚم٦م َ
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املطوب اهثانُ
اهػٌَعَْ احلٌساء
ِ
اًمقصقل ٕهداومٝمؿَ ،يًتح ُّٚمقن َّ
َّ
إن ُّ
يمؾ حمرم ،ويرشمٙمٌقن يمؾ
اًمِمٞمققمٞملم ُمـ أضمؾ ُ

ِ
يتقر ُقمقن قمـ ومٕمؾ ِّ
يمؾ َىمٌٞمح :ؾمٗمٙمً٤م ًمٚمدُم٤مء ،وطمّمدً ا ًمألرواح،
ٟم٘م َ
ٞمّم٦م ،وٓ َّ
ويمٜمٔمرائٝمؿ إروسمٞملم أسمٜم٤مء ُمقروث صم٘م٤مذم ِ
واطم ٍد شم ْ٘مري ًٌ٤م ُمـ ُمٌ٤مدئٝمؿ اعم٘مدؾم٦م( :اًمٖم٤مي٦م
شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م)َ ،ومٝم٤م هق ًمٞمٜملم اًمذي ووع ُّ
اًمِمٞمققمٞم٦م ُمقوع اًمت ِٜمٗم ِٞمذ ي٘مقل :إن هالك
َصمالصم٦م أرسم٤مع اًمٕم٤ممل ًَمٞمس سمٌمء ،إٟمَّام اًمٌمء اهل٤م ُّم ُهق أن يّمٌح اًمرسمع اًم ٌَ٤مىمل ؿمٞمققم ًّٞم٤م(.)1
وسم٤مًمٗمٕمؾ ُـمٌ٘م٧م هذه اًم٘م٤مقمدة ذم روؾمٞم٤م أي٤مم اًمثقرة وسمٕمدَ َه٤م ،ويمذًمؽ ذم اًمّملم
زقمامؤه
وهمػمه٤م :طمٞم٨م أسمٞمدت اعماليلم ُمـ اًم ٌَنم ،ومٗمل ومؽمة طمٙمؿ دام  74قم٤م ًُم٤م يم٤من َ
ًمٞمٜملم وؾمت٤مًملم وُم٤مًمٞمٜمٙمقف وظمروشمِمقف ..إمم َّ
أن َطمٙمؿ آظمرهؿ همقرسم٤مشمِمقف،
ضمرى ذسمح أٓف ُمـ أهؾ احلٙمؿ اًم َّٓم٤مُمٕملم واًمٓم٤محملم ،يمام شمؿ ذسمح مخً٦م ُماليلم
ذم طمرب أهٚمِٞم٦م ،صمؿ ذسمح طمقازم قمنمة ُماليلم ذم قمٛمٚمٞم٦م ِ
شمّمٗم َٞم٤مت ؾمت٤مًمٞمٜمٞم٦م داظمٚمٞم٦م ذم
ْ
َ
َ َ
اًم َّثالصمٞمٜم٤مت ،صمؿ ُذسمح ِوٕمػ هذا اًمٕمدد ذم ا َحلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمِٞم٦م ،صمؿ ُطم ِّمدت أرواح
ِ
اًمً َّٗم٤مح
أٓف ذم أومٖم٤مٟمًت٤منَ ،ومٙم٤مٟم٧م طمّمٞمٚم٦م طمٙمؿ هذا احلزب اًمٖم٤مؿمؿ اًمدُمقي َّ
ِ
ِ
شمٕمًٗم َّٞم٦م َحت َّقًم٧م
ُىمراسم٦م إرسمٕملم ُمٚمٞمقن ذم ُمقت همػم ـمٌٞمٕمل ،وذم شمداسمػم اؾمتٌداد َّي٦م ُّ
ُمٕمٝم٤م اعمً٤مضمد واًمٙمٜم٤مئس إمم زرائ٥م ًمٚمخٜم٤مزير( ..)2أ َُّم٤م ضمرائٛمٝمؿ ذم اجلٛمٝمقري٤مت
ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م َومٌم ٌء َيٗمقق اًمقصػ وشمت٘مٓمع ًمف ٟمٞم٤مط اًم٘مٚم٥م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمققمٞم٦مش( :ص  ،)25قمكم أدهؿ.
(َ« )2مٚم٦م اًمٌٞم٤منشُ ،) 116/43( :مع شمٍمف يًػمُ ،مع إن سمٕمض اعمّم٤مدر شمِمػم أن اًمثقرة اًمِمٞمققمٞم٦م
ىم٤مُم٧م قمغم اٟم٘م٤مض ُ 61مٚمٞمقن ُمـ اًمٌنم.
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أطمدُ ِيمٌ٤مر ُّ
ؼما َقمـ إظمالق :إن إظمالق اًمتل ٟم١مُمـ
ي٘مقل إٟمجٚمز َ
اًمِمٞمققمٞملم ُمٕم ً
َِب٤م ِهل يمؾ َقم ٍ
معهم َُمٝمام يمَ٤من هذا اًمٕمٛمؾ ُمٜم٤موم ًٞم٤م ًمألظمالق
ٛمؾ ي١مدي إمم اٟمْتِّم٤مر ُمٌ٤مدئٜم٤م
اعمٕمٛمقل ِب٤م(.)1

وقواعد شرعية يف التعامل
خطر املنافقني َّ

اًمِمٞمققمل احلؼ ْ
يتٛمرس َ
وي٘مقل ًمٞمٜملمَ :جي٥م قمغم اعمٜم٤موؾ ُّ
سمِمتَّك ُضوب
أن َّ
اخلداع واًمٖمش واًمتْمٚمٞمؾ ،وم٤مًمٙمِٗم٤مح ُمـ أضمؾ ُّ
اًمِمٞمققم َّٞم٦م يٌ٤مرك يمؾ وؾمٞمٚم٦م حت٘مؼ
ِ
ِ
يٖمػم أظمالىمف
اًمِمٞمققمٞم٦م( .)2وي ُ٘مقل ً
ىم٤مدرا قمغم أن ِّ
أيْم٤م :إذا مل ي ُٙمـ اعمٜم٤مو ُؾ اًمِمٞمققمل ً
وؾمٚمقيمف ووم ً٘م٤م ًمٚمٔمروفُ ،مٝمام شمٓم َّٚم٥م ذًمؽ ُمـ يمذب وشمْمٚمٞمؾ وظمداع ،وم٢مٟمف
ً
ُمٜم٤موال صمقر ًّي٤م طم٘مٞم٘م ًّٞم٤م(.)3
ًمـ يٙمقن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «ُمذاه٥م ومٙمري٦م ُمٕم٤مسةش( :ص  ،)311عمحٛمد ىمٓم٥م.
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ( :ص .)311
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ( :ص .)311
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املطوب اهثاهث
االضتعٌاز اهػسبُ
آؾمتِٕمامر :سم٠مٟمف اؾمتٞمالء َدو ًَم٦م أو َؿمٕم٥م َقمغم
قمرف ّ ّ
اًمشِه٤مب وطمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين ْ
َّ
ِ
دوًم٦م أظمرى َ
أومرادهً ،مٚمٕمٛمؾ قمغم
وؿمٕم٥م آظمرً :مٜمَٝم٥م َصمرواشمِف وشمًَخػم ـم٤مىم٤مت
اؾمتثامر ُمراوم٘مف اعمختٚمٗم٦م(.)1

وهذا اًمتٕمريػ يِمٛمؾ أٟمقاع ُخمتٚمِ َٗم٦م ُمـ آؾمتٕمامر ٓ ََّتتٚمػ قمـ َسمٕمْمٝم٤م إٓ
سم٤مٕؾم َامء وسمٕمض إؿمٙم٤مل ،ومٛمـ ْأؿمٙم٤مل آؾمتٕمامر أن شمَْمع دوًم٦م ُم٤م ْأظمرى حت٧م
ْ
ِ
ىمقة َهذه اًمدوًم٦م ووٕمػ
َ
مح٤ميتٝم٤م وإذاومٝم٤م ،وشمًٚمٌٝم٤م ُمـ طمريتٝم٤م سمِ٘مدر ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع َّ
شمٚمؽ ،وذم إهمٚم٥م يٙمقن ًمٚمدو ًَم٦م اعمحٛم َّٞم٦م ؿمٌف ؾمٞم٤مدة داظمٚمِ َّٞم٦م يامرؾمٝم٤م طمٙم٤مم وـمٜمٞمقن
ِ
اعمًتٕمٛمرة ُمـ ظمٚمػ ؾمت٤مر ،وُمـ أُمثٚم٦م هذا اًمِمٙمؾ ًمالؾمتٕمامر
شمديرهؿ اًمدوًم٦م
ُ
ُم٤م ومٕمٚمت ُف َومرٟمً٤م ذم شمقٟمس طمٞم٨م و َّىمٕمت٤م ُم ًٕم٤م ُمٕم٤مهدة مح٤مي٦م ذم 1881/5/12م ،صمؿ
ُضمددت ذم 1883/6/8م وسمٛمقضم٥م سمٜمقد هذه احلام َي٦م وم٘مدت شمقٟمس ؾمٞم٤مدِّت٤م
ِ
اخل٤مرضم َّٞم٦م وطم٘مٝم٤م ذم اًمتٛمثٞمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد اعمًت٘مؾ ،يمام ُؾمٚمٌ٧م طمؼ إسمرام اعمٕم٤مهدات
ِ
ُمّم٤محلٝم٤م ومٞمٝم٤م يرأؾمٝمؿ اعم٘مٞمؿ اًمٕم٤مم.
اخل٤مرضمٞم٦م ،وقمٞمٜم٧م ومرٟمً٤م آٓف اعمقفمٗملم يرقمقن
َ
يمررشمف ومرٟمً٤م ذم ُمرايمش سمٛمقضم٥م ُمٕم٤مهدة 1912/3/31م،
وُم٤م طمّمؾ ذم ُشمقٟمس َّ
وومٕمٚمف اإلٟمجٚمٞمز ذم ُمٍم ظمالل اطمتالهلؿ هل٤م سملم قم٤مم  1914ـ 1922م(.)2
وسمٕمد احلرب اًمٕم٤معم ِ َّٞم٦م إومم فمٝمر َؿم ٌ
أىمرشمف قمّمٌ٦م
ٙمؾ ضمديد ُمـ أؿمٙم٤مل آؾمتٕمامر َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطش ،)627/2( :و«أضمٜمح٦م اعمٙمر اًمثالصم٦م وظمقاومٞمٝم٤مش( :ص ،)51 :حلٜمٌٙم٦م
اعمٞمداين ،و«حم٤مضات ذم آؾمتٕمامرش ،عمّمٓمٗمك اًمِمٝم٤مب( :ص.)23 :
( )2يٜمٔمر «حم٤مضات ذم آؾمتٕمامرش( :ص  15ـ  ،)21عمّمٓمٗمك اًمِمٝم٤مب.
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إُمؿ اعمتحدة اًمتل شمٙمقٟم٧م طمٞمٜمذاك يمٛمٜمٔمٛم٦م َأِم َّٞم٦م ًمٜمنم اًمًالم وُمٜمع احلروب ،وم٘مد
معهم

يمرؾم٧م قمّمٌ٦م إُمؿ ٟمق ًقم٤م ضمديدً ا ُمـ آؾمتٕمامر وهق آٟمْتداب :طمٞم٨م ورد إضم٤مزشمف

ذم اعم٤مدة  22عمٞمث٤مق قمّمٌ٦م إُمؿ اًمتل اقمتؼمشمف ـمري َ٘م٦م ًمٚمٜمٝمقض سم٤مًمِمٕمقب اًم٘م٤مسة،
ُمٔمٝمرا
وإظمذ سمٞمد هذه إُمؿ ًمتٙمقن ىم٤مدرة قمغم شمًٞمػم أُمقره٤مً ،مٙمٜمَّف ذم احل٘مٞم٘م٦م يم٤من
ً

ًمالؾمتٕمامر ووؾمٞمٚم٦م ُٓمتّم٤مص ظمػمات اًمِمٕمقب وصمرواِّت٤م(.)1

وٛمف ًمٌٕمض
أؾم َٗمر آؾمتٕمامر قمـ وضمٝمف اًمٙمَ٤مًمح :وم٠مقمٚمـ َّ
وومٞمام قمدا هذيـ اًمقضمٝملم ْ
اًمدول إمم ُمًتٕمٛمراشمف يمام َومٕمٚم٧م ومرٟمً٤م سم٤مجلزائرِ ..
وُمـ هٜم٤م َيٕمٚمؿ يمؾ ُمٓمٚمع يمَٞمػ أن
آؾمتٕمامر يم٤من يتٕم٤مُمؾ سم٤مًم َّٓمري٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م ،ومال ُُمراقم٤مة حل٘مقق اًمِمٕمقب وطمري٤مِّت٤م وٓ
اطمؽمام ًِم٘مٞمٛمٝم٤م وأظمالىمٞم٤مِّت٤م ،سمؾ َ
اعمًتٕمٛمرة ومً٤م ًدا يٕمٌ٨م سم٤معم٘مدؾم٤مت،
قم٤مث ذم اًمٌالد
َ
وجيٗمػ ُمٜم٤مسمع اًمّمالح واإلصالح ،ويٛمًح هقي٦م إُم٦م و َي َٜمٝم٥م اًمثروات وي٘مٛمع يمؾ
طمريم٤مت اعم٘م٤موُم٦م ،إمم همػم ذًمؽ ِمَّ٤م ؾمٞم٠مي سمٕمض شمٗمّمٞمٚمف ذم إؾمٓمر اًمت٤مًمٞم٦م..
 سؤ ١ٜتاسخي ١ٝيالطتعُاس:
وىمد سمدأ آؾمتٕمامر اًمٖمرب ًمٚمٕم٤ممل َُمع سمداي٦م قمّمقر اًمٜمَّٝمْم٦م ذم أوروسم٤م :طمٞم٨م
اؾمتٗم٤مىم٧م أوروسم٤م َ
واًمًٞم٤مد ذم اًم َ٘مرن اخل٤مُمس
قمغم َوىمع ُـمٌقل اإلصالح اًمدِّ يٜمل ِّ
واًمً٤مدس قمنم ،وُمٜمذ أوم٤مىم٧م أوروسم٤م سمدأت َحت ُّريم٤مِّت٤م ًمإلـمٌ٤مق قمغم اًم َٕم٤ممل
ِ
اعمرايم٥م آؾمتٙمِم٤مومٞم٦م َدمقب اًمٌح٤مر سمح ًث٤م قمـ حت٘مٞمؼ أهداف
اإل ْؾمالُمل ،وم٤مٟمتنمت
ُ

آؾمت ْٕم َامر اعمختٚمٗم٦م اًمديٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م.
اًمرضم٤مء اًمّم٤مًمح،
وذم قم٤مم 1499م شمقصؾ وم٤مؾمٙمقدي ضم٤مُم٤م إمم َـمريؼ َرأس َّ
ِ
ومقصؾ اًمؼمشمٖم٤مًمٞمقن إمم َّ
اعمرور ذم إرايض اًمقاىمٕم٦م ذم
اًمِمقاـملء اهلٜمدي٦م َسمٕمٞمدً ا قمـ
ؾمٚمٓم٦م اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ( :ص 21ـ .)21
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وُم٤م يم٤من اًمٕمٝمد إول ُمـ اًم٘مرن اًمً٤مدس قمنم َيٜم٘ميض طمتَّك يم٤من اًمؼمشمٖم٤مًمٞمقن ىمد
ِ
أومري٘مٞم٤م وهمرِب٤م ،إو٤موم٦م إمم ؿمقاـملء اخلٚمٞم٩م
اًمًٞمٓمرة قمغم ؿمقاـملء ذق
أطمٙمٛمقا َّ
ووم٤مرس واهلٜمد(.)1
وذم قم٤مم 1611م أٟمِم٠مت سمريٓم٤مٟمٞم٤م َّأول ضمٝم٤مز اؾمتٕمامري هل٤م َحت٧م ُمًٛمك ذيم٦م
اهلٜمد اًمنمىمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمِ َّٞم٦م ،وُمثٚمف صٜمٕم٧م ومرٟمً٤م قم٤مم 1664م ،وم٠مٟمِم٠مت ُم٤م أؾمٛمتف
سمنميمَ٦م اهلٜمد اًمنمىمٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ،وسمدأ اًمٍماع واًمتٜم٤مومس سملم اًمدوًمتلم ،واٟمتٝمك
سم٤مٟمتّم٤مر اإلٟمجٚمٞمز قم٤مم 1775م (1171هـ) وظمروج ومرٟمً٤م ُمـ ِ
اهلٜمد واًمّملم.
وذم قم٤مم 1798م (1213هـ) وصؾ َٟم٤مسمٚمٞمقن ي٘مقد احلٛمٚم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م قمغم ُِمٍم ،صمؿ

اًمًٞمٓمرة قمغم سمالد اًمِم٤مم ،وم َٖم٤مدر وهق ُيٛمؾ جير ُظمٓمك اخلٞمٌ٦م واًمقسم٤مل ًمٙمثرة َُمـ
طم٤مول َّ
ىمتؾ ُمـ ضمٜمقده هٜم٤مكُ ،صم َّؿ ُم٤م ًمٌ٨م أن قم٤مد إمم ومرٟمً٤م وحل َ٘متف ُضمٞمقؿمف قم٤مم 1811م..
ِ
ُمًتٕمٛمرة
اًمٕم٤مذ قمزم ومرٟمًْ٤م قمغم إٟمِْم٤مء
وذم قم٤مم 1827م أقمٚمـ اعمٚمؽ ؿم٤مرل
َ
ذات ؿم٠من ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م ،وزطمٗم٧م اجلٞمقش اًمٗمرٟمًٞم٦م ٓطمتِالل ا َجلزائر قم٤مم
اًمًٜم٦م اًمتل
َ٥م َ
1831م واؾمتت َّ
اًمقوع هلؿ ذم اجلزائر ِب٤م قم٤مم 1881م ،وهل ٟمَٗمس َّ
أقمٚمٜم٧م ومرٟمً٤م ووٕمٝم٤م ُشمقٟمس حت٧م احلام َي٦م اًمٗمرٟمً َّٞم٦م سمٛمقضم٥م ُمٞمث٤مق سم٤مردو ،صمؿ
اًمًٜمٖم٤مل وُمدهمِم٘مر قم٤مم 1882م ذم قم٤مم 1887م.
ٓىمتً٤مم َُمقاىمع اًم ُّـّومقذ ذم اًمقـمـ اًمٕمرب ،وشمَقامم
(1295هـ) وىمع ُُم١ممتر سمرًملم
َ
سمٕمد ذًمؽ ُؾم٘مقط اًمٌالد اًم َٕمرسم َّٞم٦م ِ
واإل ْؾمالُم َّٞم٦م ذم ىمٌْم٦م آؾمتِٕمامر ،ومًٞمٓمر اًمٗمرٟمًٞمقن
قمغم اعمٖمرب ؾمٜم٦م 1912م وقمغم ؾمقري٦م ؾمٜم٦م 1921م.
اًمّمقُم٤مل و ِ
أرشمػمي٤م قم٤مم 1887م ،وزطم َٗم٧م إيٓم٤مًمٞم٤م
وم٤مطمت ُّٚمقا ُّ
وأُم٤م اإليٓم٤مًمٞمقن ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1أضمٜمح٦م اعمٙمر اًمثالصم٦مشً ،مٚمٛمٞمداين 165( :ـ  ،)167و«اًمٗمٙمر ِ
اإل ْؾمالُمل احلدي٨م وصٚمتف
سم٤مإلؾمتٕمامرش ،حمٛمد اًمٌٝمل ،اًمٓمٌٕم٦م ُ ،4مٙمتٌ٦م وهٌ٦م ،اًم٘م٤مهرة1384 ،هـ( :صـ  29ـ .)31
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ٓطمتالل اًمً٤مطمؾ اًم ِّٚمٞمٌل قم٤مم 1914م وأيمٛمٚم٧م آطمتالل قم٤مم 1914م.
ْ
معهم
ومٞمام اطمتٚم٧م ِ
حت٧م احلامي٦م قم٤مم 1882م ،ويم٤مٟم٧م َىمد
إٟمجٚمؽما ُمٍم وووٕمت َْٝم٤م
اطمتٚم٧م سمالد اًمٌِٜمٖم٤مل قم٤مم 1757م ،واًمٌٜم َْج٤مب قم٤مم 1849م ،صمؿ اطمتَٚم٧م ٟمَٞمجػمي٤م
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اًمًقدان ،صمؿ اًمٕمراق 1919م ،صمؿ
قم٤مم 1851م ،وذم قم٤مم 1898م اطمتٚم٧م سمِريٓم٤مٟمٞم٤م ُّ
ِ
ُمًٚمٛمٞمٝم٤م ،وذم
ذم قم٤مم 1671م دظمؾ اًمروس سمالد إورال ،وأطمٙمٛمقا اًمًٞمٓمرة قمغم
وٛم٧م روؾمٞم٤م ـمِم٘مٜمد ،صمؿ اًم٘مقىم٤مز قم٤مم 1864م ،صمؿ سمخ٤مرى قم٤مم
قم٤مم 1859م َّ

1882م ،ومٞمام دظمٚم٧م سمالد اًمؽميمًت٤من حت٧م ؾمٞمٓمرة اًمروس قم٤مم 1884م(.)1

اًمروؾم َّٞم٦م قمغم َسمٕمض هذه اًمٌالد إمم َيقُمٜم٤م هذا ،ومٞمام ٟمَج٧م
اًمًٞمٓمرة ُّ
وىمد اؾمت َٛم َّرت َّ
ِ
ؾَة سمٕمد ؾم٘مقط ِّ
اًمًقومٞمتل قم٤مم
ُمًت٘م ّ ّ
سمالد أظمرى وؿمٙمَّٚم٧م طمٙمقُم٤مت
آحت٤مد ُّ
ِ
حتررت اًمٌال ُد ِ
واإلٟمجٚمٞمزي
آؾمتٕمامر اًم َٗمرٟمز
اإل ْؾمالُم َّٞم٦م ُجٚم٦م ُمـ ْ
1991م ،ومٞمام َّ
واإلي َٓم٤مزم (اًمٕمًٙمري) ذم أواؾمط اًم٘مرن اًمٕمنميـ.
 أعُاٍ االطتعُاس:

وظمالل شم٤مريخ احلريمَ٦م آؾمتٕمامري٦م اًم َٖمرسم َّٞم٦م ًمٚمٕم٤ممل ِ
اإل ْؾمالُمل وسم٘مٞم٦م اعمًُتٕمٛمرات

صقرا ىم٤ممت٦م يمَ٤محل٦م ُمٚم١مه٤م اًمٔمٚمؿ واًم٘مٝمر وآؾمتٖمالل.
أ ْفمٝمر اعمًتٕمٛمر اًمٖمرب
ً
حؼ اًمِمٕمقب اًمتل ىم٤مُم٧م
ومٕمغم اًمّمٕمٞمد اإلٟمً٤مين ارشمَٙم٥م اعمًتٕمٛمرون
َم٤مزر ِسم ِّ
َ
شمداومع قمـ ديٜمٝم٤م وظمػماِّت٤م ،وم٘مد سمٚمٖم٧م أقمداد َىمتغم اعمًُٚمٛملم ذم اهلٜمد طمتك قم٤مم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمتٌِمػم وآؾمتٕمامر ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦مشُ ،مّمٓمٗمك اخل٤مًمدي وقمٛمر ومروخُ ،مٜمِمقرات اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م،
صٞمدا1983 ،م( :ص ،)148ورؾم٤مًم٦م «اًمٓمريؼ إمم صم٘م٤مومتٜم٤مش ،حمٛمقد ؿم٤ميمر ،إصدار دار اعمدين ،ضمدة،
ُمٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجلُ ،مٍم1417 ،هـ( :ص  93ـ  94ـ  115ـ  ،)118و«ُمالُمح قمـ اًمٜمِم٤مط اًمتٜمّمػمي
ذم اًمقـمـ اًمٕمربش ،إسمراهٞمؿ قمٙم٤مؿم٦م ،إصدار :إدارة اًمث٘م٤موم٦م واًمٜمنم سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد
اإل ْؾمالُمٞم٦م1417 ،هـ( :ص161ـ ،)161و«اًمٕم٤ممل ِ
ِ
اإل ْؾمالُمل وآؾمتٕمامر اًمًٞم٤مد وآضمتامقمل
واًمث٘م٤مذمشٟٕ ،مقر اجلٜمدي ،اًمٓمٌٕم٦م ،1دار اعمٕمروم٦م1971 ،م( :ص  416ـ .)417
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1881م ُمٚمٞمقن ُمًٚمؿ ؾم٘مٓمقا قمغم يد اإلٟمجٚمٞمز ،وُمثٚمف يم٤مٟمَ٧م اجلزائر سمٚمد اعمٚمٞمقن
َؿمٝمٞمد ،ويم٤من اًمؼمشمٖم٤مًمٞمقن ىمد أطمدصمقا ََم٤مزر قمٜمد ؾمٞمٓمرِّتؿ قمغم َّ
اًمِمقاـملء اهلٜمدي٦م،
سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م وهق خي٤مـم٥م ُمٚمؽ اًمؼمشمٖم٤مل
وم٘مد َؾم َّجؾ اًم٘م٤مئد اًمؼمشمٖم٤مزم اًم ٌُقيمػمك سمٗمخر ً
أطمرىم٧م اعمديٜم٦م
ُمٝمٜم ًئ٤م إ َّي٤مه سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم ُم٘م٤مـمٕم٦م ضمقا اهلٜمدي٦م ومٞم٘مقل( :وسمٕمد ذًمؽ
ُ
وأقمٛمٚم٧م اًمًٞمػ ذم يمؾ اًمرىم٤مب ،وأظمذت دُم٤مء اًمٜمَّ٤مس شمراق أي٤م ًُم٤م قمدَّ ة ...يمٜم٤م
ُ
ُمً٤مضمدهؿ وٟمِمٕمؾ ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مر ،طمتك أطمّمٞمٜم٤م ؾمتَّ٦م آٓف روح
ٟمجٛمع اعمًٚمٛملم ذم َ
ه َٚمٙم٧م ،وىمد يم٤من ذًمؽ ي٤م ؾمٞمدي ً
قمٔمٞمام رائ ًٕم٤م أضمدٟم٤م سمدايتف وأطمًٜم٤م هن٤ميتف).
قمٛمال ً
وذم ُمدهمِم٘مر ىمتَٚم٧م اًم٘مقات اًم َٗمرٟمًٞم٦م صمامٟملم أًم ًٗم٤م ذم ضسم٦م واطمدة ًمٚمث٤مئريـ ُمـ
ؾمٙم٤من اجلزيرة ،ومٞمام أقمٛمؾ اإلٟمجٚمٞمز اًم٘متؾ ذم ىمٌ٤مئؾ ُم٤مو ُم٤مو إومري٘مٞم٦م ،صمؿ ادقمقا أن
ً
وطمقؿم٤م ُمٗمؽمؾم٦م فمٝمرت ذم اعمٜمٓم٘م٦م وَّتٓمٗم٧م أٓف إمم ُمّم٤مرقمٝمؿ.
ضمز رىم٤مب
وذم اجلزائر ي٘مقل اجلٜمرال اًمٗمرٟمز ؿم٤من :إن رضم٤م ًَمف وضمدوا اًمتًٚمٞم٦م ذم ِّ
اعمقاـمٜملم ُمـ رضم٤مل اًم٘مٌ٤مئؾ اًمث٤مئرة ذم سمٚمدي احلقاش وسمقرىمٞمٌف.
وخيط اعم٤مريِم٤مل ؾم٤مٟم٧م أرٟمق إمم زوضمتف سمٕمض ُم٤م صٜمٕمف وضمٜمقده ذم اجلزائر
أُجؾ ُم٤م رأي٧م ذم أومري٘مٞم٤م ،وم ُ٘مراه٤م
ومٞم٘مقل :إن سمالد سمٜمل ُمٜمٍم سمديٕم٦م ،وهل ُمـ ْ
ُمتَ٘م٤مرسم٦م ،وأهٚمٝم٤م ُمتح٤مسمقنً ،م٘مد أطمرىمٜم٤م ومٞمٝم٤م يمؾ رء ،ود َُّمرٟم٤م يمؾ رء ...أيمت٥م
ِ
إًمٞمؽ وأٟم٤م ُُيٞمط ب أومؼ ُمـ اًمٜمػمان واًمدظم٤منً ،م٘مد َُمررت سم٘مٌٞمٚم٦م اًمٌزار وم٠مطمرىمتٝمؿ
َُجٞم ًٕم٤م ،وٟمنمت طمقهلؿ اخلراب ،وأٟم٤م أن قمٜمد اًمًٜمج٤مد أقمٞمد ومٞمٝمؿ اًمٌمء ٟمٗمًف
وًمٙمـ قمغم ٟمٓم٤مق أوؾمع.
وي٘مقل ُمقٟمتٞم٤مك ذم يمت٤مسمف «رؾم٤مئؾ ضمٜمديش وهق يّمػ إطمدى اعمذاسمح اًمتل طميه٤م:
ًم َ٘مد يم٤مٟمَ٧م ُمذسمح٦م ؿمٜمٞمٕم٦م طم ًّ٘م٤مً ،م٘مد ؿمقهدت ا َعمً٤ميمـ ِ
واخلٞم٤مم ذم ا َعمٞم٤مديـ َّ
واًمِمقارع
وإومٜمِ َٞم٦م اًمتل اٟمتنمت قمٚم َٞمٝم٤م اجلُث٨م ذم ِّ
ضمق َه٤مدئ سمٕمد
أطمّمٞمٜم٤م ذم ٍّ
يمؾ ُمٙم٤من ،وىمد َ
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آؾمتٞمالء قمغم اعمديٜم٦م قمدَ د اًم٘متغم ُمـ اًمٜمًِّ٤مء وإـمٗم٤مل وم٠مًمٗمٞمٜمَ٤مهؿ أًمٗملم وصمالصمامئ٦م ،وأ َُّم٤م
معهمَؽمك ضمرطم٤مهؿ قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة.
قمدد اجلرطمك ومال يٙم٤مد يذيمرً ،مًٌِ٥م هق أٟمٜم٤م مل ٟم
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وىمد سمٚمغ قمد ُد اًم٘متغم ذم ُمديٜم٦م ؾمٓمٞمػ اجلزائري٦م ذم ُم٤ميق (1945م) َُم٤م ي٘مرب
ِ
ؼمر َهل٤م ومٞم٘مقل:
إرسمٕملم أًم ًٗم٤م ،ويِمٜمع اًمٙمقٟم٧م هػميًٞمقن قمغم هذه اًم٘مٌ٤مئح اًمتل ٓ ُُم َ
ٍ
يم٤مًمّمخر ي٘مقم سمتٜمٗمٞمذه٤م
ٟمٗمقس
ومٔم٤مئع ٓ ُمثٞمؾ هل٤م ،أواُمر اًمِمٜمؼ شمَّمدر ُمـ
َّ

ضمالدون ىمٚمقِبؿ يم٤محلجر ...ذم أٟمَ٤مس ُمً٤ميملم ُضم ُّؾ ذٟمٌٝمؿ َّأهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن
إرؿم٤مدٟم٤م إمم ُم٤م ٟمٓمٚم٥م إًمٞمٝمؿ أن يرؿمدوٟم٤م إًمٞمف.
وىمد شمٗمٜمـ اعمًُتٕمٛمرون ذم ُـمرق إسم٤مدة ِ
هذه ا ُّ
ًمِمٕمقب ،وِمَّ٤م أسمدقمقه ذم هذا اًمٌ٤مب ـمري٘م٦م
يًٛمقهن٤م َضمٝمٜمؿ ،طمٞم٨م يتٌع اجلٜمُقد اهل٤مرسملم ُمـ اًمٜمً٤مء وإـمٗم٤مل وا ًِّمرضم٤مل إمم اًمٙمٝمقف
ُّ
َوم ُٞمِمٕمٚمقن قمٜمد سم٤مب اًمٙمٝمػ ٟم ً٤مرا قمٔمٞمٛم٦م ،ومٞمٛمقت ُمـ سمداظمٚمف طمر ًىم٤م أو ظمٜم ً٘م٤م(.)1
صقرا عم٤م صٜمٕمف اعمًتٕمٛمر اًمٗمرٟمز ذم ُمٍم ومٞم٘مقل:
ويٜم٘مؾ اجلؼمي ذم «شم٤مرخيفش
ً
« َ
وُمروا ِذم إز َّىم٦م واًمِمقارع ٓ ،جيدون هلؿ ِم٤مٟمع
دظمؾ اإلومرٟم ُْ٩م ا َعمديٜم٦م يم٤مًمًٞمؾ ُّ

وضمدُ وه ُمـ اعمتَ٤مريس ،صمؿ دظمٚمقا إمم
يم٠مهنؿ اًمِمٞم٤مـملم أو ضمٜمد إسمٚمٞمس ،وهدُمقا ُم٤م َ
إزهر وهؿ رايمٌقن اخلُٞمقل وسمٞمٜمٝمؿ اعمِم٤مة يم٤مًمققمقل ،وشمٗمقىمقا (أي ىم٤مءوا)
ا َجل٤مُمع ْ
ِ
َ
واحل٤مرات ،ويمنوا
ظمٞمقهلؿ ِسم٘مٌٚمتف ،وقم٤مصمقا سم٤مٕروىم٦م
سمِّمحٜمف وُم ْ٘م ُّمقرشمف ورسمٓمقا

وهنٌقا
اًم٘مٜم٤مديؾ
َّ
واًمًٝم٤مرات ،وهِمٛمقا ظمزائـ اًم َّٓمٚمٌ٦م واعمج٤موريـ واًمٙمتٌ٦مَ ،
ُم٤م وضمدوه ُمـ اعمَت٤مع وإواين واًم٘مّم٤مع واًمقدائع واعمخٌآت سم٤مًمدواًمٞم٥م واخلزاٟم٤مت،
وشمٖمقـمقا وسم٤مًمقا
ووـم١ما سم٠مرضمٚمٝمؿ وٟمٕم٤مهلؿ اعمّم٤مطمػ واًمٙمت٥م ،وأطمدصمقا ومٞمف
َّ
ومتخٓمقا ،وذسمقا اًمنماب ويمنوا أواٟمٞمفش(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «أطم٘م٤مد وأـمامعش ،حمٛمد اًمٖمزازم ،ط  ،2اًمدار اًمًٕمقدي٦م ًمٚمٜمنم ،ضمدة1389 ،هـ( :ص  34ـ
 46ـ  49ـ  56ـ  2ـ .)3
( )2يٜمٔمر «شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مرش 221/2( :ـ  ،)221اجلؼمي ،و«رؾم٤مًم٦م اًمٓمريؼ إمم صم٘م٤مومتٜم٤مش ،حمٛمقد
ؿم٤ميمر( :ص .)91
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أيْم٤م إجي٤م ُده ًمٚمٗمرق ِ
ًمْم٤م ًَّم٦م ورقم٤ميتف هل٤م :وم٤مًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م
اإل ْؾمالُمٞم٦م ا َّ
وُمـ أقمامل ا ُعمًتٕمٛمر ً
واًمٌٝم٤مئٞم٦م ٟمِم٠مشم٤م ذم فمؾ آؾمتِٕمامر ،وًمتح٘مٞمؼ أهداومف ،وم٘مد ٟمَِم٠مت اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ذم اهلٜمد إ َّسم٤من
آؾمتٕمامر اإلٟمجٚمٞمزي 1911م ،ويم٤من ُمـ أهؿ دقم٤موى ُهمالم اًم٘م٤مدي٤مين اعمتٜمٌلء
سمقضمقب ُمقآة اإلٟمجٚمٞمز َ
وحتريؿ ىمت٤مهلؿ ،وإسمٓم٤مل اجلٝم٤مد سمٕمد أن
اًمٙم ََّذاب أن زقمؿ ُ
أىمْم٧م ُمْم٤مضمٕمٝمؿ قم٤مم 1842هـ
يم٤مٟم٧م طمريم٦م اسمـ قمروم٤من اًمِمٝمٞمد ىمد َّ
ِ
اًمروس قمغم ؿمامل إيران ،وعم٤م ىمتؾ اًمٌ٤مب قم٤مم
وفمٝمرت اًمٌٝم٤مئٞم٦م ذم طملم ؾمٞمٓمرة ُّ
1266هـ فمٝمرت اًمٌٝم٤مئٞم٦م قمغم يد ِ
شمٚمٛمٞمذ اًمٌ٤مب ،وُم٤م شمزال إمم اًمٞمقم سمرقم٤مي٦م دوًم٦م
إهائٞمؾ(.)1
وقمغم هذا اعمٜمقال ٟمً٩م اعمًتٕمٛمرون ذم ُيم ِّؾ سمٚمد ٟمَزًمقا ومٞمف ،وم٠مصم٤مروا اًمٗمتـ اًمداظمٚمٞم٦م
ِ
وإو َٕم٤مف وطمدة
واًمدَّ قمقات اًمِمٕمقسم َّٞم٦م واًم٘مٌٚمٞم٦م واعمذهٌٞم٦م ،سمٖمٞم٦م
متزيؼ إُ َُّم٦م ْ
اًمِمٕمقب اعمَٖمٚمقسم٦م ًمتح٘مٞمؼ أيمؼم اعمٙم٤مؾم٥م اعمٛمٙمٜم٦م(.)2
ِ
ً
ؾم٤مئال اعمقمم
إرض اًم َٗمً٤مد،
هذه َسمٕمض َ
ومْم٤مئح ا ُعمًتٕمٛمريـ اًمذيـ أفمٝمروا ذم ْ
يّم٥م قمٚمٞمٝمؿ ؾمقط قمذاب ٓ يرىمٌقن ذم ُم١مُمـ ًإلَا وٓ ذ َُّم٦م ريمٞمزِّتؿ ذم ذًمؽ
أن
ّ
وقمٛمقد ظمٞمٛمتٝمؿ اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م.
اًمِمٕمقب َ
وًمٞم٧م اعمًتٕمٛمر يقم أن رطمؾ شمرك ُّ
وؿم٠مهن٤مً ،مٙمٜمف ظمٚمػ أذٟم٤م ًسم٤م وقمٛمالء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1أضمٜمح٦م اعمٙمر اًمثالصم٦مش( :ص  273ـ ً ،)281مٚمٛمٞمداين ،و«اًمٗمٙمر ِ
اإل ْؾمالُمل احلدي٨م وصٚمتف
سم٤مإلؾمتٕمامرش ،)65 ،63 ،49 ،42 ،41( :عمحٛمد اًمٌٝمل.
(« )2اًمتٌِمػم وآؾمتٕمامر ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦مشُ ،مّمٓمٗمك ظم٤مًمدي وقمٛمر ومروخ( :ص  ،)143 ،141و«اًمتٌِمػم
وآؾمتنماقش( :ص  ،)86حمٛمد قمزت اًمٓمٝمٓم٤موي ،و«طم٘مٞم٘م٦م اًمتٌِمػم سملم اعم٤ميض واحل٤مضش( :ص  174ـ
ٕ ،)177محد قمٌد اًمقه٤مب ..واؾمتٗمدت ذم ُمٌح٨م آؾمتٕمامر ُمـ سمح٨م ُمٌ٤مرك ًمٚمديمتقرُ/مٜم٘مذ سمـ حمٛمد
اًمً٘م٤مر ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 1427/1هـ ُمـ ُمقىمع صٞمد اًمٗمقائد قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م.
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معهم
[ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]4 :
{ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ}
ِ
ِ
واعم١ممل َّ
احل٘م٤مئ٥م اًمقزار َّي٦م ذم سمالدهؿ وصٜمَّ٤مع اًم٘مرار ذم
رشمزىم٦م هؿ محٚم٦م
أن َه ُ١مٓء اعمُ َ
طمٙمق َُم٤مِّتؿ ،واعمؽم ِّسمٕمقن قمغم وؾم٤مئؾ اإلقمالم ،ويم٤من َهم٤مًم ٌُٝمؿ ِمَّـ اسمتٕم٨م َ
ًمٚمخ٤مرج

ومٕم٤مدوا ومٚمؿ يٙمـ قمقدهؿ َمحٞمدً ا ،إذ يم٤مٟمقا ٕؾمٞم٤مدهؿ أوومٞم٤م َء َسمررة ،طم٘م٘مقا أهداومٝمؿ
وٟمٗمذوا خمٓمٓم٤مِّتؿ وؾمٕمقا ذم شمٖمري٥م أ َُّمتٝمؿ.
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املبخح الجاىٕ

ّٓغتنل عل ٙمطلبني()1

املطوب األًي
ًن أنٌاع اهنفاق اهػائعْ يف أًضاط اهناع
 ايٓفام االدتُاع:ٞ

ِ
وىمد ؿم٤مع ذم ٍ
خمتٚمػ َذائحٝمؿ ،وهق ُِمّمداق ُم٤م ضم٤مء ذم
ُمـ اًمٜمَّ٤مس قمغم
يمثػم َ
اًمذي ي ْ٠م ِي ه١م ِ
ون َذ اًمٜم ِ ِ
ِ
اًمق ْضم َٝم ِ
ٓء
لم ِ َ َ ُ
َّ٤مس ذي َ
طمدي٨م اعمّمٓمٗمك ط يقم ىم٤ملَ « :دمدُ َ َّ
سمِقضم ٍف وه١م ِ
ٓء سمِ َق ْضم ٍفش(.)2
َ ْ َ َ ُ
وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمٗم٤مق ًمف صقر ُمٜمٝم٤م:
ُ
ِ
سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض ،ومتَجد
اًمٜمٗم٤مق آضمتامقمل اًمذي ي ُٙمقن ذم
-1
ذائح اعمُجتٛمع ُ
ِ
رصف قمغم
واًمق َّد وطم َ
٥م ُ
ُمـ يتٚم َّقن ذم يمَالُمف وأوم َٕم٤مًمف وُمٕم٤م َُمالشمف :سمِحٞم٨م ئمٝمر احلُ َّ
ُمّمٚمح٦م اًمٜم٤مس ،وهق ذم اًمٌ٤مـمـ ود ذًمؽ سمام ُيٛمٚمف ذم ِ
ىمٚمٌف ُِمـ احلًد واحل٘مد ومتَٜمِّل
َ
ُمنور
اًمنم هلؿ ،أو ئمٝمر اًمٖمؿ واحلزن قمغم ُُمّم٤مب أظمٞمف اعمًٚمؿُ ،
وهق ذم اًمٌ٤مـمـ ْ ُ
ُم ْٖمتٌَط ،أو ئمٝمر اًم َّثٜم٤مء واعمَدح ذم ِ
وضمف َُمـ يداهٜمُف ،وم٢مذا هم٤مب َقمٜمف ذ َُّمف وذيمر ِ
ُمٕم٤مي ٌَف،
ُ
َذب وإظمالف اًمققمد ِ
ويم٤مٟمتِم٤مر اًمٙم ِ
َ
واخلٞم٤مٟم٦م وٟم٘مض اًم ُٕم٘مقد واًمٕمٝمقد ،واًمٗمجقر ذم
َ
اخلّمقُم٤مت سملم اًمٜم٤مس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هذا اعمٌح٨م أٟم٤م ومٞمف قم٤مًم٦م قمغم يمت٤مب ُمٌ٤مرك ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز اجلٚمٞمؾ سمٕمٜمقان «هؿ اًمٕمدو
وم٤مطمذرهؿشُ :مـ صـ ( )54وُم٤م سمٕمده٤م -سمتٍمف يًػم ،-وىمد أيمرُمٜمل سمٜمًخ٦م ُمٜمف ىمٌؾ ٟمزوًمف
ًمٚمٛمٙمتٌ٤مت ومجزاه اهلل قمٜمل ُم٤م ضمزى ؿمٞمخ٤م قمـ شمالُمٞمذه.
( )2رواه اًمٌخ٤مري :سمرىمؿ ( ،)3494وُمًٚمؿ :سمرىمؿ (.)2526
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ُمً٠مًم٦م :هؾ َم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤مس ُمـ اًمٜمٗم٤مق؟.
اعمج٤مُمٚم٦م ٟمققم٤من:
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ِ
ِ
يمٛمداهٜم٦م
وهق اعمُ َ
أ) ٟمقع ُمذُمقم :أٓ ُ
داهٜم٦مً :مٞمح َٗمظ ُدٟمٞم٤مه قمغم طمً٤مب ديٜمفُ ،

واًمٕمّم٤مة واًمًٙمقت قمـ ُُمٜمٙمراِّتؿ أو حتًٞمٜمٝم٤م ،أو ًمٞمّمؾ سمذًمؽ إمم
اًم ُٗم ًَّ٤مق
َ
ُمّمٚمح٦م دٟمٞمقي٦م.
وهق ُُمداراة َُمـ ُخيِمك َسم ُ
ٓمِمف أو ُخيِمك اٟمحراومف ،طمتك َُيٗمظ
ب) ٟمقع ِمدوحُ :
ػ اًم َٗمً٤مد قمـ ٟمٗمًف ِ
وقمروف ،أي أٟمف يداري ًمٞمح َٗمظ ديٜمف وًمق
سمذًمؽ ديٜمف ،أو ي ُٙم َّ
قمغم طمً٤مب دٟمٞم٤مه.
قضمٝم٤مء اًمٜمَّ٤مس ُمـ قمٚمامء أو أهمٜمٞم٤مء أو أُمراء أو طمٙم٤مم:
 -2اًمٜمٗم٤مق آضمتامقمل
اخل٤مص سمِ َ
ُ
وأيمتٗمل ذم وص ِ
ػ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمٗم٤مق سمِام يمتٌف اًمِمٞمخ قم٤مئض اًم٘مرين ذم ُم٘م٤مل ًمف
ْ
سمِٕمٜمقان( :اًمٜمٗم٤مق آضمتامقمل) إذ ي٘مقلً :مٙمؾ َرُمز ديٜمل أو ِؾمٞم٤مد أو وـمٜمل سمٓم٤مٟمَ٦م،
يامرؾمقن ُمٕمف ًمٕمٌ٦م اًمتَّْمٚمٞمؾ واًمتَّٛم ُّٚمؼ واعمديح اعمُزيػ ،ومِمٞمخ ِ
اًمٕمٚمؿ ًمديف أشمٌ٤مع ُمـ
َّ
ُ
ِ
ويقمهقٟمف سم٠مٟمف سمريمَ٦م اًم َٕمٍم واًمدهر
اعمحٌلم واعمٕمجٌلم ،خيٚمٕمقن قمٚمٞمف صٗم٤مت اًمٙمامل،
ُ
ِ
ذىم٧م
وؿمٌٞمف اًم ٌَحر ،وأن اهلل ٟمٗمع سمٕمٚمٛمف اًمٕم ٌَ٤مد واًمٌالد ،وأن ُيمت ٌَف وومت٤مويف ودروؾمف َّ
وهمرسم٧م ،وم ُٞمّمدِّ ق اعمًٙملم وي٘مع ذم اًمٗمخ ،ويّم٤مب سمداء اًمٕمج٥م واًمتٞمف.
واًمًٞم٤مد قمٜمده سمِٓم٤مٟم٦م شم٘مت٤مت سمِٙمٚمامت اإلـمراء و َُم٘م٤مُم٤مت اًم َّثٜم٤مء اعمَٛمجقج،
وحمٌقب اجلامهػم ،وشمذيمر ًمف أطمال ًُم٤م ُمٜم٤مُمٞم٦م
وشمقمهف سم٠مٟمف اعمٚمٝمؿ وىمٚم٥م إُم٦م اًمٜم٤مسمض َ
ِ
وَّتؼمه هذه اًمٌٓم٤مٟم٦م أن اًمٕمج٤مئز
يم٤مذسم٦م ،شمدل قمغم صالطمف وقمدًمف وإيامٟمف واؾمت٘م٤مُمتفُ ِ ،
َ
ذم اًمٌٞمقت يدْ ُقمقن ًمف ،وأن ُّ
وإـمٗم٤مل َيٕمٞمِمقن قمغم طمٌف ،وأن َقمدًمف وصؾ
اًمِمٞمقخ
ِ
اجلٛمٞمع ،وسمره وضمقده قمؿ اًمٙمؾ ،ومٞمتقرط ذم ده٤مًمٞمز اًم ُٕمٚمق ذم إرض واًمتٙمؼم قمغم
قمٌ٤مد اهلل واًمتجؼم قمغم إُم٦م.
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وإقمٞم٤من ُمـ اًمٕمًٙمريلم واًمتج٤مر َ
وؾم َّامرُ ،يامرؾمقن ُمٕمٝمؿ
واعمِم٤مهػم هلؿ ُضمالس ُ
اًمْمحؽ قمغم اًمذىمقن ومتقيف احل٘م٤مئؼ ،و ُيٕمٓمقٟمف صقرة ظم٤مـم َئ٦م َقمـ اًمقاىمع،
ًمٕمٌ٦م َّ
ًمٞمٙمًٌقا احلٔمقة ًمدُيؿ ،ويٜم٤مًمقا َذف صحٌتٝمؿ ،ويٌتزوا أُمقاهلؿ ،وم٢مذا َهم٤مسمقا قمٜمٝمؿ
ؾمٚم٘مقهؿ ِ
واًمّمدق واًمقوقح
سم٠مًمًٜم٦م طمداد ؿمداد ،وم٢مذا أشمَٞم٧م شمريد اعمٙم٤مؿم َٗم٦م
ِّ
واًمِمٗم٤مومٞم٦م َو٤مع صقشمؽ سملم إصقاتِ ،
وست ً
ٟمِم٤مزا ،ومتْمٓمر
صم٘مٞمال ،وأصٌح٧م ً
قمغم اًمرهمؿ ُمـ َ
اًمْمٛمػم وذم ضمٜم٤مزة ُمقت ا َحل٘مٞم٘م٦م،
ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم طمٗمؾ شم٠مسملم َّ
أٟمٗمؽ ُ
وهذا يدًمؽ قمغم اًمٖمث٤مئٞم٦م اًمتل وصٚم٧م إًمٞمٝم٤م إُم٦م.
أُم٤م يم٤من إقمراب ُي٤مور قمٛمر ويٜم٤مىمِمف وهق قمغم اعمٜمؼم؟

ي٘مقل احلًـ اًمٌٍمي« :شمَقمم ا َحل َّج٤مج اًمٕمراق وهق َقم٤مىمؾ يمٞمسَ ،ومام زال اًمٜم٤مس
ً
ؾمٗمٞمٝم٤مش ،ومٚمام َوٕمػ اًمقازع اًمديٜمل قمٜمد إُم٦م
ـم٤مئِم٤م
يٛمدطمقٟمف طمتك ص٤مر أمحؼ
ً
ُ
وىمؾ اًمّمدق ،أيمثرت ُمـ أًم٘م٤مب اعمديح وصٗم٤مت اًمتَّز ًُّمػ ،سمٕمدُم٤م يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ذم
سمٕمْم٤م ،ومٞم٘مقًمقن :ي٤م أسم٤م سمٙمر ،ي٤م قمٛمر،
قمٍم اخلػمي٦م واًم٘مٞم٤مدة واًمري٤مدة ُيٜم٤مدي سمٕمْمٝمؿ ً
ي٤م قمثامن ،ي٤م قمكم ،وهؿ ىمد ومتحقا اًم ُ٘مٚمقب وإؾمامع وإ ْسم َّم٤مر واًمٌٚمدان سم٤مإليامن
واًمٕمدل واًمًالم ،و ًَمٙمـ اًمرئٞمس اًمٕمرب ريمَّ٥م قمغم صدره اًمٜمٞم٤مؿملم ،وقمغم أيمت٤مومف
اًمٜمجقم ،وذم َّ
اًمِمقارع أىمقاس اًمٜمٍم ،وهق مل يٜمتٍم ذم ُمٕمريم٦م واطمدة ،سمؾ إن أضمزاء
ُمـ سمالده حتتٚمٝم٤م إهائٞمؾ.
اًمرُمقز وصٜمَّ٤مع اًم َ٘مرار واعم١مصمريـ ُمٕمٜم٤مه َوٞم٤مع اًمٌالد
إن متقيف احل٘م٤مئؼ َقمغم ُّ
ِ
ِ
هؿ ٕطمدهؿ إٓ ٟمٗمًف
واًمٕمٌ٤مدَ ،ومٝم ُ١مٓء اعمتٛمٚم٘مقن واعمتَز ًِّمٗمقن ُمـ اًمٌٓم٤مٟم٦م اًمتل ٓ َّ
وُمّمٚمحتف ،احل٤مُمٚمقن ًمِمٕم٤مر يمؾ رء قمغم ُم٤م يرام.
ومٞمٜمٌٖمل أن َّتٚمع إىمٜمِٕم٦م اًمًقداء قمـ وضمقه هذه اًمٌٓم٤مٟم٦م ًمٙمل ٓ خيدع ِبؿ اًمٜم٤مس(.)1
وِم٤م يٚمحؼ ِبذا اًمٜمَّقع ُمـ اًمٜمِّٗم٤مق ُم٤م يّمدر ُمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٗمتلم اًمذيـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٟ )1م٘مال قمـ ُمقىمع «أٟم٤م اعمًٚمؿش.
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اضمتامقمٞم٦م أو دٟمٞم٤م زائٚم٦م.

معهم

ي٘مقل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم :اًمٕمٚمامء صمالصم٦م:
اإل ْؾمالم ،ويٗمتل سمديـ ِ
 -1قم٤ممل ُمٚم٦م :وهق اًمذي َيٜمنم ديـ ِ
اإل ْؾمالم
قمـ قمٚمؿ ،وٓ يٌ٤مزم أواومؼ أهقاء اًمٜم٤مس أم مل يقاومؼ.
 -2قم٤ممل دوًم٦م :وهق اًمذي َيٜم ُٔمر ُم٤م شمريد اًمدوًم٦م ،ومٞمٗمتل سمام شمريد اًمدوًم٦م ،وًمق يم٤من

ذم ذًمؽ حتريػ ًمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ط.

 -3قم٤ممل إُم٦م :وهق اًمذي َيٜمٔمر ُم٤م يريض اًمٜم٤مس .إذا رأى اًمٜم٤مس قمغم رء أومتك

سمام يروٞمٝمؿ(.)1

 ايٓفام االقتصاد:ٟ

سملم ُ َّدم٤مر إُمقال واعمًتثٛمريـ ،وٓ ؾمٞمام أصح٤مب
وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمٗم٤مق
يٜمتنم َ
ُ
اًمٌٜمقك اًمتل شمدَّ قمل َّأهن٤م إِ ْؾمالُمٞم٦م وٟمزُي٦م ،وٓ شمٔمٝمر ذم شمٕم٤مُمالِّت٤م اًم َّٔم٤مهرة ؿمٞم ًئ٤م ُمـ
اًمرسمق َّي٦م ،أو اًم ٌُٞمقع اعمحرُم٦م ،وشمَزقمؿ َّأهن٤م شمَٜمٓمٚمؼ ذم شمٕم٤مُمالِّت٤م ُمـ هٞمئ٦م
اًمتٕم٤مُمالت ِّ
ذقمٞم٦م شمًتٗمٞمٝم٤م ذم هذه اعمٕم٤مُمالت.
ئمٝمر ًمٚمٜمَّ٤مس ،أُم٤م اعمٕم٤م َُمالت اًمٌ٤مـمٜم٦م واحلقآت اًمٌٜم ِْٙمٞم٦م اًمدوًم ِ َّٞم٦م
هذا ومٞمام
ُ
اعمح َّرُم٦م ِمَّ٤م ٓ يٕمٚمٛمف
واًمتَّٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌقرص٤مت وإؾمٝمؿ َ
ومٌم ٌء َآظمر ،ومٞمف اعمُٕم٤مُمالت َ
يمَثػم ُِمـ اًمٜم٤مس .ويٚمحؼ ِب١م ِ
ٓء أصح٤مب ِ
احلٞمؾ ،اًمتل َيًتحٚمقن ِب٤م اًمرسم٤م سم٤مؾمؿ
َُ
ٌ
اًمنمع يمٌٞمقع اًمٕمٞمٜم٦م.
 ايٓفام اإلعالَ:ٞ

اإلقمالم سمٛمج٤مٓشمف اعمختٚمٗم٦م -إٓ ُم٤م رطمؿ اهلل -يٙمَ٤مد يٙمقن ُيم ُّٚمف ُسمق ًىم٤م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذح ري٤مض اًمّم٤محللمشٓ ،سمـ قمثٞمٛملم .)317/2( :$
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ويٜمنمون ُمـ ظمالًمف َومً٤مدهؿ وؾمٛمق َُمٝمؿ
َخيدقمقن سمف اًمٜم٤مس ،ويٚم ًٌِّقن قمٚمٞمٝمؿ،
ُ
ِ
سمٕمض اعمَٜم٤مسمر اإلقمالُمٞم٦م
اعمٕمٜمل ِذم هذه اًمٗم٘مرة ،وإٟمَّام
وؿمٌٝم٤مِّتؿ ،وًمٞمس هق
اعمٕمٜمل هٜم٤م ُ
ُّ
ُّ
ُمـ ُمًٛمققم٦م أو ُم٘مروءة ،أو ُمرئ َّٞم٦م ،واًمتل شمدَّ قمل أهن٤م إِ ْؾمالُم َّٞم٦م ىم٤مُم٧م ًمٜمنم شمٕم٤مًمٞمؿ

ِ
اإل ْؾمالم وحم٤مرسم٦م إومٙم٤مر اًمْم٤مًم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر شمٜمنم اًمٌ٤مـمؾ واًمِمٌٝم٤مت،
وشمٚمٌس احلؼ سم٤مًمٌ٤مـمؾ وَّت٤مدع اًمٜم٤مس سم٤مؾمؿ ِ
اإل ْؾمالم واًمديـ.
ومٝمل أؿمٌف سمٛمًجد اًميار اًمذي سمٜم٤مه اعمٜم٤موم٘مقن ذم َقمٝمد َرؾمقل اهلل ط ،إرص٤م ًدا
عمـ طم٤مرب اهلل ورؾمقًمف ط وشمٗمري ً٘م٤م سملم اعم١مُمٜملم.
 ايٓفام ايظٝاط:ٞ

اًمذي يّمٚمح أن ٟمًٛمٞمف ذم زُم٤مٟمٜم٤م سم٤مًمٜمٗم٤مق اًمدوزم ،وهذا اًمٜمَّقع ُمـ اًمٜمٗم٤مق يّمدر
ُمـ ومئتلم ُمـ اًمدول:

ِ
ودول اًمٖمرب اًمذيـ
اًمٗمئ٦م إومم :دول اًم ُٙمٗمر واًمٓمٖمٞم٤من ،وقمغم رأؾمٝم٤م أُمريٙم٤م َ
هلل شمَٕم٤ممم ورؾمقًمف ط اٟم ِْٖمامؾمٝمؿ ذم َمح٠مة اًمٜمِّٗم٤مق واًمدَّ ضمؾ ِ
واخلداع
َزادوا قمغم ُيمٗمرهؿ سم٤م ِ

واعمقاىمػ اعمُ ِ
سملم اًمٜمَّ٤مس ،وشمٕمرى ٟمٗم٤مىمٝمؿ
تٜم٤مىمْم٦م طمتك اومتْمحقا -واحلٛمد هللَ -
َ
ِ
يمراهٞم ُتٝمؿ ِ
ًمإل ْؾمالم،
ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وقمرف اًم٘م٤ميص واًمداين أن اًمٌ٤مقم َ٨م َهلؿ ذم ُمقاىمٗمٝمؿ َ
ُ
ِ
ِ
وشمدُمػمه٤م
حت٘مٞم٘مٝم٤م ،وًمق قمغم طمً٤مب اطمتِالل اًمٌٚمدان
وُمّم٤محلٝمؿ اًمتل يًتَٛمٞم ُتقن ذم
وؾمٗمؽ ِ
دُم٤مء أهٚمٝم٤م ،صمؿ شمدَّ قمل ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف أهن٤م َحت٤مرب اإلره٤مب ،وشمًٕمك ًمِٜمنم
ِ
اًمدول اعمٕمتدى قمٚمٞمٝم٤م! وم٠مي ٟمٗم٤مق ودضمؾ أيمؼم ُمـ
احلر َّي٦م واًمًالم وإُمـ ذم هذه

هذا اًمٜمٗم٤مق واًمدضمؾ.
ي٘مقل اًمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز يم٤مُمؾ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم:

ِ
ُ
إُمريٙم َّٞم٦م ،وهؾ هل ود
واجلدل اًمث٤مئر َطمقل اًمتً٤مؤل قمـ ـمٌٞم َٕم٦م ا َحلرب
ِ
اإلر َه٤مب أم ود ِ
اإل ْؾمالم؛ إٟمَّام ُهق ذم طم٘مٞم َ٘متِف َم َ َّرد َضمدل سمٞمزٟمْٓمِل ،ؾمٌؼ أن ُأصمِػم
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حت٧م أي٦م ِ
ُمرات قمديدة يمٚمام ُطمقرب ِ
ذري َٕم٦م ُمـ اًمذرائع ،وإٓ وم٠ميـ
اإل ْؾمالم وأهٚمف،
َّ
معهم
ِ
ِ

وحم٤مرسم٦م اإلره٤مب
هل أُمريٙم٤م وطمٚمٗم٤مؤه٤م ُمـ حم٤مرسم٦م اإلره٤مب اًم َٞمٝمقدي ذم ومٚمًٓملم؟ ُ
ِ
اًمرود ذم ِّ
اًمِمٞمِم٤من؟ واإلره٤مب اًمٜمٍَّماين ذم
اهلٜمدود ذم يمِمٛمػم؟ واإلره٤مب ُّ
اًمٗمٚمٌلم وإٟمدوٟمٞمًٞم٤م وهمػمه٤م ُمـ سمٚمدان اعمًٚمٛملم....؟! ُصم َّؿ أيـ هق اإلره٤مب قمٜمدَ

ا َجلامقم٤مت اًمتل قمدَّ ِّت٤م أُمريٙم٤م إره٤مسمٞم٦م ،وهل ُشمداومع دوم٤مع ُمنمو ًقم٤م قمـ طم٘مقىمٝم٤م
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م ذم ومٚمًٓملم وًمٌٜم٤من ويمِمٛمػم واًمِمٞمِم٤من واًمٗمٚمٌلم.
إن طمرب أُمريٙم٤م اعمُٕمٚمٜم٦م قمغم ِ
اإل ْؾمالم ىمد ؿمٛم َٚم٧م ُيم َّؾ ـم٤مئٗم٦م ُمًٚمٛم٦م ُمْمٓمٝمدة،
ِ
ِ
وقمروٝم٤م ذم ُمِم٤مرق إرض وُم َٖم٤مرِب٤م ،وؿمٛمٚم٧م يمؾ
وأروٝم٤م
شمٜم٤مومح قمـ ديٜمِٝم٤م
َّٛمًؽ ِ
سم٤مإل ْؾمالم ذم احلٙمؿ واًمتح٤ميمؿ ،واًمِمٕم٤مئر واًمنمائع ،سمام
َ
ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر اًمت ُّ
شمٌ٘مك ُمـ ُ قمرى ِ
اإل ْؾمالم ذم احلٙمؿ واًمتح٤ميمؿ واًمِمٕم٤مئر واًمنمائع واإلقمالم
واًمتٕمٚمٞمؿ ،ومٝمل طمرب اعمقاضمٝم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م(.)1

واحل٘مٞم٘م ُ٦م اًمتل يِمٝمد هل٤م اًمت٤مريخ َّ
أن اًمًٞم٤مؾم٦م إُمريٙمِ َّٞم٦م ٓ شمٕمؽمف سمٛمٌدأ وٓ
صمٛم٦م إٓ ُمّمٚمح٦م أُمريٙم٤م ،سمؾ َُمّمٚمح٦م أصح٤مب
شمنميع يمام شمدقمٞمف وشمروضمف،
َ
وًمٞمس َّ
إُمقال ومٞمٝم٤م ٓ ،ؾمالم وٓ َقمدا ًَم٦م وٓ طم٘مقق إٟمً٤من وٓ قمٝمقد دوًمٞم٦م.
َّإهن٤م َمرد واضمٝم٤مت حتتٙمره٤م أ ًَم٦م اًمًٞم٤مؾم َّٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ،وشمريمٌٝم٤م ًمٚمتٛمٙملم ًمٚمدي٤مٟم٦م
اجلديدة ،وم٤مًمًٞم٤مؾم٤مت اعمٕم َٚمٜمَ٦م َرء وُم٤م َّتٗمٞمف وَّتٓمط ًمف رء َآظمر ،ويٛمٙمـ شمًٛمٞمتٝم٤م
سمًٞم٤مؾم٦م ذي وضمٝملم اًمتل ٟمٗمٞمٝم٤م إصمٌ٤مت وإصمٌ٤مِّت٤م ٟمٗملِ .
وهل ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٙمٞمؾ سمٛمٙمٞم٤مًملم
اًمتل شمٔمٝمر ُم٤م ٓ شمٌٓمـ.
اًمٗمئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :يمثػم ُِمـ اًمدُّ ول اًمتل شمٜمت ًَِ٥م إمم ِ
اإل ْؾمالم وشمٜمَ٤مومؼ ُؿمٕمقِب٤م اعمًٚمٛم٦م،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1م٘مٓمع ُمـ ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان «راي٤مت اًمٜمٗم٤مق واحلرب اعمٕمٚمٜم٦م قمغم ِ
اإل ْؾمالمشَ« ،مٚم٦م اًمٌٞم٤منش:
(.)78/173
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وشمٔمٝمر هلؿ طمٌٝم٤م ِ
ًمإل ْؾمالم وُم٘مدؾم٤مشمف ،وَّت٤مدقمٝمؿ سم٢مفمٝم٤مر اًمٕمٜمَ٤م َي٦م سم٤معمقاؾمؿ ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م:
يم٤مٓطمتِٗم٤مل سمٕمٞمد اعمقًمِد وًمٞمٚم٦م اًمٜمِّّمػ ُمـ ؿمٕمٌ٤من واهلجرة واإلهاء واعمٕمراج،
ْ
ِ
واًمنمق ،وهؿ ذم اًمٌ٤مـمـ ُقمٛمالء هلؿ ،ىمد واًمقهؿ
وشمٔمٝمر قمداءه٤م ًمٚمٞمٝمقد أو اًمٖمرب َّ
وراءهؿ فمٝمر ًّي٤م ،وطمٙمٛمقا ذم أدي٤من اًمٜم٤مس
ُمـ ُدون اعمًٚمٛملم ،وٟمٌذوا ذيٕم٦م اهلل
ُ
وأٟمٗمًٝمؿ وقم٘مقهلؿ وأقمراوٝمؿ وأُمقاهلؿ سمحٙمؿ اًمٓم٤مهمقت واًم٘م٤مٟمقن ،اًمذي
أطم َّؾ اهلل ،وًم٘مد اٟمخدع ِبِؿ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس،
طمرم اهلل ،وُيرُمقن ُم٤م َ
َيًتحٚمقن ومٞمف ُم٤م َّ
ردطم٤م ُمـ اًمزُمـ ،وًمٙمـ ه٤م هؿ اًمٞمقم يتٕمرون و ُيٗمْمحقن ،وشمٔمٝمر ظمٌ٤مي٤مهؿ ،وومً٤مد
ً
ـمقي٤مِّتؿ وٟمٗم٤مىمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس سمٕمد هذه اًمٜمقازل وآسمتالءات اًمتل متر ِب٤م أُم٦م ِ
اإل ْؾمالم.

ِ
اًمٕم٤مدة َقمغم ٟمٗم٤مق اعمح ُٙمقم حل٤ميمٛمف ،ومٙمام شمَديـ
وٟمٗم٤مق احل٤ميمؿ ًمرقمٞمتف يٜمٕمٙمس ذم
ِ
اًمرومض اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ،يمدول إيران
شمدان .وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل هلذه اًمدول ٓ احلٍم :دول َّ
اعمجقؾمٞم٦م ،وؾمقري٤م اًمٜم ِ
ُّّمػم َّي٦م اًم٘مرُم ُٓم َّٞم٦م ،ومٚم٘مد ىمدر اهلل إطمداث إظمػمة ذم ؾمقري٤م
ويٌلم ٟمِٗم٤مىمٝمؿ ويمذِبؿ قمغم اًمٜم٤مس ،اًمذيـ يم٤مٟمقا خمدوقملم ِبؿ
واًمٕمراقً ،مٞمٗمْمحٝمؿ ِّ
وسمام ئمٝمروٟمف ُمـ دوم٤مقمٝمؿ قمـ ِ
اإل ْؾمالم ،وزقمٛمٝمؿ أن قمداءهؿ وطمرِبؿ قمغم اًمٞمٝمقد
وإُمريٙم٤من ،وشمًٛمٞمتٝمؿ أٟمٗمًٝمؿ سمدول اعمُامٟمٕم٦م ،وأسمك اهلل إٓ أن يٗمْمحٝمؿ ،وخيرج
ظمػم قمٔمٞم ٌؿ{ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ٟمٗم٤مىمٝمؿ وذم ذًمؽ ٌ
ﯺ} [ؾمقرة حمٛمد .]29 :/47
 ايٓفام ايٛطين:

ُي ٍ٦م يمٌَػمة ُمـ اًمٚمٞمؼماًمٞملم واًمٜمٗمٕمٞملم
وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمٗم٤مق يٜمتنم سملم ذ َ
سمح٥م اًمق َـمـ وُمّم٤محلف ،وهؿ ذم
أصح٤مب اًمِمٝمقات وإهقاء ،اًمذيـ يتِمدىمقن
ِّ
َ
يًٕمقن ِسمف ُمـ إومً٤مد ديـ اًمق َـم ِـ وٟمنم اًمٗمً٤مد وإؿم٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م
ا َحل٘مٞم٘م٦م أقمداؤه سمام
سملم اعم١مُمٜملم ،وإومً٤مد أقمراوٝمؿ وأُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ وقم٘مقهلؿ وأُمقاهلؿ ،ىم٤مل اهلل ذم
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معهمﭥ ﭦ ﭧ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ

ﭨ} [ؾمقرة

اًمٜمً٤مء{ ،]28-27 :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة{ ،]221 :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}
[ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]12-11 :
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املطوب اهثانُ
هى جيتٌع يف اهقوب إميان ًنفاق؟
ُمـ اعم٘مرر أٟمَّف يمام ٓ يٛمٙمـ اضمتامع إيامن ويم ْٗمرِ ،
ومٛمـ ِ
سم٤مب أومم قمدم اضمتامع إيامن
َّ
إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر؟ يمٞمػ
إٟمً٤من ،يمٞمػ واعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمدَّ رك ْ
وٟمٗم٤مق أيمؼم ذم َىمٚم٥م َ
يمٞمػ وا ُعمٜم٤موم٘مقن ُخي٤مدقمقن اهلل واًمذيـ آُمٜمقا
واعمٜم٤موم٘مقن ىمد يمٗمروا سمٕمد إِ ْؾمالُمٝمؿ؟ َ
وُم٤م خيدقمقن إٓ أٟمٗمًٝمؿ؟ يمٞمػ واعمٜم٤موم٘مقن ىمد ُمردوا قمغم اًمتخذيؾ واًمتَّثٌِٞمط وسم٨م
اًمٗمرىم٦م وز ْقم َزقم٦م اًمّمػ وشمٗمريؼ اًمٙمٚمٛم٦م وآؾمتٝمزاء سم٤معم١مُمٜملم وعمز اعم َّٓمققملم
واًمٙمذب واإلرضم٤مف وُمقآة أقمداء اهلل واًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م؟ اًمخ.
وه٤مشمٞمٙمٛمقا َسمٕمض ِصٗم٤مِّتؿ يٛمٙمـ أن جيتٛمع ذم
ومٙمٞمػ سم٤مهلل ُمـ هذه سمٕمض أطمقاهلؿ َ
ىمٚمقِبؿ ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ إيامن ُمع هذه اًمٕمٚمؾ وإدواء وإؾم٘م٤مم ،طم٤مؿم٤م َّ
ويمال وىمد ىم٤مل
{ :۴ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ

ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [ؾمقرةاًمتقسم٦م ،]68 :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{:ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]145 :
وًمذا ىم٤مل ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم « :$وم٤مًم ُٙمٗمر إذا ُذيمر ُمٗمر ًدا ذم وقمٞمد أظمرة دظمؾ

ومٞمف اعمٜم٤موم٘مقن يم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ} [ؾمقرة اعم٤مئدة ،]5 :و{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺} [ؾمقرة اًمٌٞمٜم٦م]6 :ش.

وأورد  $اًمٕمديد ُمـ أي٤مت صمؿ ىم٤مل« :ومٝمذه ُيم ُّٚمٝم٤م َيدظمؾ ومٞمٝم٤م اعمٜم٤موم٘مقن
اًمذيـ هؿ ذم اًمٌ٤مـمـ يم َّٗم٤مر ًمٞمس ُمٕمٝمؿ ُمـ اإليامن ر ٌء ،يمام يدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر
اعمُٔمٝمرون ًمٚمٙمٗمر ،سمؾ اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مرش(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اإليامنش 47( :ـ .)48
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خطر
َّ

أقم ُّؿ ،وم٢مذا ذيمر اًمٙمٗمر
وىمري ًٌ٤م ُمـ ذًمؽ ذيمر ؿم٤مرح اًمٓمح٤موي٦م وم٘م٤مل« :وم٢من اًمٙمٗمر َ

معهم
ُمٕمٜمكش(.)1
ؿمٛمؾ اًمٜمٗم٤مق وإن ذيمرا ُم ًٕم٤م يم٤من ًمٙمؾ ُمٜمٝمام
ِ
وأطمٙمَ٤مُمٝمؿ ذم
ورد ُمـ ًمٗمظ اًمٜمِّٗم٤مق وؾم٤مئر اؿمت٘م٤مىم٤مشمف وصٗم٤مت أهٚمف ْ
وًمٚمٗم٤مئدة ومام َ
وهق آقمت٘م٤مدي ،دون اًمٜمَّقع
اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،إٟمَّام شمَٜم٤موًم٧م اًمٜمقع إيمؼم ُمـ اًمٜم َٗم٤مق ُ

إص َٖمر وهق اًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم.
ْ
اًمّمحٞمح ذم اًمتَّٕم٤مُمؾ ُمع إظمٓم٤مر ،واًمؽميمٞمز
ُمٕمٚمام ُمـ ُمٕم٤ممل اعمٜمٝم٩م َّ
وهذا يٕمٓمٞمٜم٤م ً
ِ
قمغم ُمٕم٤مجل٦م اعمِمٙمالت اًمٙمؼمى ِّ
اخلقض ومِٞمام دوهن٤م ُمـ
اًمقؾمع واًمٓم٤مىم٦م ىمٌؾ
سمٙمؾ ْ
اعمِمٙمالت اًمتل شمٕمؽمض إُم٦م اعمًٚمٛم٦م(.)2
َّ
وُمٚمخص اًم َ٘مقل :إٟمف يمام ٓ يٛمٙمـ اضمتامع اًمٜم٘مٞمْملم واًمْمدَّ يـ ومٙمذًمؽ
يتّمقر اطمتقاء ىمٚم٥م ًمٜمٗم٤مق اقمت٘م٤مدي وإيامن ظم٤مًمص.
ٓ
َّ
ِ
واإليامن ذم ىمٚم٥م اًمٕمٌد يمام
أٟمقاقمف وؿمٕمٌِف َوم َ٘مد جيتٛمع هق
أُم٤م اًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم سمِمتك
َ
ىم٤مل ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م « :$وشمٚمؽ ُّ
اًمِمٕم ٌَ٦م َىمد يٙمقن ُمٕمٝم٤م يمَثػم ُمـ ُؿمٕم٥م
اإليامنش ،وهلذا ىم٤مل طَ « :خي ُْر ُج ُِم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مر َُم ْـ يم َ
َ٤من ِذم َىم ْٚمٌِ ِف ُِم ْث َ٘م ُ٤مل َذ َّر ٍة ُِم ْـ إِ َيام ٍنش(.)3

وم ُٕمٚمؿ أن ُمـ يم٤من ُمٕمف ُمـ اإليامن أىمؾ اًم َ٘مٚمٞمؾ مل ُخيٚمد ذم اًمٜمَّ٤مر ،وإن يم٤من ُمٕمف يمَثػم
ُمـ اًمٜمٗم٤مق ومٝمق ُيٕمذب ذم اًمٜم٤مر قمغم ِ
ىمدر ُم٤م ُمٕمف ُمـ ذًمؽ صمؿ خيرج ُمـ اًمٜم٤مر(.)4
صمؿ ىم٤مل ذم ُمقوع آظمر « :$ىم٤مل َرؾمقل اهلل طَ « :أ ْر َسم ٌع َُم ْـ ُيم َّـ ومِ ِٞمف يمَ٤م َن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «ذح اًمٓمح٤موي٦مش.)271/2( :
(« )2دارؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش 46( :ـ .)47
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ،)2611( :واًمٜمً٤مئل ،)271/2( :وهمػممه٤م ،وىم٤مل قمٜمف إًمٌ٤مين :طمدي٨م طمًـ
صحٞمح ذم «اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش :سمرىمؿ (.)2451
(« )4يمت٤مب اإليامنش (ص.)239 :
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َ٧م ومِ ِٞمف َظم ّْم َٚم ٌ٦م ُِم َـ اًمٜمِّ َٗم ِ
٤مق َطمتَّك
َ٧م ومِ ِٞمف َظم ّْم َٚم ٌ٦م َُمٜم ُْٝم َّـ يمَ٤مٟم ْ
ُُمٜمَ٤مومِ ً٘م٤م َظم٤مًم ِ ًّم٤مَ ،و َُم ْـ يمَ٤مٟم ْ
٤منَ ،وإِ َذا َطمدَّ َ
أؤمت ِ َـ َظم َ
َيدَ َقم َٝم٤م :إِ َذا ُ
٤مص َؿ َوم َج َرش(،)1
ث يم ََذ َبَ ،وإِ َذا َقم َ
٤مهدَ َهمدَ َرَ ،وإِ َذا َظم َ
ٌَّل ط َّ
أن اًم٘مٚم٥م يٙمقن ومٞمف ؿم ْٕم ٌَ٦م ٟمٗم٤مق ُ
وؿمٕم ٌَ٦م إيامنش(.)2
وم٘مد َّسملم اًمٜم ّ

اعمحض ،وومِٞمٝمؿ ُمـ
وهلذا مل يٙمـ اعمتٝمٛمقن سم٤مًمٜمٗم٤مق ٟمق ًقم٤م واطمدً ا ،سمؾ ومٞمٝمؿ اعمٜم٤مومؼ
ُ
ومٞمف إيامن وٟمٗم٤مق ،وومٞمٝمؿ ُمـ إيامٟمف هم٤مًم٥م وومٞمف ُؿمٕمٌ٦م ُِمـ اًمٜمٗم٤مق...

يمثػما َُم٤م ي٘م٤مل يمٗمر يٜم٘مؾ قمـ اعم َّٚم٦م ويمٗمر
واًمٜمٗم٤مق يم٤مًمٙمٗمرٟ ،مٗم٤مق ُدون ٟمٗم٤مق ،وهلذا ً
ٓ يٜم٘مؾ ،وٟمِٗم٤مق أيمؼم وٟمٗم٤مق أصٖمر ،يمام ي٘م٤مل اًمنمك ذيم٤من :أصٖمر وأيمؼم(.)3
َ
قمـ قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م ﭬ ىم٤ملَّ « :
اإليامن َيٌدو عمُٔم٦م َسمٞمْم٤مء ِذم اًم٘مٚم٥م؟،
إن
اسمٞمض
سمٞم٤مو٤م ،طمتك إذا اؾمتٙمٛمؾ اإليامن َّ
إيامٟمً٤م ،يمٚمام از َداد اًم٘مٚم٥م ً
وم ُٙم َّٚمام ازداد اًمٕمٌد َ
ٚم٥م يم ُٚمف ،وإن اًمٜمِّٗم٤مق يٌدو عمٔم٦م َؾمقداء ،طمتك إذا اؾمتٙمٛمؾ اًمٜمٗم٤مق اؾمق َّد اًم٘مٚم٥م،
اًم َ٘م ُ
ًمقضم ُ
دمتقه أسمٞمض ،وًمق ؿم٘م٘متؿ قمـ ىمٚم٥م اعمٜم٤مومؼ
وأيؿ اهللِ ًمق ؿم٘م٘متؿ قمـ ىمٚم٥م اعم١مُمـ َ
واًمٙم٤مومر ًمقضمدمتقه أؾمقدش.
وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ﭬ« :اًمٖمٜم٤م ُء ُيٜمٌ٧م اًمٜمِّٗم٤مق ذم اًم َ٘مٚم٥م يمام ُيٜمٌ٧م اعمَ٤مء
اًم٘مٚم٥م ىمد يٙمقن ومٞمف إيامن
اًمًٚمػ ،يٌٞمٜمقن أن
اًمٌ٘مؾش(َ ،)4
َ
يمثػم ذم يمالم َّ
وهذا ٌ
وٟمِٗم٤مق ،واًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يدٓن قمغم ذًمؽ(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٌخ٤مري ،ك اإليامن ،سم٤مب قمالُم٦م اعمٜم٤مومؼ :رىمؿ ( ،)34وُمًٚمؿ ،ك اإليامن ،سم٤مب ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ:
سمرىمؿ (.)116
( )2يٜمٔمر «إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم إسمٓم٤مل اًمتحٚمٞمؾشً ،)238/2( :مِمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.
( )3يمت٤مب «اإليامن إوؾمطش.)139/1( :
( )4رواه أمحد واسمـ أب اًمدٟمٞم٤م ذم «ذم اعمالهلش ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد ،وؾمٜمده وٕمٞمػ ،اٟمٔمر «وٕمٞمػ
اجل٤مُمع اًمّمٖمػمش ،)3936( :و«ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش.)4811( :
(« )5اإليامنش.)239( :
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املنافقني وقواعد شرعية ِيف التعامل
خطر
اعم١مُمـ وٓي٦م ُِمـ وضمف وقمداوة ُمـ وضمف،
وىم٤مل ؿم٤مرح اًمٓمح٤موي٦م« :ودمتَٛمع ذم
ِ ٌ معهم
()1

وومجقر ،وٟمٗم٤مق وإيامنش .
يمام ىمد يٙمقن ومٞمف يمٗمر وإيامن ،وذك وشمَقطمٞمد ،وشم٘مقى
ٌ

ًمنمك دون اًمنمك ،وًمٞمس اعمراد اًمٙمٗمر واًمنمك
واعمراد هٜم٤م سم٤مًمٙمٗمر دون اًمٙمٗمر وا ِّ
اعمخرج ُمـ اعمٚم٦م ..وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ « :$ومٝمذا ٟمٗم٤مق قمٛمؾ ِ -
ي٘مّمد ُم٤م ورد ذم
َ
َ
ويمٛم َؾ َوم٘مد
طمدي٨م أر َسمع ُمـ يم َّـ ومٞمفَ -وم٘مد جيتٛمع ُمع أصؾ اإليامن ،وًمٙمـ إذا اؾمتحٙمؿ ُ
يٜمًٚمخ ص٤مطمٌف قمـ ِ
اإل ْؾمالم سم٤مًمٙمٚم َّٞم٦م وإن َّ
صغم وص٤مم وزقمؿ أٟمف ُمًٚمؿ.
هذه ِ
وم٢من اإليامن يٜمٝمك ص٤مطمٌف قمـ ِ
اخلالل ،وم٢مذا يمٛمٚم٧م ذم اًمٕمٌد ومل َيٙمـ ًَمف
َ
ُم٤م يٜمٝم٤مه قمـ ٍ
ظم٤مًمّم٤م(.)2
رء ُِمٜمٝم٤م ومٝمذا ٓ يٙمقن إٓ ُمٜم٤موم ً٘م٤م
ً
ُمؿَن ي٘مقًمقن إن اإليامن َم َ َّرد ىمقل اًمٚمً٤من ،يمام
وسمٕمد هذا اإليْم٤مح َيٕمج٥م اعمرء َّ
قمٜمد اًمٙمراُمٞم٦م ،وهؿ ـم٤مئٗم٦م ُمـ ـمقائػ اعمُرضم َئ٦م ،وسمٜم٤م ًء قمغم ىمقهلؿ اًمٌ٤مـمؾ وم٤معمٜم٤موم٘مقن

ٟمٗم٤م ًىم٤م إقمت٘م٤مد ًي٤م ُم١مُمٜمقن إيام ًٟم٤م يم ً
٤مُمال أًمٞمًقا اًمذيـ ىم٤مًمقا{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ،]1 :وًمٙمـ اهلل ؿمٝمد
ِ
ٞمًقا اًمذيـ ىم٤مل اهلل قمٜمٝمؿ{ :﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿} [ؾمقرة
سمٙمذِبؿ ،أًم ُ
اًمٌ٘مرة ،]14 :إذا هؿ يٜمٓم٘مقن سم٤مإليامن وىمٚمقِبؿ ىمد َّ
همِم٤مه٤م واطمتقاه٤م اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق.
وىمد ىم٤مًمقا إن اًمزٟمديؼ أو اعمٜم٤مومؼ إذا ىم٤مل سمٚمً٤مٟمف ٓ :إًمف إٓ اهلل ،وذم ىمٚمٌف اًمٜمِّٗم٤مق
وإيامٟمف يم٢ميامن إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم  .۴وىم٤مًمقا:
واًمزٟمدىم٦م ومٝمق ُم١مُمـ طم ًّ٘م٤م َ
إن اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم قمٝم ِد رؾمقل اهلل ط يم٤من إيامهنؿ يم٢ميامن ِضمؼميؾ ِ
وُمٞمٙم٤مئٞمؾ
ُ
ْ َ
وُجِٞمع إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذح اًمٓمح٤موي٦مش.)356/2( :
(« )2اًمّمالة وطمٙمؿ شم٤مريمٝم٤مشٓ ،)77/1( :سمـ اًم٘مٞمؿ .$
( )3يٜمٔمر «اًمتٌّمػم ذم اًمديـ ومتٞمٞمز اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م قمـ اًمٗمرق اهل٤مًمٙملمشً ،مإلؾمٗمرايٞمٜمل.)116/1( :
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سم٤مب ٓ َيٙمٗمل َُم َّرد اًمتَّٚم ُّٗمظ
ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل ذم «اعمٗمٝمؿ قمغم صحٞمح ُمًٚمؿشٌ « :
وهذه ا ًَّمؽمُج٦م شمٜمٌٞم ٌف قمغم ومً٤مد ُمذه٥م همالة
سم٤مًمِمٝم٤مدشملم َسمؾ ٓ سمد ُمـ اؾمتٞمٗم٤مء اًم٘مٚم٥مشَ ،
اعمرضمئ٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٠من اًمتٚمٗمظ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ٍ
يم٤مف ذم اإليامن ،وأطم٤مدي٨م هذا اًمٌ٤مب شمدل قمغم
ِ
ومً٤مده ،سمؾ هق ُمذه٥م ُمٕمٚمق ُم اًم َٗمً٤مد ُمـ اًمنميٕم٦م عمـ وىمػ قمٚمٞمٝم٤م ،وٕٟمَّف َيٚمزم ُمٜمف
ًمٚمٛمٜم٤مومؼ سم٤مإليامن اًمّمحٞمح وهق سم٤مـمؾ ىمٓم ًٕم٤م(.)1
شمًَقيغ اًمٜمٗم٤مق واحلٙمؿ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومتح اعمجٞمدش :ص (.)36
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املبخح الجالح
معهم

أحْال امليافقني عيد املْت ّيف قبْرٍه ّْٓو القٔام٘
املطوب األًي
أحٌاهلٍ عند املٌت
اًمِم َّؽ َّ
ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمتل ٓ شمَ٘مٌؾ َّ
يٗمرون ُمـ رء ومرارهؿ ُمـ
أن اعمٜم٤موم٘ملم ٓ ِّ
اعمَقت ًمٕمٚمٛمٝمؿ سمخٌ٨م ـمقيتِٝمؿ وؾمقء قمٛمٚمٝمؿ وومً٤مدهؿ ذم إرضِ :
ومٗمٞمٝمؿ ؿمٌف ُمـ
َّ
َ

إظمقاهنؿ اًم َٞمٝمقد{ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]96 :
وىمد وصػ اهلل ْ
زوة إطمزاب سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف:
ُمِم َٝمدَ ومرارهؿ ُمـ ا َعمقت ذم َهم َ
{ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲} [ؾمقرة إطمزاب.]19-18 :
وذم َُمِمٝمد آظمر ُ
ي٘مقل ُؾمٌح٤مٟم َف{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂  
} [ؾمقرة إطمزاب.]13 :
وذم صقرة صم٤مًمث٦م ِ
ػ اهللُ َدظمٞمٚمتَٝمؿ ويٗمْمح هيرِّتؿ سم٘مقًم ِ ِف ُؾمٌح٤مٟمف { :ﭤ
يٙمِم ُ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ>ﭯﭰﭱﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]75-65 :
إن ٟمِ َٞم٤مط ِ
وظمّمقص٤م اًم٘مت٤مل ،ومٝم٤مهؿ ُمع
ىمٚمقِبؿ ًمتت٘م َّٓمع ومر ًىم٤م ُمـ ُمقاىمػ اعمَقت
ً
ُم٤م أقمٓمقا إظمقاهنؿ اًمٞمٝمقد ُِمـ ا َعمقاصمٞمؼ واًمٕم ِ
ً
ودظمقٓ ذم َقمًٙمرهؿ ،إٓ
ٝمقد ُٟمٍمة هلؿ
ُ
َ
َّ
َ٤مًمػ َذًمؽ ويٜم٤مىمْمف..
أن ؿم٤مهد احل٤مل خي ُ
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ىم َ٤مل شم َٕم٤ممم{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [ؾمقرة احلنم ،]12-11 :وُمـ
ِ
ثػما ُمـ اًمِمقاهد قمغم ذًمؽ.
ْ
اؾمت ْت ٌَع ؾمػمِّتؿ وضمد يم ً
 أمّا اليصْص الْاردٗ يف عأٌ مْت امليافق عل ٙىفاقُ:
أ) ىم٤مَل َرسمُّٜم٤م ؾمٌح٤مٟمَف ذم ؾمقرة (اًمتقسم٦م){ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]84 :
ِ
ب) وىم َ٤مل َّ
ًمًقرةٟمَٗمًٝم٤م{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ضمؾ ؿم٠مٟمفذمآظمرا ُّ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ}

[ؾمقرة اًمتقسم٦م.]125-124 :

ُيدِّ ْ
ث
ٌَّل ط ىم٤ملَُ « :م ْـ َُم َ
٤مت َو َمل ْ َي ْٖم ُز َو َمل ْ ُ َ
ريرة ﭬَ ،قمـ اًمٜم ّ
ج) قمـ أب ُه َ
٤مت َقم َغم ُؿم ْٕم ٌَ ِ٦م ٟمِ َٗم ٍ
٤مقش(.)1
َٟم ْٗم ًَ ُف سمِ َٖم ْز ٍو َُم َ
ىم٤مل رؾمقل اهلل طُ« :مـ أطم ِ
د) قمـ َقم٤مئِم َ٦م ڤ ىم٤م ًَم ْ٧مَ :
٥م اهللُ
٥م ًم َ٘م٤م َء اهللِ َأ َطم َّ
َ ْ َ َّ
َ
رؾمقل اهللِ ،يمَراهٞم٦م
هلل  ۵يم َِر َه اهللُ ًمِ َ٘م٤م َء ُهش ،وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم ُ٦مَ :ي٤م
ًم ِ َ٘م٤م َء ُهَ ،و َُم ْـ يم َِر َه ًمِ َ٘م٤م َء ا ِ
َٙمرهفَ ،وم٘م٤ملًَ َٓ « :م ْٞم َس سمِ َذ َ
ًمِ٘م٤مء اهللِْ ،
اكَ ،و ًَم ِٙم َّـ ا ُعم ْ١م ُِم َـ إِ َذا
يٙمره ا َعمقتَ ،
ومقاهلل إٟمَّ٤م ًمٜم َ
أن َ
لم َيدَ ْي ِف ُِم ْـ َصم َق ِ
لم
َىم َ٣م ا ُ
اب اهللِ َ ۵ويم ََرا َُمتِ ِفَ ،وم َٞم ُٛم ُ
قت ِطم َ
هلل َ ۵ىم ٌْ َْم ُف ُوم ِّر َج ًَم ُف َقم َّام َسم َ
ُي٥م ًمِ َ٘م٤مء اهللِ  ۵وا ُ ِ
ِ
هلل
٥م ًم ِ َ٘م٤م َء ُهَ ،وإِ َّن اًمٙمَ٤مومِ َر َواعمُٜمَ٤مومِ َؼ إِ َذا َىم َ٣م ا ُ
َي ُٛم ُ
هلل ُُي ُّ
َ
قت َو ُه َق ُ ُّ
َ
لم َيدَ ْي ِف ُِم ْـ َقم َذ ِ
قت
لم َي ُٛم ُ
اب اهللِ َ ۵و َه َقاٟمِ ِف َوم َٞم ُٛم ُ
قت ِطم َ
َ ۵ىم ٌْ َْم ُف ُوم ِّر َج ًَم ُف َقم َّام َسم ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ ذم «صحٞمحفش ،)1517/3( :ك اإلُم٤مرة ،سم٤مب ذم ُمـ ُم٤مت ومل يٖمز.
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وهق ي ُٙمره ًمِ َ٘م ِ
هلل َيٙم َْر ُه ًم ِ َ٘م٤م َء ُهش( ،)1وذم هذا سم َٞم٤من ًمٙمراه َٞم٦م اعمٜم٤مومؼ ًم٘م٤مء َر ِّسمف عم٤م َيرى
هلل َوا ُ
٤مء ا ِ
َ َُ َ َُ
ؾمٙمرات ِ
اب واهلقان اًمذي يٜمتٔمره قمٜمدَ معهم
ًمٕمذ ِ
ُمـ ا َ
ُمقشمف -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.-

شرعية يف َ التعامل
املنافقني
وقواعد ِ
خطر ٌ ِ
ُ

ه) إطم٤مدي٨م اًمقاردة واعمت٘مدُم٦م ذم َُمقت قمٌد اهلل سمـ أ ِّب سمـ ؾمٚمقل قمغم
اًمٜمٗم٤مق(:)2
و) قمـ أٟمَس ﭬ ىم٤مل« :يمَ٤من َر ٌ
ضمؾ ٟمٍَماٟم ًّٞم٤مَ ،وم٠مؾمٚمؿ قمغم قم ْٝم ِد َرؾمقل اهلل ط
و َىمرأ اًم ٌَ٘مرة وآل قمٛمرانَ ،ىم٤ملَ :ومٙم٤من َيٙمتُ٥م ًمِٜمٌِل اهلل ط ىم٤ملَ :ومٕم٤مد ٟم ٍَْماٟم ًّٞم٤مَ ،ومٙم٤من
ي٘مقلُ :م٤م أرى ِ
أيمت٥م ًَمف ،وم٠مُم٤مشمف اهللُ َوم٠مىمؼموه وم٠مصٌح ىمد
حمٛمد إٓ َُم٤م ُيمٜم٧م
ُ
ْ
ُيًـ َّ
َ َ
ِ
إر ُض(.)3
ًَمٗم َٔمت ُف ْ
ىم٤مًمقا :هذا َقم ُ
وأصح٤مسمف ،إٟم ََّام مل يرض ديٜمَٝمؿ ٟمٌَِمقا َقمـ َص٤مطمٌٜم٤م وم٠مشمقه،
ٛمؾ ُحم َّٛمد
َ
ِ
حمٛمد
َىم٤مل :ومحٗمروا ًمف َوم٠م ْقم َٛم٘مقا ،وم٠مصٌح وىمد ًمٗم َٔمت ُف إرض ،وم٘م٤مًمقا :هذا قمٛمؾ َّ
وم٠مقمٛم ُ٘مقا ذم إرض
وأصح٤مسمفٟ ،م ٌَِمقا قمـ ص٤مطمٌٜم٤م وم٠مًم٘مقهَ ،ىم٤ملَ :ومحٗمروا ًمف
َ
إرض ،ومٕمٚمٛمقا أٟمَّف ًمٞمس ُمـ اًمٜمَّ٤مس ،وأٟمف ُمـ اهللِ
وم٠مصٌح وىمد ًَمٗم َٔمتْف
ُ
ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقاْ ،
 ۵وم٠مًم٘مقهش(.)4

واًمٕم َٔم ِ٦م ُم٤م ًمق أدريمٝم٤م ُيمؾ َؿم ٍ
٤مينء ًمِ
اًمٕمؼمة ِ
وذم هذه اًم٘مّم٦م ُمـ ِ
ِ
رؾمقل اهلل ط َو ُّ
يمؾً
َْ
َ
َ

يم٤مرا وشمقسم٦م.
ُُمٜم٤مومؼ يّمدُّ َقمـ ؾمٌٞمؾ ًمٙمٗمتف إ ِّد ً
ِ
ِ
اطم٦م قمـ اًمدِّ يـ ،أو َيرشمدُّ َقمٜمف إمم أدي٤من أو َُمذاه٥م
س َ
ُمـ اعمٜمَ٤موم٘ملم ُمـ ُيٕمرض َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه أمحد ذم «اعمًٜمدش ،)218/6( :وومٞمف اٟم٘مٓم٤مع ،وأصٚمف ذم «صحٞمح ُمًٚمؿش،2165/4( :
 ،)2166ك اًمذيمر واًمدقم٤مء ،سم٤مب ُمـ أطم٥م ًم٘م٤مء اهلل ،ويِمٝمد ًمف ُم٤م سمٕمده.
( )2اٟمٔمر (صـ.)129
(ً )3مٗمٔمتف إرض :أي ىمذومتف ورُمتف .اٟمٔمر «اًمٜمٝم٤مي٦مش.)261/4( :
( )4رواه اًمٌخ٤مري ،)533/2( :ك اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ذم ِ
اإل ْؾمالم ،وُمًٚمؿ،)145/4( :
ك صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ واًمٚمٗمظ ًمف..
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ُأظمر ،ومتٙمقن ِ
ٍ
سمٜمٗم٤مق و ُيمٗمر َحمض ،وم٘مد يٕم٤مىمٌف اهلل ُؾمٌح٤مٟمف سمٕم٘مقسم٦م ِ
ظم٤مر َضم٦م قمـ
ظم٤ممتَتف
ِ
َت٥م ًَمف،
ٌل ط أٟمَّف َُم٤م يم٤من يدري إٓ ُم٤م يم َ
اومؽمى قمغم اًمٜمَّ ّ
اًمٕم٤مدة ..ومٝمذا اعمٚم ُٕمقن اًمذي َ َ
رضمف ُمـ ْ ِ
ُمرارا ،وهذا أ َُم ٌر َظم٤مرج قمـ
ىمّم َٛمف اهلل َ
وومْم َحف سم٠من ْأظم َ
َ
اًم٘مؼم َسمٕمد أن ُدومـ ً
اًم َٕم٤مدة ُّ
أطمد قمغم أن َ
هذا يمَ٤من قم٘مقسم٦م عم٤م ىم٤مًمف و َوم َٕمٚمف وأٟمف يم٤من يم٤مذ ًسم٤م ،إذ يمَ٤من
يدل ُيمؾ َ
قم٤مُم٦م اعمقشمك ٓ يّمٞمٌٝمؿ ُمثؾ هذا.
اًمً٤مقمدي ﭬَّ « :
أن رؾمقل اهلل ط اًمتَ٘مك هق
ط) وقمـ ؾمٝمؾ سمـ َؾمٕمد َّ
ومٚمام َُم٤مل رؾمقل اهلل ط َإمم َقمًٙمَره ،و َُم َ٤مل َ
أظمرون إمم
واعمنم ُيمقن َوم٤م ْىمتَتٚمقاَّ ،
َقم ِ ِ
أص َح٤مب َرؾمقل اهلل ط َر ٌ
ييِب٤م
ضمؾ ٓ َيدع َهلؿ َؿم٤م َّذة إٓ ا َّشم ٌَٕمٝم٤م
ًٙمرهؿ ،وذم ْ
َُ
ِ
أضم َزأ ومالن ،وم َ٘م٤مل رؾمقل اهلل طَ « :أ َُم٤م
أضمزأ ُه ُمٜمَّ٤م اًم َٞمقم أطمدٌ يمام ْ
سمًِٞمٗمف ،وم٘م٤مًمقاَُ :م٤م ْ
ِ
إِ َّٟم ُف ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًمٜم ِ
َّ٤مر!شَ ،وم٘م٤مل َر ٌ
ص٤مطمٌف أسمدً ا ،ىم٤ملَ :
ومخ َرج ُمٕمف ،يم َّٚم َام
ضمؾ ُِمـ اًم َ٘مقم :أٟمَ٤م
أهع ُم َٕمف.
وىمػ وىمػ ُم َٕم ُف ،وإذا أهع ْ َ
ِ
ىم٤ملُ :وم ِ
ؾمٞمٗمف
ومقوع ٟمّمؾ
تٕمجؾ
اًمرضمؾ
َ
اعمقتَ ،
وم٤مؾم َ
ً
ضمرطم٤م ؿمديدً اْ ،
جر َح َّ
ِ
ِ
َٗمًف ،ومخرج اًمرضمؾ إمم
سمِ٤مٕرض و ُذسم٤مسمف سملم َصمديٞمف ،صمؿ َحت٤مُمؾ قمغم ؾمٞمٗمف وم٘متَؾ ٟم َ
ِ
هلل ط وم َ٘م٤مل :أؿمٝمد أٟمَّؽ َر ُؾمقل اهللَ ،ىم٤ملَ « :و َُم٤م َذ َ
اًمرضمؾ اًمذي
رؾمقل ا ِ
اك؟شَ .ىم٤ملَّ :
َذيمرت آٟم ًٗم٤م أٟمَّف ُِمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،وم٠مقم َٔم َؿ اًمٜمَّ٤مس َذًمؽ ،وم٘مٚم٧م :أٟم٤م ًَمٙمؿ سمف ،ومخرضم٧م ذم
َ
وم٤مؾمتٕمجؾ اعمَقت ومقوع ٟمّمؾ ؾمٞمٗمف سم٤مٕرض وذسم٤مسمف
رطم٤م ؿمديدً ا
ـمٚمٌِف طمتك ُضمرح َضم ً
ُ
اًمر ُضم َؾ
سملم َصمديٞمف ،صمؿ حت٤مُمؾ قمٚمٞمف وم٘متؾ ٟمٗمًف ،وم٘م٤مل
رؾمقل اهلل ط قمٜمدَ َذًمؽ« :إِ َّن َّ
َّ٤مس َو ُه َق ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًمٜم ِ
ًَم َٞم ْٕم َٛم ُؾ َقم َٛم َؾ َأ ْه ِؾ ا َجلٜم َِّ٦م ومِ َٞمام َي ٌْدُ و ًمِٚمٜم ِ
اًمر ُضم َؾ ًَم َٞم ْٕم َٛم ُؾ
َّ٤مرِ ،وإِ َّن َّ
َقم َٛم َؾ َأ ْه ِؾ اًمٜم ِ
َّ٤مر ومِ َٞمام َي ٌْدُ و ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مس َو ُه َق ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اجلَٜم َِّ٦مش)1(.ش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،) 376/2( :ك اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب إن اهلل ي١ميد اًمديـ سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر ،أظمرضمف
ُمًٚمؿ 115/1( :ـ  ،)116ك اإليامن ،سم٤مب همٚمظ حتريؿ ىمتؾ آٟمً٤من ٟمٗمًف.
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ىمد يٛمقت اعمٜم٤مومؼ قمغم ٟمِ ِ
ٗم٤مىمف وؾمقء طم٤مًمف َو ُهق خيدم اإل ْؾمالم ،يم٠من ُي٘م٤مشمؾ ُمع

وقواعد شرعية يف التعامل
خطر املنافقني ِ

معهم

ومٞمتٕمرض ًمٚمٛمقت أو اًمٌالء ومال
اعم١مُمٜملم و َي٘متؾ ذم اعمُنميملم ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن َي٘متؾ،
َّ
َدمده ص٤مسمرا حمتًٌ٤م ،سمؾ ي َتٕمجؾ ُمٜمٞمتف ومٞمٛمقت قمغم ِ
ٟمٗم٤مىمف ،وم٤مهلل ي١ميد سمف هذا اًمدِّ يـ
َّ
َ
ً
ً
ِ
وومجقره وٟمِٗم٤مىمف قمغم ٟمٗمًف ،ىم٤مل َ ...« :۴وإِ َّن اهللَ
وهق ُمـ َطمٓم٥م ضمٝمٜمؿ
يـ سمِ٤مًمر ُضم ِؾ اًم َٗم ِ
٤مضم ِرش(.)1
ًَم ُٞم َ١م ِّيدُ َه َذا اًمدِّ ِ َّ
ٌَّل ط ذم َؾم ِ
ريح
ٗمره ،ومٝم٤مضم٧م ٌ
ظمرضمٜمَ٤م َُمع اًمٜم ّ
ي) وقمـ َضم٤مسمر ﭬ ىم٤ملَ « :
شمَٙم٤مد شمدومـ اًمرايم٥م ،وم َ٘م٤مل رؾمقل اهلل ط« :سم ِٕم َث ْ٧م ه ِذ ِه اًمريح َعم ِق ِ
ت ُُمٜمَ٤مومِ ٍؼشَ ،وم َّٚمام
َ
ِّ ُ ْ
ُ
ُ
َّ
َىمدُمٜمَ٤م ا َعمديٜمَ٦م إ ْذ هق َىمد ُم٤مت ذم َ
ذًمؽ اًم َٞمق ِم َقمٔمٞمؿ ُِمـ ُقمٔمامء اعمٜمَ٤مومِ٘ملمش(.)2

٤مت
وذم طمدي٨م أيمثؿ سمـ أب اجلقن ﭬ ىم٤مل « :۴إِٟم ََّام َذًم ِ َؽ إِ ْظمٌَ ُ
اًمٜمِّ َٗم ِ
٤مق َو ُه َق ِذم اًمٜم ِ
َّ٤مرش(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري ذم «صحٞمحفش ـ اجلٝم٤مد ـ اًمٌ٤مب ( ،)182سمرىمؿ ( ،)3162وُمًٚمؿ ،اإليامن سمرىمؿ
( ،)111واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري.
( )2رواه ُمًٚمؿ ،)2146 ،2145/4( :ك صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم واًمٚمٗمظ ًمف.
( )3رواه اًمؽمُمذي ذم «ؾمٜمٜمفش ،)231 ،228/5( ،ك شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب وُمـ ؾمقر اًمٜمً٤مء واًمٚمٗمظ
ًمف ،وىم٤مل :طمدي٨م همري٥م ٓ ٟمٕمٚمؿ أطمدً ا أؾمٜمده همػم حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م احلراين وروى يقٟمس سمـ سمٙمػم
وهمػم واطمد هذا احلدي٨م ذم حمٛمد سمـ إؾمح٤مق قمـ قم٤مصؿ اسمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مدة ُمرؾمؾ مل يذيمر واومٞمف
قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ،ورواه اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ،)266 ،265/5( :واحل٤ميمؿ ذم
«ُمًتدريمفش ،) 388 ،385/4( :ك احلدود ،وىم٤مل :صحٞمح قمغم ذـمل ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه،
وواوم٘مف اًمذهٌل ،ورواه اًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمش ،)12 ،9/19( :وقمزاه اًمًٞمقـمل ذم «اًمدر
اعمٜمثقرش ،)382/2( :إمم اسمـ اعمٜمذر وأب اًمِمٞمخ واسمـ أب طم٤مشمؿ ،وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح ؾمٜمـ
اًمؽمُمذيش ،)44/3( ،وًمف ؿم٤مهد قمـ حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد ﭭ رواه اًمقاىمدي وهمػمه ُمـ ـمرق،
اٟمٔمر «اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر ،)282/3( :و«اًمدر اعمٜمثقرش.)383/2( :
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ٓضتفاد مً ٍذا :أن سمٕمض ضم ِ
ِ
ٜمد اهللِ ُؾمٌح٤مٟمف َ
ىمٌض أرواح اعمٜم٤موم٘ملم
يِم٤مرك ذم
ُ

ُمِم٤مريم٦م ىمقي٦م شم ُّ
َ
َدل َقمغم ؾمقء ُمقِّتؿ وؿمدة ىمٌض أرواطمٝمؿ..
اًمريح ُمـ ِؿمدَّ ِّت٤م شمٙم٤مد شمدومِـ َُم٤م أُم٤مُمٝم٤م ُمٜم َٓمٚم٘م٦م إمم هدومِٝم٤م ُم٠مُمقر ًة سمِ٤مًمٌٕم٨م
ومٝمذه ِّ
عمقت اعمٜم٤مومؼ قمٜمْدَ ىمٌض روطمف اخلٌٞمث٦م ..ومٙمَٞمػ ِ
سمِمدَّ ة وىمقة اعمالئٙم٦م اًم٘م٤مسمْملم ِهلذه
اًمروح{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ُّ
ﮦﮧ ﮨ ﮩ} [ؾمقرة حمٛمد ،)1(]25 :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [ؾمقرة حمٛمد.]28-27 :
٥م ُِمـ ِريح ؿمديدَ ة شم٘متٚمع ْ
تحرك ،ومال ٟمت َّٕمظ
ي واًمٞم٤مسمس وشم ُ
ويمؿ َِّت ُّ
َدومـ اعمُ ِّ
إظم َ
وٟمَٕمتؼم ،وُم٤م يدريٜم٤م َّأهن٤م قمالُم٦م َعمقت ُُمٜم٤مومؼ ٓ ٟمٕمٚمٛمف ،قم٘مقسم٦م ًمف سمزواًمف وىمٓمع داسمر
إومً٤مده ومٞمًؽميح ُمٜمف ِ
اًمٕمٌ٤مد واًمٌالد.
ُ
ؾمقل اهلل ط ُمر ِ
أن َر َ
يمام روى أسمق ىمت٤مدة ﭬَّ ،
يح
سمجٜمَ٤مزة وم َ٘م٤ملُُ « :م ًْ َ ِؽم ٌ
َّ
رؾمقل اهللَُِ ،م٤م اعمُ
َ
اعمًؽماح ُِمٜمف؟ وم٘م٤مل« :إِ َّن
ًؽميح َوُم٤م
اح ُِمٜمْ ُفش ،وم٘م٤مًمقا :ي٤م
ُ
ُ
ؽم ٌ
َأ ْو ُُم ًْ َ َ
٤مضمر يً َ ِؽميح ُِمٜمف ِ
ِ
يح ُِم ْـ ٟم ََّم ِ
اًمٕم ٌَ٤م ُد َواًمٌِ َال ُد
٥م اًمدُّ ْٟم َٞم٤مَ ،واًم َٕم ٌْدُ اًم َٗم ِ ُ َ ْ ُ ُ
اًم َٕم ٌْدَ اعمُ ْ١مُم َـ َي ًْ َ ِؽم ُ
َو َّ
ابُش( ،)2واعمٜم٤موم٘مقن هؿ أومم ُمـ ُيقصػ سم٤مًم ُٗمجقر(.)3
اًمِم َج ُر َواًمدَّ َو ّ ّ
ي) ـ طمدي٨م سمٜمل ُأسمػمق سمنم وسمِمػم –اعمٜم٤مومؼ -وُمٌنم اًمٓمقيؾ اعمت٘مدم اًمذي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أُمكم هلؿ :أي أُمٝمؾ .يٜمٔمر «ُمٗمردات اًمراهم٥مش( :ص .)494
( )2رواه اًمٌخ٤مري ،)314/1( :ذم اًمرىم٤مق ،سم٤مب ؾمٙمرات اعمقت ،وُمًٚمؿ :رىمؿ ( ،)951ذم اجلٜم٤مئز ،سم٤مب
ُم٤م ضم٤مء ذم ُمًؽميح وُمًؽماح ُمٜمف ،و«اعمقـم٠مش ،)242 ،241/1( :ذم اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ضم٤مُمع اجلٜم٤مئز،
و«اًمٜمً٤مئلش ،)48/4( :ذم اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اؾمؽماطم٦م اعم١مُمـ سم٤معمقت ،وسم٤مب آؾمؽماطم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر.
يمثػما ُمـ رؾم٤مًم٦م «اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مشً ،مٚمِمٞمخ
( )3ذم هذا اعمٌح٨م اؾمتٗمدت ً
قمٌد اًمرمحـ اًم٘مّم٤مصُ :مـ ص ( 487ـ .)495
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شرعية ِ ُيف ِ ِالتعامل
خطر املنافقني وقواعد
لم،
رواه ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن ﭬ وومٞمفَ ...« :وم َٚم َّام ٟم ََز َل اًم ُ٘م ْر َآ ُن َِحل َؼ َسم ِِم ٌػم سم٤معم ْنميم َ
َ ()1معهم
ؼم ُهش .
َوم َ٠م ًْم َ٘مك اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َص ْخ َر ًة َومٙمَ٤مٟم ْ
َ٧م ىم ْ َ

أه ُؾ َّ
اًمِم٤مم َؾمقط اهللِ ذم
ك) ـ قمـ ظمريؿ سمـ وم٤مشمؽ إؾمدي( )2ﭬ ىم٤ملْ « :
ِ
َ٘مؿ ِِبؿ ِمَّـ يِم٤م ُء يمَٞمػ َ
ٔمٝمروا قمغم
يِم٤مء ،وطمرا ٌم َقمغم ُمٜم٤موم٘مٞمٝمؿ أن َي َ
إرض ،يٜمت ُ

ٔم٤م أو طمزٟمً٤مش)3(.
ُم١مُمٜمٞمٝمؿ ،وًمـ يٛمقشمقا إٓ مه٤م أو همٞم ً

ُ

َُ

ًّ

ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمؽمُمذي ،واًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش ،وهذا ًمٗمٔمف ..وؾمٜمده طمًـ ،اٟمٔمر َّترجيف.)241/1( :
( )2هق ظمريؿ سمـ وم٤مشمؽ إظمرم ،وي٘م٤مل :ظمريؿ سمـ إظمرم سمـ ؿمداد سمـ قمٛمرو سمـ وم٤مشمؽ إؾمدي أسمق
أيٛمـ ﭬ وي٘م٤مل أسمق ُيكً ،مف صحٌ٦م ،ؿمٝمد احلديٌٞم٦م وىمٞمؾ سمؾ أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتحُ ،م٤مت ذم قمٝمد
ُمٕم٤موي٦م ﭬ ،اٟمٔمر «اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر.)91 ،91/3( :
( )3رواه أمحد ذم «ُمًٜمدهش )،499/3( :هٙمذا ُمقىمق ًوم٤م ،ورواه اًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش،)219/4( :
ُمرومققمً ٤م .ىم٤مل اعمٜمذري ذم «اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش ،)63/4( :رواه اًمٓمؼماين ُمرومققمً ٤م هٙمذا ،وأمحد
ُمقىمق ًوم٤م وًمٕمٚمف اًمّمقاب ،ورواِّتام صم٘م٤مت واهلل أقمٚمؿ ،وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «اعمجٛمعش :)61/11( :رواه
اًمٓمؼماين وأمحد ُمقىمق ًوم٤م قمغم ظمريؿ ورضم٤مهلام صم٘م٤مت ا .هـ وذم اًمرواي٦م اعمرومققم٦م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ
اًم٘مرر صم٘م٦م ًمٙمٜمف يمثػم اًمتدًمٞمس واًمتًقي٦م .اٟمٔمر «اًمت٘مري٥مش( :ص  ،)584وىمد قمٜمٕمـ قمٜمف .وىمد
وٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم «اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش ،)1811( :وذم «وٕمٞمػ اجل٤مُمعش.)4915( :
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املطوب اهثانُ
عسضٌ هطٌء خامتْ بعض املنافقني قدميًا ًحدٍثًا
َذخٌ :يظ ٤ٛارتامتٚ ١ايعٝار باهلل أطباب َٓٗا:

 .1اإلىم٤مُم٦م قمغم اعمَ ِ
ٕم٤ميص.

ًَّ٤مهؾ سمّمٖم٤مئر ُّ
اًمذٟمقب طمتك شمّمٌح يمٌ٤مئر.
 .2اًمت ُ
ًَّقيػ ذم اًمتَّقسم٦م وـمقل إُمؾ.
 .3اًمت
ُ
 .4اًمت ُّ
ًَّخط واجلزع ُمـ أىمدار اهلل اعمُ١معم٦م وؾمقء اًمٔمـ سمف ؾمٌح٤مٟمف.
طم٥م اًمدُّ ٟمٞم٤م واًمريمقن إًمٞمٝم٤م.
ُّ .5
إذار ،وم٤معمرء قمغم ديـ ظمٚمٞمٚمف.
ُ .6مّم٤مطمٌ ُ٦م ْ
اًمٔمٚمؿ.
.7
ُ
ذٟمقب اخلَٚمقات.
.8
ُ

أُجع اًم َٕم٤مرومقن سم٤مهلل َّ
أصؾ
ٟمقب اخلٚمقات هل ْ
سم٠من ذ َ
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ َ « :$
أقم َٔمؿ أؾمٌ٤مب اًم َّثٌ٤متش ،وىم٤مل اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم
آٟمتٙم٤مؾم٤مت ،وأن قم ٌَ٤مدات اخلٗم٤مء هل ْ
اًمًقء شمٙمقن سمً ٌَ ِ
٥م َدؾمٞمً٦م سم٤مـمٜم٦م ًمٚم َٕمٌد ٓ ي َّٓمٚمع َقمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مسش.
« :$ظم٤ممت ُ٦م ُّ

اسمـ اًم َ٘مٞمؿ ي٘مقل « :$وُمٜم َْٝم٤م َّأهن٤م -أي
أُم٤م قمٜمد ؾمٙمرات اعمقت ،ومٝم٤م هق ُ
اعمٕم٤ميصُ -
قج َُم٤م يٙمقن إمم ٟمَٗمًف ،ومٞمخق ُٟمف ىمٚمٌف وًمً٤مٟمف قمٜمدَ
أطم َ
َّتقن اًمٕمٌد ْ
آطمتْم٤مر ،ومر َّسمام َّ
شمٕمذر قمٚمٞمف اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدةش.
٥م سمِ ٍ
 .9شمٕمٚمؼ اًم٘م ْٚم ِ
ِمٝمقة ُحمرُم٦م ،وم٢من اًم َٕمٌد يٛمقت قمغم ُم٤م َ
قم٤مش َقمٚمٞمف ،و ُيٌ َٕم٨م قمغم

ُم٤م ُم٤مت قمٚمٞمف.
وأقمٔمؿ َهذه إؾمٌ٤مب وأضم ُّٚمٝم٤م َومً٤مد اعمٕمتَ٘مد وىمٌح اًم َّٓمق َّي٦م ،يمام قمٚمٞمف طم٤مل
.11
ُ
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ؾم٤مئر اعمٜم٤موم٘ملم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.
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معهم
ِ
ويٚمحؼ ذًمؽ ُ -
اًمقضمف أو اٟمٌٕم٤مث
اؾمقدا ُد َ
ٟمً٠مل اهلل اًم َٕم٤موم َٞم٦م -ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ْ
ٍ
ٟمص قمغم رء ُمـ
يمرُي٦م ،أو َُمًخ قمغم صقرة طمٞمقان يم٤مًم٘مردة واخلٜم٤مزير ،يمام َّ
َ
رائح٦م َ
ذًمؽ َؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م.
ِ
ىم٤مل ؿمٞمخ ِ
ُ
ُ
ًمّم٤محل٦م ذم اًم َ٘مٚم٥م
يٙمقن َقمـ
واجلامل اًمذي
اإل ْؾمالم« :وهذا احلًـ
إقمامل ا َّ
ِ
يني إمم ا ًَمق ْضمف ،واًم ُ٘مٌح وا َّ
إقمامل اًم َٗم٤مؾمدة ذم اًم٘مٚم٥م يني َإمم
ًمِملم اًمذي يٙمقن قمـ
ِ
ؼم
ًمّم٤محل٦م
ا ًَمقضمف يمام شم٘مدَّ م ،صمؿ إن ذًمؽ ي٘مقى سمِ ُ٘مقة إقمامل ا َّ
وإقمامل اًمٗم٤مؾمدة ،ومٙمٚمام يمَثر اًم ُّ
َ
واًمتَّ٘مقى ىمقي احلًـ واجلامل ،و ُيم َّٚمام ىمقي اإلصمؿ واًمٕمدوان ىمقي اًم٘مٌح واًمِملم ،طمتَّك

ًمٚمّمقرة ُمـ ُطمًـ وىمٌح ،ومٙمؿ ِمَّـ َمل شمٙمـ صقرشمف طمًٜم٦م ،وًمٙمـ ُمـ
يٜمًخ ذًمؽ ُم٤م يم٤من ُّ
طم٧مَى فمٝمر ذًمؽ قمغم صقرشمف.
ُج٤م ًُمف وِب٤مؤه ّ ّ
ًمّم٤محل٦م ُم٤م قمٔمؿ سمف َ
إقمامل ا َّ
ِ
ِ
اًمٕمٛمر ِقمٜمد ىمرب
اًم٘مٌ٤مئح ذم آظمر
ٝمقرا سمٞمٜمً٤م ِقمٜمد اإلسار قمغم
ٔمٝمر َذًمؽ ُفم ً
وهلَذا َي ُ
اًمًٜمَّ٦م واًمٓم٤مقم٦م يمٚمام يمؼموا ازداد ُطمًٜمُٝم٤م وِب٤مؤه٤م ،طمتَّك
ومٜمرى وضمقه أهؾ ُّ
اعمقتَ ،
يمؼمه أطمًـ وأُجؾ ُمٜمف ذم ِصٖمره ،وٟمجد وضمقه أهؾ اًمٌِدقم٦م
يٙمقن أطمدهؿ ذم َ
ِ
واعمٕمّمٞم٦م يمٚمام يمؼموا قمٔمؿ ىمٌحٝم٤م وؿمٞمٜمٝم٤م ،طمتَّك ٓ يًتٓمٞمع اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ُمـ يمَ٤من

ُمٜمٌٝمرا ِب٤م ذم طم٤مل اًمّمٖمر جلامل صقرِّت٤م.
ً
ٍ
اًمراومْم٦م وأهؾ اعمٔم٤ممل
وهذا
فم٤مهر ًمٙمؾ أطمد ومٞمٛمـ ُيٕمٔمؿ سمدقمتف و ُومجقرهُ ،مثؾ َّ
ٌ
اًمراوميض يمٚمام يمؼم َىم ٌُح وضمٝمف وقمٔمؿ ؿمٞمٜمف ،طمتك ي٘مقى
واًمٗمقاطمش وٟمحقهؿ ،وم٢من َّ
ؿمٌٝمف ِ
ظمٜمزيرا وىمر ًدا ،يمام ىمد شمقاشمر ذًمؽ قمٜمٝمؿش(.)1
سم٤مخلٜمزير ،ورسمام ُمًخ
ً
ًمنمك
وىم٤مل  $ذم ُمقـمـ آظمر« :واًمراومِ َْم٦م ومٞمٝمؿ َُمـ ًَمٕمٜم٦م اهلل وقم٘مقسمتف سم٤م ِّ
ُم٤م يِمٌٝمقهنؿ سمف ُمـ َسمٕمض اًمقضمقه ،وم٢مٟمف َىمد صمٌ٧م سم٤مًمٜمُّ٘مقل ا ُعمتقاشمرة أن ومِٞمٝمؿ ُمـ يٛمًخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1آؾمت٘م٤مُم٦مشً ،)364/1( :مِمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.
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َ
أوًمئؽ -يٕمٜمل اًمٞمٝمقد ،-و َىمد صٜمَّػ احل٤مومظ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد
يمام ُمًخ
ًمذم ِ
اعم٘مدد يمت٤مسم٤م ؾمامه «اًمٜمَّٝمل َقمـ ؾم٥م إصح٤مب وُم٤م ورد ِ
ومٞمف ُِمـ ا َّ
واًمٕم٘م٤مبش،
ْ َ
َ
ً َّ
وذيمر ِ
ومٞمف طمٙمَ٤مي٤مت َُمٕمرو َوم٦م ذم َذًمؽ ،وأقمرف أٟم٤م ِطمٙم٤مي٤مت ْأظم َرى مل يذيمره٤مش(.)1
ؼم سمٛمـ ُُمًخقا ىمر َد ًة َ
وظمٜم٤مزير يمٞمػ همٚمٌ٧م
وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ « :$واقمت ْ
وأقمام ِهل٤م ،صمؿ ْ
اعمتقؾمٛملم وم٤مىمرأ
إن ُيمٜم٧م ُمـ
ِّ
قمٚمٞمٝمؿ صٗم٤مت هذه ا َحلٞمقاٟم٤مت وأظمالىمٝم٤م َ
ًُّخ٦م ُمـ وضمقه أؿمٌ ِ
هذه اًمٜم َ
٤مهٝمؿ وٟمٔمرائٝمؿ ،يمٞمػ شمَراه٤م َسم٤مد َي٦م َقمٚمٞمٝم٤م ،وإن يم٤مٟم٧م
َ
ُمًتقرة سمِّمقرة اإلٟمًْ٤مٟمٞم٦م ،وم٤مىمرأ ٟمًخ٦م ِ
اًم٘مر َدة ُمـ صقر أهؾ اعمَٙمر واخلَديٕم٦م
ُ
َ
ِ
ػ اًمٜمَّ٤مس قم ُ٘م ً
ُمٙمرا وظمدا ًقم٤م
واًمٗمًؼ اًمذيـ ٓ ُقم٘مقل هلؿ ،سمؾ هؿ َأظم ُّ
قٓ وأقمٔمٛمٝمؿ ً

وومً ً٘م٤م ،وم٢من مل شم٘مرأ َ
ٟمًخ َ٦م اًم٘مردة ُمـ وضمقهٝمؿ ومٚمً٧م ُمـ اعمتقؾمٛملم.
ِ
هلل سمٕمد
أؿمٌ٤مهٝمؿ ،وٓ ؾمٞمام أقمداء ظمٞم٤مر َظمٚمؼ ا ِ
واىمرأ ٟمًخ٦م ا َخلٜم٤مزير ُمـ صقر
أص َح٤مب رؾمقل اهلل ط ،وم٢من َهذه
اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف ،وهؿ ْ
ًُّخ٦م فم٤مهرة قمغم وضمقه اًمراومْم٦م ي٘مرأه٤م ُيمؾ ِ
اًمٜم َ
ُم١مُمـ يم٤مشم٥م وهمػم يم٤مشم٥م.
ُ
وَّتٗمك سمِحً٥م ظمٜمزيري٦م اًم٘مٚم٥م وظمٌثِف ،وم٢من ِ
َٔمٝمر َ
ُ
أظمٌ٨م ا َحلٞمقاٟم٤مت
اخلٜمزير
ْ
وهل شم ُ
٤مص َّٞمتف أٟمَّف َيدع اًم َّٓمٞمٌ٤مت ومال ي٠ميمٚمٝم٤م و َي٘مقم اإلٟمً٤من قمـ
وأردؤه٤م ـمِ ً
ٌ٤مقم٤م وُمـ َظم ِّ
رضمٞمٕمف ومٞمٌ٤مدر إًمٞمف.

ِ
اًمّمح٤مسم٦م ،يمٞمػ دمده ُمٜمٓمٌ ً٘م٤م ِ
وم٢مهنؿ
ومت٠م َُّمؾ ُُمٓم٤مسم٘م٦م هذا اًمقصػ ٕقمداء َّ
قمٚمٞمٝمؿَّ ،
ِ
ؼمؤوا ُمٜمٝمؿُ ،صم َّؿ َواًمقا يمؾ ٍ
ِ
قمدو
أـمٞم٥م َظمٚمؼ اهلل
َقمٛمدوا إمم
َ
وأـمٝمرهؿ ومٕم٤مدوهؿ و َشم َّ
واعمنميملم ،وم٤مؾمتَٕم٤مٟمقا ذم يمؾ َز ٍ
َهلؿ ُمـ اًمٜمَّّم٤مرى واًمٞمٝمقد ْ ِ
ُم٤من َقمغم طمرب اعم١مُمٜملم

ِ
رؾمقل اهلل ط سم٤معمُ ِ
سم٠مهنؿ َظمػم ُِمٜمٝمؿ،
اعمُقاًملم ٕصح٤مب
وسطمقا َّ
نميملم واًم ُٙم َّٗم٤مرَّ َ ،
َوم٠مي َؿمٌف
وُمٜم٤مؾم ٌٍ٦م َأومم ِبذا اًميب ُمـ اخلٜم٤مزير ،وأ َُّم٤م إظمٌ٤مر اًمتل شمَٙم٤مد شمٌٚمغ طمدَّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مشً ،)486/1( :مِمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.
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خطر املنافقني وقواعد شرعية (يف )1التعامل

ظمٜمزيرا وم٠ميمثر ُمـ أن شمذيمر ه٤مهٜم٤مش .
اًمتقاشمر سمٛمًخ ُمـ ُمًخ ُمٜمٝمؿ قمٜمد اعمقت
ً

معهمي َٕم َّرج َقمغم سمٕمض ُمـ ؾم٤مءت ظم٤ممتتف ُمـ
وًمٕمٚمف ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م سمٕمد هذا اًمٕمرض أن ُ
اعمٜم٤موم٘ملم -أضم٤مرٟم٤م اهلل واعمًٚمٛملم ُمـ ؾمقء اخل٤ممت٦م:-

رأس ا ُعمٜم٤موم٘ملم اسمـ ؾمٚمقل :اًم َٕم٘مؾ اعمدسمر َحلريم٦م اًمٜمِّٗم٤مقَ ،ىم٤مئد َُمًػمة اإلومً٤مد
ُ .1
واًمتَّ٘مقيض ًمٚمٌٜمٞم٤من وشم ْٗم ِريؼ اًمّمػ وإصم٤مرة إراضمٞمػ واًمِم٤مئٕم٤متَ ..ه٤م ُهق َىمٌؾ

و َوم٤مشمف يّم٤مرع آٓم اعمَرض اًمذي يم٤من اسمتداؤه ذم َؿمقال ؾمٜم٦م شمًع ًمٚمٝمجرة.
زوة شمٌَقكُ :
إوضم٤مع ،وإؾم٘م٤مم
طمٞم٨م َُمٙم٨م قمنميـ ًمٞمٚم٦م( )2يٙم٤مسمِدُ
َ
وذًمؽ سمٕمد َهم َ
ِ
ٗمّمؾ ،وأعمٝم٤م ذم يمؾ قمرقَ ،هذا ذم اًمدٟمٞم٤م ،وُم٤م
طمره٤م ذم يمؾ ُم َ
شمَني ذم ضمًده جيد َّ
ا َّدظمره اهلل ًمف ذم أظمرة أؿمدُّ وأسم٘مك.
ىم٤مل اًمقاىمديَُ « :مرض َقمٌد اهلل سمـ أ ِّب ِذم ًمٞم٤مل سم٘ملم ُمـ ؿمقال ،وُم٤مت ذم ذي

اًم٘مٕمدة ويم٤من ُمروف قمنميـ ًمٞمٚم٦مش( ..)3ىم٤مل اسمـ يمثػم« :ويمَ٤من رؾمقل اهلل ط ي ُٕمقده
ومٞمٝم٤م ،ومٚمام يم٤من اًمٞمقم اًمذي َُم٤مت ومٞمف َدظمؾ قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ط وهق جيق ُد سمِٜمٗمًف ،وم٘م٤مل:

٥م َ ُُيقدش ،وم َ٘م٤مل :ىمد أسمٖمْمٝمؿ ؾمٕمد سمـ زرارة ومام َٟم َٗمٕمف ،صمؿ ىم٤ملَ :ي٤م
« َىمدْ َهنَ ْٞم ُت َؽ َقم ْـ ُطم ِّ
ٞمّمؽ اًمذي
هق ا َعمقت ،وم٤مطمي همًكم وأقمٓمٜمل ىمٛم َ
رؾمقل اهللًَِ ،مٞمس هذا احللم قمتَ٤مبَ ،
يكم ضمٚمدك ومٙم ِّٗمٜمل سمفِّ ،
وصؾ قمكم واؾمتٖمٗمر زم ،ومٗمٕمؾ ذًمؽ سمف رؾمقل اهلل طش(.)4

وىمد ذيمر اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري  $ذم «صحٞمحفش ،قمـ اسمـ قمٛمر ﭭ ىم٤مل:

رؾمقل اهلل ط،
«عم٤م شمقذم قمٌد اهلل سمـ أ ِّبَ ،ضم٤مء اسمٜمف قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل ﭬ إمم ُ
ِ
قمٚمٞمف ،وم٘م٤م َم
ٛمٞمّمف ًم ُٞمٙمٗمـ ومٞمف أ َسم٤مه ،وم٠م ْقم َٓم٤مه ،صمؿ ؾم٠مًمف أن يّمكم
ومً٠م ًَمف أن ُيٕمٓمٞمف َىم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مٗمت٤مح اًمًٕم٤مدةش.)446/1( :
(« )2اًمٙم٤مُمؾشٓ ،سمـ إصمػم.)199/2( :
(« )3اعمٖم٤مزيشً ،مٚمقاىمدي.)1157/3( :
(« )4اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)34/2( :
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رؾمقل اهلل ط ًمٞمّمكم ِ
ِ
قمٚمٞمف ،وم٘م٤مم ُقمٛمر ﭬ َ
رؾمقل اهللِ ط وم٘م٤مل:
وأظم َذ سمثقب
َي٤م رؾمقل اهلل ،أ ُشمّمكم قمٚمٞمف و َىمد َهن٤مك ر ُّسمؽ أن شمّمكم قمٚمٞمف؟ َوم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط:
ِ
ػم ِين اهلل ُومَ َ٘م َ٤مل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
«إٟم ََّام َظم َّ َ
لمشَ ،ىم٤مل :إٟمَّف ُمٜم٤مومؼ ،ىم٤مل:
اًمً ٌْ ِٕم َ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ} [ؾمقرة اًمتقسم٦مَ ،]81 :و َؾم َ٠م ِزيدُ َقم َغم َّ
ومَّمغم قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ط ،وم٠مٟمزل اهلل  ۵أي٦م{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹} [ؾمقرة اًمتقسم٦م]84 :ش.

يمذًمؽ روى اًمٌخ٤مري( $ )1رواي٦م أظمرى ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،قمـ قمٛمر سمـ

اخلٓم٤مب ﭫ ،ىم٤مل« :عم٤م َُم٤مت قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقلُ ،دقمل رؾمقل اهلل ط ًمٞمُ ِّ
ّمكم
ٌ٧م إًِمٞمف وم٘مٚم٧مَ :ي٤م رؾمقل اهللِ ،أ ُشمّمكم قمغم اسمـ أ ِّب و َىمد ىم٤مل يقم يمذا ويمذا
ومٚمام ىم٤مم ومق َصم ُ
قمٚمٞمفَّ ،

ومٚمام أيمثرت
تًٌؿ رؾمقل اهلل ط وىم٤ملَ « :أ ِّظم ْر َقمٜمِّل َي٤م ُقم َٛم ُرشَ ،
ويمذا ىم٤ملُ :أقمدُّ د َقمٚمٞمف َىمقًمفَ ،وم َّ
ت َقم َٚمٞمْ َٝم٤مش،
لم ُي ْٖم َٗم ُر ًَم ُف ًَم ِز ْد ُ
ؽم ُتًَ ،م ْق َأ ْقم َٚم ُؿ َأ ِّين إِ ْن ِز ْد ُ
ًمً ٌْ ِٕم َ
ت َقم َغم ا َّ
قمٚمٞمف ىم٤مل« :إِ ِّين ُظم ِّ ْػم ُت َوم ْ٤مظم َ ْ
يًػما طمتك ٟمزًم٧م أيت٤من ُمـ
ٍْمف ،ومٚمؿ يٛمٙم٨م إٓ ً
ىم٤مل :ومّمغم قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ط صمؿ اٟم َ
ؾمقرة سمراءة ىم٤مل :ومٕمجٌ٧م ُمـ َضمرأي َقمغم رؾمقل اهلل طش.
ىمٛمٞمّمف
وذم «صحٞمح اًمٌخ٤مريش ِبذا اإلؾمٜم٤مد ُمثٚمف وقمٜمده« :أٟمَّف إٟمام أًمًٌف
َ
ىمٛمٞمّم٤م طملم ىمدم اعمديٜم٦م ،ومٚمؿ جيدوا
يمً٤م اًمٕمٌ٤مس ﭬ
ً
ُمٙم٤موم٠مة ًمف عم٤م يم٤من َ
ُم٤م يّمٚمح ًمف إٓ ىمٛمٞمص قمٌد اهلل سمـ أبش(.)2
وهٙمذا ـمقي٧م صٗمح٦م ُمـ صٗمح٤مت اًمت٤مريخ ًمزقمٞمؿ اعمٜم٤موم٘ملم اسمـ ؾمٚمقل سمٕمد أن
ظم َّٚمػ وراءه ُمآصمر ُمـ اًمْمالل ،وؾمٓمر ُمقاىمػ ُمـ اًمٗمً٤مد وظم َّٚمد خم٤مز صم ّ٘مؾ ِب٤م
ُمقازيـ ؾمٞمئ٤مشمف ..ودومع سمٚمقاء اًمٜمٗم٤مق عمـ سمٕمده ُمـ إطمٗم٤مد واًمذري٦م شمٕم٤مىمٌقا ذم أزُمٜم٦م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومتح اًمٌ٤مريش.)338 ،336/8( :
(« )2صحٞمح اًمٌخ٤مريش :سمرىمؿ (.)1263
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اًمت٤مريخ ً
ضمٞمال سمٕمد ضمٞمؾ ..ومٜمًٚمف يتقا ًَمد ويمٞمدهؿ يتقاصؾ ،قمغم ظمٓم٤مه يًػمون وقمغم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

معهم
ويٌدقمقن ذم اًمٙمٞمد ،ويٛمٕمٜمقن ذم اًمّمد قمـ
ُمٜمٝم٤مضمف يٛمْمقن جيدِّ دون ذم اًمقؾم٤مئؾ

ديـ اهلل ..ومال أسم٘مك اهلل هلؿ ُمـ قم٘م٥م وٓ ظم َّٚمد هلؿ ُمـ ذيمر.
 .2ؾمقء ظم٤ممت٦م اعمٜم٤مومؼ ىم٤مئد اًم٘مراُمٓم٦م أب ـم٤مهر ؾمٚمٞمامن سمـ احلًـ اجلٜم٤مب:

َدظمؾ ُمٙمَّ٦م ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمالصمامئ٦م ،وىمتؾ ومٞمٝم٤م صمالصم٦م قمنم أًم ًٗم٤م وىمٓمع

اًمريمـ يقم اًمٜمحر وهق اًم٘م٤مئؾ ًمٕمٜمف اهلل:
ززززززندَؾزززززز َدر يـَززززززاد د
َف َؾززززززود
َززززززاند َ زززززز َ َدَََدرق ئ
َ

كزززززززارد َفو َـَزززززززاد َ زززززززراد
ََ َِز ك
ززززززْ َدع َؾقـَزززززززادََـ َ

ززززززززادَ كاززززززززز ََدجا ؾ كقززززززززز َدد د
ززززززززادَ َااـَز
د َ ككـَز
َ
َ

د
ادو َ د َ َزززززززاد
ئم َا كؾ َؾززززززز َد ََزززززززأد ئرززززززز َدهززززززز َ َ

د
ََِززززززز َػاد د
َو َأ ككزززززززاد َ َ ـَزززززززاد َزززززززق َ د َمزززززززلَ َ َدو ك
دد َدو ََؽززززززز ك َدر ك دََعززززززز دجززززززز دجََززززززز د د

ززززززادر ززززززاد
ززززززْد َ د َرغزززززز د
د َََا
َ
َ
َّدر ي َف َ
ززززززو َ
د
ززززادو ََزززززأد َ كَ ززززز ئدَ ئا َرزززززا( )0د
ََزززززأد َ كَ ززززز د َق ََز َ

ِ
اًمرضم٤مل واًمٜمًِّ٤مء وهؿ
د ىمتؾ
ُ
وؾمٌٕمامئ٦م ُمـ ِّ
اًمٚمٕملم ذم اعمًجد احلرام ٟمحق أ ًْمػ َ
ِ
اعمًجد وُم٤م يٚمٞمف ،وىمتَؾ ذم
ُمتٕمٚم٘مقن سم٤مًمٙمٕمٌ٦م ،ور َدم سمج َثثِٝمؿ سمئر زُمزم ،وومرش ِبؿ
زه٤مء صمالصملم أًم ًٗم٤م ،وؾمٌك
ِؾمٙمَؽ ُمٙم٦م وؿمٕم٤مِب٤م ُمـ أهؾ
ظمراؾم٤من واعمٖم٤مر َسم٦م وهمػمهؿ َ
َ
ُمـ اًمٜمً٤مء واًمّمٌٞم٤من ُمثؾ ذًمؽ.
واىمت َٚمع احلجر إؾمقد ُمـ ِ
ُمقوٕمف يقم اإلصمٜملم ٕرسمع قمنمة ًمٞمٚم٦م ظمٚم٧م ُمـ ذي
(ه َجر) وم٠مىم٤مم قمٜمد اًم٘مراُمٓم٦م إمم أن ُر َّد ذم يقم اًمثالصم٤مء يقم
احلج٦م ،وذه٥م سمف ُمٕمف إمم َ
اًمٜمحر ُمـ ؾمٜم٦م شمًع وصمالصملم وصمالصمامئ٦م (339هـ) ،وسمٓمؾ احل٩م ُمـ اًمٕمراق سمًٌ٥م
هذا اًم٘مرُمٓمل اًمٚمٕملم صمالث ؾمٜملم ُمتقاًمٞم٦م ُمـ هذه اًمًٜم٦م( ،)2هذا اًم َّٚمٕملم اًمذي يم٤من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1يمِمػ أهار اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م وأظمٌ٤مر اًم٘مراُمٓم٦مش ،حمٛمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أب اًمٗمْم٤مئؾ اًمٞمامين ،شم٘مديؿ:
حمٛمد سمـ زاهد اًمٙمقصمري ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م إٟمقار 1357م( :ص .)63
(« )2اًمٕم٘مد اًمثٛملم ذم شم٤مريخ اًمٌٚمد إُملمش( ،ص ً ،)185 ،74مٚمٗم٤مد اعمٙمل حت٘مٞمؼ د/حمٛمد زيٜمٝمؿ ـ =
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ي٘مقل قمٜمد اًمٙمٕمٌ٦م :أ ْيـ اًمٓمػم إسم٤مسمٞمؾ؟!.
وذم هذا يم٤من ي٘مقل ؿم٤مقمرهؿ قمغم ُمٜمؼم اجل٤مُمع ذم اجلٜمد:
ود َ زززززززاد َ ززززززز ُ َدوََعرززززززز د د
ئ ززززززز دََززززززز ك

زززززززززأدَ ززززززززز د
لََر ززززززززز د ئو
ك
َو َ ـيززززززززز د َ َ

ززززززززززو كَ دكَرززززززززززز د َـززززززززززز د َ اهزززززززززززأدد د
َدز
َ

دَو َ ززززززززززز َ َدكَرززززززززززز د َـززززززززززز د َعززززززززززز ئ دد
دَو َ زززززززززز َدهزززززززززز َ َ ئلد َ زززززززززز َ َدََـكرزززززززززز دد

َدؽئزززززززززز ي دكَرزززززززززز َدم َ زززززززززز َدهزززززززززز ئع ئدد د
َدف َؼزززززز َدَز ك
دََِزززززززََدد د
ززززززا َدعـكززززززاد ئفززززززز ئ و َ ك

ك
دََِززززززززز َقا َ د َف َؾزززززززززأد ئَعزززززززززْد
دَو ََ
زززززززززا ي

دومزززززززززادََ ؿززززززززز دإ د ؿزززززززززالدََْزززززززززؿالد د

دَزززززززَ َ دف ئؼ زززززززندمززززززز دمززززززز ْ( )0د

د

وىمد َذيمر اًمذهٌل ذم َطمقادث ؾمٜم٦م 311هـ :أن أسم٤م َـم٤مهر ؾمٚمٞمامن سمـ احلًـ اجلٜم٤مب

دظمؾ اًم ٌٍَمة ً
َ
اًمًقر ،صمؿ ٟمزًمقا
ًمٞمال ذم أًمػ وؾمٌٕمامئ٦م وم٤مرس ،ومٜمَّمٌقا اًمًالمل قمغم ُّ
وؾم ٌَقا احلريؿ ،صمؿ ذيمر ذم طمقادث
َ
ومقوٕمقا اًمًٞمػ ذم أهؾ اًمٌٚمد ،وأطمرىمقا اجل٤مُمع َ
ؾمٜم٦م 312هـ :أن أسم٤م ـم٤مهر هذا قم٤مرض ريم٥م اًمٕمراق ،ومقوع اًمًٞمػ واؾمتٌ٤مح
احلجٞم٩م ،وؾم٤مق اجلامل سم٤م ُٕمقال واحلريؿ(.)2

ؾمامه٤م
دارا ّ
صمؿ ذيمر أطمداصمف ذم يمؾ ؾمٜم٦م وذيمر ذم طمقادث ؾمٜم٦م 316هـ :أٟمف سمٜمك ً
(دار اهلجرة) ودقم٤م إمم اعمٝمدي ،وشمً٤مرع إًمٞمف يمؾ ُُمري٥م ،وذم ؾمٜم٦م 317هـ :وارم
احلج٤مج يقم اًمؽموي٦م سمٛمٙم٦م ،وم٘متٚمٝمؿ ً
ىمتال ذري ًٕم٤م ذم اعمًجد احلرام وذم ومج٤مج ُمٙم٦م،
(ه َجر)(.)3
وىمتؾ أُمػم ُمٙم٦م وىمٚمع سم٤مب اًمٙمٕمٌ٦م وىمٚمع احلجر إؾمقد وأظمذه إمم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

دار اًمّمحقة ًمٚمٜمنمُ ،مٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م.

(« )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)376/6( :
(« )2اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼمشً ،مٚمذهٌل.)151 ،147/2( :
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.)167 ،163/2( :
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معهمىمّمٞمدة ي٘مقل ومٞمٝم٤م:
ذم سمٕمض طمروسمف إمم هجر ومٙمت٥م ًمٚمٛمًٚمٛملم
َأ َ زززززز ك ئأدمـيزززززز ئدر ئجززززززوع دإ ََزززززز د َ َازززززز د د
د
دََؿززززززز ي ئبدفززززززز َدأر د َا ززززززز د د
إ ََد َ َؾ َ
زززززززل َ
ئوردفزززز دََ ئؽ ئَززززْد ئد يؾ َفززززاد د
َأد ََْز ئ
زززادََؿزززز ئ
زززن َدأ َكز َ
دَ ز َ
ادو َمغ َززززززاد د
زززززلمؾ ئ َدأ زززززز َ دَ َر َدهزززززز َ َ
د

ود َ ززززززل قؽ ئئأدََ َ َرزززززز ئدد
َو َع كؿززززززاد َؾقزززززز د َ ززززززو َ
دَو َ َاركَززززززز ئدََـكا َؿزززززززاند َفاَ َ ززززززز َ َردََ َ ززززززز َ َدرد
زززادََؿر ئعز ئ
زززور دََل َمزززز دد
َأد ََْز ئ
زززوةدفزززز د ئ ز َ
زززن َدأ َكز ئ
إد ََززززز د َقززززز َ َو ََندََززززز و َدوَََززززز َدوََ َ ززززززلَردد

(زطمؾ واعمِمؽمي) ،وىمد طمّمؾ أن اىمؽمٟم٤م ذم ؾمٜمِل ُفمٝمقره ومل
وأراد سم٤مًمٜمجٛملم ُ
يٛمٚمؽ ُمـ إرض ؿمٞم ًئ٤م همػم سمٚمدشمف اًمتل ظمرج ُمٜمٝم٤مِ ،
وـمٛم َع ذم أن يٛمٚمؽ ؾمٌع ىمراٟمَ٤مت
سمًٓمحٝم٤م سمٚمٌٜم٦م قمغم ِ
ِ
وُم٤م ُمٚمؽ ؾمٌع ؾمٜملم ،سمؾ ُىمتؾ سمـ ِ
رأؾمف
(هٞم٧م) ور َُمتْف اُمرأة
ومدُمٖمتف ،وىمتٞمؾ اًمٜمً٤مء َأظم ُّس ىمتٞمؾ وأهقن وم٘مٞمد(.)1
ِ
اًم٘مراُمٓم٦م ،و ُذسمح قمغم ومراؿمف ِمـ شمقمم سمٕمده ،وهق (اسمـ أب
واٟمتٝم٧م سم َ٘متٚمف ؿمقيم٦م
وأوضم٥م ىمتؾ اًمٖمالم اًمذي يٛمتٜمع قمغم ُمـ يريد
زيمري٤م اًمٓم٤مُمل) ،اًمذي أؾم َّـ اًمٚمقاط،
َ
اًمٗمجقر سمف(.)2
 .3ؾمقء ظم٤ممت٦م اعمٜم٤مومؼ أمحد سمـ أب دؤاد اإلي٤مدي:

ضمر اًمٌالد إمم حمٜم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن ،وسمًٌ ٌَ ِف ُأهلم
اعمٕمتززم ىم٤ميض اعمُٕمتّمؿ ،اًمذي َّ
قمٚمامء إُم٦م و ُقمذسمقا وؾمجٜمقا ،سمً ٌَ ِ
٥م اسمـ أب دؤاد هذا ُىمتؾ أمحد سمـ ٟمٍم اخلزاقمل
سم٤مًمًٞم٤مط ،ودقم٤م َقمٚمٞمف اإلُم٤مم أمحد ومح ٌَ ًَف اهلل ذم ضمًده
وؾمجـ اإلُم٤مم أمحد وضمٚمد ِّ
ُ
يمام طمٌس اإلُم٤مم ،ودظمؾ قم َٚمٞمف وقم٤مده قمٌد اًمٕمزيز اًمٙمِٜم٤مين ،وىم٤مل ًمف :مل آشمِؽ قم٤مئدً ا ،سمؾ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٗمرق سملم اًمٗمرقش( :ص .)287
(« )2واحمٛمداه٢م ،)458/1( :د/ؾمٞمد اًمٕمٗم٤مين.
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ٕمحد اهلل أن ؾمجٜمؽ ذم ضمٚمدك(.)1
ىم٤مل اسمـ يمثػم« :اسمتاله اهلل سم٤مًم َٗم٤مًم٩م ىمٌؾ ُمقشمِف سم٠مرسمع ؾمٜملم ،طمتك سم٘مل َـمريح

وطمرم َّ
ًمذة اًمٓمٕم٤مم واًمنماب
اًمٗمراش ٓ ،يًتٓمٞمع أن ُُي ِّرك ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ضمًدهُ ،
واًمٜمِّٙم٤مح وهمػم ذًمؽ( ،)2ضمٕمؾ ٟمّمػ ضمًده ًمق ؾم٘مط قمٚمٞمف ذ َسم٤مب ومٙم٠مٟمام هنِمتف
اًمًٌ٤مع ،واًمٜمّمػ أظمر ًمق هنِمتف اًمًٌ٤مع مل ُيس ِب٤مش.
وىمد دظمؾ قمٚمٞمف سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل :واهللِ ُم٤م ضمئتؽ قم٤مئدً ا ،وإٟمام ضمئتؽ ٕقمزيؽ ذم
ِ
قمٚمٞمؽ ُقم٘مقسم٦م ُمـ ِّ
َ
يمؾ
ٟمٗمًؽ وأمحد اهلل اًمذي ؾمجٜمؽ ذم ضمًدك اًمذي هق أؿمد
ؾمجـ ،صمؿ ظمرج قمٜمف داقمٞم٤م ِ
ُمرو٤م
قمٚمٞمف سم٠من يزيده اهلل وٓ يٜم٘مّمف ِمَّ٤م هق ومٞمف ،وم٤مزداد ً
ً
إمم ُمروف ،و َىمد ُصقدر ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض ؾمٜم٦م 238هـ سم٠مُمقال ضمزيٚم٦م ضمدًّ ا ،وًمق يم٤من
ُيٛمؾ اًمٕم ُ٘مق َسم٦م ًمقوٕمٝم٤م قمٚمٞمف اعمتقيمؾ ،ويمذا اسمٜمف أسمق اًمقًمٞمد حمٛمدُ ،صقدر سم٠مًمػ ديٜم٤مر
وُم٤مئتل أًمػ ديٜم٤مر وُم٤مت ىمٌؾ أسمٞمف سمِمٝمر(.)3

 .4ؾمقء ظم٤ممت٦م اعمٜم٤مومؼ حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمزي٤مت:
يم٤من ُمـ اًمٕمّمٌ٦م اًمتل هل٤م يد ذم ؾمجـ قم ِ
ٚمامء إ َُّم٦م وشمٕمذيٌٝمؿ ،وقمغم رأؾمٝمؿ إُم٤مم أهؾ
ُ
ٍ
ظمِم٥م ومِٞمف ُمً٤مُمػم طمديد ىم َٞم٤مم،
أُمر سمِتَٜمقر ُمـ
اًمًٜم٦م ،روى اًمٓمؼماين ذم شم٤مرخيف ىم٤ملَ « :
ومذيمر قمـ اسمـ أب دؤاد وأب اًمقزير َّأهنام ىم٤مٓ :هق َّأول ُمـ أُمر سمٕمٛمؾ ذًمؽَّ ،
ومٕمذب سمف
اسمـ أؾمٌ٤مط اعمٍمي طمتَّك اؾمتخرج ُمٜمف ُجٞمع ُم٤م ِقمٜمده ،صمؿ اسمتكم سمف ومٕمذب سمف أي٤م ًُم٤مش(.)4
وىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرُجتف« :ويم٤من َي ُ٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ،و َي ُ٘مقلُ :م٤م رمح٧م أطمدً ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءش.)171 ،171/11( :
(« )2اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)335 ،329 ،336/11( :
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.)336/11( :
(« )4شم٤مريخ اًمٓمؼميش.)295/5( :
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املنافقني وقواعد شرعية ِّيف َالتعامل
خطرطم ِرجِ ،ضمٝم٤مشمف ُمً٤مُمػم يم٤معمً٤مل ،ومٙم٤من
اًمرمح٦م ظمقر ذم اًمٓمٌعَ ،وم ًُجـ ذم ىمٗمص َ
َىمطَّ ،
معهم
()1

اًمرمح٦م ظمقر ذم اًمٓمٌٞمٕم٦مش .
يّمٞمح ارمحقين ،ومٞم٘مقًمقنَّ :

 .5ؾمقء ظم٤ممت٦م اعمٜم٤مومؼ اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل اًمراوميض اخلٌٞم٨م:
زاًم٧م ُ-مـ أصمر ظمٞم٤مٟمتف -اخلالوم٦م اًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م سمٌٖمداد ؾمٜم٦م ؾم٧م ومخًلم وؾمتامئ٦م قمغم
يد هقٓيمق ،وىمتؾ اخلَٚمٞمٗم٦م اعمًتٕمّمؿ سم٤مهلل.
ومخرج سم٠مهٚمف وأصح٤مسمف َ
سمرز إمم اًمتَّت٤مر هقَ ،
وظمدَ ُمف وطمِمٛمف،
يم٤من أول ُمـ َ
وم٤مضمتٛمع ِبقٓيمق ًمٕمٜمف اهلل.
ْ

إًمٞمف واعمُثقل سملم ِ
صمؿ قم٤مد وم٠مؿم٤مر قمغم اخلٚمٞمٗم٦م سم٤مخلروج ِ
يديف ًمت٘مع اعمّم٤محل٦مَ ،قمغم أن
ٟمّمػ َظمراج اًمٕمراق هلؿ وٟمِّمٗمف ًمٚمخٚمٞمٗم٦م ،ويم٤من ُىمدوم ُهقٓيمق ًمٌٖمداد ذم
يٙمقن
ُ
صم٤مين قمنم اعمحرم وُمٕمف ٟمحق ُم٤مئتل أًمػ ُم٘م٤مشمؾ.

واًمّمقوم َّٞم٦م
وم٤مطمت٤مج اخلٚمٞمٗم٦م إمم أن َظمرج ذم ؾمٌٕمامئ٦م رايمِ٥م ُمـ اًم ُ٘مْم٤مة واًمٗم٘مٝم٤مء
ُّ
ِ
وإقمٞم٤من ،ومٚمام اىمؽمسمقا ُِمـ ُمٜمزل هقٓيمق ظم٤من ُطمجٌقا
ورؤوس إُمراء واًمدوًم٦م
ِ
وأٟمزل اًمٌ٤مىمقن
ٟمٗمً٤م ،ومخٚمص اخلٚمٞم َٗم٦م َِب ُ١مٓء اعمذيمقريـ َ
قمـ اخلٚمٞمٗم٦م إٓ ؾمٌع قمنمة ً
قمـ ِ
ُمرايمٌٝمؿ وهنٌ٧م وىمتٚمقا قمـ آظمرهؿ.
ومً٠مًمف قمـ أؿمٞم٤مء يمثػمة ،ومٞم٘م٤مل :أٟمف اوٓمرب
و ُأطمي اخلٚمٞمٗم٦م سملم يدي هقٓيمقَ ،
يمال ُم اخلَٚمٞمٗم٦م ُمـ هقل ُم٤م رأى ُمـ اإله٤مٟم٦م وا َجلؼموت ،صمؿ قم٤مد إمم سمٖمداد وذم
صحٌتف ظمقضمف ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد واًمقزير اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل وهمػممه٤م ،واخلٚمٞمٗم٦م حت٧م
يمثػما ُمـ اًمذه٥م واحلكم واعمّم٤مغ
احلقـم٦م واعمّم٤مدرة ،وم٠مطمي ُمـ دار اخلٚمٞمٗم٦م ؿمٞم ًئ٤م ً
واجلقاهر وإؿمٞم٤مء اًمٜمٗمٞمً٦م.

اًمراومْم٦م وهمػمهؿ ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم قمغم هقٓيمق أٓ
وىمد َأؿم٤مر أوًمئؽ اعمأل ُمـ َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءش.)173/11( :
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يّم٤مًمح اخلٚمٞمٗم٦م ،وىم٤مل اًمقزيرُ :متَك وىمع اًمّمٚمح قمغم اعمٜم٤مصٗم٦م ٓ يًتٛمر هذا إٓ
وطمًٜمقا ًمف ىمتؾ اخلٚمٞمٗم٦م،
قم٤م ًُم٤م أو قم٤مُملم ،صمؿ يٕمقد إُمر إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمٌؾ ذًمؽَّ ،
ومٚمام قم٤مد اخلٚمٞمٗم٦م إمم هقٓيمق أُمر سم٘متْٚمف ،وي٘م٤مل :إن اًمذي أؿم٤مر سم٘متٚمف اًمقزير
َّ
اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل ،واعمَقمم ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد -ويم٤من هقٓيمق ىمد اٟمتخ٥م اًمٜمُّمػم
هقن
ًمٞمٙمقن ذم ظمدُمتف يم٤مًمقزير اعمِمػم ،-ومٚمام ىمدم هقٓيمق وِّت َّٞم٥م ُمـ ىمتؾ اخلٚمٞمٗم٦م َّ
ومً٤م وهق ذم ضمقاًمؼً ،مئال ي٘مع قمغم إرض
قمٚمٞمف اًمقزير اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل ذًمؽ وم٘متٚمقه َر ً
َرء ُمـ دُمف ،وىمٞمؾ :سمؾ ظمٜمؼ ،وي٘م٤مل :سمؾ أهمرق.
وىمتِؾ ُمٕمف وًمده إيمؼم أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد ،صمؿ وًمدُ ه َقمٌد اًمرمحـِ ،
وأه وًمده إصٖمر
َ
ُمٌ٤مرك ،وأهت أظمقاشمف اًمثالث :وم٤مـمٛم٦م وظمدجي٦م وُمريؿِ ،
وأه ُمـ دار اخلالوم٦م ُمـ
َ
إسمٙم٤مر ُم٤م ي٘م٤مرب أًمػ سمٙمر ،و ُىمتِؾ أؾمت٤مذ دار ِاخلالوم٦م حمل اًمديـ يقؾمػ اسمـ اًمِمٞمخ أب
اًمٗمرج سمـ اجلقزي ،و ُىمتؾ أوٓده اًمثالصم٦م ،وىمتؾ ؿمٞمخ اًمِمٞمقخ ُم١مدب اخلٚمٞمٗم٦م.
وُم٤مًمقا قمغم اًمٌٚمد وم َ٘متٚمقا ُجٞمع ُمـ ىمدروا قم َٚمٞمف ُِمـ اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء واًمقًمدان
واًمرؤؾم٤مء
واعمِم٤ميخ واًمٙمٝمقل واًمِم ٌَّ٤من ،وؾم٤مدات اًمٕمٚمامء واًم ُ٘مْم٤مة وإيم٤مسمر
ُّ
وإُمراء وأومم احلؾ واًمٕم٘مد .ودظمؾ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم أسم٤مر وأُم٤ميمـ احلِمقش
وىمٜمل اًمقؾمخ ويمٛمٜمقا يمذًمؽ أي٤م ًُم٤م ٓ ئمٝمرون.
ويم٤من اجلامقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس جيتٛمٕمقن إمم اخلَ٤مٟمَ٤مت ويٖمٚم٘مقن قمٚمٞمٝمؿ إسمقاب ومتٗمتحٝم٤م
اًمتت٤مر ،إُم٤م سم٤مًمٙمن وإُم٤م سم٤مًمٜمَّ٤مر ،صمؿ يدظمٚمقن قمٚمٞمف ومٞمٝمرسمقن ُِمٜمٝمؿ إمم أقم٤مزم إ ُْم ِٙمٜم٦م،
سم٤مٕؾمٓمِح٦م طمتك دمري اعمَٞم٤مزي٥م ُمـ اًمدُم٤مء ذم إز َّىم٦م ،ويمذًمؽ ذم
ومٞم٘متٚمقهنؿ
ْ
اعمً٤مضمد واجلقاُمع واًمرسمط ،ومل يٜم٩م ُمٜمٝمؿ أطمد ؾمقى أهؾ ِّ
اًمذ َُّم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد
اًمتج٤مر
واًمٜمّم٤مرى وُمـ اًمتج٠م إًمٞمٝمؿ وإمم دار اًمقزير اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل ،و َـم٤مئٗم٦م ُمـ َّ
ً
أُمقآ ضمزيٚم٦م.
أظمذوا هلؿ أُم٤مٟمً٤م سمذ ًُمقا قمٚمٞمف
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يم٠مهن٤م ظمراب ًمٞمس وم َٞمٝم٤م إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ
وقم٤مدت سمٖمداد -سمٕمد ُم٤م يم٤مٟم٧م آٟمس اعمُدن ُيمٚمٝم٤مَّ -
َّ معهم
اًمٜمَّ٤مس ،وهؿ ذم ظمقف وضمقع ِ
ويم٤من اًمقزير اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل -ىمٌؾ هذه احل٤مدصم٦م-
وذ ًَّم٦م وىمٚم٦م،
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جيتٝمد ذم سف اجل ُٞم ِ
قش وإؾم٘م٤مط ْاؾمٛمٝمؿ ُمـ اًمدِّ يقان إمم أن مل يٌؼ ؾمقى قمنم آٓف،
ِ
إىمٓم٤مقم٤مِّتؿ طمتك اؾمتٕمٓمك يمَثػم ُمٜمٝمؿ ذم إؾمقاق وأسمقاب اعمًَ٤مضمد،
يمٚمٝمؿ ىمد سومقا قمـ

صمؿ يم٤مشم٥م اًمتَّت٤مر وأـمٛمٕمٝمؿ ذم ِ
أظمذ اًمٌالد وؾمٝمؾ قمٚمٞمف ذًمِؽ ،وطمٙمك هلؿ طم٘مٞم٘م٦م احلَ٤مل
ويمِمػ هلؿ وٕمػ اًمرضم٤مل ،وذًمؽ يمٚمف ـمٛم ًٕم٤م ُمـ أن يزيؾ اًمًٜمَّ٦م سم٤مًم ُٙمٚم َّٞم٦م وأن ئمٝمر اًمٌدقم٦م
اًمراومْم٦م وأن ي٘مٞمؿ ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ اًمٗم٤مـمِٛمٞملم ،وأن يٌٞمد اًمٕم َٚم َامء واعمٗمتلم.،
واهلل هم٤مًم٥م قمغم أُمره ،وىمد ر ِّد يم ِٞمده ذم ٟمحره وأذ ًَّمف َسمٕمد اًمٕمزة اًم َ٘مٕمً٤مء وضمٕمٚمف
ً
وزيرا ًمٚمخٚمٗم٤مء ،وا ْيمتًَ٥م إصمؿ ُمـ ُىمتؾ سمٌٖمداد ُمـ اًمرضم٤مل
طمقؿمٙم٤مؿم٤م ًمٚمتَّت٤مر َسمٕمد ُم٤م يم٤من ً
ػ اًمٜمَّ٤مس ذم
واًمٜمً٤مء وإـمٗم٤مل ،وم٤محلُٙمؿ هلل اًمٕمكم اًمٙمٌػم َر ِّب إرض واًمًامء ،وىمد اظمت َٚم َ
يمٛمٞم٦م ُمـ ىمتؾ سمٌٖمداد ُمـ اعمًٚمٛملم -ذم هذه اًمقىمٕم٦م -وم٘مٞمؾَ :صمامٟمامئ٦م أًمػ ،وىمٞمؾ :أًمػ

أًمػ وصمامٟمامئ٦م ،وىمٞمؾ :سمٚمٖم٧م اًم٘متغم أًمٗمل أًمػ ٟمٗمس ،وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.

مح َٚم٦م اًم٘مرآن،
وُم٤م زال اًمًٞمػ ي٘م ُتؾ أه َٚمٝم٤م أرسمٕملم يق ًُم٤م ،وىمتؾ اخلٓمٌ٤مء وإئٛم٦م و َ
وشمٕمٓمٚم٧م ا َعمً٤مضمد واجلامقم٤مت واجلُٛمٕم٤مت ُمدة ؿمٝمقر سمٌٖمداد ،وأراد اًمقزير
اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل -ىم ٌَّ َحف اهلل وًم َٕمٜمَف -أن ُيٕمٓمؾ اعمً٤مضمد واعمدارس واًمرسمط سمٌِٖمداد،
ِّ
اومْم٦م ُمدرؾم٦م ه٤مئٚم٦م َيٜمنمون ِقمٚمٛمٝمؿ
ويًتٛمر سم٤معمِم٤مهد
ًمٚمر َ
وحم٤مل اًمرومض ،وأن يٌٜمل َّ
وىمّمػ قمٛمره
وقمٚمٛمٝمؿ ِب٤م و َقمٚمٞمٝم٤م ،ومٚمؿ ُي٘مدِّ ره اهلل شمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ ،سمؾ أزال ٟمٕمٛمتف َ
سمٕمد ؿمٝمقر يًػمه ُمـ هذه احل٤مدصم٦م.
إُمر اعمُ٘مدَّ ر واٟم٘مْم٧م إرسمٕمقن يق ًُم٤م ،سم٘م َٞم٧م سمٖمداد ظم٤موي٦م قمغم
وعم٤م اٟم٘م٣م
ُ
قمروؿمٝم٤مً ،مٞمس ِب٤م أطمد إٓ اًمِم٤مذ ُمـ اًمٜم٤مس ،واًم٘متغم ذم اًمٓمرىم٤مت يم٠مهن٤م اًمتُّٚمقل،
ُ
وىمد ؾم٘مط قمٚمٞمٝمؿ اعمٓمر ومتٖمػمت صقرهؿ وأ ْٟمتَٜم٧م ُمـ ضمٞمٗمٝمؿ اًمٌٚمد ،وشمٖمػم اهلقاء
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ومحّمؾ سمًٌٌف اًمقسم٤مء اًمِمديد ،طمتك شمٕمدَّ ى وهى ذم اهلقاء إمم سمالد اًمِم٤مم.
وم٤مضمتَٛمع قمغم اًمٜم٤مس اًمٖمالء واًمقسم٤مء
ومامت ٌ
ظمٚمؼ يمثػم ُمـ شمٖمػم اجلق ،وومً٤مد اًمريحْ ،
واًمٗمٜم٤مء واًمٓمٕمـ واًمٓم٤مقمقن ،وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.
ِ
سم٤مُٕم٤من َظمرج ُمـ حت٧م إرض ُمـ َ
يم٤من سم٤معمَٓم٤مُمػم واًم٘مٜمك
وعم٤م ٟمقدي سمٌٖمداد
سمٕمْم٤م ومال ي ْٕم ِرف
يم٠مهنؿ اعمقشمك إذا ُسمٕمثقا ُمـ ىمٌقرهؿ ،وىمد أ ْٟمٙمَر سمٕمْمٝمؿ ً
واعم٘م٤مسمرَّ ،
اًمقاًمد وًمده وٓ إخ أظم٤مهَ ،
وأظم َذهؿ اًمقسم٤مء اًمِمديد ومتٗم٤مٟمقا وشمالطم٘مقا سمٛمـ ؾمٌ٘مٝمؿ

ُمـ اًم٘متغم(.)1
روى اإلُم٤مم اًمًٌٙمل ً
ىم٤مئال« :أ َُّم٤م اًمقزير اخل٤مئـ اعمُٜم٤مومؼ اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل ،وم٢مٟمَّف َمل ُيّمؾ
وص٤مر قمٜمدهؿ أظمس ُِمـ ُّ
وُيٙمك أٟمف
اًمذسم٤مب ،وٟمدم طمٞم٨م ٓ يٜمٗمٕمف اًمٜمَّدمُ ،
قمغم ُم٤م أ َُّمؾ َ
ِ
يِمتٛمف وهذا
٥م ُمٜمف يق ًُم٤م ؿمٕمػم ومريم٥م اًمٗمرس سمٜم ْٗم ًِف وُم٣م ًمٞمحّمٚمف هلؿ ،وهذا
ُـمٚم َ
ُ
ي٠مظمذه ِ
سمٞمده وهذا يّمٗم ُٕمف سمٕمد أن يم٤مٟم٧م اًمًالـملم شم٠مي وم ُت٘م ٌّؾ قمتٌ٦م داره ،واًم َٕمً٤ميمر
ِ
وهن٤مره ،وإذا سم٢مُمرأة شمَراه ُمـ َـم٤مق وم٘م٤مًم٧م ًمف :ي٤م
متٌم ذم ظمد َُمتف طمٞم٨م ؾم٤مر ُمـ ًمٞمٚمف َ
سمـ اًمٕمٚم٘مٛمل هٙمذا يمٜم٧م شمَريم٥م ذم أي٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم ،ومخجؾ وؾمٙم٧م ،وىمد ُم٤مت
ا َ
طم٤مضاش(.)2
همٌٜمً٤م سمٕمد أؿمٝمر يًػمة وُم٣م إمم دار ُم٘مؼمه َووضمد ُم٤م قمٛمؾ
ً
 .6ؾمقء ظم٤ممت٦م اخلٚمٞمٗم٦م اًمقاصمؼ اعمٜم٤مومؼ اًم٘م٤مئؾ سمخٚمؼ اًم٘مرآن:

اًمً٤مقم٦م ،وم٠مظمرج ًمف
يم٤من ذات ًمٞمٚم٦م
قمكم سمِٚمحؿ اًمًٌع َّ
ً
ضم٤مًمً٤م قمغم ذاسمف وم٘م٤ملَّ :
ِ
٥م ًَمف ُمٜمف ،صمؿ أُمر وم٠مهمكم ًمف ُمٜمف سم٤مخلَ ِّؾ،
اجل٥م وذسمح ُمـ ؾم٤مقمتف ،وم٠مُمر َومٙم ٌْٙم َ
ؾمٌع ُمـ ِّ
صمؿ ىمدر ًمف ُمٜمف ،وم٠مظمذ ِ
وأشم٧م قمٚمٞمف إي٤مم واًمٚمٞم٤مزم ومً٘مك سمٓمٜمف –
يٜمت٘مؾ سمف قمغم ذاسمف،
ْ
ومجٛمع ًمف إـمٌ٤مء ،وم٠مُجع رأُيؿ قمغم أٟمف ٓ دواء ًمف
أي :أصٞم٥م سمٛمرض اإلؾمٝم٤ملُ ،-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)235/13( :
(« )2ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمىشً ،)159/8( :مٚمًٌٙمل.
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ُجرا ،وم٢مذا اُمتأل يمًَح
إٓ أن َيًجر شمٜمقر سمِحٓم٥م َّ
اًمزيتقن ،ويِمحـ طمتك يٛمتٚمئ ً
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معهمسم٤مًمرـمٌ٦م ،و َي٘مٕمد ومٞمف صمالث ؾم٤مقم٤مت ُمـ
وطمٌم ضمقومف
ُم٤م ذم ضمقومف وم٠مًم َ٘مك قمغم فمٝمره َ
اًمٜمٝم٤مر ،وم٢من اؾمت ًَْ٘مك ُم٤مء مل يًؼ ،وم٢مذا ُمْم٧م صمالث ؾم٤مقم٤مت يمقاُمؾ أظمرج ُمٜمٝم٤م،
وأضمٚمس ضمٚمً٦م ُمٜمت َِّمٌ٦م قمغم ٟمحق ُم٤م أُمروا سمف ،وم٢مذا أص٤مسمف اًمروح وضمد َ
ًمذًمؽ وضم ًٕم٤م
ؿمديدً ا ،وـمٚم٥م أن ير َّد إمم اًمتٜمقر ،ومؽمك قمغم طم٤مًمتف شمٚمؽ وٓ يرد إمم اًمتٜمقر طمتك
متيض ؾم٤مقمت٤من ُمـ اًمٜمٝم٤مر ،وم٢مٟمف إذا ُم٣م ؾم٤مقمت٤من ُمـ اًمٜمٝم٤مر ضمرى ذًمؽ اعم٤مء وظمرج
ُمـ خم٤مرج اًمٌقل ،وإن ُؾم٘مك ُم٤مء أو ُر َّد إمم اًمتٜمقر يم٤من شمٚمٗمف ومٞمف.
وقمري وأضمٚمس ومٞمف ،وأىمٌؾ َيّمٞمح ويًتٖمٞم٨م وي٘مقل:
وم٠مُمر سم٤مًمتٜمقر وم٠مظمذ ًمفُ ،
أطمرىمتٛمقين اؾم٘مقين ُم٤مء ،و َىمد ويمؾ سمف ُمـ يٛمٜمَٕمف اعم٤مء وٓ يدقمف أن ي٘مقم ُمـ ُم ِ
قوٕمف
َ
َ
ْ َ
اًمذي أىمٕمد ِ
ومٞمف وٓ يتحرك ،ومتَٜمٗمط سمد ُٟمف يمٚمف ومّم٤مرت ومٞمف َ
ٟمٗم٤مظم٤مت ُمثؾ أيمؼم اًم ٌَٓمٞمخ
ومؽمك قمغم طم٤مًمتف طمتك ُمْم٧م ًمف َصمالث ؾم٤مقم٤مت ُمـ اًمٜمٝم٤مر ،صمؿ ِ
أظمرج وىمد
وأقمٔمٛمفُ ،
ومٚمام وضمد
يم٤مد ُيؽمق أو َي٘مقل اًم٘م٤مئؾ ذم رأي اًمٕملم ىمد ْ
اطم َؽمق وم٠مضمٚمًف اعمتٓمٌٌقنَّ ،
وخيقر ظمقار اًم َّثقر وي٘مقل :ر ُّدوين
روح اهلقاء اؿمتَدَّ سمف اًمقضمع وإمل وأىمٌؾ يّمٞمح
ُ
وظمقاصف عم٤م رأوا سمف ُمـ ؿمدة إمل
إمم اًمتَّٜمقر وم٢مين إن مل أرد ُِم ُّ٧م وم٤مضمتٛمع ٟمً٤مؤه
ُّ
واًمقضمع ويمثرة اًمّمٞم٤مح ،ومرضمقا أن يٙمقن ًمف ومرضم٦م ذم أن يرد إمم اًمتٜمقر ،ومر ُّدوه إمم
اًمتٜمقر صم٤مٟمٞم٦م ،ومٚمام وضمد ُمس اًمٜمَّ٤مر ؾمٙمـ صٞم٤مطمف وشمٗمٓمرت اًمٜمٗم٤مظم٤مت اًمتل يم٤مٟمَ٧م
ظمرضم٧م سمٌدٟمف ومخدت ،وسمرد ذم ضمقف اًمتٜمقر وم٠مظمرج ُمـ اًمتٜمقر ،وىمد اطمؽمق
وص٤مر أؾمقد يم٤مًمٗمحؿ ،ومٚمؿ َمتض سمف ؾم٤مقم٤مت طمتك ُم٤مت(.)1
 .7ؾمقء ظم٤ممت٦م اعمٜم٤مومؼ ضمٝمؿ سمـ صٗمقان:
هق ُمـ ُٟمًٌ٧م ًمف اجلٝمٛمٞم٦م ،ويم َ
سمدقم٤م أظمرى:
٤من ىمد َشمٌٜمَّك آراء اجلٕمد سمـ درهؿ ،صمؿ زاد قمٚمٞمٝم٤م ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحدشٓ ،سمـ اجلقزي 586( :ـ .)591
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إومم :اًم٘مقل سم٤مجلؼمَ :طم ُ
ٞم٨م زقمؿ أن اإلٟمً٤من ٓ َي٘مدر َقمغم رء وٓ يقصػ
سم٤مإلؾمتٓم٤مقم٦م ،وإٟمام هق َمٌقر قمغم أومٕم٤مًمف.
اًمث٤مٟمٞم٦م :اًم٘مقل سم٠من اإليامن هق اعمٕمروم٦م :طمٞم٨م زقمؿ َّ
أن اإليامن هق ا َعمٕمر َوم٦م سم٤مهلل
شمٕم٤ممم وم٘مط ،وأن اًمٙمٗمر هق اجلٝمؾ سمف وم٘مط.
اًمث٤مًمث٦م :اًم٘مقل سمٗمٜم٤مء اجلٜم٦م واًمٜم٤مر سمٕمد دظمقل أهٚمٝمام ومٞمٝمام.
اًمراسمٕم٦م :اًم٘مقل سم٠من قمٚمؿ اهلل َطم٤مدثُ :
طمٞم٨م َزقمؿ أٟمف ٓ جيقز أ ْن َيٕمٚمؿ اًمٌمء ىمٌؾ

ظمٚم٘مف(.)1

قمقت اهلل قمٚمٞمف،
ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامنُ« :م٤م ذيمر ُشمف وٓ ُذيمِر قمٜمدي إٓ َد ُ
ُم٤م أقمٔمؿ ُم٤م أورث أهؾ ِ
اًم٘مٌٚم٦م ُمـ ُمٜمٓمِ ِ٘مف اًمٕمٔمٞمؿش ،ىم٤مل اسمـ يمثػم« :وم٘متؾ ُمٜمٝمؿ
ـم٤مئٗم٦م يمثػمة ُمٜمٝمؿ اجلٝمؿ سمـ صٗمقان ،ـمٕمٜمف رضمؾ ذم ومٞمف وم٘متٚمفش(.)2

واجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ ..هذا اًم َٗمؿ اًمذي أظمرج زسم٤مٓت إذه٤من ُيٓمٕمـ،
و َىم٤مل :سمؾ أه اجلٝمؿ وم٠موىمػ سملم يدي ؾمٚمؿ سمـ أطمقز ،وم٠مُمر سمِ٘متٚمِف وم٘م٤مل :إن زم أُم٤مٟمً٤م
ُمـ أسمٞمؽ ،وم٘م٤ملُ :م٤م يم٤من ًَمف أن ي١م ُِّمٜمؽ ،وًمق ومٕمؾ ُم٤م أ َُّمٜمتؽ ،وًمق ُمألت هذه اعمالءة
يمقايم٥م ،وأٟمزًم٧م قمٞمًك اسمـ ُمريؿ ُ ۴م٤م ٟمَجقت ،واهلل ًمق يمٜم٧م ذم

سمٓمٜمل َ
ًمِم٘م٘م٧م سمٓمٜمل طمتك أىمتٚمؽ وأُمر اسمـ ُمٞمن وم٘متٚمف(.)3
 .8ؾمقء ظم٤ممت٦م اعمٜم٤مومؼ اًمرضمؾ اًمّمٜمؿ يمامل أشم٤مشمقرك:

ُمّمٓمٗمك يمامل أشم٤مشمقرك اًمذي أًمٖمك اخلالوم٦م ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م قم٤مم 1922م ،وم٘مد ىم٤مم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٗمرق سملم اًمٗمرقش 211( :ـ .)212
(« )2اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)28/11( :
(« )3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)28/11( :
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ِ

رئٞمً٤م سمقوم٤مئف سم٤مًم َٕمٝمد اًمذي أقمٓم٤مه ٕؾم َٞم٤مده اإلٟمجٚمٞمز،
سمٕمد أرسمٕم٦م أؿمٝمر ُمـ اٟمتخ٤مسمف ً
معهم

وم٘مرر إي:
وًمٚمح٤مظم٤مم ٟمٕمقم ُمٜمٗمذ اخلٓم٦م اًمٞمٝمقدي٦م هلدم اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م َّ
اًمنمقم َّٞم٦م ووزارة إوىم٤مف ،وًمـ
أ) ًم٘مد آن وىم٧م إًمٖم٤مء اخلالوم٦م ،و ُشمٚمٖمك ُمٕمٝم٤م وزارة َّ
ٟمدع هٜم٤مك ُمدرؾم٦م ِديٜم َّٞم٦م ،ويت٘مرر إظمراج اخلَٚمٞمٗم٦م ُمع ُجٞمع أومراد قم٤مئٚمتف ُمـ اًمٌالد.
ب) وسمٕمد ذًمؽ جيؼم إشمراك قمغم ار َشمداء اًم ُ٘م ٌَّٕم٦م ،وهل اًمٕمالُم٦م اًمث٤مًمث٦م قمٜمد
اًمٜمّم٤مرى سمٕمد اًمّمٚمٞم٥م واًمزٟم٤مر ،يم٤مٟم٧م قمالُم٦م ديٜمٞم٦م ِ
وو َٕم٧م ُمـ ىمٌؾ اعمًٞمحلم ذم
أ ْصمٜم٤مء اعمَٕم٤مرك اًمّمٚمٞمٌٞم٦مُ ،صم َّؿ أصٌح٧م ىمقُمٞم٦م ،وىمد اقمتؼمت اًم ُ٘م ٌَّٕم٦م يمٕمالُم٦م ًمٚمٙم ْٗمر
سمِٗمتقى ُمـ اإلُم٤مم اًمٜمقوي ،وشمٜمّم٥م اعمَِم٤مٟمؼ ُمـ أضمؾ اعمٕم٤مروٞملم ٓرشمدائٝم٤م
ج) ويٗمرض اًمٕمٚمامٟمٞم٦م قمغم شمريمٞم٤م وي٘مقل َقمٜمٝم٤م :إهن٤م شمَٕمٜمل أن ٟمٙمقن آدُمٞملم ،ويٖمػم
أطمرف اًمٙمت٤مسم٦م إمم إطمرف اًمالشمٞمٜمٞم٦م.
ًمٚمروس ،قمٜمدُم٤م ـمٚم٥م إذرسمٞمج٤مٟمٞمقن
د) ُمّمٓمٗمك أشم٤مشمقرك اًمذي سم٤مع أذرسمٞمج٤من ُّ
اًمروؾمٞم٦م سمحج٦م أهن٤م ُمتقضمٝم٦م إمم ُمً٤مقمدة شمريمٞم٦م ،وسمٕمد أن
اًمًامح سمدظمقل اجلٞمقش ُّ
ً
ضمٞمقؿم٤م إمم شمريمٞم٤م.
دظمؾ اًمٌالؿمٗم٦م إمم أذرسمٞمج٤من مل خيرضمقا ُمٜمٝم٤م ومل يرؾمٚمقا
اخلٛم ِر ،وؾمط اًمدَّ قم٤مرة واًمٗمجقر
ه) ُمّمٓمٗمك أشم٤مشمقرك اًمذي جيٚمس إمم ُم٤مئدة ْ
ِ
قمدوه إيمؼم رؾمقل اهلل ط.
يِمػم إمم راىمّم٦م داقمرة ٟمٌٞمٚم٦م ه٤مٟمؿ َومت٘مرأ أذان اًمٗمجرُّ .
اًمّمالة اًمؽميمٞم٦م.
و) ُمّمٓمٗمك أشم٤مشمقرك اًمذي أراد أن شمٙمقن ًمٖم٦م َّ
أُمرا سمتحقيؾ ُمًجد صقومٞم٤م
ز) ُمّم َٓمٗمك أشم٤مشمقرك اًمذي ُمـ قمغم ُم٤مئدة اخلٛمر ُيّمدر ً
َإمم ُمتحػ ،أُم٤م ومحِمف وؿمذوذه وقمرسمدشمف وؾمٙمره وَمقٟمف ومحدِّ ث وٓ طمرج.
ؼما سمٜم٤مت إُم٦م
ح) اًمٖم٤مزي أشم٤مشمقرك اًمذي يم٤من يذه٥م إمم دار اعمٕمٚمامت و َي٠مظمذ ضم ً
ِبـ ،إٟمف خيٓمػ اًمٌٜم٤مت ُمثؾ ىمٓم٤مع اًمٓمرق ،ويم٤من يًتٕمٛمؾ وزير
اًمؼميئ٤مت ًمٞمٗمًؼ َّ
ؾمٛمً٤مرا ًمِمٝمقاشمف.
ظم٤مرضمٞمتف شمقومٞمؼ رؿمدي
ً
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ط) أشم٤مشمقرك اًمذي أًمٖمك قمٞمدي اًمٗمٓمر وإوحك ،وضمٕمؾ َيقم إطمد هق يقم
اًمٕمٓمٚم٦م إؾمٌققمٞم٦م ً
سمدٓ ُمـ اجلٛمٕم٦م ،وُمٜم ََع احل٩م .سمؾ أهمرب ُمـ هذا أن ٟم٘مٚم٧م
ضمريدة :صٜمدي شم٤ميٛمز ذم يقم اخلٛمٞمس  15ومؼماير ؾمٜم٦م 1968م حت٧م قمٜمقان :يمامل

أشم٤مشمقرك رؿمح ؾمٗمػم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ًمٞمخٚمٗمف ذم رئ٤مؾم٦م اجلٛمٝمقري٦م اًمؽميمٞم٦م ،هؾ سمٕمد هذا

شمٌٕمٞم٦م ووٓء ًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م اًمتل أؾم٘مٓم٧م دوًم٦م اخلالوم٦م قمغم يد قمٛمٞمٚمٝم٤م أشم٤مشمقرك.
 يمٞمػ ُم٤مت اًمزقمٞمؿ اعمجرم:
ذم ُمرض َُمقشمف ،ذم ىمٍمه اسمتَاله اهلل سمحنمات صٖمػمة محراء ٓ ُشمرى سم٤مًمٕملم طمتك
وضم ِٝمف وأُمر سمتٕم٘مٞمؿ
اوٓمرشمف إمم ا َحل ِّؽ واحلؽ اًمِمديد أُم٤مم ُز َّواره ،طمتك فمٝمرت قمغم ْ
اًمٌٞم٧م سم٠مىمقى إدوي٦م وأيمثره٤م وم٤مقمٚمٞم٦م ،ويٙمت٥م ُمًتِم٤مر وزارة اًمّمح٦م ُم٤م يكمٟ :مَٕمؿ
صحٞمح أٟمف ِ
وضمد ٟمٛمؾ ذم سمٕمض أرضم٤مء اًم٘مٍم ،طمتَّك إن اعمختّملم أصمٌتقا أٟمف ٟمَقع ُمـ
اًمٜمٛمؾ اعمٝم٤مضمر ُمـ اًمّملم إمم أوروسم٤م ،ومل يٙمـ َخي ُٓمر سمٌ٤مل أطمد اطمتامل أن هٜم٤مك وراء
ا َحلٙمَّ٦م ؾمٌ ًٌ٤م آظمر ،وأطمٞمؾ إُمر إمم ُمتخّمّملم ُمـ اًم ُ٘مقة اًمٌحري٦م ،ومحي ـم٤مىمؿ ُمـ
ُمدُمرة ي٤مووز ًمتّمٞمد اًمٜمٛمؾ اًمذي ذم اًم٘مٍمُ ،مدُمرة ي٤مووز اعمقضمقدة ذم ُمٞمٜم٤مء
أزُمٞم٧م ي٤م ًمٚمجٜمقن! وم َٚمؿ مل يٓمٚمٌقه ُمـ طم٤مُمٞم٦م أٟم٘مرة ،ضمٜمقد وُمدُمرة ًمًحؼ اًمٜمٛمؾ!
{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} [ؾمقرة اعمدصمر.]31 :
واٟمٔمر إمم طمٙمٛم٦م اهلل وم٢مٟمَّف سم٤مًمرهمؿ ُمـ يمقٟمف ُحم٤م ًـم٤م سم٤مٕـمٌ٤مء وإظمّم٤مئٞملم وأؾم٤مشمذة
ُمريْم٤م سم٤مًمٙمٌد ،وذاق ُمر اًمٕمذاب ُمـ ؾمٜم٦م 1936م طمتك
اًمٓم٥م ،مل يٙمتِمٗمقا أٟمف يم٤من
ً
٥م ،واسمتاله اهلل سمتٚمٞمػ
ايمتِمٗمقا اعمرض ؾمٜم٦م 1938م ،اًمذي يٕمرومف أىمؾ إـمٌ٤مء ُمٕمروم٦م سم٤مًم ِّٓم ِّ
اًمٙمٌد اًمذي أ َّدى إمم آؾمتً٘م٤مء ،واطمت٤مج إمم ؾمح٥م اعم٤مء ُمـ سمٓمٜمف سم٤مإلسمر ،ويم٤من َيّمٞمح
سمٛمـ طمقًمف وإـمٌ٤مء :اؾمحٌقا اعمٞم٤مه(ً ،)1
طم٤مٓ ..اؾمحٌقه٤م يمٚمٝم٤م ٓ ..شمدقمقا ؿمٞم ًئ٤م ُمٜمٝم٤م(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أي ُمـ سمٓمٜمف.
(« )2اجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾشً ،مٚمًٞمد اًمٕمٗم٤مين ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة اًمٓمٌٕم٦م إومم
1415هـ( :ص 411ـ .)415
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اًمٕم٤ممل ويدور ضمدال َ
ويم٤من ُمـ رأي رئٞمس اًمقزراء أٓ يّمغم
طمقل اًمّمالة قمٚمٞمف،

قمٚمٞمف وًمٙمـ ُمـ اًمذي أ َّم اًمٜم٤مس؟.

رئٞمً٤م ًمٚمِمئقن اًمديٜمٞم٦م ذم
إٟمف ُمدير إوىم٤مف ذف اًمديـ أومٜمدي اًمذي أصٌح ً

قمٝمد أيٜمقٟمق ،طم٤مول إىمٜم٤مع أيٜمقٟمق سم٤مًم٘مٞم٤مم سم ُٙمٗمر مل يًتٓمع أشم٤مشمقرك ٟمٗمًف اًم٘مٞم٤مم سمف ،وهق
ضمٕمؾ اًمؽمُج٦م اًمؽميمٞم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٖم٦م ِ
ًمٚمٕم ٌَ٤مدة ،وومرض ىمراءِّت٤م ذم اجلقاُمع سم٘مقة
اًم٘م٤مٟمقن ...وي٤م هلل أشم٤مشمقرك يّمكم قمٚمٞمف ذف اًمديـ هذا ،واومؼ اًمِمـ اًمٓمٌؼ.
وقمروقا ُضمثامٟمف ًمزي٤مرة اًمٜم٤مس صمالصم٦م أي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م ،وُم٤مت ٟمتٞمج٦م آزدطم٤مم
ؿمخّم٤م ووم٘مدت سمٕمض اًمٌٜم٤مت سمٙم٤مرِّتـ سم٠مص٤مسمع قمديٛمل احلٞم٤مء،
اًمِمديد أرسمٕم٦م قمنم
ً
ُم٤مرؾمقا هذا أُم٤مم شم٤مسمقشمف اًمرص٤ميص يمٕم٤مدة اًمّمٚمٞمٌٞملم.
وسمْمده٤م شمتٛمٞمز إؿمٞم٤مء:

ومٝم٤م هل اًمٜمِّٝم٤مي٤مت احلٛمٞمدة عمـ آُمـ سم٤مهللِ وقمٛمؾ ص٤م ًحل٤م ُصم َّؿ اهتدى ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ُم٤مت

ص٤مئام ذم يقم ص٤مئػ ،أو
وهق ؾم٤مضمد أو وهق يرومع إذان ،أو ؿمٝمٞمدً ا ذم اعمٕمريم٦م ،أو
ً
هلل َسم َٕم ٌْ ٍد َظم ْ ًػما َقم ًَّ َٚم ُفش .ىمٞمؾَ :وُم٤م
وهق طم٤مج أو ُمٕمتٛمر ،)1(....ىم٤مل ط« :إِ َذا َأ َرا َد ا ُ
ِ
َقم ًَّٚمف؟ َ
٤محل٤م َىم ٌْ َؾ َُم ْقشمِ ِف ُصم َّؿ َي ْ٘مٌِ ُْم ُف َقم َٚم ْٞم ِفش( ،)2وىم٤مل
ىم٤ملَ « :ي ْٗمت َُح ًَم ُف َقم ْٛم ًال َص ً
« :۴إِ َذا َأ َرا َد اهللُ سمِ َٕم ٌْ ٍد َظم ْ ًػما َـم َّٝم َر ُه َىم ٌْ َؾ َُم ْقشمِ ِفش ىم٤مًمقا :وُم٤م َـم ُٝمقر اًمٕمٌد؟
ىم٤ملَ « :قم َٛم ٌؾ َص٤مًمِ ٌح ُي ْٚم ِٝم ُٛم ُف إِ َّي٤م ُه َطمتَّك َي ْ٘مٌِ َْم ُف َقم َٚم ْٞم ِفش(.)4()3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر يمت٤مب «طمٙم٤مي٤مت ُمـ طمًـ اخل٤ممت٦مش ـ وم٘مد أورد اًمٕمديد ُمـ ىمّمص اًمًٚمػ واخلٚمػ.
(« )2صحٞمح اجل٤مُمعش.)317( :
(« )3صحٞمح اجل٤مُمعش :رىمؿ (.)316
( )4اٟمٔمر يمت٤مب «طمٙم٤مي٤مت ُمـ طمًـ اخل٤مشمؿش ،عمٜمّمقر سمـ ٟم٤مس اًمٕمقاضمل – وم٘مد أورد قمد ًدا ُمـ
ىمّمص اًمً٤مسم٘ملم واعمٕم٤مسيـ ِمـ طمًٜم٧م ظم٤ممتتٝمؿ.
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املطوب اهثاهث :أحٌاي املنافقني يف قبٌزهٍ
ُمـ اًمٞم٘ملم اًمذي ٓ ُمري٦م ومٞمف:

 .1أن ا ُعمٜم٤موم٘ملم يمام هؿ ذم اًمدِّ ِ
رك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤م َُم ِ٦م ،ومٙمذًمؽ ذم
وم٘مٌقرهؿ قمٚمٞمٝمؿ
أه ِؾ اًم٘مٌقر قمذا ًسم٤مٟٕ :مف َّأول ُمٜم٤مزل أظمرة،
ىمٌقرهؿ هؿ ُمـ أؿمدِّ ْ
ُ
طمٗمرا ُمـ طمٗمر اًمٜم٤مر.
ً
 .2وسمٜم٤م ًء قمغم ُم٤م ؾمٌؼَ ،وم ُّ
ٙمؾ َوقمٞمد وقمذاب وُم٘م٧م وؾمخط َضم٤مء ذيمره ذم طمؼ
اًمٙمٗم٤مر ومجزاء اعمٜم٤موم٘ملم ُمٜمف أوومر احلظ واًمٜمّمٞم٥م.
ٍّذا املبخح علّ ٙجَني:
ايٛد٘ األ :ٍٚحاٍ املٓافل عٓذ فشاق٘ ايذْٝا:

٥م ُِمـ اهللَ :طمٞم٨م شم ِ
واًمٖمْم ِ
َٜمزل قمٚمٞمف ُمالئٙم٦م ُؾمقد
واًمًخط
َ
أ) ي ٌَ َّنم سم٤مًم َٕمذاب ُّ
ِِ
ِ
اًمقضمقه خي٤مـمٌقن روطمفَ « :أ ْسم ِ ِ
نمي سمِ َح ِٛمٞم ٍؿ َو َهم ًَّ َ
اجش(ً ،)1مذا
٤مق َو َآ َظم َر ُم ْـ َؿمٙمْٚمف َأ ْز َو ٌ

َومٝمق يٙمره ًم٘م٤مء اهلل قمٜمد اعمقت ،يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمذي رواه اًمٌخ٤مري قمـ
قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ﭬ قمـ اًمٜمٌَّل ط ىم٤ملُ« :مـ َأطم ِ
٥م اهللُ
٥م ًم َ٘م٤م َء اهللِ َأ َطم َّ
َ ْ َ َّ
ّ
ًم ِ َ٘م٤م َء ُهَ ،و َُم ْـ يم َِر َه ًم ِ َ٘م٤م َء اهللِ يم َِر َه اهللُ ًم ِ َ٘م٤م َء ُهش ،ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م أو سمٕمض أزواضمف رضي اهلل
ِ
ِ
ِ ِ
ي ُه
تعاىل عنهن ُجٞم ًٕم٤م :إٟم٤م ًمٜمَٙمر ُه اعمقت؟! ىم٤ملًَ « :م ْٞم َس َذًم َؽَ ،و ًَمٙم َّـ اعمُ ْ١مُم َـ إ َذا َطم َ َ
ِ ِ
ِِ
اعمَق ُت سم ِّنم سمِ ِر ْوق ِ
هلل
٥م ًم ِ َ٘م٤م َء ا ِ
ان ا ِ
٥م إِ ًَمٞمف ِمَّ٤م َأ َُم٤م َُم ُفَ ،وم َ٠م َطم َّ
هلل َويم ََرا َُمتفَ ،وم َٚم ْٞم َس َر ٌء َأ َطم َّ
َ
ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
نم سمِ َٕم َذ ِ
اب اهللِ َو ُقم ُ٘مق َسمتِ ِفَ ،وم َٚم ْٞم َس َر ٌء َأيم َْر َه
َو َأ َطم َّ
ي ُسم ِّ َ
٥م اهللُ ًم َ٘م٤م َء ُهَ ،وإ َّن اًمٙمَ٤موم َر إ َذا ُطم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ضمزء ُمـ طمدي٨م أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم «ؾمٜمٜمفشُ ،مـ طمدي٨م أب هريرة ذم يمت٤مب اًمزهد ،سم٤مب ذيمر
اعمقت :رىمؿ ( ،)421/2( )3437وصححف إًمٌ٤مين .وأورده احل٤مومظ سمـ يمثػم ذم «شمٗمًػمهش:
(.)417/4
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هلل َويم َِر َه اهللُ ًم ِ َ٘م٤م َء ُهش(.)1
إِ ًَم ِٞمف َِم َّ٤م َأ َُم٤م َُم ُفَ ،ومٙم َِر َه ًم ِ َ٘م٤م َء ا ِ
معهم

وم٢مذا اطمتي اًمٙم٤مومر أو اعمٜم٤مومؼ سمنمشمف اعمالئٙم٦م سم٤مٕهمالل واًمٜمٙم٤مل واجلحٞمؿ

وهمْم٥م اجلٌ٤مر اعمتٕم٤مل ،اُمتٜمٕم٧م اًمروح قمـ اخلروج ُمـ اجلًد ظمق ًوم٤م ُمـ شمٚمؽ
اًمٌِم٤مرة.
يقوح ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :﮳ ﮴ ﮵
ىمٌض ُروح اعمٜم٤مومؼ سم٠م ْسم َِمع صقرةِّ :
ب) ُ

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀
﯁ ﯂            }
[ؾمقرة إٟمٕم٤مم.]93 :
وىمقًمف { :۴ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل ،]51 :ومتتٗمرق روح
اًمّمقف
٤مًم٘مقة يمام يٜمتزع اًمًٗمقد(ُ )2مـ ُّ
اعمٜم٤مومؼ ذم َضم ًَده ،ومت٠مي اعمالئٙم٦م وشمَٜمتزقمٝم٤م ِسم َّ

اعمٌٚمقل ،ومتخرج ُمٕمٝم٤م اًمٕمروق واًمٕمّم٥م.
ِ
روح اًمٙم٤مومر ووٕمتٝم٤م اعمالئٙم٦م ذم
أؾمقأ اؾمت ْ٘مٌ٤مل :وم٢مذا ظمرضم٧م ُ
ج) اؾمت٘مٌ٤مل روطمف ْ
اعمَ ًُقح( )3وهل يم٠م ْٟمتَـ ضمٞمٗم٦م شمت٠مذى ُمٜمٝم٤م اعمالئٙم٦م ،وهٜم٤مك ذم اًمًامء ُُي٤من إه٤مٟم٦م

ُم٤م سمٕمده٤م إه٤مٟم٦مُّ ،
ُ
طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب :ﭬ طمٞم٨م ي٘مقل ط:
يدل قمغم ذًمؽ
ِ
(و ِذم ِر َوا َي ٍ٦م :اًم َٗم ِ
َ٤من ِذم اٟم ِْ٘م َٓم٤م ٍع ُِم َـ اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َوإِ ْىم ٌَ ٍ
٤مضم َر) إِ َذا يم َ
٤مل ُِم َـ
« َوإِ َّن اًم َٕم ٌْدَ اًمٙمَ٤موم َر َ
أَ ِظمر ِة ٟم ََز َل إِ ًَمٞم ِف ُم َال ِئ َٙم ٌ٦م ُِمـ اًمًام ِء ؾمقد اًمقضم ِ
قه َُم َٕم ُٝم ْؿ اعمُ ًُقحَ ،وم َٞم ْج ِٚم ًُ َ
قن ُِمٜمْ ُف َُمدَّ
َ َّ َ ُ ُ ُ ُ
ْ َ
َ
ِ
اًم ٌَ َ ِ
جيٚمِ َس ِقمٜمْدَ َر ْأ ِؾم ِف َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :أ َّي ُت َٝم٤م اًمٜمَّ ْٗم ُس اخلٌَِٞم َث ُ٦م
ٍمُ ،صم َّؿ َجيِل ُء َُم َٚم ُؽ اعمَ ْقت َطمتَّك َ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمع اًمٗمتحش ،يمت٤مب اًمرىم٤مق ،سم٤مب ُمـ أطم٥م ًم٘م٤مء اهلل.)6517( :
( )2اًمً ُّٗمقد :طمديدة ُيِمقى ِب٤م« .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطش :ص (.)369
(ُ )3مٗمرد ُمًح وهق اًمٙمً٤مء ُمـ اًمِمٕمرً« .مً٤من اًمٕمربش.)481/3( :
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ْاظمر ِضمل إِ َمم ؾم َخ ٍ
ط ُِم َـ اهللِ َو َهم َْم ٍ
٥مَ .ىم َ٤ملَ :وم َت َٗم َّر ُق ِذم َضم ًَ ِد ِه َوم َٞمٜمْت َِز ُقم َٝم٤م يم ََّام ُيٜمْت ََز ُع
َ
ُ
اًمً ُّٗمقد ُِمـ اًمّم ِ
قف اعمَ ٌْ ُٚم ِ
قه٤م ِذم َي ِد ِه َـم ْر َوم َ٦م َقم ْ ٍ
لم َطمتَّك
قلَ ،وم َٞم ْ٠م ُظم ُذ َه٤م َوم٢مِ َذا َأ َظم َذ َه٤م َمل ْ َيدَ ُقم َ
َّ ُ َ ُّ
يح ِضمٞم َٗم ٍ٦م ُو ِضمدَ ْت َقم َغم َو ْضم ِف إَ ْر ِ
قحَ ،و َخي ُْر ُج ُِمٜم َْٝم٤م َيم َ٠م ْٟمت َِـ ِر ِ
قه٤م ِذم شمِ ْٚم َؽ اعمُ ًُ ِ
ض،
جي َٕم ُٚم َ
َْ
ِ ِ
ٍ ِ
وح اخلٌَِ ُ
ون ِِب٤م َوم َال َي ُٛم ُّر َ
َوم َٞم ّْم َٕمدُ َ
ٞم٨م؟
اًمر ُ
ون ِ َِب٤م َقم َغم َُم َأل ُم َـ اعمَ َالئٙمَ٦م إِ َّٓ َىم٤م ًُمقاَُ :م٤م َه َذا ُّ
الن ا ْسم ُـ ُوم َال ِن سمِ َ٠م ْىم ٌَ ِح َأ ْؾم َام ِئ ِف اًمتِل يم َ
قنُ :وم ُ
َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
َ٤من ُي ًَ َّٛمك ِ َِب٤م ِذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َطمتَّك ُيٜمْت َِٝمك َ َِب٤م
ًمً َام ِء اًمدُّ ْٟمٞمَ٤مَ ،ومٞمُ ًْتَ ْٗمت َُح ًَم ُف َوم َال ُي ْٗمت َُح ًَم ُفُ ،صم َّؿ َىم َرأَ َر ُؾم ُ
قل اهللِ ط{ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
إ ِ َمم ا َّ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [ؾمقرة إقمراف ،]41 :ومَٞم َ ُ٘م ُ
قل اهلل ُ
لم ِذم إَ ْر ِ
وطم ُف َـم ْر ًطم٤مُ ،صم َّؿ َىم َر َأ:
 :۵ا ْيم ُت ٌُقا يمِتَ٤م َسم ُف ِذم ِؾم ِّج َ
اًمً ْٗم َغمَ ،وم ُت ْٓم َر ُح ُر ُ
ض ُّ
{ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ} [ؾمقرة احل٩م ...]31 :ش احلدي٨م(..)1

اًمًامء إمم إرض طمتَّك شمّمػم إمم اًم َ٘مؼم دار
وهٙمذا ُشم ُ
ٓمرح ُروح اًمٙم٤مومر ُمـ َّ
اًمؼمزخِ ،
ً
ٌ
وِمَّ٤م ُّ
يدل َقمغم َّ
دظمقٓ أوًم ًّٞم٤مُ ..م٤م ضم٤مء ذم
داظمؾ ِذم هذا اًمققمٞمد
أن اعمٜم٤مومؼ
اًمرواي٦م إظمرىَ « :و َأ َُّم٤م اًمٙمَ٤مومِ ُر َواعمُٜمَ٤مومِ ُؼش(.)2
ايٛد٘ ايجاَْ :ٞصري املٓافل ايزٜ ٟؤ ٍٚإي ٘ٝيف قرب:ٙ

صم٤مسم٧م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم يمام صمٌ٧م ًمٚمٙمٗم٤مرِ ،
واًمًٜمَّ٦م
سمد ًَٓم٦م اًمٙمت٤مب
وقمذاب اًم٘مؼم
ٌ
ُّ
ُ
واإلُج٤مع ،وِمَّ٤م يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اإلُم٤مم أمحد ذم «ُمًٜمدهش 287/4( :ـ  ،)295/4( )288وِب٤مُمِمف ُمٜمتخ٥م يمٜمز اًمٕمامل
اعمٙمت٥م ِ
اإل ْؾمالُمل سمػموت اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 1398هـ ،وأورد اعمٜمذري ذم «اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش:
( ،)366/4وىم٤مل :هذا طمدي٨م صحٞمح رواشمف ومح٩م ِبؿ اًمّمحٞمح.
(« )2ومتح اًمٌ٤مريش ،ك اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم قمذاب اًم٘مؼم :رىمؿ (.)1374
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ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]111 :
ِ
معهم ا ُعمٗمنيـ أن اعم٘مّمقد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
سمٕمض
وىمد ٟم٘مؾ اإل َُم٤م ُم اًم َّٓمؼمي إُج٤مع
ْ
وإظمرى ذم اًم َ٘مؼم ،وِم٤م ي١ميمد َذًمؽ ىمق ًُمف
إطمدَ امه٤م ذم اًمدٟمٞم٤م
{ﭿ ﮀ}ْ :

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

شمٕم٤ممم{ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]111 :ومٗمٞمٝم٤م دًٓم٦م َقمغم أ َّن اًم َٕمذاب
ذم اعمرشملم يمِٚمتَٞمٝمام ىمٌؾ ُ
دظمقل اًمٜمَّ٤مر وإهمٚم٥م ُمـ إطمدى اعمرشملم َّأهن٤م ذم اًم٘مؼم ..وىمقًمف:
{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]111 :ي٘مقل :صمؿ يرد ه١م ِ
ٓء اعمٜم٤موم٘مقن سمٕمد
ُّ َ ُ
شمٕمذي٥م اهلل إ َّي٤مهؿ ُمرشملم إمم قمذاب قمٔمٞمؿ ،وذًمؽ قمذاب ضمٝمٜمؿ(.)1
أ) ـ ؾم١مال اعمٚمٙملم ًمٚمٛمٜم٤مومؼ وومِمٚمف ذم اإلضم٤مسم٦م:
اًمرضم٤مل ىمقة مل
ي٠مي اعمٜم٤مومؼ اعمَ َٚمٙم٤من ُُمٜمٙمر وٟمٙمػم ذم ُصقرة ُمرقمٌ٦مً ،مق رآه٤م أ ْقم َٔمؿ ِّ
يٓمؼ رؤيتف ،ومٞمج ِٚمً٤مٟمف ويً٠مٟٓمف قمـ رسمف ِ
وديٜمف وٟمٌَ ِّٞمف ،ومال يًتٓمٞمع اإلضم٤مسم٦مٟٕ ،مَّف
ِّ
َ
ْ
هم٤مومال قمٜمٝم٤م ،ومٜمَ٤مؾم٥م ذًمؽ ُم٘م٤مُمف ذم اًم٘مؼمُّ ،
يم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م ً
يدل َقمغم ذًمؽ احلدي٨م اًمذي
ٌَّل ط أٟمف َ
ىم٤مل ذم ِذيمر اًمٙم٤مومر وطم٤مًمف
رواه اإلُم٤مم أمحد قمـ اًمؼماء ﭬ ،قمـ اًمٜم ّ
ذم اًم٘مؼم ،وِم٤م ضم٤مء ومٞمف ىمقًمف طَ « :وم ُتٕم٤مد روطمف ِذم ضمً ِد ِه وي ْ٠مشمِ ِٞمف ُم َٚمٙم ِ
َ٤من َوم ُٞم ْجٚمِ ًَ٤مٟمِ ِف،
َ ُ ُ ُ ُ َ َ ََ
َ
َومٞم ُ٘م ِ
قلَ :ه٤مه َه٤مه َه٤مه َٓ َأ ْد ِريَ ،وم َٞم ُ٘م َ
قٓن ًَم ُفَُ :م ْـ َر ُّسم َؽ؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
قٓ ِن ًَم ُفَُ :م٤م ِديٜمُ َؽ؟
َ
قٓ ِن ًَمفُ :م٤م ه َذا اًمرضم ُؾ ِ
قلَ :ه٤مه َه٤مه َٓ َأ ْد ِريَ ،وم َٞم ُ٘م َ
اًمذي ُسم ِٕم َ٨م ومِٞم ُٙم ْؿ؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
َوم َٞم ُ٘م ُ
قل:
ُ َ َ
َّ ُ
َه٤مه َه٤مه َٓ َأ ْد ِري ...ش .احلدي٨م(.)2
ب) ـ اًمٕمذاب احلز ًمٚمٛمٜم٤مومؼ ذم ىمؼمه:

ِ
قمٚمٞمف
ّم٥م
وٟمتٞمج٦م حلرُم٤من اهلل ًمف ُمـ اإلضم٤مسم٦م قمغم اعمَٚمٙملم ُشم٘م٤مم قمٚمٞمف احلج٦م و ُي ُّ

اًمٕمذاب ،ومٞميب سمٛمرز َّسم٦م ُمـ طمديد ًمق ضب ِب٤م ٌ
ضمٌؾ ًمٙم٤من شمرا ًسم٤م ،ويٗمرش ًمف ذم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ ضمرير اًمٓمؼميش 8/11( :ـ  ،)11سمتٍمف.
(« )2ومتح اًمٌ٤مريش ،ك اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم قمذاب اًم٘مؼم :رىمؿ (.)1374
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سم٤مب إمم اًمٜم٤مر ،و ُيْمٞمؼ َقمٚمٞمف ىمؼمه طمتك َّتتٚمػ ومٞمف
َىمؼمه ومرش ُمـ اًمٜم٤مر ،و ُيٗمتح ًمف ٌ
ُمرشملم إمم
أو ُ
ْ
القمف ،ويًٚمط قمٚمٞمف َصمٕم٤مسملم اًم٘مؼم ،وشمٕمرض ُ
روطمف َقمغم اًمٜم٤مر يمؾ يقم َّ

أن شم٘مقم اًمً٤مقم٦م ،وِمَّ٤م يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ} [ؾمقرة هم٤مومر.]46-45 :

أرواطمٝمؿ ذم
ي٘مقل اسمـ ضمرير َّ « :$إهنؿ عمَّ٤م َهٚمٙمقا وأهمرىمٝمؿ اهلل ُضمٕم َٚم٧م
ُ
همدوا وقمِم ًّٞم٤م إمم أن شم٘مقم
أضمقاف ـمػم ُؾمقد ،ومٝمل ُشمٕمرض قمغم اًمٜم٤مر يمؾ يقم َُم َّرشملم ً
ظم٤مص٤م سمِ٘مقم ومرقمقن اًمٙم٤مومريـ ،وم٢مٟمَّف يّمح ًمٙمؾ يم٤مومر
اًمً٤مقم٦مش( ،)1وهذا وإن يم٤من ًّ
ُمثٚمٝمؿٕ ،ن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًمًٌ٥م.
وِمَّ٤م ُّ
يدل َقمغم قمذاِبؿ احلز ذم اًم٘مؼم َُم٤م ذيمره اإلُم٤مم أمحد قمـ اًمؼماء ﭬ،
ٍ ِ
ِ
اًمً َام ِء َأ ْن يم ََذ َبَ ،وم٤م ْوم ِر ُؿمقا ًَم ُف ُِم َـ اًمٜم َِّ٤مر،
وِم٤م ضم٤مء ومٞمف ىمقًمف طَ « :وم ُٞمٜمَ٤مدي ُُمٜمَ٤مد ُم َـ َّ
َّ٤مرَ ،ومٞم ْ٠مشمِ ِٞمف ُِمـ طمره٤م وؾمٛم ِ
قُم َٝم٤م و ُي َْم َّٞم ُؼ َقم َٚم ِٞمف َىم ْؼم ُه َطمتَّك َ ْ
ػ
َّتت َِٚم َ
َوا ْومت َُحقا ًَم ُف َسم٤م ًسم٤م إِ َمم اًمٜم ِ َ
ْ َ ِّ َ َ َ ُ
ومِ ِٞمف َأ ْو َال ُقم ُف ...ش .احلدي٨م(.)2
ج) ـ اًمٕمذاب اًمٜمٗمز ًمٚمٛمٜم٤مومؼ ذم ىمؼمه:
رضم ٍؾ
ُمتٛم ِّثٚم٦م ذم صقرة ُ
وذًمؽ ؾم٤مقم٦م أن شمٜمْٙمَِمػ ًمف أقمام ًُم ُف اًمدُّ ٟمٞمق َّي٦م اخلٌَٞمث٦م ،وشم٠مشمٞمف َ
ىمٌٞمح ،ومٞمخ٤مـمٌ ُف و َيدقمق ًمف سم٤مًمنمِ ،طمٞمٜمئذ يتٛمٜمك أٓ شمَ٘مقم اًمً٤مقم٦م ،يمام ورد ذًمؽ ذم
ِ
ِ ِ
ِ
ٞمح اًم ِّثٞمَ ِ
٤مب
اًمق ْضمف َىمٌِ ُ
ٞمح َ
طمدي٨م اًمؼماء ﭬ اًمً٤مسمؼ ،وومٞمفَ ...« :و َي ْ٠مشمٞمف َر ُضم ٌؾ َىمٌِ ُ
قؤ َك ،ه َذا يقُم َؽ ِ
نم سمِ ِ
ِ
قلَ :أ ْسم ِ ِ
اًمذي ُيمٜم َْ٧م ُشم ْققمَدُ َ ،وم َٞم ُ٘م ُ
يحَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
اًمر ِ
قل:
٤مًمذي َي ًُ ُ
َ َْ ُ
ُُمٜمْت ُـ ِّ
ِ
ٞم٨مَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
٤مًمنم؟! َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :أٟمَ٤م َقم َٛم ُٚم َؽ ا َخلٌِ ُ
قلَ :ر ِّب
َُم ْـ َأٟم َ
ْ٧مَ ،وم َق ْضم ُٝم َؽ َ
اًمق ْضم ُف َجيل ُء سمِ َّ ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش.)46/24( :
( )2ؾمٌؼ َّترجيف.
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التعامل
شرعية
املنافقني
وقواعد ِ
خطر ِ ِ ٍ
ِ
ٞمحيفاًم ِّث َٞم ِ
٤مب
اًمق ْضمف َىمٌِ ُ
ٞمح َ
اًمً٤م َقم َ٦مش ،وذم رواي٦م ًمف سمٛمٕمٜم٤مه َو َزادَ « :وم َٞم ْ٠مشمٞمف َآت َىمٌِ ُ
َٓ ُشم٘م ِؿ َّ
قلَ :أسم ِنم ِِبق ٍ
معهمقم َذ ٍ
اب ُم ِ٘مٞم ٍؿَ ،ومٞم ُ٘م ُ
يحَ ،ومٞم ُ٘م ُ
ُمٜمْ َتـ اًمر ِ
ْ٧م َومٌ َّنم َك اهللُ
قل :و َأٟم َ
ان ُِمـ اهللِ و َ

َ
َ
َ
َ
ْ ْ ََ
َ
ُ
ُ ُ ِّ
َ َ
ٞم٨مُ ،يمٜم َْ٧م َسم ِٓمٞم ًئ٤م َقم ْـ َـم٤م َقم ِ٦م اهللِِ َ ،
ْ٧م؟! َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :أٟمَ٤م َقم َٛم ُٚم َؽ اخلٌَِ ُ
هي ًٕم٤م ِذم
٤مًمنم َُم ْـ َأٟم َ
سمِ َّ ِّ
ذاُ ،صم َّؿ ُي َ٘م َّٞم ُض ًَم ُف َأ ْقم َٛمك َأ َص ُّؿ َأ ْسمٙم َُؿ ِذم َي ِد ِه َُم ْر َز َّسم ٌ٦م ًَمق ُ ِ
َُم ْٕم ِّم َٞم ِ٦م اهللَِ ،وم َج َز َ
ض َب
اك اهللُ َ ًّ
َ٤منَ ،وم َٞم ْ ِ
َ٤من ُشم َرا ًسم٤مَ ،وم َٞم ْ ِ
هلل يم ََام يم َ
ِ َِب٤م َضم ٌَ ٌؾ يم َ
ي ُسم ُف
ض َسم ً٦م َطمتَّك َي ِّم َػم ُشم َرا ًسم٤مُ ،صم َّؿ ُي ِٕمٞمدُ ُه ا ُ
ي ُسم ُف َ ْ
ِ
ٞمح َص ْٞمح ً٦م َي ًْ َٛم ُٕم ُف ُيم ُّؾ َر ٍء َإ َّٓ اًم َّث َ٘م َٚم ْ ِ
اًمؼما ُءُ :صم َّؿ ُي ْٗمت َُح ًَم ُف
ض َسم ً٦م ُأ ْظم َرىَ ،وم َٞمّم ُ
لمَ ،ىم َ٤مل َ َ
َ ْ
اش اًمٜم ِ
٤مب ُِم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مر ُو ُي َٛم َّٝمدُ ُِم ْـ ومِ َر ِ
َّ٤مرش(.)1
َسم ٌ
وُمـ اًمٕمذاب اًمٜمٗمز ًمٚمٛمٜم٤مومؼ ذم ىمؼمه أن ٓ َقم َٛمؾ َص٤مًمح ًمف ُمـ َصالة وصقم

وصدىم٦م وإطمً٤من ُيداومع قمٜمف و ُي١مٟمس وطمِمتف ،وم َٞمز َداد ًمذًمؽ ظمق ًوم٤م ورقم ًٌ٤م وأعمً٤م
ٌَّل ط ىم٤مل« :إِ َّن اعمَ ِّٞم َ٧م
وطمنة ،وِمَّ٤م ضم٤مء ذم ذًمؽ قمـ أب هريرة ﭬ ،قمـ اًمٜم ّ
ْ
إِ َذا و ِوع ِذم َىم ِؼم ِه إِ َّٟمف يًٛمع َظم ْٗم َؼ ٟمِٕم ِ
قن َقمٜمْ ُفَ ،وم٢مِ ْن يم َ
لم ُي َق ًُّم َ
َ٧م
َ٤من ُُم ْ١م ُِمٜمً٤م يمَ٤مٟم ْ
٤مهل ْؿ ِطم َ
َ
ُ َْ َ ُ
ُ َ
ْ
َ٤من اًمّمٞم٤مم َقمـ ي ِٛمٞمٜم ِ ِف ،ويمَ٤مٟم ِ
ِ ِ
ِ
َ٧م اًم َّزيمَ٤م ُة َقم ْـ ِؿم َامًم ِ ِفَ ،ويم َ
َ٤من ومِ ْٕم ُؾ
َ
اًمّم َال ُة قمٜمْدَ َر ْأؾمفَ ،ويم َ ِّ َ ُ ْ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اإلطمً ِ
٤من إِ َمم اًمٜم ِ
َّ٤مس ِقمٜمْدَ ِر ْضم َٚم ْٞم ِفَ ،وم ُٞم ْ١مشمَك
اًمّمدَ َىم٦م َو ِّ
اخلَ ْ َػمات ُم َـ َّ
اًمّم َٚم٦م َواعمَ ْٕم ُروف َو ِ ْ َ
ِ ِِ
ِِ
ُِم ْـ ِىم ٌَ ِؾ َر ْأ ِؾم ِفَ ،وم َت ُ٘م ُ
اًمّم َٞم٤م ُم:
اًمّم َال ُةَُ :م٤م ىم ٌَكم َُمدْ َظم ٌؾُ ،صم َّؿ ُي ْ١مشمَك َقم ْـ َيٛمٞمٜمفَ ،وم َٞم ُ٘مق ُل ِّ
قل َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
قضمدْ َر ٌءُ ،صم َّؿ ُأ ِ َي َقم ْـ َي ِٛمٞمٜم ِ ِف َومال
َُم٤م ىم ٌَكم َُمدْ َظم ٌؾِ ..وإِ َّن اًمٙمَ٤موم َر إِ َذا ُأ ِ َي ُم ْـ ىم ٌَ ِؾ َر ْأؾمف َمل ْ ُي َ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ي ِ
قضمدُ َر ٌء،
قضمدُ َر ٌءُ ،صم َّؿ ُأ ِ َي ُم ْـ ىم ٌَ ِؾ ِر ْضم َٚم ْٞمف َوم َال ُي َ
قضمد َر ٌءَ ،صم َّؿ ُأ ِ َي َقم ْـ ؿم َامًمف َوم َال ُي َ
ُ ْ
َومٞم َ٘م ُ٤مل ًَمف :اضمٚمِسَ ،ومٞمجٚمِس َظم ِ٤مئ ًٗم٤م ُمر ُقمقسم٤مَ ،ومٞم َ٘م ُ٤مل ًَمفَ :أر َأيت ََؽ ه َذا اًمرضمؾ ِ
اًمذي يمَ٤م َن
ُ ْ ْ َ
َّ ُ
َْ ً ُ
ُ ْ ْ َ ْ ُ
ُ
قلُ :أي رضم ٍؾ؟ َومٞم َ٘م ُ٤ملِ :
قل ومِ ِٞمفَ ،و َُم٤م َذا شم َِْم َٝمدُ سمِ ِف َقم َٚم ِٞمف؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
ومِٞم ُٙم ْؿ َُم٤م َذا َشم ُ٘م ُ
اًمذي يمَ٤م َن
ُ
ُّ َ ُ
ِ
ومِٞم ُٙم ْؿَ ،وم َال َ ُْيت َِدي ِٓ ْؾم ِٛم ِفَ ،طمتَّك ُي َ٘م ُ٤مل ًَم ُفُ :حم َ َّٛمدٌ َ ،ومٞمَ ُ٘م ُ
َّ٤مس
قلَُ :م٤م َأ ْد ِريَ ،ؾمٛم ْٕم ُ٧م اًمٜم َ
ٞم٧م َو َقم َغم َذًم ِ َؽ ُِم َّ٧م َو َقم َغم
َّ٤مسَ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤مل ًَم ُفَ :قم َغم َذًم ِ َؽ َطم ِٞم َ
َىم٤م ًُمقا َىم ْق ًَٓ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م يم ََام َىم َ٤مل اًمٜم ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ؾمٌؼ َّترجيف.
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اب اًمٜم ِ
َذًم ِ َؽ ُشم ٌْ َٕم ُ٨م إِ ْن َؿم٤م َء اهللُُ ،صم َّؿ ُي ْٗمت َُح ًَم ُف َسم٤م ٌب ُِم ْـ َأ ْسم َق ِ
َّ٤مرَ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤مل ًَم ُفَ :ه َذا َُم ْ٘م َٕمدُ َك
ِ
ِ
ِ
٤مب ُِم ْـ َأ ْسم َق ِ
اب
قراُ ،صم َّؿ ُي ْٗمت َُح ًَم ُف َسم ٌ
ن ًة َو ُصم ٌُ ً
ُم َـ اًمٜمَّ٤مر َو َُم٤م َأقمَدَّ اهللُ ًَم َؽ وم َٞمٝم٤مَ ،وم َٞم ْز َدا ُد َطم ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ن ًة
ا َجلٜمَّ٦مَ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤مل ًَم ُفَ :ه َذا َُم ْ٘م َٕمدُ َك ُم َـ ا َجلٜمَّ٦م َو َُم٤م َأقمَدَّ اهللُ ًَم َؽ ومٞمف ًَم ْق َأ ْـم َٕم َت ُفَ ،وم َٞم ْز َدا ُد َطم ْ َ
ِ ِ
ؼم ُه َطمتَّك َ ْ
ػ ومِ ِٞمف َأ ْو َال ُقم ُفش .احلدي٨م(.)1
َّتتَٚمِ َ
قراُ ،صم َّؿ ُي َْم ِّٞم ُؼ َقمٚمٞمف َىم ْ ُ
َو ُصم ٌُ ً
ِمَّ٤م يٜم٤مهلؿ ذم ىمٌقرهؿ -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -وُمـ ذًمؽ طمدي٨م قمـ َؾم ُٛم َر َة سمـ ُضمٜمْدَ ٍ
ب
ٌَّل ط إذا صغم َ
ﭬ( )2ىم٤ملَ :
صال ًة أ ْىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م سمقضمٝمف وم َ٘م٤ملَُ « :م ْـ َر َأى
يم٤من اًمٜم ّ
ُِمٜمْ ُٙم ُؿ اًم َّٚم ْٞم َٚم َ٦م ُرؤ َي٤م؟ش َىم َ٤ملَ :وم٢من َرأى أطمدٌ َىم َّّمٝم٤م ،ومٞم٘مقل ُم٤م ؿم٤مء اهلل.
ومً٠مًمٜم٤م يق ًُم٤م وم٘م٤ملَ « :ه ْؾ َر َأى َأ َطمدٌ َُمٜمْ ُٙم ْؿ ُرؤ َي٤م؟شُ .ىمٚمٜمَ٤م .ٓ :ىم٤ملًَ « :مٙمِٜمِّل َر َأ ْي ُ٧م
اًم َّٚم ْٞم َٚم َ٦م َر ُضم َٚم ْ ِ
لم َأ َشم َٞم ِ٤مينَ ،وم َ٠م َظم َذا سمِ َٞمدَ َي َوم َ٠م ْظم َر َضم ِ٤مين إِ َمم إَ ْر ِ
ض اعمُ َ٘مدَّ َؾم ِ٦مَ ،وم٢مِ َذا َر ُضم ٌؾ َضم٤مًم ِ ٌس
ورضم ٌؾ َىم ِ٤مئؿ سمِٞم ِد ِه َ -ىم َ٤مل سمٕم ُض َأصح٤مسمِٜمَ٤م َقمـ ُمقؾمك :إِ َّٟمف َيم ُّٚمقب ُِمـ طم ِد ٍ
يد ُيدْ ِظم ُٚم ُف ِذم
ٌ ْ َ
ُ
ْ َ
َْ
ٌ َ
ََ ُ
ْ ُ َ
ِؿمدْ ِىم ِفَ -طمتَّك َي ٌْ ُٚم َغ َىم َٗم٤م ُهُ ،صم َّؿ َي ْٗم َٕم ُؾ سمِ ِِمدْ ِىم ِف أَ َظمر ُِم ْث َؾ َذًمِ َؽَ ،و َيٚمت َِئ ُؿ ِؿمدْ ُىم ُف َه َذاَ ،وم َٞم ُٕمق ُد
َوم َٞم ّْمٜم َُع ُِم ْث َٚم ُفُ .ىم ْٚم ُ٧مُ :م٤م َه َذا؟ َىم َ٤مٓ :ا ْٟم َٓمٚمِ ْؼَ .وم٤م ْٟم َٓم َٚم ْ٘مٜمَ٤م َطمتَّك َأ َشم ْٞمٜمَ٤م َقم َغم ر ُضم ٍؾ ُم ْْم َٓم ِ
ج ٍع
ُ
ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ ٍ ()3
ِ
ض َسم ُف
َقمغم َىم َٗم٤م ُهَ ،و ُر ُضم ٌؾ َىم٤مئ ٌؿ َقم َغم َر ْأؾمف سمِٗم ْٝمر َأو َص ْخ َرةَ ،وم َٞم ِْمدَ ُخ سمِف َر ْأ َؾم ُفَ ،وم٢م َذا َ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اسمـ طمٌ٤من ذم «صحٞمحفش :رىمؿ ( ،)3113سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ واًمٚمٗمظ ًمف ،ورواه احل٤ميمؿ ذم
«اعمًتدركش 379/1( :ـ  ،)381وىم٤مل :صحٞمح اإلؾمٜم٤مد قمغم ذط ُمًٚمؿ ،وواوم٘مف اًمذهٌل ،وىمد
طمًٜمف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم «اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش :سمرىمؿ (.)3561
( )2هق :ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب سمـ هالل سمـ ضمريح اًمٗمزاري .صح٤مبُ ،مـ اًمِمجٕم٤من اًم٘م٤مدةٟ .مِم٠م ذم اعمديٜم٦م
ٌَّل ط وقمـ أب قمٌٞمدة.
وٟمزل اًمٌٍمة .ومٙم٤من زي٤مد يًتخٚمٗمف قمٚمٞمٝم٤م إذا ؾم٤مر إمم اًمٙمقوم٦م .روى قمـ اًمٜم ّ
وقمٜمف اسمٜم٤مه ؾمٚمٞمامن وؾمٕمد ،وقمٌد اهلل سمـ سمريدة وهمػمهؿ .يٜمٔمر «اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ
طمجر ،)78/2( :و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر.)236/4( :
ً
ُمٓمٚم٘م٤م .اٟمٔمر «قمٛمدة اًم٘م٤مرئ ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريش:
( )3هق طمجر سمٛمؾء اًمٙمػ ،وىمٞمؾ :هق احلجر
(.)136/13

221

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

التعامل
خطر املنافقني وقواعد شرعية يف
شمَدَ ْهدَ َه احلَ َج ُرَ ،وم٤م ْٟم َٓم َٚم َؼ إِ ًَم ِٞمف ًم ِ َٞم ْ٠م ُظم َذ ُه َوم َال َي ْر ِضم ُع إِ َمم َه َذا َطمتَّك َي ْٚمت َِئ َؿ َر ْأ ُؾم ُف َو َقم٤م َد َر ْأ ُؾم ُف
معهم
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ِ

ي َسم ُفُ ،ىم ْٚم ُ٧مَُ :م ْـ َه َذا؟ َىم َ٤مٓ :ا ْٟم َٓمٚم ْؼَ .وم٤م ْٟم َٓم َٚم ْ٘مٜمَ٤م إ َمم ُصم ْ٘م٥م ُم ْثؾ
يم ََام ُه َقَ ،وم َٕم٤م َد إ ًَم ْٞمف َوم َ َ
ِ
اًم َّتٜم ِ
ؽم َب ْار َشم َٗم ُٕمقا َطمتَّك يمَ٤م َد َأ ْن
َ٤مراَ ،وم٢مِ َذا ا ْىم َ َ
ُّقر َأ ْقم َال ُه َو ِّٞم ٌؼ َو َأ ْؾم َٗم ُٚم ُف َواؾم ٌع َيت ََق َّىمدُ َ ْحت َت ُف ٟم ً
َخي ُْر ُضمقاَ ،وم٢مِ َذا َمخَدَ ْت َر َضم ُٕمقا ومِ َٞمٝم٤مَ ،وومِ َٞمٝم٤م ِر َضم ٌ٤مل َوٟمِ ًَ٤م ٌء ُقم َراةٌَ .وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَُ :م ْـ َه َذا؟ َىم َ٤مٓ:
ا ْٟم َٓمٚمِ ْؼَ .وم٤م ْٟم َٓم َٚم ْ٘مٜمَ٤م طمتَّك َأ َشمٞمٜمَ٤م َقم َغم هن ٍر ُِمـ د ٍمَ ،وم ِٞمف رضم ٌؾ َىم ِ٤مئؿَ ،قم َغم وؾم ِ
ط اًمٜم َِّٝم ِر َر ُضم ٌؾ
َ ُ
َْ ْ َ
ْ
َ
َ َ
ٌ
ِ
ِ ِ
اًمر ْضم ُؾ
َسم ْ َ
اًمر ُضم ُؾ اًمذي ِذم اًمٜم َّْٝم ِرَ ،وم٢مِ َذا َأ َرا َد َأ ْن َخي ُْر َج َر َُمك َّ
لم َيدَ يف طم َج َ٤مر ٌة َوم َ٠م ْىم ٌَ َؾ َّ
سمِ َح َج ٍر ِذم ومِ ِٞمف َوم َر َّد ُه َطم ْٞم ُ٨م يم َ
َ٤منَ ،وم َج َٕم َؾ ُيم َّٚم َام َضم٤م َء ًمِ َٞم ْخ ُر َج َر َُمك ِذم ومِ ِٞمف سمِ َح َج ٍر َوم َ ْػم ِضم ُع
ٍ
ِ
ِ
يم ََام يم َ
يا َء ومِٞم َٝم٤م
َ٤منَ .وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَُ :م٤م َه َذا؟ َىم َ٤مٓ :ا ْٟم َٓمٚم ْؼَ .وم٤م ْٟم َٓم َٚم ْ٘مٜمَ٤م َطمتَك ا ْٟمتَ َٝم ْٞمٜمَ٤م إ َمم َر ْو َو٦م َظم ْ َ
ِ
ٞمٛم ٌ٦مَ ،و ِذم َأ ْصٚمِ َٝم٤م َؿم ْٞم ٌخ َو ِص ٌْ َٞم ٌ
ي٥م ُِم َـ َّ
لم َيدَ ْي ِف
اًمِم َج ِر َِة َسم ْ َ
٤منَ ،وإِ َذا َر ُضم ٌؾ َىم ِر ٌ
َؿم َج َر ٌة َقمٔم َ
ٟمَ٤مر ي ِ
قىمدُ َه٤مَ ،وم َّم َٕمدَ ا ِب ِذم َّ
اًمِم َج َر ِة َو َأ ْد َظم َال ِين َد ًارا َمل ْ َأ َر َىم ُّط َأ ْطم ًَ َـ ُِمٜم َْٝم٤م ،ومِ َٞمٝم٤م ِر َضم ٌ٤مل
ٌ ُ
٤مب َوٟمِ ًَ٤م ٌء َو ِص ٌْ َٞم ٌ
ُؿم ُٞم ٌ
٤منُ ،صم َّؿ َأ ْظم َر َضم ِ٤مين ُِمٜم َْٝم٤م َوم َّم َٕمدَ ا ِب َّ
اًمِم َج َر َة َوم َ٠م ْد َظم َال ِين َد ًارا
قخ َو َؿم ٌَ ٌ
ِ
ِ
ِه َل َأ ْطم ًَ ُـ َو َأ ْوم َْم ُؾ ،ومِ َٞمٝم٤م ُؿم ُٞم ٌ
ؼم ِاين َقم َّام
قخ َو َؿم ٌَ ٌ
٤مبَ .وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ـم َق َوم ُت َامين اًم َّٚم ْٞم َٚم٦م َوم َ٠م ْظم ِ َ
ِ
ِ
ُيدِّ ُ
ث سمِ٤مًمٙم َِذ َسم ِ٦م َومتُ ْح َٛم ْؾ َقمٜمْ ُف
َر َأ ْي ُ٧مَ .ىم َ٤مَٟٓ :م َٕم ْؿ ،أ َُّم٤م اًمذي َر َأ ْي َت ُف ُي َِم ُّؼ ؿمدْ ُىم ُف َومٙم ََّذ ٌ
اب ُ َ
٤مقَ ،ومٞمّمٜمَع سمِ ِف إِ َمم يق ِم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م.
َْ
َطمتَّك َشم ٌْ ُٚم َغ أَ َوم َ ُ ْ ُ
و ِ
هلل اًم ُ٘م ْر َآ َنَ ،ومٜمَ٤م َم َقمٜمْ ُف سمِ٤مًم َّٚم ْٞم ِؾ َو َمل ْ َي ْٕم َٛم ْؾ ومِ ِٞمف
اًمذي َر َأ ْي َت ُف ُي ِْمدَ ُخ َر ْأ ُؾم ُف َوم َر ُضم ٌؾ َقم َّٚم َٛم ُف ا ُ
َ
اًمزٟمَ٤م ُة .و ِ
اًم٘مٞم٤مُم ِ٦م .و ِ
ِ
ِ
سمِ٤مًمٜم ََّٝم ِ
اًمذي َر َأ ْي َت ُف ِذم اًم ُّث ْ٘م ِ
اًمذي َر َأ ْي َت ُف ِذم
٥م َوم ُٝم ُؿ ُّ
َ
٤مرُ ،ي ْٗم َٕم ُؾ سمِف إِ َمم َي ْق ِم َ َ َ
اًمِمٞم ُخ ِذم َأص ِؾ َّ ِ
ِ
ِ
واًمّم ٌْ َٞم ُ
٤من َطم ْق ًَم ُف
ٞمؿ ڠ،
ِّ
ْ
اًمر َسم٤مَ .و َّ ْ
اًمِم َج َرة إِ ْسم َراه ُ
اًمٜم َّْٝم ِر َآيم ُٚمق ِّ
اًمذي ي ِ
س ،و ِ
٤مز ُن اًمٜم ِ
قىمدُ اًمٜمَّ٤مر َُم٤مًم ِ ُؽ َظم ِ
َّ٤مرَ .واًمدَّ ُار إُ َ
ومم اًمتِل َد َظم ْٚم َ٧م َد ُار
ُ
َوم َ٠م ْو َٓ ُد اًمٜمَّ٤م ِ َ
اًمِمٝمدَ ِاء .و َأٟمَ٤م ِضم ِؼم ُيؾ ،وه َذا ُِمٞمٙم ِ
ِ ِ
َ٤مئ ُٞمؾَ .وم ْ٤مر َوم ْع
َقم٤م َُّم ِ٦م اعمُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
َ َ
َ
لمَ .و َأ َُّم٤م َهذه اًمدَّ ُار َومدَ ُار ُّ َ
ِ ِ
ِ
اًمً َح ِ
٤مبَ ،ىم٤مَٓ :ذ َ
اك َُمٜم ِْز ًُم َؽُ .ىم ْٚم ُ٧مَ :د َقم ِ٤مين
َر ْأ َؾم َؽَ .وم َر َوم ْٕم ُ٧م َر ْأد َوم٢مِ َذا َومقىمل ُم ْث ُؾ َّ
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ِ
ِ
اؾم َتٙم َْٛم ْٚم َ٧م َأ َشم ْٞم َ٧م َُمٜم ِْز ًَم َؽش(.)1
َأ ْد ُظم ُؾ َُمٜم ِْز ِزمَ .ىم َ٤مٓ :إِ َّٟم ُف َسم٘م َل ًَم َؽ ُقم ْٛم ٌر َمل ْ شم ًَْ َتٙمْٛم ْٚم ُفَ ،وم َٚم ْق ْ

وضمد أن اعمٜم٤موم٘ملم َىمد ٟم٤مهلؿ ُمـ أًمقان اًم َٕمذاب اعمذيمقرة ومٞمف
ُ مـ شم٠م َُّمؾ احلدي٨م َ

ؿمئ يمٌػم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.

شمِم ُّؼ إمم ُُم١مظمرة أقمٜم٤مىمٝمؿٕ :ن اًمٙمذب ُمـ ِ
 .1وم٠مؿمدَ ا ُىمٝمؿ َ
أسمرز ِصٗم٤مِّتؿ ،سمؾ
وُيٚمٗمقن قمغم اًمٙمذب وهؿ يٕمٚمٛمقن ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ

ﭨﭩ ﭪ} [ؾمقرةاًمتقسم٦م { ،]117 :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م{ ،]65 :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م{ ،]47 :ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]35 :

وُمـ يمذِبؿ َإؿم٤مقم٦م إراضمٞمػ وإيم٤مذي٥م شمقهٞمٜمً٤م ًمٚمّمػ وإصم٤مر ًة ًمٚمتٗمريؼ،
وزقمزقم٦م ًمٙمٞم٤من إ َُّم٦م ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل أٟمَّك ي١مومٙمقن.

ِ
اعمت٘م٤مقمًلم قمـ اًمّمالة ،وإذا
أًمٞمًقا ُمـ
 .2شمنمخ رؤوؾمٝمؿ سمّمخرة قمٔمٞمٛم٦مُ :

ىم٤مُمقا إًمٞمٝم٤م ىم٤مُمقا يمً٤ممم ُيراؤون اًمٜم٤مس وٓ يذيمرون اهلل إٓ ً
ىمٚمٞمال ،وًمقٓ َرهمٌتٝمؿ ذم
طم٘مـ دُم٤مئٝمؿ واؾمتٌ٘م٤مء أُمقاهلؿ ُم٤م ؾمجدوا هلل ؾمجدة.
ٕهنؿ ُمـ ُُمٕم٤مىمري اًمزٟم٤م وِمـ يِمٞمٕمقٟمف ذم
ُ .3ينمون ذم شمٜمقر ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿَّ :

أوؾم٤مط اعمًٚمٛملم يمٕمٌد اهلل سمـ أ ِّب سمـ ؾمٚمقل ّعم٤م يم٤من ُيرؾمؾ ضمقاريفُ /مًٞمٙم٦م وُمٕم٤مذة
ًمٚمزٟم٤م ًمٞمتٙمً٥م ُمـ وراء ذًمؽٟ ،م٤مهٞمؽ قمـ يمقن ٟمَٗمر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا يٕم٤ميمِ ًُقن
ويْم٤مي٘مقن اعمًٚمامت إذا ُم٤م ظمرضمـ ً
ًمٞمال إمم اًمؼماز(.)2
ِ
ورُمقا أ َُّمٜم٤م
وُم٤م اإلومؽ إٓ أقمٔمؿ اًمٙمذب وأىمٌحف ،وُمع ذًمؽ وم٘مد ضم٤مؤوا سم٤مإلومؽ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَّل ط.)1386( :
(« )1ومتح اًمٌ٤مريش ،ك اجلٜم٤مئز ،سم٤مب طمدي٨م رؤي٤م اًمٜم ّ
( )2اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ.
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معهمواًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -ومٗمل طمدي٨م ؾمٛمرة سمـ
أ َُّم٤م اًمزٟم٤مة ومام أؾمقأ قم٘مقسمتٝمؿ ذم اًمٜم٤مر -
ٌَّل ط ىم٤ملَ «( :ر َأ ْي ُ٧م اًم َّٚم ْٞم َٚم َ٦م َر ُضم َٚم ْ ِ
لم َأ َشم َٞم ِ٤مين َوم َ٠م ْظم َر َضم ِ٤مين
ضمٜمدب ﭬ أن اًمٜم ّ
َوم٤م ْٟم َٓم َٚم ْ٘م٧م ُمٕمٝمامَ ،وم٢مِ َذا سمٞم٧م ُمٌٜمِل قم َغم ُِم ْث ِؾ سمِٜم ِ
ُّقر َأ ْقم َاله َوٞم ٌؼ و َأؾم َٗم ُٚمف و ِ
َ٤مء اًم َّتٜم ِ
اؾم ٌع،
َ ٌ َ ْ ٌّ َ
ُ ِّ َ ْ ُ َ
ُ َ ََُ
ٍ ِ ٍ
وىمدَ ِ
٤مء ُقمراةَ ،وم٢مِ َذا ُأ ِ
ت اًمٜم َُّ٤مر ْار َشم َٗم ُٕمقا َطمتَّك ٓ َيٙمَ٤م ُدوا َأ ْن
َ٤مر ذم ِر َضم٤مل َوٟم ًَ َ
ُيق َىمدُ َ ْحت َت ُف ٟم ٌ
ِ
اًمزٟمَ٤م ُةش(.)1
َخي ُْر ُضمقاَ ،وم٢مِ َذا َمخَدَ ْت َر َضم ُٕمقا ومِ َٞمٝم٤مَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَُ :م ْـ َه ُ١مٓء؟ َىم َ٤مُٓ :ه ُؿ ُّ
ٓؾمتِح٘م٤مىمٝمؿ أن ُيٗمْمحقا،
َ٤مؾمٌ٦م اًم ُٕمري هلؿ ْ
ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ طمجر ُ« :$مٜم َ
ٕن قم٤مدِّتؿ أن يًت َِؽموا ذم اخلٚمقة وم ُٕمقىمٌقا سم٤مهلتؽ ،واحلٙم َْٛم٦م ذم إشمٞم٤من َ
َّ
اًمٕمذاب ُمـ
حتتٝمؿ يمقن ضمٜم٤م َيتٝمؿ ُمـ أقمْم٤مئٝمؿ اًمًٗمغمش(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1صحٞمح اًمٌخ٤مريش ،ك اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُمـ اٟمتٔمر طمتك شمدومـ اجلٜم٤مزة :رىمؿ (.)1386
(« )2ومتح اًمٌ٤مريش ،ك اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُمـ اٟمتٔمر طمتك شمدومـ اجلٜم٤مزة :رىمؿ (.)465/12
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املبخح الزابع
حال امليافق ْٓو القٔام٘
أؾمقأ إطمقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُ
طم٤مل ا ُعمٜم٤موم٘ملم واعمٜم٤موم٘م٤مت َضمزاء ووم٤م ًىم٤مَ :
وؿم٠مهنؿ ذم
ْ
وضم َٝملم:
ذًمؽ اًمٞمقم اًمٕمّمٞم٥م قمغم ْ
أٚيًا :حاهلِ يف عشصات احملصش:
أ) ىمٞم٤مم اعمٜم٤مومؼ ُمـ ىمؼمه:

خيرج اًم َٙم٤مومر ُمـ ىمؼمه ُُمن ًقم٤م ذم صقرة يقوحٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭫ ﭬ ﭭ
ُ
ِ
لم واهل َقان
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [ؾمقرة اعمٕم٤مرج ،]43 :خيرضمقن
ُمنقم َ
ِ
ُّ
ُمٓم٠مـمئ٦م َإمم إرض ذم ُذ ِّل ُ
وظمْمقع،
ومرؤوؾمٝمؿ
واًمذ ُّل َيٖمِمك وضمقهٝمؿُ :
وأسمّم٤مرهؿ ظم٤مؿمٕم٦م ؿم٤مظمّم٦م ٓ شمرضمع إًمٞمٝمؿ ُمـ ؿمدَّ ة اًمٜمٔمر ،ووضمقهٝمؿ ُمًقدة
قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمٌ٤مر واًمؽماب ،أُم٤م احل٤مًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ومال شم٘مؾ سمِم٤مقم٦م :وم٤مٕومئدة طم٤مئٗم٦م واًمٜمٗمقس
َطم٤م َئرة عم٤م يتقىمٕمقٟمف ُمـ قمذاب اهلل ،وذم ذًمؽ ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ

ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ} [ؾمقرة قمٌس ]42-41 :وي٘مقل ضمال
وقمال {ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ} [ؾمقرة إسمراهٞمؿ.]42 :

ي٘مقل اسمـ قمٌ٤مس ﭭ{« :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ} [ؾمقرة إسمراهٞمؿ،]42 :
ِمخص أ َسمّم٤مر اخلالئؼ يقُمئذ إمم
قمٜمٝمام َقمـ ِؿمدَّ ة َطمػمة اًمٙم٤مومر قمٜمدَ َٟمنمه ُمـ اًم٘مؼمَ :شم
ُ
اهلقاء ًمِمدة احلػمةش(.)1
وم٢مذا يم٤من هذا ُ
وضمؾ اًمٙم٤مومر وشمٚمؽ طمػمشمف ،ومٙمٞمػ سم٤معمٜم٤مومؼ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌلش.)376/9( :
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ب) ىمدوم اعمٜم٤مومؼ ُمٝم٤م ًٟم٤م إمم أرض اعمحنم:
معهم
جي٤مء سم٤معمٜم٤مومؼ إمم ْأر ِ
ً
إذٓٓ إن مل شمزد!
قمام ىمٌٚمٝم٤م
ض ا َعمحنم ذم صقرة ٓ َشم٘م ُّؾ َّ
وضم ِٝمف ،أقمٛمك أسمٙمؿ أصؿُ ،يقوح ذًمؽ َر ّبُّٟم٤م شمٌ٤مرك اؾمٛمف
ومٞمً٤مق سمف إمم هٜم٤مك قمغم ْ
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وضمؾ ؿم٠مٟمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ} [ؾمقرة اإلهاء ،]79 :وذم َىمقًم ِف ضمال وقمال{ :ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [ؾمقرة ـمف،]421 :
وهذا ا َجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ.

ًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،ي٘مقل أٟمس سمـ
شمٕمج٥م ُم َٜمٝم٤م ا َّ
إهن٤م ومٕمال ً صقرة ُمٜمٗمرة ،وىمد َّ
ِ
أن ً
ُم٤مًمؽ ﭬَّ ،
ٌل اهللِ ،يمٞمػ ُُينم اًمٙم٤مومر قمغم وضمٝمف؟ ىم٤ملَ « :أ ًَمٞمْ َس
رضمال ىم٤مل :ي٤م ٟم َّ
لم ِذم اًمدُّ ْٟمٞم٤م َىم ِ
ا ًِمذي َأ ُْم َِم٤م ُه َقم َغم ا ًِّمر ْضم َٚم ْ ِ
٤مد ًرا َقم َغم َأ ْن ُي ْٛم ِِم ِٞمف َقم َغم َو ْضم ِٝم ِف َيق َم ا ًِم٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش(.)1
َ
ج) .ي٠مشمقن أذًم٦م َظم٤مؾمئلم ي٘مًٛمقن سم٤مهلل أهنؿ َيم٤مٟمقا قمغم احلؼ ،إن اعمقىمػ قمّمٞم٥م
واحلً٤مب قمًػم{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ِ
ٔمٝمر َصقت اعمٜم٤موم٘ملم
ﮮ ﮯ ﮰ} [ؾمقرة ـمف ،]118 :وُمـ َسملم شمٚمؽ اهل َٛمً٤مت َي ُ
طم٤مًمٗملم ُم٘مًٛملم أهنؿ يم٤مٟمقا قمغم احلؼَ ،فم٤م ِّٟملم أن ذًمؽ يٜمٗمٕمٝمؿ قمٜمد ظم٤مًم ِ٘مٝمؿُ ،م ِ
تٜم٤مؾملم
َ
ُ
َّ
أ َّن اهلل قمالّم اًمٖمٞمقب ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [ؾمقرة

اعمج٤مدًم٦م ،]18 :قمٜم َده٤م ي٘مقل إؿمٝم٤مد{ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ} [ؾمقرة هقد.]18 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمع اًمٗمتحش ،ك اًمزىم٤مق ،سم٤مب اعمحنم :سمرىمؿ ( ،)6523ورواه ُمًٚمؿ ،ك
صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ،سم٤مب ُينم اًمٙم٤مومر قمغم وضمٝمف :سمرىمؿ (.)2816
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ٕم٧م رؾمقل اهلل ط َي ُ
٘مقل« :إِ َّن
يِمٝمد ًمذًمؽ ُم٤م رواه اسمـ قمٛمر ﭭ ىم٤ملَ :ؾم ِٛم ُ
ِ
ِ
ا َ ِ
ؽم ُهَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
٥م َيم َذا؟
٥م َيم َذا؟ َأ َشم ْٕم ِر ُ
قلَ :أ َشم ْٕم ِر ُ
ف َذ ْٟم َ
ف َذ ْٟم َ
هلل ُيدْ ين ا ُعم ْ١مُم َـ َوم َٞم َْم ُع َقم َٚم ْٞمف َيمٜمَ َٗم ُف َي ًْ ُ ُ
ِ ِ
ِ
َوم َٞم ُ٘م ُ
ؽم ُ َِّت٤م
قلَٟ :م َٕم ْؿ َأي َر ِّبَ ،طم َّتك إِ َذا َىم َّر َر ُه سمِ ُذ ُٟمقسمِف َو َر َأى ِذم َٟم ْٗمًف َأ َّٟم ُف َه َٚم َؽَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم َ ْ
ِ
ِ
٤مب َطم ًَٜمَ٤مشمِ ِفَ ،و َأ َُّم٤م اًم َٙم٤مومِ ُر َوا ُعمٜمَ٤مومِ ُ٘م َ
َقم َٚم َ
قن
ٞمؽ ِذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َو َأ َٟم٤م َأ ْهمٗم ُر َه٤م ًَم َؽ اًم َٞمق َمَ ،وم ُٞم ْٕم َٓمك يم َت َ
ِ ِ
َوم َٞم ُ٘م ُ
لمش(.)1
يـ َيم َذ ُسمقا َقم َغم َر ِِّبِ ْؿ َأ َٓ ًَم ْٕمٜمَ ُ٦م ا ِ
هلل َقم َغم اًم َّٔم٤معم ِ َ
قل إَ ْؿم َٝم٤م ُد َه ُ١مٓء اًمذ َ
د) طم٤مل اعمٜم٤مومؼ قمٜمد اًمٕمرض قمغم اهلل:

{ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ} [ؾمقرة

اًم٘مٞم٤مُم٦مَ ،]12-11 :روى أسمق هريرة ﭬ َّ
أن َر ُؾمقل اهلل ط َىم َ٤ملَ « :وم َٞم ْٚم َ٘مك اًم َٕم ٌْدَ
قلَ :أي ُوم ُؾ(َ )2أ َمل ُأ ْيم ِر ُْم َؽ َو ُأ َؾم ِّق ْد َك َو ُأ َز ِّو ْضم َؽ َو ُأ َؾم ِّخ ْر ًَم َؽ اخلَ َٞمؾ َو ِ
َوم َٞم ُ٘م ُ
اإلسمِ َؾَ ،و َأ َذ َر َك
ْ
قلَ .َٓ :وم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :أ َوم َٔمٜمَٜمْ َ٧م َأ َّٟم َؽ ُُم َال ِىم َّل؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :سم َغمَ ،ىم َ٤مل َوم َٞم ُ٘م ُ
َشم ْر َأ ُس َو َشم ْر َسم ُع؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
قل:
َوم٢مِ ِّين َأ ْٟم ًَ َ
٤مك َيم َام َٟم ًِٞم َتٜم ِلُ ،صم َّؿ َي ْٚم َ٘مك اًم َّث ِ٤مينَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :أي ُوم ُؾَ ،أ َمل ْ ُأ ْيم ِر ُْم َؽ َو ُأ َؾم ّ ِّق ْد َك
َو ُأ َز ِّو ْضم َؽَ ،و ُأ َؾم ِّخ ْر ًَم َؽ اخلَ ْٞم َؾ َو ِ
اإلسمِ َؾَ ،و َأ َذ َر َك َشم ْر َأ ُس َو َشم ْر َسم ُع؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :سم َغمَ ،أي َر ِّب،
قلَ :وم٢مِ ِّين َأ ْٟم ًَ َ
قلَ ،َٓ :وم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :أ َوم َٔمٜمَٜمْ َ٧م َأ َّٟم َؽ ُُم َال ِىم َّل؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
َوم َٞم ُ٘م ُ
٤مك َيم َام َٟم ًِٞمتَٜم ِلُ ،صم َّؿ َي ْٚم َ٘مك
قل ًَم ُف ُِم ْث َؾ َذًم ِ َؽَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
اًم َّث٤مًم ِ َ٨م َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :ي٤م َر ِّب َآ َُمٜمْ ُ٧م سمِ َؽ َوسمِٙمِتَ٤مسمِ َؽ َوسمِ ُر ُؾمٚمِ َؽَ ،و َص َّٚم ْٞم ُ٧م
ِ
ذم ُىم ُ
٤مهٜمَ٤م إِ ًذاَ ،ىم َ٤ملُ :صم َّؿ ُي َ٘م ُ٤مل ًَم ُف:
٤معَ َ َ ،
قلَ :ه ُ
اؾم َت َٓم َ
َو ُص ْٛم ُ٧م َو َشم َّمدَّ ْىم ُ٧مَ ،و ُي ْثٜمل سمِ َخ ْ ٍػم َُم٤م ْ
٤مهدَ َٟم٤م َقم َٚمٞم َؽ ،وي َت َٗم َّٙمر ِذم َٟم ْٗم ًِ ِفُ :مـ َذا ِ
أَ َن َٟمٌٕم ُ٨م َؿم ِ
اًمذي َي ِْم َٝمدُ َقم َ َّكم؟ َوم َٞم ْختِ ُؿ َقم َغم
َ ْ
َْ
ْ ََ ُ
٤مُم ِف :ا ْٟمٓمِ ِ٘ملَ ،وم َتٜمْٓمِ ُؼ َوم ِ
خ ِذه و َحل ِٛم ِف و ِقم َٔم ِ
٘م٤مل ًم ِ َٗم ِ
ومِ ِٞمفَ ،و ُي ُ
خ ُذ ُه َو َ ْحل ُٛم ُف َو ِقم َٔم٤م ُُم ُف سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف،
َ ْ َ
و َذًم ِ َؽ ًم ِٞمٕم َذر ُِمـ َٟم ْٗم ًِ ِف ،و َذًمِ َؽ اعمُٜمَ٤مومِ ُؼ و َذًم ِ َؽ ِ
اًمذي َي ًْ َخ ُط اهللُ َقم َٚم ْٞم ِفش(.)3
َ
َ
ُْ َ ْ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمع اًمٗمتحش ،ك اعمٔم٤ممل ،سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم {أال لعنة اهلل على الظالمون} :رىمؿ (.)2441
( )2أي ومؾُ :مٕمٜم٤مه ي٤م ومالن« .ه٤مُمش صحٞمح ُمًٚمؿش.)2279/4( :
( )3رواه ُمًٚمؿ ذم «صحٞمحفش ،ك اًمزهد واًمرىم٤مق دون اؾمؿ ،سم٤مب سمرىمؿ.)2968( :
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ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
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معهمﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ}

[ؾمقرة ومّمٚم٧م ،]21-19 :وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [ؾمقرة يس.]65 :
ومْمحؽ َوم٘م٤ملَ « :ه ْؾ َشمدْ ُر َ
ون
وذم ِرواي٦م أٟمس ﭬ ىم٤مل :يمٜمَّ٤م ِقمٜمد رؾمقل اهلل ط َ
ِ
ور ُؾمقًمف أقمٚمؿَ .ىم٤ملُِ « :م ْـ ُخم َ٤م َـم ٌَ ِ٦م اًم َٕم ٌْ ِد َر َّسم ُفَ ،ي ُ٘م ُ
قلَ :ي٤م
ُم َّؿ َأ ْو َح ُؽ؟ش ،ىم٤ملُ :ىمٚمٜمَ٤م :اهللُ َ
ر ِّب َأ َمل ُ ِ
قلَ :سم َغمَ ،ىم َ٤ملَ :وم َٞم ُ٘م ُ
دم ْر ِين ُِم َـ اًم ُّٔم ْٚم ِؿ؟ َىم َ٤ملَ :ي ُ٘م ُ
قل :إِ ِّين َٓ ُأ ِضم ُٞمز َقم َغم َٟم ْٗم ِز إِ َّٓ
َ
ْ
َؿم ِ
٤مهدً ا ُِمٜمِّل َىم َ٤ملَ :وم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :يم َٗمك سمِٜمَ ْٗم ًِ َؽ اًم َٞمق َم َقم َٚم َ
لم ُؿم ُٝمق ًدا،
ٞمؽ َؿم ِٝمٞمدً اَ ،وسمِ٤مًمٙمِ َرا ِم اًم َٙم٤مشمٌِِ َ
لم
خي َت ُؿ َقم َغم ومِ ِٞمف َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل َِٕ ْر َيم٤مٟمِ ِف :ا ْٟمٓمِ ِ٘ملَ ،ىم َ٤ملَ :وم َتٜمْٓمِ ُؼ سمِ َ٠م ْقم َامًم ِ ِفَ .ىم َ٤ملُ :صم َّؿ ُ َ
ُصم َّؿ ُ ْ
خي ِّغم َسم ْٞمٜمَ ُف َو َسم ْ َ
قل ،سمٕمدً ا ًَم ُٙمـ وؾمح ً٘م٤م َومٕمٜمْ ُٙمـ ُيمٜمْ ُ٧م ُأ َٟم ِ
٤مو ُؾش(.)1
َّ َ ُ ْ َ َّ
اًم َٙم َال ِمَ .ىم َ٤ملَ :وم َٞم ُ٘م ُ ُ ْ
ذ اًمٜم٤مس قمغم أرض اعمحنم اعمٜم٤موم٘مقن:
ه) ُّ
ىم٤مل رؾمقل اهلل طِ َ « :
ذ اًمٜمَّ ِ
دمدُ َ
٤مس َي ْق َم
روى أسمق هريرة ﭬ ىم٤ملُ َ َ :
ون َ َّ
ٓء سمِقضم ٍف وه١م ِ
اًمذي ي ِ٠مي ه١م ِ
ِ ِ
اًمق ْضم َٝم ِ
ٓء سمِ َق ْضم ٍفش( .)2وقمـ قمامر سمـ ي٤مه
َ ْ َ َ ُ
لمُ َ َ ِ ،
اًم٘م َٞم٤م َُم٦م َذا َ
٤من ًَم ُف َو ْضمٝم٤م ِن ِذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َيم َ
ﭭ ىم٤مل :ىم٤مل َر ُؾمقل اهلل طَُ « :م ْـ َيم َ
٤من ًَم ُف َي ْق َم
ِ
اًم٘مٞم٤مُم ِ٦م ًمًِ٤م َٟم ِ
٤من ُِم ْـ َٟم ٍ
٤مرش(.)3
َ َ َ
ًٛمع ِبؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م:
و) يرائك اهلل و ُي ِّ
اًمري٤مء واًم َٕم ُ
ٛمؾ ًم ِٖمػم وضمف اهللً ،مذا َيم٤من ضمزاؤهؿ ُمـ ضمٜمس
إن قمٛمقد ظمٞمٛم٦م اًمٜمٗم٤مق َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه ُمًٚمؿ ذم «صحٞمحفش ،ك اًمزهد واًمرىم٤مئؼ دون اؾمؿ اًمٙمت٤مب ،سمرىمؿ.)2969( :
( )2رواه اًمٌخ٤مري ،)395/11( :ك إدب .سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم ذي اًمقضمٞمٝمـ ،وُمًٚمؿ ،ذم ك اًمؼم
واًمّمٚم٦م ،سم٤مب ذم ذي اًمقضمٝملم ،رىمؿ.)2526( :
( )3رواه أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش ،سم٤مب ذم ذم ذي اًمقضمٝملم ،سمرىمؿ )4875( :وىم٤مل قمٜمف إًمٌ٤مين :صحٞمح.
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اًم٘مٞم٤مُم٦م .قمـ ضمٜمدب سمـ ِ
قمٛمٚمِٝمؿ ذم قمرص٤مت يقم ِ
قمٌد اهلل( )1ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م
َ
رؾم َ
قل اهلل ط ي٘مقلَُ « :م ْـ َؾم َّٛم َعَ ،ؾم َّٛم َع اهللُ سمِ ِفَ ،و َُم ْـ ُي َر ِائل ُي َر ِائك اهللُ سمِ ِفش(.)2
ُ

وومقق ذًم ِؽ ُ
َ
يٜم٤مل اعمُٜم٤مومؼ ُمـ اإلذٓل واإلزدراء َُم٤م اهلل سمف َقمٚمٞمؿ :حلدي٨م
قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ﭭ ىم٤ملِ :
ٕم٧م َرؾمقل اهلل ط ُ
ي٘مقلَُ « :م ْـ
ؾمٛم ُ
ؾمٛمع اًمٜمَ٤مس ِسمٕمٛمٚمِ ِف ؾمٛمع اهللُ ِسم ِف ُمً ِ
٤مُم َع َظم ْٚم ِ٘م ِف َو َص َّٖم َر ُه َو َطم َّ٘م َر ُهش ،ومذروم٧م قمٞمٜم٤م
َ َ َ َ َّ َ
َ َّ َ
َ َ
اسمـ ُقمٛمر ﭭ(.)3

ِ ِ
()4
أؾمٛمعُ .ي٘م٤مل:
أؾم٤مُمع َظمٚم٘مف هل ُ
ُجع ْ
ىم٤مل آُم٤مم اًمٌٖمقي َ « : $وىمق ًُمفَ :
ؾمٛمع وأؾمٛمع وأؾم٤مُمع ُجع ا َجلٛمعُ ،يريد َّ
أؾم٤مُمع ظمٚم٘مف ِسمف
ًٛمع َ
أن اهلل ُ ۴ي ِّ
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وُي َتٛمؾ أن يٙمقن أرا َد ِسمف أن اهلل ُ ۴ئمٝمر ًمٚمٜمَّ٤مس هيرشمف،
ِ
اًمنائر ضمزا ًء ًمِٗمٕمٚمف ،يمام ىم٤مل ڠ:
و َيٛمأل أؾمامقمٝمؿ سمام يٜم َٓمقي قمٚمٞمف ُمـ ظمٌ٨م َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هقُ :ضمٜمْدُ ُب سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٗمٞم٤من ا ًْم ٌَ َجِ ُّكم صمؿ ا ًْم َٕم َٚم ِ٘م ُّلَ ،وقمَ َٚم َ٘م ُ٦م َسم ْٓم ٌـ ُمـ َسم ِجٞم َٚم َ٦م وسمٕمْمٝمؿ ،يٙمٜمك أسم٤م
قمٌد اهللً ،مف صحٌ٦م ،يٜمً٥م شم٤مرة إمم أسمٞمف وشم٤مرة إمم ضمده ،وي٘م٤مل :ضمٜمدب سمـ ظم٤مًمد سمـ ؾمٗمٞم٤من .روى

ٌَّل ط ،وقمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن .وىم٤مل أسمققمٛمران اجلقين ،قمـ ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل يمٜم٤م ُمع
قمـ :اًمٜم ّ
ٌَّل ط ،وٟمحـ ومتٞم٤من طمزاورة ،ومتٕمٚمٛمٜم٤م اإليامن ىمٌؾ أن ٟمتٕمٚمؿ اًم٘مرآن صمؿ شمٕمٚمٛمٜم٤م اًم٘مرآن ،وم٤مزددٟم٤م
اًمٜم ّ
سمف إيامٟم٤م .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي ،)137/5( :و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م
إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم ،)256/1( :و«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد،)35/6( :
و«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ ،)577/2( :و«ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل.)174/3( :
( )2اًمٌخ٤مري ،ك اًمرىم٤مئؼ ،سم٤مب اًمري٤مء واًمًٛمٕم٦م 287/11( :ـ  ،)288وُمًٚمؿ ،ك اًمزهد واًمرىم٤مئؼ،
سم٤مب ُمـ أذك ذم قمٛمٚمف همػم اهلل.)2987( :
( )3أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش )6519( :و( )6839و( )6986و( ،)7185وذيمره اهلٞمثٛمل ذم
«اعمجٛمعش ،)222/11( :وأورده اعمٜمذري ذم «اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش ،)31/1( :وىم٤مل قمٜمف اًمِمٞمخ
إًمٌ٤مين صحٞمح.
(« )4ذح اًمًٜم٦مشً ،مإلُم٤مم اًمٌٖمقي.)326/14( :
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«ُمـ َشم َتٌع َقمقر ِ
لم َشم َت ٌَّ َع اهللُ َقم ْق َر َشم ُف َطم َّتك َيٗم َْم َح ُفش .
ات ا ُعم ًْٚمِ ِٛم َ
َ ْ َّ َ ْ َ

وقواعد شرعية يف التعامل
خطر ْاملنافقني ()1

معهم

ز) ِّتتؽ أؾمت٤مرهؿ سمٜمّم٥م أًمقي٦م قمذر هلؿ ذم أرض اعمحنم:
٤مد ٍر ًم ِقاء يقم ِ
قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ﭬ ،قمـ اًمٜمٌَّل ط ىم٤ملً« :م ِ ُٙم ِّؾ َهم ِ
اًم٘مٞمَ٤م َُم ِ٦م
َ ٌ َْ َ
ّ
ف سمِ ِفش( ،)2وقمـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري ﭬ ،قمـ اًمٜمٌَّل ط ىم٤ملً« :م ِ ُٙم ِّؾ َهم ِ
٤مد ٍر
ُي ْٕم َر ُ
ّ
ًم ِقاء ِقمٜمْد اؾمتِ ِف يقم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش(.)3
ْ َْ َ
َ ٌ
ٜمّم٥م ًم ُف َيقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمقاء َهمدر :أي :سمِٕم َٚمؿ ُيٕمرف ِسمف
ىم٤مل اعمٜم٤موي قمـ اًمٖم٤مدرُ « :ي َ
ومٚمام َيم٤من إ َّٟمام ي٘مع
ِمٝمػما ًمف سم٤مًمٖمدر قمغم ُرؤوس إؿمٝم٤مدَّ ،
ذم ذًمؽ اعمَقىمػ إقم َٔم ِؿ َشم ً
ِ
سمٙمِمػ ِؾمؽمه ًمتتؿ َومْمٞمحتف وشمِمٞمع قم٘مق َسمتفش ،و َذيمر
ُمًتقرا ْاؿم َتٝمر ص٤مطمٌف
ُمٙمتق ًُم٤م
ً
ذم رواي٦م أظمرى« :أن َ
ذًمؽ اًمٚمقاء يٜمّم٥م قمٜمد اؾمتف ُُمٌ٤مًمٖم٦م ذم َهمراسم٦م ؿمٝمرشمف وىمٌٞمح
ومِٕمٚمتف ،وقمغم هذا وم٤مًمٚمقاء طم٘مٞم٘ملش(.)4
شمِمٝمػما ًمف سم٤مًمٖمدرْ ،
وإظمزاء
قمٚمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ظمٚم َٗمف،
وىم٤مل اعمٜم٤موي ً
أيْم٤مُ « :ي ُ
رومع ًمف ٌ
ً
وشمٗمْمٞمح٤م قمغم رؤوس إؿمٝم٤مدُ ،يٜم٤مدى قمٚمٞمف ذم ذًم ِؽ اعمحٗمؾ اًمٕمٔمٞمؿ :أٓ إ َّن َهذه
ً
همدرة ومالن ،أي َقمالُم٦م قمغم همدرة ومالن اسمـ ومالن ،و ُيرومع ذم ٟمًٌف طم َّتك يتٛمٞمز قمـ
ِ
همدرة ًمقاء ،وم٢من شمٕمدَّ َدت همدراشمف يم٤من ًمف سمٛمثٚمٝم٤م
همػمه ً
متٞمٞمزا شم٤م ًُّم٤م ،وفم٤مهره أن ًمٙمؾ َ

أ ًْم ِقي٦مِ ،
وطمٙمٛم٦م ٟمّم٥م اًمٚمقاء أن اًمٕم٘مقسم٦م شم٘مع هم٤مًم ًٌ٤م سمْمدِّ َّ
اًمذٟم٥م ،واًمٖمدر ظمٗمل،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ىمٓمٕم٦م ُمـ طمدي٨م أظمرضمف أمحد ذم «ُمًٜمدهش 421/4( :ـ  ،)424وأسمق داودُ ،)4881( :مـ
طمدي٨م أب سمرزة.
( )2اًمٌخ٤مري ،ك اجلٝم٤مد ،سم٤مب إصمؿ اًمٖمدر ًمٚمؼم واًمٗم٤مضمر ،)212/6( :وُمًٚمؿ ،ك اجلٝم٤مد ،سم٤مب حتريؿ
اًمٖمدر.)1737( :
( )3رواه ُمًٚمؿ ،ك اجلٝم٤مد ،سم٤مب حتريؿ اًمٖمدر.)1738( :
(« )4ومٞمض اًم٘مديرشً ،)289/1( :مٚمٛمٜم٤موي.
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وم٤مؿمتٝمرت قم٘مقسمتف سم٢مؿمٝم٤مر اًمٚمقاء( ،)1وإ َّٟمام يم٤من اًمٚمقاء قمٜمد ِ
اًمّمقرشم٤من
اؾمتف ًمتٙمقن ُّ
َ
ْ
ُمٙمِمقومتلم :اًمٔم٤مهرة ذم إظمالق واًمٌ٤مـمٜم٦م ذم اخلٚمؼش(.)2
همدرا وظمٞم٤مٟم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم :وؿمقاهد ذًمؽ ُم٤مصمٚم٦م قمؼم ؾمػمِّتؿ
وهؾ أطمدٌ أقمٔمؿ ً
ٌَّل ط ـمٞمٚم٦م اًمٕمٝمد اعمدين .ومٙمؿ َهمدروا سمٕمد قمٝمقدَ ،
وظم٤مٟمقا سمٕمد
همػم اًمٕمٓمرة ُمع اًمٜم ّ
ُمقاصمٞمؼ ،وارشمدوا قمغم أدسم٤مرهؿ سمٕمد ظمروضمٝمؿ ًمٚمٖمزو.
ج) ُينمون يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٛم ًٞم٤م.
ضمزاء إ ْقم ِ
راوٝمؿ قمـ ذيمر اهلل وـم٤م َقمتِف :يِمٝمد ًمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯳ ﯴ ﯵ
َ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ} [ؾمقرة ـمف .]125-124 :ىم٤مل قمٙمرُم٦م :قمٛمل قمٚمٞمف ُ
يمؾ رء
ﭧ} [ؾمقرة

إٓ َضمٝمٜمؿ ،وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
اإلهاء ،]97 :ومٛمـ َيم٤مٟم٧م هذه طم٤م ًُمف َيمٞمػ ؾمٞمٛميض قمغم اًمٍماط ،ويمٞمػ يٌٍم
ُمقوع ِ
اًمْمالل.
ىمدُمف؟ َٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ َّ
أن ً
ذيمر أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ﭬَّ :
رضمال ىم٤مل :ي٤م ٟمٌل اهللِ ،يمٞمػ ُُينم اًمٙم٤مومر قمغم
لم ِذم اًمدُّ ْٟمٞم٤م َىم ِ
ِ
اًمر ْضم َٚم ْ ِ
٤مد ًرا َقم َغم َأ ْن ُي ْٛم ِِم َٞم ُف َقم َغم
َ
وضمٝمف؟ ىم٤ملَ « :أ ًَم ْٞم َس اًمذي َأ ُْم َِم٤م ُه َقم َغم ِّ
وضم ِٝم ِف يقم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش(.)3
َ ْ َْ َ
ط) .وُمـ ؾمقء قم٤مىمٌتٝمؿ أهنؿ ُيذادون قمـ َطم ِ
ٌَّل ط ،وم٘مد روى أٟمس سمـ
قض اًمٜم ّ

ِ
ُم٤مًمؽ ﭬ َّ
ُي ُ٤مل
أن رؾمقل اهلل ط َىم٤ملًَ « :م َ ِػم َد َّن َقم َ َّكم َأ ْىم َقا ٌم َأ ْقم ِر ُوم ُٝم ْؿ َو َي ْٕم ِر ُومقين ُصم َّؿ ُ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومٞمض اًم٘مديرشً ،)377/2( :مٚمٛمٜم٤موي.
(« )2اجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾشً ،)249/2( :مٚمًٞمد اًمٕمٗم٤مين.
(« )3ومتح اًمٌ٤مريش ،ك اًمرىم٤مق ،سم٤مب اعمحنم :سمرىمؿ ( ،)6523ورواه ُمًٚمؿ ،ك صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ،سم٤مب
ُينم اًمٙم٤مومر قمغم وضمٝمف ،)2816( :واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري.
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َسم ْٞمٜم ِل َو َسم ْٞمٜمَ ُٝم ْؿَ ،وم َ٠م ُىم ُ
قل :إِ َّهن ُ ْؿ
ُؾم ْح ً٘م٤م َعم ِ ْـ َهم َّ َػم َسم ْٕم ِديش(.)1

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
التعامل
خطر املنافقني وقواعد
شرعية َك،يفَوم َ٠م ُىم ُ
قل:
ُِمٜمِّلَ .وم ُٞم َ٘م ُ٤مل :إِ َّٟم َؽ َٓ َشمدْ ِري َُم٤م َأ ْطمدَ ُصمقا َسم ْٕمدَ
معهم

ي) .اعمٜم٤موم٘مقن قمغم ضمن ضمٝمٜمؿ:

ومّمؾ اًم َ٘م ِ
ْم٤مء سملم اًمٕمٌ٤مد ،ي ِ
ٜمت٘مؾ اعمُٜم٤موم٘مقن إمم ُم ٍ
ِ
ٜمزل
سمٕمد ؾمٚم٥م اًمٜمقر قمٜمٝمؿ َسمٕمد
َ
َ
َ

اًمٍماط اعمٜمْ ُّمقب قمغم ضمٝمٜمؿ ،يمام َضم٤مء ذًمؽ ذم احلدي٨م اًمً٤مسمؼ،
َآظمر اؾمتٕمدَ ا ًدا ًم ُٕمٌقر ِّ
َهذا اعمٜمزل َ
ٟمقراُ ،مٜمَ٤موم ً٘م٤م
يٖمِم٤مه فمٚمٛم٦م ؿمديدَ ة َ
إٟمً٤من ً
ومٞمٝم٤م ي٘مًؿ اًمٜمُّقر و ُيٕمٓمك يمؾ َ
ِ
ُي٤م و ُفمٚمٛم٦م ،وم٠مـمٗم٠م
يم٤من أو ُم١مُمٜمً٤م ًم ُٕمٌقر اجلن ،ومٌٞمٜمَ َام ُهؿ يٛمِمقن :إذ َسمٕم٨م اهلل ومٞمٝمؿ ر ً
اًمْمقءُّ ،
اهلل َ
يدل َقمغم ذًمؽ ُم٤م رواه اإلُم٤مم ُُمًٚمؿ
ُمٜمٝمؿ َّ
سمذًمؽ ُٟمقر اعمٜم٤موم٘ملم( )2وؾمٚم٥م ُ
ذم صحٞمحف قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ﭬ ىم٤ملَ :ىم٤مل رؾمقل اهلل طَ « :وم ُتدْ َقمك
إُُمؿ سمِ َ٠مو َصم ِ
٤مهن َ٤م َو َُم٤م َيم٤م َٟم ْ٧م َشم ْٕم ٌُدُ إَ َّو ُل َوم٤مَٕ َّو ُلُ ،صم َّؿ َي٠مشمِٞمٜمَ٤م َر ُّسمٜمَ٤م َسم ْٕمدَ َذًم ِ َؽ َومٞمَ ُ٘م ُ
قلَُ :م ْـ
َ ُ ْ
قنَٟ :مٜمْ ُٔم ُر َر َّسمٜمَ٤مَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
ون؟ َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
َشمٜمْ ُٔم ُر َ
تج َّغم
قلَ :أ َٟم٤م َر ُّسم ُٙم ْؿ َوم َٞم ُ٘مق ًُمق َنَ :طم َّتك َٟمٜمْ ُٔم َر إِ ًَم ْٞم َؽَ ،وم َٞم َ
َهلؿ ي ْْمح ُؽشَ ،ىم َ٤ملَ « :ومٞمٜمْ َٓمٚمِ ُؼ ِِبِؿ وي ْتٌٕمق َٟمف ويٕم َٓمل ُيم ُّؾ إِ ْٟمً ٍ
٤من ُِمٜمْ ُٝم ْؿُُ ،مٜمَ٤مومِ ٌؼ
ْ ََ َُ ُ َُْ
َ
ُْ َ َ
َ
ِ
ِ
قراُ ،صم َّؿ َي ْت ٌَ ُٕمق َٟم ُف َو َقم َغم ِضم ْ ِ
ٞم٥م َو َطم ًَ ٌؽ َشم ُ
٠مظم ُذ َُم ْـ َؿم٤م َء اهللُُ ،صم َّؿ
ن َضم َٝمٜمَّ َؿ َيم َالًم ٌ
َأ ْو ُُم ْ١مُم ٌـ ُٟم ً
لمش(.)3
قر ا ُعمٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
ُي ْٓم َٗم٠م ُٟم ُ

وسمٞمٜمام اعمُٜم٤موم٘مقن قمغم اًمٍماط ُحتٞمط ِبؿ ُفمٚمامت ؾمٞمئ٤مِّتؿ ومال ي ِ
ٌٍمون ُمقاوع
ُ
َ ِّ
ِّ
َ
ِ
ٗمرهؿ ومال يً َت ِٓمٞمٕمقن ُُمً٤ميرة ا ُعم١مُمٜملم .وسمٞمٜمَام هؿ ذم ِساخ
أىمداُمٝمؿ ،و ُيث٘مٚمٝمؿ يم ُ
ٍ
ٟمقرا{ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [ؾمقرة احلديد،]13 :
ُُمًتٛمٞم٧م َيٓمٚمٌقن ُمـ اعم١مُمٜملم ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٌخ٤مري ،ك اًمرىم٤مق ،سم٤مب احلقض 412/11( :ـ  ،)413وُمًٚمؿ ،ك اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب إصمٌ٤مت
طمقض ٟمٌٞمٜم٤م ط وصٗم٤مشمف.)2291( :
(« )2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش 245/17( :ـ .)246
(« )3صحٞمح ُمًٚمؿش ،ك اإليامن ،سم٤مب أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م ومٞمٝم٤م :سمرىمؿ (.)191
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احل٤مل ي٠مشمٞمٝمؿ صقت ِ
واًمًخري٦م
ُيٛم ُؾ ِذم ـمٞم٤مشمف اًم َّتٝم ُّٙمؿ
ومٌٞمٜمَام هؿ قمغم َهذه
ِ َ
ُّ
وآؾمتٝمزاءَ ،صقت خيٞم٥م آ َُم َ
٤مهلؿ ىم٤مئ ًال{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [ؾمقرة
َ
اعمٙم٤من ا ِ
ِ
ًمذي ىمًؿ ومٞمف اًمٜمقر!
احلديد ،]13 :و َقمغم اًمٗمقر يرضمٕمقن طملم ي َ٘م ُ٤مل َهلؿ ذًمؽ إمم
دون ؿمٞم ًئ٤م ،ومٞمٜمٍم ُوم َ
ومال َجي َ
ويرضمقهنؿ ومال
قن ُُمنقملم إمم اعم١مُمٜملم قم َّٚم ُٝمؿ يٚمح٘مقهنؿ،
ُ
جيدون أ ْٟم ُٗمًٝمؿ إٓ وىمد ضب سمٞمٜمَ ُٝمؿ وسملم ا ُعمًٚمٛملم سمًقر ،سمِ٤مـمٜمف ُمـ ضمٝم٦م ا ُعمًٚمِٛملم ومٞمف

٤مهره ُمـ ضمٝم٦م اعمُٜم٤موم٘ملم اًمٕمذاب ذم ضمٝمٜمؿ(.)1
اًمر َ
مح٦م واًمٜمٕمٞمؿ –ا َجلٜم٦م -و َفم ُ
ِ
سم٤معم١مُمٜملم ذم اًمدٟم َٞم٤م ِطملم
ي٘مقل ُم٘م٤مشمؾ« :هذا ُمـ آؾمتٝمزاء ِبِؿ يمام اؾمتٝمزؤوا

()2
ٖمتؿ اعمُٜم٤موم٘مقن ويّم٤م ُسمقن سم٤محلَنة ،ومٞمُح٤موًمقن
وًمٞمًقا سمٛم١مُمٜملم  ،هٜم٤م َي ُّ
ىم٤مًمقا :آُمٜمَّ٤م ُ

ظمداع اعم١مُمٜملم سم٤مًمٙمال ِم اًم َّٓمٞم٥م ،ويٕم٤مودون يمالُمٝمؿ ىم٤مئٚملم :أمل ْ َٟمٙمـ ُمٕمٙمؿ ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م؟
ومٚمامذا إ ًذا هذا اًمًقر َ
أن سمٞمٜمٜم٤م؟ وم َٞم٠مشمٞمٝمؿ ا َجلقاب هي ًٕم٤م ُمـ اعمُ١مُمٜملم ىم٤مئٚملم هلؿَ :سمغم
َ

أٟمٗمً ُٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر،
يمٜمتؿ َُمٕمٜم٤م ذم اًم َّٔم٤مهر ،وًمٙمـ مل شمٙمقٟمقا ُم َٕمٜم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦مً ،م٘مد َومتٜمتؿ َ
وشمر َّسم ّْم ُتؿ ذم ُمقاىمع اًمٙمٗمر ،وار َشمٌ ُتؿ ومٞمام أٟمزل اهلل قمغم رؾمقًمف ط ،وهمرشم ُٙم ُؿ إ َُم٤مين
اًمتل يمٜمتؿ شم َتٛمٜمقهن٤م سمًٚمقيمٙمؿ ُمً٤مًم ِؽ اًمٜمِّٗم٤مق ،وًمٌثتؿ قمغم طم٤مًمِٙمؿ َهذه طمتك ضم٤مءيمؿ
اعمقت ،وأ ْٟمتؿ ُمٖمؽمون سمقؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤منش(.)3
وذم سمٞم٤من هذا ي٘مقل شمٕم٤ممم{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «شمٗمًػم اًمٓمؼميش ،)131/27( :و«شمٗمًػم اسمـ يمثػمش 42/8( :ـ  ،)43واًم٘مرـمٌل:
(.)247/17
(« )2روح اعمٕم٤مينش.)176/27( :
( )3يٜمٔمر «إظمالق ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م وأؾمًٝم٤مشً ،مألؾمت٤مذ قمٌد اًمرمحـ اعمٞمداين.)568/1( :
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معهم
ﮬ ﮭ} [ؾمقرة احلديد.]15-13 :
ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

ك)ُ .مـ قمالُمتٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمدم ىمدرِّتؿ قمغم اًمًجقد:
وِم٤م ُيٕمرومقن سمف ذم ذًمؽ اًمٞمقم َّ
هلل إذا َّ
اًمًجقد ًمف،
أن ا َ
دمغم ًمٕمٌ٤مده ،وم َٞمٕمزُمقن قمغم ُّ

ّمٌح َوم٘مرات فمٝمقرهؿ يم٤مًم َٗم٘م٤مرة اًمقاطمدة ،يم َّٚم َام أراد أطمدهؿ
ومال يًتٓمٞمٕمقن سمِحٞم٨م ُشم ُ
ظمر ًم٘مٗم٤مه( :)1ي٘مقل شمٕم٤ممم{ :ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ
أن يًجد َّ
ﰥ ﮀ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} [ؾمقرة

اًمٌخ٤مري ذم
اًم٘مٚمؿ ،]43-42 :يمام يقوح هذا اعمٕمٜمك احلدي٨م اًمذي رواه اإلُم٤مم
ُّ
«صحٞمحفش ،قمـ أب هريرة ﭬ ،أن رؾمقل اهلل ط ىم٤ملَ « :وم٢مِ َّٟم ُٙم ْؿ َشم َر ْو َٟم ُف َي ْق َم

ِ
ِ ِ
٤مس َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَُ :م ْـ َيم َ
٤من َي ْٕم ٌُدُ َّ
اًمِم ْٛم َس َو َي َّتٌِ ُع؟ َُم ْـ َيم٤م َن
جي َٛم ُع ا ُ
هلل اًمٜمَّ َ
اًم٘م َٞم٤م َُم٦مَ ،يم َذًم َؽ َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َي ْٕم ٌُدُ اًم َ٘م َٛم َر َو َي َّتٌِ ُع؟ َُم ْـ َيم َ
قه٤م،
٤من َي ْٕم ٌُدُ اًم َّٓم َقاهمٞم َ٧م؟ َو َشم ٌْ َ٘مك َهذه إُ َُّم ُ٦م وم َٞمٝم٤م ُُمٜمَ٤موم ُ٘م َ
ِ
قن َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :أ َٟم٤م َر ُّسم ُٙم ْؿَ ،وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
قر ِة اًمتِل َي ْٕم ِر ُوم َ
قنَٟ :م ُٕمق ُذ سمِ٤مهللِ
َوم َٞم٠مشم ُٞمٝم ُؿ اهللُ ِذم َهم ِػم ُّ
اًمّم َ
ُِمٜمْ َؽَ ،ه َذا َُم َٙم٤م ُٟمٜمَ٤م َطم َّتك َي٠مشمِ َٞمٜمَ٤م َر ُّسمٜمَ٤مَ ،وم٢مِ َذا َأ َشم٤م َٟم٤م َر ُّسمٜمَ٤م َقم َر ْومٜمَ٤م ُه ..ش احلدي٨م(.)2
وذم رواي٦م ًمإلُم٤مم ُمًٚمؿ ،قمـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري ﭬ ىم٤ملَ :
رؾمقل اهلل
ىم٤مل ُ
نم ُك سمِ٤مهللِ َؿم ْٞم ًئ٤م َُ -م َّر َشم ْ ِ
قنَٟ :م ُٕمق ُذ سمِ٤مهللِ ُِمٜمْ َؽُٟ َٓ ،م ْ ِ
طَ « :وم َٞم ُ٘م ُ
قل :أ َٟم٤م َر ُّسم ُٙم ْؿَ ،وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
لم

ِ
٥مَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :ه ْؾ َسم ْٞمٜمَ ُٙم ْؿ َو َسم ْٞمٜمَ ُف َآ َي ٌ٦م َوم َت ْٕم ِر ُومق َٟم ُف
َأ ْو َصم َال ًصم٤مَ -طم َّتك إِ َّن َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ ًَم َٞم َٙم٤م ُد َأ ْن َيٜمْ َ٘مٚم َ
٤من يًجدُ هللِ ُِمـ شمِ ْٚم َ٘م ِ
ػ َقم ْـ ؾم ٍ
ِ َِب٤م؟ َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
٤مء َٟم ْٗم ًِ ِف
قنَٟ :م َٕم ْؿَ .وم ُٞم ْٙم َِم ُ
ْ
٤مقَ ،وم َال َي ٌْ َ٘مك َُم ْـ َيم َ َ ْ ُ
َ
إِ َّٓ َأ ِذ َن اهللُ ًَمف سمِ٤مًمًج ِ
قدَ ،و َٓ َي ٌْ َ٘مك َُم ْـ َيم َ
٤من َي ًْ ُجدُ ا ِّشم َ٘م٤م ًء َو ِر َي٤م ًء إِ َّٓ َضم َٕم َؾ اهللُ َفم ْٝم َر ُه
ُ ُّ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ،)226/8( :سمتٍمف.
(« )2صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمع اًمٗمتحش ،ك اًمرىم٤مق ،سم٤مب اًمٍماط ضمن ضمٝمٜمؿ :رىمؿ (.)6573
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َـمٌ َ٘م ً٦م و ِ
اطمدَ ًةُ ،يم َّٚم َام َأ َرا َد َأ ْن َي ًْ ُجدَ َظم َّر َقم َغم َىم َٗم٤م ُهُ ،صم َّؿ َي ْر َوم ُٕم َ
ؤوؾم ُٝم ْؿ َو َىمدْ َ َحت َّق َل ِذم
َ َ
قن ُر َ
ٍ
ِ
ص ِِ ِ
ي ُب
ُ َ
قرشمف اًمتل َر َأو ُه وم َٞمٝم٤م َأ َّو َل َُم َّرةَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :أ َٟم٤م َر ُّسم ُٙم ْؿَ .وم َٞم ُ٘مق ًُمق َنَ :أ ْٟم َ٧م َر ُّسمٜمَ٤مُ ،صم َّؿ ُي ْ َ
ِ
اًمِم َٗم٤م َقم ُ٦مَ ،و َي ُ٘مق ًُم َ
ن َقم َغم َضم َٝمٜمَّ َؿَ ،و َ ُحت ُّؾ َّ
قن :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َؾم ِّٚم ْؿ َؾم ِّٚم ْؿش(.)1
اجل ْ ُ
ثاّْٝا :حاٍ املٓافكني يف ْاس دِٗٓ:
وٓ ُ
يزال اعمُٜم٤موم٘مقن يت٘م َّٚم ٌُقن سملم يدي اجل ٌَّ٤مر ُِمـ طمنة إمم ْأظمرى ،طم َّتك يّمٚمقا إمم
َُم٤م شمق َّقمدهؿ سمف ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ} [ؾمقرة اًمٗمتح.]6 :

يّمٚمقن إمم اعم٠موى اًمٜم َّ َٝم٤مئل اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ} [ؾمقرة اًمتحريؿ ،]9 :وىمقًمف

ؾمٌح٤مٟمف {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م،]95 :
واخلزي اًمٕمٔمٞمؿ ِ
اًمذ ُّل ِ
اًمذي ٓ َّ
طمٞم٨م ُّ
ُ
ذل أ ْسمِمع وأومٔمع ُِمٜمف،
َي ِّمٚمقن إمم ضمٝمٜمؿ:

واًمذي ه َّددهؿ سمف ؾمٌح٤مٟمف ذم ىمقًمف{ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م،]63 :
ُم٤مل وٓ سمٜمقن إٓ ُمـ أ َشمك اهلل سم٘مٚم٥م ؾمٚمٞمؿ ٍ
طمٞم٨م ٓ يٜمٗمٕمٝمؿ ٌ
ضمٝمٜمَّؿُ :
ظم٤مل
يّمٚمقن إمم َ

ُمـ أُمراض اًمٜمٗم٤مق ،يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀

﯁} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.]17-16 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1صحٞمح ُمًٚمؿش ،ك اإليامن ،سم٤مب ُمٕمروم٦م ـمريؼ اًمرؤي٦م :سمرىمؿ (.)183
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ًهري بعض صٌز تعرٍبوٍ ًهٌانوٍ يف اهناز:
 -1شمٕمذيٌٝمؿ ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر:

معهم

وي١ميد َهذا ىمقًمُف شمٕم٤ممم{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ويمام أن ا َجلٜمَّ٦م درضم٤مت ،ومٙمذًمؽ اًمٜمَّ٤مر َدر َيم٤مت ،ومٗمل
ﯜ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مءَ ،]145 :
ٌَّل ط ىم٤مل ذم أهؾ اًمٜم٤مر:
يٌلم َذًمؽ ِم َّ٤م رواه ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب قمـ اًمٜم ّ
احلدي٨م ُم٤م ِّ
٠مظم ُذ ُه إِ َمم ُر ْيم ٌَ َت ْٞم ِفَ ،و ُِمٜمْ ُٝم ْؿ َُم ْـ َشم ُ
٠مظم ُذ ُه اًمٜمَّ ُ٤مر إِ َمم َيم ْٕم ٌَ ْٞم ِفَ ،و ُِمٜمْ ُٝم ْؿ َُم ْـ َشم ُ
«إِ َّن ُِمٜمْ ُٝم ْؿ َُم ْـ َشم ُ
٠مظم ُذ ُه

إِ َمم طمج َزشمِ ِفِ )1(،
وُمٜمْ ُٝم ْؿ َُم ْـ َشم ُ
٠مظم ُذ ُه إِ َمم ُشم ْر ُىم َقشمِ ِفش( ،)2وذم رواي٦م« :إِ َمم ُقمٜمُ ِ٘م ِفش(.)3
ُ ْ
ٟمتّمقر ِؿمدَّ ة َقمذاب ضمٝمٜمؿ وُم٤م َقمٚمٞمف ُ
أهؾ اًمٜمِّٗم٤مق وهؿ ذم َدريمِٝم٤م
وطمتك
طم٤مل ْ
َّ
إؾمٗمؾً :مٜمت٠م َُّمؾ َطمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل ط« :إِ َّن َأ ْه َق َن َأ ْه ِؾ
٤مر َقم َذاسم٤م ُمـ ًَمف َٟمٕم َال ِن و ِذا َيم ِ
٤مر ،ي ْٖمِكم ُِمٜمْٝمام ِدُم٤م ُهمف َيمام ي ْٖمِكم اعم ِرضم ُؾ)5(،
٤من(ُِ )4مـ َٟم ٍ
اًمٜمَّ ِ
ْ

َ

ً َ ْ ُ ْ
َ َ
َُم٤م َي َرى َأ َطمدً ا َأ َؿمدَّ ُِمٜمْ ُف َقم َذا ًسم٤م ِوإِ َّٟم ُف ََٕ ْه َق َهن ُ ْؿ َقم َذا ًسم٤مش(.)6

َُ

َ

ُ َ َ

ْ َ

ومٝمؿ ذم اًمدَّ ِ
رك إؾم ًٗمؾ ُمـ اًمٜمَّ٤مر ذم َىمٕمر َضم َٝمٜمَّؿ ِذم َُمً٤موم٦م ُشم٘مدَّ ر سمًٌِٕملم ظمري ًٗم٤م ،يمام

ضم٤مء ذًمؽ ذم ا َحلدي٨م اًمذي رواه ُمًٚمؿ ،قمـ أب ُهريرة ﭬ ىم٤ملُ :يمٜمَّ٤م َُمع رؾمقل
ِ
ٌَّل طَ « :شمدْ ُر َ
ور ُؾمقًمف
ون َُم٤م َه َذا؟ش .ىم٤ملُ :ىمٚمٜم٤م :اهللُ َ
ط :إذ ُؾمٛمع َوضم ٌَ٦م ،وم٘م٤مل اًمٜم ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1طمجزشمفُ :مقوع ُمٕم٘مد اًمناويؾ واإلزار ذم وؾمط اإلٟمً٤من .يٜمٔمر «ًمً٤من اًمٕمربش.)332/5( :
( )2اًمؽمىمقة :هل قمٔمؿ وصؾ سملم صمٖمرة اًمٜمحر واًمٕم٤مشمؼ ُمـ اجل٤مٟمٌلم وُجٕمٝم٤م اًمؽماىمل .يٜمٔمر «ًمً٤من
اًمٕمربش.)32/11( :
( )3رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اجلٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م ،سم٤مب ؿمدة طمر اًمٜم٤مر.)2185/4( :
( )4اًمنماك :ؾمػم اًمٜمٕمؾ .يٜمٔمر «ًمً٤من اًمٕمربش.)451/11( :
( )5اعمرضمؾ :اًم٘مدر ُمـ احلج٤مرة واًمٜمح٤مس وىمٞمؾ ىمدر اًمٜمح٤مس ظم٤مص٦م .يٜمٔمر «ًمً٤من اًمٕمربش.)274/11( :
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب أهقن أهؾ اًمٜم٤مر قمذا ًسم٤م.)196/1( :
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لم َظم ِري ًٗم٤مَ ،وم ُٝم َق َُي ِقي ِذم اًمٜمَّ ِ
أقم َٚمؿ ،ىم٤ملَ « :ه َذا َطم َج ٌر ُر ُِم َل سمِ ِف ِذم اًمٜمَّ ِ
٤مر أَ َن
٤مر ُُمٜمْ ُذ َؾم ٌْ ِٕم َ
ْ
َطم َّتك ا ْٟم َت َٝمك إِ َمم َىم ْٕم ِر َه٤مش(.)1

واًمٗمج٤مر واًمٕمّم٤مة ،وهذه اعمَٝم٤م َٟم٦م إٟمام
وم٤معمٜم٤موم٘مقن َحت َ٧م َؾم٤مئر أهؾ اًمٜم٤مرُِ ،مـ اًم ُٙم َّٗم٤مر
َّ
اؾمتح ُّ٘مقه٤م ًمٙمقهنؿ َو ُّٛمقا إمم اًمٙمٗمر اؾمتٝمزاء سمِ ِ
وظمداقم٤م ٕهٚمف( ،)2ويقوح
٤مإل ْؾمالم
ً
ِ
ٌٝمٛم٦م
اسمـ ُمًٕمقد ﭬ شمٚمؽ اعمٜمزًم٦م ِذم ذًمؽ اًمدرك سم٘مقًمفِ « :ذم َشمقاسمٞم٧م ُمـ طمديد ُُم َ
ُم٘مٗم َٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ ٓ ُي َتدي عمٙم٤من ِ
ومتحٝم٤م أطمدٌ ش(.)3
َ
ُ
ُ -2م٤م يٚمح٘مٝمؿ ُمـ ذل وهقان جيٛمٕمٝمؿ ُمع إظمقاهنؿ اًمٙمٗم٤مر:
ﰈ} [ؾمقرة

ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ٕمٝمؿ ُؾمٌح٤مٟمف يمام ُجٕمٝمؿ ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م سمِراسمٓم٦م اإلظمقةَ ،جيٛمٕمٝمؿ
اًمٜمً٤مءَ ،]141 :جي َٛم ُ
اًمٙمٗمرِ ،
ِ
وذم َذًمؽ هم٤مي٦م اًم َّتح٘مػم اًمذي ًمٞمس ًَمف َُمثٞمؾ ،هذا ُمـ
ٓضمتامقمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م قمغم
َ
ِ
َ
اعمٜمتٍمة ،و َيٗمرطمقن
يتحٞمزون ًم ِٚمٗم َئ٦م
ِضمٝم٦م ،وُمـ ِضم َٝم٦م ْأظمرى ،وم٤معمُٜم٤مومِ٘مقن ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م
ًمذًمؽ اًم َّتح ُّٞمز وا َجلٛمع ،و ًَمٙمـ ذم أظمرة خيذهلؿ اهلل ويذهلؿ ،وٓ يدظمٚمٝمؿ ا َجلٜمَّ٦م ُمع
اعم١مُمٜملم اعمٜمتٍميـ اًم َٗم٤مئزي َـ ،وِبذا يتح٘مؼ وقمدُ ُه هلؿ ؾمٌح٤مٟمف ،واًمذي ضم٤مء ذم ىمقًم ِف
َشم َٕم٤ممم{ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]68 :
 -3إص٤مسمتٝمؿ سم٤مجلرب:
ُ
ي٘مقل شمٕم٤ممم{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اجلٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأهٚمٝم٤م ،سم٤مب ذم ؿمدة طمر ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ وسمٕمد ىمٕمره٤م وُم٤م
شم٠مظمذ ُمـ اعمٕمذسملم :ح ()2844
( )2يٜمٔمر «روح اعمٕم٤مينش.)177/5( :
( )3يٜمٔمر «شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)393/2( :
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ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [ؾمقرة إطمزاب ،]58 :وىمد ْأظم َرج اسمـ أب َطم٤مشمؿَ ،قمـ
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معهمقمغم أهؾ اًمٜمَّ٤مر ،ومٞمحٙمقن طمتك َشمٌدوا
رب
َم٤مهد ىمقًمف ذم هذه أ َي٦مُ « :يٚم٘مك ا َجل ُ
ِ
اًمٕمٔم٤م ُم ،ومٞم٘مقًمقن :ر َّسمٜم٤م سمامذا أص٤مسمٜم٤م هذا؟ ومٞم َ٘م٤مل سم٠مذايمؿ اعمًُٚمٛملمش(.)1
 -4اًمٌٙم٤مء اًمٓمقيؾ اًمذي ٓ يٜم٘مٓمع ذم اًمٜم٤مر:
ح٤مٟمف{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ي ُ٘مقلؾمٌ ْ َ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]82-81 :
ؼمي ُِمـ ـمريؼ أب رزيـ( )2أ َّٟمف ىم٤مل ذم هذه أي٦م:
وىمد ْأظم َرج اإلُم٤مم اًم َّٓم ُّ
{ﮋ ﮌ} ،ىم٤مل :ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م ،وم٢مذا ص٤مروا إمم أظمرة َسمٙمقا سمٙم٤مء ٓ يٜم٘مٓمع،
ومذًمؽ اًمٙمثػم(.)3

 -5اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر:
وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف قمـ َقمذاب اعمُٜم٤مومِ٘ملم ذم اًمٜم٤مر{ :﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀

﯁} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م ،]17 :و َي٘مقل َضم َّؾ وقمال{ :ﯜ

ﯝ

ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «روح اعمٕم٤مينش.)88/22( :
( )2هقُ :مًٕمقد سمـ ُم٤مًمؽ ،أسمق رزيـ إؾمدى اًمٙمقرمُ ،مقمم أسمك وائؾ إؾمدى (ُمـ أؾمد ظمزيٛم٦م ،وهق
همػم أسمك رزيـ قمٌٞمد)ُ ،مـ يمٌ٤مر اًمت٤مسمٕملم ،شمقذم 85 :هـ ،ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ أسمك طم٤مشمؿ :ؾمئؾ أسمق زرقم٦م
قمـ أسمك رزيـ ،وم٘م٤مل :اؾمٛمف ُمًٕمقد :يمقرم صم٘م٦م ،وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :ي٘م٤مل :إٟمف ؿمٝمد صٗملم ُمع قمكم ،وىم٤مل
همػمه :يم٤من أيمؼم ُمـ أسمك وائؾ ،ويم٤من قم٤معم٤م ومٝمام .وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش قمـ قم٤مصؿ :ىم٤مل مم أسمق وائؾ:
أٓ شمٕمج٥م ُمـ أسمك رزيـ ىمد هرم ،وإٟمام يم٤من همالُم٤م قمغم قمٝمد قمٛمر وأٟم٤م رضمؾ .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم
أؾمامء اًمرضم٤ملش ،)477/27( :و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مش.)119/11( :
(« )3شمٗمًػم اًمٓمؼميش.)141/11( :
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ﯮ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]68 :وم َٕمذاب اعمُٜم٤موم٘ملم ذم اًمٜم٤مر ٓ ِهن٤مي٦م ًمف ،وىمد أ َّيمدَ ه ؾمٌح٤مٟمف
سم٘مقًمف ذم أي٦م اًمً٤مسم٘م٦م{ :ﯬ

ﯭ

ﯮ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]68 :سمٕمد ىمقًمف:

دائؿ ٓ يٜم٘مٓمع وٓ يٌٞمد(.)1
{ﯣ ﯤ} ،دًٓم٦م َقمغم أ َّٟمف قمذاب ٌ
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي« :ي ُ٘مقل شم َٕم٤ممم ِذيمره{ :ﯜ ﯝ

ﯞ
ﯟ ﯠ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]68 :سم٤مهلل {ﮓ ﮔ}َ ،أن ُيّمٚمٞم ُٝم ُٛمقه٤م
ِ
ومٞمٝم٤م أسمدً اُ ٓ ،يٞمقن ومِٞمٝم٤م وٓ يٛمقشمقن{ ،ﯦ
ُجٞم ًٕم٤م{ ،ﯲ ﯳﯴ} ،ي٘مقلُ :م٤ميمثلم َ
ﯧﯨ}ُ ،
ي٘مقلِ :هل َيم٤مومٞمتٝمؿ قم٘م٤م ًسم٤م وصمقا ًسم٤م قمغم يمٗمرهؿ سم٤مهلل{ ،ﯩ ﯪﯫ}،

رمحَتف{ ،ﭛ ﭜ ﭝ} [ؾمقرة اعم٤مئدة،]37 :
ي٘مقل :وأ ْسم َٕمدهؿ اهلل وأؾمح٘مٝمؿ ُمـ ْ
ُم٘مٞمؿ دائؿ،
ي٘مقل :وًمٚم َٗمري٘ملم ُجٞم ًٕم٤م ،يٕمٜمل ُمـ أهؾ اًمٜمِّٗم٤مق واًم ُٙمٗمر قمٜمد اهلل،
ٌ
قمذاب ٌ

ٓ يزول وٓ يٌٞمدش(.)2
ِ
َ
َ
وأًمقان َقمذاِب٤مُ :مـ أهمالهل٤م وصمٞم٤مِب٤م
أهقاهل٤م
اًمقطمل
ٟم٤مر ضمٝمٜمَّ َؿ اًمتل وصػ ًمٜم٤م َ
َّإهن٤م ُ
ومحٞمٛمٝم٤م ِ
ِ
اًمذي َيّمٝمر ُم٤م ذم اًم ٌُٓمقن ،وهلؿ ُم٘م٤مُمع ُمـ طمديد،
اًمتل ُىم ِّٓمٕم٧م ُمـ ٟم٤مر،
وم٤مًمز ُّىمقم َؿمجرة َّترج ذم أصؾ اجلحٞمؿ،
وأوديتٝم٤م وقم٘م٤مرِب٤م وهقاُمٝم٤م ،أُم٤م َـمٕم٤م ُُمٝمؿ َّ
ـمٚمٕمٝم٤م يم٠مٟمف رؤوس اًمِمٞم٤مـملم ،وأُم٤م ُم َ٘م ِ
٤مُمٕمٝم٤م ومٛمـ طمديد ،يق َصمؼ داظمٚمٝم٤م سمًالؾمؾ

قمٔمٞمٛم٦م ،ويٌٙمقن ويّمٞمحقن{ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ}
طمل ي٤م ىمٞمقم.
ٝمؿ أضمرٟم٤م ُمـ اًمٜم٤مر ي٤م ُّ
[ؾمقرة اًمزظمرف ،]77 :وم٤مًم َّٚم َّ
يمؾ هذا وآظمر ُمـ َؿمٙمٚمف أزواج ،يالىمل اعمٜم٤موم٘مقن سمف ذم ضمٝمٜمؿ أؿمدَّ اًمٕمذاب،
ظم٤مًمديـ ومٞمٝم٤م أسمدا(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼميش.)121/11( :
(« )2شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٓمؼميش.)121/11( :
يمثػما ذم هذا اعمٌح٨م يمت٤مب اًمؽمهٞم٥م ذم اًمدقمقة ذم اًم٘مرآن
(ُ )3مـ اًمٙمت٥م اعمٌ٤مريم٦م اًمتل اؾمتٗمدت ُمٜمٝم٤م ً
واًمًٜم٦م أٟمقاقمف َ -م٤مٓشمف – شم٠مصمػمه ،اعم١مًمػ :د .رىمٞم٦م سمٜم٧م ٟمٍم اهلل سمـ حمٛمد ٟمٞم٤مز ،اًمٜم٤مذ :دار
إؿمٌٞمٚمٞم٤م اًمٓمٌٕم٦م إومم 1999 -1421م.
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املبخح اخلامط
معهم

عبادٗ امليافقني

ؿمؽ ِ
ومٞمف َّ
ِم َّ٤م ٓ َّ
أن ا ُعمٜم٤موم٘ملم ُم٤م يم٤مٟمقا ًمٞم١م ُّدوا سمٕمض اًمٕمٌ٤مدات ُمـ صالة أو صٞم٤مم
ِ
ًمٞمح٘مٜمقا دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ ،و َيًتٌ٘مقا أٟمٗم٤مؾمٝمؿ وأٟم ُٗم ًَٝمؿ ذم هذه احلٞم٤مة،
طم٩م إٓ
أو ٍّ
طمتام إمم اعمقت واًمدار أظمرة.
وُمّمػمهؿ ً
َّ
ِمٕمر
إن اًمِمٕم٤مئر اًم َّتٕم ٌُّد َّي٦م
َ
وإقمامل اًمّم٤محل٦م ُمـ صالة وصٞم٤مم وزيم٤مة وطم٩مَ ٓ ،ي ُ
ُمقىمـ ِ
سمِحالوِّت٤م إٓ َىمٚم٥م ُم١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمرِ ،
واجلز ِاء واجلٜمَّ٦م واًمٜمَّ٤مر،
سم٤محلً٤مب َ
َ
ُ ُ
وعم٤م يم٤من اعمٜم٤مومؼ يم٤مومرا ذم اًمٌ٤مـمـ َوم٢م َّٟمف ٓ يِمٕمر سمح ِ
الوة َهذه اًمِمٕم٤مئر وإِن أ َّداه٤مٟٕ ،م ُف
َ
َ
ً
وؾمٛم َٕم٦م ،ومٝمل يم٤مًمٖمؾ اًمذي ُيٞمط سمٕمٜم٘مف وٓ يًتٓمٞمع ُمٜمف ومٙم٤م ًيم٤م.
ٓ ُي١مدُي٤م إٓ ِري٤مء ُ
ورائٝم٤م َضمزا ًء
ُمـ أضمؾ ذًمؽ ومٝمذه شمٓمقا َوم٦م َقمغم سمٕمض قمٌ٤مداِّتؿ اًمتِل ٓ يرضمقن ُمـ
َ
ؿمٙمقرا.
ُمـ اهلل وٓ
ً
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املطوب األًي
صالتوٍ
وظمص اًمّمالة سمذًمؽ
اًمّمالة ذم همػم آي٦م،
َّ
وصػ اهلل اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًم َّتٙم٤مؾمؾ َقمـ َّ
ىمد َ
ٕهن٤م شم١م َّدى قمٚمٜمً٤م ذم
ًمنمومٝم٤م وشمٙمراره٤م ذم اًم َٞمقم اًمقاطمد َمخس ُمرات ،ويمذًمؽ َّ
ََ
اعمً٤مضمد أ َُم٤مم اًمٜم٤مس ،وم٢مذا داو َم اعمُٜم٤مومؼ قمغم اًم َّتخ ُّٚمػ قمٜمٝم٤م َ
سم٤من ٟمِٗم٤مىمف وفمٝمر أُمره،
ًمؽ َيم٤مٟم٧م اًمّمال ُة ُِمـ أصم٘مؾ اًمٕمٌ٤مدات قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ،وذم ذًمؽ ُ
َ
وًمذ َ
ي٘مقل اهللُ شمٕم٤ممم{ :
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]241 :

يرضمقن صمقا ًسم٤م
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل« :أي ُيّم ُّٚمقن ُُمراءا ًة َوهؿ ُمتٙم٤مؾمٚمقن ُمتث٤مىمٚمقنُ ٓ ،

وٓ يٕمت٘مدون قمغم شمريمٝم٤م قم٘م٤م ًسم٤مش(.)1
وىم٤مل اسمـ يمثػمِ « :
هذه ِصٗم ُ٦م اعمُٜم٤موم٘ملم ذم أذف إ ْقمامل وأ ْومْمٚمٝم٤م وظمػمه٤م ِ
وهل

ٕهنؿ ٓ ٟم َّٞم٦م َهلؿ وٓ إيامن َهلؿ ِب٤م
اًمّمالة ،إذا ىم٤مُمقا إ ًَم َٞمٝم٤م ىم٤مُمقا وهؿ ُيمً٤ممم َقمٜمٝم٤مَّ ،
وٓ ظمِمٞم٦م وٓ يٕم٘مٚمقن ُمٕمٜم٤مه٤مش(.)2

وىم٤مل اًمٓمؼمي« :وأ َُّم٤م ىمقًمف{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}

ومروٝم٤م اهلل
[ؾمقرة اًمٜمً٤مء ]142 :وم٢مٟمف يٕمٜمل :أن اعمُٜم٤موم٘ملم ٓ َيٕمٛمٚمقن ؿمٞم ًئ٤م ُمـ إ ْقم َامل اًمتل َ
قمغم ا ُعم١مُمٜملم َقمغم وضمف اًمت٘مرب ِب٤م إمم اهللٕ ،هنؿ همػم ُمقىمٜملم سمٛمٕم ٍ
٤مد وٓ صمقاب وٓ
َ
َّ
ُّ
وطمذارا ُِمـ
قم٘م٤مب ،وإ َّٟمام َيٕمٛمٚمقن ُم٤م قمٛمٚمقا ُمـ إقمامل اًمٔم٤مهرة إسم َ٘م٤م ًء َقمغم أٟمٗمًٝمؿ،
ً
اعم١مُمٜملم قمٚمٞمٝم٤م أن ُي٘متٚمقا أو ُيًٚمٌقا أُمقاهلؿُ ،ومٝمؿ إذا َىم٤مُمقا إمم اًمّمالة اًمتِل ِهل ُمـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش.)422/5( :
(« )2شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)626/1( :
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اًمٗمرائض اًم َّٔم٤مهرة ،ىم٤مُمقا ُيمً٤ممم إًمٞمٝم٤م ري٤م ًء ًمٚمٛم١مُمٜملم ًمٞمحًٌقهؿ ُمٜمٝمؿ وًمٞمًقا ُمٜمٝمؿ،

معهم
ومٝمؿ ذم ىمٞم٤مُمٝمؿ إًمٞمٝم٤م يمً٤مممش(.)1
ٕهنؿ همػم ُمٕمت٘مدي ومروٝم٤م ووضمقِب٤م قمٚمٞمٝمؿ،
َّ
شمٚمؽ ِ
إظمٌ٤مر َقمـ طم٤مهلؿ وهؿ ي٘مقُمقن َإمم َ
اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وىمد ورد ذم
اًمٕمٌ٤مدة
ومٝمذا
َ
ٌ
أن أصم َ٘مؾ صالة قمغم اعمُٜم٤موم٘ملم صال ُة ِ
اًمّمحٞمح َّ
اًمٕمِم٤مء وصال ُة اًم َٗمجر(.)2
َ
َّ

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل« :وم٢من اًم َٕمتٛم٦م –أيَ :
اًمٕمِم٤مءَ -شم٠مي َوىمد أشمٕم ٌَ ُٝمؿ َقمٛمؾ اًمٜمَّٝم٤مر ،ومٞمث ُ٘مؾ
ِ
َقم ِ
أطم٥م إ ًَمٞمٝمؿ ُمـ ُمٗمروح سمف ،وًمقٓ
وصالة اًمّم ٌْ ِح َشم٠مي واًمٜمق ُم ُّ
ٚمٞمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم إًمٞمٝم٤مَ ،
اًمًٞمػ ُم٤م ىم٤مُمقاش(.)3
وم٢ممم اهلل اعمِمتٙمك ُمـ طم٤مل ٍ
يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ُمع صالة اًمٗمجرُ :
طمٞم٨م َهجروا
اعمً٤مضمد وىمتٝم٤م إٓ ً
ىمٚمٞمال.
ِ
ِ
واًمري٤مء:
صمؿ ذيمر شمٕم٤ممم صٗم٦م َسمقاـمـ َه ُ١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم وم٘م٤مل{ :ﮄ ﮅ}ِّ ،
إفمٝم٤مر ا َجلٛمٞمؾ ًمػماه اًمٜم٤مسِّ ٓ ٓ ،شمٌ٤مع ِ
أُمر اهلل( ،)4وذم َطمدي٨م أب هريرة :أن
ِ ِ
ِ
ِ
مه ْٛم ُ٧م َأ ْن َآ ُُم َر سمِ َح َٓم ٍ
٥مُ ،صم َّؿ
٥مَ ،ومٞمُ ْح َٓم َ
رؾمقل اهلل ط ىم٤ملَ « :واًمذي َٟم ْٗمز سمِ َٞمده ًَم َ٘مدْ َ َ
ِ
ػ إِ َمم ِر َضم ٍ
٤ملَ ،وم ُ٠م َطم ِّر ُق
٤مسُ ،صم َّؿ ُأ َظم٤مًم ِ ُ
٤مًمّم َالةَ ،وم ُٞم َ١م َّذ ُن َهل َ٤مُ ،صم َّؿ َآ ُُم َر َر ُضم ًال َوم َٞم ُ١م ُّم اًمٜمَّ َ
َآ ُُم َر سمِ َّ
قِّتؿ ،و ِ
اًمذي َٟم ْٗم ِز سمِ َٞم ِد ِه ًَم ْق َي ْٕم َٚم ُؿ َأ َطمدُ ُه ْؿَ ،أ َّٟم ُف َجيِدُ َقم ْر ًوم٤م َؾم ِٛمٞمٜمً٤مَ ،أ ْو ُِم ْر َُم٤م َشم ِ
لم
َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُسم ُٞم َ ُ ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش.)333/4( :
( )2أظمرج اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اجلامقم٦م واإلُم٤مُم٦م ،سم٤مب ومْمؾ اًمٕمِم٤مء ذم اجلامقم٦م :ح ( ،)657واًمٚمٗمظ ًمف،
«صحٞمح ُمًٚمؿش ،يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م وسمٞم٤من اًمتِمديد ذم
ٌَّل طً« :مٞمس صالة أصم٘مؾ قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ
اًمتخٚمػ قمٜمٝم٤م :ح ( ،)651قمـ أب هريرة ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜم ّ
اًمٗمجر واًمٕمِم٤مءش.
(« )3شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش.)422/5( :
(« )4شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش.)422/5( :
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لمًَ ،م َِم ِٝمدَ ِ
َطم ًَٜمَ َت ْ ِ
اًمٕم َِم٤م َءش( ،)1وذم رواي٦م أظمرى قمـ أب هريرة ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل
اًمذري ِ٦م ََٕ َىمٛم٧م ص َال َة ِ ِ
ِ
ِ ِ
ت ومِ ْت َٞم ِ٤مين
اًمٕم َِم٤مء َو َأ َُم ْر ُ
ْ ُ َ
طًَ « :م ْق َٓ َُم٤م ِذم اًم ٌُ ُٞمقت ُم َـ اًمٜمِّ ًَ٤مء َو ُّ ِّ َّ
قن ُم٤م ِذم اًمٌٞم ِ
قت سمِ٤مًمٜمَّ ِ
٤مرش(.)3()2
ُُ
َُ
ُي ِّر ُىم َ َ
صمؿ سملم َشمٕم٤ممم أن ه١م ِ
ٓء اعمٜم٤موم٘ملم{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء،]142 :
َُ
َّ َ
وؾمٞم٠مي سمٞم٤من ذًمؽ ْ -
هللِ -قمٜمد احلدي٨م قمـ اًمّمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمٓم٤مرئ٦م.
إن َؿم٤مء ا ُ
َ
وذيمر اهلل شمٕم٤ممم هذه اًمّمٗم٦م –أيَ :شمٙم٤مؾمٚمٝمؿ قمـ اًمّمالةِ -ذم ٍ
آي٦م ْأظمرى ،وهل
َ
َّ
ِّ
ُ

ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂    
           }

[ؾمقرة اًمتقسم٦م.]54 :
يتٗمرع قمـ اًمّمالة:
 وِم٤م ّ
أ ـ شمريمٝمؿ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ:
ٕن ِىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ُمـ ِ
وهذا ٓ ُيٜم٤مزع ومٞمف أطمدٌ َّ :
اًمٕمٌ٤مدات اخلَٗم َّٞم٦م اًمتل ٓ َم٤مل ومٞمٝم٤م
ًمٚمري٤مء واًمًٛمٕم٦م ،ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
َد كؾزززززززز دد َ ززززززززود كدد َهزززززززز َدوَدَد كؾزززززززز ددَدأكد ئدػ َْزززززززز ئدفأدد د

د َدفَدلد َدعئدرو َ زززززززززززززاددلَدجززززززززززززز ددَاددَدأ د َدما َكزززززززززززززاد
َ دد َ ززززززز َدَ ئدأددفدقززززززز دد ئدر دَدرا َكزززززززاد
ددودفززززززز دََ كظززززززز َ د

ام ئدف ئدأد د
ارد َدف َؼززززززز دد َدوَ َفزززززززوَد زززززززَدق َد
ددَدأ كمزززززززادََـكد َفززززززز ئد
د
د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اجلامقم٦م واإلُم٤مُم٦م ،سم٤مب وضمقب صالة اجلامقم٦م :ح ( ،)644واًمٚمٗمظ ًمف،
وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م وسمٞم٤من اًمتِمديد ذم اًمتخٚمػ
قمٜمٝم٤م :ح (.)651
( )2أظمرج أمحد ذم «ُمًٜمدهش ،)8796( )367/2( :وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط :صحٞمح وهذا إؾمٜم٤مد
وٕمٞمػ ًمْمٕمػ أب ُمٕمنم ٟمجٞمح اًمًٜمدي.
( )3يٜمٔمر «شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿش.)627 ،626/1( :
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التعامل
شرعية
وقواعد
دَاددَدأيفزززززززز َدََدكاد
نددفزززززززز
املنافقنيد َدع َرزززززززز
خطرأدَدك ئػزززززززز ك ددَدأ
دَدأ ززززززز َدَئدك ئدفأددَدأد َدع َرزززززززنددفززززززز دَاددَدأكد ئدػ َْززززززز ئدفأدد د د َدو
معهم
َ ئعزززززززوَدََ كدؾقززززززز َ ددَدْزززززززردق َداد َدو ئد دَد َكزززززززا( )0د
وم ئدفأدد َ ززززودوَددََ د َْززززا دد َزززز َدَد د دد َدو َد كد
دَدَ َززززنددئدَ ئ زززز ئد

َ
وهؿ اًمذيـ ٓ يذيمرون
يٙمقن َهذا وصٗمٝمؿ
د وم٠مٟمك ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم أن
شمًٌٞمح٤م وىمرآ ًٟم٤مُ ،
ً
اهللَ إٓ ً
َ
يمً٤ممم ،ومٛمـ سم٤مب أومم
اًمٗمريْم٦م إٓ وهؿ
ىمٚمٞمال ..وإ َذا يم٤مٟمقا ٓ ي٠مشمقن
َ
لم َقم َالُم ٍ
ِ
ِ
٤مت
ٚمٛمٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
َ
ٌَّل ط ىم٤مل« :إِ َّن ًم ُ
اًمٜم٤مومٚم٦م ،قمـ أب هريرة ﭬ قمـ اًمٜم ّ
ِ
ِ
ٞمٛم ُت ُٝم ْؿ ُهم ُٚم ٌ
قلَ ،و َٓ َي ْ٘م َر ُسم َ
ُي ْٕم َر ُوم َ
اًمّم َال َة إِ َّٓ
قن َّ
قن ِ َِب٤مَ :حت َّٞم ُت ُٝم ْؿ ًَم ْٕمٜمَ ٌ٦مَ ،و َـم َٕم٤م ُُم ُٝم ْؿ ُهن ْ ٌَ ٌ٦مَ ،و َهمٜم َ
قن َو َٓ ُي١م ًَم ُٗم َ
اًمّم َال َة َإ َّٓ َد ْسم ًراُُ ،م ًْ َت ْٙم ِ ِؼمي َـ َٓ َي٠م ًَم ُٗم َ
َه ْج ًراَ ،و َٓ َي٠م ُشم َ
٥م
قنُ ،ظم ُِم ٌ
قن َّ
٥م سمِ٤مًمٜمَّ َٝم ِ
٤مرش(.)2
سمِ٤مًم َّٚم ْٞم ِؾ ُص ُخ ٌ

٥م سمِ٤مًم َّٚم ْٞم ِؾش ،ومٚمٞمٚمٝمؿ إ َُّم٤م همٓمٞمط ٟمقم أو َؾمٝمر وًمٙمـ
اًمِم٤مهد ُمـ هذا احلدي٨مُ « :ظم ُِم ٌ
قمغم ُم٤م طمرم اهلل ،ىم٤مل ىمت٤مدة َ « :$
يم٤من ُي٘م٤ملَُ :م٤م ؾمٝمر اًم َّٚمٞمؾ ُُمٜم٤مومؼ :أي :ذم
اًم٘مٞم٤مم أو اًمٓم٤مقم٦مش(.)3

ب ـ َّتٚمٗمٝمؿ قمـ إدراك شمٙمٌػمة اإلطمرام ذم اعمً٤مضمد:

ُ
لم َي ْق ًُم٤م
قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل
رؾمقل اهلل طَُ « :م ْـ َص َّغم هللَِّ ِ َأ ْر َسم ِٕم َ
وممُ :يمتٌِ ْ٧م ًَمف سمراء َشم ِ
٤منَ :سم َرا َء ٌة ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
ُج٤م َقم ٍ٦م ُيدْ ِر ُك اًم َّت ْٙمٌِ َػم َة إُ َ
٤مرَ ،و َسم َرا َء ٌة ُِم َـ
ِذم َ َ
َ
ُ ََ َ

اًمٜمِّ َٗم٤مقش(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1رهٌ٤من اًمٚمٞمؾشً ،مٚمًٞمد اًمٕمٗم٤مين ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة اًمٓمٌٕم٦م إومم :1991 – 1411
(.)561/1
( )2اٟمٔمر َّترجيف وذح ُمٗمرداشمف :ص...
( )3رواه اسمـ اعمٌ٤مرك ذم «اًمزهدش( :ص  ،)31واسمـ اجلٕمد ذم «ُمًٜمدهش.)1153( :
( )4رواه اًمؽمُمذي ذم «ؾمٜمٜمفش ،يمت٤مب أسمقاب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ اًمتٙمٌػمة إومم- 7/2( :
 ،)9وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش.)1189/2( :
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ج ـ َّت ّٚمٗمٝمؿ قمـ صالي اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء:

َ
لم
اًمّم َال ِة َقم َ َ
ومٗمل «اًمّمحٞمحلمش ،أن
ؾى اعمُٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
رؾمقل اهلل ط ىم٤ملَ « :أ ْصم َ٘م ُؾ َّ
ِ ِ
٤مء وص َال ُة اًم َٗمج ِر ،و ًَمق يٕم َٚمٛم َ ِ
مه ْٛم ُ٧م
َص َال ُة اًمٕم َِم َ َ
مه٤م َو ًَم ْق َطم ٌْ ًقاَ ،و ًَم َ٘مدْ َ َ
قن َُم٤م وم ِٞمٝم َام ََٕ َشم ْق ُ َ
ْ َ ْ َْ ُ
ِ
٤مسُ ،صمؿ َأ ْٟم َٓمٚمِ ُؼ ُم ِٕمل سمِ ِر َضم ٍ
٤مل َو َُم َٕم ُٝم ْؿ
َأ ْن َآ ُُم َر سمِ َّ
َ
٤مًمّم َالة َوم ُت َ٘م٤م ُمُ ،صم َّؿ َآ ُُم َر َر ُضم ًال َوم ُٞم َّم ِّكم سمِ٤مًمٜمَّ ِ َّ
قِّت ْؿ سمِ٤مًمٜمَّ ِ
ِطم َز ٌم ُِم ْـ َطم َٓم ٍ
٥م إِ َمم َىم ْق ٍم َٓ َي ِْم َٝمدُ َ
٤مرش(.)1
ون َّ
اًمّم َال َة َوم ُ٠م َطم ِّر ُق َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُسم ُٞم َ ُ
وىم٤مل اسمـ يمثػم« :أيْ ٓ :إظمالص َهلؿ وٓ ُمٕم٤مُمٚم٦م َُمع اهلل ،سمؾ إ َّٟمام يِمٝمدون
اًمّمالة اًمتل ٓ ُيرون ومٞمٝم٤م
يمثػما قمـ َّ
اًمٜمَّ٤مس ُشم٘مٞم٦م هلؿ و ُُمّم٤مٟمٕم٦م ،وهلذا َيتخ َّٚمٗمقن ً
وصالة اًمّمٌح ذم ِ
ِ
وىم٧م اًم َٖمٚمسش(.)2
اًمٕمتٛم٦م،
يمّمالة اًمٕمِم٤مء ذم وىم٧م
هم٤مًم ًٌ٤مَ ،
َ
وقمـ أب سمـ َيمٕم٥م ﭬ( )3ىم٤ملَّ :
اًمّمٌح
رؾمقل اهلل ط صالة ُّ
صغم سمٜمَ٤م ُ
ِ
ِ
اًمّمالة ،صمؿ َىم٤مل« :إِ َّن َه٤م َشم ْ ِ
لم
َوم٘م٤ملَ « :أ َؿم٤مهدٌ ُوم َال ٌن؟شً ،مٜمَٗمر ُمـ ا ُعمٜم٤موم٘ملم مل َيِمٝمدوا َّ
ِ
لم ُِمـ َأ ْصم َ٘م ِؾ اًمّم َٚمق ِ
مه٤م َو ًَم ْق َطم ٌْ ًقا
ات َقم َغم اعمُٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
َّ َ
اًمّم َال َشم ْ ِ ْ
َّ
لمَ ،و ًَم ْق َي ْٕم َٚم ُٛمق َن َُم٤م وم ِٞمٝم َام ََٕ َشم ْق ُ َ
ِ
ِ
ػ اعمُ َ٘مدَّ ِم،
٤مًمّم ِّ
واًمّم ٌْح-ش ،صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل طَ « :قم َٚمٞمْ ُٙم ْؿ سمِ َّ
 َي ْٕمٜمل َص َالة اًمٕم َِم٤مء ُّػ اعمَ َال ِئ َٙم ِ٦مَ ،و ًَم ْق َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
قن َُم٤م ومِ ِٞمف َٓ ْسم َتدَ َر ُمت ُق ُهشَ ،و َىم٤ملَ « :ص َال ُشم َؽ َُم َع
َوم٢مِ َّٟم ُف ُِم ْث ُؾ َص ِّ
ِ
ِ
اًمر ُضم َٚم ْ ِ
لم َأ ْز َيمك ُِم ْـ َص َالشمِ َؽ َُم َع
اًمر ُضم ِؾ َأ ْز َيمك ُم ْـ َص َالشم َؽ َو ْطمدَ َكَ ،و َص َال ُشم َؽ َُم َع َّ
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري ذم «صحٞمحفش ،)218/1( :يمت٤مب إذان ،سم٤مب ومْمؾ اًمٕمِم٤مء ذم ُج٤مقم٦م ،وسمٜمحقه
ُمًٚمؿ ،) 452 - 451/1( :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ صالة اجلامقم٦م ،واسمـ
ظمزيٛم٦م ،) 371/2( :يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م ذم اًمّمالة ،سم٤مب ذيمر أصم٘مؾ اًمّمالة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم وَّتقف
اًمٜمٗم٤مق قمغم شم٤مرك ؿمٝمقد اًمٕمِم٤مء واًمّمٌح ذم ُج٤مقم٦م.
(« )2شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)627 - 626/1( :
( )3هق أب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري اًمٌخ٤مري أسمق اعمٜمذر ؾمٞمد اًم٘مراء ُمـ أصح٤مب اًمٕم٘مٌ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
سمدرا واعمِم٤مهد ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالصملم وىمٞمؾ ىمٌٚمف .اٟمٔمر «اإلص٤مسم٦مش.)26/1( :
وؿمٝمد ً
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خطر) املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
هلل ۵ش(. 1
٥م إِ َمم ا ِ
اًمر ُضم ِؾَ ،و َُم٤م َيم ُثرت َوم ُٝمق َأ َطم ُّ
َّ
معهم
()3
()2

وذم اًمٌ٤مب قمـ أب قمٛمػم سمـ أٟمس،

قمـ قمٛمقُم٦م ًمف ُمـ إٟمّم٤مر،

وقمـ

اسمـ ُمًٕمقد ﭫ ُمرومق ًقم٤م )4(،وقمـ ؾمٕمٞمد اسمـ اعمًٞم٥م )5(،وقمٌد اًمرمحـ سمـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه احل٤ميمؿ ذم «ُمًتدريمفش ،)251 – 247/1( :يمت٤مب اًمّمالة واًمٚمٗمظ ًمف ،وىم٤مل :ىمد طمٙمؿ أئٛم٦م
احلدي٨م ُيٞمك سمـ ُمٕملم وقمكم سمـ اعمديٜمل وحمٛمد سمـ ُيٞمك اًمزهكم وهمػمهؿ هلذا احلدي٨م سم٤مًمّمح٦م،
وىم٤مل :فمٝمر سم٠مىم٤مويؾ أئٛم٦م احلدي٨م صح٦م احلدي٨م وأُم٤م اًمِمٞمخ٤من وم٢مهنام مل خيرضم٤مه ،وأمحد:
( ،)141 -141/5وقمٌد اًمرزاق ،)524 ،523/1( :واًمٜمً٤مئل ،)115 ،114/2( :يمت٤مب
اإلُم٤مُم٦م ،سم٤مب اجلامقم٦م إذا يم٤مٟمقا اصمٜملم ،وأسمق داود ،)376 ،375/1( :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم
ومْمؾ صالة اجلامقم٦م ،واسمـ ظمزيٛم٦م ،)367 ،366/2( :يمت٤مب اإلُم٤مم ذم اًمّمالة ،سم٤مب ذيمر اًمٌٞم٤من
أن ُم٤م يمثر ُمـ اًمٕمدد ذم اًمّمالة ُج٤مقم٦م يم٤مٟم٧م اًمّمالة أومْمؾ ،واسمـ طمٌ٤منُ« ،مقارد اًمٔمٛمآنش( :ص
 ،)121واًمدارُمل ،)291/1( :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب أي اًمّمالة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم أصم٘مؾ ،واًمٓمٞم٤مًمز:
(ص  ،)75واسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ،)332/1( :يمت٤مب اًمّمٚمقات ،واًمٓمؼماين ذم «إوؾمطش،495/2( :
 ) 496وىم٤مل :مل يروا هذا احلدي٨م قمـ أيقب إٓ وهٞم٥م وٓ قمـ وهٞم٥م إٓ ؾمٕمٞمد ،شمٗمرد سمـ
ؾمٗمٞم٤من ،ا هـ .واًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؾمٜمٜمفش ،)112 ،68 ،61/3( :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ
اعمٌم إمم اعمًجد ،وسم٤مب آصمٜملم ومام ومقىمٝمام ُج٤مقم٦م ،وسم٤مب ومْمؾ اًمّمػ إول ،وىمد شمردد إًمٌ٤مين
ذم حتًٞمٜمف أو شمّمحٞمحف .اٟمٔمر «صحٞمح اجل٤مُمعش.)446/1( :
( )2هق أسمق قمٛمػم سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري ،ىمٞمؾ اؾمٛمف قمٌد اهلل صم٘مف ُمـ اًمراسمٕم٦م ىمٞمؾ يم٤من أيمؼم وًمد
أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ﭬ« .اًمت٘مري٥مش( :ص .)661
( )3رواه أمحد ،)58 ،57/5( :وقمٌد اًمرزاق ،)529/1( :واسمـ ؿمٞمٌ٦م ،)332/1( :يمت٤مب
اًمّمٚمقات ،وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «اعمجٛمعش :)41 ،39/2( :ومٞمف أسمق قمٛمػم سمـ أٟمس ،ومل أرد أطمدً ا روى
قمٜمف همػم أب سمنم ضمٕمٗمر سمـ أب وطمِمٞم٦م وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن.
( )4رواه اًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش ،)122/11( :وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «احلٚمٞم٦مش ،)375/8( :وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم
«اعمجٛمعش :)41/2( :ورضم٤مًمف رضم٤مل صحٞمح.
( )5اٟمٔمر «ُمٜمتخ٥م يمٜمز اًمٕمامل ِب٤مُمش اعمًٜمدش ،)93/1( :وم٘مد قمزاه إمم ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم «ؾمٜمٜمفش.

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

244

طمرُمٚمف()1
ً
ُمرؾمال(.)2
ويٕمقد ؾمٌ٥م َّت ُّٚم ِ
ػ ا ُعمٜم٤موم٘ملم قمـ ُؿمٝمقد صالي اًم َٗمجر واًمٕمِم٤مء أظمرة ِذم ا َجلامقم٦م -

واهلل أقمٚمؿَ -إمم َّأهن ُام أوىم٤مت ٓ َيٙم٤مد ُيرى وم َٞمٝم٤م اًمِمخص َسمًٌ٥م اًم ُّٔمٚمٛم٦م ،وسم٤مًمت٤مزم ومال
ُيٗمت٘مد ذم أهمٚم٥م إطمٞم٤من ،وىمد يٙمقن ذًمؽ سمِ ِ
ًٌ٥م اًمٜمَّقم قمٜمٝم٤م ،أو سمًٌِ٥م اًمًٝمر اعمٗمرط
ومتْمٞمع صالة اًمٗمجر ،أو سمًٌ٥م صمِ٘مٚمف سمٕمد َ
قمِم٤مئف قمـ صالة اًمٕمِم٤مء ،أو سمًٌِ٥م أن
صالة اًمٕمِم٤مء شم٠مي وىمد أٟمّمٌٝمؿ ُ
قمٛمؾ اًمٜمٝم٤مر ،وىمد َيٙمقن ًمٖمػم هذا( ،)3واعمٝمؿ َّتٚمػ
اعمٜم٤موم٘ملم قمـ ه٤مشملم اًمّمالشملم أو إطمدامه٤م جيٕمٚمف ذم ُمقـمـ إؾم٤مءة اًمٔمـ..
اًمر َ
ضمؾ ذم صالة اًمٕمِم٤مء وصالة
قمـ اسمـ قمٛمر ﭭ ىم٤مل« :يمٜمَّ٤م إذا َوم٘مدْ َٟم٤م َّ
أؾم٠مٟم٤م ِسمف اًمٔمـش(.)4
اًمٗمجر َ
لم ُِمـ َأ ْصم َ٘م ِؾ اًمّم َٚمق ِ
ٌَّل ط« :إِ َّن َه٤م َشم ْ ِ
لمش،
ات َقم َغم اعمُٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
َّ َ
اًمّم َال َشم ْ ِ ْ
لم َّ
إن ىمقل اًمٜم ّ

ًَم َٞم ُّ
دل َقمغم َّ
أن َُجٞمع اًمّمٚمقات صم٘مٞم َٚم ٌ٦م َقمٚمٞمٝمؿ ،وأؿمدُّ ه٤م َقمٚمٞمٝمؿ صالي اًمٗمجر واًمٕمِم٤مء.

د ـ اخلروج ُمـ َُمًجد اجلامقم٦م سمٕمد أذان ًم َٖمػم طم٤مضم٦م وسمال رضمٕم٦م إًمٞمف:
قمـ أب هريرة ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهللِ طَ َٓ « :يًٛم ُع اًمٜمِّدَ اء ِذم ُمً ِ
ج ِدي َه َذا()5
َ َْ
ْ َ
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( )1هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ طمرُمٚم٦م سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٜم٦م إؾمٚمٛمل أسمق طمرُمٚم٦م اعمدين ،صدوق رسمام أظمٓم٠م ُمـ
اًمً٤مدؾم٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م .اٟمٔمر «اًمت٘مري٥مش( :ص .)339
( )2رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؾمٜمٜمفش ،)59/3( :يمت٤مب اًمّمالة سم٤مب ومرض اجلامقم٦م.
( )3اٟمٔمر «أطمٙم٤مم اًم٘مرآنشٓ ،سمـ اًمٕمرب.)511/1( :
( )4رواه اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «اعمّمٜمػش ،)332/1( :يمت٤مب اًمّمٚمقات ،واسمـ ظمزيٛم٦م،)371 ،)371/2« :
يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م ذم اًمّمالة سم٤مب ذيمر أصم٘مؾ اًمّمالة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ،واسمـ طمٌ٤منُ« ،مقارد اًمٔمٛمآنش( :ص
 ،)121واًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش ،)271/12( :واًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؾمٜمٜمفش ،)59/3( :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب
ومرض اجلامقم٦م ،وىم٤مل اهلٞمثٛمل :ورضم٤مل اًمٓمؼماين ُمقصم٘مقن .اٟمٔمر «اعمجٛمعش.)41/2( :
ٌَّل ط وإٟمام شمٕمٛمؿ سمٚمٗمظ (اعمًجد) .اٟمٔمر «ؾمٜمـ
( )5إطم٤مدي٨م إظمرى ٓ َّتّمص ُمًجد اًمٜم ّ
اسمـ ُم٤مضمفش ،)242/1( :و«اعمقـم٠مش.)162/1( :
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خيرج ُِمٜمْف إِ َّٓ ِحل٤مضم ٍ٦م ُصمؿ َٓ ير ِضمع إِ ًَمٞم ِف إِ َّٓ ُمٜمَ٤مومِ
خطر ٌؼش(.)1
َ َ َّ َ ْ ُ ْ
ُصم َّؿ َ ْ ُ ُ ُ
ُ
معهم هريرة( )3ﭭ ُمرومققم٤م ،وقمـ
وسمٜمحقه قمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من( )2وأب

ً

ً
ُمرؾمال( )4وُم٘مٓمق ًقم٤م(.)5
اسمـ اعمًٞم٥م
ِ
وئمٝمر َّ
ِّتر ًسم٤م ُمـ أداء اًمّمالة ًمثِ َ٘مٚمٝم٤م قمٚمٞمف،
َ
خيرج ُمـ اعمًجد سمٕمد اًمٜمِّداء ُّ
أن اعمُٜم٤مومؼ ُ
سم٤مًمّمالة واًمدقم٤مء ِّ
ومٞمخرج همػم
واًمذيمر وٟمحقه٤م،
قمامر اعمً٤مضمد َّ
ُ
ومٞمتحلم َومؽمة اٟمِمٖم٤مل َّ
َّ
ٍ
سم٤مإلو٤موم٦م إمم أ َّٟمف ىمد يراه سمٕمض اعم١مُمٜملم
هلل قمٚمٞمؿ سمام ومٕمؾ،
آسمف سمِام ىمد ارشمٙم٥م وا ُ
َ
ٗمْمحف اهلل شمٕم٤ممم.
ومٞم َ
ه ـ اًمتخٚمػ قمـ صالة اجلامقم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م أو هم٤مًم ًٌ٤م:

قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ﭬَّ ،
٤مس إِ َمم
ٌَّل ط ىم٤ملًَ « :م ْق َأ َّن َر ُضم ًال َد َقم٤م اًمٜمَّ َ
أن اًمٜم ّ
ِِ
َقمر ٍ
ف(َ )6أ ْو َُم ْر َُم٤م َشم ِ
ُج٤م َقم ٍ٦م َوم َال
اًمّم َال ِة ِذم َ َ
لم(َ ََٕ )7ضم٤م ُسمق ُهَ ،و ُه ْؿ ُيدْ َقم ْق َن إِ َمم َهذه َّ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
ُمقصقٓ قمـ أب هريرة همػم
( )1رواه اًمٓمؼماين ذم «إوؾمطش ،وىم٤مل :شمٗمرد سمف أسمق ُمّمٕم٥م ومل يروه
صٗمقان وأب طم٤مزم .وىم٤مل اهلٞمثٛمل :ورضم٤مل رضم٤مل اًمّمحٞمح .اٟمٔمر «َمٛمع اًمٌحريـش،)22/2( :
و«َمٛمع اًمزوائدش.)5/2( :
( )2رواه اسمـ ُم٤مضمف ذم «ؾمٜمٜمفش ،)242/1( :يمت٤مب إذان واًمًٜم٦م ومٞمف ،سم٤مب إذا أ ّذن وأٟم٧م ذم اعمًجد
ومال َّترج .رُمز ًمف اًمًٞمقـمل سم٤محلًـ ذم «اجل٤مُمع اًمّمٖمػمش ،)161/2( :وىم٤مل اًمٌقصػمي :ومٞمف
اسمـ أب ومروة واؾمٛمف إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل وهق وٕمٞمػ ويمذًمؽ قمٌد اجلٌ٤مر سمـ قمٛمر ،وهق ذم
«صحٞمح ُمًٚمؿش وهمػمه .اٟمٔمر «ُمّمٌ٤مح اًمزضم٤مضم٦مشً ،مف.)259/1( :
( )3رواه ُمًٚمؿ ذم «صحٞمحفش ،)454 ،453/1( :يمت٤مب اعمً٤مضمد ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اخلروج ُمـ
اعمًجد إذا أذن اعم١مذن.
( )4رواه قمٌد اًمرزاق ذم «ُمّمٜمٗمفش.)518/1( :
( )5رواه ُم٤مًمؽ ذم «اعمقـم٠مش ً
سمالهم٤م ،)162/1( :يمت٤مب :ىمٍم اًمّمالة ذم اًمًٗمر ،سم٤مب اٟمتٔم٤مر اًمّمالة
واعمٌم إًمٞمٝم٤م.
( )6اًمٕمرف :سم٤مًمًٙمقن :اًمٕمٔمؿ إذا أظمذ قمٜمف ُمٕمٔمؿ اًمٚمحؿ« .اًمٜمٝم٤مي٦مش.)221/3( :
( )7اعمرُم٤مة :فمٚمػ اًمِم٤مة ،وىمٞمؾ ُم٤م سملم فمٚمٗمٞمٝم٤م ،يريد سمذًمؽ طم٘م٤مرة اًمدقمقة .اٟمٔمر اًمً٤مسمؼ.)271 ،269/2( :
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ُج٤م َقم ٍ٦مُ ،صم َّؿ َأ ْٟم َ ِ
مه ْٛم ُ٧م َأ ْن َآ ُُم َر َر ُضم ًال َأ ْن ُي َّم ِّكم سمِ٤مًمٜمَّ ِ
ف إِ َمم َىم ْق ٍم
ٍم ُ
٤مس ِذم َ َ
قهنَ٤مًَ ،م َ٘مدْ َ َ
َي٠م ُشم َ
َؾم ِٛم ُٕمقا اًم ِّٜمدَ ا َء َوم َٚم ْؿ ُ ِ
جيٞم ٌُقا َوم ُ٠م ْ ِ
ػ َقمٜمْ َٝم٤م إِ َّٓ ُُم َٜم٤مومِ ٌؼش(،)2
ض ُُم َٝم٤م(َ )1قم َٚم ِٞمٝم ْؿ َٟم ً٤مرا ،إِ َّٟم ُف َٓ َي َت َخ َّٚم ُ
ُمر ىمري ًٌ٤م طمدي٨م أب
هٙمذا ٓ يتخ َّٚمػ َقمـ صالة اجلامقم٦م وإضم٤مسم٦م اًمٜمِّداء إٓ اعمٜم٤مومؼ ،وىمد َّ
ِ
قن اعمًَ ِ
هريرة ﭬ
٤مضمدَ
ً
ُمرومققم٤م ،وومٞمف سمٕمض قمالُم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ،وُمٜمٝم٤مَ « :و َٓ َي ْ٘م َر ُسم َ َ
إِ َٓ َه ْج ًراش( ،)3أيَُ :يجرون اعمً٤مضمد واجلقاُمع ويٕمروقن ِ
ًمّمالة ومٞمٝم٤م ُمع
قمـ ا َّ
اعمًٚمٛملم -هم٤مًم ًٌ٤مٟٓ -مِمٖم٤مهلؿ سم٤مًمدٟمٞم٤م وشم٠مصمػم اًمٜمٗم٤مق اًمِمديد قمٚمٞمٝمؿ.
ػ قمٜمْٝم٤م( )4إٓ
وقمـ َقمٌد اهلل سمـ َُمًٕمقد ﭬ ىم٤ملً« :م َ٘مد َرأي ُتٜم٤م وُم٤م يتخ َّٚم ُ
سملم ٟمِ َٗم٤مىمف ،وًم٘مد رأي ُتٜم٤م َو َّ
رضم َٚملم طمتك ُي٘م٤مم ذم
ٌ
ُمٜم٤مومؼ ِّ ٌ
اًمرضمؾ ًم ُٞمٝم٤مدى سملم ُ
إن َّ
أيْم٤مَ ،هذا هق ُ
طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم،
اًمّمػش( .)5وقمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ٟمحقه ُمقىمق ًوم٤م(ً )6

إ َُّم٤م اسمتداء أو اٟمتٝم٤مء ذم ُؾم َّٚمؿ اًمٜمٗم٤مق ٓ ،يِمٝمدون اخلػم ُمع ُج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم.
و ـ شم٠مظمػم صالة اًمٕمٍم طم َّتك يٙم٤مد خيرج وىمتٝم٤م ،وُمـ صمؿ أداؤه٤م يمٞمٗمام اشمٗمؼ:
قمـ اًمٕمالء سمـ قمٌد اًمرمحـ  )7($ىم٤ملَ :
دظمٚمٜمَ٤م قمغم أ َٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمٕمد
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( )1أضم اًمٜم٤مر :إذا أوىمده٤م .اًمً٤مسمؼ.)86/3( :
( )2رواه اًمٓمؼماين ذم «إوؾمطشَ« ،مٛمع اًمٌحريـش )34 ،33/2( :وىم٤مل :مل يروه قمـ صم٤مسم٧م إٓ مح٤مد،
وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «اعمجٛمعش :)43/2 :رواه اًمٓمؼماين ذم «إوؾمطش ورضم٤مًمف ُمقصم٘مقن.
( )3رواه أمحد ،)293/2( :واًمٌزار ذم «يمِمػ إؾمت٤مرش ،)62 ،61/1( :وطمًٜمف أمحد ؿم٤ميمر وًمف
ؿمقاهد وىمد شم٘مدم.
( )4اًمْمٛمػم يٕمقد إمم صالة اجلامقم٦م.
( )5رواه ُمًٚمؿ ،)453/1( :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب صالة اجلامقم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلدى.
( )6اٟمٔمر «اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦مشٓ ،سمـ طمجر ،)111 ،111/1( :وم٘مد قمزاء إمم إؾمح٤مق سمـ راهقيف
 $ذم «ُمًٜمدهش.
( )7هق اًمٕمالء سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يٕم٘مقب احلرىمل أسمق ؿمٌؾ اعمدين صدوق رسمام وهؿ ُمـ اخل٤مُمً٦م ُم٤مت
ؾمٜم٦م سمْمع وصمالصملم وُم٤مئ٦م« .اًمت٘مري٥مش( :ص .)435
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املنافقني وقواعد شرعية يف َالتعامل
خطرذيمرٟم٤م ِ
شمٕمجٞمؾ اًمّمالة أو ذيمره٤م وم٘م٤مل:
اًمٔمٝمر ،وم َ٘م٤مم يّمكم اًمٕمٍم ،ومٚمام ومرغ ُمـ صالشمف

َّ
َ َّ
معهم
لم ،شمِ ْٚم َؽ َص َال ُة
َؾم ُ
لم ،شمِ ْٚم َؽ َص َال ُة اعمُٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
ٛمٕم٧م َرؾمقل اهلل ط ي٘مقل« :شمِ ْٚم َؽ َص َال ُة ا ُعمٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
لمَ ،جي ِٚمس َأطمدُ هؿ طم َّتك إِ َذا أص َٗمر ِ
ِِ
اًمِمٞم َٓم ِ
ت َّ
٤من(َ )1أ ْو
اًمِم ْٛم ُسَ ،و َيم٤م َٟم ْ٧م َسم ْ َ
لم َىم ْر َين َّ ْ
اعمُٜمَ٤موم٘م َ ْ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
اًمِمٞم َٓم ِ
ِ
٤من َىم٤م َم َومٜمَ َ٘م َر(َ )2أ ْر َسم ًٕم٤مَ َٓ ،ي ْذ ُيم ُر َ
هلل ومِ َٞمٝم٤م إِ َّٓ َىم ِٚم ًٞمالش(.)3
ون ا َ
َقم َغم َىم ْرن َّ ْ
وقمـ راومع سمـ َظمدي٩م( )4ﭭ ىم٤مل :ىم٤مل َر ُ
ؼم ُيم ْؿ
ؾمقل اهلل طَ « :أ َٓ ُأ ْظم ِ ُ
ِ ِِ
ٍم َطم َّتك إِ َذا َيم٤م َٟم ْ٧م َيم َث ْر ِ
ب( )5اًم ٌَ َ٘م َر ِة َص َّال َه٤مش(.)6
سمِ َّم َالة ا ُعمٜمَ٤مومؼ؟ َأ ْن ُي َ١م ِّظم َر اًم َٕم ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ىمرين اًمِمٞمٓم٤من :أي ٟم٤مطمٞمتل رأؾمف وضم٤مٟمٌٞمف« .اًمٜمٝم٤مي٦مش.)52/4( :
(ٟ )2مٗمر أرسم ًٕم٤م :أي ظمٗمػ اًمًجقد ،وأٟمف ٓ يٛمٙم٨م ذم صالشمف إٓ ىمدر ووع اًمٖمراب ُمٜم٘م٤مره ومٞمام يريد
أيمٚمف .اٟمٔمر «اًمٜمٝم٤مي٦مش.)114/5( :
( )3رواه ُمًٚمؿ ذم «صحٞمحفش ،)434/1( :يمت٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب اًمٌٙمػم
سم٤مًمٕمٍم ،وُم٤مًمؽ ذم «اعمقـم٠مش ،)221/1( :يمت٤مب سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة سمٕمد اًمّمٌح وسمٕمد
اًمٕمٍم ،واًمٚمٗمظ ًمف ،واًمٜمً٤مئل ،)254/1( :يمت٤مب اعمقاىمٞم٧م ،سم٤مب اًمتِمديد ذم شم٠مظمػم اًمٕمٍم ،وأسمق
داود ،)289 ،288/1( :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم وىم٧م صالة اًمٕمٍم ،واًمؽمُمذي،311/1( :
 ،)312يمت٤مب أسمقاب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم شمٕمجٞمؾ اًمٕمٍم .وىم٤مل :طمًـ صحٞمح ،وأمحد:
(.)185 ،149 ،113 ،112/3
وقمٌد اًمرزاق ،)551 ،549/1( :وأسمق يٕمكم ،)116 ،115/8( ،)367/6( :واسمـ ظمزيٛم٦م:
( ،)172 ،171/1يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذيمر اًمتٖمٚمٞمظ ذم شم٠مظمػم صالة اًمٕمٍم إمم إصٗمرار
اًمِمٛمس ،واًمٓمٞم٤مًمز( :ص  ،)284واًمدارىمٓمٜمل :ذم «ؾمٜمـش ،)254/1( :واًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؾمٜمٜمفش:
( ،)444 ،443/1يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب يمراهٞم٦م شم٠مظمػم اًمٕمٍم.
( )4هق :راومع سمـ ظمٞم٩م سمـ راومع سمـ قمدي إٟمّم٤مري إود أسمق قمٌد اهلل أو أسمق ظمدي٩م ،قمُ رض قمغم
ٌَّل ط يقم سمدر وم٤مؾمتّمٖمره ،وأضم٤مزه ذم أطمد وؿمٝمد ُم٤م سمٕمده٤مُ ،م٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم
اًمٜم ّ
وهق اسمـ ؾم٧م وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر «اإلص٤مسم٦مش.)237 ،236/3( :
(( )5صمرب) وهق اًمِمحؿ اًمرىمٞمؼ يٖمِمك اًمٙمرش وإُمٕم٤مء ..وُمٕمٜمك أٟمف شم١مظمر صالة اًمٕمٍم طمتك إذا
شمٗمرىم٧م اًمِمٛمس وظمّم٧م ُمقو ًٕم٤م دون ُمقوع قمٜمد اعمٖمٞم٥م .اٟمٔمر «اًمٜمٝم٤مي٦مش.)219/1( :
( )6رواه احل٤ميمؿ ذم «ُمًتدريمفش ،)195/1( :يمت٤مب اًمّمالة ،وىم٤مل :أظمرج ُمًٚمؿ طمدي٨م اًمٕمالء سمـ =
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ٟمٕمؿً ،م٘مد َشمِم٤مهمؾ اعمُٜم٤مومؼ قمـ أ َداء َصالة اًم َٕمٍم ذم وىمتِ َٝم٤م طمتك يم٤مد أن َخي ُرج سمٜمقم
٥م ،يمام مل
أو َقمٛمؾ أو َمرد يمًؾ قمـ ـم٤م َقم٦م ،ويالطمظ أ َّٟمف َمل ي١مده٤م ذم َُج٤مقم٦م يمام جيِ ُ
وظمِمقع ،ويم٠م َّٟمف ُيريد اًم َّتخ ُّٚمص ُمٜمٝم٤م ُ -
ُ
ٟمً٠مل اهلل شمٕم٤ممم اًم َٕمٗمق
٘مٛمٝم٤م سم٤مـمٛمئٜم٤من
ُي ْ
واًمٕم٤مومٞم٦مَّٟ ٕ -م ُف يراه٤م أصم٘مؾ قمٚمٞمف ُمـ اجلٌؾ ،ومٞم ْٓم ُٚم٥م ا َخلالص ُمٜمٝم٤م سمِ ٍ
ٔم٤مهر ُِمـ اًم٘مقل
واًم َٕمٛمؾ ،وسم٠م َىم ِّؾ َُم٤م جيزيء ومٞمٝم٤م ُمـ ِّ
اًمذيمر إن اىمتّمد(.)1
ِ
اًمّمٚمقاتَ ،ومٝمق ِّ
رج
وهذا -واهلل أقمٚمؿ -طم٤مل
ي١مظم ُره٤م طم َّتك َخي َ
اعمٜم٤مومؼ ذم َؾم٤مئر َّ
ُمر ذيمرهَ « :و َٓ َي٠م ُشم َ
اًمّم َال َة إِ َّٓ َد ْسم ًراش( ،)2أي:
قن َّ
َوىمتٝم٤م أو يٙم٤مد ،وذم احلدي٨م اًمذي َّ

وهن٤م طمتك ُيدسمر َوىمتٝم٤م ،أي :خيرج أو ؿم٤مرف اخلروج.
ٓ ي١م ُّد َ
ز ـ شمرك صالة اجلٛمٕم٦م:

قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ﭭ ىم٤ملََ :
ىم٤مل رؾمقل اهلل طَُ « :م ْـ َشم َر َك َصم َال َ
ث
ِ
ُُ ٍ ِ
لمش(.)3
٥م ُِم َـ ا ُعمٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
ُج َٕم٤مت ُم ْـ َهم ْ ِػم ُقم ْذ ٍر ُيمت َ

ٛمٕم٧م َقم ِّٛمل(ُ )5يدث قمـ
وقمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ  )4(۹ىم٤ملَ :ؾم ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

قمٌد اًمرمحـ قمـ أٟمس ،ورواه اًمدارىمٓمٜمل ،)253 ،252/1( :وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح
اجل٤مُمعش ،)519 ،518/1( :وؿم٤مهده ذم طمدي٨م ُمًٚمؿ اًمً٤مسمؼ.

( )1اٟمٔمر «أطمٙم٤مم اًم٘مرآنشٓ ،سمـ اًمٕمرب.)512/1( :
( )2رواه أمحد ذم «ُمًٜمدهش )293/2( :وهمػمه ،وطمًٜمف أمحد ؿم٤ميمر وًمف ؿمقاهد وىمد شم٘مدم َّترجيف.
( )3رواه اًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش ،)134/1( :وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «اعمجٛمعش ( :)193/2وومٞمف ضم٤مسمر اجلٕمٗمل
وهق وٕمٞمػ قمـ إيمثريـ ،وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش ،)1158/2( :وًمف ؿمقاهد
ؾمت٠مي.
( )4هق حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أؾمٕمد سمـ زرارة إٟمّم٤مري صم٘م٦مُ ،مـ اًمً٤مدؾم٦مُ ،م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع
وقمنميـ وُم٤مئ٦م« .اًمت٘مري٥مش( :ص .)492
( )5قمٛمف ُيٞمك سمـ أؾمٕمد سمـ زرارة إٟمّم٤مري صح٤مبُ ،م٤مت أسمقه ذم اًمًٜم٦م إومم ُمـ اهلجرة .اٟمٔمر
«اإلص٤مسم٦مش.)335/11( :
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التعامل
وقواعد ِشرعية
خطر املنافقنيِ
ِ
ِ
يفؿ َؾم ِٛم َع
ٌَّل ط ىم٤ملَُ « :م ْـ َؾمٛم َع اًمٜمِّدَ ا َء َي ْق َم اجلُ ُٛم َٕم٦م َوم َٚم ْؿ َي٠مت -أو َمل ْ ُجي ْ
٥مُ ،-صم َّ
اًمٜم ّ
معهماًمٜمِّدَ اء َوم َٚمؿ ي ِ
اًم ِّٜمدَ اء َوم َٚمؿ ي ِ
ع()1
٠مت -أو َمل ُجيِ٥مَ ،-ـمٌ َ
٠مت -أو َوم َٚمؿ ُجيِ٥مُ ،-صمؿ ؾم ِٛمع

ََ

ْ
َ ْ َ
َّ َ َ
ْ ْ
َ ْ َ
َ ۵قم َغم َىم ْٚمٌِ ِف َوم ُج ِٕم َؾ َىم ْٚم٥م ُُمٜمَ٤مومِ ٍؼش( .)2وٟمحقمه٤م قمـ أب اجلٕمد اًمْمٛمري(،)4()3
ُمرومققم٤م.
ٌَّل ط( )5وهمػمهؿ( )6ﭫ
ً
وقمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜم ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ـمٌع اهلل قمغم ىمٚمٌف :أي ظمتؿ قمٚمٞمف وهمِم ّ٤مه وُمٜمٕمف أًمٓم٤مومف« .اًمٜمٝم٤مي٦مش.)112/3( :
( )2رواه أسمق يٕمغم ذم «ُمًٜمدهش ،)119 ،118/13( :وقمزاه اسمـ طمجر ذم «اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦مش:
( ،)174 ،173 ،113/1إمم اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م وُمًدد ،وىم٤مل اهلٞمثٛمل :اًمراوي ًمف قمـ حمٛمد سمـ
قمٌد اًمرمحـ ؿمٕمٌ٦م ،واظمتٚمػ قمٚمٞمف ومٞمف ومرواه قمٜمف قمٌد اعمٚمؽ اسمـ إسمراهٞمؿ اجلدي واًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ
قمـ ؿمٕمٌ٦م قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ قمٛمف ،ورواه أسمق إؾمح٤مق اًمٖمزاري قمـ ؿمٕمٌ٦م قمـ
حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ أب أورم وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت .اٟمٔمر «اعمجٛمعش.)191/2( :
( )3أسمق اجلٕمد اًمْمٛمري :صح٤مب اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف وم٘مٞمؾ :أدرع أو ضمٜم٤مدة أو قمٛمرو سمـ سمٙمر ،ويم٤من قمغم ىمقُمف
زوة اًمٗمتح ،وىمتؾ ُمع قم٤مئِم٦م ڤ ذم وىمٕم٦م اجلٛمؾ .اٟمٔمر «اإلص٤مسم٦مش.)61 ،61/11( :
ذم َهم َ
( )4رواه أمحد ذم «اعمًٜمدش ،)425 ،424/3( :وأسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش ،ك اًمّمالة ،سم٤مب اًمتِمديد ذم
شمرك اجلٛمٕم٦م ،واًمؽمُمذي ،)373/2( :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم شمرك اجلٛمٕم٦م ُمـ همػم قمذر،
وىم٤مل :طمًـ ،واسمـ ظمزيٛم٦م ذم «صحٞمحفش ،)176/3( :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ذيمر اًمدًمٞمؾ قمغم أن
اًمٓمٌع قمغم اًم٘مٚم٥م ،وأسمق يٕمغم ،)175/3( :وصححف احل٤ميمؿ ،)292/1( :وواوم٘مف اًمذهٌل ،واسمـ
طمٌ٤منُ« ،مقارد اًمٔمٛمآنش( :ص  )147 ،146 ،44وىم٤مل إًمٌ٤مين :إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح .اٟمٔمر
«َّترجيف قمغم صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م ُمع إقمٔمٛملش.)176/3( :
( )5رواه قمٌد اًمرزاق ذم «اعمّمٜمػش ،)165/3( :قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ صمقسم٤من اًمٕم٤مُمري اعمدين
ٌَّل ط.
صم٘م٦م ُمـ اًمث٤مًمث٦م« ،اًمت٘مري٥مش( :ص ،)492قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜم ّ
( )6يم٤من قمٛمر ﭭ ،ىم٤مل اهلٞمثٛمل :رواه اًمٓمؼماين ذم «إوؾمطش ،وومٞمف ُج٤مقم٦م مل أضمد ُمـ شمرُجٝمؿ .اٟمٔمر
«َمٛمع اًمزوائدش ،)193/2( :و«َمٛمع اًمٌحريـش ،)221 ،221/2( :وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ﭭ،
رواه أمحد ذم «ُمًٜمدهش ،)333/3( :وأسمق يٕمغم ،)141 ،141/4( :واًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؾمٜمٜمفش،)247/3( :
يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمتِمديد ذم شمرك اجلٛمٕم٦م ،وطم٤مرصم٦م سمـ اًمٜمٕمامن ﭬ ،رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؾمٜمٜمفش
أيْم٤م ،)247/3( :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمتِمديد ذم شمرك اجلٛمٕم٦م ،وهمػمهؿ.
ً
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ػ اعمُٜم٤موم٘ملم قمـ صالة اجلٛمٕم٦م َصمال ًصم٤م وم٠ميمثر َٟمتٞمج٦م َـمٌٞمٕمٞم٦م عمَ٤م اقم َت٤مدوه ُمـ
إن ََّت ُّٚم َ
ِ
َ
وذًمؽ َيٕمقد إمم َيمًٚمِٝمؿ قمٜمٝم٤م
صالة ا َجلامقم٦م ،وشم٠مظمػم سمٕمض اًمّمٚمقات،
اًم َّتخ ُّٚمػ قمـ
ِ
ِ
ِ
واًمًٕمل وراءه٤م قمغم ِطم ًَ٤مب
وومقائده٤م،
مه َّٞمتٝم٤م
وشمِم٤مهمٚمٝمؿ سم٤مًمدُّ ٟمٞم٤م َّ
وقمدم إ ْدرايمٝمؿ ٕ ِّ
أظمرة وحتّمٞمؾ إضمر ،وىمد يٙمقن ذًمؽ سمًٌ٥م شمرك اعمدن واًم٘مرى إمم اًمٌ٤مدي٦م.
قمـ قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ﭬ ىم٤ملِ :
ٕم٧م َرؾمقل اهلل ط ي٘مقلَ « :ه َال ُك ُأ َُّمتِل
ؾمٛم ُ
ِ
ِذم اًمٙمِ َت ِ
ت٤مب واًم َّٚمٌـ؟ ىم٤ملَ « :ي َت َٕم َّٚم ُٛم َ
قن اًم ُ٘م ْر َآ َن َوم َٞمتَ َ٠م َّو ًُمق َٟم ُف
٤مب َواًم َّٚم ٌَ ِـش .ىم٤مًمقاَُ :م٤م اًمٙم ُ
قن اجلام َقم ِ
٠مويٚمِ ِف ،و ُ ِ
َقم َغم َهم ْ ِػم َشم ِ
٤مت َواجلُ َٛم ِع َو ُي ٌْدُ َ
ُي ٌُّ َ
ونش(.)2()1
َ
قن اًم َّٚم ٌَ َـ َوم َٞمدَ ُقم َ َ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ؾمئؾ اًمِمٞمخ اًمديمتقر :وم٤مًمح سمـ حمٛمد اًمّمٖمػم قمـ طمدي٨م «هالك أُمتل ذم اًمٙمت٤مب واًمٚمٌـ «..
وم٘م٤مل :اًمٚمٌـ – واهلل أقمٚمؿ -هق اًمٚمٌـ اعمٕمروف ،وطمٌف ًمٞمس سمٛمحذور سمؾ يم٤من رؾمقل اهلل ط ُي٥م
اًمٚمٌـ ويدقمق ومٞمف :اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م ومٞمف وزدٟم٤م ُمٜمف .وذم احلدي٨م قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل :دظمٚم٧م ُمع
رؾمقل ط أٟم٤م وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد قمغم ُمٞمٛمقٟم٦م ومج٤مءشمٜم٤م سم٢مٟم٤مء ومٞمف ًمٌـ ومنمب رؾمقل اهلل ط وأٟم٤م قمغم
يٛمٞمٜمف وظم٤مًمد قمغم ؿمامًمف وم٘م٤مل زم :اًمنمسم٦م ًمؽ وم٢من ؿمئ٧م آصمرت ِب٤م ظم٤مًمدا؟ وم٘مٚم٧مُ :م٤م يمٜم٧م أوصمر قمغم
ؾم١مرك أطمدا .صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل طُ « :مـ أـمٕمٛمف اهلل اًمٓمٕم٤مم ومٚمٞم٘مؾ :اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م ومٞمف وأـمٕمٛمٜم٤م
ظمػما ُمٜمف ،وُمـ ؾم٘م٤مه اهلل ًمٌٜم٤م ومٚمٞم٘مؾ :اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م ومٞمف وزدٟم٤م ُمٜمف « .وىم٤مل رؾمقل اهلل طً« :مٞمس
رء جيزئ ُمٙم٤من اًمٓمٕم٤مم واًمنماب همػم اًمٚمٌـش .رواه اًمؽمُمذي )3455( :وىم٤مل :هذا طمدي٨م
طمًـ ،واسمـ ُم٤مضمف .)3322( :واعمحذور هق احل٥م اعمتزايد ًمٚمٌـ وُمـ إٟمٕم٤مم ذوات اًمٚمٌـ،
وًمذًمؽ يدع اًمًٙمقٟم٦م ذم اعمدن وُي٥م اًمٌ٤مدي٦م ومٞمؽمك اجلٛمع واجلامقم٤مت ،وُمٕمٜمك يٌدون خيرضمقن إمم
اًمٌ٤مدي٦م ،وأهؾ اًمٌقادي قم٤مدة ٓ ُيتٛمقن سم٤مجلٛمع واجلامقم٤مت وشمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وإمم
ذًمؽ أؿم٤مر رؾمقل اهلل ط( :إن اًم٘مًقة وهمٚمظ اًم٘مٚمقب ذم اًمٗمداديـ قمٜمد أصقل أذٟم٤مب اإلسمؾ)
[صحٞمح اًمٌخ٤مري ،3312 :صحٞمح ُمًٚمؿ .]51 :وًمذا يم٤من اًمّمح٤مسم٦م يٙمرهقن اًمًٙمقٟم٦م ذم
اًمٌقادي إٓ ًميورة يم٤مشم٘م٤مء اًمٗمتـ ،وعم٤م ؾمٙمـ اسمـ إيمقع ذم اًمٌ٤مدي٦م ىم٤مل ًمف احلج٤مج :ارشمددت قمغم
قم٘مٌٞمؽ شمٕمرسم٧م ،وم٘م٤مل اسمـ إيمقع ٓ :وًمٙمـ رؾمقل اهلل ط أذن زم ذم اًمٌدو ،وإٟمام ظمرج
اسمـ إيمقع إمم اًمٌدو عم٤م ىمتؾ قمثامن سمـ قمٗم٤من ﭬ.
( )2رواه اإلُم٤مم أمحد ذم «ُمًٜمدهش :سمرىمؿ ( ،)17415وىم٤مل حم٘م٘مقه :إؾمٜم٤مداه طمًٜم٤من .اٟمٔمر
ِ
ٞمح٦مش.)2778( :
اًمّمح َ
« َّ
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اهثانُ
املطوبمعهم
ذكسهٍ هلل
وه ِذه َطم٘مٞم٘م٦م
ي٘مقل َشم َٕم٤ممم{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مءَ ،]142 :

َواوح٦م ومٛمتك يم٤من ٕهؾ اًمٜمٗم٤مق أًمًٜم٦م َرـمٌ٦م سمِذيمر اهلل وهؿ اخلُِم٥م اعمًٜمّدة،
ي٠مُمرون سم٤معمٜمٙمر ويٜمٝمقن قمـ اعمٕمروف.
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ  ،$ذم اًمٗم٤مئدة اًمث٤مُمٜم٦م واًمًتلم ُمـ ومقائد اًمذيمرَّ « :
إن َيمثرة
ذيمر اهلل ٌ ۵
أُم٤من ُِمـ اًمٜمٗم٤مق ،وم٢من اعمٜم٤موم٘ملم ىمٚمٞمٚمق اًمذيمر هلل  ،۵ىم٤مل اهلل ۵

ذم اعمٜم٤موم٘ملم{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]142 :وىم٤مل َيمٕم٥مُ :مـ أيمثر
رئ ُِمـ اًمٜمٗم٤مق :وهلذا -واهلل أقمٚمؿَ -ظمتؿ اهلل شمٕم٤ممم ُؾمقرة (اعمٜم٤موم٘ملم)
ذيمر اهلل َ ۵سم َ

سم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ،]9 :وم٢من ذم ذ َ
ذيرا
ًمؽ َحت ً
ِ
وؾم َئؾ َسمٕمض
ُمـ ومتٜم٦م ا ُعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ َهمٗمٚمقا قمـ ذيمر اهلل  ۵ومق َىم ُٕمقا ذم اًمٜمٗم٤مقُ ،
اًمّمح٤م َسم٦م ﭫ قمـ اخلقارجُُ :مٜم٤موم٘مقن ُهؿ؟ ىم٤مل ،َٓ :اعمُٜم٤موم٘مقن ٓ يذيمرون اهلل
ِ
إٓ ً
ويمثرة ِذيمره أُم٤من ُمـ اًمٜمٗم٤مق،
ىمٚمٞمالَ ،ومٝمذا ُمـ قمالُم٦م اًمٜمِّٗم٤مق ،ىمٚم٦م ذيمر اهلل َ ،۵
ِ
ذايمرا سم٤مًمٜمِّٗم٤مق ،وإٟمام ذًمؽ ًم٘مٚمقب همٗمٚم٧م قمـ ذيمر
أيمر ُم ُمـ أن يٌتكم َىمٚم ًٌ٤م ً
واهلل َ ۵
اهلل ۵ش(.)1

يمثػما واًمذايمرات ،وهؿ ُمـ ٟمًك
وأٟمّك ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم أن يٙمقٟمقا ُمـ اًمذايمريـ اهلل ً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥مش ،حمٛمد سمـ أب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ
ىمٞمؿ اجلقزي٦م (اعمتقرم751 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :ؾمٞمد إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨م – اًم٘م٤مهرة ،رىمؿ
اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م 1999 ،م.)111/1( :
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اهلل ومٜمًٞمٝمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م ،]19 :ىم٤مل اًمثٕم٤مًمٌل{« :ﯸ ﯹ
ضمٝم ٍ٦م َوهمٚم٥م قمغم ُٟمٗمقؾمٝمؿش(.)1
ﯺ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦مُ ،]19 :مٕمٜم٤مه :مت َّٚم َٙم ُٝمؿ ُمـ يمؾ َ
وىم٤مل اسمـ يمثػم{« :ﯸ ﯹ ﯺ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م :]19 :إ ْذ أـم٤م ُقمقه
َومختؿ اهلل قمغم ِ
أسمّم٤مرهؿ همِم٤موة ،ومٝمؿ ٓ ُيٌٍمون هدى
ىمٚمقِبؿ وقمغم َؾمٛمٕمٝمؿ وقمغم َ
يًٛم ُٕمقن وٓ يٗم٘مٝمقن وٓ ي َٕم٘مٚمقنش(.)2
َوٓ َ

وىم٤مل« :اؾمتحقذ قمغم ُىمٚمقِبؿ َّ
اًمِمٞمٓم٤من طمتك أٟمً٤مهؿ أن َيذ ُيمروا اهلل ،۵
ويمذًمؽ يّمٜمع سمٛمـ اؾمتحقذ قمٚمٞمفش( ،)3وإذا ىمٞمؾ هذا ذم ِّ
اًمذيمر َومٛمـ سم٤مب أومم
اًمدُّ قم٤مء ،ومٙمٞمػ يدقمق اهلل ويرضمقه ُمـ يٕمٚمؿ خم٤م َدقمتف ًمف وازوراره قمـ َـم٤مقمتف،
وُمقآشمف ٕقمدائف وظمٞم٤مٟمتف ًمٕمٝمده ،وٟم٘مْمف عمٞمث٤مىمف ،سمؾ وُمٕم٤مداشمف ٕوًمٞم٤مئف ٓ يٙمقن
ذًمؽ{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ} [ؾمقرة إقمراف.]41 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌلش.)281/4( :
(« )2شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)174/1( :
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.)53/8( :
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اهثاهث
املطوبمعهم
قساءتوٍ هوقسآن اهلسٍٍ
اًم٘مرآن اًم َٙمريؿ ُمـ ِظمالل طم ِ
ىمد ؾمٌؼ إيْم٤مح َؿم٠من اعمُ ِ
ِ
دي٨م ِأب ُمقؾمك
ٜم٤موم٘ملم ُمع
َ
١مُم ِـ ِ
ىم٤مل رؾمقل اهلل طُ« :م َث ُؾ اعمُ ِ
ْ
اًمذي َي ْ٘م َر ُأ اًم ُ٘م ْر َآ َن
َ
إؿمٕمري ﭬ ىم٤ملَ َ :
َيمٛم َث ِؾ إُ ْشمرضم ِ٦مِ )1(،رُيٝم٤م َـمٞم٥م و َـمٕمٛمٝم٤م َـمٞم٥م ،وُم َث ُؾ اعمُ ْ١م ُِم ِـ ِ
اًمذي َٓ َي ْ٘م َر ُأ اًم ُ٘م ْر َآ َن
ُ َّ
ُ َ ِّ ٌ َ ْ ُ َ ِّ ٌ َ َ
َ
َيمٛم َث ِؾ اًم َّتٛمر ِةِ ٓ ،ريح َهل٤م و َـمٕمٛمٝم٤م طم ْٚمق ،وُم َث ُؾ اعمُٜمَ٤مومِ ِؼ ِ
اًمذي َي ْ٘م َر ُأ اًم ُ٘م ْر َآ َن َيم َٛم َث ِؾ
َ َ َ ْ َُ ُ ٌ َ َ
َْ
َ
اًمر ُْي٤م َٟم ِ٦مِ ،رُيٝم٤م َـمٞم٥م و َـمٕمٛمٝم٤م ُمر ،وُم َث ُؾ ا ُعمٜمَ٤مومِ ِؼ ِ
اًمذي َٓ َي ْ٘م َر ُأ اًم ُ٘م ْر َآ َن َيم َٛم َث ِؾ
َّ َ
ُ َ ِّ ٌ َ ْ ُ َ ُ ٌّ َ َ
ِ
يح َو َـم ْٕم ُٛم َٝم٤م ُُم ٌّرش(.)3
ا َحلٜمْ َٔم َٚم٦مًَ )2(،م ْٞم َس َهل َ٤م ِر ٌ
ِ
ِ
ُي٤مٟم٦م اعم ِّر
اًمر َ
وؾمٛم َٕم٦م سمٓمٕمؿ َّ
ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل« :ؿمٌف ىم َراءة ا ُعمٜم٤مومؼ َّعم٤م َيم٤مٟم٧م ري٤مء ُ
ِ
اًمذي ٓ يٚم َتذ سمف آيمِ ُٚمف ،يمام ٓ َيٚم َتذ اعمُٜم٤مومؼ واعمُرائل سم٠مضمر ِىمرا َءشمف وصمقاِب٤مش(.)4
وىم٤مل ذم ُمقوع آظمرُ« :مٕمٜمَك َهذا اًم ٌَ٤مب َّ
أن ِىمراءة اًم َٗم٤مضمر واعمُٜم٤مومِؼ ٓ َشمر َشمٗمع إمم
اهلل وٓ َشمزيمق قمٜمده ،وإ َّٟمام يزيمق قمٜمده وير َشمٗمع ِ
إًمٞمف ُِمـ إ ْقمامل َُم٤م أريد ِسمف َوضمٝمف،
َ
رسم٦م ِ
ويم٤من َقمـ ٟمٞم٦م و ُىم ٍ
إًمٞمف شمٕم٤ممم ،أٓ َشمرى أ َّٟمف ؿمٌف اًم َٗم٤مضمر اًمذى ي٘مرأ اًم ُ٘مرآن
َّ
ُمر ِطملم مل يٜمتٗمع سمؼميم٦م اًم٘مرآن ،ومل َيٗمز سمِحالوة ِ
أضمره،
سم٤مًمرُي٤مٟم٦م ،ر ُ
ُيٝم٤م ـمٞم٥م وـمٕمٛمٝم٤م ٌّ
َّ
وم َٚمؿ ُجي٤موز اًمٓمِٞم٥م طمٚمقىمٝمؿ ُمـ ُمقوع اًمّمقت ،وٓ َسمٚمغ إمم ُىمٚمقِبِؿ َذًمؽ اًمٓمٞم٥م؛
ٕن َـمٕمؿ ِ
َّ
اؾمتن َـمٕمؿ اًمرُي٤مٟم٦م رم قمقده٤مُ ،مع
ىمٚمقِبؿ ُُمر وهق اًمٜمِّٗم٤مق اعمًُتن يمام
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إشمرضم٦مُ :جع أشمرج وأشمرضم٤مت وهق وم٤ميمٝم٦م طمٚمقة طم٤مُمْم٦م وهل٤م ومقائد ـمٌٞم٦م .اٟمٔمر «شم٤مج اًمٕمروسش:
(.)438 - 437/5
( )2احلٜمٔمٚم٦م :واطمدة احلٜمٔمؾ وهق اًمِمجر اعمرً« .مً٤من اًمٕمربش.)183/11( :
( )3ؾمٌؼ َّترجيف وذطمف.
(« )4ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريشٓ ،سمـ سمٓم٤مل يمت٤مب اًمتٕمٌػم.)283/11( :
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فمٝمقر رائحتٝم٤م ،وه١م ِ
يٛمرىمقن ُِمـ اًمديـ يمام ِ
َ
يٛمر ُق اًمًٝمؿ ُمـ
ٓء هؿ اًمذيـ
َ ُ
اًمرُم َّٞم٦مش(.)1
َّ
صدرا يٕمٛمر
رت َوراء هذه اًمتالوة
وم٤معمٜم٤مومؼ إذا ؾمٛمٕمتف يتٚمق اًم٘مرآن
شمّمق َ
َّ
ً
سم٤مإليامن ،وًمٙمٜمَّؽ ًمق شم٠مُمٚم٧م أيمثر َقمروم٧م طم٤مل و َومً٤مد قم٘مٞمدشمِف ،قمٜمد ذًمؽ َؾمتٜمٍمف
َ
ومقضمدت ُُم ّرة ظمٌٞمث٦م اًمٓمٕمؿ.
قمٜمف و ُشمٚم٘مٞمف يمام ُيٚم٘مك سم٤مًمتٛمرة إذا ْاظم ُتؼم ـمٕمٛمٝم٤م ُ
وإذا يم٤من هذا طم٤مل اعمُٜم٤مومؼ اًمذي ي٘مرأ اًم ُ٘مرآن ،ومام اًمٔم ُّـ سم٤معمٜم٤مومؼ اًمذي ٓ ي٘مرأ
اًم ُ٘مرآن؟ وم٘مد ُجع إمم ُمرارة اًمٓمٕمؿ -أي ومً٤مد اًمٕم٘مٞمدةُ -ظمٌ٨م اًمرائح٦مَ ،وم٘مٚمٌف وم٤مؾمد
ِ
سمًقء ُُمٕمت٘مده ورائحتف وم٤مؾمدة سم٢مقمراوف قمـ يمت٤مب اهلل شمالوةَ ،وم ً
ْمال قمـ اًم َّتد ُّسمر
واًمت٠مصمر واًمٕمٛمؾ.
ومٝمذا د ُء اًم ٌَ٤مـمـ واًمٔم٤مهرَ ،ومٛمث ُٚمف يمٛمثؾ احلٜم َٔمٚم٦م اًمتل شمٜمٗمر ُمـ ُمٜمٔمره٤م وشمٕم٤مومٝم٤م
ِ
جلل ُِمـ اًمٔمٚمامت سمٕمْمٝم٤م
طمتك اإلسمؾ ،عم٤م َ
ومٞمٝم٤م ُمـ ُمرارة وـمٕم ٍؿ َظمٌٞم٨م ،ومٝمق ذم سمحر ٍّ
ومقق سمٕمض {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [ؾمقرة اًمٜمقر ،)2(]41 :واًم٘مرآن ؿم٤مق
٘مؾ ِ
قمغم ٟمٗمقس اعمٜم٤موم٘ملم وأرواطمٝمؿ ،ىم٤مل أسمق اجلقزاء(َٟ « :)3م ُ
ُ
أهقن قمغم
احلج٤مرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريشٓ ،سمـ سمٓم٤مل يمت٤مب اًمتٕمٌػم.)556/11( :
( )2اٟمٔمر «أٟمقار اًم٘مرآنشُ ،مّمٓمٗمك احلٛميص ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٖمزازم ،دُمِمؼ اًمٓمٌٕم٦م إومم1423 :
ً
شمرشمٞمالش ،د .أٟمس سمـ أمحد يمرزون ،اًمٜم٤مذ ُم١مؾمً٦م اًمٓمٌ٤مقم٦م
هـ :ص (« ،)92 – 89ورشمؾ اًم٘مرآن
واًمّمح٤موم٦م واًمٜمنم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  1418هـ :ص (.)17 – 16
( )3هق :أوس سمـ قمٌد اهلل ،أسمق اجلقزاء ،اًمرسمٕمل ،اًمٌٍمي ،طمدث قمـ قم٤مئِم٦م ،واسمـ قمٌ٤مس ،وقمٌد اهلل سمـ
قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وهمػمهؿ .وقمٜمف أسمق إؿمٝم٥م اًمٕمٓم٤مردي ،وقمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ اًمٜمٙمري ،وسمديؾ سمـ
ُمٞمنة وهمػمهؿ .يم٤من أطمد اًمٕمٌ٤مد اًمذيـ ىم٤مُمقا قمغم احلج٤مج ،وم٘مٞمؾ :إٟمف ىمتؾ يقم اجلامضمؿ ؾمٛمٕمف
قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ ي٘مقلُ :م٤م ًمٕمٜم٧م ؿمٞمئً٤م ىمط ،وٓ أيمٚم٧م ؿمٞمئً٤م ُمٚمٕمقٟمً٤م ىمط وٓ آذي٧م أطمدً ا ىمط (شمقذم:
83هـ) .يٜمٔمر «ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءش ،)371/4( :و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر.)383/1( :
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وهٜم٤مك إؿم٤مرة إمم سمٕمض آي٤مت ضم٤مءت ؾمٞم٤مىم٤مِّت٤م ُمِمٕمرة أن ُم٘مّمقده٤م اعمٜم٤موم٘ملم
يمٛمثؾ ىمقًم ِ ِف شمٕم٤ممم{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [ؾمقرة حمٛمد،]24 :

وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف { :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ}
[ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]421 :وىمقًمف { :۵ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]721 :إن ىمٚمق َِبؿ ُُمٕمرو٦م وإن
أروا َطمٝمؿ ُُمدسمِرة قمـ ؾمامع اًمقطملٟ ،م٤مهٞمؽ قمـ شمدسمره واًمٕمٛمؾ سمف.

ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م:]127 :
«( َُم٤م) ِصٚم٦م َواعمراد اعمٜم٤موم٘مقنش( ..)3ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي« :هذا َىمقل اعمٜم٤موم٘ملم
سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض اؾمتٝمزا ًء سم٘مقل اهلل شمٕم٤مممش(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «ُمّمٜمٗمفش ،)553/11( :يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ،و( )44/14يمت٤مب اًمزهد،
وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «احلٚمٞم٦مش.)81/3( :
( )2هذا اعمٌح٨م يمٜم٧م قم٤مًم٦م ومٞمف قمغم رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًم٘مّم٤مص ُمـ (ص ،)116 – 111
ومجزاه اهلل قمٜمل ظمػم اجلزاء.
(« )3شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش.)189/8( :
(« )4زاد اعمًػمش.)518/3( :
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املطوب اهسابع
صدقتوٍ
ِ
ؼمع ِذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وم٢من
اعمٜم٤موم٘مقن ُمـ أ ْسم َخؾ اًمٜمَّ٤مس وي َتٕم٤م َفمؿ ُسمخٚمٝمؿ إذا ُم٤م ُد ُقمقا ًمٚم َّت ُّ
اوٓمروا إمم إٟمْ َٗم٤مق ٍ
رء ومٙمر ًه٤م ور َي٤م ًء وؾمٛمٕم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :   
      } [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]54 :
ِ
٤مًمٞم٥م اًم َّٚمٛمز
أؾم َ
وًمٞمتٝمؿ إ ْذ سمخٚمق وىمٌْمقا أيد َُيؿ ايمتٗمقا سمِذًمؽ ،سمؾ َُم٤مرؾمقا أؾمقأ َ
ْ
واًمتخ ِذيؾ عمـ أ ْٟم َٗمؼ أو َر َّهم٥م ذم اإل ْٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.
واًم َٖمٛمز
ِ
مه٦م ذم اًم َٕمٛمؾ{ :
ىم٤مل اسمـ يمثػم َ « :$أ ْيًَ :مٞمس هل ُؿ َ َ
ق ْصدٌ صحٞمحَ ،وٓ َّ
ًمّم٤مدق اعمّمدوق
أظمؼم ا َّ
}َٟ ،م َٗم َ٘م ً٦م{ ،  } [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]54 :و َىمد َ
٥م َٓ َي ْ٘م ٌَ ُؾ َإ َّٓ َـم ِّٞم ًٌ٤مش( ،)2ومٚمٝمذا ٓ
هلل َٓ َي َٛم ُّؾ َطم َّتك َمت َ ُّٚمقاش( ،)1و«إِ َّن ا َ
ط« :إِ َّن ا َ
هلل َـم ِّٞم ٌ
يت٘مٌؾ اهلل ُمـ ه١م ِ
ٓء َٟمٗم٘م ً٦م َو َٓ َقم َٛم ًال ٕ َّٟمف إ َّٟمام يت٘مٌؾ ُمـ اعمت٘ملم(.)3
َُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب أطم٥م اًمديـ إمم اهلل أدوُمف ،طمدي٨م رىمؿ ،)43( :وأظمرضمف
أيْم٤م ،يمت٤مب اًمتٝمجد ،سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمتِمديد ذم اًمٕمٌ٤مدة ،طمدي٨م رىمؿ ،)1151( :وأظمرضمف
ً
أيْم٤م ،يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس،
أيْم٤م ،يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب صقم ؿمٕمٌ٤من ،طمدي٨م رىمؿ )1971( :وأظمرضمف ً
ً
سم٤مب اجلٚمقس قمغم احلّمػم وٟمحقه ،طمدي٨م رىمؿ ،)5861( :وأظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب صالة
اعمً٤مومريـ ،سم٤مب ومْمٞمٚم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدائؿ ،طمدي٨م رىمؿ ،)215( :وسم٤مب أُمر ُمـ ٟمٕمس ذم صالشمف
أيْم٤م ،يمت٤مب اًمّمٞم٤مم،
أو اؾمتٕمجؿ قمٚمٞمف اًم٘مرآن أو اًمذيمر سم٠من يرىمد ،طمدي٨م رىمؿ )221( :وأظمرضمف ً
ٌَّل ط ذم همػم رُمْم٤من ،طمدي٨م رىمؿ.)177( ،
سم٤مب صٞم٤مم اًمٜم ّ
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ىمٌقل اًمّمدىم٦م ُمـ اًمٙمً٥م اًمٓمٞم٥م ،طمدي٨م رىمؿ ،)65( :وأظمرضمف
اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب (وُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة) طمدي٨م رىمؿ ،)2989( :وأظمرضمف اًمدارُمل ،يمت٤مب
اًمرىم٤مق ،سم٤مب ذم أيمؾ اًمٓمٞم٥م ،طمدي٨م رىمؿ )2717( :وأظمرضمف أمحد ذم «اعمًٜمدش.)328/2( :
(« )3شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿش.)399/2( :
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ٕهنؿ َيٕمدون اًمٜمَّٗم٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُهمر ًُم٤م
وهؿ ٓ يٜمٗم٘مقن إٓ ري٤م ًء وٟمٗم٤م ًىم٤مَّ ،
معهم
وظمً٤مرة ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [ؾمقرة
ِ
ِ
اًمري٤مء واًمًٛمٕم٦م ،ومال يت٘مٌؾ اهللُ
اًمتقسم٦م ،]98 :وم َٝم ُ١مٓء إذا أ ْٟم َٗم٘مقا يم٤من اًم٘مّمدُ ُمـ إٟمٗم٤مىمٝمؿ ِّ
ً
وظمٚمٞمال ومٌئس اًم٘مريـ ،ىم٤مل
ٕهنؿ ىمد اَّتذوا اًمِمٞمٓم٤من ىمريٜمً٤م وص٤مطم ًٌ٤م
ُِمٜمٝمؿ ٟمٗم ُ
٘م٤مِّتؿَّ :
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شمٕم٤ممم { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]83 :ىم٤مل اًم٘مرـمٌل« :ىم٤مل
اجلٛمٝمقرَٟ :مزًم ْ٧م ِذم اعمٜم٤موم٘ملم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭔ ﭕ} ،واًمرئ٤مء ُمـ اًمٜمٗم٤مقش(.)1
ىم٤مل اًمِمقيم٤مين« :وه١م ِ
ِ ِ
ِ
عمج َّرد اًمري٤مء
ٓء أ ْوم َرـمقا
َ ُ
سمٌذل أ ُْمقاهلؿ ذم همػم ُمقاوٕمٝم٤مَ ،
يمام يٗمٕمٚمف ُمـ يريد أن يتً٤مُمع اًمٜمَّ٤مس سم٠مٟمف يمريؿ ،و َيتٓم٤مول قمغم همػمه
واًمًٛمٕم٦مَ ،
سمِذًمؽ ،ويِمٛمخ سمِ٠مٟمٗمف قمٚمٞمفُ ،مع ُم٤م َوؿ إمم هذا اإلٟمٗم٤مق اًمذي َيٕمقد قمٚمٞمف سم٤مًمير
ُمـ قمدم اإليامن سم٤مهلل واًمٞمقم أظمرش(.)2
إظم ُ
القَ :أظمالق اإليامن ْ
ىم٤مل ؾمٞمد ىمٓم٥م « :$وه َٙمذا شمتحد ُد ْ
وأظمالق
اًم ُٙمٗمر ،وم٤مًمٌ٤مقم٨م َقمغم اًمٕمٛمؾ اًمٓمٞم٥م واخلُٚمؼ اًم َّٓمٞم٥م ُهق اإليامن سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر،
رومٞمع ٓ َيٜمتٔمر ص٤مطمٌف ضمزاء ُمـ
واًم َّتٓم ُّٚمع َإمم َ
رو٤مء اهلل وضمزاء أظمرةُ ،ومٝم َق سم٤مقم٨م ٌ
اًمٜم٤مس ،وٓ يتٚم َّ٘م٤مه اسمتداء ُمـ قمرف اًمٜمَّ٤مس! وم٢مذا مل يٙمـ هٜم٤مك إيامن ٍ
سم٢مًمف يٌ َت ِٖمل وضمٝمف،
َ
ِ
سم٤مًمرهمٌ٦م ِذم رو٤مه ،وإذا مل يٙمـ هٜم٤مك اقمت٘م٤م ٌد سمِٞمقم آظمر يتؿ
وشمتحدَّ ُد َسمقاقم٨م اًمٕمٛمؾ
ِ
اعمًتٛمدَّ ة ُمـ قمرف اًمٜم٤مس ،وهذه
إروٞم٦م
ومٞمف ا َجلزاءَ َّ ،
َ
هؿ اًمٜم٤مس إمم َٟمٞمؾ اًم٘مٞمؿ ْ
ادمف ُّ
ٓ َو٤مسمط هل٤م ذم ٍ
ٌ
ضمٞمؾ َواطمد ذم رىمٕم٦م واطمدةَ ،وم ً
و٤مسمط َصم٤مسم٧م ذم
ْمال قمـ أن يٙمقن هل٤م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش.)193/5( :
(« )2ومتح اًم٘مديرش ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمِمقيم٤مين اًمٞمٛمٜمل (اعمتقرم1251 :هـ)،
اًمٜم٤مذ :دار اسمـ يمثػم ،دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م  -دُمِمؼ ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم  1414 -هـ)538/1( :
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ٍ
زُم٤من وذم يمؾ ُمٙم٤من! ويم٤م َٟم٧م هذه هل َسمقاقمثٝمؿ ًمٚم َٕم ِ
اًمت٠مرضمح
ٛمؾ ،ويم٤من هٜم٤مك
يمؾ
ُ
أهقاء اًمٜمَّ٤مس وىمٞمٛمٝمؿ اًمتل ٓ شمثٌ٧م قمغم ٍ
ِ
ُمٕمٝم٤م شمٚمؽ
اعمًُتٛمر
يمت٠مرضمح ْ
طم٤مل ،ويم٤من َ
اًمّمٗم٤مت َّ
ُمٞمٛم٦م ُمـ اًمٗمخر واخلٞمالء ،واًمٌخؾ واًمتٌخٞمؾ وُمراءاة اًمٜمَّ٤مس ٓ اًمتجرد
اًمذ َ
واإلظمالصش(.)1

هذه سمٕمض قمٌ٤مدات اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ صالة وذيمر وصد َىم٦م وشمِالوة ىمرآنَ ٓ ،ي٠مشمقهن٤م

يمره٤م ،وٓ يٗمٕمٚمقهن٤م إن ومٕمٚمقا إٓ قمّمٛم٦م ٕٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ ،أ َُّم٤م سمقاـمٜمٝمؿ ومٙمٗمر
إٓ ً
ساح واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمالل اًم٘مرآنش.)661/2( :
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املبخح الضادظ
وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

معهم

املطوب األًي
عداء اهلٌن هوٌنافقني
ِ
ِ
وأروف َوؾمامواشمف ُمتق ِّضمف إمم اهلل
وأضم َراُمف
إن هذا اًمٙمقن سمًِ٤مئر أ ُْماليمف و َيم٤مئٜم٤مشمف ْ
ِ
وظم٤مؿمع ًمٕمٔمٛمتف ؾمٌح٤مٟمف ُُمٓمٞمع ٕ ُْم ِره ،إٓ سمٕمض ُمـ َطم َّ٘م٧م
وظم٤مو ٌع ًَمف
سم٤مًمٕمٌ٤مدة
ٌ
اًمْمالًم٦م ُمـ اًم َّث٘مٚملم ،وقمٚمٞمف َّ
وم٢من َهذه اعمَخٚمقىم٤مت ُمـ ُج٤مدات و َهمػم ُج٤مدات
َقمٚمٞمف َّ
قمٚمق َّي٦م وؾمٗمٚم َّٞم٦مَ ،يمام هل ظم٤موٕم٦م هللِ سمِ٤مًمٕمٌقدي٦م ،ومٝمل يمذًمؽ ذم ُُمٕمٔمٛمٝم٤م ضمٜمد ُمـ ضمٜمقد
اهللِ ،يٜمٍم ِب٤م ُمـ يِم٤مء ُمـ ِ
ويٕمذب ِب٤م ُمـ َيِم٤م ُء ،ومٝمل قمدوة عم ِـ َطم٤مرب اهلل
قمٌ٤مده
ُ
َ
ُ
ِ
واًمّمقاقم َؼ وا َجلراد
واًمريح
واًمًالم ،اٟمٔمر
اًمٌحر وا َحلجر ِّ
َ
ورؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة َّ
ُ
واًمؼمايملم وإوسمئ٦م ،وىمٌؾ ذًمؽ
واًمزٓزل
واًم ُ٘م َّٛم َؾ واًمْمٗم٤مدع واًمدَّ م واًمٓمػم
َّ
َ
ٍ
وأٟم٤مس
هلل وؾمالُمف ،يمؿ َقم َّذب اهلل وأهٚمؽ ود َُّمر ُمـ أ ُُم ٍؿ
اعمالئٙم٦م َقمٚمٞمٝمؿ صٚمقات ا ِ
سمٛمثؾ هذا اجلٜمد اًمذيـ قمٚم ِ ْٛمٜم٤م سمٕمْمٝمؿ وظمٗمل قمٚمٞمٜم٤م ُمٜمٝمؿ يمثػم{ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} [ؾمقرة اعمدصمر.]31 :
ِ
وُيٚمؽ
وِم َّ٤م يدل قمغم قمداوة هذه اعمَخٚمقىم٤مت عمـ َيًٕمك ذم إرض
سم٤مًمٗمً٤مد ُ
َ
احلرث واًمٜمًؾ ُم٤م يكم:
اح ُِمٜمْ ُفش،
ؽم ٌ
 ىم٤مل  ۴قمٜمدُم٤م ُمرت قمٚمٞمف ضمٜم٤مزةُُ « :م ًْ َ ِؽم ُيح َأ ْو ُُم ًْ َ َ
َوم٘م٤مًمقاَ :ي٤م رؾمقل اهللَُ ،م٤م اعمُ ِ
ًؽماح ُمٜمْ ُف؟ ىم٤مل« :إِ َّن اًم َٕم ٌْدَ اعمُ ْ١م ُِم َـ
ًؽميح َوُم٤م اعمُ َ
مح ِ٦م اهللِ َشم َٕم َ٤مممَ ،واًم َٕم ٌْدُ اًم َٗم ِ
يح ُِم ْـ َٟم َّم ِ
يح ُِمٜمْ ُف
٥م اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َو َأ َذ َاه٤م إِ َمم َر ْ َ
٤مضم ُر َي ًْ َ ِؽم ُ
َي ًْ َ ِؽم ُ
ِ
اًمٕم ٌَ٤م ُد َواًمٌِ َال ُد َو َّ
ابش ،وراطمتٝم٤م ُمٜمف ٕ َّٟمف سمٛمٕم٤مصٞمف وآصم٤مُمف َطمرُمٝم٤م اعمٓمر
اًمِم َج ُر َواًمدَّ َو ُّ
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واًمٕمِم٥م واًمؼميم٤مت ومٝمل شمٕم٤مديف ومت٘متف.
-ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

﯁ ﯂   } [ؾمقرة ُمريؿ ،]91-91 :ىم٤مل اسمـ يمثػم « :$أي :يٙم٤م ُد
ً
وإضمالٓ،
ًمٚمرب
َيٙمقن ذًمؽ ُمـ َؾم َامقمٝمـ هذه ا َعم َ٘م٤مًم٦م ُمـ َوم َجرة سمٜمل آدم :إقمٔم٤م ًُم٤م
ِّ
َ
ذيؽ ًَمف وٓ
٤مت َقمغم شمقطمٞمده ،وأ َّٟمف ٓ إًمف إٓ ُهق ،وأ َّٟمف ٓ
ٕهن َّـ َخمٚمقىم٤مت َو ُُم َ١م َّؾم ًَ ٌ

َٟمٔمػم ،وٓ وًمد ًمف وٓ ص٤مطمٌ٦م ًمفش( ،)1وىم٤مل قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :﮼ ﮽}:
«همْم ًٌ٤م هلل ۵ش(.)2

 قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ﭬ َىم٤ملَ « :يم٤من ُِمٜمَّ٤م َرضمؾ ُمـ سمٜمل اًمٜمَّ َّج٤مر ىمد ىمرأ
٥م َإمم رؾمقل اهلل ط ،وم٤م ْٟم َٓمٚمؼ ه٤مر ًسم٤م طمتك َحل َؼ سمِ٠مهؾ
اًم ٌَ٘مرة وآل قمٛمران ويم٤من يٙم ُت ُ
ِ
ِ
وم٠مقمج ٌُقا ِسمف ،ومام ًمٌ٨م أن َىمّمؿ
حٛمد،
اًمٙمت٤مب ،ىم٤مل :ومر َوم ُٕمقه و َىم٤مًمقا :هذا يٙم ُت٥م عم َّ
إرض َىمد ٟمٌذشمف َقمغم َوضمٝمٝم٤م ،صمؿ قم٤مدوا
اهلل قمٜمُ٘مف ومٞمٝمؿَ ،ومح َٗمروا ومقاروه ،وم٠مصٌح٧م
ُ
ومحٗمروا ًمف َومقاروه وم٠مصٌح٧م إرض َىمد َٟمٌذ ُشمف( )3قمغم وضمٝمٝم٤مُ ،صم َّؿ قم٤مدوا ومحٗمروا ًمف
َ

ومقاروه وم٠مصٌح٧م إرض ىمد ٟمٌذشمف قمغم وضمٝمٝم٤م ومؽميمقه ُمٜمٌقذاش(.)4
ِ
ومٚمام يم٤من ىمرب اعمَديٜمَ٦م ه٤مضم٧م ريح
وقمـ ضم٤مسمر« :أن رؾمقل اهلل ط ىمدم ُمـ ؾمٗمرَّ ،
ؿمديدَ ُة شمٙم٤مد أن شمدومـ()5
اًمرايم٥م ومزقمؿ -أي :ضم٤مسمرَّ -
أن َرؾمقل اهلل ط ىم٤مل:
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)261/5( :
( )2اعمّمدر اًمً٤مسمؼ.)261/5( :
(ٟ )3مٌذشمف :أي ـمرطمتف.
( )4رواه ُمًٚمؿ :سمرىمؿ ( ،)2781يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ ،ومل يذيمر ًمف سم٤م ًسم٤م.
( )5ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض :وىمقًمف« :ه٤مضم٧م ريح ؿمديدة شمٙم٤مد أن شمدومـ اًمرايم٥مش ،يمذا اًمرواي٦م ومٞمف رم ُجٞمع
ٟمًخ ُمًٚمؿ سم٤مًمٜمقن .ىم٤مل سمٕمض اعمت٘مٜملمً :مٕمٚمف «شمدومؼ «سم٤مًم٘م٤مف ،أى شمّمٌف وشمٚم٘مٞمف .واًمدومؼ :اًمّم٥م.
وهذا شمٙمٚمػ رم اًمتٗمًػم ُمع شمٗمًػم اًمرواي٦م ،واًمرواي٦م صحٞمح٦م اعمٕمٜمك .ويمذا ذيمرمه٤م اسمـ أسمك ؿمٞمٌ٦م رم =
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التعامل
وقواعد شرعية يف
ِ
خطر املنافقني ِ
ِ ِ
ِ
«سم ِٕم َث ْ٧م ه ِذ ِه اًمر ِ ِ
لم َىمدْ
ٞمؿ ُِمـ ا ُعمٜم٤مومِ ِ٘م َ
َ
ِّ ُ
ُ
يح َعم ْقت ُُمٜمَ٤موم ٍؼشَ ،وم َٚم َّام َىمد َم اعمَديٜمَ َ٦م َوم٢مِ َذا ُُمٜمَ٤موم ٌؼ َقمٔم ٌ
معهم
()1

٤متش  ،وسمٕم٨م هذه اًمريح عمقت ُمٜم٤مومؼ :أي قم٘مقسم٦م ًمف وقمالُم٦م عمقشمف وراطم٦م
َُم َ
ًمٚمٌالد واًمٕمٌ٤مد ُمٜمف.

ِ
طمرك اهلل اًمري٤مح واًمٕمقاصػ ٓضمتِ َث٤مث هذا
ُ
ىمٚم٧م :وم٤مٟمٔمر ي٤م َرمحؽ اهلل َيمٞمػ َّ
ِ
اعمٜم٤مومؼ ،وهذا ُّ
اًمٜمٗم٤مق ُ
وظمٓمقرشمف ،طمتك ُأُمرت اًمريح واًمٕمقاصػ أن
يدل قمغم ؿم١مم
ِّت٥م ٕظمذ اعمٜم٤مومؼ {ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [ؾمقرة اعمدصمر.]31 :
ٍ
اًمرؾمقل ط سم٠من احلجر واًمِمجر
وهذا إُمر ًمٞمس
سمٖمري٥م وٓ قمجٞم٥م ،أمل ُخيؼم َّ
يٜمٓم٘م٤من ذم آظمر اًمزُم٤من ي٘مقٓن« :ي٤م ُمًٚمِؿ ي٤م َقمٌدَ اهللِ ه َذا ُي ِ
قد ٌّي َظم ْٚمٗمٌم َومتَ َٕم َ٤مل
َ ُ ْ َ َ ْ
َ َُ
ْوم٤م ْىم ُت ْٚمف إِ َّٓ اًم َٖمر َىمدَ َوم٢مِ َّٟمف ُِمـ َؿمج ِر اًمٞمٝم ِ
قدش(.)2
ُ ْ َ َُ
ُ
ْ
 طمتك اًمٌحر يتٛم َّٕم ُر ويتٛمٜمَّك هالك قمّم٤مة سمٜمل آدم ،وم٘مد روى قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبٌَّل ط ىم٤ملَ « :ىم َ٤مل اهللُ َشم َٕم َ٤مممًَ :م ْٞم َس ًَم ْٞم َٚم ً٦م إِ َّٓ َواًم ٌَ ْح ُر ُي ْ ِ
ف ومِ َٞمٝم٤م
نم ُ
ﭬ قمـ اًمٜم ّ
ات يً َت ِ
ٍ
َصم َال َ
هلل ۵ش( .)3ومٞم٤م ُؾمٌح٤من
٠مذ ُن اهللَ َشم َٕم َ٤ممم َأ ْن َيٜمْ َت ِْم َح َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوم َٞم ُٙم ُّٗم ُف ا ُ
ث َُم َّر َ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

يمت٤مسمف يمام ىم٤مل ُمًٚمؿ ،ويٙمقن ُمٕمٜم٤مه٤م :شمذه٥م سمف وشمٖمٞمٌف قمـ اًمٜم٤مس ًم٘مقِّت٤م ،وُمٜمف ىمقًمفٟ :م٤مىم٦م دومقن :إذا
يم٤من شمٖمٞم٥م قمـ إيمؾ ،وقمٌد دومقن :إذا يم٤من يتٖمٞم٥م قمـ اعمٍم وي٠مسمؼ ومٞمف .يٜمٔمر «ذح صحٞمح ُمًٚمؿ
ًمٚم٘م٤مى قمٞم٤مض اعمًٛمك إيمامل ا ُعم ْٕمٚمِ ِؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿش ،اعم١مًمػ :قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ

ُي َٞمك إِ ْؾم َام ِقمٞمؾ ،اًمٜم٤مذ:
قمٛمرون اًمٞمحّمٌل اًمًٌتل ،أسمق اًمٗمْمؾ (اعمتقرم544 :هـ) ،اعمح٘مؼ :اًمديمتقر ْ
دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيعُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1419 ،هـ  1998 -م
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ ،سم٤مب :ح (.)2782
( )2رواه اًمٌخ٤مري ،)75/6( :يمت٤مب اجلٝم٤مد ،سم٤مب ىمت٤مل اًمٞمٝمقد ،وُمًٚمؿ :سمرىمؿ ( ،)2922ذم يمت٤مب
اًمٗمتـ وأذاط اًمً٤مقم٦م.
( )3رواه اإلُم٤مم أمحد ذم «ُمًٜمدهش :سمرىمؿ ( ،)313وىم٤مل حم٘م٘مقه :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م اًمِمٞمخ اًمذي
أيْم٤م.
روى قمٜمف اًمٕمقام سمـ طمقؿم٥م وأسمق ص٤مًمح ُمقمم قمٛمر َمٝمقل ً
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ِ
إرض،
ًمٚمٛمٗمًديـ ذم
اهلل َ
يمٞمػ ُُي٘مؼ هذا اًمٌحر ويمؾ َسمحر قمٌقدي٦م اهلل ذم قمداوشمف ُ

رِب٤م ورؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ
وىمد أهٚمؽ اهلل سم٤معم٤مء أِم ً٤م همر ًىم٤م وومٞمْم٤مٟم٤مت عمَّ٤م قمت٧م قمـ أُمر ِّ
اًمّمالة واًمًالم.
وهذا هق أطمد إىمقال اعمقضمقدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮭ

ﮮ} ،ىم٤مل

ًجقر واعمٛمٜمقع اعمَٙمٗمقف قمـ إرض ًمئال يٖمٛمره٤م
اسمـ يمثػم« :وم٘مٞمؾ :اعمرا ُد سم٤معمَ ُ

وم ُٞمٗمرق أهٚمٝم٤مش(.)1

ِ
إرض ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮁ ﮂ
 -ىمد َوصػ اهلل اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مإلومً٤مد ذم

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ} [ؾمقرة

اًمٌ٘مرة ،]215 :ىم٤مل اًمِمقيم٤مين{« :ﮁ ﮂ} ،أي :أدسمر وذه٥م قمٜمْ َؽ ي٤م حمٛمد،
ِ
وىمٞمؾ :إ َّٟمف سمٛمٕمٜمك َّ
وؾ وهمْم٥م ،وىمٞمؾ :إٟمف سمٛمٕمٜمك اًمقٓي٦م؛ أي :إذا يم٤من واًم ًٞم٤م َومٕمؾ

اًمًقء ُمـ اًمٗمً٤مد ذم إرضش(.)2
ُم٤م يٗمٕمٚمف وٓة ُّ

وهذا ومِٕمٚمف ،يمالُمف
وىم٤مل اسمـ يمثػم« :أي
أقمقج اعم٘م٤مل َد ُء إومٕم٤مل ،ومذًمؽ ىمقًمفَ ،
ُ

َيمذب ،واقمت٘م٤مده َوم٤مؾمد ،وأومٕم٤مًمف ىمٌٞمح٦مش(.)3

ِ
وإهالك ا َحلرث ،وهق َحمؾ َٟمامء
مه٦م إٓ اًمٗمً٤مد ذم إرض
ومٝمذا اعمٜم٤مومؼ ًمٞمس ًمف َّ

اًمزروع واًمثامر واًمٜمًَّؾ ،وهق ٟمت٤مج احلٞمقاٟم٤مت اًمذيـ ٓ ىمقام ًمٚمٜم٤مس إٓ ِبام(.)4
ِ
واحلرث واًمٜمًَّؾ واًمزروع
وم٤مًمٜمٗم٤مق ي١م ِّصمر قمغم اإلٟمً٤من واحل َٞمقان وإرض
ضر اًمٜمِّٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملم ،ىم٤مل اًمزضم٤مج« :وذًم ِؽ
واًمثامر ،ومٙمؾ هذه اًمٙم٤مئٜم٤مت ُيّمٞمٌٝم٤م
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)241/2( :
(« )2ومتح اًم٘مديرش.)228/1( :
(« )3شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)264/1( :
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.)264/1( :
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شرعية )1يف التعامل
خطر املنافقني
َّ
وقواعداخلٚمؼش( .
وومٞمف َهالك
ٕن اًمٜمِّٗم٤مق ي١مدي إمم شمٗمريؼ اًمٙمٚمٛم٦م ،ووىمق ِع اًم٘م َت٤مل،
معهم
َّ ُ
َ

اًمًدِّ ي إمم أن اعمراد سم٤مإلهالك اعمذ ُيمقر ذم أي٦م ُهق ُم٤م ومٕمٚمف سمٕمض
وىمد ذه٥م ُّ

اعمُٜم٤موم٘ملم ُمـ طمرق ًمزرع ىمقم ُمـ اعمًٚمٛملم وقم٘مر حلٛمرهؿ.
َ
اإلهالك ُهق ىمدر اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمَّ٤مشم٩م قمـ ومٕمؾ هذا
ومػمى أن ذًمؽ
وأُم٤م َم٤مهد َ
اعمُٜم٤مومؼ ،وم٘م٤مل« :إذا َشم َّ
قمم َؾمٕمك ذم إرض سم٤مًمٕمدوان واًم ُّٔمٚمؿ ،ومٞمحٌس اهلل سمِذًمؽ
اًم٘م ْٓم َر ومٞمٝمٚمؽ احلرث واًمٜمًؾش(.)2

وشم٠م َُّمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ} [ؾمقرة

اًمرقمد ،]15 :وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف {ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ} [ؾمقرة احل٩م.]81 :
ُم٘مر سمرسمقسمٞمتف وإهلٞمتف ،ومٙمٞمػ سم٤مًمٙم٤مومِ ِر واعمٜم٤مومِ ِؼ
وم٤مجلٛمٞمع
ٌ
ُ
ظم٤موع ًمف ُمذقم ٌـ ًمٕمٔمٛمتف ٌ
ِ
ِ
اعمٕمر ِ
قمٌقديتِف واعمًتٜمٙمػ قمـ َـم٤مقمتف ؾمٌح٤مٟمف ،وسمْمدِّ ه٤م شمتٛمٞمز
ض ُيمؾ ُمٜمْ ُٝمام قمـ
إؿمٞم٤مء :ومجٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت ُم١ميدة ِ
وٟم٤مسة ًمٚمٛم١مُمٜملم ،وم٤مًمٜمَّ٤مر شمّمٌح سمر ًدا وؾمال ًُم٤م
ِّ
ُ
يًٌ٤م عمقؾمك  ۴وُمـ ُمٕمف ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ،
قمغم إسمراهٞمؿ ،واًمٌحر يّمػم ً
ِ
طمزب اهلل اعم١مُمٜملم ،واًمريح يمؿ َٟمٍم اهلل ِب٤م أوًمٞم٤مءه اًمّم٤مدىملم.
واعمالئٙم ُ٦م ُشم٘م٤مشمؾ ُمع
وذم ىمّم٦م همالم إظمدود ،ا َجل ٌُؾ ُيتز سمٛمـ أرادوا سمِف ُؾمق ًءا ومٞمٚم٘مٞمٝمؿ َسقمك ه٤مًمٙملم،

شم٩م ِبؿ ومٞمتً٤مىم ُٓمقن ُمٜمف همرىمك ذم اًمٞمؿ ،أُم٤م هق ومرضمع ُمـ اًمً٤معملم.
وىم٤مرب ا َعم٤مء ير ُّ
ُ
سمؾ إن هذه اخلالئؼ يمام َشمٙمره ِ
وشمٌٖم ُض ُمـ طم٤م َّد اهلل ورؾمقًمف وقم٤مدى اعم١مُمٜملم ،ومٝمل
٥م و َشمٗمرح وشمًٕمد سمٕمٌ٤مد اهلل اعمخٚمّملم ،ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:
ذم اعم٘م٤مسمؾ ُحت ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومتح اًم٘مديرش.)228/1( :
(« )2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش.)331 – 329/2( :
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الئٙم٦م اهلل ُمع ِقم ِ
 .1اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف :إن عم ِ ِ
ٌ٤مد اهلل اعم١مُمٜملم
ِ
ًمِم٠م ًٟم٤م يتٛم َّثؾ ذم حمٌت ِٝمؿ هلؿ()1
َ
َ
ُييون َم٤مًمِس
وصالِّتؿ قمٚمٞمٝمؿ(،)2
وومقق ذًمؽ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ىم٤مل ط« :إن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم إذا أطم٥م قمٌدً ا ٟم٤مدى ضمؼميؾ :إن اهلل ىمد أطم٥م ومالٟمً٤م وم٠مطمٌف ،وم ُٞمحٌف
أطم٥م ومالٟمً٤م وم٠مطمٌقه وم ُٞمحٌف أهؾ اًمًامء و ُيقوع ًمف
ضمؼميؾ ،صمؿ يٜم٤مدي ضمؼميؾ ذم اًمًامء :إن اهلل ىمد ّ
اًم٘مٌقل ذم إرضش .رواه اًمٌخ٤مري :سمرىمؿ ( ،)7485ورواه ُمًٚمؿ :سمرىمؿ (.)2637
( )2ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ} [ؾمقرة إطمزاب ،]43 :واًمّمالة ُمـ اهلل شمٕم٤ممم صمٜم٤مؤه قمغم اًمٕمٌد قمٜمد ُمالئٙمتف،

طمٙم٤مه اًمٌخ٤مري قمـ أب اًمٕم٤مًمٞم٦م ،وىم٤مل همػمه :اًمّمالة ُمـ اهلل قمز وضمؾ اًمرمح٦م ،وىمد ي٘م٤ملُ ٓ :مٜم٤موم٤مة
سملم اًم٘مقًملم .وأُم٤م اًمّمالة ُمـ اعمالئٙم٦م ومٌٛمٕمٜمك اًمدقم٤مء ًمٚمٜم٤مس وآؾمتٖمٗم٤مر هلؿ ،وهذا
ُم٤م ؾمٜمقوحف ومٞمام ي٠مي ٟمامذج ُمـ إقمامل اًمتل شمّمكم اعمالئٙم٦م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م:
ُ .1مٕمٚمؿ اًمٜم٤مس اخلػم :روى اًمٓمؼماين واًمؽمُمذي سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،قمـ أب أُم٤مُم٦م ،أن اًمرؾمقل ط
ىم٤مل « :إن اهلل وُمالئٙمتف طمتك اًمٜمٛمٚم٦م ُمـ ضمحره٤م وطمتك احلقت ذم اًمٌحر ًمٞمّمٚمقن قمغم ُمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس
اخلػمش« .صحٞمح اجل٤مُمعش.)133/2( :
 .2اًمذيـ ي١مُمقن اعمً٤مضمد ًمٚمّمالة :ذم «صحٞمح ُمًٚمؿش« :أن اعمالئٙم٦م شمّمكم قمغم اًمذي ي٠مي اعمًجد
ًمٚمّمالة ومت٘مقل :اًمٚمٝمؿ ّ
صؾ قمٚمٞمف ،اًمٚمٝمؿ ارمحف ُم٤ممل ي١مذ ومٞمف وُم٤م مل ُيدث ومٞمفش.
 .3اًمذيـ يّمٚمقن ذم اًمّمػ إول :ذم «ؾمٜمـ أب داودش ،و«اسمـ ُم٤مضمفش ،و«ُمًٜمد أمحدش ،قمـ اًمؼماء
ﭬ أن رؾمقل اهلل ط ىم٤مل« :إن اهلل وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم اًمّمػ إولش« .صحٞمح
اجل٤مُمعش ،)133/2( :وذم «ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش « :إن اهلل وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم اًمّمػ اعم٘مدمش.
«صحٞمح اجل٤مُمعش .) 134/2( :اًمذيـ يٛمٙمثقن ذم ُمّمالهؿ سمٕمد اًمّمالة :روى أسمق داود ذم
ٌَّل ط ىم٤مل« :اعمالئٙم٦م شمّمكم قمغم أطمديمؿ
«ؾمٜمٜمفش ،واًمٜمً٤مئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،قمـ أب هريرة أن اًمٜم ّ
ُم٤م دام ذم ُمّماله اًمذي صغم ومٞمفُ ،م٤ممل ُيدث ،أو ي٘مؿ :اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمف ،اًمٚمٝمؿ ارمحفش« .صحٞمح
اجل٤مُمعش.)21/6( :
 .5اًمذيـ يًدّ ون اًمٗمرج سملم اًمّمٗمقف :ذم «ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمفش ،و«ُمًٜمد أمحدش ،و«ُمًتدرك
احل٤ميمؿش ،سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ قمـ قم٤مئِم٦م أن اًمرؾمقل ط ىم٤مل« :إن اهلل شمٕم٤ممم وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم
اًمذيـ يّمٚمقن اًمّمٗمقف ،وُمـ ؾمدّ ومرضم٦م رومٕمف اهلل ِب٤م درضم٦مش« .صحٞمح اجل٤مُمعش.)135/2( :

=
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وقواعد شرعية يف التعامل
خطر املنافقني()2
()1
اًمرؾمقل ط
ذيمرهؿ ويتٕم٤مىمٌقن قمٚمٞمٜمَ٤م ذم صالي اًم َٕمٍم واًمٗمجر ويٌ ِّٚمٖمقن َّ
معهم
()4
()3
ِ

اًمنور سمٌِم٤مرِّتؿ َسمام يٗمرطمٝمؿ ،
قمـ أُمتف اًمًالم  ،سمؾ و ُيدظمٚمقن قمٚمٞمٝمؿ ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

 .6اًمذيـ يتًحرون :وذم «صحٞمح اسمـ طمٌ٤منش ،و«ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين إوؾمطش ،سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ قمـ
اسمـ قمٛمر ﭭ ،أن رؾمقل اهلل ط ىم٤مل« :إن اهلل شمٕم٤ممم وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم اعمتًحريـش.
«صحٞمح اجل٤مُمعش.)135/2( :
ٌَّل ط :روى أمحد ذم «ُمًٜمدهش ،واًمْمٞم٤مء ذم «اعمخت٤مرةش ،قمـ قم٤مُمر سمـ
 .7اًمذيـ يّمٚمقن قمغم اًمٜم ّ

قمكم إّٓ ص ّٚم٧م قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م ُم٤م دام ّ
يّمكم قمكم،
رسمٞمٕم٦م ،أن رؾمقل اهلل ط ىم٤ملُ« :م٤م ُمـ قمٌد يّمكم ّ
ومٚمٞم٘مؾ اًمٕمٌد ُمـ ذًمؽ أو ًمٞمٙمثرش« .صحٞمح اجل٤مُمعش.)174/5( :

 .8اًمذيـ يٕمقدون اعمرى :روى اسمـ طمٌ٤من ذم «صحٞمحفش سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،قمـ قمكم أن رؾمقل اهلل ط
ُمًٚمام إٓ سمٕم٨م اهلل ؾمٌٕملم أًمػ ُمٚمؽ يّمٚمقن قمٚمٞمف ذم أي ؾم٤مقم٤مت
ىم٤ملُ« :م٤م ُمـ اُمرئ ُمًٚمؿ يٕمقد
ً
اًمٜمٝم٤مر يم٤من طمتك يٛمز وأي ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ يم٤من طمتك ُيّمٌحش« .صحٞمح اجل٤مُمعش.)159/5( :
( )1قمـ أب هريرة ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط« :إن هلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ُمالئٙم٦م يٓمقومقن ذم اًمٓمرق يٚمتٛمًقن
أهؾ اًمذيمر ،وم٢من وضمدوا ىمق ًُم٤م يذيمرون اهلل شمٕم٤ممم شمٜم٤مدوا إمم طم٤مضمتٙمؿ ،ىم٤مل ومٞمحٗمقهنؿ سم٠مضمٜمحتٝمؿ إمم اًمًامء
اًمدٟمٞم٤مش .أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمدقمقات ،سم٤مب ومْمؾ ذيمر اهلل قمز وضمؾ :ح (.)6418
( )2وقمـ أب هريرة ﭬ أن رؾمقل اهلل ط ىم٤مل« :يتٕم٤مىمٌقن ومٞمٙمؿ ُمالئٙم٦م سم٤مًمٚمٞمؾ وُمالئٙم٦م سم٤مًمٜمٝم٤مر
وجيتٛمٕمقن ذم صالة اًمٕمٍم واًمٗمجر صمؿ يٕمرج اًمذيـ سم٤مشمقا ومٞمٙمؿ ومٞمً٠مهلؿ وهق أقمٚمؿ ِبؿ ومٞم٘مقل
يمٞمػ شمريمتؿ قمٌ٤مدي؟ ومٞم٘مقًمقن شمريمٜم٤مهؿ وهؿ يّمٚمقن وأشمٞمٜم٤مهؿ وهؿ يّمٚمقنش .أظمرضمف اًمٌخ٤مري،
يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،سم٤مب يمالم اًمرب ُمع ضمؼميؾ وٟمداء اهلل اعمالئٙم٦م :ح ( ،)7148وُمًٚمؿ ،يمت٤مب
اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ صالي اًمّمٌح واًمٕمٍم واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝمام :ح (.)632
( )3روى اإلُم٤مم أمحد واًمٜمً٤مئل ،قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،أن رؾمقل اهلل ط ىم٤مل« :إن هلل ُمالئٙم٦م
ؾمٞم٤مطملم يٌٚمٖمقين قمـ أُمتل اًمًالش« .اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش.)2853( :
سمنمت زيمري٤م سمٞمحٞمك قمٚمٞمٝمام صٚمقات اهلل وؾمالُمف {ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
( )4وم٘مد ّ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م ]39 :وىمٌؾ ذًمؽ إسمراهٞمؿ  ۴ىم٤مل

شمٕم٤ممم{ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ} [ؾمقرة اًمذاري٤مت.]28 – 24 :
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ضمٜم٤مئزهؿ( ،)1و ُئم ِّٚمقن َّ
اًمِمٝمٞمد سم٠مضمٜمحتٝم٤م( ،)2و ُي٘م٤مشمٚمقن ُمع اعمُ١مُمٜملم
و َيِمٝمدون
َ
ويثٌتقهنؿ ذم طمروِبؿ(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حترك ًمف اًمٕمرش
( )1ؿمٝمقد اعمالئٙم٦م جلٜم٤مزة اًمّم٤محللم ..ىم٤مل اًمرؾمقل ط ذم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ« :هذا اًمذي ّ
صمؿ ومرج قمٜمفش .رواه
وومتح٧م ًمف أسمقاب اًمًامء وؿمٝمده ؾمٌٕمقن أًم ًٗم٤م ُمـ اعمالئٙم٦مً ،م٘مد ُو ّؿ وٛم٦م ّ
اًمٜمً٤مئل قمـ اسمـ قمٛمر سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح« .صحٞمح اجل٤مُمعش.)72/6( :
( )2قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ﭭ ىم٤مل :عم٤م ىمتؾ أب ضمٕمٚم٧م أيمِمػ اًمثقب قمـ وضمٝمف وأسمٙمل ويٜمٝمقٟمٜمل
ٌَّل ط« :شمٌٙملم أو ٓ شمٌٙملم ُم٤م زاًم٧م
قمٛمتل وم٤مـمٛم٦م شمٌٙمل ،وم٘م٤مل اًمٜم ّ
ٌَّل ط ٓ يٜمٝم٤مين ،ومجٕمٚم٧م َّ
واًمٜم ّ
اعمالئٙم٦م شمٔمٚمف سم٠مضمٜمحتٝم٤م طمتك رومٕمتقهش .أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمٜمٞم٤مطم٦م
قمغم اعمٞم٧م :ح ( ،) 1231واًمٚمٗمظ ًمف ،وُمًٚمؿ ،يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ،سم٤مب
ُمـ ومْم٤مئؾ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام واًمد ضم٤مسمر رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام :ح (.)2471
ُم٘مّمقرا قمغم إٟمٌٞم٤مء
وىمد سمقب ًمف اًمٌخ٤مري سم٘مقًمف :سم٤مب فمؾ اعمالئٙم٦م قمغم اًمِمٝمٞمد ،وًمٞمس هذا
ً
ٌَّل ط ىم٤مل« :زار رضمؾ ًأظم٤م ًمف ذم ىمري٦م
واعمرؾمٚملم ،سمؾ ىمد شمٌنم اعم١مُمٜملم ومٕمـ أب هريرة قمـ اًمٜم ّ
أظمرى ،وم٠مرصد اهلل ًمف قمغم ُمدرضمتف –ـمري٘مفُ -مٚمٙمً٤م ،ومٚمام أشمك قمٚمٞمف ىم٤مل :أيـ شمريد؟ ىم٤مل :أريد ًأظم٤م
شمرِب٤م؟ ىم٤مل ٓ :همػم أين أطمٌٌتف ذم اهلل قمز وضمؾ ،ىم٤مل:
زم ذم هذه اًم٘مري٦م ىم٤مل :هؾ ًمؽ قمٚمٞمف ُمـ ٟمٕمٛم٦م ّ
وم٢مين رؾمقل اهلل إًمٞمؽ سم٠من اهلل ىمد أطمٌؽ يمام أطمٌٌتف ومٞمفش .أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م
وأداب ،سم٤مب ذم ومْمؾ احل٥م ذم اهلل :ح (.)2567
وقمـ أب هريرة ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط :أشم٤مين ضمؼميؾ وم٘م٤مل« :ي٤م رؾمقل اهلل! هذه ظمدجي٦م ىمد أشمتؽ
ُمٕمٝم٤م إٟم٤مء ومٞمف إدام أو ـمٕم٤مم أو ذاب وم٢مذا هل ىمد أشمتؽ ،وم٤مىمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم ُمـ رِب٤م وُمٜمل وسمنمه٤م
سمٌٞم٧م ذم اجلٜم٦م ُمـ ىمّم٥م ٓ صخ٥م ومٞمٝم٤م وٓ ٟمّم٥م « .أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م
رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ سم٤مب ومْم٤مئؾ ظمدجي٦م أم اعم١مُمٜملم رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م ح (.)2432
( )3ي٘م٤مشمٚمقن ُمع اعم١مُمٜملم ويثٌتقهنؿ ذم طمروِبؿ ..وىمد أُمد اهلل اعم١مُمٜملم سم٠مقمداد يمثػمة ُمـ اعمالئٙم٦م ذم
ُمٕمريم٦م سمدر {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ}

[ؾمقرة إٟمٗم٤مل{ ،]9 :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [ؾمقرة آل قمٛمران= :
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املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
خطر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

معهم
سمدر« :هذا ضمؼميؾ آظمذ سمرأس ومرؾمف ،قمٚمٞمف أداة
 .]125-123وىمد ىم٤مل اًمرؾمقل ط ذم يقم
سمدرا.)3995( :
طمربش .أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب ؿمٝمقد اعمالئٙم٦م ً
وىمد سم لم اهلل احلٙمٛم٦م واًمٖم٤مي٦م ُمـ هذا اإلُمداد ،وهق شمثٌٞم٧م اعم١مُمٜملم ،واعمح٤مرسم٦م ُمٕمٝمؿ ،وىمت٤مل أقمداء
اهلل وىمتٚمٝمؿ سميب أقمٜم٤مىمٝمؿ وأيدُيؿ{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [ؾمقرة آل قمٛمران{ ،]126 :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل ،]12 :وىم٤مل ذم ؾمقرة آل قمٛمران{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ} [ؾمقرة آل قمٛمران ،]127-126 :وىمد رأى اًمرؾمقل ط اعمالئٙم٦م
ذم يقم سمدر ومٗمل دٓئؾ اًمٜمٌقة قمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام ،ىم٤مًمقا :عم٤م طمي اًم٘مت٤مل ورؾمقل اهلل ط راومع
يديف يً٠مل اهلل اًمٜمٍم وُم٤م وقمده وي٘مقل " :اًمٚمٝمؿ إن فمٝمروا قمغم هذه اًمٕمّم٤مسم٦م فمٝمر اًمنمك وٓ ي٘مقم
ًمؽ ديـ "  ،وأسمق سمٙمر ي٘مقل :واهلل ًمٞمٜمٍمٟمؽ اهلل أو ًمٞمٌٞمْمـ وضمٝمؽ ،وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ أًمٗم٤م ُمـ
اعمالئٙم٦م ُمردوملم قمٜمد أيمت٤مف اًمٕمدو ،وىم٤مل رؾمقل اهلل ط« :أسمنم ي٤م أسم٤م سمٙمر ،هذا ضمؼميؾ ُمٕمتجر سمٕمامُم٦م
صٗمراء آظمذ سمٕمٜم٤من ومرؾمف سملم اًمًامء وإرض ،ومٚمام ٟمزل إمم إرض شمٖمٞم٥م قمٜمل ؾم٤مقم٦م ،صمؿ ـمٚمع قمغم
صمٜم٤مي٤مه اًمٜم٘مع ي٘مقل :أشم٤مك ٟمٍم اهلل إذ دقمقشمفش .طمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «وم٘مف اًمًػمةش( :ص.)225 :
وىمد ؾمٛمع أطمد اعم٘م٤مشمٚملم ُمـ اعمًٚمٛملم صقت ضسم٦م عمٚمؽ ،ييب أطمد اًمٙمٗم٤مر ،وصقشمف وهق يزضمر
ومرؾمف ،ومٕمـ اسمـ قمٌ٤مس :سمٞمٜم٤م رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم يِمتدّ ذم أصمر رضمؾ ُمـ اعمنميملم أُم٤مُمف إذ ؾمٛمع ضسم٦م
ومخر ُمًتٚم٘م ًٞم٤م ،ىم٤مل:
سم٤مًمًقط ومقىمف ،وصقت اًمٗم٤مرس ي٘مقل :أىمدم طمٞمزوم ،إذ ٟمٔمر إمم اعمنمك أُم٤مُمفّ ،
وؿمؼ وضمٝمف ،يميسم٦م اًمًقط ،وم٤مظمي ذًمؽ أُجع ،ومج٤مء إٟمّم٤مري،
ومٜمٔمر إًمٞمف ،وم٢مذا هق ىمد طمٓمؿ أٟمٗمفّ ،
ومحدث ذًمؽ رؾمقل اهلل ط وم٘م٤مل« :صدىم٧م ،ذًمؽ ُمـ ُمدد اًمًامء اًمث٤مًمث٦م « .أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب
زوة سمدر وإسم٤مطم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ ح (.)1763
اجلٝم٤مد واًمًػم سم٤مب اإلُمداد سم٤معمالئٙم٦م ذم َهم َ
زوة اخلٜمدق أرؾمؾ اهلل ُمالئٙمتف{ :ﭮ ﭯ ﭰ
وىمد طم٤مرسم٧م اعمالئٙم٦م ذم ُمقاىمع أظمرى :ومٗمل َهم َ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄ} [ؾمقرة إطمزاب ،]9 :واعمٕمٜمك سم٤مجلٜمقد اًمتل مل يروه٤م اعمالئٙم٦م ،يمام صمٌ٧م ذم اًمّمح٤مح
ومٕمـ قم٤مئِم٦م ڤ :أن رؾمقل اهلل ط عم٤م رضمع يقم اخلٜمدق وووع اًمًالح ،واهمتًؾ وم٠مشم٤مه =
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وهمػمه٤م ِم َّ٤م مل ي٠مت احلدي٨م قمٜمف ِذم ؿم٠من اعمالئٙم٦م ُمع
إن َُمـ يت٠م َُّمؾ هذه إقمامل
َ
ِ
صمؿ
إيامٟمِف ،ويٕمٚمؿ ىمدر
وُمٜمز ًَم٦م اعم١مُمـ قمٜمد ظم٤مًم٘مف ،وُمـ َّ
اعم١مُمٜملمً ،مٞمزداد إيام ًٟم٤م إمم َ
يتٌ َّلم ًمف َيمؿ هل ظمً٤مرة اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يٜم٤مهلؿ ُمـ اعمالئٙم٦م اًمٕمداوة واًمٕمذاب.
 .2طم٥م احلٞمقاٟم٤مت ًمٚمٛم١مُمٜملم واؾمتٖمٗم٤مره٤م هلؿ:

أ  -اؾمتٖمٗم٤مره٤م عم َٕم ِّٚمؿ اًمٜمَّ٤مس اخلػم :ىم٤مل « :۴إِ َّن اهللَ َو َُم َالئِ َٙم َت ُف َو َأ ْه َؾ
اًمًٛمق ِ
ات َوإَ ْر ِ
قتًَ ،م ُٞم َّم ُّٚم َ
قن َقم َغم ُُم َٕم ِّٚم ِؿ
ضَ ،طم َّتك اًمٜمَّ ْٛم َٚم َ٦م ِذم ِطم ْج ِر َه٤مَ ،و َطم َّتك احلُ َ
َّ َ َ
اًمٜمَّ ِ
٤مس اخلَ ْػمش.

اًمروم،
سم٠مرض ُّ
ب  -قمـ اسمـ اعمٜمٙمدر« :أن ؾمٗمٞمٜم٦م ُمقمم رؾمقل ط أظم َٓم٠م اجلٞمش ْ
ِ
٤مٕؾمدَ ،
وم٘م٤مل :أسم٤م
أه ذم أرض اًمروم ،وم٤مٟم َٓم َٚمؼ ه٤مر ًسم٤م يٚم َت ُ
ٛمس ا َجلٞمش ،وم٢مذا ُهق سمِ َ
أو َ

احل٤مرث ،أ َٟم٤م ُمقمم ر ِ
ؾمقل اهلل طَ ،يم٤من ُمـ أُمري يمٞم٧م ويمٞم٧مَ ،وم٠م َىمٌؾ إَؾمد ًَمف
َ
َ
َ
إًمٞمفُ ،صمؿ أ ْىمٌؾ يٛمٌم إمم ضم ِ
سمّمٌّم٦م طمتك َىم٤مم إمم ضمٜمٌِْف ُيم َّٚمام ؾم ِٛمع صق ًشم٤م أهقى ِ
ٜمٌف،
َ
َ
َ
َّ
َ
وم َٚمؿ يزل يمذًم ِ َؽ طم َّتك َسمٚمغ ا َجلٞمش صمؿ رضمع إؾمدش(.)1
ومٚمام ُىمتؾ َقم٤مصؿ أرادت هديؾ أظمذ َرأؾمف
ج  -طمدي٨م مح٤مي٦م اًمدسمر ًمٕم٤مصؿَّ ..« :
ًم ِٞمٌٞم ُٕمقه ُمـ ؾمالوم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد سمـ ؿمٝمٞمد ،و َيم٤مٟم٧م ىمد َٟم َذرت طملم أص٤مب اسمٜمَ َٞمٝم٤م يقم
أطمدً :مئـ َىمدرت قمغم رأس قم٤مصؿ ًم َتنمسمـ ذم َىم ِ
حٗمف اخلَٛمر ومٛمٜمٕمتف اًمدسمر.
ومتذه٥م قمٜمْف ومٜم٠مظمذه،
ومٚمام طم٤مًم٧م َسمٞمٜمف و َسمٞمٜمَٝمؿ (اًمدسمر)( )2ىم٤مًمقاَ :دقمقه ُيٛمز
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ضمؼميؾ وىمد قمّم٥م رأؾمف اًمٖمٌ٤مر ،وم٘م٤مل :ووٕم٧م اًمًالح ومقاهلل ُم٤م ووٕمتف ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط:
«وم٠ميـ «ىم٤مل ،ه٤م هٜم٤م ،وأوُم٠م إمم سمٜمل ىمرئم٦م ،ىم٤مًم٧م :ومخرج إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل ط .أظمرضمف اًمٌخ٤مري،
يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب اًمٖمًؾ سمٕمد احلرب واًمٖمٌ٤مر :ح (.)2658

( )1صححف إًمٌ٤مين ذم «ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش.)5949( :
أيْم٤م ًمّمٖم٤مر اًمٜمحؾ .يٜمٔمر «اًمروض إٟمػش.)364/3( :
( )2اًمدسمر :صٖم٤مر اجلراد وىمد ُي٘م٤مل ً
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قم٤مصامَ ،
هلل َقمٝمدا أن
ومذه٥م سمف ،وىمد يم٤من قم٤مصؿ ىمد أقمٓمك ا َ
وم٤مطم َتٛمؾ
وم ٌَٕم٨م اهلل اًمقادي ْ
ً
معهم ،ومٙم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ﭬ ي٘مقل
ٜمجً٤م
ٓ َيٛمًف ُمنمك وٓ يٛمس ُمنم ًيم٤م أسمدً ا َشم ً
طملم َسمٚمٖمف أن اًمدسمر ُمٜمٕمتف ُيٗمظ اهلل اًمٕم ٌْد اعم١مُمـ ،يم٤من قم٤مصؿ َٟمذر أن ٓ يٛمًف ُمنمك
َ
وٓ يٛمس ُُمنم ًيم٤م أسمدً ا ذم طمٞم٤مشمف ،ومٛمٜمٕمف اهلل سمٕمد ووم٤مشمف يمام اُمتٜمع ُمٜمف ذم طمٞم٤مشمفش(.)1

 .3ؿم٠من اجلامدات واًمٜمٌ٤مشم٤مت ُمع اعم١مُمٜملم :ومٝمؿ يٜمٍموهنؿ( )2ويّم ُّٚمقن ظمٚمٗمٝمؿ()3

ُ

ويٚم ٌُّقن شمٚمٌٞمتٝمؿ( )4ويِمٝمدون هلؿ(.)5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ِّ« )1تذي٥م ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش.)278/1( :
( )2قمـ أب هريرة ﭬ أن رؾمقل اهلل ط ىم٤مل ٓ« :شم٘مقم اًمً٤مقم٦م طمتك ُي٘م٤مشمؾ اعمًٚمٛمقن اًمٞمٝمقد
ومٞم٘متٚمٝمؿ اعمًٚمٛمقن طمتك خيتٌئ اًمٞمٝمقدي ُمـ رواء احلجر واًمِمجر ومٞم٘مقل احلجر أو اًمِمجر ي٤م ُمًٚمؿ
ي٤م قمٌد اهلل هذا ُيقدي ظمٚمٗمل ومتٕم٤مل وم٤مىمتٚمف إٓ اًمٖمرىمد وم٢مٟمف ُمـ ؿمجر اًمٞمٝمقد « .رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ
 .2922وذم رواي٦م « :ومال يٌ٘مك رء ِم٤م ظمٚمؼ اهلل شمقارى سمف ُيقدي إٓ أٟمٓمؼ اهلل ذًمؽ اًمٌمء
ٓ طمجر وٓ ؿمجر وٓ طم٤مئط وٓ داسم٦م إٓ اًمٖمرىمدة وم٢مهن٤م ُمـ ؿمجرهؿ ٓ شمٜمٓمؼ  -إٓ ىم٤مل
ي٤مقمٌد اهلل اعمًٚمؿ هذا ُيقدي ومتٕم٤مل وم٤مىمتٚمفش .صحٞمح ،أورده اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح ىمّم٦م
اعمًٞمح اًمدضم٤ملش :رىمؿ (.)37
ىمل ومٙم٤مٟم٧م
( )3قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط« :إذا يم٤من اًمرضمؾ سم٠مرض ّ
صغم ُمٕمف ُمٚمٙم٤مه ،وإن أذن وأىم٤مم ّ
اًمّمالة ومٚمٞمتقو٠م ،وم٢من مل جيد ُم٤مء ومٚمٞمتٞمٛمؿ ،وم٢من أىم٤مم ّ
صغم ظمٚمٗمف ُمـ
ضمٜمقد اهلل ُم٤مٓ ُيرى ـمروم٤مهش« .صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش ،)249( :واًم٘ملء :إرض اًم٘مٗمر
يم٤مًمّمحراء وٟمحقه٤مً« .مً٤من اًمٕمربش ،سمتٍمف.)316/15( :
ُمٚم٥م يٚمٌل إٓ ًم ٌّك ُم٤م قمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمف
ٌَّل ط ىم٤ملُ« :م٤م ُمـ ّ
( )4قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ﭬ قمـ اًمٜم ّ
ُمـ طمجر أو ؿمجر أو ُمدر طمتك شمٜم٘مٓمع إرض ُمـ ه٤مهٜم٤م وه٤مهٜم٤م قمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمفش« .صحٞمح
اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش.)1134( :
( )5ىم٤مل ط« :إن اهلل وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمغم اًمّمػ اعم٘مدم واعم١مذن ُيٖمٗمر ًمف ُمدّ صقشمف و ُيّمدّ ىمف ُمـ
ؾمٛمٕمف ُمـ رـم٥م وي٤مسمس وًمف ُمثؾ أضمر ُمـ ّ
صغم ُمٕمفش« .صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش.)235( :
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 .4اعمخٚمقىم٤مت اًمٕمٚمقي٦م وُمقىمٗمٝم٤م اًمٙمريؿ ُمـ اعم١مُمٜملم:

ات
أ) قمرش اًمرمحـ :أقم َٔم ُؿ اعمخٚمقىم٤مت وأقماله٤م
اًمً َٛم َق ُ
وأوؾمٕمٝم٤م ىم٤مل طَُ « :م٤م َّ
َ
ِ
ِ
َّ ِ
د إِ َّٓ َيم َح َٚم َ٘م ٍ٦م ُُم ْٚم َ٘م٤م ٍة سمِ َ٠م ْر ٍ
ض َوم َالةَ ،و َوم ْْم ُؾ اًم َٕم ْر ِ
د
ش َقم َغم اًم ُٙم ْر ِّ
اًمً ٌْ ُع ذم اًم ُٙم ْر ِّ
َيم َٗم ْْم ِؾ شمِ ْٚم َؽ اًم َٗم َال ِة َقم َغم شمِ ْٚم َؽ ا َحل َٚم َ٘م ِ٦مش(.)1
ُيتز عم ِقت
ٓ إًمف إٓ اهلل ،أي قمٔمٛم٦م وأي ؾمٕم٦م هلذا اًمٕمرش اًم َٙمريؿ ،وُمع ذًمؽ ُّ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
اًمر ِّب
قمٌد ُمـ قمٌ٤مد اهلل :ىم٤مل طْ « :اه َت َّز اًم َٕم ْر ُش َعم ْقت َؾم ْٕمد ْسم ِـ ُُم َٕم٤مذ ُم ْـ َوم َرحِ َّ
۵ش(.)2
ب) اجلٜم٦م واًمٜم٤مر :قمـ أ َٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل طَُ « :م٤م َؾم َ٠م َل َر ُضم ٌؾ
ِ
ِ
ِ
اؾم َت َج َ٤مر َر ُضم ٌؾ ُُم ًْٚمِ ٌؿ اهللَ
ُُم ًْٚم ٌؿ اهللَ ا َجلٜمَّ َ٦م َصم َال ًصم٤م إِ َّٓ َىم٤م ًَم٧م ا َجلٜمَّ ُ٦م :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْدظم ْٚم ُف ا َجلٜمَّ َ٦مَ ،و َٓ ْ
ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
٤مر َصم َال ًصم٤م إِ َّٓ َىم٤م ًَم ْ٧م اًمٜمَّ ُ٤مر :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ِضم ْر ُه ُِمٜمِّلش(.)3

ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده ،طم َّتك اجلٜمَّ ُ٦م َشمتج٤موب هل واًمٜمَّ٤مر ُمع دقم٤مء اعمُ١مُمـ ،ومٞمً٠مٓن
ِ
ِ
ٗمٚمٞمٝم٤م
وؾم َ
اهللَ َ
إضم٤مسم٦م دقم٤مئف ،وم٤مٟمٔمر ي٤م َرقم٤مك اهلل يمٞمػ هل َخمٚمقىم٤مت اهللُ ،قمٚمقُي٤م ُ
وُج٤مداِّت٤م ُمع اعم١مُمٜملم اًمّم٤محللم :شم٠ميٞمدً ا وحمٌ٦م و ُٟمٍمة ودقم٤م ًء ،وهمػم ذًمؽ ِم٤م
أطمٞم٤مؤه٤م
ُ
َ
مل ٟمٕمٚمٛمف ،ومٚمٚمف احلٛمد قمغم ؾم٤مسمغ ومْمٚمف وضمزيؾ قمٓم٤مي٤مه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش :رىمؿ (.)119
(« )2اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش :رىمؿ (.)1288
(« )3صحٞمح اجل٤مُمعش :سمرىمؿ (.)11567
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اهثانُ
املطوبمعهم
هى هنان ًن زًٓ اهصحابْ ﭫ باهنفاق؟
اًمًٜمَّ٦م وا َجلامقم٦م َّ
َّ
اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُِمـ
إن ُمـ اعمَٕمٚمقم ًمدَ ى ْ
أن َّ
أه ِؾ ُّ
ْأظمقف اًمٜم٤مس قمغم ِ
أٟمٗمًٝمؿ ُم َـ اًمٜمِّٗم٤مق ُمع أهنؿ أشم َ٘مك اًمٜمَّ٤مس وأسمرأهؿ ُِمٜمف وأزيم٤مهؿ
ُِمـ أن ي٘مٕمقا ذم قمٛمٚمٞمف ٟم٤مهٞمؽ قمـ اقمت٘م٤مديف.
ٌَّل ط ،ومام َُم٤مت ُمٜمٝمؿ
ىم٤مل اسمـ أب ُمٚمٞمٙم٦م« :أدريم٧م يمذا ويمذا ُمـ ْ
أص َح٤مب اًمٜم ّ

ٌ
وهق خيِمك اًمٜمِّٗم٤مق قمغم ٟمٗمًفُ ،م٤م ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل إ َّٟمف قمغم إيامن ضمؼميؾ
رضمؾ إٓ ُ
وُمٞمٙم٤مئٞمؾش(.)1
حمٛمد ط يم ُّٚمٝمؿ َخي٤مف اًمٜمِّٗم٤مق
وذم أصمر آظمر ىم٤مل« :
ُ
أدريم٧م َصمالصملم ُمـ ْ
أص َح٤مب َّ

()2
ٟمٌل
ٌَّل ط ،واًمذي ًمق يم٤من ٌ
قمغم ٟمٗمًفش  .وه٤م هق قمٛمر ﭬ ُمـ ؿمٝمد ًمف اًمٜم ّ
سمٕمد رؾمقل اهلل ط ًمٙم٤من قمٛمر يمام صح سمذًمؽ احلدي٨مَ ،ي٘مقل حلذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن
ِ
ؾمٛمك ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم؟
ؾمامين ًمؽ رؾمقل اهلل ط ُمع ُمـ َّ
ﭬ« :أٟمِمدُ ك اهلل هؾ َّ
وم٘م٤مل طمذيٗم٦م ﭬ ٓ :وٓ أزيمل سمٕمدك أطمدً اش(.)3
وُمع ذًمؽ يمٚمف ٟمجد ُمـ َيرُمل اًمّمح٤مسم٦م ﭫ سم٤مًمٜمٗم٤مقَ ،ي٘مقل ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم

اًمراومْم٦م
صمؿ إن َّ
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُ :$مٌٞمٜمً٤م أن اًمراومْم٦م ِم َّـ رُمك اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٜمٗم٤مقَّ « :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1آٟمتّم٤مر ذم اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م اًم٘مدري٦م إذارشُ ،يٞمك اًمٕمٛمراين ،حت٘مٞمؼ ؾمٕمقد سمـ قمٌد اًمٕمزيز
اخلٚمػ ،اًمٜم٤مذ أوقاء اًمًٚمػ ؾمٜم٦م اًمٜمنم 1999م اًمري٤مض ،)781/3( :وىمد رواه اإلُم٤مم
اًمٌخ٤مري يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ظمقف اعم١مُمـ ُمـ أن ُيٞمط قمٛمٚمف.)119/1( :
(« )2اًمٗمرىم٤من سملم أوًمٞم٤مء اًمرمحـ وأوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤منشٓ ،)14/1( :سمـ شمٞمٛمٞم٦م.
(« )3اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمدش ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،ـمٌٕم٦م اسمـ اجلقزي اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م
1999-1419م.)81/1( :
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أو أيم َثرهؿ ًمٗمر ِ
ط َضمٝمٚمٝمؿ ووالهلؿ ي٘مقًمقنَّ :إهنؿ -يٕمٜمقن اًمّمح٤مسم٦م -و َُمـ اشم ٌَ َٕمٝمؿ
ْ
ظمػما ُِمٜمٝمؿٕ :ن اًمٙم٤مومر إصكم
يم٤مٟمقا ً
يمٗم٤مرا ُمرشمديـ ،وأن اًمٞمٝمقد واًمٜمَّّم٤مرى يم٤مٟمقا ً
َظم ٌػم ُِمـ اعمرشمد ،وىمد رأي٧م َهذا ذم قمدة ُِمـ ُيمتٌٝمؿ ،وهذا اًم٘مقل ُمـ أقمٔمؿ إىمقال
ِ
اومؽماء َقمغم أوًمٞم٤مء اهللِ ا ُعم َّت٘ملم وطمزب اهلل اعمٗمٚمحلم وضمٜمد اهلل اًمٖم٤مًمٌلمش(.)1
َ
رِّتؿ ومقضمدِّتؿ ٓ ُيْمٞمٗمقن إمم اًمّمح٤مسم٦م َقمٞم ًٌ٤م إٓ وهؿ أقمٔمؿ اًمٜمَّ٤مس ا ِّشمّم٤م ًوم٤م
«وىمد َشمد َّسم ُ
يمٛمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب إذ َىم٤مل:
سمف ،واًمّمح٤مسم٦م أسمٕمد اًمٜمَّ٤مس قمٜمف ،ومٝمؿ أيمذب اًمٜم٤مس سمال ري٥مُ :
أٟم٤م ٟمٌل ص٤مدق وحمٛمد يمذاب ،وهلذا يّمٗمقن أٟمٗمًٝمؿ سم٤مإليامنِ ،
ويّم ُٗمقن اًمّمح٤مسم٦م
َّ
سم٤مًمٜمٗم٤مق ،وهؿ أقمٔمؿ اًمٓمقائػ ٟمٗم٤م ًىم٤م ،واًمّمح٤مسم٦م أقمٔمؿ اخلٚمؼ إيام ًٟم٤مش(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مش.)475/7( )419/3( :
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.)87/2( :
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اهثاهث
املطوبمعهم
ًا اهنفاق اهرِ خافى اهصحابْ ﭫ؟
أٟم٤مس ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمر :إ َّٟم٤م َٟمدظمؾ َ
قمغم ُؾمٚمٓم٤مٟمٜم٤م ومٜم ُ٘مقل هلؿ سمِخالف
وىم٤مل
ٌ
ُم٤م ٟمتٙمٚمؿ إذا ظمرضمٜم٤م ُمـ قمٜمدهؿَ ،ىم٤مل« :يمٜم٤م ٟمٕمده ٟمٗم٤م ًىم٤مش(.)1
وهذا هق اًمٜمٗم٤مق اًمذي ظم٤م َومف اًمّمح٤مسم٦م قمغم أٟم ُٗم ًِٝمؿ ،ي٘مقل اسمـ رضم٥م(« :)2وعم٤م

شم َ٘م َّرر قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م ﭫ َّ
اًمن واًم َٕمالٟمٞم٦مَ ،ظم ٌِم سمٕمْمٝمؿ
أن اًمٜمِّٗم٤مق هق اظمتالف ِّ
شمٖمػم َقمٚمٞمف طمْمقر ىمٚمٌِف ورىمتِف ُ
ؾمامع اًمذيمر،
وظمِمققمف قمٜمد َ
قمغم ٟمٗمًف أن َي ُٙمقن إذا َّ
سمرضمققمف إمم اًمدُّ ٟمٞم٤م وآؿمتِ َٖم٤مل سم٤مٕهؾ وإوٓد وإُمقال ،أن َيٙمقن ذًمؽ ُمٜمف
ُ
وهق يٌٙمل،
ُمر سم٠مب سمٙمر ُ
ٟمٗم٤م ًىم٤م ،يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ طمٜمٔمٚم٦م إؾمدي« :أٟمف َّ
وم٘م٤ملَُ :م٤م ًمؽ؟ ىم٤ملٟ :م٤م َومؼ طمٜمٔمٚم٦م ي٤م أسم٤م َسمٙمرٟ ،مٙمقن قمٜمدَ َرؾمقل اهلل ط يذ ِّيمرٟم٤م سم٤مجلٜمَّ٦م
يمثػما ،ىم٤مل أسمق
رضمٕمٜم٤م قم٤مومًٜم٤م
َ
واًمٜمَّ٤مر يم٠مٟم٤م رأي قملم ،وم٢مذا َ
إزواج واًمْمٞمٕم٦م ومٜمًٞمٜم٤م ً

سمٙمر :وم٤مهلل إ َّٟم٤م ًم َٙمذًمؽ ،وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م إمم رؾمقل اهلل ط وم٘م٤ملَُ « :م٤مًمؽ ي٤م طمٜمٔمٚم٦م؟ش .ىم٤مل:
ٟم٤م َومؼ طمٜمٔمٚم٦م ي٤م رؾمقل اهلل ،و َذيمر ًمف ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل ٕب َسمٙمر ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل طًَ « :م ْق
قن َقم َغم احل ِ
٤مل اًمتِل َشم ُ٘مق ُُم َ
َشمدُ و ُُم َ
قن ِ َِب٤م ُِم ْـ ِقمٜمْ ِدي ًَم َّم٤م َوم َح ْت ُٙم ُؿ اعمَ َال ِئ َٙم ُ٦م َقم َغم ََم َ٤مًمِ ًِ ُٙم ْؿ
َ
٤مقم ً٦مش)3(.ش.
َو ِذم ُـم ُر ِىمٙمِ ْؿَ ،و ًَمٙمِ ْـ َي٤م َطمٜمْ َٔم َٚم ُ٦م َؾم٤م َقم ً٦م َو َؾم َ
وِم٤م ورد ذم هذا اعمٕمٜمك –أي :ظمقف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مقَُ -م٤م ىم٤مًمف اسمـ أب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب إُم٤مرة ،سم٤مب ذم ُمـ ُم٤مت ومل يٖمز ومل ُيدث ٟمٗمًف سم٤مًمٖمزو قمـ أب هريرة :رىمؿ
(.)1517/3 ،1911
صقرا أظمرى
( )2رواه اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب إطمٙم٤مم :رىمؿ ( ،)7178و«اًمٗمتحش ،)171/13( :واٟمٔمر
ً
هلذا اًمٜمقع ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ( ،)417 ،416و«ذح اًمًٜم٦مش.)77( :
(« )3ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿش.)418( :
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ِ
ٌَّل ط ُيم ُّٚمٝمؿ خي٤مف اًمٜمِّٗم٤مق قمغم ٟمٗمًف،
صمالصملم ُِمـ
ُمٚمٞمٙم٦م« :أدريم٧م
َ
أصح٤مب اًمٜم ّ
ُم٤م ُمٜمٝمؿ أطمدٌ ي٘مقل :إ َّٟمف قمغم إيامن ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾش(.)1
أدر َيمٝمؿ
ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم هذا إصمرَّ « :
واًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ َ
إر َسمٕم٦م ،وأ ُسمق
اسمـ أب ُمٚمٞمٙم٦م ُمـ أضم ِّٚمٝمؿ َقم٤مئِم٦م وأظمتٝم٤م أؾمامء وأم ؾمٚمٛم٦م ،واًمٕمٌ٤مدًم٦م ْ
هريرة وقم٘مٌ٦م سمـ احل٤مرث واعم ًِقر سمـ خمرُم٦م ،ومٝم١م ِ
ٓء ِم َّـ َؾمٛمع ُمٜمٝمؿ وىمد أ ْد َرك
َُ
ُ
َ
ِ
وؾمٕمد سمـ أب وىم٤مص.
سم٤مًمًـ َُج٤مقم٦م أضمؾ ُمـ َه ُ١مٓء :يمٕمكم سمـ أب ـم٤مًم٥مَ ،
٠مهنؿ يم٤مٟمقا خي٤مومقن اًمٜمٗم٤مق ذم إ ْقم َامل( ،)2ومل يٜم َ٘مؾ َقمـ َهمػمهؿ ِظمالف
و َىمد ضمزم سمِ َّ
ُج٤مع ،وذًمؽ ٕن اعمُ١مُم َـ َىمد يٕمرض قمٚمٞمف ذم َقمٛمٚمِف َُم٤م يِمٕمر سمف ِم َّ٤م خي٤مًمػ
ذًمؽ ومٙم٠م َّٟمف إ َ
وىمققمف ُمٜمٝمؿ ،سمؾ َذًمؽ قمغم َؾمٌٞمؾ اعمٌ٤مًمٖم٦م
اإلظمالص ،وٓ يٚمز ُم ُِمـ ظمقومٝمؿ ُمـ ذًمؽ
ُ
ُمٜمٝمؿ ذم اًمقرع واًمت٘مقى ﭫ(.)3
وسملم ؿمٞمخ ِ
ُمقو ًح٤م ٟمقع اًمٜمٗم٤مق اًمذي َظم٤مومف اًمّمح٤مسم٦م
اإل ْؾمالم $
ِّ
قف ُِمـ اًمقىمقع ذم رء ُمـ
ﭫ وأٟمف ىمٓم ًٕم٤م ًمٞمس آقمت٘م٤مدي ،وإٟمام اعمراد ا َخل ُ
ؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق.
أفمٝمر ِ
ِ
وًمٞمس َُمـ ُمٕمف ر ٌء ُمـ اإليامن ،وهق
اإل ْؾمالم
َ
وم٤مإل ْؾمالم يتٜم٤مول ُمـ َ
أفمٝم َر ِ
اإل ْؾمالم ُمع اًم َّتّمديؼ اعمجٛمؾ ذم اًم ٌَ٤مـمـ ،وًمٙمـ
اًمٜمٗم٤مق اعمحض ،ويتٜم٤مول ُمـ َ
وهؿ اًمٗمً٤مق يٙمقن ذم أطمدهؿ ؿمٕمٌ٦م
مل يٗمٕمؾ اًمقاضم٥م يمٚمف ٓ ُمـ هذا وٓ هذاُ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمتقسم٦م ،سم٤مب ومْمؾ دوام اًمذيمر واًمٗمٙمر ذم أُمقر إرض :رىمؿ (.)2751
( )2رواه اًمٌخ٤مري ً
ُمٕمٚم٘م٤م سمّمٞمٖم٦م اجلزم ذم يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ظمقف اعم١مُمـ ُمـ أن ُيٞمط قمٛمٚمف.)119/1( :
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،)111/1( :واٟمٔمر «اإليامنشٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين،
اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م ِ
اإل ْؾمالُمل – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمراسمٕم٦م  1413 -هـ1993 -م( :،ص ،)419
و«ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿش.)417( :
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ٟمٗم٤مق ،ويتٜم٤مول ُمـ أشمك ِ
سم٤مإل ْؾمالم اًمقاضم٥م وُم٤م يٚمزُمف ُمـ اإليامن ومل ي٠مت سمتامم
معهم

اإليامن اًمقاضم٥م.
وه١م ِ
فم٤مهرا ًمٙمـ
فم٤مهرة ،وٓ ُُمرشمٙمٌلم ُحم َّر ًُم٤م
ٓء ًمٞمًقا ُومً٤م ًىم٤م شم٤مريملم ومريْم٦م
َ ُ
ً
َ
ِ
ً
وقمٛمال سم٤مًم٘مٚم٥م ،يتٌٕمف سمٕمض اجلقارح،
قمٚمام
شمريمقا ُمـ طم٘م٤مئؼ اإليامن اًمقاضم ٌَ٦م ً
اًمًٚمػ قمغم ٟمٗمقؾمٝمؿ ،وم٢من
ُم٤م يم٤مٟمقا سمف ُمذُمقُملم ،وهذا هق اًمٜمِّٗم٤مق اًمذي يم٤من َخي٤م ُومف َّ
ص٤مطمٌف ىمد يٙمقن ذم ؿمٕمٌ٦م ٟمٗم٤مق ،سمٕمد هذا ُم٤م ُم َّٞمز اهلل سمف اعمُ٘مرسملم قمغم إسمرار
ًتح ٌَّ٤مت ،وىمد
أصح٤مب اًمٞمٛملم ُمـ إيامن وشمقاسمٕمف ،وذًمؽ ىمد يٙمقن ُمـ سم٤مب اعمُ َ
وضم٥م قمٚمٞمف ومل جي٥م قمغم
أيْم٤م ِم َّ٤م َّ
يٙمقن ً
ومْم َؾ اهلل سمف اعم١مُمـ إيام ًٟم٤م وإِ ْؾمالُم٤مِ ،م َّ٤م َ
ٌَّل طَُ « :م ْـ َر َأى ُِمٜمْ ُٙم ْؿ ُُمٜمْ َٙم ًرا َوم ْٚم ُٞم َٖم ِّ ْػم ُه سمِ َٞم ِد ِهَ ،وم٢مِ ْن َمل ْ َي ًْتَٓمِ ْع
همػمه ،وهلذا ىم٤مل اًمٜم ّ
ػ ِ
اإل َيام ِنش(.)1
َومٌِٚمِ ًَ٤مٟمِ ِفَ ،وم٢مِ ْن َمل ْ َي ًْ َتٓمِ ْع َومٌِ َ٘م ْٚمٌِ ِفَ ،و َذًم ِ َؽ َأ ْو َٕم ُ
ِ ِ
اإليام ِن ُِم ْث َ٘م ُ٤مل َطم ٌَّ ِ٦م َظم ْر َد ٍلش( ،)2وم٢من
وذم احلدي٨م أظمرًَ « :م ْٞم َس َو َرا َء َذًم َؽ ُم َـ َ
اإلٟمٙم٤مر
اإليام ِن طم َّتك يٗمٕمٚمف اعم١مُمـ ،سمؾ
ُ
ُمراده أٟمف مل َي ٌَؼ َسمٕمد هذا اإلٟمٙم٤مر ُم٤م َيدظمؾ ذم َ
اإليامن
سم٤مًم َ٘مٚم٥م آظمر طمدود اإليامنَ ،
ًمٞمس ُُمراده أن ُمـ مل ُيٜمٙمر ذًمؽ مل يٙمـ ُمٕمف ُمـ َ
ومجٕمؾ اعمُ١مُمٜملم صمالث ـمٌ٘م٤مت ،و ُيمؾ ُمٜمٝمؿ
طم ٌَّ٦م ظمردل ،وهلذا ىم٤مل :زم وراء َذًمؽَ ،
إو َل عمَّ٤م يم٤من أىمدرهؿ يم٤من اًمذي جي٥م قمٚمٞمف
اإليامن اًمذي جي٥م قمٚمٞمفً ،مٙم َّـ َّ
ومٕمؾ َ

أيمٛمؾ ِم َّ٤م جي٥م قمغم أظمر ،وقمٚمؿ
أ ْيم َٛمؾ ِم َّ٤م جي٥م قمغم اًمث٤مين ،ويم٤من ُم٤م جي٥م قمغم اًمث٤مين َ
سمذًمؽ َّ
اؾمتٓم٤مقمتِٝمؿ ُمع سمٚمقغ
اًمقاضم٥م َقمٚمٞمٝمؿ سمحً٥م
َ
أن اًمٜمَّ٤مس يتٗم٤موٚمقن ذم اإليامن َ
اخلٓم٤مب إًمٞمٝمؿ يمٚمٝمؿ(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب يمقن اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ اإليامن :رىمؿ (.)49
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
(« )3اإليامنشً ،مِمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين.)334 – 333( :
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وشمٌ٘مك هٜم٤م ُمً٠مًم٦م هل حمؾ شم٠مُمؾ وٟمٔمر أٓ وهل:
ًمس ذم اعمًجد ،وم٘م٤مل ًمف :ي٤م
سمحذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ﭭُ ،
وهق ضم٤م ٌ
ُمر ُ
أن قمٛمر َّ

طمذي َٗم٦مَّ ،
إن ومال ًٟم٤م َىمد ُم٤مت وم٤مؿمٝمد ُه ،صمؿ ُم٣م قمٛمر طم َّتك َيم٤مد أن خيرج ُمـ اعمًجد
هلل أُمـ
ضم٤مًمً٤م ،ومٕمرف ومرضمع إًمٞمف ،وم٘م٤مل :ي٤م طمذيٗم٦م ،أٟمِمدك ا َ
وم٤مًمت َٗم٧م إمم ُطمذيٗم٦م ومرآه
ً

اًم٘مقم أٟم٤م؟ ىم٤مل طمذيٗم٦م :اًمٚمٝمؿ ٓ ،وًمـ أسمرئ أطمدً ا سمٕمدك ،ومرأى قمٞمٜمل قمٛمر ضم٤مدشم٤مش(.)1

ؼم طمذيٗم٦م ﭬ إٓ
ٌَّل ط مل ُخي ْ
ُمـ هذا احلدي٨م يتٌلم أن قمٛمر يم٤من يٕمٚمؿ أن اًمٜم ّ
سم٠مؾمامء اعمُٜم٤موم٘ملم ٟمٗم٤م ًىم٤م أيمؼم ،وقمٚمٞمف وم٢من ظمقومف يم٤من ُمـ إيمؼم وًمٞمس ُمـ إصٖمر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1صحح إؾمٜم٤مده اسمـ طمجر ذم «اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعمً٤مٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦مش ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمْمؾ
أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (اعمتقرم852 :هـ) ،اعمح٘مؼ )17( :رؾم٤مًم٦م
قمٚمٛمٞم٦م ىمدُم٧م جل٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،شمٜمًٞمؼ :د .ؾمٕمد سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمِمثري،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،دار اًمٖمٞم٨م – اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1419 ،هـ.)341/3( :
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اهسابع
املطوب
معهم
هى كان اهصحابْ ﭫ ٍعسفٌن املنافقني؟
ىمٌؾ اإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًمً١مال ٓ ،سمدَّ ُمـ اإلؿم٤مرة إمم سمٕمض طم ِ
٘م٤مئ ٍؼ ُمٜمٝم٤م:
َ
ُ
ُّ

َّ .1
سم٠موص٤مومٝمؿ وومٕم٤مهلؿ ،طمتك ٟمزل
ٌَّل ط يم٤من يٕم َٚم ُؿ اعمُٜم٤موم٘ملم ذم َّأول إ ُْمر
َ
أن اًمٜم ّ

ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ}

[ؾمقرة حمٛمد.]31-29 :

ىم٤مل أٟمس ﭬُ« :م٤م َظم ِٗمل َقم َغم اًمٜمٌَّل ط سمٕمد ِ
هذه أ َي ِ٦م أطمدٌ ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم ،يم٤من
ّ
إفمٝم٤مر ُهؿ وأ َُمر أن ُخيرضمقا ُِمـ اعمًَجد،
هلل
ي ْٕم ِرومٝمؿ سمًٞمامهؿش ...وىم٤مل اسمـ زيد« :ىمدَّ ر ا ُ
َ
ومح٘م٧م دُم٤مؤهؿ وٟمٙمحقا و ُأٟمٙمحقا ِب٤مش(.)1
يتٛمً ُٙمقا سمال إًمف إٓ اهللُ ،
وم٠مسمقا إٓ أن َّ
ىم٤مل اسمـ يمثػم « :$وًمق ٟمِم٤مء ي٤م حمٛمد ٕريٜمَ َ
٤مك ْأؿم َخ٤مصٝمؿ ومٕمروم َت ُٝمؿ قمٞم٤م ًٟم٤م،
ِ
ؽما ومٞمف َقمغم َظمٚم٘مفً ،
ومحال ًمألُمقر قمغم
وًمٙمـ مل َيٗم َٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم؛ َذًمؽ ذم َُجٞمع ا ُعمٜم٤موم٘ملم ،ؾم ً

فم٤مهر اًمًالُم٦م ،ورد اًمنائر إمم قم٤معمٝم٤م{ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [ؾمقرة حمٛمد،]31 :
أي :ومٞمام يٌدو ُمـ يمالُمٝمؿ اًمدَّ ُّال َقمغم ُم٘م٤مصدهؿ ..ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن ﭬ:
أطمدٌ هيرة إٓ أ ْسمدَ اه٤م اهلل قمغم ص َٗمح٤مت وضمٝمف وومٚم َت٤من ًمًِ٤مٟمفش( ،)2وإًمًـ
أه َ
«ُم٤م َ َّ
ُم َٖم٤مرف اًم٘مٚمقب ئمٝمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذم اًم ُ٘مٚمقب ُمـ ظمػم أو ذش(.)3
ِ
أيْم٤م َّ
أؾمامئ ِٝمؿ ْ
سمٕمْم٤م ،ىم٤مل اهلل
ٌَّل ط سم ٌَٕمض
وأظمٗمك ً
ُ .2مـ اعم٘مرر ً
أن اهلل ىمد أقمٚمؿ اًمٜم ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش/8( :اجلزء /16ص .)167 – 166
(« )2شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)321/7( :
(« )3شمٗمًػم اسمـ ؾمٕمديش.)83/7( :
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شمٕم٤ممم{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]111 :
ىم٤مل اسمـ يمثػم« :ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ قمغم أٟمف مل ُي ْٖم َر ِِبِ ْؿ َو َمل ْ ُيدْ ِر ْك قمغم أقمٞم٤مهنؿ ،وإ َّٟمام يم٤مٟم٧م
شمذيمر ًمف ِصٗم٤مِّتؿ ومٞمتقؾمٛمٝم٤مش( ،)1وذم َهذا ٌ
ٌَّل ط مل يٕمٚمؿ َُجٞمع
دًمٞمؾ قمغم أن اًمٜم ّ
()2
ٌَّل ِبؿ ط ُجٞم ًٕم٤م ٕؾمٌ٤مب ُمٜمٝم٤م:
اعمُٜم٤موم٘ملم  ،وًمٕمؾ اًمًٌ٥م ذم قمدم إقمالن اًمٜم ّ

أطمده٤م :أهنؿ ُمردوا قمغم اًمٜمٗم٤مق ،أي :متر ُٟمقا قمٚمٞمف وازدادوا ومٞمف ـمٖمٞم٤م ًٟم٤م ،وجلق ِ
ومٞمف
ُ
ُّ
َّ
َّ َ

وأىم٤مُمقا ومل يتقسمقا(.)3
ِ
ؽما قمغم سمٕمْمٝمؿ و ًَمٕم َّٚمٝمؿ يتقسمقا ويرضمٕمقا و ُي٘مٚم٘مقا.
صم٤مٟم ًٞم٤م :ؾم ً
ٌَّل ط حلذيٗم٦م ﭬ سم٠مؾمامئٝمؿ.
أه اًمٜم ّ
َّ .3
أن اعمّمٓمٗمك ط ىمد أه سم٤مصمٜمل قمنم ُمـ ه١م ِ
أورد اسمـ يمثػم َّ )4(:$
ٓء
َ ُ
َ َ
َّ
ٌَّل ط ىم٤مل:
اعمٜم٤موم٘ملم حلُذيٗم٦م ﭬ ،يمام ورد ذم احلدي٨م اًمذي رواه طمذيٗم٦م قمـ اًمٜم ّ
ِ ِ ِ
قن ا َجلٜمَّ َ٦م َو َٓ َ ِ
جيدُ َ
نم ُُمٜمَ٤مومِ ً٘م٤م ٓ َيدْ ُظم ُٚم َ
ُي َٝم٤مَ ،طم َّتك َيٚمِ َ٩م ا َجل َٛم ُؾ
ون ِر َ
«إ َّن ذم ُأ َُّمتل ا ْصمٜمَل َقم َ َ
٤مطَ ،صمامٟمِٞم ٌ٦م ُِمٜمْٝمؿ َشم ْٙم ِٗمٞم ُٙمٝمؿ اًمدُّ سمٞم َٚم ُ٦م(ِ )5
اخلٞم ِ
ِ
اج ُِم ْـ َٟم ٍ
٤مر َي ْٔم َٝم ُر ِذم َأ ْيم َت٤مومِ ِٝم ْؿ َطم َّتك
ه ٌ
ُ ُ َْ
ِذم َؾم ِّؿ َ
َ َ ُ ْ
َ
ِ
ِ ِ ()6
ِ ِ
نم ُُمٜمَ٤مومِ ً٘م٤مش( ،)7ىم٤مل
َيٜمْ ُج َؿ ُم ْـ ُصدُ وره ْؿش  ،وذم رواي٦م« :إ َّن ذم َأ ْص َح ِ٤مب ا ْصمٜمَ٤م َقم َ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)181/1( :
(« )2شمٗمًػم اًم٘مرآنش ،أسمق اعمٔمٗمر ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجلٌ٤مر اًمًٛمٕم٤مين( ،ؾمٜم٦م اًمقٓدة
426هـ/ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة 489هـ) ،حت٘مٞمؼ :ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ وهمٜمٞمؿ سمـ قمٌ٤مس سمـ همٜمٞمؿ ،اًمٜم٤مذ دار
اًمقـمـ  -اًمري٤مض ؾمٜم٦م اًمٜمنم 1418هـ1997 -م.)343/2( :
(« )3شمٗمًػم اًمًٕمديش (.)291/3
(« )4شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)216/4( :
( )5واًمدسمٞمٚم٦م :ظمراج ودُمؾ يمٌػم ئمٝمر ذم اجلقف ومٞم٘متؾ ص٤مطمٌف هم٤مًم ًٌ٤م.
( )6رواه اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش.)443/14( :
( )7أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ :ح (.)2779
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املنافقني .وقواعد شرعية يف التعامل
اإلُم٤مم اًمٜمقويُ« :مٕمٜم٤مه :اًمذيـ يٜمًٌقن إمم خطر
صحٌتلش()1
ُ
ُ َ
معهمِمـ يرى أٟمف ُمٜمْٝمؿ َٟمٔمر إمم طمذيٗم٦م ،وم٢من
وىمد يم٤من قمٛمر ﭬ إذا ُم٤مت رضمؾ

ُ
َّ ُ
صغم ِ
َّ
قمٚمٞمف وإٓ َشمر َيمف ،وىم٤مل َحلذيٗم٦م ﭭ يق ًُم٤م :أٟمِمدك سم٤مهلل أُمٜمْ ُٝمؿ أٟم٤م؟ ىم٤مل،ٓ :
وٓ أؤُمـ ُمٜمٝم٤م أطمدً ا سمٕمدك(.)2

وهٜمَ٤م َٟمٕمقد ًمٚمً١مال :هؾ اًمّمح٤مسم٦م همػم طمذيٗم٦م ﭫ يم٤مٟمقا يٕمرومقن

ٌَّل ط ىمد ْأظم َؼمه اهلل سمٌٕمْمٝمؿ ْ
وأظم َٗمك قمٜمف
اعمٜم٤موم٘ملم؟ِ .م َّ٤م َؾمٌؼ يت٘مرر أ َّٟمف مل يٙمـ اًمٜم ّ

آصم٤مرا شمِمػم إمم أن
سمٕمْمٝمؿ ،ومٛمـ سم٤مب أومم صح٤م َسم ُتف ﭫ ،إٓ أن هٜم٤مك ً
أوص٤مومٝمؿ وومٕم٤مهلؿ ظم٤مومٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ وُمٜمٝم٤م:
 -1ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق« :طمدَّ صمٜمل َقم٤مصؿ سمـ قمٛمرو سمـ ىمت٤مدة ،قمـ َحم ُٛمقد سمـ ًمٌٞمد،
قمـ ِرضم٤مل ُمـ َسمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ ،ىم٤مل :ىمٚم٧م عمحٛمقد :هؾ َيم٤من اًمٜمَّ٤مس َيٕمرومقن
اًمٜمٗم٤مق ومٞمٝمؿ؟

ِ
َىم َ٤ملٟ :م َٕمؿ واهللِْ ،
أظمٞمف وُمـ أسمٞمف وُمـ قمٛمف وُمـ
إن َيم٤من اًمرضمؾ ًمٞمٕمرومف ُمـ
سمٕمْم٤م قمغم ذًمؽش(.)3
َقمِمػمشمف ،صمؿ ُيٚمٌس سمٕمْمٝمؿ ً
وهق
زوة شمٌقكَ ..ىم٤مل َيمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ﭬ ُ
 -2ذم ىمّم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ُظم ِّٚمٗمقا ذم َهم َ
ٗم٧م ومِٞمٝمؿ ،أطمزٟمٜمل
ذم اعمديٜم٦م« :ومٙمٜمْ ُ٧م إذا ظمرضم٧م ذم اًمٜم٤مس سمٕمد ُظمروج رؾمقل اهلل ط َوم ُٓم ُ
قص٤م( )4قمٚمٞمف اًمٜمِّٗم٤مق ،أو ً
رضمال قمذر اهلل ُمـ اًمْمٕمٗم٤مءش(.)5
ُمٖمٛم ً
أين ٓ أرى إٓ ُ
رضم ًال ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿش.)162/9( :
(« )2شمٗمًػم اًمٓمؼميش ،)443/14( :واسمـ يمثػم.)144/4( :
(« )3اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ هِم٤مم.)949/4( :
زوة شمٌقكش،)14( :
ُمتٝمام سمف ُمٓمٕمقٟمً٤م قمٚمٞمف ذم ديٜمف« .شم٠مُمالت ذم ىمّم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا قمـ َهم َ
( )4أي ً
زيد قمٌد اًمٙمريؿ اًمزيد.
(« )5ومتح اًمٌ٤مريش ،يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ.)135 - 131/5( :
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 -3طمدي٨م ا ْسمـ ُمًٕمقد ﭬ ،واًمذي ضم٤مء ومٞمف« :وًم٘مدْ َرأيتٜم٤م وُم٤م يتخ َّٚمػ
قمٜمْٝم٤م –أي :صالة اًمٗمجر -إٓ ُُمٜم٤مومؼ ُمٕمٚمقم اًمٜمٗم٤مقش(.)1
ضم٤مٓ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم َقم ِ
إن ِر ً
 -4قمـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري ﭬ ىم٤ملَّ « :
ٝمد
رؾمقل اهلل ط يم٤مٟمقا إذا َظمرج َرؾمقل اهلل ط إمم اًمٖمزو َّت َّٚمٗمقا َقمٜم ُف ،وومرطمقا سمٛم٘م َٕم ِدهؿ
ِ
ِ
ٌَّل ط َ
وطمٚم ُٗمقا وأطم ٌُّقا أن ُُيٛمدوا َسمام
اقمتذ ُروا إًمٞمف َ
ظمالف رؾمقل اهلل ط ،وم٢مذا ىمد َم اًمٜم ّ
َمل يٗمٕمٚمقا ،ومٜم َزًم٧م{ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ} [ؾمقرة آل قمٛمران]188 :ش.
 -5وقمـ أب َـمٚمح٦م ﭬ ىم٤ملُ « :هم ِِّمٞمٜم٤م و َٟمحـ ذم ُمّم٤م ِّومٜم٤م يقم أطمد ،طمدَّ ث
أ َّٟمف َيم٤من ومٞمٛمـ َهمِم َٞمف اًمٜمُّٕم٤مس يقُمئذ ،ىم٤ملَ :وم َجٕمؾ يً٘مط ُمـ َيدي وآظمذه و َيً٘مط
ُمـ يدي ُ
ًٝمؿ ،أضمٌـ ىمقم
هؿ إٓ أٟم ُٗم ُ
وآظمذه ،واًم َّٓم٤مئٗم٦م إظمرى اعمٜم٤موم٘مقن ًَمٞمس هلؿ ٌ
وأرقمٌف وأظمذًمف ًمٚمحؼش(.)2

طمدي٨م سمٜمل أسمػمق اًم َّٓمقيؾ ،وومٞمف قمـ ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن ﭬ ىم٤ملَ « :
ُ
يم٤من
-6
ِ
ُ
سمِمػم ً
رضمال ُمٜم٤موم ً٘م٤م ي٘مقل
أهؾ َسمٞم٧م ُمٜمَّ٤م ُي٘م٤مل هلؿ سمٜمُق أسمػمق سمِنم و َسمِمػم و ُُم ٌَنم ،و َيم٤من ٌ
اًمِمٕمر ُيجق سمف أصح٤مب رؾمقل اهلل ط صمؿ خيٚمف( )3سمٕمض اًمٕمربش(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه ُمًٚمؿ ،ذم يمت٤مب اعمً٤م ضمد ،سم٤مب صالة اجلامقم٦م ُمـ ؾمٜمـ اهلدى :سمرىمؿ ( ،)654وأسمق داود،
يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم اًمتِمديد ذم شمرك اجلامقم٦م :رىمؿ ( ،)551واًمٜمً٤مئل ،يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م ،سم٤مب
اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمٚمقات طمٞم٨م يٜم٤مدى ِبـ.)119 ،118/2( :
( )2رواه اًمؽمُمذي ذم «ؾمٜمٜمفش ( ،)214/5يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب وُمـ ؾمقرة آل قمٛمران ،وىم٤مل :طمًـ
صحٞمح ،واًمٚمٗمظ ًمف ،واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمدٓئؾش ،)274 ،273/3( :وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم ،اٟمٔمر
ٟمٕم٤مؾم٤م) ،و( ،)116/3يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب
اًمٌخ٤مري ،)211/3( :يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب ىمقًمف (أُمٜمف ً
زوة اًمٜمً٤مء ُمع اًمرضم٤مل ،وأمحد:
زوة أطمد ،وُمًٚمؿ ،)1444 ،1443/3( :يمت٤مب اجلٝم٤مد ،سم٤مب َهم َ
َهم َ
( ،)29/4وأسمق يٕمغم ،)19 ،14/3( :وصححف احل٤ميمؿ ،وواوم٘مف اًمذهٌل.)297/2( :
( )3اخلٚم٦م :اًمٜمًٌ٦م اًمٌ٤مـمٚم٦م.
( )4ؾمٌؼ َّترجيف سمٓمقًمف.
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ِ ِ
 -7قمـ ضم٤مسمرَّ « :
ريح
ومٚمام ىمرب اعمديٜمَ٦م َه٤مضم٧م ٌ
أن َرؾمقل اهلل ط ىمدم ُمـ ؾمٗمرَّ ،
معهم
َِ ِ
ِِ
َِ

يح عم ْقت
اًمر ُ
اًمرايم٥م ،ومزقمؿ أن رؾمقل اهلل ط ىم٤ملُ « :سمٕمث ْ٧م َهذه ِّ
ؿمديدة شمٙم٤مد شمدومـ َّ
ٜم٤مومؼ قمٔمٞمؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ىمد ُم٤متش(.)1
ُُمٜمَ٤مومِ ٍؼشَ ،ومٚمام ىمدم اعمديٜم٦م وم٢مذا ُُم ٌ
 -8ـمرد اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اعمً ِجد ،و َيم٤من ه١م ِ
ٓء اعمٜم٤موم٘مقن َُي ُيون اعمَ ِ
ًجد
َ ُ
ْ
َومٞمًتٛمٕمقن أطم٤مدي٨م اعمُ ِ
َ
ويًخرون و َيًتٝمزئقن سمِديٜمٝمؿ ،وم٤مضمتٛمع يق ًُم٤م ذم
ًٚمٛملم،
ِ
أصقاِّتؿ ،ىمد
٤مسَ ،ومرآهؿ رؾمقل اهلل ط يتحدَّ ُصمقن سمٞمٜمٝمؿ ،ظم٤مومِيض
اعمًَجد ُمٜمٝمؿ َٟم ٌ
إظمراضم٤م َقمٜمٞم ًٗم٤م،
رؾمقل اهلل ط وم ُ٠مظمرضمقا ُمـ ا َعمًجد
ًمّمؼ َسم ُ
ً
ٕمْمٝمؿ سمٌٕمضَ ،وم٠مُمر ِبؿ ُ
قمٛمر سمـ ىمٞمس ،أطمد سمٜمل َهمٜمؿ سمـ
وم٘م٤مم أسمق أيقب ظم٤مًمد سمـ زيد سمـ يمٚمٞم٥م ،إمم َ
ومً َحٌف طمتك
ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر -يم٤من ص٤مطم٥م آهلتٝمؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦مَ -وم٠مظمذ سمرضمٚمف َ
وهق ي٘مقل  :أ ْ
َّت ِرضمٜمل ي٤م أسم٤م أيقب ُمـ ُمرسمد َسمٜمل َصمٕم َٚمٌ٦م ،صمؿ أىمٌؾ
أظمرضمف ُمـ اعمًجد ُ
ِ
ٟمثرا
أسمق أيقب ً
أيْم٤م إمم راومع سمـ وديٕم٦م ،أطمد َسمٜمل اًمٜمج٤مر ومٚم ٌٌَّف سمِردائف صمؿ َٟمثره ً
ؿمديدً ا ،وًمٓمؿ وضمٝمف ،صمؿ أظمرضمف ُمـ اعمًجد ،وأسمق أيقب ي٘مقل ٍ :
أف ًمؽ ُُمٜم٤موم٘م٤م
َ َ
أدراضمؽ ي٤م ُمٜم٤مومؼ ُمـ ُمًجد رؾمقل اهلل ط.
ظمٌٞمث٤م
َ
ىم٤مل اسمـ هِم٤مم « :أي ارضمع ُمـ اًمٓمريؼ اًمتل ضمئ٧م ُمٜمٝم٤مش.
ىم٤مل اًمِم٤مقمر :
َجزززززززززز ئدد َدو َ زززززززززز دد د
َفزززززززززز َدو كَد َد
دوَدأ د َزززززززززز َددَدأ د َدر َ

اند َوززززززززز كدأد
َزززززززززا َدلد زززززززززاَظدؾدأدد َمززززززززز دد َ ززززززززز َد

د وىم٤مم قمامرة سمـ طمزم إمم زيد سمـ قمٛمرو ،ويم٤من ً
رضمال ـمقيؾ اًمٚمحٞم٦م ،وم٠مظمذ سمِٚمحٞمتف
وم٘م٤م َده ِب٤م ىمق ًدا قمٜمٞمٗم٤م طمتك أظمرضم ُف ُمـ اعمًَجد ،صمؿ ُجع قمامرة يديف ومٚمدُمف(ِ )2بام ذم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ؾمٌؼ َّترجيف( :ص.)372
( )2ىم٤مل اسمـ وم٤مرس :اًمالم واًمدال واعمٞمؿ أصؾ يدل قمغم إًمّم٤مق رء سمٌمء ،ضسم٤م أو همػمهَ ،وم٤مًم َّٚمدْ ُم:

ضب احلجر سم٤محلجرَ ...وا ًْمتَدَ َم اًمٜمً٤مء :ضسمـ وضمقهٝمـ وصدورهـ ذم اعمٜم٤مطم٦مَ .واًم َّٚمدْ ُم :ضسمؽ =
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َصدره ًمدُم٦م َظم َّر ُمٜمْٝم٤م  .ي٘مقلَ :ظمدؿمتٜمل ي٤م قمامرة؛ ىم٤مل  :أ ْسمٕمدَ ك اهلل ي٤م ُمٜم٤مومؼ ،ومام
أ َقمدَّ اهلل ًمؽ ُمـ اًمٕمذاب أؿمد ُمـ ذًمؽ ،ومال شم٘مر َسم َّـ ُمًجد رؾمقل اهلل ط .
ىم٤مل متٞمؿ سمـ أب سمـ ُم٘مٌؾ :
ندَدأد ئفزززززززز دُدد د
قززززززززْدَد زززززززز َ د
كد
َدوَدؾ ئػزززززززز َدمَ دد َدوجد

ا د( )0د
ََوَدقزززززز دد َدو َدرَ َدلدََ َدغقززززززْدد ززززززاَ َد َد
َزززززز َد دد َد

د
رضمؾ ُمـ سمٜمل اًمٜمج٤مر ،يم٤من سمدر ًّي٤م ،وأ ُسمق
د ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق « :وىم٤مم أسمق حمٛمد،

حمٛمد ُمًٕمقد سمـ أوس سمـ زيد سمـ أسم سمـ زيد سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ همٜمؿ اسمـ ُم٤مًمؽ سمـ
اًمٜمج٤مر إمم ىمٞمس سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٝمؾ ،ويم٤من ىمٞمس ُهمال ًُم٤م ؿم٤م ًّسم٤م ،ويم٤من ٓ يٕمٚمؿ ذم

اعمُٜم٤موم٘ملم ؿم٤مب همػمهَ ،ومجٕمؾ يدومع ذم ىمٗم٤مه طمتك أظمرضمف ُمـ اعمًجد .

وىم٤مم رضمؾ ُمـ َسم ْٚم ُخدرة سمـ اخلزرج ،رهط أب ؾمٕمٞمد اخلدريُ ،
ي٘م٤مل ًَمف :
سم٢مظمراج اعمُٜم٤موم٘ملم ُمـ ا َعم ِ
قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث ،طملم أُمر رؾمقل اهلل ط ْ
ًجد إمم رضمؾ
ي٘م٤مل ًمف  :ا َحل٤مرث سمـ قمٛمرو ،ويم٤من ذا ُج٦مَ ،
جٛمتف ومًحٌف ِب٤م ؾمح ًٌ٤م قمٜمٞم ًٗم٤م،
وم٠مظمذ سمِ َّ
قمغم ُم٤م ُمر سمف ُمـ إرض ،طمتك أظمرضمف ُمـ اعمًجد.
اعمٜم٤مومؼً :م َ٘مد أهمٚمٔم٧م ي٤م اسمـ احل٤مرث؛ وم٘م٤مل  :إ َّٟمؽ أهؾ ًمذًمؽ ،أي
ىم٤ملَ :ي ُ٘مقل
ُ
َقمدو اهلل عم٤م أٟمزل اهلل ومٞمؽ ،ومال َشم٘مر َسم َّـ ُمًجد رؾمقل اهلل ط ،وم٢مٟمؽ ٟمجس ،وىم٤مم
وم٠مظمرضمف ُمـ اعمًجد
رضمؾ ُمـ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف إمم أظمٞمف ُز َو ِّي سمـ احل٤مرث،
َ
إظمراضم٤م قمٜمٞم ًٗم٤م ،وأ َّومػ ُمٜمف ،وىم٤مل :همٚم٥م قمٚمٞمؽ اًمِمٞمٓم٤من أُمره  ،ومٝم١م ِ
ٓء ُمـ َطم َي
َُ
ً
اعمًجد يقُمئذ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ،وأُمر رؾمقل اهلل ط سم٢مظمراضمٝمؿش(. )2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ظمٌز اعمٚم٦م .يٜمٔمر «ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مش.)243/5( :

( )1ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :اًمٚمدم  :اًميب سمٌٓمـ اًمٙمػ ،اًمٖمٞم٥م ُ :م٤م اٟمخٗمض ُمـ إرض  .وإِبر :
قمرق اًم٘مٚم٥م  .يٜمٔمر «اًمروض إٟمػش.)219/4( :
(« )2اًمروض إٟمػش ،)385/2( :و«اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ هِم٤مم.)61/3( :
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املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
خطر
َ

اًمّمٌح ُمـ
ٌَّل ط طملم روم َع رأؾمف ُمـ َصالة ُّ
 .8قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف أٟمف :ؾمٛمع اًمٜم ّ
لمَ ،وم َ٠م ْٟم َز َل
معهم ًٟم٤م َيدْ ُقمق َقم َغم أ َٟم ٍ ٍ
اًمريمٕم٦م أظمرة ،ىم٤مل« :اًم َّٚم ْٝم َّؿ ا ًْم َٕم ْـ ُوم َال ًٟم٤م َو ُوم َال
٤مس ُِم َـ اعمُٜمَ٤مومِ ِ٘م َ

اهلل ُ { ۵ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲} [ؾمقرة

آل قمٛمران ]128 :ش(.)1

 .9وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ﭬ ىم٤ملَ « :ظمٓم ٌَٜم٤م رؾمقل اهلل ط ُظمٓمٌ٦مَ ،وم َح ِٛمد اهلل
لمَ ،وم َٛم ْـ َؾم َّٛم ْٞم ُ٧م َوم ْٚم َٞم ُ٘م ْؿش ،صمؿ َىم٤ملُ « :ىم ْؿ َي٤م
وأ ْصمٜمَك قمٚمٞمفُ ،صم َّؿ ىم٤مل« :إِ َّن ومِٞم ُٙم ْؿ ُُمٜمَ٤مومِ ِ٘م َ

ؾمٛمك ؾم َّت٦م وصمالصملم ً
رضمال ،صمؿ ىم٤مل« :إِ َّن ومِٞم ُٙم ْؿ
ُوم َال ُنُ ،ىم ْؿ َي٤م ُوم َال ُنُ ،ىم ْؿ َي٤م ُوم َال ُنش ،طم َّتك َّ
َأ ْو ُِمٜمْ ُٙم ْؿ َوم٤م َّشم ُ٘مقا اهللَش.

ؾمٛمل ُم٘مٜمع ىمد يم٤من َيٕمرومف ،ىم٤ملُ :م٤مًمؽ؟ ىم٤مل
ومٛمر ُقمٛمر قمغم رضمؾ ِمـ َّ
ىم٤ملَّ :
َومحدَّ صمف سمام ىم٤مل رؾمقل اهلل طَ ،
وم٘م٤ملُ :سمٕمدً ا ًمؽ ؾم٤مئر اًمٞمقمش(.)2
تٌلم َّ
أن َسمٕمض أقمٞم٤من اعمٜم٤مومِ٘ملم يم٤مٟمقا
ُمـ َمٛمقع هذه
إطم٤مدي٨م َوأ َصم٤مر َي َّ ُ
َ
َُمٕمرووملم ِقمٜمد سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ،وُمع ذًمؽ ومِّم َٗم٤مِّتؿ ًمٞمً٧م سمخ٤مومٞم٦م
ٍ
سمٌمء ُمٜمْٝم٤م
وومِٕم٤مهلؿ ًمٞمً٧م سمٛمٖمٛمقرةَ ،سمؾ واوح٦م ذم اجلُٛم َٚم٦م ،وإن يم٤مٟمقا َيًتخٗمقن
اؾمتؽم
وؾمٌح٤من اهلل ُمٝمام
َ
طم َّتك ٓ شمٔمٝمر ظمٌٞمئتٝمؿ وٓ يٜمٙمِمػ ًمٚمٛمًٚمٛملم طم٤مهلؿُ ،
ْ
ىمرر اًمًٚمػ رمحهم اهلل ذم ؿم٠من
واؾمتخ َٗمك اعمٜم٤موم٘مقن ،إٓ
وراوغ
ُ
ويٗمْمح ُٝمؿ اهلل يمام َّ
ُمـ ي ٌَ ِ
٤مرزون اهلل سم٤مًمٕمّمٞم٤من ذم اخلٚمقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئلش  ،سم٤مب ًمٕمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًم٘مٜمقت :رىمؿ ( ،)1178ىم٤مل إًمٌ٤مين :صحٞمح.
( )2يٜمٔمر «احت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعمً٤مٟمٞمد اًمٕمنمةش ،يمت٤مب اًمٗمتـٕ )87/8( :محد اًمٌقصػمي.
رواه قمٌد سمـ محٞمد وأمحد ذم «اعمًٜمدش ،واًمٚمٗمظ ًمف ،ورواشمف صم٘م٤مت ،أُم٤م حم٘م٘مقا اعمًٜمد اًمِمٞمخ
إرٟم٤مؤوط وُمـ ُمٕمف وم٘م٤مًمقا :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م قمٞم٤مض اًمراوي قمـ أب ُمًٕمقد وُمتٜمف ُمٜمٙمر،
وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمدٓئؾش )286/6( :واًمٌخ٤مري ذم «اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمش.)23 – 22/7( :
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وىم٤مل ؾمٚمٞمامن اًم َّتٞمٛمل َّ « :$
اًمن وم ُٞمّمٌح
إن اًمرضمؾ ًم ُٞمّمٞم٥م اًمذٟم٥م ذم ِّ
ٞمذٟم٥م َّ
وقمٚمٞمف ُمذًمتفش( .)1وىم٤مل همػمهَّ « :
ومٞمام سمٞمٜمَف وسملم اهلل ،صمؿ جيلء
إن اًمٕمٌدَ ًَم ُ
اًمذٟم٥م َ
ِ
اًمن َهتؽ اهلل
َإمم إظمقاٟمف ومػمون أ َصم َر ذًمؽ قمٚمٞمفش .وىم٤مل ذو اًمٜمقنُ« :مـ َظم٤من اهلل ذم ِّ
هه ذم اًمٕمالٟمٞم٦مش(.)2
وي٘مقل اًمٕمالُم٦م اسمـ اجلقزي « :$و َىمد ُخيٗمل اإلٟمً٤من ُم٤م ٓ َيرو٤مه اهلل
ومٞمٔمٝمر ُه اهللُ قمٚمٞمف ًمق سمٕمد ِ
ِ
طملم و ُيٜمٓمؼ إًمًٜم٦م سمف ،وإن َمل يِم٤مهده اًمٜم٤مس ور َّسم َام
۵
أوىمع ص٤مطمٌف ذم آ َوم ٍ٦م يٗمْمحف ِب٤م سملم اخلٚمؼ ،ومٞمٙمقن ضمقا ًسم٤م ًمٙمؾ ُم٤م أظمٗمك ُِمـ
اًمذٟمقب :وذًمؽ ًمٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أن هٜم٤مك ُمـ ِ
جي٤مزي قمـ اًمزًمؾ ،وٓ يٜمٗمع ُمـ ىمدره
وىمدرشمف طمج٤مب وٓ اؾمتت٤مر ،وٓ يْم٤مع ًمديف قمٛمؾش(.)3
طمر َُم٤مت اهلل ذم اخلٚمقات ِم َّـ يٜمتً٥م
ويِمتد اخلٓم٥م ويٕم ُٔم ُؿ إ َذا يم٤من اًمذي خيرق ُ
إمم ِ
قمًػم وشم٠مصمػم اًمذٟمقب ذم اخلٚمقات ٓ سمد أن يٜمٕمٙمس قمغم ذيمره
اًمٕمٚمؿ ،ومٝمذا طمً٤مسمف
ٌ
ذم اًمدٟمٞم٤م سملم اًمٜم٤مس.
سمٖمْمف
ىم٤مل أسمق اًمدرداء ﭬ« :إن اًم َٕمٌد ًم َٞمخ ُٚمق سمِٛمٕمّمٞم٦م اهللِ شمٕم٤ممم :ومٞمُ ْٚم ِ٘مل اهلل َ
ذم ُىمٚمقب اعم١مُمٜملم ُمـ طمٞم٨م ٓ َيِمٕمرش( ،)4وهذا اًمذي ىم٤مًمف أسمق اًمدرداء ﭬ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اجلقاب اًمٙم٤مذم عمـ ؾم٠مل قمـ اًمدواء اًمِم٤مذم = اًمداء واًمدواءش ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أب سمٙمر سمـ
أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م (اعمتقرم751 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م – اعمٖمرب،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم1418 ،هـ 1997 -م.)34/1( :
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
( )3يٜمٔمر «صٞمد اخل٤مـمرشُ ،ج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي (اعمتقرم:
597هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد وم٤مظمقري ،اًمٜم٤مذ دار اعمٕمروم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م - 1399-
1979م.)15/1( :
(« )4اجلقاب اًمٙم٤مذمشٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ.)34/1( :
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وقواعد شرعية يف التعامل
املنافقني
خطر
ِ
ِ

اًمً َامء ...ش احلدي٨م ،ومٞمف
ٌَّل ط« :إِ َّن اهللَ إِ َذا َأ َطم َّ
٥م َقم ٌْدً ا َٟم٤م َدى ذم َّ
ي١ميده ىمقل اًمٜم ّ
معهم ُمـ أصمر حمٌ٦م اهلل شمٕم٤ممم ِهل َذا اًمٕمٌد اًمذي
وهذا اًم٘م ٌُقل
يقوع اًم َ٘مٌقل ذم إرض(َ ،)1
اًم َتزم طمدود اهلل ذم ا َجلٚمقات واخلَٚمقات ،وأ َُّم٤م اًم َٕمٌد أظمر وم٘مد ُذيمر ذم ا َحلدي٨م :صمؿ
إرض ،وم٠ميٜمام َومم وذه٥م وم٢من ُىمٚمقب اخلٚمؼ شمٚم َٕمٜمُف ،وهذا أصمر
ُشمقوع ًمف اًمٌٖمْم٤م ُء ذم ْ
سمٖمض اهلل وؾمخٓمف قمٚمٞمف.

ويٌلم ًمٜم٤م اسمـ اجلقزي ِ $صٜم ًٗم٤م ِم َّـ يٜمتًٌقن إمم اًمٕمٚمؿ ،وىمد أمهٚمقا َٟمٔمر

مه ُٚمقا ٟمٔمر
احلؼ  ۵ذم اخل َٚمقات ومٞم٘مقلُ « :
رأي٧م أىمقا ًُم٤م ِم َّـ يٜمتًٌقن إمم اًمٕمٚمؿ ،أ َ
احلؼ  ۵إًمٞمٝمؿ ذم اخلٚمقات ،ومٛمح٤م ِ
حم٤مؾم َـ ِذيمرهؿ ذم ا َجلٚمقات ،ومٙم٤مٟمقا ُمقضمقديـ
َ
يم٤معم ْٕمدُ وُملم ٓ ،طمالوة ًم ِرؤيتٝمؿ ،وٓ ىمٚم٥م ُيـ إمم ًم٘م٤مئٝمؿش(.)2
ِ
أضم َّٚمف اهلل ذم اجلٚمقة واخلَٚمقة ،وُم٤م أُجؾ
اخلٚمقة َ
وِم٤م هق ُمِم٤مهد أن ُمـ أضم َّؾ اهلل ذم َ
شمٕمٛمدَ ه٤م.
اًمٓم٤مقم٦م وُم٤م ْ
أطم َغم أصمره٤م ،وُم٤م أىم ٌَ َح اعمَٕمّم َٞم٦م َوُم٤م أؿمد ىم ٌْ َحٝم٤م ٓ ،ؾمٞمام ِمـ َّ
ِ
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ﭬَّ « :
وٟمقرا ذم اًم٘مٚم٥م ،و ُىمق ًة ذم
اًمقضمف
ًمٚمح ًَٜم٦م وٞم٤م ًء ذم ْ
إن َ
ً
اًمقضمف،
ًمٚمًٞم َئ٦م ؾمقا ًدا ذم ْ
اًمرزق ،وحمٌ ً٦م ذم ىمٚمقب اخل ْٚمؼ ،وإ َّن َّ
اًمٌدن ،وؾمٕم ً٦م ذم ِّ
وسمٖمْم ً٦م ذم ىمٚمقب اخلٚمؼش(،)3
وٟم٘مّم٤م ذم اًمرزق،
وفمٚمٛم ً٦م ذم اًم َ٘مٚم٥م ،ووهٜمً٤م ذم اًمٌدن،
َ
ً
وؾمٌؼ ًمٜم٤م أن ذيمرٟم٤م ىمقل سمٕمض اًمًٚمػُ« :م٤م َقم ِٛم َؾ َر ُضم ٌؾ ً
قمٛمال إٓ أًم ٌَ ًَف اهلل شمٕم٤ممم
ِ
ذا ومنمش.
ظمػما ومخػم وإن ً
ر َدا َءه :إن ً
أُمر ُمٕمٚمق ٌم
ويٕمٚمؼ اسمـ اًم٘مٞمؿ  $شمٕم٤ممم َقمغم َهذا اًم٘مقل َوم َٞم٘مقل« :وهذا ٌ
وهمػمهؿ ،طمتك َّ
ؼم
اًمرضمؾ
أصح٤مب اًمٌّم٤مئر
َيِمؽمك ومٞمف وذم اًمٕمٚمؿ سمف
َ
ُ
اًمٓمٞم٥م اًم َّ
إن َّ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه ُمًٚمؿ :سمرىمؿ ( ،)2637يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مب إذا أطم٥م اهلل قمٌدً ا طمٌٌف إمم قمٌ٤مده.
( )2يٜمٔمر «صٞمد اخل٤مـمرشٓ ،سمـ اجلقزي.)23/1( :
( )3يٜمٔمر «اجلقاب اًمٙم٤مذمش.)35/1( :
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ًَمتِمؿ ُمٜمف رائح٦م َـمٞمٌ ٌ٦م ،وإن مل يٛمس ـمٞمٌ٤م ،ومٞم ْٔمٝمر ـمٞم٥م رائح٦م ِ
روطمف قمغم سمدٟمف
َ
ً
َ
ُ
وصمٞم٤مسمِف ،واًمٗم٤مضمر سم٤مًم َٕمٙمس ،واعمزيمقم اًمذي أص٤مسمف اهل َقاء ٓ يِم ُّؿ ٓ هذا وٓ هذا،
سمؾ زيم٤مُمف ُيٛمٚمف قمغم إٟمٙم٤مرش(.)1

إن صالح اًمني٦م ُ
أصؾ ُيمؾ ىمٌقل ،وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ اسمـ اجلقزي $
ِ
واًمّمقم
َ
اًمّمالة َّ
وضب ًمٜم٤م أُمثٚم٦م ُمـ واىمٕمف طمٞم٨م َىم٤مل« :واهللِ ًم َ٘مد رأي٧م ُمـ يٙمثر َّ
ِ
َّ
ًمٞمس
واًمّمٛم٧م،
ويتخِم ُع ِذم ٟمٗمًف وًمٌ٤مؾمف واًم٘مٚمقب شمٜم ٌُق قمٜمف ،و َىمدره ذم اًمٜمٗمقس َ
َّ
وًمٞمس ًمف َيمٌػم ٍ
ٟمٗمؾ وٓ ََّت ُِّمع ،واًم ُ٘مٚمقب
ورأي٧م َُمـ يٚمٌس َوم٤مظمر اًم ِّثٞم٤مب،
سمِذاك،
ُ
َ
شمتٝم٤موم٧م َقمغم ِ
حلٞمتف ،ومتد َّسمرت اًمًٌ٥م ومقضمدشمف اًمنيرةش.
ُ
ٌػم قمٛمؾ وٓ َصالة وٓ صقم ،وإ َّٟمام
يمام روى قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :أٟمف مل يٙمـ ًمف َيم ُ
ِ
ومْمٚمف ،و َقمٌ٘م٧م اًم ُ٘مٚمقب سمٜمنم ـمٞمٌف،
أص َّح هير َشمف َوم٤مح قمٌػم
يم٤م َٟم٧م ًمف هير ٌة ،ومٛمـ َ
وم٤مهلل اهلل ذم اًمنائر ،وم٢مٟمف ُم٤م يٜمٗمع ُمع ومً٤مده٤م صالح اًمٔم٤مهر(.)2
ورطمؿ اهلل ذا اًمٜمقن اعمٍمي ِ
اًمذي َيم٤من ي٘مقلَ « :
يم٤من اًم ُٕمٚمامء يتقاقمٔمقن سمِثالث،
ِ
ٍ
أص َٚمح
ٙمت٥م َسمٕمْمٝمؿ إمم
أطم ًَـ اهلل قمالٟم َٞمتف ،وُمـ ْ
سمٕمضَُ :مـ أطمًـ َه َيرشمف ْ
و َي ُ
أصٚمح اهلل
آظمر ِ َ
ُم٤م سمٞمٜمَ ُف وسملم اهللِ أصٚمح ا ُ
هلل َُم٤م سمٞمٜمف َ
ته ْ
وسملم اًمٜمَّ٤مس ،وُمـ أص َٚم َح أ ُْم َر َ
أُمر دٟمٞم٤مه ِ
وآظم َرشمفش(.)3
ْ ُ
ومٙمٞمػ سمٕمد هذا آؾمتٓمراد ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم أن يّمٚمحقا هيرِّتؿ ،وىمد اٟمٓمقت قمغم
اًمٙمٗمر سم٤مهلل واًمتخٓمٞمط واًمٙمٞمد ًمٚمٛمًٚمٛملم{ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ} [ؾمقرة اًمّمػ.]8 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥مشٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ.)43/1( :
( )2يٜمٔمر «صٞمد اخل٤مـمرش.)68/1( :
( )3يٜمٔمر «ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل.)141/19( :
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ٌَّل ط طمذيٗم٦م سم٠مؾمامئٝمؿ؟.
يٌ٘مك ؾم١مال وهق :عم٤مذا أظمؼم اًمٜم ّ
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معهم
ىم٤مل أطمد اًم ٌَ٤مطمثلمَّ :
ٕن َوفمٞمٗم٦م طمذيٗم٦م
يمام
احلٙمٛم٦م ُمـ ذًمؽ -واهلل أقمٚمؿَ -
ﭬ أن يٗمْمح ويٕمري ه١م ِ
ٓء اعمٜم٤موم٘ملم إذا ُم٤م طم٤موًمقا إصم٤مرة ِ
اًمٗم ِ
تـ أو اًمتّمدِّ ي
َ َ ُ ِّ َ ُ
َ

عمقاىمع ىمٞم٤مدي٦م ،أو ُم٤مرؾمقا اًمتحريػ واعمخ٤مدقم٦م واخلٞم٤مٟم٦م سم٤مُٕم٦م(.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1مٜمذر إؾمٕمد ،سمتٍمف يًػم ُ -مـ يمت٤مسمف «سمراءة اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مقشُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م:
( :1997 – 1417 1ص .)76
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القواعد الشرعية يف التعامل مع

املنافقني()1

ويِمتٛمؾ قمغم ومّمٚملم:
 اًمٗمّمؾ إول :اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مل اًمًٚمؿ.
 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين :ىمقاقمد ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم طم٤مل اًم٘مت٤مل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَّل ط ُمع
( )1اؾمتٗمدت هذا اًمت٘مًٞمؿ ُمـ سمح٨م ُمٌ٤مرك سمٕمٜمقان «اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم شمٕم٤مُمؾ اًمٜم ّ
اعمٜم٤موم٘ملمش ،د .قمٌد اًمٕمزيز اًمداود
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َوم٘مد ضمرت ُؾمٜمَّ٦م اهلل وطمٙمٛمتف اًمٌ٤مًم َٖم٦م َ
أن يٙمقن ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ُمٜمَ٤موم٘مقن ،سمؾ إن
وضمق َدهؿ ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ َد ٌ
ًمٞمؾ َقمغم صح٦م هذا اعمجتٛمع وؾمال َُمتِف ،واًمِمٝم٤مدة ًمف
سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م ذم اجلُٛم َٚم٦م ،إذ َّ
تٜم٤مؾم٥م شمٜم٤مؾم ًٌ٤م ـمرد ًّي٤م َُمع ىم َّقة
إن فمٝمقر اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملم َي
ُ
اإل ْؾمالم وأهٚمف ،ومٙمٚمام ىمقي ِ
ِ
اإل ْؾمالم ذم سمٚمد َىم ِقي اًمٜمٗم٤مق واؿم َتد ،واًمٕمٙمس
صحٞمح ،وهلذا مل يٙمـ ذم ُمٙم٦م ىمٌؾ َوم ِ
تحٝم٤م ُمٜم٤موم٘مقن ،إ ْذ ٓ طم٤مضم٦م إمم اًمٜمٗم٤مق ذم َُمتٛمع

ِ
ُمنمك يم٤مومِر يًتخٗمل ِ
ٍ
سمِمٕم٤مئر ديٜمف ذم يمثػم ُمـ اعمَقاىمػ ،يمام يًتخٗمل
ومٞمف اعم١مُمـ
اعمٜم٤مومؼ ذم سمِالد ِ
اإل ْؾمالم ،وعمَّ٤م يم٤من إُمر يمذًمؽ يم٤من ٓ سمد ُمـ اًمتٕم ُّرف َقمغم اًمٓمرق
وإؾم٤مًمٞم٥م اًمتل يٜمٌٖمل أن ُيٕم٤مُمؾ ِب٤م هذا اًمٕمدو اخلٗمل اعم٤ميمر.
أُمر ذم َهم٤مي٦م إمهٞم٦م ،ذًمؽ َّ
أن اعمُٜم٤موم٘ملم ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ
إن احلدي٨م قمـ هذا اعمقوقع ٌ
خيٗمك طم٤مهلؿ -يمام ؾمٌؼَ -قمغم سمٕمض اًمٜم٤مسِ ،حل ِ
رصٝمؿ اًمِمديد قمغم إظم َٗم٤مء ُم٤م يٌٓمٜمُقٟمف ُمـ
َ
اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق ومت ُّٚم٘مٝمؿ ًمٚمٕم٤م َُّم٦م ًمٙمًٌٝمؿ ذم ُمٕمريمتٝمؿ ودَّ اعمُ١مُمٜملم اًمّم٤مدىملم ُمـ أصح٤مب
اًمٌّم٤مئر اًمٜم٤مومذة ،اًمذيـ ٓ شمٜمٓمكم قمٚمٞمٝمؿ أيم٤مذي٥م وخم٤مدقم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم(.)1
أطمرر َسمٕمض اًم٘مقاقمد
ُمـ أضمؾ ذًمؽ اضمتٝمدت -و َُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مهلل -أن ِّ
ِ
ِ
ٌَّل ط ومٝمق اًم٘مدوة وإؾمقة.
اعمًتقطم٤مة ُمـ
ٟمّمقص َ
اًمقطمٞملم وُمـ ؾمػمة اًمٜم ّ
وُم٤م أذيمره ُمـ َىمقاقمد ٓ أزقمؿ أ َّٟمف اًمّمقاب اًمذي ٓ ُمر َي٦م ومٞمف ،عم٤م ضم٤مء ذم
ٌَّل ط أٟمف ىم٤ملَ « :وإِ َذا
«صحٞمح ُُمًٚمؿشُ ،مـ َطمدي٨م سمريدة ﭬ ،قمـ اًمٜم ّ
٤مس َت َأ ْه َؾ ِطم ّْم ٍـَ ،وم َ٠م َرا ُد َ
هلل َو ِذ َُّم َ٦م َٟمٌِ ِّٞم ِف طَ ،وم َال َ ْدم َٕم ْؾ َهل ُ ْؿ
وك َأ ْن َ ْدم َٕم َؾ َهل ُ ْؿ ِذ َُّم َ٦م ا ِ
َطم َ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦مش( :صً ،)3 :مٚمِمٞمخ د/حمٛمد اعمًٜمد ..سمح٨م
ٟمنم ذم َمٚم٦م ُمٕمٝمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م :اًمٕمدد (.)8
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شرعية َ ْيف َ ُالتعامل
وقواعد
ِ
ِ
ِ
املنافقني ْص َح٤مسمِ َ
ؽَ ،وم٢مِ َّٟم ُٙم ْؿ أن ْ
َّتٗم ُروا
خطر َؽ َو ِذ َُّم َ٦م َأ
اضم َٕم ْؾ َهل ُ ْؿ ِذ َُّم َت
ِذ َُّم َ٦م ا ِ
هلل َو َٓ ذ َُّم َ٦م َٟمٌِ ِّٞمف طَ ،و ًَمٙم ِـ ْ
معهم
ِِ
ِ
ِ
ِ َ َ
َِِ
ِ َ
ِ َ
َ ُ ِ َ ْ َ ُ

ذ َِم َ ُٙم ْؿ َوذ َُّم٦م أ ْص َح٤مسم ُٙم ْؿ أ ْه َقن ُم ْـ أن ْ
َّتٗم ُروا ذ َُّم٦م اهللِ َوذ َُّم٦م َر ُؾمقًمف ط ،وإذا
٤مس َت َأ ْه َؾ ِطم ّْم ٍـَ ،و َأ َرا ُد َ
هلل،
وك َأ ْن ُشمٜمْ ِز َهل ُ ْؿ َقم َغم ُطم ْٙم ِؿ اهللَِ ،وم َال َشمٜمْ ِز ْهل ُ ْؿ َقم َغم ُطم ْٙم ِؿ ا ِ
َطم َ ْ
ِ
ِ
ِ
ٞم٥م ومِ ِٞمٝم ْؿ ُطم ْٙم َؿ اهللِ َأ ْم َٓش(.)1
َو ًَمٙم ْـ َأ ْٟم ِز ْهل ُ ْؿ َقم َغم ُطم ْٙمٛم َؽَ ،وم٢مِ َّٟم َؽ َٓ َشمدْ ِريَ :أ ُشمّم ُ
متٗٝذ قبٌ ايصشٚع يف بٝإ ايكٛاعذ:

ٍ
حمؽمزات َقم٤م َُّم٦م ،و َسمٕمض
أؾمقق سمٕمض
وىمٌؾ ُّ
اًمنموع ذم سمٞم٤من هذه اًم٘مقاقمد ُ
اعمحؽمزات اخل٤مص٦م ؾم ُتذيمر سم٢مذن اهلل ذم هن٤مي٦م َسمٕمض اًم٘مقاقمد ،وُم٤م ذًمؽ إٓ
ٓقمتٌ٤مرات ُمٜمٝم٤م:
ىمقة َؿمقيم٦م اعمًٚمٛملم وهمٚمٌتٝمؿ وفمٝمقر أُمرهؿ ،وذم اعم٘م٤مسمؾ ُم٤م ىمد
ُ -1مراقم٤مة َّ
يٙمقن قمٚمٞمف طم٤مهلؿ ُمـ وٕمػ واٟمحً٤مر دائرِّتؿ.
واوح ذم ِؾمػمة اعمّمٓمٗمك ط طم٤مل ُم٘مدُمف َإمم اعمديٜم٦م ،وم٘مد يم٤من شم َٕم٤م ُُمٚمف ُمع
وهذا
َ
ٌ
اعمٜم٤موم٘ملم ،سمؾ طمتك ُمع اًم َٞمٝمقد ذم ِ
أول إ ُْمر ًمٞمس يمام قمٚمٞمف اًمِم٠من ذم أظمري٤مت أُمره
َسمٕمد أن ُم َّٙم َـ اهلل ًمف ذم إرض و َٟمٍمه ذم ُمقاـمـ قمديدة.
شمٖمػم إىم٤مًمٞمؿ واًمٌٞمئ٤مت وإطمقال.
ُ -2مراقم٤مة ُّ
ُ
سم٤مًميورة هق
ومام يٚمزم
اًمتٕم٤مُمؾ ِسمف ذم ىمٓمر ُمـ إىمٓم٤مر ُمع ُُمٜم٤موم٘مٞمف ىمد ٓ يٙمقن َّ
ذيمره٤م
اعمٜم٤مؾم٥م ذم ىمٓمر َآظمر ،وهذا واوح
وضمكم ،وُمـ شم٠مُمؾ اًم٘مقاقمد َّ
اًمنمقمٞم٦م أي ُ
ٌّ
ؾمٞمدرك هذا اعمٕمٜمك سمقوقح(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1صحٞمح ُمًٚمؿش ،ك اجلٝم٤مد واًمًػم :ح (.)4497
(« )2اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦مش :ص (ً ،)3مٚمِمٞمخ د/حمٛمد اعمًٜمد ..سمح٨م ٟمنم
ذم َمٚم٦م ُمٕمٝمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م :اًمٕمدد (.)8
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 -3اقمتٌ٤مر اعمآٓت واًمٜمٔمر ذم اًمٕمقاىم٥م وُمراقم٤مة ٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤مت.
وهذا اًمٌ٤مب ذم اًمنميٕم٦م ًَمف أُمثٚمتف َ
وؿمقاهده اًمٙمثػمة ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:
أ) اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م اعمنميملم:

ىم٤مل اهلل ُ شمٕم٤ممم{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸}

[ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،]118 :رهمؿ َّ
ضم٤مئز عم٤م ومٞمف ُمـ إه٤مٟم٦م اًم ٌَ٤مـمؾ
ؾم٥م آهل٦م اعمنميملم أُمر ٌ ٌ
أن َّ
٥م ُِمـ آصم٤مر همػم
اًمً ُّ
ٟمٔمرا عمَ٤م ؾمٞم١مول إًمٞمف هذا َّ
وٟمٍمة احلؼ ،إٓ أن اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿً ،
ُمروٞم٦م وٓ ُمنموقم٦م ،ىم٣م سمٕمدم ؾم٥م ِ
آهل٦م اعمنميملم ؾمدًّ ا ًمذري َٕم٦م ؾمٌٝمؿ هلل شمٕم٤ممم
ِّ
واٟمتّم٤مرا ًمٌ٤مـمٚمٝمؿ.
اٟمت٘م٤م ًُم٤م ٔهلتؿ
ً

ِِ
أطمدً ا
ي٘مقل اسمـ اًمٕمرب  $قمٜمد شمٗمًػمه هلذه أي٦م« :ومٛمٜمع اهللُ َشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف َ

أن يٗمٕمؾ ً
ضم٤مئزا ُي١م ِّدي إمم حمٔمقر ،وٕضمؾ هذا شمٕم َّٚمؼ قمٚمامؤٟم٤م ِبذه أي٦م ذم ؾمدِّ
ومٕمال ً
اًمذرائعش(.)1
ب) آُمتٜم٤مع قمـ ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم:

ٍ
همزاة ومٙمًع()2
ٌ
رضمؾ ُمـ
ومٕمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ﭭ ىم٤مل« :يمٜمَّ٤م ذم
ِ
اعمٝم٤مضمريـ ً
إٟمّم٤مر ،وم٘م٤مل إٟمّم٤مريَ :ي٤م ًمألٟمّم٤مر! وىم٤مل اعمٝم٤مضمريَ :ي٤م
رضمال ُمـ
َ

ومًٛم َٕمٝم٤م اهللُ رؾمقًمف ط ،ىم٤ملَُ « :م٤م َه َذا؟شَ ،وم٘م٤مًمقا :يمًع ٌ
رضمؾ ُمـ
ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ،
َّ
اعمٝم٤مضمريـ ً
رضمال ُمـ إٟمّم٤مر ،وم٘م٤مل إ ْٟمّم٤مري :ي٤م ًمألٟمّم٤مر! وىم٤مل اعمٝم٤مضمري :ي٤م
قه٤م َوم٢مِ َّهنَ٤م ُُمٜمْتِٜمَ ٌ٦م!ش ،ىم٤مل ضم٤مسمر :و َيم٤مٟم٧م إٟمّم٤مر
ٌَّل طَ « :د ُقم َ
ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ! َوم٘م٤مل اًمٜم ّ
ِ
ٌَّل ط أيمثر ،صمؿ يمثر اعمٝم٤مضمريـ سمٕمد ،وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ أب :أو َىمد َومٕمٚمقا؟
طملم ىمد َم اًمٜم ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1أطمٙم٤مم اًم٘مرآنشٓ ،)265/2( :سمـ اًمٕمرب.
( )2اًمٙم ًَْ ُعَ :أ ْن شم ْ ِ
َي َب سمٞمدك َأو سمرضمٚمؽ سمّمدر ىمدُمؽ قمغم دسمر إِٟمً٤من َأو رء ،وي٘م٤مل َّ
اًم٘مقم
ومم
ُ
سم٤مرهؿ َومٙم ًََ ُٕمقهؿ سمًٞمقومٝمؿ َأي ضسمقا أدسم٤مرهؿ .يٜمٔمر «ًمً٤من اًمٕمربش.)319/8( :
َأ ْد َ
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إقمز ُمٜمٝم٤م إذل ،وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب
ًمٞمخرضمـ
واهلل ًمئـ َرضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م
ُّ
َّ
معهم
ٌَّل طَ « :د ْقم ُفَٓ ،
ﭬ :دقمٜمل ي٤م رؾمقل اهلل أضب قمٜمؼ هذا اعمٜم٤مومؼ! ىم٤مل اًمٜم ّ
َي َت َحدَّ ُ
٤مس َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘م ُت ُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُفش(.)1
ث اًمٜمَّ ُ
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إن ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم واؾمتئّم٤مهلؿ ومٞمف ُمّم َٚمح ُ٦م َفم٤مهرة ًمٚمٛمًٚمٛملم ،و َشمٓمٝمػم ًمّم ِّٗمٝمؿ
ِ
هز اًم ِّث٘م٦م
شمتدؾمس إًمٞمف قمٜم٤مس
ُمـ أن
اًمتخذيؾ واإل ْومً٤مدً ،مٙمـ عمَّ٤م يم٤من ذم ذًمؽ ُّ
َّ
ِ
ٌَّل ط ُيٕم٤مُمؾ
اًمًقء قمٜمٝمؿ ،سمحٞم٨م يٜمتنم ذم
سم٤معمًٚمٛملمَ ،
اًمٜم٤مس أن اًمٜم ّ
وزرع ًم٘م٤مًم٦م ُّ
شمٖمػم وأصٌح اًمتٖم٤ميض قمـ ىمتٚمِٝمؿ
اًمذيـ ي ْٕم َتٜم٘مقن ديٜم َف سم٤مًمتّمٗمٞم٦م اجلًدي٦م ،وم٢من إُمر َّ
ُمّمٚمح٦م أقمغم وأوممْ ،
ورهمؿ أن سم٘م٤مء اعمٜم٤موم٘ملم ومٞمف ُمـ اعمٗم٤مؾمد اعمح٘م٘م٦م َُم٤م ٓ يٜمٙمره

قم٤مىمؾ ،إٓ َّ
أن ذم اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ُمٗم٤مؾمد شمٗمقق ُمٗمًدة سم٘م٤مئٝمؿً :مذا اىمتْم٧م طمٙمٛم٦م

اعمّمٓمٗمك ط أن ُشمدومع أقمٔمؿ اعمٗمًدشملم سم٠مدٟم٤ممه٤م(.)2
وُمع ذًمؽ وم٘مد ي َّتٗمؼ َرأي قمٚمامء إ َُّم٦م وأهؾ ِّ
احلؾ واًمٕم٘مد ومٞمٝم٤م قمغم ىمتؾ ُُمٜم٤مومؼ أو
ُمٜم٤موم٘ملم إذا حت٘م٘م٧م اًمدواقمل واٟمتٗم٧م اعمقاٟمعً ،مِ٘م٤مقمدةَُ ( :م ْـ َمل ْ َيٜمْدَ ومِ ْع َوم ًَ٤م ُد ُه ِذم
إَ ْر ِ
ض إِ َّٓ سمِ٤مًم َ٘متْ ِؾ ُىمتِ َؾ)(.)3
 -4اًمتث ٌُّ٧م ُمـ يمقن ُمـ ُيتٕم٤مُمؾ ُمٕمف أو ُمٕمٝمؿ ىمد حت٘مؼ ًمديٜم٤م أٟمف ٟم٤مومؼ ٟمٗم٤م ًىم٤م خيرج
ُمـ اعم َّٚم٦م.

يتٌلم َقمؼم ُم٘م٤مِّٓتؿ أو يمتٌٝمؿ أو ِطمقاراِّتؿ أو َُمقاىمٗمٝمؿ ،أو قمدم إىم٤مُمتٝمؿ
وذًمؽ َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،)311/3( :رىمؿ ،)4915( :يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب ىمقًمف{ :ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}[ؾمقرةاعمٜم٤موم٘مقن،]6:
وُمًٚمؿ ،)1998/4( :رىمؿ ،)2584( :يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م ،سم٤مب ٟمٍم إخ فم٤م ًعم٤م أو ُمٔمٚمق ًُم٤م.

(« )2اقمتٌ٤مر اعمآٓت وُمراقم٤مة ٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤متش :ص ( 138ـ ً ،)139مٕمٌد اًمرمحـ اًمًٜمقد ،وهل رؾم٤مًم٦م
ضم٤مُمٕمٞم٦م ىمٞمٛم٦م ُيًـ اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م واإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م ،وهل ُمـ ُمٓمٌققم٤مت دار اسمـ اجلقزي ًمٕم٤مم 1424هـ.
(َ« )3مٛمقع اًمٗمت٤موىشٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م.)118/28( :
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ِ
ًمِمٕم٤مئر اًمديـ وإن اٟمتًٌقا إمم ِ
َ
ٕقمداء اهللِ
ُي٦م اًمقاوح٦م
اًمٍم َ
اإل ْؾمالم .أو عمُ َقآِّتؿ َّ
وُم١ما َزرِّتؿ ذم اًمٜمَّٞمؾ ُمـ ا ُعمًٚمٛملم واًم َّتًٚمط قمٚمٞمٝمؿ ،إمم همػم ذًمؽ ِم٤م ُيٕمٚمؿ ُمٕمف أن

وم٤مقمٚمف ىمد سمٚمغ ُمـ اًمٜمٗم٤مق آقمت٘م٤مدي ُمٌٚمٖمف.
أُم٤م أن يتٕم٤مُمؾ ُمع ٍ
وأوه٤مم وىمرائـ
ُمٜم٤مومؼ سمٜم٤م ًء قمغم فمٜمقن
أطمد ُمـ اًمٜمَّ٤مس قمغم أٟمف
ٌ
َ
ُ
َّ
ُي ُّٗمٝم٤م َقمدم اًمت٠ميمد واًمتٞم٘مـ ،ومٝمذا ٓ يّمح وٓ جيقز ،وُمٗمًدة ذًمؽ قمٔمٞمٛم٦م ضمًٞمٛم٦م،
ومٞمٚمزم آطمتٞم٤مط وقمدم آؾمتٕمج٤مل واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ:

أ) ُم٤م ضم٤مء ذم ىمّم٦م طم٤مـم٥م سمـ أب سمٚمتٕم٦م ﭬ ،عمَّ٤م أرؾمؾ إمم يمٗم٤مر ىمريش
ومج٤مء اًمقطمل ُمٌ ِّٞمٜمً٤م
ٌَّل ط اعمًػم إًمٞمٝمؿ وهمزوهؿ ذم قم٘مر دارهؿَ ،
ُيٕمٚمٛمٝمؿ سمٕمز ِم اًمٜم ّ
ِ
٥م َُم٤م
ٌَّل ط إٓ أن دقم٤م طم٤مـم ًٌ٤م ﭬ وم٘م٤مل ًمفَ « :ي٤م َطم٤مـم ُ
ذًمؽ ،ومام َيم٤من ُمـ اًمٜم ّ
مح َٚم َؽ َقم َغم َُم٤م َصٜمَ ْٕم َ٧م؟ش ،ىم٤ملَ :ي٤م رؾمقل اهلل َُم٤م زم ْ
أن َٓ أ ُيمقن ُُم١مُمٜمً٤م سم٤مهلل ورؾمقًمف،
ََ
وًمٙمِٜمِّل أر ْد ُت أن يٙمقن زم قمٜمْدَ اًم٘مق ِم يد يدومع ِب٤م قمـ أهكم وُم٤مزم ،و ًَمٞمس ُمـ
أصح٤مسمؽ أطمدٌ إِٓ ًمف هٜمَ٤مًمؽ ُمـ ىمقُمف ُمـ يدومع اهلل ِسمف قمـ أهٚمف وُم٤مًمف .ىم٤مل:
« َصدَ َقَ َٓ ،شم ُ٘مق ًُمقا ًَم ُف إِ َّٓ َظم ْ ًػماش ،ىم٤مل :ومٕم٤مد قمٛمر َوم٘م٤ملَ :ي٤م رؾمقل اهللَِ ،ىمد ظم٤من اهلل
دقمٜم ِل ومألضب قمٜم َ٘مف ،ىم٤ملَ « :أ َو ًَم ْٞم َس ُِم ْـ َأ ْه ِؾ َسمدْ ٍرَ ،و َُم٤م
ورؾمقًمف واعم١مُمٜملمْ ،
ُيدْ ِر َ
هلل ا َّـم َٚم َع َقم َٚم ِٞمٝم ْؿ َوم َ٘م َ٤مل :ا ْقم َٛم ُٚمقا َُم٤م ِؿم ْئ ُت ْؿ َوم َ٘مدْ َأ ْو َضم ٌْ ُ٧م ًَم ُٙم ُؿ ا َجلٜمَّ َ٦مش،
يؽ ًَم َٕم َّؾ ا َ
أقمٚمؿ ،وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ذم َطم٤مـم٥م{ :ﭑ
ورؾمقًمف
ُ
ورىم٧م َقمٞمٜم٤مه ،وم٘م٤مل :اهللُ ُ
وم٤مهمر َ
َ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م ،]1 :إمم

ىمقًمف{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁

﯂} [ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م)1(]4 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمروض إٟمػش ،)151/4( :واحلدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ
اعمٕم٤مٟمديـ وىمت٤مهلؿ ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمت٠موًملم :ح (.)6541
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف ِ َ
َّ

ب) قمـ َقمٌد ا ِ
هلل سمـ قمٌ٤مس ﭭ ،أن َرؾمقل اهلل ط ىم٤مل يقم سمدر« :إ ِّين ىمدْ
ِ
ِ ِ
ِ معهم
٤مضم َ٦م َهل ُ ْؿ سمِ ِ٘م َت٤مًمِٜمَ٤مَ ،وم َٛم ْـ
٤مؾم٤م ُم ْـ َسمٜمل َه٤مؿمؿ َو َهم ْ ِػمه ْؿ َىمدْ ُأ ْظم ِر ُضمقا ُيم ْر ًه٤م َٓ َطم َ
َقم َر ْوم ُ٧م ُأ َٟم ً
ًَم ِ٘مل ُِمٜمْ ُٙمؿ َأطمدً ا ُِمـ سمٜم ِل ه ِ
٤مؿمؿ َومال َي ْ٘م ُت ْٚم ُفَ ،و َُم ْـ ًَم ِ٘م َل َأ َسم٤م ا ًْم ٌَ ْخ َ ِؽم ِّي ْسمـ ِه َِم٤مم َوم َال
ْ َ َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
٤مس ْسم َـ َقم ٌْد اعمُ َّٓمٚم ِ
٥م َوم َال َي ْ٘م ُت ْٚم ُفَ ،وم٢مِ َّٟمف إِ َّٟم َام ُأ ْظم ِر َج ُُم ًْ َت ْٙم َر ًه٤مش،
َي ْ٘م ُت ْٚم ُفَ ،و َُم ْـ ًَم٘م َل اًم َٕم ٌَّ َ

وم٘م٤مل أسمق طمذيٗم٦م سمـ قمتٌ٦م ﭬ( :)1أ ُشم٘متؾ آسم٤مؤٟم٤م وإظمقاٟمٜم٤م وقمِم٤مئرٟم٤م ،ويؽمك
اًمٕمٌ٤مس ،واهلل ًمئـ ًَم٘مٞمتف ِ
ٕحلٛمٜمف( )2سم٤مًمًٞمػ ،ومٌٚمٖم٧م َر ُؾمقل اهلل ط َ
وم٘م٤مل ًمٕمٛمر سمـ
َ َّ
اخلَ َّٓم٤مبَ « :ي٤م َأ َسم٤م َطم ْٗمص َ -ىم َ٤مل ُقم َٛم ُر ﭬَ :وإِ َّٟم ُف ََٕ َّو ُل َي ْق ٍم َيمٜمَّ ِ٤مين ومِ ِٞمف َر ُؾم ُ
قل اهللِ
قل اهللِ ط سمِ٤مًمًٞم ِ
طَ -أ ُي ْي ُب َو ْضم ُف َقمؿ رؾم ِ
ػ؟ش ،وم٘م٤مل ُقم َٛمر :ي٤م َر ُؾمقل اهلل ،ائذن
َّ ْ
ِّ َ ُ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :أسمق طمذيٗم٦م سمـ قمتٌ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م اًمًٞمد اًمٙمٌػم ،اًمِمٝمٞمد ،أسمق طمذيٗم٦م اسمـ ؿمٞمخ اجل٤مهٚمٞم٦م :قمتٌ٦م سمـ
رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص سمـ يمالب اًم٘مرر ،اًمٕمٌِمٛمل ،اًمٌدري أطمد
اًمً٤مسم٘ملم .وه٤مضمر إمم احلٌِم٦م ُمرشملم ،ووًمد ًمف ِب٤م حمٛمد سمـ أب طمذيٗم٦م ،ذاك اًمث٤مئر قمغم قمثامن ،وًمدشمف
ًمف :ؾمٝمٚم٦م سمٜم٧م ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو ،وهل اعمًتح٤مو٦م .وهل اًمتل أروٕم٧م ؾم٤معم٤م وهق يمٌػمً ،متٔمٝمر
قمٚمٞمف ،وظمّم٤م سمذاك احلٙمؿ قمٜمد ُجٝمقر اًمٕمٚمامء .ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم :يم٤من ُمـ ومْمالء اًمّمح٤مسم٦م ُمـ
اعمٝم٤م ضمريـ إوًملمُ ،جع اهلل ًمف اًمنمف واًمٗمْمؾ ،صغم اًم٘مٌٚمتلم ،وه٤مضمر اهلجرشملم ُجٞمٕم٤م ،ويم٤من
إِ ْؾمالُمف ىمٌؾ دظمقل رؾمقل اهلل ط دار إرىمؿ ًمٚمدقم٤مء ومٞمٝم٤م إمم ِ
اإل ْؾمالم .ىمدم قمغم رؾمقل اهلل ط
وهق سمٛمٙم٦م ،وم٠مىم٤مم ِب٤م طمتك ه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م ،وؿمٝمد سمدرا ،وأطمدا ،واخلٜمدق ،واحلديٌٞم٦م ،واعمِم٤مهد
يمٚمٝم٤م .وىمتؾ يقم اًمٞمامُم٦م ؿمٝمٞمدا ،وهق اسمـ صمالث أو أرسمع ومخًلم ؾمٜم٦م .ي٘م٤مل :اؾمٛمف ُمٝمِمؿ .وىمٞمؾ
هِمٞمؿ ،وىمٞمؾ ه٤مؿمؿ .ويم٤من رضمال ـمقآ طمًـ اًمقضمف أطمقل أصمٕمؾ ،وإصمٕمؾ اًمذي ًمف ؾمـ زائدة،
شمدظمٚمٝم٤م ُمـ صٚمٌٝم٤م إظمرى .يٜمٔمر «آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم:
( ،)1631/4و«ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل.)164/1( :
ػ .يٜمٔمر «اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخش .)515/1( :ىم٤مل أسمق ذر اخلِمٜمك
اًمً ْٞم َ
( )2ورويِْ ََٕ :جل َٛمٜمَّ ُف –سم٤مجلٞمؿَّ -
اجلٞم٤مٟمك إٟمدًمزٕ :حلٛمٜمف أي ٕىمٓمٕمـ حلٛمف سم٤مًمًٞمػ وٕظم٤مًمٓمٜمف سمف( ،وىمقل) اسمـ هِم٤ممٕ :جلٛمٜمف،
سم٤مجلٞمؿ أي ٕضسمـ سمف ذم وضمٝمف واًمٚمج٤مم ؾمٛم٦م شمقؾمؿ ِب٤م اإلسمؾ ذم وضمقهٝم٤م« .اإلُمالء اعمختٍم ذم
ذح همري٥م اًمًػمش( :ص.)158 :
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زم ْ ِ
ومقاهللِ ًم٘مد ٟم٤مومؼ ،ومٙم٤من أسمق طمذيٗم٦م َي ُ٘مقل :واهللِ َُم٤م آُمـ ُمـ شم ْٚم َؽ
وم٠مضب قمٜم٘مفَ ،
ٍ
ٚم٧م ،وٓ أزال ُمٜمٝم٤م ظم٤مئ ًٗم٤م إٓ ْ
سمٌمء ،وم٘متؾ
أن ُيٙم ِّٗمره٤م اهلل شمٕم٤ممم قمٜمل
اًم َٙمٚمٛم٦م اًمتل ُىم ُ
يقم اًمٞمامُم٦م ؿمٝمٞمدً ا.

رؾمقل اهلل ط قمـ َىم ِ
ُ
تؾ أب ا ًْم ٌَ ْخ َ ِؽم ِّي ٕ َّٟمف َيم٤من
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق« :وإ َّٟمام َهنك
سمٛم َّٙم٦م ،ويم٤من ٓ ُي١مذيف وٓ يٌٚمٖمف َقمٜمف ر ٌء
أيمػ اًم٘مقم قمـ رؾمقل اهلل ط وهق َ

يٙمرهف ،صمؿ ذيمر ىمّم٦م اُمتٜم٤مقمف ُمـ إه طمتك ىمتؾش(.)1

ضمـ) ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو ﭬ ووىمققمف ذم إه ،وُم٤مذا ىم٤مًم٧م ؾمقدة ڤ:
ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ أؾمٕمد سمـ زرارة ﭬُ « :ىم ِدم سم٤مٕؾم٤مرى طملم ُىمدم ِِبؿ

ِ
زوج اًمٜمٌَّل ط قمٜمد ِ
آل َقمٗمراء ذم ُمٜم٤مطمتٝمؿ َ
قمغم قمقف
اعمديٜم٦م ،وؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م(ُ )2
ّ

وُمٕمقذ اسمٜمل قمٗمراء -و َذًمؽ ىمٌؾ أن ُييب احلج٤مب -ىم٤مًم٧م ؾمقدةَ :ومقاهلل إين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1دٓئؾ اًمٜمٌقةش( :ص ً ،)147/3مٚمٌٞمٝم٘مل.
ٌَّل ط سمٕمد ُمقت
( )2هل :ؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م سمـ ىمٞمس ،أم اعم١مُمٜملم اًم٘مرؿمٞم٦م اًمٕم٤مُمري٦م .أول ُمـ شمزوج ِب٤م اًمٜم ّ
ظمدجي٦م .روى قمٜمٝم٤م :اسمـ قمٌ٤مس ،وُيٞمك سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري .ىم٤مل اًمذهٌل :وىمد اٟمٗمردت سمّمحٌ٦م
رؾمقل اهلل ط أرسمع ؾمٜملم ٓ يِم٤مريمٝم٤م ومٞمف اُمرأة وٓ هي٦م ،صمؿ سمٜمك سمٕم٤مئِم٦م سمٕمد ،وهل٤م شمًع ؾمٜملم،
ويم٤مٟم٧م ؾمقدة ُمـ ؾم٤مدات اًمٜمً٤مء .ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم :شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل ط سمٛمٙم٦م سمٕمد ُمقت ظمدجي٦م،
وىمٌؾ اًمٕم٘مد قمغم قم٤مئِم٦م هذا ىمقل ىمت٤مدة ،وأب قمٌٞمدة ،ويمذًمؽ روى قم٘مٞمؾ ،قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب أٟمف شمزوج
ؾمقدة ىمٌؾ قم٤مئِم٦م .وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ :شمزوضمٝم٤م سمٕمد قم٤مئِم٦م .ويمذًمؽ ىم٤مل يقٟمس قمـ اسمـ
ؿمٝم٤مب ،وٓ ظمالف أٟمف مل يتزوضمٝم٤م إٓ سمٕمد ُمقت ظمدجي٦م .وىم٤مل اًمقاىمدي :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ
ُمًٚمؿ ،ىم٤مل :طمدصمٜم٤م أب ،ىم٤مل :شمزوج رؾمقل اهلل ط ؾمقدة ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م قمنم ُمـ اًمٜمٌقة سمٕمد ووم٤مة
ظمدجي٦م ،وه٤مضمر ِب٤م .وشمقومٞم٧م سم٤معمديٜم٦م ذم ؿمقال ؾمٜم٦م أرسمع ومخًلم .ىم٤مل اًمقاىمدي :وهذا اًمثٌ٧م قمٜمدٟم٤م.
وروى قمٛمرو سمـ احل٤مرث قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أب هالل ،ىم٤مل :شمقومٞم٧م ؾمقدة زُمـ قمٛمر .يٜمٔمر «ِّتذي٥م
اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملش ،)211/35( :،و«شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمشً ،مٚمذهٌل ،)161/2( :و«آؾمتٞمٕم٤مب
ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم.)1867/4( :
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ًمٕمٜمدهؿ إ ْذ أشمٞمٜم٤م وم٘مٞمؾ :ه١م ِ
ورؾمقل اهلل
ٓء
َ ُ
ومرضمٕم٧م إمم سمٞمتل َ
إؾم٤مرى ىمد أي ِبؿَ ،
َ
معهم ِ
ٟم٤مطم َٞم٦م احلُجرة ويداه َمٛمققمت٤من إمم ُقمٜم٘مف
ط ومٞمف ،وم٢مذا أسمق يزيد ُؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو ذم
سمحٌؾ ،ومقاهلل ُم٤م ُمٚمٙم٧م طملم رأي٧م أسم٤م يزيد يمذًمؽ أن ىمٚم٧م :أسم٤م يزيد أقمٓمٞمتؿ ِ
سم٠ميديٙمؿ،
َ
َ
َ
أٓ ُِمتؿ ِيمرا ًُم٤م ...ومام اٟمتٌٝم٧م إٓ سمِ٘مقل رؾمقل اهلل ط ُمـ اًمٌٞم٧مَ « :ي٤م َؾمق َد ُةَ ،أ َقمغم اهللِ
لمش ،وم٘مٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل ،واًم ِذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤م َُمٚمٙم٧م َٟمٗمز طملم
َو َر ُؾمقًمِ ِف ُ َحت ِّر ِو َ

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
ُ

رأي٧م أسم٤م يزيد ََمٛمققم٦م يداه إمم قمٜم٘مف سم٤م َحلٌؾ أن ىمٚم٧م ُم٤م ىمٚم٧مش(.)1
ُ

يتٌلم أٟمف ٓ ُيٙمؿ َ
اًمنموط
قمغم أطمد سم٠مٟمف ُمٜمَ٤مومؼ طمتك شمتح َّ٘مؼ ُّ
ُمـ هذه إُمثٚم٦م َّ
اًمر ُضم ُؾ
ٌَّل ط ىم٤مل« :إِ َذا َىم َ٤مل َّ
وشمٜمْ َتٗمل اعمقاٟمع ،وعم٤م رواه أسمقهريرة ﭬ ،أن اًمٜم ّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
مه٤مش( ،)2أي :سم٤مء سم٢م ْصمؿ رُمٞمف ٕظمٞمف سم٤مًمٙمٗمر ،ورضمع
َٕظمٞمفَ :ي٤م َيم٤موم ُرَ ،وم َ٘مدْ َسم٤م َء سمِف َأ َطمدُ ُ َ
وزر ذًمؽ قمٚمٞمف إن يم٤من يم٤مذ ًسم٤م(.)3
 -5اًمرضمقع إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ واؾمتِم٤مرِّتؿ.
ٍ
اًمر ِّد إمم
ٙمؿ َقمغم أطمد سمٜم٤م ًء قمغم رأي َواطمد ،سمؾ ٓ سمد ُمـ َّ
ومال يّمح أسمدً ا أن يٙمقن ا ُحل ُ
اًمراؾمخلم ُمـ اًمٕمٚمامءَ ،وم ُٝمؿ أهؾ اًمدراي٦م واًمتجرسم٦م واحلٙمٛم٦م وسمٕمد اًمٜمٔمر وؿم٤مهد ذًمؽ:

ٌَّل ط وم٘م٤ملَّ :
أ) أن ً
قمٛمل ٟم٤مومؼ- ،أي :ائذن زم أن
إن اسمـ ِّ
رضمال ضم٤مء إمم اًمٜم ّ
أضب قمٜم٘مف -وم٘م٤مل ًمف« :إِ َّٟم ُف َؿم ِٝمدَ َسمدْ ًراَ ،و َُم٤م ُيدْ ِر َ
هلل ا َّـم َٚم َع َقم َغم َأ ْه ِؾ َسمدْ ٍر
يؽ َأ َّن ا َ
َوم َ٘م َ٤مل :ا ْقم َٛم ُٚمقا َُم٤م ِؿم ْئ ُت ْؿش(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه احل٤ميمؿ :ح ( ،)4315واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمٙمؼمىش :ح ( ،)17925واٟمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش،
عمحٛمد اًمّمقي٤مين ،)211/2( :ىم٤مل قمٜمف :وؾمٜمده صحٞمح.
(« )2صحٞمح اًمٌخ٤مريش ،)26/8( :سمرىمؿ ،)6113( :ك أداب ،سم٤مب ُمـ مل يقاضمف اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمت٤مب.
( )3ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل ك إدب (.)287/9
(« )4اًمًػمة احلٚمٌٞم٦مشً ،)451/2( :مٕمكم سمـ سمره٤من اًمديـ احلٚمٌل.
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ٌَّل ط إذا َُم٤مت ومٞمٝمؿ أطمدٌ
ب) ويم٤من سمٕمض َّ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ سمٕمد َووم٤مة اًمٜم ّ

َٟمٔمروا إمم طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ﭬ :إن َّ
صغم قمٚمٞمف اجلٜم٤مزة ص ُّٚمقا قمٚمٞمف ،وإن اُمتٜمع
هه(.)1
اُم َتٜمَٕمقا ،ذًمؽ ٕن اًمٜم ّ
ٌَّل ط ىمد أظمؼمه سم٠مؾمامئٝمؿ ومٝمق أُملم ِّ
هذان اًمِم٤مهدان ومٞمٝمام ِدًٓم ٌ٦م َ
اًمر ِّد إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدراي٦م طمتك ُشمٜم َّزل إطمٙم٤مم
قمغم َّ
ُمقاوٕمٝم٤م.
ً -6مٞمًقا ؾمقا ًء.

اًمتٗمريؼ طم٤مل اًمتٕم٤مُمؾ ِ
ِبذه اًم٘مقاقمد ،سملم َطم٤مل ُمٜم٤مومؼ ًمف
اًميوري ِضمدًّ ا
ُ
ُمـ َّ
ِ
وقمداؤه
ٜم٤مفمراشمف ،وصدُّ ه َقمـ احلؼ
ُ
َصقًمتف َ
وضمقًمتف ويم ُتٌف وُم١مًمٗم٤م ُشمف وطمقاراشمف و ُُم َ
ًمٚمديـ وأهٚمف ،طمتك ص٤مرت ًَمف ؿمقيم٦م وأشمٌ٤مع ،وسملم ُُمٜم٤مومؼ طم٤مًمف َطم٤مل ٟمٗمًفً ،مٞمس ًَمف
اًمٕمػم وٓ ذم اًمٜمٗمػم ،ىمد اٟمٙمٗم٠م قمغم َٟم ِ
أصمر ٓ ذم ِ
ٗمًف واٟمٓمقى َ
قمغم ذاشمِف ُمـ ر َقم٤مع اًمٜمَّ٤مس
مه ِ٤مئٝمؿَ ٓ ،يًتقون ً
ُمثالَ ،
وؿم٤مهد ذًمؽ:
ود َ
ِ
أ) ذم طم٤مدصم٦م اإلومؽ َىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [ؾمقرة

اًمٜمقر.]11 :
ِ
ومرق اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ سملم ـم٤مئٗمتلم ُم ُٜمٝمؿ
ب) وىمؾ ُمثؾ ذًمؽ ذم ؿم٠من اًمٙم َّٗم٤مر ،وم٘مد َّ
سم٘مقًمف{ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ} [ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م.]9-8 :

َ
ويمذ َ
ًمؽ َضم٤مء اًمتٗمريؼ ذم ُؾمقرة (اًمتَّقسم٦م) ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اإليامن إوؾمطشً ،مِمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.)88/1( :
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ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
معهم

وهذا ُهق
﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂  } [ؾمقرة اًمتقسم٦مَ ،]5-4 :
اًمذي ىم٤مُم٧م ِ
اًمٕمدل ِ
اًمنميٕم٦م ودقم٧م إًمٞمف ٟمّمقص اًمقطمٞملم.
قمٚمٞمف َّ
اًمٙمريؿ أن سمٕمض اًم َ٘مقاقمد يٛمٙمـ دَم ُٝم٤م أو آؾمتٖمٜم٤مء
ً وحٌظْ :ىمد جيد اًم٘م٤مرئ
ُ

سمٌٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض وهذا وار ٌدًَ ،مٙمـ اًمذي أطمٌ ٌْ ُ٧م َسمٞم٤مٟمف هٜم٤م هق أن اًم َّتٗمّمٞمؾ ذم اًم َ٘مقاقمد
قمام يِم٤مِبٝم٤م ذم سمٕمض اًمقضمقه إٟمام هق ُمـ سم٤مب:
وومّمؾ يمؾ ىم٤مقمدة َّ
 .1اًمت ْ٘م ًِٞمؿ واًمت ٌْ ِقي٥م اًمذي جيٕمؾ ِّ
ًمٙمؾ ىم٤مقمدة يمٞم٤مهن٤م اعمًُت٘مؾ ُمـ ضمٝم٦م وشمٕمزيز
ضم٤مٟم٥م شمقفمٞمٗمٝم٤م ذم أرض اًمقاىمع ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.
ُ .2مٝمام شمِم٤مِب٧م َسمٕمض اًم٘مقاقمد ،إٓ أن ِمٕمـ اًمٜمٔمر جيد أن هٜم٤مك وٓسمد سمٕمض
اًمٗمقارق سمٞمٜمٝم٤م.
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إصؾ ذم اًم َّتٕم٤مُمؾ اًمدُّ ٟم َٞمقي َُمع اًمٜم٤مس أ َّٟمف ُمٌٜمِل َقمغم فمقاهرهؿ ،و َيمذا ا ُعمٜم٤موم٘ملم
إصؾ ِسمحً٥م اًم َّٔم٤مهر ،و َفم٤مهر ا ُعمٜم٤مومؼ أ َّٟمف ُمًٚمؿ ،ىم٤مل اإلُم٤مم اعمح٘مؼ
ُيتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ ذم ْ
ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م« :وىمد ا َّشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم َّ
أن اؾمؿ اعمًٚمٛملم ذم اًم َّٔم٤مهر َجيري

ًمّمالة
فم٤مهرا؛ وأشمقا سمام أشمقا سمف ُمـ
ٕهنؿ اؾمتًٚمٛمقا
إقمامل اًم َّٔم٤مهرة :سم٤م َّ
َ
ً
قمغم اعمٜم٤موم٘ملم َّ
اًمٔم٤مهرة وا ًَّمزيم٤مة اًم َّٔم٤مهرة ،وا َحل ِّ٩م اًم َّٔم٤مهرِ ،
ٌَّل ط ُجيري
واجلٝم٤مد اًم َّٔم٤مهرَ ،يمام يم٤من اًمٜم ّ
قمٚمٞمٝمؿ أطمٙم٤مم ِ
اإل ْؾمالم اًمٔم٤مهر( ،)1وهذه سمٕمض ٟمّمقص ُمـ اًمًٜم٦م شمِمػم ًمذًمؽ:

ُ
ىم٤ملَ :
 ومٕمـ أٟمس سمـ َُم٤مًمؽ ﭬ َ
رؾمقل اهلل طَُ « :م ْـ َص َّغم َص َال َشمٜمَ٤م
ىم٤مل
واؾم َت ْ٘مٌ َؾ ِىمٌ َٚم َتٜمَ٤م ،و َأ َيم َؾ َذسمِٞمح َتٜمَ٤مَ ،وم َذًم ِ َؽ اعمًُٚمِؿ ِ
اًمذي ًَم ُف ِذ َُّم ُ٦م اهللِ َو ِذ َُّم ُ٦م َر ُؾمقًمِ ِفَ ،وم َال َ ْ
َّت ُٗم ُروا
َ
َ
َ ْ َ ْ
ْ ُ
ِ
ِ ِ ِ ()2
لمش(.)3
ا َ
لمَ ،و َقم َٚم ِٞمف َُم٤م َقم َغم ا ُعم ًْٚمِ ِٛم َ
ٚمٛم ًْ ِٚم ِٛم َ
هلل ِذم ذ َُّمتفش  ،وذم رواي٦مًَ « :م ُف َُم٤م ًم ُ
ٞمػ سمٜمل ُزهرة ﭬ ،ويم٤من ِم َّـ ؿمٝمد
 وه٤م هق اعم٘مداد سمـ قمٛمرو اًمٙمٜمدي ،طمٚم ُ
ٞم٧م َر ً
ضمال ُمـ اًمٙمٗم٤مر وم٤م ْىمتتٚمٜم٤م
أي٧م إِن ًم٘م ُ
ٌَّل ط ،ىم٤مل ًمرؾمقل اهلل طَ :أر َ
سمدرا ُمع اًمٜم ّ
ً

صمؿ ٓ َذ ُمٜمل َ
ٛم٧م هللِ ،أأىمتُ ُٚمف ي٤م
سمِمجرة ،وم٘م٤مل :أؾم َٚم ُ
َ
ًمًٞمػ وم٘مٓم َٕمٝم٤مَّ ،
وميب إطمدى َيدي سم٤م َّ

َ
رؾمقل اهللِ سمٕمد أن ىم٤مهل٤م؟ وم َ٘م٤مل َرؾمقل اهلل طَ َٓ « :شم ْ٘م ُت ْٚم ُفشَ ،وم٘م٤ملَ :ي٤م رؾمقل اهللِ ،إ َّٟمف َىمٓمع
إطمدى يديُ ،صم َّؿ َىم٤مل ذًمؽ سمٕمد ُم٤م َىم َٓمٕمٝم٤م ،وم٘م٤مل َر ُؾمقل اهلل طَ َٓ « :شم ْ٘متُ ْٚم ُفَ ،وم٢مِ ْن َىمتَ ْٚمتَ ُف َوم٢مِ َّٟم ُف
سمِ َٛمٜمْ ِز ًَمتِ َؽ َىم ٌْ َؾ َأ ْن َشم ْ٘متُ َٚم ُفَ ،وإِ َّٟم َؽ سمِ َٛمٜمْ ِز ًَمتِ ِف َىم ٌْؾ َأ ْن َي ُ٘م َ
قل َيمٚمِ َٛم َت ُف اًمتِل َىم َ٤ملش(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اإليامنشٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م( :ص  ،)276و«َمٛمقع اًمٗمت٤موىش.)351/7( :
( )2رواه اًمٌخ٤مري ،ك اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م :ح (.)391
(« )3ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئلش :ح ( ،)2374وصحح اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين.
( )4اًمٌخ٤مري ،ك اًمدي٤مت ،سم٤مب وُمـ ي٘متؾ ُم١مُمٜمً٤م ُمتٕمٛمدً ا ومجزاؤه ضمٝمٜمؿ :ح ( ،)6865وُمًٚمؿ ،ك
اإليامن ،سم٤مب حتريؿ ىمتؾ اًمٙم٤مومر سمٕمد أن ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل :ح (.)95
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خطر
ُ
َ

 وذم طم٤مدصم٦م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ﭭ ىم٤مل« :سمٕمثٜم٤م َرؾمقل اهلل ط إمم احلرىم٦م،
معهم
ومّمٌحٜم٤م اًم٘مقم ومٝمزُمٜم٤مهؿِ ،
ورضمؾ ُِمـ إٟمّم٤مر ً
رضمال ُِمٜمٝمؿ ،ومٚمام همِمٞمٜم٤مه
وحل٘م٧م أ َٟم٤م
َ
َ َّ
ٌَّل
َىم٤مل ٓ :إًمف إٓ اهلل ،وم َٙم َّ
ومٚمام ىمدُمٜم٤م َسمٚمغ اًمٜم ّ
ػ إٟمّم٤مري َومٓمٕمٜمْ ُتف سمِ ُرحمل طمتك ىم َتٚمتفَّ ،
تٕمق ًذا ،ومام زال
ط وم٘م٤ملَ « :ي٤م ُأ َؾم٤م َُم٦مَ ،أ َىم َت ْٚم َت ُف َسم ْٕمدَ َُم٤م َىم َ٤مل َٓ :إِ ًَم َف إِ َّٓ ا ُ
هللش ،ىمٚم٧مَ :يم٤من ُُم ِّ
يٙمر ُره٤م طمتك متٜمٞم٧م ِّأين مل أيمـ أؾمٚمٛم٧م ىمٌؾ ذًمؽ اًمٞمقمش(.)1
ِّ

ٟمٕمؿ ،ىم٤مل ٓ :إًمف إٓ اهلل ومٕمّمؿ ِب٤م َدُمفَُ ،مع أن َفم٤مهر ا َحل٤مل هل َذا اعمُنمك أ َّٟمف َٟمٓمؼ
سمال إًمف إٓ اهلل عمَّ٤م قمٚمؿ أ َّٟمف َُم٘متقل ٓ حم َ٤مًم٦م ،إٓ َّ
ٌَّل ط ىم٤مل -ذم ِرواي٦م أظمرى:-
أن اًمٜم ّ
ِ
٥م َقم ْـ ُىم ُٚم ِ
قب اًمٜمَّ ِ
٤مس َو َٓ َأ ُؿم َّؼ
« َه َّال َؿم َ٘م ْ٘م َ٧م َقم ْـ َىم ْٚمٌِف؟شَ ،و َىم٤مل« :إِ ِّين َمل ْ ُأؤ َُم ْر َأ ْن ُأ َٟم ِّ٘م َ
سم ُٓمقهنؿش ،ومام يم٤من ُمـ أؾم٤مُم٦م ﭬ إٓ أن ىم٤مل :اؾم َت ِ
ٖمٗمر زم ي٤مرؾمقل اهلل(.)2
ْ
ُ َُْ
أهؾ اجلَٛمؾ أ ُُم ِ
نم ُيمقن هؿ؟
 قمـ أسمك اًمٌخؽمى ىم٤ملُ « :ؾمئؾ قمغم ﭬ قمـ ْ
اًمنمك َوم ُّروا .ىمٞمؾ :أ ُُمٜم٤موم٘مقن هؿ؟ ىم٤ملَّ :
إن اعمُٜم٤موم٘ملم ٓ َيذيمرون اهللَ إٓ
ىم٤ملُِ :م َـ ِّ
ً
ىمٚمٞمال .ىمٞمؾ :ومام ُهؿ؟ ىم٤مل :إظمقا ُٟمٜمَ٤م َسمٖمقا قمٚمٞمٜم٤مش(.)3
ِ
اعمًٚمٛملم قمغم أن اخلقارج قمغم َوالًمتٝمؿ ومر َىم٦م ُمـ ومرق
ىم٤مل اخلٓم٤مب« :أُجع ُقمٚمامء

اعمًٚمٛملم ،وأضم٤مزوا ُمٜم٤ميمحتٝمؿ وأيمؾ ذسم٤مئحٝمؿ وىمٌقل ؿمٝم٤مداِّتؿش(.)4
سمؾ هذه ا ِ
سملم
ًم٘م٤مقمد ُة ُُمًتٛمر ٌة َإمم ُمِمٝمد ُمـ ُمِم٤مهد يقم اًم٘مٞم٤م َُم ِ٦مَ ،ومال يٗمّمؾ َ
ا ُعمًٚمٛملم واعمٜم٤موم٘ملم ذم َّأول إُمر ،وشم٠مُمؾ َُم٤م رواه أسمق ؾمٕمٞمد ﭬ ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٌخ٤مري ،ك اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُمـ اٟمتٔمر طمتك شمدومـ :ح ( ،)4269ورواه ُمًٚمؿ ،ك اإليامن ،سم٤مب
حتريؿ ىمتؾ اًمٙم٤مومر سمٕمد أن ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل :ح (.)96
(« )2ؿمٕم٥م اإليامنش :ح ( ،)38918و«اًمًٜمـ اًمٙمؼمىش :ح ( ،)17158و«ومٞمض اًم٘مديرش :ح (.)4148
(ُ« )3مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحش.)119/11( :
(« )4يمت٤مب اإليامنشٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،سمتح٘مٞمؼ إًمٌ٤مين ،ىم٤مل قمٜمف :صحٞمح.)89/1( :
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ػ رسمٜمَ٤م َقمـ ؾم ِ
ِ
٤مىم ِف(َ )1وم َٞم ًْ ُجدُ ًَم ُف ُيم ُّؾ ُُم ْ١م ُِم ٍـ َو ُُم ْ١م ُِمٜمَ ٍ٦مَ ،وم َٞم ٌْ َ٘مك ُيم ُّؾ
ٌَّل ط ي٘مقلَ « :ي ْٙمِم ُ َ ُّ
ْ َ
اًمٜم ّ
٤من يًجدُ ِذم اًمدُّ ْٟمٞم٤م ِري٤مء وؾمٛمٕم ً٦مَ ،ومٞم ْذه٥م ًمِٞمًجدَ َومٞمٕمقد َفمٝمره َـمٌ ً٘م٤م و ِ
اطمدً اش(.)2
َ َ ً َ ُ ْ َ َ َ ُ َْ ُ َُ ُ ُُْ َ َ
َُم ْـ َيم َ َ ْ ُ
جي َٛم ُع
ٌَّل ط ىم َ٤ملْ َ « :
وذم ا َحلدي٨م اًمٓمقيؾ اًمذي روا ُه أ ُسمق هريرة ،ضم٤مء ومٞمف أن اًمٜم ّ
٤مس َوم َٞم ُ٘م ُ
٤من َي ْٕم ٌُدُ َؿم ْٞم ًئ٤م َوم ْٚم َٞم ْت ٌَ ْٕم ُفَ ،وم َٞم ْت ٌَ ُع َُم ْـ َيم َ
قلَُ :م ْـ َيم َ
٤من َي ْٕم ٌُدُ َّ
اًمِم ْٛم َسَ ،و َي ْت ٌَ ُع
اهللُ اًم َّٜم َ
٤من يٕمٌدُ اًم َّٓمق ِ
َُم ْـ َيم َ
ٞم٧مَ ،و َشم ٌْ َ٘مك َه ِذ ِه إُ َُّم ُ٦م ومِ َٞمٝم٤م
اهم َ
َ
٤من َي ْٕم ٌُدُ اًم َ٘م َٛم َرَ ،و َي ْت ٌَ ُع َُم ْـ َيم َ َ ْ ُ
ِ
قنَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :أ َٟم٤م َر ُّسم ُٙم ْؿَ .وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
قر ِة اًمتِل َي ْٕم ِر ُوم َ
قن:
قه٤مَ ،وم َٞم٠مشمِ ُٞمٝم ُؿ ا ُ
ُُمٜمَ٤موم ُ٘م َ
هلل ِذم َهم ِػم ُّ
اًمّم َ
َٟم ُٕمق ُذ سمِ٤مهللِ ُِمٜمْ َؽَ ،ه َذا َُم َٙم٤م ُٟمٜمَ٤م َطم َّتك َي٠مشمِٞمٜمَ٤م َر ُّسمٜمَ٤م ...ش احلدي٨م(.)3
ىم٤مل شمٕم٤ممم ِطمٙم٤مي ً٦م قمـ اعمٜم٤موم٘ملم{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ} [ؾمقرة احلديد.]14-13 :
وقمـ اسمـ قمٌ٤مس ﭬ ىم٤مل ذم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ} [ؾمقرة

اًمٌ٘مرة ]17 :إمم آظمر أي٦مَ « :هذا ٌ
ُمثؾ ضسمف اهللُ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ،وم َ٘مد يم٤م ُٟمقا يٕمتزون
ِ
ومٚمام َُم٤مشمقا َؾمٚم٥م
ومٞمٜم٤ميمحٝمؿ اعمًُٚمٛمقن
سم٤مإل ْؾمالم،
ُ
ويقارصمقهنؿ وي٘م٤مؾمٛمقهن ُؿ اًمٗملءَّ ،
َ

اًمٕمزَ ،يمام ؾمٚم٥م ص٤مطم٥م اًمٜم٤مر وقءهش(.)4
اهلل ذًمؽ َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمؼماك :وىمقًمف ذم هذا احلدي٨م« :يٙمِمػ رسمٜم٤م قمـ ؾم٤مىمفشٟ ،مص ذم إصمٌ٤مت
اًمً٤مق هلل شمٕم٤ممم ،واًم٘مقل ومٞمف يم٤مًم٘مقل ذم ؾم٤مئر صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم .اٟمٔمر «شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمِمٞمخ اًمؼماك قمغم
اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمٕم٘مدي٦م ذم ومتح اًمٌ٤مريش( :صـ .)42
( )2اًمٌخ٤مري ،ك اًمتٗمًػم ،سم٤مب يقم يٙمِمػ قمـ ؾم٤مق :ح (.)4919
( )3اًمٌخ٤مري ،ك اًمرىم٤مق ،سم٤مب اًمٍماط ضمن ضمٝمٜمؿ :ح ( ،)6573ورواه ُمًٚمؿ ،ك اإليامن ،سم٤مب
ُمٕمروم٦م ـمريؼ اًمرؤي٦م :ح (.)182
(« )4ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآنشً ،مٚمٓمؼمي ،)337/1( :ورضمحف اًمٓمؼمي ،وورد قمـ ىمت٤مدة =
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وم٢من اعمٜم ِ
٤موم٘ملم اًمذيـ ىم٤مًمقا{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ} [ؾمقرة
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وُيجقن
ويّمقُمقن
معهمقن َُمع اًمٜمَّ٤مس،
اًمٌ٘مرة ،]8 :هؿ ذم اًم َّٔم٤مهر ُُم١مُمٜمقن :يّم ُّٚم
ُّ
ُ
ويٖمزون ،واعمًُٚمٛمقن يٜم٤ميمحقهنؿ ويقارصمقهنؿ ،يمام يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن قمغم َقم ِ
ٝمد
ٌَّل ط ذم اعمٜمَ٤مومِ٘ملم سمحٙم ِؿ اًم ُٙم َّٗم٤مر اعمٔمٝمريـ ًمٚم ُٙم ِ
ٗمرٓ ،
رؾمقل اهلل ط ،ومل ْ َُيٙمؿ اًمٜم ّ
ُمٜم٤ميمحتٝمؿ وٓ ُُمقارصمتٝمؿ ،سمؾ عمَّ٤م َُم٤مت قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل -وهق َُمـ اؿمتٝمر
ذم
َ
رأؾم٤م ومٞمفَ -ورصمف اسمٜمف قمٌد اهللَ ،و ُهق ُمـ ظمٞم٤مر اعم١مُمٜملم ﭬ.
سم٤مًمٜمٗم٤مق ويم٤من ً
يٛمقت ُِمٜمٝمؿ ،ير ُصمف ورصمتف اعمُ١مُمٜمقن ،وإذا َُم٤مت ٕطمدهؿ
ويمذًم ِ َؽ ؾم٤مئر ُمـ يم٤من
ُ
وارث ورصمقه اعمًٚمٛملمَّ :
ٌ
ٕن اعمػماث ُمٌٜم٤مه قمغم اعمقآة اًمٔم٤مهرة ٓ ،قمغم اعمحٌ٦م اًمتل
ذم اًم٘مٚمقب ،وم٢مٟمف ًمق قمٚمؼ سمذًمؽ مل متٙمـ ُمٕمرومتف واحلٙمٛم٦م إذا يم٤مٟم٧م ظمٗمٞم٦م أو ُمٜمتنمة
ٌَّل طَٓ « :
ُقم ِّٚمؼ احلٙمؿ سمٛمٔمٜمتٝم٤م ،وهق ُم٤م أ ْفم َٝمره ُمـ ُمقآة اعمًٚمٛملم ،وم٘مقل اًمٜم ّ
َي ِر ُ
ث ا ُعم ًْٚمِ ُؿ اًم َٙم٤مومِ َر َو َٓ اًم َٙم٤مومِ ُر اعمُ ًْ ِٚم َؿش(.)1
وإن َيم٤مٟمقا ذم أظمرة ذم اًمدَّ ِ
مل يدظمؾ ومٞمف ا ُعمٜم٤موم٘مقن ْ
رك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜمَّ٤مر ،سمؾ يم٤مٟمقا
ِ
هلل
ؼم ا ُ
ُيقرصمقن ويرصمقن ،ويمذًمؽ يم٤م ُٟمقا ذم احل٘مقق واحلُدود يمً٤مئر اعمًٚمٛملم ،وىمد أظم َ

قمٜم ُٝمؿ أهنؿ يّمٚمقن ويز ُّيمقن وُمع هذا مل ي٘مٌؾ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ومَ٘م٤مل{ :﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁﯂

     } [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]54 :وىم٤مل {ﭸ ﭹ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ٟمحقه حت٘مٞمؼ :د/قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل سم٤مًمتٕم٤مون ُمع ُمريمز اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت
اًمٕمرسمٞم٦م ِ
واإل ْؾمالُمٞم٦م سمدار هجر ،اًم٘م٤مهرة ،ط إومم 1422هـ.

(ُ )1متٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ﭬ ،رواه اًمٌخ٤مري ،ك اًمٗمرائض ،سم٤مب ٓ يرث اعمًٚمؿ
اًمٙم٤مومر وٓ اًمٙم٤مومر اعمًٚمؿ وإذا أؾمٚمؿ ىمٌؾ أن ي٘مًؿ اعمػماث ومال ُمػماث ًمف :ح ( ،)6764وُمًٚمؿ،
ك اًمٗمرائض :ح (.)4116
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ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]142 :

ٌَّل ط ىم٤مل« :شمِ ْٚم َؽ َص َال ُة اعمُٜمَ٤مومِ ِؼ ،شمِ ْٚم َؽ َص َال ُة
وذم «صحٞمح ُمًٚمؿش ،قمـ اًمٜم ّ
ِ
ِ ِ
لم َىمر َين َؿمٞم َٓم ٍ
٥م َّ
٤من َىم٤م َم َومٜمَ َ٘م َر
ْ
اعمُٜمَ٤موم ِؼ ،شم ْٚم َؽ َص َال ُة اعمُٜمَ٤موم ِؼَ ،ي ْر ُىم ُ
اًمِم ْٛم َس َطم َّتك إِ َذا َيم٤م َٟم ْ٧م َسم ْ َ ْ
هلل ومِ َٞمٝم٤م إِ َّٓ َىمٚمِ ًٞمالش( ،)1وُمع هذا ومٗمل اًمٔم٤مهر دمري قمٚمٞمٝمؿ أطمٙم٤مم
َأ ْر َسم ًٕم٤م َٓ َي ْذ ُيم ُر ا َ
أهؾ اإليامن(.)2
ويمذًمؽ اعمُٜم٤موم٘مقن اًمذيـ مل ئمٝمروا ٟمٗم٤م َىمٝمؿ ُي َّ
ّمغم َقمٚمٞمٝمؿ إذا ُم٤مشمقا ،ويدومٜمقن ذم
ِ
ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم طمٞم٤مشمف وطمٞم٤مة
ٌَّل ط ،واعمَ٘مؼمة اًمتل يم٤مٟم٧م ُ
ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم ُمـ قمٝمد اًمٜم ّ
ُظمٚمٗم٤مئف وأصح٤مسمف ﭫ ُيدومـ ومٞمٝم٤م ُيم ُّؾ ُمـ أفمٝمر اإليامن وإن يم٤من ُمٜم٤موم ً٘م٤م ذم
ٍ
يتٛمٞمز َ
رء ُمـ دي٤مر
ون ِب٤م قمـ اعمًُٚمٛملم ذم
اًمٌ٤مـمـ ،ومل يٙمـ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم َُم٘مؼمة
ُ
ِ
ومـ ذم ُم٘م٤مسمر
اإل ْؾمالم ،يمام شمٙمقن ًمٚمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُم٘مؼمة يتٛمٞمزون ِب٤م ،وُمـ ُد َ
ِ
سمٜمص اًم٘مرآن،
اعمًُٚمٛملم صغم قمٚمٞمف اعمًُٚمٛمقن ،واًمّمالة ٓ دمقز قمغم ُمـ ُقمرف ٟمٗم٤مىمف ِّ
ٌَّل ط يّمكم
وم ُٕمٚمؿ أن ذًمؽ سمٜم٤مء قمغم اإليامن اًمٔم٤مهر واهلل يتقمم اًمنائر ،وىمد يم٤من اًمٜم ّ
قم َٚمٞمٝمؿ ويًتٖمٗمر هلؿ طمتك ُهنل قمـ ذًمؽ ،وقمٚمؾ ذًمؽ سم٤مًمٙمٗمر ،ومٙم٤من ذًمؽ ً
دًمٞمال قمغم
أن يمؾ ُمـ مل ُيٕمٚمؿ أٟمف يم٤مومر سم٤مًمٌ٤مـمـ ضم٤مزت اًمّمالة قمٚمٞمف وآؾمتٖمٗم٤مر ًمف وإن يم٤مٟم٧م
ومٞمف سمدقم٦م وإن يم٤من ًمف ذٟمقب(.)3
ىم٤مل ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م« :وم٤معمُٜم٤مومؼ ًمٞمس سمٛم١مُمـ ،وىمد َّ
وؾ َُمـ ؾمامه ُم١مُمٜمً٤م،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه ُمًٚمؿ ،ك اعمً٤مضمد :ح (ُ ،)1411مـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ﭬ سمدون شمٙمرار (شمٚمؽ
صالة اعمٜم٤مومؼ).
(« )2اإليامنشٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م( :ص  166وُم٤م سمٕمده٤م) ،و«َمٛمقع اًمٗمت٤موىش ،211/7( :وُم٤م سمٕمده٤م).
(« )3اإليامنشٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م( :ص  ،)171و«َمٛمقع اًمٗمت٤موىش.)216/7( :
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ويمذًمؽ ُمـ ىم٤مم سم٘مٚمٌف قمٚمؿ و َشمّمديؼ وهق جيحد اًمرؾمقل و ُيٕم٤مديف يم٤مًمٞمٝمقد وهمػمهؿ،
ٍ
يمٗم٤مرا ومل يًٛمٝمؿ ُم١مُمٜملم ُّ
رء ُمـ أطمٙم٤مم اإليامن،
معهمٓ دظمٚمقا ذم
ىمطَ ،و
ؾمامهؿ اهلل ً
َّ
سمخالف اعمٜم٤مومؼ وم٢مٟمف يدظمؾ ذم أطمٙم٤مم اإليامن اًمٔم٤مهرة ذم اًمدٟمٞم٤مش( ...)1صمؿ ىم٤مل:
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يمثػما ُمـ ا ُعمت٠مظمريـ ُم٤م
«و َِبذا ئمٝمر
ُ
اجلقاب قمـ ؿمٌٝم٤مت يمثػمة ُشمقرد ذم هذا اعم٘م٤مم ،وم٢من ً
ِسم٘مل ذم اعمُٔمٝمريـ ِ
ًمإل ْؾمالم قمٜمدهؿ إٓ قمدل أو وم٤مؾمؼ ،وأقمروقا قمـ طمٙمؿ اعمٜم٤موم٘ملم،
واعمٜم٤موم٘مقن ُم٤م زاًمقا وٓ يزاًمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،واًمٜمٗم٤مق ؿمٕم٥م يمثػمةش(.)2

ٍ
ُمري٥م وُمتٝمؿ
أوص٤مف اًمٜمِّٗم٤مق اًمتل َدمٕمٚمٝمؿ ذم ُمقوع
إذا شم٘مرر هذا ومٚم ُٞمٜمتٌف إمم أن َ
ِ
طمٞم٨م احلٙمؿ ،وًمٙمـ ُمـ ُ
َيٜمٌٖمل أن ي ُٙمقن ًمذًمؽ اقمتٌ٤مرهً ،مٞمس ُمـ ُ
احلرص قمغم
طمٞم٨م
ُمراقم٤مة ُمّم٤مًمح ِ
اإل ْؾمالم واعمًٚمٛملم ُمـ أن َشم َ
ور اًمٜمٗم٤مق ،واًمًٕمل
ٜم٤مل ُمٜمٝم٤م ُذ ُ
ًمتقضمٞمف اعمٜم٤مومِ٘ملم إمم ؾمٚمقيمِ َّٞم٤مت إِ ْؾمالُمٞم٦م شمٜم َٗم ُٕمٝمؿ وشمٜمٗمع همػمهؿ( ،)3و َذًمؽ ٕن
اعمج َتٛمع واحلٗم٤مظ قمٚمٞمف ُمـ ضورات ِ
اإل ْؾمالم ،وُمـ َهذا اًمٌ٤مب ُر َّدت
ُمّمٚمح٦م ْ
ؿمٝم٤مدة اعمٜم٤مومؼ ،ومٝمق وم٤مؾمؼ سمؾ أؿمدُّ .
ومٙمٞمػ يٕمتؼم إًمٗم٤مظ اًمتل ُي٘مٓمع َّ
سم٠من ُُمراد ىم٤مئٚمٝم٤م ظمالومٝم٤م؟ وهلذا
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ« :
َ
ووص َٗمٝمؿ سم٤مخلداع واًمٙمذب وآؾمتٝمزاء ،وذ َُّمٝمؿ قمغم أهنؿ
اعمَٕمٜمك رد ؿمٝم٤مدة اعمٜم٤موم٘ملمَ ،
ي٘مقًمقن سم٠مومقاهٝمؿ ُم٤م ًمٞمس ذم ىمٚمقِبؿ ،وأن سمقاـمٜمٝمؿ َّت٤مًمػ فمقاهرهؿش(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اإليامنشٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م( :ص  ،)116و«َمٛمقع اًمٗمت٤موىش.)141/7( :
(« )2اإليامنشٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م( :ص  ،)168و«َمٛمقع اًمٗمت٤موىش.)212/7( :
(« )3اًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ داظمؾ دوًم٦م واطمدةش ،ؾمق رمحـ هداي٤مت( :ص،)222
دار اًمًالم ،اًم٘م٤مهرة ط ،إومم 1421هـ.
(« )4إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملمش ،)498/4( :حت٘مٞمؼ أب قمٌٞمدة ُمِمٝمقر طمًـ آل ؾمٚمامن ،ؿم٤مريمف
ذم اًمتخري٩م أسمق قمٛمر أمحد قمٌد اهلل أمحد ،دار اسمـ اجلقزي ط إومم ،رضم٥م 1423هـ.
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قمغم ِ
اإليامن ،وشمٕمٚمٞمؾ ذًمؽَّ :
وم٠مطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م َ
أن اهلل
اإل ْؾمالم ،وأطمٙم٤مم أظمرة قمغم َ
شمٕم٤ممم مل ُجير أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م قمغم ِ
قمٚمٛمف ذم قمٌ٤مده ،وإ َّٟمام أضمراه٤م قمغم إؾمٌ٤مب اًمتل َٟمّمٌٝم٤م

ِ
ظمّمقص٤م ،وسم٤مًمٜمًٌِّ٦م
ُم٘مٓمقع ِسمف ذم إطمٙم٤مم
أد ًَّم٦م قمٚمٞمٝم٤م( ،)1وم٢من أصؾ احلٙمؿ اًمٔم٤مهر
ً
ُ
أيْم٤م وم٢من ؾمٞمد اًم ٌَنم ط ُمع إقمالُمف سمِ٤مًمقطمل يم٤من
إمم آقمت٘م٤مد ذم اًمٖمػم قمٛمق ًُم٤مً ،
ِ
ُجيري إُمقر قمغم فمقاهره٤م ذم اعمٜم٤موم٘ملم َ
أطمقاهلؿ ،ومل
وهمػمهؿ ،وإن قمٚمؿ سمقاـمـ
يٙمـ ذًمؽ سمٛمخرضمف قمـ ضمري٤من اًمٔمقاهر قمغم ُم٤م ضمرت قمٚمٞمف(.)2
واًمٔم٤مهر إٟمام يٙمقن ً
صحٞمح٤م إذا َمل يثٌ٧م أن اًم ٌَ٤مـمـ سمخالومف ،وم٢مذا ىم٤مم دًمٞمؾ
دًمٞمال
ً
ٍ
فم٤مهر ىمد ُقمٚمؿ أن اًمٌ٤مـمـ سمخالومف( ،)4()3وم٤مًم َّٔم٤مهر هق
قمغم اًمٌ٤مـمـ مل ُيٚمتٗم٧م إمم
إصؾ وٓ ُيٕمدل قمٜمف إٓ سمدًمٞمؾ خيرضمف قمـ هذا إصؾ.
ٌ
اؾمتدراك ٌ
ُجٞمؾ أؿم٤مر إًمٞمف اًمديمتقر طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين ،أٓ وهقَّ :
إن ُُمٕم٤مُمٚم٦م
وهٜم٤م
ِ
فمقاهرهؿ شم٘متٍم َقمغم دائرة احلُٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمر َّدة قمـ ِ
اإل ْؾمالم وٓ
اًمٜم٤مس سمحً٥م
واًمٔمـ ،ومت٘مري٥م
سم٤مًمتٗمرس
شمتٕمدَّ اه٤م َّٓت٤مذ سمٓم٤مٟم٦م ُمـ اعمِمٙمقك ذم أُمرهؿ ،وًمق
ِّ
ُّ
ِ
واًمتقضمٞمف ،أو إمم
اعمِمٙمقك ومٞمٝمؿ إمم ُمقاـمـ ُمٕمروم٦م إهار ،أو إمم ُمرايمِز اًم٘مٞم٤مدة

آؾمتِِم٤مرة ورـم٦م ُقمٔمٛمك شمد ُِّمر ؿم١مون إُم٦م ِ
وشمً َٛمح ًمألقمداء
اإل ْؾمالُمٞم٦مْ ،
يمراد ْ
ِ
ٖمر ٌر ِب٤م شمًػم سمٖمٌ٤مء سمدقمقى
سم٠من يتً َّٚمٚمقا ًمٚم٘مٌض قمغم ٟمقاطمل إدارِّت٤م ،وهل هم٤مومٚم٦م ُُم َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملمشٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ.)544/4( :
(« )2اعمقاوم٘م٤متشً ،مٚمِم٤مـمٌل ،)467/2( :حت٘مٞمؼ أب قمٌٞمدة ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿ،
اًمري٤مض ،ودار اسمـ قمٗم٤من ،اًم٘م٤مهرة ،ط اًمث٤مٟمٞم٦م 1427هـ.
(« )3إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملمشٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ.)548/4( :
ٌَّل ط ُمع
( )4هذا اًمتٛمٝمٞمد اؾمتٗمدشمف ُمـ سمح٨م ُمٌ٤مرك سمٕمٜمقان «اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم شمٕم٤مُمؾ اًمٜم ّ
اعمٜم٤موم٘ملمش ،د .قمٌد اًمٕمزيز اًمداودُ :مـ ( 51ـ .)54
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وقواعد شرعية يف التعامل
خطر ِاملنافقني
ِ

طمًـ اًمٔمـ ،واًمٕمٛمؾ سم٤مًم َّٔم٤مهر ،ويمؿ ُمـ قمدو ًمإل ْؾمالم أقمٚمـ إ ْؾمالُمف وم٘م٤مُم٧م دقم٤مي٦م
معهم

رطم٦م ،سمف ورومٕمتف ـم٤مئٗم٦م إمم ُمرايمز اًم٘مٞم٤مدة واًمتقضمٞمف ومٙم٤من اعمقضمف واعمًتِم٤مر اًمٙمٌػم
اًم َٗم َ
عمِمٙمالت اعمًٚمٛملم ،هذا همٌ٤مء وخم٤مًمػ ًمقص٤مي٤م رسمٜم٤م  ،۵ويتْمٛمـ ظمٞم٤مٟم٦م ًمألُم٦م
اعمًٚمٛم٦م وظمٞم٤مٟم٦م ِ
ًمإل ْؾمالم(.)1

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]118 :
ُمٚمحقفم٦م:

ً
رضم٤مٓ
هذه اًم٘مقاقمد اًمتل ؾم ُتٕمرض سم٢مذن اهلل َشمِمٛمؾ أوضمف اًمت َٕم٤مُمؾ َُمع اعمٜم٤موم٘ملم

وٟمً٤م ًء إٓ ُم٤م ىمد ي٠مي اًمتٜمٌٞمف قم َٚمٞمف سم٤مظمتّم٤مص أطمدمه٤م دون أظمر سمٌٕمض إطمٙم٤مم:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش 694/1( :ـ .)695
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املبخح األّل
عؤٌّ الْالٓات العامّ٘ ّما قد ٓلخق بَا
ايكاعذ ٠األٚىل :عذّ تٛيٝتِٗ شّ٦ٝا َٔ أَٛس املظًُني ٚاذتزس َٔ

اختارِٖ َظتصاس.ٜٔ

ﮆ} [ؾمقرة آل

ىم٤مل شمٕم َ٤ممم{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
قمٛمران ،]118 :و َىمد روى اسمـ ضمرير قمـ أؾمٌ٤مط قمـ اًمًدِّ ي ىمقًمف« :أ َُّم٤م اًمٌِٓم٤مٟم٦م ومٝمؿ
أيْم٤م قمـ اًمرسمٞمع قمٜمد هذه أي٦م ىمقًمفَ ٓ« :شمً َت ِ
دظمٚمقا
اعمُٜم٤موم٘مقنش ،وىمد روى ً

اعمُٜم٤موم٘ملم ،ومتق ًَّمقهؿ دون اعم١مُمٜملمش(.)1
ِ
سح ِسمف ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
وهذا أُمر ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم قمٚمامء اعمًُٚمٛملم ،يمام َ َّ
ٕهنؿ همػم
 $سم٘مقًمف« :
ْ
وم٤مٕص ُؾ قمدم َشمقًمٞم٦م اعمُٜم٤موم٘ملم قمغم ؿم١مون اعمًٚمٛملمَّ :
ُم١ممتٜملم قمغم شمدسمػمه٤مِ ،
وًمٙمـ إذا ُم٤م اسم ُتكم اعمًٚمٛمقن سمقٓي٦م اعمُٜم٤موم٘ملم قمٚمٞمٝمؿ ُم ْٙمرهلم
ُ
سم٠من ِ
ىمق َي٧م ؿمقيمتٝمؿ :وم٤مهمتّمٌقا إُمر دون رو٤مهؿ ،أو حت٤مًمٗمقا ُمع اًمٙمٗم٤مر ُمـ
اًمِمٕمقب ِ
اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمقصمٜمٞملم ،ومٛم َّٙمٜمقهؿ ُمـ اًمًٞمٓمرة قمغم ُّ
اإل ْؾمالُم َّٞم٦م،
خي٤مًمٗمقن ومٞمف يمِت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف
اعمًٚمِٛملم أن يٜمٙمروا قم َٚمٞمٝمؿ ُم٤م َ
وم٤مًمقاضم٥م قمغم ْ
ط سمحً٥م َُمراشم٥م اعمخ٤مًمٗم٦م ،وُمراشم٥م إُمر سم٤معم ْٕم ُروف واًمٜمٝمل قمـ اعمُٜمٙمرُ ،مع
ُمراقم٤مة اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ذم إُمر واًمٜمٝملش(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.)417/3( :
( )2يٜمٔمر «اخلالص٦م ذم سمٞم٤من رأي ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمراومْم٦مشً ،)55/2( :مٕمكم اًمِمحقد.
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خطر املنافقني َّوقواعد شرعية َيف التعامل
ِ

وإن اًمٕمج٥م يمؾ اًمٕمج٥م أن َٟمرى َه ُ١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم يتقًمقن اًمقٓي٤مت واعمٜم٤مص٥م
ذم يمثػم ُمـ اًمٌٚمدان ِ
يتًٛمقن سم٠مؾمامء اعمًٚمٛملم ،ويدَّ قمقن
معهمُمـ
اإل ْؾمالُمٞم٦م اًمتل ُيٙمٛمٝم٤م
َّ
وُمٜمٝم ُؿ اعمُح٤مومظ ،وُمٜمٝمؿ
ُمٜمٝمؿ اًمقزير
أهنؿ مح٤مة اًمديـ
ُ
وطمراس اًمٕم٘مٞمدة :ومٜمرى ُ
َّ
اظمتٞم٤مرا و ُيّمٓمٗمقن
رؤؾم٤مء اًمدَّ وائر احلٙمقُمٞم٦م واعمّم٤مًمح اًمرؾمٛمٞم٦مَ ،وم ُٝمؿ ُخيت٤مرون
ً
ِ
ِ
واًمًٞم٤مؾم َّٞم٦م
ص َظمّم٤مئص اًمدَّ و ًَم٦م اعم٤مًمٞم٦م
اصٓم َٗم٤مء ،سمؾ إ َّٟمٜم٤م ٟمراهؿ يتحٙمٛمقن ذم َأظم ِّ
وآىمتّم٤مد َّي٦م واًمث٘م٤موم َّٞم٦م وآضمتامقم َّٞم٦م.
سمؾ ويتحٙمٛمقن ويًٞمٓمِرون قمغم قمالىم٤مت ِ
سمالدهؿ اخل٤مرضمٞم٦مُ ،ومٝمؿ اًمذيـ يقضمٝمقن
ُ
ؾم َٞم٤مؾم٦م اًمدَّ وًم٦م ،وهؿ اًمذيـ ُيددون اًمٕمدو ُمـ اًمّمديؼ ،واًم َٖم٨م ُِمـ اًم َّثٛملم ،وُمـ
ِ
اًمدي٤مٟم٤مت
ي٘مرسمقن أصح٤مب
٘مرب وُمـ ُيٌٕمد ،طمتك إن ىمٞم٤مدات اجلٞمقش ُمٜمٝمؿ ىمد ِّ
ُي َّ
إظمرى ُمـ اًمٜمّم٤مرى وأصح٤مب إومٙم٤مر واعمذاه٥م اهلداُم٦مُ ،مـ ؿمٞمققمٞملم
وُم٤مؾمقٟمٞملم وقمٚمامٟمٞملم ،وي٘م ِّٚمدوهنؿ اعمٜم٤مص٥م ،وجيٕمٚمقهنؿ ُمـ أىمرب إىمرسملم هلؿ،
وجي َٕم ُٚمقن هلؿ ؾمٚمٓم٤م ًٟم٤م قمغم اعم١مُمٜملم اعمقطمديـ ُمـ اًمذيـ ٓ طمقل هلؿ وٓ ىمقة(.)1
إن شمقًمٞم٦م ه١م ِ
ٓء اعمُٜم٤موم٘ملم اًمقٓي٤مت واعمَٜم٤مص٥م هق أيمؼم ٍ
دًمٞمؾ َقمغم ُمقآِّتؿ وقمغم
َ ُ
ٓء اعمُقاًمقن وه١م ِ
سمٖمض اًمديـ وأهٚمف ،وطم٥م اًمٌ٤مـمؾ وأهٚمف ،ومٚمٞمح َذر ه١م ِ
ٓء
َ ُ
َ ُ
ْ
ُ
ويٙمِمػ هائرهؿِ ،
ِ
وطمٞمٜمئذ ؾمٞمِمٗمك
ٗمْمحٝمؿ اهلل ومٞمف،
اعمٜم٤موم٘مقن ُمـ يقم ىمري٥مَ ،ي َ
صدور ىمقم ُم١مُمٜملم ،ويٜمت٘مؿ ُمـ يمؾ اعمٜم٤موم٘ملم وُمـ َوآهؿ وُمـ أيدهؿ ،وُمـ
اهلل
َ

وذب َقمٜمٝمؿ واصٓمٗم٤مهؿ ُمـ دون اعم١مُمٜملم(.)2
ىمرِبؿ َّ
َّ
ِ
ًٚمٛم٦م اعمرارات ،وطم َّٚم٧م سمً٤مطمٝم٤م اًمٜمَّٙمٌ٤مت ُمـ ضمراء ِّ
شمقزم
وًم٘مد ذاىم٧م إ َُّم٦م ا ُعم َ
سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم اعمٜم٤مص٥م واًم٘مٞم٤مدات وُم٤م خم٤مزي اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل وومْم٤مئح ٟمّمػم اًمديـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وؾمٞم٠مي ذم اًمّمٗمح٤مت اًم٘م٤مدُم٦م ؿمقاهد قمغم ذًمؽ سم٢مذن اهلل.
(« )2طم٘مٞم٘م٦م اًمقٓء واًمؼماء ذم ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مش 335( :ـ ً ،)356مًٞمد قمٌد اًمٖمٜمل.
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اًمٓمقد قمـ ُمت٠م ُّمؾ ًمٚمت٤مريخ سمٌٕمٞمد(.)1
صمؿ إ َّٟمف ُِمـ اعمٕمٚمقم سمداه٦م أٟمف إذا طمرم شمقًمٞم َ٦م اًم َٙم٤مومر قمغم ٍ
رء ُمـ أقمامل اعمًٚمٛملم
َ
َ ُ َ
أو إداراِّتؿ ،ومٛمـ ِ
سم٤مب أومم ُمـ هق ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر ،وإن يم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م
فم٤مهره اًمزائػ أٟمف ُي ّ
ّمكم ويّمقم.
 -4وًمؽ أن شمت٠م َُّم َؾ ُم٤م ضم٤مء ذم ؿمدَّ ة اًمٜمٝمل واًمتحذير ُمـ شمقًمٞم٦م اًمٙم٤مومر ُيقدي يم٤من
أو ٟمٍماين ،ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]118 :
ي٘مقل ؿمٞمخ ِ
جيقز أن ُي َّ
قمم اًمٙمِت٤مب ؿمٞم ًئ٤م ُمـ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٓ« :$
ُ
وٓي٤مت اعمًُٚمٛملم قمغم ضمٝم٤مت ؾمٚمٓم٤مٟمِ َّٞم٦م ،وٓ أظمٌ٤مر إُمراء ،وٓ َهمػم ذًمؽ ُمـ

اعمٜم٤مص٥م اهل٤م َُّم٦م ذات اعمً٤مس سمٛمّم٤مًمح إُم٦م وىمقِّت٤مش(.)2
وىمد روى اإلُم٤مم أمحد  $سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،قمـ أب ُمقؾمك إؿمٕمري
َ
ىم٤مشمٚمؽ اهللُ،
ىمٚم٧م ًمِٕمٛمر ﭬ :إن زم َيم٤مشمًٌ٤م ٟمٍماٟمٞمً٤م ،ىم٤ملَُ :م٤مًمؽ
ﭬ ىم٤ملُ « :
أُم٤م ؾمٛمٕم٧م اهلل ي ُ٘مقل{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ} [ؾمقرة اعم٤مئدة ،]51 :أٓ ْ
ُمًٚمام ،ىم٤مل :ىمٚم٧م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ،زم
اَّتذ َت َطمٜمٞم ًٗم٤م
ً
أه٤مهنؿ اهلل ،وٓ ُأقمزهؿ إذ َّ
أذهل ُؿ اهلل ،وٓ ُأدٟمٞمٝمؿ
يمت٤مسمتف وًمف ديٜمفَ ،ىم٤ملُ ٓ :أيمرُمٝمؿ إذ َ

إذ أىمّم٤مهؿ اهللش(.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر ُمٌح ًث٤مً ،)271-267/1( :متٓمٚمع قمغم ُم٤م ؾمٓمره هذان اعمٜم٤موم٘م٤من ُمـ صٗمح٤مت ؾمقداء ذم شم٤مريخ إُم٦م
اعمًٚمٛم٦م.
(« )2خمتٍم اًمٗمت٤موى اعمٍمي٦مشٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م .)512/1( :$
( )3اٟمٔمر «اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿشٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م( :ص  ،)51واٟمٔمر «اًمًٜمـ اًمٙمؼمىشً ،مٚمٌٞمٝم٘مل( :ج
/11ص  ،)127يمت٤مب آداب اًم٘م٤ميض.
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معهم
ومٙمره٧م أن أ َىم ِّٚمده
يتؿ أُمر اخلراج إٓ سمف،
أُمػم اعم١مُمٜملم وم٢من ذم قمٛمكم يم٤مشم ًٌ٤م ٟمٍماٟم ًٞم٤م ٓ
ُ
ىمرأت يمِت٤مسمؽ ذم أُمر اًمٜمٍَّماين ،أُم٤م سمٕمد:
هلل وإ َّي٤مك،
دون أُمرك ،وم َٙمت٥م إًمٞمفَ :قم٤موم٤مٟم٤م ا ُ
ُ
َوم٢من اًمٜمٍَّماين ىمد ُم٤مت واًمًالمش(.)1

أراد قمٛمر ﭬ أ َّٟمف ًمق ُىمدِّ ر ُمقت هذا اًمٜمٍماين ،ومام يم٤من ُمٕم٤موي٦م ص٤مٟم ًٕم٤م سمٕمد
أُمر ُمـ ُقمٛمر ﭬ عمٕم٤موي٦م ﭬ سم٢مسمٕم٤مد اًمٜمٍَّماين
ُمقشمف ،ومٚمٞمّمٜم ْٕمف أن ،وهذا ٌ
ِ
همػمه ُِمـ اعمًٚمٛملم ُمٙم٤مٟمف ُمـ همػم ُمراضمٕم٦م ،وإظم ٌَ٤مر ًمف َّ
سم٠من اعمًٚمٛملم ذم همٜمْ َٞم٦م
و َشمقًمٞم٦م
قمـ أقمداء اهلل ذم ُمثؾ هذه اعمٝم٤مم.
وُمثؾ ذًمؽ ُم٤م رواه هالل اًم َّٓم٤مئل ،قمـ وؾمؼ اًمروُمل ىم٤مل« :يمٜمْ ُ٧م َِمٚمق ًيم٤م ًمٕمٛمر
ٜم٧م سمِؽ قمغم أُم٤مٟم٦م اعمًُٚمٛملم ،وم٢م َّٟمف ٓ
ﭬ ،ومٙم٤من ي٘مقل زم :أؾمٚمِؿ وم٢م َّٟمؽ إن أؾمٚمٛم٧م اؾمت َٕم ُ
ِ
ٞم٧م ،وم٘م٤مل ٓ :إ ْيم َراه ذم اًمديـ ،ومٚمام
ٞمس ُِمٜمٝمؿ ،وم٠مسم ُ
يٜمٌٖمل أن أؾمتٕملم قمغم أُم٤م َٟمتٝمؿ َُمـ ًم َ
َطم َيشمف اًمقوم٤مة أقم َت َ٘مٜمل وم٘م٤مل :ا ْذ َه٥م طم ُ
ٞم٨م ؿمئ٧مش( ،)2ويروى أٟمف يمت٥م سمٕمض قمامل قمٛمر

ﭬ إًمٞمف يًتِمػموٟمف ذم اؾمتٕمامل اًمٙمٗم٤مر ،وم٘م٤مًمقاَّ :
إن اعمَ٤مل ىمد يمثر وٓ ُُيّمٞمف إٓ ُهؿ،
وم٤ميمت٥م إًمٞمٜم٤م سمِام شمرى ،وم َٙمت٥م إًمٞمٝمؿُ ٓ :شمدظمٚمقهؿ ذم ديٜمٙمؿ وٓ ُشمً ِّٚمٛمقهؿ ُم٤م ُمٜمٕمٝمؿ اهلل
ُمٜمف ،وٓ شم٠مُمٜمقهؿ قمغم أُمقاًمٙمؿ ،وشمٕمٚمٛمقا اًمٙمت٤مسم٦م وم٢م َّٟمام هل طمٚمٞم٦م اًمرضم٤مل(.)3
ِ
جي٤مًم ًِف،
صمؿ ىم٤ملُ :مـ يم٤من ىمٌٚمف يم٤مشم٥م ُمـ اعمُنميملم ،ومال يٕم٤مذه وٓ ي١مازره وٓ َ
وٓ يٕمتْمد سمرأيف وم٢من رؾمقل اهلل ط مل ي٠مُمر سم٤مؾمتٕمامهلؿ وٓ ظمٚمٞمٗمتف ُمـ سمٕمده(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦مشٓ ،سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م.)211/1( :
( )2اٟمٔمر «أطمٙم٤مم اًم٘مرآنشً ،مٚمجّم٤مص( :ج /2ص ).37
( )3اٟمٔمر «أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦مش.)211/1( :
( )4اٟمٔمر «أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦مش ،اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م.)211/1( :
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وروي أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز يمت٥م إمم سمٕمض قمامًمف« :أُم٤م سمٕمد :وم٢م َّٟمف َسمٚمٖمٜمل أن
ُ

ذم َقمٛمٚمؽ يم٤مشم ًٌ٤م ٟمٍماٟمٞمًّ٤مَ ،يتٍمف ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم ،واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل{ :ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ
سان سمـ زيد
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ} [ؾمقرة اعم٤مئدة ،]57 :وم٢مذا أشم٤مك يمِت٤مب هذا وم٤مدع َطم َّ ّ
يٕمٜمل ذًمؽ اًمٙم٤مشم٥م إمم ِاإل ْؾمالمَ -وم٢من أؾمٚمؿ ومٝمق ُمٜم٤م وٟمحـ ُمٜمف ،وإن أسمك ومال
ٍ
ديـ ِ
شمًتٕمـ ِسمف ،وٓ شمتخذ أطمدً ا قمغم همػم ِ
رء ُمـ ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم،
اإل ْؾمالم ذم
وم٠مؾمٚمؿ طمً٤من وطمًـ إِ ْؾمالُمفش(.)1

ويروى أن قمٛمر ﭬ يمت٥م إمم أب هريرة ﭬ يمت٤م ًسم٤م ضم٤مء ومٞمف« :وأ ْسمٕمد
سمٛمنمك ،وؾم٤مقمد
اًمنمك وأ ْٟمٙمِر ومٕم٤مهلؿ ،وٓ َشمًتٕمـ ذم أُمر ُمـ أ ُُمقر اعمًٚمٛملم ْ
أهؾ ِّ
ْ
قمغم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم سمٜمٗمًؽش(.)2
ِ
اًمرؿم٤م –
وم٢مهنؿ َيًتح ُّٚمقن ُ
وقمـ قمٛمر ﭬ ىم٤مل ٓ« :شمًتٕمٛمٚمقا أهؾ اًمٙمت٤مبَّ ،
ِ
واؾمتٕمٞمٜمُقا قمغم أُمقريمؿ َ
وقمغم َرقم َّٞمتٙمؿ سم٤مًمذيـ َخي َِمقن اهلل شمٕم٤مممش ،وىمٞمؾ
اًمرؿمقة-
ًمٕمٛمر ﭬ :إن ه٤م هٜم٤م ً
أيمت٥م ُِمٜمف وٓ أظمط
رضمال ُمـ ٟمّم٤مرى احلػمة ٓ ،أطمد
َ
سم٘مٚمؿ ،أومال يٙمت٥م قمٜمؽ؟ وم٘م٤ملَ ٓ :أ ََّّت ُذ سمِٓم٤مٟم٦م ُمـ دون اعم١مُمٜملم( ،)3ومٕمٛمر سمـ
ُي ًِـ ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ وٓ يًتٕملم ِبؿ ذم أقمامل اعمًٚمٛملم(.)4
اخلٓم٤مب ﭬ يم٤من ْ
اًمذُم٦م ً
ىمقي٧م َؿمقيم٦م أهؾ ِّ
ىمٚمٞمال ،وُمٙمٜمٝمؿ ُمـ سمٕمض اعمٜم٤مص٥م
وذم قمٝمد اعمٝمدي
ْ
اًمتل هل سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم ُم٤م ُيّمؾ ذم زُم٤مٟمٜم٤م ر ٌء ٓ يذيمر ،وًمٙمـ اعمًٚمٛملم ذم ذًمؽ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ( :ج /1ص .)214
( )2اعمّمدر اًمً٤مسمؼ.)212/1( :
( )3يٜمٔمر «شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش.)179/4( :
( )4يٜمٔمر «فمٝمر ِ
اإل ْؾمالمشٕ ،محد أُملم.)83/1( :
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معهم قمٜمد اخلٚمٞمٗم٦م هذه إسمٞم٤مت:
اًمّم٤محللم صمؿ ذهٌقا إمم اعمٝمدي وأٟمِمد أطمدهؿ
َ ئدد د
اعنددَ د ََزززززززز َ د
دوئدأ يمزززززززز د َ زززززززز َد
ززززززززَدلد َد

اند َدوَ دَفد َفزززززززززززا ئدد
اعنددَ دَ د َ ززززززززززز ئد
َدأ دد َ ززززززززززز َد

َدمززززز دد َ ززززز كدد َعززززز دد د ززززز دََـكرززززز دد ئمد َد كؿززززز دد د
ور َدد د
إدد ك ددَد ئؽزززززززززززز ددَدأ ززززززززززززَدقا ئدف ئدفأدد َدم زززززززززززز ئدف َد
د

ََؿْززززززززززؾدؿدق َدد د َقززززززززززا ئدد
َأد ََزززززززززز ئد ززززززززززَدلمد دد ئد
َ ئدد
دفدقـَززززززززززاد َدفَدؾزززززززززز َ دد ئ ززززززززززئدقو ئدف ئدفأددَدأ زززززززززز َ د

ومٙمت٥م إمم ُجٞمع قمامًمف أٓ يؽميمقا أطمدً ا ُمـ أهؾ اًمذُم٦م يٙمت٥م قمـ ٍ
أطمد ُمٜمٝمؿ(.)1
وذم قمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م اعمًتٜمٍم سم٤مهللِ ،زاد ٟمٗمقذ أهؾ اًمذُم٦م طمتك سمدأ يٖمٌِٓمٝمؿ سمٕمض

صقر ذًمؽ اًمِم٤مقمر اًمرايض سمـ اًمٌقاب طمٞم٨م ي٘مقل:
اعمًٚمٛملم قمغم ُمٜم٤مصٌٝمؿ ،يمام َّ
َد ئفززززززززو ئدد َ زززززززز َدَدََلكد َمززززززززاندد َ زززززززز ددَد َدؾ ئغززززززززوَد د

َدا َ زززززززززز َددَد َمززززززززززاَدفدأدد َدو َ زززززززززز دد َدم َدؾؽئززززززززززوَد

د
اُدعدـززززززززز َد ئد ئدأد د
ََؿززززززززز ئ د
ََعزززززززززلددفزززززززززقفدأدد َدو َ

ارد َدوََ َد َؽزززززززززززز ئدأد
ََؿْدَدَ َ زززززززززززز ئد
دَدومززززززززززززـد ئدف ئدأد ئد

ندَدَ ئؽززززأدد د
ادأ زززز َ ددمدِزززز َددإد يكزززز د َ زززز ددَدك َِزززز د ئ د
َدزززز َد
د
ِ
َ

ادم َدؾؽئزززززوَ( )1د
َدد َفززززز كدو ئدوَد َززززز ددَدـَزززززائدَوَدمدد َدؾ َؿززززز َد

وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٜمُّّمقص وأصم٤مر اعم٤مو َٞم٦م سمِٛمجٛمققمٝم٤م شمٗمٞمدُ اًمٜمَّٝمل قمـ ِّاَّت٤مذ أهؾ
ِّ
ًمٞمً٧م ذات ؿم٠من يم َٙم٤مشم٥م وٟمحقه ،ومٙمٞمػ سمتقًمِٞم٦م َُمـ ُقمٚمؿ وٓؤه
اًمذ َُّم٦م ذم وفم٤مئػ َ
اًمٖمر ِ
ب واًمٙمٗمر ،ىمد شمٜم َّٙمروا ُٕمتٝمؿ،
واٟمٓمراطمف سملم يدي أؾمٞم٤مده ُمـ زقم٤مُم٤مت ْ
وظم٤مٟمقا ِذ َِمٝمؿ ،وأظمٗمروا أُم٤م ِ
وروقا سمتٌٕمٞمتٝمؿ ٕقمداء اعم َّٚم٦م
ٟم٤مِّتؿ ،وه٤مٟمقا ذم أٟمٗمًٝمؿ ُ
واًمديـ قمغم طمً٤مب ُمٌ٤مدئٝمؿ وىمٞمٛمٝمؿ ،وىمٌؾ ذًمؽ يم ِّٚمف ديٜمٝمؿ اًمذي ٓ يٕمرومقن ُمٜمف إٓ
اؾمٛمف ،وٓ يدريمقن ُمـ طم٘مٞم٘متف إٓ رؾمٛمف ،أطمٗم٤مد اسمـ ؾمٚمقل واسمـ ؾمٌ٠م واسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل
وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتٝمؿَ ...ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦مشٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م.)217/1( :
( )2يٜمٔمر «شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالم اًمًٞم٤مدش ،)183/4( :د .طمًـ سمـ إسمراهٞمؿ.
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ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [ؾمقرة اعم٤مئدة.]52 :
إمم أن ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ} [ؾمقرة اعم٤مئدة.]57 :
إن اعمٜم٤موم٘ملم ذ ُمـ اًمٞم ِ
ٝمقد واًمٜمّم٤مرى :ومٝمؿ أهؾ ُمٙمر ويمٞمد وطم٘مد وٟمِ َٙم٤مي٦م ذم
َ
ٌ
ِ
ٓمٞم٥م سمٕمد ذًمؽ شمقًمٞم ُت ُٝمؿ َُمٜم٤مص٥م أو شم ْ٘مٚمٞمدُ هؿ وفم٤مئػ ُمـ ُدون
اعمًٚمٛملم ،ومٙمٞمػ َي ُ
اعم١مُمٜملم ،إن هذا ًمٌمء قمج٤مب.
وُمـ اًمدو ِ
َ
ظمق َٟم٦م ًم ِديٜمٝمؿ
اقمل ذم َقمدم ِّاَّت٤مذهؿ
ُمًتِم٤مريـ وقمٞمٌ٦م ُٟمّمح أهنؿ َ
َ
ُمقا ًُمقن ٕقمداء ُمٚمتٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م ،و ُُمذسمذسمقن ُمؽمددون ُمـ ِضمٝم٦م أظمرى ،يمام
وأُمتٝمؿَ ،

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]143 :

اًمِم ِ
ٌَّل طَُ « :م َث ُؾ اعمُٜمَ٤مومِ ِؼ َيم َٛم َث ِؾ َّ
٤مة
وذم َطمدي٨م اسمـ قمٛمر ﭭ ،قمـ اًمٜم ّ
لم ُشم ِٕمػم إِ َمم َه ِذ ِه ُمر ًة وإِ َمم َه ِذ ِه ُمر ًةش()2()1
لم اًم َٖمٜمَ َٛم ْ ِ
اؾم َت٘مرأ ِؾمػمة
اًم َٕم ِ٤مئ َر ِة َسم ْ َ
َ َّ َ
 ،وُمـ ْ
َ َّ
ُ
اعمُّم َٓمٗمك ط وضمد أ َّٟمف َمل َّيقل ُُمٜم٤موم ً٘م٤م يق ًُم٤م ُمـ إي٤مم ،ىم٤مل ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
« :$مل يق ِّل َقمغم اعمًُٚمٛملم ُُمٜم٤موم ً٘م٤مش(.)3
رئٞمً٤م ُُمٓم٤م ًقم٤م ومٞمٝمؿ ،إٓ أن
ُمع أن قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل يم٤من ؾم ِّٞمدً ا ذم ىمقُمف ً

ُمٜمٝم٩م
اًمرؾمقل اًمٙمريؿ مل جي َٕم ْٚمف قمغم أ َّي٦م وٓي٦م صٖمرت أم يمؼمت ،ومدَ َّل ذًمؽ قمغم أٟمف ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه ُمًٚمؿ ،ك صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ ،)2146/4( :وسمٜمحقه اًمٜمً٤مئل ،ك اإليامن ،سم٤مب
ُمثؾ اعمٜم٤مومؼ.)124/8( :
( )2وىمد ؾمٌؼ ذح هذا احلدي٨م.
(َ« )3مٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م $ش.)65/35( :
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معهم
وهلَّ :
ٌَّل ط ىمد َهنك وم٘م٤ملَٓ « :
وهٜم٤م وم٤مئدة جي٥م آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م ،أٓ
أن اًمٜم ّ
ِ
ٚمٛمٜمَ٤مومِ ِؼ َؾم ِّٞمدً اَ ،وم٢مِ َّٟم ُف إِ ْن َي ُؽ َؾم ِّٞمدً ا َوم َ٘مدْ َأ ْؾم َخ ْٓم ُت ْؿ َر َّسم ُٙم ْؿ ۵ش( ،)1وذم
َشم ُ٘مق ًُمقا ًم ُ
رواي٦م« :إِ َذا َىم َ٤مل اًمرضم ُؾ ًم ِ ِ
٥م َر َّسم ُفش(.)2
ٚمٛمٜمَ٤موم ِؼَ :ي٤م َؾم ِّٞمدُ َ ،وم َ٘مدْ َأ ْهم َْم َ
َّ ُ
ُ

وم٤محلدي٨م إولَ :يٜمٝمك قمـ ْ
اًمرضمؾ ًمٚمٛمٜم٤مومؼ (ي٤م ؾمٞمد) ،وًمق يم٤من طم ًّ٘م٤م
أن َي٘مقل َّ
يتٛمتع ِبذه اًمّمٗم٦مٕ ،ن ذم هذا إهمْم٤مسم٤م هلل شمٕم٤ممم ،واًم َّث٤مينِ :
ومٞمف إؿمٕم٤مر ِبذا اعمٕمٜمك،
َ
ً
َ
ِ
ًمٚمٛمٜم٤مومؼ ي٤م ؾمٞمدَ ،ومٝمؾ يروٞمف أن ي ْٕم َؽمف
وإذا َيم٤من اهلل شمٕم٤ممم
ُ
يٖمْم٥م ُمـ ىمقل اعمًٚمؿ ُ

ًمف اعمًٚمؿ سمٌ٤مىمل ًَمقازم اًمًٞم٤مدة ُمـ ـم٤مقم٦م وشمٌجٞمؾ وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ احل٘مقق؟.
إن اعمٜم٤مومؼ ُمٝمام َقمٚم٧م َُمرشمٌ ُتف قمٜمد اًمٜم٤مس ،وُمٝمام أوي ُِمـ أؾمٌ٤مب اًم٘مقة وا َجلؼموت
ومٝمق طم٘مػم قمٜمد رسمف{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء،]145 :
ُِمـ ِ
حمت٘مرا ُمـ اعمًُٚمٛملم ُمٝم٤م ًٟم٤م سمٞمٜمٝمؿ ٓ ،ؾم َٞم٤م َدة ًمف وٓ طمقل
أضمؾ ذًمؽ جي٥م أن يٙمقن
ً
وٓ شمقىمػم(َ ،)3ذ َ
طمؼ اعمُٜم٤مومؼ اًمت٠مظمػم ٓ اًمت٘مديؿ ،واًم َّتح٘مػم ٓ اًمتٕمٔمٞمؿ،
ًمؽ أن َّ
اًمت٘مري٥م ،واًم َّت٘مريع ٓ اًمتٌجٞمؾٟٕ ،مف قمدو هلل وًمرؾمقًمف ط وًمٚمٛم١مُمٜملم،
واهل َجر ٓ
ُ
وهذا اًمالئؼ سمٛمٕم٤مُمٚمتف.
أص٤مب اًمديـ همر َسم٦م وصمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،سمؾ ىمؾ َقمغم
ومٛمتك ُوؾمد إُمر إمم اعمٜم٤موم٘ملم َ
اًمديـ واًمدٟمٞم٤م اًمًالم ،وإن متٙملم اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ شم٘م ّٚمد أُمقر اعمًٚمٛملم ووٓي٤مِّتؿ عمـ
أقمٔمؿ أؾمٌ٤مب ؾمخط اجلٌ٤مر وقم٘مقسمتف.
وُمـ شم٠مُمؾ ىمقل اهلل شم َٕم٤ممم ذم أقمداء اًمدِّ يـ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وهمػمهؿ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1صحٞمح ؾمٜمـ أب داودشً ،مألًمٌ٤مين :رىمؿ ( ،)4163سم٤مب ٓ ي٘مقل ًمٚمٛمٚمقك رب ورسمتل.
( )2صححف إًمٌ٤مين ذم «اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش سمرىمؿ.)371( :
(« )3اعمٜم٤موم٘مقن وؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مقش .)255( :سمتٍمف يًػم.
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{ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ

ًمقضمد أي٦م شمٜم َٓم ٌُؼ قمغم
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ} [ؾمقرة اًمتقسم٦مَ ،]8 :
اعمٜم٤موم٘ملم إن مل شمٙمـ َأؿمد.
ػ ُمٜمَ٤مسمع اخلَػم واًمدقمقة واإلصالح سم٢مًم َٖم٤مء إوىم٤مف وحم٤مسة
أًمٞمًقا ُمـ ضم َّٗم َ
ِ
ِ
اًمٕمٚمٛم َّٞم٦م اًمديٜم َّٞم٦م ،وأًمزُمقا ظمٓمٌ٤مء ا َجلقاُمع سمخٓم٥م
طمٚم٘م٤مت اًم ُ٘مرآن ،وإهمالق اعم َٕم٤مهد
ِ
وطمٍموا آطمتً٤مب قمغم اعمٜمٙمرات ذم ِضمٝم٤مز رئ٤مؾم٦م
ضم٤مهزة شم٠مشمٞمٝمؿ ُمـ اًمدوًم٦مَ ،
ؾمٛمل سمنمـم٦م أدابُ ،مع اًمتْمٞمٞمؼ قمغم رضم٤مِّٓت٤م وحتديد
اهلٞمئ٤مت ،أو ُم٤م ِّ
صالطمٞم٤مت اًمٕم٤مُمٚملم ومٞمٝم٤م.
سمؾ إِ َّن اعمٜم٤موم٘ملم وُمـ َؿم٤ميٕمٝمؿ سمذًمقا ضمٝمقدهؿ اعمتقاصٚم٦م طمتك شمؿ هلؿ إًمٖم٤مء قمدد
واعم١مؾم ًَ٤مت اخلػمي٦م ،وومرض احلّم٤مر اًم٘م٤مشمؾ قمغم ُمٜم٤مؿمٓمِ َٝم٤م وُمقارده٤م
ُمـ اجلٛمٕمٞم٤مت
َّ
اعم٤مًمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ ،يمؾ ذًمؽ سمدقم٤موى واهٞم٦م ُمٜمٝم٤م ُمٙم٤مومح٦م اإلره٤مب وحم٤مرسم٦م
اًمتٓمرف ...اًمخ(.)1

وإذا يم٤من ُمـ و َّىمر ص٤مطم٥م سمدقم٦م وم٘مد أقم٤من قمغم َهدم ِ
اإل ْؾمالم -يمام ضم٤مء ذم
إصمرَ -ومٙمٞمػ سمٛمـ و َّىمر اعمٜم٤مومؼ؟! وِم َّ٤م ُي١مؾمػ ًمف طم ًّ٘م٤م و ُيٜمدى ًمف اجلٌلم أن ُيٗمرض
ُمٜم٤مص٤م ُمـ شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ،سمؾ ـم٤مقمتٝمؿ
يمثػم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم قمغم اعمًٚمٛملم ً
ومرو٤م ،ومال جيِدُ ون ً

ذم همػم ُمٕمروف ،وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ﭬ ىم٤ملَ :ىم٤مل رؾمقل اهلل طًَ « :م ْـ َشم ُ٘مق َم
ٍ ِ
قه٤مشً .مٙمٜمف طمدي٨م وٕمٞمػ(.)2
اًمً َ
٤مقم ُ٦م َطم َّتك َي ًُق َد ُيم َّؾ َىمٌِٞم َٚم٦م ُُمٜمَ٤موم ُ٘م َ
َّ
ِ
ِ
ٚمٛمٜمَ٤موم َؼ َؾم ِّٞمدً اَ ،وم٢مِ َّٟم ُف إِ ْن َي ُؽ َؾم ِّٞمدً ا
وًمٙمـ شم٠م َُّمؾ طمدي٨م اعمّمٓمٗمك طَ ٓ« :شم ُ٘مق ًُمقا ًم ُ
ِ
ُمٜم٤مداة اعمُٜم٤مومؼ وخم٤مـمٌتف سمً ِّٞمد،
َوم َ٘مدْ َأ ْؾم َخ ْٓم ُت ْؿ َر َّسم ُٙم ْؿ ۵ش( ،)3وم٢م َّٟمف إذا ُهنل قمـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر يمت٤مب «وح٤مي٤م سمريئ٦م ًمٚمحرب اًمٕم٤معمٞم٦م قمغم اإلره٤مبشً ،مٚمِمٞمخ د/حمٛمد اًمًٚمقُمل.
(« )2وٕمٞمػ اجل٤مُمعش :ح (.)4779
( )3رواه أمحد ذم «اعمًٜمدش ،)391 ،391/5( :ورواه أسمق داود ،ك :إدب ،سم٤مب ٓ :ي٘مقل اعمٛمٚمقك =
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وإن ِم٤م جي٥م اًمتٜمٌف ًمف ظمٓمر شمقًمٞم٦م معهم
اًمراومْم٦م -قمغم وضمف أظمص -قمغم َؿمئ ٍ ُِمـ
َّ
ُّ
ُ
ظمٓمط ُمٙمر َىمد
اًمً ُّؿ اًمٜمَّ٤مىمع واًمداء اًمٕمْم٤مل ،هلؿ
ومٝمؿ ُّ
إدارات اعمًٚمٛملم وىمٓم٤م َقم٤مِّتؿُ ،
شمٕم٤مهدوا قمغم إٟمٗم٤مذه٤م ،وًمٞمس اعمَ٘م٤مم هٜم٤م ُم٘م٤مم سمًٓمٝم٤م،
أسمرُمقه٤م ،وُمٙم٤مئدُ همدر ىمد َ

ًمٙمـ اهلل  ۵ىمد ين ُقمٚمامء ودقم٤مة ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ،وِمـ اهتدى ُمـ اًمراومْم٦م
َّ
وم٠مصدَ روا اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت واعمح٤مضات واًمت٘م٤مرير ،وهل ُؿ ُمقاىمع قمغم اًمِمٌٙم٦م
ْ

وقمرت أطم٘م٤م ًدا اقمتٚمجتٝم٤م ٟمٗمقؾمٝمؿ
إمم همػم ذًمؽِ ،م َّ٤م يمِمػ طم٘م٤مئؼ يم٤مٟم٧م هم٤مئٌ٦مَّ ،
يم٤مٟم٧م ُمًتؽمة.
ِ
زد َ
اًمًت٤مر قمـ ُم٘م٤مـمع ُمرئٞم٦م
قمغم ذًمؽ أن اًمت ْ٘مٜم َٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م احلديث٦م ىمد َ
أزاطم٧م ِّ
شمٗمْمح ُمالًمٞمٝمؿ وأئٛمتِ ِٝمؿ قمؼم ُظمٓم٥م ُجٕم٦م ودروس ذم ُطمًٞمٜمٞم٤مت واضمتامقم٤مت شمآُمر
َُمِمٌقه٦م ُمع أقمداء اهللُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م هق ِهي وهمػمه٤م قمٚمٜمل ،ىمد شمقاـم١ما ُمع يمؾ َقمدو
ِ
أضمدادهؿ ُمـ اًم٘مراُمٓم٦م واًمٌقُيٞملم
ًمإل ْؾمالم واعمًٚمٛملم ،ي٘متٗمقن ذم َذًمؽ طمذو ْ
واًمٕمٌٞمديلم -اًمٗم٤مـمٛمٞملم– وهمػمهؿ قمؼم شم٤مريخ هم٤مسمر وُمٕم٤مس ،صٗمح٤مشمف اًمٖمدر
واخلٞم٤مٟم٤مت وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء واٟمتٝم٤مك احلرُم٤مت ...اًمخ(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

رب ورسمتل ،واًمٚمٗمظ ًمف :ح ( .)4979ىم٤مل إًمٌ٤مين :صحٞمح ،ورواه اًمٌخ٤مري ذم «إدب اعمٗمردش:
(صـ  ،)165وهق ذم «ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦مش :ح (.)371

( )1هذه سمٕمض ُمراضمع وُمقاىمع ومٞمٝم٤م ُمـ اإليْم٤مح عمـ رهم٥م ُمزيد اـمال ٍع طمرص٧م قمغم اظمتٞم٤مر ُم٤م ًمف
قمالىم٦م سمٛمخٓمٓم٤مِّتؿ وضمرائٛمٝمؿ ،وًمٚمٕمٚمؿ ومٖم٤مًم٥م هذه اعم١مًمٗم٤مت اعمدرضم٦م ُمقضمقد ذم اإلٟمؽمٟم٧م:
« وضم٤مء دور اعمجقسش( :قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٖمري٥م).
« ومرق اعمقت اًمِمٞمٕمٞم٦مش( ،قمغم اًمِمٌٙم٦م)( ،ظم٤مًمد اًمًٚمقُمل).
« ويؾ ًمٚمٕمرب ُمـ ذ ىمد اىمؽمبش( ،قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٗمٞمؼ).
« سمروشمقيمقٓت آي٤مت ـمٝمران وىمؿشً ،مٚمديمتقر ٟم٤مس اًم٘مٗم٤مري.
« اإلٟمذار واإلقمذارش( ،قم٤مدل سمـ حمٛمد اهلدسم٤مء) ،وراضمٕمف اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمٕمٚمقان.

=
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خطش بطاْ ١ايظ:٤ٛ

يمثػما ،وضم٤مء
وإن ِم َّ٤م ًَمف صٚم٦م ِبذه اًم٘م٤مقمدة سمِٓم٤مٟم٦م اًمًقء اًمتل حتدث اًم٘مرآن قمٜمٝم٤م ً
اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م سم٤معمأل وسم٤مًمٌٓم٤مٟم٦م ،ودورهؿ ذم صٜمع اًم٘مرار وإدارة اعمقاىمػ ،وضم ْٚم ِ
٥م
ِ
وقمزل اًم٘مٞم٤مدات واًمزقم٤مُم٤مت قمـ اعمً٤مطم٤مت اًمتل جي٥م أن
اعمَِم٤ميمؾ وإزُم٤مت،
َشمتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م ...وووع احلقاضمز سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُؿم ِ
ٕمقِب٤م ،وشمٖمٞمػم احل٘م٤مئؼ واًمتحريض
قمغم َ
أظم ِريـ ،وشم٘مٚمٞم٥م إُمقر قمغم همػم وضمٝمٝم٤م ،ىمد سم٤مقمقا ديٜمٝمؿ سمدٟمٞم٤مهؿ.
ٟمّمقص اًمقطمٞملم ذم ىمّمص إُمؿ
اعمأل واًمٌٓم٤مٟم٦م اًمٚمذان َورد ذيمرمه٤م ذم قمدد ُمـ ُ

ُمٌح٨م طمقل اعمأل ُيًـ اًمرضمقع إًمٞمف( ،)1يمام أٟمف ؾمٌؼ احلدي٨م
اعم٤موٞم٦م ،وذم ذًمؽ َ

طمقل ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

 اعمقاىمع( :ؿمٌٙم٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمًٜم٦م) ،و(اًمؼمه٤من) ،و(قمثامن اخلٛمٞمس).
« اًمتٌّمػم سمقاىمع اًمراومْم٦مش( ،اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمٕمٚمقان).
ُ« مقؾمققم٦م اًمِمٞمٕم٦م اًمٙمؼمىش( ،ىمرص)ً( ،مٚمِمٞمخ ِمدوح احلرب).
« طمزب اهلل وؾم٘مط اًم٘مٜم٤معش( ،أمحد ومٝمٛمل).
« ضمرائؿ اًمراومْم٦م قمؼم إزُمٜم٦م واًمٕمّمقرش( ،ىمرص)( ،ومٚمؿ وصم٤مئ٘مل).
« طمريم٦م اًمتِمٞمع ذم اخلٚمٞم٩م اًمٕمربش( ،قمٌد اًمٕمزيز اًمٌداح).
« اعمقؾمققم٦م اعمرئٞم٦م ًمٙمِمػ طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمٕم٦مش( ،ىمرص)( ،ومٞمٚمؿ وصم٤مئ٘مل).
« إيران واإلُمؼماـمقري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م اعمققمقدةشً( ،مٌٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد اعمٜمقر).
« ضمرائؿ اًمراومْم٦م ذم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦مش( ،ىمرص)( ،قمٌد اهلل اًمًٚمٗمل).
ُ« م٤مذا شمٕمرف قمـ طمزب اهللش( ،قمكم اًمّم٤مدق).
« اًمراومْم٦م قمؼم اًمت٤مريخش( ،ىمرص).

( )1اٟمٔمر ُمٌح ًث٤م ذم ذًمؽ( :ص.)65 :
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ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺
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﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ معهم
﯁ ﯂     
         ﯓ ﯔ ﯕ} [ؾمقرة

آل قمٛمران ،]121-118 :ومحًـ اًمرضمقع إًمٞمف(.)1

 أًا نصٌص اهطنْ فٌنوا:
ُم٤م روى أسمق ِ
ؾمٕمٞمد اخلدري ﭬِ ،
ٌَّل ط أٟمف ىم٤ملَُ « :م٤م َسم َٕم َ٨م اهللُ ُِم ْـ
قمـ اًمٜم ّ
ػ ُِمـ َظمٚمِٞم َٗم ٍ٦م ،إِ َّٓ ًَمف سمِ َٓم٤م َٟم َت ِ
٤من :سمِ َٓم٤م َٟم ٌ٦م َشم٠م ُُم ُر ُه سمِ٤م َخل ْ ِػم َو َ ُحت ُّْم ُف َقم َٚم ْٞم ِف،
ُ
اؾم َت ْخ َٚم َ ْ
َٟمٌِ ٍل َو َٓ ْ
٤مًمنم َو َ ُحت ُّْم ُف َقم َٚم ْٞم ِفَ .وم٤معمَ ْٕم ُّمق ُم َُم ْـ َقم َّم َؿ اهللُ َشم َٕم َ٤مممش(.)2
َوسمِ َٓم٤م َٟم ٌ٦م َشم٠م ُُم ُر ُه سمِ َّ ِّ
ىم٤مل رؾمقل اهلل طُ« :م٤م ُِم ْـ َو ٍ
وذم رواي٦م قمـ أب هريرة ﭬ ،أٟمف ىم٤ملَ :
ال
َ
٤من ،سمِ َٓم٤م َٟم ٌ٦م َشم٠مُمره ِسم٤معمَٕمر ِ
إِ َّٓ و ًَمف سمِ َٓم٤م َٟم َت ِ
وف َو ْشمٜمَٝم٤م ُه َقم ِـ اعمُٜمْ َٙم ِرَ ،وسمِ َٓم٤م َٟم ٌ٦م َٓ َشم٠م ًُمق ُه َظم ٌَ ً٤مٓ،
َ ُ
ُُُ ُْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
٥م َقم َٚم ِٞمف ُِمٜمْ ُٝم َامش(.)3
ذ َه٤م َوم َ٘مدْ ُوىم َلَ ،و ُه َق ُم َـ اًمتل َشم ْٖمٚم ُ
َوم َٛم ْـ ُوىم َل َ َّ
سمٕمْم٤م :ومٗمل ِرواي٦م أب هريرةُ« :م٤م ُِم ْـ َو ٍ
الشَ ،و ِهل
يٗمن سمٕمْمٝمام ً
َ
ه٤مشم٤من اًمروايت٤من ِّ
ِ
اًمّم٤محل٦م هق إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.
أقمؿ ،وا َخلػم اًمذي شم٠مُمر ِسمف اًمٌٓم٤مٟم٦م
َ
اًمرئٞمس
ىم٤مل اسمـ طمجر« :اًمٌٓم٤مٟم٦م :اًمدُّ ظمالءُ ،جع دظمٞمؾ ،وهق اًمذي َيدظمؾ قمغم َّ
ذم ُمٙم٤من َظمٚمقشمف ،ويٗميض إًمٞمف سمِنه ،ويّمدىمف ومٞمام ُخيؼمه سمف ِم َّ٤م خيٗمك قمٚمٞمف ُمـ أُمر
رقمٞمتف ،ويٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مهش(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر (صـ.)65 :
( )2اًمٌخ٤مري ،ك اًم٘مدر سم٤مب اعمٕمّمقم ُمـ قمّمؿ اهلل :ح ( ،)6611وذم ك إطمٙم٤مم ،سم٤مب سمٓم٤مٟم٦م -4
اإلُم٤مم وأهؾ ُمِمقرشمف :ح (.)7198
(« )3صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئلشً ،مألًمٌ٤مين.)4212( :
(« )4ومتح اًمٌ٤مريش قمٜمد ذح احلدي٨م (.)7198
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ِ
ٕمرومف
وىم٤مل اعمٌ٤مريمٗمقري«« :إِٓ َو ًَم ُف سمِ َٓم٤م َٟم َت٤منش :اًمٌِٓم٤مٟم٦مَّ :
اًمّم٤مطم٥م ،وهق اًمذي ُي ِّ

اًمرضمؾ أهاره صم٘م٦م سمف ،ؿم ٌَّٝمف سمٌٓم٤مٟم٦م اًمثقبش(.)1
ومٞمف وشم١ميمده ِ
ىم٤مل اسمـ طمجر وىمقًمف«« :و َ ُحت ُّْمف َقم َٚم ِٞمفش :أيُ :شمر ِّهمٌف ِ
قمٚمٞمف ،وىمقًمف ذم
ُ
َ
اًمرواي٦م إظمرى« :سمِ َٓم٤م َٟم ٌ٦م َشم٠مُمره سمِ٤م َعمٕمر ِ
اًمنمع وطمٙمؿ سمحًٜمف،
وفش :أيُ :م٤م قمرومف َّ
ُُُ ُْ
« َو َشمٜمْ َٝم٤م ُه َقم ِـ اعمُٜمْ َٙم ِرش :أيَُ :م٤م أٟمٙمره اًمنمع وهنك َقمـ ومِٕمٚمفش.
ُمّم َٚمحتٝمؿ ،وهق
وىمقًمفَ َٓ «« :شم٠م ًُمق ُه َظم ٌَ ً٤مٓش :أيَ ٓ :شم٘مٍم ذم إِ ْومً٤مد أ ُْمره ًمٕمٛمؾ ْ
ِ
ذ َه٤م
ٌ
اىمتٌ٤مس ُمـ َىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮇ ﮈ} ،وذم ِّ
اًمرواي٦م إظمرىَ « :و َُم ْـ ُوىم َل َ َّ
َوم َ٘مدْ ُو ِىم َلش.
هلل شمٕم٤ممم :ومٝمق ِ
اًمذي ِ
ِ
يٕمّمؿ ُمـ ؿم٤مء
إُمقر ُيم ِّٚمٝم٤م ِ
ىم٤مل احل٤مومظ« :واعمُراد سمف إصمٌ٤مت

ِ
قمّمٛم ُف اهلل ٓ ُمـ قمّمٛمتف ٟمٗمًف ،وومٞمف إؿم٤مرة إمم َّ
ًام
ُمٜمٝمؿ ،وم٤معمٕمّمقم ُمـ
أن َصم َّؿ ىم ً
َ
دائام،
صم٤مًم ًث٤م ،وهق :أن ُمـ يكم أُمقر اًمٜم٤مس ىمد ي٘مٌؾ ُمـ سمٓم٤مٟم٦م اخلػم ُدون سمٓم٤مٟم٦م اًمنم ً
ٌَّل ط ،وُمـ صمؿ قمؼم ذم آظمر احلدي٨م سمٚمٗمٔم٦م :اًمٕمّمٛم٦مش.
وهذا اًمالئؼ سم٤مًمٜم ّ

وىمد ي٘مٌؾ ُمـ سمٓم٤مٟم٦م اًمنم دون سمٓم٤مٟم٦م اخلػم ،وهذا ىمد يقضمد وٓ ؾمٞمام ِم َّـ يٙمقن
وُمـ ه١م ِ
ِ
ٓء شم٤مرة ،وم٢من يم٤من قمغم ٍ
طمد َؾمقاء ومٚمؿ
يم٤مومرا .وىمد ي٘مٌؾ ُمـ َه ُ١مٓء شم٤مرة ِ َ ُ
ً
ِ
احل٤مل ومٞمف ،وإن يم٤من إهمٚم٥م قمٚمٞمف اًم٘مٌقل ُمـ
يتٕمرض ًمف ذم احلدي٨م ًمقوقح
ذا ومنم.
ظمػما ومخػم وإن ً
أطمدمه٤م ومٝمق ُمٚمحؼ سمف إن ً
ِ
ُي َت ِٛمؾ أن يٙمق َن
ىم٤مل اسمـ اًمتلمُ« :يتٛم ُؾ أن يٙمقن اعمراد سم٤مًمٌِٓم٤مٟمتلم اًمقزيريـ ،و ْ
اعمٚمؽ واًمِمٞمٓم٤منش.
وىم٤مل اًمٙمرُم٤مينُ« :ي َت ُ
ٛمؾ أن َيٙمقن اعمراد سم٤مًمٌٓم٤مٟمتلم :اًمٜم ْٗم ُس إ َُّم٤مرة سم٤مًمًقء،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1حتٗم٦م إطمقذي سمنمح اًمؽمُمذيش.)237/6( :
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اعمحرو٦م قمغم اخلػم ،إذ ًمٙمؾ ُمٜمْ ُٝمام ىمقة ُمٚمٙمٞم٦م وىمقة طمٞمقاٟمٞم٦مش اٟمتٝمك.
اًمٚمقا َُم٦م
واًمٜمَّٗمس َّ
ِّ
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معهم
يٙمقن ًمٌٕمْمٝمؿ إٓ اًمٌٕمض.
واحلٛمؾ قمغم اجلٛمٞمع أومم إٓ أٟمف ضم٤مئز أن ٓ

وىمد اؾم ُتِمٙمؾ هذا اًمت٘مًٞمؿ سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٜمٌل طَّٟ ٕ .مف وإن ضم٤مز ً
قم٘مال ،أن يٙمقن
ومٞمٛمـ يداظمٚمف ُمـ يٙمقن ُمـ أهؾ اًمنمً ،مٙمٜمف ٓ يتّمقر ُمٜمف أن يّمٖمك إًمٞمف ،وٓ
ٌَّل
يٕمٛمؾ سم٘مقًمف ًمقضمقد اًمٕمّمٛم٦م ،وأضمٞم٥م سم٠من ذم سم٘مٞم٦م احلدي٨م اإلؿم٤مرة إمم ؾمال َُم٦م اًمٜم ّ
وضمقد ُمـ يِمػم
ط ُمـ ذًمؽ ،سم٘مقًمفَ « :وم٤معمَ ْٕم ُّمق ُم َُم ْـ َقم َّم َؿ اهللُ َشم َٕم َ٤مممشَ ،ومال يٚمزم ُمـ ُ
َ
ٌَّل ط سم٤مًمنم ،أن ي٘مٌؾ ُمٜمف.
قمغم اًمٜم ّ
ٌَّل :اعمٚمؽ واًمِمٞمٓم٤من ،وإًمٞمف اإلؿم٤مرة سم٘مقًمف
وىمٞمؾ :اعمراد سم٤مًمٌٓم٤مٟمتلم ذم طمؼ اًمٜم ّ
طَ « :و ًَم ِٙم َّـ اهللَ َأ َقم٤م َٟمٜم ِل َقم َٚم ِٞمف َوم َ٠م ْؾم َٚم ُؿش(.)1
وذم ُمٕمٜمك احلدي٨م اًمً٤مسمؼ ،احلدي٨م ِ
اًمذي َرو ْشمف أ ُّم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ڤ،
ىم٤مًم٧مَ :
ىم٤مل رؾمقل اهلل طَُ « :م ْـ َو ِ َزم ُِمٜمْ ُٙم ْؿ َقم َٛم ًالَ ،وم َ٠م َرا َد اهللُ سمِ ِف َظم ْ ًػماَ ،ضم َٕم َؾ ًَم ُف َو ِز ًيرا
ص ِ ِ ِ
ز َذ َّيم َر ُهَ ،وإِ ْن َذ َيم َر َأ َقم٤م َٟم ُفش(.)2
َ ً
٤محل٤م ،إ ْن َٟم َ
وٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر ،قمـ اسمـ اًمتلم ىمقًمف أٟمف« :يٜمٌٖمل ًمٚمح٤ميمؿ أن ي َّت َ
خذ َُمـ
َ
ً
قم٤مىمالش ،ىم٤مل اسمـ
أطمقال اًمٜمَّ٤مس ذم اًمن ،وًمٞمٙمـ صمِ٘م٦م ُم٠مُمق ًٟم٤م ومٓمٜمً٤م
يًتٙمِمػ ًمف
طمجرَّ « :
ٕن اعمُّمٞمٌ٦م إ َّٟمام َشمدظمؾ قمغم احل٤ميمؿ اعم٠مُمقن ُِمـ َىمٌقًمف ىمقل َُمـ ٓ يقصمؼ ِسمف إذا
يم٤من ُهق َطمًـ اًمٔمـ سمف َومٞمج٥م َقمٚمٞمف أن يت َث ٌَّ٧م ذم ُمثؾ ذًمؽش(.)3
 أهداف سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء:
وشمتٜمقع أهداف سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء ذم طمج٥م اًمٜم٤مس قمـ ُمـ وزم أُمرهؿ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه ُمًٚمؿ ،ك صٗم٦م اًم٘مٞم٤مم ،ة سم٤مب حتريش اًمِمٞمٓم٤من وسمٕمثف هي٤مه :ح (.)2814
(« )2صحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئلش ً ،مألًمٌ٤مين.)4214( :
(« )3ومتح اًمٌ٤مريش قمٜمد ذح طمدي٨م (.)7198
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ِ
ي٘مقي ٟمٗمقذه و َيٙمقن هق ص٤مطم٥م إُمر واًمٜمٝمل :وم٤م َحل٤ميمؿ
 -1ومٛمٜمٝمؿ َُمـ ُيريد أن ِّ
ِ
إواُمر إمم سم٘مٞم٦م
ٓ يٕمرف همػمه ،وُمـ َصم َّؿ يٜم٘مؾ أواُمره إًمٞمف ،و َيٙمقن هق اعمٌٚمغ ًمتٚمؽ
اعمرؤوؾملم ،ويم٠مٟمف هق ُمـ أصدر شمٚمؽ إواُمر.
ُي٤مول اؾمت ْٖم َ
ُ
اخل٤مص٦م ُِمـ
الل ُىمرسمف ُمـ احل٤ميمؿ ذم َحت٘مٞمؼ اعمٙم٤مؾم٥م
 -2وُمٜمٝمؿ ُمـ
َّ
ضمراء قمالىمتف سمفَ :ومٝمق يٚمٝم٨م وراءه ٟٓمتِ َزاع شمقىمٞمٕم٤مشمف سم٤م ُعمقاوم٘م٦م قمغم أؾمٗم٤مر واضمتِ َامقم٤مت
وُم٘م٤مسمالت ي٘مقم ِب٤مً ،مِٞمجٛمع ُمـ ورائٝم٤م ُِمـ إُمقال اًمتل ُم٤م َ
يم٤من ُي ُٚمؿ أن جيٛمٕمٝم٤م ذم
طمٞم٤مشمف سمٕمٞمدً ا قمـ ذًمؽ احل٤ميمؿ(.)1

ِ
احل٤ميمؿ ًمٞمتًٜمَّك ًمف
 -3وُمٜمٝمؿ ُمـ جيٝمد ضمٝمده ذم إظمٗم٤مء يمثِ ٍػم ُمـ احل٘م٤مئؼ قمـ

إصدار اًمٕمديد ُمـ اًم َ٘مرارات اعمّمػم َّي٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٜمَّ٤مسِ :م٤م ًمف ُمً٤مس سمديٜمٝمؿ أو
ِ
ُ
يروق ًمف وعمـ ُم َٕمف ُمـ سم٘مٞم٦م سمٓم٤مٟم٦م
أقمراوٝمؿ أو أُمقاهلؿ ،أو شمٕمٞملم أو إقمٗم٤مء ُمـ
اًمًقء أو همػم ذًمؽ.
وًمذًمؽ ِ
َ
ومٝمذه اًمٜمَّققم َّٞم٦م ُمـ سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء ٓ ُشمٓمٞمؼ أن شمرى أطمدً ا همػمه٤م ذم ديقان
اًمرئ٤مؾم٦مَ :ذًمؽ أن دظمقل أي ومرد إمم احل٤ميمؿ ،إذا أصمٌ٧م يمٗم٤مءة ُم٤مِ ،
ومٗمل فم ِّـ شمٚمؽ
اًمٌٓم٤مٟم٦م أهن٤م ؾم ُتحرم ُمـ ُمٙم٤مهن٤م سم٘مرب هذا احل٤ميمؿ ،وُمـ صمؿ ومً ُتحرم ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ
اًمذي شمٕمٞمش ومٞمف(.)2

إهنؿ ُمٜم٤موم٘مقن ُمـ سمٜمل ضمٚمدَ شمِٜم٤م ويتٙمٚمٛمقن سم٠مًمًٜمتِٜمَ٤مُ ،مٜمٝمؿ اًمٕمٚمامين واًمٚمٞمؼمازم
واًمتٖمريٌل ،سمؾ واًمِمٞمققمل واًم َ٘مقُمل :ظمٚمٞمط ُمـ قمٗمقٟم٤مت إ ْوم ِ
ٙم٤مر واعمذاه٥م
اًمْم٤م ًَّم ِ٦م واعمٜم٤مه٩م اعمٜمحروم٦م ،يٕمٛمٚمقن ومال يٗمؽمون ،ويً َٕمقن ومال يتقىمٗمقن ذم اًمزج
ُ
سمِمٕمقِبؿ وَمتٛمٕم٤مِّتؿ ذم سمراصمـ اًمٕمٚمٛمٜم٦م واًمتٖمري٥م واًمتحٚمؾ ُمـ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1مقىمع صٞمد اًمٗمقائدُ ،م٘م٤مًم٦م قمـ «سمٓم٤مٟم٦م اًمًقءش ،سم٘مٚمؿ حمٛمد سمـ طمًـ سمـ يقؾمػ.
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
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وإظمالق ،يتٚم َّ٘مقن دقمٛمٝمؿ ُمـ أؾمٞم٤مدهؿ هٜم٤مك ذم أُمريٙم٤م واًمٖمرب ،ويٓمٚمٌقن ُمٜمٝمؿ
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معهمسمٛمامرؾم٦م اًمْمٖمقط واًمتٝمديدات ًمتح٘مٞمؼ
اًمتدظمؾ ذم ؿم١مون سمالدهؿ ،ويقطمقن إًمٞمٝمؿ
أـمامقمٝمؿ وُمآرِبؿ.
إهنؿ سمراُمٙم٦م زُم٤مٟمٜم٤م ،يٜمتنمون ذم سمالط َز َقم٤مُم٤مت اًمدُّ ول ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م،
وًمْمٞمؼ اعم٘م٤مم قمـ اًمتٗمّمٞمؾ ؾم٠مورد ؿمٞم ًئ٤م ُمـ أضمٜمدِّتؿ اخلٌٞمث٦م وُمِم٤مريٕمٝمؿ اًمتٖمريٌٞم٦م
اعم٤ميمرة ذم سمٚمد واطمد ُمـ سمالد اعمًٚمٛملمً ،مٜمٙمقن ُمٜمٝمؿ قمغم هم٤مي٦م ُمـ احلذر{ :ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [ؾمقرة إٟمٕم٤مم.]55 :
ومٛمـ أهداومٝمؿ:

ِ
ِ
سمديـ وىمٞم ِؿ ًمٗمتٞم٤من وومتٞم٤مت
سمتٕم٤مث َقمغم ُمٍماقمٞمف همػم ُمٌ٤مًملم
 -1ومتح سم٤مب آ
يٌتٕمثقن سمٕمد اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م أو اجل٤مُمٕمٞم٦مً :مٞمٜمدَمقا ذم أشمقن اعمُجتٛمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م
واًمنمىمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م َّأول دومٕم٦م اسمتٕم٤مث ذم قم٤مم  1426هجري ،وقمدده٤م أيمثر ُمـ صمامٟمٞم٦م
آٓف ـم٤مًم٥م وـم٤مًمٌ٦م ،ويمٚمٝمؿ اسمتٕمثقا ُٕمريٙم٤م ،صمؿ أقم َ٘م ٌَٝم٤م اسمتٕم٤مث ُم٤مئ٦م ومخًلم أًمػ
ـم٤مًم٥م وـم٤مًمٌ٦م ،صمؿ شم٘مرر إرؾم٤مل اًمدومٕم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م سم٢مرؾم٤مل ُم٤مئتل أًمػ ـم٤مًم٥م وـم٤مًمٌ٦م.
 وٓ خيٗمك قمغم قم٤مىمؾ ُم٤م أصم٤مر اعمؽمشمٌ٦م قمغم آسمتٕم٤مث ِبذه إقمداد اًمٙمٌػمة
واًمتل ُمٜمٝم٤م:
أ .اخلٓمر اًمٕم٘مدي:
 .1إوٕم٤مف قم٘مٞمدة اًمقٓء واًمؼماء.
 .2اًمدظمقل ذم اًمٜمٍَّماٟمٞم٦م.
 .3اًم َّتِم ٌُع سم٤معمٗم٤مهٞمؿ اًمٗمٙمري٦م اًمٌ٤مـمٚم٦م.
سم٤معمًتنم ِىملم وظمدُم٦م آؾمتِ ِ
ِ
نماق.
 .4اًمت٠مصمر
ْ
 .5اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ذم اعمٔمٝمر واًمًٚمقك.
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ب .اخلٓمر إظمالىمل واًمًٚمقيمل:

 .1شمٕم٤مـمل اعمُخدِّ رات واعمًٙمرات.
 .2ارشمٞم٤مد اعمَراىمص واعمالهل اًمٚمٞمٚمٞم٦م.
واًمًٗمقر وآظمتالط اعمِملم سملم اجلٜمًلم.
 .3اًمتؼمج ُّ

ج .اخلٓمر آضمتامقمل:
اعمحرُم٦م( :اعمًٞم٤مر واعمًٗم٤مر واًمٕمرذم واًمٗمٜمدىمل
اًمّمقري٦م
 .1قم٘مقد إٟمٙمح٦م ُّ
َّ
واًمّمٞمٗمل وٟمحقه٤م).
إضم٤مٟم٥م همػم اعمًٚمٛملم.
 .2زواج أسمٜم٤مئٜم٤م وسمٜم٤مشمٜم٤م ُمـ َ
 .3ـمٚم٥م اهلجرة واًمٌ٘م٤مء ذم سمالد اًم َٖمرب وـمٚم٥م اجلٜمًٞم٦م.
د .اخلٓمر اًمًٞم٤مد وإُمٜمل:

 .1اًم٘مٜم٤مقم٦م سم٤مًمٜمٔم٤مم اًم َٖمرب ذم احلٙمؿ واإلدارة.
اإلهائٞمٚمٞم٦م واًمٗمخر سمِٜمجٛمتٝم٤م اًمًداؾمٞم٦م.
 .2زي٤مرة اًمًٗم٤مرة ْ
حت٧م اجلٛمٕمٞم٤مت اعمِمٌقه٦م.
 .3آٟمْمقاء َ
 .4فمٝمقر احلريم٤مت اًمثقري٦م.

وىمد صدر يمت٤مب سمٕمٜمقان« :آ َصم٤مر آسمت َٕم٤مثش ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز اًمٌداح ضمدير
ِ
سم٤مًم٘مراءة ،وىمد وٛمٜمف ُمالطمؼ ُمـ واىمع اعمٌتٕمثلم واعمٌتٕمث٤مت.
قمغم اإلقمالم سمِم َّتك ىمٜمقاشمف وصحٗمف ًمٚمٜمَّ ِ
 -2اًمًٞمٓمرة َ
ٞمؾ ُمـ حمٙمامت اًمنميٕم٦م
واًمرأي اًمٕم٤م ِّم قمغم يمؾ ُمـ ًمف قمالىم٦م
وقمٚمامء إُم٦م ،وُمـ أؾم٤مًمٞمٌٝمؿ اؾمتٕمدا ُء احلٙمقُم٦م َّ
يٗمْمحقن ُمِم٤مريٕمٝمؿ اًمتٖمريٌٞم٦م ،همػم
سم٤مًمديـ ،وإؾم٘م٤مط اًمدُّ قم٤مة واعمِم٤ميخ اًمذيـ
ُ
ؾمٕمٞمٝمؿ احلثٞم٨م ذم حمق هقي٦م اعمجتٛمع اًمديٜمٞم٦م سمام يٌثق َٟمف ُمـ سمراُم٩م وطمقارات
وُمًٚمًالت ٓ ِّتدم إٓ إظمالق وٓ شمٜمخر إٓ ذم اًمٗمْم٤مئؾ.
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ِ
طمقار إدي٤من( )1وآٟمٗمت٤مح َ
قمغم أظمر ،سمؾ دقمقا إمم طمقار ُمع
 -3اًمدقمقة إمم
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معهم
وهمػمه٤م ُمـ زسم٤مٓت اًمٗمٙمر ،واًمٕم٘م٤مئد
اًمث٘م٤موم٤مت إظمرى يم٤مًمٌقذي٦م واًمِمٞمققمٞم٦م

اًمٗم٤مؾمدة.
 -4ىم٤مُمقا سم٤مؾمتحداث يمٚم َّٞم٤مت ًمٚمح٘مقق ويمٚمٞم٤مت ًمٚمنميٕم٦م واًم َ٘م٤مٟمقن؛ متٝمٞمدً ا
وطمجٛمقا اًم٘مْم٤مء اًمنمقمل وومتحقا اعمج٤مل ًمٚمٛمح٤ميمؿ
ًمتٜمحٞم٦م اًمنميٕم٦م رويدً ا رويدً ا
َّ
اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وذًمؽ قمـ ـمريؼ شم٘مٜملم اًم٘مْم٤مء.
سمحج٦م ٟمٞمٚمٝم٤م حل٘مقىمٝم٤م اًمْم٤مئٕم٦م
إومً٤مد اعمرأة اعمًٚمٛم٦م
 -5قمٛمٚمٝمؿ
َّ
ُ
اًمدؤوب ذم َ
وُمِم٤مريمتٝم٤م ذم اعمِم٤مريع اًمتٜمٛمقي٦م ،وهذه سمٕمض اًمِمقاهد:
أ) متثٞم ُٚمٝم٤م ًمٌالده٤م ذم اعمح٤مومؾ اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ىمد صدرت اًمٕمديد ُمـ اًمٗمت٤موى شمٜمص قمغم طمرُم٦م هذا احلقار أىمتٍم قمغم ذيمر واطمدة ُمٜمٝم٤م:
أ) ومتقى اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان ومٞمام يًٛمك سمحقار إدي٤من ،ؾمئؾ اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان طمٗمٔمف اهلل
ً
ؾم١مآ طمقل هذا اعم١ممتر:
قمْمق هٞمئ٦م يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء وقمْمق اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤مء
س :أطمًـ اهلل إًمٞمٙمؿ ص٤مطم٥م اًمٗمْمٞمٚم٦م هذا ؾم٤مئؾ ي٘مقل ؾمٛمٕمٜم٤م ذم هذه إي٤مم دقم٤مي٦م ًمٗمتح احلقار
ُمع إدي٤من إظمرى واًمًٕمل ذم ٟمنمه٤م ُمـ ظمالل اًمٚم٘م٤مءات واًمّمحػ وسمٕمض اعمقاىمع ذم
اإلٟمؽمٟم٧م .اًمً١مال ُم٤مطمٙمؿ اًم٘مٞم٤مم ِبذه اًمدقمقة وشمِمجٞمٕمٝم٤م؟
وم٠مضم٤مب اًمِمٞمخ ص٤مًمح طمٗمٔمف اهلل سم٘مقًمف( :هذا ٓ جيقز ،هذا شمًقيف سملم اًمديـ اًمٌ٤مـمؾ واًمديـ احلؼ،
هؿ همروٝمؿ أهنؿ يًقون سملم ديـ ِ
اإل ْؾمالم وديـ اًمٜمّم٤مرى وديـ اًمٞمٝمقد جيٕمٚمقهن٤م يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م
ويمٚمٝم٤م أدي٤من واإلٟمً٤من سم٤مخلٞم٤مر إن سمٖمك يّمػم ُيقدي٤م أو ٟمٍماٟمٞم٤م أو ُمًٚمام يمٚمٝم٤م أدي٤من ُمتً٤موي٦م
قمٜمدهؿ ،هذا اًمذي يريدون وإٓ اًمديـ ِ
اإل ْؾمالُمل هق اًمديـ احلؼ وهق اًمٜم٤مؾمخ عم٤م ىمٌٚمف ومال ديـ إٓ

اإل ْؾمالم (وُمـ يٌتٖمل همػم ِ
ديـ ِ
اإل ْؾمالم ديٜم٤م ومٚمـ ي٘مٌؾ ُمٜمف وهق ذم أظمرة ُمـ اخل٤مهيـ).
واإل ْؾمالم سمٕمد سمٕمث٦م حمٛمد ط هق ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل ط أُم٤م ىمٌؾ سمٕمث٦م حمٛمد ِ
ِ
وم٤مإل ْؾمالم يمؾ
ٌَّل ط ص٤مر ِ
اإل ْؾمالم هق ُم٤م ضم٤مء
ُم٤مضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ومٝمق إِ ْؾمالمً ،مٙمـ سمٕمد سمٕمث٦م اًمٜم ّ
سمف اًمرؾمقل ط ظم٤مص٦م .اٟمٔمر راسمط اًمٗمتقى قمغم اًمِمٌٙم٦م .www. alfawzan. ws

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

326

اعمج ِ
٤مًمس اًمٌٚمدي٦م واًمٖمرف
ب) شمٕمٞمٞمٜمُٝم٤م وزيرة ووٟم٤مئٌ٦م ًمقزير ،وقمْمقة ذم َ
اًمتج٤مري٦م وُمِم٤مريمتٝم٤م ذم اًمقومقد اخل٤مرضمٞم٦م.
اًمٕمٛم ِؾ ،وُمٜمحٝم٤م احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم اًمًٗمر
ج) اظمتالـمٝم٤م سم٤مًمرضم٤مل ذم ؾم٤مئر َم٤مٓت َ
واًمًٙمٜمك واًمقفمٞمٗم٦م.
د) يمام قمٛمد ُدقم٤مة اًمتٖمري٥م ذم ذًمؽ اًم ٌَٚمد إمم أن شمٙمقن اعمرأة ِمثٚم٦م وُمٖمٜمٞم٦م وُمذيٕم٦م
وخمرضم٦م وقم٤مرو٦م ًمألزي٤مء ،وهل٤م احلر َّي٦م ذم دظمقهل٤م عمج٤مل اًمدقم٤مي٦م واإلقمالن اًمتج٤مري.
ِ
اًمري٤مو َّٞم٦م ،وؾم٤مومروا ِب٤م ظم٤مرج احلدود ًمتِم٤مرك ذم
ه) وومتحقا هل٤م اعمرايمز
إوعمٌٞم٤مد اًمٕم٤معمل واعمً٤مسم٘م٦م ذم اًمًٌ٤مطم٦م وريمقب اخلٞمؾ واًمٙم٤مراشمٞمف وهمػمه٤م.
ز) وُمـ اًمتٖمري٥م اًمذي ىم٤مُم٧م سمف وزارة اًمٕمدل ذم ذًمؽ اًم ٌَٚمد اعمًٚمؿ ومتحٝم٤م
عمٙم٤مشم٥م ٟمً٤مئٞم٦م يزاوًمـ ومٞمٝم٤م ُمٝمٜم٦م اعمح٤مُم٤مة.
ح) وىمد ٟمنمت إطمدى اًمّمحػ اعمحٚم َّٞم٦م قمـ وزير ظم٤مرضمٞمتٝم٤م ىمٌؾ قمدة ؾمٜمقات
ومخره سمدظمقل اعمرأة وزارة اخل٤مرضمٞم٦م ٕول ُمرة ذم شم٤مريخ ذًمؽ اًمٌٚمد.
ط) أ َُّم٤م اخلٓمقة اجلريئ٦م ومٝمل صدور أُمر رئ٤مد سمت٤مريخ 1434/2/29هـ سمتٙمقيـ

ٚمـ ُ %21مـ
َمٚمس اًمِمقرى ُمـ ُم٤مئ٦م ومخًلم
قمْمقا ،ومٞمٝمؿ صمالصمقن اُمرأة يٛم ِّث َ
ً
َمٛمقع إقمْم٤مء شم٘مري ًٌ٤م ،وهذه أقمغم ٟمًٌ٦م متثٞمؾ قمغم صٕمٞمد َم٤مًمس دول اخلٚمٞم٩م،
وهل اًمً٤مدؾم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمدول اًمٕمرسمٞم٦م ،سمؾ إن ٟمًٌتٝمـ هذه أقمغم ُمٜمٝمـ ذم أُمريٙم٤م.
وًمٚمٕمٚمؿ وم٘مد أؿم٤مد ِبـ اًمًٗمػم اًمؼميٓم٤مين ًمدى اعمٛمٚمٙم٦م :طمٞم٨م ز َّيم٤مهـ ُجٞم ًٕم٤م
سمٙمٚمٛمتف اًمتل ٟمنمِّت٤م صحٞمٗم٦م اًمري٤مض ذم 1434/4/2هـ سم٘مقًمف :ومجٛمٞمٕمٝمـ ُمـ

ص٤مطمٌ٤مت اخلؼمات اًمدوًمٞم٦م اًمرومٞمٕم٦م ذم َُجٞمع اعمَج٤مٓت.

سمؾ َّ
إن اإلؿم٤مدة ضم٤مءت طمتك ُمـ إهائٞمؾ سمام ٟمنم ذم إقمالُمٝم٤م ،هذا ٟمّمٝم٤م( :أًمػ
ًمٚمًٕمقد َّي٤مت اًمٚمقاي شمؿ اظمتٞم٤مرهـ ًمٕمْمقي٦م َمٚمس اًمِمقرى ،وٟمتٛمٜمك أن
ُمؼموك ُّ
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حتٔمك اًمٜمً٤مء اًمٕمرسمٞم٤مت سم٤معمزيد ُمـ احلري٤مت قمغم ـمريؼ اعمً٤مواة واًمديٛم٘مراـمٞم٦م).
معهم
وه١م ِ
ٓء اعمرؿمح٤مت ُمـ يت٠مُمؾ طم٤مهلـ َجيد أن اًمٕم٤مُمؾ اعمِمؽمك سمٞمٜمٝمـ ذم اًمٖم٤مًم٥م
َ ُ
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ُمع اًمتٌ٤مهل سمخٚمع احلج٤مب وآظمتالط
هق اًمدراؾم٦م ذم اًم َٖمرب أو يمثرة اًمًٗمر إًمٞمفَ ،
ُمـ ِب٤م ًمٚمٛمجٚمس
سم٤مًمرضم٤مل حمٚم ًّٞم٤م ودوًم ًّٞم٤م ،ويم٤من ُمـ أوًمقي٤مت اًم٘مْم٤مي٤م اًمالي شم٘مدَّ َ
إطمداه َّـ شم٘مقل ذم طمقار إقمالُمل هل٤م ذم ىمٜم٤مة ُمـ اًم٘مٜمقات:
ىمٞم٤مدة اعمرأة ًمٚمًٞم٤مرة ،سمؾ إن
ُ
(ًمٞمس اًمٗمتك وٓ اًمٗمت٤مة سمح٤مضم٦م قمٜمد اسمتٕم٤مصمٝمؿ ًمٚمخ٤مرج أن يٙمقن طمقًمٞمٝمؿ ضمدران
طم٤مُمٞم٦م ،إن هدف آسمتٕم٤مث هق آٟمٗمت٤مح قمغم اًمٕم٤ممل اخل٤مرضمل).
ظمّمقص٤م ذم َم٤مل
وعم٤م ومتح سم٤مب اًمتٖمري٥م قمغم ُمٍماقمٞمف ذم طمؼ اعمرأة اعمًٚمٛم٦م،
ً
ِ
اعمًتٚمزُم٤مت اًمٜمًِّ٤مئ َّٞم٦م ،وهمػمه٤م ُمـ اعمٝمـ طمتك ذم
آظمتالط ذم ُمقاىمع اًمٕمٛمؾ وسمٞمع
اعمٓم٤مقمؿ واًمٗمٜم٤مدق واًمنميم٤مت وهمػمه٤م ،يم٤من ُمـ ٟمت٤مئ٩م ذًمؽ يمثرة ىمْم٤مي٤م آسمتزاز
ِ
واًمتحرش سمؾ ووىمققم٤مت اًمزٟم٤م ،واعمً٤موُم٦م قمغم ا ِ
اًمتقفمٞمػ ،وحم٤مض
ًمٕمرض قمٜمد
اًمْمٌط ًمدى ضمٝم٤مز اهلٞمئ٤مت واًمنمط ـم٤مومح٦م ِبذه اًم٘مْم٤مي٤م وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.
وُمـ اًمٙمت٥م اجلديرة سم٤مًم٘مراءة ًمٚمتقؾمع ذم ُمٕمروم٦م ُمراُمل َهذه اًمٌِٓم٤مٟم٦م اًمؼمُمٙمٞم٦م،
أٟمٛمقذضم٤م-ش ًمٚمِمٞمخ د.
يمت٤مب « َطمر َيم٦م اًم َّتٖمري٥م ذم اًمًٕمقدي٦م َ -شمٖمري٥م اعمرأة
ً
قمٌداًمٕمزيز اًمٌداح.

 -6أُم٤م اًمتٕمٚمٞمؿ وم٘مد ؾمٕمك اًم َّتٖمريٌٞمقن إمم أن يٙمقن خمتٚمِ ًٓم٤م سملم اجلٜمًلم ،وم٘مد شمؿ

ُمٜمٝمج٤م اًمٌٜملم واًمٌٜم٤مت
دُم٩م اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٌٜم٤مت ُمع شمٕمٚمٞمؿ اًمٌٜملم ،صمؿ ُدُم٩م ً
ذم ُمٜمٝم٩م واطمد ،صمؿ دَم٧م اًمّمٗمقف إوًمٞم٦م سمٜملم وسمٜم٤مت ذم سمٕمض اعمدارس إهٚمٞم٦م.
ِ
اًمٜمً٤مئ َّٞم٦م ،و ُومتِح سم٤مب آسمتٕم٤مث ًمٚمٛمٕمٚمٛملم
و ُقم ِٛمؾ قمغم إو٤موم٦م ُم٘مرر ًمٚمري٤مو٦م
واعمٕمٚمامت ،وشمؿ شمٕمٞملم ٟمً٤مء قمغم إدارات ِب٤م رضم٤مل ...اًمخ.
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 -7متٙمٞمٜمٝمؿ وشمٕمٞمٞمٜمٝمؿ ًمٙمؾ ُمـ َيتقاومؼ ُمع شمقضمٝم٤مِّتؿ و َيًٕمك ذم حت٘مٞمؼ أضمٜمدِّتؿ،
أُم٤م اإلقمٗم٤مء سمال ُمؼمر وقمزل ذوي اًمٙمٗم٤مءات سمال ؾمٌ٥م ،وم٘مد ـم٤مل يمؾ ُمـ ي٘مػ
طمجر قمثرة ذم ـمريؼ خمٓمٓم٤مِّتؿ اإلضمراُمٞم٦م وظمٓمقاِّتؿ اًمتٖمريٌٞم٦م .إهنؿ سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء
ىمٞمٍم قمٔمٞمؿ اًمروم يم٤مد
ذم اًمً٤مسمؼ واًمالطمؼ ٓ خيٚمقا ُمٜمٝمؿ زُم٤من وٓ ُمٙم٤من ،ومٝم٤م هق َ
أن يًٚمؿ ًمقٓ سمٓم٤مٟمتف اًمٗم٤مؾمدة سمٕمد شم٘مدير اهلل.
ِ
اًمروم ذم دؾمٙمرة ًم َف سمحٛمص،
ضم٤مء ذم «صحٞمح اًمٌخ٤مريش  :وم٠مذن هرىمؾ ًمٕمٔمامء ُّ
صمؿ أُمر سم٠مسمقاِب٤م ومٖمٚم٘م٧م ،صمؿ ا َّـمٚمع وم٘م٤مل :ي٤م ُمٕمنم اًمروم ،هؾ ًم ُٙمؿ ذم اًم َٗمالح
ٌَّلَ ،ومح٤مصقا طمٞمّم٦م محر اًمقطمش إمم
واًمرؿمد ،وأن يثٌ٧م ُمٚم ُٙمٙمؿَ ،ومتٌ٤ميٕمقا َهذا اًمٜم ّ
ُّ
ِ
ِ
اإليامن ،ىم٤مل:
ٗمرِّتؿ وأ َيس ُمـ
إسمقاب َومقضمدوه٤م ىمد همٚم٘م٧م ،ومٚمام رأى هرىمؾ ُٟم َ
رأي٧م،
وهؿ َقم َّكم ،و َىم٤ملِّ :إين ىمٚم٧م ُم٘م٤مًمتل آٟم ًٗم٤م أظمتؼم ِب٤م ؿمدَّ شمٙمؿ قمغم ديٜمٙمؿ ،وم٘مد ُ
ر ُّد ُ
ومًجدوا ًمف وروقا قمٜمف ،ومٙم٤من ذًمؽ آظمر ؿم٠من هرىمؾ(.)1
َ

أطمدُ سمٓم٤مٟم٦م اخلٚمٞمٗم٦م ُؾمٚمٞمامن سمـ
وهلذا ىم٤مل أسمق طم٤مزم ،اًمت٤مسمٕمل اًمٙمٌػم ،قمٜمدُم٤م طم٤مول َ
اؾمٙم٧م ،إ َّٟمام أهٚمؽ ومِرقمق َن ه٤مُم٤م ُن وه٤مُم٤م َن
قمٌد اعمٚمؽ أن يّمدَّ ه َقمـ ٟمّمح ؾمٚمٞمامنْ « :
ُ
ومرقمقنش(.)2
وم٘مد ُر ِو َي :أن ً
رضمال ؾم٠مل قمٌد ا َعمٚمؽ أن خي ُٚم َق سمف ،وم٠مُمر قمٌد اعمٚمؽ َُمـ قمٜمدَ ه
اًمرضمؾ أن يتٙمٚمؿ ،ىم٤مل ًمف قمٌد اعمٚمؽَ :
اطمذر ُمـ
سم٤مٟٓمٍماف ،ومٚمام ظمال سمف ،وأراد َّ
متدطمٜم ِل وم٢مين أقمٚمؿ سمٜمٗمز ُِمٜمؽ ،أو شمٙمذسمٜمل َوم٢مٟمف ٓ رأي
َيمالُمؽ صمال ًصم٤م :إ َّي٤مك أن َ
ٍ
وم٢مهنؿ إمم قمدزم وقم ْٗمقي أىمرب ُمٜمٝمؿ َإمم
ًمٙمذوب ،أو َشمًٕمك إ َّزم سم٠مطمد ُمـ اًمرقمٞم٦م؛ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري ،ك سمدء اًمقطمل ،سم٤مب يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل :ح (.)7
( )2يٜمٔمر «هاج اعمٚمقكش( :ص ،)51و«اًمقرعشً ،مإلُم٤مم أمحد( :ص ،)162و«ُم٘مدُم٦م اجلرح
واًمتٕمديؾش( :ص.)14
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وقواعد)1شرعية يف التعامل
خطر املنافقني
ضمقري وفمٚمٛمل ،وإن ِؿمئ٧م أىمٚمتؽ ،وم٘م٤مل اًمرضمؾ :أىمٚمٜمل ،وم٠مىم٤مًمف( .
معهم

َّ
أظمٓمر َُم٤م يامرؾمف اعمأل -اًمٌٓم٤مٟم٤مت واحلقارُ -هق اإلـمراء واعمديح واإلهمرا ُء
وإن
َ
ِ
ِ ِ
وحتًلم اًم َ٘مٌٞمح،
اًمّمحٞمح٦م،
ُ
وطمد َّي٦م ،وطمج٥م اعمٕمٚمقُم٤مت َّ
َإمم طمد اًمت٠مًمٞمف وإ َ
ِ
ِ
اًمٙم٤مذسم٦م قمغم اعمخٚمّملم و َشمِمقيف
اًمٙمٞمد َّي٦م
وشم٘مديؿ اعمٕمٚمقُم٤مت
وشم٘مٌٞمح ا َحلًـ،
ُ
ُ
شمٙمقن هذه اًمٓمٌ٘م٦م ا َحلقاضمز اًمٜمٗمً َّٞم٦م واعمقوققم َّٞم٦م ،وشمّمٜمع
ثػما ُم٤م ِّ
صقرِّتؿ ...و َيم ً
ً
قم٤مزٓ ُيِمٌف اًمًجـ ،وٓ يًتٗمٞمؼ يمثػم ُمـ صٜمَّ٤مع اًم٘مرار إٓ سمٕمد ومقات
ضمدارا
ُمٜمٝم٤م
ً
إوان واؿمتداد إزُم٤مت.
ويمؿ ُمـ ؿمخّمٞم٤مت ؾمٞم٤مؾم َّٞم٦م واضمتامقم َّٞم٦م وأصح٤مب زقم٤مُم٦م ورئ٤مؾم٦م َو َّٚمٚمتٝمؿ
ودُمرِّتؿ احلقار واًمٌٓم٤مٟم٤مت اًمٜمٗمٕمٞم٦م وآٟمتٝم٤مزي٦م(.)2
ظمٓم٤مب َقمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م
وٟم٘مرأ سمٞم٤م ًٟم٤م آظمر يزيدٟم٤م وقم ًٞم٤م وصم٘م٤موم٦م وشم٘مقى ،وهق
ُ
ِ
حمذرا ُمـ
واًمٞمف َقمغم ُمٍم ،طملم ظم٤مـمٌف ذم يمت٤مسمف إًمٞمف
ﭬ إمم ُم٤مًمؽ إؿمؽم،
ً
سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء وداقم ًٞم٤م إمم اَّت٤مذ اًمٌٓم٤مٟم٦م اًمّم٤محل٦م ...ضم٤مء ذم يمت٤مسمف ﭬَّ « :
إن َذ

َ
وزيرا ،وُمـ ذيمٝمؿ ذم أصم٤مم ومال يٙمق ُٟم َّـ ًمؽ
وزرائؽ َُمـ يم٤من ًمألذار ىمٌ َٚمؽ
ً
ُمٜمٝمؿ ظمػم اخلَٚمػ ِم َّـ ًمف
سمٓم٤مٟم٦م ،وم٢مهنؿ أقمقان إصمٛم٦م ،وأظمقان اًمٔمٚمٛم٦م،
َ
وأٟم٧م واضمدٌ ُ
ُمثؾ آرائٝمؿ وٟمٗم٤مذهؿ ،وًمٞمس قم َٚم ِٞمف ُمثؾ آص٤مرهؿ وأوزارهؿ وآصم٤مُمٝمؿِ ،م َّـ مل يٕم٤مون
فم٤م ًعم٤م قمغم فم ْٚم ِٛمف ،وٓ آصمام قمغم ِ
إصمٛم ِف؛ أوًمئؽ أظمػ قم َٚمٞمؽ ُم١موٟم ً٦م ،وأطمًـ ًمؽ ُمٕمقٟم ً٦م،
ً

وأطمٜمك َ
صمؿ
قمٚمٞمؽ قمٓم ًٗم٤م ،وأىمؾ ًمٖمػمك إًم ًٗم٤م ،وم٤مَّتذ أوًمئؽ ظم٤مص ً٦م خلٚمقاشمؽ وطمٗمالشمؽَّ ،
احلؼ ًمؽ ،وأىمٚمٝمؿ ُمً٤مقمد ًة ومٞمام يٙمقن ُمٜمؽ ِم َّ٤م يمره اهلل
ًمٞمٙمـ آ َصم ُر ُهؿ قمٜمْدَ ك أ ْىم َق ُهل ُؿ سمٛمر ِّ
ُ
طمٞم٨م وىمع ،واًمّمؼ سم٠مهؾ اًمقرع واًمّمدق؛ صمؿ
ٕوًمٞم٤مئف ،واىم ًٕم٤م ذًمؽ ُمـ هقاك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)81/9( :
(« )2سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء ودوره٤م ذم ومً٤مد احل٤ميمؿش ،د/قم٤مدل قم٤مُمرُ( :م٘م٤مل قمغم اًمِمٌٙم٦م).
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ٍ
سمٌ٤مـمؾ مل شمٗمٕمٚمفَّ ،
وم٢من يمثرة اإلـمراء حتدث
وٝمؿ قمغم أٓ يٓمروك وٓ يٌجحقك
ُر ْ

اًمزهق وشمدين ُمـ اًمٕمز(.)2()1

ِ
أن ه٤مرون اًمرؿمٞمد()3
وىمد ذيمر اسمـ اجلقزيَّ :
طمجف قمغم اًم ُٕمٚمامء
ـم٤مف ذم
َ
أن ِ
ٔمقه ،طمتك اٟمتٝمك هق واًم َٗمْمؾ سمـ اًمرسمٞمع()4
يٕم ُ
واًمّم٤محللم يٚم َتٛمس ُمٜمٝمؿ ْ
وزيره
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1هن٩م اًمٌالهم٦مش.)712( :
(« )2اًمٌٓم٤مٟم٦م واعمألش ،اًمٙم٤مشم٥م أهة اًمٌالغُ( :م٘م٤مل قمغم اًمِمٌٙم٦م).
( )3هق :ه٤مرون أُمػم اعم١مُمٜملم اًمقاصمؼ سم٤مهلل سمـ حمٛمد اعمٕمتّمؿ سم٤مهلل سمـ ه٤مرون اًمرؿمٞمد سمـ حمٛمد
اعمٝمدي سمـ قمٌد اهلل اعمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ويٙمٜمك أسم٤م
ضمٕمٗمر اؾمتخٚمػ سمٕمد أسمٞمف اعمٕمتّمؿ ،ويم٤من يًٙمـ ه ُمـ رأى ،وسمقيع ه٤مرون سمـ حمٛمد ذم اًمٞمقم
اًمذي شمقذم ومٞمف أسمقه اعمٕمتّمؿ سمن ُمـ رأى ،وهق يقُمئذ اسمـ شمًع وقمنميـ ؾمٜم٦م .يم٤من ؿمج٤مقمً ٤م يمثػم
احل٩م واًمٖمزو ،طم٩م ذم ظمالومتف صمامين طمج٩م ،وىمٞمؾ شمًع ،وهمزا صمامين همزوات ،ومل ُي٩م ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمده،
ويم٤من ذم أي٤مُمف ومتح هرىمٚم٦م .ويم٤من ـمقيال ضمًٞمام أسمٞمض ىمد وظمٓمف اًمِمٞم٥م ،ويم٤من ُي٩م ؾمٜم٦م ويٖمزو
ؾمٜم٦مُ .مقًمده ؾمٜم٦م ؾمٌع وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م ذم ٟمّمػ ؿمقال سمٛمديٜم٦م اًمري ،وسمقيع ًمف سمٛمديٜم٦م اًمًالم ذم
رسمٞمع إول ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم وُم٤مئ٦م يقم ُمقت اهل٤مدي ،ويم٤من وزم اًمٕمٝمد سمٕمده ،وًمف يقُمئذ اصمٜم٤من
وقمنمون ؾمٜم٦م وٟمّمػ .ىم٤مل أمحد اسمـ اًمقاصمؼ :سمٚمغ أب َصمامٟم ًٞم٤م وصمالصملم ؾمٜم٦م ،ىم٤مل اسمـ أب اًمدٟمٞم٤مُ :م٤مت
اًمقاصمؼ سمن ُمـ رأى يقم إرسمٕم٤مء ًمً٧م ًمٞم٤مل سم٘ملم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وُم٤مئتلم،
وصغم قمٚمٞمف ضمٕمٗمر أظمقه ،ودومـ هٜم٤مك ،ويم٤مٟم٧م ظمالومتف َمخس ؾمٜملم وؿمٝمريـ وأطمد وقمنميـ يق ًُم٤م،
ويم٤من أسمٞمض يٕمٚمقه صٗمرة ،طمًـ اًمٚمحٞم٦م ،ذم قمٞمٜمف ٟمٙمت٦م .يٜمٔمر «شم٤مريخ سمٖمدادشً ،مٚمخٓمٞم٥م
اًمٌٖمدادي ،)22/16( :و«ومقات اًمقومٞم٤متش.)225/4( :
( )4هق :اًمٗمْمؾ سمـ اًمرسمٞمع سمـ يقٟمس سمـ حمٛمد سمـ أب ومروة ،واؾمؿ أب ومروة يمٞمً٤من ،ويمٜمٞم٦م اًمٗمْمؾ أسمق
اًمٕمٌ٤مس ويم٤من طم٤مضم٥م ه٤مرون اًمرؿمٞمد ،وحمٛمد إُملم ،ويم٤من أسمقه طم٤مضم٥م اعمٜمّمقر ،واعمٝمدي ،وعم٤م
أومْم٧م اخلالوم٦م إمم إُملم ،ىمدم اًمٗمْمؾ قمٚمٞمف ُمـ ظمراؾم٤من ،ويم٤من ذم صحٌ٦م اًمرؿمٞمد إمم أن ُم٤مت
سمٓمقس ،وم٠ميمرم إُملم اًمٗمْمؾ ،وأًم٘مك أزُم٦م إُمقر إًمٞمف ،وقمقل ذم ُمٝمامشمف قمٚمٞمف ،وىمد أؾمٜمد احلدي٨م
قمـ اعمٜمّمقر واعمٝمدي أُمػمي اعم١مُمٜملم .ىم٤مل اًمذهٌل :إُمػم اًمٙمٌػم ...ويم٤من ُمـ رضم٤مل اًمٕم٤ممل
طمِمٛم٦م ،وؾم١مددا ،وطمزُم٤م ،ورأي٤م .ىم٤مم سمخالوم٦م إُملم ،وؾم٤مق إًمٞمف ظمزائـ اًمرؿمٞمد ،وؾمٚمؿ إًمٞمف اًمؼمد =

331

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
شرعية يف التعامل
خطر املنافقني وقواعد
ٍ

ىم٤مئؿ يّمكم سمآ َي٦م ير ِّدده٤م ،صمؿ
وم٘مرقم٤م اًمٌ٤مب قمغم اًم ُٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض  ،$وم٢مذا هق ٌ
معهم
اًمقزير ً
أضم٥م ِأُمػم اعمقُمٜملم! َوم٘م٤مل:
أضم٤مب
ؾم٤مئالُ :مـ هذا؟ ىم٤مل :اسمـ اًمرسمٞمع :وم ُ٘مٚم٧مْ :
َ
ِ
وُٕمػم اعمُ١مُمٜملم؟ وم٘مٚم٧م :ؾم ٌُحـ٤من اهلل! أُم٤م َ
قمٚمٞمؽ ـم٤مقم٦م؟.
ُم٤م زم
ومٜمـزل ومٗمتح اًمٌ٤مب ،صمؿ ار َشم َ٘مك اًمٖمروم٦م وم٠مـمٗم٠م اعمّم ٌَ٤مح ،صمؿ اًمتج٠م َإمم ِ
زاوي٦م ُمـ
يمػ ه٤مرون ىمٌِكم إًمٞمف،
زواي٤م اًم ٌَٞم٧م ومدظمٚمٜم٤م ،ومج َٕم ْٚمٜم٤م ٟمجقل قمٚمٞمف سم٠ميديٜم٤م ،ومًٌ٘م٧م ُّ
وم٘م٤مل :ي٤م هل٤م ُمـ َيم ٍ
ػ ُم٤م أًمٞمٜمَٝم٤م إن ٟمج٧م همدً ا ُمـ قمذاب اهلل !۵
َ
وم٘م٤ملَّ :
إن ُقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز عمَّ٤م َو ِ َزم اخلالوم َ٦م د َقم٤م ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل(،)1
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واًم٘مْمٞم٥م واخل٤مشمؿ ،ضم٤مءه سمذًمؽ ُمـ ـمقس ،وص٤مر هق اًمٙمؾ ٓؿمتٖم٤مل إُملم سم٤مًمٚمٕم٥م ،ومٚمام أدسمرت
دوًم٦م إُملم ،اظمتٗمك اًمٗمْمؾ ُمدة ـمقيٚم٦م ،صمؿ فمٝمر إذ سمقيع إسمراهٞمؿ سمـ اعمٝمدي ،ومً٤مس ٟمٗمًف ،ومل ي٘مؿ
ُمٕمف ،وًمذًمؽ قمٗم٤م قمٜمف اعم٠مُمقنُ .م٤مت :ؾمٜم٦م صمامن وُم٤مئتلم ذم قمنم اًمًٌٕملم ،وهق ُمـ ُمقازم قمثامن -
ﭬ .-ي٘م٤مل :إٟمف متٙمـ ُمـ اًمرؿمٞمد ،ويم٤من يٙمره اًمؼماُمٙم٦م ،ومٜم٤مل ُمٜمٝمؿ ،وُم٤مٕه قمغم ذًمؽ« .شم٤مريخ
سمٖمدادشً ،مٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،)313/14( :و«ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل.)119/11( :

( )1هق :ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرر ،اًمٕمدوي ،أسمق قمٛمر ،وي٘م٤مل :أسمق قمٌد اهلل،
وي٘م٤مل :أسمق قمٌٞمد اهلل ،اعمدين اًمٗم٘مٞمف .أُمف أم ؾم٤ممل ،وهل أم وًمد .وىم٤مل ُيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري،
قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م :يم٤من قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أؿمٌف وًمد قمٛمر سمف ،ويم٤من ؾم٤ممل أؿمٌف وًمد قمٌد اهلل سمف.
وىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق :رأي٧م ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل يٚمٌس اًمّمقف ،ويم٤من قمٚم٩م اخلٚمؼ ،يٕم٤مًم٩م سمٞمديف
ويٕمٛمؾ .وىم٤مل أؿمٝم٥م سمـ قمٌد اًمٕمزيز ،قمـ ُم٤مًمؽ :مل يٙمـ أطمد ذم زُم٤من ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل أؿمٌف سمٛمـ
ُم٣م ُمـ اًمّم٤محللم ذم اًمزهد واًمٗمْمؾ واًمٕمٞمش ُمٜمف ،يم٤من يٚمٌس اًمثقب سمدرمهلم ،ويِمؽمي اًمِمامل
ومٞمحٛمٚمٝم٤م .ىم٤مل :وىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ ًمً٤ممل  -ورآه طمًـ اًمًحٜم٦م :أي رء شم٠ميمؾ؟ ىم٤مل:
اخلٌز واًمزي٧م ،وإذا وضمدت اًمٚمحؿ أيمٚمتف .وىم٤مل ظم٤مًمد سمـ أب سمٙمر ي٘مقل :سمٚمٖمٜمل أن قمٌد اهلل سمـ
قمٛمر يم٤من يالم ذم طم٥م ؾم٤ممل ،ويم٤من ي٘مقل :يٚمقُمقٟمٜمل ذم ؾم٤ممل وأًمقُمٝمؿ • وضمٚمدة سملم اًمٕملم وإٟمػ
ؾم٤ممل .قمـ اسمـ أب اًمزٟم٤مد :يم٤من أهؾ اعمديٜم٦م يٙمرهقن اَّت٤مذ أُمٝم٤مت إوٓد ،طمتك ٟمِم٠م ومٞمٝمؿ اًم٘مراء اًمٖمر
اًمً٤مدة :قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م ،واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أب سمٙمر اًمّمديؼ ،وؾم٤ممل سمـ
قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،ومٗم٤مىمقا أهؾ اعمديٜم٦م قمٚمام وشم٘مك وقمٌ٤مدة وورقم٤م ،ومرهم٥م اًمٜم٤مس طمٞمٜمئذ ذم =
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ِ
ٚمٞم٧م ِبذا اًمٌالء
ورضم٤م َء سمـ َطم ْٞم َقة( ،)1وم٘م٤مل َهل ُؿ :إين ىمد اسمتُ ُ
ُ
وحمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم ُ٘م َرفم َّلَ ،
وم٠مؿمػموا قمكمَ ،ومٕمدَّ ِ
أٟم٧م وأصح٤مسمؽ ٟمٕمٛم ً٦م ،وم٘م٤مل ًمف ؾم٤ممل سمـ
اخلالوم٦م سمال ًء وقمددِّت٤م َ
َّ
يمٌػم اعمًٚمٛملم قمٜمدك أ ًسم٤م،
قمٌد اهلل :إن
َ
أردت اًمٜمَّج٤مة همدً ا ُمـ قمذاب اهلل :ومٚمٞمٙمـ ُ
وأصٖمرهؿ قمٜمدك وًمدً ا.
وأوؾم ُٓمٝمؿ قمٜمدك ًأظم٤م،
ُ

وىم٤مل ًمف رضم٤مء سمـ طمٞمقة :إن أردت اًمٜمَّج٤مة همدً ا ُمـ قمذاب اهلل ۵؛ ِ
وم٠مطم٥م
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اًمناري .وىم٤مل قمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك :يم٤من وم٘مٝم٤مء أهؾ اعمديٜم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يّمدرون قمـ رأُيؿ
ؾمٌٕم٦م :ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ،وؾمٚمٞمامن سمـ يً٤مر ،وؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد،
وقمروة سمـ اًمزسمػم ،وقمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌ٦م ،وظم٤مرضم٦م سمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م .يٜمٔمر «ِّتذي٥م
اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملش ،)145/11( :،و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مش ،)438/3( :و«ؾمػم أقمالم
اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل.)457/4( :

( )1هق :رضم٤مء سمـ طمٞمقة سمـ ضمرول ،وي٘م٤مل :ضمٜمدل ،سمـ إطمٜمػ سمـ اًمًٛمط سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ
قمٛمرو سمـ احل٤مرث سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ صمقر سمـ ُمرشمع سمـ يمٜمدة اًمٙمٜمدي ،أسمق اعم٘مدام ،وي٘م٤مل :أسمق ٟمٍم،
اًمِم٤مُمل اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل ،وي٘م٤مل :إردين ،ي٘م٤مل :أن جلده ضمرول صحٌ٦م .ذيمره أسمق زرقم٦م اًمدُمِم٘مل ذم
اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مًمث٦م .وذيمره أسمق احلًـ سمـ ؾمٛمٞمع ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م .وىم٤مل اًمٌخ٤مري :ىم٤مل اسمـ أب إؾمقد
قمـ اسمـ ُمٝمدي قمـ ؿمٕمٌ٦م قمـ احلٙمؿ :يم٤من رضم٤مء سمـ طمٞمقة ىم٤مص٤م .وىمدم اًمٙمقوم٦م .وىم٤مل أسمق ُمًٝمر:
يم٤من ُمـ ُمديٜم٦م ي٘م٤مل هل٤م سمٞمً٤من صمؿ اٟمت٘مؾ إمم ومٚمًٓملم .وىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمٕمد :يم٤من صم٘م٦م وم٤موال يمثػم اًمٕمٚمؿ.
وىم٤مل أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٕمجكم واًمٜمً٤مئل :ؿم٤مُمل صم٘م٦م .سمـ طمٞمقة ،وقمٌ٤مدة سمـ ٟمز ،وقمدي سمـ قمدي.
وىم٤مل ُيٞمك سمـ محزة ،قمـ ُمقؾمك سمـ يً٤مر :يم٤من رضم٤مء سمـ طمٞمقة ،وقمدي سمـ قمدي وُمٙمحقل ذم
اعمًجد ،ومً٠مل رضمؾ ُمٙمحقٓ قمـ ُمً٠مًم٦م ،وم٘م٤مل ُمٙمحقل :ؾمٚمقا ؿمٞمخٜم٤م وؾمٞمدٟم٤م رضم٤مء سمـ طمٞمقة .وىم٤مل
وٛمرة سمـ رسمٞمٕم٦م ،قمـ رضم٤مء سمـ أب ؾمٚمٛم٦م :ىم٤مل ُمٙمحقلُ :م٤م زًم٧م ُمْمٓمٚمٕم٤م قمغم ُمـ ٟم٤موأين طمتك أقم٤مهنؿ
قمكم رضم٤مء سمـ طمٞمقة ،وذًمؽ إٟمف ؾمٞمد أهؾ اًمِم٤مم ذم أٟمٗمًٝمؿ .وذم رواي٦مُ :م٤م زًم٧م ُمًت٘مال سمٛمـ سمٖم٤مين طمتك
أقم٤مهنؿ قمكم رضم٤مء سمـ طمٞمقة ،وذًمؽ أٟمف رضمؾ أهؾ اًمِم٤مم ذم أٟمٗمًٝمؿ .وىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط،
وؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًمرمحـ ،وهمػم واطمدُ :م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة وُمئ٦م .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء
اًمرضم٤ملش ،)151/9( :،و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مش.)266/3( :
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وقواعد شرعية يف التعامل
خطر املنافقني ِ

ِ
صمؿ ُم٧م إذا ؿمئ٧م!.
ًمٚمٛمًٚمٛملم ُم٤م ُحت٥م ًمٜم ْٗمًؽ ،وايمره هلؿ ُم٤م شمٙمره ًمٜمٗمًؽَّ ،
معهم
اخلقف يقُم٤م شمزل ِ
ومٞمف إىمدام! ومٝمؾ ُم َٕم َؽ رمحؽ
وإين أىمقل ًمؽِّ :إين َأظم٤مف قمٚمٞمؽ َأؿمدَّ
ً
ِ
ٌم قمٚمٞمف ،وم٘مٚم٧م ًمف:
اهلل ُمـ ُيِمػم قمٚمٞمؽ سمٛمثؾ هذا؟ ومٌ َٙمك ه٤مرون سمٙم٤م ًء ؿمديدً ا طمتك ُهم َ
ـؼ سمف أٟم٤م!(.)1
ٟم٧م َوأصح٤م ُسمؽ وأر ُوم ُ
ارومؼ سم٠مُمػم اعمقُمٜملم؟ وم٘م٤مل :ي٤م اسمـ اًمرسمٞمع! َشم٘متٚمف أ َ

اًمًقء هالك ًمٚمحرث واًمٜمًؾَّ ،
وم٢من ُمـ ريض ِبؿ ُمـ احلٙم٤مم
وًمئـ يم٤من ًمٌٓم٤مٟم٦م ُّ

ًمٞمحٛمٚمـ ُمع وزره أوزارهؿ يقم
وىمرِبؿ واَّتذهؿ قمٞمٌ٦م ُٟمّمح وىمٚمدهؿ أز َُّم٦م إُمقر،
َّ
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،إ ْذ ًمق مل يدٟمٞمٝمؿ عم٤م مت َّٙمٜمقا ،وًمق مل ي٘مرِبؿ عم٤م قم٤مصمقا ذم اًمٌالد واًمٕمٌ٤مد ومً٤م ًدا.
وأريمً َٝم٤م ذم مح٠مة اًمت٘مٚمٞمد إ ْقمٛمك
ُمـ اًمذي ضمٚم٥م ًمألُم٦م اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م،
َ
واإلصالح واًمدقمقة؟ ويم٤من ؾمٌ ًٌ٤م ذم إٟمِم٤مء
ُمٜم٤مسمع و َُمِم٤مريع اًمٕمٚمؿ
ًمٚمٖمرب؟ وضمٗمػ
ْ
َ
ىمٜمقات اإلقمالم اًمً٤مىمٓم٦م؟
ُمـ هتؽ قمـ اعمرأة اعمًٚمٛم٦م طمٞم٤مءه٤م ،وضمٕمٚمٝم٤م ذم ُمقاظمػم اًمٗمـ واًمًٞمٜمام وأجلأها
للعمل املختلِط مع الرجال؟.
إن إُمثٚم٦م قمغم ُمـ يم٤مٟمقا أقمال ًُم٤م ،وًمٙمٜمٝمؿ ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر أىمزام ،عمج٤مل يٓمقل
شمٕمداده وٓ يٛمٙمـ طمٍمه ُمـ طمٙم٤مم وسمٓم٤مٟم٦م ؾمقء ووزراء وُمًتِم٤مريـ وطم٤مؿمٞم٦م.
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

 .1اًمٜمٝمل قمـ شمقًم َٞم٦م اعمُٜم٤موم٘ملم ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ؿم١مون اعمًٚمٛملم.
ِ
ٌَّل ط:
 .2اًمٜمٝمل قمـ اَّت٤مذهؿ ُُمًتِم٤مريـ ،وم٘مد روى أسمق هريرة ﭬ ىمقل اًمٜم ّ
()2
ٕهنؿ َظم٤مٟمقا اهلل ورؾمقًمف ط واعم١مُمٜملم.
«ا ُعم ًْ َت َِم ُ٤مر ُُم ْ١م َمت َ ٌـش  ،واعمٜم٤موم٘مقن همػم ُم١ممت َٜملم َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «صٗم٦م اًمّمٗمقةش.)137/2( :
( )2رواه اًمؽمُمذي ،ك إدب ،سم٤مب إن اعمًتِم٤مر ُم١ممتـ :سمرىمؿ ( ،)2822واسمـ ُم٤مضمف ،ك إدب ،سم٤مب اعمًتِم٤مر
ُم١ممتـ :سمرىمؿ ( ،)3745وأسمق داود ،ك إدب ،سم٤مب اعمِمقرة :سمرىمؿ ( ،)5131وصححف إًمٌ٤مين .$
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ُ
قه٤م وإدارات ىمد شم٘م َّٚمدوه٤م
 .3اًمًٕمل
احلثٞم٨م ذم شمٜمحٞمتٝمؿ َقمـ ُمٜم٤مص٥م ىمد َشمق ًَّم َ
سم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م واًمٓمرق اعمرقمٞم٦م.
 .4جي٥م قمغم ُمـ وزم ؿمٞم ًئ٤م ُمـ أُمقر اعمًٚمٛملم أن ي َّت َ
خذ سمِٓم٤مٟم٦م ص٤محل٦م ٟم٤مصح٦م
ص٤مدىم٦م ،وُيذر ويتقىمك سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وهمػمهؿ.
ٓ يٙمٗمل ذم َطم ِّؼ ُمـ وزم ؿمٞم ًئ٤م ُمـ أُمقر اعمًٚمٛملم أن جي َتٝمدَ ذم اظمتٞم٤مر اًمٌٓم٤مٟم٦م
أن َيٕمٛمؾ سمام ذيمر ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُ $
اًمّم٤محل٦م ،سمؾ ٓسمد ْ
طمٞم٨م َىم٤مل:
إُمر أن يقزم قمغم يمؾ َقمٛمؾ ُمـ أقمامل اعمًُٚمٛملم أصٚمح ُمـ جيده
«وم َٞمج٥م َقمغم َوزم
َ
ًمذًمؽ اًمٕمٛمؾش( ،)1ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ﭬُ« :مـ َومم ُِمـ أُمر اعمًٚمٛملم ؿمٞم ًئ٤م
ومقمم َر ً
َّ
ورؾمقًمف ط واعمًٚمٛملمش.
ضمال عمقدة أو َىمراسم٦م سمٞمٜمٝمام :وم َ٘مد ظم٤من اهلل ُ
وهذا واضم٥م قمٚمٞمف َومٞمج٥م قمٚمٞمف اًمٌح٨م قمـ اعمًتِح ِّ٘ملم ًمٚمقٓي٤مت ُمـ ٟمقاسمف قمغم
َ
إُمّم٤مر ُمـ إُمراء اًمذيـ ُهؿ ٟمقاب ذي اًمًٚمٓم٤من واًم ُ٘مْم٤مة ،وُمـ أُمراء إضمٜم٤مد
َ
وُم٘مدِّ ُمل اًمٕمً٤ميمر واًمّمٖم٤مر واًمٙمٌ٤مر ووٓة إُمقال ُمـ اًمقزراء واًمٙمت٤مب
واًمِم٤مديـ()2
واًمً َٕم٤مة قمغم اخلراج واًمّمدىم٤مت ،وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمقال اًمتل
ُّ
واطمد ُِمـ ه١م ِ
ِ
ٍ
ًمٚمٛم ِ
ًتٕمٛمؾ أصٚمح ُمـ َجيده،
ٓء أن يًتٜمٞم٥م و َي
ًٚمٛملم ،وقمغم يمؾ
َ ُ
ُ
واعم٘مرئلم واعمٕمٚمٛملم وأُمػم احل٩م واًمؼمد()3
ويٜمتٝمل ذًمؽ إمم ِأئ َّٛم٦م اًمّمالة واعم١مذٟملم
َ
ُُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وىمد أورد ؿمٞمخ ِ
ٌَّل طُ« :مـ اؾمتٕمٛمؾ ً
رضمال قمغم
اإل ْؾمالم هٜم٤م طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ﭭ ،قمـ اًمٜم ّ
قمّم٤مسم٦م ،وذم شمٚمؽ اًمٕمّم٤مسم٦م ُمـ هق أرى هلل ُمٜمف :وم٘مد ظم٤من اهلل ورؾمقًمف ،وظم٤من ُج٤مقم٦م اعمًٚمٛملمش،
ًمٙمٜمف وٕمٞمػ .رواه أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش ،)4545( :وطمٙمؿ سمْمٕمٗمف إًمٌ٤مين ،وورد ذم «وٕمٞمػ
اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش.)1339( :
( )2اًمِم٤مدي هق اجلٛمع ًمٚمِمئ ُمـ قمٚمؿ وأدب وُم٤مل .اٟمٔمر «اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦مش( :صـ
ً ،)25مٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم  $شمٕم٤ممم.
( )3اًمؼمد :أصٚمٝم٤م (اًمؼميد) أصٚمف اًمداسم٦م اًمتل حتٛمؾ اًمرؾم٤مئؾ واًمرؾمقل واعمً٤موم٦م سملم يمؾ ُمٜمزًملم ُمـ =
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

معهم
٘مٌ٤مء اًمٕمً٤ميمر اًمٙمٌ٤مر واًمّمٖم٤مر وقمروم٤مء
هؿ اًمٌقاسمقن قمغم احلّمقن واعمدائـ ،و ُٟم

اًم٘مٌ٤مئؾ وإؾمقاق ورؤؾم٤مء اًم٘مرى اًمذيـ هؿ اًمده٤مىملم(.)1
قمغم يمؾ ُمـ وزم ؿمٞمئ٤م ُمـ أُمر اعمًٚمٛملم ُمـ ه١م ِ
ومٞمج٥م َ
ٓء وهمػمهؿ أن يًتٕمٛمؾ ومٞمام
َُ
ً
ْحت َ٧م يده ذم يمؾ ُمقوع أصٚمح ُمـ ي٘مدر قمٚمٞمف ،وٓ ي٘مدم اًمرضمؾ ًمٙمقٟمِف ـمٚم٥م اًمقٓي٦م

أو َيًٌؼ ذم اًمٓمٚم٥م ،سمؾ ذًمِ َؽ ؾمٌ٥م اعمٜمع ،ومٕمـ أب ُمقؾمك ﭬ ىم٤ملَ « :
دظمٚم٧م قمغم

اًمرضمٚملم :أ ُِّمرٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ،وىم٤مل أظمر
ورضمالن ُمـ ىمقُمل :وم٘م٤مل أطمد ُ
ٌَّل ط أٟم٤م ُ
اًمٜم ّ
ص َقم َٚم ِٞمفش(.)2
ُمثٚمف ،وم َ٘م٤مل« :إِ َّٟم٤م َٓ ُٟم َق ِّزم َه َذا َُم ْـ َؾم َ٠م ًَم ُف َو َٓ َُم ْـ َطم َر َ
ِ
مح ِـ ْسم َـ َؾم ُٛم َر َةَٓ ،
اًمر ْ َ
ٌَّل طَ « :ي٤م َقم ٌْدَ َّ
اًمرمحـ سمـ َؾمٛمرة َىم٤مل :ىم٤مل اًمٜم ّ
وقمـ قمٌد َّ
َشمً ِ
٠مل ِ
اإل َُم َ٤مر َةَ ،وم٢مِ َّٟم َؽ إِ ْن ُأوشمِٞم َت َٝم٤م َقم ْـ َُم ًْ َ٠م ًَم ٍ٦م ُويمِ ْٚم َ٧م إِ ًَم ْٞم َٝم٤مَ ،وإِ ْن ُأوشمِٞم َت َٝم٤م ُِم ْـ َهم ْ ِػم َُم ًْ َ٠م ًَم ٍ٦م
ْ
لم َومر َأي َ٧م َهمػمه٤م َظمػما ُِمٜمْٝم٤م َوم َٙم ِّٗمر َقمـ ي ِٛمٞمٜم ِ ِؽ و ِ
ِ
ِ
أت
َ
ْ ْ َ
َْ َ ًْ َ
ُأقمٜمْ َ٧م َقم َٚم ْٞم َٝم٤مَ ،وإِ َذا َطم َٚم ْٗم َ٧م َقم َغم َيٛم ٍ َ ْ
ِ
اًمذي ُه َق َظم ْ ٌػمش(.)4()3
ٕضمؾ َىمراسم٦م سمٞمٜمٝمام أو وٓء قم َت٤مىم٦م أو
وم٢من قمدل قمـ إَ ِّ
طمؼ إصٚمح إمم همػمهْ ،
َصداىم٦م ،أو ُمقاوم٘م٦م ذم َسمٚمد أو َُمذه٥م أو ِ
ـمري َ٘م٦م أو ضمٜمْ ٍ
سَ :يم٤مًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ُمٜم٤مزل اًمٓمريؼ .يٜمٔمر «اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطش.)48/1( :

( )1اًمده٘م٤من :هق اًمت٤مضمر .يٜمٔمر «ًمً٤من اًمٕمربش.)117/11( :
( )2رواه اًمٌخ٤مري ،ك إطمٙم٤مم ،سم٤مبُ :مـ مل يً٠مل اإلُم٤مرة أقم٤مٟمف اهلل قمٚمٞمٝم٤م :ح ()7149
( )3رواه اًمٌخ٤مري ،ك إطمٙم٤مم ،سم٤مبُ :مـ ؾم٠مل اإلُم٤مرة ويمؾ إًمٞمٝم٤م ،ح.)7147( :
( )4وىمد أورد ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم هٜم٤م طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ﭬ ىم٤مل :أراد احلج٤مج أن جيٕمؾ اسمٜمف قمغم
ىمْم٤مء اًمٌٍمة وم٘م٤مل أٟمس :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ط ي٘مقلُ« :مـ ـمٚم٥م اًم٘مْم٤مء واؾمتٕم٤من قمٚمٞمف ويمؾ
إًمٞمف وُمـ مل يٓمٚمٌف ومل يًتٕمـ قمٚمٞمف أٟمزل اهلل ُمٚمٙم٤م يًددهش ،وهق طمدي٨م وٕمٞمػ رواه أمحد ذم
«ُمًٜمدهش :ح ( ،)13312ىم٤مل حم٘م٘مف :وٕمٞمػ.
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واًمؽميمٞم٦م واًمروُمٞم٦م ،أو ًِمرؿمقة ي٠مظمذه٤م ُمٜمف ُمـ ُم٤مل أو ُمٜمْ َٗمٕم٦م ،أو همػم ذًمؽ ُمـ
ًمْمٖمـ ذم ىمٚمٌف قمغم إطمؼ أو قمداوة سمٞمٜمٝمام ،وم٘مد ظم٤من اهلل ورؾمقًمف ط
إؾمٌ٤مب ،أو َ
واعم١مُمٜملمَ ،
ودظمؾ وم َٞمام هنك اهلل قمٜمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]27 :

صمؿ ىم٤مل{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]28 :

ِ
ًمٕمتٞم٘مف ىمد ي١مصمره ذم سم ْٕم ِ
َّ
ض اًمقٓي٤مت ،أو يٕمٓمٞمف ُم٤م ٓ
وم٢من اًمرضمؾ حلُ ٌَّف ًمقًمده أو
يًتح٘مف ومٞم ُٙمقن ىمد ظم٤من أُم٤م َٟمتف ،يمذًمؽ ىمد ي١مصمره زي٤مد ًة ذم ُم٤مًمف أو طم ْٗمٔمِف ِ
سم٠مظمذ َُم٤م ٓ
َ
َ
يًتح٘مف ،أو حم٤مسم٤مة َُمـ يداهٜمف ذم سمٕمض اًمقٓ َي٤مت ،ومٞمٙمقن ىمد ظم٤من اهللَ ورؾمقًمف ط

وظم٤من أُم٤مٟم َتف ،صمؿ َّ
إن اعمُ١م ِّدي ًمألُم٤مٟم٦م ُمع ُخم٤مًمٗم٦م هقاه ،يثٌ ِّـتف اهلل ومٞمحٗم ُٔمف ذم أهٚمف
ِ
سمٜم٘مٞمض ىمّمده ،ومٞمٝمٚمؽ أهٚمف ويذه٥م ُم٤مًمف.
وُم٤مًمف سمٕمدَ ه ،واعمُٓمٞمع هلقاه يٕم٤مىمٌف اهلل
وذم ذًمؽ احلٙم٤مي٦م اعمَِمٝمقرةَّ :
أن سمٕمض ظمٚمٗم٤مء سمٜم ِل اًمٕمٌ٤مس َؾم٠مل سمٕمض اًمٕمٚمامء أن
أُمػم اعم١مُمٜملم،
َ
ُيدِّ صمف قمام أدرك وم٘م٤ملَ :
أدريم٧م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيزَ ،وم٘مٞمؾ ًمف :ي٤م َ
أومقاه سمٜمٞمؽ ُمـ هذا ِ
ِ
ُمرض
اعم٤مل ،وشمريم َتٝمؿ ُوم٘مراء ٓ ر َء هل ُؿ ،ويم٤من ذم
أىم َٗمرت َ
ِ
ذيمرا ًمٞمس ومٞمٝمؿ سم٤مًم ِغ ،ومٚمام
قمكم ،وم٠مدظمٚمقهؿ سمْمٕم٦م َقمنم ً
َُمقشمفَ :وم٘م٤مل :أدظم ُٚمقهؿ َّ
صمؿ َىم٤ملَ :ي٤م َسمٜمل ،واهلل ُم٤م ُمٜمٕمتٙمؿ طم ًّ٘م٤م ُهق ًمٙمؿ ،ومل أ ُيمـ سم٤مًمذي ُآظم ُذ
ر َآ ُهؿ ذروم٧م قمٞمٜم٤مهَّ ،
أُمقال اًمٜم٤مس وم٠مدومٕمٝم٤م إًمٞمٙمؿ ،وإ َّٟمام أ ْٟم ُتؿ أطمد رضمٚملم :إ َُّم٤م ص٤مًمح وم٤مهللُ يتقمم اًمّم٤محللم،
يًتٕملم سمف قمغم ِ
ُمٕمّم َٞم٦م اهلل ،ىمقُمقا قمٜمل ،ىم٤مل :وم َٚم َ٘مد
وإُم٤م همػم َص٤مًمح ومال أشمرك ًَمف ُم٤م
ُ
أقمٓم٤مه٤م عمـ يٖمزو قمٚمٞمٝم٤م.
سمٕمض وًمده محؾ َقمغم ُم٤مئ٦م ومرس ذم َؾمٌٞمؾ اهلل يٕمٜمل ْ
رأي٧م َ
ىمٚم٧م :هذا وىمد يم٤من َظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم ُِمـ أىمَم اعمنمق سمالد اًمؽمك إمم أىمَم
ُ
اعم ْٖم ِرب سمالد إٟمدًمس وهمػمه٤م ،وُمـ ضمزائر ُىمؼمص وصم ُٖمقر اًمِم٤مم واًمٕمقاصؿ
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف ِ

أىمَم اًمٞمٛمـ ،وإ َّٟمام أظمذ يمؾ واطمد ُمـ أوٓده ُمـ شمر َيمتف
ٓمرؾمقس وٟمحقه٤م إمم َ
َيم ُ
يًػما ي٘م٤مل :أىمؾ ُمـ قمنميـ درمه٤م.
ؿمٞم ًئ٤م ً

معهم

اىمتًؿ َشمريمتف سمٜمقه ،وم٠مظمذ ُّ
يمؾ َواطمد ُمٜمٝمؿ
ىم٤ملَ :
وطميت َسمٕمض اخلُٚمٗم٤مء وىمد َ
ِؾم ُّتامئ٦م أًمػ ديٜم٤مر ،وًم٘مد رأي٧م سمٕمْمٝمؿ ي َتٙم َّٗمػ اًمٜم٤مس -أي َيً٠مهلؿ سمٙمٗمف -وذم هذا
اًمٌ٤مب ُِم ـ احلٙم٤مي٤مت واًمقىم٤مئع اعمِم٤مهدة ذم اًمزُم٤من واعمًٛمققم٦م قمام ىمٌٚمفُ ،م٤م ومٞمف قمؼمة
ًمٙمؾ ذي ًم٥م(.)1
ِ
ِ
وز َراء أو قمٞمٌ٦م ٟمّمح
واًمرى ِبؿ ُُمًتِم٤مريـ أو َ
 .5إن شمقًم َٞم٦م َه ُ١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ِّ
ًمٞمؾ قمغم ُُمقآِّتؿ وُمقاوم٘متٝمؿ ،وهق دًمٞمؾ ُسم ٍ
ٕيمؼم َد ٍ
ٖمض ًمٚمديـ وأهٚمف وطم٥م ًمٚمٌ٤مـمؾ
ودقم٤مشمف.
ؽمى ُمـ
دمرقم٧م إ َُّم ُ٦م يم١موس
اعمرارات وطم َّٚم٧م سمً٤مطمتٝم٤م اًمٜمٙمٌ٤مت شم َ
َ
ً .6م٘مد َّ
ضمراء ِّ
شمقزم اعمٜم٤موم٘ملم سمٕمض اعمٜم٤مص٥م واإلدارات ...اًمخ( { ،)2ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
َّ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]811 :
ِ
ِ
َّ .7
٥م واًمقزارات وهمػمه٤م ِم َّ٤م يًتقضم٥م
إن شمقًم َٞم٦م اعمٜم٤موم٘ملم دون اعم١مُمٜملم اعمٜم٤مص َ
قم ُ٘مقسم٦م اهلل وقمذاسمف ...ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء،]144 :
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل« :أيِ :
شمٕمذيٌف إ َّي٤ميمؿ سم٢م َىم٤مُمتف طمجتف قمٚمٞمٙمؿ إ ْذ ىمد َهن٤م ُيمؿش(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦مشً ،مِمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م.)17( :
(ُ )2مـ اًمٙمت٥م اعمٌ٤مريم٦م ذم ومْمح ُمٜم٤موم٘مل زُم٤مٟمٜم٤م وُمـ شمًٜمَّٛمقا ُم٘م٤مًمٞمد احلٙمؿ وهمػمهؿ ِمـ يِم٤مر إًمٞمٝمؿ
سم٤مًمٌٜم٤من ،وهؿ ُمـ أقمٔمؿ اجلٜم٤مي٤مت قمغم إُم٦م يمت٤مب اًمِمٞمخ اًمً ِّٞمد اًمٕمٗم٤مين «أقمالم وأىمزامش ،وهق
ُمقضمقد قمغم اًمِمٌٙم٦م.
(« )3اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآنش.)425/5( :
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 .8يمام أ َّٟمف ٓ جيقز شمقًم ِٞم٦م اعمٜم٤مومؼَ ،
واًمتّمقي٧م ًمف
شمرؿمٞمحف
ومٙمذًم ِؽ ٓ جيقز
ُ
ُ
ً
ُيؼ عم ًِٚمؿ أن يرؿمح طم٤مل
وشمزيمٞم ُتف،
ومْمال قمـ آٟمْمامم حلزسمف أو ٟمحق ذًمؽ .وٓ ُّ

اٟمتخ٤مسم٤مت شمٜم َٕم ِ٘مد ذم سمٚمده ُمـ يٕمٚمؿ أ َّٟمف ُيٛمؾ اًمٗمٙمر اًمٕمٚمامين أو اًمٚمٞمؼمازم أو اًمراوميض
أو همػمه٤م ُمـ إومٙم٤مر اهلداُم٦م.
ويمذًمؽ أٓ يتؿ َشمرؿمٞمح اُمرأة :حلدي٨م أب سمٙمرة ﭬ ىم٤ملً :م٘مد ٟم َٗم َٕمٜمل اهلل
أن ِ
ٌَّل ط َّ
سم َٙمٚمِٛم٦م أي٤مم ا َجلٛمؾ ،عم٤م َ
وم٤مر ًؾم٤م َُم َّٚمٙمقا اسمٜم٦م يمنى ،ىم٤ملًَ « :م ْـ ُي ْٗمٚمِ َح
سمٚمغ اًمٜم ّ
َىم ْق ٌم َو ًَّمقا َأ ُْم َر ُه ُؿ ا ُْم َر َأ ًةش(.)1
ِ
ٚمٌٞمس قمغم اًمٕم٤م َُّم٦م ذم ٟمٗم٤مىمف وشمزيمٞمتف أ َُم٤مُمٝمؿ ،سمؾ
 .9ذم اطمؽمام ا ُعمٜم٤مومؼ وشمًقيده َشم ٌ
وىمد يًتٖمؾ ذًمؽ ومٞمتامدى ذم هم ّٞمف وقماميتف.
ًمٚمٛم١مُمـ اًمذي ِ
يٙمر ُم أظم٤مه اعم١مُمـ و ُي٘مدره و ُيٌ٤مدًمف
 .11و ُ
يتٌلم حم ٌَّ٦م اهللِ ُ
سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م َّ
ُمِم٤مقمر احل٥م وآطمؽمام{ :ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ} [ؾمقرة اعم٤مئدة.]54 :
ايكاعذ ٠ايجاْ :١ٝعذّ مته َٔ ِٗٓٝإقاََ ١صاسٜعِٗ اييت ٜطاسّ ٕٚبٗا

املؤَٓني.
ِ
و٤مرة سم٤مٕ َُّم ِ٦مَ ،
وإٟمِم٤مء ِىمٓم٤مقم٤مت وُم١مؾمً٤مت
إذا مت َ٤مدى اعمٜم٤موم ُ٘مقن ذم زرع يمٞم٤مٟم٤مت َّ
ٕمٝمؿ سمحزم طمً٥م ُم٤م شم٘متْمٞمف اعمّمٚمح٦م،
قمدائٞم٦م ًمٚمٛمجتٛمع اعمًٚمؿً ،مزم اًم َّتٕم٤مُمؾ َُم ُ
وهذه اًم٘م٤مقمدة ىمد ضم٤مء وهلل احلٛمد شمٗمّمٞم ُٚمٝم٤م ذم َُمٌح٨م سمام ي ْٖمٜم ِل قمـ شمٙمراره هٜم٤م ومآُمؾ
اًمرضمقع إًمٞمف(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري ،ك اًمٗمتـ :ح (.)7199
( )2اٟمٔمر ُمٌح٨م ُمًجد اًميار)381/1( :
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معهم ِ
يْم٤مرون ِب٤م اعم١مُمٜملم.
اًمتل
ٝمؿ
ُمِم٤مريٕم
إشم٤مطم٦م اًم ُٗمرص٦م إلىم٤مُم٦م اعمٜم٤موم٘ملم
 .1قمد ُم َ
ُّ
ومٞمٝم٤م اعم١ماُمرات،
وُم١مؾمً٤مِّتؿ اًمتل ٓ متثؾ إٓ
 .2هد ُم يمٞم٤مٟم٤مِّتؿ
أويم٤مرا حت٤مك َ
ً
َّ
ِ
أريم٤مهن٤م ُمٕمٜمق ًّي٤م وطمً ًّٞم٤م
و ُشمٜمً٩م ومٞمٝم٤م ظمٞمقط اإلومً٤مد ذم إرض ،ومال ُسمدَّ ُمـ شم٘مقيض
ِ
ٌَّل ط ُمًجد اًميار.
سمٗمْمح ظمٌ٤مي٤مه٤م وزواي٤مه٤م واضمتث٤مصمٝم٤م يمام هدم اًمٜم ّ
ؼما َىم٦م واًمالومت٤مت َّ
إظم٤مذة ،اًمتل فم٤مهره٤م
 .3احلذر ُمـ أن ََّتدقمٜم٤م
اعمًٛمٞم٤مت اًم َّ
َّ
ؾمؿ ٟم٤مىمع وسمالء قمٔمٞمؿ ...يًٛمقهن٤م سمٖمػم اؾمٛمٝم٤م.
اًمرمح٦م وسم٤مـمٜمٝم٤م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ٌ
 .4إن يمؾ ىمٓم٤مقم٤مت ُم١مؾمً٤مت وُجٕمٞم٤مت اًميار ٓ َّتٚمق ُِمـ:
اًمير سم٤معم١مُمٜملم{ :ﭓ ﭔ}.
أ) إ َحل٤مق َّ

ب) ٟمنم اًمٙمٗمر واًمّمدُّ َقمـ ؾمٌٞمؾ اهلل{ :ﭓﭔﭕ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]117 :

ج) حت٤مك ومٞمٝم٤م اعم١مُمرات ويؼمم ذم ده٤مًمٞمزه٤م اعمٙمر اًمٙمٌَّ٤مر{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]117 :
ِ
واًمتجًس قمٚمٞمٝمؿ ،وذم اًمقىم٧م ذاشمِف
حتريم٤مت اعمًٚمٛملم
ُّ
د) اَّت٤مذه٤م ُمقاىمع ًمرصد ُّ
هل ٌ
حمؾ ًمتجٝمٞمز يمت٤مئٌٝمؿ وسم٨م هاي٤مهؿ.
اًمّمػ ِ
اإل ْؾمالُمل وشمِمتٞم٧م َؿمٛمٚمف{ :ﭖ ﭗ
ه) واًمٖم٤مي٦م يمن ؿمقيم٦م
ِّ

ﭘ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]117 :

اًميار هل٤م
 .5ويمام أن عمًجد اًميار إُم٤مُمف اًمذي يّمكم ِبؿ ،وم َٙمذًمؽ ُمً٤مضمد ِّ

ِأئ َّٛم٦م ذ وزقم٤مُم٤مت والًم٦م وىمٞم٤مدات إضمرام هؿ قم٘مٚمٞم٤مِّت٤م اعمخٓمٓم٦م وُمرضمٕمٞم٤مِّت٤م
اعم٤ميمرة.
ِ
اًمنمقم َّٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م ،وم٘مد ىم٤مل
اًميار ُيرصقن قمغم إو َٗم٤مء َّ
 .6اًم٘م٤مئٛمقن قمغم َُمً٤مضمد ِّ
زوة شمٌقكَ :ي٤م رؾمقل اهلل،
اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمزُمـ إول ًمٚمٜمٌل ط وهق يتجٝمز ًم َٖم َ
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ِ
ح٥م أن شمّمكم ًمٜم٤م ومٞمف وشمدقمق
ىمد سمٜمٞمٜم٤م ُمًجدً ا ًمذي احل٤مضم٦م واًمٕمٚم٦م واًمٚمٞمٚم٦م اعمٓمػمة ،و ُٟم ُّ
ِ ِ
ومٕمّمٛمف اهلل
سم٤مًمؼميم٦م -وإ َّٟمام أرادوا سمذًمؽ آطمتج٤مج سمّمالشمف ومٞمف قمغم شم٘مريره وإصمٌ٤مشمفَ ،
ٌَّل ط« :إِ ِّين َقم َغم َضمٜمَ ِ
٤مح َؾم َٗم ٍرَ ،وم َٚم ْق َىمدْ َر َضم ْٕمٜمَ٤م إِ ْن َؿم٤م َء اهللُ
ُمـ َّ
اًمّمالة ومٞمف -وم َّ٘م٤مل اًمٜم ّ
ف ُمـ شمٌقك أ َشمقه و َىمد ومرهمقا ُِمٜمف
َ ۵أ َشم ْٞمٜمَ٤م ُيم ْؿ َوم َّم َّٚم ْٞمٜمَ٤م ًَم ُٙم ْؿ ومِ ِٞمفش( ،)1ومٚمام
اٟمٍم َ
َ
وصٚمقا ِ
ومٞمف اجلُٛمٕم٦م واًمًٌ٧م وإطمد ،ومدقم٤م سم٘مٛمٞمّمف ًم َٞمٚم ٌَ ًَف وي٠مشمِٞمٝمؿ ومٜمزل قمٚمٞمف
ِ
ُمًجد اًميار(.)2
اًم٘مرآن سمخؼم
ِ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ وم٘م٤مل« :ا ْٟم َٓمٚمِ ُ٘مقا إِ َمم َه َذا
صمؿ إٟمف ط سمٕمد ذًمؽ أُمر ُج٤مقم٦م ُمـ َّ
ِ
٤مه ِد ُُمق ُه َو َأ ْطم ِر ُىمق ُهشَ ،
وم٠مطم َرىمقا اعمًجد
اعمَ ًْ ِجد اًم َّٔم ِ٤مملِ َأ ْه ُٚم ُف َوم ْ
ُمنقملم ْ
ومخرضمقا ْ
وهدَ ُمقه(.)3
َ
ًميار ًمٞمٙمقٟمقا ُوٞمقف
سمدقم َقِّتؿ إزم ُمً٤مضمد ا ِّ
ومٚمٞمحذر اًمٕمٚمامء واًمدُّ قم٤مة أن ُخيدقمقا ْ
َذف ذم اومتت٤مطمٝم٤م ،أو أقمْم٤مء ذم ََم٤مًمس إدارِّت٤م ،أو ُمـ ا ُعمِم٤مريملم ذم ُمٚم َت٘مٞم٤مِّت٤م
و َُمٜم٤مؿمٓمٝم٤م ،وهذا ُمٜمٝم٩م ىمرآين{ )4(:ﭬﭭﭮﭯﭰ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]118 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «دٓئؾ اًمٜمٌقةشً ،مٚمٌٞمٝم٘مل.)2113( )259/5( :
( )2هذه اًمرواي٦م وٕمٗمٝم٤م إًمٌ٤مين ذم «وم٘مف اًمًػمةش ،ح.)415( :
ً
ُمٕمٚم٘م٤م ،ورواه اسمـ أب طم٤مشمؿ ،واسمـ اعمٜمذر ،واسمـ ُمردويف ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس
( )3رواه اسمـ إؾمح٤مق
ﭭ ،وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وىمت٤مدة .واٟمٔمر «اًمدر اعمٜمثقرش ،)277-276/3( :ورواه اًمٓمؼماي ذم
«شمٗمًػمهش ،)23/11( :ومل يٍمح اسمـ إؾمح٤مق قمٜمده سم٤مًمًامع ،ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمدٓئؾش:
(ُ ،)263-262/5مـ همػم ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق سمًٜمد ُمٜم٘مٓمع ومٞمٙمقن وٕمٞم ًٗم٤م .اٟمٔمر «اًمًػمة
اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ هِم٤مم ،)236/4( :وىمد و َّٕمػ اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ىمّم٦م إطمراق وهدم ُمًجد اًميار
ذم «وم٘مف اًمًػمةش( :صـ  ،)448ويمذًمؽ وٕمٗمٝم٤م حم٘م٘م٤م «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ٓسمـ هِم٤مم ُمع ذح أب ذر
اخلِمٜمل.)236/4( ،
ًّ
ُمًت٘مال قمـ ُمًجد اًميار( :صــــ.)314 :
( )4اٟمٔمر ُمٌح ًث٤م
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ايكاعذ ٠ايجايج :١إيضاَِٗ ايتخانِ إىل ششع اهلل .۵
معهم
ِ
ظمّم٤مئ ِ
َّ
وإقمراوٝمؿ قمٜمف إٓ
ص ا ُعمٜم٤موم٘ملم قمد ُم حت٤ميمٛمٝمؿ َإمم ذع اهللِ،
إن ُِمـ أقم َٔمؿ
ُ
ذم طم ٍ
٤مل َواطمدة ،إذا يم٤من احلؼ هلؿ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
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ﮥﮦﮧﮨﮩ﮲﮳﮴﮵﮶ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂} [ؾمقرة اًمٜمقر.]51-48 :
ِ
وي٘مقل ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َّ « :$
اًمرؾمقل
إن َُمـ َشمقمم َقمـ ـم٤مقم٦م َّ

وأ ْقمرض قمـ ُطمٙمٛمف ومٝمق ُمـ ا ُعمٜم٤موم٘ملم ،و ًَمٞمس سمِٛم١مُمـ ،وإن اعمُ١مُمـ ُهق اًمذي َي ُ٘مقل
َؾمٛم ْٕمٜم٤م وأ َـم ْٕمٜم٤م ،وم٢مذا يم٤من اًمٜمٗم٤مق ُيثٌ٧م واإليامن ُ
اإلقمراض َقمـ طمٙمؿ
يزول سمِٛمجرد
َ
ىمقة
اًمرؾمقل وإرادة اًم َّتح٤ميمؿ إمم همػمه َُ -مع أن هذا شمرك َحمض ،وىمد يٙمقن ؾمٌٌف َّ
َّ
واًمً٥م و َٟمحقهش(.)1
اًمِمٝمقة-
َ
ومٙمٞمػ سم٤مًم َّتٜم ُّ٘مص َّ
ومت٠مُمؾ هذا آؾمتٜمٌ٤مط ُمـ ؿمٞمخ ِ
َ
طمٞم٨م َّسملم َّ
اإل ْؾمالمُ :
سمٛمجرد
اإليامن َيزول
أن
َّ

اؾمتحالل ،وأ َّيمد
اإلقمراض قمـ ُطمٙمؿ اًمرؾمقل ط ،وًمق َمل ي٘مؽمن ذًمؽ سم َتٙمذي٥م أو
ْ
 $قمدم اىمؽماٟمف سمِ ٍ
ٌمء ُمـ ذًمؽ سم٘مقًمفُ« :مع َّ
أن هذا شمرك حمض ،وىمد يٙمقن

ىمقة اًمِمٝمقةش :أي :هذا اإلقمراض ٌ
شمرك حمض ر َّسمام سمًٌ٥م ؿمٝمقة ووٕمػ
ؾمٌٌف َّ
ً
ًمنمع
وًمٞمس
اؾمتحالٓ ،ومٙمٞمػ سمٛمـ زاد قمغم هذا اإلقمراض سمً ِّـ اًم٘مقاٟملم اعمخ٤مًمٗم٦م َ
َ
اهلل وريض ِب٤م ،ور َّسمام أًمزم اًمٜم٤مس سم٤مًمتح٤ميمؿ إًمٞمٝم٤م ،ومح٤مه٤م وطم٤مرب ُمـ يٕم٤مروٝم٤م؟

وي٘مقل :واإلٟمً٤من ُمتك طمٚمؾ احلرام -اعمجٛمع قمٚمٞمف -أو طمرم احلالل -اعمجٛمع
يم٤مومرا ُمرشمدًّ ا سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء(.)2
قمٚمٞمف -أو سمدَّ ل اًمنمع -اعمجٛمع قمٚمٞمف -يم٤من ً

ين اهلل أن ُسمًط احلدي٨م قمـ َحت٤ميمؿ اعمٜم٤موم٘ملم إمم اًمٓم٤مهمقت ،وشمٜم٤مئٞمٝمؿ قمـ
وًم٘مد َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمّم٤مرم اعمًٚمقلش( :ص ،)39 :و«خمتٍم اًمّمقاقمؼش.)353/2( :
(َ« )2مٛمقع اًمٗمت٤موىش.)267/3( :
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اًمت٘م٤ميض إمم طمٙمؿ اهلل وطمٙمؿ رؾمقًمف ط(.)1
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]65 :
٘مًؿ َشمٕم٤ممم ِ
ي٘مقل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم ه ِذه أي٦م« :ي ِ
سمٜمٗمًف اًمٙمريٛم٦م اعم َ٘مدَّ ؾم٦م أ َّٟمف ٓ
َ
ُ
ي١مُمـ أطمد طمتك ُي ِّٙمؿ اًمرؾمقل ط ذم ُجٞمع إُمقر ،ومام طمٙمؿ سمف ومٝمق ا َحل ُّؼ اًمذي
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤مش(.)2
جي٥م آٟم٘مٞم٤مد ًمف
ً

ِ
ىمًام ُم١ميمدً ا
أىمًؿ – ُؾمٌح٤م َٟمف– سمٜم ْٗمًف اعم٘مدَّ ؾم٦م ً
وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ هذه أي٦مَ « :

سم٤مًمٜمَّٗمل ىمٌٚمف قمغم َقمدم إيامن اخلَٚمؼ طمتك ُُي ِّٙمٛمقا رؾمقًمف ط ذم ُيم ِّؾ ُم٤م ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ ُمـ
اًمنمع وأطمٙم٤مم اعمٕم٤مد ،ومل ُيثٌ٧م هلؿ اإليامن سمِٛمجرد هذا
إصقل واًمٗمروع ،وأطمٙم٤مم َّ
ُ
ِ
حلٙمٛمف يمؾ
ٜمنمح صدورهؿ
اًم َّتحٙمٞمؿ طمتك يٜمتٗمل قم ُٜمٝمؿ احلرج وهق وٞمؼ اًمّمدر ،و َشم َ
يٜمْم٤مف إًمٞمف
أيْم٤م طمتك َ
اإليامن سمذًمؽ ً
آٟمنماح ،وشم٘م ٌَٚمف يمؾ اًم٘مٌقل ،ومل ُيثٌ٧م هلؿ َ
ُم٘م٤مسمٚم٦م ُطمٙمٛمف سم٤مًمرى واًمتًٚمٞمؿ ،وقمدم اعمٜم٤مزقم٦م ،واٟمتٗم٤مء اعمٕم٤مرو٦م وآقمؽماضش(.)3
ً
يمام َّ
رؾمقٓ وٟمٌ ًٞم٤م،
حت٘مٞمؼ ًمٚمرو٤م سمٛمحٛمد ط
أن احلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل – َشمٕم٤ممم -هق
ٌ
ً
ْمٛمـ يمامل آٟم٘مٞم٤مد ًَمف،
وًمذا ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ« :وأ َُّم٤م اًمرى سمٜمٌٞمف
رؾمقٓ ط :ومٞم َت َّ

ُ
سمحٞم٨م يٙمقن أومم سمف ُمـ َٟمٗمًف ،ومال يتٚم٘مك اهل ُدى إٓ ُمـ
واًمتًٚمٞمؿ اعمٓمٚمؼ إًمٞمف،
ِ
همػمه
ُمقاىمع يمٚمامشمف ،وٓ ُُي٤ميمؿ إٓ إًمٞمف ،وٓ َُيٙمؿ قمٚمٞمف همػمه ،وٓ ْيرى سمحٙمؿ
أًم ٌَ َّت٦م ٓ ،ذم رء ُمـ أؾمامء اًمرب وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ،وٓ ذم َرء ُمـ أذواق طم٘م٤مئؼ
اإليامن وُم٘م٤مُم٤مشمف ،وٓ ذم رء ُمـ أطمٙم٤مم فم٤مهره ،وسم٤مـمٜمف ،وٓ يرى ذم ذًمؽ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر ( ،)421/1و(.)438/1
(« )2شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)211/3( :
(« )3اًمتٌٞم٤من ذم أىمً٤مم اًم٘مرآنش.)271( :
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ِ ( )1خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
سمح ْٙم ِؿ همػمه ،وٓ يرى إٓ سمحٙمٛمفش .
معهم
َ

ومٝمذه أي٤مت َّتؼم قمـ صٗم٤مت أهؾ اًمٜمٗم٤مق ،وحتذر ُمـ ُؾمٚمقك ؾمٌٞمٚمٝمؿ اًمذي ُي١مدي

واًمتٕمرض ًمٕم٘م٤مسمف وأًمٞمؿ َ
قمذاسمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،
إمم اًمٙمٗمر سم٤مهلل ،واخلُروج ُمـ ديٜمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م،
ُّ
وم٤معمٜم٤مومؼ إذا دقمل إمم اهلدى واحلؼ اًمذي أٟمزًمف اهلل قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد ط ،أسمك
واؾمتٙمؼموأقمرضقمٜمف،يمامىم٤ملشمَٕم٤ممم{:ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]61 :أي:
ِ
يم٤معمًتٙمؼميـ قمـ ذًمؽ( ،)2و َُمع هذا اإلقمراض وآؾمتٙمٌ٤مر
إقمراو٤م
ُيٕمروقن قمٜمؽ
ً
ِ
َقمـ ديـ اهلل  ۵وم٢من َه ُ١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم{ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [ؾمقرة
اًمٜمقر ،]49 :أي :إذا يم٤مٟم٧م احلٙمقُم٦م هلؿ ٓ َقمٚم ِٞمٝمؿ ضم٤مءوا ؾم٤مُمٕملم ـم٤مئٕملم(.)3
ِ
ُمرض ٓز ٌم هل٤م ،أو ىمد قمرض
وم َٝم ُ١مٓءَ ٓ :خيرج أُمرهؿ قمـ أن َيٙمقن ذم ُىمٚمقِبؿ ٌ
جيقر اهلل ورؾمقًمف ط قمٚمٞمٝمؿ ذم احلُٙمؿ ،وأ ًّي٤م ُم٤م يم٤من
هل َ٤م َؿم ٌّؽ ذم اًمديـ ،أو خي٤مومقا أن َ
ٍ
ُمٜمٓمق قمٚمٞمف ُمـ َهذه اًمّمٗم٤مت(.)4
ومٝمق يمٗمر حمض ،واهلل قمٚمٞمؿ سمٙمؾ ُمٜمٝمؿ وُم٤م هق
هذا اًمٗمريؼ اًمذي يم٤من يدَّ قمل اإليامنُ ،صم َّؿ َيًٚمؽ هذا اًمًٚمقك اعمُٚمتقي ،إ َّٟمام ُهق
ٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم ِّ
يمؾ َزُم٤من وُمٙم٤من ،اعمُٜم٤موم٘مقن اًمذيـ ٓ َجيرؤون قمغم ا َجلٝمر
أٟمٛمقذج ًم ُ
سمِٙمٚمٛم٦م اًم ُٙمٗمر ،ومٞمتٔم٤مهرون ِ
سم٤مإل ْؾمالم و ًَمٙمٜمَّٝمؿ ٓ يروقن أن َشم٘ميض سمٞمٜمٝمؿ ذي َٕم ُ٦م اهلل،

وم٢مذا ُدقمقا إمم طمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف ط أسمقا وأ ْقم َروقا واٟمتحٚمقا اعمٕم٤مذير{ :ﭽ
ﭾ ﭿ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]51 :ومام يًت٘مٞمؿ اإليامن وإسم٤مء ُطمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف ط،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مدارج اًمً٤مًمٙملمش 172/2( :ـ .)173
(« )2شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)569/1( :
(« )3شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)328/3( :
(« )4شمٗمًػم اسمـ يمثػمش).328/3 :
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ُمّمٚمح ٌ٦م ذم أن يتح٤ميمٛمقا إمم ذيٕم٦م اهلل.
إٓ أن َشم ُٙمقن هلؿ
َ
اًمرى سمح ْٙم ِؿ اهلل ورؾمقًمف ط هق ُ
احلؼ ،وهق اعمَٔمٝمر اًمذي
اإليامن ِّ
دًمٞمؾ َ
إن ِّ
ُيٜمٌكء قمـ اؾمت٘مرار طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ذم اًم٘م ْٚم ِ
اضم٥م َُمع اهلل وُمع
اًمق ُ
٥م ،وهق إدب َ

ٙمؿ رؾمقًمف ط إٓ َدء إ َد ِ
ب ُُمٕمتؿ ،مل
رؾمقًمف ط ،و َُم٤م يرومض طمٙمؿ اهلل ُ
وطم َ
٠مدب سم٠م َدب ِ
اإل ْؾمالم ومل ينمق ىمٚمٌف سمٜمقر اإليامن(.)1
ي َت َّ
وهق ِ
ِ
اإل ْؾمالمَ ،
يمذًمؽ ُي٤ميمٛمقن و ُي٘م٣م
ومٙمام ُيٕم٤مُمؾ اعمٜم٤موم٘مقن َسم
حً٥م َفم٤مهرهؿ ُ
سمنم ِع اهلل شمٕم٤ممم ذم َؾم٤مئر أطمقاهلؿ وؿم١موهنؿ ،وىمد اسم ُتِ َكم اًم َٕم٤ممل ِ
اإل ْؾمالُمل إٓ َُم٤م
سمٞمٜمٝمؿ َ
رطمؿ اهلل سمتً ُّٚمط ه١م ِ
سم٤مٕطم َٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م
ٓء اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ اؾمت ٌْدَ ًمقا اًمنميٕم٦م
َ ُ
ْ
اًم٘مْم٤مء واًمتح٤ميمؿ يم٤مًم َ٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز أو
قه٤م ُمرضمٕمٞم٦م َ
واًم٘مقاٟملم اًمٖمرسمٞم٦م ،وضمٕم ُٚم َ
إُمريٙمل أو اًمؼميٓم٤مين أو همػمه٤م ُمـ ُمذاه٥م اًمٙمٗم٤مر ،وأي يمٗمر ومقق َهذا اًمٙمٗمر؟

وأي٦م ُمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمِمٝم٤مدة سم٠من حمٛمدً ا رؾمقل اهلل ط سمٕمد هذه اعمٜم٤مىمْم٦م{ )2(:ﯾ
ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ} [ؾمقرة اعم٤مئدة.]51 :

ي٘مقل اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر « :$وم٤مٟم ُٔم ُروا إمم ُم٤م ومٕمؾ سمٜمَ٤م أقمدَ اؤٟم٤م اعمٌُنمون
ُ
ٟمًخقا ِب٤م
وضسمقا قمٚمٞمٜم٤م ىمقاٟملم و َصمٜم َّٞم٦م ُمٚمٕمقٟم٦م َمرُم٦م،
اعمً َت ْٕم ِٛمرون! ًمٕمٌقا سمِديٜمٜم٤م َ
ٟم٤مؾم٤م يٜم َت ًٌِقن إًمٞمٜم٤م ُأذسمقا ذم ىمٚمقِبؿ
طمٙمؿ اهلل وطمٙمؿ رؾمقًمف ط ،صمؿ ر ُّسمقا ومٞمٜم٤م ً
سمٖمض هذا احلٙمؿ ،وووٕمقا قمغم أًمًٜمَتِٝمؿ يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر؛ ِ
زاقمٛملم أن هذا طمٙمؿ ىم٤مس
ُ
ُ
وضم َٕمٚمقا
–ي٘مّمد طمد اًمنىم٦م ٓ -يٜم٤مؾم٥م هذا
اًمٕمٍم ا َعم٤مضمـ قمٍم اعمدٟمٞم٦م اعمتٝمتٙم٦م! َ
َ
اًمًجقن ذم
هذا احلٙمؿ ُمقوع ُؾمخريتٝمؿ وشمٜمدرهؿ ،وم َٙم٤من قمـ هذا أن اُمتألت ُّ

ووٕمقا ذم اًم٘مقاٟملم ُمـ
سمالدٟم٤م وطمده٤م سمٛم َئ٤مت إًمقف ُمـ اًم ُّٚمّمقص ،وسمام َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمالل اًم٘مرآنش .)2526/5( :سمتٍمف يًػم.
(« )2حتٙمٞمؿ اًم٘مقاٟملمش :ص (ً ،)5مٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ.
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قمالضم٤م هلذا
ًمٚمنىم٦م ًمٞمً٧م سمرادقم٦م وًمـ شمٙمقن أسمدً ا رادقم٦م ،وًمـ شمٙمقن أسمدً ا
ً
قم٘مقسم٤مت َّ

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

اًمداء اعمًتنميش(..)1

معهم

وىمد ٟمِم٠مت ذم َقم٤معم ِٜمَ٤م ِ
اإل ْؾمالُمل قمد ٌد ُِمـ اعمح٤ميمؿ اًمتل ٓ ِص َٚم٦م هل٤م سم٤مًمنمع
ِ
ٜمّمٚمٞم٦م وهمػمه٤م ...ىم٤مل شمٕم٤ممم:
يم٤معمح٤ميمؿ اًمٕم٤معم َّٞم٦م واًم َٕمًٙمري٦م واًمتج٤مري٦م واجلٜم٤مئٞم٦م واًم ُ٘م ُ
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]61-61 :
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ِ
ٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َّ « :$
 .1ىم٤مل َؿم ُ
اًمرؾمقل ط
إن َُمـ شمقمم قمـ ـم٤م َقم٦م َّ

وأقمرض قمـ طمٙمٛمف ومٝمق ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وًمٞمس سمٛم١مُمـش(.)2

ُ .2مـ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم اإلقمراض َقمـ اًمتَّح٤ميمؿ إمم ذع اهلل{ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]49 :

 .3وًمئـ يم٤من هذا ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم ،وم٢من َحتٙمِٞمؿ ِ
اًمًٛم٦م
همػم َذع اهلل ُيّمٌح هق ِّ

اًمزُم٤من إٓ ُم٤م رطمؿ اهلل ،وم َٕمـ أب أُم٤مُم٦م ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل َر ُؾمقل اهلل
اًمٌ٤مرز ُة آظمر َّ
َ
ِ
طًَ « :م ُتٜمْ َ٘م َْم َّـ ُقم َرى ِ
٤مس
اإل ْؾمالم ُقم ْر َو ًة ُقم ْر َو ًةَ ،وم ُٙم َّٚم َام ُٟم٘م َْم ْ٧م ُقم ْر َو ٌة َشم َِم ٌَّ َ٨م اًمٜمَّ ُ
ِ
ِ ِ
اًمّم َال ُةش(.)3
سمِ٤مًمتل َشمٚم َٞمٝم٤مَ ،وم َ٠م َّو ُهل ُ َّـ َٟم ْ٘م ًْم٤م احلُ ْٙم ُؿ َو َآظم ُر ُه َّـ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(َ )1مٚم٦م «اًمٌٞم٤منش :قمدد ( :)238صـ (.)84
(« )2اًمّم٤مرم اعمًٚمقلش ،)39( :و«خمتٍم اًمّمقاقمؼش.)353/2( :
( )3أظمرضمف أمحد سمرىمؿ ،)22214( :واسمـ طمٌ٤من سمرىمؿ ،)6715( :واًمٓمؼماين سمرىمؿ ،)7486( :واحل٤ميمؿ
سمرىمؿ ،)7122( :وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش :سمرىمؿ (.)5175
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ِ
وهمػممه٤م ُمـ اًم٘مقاٟملم
وأصٌح اًم َّتحٙمٞمؿ واًمتح٤ميمؿ ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز واًمؼميٓم٤مين
اًمقوٕمٞم٦م{ :ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ} [ؾمقرة

اعم٤مئدة.]51 :

ِ
ٍ ِ
ًمقو ِٕمٞم٦م
ورُمقز ىمٌِ ُٚمقا اًم َ٘مقاٟملم ا ْ
وىمد اسمتٚمٞم٧م إُ َُّم٦م ذم قمدَ د ُمـ أىمٓم٤مره٤م سم َٜمامذج ُ
واؾمتقردوه٤م وطم َّٙمٛمقه٤م ذم طمٞم٤مة اًمٜمَّ٤مس ،طم َّتك اؾم َتح٤مل قمٜمد ٍ
ًمرضمقع إمم ُطمٙمؿ
يمثػم ُِمٜمٝمؿ ا
َ
ُ
اًمنمع :أُمث٤مل يمامل أشم٤مشمقرك اًمذي َي ُ٘مقل قمٜمف أرُمًؽموٟم٩م أٟمفَ ( :
يم٤من وًمق ًقم٤م سم٤مٕطم٤مدي٨م
ًمنماب ،واعمٖم٤مُمرات اعم٤مضمٜم٦م واًم َّٚمٞم٤مزم احلٛمراء ذم روم٘م٦م اًمٜمً٤مء) .اهـ.
اخلٚمٞمٕم٦م واإلومراط ذم ا َّ
(وًم٘مد اؾمتٓم٤مع أن ُُي ِّ٘م َؼ ًمٚمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ُظمٓم َتٝم٤م ذم اًمًٞمٓمرة سم٢مًمٖم٤مء ِ
اخلالوم٦م
َّ
ُّ
واًمقضمٝم٦م ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م واحلروف اًمٕمرسمِ َّٞم٦م ،واًمنميٕم٦م واعمقاري٨م وإوىم٤مف واًم َّتٕمٚمٞمؿ
اًمديٜمل وإؾم٘م٤مط اخلالوم٦م ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م)(.)1

اًمرزاق اًمذي أصدر يمت٤مسمف « ِ
أطمدَ ث
وأصقل احلُٙمؿش ،وم٘مد ْ
اإل ْؾمالم ُ
أُم٤م قمكم قمٌد َّ
«صمٚمٛم٦مش ذم ِ
ً
ُمرة جيرؤ قم٤ممل أزهري
اإل ْؾمالم ؾمٞم َٔم ُّؾ َُيٛمؾ وزره٤م أُمدً ا
ـمقيال ،ومألول َّ

سم٠من ِ
ُُمًٚمؿ قمغم اًم٘مقل َّ
اإل ْؾمالم ديـ روطمل ،وأ َّٟمف ٓ صٚم٦م ًمف سمٜمٔم٤مم ا ُحلٙمؿ ُمٝمام يم٤من
ؾمٞم٤مق اًمدقمقة أو فمروومٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م( ،)2صمؿ َشمقاًم٧م سمٕمد ذًمؽ طمٚم٘م٤مت حتٙمٞمؿ اًم٘مقاٟملم
اًمقوٕمٞم٦م ذم سم٘مٞم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م وهمػمه٤م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(َ )1مٚم٦م «اجل٤مُمٕم٦م ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦مش.)3/32( :
(َ )2مٚم٦م «اجل٤مُمٕم٦م ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦مش ،)414/11( :وعمزيد اـمالع يٜمٔمر «احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهللشً ،مٚمِمٞمخ
قمٌداًمرمحـ اعمحٛمقد ،ورؾم٤مًم٦م «حتٙمٞمؿ اًم٘مقاٟملمشً ،مٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ .وُمـ أطمًـ اًمٙمت٥م
اًمتل ردت قمغم يمت٤مب قمغم قمٌداًمرزاق يمت٤مسم٤منٟ« :م٘مض ِ
اإل ْؾمالم وأصقل احلٙمؿشُ ،مـ شمّمٜمٞمػ

اًمِمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلم ،و«طم٘مٞم٘م٦م ِ
اإل ْؾمالم أصقل احلٙمؿش ،وهق ُمـ شمّمٜمٞمػ اًمِمٞمخ حمٛمد
سمخٞم٧م اعمٓمٞمٕمل أطمد يمٌ٤مر قمٚمامء إزهرُ ،مٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م.
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التعامل
شرعية يف
ظٛاٖشِٖوقواعد
عً ٢املنافقني
ايكاعذ ٠ايشابع :١إدشا ٤األحهاّ خطر
طشا٥شِٖ إىل
ٚٚنٌ

اهلل .۵

معهم

ِ
ُمٜمٝمؿ
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ « :$وأُم٤م ؾمػمشمف ذم اعمُٜم٤موم٘ملم :وم٢م َّٟمف ُأُمر أن َي٘مٌؾ ُ
قمالٟمٞمتٝمؿ ويٙمِ ُؾ هائرهؿ إمم اهلل ،وأن ُجي٤مهدهؿ سم٤مًمٕمٚمؿ واحلُ َّج٦م ،و ُأُمر أن ُيٕمرض
قمٜمٝمؿ ويٖمٚمظ قمٚمٞمٝمؿ ،وأن َي ٌْ َٚم َغ سم٤مًم٘مقل اًم ٌَٚمٞمغ إمم ٟمٗمقؾمٝمؿ(َ ،)1
وؿم٤مهد هذا اعمٕمٜمك أ َّٟمف
ط ىمٌؾ أقمذارهؿ ّ
وصغم قمغم زقمٞمٛمٝمؿ عم٤م ُم٤متش.

وىمد شمؿ إيْم٤مح هذه اًم٘م٤مقمدة وحمؽمزاِّت٤م ذم اًمتٛمٝمٞمد اًمذي ذم ُم٘مدُم٦م هذه
اًم٘مقاقمد(.)2
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ٟ ٓ -1مٛمٚمؽ إذا َّ
صغم اعمُٜم٤موم٘مقن صالشمٜم٤م وص٤مُمقا َؿمٝمرٟم٤م ويم٤مٟمقا ُمٕمٜم٤م ذم َقمدد ُمـ
فمقاهرهؿ ،وٟمٙمؾ ظمٌ٤مي٤م
اًمٕمٌ٤مدات واًم َّٓم٤مقم٤مت إٓ أن ُٟمجري أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م قمغم َ
ِ
سمدومٜمٝمؿ ذم َُم٘م٤مسمر
ٟمٗمقؾمٝمؿ وهائر وامئرهؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم ...وم٘مد َضمرى احلٙمؿ

ٌَّل ط وظمٚمٗم٤مئف اًمراؿمديـ ...اًمخ ،وإن
اعمًٚمٛملم وٟمحق ذًمؽ ِم٤م يم٤من قمغم قمٝمد اًمٜم ّ
يم٤مٟمقا ذم َطم٘مٞم٘م٦م أُمرهؿ ذم اًمدَّ رك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مرِ ،حلدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ﭬ
ِ
ُ
ٞمح َتٜمَ٤مَ :وم َذًم ِ َؽ
ىم٤مل :ىم٤مل
اؾم َت َ٘م ٌَ َؾ ىم ٌْ َٚم َتٜمَ٤مَ ،و َأ َيم َؾ َذسمِ َ
رؾمقل اهلل طَُ « :م ْـ َص َّغم َص َال َشمٜمَ٤مَ ،و ْ
اعمًُٚمِؿ ِ
اًمذي ًَم ُف ِذ َُّم ُ٦م اهللِ َو ِذ َُّم ُ٦م َر ُؾمقًم ِ ِفَ ،وم َال َ ْ
َّت ُٗم ُروا اهللَ ِذم ِذ َُّمتِ ِفش(.)3
ْ ُ
قمٚمٞمٝم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ سم٘مقًمف« :أطمٙم٤م ُم
ٟمص َ
 -2واًم٘م٤مقمدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم هذا اًمٌ٤مب هل ُم٤م َّ
اإلؾمالم ،وأطمٙم٤مم ِ
أظمرة َقمغم اإليامنش(.)4
ُ
اًمدُّ ٟمٞم٤م قمغم ِ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1زاد اعمٕم٤مدش.)82/2( :
(ً )2مألمهٞم٦م ُيرضمك اًمرضمقع إمم «اًمتٛمٝمٞمدش( :ص):
( )3رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ،وىمد ؾمٌؼ َّترجيف( :صـ.)411:
( )4يٜمٔمر «إقمالم اعمقىمٕملمشٓ ،)542/4( :سمـ اًم٘مٞمؿ .$

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

348

ىم٤مل اإلُم٤م ُم اًمِم٤مومٕملَ « :ىمد َقمٚمِؿ َر ُؾمقل اهلل ط َّ
وطم٘مـ
أن اعمُٜم٤موم٘ملم َيم٤مذسمقن َ
دُم٤مءهؿ سم٤مًمٔم٤مهرش(.)1
أن اًم َّٔم٤مهر َيٙمقن ً
٥م إظمذ ِب٤مَّ :
صحٞمح٤م إذا مل َيثٌ٧م ذم
دًمٞمال
ً
 -3وهٜم٤م وم٤مئدة جيِ ُ

اًمٌ٤مـمـ ظمالومفَّٟ ٕ ،مف إذا اؾم َت ٌَ٤من وفمٝمر ُم٤م يم٤من ُمـ ٟم َٗم٤مق سم٤مـمٜمف اعمخرج ُمـ اعم َّٚم٦م ومال
ِ
ِ
ِ
وإطمراق َدار
ُمًجد اًميار
ٌَّل ط أُمر ِِبدم
اقمتٌ٤مر ًمٔم٤مهره اعمز َّيػ ،واًمدَّ ًمٞمؾ أن اًمٜم ّ
اًمٞمٝمقدي اًمذي يم٤من جيتٛمع ومٞمف اعمٜم٤موم٘مقن سمٛمـ ومٞمف(.)2

وىمد ىم٤مل اهلل ُشمَٕم٤ممم{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﯀ ﯁} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]83 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1إمشً ،مٚمِم٤مومٕمل.)264/4( :
(ُ )2مع أن ً
يمال ُمـ اًم٘مّمتلم مل ي٠مت ومٞمٝمام رواي٦م صحٞمح٦م سمؾ طمٙمؿ اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين وهمػمه سمْمٕمٗمٝمام.
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املبخح الجاىٕ
معهم

الغؤٌّ املالٔ٘
ايكاعذ ٠ارتاَظ :١تأيٝف قًٛب َٔ ُٜشد ٢إِطِالَ٘ أ ٚنإ ي٘ شإٔ يف

ق.َ٘ٛ

ِ
ِ ِ
ُ
ظم٤مص ً٦م َُمـ يم٤من
اؾمتخدم
رؾمقل اهلل ط اعم٤مل ًمت٠مًمٞمػ ُىمٚمقب سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملمَّ ،
ِ
اإل ْؾمالم ُطم٥م ا َعم٤مل أو اخلقف ُمـ ِ
ؾمٌ٥م دظمقًمف ذم ِ
ويمراهٞمتف ،ؾمقاء ُمـ
اإل ْؾمالم
اًمزيم٤مة أو َهمػمه٤م ُمـ ُمقارد سمٞم٧م اعم٤مل يم٤مًمٗملء واًمٖمٜمٞمٛم٦م(.)1

ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]58 :

ٕمْم٤م ،يت٠مًمػ ُمـ يرى
وم٘مد أقمٓمك رؾمقل اهللِ ط سم ْٕم ًْم٤م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم( ،)2وشمرك َسم ً

اعمّم َٚمح٦م ذم شم٠مًمٗمف(.)3
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ىم٤مل ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مً :مٙمـ جيقز -سمؾ جي٥م -اإلقمٓم٤مء ًمت٠مًمٞمػ ُمـ ُيت٤مج إمم شم٠مًمٞمػ ىمٚمٌف،
«اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦مش :ص (.)43
( )2ؾمقاء يم٤من هذا اًمٕمٓم٤مء ُمـ اخلٛمس أو ُمـ أصؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ،وقمغم اًم٘مقل سم٠مٟمف ُمـ أصؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦م يٙمقن
ٌَّل ط ذم شمقزيع اًمٖمٜم٤مئؿ ُمٌٜم ًٞم٤م قمغم ُمراقم٤مشمف ُمّمٚمح٦م ِ
اإل ْؾمالم آٟمذاك ،ومٝمذا احل٤مدث ُمـ
ٍمف اًمٜم ّ
ُشم ّ
سم٤مب اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمألُمر اًمٕم٤مرض« .اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآنشً ،مٚمحٛمٞمدي.)358( :

ٌَّل ط ُمـ
(ُ )3مً٠مًم٦م سف اعم٤مل ًمٚمٛم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم وضمقد اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ سمٕمد اًمٜم ّ
قمدُمٝم٤م قمغم ىمقًملم :اًمراضمح ُمٜمٝمام سم٘م٤مؤهؿ ،ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي :واًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل ذم ذًمؽ
قمٜمدي ،أن اهلل ضمٕمؾ اًمّمدىم٦م ذم ُمٕمٜمٞملم أطمدمه٤م :ؾمدُّ ظمٚم٦م اعمًٚمٛملم وأظمر ُمٕمقٟم٦م ِ
اإل ْؾمالم
وشم٘مقيتف ،ومام يم٤من ذم ُمٕمقٟم٦م ِ
اإل ْؾمالم وشم٘مقي٦م أؾمٌ٤مسمف وم٢مٟمف يٕمٓم٤مه اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم ٕٟمف ٓ يٕمٓم٤مه ُمـ
يٕمٓم٤مه سم٤محل٤مضم٦م ُمٜمف إًمٞمف ،وإٟمام يٕمٓم٤مه ُمٕمقٟم٦م ًمٚمديـ ،ويمذًمؽ يمام يٕمٓمك اًمذي يٕمٓم٤مه ذم اجلٝم٤مد ذم
وم٘مػما ًمٚمٖمزو ٓ ًمًد ظمٚمتف ،ويمذًمؽ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ يٕمٓمقن ذًمؽ =
ؾمٌٞمؾ اهلل وم٢مٟمف يٕمٓمك ذًمؽ همٜم ًٞم٤م أو ً
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=

أُمر ِ
ٌَّل
اإل ْؾمالم،
وإن يم٤مٟمقا أهمٜمٞم٤مء
َ
ً
وـمٚم٥م شم٘مقيتف وشم٠ميٞمده وىمد أقمٓمك اًمٜم ّ
اؾمتّمالطم٤م سم٢مقمٓم٤مئٛمقه َ
ط ُمـ أقمٓمك ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ سمٕمد أن ومتح اهلل قمٚمٞمف اًمٗمتقح وومِم٤م ِ
اإل ْؾمالم وقمزَّ أهٚمف ،ومال طمج٦م
ت٠مًمػ اًمٞمقم قمغم ِ
اإل ْؾمالم أطمدُٓ ،متٜم٤مع أهٚمف سمٙمثرة اًمٕمدد ِمـ أرادهؿ ،وىمد
عمحت٩م سم٠من ي٘مقلُ ٓ :ي ُ
ٌَّل ط ُمـ أقمٓمك ُمٜمٝمؿ ذم احل٤مل اًمتل وصٗم٧م« .ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش.)523/11( :
أقمٓمك اًمٜم ّ
وىم٤مل اسمـ رؿمٞمد :وأُم٤م اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ومٝمؾ طمؼ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ سم٤مق إمم اًمٞمقم ،أم ٓ؟ وم٘م٤مل ُم٤مًمؽٓ :
ُم١مًمٗم٦م اًمٞمقم :وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل وأسمق طمٜمٞمٗم٦م :سمؾ طمؼ اعم١مًمٗم٦م سم٤مق إمم اًمٞمقم إذا رأى اإلُم٤مم ذًمؽ ،وهؿ
اًمذيـ يت٠مًمٗمٝمؿ اإلُم٤مم قمغم ِ
اإل ْؾمالم.
ٌَّل ط أو قم٤مم ًمف وًمً٤مئر إُم٦م؟ وإفمٝمر أٟمف قم٤مم،
وؾمٌ٥م اظمتالومٝمؿ :هؾ يم٤من ذًمؽ ظم٤مص سم٤مًمٜم ّ
وهؾ جيقز ذًمؽ ًمإل ُم٤مم ذم يمؾ أطمقاًمف أو ذم طم٤مل دون طم٤مل؟ أقمٜمل ذم طم٤مل اًمْمٕمػ ٓ ذم طم٤مل
اًم٘مقة ،وًمذًمؽ ىم٤مل ُم٤مًمؽ ٓ :طم٤مضم٦م إمم اعم١مًمٗم٦م أن ًم٘مقة ِ
اإل ْؾمالم ،وهذا يمام ىمٚمٜم٤م اًمتٗم٤مت ُمٜمف إمم
اعمّم٤مًمح« .سمداي٦م اعمجتٝمدش :ص ( ،)219ت قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب ،سمػموت ط
إومم 1424هـ.
وًمٕمؾ ُم٤م ذيمره اًمّمح٤مسم٦م يمٕمٛمر ﭬ إٟمام هق شمٓمٌٞمؼ ٓ شم٠مؾمٞمس حلٙمؿ أي أن هذه اعمً٠مًم٦م
ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُُيٙمؿ ومٞمٝم٤م سمحً٥م إطمقال وإزُم٤من ،وًمٕمؾ هذا يٙمِمػ ًمٜم٤م ؾمٌ ًٌ٤م ُمـ أؾمٌ٤مب اخلالف
اًمٗم٘مٝمل ،واهلل أقمٚمؿ.
و ُيٜمٔمر «اإلطمٙم٤مم ذم متٞمٞمز اًمٗمت٤موى قمـ إطمٙم٤مم وشمٍموم٤مت اًم٘م٤ميض واإلُم٤ممشً ،مٚم٘مراذم ذم ضمقاسمف
قمغم اًمً١مال اًمً٤مدس واًمثالصملم( :ص  .)86وهٜم٤مك سمح٨م ضمٞمد ًمٚمِمٞمخ :قمٌد اهلل سمـ ُمٜمٞمع طمقل
اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿُ ،
ؾم٠مورد هٜم٤م أهؿ ُم٤م ضم٤مء ومٞمف ٕٟمف ُي ّٕمد ظمالص٦م ُمٗمٞمدة سم٢مذن اهلل.
 . 1اعمِمٝمقر ُمـ اعمذاه٥م اًمثالصم٦م احلٜمٗمل واعم٤مًمٙمل واًمِم٤مومٕمل هق ىمقهلؿ سم٤مٟمتٝم٤مء ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ
قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٜمًخ ،وذًمؽ ًمٕمزة ِ
وىمقة اعمًٚمٛملم واٟمتٗم٤مء اًمٕمٚم٦م اعمقضمٌ٦م إلقمٓم٤مئٝمؿ،
اإل ْؾمالم وُمٜمٕمتف ّ
ىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين :وهق اًمّمحٞمح إلُج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ﭫ قمغم ذًمؽ ،وم٢من أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ﭭ
ُم٤م أقمٓمٞم٤م اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ ؿمٞمئً٤م ُمـ اًمّمدىم٤مت ومل يٜمٙمر أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ﭫ.
 .2أن اًمٜمًخ إلقمٓم٤مء اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ مل يثٌ٧م.
صمؿ ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ اسمـ ُمٜمٞمع يمالم اًمديمتقر حمٛمد سمـ يقؾمػ ُمقؾمك:
أُم٤م ُمً٠مًم٦م اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ ومٚمٜم٤م أن ٟمٗمٝمؿ أن اًمرؾمقل ط يم٤من يٕمٓمٞمٝمؿ ذم طمٞم٤مشمف ُمـ اًمّمدىم٤مت سم٘مّمد =
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=

إؿمٕم٤مرا سم٠من ِ
إقمزاز ِ
اإل ْؾمالم ًمْمٕمٗمف طمٞمٜمذاك ،ومج٤مء قمٛمرمعهم
اإل ْؾمالم ذم طم٤مضم٦م
ورأى اًمدومع إًمٞمٝمؿ
ً
إًمٞمٝمؿ ،وذم هذا ُم٤م ىمد يْمٕمػ ُمـ محٞم٦م اعمًٚمٛملم واقمتزازهؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ دون ُمـ ذم ىمٚمقِبؿ دظمؾ،
ومٙم٤من إقمزاز ِ
اإل ْؾمالم طمٞمٜمئذ ذم قمدم إقمٓم٤مئٝمؿ ؿمٞمئً٤م ُمـ اًمّمدىم٤مت إذ مل يٙمـ إُمر ً
ٟمًخ٤م ُمـ قمٛمر
ًمٜمص ىمرآين وإٟمام هق شم٘مدير عم٤م يم٤من ي٘مّمده اًمرؾمقل ط وإن يم٤من قمغم وضمف آظمر يتٗمؼ ُمع ُم٤م ص٤مر
إًمٞمف ِ
اإل ْؾمالم واعمًٚمٛمقن ُمـ اًم٘مقة واًمٕمزة.
«اًمٌٞمقع واعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦مش ،)21( :عمحٛمد سمـ يقؾمػ سمـ ُمقؾمك.
 .4صمؿ رضمح اًمِمٞمخ اسمـ ُمٜمٞمع وم٘م٤مل :وسمٜم٤م ًء قمغم أن طمٙمؿ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ حمٙمؿ مل يتٜم٤موًمف ٟمًخ
اًمٌت٦م ،وطمٞم٨م أن اعمٕمٜمك اعم٘متيض ًمٚمت٠مًمٞمػ هق طم٤مضم٦م ِ
اإل ْؾمالم واعمًٚمٛملم إمم اًمقىمقف سمج٤مٟمٌٝمؿ
واًمتْم٤مُمـ ُمٕمٝمؿ وؿمد أزر ُمـ أؾمٚمؿ طمدي ًث٤م ،أو مل يًٚمؿ إٓ أٟمف ُمٓم٤مع ذم ىمقُمف وَمتٛمٕمف ،ومٛمتك
ىم٤مئام وُم٘متْم ًٞم٤م ،وُمتك
طمٙمام ً
وضمدت هذه احل٤مضم٦م يم٤من احلٙمؿ ذم إقمٓم٤مء اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ ُمـ اًمزيم٤مة ً
اٟمتٗم٧م احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ يمام طمّمؾ ذم قمٝمد قمٛمر ﭬ وُمـ ضم٤مء سمٕمده ُمـ اخلٚمٗم٤مء واعمٚمقك اٟمتٗمك
وضمقد ُمـ ي ًتحؼ اًمت٠مًمٞمػ ،أؿمٌف اٟمتٗم٤مء وضمقد وم٘مراء أو ُمً٤ميملم أو اسمـ ؾمٌٞمؾ أو همػمهؿ ِمـ
ٟمّم٧م آي٦م اًمّمدىم٦م قمغم طمٍمه٤م ومٞمٝمؿ ،ومل يٙمـ ذًمؽ آٟمتٗم٤مء ُمٜمٝم ًٞم٤م ٕطمٙم٤مم اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ذم اًمزيم٤مة
ُمتك وضمد اًمقصػ اعم٘متيض ًمالؾمتح٘م٤مق.
وٟمٔمرا إمم أن اعمًٚمٛملم أن ُمتٗمرىمقن ذم أٟمح٤مء اعمٕمٛمقرة ،وهؿ خيتٚمٗمقن ذم سمٚمداهنؿ ىمقة ووٕم ًٗم٤م،
ً
ً
ُمًت٘مال ًمف ظمّم٤مئّمف وُمزاي٤مه ىمقة ووٕم ًٗم٤م وؾمٞم٤مدة وشمًٞمدً ا،
وىمد متثؾ يمؾ ومئ٦م ُمٜمٝمؿ َمتٛم ًٕم٤م إِ ْؾمالُم ًّٞم٤م
وم٢من اًم٘مقل سم٘مٞم٤مم ُم٘مت٣م شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب سمٍمف ضمزء ُمـ اًمزيم٤مة ًمذًمؽ اعمٕمٜمك ىمقل شم٘متْمٞمف ُمّمٚمح٦م
اعمًٚمٛملم وواىمع ُمٕم٤ميِمٝمؿ ٓ ؾمٞمام ومٞمام سملم يمؾ َمتٛمع ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م.
وهلذا وم٢من طمٙمؿ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة سم٤مق سم٘م٤مء ذيٕم٦م اهلل ذم أروف يرشمٗمع سم٤مرشمٗم٤مع
ُم٘متْمٞمف ،وهق اٟمتٗم٤مء احل٤مضم٦م إمم اًمت٠مًمٞمػ ًم٘مقة اعمًٚمٛملم وقمزِّتؿ وؾمٛمق ُم٘م٤مُمٝمؿ ،ويٌ٘مك ذًمؽ احلٙمؿ
سمٌ٘م٤مء ُم٘متْمٞمف وُمقضمٌف ،وهق احل٤مضم٦م إمم إقمزاز اعمًٚمٛملم ًمقضمقد ضمقاٟم٥م وٕمػ ومٞمٝمؿ ذم أي سم٘مٕم٦م
ُمـ أرض اهلل قمٚمٞمٝم٤م ُمًٚمٛمقن.
واًمذي ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أن اعمٜم٤موم٘ملم قمغم ؿم٘ملم أطمدمه٤م :رؤوس اًمٜمٗم٤مق اًمذيـ سمٚمٖمقا ذم اًمٙمٞمد
واعمٙمر واًمٕمداء واعمح٤مدة هلل ورؾمقًمف ط وًمٚمٛم١مُمٜملم ،ويم٤من هلؿ ذم اًمنم ُمْم٤مء ،ومٝم١مُ ِ
ٓء ٓ يٕمٓمقن
َ
َّ
ِّ
مه٤م ،سمؾ اًمقاضم٥م َم٤مهدِّتؿ واإلهمالظ قمٚمٞمٝمؿ ور ُّد ؿمٌٝم٤مِّتؿ =
ُمـ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ ديٜم٤م ًرا وٓ در ً
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و َذيمر اًم َّٓمؼمي قمـ اسمـ زيد ذم أي٦م َىمق ًَمف« :ه١م ِ
ٓء اعمُٜم٤موم٘مقن ىم٤مًمقاَ :واهلل ُم٤م
َ ُ
َ
وأظمؼم ُهؿ أ َّٟمف
أطم٥م ،وٓ ي١مصمر ِب٤م إٓ هقاهَ ،وم٠مظمؼم اهللُ ٟمٌٞمف ط،
ُيٕمٓمٞمٝم٤م حم َ َّٛمد إٓ ُمـ َّ
َ
أُمر ُمـ اهللِ وًمٞمس ُمـ ُحمٛمدط {ﮡ
إٟمام ضم٤م َءت ُمـ اهلل ،وأن هذا ٌ

ﮢ

ﮣ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]61 :أي٦مش(.)1

وىمد ورد ذم اًم٘مرآن ذيمر اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ يمٛمٍمف َظم٤مص ُِمـ َُمّم٤مرف اًمزيم٤مة

اًمثامٟمٞم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]61 :أي٦م.

وم٢مهنؿ ىمقم يم٤مٟمقا ُيت٠مًمٗمقن َقمغم ِ
اإل ْؾمالم
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي« :وأ َُّم٤م اعمُ١م ًَّمٗم٦م ىمٚمقِبؿ َّ

اؾمتّمالطم٤م سمف ٟمٗمًف وقمِمػمشمفش( ،)2وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ٓ« :ذيمر
ِم َّـ مل شمّمح ٟمٍمشمف
ً
ًمٚمٛم١م ًَّمٗم٦م ىمٚمقِبؿ ذم اًمتٜمزيؾ ذم همػم ِىمًؿ اًمّمدىم٤مت ،وهؿ ىمق ٌم َيم٤مٟمقا ذم صدر ِ
اإل ْؾمالم
ُ
ِم َّـ ُئمٝمر ِ
اإل ْؾمالم ومٙم٤مٟمقا ُيت٠مًمٗمقن سمدومع ؾمٝمؿ ُمـ اًمّمدىم٦م إًمٞمٝمؿ ًمْمٕمػ ي٘مٞمٜمٝمؿش(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

وحتذير اعمًٚمٛملم ُمـ ذورهؿ.
وأظمر :هؿ اعمٜم٤موم٘مقن اًمرقم٤مع واًمدمه٤مء اًمذيـ ؿم٠مهنؿ ؿم٠من أٟمٗمًٝمؿ وأهٚمٞمٝمؿ وطمٞم٤مـم٦م أُمقاهلؿ
واًمًٕمل ذم إؿمٌ٤مع رهمٌ٤مِّتؿ اعم٤مدي٦م وٟمحق ذًمؽ
ومٝم١مُ ِ
ٓء -واهلل أقمٚمؿِ -م٤م ُيًـ إقمٓم٤مؤهؿ ُمـ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ سمٕمد دقمقِّتؿ وشمرهمٞمٌٝمؿ
َ
وَّتقيٗمٝمؿ َّ
قمام هؿ ومٞمف.
ًمٕمؾ اهلل أن يٕمٓمػ سم٘مٚمقِبؿ إمم اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح ،واإلىمالع َّ

(« )1ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآنشُ ،)518/11( :مـ ـمريؼ يقٟمس ،ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م ىم٤مل:
ىم٤مل اسمـ زيد :وأظمرضمف اسمـ أب طم٤مشمؿُ ،)1817/6( :مـ ـمريؼ أصٌغ قمـ اسمـ زيد سمف (اعمح٘مؼ).
(« )2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآنش.)519/11( :
(« )3اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن واعمٌلم عم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ اًمًٜم٦م وآي اًمٗمرىم٤منش ،)262/11( :ت/د.
قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل وآظمرون ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ،ط إومم 1427هـ..
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سم٤مق سم٘م٤مء ذيٕم٦م اهلل ذم ِ
 .1طمٙمؿ ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقِبؿ مل ُيٜمًخ ،وهق ٍ
يرشمٗمع
أروف،
ُ
ِ
وقمزِّتؿ،
ًم٘مقة اعمًٚمٛملم َّ
سمِ٤مرشمٗم٤مع ُم٘متْمٞمف وٓزُمف ،وهق اٟمتٗم٤مء احل٤مضم٦م إمم اًمت٠مًمٞمػ َّ
ويٌ٘مك احلٙمؿ إذا يم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م داقمٞم٦م إمم ذًمؽ.
 .2أُم٤م رؤوس اًمٜمٗم٤مق اًمذيـ سمٚم ُٖمقا ذم اًم َٙمٞمد واعمٙمر واًمّمدِّ َقمـ ديـ اهلل واعمح٤م َّدة
مه٤م ،وأُم٤م ِرقم٤مع
ديٜم٤مرا وٓ در ً
يمٌػما ،ومال ُيٕمٓمقن ً
هلل وًمرؾمقًمف ط وًمٚمٛم١مُمٜملم ُمٌٚم ًٖم٤م ً
اعمٜم٤موم٘ملم ودمه٤مؤهؿ اًمذيـ ؿم٠من ِ
أطمد ِهؿ ٓ يتج٤موز إؿم ٌَ٤مع رهمٌ٤مشمف ُمـ ُمٚمذات
َ
اًمدٟمٞم٤م ،ومٝم١م ِ
ٓء -واهلل أقمٚمؿُ -يٕمٓمقن ُمـ ؾمٝمؿ اعم١م ًَّمٗم٦م ُىمٚمقِبؿ شمرهمٞم ًٌ٤م هلؿ ذم اإليامن،
َُ
وَّتقي ًٗم٤م هلؿ ُمـ قم٤مىمٌ٦م اًمٜمٗم٤مق ،وهذا يمٚمف يٕمقد إمم ٟمٔمر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ذم إُم٦م.
ايكاعذ ٠ايظادط :١تكظ ِٝايػٓا ِ٥عظب ايصشع د ٕٚايٓظش يًُعرتضني.
روى اًمٌخ٤مري سمًٜمده -ذم َشمقزيع اًمٖمٜم٤مئؿ َيقم طمٜملمَ ،-قمـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري
ي٘مًؿ ،ضم٤مء قمٌد اهلل سمـ ذي اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل وم َ٘م٤مل :ا ْقمدل َي٤م
ٌَّل ط ِّ
ىم٤ملَ :سمٞمٜم٤م اًمٜم ّ
رؾمقل اهلل.
ُ

وم٘م٤ملَ « :و ْي َٚم َؽ! َو َُم ْـ َي ْٕم ِد ُل إِ ْن َمل َأ ْقم ِد ْل؟!ش ،ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :دقمٜم ِل ِ
أضب
ْ
ُي ِ٘م ُر َأ َطمدُ ُيم ْؿ َص َال َشم ُف َُم َع َص َال ِِّتِ ْؿَ ،و ِص َٞم٤م َُم ُف
قمٜم٘مف ،ىم٤مل طَ « :د ْقم ُف َوم٢مِ َّن ًَم ُف َأ ْص َح٤م ًسم٤م َ ْ
ِ
ُمع ِصٞم ِ
يـ()1
قن ُِم َـ اًمدِّ ِ
٤مُم ِٝم ْؿَ ،ي ْٛم ِ ِر ُىم َ
اًمر ُِم َّٞم ِ٦م(ُ ،)2صم َّؿ َيٜمْ ُٔم ُر إِ َمم
َ َ َ
اًمً ْٝم ُؿ ُم َـ َّ
َيم َام َي ْٛم ِر ُق َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ :أي خيرضمقن ُمٜمف ،ي٘م٤مل ًمٖم٦مُ :مرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م يٛمرق ُمرو ًىم٤م ،إذا اظمؽمىمٝم٤م
وظمرج ُمـ اجل٤مٟم٥م أظمر ذم هقم٦م.
( )2اًمرُمٞم٦م :اهلدف واًمٖمرض اًمذي يرُمل إًمٞمف اًمًٝمؿ إلص٤مسمتف ،صٞمدً ا يم٤من أو همػمه.
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ِ ِ
قضمدُ ومِ ِٞمف َر ٌء(َ ،)1ىمدْ َؾم ٌَ َؼ اًم َٗم ْر َ
ث َواًمدَّ َم(َ ،)2آ َي ُت ُٝم ْؿ َر ُضم ٌؾ إِ ْطمدَ ى َيدَ ِيف -
َٟمْم ِّٞمف َوم َال ُي َ
خي ُر ُضمق َن َقم َغم ِطم ِ
لم
أو َىم َ٤مل َصمدْ َي ْٞم ِفُِ -م ْث َؾ َصمدْ ي ا َعم ْر َأ ِة ،أو َىم َ٤ملُِ :م ْث َؾ اًم ٌَ ْْم َٕم ِ٦م َشمدَ ْر َد ُر(ْ َ ،)3
ُوم ْر َىم ٍ٦م ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
٤مسش(.)4
ِ
ِ
ٌَّل طْ ،
وأؿمٝمدُ أن قمٚم ًّٞم٤م َىمتٚمٝمؿ وأٟم٤م َُم َٕمف،
ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمدْ « :أؿم َٝمد َؾمٛمٕم٧م ُمـ اًمٜم ّ
ِ
سم٤مًمر ِ
ٌَّل ط ،ىم٤مل :ومٜمزل َىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :ﭻ ﭼ
ضمؾ َقمغم اًمٜمٕم٧م اًمذي َٟم َٕمتف اًمٜم ّ
ضملء َّ
ﭽ ﭾ ﭿ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م)6()5(]58 :ش.
ِ
ِ
وهؿ اًم َ٘مقم اًمذيـ
وىمد فمٝمر َه ُ١مٓء اًم٘مقم ذم ظمالوم٦م قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م ﭬُ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ىمقًمف يٜمٔمر ذم ىمذذه :ىمذذ ُجع ىمذة وهل ريِم٦م اًمٓم٤مئر سمٕمد شمًقيتٝم٤م وإقمداده٤م ًمؽم َّيم٥م ذم اًمًٝمؿ ُمـ
ضمٝم٦م ذيٚمف ُمع أؿمٌ٤مهٝم٤م ،حلٗمظ شمقازن اًمًٝمؿ قمٜمد اٟمٓمالىمف .صمؿ يٜمٔمر إمم ٟمّمٚمف :اًمًٝمؿ احلديدة احل٤مدة
اًمتل شمقوع ذم رأس قمقده.
وىمقًمف صمؿ يٜمٔمر إمم رص٤مومف ،رص٤مفُ :جع رصٗم٦م وهل قمّمٌ٦م ُمـ إوشم٤مر ،وي٘م٤مل هل٤م قم٘مٌ٦م ُشمٚمقى
ومقق ُمدظمؾ أؾمٗمؾ ٟمّمؾ اًمًٝمؿ ذم قمقده ،وشمِمد ًمتثٌٞم٧م اًمٜمّمؾ ،وهذا اًم٘مًؿ إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜمّمؾ
ً
(ؾمٜمخ٤م) .صمؿ يٜمٔمر ٟمْم ّٞمفٟ :ميض اًمًٝمؿ هق ُم٤م سملم ريِمف وٟمّمٚمف.
يًٛمك
واعمراد ُمـ هذا اًمٌٞم٤من اًمتٗمّمٞمكم أٟمف مل يٕمٚمؼ ذم اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م اًمتل هل اًمّمٞمد رءٟٕ ،مف ُمرق
ُمٜمٝم٤م سمنقم٦م وم٤مئ٘م٦م ،أي :مل يٌؼ ومٞمٝمؿ ُمـ ِ
اإل ْؾمالم رء..
( )2ؾمٌؼ اًمٗمرث واًمدم :أي ؾمٌؼ اًمًٝمؿ سمنقمتف أن يٕمٚمؼ سمف رء ُمـ احلٞمقان اًمذي هق هدف اًمراُمل
ٓ رء ُمـ ومرصمف وٓ رء ُمـ دُمف..
(ُ )3مثؾ اًمٌْمٕم٦م شمدردر :اًمٌْمٕم٦م أي ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٚمحؿ .شمدردر :أي شمؽمضمح وشمْمٓمرب يمام يؽمضمرج
صمدي اعمرأة.
( )4رواه اًمٌخ٤مري ك :اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ واعمٕم٤مٟمديـ وىمت٤مهلؿ ،سم٤مب ُمـ شمرك ىمت٤مل اخلقارج ًمٚمت٠مًمػ وًمئال
يٜمٗمر اًمٜم٤مس قمٜمف ..ح..6534/
زوة اًمٓم٤مئػ ،ح.)4175( :
( )5رواه اًمٌخ٤مري ،ك اعمٖم٤مزي ،سم٤مب َهم َ
(« )6فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش 268/2( :ـ .)269
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واؾمت٠مصؾ ُُمٕمٔمٛمٝمؿ وىمتؾ آي َتٝمؿ ،أي :اًمرضمؾ اًمذي َيم٤من
َظمرضمقا قمٚمٞمف وىم٤مشمٚمٝمؿ،
َ
معهم
اًمٕمالُم٦م اًمتل َشم ُّ
اًمقصػ اًمذي
دل َقمٚمٞمٝمؿ ،وعم٤م سمحثقا قمٜمف ذم اًم َ٘متغم وضمدوا أٟمف قمغم َ
ؿمٙمرا هلل،
يمؼم
ً
اًمرؾمقل ط ،وعم٤م رآه قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م ﭬ َّ
ضم٤مء ذم يمال ِم َّ
وهورا سم٠مهنؿ اًمذيـ وصٗمٝمؿ اًمرؾمقل ط ذم طمديثف ،وإًمٞمٙمؿ شمّمقير اعمقىمػ:
ً
ٌَّل ط ًم٘م َت٤مل َه َقازن و َصم٘مٞمػ َيقم ُطمٜملم َيم٤من ُمٕمف قمد ٌد ُِمـ زقمامء ُم َّٙم٦م
قمٜمدُم٤م َؾم٤مر اًمٜم ّ
ٕمْمٝمؿ ىمد آُمـ ِ
سمٕمْمٝمؿ مل
سم٤مإل ْؾمالم إيام ًٟم٤م وٕمٞم ًٗم٤م ،و ُ
وزقمامء اًم٘مٌ٤مئؾ اًمٕمرسمٞم٦م ،ويم٤من َسم ُ
ُ
ي١مُمـ سمٕمد ،وم َٚم َّام ٟمٍم اهلل ٟمٌٞمف ط قمغم أقمدَ ِائف وفمٗمر ُمٜمٝمؿ سم٤مًم َٖمٜمَ٤مئؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،أقم َٓمك َقمد ًدا
ُمـ وضمقه َسمٕمض اًم٘مٌ٤مئؾ اًمٕمرسمِ َّٞم٦م قمٓم٤مي٤م يمٌػمة َيت٠مًمٗمٝمؿ سمذًمؽ ِ
ًمإل ْؾمالم.
ومٛمٛمـ َذيمر ُمـ أذاف ىمريش:
ٌَّل طَّ ،
وىمد ذيمر اسمـ إؾمح٤مق قمد ًدا أ ْقمٓم٤مهؿ اًمٜم ّ
وصٗمقان سمـ أ َُم َّٞم٦م ،وِم َّـ أقمٓمك ُمـ زقمامء
وؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمروَ ،
أسم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ طمربُ ،
اًم٘مٌ٤مئؾ اًمٕمرسمٞم٦م :قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ زقمٞمؿ َومزارة ،وإىمرع سمـ طم٤مسمس زقمٞمؿ سمٜم ِل متٞمؿ،
وقمٌ٤مس سمـ ُمرداس زقمٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمؿ ﭫ ُجٞم ًٕم٤م ،أقمٓمك يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُم٤مئ٦م
ُمـ ِ
أٟم٤مؾم٤م آظمريـ(.)1
اإلسمؾ ،وأقمٓمك دون ذًمؽ ً
ومل ِ
يٕمط َرؾمقل اهلل ط إٟمّم٤مر ﭫ ؿمٞم ًئ٤م ،ومقضمدوا ذم أٟمٗمًٝمؿ ،يمام أظمرج
رؾمقًمف ط يقم
اًمِمٞمخ٤من قمـ قمٌد اهلل سمـ زيد سمـ قم٤مصؿ ىم٤مل« :عم٤م أ َوم٤مء اهلل قمغم ُ
ىمًؿ ذم اًمٜم٤مس ذم اعم١مًمٗم٦م ىم ُٚمقِبؿ ،ومل يٕمط إٟمّم٤مر ﭫ ؿمٞم ًئ٤م ،ومٙم٠مهنؿ
طمٜملمَّ ،
وضمدوا إذ مل يّمٌٝمؿ ُم٤م أص٤مب اًمٜم٤مسش.
قمـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري ﭬ ىم٤ملَ « :
٘مًٛمٝم٤م َسملم
ٌَّل ط سمذهٞم ٌَ٦م َوم َّ
سمٕم٨م إ َّمم اًمٜم ّ
أرسمٕم٦مش ،وقمٜمف أيْم٤مﭬ ىم٤ملَ « :
ٌَّل ط
سم٤مًمٞمٛمـ إمم اًمٜم ّ
قمكم ﭬ وهق َ
سمٕم٨م ٌّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش 178/4( :ـ .)179
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سمذهٞمٌ٦م( )1ذم شمرسمتٝم٤م وم َ٘م ًَّٛمٝم٤م سملم إىمرع سمـ طم٤مسمس احلٜمٔمكم ،صمؿ أطمد سمٜمل َم٤مؿمع،
أطمد سمٜمل يمالب،
صمؿ َ
وسملم قمٞمٞمٜم٦م سمـ سمدر اًمٗمزاري ،وسملم قمٚم٘مٛم٦م سمـ قمالصم٦م اًمٕم٤مُمريَّ ،
وسملم زيد اخلٞمؾ اًمٓم٤مئل ،صمؿ أطمد سمٜمل ٟمٌٝم٤من ..ومتٖم َّٞمٔم٧م ىمريش وإٟمّم٤مر وم َ٘م٤مًمقا :يٕمٓمٞمف
صٜم٤مديد أهؾ َٟمجد ويدقمٜم٤م .ىم٤مل« :إِ َّٟم َام َأ َشم َ٠م ًَّم ُٗم ُٝم ْؿش ،وم٠مىمٌؾ رضمؾ هم٤مئر اًم َٕمٞمٜملمٟ ،م٤مشمئ اجلٌلم،
ٌل
يم٨م اًم ِّٚمحٞم٦مُ ،منمف ْ
حمٛمد ،اشمؼ اهلل .وم٘م٤مل اًمٜمَّ ّ
اًمقضمٜمَتلم ،حمٚمقق اًمرأس ،وم٘م٤مل :ي٤م َ
ِ
ض َو َٓ َشم٠مُمٜمُ ِ
هلل إِ َذا َقم َّم ْٞم ُ٧مَ ،وم َٞم٠م َُمٜمُٜمِل َقم َغم َأ ْه ِؾ إَ ْر ِ
قينش ،ومً٠مل رضمؾ
ٞمع ا َ
طَ « :وم َٛم ْـ ُيٓم ُ
َ
ٌَّل ط.
ُمـ اًم٘مقم َىمت َٚمف ،أراه ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ﭬ ،ومٛمٜمَ َٕمف اًمٜم ّ
ِ
ِ ()2
جي ِ
٤مو ُز
ٌَّل ط« :إِ َّن ُم ْـ َو ْئْم ِئ َه َذا َىم ْق ًُم٤م َي ْ٘م َر ُءو َن اًم ُ٘م ْر َآ َن َٓ ُ َ
ومٚمام ومم ىم٤مل اًمٜم ّ
ِ
َطمٜمَ ِ
قن َأ ْه َؾ ِ
قن ُِم َـ ِ
اًمر ُِم َّٞم ِ٦مَ ،ي ْ٘م ُت ُٚم َ
اإل ْؾمالم ُُم ُر َ
٤مضم َر ُه ْؿَ ،ي ْٛم ِر ُىم َ
اإل ْؾمالم
اًمً ْٝم ِؿ ُم َـ َّ
وق َّ
٤منًَ ،م ِئـ َأدر ْيم ُتٝمؿ َُٕ َىم ِّت َٚمٜمَّٝمؿ َىم ْت َؾ َقم ٍ
قن َأه َؾ إَو َصم ِ
٤مدش()3ش.
َو َيدَ ُقم َ ْ
ْ
ُ ْ
ْ َْ ُ ْ

ومرؾمقل اهلل ط هٜم٤م َذيمر ُم٤م َيٛمٜمٕمف ُمـ ا َِّّت٤مذ ُم٤م جي٤مزُيؿ سمف! ُمـ أ َّٟمف َخيِمك أن
ي٘متؾ أصح٤مسمف ،وذيمر ط أٟمف إِن سم٘مل ًمٞم٘متٚمٜمٝمؿ َ
يتحدث اًمٜمَّ٤مس أن حمٛمدً ا ط ُ
ىمتؾ

َ
وإطمقال ،و َشمرصد ًمٙمؾ طم٤مل طم ْٙمٛمف
قم٤مد ،ومٝمذه ؾمٞم٤مؾمتف ط شمراقمل اعمّم٤مًمح
وطمٙمٛمتف ،وم٤محلٙمؿ هٜم٤م ِ
واوح أن ُمـ ؿم٠مٟمف اًمتٖمػم واًمتٌديؾ شمٌ ًٕم٤م ًمٚمح٤مل واعمّمٚمح٦م.
َ
وسمٕمد هذا اًمٕمرض يتٌ َّلم َّ
وىمًٛمتف جي٥م أٓ َشمٙمقن ظم٤موٕم٦م
أن ؾمٞم٤مؾم٦م شمقزيع اعم٤مل
َ
َ
ًمًٌؼ ُمـ يتٙمٚمٛمقن ،وإ َّٟمام ُمر ُّد َذًمؽ إمم ُمّم٤مًمح شمراقمك
ٕهقاء ُمـ
ْ
يٕمؽموقن أو َ
وأهداف شمردمك ُمع شمقظمل اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف ،وي٤م قمج ًٌ٤م يمٞمػ يٕمؽمض ُمثؾ هذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هل شمّمٖمػم ذه٥م ،وىمٞمؾ :شمّمٖمػم ذهٌ٦م قمغم ٟمٞم٦م اًم٘مٓمٕم٦م ُمٜمٝم٤م« .اًمٜمٝم٤مي٦مشٓ ،سمـ إصمػم.)616/1( :
( )2يريد أٟمف خيرج ُمـ قم٘مٌف وٟمًٚمف« .اًمٜمٝم٤مي٦مشٓ ،سمـ إصمػم.)66/2( :
( )3اًمٌخ٤مري ،ك اًمتقطمٞمد ،ب/ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ} [ؾمقرة اعمٕم٤مرج،]4 :
ح ،)7432( :وُمًٚمؿ سمٜمحقه ،ك اًمزيم٤مة ،ح.)2448( :

357

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

وسمٍم وسمّمػمةٟ ،م٤مهٞمؽ قمـ يمقٟمف ُمًدَّ د سم٤مًمقطمل
ٌَّل ط وهق قمدل يمٚمف
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ٌ
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صٚمقات رب وؾمالُمف قمٚمٞمف.

معهم

َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ِ
ٕهقاء اعمُٕمؽمولم أو
ظم٤مو َٕم٦م
 .1ؾمٞم٤مؾم٦م شمقزيع اعم٤مل جي٥م أٓ شمٙمقن
َ
ِ
ذًمؽ إمم ُمّم٤مًمح شمراقمك ََّتدم ِ
آٟمتٝم٤مزيلم ،وإ َّٟمام ُمر َّد َ
اإل ْؾمالم وأه َٚمف ُمع شمقظمل
اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف.

ِ
ِ
ٌَّل ط وصدق ٟمٌقشمف.
 .2ذم ىمّم٦م ذي اخلقيٍمة ُم ْٕمجزة ُمـ ُمٕمجزات اًمٜم ّ
ٌَّل ط عمّم َٚم َح٦م ِ
اإل ْؾمالم اًمٕم٤م َُّم٦م أٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ط
ُ .3مراقم٤مة اًمٜم ّ

ي٘متؾ أصح٤مسمف.
ايكاعذ ٠ايظابع :١عذّ قب ٍٛإطٗاَات املٓافكني يف املصاسٜع ارتري.١ٜ
اًم٘مقي
اعمجتٛمع اعمًٚمؿ َمتٛمع ُمٌٜمل قمغم اًمتآظمل واًمتآزر َسملم أومرادهُ ،يٕملم ومٞمف
ُ
اًمٖمٜمل اًم َٗم٘مػم ،وسم٤مًمت٤مزم َّ
وم٢من َصمروة اًمٖمٜمك -ذم َطم٘مٞم٘م٦م إ ُْمرَ -مل
اًمْمٕمٞمػ ويقاد ومٞمف
َ
ُ
ٟمّمٞم٥م ُِمٜمٝم٤م -سمرو٤م َٟمٗمس وـمٞم٥م ظم٤مـمِر-
شمٕمد ُمٚم ًٙم٤م ًمف وطمدَ ه سمؾ أصٌح عمجتٛمٕمف
ٌ
َومٝمق ُيٜمٗمؼ ذم ؾمٌؾ اخلػم اعمتٕمددة ،ويدقمؿ ِضمٝم٤مد إظمقاٟمف اعمًٚمٛملم أيٜمام يم٤مٟمقا ،ويّمؾ سمف
إمم ذوي اًمٗم٘مر واًمٕمقز واحل٤مضم٦م.

ِ
وًمئـ َ
ًمٚمٗم٘مراء واعمُحت٤مضملم ،ويمذا ًمٚمٛمنموقم٤مت
يم٤من َهذا اًمٕمٛمؾ ومٞمف ٟم ْٗمع قمٔمٞمؿ
أن ِ
اخلػم َّي٦م ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ،إٓ َّ
وإؿمٕم٤مرا
أيْم٤م إؾمٕم٤م ًدا ًمٚمٖمٜمل وص٤مطم٥م اعمَ٤مل،
ومٞمف ً
ً
ُمٜمتٔمرا صمقاب اهللِ ًمف قمغم
ًمف سم٠مٟمف ضمزء ٓ يتجزأ قمـ َمتٛمٕمف وأُمتف ،وسم٤مًم َّت٤مزم وم٢مٟمف ي٘مػ
ً
ٟمتٞمج٦م َ
ُ
ًمذًم ِؽ -ذم َؾمٕم٤مدة وهٜم٤مء
أقمامًمف اًمتل ىمّمد ِب٤م وضمٝمف وٟمٗمع ِب٤م قمٌ٤مده،
ومٞمٕمٞمش َ -
ُمًتِمٕمرا ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯵ ﯶ
سمامًم ِف اًمذي أؿمٕمره سمِٕمٛمؼ آٟمتامء إمم َىمقُمف،
ً
اًمّمدَ َىم َ٦م ًَم ُت ْٓم ِٗم ُئ َقم ْـ َأ ْهٚمِ َٝم٤م
ٌَّل ط« :إِ َّن َّ
ﯷ ﯸ} [ؾمقرة اًم٘مّمص ،]77 :وىمقل اًمٜم ّ
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قرِ ،وإِ َّٟمام يً َتٔمِ ُّؾ ا ُعم ْ١م ُِمـ يقم ِ
َطم َّر اًم ُ٘م ٌُ ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ِذم فمِ ِّؾ َصدَ َىمتِ ِفش(.)1
ُ َْ َ
َ َْ
وٓ ري٥م أن اعمٜم٤مومؼ ي َتٛمٜمَّك -ذم َطم٤مٓت يمثِػمة -أن َيٙمقن ُمـ أهؾ اًمٕمقن
يتّمدَّ ر اؾمٛمف اعمج٤مًمس ،ويٓمرق
واًمٜمَّجدة واًم ٌَذل واإلٟمٗم٤مق ذم اعمُجتٛمع ،وأن َ
إؾمامع ُم٘مؽم ًٟم٤م سمٛمدطمف واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ،واقمتٌ٤مره ُمـ ِ
أوم٤موؾ اعم١مُمٜملم وأظمٞم٤مرهؿَّ ،
وم٢من
َذًمؽ ؾمٞمخدم هد َومف اًمذي ٟم٤مومؼ ٕضمٚمف ،وؾمٞمٛمٕمـ ذم إظمٗم٤مء ُم٤م يٙم ُّـ َصدره َقمـ
اًمٜم٤مسً ،مٙمـ اعمٜم٤مومؼ يّمٓمدم ِقمٜمد رهمٌتف ذم حت٘مٞمؼ ُمراده ُ-مـ َسمذل اعم٤مل وإٟمٗم٤مىمف ذم
َؾمٌٞمؾ اخلػم -سمِمٞمئلم مه٤م:

وطم٥م اعمَ٤مل ِم َّ٤م
٠مصالن ذم ٟمٗمًف{ :ﮌ} ،ومٓمٛمع اًمدٟمٞم٤م
ُّ
 .1اًمٌخؾ واًمِمح اعم َت ِّ

يٜم٤مزقمف ذم قمدم اًمٌذل واًمٜمٗم٘م٦م.
ؼم سمِٕمدم ىمٌقل ٟمٗم٘م٤مِّتؿ قمٜمدَ اهلل شمٕم٤ممم عمَ٤م يٕمٚمٛمف
ُّ .2
اًمٜمص اًم ُ٘مرآين اًم٘م٤مـمع اًمذي خي ُ
ِ
وخلٌ٨م َُم٘مّمدهؿ ،وؾمقء ٟم َّٞمتٝمؿ اًمداومٕم٦م هلؿ
ؾمٌح٤مٟمف ُمـ يمٗمرهؿ سمف وسمرؾمقًمف ط
قمغم اإلٟمٗم٤مق واًمٕمٓم٤مء.
ُمـ أضمؾ ذًمؽ ْ
ؾمٞمِم ُٕمر اعمٜم٤مومؼ سم٠م َّٟمف َىمد ُأحلؼ سم٤مًمٙم٤مومريـ طم َّتك ذم هذا اعمج٤مل اًمذي
َحت ُّمؾ ُمٜمف اًمٗم٤مئدة ٕهؾ ِ
اإل ْؾمالم ،ومٙمام أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل قمـ اًمٙم٤مومريـ{ :ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [ؾمقرة اًمٗمرىم٤من ،]23 :وم٠م َ
سمٓمؾ َ
أقمامهلؿ
وضمٕمٚمٝم٤م هٌ٤م ًء ،ومٙمذًمؽ َيم٤من احل٤مل ُمع اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ طمٞم٨م قمدم ىمٌقل َقمٛمٚمف وٟمٗم٘متف
وطمرُم٤مٟمف إضمر واعمَثق َسم٦م قمٚمٞمٝم٤مً :مٕمدم شمقومر ذط اإلظمالص ومٞمٝم٤م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم { :ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾
﮿﯀﯁﯂

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم «اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمش ،)788( )286/17( :قمـ قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ﭬ .اٟمٔمر
«اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش.)3484( :
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      } [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]54-53 :وم َٛم َٝمام أٟمٗمؼ
اعمُٜم٤مومؼ ـم٤مئٕم٤م أو ُمٙمره٤م ومٜمٗم َ٘م ُتف ُمردودة معهم
قمٚمٞمف ،وًمـ يًتٗمٞمد ُِمٜمٝم٤م قمٜمد اهلل ؿمٞم ًئ٤م ،ومٝمق
ً
ً
َقمٛمؾ همػم ص٤مًمح ،يمام أٟمف ًمـ يًتٗمٞمدَ ُِمٜمٝم٤م قمٜمد اعمًٚمٛملم ذم إسمراز ِ
ٟمٗمًف ويمً٥م رو٤م
اًمٜمَّ٤مسٕ :ن اهلل ؾم ُٞمٔمٝمر أُمره ،ويٙمِمػ دواظم َٚم ُٝمؿ ويٗمْمح ٟمٗم٤مىمف ،وىمد ضم٤مء ذم
٥م َٓ َي ْ٘م ٌَ ُؾ إِ َّٓ َـم ِّٞم ًٌ٤مش(.)1
احلدي٨م اًمّمحٞمح« :إِ َّن اهللَ َـم ِّٞم ٌ

التعامل
خطر املنافقني وقواعد شرعية يف َ

وسمذًمؽ َّ
وم٢من ُيم َّؾ ُُمً٤ممه٦م ي٘مدُمقه٤م ومٝمل َُمردودة قمٚمٞمفِ ،م٤م ُيِمٕمره سم٤مًم ُٖمرسم٦م ورومض
اعمجتٛمع ًمف ،واقمتٌ٤مره ٟمٌ َت٦م ظمٌٞمث٦م ُمٜمٌقذة قمغم َىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ.

هذا اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم اًمذي ضم٤مء سمف اعمَٜمٝم٩م اًم٘مرآين ،يْمٞمؼ ِ
اخلٜم٤مق قمٚمٞمٝمؿ،
ُ ِّ

وجيٕمؾ يمؾ ذي سم٘مٞم٦م َىمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ُيراضمع طمً٤مسم٤مشمف ويتً٤مءل ُمع ٟم ْٗمًف قمـ طم٤مًمف وُمآًمف،
ِم٤م يرضمك ُمٕمف أن يٕمقد شم٤مئ ًٌ٤م إمم ظم٤مًم٘مف وسم٤مرئف.
وهذا هق اعم٘مّمقد إيمؼم اًمذي ِ
ٟمٚمٛم ًُف ُمـ أؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمٜمٝمجف ذم
ُ
اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم ،إ َّٟمف اًمزضمر واًمققمظ اًمذي يدومع َّ
يمؾ َُمـ سم٘مل ذم ىمٚمٌف سمّمٞمص
ُمـ اإليامن إمم ُمراضمٕم٦م اًمٜمٗمس ،واًمٕمدول قمـ هذا اعمًٚمؽ اخلٌٞم٨م(.)2

يمره٤م ومخقف اًم ُٕم٘مقسم٦م ،وذم يمال
واعمٜم٤مومؼ إن أٟمٗمؼ ـمقاقمٞم٦م ومت٘مٞم٦م ،وإن أٟمٗمؼ ً
احل٤مًملم ًمـ ُي٘مٌؾ ُمٜمفُ ،م٤م دا َم قمغم ٍّ
ؿمؽ ِم َّ٤م ضم٤مء سمف رؾمقل اهلل ط ُمـ أُمر اًمديـ(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ىمٌقل اًمّمدىم٦م ُمـ اًمٙمً٥م اًمٓمٞم٥م ،طمدي٨م رىمؿ.)65( :
وأظمرضمف اًمؽمُمذي ،يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب وُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،طمدي٨م رىمؿ ،)2989( :وأظمرضمف
أمحد ذم «اعمًٜمدش ( ،)328/2وأظمرضمف اًمدارُمل ذم «ؾمٜمٜمفش ،يمت٤مب اًمرىم٤مق ،سم٤مب ذم أيمؾ اًمٓمٞم٥م،
طمدي٨م رىمؿ.)2717( :
( )2هذه اًم٘م٤مقمدة اؾمتٗمدِّت٤م ُمـ رؾم٤مًم٦م «دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش ،د/قم٤مدل اًمِمدِّ ي
ُمـ 341( :ـ .)342
(« )3شمٗمًػم اعمٜم٤مرش.)415/11( :
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وهؾ اعمٜم٤مومؼ ٓ شم٘مٌؾ ُمٜمف ٟمٗم٘م٦م سم٢مـمالق؟.

ذًمؽ إمم اعمّمٚمح٦م اعم٘مدَّ رة واعمٕمتؼمةَ :
اًمٔم٤مهر -واهلل أقمٚمؿ -أن ُمر َّد َ
ٕن ُُم٘مت٣م
ُ
إضمراء أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ يمام َّ
اًمِم٠من ُمع اعمًٚمٛملم أن ُشم٘مٌؾ ٟمٗم٘م٤مِّتؿ وشم١مظمذ ُمٜمْٝمؿ
زيم٤مِّتؿ ،إٓ أن ُيقضمد ُم٤مٟمع ظم٤مص ذم ؿم٠من سمٕمْمٝمؿ(.)1
ُ
{ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

﮽﮾﮿﯀﯁﯂
         ﯓ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م-53 :

 ،]54ذم َهذه أي٦م ُيٕم ِّٚمؿ اهلل رؾمقًمف ط و ُيمؾ ُم١مُمـ َيمٞمػ يٖمٞمٔمقن اعمُٜم٤موم٘ملم ذم ؿم٠من
اًمٜمَّٗم٘م٤مت ِ
ُمْمٓمريـ يم٤مرهلمً ،مًؽم ٟمٗم٘م٤مِّتؿ سمٌذهل٤م يمام يٌذهل٤م
اإل ْؾمالُمٞم٦م اًمتِل يٜمٗم٘مقهن٤م
ِّ
أهؾ اإليامن وهل ىمًامن:

اًمقاضمٌ٦م اًمتل شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ سمًِٚمٓم٤من اًمدوًم٦م ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م:
إول :اًمٜمٗم٘م٤مت َ
اًم٘مًؿ َّ
يم٤مًمزيم٤مة وهذه يٌذًمقهن٤م أو َ
شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اإليمراه.
َّ
ٌذًمقهن٤م ـم٤مئٕملم يمام ُ
يٌذل اعم١مُمٜمقن
اًم٘مًؿ اًمث٤مين :اًمٜم َٗم َ٘م٤مت همػم اًمقاضمٌ٦م اًمتل َي
َ
اًمّم٤مدىمقن ،وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٌذًمقهن٤م إيام ًٟم٤م ُحمتًٌلم قمٜمد اهلل أضمرهؿ قمٚمٞمٝم٤م ،سمؾ يٌذًمقهن٤م
شم٘مٞم٦م َوًمٞمح٘م٘مقا سمٌذهل٤م ُمّم٤مًمح هلؿ قمٜمد اًمرؾمقل ط أو ُج٤مقم٦م اعم١مُمٜملم ،يم٤معمَٕمقٟم٤مت
ِ
ؾمٌٞمؾ اهلل ،ويم٤مًمّمدىم٤مت اًمتل ُيٜمدب اعمًٚمٛمقن ًمٌذهل٤م ُمـ
اًمتل ي٘مدِّ ُمقهن٤م ًمٚمجٝم٤مد ذم

أضمؾ اًمٗم٘مراء واعمً٤ميملم أو اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م.
وإهم٤مفم٦م اعمٜم٤موم٘ملم سمِم٠من ُم٤م يٜمٗم٘مقن ُِمـ أ ُْمقال َـم٤مئٕملم أو ُمٙمرهلم ،شمٙمقن
سم٢مقمالُمٝمؿ أهن٤م شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ سمحً٥م فم٤مهر إِ ْؾمالُمٝمؿ ،صمؿ ٓ شمٙمقن هل٤م صمٛمرة قمٜمد اهلل،
ٕن اهلل ٓ ي٘مٌٚمٝم٤م ُمٜمٝمؿ ،وٓ ُيثٞمٌٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اعمٜم٤مرش.)415/11( :
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ىم٤مل ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َّ « :$
ومٛمـ
إن اًم َّتقطمٞمد هق
ِّ
اعمّمحح ًمألقماملَ ،

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

صح٧م أقمامًمف و ُىمٌٚم٧م ،وُمـ يم٤من ُمـ ِ
أهؾ اًمٜمِّٗم٤مق واًمٙمٗمر
يم٤من ُمـ أهؾ اًم َّتقطمٞمد َّ
ُمقطمد أظمٚمص قمٛمٚمف ُىمٌؾ ُِمٜمف وًمق يم٤من قم٤مص ًٞم٤م ،وم٤مًم َٕم٤ميص
ور َّدت ،وم٠مي ِّ
َسمٓمٚم٧م أقمامًمف ُ
معهم

ٟم٘مقل ًمفَ :صالشمؽ صحٞمح٦م ،أو َزيم٤مشمؽ صحٞمح٦م ،وًمق يم٤من قمٜمدَ ه سمٕمض اعم َٕم٤ميص،
يمٕم٘مقق اًمقاًمِدَ يـ أو ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ ،أو ُذب اخلٛمر أو اًمدظم٤من ،أو َطمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م،
ومٝمذه اعمٕم٤ميص ٓ متٜمَع ُمـ ىمٌقل قمٌ٤مداشمف إذا يم٤من ُمقطمدً ا.
َ
أذك سم٤مهللِ ،ومال
ًمٙمـ اًمٙم٤مومر ٓ ُي٘مٌؾ ُمٜمف أي قمٛمؾ؛ ٕ َّٟمف ًمٞمس قمٜمده شمقطمٞمد ،سمؾ
ًمألقمامل يمٚمٝم٤م هق اًمتقطمٞمد ،واعمٌُٓمؾ ًمألقمامل يمٚمٝم٤م هق
شم٘مٌؾ قمٌ٤مداشمف؛ ٕن اعمّمحح
َ
اًمنمك واًمٙمٗمر ،وهلذا سملم اهلل  ۴ؾمٌ٥م قمدَ م َىمٌقل اًمّمالة واًمزيم٤مة وم٘م٤مل:

{﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂     } [ؾمقرة

ًمٚمٛم١مُمـ ُمـ أن يتَّّمػ
ذير ُ
اًمتقسم٦مَ ،]54 :ومٝمذا هق اعم٤مٟمع اعمٌُٓمؾ ٕقمامهلؿ ،وذم هذا َحت ٌ
سمِّمٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ،وم٢من إشم َٞم٤من اًمّمالة قمـ يمًؾ ،واإلٟمٗم٤مق ُمع اإليمراه وصػ ٟمٗم٤مق،
يم٤مره٤م ُمتؼم ًُم٤م ،سمخالف
واعمُ١مُمـ يٜمٗمؼ ُمع اًمٜمِم٤مط واًمٓمقاقمٞم٦م واٟمنماح اًمّمدرٓ ،
ً
اعمٜم٤مومؼ؛ ٕٟمف ًمٞمس قمٜمده إيامنش(.)1
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ُ
إصؾ ذم اعمٜم٤موم٘ملم ُّ
اعمٓمققملم ُمـ اعم١مُمٜملم ذم اًمّمدىم٤مت.
.1
اًمِم ُّح واًمٌخؾ وعمز ِّ
 .2قمدم ىمٌقل َٟمٗم٘م٤مت اعمٜم٤موم٘ملم إن ُهؿ أٟمٗم٘مقإ :ن اهلل يٕمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف َومً٤مد
أضمرا وُٓمثقسم٦م.
ـمقيتٝمؿ وظمٌ٨م هيرِّتؿ ،ومٚمـ يًتٗمٞمدوا ُمٜمٝم٤م قمٜمد اهلل ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذح يمت٤مب اإليامن إوؾمطشً ،مِمٞمخ ا ِ
إل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مً ،مٚمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٖمٜمٞمامن :صـ (.)78
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َّ .3
ًمٕمؾ هذا اًمتٕم٤مُمؾ احل٤مزم ُمع اعمٜم٤موم٘ملم َجيٕمؾ سمٕمْمٝمؿ يراضمع َٟمٗمًف ويّمٚمح
طم٤مًمف وٟم َّٞمتف ويٜمزع قمام هق ومٞمف.
يمره٤م ومخقف اًمٕم٘مقسم٦م.
 .4اعمٜمَ٤مومؼ ُمٕمٚمقم أ َّٟمف إن أٟم َٗمؼ ـمقاقمٞم٦م ومت٘مٞم٦م ،وإن أٟمٗمؼ ً
 .5هؾ اعمٜم٤مومؼ ٓ شم٘مٌؾ ُمٜمف ٟمٗم٘م٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م؟ َضم٤مء اجلقاب ذم هذه اًم٘م٤مقمدة سمام يٖمٜمل
قمـ شمٙمراره.
ايكاعذ ٠ايجآَ :١املٓافل ٜشخ ٜٛٚسخ إال...
ي٘مقل ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م « :$اعمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ ىم٤مًمقا{ :ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرةُ ،]8 :هؿ ذم اًم َّٔم٤مهر ُم١مُمٜمقن ،يّمٚمُّقن ُمع
وُيجقن ،ويٖمزون ،واعمًُٚمٛمقن يٜم٤ميمحقهنؿ ويقارصمقهنؿ.
ويّمق ُُمقن،
ُّ
اًمٜم٤مسُ ،
ٌَّل ط ذم اعمُٜم٤موم٘ملم سمحٙمؿ
يمام يم٤من اعمُٜم٤موم٘مقن قمغم ْ
قمٝمد َرؾمقل اهلل ط ،ومل َُيٙمؿ اًمٜم ّ

اًمٙمٗم٤مر اعمُٔمٝمريـ ًمٚمٙمٗمر ٓ ،ذم ُُمٜم٤ميمحتٝمؿ وٓ ُمقارصمتٝمؿ وٓ ٟمحق ذًمؽَ ،سمؾ َّعم٤م ُم٤مت
وهق ُمـ أؿمٝمر اًمٜم٤مس سم٤مًمٜمٗم٤مقَ -و ِر َصمف اسمٜمف قمٌد اهلل وهق
قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل ُ -
ُمـ ظمٞم٤مر اعم١مُمٜملم ،ويمذًمؽ َؾم٤مئر ُمـ يم٤من يٛمقت ُمٜمٝمؿ يرصمف ورصمتف اعم١مُمٜمقن ،وإذا
ورصمقه اعمًٚمٛملم.
ُم٤مت ٕطمدهؿ وارث ّ

وىمد شمٜم٤مزع اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمُٜم٤مومؼ اًمزٟمديؼ(ِ )1
اًمذي يٙمتؿ زٟمدىمتف ،هؾ يرث ويقرث؟

قمغم ىمقًملم ،واًمّمحٞمح أٟمف ُ
يرث و ُيقرث وإن قمٚمؿ ذم اًمٌ٤مـمـ أٟمف ُمٜم٤مومؼ ،يمام يم٤من
ٌَّل طَّ :
ٕن اعمػماث ُمٌٜم٤مه قمغم اعمُقآة اًمٔم٤مهرةٓ ،
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ قمغم قمٝمد اًمٜم ّ
ِ
اًم٘مٚمقب ،وم٢مٟمف ًمق قمٚمؼ سمذًمؽ مل متٙمـ ُمٕمرومتف.
قمغم اعمحٌ٦م اًمتل ذم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
ٌَّل ط .وهق
( )1واعم٘مّمقد هٜم٤م أن اًمزٟمديؼ ذم قمرف َه١مُ ٓء اًمٗم٘مٝم٤مء :هق اعمٜم٤مومؼ اًمذي يم٤من قمغم قمٝمد اًمٜم ّ
أن ئمٝمر ِ
اإل ْؾمالم ويٌٓمـ همػمه ،ؾمقاء أسمٓمـ ديٜمً٤م ُمـ إدي٤من ـ يمديـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أو همػمهؿ
ً
ُمٕمٓمال ضم٤مطمدً ا ًمٚمّم٤مٟمع ،واعمٕم٤مد ،وإقمامل اًمّم٤محل٦م.
أو يم٤من
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ِ
واحلٙمٛم٦م إذا يم٤مٟم٧م َظمٗم َّٞم٦م أو ُمٜمتنمة قمٚمؼ احلٙمؿ سمٛمٔمٜمتٝم٤م ،وهق َُم٤م أفمٝمره ُمـ
ٌَّل طَ َٓ « :ي ِر ُ
معهما ُعم ًْٚمِ ُؿ اًم َٙم٤مومِ َر َو َٓ اًم َٙم٤مومِ ُر ا ُعم ًْٚمِ َؿش(.)1
ث
ُمقآة اعمًٚمٛملم ،وم٘مقل اًمٜم ّ
ِ
يًٛمك اًمزٟمديؼ ذم
وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ي٘مقل :اًم ِّزٟمديؼ :هق ا َجل٤مطمد اعمٕمٓمؾ .وهذا َّ
اصٓمالح يمثػم ُمـ أهؾ اًم َٙمالم واًمٕم٤مُم٦م ،وٟم٘مٚم٦م ُم٘م٤مٓت اًمٜم٤مس ،وًمٙم َّـ اًمزٟمديؼ اًمذي
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شمٙم َّٚمؿ اًم ُٗم٘مٝم٤مء ذم طمٙمٛمف :هق إول؛ َّ
ٕن َُم٘مّمقدهؿ هق اًم َّتٛمٞمٞمز سملم اًمٙم٤مومر وهمػم
اًمٙم٤مومر ،واعمُرشمد وهمػم اعمرشمد ،وُمـ أ ْفمٝمر ذًمؽ أو أهه ،وهذا ا ُحلٙمؿ يِمؽمك ومٞمف ُجٞمع
درضم٤مِّتؿ ذم اًمٙمٗمر وا ًِّمر َّدة ،وم٢من اهلل أظمؼم سمزي٤مدة
أٟمقاع اًمٙم َّٗم٤مر واعمرشمديـ ،وإن شمٗم٤موشم٧م
ُ

اًمٙمٗمر يمام أظمؼم سمزي٤مدة اإليامن ،سم٘مقًمف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖ} [ؾمقرة

ًمّمالة وهمػمه٤م ُمـ إريم٤من ،أو ُمرشمٙمٌل اًمٙمٌ٤مئر ،يمام أظمؼم سمزي٤مدة
اًمتقسم٦م ،]37 :وشم٤مرك ا َّ
قمذاب سمٕم ِ
ض اًم ُٙم َّٗم٤مر قمغم سمٕمض ذم أظمرة سم٘مقًمف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚ} [ؾمقرة اًمٜمحؾ.]88 :

ومٝمذا أصؾ يٜمٌٖمل ُمٕمرومتف ،وم٢مٟمف ُمٝمؿ ذم هذا اًمٌ٤مبَّ .
يمثػما ِمـ شمٙمٚمؿ ذم ُمً٤مئؾ
وم٢من ً
ِ
يٛم ِّٞمزوا سملم احلٙمؿ
اإليامن واًمٙمٗمر ً-مت ْٙمٗمػم أهؾ ْ
إه َقاءَ -مل يٚمحٔمقا هذا اًمٌ٤مب ،ومل َ
اًمٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـُ ،مع َّ
صم٤مسم٧م سمِ٤مًمٜمّمقص اعمتقاشمرة ،واإلُج٤مع
أن اًمٗمرق سملم هذا وهذا ٌ
اعمٕمٚمقم ،سمؾ هق ُمٕمٚمقم سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ ِ
يمثػما
اإل ْؾمالم ،و َُمـ شمد َّسمر هذا ،قمٚمؿ أن ً
ضم٤مهال ًّ
ً
و٤مٓ قمـ سمٕمض ُم٤م ضم٤مء سمف
ُمـ أهؾ إهقاء واًمٌدع ىمد يٙمقن ُم١مُمٜمً٤م خمٓم ًئ٤م

اًمرؾمقل ط ،وىمد يٙمقن ُمٜم٤موم ً٘م٤م زٟمدي ً٘م٤م ئمٝمر ظمالف ُم٤م يٌٓمـش(.)2
وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ « :$اًم َّٓمٌ٘م٦م اخل٤مُمً٦م قمنمةَ :ـمٌ٘م٦م ا ًَّمزٟم٤مدىم٦م ،وهؿ ىمقم أفمٝمروا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1متٗمؼ قمٚمٞمف :اًمٌخ٤مري ،ك اًمٗمرائض ،سم٤مب (ٓ يرث اعمًٚمؿ اًمٙم٤مومر وٓ اًمٙم٤مومر اعمًٚمؿ :سمرىمؿ
( ،)6764وُمًٚمؿ ،ك اًمٗمرائض :سمرىمؿ (.)1614
(« )2اإليامن إوؾمطشً ،مِمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.)89-88/1( :
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ِ
اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف ،وأسمٓمٜمقا اًم ُٙمٗمر وُمٕم٤مداة اهلل
اإل ْؾمالم وُمت٤مسمٕم٦م ُّ
ورؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل ،ه١م ِ
ٓء اعمُٜم٤موم٘مقن وهؿ ذم اًمدَّ رك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مرش(.)1
َُ
مل يدظمؾ ومٞمف اعمٜم٤موم٘مقن وإن يم٤مٟمقا ذم أظمرة ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر ،سمؾ يم٤مٟمقا
يقرصمقن ويرصمقن ويمذًمؽ يم٤مٟمقا ذم احل٘مقق واحلدود يمً٤مئر اعمًٚمٛملم ،وىمد أظمؼم اهلل
قمٜمٝمؿ أهنؿ يّمٚمقن ويزيمقن وُمع هذا مل ي٘مٌؾ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ وم٘م٤مل{ :﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁﯂

     } [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]54 :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.)2(]142 :
سمٕمض اًمٕمٚمامء َ
ٌَّل ط مل ي٠مظمذ ُمـ
وىمد اؾم َتدَّ ل ُ
قمغم أن اعمٜم٤مومؼ َيرث ويقرث ،أن اًمٜم ّ
اؾمؿ ِ
اإل ْؾمالم
شمريم٦م ُمٜم٤مومؼ ؿمٞم ًئ٤م وٓ ضمٕمٚمف ومٞم ًئ٤م ،وم ُٕمٚمؿ أن اًم َّتقارث ُمداره قمغم أن ْ
إُج٤مقم٤م ،وهذا سمال ؿمؽ ُم٤ممل ئمٝمر ُمٜمف ردة أو يمٗمر سمقاح.
جيري قمٚمٞمف ذم اًمٔم٤مهر
ً
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

أن اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم سمٜم٤م ًء قمغم فم٤مهرهؿ وهق ِ
 -1هذه اًم٘م٤مقمدَ ُة أصؾ ذم َّ
اإل ْؾمالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ـمريؼ اهلجرشملم وسم٤مب اًمًٕم٤مدشملمشٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ ،)461( :حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٗمْمكم – اعمٙمتٌ٦م
اًمٕمٍمي٦م – صٞمدا – سمػموت ط 1423هـ ،وعمزيد اـمالع راضمع «اًمٜمٗم٤مق واًمزٟمدىم٦م وأصمرمه٤م ذم
ُمقاضمٝم٦م اًمدقمقة ِ
ىمديام وطمدي ًث٤مش ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُ 1411 - 1399مـ ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى
اإل ْؾمالُمٞم٦م ً
ًمٚمٌ٤مطم٨م قمٓمٞم٦م سمـ قمتٞمؼ اًمزهراين.
( )2يمت٤مب «اإليامنشً ،مِمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم( :ص  166ـ .)167
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املبخح الجالح
معهم

قْاعد عام٘
ايكاعذ ٠ايتاطع{ :١ﯲ ﯳ ﯴﯵ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]4 :
ِ
أه ِّؿ اًم٘مقاقمد اًمتل يٚمزم اعم١مُمٜملم إظمذ ِب٤م ،ي٘مقل اسمـ يمثػم
إن هذه اًم٘م٤مقمدة عمـ َ

 $قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ؽم
ﭶ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة« :]8 :وهل َذا ٟم ٌَّف اهلل ؾمٌح٤مٟمف َقمغم صٗم٤مت اعمُٜم٤موم٘ملمً ،مئال يٖم َّ
ِ
آطمؽماز ُمٜمٝمؿ ،وُمـ
سمِٔم٤مهر أ ُْم ِرهؿ اعم١مُمٜمقن ،ومٞم٘مع سمذًمؽ ومً٤مد قمريض ُمـ قمدم
اقمتِ َ٘م٤مد إيامهنؿ وهؿ يمٗم٤مر ذم إ ُْمر ٟمَٗمًف ،وهذا ُمـ اعمَحذورات اًمٙمٌ٤مر ،أن ُئمـ
سم٠مهؾ اًمٗمجقر ظمػمش(.)1
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯲ ﯳ ﯴﯵ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ،]4 :ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

احلٍم ،أي ٓ :قمدو إٓ هؿ ،وًمٙمـ مل يرد َه٤م ُهٜم٤م
ُ« :$مثؾ هذا اًم َّٚمٗمظ َي٘متيض
َ
ًمٚمٛمًٚمٛملم ِؾمقاهؿ ،سمؾ هذا ُمـ إصمٌ٤مت إوًمق َّي٦م
طمٍم اًمٕمداوة ومٞمٝمؿ ،وأهنؿ ٓ قمدو ُ
فم٤مهرا
وإطم٘م َّٞم٦م هلؿ ذم هذا اًمقصػ ،وأٟمف ٓ يتقهؿ سم٤مٟمتً٤مِبؿ إمم ا ُعمًٚمٛملم
ً
أطمؼ سم٤مًمٕمداوة ِمـ
وُمقآِّتؿ هلؿ وخم٤مًمٓمتٝمؿ إي٤مهؿ أهنؿ ًمٞمًقا سم٠مقمدائٝمؿ ،سمؾ ُهؿ ُّ
سم٤ميٜمٝمؿ ذم اًمدار ،وٟمّم٥م هلؿ اًمٕمداوة وضم٤مهرهؿ ِب٤م ،وم٢من ضر ه١م ِ
ٓء اعمخ٤مًمٓملم هلؿ
َ َ ُ
َ
اعمٕم٤مذيـ هلؿ وهؿ ذم اًمٌ٤مـمـ قمغم ظمالف ديٜمٝمؿ ،أؿمدُّ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ضر ُمـ
ضم٤مهرهؿ سم٤مًمٕمداوة وأًمزم وأدومَّ :
ٕن احلرب ُمع أوًمئؽ ؾم٤مقم٦م أو أي٤م ًُم٤م صمؿ يٜم٘ميض
ويٕم٘مٌف اًمٜمٍم واًمٔمٗمر ،وه١م ِ
صٌ٤مطم٤م وُمً٤م ًء يد ًّمقن
ٓء ُمٕمٝمؿ ذم اًمدي٤مر واعمٜم٤مزل
َ ُ
ً
اًمٕمدو قمغم قمقراِّتؿ ويؽم ّسمّمقن ِبؿ اًمدوائر ،وٓ يٛمٙمٜمٝمؿ ُمٜم٤مضمزِّتؿ ،ومٝمؿ أطمؼ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)51/1( :
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سم٤مًمٕمداوة ُمـ اعمٌ٤ميـ اعمج٤مهر ،ومٚمٝمذا ىمٞمؾ{ :ﯲ ﯳ ﯴﯵ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقنٓ ]4 :
قمدو ًمٙمؿ ؾمقاهؿ ،سمؾ قمغم ُمٕمٜمك أهنؿ أطمؼ سم٠من يٙمقٟمقا ًمٙمؿ قمدوا
قمغم ُمٕمٜمك أٟمف ٓ َّ
ُمـ اًمٙمٗم٤مر اعمج٤مهريـش(.)1
ُمقوح٤م طم٘مٞم٘م٦م هذا احلٍم ذم أي٦م« :ومٞمف ُم٤م ُيِمٕمر سمحٍم اًمٕمداوة
وىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل
ً
ذم اعمُٜم٤موم٘ملم ُمع وضمقده٤م ذم اعمنميملم واًمٞمٝمقد ،وًمٙمـ إفمٝم٤مر اعمنميملم ِ
ذيمٝمؿ ،وإ ْقمالن
َّ َ
ُ
اًمٞمٝمقد ُيمٗمرهؿ ُمدقم٤مة ًمٚمحذر ـمٌٕم٤م ،أُم٤م ه١م ِ
ٓء وم٤م ِّدقم٤مؤهؿ اإليامن وطمٚمٗمٝمؿ قمٚمٞمف ىمد
ً َّ َ ُ
َ
سم٤مًمريمقن إًمٞمٝمؿ وًمق رهمٌ٦م ذم شم٠مًم ِٞمٗمٝمؿ ،ومٙم٤مٟمقا أومم سم٤مًمتحذير ُمٜمٝمؿ ًمِِمدَّ ة قمداوِّتؿ
يقطمل ُّ
وًم٘مقة ُمداظمٚمتٝمؿ ُمع اعمًٚمٛملمِ ،م َّ٤م يٛم ِّٙمٜمٝمؿ ُمـ آـمالع قمغم ُجٞمع ؿم١موهنؿش(.)2
َّ
ومٙم٤من َؿمديد احلذر ُمـ ه ِ
َ
اعمٜمدؾم٦م ذم
اًمنمذُم٦م
إُمر،
ٌَّل ط هذا
ذه ِّ
َ
َّ
َ
وىمد اُمتثؾ اًمٜم ّ
ورى سمٖمػمه٤م( ،)3وُمـ شم٠م َُّمؾ يمٚمٛم٦م:
اًمّمػ اعمًُٚمؿ ،وُمـ ذًمؽ أ َّٟمف يم٤من إذا أراد َهم َ
زوة َّ
{ﯴﯵ} ،قمٚمؿ أهن٤م َؿم٤مُمٚم٦م يمؾ َ
طمذر واطمتٞم٤مط ورىم٤مسم٦م ،وهل وإن َيم٤من اعمخ٤مـم٥م

ٌَّل ط إٓ َّ
أن دظمقل اعم١مُمٜملم ومٞمٝم٤م ُمـ َسم٤مب أومم ،إ ْذ اًمٕمؼم ُة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ
ِب٤م اًمٜم ّ
سمخّمقص اًمًٌ٥م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ـمريؼ اهلجرشملم وسم٤مب اًمًٕم٤مدشملمشٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ( :ص .)374
(« )2أوقاء اًمٌٞم٤منش.)198/8( :
ومقرى سمٖمػمه٤م :ح
( )3احلدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب ُمـ أراد َهم َ
زوة َّ
( ،)2947وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتقسم٦م ،سم٤مب طمدي٨م شمقسم٦م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وص٤مطمٌٞمف ﭫ :ح
( ،)2769قمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ﭬ.
واًمتقري٦م هل :أن ئمٝمر همػم ُم٤م يريد ،ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  :$واًمتقري٦م أن يذيمر ًمٗم ًٔم٤م ُيتٛمؾ
ُمٕمٜمٞملم أطمدمه٤م أىمرب ُمـ أظمر ،ومٞمقهؿ إرادة اًم٘مري٥م وهق يريد اًمٌٕمٞمد« .ومتح اًمٌ٤مريش:
( ،)117/8ويٜمٔمر «ذح اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مشً ،مٚمٌٖمقي.)42/11( :

367

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

التعامل
شرعية يف
ُمقضمز ،وإٓ
وقواعدغم وضمف
املنافقنياحلذر قم
خطراقمٞم٦م هلذا
وٕمهٞم٦م هذه اًم٘م٤مقمدة ومً٠مذيمر إؾمٌ٤مب اًمدَّ

َ
ْ
ِ
معهماعمٕمٜمك وضورة أظمذه سمٕملم آقمتٌ٤مر،
ومً٤مئر اعمٌ٤مطم٨م يم٤مٟم٧م ذم َسمٞم٤من أمهٞم٦م هذا
َ
ومٚمٞمحذر اعم١مُمٜمقن ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وًمٞمحؽمزوا ُمٜمٝمؿ ٕهنؿ:
 .1أهؾ يمذب وظمدا ٍع وُمراو َهم ٍ٦م ِ
وظمٞم٤مٟم٦م وهمدر ودؾمٞمً٦م ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ
إوص٤مف واًمٓمٌ٤مع اًمدٟمٞمئ٦م اعمٜمٙمرة.
ٓ .2ؾمتٝمزائٝمؿ وا ِ
زد َرائٝمؿ ِ
وعمزهؿ وىمذومٝمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم.

ً .3متٛمٜمِّٞمٝمؿ حلقق اًمير سم٤م ُعم١مُمٜملم ،وشمرسمّمٝمؿ ِبؿ اًمدوائر ودمًًٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ.
 .4إلرضم٤مومٝمؿ اعم١مُمٜملم و ْ
َّت ِذيٚمٝمؿ هلؿ ،وسمثٝمؿ ًمٚمِم٤مئٕم٤مت سمٞمٜمٝمؿ.
وؾمٕمٞمٝمؿ سم٤مًمٗمً٤مد ذم إرض.
 .5عمقآِّتؿ أقمداء اًمدِّ يـ َ

ً .6مؽمددهؿ وقمدَ م اٟمٌ َٕم٤مصمٝمؿ ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.
ِ
وهمػمه َيمثػم وضم٥م ُ
أظمذ ا َحلٞمٓم٦م واحلذر ِم َّـ شمٚمؽ أوص٤مومف وه٤مشمٞمؽ
ُمـ أضمؾ ذًمؽ

ٟمقاي٤مه وومٕم٤مًمف.

َ ا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

إصؾ ذم اًم َّتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم ُهق فم٤مهرهؿ ،إٓ َّ
أن َهذه اًم٘م٤مقمدة
 -1يمام أن ْ
شمِمػم إمم هم٤مي٦م اًمتق ِّىمل ُمٜمٝمؿ واحلذر ُمـ ُمٙمرهؿ ،وآطمتٞم٤مط اعمتٞم٘مظ طم٤مل اًمتٕم٤مُمؾ
ٍ ِ
ُمِمػما{ :ﯲ ﯳ ﯴ}
وزيرا وٓ
ُمٕمٝمؿَ ،
فمٝمػما وٓ ً
ً
وقمدم اَّت٤مذ أطمد ُمٜمٝمؿ ً
[ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]4 :
 -2وُم٘مت٣م هذه اًم٘م٤مقمدة قمدم اًم ِّث٘م٦م ومٞمٝمؿ ،واًمت٤مريخ ظمػم ؿم٤مهد .وىمد ؾمٌؼ ذم
صمٜم٤مي٤م اًمرؾم٤مًم٦م وُم٤م َؾمٞم٠مي ذيمره ؿمقاهد قمغم ِ
ُمدار اًمت٤مريخ اًم٘مديؿ واعمٕم٤مس.
ايكاعذ ٠ايعاشش :٠اذتزس عً ٢ايعًُاٚ ٤قٝادات ايعٌُ اإلِطِالَٞ

خصٛصّا ٚايٓاس عَُّٛا َٔ املٓافكني.
اًمٕمٛم ِؾ ِّ
سمٙمؾ وؾمٞمٚم٦م ُمـ ؿم٠مهن٤م اًمّمدُّ قم ْـ ؾمٌٞمؾ اهلل وُمراهمٛم٦م
مل يٜمٗمؽ اعمُٜم٤موم٘مقن قمـ َ
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اعم١مُمٜملم ،ودمٗمٞمػ ُمٜم٤مسمع اخلَػم واإلصالح :وُمـ َذًمؽ -ذم زقمٛمٝمؿ -اًم َّتٕمذي٥م
واًمًجـ واًمتٝمجػم صمؿ اًم َ٘متؾ-يمدأب ْإظمقاهنؿ ُمـ ىمٌؾ اًمٞمٝمقد واعمنميملمَ -يمام ىم٤مل
شمٕم٤ممم{ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]87 :وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]22-21 :

وىم٤ملشم َٕم٤ممم{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ} [ؾمقرة آلقمٛمران ،]183 :وىم٤مل ُؾمٌح٤مٟمف { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} [ؾمقرة

ح٤مٟمف{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
هم٤مومر ،]62 :وىم٤مل ُؾمٌ َ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]13 :
هذا ذم ِ
ؿم٠من اًم َ٘متؾ ،أ َُّم٤م اإلظمراج ُمـ اًمدي٤مر واًمٜمٗمل سمٕمٞمدً ا ،ومٛمـ ؿمقاهده ىمقًمف
ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [ؾمقرة اًمٜمٛمؾ،]56 :

وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [ؾمقرة إسمراهٞمؿ.]13 :

طم٤مول اعمٜم٤موم٘مقن يمام طم٤مول اًم َٞمٝمقد َ
َ
ٌل ط :ومٛمـ ذًمؽ :عمَّ٤م ىم َٗمؾ
وًم٘مد
ىمتؾ اًم َّٜم ّ
رؾمقل اهلل ط قم٤مئدً ا ُمـ شمٌقك ،سمٕمد أن ُم َّـ اهلل قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٍَّم وزاده شم٠ميٞمدً ا ُمـ ىمٌ٤مئؾ
هؿ سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٗمتؽ سمف ،ومٗمٙمروا ذم
اًمِم٤مم :وسمٞمٜمَام هق ذم اًمٓمريؼ إمم اعمديٜم٦م َّ
ُظم َّٓم٦م فمٜمقا َّأهنؿ وم٤مقمٚمقه٤م ،وًمٙمـ اهللَ يم٤من ُمـ وراء ِ
ُمٙمرهؿ ويمٞمدهؿ سم٤معمرص٤مد ،وم٘مد
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أرو٤م ُمـ ومقق ىمٛم٦م ضمٌؾ
اًمرؾمقل ط وـمرطمف ً
َيم٤مٟم٧م ظمٓمتٝمؿ شمؽميمز ذم ُمزامح٦م َّ
معهمُم٘مّمقد ىمقًم ِف شمٕم٤ممم{ :ﭪ ﭫ ﭬ
وهق
ومٞمٛمقت ،وِبذا يتَح َّ٘مؼ طمٚمٛمٝمؿ اًمقاهلُ .
ﭭﭮ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]74 :

وه٤م هق َ
طمذي َٗم٦م سمـ اًمٞمامن ﭬ يند ِىم َّّم٦م هذه اخلٞم٤مٟم٦م اًمتل ُم٤م سمٕمده٤م ظمٞم٤مٟم٦م:

ىم٤مل طمذيٗم٦مُ « :يمٜم٧م ً
وقمامر يًقق
آظمذا سمخ َٓم٤مم ٟم٤مىم٦م رؾمقل اهلل ط أ ُىمقد سمف َّ
قمنم ً
اقمؽم ُوقه ومٞمٝم٤م ،ىم٤مل طمذيٗم٦م:
رضمال ىمد َ
اًمٜم٤مىم٦م :طم َّتك إذا يمٜم٤م سم٤مًم َٕم َ٘مٌ٦م إذا سم٤مصمٜمَل َ
ومٍمخ ِبؿ ومق ًَّمقا ُُمدسمريـ ،وم٘م٤ملَ ًمٜمَ٤م رؾمقل اهلل طَ « :ه ْؾ
وم٠م ْٟم ٌَٝم٧م رؾمقل اهلل ط َ

اًمريم٤مب،
َقم َر ْوم ُت ُؿ اًم َ٘م ْق َم؟شُ ،ىمٚمٜم٤م ٓ :ي٤م رؾمقل اهلل ،ىمد يم٤مٟمقا ُم َتٚم ِّثٛملم ،وًمٙمٜم٤م ىمد قمرومٜم٤م ِّ
ىم٤مل« :ه١م ِ
قن إِ َمم يق ِم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦مَ ،ه ْؾ َشمدْ ُر َ
ٓء ا ُعمٜمَ٤مومِ ُ٘م َ
ون َُم٤م َأ َرا ُدوا؟شُ ،ىمٚمٜم٤م ،ٓ :ىم٤مل
َ ُ
َْ
محقا َر ُؾم َ
قل اهللِ ِذم اًم َٕم َ٘م ٌَ ِ٦م َومٞمُ ْٚم ُ٘مق ُه ومِ َٞمٝم٤مش ،ىم٤مل طمذيٗم٦مَ :ي٤م
َ « :۴أ َرا ُدوا َأ ْن َي ْز َ ُ
رؾمقل اهلل أو ٓ َشمٌ َٕم٨م إمم قمِم٤مئرهؿ طم َّتك يٌٕم٨م إًمٞمؽ ُّ
يمؾ َىمقم سمرأس ص٤مطمٌٝمؿ؟
ىم٤مل َ ،َٓ « :۴أ ْيم َر ُه َأ ْن َي َت َحدَّ َ
ث اًم َٕم َر ُب َسم ْٞمٜمَ َٝم٤م َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َىم٤مشمِ ٌؾ ًم ِ َ٘م ْق ُِم ِفش َطمتَّك
إذا أفمٗمره اهللُ ِبؿ أىمٌؾ قمٚمٞمٝمؿ ي٘متٚمٝمؿش(.)1

ًمٕمامر وطمذيٗم٦م ﭭ ،وم َ٘م٤مٓ :ي٤م رؾمقل اهلل أومال َشم٠مُمر
ؾمامهؿ َّ
وذم رواي٦م قمروة« :أ َّٟمف َّ
سم٘متٚمٝمؿ؟ َ
ىم٤مل َ « :۴أ ْيم َر ُه َأ ْن َي َت َحدَّ َ
٤مس َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َىم َت َؾ َأ ْص َح٤م َسم ُفش(.)2
ث اًمٜمَّ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «اعمجٛمعش :)195/6( :رواه أمحد ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح ،ورواه اًمْمٞم٤مء
اعم٘مدد ذم «إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرةش ،سمرواي٦م ىمريٌ٦م ُمـ هذه وىم٤مل :إؾمٜم٤مده٤م صحٞمح،)284/3( :
وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم «دٓئؾ اًمٜمٌقةش ،)261/5( :وصححف اًمًٞمقـمل ذم «اخلّم٤مئصش:
( ،)463/1ويٕمْمد هذه اًمرواي٦م رواي٤مت أؾم٤مٟمٞمده٤م ىمد طمٙمؿ سمتحًٞمٜمٝم٤م إسمراهٞمؿ اًمٕمكم ذم «صحٞمح
اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مش ،)615( :وُمٝمدي رزق اهلل ذم «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦مش:
( ،)214/2وهمػممه٤م.
( )2اٟمٔمر «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش 19/5( :ـ .)21
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٥م
وشمدور إي٤مم دورِّت٤م طمتك إذا ُم٤م ضم٤مءت ظمالوم٦م قمٛمر ﭬ طمدَّ صمتٜم٤م يم ُت ُ
ِ
اًمٖمدر واًم ُّٚم١مم واخلٞم٤مٟم٦م (أب ًم١مًم١مة
اًمت٤مريخ قمـ ُم٘متٚمف إًمٞمؿ ذم َصالة اًمٗمجر ،سمٞمد
اعمجقد) ُهق و َُمـ وراءه ُمـ ظمٗم٤مومٞمش اًمٔمالم( )1اًمذي َـ َأرادوا اخلالص ِم َّـ ومتح

وظمّمقص٤م دوًم٦م اًمٗمرس قمٌدة اًمٜم٤مر.
اهلل قمٚمٞمف إُمّم٤مر
ً
صمؿ متيض سمٜم٤م إي٤مم إمم ظمال َوم ِ٦م ذي اًمٜمقريـ قمثامن ﭬ ذم ِىم َّّم٦م ُمـ أفمٝمروا
ِ
شمًقروا
اإل ْؾمالم واؾمتٌٓمٜمقا اًم َٖمدر واحل٘مد واًمدؾمٞمً٦م واعمٙمر ،طم َّتك آل ِبؿ سمٖمٞمٝمؿ أن َّ

سمً٤مطم٦م ُمٜمزًمف وم َ٘متٚمقه سمٞمد اًم ُّٔمٚمؿ واًمٕمدوان( .)2و َىمد وصٗمٝمؿ ؿمٞمخ
قمٚمٞمف داره وٟمزًمقا َ
ِ
َ
ُمٗمًدون وو٤مًمقن و َسم٤مهمقن
سم٠مهنؿ ظمقارج
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َّ $
رؤوس َذ وضمٗم٤مء( )4ىم َٓمٕمقا قمـ
وُمٕمتدون( ،)3أُم٤م اإلُم٤مم اًمذهٌل ومٞمٜم َٕم ُتٝمؿ سم٠مهنؿ
ُ
قمثامن ﭬ اعم٤مء وطم ٌَ ًُقا قمٜمف اًمٓمٕم٤مم.
دائام ُمتك ُم٤م مت َّٙمٜمُقا ويم٤مٟم٧م هلؿ اًمّمقًم٦م واجلقًم٦م.
وهذا َؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم ً
أظمرج اإلُم٤مم أمحد سم٤مؾمٜم٤مد صحٞمح ،قمـ قمٛمرة سمٜم٧م أرـم٠م اًمٕمدوي٦م ىم٤مًم٧م:
ظمرضم٧م َُمع قم٤مئِم٦م ڤ ؾمٜمَ٦م ىمتؾ قمثامن ﭬ إمم ُم َّٙم٦م ،ومٛمررٟم٤م سم٤معمديٜم٦م
«
ُ
وهق ذم طمجره ﭬ ،ومٙم٤م َٟم٧م َّأول ىمٓمرة ىمٓمرت ُم ْـ
ورأيٜم٤م اعمّمحػ اًمذي ُىمتؾ ُ

دُمف قمغم هذه أي٦م {ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة،]137 :
ىم٤مًم٧م قمٛمرة :ومام ُم٤مت ُمٜمٝمؿ رضمؾ ؾمق ًي٤مش(.)5
ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر اعمرضمع اًمً٤مسمؼ 141/4( :ـ .)142
( )2وىمد ؾمٚمػ شمٗمّمٞمؾ هذه احل٤مدصم٦م( :صـ )189ومٚمؽماضمع.
(ُ« )3مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مش 189/3( :ـ .)216
(« )4دول ِ
اإل ْؾمالمش.)12/1( :
( )5أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم «ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦مش ،)511/1( :ىم٤مل اعمح٘مؼ :إؾمٜم٤مده صحٞمح ،وأظمرضمف
أيْم٤م ذم «اًمزهدش( :ص .)127
ً
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ِ خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
ىم٤مئؿ قمغم اخلٞم٤مٟم٦م ،يم٤من ُمـ احلًـ ذيمر ؿمئ ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م.
وٕن أصؾ هذه اًم َ٘م٤مقمدة ٌ
معهم

ُمـ ُمٕم٤مين اخلٞم٤مٟم٦م ذم اًم٘مرآن ُم٤م يكم:

.1اعمٕمّمٞم٦م :ىم َ٤ملشم َٕم٤ممم{:ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]187 :ىم٤مل اسمـ ُىم َتٞمٌ٦مَّ« :تقٟمقهن٤م سم٤معمٕمّمٞم٦مش(.)1

ٟم٘مض اًم َٕمٝمد :ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ}
ُ .2
[ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]58 :
 .3شمرك إ َُم٤مٟم٦مَ :ىم٤مل َشمٕم٤ممم{ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]115 :

 .4اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمديـَ :ىم٤مل شمَٕم٤ممم{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ} [ؾمقرة اًمتحريؿ.)2(]11 :

 .5اًمزٟم٤م :ىم٤مل َشم َ
ٕم٤ممم{ :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ} [ؾمقرة يقؾمػ ،]52 :ىم٤مل اسمـ
ؾمالّم هق اًمزٟم٤م(.)3

ِ
يمره٤م وضمد هذه اعمَٕم٤مين اعمتٕمددة
وُمـ شم٠مُمؾ ذم َ
أوص٤مف ا ُعمٜم٤موم٘ملم اًمتل ؾمٌؼ ذ ُ
ِ
وأظمالىم ِٝمؿ ،واعمٜمَ٤مومِؼ ُمـ ٟمٕمقشمف اخلٞم٤مٟم٦م ،ىم٤مل ط:
ًمٚمخٞم٤مٟم٦م هل ُمـ ٟمٕمقت اعمٜم٤موم٘ملم
أؤمت ِ َـ َظم َ
ػَ ،وإِ َذا ُ
ث :إِ َذا َطمدَّ َ
« َآ َي ُ٦م اعمُٜمَ٤مومِ ِؼ َصم َال ٌ
٤منش( ،)4و َُمـ
ث َيم َذ َبَ ،وإِ َذا َو َقمدَ َأ ْظم َٚم َ
ومحً٥م ،سمؾ اًمٙمذب ظمٞم٤مٟم٦م
وضمد أن اخلٞم٤مٟم٦م ًمٞمً٧م ذم إُم٤مٟم٦م َ
شم٠مُمؾ هذا احلدي٨م َ
وإظمالف اًمققمد ظمٞم٤مٟم٦م ،سمؾ إن ظمٞم٤مٟم٦م اعمٜم٤مومؼ متث َّٚم٧م ذم يمؾ رء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شم٠مويؾ ُمِمٙمؾ اًم٘مرآنشٓ ،سمـ ىمتٞمٌ٦م( :ص .)478
(ٟ« )2مزه٦م إقملم اًمٜمقافمرشٓ ،سمـ اجلقزي 281( :ـ .)283
(« )3اًمتّم٤مريػشٓ ،سمـ ؾمالم.)178( :
( )4رواه اًمٌخ٤مري ،)27/1( :ك اإليامن ،سم٤مب قمالُم٦م اعمٜم٤مومؼ ،وُمًٚمؿ ،)878/1( :ك اإليامن ،سم٤مب
سمٞم٤من ظمّم٤مل اعمٜم٤مومؼ.
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ومٚمقصمٝم٤م ود َّٟمًٝم٤م ذم فمٚمامت اعم َٕم٤ميص واًمتٙمذي٥م هللِ وًمِرؾمقًمف ط.
ٟمٗمًف َّ
 -1ظم٤من اسمتدا ًء َ
َ -2
آُمرا سم٤معمٜمٙمر ٟم٤مه ًٞم٤م قمـ اعمٕمروف ؾم٤مقم ًٞم٤م سم٤مًمٗمحِم٤مء واًمرذيٚم٦م
ظم٤من أُم َتف ومٙم٤من ً
ضم٤مؾمقؾم٤م قمٚمٞمٝم٤م.
ً
 -3ظم٤من وٛمػمه و َُمٌ٤مدئف يقم أن َقم٤مدى اعم١مُمٜملم ووامم أقمداء اًمديـ.
 -4ظم٤من أظمالىمف ِ
ّمػ سمٙمؾ ظم َّٚم٦م دٟمٞمئ٦م وُمٜم٘مّم٦م ىمٌٞمح٦م ،ىمد أٟم٤مخ
وىمٞمٛمف يقم أن ا َّشم َ
ُ
ِ
ِ
رطمٚمف ذم ُمرشمع ىمٌٞمح وُمٜمزل وظمٞمؿ ،ىم٤مل ط َٓ « :إِ َيام َن َعم ْـ َٓ َأ َُم٤م َٟم َ٦م ًَم ُف َو َٓ دي َـ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
()1
إؾمتِ ِف َي ْق َم
َعم ْـ َٓ َقم ْٝمدَ ًَم ُفش  .وىم٤ملً« :۴م ُٙم ِّؾ َهم٤مد ٍر ًم َقا ٌء قمٜمْد ْ
ِ
ِِ
ِ ِ ()2
٤مقم َ٦مش(.)3
اًمً َ
اًم٘م َٞم٤م َُم٦مش  ،وىم٤مل ط« :إِ َذا ُو ِّؾمدَ إَ ُْم ُر إِ َمم َهم ْ ِػم َأ ْهٚمف َوم٤م ْٟم َتٔم ِر َّ
٤ممح َ
قن َأ ِئ َّٛم ٌ٦م ُِم ْـ َسم ْٕم ِدي َي ُ٘مق ًُم َ
وىم٤مل طَ « :ؾم َت ُٙم ُ
قن ِذم
قن َومال ُي َر ُّد َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َىم ْق ُهل ُ ْؿَ ،يتَ َ٘م َ ُ
٤مر َيم َت َ٘م٤مطم ِؿ ِ
اًمٜمَّ ِ
اًم٘م َر َد ِةش( ،)4وىمد اؾمتٕم٤مذ ط ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م َوم٘م٤مل« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِم َـ
ُ
اخلٞم٤م َٟم ِ٦م َوم٢مِهن٤م سمِ ْئً ِ
ِ ِ
٧م اًمٌِ َٓم٤م َٟم٦مش(.)5
اجلُق ِع َوم٢مِ َّٟم ُف سمِ ْئ َس َّ
اًمْم ِجٞمعَ ،و َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُم َـ َ
َّ َ َ
اًمً٤م َقم ِ٦م
قمـ أب هريرة ﭬ أٟمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط« :إِ َّن َسم ْ َ
لم َيدَ ي َّ
٤مذب ،وي َٙم َّذب ومِٞمٝم٤م اًمّم ِ
ِ
ِ
٤مد ُقَ ،و ُي ْ١م َمت َ ُـ ومِ َٞمٝم٤م اخلَ ِ٤مئ ُـ،
ِؾمٜمَلم َظمدَّ َ
َّ
اقم ً٦م ُي َّمدَّ ُق وم َٞمٝم٤م اًم َٙم ُ َ ُ ُ َ
ِ ِ
اًمرويٌِ َْم٦م؟ َىم َ٤مل« :اعمَ ْر ُء اًمتَّ٤مومِ ُف
َو ُ َ
خي َّق ُن ومِ َٞمٝم٤م إَ ُِم ُ
اًمر َو ْيٌِ َْم ُ٦مش ،ىمٞمؾَ :وُم٤م ُّ
لمَ ،و َيٜمْٓم ُؼ وم َٞمٝم٤م ُّ
ِ
وطمدَّ صمٜمل ُيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري
َي َت َٙم َّٚم ُؿ ِذم َأ ُْم ِر اًم َٕم٤م َُّم٦م «( ،)6ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦مَ « :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه أمحد :رىمؿ ( ،)12567واسمـ طمٌ٤من :رىمؿ ( ،)194وهق ذم «صحٞمح اًمؽمهمٞم٥مش :سمرىمؿ (.)3114
( )2رواه ُمًٚمؿ :ح (.)1736
( )3رواه اًمٌخ٤مري :ح (.)59
( )4رواه أسمق يٕمغم ،واًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش ،قمـ ُمٕم٤موي٦م ﭬ ،وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش:
(.)3619
(« )5صحٞمح اجل٤مُمعش :ح (.)2163
( )6اسمـ ُم٤مضمف ،)4136( :وأمحد ،)291/2( :وهق ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش ،)3651( :وذم «اًمًٚمًٚم٦م
اًمّمحٞمح٦مش.)2253( :

373

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ىم٤مل :و َشمِمٞمع ومِٞمٝم٤م اًم َٗم ِ
٤مطم َِم ُ٦مش(.)1خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
ُ
قمـ اعم ْ٘م ُؼمي َ َ
معهم اهلل ط« :إِ َّن إَُم٤م َٟم َ٦م َٟم َز ًَم ْ٧م ِذم ِضم ْذ ِر
قمـ طمذيٗم٦م ﭬ ىم٤مل طمدصمٜم٤م رؾمقل

َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُىم ُٚم ِ
اًمًٜمَّ ِ٦مش.
اًمر َضم٤ملُ ،صم َّؿ َٟم َز َل اًم ُ٘م ْر َآ ُن َوم َٕمٚم ُٛمقا ُم َـ اًم ُ٘م ْر َآن َو َقمٚم ُٛمقا ُم َـ ُّ
قب ِّ
اًمر ُضم ُؾ اًمٜمَّ ْق َُم َ٦م َوم ُت ْ٘م ٌَ ُض إَ َُم٤م َٟم ُ٦م ُِم ْـ َىم ْٚمٌِ ِف،
ُصم َّؿ طمدصمٜم٤م قمـ ر ْوم ِع إُم٤مٟم٦م ىم٤ملَ « :يٜمَ٤م ُم َّ
َومٞم َٔم ُّؾ َأ َصمره٤م ُِم ْث ُؾ اًمق ْيم ِ
٧م(ُ ،)2صم َّؿ َيٜمَ٤م ُم اًمٜمَّ ْق َُم َ٦م َوم ُت ْ٘م ٌَ ُض إَ َُم٤م َٟم ُ٦م ُِم ْـ َىم ْٚمٌِ ِفَ ،وم َٞم َٔم ُّؾ َأ َصم ُر َه٤م
ُ َ
َ
َ
ُِم ْث ُؾ اعمَج ِؾ(َ ،)3يمجٛم ٍر دطمرضم َتف َقم َغم ِرضمٚمِ َؽ َومٜمَ َٗم َط(َ ،)4وم َؽماه ُمٜمْ َت ِؼما( )5و ًَمٞمس ومِٞمفِ
َ ْ َ
ْ
َ ْ َْ َ ْ ُ
ْ
َ ُ ُ ً
ِ
ِ
٤مس َي َت ٌَ٤م َي ُٕم َ
قن ٓ َي َٙم٤م ُد َأ َطمدٌ
َر ٌءُ ،صم َّؿ َأ َظم َذ ا َحل ََم َومدَ ْطم َر َضم ُف َقم َغم ِر ْضمٚمفَ ،وم ُٞم ّْمٌِ ُح اًمٜمَّ ُ
ُي١م ِّدي إَ َُم٤م َٟم َ٦مَ ،طم َّتك ُي َ٘م ُ٤مل :إِ َّن ِذم َسمٜم ِل ُوم َال ٍن َر ُضم ًال َأ ُِمٞمٜمً٤مَ ،طم َّتك ُي َ٘م ُ٤مل ًمٚمرضمؾَُ :م٤م
َأ ْضم َٚمدَ ُه! َُم٤م َأ ْفم َر َوم ُف! َُم٤م َأ ْقم َ٘م َٚم ُف! َو َُم٤م ِذم َىم ْٚمٌِ ِف ُِم ْث َ٘م ُ٤مل َطم ٌَّ ٍ٦م ُِم ْـ َظم ْر َد ٍل ُِم ْـ إِ َيام ٍن ...ش
احلدي٨م( .)6وإن َ
اًمٕمٛمِكم ،إٓ أٟمف يمذًمؽ ُمقصقف سمف
يم٤من ُم٤م ورد ًمف صٚمتف سم٤مًمٜمٗم٤مق َ
ُمـ سم٤مب إومم ُمـ ٟم٤موم٘مقا ٟمٗم٤م ًىم٤م قم٘مد ًّي٤م.
وُمـ ؿمقاهد اًمت٤مريخ قمغم همدر اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٕمٚمامء ودقم٤مة اخلػم وىم٤مدة اإلصالح
وإُم٦م ُجٕم٤مء:

 .1ظمٞم٤مٟم٦م اعمٜم٤مومِ َ٘م ْلم اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل و ُٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد ُٕمتٝمؿ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1راوه احل٤ميمؿ ذم «اعمًتدركش ،)512/4( :وىم٤مل :صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه ،وواوم٘مف اًمذهٌل.
( )2إصمر اًمٞمًػم ،وىمٞمؾ :ؾمقاد يًػم.
( )3هق اًمتٜم ُّٗمط يّمػم ذم اًمٞمد ُمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٗم٠مس وٟمحقهٟ )9 .مٗمٓم٧م يده ٟمٗم ًٓم٤م ُمـ سم٤مب شمٕم٥م ،وٟمٗمٞم ًٓم٤م
إذا ص٤مر سملم اجلٚمد واًمٚمحؿ ُم٤مء.
ِ
( )4اًمٜمَ َٗم ُط سم٤مًمتحريؽ :ا َعم ُ
َٗمٓم٧م يده َٟم ْٗم ًٓم٤م وٟمَٗمٞم ًٓم٤م ،و َشمٜمَ َّٗم َٓم ْ٧م ،واًمٜم ْٗم ُط واًمٜمَ ْٗم ُطُ :د ْه ٌـ ،واًمٙمن
جؾ .وىمد ٟم ْ
أومّمح .و َٟم َٗم َٓم ِ
٧م اًمٕمٜمزُ َشمٜم ِْٗم ُط ٟمَٗمٞم ًٓم٤م ،إذا ٟمثرت سم٠مٟمٗمٝم٤م .يٜمٔمر «اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح
ُ
اًمٕمرسمٞم٦مش.)1164/3( :
ؼماُ :مرشمٗم ًٕم٤م وُمٜمف اعمٜمؼم ٓرشمٗم٤مقمف )11 .اًمٌخ٤مري ،)6497( :وُمًٚمؿ.)143( :
(ُ )5مٜمت ً
( )6رواه أسمق داود ،)1547( :وىم٤مل قمٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح أب داودش :طمًـ ،)1368( :وىم٤مل حم٘مؼ
«ضم٤مُمع إصقلش :طمًـ.)357/4( :
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اًمًٗمـ،
وم٘مد ىم٤مم اًمقزير اسمـ اًمٕم ْٚم َ٘مٛمل يقم همزو اًم َّتت٤مر ،سمتنيح ا ُجلٜمد وإهمراق ُّ
وأوهؿ اخلٚمٞمٗم٦م وُمٕمف َؾمٌٕمامئ٦م رايم٥م ُمـ اًم ُ٘مْم٤مة واًمٕمٚمامء وإُمراء وإقمٞم٤من َّ
أن
وًمٚمٛمًٚمٛملم
ٟمّمػ َظمراج اًمٕمراق
َُمٚمؽ اًم َّتت٤مر يريد ُمّم٤م َحلتف قمغم أن يٙمقن ًمف
ُ
ُ
اًمٜمّمػ أظمر ،طمتك إذا طميوا إيقان ُمٚمؽ اًم َّتت٤مر ومت َّٙمـ ُمٜمٝمؿ ىمتٚمٝمؿ ُجٞم ًٕم٤م.
أُم٤م ُٟمّمػم اًمٙمٗمر اًمٓمقد وم٘مد اؾمتّمحٌف ُهقٓيمق ذم ظمدُمتف عم٤م وم َتح اًم٘مالع :طمٞم٨م
صٖمػما(.)1
يمٌػما أو
ً
ُم٤مل سمجٜمقده قمغم اًمٌٚمد وم٘م َت ُٚمقا ُجٞمع ُمـ ىمدروا قمٚمٞمف ً

اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم.
اعمًٛمك سم٤مًمّم٤مًمح ًمٚمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ ِّ
 .2ظمٞم٤مٟم٦م اخلٚمٞمٗم٦م إؾمامقمٞمؾ َّ
ُمٜمذرا سم٤مًمٙمٞمد وا َحل ِ
رب سملم إظمقيـ ،ؾمٚمٓم٤من
طمٞم٨م إ َّٟمف ىمد ٟمِم٠م ظمالف واؿم َتدَّ ً ،

اًمّم٤مًمح ٟمجؿ اًمديـ أيقب ،وىمد
اًمِم٤مم اعمٚمؽ اًمّم٤مًمح إؾمامقمٞمؾ وؾمٚمٓم٤من ُمٍم َّ
أوضم َس إؾمامقمٞمؾ ظمٞمٗم٦م ُمـ ٟمجؿ اًمديـ أ ُّيقب ،وم٤مؾمتٕم٤من سم٤مًمّمٚمٞمٌٞملم أقمداء ِ
اإل ْؾمالم،
َ
وحت٤مًمػ ُمٕمٝمؿ قمغم ِىم َت٤مل أظمٞمف ،وأقمٓم٤مهؿ ُم٘م٤مسمؾ َذ َ
ًمؽ ُمديٜم٦م صٞمدا -قمغم ِر َواي٦م
اًمًٌٙمل -ويمذًمؽ َىمٚمٕم٦م صٗمد َ
وهمػمه٤م -قمغم رواي٦م اعمَ٘مريزي وهمػمه.-
ُّ
ُ
إؾمامقمٞمؾ ذم َهذه اخلٞم٤مٟم٦م ،ومًٛمح ًمٚمّمٚمٞمٌٞملم أن يدظمٚمقا دُمِمؼ و َيِمؽموا
وأُم َٕمـ
اًمّمٜمٞمع اعمٜمٙمر اؾمتٞم٤مء اعمًٚمٛملم
ُمٜمٝم٤م اًمًالح وآٓت ا َحلرب وُم٤م يريدون ،وأصم٤مر هذا ُّ
اًمٕمز َواىم ًٗم٤م ذم وضمف اخلٞم٤مٟم٦م واخل٤مئٜملم ،وأوم َتك سمتحريؿ سمٞمع
وقمٚمامئٝمؿ ،ومٝم٥م اًمِمٞمخ ُّ

اًمًالح هلؿ ،وص َٕمد قمغم ُمٜمؼم اجل٤مُمع إُمقي سمد َُمِمؼ ذم يقم اجلٛمٕم٦مَ :طمٞم٨م يم٤من
ظمٓمٞمٌف اًمرؾمٛمل وأقمٚمـ اًمٗمتقى َ
وؿمدَّ د ذم اإلٟمٙم٤مر قمغم اًمًٚمٓم٤من وومٕمٚمتف اعمُٜمٙمرة
وظمٞم٤مٟمتف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمألُم٦م ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م.
وىمٓمع ُمـ اخلٓمٌ٦م اًمدُّ قم٤مء ًمٚمًٚمٓم٤من إؾمامقمٞمؾ ،وهق سمٛمث٤مسم٦م اإلقمالن سمٜمزع اًم ٌَٞمٕم٦م
ورومع اًمقٓء قمـ اًمًٚمٓم٤من يقُمئذ ،وص٤مر يدقمق سمدقم٤مء ُمٜمف« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْسم ِر ْم ِهل َ ِذ ِه إُ َُّم ِ٦م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ.)271/1( :
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وقواعد ِ َشرعية يف ِ ِالتعامل
٤مقمتؽَ ،و ُيٜمْ َٝمك ومٞمف َقم ْـ
خطرَ ،و ُي ْٕم َٛم ُؾ
٤مؤ َكَ ،و ُي َذ ُّل ومِ ِٞمف َأ ْقمدَ ُاؤ َك
املنافقنيومِ ِٞمف سمِ َٓم َ
إِ ْسم َرا َم ُر ْؿم ٍد ُي َٕم ُّز ومِ ِٞمف َأ ْوًمِ َٞم ُ
معهم ِ
دقم٤مئف ،ومل يٙمـ اًمًٚمٓم٤من طم٤مضا شمٚمؽ
ُمٕم ِّمٞمتِ َؽش ،واعمّمٚمقن يْمجقن سم٤مًمت٠مُملم قمغم

َْ َ
اخلٓمٌ٦م ،إ ْذ يم٤من ظم٤مرج دُمِمؼ ،وعم٤م أقمٚمٛمف رضم٤مًمف َ
سمذ َ
ًمؽ أُمر سمٕمزل اًمِمٞمخ قمـ ظمٓمٌ٦م
ً

اجلٛمٕم٦م واقمت٘م٤مًمف ُمع ص٤مطمٌف اًمِمٞمخ اسمـ احل٤مضم٥م اعم٤مًمٙمل ٓؿمؽمايمف ُمٕمف ذم هذا اإلٟمٙم٤مر.
ويم٤من ُمـ أٟمّم٤مر اًمِمٞمخ ُمـ ىمد أؿم٤مروا قمٚمٞمف ْ
سم٠من ُيٖم٤مدر اًمٌالد ويٜمجق سمٜم ْٗم ًِف ُمـ
يد اًمًٚمٓم٤من ،وأقمدُّ وا ًمف وؾم٤مئؾ اهلرب ،وًمٙمٜمَّف  $أسمك ذًمؽ وأ ُّحلقا قمٚمٞمف،
وم٠مس قمغم اإلسم٤مء ،ومٕمروقا قمٚمٞمف سم٠من خي َتٌئ ذم ُمٙم٤من أُملم ٓ ُيتدي إًمٞمف اًمًٚمٓم٤من
َّ

أهرب وٓ ْأظمتٌلء ،وإ َّٟمام ٟمحـ
يْم٤م َوىم٤مل :وا ِ
ومر َومض هذا اًمٕمرض أ ً
هلل ٓ ْ
ورضم٤مًمفَ ،
ذم سمداي٦م ِ
ٜم٧م ٟمٗمز قمغم اطمتامل ُم٤م أًم٘مك ذم هذا
اجلٝم٤مد ومل ٟمٕمٛمؾ ؿمٞم ًئ٤م سمٕمد ،وىمد و َّـم ُ
اًمًٌٞمؾ ،واهلل ٓ يْمٞمع قمٛمؾ اًمّم٤مسمريـ.
َّ
قمٜمٝمام سمٕمد آقمت٘م٤مل ،وأُمر اًمٕمز سمـ
أومرج ُ
صمؿ عم٤م ىمدم إؾمامقمٞمؾ إمم دُمِمؼ َ
قمٌد اًمًالم سمٛمالز َُم ِ٦م داره ،وأن ٓ يٗمتل وٓ جيتٛمع سم٠مطمد أًم ٌَ َّت٦م ،وم٤مؾمت٠مذ َٟمف ذم صالة
اجلٛمٕم٦م ُم١ممت ًّ٤م سم٢مُم٤مُمٝم٤م ،وأن يٕمٞمد إًمٞمف اًم َٓمٌٞم٥م واعمزيـ (طمالق) إذا اطمت٤مج ِ
إًمٞمٝمام ،وأن
يدظمؾ احلامم ،وم٠مذن ًمف ذم ذًمؽ.
واًمِمٞمخ ذم إىم٤مُمتف ِ
وُمرت إي٤مم َّ
اجلؼم َّي٦م ،وىمد ُمٜمع ُمـ اإلومت٤مء وآشمّم٤مل سمِ٠مطمد
ِ
إُمر سم٤معمٕمروف
وواضم ٌُف اعم٘مدس:
ُمـ إظمقاٟمف أو ـمالسمف ،وشم َٕم َّٓمٚم٧م هقايتف اعمٗمْمٚم٦م،
ُ
واًمٜمٝم ُل قمـ اعمٜمٙمر ،ومٓمٚم٥م اهلجرة ُمـ ِدُمِمؼ ىم٤مصدً ا ُمٍم ،وأومرج قمٜمف سمٕمد
ْ
حم٤مورات و ُُمراضمٕم٤مت ،وم٠مىم٤مم سمدُمِمؼ ُصمؿ اٟمتزع ُمٜمٝم٤م إمم َسمٞم٧م اعم٘مدس ،ومقاوم٤مه اعمَٚمؽ
اًمٜم٤مس داود ذم اًم َٗمقر وم٘مٓمع قمٚمٞمف اًمٓمريؼَ ،
وأظمذه وأىم٤مم سمٜم٤مسمٚمس ُُمدَّ ة وضمدت ًمف
ُمٕمف ُظمٓمقب ،صمؿ اٟمت٘مؾ إمم َسمٞم٧م اعم٘مدس طمٞم٨م أىم٤مم ُُمدَّ ة.
صمؿ ضم٤مء اًمّم٤مًمح إؾمامقمٞمؾ واعمٚمؽ اعمٜمّمقر ص٤مطم٥م محص وُمٚمقك اًمٗمرٟم٩م
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ومًػم اًمّم٤مًمح
سمٕمً٤ميمرهؿ وضمٞمقؿمٝمؿ إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ي٘مّمدون اًمدِّ ي٤مر اعمٍمي٦مَّ ،
إؾمامقمٞمؾ سمٕمض ظمقاصف إمم اًمِمٞمخ سمٛمٜمديٚمف ،وىم٤مل ًم ُف :شمدومع ُمٜمديكم إمم َّ
اًمِمٞمخ
وشمتٚمٓمػ ًمف هم٤مي٦م اًم َّتٚمٓمػ وشمًتٜم َْزًمف وشمٕمده سم٤مًمٕمقدة إمم ُمٜمَ٤مصٌف قمغم أطمًـ طم٤مل،
وم٢من واوم َ٘مؽ ومتدظمؾ سمف قمكم ،وإِن ظم٤مًمٗمؽ وم٤مقمت٘م ْٚمف ذم ظمٞمٛم٦م إمم ضم٤مٟم٥م َظمٞمٛمتل ،ومٚمام
اًمرؾمقل سم٤مًمِمٞمخ ،ذع ذم ُُمً٤ميًتف وُماليٜمتف ،صمؿ ىم٤مل ًمفَ :سمٞمٜمؽ وسملم أن
اضمتٛمع َّ
شمٕمقد إمم َُمٜم٤مصٌؽ وُم٤م يمٜم٧م َقمٚمٞمف زي٤مدة ،أن َشمٜمٙمن ًمٚمًٚمٓم٤من وشم٘م ٌِّؾ يده ٓ همػم،
ومْم ًال قمـ أن أىم ٌِّؾ يده ،ي٤م
وم٘م٤مل اًمِمٞمخ :واهللِ ي٤م ُمًٙملم ُم٤م أرو٤م ُه أن ي٘مٌؾ يديْ ،
ىمقم أٟم ُتؿ ذم واد وأٟم٤م ذم ٍ
واد ،احلٛمد هلل اًمذي َقم٤موم٤مين ِم٤م اسمتاليمؿ سمف ،وم٘م٤مل اًمرؾمقل :ي٤م
َؿمٞمخ ىمد رؾمؿ زم أن ُشمقاومؼ قمغم ُم٤م يٓمٚم٥م وإٓ ا ْقمت٘مٚمتؽ ،وم٘م٤مل اًمِمٞمخ :اوم َٕمٚمقا ُم٤م سمدا

َ
وم٠مظمذه واقمت٘مٚمف ذم ظمٞمٛم٦م إمم َضم٤مٟم٥م ظمٞمٛم٦م اًمًٚمٓم٤من ،ويم٤من اًمِمٞمخ ي٘مرأ اًم٘مرآن
ًمٙمؿ،
واًمًٚمٓم٤من يًٛمٕمف ،ىم٤مل يق ًُم٤م عمٚمقك اًمٗمرٟم٩م :شمًٛمٕمقن هذا َّ
اًمِمٞمخ اًمذي
ذم ُمٕمت٘مٚمف ُّ
ي٘مرأ اًم٘مرآن؟ ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ ىم٤مل :هذا أيمؼم ىمًقس اعمًُٚمٛملم ،ىمد طمًٌَتف إلٟمٙم٤مره قمغم
شمًٚمِٞمٛمل ًمٙمؿ طمّمقن ا ُعمًٚمٛملم وقمزًمتف قمـ اخل َٓم٤م َسم٦م سمدُمِمؼ وقمـ ُمٜم٤مصٌف ُصمؿ
أظمرضمتف ،ومج٤مء إمم اًم٘مدس وىمد ضمدَّ دت طمًٌف واقمت٘م٤مًمف ٕضمٚمٙمؿ ،وم٘م٤مًم٧م ًمف ُمٚمقك
اًمٗمرٟم٩مً :مق َيم٤من هذا ىمًٞمًٜم٤م ًم َٖمًٚمٜم٤م رضم َٚمٞمف وذسمٜم٤م ُمر َىمتٝم٤م(.)1
 .3ظمٞم٤مٟم٦م اًمٗم٤مـمٛمٞملم(.)3()2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٜمجقم اًمزاهرةشٓ ،سمـ شمٖمري سمردي.)147/5( :
( )2ؾمٌؼ سمٞم٤من ؿم٠من هذه اًمٓم٤مئٗم٦م وُمـ ؿم٤مِبٝم٤م ُمـ اًمٓمقائػ اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م.)129/1( :
( )3وىمد يتً٤مءل اًمٌٕمض ومٞم٘مقل هؾ اًمٕمٌٞمديقن اًمٗم٤مـمٛمٞمقن ُمٜم٤موم٘مقن؟ واجلقابٟ :مٕمؿ سمؾ ذ ـمقائػ
اًمٜمٗم٤مق هؿ وؾم٤مئر اًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م اًمتل شمتٔم٤مهر ِ
زورا وشمًتٌٓمـ اًمٙمٗمر اعمحض ،ىم٤مل ؿمٞمخ
سم٤مإل ْؾمالم ً
ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم شم٘مرير هذه اعمً٠مًم٦م« :واعم٘مّمقد هٜم٤م أن اًمٔم٤مهر ٓ سمد ًمف ُمـ سم٤مـمـ ُي٘م٘مف

ويّمدىمف ويقاوم٘مف ،ومٛمـ ىم٤مم سمٔم٤مهر اًمديـ ُمـ همػم شمّمديؼ سم٤مًمٌ٤مـمـ ومٝمق ُمٜم٤مومؼ ،وُمـ ادقمك سم٤مـمٜمً٤م =
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وقواعد شرعية ِ يف التعامل
ذم اًمق ْىم ِ
٧م ا َحلرج اًمذي هدَّ د ومٞمف خطر َ
املنافقني َّ
اًمِم٤مم واًمٕم٤ممل اإل ْؾمالُمل،
اًمّمٚمٞمٌٞمقن سمِالد
ِ
معهم
احل٤مضم٦م َ
إمم ضمٝمد يمؾ خمٚمِص ًم ِتقطمٞمد اعمًُٚمٛملم ذم
ويم٤مٟم٧م أىم َٓم٤مر اعمًٚمٛملم ذم ُمًٞمس

َ
ِ
اًمٗم٤مـمٛم َّٞم٦م ص٤مُمت٦م ُمت َٗمرضم ٌ٦م طمتك قمج٥م
وضمف اًمّمٚمٞمٌٞملم ،ذم هذا اًمقىم٧م يم٤م َٟم٧م اخلالوم٦م

اعمًٛمك سم٤مٕومْمؾ وم٘م٤مل :مل َيٜمٝمض إومْمؾ
اسمـ شمٖمري َسمردي ُمـ ُمقىمػ اخلٚمٞمٗم٦م
َّ
سم٢مظمراج قمً َٙمر ُمٍم ،وُم٤م أدري ُم٤م يم٤من اًمًٌ٥م ذم قمدم ْإظمراضمف ُمع ىمدرشمف قمغم
اعمتح٤مًمػ
واًمرضم٤مل( .)1وًمٙمـ إذا ُقمرف اًمًٌ٥م سمٓمؾ اًم َٕمج٥م ،ومٝمذا اعمقىمػ َ
اعم٤مل ِّ
ٞملم ذم اًمِم٤مم واًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ.
ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملم يم٤من ُيدف إمم ضب اًمًالضم٘م٦م اًمًٜمِّ َ
ىم٤مل وًمٞمؿ اًمّمقري ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜم ُف ُيقؾمػ همقاٟمٛمفَّ :
إن ُحم٤مسة اًمّمٚمٞمٌٞملم
اًمًٜمِّٞملم
ظمً٤مرة إشمراك اًمًالضم٘م٦م ُّ
ٕٟمٓم٤ميمٞم٦م أصمٚمج٧م صدر إومْمؾ ،واقمتؼم أن َ

ٕي ُضمزء ُمـ أُماليمٝمؿ إٟمام هق ٟمٍم ًمف ٟمٗمًف(.)2
ٍ
ومٚمام أشمك أؾمد
سمؾ َّت َّٚمص اخلٚمٗم٤مء اًمٗم٤مـمٛمٞمقن ُِمـ أي
وزير ُيٜم٤مدي سمٗمٙمرة اجلٝم٤مدَّ ،
اًمديـ ؿمػميمقه إمم ُِمٍم اؾمتٜمجد ضهم٤مم وزير اًمٗم٤مـمِٛمٞملم سم٤مًم٘م٤مئد اًمّمٚمٞمٌل
وشمٕمٝمد ًمف ذم ُم٘م٤مسمؾ ُمً٤مقمدشمف أن يٕم٘مد ًمف ُُمٕم٤مهدة صٚمح
قمٛمقري سمٌٞم٧م اعم٘مدس َّ
ُّ
قم٤مضمؾ ضمٞمش
أؾمد اًمديـ ؿمػميمقه َ
شمّمٌح ُمٍم سمِٛم٘متْم٤مه٤م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمّمٚمٞمٌٞملمً ،مٙمـ َ
ضهم٤مم واٟم َتٍم قمٚمٞمف ذم اًمدًمت٤م ذم (شمؾ سمًٓم٦م) ،زد َ
قمغم ذًمؽ عمَّ٤م شمقمم صالح اًمديـ
قمٛمف ؾم٤مر إًمٞمف اًمٗم٤مـمٛمٞمقن ومح٤مسوه٤م ًسمرا سمٞمٜمام يم٤من
إيقب اإلؾمٙمٜمدري٦م ٟم٤مئ ًٌ٤م قمـ ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

فم٤مهرا ومٝمق يم٤مومر ُمٜم٤مومؼ ،سمؾ سم٤مـمـ اًمديـ ُي٘مؼ فم٤مهره ويّمدىمف ويقاوم٘مف وفم٤مهره يقاومؼ
خي٤مًمػ
ً
سم٤مـمٜمف ويّمدىمف وُي٘م٘مف ،ومٙمام أن اإلٟمً٤من ٓ سمد ًمف ُمـ روح وسمدن ومه٤م ُمتٗم٘م٤من ،ومال سمد ًمديـ
اإلٟمً٤من ُمـ فم٤مهر وسم٤مـمـ يتٗم٘م٤من وم٤مًمٌ٤مـمـ ًمٚمٌ٤مـمـ ُمـ اإلٟمً٤من واًمٔم٤مهر ًمٚمٔم٤مهر ُمٜمفشَ« .مٛمقع
اًمٗمت٤موىش.)286/13( :

(« )1اًمٜمجقم اًمزاهرةشٓ ،سمـ شمٖمري سمردي.)147/5( :
(« )2دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ إردن وومٚمًٓملمش( :ص .)124

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

378

سمحرا(.)1
اًمّمٚمٞمٌٞمقن ُي٤مسوه٤م ً

ِ
ِ
وىمراُمٓم٦م
وقمٌٞمديلم وطمِم٤مؿملم
سمٛمجٛمققمٝم٤م ُمـ وم٤مـمٛمٞملم
إن اًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م َ
وإؾمامقمٞمٚمٞم٦م وُمـ سمٕمدهؿ اًمدروز واًمٜمّمػمي٦م هلؿ ُمـ اخلٞم٤م َٟم٤مت ُم٤مٓ طمٍم ًمف ،ومٙمؿ

وهمدرا ،سمؾ يمؿ شمقاـم١ما قمغم
ىمتٚمقا ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم وىم٤مدِّتؿ اًمّم٤مدىملم ظمٞم٤مٟم٦م ُمٜمٝمؿ
ً
ىمتؾ اًمالضمئلم اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم ذم خمٞمامت ضمٜمقب ًمٌٜم٤من.
اإلؾمالم وم٠مسمٚمغ اًمٜمّمح طملم ىم٤مل« :وأُم٤م اؾمتِخدَ ام ُمثؾ ه١م ِ
ٓء
َ ُ
َّ
وىمد ٟمّمح ؿمٞمخ ِ ْ
ِ
طمّمقهنؿ أو ُضمٜمدهؿ :وم٢م َّٟمف ُمـ اًمٙمٌ٤مئر وهق
(أي اًمٜمّمػميلم) ذم ُصمٖمقر اعمًٚمٛملم أو
ِ
ِ
ًمٚمٛمًٚمٛملم
وم٢مهنؿ ُمـ أهمش
اًمٜم٤مس ُ
سمٛمٜمزًم٦م ُمـ يًتخدم اًمذئ٤مب ًم َرقمل اًمٖمٜمؿَّ ،
وًمقٓة أُمقرهؿ ،وهؿ ُِمـ أطمرص اًمٜمَّ٤مس قمغم شمًٚمٞمؿ احلّمقن إمم قمدو اعمًٚمٛملم،
وقمغم إومً٤مد اجلٜمد قمغم وزم إُمر...ش(.)3()2
قاهلؿ ُم٤م ار َشمٙمٌقه ُمـ ضمرائؿ يِمٞم٥م ِهل ِ
ومْمح أطم ِ
قهل٤م اًمقًمدان ذم أرض
ويٙمٗمل ذم ْ
َ
ُ
ْ
َ
ا َّ
ًمِم٤مم{ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ

ﭚ} [ؾمقرة إسمراهٞمؿ.]43-42 :
وإن َيم٤من يمالم ؿمٞمخ ِ
ْ
اإل ْؾمالم قمـ اًمٜمُّّمػمي٦م ،إٓ أٟمف ُيٛمٙمـ شمٕمٛمٞمٛمف قمغم ؾم٤مئر
اًمٗمرق اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م اًمذيـ ُئمٝمرون ِ
اإل ْؾمالم ويٌٓمٜمقن اًمٙمٗمر اًمٍماح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمرووت٤منشٕ ،ب ؿم٤مُم٦م ،)169/1( :و«اًمت٤مريخ اًمٌ٤مهرشٓ ،سمـ إصمػم( :ص .)133
(َ« )2مٛمقع اًمٗمت٤موىش 155/35( :ـ .)156
( )3وعمزيد اـمالع قمغم ُم٤م اىمؽمومتف هذه اًمٗمرىم٦م اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م اٟمٔمر صـ ،صمؿ يرضمع ًمرؾم٤مًم٦م اعم٤مضمًتػم اًمتل
سمٕمٜمقان «أصمر احلريم٤مت اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ذم قمرىمٚم٦م اجلٝم٤مد ود اًمّمٚمٞمٌٞملمشً ،مٚمِمٞمخ يقؾمػ اًمزاُمكم .وهل
ُمقضمقدة قمغم اًمِمٌٙم٦م.
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يم٤مٟم٧م َّأول َطمريم٦م ًمٚمٗمرٟم٩م ْ
اًمًقاطمؾ وظمروضمٝمؿ إًمٞمٝم٤م ذم َؾمٜم٦م شمًٕملم
ٕظمذ َّ
وأرسمٕمامئ٦م ومً٤مروا إًمٞمٝم٤م َوم٠مول ُم٤م أظمذوا ٟمٞم٘مٞم٦م ،وهق أول َسمٚمد ومتحقه وأظمذوه ُمـ
اعمًُٚمٛملم ،صمؿ ومتحقا طمّمقن اًمدروب ؿمٞم ًئ٤م سمٕمد رء ،ووصٚمقا إمم اًم ٌَ٤مرة وضمٌؾ
اًمًامق ووم٤مُمٞم٦م ويمٗمر ـم٤مب وٟمقاطمٞمٝم٤م ،وذم ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم وأرسمٕمامئ٦م َؾم٤مروا إمم
َّ
أٟمٓم٤ميمٞم٦م ومل يٜم٤مزًمقه٤م ،وضم٤مؤوا إمم اعمٕمرة ومٜمّمٌقا قمٚمٞمٝم٤م اًمًالمل ،ومٜمزًمقا إًمٞمٝم٤م وم٘متٚمقا
ُمـ أهٚمٝم٤م ُم٤مئ٦م أًمػ إٟمً٤من ،ىم٤مًمف أسمق اعمٔمٗمر ؾمٌط اسمـ اجلقزي ،ىم٤مل :وؾمٌقا ُمثٚمٝم٤م ُصم َّؿ
دظمٚمقا يمٗمر ـم٤مب و َومٕمٚمقا ُمثؾ ذًمؽ ،وقم٤مدوا إمم أٟمٓم٤ميمٞم٦م ،ويم٤من ِب٤م إُمػم ؿمٕمٌ٤من،
وىمٞمؾ :ؿم٘مٌ٤من ،وىمٞمؾ :ذم اؾمٛمف همػم ذًمؽ ،ويم٤من قمغم اًمٗمرٟم٩م صٜمجٞمؾ ومح٤مسه٤م
ُمدة ومٜم٤مومؼ رضمؾ ُمـ أٟمٓم٤ميمٞم٦م ي٘م٤مل ًمف :ومػموز ،وومتح هلؿ ذم اًمٚمٞمؾ ؿم ٌَّ٤ميم٤م ومدظمٚمقا ُمٜمف
وووٕمقا اًمًٞمػ ،وهرب ؿمٕمٌ٤من وشمرك أهٚمف وأُمقاًمف وأوٓده ِب٤م ،ومٚمام َسم ُٕمد قمـ
اًمٌٚمد ٟمدم قمغم ذًمؽ ،ومٜمزل قمـ ومرؾمف ومحثك اًمؽماب قمغم رأؾمف وسمٙمك وًمٓمؿ ،وشمٗمرق
ومٛمر ِسمف رضمؾ أرُمٜمل طم َّٓم٤مب ومٕمرومف وم٘متٚمف ،ومحؾ رأؾمف
قمٜمف أصح٤مسمف وسم٘مل وطمدهَّ ،
إمم صٜمجٞمؾ ُمٚمؽ اًمٗمرٟم٩م(.)1
أُم٤م اخلٞم٤مٟم٤مت ذم قمٍمٟم٤م ومحدِّ ث قمـ زقم٤مُم٤مت ووزراء وقمٛمالء قمٚمٛمٜم٦م وشمٖمري٥م:
 -0ظمٞم٤مٟم٦م يمامل أشم٤مشمقرك (اًمرضمؾ اًمّمٜمؿ) ُٕمتف:
وزسم٤مٟمِٞمتف قمغم هدم اخلالوم٦م ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م ،واؾمتٌدَ ال احلُروف اًمٕمرسم َّٞم٦م
أىمدم أشم٤مشمقرك َ
ٍ
سمحٚمؼ ِحل٤مهؿ ،يمام أُمر اًمٜمً٤مء َ
سمخٚمع احلج٤مب ،وٟم َّٙمؾ
سمحروف ٓشمٞمٜم َّٞم٦م ،وأُمر اًمٜم٤مس َ
وُمٜمع إذان سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ،وسمٕمد هالك اًمٓم٤مهمٞم٦م يمامل أشم٤مشمقرك
سم٤مًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة إمم اهلل،
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمٜمجقم اًمزاهرة ذم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرةش.)146/5( :
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َؾم٤مر إظمقاٟمف وشمالُمذشمف ُمـ آحت٤مديلم وىم٤مدة اجلٞمش وصٜم٤مئع اًمٖمرب قمغم هنجف(..)1
ٛمًؽ سم٤مًمديـ قمٜمد َّ
اًمِمٕم٥م اًمؽميمل اعمتديـ
ًم٘مد حتقل اًم َّٚمدو ُد إمم إًمٖم٤مء يمؾ َُمٕم٤ممل اًم َّت ُّ
ومحقل أوىم٤مف اعمًٚمِ ِٛملم إمم أُمالك اًمدَّ وًم٦م ًمتٜمٗم٘مٝم٤م ذم همػم ُم٤م أوىمٗم٧م ًمف،
سمٓمٌٕمفَّ ،
شمدرس اعمٜم٤مه٩م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ،وأًمٖمك ا َعمح٤ميمؿ
َّ
وطمقل اعمٕم٤مهد اًمدِّ يٜمٞم٦م إمم ُمدارس ِّ
اًمنمقمٞم٦م سمٕمد أن أو َىمػ اًمٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م.
ِ
اًم٘مني٦م اًمتل ِّتدف إمم ـمٛمس
صمؿ َّ
ـمقر ُمًػمشمف اإلضمراُمٞم٦م سمٛمزيد ُمـ اخلٓمقات ْ
اهل َق َّي٦م ًمِمٕم٥م قمريؼ ذم َشمد ُّيٜمف وحمٌتف ًمٚمديـ ،وم٠مًمٖمك طمج٤مب اعمرأة ،وأُمر سمحٔمر شمٕمدُّ د
اًمرأس اًمنمىمل (اًمٕمامُم٦م واًمٓمرسمقش)
اًمزوضم٤مت ،وُمٜمع اًمرضم٤مل ُمـ ًمٌس همٓم٤مء َّ
واقمتٛمد هلؿ (اًم٘مٌٕم٦م) إوروسمٞم٦م ،وطمتك اًمٙمالم ...طمٔمر اًمتحدث ومٞمف سم٤مًمٕمرسمِ َّٞم٦م ،سمٕمد
أن أرهمؿ اًمٜم٤مس قمغم يمت٤مسم٦م اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م سم٤محلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م ،واؾمتٛمرأ ذًمؽ
اًمٓم٤مهمقت ؾمٙمقت اًمٜم٤مس وم٠مُمرهؿ سمتٖمٞمػمأؾمامئٝمؿ ويمٜم٤مهؿ إذا يم٤مٟم٧م قمرسمٞم٦مً ،متحؾ
حمٚمٝم٤م أؾمامء و ُيمٜمك ـمقراٟمٞم٦م! ..وويؾ ًمٚمٛمٖمٚمقب إذا همزاه اًمٖم٤مًم٥م.

ويم٤من ٓ سمد ُمـ ُظمٓمقات شمْمٛمـ اإلسم٘م٤مء قمغم إًمٖم٤مء يمؾ ُم٤م يتٕم َّٚم ُؼ سمِ ِ
٤مإل ْؾمالم سم ُ٘م َّقة
اًم٘مقاٟملم اجل٤مئرة ،ومٕمدل اًمدُّ ؾمتقر ًمػمومع ُمٜمف اًمٕمٌ٤مرة اًمتل شمٜمص قمغم أن ِ
اإل ْؾمالم ِديـ

اًمدَّ وًم٦م ،وأن اًمنميٕم٦م ِ
ُمّمدَ ر اًمتنميع ،ويم٤من ذًمؽ ذم قم٤مم 1928م،
اإل ْؾمالُمٞم٦م هل ْ
أقمقام ُمـ إًمٖم٤مء ُمٜمّم٥م اخلالوم٦مُ ،صم َّؿ ظمٓم٤م ظمٓمقة أيمؼم وم٠مًمٖمك شمدريس اًمٕمٚمقم
سمٕمد أرسمٕم٦م ْ
اًمديٜم َّٞم٦م ؾمٜم٦م 1929م ،صمؿ أصدر شمٕمٚمٞمامشمف سم٠مٓ مت َ٤مرس اًمِمٕم٤مئر ذم اعمً٤مضمد إٓ سم٤مًمٚمٖم٦م
اًمؽميمٞم٦م سمام ومٞمٝم٤م إذان ،وطمتك اًم٘مرآن أُمر سمٙمت٤مسمتف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م وطمروومٝم٤م اًمالشمٞمٜمٞم٦م.
ومل ي٠مت قم٤مم 1932م إٓ وإذان يرومع سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م ،وأًمٖمك أشم٤مشمقرك يمذًمؽ
إىمً٤مم اًمنمقمٞم٦م سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمؽميمٞم٦م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(َ« )1مٚم٦م اًمٌٞم٤منش.)89/5( :
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف َ

ومل يٙمتػ ذًمؽ اًمذئ٥م إهمؼم سم٢مي٘م٤مف اًم َٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ،طمتك أقمٓمك
ًمٜمَ ِ
معهم ُمرؾمق ًُم٤م سمٛمً٤مواة اًمرضمؾ واعمرأة ذم
ٗمًف احلؼ ذم شمٌديٚمٝم٤م وشمٖمٞمػمه٤م ،وم٠مصدر

اعمػماث ،وأضمرى شمٖمٞمػمات يمثػمة ذم اًم٘مقاٟملم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕطمقال اًمِمخّمٞم٦م؛ ًمتتالئؿ
َ
ُمع اًم٘مقاٟملم إوروسمٞم٦م اًمتل أطمٚمٝم٤م حمؾ إطمٙم٤مم ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م ،واؾمتقرد ًمٚمٛمًٚمٛملم
اًم٘مقاٟملم اًمٙمٗمري٦م ،اًمًقيني٦م واإليٓم٤مًمٞم٦م وهمػمه٤م)1(.

وًم٘مد يم٤مٟم٧م ِ
ظم٤ممت٦م هذا اًمٓم٤مهمٞم٦م قمؼمة عمـ يٕمتؼم ،وم٘مد أطم٤مط ٟمٗمًف عم٤م ٟمزل سمف اعمَرض
ُمريْم٤م سم٤مًمٙمٌد ،طمتك سمٚمغ ُمرطمٚم٦م
واؿمتد سمٙم ٌَ٤مر إـمٌ٤مء اًمذيـ َمل يٙمتِمٗمقا أٟمف يم٤من
ً
أص٤مسمف
صمؿ َ
اًمتٚمٞمػِ ،م َّ٤م أص٤مسمف سم٤مٓؾمتً٘م٤مء ،واطمت٤مج إمم ؾمح٥م اعم٤مء ُمـ سمٓمٜمف سم٤مإلسمرَّ ،
ِ
وومحِمف ،صمؿ اسمتاله اهلل سمحنمات صٖمػمة محراء ٓ
اهلل سمٛمرض اًمزهري ٟمتٞمج٦م ؿمذوذه
شمرى سم٤مًمٕملم َؾم ٌٌَّ٧م ًمف احلٙم٦م واهلرش ،طمتك أُم٤مم زواره ُمـ اًمًٗمراء واًمٙمؼماء طمتك
فمٝمرت قمغم وضمٝمف ،و َيٙمتِمػ إـمٌ٤مء أن وراء ذًمؽ ٟمقع ُمـ اًمٜمٛمؾ إمحر ٓ يقضمد

إٓ ذم اًمّملم! ومًٌح٤من ُمـ اًمّملم إمم شمريمٞم٤م ًمٞمذل اهلل هذا اعمجرم اهل٤مًمؽ{ :ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ} [ؾمقرة اعمدصمر ،]31 :وئمؾ اًمرضمؾ اًمّمٜمؿ ىمراسم٦م اًمًٜمتلم
يّم٤مرع أوضم٤مع وآٓم اعمرض طمتك هٚمؽ ذم ؿمٕمٌ٤من 1358هـ)2(.

 -1طمدِّ ث قمـ ظمٞم٤مٟم٦م حمٛمد قمكم سم٤مؿم٤م اًمذي يم٤من:

أؾمس دوًم٦م ُمدٟمٞم٦م سمٛمٍم (قمٚمامٟمٞم٦م) ،يم٤مٟم٧م ُم٘مدُم٦م ٓطمتالل إضم٤مٟم٥م هل٤م.
 أول ُمـ َّ
 وأقمٚمـ احلرب قمغم اًمدوًم٦م اًم ُٕمثامٟمِ َّٞم٦مِ :م َّ٤م ضمٕمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م ذم ٟمٔمر دول أوروسم٤م
وضمرأهؿ قمغم اًمتدظمؾ ذم ؾمٞم٤مؾم٤مِّت٤م اًمداظمٚمٞم٦م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(َ )1مٚم٦م «اًمٌٞم٤منش( :اًمٕمدد .)18/194
(« )2اعمً٠مًم٦م اًمنمىمٞم٦مش ،حمٛمقد صم٤مسم٧م اًمِم٤مذزم( :صً ،)242
ٟم٘مال قمـ ضمريدة «اًمقوم٤مء اعمٍمي٦مش ،سمت٤مريخ
 29أهمًٓمس 1985م..
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 وطم٤مرب اًمدَّ قمقة اإلصالطمٞم٦م سم٤مجلزيرة.
سم٤مٕضم٤مٟم٥م واًمدُّ ظمالء وضمٕمٚمٝمؿ ُمتٜمٗمذيـ ذم أضمٝمزة اًمدوًم٦م ،وؾم َّٚم َٓمٝمؿ
 وُمأل ُمٍم
َ
قمغم اًمِمٕم٥م اعمٍمي ي٘مٝمروهنؿ ويًتذًمقهنؿ.
 ويم٤من ُمـ أقمٔمؿ ُمقسم٘م٤مشمِف وـمقا ُِّمف أٟمف أول ُمـ ؾمـ اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م سمدٓ ُمـ
اًمنميٕم٦م ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م(.)1
 -3ظمٞم٤مٟم٦م وم٤مروق ًمٚمٛمج٤مهديـ اًمّم٤مدىملم:
ِ
شمِمٙمٞمالت اعمُج٤مهديـ ُمـ اإلظمقان اعمًُٚمٛملم
ُمٚمؽ اؾمٛمف وم٤مروق َي٘مقم سمًح٥م
ُمـ ومٚمًٓملم وُمـ صمؿ أودقمٝمؿ اًمًجقن واعمٕمت٘مالت.
ِ
وُير ُُمف ُمـ شمٌٜمل اعمٜمْ َٝم٩م ِ
اإل ْؾمالُمل ذم
يزود َضمٞمِمف سم٤مٕؾمٚمح٦م اًمٗم٤مؾمدة،
ُمٚمؽ ِّ
اًمٕمًٙمري٦م ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م(.)2
 -4ظمٞم٤مٟم٦م قمٌد اًمٜم٤مس زقمٞمؿ اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُٕمتف:
اؾمٛمٝم٤م ُمـ
شمزقمؿ احلريم٦م اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسم َّٞم َ٦م ،و َىمد ٟمِم٠مت ذم فمؾ طمٙمٛمف ،واؿمت٘م٧م َ
ِ
وآؿمؽمايم َّٞم٦م واًمقطمدة،
اؾمٛمف وشمٌٜم٧م إومٙم٤مر اًمتل يم٤من ُيٜم٤مدي ِب٤م وهل :احلر َّي٦م
ْ
َ
ظم٤من اإلظمقان
وهل ٟمٗمس أومٙم٤مر إطمزاب اًم٘مقُمٞم٦م اًم َٞمً٤مر َّي٦م اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى،
اعمًٚمٛملم يقم أن أ ْىمًؿ إن هؿ دقمٛمقه و َيم٤مٟمقا ُمٕمف أن يٙمقن َّأول قمٛمؾ ي٘مقم سمف سمٕمد
شمقًمٞمف اًمرئ٤مؾم٦م أن ُي َٗمظ اًم ُ٘مرآن ،وأن يٓمٌؼ ِ
ومٚمام شمقمم احلٙمؿ ذيمروه وقمده،
اإل ْؾمالمَّ ،
وم٘م٤مل :هؾ شمريدون أن ٟمرضمع إمم طمٙمؿ احلٛمػم ،وهمدر ِبؿ.
ومٗمل  8يم٤مٟمقن إول (ديًٛمؼم) 1954م ( 12رسمٞمع أظمر 1374هـ) ٟمٗمذ طمٙمؿ

اإلقمدام ذم ؾم َّت٦م ُمـ ىم٤مدة ُج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملمُ ،مٜمٝمؿ قمٌد اًم٘م٤مدر قمقدةُ ،م١مًمػ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر يمت٤مب «أقمالم وأىمزامش( :صـ 9وُم٤م سمٕمده٤م)ً ،مٚمِمٞمخ اًمًٞمد اًمٕمٗم٤مين.
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
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وقواعد شرعية يف التعامل
خطر املنافقني
«اًمتنميع اجلٜم٤مئل ذم ِ
آقمت٘م٤مٓت اًمتل َؿمٛمٚم٧م أٓف ُمـ
ومْم ًال قمـ
اإل ْؾمالمشْ .
معهم
سمٕمد اِّت٤مُمٝمؿ سم٤مًم َّتآُمر قمغم ىمتٚمف ذم طم٤مدث
ُج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم :وذًمؽ
أقمْم٤مء َ

َ
اعمٜمِمٞم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م (ذم ٟمٗمس اًمٕم٤مم) ،واًمتل ىمٞمؾ سم٠مهن٤م ُمنطمٞم٦م دسمره٤م قمٌد اًمٜم٤مس

ُمع اعمخ٤مسمرات اعمريمزي٦مً :مٚم َّتخٚمص ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم اًمذيـ يم٤مٟمقا يِمٙمٚمقن
َ
َقم َ٘مٌ٦م يمٌػمة حلٙمٛمف اًم َٗمردي اًمٌٕمٞمد قمـ اًمديـ ،وًمتٚمٛمٞمع ؿمخّمٞمتف يمزقمٞمؿ وـمٜمل طم َّتك
شمتٕمٚمؼ سمف اجلامهػم.
وذم قم٤مم 1965م أىمدم قمٌد اًمٜم٤مس َقمغم إقمدام صمالصم٦م ُمـ يمٌ٤مر اإلظمقان
اعمًٚمٛملمُ ،مٜمْ ُٝمؿ ؾمٞمد ىمٓم٥م ُم١مًمػ «ذم فمالل اًم٘مرآنش ،و َىمد ؿمٗمع ًمف اعمٚمؽ ومٞمّمؾ
اًمًٕمقدي٦م أٓ ي٘م َتؾ ومٚمؿ شم٘مٌؾ ؿمٗم٤مقمتف.
ُمٚمؽ ُّ
ذم اًمٕم٤مم ٟمٗمًف َصدر اًم٘مرار اجلٛمٝمقري (ٟمٞمً٤من ـ أسمريؾ ـ 1965م) سم٤مًم َٕمٗمق
اًمِم٤مُمؾ قمـ َُجٞمع اًمٕم٘مقسم٤مت إصٚم َّٞم٦م واًمتٌٕمٞم٦م ود ُّ
اًمِمٞمققمٞملم ذم ُمٍم ،ودظمؾ
اعمَ٤مريمًٞمقن ذم ُجٞمع َم٤مٓت احلٞم٤مة ذم ُمٍم سمٕمد ذًمؽ.
ـ ذم قم٤مم 1967م يم٤مٟم٧م اًمٜمٙمٌ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٕمرب واعمًُٚمٛملم ،وم٘مد اطمتٚم٧م دوًم ُ٦م
اًم َٞمٝمقد ذم ومٚمًٓملم صمالصم٦م أُمث٤مل ُم٤م ا ْهم َتّمٌقه قم٤مم 1948م (ؾمٞمٜم٤مء واجلقٓن واًمْمٗم٦م
وؾم٘مٓم٧م اًم٘مدس سمال ىمت٤مل ،وهٚمؽ قمٌد اًمٜمَّ٤مس ؾمٜم٦م 1971م سمٕمد أن
اًمٖمرسمٞم٦م)َ ،
ظمرب ُمٍم ؾمٞم٤مؾم ًّٞم٤م واىمتّم٤مد ًّي٤م وأظمالىم ًّٞم٤م ،وُمأل
َهمرىم٧م ُمٍم ذم اًمديقن ،وسم ْٕمد أن َّ
اًمٕم٤ممل اًمٕمرب سم٤مًمِمٕم٤مرات اجلقوم٤مء.
أيْم٤م :أن اًمديـ ًمٞمس ًمف قمالىم٦م سم٤معمُجتٛمع وىمقاٟمٞمٜمف وٟمٔم٤مم
ُمـ أؾمس اًمٜم٤مسي٦م ً
طمٞم٤مشمف ،وإ َّٟمام هق ـم٘مقس شمٕمٌدي٦م ذم اعمًجد ومحً٥م.
(محزة اًمًٌٞمقين ،وصالح ٟمٍم) يم٤مٟم٤م ُمـ أسمرز ُضمٜمقد (ُج٤مل قمٌداًمٜم٤مس)ُ ،م٤مرؾمقا
قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمٕمذاب ُم٤م شم٘مِمٕمر ًمف إسمدان.
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وًمٙمـَ :يمٞمػ َيم٤مٟم٧م طمٞم٤مِّتؿ؟ ًم٘مد يم٤مٟم٧م ذ طمٞم٤مة.
أُم٤م محزة اًمًٌ ُٞمقين وم٘مد سمٚمغ سمف اًمتجؼم واًمٓمٖمٞم٤من إمم طمدِّ أٟمف يم٤من ي٘مقل ًمٚمٛم١مُمٜملم –
هلل -ي٘مقل :أيـ إهلٙمؿ ٕوٕمف ذم احلديد!
وهق يٕمذِبؿ طمٞمٜمام َيًتٖمٞمثقن سم٤م ِ

وه َّـ ذم
وأُم٤م صالح ٟمٍم وم٘مد يم٤من يٕم٘مد قمغم َزوضم٤مت اًمٜم٤مس قم ُ٘مق ًدا ومهٞم٦مُ ،

قمّمٛم٦م رضم٤مل آظمريـ ،ويتزوضمٝمـ!! ًمٙمـ يمٞمػ يم٤مٟم٧م هن٤مي٦م أوًمئؽ اًمٓمٖم٤مة؟

محزة اًمًٌٞمقين اصٓمدُم٧م ؾمٞم٤مرشمف ،وهق ظم٤مرج ُمـ اًم َ٘م٤مهرة إمم اإلؾمٙمٜمدري٦م،
َ
أطمِم٤مئف ،وقمجز
سمِم٤مطمٜم٦م حتٛمؾ طمديدً ا ،ومدظمؾ احلديد ذم ِضمًٛمفُ ،مـ أقمغم رأؾمف إمم ْ

اعمٜم٘مذون أن خيرضمقه إٓ ىمٓم ًٕم٤م.
وأُم٤م صالح ٟمٍم وم٘مد ِ
أصٞم٥م سم٠ميمثر ُمـ قمنمة أُمراض ُُم١معم٦مُ ،مزُمٜم٦م ،قم٤مش ِقمدَّ ة
ُمزضمقضم٤م سمف
قمالضم٤م ،طمتك ُم٤مت ؾمجٞم ًٜم٤م،
ؾمٜمقات ُمـ قمٛمره ذم شمٕم٤مؾم٦م ،ومل جيد ًمف اًمٓم٥م
ً
ً
ذم زٟمزاٟم٤مت زقمامئف اًمذيـ يم٤من خيدُمٝمؿ ،إن اهلل ًمٞمٛمكم ًمٚمٔم٤ممل ،طمتك إذا أظمذه مل يٗمٚمتف(.)1
 -5ظمٞم٤مٟم٦م سم٤مئع اجلقٓن واًم٘مٜمٞمٓمرة وؾمٗم٤مح خمٞمؿ ِّشمؾ اًمزقمؽم ومح٤مة وطمٚم٥م:
اًمذي ىم٤مم ؾمٜم٦م ِّ 1983
وهدم
سمدك ُمديٜمَ٦م َمح٤مة ،وىمتؾ طمقازم  31أًم ًٗم٤م ُمـ ؾمٙم٤مهن٤م َ
ُمً٤مضمده٤م ،وأىم٤مم اًمٜمٔم٤مم قمغم أٟم َ٘م ِ
إو٤موم٦م إمم ُمٕمٝمد ري٤ميض
٤مض َسمٕمْمٝم٤م يمٜمٞمً٦م يم٤م ُصمقًمٞمٙمٞم٦مَ ،

ًمٚم ٌَٜم٤مت وسمريم٦م ؾمٌ٤مطم٦م خمتٚمٓم٦م ،ويم٤م َٟم٧م ًمف اعمذاسمِح اعمروقم٦م ذم ضمن اًمِمٖمقر وطمٚم٥م
وؾمجـ شمدُمر ؾمٜم٦م  1981وذم ُمديٜم٦م مح٤مة ؾمٜم٦م  .1982وذم اًمٕم٤مم ٟمٗمًف َيم٤مٟم٧م اًم٘مقات
أؾمد َؿم٘مٞمؼ رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ُدمؼم اعمًٚمامت قمغم ٟمزع طمج٤مِبـ(.)2
اًمت٤مسمٕم٦م ًِمرومٕم٧م َ

اًمًقري إمم ىمقات اجلٞمش
أُم٤م ؾم٘مقط اجلقٓن َوم٘مد صدرت أواُمر وزير اًمدِّ وم٤مع ُّ

اًمًقري سم٤مٟٓمًح٤مب ُمـ هْمٌ٦م اجلقٓن ىمٌؾ اهل ُجقم اًمٞمٝمقدي قمٚمٞمٝم٤م ،سمؾ أظمٚمتٝم٤م ُمـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(َ« )1مٚم٦م اًمٌحقث واعم٘م٤مٓت ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦مش( :اًمٕمدد .)5
( )2اًمً٤مسمؼ.
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ؾمٙم٤مهن٤م يقم /5يقٟمٞمق1967/م ،وطمٞمٜمام ا َّشمّمؾ وزير اًمّمح٦م اًمًقري:
معهم
ومٞمؼ -سمِح٤مومظ إؾمد اخل٤مئـ َىم٤مل ًمف :أٟم٤م
قمٌد اًمرمحـ إيم َتع-ويم٤من سم٤مًم٘مرب ُمـ
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ىمرب ومٞمؼ واًم٘مٜمٞمٓمرة مل َشمً٘مط ذم يد اًمٞمٝمقد ،ومر َّد قمٚمٞمف وزير اًمدوم٤مع اًمًقري
وقمرف اًمٜم٤مس أن سمٞم٤من ؾم٘مقط اًم٘مٜمٞمٓمرة ُمد َّسمر وخمٓمط ًمف(.)1
سم٤مًمِمت٤مئؿ اهل٤مسمٓم٦مَ ،
 -6ظمٞم٤مٟم٦م ىم٤مدة اًمٕمرب جلٞمقؿمٝم٤م 1948م:
طمٞمٜمَام يم٤مٟم٧م اجلٞمقش اًمٕمرسمٞم٦م َشمِمد ِر َطم٤مهل٤م ُمٞمٛمٛم٦م ؿمٓمر ومٚمًٓملم ذم قم٤مم 1947م،
يم٤من اًمٕمديدُ ُِمـ اًم٘م٤مدة اًمٕمًٙمريلم اعمخٚمّملم ِ
يدر ُيمقن طمجؿ اخلٓمٞمئ٦م اًمتل ارشمٙمٌتٝم٤م
ٍ
ِ
يقُمئذ سمحؼ هذه اجلٞمقش وسمحؼ ومٚمًٓملم وُم٘مدؾم٤مِّت٤م ،يقم أن
اًم٘مٞم٤مدات اًمًٞم٤مؾم َّٞم٦م
أؾمٚمٛم٧م ىمٞم٤مدِّت٤م ًمإلٟمجٚمٞمزي اًمّمٝمٞمقين ضمٚمقب سم٤مؿم٤م()2

 -7ظمٞم٤مٟم٦م ىم٤مدة اًمٕمرب اًمذيـ وىمٕمقا وصمٞم٘م٦م يم٤مُم٥م ديٗمٞمد:
شمؿ شمقىمٞمع اشمٗم٤مق يم٤مُم٥م ديٗمٞمد يم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل ضمدًّ ا أن ُشميب احلريم٦م
عم٤م َّ
ِ
ٕهن٤م هل اعمٕمقق اًمرئٞمس أ َُم٤مم آشمٗم٤مىمٞم٦م واًمتٓمٌٞمع ،وم َٙم٤من ُم٤م
اإل ْؾمالُمٞم٦م سمال هقادةَّ :
يم٤من ُمـ أطمداث داُمٞم٦م واقمت٘م٤مٓت واؾمٕم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم!
يتؿ سمِٛمقضمٌٝم٤م ومتح اعمٜمٓم٘م٦م أ َُم٤مم
ومٝمل شمتٕمدى َيمقهن٤م ُمٕم٤مهدة ؾمالم إمم ُمٕم٤مهدة ُّ
اًمٜمٗمقذ واًمًٞمٓمرة اًمٞمٝمقدي٦م ،ويٛمٙمـ شمٚمخٞمص ُمٔم٤مهر اًمتٓمٌٞمع سم٤مٔي:
ِ
إهائٞمؾ
-1
ُ
اًمًٞم٤مد؛ طمٞم٨م أرؾمٞم٧م قمالىم٤مت دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م ُمع ْ
اًمتٓمٌٞمع ِّ
وًم٘م٤مءات ىمٛم٦م ُمتٌ٤مدًم٦م.
 -2اًمتٓمٌٞمع آىمتّم٤مدي؛ ُ
طمٞم٨م َمت٧م إزا ًَم٦م ُجٞمع احلقاضمز سمؾ أصٌح٧م (إهائٞمؾ)
اًمدوًم٦م إومم سم٤مًمرقم٤مي٦م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(َ« )1مٚم٦م اًمٌٞم٤منش.)211/27( :
(َ« )2مٚم٦م اًمٌٞم٤منش.)53/47( :
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 -3اًم َّتٓمٌٞمع اًمث٘م٤مذم؛ ُ
طمٞم٨م يٜمٔمر اًمٞمٝمقد إًمٞمف قمغم أٟمف اًمدقم٤مُم٦م اًمرئٞمً٦م ًمٌ٘م٤مء
يتؿ ٟمزع اًمٕمداء ًمٚمٞمٝمقد ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمٕمرب.
اًمًالم وسمٛمقضمٌف ُّ
مهٞم٦م اًمتٓمٌٞمع اًمٙمٌػمة سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٙمٞم٤من اًمٞمٝمقدي ،طمٞم٨م
وُمـ ُمٔم٤مهر اًمتٓمٌٞمع يتٌلم ًمٜم٤م أ ِّ
يتؿ يمن احل٤مضمز اًمٜمٗمز سملم اعمًٚمٛملم واًمٞمٝمقد ،و َشمٜمتٝمل اعم٘م٤مـمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ِم٤م يٗمتح اعمج٤مل
ًمتقؾمع اىمتّم٤مدي يمٌػم ذم (إهائٞمؾ) ٟمتٞمج٦م ومتح إؾمقاق اًمٕمرسمٞم٦م ،وهٜم٤مك أُمر آظمر هق
أمهٝم٤م وهق أن آؾمت٘مرار إُمٜمل ذم اعمٜمٓم٘م٦م ؾمٞم١مدي إمم ؾمٞمؾ يمثٞمػ ُمـ هجرة اًمٞمٝمقد إمم
(إهائٞمؾ)ِ ،م٤م ي٘مرب اًمٞمٝمقد ُمـ حت٘مٞمؼ طمٚمؿ (إهائٞمؾ) اًمٙمؼمى.
ل َ َعززززززززاجدأدد ئ ززززززززأدد َدوَدَؽزززززززز دد د
َ ك ددَد د
زززززززز َ د

َدع َؾززززززززز َددأدـَزززززززززالددجدؾززززززززز َددفدأددئدأ ئ زززززززززو ئدد

د  -8ظمٞم٤مٟم٦م زقمٞمؿ شمقٟمس «أسمق رىمٞمٌ٦مش:
ُم٤م َؿمٝمدشمف ُشمقٟمس ُمـ طمرب ودَّ ِ
اإل ْؾمالم ،ذم قمٝمدي سمقرىمٞمٌ٦م ،وسمـ قمكم ،مل شمٌٚمٖم ُف َومؽمة
آطمتالل اًمٗمرٟمز اعمٌ٤مذ ًمتقٟمس :)1956 / 1881( ،وم٤محلرب ود اًمزيتقٟم٦م ،وود
احلج٤مب ،وود اًمٕمٚمامء ،واًم َّتٝمٙمؿ سمٙمؾ ذًمؽِ ،
صٞم٤مم اًمتقاٟمً٦م ًم ِرُمْم٤من ،وود ِ
طم٘م٤مئؼ
ُمٕمرووم٦م ذم قمٝمد سمقرىمٞمٌ٦م ( 2111 / 1913م) ،ومٛمٜمذ وصقًمف ًمٚمًٚمٓم٦م وهق مل يتق َّىمػ
َقمـ طمرب ِ
اإل ْؾمالم اعمتٛمثٚم٦م ذم ؿمٕم٤مئره وقم٘م٤مئده ورضم٤مٓشمِف ،سمؾ ـم٤مل ُ
سمٓمِمف ُجٞمع
اعمٕم٤مرولم ُمـ خمتٚمػ اًمٓمٞمػ اًمًٞم٤مد اًمتقٟمز ،ؾمقاء ذم اًمًتٞمٜم٤مت اًمتل ىمٛمع ومٞمٝم٤م
اًمٞمقؾمٗمٞملم ،أو سمٕمد إقمالن ٟمٗمًف رئٞمً٤م ُمدى احلٞم٤مة ذم ؾمٜم٦م  1975م.
 إهمالق ضم٤مُمع اًمزيتقٟم٦م:
ِ
أقمٚمـ سمقرىمٞمٌ٦م احلرب قمغم ِ
ظمالل ْ
اًمزيتقٟم٦م ،اًمذي َيم٤من
اإل ْؾمالمُ ،مـ
إهمالق ضم٤مُمع َّ
ِ
طمً٤من سمـ اًمٜمٕمامنًَ ،مٞمس ذم
ُمٜم٤مرة إِ ْؾمالُمٞم٦م ُمٜمذ شم٠مؾمٞمًف قم٤مم  79هجري٦م قمغم يد َّ

ومحً٥م ،سمؾ ذم اعمٖمرب ِ
اإل ْؾمالُمل ،وإٟمد ًُمس ،سمؾ أن أطمد ؿمٞمقظمف شمقمم
شمقٟمس َ
ْ
ُمِم َٞمخ٦م إزهر وهق اًمِمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلم  ،$وومِٞمف درس اسمـ ظمٚمدون،
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وإسمراهٞمؿ اًمري٤مطمل ،وؿم٤مقمر اعمًٚمٛملم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمِم٤مب ،وهمػمهؿ رمحهم اهلل ،ومل
معهم
ً
ومْمال قمـ
زيد اًم٘مػمواين سمٕمٞمديـ قمٜمف،
يٙمـ اإلُم٤مم ؾمحٜمُقن ،واسمـ قمروم٦م ،وأب
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اعمٕم٤مسيـ قمٚمامء آل اًمٜمٞمٗمر ،واًمثٕم٤مًمٌل ،واسمـ قم٤مؿمقر ،وقمٌد اًمرمحـ ظمٚمٞمػ
وهمػمهؿ رمحهم اهلل ُجٞم ًٕم٤م.
شمرك احلج٤مب اًمت٘مٚمٞمدي:
ودقم٤م سمقرىمٞمٌ٦م إمم شمرك احلج٤مب اًمت٘مٚمٞمدي ،واعمٕمروف ذم ُشمقٟمس سمـ «اًمًٗمً٤مريش،
وهق همٓم٤مء شمت َٚم َّحػ سمف اعمرأة قمٜمد اخلروج ،ويٖمٓمل رأؾمٝم٤م طمتك يمٕمٌٞمٝم٤م ،ومل َشمٙمـ
ُ
خيرضمـ دوٟمف ،وشمٕمرض «اًمًٗمً٤مريش َحلٛمٚم٦م إقمالُمٞم٦م ُمٙم َّثٗم٦م
اًمٜمًِّ٤مء اًمتقٟمًٞم٤مت ُ
شمتحدث قمـ ؾمٚمٌٞم٤مشمف ،وشمزيـ اًمًٗمقر ،وىم٤مم سمقرىمٞمٌ٦م سمٜمٗمًف ذم ُمنطمٞم٦م ُمٕمدَّ ة ؾمٚم ًٗم٤م
سم٢مًم٘م٤مء «اًمًٗمً٤مريش ُمـ قمغم رأس إُمرأة ،وؾمط شمّمٗمٞمؼ سمٕمض زسم٤مٟمٞمتف.
وسمٕمد  21ؾمٜم٦م ُمـ طمٙمٛمف ،وذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمع صحٞمٗم٦مً ،مقُمٜمد اًمٗمرٟمًٞم٦م ،اًمّم٤مدرة
ُمٗمتخرا ذم رده قمغم ؾم١مال طمقل إٟمج٤مزاشمف:
سمت٤مريخ ُ 21م٤مرس  ،1976ىم٤مل سمقرىمٞمٌ٦م
ً
وطمررت اعمرأة ،وأصدرت ىم٤مٟمقن
(أقمتز سمثالث ىمْم٤مي٤م ،أهمٚم٘م٧م ضم٤مُمع اًمزيتقٟم٦مَّ ،
إطمقال اًمِمخّمٞم٦م اًمذي ي٘مٓمع قمالىم٦م إهة ِ
سم٤مإل ْؾمالم).
ُمٜمع اؾمتخدام اًمت٤مريخ اهلجري:
طمٞم٨م أصدر ىم٤مٟمق ًٟم٤م ذم ؾمٜم٦م  1961م يٛمٜمع اؾمتخدام اًمت٤مريخ اهلجري ،وٓ
ِ
يٕمرف اًمٙمثػمون أٟمف ذم قمٝمد سمقرىمٞمٌ٦م وحتديدً ا ؾمٜم٦م  1961م شمؿ شم٠مُمٞمؿ أيمثر ُمـ 211
ِ
وطمقل ُمًجدً ا ذم ُمديٜم٦م سمٜمزرت إمم
صمؿ سمٞمٕمٝم٤مً ،متتحقل إمم ُمً٤ميمـَّ ،
ُمًجد ،وُمـ َّ
وطمقل ُمًجدا إمم ُمتحػ روُم٤مين.
وطمقل ُمًجدً ا إمم مخ٤مرةَّ ،
ُمرىمصَّ ،
اًمٕمدوان قمغم ؿمٕم٤مئر ِ
اإل ْؾمالم:

ومت٤مدى سمقرىمٞمٌ٦م ذم اًمٕمدوان قمغم ؿمٕم٤مئر ِ
اإل ْؾمالم ،وم٠مقم َٚمـ َُمٜمع اًمّمقم ذم
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وقمزل اعمٗمتل اًمٗم٤موؾ اسمـ قم٤مؿمقر اًمذي قم٤مرض اًمٜمَّزق
رُمْم٤من ،ؾمٜم٦م  1962مَ ،
اًمٌقرىمٞمٌل ،و َىم٤مم سمٜمٗمًف سم٤مطمتً٤مء يمقب ُمـ ا َعم٤مء ذم ؿمٝمر رُمْم٤من أُم٤مم َؿم٤مؿم٦م اًمتٚمٗمزيقن،
وٟمٔمٛم٧م َمحالت إلضمٌ٤مر اعمقفمٗملم واًمٕمامل وىمقات اجلٞمش وُجٞمع أـمٞم٤مف اًمِمٕم٥م
ضمراء ذًمؽ.
اًمتقٟمز قمغم اإلومٓم٤مر ذم رُمْم٤من ،واًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس وم٘مدوا وفم٤مئٗمٝمؿ َّ
ِ
ُمرة أظمرى
دم٤موز سمقرىمٞمٌ٦م يمؾ احلدود ،وم٠مًمٖمك إوىم٤مف ،واعمَح٤ميمؿ اًمنمقم َّٞم٦م ،وأقمٚمـ َّ
أن ذم اًم٘مرآن شم َٜم٤مىمْم٤مت ،وأن اًمرؾمقل ط يم٤من ي٘مقل اخلراوم٤مت ،وىم٤مل ذم َٟمدوة أىمٞمٛم٧م
ذم اًم٘مٍم اًمرئ٤مد ؾمٜم٦م  1974م أٟمف ٓ ي١مُمـ سم٤م ُعمٕمجزات وي٘مقل :اًم ُ٘مرآن اًمذي
شمٕمٚمٛمقٟمف َّ
ؿمخّم٤م يٜم٤مم  311ؾمٜم٦م ،ومٙمٞمػ شم٘مٌٚمقن
ًمٚمِمٌ٤مب ُمٚمئ سم٤مخلراوم٤مت ،أؾمٛمٕمتؿ أن
ً
سم٘مقل حمٛمد أن قمّم٤م حتقًم٧م إمم صمٕمٌ٤من .يٕمٜمل ىمّم٦م ُمقؾمك .۴
هؾ ظمٞم٤مٟم٤مت ًمٚمديـ وإُم٦م أقمٔمؿ ُمـ هذه اًمٙمٗمري٤مت؟!(.)1
 -9ظمٞم٤مٟم٦م اًمًٞمز ىم٤مئد آٟم٘مالب اًمدُمقي ذم ُمٍم اًمٕمزيزة:
ٓ يِمؽ أطمد أن ُمـ ُمدطم ُف إقمدَ اء وأصمٜمقا قمٚمٞمف وروقا قمٜمْف ودقمٛمقه ُم٤مد ًّي٤م
وُمٕمٜمق ًّي٤م واؾمتٌنموا سمٛم٘مدُمفً ،مـ يٙمقن إٓ ظم٤مئٜمً٤م ًمديٜمف وُمٌ٤مدئف وأُمتِف ُِمّمداىم٤م

ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]121 :
وُمـ سم٤مب اًمٕمدل واإلٟمّم٤مفَ ،ومٝمذه ؿمٝم٤مدات إهائٞمٚمٞم٦م شم َٗم٤مظمر سم٤مًمًٞمز وشمٓمرب
ًمتقًمٞمف اًمرئ٤مؾم٦م ذم ُمٍم:

 -1اًمٕمٜمقان اًمرئٞمس ًمّمحٞمٗم٦م ُمٕم٤مريػ اًمٞمٝمقدي٦م سمٕمد آٟم٘مالب 2113/7/ 4م.
اًمًٞمز اًمٌٓمؾ اؾمتٓم٤مع اؾمتِ َٕم٤مدة ُمٍم ُمـ ىمٌْم٦م ِ
اإل ْؾمالُمٞملم إمم أطمْم٤مٟمٜم٤م ُمـ ضمديد.
ائٞمكم
 -2وذم صحٞمٗم٦م ه٤مآرشمس اإلهائٞمٚم َّٞم٦م يمذًمؽ ،يمت٥م اعمح ِّٚمؾ
اًمًٞم٤مد اإله ِّ
ِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر أقمداد «َمٚم٦م اًمٌٞم٤منش ،)117/81 – 71/57 – 113/41- 7/29( :وَمٚم٦م «اجل٤مُمٕم٦م
ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦مش ،)451/8( :و«ُمقؾمققم٦م اًمٌحقث واعم٘م٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦مش.)14 -6 -1( :
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ًمٚمًٞمز)،
آري ؿم٤مومٞم٧م يقم  11يقًمٞمق ذم ُم٘م٤مًم٦م حت٧م قمٜمقان (اًمِمقق
اإلهائٞمكم ِّ
ِّ
معهم

ُمٍمي :اجلٜمرال قمٌد اًمٗم َّت٤مح
اإلهائٞمكم اجلديد هق سمٓمؾ
يمت٥م ؿم٤مومٞم٧م ي٘مقل :اًمٌٓمؾ
ِّ
ِّ

اًمني
اًمًٞمز ٓ .جي٥م أن شمتٛم َّٕمـ سمد َّىم٦م يمل شمٙمتِمػ اًمت٠ميٞمد اًمٕمٛمٞمؼ واإلقمج٤مب
ِّ
ِّ
اًم٘مقات اعمً َّٚمح٦م ًمٚمج٤مرة اجلٜمقسم َّٞم٦م اًمٙمٌػمة ،اًمذي
ًمدى اًمٜمخٌ٦م اإلهائٞمٚم ِّٞم٦م سم٘م٤مئد َّ
طمٌس اًمرئٞمس اًمذي قم َّٞمٜمف ذم ُمقىمٕمف.
ًمٞمس هٜم٤مك ٌّ
اًمًٞمز ويم ُّٚمٜم٤م ُمع آٟم٘مالب
ؿمؽ أو شمر ُّدد ذم إهائٞمؾ ،ومٙم ُّٚمٜم٤م ُمع ِّ
طمؼ اجلٜمرآت طم٤مًم٘مل اًم ِّٚمحك اًمذيـ شمر َّسمقا ذم أُمريٙم٤م ذم
اًمٕمًٙمري ،يم ُّٚمٜم٤م ُمع ِّ
ِّ
اًم٘مْم٤مء قمغم ؾمٚمٓم٦م رئٞمس ٍ
ُمٚمتح ُمٜمتخ٥م.
ًمٞمًٌٓمقا ؾمٞمٓمرِّتؿ قمغم
قمٜمدُم٤م ٟمٜمٔمر إمم اخل٤مرجٟ ،مٌح٨م قمـ ديمت٤مشمقر ِّيلمُ ،
اًمِمٕمقب اًمٕمرسم َّٞم٦م اعمحٞمٓم٦م سمٜم٤م واعمٕم٤مدي٦م ًمٜم٤م.
 -3أُم٤م ٟمخٌ٦م اًمقؾمط يً٤مر اإلهائٞمٚم ِّٞم٦م ومؽمى َّ
أن اخلالص (إلهائٞمؾ) يتٛم َّثؾ
اًمٕمًٙمري)
اًمزي (
سم٤مجلٜمرآت واجلقاؾمٞمس واًمنمـم ِّٞملم اًمٌ٤مرزيـ ،اًمذيـ يٚمًٌقن
َّ
َّ
اًمٗمٙمري اًمذي ٟمحٛمٚمف ٟمحـ ،ومٝمؿ اًمذيـ
وُيٛمٚمقن ٟمٗمس اًمـ (دي .إن .إيف)
ِّ
ؾمٞمحٛمقن اًمقـمـ ُمـ احلٙمقُم٤مت اعمٜمتخٌ٦م اًمتل أشم٧م ِب٤م اجلامهػم احلٛم٘مك.
ًمٕمًٙمري واًمٌ٤مطم٨م ذم ُمٕمٝمد (سمٞمٖملم -ؾم٤مدات) قم٤مُمػم راسم٤مسمقرت
 -4يمام يمت٥م اعمح ِّٚمؾ ا
ُّ
ذم ُم٘م٤مل ًمف سمٛمقىمع ُمٕم٤مريػ يقم  6يقًمٞمق  2113-حت٧م قمٜمقان (قمغم إهائٞمؾ أن شمٙمقن
ٞمكم يٕمتؼم اًمًٞمز ً
راوٞم٦م سمٕمزل ُمرد)َّ ،
سمٓمال وقمٌ٘مر ًّي٤م.
إن اجلٞمش اإلهائ ِّ

 -5وىم٤مل اعمحٚمؾ اًمٕمًٙمري اإلهائٞمكم روين داٟمئٞمؾ َ
قمغم اًم٘مٜم٤مة اًمٕمؼمي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٠من

ِ
وزير اًمدوم٤مع اعمٍمي اًمًٞمز أ ْسمٚمغ (إهائٞمؾ) سم٤مٟٓم٘مالب اًمٕمًٙمري ىمٌؾ صمالصم٦م أي٤مم
ِ
ُمراىمٌ٦م طمريم٦م اعم٘م٤موُم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م مح٤مس.
ُمـ وىمققمف ،يمام ـمٚم٥م ُمـ (إهائٞمؾ) َ
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وؿمدد داٟمئٞمؾ قمغم أن آٟم٘مالب اًمٕمًٙمري ضمٞمد ًمـ (إهائٞمؾ) ،سمؾ يم٤من ُمٓمٚم ًٌ٤م
ُمِمػما إمم وضمقد اشمّم٤مٓت ُمٙمثٗم٦م ُمٜمذ ومؽمة سملم اًمًٞمز ود.
ُمٚمح٤م هل٤م وُٕمٜمٝم٤م،
ًّ
ً
حمٛمد اًمؼمادقمل ُمـ ضمٝم٦م واحلٙمقُم٦م اإلهائٞمٚمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى!
 -6يمام أقمٚمٜم٧م إهائٞمؾ قمغم ًمً٤من ِ
رئٞمًٝم٤م ؿمٞمٛمٕمقن سمػميس ،أن ُم٤م حت٘مؼ هل٤م ُمـ
ِ
ُمٙم٤مؾمٌف يٗمقق ُم٤م طم٘م٘متف إهائٞمؾ ُمـ ُمٙم٤مؾم٥م ذم طمرب قم٤مم
آٟم٘مالب ذم ُمٍم ُمـ
.1967
 -7اًمًٞمز :سم٤مًمٗمٞمديق ي٘مقل ًمقومد ُمـ اًمّمٝم٤ميٜم٦م :إهائٞمؾ شمً٤مقمدٟم٤م ضمدًّ ا ،وهل
أىمؾ ُمّم٤مدر ىمٚم٘مٜم٤م.
 -8اًمًٞمز :ؾمٕمك ًمٗمِمؾ صٗم٘م٦م اًمّمقاريخ ُمـ روؾمٞم٤م ،واًمتل ؾمٕمك إًمٞمٝم٤م ُمرد.
 -9اًمًٞمز :زج سم٤مًم َٙمثػم ُمـ وٌ٤مط اجلٞمش ذم اًمًجقنٕ ،هنؿ أـمٚم٘مقا اًمٚمحٞم٦م،
ٍ
وـمرد ُمـ اجلٞمش.
ومتؿ احلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤محلٌس صمالث ؾمٜمقات،
 -11اًمًٞمزُ :مً١مول قمًٙمري إهائٞمكم ي٘مقل :اًمًٞمز يتّمدي ٕقمداءٟم٤م
سم٤معمٜمٓم٘م٦م.
اعمنسم٦م شمًتٛمر ومْم٤مئح اًمًٞمز ،طمٞم٨م
 -11اًمًٞمز :وُمـ ظمالل اًمٗمٞمديقه٤مت َّ

ي٘مقل أٟم٤م ٓ أقمرف ؿمٞم ًئ٤م اؾمٛمف َم٤مٟم ًّٞم٤م ،وٓ سمد ًمٙمؾ ُمٍمي أن يتٕمقد قمغم دومع صمٛمـ
يمؾ ظمدُم٦م شم٘مدم ًمف ،وًمق يم٤من سم٤مؾمتٓم٤مقمتل جلٕمٚم٧م اعمٍميلم يدومٕمقن صمٛمـ اؾمت٘م ٌَ٤مل
اهل٤مشمػ ،سمذًمؽ يزداد دظمٚمٜم٤م اًم٘مقُمل.
ُمنب أيمد صحتف وٌ٤مـمف ،أ َّٟمف أسمٚمغ يمؾ
 -12اًمًٞمًك :أيمد ُمـ ظمالل ومٞمديق َّ

اجلٜمقد واًمْمٌ٤مط سم٠من ييسمقا سم٤مًم َٖم٤مز وسم٤مًم٘مٜم٤مسمؾ وسم٤مخلراـمٞمش ،وُٓيٛمٝمؿ إذا ُم٤مت
أي أطمد ًمـ ُُي٤ميمؿ سمٕمد أن.
أطمد أو أصٞم٥م رم قمٞمٜمف ،وم٢من ّ
 -13وىمد ؾمٓمرت صحٞمٗم٦م ومٞمؽماٟمس شمقداي إُمريٙمٞم٦م ُم٘م٤مٓ هل٤م قمـ ُمٍم

411

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

سمٕمٜمقان (اًمًٞمز ُيقدي ،وُمٍم أن حت٧م آطمتالل اًمّمٝمٞمقين).
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معهمٞم٦م إمم أن اعمنموع اًمّمٝمٞمقين اًمٙمٌػم –وهق
وًمٗمت٧م صحٞمٗم٦م ومٞمؽماٟمس شمقداي إُمريٙم
خمٓمط صٝمٞمقين ـمقيؾ إُمد ًمنىم٦م ُجٞمع إرايض اًمقاىمٕم٦م سملم اًمٜمٞمؾ واًمٗمرات– سم٤مت ذم
ُمٜمتّمػ اًمٓمريؼ ،ىم٤مئٚم٦م( :يتح٘مؼ وم٘مط سمٛمجرد آؾمتٞمالء قمغم اًمٜمٞمؾ).
وأو٤موم٧م أن اعمِمٙمٚم٦م شمٙمٛمـ ذم أن ؾم َّٗم٤مح ُمٍم اجلديد ،اجلٜمرال قمٌد اًمٗمت٤مح
ُمِمػمة إمم أن واًمدشمف
اًمًٞمز ،اًم٘م٤مئد اًمٕم٤مم ًمٚم٘مقات اعمًٚمح٦مُ ،يقدي اجلٜمًٞم٦م،
َ
ُمٚمٞمٙم٦م شمٞمت٤مين ُيقدي٦م ُمٖمرسمٞم٦م ُمـ آصٗمل ،إُمر اًمذي جيٕمؾ اًمًٞمز ُيقدي اجلٜمًٞم٦م
وسمِمٙمؾ شمٚم٘م٤مئل ُمقاـمـ صٝمٞمقين.

اعمٗمٙمر اًمّمٝمٞمقين ايدر يٙمت٥مَُ :مع يمؾ إمل ،جيِ٥م أن يٖمض اًمٖمرب اًمٓمرف قمـ
َم٤مزر اًمًٞمز ود ؿمٕمٌف ٕهن٤م اًمًٌٞمؾ عمٜمع دوًم٦م إِ ْؾمالُمٞم٦م.
 -14أُم٤م وزير احلرب اًمّمٝمٞمقين إؾمٌؼ سمـ اًمٞمٕم٤مزرُ :مّمٚمحتٜم٤م اًم٘مقُمٞم٦م شم٘متيض

اإلسم٘م٤مء قمغم طمٙمؿ اًمٕمًٙمر ذم ُمٍم.
 -15وىمد ذيمرت وؾم٤مئؾ إقمالم همرسمٞم٦م ،أن وزير اًمدوم٤مع اعمٍمي قمٌد اًمٗمت٤مح
طمّمؾ قمغم ُمقاوم٘م٦م إهائٞمؾ َقمغم اإلـم٤مطم٦م
اًمًٞمز ،ىم٤مئد آٟم٘مالب اًمدُمقيَ ،
اإلـم٤مطم٦م سم٤مًمرئٞمس اعمٕمزول
سمٛمرد ،وىمٞم٤مم اًمٗمريؼ اًمًٞمز سمزي٤مرة شمؾ أسمٞم٥م ىمٌؾ
َ
حمٛمد ُمرد ،سمثالصم٦م أي٤مم ،اًمت٘مك ومٞمٝم٤م رئٞمس اًمقزراء اإلهائٞمكم ،ذم زي٤مرة اؾمتٖمرىم٧م
مخس ؾم٤مقم٤مت وم٘مط.

 -16أُم٤م اعمج٤مزر اًمتل ٟمنمِّت٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم وُمقاىمع اإلٟمؽمٟم٧م ،واًمتِل ـم٤مًم٧م

اعمتٔم٤مهريـ سمؾ واعمُّمٚملمِ ،م َّ٤م ذه٥م وحٞمتٝم٤م أقمداد يمٌػمة ُمـ اعمٍميلم همػم اعمٕمت٘مٚملم
واعمٕمت٘مالتِ ،مـ ٟم٤مهلؿ ُمـ اًمتٕمذي٥م وآقمتداء قمغم إقمراض وم٠مُمر يِمٞم٥م هلقًمف
اًمقًمدان ،يمؾ ذًمؽ ُمقصمؼ سم٤مًمّمقت واًمّمقرة ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.
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زقمٞمؿ آٟم٘مالب اًمًٞمز شمقمم احلٙمؿ ذم ُمٍم قمغم ُج٤مضمؿ اعمّمٚملم وأؿمالء
اعمتٔم٤مهريـ .شم٘مّمٗمٝمؿ اًمدسم٤مسم٤مت ويٓم٤مهلؿ رص٤مص اًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م ،صمؿ دمرى
اٟمتخ٤مسم٤مت ضم٤مئرة ُمزورة سم٤مـمِٚم٦مً ،مٞمٙمقن سمٕمد ذًمؽ اًمرئٞمس اعمُٚمٝمؿ واعمٜم٘مذ ،صمؿ ٟمجد ُمـ
هؿ حمًقسمقن قمغم اًمّمػ ِ
شمقضمٝم٤مشمف ،سمؾ
اإل ْؾمالُمل يٌنمون سمِٛم٘مدُمف ويدقمٛمقن ُّ
ويٕم٘مدون اعم١ممترات شم٠ميٞمدً ا ًمٗمخ٤مُم٦م اًمرئٞمس واٟمتخ٤م ًسم٤م ًمف.
ُم٤م ُذيمر ُمـ اًمِمقاهد وإُمثٚم٦م قمغم ُمـ ظمٗمروا ذِمٝمؿَ ،
وظم٤مٟمقا أُم٤مٟم٤مِّتؿ وهمدروا
سم٠مُمتٝمؿ ُم٤م هق إٓ ٟمزر يًػم ،وإٓ ومٗمل ؾم٤مًمػ إُم٦م وطم٤مضه٤م ُمٜم٤موم٘مقن يمثػم
شمِم٤مِب٧م ىمٚمقِبؿ ،ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل أ َّٟمك ي١مومٙمقن.
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ؿم٠من اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة واعمخٚمّمقن ُٕمتٝمؿ وإوومِٞم٤مء هل٤م قمٔمٞمؿُ ،مـ أضمؾ ذًمؽ ًمزم
طمٞم٤مـمتٝمؿ ومح٤ميتٝمؿ ُمـ أن متتدَّ َيد ُمٜم٤مومؼ هم٤مدر أو ًمً٤مٟمف أو ىمٚمٛمف ...إًمٞمٝمؿ سمًقء
وطمقادث اًمت٤مريخ ؿم٤مهدة.
ايكاعذ ٠اذتاد ١ٜعصش :٠دع ٠ٛاملٓافكني ٚٚعظِٗ.
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ} [ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ،]73 :وىم٤مل

ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ٌَّل ط سمدقمقشمف طمد ًسم٤م ُمٜم ُف
ﭧ ﭨ} [ؾمقرة إطمزابً ،]46-45 :م٘مد شمٓم َّٚم٥م اًمٜم ّ
وطمرص٤م قمغم هدايتٝمؿ َّ
يمؾ أطمد :صٖمػمهؿ ويمٌػمهؿَ ،ؿمٞمٌٝمؿ وؿمٌ٤مِبؿ،
قمغم أُمتف
ً
َؾم٤مدِّتؿ ووم٘مرائٝمؿِ ،رضم٤مهلؿ وٟمً٤مئٝمؿ ،طم َّتك إ َّٟمف ًمٞمحي َم٤مُمٕمٝمؿ وأوؾمقاىمٝمؿ
وطمجٝمؿ وٟمقادُيؿَُ ،يقدُيؿ وٟمٍماٟمٞمٝمؿ وُمنميمٝمؿ وُمٜم٤موم٘مٝمؿ ،طم َّتك إٟمف ًم ُٞمدرك
قمٛمف أب ـم٤مًم٥م وىمّم٦م اًمٖمالم
سمٕمْمٝمؿ ،وهؿ قمغم ُومرش ُمقِّتؿ يمام ذم ىمّم٦م ِّ
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معهمٜم٤موم٘ملم سمِم َّتك اًمقؾم٤مئؾ شمرهمٞم ًٌ٤م وشمرهٞم ًٌ٤م
ًمٚمٛم
وُمـ ذًمؽ َُم٤م يم٤من ُمـ ؿم٠من دقمقشمف ُ
ِ
راض واًمّمدود ،ومٜمزل قمٚمٞمف
سم٤مإلقم
وُيتؿ إذا ىمقسمؾ
ًمٞمٖمتؿ
ُي٤م ،طمتك إٟمف
ْ
ُي٤م وشمٚمق ً
شمٍم ً
َّ
َّ

ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف { :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]671 :

هلل شمٕم٤ممم{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ]216 :أي٦م.
 -1وم٘مد ذ َّيمرهؿ ا َ

-2ووقمٔمَٝمؿ{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ}

[ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]63 :

 -3ومل ُيٕمٜمتٝمؿ أو يقسمخٝمؿ سم٤مدي إُمر ،سمؾ َدقم٤مهؿ إمم شمدسمر اًم٘مرآن{ :ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [ؾمقرة حمٛمد.]24 :

وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]82 :

ورهٌٝمؿ ُمـ قمذاب اهلل{ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
َّ -4

اًمٜمً٤مء.]138 :

﮳} [ؾمقرة

سم٠مؾم َامء اهلل وصٗم٤مشمف ،ومل ي َ٘مٜمِّٓمٝمؿ ُمـ رمحتف ،سمؾ َومتح هلؿ سم٤مب اًمتقسم٦م
 -5وذيمرهؿ ْ

ودقم٤مهؿ ًمٞمًتٖمٗمر هلؿ ،ور َّسمام اؾمتٖمٗمر هلؿ ىمٌؾ أن ُيٜمٝمك قمٜمف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]5 :

 -6ودقمــ٤مهؿ إمم اًمتقسمــ٦م اًمٜمَّّمــقح اًمّمــ٤مدىم٦م سمنمــوـمٝم٤م { :ﯞ ﯟ ﯠ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمـ َأٟم ٍ
ٌَّل ط يٕمقده وم٘مٕمد قمٜمد رأؾمف
(ْ )1
ٌَّل ط ومٛمرض وم٠مشم٤مه اًمٜم ّ
َس َ ¢ىم َ٤مل :يم٤من همالم ُيقدي خيدم اًمٜم ّ
ٌَّل ط
وم٘م٤مل ًمف« :أؾمٚمؿش ،ومٜمٔمر إمم أسمٞمف وهق قمٜمده ،وم٘م٤مل ًمف :أـمع أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ ،وم٠مؾمٚمؿ ومخرج اًمٜم ّ
وهق ي٘مقل« :احلٛمد هلل اًمذي أٟم٘مذه ُمـ اًمٜم٤مرش .رواه اًمٌخ٤مري :ح (.)1356
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ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]641 :

 -7سمؾ أقمٓم٤مهؿ اًم ُٗمرص٦م وومتح هلؿ سم٤مب إُمؾ ًمٕمٚمٝمؿ يٕم٘مٚمقن{ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ} [ؾمقرة اًمٗمتح ]16 :أي٦م.

يمثػما ُم٤م يٕمؼم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مؾمؿ اعمقصقل ومٞم٘مقل ً
ُمثال:
 -8سمؾ إٟمؽ َدمد اًم٘مرآن ً

{ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}
[ؾمقرة اًمٌ٘مرة ]9-8 :أي٦م ،و َذًمؽ َيمثػمٕ ،ن اًمتٕمٌػم سم٤معمقصقل خيٗمل حتتف اؾمؿ

اعمذٟم٥م ،وذم ذًمؽ ُمـ اًمرضم٤مء ذم هدايتف ُم٤م ًمٞمس ذم إومِم٤مء هه وومْمحف.
ﯡ}[ؾمقرة

-9يماميم٤مني٘مقل{:ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
اًمتقسم٦م ،]61 :ومٚمؿ يذيمر أؾمامءهؿ َُمع أهنؿ ُمٕمروومقنً ،
اًمّمقاب
أُمال ذم اًمرضمقع إمم َّ
اؾم ِٛمٝمؿ إحل٤مق اًمٕم٤مر ِبِؿ ،وإًمّم٤مق
اًمرؿم٤مد طمتك ٓ يٙمقن ذم ذيمر ْ
واًمٕمقدة إمم ـمريؼ َّ
اخلزي سم٠مقمٞم٤مهنؿ.

وإذا يم٤من هٜم٤مك ذ ٌّم هلؿ ذم اًم٘مرآن ،وم٢م َّٟمام هق ًمٌٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م َطم٤مهلؿ وىمٌح شمٍمومٝمؿً ،م َ٘مّمد

اًمققمظ واإلٟمذار{ :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ} [ؾمقرة ـمف ،]113 :وم٤مًمذم مل يٙمـ
سم٠مؾمامء قم٤م َُّم٦م ،يم٤معمٜم٤موم٘ملم واًمٔم٤معملم واًمٗم٤مؾم٘ملم واعمجرُملم.
ٕؿمخ٤مص حمدديـ ،وإٟمام يم٤من ْ

ٌَّل ط -واُمرأشمف مح٤مًم٦م
وًمن َيٗمٝمٛمف أوًمق اًمٜمُّٝمك ذيمر اؾمؿ أب هل٥م -قمؿ اًمٜم ّ
ٍّ
احلٓم٥م وآزر -واًمد إسمراهٞمؿ ً -۴مِٞمِمػم سمذًمؽ إمم ىم٤مقمدة ه٤مُم٦مِ ،
وهل أن

ِ
اًمّم٤محل٦م ٓ ،إٟمً٤مب واًم٘مراسم٤مت ،وصدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ:
ُمٌٜمك احلٙمؿ هق إقمامل
{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ} [ؾمقرة احلجرات.)1(]13 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ً« )1مٖم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًم٘مرآنش ،د/قمٌد اًمٗمت٤مح ٓؿمٞمد  ،141/1دار اًمرائد اًمٕمرب ،سمػموت ،ط ،إومم 1415هـ.
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التعامل
شرعية
املنافقني
رضم ٌ
وم٘م٤مل:يف« َ
ائذ ُٟمقا
وقواعدط
رؾمقل اهلل
خطرؾ َقمغم
«اؾم َت٠م َذن ُ
ىمٚم٧م :ي٤م
اًم َٕم ِِمػم ِةش،
معهمومٚمام َدظمؾ أٓن ًمف اًم َٙمالمُ .

قمـ قم٤مئِم٦م ڤ ىم٤مًم٧م:
ًَم ُف ،سمِ ْئ َس َأ ُظمق اًم َٕم ِِم َػم ِة َأو ا ْسم ِـ
َّ
َ
هللُ ،ىمٚم٧م ِ
ِ ِ
ذ اًمٜمَّ ِ
٤مس
رؾمقل ا ِ
اًمذي َ
ىمٚم٧مَّ ،
صمؿ أًمٜمْ َ٧م ًمف اًمٙمال َمَ .ىم٤ملَ « :أي َقم٤مئ َِم٦م إ َّن َ َّ
٤مس ا ِّشم َ٘م٤م َء ُوم ْح ِِم ِفش()1ش.
٤مس َأ ْو َو َد َقم ُف اًمٜمَّ ُ
َُم ْـ َشم َر َيم ُف اًمٜمَّ ُ
سمٞم٤من ُمقوع ِ
ذطمف ذم سم٤مب ُم٤م َجيقز ُمـ
ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ذح احلدي٨م« :شم٘مدَّ م ُ َ
ِ
سمٕمض اًمٓمرق
اهمتٞم٤مب أهؾ اًمٗمً٤مد ،واًمٜمُّٙمت٦م ذم إيراده هٜمَ٤م اًم َّتٚمٛمٞمح إمم ُم٤م وىمع ذم
سمٚمٗمظ اعمداراةش(.)2

ِ
ؾمٛم٦م سم٤مرزة ذم اًم٘مرآن:
 -11حم٤مورِّتؿ ويمِمػ ؿمٌٝمٝمؿ :احلقار ُمع اعمٜم٤موم٘ملم َ
{ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة،]11 :

وقال سبحانه{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [ؾمقرة

اًمٌ٘مرة ،]31 :وُم َع َوصػ اهلل َشمٕم٤ممم هلؿ سم٤مًم ًَّٗمف إٓ أٟمف مل يؽمك أومٙم٤مرهؿ ،سمؾ ذيمره٤م

وومٜمده٤م وأسمٓمٚمٝم٤م وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ )3(:ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]18 :

وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ

ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٌخ٤مري ،ك إدب ،سم٤مب اعمداراة ُمع اًمٜم٤مس :ويذيمر قمـ اب اًمدرداء :إٟم٤م ًمٜمٙمنم ذم وضمقه أىمقام
وإن ىمٚمقسمٜم٤م ًمتٚمٕمٜمٝمؿ ،ح ،)6131( :وُمًٚمؿ ،ك/اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،ح ،)6539( :وُمٕمٜمك
اًمٙمنم :فمٝمقر إؾمٜم٤من ،وأيمثر ُم٤م يٓمٚمؼ قمٜمد اًمْمحؽ ،وآؾمؿ اًمٙمنمة يم٤مًمٕمنمة .يٜمٔمر «ومتح
اًمٌ٤مريش.)712/13( :
( )2وهق قمٜمد احل٤مرث سمـ أب أؾم٤مُم٦م ُمـ طمدي٨م صٗمقان سمـ قمً٤مل ٟمحق طمدي٨م قم٤مئِم٦م وومٞمف :وم٘م٤مل :إٟمف
ُمٜم٤مومؼ أداريف قمـ ٟمٗم٤مىمف وأظمِمك أن يٗمًد قمغم همػمه .يٜمٔمر «ومتح اًمٌ٤مريش.)713/13( :
( )3اٟمٔمر ُمرضم ًٕم٤م ذم« :سمح٨م اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملمش( :ص  66ـ  67ـ .)68
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[ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]96-95 :وىم٤مل { :۵ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ} [ؾمقرة اًمٗمتح.)1(]12-11 :
ُمقوح٦م هلديف ذم دقمقِّتؿ ووقمٔمٝمؿ
أ َُّم٤م أطم٤مدي٨م اعمّمٓمٗمك ط ،وم٘مد ضم٤مءت ِّ
وٟمّمحٝمؿ ،ومٕمـ سمريدة سمـ احلّمٞم٥م ﭬ ىم٤مل :ص َّٚمٞمٜمَ٤م اًم ُّٔم َٝمر َظمٚمػ رؾمقل اهلل
ومٚمام اٟمٗمتؾ(ُ )2مـ صالشمِف أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م همْم ٌَ٤م ًٟم٤م ،ومٜم٤مدى سمّمقت أؾمٛم َع
طَّ ،
()4
()3
نم َُم ْـ َأ ْؾم َٚم َؿ َو َمل َيدْ ُظم ِؾ ِ
اإل َيام ُن ِذم
اًمٕمقاشمؼ ذم أضمقاف اخلدور وم٘م٤ملَ « :ي٤م َُم ْٕم َ َ
ْ
٥م َقم ْق َر َة َأ ِظم ِٞمف ا ُعم ًْٚمِ ِؿ
َىم ْٚمٌِ ِفُ َٓ ،شم١م ُذوا ا ُعم ًْٚمِ ِٛم َ
لم َو َٓ َشم ْٓم ُٚم ٌُقا َقم ْق َر ِاِّتِ ْؿَ ،وم٢مِ َّٟم ُف َُم ْـ َي ْٓم ُٚم ُ
ِ
ؽم َه َو َأ ْسمدَ ى َقم ْق َر َشم ُف َو ًَم ْق َيم َ
٤من ِذم ِؾم ْ ِؽم َسم ْٞمتِ ِفش(.)5
َه َت َؽ اهللُ ؾم ْ َ

٤مسَ ،ي٤م
وقمـ اسمـ قمٌ٤مس ﭭ ىم٤مل :ىم٤مم رؾمقل اهلل ط وم٘م٤ملَ « :ي٤م َأ ُّ َُي٤م اًمٜمَّ ُ
اإل َيام ُن إِ َمم َىم ْٚمٌِ ِفَ ،طم َّتك َأ ْؾم َٛم َع اًم َٕم َقاشمِ َؼ ِذم ُظمدُ ِ
ص ِ
خي ُٚم ِ
ور ِه َّـ،
نم َُم ْـ َآ َُم َـ سمِٚمِ ًَ٤مٟمِ ِف َو َمل ْ ُ ْ
َُم ْٕم َ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإل ْؾمالُمٞم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة وُمقىمػ ِ
( )1راضمع« :اعمٕمقىمقن ًمٚمدقمقة ِ
اإل ْؾمالم ُمٜمٝمؿشً ،مًٛمػمة حمٛمد قمٛمر
ُججقم( :ص  ،)341 ،328رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى 1414 ،ـ 1415هـ.
( )2اٟمٔمر ُمرضم ًٕم٤م ذم «سمح٨م اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملمش( :ص  66ـ  67ـ .)68
( )3اًمٕمقاشمؼُ :جع قم٤مشمؼ وهل اًمِم٤مسم٦م أول ُم٤م ُشمدرك ،وىمٞمؾ :هل اًمتل مل شمٌـ ُمـ واًمدُي٤م ومل شمتزوج وىمد
أدريم٧م وؿمٌ٧م .اٟمٔمر «اًمٜمٝم٤مي٦مش.)179 ،178/3( :
( )4اخلدور :واطمده٤م ظمدر وهق ٟم٤مطمٞم٦م ذم اًمٌٞم٧م يؽمك قمٚمٞمٝم٤م ؾمؽم ومتٙمقن ومٞمف اجل٤مري٦م اًمٌٙمر .اًمً٤مسمؼ.)13/2( :
( )5رواه أسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش ،)195 ،194/5( :ك إدب ،سم٤مب ذم اًمٖمٞمٌ٦م ،وأمحد ذم «اعمًٜمدش:
( ،424 ،421/4سمٜمحقه وأسمق يٕمغم ذم «ُمًٜمدهش ،)419/13( :وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح
اجل٤مُمعش.)1323/2( :
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وقواعد ِشرعية يف التعامل
هلل َقم ْق َر َشم ُف
املنافقني َقم ْق َر َة َأ ِظمٞمف َشم َت ٌَّ َع ا ُ
خطر َُم ْـ َشم َت ٌَّ َع
لم َو َٓ َشم َّتٌِ ُٕمقا َقم ْق َر ِاِّتِ ْؿَ ،وم٢مِ َّٟم ُف
َٓ ُشم١م ُذوا ا ُعم ًْٚمِ ِٛم َ
معهم
خي ِر َىمٝم٤م َقم َٚمٞم ِف ِذم سم ْٓم ِـ سمٞمتِ ِفش(.)1
طم َّتك َ ْ

َ ْ َ َْ
َ
وذم هذه اًمٜمّمقص ُمـ اًمٗمقائد ُم٤م ُيًـ اًمقىمقف قمٜمده٤م وشمدسمره٤م ومٛمـ ذًمؽ:
هلل سمِ َؽ رضم ًال و ِ
اطمدً ا َظم ٌػم
هلل ََٕ ْن َ ُْي ِد َي ا ُ
ُ .1مداوُم٦م ٟمّمح ووقمظ اعمٜمَ٤مومِ٘ملمَ « :وم َقا ِ
َ ُ َ
واًمقاىمع َيِمٝمد َ
ًَم َؽ ُِم ْـ َأ ْن َي ُٙم َ
سمذًمؽ ،ومٙمؿ هدى اهلل ُمـ قمٚمامين
قن ًَم َؽ ُ ُ
مح ُر اًمٜمِّ َٕم ِؿش(َ ،)2
وراوميض وًمٞمؼمازم وؿمٞمققمل وهمػمهؿ.
ٟ .2مّمحٝمؿ سمٜمداءات َقم٤م َُّم٦م دون ذيمر إؾمامء.
 .3يتؿ وقمٔمٝمؿ وٛمـ ِ
ُمققم َٔم٦م اًمٜم٤مس ُجٞم ًٕم٤م.
 .4شمٜمقيع أؾمٚمقب دقمقِّتؿ وشمذيمِػمهؿ شمرهمٞم ًٌ٤م وشمرهٞم ًٌ٤م ُمالـمٗم٦م وشم٘مري ًٕم٤م.
وىمد شمٕمدَّ دت ذم زُم٤مٟمٜم٤م اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م سمٕم٨م رؾم٤مئؾ اًمققمظ
واًمٜمّمح قمؼم وؾم٤مئؾ اًمت٘مٜمٞم٦م احلديث٦م.
 .5اًمدقمقة اًمٗمردي٦م ...ومٝم٤م هق  ۴يًٚمؽ ـمريؼ اعمققمٔم٦م واًمدقمقة

ً
ُمتٛمثال ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﯢ ﯣ
اًمٗمردي٦م ُمع رأس اعمٜم٤موم٘ملم ذم اعمديٜم٦م قمٌد اهلل سمـ أ ِّب
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ} [ؾمقرة ؾمٌ٠م ]46 :أي٦م.

قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ﭭ ىم٤ملَ « :
هلل سمـ أ ِّب
دظمؾ رؾمقل اهلل ط قمغم قمٌد ا ِ
يٕمقده ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمف ،ومٚمام قمرف ِ
اعمقت َ
ىم٤مل رؾمقل اهلل ط« :أ َُم٤م َواهللِ
ومٞمف
َ
َ
إِ ْن ُيمٜمْ ُ٧م ََٕ ْهن َ َ
٥م َ ُُيقدش ،وم٘م٤مل :ىمد أسمٖمْمٝمؿ أؾمٕمد سمـ زرارة ومٛمف؟ش(.)3
٤مك َقم ْـ ُطم ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1صحٞمح اجل٤مُمعش.)13944( :
(« )2صحٞمح اًمٌخ٤مريش :رىمؿ ( ،)4211وُمًٚمؿ.)2416( :
( )3رواه أسمق داود :رىمؿ ( ،)3196واًمٓمؼماين ،واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمدٓئؾش ،وهذا ًمٗمٔمف ،وًمف أصؾ ذم
اًمّمحٞمح ،وهق ذم «اعمًتدركش :سمرىمؿ ( ،)1262وىم٤مل حم٘م٘مف :هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط
ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه ،وىم٤مل قمٜمف إرٟم٤مؤوط ذم حت٘مٞم٘مف عمًٜمد اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٙمت٥م اًمتًٕم٦م :سمرىمؿ
( :)21817قمـ أمحد ذم اعمًٜمد هذا طمدي٨م صحٞمح ،وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ.
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يتخقل قمٌد اهلل سمـ أ ِّب سم٤معمققمٔم٦م
وئمٝمر هذا احلدي٨م أٟمف  ۴يم٤من
َّ
واًمٜمّمٞمح٦م اًمٗمردي٦م ...وهٙمذا اًمدقمقة جي٥م أن شمٙمقن ُمع ُمـ ُيٕمت٘مد أهنؿ رؤوس
اًمْمالًم٦م واًمٜمٗم٤مق ،وم ُت١مصمر ومٞمٝمؿ اًمدقمقة اًمٗمرد َّي٦م أقمٔمؿ شم٠مصمػم ،سمٛم٘م٤مسمؾ ُمققمٔم٦م إشمٌ٤مع
ِ
اًمٖم٤مًم٥م هل٤م شم٠مصمػم
واًمرقم٤مع ُج٤مقم ًّٞم٤م ،وم٤مًمدقمقة اًمٗمردي٦م شمٙمقن أسح وأووح وذم
ِّ
إجي٤م ٌّب يمٌػم قمغم يمٌ٤مر اًم٘مقم واعمتٌققملم ،وهذا ُمـ إٟمزال اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ وَّتقهلؿ
سم٤معمققمٔم٦م زُم٤م ًٟم٤م وُمٙم٤م ًٟم٤م وظمٚمقة ِبؿ.
أيْم٤م هل٤م آصم٤مر إجي٤مسمٞم٦م قمغم
واعمققمٔم٦م اًمٕم٤مُم٦م دون ذيمرهؿ أو اًمتِمٝمػم سم٤معمٜم٤موم٘ملم ً
َمتٛمع اإليامن وَمتٛمع اًمٜمٗم٤مق ،ومٝمل شمٜم٘مل إول وشمٜمّْمحف ،وِّتز ُمقىمػ إظمػم
وشمٗمْمحف ،ودمٕمٚمف يرضمع اًم٘مٝم٘مرى(.)1
سمؾ يم٤من ط يدقمق عم ِـ ضم٤مء ُمٜمٝمؿ يمام ذم رواي٦م احل٤مومظ اسمـ قمً٤ميمر ،قمـ أب
اًمدرداء« :أن ً
٤مهٜم٤م ...وأؿم٤مر
اإليامن َه ُ
ٌَّل ط وم٘م٤ملَ :
رضمال ي٘م٤مل ًمف :طمرُمٚم٦م ،أشمك اًمٜم ّ
سمٞمده إمم ًمً٤مٟمِف ..واًمٜمٗم٤مق َه٤م هٜم٤م ..وأؿم٤مر سمٞمده إمم َىمٚمٌِف ...ومل يذيمر اهلل إٓ َىم ً
ٚمٞمال،
ِ
ِ
ِ
٥م
اضم َٕمؾ ًَم ُف ًم ًَ٤م ًٟم٤م َذايم ًرا َو َىم ْٚم ًٌ٤م َؿم٤ميم ًرا َو ْار ُز ْىم ُف ُطم ٌِّل َو ُطم َّ
وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْ
ُمـ ُ ِ
ُي ٌُّٜمِل َو َص ِّ ْػم َأ ُْم َر ُه إِ َمم َظم ْػمش ،وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ،إٟمف يم٤من زم أصح٤مب ُمـ
َ ْ
س
رأؾم٤م ومٞمٝمؿ ،أومال آشمٞمؽ ِبؿ؟ ىم٤ملَُ « :م ْـ َأ َشم٤م َٟم٤م ْ
اعمٜم٤موم٘ملم ويمٜم٧م ً
اؾم َت ْٖم َٗم ْر َٟم٤م ًَم ُفَ ،و َُم ْـ َأ َ َّ
ٍ ِ
َوم٤مهللُ َأ ْو َمم سمِ ِفَ ،و َٓ َ ْ
ؽماش(.)2
َّت ِر َىم َّـ َقم َغم َأ َطمد ؾم ْ ً
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ورد ذيمر مخس ومقائد ذم ؾمٞم٤مق اًم٘م٤مقمدة ٓ طم٤مضم٦م ًمتٙمراره٤م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرةش 281( :ـ .)282
( )2رواه اًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش )6 ،5/4( :وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «اعمجٛمعش :)411/9( :رضم٤مًمف رضم٤مل
اًمّمحٞمح ،وىم٤مل اسمـ طمجر ذم «اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش :)227/2( :إؾمٜم٤مده ٓ سم٠مس سمف.
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ايكاعذ ٠ايجاْ ١ٝعصش :٠زتاٖذتِٗ ٚاإلغالظ عً.ِٗٝ
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معهم

وٓ شمٕم٤مرض سملم هذه اًم٘م٤مقمدة واًمتل ؾمٌ٘متٝم٤م ٓقمتٌ٤مريـ.
شم٘مدير اعمّم٤مًمح واعمَٗم٤مؾمد ،وم٘مد يّمٚمح ذم ِطملم اًمتٚمٓمػ واًمٜمّمح واعمققمٔم٦م
.1
ُ
سم٤مًمتل ِهل أطمًـ ،وٓ يّمٚمح ذم ٍ
اًمزضمر واًمردع واًمّمدع واًمتٌٙمٞم٧م
طملم آظمر إٓ َّ
واًمت٘مريع ...واعمق َّومؼ ُمـ و َّوم٘مف اهلل.
 .2أن َطم٤مل اًمتٚمٓمػ واًمتق ُّدد يم٤من ذم أول اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي ،أُم٤م وىمد ومِم٧م ىمٌ٤مئح
ومٚمٞمس إٓ اإلهمالظ
اًم٘مقم وشمٙمررت واؾمتٌ٤مٟم٧م ظمٌ٤مي٤مهؿ وفمٝمرت ظمزاي٤مهؿ،
َ
واًم٘مقل اًمٌٚمٞمغ ،وًمذًمؽ ضم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]73 :ذم آظمر ؾمقرة ٟمزًم٧م يم٤مُمٚم٦م وهل ؾمقرة (اًمتقسم٦م).

شمٙمررت ُمرشملم هٜم٤م وذم ؾمقرة (اًمتحريؿ) ،ي٘مقل د .اعمٞمداين:
سمؾ إن هذه أي٦م َّ

أي ًمٗمظ ُمـ أًمٗم٤مفمٝم٤م؟ اًمذي
و َٟمتً٤مءل قمـ احلٙمٛم٦م ُمـ إقم٤مدة شمٜمزيٚمٝم٤م ُدون شمٖمٞمػم ذم ِّ

ئمٝمر زم -واهلل أقمٚمؿُ -م٤م يكم:
َ
َّ
وهق سم٤مًمٜمًٌ٦م
أن اجلٝم٤مد اعم٠مُمقر سمف ذم اًم٘مرآن ذو ُُمًتقي٤مت سمٕمْمٝم٤م أؿمدُّ ُمـ سمٕمضُ ،
اًمٍم َطم٤مء يٌدأ سمجٝم٤مد اًمدقمقة ،ومجٝم٤مد اجلدَ ال سم٤مًمتل هل أطمًـ،
إمم ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر ُّ
ومجٝم٤مد اًمّمؼم قمغم أذاهؿ ،ومجٝم٤مد ُمْم٤مي٘متٝمؿ سمام يٙمرهقن ،ومجٝم٤مد قمدم اًمتٖم٤ميض قمـ
وهٙمذا طمتك ضمٝم٤مد ىمت٤مهلؿ ً
ىمت٤مٓ قم٤م ًُّم٤مُ ،مع
ؾمٞمئ٤مِّتؿ سم٤مًمٕم٘م٤مب قمٜمد اًم٘مدرة قمغم ذًمؽَ ،
ضمٝم٤مد شم٠مًمٞمػ ىمٚمقِبؿ سم٤معم٤مل.
أُم٤م اعمُٜم٤موم٘مقن وم٢من ضمٝم٤مدهؿ ي َّتخذ ذم ُمراطمٚمف إومم أؾمٚمق ًسم٤م همػم أؾمٚمقب اًمٙم٤مومريـ
اًمٍمطم٤مء ،وهق إؾمٚمقب اًمذي اشم ٌّْمٕمف اهلل ُمٕمٝمؿ واًمذي شمد ُّل قمٚمٞمف ٟمجقم اًمتٜمزيؾ
ِ
ِ
وأومٙم٤مرهؿ ُمٜمذ سمدء اعمرطمٚم٦م
وُمِمٙمالِّتؿ وُمٙم٤ميدهؿ وٟمٗمقؾمٝمؿ
اًمتل قم٤مجل٧م أُمقرهؿ
اعمدٟمٞم٦م ،وئمٝمر ذم هذا إؾمٚمقب ْ
يمِمػ صٗم٤مِّتؿ دون ْحتديد أؿمخ٤مصٝمؿ وُمٕم٤مجلتٝم٤م
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سم٤مًم ٌَٞم٤من واإلىمٜم٤مع واإلٟمذار ُمع اإلهمْم٤مء وقمدم َشمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مقسم٤مت اًمتل شم٘متْمٞمٝم٤م سمٕمض
ويتذرقمقن سم٤معمٕم٤مذير وإيم٤مذي٥م ويِم٤مريمقن ذم فمقاهر
أقمامهلؿُ ،م٤م داُمقا يتًؽمون
ّ
إقمامل ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م اجلامقمٞم٦م ،وُيٚمٗمقن إيامن سم٤مهلل قمغم اًمٙمذب ًمًؽم ُمٙم٤ميدهؿ
اعمحِمق سم٤مًمٙمٗمر ،صمؿ إ َّسم٤من ٟمزول ؾمقرة اًمتحريؿ ذم أوائؾ اًمثٚم٨م
وشمٖمٓمٞم٦م ٟمٗم٤مىمٝمؿ
ّ
إظمػم ُمـ اًمٕمٝمد اعمدين ،اىمتْم٧م احلٙمٛم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمتقضمٞمف عمج٤مهدِّتؿ ُمثؾ َم٤مهدة
ٌَّل ط عمج٤مهدِّتؿ.
اًمٙمٗم٤مر اعمج٤مهريـ سمٙمٗمرهؿ وم٠مذيمٝمؿ اهلل ُمع اًمٙمٗم٤مر ذم شمقضمٞمف اًمٜم ّ
سمٕمض أهؾ اًمٜمٗم٤مق َيامرؾمقن أقمامهلؿ اًمٙمٞمدي٦م ،واىمؽمسم٧م ُمٝمٛم٦م اًمرؾمقل
وعم٤م اؾمتٛمر ُ
ط شمٜمتٝمل ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ،ويم٤من هذا إ َّسم٤من ٟمزول ؾمقرة (اًمتقسم٦م) اىمتْم٧م احلٙمٛم٦م
أي ًمٗمظ ُمـ أًمٗم٤مفمٝم٤م.
شمٙمرير إٟمزال هذه أي٦م سمٜمّّمٝم٤م دون شمٖمٞمػم ذم َّ
وذم شمٙمرير هذا اإلٟمزال إؿم٤مرة إمم أن اًمقىم٧م ىمد طم٤من َّٓت٤مذ سمٕمض أؾم٤مًمٞم٥م
اًم٘مقة واًمٕمٜمػ ود اعمٜم٤موم٘ملم ،حت٧م قمٜمقان اجلٝم٤مد اعم٠مُمقر سمف سمِمٙمؾ قم٤ممٟٕ ،مف يِمٛمؾ
َّ
يمؾ ُمًتقي٤مشمف.
وهذا ي١مذن سم٠مٟمف إذا اىمتْم٧م احلٙمٛم٦م ُمٕم٤مىمٌتٝمؿ وًمق سم٤مًم٘متؾ وم٢مهنؿ يٕم٤مىمٌقن سمذًمؽ ،ويٌ٘مك
اظمتٞم٤مر ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ سمام شم٘متْمٞمف أطمقاهلؿ ُمؽمو ًيم٤م ًمٚمرؾمقل ط ومخٚمٗم٤مئف ُمـ سمٕمده وُٕمراء
اعم١مُمٜملم ُم٤م دام ًمٚمٛمًٚمٛملم دوًم٦م ىم٤مئٛم٦م ،شمٕمٛمؾ سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ط(.)1
ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [ؾمقرةاًمتقسم٦م« :]73 :أي :سم٤مًمغ ِذم
ضمٝم٤مدهؿ واًمٖمٚمٔم٦م قمٚمٞمٝمؿ طمٞم٨م اىمتْم٧م احل٤مل ا ِ
ًمٖمٚمٔم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،وهذا اجلٝم٤مد َيدظمؾ ومٞمف
اجلٝم٤مد سم٤مًم َٞمد ،واجلٝم٤مد سم٤محلج٦م واًمٚمً٤من ،ومٛمـ َسم٤مرز ُمٜمٝمؿ سم٤معمح٤مرسم٦م وم ُٞمج٤مهد سم٤مًمٞمد واًمٚمً٤من
واًمًٞمػ واًمٌٞم٤من ،وُمـ يم٤من ُمذقمٜمً٤م ِ
ًمإل ْؾمالم سمذُم٦م أو قمٝمد وم٢م َّٟمف جي٤مهد سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش 313/2( :ـ ً ،)314مٚمٛمٞمداين.
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سمٌٞم٤من حم٤مؾمـ ِ
اإل ْؾمالم وُمً٤موئ اًمنمك واًمٙمٗمر ومٝمذا هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ،وأُم٤م ذم أظمرة ومـ:
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{ﭙﭚ}ُ ،م٘مرهؿ ٓ خيرضمقنمعهم
ُمٜمٝم٤م{ :ﭜﭝ}ش(.)1
ُّ

وىم٤مل اسمـ يمثػم« :قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م أٟمف ىم٤ملُ :سمٕم٨م َرؾمقل اهلل

ط سم٠مرسمٕم٦م أؾمٞم٤مفَ :ؾمٞمػ ًمٚم ُٛمنميملم{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ}

[ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]5 :وؾمٞمػ ًمٙمٗم٤مر أهؾ اًمٙمت٤مب{ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙ} [ؾمقرة

اًمتقسم٦م ،]29 :وؾمٞمػ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم{ :ﭓ ﭔ ﭕ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م،]73 :

وؾمٞمػ ًمٚمٌٖم٤مة{ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ} [ؾمقرة احلجرات ،]9 :وهذا
جي٤مهدون سم٤مًمًٞمقف إذا أ ْفم َٝمروا اًمٜمِّٗم٤مق وهق اظمتٞم٤مر اسمـ ضمرير ،وىم٤مل اسمـ
َي٘م َتيض أهنؿ َ

ُمًٕمقد ذم ىمقًمف شم َٕم٤ممم{ :ﭓ ﭔ ﭕ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]73 :ىم٤مل:
ِ
سمٞمده وم٢من مل يًتٓمع َومٚمٞمٙم َٗمٝمر ذم وضمٝمف ،وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :أ َُمره اهلل شمٕم٤ممم سمجٝم٤مد اًم ُٙم َّٗم٤مر
سم٤مًمًٞمػ واعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًم ِّٚمً٤من وأذه٥م اًمرومؼ قمٜمٝمؿ.
سم٤مًمًٞمػ واهمٚمظ قمغم اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًم َٙمالم وهق
وىم٤مل اًمْمح٤مك :ضم٤مهد اًمٙمٗم٤مر َّ
َم٤مهدِّتؿ إىم٤مُم٦م
َم٤مهدِّتؿ ،وقمـ ُم٘م٤مشمؾ واًمرسمٞمع ُمثٚمف ،وىم٤مل احلًـ وىمت٤مدة وَم٤مهدَ :
احلدود قمٚمٞمٝمؿ ،وىمد ي٘م٤مل إٟمف ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم هذه إىمقال ٕٟمف شم٤مرة ي١ماظمذهؿ ِبذا
وشم٤مرة ِبذا سمحً٥م إطمقال واهلل أقمٚمؿش(.)2
واًمذي ذيمره اسمـ يمثػم ُمرو ًّي٤م قمـ قمكم ﭬ واظمت٤مره اسمـ ضمرير هق اًمّمقاب
سم٢مذن اهللَّ ،
ٕن إُمر صدر قمٜمف ط دون شمٗمرىم٦م َسملم يم٤مومر وُمٜم٤مومؼ{ :ﭑ ﭒ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمًٕمديش 266/3( :ـ .)267
(« )2شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)371/2( :
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ومرىمقا سملم َم٤مهدة اًمٙمٗم٤مر
ﭓ ﭔ ﭕ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]73 :واًمذيـ َّ
واعمٜم٤موم٘ملم هق ُمٜمٝمؿ ُمـ سم٤مب اًمتحٙمؿ اًمذي ٓ ي١ميدهؿ ومٞمف ٌ
دًمٞمؾ ُمـ اًمنمع أو اًمٚمٖم٦م.

وأي٦م مل شمذيمر أن ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر يٙمقن سم٤مًمًٞمػ وضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم يٙمقن سمٖمػم ذًمؽ
ُمـ اًمقؾم٤مئؾ ،سمؾ إن ضمٝم٤مدهؿ ُجٞم ًٕم٤م سم٤مًمًٞمػ ٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم يم٤مومر وُمٜم٤مومؼ.
وًمذًمؽ يم٤من رؾمقل اهلل ط وهق اعم١ميد سم٤مًمقطمل يٚمج٠م ذم سمٕمض إطمٞم٤من ،سمؾ ذم يمثػمه٤م
إمم اًمٕمٜمػ واًمِمدة ُمع ه١م ِ
ٓء اًم٘مقم طمتك يثقسمقا إمم ُرؿمدهؿ وٓ يٕمقدوا إمم همٞمٝمؿ ،أو قمغم
َُ
إىمؾ طمتك يٕمٚمٛمقا أن اعمًٚمٛملم ًمٞمًقا سم٤مًمٕم٤مضمزيـ قمـ إي٘م٤مف شمٞم٤مراِّتؿ اخلٌٞم َث ِ٦م واًم٘مْم٤مء قمغم
ىمالىمٚمٝمؿ اًمقوٞمٕم٦م ،وًم٘مد طمدث هذا سم٤مًمٗمٕمؾ ،ومٌٕمض ُمقاىمػ اًميب قمغم أيدي ه١م ِ
ٓء
َُ
ٟم٧م قمغم ُمرأى ُمٜمف وُمًٛمع مل يٜمٙمره٤م قمغم
اًمٕم٤مسمثلم اعمًتٝمؽميـ يم٤مٟم٧م سم٠مُمره ط وإظمرى يم٤م ْ
اعمًٚمٛملم ومل يٜمٝمٝمؿ قمٜمٝم٤م ،وإًمٞمٙمؿ سمٕمض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ:
ويم٤من ه١م ِ
ٓء اعمٜم٤موم٘مقن ُييون اعمًجد ومٞمًتٛمٕمقن
 .1ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مقُ َ َ « :
وم٤مضمتٛمع يق ًُم٤م ذم اعمًجد ُمٜمٝمؿ
أطم٤مدي٨م اعمًٚمٛملم ويًخرون ويًتٝمزئقن سمديٜمٝمؿْ ،
أٟم٤مس َومرآهؿ رؾمقل اهلل ط يتحدصمقن سمٞمٜمٝمؿ َظم٤موميض أصقاِّتؿ ،ىمد ًمّمؼ سمٕمْمٝمؿ
إظمراضم٤م قمٜمٞم ًٗم٤م ،وم٘م٤مم أسمق
وم٠مُمر ِبؿ رؾمقل اهلل ط وم ُ٠مظمرضمقا ُمـ اعمًجد
ً
سمٌٕمضَ ،
أيقب ظم٤مًمد سمـ زيد سمـ يمٚمٞم٥م َإمم قمٛمرو سمـ ىمٞمس أطمد سمٜمل همٜمٞمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ
ومًح ٌَف طمتك أظمرضمف ُمـ
اًمٜمج٤مر -يم٤من ص٤مطم٥م آهلتٝمؿ ذم ا َجل٤مهٚمٞم٦مَ -وم٠مظمذ سمرضمٚمف
َ
وهق ي٘مقل :أَّترضمٜمل ي٤م أسم٤م أيقب ُِمـ ُمرسمد سمٜمل صمٕمٚمٌ٦م! ُصم َّؿ أىمٌؾ أسمق أيقب
اعمًجد ُ
()1
ؽما ؿمديدً ا وًم َٓمؿ
ً
أيْم٤م إمم راوم ِع سمـ وديٕم٦م أطمد سمٜمل اًمٜمج٤مر ومٚم ٌٌَّف سمردائف صمؿ ٟمؽمه ٟم ً
وضمٝمف ُصمؿ أظمرضمف ُمـ اعمًجد ،وأسمق أيقب ي٘مقل ًمفٍ :
أف ًمؽ ُمٜم٤موم ً٘م٤م ظمٌٞم ًث٤م! أدراضمؽ(َ )2ي٤م
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٟ )1مؽمه :ضمذسمف.
( )2أدراضمؽ :أي ارضمع ُمـ اًمٓمريؼ اًمتل ضمئ٧م ُمٜمٝم٤م.
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ِ
ُمًجد رؾمقل اهلل ط .و َىم٤مم قمامرة سمـ طمزم إمم زيد سمـ قمٛمرو ،ويم٤من
ُمٜم٤مومؼ ُمـ
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ً
معهمىمق ًدا قمٜمٞم ًٗم٤م طمتك أظمرضمف ُمـ اعمًجد ،صمؿ
رضمال ـمقيؾ اًمٚمحٞم٦م ،وم٠مظمذ سمٚمحٞمتف َوم٘م٤مده ِب٤م
ُجع قمامرة يديف ومٚمدُمف ِبام ذم صدره ًمدُم٦م()1
ظمر ُمٜمٝم٤م ىم٤مل :ي٘مقل :ظمدؿمٜمل ي٤م
َّ
قمامرة ،ىم٤مل أسمٕمدك اهلل ي٤م ُمٜم٤مومؼ ومام أقمد اهلل ًمؽ ُمـ اًمٕمذاب أؿمد ُمـ ذًمؽ ،ومال شم٘مرسمـ

ُمًجد رؾمقل اهلل ط .وىم٤مم أسمق حمٛمد -رضمؾ ُمـ سمٜمل اًمٜمج٤مر يم٤من سمدر ًّي٤م -وأسمق
أسم اسمـ زيد سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ
حمٛمد ُمًٕمقد سمـ أوس سمـ زيد سمـ ْ
اًمٜمج٤مر إمم ىمٞمس سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٝمؾ ،ويم٤من ىمٞمس همال ًُم٤م ؿم٤م ًسم٤م ،ويم٤من ٓ ُيٕمٚمؿ ذم
اعمٜم٤موم٘ملم ؿم٤مب همػمه ،ومجٕمؾ يدومع ىمٗم٤مه طمتك أظمرضمف ُمـ اعمًجد.
وىم٤مم رضمؾ ُمـ رهط أب ؾمٕمٞمد اخلدري ي٘م٤مل ًمف :قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث -طملم أ َُم َر
رؾمقل اهلل ط سم٢مظمراج ا ُعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اعمًجد -إمم َرضمؾ ي٘م٤مل ًمف :احل٤مرث سمـ قمٛمرو،
ُمر سمف ُمـ إرض طم َّتك
ويم٤من ذا َّ
ُج٦م ،وم٠مظمذ سمجٛمتف ومًح ٌَف ِب٤م ؾمح ًٌ٤م قمٜمٞم ًٗم٤م َقمغم ُم٤م َّ
أظمرضمف ُمـ اعمًجد ،ىم٤مل :ي ُ٘مقل اعمٜم٤مومؼً :م٘مد أهمٚمٔم٧م ي٤م اسمـ احل٤مرث ،وم٘م٤مل ًمف :إ َّٟمؽ
أهؾ ًمذًمؽ أي قمدو اهلل عم٤م أٟمزل اهلل ومٞمؽ ،ومال شم٘مرسمـ ُمًجد رؾمقل اهلل ط وم٢مٟمؽ ٟمجس.

وىم٤مم رضمؾ ُمـ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف إمم أظمٞمف زوي سمـ احل٤مرث وم٠مظمرضمف ُمـ
اًمِمٞمٓم٤من وأُمره ،ومٝم١م ِ
إظمراضم٤م قمٜمٞم ًٗم٤م وأومػ(ُ )2مٜمف وىم٤مل :همٚم٥م قمٚمٞمؽ َّ
ٓء
اعمًجد
َُ
ً
ُمـ طمي اعمًجد يقُمئذ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وأُمر رؾمقل اهلل سم٢مظمراضمٝمؿش(.)3
 .2ىم٤مل اًمًدي :قمـ أب ُم٤مًمؽ ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل« :ىم٤م َم َرؾمقل اهلل ط ظمٓمٞم ًٌ٤م
اجلٛم َٕم٦م وم٘م٤ملُ « :أ ْظم ُر ْج َي٤م ُوم َال ُن إِ َّٟم َؽ ُُمٜمَ٤مومِ ٌؼَ ،و ْاظم ُر ْج َي٤م ُوم َال ُن َوم٢مِ َّٟم َؽ ُُمٜمَ٤مومِ ٌؼش،
يقم ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٚمدم :اًميب سمٌٓمـ اًمٙمػ.
( )2أومػ ُمٜمف :أي ىم٤مل ًمف :أف.
(« )3ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش ،)176/2( :و«اًمروض إٟمػش ،)385/2( :و«آيمتٗم٤مء سمام شمْمٛمٜمف ُمـ
ُمٖم٤مزي رؾمقل اهلل واًمثالصم٦م اخلٚمٗم٤مءش.)288/1( :
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ِ ِ
ِ
٤مؾم٤م ُِمٜمْ ُٝم ْؿ َوم َْم َح ُٝم ْؿ ،ومج٤مء قمٛمر وهؿ ُخيرضمقن ُمـ اعمًجد
َوم َ٠م ْظم َر َج ُم َـ اعمَ ًْجد َٟم ً
وم٤مظمتٌ٠م ُمٜمٝمؿ طمٞم٤مء أٟمف مل يِمٝمد اجلُ ُٛمٕم٦م ،وفمـ أن اًمٜم٤مس ىمد ا ْٟم ٍَمومقا ،واظمتٌئقا ُهؿ ُمـ
قمٛمر ،فمٜمُّقا أ َّٟمف ىمد قمٚمؿ سم٠مُمرهؿَ ،ومج٤مء قمٛمر ومدظمؾ اعمًجد ،وم٢مذا اًمٜم٤مس َمل ُيّمٚمقا،
وم٘م٤مل ًمف رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم :أ ْسمنم َي٤م قمٛمر ىمد ومْمح اهلل اعمٜم٤موم٘ملم اًم َٞمقمش(.)1
قمٛمـ طمدَّ صمف قمـ حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م سمـ
 .3ىم٤مل اسمـ هِم٤مم :وطمدصمٜمل اًمث٘م٦م َّ
قمٌد اًمرمحـ قمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ طم٤مرصم٦م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ىم٤مل:
ِ
اعمٜم٤موم٘ملم َجيتٛمٕمقن ذم سمٞم٧م ؾمقيٚمؿ اًمٞمٝمقدي -و َيم٤من
ٟم٤مؾم٤م ُمـ
« َسمٚمغ َرؾمقل اهلل ط أن ً
زوة شمٌقك ،ومٌ َٕم َ٨م
سمٞمتف قمٜمد ضم٤مؾمقم( )2ـ ُيثٌ ُٓمقن اًمٜم٤مس قمـ رؾمقل اهلل ط ذم َهم َ
ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل ذم َٟمٗمر ُمـ أصح٤مسمف ﭫ ،وأ َُمره أن ُُي ّرق
ٌَّل ط َ
إًمٞمٝمؿ اًمٜم ّ
ؾمقيٚمؿ.
قمٚمٞمٝمؿ سمٞم٧م َ

ومٗمٕمؾ ـمٚمح٦م وم٤مىم َت َحؿ اًمْمح٤مك سمـ ظمٚمٞمٗم٦م ُِمـ فمٝمر اًمٌٞم٧م ،وم٤مٟمٙمنت رضمٚمف

واىمتحؿ أصح٤مسمف وم٠مومٚمتقا ،وم٘م٤مل اًمْمح٤مك ذم ذًمؽ:
ززززززار ئدم َ ؿززززززز دد د
َ زززززززا ََ َدو َقزززززززندََؾززززززز د َكز ئ

َ ز ئ
زززززقاد َفززززززادََ زززززز ا ئ َدوَ زززززز ئ ئدأ َقزززززز دد
َأدكَزززززو ئل َدع َؾززززز درجؾززززز د َْزززززق َ ََدوم َف َؼزززززز د

د
ززززززززَ ك َدع َؾززززززززقؽئأد َ َدأ ئعززززززززو ئدَؿ ؾ َفززززززززاد د
َ
َ

ززززارد ئ زززز َ دد
ئ
َأد َ
ززززؿ دد زززز دََـ ئ
ززززاو َدو َمزززز د َ َ

زززززو ؾأدد د
زززززن َدو َ ززززز د َرؼ ئ
دَو َظؾ ئ
زززززند زززززر َ د ئ َ

د  -4قمـ ِ
وطمٌم سمـ طمرب ،أن أسم٤م سمٙمر ﭭ قم٘مد خل٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد قمغم ىمت٤مل
اًمردة وىم٤ملِّ :إين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ط ي٘مقلٟ« :مِ ْٕم َؿ َقم ٌْد اهللِ َو َأ ُظمق اًم َٕم ِِم َػم ِة
أهؾ ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش ،)384/2( :و«شمٗمًػم اًمٓمؼميش ،)441/14( :و«شمٗمًػم أب طم٤مشمؿش:
( ،)1871/6و«ومتح اًم٘مديرش.)581/2( :
( )2ضم٤مؾمقم :اؾمؿ ُمقوع.
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شرعية يف()1التعامل
وقواعد
ػ ُِمـ ؾمٞم ِ
َظم٤مًمِدُ سمـ ِ ِ
املنافقني اًم ُٙم َّٗم ِ
لمش.
خطرَ ۵قم َغم
هلل َؾم َّٚم ُف اهللُ
قف ا ِ
٤مر َواعمُٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
اًمقًمٞمد َؾم ْٞم ٌ ْ ُ ُ
ْ ُ َ
معهم
َِ

 -4وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ﭬ ىم٤مل« :ضم٤مهدوا اعمٜم٤موم٘ملم سم٠ميدي ُٙمؿ ،وم٢من مل
شمًتٓمٞمٕمقا ومٌِ ِ
٠مًمًٜمَتٙمؿ ،وم٢من مل شمًتٓمٞم ُٕمقا إٓ أن شمٙم َٗمٝمروا ذم وضمقهٝمؿ وم٤م ْيم َٗمٝمروا ذم

وضمقهٝمؿش( ،)2وذم رواي٦م قمٜمف ﭬ ىم٤مل« :عمَّ٤م َٟمزًم٧م{ :ﭑ ﭒ ﭓ
ُ

ﭔ ﭕ ﭖ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]73 :أُمر َرؾمقل اهلل ط أن ُجي٤مهد
سمِ ِ
ٞمده ،وم٢من مل يًتٓمع ومٌٚمً٤مٟمفْ ،
وم٢من مل يًتٓمع وم َٕمٚمٞمف سمقضمف ُمٙمٗمٝمر( ،)3وذم رواي٦م
٤مضمر َوم َٚمؿ َشمً َتٓمِع َأ ْن ُشم َٖمػم َقم َٚم ِ
ٞمف َوم٤م ْيم َٗم ِٝمر ِذم وضم ِٝم ِفش()4
أظمرى« :إِ َذا ًَم ِ٘م َ
َ ْ
ٞم٧م اًم َٗم ِ َ ْ ْ ْ
ِّ َ
ِ
 -5ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي  $قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭓ ﭔ} [ؾمقرة

اًمتقسم٦م ،]73 :ىم٤ملَ « :ضم٤مهد اًمٙم َّٗم٤مر سم٤مًمًٞمػ ،واعمٜم٤موم٘ملم سم٤محلُدود ،أىمؿ قمٚمٞمٝمؿ طمدود اهللش(.)5
 -6ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد رؿمٞمد رو٤مِ :
وهذه اًمٖمٚمٔم٦م اإلرادي٦م (أي همػم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م)

شمرسم َٞم٦م وقم٘مق َسم٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ،يرضمك أن شمٙمقن ؾمٌ ًٌ٤م هلداي٦م ُمـ مل يٓمٌع اًمٙمٗمر قمغم ىمٚمٌف،
ايمٗمٝمراره ـ ط ـ ذم وضمقهٝمؿ ِ
ِ
حت٘مػم هلؿ يتٌٕمف ومٞمف
وحتٞمط سمف ظمٓم٤مي٤م ٟمٗم٤مىمف ،وم٢من ْ
اعم١مُمٜمقن ،وسمف وسمِام ؾمٞم٠مي يٗم٘مدون ُجٞمع ُمٜم٤مومع إفمٝم٤مر ِ
اإل ْؾمالم إدسم َّٞم٦م ،وُمٔم٤مهر أظمقة
اإليامن وقمٓمٗمف.
ومٛمـ رأى أ َّٟمف حم َت٘مر سملم ىمقُمف وأسمٜم٤مء ضمٜمًْفُ ،مـ ا ًَّمرئٞمس واإلُم٤مم إقمٔمؿ وهمػمه َيْمٞمؼ

صدره ،و َيرضمع إمم ٟمٗمًف سم٤معمح٤مؾمٌ٦م ،ومػماه٤م إذا أ ْٟم َّمػ وشمدسمر ُمٚمٞمٛم٦م ُمذٟمٌ٦م ومال يزال يٜمحل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواي٦م اسمـ هِم٤مم ومٞمٝم٤م اٟم٘مٓم٤مع ومٝمل وٕمٞمٗم٦م ،ىم٤مًمف حم٘م٘مق «ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش ،)217/4( :ويمذا ىم٤مًمف
دُ/مٝمدي رزق ذم يمت٤مسمف «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦مش)199/2( :
( )2رواه اسمـ اعمٌ٤مرك ذم «اًمزهدش.)485( :
( )3رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؿمٕم٥م اإليامنش.)38/7( :
( )4رواه اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش.)126/11( :
( )5رواه قمٌد اًمرزاق ذم «ُمّمٜمٗمفش ،)283/2( :واًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ،واًمٚمٗمظ ًمف.)126/11( :
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قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمالئٛم٦م طمتك شمٕمرف ذٟمٌٝم٤م ،وشمثقب إمم ِ
رؿمده٤م ،ومتثقب إمم رِب٤م ،وهل ؾمٞم٤مؾم٦م
طمٙمٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾمٌ٥م شمقسم٦م أيمثر اعمٜم٤موم٘ملم وإِ ْؾمالم أًمقف إًمقف ُمـ اًمٙم٤مومريـ(.)1
هذه سمٕمض وىم٤مئع شمِمػم سمٛمجٛمققمٝم٤م إمم أن اًمٔمروف أطمٞم٤م ًٟم٤م ٓ يت٠مشمك ُمٕمٝم٤م إٓ
اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ سم٤مًمِمدة واًم٘مًقة طملم يت٠ميمد أن ؾمالُم٦م ِ
اإل ْؾمالم واعمًٚمٛملم ،إ َّٟمام
حتت٤مج إمم هذا اًمٜمقع ُمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م ًم ُٞميب قمغم أيدي سمٖم٤مة اًمٗمتٜم٦م وـمالب اًمثقرة،
و ُيره٥م اًمً٤مقملم إلؿم٤مقم٦م اًمٗمِمؾ سملم اعمًٚمٛملم واعمجتٝمديـ إلطمداث اًم٘مالئؾ سملم
صٗمقومٝمؿ ،وذم اعمثؾ اعمِمٝمقر( :آظمر اًمٕمالج اًمٙمل).
هذا وإن ُمٕم٤مذة اًمرئٞمس ُمـ إُم٤مم وُمٚمؽ وأُمػم عمٜم٤موم٘مل ىمقُمف سمٛمثؾ ُم٤م يٕم٤مذ سمف
اعمخٚمّملم ُمٜمٝمؿ ،ومٞمف شمقـملم ٕٟمٗمًٝمؿ قمغم اًمٜمٗم٤مق ،ومحؾ ًمٖمػمهؿ قمغم اًمِم٘م٤مق،
ومٙمٞمػ إذا ووع اعمح٤مؾمٜم٦م ُمقوع اعمخ٤مؿمٜم٦م ،واإليث٤مر هلؿ طمٞم٨م دم٥م إصمرة قمٚمٞمٝمؿ،
وسم٤مًمغ ذم شمٙمريٛمٝمؿ سم٤محلٌ٤مء وآصٓم َٗم٤مء ،عمٌ٤مًمٖمتٝمؿ ذم اًمتٛمٚمؼ ًمف ،وده٤من اًمده٤مء،
واإلـمراء ذم اًمثٜم٤مء؟ وم٢من هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمٗمًدة ٕظمالق اًمدمه٤مء ،وُمثػمة حلٗم٤مئظ
اعمخٚمّملم اًمٗمْمالء ،ويمؿ أومًدت قمغم اعمٚمقك اجل٤مهٚملم أُمرهؿ ،ويم٤مٟم٧م ؾمٌٌ٤م
إلو٤مقم٦م ُمٚمٙمٝمؿ( ،)2يمام أومًد اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل ُمٚمؽ آظمر ُمٚمقك سمٜمل اًمٕمٌ٤مس.
ِ
قاص
 -7ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿَ « :ومجٝم٤م ُد اعمٜم٤موم٘ملم
أصٕم٥م ُمـ ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر ،وهق ِضمٝم٤م ُد َظم ِّ
ُ
ِ
ِ
وورصم٦م ا ًُّمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم واًم٘م٤مئٛمقن سمف أومرا ٌد رم َ
واعمِم٤مر ُيمقن
اًمٕم٤ممل،
إُم٦م،
ىمدراش(.)3
ومٞمف واعمٕم٤موٟمقن قمٚمٞمف وإن يم٤مٟمقا ُهؿ إىمٚملم قمد ًدا ،ومٝمؿ إقمٔمٛمقن قمٜمد اهلل ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اعمٜم٤مرش.)551/11( :
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
(« )3زاد اعمٕم٤مدش.)5/3( :
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خطر املنافقني وقواعد
ً

اعمِمٛمقل سمرقم٤مي٦م ر ِّسمف أن هٜم٤مًمؽ صٜمٗم٤م ُمـ اًمٜم٤مس
وُم٤م يم٤من ًمٞمٖمٞم٥م قمٜمف ط وهق
ُ

معهم اًم َّتً٤مُمح وٕم ًٗم٤م ،وئمٜمقن اًمٚملم ضمٌٜمً٤م،
ظمٌث٧م هائرهؿ وومًدت ىمٚمقِبؿُ ،يًٌقن
ويٕمت٘مدون اعمٜمح٦م همٜمٞمٛم٦م ،وهذا اًمّمٜمػ ُمـ اًمٜم٤مس ًمـ ُشم َت٤مح هلؿ اًمٞم٘مٔم٦م إٓ سمٕمد أن يروا
اًمًٞمقف وسمريؼ احلراب ،وُمـ صمؿ مل شمٙمـ هٜم٤مًمؽ َُمٜمدوطم٦م ُمـ أن يٚمج٠م ط إمم
وُمٞمض ُّ

هذا اًمًٌٞمؾ ويٓمرق هذا اًمٌ٤مب( ،)1وُم٤م هدم ُمًجد اًميار ُمـ هذا سمٌٕمٞمد.

وأ َُّم٤م اإلهمالظ قم َٚمٞمٝمؿ ومٞمٙمقن سم٤مًمٙمالم اًمٖمٚمٞمظ :يمِمدَّ ة آٟمتٝم٤مر وٟمحقه ،يمام ىم٤مل همػم
واطمد ُمـ اًمًٚمػ( .)2وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقدِ « :سم َٞم ِد ِهَ ،وم٢مِ ْن َمل ْ َي ًْ َتٓمِ ْع َوم ْٚم َٞم ْٙم َٗم ِٝم َّر ِذم َو ْضم ِٝم ِف!ش(.)3
واًمن ذم اإلهمالظ قمغم اعمٜم٤موم٘ملم -واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ-؛ َّأهنؿ ىمقم ذم هم٤مي٦م اًمٚم١مم
ُّ
وذا ،وإن أهمٚمٔم٧م
واجلٌـ
َّ
واخلً٦م ،واًمٚمئٞمؿ إن أطمًٜمْ َ٧م إًمٞمف وٓـمٗمتف ازداد ًم١م ًُم٤م ًّ
اًمنم واًمٗمً٤مد
ذه ،ومل جيرؤ قمغم إفمٝم٤مر رء ِم٤م يٌٓمٜمف ُمـ ِّ
قمٚمٞمف وزضمرشمفُ ،يمٗمٞم٧م َّ
واًمتِمٙمٞمؽ ذم اًمديـ واعم١مُمٜملم.
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

 ٓ .1شمٕم٤مرض سملم هذه اًم٘م٤مقمدة وؾم٤مسم٘متٝم٤م ُمـ ضم٤مٟمٌلم:
يّمٚمح ذم ِطم ٍ
لم اًمتٚمٓمػ واًمٜمّمح سم٤محلٙمٛم٦م
أ) شم٘مدير اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ،وم٘مد
ُ
واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م ،وذم طملم ٓ جيدي إٓ اًمزضمر واًمت٘مريع ،واعمقومؼ ُمـ ووم٘مف اهلل:
{ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]269 :

ب) أن طم٤مل اًمتٚمٓمػ واًمتق ُّدد َيم٤من ذم أول اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي ،أُم٤م وىمد ومِم٧م ىمٌ٤مئح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اعمٜم٤موم٘مقن وؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مقش 248( :ـ  ،)255حلًـ قمٌد اًمٖمٜمل.
(« )2زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مدش.)5/3( :
( )3يٜمٔمر «زاد اعمًػمش.)471/3( :
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اًم٘مقم وفمٝمرت ظمزاي٤مهؿ ومٚمٞمس إٓ اإلهمالظ واًم٘مقل اًمٌٚمٞمغ.
جي٥م أن َشمٙمقن سمٙمؾ وؾمٞمٚم٦م ِم ْٙمٜم٦مٌ ،
يمؾ سمحًٌف ومٞمح٤مسوا
َ .2م٤مهدة اعمٜم٤موم٘ملم ُ
وومْمح٤م عمٙم٤مئدهؿ ...اًمخ.
نمد ِبؿ ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ هت ًٙم٤م ٕؾمت٤مرهؿ
ً
ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م و ُي َّ

 .3وًمرسمام اضمتٛمع ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم احل٤مًمت٤من ،طم٤مل اًمتقدد واعماليٜم٦م

واًمٚمٓمػ ًمٕمٚمٝمؿ يٕمقدون ويتقسمقن ،وذم طم٤مل أظمرى ٓ ُيًـ ُمٕمٝمؿ إٓ اإلهمالظ
واًمتٕمٜمٞمػ سمحً٥م إطمقال واعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد.
ايكاعذ ٠ايجايج ١عصش :٠حتكريِٖ ٚايٓٗ ٞعٔ َذحِٗ ٚتعظ.ُِٗٝ
ِ
ٚمٛمٜمَ٤مومِ ِؼَ :ؾم ِّٞمدً ا ،ومِ٢مِ َّٟم ُف
قمـ سمريدة ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل طَ َٓ « :شم ُ٘مق ًُمقا ًم ُ
ِ
()1
ٚمٛمٜمَ٤مومِ ِؼ:
اًمر ُضم ُؾ ًم ُ
إِ ْن َي ُؽ َؾم ِّٞمدً ا َوم َ٘مدْ َأ ْؾم َخ ْٓم ُت ْؿ َر َّسم ُٙم ْؿ ۵ش  ،وذم رواي٦م« :إِ َذا َىم َ٤مل َّ
٥م َر َّسم ُف َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤مممش(.)2
َي٤م َؾم ِّٞمدُ َ ،وم َ٘مدْ َأ ْهم َْم َ
ِ
ِ
اًم٘مقة وا َجلؼموت،
إن اعمُٜمَ٤مومؼ ُمٝمام قم َٚم ْ٧م َُمرشمٌ ُتف قمٜمد
أؾم ٌَ٤مب َّ
اًمٜم٤مس ،و َُمٝمام أوي ُمـ ْ
ومٝمق طم٘مػم قمٜمد ر ِسمف{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء،]145 :
حمت٘مرا ُمـ اعمًٚمٛملم ُمٝم٤م ًٟم٤م سمٞمٜمٝمؿ(.)3
وًم ِذا َيم٤من اًمقاضم٥م أن يٙمقن
ً

أضم َؼمهؿ! و ُهؿ إذ ًُّمقن ،وُم٤م
أيمثر ُهؿ! وهؿ إ َىم ُّٚمقن ،وُم٤م ْ
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿَ « :ومام َ
أضمٝم َٚمٝمؿ! وهؿ اعمُتٕم٤معم ِقن ،وُم٤م أ َهمر ُهؿ سم٤مهلل! إذ ُهؿ سمِٕمٔمٛمتف ِ
ضم٤مهٚمقن ،وُيٚمِ ُٗمقن سم٤مهلل
ْ
َّ
َّإهنؿ عمٜمٙمؿ وُم٤م هؿ ُمٜمْ ُٙمؿ وًمٙمٜمٝمؿ ىمقم يٗمرىمقنش(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اإلُم٤مم أمحد ذم «ُمًٜمدهش ،)346/5( :وأسمق داود ذم «ؾمٜمٜمفش ،ك إدب ،سم٤مب ٓ :ي٘مقل
اعمٛمٚمقك رب :سمرىمؿ ( ،)4977وصححف إًمٌ٤مين ذم «اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش.)371( :
( )2أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «أظمٌ٤مر أصٌٝم٤منش ،)198/2( :واحل٤ميمؿ ،)311/4( :وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم
«اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش :رىمؿ (.)371
( )3يٜمٔمر «اعمٜم٤موم٘مقن وؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق:ش (.)255
( )4يٜمٔمر «ُمدارج اًمً٤مًمٙملمشٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ.)354/1( :
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سمؾ إن اًمقاضم٥م قمغم ىم٤مدة اعمُجتٛمع اعمًٚمؿ ذم يمؾ َزُم٤من وُمٙم٤من ْ
أن خيٓمق ظمٓمقة
معهم
يمؾ ٍ
أطمد فمٝمرت قمٚمٞمف قمالُم٤مت اًمٜمٗم٤مق
أسم َٕمد ُمـ هذه ،سم٠من ُيٕمٛمد إمم َضمٕمؾ َدور
ه٤مُمِم ًّٞم٤م ذم اعمجتٛمعَ ٓ ،
وإؿمٕم٤مرا
ذورهؿ
ً
وزن ًمف وٓ شم٠مصمػم ،مح٤مي ً٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ ُ
ِ
شمًقل ًمف ٟمٗمًف
هلؿ َسمٕمدم اًمرو٤م قمٜمٝمؿ،
وشمٕمزيرا هلؿ قمغم أومٕم٤مهلؿ ،ورد ًقم٤م ًمٙمؾ ُمـ ِّ
ً
ؾمٚمقك ؾمٌٞمٚمِ ِٝمؿ ،وهذا اًمٗمٕمؾ ي١مدي إمم ؾمٚمٌِٝمؿ اًمقضم٤مه٦م اًمتل يٕمِم٘مقهن٤م ،وا َجل٤مه اًمذي
ِ
ِ
اًمرو٤م قمٜمٝمؿ،
يتٓمٚمٕمقن إًمٞمف ،يد ُّل ًمذًمؽ قمٛمقم اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شم٠مُمر سمٕمدم ِّ

ُّ
وحت٨م قمغم اإلقمراض قمٜمٝمؿ ،و َشمٜمٝمك قمـ ظمروضمٝمؿ ُمع اعمًٚمٛملم و َشمٜمٝمك قمـ شمق ًِّمٞمٝمؿ
وحمٌتٝمؿ ،وهذا صٜمٞمع اًمٜمٌَّل ط وؾمػمشمف ذم اعمٜم٤مومِ٘ملم ،إذ مل يٜم٘مؾ أٟمف أقمٓمك ٕي ٍ
أطمد
ُ
ّ
ُِمٜمٝمؿ ُمٜمزًم٦م سم٤مرزة قمٜمده ،أو وٓه قمغم هي٦م ُمـ هاي٤مه أو َمٛمققم٦م ُمـ أصح٤مسمف(.)1
 َٔ فٛا٥ذ ٖزا اذتذٜح:

ؽما ِم اعمٜم٤مومؼ وشمٌجٞمٚمف وشمٕمٔمٞمٛمف.
.1
ٌَّل  ۴أُمتف ُمـ اطم َ
حتذير اًمٜم ّ
ُ
ًمٚمٛم١مُمـ اًمذي يًقد ىمقُمف.
ُ .2منموقمٞم ُ٦م ىمقل ؾمٞمد َ
شمًقيدُ اعمٜم٤موم٘ملم قمغم اعم١مُمٜملم ،و ُي١ميد هذا ُم٤م رواه ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل
 ٓ .3جيقز ْ
ﭭ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل طَُ « :م ْـ َؾم ِّٞمدُ ُيم ْؿ َي٤م َسمٜم ِل َؾم َٚم َٛم َ٦م؟شُ .ىمٚمٜم٤مَ :ضمدُّ سم ُـ َىمٞمس،
ٍ
ِ
ٌخٚمفَ ،
قمغم أ َّٟم٤م ُٟم ِّ
رو ْسم ُـ ا َجل ُٛم ِ
قحش.
ىم٤ملَ « :و َأ ُّي َداء َأ ْد َوى(ُ )2م َـ اًم ٌُ ْخ ِؾ؟ َسم ْؾ َؾم ِّٞمدُ ُيم ْؿ َقم ْٛم ُ
ويم٤من قمٛمرو َقمغم أصٜمَ ِ
ِ
اجل٤مهٚم َّٞم٦م ،ويم٤من يقمل َقمـ رؾمقل اهلل ط إذا
٤مُمٝمؿ ذم
شمزوج(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش( :ص .)474
( )2أدوى :أي أىمٌح« ،اًمٜمٝم٤مي٦مش.)142/2( :
( )3رواه اًمٌخ٤مري ذم «إدب اعمٗمردش( :ص  ،)71واًمٚمٗمظ ًمف ،وقمزاه اسمـ طمجر ذم «اإلص٤مسم٦مش= )95/7( :
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ٌَّل ط شمًقيد اجلدِّ سمـ ىمٞمس قمغم ىمقُمف سمًٌِ٥م ْ
سمخٚمف ،و َىمد يٙمقن
وىمد رومض اًمٜم ّ
أيْم٤م -واهلل أقمٚمؿ.-
سمًٌ٥م ُم٤م َفمٝمر ُمـ ٟمٗم٤مىمف ً

ِ
وهٙمذا
ًمٚمٛم
َ
ٜم٤موم٘ملمَ ،
ٌَّل اًمٙمريؿ ط ُمـ اًمٜم َٗم٤مق وأهٚمف ،وقمد ُم ُمقآشمف ُ
 .4سمراءة اًمٜم ّ

جي٥م قمغم إُم٦م أن متتثؾ أُمر اًمرؾمقل ط.
ًمٚمٛمٜم٤مومؼٟٕ ،مف ُمٜمٝمل قمٜم ُف ،وإصؾ ذم اًمٜمٝمل اًمتحريؿ،
 .5حتريؿ ىمقل َؾم ِّٞمد ُ
سم٤مإلو٤موم٦م إمم أٟمف ىمد ُيٕمدُّ ُمـ اًمٙمٌ٤مئر ًم٘مقًمف  ۴ذم آظمر احلدي٨م:
وهٙمذا ِم٤م ُيٛمؾ ُمٕمٜمك اًمققمٞمد.
« َأ ْؾم َخ ْٓم ُت ْؿ َر َّسم ُٙم ْؿ ۵شَ ،
َ
واًمرو٤م سمتًقيد ُمـ ُقمٚمؿ ٟمٗم٤مىمف.
همْم٥م اهلل شمٕم٤ممم
.6
ُ
وؾمخ ُٓمف قمٜمد اطمؽمام اعمٜم٤مومؼَّ ،

ويًقده.
ُ .7مـ ُمٗمٝمقم احلدي٨م حم ٌَّ ُ٦م اهلل شمٕم٤ممم ورو٤مه قمـ ا ُعم١مُمـ إذا مل ُيؽمم اعمٜم٤مومؼ
ِّ
ًمٚمٛم١مُمـ أن يِم٤مرك ذم شمً ِقيد اعمٜم٤مومؼ قمغم اعم١مُمٜملم ٓ :سمِ ِ
ِ
ؽمؿمٞمحف
َ ٓ .8جيقز
ُ
ْ
ًمًٚمٓم٦م أو ُمٜمّم٥م أو شمزيمٞمتف ًمف ،أو ِ
ً
ومْمال قمـ
إقم َٓم٤مئف صقشمف ذم آٟمتخ٤مسم٤مت،
ُ
آٟمْمامم إمم طمزسمف.
 .9ذم ِ
ِ
شمٚمٌٞمس قمغم اًمٕم٤م َُّم٦م ذم ٟمٗم٤مىمف ،وشمزيمٞم٦م ًمف،
وشمٌجٞمٚمف وشمًقيده
اطمؽمام اعمٜم٤مومؼ
ٌ
وإقم٤مٟم٦م ًمف وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتف قمغم اًمتامدي ذم اًمٙمٞمد واًمٜمٗم٤مق ،وشمِمجٞمع ًمف قمغم
آؾمتٝم٤مٟم٦م سمٛمـ يًقده.
 .11إذا يم٤من اًمٜمَّٝمل قمـ ىمقل ؾم ِّٞمد ًمٚمٛمٜم٤مومؼ ،ومٛمـ سم٤مب أومم شمقًمٞمتف ُم٤م يتً َّٞمد سمف
قمغم اعمًٚمٛملم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

إمم اًمناج ،واًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؿمٕم٥م اإليامنش ،)431/7( :وهمػممه٤م ،وًمف ؿم٤مهد قمـ أٟمس ﭬ
خمتٍما قمٜمد أب اًمِمٞمخ واحلًلم سمـ ؾمٗمٞم٤من ذم «ُمًٜمدهش ،وقمـ أب هريرة رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؿمٕم٥م
ً

ً
ُمرؾمال قمـ طمٌٞم٥م اسمـ أب صم٤مسم٧م
اإليامنش ،)431/7( :ىم٤مل اسمـ طمجر :سم٢مؾمٜم٤مد همري٥م ،وروى
واًمِمٕمٌل رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ،اٟمٔمر «اإلص٤مسم٦مش .)9695/7( :وىم٤مل قمٜمف إًمٌ٤مين :صحٞمح :رىمؿ (.)125
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اًمتل يدور ُمٕمٝم٤م احلٙمؿ.

معهم

َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ىمد ين اهلل ذيمر إطمدى قمنمة وم٤مئدة ذم صمٜم٤مي٤م اًم٘م٤مقمدة.
ايكاعذ ٠ايشابع ١عصشٖ :٠ذّ َكاسِِِّٖ ٚنظش َعاٚهلِ.

وهذه اًم٘م٤مقمدة ىمد ين اهلل سمح َثٝم٤م واإلشمٞم٤من قمغم ٍ
رء ُمـ ضمقاٟمٌٝم٤م ذم ُمٌح٨م هدم

ُمًجد اًميار ،ومٚمػماضمع ذم ُمقوٕمف إذ ٓ طم٤مضم٦م ًمتٙمراره هٜم٤م(.)1
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

أُم٤م اًمدروس واًمٕمؼم وسمٕمض اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ومٙمثػمةُ ،مـ أسمرزه٤م:
ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي طمقل آي٤مت هذه احل٤مدصم٦م:
ً
شمٖمػمه اًمٜمِّٞم ُ٦م ومٞمٜم٘مٚم٥م ُمٜمٝم ًّٞم٤م قمٜمف.
 -1أن اًمٕمٛمؾ وإن يم٤من
وم٤موال ِّ
ٍ
وم٢مهن٤م ُمـ اعمٕم٤ميص اًمتل يتٕم َّلم
 -2أن يمؾ طم٤مل ُيّمؾ ِب٤م اًم َّتٗمريؼ سملم اعم١مُمٜملم َّ
شمريمٝم٤م وإزاًمتٝم٤م.

 -3يمام أن يمؾ ٍ
يتٕملم اشمٌ٤مقمٝم٤م
طم٤مل ُمنموقم٦م ُ
ُيّمؾ ِب٤م ُجع اعم١مُمٜملم وائتال ُومٝمؿ َّ

وإُمر ِب٤م واحل٨م قمٚمٞمٝم٤مَّ :
ٕن اهلل قمٚمؾ ا َ
َّت٤مذهؿ عمًجد اًميار َِبذا اعم٘مّمد اعمقضم٥م
وُمٜمٝم٤م أن اعمٕمّمٞم٦م شم١م ِّصمر
ًمٚمٜمَّٝمل قمٜمف يمام ُيقضم٥م ذًمؽ اًم ُٙمٗمر واعمح٤مرسم٦م هلل ورؾمقًمف طَ ،
وهنل قمـ اًم٘مٞم٤مم ومٞمف
ذم اًمٌ٘م٤مع َيمام أصمرت ُمٕمّمٞم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ذم ُمًجد ِّ
اًميارُ ،
ويمذًمؽ اًمٓم٤مقم٦م شم١مصمر ذم إُم٤ميمـ يمام أ َّصمرت ذم ُمًجد ىمٌ٤مء ،طمتك ىم٤مل اهلل ومٞمف:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر (.)381/1
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{ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م .)1(]118 :اهـ
يمام أن اعمَٕمّم َٞم٦م شم١م ِّصمر ذم اجلامدات ،ىم٤مل طَ « :يم َ
٤مو٤م ُِم َـ
٤من ا َحل َج ُر إَ ْؾم َق ُد َأ َؿمدَّ َسمٞمَ ً
اًم َّث ْٚم ِ٩م َطم َّتك َؾم َّق َد ْشم ُف َظم َٓم٤م َي٤م َسمٜمِل َآ َد َمش(.)2
 -4وُمٜمٝم٤م اًمٜمَّٝمل قمـ اًمّمالة ذم أُم٤ميمـ اعمٕمّمٞم٦م واًم ٌُٕمد قمٜمٝم٤م وقمـ ىمرِب٤م.
ُ -5مـ اًمدروس اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم َطم٤مدصم٦م ُمًجد اًميارَّ ،
أن اًمٙمٗمر وإن اظمتٚم َٗم ْ٧م
واطمدة حلرب هذا اًمديـ.
سمً٤مئر أـمٞم٤مومف حلٛم٦م َ
ُمِم٤مرسمف وادم٤مه٤مشمف ،إٓ أٟمف ئمؾ َ

يمام َىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮶ ﮷} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]73 :

ًتٜمٍما طمتك وضمد
ومام ُهق إٓ أن َرطمؾ أسمق قم٤مُمر اًمٗم٤مؾمؼ إمم هرىمؾ ُمٚمؽ اًمروم ُُم
ً

اًمؽمطم٤مب واحلٗم٤موة واًمققمد سم٤معم١مازرة.

اًمتٕمّم٥م إقمٛمك :وم٠م ُسمق قم٤مُمر اًمراه٥م ىمد َىمرأ قمٚمؿ أهؾ اًمٙمت٤مب ،و َقمٚمِ َؿ
-6
ُّ
اعمّم َٓمٗمك ط ،واًمت٘مك سمف سمٕمد سمٕمثتف  ۴وؾمٛمع ُمٜمف
سمٌِم٤مرات ىمرب فمٝمقر ْ

اًمٙمريؿ ،وىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م اًم ٌَ٤مًم َٖم ُ٦م ،وم٠مسمك إٓ اجلحقد واعمح٤مرسم٦م هلل
اًم ُ٘مرآن
َ
وًمرؾمقًمف ط{ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ} [ؾمقرة إٟمٕم٤مم.]33 :
وهٜم٤مك ُمً٤مضمد ضار ُمـ َٟمق ٍع َآظمر يّمٚمح أن يٓمٚمؼ َقمٚمٞمٝم٤م َم٤مًمس اًميارَّ :
ٕن
اًميار ،ذًمؽ أن هذه ا َعمج٤مًمس وُم٤م شمِمتٛمؾ
َدوره٤م وظمٓمره٤م يِمٌِف مت٤م ًُم٤م ُمً٤مضمد ِّ
قم َٚم ِٞمف ُمـ همٞمٌ٦م وٟمٛمٞمٛم٦مِ ،
وهتؽ ًمٚمحرُم٤مت وشمتٌع ًمٚم َٕمثرات ،وىمدح ذم ُقمٚمامء إُم٦م
قمٚمامء و ُدقم٤مة وُمِم٤ميخ،
ودقم٤مِّت٤م ،ي٘مقُمقن سم٤مًمتحذير ُمـ طمْمقر دروس وحم٤مضات َ
ُمع مت٤مدُيؿ ذم َعمز هٞمئ٤مت ظمػمي٦م واِّت٤مم ُم١مؾمً٤مت دقمقي٦م :هل ذم ِ
طم٘مٞم َ٘متِٝم٤م ُم١مدي٦م
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر ُمٌح ًث٤م قمـ ُمًجد اًميار (.)381/1

( )2صححف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش :رىمؿ (.)4449
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َ
َّ
ويتّمٞمدون اًم َٕمثرات ،ىمد ؾمٚمؿ
معهمٜمِّٞم٤مت،
ومجال ُؾمٝم٤م يت٠موًمقن إىمقال ،ويتٝمٛمقن اًم

ُِمٜمٝمؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمَّّم٤مرى واهلٜمدوس واًم َٕمٚمامٟمٞمقن وهمػمهؿ ،و َٟم٤مًمقا سم٤مًمتجريح
واًمتٜم ُّ٘مص واًمذم أهؾ ِ
أًمٞمس ُِمـ صمٛمرات ذًمؽ اًمتٗمريؼ سملم
اإل ْؾمالم واإليامن،
َ
ىمقِّتؿ ومتٙملم إقمداء وشمًٚمٞمط إدقمٞم٤مءَ ،سمؾ يم٤من ُمـ ٟمت٤مئ٩م ذًمؽ
اعمُ١مُمٜملم وذه٤مب َّ
شمِمقي ُف ُصقرة اًمٕمٛمؾ ِ
اإل ْؾمالُمل وشمٕمقيؼ ُمًػمشمف.
واعمُِمٙمٚم٦م أن ُمـ َهذا ُمًٚمٙمف َ
ظمٚمقا
وشمٚمؽ َـمري٘متف إذا ُم٤م َشم َ
أطمقاًمف وضمدشمف ً
تٌٕم٧م ْ
ٍ
وضمٝمد ُمقومؼ وقمٛمؾ ُمثٛمر ...هداٟم٤م اهلل وإي٤مهؿ
ُِمـ يمؾ ُمِم٤مريم٦م ه٤مدوم٦م و َسمذل ُمٌ٤مرك
واعمًٚمٛملم ًمٚمحؼ واهلدى(.)1
ًمذي ا ُّ ِ
ي٘مقل ؾمٞمد ىمٓم٥م  :$هذا اعمًجد ُ-مًجد اًميار -ا ِ
َّتذ قمغم قمٝمد
َّ
رؾمقل اهلل ط ُمٙمِٞمدة ِ
صقرا ؿم َّتك:
ًمإل ْؾمالم واعمًٚمٛملم ،هذا اعمًَجد ُم٤م َيزال يتخذ
ً
ٍ
ٟمِم٤مط ِ
اإل ْؾمالم وسم٤مـمٜمف ؾمحؼ ِ
فم٤مه ُره ِ
اإل ْؾمالم أو شمِمقُيف.
 ُيتخذ ذم ُصقرةؽمس وراءه٤م ،وهل
 و ُيتخذ ذم ُصقرة أوو٤مع شمرومع ٓومت٦م اًمدِّ يـ قمٚمٞمٝم٤م ًمتت َّشمرُمل هذا اًمديـ ذم صقرة ْ
شمِم ِٙمٞمالت وشمٜمٔمٞمامت ويمت٥م وسمحقث شمتحدَّ ث قمـ
اإل ْؾمالمً :متخدِّ ر اًم٘مٚم٘ملم اًمذيـ يريدون ِ
ِ
اإل ْؾمالم ُيذسمح ويٛمحؼ ومتخدِّ رهؿ َهذه
اًمتِمٙمٞمالت وشمٚمؽ اًم ُٙمت٥م ،سمام شمقطمٞمف هلؿ ُمـ أن ِ
اإل ْؾمالم سمخػم وأٟمف ٓ داقمل
ًمٚمخقف أو اًم٘مٚمؼ قمٚمٞمف(.)2

وًمذا ُيٚمحظ َّ
أن اعمُٜم٤موم٘ملم طمرصقا قمغم إوٗم٤مء اًمنمقمٞم٦م قمغم هذا اًمٌٜم٤مءُ :
ًمٞم٠مظمذ
اًمّمٌٖم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م :وهذا أؾمٚمقب ُم٤ميمر ظمٌٞم٨م ىمد
ٌَّل ًمف ط وصالشمف ومٞمف ِّ
سم٤مومتت٤مح اًمٜم ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر ُمقىمع اًمٌ٤مطم٨م ِ
اإل ْؾمالُمل ـ َم٤مًمس اًميار.
(« )2ذم فمالل اًم٘مرآنش.)1711 -1711/3( :
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يٜمٓمكم قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس(.)1
يمثػما قمؼم إزُم٤منَ ،ومام أن َيٜمتٝمقا ُمـ
وهذا إؾمٚمقب َي َّ
تٙمر ُر ذم َُمقاىمػ اعمُٜم٤موم٘ملم ً
ِ
واإلصالح إٓ وي٘مقُمقن
ُم١مؾم ًَ٦م أو ُم َ٘م ٍّر ِم َّ٤م فم٤مهره اخلػم
ْ
إٟمِم٤مء ُم ْٕم٘مؾ هلؿ أو َّ
سم٤مؾمتْم٤م َوم٦م أطمد اًمٕم َٚم َامء أو اعمِم٤ميخ ٓومتت٤مطمف ،طم َّتك جيِدَ ًَمف ًمدى اًمٜم٤مس َىم ً
ٌقٓ
ْ
وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وذقمٞم٦مَ ،سمؾ جيٜمدون سم ْٕم َْمٝمؿ سم٤معم٤مل وسمٛمٖمري٤مت أظمرى.
ُمً ِجد اًميار وُم٤م أؿمٌٝمف ومٞمتٚمخص
اجلقاب :أ َُّم٤م اعمَٜمٝم٩م اًمنمقمل ذم اًم َّتٕم٤مُمؾ ُمع ْ
ومٞمام يكم:
 -1اهلدم واإلشمالف :ورد ذم ا َحلدي٨م أن اًمرؾمقل ط دقم٤م َُم٤مًمؽ سمـ اًمدُ ظمِمؿ
أظم٤م سمٜمل ؾم٤ممل سمـ قمقف وُمٕمـ سمـ قمدي اًمٕمجالين َوم٘م٤مل هلام« :ا ْٟم َٓمٚمِ َ٘م٤م إِ َمم َه َذا

ِ
٤مه ِد َُم٤م ُه َو َطم ِّر َىم٤م ُهش .ومخرضم٤م ُمن َقملم طم َّتك أ َشمٞم٤م سمٜمل ؾم٤ممل سمـ
ا َعم ًْ ِجد اًم َّٔم ِ٤مملِ َأ ْه ُٚم ُف َوم ْ
رهط ُم٤مًمؽ سمـ اًمدظمِمؿ ،وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ ِ
عمٕمـ :اٟم ُٔمرين طمتك ْأظم ُرج
وهؿ
قمقفُ ،
ُ َ
ِ
ٟم٤مرا ،صمؿ
إًمٞمؽ سمٜمَ٤مر ُمـ ْ
أهكم ،ودظمؾ إمم أهٚمف وم٠مظمذ ؾمٕم ًٗم٤م ُمـ اًمٜمخؾ وم٠مؿمٕمؾ ومٞمف ً
ِ
ومحرىم٤مه وهدَّ َُم٤مه ومتٗمرىمقا قمٜمف(.)2
ظمرضم٤م يِمتدَّ ان طمتك دظماله وومٞمف أه ُٚمفَّ ،
وىمد َّسملم َقمد ٌد ُمـ اًمٕمٚمامء َّ
أن اعمً َٚمؽ اًمنمقمل هق هد ُم َُمً٤مضمد اًميار َوُم٤م يم٤من
َ
يمٛمِم٤مهد اًمنمك وأُم٤ميمـ ا َعمٕم٤ميص ،وىمد أراق قمٛمر ﭬ اًم َّٚمٌ َـ
همر ِاره٤مَ :
قمغم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشً ،)558( :مٕمكم حمٛمد اًمّمالب.
( )2رواه اسمـ إؾمح٤مق ً
ُمٕمٚم٘م٤م ،ورواه اسمـ أب طم٤مشمؿ واسمـ اعمٜمذر واسمـ ُمردويف قمـ اسمـ قمٌ٤مس ﭭ
وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وىمت٤مدة .واٟمٔمر «اًمدر اعمٜمثقرش ،)277-276/3( :ورواه اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش:
( ) 23/11ومل يٍمح اسمـ إؾمح٤مق قمٜمده سم٤مًمًامع .ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمدٓئؾش-262/5( :
ُ ،)263مـ همػم ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق سمًٜمد ُمٜم٘مٓمع ومٞمٙمقن وٕمٞم ًٗم٤م ،اٟمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشٓ ،سمـ
هِم٤مم.)236/4( :
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التعامل
خطر املنافقني وقواعد شرعية يف ()1

اًمذي ؿمٞم٥م سم٤معمَ٤مء ،واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سمتحريؼ اًمٕمجؾ (قمجؾ سمٜمل إهائٞمؾ) ،
معهم
وُمـ ذًمؽ َإراىم٦م َ
وٓ يْمٛمٜمٝم٤م ،ويمذًمؽ إشمالف آًم٦م اًمًحر
وؿم ُّؼ و َيمن آٟمٞم٦م اخلٛمر،

وقمزائٛمف وإوصم٤من واخلٜمزير ويمت٥م اعمٌتدقم٦م وٟمحقه٤م(.)2
ريؼ أُمٙمِٜمَ٦م اعمَٕمّمٞم٦م اًمتل ُيٕمَم اهللُ ورؾمقًمف
وُمٜمٝم٤م َحت ُ
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ َ « :$
اًميار وأُمر ِِب ِ
دُمف ،وهق
ُمً ِجد ِّ
َ
طمرق رؾمقل اهلل ط ْ
ط ومٞمٝم٤م وهد ُُمٝم٤م ،يمام ّ
ُمًجد ُي َّ
ضارا وشمٗمري ً٘م٤م سملم اعم١مُمٜملم
ّمغم ومٞمف و ُيذيمر اؾمؿ اهلل ومٞمف ،عمَّ٤م يم٤من سمٜم٤مؤه
ً
قاضم٥م َقمغم اإلُم٤مم شمٕمٓمٞم ُٚمف ،إ َُّم٤م ِبدم
ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ،ويمؾ ُمٙم٤من هذا ؿم٠مٟمف َوم
ٌ
ً
وُم٠موى ُ
وحتريؼ ،وإ َُّم٤م سمتٖمٞمػم صقرشمف وإظمراضمف قمام ُووع ًمف.
ِ
اًمنمك اًمتِل يدقمق ؾمدَ َٟم ُتٝم٤م إمم ِّاَّت٤مذ
وإذا يم٤من هذا ؿم٠من ُمًجد اًميارَ ،وم
ٛمِم٤مهدُ ِّ
أطمؼ سمِ٤مهلدم وأوضم٥م ،و َيمذًمؽ ُّ
حم٤مل اعمَٕم٤ميص واًمٗمًقق
ُمـ ومٞمٝم٤م أٟمدا ًدا ُمـ دون اهلل ُّ
طمرق قمٛمر ىمري٦م سم َٙم٤مُمٚمٝم٤م يٌ٤مع
يم٤محل٤مٟم٤مت وسمٞمقت اخلامريـ وأرسم٤مب اعمٜمٙمرات ،وىمد َّ
ومٞمٝم٤م اخلٛمر وطمرق طم٤مٟمقت رويِمد اًمث٘مٗمل وؾمامه ومقيً ً٘م٤م .اًمخ()3
َّ
َّ
ودوٟمؽ هذا آؾمتدراك اًمٙمريؿ اعمًدَّ د ُمـ اًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ زيدان :طمٞم٨م
ىم٤مل ذم شم٘مرير ىم٤مقمدةُ :م٤م يٚمحؼ سمٛمًجد اًميارُ « :يم ُّؾ ُم٤م ُيتخذ ِم٤م هق ذم فم٤مهره
سمٛمً ِجد اًميارٟٕ :مف ُيٛمؾ
َُمنموع ويريد ُمتخذوه ً
همرو٤م َهمػم ُمنموع ومٝمق ُُمٚمحؼ ْ
اإلجي٤مز ُىمٚمٜم٤م ذم هذه اًم٘م٤مقمدة :يمؾ ُم٤م يم٤من فم٤مهره
وقمٜم٤مسه ،وإذا أردٟم٤م
روطم ُف
َ
َ
َ
ُ
ُمٚمحؼ سمٛمًجد اًميار ،وسمٜم٤م ًء قمغم
ُمتخذوه اإلضار سم٤معمُ١مُمٜملم ومٝمق
َُمنمو ًقم٤م ويريد
ٌ
َهذه اًم٘م٤مقمدة خيرج ُمـ ٟمِٓم٤مق ُمًجد اًميار ،وُم٤م يٚمحؼ سمف ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم اسمـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمٗمروعشً ،)393/4( :مإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح اعم٘مدد.
( )2يٜمٔمر «يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤معش.)133/4( :
( )3يٜمٔمر «زاد اعمٕم٤مدش.)571/3( :
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اًمنمك وأُم٤ميمـ اعمٕم٤ميص واًمٗمًقق وطم٤مٟم٤مت اخلَٛمر
اًم٘مٞمؿ و َهمػمه ُمـ ُمِم٤مهد ِّ
واعمٜمٙمرات و َٟمحق ذًمؽَّ :
ٕن هذه اعمٜمٙمرات فم٤مهره٤م همػم َُمنموع ومال شمٚمحؼ سمف ،وإن

فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤مش(.)1
اؾمتح٘م٧م اإلزاًم٦م يمٛمًجد اًميار سم٤مقمتٌ٤مره٤م ُمٜمٙمرات
ً
ِ
وىمد ُ
ييً ،مق طمٞمؾ سملم
ي٘مقل َىم٤مئؾ مل َ اهلدم واًمتحريؼ؟ إ َّٟمف ُمٌٜمك ٓ يٜمٗمع وٓ ُّ
ُم١مؾمًٞمف وسملم ُم٤م يِمتٝمقن ،وًمرسمام يم٤من ذم سم٘م٤مئف يمً ًٌ٤م ُم٤مد ًّي٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم؟.
ِ
سمٔمقاه ِره٤م،
ظمٓمر َهذا قمغم سم٤مل َسمٕمض اعمًُٚمٛملم اًمذيـ َي٘مٞمًقن إُمقر
رسمام
َ
و َي ِز ُٟمقهن٤م ٍ
سمٜمٔمر أيمثر ؾمٓمح َّٞم٦مً ...مٙمـ ُمـ يت٠م َُّمؾ َظمٓمر هذه اعمقاىمع ويمقهن٤م وقم٤مء
ً
واؾمتئّم٤مٓ ٕروُمتف(.)2
ورُمزا عمـ اَّتذه٤م ،يٕمٚمؿ أن ذم إزاًمتٝم٤م اىمتال ًقم٤م جلُذوره
ً

َ
َ
ويم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف آؾمتٗم٤مد ُة ُمٜمٝم٤م{ :ﭟ
ٟمخٞمؾ َسمٜمل اًمٜمْمػم،
ٌَّل ط
وىمد أطمرق اًمٜم ّ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ} [ؾمقرة

احلنم ،]5 :وم َ٘مد َيم٤من ىمٓمع اًمٜمخؾ وقم٘مر َّ
اًمِمجر سم٠مُمر اهلل وظمز ًي٤م هلؿ(.)3

ُ -2مراقم٤مة اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد واًمٜمٔمر ذم اعمآٓت.
اًمي ِ
ٍ
ورة سمِ
ٛمٙم٤من ُمراقم٤مة ضم٤مٟم٥م اعمّم٤مًمِح واعمٗم٤مؾمد قمٜمد اإلىمدام َقمغم ظمٓمقة
ُمـ َّ

ِ
وأض َطم٦م اعمَقشمك وُمزارات
ُم٘م٤مر اًمٙم ْٗم ِر وسم١مر اًمٜمٗم٤مق وُم١مؾمً٤مشمف وُجٕمٞم٤مشمف،
هد ِم ِّ
ومتحرير َهذه اخلٓمقة سمتقىمٞمتٝم٤م اعمُٜم٤مؾم٥م وفمرومٝم٤م اعمُالئؿ ُمع
اًمنمك وٟمحق ذًمؽ...
ِّ
ُ
اؾمتّمح٤مب َّ
أن َُم٤م ىمد يّمٚمح ذم َُمٙم٤من أن ىمد ٓ َيّمٚمح ذم ُمٙم٤من آظمر ،وم٤مًمٌِٞمئ٤مت
ُخمتٚمٗم٦م وإطمقال ُم َت َجدِّ دة ،وهذا وهللِ احلٛمد واعمٜم٦م ًَمٞمس سمٛمٕمجز وٓ َقمن إذا مت٧م
ومٞمف َ
ُمِم٤مورة اًم ُٕمٚمامء وذوي اًمرأي وا َعمِمقرة ُمـ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اعمًتٗم٤مد ُمـ ىمّمص اًم٘مرآنش ،سمتٍمف يًػمً ،)517 -516/2( :مٚمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ زيدان.
( )2يٜمٔمر «ُمقىمػ اًم٘مرآن ُمـ اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملمشٕ ،)98( :محد ضمٝم٤من اًمٗمقرشمٞمف.
(« )3اًمدر اعمٜمثقرش.)384/14( :
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خطر املنافقني وقواعد شرعية ً يف التعامل
ِ
اًمنميٕم٦م وٓ يٚم٘مل َسم٤مٓ عمآٓت
ُمالطمٔم٦م
آضم َتٝم٤مد اًمذي ُيٛمؾ
ُم٘م٤مصد َّ
َ
(إِ َّن ْ
معهم
ِ

ٍموم٤مت هق ذم طم٘مٞم٘متف ضمٝمد َهمػم ُمٙمتٛمؾ ىمد ي٘مع ص٤مطم ٌُف ذم ُمٜم٤مىمْم٦م َُم٘م٤مصد
اًم َّت ُّ
اًمنمع ،ويتًٌ٥م ذم إطمداث اعمٗم٤مؾمد اًمتل شمٜم َّزه٧م اًمنميٕم٦م اعمُ َٓم َّٝمرة قمٜمٝم٤م)(.)1
وىمد هدُم٧م َسمٕمض أضطم٦م ذم أ ْٟم َح٤مء ُمـ اًمٕم٤ممل ِ
صمؿ ُأقمٞمد شمِمٞمٞمدُ ه٤م َيم٠مومْمؾ
اإل ْؾمالُملَّ ،
ِم َّ٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ اًمدول اًمتِل هل ومٞمٝم٤م ،أو ُمـ ىمٌؾ ُمٜمٔمامت دوًمٞم٦م وٟمحقه٤م.
اًمِمامل ِ
سمٛمديٜم٦م متٌٙمتق ذم َّ
إقم٤مدة سمٜم٤مء أول
اعم٤مزم ُِمـ قمٛمٚمٞم٦م َ
وُم٤م َطم َّمؾ ذم (ٟمقايمِمقط) َ
ُمدرضم ِ
ِ
ىم٤مئٛم ِ٦م اًمؽماث اًمٕم٤معمل ،ىمد ُد ُِّمرا ذم أصمٜم٤مء ْاطمتِالل اجلامقم٤مت اعمًٚمح٦م
ُيلم
َ
ض َ
لم ِذم َ
عمٜم َٓم َ٘م٦م إ ْىمٚمٞمؿ أزواد ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ ،وىم٤مًم٧م ُُمٜمٔمٛم٦م اًمٞمقٟمًٙمق اًمتِل ىم٤مُم٧م سمتٛمقيؾ
قمٛمٚمٞم٦م إقم٤مدة سمٜم٤مء إضطم٦م قمـ ـمريؼ ُمً٤ممه٤مت ُم٤مًمٞم٦م ُمـ ِمٚمٙم٦م اًمٌحريـ ويمرواشمٞم٤م
وُمقريِمٞمقس وُجٝمقري٦م ُم٤مزم ،إٟمف ُمـ اعمتقىمع أن َشمًتٛمر هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م عمدة َؿمٝمر.
وؿم٤مرك ذم ِ
يمٌ٤مر َّ
اًمِمخّمٞم٤مت ُمـ اًمًٚمؽ اًمدسمٚمقُم٤مد ُمـ
ْ
اطمت َٗم٤مل إقم٤مدة اًمٌٜم٤مء ُ
ومرٟمً٤م وؾمقينا وآحت٤مد إوروب ،ومْمال قمـ ضمٜمقب أومري٘مٞم٤م(.)2
 ٓ .3شم٘مؿ ومٞمف أسمدً ا:

أن َطم٤مصؾ يمالم اعمٗمنيـ ذم أي٦م َّ
ضم٤مء ذم َذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد َّ
هلل َهنك رؾمقًمف
أن ا َ
صمؿ طم َّثف َقمغم اًمّمالة
ط أن ي٘مقم ذم ُمًجد ا ِّ
ًميار سمّمالة أسمدً ا ،وإُم٦م شمٌ ًٕم٤م ًمف ذم ذًمؽَّ ،
ذم ُمًجد ىمٌ٤مء اًمذي ُأؾمس ُمـ أول يقم ُسمٜمل ومٞمف قمغم اًمت٘مقى ،وهل ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف
ٜمزٓ ِ
وُمٕم٘مال وُم ً
ً
ًمإل ْؾمالم وأهٚمف( ،)3وىمد ىم٤مس ؿمٞمخ
ط وُج ًٕم٤م ًمٙمٚمٛم٦م اعم١مُمٜملم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اقمتٌ٤مر اعمآٓت وُمراقم٤مة ٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤متش ،رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ/قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمٛمر
اًمًٜمقد.)469 -468( :
(ُ )2مقىمع صدى اًمٌٚمد وهمػمه ُمـ اعمقاىمع قمغم اًمِمٌٙم٦م.
(« )3شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمدش.)163/1( :
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ِ
ًمّمالة ذم أُم٤ميمـ ُمـ ُقم ِّذسمقا ُمثؾ أرض
اإل ْؾمالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم ذًمؽ اعمٙم٨م واعم٘م٤م ِم وا َّ
ِ
احلجر وأرض سم٤مسمِؾ ،واًمًٜمَّ٦م اإلهاع طم٤مل اعمرور ِب٤مَ ،وم٘مد روى اسمـ قمٛمر ﭭ،
ِ ِ
َّ
يـ َفم َٚم ُٛمقا َأ ْٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ إِ َّٓ َأ ْن
ُمر سم٤محلجر َىم٤ملَ َٓ « :شمدْ ُظم ُٚمقا َُم ًَ٤ميم َـ اًمذ َ
أن رؾمقل اهلل ط َّعم٤م َّ
ِ
ِ
٤ميملمَ ،وم٢مِ ْن َمل َشم ُٙمق ُٟمقا سم ِ
ِ
٤مِب ْؿش
٤ميم َ
َشم ُٙمق ُٟمقا َسم َ
َ
لم َوم َال َشمدْ ُظم ُٚمقا َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿَ :أ ْن ُيّمٞم ٌَ ُٙم ْؿ ُم ْث ُؾ اًمذي َأ َص َ ُ
ْ
صمؿ ىمٜمع رؾمقل ط رأؾمف وأهع اًمًػم طمتك أضم٤مز اًمقادي(.)1

اًمًػم سمقادي حمن َصٌٞمح٦م ُمزدًمٗم٦م ،وؾم َّـ ًمٚمحجٞم٩م
وىمد يم٤من ُ ۴ينع َّ

اإلهاع ومٞمف ٕٟمف اعمٙم٤من اًمذي ٟمزل قمغم أهؾ اًمٗمٞمؾ ومٞمف اًمٕمذاب ...اًمخ(.)2
يتْمح ِم٤م ؾمٌؼ يمٞمػ ضم٤مء اًمقطمل سمِتنميع ِ
طم٤مؾم ٍؿ ٓ هقادة ومٞمف وٓ َم٤مُمٚم٦م ذم
اًميار :إ ْذ ٓ شمٜمٗمع ُمٕمٝمؿ اعمٕم٤مجل٦م سمِٛمً ِّٙمٜم٤مت
اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمـ أىم٤مُمقا ُمًجد ِّ
وُمٝمدِّ ئ٤متً ،مذا يم٤من هلذا اًمتٍمف صمامره اًمٞم٤مٟمٕم٦م وآصم٤مره اعمٌ٤مريم٦م(.)3
ايكاعذ ٠ارتاَظ ١عصش :٠ايٓٗ ٞعٔ اجملاديٚ ١املذافع ١عِٓٗ.
ي٘مقل شمٕم٤ممم{ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]117 :إمم

ىمقًمف{ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]119 :

ودرقم٤مَ ...وم٘مد َروى اًمؽمُمذي
ُمت٤مقم٤م
ً
ٟمزًم٧م هذه أي٤مت ذم َر ُضم ٍؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم َهق ً
ٍ
ذم «ؾمٜمٜمفش ،قمـ َىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن ىم٤ملَ « :
سمنم
يم٤من ْأهؾ َسمٞم٧م ُمٜمَّ٤م ي٘م٤مل هلؿ :سمٜمق أسمػمقٌ :
ويم٤من َسمِمػم ً
َ
رضمال ُُمٜم٤موم ً٘م٤م ي٘مقل اًمِمٕمرُ ،يجق سمف أصح٤مب رؾمقل اهلل
سمِمػم وُمٌنم،
و ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري ،ك :إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم سم٤مب :وإمم صمٛمقد أظم٤مهؿ ص٤محل٤م ح (،)3211
واًمٜمً٤مئل ،ك :اًمتٗمًػم سم٤مب :ؾمقرة إسمراهٞمؿ ح (.)11271
(« )2ذح اًمٕمٛمدة ذم اًمٗم٘مفشً ،مِمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.)518/4( :
(« )3اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مشً ،)559 -558( :مٕمكم سمـ حمٛمد اًمّمالب.
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ِ
صمؿ َي٘مقل :ىم٤مل ومالن :يمذا ويمذا ،ىم٤مل ومالن :يمذا ويمذا،
ط ،صمؿ يٜمْحٚمف سمٕمض اًمٕمربَّ ،
ِ
معهمٕمر ،ىم٤مًمقا :واهللِ ُم٤م ي٘مقل هذا ِّ
رؾمقل اهلل ط ذًمؽ ِّ
اًمِمٕمر إٓ
اًمِم
وم٢مذا ؾمٛمع أصح٤مب
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ٍ
هذا اخلٌٞم٨م ،أو يمام ىم٤مًمقا ،وىم٤مًمقا :اسمـ إسمػمق ىم٤مهل٤م .ىم٤مل :ويم٤من أهؾ سم ِ
طم٤مضم٦م ووم٤مىم٦م
ٞم٧م
ذم ا َجل٤مهٚم َّٞم٦م ِ
واإل ْؾمالم ،ويم٤من اًمٜم٤مس إ َّٟمام ـمٕم٤مُمٝمؿ سم٤معمديٜم٦م اًم َّتٛمر واًمِمٕمػم ،ويم٤من اًمرضمؾ

إذا َيم٤من ًمف يً٤مر ،وم٘مدُم٧م و٤مومٓم٦م(ُ )1مـ َّ
اًمِم٤مم ُمـ اًمدَّ رُمؽ( )2اسمت٤مع اًمرضمؾ ُمٜمٝم٤م
ٟمٗمًف ،وأُم٤م اًمٕمٞم٤مل وم٢م َّٟمام ـمٕم٤مُمٝمؿ اًمتٛمر واًمِمٕمػم.
َّ
ومخص ِب٤م َ

قمٛمل روم٤مقم٦م سمـ زيد ً
وم٘مدُم٧م و٤مومٓم٦م ُمـ َّ
محال ُمـ اًمدَّ رُمؽ ومجٕمٚمف
اًمِم٤مم وم٤مسمت٤مع ِّ
ٍ ()3
اعمنم َسم٦م ؾمالح ودرع وؾمٞمػ ،وم ُٕمدي َقمٚمٞمف ُمـ حت٧م اًمٌٞم٧م،
ذم ُمنمسم٦م ًمف وذم َ
ِ
قمٛمل روم٤مقم٦م وم٘م٤مل :ي٤م اسمـ
واًمًالح ،ومٚمام أصٌح أشم٤مين ِّ
ومٜمُ٘مٌ٧م اعمنمسم٦م و ُأظمذ اًمٓمٕم٤مم ِّ
أظمل ،إ َّٟمف ىمد ِ
قمدي َقمٚمٞمٜم٤م ذم ًمٞمٚمتٜم٤م َهذه ،ومٜمُ٘مٌ٧م ُمنمسمتٜم٤م ومذه٥م سمٓمٕم٤مُمٜم٤م وؾمالطمٜم٤م.
ىم٤مل :ومتحًًٜم٤م ذم اًمدار وؾم٠مًمٜم٤م ،وم٘مٞمؾ ًمٜم٤مَ :ىمد رأيٜم٤م سمٜمل أسمػمق اؾمتقىمدوا ذم ِ
هذه
َ
َّ ْ

اًمٚمٞمٚم٦م ،وٓ ٟمرى ومٞمام ٟمرى إٓ قمغم َسمٕمض َـم َٕم٤مُمٙمؿ ،ىم٤مل :ويم٤من َسمٜمق أسمػمق ىم٤مًمقا :وٟمحـ
ٟمً٠مل ذم اًمدار ،واهلل ُم٤م ُٟمرى ص٤مطمٌٙمؿ إٓ ًُمٌٞمد سمـ ؾمٝمؾ؛ رضمؾ ُمٜمَّ٤م ًمف صالح وإِ ْؾمالم.

ومٚمام ؾمٛمع ًُمٌٞمد اظمؽمط( )4ؾمٞم َٗمف وىم٤مل :أٟم٤م ْ ِ
أهق؟! ومقاهلل ًم ُٞمخ٤مًمٓمٜمٙمؿ هذا
َّ
ٞمػ أو ًمتٌٞمٜم َّـ هذه اًمنىم٦م ،ىم٤مًمقا :إًمٞمؽ قمٜم٤م أُي٤م اًمرضمؾ ومام أٟم٧م سمّم٤مطمٌٝم٤م.
اًمً ُ
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واًمْم َّٗم٤مط :اًمذي جيٚم٥م اعمػمة واعمت٤مع إمم اعمدن ،واعمٙم٤مري اًمذي يٙمري إمح٤مل ،ىمقم ُمـ
اًمْم٤مومِط َّ
(َّ )1
إٟمٌ٤مط ُيٛمٚمقن إمم اعمديٜم٦م اًمدىمٞمؼ واًمزي٧م وهمػممه٤م .وشمٓمٚمؼ اًمْمٗم٤مـم٦م قمغم وٕمػ اًمرأي واجلٝمؾ.
يٜمٔمر «اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرش.)95/3( :
( )2اًمدرُمؽ :اًمدىمٞمؼ إسمٞمض احلقاري .يٜمٔمر «اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرش.)114/2( :
( )3اعمنمسم٦م :اًمٖمروم٦م ،وهل ِقمٚم ّٞم٦م شمٌٜمك ذم إقمغم ومقق ؾمٓمح اعمٌٜمك اعمالصؼ ًمألرض ،وُجٕمٝم٤مُ :منمسم٤مت
وُمِم٤مرب.
( )4اظمؽمط اًمًٞمػ :إذا ؾمٚمف ُمـ همٛمده ًمٞم٘م٤مشمؾ سمف.
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قمٛمل :ي٤م
ومً٠مًمٜم٤م ذم اًمدَّ ار طمتك مل ٟمِمؽ أهنؿ أصح٤مِب٤م -أي :سمٜمق أسمػمق -وم٘م٤مل زم ِّ

أشمٞم٧م َرؾمقل اهلل ط ومذيمرت ًمف َذًمؽ.
اسمـ أظملً ،مق َ
َ
أهؾ ضم َٗم٤مء( )1قمٛمدوا
ىم٤مل ىمت٤م َد ُة :وم٠مشمٞم٧م
أه َؾ َسمٞم٧م ُمٜمَّ٤م ْ
رؾمقل اهللِ ط وم٘مٚم٧م :إِ َّن ْ

ؾمالطمف وـم َٕم٤مُمف ،ومٚمػمدوا قمٚمٞمٜم٤م
قمٛمل روم٤مقم٦م سمـ زيد وم َث َ٘مٌقا ُمنمسم٦م ًمف ،وأظمذوا
َ
إمم ِّ
ؾمالطمٜم٤م ،وم٠م َُّم٤م اًمٓمٕم٤مم ومالطم٤مضم٦م ًمٜم٤م ومٞمف.
َ
ٌَّل طَ « :ؾم َآ ُُم ُر ِذم َذًم ِ َؽش ،ومٚمام ؾمٛمع سمٜمق أسمػمق أشمقا ً
رضمال ُمٜمٝمؿ ي٘م٤مل ًمف:
وم٘م٤مل اًمٜم ّ
أؾمٞمد اسمـ قمروة ،ومٙمٚمٛمقه ذم َذ َ
ٟم٤مس ُِمـ أهؾ اًمدار ،وم٘م٤مًمقاَ :ي٤م
ًمؽ ،وم٤مضمتٛمع ذم ذًمؽ ٌ
رؾمقل اهللَّ ،
إن ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن وقمٛمف قمٛمدا إمم أهؾ سمٞم٧م ُمٜمَّ٤م أهؾ إِ ْؾمالم وصالح،
يرُمقهنؿ سم٤مًمنىم٦م ُمـ همػم ٍ
سمٞمٜم٦م وٓ صمٌ٧م(.)2

رؾمقل اهلل ط ومٙم َّٚمٛم ُتف ،وم٘م٤ملَ « :قمٛمدْ َت إِ َمم َأه ِؾ سمٞم ٍ
َ
٧م ُذيمِ َر
ٞم٧م
ىم٤مل ىمت٤مدة :وم٠م َشم ُ
ْ َْ
َ
٤مًمن َىم ِ٦م َقم َغم َهم ِػم َصمٌ ٍ
ُِمٜمْ ُٝم ْؿ إِ ْؾمالم َو َص َال ٌح َشم ْر ُِم ِٞمٝم ْؿ سمِ َّ ِ
٧م َوٓ َسم ِّٞمٜمَ ٍ٦م؟!ش.
ْ
ِ
سمٕمض ُم٤مزم َومل أيمٚمؿ رؾمقل اهلل ط ذم
ىم٤ملَ :ومرضم ْٕم ُ٧م ،وًمقددت أين ظمرضم٧م ُمـ
وم٠مظمؼم ُشمف سمام ىم٤مل زم
ذًمؽ ،وم٠م َشم٤مين قمٛمل روم٤مقم٦م وم٘م٤مل :ي٤م ا ْسمـ ِأظملُ ،م٤م صٜمٕم٧م؟
َ
رؾمقل اهلل ط ،وم٘م٤مل :اهلل اعمًتٕم٤م ُن ،ومٚمؿ يٚمٌ٨م أ ْن ٟمزل اًم٘مرآن{ :ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} [ؾمقرة

اًمٜمً٤مء ،]115 :سمٜمل أسمػمق{ :ﭑ ﭒ} ،أي ِم٤م ىمٚم٧م ًم٘مت٤مدة.

ومر َّده إمم روم٤مقم٦م ،وم٘م٤مل ىمت٤مدة :عمَّ٤م أشمٞم٧م
سم٤مًمًالح َ
ومٚمام َٟمزل اًم٘مرآن أشمك رؾمقل اهلل ِّ
ؿمٞمخ٤م ىمد قمز( )3أو قمٌم ذم ِ
قمٛمل سم٤مًمًالح ويم٤من ً
اجل٤مهٚم َّٞم٦م ،ويمٜم٧م أرى إِ ْؾمالُمف
ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أهؾ ضمٗم٤مء :أي أهؾ ؾمقء ظمٚمؼ.
( )2اًمثٌ٧م :احلج٦م.
(ِ )3
قمَز :أي يمؼمت ؾمٜمُّف.

421

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
ِخطر املنافقني وقواعد شرعية يفِ التعامل

ً
ُمدظمقٓ ،ومٚمام أشمٞمتف سم٤مًمًالح ىم٤مل :ي٤م اسمـ أظمل ُهق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وم َٕمروم٧م أن إ ْؾمالُمف
صحٞمح٤م.
يم٤من
ً

معهم

ومٚمام َٟمزل اًم٘مرآن ِحل َؼ سمِمػم سم٤معمُنميملم ،ومٜمزل قمغم ؾمالوم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد سمـ ؾمٛمٞم٦م ،وم٠م ْٟم َزل
َّ

اهلل{ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]116-115 :
ِ
رطم َٚمف
ومٚمام ٟمزل قمغم ؾمالوم٦م ر َُم٤مه٤م طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م سم٠مسمٞم٤مت ُمـ ؿم ْٕمره ،وم٠مظمذت ْ
صمؿ َظمرضم٧م سمف ومرُم٧م سمف ذم إسمٓمحُ ،صم َّؿ َىم٤مًم٧م :أهدي٧م زم ؿمٕمر
ومقوٕمتف قمغم رأؾمٝم٤مَّ ،
طمً٤منُ ،م٤م يمٜم٧م شم٠مشمٞمٜمل سمخػمش(.)1

{ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [ؾمقرةاًمٜمً٤مء ،]111-116 :أيً :مق اؾمتٖمٗمروا اهلل ًمٖمٗمر هلؿ{ ،ﮢ

ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ﮲

﮳﮴ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]112-111 :

ىمقًمف ًمٚمٌٞمد{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمؽمُمذي :سمرىمؿ ( ،)3139ذم اًمتٗمًػم ،سم٤مب (وُمـ ؾمقرة اًمٜمً٤مء) ،وأظمرضمف اًمٓمؼمي :سمرىمؿ
( ،)11411واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ،)385/4( :وىم٤مل :هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح قمغم ذط
ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه ،وأىمره اًمذهٌل وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش :سمرىمؿ (.)3136
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ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭑ ﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء-113 :

{ ،]114ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]115 :
ِ
ِ
هنل سيح قمـ اعمج٤مدًم٦م قمـ أهؾ اًمٜمٗم٤مق ،واًمدِّ وم٤مع قمٜمٝمؿ
ذم هذه أ َي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ٌ
عم٤م ُضمٌٚمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمذب واخلديٕم٦م وىمٚم٥م احل٘م٤مئؼ وظمٞم٤مٟم٦م إُم٤مٟم٤متٓ ،ؾمٞمام ذم
ِ
أصح٤مب اًم ُ٘مٚمقب اًمٓم٤مهرة واًمنائر اًمٜمٔمٞمٗم٦م.
ُمقاضم َٝم٦م اعم١مُمٜملم اًمّم٤مدىملم
َ
ِ
اًمقىمقف ُمع
وىمد ْحتٛمؾ اًم٘مراسم٦م أو اًم َٕمّمٌ َّٞم٦م اًم َ٘مٌٚمٞم٦م سمٕمض وٕم٤مف اإليامن قمغم ُ
اعمٜم٤موم٘ملم واعمج٤مدًم٦م قمٜمٝمؿ ،وذًمؽ ىمد يٜم َٗم ُٕمٝمؿ ذم اًمدُّ ْٟمٞم٤م ،وًمٙمٜمف ًمـ يٜم َٗم َٕمٝمؿ يقم اًمديـ
يقم ٓ ََّتٗمك ُمـ اًمٜم٤مس ظم٤مومٞم٦م ،وهلذا ىم٤مل اًم٘مرـمٌل « :$ىم٤مل اًمٕمٚمامء ٓ :يٜمٌَْٖمل

ًمٚمٛمًٚمٛملم ُ
ًمٞمحٛمقهؿ ويدومٕمقا
ٟمٗم٤مق َىمقم أن جي٤مدل ومريؼ ُمٜمْ ُٝمؿ ومري ً٘م٤م قمٜمٝمؿ
ُ
إذا فمٝمر ُ
قمٜمٝمؿَّ ،
ٌَّل ط وومٞمٝمؿ ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯲ ﯳ
وم٢من َهذا ىمد وىمع قمغم قمٝمد اًمٜم ّ
ﯴ ﯵ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء]115 :ش(.)1

وُم٤م أيمثر اًمٞمقم ُمـ ُجي٤مدل قمـ أهؾ اًمٜمٗم٤مق إ َُّم٤م سمحًـ ٟمٞم٦م وـمٝم٤مرة ىمٚم٥م- ،عمَ٤م َسمرع
ومٞمف أهؾ اًمٜمٗم٤مق ُمـ اًمتٚم ُّق ِن واًم َّتٛمقيف واخلداع ،-وإ َُّم٤م سمًقء ٟم َّٞم ٍ٦م و َومً٤مد ـمق َّي٦م ،يم َٗم٤مٟم٤م
ذ اًمٜمٗم٤مق وأهٚمف.
اهلل ّ
سمؾ وضمد ذم زُم٤مٟمٜم٤م َُمـ يداومٕمقن قمـ اًم ِّٚمٞمؼماًمٞملم واًم َٕمٚمامٟمٞملم وأقمداء اًمدِّ يـ ِم َّـ
يٜمتًٌقن إمم اًمًٚمٗمٞم٦م -واًمًٚمػ ُمٜمْٝمؿ سمراء -أُم٤م أًمًٜمتٝمؿ ِ
احلداد وم َٕمغم اًمٕمٚمامء واًمدُّ قم٤مة
ُ
ٌ
ِ
واخلػمي ،ىمد َهمٛمًقا أًمًٜمتٝمؿ ذم
و َذوي اًمٌذل واًمٕمٓم٤مء ذم َم َ٤مٓت اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآنش.)357/5( :
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ر َيم٤مم ُمـ إوه٤مم وأصم٤مم ،صمؿ َسمًٓمقه٤م سم٢مصدار إطمٙم٤مم قمٚمٞمٝمؿ ،واًم َّتِمٙمٞمؽ ومٞمٝمؿ،
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َ معهم
حم٤مؾمٜمٝمؿ ،واًمتِمٝمػم ِبؿ ،وشمقزيٕمٝمؿ أؿمت٤م ًشم٤م
وإًمّم٤مق اًمتٝمؿ ِبؿ ،وـمٛمس
وظمدؿمٝمؿ،
َ
وظمٚمج٤مت ىمٚمقِبؿ ،وشم ِ
ٗمًػم
وقمزيـ ذم قم٘م٤مئدهؿ ،وؾمٚمقيمٝمؿ ،ودواظمؾ أقمامهلؿَ َ ،

ُم٘م٤مصدهؿ ،وٟمٞم٤مِّتؿ...

ذًمؽ ِم٤م هٜم٤مًمؽ ُمـ اًمق ِ
يالتَ ،جيري قمغم ـمرذم ،اًم َّتّمٜمٞمػ:
يمؾ ذًمؽ وأوٕم٤مف َ َّ
َ

وشمًٛم ُع َرُمل ذاك ،أو هذا سم٠م َّٟمف :ظم٤مرضملُ ،مٕمتززم،
اًمدِّ يٜمل ،واًمالديٜمل .ومؽمى
َ
أؿم َٕم ِري ،ـمرىمل ،إظمقاين ،شمٌٚمٞمٖملُ ،م َ٘م ِّٚمد ُمتٕمّم٥مُ ،متٓمرفُ ،م َتز ُِّم٧م ،رضمٕمل ..وذم
اًمًٚمقكُ :مداهـٍ ،
ُمراءُ ،مـ قمٚمامء اًمًٚمٓم٤منُ ،مـ قمٚمامء اًمقوقء واًمٖمًؾ(.)1
ُ
اًمرازي« :واقمٚمؿ َّ
ٌَّل ۴
أن ذم أي٦م ِّتديدً ا َؿمديدً ا ،وذًمؽ ٕ َّن اًمٜم ّ
ىم٤مل َّ
ىمٚمٞمال إمم ضم٤مٟم٥م ـمٕمٛم٦م ،و َيم٤من ذم قمٚمؿ اهلل َّ
عم٤م ُم٤مل سمِ َٓمٌٕمف ً
أن ـمٕمٛم٦م يم٤من وم٤مؾم ً٘م٤م ،قم٤م َشمٌف
قمغم ذًمؽ اًم٘مدر ُمـ إ َقم٤مٟم٦م اعمذٟم٥م ،ومٙمٞمػ َطم٤مل ُمـ يٕمٚمؿ ُمـ اًمٔم٤ممل يمقٟمف فم٤م ًعم٤م ُصمؿ

يٕمٞمٜمف قمغم ذًمؽ اًمٔمٚمؿ ،سمؾ ُيٛمٚمف قمٚمٞمف ويرهمٌف ومٞمف أؿمدَّ اًمؽمهمٞم٥مش(.)2
٤من َفم ً
ىم٤مل طَُ « :م ْـ َأ َقم َ
٤معم ِ٤م سمِ ٌَ٤مـمِ ٍؾ ًم ِ َٞمدْ َطم َض سمِ ٌَ٤مـمِٚمِ ِف َطم ًّ٘م٤م َوم َ٘مدْ َسم ِرى َء ُِم ْـ ِذ َُّم ِ٦م اهللِ
َ ۵و ِذ َُّم ِ٦م َر ُؾمقًمِ ِفش( ،)3يم٤مًمذيـ يّمدرون اًمٗمت٤موى ًمٚمحٙم٤مم اًمٔمٚمٛم٦م واًمٓمٖم٤مة
اًم َٗمً٘م٦م ُيؼمرون هلؿ ِِب٤م ضمرائٛمٝمؿ اعمٜمٙمرة وومً٤مدهؿ اًمذريع.
وم٢من ىمٞمؾِ :مل َ َىم٤مل{ :ﯴ} و{ﭞ}ُ ،مع أن اخل٤مئـ واطمدٌ َوم٘مط؟ وم٤مجلقاب:
سم٠مٟمف ُجع ًمِٞمتٜم٤مول ـم ْٕمٛم٦م َّ
ويمؾ َُمـ ظم٤من ُمثؾ ظمٞم٤مٟمتف ،أو ًم َٞمتٜم٤موًمف و َىمق َُمف اًمذيـ ؿم٤مريمقه ذم

اإلصمؿ طملم َؿمٝمدوا قمغم سمراءشمف َ
وظم٤مصٛمقا قمٜمف وهؿ يٕمٚمٛمقن ظمٞم٤مٟمتف(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «شمّمٜمٞمػ اًمٜم٤مس سملم اًمٔمـ واًمٞم٘ملمش( :صً ،)9 :مٚمِمٞمخ سمٙمر أسمق زيد
(ُ« )2مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥مش ،)28/11( :وـمٕمٛم٦م هق اسمـ أسمػمق وهق اًمً٤مرق اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف أي٤مت.
(« )3صحٞمح اجل٤مُمعش.)1121( :
(« )4شمٗمًػم اًمناج اعمٜمػمشً ،مٚمنمب.)265/1( :
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شمتجغم َقمٔمٛم ُ٦م ِ
َّ
اإل ْؾمالم ديـ اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف ،ومٙمٗمر َهذا
وذم هذه اًم٘مّم٦م
اًمٞمٝمقدي َُ -مع َُم٤م ُقمرف قمـ اًمٞمٝمقد ُمـ َقمداوِّتؿ ِ
ًمإل ْؾمالم وشمر ُّسمّمٝمؿ سمفَ -مل يٛمٜمع أن
احلؼ وشمؼمئ٦م هذا اًمٞمٝمقدي اعمٔمٚمقم ِم َّ ْـ َفمٚمٛمف،
شمٜمزل هذه أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت ذم إطم٘م٤مق ِّ
طم َّتك وًمق يم٤من اًمٔم٤ممل ُمٜمتً ًٌ٤م إمم ِ
فم٤مهرا ،ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜمَّ٦م.
اإل ْؾمالم
ً
اإلؾمالم أن يٙمقٟمقا ُم٘مٞمٛملم ًمٚمٕمدلُ ،متح ِّٚملم سم٤مإل ْٟم ِ
ّم٤مف وًمق
َ
وهٙمذا يٚمزم أهؾ ِ ْ
ُمع إقمداء ٓ ،ؾمٞمام إذا يم٤مٟمقا ذم َمتٛمع واطمد وذم هذا ي٘مقل اهلل ُ ۵م١ميمدً ا هذا
اعمٕمٜمك{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂ 

 } [ؾمقرة اعم٤مئدة)1(]8 :

ِمٛم ُؾ سمٕمٛمقُمف وًمقازم
ي٘مقل اعمٞمداينَ « :
وهذا اًمٜمٝمل ،أي :اعمداومٕم٦م قمـ اخل٤مئٜملم َي َ

دًٓمتف قمدَّ ة صقر:

اًمّمقرة إومم :هنك ُيم ِّؾ ُم١مُمـ قمـ أن يداومع قمـ ِ
ٜملم ،وجي٤مدل ًمتؼمئتٝمؿ،
اخل٤مئ َ
َؾمقاء أيم٤من ىم٤مو ًٞم٤م أو وؾمٞم ًٓم٤م أو ؿمٗمٞم ًٕم٤م أو ً
ويمٞمال أو حم٤مُم ًّٞم٤م أو ؿم٤مهدً ا أو َطمٙم ًَام أو همػم
ذًمؽ ،وم٤مًمدِّ وم٤مع قمـ اخل٤مئـ واعمج٤مدًم٦م ِ
ًمتؼمئتِف ظمٞم٤مٟم٦م وُمٕمّمٞم٦مُ ،مـ اًمٙمٌ٤مئرٕ ،هن٤م
شمً٤مقمد قمغم إسمٓم٤مل احلؼ وإطم٘م٤مق اًمٌ٤مـمؾ.

اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦مُ :هنل اًم٘م٤ميض أو احل٤ميمؿ اعمُ١مُمـ قمـ أن يت٠مصمر سمٕم٤مـمِٗم٦م َُم٤م ،ومٞمٜمح٤مز

وجي٤مدل قمٜمف فم٤م ًّٟم٤م أٟمف ص٤مطم٥م طمؼ ،ومٞم٘مع ذم اطمتامل أن يٙمقن
إمم أطمد اخلّمٛملم ُ
ِ
ّمٞمام.
ًمٚمخ٤مئٜملم َظم ً
يتنع ذم ُطمٙمٛمف أو إسمداء
اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦مُ :هنل اًم٘م٤ميض أو ا َحل٤ميمؿ ا ُعم١مُمـ قمـ أن َّ
رأيف ذم إداٟم٦م أو شمؼمئ٦م ِ
ِ
أطمد اخلَّمٛملم ىمٌؾ اؾمتٙمامل أصقل وىمقاقمد ا ُحلٙمؿ سملم اًمٜم٤مس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هذه اعمٕم٤مين ُمًتٗم٤مدة ُمـ سمح٨م «اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦مش :ص ( 175ـ .)176
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أسم٤مهن٤م اهلل ٕ ،۵ن ذًمؽ ُمٔمٜمَّ٦م اًمقىمقع ذم اطمتامل أن يٙمقن
سم٤محلؼ واًمٕمدل ،اًمتل َ
ًمٚمخ٤مئٜملم ظمّمٞمام ،ومٜمُ ِّزًم٧م ُمٔمٜمَّ٦م اًمقىمقع ذممعهم
شمؼمئ٦م اخلَ٤مئـ ُمٜمزًم٦م اعمخ٤مصٛم٦م اًمٗم ْٕمٚمِ َّٞم٦م َقمٜمف،
ً
اًمً٤مرق ُمـ سمٜمل أسمػمق ُمـ ضمٕمؾ ٟمٗمًف
واعمج٤مدًم٦م ُمـ أضمٚمف .وىمد وضمد ذم ىمّم٦م َّ
ظمّمٞمام ٕضمٚمٝمؿ ُُمداوم ًٕم٤م قمـ َمرُمٝمؿش(.)1
ً

سمِم ِ
داظمؾ َحت٧م ِ
واًمز ِ
ٌ
أرو َىم٦م هذه اًم٘م٤مقمدةُ ،م٤م َيتٕم َّٚمؼ َ
ضمر عمَـ
وِم َّ٤م هق
٠من اًم َّت٘مريع َّ

يداومع قمـ اعمٜم٤موم٘ملمَ ،
وهق قمغم اعمٜمؼمَ « :ي٤م
ىم٤مل رؾمقل اهلل ط -ذم ُُمٜمَ٤مؾمٌ٦م اإلومؽُ -
هلل َُم٤م َقمٚمِ ْٛم ُ٧م ِذم
لمَُ ،م ْـ َي ْٕم ُذ ُر ِين ُِم ْـ َر ُضم ٍؾ َىمدْ َسم َٚم َغ َأ َذا ُه ِذم َأ ْه ِؾ َسم ْٞمتِل؟ َوم َق ا ِ
نم اعمُ ًْٚمِ ِٛم َ
َُم ْٕم َ َ
َأ ْهِكم إِ َّٓ َظم ْ ًػماَ ،و ًَم َ٘مدْ َذ َيم ُروا َر ُضم ًال َُم٤م َقمٚمِ ْٛم ُ٧م َقم َٚم ْٞم ِف إِ َّٓ َظم ْ ًػماَ ،و َُم٤م َيم َ
٤من َيدْ ُظم ُؾ َقم َغم َأ ْهِكم
ِ
إٟمّم٤مر ُّي َوم٘م٤مل :أٟم٤م أ ْقم ُذرك ُمٜمف ي٤م َر ُؾمقل اهلل ،إن
إِ َّٓ َُم ِٕملشَ ،وم٘م٤مم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ
ض ْسمٜم٤م قمٜم٘مفْ ،
وإن يم٤من ُمـ إظمقاٟمِٜم٤م اخلزرج أُمرشمٜم٤م ومٗمٕمٚمٜم٤م أ ُْم َرك.
يم٤من ُمـ إوس َ َ
ىم٤مًم٧م -أي قم٤مئِم٦م :-وم َ٘م٤مم َؾم ْٕمد ْسم ُـ ُقمٌ٤مدة وهق َؾم ِّٞمد اخلزرج ويم٤من ً
رضمال ص٤م ًحل٤م،
ِ
ذسم٧م ًَم َٕمٛمر اهلل ٓ شم٘متٚمف ،وٓ شم٘مدر
ًمً ْٕمد سمـ ُمٕم٤مذَ :يم َ
و ًَمٙمـ اضمتٝمٚمتف احلٛم َّٞم٦م ،وم٘م٤مل َ
ًمًٕمد سمـ
َقمغم َىم ْتٚمفَ ،وم َ٘م٤مم أؾمٞمد سمـ طمْمػم ،وهق اسمـ َقم ِّؿ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ،وم٘م٤مل َ
قمٌ٤مدةَ :
٤مومؼ ُدم٤مدل قمـ اعمٜم٤موم٘ملم ،وم َث٤مر احلٞمَّ٤من إوس
يمذسم٧م ًمٕمٛمر اهلل ًمٜم٘متٚمٜمَّف وم٢م َّٟمؽ ُمٜمَ ٌ
ئؿ قمغم اعمٜمؼم ،ومٚمؿ يزل رؾمقل اهلل
مهقا أن ي٘متتٚمقا ،ورؾمقًمف اهلل ط ىم٤م ٌ
واخلزرج طمتك ُّ

ط خيٗمْمٝمؿ طمتك ؾمٙمتقا(.)2

ؾم٥م ُأؾمٞمد ؾمٕمد سمـ قمٌ٤مدة
ىم٤مل اًمٜمقوي« :ومٞمف َضم ُ
٥م اعمُتٕمّم٥م اعمٌٓمؾ يمام َّ
قاز َؾم ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش.)598/1( :
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اعمٖم٤مزي ،سم٤مب طمدي٨م اإلومؽ :رىمؿ ( ،)4141وُمًٚمؿ ذم اًمتقسم٦م ،سم٤مب ذم
طمدي٨م اإلومؽ وىمٌقل شمقسم٦م اًم٘م٤مذف :رىمؿ ( ،)2771واًمؽمُمذي ذم اًمتٗمًػم ،سم٤مب وُمـ ؾمقرة
اًمٜمقر ،طمدي٨م رىمؿ ...)3181( :اًمخ.
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ٕمّمٌف ًمٚمٛمٜم٤مومؼ ،وىم٤مل :إ َّٟم َؽ ُُمٜم٤مومؼ دم٤مدل قمـ اعمٜم٤موم٘ملم ،وأراد أ َّٟمؽ َشمٗمٕمؾ ومٕمؾ
ًم َت ُّ
اعمُٜم٤موم٘ملم ،ومل يرد اًمٜمِّٗم٤مق احل٘مٞم٘ملش(.)2()1
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ىمد ين اهلل ذيمر قمدد ُمـ اًمٗمقائد ذم صمٜم٤مي٤مه٤م.
ايكاعذ ٠ايظادط ١عصش :٠عذّ َصاسنتِٗ يف زتايظِٗ ْٛٚاد ِٜٗإٍ

يإلْهاس عً.ِٗٝ

ٚمػ إُم٦م ُم٤م ِ
يٙمٗمل و َي ِْمٗملَ ،ومٝم٤م ُهؿ
واًمًٜمَّ٦م َوُم٤م يم٤من قمٚمٞمف َؾم ُ
ًمٜم٤م ذم َهدْ ي اًم٘مرآن ُّ
اًمً َٚمػ رمحهم اهلل يٜمْ َٝمقن قمـ ُخم٤مًم َٓم ِ٦م أهؾ اًمٌِدَ ع واجلُٚمقس ُمٕمٝمؿ ،ىم٤مل اهلل :۵
َّ

{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ} [ؾمقرة إٟمٕم٤مم.]68 :

ويمٛمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :           

  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]141 :
ِ
ُيرومقن
ًٛمح سمِ ُٛمج٤مًمً٦م ا ُعمٌ َتدقم٦م اًمذيـ ِّ
وذم َه٤م َشملم أيتلم َُمققمٔم ٌ٦م َقمٔمٞمٛم٦م عمـ ي َت َّ
ِ
أهقائ ِٝمؿ اعمُ ِْم َّٚم٦م
يمالم اهلل ،و َي َتالقمٌقن سمٙمت٤مسمِ ِف وؾمٜمَّ ِ٦م َرؾمقًمف ط ،وير ُّدون َذًمؽ إمم
وسمِدَ قمٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة ...وُمـ َقمرف ِ
ًمنميٕم٦م اعمٓم َّٝمرة َطم َّؼ َُمٕمرومتٝم٤م قمٚمؿ أن َم٤مًمً٦م أهؾ
هذه ا َّ
َ
اًمٌِدع ومٞمٝم٤م ُمـ اعمَٗم٤مؾمد أوٕم٤مف أو َٕم٤مف ُم٤م ذم َم٤مًمً٦م ُمـ يٕميص اهلل سمٗمٕمؾ رء ُِمـ
اعمحرُم٤مت -وإن يم٤م َٟم ْ٧م ُيمٚمٝم٤م ذ ،-وٓ ِؾمٞمام عمـ مل يٙمـ ًَمف ىمدم راؾمخ٦م ذم قمٚمؿ ِ
اًمٙم َت٤مب
َّ
ٌ َ
َ َّ
واًمًٜم٦م ،وم٢م َّٟمف رسمام يٜمٗمؼ َقمٚمٞمف ُمـ يمذسم٤مِّتؿ وه ِ
ذي٤مهنؿ ُم٤م هق ُمـ اًمٌٓمالن سم٠مووح َُمٙم٤من،
َ
َّ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿش قمٜمد ذطمف حلدي٨م رىمؿ (.)2771
( )2يٜمٔمر «اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمٙمت٤مسم٦م واًمًٜم٦مش ،)66( :د/حمٛمد ُمقؾمك ٟمٍم.
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ومٞمٜم٘مدح ذم َىمٚمٌف ُم٤م يّم ُٕم٥م ِقمالضمف ويٕمن دومٕمف ،ومٞم ْٕم َٛمؾ سمذًمؽ ُمدَّ ة ُقمٛمره ،ويٚم٘مك اهلل سمف
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معهم
اًمٌ٤مـمؾ وأٟمٙمر اعمٜمٙمر(.)1
ُمٕمت٘مدً ا أ َّٟمف ُمـ احلؼ وهق –واهللُ -مـ أسمٓمؾ
ِ
وم٢مين ٓ
وىم٤مل أسمق ىمالسم٦م
قهؿ؛ ِّ
اجلرُمل اًم َّت٤مسمٕملُ ٓ« :دم٤مًمًقا أهؾ إهقاء وٓ ُدم٤مد ًُم ُ
ُّ
آُمـ أن ي ِ
ٖمٛم ًُقيمؿ ذم اًمْمالًم٦م ،أو ُي ِٚمًٌقا َقمٚمٞمٙمؿ ذم اًمديـ سمٕمض ُم٤م ًُم ٌِّس قمٚمٞمٝمؿش(.)2
َ

وىم٤مل اًمِمٞمخ ُمقومؼ اًمديـ اسمـ ىمداُم٦مَ « :
اًمًٚمػ يٜمٝمقن قمـ َُم َ٤مًمً٦م أهؾ
يم٤من َّ
ِ
ًمٙمالُم ِٝمؿش(.)3
اًمٌدع واًمٜمَّٔمر ذم يمتٌٝمؿ وآؾمتامع
أص َح٤مسمٜم٤م احلٜمَ٤مسمِٚم٦م يريدون ُمٜمِّل هجران
وىم٤مل أسمق اًمقوم٤مء سمـ قم٘مٞمؾ(« :)4ويم٤من ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومتح اًم٘مديرشً ،مٚمِمقيم٤مين.)128/2( :
( )2أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم «اًمًٜم٦مش ،)137/1( :واًمدارُمل ذم «اًمًٜمـش ،)91/1( :وأضمري
ذم «اًمنميٕم٦مش 435/1( :ـ  ،)436وهمػمهؿ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح.
( )3يٜمٔمر «أداب اًمنمقمٞم٦مشٓ ،سمـ ُمٗمٚمح.)251/1( :
( )4هق :قمكم سمـ قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ سمـ قمٌد اهلل ،اإلُم٤مم أسمق اًمقوم٤مء اًمٌٖمدادي ،اًمٔمٗمري،
[اعمتقرم 513 :هـ] ،ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م ،وُمّمٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ .يم٤من يًٙمـ اًمٔمٗمري٦م ،وُمًجده ِب٤م
ُمٕمروف ،وًمد ؾمٜمف إطمدى وصمالصملم وأرسمع ُم٤مئ٦م ،وشمٗم٘مف قمغم اًم٘م٤ميض أب يٕمغم ،وقمغم اعمقضمقديـ
سمٕمده ،وىمرأ قمٚمؿ اًمٙمالم قمغم أب قمكم سمـ اًمقًمٞمد ،وأب اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمتٌ٤من اًمٌٖمداديلم ص٤مطمٌل
اًم٘م٤ميض أب احلًلم اًمٌٍمي .ىم٤مل اًمًٚمٗمل ي٘مقلُ :م٤م رأت قمٞمٜمل ُمثؾ اًمِمٞمخ أب اًمقوم٤مء سمـ قم٘مٞمؾ
اًمٗم٘مٞمفُ ،م٤م يم٤من أطمد ي٘مدر أن يتٙمٚمؿ ُمٕمف ًمٖمزارة قمٚمٛمف ،وطمًـ إيراده ،وسمالهم٦م يمالُمف ،وىمقة
طمجتف .ىم٤مل اًمذهٌل :ويم٤من إُم٤مُم٤م ُمؼمزاُ ،مٜم٤مفمرا ،يمثػم اًمٕمٚمقمً ،مف يد ـمقمم ذم قمٚمؿ اًمٙمالم .ويم٤من
يتقىمد ذيم٤مءً ،مف يمت٤مب "اًمٗمٜمقن " مل يّمٜمػ ذم اًمدٟمٞم٤م أيمؼم ُمٜمف ،طمدصمٜمل ُمـ رأى ُمٜمف اعمجٚمد اًمٗمالين
سمٕمد إرسمع ُم٤مئ٦م ُيٙمل ومٞمف سمحقصم٤م ذيٗم٦م وُمٜم٤مفمرات وشمقاريخ وٟمقادر ،وُم٤م ىمد وىمع ًمف .وىم٤مل:
قمّمٛمٜمل اهلل ذم ؿمٌ٤مب سم٠مٟمقاع ُمـ اًمٕمّمٛم٦م ،وىمٍم حمٌتل قمغم اًمٕمٚمؿ ،وُم٤م ظم٤مًمٓم٧م ًمٕم٤مسم٤م ىمط ،وٓ
قم٤مذت إٓ أُمث٤مزم ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ،وأٟم٤م ذم قمنم اًمثامٟملم ،أضمد ُمـ احلرص قمغم اًمٕمٚمؿ أؿمد ِم٤م يمٜم٧م
أضمده وأٟم٤م اسمـ قمنميـ ،وسمٚمٖم٧م ٓصمٜمتل قمنمة ؾمٜم٦م ،وأٟم٤م اًمٞمقم ٓ أرى ٟم٘مّم٤م ذم اخل٤مـمر واًمٗمٙمر
واحلٗمظ ،وطمدة اًمٜمٔمر سم٤مًمٕملم ًمرؤي٦م إهٚم٦م اخلٗمٞم٦م ،إٓ أن اًم٘مقة وٕمٞمٗم٦م .ىم٤مل اسمـ اجلقزي :ويم٤من =
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ِ
قمٚمام ٟم٤موم ًٕم٤مش.
ُج٤م َقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ،ويم٤من ذًمؽ ُيرُمٜمل ً
اًمذهٌل ً
ومٕم َّٚمؼ َّ
َم٤مًمً ِ٦م اعمُٕمتزًم٦م ،وي٠مسمك طمتك و َىمع
ىم٤مئال« :ىمٚم٧مَ :يم٤مٟمقا يٜمٝمقٟمف َقمـ
َ

ذم طمٌ٤مئٚمٝمؿ ،ودم٤مه قمغم شم٠مويؾ اًمٜمّمقصٟ ،مً٠مل اهلل اًمًالُم٦مش(.)1
قل اهلل ط ىم٤مل« :إِ َّن ُِمـ َأ ْ ِ
()2
رؾم َ
اًمً٤م َقم ِ٦م
ذاط َّ
وقمـ أب أُم َّٞم٦م اًمٚمخٛمل ،أن ُ
ْ َ
اًمٕم ْٚمؿ ِقمٜمْدَ إَص ِ
اطمدَ ُِّتـ َأ ْن ي ْٚم َتٛمس ِ
َصم َال ًصم٤م ،و ِ
٤مهم ِرش(.)3
َ
ُ َّ ُ َ ُ
َ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ديٜم٤م ،طم٤مومٔم٤م ًمٚمحدود ،شمقذم ًمف وًمدان ،ومٔمٝمر ُمٜمف ُمـ اًمّمؼم ُم٤م يتٕمج٥م ُمٜمف ،ويم٤من يمريام يٜمٗمؼ ُم٤م جيد،
وُم٤م ظمٚمػ ؾمقى يمتٌف وصمٞم٤مب سمدٟمف ،ويم٤مٟم٧م سمٛم٘مدار .وشمقذم سمٙمرة اجلٛمٕم٦م صم٤مين قمنم ُج٤مدى إومم ،ويم٤من
اجلٛمع يٗمقت اإلطمّم٤مء .ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اسمـ ٟم٤مس :طمزرِّتؿ سمثالث ُم٤مئ٦م أًمػ .ىم٤مل اًمذهٌل :رأي٧م ؿمٞمخٜم٤م
وهمػمه ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م وإصمر ُيٓمقن قمغم اسمـ قم٘مٞمؾ عم٤م شمقرط ومٞمف ُمـ شم٠مويالت اجلٝمٛمٞم٦م ،وحتريػ
اًمٜمّمقصٟ ،مً٠مل اهلل اًمًؽم واًمًالُم٦م ،وىمد شمقذم ذم ؾم٤مدس قمنم ُج٤مدى أظمرة ،وىمٞمؾ ذم ُج٤مدى
إومم ،وم٤مهلل أقمٚمؿ .وىم٤مل أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي ومٞمف :ومريد دهره ،وإُم٤مم قمٍمه ،ويم٤من طمًـ اًمّمقرة،
فم٤مهر اعمح٤مؾمـ .ىمرأ سم٤مًمرواي٤مت قمغم أب اًمٗمتح سمـ ؿمٞمٓم٤م ،وأظمذ اًمٜمحق قمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ سمره٤من .وىم٤مل
اسمـ إصمػم ذم شم٤مرخيف :يم٤من ىمد اؿمتٖمؾ سمٛمذه٥م اعمٕمتزًم٦م ذم طمداصمتف قمغم أب قمكم سمـ اًمقًمٞمد ،وم٠مراد احلٜم٤مسمٚم٦م
ىمتٚمف ،وم٤مؾمتج٤مر سمٌ٤مب اعمراشم٥م قمدة ؾمٜملم ،صمؿ أفمٝمر اًمتقسم٦مُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف« :اًمٗمٜمقنش :و«اًمقاوح ذم
إصقلش :و«اًمٗمّمقل ذم اًمٗم٘مفش .يٜمٔمر «شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمشً ،مٚمذهٌل ،)213/11( :و«اًمٌداي٦م
واًمٜمٝم٤ميش ،)184/12( :و«اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦مش.)171/1( :

( )1يٜمٔمر «ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل (.)447/19
( )2أسمق أُمٞم٦م اًمٚمخٛمل ،وىمٞمؾ :اجلٝمٜمل ،وىمٞمؾ :اجلٛمحل ،يٕمد ذم اعمٍميلم روى قمـ اًمٜمٌَّ ّٞمك ط ،روى
قمٜمف سمٙمر سمـ ؾمقادة .وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ٓ أقمرومف سمٖمػم هذا احلدي٨م ،ذيمره سمٕمْمٝمؿ ِذم اًمّمح٤مسم٦م،
وومٞمف ٟمٔمر .وذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ سمٜمل ُجح ُمـ يٙمٜمك أسم٤م أُمٞم٦م صٗمقان ْسمـ أُمٞم٦م ،وقمٛمػم ْسمـ وه٥م
يمالمه٤م يٙمٜمك أسم٤م أُمٞم٦م .يٜمٔمر «ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مبشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ ،)2826/5( :و«آؾمتٞمٕم٤مب ذم
ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم ،)1613/4( :و«أؾمد اًمٖم٤مسم٦مشٓ ،سمـ إصمػم،)17/6( :
و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش.)19/7( :
( )3أظمرضمف اسمـ اعمٌ٤مرك ذم «اًمزهدش ،)61( :واًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش 361/22( :ـ  ،)362وهمػممه٤م،
وصححف إًمٌ٤مين ذم «اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش.)695( :
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ِخطر()2املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
أهؾ اًمٌدَ عش .
ىم٤مل اسمـ اعمٌ٤مرك(« :)1إَ َص٤مهمر ْ
{      معهم
ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]141 :

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي  $ذم شمٗمًػمه٤م(« :)3وذم َه ِذه أي٦م اًمدِّ ًٓم٦م اًمق ِ
او َح٦م
َ
ِ
ظمقوٝمؿ
أه ِؾ اًمٌ٤مـمؾ ُمـ ُيم ِّؾ َٟمقع ُمـ اعمٌُ َتدقم٦م واًم َٗمً َ٘م٦م قمٜمد
قمغم اًمٜمَّٝمل َقمـ َم٤مًمً٦م ْ
ذم سم٤مـمٚمِٝمؿش ،وىمد طمذر اًمرؾمقل ط ُمـ َم َ٤م ًَمًتٝمؿ وم٘م٤ملَ « :ؾم َٞم ُٙم ُ
قن ِذم َآ ِظم ِر ُأ َُّمتِل
٤مه ْؿش(.)4
ُيدِّ ُصمق َٟم ُٙم ْؿ سمِ َام َمل ْ َشم ًْ َٛم ُٕمقا َأ ْٟم ُت ْؿ َو َٓ َآ َسم ُ
٤مؤ ُيم ْؿَ ،وم٢مِ َّي٤م ُيم ْؿ َوإِ َّي ُ
َٟم ٌ
٤مس ُ َ

وقمـ قم٤مئِم٦م ڤ ىم٤مًم٧م« :شمال َر ُؾمقل اهلل ط هذه أي٦م{ :ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك ،أسمق قمٌد اًمرمحـ ،احلٜمٔمكم سم٤مًمقٓء ،اعمروزي أُمف ظمقارزُمٞم٦م وأسمقه شمريمل.
وم٘مٞمٝم٤م صم٘م٦م ُم٠مُمقٟمً٤م طمج٦م يمثػم احلدي٨م .ص٤مطم٥م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وؾمٛمع اًمًٗمٞم٤مٟملم وؾمٚمٞمامن
إُم٤مم ً
يم٤من ً
اًمتٞمٛمل ومحٞمدً ا اًمٓمقيؾ ،طمدث قمٜمف ظمٚمؼ ٓ ُيّمقن ُمـ أهؾ إىم٤مًمٞمؿ ُمٜمٝمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي
وُيٞمك سمـ ُمٕملم وأمحد سمـ طمٜمٌؾ قمدّ ُج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمف ظمّم٤مًم٦م وم٘م٤مًمقاُ :جع اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف وإدب
واًمٜمحق واًمٚمٖم٦م واًمِمٕمر واًمزهد واًمٗمّم٤مطم٦م واًمقرع وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ واًمٕمٌ٤مدة واًمًداد ذم اًمرواي٦م وىمٚم٦م
اًمٙمالم ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمف وىمٚم٦م اخلالف قمغم أصح٤مسمف .يم٤مٟم٧م ًمف دم٤مرة واؾمٕم٦م ويم٤من يٜمٗمؼ قمغم اًمٗم٘مراء ذم اًمًٜم٦م
ُم٤مئ٦م أًمػ درهؿُ .م٤مت ِبٞم٧م (قمغم اًمٗمراش) ُمٜمٍم ًوم٤م ُمـ همزو اًمرومُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف« :شمٗمًػم اًم٘مرآنش،
و«اًمدىم٤مئؼ ذم اًمرىم٤مئؼش ،و«رىم٤مع اًمٗمت٤موىش .يٜمٔمر «اجلقاهر اعمْمٞم٦مش ،)281/1( :و«شمذيمرة احلٗم٤مظش:
( ،)253/1و«ؿمذرات اًمذه٥مشٓ ،سمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم.)295/1( :
(« )2ذم اًمٙمالم وأهٚمفشً ،مٚمٝمروي.)76/5( :
(« )3شمٗمًػم اًمٓمؼميش.)328/4( :
(« )4صحٞمح ُمًٚمؿش :سمرىمؿ ( )7اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمرواي٦م قمـ اًمْمٕمٗم٤مء
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﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂     } [ؾمقرة آل قمٛمران،]7 :
قن ُم٤م َشم َِم٤مسمف ُِمٜمْفَ ،وم ُ٠مو ًَمئِ َؽ ِ
ِ
اًمذي َـ
ََ ُ
ىم٤مًم٧مَ :ىم٤مل َر ُؾمقل اهلل طَ « :وم٢مِ َذا َر َأ ْي َ٧م اًمذ َ
يـ َي َّتٌِ ُٕم َ َ

٤مطم َذ ْر ُه ْؿش()1ش.
َؾم َّٛمك اهللُ َوم ْ
اًمر ُضم ُؾ َقم َغم ِد ِ
يـ َظم ِٚمٞمٚمِ ِفَ ،وم ْٚم َٞمٜمْ ُٔم ُر
ٌَّل ط ىم٤ملَّ « :
وقمـ ِأب ُهريرة ﭬ أن اًمٜم ّ
خي٤مًم ِ ُؾش(.)2
َأ َطمدُ ُيم ْؿ َُم ْـ ُ َ
وذم ُم٘م٤مـمٕم٦م أهؾ إهقاء :ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ َ ٓ« :$شمً ِّٚمؿ َقمغم ِ
أهؾ
أن َشمٖم ُٚمظ َقم ِ
إه َقاء َوٓ ُ َدم٤مًمًٝمؿ إٓ ْ
ُمريْمٝمؿ ،وٓ ُحتدَّ ث قمٜمْ ُٝمؿ
ٚمٞمٝمؿ ،وٓ ُيٕم٤مد
ُ
ْ
إطم٤مدي٨مش( .)3وىم٤مل أسمق شمقسم٦م احلٚمٌل(« :)4طمد َصمٜمَ٤م أصح٤مسمٜم٤مَّ :
صمقرا ًم٘مل
أن ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1صحٞمح اًمٌخ٤مريش ،ك اًمتٗمًػم ،سم٤مب {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة:
 :]285رىمؿ ( ،)4547و«صحٞمح ُمًٚمؿش ،ك اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب :اًمٜمٝمل قمـ اشمٌ٤مع ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن
واًمتحذير ُمـ ُمتٌٕمٞمف واًمٜمٝمل قمـ آظمتالف ذم اًم٘مرآن :رىمؿ (.)2665
( )2رواه اًمؽمُمذي ،ك اًمزهد ،سم٤مب ُمثؾ اسمـ آدم وأهٚمف وُم٤مًمف وقمٛمٚمف :رىمؿ ( ،)2378وأسمق داود ،ك
إدب ،سم٤مب ُمـ ي١مُمر أن ُجي٤مًمس :رىمؿ ( .)4835وىمد طمًٜمف إًمٌ٤مين.

( )3يٜمٔمر «يمت٤مب اجل٤مُمعشٓ ،سمـ أب زيد اًم٘مػمواين ،)157( :ط دار اًمٖمرب ِ
اإل ْؾمالُمل ،ويٜمٔمر «َمٛمقع
ُم١مًمٗم٤مت قم٘م٤مئد اًمراومْم٦م واًمرد قمٚمٞمٝم٤مش ،)93/24( :و«آقمتّم٤ممشً ،مٚمِم٤مـمٌل.)231/1( :
( )4هق :اًمرسمٞمع سمـ ٟم٤مومع اإلُم٤مم  ،اًمث٘م٦م ،أسمق شمقسم٦م احلٚمٌل ،احل٤مومظ ،سم٘مٞم٦م اعمِم٤ميخ ،أسمق شمقسم٦م اًمرسمٞمع سمـ ٟم٤مومع
ا حلٚمٌلٟ ،مزيؾ ـمرؾمقس اًمتل هل اًمٞمقم ُمـ سمالد إرُمـُ .مقًمده :ذم طمدود اخلٛمًلم وُم٤مئ٦م .ؾمٛمع
ُمـُ :مٕم٤موي٦م سمـ ؾمالم ،وحمٛمد سمـ ُمٝم٤مضمر ،واسمـ اعمٌ٤مرك ،وأب اعمٚمٞمح اًمرىمل ،وقمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر،
وإسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد ،وأب إطمقص ،وـمٌ٘متٝمؿ .ووقمك قمٚمام ُج٤م ،وقمٛمر دهرا ،وارحتٚمقا إًمٞمف .طمدث
قمٜمف :أسمق حمٛمد اًمدارُمل ،وأسمق طم٤مشمؿ ،وُمـ أىمراٟمف :أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وهمػمه .ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :صم٘م٦م،
طمج٦م .وىم٤مل أسمق داود :ىمدم أسمق شمقسم٦م اًمٙمقوم٦م ،ومل يرطمؾ إمم اًمٌٍمة ،ويم٤من ُيٗمظ اًمٓمقال جيلء ِب٤م،
ورأيتف يٛمٌم طم٤مومٞم٤م وقمغم رأؾمف اًمٓمقيٚم٦م .ىم٤مل :ويم٤من ي٘م٤مل :إٟمف ُمـ إسمدال  .$وىم٤مل أسمق سمٙمر
إصمرم :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل ،وذيمر أسم٤م شمقسمف ،وم٠مصمٜمك قمٚمٞمف وىم٤مل ٓ :أقمٚمؿ إٓ ظمػما .وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ:
صم٘م٦م صدوق طمجف .وىم٤مل اًمٗمًقي :يم٤من ٓ سم٠مس سمف ،شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم وُم٤مئتلم .يٜمٔمر
«ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملش ،)113/9( :،و«ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل.)653/11( :
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خطر املنافقني وقواعد
شرعية (
َ

ومٛمدَّ يده إًمٞمف ،وم٠مسمك إوزاقمل أن َيٛمدَّ َيده إًمٞمف ،وىم٤مل :ي٤م صمقر ً ،مق
ْ
إو َزاقمل َ
ٙم٤مٟم٧م اعم٘م٤مرسم٦م ،وًمٙمٜمَّف اًمدِّ يـش(
يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م ًم َ
معهم.)2

ومٚمِم ُ
إذا َ
يم٤من َهذا ُهق اعمٜمْ َٝم٩م إىمقم ذم اًم َّتٕم٤م ُُمؾ ُمع اعم ٌْ َتدقم٦م وُمـ ؿم٤م َيم َٚمٝمؿَّ ،
٠من َُمع
ِ
وأطمرى.
اعمُٜم٤موم٘ملم ُمـ َسم٤مب أومم ْ
أن ُمـ ؾم ِ
ِ
ِ
خ َر سمآي٤مت اهللِ أو
ُمـ اعمٕمٚمقم ًمٙمؾ ذي ٍّ
ًم٥م ُمـ اعمًٚمٛملم قمٚمامء وقم٤م َُّم٦م َّ َ َ
ٍ
يمذابَّ ،
سمٌمء ُِمـ اًمديـ أٟمف يم٤مومر ُمرشمد ُمٜم٤مومؼ َّ
ّمديؼ
اإليامن يًتٚمزم اًم َّت
اؾمتٝمزأ
َ
ٕن َ
وآقمت٘م٤مد وآٟم٘مٞم٤مد ،واعمًُتٝمزئ ِّ
اًمتًٚمِٞمؿ ذم اًمٔم٤مهر.
ُمٙمذب ذم اًم ٌَ٤مـمـ وإن زقمؿ ْ
اعمًٚمِؿ احلؼ ُِمـ ُيم ِّؾ ُمًتٝمزئ اهلجر واًمتنميد سمف و َٟمٌذه وا ِّـمراطمف ،وم٢من
و َُمقىمػ ْ
اضمتٛمع سمف ومألضمؾ اإلٟم َٙم٤مر َقم ِ
ٚمٞمف واإلهمالظ ومحً٥م ،وإٓ َيم٤من هق وهؿ ذم َُم ِٜمزًم٦م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :صمقر سمـ يزيد أسمق ظم٤مًمد اًمٙمالقمل اعمحدث ،اًمٗم٘مٞمف ،قم٤ممل محص ،أسمق يزيد اًمٙمالقمل ،احلٛميص.
طمدث قمـ :ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان ،وراؿمد سمـ ؾمٕمد ،وقمٓم٤مء سمـ أب رسم٤مح ،وطمٌٞم٥م سمـ قمٌٞمد ،وٟم٤مومع،
واًمزهري ،وقمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م ،ذم ظمٚمؼ يمثػم ،يم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ ًمقٓ سمدقمتف .طمدث قمٜمف :اسمـ
إؾمح٤مق  -رومٞم٘مف  -وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،واعمٕم٤مرم سمـ قمٛمران ،واسمـ اعمٌ٤مرك وقمدة .ىم٤مل ُيٞمك اًم٘مٓم٤من:
ُم٤م رأي٧م ؿم٤مُمٞم٤م أوصمؼ ُمـ صمقر ،يمٜم٧م أيمت٥م قمٜمف سمٛمٙم٦م ذم أًمقاح .وقمـ ويمٞمع :يم٤من صمقر أقمٌد ُمـ
رأي٧م .ويم٤من ضمد صمقر سمـ يزيد ىمد ؿمٝمد صٗملم ُمع ُمٕم٤موي٦م ،وىمتؾ يقُمئذ ،ويم٤من صمقر إذا ذيمر قمٚمٞم٤م
ىم٤مل ٓ :أطم٥م رضمال ىمتؾ ضمدي .ىم٤مل اًمذهٌل :يم٤من صمقر قم٤مسمدا ،ورقم٤م ،واًمٔم٤مهر أٟمف رضمع ،وم٘مد روى
أسمق زرقم٦م قمـ ُمٜمٌف سمـ قمثامن ،أن رضمال ىم٤مل ًمثقر :ي٤م ىمدري .ىم٤ملً :مئـ يمٜم٧م يمام ىمٚم٧م إين ًمرضمؾ
ؾمقء ،وإن يمٜم٧م قمغم ظمالف ُم٤م ىمٚم٧م إٟمؽ ًمٗمل طمؾ .ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مشٟ :مٗمك أؾمد سمـ وداقم٦م
صمقرا .وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ؾم٤ممل :أظمرضمقه وأطمرىمقا داره ًمٙمالُمف ذم اًم٘مدر .ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد ،وظمٚمٞمٗم٦م:
شمقذم صمقر ؾمٜم٦م صمالث ومخًلم وُم٤مئ٦م .وىم٤مل ُيٞمك سمـ سمٙمػم :ؾمٜم٦م مخس ومخًلم .وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد:
شمقذم سمٌٞم٧م اعم٘مدس« .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل ،)344/6( :و«ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء
اًمرضم٤ملش« ،)418/4( :،شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمشً ،مٚمذهٌل.)32/4( :
( )2يٜمٔمر «ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل ،)345/6( :ويم٤من صمقر يرى اًم٘مدر ،وًمٞمس سمف سم٠مس .ىم٤مًمف أمحد.
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ِ
أص٤مب َسمٕمض قمٚمامء سمٜمل إهائٞمؾَ :طمٞم٨م يم٤من اًمقاطمدُ ُِمٜمٝمؿ
واطمدَ ة ،وهذا اًمذي
َ
إول ومال يٛمٜمٕمف
يٚم٘مك َأظم٤مه قمغم اعمُٜمٙمر وم ُٞمٜمٙمر قمٚمٞمفُ ،صم َّؿ ي٠مشمٞمف ذم اًمٖمد َومٞمٚم٘م٤مه قمغم طم٤مًمف َّ
وميب اهلل ىمٚمقب سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض ،وىم٤مل
ذًمؽ أن يٙمقن َضمٚمٞمًف وأيمٞمٚمف وذيٌفَ ،
ومٞمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ} [ؾمقرة اعم٤مئدة.]79-78 :

أص ِدىم٤مء
وم٤مإليامن َيٓمٚم٥م ُمـ أهٚمف أٓ َير َيمٜمقا إمم اعمٜم٤موم٘ملم اًم َٙمٗمرة ،وٓ َي َّتخذوهؿ ْ
َ
وضمٚمً٤مء ،وإٓ يم٤مٟمُقا ِقمٜمد اهلل ؾمقاء ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :      
       ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ

ﯝﯞﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]141 :
ِ
سمآي٤مت اهلل ،وضمٕمؾ
وم٤م ْٟم ُٔمر رمحؽ اهلل َيمٞمػ هنك اهلل قمـ اًم ُ٘مٕمقد ُمع اعمًتٝمزئلم
ُمٕمٝمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمق َّدة وشمرك اإلٟمٙم٤مر ُمثٚمٝمؿ ذم اجلُرم ؾمقاء سمًقاء ،وىمدم
اجل٤مًمس ُ
اعمُٜم٤موم٘ملم قمغم اًمٙم٤مومريـ وأًم ٌَس اعمًُتٝمزئلم صمٞم٤مب اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق ،وُجٕمٝمؿ ُجٞم ًٕم٤م قمغم
اًمًخري٦م سمديٜمف وأهؾ ـم٤مقمتف.

ٝمل َقمـ َم٤مًمًتٝمؿ وهمِمٞم٤مهنؿ ذم َٟمقادُيؿ ظمِم َٞم٦م اًم َّت٠م ُّصمر ِِبؿ وآٟمخداع سمام
واًمٜمَّ ُ
ُيثػمون ُمـ ؿمٙمقك وؿمٌٝم٤مت( ...)1و َُمـ َشم٠م َُّمؾ طم٤مدصم٦م اإلومؽ ِ
جيدُ أن سمٕمض ُمـ ز ًَّم ْ٧م
وأر َضمػ
ضمراء ُم٤م أزسمد سمف وأر َقمد ْ
سمِف ىمدم ذم ؿم٠من قم٤مئِم٦م ڤ ،إ َّٟمام َيم٤من ُمـ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وُم٤م فم٤مهرة اإلحل٤مد اًمتل ضم٤مهر ِب٤م سمٕمض أومراد َمتٛمٕمٜم٤م ذم سمالد احلرُملم ،وم٠مصٌح هلؿ ُمقاىمع قمغم
اإلٟمؽمٟم٧م وَم٤مُمٞمع وُمٜمتدي٤مت وُمٚمت٘مٞم٤مت إٓ ُمـ ضمراء اًم٘مراءة وآـمالع ذم يمت٥م ورواي٤مت
وأؿمٕم٤مر اعمالطمدة وُمـ ؿم٤مِبٝمؿ ،وهذا ُمـ أهؿ أؾمٌ٤مب سمروز هذه اًمٗمئ٦م وإٓ ومٝمٜم٤مك أؾمٌ٤مب أظمرى.
وُمـ أؿمٝمر ُمقاىمٕمٝمؿ اًمِمٌٙم٦م اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م .اٟمٔمر قمغم اًمِمٌٙم٦م «ومتقى اًمِمٞمخ اًمؼماك ذم
اإلحل٤مدش .ويمذًمؽ «طمتك ٓ يّمٌح اإلحل٤مد فم٤مهرة سمٞمٜمٜم٤مش ،خل٤مًمد اًمِمٝمري.
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شرعية يف التعامل
خطر ِاملنافقني وقواعد
ُمع ِ
وظمّمقص٤م اسمـ ؾمٚمقل ،اًمذي َّ
اًمٕمٚمؿ أن هذيـ
شمقمم يمؼمه ُمٜمٝمؿ،
اعمٜم٤موم٘مقن
ً
معهمُي ُيا ََم٤مُمٕمٝمؿ ،وإ َّٟمام ؾم ِٛمٕم٤م يمام ؾمٛمع
اًمّمح٤مسمٞملم ﭭ مل جي٤مًمً٤م اًم٘مقم ومل َ

ُ
َ
ٓمٝمػما
اًمٜم٤مس ومٙم٤من ُمٜمٝمام ُم٤م يم٤من ،وأىمٞمؿ قمٚمٞمٝمام ُمع إطمدى اًمّمح٤مسمٞم٤مت  ۶احلدُّ َشم ً
هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ودر ًءا ًمٚمجزاء إظمروي قمٜمٝمؿ.
ِ
وطم َّج٦م
ُيً ُـ أظمذه سمٕملم
وهٜم٤م
قمٚمام ُ
آقمتٌ٤مر ،أٓ َو ُهق :أن َُمـ آشم٤مه اهلل ً
اؾمتدراك ُ
َ
وسمٞم٤م ًٟم٤م وىمدرة َ
قمغم ر ِّد َسم٤مـمٚمٝمؿ واًمتّمدِّ ي ًمدطمض ؿمٌٝم٤مِّتؿ ،ومٝمق ُمًتثٜمك ُمـ اًم٘م٤مقمدة
قمؼم اًمقؾم٤مئؾ اعمٛمٙمٜم٦م واًمٓمرق اعمٜم٤مؾمٌ٦م.
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

شم٘مرر َهنل اًمًٚمػ رمحهم اهلل قمـ َُم٤مًمً٦م أهؾ اًمٌِدَ ع ومٛمـ سم٤مب أومم َم َ٤م ًَم ًَ٦م
 .1إذا َّ

اعمٜم٤موم٘ملم ،ووضمف اًمٜمَّٝمل طمتك ٓ يت٠مصمر سمٛم٘مقِّٓتؿ وؿمٌٝم٤مِّتؿ.
أهؾ ِ
 .3يً َتثٜمَك ُِمـ َهذا اًمٜمٝمل ُ
َ
ي٘مدرون َقمغم
اًمٕمٚمؿ واًمٌٞم٤من واحلج٦م ،اًمذيـ
ُم٘م٤مرقمتٝمؿ واًمر ِّد قمغم ؿمٌٝم٤مِّتؿ.
ايكاعذ ٠ايظابع ١عصش :٠عذّ ايظُاع هلِ ،بٌ ٚاإلعشاض عِٓٗ.
إن ِ
هذه اًم َ٘م٤مقمدة هل٤م ِص َٚم٦م وصمٞم٘م٦م سمام ىمٌٚمٝم٤م ،ومٙم٠مٟمام ُهنل ذم شم ْٚم َؽ َقمـ خم٤مًمٓمتٝمؿ
وَم٤مًمًتٝمؿَ ،
ومٙمذ َ
امقم٤م ٕسم٤مـمِٞمٚمِٝمؿ وإٟمّم٤م ًشم٤م ًمِمٌٝمٝمؿ،
ٝمل ُهٜم٤م قمـ إومراغ إ ُذن َؾم ً
ًمؽ اًمٜمَّ ُ
وسمخ٤مص٦م ذم َزُم٤مٟمٜم٤م اًمذي َشمٕمدَّ دت ِ
ِ
ومٞمف
ي٘مع ُدون ضورة اعمُج٤م ًَمً٦مَّ َ ،
واًمذي َىمد ُ
ؼم َشمٖمذي٦م آشمّم٤مل ،واًمتِل
ؼم اًم َ٘مٜمقات وٟمحقه٤م ،ويمذًمؽ قم َ
َوؾم٤مئؾ اًم َّتٚم٘مل إقمالُم ًّٞم٤م قم َ

َشمزدا ُد ُومروقمٝم٤م وأدواِّت٤م يق ًُم٤م سمٕمد يقم.

ي٘مقلاهللشمٕم٤ممم{ :﯂       }
[ؾمقرة اًمتقسم٦م ،)1(]47 :أي :ومِٞمٙمؿ ُّأُي٤م اعم١مُمٜمقن ُمـ يًتجٞم٥م هلؿ ،ويت٠م َّصم ُر سمِام يٌثقٟمف ُمـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مش 42( :ـ .)43
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وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم
اًمِمٙمقك واًمِمٌٝم٤مت وي ْ٘م ٌَ ُٚمٝم٤م ،وهذا أطمد اًم٘مقًملم ذم أي٦م(ُ ،)1
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ،$وم٢مٟمف ذم َىمقًم ِف شمٕم٤ممم{ :  } [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]47 :إٟمَّام قم َّداه
يمام َىم٤مل اهلل قمغم ًمً٤من قمٌدهَ « :ؾم ِٛم َع اهللُ عمَ ِ ْـ
ْمٛمـ َُمٕمٜمك اًم٘مٌقل واًمٓم٤مقم٦مَ ،
سم٤مًمالم ٕٟمف ُمتَ ِّ
َمحِدَ ُهش ،أيْ :اؾم َتج٤مب َعم ِـ َمحِده ،و َيم َذًمؽ{ :} أيُُ :مٓمٞم ُٕمقن َهل ُؿ(.)2

وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم{« :  } [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]47 :أيُُ :مٓمٞم ُٕمقن
تحًٜمُقن ِ
هلؿ ،وُمً ِ
حلديثِٝمؿ و َيمالُمٝمؿَ ،يًتٜمْ ِّم ُحقهنؿ ْ
وإن َيم٤مٟمقا ٓ َيٕم َٚمٛمقن َطم َ
٤مهلؿ،
ْ

ذ َسملم اعم١مُمٜملم وومً٤مد يمٌػمش(.)3
ومٞم١مدي إمم و ُىمقع ٍّ

واعم٘مّمقدَّ :
ًٛمٕمقا هلؿ ،وٓ َشم٘مٌَٚمقا ُم٤م يٌ ُّثق َٟمف
أن َهذا ظمؼم ذم َُمٕمٜمك اًمٜمَّٝمل ،أيَ ٓ :شم َ
وظم َّٚم ِ
وؿم ٌَٝم٤مت طمقل اًمدِّ يـ واًمدَّ قمقة ُ
ُمـ ُؿمٙمقك ُ
ص اعم١مُمٜملم ًمٞمقىمٕمقا اًمٗمتٜم٦م سمٞمٜمٙمؿ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اظمت٤مره اًمقاطمدي ذم «اًمقضمٞمزش ،)466/1( :واسمـ يمثػم ،)475/2( :واًمٌ٘م٤مقمل ذم «ٟمٔمؿ اًمدررش:
( ،)329/3واًمِمقيم٤مين ،)418/2( :واًمًٕمدي ،)244/3( :اًم٘مقل اًمث٤مين :أن اعمراد سم٘مقًمف
{ } ٟم٘مؾ إظمٌ٤مر إًمٞمٝمؿ سمٛمث٤مسم٦م اجلقاؾمٞمس ،واظمت٤مره اًمٓمؼمي ،)384/6( :واًم٘مرـمٌل:
(ؾمامع) أن يّمٗمقا سمف ُمـ
( ،157/8وهمػممه٤م ،وطمجتٝمؿ أن إهمٚم٥م ُمـ يمالم اًمٕمرب ذم ىمقهلؿ َّ
يًٛمع اًمٙمالم ًمٖمػمه ،واًم٘مقل إول اًمذي اظمت٤مره ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم هق اًمراضمحً ،مدًٓم٦م اًمًٞم٤مق قمٚمٞمف،
ومٚمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :
وم٢من ؾمٞم٤مق أي٤مت يمٚمف ذم اعمٜم٤موم٘ملم وومْمح أطمقاهلؿ وظمٌ٤مي٤مهؿّ ،
ِ
 } ّ
اًمًامقملم ًمٞمًقا ُمٜمٝمؿ ،وي١ميد هذا اعمٕمٜمك أن اعمٜم٤موم٘ملم ًمٞمًقا
دل قمغم أن َه١مُ ٓء ّ
سمح٤مضم٦م إمم ُمـ يًٛمع هلؿ ،ومٝمؿ ُمٜمدؾمقن ذم اًمّمػ اعمًٚمؿ يًٛمٕمقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ ُم٤م جيري .يٜمٔمر
«اظمتٞم٤مرات اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمرضمٞمح٤مشمف ذم اًمتٗمًػمش ،عمحٛمد اعمًٜمد( :صـ  517ـ  ،)519وىمد أيمد ذًمؽ
ؿمٞمخ ِ
ؾمامقمقن ٕضمٚمٝمؿ سمٛمٜمزًم٦م اجل٤مؾمقس أي:
اإل ْؾمالم سم٘مقًمف :وسمٕمض اًمٜم٤مس ّ
ئمـ أن اعمٕمٜمكَّ :
يًٛمٕمقن ُم٤م ي٘مقل ويٜم٘مٚمقٟمف إًمٞمٝمؿ طمتك ىمٞمؾ ًمٌٕمْمٝمؿ :أيـ ذم اًم٘مرآن (احلٞمٓم٤من هل٤م آذان)؟ ىم٤مل ذم
ىمقًمف{ :  } ويمذًمؽ ىمقًمف{ :ﭑ ﭒ} [اعم٤مئدة ]41 :أي:
ًمٞمٙمذسمقا :اًمالم ٓم اًمتٕمدي٦م ٓ ٓم اًمتٌٕمٞم٦م وًمٞمس هذا ُمٕمٜمك أيتلم وإٟمّام اعمٕمٜمك :ومٞمٙمؿ ُمـ يًٛمع
هلؿ :أي يًتجٞم٥م هلؿ ويتٌٕمٝمؿَ« .مٛمقع اًمٗمت٤موىش.)194/28( :
(َ« )2مٛمقع اًمٗمت٤موىش.)129/25( :
(« )3شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿش.)475/2( :
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جيقز َذًمؽ قمغم اعم١مُمٜملم َُمع َُم٤م َقمٚمٛمقه ُمـ اًم َّتحذير ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم؟
وم٢من ىمٞمؾَ :
يمٞمػ َ ُ
ِ
ِ
معهم ِ
سم٤مإلؾمالم ،أو ًمِ َ٘مراسم٦م ُشم ِ
وم٤مجلقابَّ :
قضم٥م طمً َـ
أن َذًمؽ ىمد َُي ُّمؾ إ َُّم٤م َحلداصم٦م قمٝمدهؿ ِ ْ
ِ
ًمّمالح واًم ُّت٘مكِ ،م َّ٤م َىمد
اًم َّٔم ِّـ ٓ ،ؾمٞمام ُمع شمٗمٜمُّـ ا ُعمٜم٤موم٘ملم ذم اخلدَ اع واًم َّتٛمقيف واًم َّتٔم٤مهر سم٤م َّ
يٜمٓمكم قمغم سمٕمض ا ُعم١مُمٜملم اًمٓمٞمٌلم(ِ ،)1
وُمـ َذًمؽ أهنؿ –أي :ا ُعمٜم٤مومِ٘مقنَ -ىمد ُيٚمٗمقن
َ

َ
إيامن اعم َٖم َّٚمٔم٦م قمغم أهنؿ ُم٤م َأرادوا إٓ اخلػمَ ،يمام أظمؼم اهلل قمٜمٝمؿ سم٘مقًمف{ :ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]117 :وم٠مي َشم ٍ
زيٞمػ َأقمٔمؿ ُمـ َهذا اًم َّتٚمٌٞمس!(.)2
أُمر اهللُ َشمٕم٤ممم رؾمقًمف  ۴سم٤مإل ْقمراض َقمـ اعمٜم٤موم٘ملم :وه٤مهل
وًم٘مد َ
اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم ُمقوقع اإلقمراض قمـ اعمٜم٤موم٘ملم:
ُ .1
ي٘مقل َرسمُّٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮐ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]63-61 :

ُ .2
وي٘مقل { :۵ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [ؾمقرة

اًمٜمً٤مء.]81 :
وي٘مقل َّ
ُ .3
ضمؾ ؿم٠مٟمف { :          

   ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞﰀ ﰁ ﰂ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مبش.)119/11( :
( )2يٜمٔمر «اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملمش 172( :ـ .)174
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ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]141 :
َ .4
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذِ ْيمره{ :     
      ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]95-93 :
ِ
وضمٚمس
َ .5قمـ يمٕم٥م ْسم ِـ َُم٤مًمؽ ﭬ ىم٤مل« :عمَّ٤م َىمد َم رؾمقل اهلل ط ُمـ شمٌقك َ
ِ
ِ
ًم ِٚمٜمَّ٤مس ،ومٚمام ومٕمؾ َ
وُيٚمِٗمقن ًمف ،ويم٤مٟمقا
ذًمؽَ ،ضم٤مء اعمخٚمٗمقن َوم َٓمٗم٘مقا يٕمتذرون إًمٞمفْ َ ،
ِ
سمْمٕم٦م و َصم َامٟملم ً
واؾم َت ْٖمٗمر َهلؿ،
رضمال ،وم َ٘مٌِؾ ُمٜمٝمؿ رؾمقل اهلل ط َقمالٟم َٞمتٝمؿ وسم٤ميٕمٝمؿ ْ
َ
ائرهؿ إمم اهلل ،وصدىمتف َطمديثل ،وم٘م٤مل يمٕم٥م ﭬ :واهللِ َُم٤م أٟمٕمؿ اهلل
وويمؾ َه َ
أن َهداين ِ
قمكم ُِمـ ٟمٕمٛم٦م ىمط سمٕمد ْ
ًمإل ْؾمالم أقم َٔم ُؿ ذم ٟمٗمز ُمـ ِصدق َر ُؾمقل اهلل ط
َّ
أن ٓ أ ُيمقن َيمذسمتف َوم٠مه َٚمؽ َيمام هٚمؽ اًمذيـ يمذسمقا ،إن اهلل َىم٤مل ًمٚمذيـ َ
يمذسمقا طملم أٟمزل
اًم َقطمل ذ ُم٤م ىم٤مل ٕطمد{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.)1(]96-95 :

ٕمض اعمُٗمنيـ إمم شمٗمًػم اإلقمراض قمـ اعمٜم٤مومِ ِ٘ملم سم٤مًمّمٗمح واًمٕمٗمق
ذه٥م َسم ُ
َ .1

قمٜمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري :رىمؿ ( ،)4418وُمًٚمؿ :رىمؿ (.)2769
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 .2يمام ذه٥م آظمرون إمم َشم ِ
ٗمًػمه سمٕمدم ُُمٕم٤م َىمٌتٝمؿ سم٤مًم٘متؾ أو ا َجلٚمد أو ؾم٤مئر احلدود
معهم

وٟمحقه٤م.

وه ْجرهؿ سمؽمك اًمٙمالم
سم٢ممه٤مهلؿ و ُُم َ٘م٤مـمٕمتٝمؿ َ
 .3وىم٤مل ومريؼ :اإل ْقم َراض قمٜمٝمؿ ْ َ
ُمٕمٝمؿ واًمًالم قمٚمٞمٝمؿ

اؾمتِ ّْمالطمٝمؿ و ُُم َٕم٤مشمٌتٝمؿٕ ،هن٤م ٓ شمٜمٗمع ومٞمٝمؿ وٓ
 .4وهٜم٤مك ىمقل راسمع :هق َشمرك ْ

شمّمٚمحٝمؿ(.)1

و َيٌدُ و -واهللُ أقمٚمؿَّ -
أن َهذه إىمقال يمٚمٝم٤م َشمّم ُٚمح ًمتٗمًػم اإلقمراض قمـ اعمٜم٤موم٘ملم،
ِ
وحتذيرهؿ{ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
سمٕمد اًمٌٞم٤من وٟمَّمحٝمؿ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]74 :
اًمزُم٤مٟمِ َّٞم٦م واعمَٙم٤مٟمٞم٦م اًمتل َمت ُّر ِِب٤م إ َُّم٦م ِ
يمام َّ
اإل ْؾمالُم َّٞم٦م هل َ٤م َيمٌػم إصمر
إطم َقال َّ
أن ْ
واًمّمٚم٦م ذم اًمٕمٛمؾ سم ٌَ ِ
ٕمض َُم٤م ذيمر دون سمٕمض :سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٜمَّٔمر َإمم ِقم َٔمؿ اجلرم
ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل« :شمٗمًػم اًمٓمؼميش ،)449/6 ،179 ،156/5( :و«شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش:
( ،)231/8 ،291 ،265/5و«شمٗمًػم اًمرازيش،)164/16 ،195 ،159 ،158/11( :
و«اًمٙمِم٤مفش ،)317/2 ،539 ،527/1( :و«شمٗمًػم أب طمٞم٤منش،)93/5 ،317 ،293/3( :
و«زاد اعمًػمش ،)122/2( :و«شمٗمًػم اًمٌٖمقيش ،)85/4( :و«شمٗمًػم اسمـ يمثػمش،532/1( :
 ،)397/2 ،541و«شمٗمًػم أب اًمًٕمقدش ،)94/4 ،217 ،196/2( :و«شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤مويش:
( ،)488/1و«شمٗمًػم اًمقاطمديش ،)518/2( :و«شمٗمًػم اخل٤مزنش397/2( :ش ،و«شمٗمًػم
اًمًٛمرىمٜمديش ،)69/2( :و«روح اعمٕم٤مينش ،)3/11 ،92/5( :و«ومتح اًم٘مديرش،483/1( :
 ،)395/2 ،491و«شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛملش ،)297 ،296/8( :و«ومتح اًمٌٞم٤منش ،)181/4( :و«روح
اًمٌٞم٤منش ،)488/3( :و«شمٗمًػم اعمٜم٤مرش ،)4/11( :و«شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـش،)278 ،277/2( :
و«شمٗمًػم اعمراهملش ،)5/11( :و«ذم فمالل اًم٘مرآنش ،)1696/3 ،721 ،695/2( :و«اًمتحرير
واًمتٜمقيرش ،)118 ،136/5( :و«اًمتٗمًػم اعمٜمػمش )11 ،11/11( :و«اًمتٞمًػم ذم أطم٤مدي٨م
اًمتٗمًػمش.)13/3( :

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

438

َ٥م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ صٖمره.
اعمُ ْر َشمٙم ْ
-أؾمٌ٤مب اإلقمراض قمـ اعمُٜم٤مومِ٘ملم يمثػمة ُمٜمٝم٤م:

 .1أن اهللَ َشمٕم٤ممم ؾمٞمتقمم ِقم َ٘م٤مِبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة(.)1
 .2وُمٜمٝم٤م ُظمٌ٨م َـمق َّيتِٝمؿ ِ
ورضمس أ ْوم َٙم٤مرهؿ ووالل ا ْقمتِ َ٘م٤مداِّتؿ ،ومٝمذا َي٘م َتيض آطمؽماز

وهؿ هم٤مًم ًٌ٤م ٓ َي٘مٌٚمقن اًمتٓمٝمػم(َ ،)2ىم٤مل
ُمٜمْ ُٝمؿ ظمق ًوم٤م ُمـ اًم َّت٠م ُّصمر سم٠م ْقم َامهلؿ واعمٞمؾ إمم ـمٌ٤مئٕمٝمؿُ ،

ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]95 :

 .3وُم َٜمٝم٤م َّ
أن اعم١مُمـ ْ
ُمِم َتٖمؾ سمّمٜمُقف اًمٕم ٌَ٤مدات اًمٙمثػمة وأقم ٌَ٤مء اًمدَّ قمقة اًمتل َىمد يِمٖمٚمف
قمٜمٝم٤م قمدم اإلقمراض قمـ اعمٜم٤موم٘ملم :ىم٤مل { :۵ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ} [ؾمقرة

اًمٜمً٤مء ،]81 :وىم٤مل {ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ} [ؾمقرة إقمراف.]199 :

ِ
 .4وُمٜمٝم٤م َّ
٥م َُم٤مهرِّتؿ سم٤مًم َٕمداوة سمٕمد
أن َقمدم اإل ْقم
راض َقمٜمٝمؿ هم٤مًم ًٌ٤م ىمد ُيً ٌِّ ُ
اًمنم وا َعمٙمر واًمٙمٞمد هلذا اًمديـ وأهٚمف(.)3
إظم َٗم٤مئٝم٤م ،أو ىمد َ
يً ٌِّ٥م قمٔمؿ ِّ
آيمؽماث ِِبؿ ِم٤م يقهمر صدورهؿ ِ
ِ
 .5وُمٜمٝم٤م أن ِ
ِّتٛم َ
ويٖمٞم ُٔمٝمؿ ،وىمد
ٞمِمٝمؿ وقمد َم
َّ
يٙمقن ؾمٌ ًٌ٤م ذم ردهؿ إمم دائرة اإليامن واًمت٘مقى.
 .6وُمٜمٝم٤م اًم َّتنميع ِ
هلذه إُ َُّم٦م هلجر اعمُٜم٤مومؼ وُمـ يتامدى ذم ذٟمٌف وٓ يرقمقي(.)4
ِ
ِ
ِ
ِ
أؾم ُٚمقب اإل ْقمراض ِ
ٞمٛم٦م يم٤م َٟم ْ٧م
قمـ اعمُٜم٤موم٘ملم واإلهمْم٤مء َقمٜمٝمؿ ؾمٞم٤مؾم٦م طمٙم َ
 .7ذم ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «اًمٙمِم٤مفش ،)37/2( :و«شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛملش.)297 ،296/8( :
( )2اٟمٔمر «شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤مويش ،)488/1( :و«شمٗمًػم أب اًمًٕمقدش ،)94/4( :و«اًمتٗمًػم اعمٜمػمش:
(.)11 ،11/11
( )3اٟمٔمر «شمٗمًػم أب طمٞم٤منش ،)317/3( :و«شمٗمًػم اًمرازيش.)159 ،158/11( :
( )4اٟمٔمر «روح اًمٌٞم٤منش.)488/3( :
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
التعامل
خطر ِ
شرعية يف ُ ِ
املنافقني َ ِ
وقواعد ُ

()1
اًمرؾمقل ط ًمٗم٤مئدَ ِّت٤م وأصمره٤م قمغم اعمج َتٛمع اعمًٚمؿ
أُمر ِِب٤م َّ
ُُم َّتٌٕم٦م ذم ذًمؽ اًم َٕمٍم َ ،
معهم
وومقائده٤م أهن٤م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم:
و َقمغم َُمـ اسمتٚمقا سمدا ِء اًمٜمٗم٤مق ...ومٛمـ آصم٤مره٤م
ِ
ي٥م ا ُعمٜم٤موم٘ملم وشمٕمزيرهؿ(.)2
 .1شم٠مد ُ
اًمقطمل سم٤مإلقمراض قمـ
 .2ومْمحٝمؿ ًَمدى َُمٕم٤مذ اعمُ١مُمٜملم اًمذيـ َؿم ِٝمدوا ٟمزول َ

اعمٜم٤موم٘ملم وُمقاىمع اإلقمراض قمٜمٝمؿ.
ِ
ِ
إؾم ِ
ٚمقب ٓ
 .3اطمت٘م٤مرهؿ وإه٤م َٟم ُتٝمؿ ُمـ ىمٌؾ اعمُٕمرولم قمٜمٝمؿ ،وضمٕمٚمٝمؿ ِِبذا ْ
َيًتٓمٞمٕمقن قمرض ُؿم ٌَٝمٝمؿ :طمٞم٨م ٓ جيدون ـم٤مًم ًٌ٤م أو راهم ًٌ٤م ،وهل ظم َّٓم٦م َىمتٚمتٝمؿ ذم
ً
وظمجال( )3وذم اعم٘م٤مسمؾ وم٢من
اًمٜمٝم٤مي٦م وأوٕمٗمتٝمؿ ،وضمٕمٚم٧م سم٘م٤مي٤مهؿ شم َتقارى وٕم ًٗم٤م
اعم١مُمٜملم ىمد شمٗمرهمقا ٕداء اًمقاضمٌ٤مت إظمرى اعمُٜم٤م َـم٦م ِبؿ.
سمٕمْم٤م ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم ىمد ىم٤مده اإل ْقمراض قمٜمف وقمـ قمٛمٚمف إمم شمقسم٦م
 .4يمام أن ً
وظمٚمقص ُمـ اًمٜمٗم٤مق.

 .5وُمـ آصم٤مره٤م و َوم ِ
وزضمرهؿِ :م َّ٤م َمحك أومراد
قائده٤م ُم٘م٤مـمٕم٦م اعمُٜم٤موم٘ملم وهجرهؿ
ُ
إُم٦م وُج٤مقم٤مِّت٤م ُمـ اًم َّت٠م ُّصمر ِِبؿ أو اعمٞمؾ إمم ِـم ٌَ٤مقمٝمؿ ،ومٝمؿ ُمٜمٌقذون ظم٤مرج اجلامقم٦م

ِ
اعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل َضمٚمٌ٧م
اإل ْؾمالُمٞم٦م( ،)4وسم٤مجلُٛم َٚم٦م وم٢من هذا إؾم ُٚمقب َيم٤من هق
َ
اعمّم٤مًمح اعمتح٘م َ٘م ِ٦م ،ود َوم َٕم٧م ُمٗم٤مؾمد ُمتٞم٘مٜم٦م يدريمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليامن.
ثػما ُمـ َ
َيم ً
يمام َؾم ٌَؼ
 .6يِمٛمؾ اإلقمراض قمـ اعمُٜم٤موم٘ملم ُم٘م٤مـمٕمتٝمؿ
ْ
وهج ُرهؿ و ُُمٗم٤مرىمتٝمؿ َ -
ِذيمره -و َىمد َظمّمّم٧م هْمذه اًمٜم٘مٓم٦م سم٤م َحلدي٨م دون وضمقه اإل ْقمراض اعمتٌ٘مٞم٦م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «ذم فمالل اًم٘مرآنش.)695/2( :
( )2اٟمٔمر «شمٗمًػم أب طمٞم٤منش.)293/3( :
( )3اٟمٔمر «ذم فمالل اًم٘مرآنش.)721/2( :
( )4اٟمٔمر ذم «اًمتٞمًػم ذم أطم٤مدي٨م اًمتٗمًػمش.)13/3( :
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وظمّمقص٤م ُم٤م َٟم ِجده ُمـ إىمٌ٤مل يمثػم ُمـ
ٕمهٞمتٝم٤م ،وعمَ ًِٞمس ا َحل٤مضم٦م إمم اًمٕمٛمؾ ِب٤م،
ً
أهؾ اإليامن قمغم ُمٕمًٙمر اًمٜمٗم٤مق وأهٚمف.
ودوٟمؽ سمٕمض أصم٤مر اعمؽمشمٌ٦م قمغم خم٤مًمٓم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ومٛمـ ذًمؽ:
ُ
شمقرث َُمرض اًمٜمٗم٤مق ذم اًم٘مٚم٥م.
.1
ِ
اإليامن.
 .2ووطمِم٦م ُمـ َ
ٜمٙمراِّتؿ.
ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم و ُُم َ
 .3وإًم ًٗم٤م ُ
ْ .4
إن َيم٤من اعمُخ٤مًمط هلؿ ِِم َّـ ُي٘متدى سمف ومخٓمره ُمتٕمد وذه أقمٔمؿ.
 .5سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن هذا ِ
اًمٗمٕمؾ ُٟمزول ذم ُمقاـمِـ اًم ُّت َٝمؿِ ،م َّ٤م جيٚم٥م قمٚمٞمف ؾمقء فمـ
اعم١مُمٜملم إهمٞم٤مر سمف.
و ِ
ًمٚمٕمٚمؿ َومٞمٚمزم ُمـ اإلقمراض قمـ اعمٜم٤موم٘ملم و ْقم ُٔمٝمؿ َ
وإرؿم٤م ُدهؿ سم٤مًم٘مقل اًمٌٚمٞم ِغ ،ىم٤مل
شمٕم٤ممم{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ} [ؾمقرة

اًمٜمً٤مء.]63 :
وجيِ٥م َقمغم ُقمٚمامء إُ َُّم٦م و ُدقم٤مِّت٤م اًمذيـ يدريمقن ُمٙم٤مئدَ اعمُٜم٤موم٘ملم ودؾم٤مئًٝمؿ أن
ُمزاًمؼ اعمُٜم٤موم٘ملم وخم َ٤م َدقم٤مِّتؿ ذم
ُي ٌَ ٍِّموا اًمٜم٤مس ِب٤م .وٓ
يّمح ُدظمقل ُمـ ٓ يدرك َ
ُّ
ِطمقارات ُمٕمٝمؿ أو ُُمٜم٤مفمراتً ،
ومٌدٓ ُمـ أن يٙمقن طمر ًسم٤م قمٚمٞمٝمؿ وإذا سمف أطمد رضمٚملم:
ِ
ثػما ُِمـ اًمٕم٤م َُّم٦م اًمذيـ
سمح َج ِجٝمؿ
 )1إُم٤م ُمٖمٚمق ًسم٤م ُ
ُمٜمٙمنا أ َُم٤مم سم٤مـمٚمٝمؿ ،ومٞمْمؾ َيم ً
ً
ؾمٞمذهٌقن وراء ُمـ همٚم٥م سمحجتف واؾمتٕمغم سمرايتف.
 )2وإُم٤م يؽماضمع َقمـ َىمٜم٤م َقم٤مشمف ويتٜم٤مزل قمـ ُمٌ ِ
٤مدئف وُمًٚمامشمِف سمًٌ٥م شمٚمٌٞمًٝمؿ
َ
ُمٚمتٛمً٤م إقمذار َهلؿ سمٕمدَ ُم٤م يم٤من واقم ًٔم٤م هلؿ وحمذرا
قمٚمٞمف ،ومٞمّمٌح ُمداومٕم٤م قمٜمٝمؿ
ً
ُمٜمٝمؿ.
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َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

معهم
آظمره٤م ُم٤م ُيٖمٜمل قمـ شمٙمرار ُم٤م يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م.
ورد ذم صمٜم٤مي٤م هذه اًم٘م٤مقمدة وٓ ؾمٞمام ذم

ايكاعذ٠ايجآَ ١عصش{ :٠ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [ؾمقرة إطمزاب.]48 :

إذا ُهنل اعمُ١مُمٜمقن َقمـ َم٤مًمً٦م ُ
وخم٤مًمٓم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ذم ََم٤مًمًٝمؿ وُمٜمتدي٤مِّتؿ سمؾ وقمـ
ومٛمام ٓ َؿم َّؽ ومٞمف قمدم ـم٤مقمتٝمؿ ُمـ َسم ِ
٤مب أومم ،يمٞمػ ُيٓم٤مقمقن وهؿ
اإلصٖم٤مء ،هلؿ َّ
أهؾ همدر وظمتؾ ويمذب وإرضم٤مف؟!.

ِ
أه َارهؿ
يمٞمػ يٓم٤مقمقن و َديدَ ُهنؿ اًمًخري٦م
ْ
وآؾمتٝمزاء سم٤معم١مُمٜملم ،سمؾ ُيذيٕمقن َ

ويقا ًُمقن أقمداءهؿ وي٠م ُُمرون سم٤معمٜمٙمر ويٜمٝمقن قمـ اعمٕمروف؟!.
قمقراِّتؿ َ
ويتٓمٚمٌقن َ

أؾم٤مؤوا َفمٜمَّٝمؿ َسمر ِِّبؿ ،وومقق ذًمؽ أقمروقا قمـ ذقمف
يمٞمػ ُيٓم٤مقمقن وهؿ ُمـ َ

وومروا ُمـ ُمقاـمـ اجلٝم٤مد؟!{ :ﭾ ﭿ
واؾمتٙمؼموا قمـ ىمٌقل احلؼ و َشم٤مضمروا سمٕم٘مٞمدِّتؿ ُّ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]142 :
ِ
وىمٌ٤مئ ِحف ،وشمِٚمؽ َهمدراشمف وومجراشمف ،هؾ ُيٕمتدُّ ِسمف ِذم َرأي أو
ٕمض َخم٤مزيف
ُمـ هذه َسم ُ

وصدَ ق اهلل إذ
ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم ُمِمقرة أو يًت٠مُمـ قمغم ُمّمٚمح٦م ُمـ ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملمَ :
ِ
ـم٤مقمتٝمؿ ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:
وهق هنل ٕ َُّمتِف ُمـ ورائفَ -قمـ
َضم٤مء هنٞمف ًم ِٜمٌ ِّٞمف ط
ُمٙمررا ُ -
ً
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ}

[ؾمقرة إطمزاب{ ،]1 :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ}
[ؾمقرة إطمزاب ،]48 :و َُم٤م ذاك إٓ ًمٕمٔمؿ ظمٓمرهؿ وؿمدَّ ة ضرهؿ.
٢مهنؿ ٓ ي٠مُمرون -ذم اًم َٖم٤مًمِ٥م -إٓ سمِ َام ومٞمف ضر قمغم
وم٠مُم٤م َقمدَ م ـم٤مقمتٝمؿ
ٌ
ومقاوحَ ،وم َّ
ِ
اإل ْؾمالم واعمًٚمٛملم ،وأُم٤م شمرك أذاهؿ ومٞمحتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم يمام ذيمر اعمٗمنون:
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وحتٛمؾ ُم٤م يّمدر ُمٜمٝمؿ ُمـ قمداوة.
ؼم َقمغم أذاهؿ ُّ
أطمدمه٤م :اًمّم ُ
ِ
اًمّم٤مد ِر ُِمٜمٝمؿ ،وأن َيٙمِؾ أ ُْم َرهؿ إمم اهللِ َوم ُٝمق يم٤مومٞمف
اًمث٤مين :شمرك َم٤مزاِّتؿ َقمغم إَ َذى
وهق اًمذي ُّ
يدل َقمٚمٞمف اًمًٞم٤مق ،وم٢من هذا إُمر ضم٤مء
ؾمٌح٤مٟمف ،وهذا اًم َّث٤مين ُهق إفمٝمر ُ
سمٕمد اإلؿم٤مرة سم٠مٟمف ُمٌٕمقث سم٤مًمٌ ِِم٤مرة ىمٌؾ اًمٜمذارة{ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ} [ؾمقرةإطمزاب{ ،]45 :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}

اًمّمٗمح واًم َّت َج٤موز ،صمؿ َظم َتؿ أي٦م سم٘مقًمف:
[ؾمقرة إطمزاب ،]47 :وهذا ي٘متيض
َ
٤مؾم٥مًم ِؽمكأذى
{ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}[ؾمقرةإطمزاب،]48 :وهقُمٜم َ ٌ
ه١م ِ
ٓء ،وم٢م َّٟمف وإن شمرك أذاهؿ َقم َغم ؾمٌٞمؾ اعم٘م٤مسمٚم٦م ومٚمـ ييوه َؿمٞم ًئ٤م إذا يم٤من اهلل ِ
ويمٞمٚمف
َُ
ُ
ُّ
وهذا ٓ يٜم٤مذم ُم٤م َؾمٌؼ ُمـ إُمر سم٤مإلهمالظ قمٚمٞمٝمؿ ،وم٢من ذًم ِ َؽ طمً٥م ُم٤م ي٘متْمٞمف
ويم٤مومٞمفَ ،
ا َحل٤مل أطمٞم٤م ًٟم٤مً ،مٙمـ يٌ َ٘مك َشمرك أذاهؿ هق إصؾ واًمٖم٤مًم٥م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ ،أ َُّم٤م َشمرك
إذى ومج٤مء ذم ُمٕمٜم٤مهْ :
سم٠من ٓ ُيٕم٤مىمٌٝمؿ ،إ َُّم٤م اسمتدا ًء وإ َُّم٤م قمغم وضمف اعم٘م٤مسمٚم٦م.
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل « :$أي :دع أن ُشم١مذُيؿ َُم َ٤مزاة قمغم إذا َيتِٝمؿ إ َّي٤مك ،وم٠مُمره
شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم سمِ َؽمك ُمٕم٤مىمٌتٝمؿ...ش( ،)1وهٙمذا ىم٤مل همػمه(.)2
وومن َم٤مهد َ )3($
شمرك إ َذى سمِ٤مإلقمراض ،وهق َقم َغم ؾمٌٞمؾ شم٘مري٥م اعمَٕمٜمك،
َّ
وإٓ َّ
أقمؿ ُمـ شمرك إذى يمام هق فم٤مهر -واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.-
وم٢من ْ
اإلقمراض ُّ
ٌ
ٜمًقخ
وهؾ َهذا َُم
وم٢من ىمٞمؾ:
َ
٠مُمقر سمِ٘مت٤مهلؿ ٓ ؾم َّٞمام اًمٙم َّٗم٤مر؟ َ
ومٙمٞمػ يدع أ َذاهؿ وهق َُم ٌ
اًمًٞمػ؟ وم٤مجلقاب :أن َ
ظم٤مص ٓ ُقمٛمقم ًمف ،وذًمِ َؽ سم٠من يؽم َّوم َع َقمـ
هذا إ ْقم َراض
ٌّ
سمِآي٦م َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآنش.)179/14( :
( )2يٜمٔمر «ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ًمٚمٌٖمقيش ،)361/1( :و«اًمقضمٞمزشً ،مٚمقاطمدي ،)869/1( :و«زاد اعمًػمش،
ٓسمـ اجلقزي.)411/6( :
( )3يٜمٔمر «ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش ،)317/11( :و«ُمٕم٤مين اًم٘مرآنشً ،مٚمٜمح٤مس.)359/5( :
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اًمًٌ٤مب َّ
واًمِمت٤مئؿ و َٟمحق ذًمؽ ِم َّ٤م ٓ
ُم١ماظمذِّتؿ قمغم ُم٤م َيّمدُ ر ُمٜمٝمؿ ذم ؿم٠مٟمفُ ،مـ ُمثؾ ِّ
ضر ومٞمف قمغم اًمدوًم٦م ِ
معهم اًم٘مت٤مل سمٜم٤مؾمخ٦م ًمف(.)2()1
اإل ْؾمالُمٞم٦م ،ومٚمٞمً٧م آي٤مت
ِ
أضم َرهؿ ،ويزاد َقمغم اعمٜم٤موم٘ملم َقمذاِبؿ
ًمٚمٛم١مُمٜملم ْ
صمؿ إن إ ُْم َر سمِؽمك أذاهؿ ًمٞمٙمٛمؾ ُ
ذم أظمرة وم٤مًمٕم٘مقسم٦م هٜم٤مك أؿمدُّ وأٟمٙمك.
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ِ
ِ
اًمِم٤مرع ا َحلٙمٞمؿ قمـ َُم٤مًمًتٝمؿ
وىمٌقل َُمِمقرِّتؿ ،وًمئـ َهنَ٤مٟم٤م
ـم٤مقم٦م ا ُعمٜم٤موم٘ملم
 .1قمدم
ُ

سمؾ واإلصٖم٤مء إًمٞمٝمؿ ،ومٛمـ ِ
سم٤مب ْأومم اًمٜمٝمل قمـ ـم٤مقمتٝمؿ وآٟمّمٞم٤مع هلؿ.

وه َق ُمـ ُيقطمك إًمٞمفَ ،وم ِٛمـ سم٤مب أومم
ٌَّل ط ىمد ُهنل َقمـ َـم٤مقمتٝمؿ ُ
 .2وإذا يم٤من اًمٜم ّ

أُمتف ُمـ سمٕمده.

ِ ِ
إطم َقال
 -3اإلقمراض قمـ َُم َ٤مزاِّتؿ قمغم أذ َّيتٝمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم َخيتٚمػ سم٤مظمتالف ْ
ٞمس سم٢مـمالق اإلقمراض
واًمٔمروف واًمٜمَّٔمر ذم ٟمقع إذى ،وُمـ َ
حلؼ سمِف وُمـ صدر ُمٜمف ،ومٚم َ

هق إؾمٚمؿ وٓ اعمج٤مزات سم٢مـمالق هل إومْمؾ وًمٙمـ ًمٙمؾ ٍ
طم٤مل طمٙمٛمٝم٤م.
َ

 ايكاعذ ٠ايتاطع ١عصش :٠ايشد عً ٢شبٗاتِٗ ٚتهزٜب َكٛالتِٗ.

ِ
ؾمامت اًم ُ٘مرآن ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع اعمٜم٤موم٘ملم ،وهذا ُم٤م يٚمزم قمٚمامء
هذه اًم٘م٤مقمدة ِؾم َٛم٦م َسم٤مرزة ُمـ
دم٤مه هذه اًمٓمَّ٤مئ ِٗم٦م اًمتل ىم٤مل اهلل قمٜمٝم٤م{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
إُم٦م اًمراؾمخلم ِ َ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [ؾمقرةاًمٌ٘مرة{ ،]11 :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]13 :
شمٕم٤ممم َهلؿ سم٤مًمً ِ
ٗمف ،إٓ أٟمف  ۵مل ْيؽمك أومٙم٤مرهؿ وٓ ا ِّد ِ
قم٤مءاِّتؿ
َ
ُ
َّ
وُمع وصػ اهلل َ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمتحرير واًمتٜمقيرش.)285/21( :
(« )2اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦مش 164( :ـ .)165
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اًمٌ٤مـمٚم٦م ،سمؾ َذ َيمره٤م وومٜمده٤م وأسمٓمٚمٝم٤م({ :)1ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]81 :

{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]96-95 :

{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [ؾمقرة

اًمٗمتح.]12-11 :
ِ
وُمـ َذ َ
ًمؽىمَقًمفشمٕم٤ممم{:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [ؾمقرةاًمٌ٘مرة {،]142 :ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ} [ؾمقرة اًمٗمتح ،]51 :يمام َٟمٌَّف اهلل قمغم اؾمتِ ْنماومٝمؿ اخلَ٤مـمئ ،وم َ٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

{﮽﮾﮿﯀﯁﯂} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]931 :
ِ
ٞمً٧م سم٤مًم٘مٚمٞمٚم٦م قمد ًدا ومٛمـ
ومٛمقاو ُٕمٝم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًَم َ
أُم٤م شمٙمذي٥م ُم٘مقِّٓتؿ َ
ذًمؽ:
 .1ىم٤مل شمٕم٤ممم { :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإل ْؾمالُمٞم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة وُمقىمػ ِ
( )1راضمع :اعمٕمقىمقن ًمٚمدقمقة ِ
اإل ْؾمالم ُمٜمٝمؿً ،مًٛمػمة حمٛمد قمٛمر
ُججقم( :ص  328ـ  ،)341رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى  1414ـ 1415هـ.
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ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]1 :
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ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴
 .2وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮪ ﮫ ﮬ

﮵ ﮶ ﮷ ﮸} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]77 :

 .3وىم٤مل قمزوضمؾ{ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.]14 :

 .4وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]167 :

 .5وىم٤مل شمٕم٤ممم { :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]861 :

 .6وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]74 :

 .7وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]47 :

 .8وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂

              ﯳ

ﯴ ﯵ} [ؾمقرة إطمزاب.]14-13 :
ِ
جٛمقع هذه أي٤مت ويتدَّ سمر ِدِّٓٓت٤مِ َ ،
جيد أن قم٘مده٤م َيٜم َتٔمؿ ذم شمٙمذي٥م
إن ا ُعمت٠م ُِّمؾ عم ُ
اعمُٜم٤موم٘ملم وا ًَّمر ِّد َقمغم ؿمٌٝم٦م أو دقمقى سم٤مـمِ َٚم٦م ،أو شمزيٞمػ طم٘م٤مئؼ ،أو إِ ْرضم٤مف سم٤معم١مُمٜملم ،أو
٤مع شمدًمٞمًٝمؿ وشمزيٞمٗمٝمؿ ...اًمخ.
ٟمحق ذًمؽ ِم٤م ـمٗمح سمف يمٞمؾ أيم٤مذيٌٝمؿ ،و َوم٤مض سمف َص ُ
ُصمؿ َشم٠مُمؾ أؾم ُٚمقب اًم٘مرآن ذم َيم ِ
ِمػ َظمٌ٤مي٤مهؿ و َومْمح َهائرهؿُ ،مرة سم٤محلقار
َّ َّ ْ
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اهل٤مديء ،و َُم َّرة سم٤مًمتٝمديد واًمققمٞمد ،و َُم َّ ّرة سمِمٝم٤مدة اهلل إهنؿ ًمٙم٤مذسمقن وهٙمذا.
ِ
وُمـ شم٠مُمؾ اًم ُ٘م َ
ُمً ِجد اًميار ،قمرف اعمٜمْ َٝم٩م اًمذي يٚمزم
رآن ذم َومْمحف عمخٓمط ْ
اًمتٕم٤مُمؾ سمف ُمع ُمثؾ هذا اًمٓم٤مسمقر اخل٤مُمس ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]118-117 :
وم٤مًمٖم٤مي٦م ُمـ سمٜم٤مئف:

 .1اعمْم٤مرة ًمٚمٛم ِ
١مُمٜملم.
َّ ُ

 .2اًم ُٙمٗمر سمِ٤مهلل ٕهنؿ أرادوا ِ
سمٌٜم٤مئف شم٘مقي٦م أهؾ اًمٜمٗم٤مق وؿمدَّ أزرهؿ.
َّ َ
ٗمريؼ َسملم اعم١مُمٜملم.
 .3اًم َّت ُ
يمرا ُشمٕمدُّ ومٞمف اخلُٓمط وشمؼمم ومٞمف إطم٤مسمٞمؾ عمح٤مرسم٦م اهلل ورؾمقًمف ط(.)1
ُ .4مرصدً ا َ
وو ً
وإ َّٟمٜمَ٤م ًَمٗمل زُمـ ؿم٤م َقم٧م ِ
َ
واعم١ممت َرات واًمٜمَّدوات
ومٞمف قمؼم َو َؾم٤مئؾ اإلقمالم
واًمرواي٤مت وهمػمه٤م ِم َّ٤م طمِمقه اًمِمٌٝم٤مت واًمِمٝمقات.
واعمُ١م ًَّمٗم٤مت ِّ
ذ ِقم َّٞم٦م ذم ُٟمٗمقس يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ،طمتك فمٝمر
َّإهن٤م طمرب ومِٙمر َّي٦م َز َ
قمزقم٧م حمٙمامت ْ
سم٤مًمً ِ
خري٦م سم٤مهلل وآؾمتٝمزاء سمرؾمقًمف ط ،و َي َ
ًخر
سملم فمٝمراين اعمًٚمٛملم ُمـ يًتٕمٚمـ ُّ
سمٌٕمض ذائع اًمدِّ يـٟ ،م٤مهٞمؽ قمـ اًم َّتٝم ُّٙمؿ سمٛمٔمٝمر اعمتديٜملمِ ،
وطمج٤مب اعمًٚمامت ،سمؾ
َمت َ٤مدى سمٕمْمٝمؿ ذم اًمٖمل َوم َتٓم٤موًمقا قمغم َّ
اًمٜمٝمقض
اًمذات اإلهلٞم٦مُ ،مـ أضمؾ َذًمؽ وضم٥م
ُ
سمِقاضم٥م اًمر ِّد قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إصمٌ٤مت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداثشً ،)556/2( :مٚمّمالب.
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اًمر ِّد َقمغم ؿمٌف اًم٘مقم و َيمِمػ أيم٤مذيٌٝمؿ سمِمتك
ُ -1
اشمٌ٤مع َُمٜمٝم٩م اًم ُ٘مرآن اًم َٙمريؿ ذم َّ
اًمقؾم٤مئؾ وقمغم ُجٞمع إصٕمدة.
ويمِم ِ
ِ
وسمٞم٤من أ َيم٤مذيٌٝمؿ ْ
ػ َزيٗمٝمؿ إٓ أهؾ
يتّمدَّ ى عمُِ٘م٤مرقمتٝمؿ و ُُمٜمَ٤مفمرِّتؿ
 -2أٓ َ
اًمٕمٚمؿ واًمٌّمػمة واًمٜمٔمر اًمث٤مىم٥م.
ايكاعذ ٠ايعصش :ٕٚاطتجُاس املٛاقف ٚاملٓاطبات يفطح املٓافكني.
ِ
وُيتِؽ
ْ
ضمرت َقم٤م َدة اًم ُ٘مرآن اًمٙمريؿ ذم َشمٕم٤م ُُمٚمف ُمع اعمُٜم٤موم٘ملم أن َيٙمِمػ ظمٌ٤مي٤مهؿ َ
إز َُم٤مت
لم قمـ ُم٘م٤مصدهؿ،
قص٤م طم٤مل َ
أؾمت٤مرهؿ ويٗمْمح خم َّٓم َٓم٤مِّتؿ و ُيٌِ ْ ُ
وظمّم ً
ُ
ِ
دورهؿ،
واعمٜم٤مؾمٌ٤مت ،وهذا سمال َؿم ٍّؽ ًمف ٟمِٙم٤ميتف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ َووىمع أًمٞمؿ ذم ُص
ري أن ُُيتذى وضمدير أن
وًمئـ يم٤من َهذا ُمٜمٝم٩م ىمرآين َوم ُٝمق يمذًمؽ هدي
ٟمٌقي َطم ٌ
ٌّ
ي٘متٗمك ،وؾمٞمتؿ قمرض ٟمامذج ُمـ ذًمؽ ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ احلٍم وإٟمام يمِمقاهد قمغم ذًمؽ:
ِ
 .1ومرطمٝمؿ سمِ ِ
ظمالف رؾمقل اهلل ط ومٗمْمحٝمؿ اهلل.
ٛم٘مٕمد ِهؿ
ُ
قمـ أب ؾمٕمٞمد اخلُدري َّ « :
رضم ً٤مٓ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم َيم٤من إذا َظمرج َر ُؾمقل اهلل ط
أن َ
ِ
رؾمقل اهلل ط ،وإِ َذا ىمدم
إمم اًم َٖمزو َّت َّٚمٗمقا قمٜم ُف ،و َومرطمقا سمٛم٘م َٕمدهؿ ظمالف ُ
ِ
ُ
وأطم ٌُّقا أن ُُيٛمدوا سمام َمل يٗمٕمٚمقا ،ومٜمزًم٧م{ :ﭨ ﭩ
رؾمقل اهلل ط اقم َت َذروا إًمٞمف َ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ًم٧م ِذم اعمٜم٤موم٘ملم
ﭺ ﭻ ﭼ} [ؾمقرة آل قمٛمران]188 :ش( ،)1ىم٤مل أسمق طمٞم٤منَٟ « :مز ْ
َيم٤مٟمقا يتخ َّٚمٗمقن َقمـ رؾمقل اهلل ط ذم اًم َٖمزوَ ،وم٢مذا َضم٤مء اؾمت ْٕم َذروا ًمف ،وم ُٞمٔمٝمر اًم َ٘مٌقل
ويًتٖمٗمر هل ُؿ ،ومٗمْمحٝمؿ اهلل ِبذه أي٦مش(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1صحٞمح اًمٌخ٤مريش ،)233/8( :وُمًٚمؿ.)123/17( :
( )2يٜمٔمر «اًمٌحر اعمحٞمطش.)143/3( :
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وًمٞمس َهذا اًم َّٓمٌع ُِمـ أهؾ اًمٜمٗم٤مق سمِ ُٛمًتٖمرب ،ومٚمؿ يًٚمٙمقا َُم ًْٚمؽ اًمٜمٗم٤مق إٓ
ُمٞمدان ِ
ِ
َ
ِقم ّْمٛم٦م ٕٟمٗمًٝمؿ ُمـ اًم َ٘م ْتؾ ،ومٛمـ سم٤مب َ
يِم٤مر ُيمقا
اجلٝم٤مد وأٓ
ُييوا
أومم أٓ َ ْ
أوزار َه٤م شمراهؿ ُيٌدقمقن ذم شمٓم ُّٚم٥م إقمذار وٟمً٩م
ذم ُمقاـمٜمف ،وم٢مذا َو َوٕم٧م احلرب
َ

وطمٚمػ إيامن اًم َٖمٛمقس أهنؿ إٟمَّام طمًٌٝمؿ اًمٕمذر{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
إيم٤مذي٥مَ ،
ﭭ} [ؾمقرة آل قمٛمران{ ،]167 :﮺ ﮻ ﮼ ﮽} [ؾمقرة إطمزاب.]13 :

{ .2ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ} [ؾمقرة

اعمٜم٤موم٘مقن.]7 :

يمٜم٧م ذم َهم ٍ
زاةَ ،ومًٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ أب ي٘مقل ٓ :شمٜمْ ِٗم ُ٘مقا
قمـ زيد سمـ أرىمؿ ىم٤ملُ « :
ِ
إقمز
رضمٕمٜم٤م ُمـ قمٜمده ًم ُٞمخرضمـ
ُّ
قمغم ُمـ قمٜمد َر ُؾمقل اهلل طمتك يٜمٗمْمقا ُمـ َطمقًمف ،وًمئـ َ
ُمٜمْ َٝم٤م ُّ
إذلَ ،
ومحدَّ ْصمتف ،وم٠مرؾمؾ
ًمٕمٛمل أو ًمٕمٛمر ،ومذيمره ًمٚمٜمٌل ط ،ومدَ قم٤مين َ
ومذيمرت ذًمؽ ِّ
ُ
هلل ط إمم قمٌد اهلل سمـ أ ِّب وأصح٤مسمف ،ومحٚم ُٗمقا َُم٤م ىم٤مًمقاَّ ،
ومٙمذ َسمٜمل رؾمقل اهلل ط
رؾمقل ا ِ
هؿ مل يّمٌٜمل ُمثٚمف ىمطَ ،ومجٚمً٧م ذم اًمٌٞم٧م ،وم٘م٤مل زم قمٛملُ :م٤م
وصدىمفَ ،
وم٠مص٤مسمٜمل ٌّ

أردت إمم أن َّ
يمذ َسمؽ رؾمقل اهلل ط وُم٘متَؽ ،وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم { :ﮐ ﮑ ﮒ}
هلل َىمدْ َصدَّ َىم َؽ َي٤م َز ْيدُ ش()1ش.
[ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقنَ ،]1 :ومٌٕم٨م إ َّزم اًمٜمٌَّ ّل ط وم٘مرأ وم٘م٤ملَ« :إِ َّن ا َ
وقمـ زيد سمـ أرىمؿ « :عمَّ٤م َىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أ ِّبُ ٓ :شم ِٜمٗم٘مقا قمغم ُمـ قمٜمد
ٌَّل ط ،ومالُمٜمل
رؾمقل اهلل ،وىم٤مل ً
أيْم٤مً :مئـ َ
رضم ْٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦مْ ،أظم َؼمت سمف اًمٜم ّ
ٛم٧م ،ومدقم٤مين
ومرضم ْٕم٧م إمم اعمٜمزل ومٜم ِ ُ
إ ْٟم َّم٤مر ،وطمٚمػ قمٌد اهلل سمـ أ ِّب ُم٤م ىم٤مل ذًمؽَ ،
رؾمقل اهلل ط وم٠مشمٞمتف ،وم٘م٤مل« :إِ َّن اهللَ َىمدْ َصدَّ َىم َؽ َو َٟم َّز َل{ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ]7 :أي٦مش()2ش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري ،)296/11( :وُمًٚمؿ ،)121/17( :وهمػممه٤م.
( )2رواه اًمٌخ٤مري ،)272/11( :وأظمرضمف اًمؽمُمذي ،)211/4( :وىم٤مل :هذا طمدي٨م طمًـ =
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رأس اعمُٜم٤موم٘ملم و َيمٌػمهؿ ،وه َتؽ أؾمت٤مره وأ َسم٤من َقمـ يمذسمف ذم آي٤مت
ًم٘مد ومْمح ا ُ
هلل َ
معهم
ِ
اًم٘مٞم٤مُم٦مَ ،
أؾم َامء ُمـ َُمٕمف ُِمـ أصح٤مسمفَّ :
ٕن ًَمف
ُشمتغم إمم يقم
ومل َيذ ُيمر شمٕم٤ممم اؾمٛمف وٓ ْ
ِ
وإزُم٤منَ ،يٜمتٝمجقن اعمًٚمؽ ذاشمفُ ،وم ُٞم َِم ِّٖمٌقن قمغم
ذري٦م وأطمٗم٤م ًدا يتٕم٤مىمٌقن قمؼم اًم ُ٘مرون
اًمؽمسمق َّي٦م ودور اإلهم٤مصم٦م
ِطم َٚمؼ اًم٘مرآن واجلٛمٕم َّٞم٤مت اخلػم َّي ِ٦م واعمرايمز اًمدقمقي٦م واًمؼماُم٩م َّ
ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م ،وي٘مقًمقن ًم ِٚمٜمَّ٤مس قمؼم أسمقاىمٝمؿ اإلقمالُمٞم٦م ووؾم٤مئؾ آ ِّشمّم٤مل آضمتامقمٞم٦م،
وطمقاراِّتؿ وٟمدواِّتؿ وُم١ماُمراِّتؿَ ٓ :شمدقمٛمقا وٓ شمتؼمقمقا هل١م ِ
ٓء وٓ عمٜمَ ِ
ِ
٤مؿمٓمٝمؿ،
َُ
َ
اإلره٤مب أو شمدقمؿ اإلره٤مسمِٞملم ،أو يزقمٛمقن أن
شمٗمرخ
َ
ُ
سمح َّج٦م أن َهذه اعمرايمز اعمٌ٤مريم٦م ِّ
َه ِذه اًم٘مٓم٤مقم٤مت اعمثٛمرة هل َ٤م فم٤مهر هق اإلصالح وهل٤م سم٤مـمـُ ،هق زقمزقم٦م إُمـ
واًمًٕمل ذم آؾمتٞمالء قمغم اًمًٚمٓم٦م ...اًمخ.
ومال هؿ ِ
اًمذيـ أٟمٗم٘مقا وأؾمٝمٛمقا -وأ َّٟمك هلؿ ذًمؽ -وٓ ُهؿ اًمذيـ َشمريمقا اًمٜم٤مس وُم٤م
ُ
يتَ َ٘م َّرسمقن سمف إمم اهلل تعاىل ،سمؾ{ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
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ًم٧م َقم َ
رؿمٝمؿ،
ﯭ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،)1(]79 :ومٜمَزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ ص٤مقم٘م ٌ٦م ُمـ اًمًامء زًمز ْ
وىم َّقو٧م أريم٤مهنؿ ودُمدُم٧مقمٚمٞمٝمؿ ،متثٚم٧م ذم ىمقًم ِ ِف شمٕم٤ممم{ :﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
﯂
     ﯓ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]55-45 :
ِ
عمً ِجد اًميار.
ْ .3
ومْم ُح َٟمقاي٤مهؿ ذم سمٜم٤مئٝمؿ ْ
اًميار وأهداومٝمؿ
ًم َ٘مد َيم٤من َومْمح اعمُٜم٤مومِ٘ملم وهتؽ أ ْؾم َت٤مرهؿ ذم ؿم٠من َُم ًْجد ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

صحٞمح ،وقمزاه اعمٌ٤مريمٗمقري إمم أمحد ،وأظمرضمف اسمـ ضمريرك (ج  28ص  119وص ُ ،)113مـ
طمدي٨م اسمـ أب ًمٞمغم قمـ زيد سمـ أرىمؿ.

( )1وىمد ؾمٌؼ شمٗمّمٞمؾ ؿمئ ُمـ ذًمؽ ذم ُمٌح٨م اًمتٕم٤مُمؾ اعم٤مزم ُمع اعمٜم٤موم٘ملم.
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اًميسم٤مت اًم َ٘م ِ
٤مصٛم٦م ًمٔمٝمقرهؿ اعمزًمزًم٦م ًم٘مقاقمدهؿ ،سمؾ مل
اًمدَّ ٟمٞم َئ٦م اعمَ٤ميمرة ُمـ أقمٔمؿ َّ
ِ
هم٤مي٤مِّتؿ اًم٘مريٌ٦م واًمٌٕمٞمدة ،سمؾ
ي ْ٘م َتٍم احل٤مل قمغم إسمراز َٟمقاي٤مهؿ اخلٌَٞمث٦م وُمآٓت
ظمر قمٚمٞمٝمؿ ؾم٘مٗمف ُمـ ومقىمٝمؿ(.)1
دم٤موزه إمم هدُمف قمغم رؤوؾمٝمؿ طمتك َّ
عمّ٤م يم٤من اعمٜم٤مومؼ ٓ ُي٘مٞمؿ ذم ٟمٗمًف وز ًٟم٤م ًم َٖم َْم٥م اهلل واخلَقف ُمـ قمذاسمف ،وم٘مد ضم٤مء اًمتٕم٤مُمؾ
خي َِمك اعمًٚمٛملم أؿمدَّ ُِمـ ظمِمٞمتف هلل،
ُمٕمف طمً ًّٞم٤م
وُمٌ٤مذا سمام خي٤مف ُِمٜمف و َُم٤م ُيذره ،ومٝمق ْ
ً
ًمٗمْمٞمح٦م سمٞمٜمٝمؿ سم٤مٟمٙمِم٤مف ِ
وسم٤مًم َّت٤مزم وم٢مٟمف خي٤مف ا ِ
خيِمك اًمٕمذاب
أُمره و ُفمٝمقر ُم٤م خيٗمٞمف ،وهق َ ْ
َ
اًمدٟمٞمقي ُْ -مـ َىمتؾ وؾم ٌْل -وٓ خيِمك قمذاب أظمرة واًمذي شمق َّقمده اهلل سمف(.)2
ِ
يرهٌقٟمف وخي٤مومقٟمف ،وسم٤مًم ُّٚم َٖم٦م اًمتل يٗمٝمٛمقهن٤م
وًمذا وم٘مد َضم٤مء اًم َّتٝمديد ًمٚمٛمٜمَ٤موم٘ملم سمام َ
وجيٞمدون طمً٤مسم٤مِّت٤م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ُ
ﯺ ﯻ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ} [ؾمقرة حمٛمد ،]31-29 :ومٝمق ُيد ُد ُهؿ  ۴سمام َخي٤مومقٟمف
وير َشم ِٕمٌقن ُمٜمف ،وم٢مٟمف َمل يٙمـ ر ٌء ْأظم َقف ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ُمـ ا ْومتِْم٤مح أُمرهؿ ،و ُفمٝمقر ُم٤م

ًمًقءات :وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل قمٜمٝمؿ{ :ﭰ ﭱ ﭲ
أظمٗمقه ُمـ اًم َٕمقرات وا َّ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]64 :
ِ
واىمع ِبؿ ،وم٘م٤مل
سمتخقيٗمٝمؿ سم٠من َُم٤م ُُي٤مذروٟمف وخيِمقٟمف وم٢م َّٟمف
صمؿ أ َُم َر َر ُؾمقًمف ط
ٌ
شمٕم٤ممم{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]64 :
ٗمْم ِ
وهلذا ؾمٛمك َُج٤مقم٦م ُمـ أهؾ ِ
حٝم٤م
اًمٕمٚمؿ ُؾمقرة (سمراءة) :سم٤مًم َٗم٤موح٦م واعمٌُٕمثِرةً :م ِ ْ
َ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روى اًمدوٓب ذم «اًمٙمٜمكش ،)189/1( :قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ىم٤مل :رأي٧م قمٛمر
أطمرق سمٞم٧م رويِمد اًمث٘مٗمل طمتك يم٠مٟمف ُجرة أو مح٦م ويم٤من ضم٤مرٟم٤م يٌٞمع اخلٛمر ،ؾمٜمده صحٞمح ،ورواه
قمٌد اًمرزاق قمـ صٗمٞم٦م سمٜم٧م أب قمٌٞمدة يمام ذم «اجل٤مُمع اًمٙمٌػمش ،)1/214/3( :وأسمق قمٌٞمد ذم
أيْم٤م.
«إُمقالش( :ص  ،)113قمـ اسمـ قمٛمر وؾمٜمده صحٞمح ً
( )2اٟمٔمر «حتذير اًمً٤مضمد ُمـ اَّت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمدش( :ص ً ،)49مألًمٌ٤مين.
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وأقمام ِهلؿ ،سمؾ ًم٘مد أ ْٟم َزل اهلل ؾمقرة سم٤مؾمٛمٝمؿ –ؾمقرة
أطمقال اعمٜم٤موم٘ملم وأىمقاهلؿ
َ
٤مرهؿ وأىمقاهلؿ وأطم َٙم ِ
(اعمٜم٤موم٘مقن) ُ -شمتغم إزم يقم ِ
معهمأظم ٌَ ِ
٤مُمٝمؿ ُم٤م يم٤مٟمقا
اًم٘مٞم٤م َُم٦م ،ومٞمٝم٤م ُمـ
َ
ظمقومِٝمؿ هق اومتْم٤مح ِ
أُمرهؿ
ُيذروٟمف و ْ
ٌ٥م إيمؼم ُمـ ْ
اًمً ُ
خي َِمقٟمف ،وًم٘مد يم٤من َّ
واٟمٙمِم٤مف ْ ِ
ؾمؽمهؿ أُم٤مم ا ُعمًٚمٛملم أن ُي٘م٤مشمٚمقا و ُيٓم٤مردوا و ُيًٌقا ،ومٞمٙمقن اًم َّتٕم٤مُمؾ
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ُمٕمٝمؿ َسمام ُهؿ أهؾ ًمف ذم طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مٚمقب واًمْمامئر ٓ ،سمام ُئمٝمرون أُم٤م َم اخلَٚمؼ ،وًمذا
عمقاضم َٝم٦م فم٤مهرِّتؿ وُمٕم٤م َجل٦م
يرقمٌٝمؿ وخيقومٝمؿ يمًٌٞمؾ
اؾم َتٛمر اًمتٝمديد اًمذي
َ
ُ
وم٘مد ْ
ُمِمٙمٚمتٝمؿ{ :﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﯂           

 } [ؾمقرة إطمزاب.]61-61 :

قمام ُهؿ ومٞمف سمتًٚمٞمط رؾمقًمف ط قمٚمٞمٝمؿ -و َُمـ
ضم٤مء اًم َّتٝمديدُ َهلؿ إن هؿ مل ْ َيٜمتٝمقا َّ
ِ
اًمًٞمػ ً
شم٘متٞمال وشمنميدً اَ ،ضمزاء يتالءم
ُيٛمؾ ُمػماصمف ُمـ َسمٕمده -وم ُٞمجٚم ْٞمٝمؿ و ُيٕمٛمؾ ومٞمٝمؿ َّ
أسوا قمٚمٞمٝم٤م ومتًٙمقا ِب٤م رهمؿ اًمتٝمديد واًمققمٞمد(.)1
وىمٌٞمح ومٕم٤مهلؿ اًمتل ُّ

ًمؽ ٓ َجي٥م َقمغم همػم اإلُم٤ممِ ،
ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مينَُ « :مٗمٝمقم هذا أن َذ َ
وُمثٚمف َُمـ
ُ
ِ
حٞمحٟٕ :مف ًمق ىم٤م َم ِسمف َهمػمه ًمؽمشم٥م َ
قمغم
اًمّم ُ
يٜمقب قمٜمف ،وهذا ُه َق اًمذي ي٘متْمٞمف اًمٜمَّٔمر َّ
اعمًٚمٛملمَ ،ىمد شمٙمقن أيمؼم ُمـ اعمّمٚمح٦م اًمتل يراد ضمٚمٌٝم٤مش(.)2
َذًمؽ َُمٗم٤مؾمد وومتـ سملم
َ
ْمح اعمُٜم٤مومِ٘ملم ُمٜمْٝم٩م َىمقيؿ جي٥م قمغم اًمدُّ ِ
إن هذا إؾمٚمقب اًم ُ٘مرآين ذم َوم ِ
قم٤مةَ ،وىمٌؾ
ٌ
ذًمؽ اًمٕمٚمامء َ
وهمػمهؿ اًم َٕمٛمؾ ِسمف ُمع قمٚمامٟمٞمل َزُم٤مٟمٜم٤م َوُمـ ُهؿ قمغم ؿم٤ميمِ َٚمتٝمؿ ُمـ
ًمٞمؼماًمٞملم وطمداصمٞملم وراومْم٦م وصقومٞم٦م ،و َهمػمهؿ ِم َّـ َىمد ئمٝمرون ِ
اإل ْؾمالم و ُيٌٓمٜمقن
ؼمز ُمث٤مًمٌٝمؿ و َُمقاىمٗمٝمؿ اعمخزي٦م ودَّ
اًم ُٙمٗمر ،وم ُتٗمْمح خمٓمٓم٤مِّتؿُ ،
وِّتتؽ أؾمت٤مرهؿ و ُشم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش 316( :ـ  ،)317د/قم٤مدل اًمِمدِّ ي.
( )2يٜمٔمر «حتذير اًمً٤مضمد ُمـ اَّت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمدش.)49/1( :
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اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ،و ُشمٕمرى وٓءاِّتؿ ٕقمداء اعم ِّٚم ِ٦م َقمؼم يمؾ وؾمٞمٚم٦م ِ
ِمٙمٜمَ ٍ٦م و َـمري٘م٦م
َّ
ِْ
صمؿ َّ
قمقارهؿ وأ ْفم َٝمرت
إن ُمـ شم٠مُمؾ ؾمقرة (اًمتقسم٦م) جيد أهن٤م ىمد أسم٤مٟم٧م
َ
ُمت٠مشمٞم٦مَّ .
ُمٙمٜمقٟم٤مت صدورهؿ ،وًمذا ضم٤م َءت شمًٛمٞمتٝم٤م سمٕمدة أؾمامء ،وُمـ أؿمٝمره٤م اًمٗم٤موح٦م.
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

َ
يمام َّ
يٜمتٝمزون ُيم َّؾ ُومرص٦م شمت٤مح و ُيم َّؾ َطمدث ي٘مع ذم اًمقًمقج ُمـ ِظمالًمف
أن اعمُٜم٤موم٘ملم
ًمٚمّمدِّ َقمـ ديـ اهللَ ،
ومٙمذ َ
ًمؽ َّ
اًمِم٠من ذم طم٤مل اعم١مُمٜملمُ ٓ ،سمدَّ أن يًتثٛمروا يمؾ طمدَ ث
و ُيقفمٗمقا يمؾ ُمٜم٤مؾمٌ٦م هلتؽ أؾمت٤مرهؿ وومْمح خمٓمٓم٤مِّتؿ ،وهذا ُمٜمٝم٩م ىمرآين ورد ًمف
أُمثٚم٦م قمديدة ذم صمٜم٤مي٤م هذه اًم٘م٤مقمدة(.)1

ايكاعذ ٠اذتادٚ ١ٜايعصش :ٕٚسصذ حتشناتِٗ ٚشتططاتِٗ.
ِ
ًم٘مد َّ
حتريم٤مِّتؿ ويٗمْمح خمٓمٓم٤مِّتؿ ،وىمد
فمؾ اًم ُ٘مرآن ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع اعمُٜم٤مومِ ِ٘ملم يرصد
اًمٕمد ِ
مت َّثؾ ذًمؽ ذم ِ
يد ُِمـ اعمقاىمػُ ،مٜمٝم٤م :ؾم٠مذيمره٤م هٜم٤م سم٤مظمتّم٤مر ُمع ُمالطمٔم٦م أن هذه
اًم٘م٤مقمدة ُمتالزُم٦م ُمع ىم٤مقمدة ومْمح اعمٜم٤موم٘ملم.

ُ .1مًجد اًميار:
ِ
ِ ِ
ٙمر واخلديٕم٦م و َٟمً٩م اعم١ماُمرات
اًمرمح٦م وسم٤مـمٜمف ُمـ ىم ٌَٚمٝمؿ اعمَ ُ
٤مهره ومٞمف َّ
اًمذي َفم ُ
قمام اٟمٓمقت قمٚمٞمف ٟمٗمقؾمٝمؿ{ :ﭑ
واعمٙم٤مئد،
َ
وم٠مفمٝم َر اًم٘مرآن ظمٌِٞم َئ َتٝمؿ وأسم٤من َّ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]117 :أي٦م(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر عمزيد اـمالع «طم٘مٞم٘م٦م اًمقٓء واًمؼماء ذم ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مشً ،مٚمِمٞمخ ؾمٞمد ؾمٕمٞمد
ًمتتٕمرف قمغم ُمـ ظمٗمروا ذِمٝمؿ ،وىمٌؾ ذًمؽ ظم٤مٟمقا أُم٤مٟمتٝمؿ وهمروا سم٠مُمتٝمؿ ،ويم٤مٟمقا قمٛمالء
قمٌداًمٖمٜمل
َّ
أوومٞم٤مء ٕقمداء اعمٚم٦م يٜمٗمذون خمٓمٓم٤مِّتؿ وأضمٜمدِّتؿ .وأيْم٤م رؾم٤مًم٦م «اعمقآة واعمٕم٤مداة ذم اًمنميٕم٦م
ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦مشً ،مٚمِمٞمخ حمامس اجلٚمٕمقد.
( )2اٟمٔمرُمزيد شمٗمّمٞمؾ.)381/1( :
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 .2رصد ُمقآِّتؿ ًمٚمٞمٝمقد:
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معهم
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ} [ؾمقرة احلنم ،]11 :ىم٤مل اسمـ اجلَقزي{« :ﭯ ﭰ} ذم اًمدِّ يـ
َٕ َّهنؿ يمٗم٤مر ُِمثٚمٝمؿ َو ُهؿ اًمٞمٝمقدش(.)1
طم٤مسهؿ ُ
ضمٞمش ا ُعمًٚمٛملم عمَّ٤م
وىمد سمٕم٨م اعمُٜم٤موم٘مقن إمم َُيقد سمٜمل اًمٜمَّْمػم طملم
َ َ
ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمدَ  ،ومٕمزم اًمٜمٌَّل ط َقمغم إضم ِ
الئٝمؿ َي ُ٘مقًمقن هلؿ :اصم ٌُ ُتقا ذم ُمٕم٤مىمٚمٙمؿ وم٢م َّٟم٤م
ْ
َ
ّ
ِ
ٟمٍم ِِّتؿ واخلروج ُمٕمٝمؿ
ُمٕمٙمؿ( ،)2صمؿ ي٠مي
ُ
شمٙمذي٥م اهلل هلؿ ذم َُجٞمع ُم٤م ُ
زقمٛمقه ُمـ ْ َ
واعمُ٘م٤مشمٚم٦م ذم ص ِّٗمٝمؿ { :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [ؾمقرة احلنم.]21 :
 .3رصد ُمٙمٜمقٟم٤مت صدورهؿ وومْمحٝم٤م:
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ} [ؾمقرة

حمٛمد ،]29 :و َ
شمٕمري َُم٤م
ًمذًمؽ َظم٤مومقا َووضم ُٚمقا و َفم ُّٚمقا ُُمؽم ِّىمٌلم طمذريـ
ًمًقرة شمٜم َّزل قم َٚمٞمٝمؿ ِّ
َ

ح٤مٟمَف{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
اٟمٓمقت قمٚمٞمف ىمٚمقِبؿ ،ىم٤مل ؾمٌ َ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]64 :
وأهار هذه اًم ُ٘مٚمقب اعمًق َّدة سمِٔمٚمٛم٦م اًمٜمٗم٤مق واًمٙمٗمر،
ضم٤مءت آ َي ٌ
٤مت َِّتتؽ أؾمت٤مر ْ

و َيمٗمك سمًقرة (اًمتقسم٦م) ذم َهذا اًمِم٠من ً
ؾمٛمٞم٧م سم٤مًمٗم٤موح٦م واعم٘مِم٘مِم٦م
دًمٞمال إ ْذ ِّ
واعمٌٕمثرة واًمٌحقث( ...)3اًمخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1زاد اعمًػمش.)217/8( :
(« )2اًمتحرير واًمتٜمقيرشُ ،)99/28( :مع شمٍمف يًػم.
(« )3اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآنش.)41/8( :

=
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ومٛمـ ذًمؽَ :ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]8 :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
وضم٤مء
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸} [ؾمقرة اًمتقسم٦مَ ،]77 :

ذم ؾمقرة (آل قمٛمران) ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]167 :

ٟمٍما أو هزيٛم٦م:
 .4رصد شمر ّسمّمٝمؿ سم٠مطمقال اعمًٚمٛملم ً

ىم٤مل شمٕم٤ممم { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [ؾمقرة

اًمٜمً٤مء ،]141 :ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم َىمقًمِف شمٕم٤ممم{ :ﭑ
اًمٜمً٤مءُ « :]141 :هؿ اعمٜمَ٤مومِ٘مقن ،أي :يٜمتٔمرون سم ُٙمؿ اًمدَّ وائرش.
ِ
ٍ
ذَ ،وم٢من يم٤من ًمٙمؿ
وىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي« :أي :يٜم َتٔمرون ُم٤م َُيدُ ث ُمـ ظمػم أو َ ٍّ
ىمًام ُمـ
ومتح ،أي :فمٝمقر قمغم اًمٞمٝمقد ،ىم٤م ًُمقا ًمٚمٛم١مُمٜملم :أمل ْ َٟم ُٙمـ ُمٕمٙمؿ ،أي :وم٠م ْقم ُٓمقٟم٤م ً
اًم َٖمٜم ِٞمٛم٦م ،وإن يم٤من ًم ِٚم َٙم٤مومريـ -ي ْٕمٜمِل اًم َٞمٝمقدَٟ -مّمٞم٥م ،أي :فم َٗم ٌر َقمغم اعمًٚمٛملم،
ىم٤مًمقا :أمل ٟمًتحقذ قمٚمٞمٙمؿ ،ي٘م٤مل :اؾمتحقذ قمغم ومالن أي همٚم٥م قمٚمٞمفش.
ﭒ

ﭓ}

[ؾمقرة

ىم٤مل اًمرازي« :وذم شمٗمًػم هذه أي٦م وضمٝم٤من:
ِ
ِ
وأه ُيمؿ ،صمؿ َمل َٟمٗمٕمؾ
تٛم َّٙمـ ُِمـ ىمتٚمٙمؿ
إول :أن ي ُٙمقن سمِ َٛمٕمٜمك :أمل َٟمٖمٚم ٌْٙمؿ و َٟم َ
ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ذًمؽ ،وٟمٛمٜمَٕمٙمؿ ُمـ اعمًُٚمٛملم سم٠من َصم ٌَّ ْٓمٜم٤مهؿ َقمٜمٙمؿ ،وظم َّٞمٚمٜم٤م هلؿ ُم٤م وٕمٗم٧م
سمف ُىمٚمقِبؿ ،و َشمقا َٟمٞمٜم٤م ذم ُمٔم٤مهرِّتؿ قم َٚمٞم ُٙمؿ ،ومٝم٤مشمقا ًمٜم٤م ٟمّمٞم ًٌ٤م ِم٤م أصٌتؿ.
َ
يٙمقن ا َعمٕمٜمك :أن أو ًَم َ
مهقا سم٤مًمدُّ ظمقل ذم
اًمث٤مين :أن
ئؽ اًم ُٙم َّٗم٤مر واًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا ىمد ُّ

ِ
اإل ْؾمالم ،صمؿ إن اعمُٜم٤موم٘ملم َّ
طمذروهؿ ُمـ ذًمؽ ،وسم٤مًم ُٖمقا ذم شمٜمٗمػمهؿ قمٜمف وأ َـمٛم ُٕمقهؿ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وؾمٞم٘مقى أُمريمؿ.
حمٛمد َ
أ َّٟمف ؾمٞمْمٕمػ أُمر ًّ
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وم٢مذا ا َّشم َٗم٘م٧م هلؿ صقًم٦م قمغم اعمًُٚمٛملم ىم٤مل اعمٜم٤موم٘مقن :أ ًَمًٜمَ٤م همٚمٌٜم٤ميمؿ قمغم رأيٙمؿ ذم
اًمدُّ ظمقل ذم ِ
اإل ْؾمالم وُمٜم ْٕمٜمَ٤ميمؿ ُمٜمف ،وىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ سم٠مٟمف ؾمٞمْمٕمػ أُمره وي٘مقى أُمريمؿ،
ؿم٤مهدشمؿ ِصدق َىمقًمِٜم٤م َوم٤مدومٕمقا إًمٞمٜم٤م َٟمّمٞم ًٌ٤م ِم٤م وضمدشمؿ ،واحل٤مصؾ أن اعمٜم٤موم٘ملم
ومٚمام َ
معهم

يٛمٜمقن قمغم اًمٙم٤مومريـ سم٠م َّٟم٤م َٟمحـ اًمذيـ أرؿمدٟم٤م ُيمؿ إمم َهذه اعمّم٤مًمح ،وم٤مدومٕمقا إًمٞمٜم٤م
ٟمّمٞم ًٌ٤م ِم٤م وضمدشمؿش(.)1

وهذه اًمّمقرة شمٌلم طم٘مٞم٘م٦م أن اعمٜم٤موم٘ملم ٓ ُمٌدأ هلؿ وٓ وضمٝم٦مِ ،
يٛمٞم ُٚمقن ُمع يمؾ
ِّ َ
َ
ِ
ِ
ْ
اًمِمخ ِّمٞم٦م ،وًمذًمؽ ُومٝمؿ َيؽم َّسمّمقن سم٤معم١مُمٜملم
وُمآرِبؿ
عمّم٤محلٝمؿ اًمدُّ ٟمٞمق َّي٦م
ريح شمٌ ًٕم٤م
(يٚم٘مقن اعمًٚمٛملم سمِقضمف ،ويٚم َ٘مقن اًمٙم َّٗم٤مر سمِقضمف ،وي ِ
ٛمًٙمقن اًمٕمّم٤م ُمـ َو َؾمٓمٝم٤م
ُ
ْ
()2
ص
أظمؼم اهللُ َشمٕم٤ممم أن ُمـ إ ْقم َراب ُمـ يؽم َّسم ُ
ُّ
ويتٚمقون يم٤مًمديدان واًمثٕم٤مسملم)  ،وىمد َ
سم ِ٤معم١مُمٜملم اًمدوائر ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳﮴} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]98 :أي :يٜمتٔمر سم ُٙمؿ احلقادث وأوم٤مت( ،)3واًمدَّ ِ
وائرُ :جع
َ
ِ
سم٤مًمٌمء ،و َدوائر
دائرة ،وهل ا َحل ُ٤مل اعمُٜم٘مٚمٌ٦م قمـ اًمٜمٕمٛم٦م َإمم اًمٌٚم َّٞم٦م ،وأصٚمٝم٤مُ :م٤م ُُيٞمط
اًمزُم٤منٟ :مقسمف وشمّم٤مريٗمف ودوًمف ،ويم٠مهن٤م ٓ شمًتٕمٛمؾ إٓ ذم اعمٙمروه(.)4
َّ
ِ
وٟمقسمف ْ
أن ُشمّمٞم٥م اعمُ١مُمٜملمً ،م ِ َتٜمٙمن
وم َٝم ُ١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن يٜمتٔمرون ِحم َـ َّ
اًمزُم٤من َّ
ؿمقيمتٝمؿ وشمْمٕمػ دوًمتٝمؿ ،وًمٙمـ َهم٤مب قمـ ه١م ِ
ٓء أن َّ
يمؾ َسمالء وومتٜم٦م هؿ أطمؼ ِب٤م
َ ُ

وأهٚمٝم٤مَ ،
وًمذ َ
ًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :﮵ ﮶ ﮷} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]98 :أيَ :هذه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمتٗمًػم اًمٙمٌػمش 65/11( :ـ .)66
(« )2ذم فمالل اًم٘مرآنش.)781/2( :
(« )3شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)421/2( :
(« )4ومتح اًم٘مديرش.)575/2( :
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ٕهنؿ أذار،
اعمحـ واًم ٌَالي٤م اًمتل َيٜم َتٔمرون إص٤مسم٦م اعمُ١مُمٜملم ِب٤م ُُمٜمْ َٕمٙمً٦م قمٚمٞمٝمؿ َّ
وه ِذه ؾمٜم٦م اهلل ذم أهؾ اًمنم واًمٗمً٤مد.
َ
و َيقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُيٜم٤مدي اعمٜمَ٤مومِ٘مقن اعم١مُمٜملم{ :ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ} [ؾمقرة احلديد ،]14 :أمل ْ َٟمٙمـ ُمٕمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤مُٟ ،م ِّ
ّمكم َيمام
شمّمٚمقن ،وٟمّمقم يمام شمّمقُمقن و َٟمتّمدَّ ق و ُٟمج٤مهد وٟمح٩م يمام يمٜمتؿ شمٗمٕمٚمقن؟ ومٚمامذا
يم٤من ُمآًمٜم٤م إمم اًمٜم٤مر -وسمِئس اًم َ٘مرار -وأ ْٟم ُتؿ ذم ضمٜم٤مت وٟمٕمٞمؿ؟

وهؿ ُيًٌقن َّ
أن َ
طم٤مهلؿ ٓ زال ظم٤موم ًٞم٤م قمغم اعم١مُمٜملم يمام يم٤من إُمر ذم اًمدٟمٞم٤م،
ُ
ومٞمجٞمٌٝمؿ اعم١مُمٜمقن{ :ﮊ ﮋ}ً ،م َ٘مد ُيمٜم ُتؿ ُمٕمٜم٤م يمذًمؽ ذم اًم َّٔم٤مهر ،إٓ أ َّن ىم ُٚمقسمٙمؿ مل

شم١مُمـْ ،سمؾ ُيمٜمتؿ شمٗمٕمٚمقن هذا اًمذي َذيمرشمؿ شم٘مٞم٦م وٟمٗم٤م ًىم٤م ،وأُم٤م ىمقهلؿ{ :ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} [ؾمقرة احلديد ،]14 :أي:

ٌل ط ،اعمقت وسم٤معم١مُمٜملم اًمدوائر(.)1
شمرسمّمتؿ سم٤مًمٜمَّ ّ
اًمؽم ُّسمص سم٤معم١مُمٜملم اًمدوائر،
وًم٘مد أ َُم َر ا ُ
هلل ٟمٌ َّٞمف ط أن يقاضمف اًم َ٘مقم سمح٘مٞم َ٘متِٝمؿ وهل َّ
واٟمتٔم٤مر ىمقارع اًمدهر أن شمّمٞمٌٝمؿ ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]52 :

 .5رصد طمرِبؿ اًمٜمٗمًٞم٦م وظمٓمقاِّتؿ ذم َّتذيؾ اعم١مُمٜملم:

ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷

﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂} [ؾمقرة إطمزاب.]13 :

وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ} [ؾمقرةإطمزاب ،]18 :وىم٤مل { :۵ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش 246/17( :ـ .)247
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ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [ؾمقرةآلقمٛمران،]168 :
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معهم﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

﯀﯁﯂} [ؾمقرة إطمزاب.]61 :
هذه أي٤مت وهمػمه٤م ُشمِمػم إمم رصد اًم٘مر ِ
آن ِهل َذه اًمّمٗم٦م اعمَ ِ٘مٞمت٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم
َ
َ
ْ
َ ُ
اًمّمػ وإُي٤من اًمٕمزائؿ ،وسم٨م روح
واعمُتٛم ِّثٚم٦م ذم اًمتخذيؾ واًم َّتِمٙمٞمؽ ،وزقمز َقم٦م َّ
واعمٕمقىم٤مت ،واظمتالق اًمٕم٘مٌ٤مت وٟمحق ذًمؽِ ،م َّ٤م ُم١مداه
آ ْهن َزاُمٞم٦م وٟمنم إراضمٞمػ
ِّ
قمام يم٤من قمٚمٞمف
طمرب ٟمٗمًٞم٦م مت٤مرس قمغم اعم١مُمٜملم ،وُم٤م طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ذم َز َُم٤مٟمٜم٤م سمٌٕمٞمد َّ

ظمّمقص٤م قمؼم وؾم٤مئؾ اإلقمالم وهمػمه٤م{ :ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
أضمدادهؿ،
ً

ﮡ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل{ ،]31 :﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﯂  } [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]78 :
ِ
ٍ
وأدواره٤م اًم َٕم٘مٞمٛم٦م دم٤مه ىمْم٤مي٤م
وُمقاىمٗمٝم٤م اًمً٘مٞمٛم٦م
ؿم٤مهد ا َجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
وظمػم
ُ
ُ
ِ
ِ
ُمرورا سم٤مًمٕمراق صمؿ سمًقري٤م ،وُم٤م سملم ذًمؽ ُمـ
اعمًٚمٛملم :اسمتدَ اء ُمـ ىمْمٞم٦م وم َٚمًٓملم
ً
أطمدَ اث وىمٕم٧م ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرِب٤م.
ْ

 .6رصد اًمّمح٤م َسم٦م ﭫ ًمِم٠من اعمٜم٤موم٘ملم وإسمالهمٝمؿ اًمٕم٤مضمؾ قمـ سمٕمض ُمقاىمٗمٝمؿ:
رص ِد حتريم٤مت وًم َ٘م٤م َءات وشمٍمُي٤مت
مل يٙمـ َصح٤م َسم٦م رؾمقل اهلل ط ُُم َت٘م٤مقمًلم قمـ ْ
ٌَّل قمٜمٝم٤م ط َّٓت٤مذ ُم٤م يٚمزم طمٞم٤مهل٤م ومٛمـ ذًمؽ:
اعمٜم٤موم٘ملم ،وهقم٦م إسمالغ اًمٜم ّ

اًمزهري ،قمـ
 -1ىم٤مل إُمقي ذم ُمٖم٤مزيف« :طمد َصمٜمَ٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ،قمـ ُّ

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده ىم٤ملَّ :عم٤م َىمدم
رؾمقل اهلل ط ،أظمذين َىم ِ
قُمل وم٘م٤مًمقا :إ َّٟمؽ اُمرؤ َؿم٤مقمرَ ،وم٢من ؿمئ٧م ْ
أن َشمٕمتذر إمم
رؾمقل اهلل ط سمِ ٌَٕمض اًمٕمٚم٦م صمؿ يٙمقن ذٟم ًٌ٤م شمً َت ْٖم ِٗمر اهلل ُمٜمف ...وذيمر احلدي٨م سمٓمقًمف،

إمم أن ىم٤مل :و َيم٤من ِم َّـ َّت َّٚمػ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وٟمزل ومٞمٝمؿ ىمرآن يتغم :اجلالس سمـ
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ؾمقيد سمـ اًمّم٤مُم٧م ،ويم٤من قمغم أم قمٛمػم ْسمـ َؾمٕمد ،ويم٤من قمٛمػم ذم ِطمجره ،ومٚمام ٟمزل
اًم ُ٘مرآن وذيمَرهؿ اهلل سمام ذ َيمر ِم َّ٤م أٟمزل ذم اعمٜم٤موم٘ملم ،ىم٤مل اجلالس :واهلل ًمئـ َيم٤من هذا
ذ ُِمـ احلٛمػم ،ومًٛمٕمٝم٤م ُقمٛمػم سمـ ؾمٕمد وم٘م٤مل :واهلل
اًمرضمؾ ص٤مد ًىم٤م ومٞمام ي٘مقل ًَمٜمَحـ ٌّ
ِ
قمكم أن يّمٚمف
ي٤م ضمالس -إٟمؽ ٕطم٥م اًمٜم٤مس إزم ،وأطمًٜمٝمؿ قمٜمدي سمالء وأقمزهؿ َّرِّت٤م ًمتٗمْمحٜمَّؽ وًمئـ يمتٛمتٝم٤م ِ
ًمتٝمٚم َٙمٜمِّل،
ر ٌء يٙمرهف ،وًم٘مد ىمٚم٧م ُم٘م٤مًم٦م ًمئـ ذ َيم ُ
قمكم ُمـ إظمرى ،ومٛمِمك إمم رؾمقل اهلل ط ومذيمر ًمف َُم٤م ىم٤مل
وإلطمدامه٤م أهقن َّ

ٌَّل ط ،ومحٚمػ سم٤مهلل ُم٤م ىم٤مل
ومٚمام َسمٚمغ ذًمؽ اجلالس ظمرج طمتك ي٠مي اًمٜم ّ
اجلالسَّ ،
قمٛمػم سمـ ؾمٕمد وًم َ٘مد يمذب قمكم ،وم٠مٟمزل اهلل  ۵ومٞمف{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ]74 :إمم آظمر أي٦م،

ومح ًُٜمَ٧م شمقسمتف وٟمزع وم٠مطمًـ
ومقىمٗمف رؾمقل اهلل ط قمٚمٞمٝم٤م ،ومزقمٛمقا أن اجلالس شم٤مب َ

ً
ُمتّمال سمف ،ويم٠مٟمف -واهلل أقمٚمؿُ -مـ
ُمدرضم٤م) ذم احلدي٨م
اًمٜمزوعش( ،)1هٙمذا َضم٤مء ( ً

يمالم اسمـ إؾمح٤مق ٟمٗمًفُ ٓ ،مـ يمالم َيمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ،إن هذا اعمقىمػ اًمِمج٤مع ُمـ
اًمّمٖم٤مر واًمٙمٌ٤مر ًمتحريم٤مت وأىمقال اعمٜم٤موم٘ملم وهتؽ
اًم ُٖمالم ًمٞمٔمٝمر ُمدى رصد ِّ
أؾمت٤مرهؿ وهقم٦م اإلسمالغ قمٜمٝمؿ(.)2
 -2قمـ زيد سمـ أرىمؿ ﭬ ىم٤مل« :يمٜمْ ُ٧م ذم همزاة ،ومًٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ أ ِّب

َي ُ٘مقل ٓ :شمٜمٗم٘مقا قمغم ُمـ قمٜمد َر ُؾمقل اهلل طمتك يٜمٗمْمقا ُمـ طمقًمف ،وًمئ ْـ َرضمٕمٜم٤م ُمـ
ًمٞمخرضم َّـ إقمز ُمٜمٝم٤م إذل ،ومذيمرت ذًمؽ ًمٕمٛمل ،أو ًمٕمٛمر ﭭ ،ومذ َيمره
قمٜمده
َ
وم٠مرؾم َؾ رؾمقل اهلل ط إمم قمٌد اهلل سمـ أ ِّب وأصح٤مسمف،
ًمٚمٜمٌل ط ،ومدقم٤مين ومحدصمتفَ ،
هؿ مل يّمٌٜمل ُمث ُٚمف ىمط،
ومحٚمٗمقا ُم٤م ىم٤مًمقا ومٙمذسمٜمل َر ُؾمقل اهلل ط وصدىمف ،وم٠مص٤مسمٜمل ٌّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمٓمؼميش ،إصمر ( )16968ـ (.)362/14
( )2يٜمٔمر «ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش..)517/2( :
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ٌَّل ط وم٘مرأ
َوم٠م ْٟمزل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﮐ ﮑ ﮒ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ،]1 :ومٌٕم٨م إ َّزم اًمٜم ّ
هلل َىمدْ َصدَّ َىم َؽ َي٤م َز ْيدُ ش()1ش.
َوم٘م٤مل« :إِ َّن ا َ

٤مب َىمد اؾمتِمٕمر ِ
وحتٛمؾ أ َُم٤مٟمتف ورصد هذه اعمَ ُ٘مقًم٦م أصمٛم٦مَ ،ومام
واضم ٌَف
إن هذا َؿم ٌّ
َّ
قم٤مضم ًال همػم آضمؾَ ،همػم آسمف سم َٚمقم ِ
َيم٤من ُمٜمف إٓ أن أ ْسم َٚمغ ِب٤م ٟمٌٞمف ط ِ
ٓئ ٍؿ أو قمت٥م

قم٤مشم٥مَّ ،إهن٤م اًم َٞم٘مٔم٦م َّ
واًمِمج٤مقم٦م واإلطمً٤مس سم٤مًم َّتٌٕم َّٞم٦م اًمٗمردي٦م ،طمتك يِمٕمر يمؾ ُمٜم٤مومؼ
وُمْمٞمؼ قمٚمٞمف ،ومٕملم اًمرىمٞم٥م ُمـ يمؾ ُم١مُمـ شمٚمحظ
سم٠من اعمجتٛمع اعمًٚمؿ حم٤مس ًمف،
ٌ
شمٍموم٤مشمف وشمٜم٘مؾ وشمٗمْمح أظمٌ٤مره.
ِ
وهذا ُّ
سم٠مطم َقال اعمٜم٤موم٘ملم واًمٞمٝمقد،
يدل قمغم ُمراىمٌ٦م اعمًُٚمٛملم اًمدىمٞم٘م٦م ،و َُمٕمرومتٝمؿ ْ
ِ
واضمتِ َامقم٤مِّتؿ
وم٘مد يم٤مٟم٧م ُقمٞمقن اعمًٚمٛملم ي٘م َٔم٦م شمراىم٥م حتريم٤مت اًمٞمٝمقد واعمٜم٤موم٘ملم ْ
ِ
أهارهؿ واضمتامقم٤مِّتؿ ،و َُم٤م يدور ومٞمٝم٤م
وأويم٤مرهؿ ،سمؾ يم٤مٟمقا َي َّٓمٚمٕمقن َ
ومٞمٝم٤م َقمغم أد ِّق ْ َ
ِ
ِ
اًمٙم٤مذ َسم٦م إلىمٜم٤مع
أؾم٤مًمٞم٥م اًم َّتثٌٞمط ،واظمتِ َالق إؾمٌ٤مب
ُمـ طمٌؽ اعمُ١ماُمرات،
واسمتٙم٤مر َ
ِ
رؾمقل اهلل ط ًمدُ َقم٤مة اًمٗمتٜم٦م وأويم٤مره٤م
اًمٜم٤مس سمٕمدم اخلُروج ًمٚم٘مت٤مل ،وىمد يم٤من قمالج
ٟمٌقي َيمريؿ يتٕمٚمؿ ُمٜمف يمؾ َُمًئقل ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤منَ ،يمٞمػ
طم٤مؾمام ،وهذا ُمٜمٝم٩م
ٌّ
ً
ي٘مػ ُمـ دقم٤مة اًمٗمتٜم٦م وُمرايمز َّ
اًمير سم٤مٕومراد
اًمِم٤مئ َٕم٤مت اعمْمٚمٚم٦م اًمتل شمٚمحؼ َّ
واعمجتٛمٕم٤مت واًمدولٕ ،ن اًمؽمدد ذم ُمثؾ هذه إُمقر يٕمرض إُمـ وإُم٤من إمم
اخلٓمر ويٜمذر سمزواهل٤م(.)2
ُمٜمٝم ًج٤م جي٥م قمغم اعم١مُمٜملم اًم َّتٕم٤مُمؾ
جٛمققمٝم٤م وهمػمه٤م ًم ُت ْٕمٓمل َ
سمٛم ُ
إن هذه اعمقاىمػ َ
وإفمٝم٤مرا خلٌ٤مي٤مهؿ وشمتٌ ًٕم٤م ًمٚم٘م٤مءاِّتؿ
سمف ُمع ؾم٤مئر َـمقائػ اعمٜم٤موم٘ملم رصدً ا عم ِخ َّٓمٓم٤مِّتؿ
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1احلدي٨م رواه اًمٌخ٤مري ،)273 ،271/11( :وأظمرضمف ُمًٚمؿ( :ج /17ص .)121
(« )2اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداثش.)161/4( :
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وُمٕمروم٦م سم٠مطمقاهلؿ ،طم َّتك ٓ يٖمؽم ِبؿ ُمـ َىمد يٖمؽم ُمـ اعمًٚمٛملم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
{  } [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]47 :
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ِ
ُمقاوع َقمديدة ُمتْمٛمٜمً٤م َرصد حتريم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم
ُ .1مٜمٝم٩م ُىمرآين يتٙمرر ذم
ومحري سم٤معم١مُمٜملم أن َيًٚمٙمقا هذا اعمٜمٝم٩م ويتٕم٤م َُم ُٚمقا ُمع اعمٜم٤موم٘ملم
وومْمح خمٓمٓم٤مِّتؿ،
ٌ
قمغم َوقئف ،وىمد ورد ذم اًم٘م٤مقمدة أُمثٚم٦م شمِمػم إمم ذًمؽ وشم١ميده.
ِ
سم٤مرزة ،وهٙمذا
اًمرصد ومٞمٝم٤م ؾمٛم٦م َ
ُ .2مـ يٚمحظ إُمث َٚم٦م اًمقاردة َجيِد أن ُّ
شمٜمق َع َّ
اًمِم٠من جي٥م أن يٙمقن ُمع اعمٜمَ٤مومِ٘ملم ذم يمؾ َز ٍ
ُم٤من وُمٙم٤من ،شمرصد يمت٤م َسم ِ
٤مِّتؿ وطمقاراِّتؿ
وُم١مًم َٗم ِ
وُمق ِاىمٕمٝمؿ قمغم اًمِمٌٙم٦م ،وشمرصد ًم٘م٤مءاِّتؿ
٤مِّتؿ وشمٍمُي٤مِّتؿ وُمٜمتدي٤مِّتؿ َ
اًمني٦م واًمٕمٚمٜمٞم٦م ُمع أؾمٞم٤مدهؿ ُمـ أقمداء اعمٚم٦م ...اًمخ.
أص ٌَح٧م احل٘م٤مئؼ وشمقصمِٞمؼ اعمَٕم ُٚمقُم٤مت ُمـ أىمقى أؾمٚمِ َح٦م يمِمػ
 .3إٟمٜم٤م ذم َزُمـ ْ
ِ
قمقارهؿ وه ِ
ِ
سم٤مٕد ًَّم٦م اًمداُمٖم٦م واحلُ َج٩م اًمٌ٤مًمٖم٦مُ ،مـ أضمؾ
تؽ ُخم َّٓمٓم٤مِّتؿ
زيٗمٝمؿ و َسمٞم٤من
َ
شمٜمزل َؾمقرة ُشمٜمٌئٝمؿ سمام ذم ىمٚمقِبؿ ،و ُشم ِ
ٔمٝمر ُم٤م اٟمٓمقت قمٚمٞمف
َذًمؽ َطم ِذ َر اعمٜم٤موم٘مقن ُمـ أن َّ
صدورهؿٟٕ ،مف اًمّمدق واحلؼ اًمذي ٓ ُمري٦م ومٞمف.
ه َقم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع يمؾ طمدَ ث ُرصد قمٚمٞمٝمؿ سمام
ُ .4مـ اًم َّٚمقازم اعمُ َّ
ٝمٛم٦م سمٕمد اًمرصدْ ،
ِ
ٌَّل طذم ؿم٠من
يٜم٤مؾمٌف ،إل ْسم َٓم٤مل ُمٙم٤مئدهؿ ووأد
شمدسمػماِّتؿ ذم ُمٝمده٤م ،يمام ومٕمؾ اًمٜم ّ
َ
ويمر جيتٛمع ومٞمف اعمٜم٤موم٘مقن.
ُمًجد اًميار عمًّ٤م قمٚمؿ سم٠مٟمف ٌ
اًمرصد َّ
أن َُمـ يتٛمٙمـ ُمـ ُحم٤مورِّتؿ أو ُُمٜم٤مفمرِّتؿ أو َسمٞم٤من ُم٤م قمٚمٞمف
ُ .5مـ َومقائد َّ
ُ
طم٤مهلؿ ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م واًمٖمدر واًم َّتدًمٞمس واعمراوهم٦م ،يٙمقن سملم َيديف ُمـ اًمقصم٤مئؼ ُم٤م ْدم َٕمٚمف
سم٤محلج٦م ويدُمٖمٝمؿ سم٤مًمؼمه٤من ويٕمرُيِؿ سم٤محل ِ
ِ
٘م٤مئؼ ،ويٙمِمػ خمٌقء ىمٚمقِبؿ
يٚمجٛمٝمؿ
َ
َ
حمٞمّم٤م وٓ حمٞمدً ا.
سم٤مًم ٌَ ِّٞمٜم٤مت اًمقاوح٤مت ،قمٜمده٤م ٓ جيدون ً
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ايكاعذ ٠ايجاْٚ ١ٝايعصش :ٕٚال ُٜٛثل يف حذٜجِٗ ٚال ُٜصذق ٕٛيف ادعا٤اتِٗ.

معهم
هذه اًم َ٘م٤مقمدة ،سمؾ َّ
يمذِبؿ ذم ُمقاـمـ يمثػمة،
ًم٘مد أووح اًم ُ٘مرآن ذم َُمقاوع قمديدة

ومٛمـ ذًمؽ:
أ) طمٚمٗمٝمؿ إيامن اًمٙم٤مذسم٦م.
ب) َىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ}
[ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقنَ ،]2 :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين« :أي :ضمٕم ُٚمقا طمٚمٗمٝمؿ ِ
اًمذي َطم َٚمٗمقا ًمٙمؿ،
َ
َّإهنؿ عمَ ِٜمْٙمؿَّ ،
حمٛمدً ا ًَم َرؾمقل اهلل ،وىم٤م َي ً٦م َشم٘مٞمٝمؿ ُمٜمٙمؿ ،وؾمؽمة يً َت ِؽمون ِب٤م ُمـ
وإن َّ
اًم٘متؾ وإهش(.)1
وهذا طم٤مل قمٚمامٟمٞمل َزُم٤مٟمٜم٤م إذا ُوٞمؼ َقمٚمٞمٝمؿ ِ
اخلٜمَ٤مق ،شمٔم٤مهروا سمِٜمٍُمة اًمديـ،
ّ
َ
ِ
وظمدْ ُم٦م ِ
أص٤مب اعمُ١مُمٜملم ر ٌء ُِمـ اًمْمٕمػ ظمرضمقا ُمـ
اإل ْؾمالم ،طم َّتك إذا ُم٤م
َ
اًمنميٕم٦م وشمٖمري٥م اًمٌالد ،ويم٤مٟمقا قمٛمالء ًمتٜمٗمٞمذ سمٜمقد
ُضمحقرهؿ وٟم٤مدوا سمتٌديؾ َّ
اشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمٖمرب أصمٛم٦م واًمتل ُمـ أُمثٚمتٝم٤م:

 -1اشم َٗم٤مىم َّٞم ُ٦م ُُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م.
ِ -2
اشمٗم٤مىم َّٞم٦م واًمًٞمداو.
وهذه إعمَ٤مطم٦م َطمقل ُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م وآصم٤مره٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م.

أ) شمٕمريػ قم٤مم سم٤معمٜمٔمٛم٦م:

ِ
اشمٗم٤مىم َّٞم٦م اجل٤مت GATT
ٟمِم٠مت ا ُعمٜم َّٔمٛم٦م ُمع هن٤مي٦م ا َجلقًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ ُمٗم٤موو٤مت
(ضمقًم٦م إورضمقاي 1986 :ـ 1994م) ،واًمتِل ا ْٟم َتٝم٧م ذم ُمرايمش ًم َتٌْدأ قمٛمٚمٝم٤م ذم
1995/1/1م سم٤مؾمؿ ُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م ( ،)WTOومٝمل ِ
اًمقر ُ
ي٨م ا َحل٘مٞم٘مل
ٓشمٗم٤مىمٞم٦م ا َجل٤مت (آشمٗم٤مىمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمتٕمريٗم٤مت اجلٛمريمٞم٦م واًمتج٤مرة) ،اًمتل َٟمِم٠مت قم٤مم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومتح اًم٘مديرش.)265/5( :
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وم٠مص ٌَح٧م اعمٜمٔمٛم٦م اجلديدة هل اعمٜمَ ِّٔمؿ واعمٜمٗمذ واعمراىم٥م اًمقطمٞمد ٕطم َٙم٤مم
1947مْ ،
واًمتِ َزاُم٤مت واشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م.

ب) َِّتدف اعمٜمٔمٛم٦م إمم َحترير اًمتج٤مرة اًمدوًم ِ َّٞم٦م سمقاؾمٓم٦م إجي٤مد ٟمٔم٤مم َدم٤مري دوزم
ِ
اًمًقق (اًمٕمرض واًمٓمٚم٥م)ُ ،مـ ِظمالل إزاًم٦م اًم٘مٞمقد
ُمتٕمدد
إـمرافُ ،مٕمتٛمد قمغم ىمقى ُّ
َ
واًمٕمقائؼ اًمتل متٜمع شمدومؼ طمريم٦م اًمتج٤مرة قمؼم اًمدولُ ،مٕمتٛمدة قمغم ُمٌ٤مدئ رئٞمً٦م هل:
 -1دم٤مرة َ
دون َمت ْٞمٞمز (ذط اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،ذط اًمدوًم٦م إومم سم٤مًمرقم٤مي٦م).
 -2دم٤مر ٌة ُطمرة ُمـ ظمالل اًم َّتٗم٤موض (ظمٗمض أو إًمٖم٤مء اًمرؾمقم اجلٛمريمٞم٦م واًم٘مٞمقد
اًمٙمٛمٞم٦م وومتح إؾمقاق).
دم٤مري َىم٤مسمؾ ًمٚمتقىمع (شمثٌٞم٧م آًمتزاُم٤مت واًمِمٗم٤مومٞم٦م).
َ -3شمٕم٤م ُُمؾ
ٌّ
ج) شمٖمٓمل اعمٜمَ َّٔمٛم٦م سم٠مطمٙم٤مُمٝم٤م وا ِّشمٗم٤مىم ِ
ٞم٤مِّت٤م َم٤مٓت وأٟمِمٓم٦م َيمثػمة وُمتٜمققم٦م أيم َثر ِم َّ٤م
يم٤مٟم٧م اشمٗم٤مىمٞم٦م اجل٤مت ُشمٖمٓمٞمٝم٤م ،وهل :دم٤مرة اًمًٚمع وقمدده٤م  / 7177 /ؾمٚمٕم٦م
وحتٙمٛمٝم٤م اشمٗم٤مىمٞم٦م اًمـ ( ،)GATT94ودم٤مرة اخلَدَ ُم٤مت ،و َشم ِْمٛمؾ  12ىمٓم٤م ًقم٤م رئٞمً ًّٞم٤م
و 155ىمٓم٤م ًقم٤م ومرقم ًّٞم٤م وحتٙمٛمٝم٤م اشمٗم٤مىمٞم٦م اًمـ ( ،)GATSوطم ُ٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمٙمر َّي٦م
رئٞمً٦م ُمتٕمٚم٘م٦م ِبذه احل٘مقق ُمـ ظمالل
اعمُ َّتّمٚم٦م سم٤مًمتج٤مرة
َ
سم٤مإلطم٤مًم٦م إمم أرسمع اشمٗم٤مىمٞم٤مت َ
اشمٗم٤مىمٞم٦م اًمـ ( )TIPSوهذه آشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمثالث هل حمقر اشمٗم٤مىم٤مت ُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة

اًمٕم٤معمٞم٦م (.)WTO
ًمٚمٛمٜم َّٔمٛم٦م قمغم أيمثر ُمـ  61اشمٗم٤مىمٞم٦م و َُمٌدأ وُمٚمحؼ
٤مد ُ
* ُيتقي اًمٜمٔم٤م ُم َ
إؾم ُّ
َ
وأمهٝم٤م اشمٗم٤مىمٞم٦م ُمتٕمددة إـمراف
وُمذ ِّيمرة شمٗم٤مهؿ (ُمٓمٌققم٦م طم٤مًم ًٞم٤م ذم َ 34مٚمدً ا)ُّ َ ،
اًمزراقم٦م ،اعمَٜمًقضم٤مت واعمالسمس ،اًمٕم ِ
قائؼ اًمٗمٜمِّ َّٞم٦م أُم٤مم
شمِمٛمؾ( :ذم َم َ٤مل اًمًٚمع:
َ
َ

ؿمٝم٤م َدات اعمٜمِم٠م،
اًمّمح٦م واًمّمح٦م اًمٜمٌ٤مشمٞم٦م ،اًم َٗمحص ىمٌؾ اًمِمحـَ ،
اًمتج٤مرةِّ ،
َشمراظمٞمص آؾمتػماد ،اإلضمراءات اًمق ِ
اخل٤مص٦مُُ ،مٙم٤مومح٦م اإلهمراق ،اًم ِّتج٤مرة،
ىم٤مئ َٞم٦م
َّ
ْ َ
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وذم َم٤مل اخلدُم٤مت ( 6اشمٗم٤مىمٞم٤مت) ،ويمذًمؽ َم٤مل طم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م اعمتّمٚم٦م
معهم
سم٤مًمتج٤مرة وهمػمه٤م.

ِ
ُي ُٙم ُٛمٝم٤م أقمْم٤مؤه٤م،
د) ُمٜمٔمٛم٦م ُمً َت٘م َّٚم٦م وًم ْٞم ًَ٧م إطمدى ُمٜمٔمامت إُمؿ اعمتحدةْ ،
وُم َ٘م ُّره٤م اًمرئٞمز ذم ِضمٜمٞمػ وًمٞمس هل٤م ومروع ،وي ْٕم َٛمؾ ومٞمٝم٤م طم٤مًم ًٞم٤م (ُ )611مقفمػ،
وُمٞمزاٟمٞمتٝم٤م اًمًٜمقي٦م شمتج٤موز ُ /161 /مٚمٞمقن ومرٟمؽ ؾمقيني (طمقازم ُ 131مٚمٞمقن
دوٓر) ،ويتؿ متقيٚمٝم٤م ُمـ ظمالل اؿمؽمايم٤مت اًمدول إقمْم٤مء.
ه) يٌٚمغ قمد ُد إ ْقم َْم٤مء احل٤مًمٞملم  151دوًم٦مُ ،مٜمْٝم٤م  127دوًم٦م ،يم٤مٟم٧م أقمْم٤مء ذم
اٟمْمٛم٧م ومٞمام سمٕمد و ْوم َؼ أؾمٚمقب اًمتٗم٤موضِ ،
وآظمر دوًمتلم
اشمٗم٤مىمٞم٦م ا َجل٤مت ،و 23دوًم٦م َ َّ
اٟمْمٛمت٤م ىمٌؾ شمقىمٞمع اعمٛمٚمٙم٦م ُمه٤م ٟمٞمٌ٤مل ويمٛمٌقدي٤مِ ،
وآظمر دوًم٦م اٟمْمٛم٧م ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م سمٕمد
َ َّ
اعمَ ْٛمٚمٙم٦م هل ِم َٚمٙم٦م شمٜمج٤م ذم ىم٤مرة أوىمٞم٤مٟم٤م ،هذا قم٤مم 1427هـ ومٙمٞمػ ِب٤م أن(.)1

 -4اشمٗم٤مىمٞم٦م اًمًٞمداو
ِ
٥م سم٤مؾمٛمؽ أيتٝم٤م احل٘مقق اعمٜمْ ًُقسم٦م ًمإلٟمً٤من!)َ :ومقراء ذًمؽ
(يمؿ ُمـ اعمّم٤مئ٥م شمر َشم َٙم ُ
ؼماق َي٘مقم اًمٖمرب سمٕمٛمٚمٞم٦م َهمزو ومٙمري ُمٜمَ َّٔمؿ شمؿ ْ
ِّ
اًمتخ ِٓمٞمط ًَمف سمٕم َٜم٤مي٦م
اًمِمٕم٤مر اًم َّ
ِ
ًمي ِ
إظمالىمل وآضمتامقمل ،وعمَ ْحق اًمث٘م٤موم٤مت
اًمٌنم َّي٦م ذم اعمج٤مل
ب ُمٜمجزات َ
ْ
اًمقاطمدة ،ويتخذ َ
هذا
اعمُخ٤مًمٗم٦م ًمٚم َّث َ٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م سمدقمقى اًم َٕمق َعم٦م واًم٘مري٦م اًم َٙمقٟمٞم٦م َ
ؾمت٤مرا ًم َٗمرض َُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ اًمٖمرسمٞم٦م
وطم٘مقق اًمٓمٗمؾ
اًم َٖمزو ُمـ طم ُ٘مقق اعمرأة ُ
ً
ِ
اًمٜمً٤مئ َّٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذات اًمتقضمف اًمٕم ْٚم َامين ُمـ إُمؿ اعمتحدة
اًمٖم٤مزي٦م .و َشمتخذ اعمٜم َّٔمامت
همٓم٤م ًء هل َ٤م ذم ؾمٕمٞمٝم٤م ًمٗمرض ُمٜمٔمقُمتٝم٤م اإلسم٤مطمٞم٦م قمغم اًمٕم٤ممل ،ويم٤مٟم٧م وراء ذًمؽ آهتامم
اعمٌ٤م ًَمغ ومٞمف دوًم ًٞم٤م سم٘مْم٤مي٤م طم٘مقق اعمرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر يمت٤مب « ُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م وآصم٤مره٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م وُمقىمػ اعمٛمٚمٙم٦م ومٞمٝم٤مش ،د .إسمراهٞمؿ اًمٜم٤مس –
ومٝمق ُمقضمقد قمغم اًمِمٌٙم٦م.
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ًمٚمٛمرأة ذم اعمٙمًٞمؽ قم٤مم 1975م.
 -1ومٙم٤من اعم١ممتر اًمدَّ وزم َّ
إو ُل َ
 -2صمؿ اعم١ممتر اًم َّث٤مين ذم يمقسمٜمٝم٤مضمـ قم٤مم 1981م.
ُ
واًمث٤مًم٨م ذم ٟمػموب قم٤مم 1985م.
-3
 -4واًمراسمِ ُع ذم سمٙملم قم٤مم 1995م.
أظمرى َهل٤م صٚم٦م سم٘مْم٤مي٤م اعمرأةُ :مثؾ ُم١ممتر
 -5إو٤موم٦م إمم ََمٛمققم٦م ُم١ممترات َ
اًمًٙم٤من واًمتٜمٛمٞم٦م ذم اًم٘م٤مهرة 1994م.
وشمً َٕمك اعمُٜم َّٔمامت اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ ِظمالل إُمؿ اعمتحدة إمم َومرض َُمٜم ُٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ
ِ
واىمتّم٤مد ًّي٤م و َصم٘م٤موم ًّٞم٤م ،واخلروج سمقصمٞم َ٘م٦م
اًمٖمرسمٞم٦م ذم ََم٤مٓت احلٞم٤مة اعمُخ َتٚمٗم٦م اضمتامقم ًّٞم٤م
ِ
دوًمٞم٦م ِ
و٤مر َسم٦م قمرض احل٤مئط
يًٛمك سمح٘مقق اًمٜمً٤مء.
ُمٚمز َُم٦م ًمٙمؾ دول اًم َٕم٤ممل ومٞمام َّ
سمخّمقصٞم٤مت ُّ
اًمِمٕمقب وقم٘م٤مئده٤م ،ويم٤مٟم٧م ا ِّشمٗم٤مىمٞم٦م اًم٘مْم٤مء قمغم ُجٞمع أؿمٙم٤مل
اًمتٛمٞمٞمز ود اعمرأة (اًمًٞمداو) هل ظمالص٦م شمٚمؽ اجلٝمقد.
وىم٤مُم٧م (اًمًٞمداو) سمِدَ ُم٩م طم٘مقق اعمرأة ذم ُطم٘مقق اإلٟمً٤منِ :م َّ٤م َضمٕمٚمٝم٤م سمٛمث٤مسم٦م
إقمالن قم٤معمَ ِل سمح٘مقق اعمرأة ،ودقم٧م آ ِّشم ِ
ٗم٤مىم َّٞم٦م إمم اعمً٤مواة اًمت٤مُم٦م ذم احل٘مقق سملم اعمرأة
واًمرضمؾ ذم ُجٞمع اعمٞم٤مديـ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واعمدٟمٞم٦م.
ُ
اًمدول
و ُشمٕمدُّ آ ِّشمٗم٤مىمٞم٦م ُمٚمزُم٦م ىم٤مٟمقٟم ًّٞم٤م ًم ِٚمدول اًمتل ص٤مدىم٧م قمٚمٞمٝم٤م ،و َشم َتٕمٝمد هذه
ُ
شمِمٙمٞمؾ
متٞمٞمزا ود اعمرأة .و َشمؿ
سمِ٢مًمٖم٤مء يمؾ اًم َّتنميٕم٤مت
واًم٘مقاٟملم اعمحٚمٞم٦م اًمتل ُشمٕم َتؼم ً
َ
شمؿ إ ْٟم َج٤مزه ذم يمؾ دوًم٦م قمْمق
سم٤مؾمؿ جل٤من (اًمًٞمداو)ُ ،مٝمٛمتٝم٤م َ
ُمراضم َٕم٦م ُم٤م َّ
ِجل٤من دوًمٞم٦م ْ
ذم هذا اعمَج٤مل يمؾ قمدة أؿمٝمر.

ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملَ :شم ُ٘مقل اعم٤مدة رىمؿ ( )2سمِ َيورة دمًٞمد ُم ٌْدَ أ اعمً٤مواة سملم اًمرضمؾ
ص َقمغم اَّت٤مذ
واعمرأة ذم َد َؾم٤مشمػم اًمدول اًمقـمٜمٞم٦م أو شمنميٕم٤مِّت٤م اعمٜم٤مؾمٌ٦م إظمرى ،يمام شمٜمُ ُّ
وإقم َراف
اًم َّتداسمػم اعمٜم٤مؾمٌ٦م ،سمام ذم ذًم ِ َؽ اًمتنميع ًمتٕمديؾ أو إ ًْم َٖم٤مء اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م
ْ
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ٞمٞمزا ود اعمرأة.
واعمُامرؾم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م اًمتل ُشمِم ِّٙمؾ َمت ً
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معهم اًمتل َشمٜمُص َقمغم ضورة ِّاَّت٤مذ اًمدول
وأظمٓمر َهذه اعمَقاد هل اعم٤مدة رىمؿ ()16
إـمراف ُجِٞمع اًم َّتداسمػم ا ُعمٜم٤مؾمٌ٦م ًمٚم َ٘مْم٤مء قمغم اًم َّتٛمٞمٞمز ود اعمرأة ذم َيم٤م َّوم٦م إُمقر
ِ
ْمٛمـ شمً٤موي اعمرأة سم٤مًمرضمؾ ذم َقم٘مد
اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمزواج واًمٕمالىم٤مت إهي٦م ،واًمتل َشم َ

اًمزوج واحل٘مقق واعمً١موًمٞم٤مت ذم أ ْصمٜمَ٤مء اًمزواج وقمٜمد ومًخف ،وومٞمام
اًمزواج واظمتٞم٤مر َّ
يتٕمٚمؼ سم٤مًمقٓي٦م واًم٘مقاُم٦م واًمقص٤مي٦م قمغم إـمٗم٤مل وشمٌٜمِّٞمٝمؿ!
وُمـ شم٠م َُّمؾ ُسمٜمقد هذه اعم٤مدة ُمـ آ ِّشمٗم٤مىمٞم٦م جيد َّأهن َ٤م شمتٕم٤مرض ُمع ىم٤مقمدة ِ
وضم٦م
وزم َّ
اًمز َ

اًمرضمؾ قمغم اعمرأة داظمؾ إهة ،و َشمٕمدد
قمٜمد قم٘مد اًمزواج ،وُمع ا َعم ْٝمر ،وىمقاُم٦م َّ
ِ
وأطم َٙم٤مم اًمٓمالق واًمٕمدة،
اعمًٚمٛم٦م ُمـ اًمرضمؾ همػم اعمًٚمؿْ ،
اًمزوضم٤مت ،وُمٜمع زواج ْ
وقمدَّ ة اًمقوم٤مة ،وطمْم٤مٟم٦م إوٓد.

واًمٖمري٥م أن آ ِّشمٗم٤مىمٞم٦م ْحت ُٔمر قمغم اًمدول اعمُق ِّىمٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م أن شمتح َّٗمظ قمغم شمِ ْٚمؽ

اعم٤مدة! .إمم ضم٤مٟم٥م َّأهن٤م ُشمٕمدُّ َشم ً
ؾم٤مومرا ذم ؾمٞم٤مدة اًمدَّ وًم٦م قمغم ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م و َدؾم٤مشمػمه٤م؛
دظمال
ً
قمٚمٞمٝم٤م شمٖمٞمػم دؾم٤مشمػمه٤م و َىمقاٟمٞمٜمٝم٤م اًم َّتٗمّمٞمٚم َّٞم٦م سمام يتٗمؼ ُمع اعمَٗم٤مهٞمؿ اًمتل
ومٝمل شمٗمرض َ
ِ
واخلّمقصٞم٤مت اًم َّث٘م٤مومٞم٦م
شمٕمرومٝم٤م (اًمًٞمداو) طمتك و ًَمق َشمٕم٤مرو٧م ُمع اًم٘مٞمؿ واًم َٕم َ٘م٤مئد
ِ
اًمدول ،وًمٞمس
ًمٚمِمٕمقب؛ سم٤مقمتِ ٌَ٤مر (اًمًٞمداو) هل اعمرضمٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٙمؾ َدؾم٤مشمػم
اًمديـ أو اًمث٘م٤موم٦م اًمقـمٜمٞم٦م.

ِ
ئٞمً٦م هلدم يمؾ اًمثقاسم٧م
اًمر َ
وي٠مي َُم ْٗمٝمقم اجلٜمدر (اًمٜمقع آضمتامقمل) ًم ُٞمِمٙمؾ إداة َّ
اًمٕم َ٘م ِ٤مئد َّي٦م وإظمالىمٞم٦م اًمتِل َشمٕمت ُّز َِب٤م ُؿمٕمقب اًمٕم٤ممل؛ َ
ومٝمذا اعمَٗمٝمقم يٛمثؾ َطم َجر اًمزاوي٦م
ذم ا ِّشمٗم٤مىمٞم٦م (اًمًٞمداو) :وم َ٘مدْ َورد ذم اعم٤مدة (ُِ )5مـ آشمٗم٤مىمٞم٦م حت٧م قمٜمقان (شمٖمٞمػم
إٟمامط آضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ًمدور يمؾ ُمـ اًمرضمؾ واعمرأة).

وم٤مٕ ُُمق َُم٦م ًمٞمً٧م صٗم٦م سمٞمق ًُمقضمٞم٦م ومًٞمقًمقضمٞم٦م ًمدَ ى اعمرأة ،وًمٙمٜمَّٝم٤م ِووم ً٘م٤م هلذه اعمَ٤مدة
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اضمتام ِقم َّٞم٦م يٛمٙمـ أن ي١مدُي٤م أي َؿمخص طمتك وًمق يم٤من َهذا َّ
اًمِمخص هق
هل وفمٞمٗم٦م َ
اًمرضمؾ ٟمٗمًف!

ويٗمتح اعمٗمٝمقم اًمٌ٤مب ًم ُٙم ِّؾ ُمـ يريد َشمٖمٞمػم ِ
ٟمققمف ُمـ ذيمر إمم أٟمثك أو اًمٕمٙمس

أيْم٤م عم٤م ُشمًٛمٞمف آشمٗم٤مىمٞم٦م
سم٤مقمتٌ٤مر ذًمؽ طم ًّ٘م٤م ُمـ طم٘مقق اإلٟمً٤من ،وي ْٗم َتح اًمٌ٤مب ً
سم٤مٕٟمامط اجلديدة ًمألهة اًمتل شمتٙمقن ُِمـ َر ُضمٚملم أو اُمرأشملم ،و ًَمٞمس اعمٗمٝمقم
اعمتٕم٤مرف قمْمٚمٞمف قمغم ُمدى اًمت٤مريخ اًم ٌَنمي ًمألهة اًمذي َيتٙمقن ُمـ رضمؾ واُمرأة،
اًمز ِ
وضم ّٞمْم٦م ِبدف إٟمج٤مب إـمٗم٤مل واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمقع اًمٌنمي.
َيرسمط سمٞمٜمٝمام ر َسم٤مط َّ
ىم٧م اًمذي شمٕمٚمـ ِ
وذم اًمق ِ
اًمزواج اعمٌٙمر،
ومٞمف اعمُٜمٔمامت اًمٖمرسمِ َّٞم٦م اًمٕمٚمامٟمِ َّٞم٦م احلرب قمغم َّ
َ

طمؼ اعمُراه٘ملم ذم ِم َ َ٤مر َؾم٦م اجلٜمس ،و ُشمٕم َتؼم ذًمؽ طم ًّ٘م٤م أؾم٤مؾم ًّٞم٤م ُمـ
وم٢مهن٤م شمدقمق إمم ِّ
َّ
اًمزواج اًمنمقمل اًمذي ُيٗمظ
طم٘مقىمٝمؿ ،وهل سمذًمؽ شمرومض ِم٤مرؾم٦م اجلٜمس ذم إـم٤مر َّ
طم٘مقق اًمٗمت٤مة ،وشمٌٞمح هذه اعمامرؾم٦م ذاِّت٤م ظم٤مرج اًمٜمٓم٤مق اًمنمقمل!()1

ب) وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف {:ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ} [ؾمقرة اًمتقسم٦مً ،]65 :م٘مد يم٤من اًم٘مرآن هلؿ سم٤معمرص٤مد ُيٙمذب ادقم٤مءاِّتؿ
ويِمٝمد قمغم سمقاـمٜمٝمؿ ِم٤م خي٤مًمػ فم٤مهر أىمقاهلؿ ويٗمْمحٝمؿ وُيتؽ أؾمت٤مر يمذِبؿ.

ج)ىم٤ملقم ّزذمقماله{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(َ« )1مٚم٦م اًمٌٞم٤منش( ،قمدد 165صـ ُ 52ج٤مدى إومم 1422هـ)« ،طم٘مقق اعمرأة واًمٓمٗمؾ سملم احل٘مٞم٘م٦م
وآدقم٤مءش سم٘مٚمؿ قمكم قمٚمٞمقة .اٟمٔمر عمزيد اـمالع رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراة اًمتل سمٕمٜمقان «اًمٕمدوان قمغم اعمرأة
ذم اعم١ممترات اًمدوًمٞم٦مشً ،مٚمديمتقر وم١ماد سمـ قمٌداًمٙمريؿ طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ
ؾمٕمقد ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض ومٝمل ضمديرة سم٤مًم٘مراءة وآـمالع ..وهٜم٤مك وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م يمت٤مب إُم٦م

اًمّم٤مدرة قمـ وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م سم٘مٓمر يمت٤مب «وصمٞم٘م٦م ُم١ممتراًمًٙم٤من واًمتٜمٛمٞم٦م
رؤي٦م ذقمٞم٦مشً ،مٚمديمتقر/احلًٞمٜمل ؾمٚمٞمامن ضم٤مد .واٟمٔمر يمذًمؽ« :وىمٗم٤مت طمقل ُمٕم٤مٟم٤مة إيدي
اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤مقمٛم٦مش ُمـ ( .)41-31خل٤مًمد اًمِم٤ميع.
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ﭙﭚﭛ} [ؾمقرة اًمتقسم٦مَ ،]26 :يم٤من إ ْطم َرى ِبؿ وإو َمم إر َو٤مء اهلل
معهمذم اإليامن ًمٙمٜمٝمؿ ضمٌٜم٤مء ظمقرة.
ورؾمقًمف ط سمتخ ِّٚمٞم ِٝمؿ قمـ ٟمٗم٤مىمٝمؿ ودظمقهلؿ

د) ىم٤مل { :۵ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]74 :

وَم٤مًمًٝمؿ اعمًتؽمة قمـ أٟمٔم٤مر وأؾمامع
٠مهنؿ إذا دظمٚمقا ذم َٟمقادُيؿ اًمٜمِّٗم٤مىم َّٞم٦م َ
هذا َؿم ُ

أص ٌَح قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٝم٤مر
اعم١مُمٜملمَ ،يتٙم َّٚمٛمقن سم٤مًمٙمٗمر ويتقاـم١مون قمغم اًمٜمٗم٤مق ،وم٢مذا َُم٤م ْ
ومت َّ٧م ُمً٤مءًمتٝمؿ قمام َيم٤مٟمقا قمٚمٞمف جلئقا إمم أيامهنؿ اًمٗم٤مضمرة يتخذوهن٤م وىم٤مي٦م.
وشمرصد
وىمد أ َّيمد اًم ُ٘مرآن أن طمٚم َٗم ُٝمؿ اًمدَّ ائؿ قمغم اًمٙمذب ،إ َّٟم َام هق قمـ ؾمٌؼ إسار
ُّ

وقمـ قمٚمؿ وي٘ملم{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م.]14 :

ه).ىم٤ملؾمٌح٤مٟمف{:ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [ؾمقرةاًمتقسم٦م ،]42 :ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي :ؾمٞمحٚمٗمقن
ًمتخ ّٚمٗمٝمؿ قمـ اخلروج ّ
قمذرا وأهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن {ﭴ ﭵ} سم٤مًم٘مٕمقد
أن هلؿ ً
واًمٙمذب واإلظمٌ٤مر سمٖمػم اًمقاىمع {ﭶﭷﭸﭹ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.)1(]42 :
أُم٤م ا ِّدقم٤مءا ِِّتؿ اًمٙم٤مذسم٦م ومحدِّ ث َقمـ ذًمؽ وٓ طمرج ومٛمٜمٝم٤م:

أ) .ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ}
[ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]8 :وىم٤مل اسمـ ضمري٩م« :هذا اعمُٜم٤مومؼ َ ِ
وهه قمالٟمٞمتَف
ُ
خي٤مًمػ ىمق ًُمف ومٕم َٚمف ُ

خمرضمف ،وُمِمٝمدُ ه ُمٖمٞم ٌَفش(.)2
وُمدظم ُٚمف َ

ب) .ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]12-11 :يمٞمػ يدَّ قمقن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اًمًٕمديش.)241/3( :
(« )2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش 149/1( :ـ .)151
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الح واًمٜمِّٗم٤مق اًمذي شمٚم ًٌَّقا سمف ُمـ أقمٔمؿ اإلومً٤مد ،ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين« :وا ُعمراد:
اإلص َ
ْ
ِ
إر ِ
سمٛمح َّٛمد
سمٛمقآشم ُٙمؿ اًمٙمٗم٤مر ،و َشمٗمريؼ اًمٜمَّ٤مس قمـ اإليامن َ
ض سم٤مًمٜمٗم٤مق ُ
ٓ شمٗمًدوا ذم ْ
ط واًم٘مرآن ،وم٢م َّٟم ُٙمؿ إذا ومٕم ْٚم ُتؿ ذًمؽ َوم ًَد ُم٤م ذم إرض ِبالك إ ْسمدَ ان ،وظمراب
اًمدي٤مر ،وسمٓمالن اًمزرائع يمام هق ُمِم٤مهد قمٜمد صمقران اًمٗمتـ واًمتٜم٤مزعش(.)1

ج) .ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ} [ؾمقرة اًمٗمتح ،]11 :ىم٤مل اسمـ ضمرير
اًمٓمؼمي« :هذا ِظمٓم٤مب ُِمـ اهللِ ًمِٜمٌٞمف حمٛمد ط :ؾمٞم٘مقل ًمؽ ي٤م حم َٛمد ِ
اًمذيـ ظم َّٚمٗمٝمؿ اهلل
َ
َ َ
َّ
واخلر ِ
ؾم٤مومر َت و َُمًػمك اًمذي
وج َُمٕمؽ ذم ؾمٗمرك اًمذي
صح ٌَتِؽ
ذم أهٚمٞمٝمؿ قمـ ْ
ْ
ُ
زائرا سمٞم٧م اهلل احلرام ،إذا ا ْٟم ٍَموم٧م إًمٞمٝمؿ ومٕم٤م َشم ٌْ َتٝمؿ قمغم
هت إمم ُم َّٙم َ٦م
ُمٕمتٛمرا ً
ً
وأه ِٚمٞمٜم٤م،
اًمتخ ُّٚمػ َقمٜمؽ :ؿم َٖم َٚم ْتٜم٤م قمـ اخلروج َُم َٕمؽ ُمٕم٤مجل٦م أُمقاًمٜم٤م ،وإصالح ُم َٕم٤ميِمٜم٤م ْ
وم٤مؾمتٖمٗمر ًمٜمَ٤م رسمٜم٤م ًمتخ ُّٚمٗمٜم٤م قمٜمؽ.
ٙمذسم٤م هلؿ ىمٞمٚمٝمؿ ذًمؽ :ي ُ٘مقل ه١م ِ
ٓء إقمراب اعمخ َّٚمٗمقن َقمٜمؽ
َ ُ
ىم٤مل اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه ُُم ِّ ً
سم٠مًمًٜمتٝمؿ ُم٤م ًمٞمس ذم ىمٚمقِبؿ ،وذًم ِ َؽ ُمً٠مًمتٝمؿ َر ُؾمقل اهلل ط آؾمتٖمٗم٤مر هلؿ ،ي٘مقل:
يً٠م ًُمق َٟمف سمٖمػم شمقسم٦م ُمٜمٝمؿ ،وٓ َٟمدم قمغم ُم٤م ؾمٚمػ ُمٜمٝمؿ ُمـ ِ
ُمٕمّم َٞم٦م اهلل ذم َّت ُّٚمٗمٝمؿ قمـ
َ
صحٌ٦م رؾمقل اهلل ط واعمًػم ُمٕمفش(.)2
ِ
أقم َذارهؿ وٓ ذم َـم َٚمٌٝمؿ اؾمتٖمٗم٤مر َر ُؾمقل اهلل ط هلؿ ،إذ
وم َٝم ُ١مٓء همػم ص٤مدىملم ذم ْ
واًمٕمز ِم قمغم قمدم
ٟمجقاهؿ صدىم٦م ُمـ اًمٜمَّدَ م
ًمق َيم٤م ُٟمقا ص٤مدىملم ًم٘مدَّ ُمقا سملم يدي
ْ
ُ
اًمٕمقد ،وٓ يٙمقن ذًم ِ َؽ إٓ سمٕمد آقمؽماف سم٤مخلٓم٠م واًمت٘مّمػم ،وهذا ُم٤م مل يٗمٕمٚمف
ه١م ِ
ٓء ،إذ ىمدُمقا سملم َيدي ٟمجقاهؿ قمذرهؿ اًمقاهل ودقمقاهؿ اًمٙم٤مذسم٦م {ﭲ
َ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ومتح اًم٘مديرش.)42/1( :
(« )2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش 339/11( :ـ .)341
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ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ} [ؾمقرة اًمٗمتح.]11 :
معهم
وومريؼ ُمـ ه١م ِ
ري ِؿ وإهؾ ،أو اخلق ِ
ٓء يدَّ قمقن اًمٖمػمة قمغم ِ
ف قمغم إُمقال ُمـ
احل
َ ُ
ْ
ْ
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ٌَّل ط واعم١مُمٜملم وهؿ ٓ يريدون إٓ
َ
اًمْمٞم٤مع ،ويٕمتذرون سمذًمؽ قمـ اخلروج ُمع اًمٜم ّ
ومرارا(.)1

د)ىم٤مل قم َّز ذم قماله{:﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀﯁ ﯂   } [ؾمقرة إطمزاب ،]13 :ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر« :ضملء ُهٜم٤م سم٤م ًِمٗم ْٕمؾ
ِ
وجيدِّ دوٟمف ،واًمٕمقرة:
ٚمحقن ذم آؾمتئذان
اعمْم٤مرع
ويٙمررو َٟمف ُ
ًمإلؿم٤مرة إمم أهنؿ ُي ُّ
ِّ
َ
يتن َب ُِمٜمف إمم احلل ،ىم٤مل ًمٌٞمد :وأضم ُّـ
اًم َّثٖمر سملم اجلٌٚملم اًمذي يتٛم َّٙمـ اًمٕمدو أن َّ
قمقرات اًمثٖمقر فمال ُُمٝم٤مش.

ِ
ٓء راُمقا آ ْٟم ِ
خذالَ ،
ومل يذيمر اعمٗمنون أن
وآؾمتئذان :ـمٚم٥م اإلذن ،و َه ُ١م َ
ٌَّل ط أذن هلؿ ،وىمد ذيمر اسمـ َطمزم :أن قمٌد اهلل سمـ أب سمـ َؾمٚمقل ٟمزل
اًمٜم ّ
ومٞمام َيز ُقم ُٛمقن ًمٞمس سم٠مىمؾ
سم َٕمًٙمره سمٜم٤مطمٞم٦م هم٤مز ًي٤م ُمع رؾمقل اهلل ط ،ومٙم٤من قمًٙمره َ
اًمٕمًٙمريـ؛ وهذا َسم ٌ
٤مـمؾٟٕ ،مف مل يتخٚمػ ُمٕمف إٓ َُم٤م سملم اًمًٌٕملم إمم اًمثَّامٟملم وم٘مط،
وإ َّٟمام وىمع هذا ذم يقم أطمدِ ،
أيْم٤م ٟمٔمر؛ وىمد ىمٞمؾ :إ َٟمف َمل يٙمـ يقُمئذ ُمـ َُمٕمف أىمؾ
وومٞمف ً
َ
اًم َٕمًٙمريـ .واًمّمحٞمح :أ َّٟمف َيم٤من ذم دون ُم٤م ُمٕمف ط يقم أطمد.

زوة شمٌقكِ ،مـ َّتٚمػ ُمٕمف سمٕمد ُمًػمه
وأُم٤م ُمـ يم٤من ُمع قمٌد اهلل سمـ أب ذم َهم َ

ڠ ،وم٠مهؾ اًمٜمٗم٤مق وأصح٤مب اًمري٥م ذم اًمٕمدة اعمذيمقرة(.)2
وهذا ي ْ٘م ِ
وأيْم٤م وم٢من ذم
تيض أ َّٟمف َمل َي٠مذن َهل ُؿ ،وإٓ عم٤م فمٝمر متٞمزهؿ قمـ همػمهؿ،
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش.)231( :
(ُ )2مٜمٝمؿ اسمـ اسمـ طمزم ذم يمت٤مسمف «ضمقاُمع اًمًػمةش ،اعمح٘مؼ :إطمً٤من قمٌ٤مس اًمٜم٤مذ :دار اعمٕم٤مرف -
ُمٍماًمٓمٌٕم٦م 1911 ،1 :م( :صـ .)251
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اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ُمـ ىمقًمف{ :﮶} ،إيامء إمم أ َّٟم ُف َمل ي٠مذن هلؿ ،ومٝمذا اًم َٗمريؼ ُمٜمٝمؿ

يتٕم َّٚم ُٚمقن سم٠من ُمٜم٤مزهلؿ َسمٕمٞمدة قمـ اعمديٜم٦م وآـم٤مُمٝم٤م.

واًم َّت٠ميمٞمد سمحرف (إ َّن) ذم ىمقهلؿ{ :﮻ ﮼ ﮽} [ؾمقرة إطمزاب ،]13 :متقيف

إلفمٝم٤مر ىمقهلؿ{ :﮼ ﮽} ،ذم صقرة اًمّمدق.

وعمَّ٤م َقمٚمٛمقا أهنؿ يم٤مذسمقنَّ ،
٤مهؿ ذم صقرة
ٌَّل ط يٕمٚمؿ يمذِبؿَ :ضمٕمٚمقا شمٙمذيٌف إ َّي ُ
وأن اًمٜم ّ
أٟمف َي ُّ
ِمؽ ذم ِصدىمٝمؿ ،وم٠ميمدوا اخلؼم ،وم٘مقًمف {﮾ ﮿ ﯀﯁} [ؾمقرة إطمزاب ،]13 :شمٙمذي٥م
هلؿ ،وم٤معمَديٜمَ٦م َيم٤مٟم٧م حم َ َّّمٜمَ٦م يقُمئذ َ
سمخٜمدق ،ويم٤من َضمٞمش اعمًُٚمٛملم طم٤مرؾمٝم٤م .ومل ي٘مرن َهذا
سمٛم١ميمد إل ْفم َٝم٤مر أن يمذِبؿ واوح همػم حمت٤مج إمم شم٠ميمٞمد(.)1
اًمتٙمذي٥م ُ
وىم٤مل اسمـ اجلقزي« :ىمق ًُمف شمٕم٤ممم{ :﮶ ﮷ ﮸ ﮹} [ؾمقرةإطمزاب،]13 :
وم ِٞمف َىمقٓن:
أطمدُ ُمه٤مَّ :أهنؿ َسمٜمُق طم٤مرصم٦م ،ىم٤مًمف اسمـ قمٌ٤مس ﭭ ،وىم٤مل َم٤مهد« :سمٜمق طم٤مرصم٦م سمـ

احل٤مرث سمـ اخلزرجش ،وىم٤مل اًمًدي« :إٟمام اؾمت٠مذٟمف رضمالن ُمـ سمٜمل طم٤مرصم٦مش.
واًمث٤مين :سمٜمق َطم٤مرصم٦م وسمٜمق ؾمٚمٛم٦م سمـ ضمِمؿ ،ىم٤مًمف ُم٘م٤مشمؾ.

ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :﮻ ﮼ ﮽} [ؾمقرة إطمزابَ ،]13 :ىم٤مل اسمـ ىمتٞمٌ٦م« :أيَ :ظم٤مًم ِٞمَ٦م،

اًمًؽم واحلٗمظ ،ومٙم٠م َّن
َوم َ٘مد أُمٙمـ ُمـ َأراد ُد ُظمقهل٤مْ ،
قرةُ :م٤م ذه٥م قمٜمْ ُف ِّ
وأص ُؾ اًم َٕم َ
اًمرضم٤مل ؾمؽم ِ
أقمقر
أقمقرت اًمٌٞمقت ،شم٘مقل اًمٕمرب:
وطمٗمظ ًمٚمٌٞمقتَ ،وم٢مذا ذهٌقا
َّ
َّ
ِّ

َُمٜمْززم :إذا َذ َه٥م ؾمؽمه ،أو ؾم٘مط ضمداره ،وأقمقر اًمٗم٤مرس :إذا َسم٤من ُمٜمف َُمقوع ظمٚمؾ

ًمٚميب واًمٓمٕمـ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :﮾ ﮿ ﯀﯁} [ؾمقرة إطمزابَّ :]13 :
ٕن اهللَ

َُيٗمٔمٝم٤م ،وًمٙمـ يريدون اًمٗمرارش.
اًمناقش ،وىم٤مل ىمت٤مدة:
وىم٤مل احلًـ وَم٤مهد« :ىم٤مًمقاُ :سمٞمقشمٜم٤م َو٤مئٕم٦م َٟم ْخِمك قمٚمٞمٝم٤م ُ َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمتحرير واًمتٜمقيرش 285/21( :ـ .)286
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خطر ِ املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
«ىم٤مًمقاُ :سمٞمق ُشمٜم٤م ِم َّ٤م يكم اًمٕمدو ،وٓ ٟم٠مُمـ َ
أهٚمٜم٤م ،ومٙمذِبؿ اهلل وأقمٚمؿ أن ىمّمدهؿ
قمغم ْ
معهم
()1

اًمٗمرارش .

أن ه١م ِ
ُ
ػ َيٙمقن ُمقىمٗمٝمؿ
صمؿ يٌلم
ٓء ضمٌٜم٤مء ،خي٤م ُومقن ُِمـ ظمٓمر ُمتقىمع ،ومٙم ْٞم َ
اًم٘مرآن َّ َ ُ
ٓمر َّ
وطمؾ سمً٤مطمٝمؿ ُم٤م خيِمقن؟ ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :   
إذا دامهٝمؿ اخلَ ُ
       ﯳ ﯴ ﯵ} [ؾمقرة إطمزاب ،]14 :ذًم ِ َؽ
َيم٤من ؿم٠مهنؿ وإقمداء َظم٤مرج اعمديٜم٦م ومل ُشم٘م َتحؿ قمٚمٞمٝمؿ سمٕمد ،و َُمٝمام َي ُٙمـ اًمٙمرب
واًم َٗمزع َوم٤مخلٓمر اعمتقىمع همػم اخلٓمر اًمقاىمع ،وم٠م َُّم٤م ًَمق وىمع واىمتحٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ اعمديٜم٦م ُِمـ
أـمراومٝم٤م{ :  } [ؾمقرة إطمزاب ،]14 :وـمٚمٌ٧م إًم ِٞمٝمؿ ا ًِّمر َّدة قمـ ديٜمٝمؿ:
ِ
اًمقىم٧م أو إٓ
{} ،ها ًقم٤م همػم ُم َتٚم ٌِّثلم وٓ ُمؽمدديـ{ :ﯴ ﯵ}ُ ،مـ َ
ً
يمٗم٤مرا ،ومٝمل
ُمٜمٝمؿ يتٚمٌثقن ؿمٞم ًئ٤م ُم٤م َىمٌؾ أن يًتجٞمٌقا ويًتًٚمٛمقا ويرشمدوا
ىمٚمٞمال ُ
ً
قم٘مٞمدة واهٞم٦م ٓ شمثٌ٧م ،وهق ضمٌـ ه٤مًمع ٓي٘م٤موم(.)2
ذٓهنؿ وشم٘مديٛمٝمؿ ٕوهك اعمَ َٕم٤مذير وأسمٓمؾ
ه) وىمد سمٚمغ ُمـ إؾمٗم٤مف اًم٘مق ِم َو ُظم ُ

احلٞمؾُم٤مطمٙم٤مهاهللشمٕم٤ممم َقمٜم ْ ُٝمؿذمىمقًمف{:ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م،]49 :
ِ
وىمد ذيمر اعمٗمنون أن اجلدَّ اسمـ ىمٞمس َ
واقم َتذر سم٠مٟمف
ٌَّل ط اًم ُ٘مٕمقد قمـ
اجلٝم٤مدْ ،
ؾم٠مل اًمٜم ّ
إذا رأى ٟمًِ٤مء اًمروم اوم ُتتِـ َومٝمق ٓ يّمؼم قمٜمد رؤيتٝمـ! وهق قمذر ٍ
أيْم٤مٟٕ ،مف وإِ َن
واه ً
ُ َ
يّم ِؼم قمغم ٟمً٤مء سمٜمل إصٗمرَّ ،
ُيدُ ث ومٞمٝم٤م
يم٤من يمام ذيمر ٓ ْ
وم٢من َؾم٤مطم٤مت اًم٘مت٤مل وُم٤م ْ
ُ
وضب سم٤مًمًٞمقف ،يمٗمٞمٚم ٌ٦م سمِ٠من شمٜمًٞمف
اًمّمٗمقف
وشمراؿمؼ سم٤مًمًٝم٤مم َ
ُمـ شمالطمؿ سملم ُّ
ذًمؽ يمٚمفُ ،صم َؿ إن اإلٟمٗمراد سم٤مًمٜمً٤مء ذم هذه اعمقاىمػ أ ُْم ٌر َقمًػم إٓ قمغم ُمـ ُمأل اعمرض
ىمٚم ٌَف ،ومت َّٙمـ اًمداء ُمـ ٟمٗمًف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1زاد اعمًػمش 316/6( :ـ .)361
(« )2ذم فمالل اًم٘مرآنش.)2839/5( :
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أُم٤م ىمٕمقده ذم اعمديٜم٦م وٓ ُيقضمد ذم سمٞمقِّت٤م إٓ اًمٜمًِّ٤مء و َسمٕمض ذوي إقمذار ُمـ
اًمِمٞمقخ واًمقًمدان واعمرى واًمٗم٘مراء ،وم٤مٓ ْومتِ َت٤من سم٤مًمٜمً٤مء هٜم٤م أىمرب ِ
إًمٞمف ُِمـ هٜم٤مًمؽ،

ُمـ أضمؾ َذًم ِؽ مل ي٘مٌؾ اهلل شمٕم٤ممم ُقم ْذره ،وم٘م٤مل { :۵ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]49 :ومَٚمَق أن هذا اعم ُٜم٤مومؼ
ص٤مدق اإليامن واًم َّتقضمف واًمقٓءً ،مقاضمف اًمٗمتٜم٦م اًمٞمًػمة ومرارا ُمـ ِ
اًمٗم ْتٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م،
َ
َ
ً
وهل ومتٜم٦م اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق اًمتل شمقصٚمف إمم ضمٝمٜمؿ وسمئس اًم٘مرار(.)1

واخلالص٦مَّ :
وهذا َديدَ ُهنؿ
٠مهنؿ ذم طمٚمػ إيامن اًم َٖمٛمقس اًمٗم٤مضمرةَ ،
أن َُمـ َهذا َؿم ُ
ِ
يمٞمػ َٟمثِؼ ذم طمديثٝمؿ؟ و َيمٞمػ ُٟمّمدِّ ق
اًمٙم٤مذ َسم٦م اًمقاهٞم٦م،
ذم اظمتالق آدقم٤مءات
َ
ُمزاقمٛمٝمؿ؟ سمؾ يمٞمػ شمٜمٓمكم قمٚمٞمٜم٤م أيامهنؿ؟.
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ِِ
ِ
در ،وذم
ْ .1
إص ُؾ ذم َطمدي٨م اعمُٜمَ٤مومؼ اًمٙمذب ،وذم َطمٚمٗمف آ ْومؽماء ،وذم َقم ْٝمده اًم َٖم ُ
اًم٘مر ُ
َو ْقمده ْ
آن ذم ُمقاوع سم٤مًمٙمذب ،وذم أظمرى سم٤مإل ْوم ِؽ،
اإلظم َالف ،وًمذًمؽ
وصٗمٝمؿ ْ
ُ
وذم صم٤مًمث٦م سم٤مٓومؽماء.
آهم ِؽمار سمِٛم ْٕمًقل أىمقاهلؿ ،و َشمٜمْ ِٛمٞمؼ ِقم ِ
 .2قمدم ْ
هلل قمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ
ٌ٤مراِّتؿَ ،وم َ٘مد أظمؼم ا ُ
َ ُ

اعم١مُمٜملم هذا ؿم٠مهنؿ{ :﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
﯂} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]47 :
ايكاعذ ٠ايجايجٚ ١ايعصش :ٕٚعذّ ايشضا عِٓٗ َُٗا حًفٛا َٔ أميإ.
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]96 :وذم آي٦م أظمرى ي٘مقل اعمقمم{ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]62 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمر ه ذم طمٞم٤مة إُم٦مش 232( :ـ .)233
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وم٠مٟمٙمر اهلل َقمٚمٞم ِٝمؿ َذًمؽ سم٘مقًمف ذم مت٤مم أي٦م{ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
معهم
وهذه إيامن ذم احلَ٤مًملم شمدُ ُّل َ
اوٓمِراب
ﭛ ﭜ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م،]62 :
قمغم ْ
اعمٜم٤موم٘ملم ذم اعمُج َتٛمع اعمًٚمؿ ،وؾمٕم ِٞمٝمؿ احلثِ ِ
اًمِم ِ
خّم َّٞم٦م َّ
ٞم٨م ِحلامي٦م َُم َّم٤محلٝمؿ َّ
ٝمقاٟمِ َّٞم٦م
واًمِم َ
ْ
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سم٠مهنؿ يِمٕمرون سم٤مًم ُٖمرسم٦م اًمِمديدة
اًمرظمٞمص ُمـ إيامن اًمٙم٤مذسم٦مَ ،ذًمؽ َّ
ِبذا إؾمٚمقب َّ
ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ اعمح٤مومظ ،ومال َيٛمٚمِ ُٙمقن إٓ اًمٙمذب واًمٜمٗم٤مق ،وىمد يمِمػ اهلل
طم٘مٞم٘متٝمؿ سم٘مقًمف ذم ُمقوع آظمر{ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ ﭹ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]57-56 :أ َسم ْٕمدَ هذا يرى اعم١مُمٜمقن قمٜمٝمؿ؟!.

ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي  $سمٕمد شمٗمًػمه ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﮈ ﮉ ﮊ
ِ
ٝمل َقمـ اًمرو٤م قمٜمْ ُٝمؿ وآهمؽمار
ﮋﮌ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م« :]96 :واعمَ٘مّمق ُد ُمـ أي٦م اًمٜمَّ ُّ
ِ
سمِ َٛم ِ
إُمر ِ
سم٤مإل ْقمراض وقمدم آًمتٗم٤مت ٟمحقهؿش(.)1
ٕم٤مذيرهؿ سمٕمد
وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر « :$وهذا ِ
حتذ ٌير ًم ِٚمٛمًٚمٛملم ُم َـ ا ًِّمرى قمـ اعمٜم٤موم٘ملم سم َٓم ِريؼ
َ
اًمٙمٜم٤مي٦م ،إ ْذ َىمد قمٚمؿ اعمُ ًْٚمِٛمقن أن ُم٤م ٓ يرى اهللُ ٓ يٙمقن ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يروقا سمفش(.)2
ِ
()3
اًمرو٤م َقم ُٜمٝمؿ
وىم٤مل أسمق اًمًٕمقد « : $واعمُ َراد سمف َهنل اعمُ َخ٤مـمٌلم قمـ ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1أٟمقار اًمتزيؾش.)1671( :
(« )2اًمتحرير واًمتٜمقيرش.)1911/1( :
( )3هق :حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٕمامدي ،اعمقمم أسمق اًمًٕمقدُ :مٗمن ؿم٤مقمرُ ،مـ قمٚمامء اًمؽمك
اعمًتٕمرسملم .وًمد سم٘مرب اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ،ودرس ودرس ذم سمالد ُمتٕمددة ،وشم٘مٚمد اًم٘مْم٤مء ذم سمروؾم٦م
وم٤مًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م وم٤مًمروم ايكم .وأوٞمػ إًمٞمف اإلومت٤مء ؾمٜم٦م  952هـ ويم٤من طم٤مض اًمذهـ هيع اًمٌدُي٦م:
(يمت٥م اجلقاب ُمرارا ذم يقم واطمد قمغم أًمػ رىمٕم٦م) سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمؽميمٞم٦م ،شمٌٕم٤م عم٤م
يٙمتٌف اًمً٤مئؾ .وهق ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم اعمٕمروف سم٤مؾمٛمف وىمد ؾمامه :إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمراي٤م
اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،وُمـ يمتٌف حتٗم٦م اًمٓمالب ذم اعمٜم٤مفمرة ،وهمػمه٤م وؿمٕمره ضمٞمد ظمٚمص يمثػم ُمٜمف ُمـ =
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ِ
سمٛمٕم٤مذ ِيرهؿ اًمٙم٤مذسم٦م قمغم أ ْسم َٚمغ وضمف وآيمدهَ ،وم َّ
قمٛمـ ٓ يرى
وآهمؽمار
اًمرو٤م َّ
٢من ِّ
يتقهؿ ُُمتقهؿ
قمٜمف اهلل شمٕم٤ممم ِمَّ٤م ٓ يٙم٤مد يّمدر قمـ اعم١مُمـ ،وىمٞمؾ :إ َّٟمام ىمٞمؾ ذًمؽ ًمئال َّ

أن رو٤م اعم١مُمٜملم ُمـ دواقمل رو٤م اهلل شمٕم٤ممم(.)1
ِ
ًمٚمٛمٕمٜمٞملم َطمً٥م طم٤مل اعمُ١مُمٜملم ُِمـ ِقم ْٚم ِٛمٝمؿ سمح٤مل أو ًَم َ
ئؽ اعمُٜم٤موم٘ملم
وأي٦م حم َتٛمٚم٦م َ
ِ
ِ
يتقضم٥م قمدم اًمرو٤م قمٜمٝمؿ ،وذم َطم٤مل اجلٝمؾ وم٢من رو٤م
أو َضمٝمٚمٝمؿ سمفَ ،ومٗمل طم٤مل اًمٕمٚمؿ َّ
اعم١مُمٜملم ٓ يٜمٗمٕمٝمؿ -واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.-
إول؟
وم٢من ىمٞمؾ :ومام اًمٗمرق سملم قمدَ ِم اًمرو٤م وسملم اإلقمراض قمٜمٝمؿ يمام ؾمٌؼ ذم اعمَ ْٕم َٚمؿ َّ
اًمرو٤م قمٜمْ ُٝمؿ ٓ ي٘متيض اإلقمراض قمغم اعم ْٕمٜمَك اًمراضمح ،وهق
وم٤مجلقاب :أن قمدم ِّ
ُّ
وئمؾ َطمزيٜمً٤م ُمـ صدودهؿ
قمدم احلُزن ُمـ صدودهؿ ،وم َ٘مد ٓ يرى قمٜمٝمؿ،

وإقمراوٝمؿ.
ذيمر إ ُْم َريـ ذم آيتلم ُمتت٤مسمٕمتلم ،وم٘م٤مل ذم
وِم٤م يدُ ُّل َقمغم اًمٗمرق :أن اهلل َ ۵
إومم{ :ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]95 :وىم٤مل ذم اًمث٤مٟمٞم٦م{ :ﮍ ﮎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ريم٤ميم٦م اًمٕمجٛم٦م .ويم٤من ُمٝمٞمٌ٤م طمٔمٞم٤م قمٜمد اًمًٚمٓم٤من ،ي١مظمذ قمٚمٞمف اعمٞمؾ اًمزائد إمم أرسم٤مب اًمرئ٤مؾم٦م
وُمداهٜمتٝمؿ .وهق ُمدومقن ذم ضمقار ُمرىمد أب أيقب إٟمّم٤مري .ىم٤مل اًمٖمزي :اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م،
اعمح٘مؼ اعمدىمؼ اًمٗمٝم٤مُم٦م ،اًمٕمٚمؿ اًمراؾمخ ،واًمٓمقد اًمِم٤مُمخ ،اعمقمم أسمق اًمًٕمقد اًمٕمامدي احلٜمٗمل ُمٗمتل
اًمتخ٧م اًمًٚمٓم٤مين وهق أقمٔمؿ ُمقازم اًمروم ،وأومْمٚمٝمؿ مل يٙمـ ًمف ٟمٔمػم ذم زُم٤مٟمف ذم اًمٕمٚمؿ ،واًمرئ٤مؾم٦م،
واًمدي٤مٟم٦م أظمذ قمـ قمٚمامء قمٍمه .وذم سم٤مًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ ًمٞمٚم٦م إطمد ظم٤مُمس ُج٤مدى
إومم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم وشمًٕمامئ٦م ويم٤مٟم٧م ضمٜم٤مزشمف طم٤مومٚم٦م وصكم قمٚمٞمف ذم طمرم ضم٤مُمع اًمًٚمٓم٤من
حمٛمد اًمٙمٌػم ذم ُمأل قمٔمٞمؿ ،وُجع يمثػم .يٜمٔمر «اًمٙمقايم٥م اًمً٤مئرة سم٠مقمٞم٤من اعمئ٦م اًمٕم٤مذةش ،اعم١مًمػ:
ٟمجؿ اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزي (اعمتقرم1161 :هـ) ،اعمح٘مؼ :ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1418 ،هـ  1997 -م،)31/3( :
و«إقمالمشً ،مٚمزريمكم.)59/7( :

( )1يٜمٔمر «إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿش 94/4( :ـ .)95
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ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [ؾمقرةاًمتقسم٦م ،]96 :وًمق يم٤من اإل ْقم َراض
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هق قمدَ م اًمرو٤م ٓيمتٗمك سمذيمر أطمدمه٤م قمـمعهم
أظمر- ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.)1(-
ُ ِّ

َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ِ
رى اعمُ١مُمٜملم قمٜمْ ُٝمؿ إذا َّت َّٚمٗمقا قمام
يً َٕمك هل٤م اعمٜم٤موم٘مقن َ
ُ -1مـ اًم َٖم٤مي٤مت اًمتل ْ
يٕم٤مب ِ
قمٚمٞمٝمؿ ُ
ّمقص٤م طم٤مل ٟمٙمقصٝمؿ قمـ اجلٝم٤مد ،ومٞم٠مي َهنل اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ سمٕمدم
وظم
ً
اًمرى قمٜمٝمؿ وإن طمٚمٗمقا إيامن اعمٖمٚمٔم٦م.

 -2سمؾ وٓ ي١مذن َهلؿ سمٛمِم٤مريم٦م ا ُعم١مُمٜملم ذم ٍ
همزو وٓ َُم ْنموع وٓ ؿم٠من ُِمـ
ُ
ؿم١مون اعمًٚمٛملم{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]83 :
ايكاعذ ٠ايشابعٚ ١ايعصش{ :ٕٚ  } [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]47 :
ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

﯂       } [ؾمقرة اًمتقسم٦م،]47 :
يًتجٞم٥م َهل ُؿ ،ويت٠م َّصم ُر سمام يٌ ُّثقٟمف ُمـ اًمِمٙمقك واًمِمٌٝم٤مت
أي :ومِٞمٙمؿ ُّأُي٤م اعم١مُمٜمقن ُمـ
ُ
وي٘مٌٚمٝم٤م ،وهذا قمغم أطمد اًم٘مقًملم ذم أي٦م( ،)2وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
 ،$وم٢مٟمف َ
ىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :  } [ؾمقرة اًمتقسم٦م« :]47 :وإ َّٟمام
ْمٛمـ ُمٕمٜمك اًم٘مٌقل واًمٓم٤مقم٦م ،يمام ىم٤مل اهلل َ
قمغم ًم ًِ٤من قمٌده:
قمدَّ اه سم٤مًمالمَّٟ ٕ ،مف ُم َت ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هذه اًم٘م٤مقمدة سمٛمجٛمققمٝم٤م ُمًتٗم٤مدة ُمـ سمح٨م سمٕمٜمقان «اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م
ىمرآٟمٞم٦مش :ص ( 171ـ  171ـ .)172
( )2اظمت٤مره اًمقاطمدي ذم «اًمقضمٞمزش ،)466/1( :واسمـ يمثػم ،)475/2( :واًمٌ٘م٤مقمل ذم «ٟمٔمؿ اًمدررش:
( ،)329/3واًمِمقيم٤مين ،)418/2( :واًمًٕمدي.)244/3( :
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« َؾم ِٛم َع اهللُ َعم ِ ْـ َمحِدَ ُهش ،أي :اؾمتج٤مب عمـ َمحِدَ ه ،ويمذًمؽ {
ُمٓمٞم ُٕمقن َهل ُؿش(.)1
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} أي:

اًم٘مقل اًمث٤مين :أن اعمراد سمِ٘مقًمف{ : }ُ :
ٟم٘مؾ ْ
إظم ٌَ٤مر إًمٞمٝمؿ سمِ َٛمث٤مسم٦م
اجلقاؾمٞمس ،واظمت٤مره اًمٓمؼمي واًم٘مرـمٌل وهمػممه٤م()2
وطمج ُتٝمؿ أن إهمٚم٥م ُِمـ يمالم
َّ
ؾمامع) أن يّمٗمقا سمف َُمـ يًٛمع َ
اًمٙمالم ًم ِ َٖمػمه.
اًمٕمرب ذم ىمقهلؿ ( َّ
ِ
واًم٘مقل إول اًمذي اظمت٤مره ؿمٞمخ ِ
اًمًٞم٤مق قمٚمٞمف،
اإل ْؾمالم هق اًمراضمحً ،مدٓ ًَم٦م ِّ

ومٚمام ىم٤مل{ :
وم٢من ؾمٞم٤مق أي٤مت يم َّٚمف ذم اعمُٜم٤موم٘ملم ،وومْمح أطمقاهلؿ وظمٌ٤مي٤مهؿَّ ،
ِ
 } [ؾمقرة اًمتقسم٦مَّ ،]47 :
دل قمغم َّ
اًمًامقملم ًمٞمًقا ُمٜمْ ُٝمؿ ،وي١ميد
أن َه ُ١مٓء َّ
ٍ
هذا اعمٕمٜمك َّ
سمح٤مضم٦م َإمم َُمـ يًٛمع هلؿ ،ومٝمؿ ُُمٜمدَ ُّؾمقن ذم اًمّمػ
أن اعمُٜم٤موم٘ملم ًمٞمًقا
اعمًٚمؿَ ،يًٛمٕمقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ ُم٤م جيري(.)3
وىمد أيمَّد ذًمؽ ؿمٞمخ ِ
ؾمامقمقن
اإل ْؾمالم سم٘مقًمف« :و َسم ُ
ٕمض اًمٜمَّ٤مس َئم ُّـ َأ َّن اعمٕمٜمكَّ :
يًٛم ُٕمقن ُم٤م ي٘مقل ويٜم٘مٚمقٟمف إ ًَمٞمٝمؿ طمتك ىمٞمؾ ًمٌٕمْمٝمؿ:
سمٛم ِٜمز ًَم٦م اجل٤مؾمقس :أي َ
ٕضمٚمٝمؿ َ
ِ
ـ ذم اًم٘مرآن (احلٞمٓم٤من هل٤م آذان) ،ىم٤مل ذم ىمقًمف{ :  } [ؾمقرة
أ ْي َ
اًمتقسم٦م ،]47 :و َيم َذًمؽ ىمقًمف{ :ﭑ ﭒ}ً ،مٞم ِ
ٙمذسمقا :أن اًمالم ٓم اًم َّتٕمد َي٦م
َ
يًٛم ُع هلؿ ،أي:
ٓ ٓم اًم َّتٌٕمٞم٦م ،وًمٞمس َهذا ُمٕمٜمك أيتلم ،وإ َّٟمام اعمٕمٜمك :ومٞمٙمؿ ُمـ َ
يًتجٞم٥م هلؿ ويتٌٕمٝمؿش(.)4

وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم {« :$  } [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]47 :أي:
ُمٓمِٞمٕمقن َهلؿ وُمًتحًٜمقن حل ِديثٝمؿ و َيمالُمٝمؿ ي ِ
ًتٜمّم ُحقهنؿ ،وإن يم٤مٟمقا ٓ َيٕم َٚم ُٛمقن
َ
َ
ُ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «َمٛمقع اًمٗمت٤موىش.)129/25( :
( )2واظمت٤مره اًمٓمؼمي ،)384/6( :واًم٘مرـمٌل.)157/8( :
( )3يٜمٔمر «اظمتٞم٤مرات اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمرضمٞمح٤مشمف ذم اًمتٗمًػمش ،عمحٛمد اعمًٜمد :ص ( 517ـ .)519
( )4يٜمٔمر «َمٛمقع اًمٗمت٤موىش.)194/28( :
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املنافقني) وقواعد شرعية يف التعامل
خطر
وومً٤مد يمٌػمش(. 1
ذ َسملم اعم١مُمٜملم
طم٤مهلؿَ ،وم ُٞم١مدي إمم و ُىمقع َ ٍّ
معهمأي ٓ :شمًٛمٕمقا هلؿ ،وٓ شم٘مٌٚمقا ُم٤م يٌ ُّثقٟمف
واعم٘مّمقد :أن هذا ظمؼم ذم ُمٕمٜمك اًمٜمَّٝمل،

َ َ

َْ
َ َ
َ
ُمـ ُؿمٙمقك وؿمٌٝم٤مت َطمقل اًمديـ واًمدَّ قمقة ُ
وظم َّٚمص اعم١مُمٜملم ًمٞمقىمٕمقا اًمٗمتٜم٦م سمٞمٜمٙمؿ.
َ

َ

وم٢من ىمٞمؾ :يمٞمػ جيقز ذًمؽ قمغم اعم١مُمٜملم ُمع ُم٤م قمٚمٛمقه ُمـ اًمتحذير ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم؟.
وم٤مجلقاب :أن َ
ذًمؽ َىمد ُيّمؾ:
 -1إ َُّم٤م ِ َحلداصم٦م قمٝمد ِ
سم٤مإل ْؾمالم.

 -2أو ًم٘مرا َسم٦م ُشم ِ
قضم٥م طمًـ اًمٔم ِّـ واًمت٘مدير.

ِ
ِ
ِ
سمٕمض اعمُ١مُمٜملمٓ ،ؾم َّٞمام ُمع شمٗمٜمُّ ِـ
سم٤مًمقاىمع ُِمـ ىمٌؾ
وؾمذاضم٦م وضمٝمؾ
أو ًم َٖمٗمٚم٦م َ
اعمُٜم٤موم٘ملم ذم ِ
اخلدَ اع واًمتٛمقيف واًمتٔم٤مهر سم٤مًمّمالح واًمت٘مكِ ،م َّ٤م َىمد َيٜمْٓمكم قمغم سمٕمض
ِ
ٞمٌلم.
اعم١مُمٜملم اًم َّٓم َ
ِ
وُم َـ ذًمؽ أهنؿ –أي :اعمُٜم٤موم٘مقنَ -ىمد ُيٚمٗمقن إيامن اعمٖم َّٚم َٔم٦م قمغم أهنُ ْؿ َُم٤م أرادوا

إٓ اخلَػم يمام أظمؼم اهلل َقم ُٜمٝمؿ سم٘مقًمف{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ}

[ؾمقرة

اًمتقسم٦م ،]117 :وم٠مي شمٚمٌِ ٍ
أقم َٔمؿ ُمـ هذا اًمتٚمٌٞمس!(.)2
ٞمس ْ
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ِ
رو ُضمقن
آؾمت َامع ٕيم٤مذي٥م وشمْمٚمٞمالت اعمٜم٤موم٘ملم ،وُم٤م ىمد ُي ِّ
َ -1هنل اعمُ١مُمٜملم قمـ َُم َّرد ْ
ًمف ُمـ اومؽماءات وؿم٤مئٕم٤مت واِّت٤مُم٤مت َسم٤مـمٚم٦مٟ ،م٤مهٞمؽ قمـ ـم٤مقمتٝمؿ وشمٙمثػم ؾمقادهؿ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اخل٥م :اعم٤ميمر اًمٗم٤مضمر« .إيمامل إقمالم سمتثٚمٞم٨م اًمٙمالمش ،عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمٓم٤مئل اجلٞم٤مين حت٘مٞمؼ
ؾمٕمد سمـ محدان اًمٖم٤مُمدي  $اًمٜم٤مذ ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى 1414هـ 1984م ُمٙم٤من اًمٜمنم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م
 قمدد إضمزاء  ،2و«شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿش.)475/2( :( )2هذه اًم٘م٤مقمدة ُمًتٗم٤مدة ُمـ سمح٨م «اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦مش 172( :ـ  173ـ .)174
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ِ
ػ ِ
٤مؾمقس-
اًمّم ُّ
احلذر ُمـ أن ُخيؽمق َّ
ؾمامع ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم – َضم ُ
اإل ْؾمالُمل سمٛمـ هق َّ
ُ -2
وهق اًمتٗمًػم أظمر ًممي٦م ،وأطم َٞم٤م ًٟم٤م ىمد ٟمٙمقن ِم َّـ ُُي ًِـ
أو َُمـ َؿم٤مِبٝمؿ ُمـ ْ
أقمدَ اء اعم َّٚم٦مُ ،
اًمٔمـ يمثػمص٤م ،ومٛمـ اًميورة أٓ يٙمقن أطمدٟم٤م ظم ًٌّ٤م( )1وٓ اخل٥م خيدقمف.
قاصؾ احلديث٦م وهمػمه٤مِ ،م َّ٤م ُهق ُمًخر ذم هم٤مًمٌف
-3
ظمٓمقرة اإل ْقمالم و َشم٘مٜمٞم٦م اًم َّت ُ
َ
ِمقيف احل ِ
ًم َت ِ
٘م٤مئؼ وزقمزقم٦ما ُعمحٙمامت ،وإوٗم٤مء ضمقاٟم٥م اًمٕمٔمٛم٦م واًم ٌُٓمقًم٦م قمغم ُمٜم٤موم٘ملم
َ
وُي٤مط ِب٤مًم٦م ُمـ إ ًْم َ٘م٤مب اعمزيٗم٦م وإوص٤مف
ٚمٛمع ُ
ظمقٟم٦م وـمٖم٤مة فمٚمٛم٦م .سمؾ ُي َّ
ٌجؾ و ُي َّ

اًمٙم٤مذسم٦م َُمـ ىمد ُقمرف سمٕمٚمامٟمٞمتف وًمٞمؼماًمٞمتف وقمامًمتف ًمٚم َٖمرب.

ويٜمً٤م ُىمقن وراء أ َسم٤مـمٞمٚمٝمؿ ،ومٌِ٤مهلل َُمـ يم٤من
وًمألؾمػ خيدع ِبؿ َيمثػم ُمـ اًمٜم٤مس َ

ئمـ أن أطمدٟم٤م رزىمف اهلل قمٞمٜملم شمٌٍمان وىمٚم ًٌ٤م يدرك أن خيدع سم٠مُمث٤مل ؾمٗم٤مح اًمِم٤مم
سمنمه اهلل سمجٝمٜمؿ-سمِم٤مر إؾمد ،-أو ِ
سمحزب َّ
اًمِمٞمٓم٤من اًمّمٗمقي ،أو َسمزقمٞمؿ آٟم٘مالب
َّ

اًمًٞمز اًم َ٘م٤مدم ًمٚمحٙمؿ ذم ُِمٍم قمغم ُج٤مضمؿ اعمُّمٚملم وأؿمالء ا ُعمتٔم٤مهريـَ .شم٘مّمٗمٝمؿ
اًمدسم٤مسم٤مت و َي ُ
ٓم٤مهلؿ رص٤مص اًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦مُ ،صمؿ ُدمرى اٟمتخ٤مسم٤مت ضم٤مئرة ُمزورة
سم٤مـمِٚم٦مً ،مٞمٙمقن سمٕمد ذًمؽ اًمرئٞمس اعمٚمٝمؿ واعمٜم٘مذ ،صمؿ ٟمجد ُمـ هؿ َحمًقسمقن قمغم
اًمّمػ ِ
شمقضمٝم٤مشمف ،سمؾ ويٕم٘مدون اعم١ممترات
اإل ْؾمالُمل ُيٌنمون سمٛم٘مدُمف ويدقمٛمقن ُّ
شم٠ميٞمدً ا ًمٗمخ٤مُم٦م اًمرئٞمس واٟمتخ٤م ًسم٤م ًمف.
ايكاعذ ٠ارتاَظٚ ١ايعصش :ٕٚال خنذع مبظاٖشِٖ ٚال بأَٛاهلِ ٚال

مبعظ ٍٛقٛي٘..

 .1قمد ُم ْ
آهم ِؽمار سمِ ُحًـ ُمٔمٝمرهؿ وٓ سمٛم ْٕم ًُقل ىمقهلؿ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخل٥م هق :اعم٤ميمر اًمٗم٤مضمر« .إيمامل اإلقمالم سمتثٚمٞم٨م اًمٙمالمش ،)173/1( :عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ
(ُّ )1
قمٌد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ اًمٓم٤مئل اجلٞم٤مين ،حت٘مٞمؼ ؾمٕمد سمـ محدان اًمٖم٤مُمدي اًمٜم٤مذ ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ؾمٜم٦م
اًمٜمنم 1414هـ 1984م.
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وقواعد شرعية يف التعامل
خطر املنافقني ِ
ِّ

ؾمقي اهلٜمدام ،ومّمٞمح اًمٚمً٤من،
ٔمٝمرُ ،جٞمؾ اًمثٞم٤مب،
ُّ
اعمُٜم٤مومؼ ىمد يٙمقن َطمًـ ا َعم َ
معهم
ُي ِ
ُ
ظمٌٞم٨م اًمٜمٗمس ،د ُء
ـمر ًسم٤م ،وُمع َذًمؽ ومٝمق
٥م اًمً٤مُمٕملم ىمق ًُمف ،وُيتز ًمف احلْمقر
ٕمج ُ
اًم َّٓمٌع ،ىمٚمٌف ٍ
ىمٗمر إٓ ُمـ اخلٌ٤مئ٨م
ظم٤مو ُمـ اًمٗمْم٤مئؾُ ،مٔمٚمؿ سم٤مًمِمٝمقات واًمِمٌٝم٤متٌ ،

واًمرذائؾ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]4 :

ً
أؿمٙم٤مٓ َطم ًَٜم٦م وذوي ومّم٤مطم٦م وأًمًٜم٦م ،وإذا َؾم ِٛم َٕمٝمؿ
ىم٤مل اسمـ يمثػم« :أي :و َيم٤مٟمقا

وه َق َُمع ذًمؽ ذم هم٤مي٦م اًمْمٕمػ ،واخلقر ،واهلٚمع
اًمً٤مُمع ُيّمٖمل إمم ىمقهلؿ ًمٌالهمتٝمؿُ ،
واجلزع واجلٌـش(.)1
وىم٤مل اًمرازي ذم شمٗمًػمه« :اقم َٚم ْؿ أ َّن َىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯟ ﯠ} ،يٕمٜمل :قمٌد اهلل سمـ
أضم ًَ٤مم وُمٜمٔمرُ ،شمٕمجٌؽ أضمً٤مُمٝمؿ
أب ،وُمٖمٞم٨م سمـ ىمٞمس ،واجلد سمـ ىمٞمس ،يم٤مٟم٧م هل ُؿ ْ
ِ
ٌَّل ط
ٞمح٤م ومّم ً
حلًٜمٝم٤م وُج٤مهل٤م ،ويم٤من قمٌد اهلل سمـ أب َضمً ًٞمام صٌ ً
ٞمح٤م ،وإ َذا َىم٤مل ؾمٛمع اًمٜم ّ
وه ُق ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ،]4 :أي :و َي ُ٘مقًمقا:
ىمق ًَمفَ ،
إ َٟمؽ ًمرؾمقل اهلل شمًٛمع ًم٘مقهلؿ ،وىمرئ ُيًٛمع قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل.
صمؿ ؿمٌٝمٝمؿ سم٤مخلُ ُِم٥م اعمُ ًَٜمَّدَ ة ،واخلُ ُِم٥م ٓ شمٕم٘مؾ وٓ شمٗمٝمؿ ،وم َٙمذًمؽ أهؾ اًمٜمٗم٤مق
وآؾمتٌّم٤مر سمٛمٜمزًم٦م اخلُ ُِم٥م ،وأُم٤م اعمًٜمدة ي٘م٤ملَ :ؾمٜمد إمم
يم٠مهنؿ ذم شمرك اًم َّت َٗم ُّٝمؿ
َ
ْ
واًمتِم ِديد ًمٚمٛمٌ٤مًمٖم٦م،
اًمٌمء ،أيَُ :م٤مل إًمٞمف ،وأؾمٜمده إمم اًمٌمء أي :أ َُم٤م ًَمف ومٝمق ُمًٜمد،
َّ
ٍ
ٕهن٤م ُشمِمٌِف ْ
سمقضمف ُم٤م ،صمؿ
إؿم َج٤مر اًم٘م٤مئٛم٦م اًمتل َشمٜمٛمق وشمثٛمر
وإ َّٟم َام وصػ اخلِم٥م ِب٤مَّ ،
ٟمًٌٝمؿ إمم اجلٌـ وقم٤مِبؿ سمفش(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿش.)389/4( :
( )2يٜمٔمر «اًمتٗمًػم اًمٙمٌػمش.)14/31( :
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ﯫ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن]4 :

وذم «صحٞمح ُمًٚمؿش( )1ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯩ ﯪ
ٍ
ىم٤مل« :يم٤م ُٟمقا ِر ً
رء َيم٠مهنؿ ُظم ُِم٥م ُمًٜمدةَ ،ؿم ٌَّٝمٝمؿ سمخِم٥م ُمًٜمدة إمم
ضم٤مٓ أُجؾ
أؿمٌ٤مح سمِال أرواح ،وأضمً٤مم سمال أطمالم ،وىمٞمؾ:
ا َحل٤مئطَ ٓ ،يًٛمٕمقن وٓ يٕم٘مٚمقن،
ٌ
َؿم ٌَّٝمٝمؿ سم٤مخلُِم٥م اًمتل ىمد شمآيمٚم٧م ِومٝمل ُمًٜمدة سمٖمػمه٤م ٓ يٕمٚمؿ ُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤مش(.)2
يٕمقل قمغم هذه
ٖمؽم سمِتٚمؽ اًمّمقرة ،وٓ َّ
وىمد أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف ط سمذًمؽً ،مئال َي َ َّ
وم٢مهن٤م َُمٔم٤مهر يم٤مذسم٦م وصقر ظمداقم٦م ٓ ،شمٚمٌ٨م إٓ ً
ىمٚمٞمال طمتك شمٕمرى ويٌلم زيٗمٝم٤م.
اعمٔم٤مهرَّ ،

ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ٕم٧م ُِمـ اهلل
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]214 :ىم٤مل اًمٓمؼميَ « :و َهذا َٟم ٌ
ِ
شمٌ٤مرك و َشم َٕم٤ممم ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملمَ ،ي ُ٘مقل َّ
حمٛمد َفم٤مهر
ضمؾ َصم ُ
ٜم٤مؤه ،وُم َـ اًمٜمَّ٤مس ُمـ يٕمجٌؽ ي٤م َّ
ىمقًمف وقمالٟمٞمتف ،و َيً َت ِِمٝمد اهلل قمغم ُم٤م ذم ىمٚمٌف وهق أًمدُّ اخلّم٤ممٌ ،
ضمدل سم٤مًمٌ٤مـمؾش(.)3
وروى اسمـ ضمرير قمـ اًمًدي ىم٤ملَٟ « :مز ًَم٧م ذم ْ
وهق
إظمٜمَس سمـ ذيؼ اًمث٘مٗمل ُ -
طمٚمٞمػ ًمٌٜمل زهرة -وأىمٌؾ َإمم اًمٜمٌَّل ط ِ
سم٤معمديٜمَ٦م وم٠مفمٝمر ًمف ِ
ٌَّل ط
اإل ْؾمالم ،وم٠مقمج٥م اًمٜم ّ
ّ
ذًمؽ ُمٜمف ،وىم٤مل :إ َّٟمام ِضمئ٧م أريد ِ
هلل َيٕمٚمؿ أين ص٤مدقَ ،وذًمؽ ىمقًمف:
اإل ْؾمالم ،وا ُ
ِ
ومٛمر
ٌَّل ط َّ
{ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرةُ ،]214 :صم َّؿ َظمرج ُمـ قمٜمد اًمٜم ّ
وم٠مطم َرق اًمزرع وقم٘مر احلٛمر ،وم٠مٟمزل اهلل { :۵ﮁ
سمِزرع ًم٘مق ٍم ُِمـ اعمًٚمٛملم ُ ُ
ومحرْ ،
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة]215 :ش(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1صحٞمح ُمًٚمؿش ،يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ،سم٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ ،طمدي٨م رىمؿ ،)1( :وأظمرضمف
أيْم٤م ،يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب {ﯟﯠﯡﯢﯣ} طمدي٨م رىمؿ.)4913( :
اًمٌخ٤مري ً
( )2يٜمٔمر «شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش.)125/18( :
( )3يٜمٔمر «ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش.)324/2( :
( )4يٜمٔمر «ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش.)324/2( :

481

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

شرعية يف التعامل
خطر املنافقني وقواعد
ذًمؽ ذم َىمقم ُمـ أهؾ
وىم٤مل آظمرون :سمؾ ٟمزل ذًمؽ ذم ىمقم .وىم٤مل آظمرون :سمؾ ٟمزل
معهم

سم٤مًمرضمٞمع يمام روي ذًمؽ قمـ
اًمني٦م اًمتل أصٞمٌ٧م ًَمر ُؾمقل اهلل ط َّ
اًمٜمٗم٤مق ،شمٙمٚمٛمقا ذم َّ
اًمني٦م اًمتل
اسمـ قمٌ٤مس ﭬ َ
وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٤مت ذم َذ ِّم اعمٜم٤موم٘ملم وُمدح هذه َّ
أصٞمٌ٧م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل(.)1

ِ
وهذا
ىم٤مل اسمـ يمثػم« :وىمٞمؾ :سمؾ ذًم َؽ قم٤م ٌّم ِذم اعمٜم٤موم٘ملم يمٚمٝمؿ ،وذم اعم١مُمٜملم ُيم ِّٚمٝمؿَ ،

ىمقل ىمت٤مدة وَم٤مهد واًمرسمٞمع سمـ أٟمس وهمػم واطمد ،وهق اًمّمحٞمحش(.)2

ُمّمقرا هذه اًمِمخّمـٞم٦م اًمٕمجٞمٌـ٦م :هـذا اعمخٚمـقق اًمـذي َيتحـدَّ ث
ىم٤مل ؾمٞمد ىمٓم٥م
ً
وُمـ اًم َّتجـردِ ،
اإلظمالص ِ
ظمالص٦م ُمـ اخلػم ،وُمـ ْ
وُمــ احلـ٥م وُمــ
َومٞمّمقر ًمؽ ٟمٗمًف
َ
ُّ
ا ًَّمؽم ُّومعِ ،
٤مو٦م اخلػم واًمؼم واًمًٕم٤مدة واًم َّٓمٝم٤مرة قمـغم اًمٜمـ٤مس ،هـذا اًمـذي
وُمـ اًمرهمٌ٦م ذم إ َوم َ
ِ
ِ
ًمً٤مٟمِف ،وشمٕمجٌؽ ٟمؼم ُة َصقشمف ،ويٕمجٌؽ طمديثف قمــ اخلـػم
ُيٕمج ٌُؽ طمديثف ،شم ْٕمج ٌُؽ ذٓىم٦م َ
واًمؼم واًمّمـالح{ :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ} [ؾمـقرة اًمٌ٘مـرة ،]214 :زيـ٤م َدة ذم اًمتَّـ٠مصمػم
وإفمٝمـ٤مرا ًمٚمت٘مـقى وظمِمـٞم٦م اهلل{ :ﭽﭾ
واإلُي٤مء ،وشمقيمٞمـدً ا ًمٚمتجـرد واإلظمـالص،
ً

ﭿ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]214 :شمزدطمؿ ٟمٗمًف سم٤مًم َّٚمـدَ د واخلّمـقُم٦م ،ومـال فمـؾ ومٞمٝمـ٤م ًمٚمـق ِّد
ًمًامطم٦م ،وٓ ُمقوع ومٞمٝم٤م ًمٚمح٥م واخلػم وٓ ُمٙم٤من ومٞمٝم٤م ًمٚمتجٛمؾ واإليث٤مر.
وا َّ
يتٜم٤مىمض َفم٤مهره وسم٤مـمٜمف ويتٜم٤مومر ُم ْٔمٝمره وخمؼمه ،هذا ِ
اًمذي ُيت٘مـ اًمٙمذب
هذا اًمذي
ُ
َ
ُ
دور اًم َٕمٛمؾ فمٝمر اعمخٌقء وا ْٟم َٙمِمػ اعمً ُتقر وومْمح سمِام
واًم َّتٛمقيف واًمدَّ ه٤مء طمتك إذا ضم٤مء ُ

ًمنم واًمٌٖمل واحل٘مد واًمٗمً٤مد { :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ومٞمف ُمـ طم٘مٞم٘م٦م ا َّ ِّ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]512 :

وضم ْٗمقة وًمدد،
وضمٝم ُتف اًمنم واًمٗمً٤مد ،ذم َىمًقة َ
وإذا اٟمٍمف إمم اًم َٕمٛمؾَ ،يم٤مٟم٧م َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «ضم٤مُمع اًمٌٞم٤منش 324/2( :ـ  ،)325و«اًمدر اعمٜمثقرش ،)427( :و«شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)63/1( :
( )2يٜمٔمر «شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)263/1( :
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َشمتٛم َّثؾ ذم إهالك ِّ
ُمق ِوع اًمزرع واإل ْٟم ٌَ٤مت واإلصمامر،
يمؾ َطمل ُمـ احلرث اًمذي هق ْ
ِ
قمام
وُمـ اًمٜمًَّؾ اًمذي هق اُمتدَ اد احلٞم٤مة سم٤مإلٟمً٤ملْ ،
وإهالك احلٞم٤مة قمغم هذا اًمٜمَّحق يمٜم٤مي٦م َّ
َيٕمتٛمؾ ذم يمٞم٤من هذا اعمخ ُٚمقق اًمٜمَّٙمد ُِمـ احل٘مد واًمنم واًمٖمدر واًمٗمً٤مدِ :م َّ٤م َيم٤من يًؽمه
ًمّمالح{ :ﮌ ﮍ
ًمًامطم٦م وا َّ
سمذٓىم٦م اًمٚمً٤من ،وٟمٕمقُم٦م اًمده٤من ،واًمتَّٔم٤مهر سم٤مخلػم وا ًِمؼم وا َّ
ﮎ ﮏ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]215 :ومام أسمٕمد اًمٌقن سملم أىمقال ه١م ِ
ٓء وأومٕم٤مهلؿ! وُم٤م
َُ
ًمّم ِ
ًمّم َقر ئمٝمر اعمٜم٤مومؼ ً
ؿمج٤مقم٤م
ُجٞمال
ً
قر َ
وقم٤ممل احل٘مٞم٘م٦م! ومٗمل قم٤ممل ا ُّ
أؿمدَّ اًمتٖم٤مير سملم قم٤ممل ا ُّ
ٍ
ىمٌٞمح ِمق ٌه ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف وٓ وزن(.)1
ذا هٞم ٌَ٦م ووىم٤مر ،وًمٙمٜمف ذم قم٤ممل احل٘مٞم٘م٦م ىمز ٌم ٌ
ً
طمًٜمَ٦م وذوي َوم َّم٤مطم٦م
وُمـ ىمقل اسمـ يمثػم اًمً٤مسمؼ قمـ اعمٜم٤موم٘ملم« :و َيم٤مٟمقا
أؿمٙم٤مٓ َ
وأًمًٜم٦مش ،ؾمٞمجد ُمـ ٟمٔمر إًمٞمٝمؿ ذم َز َُم٤مٟمٜم٤م وضمد أهنؿ يمذًمؽ ،إ ْذ ٓ َخي ُرج أطمدهؿ ذم
ِ
أطمً ِـ ُصقرةٟ ،م٤مهٞمؽ قمـ
َٟمدوة أو ُُمِم٤مريم٦م إقمالُمٞم٦م أو اطمت َٗم٤مًمٞم٦م إٓ و َىمد فمٝمر ذم َ

قمٛمٚمٞم٤مت اعمَٙمٞم٤مج واًمتجٛمٞمؾ ،وم٢مذا شمٙمٚمؿ أو ٟمٓمؼ ؾمٛمٕم٧م اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب.
٤مف َقمغم أُمتف ظمق ًوم٤م ؿمديدً ا ُمـ اعمُٜم٤مومِ٘ملم ،وقمغم َ
ص
خي ُ
ٌَّل ط َ
إظم ِّ
وًم٘مد يم٤من اًمٜم ّ
ِِ
قمٛم َران سمـ
ُمـ ومتٜم٦م اعمٜم٤مومؼ ذي اًمٚمً٤من اًمذي َي ًٌْل اًم٘مٚمقب سمٛمٜمٓم٘مف وسمٞم٤مٟمف ،ومٕمـ ْ
طمّملم ﭬ ىم٤ملَ :
٤مف َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ َسم ْٕم ِدي ُيم ُّؾ
ف َُم٤م َأ َظم ُ
ىم٤مل َر ُؾمقل اهلل ط« :إِ َّن َأ ْظم َق َ
ِ
ِ ِ
رواي٦م قمٜمد أب ُٟم َٕمٞمؿ( )3قمـ إطمٜمػ( )4ىم٤ملَ :ؾم ِٛم ُٕم٧م
ٞمؿ اًم ِّٚم ًَ٤منش( ،)2وذم َ
ُُمٜمَ٤موم ٍؼ َقمٚم ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «ذم فمالل اًم٘مرآنش.)181/1( :
( )2رواه أمحد ذم «ُمًٜمدهش :ح ( ،)143وىم٤مل حم٘م٘مف إرٟم٤مؤوط :إؾمٜم٤مده ىمقي ،واًمْمٞم٤مء ذم
«اعمخت٤مرةش ،)344/1( :وىم٤مل حم٘م٘مف :طمدي٨م طمًـ ،أظمرضمف اًمٗمري٤مب ذم يمت٤مسمف «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم
اعمٜم٤موم٘ملمش.)23( :
( )3أظمرضمف ذم «صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وٟمٕم٧م اعمٜم٤موم٘ملمش :سمرىمؿ ( )149قمـ احلًـ ،قمـ إطمٜمػ ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م
قمٛمر ،ي٘مقل :يمٜم٤م ٟمتحدث إٟمام ُيٚمؽ هذه إُم٦م يمؾ ُمٜم٤مومؼ قمٚمٞمؿ اًمٚمً٤من.
( )4هق :إطمٜمػ سمـ ىمٞمس سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ طمّملم اًمتٛمٞمٛمل اًمًٕمدي ،أسمق سمحر اًمٌٍمي ،اسمـ أظمل =
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
قمٛمر ﭬ ُُيدِّ ث« :إ َّٟم َام ُُيٚمِ َؽ َه ِذه إ َُّم٦م ُيم ُّؾ ُُمٜم٤مومؼ قمٚمٞمؿ اًمٚمً٤منش.
معهم

 -2قمدم آهمؽمار سمام طمٌ٤مهؿ اهلل ُمـ أُمقال وأوٓد.
وم٢من ِ
اعم١مُم َـ إ َذا رأى ُم٤م يِمتٛمؾ قمٚمٞمف َيمثػم ُمـ ا ُعمٜم٤موم٘ملم ُمـ أُمقال شمٖمدق َقمٚمٞمٝمؿ
إو٤م َوم٦م إمم ٟمٕمٛم٦م
ومٞمام َئمٝمر ًمٚم َّٜم٤مس ُمـ ُمرايمٌٝمؿ وًمٌ٤مؾمٝمؿ وُمً٤ميمٜمٝمؿَ ،
ومٞمٜمٕمٛمقن ِب٤م َ
ِ
ؽم سمِذًمؽ
إوٓد ،وم٢م َّٟمف ىمد ئمـ ذًمؽ دًم ًٞمال قمغم اًمرو٤م واًمٕمٓم٤مء ُمـ اهلل هلؿ ،ومٞمٖم ُّ
ويٕمج٥م سمفَ :
وًمذا وم٘مد ضم٤مء اًمت٠ميمٞمد قمغم أن ُم٤م َىمد ُئمـ أٟمف ٟمٕمٛم٦م هلؿ إ َّٟمام هق ٟم٘مٛم٦م

قمٚمٞمٝمؿ ،و َُم٤م ىمد ُئمـ أٟمف ُمٜمْ َح٦م هلؿ اٟم٘مٚم٥م حمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم { :ﭑ

ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]55 :
اإليامن اًمّم٤مدق واعمٌدأ احلؼِ ،
ِ
ِ
اًمذيـ ِّ
يًخ ُرون ُم٤م
تؿ و َشمٙم َتٛمؾ ٕهؾ
َّ
ومٝمذه اًمٜمِّٕمؿ إ َّٟمام َشم ُّ
هلل ُِمـ ٟمٕمٛم٦م اعم٤مل واًمق ِ
ًمد ِخلدُم٦م اعمٌدأ اًمذي آ َُمٜمُقا سمف وىمدَّ ُمقه قمغم ُم٤م يٛمٚمٙمقن.
آشم٤مهؿ ا ُ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

صٕمّمٕم٦م سمـ ُمٕم٤موي٦م ،وإطمٜمػ ًم٘م٥م ،واؾمٛمف اًمْمح٤مك ،وىمٞمؾ :صخر ،يم٤من ؾمٞمد متٞمؿ ،أدرك
ٌَّل ط .ومل يره .وىم٤مل احلًـُ :م٤م رأي٧م ذيػ ىمقم أومْمؾ ُمـ إطمٜمػ .وىم٤مل وٛمرة سمـ
زُم٤من اًمٜم ّ
رسمٞمٕم٦م ،قمـ اًمني ،قمـ ُيٞمك :قم٤مؿم٧م سمٜمق متٞمؿ سمحٚمؿ إطمٜمػ أرسمٕملم ؾمٜم٦م .وىم٤مل أسمق ُمًٚمؿ
قمٌد اًمرمحـ سمـ يقٟمس :ىم٤مل ؾمٗمٞم٤منُ :م٤م وزن قم٘مؾ إطمٜمػ سمٕم٘مؾ إٓ وزٟمف .وُمٖمػمة :ىم٤مل
إطمٜمػ :ذهٌ٧م قمٞمٜمل ُمٜمذ أرسمٕملم ؾمٜم٦م ُم٤م ؿمٙمقِّت٤م إمم أطمد .وىم٤مل اسمـ ؿمقذب :وومد إطمٜمػ قمغم
قمٛمر ،وم٤مطمتًٌف سم٤معم ديٜم٦م ؾمٜم٦م ،صمؿ أذن ًمف .ىم٤مل :شمدري مل طمًٌتؽ؟ ىم٤مل ،ٓ :ىم٤ملٕ :ين يمٜم٧م ،يٕمٜمل -
أظم٤مف أن شمٙمقن ُمٜم٤موم٘م٤م قمٚمٞمؿ اًمٚمً٤من ،وم٢مذا أٟم٧م ُم١مُمـ قمٚمٞمؿ اًمٚمً٤من .وىم٤مل اًمٕمجكم :سمٍمي شم٤مسمٕمل
صم٘م٦م ،ويم٤من ؾمٞمد ىمقُمف .وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞمٌ٦م :يم٤من ضمقادا طمٚمٞمام ،ويم٤من رضمال ص٤محل٤م ،أدرك أُمر
اجل٤مهٚمٞم٦م ،وذيمر ًمٚمٜمٌل ط  ،وم٤مؾمتٖمٗمر ًمف .ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :يم٤من صم٘م٦مُ ،م٠مُمقٟم٤م ،ىمٚمٞمؾ احلدي٨م ،ويم٤من
صدي٘م٤م عمّمٕم٥م سمـ اًمزسمػم ،ومقومد قمٚمٞمف إمم اًمٙمقوم٦م ،ومامت قمٜمده .وذيمر احل٤ميمؿ أسمق قمٌد اهلل :أٟمف هق
اًمذي اومتتح ُمرواًمروذ .ىمٞمؾُ :م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمتلم .وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمٌٕملم سم٤مًمٙمقوم٦م .يٜمٔمر
«ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملش« ،)282/2( :،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل.)86/4( :
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أُم٤م أوًمئؽ اًمذيـ ِ
يٕم ُ
ٞمِمقن سمال ُمٌدأ وٓ إيامنَ ،وم٘مد ضمٕمٚمقا هذه اًمٜمٕمؿ هم٤مي٦م
َّ
وم٤مؾم َتٕمٌدِّتؿ واؾمتذًمتٝمؿ ،وم٠مومٜمَقا أ ْقم َامرهؿ ذم ظمدُمتٝم٤م وشم٘مٓمٕم٧م
يٕمٞمِمقن ٕضمٚمٝم٤م ْ
ىمٚمقِبؿ ظمق ًوم٤م قمغم وم٘مده٤مُ ،صم َّؿ مل ُشمٖمـ قمٜمٝمؿ ؿمٞم ًئ٤م ،وهذا اًمِم٠من يذ ِّيم ُرٟم٤م سم٘مّم٦م ُمقؾمك

 ۴طم ُ
ٞم٨م ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ} [ؾمقرة يقٟمس.]88 :

ويذ ِّيم ُرٟم٤م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ٌَّل ط اًمذي
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،]46 :وىمد َص َّح احلدي٨م قمـ اًمٜم ّ
ىم٤مل وم ِٞمف« :إِ َّن ًم ِ ُٙم ِّؾ ُأ َُّم ٍ٦م ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َوإِ َّن ومِ ْتٜمَ َ٦م ُأ َُّمتِل ا َعم ُ٤ملش( ،)1ىم٤مل اًمديمتقر /قم٤مدل اًمِمدي:
ِ
أيْم٤م سم ٌَ َٞم٤من ٟمج٤مؾم٦م
وذم َرأيل أن
اًمتحذ َير ُِمـ آهمؽمار سمٔمقاهرهؿ ىمد اىمؽمن ً
ِ ِ
ـمٝم٤مر ِة ُىمٚمقِبؿ ُمـ إدران وإوؾم٤مخ اعمٕمٜمقي٦مً ،مٞم َّٓمٚمِع اعمُ١مُمـ قمغم
دواظمٚمٝمؿ وقمدم َ
ٟمٗمقرا ُمٜمٝمؿ وسمٕمدً ا قمٜمٝمؿ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم{ :ﯭ
ذًمؽ ومٞمزداد ً

ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ} [ؾمقرة اعم٤مئدة.]41 :
وذم قم٘مٞمدة ْأه ِؾ ِ
اإل ْؾمالم ٓ َُمٙم٤من ذم اًم٘مٚمقب ُعمِقآة أهؾ اًم ُ٘م ُٚمقب اًمٜمجً٦م اخلَ ِر َسم٦م
اًمتل أقمرو٧م قمـ ِ
ٟمقر ا َحلؼ واإليامن ،وم٤م ْٟم َٕمدُم٧م اًم َّٓم َٝم٤مرة ُمٜمٝم٤م وشمالؿم٧م ،وسم٤مًم َّت٤مزم وم٢من
ي٘مٓمع
اىمؽمان هذا اًم ٌَٞم٤من حل٘مٞم َ٘م٦م ُم٤م ذم ىمٚمقِبؿ سم٤مًم َّتحذير ُمـ آهمؽمار سمِ َٔمقاهرهؿ،
ُ
ِ
اإليامن،
وطمالوة اعمٜمٓمؼ قمغم ٟمٗمقس أهؾ
اًم َّٓم َ
ريؼ أُم٤مم أي شم٠مصمػم ُحم ْ َتٛمؾ حلًـ فمقاهرهؿ َ
ُمقاضم َٝم ِ٦م اًمٜمٗم٤مق وأهٚمف(.)2
اًمذيـ يًتجٞمٌقن ًمتقضمٞمف اًم٘مرآن ويٜمْ َت ِٝم ُجقن ُمٜمٝمجف ذم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمؽمُمذي سمرىمؿ ،) 2337( :ذم اًمزهد ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن ومتٜم٦م هذه إُم٦م اعم٤مل ،وىمد صححف
اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ،وىم٤مل حم٘مؼ ضم٤مُمع إصقل :وإؾمٜم٤مده طمًـ ،سمرىمؿ (.)455
( )2يٜمٔمر «اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش ،د/قم٤مدل اًمِمدي 337( :ـ  ،)338وًمٚمٕمٚمؿ ومٝمذه اًم٘م٤مقمدة =

485

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

وؾمٌح٤من اهلل ُمـ َشم٠م َُّمؾ َ ِ
ُمر اًم ُٕمّمقر وإزُم٤من
جيد أن هم٤مًم٥م ْ
أطم َقال اعمٜم٤موم٘ملم قمغم ِّ
ُ
معهمُم٤م اهلل ِسمف َقمٚمٞمؿَ :
ًمذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف { :ﮜ
اًمرزق وشمرف اًمٜمٕمٞمؿ
ومٞمٝم٤م ُمـ اًم َّثراء وسمًٓم٦م ِّ
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ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ} [ؾمقرة ـمف.]131 :

وىم٤ملقم َّزذمقماله{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
عمّم ِ
٤مئ٥م ،وم َ ِٝمل
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [ؾمقرةاًمتقسم٦م،]55 :أي :سم٤م َ
هلؿ قمذاب وهل ًمٚمٛم١مُمٜملم أضمر(.)1

ايكاعذ ٠ايظادطٚ ١ايعصش :ٕٚضبط طٝاط ١ايتعاٌَ َعِٗ َٔ خالٍ

تكذٜش املصاحل ٚاملفاطذ.

اًمنمي َٕم٦م ِ
اإل ْؾمالُم َّٞم٦م جلٚم٥م اعمّم٤مًمح وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م ودومع اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م.
ضم٤مءت َّ
٤مقمدَ ة ىمد ضم٤مء ذيمره٤م ذم ُم ِ
هذه اًم َ٘م ِ
٘مدُم٦م اًم َ٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م سمام يٖمٜمل قمـ شمٙمراره٤م هٜم٤م(.)2
ايكاعذ ٠ايظابعٚ ١ايعصش :ٕٚدٗاد املٓافكني ْفاقًا أنرب َكذّّ عً٢

املٓافكني ْفاقًا أصػش.
ِ
ورة
هذ ِه اًم٘م٤مقمدة شم٠مي ُم َت َج٤مٟمً٦م ُمع أصؾ ُِمـ إصقل اًمنمقمٞم٦م ،ىمد ُقمٚمؿ َّ
سم٤مًمي َ
ُمٕمٜم٤مه وًمزم اًمٕمٛمؾ سمف أٓ وهق:
 .1اعمقازٟم٦م َسملم ا َعمّم٤مًمح:

َّ
اعمتقمه٦م ،وشم٘مدم ُمّمٚمح٦م اجلامقم٦م قمغم
طمٞم٨م شم٘مدَّ م اعمّمٚمح٦م اعمت َٞم َّ٘مٜمَ٦م قمغم اعمٔمٜمقٟم٦م أو
ّمٚمح٦م اًمدَّ ائٛم٦م قمغم اًم َٕم ِ
٤مر َو٦م أو اعمٜم٘مٓمٕم٦م ،وُمـ شم٠مُمؾ طمٞم٤مة
ُمّمٚمح٦م اًمٗمرد ،وشم٘مدَّ م اعمَ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

سمٛمجٛمققمٝم٤م ُمًتٗم٤مدة ُمـ رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ ُمـ 229( :ـ  ،)312وُمـ 335( :ـ .)338

( )1يٜمٔمر «اًمدر اعمٜمثقرش.)218/4( :
( )2اٟمٔمر ًمألمهٞم٦م( :ص.)316 :
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ٌَّل ط وضمد ذًمؽ ضمٚم ًٞم٤م ذم طمقادث قمديدة ُمٜمٝم٤م:
اًمٜم ّ
أ) ُم٤م يم٤من ُمـ ُذوط ُص ِ
ٚمح احلُديٌِ َٞم٦م.

ب) قمدم َىم ْت ِؾ قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل.
ج) شم٠م ًّمٗمف ط ذم َشم ِ
قزيع همٜم٤مئؿ َظمٞمؼم حلديثل اًمٕمٝمد ِ
سم٤مإل ْؾمالم َ
اًمً٤مسم٘ملم .يمؾ
قمغم َّ
هذه وهمػمه٤م يمثػم ِم٤م ي١ميمد قمغم هذا اعمٕمٜمك.
 -2يمام َّ
ْم٤مر أو اعمٗم٤مؾمد:
أن ُِمـ اعمٓمٚمقب اعمقازٟم٦م َ
سملم اعمَ ِّ
ٗمًدة اًمٙمؼمى َ
اًمير اًم َٕم٤مم
اًمّمٖمرى ،و ُي٘مدَّ م دومع اعم ْٗم ًَدَ ة ذات َّ
ىمٌؾ ُّ
ـ ومتدومع اعمُ َ

قمغم ذات اًمير اخل٤مص.
ـ وشمدومع اعمَ ْٗم ًَدة اًمتل شم٠مي َقمغم أصؾ اًمدِّ يـ َقم َغم اًمتل شم٠مي قمغم اعمَ٤مل أو اًمٜمٗمس ..اًمخ(.)1
اًمقىمقف ُمٕمف ،أٓ وهق أن هذه اًم َ٘م ِ
٤مقمدة (ضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم ٟمٗم٤م ًىم٤م
وهٜمَ٤م َشمٜمٌٞم ٌف َُيًـ
ُ ََ
أ ْيم َؼم ىمٌؾ ُمـ شمٚمٌس سم٤مًمٜمِّٗم٤مق إصٖمر) ٓ ،شم ْٚم ِٖمل ُُمٕم٤مجل٦م اًمٜمِّٗم٤مق إصٖمر ،وم٤مٕ ْٟمٌِ َٞم٤مء
اًمنمك إيمؼم مل يٜمٗم ُّٙمقا َقمـ هنل
قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ُمع ُُم َٕم٤مجلتٝمؿ ًم٘مْم َّٞم٦م ِّ
شمٓمٗم ِ
أىمقاُمٝمؿ قمـ ِ
َّ
وٕن َدومع اًمٜمٗم٤مق
وقمـ اًمٗمقاطمش وٟمحق ذًمؽ،
ٞمػ اعمٙمٞم٤مل واعمٞمزان َ
إيمؼم ُمتح ِّتؿ ىمٌؾ إصٖمر.
وُمـ شم٠م َُّمؾ آي٤مت اًم ُ٘مرآن اًمٙمريؿ اًمتل َشمٜمَ٤موًم٧م ؿم٠من اًمٜمِّٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملم وصٗم٤مِّتؿ
و َُمقاىمٗمٝمؿ ،جيد َّأهن٤م َمل َشم ُٙمـ إٓ ذم ؿم٠من اًمٜمِّٗم٤مق إيمؼم ،وهذا ومٞمف ِدٓ ًَم ٌ٦م َقمغم ُمٕم٤مجل٦م
اعمِمٙمالت اًمٙمؼمى ىمٌؾ اًمّمٖمرىُ ،مـ أضمؾ َذ َ
ًمؽ َىمد ُيّمؾ اًمتقومٞمؼ سملم ُُمٕم٤م َجل ِ٦م
إص َٖمر سمام ٓ ُي١مصمر ؾمٚم ًٌ٤م قمغم
اًمٜمٗم٤مىملم أيمؼمه وأصٖمره ،وذًمؽ إذا أ ُْم َٙمـ ُُمٕم٤مجل٦م
ْ
ُمٕم٤مجل٦م إيمؼم(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر ُمزيد شمٗمّمٞمؾ ذم «اعمقاوم٘م٤متشً ،مٚمِم٤مـمٌل.)89/3( :
( )2هذا اعمٕمٜمك اؾمتٗمدشمف ُمـ يمت٤مب «دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش( :ص  46ـ  )47سمتٍمف.
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التعامل
شرعية
خطر ِاملنافقني وقواعد
ودرءيفإ ْوم ًَد
٤مٕص َٚمح
ىم٤مل اإلُم٤مم ا ُّ
ًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم« :وا ْقم َٚمؿ أن شم ْ٘مديؿ إص َٚم َح وم ْ
معهم
ِ
َ
َ
ْ

ٟمٔمرا هلؿ ُمـ رب إرسم٤مب ،يمام ذ َيم ْرٟم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب ومٚمق
وم٤مٕوم ًَد َُمريمقز ذم ـمٌ٤مئع اًمٕمٌَ٤مد ً
ظمػمت اًمّمٌِل ا ِ
ظمػم َسملم احلًـ وإطمًـ
َّ
ًمّمٖمػم سملم اًمٚمذيذ وإًم ِّذ ٕظمت٤مر إ ًَم َّذ ،و ًَمق ِّ
َّ

ٓظمت٤مر إطمًـ ...إمم أن ىم٤مل :وٓ ُي٘مدَّ م اًمّم٤مًمح قمغم إص َٚمح إٓ ضم٤مهؾ سم َٗم ْْمؾ

إصٚمح أو َؿم٘مل ُُمتج٤مهؾ ٓ يٜمٔمر إمم ُم٤م سملم اعمَرشمٌتلم ُمـ اًمتٗم٤موتش(.)1
ِ
إص َٖمر
ويمذًمؽ ُي٘م٤مل ذم َؿم٠من اًمٜمِّٗم٤مق إيمؼم وإصٖمر ُمثؾ َهذا ،وم ُٞمدومع إيمؼم َىمٌؾ ْ
واعمخرج ُمـ اعم َّٚم٦م َىم ٌَؾ ِ
اًمذي هق يمٌػمة ُمـ يم ٌَ٤مئر اًمذٟمقب ،وُمـ َشم٠م َُّمؾ وضمد َّ
أن َُجٞمع
آي٤مت ِ
اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمٜمِّٗم٤مق وصٗم٤مت أهٚمف وأطم َٙم ِ٤مُمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة
ِ
وه َق آقمت٘م٤مدي ،دون إصٖمر وهق اًمٕمٛمكم.
إ َّٟمام َشمٜم٤موًم٧م اًمٜمقع إيمؼم ُمـ
اًمٜمٗم٤مق ُ

وعمًّ٤م يم٤من شمريمٞمز اًم٘مرآن اًم َٙمريؿ َقمغم اًمٜمِّٗم٤مق إيمؼم دون إصٖمرَ ،وم َّ
٢من َذًمؽ يٕمٓمٞمٜم٤م
سمٛمٕم٤مجل٦م
اعمحدِّ ىم٦م
ُمٕمٚمام
اًمّمحٞمح ذم اًم َّتٕم٤م ُُمؾ ُمع إظمٓم٤مر َ
قمٔمٞمام ُمـ َُم َٕم٤ممل اعمٜمٝم٩م َّ
ََ
ً
ً
اعمِمٙمالت اًمٙمؼمى سمِ ِّ
ًمقؾم ِع واًم َّٓم٤مىم٦م ىمٌؾ اخلقض ومٞمام دوهن٤م ُمـ اعمِمٙمالت
ٙمؾ ا ْ
اًمّمٖمرى( )2واًمثٛمرة ُمـ هذا اًمت٘مٕمٞمد هق:
ِِ
ػ َىمد ُيِمٖمٚمقا اًمٕمٚمامء واًمدُّ قم٤مة سمٓمرح
اًمّم ِّ
 .1أن سمٕمض اعمٜمَ٤موم٘ملم ا ُعمٜمدَ ِّؾملم سملم َّ
أيمؼم و َشمٖمري٥م
َ
ىمْم٤مي٤م َشم٤مومٝم٦م ؾمٓمحٞم٦م أو ُؿمٌٝم٤مت ؾم٤مىمٓم٦مً :م َٞم َتًٜمَّك َهلؿ مترير خمٓمٓم٤مت َ

ًمألُم٦م أقمٔمؿ ،ومٚمٜمٙمـ ُمـ ذًمؽ قمغم طمذر.
 .2ىمد يٓمرح سمٕمض ه١م ِ
ٓء اعمٜم٤موم٘ملم َىمْم٤مي٤م ؾم٤مذضم٦م و ُيثػموا ُمً٤مئؾ ٓ اقمتٌ٤مر هل٤م،
َ ُ َ ُ
طمتك ُٟمٕمدُّ اًمٕمدَّ ة ًمٚمرد قم َٚمٞمٝم٤مُ ،مع أن إصؾ ُمٜم٤مىمِمتٝمؿ اسمتداء ذم أصؾ ِ
قم٘مٞمدَ ِّتؿ ،وهؾ
ِّ
ً
هؿ ُمـ أهؾ ِ
ٔمٝمر ًمٚمٜم٤مس قمقارهؿ ويٗمْمح
ُمر ُدوا قمغم اًمٜمٗم٤مق ،وهذا ِم َّ٤م ُي ُ
اإل ْؾمالم أم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤ممش 5/1( :ـ .)7
( )2يٜمٔمر «دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش 46( :ـ ً ،)47مٚمِمدي.
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طم٤مهلؿ ،وم٢مذا ُمٙمروا ومٚمٜمٙمـ ُمـ وراء ُمٙمرهؿ.
 .3سمؾ َّ
إن ِضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم ُُم٘مدَّ ٌم قمغم ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر:
وُمـ أومْمؾ ِاجلٝم ِ
ِ
٤مد ِضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم ذم َز َُمـ اًم ُٖمر َسم٦مش(.)1
ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مبْ « :
وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ« :وم٘مقام اًمدِّ يـ ِ
سم٤مًمٕمٚم ِؿ ِ
واجل َٝم٤مد :وهلذا يم٤من ا َجلٝم٤مد َٟمققملمِ :ضم َٝم٤مد
ُ
واًمًٜمَ٤من وهذا اعمِم٤مرك ومٞمف يمثػم.
سم٤مًمٞمد ِّ
٤مص٦م ُِمـ أشمٌ٤مع اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة
واًم َّث٤مينِ :اجل َٝم٤مد سم٤محلُ َّج٦م واًم ٌَ َٞم٤من َ
وهذا ضمٝم٤مد اخلَ َّ
واًمًالم ،وهق ضمٝم٤مد إئٛم٦م وهق أومْمؾ اجلٝم٤مديـ ًمٕمٔمؿ ُمٜم َٗم َٕمتِف وؿمدة ُم١مٟمتف ويم ْث َرة أقمدائف،
ىم٤ملشمٕم٤مممذمؾمقرة(اًمٗمرىم٤من)،وهلُمٙمٞم٦م{ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹} [ؾمقرةاًمٗمرىم٤من،]52-51 :
ِ
وه َق ِضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم أ ْي ًْم٤م ،وم٢مِ َّن اعمُٜمَ٤موم٘ملم مل يٙمق ُٟمقا
ؼم ِاجلٝم٤مديـُ ،
َومٝمذا ضم َٝم٤م ٌد َهلؿ سم٤مًم٘مرآن وهق أيم ُ
ِِ
ِ
ِ
قمدو ُهؿ ُمٕمٝمؿ ،و َُم َع
ور َّسمام َيم٤مٟمقا ُي َ٘م٤مشمٚمقن َّ
ُي٘م٤مشم ُٚمقن اعمًُٚمٛملمَ ،سمؾ َيم٤مٟمقا ُم َٕم ُٝمؿ ذم اًم َّٔم٤مهرُ ،
َهذا وم٘مد ىم٤مل َشم َٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ} [ؾمقرة
اًمتقسم٦م ،]73 :وُمٕمٚمقم أن ضمٝم٤مد اعمُٜم٤مومِ٘ملم سم٤محلُ َّج٦م واًم٘مرآنش(.)2
ايكاعذ ٠ايجآَٚ ١ايعصش :ٕٚاألصٌ طرت أمسا ٤املٓافكني إال...
ُمقؾم ٌع َقمـ هذه اًم٘م٤مقمدة ذم ُمٌح٨م ُم٣م( )3سمام ٓطم٤مضم٦م
ىمد ؾم ٌَ َؼ وهللِ ا َحلٛمد طمدي٨م َّ
ٙمرار ُم٤م ُذيمر هٜم٤مك ،إٓ َّ
أن سمٕمض اإليْم٤مح ٓ سمد ُمـ ذيمره هٜم٤م قمؼم ٟم٘م٤مط هل:
ًم َت َ
مل ْي ُثٌ٧م ًمدي ِظمالل سمحثل –اعمتقاوعَّ -
سح سم٠مؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم
أن اًمٜم ّ
ٌَّل ط ىمد َّ
إٓ ذم ُمقاوع:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمرؾم٤مئؾ اًمِمخّمٞم٦مش( :اًمرؾم٤مًم٦م .)171/1( )42
( )2يٜمٔمر «ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدةش.)271/1( :
( )3اٟمٔمر اعمٌح٨م( :صـ.)833 :
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ِ
ِ ِ ِ
هه طمذيٗم٦م ﭬ.
ُ .1م٤م يم٤من ُمـ ذيمره ٕؾمامء سم ْٕمْمٝمؿ ُٕملم ِّ
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معهم
رؾمقل اهلل ط ىم٤مل ذم َصالة اًمٗمجر طملم
قمٛم َر ﭭ ،أ َّٟم ُف َؾمٛمع
 .2قمـ اسمـ َ
رومع َرأؾم ُف ُِمـ اًمريمٕم٦م ،ىم٤ملَ « :ر َّسمٜمَ٤م َو ًَم َؽ ا َحل ْٛمدُ ش ذم اًمريمٕم٦م أظمرةُ ،صم َّؿ ىم٤مل« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ
ا ًْم َٕم ْـ ُوم َال ًٟم٤م َو ُوم َال ًٟم٤م َو ُوم َال ًٟم٤مشَ ،دقم٤م قمغم ٟم٤مس ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم ،وم٠مٟمزل اهلل  { :۵ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ} [ؾمقرة إٟمٕم٤مم.)1(]161 :
 .3قمـ ِ
قم٤مئ َِم٦م ڤ ىم٤مًم٧مَ :ىم٤مل اًمٜمٌَّل طُ« :م٤م َأ ُفمـ ُوم َال ًٟم٤م و ُوم َال ًٟم٤م يٕم ِر َوم ِ
٤من
َْ
َ
ُّ
َ
ّ
ُِم ْـ ِديٜم ِٜمَ٤م َؿم ْٞم ًئ٤مش .ىم٤مل اًمٚمٞم٨م« :يم٤مٟم٤م َر ُضم َٚملم ُمـ اعمُٜمَ٤موم٘ملمش(.)2
ريح
 .4قمـ ضم٤مسمر ﭬ َىم٤ملَّ « :إهنُؿ همزو همزاة َسملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦مَ ،وم َٝم٤مضم٧م ِبؿ ٌ
ؿمديدَ ة دومٜم٧م اًمرضم٤مل ،وم٘م٤مل اًمٜمٌَّل ط« :ه َذا َعم ِق ِ
ِ
ت ُُمٜمَ٤مومِ ٍؼشَ ،ىم٤مل :وم٘مدُمٜم٤م اعمديٜم َ٦م
َ
ْ
ّ
ِّ
قضمدٟم٤م ُُمٜم٤موم ً٘م٤م قمٔمٞمؿ اًمٜمٗم٤مق ىمد ُم٤مت يقُمئذ(.)3
َوم َ

٤مئِم٦م ڤ ىم٤مًم٧مَ « :
 .5قمـ َقم َ
يم٤من َر ُؾمقل اهلل ط ُؾمحر طم َّتك يم٤من َيرى أٟمف
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اؾمتَ ْٗمتَ ْٞمتُ ُف ومِ ِٞمف؟
ي٠مي اًمٜمًِّ٤مء وٓ َي٠مشمٞمٝمـ ،وم٘م٤ملَ « :ي٤م َقم٤مئ َِم٦مَ ،أ َقمٚم ْٛم٧م َأ َّن اهللَ َىمدْ َأ ْومتَ٤مين وم َٞمام ْ
َأ َشم ِ٤مين رضم َال ِنَ ،وم َ٘مٕمدَ َأطمدُ ُمه٤م ِقمٜمْدَ ر ْأ ِد وأَ َظمر ِقمٜمْدَ ِرضمِكمَ ،وم َ٘م َ٤مل ِ
اًمذي ِقمٜمْدَ َر ْأ ِد
ْ
َ
َ ُ
ُ
َ
َ َ َ
ًم ِ َ
قبَ ،ىم َ٤ملَ :و َُم ْـ َـم ٌَّ ُف؟ َىم َ٤ملًُ :م ٌَٞمْدُ ْسم ُـ إَ ْقم َّم ِؿش ،
اًمر ُضمؾ؟ َىم َ٤ملَُ :م ْٓم ٌُ ٌ
م َظم ِرَُ :م٤م َسم ُ٤مل َّ
َرضمؾ ُمـ سمٜمل زريؼ َطمٚمٞمػ ًمٞمٝمقد يم٤من ُمٜم٤موم ً٘م٤مش(.)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ىم٤مل اعمح٘مؼ أمحد ؿم٤ميمر :إؾمٜم٤مده صحٞمح ،وىم٤مل إرٟم٤مؤوط :إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم،
رىمؿ.)6349( :
اًمٔمـ( :ح .)6161
( )2رواه اًمٌخ٤مري ،ك إدب ،سم٤مب ُم٤م جيقز ُمـ
ِّ
( )3رواه أمحد ذم «اعمًٜمدش :ح ( ،)14676ىم٤مل إرٟم٤مؤوط :صحٞمح ،وصححف إًمٌ٤مين ذم
«اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلً٤من قمغم صحٞمح اسمـ طمٌ٤منش :ح (.)6466
( )4رواه اًمٌخ٤مري :ح ( ،)3268ك سمدء اخلٚمؼ ،سم٤مب صٗم٦م إسمٚمٞمس وضمٜمقده ،ورواه ُمًٚمؿ :ح
( ،)2189ك اًمًالم سم٤مب اًمًحر.
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صح ِم َّ٤م ُيِمػم إمم سمٞم٤من أؿمخ٤مص هؿ
هذه سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمتل َقم ُثرت قمٚمٞمٝم٤م ِم٤م َّ
ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم سم٠مقمٞم٤مهنؿ.
أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م وُمٜمٙمرة:

ُج َٕم٦م ظمٓمٞم ًٌ٤م
 -1طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ﭭ ىم٤مل« :ىم٤م َم ومِٞمٜم٤م رؾمقل اهلل ط يقم ُ ُ
وم٘م٤ملُ « :ىم ْؿ َي٤م ُوم َال ُن َوم ْ
٤مظم ُر ْج َوم٢مِ َّٟم َؽ ُُمٜمَ٤مومِ ٌؼْ ،اظم ُر ْج َي٤م ُوم َال ُن َوم٢مِ َّٟم َؽ ُُمٜمَ٤مومِ ٌؼشَ ،وم٠مظمرضمٝمؿ
سم٠مؾمامئٝمؿ َوم َٗم َْمحٝمؿ ،ومل يٙمـ ُقم َٛمر سمـ اخلٓم٤مب ﭬ َؿم ِٝمد شمٚمؽ اجلُ ُٛمٕم٦م ِ َحل٤مضم٦م
ِ
اعمً ِجد وم٤مظم َت ٌَ٠م ُمٜمٝمؿ اؾمتح َٞم٤م ًء أ َّٟمف مل يِمٝمد
َيم٤م َٟم٧م ًمف ،وم َٚم٘م َٞمٝمؿ قمٛمر ُ
وه ْؿ َخيرضمقن ُمـ ْ
اجلٛمٕم٦م ،و َفم َّـ اًمٜم٤مس ىمد اٟمٍمومقا ْ
واظم َتٌئقا هؿ ُمـ ُقمٛمر ﭬَ ،وم َٔمٜمُّقا أٟمف ىمد
قمٚمؿ سم٠مُم ِرهؿ ،ومدظمؾ قمٛمر ا َعم ِ
ًجد ﭬ ،وم٢مذا اًمٜمَّ٤مس مل يٜمٍمومقا ،وم َ٘م٤مل ًَمف َر ُضمؾ:
ُ
ْ
ِِ
إو ُل ،واًمٕمذاب اًمث٤مين
أسمنم َي٤م قمٛمرَ ،وم٘مد َوم َْمح اهلل اعمٜم٤موم٘ملم اًم َٞمقم ،ومٝمذا اًم َٕمذاب َّ
قمذاب اًم٘مؼمش( .)1وهذ مل يثٌ٧م سمرواي٦م صحٞمح٦م.
 -2ويمذًمِ َؽ ِ
طمدي٨م ا ْسم ُـ َُمًٕمقد ﭬ ىم٤ملَ « :ظم َٓم ٌَٜم٤م َر ُؾمقل اهلل طَ ،وم َذيمر ذم
ِ
لمَ ،وم َٛم ْـ َؾم َّٛمٞمْ ُ٧م َوم ْٚم َٞم ُ٘م ْؿ،
٤مس إِ َّن َُمٜمْ ُٙم ْؿ ُُمٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
ُظمٓم ٌَتف ُم٤م ؿم٤مء اهلل  ،۵صمؿ َىم٤ملَ « :أ ُّ َُي٤م اًمٜمَّ ُ
لمُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل :إِ َّن ومِٞم ُٙم ْؿ َأ ْو إِ َّن ُِمٜمْ ُٙم ْؿ َوم ًَ ُٚمقا
ُىم ْؿ َي٤م ُوم َال ُنُ ،ىم ْؿ َي٤م ُوم َال ُنَ ،طم َّتك َقمدَّ ِؾم َّت ً٦م َو َصم َالصمِ َ
ا َ ِ
سمرضمؾ ُمت٘مٜمع ىمد َيم٤من سمٞمٜمف وسمٞمٜمَ ُف ُمٕمروم٦م ،وم٘م٤ملُ :م٤م
ومٛمر ُقمٛمر ﭬ ُ
هلل اًم َٕم٤موم َٞم َ٦مش ،ىم٤ملَّ :
وم٠مظمؼمه سمام ىم٤مل رؾمقل اهلل ط وم٘م٤ملُ :سمٕمدً ا ًمؽ ؾم٤مئر اًمٞمقمش(.)2
َؿم٠مٟمؽ؟ َ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي :ح ( ،)17122و«شمٗمًػم اسمـ يمثػمش .)384/2( :و«شمٗمًػم اًمٓمؼميش،
( .)441/14و«شمٗمًػم أب طم٤مشمؿش .)1871/6( :و«ومتح اًم٘مديرش ،)581/2( :واهلٞمثٛمل ذم
«اعمجٛمعش ،)33/7( :واًمٓمؼماين ذم «إوؾمطش .وهذه اًمرواي٦م مل شمثٌ٧م صحتٝم٤م ومٗمل ؾمٜمده٤م
احلًلم سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو اًمٕمٜم٘مري ،ىم٤مل قمٜمف أسمق زرقم٦م اًمرازي :يم٤من ٓ يّمدق« .اعمٖمٜمل ذم
اًمْمٕمٗم٤مءش.)173/1( :
( )2رواه اإلُم٤مم أمحد ذم «ُمًٜمدهش :رىمؿ ( ،)22384ىم٤مل حم٘م٘مف إرٟم٤مؤوط :إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ وُمٜمٙمر.
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شرعية يف التعامل
خطر ِاملنافقني وقواعد ُ

أؾم َامئٝمؿ إٓ ُمـ ذيمر؟ واجلقاب:
ٌَّل ط قمغم إظمٗم٤مء ْ
وهٜم٤م ؾم١مال :عم٤مذا طمرص اًمٜم ّ
ٕؾمٌ٤مب ُمٜمٝم٤م:

معهم

َ
ًمٞمٙمقن َذ َ
ًمؽ أ ْد َقمك ًمٚم َّتق َسم٦م ُمـ اًمٜمِّٗم٤مق و َىمد َشم٤مب سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم.
.1
لم سم٤معمٜم٤موم٘ملم(.)1
ً .2م َٞم ٌْ َتكم اهلل ا ُعم١مُمٜمِ َ
ؿم٠من اًمٜمِّ ِ
ِ
ُ
سمٕمض اعمًُٚمٛملم قمغم ُمـ ُذيمرت
ٗم٤مق ذم أ ْذ َه٤من
ً .3مٙمل ٓ يٜمحٍم
هلل ،يتٕم٤مىمٌقن قمؼم اًم٘مرون وإزُم٤من
أؾم َامؤهؿَ ،سمؾ هؿ أيم َثر ُِمـ ذًمؽَ ٓ ،يم َّث َر ُهؿ ا ُ
ْ
ضمٞمال سمٕمد ضمٞمؾ.
 .4وذم هذا شم٠ميمٞمدٌ ًم ِ٘م٤مقمدة إظمذ سم٤مًم َّٔم٤مهر وإيٙم٤مل هائرهؿ إمم اهلل.
ٌَّل ط طمذيٗم٦م ﭬ سم٠مؾمامئٝمؿ(.)2
وهٜم٤م ؾم١مال ً
ُ
أيْم٤م :عم٤مذا ْأظم َؼم اًمٜم ّ
واًمً١مال َ
ومٞمٝم٤م اًم َّتٕم٤مُمؾ ُمع اعمُٜم٤موم٘ملم سم٢مؿمٝم٤مر
إطم َقال اًمتل جي٥م َ
أظمرُ :م٤م ْ
ُّ
أؾم َامئٝمؿ ًمٌٞم٤من قمقارهؿ وومْم٤مئحٝمؿ؟.
ْ
ِ
ِ
ٓ أفمـ أطمد أسمدً ا يٕمؽمض قمغم َّ
أن اعمُٜم٤مومؼ إذا قمٔمؿ اًمٌالء سمف ٟم َٙم٤مي٦م ذم اعمًٚمٛملم ،سمام
قرده ُمـ ٍ
ُي ِ
ٜمنمه ُمـ أيم٤مذي٥م ،أو ُيد ًِّمس سمف ُمـ طمقارات ،أو يٌثف ُمـ
ؿمٌف ،أو َي ُ
ُم١مًمٗم٤مت ،أو ُيٞمؽ ُمـ ُم١ماُمرات ،أو يٜم ِّٗم ُذه ُمـ خمٓمٓم٤مت إقمدَ ِاء ذم سمالد اعمًٚمٛملم،
ِ
ُ
وشمٕمر َيتف أُم٤مم
أهاره وومْمح أظمٌ٤مره ،و َٟمنم َظمزاي٤مه
أٟمف ٓ ُسمدَّ
واحل٤مل هذه ُمـ هتؽ ْ َ
سم٤مؾم ِٛمف وصٗمتف ورؾمٛمف وؿم٠مٟمف يم ِّٚمف.
واًمرد قمٚمٞمف ْ
اعمألَّ ،
ِ
أؾمام ِئٝمؿ وشمٕمري٦م أدوارهؿِ ،م َّـ
وؾم٠ميمتٗمل ُهٜمَ٤م سمِ َيب أ ُْمثٚم٦م َقمغم ُمـ جي٥م ذيمر َ
اعمرأة اعمُ ًْٚمٛم٦م) ،و َيم٤مٟمقا ؾمٌ ًٌ٤م ذم
َىم٤مدوا ُمًػمة ُمـ ُمًػمات اًمتٖمري٥مَ ( :شم
ُ
ٖمري٥م َ
ومً٤مده٤م وحتٚمٚمٝم٤م ُمـ ىمٞمٛمٝم٤م وأطمٙم٤مم ديٜمٝم٤م:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اإلضم٤مسم٤مت اجلٚمٞم٦م قمـ اًمِمٌٝم٤مت اًمراومْمٞم٦مشً ،)44/1( :مٕمٌد اًمرمحـ اًمًحٞمؿ.
( )2أطمٌٌ٧م أٓ أذيمر اجلقاب هٜم٤م حل٤مضم٦م اًمرضمقع إمم ُمٌح٨م ُمقؾمع.)398( :
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 -1قاطِ أَني:

َ
واٟمٌٝمر سم٤م َحلٞم٤مة ذم أورسم٤م ،طم َّتك أ َّٟمف سح
ًمٞمتؿ َشمٕمٚمٞمٛمف
هٜم٤مكَ ،
اًمذي َر َطمؾ إمم ومرٟمً٤م َّ
سم٠من :أ ْيم َؼم إؾمٌ٤مب ذم (اٟمحٓم٤مط) إ َُّم٦م اعمٍمي٦م شم٠مظمره٤م ذم اًمٗمٜمقن اجلٛمٞمٚم٦م اًمتٛمثٞمؾ
واًمتّمقير واعمقؾمٞم٘مك(.)1

وهق اًم٘م٤مئؾ ...:وهلذا َ
يم٤من أ َُم٤مُمٝم٤م -أي ُمٍم -ـمري٘م٤من :اًمٕمق َدة َإمم َشم٘م٤مًمٞمد
ِ
اإل ْؾمالم أو حم٤ميم٤مة أورسم٤م :و َىمد اظمت٤مرت اًمٓمريؼ اًمث٤منَّ ،إهن٤م َىمد ظمٓم٧م اًمٞمقم سمٕمٞمدً ا ذم
ِ
تحقل إمم سمٚمد أورب
هذا اًم َّٓمريؼ طمتك ًمٞمّمٕم٥م قم َٚم َٞمٝم٤م آرشمداد قمٜمف ،إن ُمٍم َشم َّ
إدارِّت٤م وأسمٜمٞمتٝم٤م وآصم٤مره٤م َ
وؿمقار ُقمٝم٤م وقم٤مداِّت٤م
سمٓمري َ٘م ٍ٦م ُشمثػم اًمدهِم٦م ،و َىمد أظمذت
ُ
وًم َٖم ُتٝم٤م وأدِب٤م وذوىمٝم٤م َ
ًؿ ُيم ُّٚمٝم٤م سمٓم٤مسمع أورب..
وهمذاؤه٤م وصمٞم٤مِب٤م شم َّت ُ
يمام اقمت٤مد إورسمٞمقن ىمْم٤مء
ًم٘مد ْ
اقم َت٤مد اعمٍميقن ىمْم٤مء اًمّمٞمػ ذم أورسم٤م (؟!) َ
اًمِمت٤مء ذم ُمٍم ،وم َٚم َّ
ٕمؾ أورسم٤م شم٘مدِّ ر عم ٍِم ُمًػمِّت٤م ،وًمٕمٚمٝم٤م شمرد هل٤م يق ًُم٤م سم ْٕم َض هذا
اًمقد اًمٙمٌػم اًمذي شمٙمٜمف هل٤م ُمٍم(.)2
ِ
اًمّمٚمٞمٌل
وأًمػ يمت٤مسمف «حترير اعمرأةش ؾمٜم٦م ( 1899م) ،ود َقم٤م ومٞمف إمم ُم٤م دقم٤م إًمٞمف َّ
ساطم ً٦م
(ُمرىمص ومٝمٛمل) اعمُح٤مُمل ذم يمت٤مسمف «اعمرأة ذم اًمنمقش ،اًمذي ٟم٤مدى ومٞمف
َ
وًمٚمٛم َّرة إومم ذم شم٤مريخ اعمرأة اعمًُٚمِٛم٦م إمم حت٘مٞمؼ أهداف مخً٦م حمددة وهل:
َ
ِ
 -1اًم٘مْم٤مء قمغم احل َج٤مب ِ
اإل ْؾمالُمل.
 -2إسم٤مطم٦م اظمتِالط اعمَرأة اعمًٚمٛم٦م سم٤مٕضم٤مٟم٥م.
ِ
وىمققمف أُم٤مم اًم٘م٤ميض.
جي٤مب
 -3شم٘مٞمٞمد اًمٓمالق وإ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يمت٤مب «يمٚمامتش ،شم٠مًمٞمػ ىم٤مؾمؿ أُملم :ص (.)24
(« )2ىم٤مؾمؿ أُملم  -إقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦مش ،حت٘مٞمؼ ديمتقر حمٛمد قمامرة ،اعم١مؾمً٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم
( :1976ج /1ص .)217
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معهم
اًمزواج سملم اعمًٚمامت وإىمٌ٤مط( ،)1إٓ أن ىم٤مؾمؿ أُملم مل يتٕمرض
 -5إسم٤مطم٦م َّ

عمً٠مًم٦م زواج اعمًٚمامت ُمـ إىمٌ٤مط(.)2

سم٤مٓدم٤مه إقمٛمك إمم شم ْ٘مٚمِٞمد
أصدَ ر يمت٤مسمف «اعمرأة اجلديدةش ،اًمذي ٟم٤مدى ومٞمف
ِّ َ
صمؿ ْ
اًمٖمرب ومٙمر ًّي٤م واضمتامقم ًّٞم٤م ،و(اعمرأة اجلديدة) اًمتِل َىمّمده٤م (ىم٤مؾمؿ أُملم) هل اعمَرأة
تحقل إًمٞمٝم٤م وشمتخذه٤م ً
ُمثال أقمغم ،ىم٤مل ىم٤مؾمؿ:
إورسمٞم٦م اًمتل أراد ُمـ اعمٍمي٦م أن َشم َّ
(هذا اًم َّتحقل هق يمؾ ُم٤م ٟم٘مّمد ،وهم٤مي٦م ُم٤م ٟمًٕمك ِ
إًمٞمف ُهق أن شمّمؾ اعمرأة اعم ٍِمي٦م
ُّ ُ
َ
إمم هذا اعم٘م٤مم اًمرومٞمع ،وأن َّتٓمق ِ
ِ
اًمٙماملْ ،
وأن َشم ُٙمقن ُمثٚمٝم٤م
هذه اخلُٓمقة إمم ُؾم َّٚمؿ
حترراَ ،وم٤مًمٌٜم٤مت ذم ؾمـ اًمٕمنميـ يؽميمـ ِ
قم٤مئالِّتـ و ُيً٤مومرن ُمـ أُمريٙم٤م إمم أسمٕمد
ً
ُمٙم٤من ذم إرض وطمدَ ُهـ ،وي ْ٘م ِْملم ُّ
اًمًٞم٤مطم٦م،
اًمِمٝمقر وإقمقام ُم َتٖم ِّٞمٌ٤مت ذم
َ
سم٤مل ٍ ِ
وطمدَ ِّتـ
أطمد ُمـ أىم٤مرِبـ أن ْ
ُمتٜم٘مالت ُمـ سمٚمد إمم ْأظمرى ،ومل خيٓمر قمغم ِ َ

أصح٤مب
شمٕمروٝمـ إمم َظمٓمر ُم٤م ،ويم٤من ُمـ حترره٤م أن يٙمقن هل٤م أصح٤مب همػم
ْ
اًمزوج ،واًمرضمؾ يرى أن زوضمتف هل٤م أن َمتٞمؾ إمم ُم٤م يقاومؼ َذوىمٝم٤م وقم٘مٚمٝم٤م وإطمً٤مؾمٝم٤م،
وأن شمٕمٞمش سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل شمراه٤م ُمًتحًٜم٦م ذم ٟمٔمره٤م)(.)3
وقمغم درسمف ؾم٤مر :ؾمٕمٞمد قم٘مؾ ،وًمقيس قمقض ،وًمٓمٗمل اًمًٞمد ،وٟمجٞم٥م حمٗمقظ ،وقمدد
ُمـ أقمْم٤مء اعمحٗمؾ اعم٤مؾمقين ،وُمـ ا ُّ
ًمِم َٕمراء ص٤مدق اًمزه٤موي ،وٟمزار ىمٌ٤مين وهمػمهؿ(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شم٤مريخ اإلُم٤مم حمٛمد قمٌدهشً ،مٚمِمٞمخ حمٛمد رؿمٞمد رو٤م.)621 -621/1( :
(َ )45( )2مٚم٦م اهلالل  -اًمٕمدد اعم٤مد :ص (ُ )225مـ اهلالل( :ج  7م .)66
(« )3آصم٤مر سم٤مطمث٦م اًمٌ٤مدي٦مش :ص (.)274
(َ« )4مٚم٦م اًمٌٞم٤منش.)62/149( :
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 -2طعذ صغً:ٍٛ

ِ
وصدي ُ٘مف
حتٛمً٤م ًم َت
يم٤من ٓ ي٘مؾ
حرير ا َعمرأة قمـ ؿمٞمخف اًمِمٞمخ (حمٛمد قمٌده)َ ،
ً
مح٤مؾم٤م ووم٤مقمٚمٞم٦م ُِم ُٜمٝمامُ :ومٝم َق اًمرضمؾ اًمذي ُىمدِّ ر ًمف أن ي٘مرر
(ىم٤مؾمؿ أُملم) إن مل يٙمـ أيمثر ً
شم٤مريخ ُِمٍم ـمقال اًمٕم٘مد اًمث٤مًم٨م ُمـ هذا اًم٘مرن.
ِ
اًمنميػ ،و َد َرؾمقا احل٘مقق ،واطمؽمومقا
وًمٚمٕمٚمؿ ومٝمق ِم َّـ ََّت َّرضمقا ُمـ إزهر
سمرضم٤مل ُشمريمٞم٤م اًم َٗمت٤مة اًمذيـ ىمْمقا قمغم ِ
ِ
اخلالوم٦م ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م ذم شمريمٞم٤م،
اعمح٤مُم٤مة ،واشمّمؾ
ويم٤مٟم٧م إُمػمة (ٟم٤مززم وم٤موؾ) ُشم١م ِّيد أومٙم٤مرهؿ ،وم٤مًمت َ٘م ْ٧م ومِٙمر ًّي٤م سمًٕمد زهمٚمقل،
ٟمج ُٛمف يٌزغ ذم ِفم ِّؾ
و َقم ِٝمدت إًمٞمف سم٤مإلذاف قمغم ِم َتٚم َٙم٤مِّت٤م ،وقمـ ـمريؼ ُمٜمتداه٤م سمدأ ْ
وٟمجؿ َّ
اًمِمٞمخ (حمٛمد قمٌده)ُ ،صم َؿ ؾمٓمع ٟمجٛمف قمٜمد َُم٤م َُمثؾ أول أدواره
ٟمجؿ إُمػمة ْ
ِ
اًمًٞم٤مؾم َّٞم٦م سمقصٗمف صٝمر (ُمّمٓمٗمك ومٝمٛمل سم٤مؿم٤م) َرئٞمس اًمقزراء اعمٍمي ،و َأطمدُ
اعم٘مرسملم إمم اًمٚمقرد (يمروُمر) ؾمٜم٦م .1917
أؾمس ِطمزب إُم٦م اًمذي َ
ُيدَّ سمِف
صمؿ قمٜمْدَ ُم٤م َ
سم٤مرك اًمٚمقرد يمروُمر شمٙمقيٜمف :راضم ًٞم٤م أن َ ُ
َّ
ُمـ ٟمٗمقذ احلزب اًمقـمٜمل ذي اًمٜمَّزقم٦م ِ
اإل ْؾمالُمٞم٦م سم٘م َٞم٤مدة ُمّمٓمٗمك يم٤مُمؾُ ،صم َّؿ أؾمٜمد اًمٚمقرد
ًمًٕمد زهمٚمقل ٟمٔم٤مرة وزارة اعمَٕم٤مرف ُمٙم٤موم٠مة ًمف َ
قمغم ظمدُم٤مشمف ىمٌؾ أن شمتٖمػم آدم٤مه٤مت
َ
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم ُمٍم ذم هن٤مي٦م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم وصمقرة ؾمٜم٦م .)1()1919
ويم٤من أول وزير ُِمٍمي ذم فمؾ آطمتِاللً :م َ٘مدَ سمدأ (اًمزقمٞمؿ) َطمٞم٤م َشمف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م
صدي ً٘م٤م ًمإل ْٟمٙمِٚمٞمز ،وظمتٛمٝم٤م يمذًمؽ صدي ً٘م٤م ًمإلٟمٙمٚمِٞمز ،و َسمدأه٤م سمٛمّم٤مهرة ْأؿم َٝمر صديؼ
ًمإلٟمٙمٚمٞمز َقمرومتف ُمٍم ذم شم٤مريخ آطمتالل اإلٟمٙمٚمٞمزي ُمـ أوًمف َإمم ِآظمره ،وهق
(ُمّمٓمٗمك ومٝمٛمل سم٤مؿم٤م) أول رئٞمس وزراء ذم ُمٍم سمٕمد آطمتالل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اعم١ماُمرة قمغم اعمرأة اعمًٚمٛم٦مش :ص (.)21 - 19
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وقواعد شرعية يف التعامل
خطر املنافقني َ

ح٤مول سمٛمجرد شمٕمٞمٞمٜمف
وىمد اظمت٤مر اًمٚمقرد (يمروُمر) ؾمٕمدً ا
وزيرا ًمٚمٛمٕم٤مرف وم َ
ً
معهم
إطمٌ٤مط ُمنموع اجل ِ
ًمٚمجٛمٕمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م طمٞمٜمام ـم٤مًمٌ٧م احلٙمقُم٦م
٤مُمٕم٦م اعمٍمي٦م ،وشمّمدى
َ
ذم ُم٤مرس  1917سمجٕمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمدارس إُمػمي٦م سم٤مًمٚم َٖم ِ٦م اًم َٕمرسمٞم٦م ،ويم٤من وىمتئذ
ِ
سم٤مإلٟمٙمٚمٞمز َّي٦م ،ويم٤من آطمتالل هق اًمذي أطمؾ اًمٚمٖم َ٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م حمؾ اًمٕمرسمٞم٦م ذم
اًمتدريس( ،)1وعمََّ٤م شمقمم ؾمٕمد زهمٚمقل زقم٤مُم٦م اًمِمٕم٥م ذم قم٤مم  1919اؿمؽمط قمغم
ؾمامع ظمٓمٌف أن يزطمـ اًمٜمِّ٘م٤مب قمام ؾمٛمح اهللُ سمِف ُمـ
اًمًٞمدَ ات اًمٚمقاي ُيين َ
ِّ

وضمقهٝمـ ،ويم٤مٟم٧م هذه أول ُمرطمٚم٦م قمٛمٚمٞم٦م ًمٚمًٗمقر( .)2أ .ه.
وعم٤م ىمدم َؾمٕمد ُِمـ َُمٜم َٗم٤مه ،هٞمئ ا َجلق ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م ٓؾمت٘مٌ٤مًمف و ُأقمدَّ ُهادق يمٌػم
اًمزيٜم٤مت ذم يمؾ ُمٙم٤من ،و َٟمزل (ؾمٕمد)
ًمٚمرضم٤مل وآظمر ًمٚمٜمًِّ٤مء اعمحجٌ٤مت ،وأىمٞمٛم٧م ِّ
ُِمـ اًمٌ ِ
٤مظمرة وقمغم اؾمت٘مٌ٤مل َطم٤مومؾ وهت٤موم٤مت أظمذ ـمري٘مٝم٤م َإمم ُهادق اًمٜمًِّ٤مء -دون
َ
هادق اًمرضم٤مل ،-ومٚمام دظمؾ قمغم اًمٜمًِّ٤مء اعمحجٌ٤مت اؾمت٘مٌٚمتف (هدى ؿمٕمراوي)
وضم ِٝمٝم٤م شمٌ ًٕم٤م خلُ َّٓم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وهق
سمحج٤مِب٤م ،ومٛمد َيدَ ه -ي٤م ويٚمف -ومٜمزع احلج٤مب َقمـ ْ
يْمحؽ ..ومّم َّٗم َ٘م٧م هدى ،وص َّٗم َ٘م٧م اًمٜمًِّ٤مء هلذا اهلتؽ اعمِملم ،و َٟمزقمـ ِ
احل َج٤مب.
َ
َ
أؾم َٗمرت اعمرأة اعمٍمي٦م اؾمتج٤مسم٦م ًمـ (رضمؾ اًمقـمٜمٞم٦م) ؾمٕمد،
وُمـ ذًمؽ اًمٞمقم ْ
ٟمِم٤مزا ذم طمٞم٤مة اعمًٚمٛم٦م اعمٍمي٦مً ،م٘مد ومٕمؾ (ؾمٕمد) سمٞمده ُم٤م دقم٤م إًمٞمف
وأصٌح احلج٤مب ً
اًمٞمٝمقدي اًم٘مديؿ سمٚمً٤مٟمف ومٙمٚمٗمف دُمف()3؟!
ؾمٕمد َز ْهمٚمقل اًمذي َص ِح ٌَتف زوضمتف صٗمٞم٦م زهمٚمقل ذم سم٤مريس ِحلُْمقر ُم١ممتر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مّمٓمٗمك يم٤مُمؾشً ،مٚمراومٕمل :ص ( ،)431 ،239واٟمٔمر ُمقاىمٗمف (اًمقـمٜمٞم٦م)! اعمامصمٚم٦م ذم
«آدم٤مه٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ذم إدب اعمٕم٤مسشً ،مٚمديمتقر/حمٛمد حمٛمد طمًلم.)393 - 373/2( :
(« )2إظمقات اعمًٚمامتش :ص (.)255
(« )3قمقدة احلج٤مبش.)73/1( :
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اًمّمٚمح ؾمٜم٦م 1921م ًمٕمرض اًم٘مْمٞم٦م اعمٍمي٦م ،وىمد َُم َٙمث٧م صٗمٞم٦م شمرشمدي احلج٤مب
أن َقم٤مدت ُمع ؾمٕمد زهمٚمقل إمم ُمٍم سمٕمد قمقدشمف ُمـ ُمٜمْٗم٤مه ،وقمغم فمٝمر ِ
َإمم ْ
اًمٌ٤مظم َرة
َ
َ
اًمتل ٟم٘مٚم ْت ُٝمام إمم آؾمٙمٜمدري٦م وضمد َؾم ْٕمد اًمٌحر وىمد اُم َت َٚمئ سم٠م ًُمقف اعمخدوقملم
َ
وىم٤مل َؾمٕمد ًمّمٗمٞم٦م( :ارومٕمل احلج٤مب) ،وشمدَ َّظمؾ (قمكم
يًت٘مٌٚمقٟمف سم٤مًم َ٘مقارب،
اًمِمٛمز) ،و(واصػ سمٓمرس)! ُِ -مـ أ ْقم َْم٤مء اًمقومد -وقم٤مرو٤م ذم ذًمؽ ،وم َ٘م٤مل ؾمٕمد
زهمٚمقل( :اعمَرأة ظمرضم٧م إمم اًمثقرة سم٤مًمؼمىمعِ ،
وُمـ َطم ِّ٘مٝم٤م أن شمرومع احلج٤مب اًمٞمقم)،
ُ
وروم َٕم٧م صٗمٞم٦م زهمٚمقل احلج٤مبُ ،صم َّؿ َوىمٗم٧م إطمدى صٜم٤مئع آؾمتٕمامر ََّت ُٓم٥م ذم
َ
اًم٘م٤مهرة ذم اطمتٗم٤مل َّ
اًمِمٕم٥م اعمخدوع سم٘مدوم (اًمزقمٞمؿ) ،وـمٚم٥م ُمٜمٝم٤م رومع احلج٤مب
وقمٜمدئذ رومٕم٧م احل٤مضات احلج٤مب( )1اهـ
وىمد ٟمنمت َمٚم٦م (اعمّمقر) ذم قمدَ ِده٤م اخل٤مص اًمّم٤مدر ذم  23ديًٛمؼم 1927

صقرة ضمٜم٤مزشمف ،وىمد ُيمتِ٥م حتتٝم٤م( :إُم٦م واحلٙمقُم٦م شمِمٞمٕم٤من
سمٕمد ووم٤مة ؾمٕمد زهمٚمقل
َ
اًمٗم٘مٞمد اًمٕمٔمٞمؿ) َ
اًمّمقرة ُمٌ٤مذة يمتٌ٧م اًمٕمٌ٤مرة اًمت٤مًمٞم٦م( :وومد اًمٌٜم٤مئلم
وحت َ٧م ُّ
إطمرار  -اعم٤مؾمقن  -ذم شمِمٞمٞمع ضمٜم٤مزة اًمزقمٞمؿ اًمٙمٌػم ،ويم٤من  $ىمٓم ًٌ٤م ُمـ
أىمٓم٤مب اعم٤مؾمقٟمٞم٦م).
ٟمنمت ضمريدة (اعم٘مٓمؿ) ذم قمدده٤م اًمّم٤مدر يقم اجلٛمٕم٦م 26
وُمـ ىمٌؾ ذًمؽ َ َ
أهمًٓمس ذم اًمّمٗمح٦م إومم اًمٕمٌ٤مرة اًمت٤مًمٞم٦م( :طمداد اعم٤مؾمقٟمٞم٦م قمغم وم٘مٞمد اًمٌالد

ِ
ً
وومْمال
يمٌػما
إقمٔمؿ ..وم٘مدت اعم٤مؾمقٟمٞم٦م
اعمٍم َّي٦م سمٗم٘مد ؾمٕمد اًمٕمٔمٞمؿ اخل٤مًمد ،قمْمدً ا ً
ٍ
ضمٜم٤مز ُم٤مؾمقٟمٞم٦م ًمٚمٗم٘مٞمد
وومػما يم٤مٟم٧م شمٕمتز سمٗمْمٚمف ..وؾمت٘م٤مم طمٗمٚم٦م
وذظمرا
يمثػما
ً
ً
ً
إقمٔمؿ يٕمٚمـ ُمققمده٤م ومٞمام سمٕمد) اهـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معهم
ِ
آٟمٕم َت٤مق ُمـ اًم٘مٞمؿ واًم َّتحٚمؾ ُمـ أطم َٙم٤م ِم اًمنمعِ ،م َّـ َحت َّٛمؾ وزره٤م
ُمـ رواد
وو ْزر ُمـ ؾم٤مروا قمغم ُظم َٓم٤مه٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،داقمٞم٦م آظمتِالط و َٟم٤مزقم٦م ِ
ِ
احل َج٤مب
شم١مؾم ُس اجلامقم٤مت وشم٘مٞمؿ ا َحل َٗمالت ،وشمٕم٘مد اًمٜمدوات واعمح٤مضات،
اًمتل أظمذت ِّ

زقمٞمٛم٦م (احلريم٦م اًمٜمًقي٦م).
اًمتِل َدم َّرأت قمغم ُم٤م َمل شمتجرأ قمٚمٞمف اُمرأة ُُمًٚمٛم٦م ُِمـ َىمٌؾ ،ومً٤مومرت إمم َسم٤مريس،
وإمم أُمريٙم٤م ًمدراؾم٦م ؿمئقن اعمَرأة ،وأظمذت شمٚم٘مل سم٤مًمتٍمُي٤مت وإطم٤مدي٨م عمٜمدوب
اًمّمحػ وهمػمهؿ واطمدا شمٚمق أظمر.
ىم٤مئدة اعمٔم٤مهرة اًمٜمً٤مئٞم٦م ذم َُم٤مرس قم٤مم 1919م ُمع زوضم٦م َؾمٕمد زهمٚمقل (صٗمٞم٦م
زهمٚمقل) اًمتل ـم٤موم٧م ؿمقارع اًم٘م٤مهرة ه٤مشمِ َٗم٦م سم٤محلري٦م ذم ـمري٘مٝم٤م إمم دار اعمُٕمتٛمد
اًمؼمي َٓم٤مين ًم ُت٘مدِّ م إًمٞمف اطمتج٤مضم٤م ُمٙمتق ًسم٤م قمغم شمٕمًػ ؾمٚمٓم٤مت آطمتالل ،وىمد يم٤من
قمدد اعمتٔم٤مهرات يرسمق قمغم اًمثالصمامئ٦م ،شم٘مقل صٗمٞم٦م زهمٚمقل ذم ُمذيمراِّت٤م:
(وسمٞمٜمام يمٜم٧م أشم٠مه٥م عمٖم٤م َد ِرة َُمٜمززم ذم ذًمؽ اًمٞمقم ًمالؿمؽماك ذم اعمُٔم٤مهرة ،سم٤مدرين
شمذهٌلم وا ًَّمر َص٤مص يدوي و َيتً٤مىمط ذم أٟمح٤مء اعمديٜم٦م؟
زوضمل سم٤مًمً١مال :إمم أيـ
َ
ىمر َرِّت٤م اًمٚمجٜم٦م! وم٠مرا َد أن يٛمٜمٕمٜمل ،وم٘مٚم٧م ًمف :هؾ
ُ
وم٠مضمٌ٧مً :مٚم٘مٞم٤مم سم٤معمٔم٤مهرة اًمتل َّ

اًمقـمٜمٞم٦م ُم٘مّمقرة َقمٚمٞم ُٙمؿ ُمٕمنم اًمرضم٤مل َوم٘مط وًمٞمس ًمٚمٜمً٤مء ٟمّمٞم٥م ومٞمٝم٤م؟ وم٠مضم٤مسمٜمل :هؾ
ُيروٞمؽ إذا َحت َّرش سمٙمـ اإلٟمجٚمٞمز أن ي ْٗم َزع سمٕمض اًمٜمً٤مء ويقًمقًمـ (ي٤م أُمل ...ي٤م

هلقي!)َ .وم٘مٚم٧م ًَمف :إن اًمٜمً٤مء ًمًـ أىمؾ ُمٜمٙمؿ َؿم َج٤مقم٦م وٓ همػمة وىمقُمٞم٦م أُي٤م اًمرضم٤مل،
ٟمٍموم٧م ٕحلؼ سم٤مًمًٞمدات اًمالي يمـ ذم اٟمتٔم٤مري ،)1()...هذه اعمُٔم٤مهرة هل
وشمريم ُتف وا
ُ

ُمتٝمٙمام:
اًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م (طم٤مومظ إسمراهٞمؿ) يّمػ شمٕمرض اجلٞمش اًمؼميٓم٤مين هل٤م
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ار ئدـكد د
ْدجؿعفـز دد َفزززند َدَددفززز كددَد َ ززز د َدندمززز دد ئ زززو ددََيد َقزززا ددهزززز َدع ئد
ندَدأرد ئ ز ئ د
َد َد َددََ َدغ َدوَكد دَد دَدَاداد َدد َدو ئدرَد ئ د
َرد َ ززززعد دد ِزززز ـ د
َ زززز َ دد َدو َد َد
دو َ زاددََ جـز دد دَدوَدأ َ زززز د َدندَداد ََززززلد َدندََ كد
دَدو َدظ َدؾؾد َددمدد َ دد َد َدوَ زْددَدْز َدَعد َددفز َد
ور ئدـكد دد دَدوإد َدَددازززززقد دد ئدمؼدرززززز دد َدوََ َدقززززز ئ دد ئدم َدَ َدؾ َؼززززز ئددَ دَعدـكززززز د
ََو َ ززاردد َدو َ زز ددَدأ َزز كدد ئهزز ئدع َد
َددؿد ززق َددفزز د َدـَزز دد َد
د
ََِزززززز َدوَرد ئدد َدوَ دَ ززززززـكد د
دَدوإد َد ئد
َدََؿزززززز َدَفد ئدلد َدوَََدرـَززززززا د ئ دد َدو ك
َدََاـئزززو ئدد ئ زززقو ئدف َدفاد َ ززز دد ئ ززز يدوَدنددَدـئد ئدورد دـكززز دد َدوإد َد َ
َ ئدفـكد د
َ ئد
اندفززززز د َدَ َددََـكد َفزززززاردد ززززز َ د
ززززورد ئدد َدوََ كد َ ززززز ئد
اند َ زز دد َ زز َدَدنددكد َدَا َ ززادَوَفـزز دد دَدوََز َد
دَدوََ َدقزز ئ دد َدوََػد د َ زز ئد
َند ََزززقد َ ددَدَ ئفززز كدد ئمـكززز ()1دد
َند َدوََـيدْززز َدو ئد
قْدَدَ َف زادَ جـ ز دد َددفَدَ َ دعد َ ززز َدلدََـيدْززز َدو ئد
اعاَددَد ز ئ د
ََاقد َ زاندد َ ز َد
اَ َدد َد
َددفَدَ ََ ز َد
ور دـَدِززززز دُدد َدود َدؽْززززز د دـكد د
اَدََ ك ززؿد ددَدك زز َدود ئد ئِززورد دـكد دد َددفؾدَدقفدـَزززززلدََ َازززززقد ئ ددََ َػد ئ ززززز ئد
ئودزز كدأدَكد َفززلَد دم َدد ئدم َ ززكدََدَ ئ د
اند َ زززز َددَدَرد ئْززززوَدَََدر َدَ زززز َدلددقَدـ ئدف كـزززز دد دَدوَدأ َززززوَددفدـزززز دكدرد د ()2د ئدم دَدَػد َقززززاددؿدِزززز َددَد ئدؼو ئد ئد كـززززز د
َددف َدؽَدلكدك َؿززززادَ دََد َؿزززز ئد
د
زززززززززززززززف كددد دَو َأهززززززززززززززز َػ ئؼوَدمززززززززززززززز د َق ـكززززززززززززززز ()3د
ئ
َفؾززززززززززززززز َ َ َ د َ زززززززززززززززا ئفوَد َل َ

د وتشكلت لجنة الوفد منن ال نودات النيت داتنعمعن ئاسا نة (هند عنعااو ) ئالكنو نة
الماقصنوة (يننو  7يننايا نننة  ،)0811ومنن ذلننا العنارين اىعان العنظنو الن نناسي ىلنى ما لننة
العمن المنننظ علننى أ ننا أىنه هوئننة م ننعالة نناة معن هب ننا ،لهننا ال ننأ أا تشننار
مجايات األ داث العي تما ا البيتد(.)4د
َوىمد ذيمرت (ص٤مذم ٟم٤مز يم٤مفمؿ) أنُ ( :هدى ؿمٕمراوي وؾمٞمزا ٟمؼماوي أًم َ٘م َت٤م
ِ
وصقهلام ُمـ ُم١ممتر اًمٜمًِّ٤مء اًمدوزم اًمذي قم٘مد سمروُم٤م
طمج٤مِبام وداؾمت٤مه سم٠م ْىمدَ اُمٝمام ومقر
صٞمػ  1923م)( .)5أ .ه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أي :ىمقة.
( )2هق رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م إعم٤مٟمٞم٦م وىم٤مئد ضمٞمِمٝم٤م ،اٟمٔمر «اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٞمنةش :ص (.)1915
(( )3اعمّمقر)  22يٜم٤مير  1982م ص (.)75
(« )4قمقدة احلج٤مبش.)72/1( :
(ُ« )5مً٠مًم٦م اًمًٗمقر واحلج٤مبش :ص ( ،)9واٟمٔمر «اعمرأة اعمٍمي٦مشً ،مدري٦م ؿمٗمٞمؼ :ص (.)135 - 134
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معهمذم اؾمت٤مٟمٌقل ذم  18إسمريؾ  1935م،
قم٘مد اعم١ممتر اًمٜمًِّ٤مئل اًمدَّ وزم اًمث٤مين قمنم
و َيم٤مٟم٧م هدى ؿمٕمراوي رئٞمً٦م و ْومد ُمـ ا ْصمٜمَتل قمنم ؾمٞمدة ،و َىمد اٟمتخ٥م اعم١ممتر
(هدى) ِ
ٟم٤مئ ٌَ ً٦م ًم ِرئٞمً٦م آحت٤مد اًمٜمً٤مئل اًمدوزم ،شم٘مقل (هدى) ذم ُمذيمراِّت٤م:
(وسمٕمد اٟمتِ َٝم٤مء ُم١ممتر اؾم َت٤مٟمٌقل وصٚمتٜم٤م دقمقة حلُ ُْمقر آطمتٗم٤مل اًمذي أىم٤مُمف
اًمّم٤مًمقن اعمج٤مور عمٙمتٌف و َىم َٗم٧م
(ُمّمٓمٗمك يمامل أشم٤مشمقرك)ُ ،حم ِّرر شمريمٞم٤م احلديث٦م ..وذم َّ
ِ
ؿمٙمؾ ٟمِّمػ دائرة ،وسمٕمد حلٔم٤مت ىمٚمٞمٚم٦م ومتح اًمٌ٤مب ودظمؾ
اعمٜمدوسم٤مت اعمدقمقات قمغم
وؾم٤مدٟم٤م ؿمٕمقر سم٤مهلٞمٌ٦م واإلضمالل...،
(أشم٤مشمقرك) حتٞمٓمف ه٤مًم٦م ُمـ اجلالل واًمٕمٔمٛم٦مَ ،
وقمٜمدَ ُم٤م ضم٤مء دوري حتدصم٧م ِ
ِ
إًمٞمف ُُمٌ٤مذة ُمـ همػم شمرُج٤من ،و َيم٤من اعمٜمٔمر ومريدً ا أن
شم٘مػ َؾم ِّٞمدة ذىمٞم٦م ُمًٚمٛم٦م ويمٞمٚم٦م قمـ اهلٞم َئ٦م اًمٜمً٤مئٞم٦م اًمدوًمٞم٦م و ُشمٚم٘مل يمٚمٛم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م
اًمؽميمٞم٦م ،شمٕمؼم ومٞمٝم٤م قمـ إقمج٤مب ُ
وؿمٙمر ؾمٞمدات ُمٍم سمحريم٦م اًم َّتحرير اًمتل ىم٤مده٤م ذم
اًمِم٘مٞم٘م٦م اًمٙمؼمى ًمٚمٌالد ِ
شمريمٞم٤م( ،)1وىمٚم٧مَّ :
إن َهذا اعمثؾ إقمغم ُمـ شمريمٞم٤م َّ
اإل ْؾمالُمٞم٦م
حرر واعمٓم٤مًمٌ٦م سمح٘مقق اعمرأة.
َّ
ؿمج َع يمؾ سمالد اًمنمق قمغم حم٤موًم٦م اًم َّت ُّ

يم٤من إشمراك ىمد اقم َت َ
وىمٚم٧م :إذا َ
ؼموك َقمـ ضمدارة أسم٤مهؿ ،وأؾمٛمقك (أشم٤مشمقرك)،

وم٠مٟم٤م أىمقل َّ
يمثػما ِبذا اًمٙمالم
إن هذا ٓ يٙمٗمل ،سمؾ أ ْٟم َ٧م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٜم٤م (أشم٤مذق) ،ومت٠م َّصمر ً

شمٗمر ْد ُت سمف ،ومل يّمدر ُمٕمٜم٤مه قمـ أي٦م رئٞمً٦م وومدَ ،
يمثػما ذم شم٠مصمر سم٤مًمغ،
اًمذي َّ
وؿمٙمرين ً

ُصم َّؿ َرضمقشمف ذم إهدائٜم٤م صقرة َ
ًمٗمخ٤م َُمتف ًمٜمنمه٤م ذم َمٚم٦م (اإلضمٞمًٌٞم٤من) ،وذيمرت هدى
ذم طمدي٨م هل٤م ُمع ضمريدة اعم٘مٓمؿ سمٕمد قمقدِّت٤م إمم ُمٍم ُم٤م ُمٕمٜم٤مه :إن ُم٤م أطمدصمف اًمٖم٤مزي

اًمٕمٔمٞمؿ سمال ري٥م ُمـ ٟمٕمٛم٦م إىمدار قمغم أظمقاشمٜم٤م ذم اؾمت٤مٟمٌقل)(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1قمقدة احلج٤مبش.)212 :193( :
(( )2طمقاء) ،اًمٕمدد 18( ،)1256( :أيمتقسمر  1981م) :ص ()16
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 -4دس ١ٜشفٝل)1(:

سمٛمج َّرد َّترضمٝم٤م -إمم
شمٚمٛمٞمذة ووم َّٞم٦م ُمـ شمٚمٛمٞمذات (ًمٓمٗمل اًمًٞمد) َر َطمٚم٧م وطمده٤م َ -
ومرٟمً٤م ًمتحّمؾ قمغم اًمديمتقراةُ ،صم َؿ شمٕمقد ًمتِمٙمؾ طمزب (سمٜم٧م اًمٜمٞمؾ) ،صمؿ شمرطمؾ إمم
يمثػم ُِمـ رؤؾم٤مء اًمدول
إٟمٙمٚمؽما طمٞم٨م ُشم٘م٤مسمؾ سمحٗم٤موة سم٤مًمٖم٦م ،ىمٞمؾ :أ َّٟمف مل يٜمؾ ُمثٚمٝم٤م ٌ
وٟمنمت قمٜمٝم٤م إطم٤مدي٨م
ورطم ٌَ٧م ِب٤م اًمّمحػ اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م دون اؾمتثٜم٤مءَ ،
وزقمامئٝم٤مَّ ،
اًم َٕمديدة اًمتل شمّمقره٤م سمّمقرة اًمدَّ اقمٞم٦م اًمٙمؼمى إمم حترير اعمرأة اعم ٍِم َّي٦م ُمـ أهمالل
ِ
اإل ْؾمالم وشم٘م٤مًمٞمده ..أ ْهمالل احلج٤مب واًمٓمالق وشمٕمدُّ د اًمزوضم٤مت ،وُمـ هذه
إطم ِ
٤مدي٨م ُم٤م يمتٌف ُمراؾمؾ ضمريدة اًمـ (ؾمٙمتِمامن) ي٘مقلَّ ( :
إهدَ اف اعمٌ٤مذة
إن ْ
َ
حلزب سمٜم٧م اًمٜمِّٞمؾ ِهل يمام أووحتٝم٤م اًمديمتقرة (دري٦م ؿمٗمٞمؼ) ُ :مٜمح اعمرأة طمؼ
ٓمٛمع اًمث٤مين اًمذي ِّتدف اًمديمتقرة ًمتح٘مٞم٘مف هق
ؽما ِع َوطمؼ ُدظمقل اًمؼمعم٤من ،واعمَ َ
آىم َ

اًمزوضم٤مت وإدظم٤مل ىمقاٟملم اًمٓمالق إورسمٞم٦م ذم ُمٍم) اهـ.
إًمٖم٤مء شمٕمدُّ د َّ
ِ
أؾم ٌَ٤مب احلامي٦م واحلري٦م ،وِّتٞم٠مت
وعم٤م قم٤مدت إمم ُمٍم َقمٔمؿ َٟمِم٤مـمٝم٤م وشمقومرت هل٤م ْ
ِ
ومح٤مشمف،
هل٤م قمقاُمؾ
اًمٜمنم واإل َذاقم٦م ،طم َّتك ًَم٘مد طمٞمؾ سملم أهؾ اًمرأي ود َقم٤مة اًمديـ ُ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1دري٦م ؿمٗمٞمؼ ُمـ رواد طمريم٦م حترير اعمرأة ذم ُمٍم ذم اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ويٜمً٥م
هل٤م اًمٗمْمؾ ذم طمّمقل اعمرأة اعمٍمي٦م قمغم طمؼ آٟمتخ٤مب واًمؽمؿمح ذم دؾمتقر ُمٍم اًمٕم٤مم ،1956
وُم١مؾمً٦م ًمدوري٤مت أدسمٞم٦م وسم٤مطمث٦م وُمٜم٤موٚم٦م ود اًمقضمقد اًمؼميٓم٤مين ذم ُمٍم .وًمدت ذم ُمديٜم٦م ـمٜمٓم٤م
ذم دًمت٤م اًمٜمٞمؾ اًمٕم٤مم  ،1918درؾم٧م ذم ُمدرؾم٦م اًمٌٕمث٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم ـمٜمٓم٤م ،شمؿ ارؾم٤مهل٤م وٛمـ أول
ومقج ـم٤مًمٌ٤مت ُمـ ىمٌؾ وزارة اعمٕم٤مرف اعمٍمي٦م ًمٚمدراؾم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمًقرسمقن ذم سم٤مريس قمغم ٟمٗم٘م٦م
اًمدوًم٦م ،وهل ٟمٗمس اجل٤مُمٕم٦م اًمتل طمّمٚم٧م ُمٜمٝم٤م قمغم درضم٦م اًمديمتقراة ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٕم٤مم ،1941
اإل ْؾمالمش :طمٞم٨م أصمٌت٧م ذم رؾم٤مًمتٝم٤م أن طم٘مقق اعمرأة ذم ِ
ويم٤من ُمقوقع اًمرؾم٤مًم٦م «اعمرأة ذم ِ
اإل ْؾمالم
هل أوٕم٤مف طم٘مقىمٝم٤م ذم أي شمنميع آظمر .يٜمٔمر «ُمٍمي٦م ظم٤مًمدة  -دري٦م ؿمٗمٞمؼش ،سمٜم٧م اًمٜمٞمؾ «أظمٌ٤مر
اًمٞمقم  -شم٤مريخ اًمقصقل  14يقًمٞمق.2118-
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ِ
ًمٚمٛمرأة (طم ً٘م٤م ذم احلري٦م،
َ
اًمرد قمغم دقمقِّت٤م اًمتل وصٗمتٝم٤م هل ٟمٗمًٝم٤م سم٠مهن٤م شمريدُ َ
وسملم َّ
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احلرة اعمٓمٚم٘م٦م ُمـ يمؾ ىمٞمد)(.)1

معهم

وىمد أقمٚمٜم٧م اعمَٜمدُ وسم٦م اإلهائٞمٚمٞم٦م اعمَذيمقرة ارشمٞم٤مطمٝم٤م سم٤معمَٜمدوسم٦م اعمٍمي٦م سمٚمٜمْدَ ن
وُمّم٤مطمٌتٝم٤م هل َ٤م إمم ٟم٤مسمقزم ،طمٞم٨م َىم٤مًم٧م ومٞمام ٟمنمشمف اًمّمحػ اإليٓم٤مًمٞم٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م:
وسملم اًمًٞمدة (دري٦م ؿمٗمٞمؼ) ،وإٟمٜمل
أهٜمئ ٟمٗمز ِبذا آشمّم٤مل اًمذي رسمط سمٞمٜمل َ
إٟمٜمل َ
دت آ َُم٤مزم قمغم اًمزقمٞمٛم٦م
أقمٚمـ ًمٕمْمقات اعم١ممتر اًمً٤مدس قمنم ذم ٟم٤مسمقزم أين قم َ٘م ُ
اعمٍمي٦م َحل ِّؾ ُجٞمع اعمِمٙمالت سملم اًمٌٚمديـ :إهائٞمؾ وُمٍم ،وىمد َٟمنمت َمٚم٦م ٟمًقي٦م
ِ
رئٞمً٦م وومد إهائٞمؾ ً
ٟم٘مال قمـ اًمّمحػ
ُمٍم َّي٦م اًمّمقر اعمختٚمٗم٦م ًمدري٦م ؿمٗمٞمؼ ُمع َ
اإليٓم٤مًمٞم٦م ،يمام ٟمنمت صقرة زٟمٙمقهمراومٞم٦م عم٘م٤مل َٟم َنمشمف سمٕمض اًمّمحػ اإلهائٞمٚمٞم٦م
اًمّم٤مدرة ذم (شمؾ أسمٞم٥م) سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمؼمي٦م ويم٤مٟم٧م صقرة (دري٦م ؿمٗمٞمؼ) ِ
وهل ُحت٤مدث
ُمٜمدوسم٦م إهائٞمؾ شمزيـ (!) اعم َ٘م٤مل اعمذيمقر ،و َىمد ضم٤مء ذم َهذا اعم٘م٤مل سمٕمد شمرُجتف :إ َّن

َشمؾ أسمٞم٥م شمتقىمع أن ا َحلقادث اعم٘مٌٚم٦م ؾمتزيد ُمٙم٤مٟم٦م (دري٦م ؿمٗمٞمؼ) ؿم٠م ًٟم٤م ورومٕم٦م( .)2اهـ.
ودمٝمر (دري٦م ؿمٗمٞمؼ) سم٤مًمدَّ قمقة إمم اًم َّتٌٕم َّٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمٖمرب وًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م اًمتِل يم٤مٟم٧م حتتؾ
ُمٍم آٟمذاك قمغم وضمف اخلّمقص ،ومت٘مقلُ :مِمٞمدة سمجٝمقد (ـمف طمًلم) و َُمدرؾمتف ُمـ
أصدىم٤مئف وشمالُمذشمف ذم اًم٘مْم٤مء قمغم ُم٤م أؾمٛمتف (اًمت٘م٤مًمٞمد اًمًخٞمٗم٦م) طم َّتك َأ َظمذ اًمٜم٤مس
سمِ َٗم ْْمٚمٝم٤م يتً٤مسم ُ٘مقن ذم حترير ِ
سمٜم٤مِّتؿ ُصم َؿ شم٘مقل :ويم٤من ُمـ ٟمتٞمج٦م هذه اجلٝمقد َمتٛمٕم٦م أن
شمٞمن حت٘مٞمؼ طمٚمؿ اخلديقي إؾمامقمٞمؾ اًم٘مديؿ وهق اقمتٌ٤مر ُمٍم ضمزءا ُمـ أورسم٤م()3
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٓمقر اًمٜمٝمْم٦م اًمٜمً٤مئٞم٦مش :ص (.)61
(ً )2
ٟم٘مال قمـ« :احلريم٤مت اًمٜمً٤مئٞم٦م ذم اًمنمق وصٚمتٝم٤م سم٤مٓؾمتٕمامر واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦مش ،حمٛمد ومٝمٛمل
قمٌداًمقه٤مب )51 - 28( :سم٤مظمتّم٤مر.
( )3يٜمٔمر «شمٓمقر اًمٜمٝمْم٦م اًمٜمً٤مئٞم٦م ذم ُمٍمش( :ص.)15 :
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هذه اعمرأة هل اًمتل ىم٤مدت ُُمٔم٤مهرة اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م ذم إسمريؾ ؾمٜم٦م ( 1951م)
سمتحريض ُمـ وزير اًمِمئقن آضمتامقمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م (ؾمٛمر ؾمٙمٞمؾ) طملم اضمتٛمٕم٧م سمف
ذم ُمٍم.
وىم٤مدت اإلضاب قمـ اًمٓمٕم٤مم وآقمتّم٤مم سمٜم٘م٤مسم٦م اًمّمح٤مومٞملم ذم (ُ 12م٤مرس
 1954م)ُ :مٓم٤مًم ِ ٌَ٦م سمح٘مقق اعمرأة اعمزقمقُم٦م(.)1
وًمذًمؽ مل يٕم ِج٥م ه١م ِ
ٓء اًمذيـ اؾمتٛمٕمقا إمم اعمذيع اًمؼميٓم٤مين اعمذيمقر طمٞمٜمَ َام شمٙمٚمؿ
َ ُ
ُْ
إمم سمالده طمٞمٜمذاك ً
ىم٤مئال ُم٤م ُمٚمخّمف( :ضم٤مء ْشمٜم ِل اًمديمتقرة (دري٦م ؿمٗمٞمؼ) َزقمٞمٛم٦م
طمزب سمٜم٧م اًمٜمٞمؾ و َىمد ؿمٙم٧م إ َّزم ُمـ أن اجلٝم٤مت اعمًئقًم٦م ذم ُِمٍم شمٕم٤مرض سمِمدة
ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م سمح٘مقق اعمرأة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،ويمٗم٤مطمٝم٤م ُمـ أضمؾ متثٞمؾ اعمَرأة داظمؾ اًمؼم َعم٤من
اعمٍمي ،وـمٚمٌ٧م ُمٜمِّل أن أٟم٤مؿمد اًمّمحػ اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م يمل شم١مازره٤م سمِ ِّ
ٙمؾ ُم٤م
شمًتٓمٞم ُٕمف ،وأن شمْمٖمط قمغم اًمدَّ وائر اعمٍمي٦م طمتك شم ُٙمػ قمـ ُمٕم٤مروتٝم٤م اًم٘م٤مئٛم٦م).
صمؿ أوص (طميشمف) ذم رؾم٤مًمتف( :سميورة ُم١مازرة هذه اًمزقمٞمٛم٦م ذم َد ِ
قمقِّت٤م إمم

حترير اعمرأة اعم ٍِم َّي٦مً :
قمٛمال سمٛمٞمث٤مق هٞمئ٦م إُمؿ اعمتحدة اًمذي حتتٙمؿ إًمٞمف اًمزقمٞمٛم٦م،

واًمذي يٜمص قمغم شمٓمٌٞمؼ ُمٌدأ اعمً٤مواة ذم احل٘مقق اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م سملم اًمرضم٤مل
واًمٜمً٤مء ذم اًمدول إقمْم٤مء واًمتل ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ُمٍم)( .)2اهـ.

وذم قمٝمد وزارة (قمكم ُم٤مهر) إذا سمف َيًٛمح هل٤م سم٤مًمًٗمر إمم ًَمٜمدن حلُ ُْمقر اعم١ممتر
ِ
اًمٗمقر سمِّمحٌ٦م ُمٜمدوسم٦م إٟمٙمٚمؽما حلُ ُْمقر
اًمٜمً٤مئل اًمدوزم ُهٜم٤مك ،صمؿ شمٜمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ قمغم
اعم١ممتر اًمٜمًِّ٤مئل ذم ٟم٤مسمقزم ،وىمد اؾمت٘مٌٚمتٝم٤م اًمّمحػ اإلٟمجٚمٞمزي٦م ُجٞمٕمٝم٤م قمغم قم٤مدِّت٤م
ً
طم٤مرا قمٚم٘م٧م قمٚمٞمف سمٕمض اًمّمحػ اعمٍمي٦م -ذم دهِم٦م -سم٠مٟمف اؾمت٘مٌ٤مل مل
اؾمت٘مٌ٤مٓ ًّ
ُيدث ًمف ُمثٞمؾ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمً٤مسمؼ :ص (.)46 - 45
( )2اٟمٔمر شمٗم٤مصٞمؾ شمٚمؽ اعمٝمزًم٦م ذم يمت٤مِب٤م «اعمرأة اعمٍمي٦مش :ص (.)218 - 211
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وذم أصمٜم٤مء ِ
اٟمٕم٘م٤مد اعمُ١ممتر اشمّمٚم٧م سمقومد إهائٞمؾ ورئٞمًتف اعمذيمقرة ـمقال إي٤مم
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معهم
اًمٜمًق َّي٦م اعمٍمي٦م
إورسمٞم٦م
اًمتل ُمٙمثتٝم٤م هٜم٤مك ،و َٟم َنمت اًمّمحػ
ُ
وسمٕمض اعمجالت َ

اًمّمقر اًمٙمثػمة اًمتل سمدت ومٞمٝم٤م اًمديمتقرة (دري٦م ؿمٗمٞمؼ) ذم أطم٤مدي٨م ه٤مُم٦م وأوو٤مع
ؿمتك ُمع هذه اإلهائٞمٚمٞم٦م اخلٓمػمة(.)1
 -5طٝضا ْربا)2(:ٟٚ

اًمتِل شم ُ٘مقل ذم ُمذيمراِّت٤م( :وقمٜمدُم٤م قمدْ ُت ُمـ اخل٤مرجُ :
طمٞم٨م ِقمِم٧م طمتك سمٚمٖم٧م
يمٜم٧م ُم َتحررة ُمتحٛمً٦مِ ،
وهل َذا رومْم٧م ًمٌس اًمؼمىمع،
اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ُمـ قمٛمريُ ،
ِّ
ِّ
أسرت َقمغم ًمٌس اًم٘مٌٕم٦م ،وسمحٙمؿ اًمّمداىم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م سملم واًمدي وسملم هدى
و
ُ
ؿمٕمراوي َأظم َذت ِّتدِّ ئ ُمـ صمقري وشم٘مٜمٕمٜمل سم٠من اًمٔمروف همػم ُمقاشمٞم٦م ًمٚمحّمقل قمغم
ِ
طم٘مقق اعمَرأة ُمرة واطمدة ،و َّ
أن اعمُٓم٤مًمٌ٦م ِب٤م ذم هدوء جيٜمٌٜم٤م صمقرة اًمرضم٤مل اًمذيـ يم٤مٟمقا
يمؾ رء ذم ذًمؽ اًمقىم٧م)(.)3
ُمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧مَّ :إهن٤م ٓ شمًتٓمٞمع أن شمرشمٌط
(وعم٤م شم٘مدم اًمٗمٜم٤من ُُم َّمٓمٗمك ٟمجٞم٥م ًمٚمزواج َ
اًمتز ِاُمف ومٞمٝم٤م سم٤مًمٓمالق ذم أي
سمحٞم٤مة يٙمقن ُمـ ِّ
أطمد ـمرومٞمٝم٤م وم٘مط أن يتخغم قمـ َ
طمؼ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ً )1
ٟم٘مال قمـ «احلريم٤مت اًمٜمً٤مئٞم٦م ذم اًمنمق وصٚمتٝم٤م سم٤مٓؾمتٕمامر واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦مش ،حمٛمد ومٝمٛمل
قمٌداًمقه٤مب )51 - 28( :سم٤مظمتّم٤مر.
( )2ؾمٞمزا ٟمؼماوي (واؾمٛمٝم٤م إصكم زيٜم٥م حمٛمد ُمراد) ،وهل صدي٘م٦م هدى ؿمٕمراوي ذم اعم١ممترات
اًمدوًمٞم٦م واًمداظمٚمٞم٦م .ومه٤م أول ُمـ ٟمزع احلج٤مب ذم ُمٍم سمٕمد قمقدِّتام ُمـ اًمٖمرب إصمر طمْمقر ُم١ممتر
آحت٤مد اًمٜمً٤مئل اًمدوزم اًمذي قم٘مد ذم روُم٤م 1923م .يٜمٔمر «اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من
واعمذاه٥م وإطمزاب اعمٕم٤مسةش ،اعم١مًمػ :اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمِمٌ٤مب ِ
اإل ْؾمالُمل ،إذاف وَّتٓمٞمط
وُمراضمٕم٦م :دُ/م٤مٟمع سمـ مح٤مد اجلٝمٜمل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م:
اًمراسمٕم٦م 1421 ،هـ.)454/1( :
(َ( )3مٚم٦م طمقاء) ،اًمٕمدد  1957/12/21م.
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وىم٧م َ
يِم٤مء ،ومتزوضمٝم٤م قمغم أن شمٙمقن اًمٕمّمٛم٦م ذم َي ِده٤م ومل يدم اًمزواج أيمثر ُمـ أرسمع
ؾمٜمقات)(.)1
سمٛمٍم َقم٤مئدً ا إمم اهلٜمد سمٕمد ُطم ُْمثقره ُم١ممتر اعم٤مئدة
(وذم أصمٜم٤مء ُمرور (هم٤مٟمدي) ْ َ
ٍ
وومقد َقمٜمٝم٤م ًمتحٞمتف
ومٙمرت اهل َٞمئ٤مت ذم إرؾم٤مل
ا ُعمًتديرة سمٚمٜمدن ذم ديًٛمؼم  1931مَ ،
واًمتٕمٌػم قمـ َُمِم٤مقمر اعمٍميلم ٟمحقه ،وىمد ؾم٤مومر (حمٛمقد ومٝمٛمل اًمٜم٘مرار) ُمٜمدو ًسم٤م قمـ
(اًمقومد) ،وأٟمً٦م (ؾمٞمزا ٟمؼماوي) ُمٜمدوسم٦م قمـ (آحت٤مد اًمٜمً٤مئل) ،وىمد ـمٚمٌ٧م ُمٜمف ؾمٞمزا
أرضمق أن
أن يقضمف يمٚمٛم٦م ًمٚمًٞمدات اعمٍمي٤مت ،وم َٙم َت٥م سم٤مإلٟمٙمٚمٞمزي٦م ُم٤م شمرُجتف سم٤مًمٕمرسمٞم٦مُ ( :

أظمقاِّت٤م اهلٜمدي٤مت ذم طمريم٦م حترير
َشمٚم َٕم٥م إظم٧م اعمٍمي٦م ٟم ْٗمس اًمدَّ ور اًمذي شمٚمٕمٌف
ُ
ِ
أقم َت٘مد أن قمدم اًم٘مًقة هق اُمتٞم٤مز اعمرأة)( )2اهـ.
ٕين ْ
أراوٞمٝمؿ اعمحؽمُم٦مِّ :
َ -6اس ٟإيٝاس صٜاد)3(:٠

اًمًقري٦م إصؾ اًمتل اؿمتٝمرت ومٞمام سمٕمد (سم٤مٟٔمً٦م ُمل) ،ويم٤من هل٤م حمٗمؾ
(إديٌ٦م ُّ
جي َتٛمع ومٞمف اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء ،و َيم٤مٟم٧م (ُمل) َؾم٤مومرة
يِمٌف َحم٤مومؾ اًمٌ٤مريًٞم٤متْ َ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «إظمقات اعمًٚمامتش :ص (.)259 - 258

(َ( )2مٚم٦م طمقاء) ،اًمٕمدد  4أيمتقسمر  1981م ،رىمؿ ،)1254( :ص (.)17 - 16
(ُ )3م٤مري إًمٞم٤مس زي٤مدة ( 1886ـ 1941م)ٟ ،مٍماٟمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مسة سمٗمٚمًٓملم ه٤مضمرت ًمٚمٌٜم٤من صمؿ
ُمٍم ،درؾم٧م ذم ُمدارس اًمراهٌ٤مت ذم ًمٌٜم٤من وأشم٘مٜم٧م قمد ًدا ُمـ اًمٚمٖم٤مت يم٤من آظمره٤م اًمٕمرسمٞم٦م،
واؿمتٖمٚم٧م ذم صحٞمٗم٦م (اعمحروؾم٦م) اًمتل أؾمًٝم٤م أسمقه٤م سمٛمٍم ،ويم٤من هل٤م ص٤مًمقن (اضمتامع ذم سمٞمتٝم٤م)
يمؾ يقم صمالصم٤مء ي٠موي إًمٞمف يمؾ (ُمـ ه٥م ودب) يمام يّمػ أٟمٞمس ُمٜمّمقر ،ويم٤مٟم٧م ٟمٍماٟمٞم٦م ُمتديٜم٦م
ِّتتؿ سمام قمرف وىمتٝم٤م سم٘مْم٤مي٤م اعمرأة ،وحت٤مول زطمزطم٦م اًمٕم٘م٤مد قمـ ُمقىمٗمف ُمـ اعمرأة وقمـ شمراضمٕمف قمـ ٟمٍمة
اًمٜمًقيلم ،أطم٤مط ِب٤م قمد ٌد ُمـ ُمٗمٙمري ُمٍمُ :مٜمٝمؿ اًمٕم٘م٤مد وًمٓمٗمل اًمًٞمد وـمف طمًلم ،وراوده٤م سمٕمْمٝمؿ
قمـ ٟمٗمًٝم٤م وسمٕمْمٝمؿ ايمتٗمك سم٤مًمتٖمزل ومٞمٝم٤م واًمٙمت٤مسم٦م إًمٞمٝم٤م ،ويم٤مٟم٧م شم٘مػ ىمري ًٌ٤م ُمـ اجلٛمٞمع ،ويم٤مٟم٧م حت٥م
ها ،صمؿ ُم٤مشم٧م يمٛمدً ا وطمنة سمٕمد رطمٚم٦م ُمع اجلٜمقن .اطمتٚم٧م ُمل زي٤مدة ُمٙم٤مٟم٦م سملم
ظمٚمٞمؾ ضمؼمان وشمراؾمٚمف ًّ
إدسم٤مء واًمِمٕمراء ،وص٤مرت طمد ًصم٤م ذم اًمت٤مريخ اًمٗمٙمري ذم ُمٍم واًمِم٤مم.
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التعامل
أهؾيف
شرعية
ؾمٜم٦موقواعد
املنافقني
1913م()1
ِ
إدب
خطرأؾمًتف
ُمتحررة ،جي َتٛمع ذم داره٤م ذم هذا اعمحٗمؾ اًمذي

َ
َْ
َّ َ
واًمّممعهم
ً
رضم٤مٓ وٟمً٤م ًء
ح٤مومٞمقن ،ويم٤من اعمحٗمؾ يْمؿ
ورضم٤مل إقمامل َّ
واًم ًِّٞم٤مؾم٦م واًم َٗمـ َ
ُِمـ ُـم ٍ
رز ُخمتٚمٗم٦م ُمـ إورسمٞملم واعمٍميلم واًمٕمرب اعم٘مٞمٛملم سمٛمٍم ،ظم٤مص٦م
اًمٜمّم٤مرى ُمٜمٝمؿ ،ويم٤من ي١مُمف ُمـ ُّ
ُمّم َٓمٗمك قمٌد اًمرزاق،
اًمِمٞمقخ إزهريلم اًمِمٞمخ ْ
ويم٤من َي ُْمؿ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامٟمٞملم واًمالديٜمٞملم واًمٚمٞمؼماًمٞملم واعم٤مؾمقٟمٞملم أُمث٤مل:
يٕم٘مقب سوف ،وؿمٌكم ؿمٛمٞمؾ ،وأٟمٓمقان ومرح ،وإدريس راهم٥م وهمػمهؿ ،ويم٤مٟم٧م
ِ
اًمرضم٤مل
(ُمل) هم٤مًمٞم٦م ذم
َ
حترره٤م ،و َىمد ا ْٟم َٕمٙمس شم٠مصمػم حم ْ َٗمٚمٝم٤م قمغم ـمٌ٘م٦م ُ
قرة ُمـ ِّ
حمّم َ
ُمٌ٤مذا قمغم أهمٚمٌٞم٦م ٟمًِ٤مء
اٟمٕمٙم٤مؾم٤م
واًمٜمً٤مء إورسمٞملم واعم ٍِميلم ،دون أن يٜمٕمٙمس
ً
ً
اعمجتٛمع اعمٍميْ ،
وإن َفم َّؾ ُي١مرخ ًمف قمغم أٟمف أطمد اًمٕمقاُمؾ اعمً٤مقمدة ذم َؾمػم احلريم٦م
اًمٜمً٤مئٞم٦م ٟمحق اًمتحرر)(.)2
 -7أَ ١ٓٝايظعٝذ:

و َىمد شمقاشمر ًمدى اجلٛمٞمع َّأهن٤م ُِّت٤مضمؿ احلج٤مب ِ
اإل ْؾمالُمل سمٙمؾ َضمرأة ،وهل -وإن
يم٤مٟم٧م شمٚم٘مٗم٧م اًمراي٦م ُمـ (اًمزقمٞمامت) اًمً٤مسم٘م٤مت -إٓ َّأهن٤م َشمٗمقىم٧م َقمغم يمؾ اًمالئل
اًمّمدِّ
جرد ُمـ أداب وإظمالق واًم٘مٞمؿ ،إذ َّإهن٤م ٓ شم٠مًمق ضمٝمدً ا ذم َّ
َؾم ٌَ٘مٜمٝم٤م ذم سم٤مب اًم َّت ُّ
سمنم ِقمف  ،۵طمتك وصؾ ِب٤م إ ُْم ُر إمم أن ىم٤مًم٧م( :يمٞمػ
قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل وآؾمتٝمزاء َ
خْمع ًمٗم٘مٝم٤مء أر َسمٕم٦م ُوًمِدوا ذم قمٍم اًمٔمالم وًمديٜم٤م اعم ِٞمث٤مق؟) ،وىم٤مًم٧م( :إ َّٟمٜمل ٓ
َٟم َ
أـمٛمئـ قمغم طم٘مقق اعمرأة إٓ إذا شمً٤موت َُمع اًمرضمؾ ذم اعمػماث)(.)3
وهل اعمَرأ ُة اًمتِل ْأز َقمجتٝم٤م فم٤مهرة (قمقدة ِ
احلج٤مب) إمم اعمجتٛمع اعمٍمي،
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وأؾمس هذا اعمحٗمؾ -ومٞمام سمٕمد -سمّمقرة رؾمٛمٞم٦م ؾمٜم٦م  ،1914وذًمؽ سمجٝمقد اًمؼمٟمس (أوًمٗم٤مدي ًمٌٞمدف).
( )2اٟمٔمر «رضم٤مل قمرومتٝمؿشً ،مٕمٌ٤مس حمٛمقد اًمٕم٘م٤مد( ،اهلالل  ،)1963ومّمؾ« :رضم٤مل طمقل ُملش،
و«اعم١ماُمرة قمغم اعمرأة اعمًٚمٛم٦مشً ،مٚمديمتقر اًمًٞمد أمحد ومرج :ص (.)21
( )3اًمً٤مسمؼ (ص ً )269 - 268
ٟم٘مال قمـ (اعمّمقر).
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ومج َّردت َىمٚمٛمٝم٤م اعمًٛمقم ًم ُت َقاضمف هذه اًمٔم٤مهرة (اعم٘مٚم٘م٦م)َ ،ووصٗم٧م احلج٤مب سم٠مٟمف:
َ
(يمٗمـ يمٙمٗمـ اعمقشمك).
وهل اًمتل ىم٤مًم٧م ذم إطمدى ضمقِّٓت٤م ود احلج٤مب:
ِ
ٛمجقضم٦م ىمنمة ؾم ْٓم َحٞم٦م ٓ شمٙمٗمل وطمده٤م ًم َٗم ِ
تح أ ْسم َقاب اجلٜم٦م أو
(إن َهذه اًمثٞم٤مب اعمَ ُ
ٌٞمح٦م اعمٜمٔمر
ايمتً٤مب رو٤م اهللَ ،ومتٞم٤مت خيرضمـ إمم اًمِم٤مرع وا َجل٤مُمٕم٤مت سمٛمالسمس َىم َ
ً
ُمٕم٘مقٓ ًٓمتج٤مء ومتٞم٤مت
ُمؼمرا ُمٜمٓم٘م ًّٞم٤م
يزقمٛمـ أهن٤م (زي إِ ْؾمالُمل) ،مل أضمد ُم٤م يٕمٓمٞمٜمل ً

ػ أضمً٤مدهـ ُمـ اًمرأس إمم اًم٘مدُملم سمزي هق
قمغم ىمدر ُمذ ُيمقر ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ إمم ًَم ِّ
واًمٙمٗمـ ؾمقاء)( .)1اهـ.

أيْم٤م ُمًتٜمٙمرة:
وىم٤مًم٧م ً
(هؾ ُِمـ ِ
اإل ْؾمالم أن شمر َشم ِدي اًمٌٜم٤مت ذم اجل٤مُمٕم٦م َُمالسمس شمٖمٓمٞمٝمـ مت٤م ًُم٤م َ
ودم َٕمٚمٝمـ
يم٤مًمٕمٗم٤مري٧م ،وهؾ ٓ سمد ُمـ شمٙمٗملم اًمٌ ِ
ِ
ٜم٤مت سم٤معمالسمس وهـ قمغم َىمٞمد احلٞم٤مة طمتك ٓ
َ
َ
يرى ُمٜمٝم٤م رء وهل شمًػم ذم اًمِم٤مرع؟)(.)2
أيْم٤مَ :قمجٌ٧م ًم ِٗمتٞم٤مت ُمث٘مٗم٤مت! يمٞمػ يٚمًٌـ أيمٗم٤من اعمقشمك وهـ قمغم
وىم٤مًم٧م ً
ىمٞمد احلٞم٤مة؟!(.)4()3

إهنؿ ُمٜم٤موم ُ٘مقن وُمٜم٤موم٘م٤مت ُمـ سمٜمل ِضمٚمدشمٜم٤م ويتٙمٚمٛمقن سم٠مًمًٜمتٜم٤مُِ ،مٜمٝمؿ ِ
وُم ُٜمٝم َّـ
ُ
َ
ُ
واًمِم ِ
ٞمققمل واًم٘مقُملَ ،ظم ٌ
اًم َٕمٚمامين واًمٚمٞمؼمازم واًمتٖمريٌلَ ،سمؾ ُّ
ٚمٞمط ُمـ قمٗمقٟم٤مت إومٙم٤مر
اًمْم٤م ًَّم٦م واعمٜم٤مه٩م اعمٜمحروم٦م ،ي ْٕم َٛمٚمقن ومال يٗمؽمون ،و َي ًْ َٕمقن ومال يتقىمٗمقن
واعمذاه٥م َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(َ )1مٚم٦م (طمقاء) ،شم٤مريخ ٟ 18مقومٛمؼم  1972م.
(( )2اعمّمقر) 22 ،يٜم٤مير  1982م :ص (.)75
ٟم٘مال قمـ (اًمقٓء واًمؼماء ذم ِ
(ً )3
اإل ْؾمالم) ،عمحٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾم٤ممل :ص (.)414
( )4مل يذيمر هٜم٤م إٓ أُمثٚم٦م يًػمةً ،مٙمـ ُمـ أراد اًمتقؾمع ومٚمػمضمع إمم اًمٙمت٤مب اعم٤مشمع «قمقدة احلج٤مبش،
ًمٚمِمٞمخ حمٛمد إؾمامقمٞمؾ.
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ٚمٛمٜم٦م واًمتٖمري٥م واًمتحٚمؾ ُمـ أطمٙم٤مم
ذم َّ
اًمز ِّج سمِِمٕمقِبؿ وَمتٛمٕم٤مِّتؿ ذم سمراصمـ اًم َٕم َ
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معهمأؾمٞم٤مدهؿ هٜم٤مك ذم أُمريٙم٤م واًمٖمرب،
اًمنميٕم٦م وإظمالق ،يتٚم٘مقن د ْقم َٛم ُٝمؿ ُمـ
ِ
سمٛم َامرؾم٦م اًمْمٖمقط
ويٓم ُٚم ٌُقن ُمٜمٝمؿ اًمتدظمؾ ذم ؿم١مون سمِالدهؿ ،ويقطمقن إًمٞمٝمؿ ُ
واًمتٝمديدات ًمتح٘مٞمؼ أـمامقمٝمؿ وُمآرِبؿ.
ًمذًمؽ يم٤من ًمزاُم٤م هتؽ أؾمت٤مر ه١م ِ
ٓء واًم َّت ِ
ِمٝم ُػم سم٠مؾمامئٝمؿ طمتك ٓ يٜمخدع ِبؿ ُمـ ٓ
َ ُ
ً َ
يٕمرف طم٘مٞم٘متٝمؿ وٓ يٕمٚمؿ قمالىم٤مِّتؿ ٕقمداء اًمديـ واعمٚم٦م.
ً٥م إٓ أن هذا ا َعم ْٕمٜمك هق اًمذي شمٕم٤مُمؾ سمف ُقمٚمام ُء اعمًُٚمٛملم ُمع رؤوس
أطم ُ
وٓ ْ
اًمٗمرق َّ ِ
ٜمحر َوم٦م اًمذيـ
وأص َح٤مب اًمٓمرق اعمُ َ
اًمْم٤م ًَّم٦م ،و ُُم١مؾمز اعمذاه٥م اهلدَّ ا َُم٦مْ ،
ِ
ئمٝمرون ِ
ٌَّل ط إ َّٟمام ْأظم َؼم طمذيٗم٦م
اإل ْؾمالم ويٌٓمٜمقن اًمٙمٗمر ،وُمـ هٜم٤م ىمٞمؾ :إن اًمٜم ّ
ﭬ سم٠مؾمامئٝمؿ طم َّتك إذا ُم٤م طم٤مول ه١م ِ
ٓء اعمُٜم٤موم٘مقن إ َصم٤مرة ومِتٜم٦م أو إطمداث زوسمٕم٦م،
َ ُ
يٕمرُيؿ ويٗمْمحٝمؿ سم٠مؾمامئٝمؿ.
أو َُم٤مرؾمقا اخلديٕم٦م قمغم اعمًٚمٛملم ،وم٢مذا سمف ِّ
ايكاعذ ٠ايتاطعٚ ١ايعصش :ٕٚايتجبت عٓذ إطالم تظُ ١ٝايٓفام أ ٚايهفش

عً ٢أحذ.
اعم٘مررة َذ ًقم٤م ذم هذا اًمٌ٤مبُ :طمر َُم٦م أقمراض اعمًٚمٛملم ُمـ أن
إن ُمـ اًم٘مقاقمد َّ

شم٘مذف أو شمتٝمؿ أو شمٚمٛمز أو شمٖمٛمز ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮐ

ﮑ

ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [ؾمقرة إطمزاب]58 :

وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
أو٤مف
ﭫ} [ؾمقرة احلجرات ،]12 :قمـ إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ « :)1($أ َّٟمف َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ سمـ ُمٜمّمقر سمـ يزيد سمـ ضم٤مسمر اًم٘مدوة ،اإلُم٤مم ،اًمٕم٤مرف ،ؾمٞمد اًمزه٤مد ،أسمق
إؾمح٤مق اًمٕمجكم  -وىمٞمؾ :اًمتٛمٞمٛمل  -اخلراؾم٤مين ،اًمٌٚمخلٟ ،مزيؾ اًمِم٤ممُ .مقًمده :ذم طمدود اعم٤مئ٦م.
وذيمر اعمٗمْمؾ اًمٖمالب :أٟمف هرب ُمـ أب ُمًٚمؿ ،ص٤مطم٥م اًمدقمقة .ىم٤مل اًمٜمً٤مئل :هق صم٘م٦مُ ،م٠مُمقن= ،
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رضمال ،وم َ٘م٤مل إسمراهٞمؿَّ :
ومٚمام َىمٕمدوا قمغم اًمٓمٕم٤مم َضم َٕمٚمقا يتٜم٤موًمقن ً
إن اًمذيـ
أٟم٤مؾم٤مَّ ،
ً
ٌز ىمٌؾ اًم َّٚمحؿ ،وأٟمتؿ سمدأشمؿ سم٤مًم َّٚمحؿ َىمٌؾ اخلٌزش()1
يم٤مٟمقا ىم ٌْ َٚمٜم٤م يم٤مٟمقا ي٠ميمٚمقن اخلُ َ
ُ
َ
ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾَ « :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ؾمٗمٞم٤من ي٘مقلٕ :ن ْأر ُِمل َر ً
سمً ْٝمؿ أطم٥م إ َّزم ُمـ أ ْن
ضمال َ
ِ
ُ
أرُمٞمف سمٚمً٤مينش( ،)2وقمـ أٟمس ﭬ ىم٤ملَ :
رؾمقل اهلل ط« :عمََّ٤م ُقم ِر َج ِب
ىم٤مل
خي ِٛم ُِم َ
ور ُه ْؿَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَُ :م ْـ
َُم َر ْر ُت سمِ َ٘م ْق ٍم َهل ُ ْؿ َأ ْفم َٗم ٌ٤مر ُِم ْـ ُٟم َح ٍ ٍ
٤مس َ ْ
قن ُو ُضم َ
قه ُٝم ْؿ َو ُصدُ َ
ٓء ي٤م ِضم ِؼم ُيؾ؟ َوم َ٘م َ٤مل :ه١م ِ
ه١م ِ
ٓء ِ
قن ُحلُق َم اًمٜمَّ ِ
٤مس َو َي َ٘م ُٕم َ
اًمذي َـ َي٠م ُيم ُٚم َ
قن ِذم
َ ُ
َ ُ
َ
ْ
َأ ْقمر ِ
او ِٝم ْؿش(.)3
َ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ قمٜمد اهلل ،وم٘مد
وٕن احلُٙمْؿ َقمغم اًمٜم٤مس سم٤مًم َّتٙمٗمػم واًمتٗمًٞمؼ واًمٜمِّٗم٤مق أُمره قمٔم ٌ
ً
وأصقٓ ،طم َّتك َيٙمقن إـمالق ذًمِ َؽ
أه ُؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م َوقاسمط وىمٞمق ًدا
ووع ًمف ْ
صقا ًسم٤م ،سمٕمٞمدً ا قمـ اإلومراط واًمتٗمريط ،عم٤م ًمذًمؽ ُمـ آصم٤مر ؾمٞمئ٦م قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع،
وُيًـ هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف قمغم أُمقر ىمٌؾ اًمٙمالم قمـ هذه اًمْمقاسمط ،ومٛمـ ذًمؽ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

أطمد اًمزه٤مد .وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :إذا روى قمٜمف صم٘م٦م ،ومٝمق صحٞمح احلدي٨م .وقمـ اًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك،
ىم٤مل :طم٩م واًمد إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ وزوضمتف ،ومقًمدت ًمف إسمراهٞمؿ سمٛمٙم٦م .وقمـ يقٟمس اًمٌٚمخل ،ىم٤مل:
يم٤من إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ُمـ إذاف ،ويم٤من أسمقه يمثػم اعم٤مل واخلدم ،واعمرايم٥م واجلٜم٤مئ٥م واًمٌزاة،
ومٌٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ ذم اًمّمٞمد قمغم ومرؾمف يريمْمف ،إذا هق سمّمقت ُمـ ومقىمف :ي٤م إسمراهٞمؿ! ُم٤م هذا اًمٕمٌ٨م؟
{ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ} [ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ،]115 :اشمؼ اهلل ،قمٚمٞمؽ سم٤مًمزاد ًمٞمقم اًمٗم٤مىم٦م.
ومٜمزل قمـ داسمتف ،ورومض اًمدٟمٞم٤م .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملش ،)27/2( :،و«ؾمػم
أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل.)387/7( :

(« )1شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملمشً ،)176/1( :مٚمًٛمرىمٜمدي.
( )2رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمِمٕم٥مش.)316/5( :
( )3أظمرضمف أمحد ،)224/3( :وأسمق داود سمرىمؿ ،)4879( )4878( :واسمـ أب اًمدٟمٞم٤م ذم «اًمّمٛم٧مش
سمرىمؿ ،)165( :وأسمق اًمِمٞمخ ذم «اًمتقسمٞمخش سمرىمؿ ،)211( :وصححف إًمٌ٤مين قمغم ذط ُمًٚمؿ يمام
ذم «اًمّمحٞمح٦مش سمرىمؿ.)533( ،
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اًمتٗمريط ذم ِ
التعامل
وقواعد ِه شرعية
خطرأو املنافقني
إطمٙم٤مم،يفأُم٤م إذا
هذ
 -1أهؾ اًمًٜمَّ٦م إ َّٟمام ُي ِّذرون ُمـ اإلومراط

َُ
َّ
ُّ
ِ
اعمت٠مهؾ َ
وقمٞم٧م ومٞمف وقاسمٓمف وأصق ًُمف؛
معهم ،ىمد ُر
ًمذًمؽ
يم٤من احلٙمؿ اًمّم٤مدر ُمـ اًمٕم٤ممل
ْ
ِّ
ٍ
طمٞمٜمئذ ،سمؾ يت٘مرسمقن إمم اهلل شمٕم٤ممم سمذًمؽ،
وم٢مهنؿ ٓ يٛمٜمٕمقن ُمـ ضمقاز إـمالق احلٙمؿ
َّ
وإٓ وىمٕمقا ذم احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل.

٘مّمػم َقمٜمف ،وًمذا َومٝمؿ يذُمقن ُمٜمٝم٩م ِ
 -2إٟمام يذُمقن اًمتج٤موز ًمٚمحدِّ  ،أو اًم َّت ِ
اًمٗم َرق
ُ
َ
اعمُ ْٗم ِرـم٦م ذم ذًمؽ يم٤مخلقارج ،واعمُٕمتز ًَم٦م ،واًمراومْم٦م ،وهمػمهؿَ ،يمام ُ
يذ ُُّمقن َُمٜمٝم٩م اًمٗمرق
ِ
ذُمٞمؿ.
ـمرذم َىم ّْم ِد
إُمقر ُ
اعمُ َٗم ِّرـم٦م ذم ذًمؽ يم٤معمرضمئ٦م ،وم٢من يمال َ ْ
صمؿ إن اخلَ َٚمؾ ذم َهذا اًمٌ٤مب اخلٓمػم ي١م ِّدي َإمم َومقى ِ
قم٤مر َُم٦م ُمـ اؾمتحالل ًمٚمدُم٤مء
أوص٤مل اعمُج َتٛمع اعمًٚمؿ ،وهذا ِم٤م
واؾمتٌ٤مطم٦م ًمألقمراض وإُمقال ،سمؾ و ُي٘م ِّٓمع َ

ُيريدُ ه اًمِمٞمٓم٤من وطمزسمف ،ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} [ؾمقرة إٟمٕم٤مم ]159 :وىم٤مل
شمَ َٕم٤ممم{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ} [ؾمقرة آل قمٛمران ،]113 :وىم َ٤مل
{ :۵ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ} [ؾمقرة اًمِمقرى ،]13 :وىم٤مل َضمؾ وقمال:

{ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ} [ؾمقرة إقمراف.]37 :
هلل ْسم ِـ قمٛمر ﭭِ ،
ٌَّل ط ىم٤ملَ َٓ « :شم ْر ِضم ُٕمقا َسم ْٕم ِدي ُيم َّٗم ً٤مرا
قمـ َقمٌد ا ِ
قمـ اًمٜم ّ
ِ
َي ْ ِ
٤مب َسم ْٕم ٍ
وُمراقم٤مِّت٤م
ضش( ،)1ومال سمد ُمـ حترير هذه اًمْمقاسمط،
ي ُب َسم ْٕم ُْم ُٙم ْؿ ِر َىم َ
سمِد َّىم٦م؛ طمتك ٓ شمّمؾ إُم٦م إمم هذا احلد اعمد ُِّمر ُمـ َومً٤مد ذات اًمٌلم ،وطمتك ُي٤مومٔمقا
قمغم َو ْطمدِّتؿ ،و ُأ ًْمٗمتٝمؿ ،وىمقِّتؿ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري ،ك اًمدي٤مت ،سم٤مب ُمـ طمرم ىمتٚمٝم٤م إٓ سمحؼ :ح ( ،)6868ورواه ُمًٚمؿ ،ك اإليامن،
يمٗم٤مرا :ح (.)66
سم٤مب ٓ شمرضمٕمقا سمٕمدي ً
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اًمًٜمَّ٦م ،ذم ُمً٤مئؾ اًمتٙمٗمػم
ومٝمذه سمٕمض َّ
اًمْمقاسمط وإصقل اًمتل أ َّيمدَ قمٚمٞمٝم٤م قمٚمامء ُّ
واًمتٌديع واًمٜمٗم٤مق :إ ْذ اًمٜم٤مس ذم هذا اًمٌ٤مب ـمروم٤من ووؾمط ،وإن ؿمئ٧م وم٘مؾ :هؿ سملم
اجل٤مذم واًمٖم٤مزم:

ِ
يمٖمػمه ُِمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م
ٗمًٞمؼ أ ُْم ٌر أو ُطمٙمْؿ ذقمل ،وهق
 -1اًم َّتٙمٗمػم واًم َّت ُ
ِ
٥م اًمرضمقع ومٞمٝم٤م إمم ٍ
دًمٞمؾ ُِمـ اًمٙمت٤مب
ُمـ هذه اجلٝم٦مً ،مٙمٜمَّف ُمـ أهؿ إطمٙم٤مم اًمتل َجي ُ
واًمًٜم٦م ،ومال جيقز أن َي ُٙمقن اًمتٙمٗمػم ،أو اًمتٗمًٞمؼ ،أو اًمتٌديع أو اًمتْمٚمٞمؾ راضم ًٕم٤م إمم

واٟمتّم٤مر ًمٚمٜمٗمس
هقى ،أو قمّمٌٞم٦م ،أو ذوق ،أو قم٤مدة ،أو ؾمٞم٤مؾم٦م ،أو ُمٜم٤مم ،أو اٟمت٘م٤مم
َ
ٍ
أو همػم ذًمؽ؛ َّ
سمٌمء ِم َّ٤م ؾمٌؼ ُُم ٌَ ِّٚمغ قمـ اهلل  ،۵ومال سمد أن يًتٜمد ذم
ٕن احل٤ميمؿ
يمالُمف إمم ٟمص ذقمل ،وإدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمةُ ،مٜمٝم٤م:

أ -ىمق ًُمف َشمٕم٤ممم{ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [ؾمقرة

إقمراف ،]33 :وي٘مقل شمٕم٤ممم{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} [ؾمقرة اإلهاء ،]36 :وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ}

[ؾمقرة اًمٜمقر ]15 :وهمػم ذًمؽ ُمـ آي٤مت.
ُصم َّؿ ِزد قمغم ذًمؽ أن اًمٕمٚمامء ىمد ر ُّدوا َقمغم ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ،وُم٤م َشمر ُيمقا هلؿ ؿم٤م َّذة وٓ
ِ
َّ
وم٤م َّذة إٓ ورُجقه٤م ُ
وطمذروا ُِم ْـ ُـم ُرق أهؾ اًمٖمقاي٦م
إد ًَّم٦م اًمً٤مـمٕم٦م،
سمِمٝم٥م
واًمْمالًم٦م اعمٙم ِّٗمريـ ًمٕمٚمامء اًمًٜم٦م؛ إٓ أٟمف مل ُي ِْم َٝمر قمٜمٝمؿ ُ-مع يمثرِّتؿ وشمٓم٤مول

اًم٘مرون -أهنؿ َيم َّٗمروا أطمدً ا ِمـ يم َّٗمرهؿ سمدون دًمٞمؾ ذقمل ،أو ُمـ سم٤مب َر َّدة اًمٗمٕمؾ،
وآٟمت٘م٤مم ًمٚمٜم ْٗمس ،وٓ يٚمزم اإلص٤مسم٦م ذم يمؾ احل٤مٓت ،إٓ أن اإلص٤مسم٦م ومٞمٝمؿ أيمثر،
وهؿ سملم أضمر وأضمريـ :وًمذا ؿم٤مع قمـ أهؾ اًمًٜم٦م أهنؿ ُخي ِّٓمئقن وٓ يٙم ِّٗمرون.
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شرعية يف التعامل
خطر
وم٘مد ىم٤مل ؿمٞمخ ِ
وقواعد أهؾ اًمٌِدَ ع شمٙمٗمػم
املنافقني ُقمٞمقب
« :$ومٛمـ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
ِ
()1
ِّ
معهم ِّ

سمٕمْم٤م ،وُمـ ِم َ٤مدح أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنؿ ُخيٓمئقن وٓ ُي َٙمٗمرون…اًمخ  ،وهذا
سمٕمْمٝمؿ ً
َحم ُٛم ٌ
ُي٤م ،أو ُمـ و َىمع ذم اًمٙمٗمر اًمٍميح ًمٙمـ
يمٗمرا س ً
قل قمغم ُمـ يم٤من ظمٓم١مه ًمٞمس ً
شم٠مول ،أو ضمٝمؾ ،وٟمحق ذًمؽ ،ومٙم٤مٟمقا طم ًّ٘م٤م :أقمٚمؿ اًمٜمَّ٤مس سم٤محلَ ِّؼ ،وأرطمؿ
قمـ ظمٓم٠م ،أو ُّ
يٚمز ُم ُمـ ذًمؽ أٟمف ٓ يقضمد ومٞمٝمؿ ُمـ هق ظمالف ذًمؽ ،يمال ،إٓ
اًمٜم٤مس سم٤مخلٚمؼ ،وٓ َ
ً
أهنؿ يٜمٙمرون قمغم ُمـ ظم٤مًمػ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ،وإن َيم َ
ومْمال قمٛمـ هق
٤من ُمـ أئٛمتٝمؿ،
دوٟمف ،وهؿ قمغم ُم٤م ومٞمٝمؿ ذم اجلُٛمٚم٦م أومْمؾ ُمـ همػمهؿ ُمـ اًمٓمقائػ ،ومام َ
يم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ
ِ
ذ َُ -مع إٟمٙم٤مره قمغم اًم َ٘م ِ
واًمٌٕمٞمدَ -وم ُٝمق ذم همػمهؿ أيمثر ،وُم٤م يم٤من قمٜمد همػمهؿ
ري٥م
ُمـ ظمػم ومٝمق ومٞمٝمؿ أيمثر ،ومٚمٚمف َد ُّرهؿ ،وقمغم اهلل أضمرهؿ.
أن إطمٙم٤مم َقمغم اًمٜم٤مس ٓ ُشم ْ٘مٌؾ إٓ ُِمـ أه ِؾ ِ
َّ -2
اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ،يم٤مًم ُٕم َٚمامء اًمٙمٌ٤مر
ْ
واًم ُ٘مْم٤مة اعمختّملم ،أُم٤م ا ُعمٌتدئقن ذم اًمٓمٚم٥م ،واخلُ َٓمٌ٤مء اعمتحٛمًقن سمال زُم٤مم وٓ
ظمٓم٤مم ،واًم ُٙمتَّ٤مب اًمذيـ اظمتٚمٓم٧م ُمِم٤مرِبؿ ،واًم ُّٓمالب اًمذيـ مل يت٠مه ُٚمقا ًمذًمؽ؛

ومٚمٞمس هلؿ احلَ ُّؼ ذم اخلَقض ذم إطمٙم٤مم قمغم إومراد ،وإٓ َيم٤من إومً٤مدهؿ أيمثر ُمـ
سمٕمْم٤م سمٕمد َشمٙمٗمػمهؿ ًمألومراد ُصم َّؿ
إص َالطمٝمؿ ،واًمقاىمع يِمٝمدُ سمِذًمؽ ،وم٘مد يم َّٗمر سمٕمْمٝمؿ ً
ْ
اعمُجتٛمٕم٤مت ،ومٚمام اظم َت َٚمٗمقا ذم سمٕمض اعمخ٤مًمٗملم هلؿ؛ َرضمع سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض
وهذا ُمـ ؿم١مم اًمٖمٚمق واإل ْوم َراط واًم٘مقل قمغم اهلل سمال قمٚمؿ! وًمق ُومتح هذا
سم٤مًمتٙمٗمػمَ ،

سم٠مهه٤م!
اًمٌ٤مب عمـ َّ
دب ودرج ٕومًد أُم٦م ْ
وُمـ اًمٕمج٥م أ َّٟمؽ َدمد سمٕمض اًمٓمالب إذا ُؾمئؾ قمـ أطمٙم٤مم اعمَ ِ
ًح َقمغم اخلٗملم ،أو
ُّ
اؾم َ٠مًمقا اًمٕمٚمامء –و ُي ِْمٙمر قمغم ذًمؽ -وم٢مذا
اًمِم ْٗمٕم٦م ،أو اًم َٙم َّٗم٤مرات؛ ىم٤مل ٓ :أدريْ ،

اًمرىم٤مب ،وإزه٤مق إٟمٗمس؛ أوم َتك ذم
وُمًح ِّ
ُؾمئؾ قمـ ُمً٤مئؾ اًمٙمٗمر واإليامنْ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مشً ،مِمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،)171/5( :و«ذح اًمٓمح٤موي٦مش.)253/2( :
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شمقرع قمـ اًمٕمٔمٞمؿ اخلٓمػم ،يمام شمقرع
اعمجتٛمٕم٤مت وإومراد سمجً٤مرة ٓ شمقصػ! ومٝمال َّ
قمـ اًم٘مٚمٞمؾ اًمٞمًػم؟ ! أٓ يًٕمف ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ُم٤م وؾمٕمف ذم إومم ،ومٞم٘مقل ٓ :أدري

اؾمتٗمتقا اًمٕمٚمامء؟!.

 -3احلٙمؿ َقمغم اًمٜم٤مس – ِ
ٓؾم َّٞمام ذم أُمر اًمتٙمٗمػمَ -جي٥م ْ
أن يٙمقن سم َٕمدْ ٍل وورع ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ُ

{ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂ 
  } [ؾمقرة اعم٤مئدة ،]8 :وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯹ ﯺ ﯻﯼ}

[ؾمقرة اًمِمقرى ،]15 :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯ} [ؾمقرة

إٟمٕم٤مم ]152 :وىم٤مل { :۵ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [ؾمقرة اًمٜمحؾ.]91 :
وُمـ اًمّمقر اعمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمٕمدل:

أ -إـمالق احلٙمؿ َقمغم اجلٛمٞمع خلٓم٠م َومرد ُمـ ُج٤مقم٦م أو ـم٤مئٗم٦م ،دون اًمٜمٔمر إمم ُم ِ
قىمع
َ
ُ
هذا اعمخٓمئ ذم هذه اًمٓم٤مئٗم٦م؟ وهؾ هذا ىمقل يمٌ٤مره٤م وأئٛمتٝم٤م ،أو ىمقل أطمد قمٚمامئٝم٤م،

أو َمرد أطمد أومراده٤م؟
ط قمغم اعمُ َخ٤مًمػ واعمقاومؼ ،واٟمٔمر ُم ِ
ْس أو َؿم َٓم ٍ
ب -إطمٙم٤مم سمِ َقيم ٍ
قىمػ اًمٞمٝمقد ُمـ
َ
إِ ْؾمالم قمٌد اهلل سمـ ؾمالم ﭬ(.)1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روى اًمٌخ٤مري ،قمـ أٟمس ﭬ ىم٤مل :ؾمٛمع قمٌد اهلل سمـ ؾمالم ﭬ سم٘مدوم رؾمقل اهلل ط
ٌَّل ط وم٘م٤مل :إين ؾم٤مئٚمؽ قمـ صمالث ٓ يٕمٚمٛمٝمـ إٓ ٟمٌل ومام أول
وهق ذم أرض َ ْ
خي َ ِؽم ُ
ف ،وم٠مشمك اًمٜم ّ
أذاط اًمً٤مقمـ٦م وُم٤م أول ـمٕم٤مم أهؾ اجلٜم٦مـ وُم٤م يٜمزع اًمقًمد إمم أسمٞمف أو إمم أُمف؟ ىم٤مل« :أظمؼمين ِبـ
ضمؼميؾ آٟم ًٗم٤مش ،ىم٤مل :ضمؼميؾ ،ىم٤ملٟ« :مٕمؿش .ىم٤مل :ذاك قمدو اًمٞمٝمقد ُمـ اعمالئٙم٦م ،وم٘مرأ هذه أي٦م{ :ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة« ،]97 :أُم٤م أول أذاطاًمً٤مقم٦م
ومٜم٤مر حتنم اًمٜم٤مس ُمـ اعمنمق إمم اعمٖمرب ،وأُم٤م أول ـمٕم٤مم ي٠ميمٚمف أهؾ اجلٜم٦م ومزي٤مدة يمٌد طمقت ،وإذا

ؾمٌؼ ُم٤مء اًمرضمؾ ُم٤مء اعمرأة ٟمزع اًمقًمد وإذا ؾمٌؼ ُم٤مء اعمرأة ٟمزقم٧مش ،ىم٤مل أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل
وأؿمٝمد أٟمؽ رؾمقل اهلل ي٤م رؾمقل اهلل ،إن اًمٞمٝمقد ىمقم ِب٧م ،وإهنؿ إن يٕمٚمٛمقا سم٢مِ ْؾمالُمل ىمٌؾ أن =
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التعامل
شرعية يف
طم٘مٞم٘م٦م ىمقًمف،
وقواعدعمٕمروم٦م
املنافقني سمٕمض
خطرسمٕمْمف قمغم
ضمـ -قمدم َأ ْظمذ يمالم اًمرضمؾ ُجٞمٕمف ،ومحؾ

َْ
سمخ َٚمده ُمـ قم٘م٤مئد معهم
ىم ٌْؾ حتٛمٞمٚمف ُم٤م مل يدُ ْر َ
وُم٘م٤مٓت.
دٟ -مًٌ٦م اًم٘مقل ا َعمٜمًقخ أو اخلٓم٠م إمم اًمرضمؾ ُمع ِ
اًمٕم ْٚمؿ سمؽماضمٕمف قمٜمف.
ُ

ُ
ػ اًم َٙمالم ومتزيؾ ُمِمٙمٚمف ،وشمقوح هم٤مُمْمف ،ؾمقاء
ه-
إهمٗم٤مل اًم َ٘مرائـ اًمتل ُحت ُّ

تجرد قمٜمف يمالم اًمٕم٘مالء ،أو يم٤من
يم٤من ذًمؽ ذم اًمًٞم٤مق واًمًٌ٤مق واًمٚمح٤مق ،اًمذي ٓ َي َّ
ذًمؽ ِم٤م ٓ ُي ْٗم َٝمؿ إٓ ُمـ ظمالل ُمٕمروم٦م ا َعم َٜمٝم٩م اًمٕم٤مم ًمٚمرضمؾ ذم همػم َهذا اعمقوع
ْ ِ
اعمق ِهؿ ،وم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة ي٘مقهل٤م رضمالن ،ومتٙمقن َذ ًُّم٤م ذم طمؼ سمٕمْمٝمؿ،
اعمِمٙمؾ ُ
وُمدطم٤م ذم طمؼ أظمر ،سم٤مقمتٌ٤مر ُمٜمٝمجف اًمٕم٤مم اًمذي يًػم قمٚمٞمف.
ً
ومٗمل «ُمدارج اًمً٤مًمٙملمش َذيمر اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  $يمال ًُم٤م َٕ ِب إؾمامقمٞمؾ
اهلروي اعمٚم٘م٥م سمـ (ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم) ،فم٤مهره اًم َ٘مقل سم٤مٓحت٤مد ،وهذا ىمقل ومر َىم٦م و َّٚم٧م
ٍ
ً
صمؿ
محٚمف قمغم
والٓ سمٕمٞمدً ا ،وُمع ذًمؽ وم٘مد َ َ
حمٛمؾ طمًـ – َُمع َّتٓمئتف إي٤مه ذم اًمٕمٌ٤مرةَّ -

ٚمٛم٦م اًمقاطمدة ي٘مقهل٤م ا ْصمٜمَ٤من ،يريد ِب٤م أطمدُ ُمه٤م أقمٔمؿ اًمٌ٤مـمؾ ،و ُيريد ِب٤م
َىم٤مل« :واًم َٙم َ
حمض احل ِّؼ ،وآقمتٌ٤مر سمٓمري٘م٦م اًم٘م٤مئؾِ ،
وؾمػمشمف ،وُمذهٌف ،وُم٤م يدقمق إًمٞمف،
أظمر َ
َ
ويٜم٤مفمر قمٚمٞمف ،وىمد يم٤من ؿمٞمخ ِ
ً
راؾمخ٤م ذم إصم ٌَ٤مت
اإل ْؾمالم -ىمدّ س اهلل روطمف-
٥مُ ،مثؾ يمت٤مب «ذم
اًمّمٗم٤مت ،و َٟم ْٗمل اًمتٕمٓمٞمؾ ،و ُُمٕم٤مداة أهٚمف ،وًمف ذم ذًمؽ ُيم ُت ٌ
اًمٙمالمش ،وهمػم ذًمؽ ِم٤م خي٤مًمػ ـمري٘م٦م اعمٕمٓمٚم٦م واحلٚمقًمٞم٦م وآحت٤مدي٦م…ش( )1اًمخ .اهـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

ٌَّل ط« :أي رضمؾ قمٌد اهلل ومٞمٙمؿ؟ش ،ىم٤مًمقا :ظمػمٟم٤م واسمـ
شمً٠مهلؿ يٌٝمتقين ،ومج٤مءت اًمٞمٝمقد وم٘م٤مل اًمٜم ّ
ظمػمٟم٤م وؾمٞمدٟم٤م واسمـ ؾمٞمدٟم٤م .ىم٤مل« :أرأيتؿ إن أؾمٚمؿ قمٌد اهلل سمـ ؾمالمش ،وم٘م٤مًمقا :أقم٤مذه اهلل ُمـ ذًمؽ،
ومخرج قمٌد اهلل وم٘م٤مل :أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدً ا رؾمقل اهلل ،وم٘م٤مًمقا :ذٟم٤م واسمـ ذٟم٤م
واٟمت٘مّمقه ،ىم٤مل :ومٝمذا اًمذي يمٜم٧م أظم٤مف ي٤م رؾمقل اهلل .أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب ُمـ
يم٤من قمدوا جلؼميؾ .)4481( :ىمقًمفَ :خي َ ِ
فَ :أي جيتٜمل اًم َّث َٛم َرة .يٜمٔمر «شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم
ْؽم ُ

اًمّمحٞمحلمشً ،مٚمحٛمٞمدي( :ص.)261 :
(ُ« )1مدارج اًمً٤مًمٙملمش.)521/2( :
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َُ -4م ْـ َصم ٌَ َ٧م إِ ْؾمالُمف سمٞم٘ملمَ :ومال يزول قمٜمف إٓ سمِ َٞم٘ملم ،وإٓ يم٤من شمريمً٤م ًمٚمٞم٘ملم
وقمٛمال سم٤مًمِمؽ ،وهذا ُمٕمٞم٥م قمٜمد اًمٕم٘مالءً ،
ً
ومْمال قمـ اًمٕمٚمامء.
ِ
ِ
وإد ًَّم٦م اًمتل ؾمٌ٘م٧م ذم قمدَ ِم إظمراج اعمًٚمؿ ُمـ ِ
سمٛمٙم ِّٗمر
جرد إشمٞم٤مٟمف ُ
اإل ْؾمالم عم َّ
ًمقضمقد ؿمٌٝم٦م متٜمع ِ
أيْم٤م.
شمٙمٗم ِػمه داظمٚم٦م ذم هذا إصؾ ً
سمٕمْمٝمؿ قمـ ذًمؽ سم٘مقهلؿَ ٓ :شمٙمٗمػم ُمـ آطمتامل أو اًمِمٌٝم٦م ،وٕ َّن
ٕمؼم ُ
وىمد ُي ِّ
ْ
وإظمذ
اًم َّتٙمٗمػم سم٠مُمر ُيتٛمؾ اًمتٙمٗمػم وهمػمهُ :ضم ْر َأة ذم أُمر جي٥م ومٞمف اًمتقرع
سم٤مٕطمقط ،واهلل أقمٚمؿ.

ِ
اًمنائر ،أُم٤م ذم
 -5إطمٙم٤مم ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م دمري قمغم اًم َّٔم٤مهر ًمٚمٕم ٌَ٤مد ،واهلل يتقمم َّ
ومٕمغم ُم٤م ذم ِقم ْٚمؿ اهلل  ،۵يمام َّ
أظمرة َ
إطم َٙم٤مم قمغم آظمر ُم٤م قمٚمٞمف اًمرضمؾ ٓ َأ َّوًمف.
أن ْ
وهذه ِ
َٕمن أو ُمت ِّ
ىم٤مقمدَ ة ٓ ؿمؽ ومٞمٝم٤مَّ ،
َٕمذر ،إذ ٓ َي ْٕم َٚمؿ
ٕن شمٙمٚمػ همػم اًمٔم٤مهر ُُمت ِّ
ِ
وإد ًَّم٦م قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة يمثػمةُ ،مٜمٝم٤م:
ُم٤م ذم اًم٘مٚمقب إٓ اهلل ،۵
اؾم َت ْ٘م ٌَ َؾ ِىم ٌْ َٚمتَٜمَ٤م،
أَ -ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿَُ « :م ْـ َص َّغم َص َال َشمٜمَ٤مَ ،و ْ
ِ
ِ
لمش(.)1
لمَ ،و َقم َٚم ِٞمف َُم٤م َقم َغم ا ُعم ًْٚمِ ِٛم َ
ٚمٛم ًْٚمِ ِٛم َ
َو َأ َيم َؾ َذسمِ َ
ٞمح َتٜمَ٤م؛ َوم ُٝم َق اعمُ ًْٚم ُؿًَ :م ُف َُم٤م ًم ُ
ِ
ِ
٤مس َطمتَّك َي ِْم َٝمدُ وا َأ ْن َٓ
ب -وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿُ « :أُم ْر ُت َأ ْن ُأ َىم٤مشم َؾ اًمٜمَّ َ
ِ
قه٤م؛ َقم َّم ُٛمقا ُِمٜمِّل ِد َُم٤م َء ُه ْؿ َو َأ ُْم َق َاهل ُ ْؿ إِ َّٓ سمِ َح ِّؼ ِ
٤مِب ْؿ َقم َغم
إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُ ،وم٢مِ َذا َىم٤م ًُم َ
اإل ْؾمالمَ ،وطم ًَ ُ ُ
ًمً٧م ُُم َٙم َّٚم ًٗم٤م أن أـم٤مًمٌٝمؿ وأقم٤مىمٌٝمؿ قمغم همػم ُم٤م يٚمزُمٝمؿ ذم اًمٔم٤مهر.
اهللِ ۵ش( ،)2أي :و ُ
٥م َقم ْـ ُىم ُٚم ِ
قب
ضمـ -و َىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف و َقمغم آًمف وؾمٚمؿ« :إِ ِّين َمل ْ ُأو َُم ْر َأ ْن ُأ َٟم ِّ٘م َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري ،ك اًمّمالة ،سم٤مب ومْمؾ اؾمت٘مٌ٤مل اًم٘مٌٚم٦م :ح (.)391
( )2رواه اًمٌخ٤مري ،ك اإليامن ،سم٤مب {﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁
﯂  } [ؾمقرة اًمتقسم٦م :]5 :ح (.)25
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اًمٜمَّ ِ
قهن ُ ْؿش(.)1
٤مسَ ،و َٓ َأ ُؿم َّؼ ُسم ُٓم َ
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ىمقل قمٛمر ﭬ« :إن أٟم٤مؾم٤م يم٤مٟمقا يمعهم
١ماظمذون سم٤مًمقطمل ذم َقم ِ
ٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل
َ
ُ
ً
قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ،وإِ َّن ا ًَمقطمل ىمد اٟم٘مٓمع ،وإ َّٟم َام ٟم٠مظمذيمؿ أن سمِ َام فمٝمر ًمٜم٤م ُمـ
ظمػما؛ ِأُمٜمَّ٤مه و َىم َّر ْسمٜم٤مه ،وًمٞمس إًمٞمٜم٤م ُمـ هيرشمف رء ،اهلل ُي٤مؾمٌف
أقمامًمٙمؿ ،ومٛمـ أ ْفم َٝمر ًَمٜم٤م ً
ذم هيرشمف ،وُمـ أفمٝمر ًمٜم٤م ؾمق ًءا؛ مل ٟم٠م َُمٜمْف ،ومل ُٟم َّمدِّ ْىمف ،وإن ىم٤مل :إن هيرشمف طمًٜم٦مش(.)2
ِ
اًمر ُ
ضمؾ ،أي قمغم آظمر إُمريـ ُمٜمف،
وُمـ إدًم٦م قمغم أن احلٙمؿ قمغم ُم٤م ُم٤مت قم َٚمٞمف َّ

ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} [ؾمقرة آلقمٛمران،]91 :

وىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]161 :

وىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ}
[ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]217 :وطمدي٨م« :إِ َّن َأ َطمدَ ُيم ْؿ ًَم َٞم ْٕم َٛم ُؾ سمِ َٕم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ ا َجلٜمَّ ِ٦مَ ،طم َّتك َُم٤م َي ُٙمق ُن
ِ ِ
ِ
٤مبَ ،وم َٞم ْٕم َٛم ُؾ سمِ َٕم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ اًمٜمَّ ِ
٤مرَ ،وم َٞمدْ ُظم ُٚم َٝم٤مش(.)3
اعَ ،وم َٞم ًٌِْ ُؼ َقم َٚم ْٞمف اًمٙم َت ُ
َسم ْٞمٜمَ ُف َو َسم ْٞمٜمَ َٝم٤م إِ َّٓ ذ َر ٌ

وًمق آظمذٟم٤م اًمٜمَّ٤مس سم٤معمٜمًقخ ُمـ أىمقاهلؿ ،وسمٕم٘م٤مئدهؿ اًمتل شم٤م ُسمقا ُمٜمْ َٝم٤م؛ ًمٚمزم شمٙمٗمػم
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ اًمذيـ ْأظم َرضمٝمؿ ِ
اإل ْؾمالم ُمـ اًمٙمٗمر إمم اإليامن ،وهذا ىمقل
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري ،ك اعمٖم٤مزي ،سم٤مب (سمٕم٨م قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ﭭ إمم اًمٞمٛمـ ىمٌؾ
طمج٦م اًمقداع) :ح ( ،)4351ورواه ُمًٚمؿ ،ك اًمزيم٤مة ،سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مِّتؿ :ح (.)1164
( )2رواه اًمٌخ٤مري ،ك اًمِمٝم٤مدات ،سم٤مب اًمِمٝمداء اًمٕمدول :ح (.)2641
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب إٟمٌٞم٤مء ،سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ

ﭙﭚ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة :]31 :ح ( ،)3154وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًم٘مدر ،سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م اخلٚمؼ

أدُمل ذم سمٓمـ أُمف ويمت٤مسم٦م رزىمف وأضمٚمف وقمٛمٚمف وؿم٘م٤موشمف وؾمٕم٤مدشمف :ح (.)2643
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ٓيِمؽ ذم سمٓمالٟمف قم٤مىمؾ!
ُيٙمؿ َقمغم اًمرضمؾ ِ
سمالزم يمالُمف أو
 -6وُمـ وقاسمِط وأصقل اًم َّتٙمٗمػم :أٟمف ٓ ُ ْ
ِ
وأىمر سم٠مٟمف ىم٤مًمف ،وإٟمام ُُيٙمؿ قمٚمٞمف
ُمآًمف ،إٓ إذا ُقمرض قم َٚمٞمف ٓز ُم َىمقًمف واًمتزُمفَّ ،
سمٍميح يمالُمف.

وىمد ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ ٓ :يٚمزم ُِمـ اًمٙمٗمر ذم اعمآل اًمٙم ْٗم ُر ذم احل٤مل ،أو ٓزم اًم َ٘مقل
ًمٞمس سم٘مقل إٓ إذا اًمتزُمف .وهذا ُمـ رمح٦م ِ
اإل ْؾمالم وقمَدْ ًمف؛ وم َ٘مد يتٙمٚمؿ اعمرء سمٙمالم

ٓ يًتحي ًمقازُمف وُم٤م ي١مول إًمٞمف.
ِ
اًمرمح٦م اًمتل
ومتحٛمٞمٚمف هذه اًم َّٚمقازم ُمٌ٤مذ ًة دون ُمٕمروم٦م رو٤مه ِِب٤م أم ٓ؛ ًمٞمس ُمـ َّ
ضم٤مء ِب٤م هذا اًمديـً ،مٙمـ إذا ُقمرض قمٚمٞمف يمالُمف ،و ُأ ْظم ِؼم سمٚمقازُمف اًمٗم٤مطمِم٦م اًمتل ٓ

ُمتٜم٤مىمْم٤م ،وٓ يٚمزم ُمـ
شمٜمٗمؽ قمٜمف ،وم٢من َىمٌِ َٚمٝم٤م؛ وم ُٞمحٙمؿ قمٚمٞمف سمام يًتحؼ ،وإٓ يم٤من
ً
شمٜم٤مىمْمف أن يٙمقن يم٤مومرا ،وم٢من اًمتٜم٤مىمض رء ،واًمٙمٗمر رء آظمر.
وىمد ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ِ « :)1($
واًمذي ُيمٜمَّ٤م َٟمًٛمٕمف ُمـ اًمِمٞمقخَّ ،
أن َُمذه٥م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد ،أسمق إؾمح٤مق ،اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل ،اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـمٌلُ ،مـ قمٚمامء
اعم٤مًمٙمٞم٦م .يم٤من إُم٤م ًُم٤م ً
ٟمٔم٤مرا صمٌتً٤م سم٤مرقمً٤م ذم اًمٕمٚمقم .أظمذ قمـ أئٛم٦م ُمٜمٝمؿ اسمـ
ُمٗمنا وم٘م ًٞمٝم٤م حمد ًصم٤م ً
حم٘م٘م٤م أصقًم ًٞم٤م ً

اًمٗمخ٤مر وأسمق قمٌد اًمٌٚمٜمز وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمنميػ اًمًٌتل ،وأظمذ قمٜمف أسمق سمٙمر سمـ قم٤مصؿ وآظمرونً .مف
اؾمتٜمٌ٤مـم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م وومقائد ًمٓمٞمٗم٦م وأسمح٤مث ذيٗم٦م ُمع اًمّمالح واًمٕمٗم٦م واًمقرع واشمٌ٤مع اًمًٜم٦م واضمتٜم٤مب
اًمٌدع .وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٘مدره ذم اًمٕمٚمقم ومقق ُم٤م يذيمر وحتٚمٞمتف ذم اًمتح٘مٞمؼ ومقق ُم٤م يِمٝمرُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف:
«اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمٗم٘مفش (أرسمع َمٚمدات) ،و«آقمتّم٤ممش ،و«اعمج٤مًمسش ذح سمف يمت٤مب اًمٌٞمقع ذم
«صحٞمح اًمٌخ٤مريش  .يٜمٔمر «ٟمٞمؾ آسمتٝم٤مج سمتٓمريز اًمديٌ٤مجش ،اعم١مًمػ :أمحد سم٤مسم٤م اًمتٜمٌٙمل اعمتقرم963 :
هـ ،إذاف وشم٘مديؿ :قمٌداهلل اهلراُم٦م ،اًمٜم٤مذ :يمٚمٞم٦م اًمدقمقة سمٓمراسمٚمس ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1989م( :ص:
 ،)48و«ؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اعم٤مًمٙمٞم٦مش ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمكم اسمـ ؾم٤ممل
خمٚمقف (اعمتقرم1361 :هـ) ،قمٚمؼ قمٚمٞمف :قمٌد اعمجٞمد ظمٞم٤مزم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مً ،مٌٜم٤من،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1424 ،هـ  2113 -م( :ص ،)231 :و«إقمالمشً ،مٚمزريمكم.)71/1( :
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خطر َ املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
اعمح٘م٘ملم ُمـ أهؾ إصقلَّ :
أن اًم ُٙمٗمر سم٤معمآل ًمٞمس سمٙمٗمر ذم ا َحل٤مل ،يمٞمػ واًمٙم٤مومر
ِ
معهم)
(1

يٜمٙمر ذًمؽ أؿمد اإلٟمٙم٤مر ،ويرُمل خم َ٤مًمٗمف سمفش  .أهـ.
ِ
اإليامن َقم َّٛمـ ىم٤مل يمذا ،أو َوم َٕمؾ يمذا وىمقع اًمٙمٗمر ً
أصال ،وم٘مد
 ٓ -7يٚمزم ُمـ ٟمٗمل
يٙمقن هذا ًمٜمٗمل اًم َٙم َامل اًمقاضم٥م ًمإليامنً ٓ ،مٜمَ ْٗمل أصؾ اإليامن ،وُمـ َذًم ِؽ قمـ أب
هلل َٓ ي ِ
ِ
ِ
١مُم ُـ!ش ،ىمٞمؾ:
ٌَّل ط ىم٤ملَ « :وا ِ
هلل َٓ ُي١مُم ُـَ ،واهللِ َٓ ُي١مُم ُـَ ،وا ِ ُ
ذيح أن اًمٜم ّ
وُمـ ي٤م رؾمقل اهلل؟ َىم٤ملِ « :
اًمذي َٓ َي٠م َُم ُـ َضم ُ٤مر ُه َسم َق ِائ َ٘م ُفش(.)2
َ َ
وٟمحق ذًمؽ ُم٤م ورد ذم إطم٤مدي٨مًَ « :م ْٞم َس ُِمٜمَّ٤م… ش ،أو «… َوم ُٝم َق ُِمٜمْ ُٝم ْؿش ،أو « َٓ
ِ
ِ
ذ َكش ،و َٟمحق
َيدْ ُظم ِؾ ا َجلٜمَّ َ٦م …ش ،أو «… َوم ُٝم َق ذم اًمٜمَّ٤مرش ،أو «… َوم َ٘مدْ َيم َٗم َرش ،أو «… َوم َ٘مدْ َأ ْ َ
ِ
أصؾ اإليامن ،أو يمامًمف
هذا ،ومالسمد ُمـ ُمٕمروم٦م اعمراد ِبذه اًمٜمّمقص :هؾ اعمراد َٟم ْٗمل ْ
اًمقاضم٥م؟ وٓ ِ
محؾ سمٕمْمٝم٤م قمغم ٟمٗمل اعمًتح٥مٕ :ن شم٤مرك اعمًتح٥م
محٚمٝم٤م أو َ ْ
يّم ُّح َ ْ
ٓ ي٘م٤مل ذم طم٘مفًَ « :مٞمس ُِمٜمَّ٤مش ،أو َٓ « :ي ِ
١مُم ُـش …اًمخ ،وًمق شم٠ميمدٟم٤م ُمـ أن اعمراد ٟم ْٗمل
ُ
ْ َ
أصؾ اإليامن؛ ومٌ٘مل ُمراقم٤مة اًمنموط واعمقاٟمع إظمرى.
يمام أن اإليامن
اًمث٤مُمـ:
اًمٙمٗمر ُُمْم٤م ٌّد ًمإليامن ،ومٞمٙمقن سم٤مًم َ٘مقل واًمٕمٛمؾ وآقمت٘م٤مدَ ،
ُ
َىم ٌ
اإليامن ًمف أصقل ُ
قل وقمٛمؾ واقمت٘م٤مد ،واًم ُٙمٗمر ًمف أصقل ُ
وؿمٕم٥م،
وؿمٕم٥م ،يمام أن َ
وم٢مذا يم٤من اًم٘مقل أو ِ
اًمٗمٕمؾ أو آقمت٘م٤مد ُيٜم٤مذم أصؾ اإليامن ،و ُيقاومؼ أصؾ اًمٙمٗمر؛ ومٝمق
ُيمٗمر أيمؼم ،وإذا يم٤من يٜم٤مذم سمٕمض ُؿمٕم٥م اإليامن وواضمٌ٤مشمف ،ويقاومؼ سمٕمض ُؿمٕم٥م
ص –سم٤مًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦م -ذم
اًمٙمٗمر –اًمتل مل شمٌٚمغ إمم درضم٦م أصقل اًمٙمٗمرَ -ومٝمذا َٟم ْ٘م ٌ
اإليامن ،و َٟم ْٗم ٌل ًمٙمامًمف اًمقاضم٥م ٓ أصؾ اإليامن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1آقمتّم٤ممشً ،مٚمِم٤مـمٌل.)197/2( :
ضم٤مر ُه سمقائ٘مف :ح (.)6116
( )2رواه اًمٌخ٤مري ،ك إدب ،سم٤مب إصمؿ ُمـ ٓ ي٠مُمـ ُ
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 -9اًم ُٙمٗمر ُيمٗمران :أيمؼم وأصٖمر ،و َسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :يمٗمر اقمت٘م٤مدي ،ويمٗمر قمٛمكم،
أيْم٤مِ ،
وُمٜمْف ُم٤م ُّ
يدل قمغم
وًمٞمس َذًمؽ دىمٞم ً٘م٤م ،وم٤مًمٙمٗمر اًم َٕمٛمكم ُمٜمف ُم٤م هق أيمؼم وأصٖمر ً
َ
اقمت٘م٤مد أُمر ُمٙم ِّٗمر ،وُمٜمف دون ذًمؽ ،وهٜم٤مك أُمقر ُمٙمٗمرة ؾمقاء َد ًَّم٧م قمغم اقمت٘م٤مد ٍ
أُمر
ُُم َٙم ِّٗم ٍر أم ٓ ،وٓ ُيِمؽمط ُمٕمروم٦م اقمت٘م٤مد اعمرء ومٞمٝم٤م ،إ َّٟم َام هل يم ْٗمر َمرد ،يمٛمـ ؾمجد
ًمّمٜمؿ ،أو ؾم٥م اًمرب  ،۵أو رؾمقًمف – صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ،-وادقمك
أٟمف ومٕمؾ ذًمؽ إهم٤مفم٦م ًمٗمالن ،أو شم٘مٚمٞمدً ا ًمٗمالن ،وإٓ ومٝمق ٓ يٕمت٘مد ذًمؽ ،ومال ُي٘مٌؾ ُمٜمف
أس قمغم ذًمؽ سمٕمد ُمراقم٤مة اًمنموط واعمقاٟمع.
هذاُ ،
وُيٙمؿ سمٙمٗمره وإن َّ

اًمنمك ذيم٤من :أيمؼم وأصٖمر ،واًمٜمٗم٤مق ٟمٗم٤مىم٤من :اقمت٘م٤مدي وقمٛمكم ،أو أيمؼم
ويمذا ِّ

وأصٖمر ،واًمٗمًؼ ومً٘م٤من ،واًمٔمٚمؿ فمٚمامن ،واًمذٟم٥م ذٟمٌ٤من ،واعمٕمّمٞم٦م ُمٕمّمٞمت٤من،
واًمٌدقم٦م سمدقمت٤من ،واجلٝمؾ ضمٝمالن ،واًمْمالل والٓن… ،اًمخ ،وٓ سمد ُمـ اًمرضمقع
وذوح اًم ُٕم َٚمامء ،وإٓ ومٝمذا َُم ِٔمٜم٦م
ذم شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ إمم ؾمٞم٤مق إدًم٦م ،واجلٛمع سمٞمٜمٝم٤مُ ،
ُمزًم٦م أىمدام ،ووالل أومٝم٤مم ،واهلل اعمًتٕم٤من.
 -11اعمٕمٚمق ُم ُِمـ اًمديـ سم٤مًميورة َأ ُْم ٌر إو٤مذم ٟمًٌِل ،يتٖمػم ُمـ ٍ
زُمـ إمم َز َُمـ،
ِ
اًمقاضمٌ٤مت ُمٕمٚمق ًُم٤م ذم
وُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من ،وُمـ ؿمخص إمم آظمرَ ،وم٘مد يٙمقن أطمد َ
ز َُمـ َُم٤م ،أو ُمٙم٤من ُم٤م ،أو ًمِمخص ُم٤م ،وٓ ي ُٙمقن يمذًمؽ إُمر ٟمٗمًف ذم َزُمـ آظمر،
أو ُمٙم٤من آظمر ،أو َ
ًمِمخص آظمر.
وًمذًمؽ ٓ ُيٓمٌؼ ُّ
يمؾ ُم٤م ُي٘مرأ قمـ اًمٕمٚمامء ذم هذا اعمٕمٜمك ذم أي زُم٤من ،أو ُمٙم٤من ،أو
َقمغم أي ؿمخص طمتك ُيٜمٔمر :هؾ ظم٤م ًَمػ اعمٕمٚمقم سم٤مًميورة ُمـ اًمديـ قمٜمده ،أو ِقمٜمد
أهؾ زُم٤مٟمف وأُمث٤مًمف ،أم ٓ؟
وطمدي٨م طمذيٗم٦م ﭬ« :أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:
« َيدْ ُر ُس ِ
ر اًم َّث ْق ِ
بَ ،طم َّتك ٓ ُيدْ َرى َُم٤م ِص َٞم٤م ٌمَ ،و َٓ َص َال ٌةَ ،و َٓ
اإل ْؾمالم َيم َام َيدْ ُر ُس َو ْ ُ
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التعامل
خطر
شرعية ِ
نى َقم َغم ِيم َت ِ
ضيف ُِمٜمْ ُف َآ َي ٌ٦م،
وقواعد ِذم إَ ْر
املنافقني َوم َال َي ٌْ َ٘مك
ِ ۵ذم ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م،
هلل
٤مب ا ِ
ُٟم ًُ ٌؽَ ،و َٓ َصدَ َىم ٌ٦مَ ،و ًَم ُٞم ْ َ
ِ معهم
ِِ
َ َ ِ ِ
ُ ُ َ َ
ِ
َ
ُ

ػ ُم َـ اًمٜمَّ٤مسَّ :
قزَ ،ي٘مقًمقن :أ ْد َر ْيمٜمَ٤م آ َسم٤م َء َٟم٤م َقم َغم َهذه
َو َشم ٌْ٘مك ـم َقائ ٌ
اًمِم ْٞمخ اًم َٙمٌ ُػمَ ،واًم َٕم ُج ُ
هللَ ،ومٜمَ ْح ُـ َٟم ُ٘م ُ
قهل ُ٤مشَ ،وم٘م٤مل صٚم٦م سمـ زومر( )1حلذيٗم٦مَُ :م٤م ُشمٖمٜم ِل قمٜمٝمؿ ٓ
اًم َٙمٚمِ َٛم ِ٦م َٓ :إِ ًَم َف إِ َّٓ ا ُ
إًمف إٓ اهللَ ،و ُهؿ ٓ يدرون ُم٤م صالة ،وٓ صٞم٤مم ،وٓ ٟمًؽ ،وٓ صدىم٦م؟! وم٠مقمرض قمٜمف
طمذيٗم٦م ،صمؿ رده٤م قمٚمٞمف صمال ًصم٤م ،يمؾ َذًمؽ ُي ْٕم ِرض قمٜمف طمذيٗم٦م ،صمؿ أ ْىم ٌَؾ قمٚمٞمف ذم اًم َّث٤مًمث٦م،
ىم٤مل :ي٤م صٚم٦م ،شمٜمجٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر ،شمٜمجٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر ،شمٜمجٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مرش(.)2

ومٝمذا ٌ
قمغم َّ
دًمٞمؾ َ
واًمّمٞم٤مم واًمزيم٤مة
أن ُهٜم٤مك ـمقائػ ىمد ْدم َٝمؾ وضمقب اًمّمالة
ِّ
واحل٩م ،سمؾ ِ
وسم٘م َّٞم٦م اًمقاضمٌ٤مت إٓ يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ،وهؾ ُهٜمَ٤مك ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ
سم٤مًميورة أؿمٝمر ُمـ هذه إُمقر اًمتل ِ
ضمٝم َٚمتٝم٤م هذه اًمٓمقائػ؟ وم٤معمًَ٠م ًَم٦م ٟمًٌٞم٦م
َّ

إو٤موم َّٞم٦مَّ ،تتٚمػ ُمـ ؿمخص ٔظمر ،وُمـ زُمـ ٔظمر ،وُمـ سمٚمد ٔظمر ،واهلل أقمٚمؿ.
ٕملم سمذًمؽ:
 -11احلٙمؿ اعمُ ْٓم َٚمؼ أو اًمٕم٤مم ٓ يًتٚمزم احلٙمؿ قمغم اعم ُـ َّ

وم٤مًمٕمٚمامء ُي َ٘م ِّررون أن هٜم٤مك َوم ْر ًىم٤م سملم احلٙمؿ اًمٕم٤مم ،واحلٙمؿ قمغم اًمِمخصَ ،وم َٗمرق

سملم احلٙمؿ قمغم اًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ أو آقمت٘م٤مد ،وسملم احلٙمؿ قمغم اًم٘م٤مئؾ أو اًمٗم٤مقمؾ أو
ِ
اعمٕمت٘مد ،وًمٞمس يمؾ ُمـ وىمع ذم اًمٙمٗمر أو اًمٌدقم٦م ،وىمع قمٚمٞمف اًمٙمٗمر أو اًمٌدقم٦م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :صٚم٦م سمـ زومر اًمٕمٌز ،أ سمق اًمٕمالء ،وي٘م٤مل :أسمق سمٙمر اًمٙمقذم .ىم٤مل اسمـ ظمراش :يمقذم صم٘م٦م.
وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم يمت٤مب "اًمث٘م٤مت" .وىم٤مل أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م :يم٤من صم٘م٦م .وىم٤مل زيد سمـ ُيٞمك
إٟمامـمل ،قمـ ؿمٕمٌ٦م ،قمـ أب إؾمح٤مق ،قمـ صٚم٦م ،قمـ طمذيٗم٦م :ىمٚم٥م صٚم٦م ُمـ ذه٥م .ىم٤مل اًمذهٌل:
شم٤مسمٕمل يمٌػم ،صم٘م٦م ،وم٤موؾ ،خمرج ًمف ذم اًمٙمت٥م يمٚمٝم٤م ،شمقذم ذم زُمـ ُمّمٕم٥م ،ووٓيتف قمغم اًمٕمراق.
ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مطُ :م٤مت ذم وٓي٦م ُمّمٕم٥م سمـ اًمزسمػم .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملش:،
( ،)233/13و«ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌل.)517/4( :
( )2رواه اًمٌخ٤مري ،ك اًمتقطمٞمد ،سم٤مب وًم٘مد ؾمٌ٘م٧م يمٚمٛمتٜم٤م ًمٕمٌ٤مدٟم٤م اعمرؾمٚملم :ح ( ،)7454ورواه
ُمًٚمؿ ،ك اًم٘مدر ،سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ أدُمل ذم سمٓمـ أُمف :ح (.)2643
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وُمع ذًمؽ وم٢من إـمالق احلٙمؿ اًمٕم٤مم ومٞمف ومقئد ُمٜمٝم٤م:
اًمنمع ذم إىمقال وإومٕم٤مل واًمٕم٘م٤مئد ،وٓ َؿم َّؽ أن ذم هذا وم٤مئدة
أ -سمٞم٤من طم ْٙمؿ َّ
ٟمنم اًمٕمٚمؿ ،وسمٞم٤من أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ،وذم هذا صٞم٤مٟم٦م هل٤م ُمـ آٟمدصم٤مر واًمْمٞم٤مع.
اعمٗمً٘م٤مت ،وذم َذًمؽ وم٤مئدة
بَ -ر ْد ُع َ
وز ْضم ُر اًمٜمَّ٤مس قمـ اًمقىمقع ذم اعمٙمٗمرات أو ِّ
يً َٛمع
قمٔمٞمٛم٦م ،وهل صٞم٤مٟم٦م اعمُجتٛمع اعمًٚمؿ ُمـ احلـ َْقم طمقل َُم٤م طمرم اهلل ،وًمق مل ْ
ِ
ومٔمٝمر أن
اًمٜم٤مس حتذير اًمنمع ُمـ اًم َ٘مقل أو اًمٗمٕمؾ اًمٗمالين
ًمت٘محٛمقا ومٞمف َقمـ ضمٝمؾَ ،
َّ
ًمٚمنميٕم٦م ُمـ آٟمدصم٤مرِ ،
وصٞم٤مٟم٦م ًمٚمٛمجتٛمع
إـمالق ا ُحلٙم ِؿ اًم َٕم٤م ِّم سملم اًمٜم٤مس ومٞمف صٞم٤مٟم٦م َّ َ
ُمـ اعمٕم٤ميص اعمٗمْمٞم٦م ًمٚمدُم٤مر.
اعمٕملم ٓ يٙمقن إٓ سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مء اًمنموط ،واٟمت٘م٤مء
ًمٙمـ إٟمزال احلٙمؿ اًمٕم٤مم قمغم َّ
اعمقاٟمع ،وم٢مذا َّت َّٚمػ ذط ُمـ ذوط اًمتٙمٗمػم أو اًم َّت ِ
ٗمًٞمؼ أو اًمتٌديع ،أو سم٘مل ُم٤مٟمع
ٍ
سمٌمء ُِمـ ذًمؽ ،وإصؾ أن
اعمٕملم؛ ومال ُُيٙمؿ قمغم اعمٕملم
ُمـ ُمقاٟمع هذا احلٙمؿ قمغم َّ
يٌ٘مك اعمرء قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ىمٌؾ إشمٞم٤مٟمف سمام أشمك سمف ،طمتك يتؿ اؾمتٞم َٗم٤م ُء َُجٞمع اًمنموط
ومٞمف ،واٟمتِ َٗم٤م ُء ُجٞمع اعمقاٟمع قمٜمف.
اًمنم ُ
وط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ،وا َعمقاٟمِع اًمقاضم٥م اٟمتٗم٤مؤه٤م ىمٌؾ احلُٙمؿ
وم٢من ىمٞمؾُ :م٤م ُّ

اعمٕملم؟.
قمغم َّ

وم٤مجلقاب :أن هذه اًمنموط واعمقاٟمع هل:
 -1اًمٕم٘مؾ ،و ُُم٘م٤مسمِٚمف اجلٜمقن ،وم٤مًم َٕم ُ
٘مؾ َذط ،واجلٜمقن ُم٤مٟمع ،ومال َشمٙمٚمٞمػ ُمع اجلٜمقن،
حلدي٨م قم٤مئِم٦م ڤ قمـ اًمٜمٌَّل ط أٟمف ىم٤مل« :رومِع اًم َ٘م َٚمؿ َقمـ َصم َال ٍ
ثَ :قم ِـ اًمٜمَّ ِ٤مئ ِؿ
ُ ْ
ُ َ
ّ
ِ
ِ
طم َّتك يً َتٞم ِ٘م َظ ،و َقم ِـ ا ِ
ِ
ؼمَ ،و َقم ِـ ا َعم ْجٜمُقن َطم َّتك َي ْٕم٘م َؾ َأ ْو َيٗم َٞمؼش(.)1
َّ
َ
َ َْ ْ
ًمّمٖم ِػم َطم َّتك َي ْٙم ُ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش :ح ( ،)1423و«صحٞمح ؾمٜمـ أب داودش :ح ( ،)4412و«صحٞمح
ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئلش :ح (.)3432
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التعامل
شرعية يف
وقواعد
خطر
ُمِمؽميم٦م سملم
قمالُم٤مت
املنافقنيالث
وًمٚم ٌُٚمقغ َصم
اًمّمٌ٤م،
 -2اًمٌٚمقغ ،وُم٘م٤مسمٚمف اًم ُّٓمٗمقًم٦م أو ِّ
معهم
اًمذيمر وإٟمثك:

أ -آطمتِال ُم.

بٟ -مٌ٤مت َّ
اًمِمٕمر اخلَِمـ طمقل اًمٕم٤مٟم٦م.
قمنمة ؾمٜم٦م.
ج -سمٚمقغ مخس َ
د -وَّتتص إٟمثك سم٠مُمر راسمع وهق :احلٞمض.
 -3اًمٕمٚمؿ ،وُم٘م٤مسمِ ُٚمف اجلٝمؾ ،ؾمقاء يم٤من ا َجلٝمؾ سمٛمٕمٜمك ُظم ُٚم ِّق اًمٜمَّٗمس ُمـ اًمٕمٚمؿ ،وهق
ِ
اعمريمَّ٥م.
اجلٝمؾ اًمٞمًػم ،أو سمٛمٕمٜمك اقمت٘م٤مد اًمٌمء سمِخالف ُم٤م هق قمٚمٞمف ،وهق ُمـ اجلٝمؾ َ
وُمـ إدًم٦م َ
قمغم أ َّن اجل َٝمؾ ُقم ْذر :ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م،]115 :

وُمع َّ
أن َؾمٌ٥م اًمٜمُّزول يم٤من ذم ىمقم اؾمتٖمٗمروا ٕ َىم٤مرِبؿ اعمنميملم ،ومل َي ُٙمـ ىمد ٟمزل
أن ِ
ِ
هنْل قمـ ذًمؽ؛ إٓ َّ
واجل٤مه ُؾ سم٤محلٙمؿ
سمخّمقص اًمًٌ٥م،
اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اعمٕمٜمك ٓ
ُ
ذم ُطمٙمْؿ ُمـ َمل يٕمٚمؿ سمف ً
أصال ،وُمـ مل يٕمٚمؿ سم٤محلٙمؿ –ُمع َقمدم شمٗمريٓمف -ذم ُطمٙمؿ ُمـ مل
ُيٜم ََّـزل َقمٚمٞمف احلٙمؿ ً
أصال ،وٓ شمٙمٚمٞمػ إٓ سمٕمد اًمٕمٚمؿ واًمٌالغ ،وأي٦م قم٤مُم٦م ذم يمؾ ُم٤م
ُُيٙمؿ سمف قمغم اعمخ٤مًمػ سم٤مًمْمالل ،سمٕمد أن ُقمدَّ ذم ُجٚم٦م اعمٝمتديـً ،م٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]115 :
وُمـ إطم٤مدي٨م:

أوص َسمٜم ِٞمف سم٢مطمراىمف ،واًمتِل رواه٤م أسمق هريرة ﭬ ،أن
أ -ىمّم٦م اًمرضمؾ اًمذي َ
ِ ِِ
٤مت َومحر ُىمقه ُصمؿ أ ْذروا()1
رؾمقل اهلل ط ىم٤ملَ « :ىم َ٤مل َر ُضم ٌؾ َمل ْ َي ْٕم َٛم ْؾ َطم ًَٜمَ ً٦م َىم ُّط َٕ ْهٚمف إِ َذا َُم َ َ ِّ ُ َّ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـمػمشمفً« .مً٤من اًمٕمربش.)283/14( :
(ُ )1م٠مظمقذ ُمـ أذروشمف ،أيَّ :
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ِ
هلل ًَم ِئ ْـ َىمدَ َر اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف ًَم ُٞم َٕم ِّذ َسمٜمَّ ُف َقم َذا ًسم٤م َٓ ُي َٕم ِّذ ُسم ُف َأ َطمدً ا
اًمؼم َوٟمِ ّْم َٗم ُف ِذم اًم ٌَ ْح ِرَ ،وم َق ا ِ
ٟم ّْم َٗم ُف ِذم َ ِّ
اًمؼم َوم َج َٛم َع َُم٤م ومِ ِٞمفَ ،و َأ َُم َر
لمَ ،وم َٚم َّام َُم َ
ُِم َـ اًم َٕم٤م َعمِ َ
اًمر ُضم ُؾ َوم َٕم ُٚمقا َُم٤م َأ َُم َر ُه ْؿَ ،وم َ٠م َُم َر اهللُ َ َّ
٤مت َّ
اًم ٌَ ْح َر َوم َج َٛم َع َُم٤م ومِ ِٞمفُ ،صم َّؿ َىم َ٤ملِ :مل َ َوم َٕم ْٚم َ٧م َه َذاَ .ىم َ٤ملُِ :م ْـ َظم ِْم َٞمتِ َؽ َي٤م َر ُّب َو َأ ْٟم َ٧م َأ ْقم َٚم ُؿ،
َوم َٖم َٗم َر اهللُ ًَم ُفش(.)1
ىم٤مل ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َ « :$ومٝمذا ا ًَّمر ُ
ضمؾ َفمـ أن اهلل ٓ َي٘مدر قمٚمٞمف إذا
ٔمـ َأ َّٟمف ٓ يٕمٞمده إذا ص٤مر َيمذًمؽ ،ويمؾ واطمدُِ :مـ إٟمٙم٤مره ًم ُ٘مدْ َرة
اًمتٗمرقَ ،وم َّ
شمٗمرق هذا ُّ
َّ
اهلل ،وإٟمٙم٤مره َُمٕم٤مد إسمدان وإن َشم َٗم َّر َىم ْ٧م؛ ُيم ْٗمرًَ ،م ِٙمٜمَّف يم٤من ُمع إيامٟمف سم٤مهلل ،وإيامٟمِ ِف سم٠مُمره،
٤مهال سمذًمؽًّ ،
وظمِمٞمتف ُِمٜم ُف َضم ً
و٤مٓ ذم هذا اًمٔمـ خمٓم ًئ٤م ،ومٖمٗمر اهلل ًمف ذًمؽش(.)2
ب-وقمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ وقمٚم٦م اًمًٌئل(ُ ،)3مـ أهؾ ُمٍم ،أٟمف ؾم٠مل قمٌد اهلل سمـ
قمٌ٤مس ﭭ قمام ُيٕمٍم ُمـ اًمٕمٜم٥م ،وم٘م٤مل اسمـ قمٌ٤مسَّ « :
إن َر ُضم ًال أهدى ًمرؾمقل اهلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري ،ك اًمتقطمٞمد ،سم٤مب (يريدون أن يٌدًمقا يمالم اهلل) :ح ( ،)7515ورواه ُمًٚمؿ ،ك
اًمتقسم٦م ،سم٤مب ؾمٕم٦م رمح٦م اهلل :ح (.)2756
(َ« )2مٛمقع اًمٗمت٤موىش.)419/11( :
( )3هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ وقمٚم٦م وي٘م٤مل :اسمـ أؾمٛمٞمٗمع ،وي٘م٤مل :اسمـ اًمًٛمٞمٗمع سمـ وقمٚم٦م اًمًٌئل اعمٍمي.
روى قمـ :قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس ،وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب .روى قمٜمف :ضمٕمٗمر سمـ رسمٞمٕم٦م،
وزيد سمـ أؾمٚمؿ .ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر ،وصم٘مف ُيٞمك سمـ ُمٕملم ،واًمٕمجكم ،واًمٜمً٤مئل .وىم٤مل أسمق
طم٤مشمؿ :ؿمٞمخ .وىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد سمـ يقٟمس :قمٌد اًمرمحـ سمـ أؾمٛمٞمٗمع سمـ وقمٚم٦م اًمًٌئل يم٤من ذيٗم٤م
سمٛمٍم ذم أي٤مُمف ،وًمف ووم٤مدة قمغم ُمٕم٤موي٦م وص٤مر إمم أومري٘مٞم٦م وِب٤م ُمًجده وُمقاًمٞمف .وىم٤مل ذم طمرف
إًمػ :أؾمٛمٞمٗمع سمـ وقمٚم٦م سمـ يٕمٗمر سمـ ؾمالُم٦م سمـ ذطمٌٞمؾ سمـ قمٚم٘مٛم٦م اًمًٌئل ،وأؾمٛمٞمٗمع هذا
آظمر ُمٚمقك ؾمٌ٠م قمٚمٞمف ىم٤مم ِ
اإل ْؾمالم ،ه٤مضمر ذم ظمالوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وؿمٝمد اًمٗمتح سمٛمٍم واظمتط
ِب٤م .روى ًمف اجلامقم٦م ؾمقى اًمٌخ٤مري .وذيمره يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من رم صم٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم ُمـ أهؾ ُمٍم.
يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي ،)478/17( :و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ
طمجر ،)294/6( :و«شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمشً ،مٚمذهٌل.)1134/2( :
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شرعية يف َالتعامل
املنافقني َوقواعد
خطر
طمرُمٝم٤م؟ َ
قمٚمٛم٧م َّ
ً٤مر
هلل ىمد
أن ا َ
ط راو َي٦م َمخرَ ،وم َ٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل طَ :هؾ
ىم٤مل ،ٓ :وم َّ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
معهم َ
َ

إٟمً٤م ًٟم٤م ،وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل ط« :سم َؿ َؾم َ٤مر ْر َشم ُف؟ش ،وم٘م٤مل :أُمر ُشم ُف سمٌٞمٕم َٝم٤م .وم٘م٤مل« :إن اًمذي
()1
ٛمر ُطمرُمتٝم٤م
ذ َ َِب٤م َطم َّر َم َسم ْٞم َٕم َٝم٤مش ،ىم٤مل :ومٗمتح اعمزاد طمتك ذه٥م ُم٤م ومٞمٝم٤مش  ،هذا واخلَ ُ
َطم َّر َم ُ ْ

أيمٞمدة ،وًمٙمـ اجل٤مهؾ ًمف طمٙمؿ آظمر.

ج -ىمّم٦م ذات أٟمقاط :ومٕمـ أب واىمد اًمٚمٞمثل ﭬ(« :)2أن رؾمقل اهلل ط عمَّ٤م

ُمر َ
سمِمجرة ًمٚمٛمنميملم ي٘م٤مل هل٤م :ذات أٟمقاطُ ،يٕم ِّٚم٘مقن َقمٚمٞمٝم٤م
َظمرج إمم طمٜملم َّ
يمام هلؿ ذات أٟمقاط ،وم َ٘م٤مل
أؾمٚمحتٝمؿ ،وم٘م٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل ،اضم َٕمؾ ًمٜم٤م ذات أٟمقاط َ
٤من اهللِ ه َذا َيمام َىم َ٤مل َىمقم ُمقؾمك :اضمٕم ْؾ ًَمٜمَ٤م إِ َهل٤م َيمام َهلؿ َآ ِهل٦م ،و ِ
ٌَّل طُ « :ؾم ٌْ َح َ
اًمذي
َ
ً َ ُْ َ َ
ْ َ
ْ ُ ُ َ
َ
اًمٜم ّ
ِِ
ِ
ؽم َيم ٌُ َّـ ُؾمٜمَّ َ٦م َُم ْـ َيم َ
٤من َىم ٌْ َٚم ُٙم ْؿش()3ش.
َٟم ْٗمز سمِ َٞمده ًَم َ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه ُمًٚمؿ ،ك اًمٌٞمقع ،سم٤مب حتريؿ سمٞمع اخلٛمر :ح (.)1579
( )2هق :أسمق واىمد اًمٚمٞمثل ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل ط ،ىمٞمؾ :اؾمٛمف احل٤مرث سمـ ُم٤مًمؽ ،وىمٞمؾ :احل٤مرث سمـ
قمقف ،وىمٞمؾ :قمقف اسمـ احل٤مرث سمـ أؾمٞمد سمـ ضم٤مسمر سمـ قمقيرة سمـ قمٌد ُمٜم٤مة سمـ ؿمجع سمـ
قم٤مُمر سمـ ًمٞم٨م سمـ سمٙمر سمـ قمٌد ُمٜم٤مة سمـ قمكم سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ظمزيٛم٦م اسمـ ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ
ُمي سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤م ن اعمدين .ىمٞمؾ :إٟمف ؿمٝمد سمدرا .وىم٤مل اًمٌخ٤مرى واسمـ طمٌ٤من :ؿمٝمد
سمدرا .وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم :ىمٞمؾ :إٟمف ؿمٝمد سمدرا ،وشمقرم وؾمٜمف مخس وصمامٟمقن ؾمٜم٦م .ذيمر أسمق طمً٤من
اًمزي٤مدى أٟمف وًمد رم اًمٕم٤مم اًمذى وًمد ومٞمف اسمـ قمٌ٤مس ،ورم ذًمؽ ورم ؿمٝمقده سمدرا ٟمٔمر .وىم٤مل
اًمقاىمدى :شمقرم ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم وهق اسمـ مخس وؾمتلم .وىم٤مل ُيٞمك سمـ سمٙمػم :شمقرم ؾمٜم٦م صمامن
وؾمتلم وؾمٜمف ؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م .ويمذًمؽ ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم ،وه٤مرون سمـ قمٌد اهلل احلامل،
وهمػم واطمد رم شم٠مريخ ووم٤مشمف .وىم٤مل همػمهؿ :ضم٤مور سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م ،وُم٤مت ِب٤م ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم ،وهق
اسمـ مخس وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م ،ودومـ رم ُم٘مؼمة اعمٝم٤مضمريـ .روى ًمف اجلامقم٦م .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم
أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي ،)386/34( :و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مشٓ ،سمـ طمجر.)271/12( :
( )3رواه أمحد ذم «ُمًٜمدهش :ح ( ،)21897ىم٤مل إرٟم٤مؤوط إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم،
ورواه اًمؽمُمذي ذم «ؾمٜمٜمفش ح ( )2181وصححف إًمٌ٤مين.
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٤مًم٥م ًمٚمٜمٍَّم َقمغم
ومٝم٤مهؿ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ىمد اقم َت َ٘مدُ وا أن هذا َضم ٌ
قمدوهؿ ،وهذا اقمتِ َ٘م٤مد ُم َٙم ِّٗمر ،ويم٤مٟمقا ُطمدصم٤مء قمٝمد ِ
رؾم ُ
قل اهلل
سم٤مإل ْؾمالم؛ َقم َذرهؿ ُ

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿَ ،
ومل َُي ُٙمؿ سمٙمٗمرهؿ واؾمتت٤مسمتٝمؿ ،إ َّٟمام َطم َّذرهؿ ُمـ هذه

اعم٘مقًم٦م اعمِم٤مِب٦م عم٘مقًم٦م سمٜمل إهائٞمؾ عمقؾمك .۴
إئٛم٦م وُج٤مهػم اًمًٚمػ ٕهؾ إهقاء ،رهمؿ ُم٤م ي ِ
د -قمدم شمٙمٗمػم ِ
ٜمتح ُٚمقٟمف ُمـ
َ
َّ
َّ
قم٘م٤مئد شمّم٤مدم أصقل اًمديـ وىمقاقمده ،وذًمؽ ًمٚمت٠مويؾ اًمذي زاهمقا سمًٌٌف.
 -4وُمـ ذوط اًمتٙمٗمػمَ :ىم ّْمد اًمٗمٕمؾ أو اًم َ٘مقل أو آقمت٘م٤مد اعمُ َٙم ِّٗمر ،وإن مل َي ْٕمٚمؿ

ومٞمام َيراه هق،
اعمَرء أٟمف ُيم ْٗمرٟٕ ،مف ٓ ُيِمؽمط ذم اًمتٙمٗمػم أن ي٘مّمد اًمٙم٤مومر ومٕمؾ اًم ُٙمٗمر َ
ٕ َّٟمف ًمق يم٤من يمذًمؽ عم٤م يمٗمر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،وم٢من أيمثرهؿ َيم َٗم َر وهق ئمـ أٟمف ُيًـ

صٜم ًٕم٤م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،]114-113 :وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ} [ؾمقرة إقمراف ،]31 :ومٛمـ َىمّمد ِ
اًمٗم َ
ٕمؾ اعمٙم ِّٗمر –
ُ
ذط اًم َ٘مّمد ،صمؿ إذا فمٝمر
وإن مل يٕمٚمؿ أٟمف ُيم ْٗمر -وقمٚمؿ سم٠م َّٟمف َُم ِٜمٝمل قمٜمف ،وم٘مد شمقاومر ومٞمف

أس َيم َٗم َر ِبذا ،و ُيٜمٔمر ذم سم٘مٞم٦م اًمنموط واعمقاٟمع.
أٟمف ضم٤مهؾ ُي َٕم َّٚمؿ ،وم٢من َّ
أي أٟمف إذا سمٚمٖمف طمٙمؿ اهلل ومٞمام أشمك ومال ُيِمؽمط أن ُيً ِّٚمؿ عمـ ُي٘مٞمؿ َقمٚمٞمف احلج٦م
ٓطمتامل أٟمف اضمتٝمد ورأى ذم ُطمٙمْؿ
سمذًمؽ ،ذيٓم٦م أٓ َي ُٙمقن اعمحٙمقم قمٚمٞمف قم٤معمً٤م؛
َ

اعمًَ٠مًم٦م ظمالف ُم٤م يرى اًمٕم٤ممل اًمذي ي٘مٞمؿ قمٚمٞمف احلج٦م –وهذا ٓ يٙمقن ذم اعمَ ًَ٤مئؾ
اعمج َٛمع قمٚمٞمٝم٤م.-
ْ

واخلالص٦م :أٟمف ٓ ُيِمؽمط أن َ
وؾم٠مؾمتَٛمر قمغم ذًمؽ،
ي٘مقلَٟ :مٕمؿ أٟم٤م أومٕمؾ اًمٙمٗمر،
ْ

ؼم أن ُم٤م هق قمٚمٞمف ُيم ْٗم ٌر أيمؼم،
إ َّٟمام ُيِمؽمط أن ُي ٌَ َّٚمغ طمٙمؿ اهلل ِم َّـ شم٘مقم سمف احلج٦م ،وأن ُ ْ
خي َ
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معهم
ُجع سملم
 -6وُمـ ذوط اًمتٙمٗمػم:
آظمتٞم٤مر ،و ُُم٘م٤مسمٚمف اإليمراه ،وذم َيمالم سمٕمْمٝمؿ َ ْ
ُ
ومٕمال وهق همػم ِ
خيت٤مر ً
وضمف ،إذ ٓ ُيتّمقر أن ً
ىم٤مص ٍد ًمف،
اًم٘مّمد وآظمتٞم٤مر ،وًمف ْ
رضمال ُ
وقمغم يمؾ طم٤مل وم٤مإليمراه ُم٤مٟمِ ٌع ُِمـ ُمقاٟمع اًمتٙمٗمػم واًمت ْٗم ًِٞمؼ وهمػممه٤م.

ىمٝمرا قمغم ُم٤م ُيٜم٤مذم رو٤مه واظمتٞم٤مره ،أو إًمزام اًمٖمػم سمام ٓ
واإليمراه :هق َ ْ
مح ُؾ اًمٖمػم ً
يريده ،وًمف ذوط:

ىم٤مدرا قمغم إٟمٗم٤مذ وقمٞمده.
أ) أن يٙمقن اعمٙم ِْره -سمٙمن اًمراءً -

اًمي ِر َقمـ ٟمٗمًف ،وًمق
قم٤مضمزا قمـ دومع
اعمٙمره – سمٗمتح اًمراء-
ب) أن يٙمقن
ً
َ
َ
سم٤مًمٗمرار.
ِ
وىمقع ُم٤م ُهدِّ د سمف.
اعمٙمره -سمٗمتح اًمراء-
ُ
ضمـ) أن يٖمٚم َ
٥م قمغم فمـ َ
ِ
يمٌػما :يم٘متْؾ ،أو
د) أن يٙمقن اًمير َ
اعمؽم ِّشم٥م َقمغم قمّمٞم٤من اعمٙمره -سمٙمن اًمراءً -
ضب ؿمديد ،أو طم ٌْس ـمقيؾ ،أو ىم ْٓمع رزق يتير سم٘مٓمٕمف.
ىم ْٓمع قمْمق ،أو ْ
وُمـ إدًم٦مقمغم أن اإل ْيم َراه ُقم ْذ ٌر ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [ؾمقرة اًمٜمحؾ ،]116 :واعم َِمْ ٝمق ُر ذم يمت٥م
اًمتٗمًػم أهن٤م ٟمز ًَم َ٧م ذم قمامر سمـ ي٤مه واعم١مُمٜملم اًمذيـ ُقم ِّذسمقا ذم ُمٙم٦م ﭫ.
ب -ىمقًمف َصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿُ « :رومِ َع َقم ْـ ُأ َُّمتِل اخلَ َٓم٠مَ ،واًمٜمِّ ًْ َٞم٤م ُنَ ،و َُم٤م
اؾم ُت ْٙم ِر ُهقا َقم َٚم ْٞم ِفش(.)1
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1صحٞمح اسمـ ُم٤مضم٦مش :ح ( ،)1662صححف إًمٌ٤مين ،و«صحٞمح اسمـ طمٌ٤منش ،)7219( :صححف
إًمٌ٤مين ،وىم٤مل إرٟم٤مؤوط :إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري.
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اًم٘مدر ُة ،وُم٘م٤مسمِ ُٚمٝم٤م اًمٕمجز ،وٓ َّ
ؿمؽ أ َّن ُمٜم٤مط اًمتٙمٚمٞمػ
 -7وُمـ ذوط اًمتٙمٗمػم:
َ

آؾمتٓم٤مقم٦م ،وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ} [ؾمقرةاحل٩م،]78 :

وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ]286 :وىم٤مل

{ :۵ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ} [ؾمقرة اًمٓمالق ،]7 :وي ُ٘مقل { :۵ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]99-98 :

قمج َز َقمـ اهلجرة إمم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وهذا اًمٜمج٤مر  $ىمد َ
وؾمٚمؿ ،ووم٤مشمتف أطم َٙم٤مم يمثػمة ،مل يٕمٚمؿ ِب٤م ِسمًٌ٥م قمدم ىمدرشمف قمغم ِ
اهل ْجرة ،وُمع ذًمؽ أصم َٜمك
َ
ُ
ٌ

قمٚمٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿَّ ،
وصغم قمٚمٞمف عم٤م ُم٤مت صالة اًمٖم٤مئ٥م.
ومٝمذه ذوط اًمتٙمٗمػم اًمتل جي٥م شمقاومره٤م ،وهذه ُمقاٟمِ ُٕمف اًمتِل جي٥م اٟمتٗم٤مؤه٤م ىمٌؾ
احلٙمؿ قمغم اعمٕملم سم٤مًم َّتٙمٗمػم أو اًمٜمٗم٤مق أو اًمتٗمًٞمؼ أو ٟمحقه٤م)1(.
ُ
ِ
أطمد ،إٓ أٟمف ذم اعمُ٘م٤مسمؾ يٚمزم أن
وُمع ًُمزوم ا َحلذر قمٜمدَ إ ْـم َالق هذه إًمٗم٤مظ قمغم َ
ذقم٤م اؾمتح٘م٤مىمف َهل٤م ًمٞمًتٌلم طم٤م ًُمف وشمٔمٝمر ِ
طم٘مٞم َ٘متفَ ،ومٝم٤مهؿ اًمّمح٤مسم٦م
ُيقصػ ِب٤م ُمـ صمٌ٧م ً
ﭫ ضم٤مء قمٜمٝمؿ ُمـ أصم٤مر واعمقاىمػ ُم٤م ِّ
ويقوحف.
جيكم ُِمثؾ هذا اعمٕمٜمك
ِّ
ًٛمل اعمٜم٤موم٘ملم يم َّٗم ً٤مرا قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل
أ) .ومٕمـ ضم٤مسمر ﭬ َىم٤مل« :مل َٟمٙم ْـ ُٟم ِّ

طش(َ ،)2ومٛمـ أ ْـم َٚمؼ قمٚمٞمف سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ﭫ اًمٜمِّٗم٤مق ُمـ إومراد واجلامقم٤مت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمثػما ُمـ سمح٨م سمٕمٜمقان« :وقاسمط اًمتٙمٗمػم واًمٜمٗم٤مق قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦مشٕ ،ب احلًـ
( )1وىمد اؾمتٗمدت ً
ُمّمٓمٗمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمًٚمٞمامين ،دار احلدي٨م سمٛم٠مرب ،وذم اًمٌح٨م ٟمٗم٤مئس مل آت قمٚمٞمٝم٤م ومٞمحًـ
اًمرضمقع إًمٞمف ومٝمق ُمقضمقد قمغم اًمِمٌٙم٦م .ذم هذا اعمٌح٨م رؾم٤مئؾ ضم٤مُمٕمٞم٦م ُمٜمٝم٤مُ« :مٜمٝم٩م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم
ُمً٠مًم٦م اًمتٙمٗمػمش ،د/قمٌد اعمجٞمد اعمِمٕمٌل ،ورؾم٤مًم٦م «وقاسمط اًمتٙمٗمػم قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مش،
د/قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًم٘مرين.
( )2رواه أسمق يٕمغم ذم «ُمًٜمدهش :سمرىمؿ ( ،)2115وىم٤مل حم٘م٘مف :رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.
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( )1خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
صمؿ أريمًقا .
أ َٟم٤مس ُمـ اًمٕمرب أؾمٚمٛمقا َّ
ِ
واعمٕمٜمك -واهلل أقمٚمؿ :-أهنؿ ٓ معهم
وًمٙمـ يؽميمقهنؿ قمغم
يٙمٗمروهنؿ يم٤مًم ُٙم َّٗم٤مر،

َّ ُ

َفم ِ
٤مهرهؿ ًمٚمٛمٕمٜمك اًمً٤مسمؼ ُمـ اًم٘م٤مقمدة ،وًم ِدُ ظمقهلؿ حت٧م قمٛمقم ِ
فم٤مهرا،
اإل ْؾمالم
ً
ًمِمٝمقدهؿ اجلٛمع واجلامقم٤مت.

ب) .قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ﭬ« :أن ىمق ًُم٤م ُمـ اًم َٕم ِ
رب أ َشمقا رؾمقل اهلل
ومخرضمقا ُمـ اعمديٜم٦م،
مح٤مه٤م -وم ُ٠مريمًقا
وم٠مؾم َٚمٛمقا وأص٤مِبؿ وسم٤م ُء ا َعمديٜم٦م َّ ُ -
ُ
ط اعمديٜم٦م ْ

ٌَّل طَ -وم٘م٤مًمقا هلؿَُ :م٤م ًَم ُٙمؿ َر َضمٕمتؿ؟
ٟمٗمر ُمـ أصح٤مسمف -يٕمٜمل أصح٤مب اًمٜم ّ
وم٤مؾم َت٘مٌٚمٝمؿ ٌ
ْ
َىم٤مًمقا :أص٤مسمٜم٤م وسم٤مء اعمديٜمَ٦م وم٤مضمتقيٜم٤م(ِ )2
اعمديٜمَ٦م ،وم٘م٤مًمقا :أ َُم٤م ًَم ُٙمؿ ذم رؾمقل اهلل أؾمقة؟
َ
وم َ٘م٤مل سمٕمْمٝمؿٟ :م٤م َوم ُ٘مقا ،وىم٤مل سمٕمْمٝمؿَ :مل ُيٜم٤موم٘مقا ،هؿ ُمًٚمٛمقن ،وم٠مٟمزل اهلل { :۵ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء]88 :ش(.)3
ج) يمام أـمٚمؼ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ﭫ اًمٜمِّٗم٤مق َقمغم َر ٍ
ضمؾ ُجي٤مًمس وخي٤مًمط
ِ
اًمرؾمقل ط.
اعمٜم٤موم٘ملم ،و َيم٤من ُمـ أٟمٌؾ َّ
ؼمأه َّ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ،وم َّ
ٞم٧م
قمـ أٟمس ﭬ ،قمـ حمٛمقد سمـ اًمرسمٞمع(َ ،)4قمـ قمتٌ٤من سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل(ًِ « :)5م٘م ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمريمس :ىمٚم٥م اًمٌمء قمغم رأؾمف ور َّد َّأوًمف إمم آظمره ،واعمٕمٜمك :ارشمدوا .اٟمٔمر «ُمٗمردات اًمراهم٥مش.)218( :
( )2اضمتقيٜم٤م :أي أص٤مسمٜم٤م اجلقى :وهق اعمرض وداء اجلقف إذا شمٓم٤مول ومٙمرهقا اعم٘م٤مم ذم اعمديٜم٦م .اٟمٔمر
«اًمٜمٝم٤مي٦مش.)318/1( :
( )3رواه أمحد ذم «اعمًٜمدش ،)192/1( :وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «اعمجٛمعش :)7/7( :وومٞمف اسمـ إؾمح٤مق وهق
ُمدًمس ،وأسمق ؾمٚمٛم٦م مل يًٛمع ُمـ أسمٞمف ،وؾمٙم٧م قمٜمف احل٤مومظ ذم «اًمٗمتحش ،)356/7( :وىم٤مل
اًمًٞمقـمل ذم «اًمدر اعمٜمثقرش :)191/2( :ومٞمف اٟم٘مٓم٤مع ،وصحح إؾمٜم٤مده أمحد ؿم٤ميمر «اعمًٜمد
ً
ُمرؾمال قمٜمد سمـ أب
سمتح٘مٞم٘مفش 131/3( :ـ  ،)132وًمف ؿم٤مهدان قمـ أب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ
ً
ُمرؾمال قمٜمد اًمٓمؼمي ذم «اًمتٗمًػمش.)194/5( :
طم٤مشمؿ ،اٟمٔمر «اًمٗمتحش ،)413/7( :وقمـ اًمًدي
( )4هق :حمٛمقد سمـ اًمرسمٞمع سمـ هاىم٦م سمـ قمٛمرو سمـ زيد إٟمّم٤مري اخلزرضمل ،ؾمٙمـ اعمديٜم٦م ،وأدرك
ٌَّل ط وهق اسمـ مخس ؾمٜملمُ ،م٤مت ؾمٜم٦م شمًع وشمًٕملم .اٟمٔمر «اإلص٤مسم٦مش 136/9( :ـ .)137
اًمٜم ّ
( )5اًم٘م٤مئؾ هق أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ﭬ ،يمام ذم رواي٦م أمحد ذم «اعمًٜمدش.)449/5 ،44/4( :
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وم٠مقمج ٌَٜمل ،وم٘مٚم٧م ٓسمٜمل :ا ْيم ُتٌف ،ومٙمتٌفَ ،
وم٘م٤مل قمت ٌَ٤من ،وىمد يم٤من
ومحدَّ صمٜمل
َ
قمت ٌَ٤من سمٕمد ذًمؽ َ
هللً ،مق أ َشمٞمتَٜمل ومّمٚمٞم٧م قم ِٜمدي ذم ُمٙم٤من ِ
أَّت ُذه َُم ًْجدً ا ،ىم٤مل:
ٌل ا ِ
ذه٥م سمٍمه :ىمٚم٧م :ي٤م َٟم َّ

ومجٕمؾ ُيّمكم ،وضمٕمؾ أصح٤مسمف ي َتحدَّ صمقن سمٞمٜمٝمؿ ،ىم٤ملَ :
ومذيمرٟم٤م ُم٤م
ومج٤مء رؾمقل اهلل َ
َ
ِ
َ
ويم٤من
يٚم٘مقن ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم ُمـ إذى ،ومجٕمٚمقا قمٔمؿ ذًمؽ َقمغم ُم٤مًمؽ سمـ دظمِمؿ،
ٌَّل ط ومٞمدقمق قمٚمٞمف وم ُٞمٝمٚمٙمف اهللَ ،وم٘م٤مًمقا :ي٤م ٟمٌل اهللَّ ،
إن أ ُْم َره يمذا
ُيٕمجٌٝمؿ أن ُيٛمٚمقا اًمٜم ّ
هلل َو َأ ِّين َر ُؾم ُ
قل اهللِ؟شَ ،ىم٤مًمقا :إ َّٟمام
ٌَّل طَ « :أ ًَم ْٞم َس َي ِْم َٝمدُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ا ُ
ويمذا ،وم٘م٤مل اًمٜم ّ
ِ
ٌَّلطَ َٓ « :ي ِْم َٝمدُ َأ َطمدٌ َأٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللُ
سمٚمً٤مٟمفَ ،
وًمٞمس ًَمف هٞمئ٦م ذم َىمٚمٌفَ ،وم٘م٤مل اًمٜم ّ
ي٘مقل ذًمؽ َ
َو َأ ِّين َر ُؾم ُ
هللَ ،أ ْو َىم َ٤ملَ ،وم َت ْٓم َٕم ُٛم ُف اًمٜمَّ ُ٤مر َأ َسمدً اشش(.)1
قل اهللَِ ،وم ُٞمدْ ِظم ُٚم ُف ا ُ
وُيٙمؿ طمذيٗم٦م ﭬ وأرو٤مه قمغم ْأؿم َخ٤مص سم٤مًمٜمِّٗم٤مق ومٞم ُ٘مقلُ« :م٤م َسم ِ٘مل ُمـ
د)
ُ
اعمٜم٤موم٘ملم إٓ أر َسم َٕم٦م :أطمدُ هؿ ٌ
ؿمٞمخ يمٌػم ٓ جيد سمرد اعمَ٤مء ُمـ اًمٙمؼم ،ىم٤مل :وم َ٘م٤مل ًمف
رضمؾَ :ومٛمـ ه١م ِ
ٓء اًمذيـ يٜم٘مٌقن ُسمٞمقشمٜم٤م وينىمقن قمالئ٘مٜم٤م؟( )2ىم٤مل :وُيؽ! أوًمئؽ
َ َ ُ
اًم ُٗمً٤مقش(.)3
وهذا يدُ ُّل قمغم ديٛمقُم٦م إحل٤مق اعمُٜم٤موم٘ملم إذى سم٤معم١مُمٜملم ،هذا ذم زُمـ اًمرقمٞمؾ
إول ومٙمٞمػ سمزُم٤مٟمٜم٤م؟.
ه) ويمذًمؽ ُيٙمؿ َيمٕم٥م ْسم ُـ َُم٤مًمؽ سمذًمؽ قمغم ٍ
يمثػم ِم َّـ ََّت َّٚمػ قمـ رؾمقل اهلل ط ذم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري 154/1( :ـ  365ـ  ،)436/3( )366ك اًمّمالة سم٤مب اعمً٤مضمد ذم اًمٌٞمقت ،وذم
ك اًمتٝمجد سم٤مب صالة اًمٜمقاومؾ ُج٤مقم٦م ،وك إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب اجلزيرة ،ورواه ُمًٚمؿ 61/1( :ـ  62ـ
 455ـ  ،)456ك اإليامن ،سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ُم٤مت قمغم اًمتقطمٞمد دظمؾ اجلٜم٦م ىمٓم ًٕم٤م ،وك
اعمً٤مضمد ُمقاوع اًمّمالة ،سم٤مب اًمرظمّم٦م ذم اًمتخٚمػ قمـ اجلامقم٦م سمٕمذر ورواه همػممه٤م.
( )2قمالئ٘مٜم٤م :أي ٟمٗم٤مئس أُمقاًمٜم٤م وإطمداه٤م ِقمٚمؼ سم٤مًمٙمن ،ىمٞمؾ ُؾم ّٛمل سمف ًمتٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سمف( :اًمٜمٝم٤مي٦م .)291/3
( )3رواه اًمٌخ٤مري ،)235/3( :ك اًمتٗمًػم ،سم٤مب (وم٘م٤مشمٚمقا أئٛم٦م اًمٙمٗمر إهنؿ ٓ أيامن هلؿ) ،وويمٞمع ذم
«اًمزهدش ،)792/3( :واًمٚمٗمظ ًمف ،واسمـ أب ؿمٞمٌف ذم «اعمّمٜمػش ،)118/15( :واًمٌٞمٝم٘مل ذم
«ؾمٜمٜمفش ،)211/8( :ك اعمرشمد ،سم٤مب ُم٤م ُيرم سمف اًمدم.
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ٚم٧م أُمٌم ذم إؾمقاق
ومج َٕم ُ
همزاة َشمٌقك :ومٝم٤م هق ي٘مقل« :وَّت َّٚم ُ
ٗم٧م َقمـ رؾمقل اهلل طَ ،
معهم
إٓ ً
ٖمٛمقص٤م قمٚمٞمف ذم اًمٜمٗم٤مق.
رضمال َُم
وأ ُـمقف سم٤معمديٜمَ٦م ،ومٞمحزٟمٜمل أين ٓ أرى أطمدً ا،
ً

يمثػما ٓ
ويم٤من ًمٞمس َ
أطمد َّت َّٚمػ إٓ رأى أن ذًمؽ ؾمٞمخٗمك ًَمف ،و َيم٤من اًمٜمَّ٤مس ً
ٌَّل ط سمْمٕم٦م وصمامٟملم ً
رضمالش(.)1
جيٛمٕمٝمؿ ديقان ،ويم٤من ُ
ُجٞمع َُمـ َّت َّٚمػ قمـ اًمٜم ّ
أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ﭬ قمغم أىمقا ٍم سمِ٤مًمٜمِّٗم٤مقُ :مٜمٝمؿ
و) وىمد َطم َ
ٙمؿ ُ

()2
طملم ُُمٜمٍمومف ُمـ
ىمً َٛم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ َ
قمٌد اهلل سمـ أب  ،واعمٕمؽمض قمغم رؾمقل اهلل ط ذم ْ
زوة طمٜملم( ،)3وذًمؽ أُم٤مم رؾمقل اهلل ط ،وم٠م َىم َّره قمغم إـمالق احلٙمؿ قمٚمٞمٝمام سم٤مًمٜمِّٗم٤مق
َهم َ

ًمّمح٤مب
وُمٜمع ُمـ ىمتٚمٝمام ًمٚمٛمٗمًدة اعمؽمشمٌ٦م قمغم ذًمؽ ،سمٞمٜمَ َام طمٙمؿ ﭬ ُمرة صم٤مًمث٦م قمغم ا َّ
٘مره قمغم طمٙمٛمف ومٞمف.
اًمٌدري اجلٚمٞمؾ طم٤مـم٥م سمـ أب سمٚمتٕم٦م ﭬ سم٤مًمٜمٗم٤مق ،وم َٚمؿ ُي ُّ
اخلروج ًم ِ َٗمتح ُمٙم٦م ،أرؾمؾ طم٤مـم٥م سمـ أب سمٚمتٕم٦م اًمٌدري
وىمّمتف أٟمف عم٤م ِّتٞم٠م ط إمم ُ
ؼم ُهؿ سمٌٕمض ِ
يمت٤م ًسم٤م ُمع ا ُْم َر ٍأة إِمم ٍ
أُمر رؾمقل اهلل ط،
ٟم٤مس سمِٛم َّٙم َ٦م ُمـ اعمنميملم ،خي ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري 176/3( :ـ  ،)181ك اعمٖم٤مزي ،سم٤مب طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ،رواه ُمًٚمؿ:
( 2121/4ـ  ،)2128ك اًمتقسم٦م ،سم٤مب طمدي٨م شمقسم٦م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وص٤مطمٌٞمف ﭫ.
( )2رواه اًمٌخ٤مري 311/3( :ـ  ،)311ك شمٗمًػم اًم٘مرآن ،ؾمقرة (اعمٜم٤موم٘مقن) ،سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم:
{ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} ،ورواه ُمًٚمؿ 8991/4( :ـ ،)9991
يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مب ٟمٍم إخ فم٤م ًعم٤م أو ُمٔمٚمق ًُم٤م واًمٚمٗمظ ًمف ورواه همػممه٤م.

( )3رواه ُمًٚمؿ ذم «صحٞمحفش ،)741/2( :ك اًمزيم٤مة ،سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مِّتؿ ،وأمحد:
( 353/3ـ  354ـ) 355 ،واًمٚمٗمظ ًمف ،واسمـ ُم٤مضمف ،)61/1( :اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب ذم ذيمر اخلقارج،
واحلٛمٞمدي 534/2( :ـ  ،)535واسمـ اجل٤مرود ذم «اعمٜمتٗمٞم٢م :ص ( 363ـ  ،)364واسمـ قم٤مصؿ ذم
«اًمًٜم٦مش 459/2( :ـ  ،)461واًمٓمؼماين ذم «اًمٙمٌػمش 211/2( :ـ  ،)211واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمدٓئؾش:
( 185/5ـ  ،)186وأصؾ احلدي٨م ذم «اًمّمحٞمحلمش ،قمـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري ﭬ .اٟمٔمر
«صحٞمح اًمٌخ٤مريش 389/4( :ـ  ،)391ك اًمتقطمٞمد ،سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم {ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ} ،و«صحٞمح ُمًٚمؿش ،)741/2( :ك اًمزيم٤مة ،سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مِّتؿ.
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واًمزسمػم واعم٘مداد ﭫ ذم أصمره٤م ،وىم٤مل َهلؿ« :ا ْٟم َٓمٚمِ ُ٘مقا
ٌَّل ط قمٚم ًّٞم٤م ُّ
ومٌٕم٨م اًمٜم ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
قه٤م
٤مب َوم ُخ ُذو ُه ُمٜمْ َٝم٤مشَ ،وقمٜمْدَ َُم٤م َأ ْد َر ُيم َ
َطم َّتك َشم٠م ُشمقا َر ْو َو َ٦م َظم٤مخَ ،وم٢مِ َّن ِ َِب٤م َفمٕمٞمٜمَ ٌ٦م َُم َٕم َٝم٤م يم َت ٌ
ِذم اعمَ َٙم ِ
٤من اعمُ َِم ِ
٤مر إِ ًَم ْٞم ِفَ ،ـم َٚم ٌُقا ُِمٜمْ َٝم٤م إِ ْظمراج اًمٙمت٤مب وم٠م ْٟم َٙمرت وضمقده ُمٕمٝم٤م ،وم٘م٤مًمقا هل٤م:
ِ
ًم ُت ِ
ت٤مب أو ًمٜمٚم٘ملم سم٤مًمثٞم٤مبْ ،
وم٠مظم َرضمتف ُمـ قم٘م٤مصٝم٤م (وٗم٤مئر ؿمٕمره٤م)،
خر ِضم َّـ اًمٙم َ
ِ
٥م َُم٤م َهذا؟ش ،ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل
وم٠مرؾمؾ اًمرؾمقل ط إمم طم٤مـم٥م َوم٘م٤مل ًمفَ « :ي٤م َطم٤مـم ُ
قمكم ،إين ُيمٜم٧م اُمر ًءا ُُمٚمّم ً٘م٤م ذم ُىمريش طمٚمٞم ًٗم٤م ،ومل أ ُيمـ ُمـ أ ْٟم ُٗمًٝم٤م ،ويم٤من
ٓ شمٕمجؾ َّ
ِ
ٌ٧م إِذ وم٤مشمٜمل
وم٠مطم ٌَ ُ
ُمـ ُمٕمؽ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ِم َّـ َهل ُؿ ىمراسم٤مت ُيٛمقن أهٚمٞمٝمؿ وأُمقاهلؿْ ،
ِ
ُيٛمقن ِب٤م ىمراسمتل ،ومل أ ْوم َٕمٚمف ارشمدا ًدا قمـ ِديٜمل
ذًمؽ اًمٜمَّ ُ
ً٥م ومٞمٝمؿ أن َّاَّتذ قمٜمدهؿ يدً ا ُ
وٓ رو٤م سم٤مًمٙم ْٗم ِر سمٕمد ِ
اإل ْؾمالم.

وم٘م٤مل رؾمقل اهلل طَ « :أ َُم٤م إِ َّٟم ُف َىمدْ َصدَ َىم ُٙم ْؿش ،وم٘م٤مل قمٛمر :ي٤م رؾمقل اهللَ ،دقمٜمل
ْ ِ
ٌَّل ط« :إِ َّٟم ُف َؿم ِٝمدَ َسمدْ ًراَ ،و َُم٤م ُيدْ ِر َ
هلل ا َّـم َٚم َع
يؽ ًَم َٕم َّؾ ا َ
أضب قمٜمؼ هذا اعمٜم٤مومؼ ،وم َ٘م٤مل اًمٜم ّ
اقم َٛم ُٚمقا َُم٤م ِؿم ْئ ُت ْؿ َوم َ٘مدْ َهم َٗم ْر ُت ًَم ُٙم ْؿش.
َقم َغم َُم ْـ َؿم ِٝمدَ َسمدْ ًرا َو َىم٤ملْ :
ومٜمزًم٧م{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} [ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م ،]1 :وذم رواي٦م :ومدُمٕم٧م قمٞمٜم٤م قمٛمر،
وىم٤مل :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ(.)1

أن ا ًَّمر َ
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمٌٜم ًٞم٤م وم٤مئدة ُمـ احلدي٨م وهلَّ « :
ضمؾ إذا ٟمً٥م اعمًُٚمؿ إمم اًمٜمِّٗم٤مق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اًمٌخ٤مري« ،اًمٗمتحش 119/16( :ـ  111ح  ،)4274وُمًٚمؿ 1941/4( :ـ  1942ح ،)2494
ذيمر اسمـ إؾمح٤مق أن ؿمٞمخف اسمـ ضمٕمٗمر زقمؿ أن اعمرأة ُمـ ُمزيٜم٦م ،وزقمؿ ًمف همػمه أن اؾمٛمٝم٤م ؾم٤مرة اسمـ
هِم٤مم )85/4( :سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ًمذاشمف.
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ِ
خطر املنافقني وقواعد شرعية ِ َ

ُمت٠مو ًٓ أو همْم ًٌ٤م هلل ورؾمقًمف ط وديٜمف ٓ ،هلقاه وطمٔمف ،وم٢مٟمف ٓ يٙمٗمر سمذًمؽ سمؾ
واًمٙمٗمر ِّ
معهم
ِ
إهقاء واًمٌدع ،وم٢مِ َّهنؿ
ٓ ي٠مصمؿ سمف ،سمؾ يث٤مب قمغم ٟمٞمتف و َىمّمده ،وهق سمخالف ْأه ِؾ ْ
ِ
وهؿ أومم سمذًمؽ ِمـ يمٗمروه وسمدَّ قمقه(.)1
ُيٙم ِّٗمرون و ُيٌدِّ قمقن عمخ٤مًمٗم٦م أهقائٝمؿ وٟمحٚمٝمؿ ُ

وهذا ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ﭬ َُي ُٙمؿ قمغم رضمؾ سم٤مًمٜمِّٗم٤مق طملم ىمٓمع صالشمف حل٤مضم٦م،
اًمّمالة ،قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ﭭَّ « :
أن
ٌَّل ط شمٓمقيٚمف َّ
َومٞمٜمٙمر قمٚمٞمف اًمٜم ّ
اًمّمالة،
ٌَّل طُ ،صم َّؿ ي٠مي ىمق َُمف وم ُٞمّمكم ِبؿ َّ
ُمٕم٤مذ سمـ ضم ٌَؾ ﭬ يم٤من يّمكم َُمع اًمٜم ّ
ومّم َّغم صالة ظمٗمٞمٗم٦مَ ،ومٌٚمغ َذًمؽ ُمٕم٤م ًذا ،وم َ٘م٤مل:
تجقز( )2رضمؾ َ
وم٘مرأ ِبؿ اًمٌ٘مرةَ ،ىم٤ملَ :وم َّ

رؾمقل اهلل ط ،إ َّٟم٤م ىمقم
ٌَّل ط وم َ٘م٤مل :ي٤م ُ
اًمرضمؾ ،وم٠م َشمك اًمٜم ّ
إ َّٟمف ُمٜم٤مومؼ ،وم ٌَٚمغ َذًمؽ َّ
َٟمٕمٛمؾ سم٠ميديٜم٤م وٟمً٘مل سمٜمقاوحٜم٤م(َّ ،)3
وإن ُُمٕم٤م ًذا صغم سمٜم٤م اًم ٌَ٤مرطم٦م وم٘مرأ اًمٌ٘مرة،
ٌَّل طَ « :ي٤م ُُم َٕم٤م ُذَ ،أ َوم َّت ٌ
٤من َأ ْٟم َ٧م؟ َصمال ًصم٤م اىمرأ:
وم َت ّ
جقزتَ ،ومزقمؿ ِّأين ُُمٜم٤مومؼَ ،وم َ٘م٤مل اًمٜم ّ
{ﭑ ﭒ} ،و{ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [ؾمقرة إقمغم ،]1 :وٟمحقمه٤مش()4ش.

إن إـمالق ا ُحلٙم ِؿ سم٤مًمٜمِّٗم٤مق َقمغم يمثػم ُمـ إ ْقم َامل اًمتل هل ُؿمٕم٥م اًمٜمِّٗم٤مق أو اًمٜمِّٗم٤مق
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ومٞمام و َىمٗم٧م َقمٚمٞمف ُمـ
َقمٞمٜمف ي٘مؽمومٝم٤م َسم ُ
ٕمض اًم َ٘مقم أص٤مب ومٞمف يمؾ َّ
ٟمّمقص واردة َقمٜمٝمؿ ،همػم أٟمف َىمد ٓ ُيّمٞم٥م إصدَ ار احلٙمؿ سم٤مًمٜمٗم٤مق قمغم سمٕمض
إؿمخ٤مص سمًٌ٥م أُمقر قمديدة:
ُ )1مٜمٝم٤م أن طمًٜمَ٤مت َسمٕمض اًمرضم٤مل شمرضمح قمغم ؾمٞمئ٤مِّتؿ وشمٖمٛمره٤م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «زاد اعمٕم٤مدشٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ.)423/3( :
دمقز ذم صالشمف :أي ظمٗمٗمٝم٤م وىمٚمٚمٝم٤م .اٟمٔمر «اًمٜمٝم٤مي٦مش.)315/1( :
(َّ )2
( )3اًمٜمقاوحُ :جع ٟم٤موح وهل اإلسمؾ اًمتل ُيًت٘مك قمٚمٞمٝم٤م ،اٟمٔمر اًمً٤مسمؼ.)69/5( :
ً
ُمت٠موٓ أو
( )4رواه اًمٌخ٤مري ذم «صحٞمحفش ،)111/4( :ك إدب ،سم٤مب ُمـ مل ير إيمٗم٤مر ُمـ ىم٤مل ذًمؽ
ً
ضم٤مهال ،واًمٚمٗمظ ًمف ،وُمًٚمؿ ذم «صحٞمحفش ،)341 ،339/1( :ك اًمّمالة ،سم٤مب اًم٘مراءة ذم اًمٕمِم٤مء.
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ً
ً
ضم٤مهال ،أو
ُمت٠موٓ أو
 )2وُمٜمٝم٤م أن سمٕمْمٝمؿ ىمد يرشمٙم٥م سم ْٕمض َهذه اًمِمٕم٥م
وُمٙمره٤م وهٙمذا.
ْمٓمرا
ً
ُُم ً
وهذه ُمقاٟمع متٜمع ُمـ ا ْٟم ِٓمٌ٤مق احلٙمؿ سم٤مًمٜمِّٗم٤مق وٟمحقه قمغم اًمِمخصِ ،
وُم َـ اًمٕمدل
ُ
أن ٟمذيمر أن إصدار احلٙمؿ سم٤مًمٜمِّٗم٤مق قمغم أؿمخ٤مص ىمد أص٤مب ومٞمف سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م
ﭫ وأىمرهؿ اعمّمٓمٗمك ط قمغم ذًمؽ.
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

وضمقب ا َحلذر قمٜمدَ إ ْـمالق إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمخ٤مًمٗملم.
ُ .1
إقمامل اًمتِل ُيراد احلُٙمؿ َقمٚمٞم َٝم٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.
 .2وضمقب اًمت٠ميمد اًمت٤مم ُمـ أن َ
ذر ُِمـ إـمالق إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمُخ٤مًمٗملم أن شمٕمٓمؾ
 ٓ .3ي٘مقدٟم٤م ا َحل ُ
إطمٙم٤مم وًمٙمـ
ٓسمد ِقم ِ
ٜمدئ ٍذ ُِمـ شمقومر اًمنموط اًمالزُم٦م ذم اًمِمخص ًمٚمحٙم ِؿ َقمٚمٞمف واٟمتٗم٤مء اعمقاٟمع قمٜمف.
اًمنموط واٟمتٗم٧م َقمٜمف اعمقاٟمع،
ومٞمٛمـ شمقومرت ومٞمف ُّ
 .4وضمقب َ
اًمتزام َٟمص ا ُحلٙمؿ َ
ومال ُيٕمتدى قمغم احلٙمؿ اًم َّث٤مسم٧م سمٚمٗمظ أيمؼم َ
وأؿمد ُمٜمفَ :ومال ي٘م٤مل ًمٚمٔم٤ممل يم٤مومر ،وٓ َعمِـ
وهٙمذا ،وسم٤معمُ٘م٤مسمؾ ٓ مت َّٞمع أًمٗم٤مظ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ
اىمؽمف ؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق يم٤مومرَ ،
ُطمٙمؿ َيمٌػم إمم أًمٗم٤مظ ذقمٞم٦م أظمرى دوهن٤م ،ىمد ٓ يتْمح اعم٘مّمق ُد ُِم َٜمٝم٤م ،وىمد شمٙمقن
ً
أصال؟.
مح٤مًم٦م وضمقه ،ومٙمٞمػ سم٤مؾمتٌداهل٤م سمٙمٚمِ َامت وُمٕم٤من همػم ذقمٞم٦م
ُمقمه٦م أو َّ
شمًٛمك سمِٖمػم اؾمٛمٝم٤م :وم٤مخلَٛمر ُمنموسم٤مت روطمٞم٦م ،واًمز َٟم٤م
ٕمض اًم َٙمٌ٤مئر قمٜمدهؿ
وم ٌَ ُ
َّ

َقمالىم٤مت ظم٤مرج إـم٤مر اًمزوضمٞم٦م ،واًمرسم٤م ومقائد اؾمتثامري٦م ....اًمخ

وهٜم٤م يمال ٌم َٟمٗمٞمس ذيمره اًمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ طمًـ آل
ُ .5
اًمِمٞمخ ذم رده قمغم ُمـ َظم٤مض ذم ىمْم٤مي٤م اًمت ْٙم ِٗمػم دون أهٚمٞم٦م ىم٤ملَ ٓ« :يتٙم َّٚمؿ ومِٞمٝم٤م إٓ
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يف التعامل
شرعية ِ
ِ
اخل َٓم٤مب.
وقواعدوومّمؾ
املنافقني احلٙمٛم٦م
خطر اهللِ وأوي
إًمٌ٤مب ،وُمـ ُرزق اًمٗمٝمؿ قمـ
اًمٕمٚمامء ُمـ ذوي
معهم
ٍ

واًمٙمالم ذم هذا َيتقىمػ َقمغم ُمٕمروم٦م ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ،و َُمٕمروم٦م أصقل قم٤م َُّم ِ٦م ُيمٚم َّٞم٦م ٓ جيقز

اًمٙمالم ذم هذا اًمٌ٤مب -وذم همػمه -عمَـ َضمٝم َٚمٝم٤م وأقمرض قمٜمٝم٤م وقمـ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤مش(.)1
وٓسمد قمٜمد طمديثٜم٤م قمام ؾمٌؼ ُمـ ُطمٙم ِؿ اًمّمح٤مسم٦م ﭫ قمغم أؿمخ٤مص أو
ٕمرج قمغم آصم٤مر ور َدت قمٜمٝمؿ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،يؼمؤون ومٞمٝم٤م
أقمامل سم٤مًمٜمِّ َٗم٤مق ،أو ُٟم ِّ
َ
أؿمخ٤مص٤م ُمـ اًمٜمٗم٤مق ،وهل حتٛمؾ ذم ـم ِّٞمٝم٤م ردو ًدا قمغم ُمـ َ َدم٤موز احلٙمؿ
أىمقا ًُم٤م أو
ً
اًمر ُّد َقمغم ُمـ رُمك ٟمٗمًف
اًمنمقمل (اًمٜمٗم٤مق) وم٠مـم َٚم َ٘مف قمغم ُمـ ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ،ويمذا َّ
سم٤مًمٜمِّٗم٤مق وهق ًمٞمس ُمـ أهٚمف ِ
يم٘م َّّم٦م طمٜمٔمٚم٦م وُمـ ُمٕمف ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م ﭫ:

قمـ أب قمثامن اًمٜمٝمديَ ،قمـ طمٜمٔمٚم٦م إؾمٞمدي ﭬ ،ويم٤من ُمـ يم َّت٤مب
ٟم٧م َي٤م طمٜمٔمٚم٦م؟ ىم٤مل:
رؾمقل اهلل ط ،ىم٤ملًِ « :م٘م َٞمٜمل أسمق سمٙمر ﭬ وم َ٘م٤ملَ :يم َ
ٞمػ َأ َ
ىمٚم٧مَٟ :م٤م َومؼ َطمٜم َٔمٚم٦مَ ،ىم٤مل :ؾم ٌْ َح٤من اهللِ! ُم٤م َشم ُ٘مقل؟ َ
ٚم٧مَٟ :م ُٙمقن ِقمٜمدَ َرؾمقل اهلل
ىم٤ملُ :ىم ُ
ط يذ ِّيمرٟم٤م سم٤مًمٜمَّ٤مر وا َجلٜمَّ٦م طم َّتك يم٠م َّٟم٤م رأي َقملمَ ،وم٢مِذا ظمرضمٜم٤م ُمـ ِقمٜمد َر ُؾمقل اهلل ط
يمثػما ،ىم٤مل أسمق سمٙمر :ومقاهللِ إ َّٟم٤م ًَمٜمٚم٘مك
َقم٤م َومًٜمَ٤م
إزواج وإوٓ َد َّ
َ
واًمْمٞمٕم٤مت َومٜمًٞمٜم٤م ً
ُمثؾ هذا ،وم٤م ْٟم َٓمٚم٘م٧م أٟم٤م وأسمق سمٙمر طم َّتك َ
دظمٚمٜم٤م قمغم رؾمقل اهلل طُ ،ىمٚم٧مَٟ :م٤مومؼ

هلل طَ « :و َُم٤م َذ َ
ىمٚم٧مَ :ي٤م رؾمقل اهللَٟ ،م ُٙمقن
رؾمقل اهللَ ،وم٘م٤مل رؾمقل ا ِ
اك؟شُ ،
طمٜمٔمٚم٦م ي٤م ُ
قمٜمدك شمذ ِّيمرٟم٤م سم٤مًمٜمَّ٤مر واجلٜم٦م طمتك يم٠م َّٟم٤م َرأي َقملم ،وم٢مذا ظمرضمٜم٤م ُمـ ِقمٜمدك قم٤م َومًٜمَ٤م
واًمْمٞمٕم٤مت َومٜمًٞمٜم٤م يمثػما ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط« :و ِ
اًمذي َٟم ْٗم ِز
إزواج وإوٓد َّ
َ
ً
قن ِقمٜمْ ِدي َو ِذم ِّ
قن َقم َغم َُم٤م َشم ُٙمق ُٟم َ
سمِ َٞم ِد ِه إِ ْن ًَم ْق َشمدُ و ُُم َ
اًمذ ْيم ِر ًَم َّم٤م َوم َح ْت ُٙم ُؿ اعمَ َال ِئ َٙم ُ٦م َقم َغم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «َمٛمقع ُم١مًمٗم٤مت قم٘م٤مئد اًمراومْم٦م واًمرد قمٚمٞمٝم٤مش ،اجلزء/85( :صـ .)71
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ُوم ُر ِؿم ُٙم ْؿ َو ِذم ُـم ُر ِىم ُٙم ْؿَ ،و ًَم ِٙم ْـ َي٤م َطمٜمْ َٔم َٚم ُ٦م َؾم٤م َقم ً٦م َو َؾم٤م َقم ً٦مَ .صم َالث َُم َّراتش()1ش.

قمـ أب اعمحٞم٤مه( $ )2قمـ أسمٞمف( )3ىم٤مل« :ىمد ُْم ُ٧م َُم َّٙم٦م َسمٕمد صٚم٥م أو ىمتؾ ا ْسمـ
احلج٤مج وم َ٘م٤مًم٧م :أُم٤م َ
آن ِهل َذا اًمرايم٥م
ٜم٧م أب سمٙمر
اًمزسمػم سمثالصم٦م أي٤مم،
ومٙمٚمٛم٧م أ ُُمف أؾمام ُء سم ُ
ْ
َ
أن يٜمزل؟ ىم٤مل :اعمٜم٤مومِ ُؼ ،ىم٤مًم٧م ٓ :واهللِ َُم٤م يم٤من ُُمٜم٤موم ً٘م٤م ،وًم٘مد يم٤من َصقا ًُم٤م َىمقا ًُم٤م.
ىم٤مل :اؾمٙمتل وم٢مٟمؽ َقمجقز ىمد ظمروم٧م ،ىم٤مًم٧مُ :م٤م َظمروم٧م ُُم ُ
ٜمذ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل
اب َو ُُمٌِ ٌػمش (( ،)4وم٠م َُّم٤م اًم َٙم َّذاب وم٘مد رأيٜم٤مه -شمٕمٜمل
خي ُر ُج ُِم ْـ َصم ِ٘م َ
ط ي٘مقلْ َ « :
ٞمػ َيم َّذ ٌ
اعمخت٤مر ،)5(-وأُم٤م اعمٌػم وم٠مٟم٧م .وم٘م٤مل احلج٤مجُ :مٌػم ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملمش(.)6

وهذا أصمر ُمروي َقمـ قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م ﭬ يؼميء ِ
ومٞمف َُمـ ىم٤مشمٚمف يقم
ُ
ٌ َ ٌّ
اجلٛمؾ(ُ )7م َـ اًمٜمِّ َٗم٤مق ،قمـ أب اًمٌخؽمي  $ىم٤ملُ « :ؾمئؾ قمكم قمـ أهؾ اجلَ َٛمؾ،
ىم٤مل :ىمٞمؾِ ْ :
ومروا ،ىمٞمؾ :أ ُُمٜم٤موم٘مقن هؿ؟ ىم٤مل :إ َّن
أُمنم ُيمقن هؿ؟ ىم٤ملُِ :مـ ِّ
اًمنمك ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه ُمًٚمؿ ،ك اًمتقسم٦م ،سم٤مب ومْمؾ دوام اًمذيمر واًمٗمٙمر ذم أُمقر أظمرة :ح (.)2751
( )2هق أسمق اعمحٞم٤م ُيٞمك سمـ يٕمكم اًمتٞمٛمل اًمٙمقذم ،صم٘م٦م ُمـ اًمث٤مُمٜم٦م« .اًمت٘مري٥مش( :ص.)598 :
( )3هق يٕمكم سمـ طمرُمٚم٦م اًمتٞمٛمل ،وصم٘مف اسمـ طمٌ٤من .اٟمٔمر «اًمث٘م٤متشً ،مف.)556/5( :
(ُ )4مٌػمُُ :مٝمٚمؽ ينف ذم ىمتؾ اًمٜم٤مس .يٜمٔمر «اًمٜمٝم٤مي٦مش.)161/1( :
( )5هق اعمخت٤مر سمـ أب قمٌٞمد اًمث٘مٗمل اًمٙمذاب ،يم٤من ُمـ يمؼماء صم٘مٞمػ ،ادقمك أن اًمقطمل ي٠مشمٞمف وأٟمف يٕمٚمؿ
ٌَّل ط وٓ
اًمٖمٞم٥م ووع اًمًٞمػ ذم هذه إُم٦م وم٘متؾ ُمٜمٝمؿ ومئ٤م ًُم٤م يمثػمة ،أؾمٚمؿ واًمده ذم طمٞم٤مة اًمٜم ّ
ُيٕمٚمؿ ًمف صحٌ٦م ،اٟمٔمر «اًمًػمةش 538/3( :ـ .)544
( )6رواه أمحد 92 ،)،87/2( :واًمؽمُمذي 499 ،)/4( :ك اًمٗمتـ ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم صم٘مٞمػ يمذاب
وُمٌػم ،و( ،) 729/5ك اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م ذم صم٘مٞمػ وسمٜمل طمٜمٞمٗم٦م ،وىم٤مل :طمًـ همري٥م ،وىمد
طمٙمؿ سمّمح٦م إؾمٜم٤مده إًمٌ٤مين وأسمق يٕمغم ،)126 ،125/11( :وىمد طمًـ إؾمٜم٤مده إرٟم٤مؤوط ذم
«ضم٤مُمع إصقلش.)7567( :
( )7يقم اجلٛمؾ :هل وىمٕم٦م طمدصم٧م ذم قم٤مم 36هـ ذم اًمٕمراق سملم قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م وُمـ ُمٕمف وقم٤مئِم٦م
وـمٚمح٦م واًمزسمػم وهمػمهؿ ريض اهلل قمـ اجلٛمٞمع ،وهل ومتٜم٦م طمدصم٧م اسمتداء ُمـ ىمتؾ قمثامن ﭬ،
وظمرج يمؾ ُمٜمٝمؿ يٌتٖمل احلؼ .اٟمٔمر «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مشٓ ،سمـ يمثػم 231/7( :ـ .)245

535

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

شرعية()1يف .التعامل
وقواعد
املنافقني
اعمُٜم٤موم٘ملم ٓ يذيمرون اهلل إٓ ً
ٖمقا َقمٚمٞمٜم٤مش
إظمقا ُٟمٜم٤م َسم
خطر؟ ىم٤مل:
ىمٚمٞمال ،ىمٞمؾ :ومام هؿ
معهم

يً َٛمع َُمـ ي ْٓم َٕمـ ذم أهؾ اًمِم٤مم َىم٤م َشمٚمقا قمٚم ًّٞم٤م ﭬ ذم
وهذا قمامر سمـ ي٤مه ﭭ ْ

صٗملم( )2ي٘مقلَ ٓ« :شم ُ٘مقًمقا :يمٗمر ُ
أهؾ ا َّ
ًمِم٤مم ،وًمٙمـ ىمقًمقا :ومً٘مقا أو فمٚمٛمقاش(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اؿمتٝمر قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٌ٤مطمثلم أن قمٚمٞم٤م ﭬ ىم٤مل قمـ اخلقارج اًمذيـ ظمرضمقا قمٚمٞمف «إظمقاٟمٜم٤م سمٖمقا
قمٚمٞمٜم٤مش ،وهذا اًم٘مقل إٟمام ىم٤مًمف قمكم ﭬ ذم أهؾ اجلٛمؾ ،وم٘مد روى اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م واًمٌٞمٝم٘مل قمـ أب
اًمٌخؽمي أٟمف ىم٤مل :ؾمئؾ قمكم قمـ أهؾ اجلٛمؾ أُمنميمقن هؿ؟ .ىم٤ملُ :مـ اًمنمك ومروا .ىمٞمؾ:
أُمٜم٤موم٘مقن هؿ؟ .ىم٤مل :إن اعمٜم٤موم٘ملم ٓ يذيمرون اهلل إٓ ىمٚمٞمال .ىمٞمؾ :ومام هؿ؟ .ىم٤مل« :إظمقاٟمٜم٤م سمٖمقا
قمٚمٞمٜم٤مش .وأسمق اًمٌخؽمي ؾمٕمٞمد سمـ ومػموز يمقذم صم٘م٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م  83وروايتف قمـ قمكم ُمرؾمٚم٦م] .ورواه
اًمٌٞمٝم٘مل قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ؾمٚمع قمـ قمٌد ظمػم أٟمف ىم٤مل :ؾمئؾ قمكم ﭬ قمـ أهؾ اجلٛمؾ وم٘م٤مل:
إظمقاٟمٜم٤م سمٖمقا قمٚمٞمٜم٤م ،وم٘م٤مشمٚمٜم٤مهؿ ،وىمد وم٤مؤوا ،وىمد ىمٌٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ .قمٌد اعمٚمؽ سمـ ؾمٚمع يمقذم صدوق ومٞمف
ًملم .قمٌد ظمػم سمـ يزيد يمقذم صم٘م٦م] .وهذا اإلؾمٜم٤مد قمـ قمكم طمًـ سمٛمجٛمقع اًمٓمري٘ملم وسمام ًمف ُمـ
اًم٘مرائـ .واًمذي ىم٤مًمف قمكم ﭬ ذم اخلقارج هق« :ىمقم سمٖمقا قمٚمٞمٜم٤مش ،ومل ي٘مؾ ومٞمٝمؿ« :إظمقاٟمٜم٤مش.
وم٘مد روى اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م وحمٛمد سمـ ٟمٍم ذم شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة قمـ ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب أٟمف ىم٤مل :يمٜم٧م
قمٜمد قمكم ومًئؾ قمـ أهؾ اًمٜمٝمر أُمنميمقن هؿ؟ .ىم٤ملُ :مـ اًمنمك ومروا .ىمٞمؾ :ومٛمٜم٤موم٘مقن هؿ؟ .ىم٤مل:
إن اعمٜم٤موم٘ملم ٓ يذيمرون اهلل إٓ ىمٚمٞمال .ىمٞمؾ ًمف :ومام هؿ؟ .ىم٤مل :ىمقم سمٖمقا قمٚمٞمٜم٤م .أهؾ اًمٜمٝمر هؿ أهؾ
اًمٜمٝمروان وهؿ احلروري٦م وهؿ اخلقارج اًمذيـ ىم٤مشمٚمٝمؿ قمكم ﭬ وىمتٚمٝمؿ .وؾمٜمد اًمرواي٦م صحٞمح.
ورواه حمٛمد سمـ ٟمٍم ذم «شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالةش قمـ ويمٞمع قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أب ظم٤مًمد قمـ طمٙمٞمؿ سمـ
ضم٤مسمر قمـ قمكم سمٜمحقه ،وومٞمف أٟمف ىم٤مل ذم أهؾ اًمٜمٝمروان :ىمقم طم٤مرسمقٟم٤م ومح٤مرسمٜم٤مهؿ وىم٤مشمٚمقٟم٤م وم٘م٤مشمٚمٜم٤مهؿ.
وهذا إؾمٜم٤مد ضمٞمد .ورواه اًمٌٞمٝم٘مل وحمٛمد سمـ ٟمٍم ُمـ ـمري٘ملم قمـ ُمًٕمر سمـ يمدام قمـ قم٤مُمر سمـ
ؿم٘مٞمؼ قمـ أب وائؾ ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ قمكم سمٜمحقه ،وومٞمف أٟمف ىم٤مل ذم أهؾ اًمٜمٝمروان :ىمقم سمٖمقا
قمٚمٞمٜم٤م وم٘م٤مشمٚمٜم٤مهؿ ومٜم ُـٍمٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ .قم٤مُمر سمـ ؿم٘مٞمؼ يمقذم ًملم ،وهذا اًمٓمريؼ يت٘مقى سمام ىمٌٚمف .ورواه
قمٌد اًمرزاق ذم «اعمّمٜمػش ،قمـ ُمٕمٛمر قمٛمـ ؾمٛمع احلًـ قمـ احلًـ قمـ قمكم أٟمف ىم٤مل ذم احلروري٦م:
ىمقم أص٤مسمتٝمؿ ومتٜم٦م ومٕمٛمقا ومٞمٝم٤م وصٛمقا .وهذا اًمٓمريؼ وٕمٞمػ ،ويت٘مقى سمام ىمٌٚمف.
( )2صٗملم :وىمٕم٦م طمدصم٧م ؾمٜم٦م 37هـ ىمرب اًمٗمرات سملم قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م وُمـ ُمٕمف وُمٕم٤موي٦م سمـ أب
ؾمٗمٞم٤م ن وُمـ ُمٕمف ريض اهلل قمـ اجلٛمٞمع ،وهل ومتٜم٦م طمدصم٧م اسمتداء ُمـ ىمتؾ قمثامن ﭬ .اٟمٔمر
أطمداصمٝم٤م ذم «اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش ،)258/7( :وُم٤م سمٕمده٤م.
( )3رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؾمٜمٜمفش ،)147/8( :ك ىمت٤مل أهؾ اًمٌٖمل سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمٗمئ٦م اًمٌ٤مهمٞم٦م ُمٜمٝمام
وؾمٜمده طمًـ.
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أيْم٤م ذم ِ
شمؼم َئ٦م ُظمّمقم ىمد ظم٤مًمٗمقا ا َعمٜمٝم٩م
وىمد اًمتزم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل ط اًمٕمدل ً
اًمًٜمَّ٦م واجلامقم٦م ُمـ اًمنمك واًمٜمٗم٤مق.
آقمت٘م٤مدي ٕهؾ ُّ

قمـ أب هريرة ﭬ َىم٤مل رؾمقل اهلل ط« :اعمُ ِ
١مُم ُـ ُِم ْر َآ ُة اعمُ ْ١م ُِم ِـَ ،واعمُ ْ١م ُِم ُـ َأ ُظمق
ِ
ُيق ُـم ُف ُِم ْـ َو َر ِائ ِفش(.)1
اعمُ ْ١م ُِم َـَ ،ي ُٙم ُّ
ػ َقم َٚم ْٞمف َو ْٞم َٕم َت ُفَ ،و َ ُ
محك ُم ِ
٤مف -
١مُمٜمً٤م ُِم ْـ ُُمٜمَ ِ ٍ
وقمـ ُمٕم٤مذ سمـ أٟمس ﭬ ىم٤مل رؾمقل اهلل طَُ « :م ْـ َ َ ُ
هلل ُم َٚم ًٙم٤م َُي ِٛمل َحلٛمف يقم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ُِم ْـ َٟم ِ
٤مر َضم َٝمٜمَّ َؿش( )2احلدي٨م.
ْ
ََُْْ َ
ُأراه ىم٤ملَ :-سم َٕم َ٨م ا ُ َ
وقمـ أؾمامء سمٜم٧م يزيد ڤ ىم٤مًم٧مَ :ىم٤مل َر ُؾمقل اهلل طَُ « :م ْـ َذ َّب َقم ْـ
٤من طم ًّ٘م٤م َقم َغم اهللِ َأ ْن َي ْٕمتِ َ٘م ُف ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
ِقم ْر ِ
ض َأ ِظم ِٞمف سمِ٤مًم َٖمٞم ٌَ ِ٦مَ ،يم َ
٤مرش( ،)3وقمـ أٟمس ﭬ

ٍم َأ َظم٤م ُه سمِ٤مًم َٖم ْٞم ِ
ٍم ُه اهللُ ِذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َوأَ ِظم َر ِةش(،)4
٥م َٟم َ َ
ىم٤مل :رؾمقل اهلل طَُ « :م ْـ َٟم َ َ
وقمـ أب اًمدرداء ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل طَُ « :م ْـ َر َّد َقم ْـ ِقم ْر ِ
ض َأ ِظم ِٞمفَ ،ر َّد
اهللُ َقمـ وضم ِٝم ِف اًمٜمَّ٤مر يقم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش(.)5
ْ َ ْ
ُ َْ َ
وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ،وأب ـمٚمح٦م ﭫ ىم٤مٓ :ىم٤مل رؾمقل اهلل طَُ « :م٤م ُِم ْـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه أسمق داود ،)314/2( :ك إدب ،سم٤مب ذم اًمٜمّمٞمح٦م واحلٞم٤مـم٦م ،واًمٌخ٤مري ذم «إدب
اعمٗمردش :رىمؿ ( ،)239وطمًٜمف احل٤مومظ اًمٕمراىمل ذم «َّتري٩م اإلطمٞم٤مءش ،)161/2( :وأىمره اعمٜم٤موي،
واٟمٔمر «اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش :رىمؿ (.)926
( )2رواه أسمق داود رىمؿ ،)4883( :وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح أب داودش :رىمؿ ( )4186ك/إدب،
سم٤مب ُمـ رد قمـ ُمًٚمؿ همٞمٌ٦م.
( )3رواه اإلُم٤مم أمحد ،)461/6( :وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «اعمجٛمعش :)95/8( :رواه أمحد واًمٓمؼماين
وإؾمٜم٤مد أمحد طمًـ .اهـ .وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش ،)291/5( :رىمؿ.)6241( :
( )4قمزاه ذم «اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش :رىمؿ ( ،)1217إمم اًمديٜمقي ذم اعمج٤مًمً٦م ،واًمٌٞمٝم٘مل ذم «اًمِمٕم٥مش،
واًمْمٞم٤مء ذم «اعمخت٤مرةش ،ك اًمؼم واًمّمٚم٦م سم٤مب :اًمذب قمـ قمرض اعمًٚمؿ.
( )5أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ،)451/6( :واًمؽمُمذي ،)327/4( :وطمًٜمف ،وصححف إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح
اجل٤مُمعش ،)295/5( :رىمؿ.)6262( :
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التعامل
يف
خطر
املنافقنييٜمْ َت َ٘موقواعد ِ ِ ِ
ِ ِ
شرعيةِقمر ِ
ِ
ِ
و ِف ،إِ َّٓ
ا ُْم ِر ٍئ َ ْ
خي ُذ ُل ا ُْم َر ًءا ُُم ًْٚم ًام ِذم َُم ْقو ٍع ُشمٜمْ َت َٝم ُؽ ومٞمف ُطم ْر َُم ُت ُفَ ،و ُ ُ
ص ومٞمف ُم ْـ ْ
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ معهم ِ ٍ
َ ََ
َ

ص ومٞمف
ٍم ُُم ًْٚم ًام ذم َُم ْقو ٍع ُيٜمْ َت٘م ُ
ظمذًم ُف اهللُ ذم َُم ْقـمـ ُُي ُّ
ٍم َشم ُفَ ،و َُم٤م ُِم ْـ ا ُْمرئ َيٜمْ ُ ُ
٥م ُٟم ْ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ٍم َشم ُفش(.)1
ٍم ُه ا ُ
هلل ِذم َُمقـم ٍـ ُُي ُّ
٥م ُٟم ْ َ
ُم ْـ قم ْروف َو ُيٜمْ َت َٝم ُؽ ومٞمف ُم ْـ ُطم ْر َُمتف ،إ َّٓ َٟم َ َ

وهذا ُم٤م اًمتزُمف صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل ط وﭫ ذم طمؼ إظمقاهنؿ :وم٘مد ِ
ؾمٛم َع
قمامر سمـ ي٤مه ﭬ ً
رضمال يٜمَ ُ٤مل ُمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ڤ ،وم٘م٤مل ًمف:
َّ
ٌقطم٤مْ ،
وم٠مؿم َٝمد َّأهن٤م َزوضم٦م رؾمقل اهلل ط ذم ا َجلٜمَّ٦مش ،وذم رواي٦م:
٘مٌقطم٤م َُمٜمْ ً
«اؾم ُٙم ْ٧م َُم ً
ٌقطم٤م ،أشم١مذي حمٌق َسم٦م َر ُؾمقل اهلل ط؟!ش(.)2
اهمر ْب َُم ْ٘م ً
« ُ
وقمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ﭬ ذم ِ
طمديثِف اًم َّٓمقيؾ ذم ىمّم٦م َشمقسمتِف َىم٤ملَ « :
ٌَّل
ىم٤مل اًمٜم ّ
٥م ْسم ُـ َُم٤مًم ِ ِؽ؟ش ،وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ َسمٜم ِل
وهق َضم٤مًمس ذم اًم٘مقم سمتٌقكَُ « :م٤م َوم َٕم َؾ َيم ْٕم ُ
ط َ
َؾمٚمٛم٦مَ :ي٤م رؾمقل اهللَِ ،طم ًٌَف ُسمرداه واًمٜمَّٔمر ذم قمٓمٗمٞمف(- )3أي ضم٤مٟمٌٞمفَ ،-وم َ٘م٤مل
هلل ي٤م رؾمقل اهللِ َُم٤م َقمٚمِٛمٜمَ٤م قم َٚمٞمف إٓ َظم ًػما،
سمئس َُم٤م ُىمٚم٧مَ ،وا ِ
ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ﭬَ :
()4
ُم٘مرا إلٟم َٙم٤مر ُُمٕم٤مذ قمغم ُمـ ومٕمؾ ِهمٞمٌ٦م أو
َ
ومًٙم٧م َر ُؾمقل اهلل طش  ،أي :ؾمٙم٧م ًّ
َشمٚم ٌَّس ِب٤م ،و َشمنمي ًٕم٤م عمثٚمف سم٤مًمرد قمغم اعمٖمت٤مب.
سملم َؾمٕمد وظم٤مًمد ﭭ يمال ٌمَ ،وم َذه٥م رضمؾ ي٘مع ذم ظم٤مًمد ﭬ قمٜمدَ
ويم٤من َ
َؾمٕمد ﭬ وم٘م٤ملُ« :مف! إِ َّن َُم٤م َسمٞمٜمَٜم٤م مل يٌٚمغ ِديٜمَٜم٤مش(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه أسمق داود ،)271/4( :ك إدب ،سم٤مب ُمـ ر َّد قمـ ُمًٚمؿ همٞمٌ٦م ،وأمحد ،)31/4( :وطمًٜمف
إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح اجل٤مُمعش.)161/5( :
( )2أظمرضمف اسمـ قمً٤ميمر يمام ذم «اًمٙمٜمزش ،)116/3( :واسمـ ؾمٕمد.)65/8( :
( )3وهذه إؿم٤مرة إمم إقمج٤مسمف سمٜمٗمًف.
( )4رواه اًمٌخ٤مري ،) 131/5( :ك اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُمـ اٟمتٔمر طمتك شمدومـ ،وُمًٚمؿ،)2122/4( :
وأمحد ،)457/3( :ك اًمتقسم٦م/سم٤مب طمدي٨م شمقسم٦م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وص٤مطمٌٞمف.
( )5رواه اسمـ أب اًمدٟمٞم٤م ذم «اًمّمٛم٧مش :رىمؿ ( ،)246وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم «احلٚمٞم٦مش.)94/1( :
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حمٛمد -أي اسمـ ؾمػميـً -
رضمال سمًٞمئ٦م
قمـ اسمـ قمقن ىم٤مل« :يم٤م ُٟمقا إذا َذيمروا قمٜمد َّ

يمره هق سم٠مطمًـ ُم٤م يٕمٚمؿش(.)1
َذ َ

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي « :$اقم َٚمؿ أ َّٟمف ي ِ
ٜمٌٖمل عمَ ِـ ؾمٛمع همٞم ٌَ٦م ُُمًٚمِ ٍؿ َأن يرده٤م،
َ
يٜمز ِضمر سم٤مًمٙمالم َز َضمره سمٞمده ،وم٢من مل َيً َتٓمع سم٤مًمٞمد وٓ سم٤مًم ِّٚمً٤من
ويزضمر ىم٤مئٚمٝم٤م ،وم٢من َمل َ
ُ
ِ
طمؼ أو ُمـ أهؾ
وم٤مرق ذًمؽ اعمجٚمس ،وم٢من َؾم ِٛمع همٞمٌ٦م
ؿمٞمخف أو همػمه ِم َّـ ًمف َقمٚمٞمف ٌّ

اًمٗمْمؾ واًمّمالح َ
يم٤من آقمتٜم٤مء سمام ذيمرٟم٤مه أيمثرش(.)2
ايكاعذ ٠ايجالث :ٕٛحشَاِْٗ َٔ ايفشص اييت حيكك َٔ ٕٛخالهلا َآسبِٗ.

ٓسمد ُمـ احلٞمٚمقًم٦م دون اًمٗمرص اًمتل يًتثٛمره٤م اعمٜم٤موم٘مقن ًمتح٘مٞمؼ ؿمٝمقاِّتؿ وُم٤ميِمٌٕمقن
سمف ٟمزواِّتؿ ،وقمدم شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ سمام يرهمٌقٟمف ُمـ اعمٝم٤مم اًمًٝمٚم٦م اًمتل يٙمقن همٜمٛمٝم٤م أيمؼم ُمـ همرُمٝم٤م،
ذروٟم٤م ٟمتٌٕمٙمؿ{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ} [ؾمقرة اًمٗمتح.]15 :

ويٜمٌٖمل ووٕمٝمؿ ذم اُمتح٤مٟم٤مت يم٤مؿمٗم٦م شمٙمِمػ صدىمٝمؿ ُمـ يمذِبؿ{ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} [ؾمقرة

ٌَّل ط ِبدم ُمًجد اًميار و ُأُمر سم٠مٓ يًٛمح هلؿ
اًمٗمتحُ ،]16 :مـ أضمؾ ذًمؽ أُمر اًمٜم ّ
سم٤مخلروج ُمٕمف ٟم٤مهٞمؽ قمـ أن ُمـ أوضم٥م اًمقاضمٌ٤مت قمغم ُمـ ّ
وٓه اهلل ؿمٞمئ٤م ُمـ أُمقر

اعمًٚمٛملم أٓ يٛمٙمّـ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم ؿمئ ُمـ إدارات وىمٓم٤مقم٤مت وُمرايمز وُجٕمٞم٤مت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اًمًػمش.)621/4( :
(« )2إذيم٤مر اًمٜمقوي٦مش :ص (.)294
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يٗمقت قمٚمٞمٝمؿ ومرص٤م يمثػمة يرهمٌقهن٤م ويًٕمقن ذم اهمتٜم٤مُمٝم٤م،
اعمًٚمٛملم وٟمحق ذًمؽ ِم٤م ّ
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معهمورؾمقًمف ط وأُم٤مٟمتف.
قملم ُمٜمٝمؿ أطمدا وهق يٕمٚمؿ ،وم٘مد ظم٤من اهلل
وم٢من ّ
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

 -1اعمٜم٤موم٘مقن ٓ يٕمٞمِمقن إٓ ًمتٚمٌٞم٦م ؿمٝمقاِّتؿ ومٞمٛمْمقن ذم اهمتٜم٤مُمٝم٤م ويًٕمقن ذم
إؿم٤مقم٦م اعمٜمٙمر ِب٤م وشمروجيٝم٤م ،وواضم٥م اعم١مُمٜملم احلٞمٚمقًم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُم٤م يِمتٝمقن.
ُ ٓ -2يٛمٙمّٜمقن ُمـ ؾم٤مئر وٓي٤مت اعمًٚمٛملمٕ ،هنؿ إن يم٤مٟمقا ذم ؿمئ ُمـ ذًمؽ
ومًدوا وأومًدوا ،واًمت٤مريخ ظمػم ؿم٤مهد.
ايكَاعذ ٠ايٛاحذٚ ٠ايجالث :ٕٛقُع ٚحتط ِٝسَٛص ايٓفام ٚصعاَات٘.

وزقم٤مُم ِ
٤مشمف سمِ٤مًمٗمْمح واًمتٕمري٦م َ
سمِم َّتك اًمقؾم٤مئؾ وقمغم
اؾمتٝمدَ اف رُمقز اًمٜمٗم٤مق َ َ
إن ْ
ِ
ّمقص٤م وأن هذه اًم٘مٞم٤مدات هل اًم ُ٘م َّقة
إصٕمدَ ة عم َـ إُمقر اعمٝمٛم٦م ضمدًّ  :ا ٌظم
يم٤موم٦م
ً
ريمل ِجلامقمتٝمؿ وُجٝمقرهؿ ،ويمٚمام يم٤من هلذه ا َجلامقم٦م واجلٛمٝمقر صم٘م٦م
اعمَريمزي٦م
ِّ
واعمقضم ُف ا َحل ّ
ُسمرُمقزه٤م وشم٘مديس ًم٘مٞم٤م َد ِِّت٤م وارشمٌ٤مط وصمٞمؼ ِب٤مَ ،ص ُٕم٥م اظمؽماىمٝم٤م ُم٤م مل شمٔمٝمر هذه
اًمرُمقز قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م.
ِ
حتٓمٞمٛم َٝم٤م
ويمِمػ ُم١ماُمرات هذه اًمرُمقز وُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف ظم ٌَ٤مي٤م ُىمٚمقِبؿ ي١مدي إمم
وشمدُمػم اًمث٘م٦م ِب٤م ،و َقم ِ
زل َشم٠مصمػمه٤مَ :
وًمذا شمؽميمز احلٛم َٚم ُ٦م اإلقمالُمٞم٦م ذم اًم٘مرآن قمغم ُرُمقز
اًمزيغ واًمٗمً٤مد ،هلدم ؿمخّم َّٞم ِ
ِ
٤مِّتؿ واإلضمٝم٤مز قمغم دورهؿ
اجلريٛم٦م واًمٕمدوان
وأرسم٤مب َّ

اًم٘مٞمَ٤مدي ،وحتٓمٞمؿ اًمث٘م٦م ومٞمٝمؿ سملم أشمٌ٤مقمٝمؿ ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

ح٤مٟمف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ
﮹ ﮺} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]12 :و َىم٤مل ؾمٌ ْ َ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

540

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]11 :

ؼم ِ
أُجع اعمٗمنون قمغم َّ
اإلومؽ هق قمٌد اهلل سمـ أب سمـ
َْ
أن ا ُعمراد سم٤مًمذي شمقمم يم َ
ِ
اًمًٝم٤مم
ؾمٚمقل ،وذم هذا شم٠ميمٞمدٌ َقمغم اعمٕمٜمك اًمذي َٟم َّّم ْ٧م َقمٚمٞمف اًم٘م٤مقمدة ُمـ أن شمقضمٞمف ِّ
وؾم ِ
٤مئؾ ِضمٝم٤مدهؿ واإلهمالظ قمٚمٞمٝمؿ
ًمزقم٤مُم٤مت اًمٜمٗم٤مق وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتٝمؿ ُمـ أهؿ َ
وزقمزقم٦م صم٘م٦م أشمٌ٤مقمٝمؿ ِبؿ.

وأهٚمِف ،ومٞم٤م
َّإهنؿ اعمَأل رؤوس اًمٜمٗم٤مق واًم ُٙمٗمر زقم٤مُم٤مت َ
ُمْم ْ٧م ِذم قمداء اًمديـ ْ
اًمرؤؾم٤مءُ ،ؾم ُّٛمقا سمذًمؽ ٕهنؿ ُِمال ٌء سمام ُُيت٤مج إًمٞمف ،وىمٞمؾ:
ُشمرى ُمـ هؿ؟ اعمأل هؿُّ :
ورؤؾم٤مؤهؿ و ُُم٘مدَّ ُمقهؿ اًمذيـ ُيرضمع َإمم َىمقهلؿ ويّمدر
أذاف اًم٘مقم ووضمقهٝمؿ
ْ
َْ
اًم٘مرار ُمـ ِىم ٌَٚمِٝمؿ(.)1
ووؾم٤مئؾ ًمٍمف اًمٜمَّ٤مس
أؾم َ
٤مًمٞم٥م َ
اؾمتخدم أوًمئؽ اعمأل يمؾ َُم٤م َيٛمٚمٙمقن ُمـ َ
وىمد ْ
قمـ قمٌ٤مدة اهلل ،وصدِّ هؿ قمـ ؾمٌٞمٚمف.
وىمٞمؾَّ :
وأقمقاهنؿ ،وأصح٤مب اعمَّم٤مًمح
إن اعمأل ُه ْؿ سمِٓم٤مٟم٦م احل َّٙم٤مم اًمٔم٤معملم
ُ
وإهمٜمٞم٤مء اعمؽمومقن ،وزقمامء اعمٜم٤مـمؼ واًم٘مٌ٤مئؾ(.)2
٤من :سمِ َٓم٤م َٟم ٌ٦م َشم ْ٠مُمره سمِ٤معمَٕمر ِ
ال إِ َّٓ و ًَمف سمِ َٓم٤م َٟم َت ِ
ىم٤مل ُ« :۴م٤م ُِم ْـ َو ٍ
وف َو َشمٜمْ َٝم٤م ُه
َ ُ
ُُُ ُْ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٥م
ذ َه٤م َوم َ٘مدْ ُوىم َلَ ،و ُه َق ُم َـ اًمتل َشم ْٖمٚم ُ
َقم ِـ اعمُٜمْ َٙمرَ ،وسمِ َٓم٤م َٟم ً٦م َٓ َشم ْ٠م ًُمق ُه َظم ٌَ ً٤مَٓ ،وم َٛم ْـ ُوىم َل َ َّ
َقم َٚم ْٞم ِف ُِمٜمْ ُٝم َامش(.)3
أن يٙمقن ه١م ِ
ِ
ِ
ٓء ُجٞم ًٕم٤م ذم َـمٚمٞمٕم٦م َُمـ يتّمدَّ ى
وُمـ
َ ُ
ؾمٜمـ اهللِ اًم َّث٤مسمت٦م ذم ظمٚم٘مف ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اسمـ ُمٜمٔمقر ذم «ًمً٤من اًمٕمربش.)158/1( :
(« )2دور اعمأل ذم اًمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهللشُ ،م٘م٤مل سم٘مٚمؿ :ومٝمد سمـ ٟم٤مس اجلديد ذم َمٚم٦م «اًمٌٞم٤منش:
(.)46/98
(« )3صحٞمح اجل٤مُمعش ،)2686( :و«اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش.)2271( :
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ِ
صٚمقات اهلل وؾمال ُُمف ودقم٤مة اإلصالح؛ َّ
ٕن ُٟمٗمقؾمٝمؿ اُمتألت
ٕٟمٌٞم٤مء اهللِ قمٚمٞمٝمؿ
ُ
معهم
سمح٥م اعمَ٤مل واجل٤مه ،وىمٚمقِبؿ ىمد ُأذسم٧م ُيمره ُيم ِّؾ َُمـ يدقمق إمم ِديـ اهلل ..وهؿ اًمذيـ
ِّ

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ} [ؾمقرة ؾمٌ٠م.)1(]34 :

إ َّٟمٜم٤م قمٜمْدَ ُم٤م ٟمتٌلم ُمٕم٤ممل َؿمخّمٞم٦م ه١م ِ
ٓء (اعمأل) اًمذيـ أيمثر اًم ُ٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ
َّ َ ُ

ِ
يمٚمٛم َ٦م ا َحل ِّؼ َويّمدون
وسملم ُمقاىمٗمٝمؿ وأؾم٤مًمٞم ٌَ ُٝمؿ اعمتٜمققم٦م اًمتل ُُي٤مرسمقن ِب٤م َ
ذيمرهؿَّ ،
ُمقاىمػ ا َعمأل
ٗم٧م إمم احلَ٤مض ًمٜمرى هؾ َيم٤مٟم٧م
ُ
قمـ ديـ اهلل َقمغم ُمدار اًمت٤مريخُ ،صمؿ ٟمٚم َت ُ
َ
إُمر ُؾمٜمَّ٦م إهلٞم٦م وُمٜمٝم٩م صم٤مسم٧م ذم اًمدقمقات؟،
أُمرا ـم٤مر ًئ٤م ،أم أ َّن
َ
قم٤مسمر ًة أو ً
شمٚمؽ َومٚمت٦م َ
وقمٜمدئذ يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤مُمٚملم ذم طم٘مؾ اًمدَّ قمقة أٓ يٖمٞم٥م ذًمؽ قمـ سم ِ
٤مهلؿ وأن يٕمرومقا :أ َّن
َ
َ
َ َ
ٍ
ٍ
دقمقةَ ..ي٘مٗمقن اعمقاىمػ ذاِّت٤م،
زُم٤من وذم يمؾ ُمٙم٤من وأُم٤مم يمؾ
اعمَأل هؿ اعمأل ذم يمؾ
َىم٤مل َشمٕم٤ممم{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [ؾمقرة ص.]7-6 :
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

يمام يًتٝمدومقن هؿ اًمٕمٚمامء
َ )1جي ُ
اؾمتٝمداف ُرؤوس اًمٜمٗم٤مق وشم ْٕم ِري ُتٝمؿ أُم٤مم اعمألَ ،
٥م ْ
واعمّمٚمحلم سم٤مًم ُّت َٝم ِؿ اًمٌ٤مـمٚم٦م وإيم٤مذي٥م اعمٛمجقضم٦م.
وومْم٤مئحٝمؿ طم َّتك شمًتثٛمر ذم سمٞم٤من َقمقارهؿ وؾمقء ـمق َّي٤مِّتؿ
 )2رصد ُمٙم٤مئدهؿ َ
ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ« )1مقاىمػ اعمأل ُمـ اًمدقمقة إمم اهللشُ ،م٘م٤مل ًمٚمِمٞمخ/قمثامن ُجٕم٦م وٛمػمي٦م ذم َمٚم٦م «اًمٌٞم٤منش:
(.)44/3
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ايكاعذ ٠ايجاْٚ ١ٝايجالث :ٕٛعذّ قتٌ املٓافكني إال...

اؾمت٠م َذن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ذم َُمقاىمػ سمدَ َرت ُِمـ سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم
ىمد ْ
ٌَّلط سمِ٘م ْتٚمِٝمؿً ،مٙمـ اعمُّمٓمٗمك ط يم٤من ُمقىمٗمف واطمدً ا مل يتٖمػمَ « :د ْقم ُفَ َٓ ،يتَ َحدَّ ُ
ث
اًمٜم ّ
٤مس َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘م ُت ُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُفش( .)1ومٛمـ هذه اعمقاىمػ:
اًمٜمَّ ُ
ُ -1م٤م رواه ضم٤مسمر سمـ َقمٌد اهلل ﭭ َىم٤ملُ « :يمٜمَّ٤م ذم ٍ
همزاة ،ومٙمًع(ٌ )2
رضمؾ ُمـ

ِ
اعمُٝم٤مضمريـ ً
ريَ :ي٤م
رضمال ُمـ إٟمّم٤مر ،وم٘م٤مل إٟمّم٤مري :ي٤م ًمِألٟمّم٤مر! وىم٤مل
اعمٝم٤مضم ُّ
هلل رؾمق ًَم ُف ط ىم٤ملَُ « :م٤م َه َذا؟ش ،وم٘م٤مًمقاَ :يم ًَع ٌ
رضمؾ ُمـ
ومًٛمٕمٝم٤م ا ُ
ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ،
َّ
إٟمّم ِ
اعمٝم٤مضمريـ ً
٤مر ُّيَ :ي٤م ًمألٟمّم٤مر! وىم٤مل اعمُٝم٤مضمريَ :ي٤م
رضمال ُمـ إٟمّم٤مر ،وم٘م٤مل
َ
ٌَّل طَ « :د ُقمق َه٤م َوم٢مِ َّهن َ٤م ُُمٜمْتِٜمَ ٌ٦م!ش .ىم٤مل ضم٤مسمر :و َيم٤مٟم٧م إ ْٟم َّم٤مر
ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ! وم َ٘م٤مل اًمٜم ّ
ُ
ِ
ٌَّل ط أيمثرُ ،صم َّؿ يمثر اعمُٝم٤مضمريـ سمٕمد ،وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ أبَ :أو َىمد ومٕمٚمقا؟
طملم ىمد َم اًمٜم ّ
إقمز ُمٜمٝم٤م إ َذ ُّل ،وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب
ًمٞمخرضمـ
واهللِ ًَم ِئـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م
ُّ
َّ
ٌَّل طَ « :د ْقم ُفَٓ ،
ﭬ :دقمٜمل ي٤م رؾمقل اهلل
ُ
أضب ُقمٜمؼ هذا اعمٜم٤مومؼ! ىم٤مل اًمٜم ّ
َي َت َحدَّ ُ
٤مس َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘م ُت ُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُفش()3ش.
ث اًمٜمَّ ُ
ذات َيقم ي٘مًؿ
َ -2قمـ أب ؾمٕمٞمد اخلدري ﭬ ىم٤مل« :سمٞمٜمَ٤م َر ُؾمقل اهلل ط َ
ً
ُم٤مٓ؛ إِ ْذ أشم٤مه ذو اخلقيٍمةَ ،ر ُضمؾ ُمـ َسمٜمل متٞمؿَ ،وم٘م٤ملَ :ي٤م ُحم َّٛمد! ا ْقم ِدل ومقاهللِ َُم٤م

قمدًم٧م ُ
ٌَّل ط( :ومذيمره) صمالث ُمراتَ ،وم َ٘م٤مل قمٛمرَ :ي٤م
ُمٜمذ اًم َٞمقم! وم َ٘م٤مل اًمٜم ّ
ُي ِ٘م ُر َأ َطمدُ ُيم ْؿ َص َال َشم ُف
رؾمقل اهلل! أ َشم٠مذن زم ْ
وم٠مضب قمٜمُ َ٘مف؟ وم٘م٤مل ،َٓ « :إِ َّن ًَم ُف َأ ْص َح٤م ًسم٤م َ ْ
َُم َع َص َال ِ ِِّت ْؿ ...ش احلدي٨م(.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌخ٤مري :ح ( :)4915ورواه ُمًٚمؿ :ح (.)2584
( )2اًمٙمًع هق :أن شميب سمٞمدك أو سمرضمٚمؽ قمغم دسمر إٟمً٤من .يٜمٔمر «ًمً٤من اًمٕمربش.)319/8( :
( )3يٜمٔمر «اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش.)3155( :
(« )4اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦مش.)2416( :

543

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

خطر املنافقني وقواعد شرعية ِ ِيف التعامل
لمَُ ،م ْـ
نم اعمُ ًْٚمٛم َ
 -3وذم طم٤مدصم٦م اإل ْومؽَ :صٕمد رؾمقل اهلل ط اعمٜمؼم َوم َ٘م٤ملَ « :ي٤م َُم ْٕم َ َ
ِمعهم
ِ ِ
ِ
َ ِ ِ
ِ َ ِ َ

َي ْٕم ُذ ُرين ُم ْـ َر ُضم ٍؾ َىمدْ َسم َٚم َٖمٜمل أ َذا ُه ذم أ ْه ِؾ َسم ْٞمتلَ ،وم َقا ِ
هلل َُم٤م َقمٚم ْٛم ُ٧م َقم َغم أ ْهكم إ َّٓ َظم ْ ًػماَ ،و ًَم َ٘مدْ
َذ َيم ُروا َر ُضم ًال َُم٤م َقمٚمِ ْٛم ُ٧م َقم َٚم ْٞم ِف إِ َّٓ َظم ْ ًػماَ ،و َُم٤م َيم َ
٤من َيدْ ُظم ُؾ َقم َغم َأ ْهِكم إِ َّٓ َُم ِٕملش ،وم٘م٤مم

ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ إٟمّم٤مريﭬ وم٘م٤ملَ :ي٤م َر َ
ؾمقل اهلل ،أ َٟم٤م ُ
أقمذرك ُمٜم ُف ،إ ْن َيم٤من ُمـ
ِ
سم٧م قمٜم٘مف ،وإن َ
اخلزرج أُمرشمَٜم٤م وم َٗم َٕمٚمٜم٤م ومٞمف أ ُْم َرك.
إوس َض ُ
يم٤من ْ
ُمـ ْإظمقاٟمٜم٤م ُمـ َ
وهق ؾمٞمد اخلزرج ﭬ َ -و َ
يم٤من َىمٌؾ ذًمؽ َر ُضم ًال
ىم٤مًم٧م :وم٘م٤مم ؾمٕمدُ سم ُـ ُقمٌ٤مدة ُ
ذسم٧م ًَمٕمٛمر اهلل ٓ َشم٘متُٚمف وٓ شم٘مدر َ
قمغم
ص٤م ًحل٤م َو ًَمٙمـ اضمتٝم َٚم ْتف احلٛمٞم٦مَ -وم٘م٤مل ًمًٕمدَ :يم َ
أؾمٞمد سمـ ُطم َْمػم ﭬ وهق اسمـ َقمؿ َؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ﭬ ،وم َ٘م٤مل
َىمتٚمف ،وم٘م٤مم َ
ًمًٕمد سمـ قمٌ٤مدة ﭬَ :يمذسم٧م ًمٕمٛمر اهلل ًمٜمَ٘م ُتٚمٜمفَ ،وم٢م َّٟمؽ ُمٜم٤مومؼ َدم ُ
٤مدل َقمـ
ِ
ىم٤مئؿ
مهقا أن ي٘متت ُٚمقا ورؾمقل اهلل ط ٌ
اعمٜم٤موم٘ملم ،ومتث٤مور احل َّٞم٤من إوس واخلزرج طمتك ُّ
قمغم اعمٜمؼم ،ومٚمؿ يزل رؾمقل اهلل ط خي ِّٗمْمٝمؿ طمتك ؾمٙمتقا وؾمٙم٧م(.)1
َّ
واؾمتئّم َ
ُمّمٚمح ٌ٦م َفم٤مهرة ًمٚمٛمًٚمٛملم وشمٓمٝمػم ًمّم ِّٗمٝمؿ ُمـ أن
٤مهلؿ ومٞمف
إن َىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم
َ
َ
هز اًمث٘م٦م سم٤معمًٚمٛملم
شمتدؾمس إًمٞمف قمٜم٤مس اًمتخذيؾ واإلومً٤مدً ،مٙمـ عمَّ٤م يم٤من ذم ذًمؽ ُّ
َّ
ٌَّل ط يٕم٤مُمؾ اًمذيـ ي ْٕم َتٜم٘مقن
اًمًقء َقمٜمٝمؿ :سمحٞم٨م يٜمتنم ذم اًمٜمَّ٤مس أن اًمٜم ّ
وإؿم٤مقم٦م ًم٘م٤مًم٦م ُّ
شمٖمػم وأصٌح اًمتٖم٤ميض قمـ َىم ْتٚمٝمؿ ُمّمٚمح٦م
ديٜمف سم٤مًم٘متؾ واًمتّمٗمٞم٦م ا َجلًد َّي٦م ،وم٢من إُمر َّ
أقمغم وأومم ُمـ اعمَّم٤مًمح إظمرى اًمتل شمت٠مشمك ُمـ َّتٚمٞمص اًمٕمٌ٤مد واًمٌالد ُمٜمٝمؿ.
وُمع إن ذم سم َ٘م٤مء اعمُٜم٤موم٘ملم ُمـ اعمَ ِ
ٗم٤مؾمد اعمُح َّ٘م٘م٦م ُم٤م ٓ يٜمٙمره قم٤مىمؾ ،إٓ َّ
أن ذم
٤مؾمد شمٗمقق ُمٗمًدة ِ
اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ُم َٗم ِ
سم٘م٤مئٝمؿً :مذا اىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اعمّمٓمٗمك ط أن
ُشمدومع أقمٔمؿ اعمٗمًدشملم سم٠مدٟم٤ممه٤م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه ُمًٚمؿ :ك اًمتقسم٦م ،سم٤مب طمدي٨م اإلومؽ :ح (.)2771
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وُمع ذًمؽَ ،وم٘مد يتٗمؼ رأي ُقمٚمامء إُم٦م وأهؾ ا َحل ِّؾ واًمٕم٘مد ومٞمٝم٤م قمغم ىمتؾ ُمٜم٤مومؼ أو

ُمٜم٤موم٘ملم إذا حت٘م٘م٧م اًمدواقمل واٟمتٗم٧م اعمقاٟمع.
واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ:

ٌَّل ط َسمٕم٨م َه َّي٦م َؾم٤ممل سمـ قمٛمػم ﭬ(ً )1م٘متؾ أب قمٗمؽَ .ىم٤مل اسمـ
 -1أن اًمٜم ّ
إؾمح٤مق :وؾم٤ممل سمـ قمٛمػم ﭬ ًم٘متؾ أب َقمٗمؽ أطمد سمٜمل َقمٛمرو سمـ قمقفُ ،صم َّؿ سمٜمل
قمٌٞمدة ،و َيم٤من ىمد ٟمجؿ ٟمِ َٗم٤مىمف طملم ىمتؾ رؾمقل اهلل ط احل٤مرث اسمـ ؾمقيد سمـ ص٤مُم٧م وم٘م٤مل:
ََ َؼزززززززز دع ززززززززند َ زززززززز َ ََدو َمززززززززادإن َدأ َرَّد د

مزززززززززززز دََـززززززززززززاسد َ ََر ََدو َ َدما َؿ َعززززززززززززاد

َأد َززززززززززز ئدع ئفزززززززززززو َ ََدو َأو َفززززززززززز دَ َؿززززززززززز دد د
دمززززززززز َدأو َ د َق َؾززززززززز َدفززززززززز َدجؿعفزززززززززأدد د

ئد َعا ززززززززززز ئ دفزززززززززززقفأدإ َ ََدمزززززززززززاد َ َعزززززززززززاد

زززززززززززْ َدجززززززززززززا َل ئ أدد د
َدف َِزززززززززززز َع ئفأ َدرَ ز
ك
َدف َؾزززززززززززززززو َدأند زززززززززززززززاَعلد َ ززززززززززززززز َئأدد د

َ
زززززززززاُ َدو ََززززززززززأد َ َ زززززززززز َعاد
َد ئفزززززززززز دََا َرز
د ََزززززززززز ََ كُ َدَزززززززززز َ َ ك دَ َ ززززززززززَ َدم َعززززززززززاد
َأدودََ ئؿؾززززززززززززززز د َ زززززززززززززززا َعَئأد ئر َعزززززززززززززززاد

د وم٘م٤مل رؾمقل اهلل طُ« :مـ ِزم ِِب َذا اخلٌِ ِ
ٞم٨مشَ ،وم َخرج َؾم٤ممل سمـ قمٛمػم ﭬ
َ
َ ْ
َ
َ ُ
وه َق أطمد اًمٌٙم٤مئلم وم٘متٚمف ،وم٘م٤مًم٧م أُم٤مُم٦م اعمزيري٦م ذم ذًمؽ:
أظمق سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقفُ ،
ئ َؽزززززز ئ د زززززز َ دََؾزززززز َدوََ َؿزززززز َل َدأَ َؿزززززز َ َد د

ََ َعؿزززز ئ دََزززز َدأمـَززززا َ َدأند زززز َ َدمززززاد ئؿـزززز د
د
ادع َؾزززز د َرزززز دََْزززز د( )1د
ززززادع َػزززز د ئ زززز َ َ
َأ َ َ

د ََ َرززززززا َدَـقزززززز ك د زززززز َ دََؾقزززززز د َعـَزززززز َدد د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د

( )1هق :ؾم٤ممل سمـ قمٛمػم سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمٜمٕمامن سمـ أُمٞم٦م سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ صمٕمٚمٌ٦مَ .
وي٘م َ٤مل :ؾم٤ممل سمـ
سمدرا ،وأطمدً ا ،واخلٜمدق واعمِم٤مهد
قمٛمػم سمـ صم٤مسم٧م سمـ يمٚمٗم٦م سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٛمرو سمـ قمقف ،ؿمٝمد ً
يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل ط .وشمقذم ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ أب ؾمٗمٞم٤من ،وهق أطمد اًمٌ َّٙم٤مءيـ .ىم٤مل ومٞمف
ُمقؾمك اسمـ قم٘مٌ٦م :ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل .يٜمٔمر «آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبشٓ ،سمـ قمٌد اًمؼم:
( ،)567/2و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش ،)8/3( :و«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ:
( ،)1366/3و«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد.)481/3( :
(« )2اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش ،)221/5( :و«اًمروض إٟمػش ،)417/4( :و«اًمًػم احلٚمٌٞم٦مش.)146/3( :

=
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التعامل
خطر املنافقني وقواعد شرعية يف ()1

ٕهن٤م ٟم٤موم٘م٧م ومال شمثٌ٧م أسمدً ا.
 -2أُم٤م رواي٦م ىمتؾ اخلٓمٛمك قمّمامء سمٜم٧م ُمروان َّ
معهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

مل شمرد ذم ظمؼم هذه اًمني٦م رواي٤مت ُمًٜمدة صحٞمح٦م أو طمًٜم٦م ،ومٙم٤من آقمتامد قمغم رواي٤مت أهؾ
اعمٖم٤مزي ومت٘م٤مرن ُمع سمٕمْمٝم٤م ُمع إظمذ سم٠موصم٘مٝم٤م ىمدر اعمًتٓم٤مع ،ذيمره ص٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م:
«اًمناي٤م واًمٌٕمقث اًمٜمٌقي٦م طمقل اعمديٜم٦م وُمٙم٦مش ،سمريؽ سمـ حمٛمد سمريؽ أسمق ُم٤ميٚم٦م اًمٕمٛمري اعمح٘مؼ:
أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري اًمٜم٤مذ :دار اسمـ اجلقزي اًمٓمٌٕم٦م :إومم  1417هـ  1996 -م.

( )1وىمّمتٝم٤م أٟمف عم٤م ىمتؾ أسمق قمٗمؽ ٟم٤موم٘م٧م اخلٓمٛمل قمّمامء سمٜم٧م ُمروان ،وهل ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م سمـ زيد ،ومذيمر
قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ اًمٗمْمٞمؾ قمـ أسمٞمف ىم٤مل :ويم٤مٟم٧م حت٧م رضمؾ ُمـ سمٜمل ظمٓمٛم٦م ي٘م٤مل ًمف :يزيد سمـ
شمٕمٞم٥م ِ
اإل ْؾمالم وأهٚمف:
زيد ﭬ ،وم٘م٤مًم٧م:
ُ

ا ززززززززند َـزززززززز َدماَزززززززز َدوََـكرقززززززززندد
َأد َعززززززززَئأ َدأ َززززززززاو دمزززززززز د َقزززززززز ئأد
َد ئجو َكزززززززززز ئد َعزززززززززز َ د ََزززززززززز دََزززززززززز ئدلد
َأد َ َدأكززززززززززززز ك د َرََغززززززززززززز د ززززززززززززز َدد
٤من سمـ َصم٤مسمِ ٍ
٧مَ ،وم َ٘م َ٤مل:
٤مِب٤م َطم ًّ ُ ْ ُ
د َىم َ٤مل َوم َ٠م َضم َ َ

دد
دد
دد
د

د
د
د
د

َو َعززززززوو َدو ا ززززززند َـزززززز دََ َ ززززززل َر
ززززززززَدمزززززززز ئدمزززززززز َ َ َدو َ َدمزززززززز َ
َدف َ
د ََؿزززززززاد ئ ََاززززززز َدمززززززز َ دََ ئؿـ ززززززز
زززززززلدمزززززززز َدأ َمزززززززز دََ ئؿ َازززززززز
َدف َقؼ ََز َ
د

د
د
د
د

وند َـزززززززززز دََ َ ززززززززززل َر دد
َو َ َ َؿزززززززززز َد ئ َ
ززززززززززززادوََ َؿـَا َ زززززززززززززاد َاززززززززززززز د
د َعو َََ َفز
َ
د َزززززززززز َأدََ ئؿززززززززززز َ َ َدوََ َؿ ززززززززززز َ دد
دلد َعزززززززز َ دََ ئفزززززززز ئ ود َف َؾززززززززأد َ َ جزززززززز د

ئززززززززززودوَ زززززززززز دد
ئززززززززززودوَ زززززززززز َدو َـ
َـ
َ
َ
ادو َ َفززززززاد
َدمََزززززز َدمززززززاد َ َعززززززند َ زززززز َػ َف َ
َدف َفزززززززززلَد َف ََززززززززز د َماجززززززززز َ َدع ئ ززززززززز ئدد
َدف َ ززززززززز َج َفادمززززززززز دك ئَازززززززززلدََززززززززز َماد
د وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط طملم سمٚمٖمف ذًمؽ:ش أٓ آظمذ زم ُمـ اسمٜم٦م ُمروان؟ش ،ومًٛمع ذًمؽ ُمـ ىمقل
رؾمقل اهلل ط قمٛمػم سمـ قمدي اخلٓمٛمل ﭬ وهق قمٜمده ،ومٚمام أُمًك ُمـ شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م هى قمٚمٞمٝم٤م
ذم سمٞمتٝم٤م وم٘متٚمٝم٤م ،صمؿ أصٌح ُمع رؾمقل اهلل ط وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ،إين ىمد ىمتٚمتٝم٤م ،وم٘م٤مل:ش ٟمٍمت اهلل
ورؾمقًمف ي٤م قمٛمػمش ،وم٘م٤مل :هؾ قمكم رء ُمـ ؿم٠مهن٤م ي٤م رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل ٓ« :يٜمتٓمح ومٞمٝم٤م قمٜمزانش.
ومرضمع قمٛمػم إمم ىمقُمف وسمٜمق ظمٓمٛم٦م يقُمئذ يمثػم ُمقضمٝمؿ ذم ؿم٠من سمٜم٧م ُمروان وهل٤م يقُمئذ سمٜمقن مخً٦م
رضم٤مل ،ومٚمام ضم٤مءهؿ قمٛمػم سمـ قمدي ُمـ قمٜمد رؾمقل اهلل ط ىم٤مل :ي٤م سمٜمل ظمٓمٛم٦م أٟم٤م ىمتٚم٧م اسمٜم٦م ُمروان
ومٙمٞمدوين ُجٞم ًٕم٤م صمؿ ٓ شمٜمٔمرون ،ومذًمؽ اًمٞمقم أول ُم٤م قمز ِ
اإل ْؾمالم ذم دار سمٜمل ظمٓمٛم٦م ويم٤من يًتخٗمل
سم٢مِ ْؾمالُمٝمؿ ومٞمٝمؿ ُمـ أؾمٚمؿ ،ويم٤من أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ سمٜمل ظمٓمٛم٦م قمٛمػم سمـ قمدي ،وهق اًمذي يدقمك

اًم٘م٤مرئ وقمٌد اهلل سمـ أوس وظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م ،وأؾمٚمؿ يقم ىمتٚم٧م اسمٜم٦م ُمروان رضم٤مل ُمـ سمٜمل ظمٓمٛم٦م =
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َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

 -1ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ« :وأُم٤م ِؾمػمشمف ذم ا ُعم ِ
ٜم٤موم٘ملم ،وم٢م َّٟمف ُأ ُِم َر أن َي٘مٌؾ ُِم ُٜمٝمؿ َقمالٟمٞمتٝمؿ،
َّ
ويٙمؾ هائر ُهؿ إمم اهلل ،وأن جي ِ
٤مهدَ هؿ سم٤مًمٕمٚمؿ واحلج٦م ،وأ َُم َر ُه أن يٕمرض َقم ُٜمٝمؿ،
َ
َ
َ َ
ويٖمٚمظ َقم ِ
ٚمٞمٝمؿ ،وأن يٌٚمغ سم٤مًم َ٘مقل اًمٌٚمٞمغ إمم ٟم ُٗمقؾمٝمؿ ،وهن٤مه ْ
يّم ِّكم قمٚمٞمٝمؿ ،وأن
أن َ
ومٚمـ يٖمٗمر اهلل هلؿ ،ومٝمذه ؾمػمشمف رم
اؾمت َٖمٗمر هلؿْ ،
ي٘مقم قمغم ُىمٌقرهؿ ،وأظمؼم أٟمف إن ْ
أقمدائف ُمـ اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملمش(.)1

ُ -2مـ صمٌ٧م قمٚمٞمف –أي ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم– ومِ ٌ
ٕمؾ َئمٝمر ِسمف ٟمِٗم٤مىمف وشمٙمذيٌف ُومٝم َق ذم ُطمٙمؿ
ِ
اعمرشمد قمـ ِ
ٞمًٛمك
اإل ْؾمالم –ذم طمٙمٛمف– وإن يم٤من سم٤مىم ًٞم٤م َقمغم ًمٗمٔمف آصٓمالطملَ ،وم َ
ُمٜم٤موم٘م٤م سم٤مقمتٌ٤مر ُم٤م َ
ومٕمؾ ،ويٙمقن ىمتٚمف وىمت٤مًمف واضم ًٌ٤م قمغم ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم إذا ىم٤مُم٧م
احلج٦م واٟمتٗم٧م اعمقاٟمع(.)2

 -3ىمد ُيت٩م أطمدهؿ سم٠من اعمٜمَ٤مومِ٘ملم ذم زُمـ اًمٜمٌَّل ط ىمد صدر ُمـ سم ِ
ٕمْمٝمؿ ُمـ
َ
ّ
إومٕم٤مل وإىمقال ُم٤م يً َت ِ
قضم٥م ىمتٚمٝمؿ ،وُمع ذًمؽ مل ي٠مُمر سم٘متٚمٝمؿ ،واجلقاب:
قمام َصدر ُمٜمٝمؿِ ،م َّ٤م ٓزُمف اًمٙمٗمر وئمٝمرون
أ) أن اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا ي٠م ُشمقن ُُمٕمتذريـ َّ
شمقسمتٝمؿ.
سمٕمْم ُٝمؿ يم٤مٟمقا َُيٚمٗمقن إيامن اعمُٖم َّٚم َٔم٦م ُم٤م ىم٤مًمقا ،وُم٤م قمٛمٚمقا ،ومٞم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ
ب) صمؿ إن َ
ط فم٤مهرهؿ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

عم٤م رأوا ُمـ قمز ِ
اإل ْؾمالم .ومٝمذه اًمرواي٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمرواي٤مت اًمتل ذيمرت اًم٘مّم٦م أؾم٤مٟمٞمده٤م ٓ َّتٚمق
ووو٤مع وُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب وَم٤مهٞمؾ ،وِمـ ذيمر ذًمؽ اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين وهمػمه .يٜمٔمر
ُمـ ُمٜمٙمر احلدي٨م َّ
«اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦مش.)6113( :

( )1يٜمٔمر «زاد اعمٕم٤مدش.)82/2( :
(« )2دراؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦مش.)342( :
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ِ خطر
اًمًقر ِب ْت ِؽ أؾمت٤مرهؿ وومْمح ظمٌ٤مي٤مهؿ،
وهمػمه٤م ُمـ
ج) أن ؾمقرة (اًمتقسم٦م) ضم٤مءت
ُ
معهم

ًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م قمغم صٞمٖم٦م{ :ﭛ} {ﭛ} ،دون حتديد.

د) صمؿ َّإهنؿ ُئمٝمرون ِ
اإل ْؾمالم وي١مدون اًمِمٕم٤مئر طم ْ٘مٜمً٤م ًمدُم٤مئٝمؿ وأُمقاهلؿْ ..
وإن َيم٤مٟمقا
ومٞمام
ذم طم٘مٞم٘م٦م أُمرهؿ ُمٜم٤موم٘مقنَ ،سمؾ ُمردوا قمغم اًمٜمٗم٤مقً ،مذا ىم٤مل َ ۴
قب اًمٜمَّ ِ
٤مس َو َٓ
رواه قمٜمف أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ﭬ« :إِ ِّين َمل ْ ُأو َُم ْر َأ ْن َأ ُؿم َّؼ ُىم ُٚم َ
قهن ُ ْؿش(.)1
َأ ُؿم َّؼ ُسم ُٓم َ

اًمًٌ٥م اًمرئٞمس اًمذي َر َّدده
وىمد أؿمػم ذم َهمػم ُم٤م ُمقوع ُمـ هذا اًم ٌَح٨م قمـ َّ
ٌَّل ط ذم أيمثر ُِمـ ُمٜم٤مؾمٌ٦مَ َٓ « :ي َت َحدَّ ُ
٤مس َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘م ُت ُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُفش(.)2
ث اًمٜمَّ ُ
اًمٜم ّ
ٌٌلم قمـ ه١م ِ
ٞمخ ِ
وىمد َّسملم َؿم ُ
ٓء اًمذيـ ُئمٝمرون اخلػم
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م َؾم ِ َ َ ُ
واًمّمالح ،ويٌٓمٜمقن اًمٜمٗم٤مق:
ٟ -1م ْ٘م ٌَؾ قمالٟمٞمتٝمؿ ،و َٟم ُ
ٙمؾ َهائرهؿ إمم اهلل ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م َهذه َطم٤مل ُمـ فمٝمر ٟمِٗم٤م ُىمف
سمٖمػم اًمٌ ِّٞمٜم٦م اًمنمقم َّٞم٦مَ ،ومٙمٞمػ طم٤مل ُمـ مل ئمٝمر ٟمٗم٤مىمف؟ ،وهل َذا َىم٤مل « :۴إِ ِّين
قب اًمٜمَّ ِ
قهنُ ْؿش ،عم٤م اؾم ُت١مذن ذم ِ
ىمتؾ ِذى اخلقيٍمة،
َمل ْ ُأو َُم ْر َأ ْن َأ ُؿم َّؼ ُىم ُٚم َ
٤مس َو َٓ َأ ُؿم َّؼ ُسم ُٓم َ
و َىمتؾ َرضمؾ آظمر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ىم٤ملَ « :أ ًَم ْٞم َس َي ِْم َٝمدُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللُ؟شِ ،ىمٞمؾ :سمغم ،ىم٤مل:
« َأ ًَمٞمس يّم ِّكم؟ش .ىمٞمؾ :سمغم ،ىم٤ملٌ « :أو ًَمئِ َؽ ِ
اًمذي َـ َهن َ ِ٤مين اهللُ َقم ْـ َىمتْٚمِ ِٝم ْؿشَ ،وم٠مظمؼم ط أٟمف
ً
ْ َ ُ َ
أفمٝم َر ِ
اإل ْؾمالم ُمـ َّ
ور ُِمل
ُهنك َقمـ َىمتؾ ُمـ َ
اًمِمٝم٤مدشملم واًمّمالة ،وإن ُذيمر سم٤مًمٜمٗم٤مق ُ
حج٦م ذقمٞم٦م أٟمف أفمٝمر اًمٙمٗمر.
سمف و َفمٝمرت قمٚمٞمف دٓٓشمف إذا مل يثٌ٧م سمِ َّ
ِ
ِ
٤مس َطمتَّك َي ِْم َٝمدُ وا َأ ْن َٓ إِ ًَم َف
ويمذًمؽ ىمقًمف ذم احلدي٨م أظمرُ « :أُم ْر ُت َأ ْن ُأ َىم٤مشم َؾ اًمٜمَّ َ
هلل َو َأ ِّين َر ُؾم ُ
قه٤م َقم َّم ُٛمقا ُِمٜمِّل ِد َُم٤م َء ُه ْؿ َو َأ ُْم َق َاهل ُ ْؿ إِ َّٓ سمِ َح ِّ٘م َٝم٤م
قل ا ِ
إِ َّٓ ا ُ
هللَ ،وم٢مِ َذا َىم٤م ًُم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ؾمٌؼ َّترجيف( :صـ.)626 :
( )2ؾمٌؼ َّترجيف( :صـ.)414 :
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ِ
ُمٜمٝم ْؿ َفم٤مهر ِ
اإل ْؾمالم ،وأيمِ ُؾ َسمقاـمٜمٝمؿ
٤مِب ْؿ َقم َغم اهللِشُ ،مٕمٜمَ٤مهِّ :أين أُمرت أن أىمٌؾ ُ
َوطم ًَ ُ ُ
إمم اهلل ،واًم ِّزٟمديؼ واعمٜم٤مومؼ إ َّٟمام ي٘متؾ إذا شمٙمٚمؿ سم َٙمٚمِٛم٦م اًمٙمٗمر وىم٤م َُم ْ٧م َقمٚمٞمف سمذًمؽ َسم ِّٞمٜم٦م،
طمٙمؿ سم٤مًم َّٔم٤مهر ٓ سم٤مًمٌ٤مـمـ ،وِبذا اجلقاب ئمٝمر وم٘مف اعمً٠مًم٦م.
و َهذا
ٌ
 -2اًمقضم ُف اًمث٤مين :أ َّٟمف َ ۴يم٤من خي٤مف أن ي َتق ًَّمد ُمـ ىمتٚمِٝمؿ ُمـ اًمٗمً٤مد أيمثر
ِم َّ٤م ذم اؾمتٌ٘م٤مئٝمؿ ،وىمد سملم ذًمؽ طملم ىم٤ملَ َٓ « :ي َت َحدَّ ُ
٤مس َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘م ُت ُؾ
ث اًمٜمَّ ُ
ػ َيمثِ َػم ٌة سمِ َٞم ْث ِر َبشَ ،وم٢مٟمف ًمق ىمتٚمٝمؿ سمام يٕم َٚمٛمف ُمـ يمٗمرهؿ
َأ ْص َح٤م َسم ُفش ،وىم٤مل« :إِ ًذا َشم ْر َقمدُ ًَم ُف َآ ُٟم ٌ
ٕوؿمؽ أن ئمـ اًم َّٔم ُّ
٤من أ َّٟمف إٟمام ىمتٚمٝمؿ ٕهمراض وأطم٘م٤مد ،وإ َّٟمام ىمّمده آؾمتٕم٤مٟم٦م ِبؿ قمغم
اعمٚمؽ يمام ىم٤ملَ « :أ ْيم َر ُه َأ ْن َشم ُ٘م َ
قل اًم َٕم َر ُب :عمََّ٤م َفم َٗم َر سمِ َ٠م ْص َح٤مسمِ ِف َأ ْىم ٌَ َؾ َي ْ٘متُ ُٚم ُٝمؿش ،وأن خي٤مف ُمـ

اإل ْؾمالم أن ي٘متؾ ُمع إفمٝم٤مره ِ
يريد اًمدظمقل ذم ِ
اإل ْؾمالم يمام ىمتؾ همػمه.
ٕمْمٝمؿ ىمٌٞمٚم ُتف وأٟم٤مس آظمرون ،ومٞمٙمقن ذًمؽ ؾمٌٌ٤م ِ
أيْم٤م يٖمْم٥م ًم٘متؾ سم ِ
ًمٚمٗمتٜمَ٦م.
وىمد يم٤من ً
ً
َ
واقمتؼم ذًمؽ سمام ضمرى ذم ىمّم٦م قمٌد اهلل سمـ أب عمَّ٤م قمرض ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ سم٘متٚمف
ظم٤مصؿ ًمف أٟم٤مس ص٤محلقن ،وأظمذِّتؿ احلٛمٞم٦م طمتك ؾمٙمتٝمؿ رؾمقل اهلل ط ،وىمد َسم َّلم
ذًمؽ رؾمقل اهلل  ۴عمَّ٤م اؾمت٠مذٟمف قمٛمر ذم ىم ْت ِؾ اسمـ أب .ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م:

و َٟمح ُـ أن إذا ظمٗمٜم٤م ُمثؾ ذًمؽ يمٗمٗمٜم٤م قمـ اًم٘متؾ(.)1
اإلؿم٤مرة ِ
وُمـ أهؿ ُم٤م دمدُ ر َ
إًمٞمف ُهٜم٤م ،هق أن اؾمتح٘م٤مق اعمُٜم٤مومؼ ًمٚم َ٘متؾ إ َّٟمام هق ُمـ
اظمتّم٤مص أهؾ ِ
اًمٕمٚمؿ واحلؾ واًمٕم٘مد ِم َّـ َشمؼمأ ِبؿ اًمذُم٦م وشم ُ٘مقم ِبؿ احلج٦م ،طمتك ٓ
ودب.
ه٥م َّ
يِمٞمع سملم اعمًٚمٛملم اًم٘متؾ وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء ًمٙمؾ ُمـ َّ
٤موًم٦م ىمتؾ ُمـ َمٛمققم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم
ُمـ اعمالطمظ ً
عمح َ
ٌَّل ط ىمد شمٕمرض َ
أيْم٤م أن اًمٜم ّ
ؾمالطم٤م ،أو ضمٝمز
زوة شمٌقك ،وُمع ذًمؽ مل يثٌ٧م أ َّٟمف ط محؾ قمٚمٞمٝمؿ
ُ
ً
وهق قم٤مئد ُمـ َهم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اؾمتٓمرد ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم «اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقلش ،)357( :ومٚمٞمٜمٔمر ومٗمٞمف
ومقائد ُجّ٦م حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمك اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد.
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التعامل
شرعية يف ِ ٍ
خطر املنافقني وقواعد َ

عمالىم٤مِّتؿ ً
ضمٞمِم٤م ،سمؾ ومل ي٠مُمر سمِ٘متٚمِٝمؿ ،سمؾ يم٤من ُيًت٠مذن ذم ىم ْتؾ َسمٕمْمٝمؿ ومال ي٠مذن حل َٙمؿ

معهم
ُي ًُـ هٜم٤م اإلعم٤مح إمم أن ُمـ اًمدَّ واقمل
يمثػمة ىمد أؿمػم إًمٞمٝم٤م ذم صمٜم٤مي٤م اًمٌح٨م ،وًمٙمـ ْ

ٌَّل ط ُمـ أضمٚمٝم٤م إقمامل اًمًٞمػ ذم رىم٤مِبؿ هق هقاهنؿ وذًمتٝمؿ سمحٞم٨م
اًمتل حت٤مؿم٤م اًمٜم ّ
ُيٙمتٗمك ذم طم٘مٝمؿ (سم٤مإلقمراض ،واإلىمّم٤مء.)...
ايكاعذ ٠ايجايجٚ ١ايجالث :ٕٛتكبٌ تٛب ١املٓافل َع أخز اذتٝطٚ ١اذتزس.
سم٤مب اًمتق َسم ِ٦م اعمٗمتقح ىمد ا َّشمًع ًمٙمثػم ِمـ يم٤مٟمقا ُُمٜم٤موم٘ملم صمؿ آُمٜمقا واؾمت٘م٤مُمقا ،وًم٘مد
َشمقاومرت ٟمّمقص ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وقمـ ؾمٚمػ إُم٦م ﭫ ذم ُمقوقع
شمقسم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ،ومٛمـ ذًمؽ:
-1ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱ} [ؾمقرة

اًمٜمً٤مء.]146-145 :
-2وىم٤ملقمز ُمـىم٤مئؾ{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]66-64 :

-3وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
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ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]74-73 :

-4وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذماعمٜم٤موم٘ملم{ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]126 :

-5وىم٤ملشمٕم٤ممم{ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [ؾمقرة إطمزاب.]24 :

اًمًٜمَّ٦م :ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م ورد قمـ إؾمقد  $ىم٤مل« :يمٜمَّ٤م ذم َطمٚم٘م٦م
أُم٤م ُٟمّمقص ُّ
()1
صمؿ َىم٤ملً :م َ٘مد
قمٌد اهلل -أي اسمـ ُمًٕمقد -ومج٤مء طمذيٗم٦م طمتك ىم٤م َم قمٚمٞمٜم٤م ومً َّٚمؿَّ ،
إؾمقد :ؾمٌح٤من اهلل! َّ
إن اهللَ ي٘مقل{ :ﮱ
ُأٟمزل اًمٜمٗم٤مق قمغم َىمق ٍم َظمػم ُمٜمٙمؿ .ىم٤مل ْ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]145 :ومتًٌؿ قمٌد اهلل وضمٚمس
َ
ومرُم٤مين سم٤م َحلّم٤م وم٠مشمٞمتف،
طمذي َٗم٦م ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعمًجد ،وم٘م٤مم َقمٌد اهلل ،ومت َٗم َّرق أصح٤مسمفَ ،
وم٘م٤مل طمذيٗم٦مَ :قمجٌ٧م ُمـ َوحٙمِف وىمد قمرف ُم٤م ىم ْٚم ُ٧مً :م٘مد أٟمزل اًمٜمِّٗم٤مق قمغم ىمقم

ظمػما ُمٜمٙمؿ ُصم َّؿ شم٤مسمقا ،ومت٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿش( .)2وقمـ قمٚم٘مٛم٦م ٟ $محقه(.)3
يم٤مٟمقا ً

ٌَّل ط إذ ضم٤مءه َر ُضمؾ -
وقمـ اسمـ قمٛمر ﭭ ىم٤مل« :يمٜم٧م
ضم٤مًمً٤م قمٜمد اًمٜم ّ
ً

طمرُمٚم٦م سمـ زيد إٟمّم٤مري أطمدُ سمٜمل طم٤مرصم٦مَ -ومجٚمس سملم يدي رؾمقل اهلل وم َ٘م٤ملَ :ي٤م
رؾمقل اهلل اإليامنَ ،ه ُٝمٜم٤م وأؿم٤مر سمٞمده إمم ًمً٤مٟمف ،واًمٜمٗم٤مق هٝمٜم٤م وووع يده قمغم

صدره ،وٓ يذيمر اهلل إٓ ً
ًٙم٧م رؾمقل اهلل ط َو َر َّد ذًمؽ طمرُمٚم٦مَ ،
وم٠مظم َذ
ىمٚمٞمالَ ،وم
َ
رؾمقل اهلل ط سم َٓمرف ًمً٤من طمرُمٚم٦م ،وم٘م٤مل« :اًم َّٚمٝمؿ اضمٕم ْؾ ًَمف ًمًِ٤م ًٟم٤م ص ِ
٤مد ًىم٤م َو َىم ْٚمًٌ٤م
َ
ُ َّ ْ َ ُ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ﭭ.
( )2رواه اًمٌخ٤مري ذم «صحٞمحفش سمرىمؿ.)4326( :
( )3رواه اًمٓمؼماين ذم «شمٗمًػمهش ،)399/5( :ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم «ؾمٜمٜمفش ،وهق ؿم٤مهد عم٤م ؾمٌؼ.
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ِ
٥م َُم ْـ َأ َطم ٌَّٜمِلَ ،و َص ِّ ْػم أ ُْم َر ُه إ َمم َظم ْػمش ،وم٘م٤مل ًمف طمرُمٚم٦م :ي٤م
َؿم٤ميم ًراَ ،و ْار ُز ْىم ُف ُطم ٌِّل َو ُطم َّ

وقواعد شرعية يف التعامل
املنافقني ٍ
ِ
خطر َ

معهم
رأؾم٤م ،أومال أدًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ،وم٘م٤مل
رؾمقل اهلل ،إن ِزم ْإظمقا ًٟم٤م ُمٜم٤موم٘ملم
ُ
يمٜم٧م ومٞمٝمؿ ً
ِ
س َقم َغم
اؾم َت ْٖم َٗم ْر َٟم٤م ًَم ُف َيم َام ْ
رؾمقل اهلل طَُ « :م ْـ َضم٤م َء َٟم٤م َيم َام ضم ْئ َتٜمَ٤م ْ
ُ
اؾم َت ْٖم َٗم ْر َٟم٤م ًَم َؽَ ،و َُم ْـ َأ َ َّ
ٍ ِ
هلل َأ ْو َمم سمِ ِفَ ،و َٓ َ ْ
ؽماش(.)1
َذًم ِ َؽ َوم٤م ُ
َّت ِر ْق َقم َغم َأ َطمد ؾم ْ ً

وىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب  ...« :$و َىم٤مل اجلالس سمـ ؾمقيد طملم ؾمٛمع ُم٤م أٟمزل اهلل ۵
ذ ُمـ احلٛمػم ،وم٘م٤مل ًمف قم٤مُمر سمـ
ذم اعمخٚمٗملم( :)2واهلل ًَمئـ يم٤من حمٛمد ص٤مد ًىم٤م ًم ْ
ٜمح ُـ ٌّ

()3
ٌ
ذ ُمـ احلٛمػم ،ويٚمؽ َّت َّٚمٗم٧م قمـ
قمٛمف :واهلل إن حمٛمدً ا
ىمٞمس وهق اسمـ ِّ
ًمّم٤مدق ،وٕٟم ُت ْؿ َ ٌّ
أؾم ُٙم٧م قمـ هذا احلدي٨م.
رؾمقل اهلل ط وٟم٤موم٘م٧م ،واهلل ُم٤م أراه َيٜمٌٖمل زم أن ْ
ويم٤من رؾمقل اهلل ط ىمد أقمٓمك ؾمقيد سمـ ص٤مُم٧م(ً )4
قم٘مال( ،)5وأقم َٓم٤م ُه ُمـ اًمّمدىم٦م،

وم٠مر َؾمؾ إًمٞمف رؾمقل اهلل
وم٤مٟمٓمٚمؼ قم٤مُمر سمـ َىمٞمس إمم رؾمقل اهلل ط َومحدَّ صمف سمام ىم٤مل اجلالسْ ،
قمكم قم٤مُمر سمـ ىمٞمس ،وم٘م٤مل قم٤مُمر :اًمٚمٝمؿ أ ْٟم ِزل
ط ومحٚمػ سم٤مهلل ُم٤م شمٙمٚمؿ سمف ىمط ،وًم٘مدْ َيمذب َّ
قمغمرؾمقًمؽسمٞم٤مٟمً٤مؿم٤مومٞم ً٤م،وم٠مٟمزلاهلل{ :۵ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ} [ؾمقرةاًمتقسم٦م]74 :إممىمقًم ِف{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}
[ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]74 :واؾمتتٞم٥م ِم َّ٤م ىم٤مل ،ومت٤مب ،واقمؽمف سمذٟمٌف.)6(...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٓمؼماين وأسمق ٟمٕمٞمؿ واًمٚمٗمظ ًمف ،واٟمٔمر «يمٜمز اًمٕماملش ،)268 ،267/4( :وهق طمدي٨م طمًـ
وًمف ؿمقاهد .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم «اإلص٤مسم٦مش :إؾمٜم٤مده ٓ سم٠مس سمف (.)227/2
( )2هل أي٦مُ )93( :مـ ؾمقرة (اًمتقسم٦م) ،وُم٤م سمٕمده٤م.
( )3هق :قم٤مُمر سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري اسمـ قمؿ اجلالس سمـ ؾمقيد ،وأٟمف أطمد ُمـ ؾمٛمع اجلالس سمـ ؾمقيد
ي٘مقل ...اٟمٔمر «اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش.)295/5( :
( )4هق :ؾمقيد سمـ اًمّم٤مُم٧م سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قمدي سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري ،ؿمٝمد أطمدً ا .اٟمظ« :اإلص٤مسم٦م ذم
متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش.)311/4( :
( )5اًمٕم٘مؾ :اًمدي٦م .يٜمٔمر «اًمٜمٝم٤مي٦مش.)378/3( :
( )6ىم٤مل اسمـ طمجر ذم «اًمٗمتحش ( :)519/8وأصؾ احلدي٨م ذم «صحٞمح اًمٌخ٤مريش.)311/3( :
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وقمـ قمروة سمـ ا ًُّمزسمػم  $وريض قمـ أسمٞمف ذم ىمقًمف{ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]74 :ىم٤مل« :ىم٤مل اجلالس :ىمد اؾمتثٜمك اهلل زم اًمتَّقسم٦م ،وم٠مٟم٤م أشمقب،
وم٘مٌؾ ُمٜمف رؾمقل اهلل طش(.)1

وقمـ ىمت٤مدة$ذمىمقًمف{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ}

[ؾمقرة إطمزاب ،]24 :ىم٤مل« :إن َؿم٤مء أظمرضمٝمؿ ُمـ اًمٜمٗم٤مق إمم اإليامنش(.)2
وُمـ ه١م ِ
ٓء اًمذيـ شم٤مسمقا يمام ذيمر اسمـ إصمػم َُمٛمع ويزيد اسمٜم٤م ضم٤مري٦م سمـ قم٤مُمر(.)3
َ ُ
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ِ
قمام يم٤من
شم٤مب َ
ُ -1مـ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ َ
ومح ًُٜمَ ْ٧م شمقسمتف وصدَ ق اهلل ذم أوسمتف ،وإىمالقمف َّ

ومٞمفِ ،م َّ٤م ُّ
يدل قمغم أن سم٤مب اًمتقسم٦م ُمٗمتقح{ :ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]74 :
ِ
حمٛمدَ ة و ًَمٞمً٧م ُمذُم٦م ُيذم ِِب٤م َُمـ َر َُمك سم٤مًمٜمِّٗم٤مق
 -2إن ظمّمٚم٦م اًمتقسم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مق َ
وراء فمٝمره ً
ُم٘مٌال قمغم اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٞم ًٌ٤م إًمٞمف ..وإن َشمقسم٦م اًم َٕمٌد ُمـ اًمذٟم٥م أو اعمٕمّمٞم٦م
ُشمٕمدُّ ذم ُمٜم٤مىمٌف وحم٤مؾمـ أومٕم٤مًمف ..وًمذا ضم٤مء اًمثٜم٤مء ذم اًمقطمٞملم قمغم اًمت٤مئٌلم.
ِ
ُ -3يِم٤مر هٜم٤م إمم ُم٤م جي٥م ا َّ
اًمّمحٞمح
َّت٤مذه َدم٤مه ُمـ ٟم٤مومؼ سمدقمقشمف إمم اإليامن َّ
واإلقمراض قمام هق قمٚمٞمف ُمـ ُمرض اًمٜمِّٗم٤مق ،واًم َٕم٤مىمؾ ُيتدي سمٌّمػمشمف إمم اهلدَ ى
شمتخ َّغم قمـ دقمقة ه١م ِ
واإليامن ،وٓ يٜمٌٖمل ًمألُم٦م اعمًٚمٛم٦م أن َ
ٓء اًم َ٘مقم عمَ٤م أص٤مِبؿ ُمـ
َ ُ
َ
ٟمٗم٤مقَ ،سمؾ جي٥م أن يٜمٗمر َ
ًمذ َ
ًمؽ َـم٤مئٗم٦م ِمـ َُيٛمٞمٝم٤م إيامهن٤م ُمـ اًمٜمِّٗم٤مق ُمتؽمؾم٦م سم َت ْ٘مقى اهلل
وواىمع اًم٘مقم وُمٙم٤مئدهؿَ ،ومٞمٝمتدي ُمٜمٝمؿ ُمـ
شمٕم٤ممم وإظمالص اًم َٕمٛمؾ ًمف ،قم٤معم٦م سم٠مدواء َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٓمؼمي ذم «شمٗمًػمهش ،)188/11( :وهق ُمرؾمؾ ضمٞمد يِمٝمد ًمف ُم٤م شم٘مدم َّترجيف( :صـ.)568 :
( )2رواه قمٌد اًمرزاق ذم «شمٗمًػمهش ،)115/2( :ورواه اًمٓمؼماين ذم «شمٗمًػمهش )148/21( :واًمٚمٗمظ ًمف.
( )3يٜمٔمر «ضم٤مُمع إصقلشٓ ،سمـ إصمػم .)575 – 574/11( :اٟمٔمر ُمٌح٨م ُمـ شم٤مب ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم:
(صـ.)148 :

553

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ُيديف اهلل ؾمٌح٤مٟمف ويتقب اهلل قمغم ُمـ شم٤مب ُمٜمٝمؿ.

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

معهم
ّمديؼ َشمقسم٦م ُمـ شم٤مب ُِمـ اًمٜمٗم٤مق،
هلؿَ ،شم
 -4إن واضم٥م اًمٕمٚمامء وسم٘مٞم٦م إُم٦م شمٌع
ُ

ٕمؽمض هٜم٤م
ُمع احلذر اًمِمديد ُمـ أ ْوم َٕم٤مًمف طمتك شمثٌ٧م ىمدُمف قمغم اهل ُدى واإليامن .وىمد ُي َ
وهق يٙمتؿ اًمٙمٗمر أو اًمنم ذم ىمٚمٌف و ُئمٝمر
سم٠من اعمٜم٤مومؼ إذا شم٤مب يمٞمػ ٟمّمدِّ ق شمقسمتفُ ،
اإليامن واخلػم ،وىمد ُضم ِّرب قمٚمٞمف اًمٜمٗم٤مق ُمـ ىمٌؾ؟
ومٜم٘مقلَٟ :مٕمؿ إن ُمـ ُضم ِّرب قمٚمٞمف اًمٙمذب ٓ ُيّمدَّ ق –ُمـ أول وهٚم٦م– سمٛمجرد
َ ِ
ٌَّل
ادقم٤مئف اًمتقسم٦م واًمّمدق ،ومٙمٞمػ سمٛمـ ٟم٤مومؼ ،وًمٙمٜمَّ٤م ُأُمرٟم٤م ُمٕمنم اعم١مُمٜملم أن ٟمت٠مؾمك سم٤مًمٜم ّ
ط ،وم٘مد ىمٌؾ وصدَّ ق  ۴شمقسم٦م ُمـ ٟم٤مومؼ –يمام ؾمٌؼ ذم أصم٤مر اعمت٘مدُم٦م–،
وهذا ُمع اًم٘مٞمد اًمذي ُذ ِيمر ؾم٤مسم ً٘م٤م ،وهق احلذر اًمِمديدُ ِطمٞم٤مًمف :ومال ُشمٗمتح ًمف إسمقاب يمٚمٝم٤م
َ
– ً
ُمثال– قمغم أهار إُم٦م وُم٘مدراِّت٤م ،وٓ ُيٗمًح ًمف اعمج٤مل ذم ُم٘م٤مُم٤مت شمقضمٞمف اعم١مُمٜملم،
طمتك شمث ٌُ َ٧م َىمد ُُمف قمغم اإليامن سمٕمد ومؽمة ُمـ اًمزُمـ سمٕمالُم٤مت شمٕمرف ُمـ اًمت٤مئ٥م
وظمّمقص٤م اًمت٤مئ٥م ُمـ اًمٜمٗم٤مق سمّمدىمف وإظمالصف وإصالطمف واقمتّم٤مُمف سم٤مهلل.
ً
 -5يِمؽمط ذم ىمٌقل شمقسم٦م اعمٜم٤مومؼ:

وؾمٛمٝم ُؿ اهلل سم٤مإلومً٤مد ذم أول ؾمقرة
أ-اإلصالح :وهق ِودُّ اإلومً٤مد :وىمد
ُ
(اًمٌ٘مرة) ،وم٘م٤مل قمز ؿم٠مٟمف{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]12-11 :ومال سمد
ًمٚمٛمٜم٤مومؼ قمٜمد شمقسمتف إصالح ُم٤م أومًد ،وذًمؽ يٙمقن سم٢مصالح ٟمٗمًف وإصالح ُم٤م أومًده
ُمـ طمقًمف{ ،ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]146 :
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ِ
هه وٟمِ َّٞمتف وطم٤مًمف وىمقًمف
 وم٠مُم٤م إصالح ٟمٗمًف َومٞمِمٛمؾ ْ
إصالح ُم٤م أومًده ُمـ ِّ
وقمٛمٚمف ،ومٞمٕمٛمؾ سمام أُمره اهلل سمف وي١مدي ومرائْمف ويٜمتٝمل قمام هن٤مه قمٜمف ،وي ِ
ٜمزضم ُر قمـ
َّ
َ ََ
ِ
أقمام ِل اًمٜمٗم٤مق،
ُمٕم٤مصٞمف ،وم ْ
ٞمج َتٝمد ذم أقمامل اإليامن اًمتل شمٖمًؾ ُم٤م شمٚمقصم٧م سمف ٟمٗمًف ُمـ َ
ِ
وٕئٛم٦م ا ُعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ ،وإُم٤مٟم٦م
يم٠من يٚم َت ِزم اًمّمدق واًمٜمَّّمٞمح٦م هلل وًمرؾمقًمف ط
اًمت٤مُم٦م واًمقوم٤مء ،وإىم٤مُم٦م اًمّمالة سم٤مخلِمقع واحلْمقر وُمراىمٌ٦م اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ.
أومًده ُمـ ىمٚمقب و َٕم َٗم٤مء
ِمٛمؾ إصالح ُم٤م َ
 وأُم٤م إصالح ُم٤م أ ْوم ًَد طمقًمف وم َٞم َ
احلؼ وأوًمٞم٤مئف ،وشمِمٙمٞمٙمٝمؿ ذم أُمر اهلل ،وم ُٞمّمٚمح
اعم١مُمٜملم سم٢مهمرائٝمؿ سم٤مًمٜمِّٗم٤مق ،ويمراهٞم٦م ِّ
ذًمؽ يمٚمف سمام يٕمقد قمغم إُم٦م سم٢مصالح ُم٤م ومًد ُمـ ىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد وأقمامهلؿ.
 يمام أن إصالطمف يِمٛمؾ ذيمر ُمـ يم٤من ِ
يٌٖم ُْمف أو يٖمت٤مسمف أو َيتآُمر قمٚمٞمف –وهق
َ ُ َ
ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل– سم٤مًمذيمر ا َحلًـ وٟمحق ذًمؽ.

 ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ« :يمام ُذط ذم شمقسم٦م اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ َيم٤من َذٟم ٌُٝمؿ إومً٤مد ىمٚمقب

وٕمٗم٤مء اعم١مُمٜملم ،وحت ُّٞمزهؿ واقمتّم٤مُمٝمؿ سم٤مًمٞمٝمقد واعمنميملم أقمداء اًمرؾمقل ط،
اإلؾمالم ري٤مء وؾمٛمٕم ً٦م ،أن يّمٚمحقا سمدل إومً ِ
٤مدهؿ ،وأن يٕمتّمٛمقا سم٤مهلل
ُ
َ
َ
ً
وإفمٝم٤مرهؿ ِ ْ
هلل سمدل
خيٚمّمقا ِديٜمٝمؿ ِ
سمدل اقمتِ َّم٤مُمٝمؿ سم٤مًمٙمٗم٤مر ُمـ أهؾ اًمٙم َت٤مب واعمنميملم ،وأن
ُ
إفمٝم٤مرهؿ ًمف ري٤مء وؾمٛمٕم٦مش(.)1

قمٝمدَ ذم يمت٤مسمف إمم ِ
ب-آقمتّم٤مم سم٤مهلل :أي اًمتٛمًؽ سمٕم ِ
ٝمده وُمٞمث٤مىمف اًمذي ِ
ظمٚم٘مف ُمـ
َ
ِ
وشمرك ُم ْٕم ِّمٞمتف ذم يمؾ إ ُُمقر ،سمدل متًٙمٝمؿ سم٠مهقاء وآراء اًم٘مقم وأٟمٔمٛمتِٝمؿ،
ـم٤مقمتف
أيْم٤م سم٤مهلل ،ومٞمجٕمٚمف ُمٚمج٠م وُمٕم٤م ًذا ًَمف ،وهق اًمقصمقق سمف وسمققمده يمام يثؼ
وهق اًمتٕمٚمؼ ً
اعم١مُمٜمقن اخل َّٚمص سمدل اًمتحٞمز وآقمتّم٤مم وآقمتزاز سم٤مًمٙمٗم٤مر ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب
واعمنميملم واعمٜم٤موئلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «قمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـشٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ.)55/1( :
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ِ
وضم َف اهلل ورو٤مه ٓ ،ري٤م َء
ت-إظمالص
اًمديـ هللِ :أي ٓ َيٌ َتٖمقن سمٓم٤مقمتف إٓ ْ
معهماًمديـ هٜم٤م ِ
اإل ْؾمالم ْ
هلل شمٕم٤ممم،
وإظمالصف ِ
اًمٜمَّ٤مس ودومع اًمير قمٜمٝمؿ :ؾمقاء يم٤من ُمٕمٜمك
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أو يم٤من سمٛمٕمٜمك اًمٕمٛمؾ ،وإظمالصف سمرومع ؿمقائ٥م اًمٜمٗم٤مق واًمري٤مء قمٜمف.
والخالصةَّ :أهنؿ ٓ ُينميمقن ذ ًيم٤م أ ْيم َؼم وٓ ذ ًيم٤م أصٖمرُ ،خمٚمّملم ذم اًم َّتقسم٦م،

ُم٘مريـ سم٤مًم َّتقطمٞمد ،قم٤مزُملم قمغم ؾمٚمقك ـمريؼ{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ}
[ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م.]5 :
 ٓ -6سمد أن حتٛمؾ اًم َّتقسم٦م ذم ىمٚم٥م اعمُٜم٤مومؼ وقمٛمٚمف َُمٕم٤مين قمٔمٞمٛم٦م؛ ُمٜمٝم٤م اًمٜمَّدم قمغم ُم٤م
وشمرك َُم٤م يم٤من ي ْٗم َٕمٚمف ،واًمٕمزم َقمغم ُمٗم٤مرىمتف و َقمدم اًم َٕمق َدة
يم٤من ُمٜمف ذم َُم٤ميض اًمٜمٗم٤مقْ ،
اجلٛم َٚم٦م ًمٙمؾ ُمـ أراد اًم َّتقسم٦م ُمـ
إًمٞمف ذم اعمًت٘مٌؾَ ،
وهذه هل ذوط اًم َّتقسم٦م اًمثالصم٦م ذم ْ
اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص ..ويْمٞمػ إًمٞمٝم٤م ُ
وهق ر ُّد ُمٔم٤ممل اًمٕمٌ٤مد إن
أهؾ اًمٕمٚمؿ ذ ًـم٤م راسم ًٕم٤مُ :

يم٤من ذٟمٌف ُمتٕمٚم ً٘م٤م سمح٘مقق اًمٕمٌ٤مد(.)1

اًمت٤مئ٥م ُمـ َٟمٗمًفَّ :
ٕن َص٤مطم٥م
 -7وهٜم٤مك قمالُم٤مت ًمٚم َّتقسم٦م اعم٘مٌقًم٦م َيٕمٚمٛمٝم٤م
ُ
اًمٌٞم٧م أدرى سمام ومٞمف ،ومٛمٜمٝم٤م:
أ) أن يٙمقن سمٕمد اًم َّتقسم٦م َظم ًػما ِم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمٌٚمٝم٤م.
ب) َّ
وأٓ َيزال اخلقف ُمّم٤مطم ًٌ٤م ًمف ٓ ي٠مُمـ ُمٙمر اهلل ـمروم٦م قملم ،ومخق ُومف ُمًتٛمر

إمم أن يٌنم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ} [ؾمقرة ومّمٚم٧مَ ،]31 :ومٝمٜم٤مك َي ُ
وضم ُٚمف ويذه٥م ظمقومف.
زول َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «شمٗمًػم اًمٓمؼميش ،)399/5( :و«شمٗمًػم اًم٘مرـمٌلش ،)426/5( :و«شمٗمًػم اسمـ يمثػمش:
( ،)583/1و«شمٗمًػم اًمرازيش ،)88/11( :و«قمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـشٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ:
(ص ،)68 :و«اًمٙمِم٤مفش ،)581/1( :و«زاد اعمًػمش ،)235 ،234/2( :و«ومتح اًم٘مديرش،
ًمٚمِمقيم٤مين ،)531/1( :و«روح اعمٕم٤مينش ،)178/5( :و«شمٗمًػم اعمٜم٤مرش،)475 ،474/5( :
و«اًمتحرير واًمتٜمقيرش.)244/5( :
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ضمـ) وُمٜمٝم٤م اٟمخالع ىمٚمٌف وشم َ٘م ُّٓم ُٕمف ٟمد ًُم٤م وظمق ًوم٤م ،وُمـ مل َجيد ذًمؽ ُمٜم ُف َومٚمٞمتٝمؿ شمقسم َتف وًمػمضمع
ِ
أصٕم٥م اًمتقسم٦م اًمّمحٞمح٦م وُم٤م أؾمٝمٚمٝم٤م سم٤مًمٚمً٤من واًمدقمقى(.)1
شمّمحٞمحٝم٤م :ومام ْ
إمم ْ
 -8إن حت٘مؼ ذوط اًم َّتق َسم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مق و َشمق ُّومر ُمٕم٤معمٝم٤م ٌ
دًمٞمؾ قمغم صدق شمقسم٦م
اعمٜم٤مومؼ وؾمٚمقيمف اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ،أُم٤م إن ُوم٘مدت َسمٕمض هذه اًمنموط أو ُضمٚمٝم٤م َّ
وم٢من
أيْم٤م وـمٚم ًٌ٤م عمّمٚمح٦م
َهذا يدل قمغم أن إقمالن اًمتقسم٦م ُمـ ِىمٌؾ اعمٜم٤مومؼ يم٤من ٟمٗم٤م ًىم٤م ً
وشمٖمٞمػما ًمٚمخٓم٦م اًمتل يًػم قمٚمٞمٝم٤م.
اًمقىم٧م،
ً

ًمٚمح َذر وأظمذ احلٞمٓم٦م ُمع َُمـ ُيٕمٚمِـ اًمتقسم٦م ُمٜمٝمؿ ،طمتك شمٔمٝمر اًمدٓئؾ
وهذا َيدقمقٟم٤م َ

اًمقاوح٦م قمغم صدق إيامٟمف واهلل أقمٚمؿ.
صح٦م َشمقسم٦م اعمٜم٤مومؼ ،وأهن٤م ُم٘مٌقًم٦م قمغم ُم٤م يراه
 -9يًتٗم٤مد ُمـ اًمٜمُّّمقص اًمً٤مسم٘م٦م َّ
ُجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ(.)2

ُ ٓ -11شم٘مٌؾ شمقسم٦م اعمُٜم٤مومؼ قمٜمد فمٝمقر ٟمِ َٗم٤مىمف وىمٞم٤مم اًمٌٞمٜم٦م اًمنمقمٞم٦م سمِ ُثٌقت ٟمٗم٤مىمف

قمٜمْدَ احل٤ميمؿ طمتك يٙمقن ًمٚمجٝم٤مد ُمقوع وًمٚم َّتقسم٦م ُمقوع ،وإٓ وم َ٘م ٌُقل اًمتقسم٦م اًمٔم٤مهرة
ذم يمؾ و ْىم ٍ
٧م َيٛمٜمع اجلٝم٤مد هلؿ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م( .)3سمِ٤مإلو٤موم٦م إمم أ َّٟمف مل يٛمٙمـ أن ُيؽمسمص ِِبؿ
يّمٞمٌٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٕمذاب ُمـ قمٜمده أو ِ
أن ِ
سم٠ميديٜم٤م(َّٟ ٕ )4م٤م يمٚمام أر ْد َٟم٤م أن ٟمٕمذِبؿ قمغم ُم٤م
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «ُمدارج اًمً٤مًمٙملمش.)21 – 216/1( :
( )2اٟمٔمر «اعمٖمٜملشٓ ،سمـ ىمداُم٦م ،)81-78/11( :و«اعمحغمشٓ ،سمـ طمزم،)227-211/11( :
و«أطمٙم٤مم اًم٘مرآنشٓ ،سمـ اًمٕمرب ،)979/2( :و«أطمٙم٤مم اًم٘مرآنشً ،مٚمجّم٤مص،)273/3( :
و«اًمّم٤مرم اعمًٚمقلش( :ص ،)467 ،327 :و«ومتح اًمٌ٤مريش.)267/8( :
( )3إؿم٤مرة ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭑﭒﭓﭔﭕ} [أي٦م (ُ :)73مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م].
()4إؿم٤مرةإممىمقًمفشمٕم٤ممم{:ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م:
.]52
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ِ

أفمٝمروه أفمٝمروا اًم َّتقسم٦م وهٙمذا ..ومٞمحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًم٘متؾ إذ مل شم٘مٌؾ شمقسمتف عم٤م شم٘مدم ،وًمق
معهم أن شم٘مقم قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م سم٤مًمٜمٗم٤مق ىمٌٚم٧م شمقسمتف
ُمٔمٝمرا ًمٜمٗم٤مىمف وًمتقسمتف ُمٜمف ُمـ همػم
ضم٤مء اعمٜم٤مومؼ
ً
قمغم اًم٘مقل اعمخت٤مر(.)1

اًمزٟمديؼ ذم اًم ٌَ٤مـمـ،
وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م « :$وأ َُّم٤م ىمٌقل اهلل َشمٕم٤ممم ًمتقسم٦م ِّ
فم٤مهرا أم سم٤مـمٜمً٤م ومال ظمالف ومٞمفش(.)2
وهمٗمراٟمف عمـ شم٤مب وأىمٚمع
ً
ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم:

اشمٗمؼ اًم ُٕمٚمامء قمغم َّ
أن ُيم َّؾ َُمـ شم٤مب ُمـ يمٗمر وم٢م َّٟمف ي٘مٌؾ ُمٜمف ،وير َشم ِٗمع قمٜم ُف اًم َ٘متؾ؛
َ

ًمٕمٛمقم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺} [ؾمقرة اًمزُمر ،)3(]53 :وهذهِ أ َي٦م
َٟمزًم٧م ذم اًم َّت٤مئٌلم ،وم ُٙم ُّؾ َذٟم٥م يتقب اإلٟمً٤من ُمٜمف َّ
وم٢من اهلل شمٕم٤ممم يتقب قمٚمٞمف.
واًمزٟمديؼ هق اعمَ ُ
َ
يمذ َ
اًمزٟمديؼ ُهق اعمٜم٤مومؼ،
٤مرق َقمـ اًمديـ ُيم ِّٚمف ،وىمٞمؾِّ :
اًمزٟمديؼِّ ،
ًمؽ ِّ

ًمٚمٛمًٚمٛملم و ُئمٝمر أٟمف
وًمٕمؾ ِّ
اًمزٟمديؼ َأؿمدُّ ُمـ اعمٜمَ٤مومؼ؛ ٕن اعمٜمَ٤مومؼ ر َّسمام يتّمٜمع ُ
ُمًٚمؿ ،يمام هق اًمِم٠من ذم اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد اًمرؾمقل ط.
واًمزٟم٤مدىم٦م َوهمػمهؿ( ،ويمؾ َدا ٍع
ىمقًمفَ ( :و َؾم٤مئر اًم َّٓمقائػ اعمُٜم٤مومِ٘م٦م) أي :اًمدُّ روز َّ
ٓ ْسم َتداع) أيُ :يمؾ إ ْٟم ًَ٤من يدقمق ًمٚمٌِد َقم٦م ،واعمُراد اًمٌدقم٦م اعمٙمٗمرة( ،ي٘متؾ) َو َهذا ُم٘مقل

وم٢مهن٤م ٓ شم٘مٌؾ شمقسمتفَ ( ،يم َٛمـ شمٙمرر ٟمٙمثف ٓ ي٘مٌؾ)،
اًم٘مقل ،يٕمٜمل ي ْ٘م َتؾ وًمق شم٤مبَّ ،
ِ
ٙمررت ردشمف ،سمحٞم٨م يرشمد صمؿ َيتقب ،ويرشمد صمؿ يتقب؛ ويرشمد صمؿ يتقب،
َيٕمٜملَ :شم َّ
وهٙمذاَ .ىم٤مًمقا :هذا ٓ شم٘مٌؾ شمق َسمتُف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر «اًمّم٤مرم اعمًٚمقلش( :ص .)469 ،467 ،345 ،241
( )2يٜمٔمر «اعمٖمٜملش.)81/11( :
( )3ؾمٌؼ إيْم٤مح اًمٗمرق سملم اعمٜم٤مومؼ واًمزٟمديؼ (صـ.)473 :
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ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [ؾمقرة

اًمٜمً٤مء ،]137 :وهذا ي٘متيض أٟمف ٓ شم٘مٌؾ شمقسمتٝمؿ.
ِ
إيامٟمف) ٕٟمفَّ :
ىمقًمفَّٟ َٕ( :مف َمل يٌد ُمٜمْف َ
اًمْم ُ
ٛمػم يٕمقد قمغم َه ُ١مٓء سم٤مقمتٌ٤مر اجلٜمس( ،مل ْ
يٌد ُمٜمف إيامٟمف إٓ ِ
اًمذي أذاع ُمـ ًمً٤مٟمف) أذاعَ :يٕمٜمل أ ْفمٝمر ُمـ ًمً٤مٟمف ،وم٤معمُٜم٤مومؼ ً
ُمثال
َ
إذا ىمٚمٜم٤م :إ َّٟمف جي٥م ىمتٚمفَ ،
وم٘م٤مل :أٟم٤م ُمًٚمؿ أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدً ا
٤مئ٥م،
وأص ِّكم َُمٕمٙمؿ وأزيملٟ ،م٘مقل :وًمق ُيم َ
ٜم٧م َيمذًمؽ ،وم٢مذا ىم٤مل :أٟم٤م َشم ٌ
رؾمقل اهللَ ،
ىمقًمؽ ً
شم٤مئ٥م و ُشمّمكم وشمزيمل هق َ
شمٌ٧م َٟم٘متٚمؽ؛ ٕن َ
أوٓ
َومٜم٘مقل :وًمق َ
ىمقًمؽ أن أٟمؽ ٌ
ٕٟمؽ شمٜم٤موم٘مٜم٤م ،ومٚمؿ يٌد ُمـ إيامٟمؽ إٓ ُم٤م أذاقمف ًمً٤مٟمؽ ،وُم٤م أذقمتف اًمٞمقم يم٤مًمذي أذقمتف
سم٤مُٕمس ،أٟم٧م شمٜم٤موم٘مٜم٤م ومال ٟم٘مٌؾ ُمٜمؽ.
وًمٙمِ َّـ اًمّمحٞمح أن اعمُٜم٤مومؼ شم٘مٌؾ شمق َسمتف ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]146-145 :وهذه أي٦م سُي٦م ذم أٟمف شم ْ٘مٌَؾ شمقسم٦م اعمٜم٤مومؼ،

وًمٙم َّـاهلل َ َذيمر ذوـمً٤م ٓ سمدُمٜمٝم٤م،طم ُ
ٞم٨مىم٤مل{ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]146 :وذًمؽ طمتك ٟمٕمرف إصالطمٝمؿ.

واًمذيـ قم َّٚم ُٚمقا قمدم ىمٌقل َشمق َسم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ،ي٘مقًمقنَّ :
إن َُمـ شمٙمرر ٟمٙمثف وم٢م َّٟمٜمَ٤م ٓ
يمرٟم٤مه٤م ،وٕ َّٟمٜمَ٤م ًمق ىمٌٚمٜم٤م إِ ْؾمالُمف اًمٞمق َم َومًقف يرشمد همدً ا؛
ٟم٘مٌؾ شمقسمتفً ،ممي٦م اًمتل َذ ْ

ٕن هذه قم٤مدشمف؛ ي١مُمـ ويٙمٗمر ،وي١مُمـ ويٙمٗمر ،ومال ٟمثؼ سمف ومٜم٘متٚمف ،وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل إن

اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]137 :ومٙم٤مٟمَ٧م
وقمغم هذا وم٢مذا شم٤م ُسمقا وقمرومٜم٤م أن
ِهن٤ميتٝمؿ اًمزي٤مدة ذم اًمٙمٗمر ،ومل َشمٙمـ هن٤ميتٝمؿ اًمتقسم٦مَ ،
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وقواعد شرعية يف التعامل
خطر املنافقني
َشمقسم َت ُٝمؿ صحٞمح٦م سم٤مؾمت٘م٤مُم٦م أطمقاهلؿ ،وم٤مًمّمحٞمح أهن٤م شم٘مٌؾ(.)2()1
معهم

ايكاعذ ٠ايشابعٚ ١ايجالث :ٕٛاذتُهِ عًَ ٢املٓافل َٔ خالٍ اطتكشا٤

تاسخي٘ حت ٢ال خنذع مبصاسٜع٘ ٚأطشٚحات٘.
إن ُمـ يت٠مُمؾ اًمًػمة اًمذاشمِٞم٦م هل١م ِ
ٓء اًمذيـ َشمز َّقم ُٛمقا سمٜم٤مء َُمًجد اًميارِ :
جيدُ أن
َّ َ ُ
ِّ
َّ
َ
َّت َّٚم ٍ
ِ
ٍ
اًمًػمةُ ،مـ َ َ
ًمٚمٛمِم٤مريم٦م
ػ قمـ اجلٝم٤مد،
وشمٕمقيؼ ُ
قمؼم أطمداث ِّ
هلؿ ُمقاىمػ ٟمٗم٤مىم َّٞم٦م ْ َ
ومٞمف ،وعمْ ِ ِز ًمٚمٛمٓمققملم ذم اًمّمدىم٤مت ،واؾمتٝمزاء وؾمخري٦م سم٤معم١مُمٜملم ،وأُمر سم٤معمٜمٙمر
أقمراض اعمُ١مُمٜملم واإلرضم٤مف ِبؿُ ،مع اؾمتِ ّْمح٤مب
وهنل قمـ اعمٕمروف ،واًمقىمقع ذم َ
اًمٙمذب ُمٓمٞم٦م ،وإيامن اًمٗم٤مضمرة شم٘مٞم٦م ،واعمقآة ٕقمداء اًمديـ واًمًٕمل ذم إرض
سم٤مًمٗمً٤مد ؾمج َّٞم٦م ..اًمخ.
ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم احل٤مصدة خلَ ْيائٝمؿ اًمٗم٤موح٦م
ًمي َسم٤مت اعمقضمٕم٦م ُ
ًمذا َيم٤من ُمـ أىمقى ا َ
عم٘م٤مصدهؿ وأهداومٝمؿ ِهل قمرض ؾمجؾ شم٤مرخيٝمؿ احل٤مًمؽ ؾمقا ًدا{ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [ؾمقرةحمٛمد،]31 :
وُم٤م يم٤من اعمُٜم٤موم٘مقن خيِمقن َز َُمـ اًمٜمٌقة ُمـ َرء َظمِمٞمتٝمؿ ُمـ ٟمزول آي٤مت شمٗمْمح هائرهؿ

وشمٔمٝمر خمٌقءىمٚمقِبؿ{،ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]64 :
تٌلم سمِٗمٚمت٤مت أًمًٜمتٝمؿ،
ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٕمديُ ٓ« :سمدَّ أن ئمٝمر ُم٤م ذم ىمٚمقِبؿ ،و َي َّ
وم٢من إ ًْم ًُـ ُمٖم٤مرف اًم٘مٚمقب ،ي ْٔم َٝمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذم اًم٘مٚمقب ُمـ اخلػم واًمنمش(.)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمًٗم٤مريٜمٞم٦مشٓ ،سمـ قمثٞمٛملم.)297/1( :
يمثػما ُمـ رؾم٤مًم٦م ؿمٞمخل قمٌد اًمرمحـ اًم٘مّم٤مص« ،اًمٜمٗم٤مق
( )2اؾمتٗمدت ومٞمام يتٕمٚمؼ ِبذه اًم٘م٤مقمدة ً
واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مش( :ص( ،)388 – 384 :ص.)452-445 :
( )3شمٗمًػم اًمًٕمدي ،)789/1( :وىمد ؾمٌؼ ُمزيد إيْم٤مح هلذه أي٦م( :صـ.)561:
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ويٕمري َهم٤مي٤مِّتؿ سمٗم ْت ِح ُمٚمٗم٤مت ظمزاي٤مهؿ
إٟمف اعمًٚمؽ اًمذي ُيتؽ أؾمت٤مرهؿ
ِّ
وشمٍمُي٤مِّتؿ وٟمدواِّتؿ وطمقاراِّتؿ وقمالىم٤مِّتؿ سمِ ًَدٟمتٝمؿ ُمـ أقمداء اعمٚم٦مِ .
وِبذا ٟمختٍم
يمثػما ُمـ اًمٓمريؼ ذم اًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مِّتؿ وأـمروطم٤مِّتؿ ،ومٞمٜم٘مٚمٌقا ظم٤مئٌلم ُمدطمقريـ.
ً
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

وظمّمقص٤م زقم٤مُم٤مِّتؿ
إمه َّٞم٦م سمٛمٙم٤من رصد ُجٞم ِع َُم٤م ًَم ُف ِصٚم٦م سم٤معمُٜم٤موم٘ملم:
ً
ُمـ َ ِّ
ىم٧م اعمُٜم٤مؾم٥م ًمإلشمٞم٤من قمغم سم ِ
وشمقصمٞمؼ ذًمؽ طمتك يًتثٛمر ذم اًمق ِ
ٜمٞم٤مهنؿ ُمـ اًم٘مقاقمد
ُ
َ
ومٞمخر قمٚمٞمٝمؿ اًمً٘مػ ُمـ ومقىمٝمؿ.
ُاس ٚطا ٌ٥اإلعِالّ يف دٗاد املٓافكني
ايكاعذ ٠ارتاَظٚ ١ايجالث :ٕٛاطتجِ َ

نُا ٜظتجُشْٗٚا(.)1
َ

ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]112 :ضم٤مء ذم َؾم ِ
ــٌ٥م ُٟمـــزوهل٤مَّ :
أن َىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن ﭬ

ىم٤ملَ « :
أه ُؾ سمٞم٧م ُمٜمَّ٤م ي َ٘م٤مل هلؿ :سمٜمق أسمػمق :سمنم وسمِمػم وُمٌنم ،ويم٤من َسمِمػم
يم٤من ْ
ضمال ُمٜم٤موم ً٘م٤م ،ي٘مقل اًمِمٕمر ُيجــق سمف أصحـــ٤مب رؾمقل اهلل ط ،صمؿ ي ِ
َر ً
ٜمح ُٚمف ًمٌٕمض
ُ
اًمٕمرب ،صمؿ ي٘مقل :ىم٤مل ومالن :يمذا ويمذا وىم٤مل ومالن :يمــــــذا ويمذا ،وم٢مذا َؾم ِٛمع
ِ
رؾمقل اهلل ط ذًمؽ اًمِمٕمر َىم٤مًمقا :واهلل ُم٤م ي٘م ُـقل َهذا اًمِمٕمر إٓ َهذا
أصح٤مب
اًمرضمؾ ،وىم٤مًمقا :اسمـ إسمػمق ىم٤مهل٤م وم َٚم َّام ٟمزل اًم٘مرآن حلؼ
اًمرضمؾ اخلٌَٞم٨م ،أو يمام ىم٤مل َّ
َّ
َسمِمػم سم٤معمنميملم ،ومٜمزل قمغم ؾمالوم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد سمـ ؾمٛمٞم٦م ڤ وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:

{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر ُمٌح٨م «ُمقآة اعمٜم٤موم٘ملم إلظمقاهنؿ اًمذيـ يمٗمرواش.)318/1( :
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ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء،]116-115 :
معهم
ٍ
سم٠مسمٞم٤مت ُِمـ ؿمٕمرَ ،وم٠مظمذت
ومٚمام ٟمزل قمغم ؾمالوم٦م رُم٤مه٤م طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م ﭬ
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رطمٚمف ومقوٕمتف قمغم رأؾمٝم٤م -وذم رواي٦م :قمغم رأؾمفُ -صم َّؿ ظمرضم٧م سمف ومرُم٧م سمف ذم
إسمٓمح ،صمؿ ىم٤مًم٧م :أهدي٧م زم ؿمٕمر َطم ًَّ٤من ُم٤م يمٜم٧م شم٠مشمٞمٜمل سمخػم(.)1
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ومت ِ
ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم َ
ؼمز َهذا ُمـ
ٞمٞمزهؿ عمَ َقاىمٗمٝمؿ ،و َي ُ
ُ -1مٕمروم ُ٦م َّ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ُ
اًمرهمؿ ُمـ أن اعمٜم٤مومؼ
ظمالل َىمقهلؿ :وا ِ
هلل َُم٤م ي٘مقل هذا اًمِمٕمر إٓ هذا اخلٌَٞم٨م ،قمغم َّ
يم٤من يٜمًٌف ًمٖمػمه ُمـ اًمِمٕمراء.
ُ -2مـ أؾم٤مًمٞم٥م اعمُٜم٤مومِ٘ملم ذم إيذاء ْأوًمِٞم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمفِ ،ه َج٤مؤهؿ ُمـ ظمالل
إ َد ِ
ٟمثرا ،وُمـ صمؿ ٟمًٌتف إمم أدسم٤مء َآظم ِريـ أو ٟمنمه سم٠مؾمامء
ؿمٕمرا يم٤من أو ً
ب اًمٕمربً ،
ُمًتٕم٤مرة.

سمقؾم ِ
٤مئٚمٝمام اعمتٕمددة َطم ٌٌؾ وصٞمؾ :وًمِ َذا ٟمرى هذا
وسملم إدب واإلقمالم َ

إؾمٚمقب اًمٜمٗم٤مىمل ىمد اٟمتنم ذم إقمالُمٜم٤م.
إن ٟمًِ ٌَ٦م ُم٤م ي٘مقًمف اعمُٜم٤مومؼ (إدي٥م) ُِمـ ِهج٤مء ِ
َّ -3
ًمإل ْؾمالم وأهٚمف إمم همػمه
ِ
واٟمٗم َّم٤مم
اؾمٛمف ُيِمٕمرٟم٤م سمٛمدى ضمٌـ اعمُٜم٤موم٘ملم ووٕمٗمٝمؿ،
َومٞم َتح٤مؿمك ذيمر ْ
ٍمف ُمـ اعمٜم٤مومؼ يٙمقن طملم
ؿمخّمٞم٤مِّتؿ ،و َشمر ُّددهؿ وقمدم صمٌ٤مِّتؿ ...سمٞمد أن هذا اًم َّت َ ُّ
اًمّمق ًَم ُ٦م واًمٖمٚمٌ٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وطمٞمٜمام خيِمك ُمـ ُ ِ
َيِمتد قمقد ِ
أقملم
اإل ْؾمالم ،وشمٙمقن َّ
أهؾ اإليامن اًمتل شمٚمحٔمف وشمراىمٌف وحتيص قمٚمٞمف أٟمٗم٤مؾمف ًمت٘مٝمره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1طمًـ هذه اًمرواي٦م اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم «صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذيش ،)3136( :واٟمٔمر اًمرواي٦م سمتامُمٝم٤م
وُمزيد َّتري٩م هل٤م.)532( :
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أن سمٕمض ه١م ِ
وم َتجد َّ
ٓء اًمٕم ْٚم َامٟمِٞملم أو اعمٚمحديـ أو اًم ِّٚمٞمؼماًمٞملم ىمد يٓمرح ُم٤م َيٕم َت٘مده
َ ُ
قمؼم رواي٦م يٙم ُت ٌُٝم٤م ،وجيٕمؾ ذًمؽ ُمٜمْ ًُق ًسم٤م إمم رُمقز اًمرواي٦م ِم َّ٤م ُهق يمٗمر وإحل٤مد ،طم َّتك إذا
ُم٤م طمقيمؿ و ُصمرب قمٚمٞمف وهقضمؿ ،ىم٤ملِ :
هذه رواي٦م وًمٞمً٧م طم٘مٞم٘م٦م ،سمؾ َدمدُ أن ُم٤م
ُ
ِّ َ
ُ
ِ
ٍمح ومٞمٝم٤م سمام ذم ٟمٗمًفُ ،م٤م ي ُ٘مقم سمحذومف ًمق ـمٌ َٕم َٝم٤م ذم
يٓمٌٕمف ُمـ يمت٥م ظم٤مرج سمالده ُي ِّ
ِ
سمٚمده ،سمؾ ِ
اًمّمٕمداء إذا ُم٤م َيم٤مٟم٧م طمقاراِّتؿ اإلقمالُمٞم٦م
دمدُ أن أُمث٤مل َه ُ١مٓء يتٜمٗمًقن َّ
ُي٤مور ذم
همرسمِ َّٞم٦م و َهمػمه٤م ،سمخالف ُم٤م َي َّتخذه ُمـ طمٞمٓم٦م َ
وطمذر قمٜمدُم٤م ُ َ
َقمؼم ىمٜمقات ْ
سمٚمده ،وهٙمذا يتٚمقٟمقن شم٤مرة وشم٤مرة.
وم٢مذا ِأُمـ اًمًٌٞمؾ ومال يٌ٤مزم سمٜمًٌ٦م ُم٤م ي٘مقًمف إمم َٟم ِ
ٗمًف ،أو اًمتٍَّميح سم٤مؾمٛمف ،أو آومتخ٤مر
َ َّ
سمٛمـ ُي٤مُجقن ِ
اإل ْؾمالم واعمًٚمٛملم ،ور َّسم َام هم٤مير ذم ُم َٜمٝم َجف ومٞمقم هٜمَ٤م و َيق ٌم ُهٜم٤مك ،أو َيم٤من هذا
دوره ،واًمدور أظمر ٕظمٞمف ،وهٙمذا ُمـ سم٤مب شمٌ٤مدل إدوار وشمقزيٕمٝم٤م.
ب ِ
 -4أصمر إ َد ِ
اإل ْؾمالُمل ذم ُٟمٍمة اًمدقمقةِّ ،
وسم٨م اًمرقم٥م ذم ىمٚمقب اعمٜم٤موم٘ملم،
واًم َّت ِ
ْمٞمٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ ،يمام أ َّصمر ؿمٕمر طمً٤من ﭬ ذم ؾمالوم٦م ﭭ ،وم٠مًم٘م٧م رطمؾ

ِ
صمؿ َرطمؾ اخلٌٞم٨م ووم٤مرق اجلامقم٦م
اعمٜم٤مومؼ اًمْمٞمػ شمٕمٌِ ًػما قمـ رومْمٝم٤م ًمْمٞم٤م َومتف ،وُمـ َّ

طمتك هٚمؽ()1

ٍ
ِ
أؾم َت٤مر اعمٜم٤موم٘ملم ،وشمٕمري٦م وضمقهٝمؿ اًمٙم٤محل٦م
 ٓ -5سمد ُمـ إقمالم ه٤مدف ُيٕمٜمك ِبتؽ ْ

وومْمح خمٓمٓم٤مِّتؿ.
 -6اإلوم٤م َد ُة ُمـ وؾم٤مئؾ اًم ِّت٘مٜمٞمَ٦م احلديث٦م اًمتل شمٜمنم سم٤مًمّمقت واًمّمقرة َشمقصمٞمؼ َُم٤م قمٚمٞمف
َطم٤مهلؿ ُمـ ظمزاي٤م وومْم٤مئح وُم١مُمرات ،طم َّتك َيدُمٖمقا سمذًمؽ ويًتٌلم ًمٚمٜم٤مس قمقارهؿ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر رؾم٤مًم٦م «اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مش.)348-347( :
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ايكاعذ ٠ايظادطٚ ١ايجالث :ٕٛال ْظتػفش يًُٓافكني ٚالْصً ٞعًٚ ِٗٝال

ْصّٝع دٓا٥ضِٖ ٚال...

معهم

ِ
ٌَّل ط ذم
ىمد َؾم ٌَؼ ذم ُمٌح٨م ووم٤مة َزقمٞمؿ اعمٜم٤موم٘ملم اسمـ ؾمٚمقل ُم٤م يم٤من ُمـ َؿم٠من اًمٜم ّ
اًمّمالة قمٚمٞمف وشمٙمٗمٞمٜمف ذم ِ
ىمٛم ِ
ٞمّمف ،وُم٤م ٟمزل سمٕمد ذًمؽ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂}
[ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]84 :وُمٕمٚمقم ُم٤م َيم٤من يمذًمؽ ُِمـ َؿم٠من طمذيٗم٦م ﭬ ،و َقمدم َصالشمف قمغم
ٌَّل ط سم٠مؾمامئٝمؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم.
ُمـ أظمؼمه اًمٜم ّ
ضم٤مًمس ذم
ٛمر سمـ اخلٓم٤مب ﭬ وأ َٟم٤م
ٌ
ُمر ب ُقم ُ
ومٕمـ ُطمذي َٗم٦م ﭬ ىم٤ملَّ « :
اعمَ ِ
ًجد ،وم٘م٤مل زم :ي٤م َ
طمذي َٗم٦م ،إِ َّن ومال ًٟم٤م( )1ىمد َُم٤مت وم٤مؿمٝمدهُ ،صم َّؿ َُم٣م طمتك إذا يم٤مد
٤مًمس ،ومٕمرف ومرضمع إ َّزمَ ،وم٘م٤مل :ي٤م
أن خيرج ُمـ اعمًجد اًم َت َ
ٗم٧م إ َّزمَ ،ومرآين وأٟم٤م َضم ٌ
أسمرئ أطمدً ا سمٕمدك ،ومرأي٧م
ٝمؿ ٓ ،وًم ْـ ِّ
طمذيٗم٦م أٟمِمدك اهلل أُمـ اًم٘مقم أٟم٤م؟ ىمٚم٧م :اًم َّٚم َّ

قمٞمٜمل قمٛمر ﭬ ضم٤مدشم٤مش(.)2

وقمـ َزيد سمـ َوه٥م  ۹ىم٤ملَ « :ؾمٛمٕم٧م طمذيٗم٦م ﭬ َي ُ٘مقلَُ :م٤مت

أص ِّؾ قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل قمٛمر ﭬَُ :م٤م ُمٜمَٕمؽ أن ُشم ِّ
ّمكم َقمٚمٞمف؟
رضمؾ ُمـ ا ُعمٜم٤موم٘ملم ومٚمؿ َ
ىمٚم٧م :إ َّٟمف ُمٜمٝمؿ ،ىم٤مل :أسمِ٤مهللِ ُِمٜمٝمؿ أٟم٤م؟ ىمٚم٧م ،ٓ :ىم٤مل :ومٌٙمكش(.)3
ِ
٘م٧م
خرج ومِٞمٝم٤م أو يريدُ ه٤م ومتَٕم َّٚم ُ
وقمـ طمذيٗم٦م ﭬ ىم٤ملُ « :دقمل ُقمٛمر جلٜم٤مزةَ ،وم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مل يذيمر اؾمٛمف قمغم ىم٤مقمدة اًمًؽم ،وًمٙمـ ذيمر أٟمف ضم٤مر حلذيٗم٦م يمام ذم رواي٦م احلًـ  $قمٜمد
اخلرائٓمل ذم ُمً٤موئ إظمالق/27/1( :ب/28/أ).
( )2رواه ويمٞمع ذم «اًمزهدش ،واسمـ قمً٤ميمر ،واًمٚمٗمظ ًمف ،وهق صحٞمح.
( )3رواه اًمٌزار ،ورضم٤مًمف صم٘م٤مت ،) 392 ،391/1( :ذم سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم رواه اسمـ
أب ؿمٞمٌ٦م ويٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من واًمٚمٗمظ ًمف ،وإؾمٜم٤مده صحٞمح.
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ِ
اضمٚمِس ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ،وم٢م َّٟمف ُمـ أوًمئؽ ،وم٘م٤ملَٟ :مِمد ُشمؽ سم٤مهللِ أٟم٤م ُمٜمٝمؿ؟
سمف ،وم٘مٚم٧مْ :

َوم٘مٚم٧م ،ٓ :وٓ أسمرئ أطمدً ا سمٕمدكش(.)1

ٚيف ٖز ٙاآلثاس ايجالث ١عذ ٠فٛا٥ذ ٚأحهاّ َٓٗا:

ِ
اًمّمالة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ،يمام ومٕمؾ طمذيٗم٦م وقمٛمر
 -1شمرك
ٌَّل ط َّ
سمٕمض ْ
أص َح٤مب اًمٜم ّ
ﭭ.

ظمقف ُقمٛمر ﭬ اًمٜمِّٗم٤مق قمغم َٟم ِ
ٗمًف ،ومٙمٞمػ سمٛمـ سمٕمده؟.
-2
ُ
ِ ِ
اًمّمالة َقمغم اعمُٜم٤مومِ٘ملم ،إن يم٤من ا ُعمٜم٤مومؼ ِمـ ٓ
 -3قمد ُم َهنل قم٤م َُّم٦م ا ُعمًٚمٛملم ُمـ َّ
تح٘م َ٘م٦م ،وًمٙمِـ يٜمٝمك
٥م َقمغم َذًمؽ ُمـ ُمٗم٤مؾمد ُم َ
ُيٕمرف سمذًمؽ قمٜمدَ اًم َٕم٤م َُّم٦م :عم٤م يؽم َّشم ُ

ظم٤مص٦م اعمًٚمٛملم ُمـ اًمّمالة َقمٚمٞمٝمؿ يمام ومٕمؾ طمذيٗم٦م ُمع قمٛمر ﭭ.
َّ
ً -4مٕمٚمف ُينمع هنل َقم٤م َُّم٦م اعمًُٚمٛملم ُمـ اًمّمالة قمغم اعمٜمَ٤مومِ٘ملم إن يم٤مٟمقا ِم َّـ
وقم ُٔمؿ ظمٓمرهؿ.
أ ْفم َٝمروا ٟمٗم٤مىمٝمؿ َ
واًمقٓة ا ِّشمٌ٤مع اًم ُٕمٚمامء ومٞمٛمـ ُيّمغم َقمٚمٞمف أو َٓ ،يمام اىمتدى
 -5جي٥م قمغم اًم َٕم٤م َُّم٦م ُ
قمٛمر ﭬ -قمغم َومْمٚمف ذم ِ
اإل ْؾمالم– سمٕم٤مملِ َطم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم وأؿمخ٤مصٝمؿ طمذيٗم٦م
ﭬ واُمتث٤مًمف ًمرأيف.

ؼمر ُؾمٙمقت طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ﭭ قمٜمْدَ َهنٞمف ًمِ ُٕمٛمر ﭬ ُمـ
 -6ىمد ُي َ َّ
ِ
أؾمامء ا ُعمٜم٤موم٘ملم
اًمّمالة َقمغم اعمٜم٤موم٘ملم –يمام ذم إصمريـ إوًملم– سم٠م َّٟمف ُُم١ممتـ قمغم ه ْ
اًمذي أودقمف إي٤مه رؾمقل اهلل ط ،أو ًم َت ِ
٘مديره ﭬ اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة وٟمحق
َّ
ذًمؽ -واهلل أقمٚمؿ.-
 -7شمؼم َئ٦م ُطمذيٗم٦م ًمٚم َٗم٤مروق ﭭ ُمـ اًمٜمٗم٤مق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٌزار ذم «يمِمػ إؾمت٤مرش ،)392 ،391/1( :وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم «اعمجٛمعش (:)42/3
ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.
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معهم
ًَمٞمس َّ
يمام ومٕمؾ
ًمٚمً٤مئٚملمَ :
ٕن َهمػمه واىمع ومٞمف ،وإ َّٟمام َضم٤مءت اًمٕمزيٛم٦م ُمٜمف يم ًّٗم٤م َّ
رؾمقل اهلل ط َُمع ُمـ ؾم٠مًمف سمٕمد ُقمٙم٤مؿم٦م( )1ﭬ سم٘مقًمف :۴
« َؾم ٌَ َ٘م َؽ ِ َِب٤م ُقم َٙم َ
٤مؿم ُ٦مش( ،)2ويمتام ًٟم٤م ًمٚمن اعمقدع ًمديف.

اًمقازم ذم اًمّمالة قمغم ضمٜم٤مئز اعمٜم٤موم٘ملم.
ُ -9منموقم َّٞم٦م ُخم٤مًمٗم٦م أُمر إُمػم أو َ
وظمّمقص٤م أوم٤موٚمٝم٤م قمغم اًمّمالة قمغم اعمًٚمٛملم ُمـ إُمقر
ُ -11مٌدأ َطم ِّ٨م إ َُّم٦م
ً
اعمٜمدوب إًمٞمٝم٤م.
ِ
ِ
يّمكم َقمٚمٞمف وٓ
ُ -11مـ َقمٚمؿ سمِٜمٗم٤مق رضمؾ أو َىمقم وصمٌ٧م ًمدَ يف َذًمؽَ :ومال جيقز ًمف أن َ
قمٚم ِٞمٝمؿَ ،سمؾ يقيمؾ إُمر إمم همػمه إن يم٤من إُم٤م ًُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ،ويؼمئ ذ َُّمتف وديٜمف سم٤مًمؽمك.
ايكاعذ ٠ايظابعٚ ١ايجالث :ٕٛفطح ٚال٤اتِٗ ألعذا ٤اهلل.

ْمح٧م وٓءات اعمُٜم٤موم٘ملم ٕقمداء اهلل ووصمٞمؼ صٚمتٝمؿ ِبؿ،
َيمؿ هل أي٤مت اًمتل َوم َ
ومٛمـ ذًمؽ:

{ -1ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻ ﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

شمٕمج٥م شمٕم٤ممم ُمـ َطم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ،اًمذيـ ـم َّٛمٕمقا
ﮄ ﮅ} [ؾمقرة احلنمً ،]11 :م٘مد َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق قمٙم٤مؿم٦م -سمْمؿ أوًمف وشمِمديد اًمٙم٤مف وَّتٗمٞمٗمٝم٤م -اسمـ حمّمـ سمـ ُطمرصم٤من سمـ ىمٞمس سمـ ُمرة
درا ،ىمٞمؾ :ىمتٚمف ـمٚمٞمح٦م سمـ ظمقيٚمد اًمذي شمٜمٌ٠م أي٤مم ىمت٤مل أهؾ اًمردة .اٟمٔمر
إؾمدي ُمـ اًمً٤مسم٘ملم ً
«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش.)32/7( :
( )2ضمزء ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ﭭ رواه اًمٌخ٤مري ذم «صحٞمحفش ،)59/4( :يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس،
سم٤مب اًمؼمود واحلؼم ،وُمًٚمؿ )198 ،197/1( :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب اًمدًمٞمؾ قمغم دظمقل ـمقائػ
ُمـ اعمًٚمٛملم اجلٜم٦م سمٖمػم طمً٤مب وٓ قمذاب.
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ِ
وأهن ُؿ َي٘مقًمقن
ُمٜم٤مسِّتؿ ،وُمقآِّتؿ قمغم اعمُ١مُمٜملمَّ ،
ْإظم َقاهنؿ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ،ذم َ

هلؿ{ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [ؾمقرة احلنم،]11 :

أيٟ ٓ :مُٓمٞمع ذم قمدم ٟمٍمشمٙمؿ أطم ًدا يٕمذًمٜم٤م أو خيقومٜم٤م{ ،ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
قمد ِ
ﮃ ﮄ} [ؾمقرة احلنم ،]11 :ذم هذا اًمق ِ
اًمذي همروا سمف إظمقاهنؿ.
َ
وٓ يًت ْٙم َثر َهذا َقمٚمٞمٝمؿ ،وم٢من اًم َٙم ِذب وصٗمٝمؿ ،واًم ُٖمرور واخلدَ اع ُُم ِ
٘م٤مر ُهنؿ،
واًمٜمِّٗم٤مق واجلٌُـ َيّمح ٌُٝمؿ ،وهلذا َّ
يمذ َِبؿ اهلل سم٘مقًمف ،اًمذي وضمد خمؼمه يمام أظمؼم اهلل سمف،
ووىمع ـمٌؼ ُم٤م ىم٤مل ،وم٘م٤مل{ :ﮇ ﮈ}ُ ،مـ دي٤مرهؿ ضمالء وٟمٗمٞمً٤م{ :ﮉ ﮊ}،
عمحٌتٝمؿ ًمألوـم٤من ،وقمدم صؼمهؿ قمغم اًم٘مت٤مل ،وقمدم و َوم٤مئِٝمؿ سمق ْقم ِدهؿ{ :ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ} [ؾمقرة احلنم ،]12 :سمؾ يًتقزم قمٚمٞمٝمؿ اجلٌـ ،ويٌ١مون ِ
سم٤مخل ْزي ،وخيذًمقن

إظمقاهنؿ ،أطمقج ُم٤م يم٤مٟمقا إًمٞمٝمؿ.
ٗمر ِ
ضواًمت َّ٘مدير({ :)1ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}
{ﮐ ﮑ} ،قمغماًم ْ
ٞمحّمؾ ُِمٜم ُٝمؿ اإلدسم٤مر قمـ ا ًِم٘م َت٤مل ،وٓ ُيّمؾ هلؿ ٟمٍم ُمـ اهلل.
[ؾمقرة احلنم ،]12 :أيً :م ُ
()2
أُي٤م اعم١مُمٜمُقن{ :-ﮘ ﮙ ﮚ
ًمً ُ
وا َّ
ٌ٥م اًمذي أوضم٥م هل ُ ْؿ َذًمؽ أ َّٟمٙمؿ َ ُّ -
ﮛ ﮜ ﮝ} [ؾمقرة احلنم ،]13 :ومخ٤مومقا ُمٜمٙمؿ أقم َٔمؿ ُِمـ خم٤مومتٝمؿ ُِمـ اهلل،
ِ
ضاَ ،قمغم خم٤موم٦م
و َىمدَّ ُمقا خم٤موم٦م اعمخٚمقق اًمذي ٓ يٛمٚمؽ ًمٜمَٗمًف وٓ ًمٖمػمه ٟمٗم ًٕم٤م وٓ ًّ

اخل٤مًمؼ ،اًمذي سمٞمده اًمي واًمٜمٗمع ،واًمٕمٓم٤مء واعمٜمع.

{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [ؾمقرة احلنمُ ،]13 :مراشم٥م إُمقر ،وٓ َي ِ
ٕمرومُقن
اًمٗم ِ
يمؾ ِ
طم٘م٤مئؼ إؿمٞم٤مء ،وٓ يتّمقرون اًمٕمقاىم٥م ،وإٟمام ِ
اًمٗم٘م ُف ُّ
٘مف ،أن يٙمقن ظمقف
َ
َ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «شمٗمًػم اًمًٕمديش.)338/7( :
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
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وقواعد شرعية يف التعامل
خطر املنافقني
اخل٤مًمؼ ورضم٤مؤه وحمٌتف ُم٘مدُم٦م قمغم همػمه٤م ،وهمػمه٤م شمٌٕم٤م هل٤م(.)1
معهم

-2وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  } [ؾمقرة

اًمٜمً٤مء.]139-138 :
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٖمقيُ « :صم َّؿ َوصػ اعمٜم٤موم٘ملم وم٘م٤مل{ :﮵ ﮶ ﮷
ِ
ّم٤مرا أو سمٓم٤مٟم٦م:
﮸} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]139 :ي ْٕمٜملَ :ي َّتخذون اًمٞمٝمق َد أوًم َٞم٤مء وأ ْٟم ً
{﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]139 :أي{ :﮵
﮶ ﮷ ﮸} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،]139 :يٕمٜمل :يتخذون اًمٞمٝمق َد أوًمٞم٤مء
وأٟمّم ً٤مرا أو سمٓم٤مٟم٦م{ :﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء،]139 :
أي :اعمَ ُٕمقٟم٦م واًم ُّٔمٝمقر قمغم حمٛمد ط وأصح٤مسمف :وىمٞمؾ :أ َيٓمٚمٌقن قمٜمدهؿ اًم٘مقة
واًمٖمٚمٌ٦م{ ،﯀ ﯁} ،أي :اًمٖمٚمٌ٦م واًم٘مقة واًم٘مدرة{ ،﯂}(.)2
 -3وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ} [ؾمقرة اعم٤مئدة.]52 :
يف قٛي٘ ٜظاسع ٕٛف ِٗٝثالث ١أقٛاٍ:

ٜم٤مصحتٝمؿ ،ىم٤مًمف َم٤مهد وىمت٤مدة.
 -1يً٤مرقمقن ذم ُُمقآِّتؿ و ُُم َ
رو٤مهؿ ،ىم٤مًمف اسمـ ىمتٞمٌ٦م.
يً٤مر ُقمقن ذم َ
َ -2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
(« )2شمٗمًػم اًمٌٖمقيش.)311/2( :
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َ
٤مرقمقن ذم ُُمٕم٤موٟمتٝمؿ قمغم اعمًٚمٛملم ،ىم٤مًمف اًمزضم٤مج.
يً
َ -3
ٚيف املشاد بايذا٥ش ٠قٛالٕ:

أطمدمه٤م :ا َجلدب واعمَج٤مقم ُ٦م ،ىم٤مًمف اسمـ قمٌ٤مس ﭭ ،ىم٤مل اسمـ ىمتٞمٌ٦مَٟ « :م ْ
خِمك
أن يدُ ور َقمٚمٞمٜم٤م اًمدَّ هر سمِٛمٙمروه يٕمٜمقن اجلدب ومال يٌ٤ميٕمقٟم٤م ،و َٟمٛمت٤مر ومِٞمٝمؿ ومال ِ
يٛمػموٟم٤م،
َ
سمٛم ْٕمٜمك ٟمِمؽمي ُمٜمٝمؿ ومال يٌٞمٕمقٟمٜم٤مش.
َ
ِ
الب اًمدوًم٦م ًمٚم َٞمٝمقد قمغم ا ُعمًٚمٛملم ،ىم٤مًمف ُم٘م٤مشمؾ.
واًمث٤مين :اٟم٘م ُ
ٚيف املشاد بايفتح أسبع ١أقٛاٍ:

ومتح ُم َّٙم٦م ،ىم٤مًمف اسمـ قمٌ٤مس واًمًدي.
ُ -1
 -2ومتح ىمرى اًم َٞمٝمقد ،ىم٤مًمف اًمْمح٤مك.
ٌَّل ط َقمغم ُمـ ظم٤مًمٗم ُف ،ىم٤مًمف ىمت٤مدة واًمزضم٤مج.
ٟ -3مٍم اًمٜم ّ
 -4اًمٗمرج ،ىم٤مًمف اسمـ ىمتٞمٌ٦م()1

وإظم ِ
ومٝمذه َسمٕمض آ َي٤مت َشمٗمْمح ضمًقر اًم َّتقاصؾ واًم َّتالطمؿ َسملم اعمٜم٤موم٘ملم ْ
قاهنؿ اًمذيـ
يمٗمروا ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وؾم٤مئر أقمداء اعمٚم٦م ،وُمـ َشمد َّسمر اًم٘مرآن ًمرسمام وضمد همػمه٤م.
أ َُّم٤م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م َ
ومِمقاهد هذه اعمقآت ومٞمٝم٤م قمديدة ُمٜمٝم٤م:
إؾم َح٤مق ذم هده ًِم٘م َّّم٦م ضمالء سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع« :ومٙم٤م َٟم٧م َّأول ىمٌٞمٚم٦م
 -1ىم٤مل حمٛمد سمـ ْ
ِ
ِ
٤مس ُهؿ رؾمقل اهلل ط
اًمٞمٝمقد َٟم٘مْم٧م ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم
ُمـ
رؾمقل اهللِ ط ،ىم٤ملَ :
ومح َ
طمتك َٟمز ًُمقا قمغم طم ْٙم ِٛمف ،وم٘م٤مم إًمٞمف قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل ،طملم أ ُْم َٙمٜمف اهلل ُمٜمٝمؿ،
وم٘م٤ملَ :ي٤م حم َ َّٛمد ،أطمًـ ذم َُم َقازم .ويم٤مٟمقا طمٚمٗم٤مء اخلَزرج ،ىم٤مل :وم٠مسمٓم٠م قم َٚم ِٞمف رؾمقل اهلل
ط ،وم٘م٤مل :ي٤م حمٛمدِ ،
أطمًـ ذم َُمقازم ،ىم٤مل :وم٠مقمرض َقمٜمف ،وم٠مدظمؾ يده ذم َضمٞم٥م
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «زاد اعمًػمش.)378/2( :
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املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
خطر
ِدرع رؾمقل اهلل ط ،وم٘م٤مل ًَمف رؾمقل اهلل طَ « :أ ْر ِؾم ْٚمٜمِلش .وهمْم٥م رؾمقل اهلل ط
ِ
معهم ِ ِ
ِ
ِ
َ

طمتك ُرئل ًمق ْضمٝمف ً
ُي َؽ أ ْرؾم ْٚمٜملش ،ىم٤مل ٓ :واهلل ٓ أرؾم ُٚمؽ طمتك
فمٚمال ُصم َّؿ ىم٤ملَ « :و ْ َ
حتًـ ذم َُم َقازم ،أرسم ْٕم َامئ٦م طم٤مه ،وصمالصمامئ٦م دارعَ ،ىمد ُمٜمٕمقين ُمـ إمحر وإؾمقد،
اُمرؤ أظمِمك اًمدوائر ،ىم٤مل :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ط:
ْحت ُّمدهؿ :ذم همداة واطمدة؟! إين ٌ

« ُه ْؿ ًَم َؽشش(.)1

إ ِ َّن اهلل ََّ ۵أَٟم َْز َل{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ}

[ؾمقرة اعم٤مئدة{ ]44 :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ}
[ؾمقرة اعم٤مئدة{ ،]45 :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ}
[ؾمقرة اعم٤مئدة ،]47 :ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ﭭ َ
أٟمزهل٤م اهللُ ذم اًم َّٓم٤مئٗمتلم ُمـ اًمٞمٝمقد،
ويم٤مٟم٧م إطمدامه٤م ىمد َىمٝمرت إظمرى ذم اجل٤مهٚمٞم٦م طمتك ار َشمْمقا أو اصٓمٚمحقا قمغم أن
يمؾ ىمتٞمؾ َىمتٚمف اًمٕمزيزة ُمـ اًمذًمٞمٚم٦م ومد َي ُتف مخًقن وؾم ً٘م٤م ،ويمؾ ىمتٞمؾ ىمتٚمف اًمذًمٞمٚم٦م ُمـ
ٍ
ٌَّل ط اعمديٜم٦م ،ومذًم٧م
اًمٕمزيزة ومدي ُتف ُم٤مئ٦م
وؾمؼ ،ومٙم٤مٟمقا قمغم ذًمؽ طمتك ىمدم اًمٜم ّ
اًمٓم٤مئٗمت٤من يمٚمت٤ممه٤م عم٘مدم رؾمقل اهلل ط ،ويقُمئذ مل ئمٝمر ومل يقـمئٝمام قمٚمٞمف ،وهق ذم
زيزة ً
ىمتٞمال ،وم٠مرؾمٚم٧م اًمٕمزيزة إمم اًمذًمٞمٚم٦م أن ا ْسمٕم ُثقا
اًمّمٚمح وم٘متٚم٧م اًمذًمٞمٚم٦م ُمـ اًم َٕم َ
ُّ
ِ
إًمٞمٜم٤م سمامئ٦م ٍ
وٟمً ٌُٝمام
وؾمؼ ،وم٘م٤مًم٧م اًمذًمٞمٚم٦م :وهؾ َيم٤من هذا ذم طمٞملم َىمط ديٜمٝمام واطمد َ
ِ
وٞمام
واطمد وسمٚمدمه٤م واطمد ،دي٦م َسمٕمْمٝمؿ ٟمّمػ دي٦م سمٕمض ،إٟم٤م إ َّٟمام أقم َٓمٞمٜمَ٤ميمؿ هذا ً
ُمٜمٙمؿ ًمٜم٤م وومر ًىم٤م ُمٜمٙمؿ ،وم٠م َُّم٤م إذ ىمدم حمٛمد ومال ٟمٕمٓمٞمٙمؿ َ
ذًمؽ.
صمؿ
ومٙم٤مدت ا َحلرب ُ
ِّتٞم٩م سمٞمٜمٝمام ،صمؿ ار َشمْمقا َقمغم أن َ ْ
جيٕمٚمقا رؾمقل اهلل ط سمٞمٜمٝمؿَّ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «ؾمػمة اسمـ إؾمح٤مقش ،سمرىمؿ )498( :ط ،اعمٖمرب.
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ذيمرت اًمٕمزيزة وم٘م٤مًم٧م :واهلل ُم٤م حمٛمد سمِ ُٛمٕمٓمٞمٙمؿ ُمٜمٝمؿ ِوٕمػ ُم٤م يٕمٓمٞمٝمؿ ُمٜمْ ُٙمؿ،
ومدؾمقا إمم حمٛمد ُمـ خيؼم ًَمٙمؿ
وىمٝمرا َهلؿُّ ،
وٞمام ُمٜمَّ٤م ً
وًم٘مد صدىمقا ُم٤م أقمٓمقٟم٤م هذا إٓ ً
َرأيف ،إن أقمٓم٤ميمؿ ُم٤م شمريدون طم َّٙمٛم ُتٛمقه ،وإن مل ُيٕمٓمِٙمؿ طمذرشمؿ ومٚمؿ حت ِّٙمٛمقه،
ٟم٤مؾم٤م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ًمٞمخؼموا هلؿ رأي َر ُؾمقل اهلل ط –وذم
ومدؾمقا إمم رؾمقل اهلل ط ً
ومٚمام ضم٤مء رؾمقل اهلل ط ،أظمؼم
ٌَّل ط ْإظم َقاهنؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمَّ -
ومدؾمقا إمم اًمٜم ّ
رواي٦مُّ :

اهلل رؾمقًمف ط سم٠مُمرهؿ يمٚمف وُم٤م أرادوا ،وم٠مٟمزل اهلل { :۵ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [ؾمقرةاعم٤مئدة]41 :إمم
ىمقًمف{ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [ؾمقرة اعم٤مئدة ،]47 :صمُ َّؿ
ىم٤مل ومٞمٝمام :واهلل ٟمزًم٧م وإي٤ممه٤م قمٜمك اهلل .)1(۵
ِ
ِ
وقمٛم ْ٧م ذم أيمثر سمٚمدان اعمًٚمٛملمُُ ،مقآة
ـمٛم٧م َّ
ُمـ أقمٔمؿ ومتـ اعمُٜم٤موم٘ملم اًمتل َّ
واإلقمج٤مب سمِٜمٔمؿ اًمٖمرب وشم٘م٤مًمٞمده،
وسمخ٤مص ٍ٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى،
اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمٙمٗم٤مر،
َ
َّ
اخلداع واًم َّتٚمٌٞمس قمغم
و َومتح اًمٌ٤مب ًمٗمً٤مدهؿ وأومٙم٤مرهؿُُ ،مًتخدُملم ذم ذًمؽ
َ
سمدقم َقى اعمداراة وحت٘مٞمؼ اعمَّمٚمح٦م ودرء اعمَٗم٤مؾمد ،إمم آظمر هذه اًمت٠مويالت
اًمٜم٤مسْ ،
اًمتل ُخي٤مدقمقن ِب٤م ًمتًقيغ شمق ًِّمٞمٝمؿ ًمٚمٙمٗم٤مر(.)2

ِ
وهمػمهؿ ،ىمد روقا سم٤مًم٘مقادة سمدل
ٕؾم َٞم٤مدهؿ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمَّّم٤مرى
قمٛمالء ْ
اًم٘مٞم٤مدة ،وسم٤مًمتٌٕمٞم٦م سم ً
دٓ ُمـ اًمٕمزة.
ِ
ٟمخقض اًم ٌَحر ُمـ أضمٚمٙمؿ ،و َٟمتً َّٚمؼ
ٟمح ُـ ُضمٜمقديمؿ،
ُ
ًمً٤من طم٤مهلؿ َوواىمٕمٝمؿ ي٘مقلْ :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روه أمحد رىمؿ ،)2212( :وطمًـ إؾمٜم٤مده إرٟم٤مؤوط ،ورواه أسمقداود ،وهق ذم «اًمًٚمًٚم٦م
اًمّمحٞمح٦مش ًمٚمِمٞمخ إًمٌ٤مين سمرىمؿ (.)2552
( )2سمح٨م سمٕمٜمقان( :ظمٓمر اعمٜم٤موم٘ملم وفمٝمقرهؿ)( :صـ ُ( :)3مقؾمققم٦م اًمٌحقث واعم٘م٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م).
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وقواعد شرعية يف التعامل
خطر املنافقني
ِ
ِ
وأصدىم٤مئٜم٤م وأىم٤مرسمٜم٤مً ،مؽموقا
اجلٌ٤مل ـم٤مقم٦م ًَم ُٙمؿٟ ،محـ قمٞمقٟمٙمؿٟ ،متجًس قمغم إظمقشمٜم٤م

ُ ُ
َّ َ َ
معهم
ٟمً ِجٜمٝمؿ و ِّ
ٟمٕمذِبؿ و َٟم٘مت َٚم ُٝمؿ ىمراسملم ًمٙمؿ وم٘مط ًمٙمل شمروقا قمٜم٤م.
قمٜم٤م .و ْ

ذ َـمتٝمؿ وٓرضم٤مل أُمٜمٝمؿً ،م٘مد
وٟمٓمٛمئٜمٙمؿ ،ومال َّتِمقا
َ
قمً٤ميمر ُطمٙمقُم٤مشمٜم٤م وٓ ْ
درسمٜمَ٤مهؿ قمغم اًمٓم٤مقم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء ًمٜم٤مً ...م َ٘مد أصٌح اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ ُمرشمزىم٦م يٕمٞمِمقن
َّ

ويتٍمومقن سمٕم٘مٚمٞم٦م وٟمٗمًٞم٦م اعمرشمزىم٦م اًمذيـ َي ْٕم ٌُدون اًمًٚمٓم٤من.

ف واًمٕمرض ذم اًمًٚمٓم٤من اًمذي
واًمنم َ
ًم٘مد اظمتٍمٟم٤م هلؿ اإلًم َف واًمدِّ يـ واًمقـمـ َّ
وُيؽمم ىمٌؾ يمؾ رء ،وسمٕمد
جي٥م أن يٓم٤مع َومال يٕمَم وي٠مُمر ومال يٕم٤مرض ،سمؾ ُي٘مدِّ ر ُ
اًمًٚمٓم٤من إيمؼم اًمذي جي٥م أن
يمثػما أن ُٟم٘مٜمٕمٝمؿ ُمـ هق ُّ
يمؾ رء ،سمذًمؽ يًٝمؾ قمٚمٞمٜم٤م ً

َيٕم ٌُدوه ويًٝمروا قمغم اًمٕمٛمؾ إلرو٤مئف.
ُ
ّمٚمح ُتٜم٤م ُجٞم ًٕم٤م اإلظمالص ذم
يًٝمؾ َقمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مٜمٕمٝمؿ سم٠م َّٟمٜم٤م وإ َّي٤مهؿ قمٌٞمد ًمٙمؿ ،وُمـ َُم َ
ِ
واًمرشم٥م واًمدرضم٤مت ،وشمتقامم اًمٜمٞم٤مؿملم واعمزاي٤م واهلٌ٤مت.
اًمٕمٌ٤مدة ًمٙمل شمتقامم ا ًَّمؽمىمٞم٤مت ُّ
ؾمٜمزرع ِ
اًمٗمتـ سملم ؿمٕمقسمٜم٤م سمٙمؾ اًمقؾم٤مئؾ اعمُٛمٙمٜم٦م ًمِٜمٛمٜمع شمقطمدهؿ وشمٕم٤موهنؿ
ٛمٝمد اًمٓمريؼ حلقاريٞمٙمؿ ًمتحٙمٛمقا
وديمؿ ،وٟمٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ َحت٘مٞمؼ أهداومٝمؿ اعمريٌ٦م ،و ُٟم ِّ
ِبؿ اًمٕم٤ممل يمام شمِم٤مؤون.

يمـ ُمٓمٛمئ َّـ اًم ٌَ٤مل ي٤م ؾمٞمديٟ ،محـ ضمٜمق ُدك إوومٞم٤مء ،ذم اًم َٕم ِ
ٚمـ وذم اخلَ َٗم٤مءٟ ،مٖمػم ُم٤م

شمِم٤مء يمام شمِم٤مءٟ ،محـ قمٌٞمدك ٟمٙمره ُمـ يٙمرهؽ ،وٟمح٥م ُمـ ُيٌؽ.
ُ
ًمً٤من َطم٤مل اخلقٟم٦م واعم٤مرىملم.
هذا هق
ومامذا سم٘مل هل١م ِ
ٓء ُمـ ِ
اإل ْؾمالم؟!
َُ
اًمنمف؟!
وُم٤مذا سم٘مل َهلؿ ُمـ َّ

سمؾ ُم٤مذا سم٘مل هلؿ ُمـ اإلٟمً٤مٟمٞم٦م؟!()1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1م٘م٤مل سمٕمٜمقانً« :مً٤من طم٤مل اخلقٟم٦م اعم٤مرىملمش (سمتٍمف يًػم)ُ :مقؾمققم٦م اًمٌحقث واعم٘م٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
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املبخح األّل
التعامل مع امليافقني قبل القتال
متَٔد
خرة اًمتل َشم َتٝم٤موى قمٚمٞمٝم٤م ِ
ِ
ُمٕم٤مو ُل اعمٜم٤موم٘ملم ،وشمر َشمدُّ َظم٤مؾمئ٦م ذًمٞمٚم٦م أيم٤مذي٥م
اجلٝم٤مد ُهق ا َّ
ًمّم َ
راطمتِف وذم ٟمٗمًف
أطمدٌ ُروطمف قمغم َ
وأقمذار اعمٕمقىملم وا ُعمث ٌِّٓملم ،اجلٝم٤مد اًمذي ًمـ َُيٛمؾ ومٞمف َ
ٌذل ِ
ظمقر أو ٟمٗم٤مقٟٕ ،مف ُُم َٝم٩م َشم ُ
وأرواح ـمٚم ًٌ٤م عمرو٤مة اهلل
ودُم٤م ٌء ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُشمراق،
ٌ
شمزه ُؼ ،اجلٝم٤مد اًمذي ٓ يً َت ُّ
ٔمؾ َحت٧م همٌ٤مر ٟم٘مٕمف وٓ فمالل ُؾمٞمقومِف إٓ اًمّم٤مدىمقن
َ
اعمخٚمّمقن{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ} [ؾمقرة إطمزاب.]24-23 :

{ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]111 :
إن اًمدُّ ظمقل ذم ِ
َّ
ِمؽمي
اإل ْؾمالم َصٗم٘م٦م َسملم ُمتٌ٤ميٕملم؛ اهلل -ؾمٌح٤مٟمف -ومٞمٝم٤م هق اعمُ َ
واعم١مُمـ ومٞمٝم٤م هق اًمٌ٤مئعَ .وم ِٝمل سمٞمٕم٦م ُمع اهلل ٓ يٌ٘مك سمٕمدَ ه٤م ًمٚمٛم١مُمـ َرء ذم َٟم ِ
ٗمًف وٓ
ْ
ٌ
َ
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ٌح٤مٟمف -ودون اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف ًم َت ُٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل
ذم ُم٤مًمف ُيتجزه دون اهلل ُ -ؾم َ
معهم

اًم ُٕمٚمٞم٤م ،وًمٞمٙمقن اًمدِّ يـ يمٚمف هللَ .وم٘مد سم٤مع اعم١مُمـ هلل ذم شمٚمؽ اًمّمٗم٘م٦م َٟمٗمًف وُم٤مًمف ُم٘م٤مسمؾ

َصمٛمـ حمدد ُمٕمٚمقم ،هق اجلٜم٦م :وهق صمٛمـ ٓ شمٕمدًمف اًمًٚمٕم٦م ،وًمٙمٜمف ومْمؾ اهلل و َُمٜمُّف(.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1ذم فمالل اًم٘مرآنش.)83/4( :
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ايكاعذ ٠ايجآَٚ ١ايجالث{ :ٕٛﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]83 :
َيم٤من ا ُعمٜم٤مومِ٘مقن ذم سمداي٤مت اًمٕم ِ
قن إمم ِ
دقم َ
اجل َٝم٤مد ٕهنؿ سملم اعمًٚمٛملم ،وُمٕمٝمؿ
ٝمد اعمَدين ُي َ
َ
ومٚمام َيم٤من ُمٜمٝمؿ ُم٤م يم٤من ُمـ اًم َّتخذيؾ ِ
رضم٤مف واًمتثٌٞمط
واإل َ
ذم َم٤مُمٕمٝمؿ وُمٚمت٘مٞم٤مِّتؿَّ ،
أُمر اهلل سمٕمدم اإلذن َهلؿ ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮔ ﮕ ﮖ
وآٟمًح٤مب واًم٘مٕمقد ،ضم٤مء ُ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]83 :
ُِمـ أضمؾ ذًمؽ ىم٤مل ذم «اعمٖمٜملش« :وٓ َيًتّمح٥م إُمػم َُمٕمف ِّ
خمذ ًٓ ،وهق اًمذي
ِ
زهدهؿ ذم اخلروج إًمٞمفُِ ،مثؾ أن ي٘مقل :ا َحل ُّر أو اًمؼم ُد
يثٌط
اًمٜم٤مس قمـ اًمٖمزو و ُي ِّ
َ
اجلٞمش ،وأؿمٌ٤مه هذا ،وٓ ِ
ِ
ُمرضم ًٗم٤م،
َؿمديد ،واعمِم٘م٦م ؿمديدَ ٌة ،وٓ شم١مُمـ هزيٛم٦م هذا
وهق اًمذي ي٘مقل :ىمد َهٚمٙم٧م َه َّي٦م اعمًٚمٛملم و َُم٤م َهلؿ َُمد ٌد ،وٓ ـم٤مىم َ٦م هلؿ سم٤مًمٙمٗم٤مر،

أطمدٌ  ،وٟمحق هذا ،وٓ ُمـ يٕملم قمغم
واًم ُّٙمٗم٤مر َهلؿ ىمقة وُمد ٌد وصؼم ،وٓ يثٌ٧م هل ُؿ َ
ِ
جًس ًمٚمٙمٗم٤مر وإـمالقمٝمؿ قمغم قمقرات اعمًٚمٛملم وُمٙم٤م َشمٌتِٝمؿ
اعمًُٚمٛملم سم٤مًم َّت ُّ
سم٠مظمٌ٤مرهؿ ،ودًٓمتٝمؿ قمغم قمقراِّتؿ ،أو إيقاء ضمقاؾمٞمًٝمؿ ،وٓ ُمـ ُيقىمع اًمٕمداوة
و َيً َٕمك سم٤مًمٗمً٤مد سملم اعمًٚمٛملمً :م٘مقل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷

﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂
      } [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]47-46 :وٕ َّن
ه١م ِ
اعمًٚمٛملمَ ،ومٞمٚمزُمف ُمٜمٕمٝمؿ وإن َظمرضمقا َُمٕمف( ،)1ويمٞمػ ُيرضمك أو
ٓء ُمية َقمغم
َ
َ ُ
ي١م ُِّمؾ ُمـ هذه طم٤مًمف وشمٚمؽ أوص٤مومف ٟمٍم أو سمذل ُمٝم٩م ودُم٤مء ،وهؿ مل يٜم٤موم٘مقا اسمتداء
إٓ ًم ُتٕمّمؿ دُم٤مؤهؿ وأُمقاهلؿ وٟمً٤مؤهؿ وذرارُيؿ!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1اعمٖمٜملش.)366/11( :
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معهم
ِ
ٕهنؿ َيمام وصػ اهلل{ :ﯲ ﯳ
ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم سم٤معمُِم٤مريم٦م ذم اًمٖمزوَّ :
 ٓ -1ي١مذن ُ

ﯴﯵ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]4 :

 -2وم٢من ظمرضمقا ًمً ٌَ ٍ
٥م أو ٔظمرَ ،ومال ي١م َُّمروا قمغم هي٦م ،وٓ قمغم ُمٞمٛمٜم٦م ًمٚمجٞمش
وٓ ُمٞمنة.

ٕر ِ
ض اعمَٕمريم٦م،
 -3وإن ا ْٟمخذ ًُمقا و َوم ُّروا سمٕمد ظمروضمٝمؿ ،وا ْٟم ًَحٌقا سمٕمد ىمدوُمٝمؿ ْ
ِ
ٟمٙمقصٝمؿ ،واًمتقومٞمؼ ذم
ومال ُيدقمقن وٓ يً٠مل قمٜمْ ُٝمؿ وٓ ي١مسمف ِبؿ ،سمؾ ًُمر َّسمام يم٤من اخلػم ذم

ومرارهؿ{ :﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂
} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]47 :

ايكاعذ ٠ايتاطعٚ ١ايجالث :ٕٛايتٛس ١ٜظٗ ١ايػض.ٚ
اعمُٜم٤موم٘مقن داء ٓ ي١مُمـ ضم٤مٟمٌف ،ومٝمؿ أهؾ همدْ ٍر ِ
وظمٞم٤مٟم٦م وظمديٕم٦م وُمٙمرَ ،
وهلؿ
ُ
ٌ
ِصالِّتؿ اعمِمٌقه٦م وقمالىم٤مِّتؿ احلٛمٞمٛم٦م سم٠مقمداء اهلل.
ُمـ أضمؾ َذ َ
ًمؽ و َهمػمه ْأورد اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح أٟمف« :مل َيٙم ْـ َر ُؾمقل اهلل ط يريدُ
ورى سمٖمػمه٤م ،أيْ :أو َهؿ همػمه٤م ،واًم َّت ِ
قر َي٦م أن يذيمر ًم ْٗم ًٔم٤م ُيتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم:
َهم َ
زوة إٓ َّ
أطمدُ ُمه٤م أىمرب ُمـ أظمرَ ،وم ُٞمقهؿ إرادة اًم٘مري٥م وهق ُيريد اًمٌٕمٞمد(.)1
يقري سمِٖمػمه٤م:
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي« :أ َّٟمف َيٜمٌٖمك ُٕمػم اجلَٞمش إذا َأراد َهم َ
زوة أن ِّ
ًم َئ َّال َيًٌ٘مف اجلقاؾمٞمس وٟمحقهؿ سم٤مًم َّتحذير إٓ إذا يم٤مٟم٧م َؾم ْٗم َرة َسمٕمٞمدة ومٞمًتح٥م أن
ٕمرومٝمؿ اًمٌٕمد ًمٞمت٠مهٌقاش(.)2
ُي ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «ومتح اًمٌ٤مريش.)565/9( :
( )2يٜمٔمر «ذح ُمًٚمؿش.)111/17( :
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وضمقاؾمٞمس ًم ِ ُٙمؾ ُمـ
إن َُم ْـ
وٓؤهؿ ْ
ُ
أقملم َ
ٕقمداء اهللً ،م ْـ َيٜم َٗم ُّٙمقا َقمـ يمقهنؿ ُ
وأهٚمف ،ومال جيقز أسمدا إـمالقمٝمؿ قمغم ظمٓمط اعمًٚمٛملم وٓ حتريم٤مِّتؿ:
َقم٤مدى اًمديـ ْ
{ﯲ ﯳ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.)1(]4 :
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ِ
ِ
ٕهنؿ
َ -1
اًمتق ِّىمل وا َحلذر ُمـ متٙملم ا ُعمٜم٤موم٘ملم ُمـ أي٦م َُمٕم ُٚمقُم٦م يّمٚمقن إًم َٞمٝم٤مَّ :
َضمقاؾمٞمس ٕقمداء اعم َّٚم٦م واًمدِّ يـ ،وقمٚمٞمف ومال ُيتخذ ُمٜمٝمؿ ُمًتِم٤مريـ وٓ ُم٘مرسملم وٓ
سمٓم٤مٟم٦م ....اًمخ.

ِّ -2اَّت٤مذ َُجٞمع اًم َّتداسمػم وآطمؽمازات ِ
أُمٜمَ٦م -سم٢م ْذ ِن اهلل -اًمتِل َحت ُج٥م َقمـ

ًمٚمٛمًٚمٛملم ومٞمف َُم ّْمٚمح٦م ًمألُم٦م ،طمتك ٓ يٕمٙمروا قمغم
اعمٜم٤موم٘ملم يمؾ ظمؼم وؿم٠من ُ
اعم١مُمٜملم صٗمقه وصمٛمرشمف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1يًـ اًمرضمقع إمم ُمٌح٨م ُمقىمػ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اجلٝم٤مد)611/1( :
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ايكاعذ ٠األسبعَ :ٕٛكاَ ُ١َٚتخز ٌٜاملٓافكني ٚإسدافِٗ باذتح عً٢

ادتٗاد ٚايرتغٝب ف.٘ٝ

معهم

{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹} [ؾمقرةإٟمٗم٤ملُ ،]66-64 :مـ
أضمؾ ذ َ
ًمؽ َيم٤من اًم ُ٘مرآن يت َّٜمزل سم٤مٔي٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم احل٨م قمغم اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس واًمٜمٗمٞمس:

{ -1ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂            
  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [ؾمقرة اًمّمػ.]13-11 :

-2وىم٤مل َقم َّز ذم قماله{:ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]172-169 :

ح٤مٟمف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
-3وىم٤مل ُؾمٌ َ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]96-95 :
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 -4وذم ُُم٘م٤مسمؾ وم ِرار اعمٜم٤موم٘ملم يٜمٝمك اهلل ُ اعم١مُمٜملم سم٘مقًمف{ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]16-15 :

 -6وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل.]45 :

طم٨م اعمُ١مُمٜملم ورهمٌٝمؿ ذم ِ
ٌَّل ط َّ
اجلٝم٤مد ذم َؾمٌٞمؾ اهلل ،وم٘م٤مل:
ويمذا اًمٜم ّ
ِِ
هلل ،واهللُ َأ ْقم َٚمؿ سمِٛمـ ُ ِ
ُ« -1م َث ُؾ اعمُج ِ
٤مه ِد ِذم َؾم ٌِ ِ
اًمّم ِ٤مئ ِؿ
جي٤مهدُ ِذم َؾمٌِٞمٚمفَ ،يم َٛم َث ِؾ َّ
ٞمؾ ا ِ َ
َ
ُ َ ْ َ
َ
ِ ِ
ِ
ؽم ُِم ْـ ِص َٞم٤م ٍم َو َٓ َصدَ َىم ٍ٦م َطم َّتك َي ْر ِضم َعَ ،و َشم َق َّيم َؾ اهللُ َشم َٕم َ٤ممم
اًم َ٘م٤مئ ِؿ اًمدَّ ائ ِؿ اًمذي َٓ َي ْٗم ُ ُ
ِ
٤مه ِد ِذم ؾمٌِٞمٚمِ ِف إِ ْن َشمق َّوم٤مه َأ ْن يدْ ِظم َٚمف اجلٜمَّ َ٦م َأو ير ِضمٕمف ؾم ً ِ
ًم ِٚمٛمج ِ
ٞمٛم ٍ٦مش(.)1
َ ُ ُ
ُ َ
٤معم٤م َُم َع َأ ْضم ٍر َأ ْو َهمٜم َ
ُ َ ْ ُْ َُ َ
َ
ُيدِّ ْ
ث
ٌَّل ط ىم٤ملَُ « :م ْـ َُم َ
٤مت َو َمل ْ َي ْٖم ُز َو َمل ْ ُ َ
 -2وقمـ أب ُهريرة ﭬَ ،قم ِـ اًمٜم ّ
٤مت َقم َغم ُؿم ْٕم ٌَ ٍ٦م ُِم ْـ ٟمِ َٗم ٍ
٤مقش(.)2
َٟم ْٗم ًَ ُف سمِ٤مًم َٖم ْز ِو َُم َ
 -3وقمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ َضمؼم ﭬ(َ )3ىم َ٤ملَ :ىم٤مل رؾمقل اهلل طَُ « :م٤م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «صحٞمح اجل٤مُمعش.)11791( :
( )2يٜمٔمر «صحٞمح ؾمٜمـ أب داودش.)2512( :
( )3هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمؼم  -سمٗمتح أوًمف وؾمٙمقن اعمقطمدة  -سمـ قمٛمرو سمـ زيد سمـ ضمِمؿ سمـ
طم٤مرصم٦م سمـ احل٤مرث اسمـ اخلزرج سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ إوس ،ىمٞمؾ :اؾمٛمف قمٌد اهلل ،وقمٌد اًمرمحـ
أصح .ىمٞمؾ :يم٤من اؾمٛمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمٌد اًمٕمزى ومًٛمل ذم ِ
اإل ْؾمالم قمٌد اًمرمحـ ،أسمق قمٌس
إٟمّم٤مري ،همٚمٌ٧م قمٚمٞمف يمٜمٞمتف ،ؿمٝمد سمدرا ويم٤مٟم٧م ؾمٜمف إذ ؿمٝمده٤م صمامٟمٞم٤م وأرسمٕملم ؾمٜم٦م أو ٟمحقه٤م.
وي٘م٤مل :إٟمف يم٤من يٙمت٥م سم٤مًمٕمرب ىمٌؾ ِ
اإل ْؾمالم ،ويم٤من ومٞمٛمـ ىمتؾ يمٕم٥م سمـ إذف ،ويم٤من يمٕم٥م سمـ
إذف وأسمق راومع سمـ أب احل٘مٞمؼ اًمٞمٝمقدي٤من ي١مذي٤من رؾمقل اهلل ط ،وم٠مذن اهلل ذم ىمتٚمٝمام ،وذًمؽ ىمٌؾ
ٟمزول ؾمقرة سمراءة .شمقذم أسمق قمٌس سمـ ضمؼم إٟمّم٤مري ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم ،وهق اسمـ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م= .
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خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
ؼم ْت َىمدَ َُم٤م َقم ٌْ ٍد ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللِ َوم َت َٛم ًُّ ُف اًمٜمَّ ُ٤مرش(.)1
ُأ ْهم ِ َ
()2
ََ
معهم َ

ػ ﭬ ىم٤مل :ىم٤مل َر ُؾمقل اهلل طَُ « :م ْـ َؾم٠مل اهللَ
 -4قمـ ؾمٝمؾ سمـ ُطمٜمَ ْٞم َ
٤مز َل ُّ ِ
٤مت َقم َغم ومِر ِ
اًمِم َٝم٤م َد َة سمِ ِّمدْ ٍق َسم َّٚم َٖم ُف اهللُ َُمٜمَ ِ
َّ
اؿمفش(.)3
اًمِم َٝمدَ اء َوإِ ْن َُم َ
َ
ويم٤من اعمًُٚمِٛمقن ذم ُم ِ ِ
أطمدُ هؿ ُؾمقرة (إٟمٗم٤مل) وآ َي٤مت ِ
اجل َٝم٤مد قمغم
ٕم٤مريمٝمؿ يتٚمق َ
َ
أضمٜمَ٤مديـ َُم َع اًمروم ىمد ظمرج ذم
اعمُ٘م٤مشمٚملم ،ومٝم٤م هق َظم٤مًمدُ سمـ اًمقًمٞمد ﭬ ذم َوىمٕم٦م ْ
ٍ
وضمٕمؾ
وؾم٤م إمم إرسمٕملم يمؾ يمردوس أًمػ َر ُضمؾ قمٚمٞمٝمؿ أُمػمَ ،
ؾم َّت٦م َوصمالصملم يمرد ً
قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وُمٕمف ُذطمٌٞمؾ ْسمـ
أسم٤م قمٌٞمدة ذم اًم٘مٚم٥م ،وقمغم
اعمٞمٛمٜمَ٦م ْ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

روى قمٜمف قمٌ٤مي٦م سمـ روم٤مقم٦م سمـ راومع سمـ ظمدي٩م .ىم٤مل اًمٌخ٤مريً :مف صحٌ٦م .ىم٤مل اًمذهكم ىم٤مل اسمـ سمٙمػم
ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم ؾمٜمف ؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م صغم قمٚمٞمف قمثامن سمـ قمٗم٤من وىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع
وصمالصملم .يٜمٔمر «آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبش ٓسمـ قمٌد اًمؼم ،)827/2( :و«اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز

اًمّمح٤مسم٦مشٓ ،سمـ طمجر ،)249/4( :و«ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملشً ،مٚمٛمزي.)46/34( :
( )1اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب ُمـ اهمؼمت ىمدُم٤مه ذم ؾمٌٞمؾ اهلل :ح (.)2656
( )2هق :ؾمٝمؾ سمـ طمٜمَٞم ٍ
ػ –سمْمؿ احل٤مء وومتح اًمٜمقن -سمـ واه٥م سمـ اًمٕمٙمٞمؿ سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ َمدقم٦م سمـ
ُ ْ
احل٤مرث سمـ قمٛمرو سمـ ظمٜمً٤مء ،وي٘م٤مل :ظمٜم٤مس سمـ قمقف سمـ قمٛمرو سمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ سمـ إوس
إٟمّم٤مري إود ،أسمق صم٤مسم٧م ،وي٘م٤مل :أسمق ؾمٕمٞمد :وي٘م٤مل أسمق ؾمٕمد ،وي٘م٤مل :أسمق قمٌد اهلل ،وي٘م٤مل:
أسمق اًمقًمٞمد ،اعمدين ،أظمق قمثامن سمـ طمٜمٞمػ ،وواًمد أب أُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ .ؿمٝمد سمدرا واعمِم٤مهد
ٌَّل ط ،وقمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م .روى قمٜمف:
يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اًمف قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .روى قمـ :اًمٜم ّ
اسمٜمف أسمق أُم٤مُم٦م أؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ،وأسمق وائؾ .ىم٤مل أسمق قمٛمر سمـ قمٌد اًمؼم :ؿمٝمد سمدرا
واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ،وصمٌ٧م ُمع رؾمقل اهلل ط يقم أطمد .ويم٤من سم٤ميٕمف يقُمئذ قمغم اعمقت ،ومثٌ٧م ُمٕمف طملم
اٟمٙمِمػ اًمٜم٤مس قمٜمف ،وضمٕمؾ يٜمْمح يقُمئذ سم٤مًمٜمٌؾ قمـ رؾمقل اهلل ط ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل طٟ :مٌٚمقا ؾمٝمال
وم٢مٟمف ؾمٝمؾ :صمؿ صح٥م قمٚمٞم٤م ُمـ طملم سمقيع ،وإي٤مه اؾمتخٚمػ قمكم طملم ظمرج ُمـ اعمديٜم٦م إمم اًمٌٍمة .صمؿ
ؿمٝمد ُمع قمكم صٗملم ،ووٓه قمغم وم٤مرس ،وأظمرضمف أهؾ وم٤مرس ،ومقضمف قمكم زي٤مدا وم٠مروقه وص٤محلقه
وأدوا اخلراج .وُم٤مت ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم ،وصغم قمٚمٞمف قمكم ويمؼم ؾمت٤م .روى ًمف
اجلامقم٦مِّ« .تذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملش ،)184/12( :،و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مش.)251/4( :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب اؾمتحٌ٤مب ـمٚم٥م اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم :ح (.)1919
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طمًٜم٦م( ،)1وقمغم اعمٞمنة َيزيد سمـ أب ؾمٗمٞم٤من(.)2
أُمػما ،وقمغم اًمٓمالئع ُىم ٌَ ُ
٤مث( )3سمـ أؿمٞمؿ
وأ َُّمر قمغم يمؾ يمردوس ً

ﭬ()4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :ذطمٌٞمؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٓم٤مع سمـ ىمٓمـُ ،مـ اًمٖمقث سمـ ُمر اًمٖمقصمل .وىمٞمؾ همػم ذًمؽ ذم
ٟمًٌف .وهق ذطمٌٞمؾ اسمـ طمًٜم٦م أظمق قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًٜم٦م ،يمٜمٞمتف أسمق قمٌد اهلل ،وي٘م٤مل :أسمق
ٌَّل ط ،وقمـ
قمٌد اًمرمحـ ،وي٘م٤مل :أسمق واصمٚم٦م ،طمٚمٞمػ سمٜمل زهرةً ،مف صحٌ٦م .روى قمـ :اًمٜم ّ
قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م .روى قمٜمف :اسمٜمف رسمٞمٕم٦م سمـ ذطمٌٞمؾ سمـ طمًٜم٦م .وطمًٜم٦م اًمتل يٜمً٥م إًمٞمٝم٤م هق
وأظمقه ،ىمٞمؾ :أهن٤م أُمٝمام ،وىمٞمؾ :سمؾ شمٌٜمتٝمام ومٜمًٌ٤م إًمٞمٝم٤م ،وهل ُمقٓة عمٕمٛمر سمـ طمٌٞم٥م سمـ وه٥م
اجلٛمحل ،وهل ُمـ أهؾ قمدول اًمتل شمٜمً٥م إًمٞمٝم٤م اًمًٗمـ اًمٕمدوًمٞم٦م وهل ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٌحريـ .ويم٤من
ذطمٌٞمؾ ُمـ ُمٝم٤مضمرة احلٌِم٦م ،وهق أطمد أُمراء إضمٜم٤مد اًمذيـ سمٕمثٝمؿ أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ًمٗمتح اًمِم٤مم.
وىم٤مل اسمـ زسمر :هق اًمذى اومتتح ـمؼمي٦م .ىم٤مل أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٕمجكم :ذطمٌٞمؾ سمـ طمًٜم٦م ُميي،
وطمًٜم٦م أُمف هل٤م صحٌ٦م .وىم٤مل أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمؼمىمل :يم٤مٟم٧م ُمـ ُمٝم٤مضمرة احلٌِم٦م وذطمٌٞمؾ
أيْم٤م ُمـ ُمٝم٤مضمرة احلٌِم٦م ،وهق ذطمٌٞمؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٓم٤مع أطمد اًمٖمقث سمـ ُمر أظمل متٞمؿ سمـ
ُمر ،وي٘م٤مل :إٟمف ُمـ يمٜمدة ،ويم٤من واًمٞم٤م قمغم اًمِم٤مم ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمغم رسمع ُمـ أرسم٤مقمٝم٤م ،شمقذم
سم٤مًمِم٤مم ؾمٜم٦م صمامين قمنمة وهق اسمـ ؾمٌع وؾمتلم ومٞمام ي٘م٤مل .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملش:،
( ،)425/12و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مش ،)325/4( :و«ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦مشً ،مٚمٌٖمقي.)311/3( :
( )2هق :يزيد سمـ أب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م إُمقي ،أظمق ُمٕم٤موي٦م ُمـ أسمٞمف .وي٘م٤مل ًمف :يزيد اخلػم .وأُمف:
هل زيٜم٥م سمٜم٧م ٟمقومؾ اًمٙمٜم٤مٟمٞم٦م ،وهق أظمق أم اعم١مُمٜملم أم طمٌٞمٌ٦م .يم٤من ُمـ اًمٕم٘مالء إًمٌ٤مء ،واًمِمجٕم٤من
ٌَّل ط أقمٓم٤مه ُمـ همٜم٤مئؿ
اعمذيمقريـ ،أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح ،وطمًـ إِ ْؾمالُمف ،وؿمٝمد طمٜمٞمٜم٤م .وم٘مٞمؾ :إن اًمٜم ّ
طمٜملمُ :م٤مئ٦م ُمـ اإلسمؾ ،وأرسمٕملم أوىمٞم٦م ومْم٦م .وهق أطمد إُمراء إرسمٕم٦م اًمذيـ ٟمدِبؿ أسمق سمٙمر ًمٖمزو
اًمروم ،قم٘مد ًمف أسمق سمٙمر ،وُمِمك ُمٕمف حت٧م ريم٤مسمف يً٤ميره ،ويقدقمف ،ويقصٞمف ،وُم٤م ذاك إٓ ًمنمومف،
ويمامل ديٜمف ،وعم٤م ومتح٧م دُمِمؼ أُمره قمٛمر قمٚمٞمٝم٤م ..شمقذم يزيد ذم اًمٓم٤مقمقن ،ؾمٜم٦م صمامين قمنمة ،وعم٤م اطمتي
اؾمتٕمٛمؾ أظم٤مه ُمٕم٤موي٦م قمغم قمٛمٚمف ،وم٠مىمره قمٛمر قمغم ذًمؽ اطمؽماُم٤م ًمٞمزيد ،وشمٜمٗمٞمذا ًمتقًمٞمتف .يٜمٔمر «ؾمػم أقمالم
اًمٜمٌالءشً ،مٚمذهٌلِّ« ،)331 - 328/1( :تذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملش.)146 - 145/32( :،
( )3ىم٤مل اسمـ ُم٤ميمقٓ :ىمٌ٤مث ٍ
سم٘م٤مف ُمْمٛمقُم٦م وسم٤مء ُمٕمجٛم٦م سمقاطمدة خمٗمٗم٦م وآظمره صم٤مء ُمٕمجٛم٦م سمثالث .وىم٤مل
احل٤مومظ اسمـ طمجر :سمتخٗمٞمػ اعمقطمدة وسمٕمد إًمػ ُمثٚمث٦م ،واعمِمٝمقر ومتح أوًمف ،وىمٞمؾ سم٤مًمْمؿ ،وسمف ضمزم
اسمـ ُم٤ميمقٓ« .اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مش« ،)311/5( :اإليماملشٓ ،سمـ ُم٤ميمقٓ.)73/7( :
( )4هقُ :ىم ٌَ ُ
اًمِمدَّ ُ
٤مث سمـ َأ ْؿم َٞم َؿ سمـ قم٤مُمر سمـ ا ُْعم َٚم ِّق ِح سمـ َي ْٕم َٛم َر وهق ُّ
اخ سمـ قمقف سمـ يمٕم٥م سمـ قم٤مُمر سمـ =
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التعامل
وىم٤مص يف
اًمدرداء،شرعية
أسمق وقواعد
املنافقني
ٝمؿ اًمذي
خطريقُمئذ
هلل ْسمـ ُمًٕمقد ،واًم٘م٤ميض
و َقمغم إىمٌ٤مط قمٌد ا ِ
ُّ
وىم٤مرئٝمؿ ِ
يٕمٔمٝمؿ وُيثٝمؿ قمغم ِ
ِ
اًمذي َيدور قمغم اًمٜم٤مس
معهمرب،
اًم٘مت٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من ْسمـ َطم

ومٞم٘مرأ ؾمقرة (آٟمٗم٤مل) وآي٤مت اجلٝم٤مد اعم٘مداد( )1سمـ إؾمقد ﭬ(.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ًمٞم٨م سمـ سمٙمر سمـ قمٌد ُمٜم٤مة سمـ يمٜم٤مٟم٦م اًمٙمٜم٤مئل اًمٚمٞمثلً .مف صحٌ٦م .هٙمذا ٟمًٌ٦م ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط،
وحمٛمد سمـ ؾمٕمد ،واسمـ اًمؼمىمل ،وهمػم واطمد .وىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م :أُمف اًمؼمص٤مء سمٜم٧م رسمٞمٕم٦م سمـ ذي اًمؼمديـ
ُمـ سمٜمل هالل :وىمٞمؾ :إٟمف يمٜمدي ،وىمٞمؾ :متٞمٛمل ،وإول أيمثر وأؿمٝمر .ؿمٝمد اًمػمُمقك ،ويم٤من أُمػما
ٌَّل ط .روى قمٜمف :ظم٤مًمد سمـ دريؽ.
قمغم سمٕمض اًمٙمراديس ،وؾمٙمـ محص ودُمِمؼ .روى قمـ :اًمٜم ّ
ىم٤مل اًمٌخ٤مري :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :ىمٌ٤مث سمـ رؾمتؿ ،وهق وهؿ .وىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمٕمد :ؿمٝمد سمدرا ُمع
ٌَّل ط سمٕمض اعمِم٤مهد ويم٤من قمغم
اعمنميملم ،ويم٤من ًمف ومٞمٝم٤م ذيمر ،صمؿ أؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ ،وؿمٝمد ُمع اًمٜم ّ
َمٜمٌ٦م أب قمٌٞمدة يقم اًمػمُمقك .وىم٤مل دطمٞمؿُ :م٤مت سم٤مًمِم٤مم ،وأدريمف قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،ومً٠مًمف قمـ
ؾمٜمف ،وم٘م٤مل :أٟم٤م أؾمـ ُمـ رؾمقل اهلل ط .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملش،)466/23( :،
و«شم٤مريخ ِ
اإل ْؾمالمش ًمٚمذهٌل ،)694/2( :و«اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىشٓ ،سمـ ؾمٕمد،)411/7( :
و«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ ،)2357/4( :و«اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمشً ،مٚمٌخ٤مري.)192/7( :
( )1هق :اعم٘مداد سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ صمامُم٦م سمـ ُمٓمرود سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمد سمـ دهػم سمـ
ًم١مي اسمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ ُم٤مًمؽ اًمنميد سمـ هقل ،وي٘م٤مل :اسمـ أب أهقن سمـ وم٤ميش سمـ طمزن ،وي٘م٤مل :اسمـ
دريؿ ،سمـ اًم٘ملم سمـ اًمٖمقث ،وي٘م٤مل :اسمـ أهقذ سمـ ِبراء سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مف سمـ ىمْم٤مقم٦م اًمٙمٜمدي اًمٌٝمراين،
أسمق إؾمقد ،وي٘م٤مل :أسمق قمٛمرو ،وي٘م٤مل :أسمق ُمٕمٌد ،اعمٕمروف سم٤معم٘مداد سمـ إؾمقد ،ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل
ط .وىمد ىمٞمؾ همػم ذًمؽ ذم ٟمًٌف .ويم٤من أسمقه طمٚمٞمٗم٤م ًمٙمٜمدة ،ويم٤من هق طمٚمٞمٗم٤م ًمألؾمقد سمـ قمٌد يٖمقث
اًمزهري ،ويم٤من إؾمقد ىمد شمٌٜم٤مه ،ومٚمذًمؽ ىمٞمؾ ًمف اسمـ إؾمقد ،وي٘م٤مل :يم٤من ذم طمجره .وي٘م٤مل :يم٤من ُمـ
طميُمقت ،ي٘م٤مل :يم٤من قمٌدا طمٌِمٞم٤م ًمألؾمقد سمـ قمٌد يٖمقث وم٤مؾمتالـمف وأًمزىمف سمف ،وم٘مٞمؾ ًمف :اسمـ إؾمقد
ًمذًمؽ .وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ هلٞمٕم٦م ،قمـ يزيد سمـ أب طمٌٞم٥م ،قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؿمامؾم٦م اعمٝمري ،قمـ
ؾمٗمٞم٤من سمـ صٝم٤مسم٦م اعمٝمري :يمٜم٧م ص٤مطم٥م اعم٘مداد سمـ إؾمقد ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،ويم٤من رضمال ُمـ ِبراء ،وم٠مص٤مب
دُم٤م ،ومٝمرب إمم يمٜمدة ،ومح٤مًمٗمٝمؿ ،صمؿ أص٤مب ومٞمٝمؿ دُم٤م ،ومٝمرب إمم ُمٙم٦م ومح٤مًمػ إؾمقد سمـ قمٌد يٖمقث.
ؿمٝمدا سمدرا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل ط ،ويم٤من وم٤مرؾم٤م يقم سمدر ،ومل يثٌ٧م أٟمف ؿمٝمده٤م وم٤مرؾم٤م همػمه ،وىمد
ىمٞمؾ :إن اًمزسمػم اسمـ اًمٕمقام يم٤من وم٤مرؾم٤م يقُمئذ أيْم٤م ،ويمذًمؽ ُمرصمد سمـ أب ُمرصمد اًمٖمٜمقي ،وم٤مهلل أقمٚمؿ .روى
ٌَّل ط .روى قمٜمف :أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملش،)452/28( :،
قمـ :اًمٜم ّ
و«ِّتذي٥م اًمتٝمذي٥مش ،)286/11( :و«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مشٕ ،ب ٟمٕمٞمؿ.)2552/5( :
(« )2اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦مش.)11/7( :
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َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ُمدا َومٕم٦م ُم َٙم٤مئد ُ
ٟمٛم٘مقا
وخم َّٓم َٓم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم سمام ُُيٌٓمٝم٤م وي٘مٓمع اًمٓمريؼ قمٚمٞمٝم٤م ،وم٢مذا َّ
اًمِمٌف دُمٖم٧م سمام يرده٤م ،وإذا أرضمٗمقا سم٤معمًُٚمِٛملم يم٤من اًمؽمهمٞم٥م هلؿ وا َحل ُّ٨م قمغم ٟمٞمؾ
آؾمتِٕمالء واًمٔمٝمقر يمٌتقا يمام ُيمٌ٧م اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ ،وإذا
ُمرو٤مت اهلل ،وإذا أرادوا ْ
َظم َّذًمقا وأرضمٗمقا وصمٌٓمقا قمـ اجلٝم٤م ِد ُىمرئ٧م قمٚمٞمٝمؿ ؾمقرة (إٟمٗم٤مل) ،و(اًمتقسم٦م) ،وإذا
ـمٛمٕمقا ذم اًمٖمٜم٤مئؿ ىمقسمِ ُٚمقا سم٤معمٜمع واحلرُم٤من ،وهٙمذا َي٘مٔم ٌ٦م َدائٛم٦م ًمٙمؾ ظمٓمقة عمقاضمٝمتٝم٤م
سمام ير ُّد ُمدسمرُي٤م قمغم أقم٘م٤مِبؿ ظم٤مؾمئلم.
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املبخح الجاىٕ
معهم

التعامل مع امليافقني يف أثياء القتال
ايكاعذ ٠ايٛاحذٚ ٠األسبع :ٕٛعذّ تٛيٝتِٗ يص َٔ ٤ٞساٜات ادتٝض أ ٚطشاٜاٙ

ٌَّل ط أٟمف َّ
زوة ُمـ اًمٖمزوات ،وٓ
ومم أطمدً ا ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم َهم َ
مل َيثٌ٧م َقمـ اًمٜم ّ
هي٦م ُِمـ اًمناي٤م ،وٓ اؾمتخٚمٗمف ُمـ ِ
سمٕمده ذم ا َعمديٜم٦م ،وأ َّٟمك َهلؿ ذًمؽ وهؿ ِ
اعمرضم ُٗمقن
َ َّ
ِ
رارا ُمـ
اعمخذًمقن ،اعمُٜمًحٌقن ِّ
اعمروضمقن ًمٚمِم٤مئٕم٤مت ،اعمتٓمٚمٌقن ًمألقمذار اًمٙم٤مذسم٦م وم ً
اعمقت أو اًم٘متؾ.

وهٜم٤م ؾم١مال ُيًـ اجلقاب قمٚمٞمف ،أٓ وهق:
ِ
ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم سم٤مخلروج إمم اًم َٖم ِ
زو ،وهذا طم٤مهلؿ وشمٚمؽ ُمقاىمٗمٝمؿ؟
ٌَّل ط ُ
عم٤مذا أذ َن اًمٜم ّ

واجلقاب:

ِ
 -1أن هذا ِ
ٌَّل ط ُمٕمٝمؿَ ،ذًمؽ َّ
أن
اإلذن َيم٤من ذم ُمرطمٚم٦م ُمـ َُمراطمؾ َشمٕم٤م ُُمؾ اًمٜم ّ
سم٘م٤مءهؿ ذم اعمديٜم٦م يِم ِّٙمؾ ظمٓمرا قمغم اعمًٚمٛملم ،إ ْذ ٓ ي١مُمـ ضم٤مٟمٌٝمؿ ذم ِ
ىمٞم٤مُمٝمؿ
ُ
ُ
َ
ً
ٍ
أُمقر ُُمٜمٙمرة أو اقمتداء قمغم قمقرات اعمًٚمٛملم ،أو سمتح٤مًمٗمٝمؿ ُمع اًم َٞمٝمقد
سم٢مطمداث
ًمتدسمػم ُمٙم٤مئد أو إٟمٗم٤مذ خمٓمٓم٤مت أو ٟمحق ذًمؽ.

وأص ٌَح هلؿ ؿم٠من وُمٜم َٕم٦م ،أٟمزل اهلل ىمقًمف شمٕم٤ممم
ومٚمام أن َىمقي٧م ؿمقيم٦م اعمًٚمٛملم ْ
َّ -2
زوة شمٌقك{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
سمٕمد قمقده ط ُمـ َهم َ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]83 :
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ؿم٠من ا ُعمٜم٤موم٘ملم ذ يمٚمف ،إن ْ ِ
ُ
أمهٚمقا و ُقمزًمقا قمـ اعمِم٤مريم٦م ذم اجلٝم٤مد وم ُٞمخِمك ُمـ
ٌ
همقائٚمٝمؿ وُمٙم٤مئدهؿ ،وإن اؾمت ُّم ِ
حٌقا وظمرضمقا ُمع اعمًٚمٛملم{ :﮹ ﮺ ﮻ ﮼
ْ
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﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂     
  } [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]47 :
 -1إصؾ قمدم اإلذن سمخروج اعمٜمَ٤مومِ٘ملم ًمٚمجٝم٤مد ُمع اعمًٚمٛملم ،إٓ إذا َيم٤من ذم
سم٘م٤مئٝمؿ ُمٗمًدة أيمؼم ُمـ ظمروضمٝمؿ.

٤مرع احلٙمٞمؿ ضم٤مء أُمره سمِٛمٜمْ ِٕمٝمؿ ُمـ اخلروج ِ
 -2إذا يم٤من َّ
ًمٚمج َٝم٤مد ُمع اعمًٚمٛملم،
اًمِم ُ َ
ِ
اإلدارات وىمٓم٤مقم٤مت
ومٙمذًمؽ ُيٛمٜمَٕمقا ُمـ ُمِم٤مريمتِٝمؿ ذم دوائر اًم َ٘مرار وَم٤مًمس
ً
ِّتٛمٞمِم٤م هلؿ واشم٘م٤م ًء ًمنمهؿ ودؾم٤مئًٝمؿ.
اًمتٕمٚمٞمؿ و ُهمرف اًمٕمٛمٚمٞم٤مت وهمػمه٤م،
ايكاعذ ٠ايجاْٚ ١ٝاألسبع :ٕٛتشطٝخ ٚحذ ٠ايصف ٚعذّ إقاَ ١اذتذٚد

عً ٢املٓافكني حاٍ ايػض.ٚ
قمـ ضم٤مسمر سمـ َقم ِ
٤مس
ٌد اهلل ﭬ ىم٤ملَ « :
ٌَّل ط وىمد َصم٤مب ُمٕمف َٟم ٌ
همزو َٟم٤م ُمع اًمٜم ّ
ُِمـ اعمٝم٤مضمريـ طم َّتك َيمثروا ،و َيم٤من ُمـ اعمُٝم٤مضمريـ رضمؾ ًمٕم٤مب ،ومٙمًع أٟمّم٤مر ًّي٤م -أي
إٟمّم٤مري:
ضسمف قمغم دسمره -وم َٖمْم٥م إ ْٟمّم٤مري همْم ًٌ٤م ؿمديدً ا طمتك شمداقمقا ،وىم٤مل
ُّ
ٌَّل ط وم َ٘م٤ملَُ « :م٤م َسم ُ٤مل
ي٤م ًمألٟمّم٤مر .وىم٤مل
ُّ
ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ ،ومخرج اًمٜم ّ
اعمٝم٤مضمري :ي٤م ُ
د ْقمقى َأ ْه ِؾ اجل ِ
٤مهٚمِ َّٞم ِ٦م؟ش .صمؿ ىم٤ملَُ « :م٤م َؿم ْ٠م ُهن ُ ْؿ؟ش ،وم٠مظمؼم سم َٙمًٕم٦م اعمٝم٤مضمري إٟمّم٤مري،
َ َ
َ
قه٤م َوم٢مِ َّهن َ٤م َظمٌِٞم َث ٌ٦مش ،وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أب اسمـ ؾمٚمقل :أىمد
ٌَّل طَ « :د ُقم َ
َىم٤مل :وم٘م٤مل اًمٜم ّ

شمداقمقا قمٚمٞمٜم٤مً ،مئـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ًمٞمخرضمـ إقمز ُمٜمٝم٤م إذلش.

قمـ زيد سمـ أرىمؿ ﭬ ىم٤مل« :يمٜمْ ُ٧م ذم همزاةَ ،وم ًَٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ أب َي٘مقل:
ٓ ُشم ِٜمٗم٘مقا قمغم ُمـ قمٜمد رؾمقل اهلل طم َّتك يٜمٗمْمقا ُمـ طمقًمفِ ،
وًمئـ َرضمٕمٜم٤م ُمـ قمٜمده
ًم ُٞمخرضمـ إقم ُّز ُِمٜمٝم٤م إ َذ ُّل ،ومذيمرت ذًمؽ ًمٕمٛمل ،أو ًمٕمٛمر ،ومذيمره ًمٚمٜمٌل ط
ومدَ َقم٤مين ومحدصمتف ،وم٠مرؾمؾ رؾمقل اهلل ط إمم قمٌد اهلل سمـ أب وأصح٤مسمف ،ومحٚم ُٗمقا َُم٤م
هؿ مل ُيّمٌٜمل ُمثٚمف ُّ
ىم٤مًمقاَّ ،
ىمط ،ومجٚمً٧م
ومٙمذ َسمٜمل رؾمقل اهلل ط وصدىمفَ ،
وم٠مص٤مسمٜمل ٌّ
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ذم اًمٌ ِ
ُ
رؾمقل اهلل ط وُم٘متؽ ،وم٠مٟمزل اهلل
ذسمؽ
ٞم٧م ،وم٘م٤مل زم قمٛملُ :م٤م َأر ْد َت إمم أن يم
َ
معهم
ِ َّ

ٌَّل ط وم٘مرأ ىم٤مل« :إن
شمٕم٤ممم{ :ﮐ ﮑ ﮒ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ]1 :ومٌٕم٨م إزم اًمٜم ّ
اهللَ َىمدْ َصدَّ َىم َؽ َي٤م َز ْيدُ ش(.)1

ىم٤مل اسمـ طمجر « :$وذم ا َحلدي٨م ُمـ اًم َٗمقائدَ :شمرك ُُم١ماظمذة يمؼماء اًم َ٘مقم
ِ
تّم٤مر قمغم ُمٕم٤م َشمٌتِٝمؿ وىمٌقل أقمذارهؿ وشمّمديؼ
سم٤مهلٗمقات ًم َئال َيٜمٗمر أشمٌ٤مقمٝمؿ ،وآ ْىم َ
َ
أيامهنؿْ ،
وإن َيم٤مٟم٧م اًم٘مرائـ ُشمرؿمد إمم ظمالف ذًمؽَ :عم ِ٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًم َّت٠مٟمٞمس
ِ
١مضمؾ طمتك اًمرضمقع إمم ِدي٤مر
واًم َّت٠مًمٞمػ( ،)2سمؾ ٓ ُي٘م٤مم قمٚمٞمٝمؿ احلدُّ ُمٓمٚم ً٘م٤م ذم اجلٝم٤مد ،و ُي َّ
اعمًٚمٛملم ،ومٕمـ زيد سمـ صم٤مسم٧مُ ٓ :شم٘م٤مم احلدود ذم دار ا َحل ِ
رب خم٤موم٦م أن يٚمحؼ أهٚمٝم٤م -
ُمـ اىمؽمومقا ُم٤م يقضم٥م احلدَّ  -سم٤مًمٕمدوش(.)3
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

ومتٞمٞمز رضمح٤من ِ
 وم٘مف َشم ِ
٘مدير اعمَّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمدَ ،
أطمد ِمه٤م َقمغم أظمر ُمـ
وقمدل ُمع اعمٜم٤موم٘ملم وهمػمهؿ.
َضورات اًمٕمٚمؿ عمِـ يريد اًمتٕم٤مُمؾ سمحٙمٛم٦م َ
ايكاعذ ٠ايجايجٚ ١األسبع :ٕٛإرا اْظخبٛا َٔ ادتٝض فال ٜذع ٕٛملالقا ٠ايعذ.ٚ
أطمد،
ٌَّل ط أ َّٟمف اًم َت َ
مل ْ
ٗم٧م إمم اعمُٜم٤موم٘ملم قمٜمد ا ْٟم ًَح٤مِبؿ ُمـ ا َجلٞمش يقم ُ
يثٌ٧م َقمـ اًمٜم ّ
إطمزاب ،وٓ يقم شمٌقكَ ،سمؾ مل ُيٚمؼ هلؿ ً
سم٤مٓ َومل ُيزن قمغم اٟمٍماومِٝمؿ همػم
وٓ يقم ْ

ُم٠مؾمقف قمٚمٞمٝمؿ ،سمؾ ًُمرسمَّام يم٤من أطم٥م إًمٞمفٕ ،هنؿ{ :﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂      

} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]47 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1صحٞمح اًمٌخ٤مريش رىمؿ.)4911( :
( )2يٜمٔمر «ومتح اًمٌ٤مريش.)713/11( :
( )3يٜمٔمر «ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمىش« ،)115/9( :إقمالم اعمقىمٕملمشٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ.)218/2( :
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وًمٜمًتحي ذم هذا اعم َ٘م٤مم ُمقىمػ اًمّمح٤مب اجلٚمٞمؾ َقمٌد اهلل سمـ طمرام ﭬ
يقم أطمد ،وم َ٘مد أورد اسمـ إؾمح٤مق طم٤مدصمتف وم٘م٤مل« :طم َّتك إذا يم٤مٟمقا َّ
سم٤مًمِمقط سملم اعمديٜم٦م
ٌَّل ط قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقل سمِ ُثٚم٨م اًمٜم٤مس ،وىم٤مل :أـم٤م َقم ُٝمؿ
وأطمدَ ،
اٟمخزل قمـ اًمٜم ّ
وقمّم٤مينُ ،م٤م َٟمدري قمالم َٟم٘م ُتؾ أٟمٗمًٜم٤م ه٤م هٜم٤م أُي٤م اًمٜم٤مسَ ،ومرضمع سمِٛمـ اشمٌٕمف ُمـ ِ
ىمقُمف
َ
ُمـ أهؾ اًمٜمٗم٤مق واًمري٥م ،واشمٌٕمٝمؿ قمٌد اهلل ْسمـ قمٛمرو سمـ طمرام ﭬ ،أظمق سمٜمل
ؾمٚمٛم٦مَ ،ي٘مقل :ي٤م ىمقم أ َذ ِّيمريمؿ اهلل أٓ ََّتذًمقا ىمقُمٙمؿ و َٟمٌ َّٞمٙمؿ قمٜمد ُمـ َطمي ُمـ
ٚمٛمٜمَ٤ميمؿ ،وًمٙمٜم٤م ٓ ٟمرى أٟمف َيٙمقن
أؾم ْ
قمدوهؿ ،وم٘م٤مًمقاً :مق ٟمٕمٚمؿ أٟمٙمؿ شم٘م٤مشمٚمقن عم٤م ْ
ومٚمام اؾمتٕمّمقا قمٚمٞمف وأسمقا إٓ آٟمٍماف قمٜمٝمؿ ،ىم٤مل :أ ْسم َٕمديمؿ اهلل أقمداء
ىمت٤مل ،ىم٤ملَّ :

اهللِ َوم ًَ ُٞمٖمٜمل اهلل قمٜمٙمؿ ٟمٌٞمفش(.)1

ًمٙمريؿ َّ
ّمػ
وىمد سملم اًم٘مرآ ُن ا
أن اٟمًح٤مب اسمـ ؾمٚمقل سم٤معمٜمَ٤مومِ٘ملم إ َّٟمام هق شمٜم٘مٞم٦م ًم ِ ِّ
ُ

اعم١مُمٜملم ومتٞمٞمز َهلؿ ،ومال ي ٌْ َ٘مك ومٞمٝمؿ ُمـ يرضمػ وخيذل ،ىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

﮿ ﯀ ﯁ ﯂           
} [ؾمقرةآلقمٛمران{ ،]179 :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ} [ؾمقرة آل قمٛمران.)2(]167-166 :
ٙمرر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ا ْٟمٍما ُومٝمؿ قمـ اعمًٚمٛملم و ُٟم ُٙمقصٝمؿ يقم إطمزابَ ،وم َٚمؿ
وىمد َشم َّ
ِ
ٌَّل ط واعم١مُمٜملم ذم ُمالىم٤مة اًمٕمدو:
يِم٤مريمقا ذم طمٗمر ا َخلٜمدق وٓ ذم اًمثٌ٤مت ُمع اًمٜم ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦مش ،د/حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر أسمقوم٤مرس( :ص.)598 :
( )2يٜمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦مش.)382-381/2( :
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{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
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ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳معهم
﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂           
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [ؾمقرة إطمزاب.]17-12 :

زوة شمٌقك ،يمام ومٕمؾ ذم
ًم٘مد قم٤مو َد اسمـ ؾمٚمقل اًم َّٙم َّرة
٥م سمٌٕمض اجلٞمش ذم َهم َ
واٟمًح َ
َ
زوة أطمد؛ ُ
طمٞم٨م َقمًٙمر ذم و٤مطمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م ُمع ومِئ٤مم ُِمـ أصح٤مسمف وطمٚمٗم٤مئف ،ومٚمام
َهم َ
ٌَّل ط َّت َّٚمػ سمٙمؾ ُمـ ُمٕمف(.)1
ؾم٤مر اًمٜم ّ
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

-1ذم اعم ُٜم٤موم٘ملم ؿمٌف ُِمـ ُيقد{ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
اًمٌ٘مرة ،]96 :و َ
ًمذ َ
ُمق َاضمٝم٦م ،ويت َ٘مٝم َ٘م ُرون إذا طم٤مٟم٧م ؾم٤مقم٦م اجلٝم٤مد.
ًمؽ َيٜمٙمّمقن قمٜمد أدٟمك َ
ُ
ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم سم٤معمُِم٤مريم٦م ذم اًم َٖم َزواتَ ،وم٢من َظمرضمقا َُمع
-2
إصؾ َقمدم اإلذن ُ

ﭲ} [ؾمقرة

اعمُ١مُمٜملم ومال ي٘م٤م ُم َهلؿ ٌ
وزنَ ،وٓ يٚم٘مك هلؿ أ ْدٟمك ا ْقم َتٌ٤مر ،وٓ ُي َّثرب قمٚمٞمٝمؿ إذا ٟمٙمّمقا
ووًمقا ُمدسمريـ.

أًمًـ طمداد
وؾمٌح٤من اهللِ! ُم٤م ْأؿم ٌَف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٌ٤مرطم٦مَ :وم ُٛمٜم٤موم٘مقا زُم٤مٟمٜم٤م ُهؿ يمذًمؽ،
ٌ

وأىمالم ؿمداد ذم اًمقىمٞمٕم٦م سم٤مًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة وأهؾ اإلصالح ،وًمٙمـ ُم٤م أضمٌٜمٝمؿ قمٜمد
ِ
ضمحقرهؿ يٜمخذًمقن.
ؽمون ،وذم ُ
اًمٜمِّزال وُم٘م٤مرقم٦م إؾمٜمَّ٦م! ومٗمل خم٤مسمئٝمؿ يًت ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦مش ،د/حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر أسمقوم٤مرس( :ص.)598 :
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املبخح الجالح
القْاعد الغزعٔ٘ يف التعامل مع امليافقني بعد القتال
ايكاعذ ٠ايشابعٚ ١األسبع :ٕٛال ُٜعط َٔ ٕٛايػَٓا.ِ٥

ٌَّل ط أ َّٟمف أ ْقم َٓمك اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ ،وأ َّٟمك َهلؿ ذًمؽ! وهؿ
َمل يث ٌْ ُ٧م َقمـ اًمٜم ّ
اعمتخٚمٗمقن قمـ اًمٖمزو ،اعمتٓمٚمٌقن ًمألقمذار ،واعمٕمقىمقن قمـ اعمِم٤مريم٦م ومٞمف.
ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:

-1ىم٤مل اهلل ُشم َٕم٤ممم{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ} [ؾمقرة اًمٗمتح ،]15 :ي٘مقل
ِ ِ
ٌَّل
ؼما قمـ
ٌَّل ط ذم َهم َ
زوة احلديٌٞم٦م ،إ ْذ َذه٥م اًمٜم ّ
إقمراب اًمذيـ َّتٚمٗمقا قمـ اًمٜم ّ
شمٕم٤ممم خم ً
وأصح٤مسمف َإمم َظمٞمؼم يٗمتتحقهن٤مَّ :أهنؿ يً٠مًمقن أن خيرضمقا ُم َٕم ُٝمؿ إمم اعمٖمٜمؿ ،وىمد
ط
َ

َ
وم٠مُمر اهللُ َرؾمقًمف ط أٓ ي٠مذن هل ُؿ
َّت َّٚمٗمقا وىم٧م حم٤مرسم٦م إقمداء ُ
وَم٤مًمدِّتؿ وُمّم٤مسمرِّتؿَ ،
ذم ذًمؽُ ،مٕم٤مىمٌ٦م َهل ُؿ ُمـ ضمٜمس ذٟمٌٝمؿَ .وم َّ
٢من اهلل شمٕم٤ممم ىمد وقمد ْأه َؾ احلديٌٞم٦م سمٛمٖم٤مٟمؿ َظمٞمؼم
ذقم٤م
همػمهؿ ُِمـ إقمراب اعمتخٚمٗملم ،ومال ي٘مع همػم ذًمؽ ً
وطمدهؿ ٓ ،ينميمٝمؿ ومٞمٝم٤م ُ
وىمدرا؛ وهلذا ىم٤مل{ :ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ} [ؾمقرة اًمٗمتح.)1(]15 :
ً

اعم ُٜم٤موم٘مقن أضمٌ ُـ اًمٜم َّ٤مس قمٜمد ُمالىم٤مة اًمٕمدو{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ} [ؾمقرة إطمزاب ،]19 :وم٢مذا َطم٤من شمقزي ُع
اًم َٖمٜم٤مئؿ سمام ذع اهللَ ،ىم٤مًمقا :أمل ٟمٙمـ ُمٕمٙمؿ ،ي٘م ِّٚمقن قمٜمد اًمٗمزع ويٙمثرون قمٜمد اًمٓمٛمع.

ؿم٤مر ُيمقيمؿ ذم اًمٖمزوات
يتٛمٜمَّقن أن ًمق َ
إن ىمٚمقِبؿ شمٙم َتقي سمٜمَ٤مر احلنة واًمٜمدمَ ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)337/7( :
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ِ خطر املنافقني ِ وقواعد شرعية يف التعامل
ِ
ِ
ٕهنؿ قم ٌَّ٤مد درهؿ وديٜم٤مر ،وًمً٤من طم٤مًمف
اًمتل ٓ ىم َت٤مل ومٞمٝم٤م ْ
ًمٞمح َٔمقا سمٌِمء ُمـ همٜمَ٤مئٛمٝم٤مَّ :
معهم

وُم٘م٤مًمف{ :﮿ ﯀ ﯁ ﯂  } [ؾمقرة اًمٜمً٤مء.]73 :

أ َُّم٤م ا ُعم١مُمٜمقن اًمّم٤مدىمقن ومٕمغم قمغم ظمالف ذًمؽ ،قمـ ؿمداد سمـ اهل٤مد ﭬ(:)1

أن َر ً
« َّ
ضمال ُمـ إقمراب ضم٤مء إمم اًمٜمٌك ط ومآ َُم َـ وا َّشمٌٕمف وم٘م٤مل :أه٤مضمر َُم َٕمؽ ،وم٠موص

زوة ظمٞمؼم همٜمؿ َر ُؾمقل اهلل ط ؿمٞم ًئ٤م،
ومٚمام يم٤م َٟم ْ٧م َهم َ
سمف اًمٜمٌك ط سمٕمض أصح٤مسمفَّ .
وم٘مًؿ وىمًؿ ًمف وم٠مقمٓمك أصح٤مسمف ُم٤م ىمًؿ ًمف ،ويم٤من يرقمك َفم ْٝمرهؿ ،ومٚمام َضم٤مء دومٕمقه
ِ
إًمٞمف ،وم٘م٤ملُ :م٤م هذا؟ ىم٤مل :ىمًؿ ىمًٛمف ًمؽَ ،وم َ
٠مظمذه ومج٤مء سمف اًمٜمٌك ط وم٘م٤ملَُ :م٤م هذا
ي٤م حمٛمد؟ ىم٤ملَ « :ىم ًْ ٌؿ َىم ًَ ْٛمتُ ُف ًَم َؽش .ىم٤ملَُ :م٤م َقمغم َهذا ا َّشمٌَٕمتؽ ،وًمٙمٜمل ا َّشمٌٕمتُؽ َقمغم أن
وأؿم٤مر إمم طمٚم٘مفِ ،سمًٝم ٍؿ وم٠مُمقت وم٠مدظمؾ اجلٜم٦مَ .وم٘م٤مل« :إِ ْن َشم ّْمدُ ِق اهللَ
أ ْر َُمك ه٤م هٜم٤م،
َ
ؾمٝمؿ َطمٞم٨م
َي ّْمدُ ْىم َؽش .صمؿ هنْمقا إمم ىمت٤مل اًم َٕمدو ،وم ُ٠م ِي سمف اًمٜمٌك ط ُ ْ
ُي َٛمؾ َو َىمد أص٤مسمف ٌ

أؿم٤مر .وم٘م٤مل اًمٜمٌك طُ « :ه َق ُه َق؟شَ .ىم٤مًمقاَٟ :مٕمؿ .ىم٤ملَ « :صدَ َق اهللَ َوم َّمدَ َىم ُفش .ومٙم َّٗمٜمَف

اًمٜمٌك ط رم ُضم ٌَّتفُ ،صم َّؿ َىمدَّ ُمف وصغم قمٚمٞمف ،ومٙم٤من ِم َّ٤م فمٝمر ُمـ صالة اًمٜمٌك ط« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ
َه َذا َقم ٌْدُ َك َظمر َج ُم َٝم ِ
٤مضم ًرا ِذم َؾمٌِٞمٚمِ َؽُ ،ىمتِ َؾ َؿم ِٝمٞمدً ا َأ َٟم٤م َقم َٚم ْٞم ِف َؿم ِٝمٞمدٌ ش(.)2
َ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1هق :ؿمداد سمـ اهل٤مد اًمٚمٞمثل اعمدين ،واًمد قمٌد اهلل سمـ ؿمداد سمـ اهل٤مدُ ،مـ سمٜمل ًمٞم٨م سمـ سمٙمر سمـ قمٌدُمٜم٤مة سمـ
قمكم سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م سمـ اًمٞم٤مس سمـ ُمي .ىمٞمؾ :اؾمٛمف أؾم٤مُم٦م سمـ قمٛمرو ،وؿمداد ًم٘م٥م،
واهل٤مد هق قمٛمرو .وىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط :ؿمداد سمـ اهل٤مد ،واؾمؿ اهل٤مد أؾم٤مُم٦م سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل سمـ
ضم٤مسمر سمـ سمنم سمـ قمتقارة سمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ًمٞم٨م سمـ سمٙمر .وىم٤مل همػمه :إٟمام ىمٞمؾ ًمف :اهل٤مد ٕٟمف يم٤من
يقىمد اًمٜم٤مر سم٤مًمٚمٞمؾ عمـ ؾمٚمؽ اًمٓمريؼ ًمألوٞم٤مف .وىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج :ؿمداد سمـ اهل٤مد اًمٚمٞمثل ي٘م٤مل:
ٌَّل ط،
اؾمؿ اهل٤مد أؾم٤مُم٦م سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل سمـ سمر سمـ قمتقارة سمـ قم٤مُمر سمـ ًمٞم٨م .روى قمـ :اًمٜم ّ
وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد .يٜمٔمر «ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤ملش ،)415/12( :،و«ِّتذي٥م
اًمتٝمذي٥مش ،)319/4( :و«ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مش ٕب ٟمٕمٞمؿ.)1457/3( :
( )2يٜمٔمر «صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مش ،)1336( :و«صحٞمح اجل٤مُمعش.)3756( :
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-2ىم٤ملشمٕم٤ممم{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]58 :

ىم٤مل اسمـ يمثػم قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭛ}« :أيِ :
وُم َـ اعمٜم٤موم٘ملم{ :ﭼ
أي :يٕمٞم٥م قمٚمٞمؽ ِذم َىمًؿ اًمّمدَ َىم ِ
٤مت إذا ومرىمتٝم٤م ،وي َّت ِٝم ُٛمؽ ذم ذًمؽ ،وهؿ اعمتَّ َٝم ُٛمقن
َّ
َ ُ
ْ
ﭽ}،

وهؿ ُمع هذا ٓ يٜمٙمرون ًمٚمدِّ يـ ،وإٟمام يٜمٙمرون حلظ أٟمٗمًٝمؿ؛ وهلذا
اعم٠مسمقٟمقنش(ُ ،)1

إن{ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [ؾمقرةاًمتقسم٦م،]58 :أي:
يٖمْمٌقن ٕٟمٗمًٝمؿ.

روى اًمِمٞمخ٤من ُمـ طمدي٨م اًمزهري ،قمـ أب ؾمٚمٛم٦م قمـ أب ؾمٕمٞمد ذم ىمّم٦م ذي
ٌَّل ط ِطملم َىم ًَّؿ َهمٜم٤مئؿ طمٜملم،
اخلُ َقيٍمة -واؾمٛمف ُطم ْرىمقص :-عم٤م اقمؽمض قمغم اًمٜم ّ
وم٘م٤مل ًمف :ا ْقم ِدل ،وم٢مٟمؽ مل ْ
شمٕمدل.

ِ
ِ
ِ
رؾمقل اهلل ط وىمد َرآه
ن ُت إِ ْن َمل ْ َأ ُيم ْـ َأ ْقمد ْلش .صمؿ ىم٤مل ُ
وم٘م٤ملًَ « :م َ٘مدْ ظم ٌْ ُ٧م َو َظم ْ
ُم٘مٗمٞم٤م« :إِ َّٟمف َ ْ ِ ِ ِ
ُي ِ٘م ُر َأ َطمدُ ُيم ْؿ َص َال َشم ُف َُم َع َص َال ِِّتِ ْؿَ ،و ِص َٞم٤م َُم ُف
ُ
ً
خي ُر ُج ُم ْـ و ْئْم ِئ َه َذا َىم ْق ٌم َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ُمع ِصٞم ِ
قن ُِم َـ اًمدِّ ِ
يـ ُُم ُر َ
٤مُم ِٝم ْؿَ ،ي ْٛم ُر ُىم َ
قه ْؿ
اًمرُم َّٞم٦مَ ،وم َ٠م ْيٜمَ َام ًَم٘مٞم ُت ُٛم ُ
َ َ َ
اًمً ْٝم ِؿ ُم َـ َّ
وق َّ
ِ
ِ
اًمً َامءش وذيمر سم٘مٞم٦م احلدي٨م(.)2
َوم٤م ْىم ُت ُٚم ُ
ذ َىم ْت َغم َ ْحت َ٧م َأدي ِؿ َّ
قه ْؿَ ،وم٢م َّهن ُ ْؿ َ ُّ
صمؿ َ
ىم٤مل َشم َٕم٤ممم ُُمٜمَ ٌِّ ًٝم٤م َقمغم ُم٤م هق ظمػم هلـؿ ُمــ ذًمـؽ ،وم٘مـ٤مل{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

وها
ريٛم٦م أد ًسم٤م
ً
ﮞ ﮟ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]59 :ومتْمٛمٜم٧م هذه أي٦م اًم َٙم َ
قمٔمـٞمام ًّ

ذي ًٗم٤م :طمٞم٨م ضمٕمؾ اًمرو٤م سمام آشم٤مه اهلل ورؾمقًمف ط واًمتقيمـؾ قمـغم اهلل وطمـده ،وهـق
ىمقًمــف{ :ﮓ ﮔ} ،ويمــذًمؽ اًمرهمٌــ٦م إمم اهلل وطمــده ذم اًمتقومٞمــؼ ًمٓم٤م َقمــ ِ٦م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اعم٠مسمقن :هق اعمٕمٞم٥م .يٜمٔمر «اًمزاهر ذم ُمٕم٤مين يمٚمامت اًمٜم٤مسش.)352/1( :
( )2رواه اًمٌخ٤مي سمرىمؿ ،)3344( :ورواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ.)1164( :
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اًمرؾمقل ط واُمتث٤مل أواُمره ،وشمرك زواضمره ،وشمّمديؼ أظمٌ٤مره ،واىمتٗم٤مء آصم٤مره. .
َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

معهم

طمؼ ي١م َشم٤مه ُمـ ذيمر اهلل ذم يمت٤مسمف طملم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
-1اًم َٖمٜم٤مئؿ ٌ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴ} [ؾمقرة إٟمٗم٤مل ،]41 :أُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن ومال َطم َّظ هلؿ ومٞمٝم٤م وٓ ي٘مرسمقن.
 -2شمقظمل اًمٕمدل واإل ْٟم َّم٤مف ذم إ ُُمقر يم ِّٚمٝم٤م ريض ُمـ ريض وؾمخط ُمـ ؾمخط.
ايكاعذ ٠ارتاَظٚ ١األسبع :ٕٛقب ٍٛأعزاسِٖ ٚأمياِْٗ ايفادشَ ٠ع عذّ

ايشضا عِٓٗ.

ىمد ؾمٌؼ ذم ِ
ٜمّمٞمص قمغم أٟمف:
ىم٤مقمدَ شملم ُمْمت٤م اًم َّت
ُ
أ) ٓ ُيقصمؼ سمِحديثٝمؿ وٓ يّمدىمقن ذم ا ِّدقم٤مءاِّتؿ.

اًمرو٤م قمٜمٝمؿ ُمٝمام طمٚمٗمقا ُمـ أيامن.
ب) قمد ُم ِّ
ِ
لم َسمٕمد ِّ
ٌَّل ط َُيٚمِٗمقن ًمف أن
ضمرت قم٤مدة
اعمٜم٤موم٘م َ
يمؾ َهم َ
زوة ُمً٤مرقمتٝمؿ إمم اًمٜم ّ
َ
َّت ُّٚم َٗمٝمؿ إ َّٟمام يم٤من قمـ قمذر هلؿ ومٞمف قمٜمد اهلل طمج٦م وسمره٤من.
هلل ومِٞمام ُم٣م ُمـ اًمٌح ِ
ٕمض أقمذار اعمٜم٤موم٘ملم اًمتل أورده٤م
ين ا ُ
٨م أن ُُجٕم٧م َسم ُ
ْ
وىمد َّ
اعمٜم٤موم٘مقن ًمتخٚمٗمٝمؿ قمـ اجلٝم٤مد هذا خمتٍمه٤م:
-1زقم ُٛم ُٝمؿأنسمٞمقِّتؿقمقرة{:ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂    }
[ؾمقرة إطمزاب.]13 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(« )1شمٗمًػم اسمـ يمثػمش.)164/4( :
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-2زقم ُٛم ُٝمؿ أ َّن اعم ُ١مُمٜملم ًمـ يٚم٘مقا قمد ًوا{ :ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ} [ؾمقرة آل

قمٛمران.]167 :
 -3زقمٛمٝمؿ َّأهن ُؿ خي٤مومقن قمـغم أٟمٗمًـٝمؿ ومتٜمـ٦م اًمٜمًـ٤مء{ :ﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ}
[ؾمقرة اًمتقسم٦م.]49 :

ِ
اجلٝم٤مد{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
زقمٛمٝمؿ أ َّٟمف ٓ َُم٤مل قمٜمدهؿ وإٓ ًمِم٤مريمقا ذم
-4
ُ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]42 :

أن أُمقاهلؿ وأهٚمٞمٝمؿ ىمدْ َؿمٖمٚمتٝمؿ قمـ اخلروج ًمٚمجٝم ِ
٤مد{ :ﭭ ﭮ
-5
َ
ُ
زقمٛمٝم ْؿ َّ َ ُ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ} [ؾمقرة اًمٗمتح.]11 :
ٙمرر َيمذِبؿ
ٌَّل ط ًمٞمتخذ أد َٟمك ُقم٘مقسم٦م يٗمروٝم٤م قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ُمع َشم ُّ
مل يٙمـ اًمٜم ّ
وومجقرهؿ ذم أيامهنؿ ًمًٌٌلم ومٞمام أقمٚمؿ:
يم٤من َيتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ قمغم َفم٤مهرهؿ ،ومٝمؿ يدَّ ُقمقن ِ
ٟٕ -1مف َ ۴
اإل ْؾمالم
ويّمٚمقن َُمع اعمًٚمٛملم ،وىمد ُي١م ُّدون سم ْٕم َض ؿمٕم٤مئر اًمٕمٌ٤مدات إظمرى طمتك ي٠مُمٜمقا
قمغم أٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ.

ُمرارا يم٤مومٞم٦م ذم يمِمػ
قاىمػ ََّت ُّٚمٗمٝمؿ و َشمق ًِّمٞمٝمؿ يقم اًمزطمػ
ً -2م٘مد يم٤مٟم٧م َُم ُ
ً
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طم٘مٞم٘متٝمؿ و َسمٞم٤من ٟمٗم٤مىمٝمؿ وومْمحٝمؿ سملم اًمٜمَّ٤مس ،سمام يٖمٜمل قمـ ُم١ماظمذِّتؿ وإٟمزال
اًمٕم٘مقسم٦م ِبؿ ودوٟمؽ هذا اعمقىمػ:

معهم

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق« :عمََّ٤م َىمدم َرؾمقل اهلل ط اعمديٜم٦م ،ويم٤من قمٌدُ اهللِ سمـ أب سمـ

ُج َٕم٦م ٓ يٜمٙمر ذ ًوم٤م ًمف
ؾمٚمقل ،يمام طمدَّ صمٜمل اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهريً ،مف َُم٘م٤مم ي٘مقُمف يمؾ ُ
ذم ٟمٗمًف وذم ىمقُمف ويم٤من ومٞمٝمؿ ذي ًٗم٤م ،إذا ضمٚمس رؾمقل اهلل ط يقم اجلُ ُٛمٕم٦م وهق
أيمر َُم ُٙمؿ اهلل
خيٓم٥م اًمٜمَّ٤مس ىم٤م َم َوم٘م٤ملُّ :أُي٤م اًمٜم٤مس ،هذا رؾمقل اهلل ط سملم أ ْفم ُٝمريمؿَ ،
وأقمزيمؿ سمف ،وم٤مٟمٍموه وقمزروه واؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقاُ ،صم َّؿ جيٚمس ،طمتك إذا صٜمع يقم
يمام يم٤من يٗمٕم ُٚمف ،وم٠مظمذ اعمًٚمٛمقن سمثِ َٞم٤مسمف ُمـ
أطمد ُم٤م َصٜمع ورضمع سم٤مًمٜمَّ٤مس ،ىم٤مم يٗمٕمؾ ذًمؽ َّ
هلل ًمً٧م ًمذًمؽ سم٠مهؾ ،وىمد َصٜمٕم٧م ُم٤م صٜمٕم٧مَ ،
ومخ َرج
ٟمقاطمٞمف وىم٤مًمقا :اضمٚمس أي قمدو ا ِ
ىمٚم٧م سمجرا ،إن ىمٛم٧م أؿمدد أُمرهِ ،
ومٚم٘م َٞمف
يتخٓمك رىم٤مب اًمٜم٤مس وهق َي ُ٘مقل :واهلل ًمٙم٠م َّٟم َام ُ
ً
ٌ
رضمؾ ُِمـ إٟمّم٤مر سمٌ٤مب اعمًجد ،وم٘م٤ملُ :م٤م ًمؽ ويٚمؽ؟ ىم٤ملُ :ىمٛم٧م أؿمدد أ ُْم َره َومقصم٥م
ِ
سمجرا أن ىمٛم٧م أؿمدد أُمره،
قمكم رضم٤مل ُمـ أصح٤مسمف َجيذسمقٟمٜمل ويٕمٜمٗمقٟمٜملً ،مٙم٠مٟمام ىمٚم٧م ً
ىم٤مل :ويٚمؽ ْار ِضمع يًتٖمٗمر َ
هلل ُم٤م اسمتٖمل أن يًتٖمٗمر زم(.)1
ًمؽ رؾمقل اهلل ط ،ىم٤مل :وا ِ
إٟمف خلزي ُم٤م آعمَف قمغم َٟم ِ
ٗمًف ،و َقم٤مر ُم٤م أؿمده قمغم ُوم١ماده ،وُمذ ًَّم٦م ُم٤م أ ْقم َٔمٛمٝم٤م قمغم
ؿمخّمٞمتف وؾمٛمٕمتف وُمٙم٤مٟمتف سملم ىمقُمف.

ٌَّل ط ذم آظمر ِؾمٜمِل طم َٞم٤مشمِف أن اُمتثؾ أُمر رسمف
وُمع ذًمؽ ُيم ِّٚمف َوم َ٘مد يم٤من اًمِم٠من ُمـ اًمٜم ّ

ؾمٌح٤مٟمف طملم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سمجرا :اًمٌجر إُمر اًمٕمٔمٞمؿ واًمٌج٤مري :اًمدواهل .يٜمٔمر «اًمروض إٟمػش ،)293/3( :وذم
«ؾمػمة اسمـ هِم٤ممش.)112/2( :
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ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]84-83 :إهن٤م اعمُٗم٤مصٚم٦م احلَ٤مزُم٦م واعمُقاضمٝم٦م
احل٤مؾمٛم٦م اًمتل ضم٤مءت سمٕمد أن ـمٗمح اًمٙمٞمؾ وسمٚمغ اًمًٞمؾ اًمزسمك.
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 ختَاو ٍَذِ القَْاعد:

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
معهم

ايكاعذ ٠ايظادطٚ ١األسبع :ٕٛايصرب ٚايتك ٣ٛعًَٛ ٢ادٗ ١حضب ايٓفام.

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂     
         ﯓ ﯔ ﯕ} [ؾمقرة

آل قمٛمران.]121-118 :
ذيمر َقمد ٌد ُِمـ اعمٗمنيـ :يم٤مسمـ يمثػم ،واسمـ أب طم٤مشمؿ ،واًمًٕمدي وهمػمهؿَّ ،
أن
اعمُراد سم٤مًمٌٓم٤مٟم٦م اعمٜمٝمل قمـ ِّاَّت٤مذه٤م إ َّٟمام هؿ اعمٜم٤موم٘مقن ،وقمٚمٞمف وم٘مد َضم٤مء هذا اًمتٜمقير،
ويققمٞمٝم٤م ًمٙمٞمد أقمدائٝم٤م
يٌٍم ا َجلامقم٦م اعمًٚمٛم٦م سمح٘مٞم٘م٦م إُمر،
ِّ
َ
وهذا اًم َّتحذيرُ ِّ ،
خيٚمِّمقن هل٤م أسمدً ا ،وٓ شمٖمًؾ أطم َ٘م٤مدهؿ ُمقدة ُمـ اعمًٚمٛملم
اًم َٓمٌٞمٕمٞملم ،اًمذيـ ٓ ْ
قرا قمغم ومؽمة شم٤مرخيٞم٦م
ْ
وصح ٌَ٦م .ومل جيلء َهذا اًمتٜمقير وهذا اًمتحذير ًمٞمٙمقن ُم ْ٘م ُّم ً
دائام؛ ض يمام ٟمرى ُمّمداق هذا ومٞمام سملم أيديٜم٤م
ُمٕمٞمٜم٦م ،ومٝمق طم٘مٞم٘م٦م دائٛم٦م ،شمقاضمف َواىم ًٕم٤م ً
ُمـ طم٤مض ُمٙمِمقف ُمِمٝمقد.
واعمًٚمِٛمقن ذم همٗمٚم٦م قمـ أُمر رِبؿ :أٓ َي َّتخذوا سمٓم٤م َٟم٦م ُمـ دوهنؿ ،سمِٓم٤مٟم٦م ُمـ َٟم٤مس هؿ
ْ
دوهنؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م واعمٜمٝم٩م وا ًَمق ِؾمٞمٚم٦م ،وأٓ جيٕمٚمقهؿ ُمقوع اًمث٘م٦م واًمن وآؾمتِم٤مرة.
يتخذون ُِمـ أُمث٤مل ه١م ِ
َ
ٓء ُمرضم ًٕم٤م ذم يمؾ
اعمًٚمٛمقن ذم همٗمٚم٦م قمـ أُمر رِبؿ هذا
َ ُ
أُمر ،ويمؾ ؿم٠من ،ويمؾ ووع ،ويمؾ ٟمٔم٤مم ،ويمؾ شمّمقر ،ويمؾ ُمٜمٝم٩م ،ويمؾ ـمريؼ!
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واعمًٚمٛمقن ذم همٗمٚم٦م ُمـ ْحت ِذير اهلل هلؿُ ،يقا ُّدون َُمـ طم٤م َّد اهلل ورؾمقًمف ط؛
ويٗمتحقن هلؿ صدورهؿ وىمٚمقِبؿ ،واهلل ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقل ًمٚمجامقم٦م اعمًٚمٛم٦م إومم يمام
ُ

ي٘مقل ًمٚمجامقم٦م اعمًٚمٛم٦م ذم أيضمٞمؾ{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]118 :

واهلل ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقل{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﮽} [ؾمقرة آل قمٛمران ،]119 :واهلل ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقل{ :﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂    } [ؾمقرة آل قمٛمران.]121 :
ُمرة ٟمٙمتِمػ
وُمرة سمٕمد َُم َّرة ْ
شمّم َٗمٕمٜم٤م اًمتج٤مرب اعمُ َّرة ،وًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمٗمٞمؼ ،و َُمرة َسمٕمد َّ
وُمرة َسمٕمد ُمرة شمٜمْ َٗمٚم٧م
أن اعمٙمٞمدة واعم١ماُمرة شمٚمٌس أزي٤مء خمتٚمٗم٦م و ًَمٙمٜمَّٜم٤م ٓ ٟمٕمتؼمَّ .
أًمًٜمتٝمؿ ومتٜمُ ُّؿ قمـ أطم٘م٤مدهؿ اًمتل ٓ َيذه٥م ِب٤م و ٌّد يٌذًمف اعمًٚمٛمقن ،وٓ شم ْٖم ِٚمًٝم٤م
ؾمامطم٦م يتٕم٤مُمؾ ِب٤م ُمٕمٝمؿ ،و َُمع ذًمؽ ٟمٕمقد ،ومٜمٗمتح َهلؿ ىمٚمقسمٜم٤م وٟمتخذ ُمٜمْ ُٝمؿ روم٘م٤مء ذم
ِ
اًمروطم َّٞم٦م أن ٟمج٤مُمٚمٝمؿ ذم
احلٞم٤مة واًمٓمريؼ! و َشمٌ ُٚمغ سمٜم٤م اعمج٤مُمٚم٦م ،أو شمٌٚمغ سمٜم٤م اهل َزيٛم٦م
ِ
٤مس ِ
أؾم ِ
اإل ْؾمالم ،وذم
قم٘مٞمدشمٜم٤م ومٜمتح٤مؿمك ذيمره٤م ،وذم ُمٜمٝم٩م طمٞم٤مشم َٜم٤م ومال ٟم٘مٞمٛمف قمغم َ
ُمٕم٤معمف َيمل ٟمت٘مل ومٞمف ِذيمر أي صدام يم٤من سملم أؾمالومٜم٤م وه١م ِ
ِ
ِ
ٓء
شم٤مرخيٜم٤م وـمٛمس
شمزوير
َ ُ
إقمداء اعمؽمسمّملم! وُمـ صمؿ ُيؾ قمٚمٞمٜم٤م ضمزاء اعمخ٤مًمٗملم قمـ أُمر اهلل.
وُمـ هٜم٤م ِ
ٟمذل وٟم ْْم ُٕمػ وٟمًتخذي ،وُمـ هٜمَ٤م ٟمٚم٘مك اًم َٕمٜم٧م اًمذي يق ُّده أقمداؤٟم٤م
ًمٜم٤م ،وٟمٚم٘مك اخلٌ٤مل اًمذي يدؾمقٟمف ذم ص ُٗمقومِٜم٤م ،وه٤م هق ذا يمت٤مب اهللِ يٕمٚمِ ُٛمٜم٤م -يمام قم َّٚمؿ
ٜمجق ُمـ اًمنم اًمذي
اجلامقم٦م اعمًٚمٛم٦م إوممَ -
يمٞمػ َٟم َّت٘مل يمٞمدهؿ ،وٟمدْ َومع أذاهؿ ،و َٟم ُ

ُشمٙمٜم ُّف ُصدورهؿ ،وشمٌقح أًمًٜمتٝمؿ ُمٜمف سمِمقاظ{ :﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂
             

ﯓ ﯔ ﯕ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]121 :
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ىمقِّتؿ إن يم٤مٟمقا أىمقي٤مء؛ وأ َُم٤مم ُم ْٙمرهؿ
اًمّمؼم واًم َٕمز ُم
واًمّمٛمقد أُم٤مم َّ
ُّ
ومٝمق َّ
ِ
معهم
اًمّمؼم واًمتامؾمؽ ٓ آهنٞم٤مر واًمتخ٤مذل؛
ويمٞمدهؿ إن ؾمٚمٙمقا َـمريؼ اًمقىمٞمٕم٦م واخلداعَّ ،
وٓ اًمتٜم٤مزل قمـ اًمٕم٘مٞمدة يمٚمٝم٤م أو سمٕمْمٝم٤م ا ِّشم٘م٤مء ًمنمهؿ اعمتقىمع أو يمًٌ٤م ًمقدهؿ

اعمدظمقل ،صمؿ هل اًمت٘مقى :اخلقف ُمـ اهلل وطمده وُمراىمٌتف دون ُمـ ؾمقاه.

هل َشم٘مقى اهلل اًمتل َشمرسمط اًم٘مٚمقب سم٤مهلل ،ومال شمٚم َت٘مل ُمع أطمد إٓ ذم َُم َٜمٝم ِجف ،وٓ
طمٌٚمفِ ..
شمٕمتّمؿ سمحٌؾ إٓ ِ
وطملم َي َّتّمؾ اًم٘مٚم٥م سم٤مهلل وم٢مٟمف ؾم َٞمح ِّ٘مر ُيمؾ ىمقة همػم ىمقشمف؛
وؾم َتِمد َهذه اًمراسمٓم٦م ُمـ قمزيٛمت ُف ،ومال يًتًٚمؿ ُمـ ىمري٥م ،وٓ يقا َّد ُمـ َطم٤م َّد اهلل

ورؾمقًمف ط ،ـمٚم ًٌ٤م ًمٚمٜمج٤مة أو يمً ًٌ٤م ًمٚمٕمزة!
اًمتام ُ
ؾمؽ وآقمتّم٤مم سمحٌؾ اهلل .و َُم٤م
َهذا هق اًمٓمريؼ :اًمّمؼم واًمت٘مقىَّ ،
وطم َّ٘م٘مقا ُمٜمٝم٩م اهلل ذم طمٞم٤مِّتؿ
اؾمتٛمًؽ اعمًٚمٛمقن ذم شم٤مرخيٝمؿ يم ِّٚمف سمٕمروة اهلل وطمده٤مَ ،
٤مهؿ اهلل يمٞمد أقمدائٝمؿ ،ويم٤مٟم٧م يمٚمٛمتٝمؿ هل اًمٕمٚمٞم٤م.
يمٚمٝم٤م ،إٓ قمزوا واٟمتٍموا ،وو َىم ُ
وُم٤م اؾمتٛمًؽ اعمًٚمٛمقن ذم شم٤مرخيٝمؿ يم ِّٚمف سمِ ُٕمروة أقمدائٝمؿ اًمٓمٌٞمٕمٞملم ،اًمذي َـ ُُي٤مرسمقن
وضمٝمرا ،واؾمتٛمٕمقا إمم ُمِمقرِّتؿ ،واَّتذوا ُمٜمٝمؿ سمٓم٤مٟم٦م
ها
ً
قم٘مٞمدِّتؿ وُمٜمٝمجٝمؿ ًّ
٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ اهلزيٛم٦م ،وُم َّٙمـ
وأصدىم٤مء وأقمقا ًٟم٤م وظمؼماء وُمًتِم٤مريـ ،إٓ يم َت َ
ٕقمدائٝمؿ ومٞمٝمؿ ،وأ َذ َّل رىم٤مِبؿ ،وأذاىمٝمؿ وسم٤مل أُمرهؿ ،واًم َّت٤مريخ يم ُّٚمف ؿم٤مهد قمغم أن
يمٚمٛم٦م اهلل ظم٤مًمدة؛ َّ
ومٛمـ قمٛمل قمـ ؾمٜم٦م اهلل اعمِمٝمقدة ذم إرض،
وأن ؾمٜمَّ َ٦م اهلل ٟم٤مومذةَ .
ومٚمـ شمرى قمٞمٜم٤مه إٓ آي٤مت اًمذًم٦م وآٟمٙمً٤مر واهلقان)1(..

َا ٜظتفاد َٔ ايكاعذ:٠

نع سمٛم٘م٤مرقمتٝمؿ
 -1اعمَٜمٝم٩م اًم ُ٘مرآين يقيص ا ُعم١مُمٜملم سم٤مًمّمؼمقمغم اعمُٜم٤موم٘ملم ،وقمدم اًم َّت ُّ
ِ
ٕهنؿ مل يٕمٚمٜمقا اًم ُٙمٗمر ساطم٦م ،سمؾ
ُم٘م٤مرقم٦م قمٚمٜمٞم٦م واوح٦م يمٛم٘م٤مرقم٦م اًمٙم٤مومريـَ ،ذًمؽ َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «ذم فمالل اًم٘مرآنش ،)453 – 452/1( :سمتٍمف يًػم.
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اىمتٍمت دٓئؾ يمٗمرهؿ وٟم َٗم٤مىمٝمؿ قمغم أُم٤مرات مل َشمّمؾ إمم درضم٦م اإلدا َٟم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م
واًمر َّدة ،وًمذًمؽ أُمرٟم٤م سم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمع فمٝمرهؿ واًمّمؼم قمٚمٞمٝمؿ ًمٕمٚمٝمؿ ُيتدون.
سم٤مًمٙمٗمر ِّ
اًمِم٤مُمؾ اًمذي يٜمٛمل ً
 -2اًمّمؼم اعمُراد ُهٜم٤م سمٛمٗمٝمقُمف َّ
قمٛمال َويٌٕم٨م مه٦م ٓ ،صؼم
اًمٕم٤مضمز واعمتخ٤مذل.
ٕطم َقاهلؿ ،وٟمّمؼم قمغم ا ُعمٜم٤موم٘ملم ُمع رصد ًمتحريم٤مِّتؿ،
ٜمّم ِؼم َقمغم اعمٜم٤موم٘ملم ُمع َؾمؼم ْ
وم ْ
و َٟم ِ
ّمؼم َقمغم اعمٜم٤موم٘ملم ُمع َومْمح عمخٓمٓم٤مِّتؿ وهتؽ ٕؾمت٤مرهؿ ،وذم هذا إقمامل ًمٚمٛمٜمٝم٩م
وم٤مًم٘مرآن اًمذي يقصٞمٜم٤م سم٤م ِ
ُ
ًمّمؼم َقمغم اعمٜم٤موم٘ملم هق هق اًمذي شم َّٜمزًم٧م قمدد
اًم٘مرآين اعمتٙم٤مُمؾ،
ُمـ ؾمقره سمٙمِمػ ٟمقاي٤مهؿ وسمٞم٤من دؾم٤مئًٝمؿ وقمالىم٤مِّتؿ سم٠مقمداء اًمديـ.
 -3إُمر سم٤مًمت٘مقى واعمِمتٛمٚم٦م قمغم ُمٕمٜمٞملم:
ِ
واضمتٜم٤مب َُم٤م هنك قمٜمف ،وٓ ؾمٞمام ذم اًمتزام
أ) اشم٘م٤مء َؾمخط اهللِ و َقمذاسمف سمٗمٕمؾ ُم٤م أُمر ِسمف
هنٞمف قمـ أن ٟمتخذ ُمٜمٝمؿ سمٓم٤مٟم٦م.
ب) اشم٘م٤مء ُمٙمرهؿ واحلذر ُمٜمٝمؿ ،وسمِ َقوٕمٝمؿ ُمقوع ا ُعمراىمٌ٦م اًمدَّ ائٛم٦م ِم َّ٤م ي٘متيض قمدم
خم٤مًمٚمتٝمؿ أو ُمّم٤مدىمتٝمؿ أو شمقًمٞمتٝمؿ قمغم ُمراومؼ اعمًٚمٛملم إمم همػم ذًمؽ.
ج) اًم َّتقيمؾ َقمغم اهلل قمدة اعم١مُمـ و َقم َت٤مده ،ومٝمق اعمحٞمط ؾمٌح٤مٟمف سمٛمخٓمٓم٤مِّتؿ ومٞمٗمِمٚمٝم٤م
واعمحٞمط سمٛمٙمرهؿ ويمٞمدهؿ ومٞمحٌٓمف ويٌٓمٚمف{ :ﭯ ﭰ ﭱ}

إٟمٗم٤مل.)1(]47 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مقش ،)312 -311/1( :د/قمٌداًمرمحـ اعمٞمداين.

[ؾمقرة

601

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

مالحق

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

معهم

ٔ ايٓب ٠ٛاأل ٍٚبٗاَض ٚاطع
ايشدُّ عً ٢شُبٗ ١إٔ املٓافكني قذ حظٛا يف صََ ِ
َٔ اذتش:١ٜ

أطمٌ ٌْ ُ٧م أن أظمتؿ سمٛمٌحثلم ضم ِّٞمديـ :أطمدمه٤م َّ
ًمٚمِمٞمخ /د .إسمراهٞمؿ اًمًٙمران،
وأظمر ًمٚمِمٞمخ/حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمجالن
وىمد ٟم٘مٚم ُتٝمام دون شمٍمف ومٞمٝمام.
شبهة حرية املنافقني :اًمِمٞمخ اًمديمتقر إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر اًمًٙمران24 ،

ُج٤مدى أظمرة 1431هـ.
ُمدظمؾ:

ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم سمت٤مريخ ُم َت٘مدِّ م ٟمًٌ ًّٞم٤م،
احلٛمد ِ
هلل و َسمٕمد ،شمتٛمتع ُؿمٌٝم٦م شمرك اًمرؾمقل ط ُ
أهؿ إدوات ًمتٕمٓمٞمؾ اًمٕم٘مقسم٤مت
طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شمًتٕمٛمؾ هذه اًمِمٌٝم٦م يمقاطمدة ُمـ ِّ
اًمنمقمٞم٦م ،واًم َّتِمقيش قمغم ضمٝمقد اعمّمٚمحلم واعمحتًٌلم.
وُمـ أئٛم٦م اًمدِّ يـ اًمذيـ مت٧م ُمقاضمٝم ُتٝمؿ ِبذه ُّ
اًمِمٌٝم٦م :اإلُم٤مم حمٛمد سمـ
وهق
قمٌداًمقه٤مبَ ،طمٞم٨م يم٤من هٜم٤مك
ـم٤مًم٥م قمٚم ٍؿ ي٘م٤مل ًمف( :أمحد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ)ُ ،
ُ
ُمـ أهؾ إطمً٤مء ،وذم سمدا َي٦م أُمره ٟمٍم اًم َّتقطمٞمد وقم٤مرض ؾمد َٟم َ٦م اًم ُ٘مٌقر ،صمؿ إن قمد ًدا
أهمروه ِسم ٍ
ِمئ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وم٤م ْٟمت َٙمس ،صمؿ راؾمؾ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ
ُمـ دقم٤مة ا ِّ
ًمنميم َّٞم٤مت َ
سمؽماضم ِٕمف قمـ ُمقاىمٗمف إومم ،واطمت٩م سمجٛمٚم٦م ٍ
ٌَّل ط
َقمٌد اًمقه٤مب خيؼمه ُ
أُمقرُ :م َٜمٝم٤م أن اًمٜم ّ
َ
ومر َّد قمٚمٞمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب سمرؾم٤م ًَم ٍ٦م َُمقضمقدة ذم اًمرؾم٤مئؾ
شمرك ا ُعمٜم٤موم٘ملمَ ،
َّ
اًمِمخّم َّٞم٦م ًمٚمِمٞمخ ،وهل اًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمثالصمقن ،ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد :$
ِ
ِ
يم٠مهن٤م أ َشم٧م ِم َّـ ٓ يًٛمع وٓ يٌٍم،
«وًمٙم َّـ اًم َٕمج٥م ُمـ دٓئٚمؽ اًمتل ذيمرتَّ ،
ِ
ٌَّل ط وُمـ َسمٕمده شمٙمٗمػم اعمُٜم٤موم٘ملم وىمتٚمٝمؿ :وم٘مد َقمرف اخل٤مص
أ َُّم٤م اؾمتدٓ ًُمؽ سمؽمك اًمٜم ّ
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دُي٦م اًمٕم٘مؾ َّأهنؿ ًمق ئمٝمرون يمٚمٛم ً٦م واطمدة أو ً
ومٕمال واطمدً ا ُِمـ قمٌ٤مدة
واًمٕم٤مم سم ٌَ َ
أذ ِىمتٚم٦م ،وم٢من ُيمٜم٧م شمزقمؿ َّ
أن اًمذي َـ
إوصم٤من ،أو ُمًٌ٦م اًم َّتقطمٞمد ،أهنؿ ُي٘متٚمقن َّ
اًمقضم ِف أو
ِقمٜمديمؿ أفمٝمروا ا ِّشمٌ٤مع اًمديـ ومل َ
يٌؼ إٓ أؿمٞم٤مء ظمٗم َّٞم٦م شمٔمٝمر قمغم صٗمح٤مت ْ
ومٚمت٦م ًمً٤من ذم اًمن ،وىمد َشم٤مسمقا ُمـ ديٜمٝمؿ إول ،وىمتٚمقا اًم َّٓمقاهمٞم٧م ،وهدُمقا
اًمٌٞمقت اعمٕمٌقدة :وم٘مؾ زمش[ .اًمرؾم٤مئؾ اًمِمخّمٞم٦م :اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب ،ص (.])215
وذم َقم ِ
أظمذت ُؿم ٌَٝم٦م َشمرك اعمٜم٤موم٘ملم سمٕمدً ا آظمرَّ ،
ٍمٟم٤م هذا َ
وم٢من هم٤مًم ِ٥م َُمـ يمت٥م قمـ
ِ
وطم٘مقق اإلٟمً٤من ،أو إ ْٟم َٙم٤مر طمد ا ًِّمردة ،حت٧م
ذقمٜمَ٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م
طمري٦م اًمرأي ،أو َ ْ
وٖمقط أيديقًمقضمٞم٤م اًمٖمرسمٞم٦م :وم٢م َّٟمؽ دمده ُيت٩م سمِمٌٝم٦م شمرك اًمٜمٌَّ ّل ط ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ،وٓ
ُيٛمٙمـ قمرض يمؾ ُمـ اؾمتٕمٛمؾ هذه اًمِمٌٝم٦مً ،مٙمـ يٛمٙمـ ًمٜمَ٤م أن ٟمِمػم ًمٌٕمض اًمٜمامذج:
ٌٙمرا ُ
ُمٜمذ أي٤مم ُم٤م يًٛمك سمرُمقز
ُمـ َ
اًمقاوح أن هذه اًمِمٌٝم٦م ـمرطم٧م وراضم٧م ُُم ً
اًمٜمَّٝمْم٦م إوائؾ يم٤مٕومٖم٤مين وقمٌده ،واًم َٕم٤مُمؾ اًمذي يقطمل سمذًمؽ أ َّٟمٜم٤م َٟمجد إؾمت٤مذ
رؿمٞمد رو٤م (ت1935م) يرد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م ذم َُمقاوع ُمـ شمٗمًػمه ،وُمـ ٟمامذج
ذًمؽ ىمقل إؾمت٤مذ رؿمٞمد رو٤م:

إن ُم٘مت٣م طمري٦م اًمديـ اًمتِل اُمت٤مز ِب٤م ِ
«وم٢من ىمٞمؾَّ :
اإل ْؾمالم ذم ُم َٕم٤مُم َٚم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب
ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم سم٠من ئمٝمروا يمٗمرهؿ! ُىمٚمٜمَ٤م :إن اجلَٛمع سملم إفمٝم٤مر ِ
وطمًٌ٤مهنؿ
يمٗمرهؿ ُ
يًٛم َح ُ
أن َ
اًمقاضم ِ
ُمـ اعمًٚمٛملمَ ،هلؿ ُم٤م هلؿ ُمـ احل٘مقق وًمٞمس قمٚم ِٞمٝمؿ ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ِ
شمٜم٤مىمض ٓ
ٌ٤متٌ :
ي٘مقل سمف قم٤مىمؾْ ،..
اًمًقرة وطمٙمؿ
وم٢من ىم َٞمؾ :إن اًم٘مرآن ىمد َ
ومْمح سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم ذم هذه ُّ
اإلؾمالم ،سمؾ سم٘مل ِ
يٕم٤مُم ُٚمٝمؿ هق
َ
ٌَّل ط قمٚمٞمٝمؿ أطم َٙم٤مم ا ُعمرشمديـ قمـ ِ ْ
سمٙمٗمرهؿ ،ومل يٜمٗمذ اًمٜم ّ
وأصح٤مسمف ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمٛملم! ُىمٚمٜم٤مَّ :
إن َُم٤م سم َّٞمٜمَف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ طم٤مل ا ُعمٜم٤موم٘ملم إٟمام يم٤من وص ًٗم٤م
َ
سمٕمض أصح٤مسمف
ٕٟم٤مس همػم ُمٕمٞمٜملم سم٠مؿمخ٤مصٝمؿ،..
ٌَّل ط و ُ
ويم٤من اًمذيـ قمرف اًمٜم ّ
أؿمخ٤مصٝمؿ ىمٚمٞمٚملم ضمدًّ اش«[ .شمٗمًػم اعمٜم٤مرش :اًمتقسم٦م.])129( ،

601

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
التعامل
خطر املنافقني وقواعد شرعية يف ِ

أيْم٤مَّ -
وُمـ أوائؾ ُمـ اؾمتٕمٛمؾ هذه ُّ
اًمِمخّم َّٞم٦م إزهري٦م اجلدًم َّٞم٦م
اًمِم ٌَٝم٦م ً -
قمٌد اعمُ َتٕم٤مل اًمّمٕمٞمدي (ت1966م) ِذم يمِ
معهمت٤مسمف «ا ُحلري٦م اًمديٜمِ َّٞم٦م ذم ِ
اإل ْؾمالمش ،و َىمد

ٓطمٔم٧م أن قمد ًدا ُمـ ُم١مرظمل اًمٗمٙمر اًمًٞم٤مد اًمٕمرب اقمتٜمقا سم٠مـمروطم٤مت
ِ
اًمًٞم٤مؾم ُ٦م ِ
اًمّمٕمٞمديً ،مٙمـ اًمالومِ٧م َّ
اإل ْؾمالُمٞم٦م
أن اًمّمٕمٞمدي ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف أظمر «
َ
دوم٤مقم٤م ُمًتٛمٞم ًت٤م قمـ طمرب
ذم َقمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـش اعمٜمِمقر 1961مَ ،داومع ومٞمف ً
ًمٚمٛمرشمديـ (ص.)61
أب سمٙمر ُ

أيْم٤م -اًمديمتقر ِ
اعمٍمي اعمٕمروف أمحد صٌحل
وِمـ اؾمت ْٕم َٛمؾ هذه اًمِمٌٝم٦م ً -
ُمدر ًؾم٤م سمج٤مُمٕم٦م إزهرُ ،صم َّؿ ـمرح قمدة
ُمٜمّمقرُ ،
وهق ُمـ همالة اًمٕمٚمامٟمٞملم ،ويم٤من ِّ

ومجرت سمٞمٜمف وسملم قمٚمامء إزهر ؾمج٤مٓت
يمت٥م
شمْمٛمٜم٧م إٟمٙم٤مر اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مَ ،
َّ
ِ
احل٤مدصم٦م دوي ووجٞم٩م ذم
اٟم َت َٝم٧م سمٗمّمٚمف ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م قم٤مم 1987م ،و َيم٤من هلذه
اًمً٤مطم٦م اًمٗمٙمري٦م اعم ٍِم َّي٦م ،وم٤مؾمتٛمر طم٤مٟم ً٘م٤م قمغم قمٚمامء إزهر.
وذم قم٤مم 1994م ٟمنم ِدراؾم٦م سمٕمٜمقان «طمري٦م اًمرأي سملم ِ
اإل ْؾمالم واعمًٚمٛملمش،
ي١مؾمس ومٞمٝم٤م ُمٗمٝمقم احلري٦م سمٜم٤مء قمغم آي٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ،وي٘مقل اًمديمتقر ذم
َ
وطم٤مول أن ِّ
رددت َقمٚمٞمف سم٠م َّٟمٜمك اؾمتِمٝمد سمآي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وهك اًمتك
إؿم٤مرة عمـ ا ْٟم َت٘مده( :
ُ
ً
يم٤مُمال قمـ طمري٦م اعمٜم٤موم٘ملم اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م ،وأُمر اًمٜمٌك ط
٘مريرا
شمْمٛم ْ
ٜم٧م َشم ً
َّ
واعم١مُمٜمٞملم سم٤مإلقمراض قمٜمٝمؿ).
وىمد اؾمتٛمر اًمديمتقر أمحد صٌحل ُمٜمّمقر ذم قمرض هذه ُّ
اًمِم ٌَٝم٦م ذم يمتٌف
إظمرى ،وُمٜمٝم٤م يمت٤مسمف قمـ «احلًٌ٦مش ،اًمذي ٟمنمه قم٤مم 1995م طمٞم٨م ي٘مقل ومٞمف:
(يم٤من شمآُمر اعمٜم٤موم٘ملم يٌٚمغ درضم٦م اخلٞم٤مٟم٦م اًمٕم ْٔم َٛمكُ :
يتح٤مًمٗمقن ُمع أقمداء
طمٞم٨م يم٤مٟمقا َ
اًمدوًم٦م ،أو َيتآُمرون ُمٕمٝمؿ ودَّ اعمًٚمٛملم وىم٧م احلرب ،أي أٟمف َيم٤مٟم٧م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم
َ
ويم٤من اًم٘مرآن يٜمزل
يم٠م ْوم َراد وُج٤مقم٤مت طمري ُ٦م اعمُٕم٤مرو٦م ًمٚمدِّ يـ واًمدوًم٦م يمٞمٗمام ؿم٤مؤوا،
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ٌَّل ط واعم١مُمٜملم سم٤مإلقمراض
ُيٙمؿ سمٙمٗمرهؿ ،وي ْٗم َْمح شمآُمرهؿ ،وًمٙمـ ي٠مُمر اًمٜم ّ
قمٜمٝمؿ ،ايمتٗم٤مء سمام يٜمتٔمرهؿ ُمـ ُمّمػم سم٤مئس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م) [«احلًٌ٦مش :دراؾم٦م أصقًمٞم٦م
شم٤مرخيٞم٦م ،د .أمحد صٌحل ُمٜمّمقر ،ص (.])61
وذم قم٤مم (2113م) ٟمنم اًمديمتقرطم٤ميمؿ اعمٓمػمي يمت٤مسمف ذائع اًمّمٞم٧م «احلري٦م أو
اًمٓمقوم٤منشً ،مٙمٜمَّف ذم َؾمٌٞمؾ ذقمٜمَتِف عمَ ُٗمٝمقم احلري٦م اًمٖمرب ،وم٢م ّٟمْمف مل ينم إٓ َإؿم٤مرة
ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم [«احلري٦م أو اًمٓمقوم٤منش ،ص ( ،])61سمٞمٜمام
ٌَّل ط مل يتٕمرض ُ
قم٤مسمرة ًمٙمقن اًمٜم ّ
يمثػ شم٠مصٞمٚمف قمغم ُم٤مذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ احل٤مٓت اًمتل ٓ ي٘م٤مشمؾ ومٞمٝم٤م اًم ٌُٖم٤مة واخلَقارج،
وسمٕم٩م هذه َ
ُمٗمٝمقم احلري٦م اًمٖمرب.
احل٤مٓت وُم َّٓم َٓمٝم٤م وأظمرضمٝم٤م قمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م ًمػم ُيمز ومقىمٝم٤م ُ
واحل٘مٞم٘م٦م أن اًمديمتقر طم٤ميمؿ سمٕمد يمت٤مسمف إظمػم «اًمٗمرىم٤من سملم طم٘م٤مئؼ اإليامن
ٍ
سمِمٙمؾ طم٤مد ُمٜم٤مىمْمتف
وأسم٤مـمٞمؾ اًمنمك واًمٓمٖمٞم٤منش اعمَٜمِمقر ذم 2111م ،ا َّشمْمح ومٞمف
اجلقهري٦م ًمت َّٞم٤مر اًمتٜمقيريلم واإلصالطمٞملم ذم ُمً٤مئؾ (اًمتٙمٗمػم واخلروج) ،واىمؽماسمف
ُمـ ًمٖم٦م قمٌداًمًالم ومرج ص٤مطم٥م اًمٗمريْم٦م اًمٖم٤مئٌ٦م.
وذم قم٤مم 2116م ٟمنم اًمديمتقر ـمف ضم٤مسمر اًمٕمٚمقاين سمح ًث٤م سمٕمٜمقان «ٓ إيمراه ذم
ٌَّل ط
اًمديـش ،اطم َت َّ٩م ومٞمف قمغم احلري٦م وشمٕمٓمٞمؾ طمدِّ اًمردة سمجٛمٚم٦م أُمقرُ ،مٜمٝم٤م شمرك اًمٜم ّ
ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم.
=ؾمٕمٞمد اًمٙمثػمي) ىم٤م َم سمتّمٛمٞمؿ
صمؿ إن اًمٙم٤مشم٥م اإلٟمؽمٟمتل اعمٕمروف زائر اًمقؾمٓمٞم٦م ( َ
ٟمنمه ىمٌؾ قمدَّ ة ؾمٜمقات قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م اؾمٛمف «دمديد ومٝمؿ اًمقطملش
يمت٤مب َ
) (www.tajdeedat.comوىمد رأيتف أول ُمرة قمغم اًمِمٌٙم٦م قم٤مم 2117م.
وٓ أدري هؾ وضمد ىمٌؾ ذًمؽ أم ٓ ،و َذيمر ومٞمف آي٤مت اًمٜمٗم٤مق حم َت ًّج٤م ِب٤م قمغم احلري٦م،
ٍ
سمِمٙمؾ دوري ،ويًتٖمؾ
ويم٤من يًتؾ ُمٜم ُف أضمزا ًء ويٕمٞمد طم٘مٜمٝم٤م ذم اعمٜمتدي٤مت احلقاري٦م
هم٤مًم ًٌ٤م أي ضمدل يث٤مر هٜم٤م أوهٜم٤مك ذم اعمٜمتدي٤مت احلقار َّي٦م ًم َٞم ُ
دظمؾ ذم اجلدل وي٘محؿ
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معهم

صمؿ ذم ومؽمة ٓطم َ٘م ٍ٦م ىم٤مُم٧م اًمِمٌٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمألسمح٤مث واًمٜمنم ِ
سمٓمٌ٤مقم٦م هذا

ُمًتٕم٤مرا
اؾمام
ً
اًمٙمت٤مب سمٜمٗمس اًمٕمٜمقان «دمديد ومٝمؿ اًمقطملشً ،مٙمـ ووٕمقا ًمٚمٛم١مًمػ ً
آظمر وهق (إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦م).
خمتٍما ِم٤م ىم٤مًمف إؾمت٤مذ اسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦م (=زائر اًمقؾمٓمٞم٦م) ذم
وؾم٠مقمرض ضمز ًءا
ً
ِ
اًمٜمٗم٤مق َقمغم احلري٦م ،ي٘مقل اعم١مًمػ:
يمت٤مسمف هذا طمقل ِدًٓم٦م آي٤مت
ثػم ُمـ
(ًم٘مد َىم٤مل اعمُٜم٤موم٘مقن ذم قمٝمد اًمرؾمقل ط ووم َٕم ُٚمقا أؾمقأ ِم٤م ىم٤مًمف وومٕمٚمف اًم َٙم ُ
اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمديـ ذم قمٍمٟم٤مُ .م٤مذا َ
يم٤من ي٘مقل اعمٜم٤موم٘مقن ذم قمٝمد اًمرؾمقل ط قمـ
أٟمٗمًٝمؿ وقمـ اًمّمح٤مسم٦م؟!.
يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن َّإهنؿ ُمّمٚمحقن ،ويّمٗمقن اًمّمح٤مسم٦م سم٠مهنؿ ؾمٗمٝم٤مء{ :ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]13 :

اعمٜم٤موم٘مقن يم٤مٟمقا يٌٖمْمقن َم َت َٛمع اعمُ١مُمٜملم وُيٛمٚمقن اًمٕمداء ٕهٚمف{ :ﮍ

ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]118 :

اعمٜم٤موم٘مقن يم٤مٟمقا يدقمٛمقن أقمداء َم ْ َتٛمٕمٝمؿ وًمق سم٤مٕىمقال وأراء واًمققمقد{ :ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ} [ؾمقرة احلنم.]11 :
ِ
ًمرؾمقل{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [ؾمقرة
يم٤من اعم ُٜم٤موم٘مقن يٙمذ ُسمقن قمغم ا َّ
اعمٜم٤موم٘مقن ،]1 :يم٤مٟمقا يم٤مومريـ سم٤مًمٗمٕمؾ {ﮱﯓﯔﯕﯖ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]3 :
يم٤مٟمقا يَرومْمقن اؾمتٖمٗم٤مر ا ًَّمرؾمقل هلؿ{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]5 :
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ًمّمح٤مسم٦م ًمٞمتٗمرىمقا قمـ اًمرؾمقل{ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
يم٤مٟمقا َيتآُمرو َن َقمغم وم٘مراء ا َّ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]7 :

ذم ىمٚم٥م إز َُم٤مت َيم٤مٟمقا يًتخ ُٗمقن ويًتٝمزئقن سمققمقد اًمرؾمقل هلؿ{ :ﮝ

ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ} [ؾمقرة إطمزاب.]12 :
يم٤مٟمقا َخيذًمقن ا ًَّمرؾمقل واًمّمح٤مسم٦م ذم أطمٚمؽ اًمٔمروف ،و َيً َٕمقن إمم ْاؾمتِ َث٤مرة
عمًٚم ِٛملم{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
اًمٜمزقم٤مت وشمٗمريؼ صٗمقفا ْ
﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂   

    ﯳﯴ ﯵﯶ}

[ؾمقرة إطمزاب.]14-13 :

اًمّمح٤مسم٦م أو اًمٕمٚمامء واًم٘مْم٤مة ،سمؾ
سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم مل َيٙمقٟمقا يِم ِّٙمٙمقن ذم ٟمزاه٦م
َّ
َيم٤مٟمقا يِمٙمٙمقن ذم ٟمزاه٦م اًمرؾمقل{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]58 :

ٌَّل ويّمٗمقٟمف سم٠مٟمف ضم٤مؾمقس{ :ﯛ
سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم َيم٤مٟمقا ي١مذون اًمٜم ّ

ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م]61 :؟.

احلر َّي٦م أي اظمتالف أو شمقىمػ أو حتٗمظ؟ .وهؾ
هؾ
يتحٛمؾ اعمَقىمػ ُمـ ىمٞمٛم٦م ِّ
َّ

شمٙمٗمل أي٤مت اًمتل َشم َّؿ قمروٝم٤م إلصمٌ٤مت ُمنموقمٞم٦م وضورة إقم٤مدة شمرشمٞم٥م ؾمٚمؿ
اًم٘مٞمؿ؟!«[ ).دمديد ومٝمؿ اًمقطملش ،اسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦م ،ص (ُ ،)447مع طمذف سمٕمض اًمٗم٘مرات].
قص ١املاد ٠املظتعاس:٠
إؾمت٤مذ ٟمقاف اًم٘مديٛمل ،طمٞم٨م أقم٤مد َقمرض ذات اعمَ٤م َّدة
وِمـ َشم٤مسمع هذا آدم٤مه ْ
ٍ
رء ُمـ آظمتّم٤مر -ذم صمالصم٦م ُمقاوع :ذم يمِت٤مسمف
اًمتل ص٤مهمٝم٤م زائر اًمقؾمٓمٞم٦م َُ -مع
ًمٚمر ِّد َقمغم ُمقىمػ اًمًٚمٗمٞم٦م ُمـ
َ
أؿمقاق احلُر َّي٦م (ص :)56طمٞم٨م اؾمتٕم٤مره٤م اًم٘مديٛمل َّ
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معهم
اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ اًمؼماك ،صمؿ اؾمتٕم٤مره٤م
اًمؼماك) ،و َيم٤مٟم٧م ر ًّدا قمغم ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ
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ُمر ًة صم٤مًمث٦م ذم ُم٘م٤مًمتف( :ه٤مُمش احلري٦م واًمقرـم٦م أُم٤مم اًمٜمص اًمنمقمل)ً ،مٚمر ِّد َقمغم
اعمِم٤ميخ اًمٗمْمالء( :ومٝمد اًمٕمجالن ،حمٛمد اًم٘مّم٤مص ،سمدر سم٤مؾمٕمد ،قمٌداًمٚمٓمٞمػ
اًمتقجيري) .وذم يمؾ اعمقاوع اًمثالث َمل ِ
ينم إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل ًمٚمٛمّمدر اًمذي
اؾمتٕم٤مر ُمٜمف هذه اعم٤مدة.
ِ
إؾم َت٤مذ
وىمد وىمٕم٧م زم ىم َّّم٦م ـمريٗم٦م ُمع هذه اعم٤مدةَ ،ذًمؽ أ َّٟمٜمل طملم ىمرأت يمت٤مب ْ
اًم٘مديٛمل (أؿمقاق احلري٦م) ومقر صدوره ُمر ِب ىمقل إؾمت٤مذ:
جًس{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ}
ٌَّل ط ويّمٗمقٟمف سم٤مًمت َّ ُّ
(و َيم٤مٟمقا ي١مذون اًمٜم ّ
[ؾمقرة اًمتقسم٦م«[ .)]61 :أؿمقاق احلري٦مش ،اًم٘مديٛمل.])57( ،
ِ
حمت٤مرا
اًمر ِّد قمغم اًمؼماك ،ومتقىمٗم٧م
وهل
ً
ٟمٗمًٝم٤م اًمتل أقم٤مده٤م ذم ُم٘م٤مًمتف ذم َّ
اًمٕمٌ٤مر ُة ُ
َ
أُم٤مم َهذا اًمتٗمًػمَ ،طمٞم٨م ومن إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﯠ ﯡﯢ} ،سم٠مٟمف ِّاِّت٤مم
ًمٚمٜمٌل ط سم٤مًمتجًس ،سمٞمٜمام يمٜم٧م أ َشمذ َّيمر أٟمف ىمد أؿمٙمؾ قمكم َُمٕمٜمك أي٦م ىمٌؾ ؾمٜمقات،
َومراضمٕم٧م َقمغم قمجؾ شمٗمًػم ِ
اسمـ يمثػم ،ومقضمدت اعمٕمٜمك َّ
أن اًمٕمرب شم٘مقل ًمٚمِمخص
(أذن) ،أي :ي٘م ٌَ ُؾ ويّمدِّ ق يمؾ ُم٤م ُ
ي٘م٤مل ًَمفً ،مٙمٜمل ِّتٞمٌ٧م أن أظم ِّٓمئف وىمٚم٧م ذم ٟمٗمز:
ًمٕمٚمف اـمٚمع قمغم هذا اعمٕمٜمك ذم أطمد يمت٥م اًم َّتٗمًػم اعمقؾمٕم٦م.
راضمٕم٧م اًم َّتٗم٤مؾمػم اًمٕمنميـ اعمِمٝمقرة :اًمٓمؼمي ،واسمـ أب طم٤مشمؿ،
صمؿ سمٕمد ومؽمة َ
واًمٌٖمقي ،واسمـ يمثػم ،واسمـ قمٓمٞم٦م ،واسمـ اجلقزي ،واًمزخمنمي ،واًمرازي،
واًم٘مرـمٌل ،وأسمق طمٞم٤من ،واخل٤مزن ،واًمٌٞمْم٤موي ،واًمٜمًٗمل ،واسمـ ضمزي،
وأسمقاًمًٕمقد ،واًمِمقيم٤مين ،واًم٘م٤مؾمٛمل ،وإًمقد ،واًمًٕمدي ،واسمـ قم٤مؿمقر.
ِ
أه ِؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مل أن ُمٕمٜمك{ :ﯠ
وذم يمؾ هذه اًمتٗم٤مؾمػم اًمٕمنميـ مل أضمد أطمدً ا ُمـ ْ

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

606

ﯡﯢ} ،أي :ضم٤مؾمقس ،وإٟمام يم ُّٚمٝمؿ ُي١م ِّيمدون أن ُمٕمٜم٤مه٤م أٟمف ُيّمدِّ ق وي٘مٌؾ ُم٤م ي٘م٤مل ًمف،

أي :أرادو شمٜم٘مّمف ط سم٤مٟٓمخداع وآهمؽمار واًم َٖمٗم َٚم٦م ،وهذا ُمٕمٜمك ٓصٚم٦م ًمف
سم٤مجل٤مؾمقؾمٞم٦م!

ُمتحػما ُمـ أيـ أشمك إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل ِبذا اًمتٗمًػم ًمٕمٌ٤مرة:
وُمع ذًمؽ سم٘مٞم٧م
ِّ ً
{ﯠ ﯡﯢ} ،سم٠مهن٤م اًمتجًس؟
وعم٤م أقمدْ ُت ىمٌؾ أُمس ُمٓم٤مًمٕم٦م يمت٤مب َزائر اًمقؾمٓمٞم٦م وضمدت اعمٗم َت٤مح ،طمٞم٨م
وضمدْ ت َزائر اًمقؾمٓمٞم٦م (=اسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦م) ي٘مقل ذم يمت٤مسمف ذات اًمٕمٌ٤مرة:
ٌَّـل ط ويّمـٗمقٟمف سم٠مٟمـف ضم٤مؾمـقس{ :ﯛ
(يم٤من سمٕمـض اعمٜمـ٤موم٘ملم يـ١مذون اًمٜم ّ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ} [ؾمقرة اًمتقسمـ٦م«[ .)]61 :دمديـد ومٝمـؿ اًمـقطملش،

اسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦م.])452( ،
ٟمٛمقذضم٤م ضمديدً ا َ
عمخ٤مـمر اًم َ٘مص واًم َّٚمّمؼ ،ؾمٞمام سمال
ويم٤مٟم٧م هذه اًمقاىمٕم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م زم
ً
قمزو وٓ ٟمًٌ٦م.
وفمٜمل أن ؾمٌ٥م ظمٓم٠م (زائر اًمقؾمٓمٞم٦م) ذم َهذا اًمتٗمًػم هق أٟمف رأى َسمٕمض أهؾ
اًمٚمٖم٦م ي٘مقًمقن أن وصػ ُمـ يًٛمع ويّمدِّ ق ُم٤م ي٘م٤مل ًمف سم٠مٟمف {ﯡﯢ} ،يِمٌف وصػ
اجل٤مؾمقس سم٠م َّٟمف (قملم) ،ومٙمالمه٤م ؾمٛمل سم٤مجل٤مرطم٦م اعمٜمَ ِ
٤مؾمٌ٦م.
قؾم٤م،
ضم٤مؾم ً
اًمقؾمٓم َّٞم٦م ومًٛمك ُمـ ُيّمدق ُم٤م ي٘م٤مل ًمف ُ
وم٤مظمتٚمٓم٧م إُُمقر قمٜمد زائر َ
واًمقاىمع أن هذا شمِمٌٞمف ًمٚم َٕمالىم٦م سم٤مًمٕمالىم٦م ٓ َشمِمٌٞمف
أي أٟمف َؾم َّٛمك إذن قمٞمٜمً٤م! َ
ًمٚمج٤مرطم٦م سم٤مجل٤مرطم٦م!
وعم٤م ىمرأت ىمقل إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل ذم يمت٤مسمف وُم٘م٤مًمتف قمـ اعمٜم٤موم٘ملم:
(ويم٤مٟمقا ئُمٝمرون اًمٌٖمْم٤مء ًمٚمٛم١مُمٜملم{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕﮖ} [ؾمقرة آل قمٛمران.)]118 :
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أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم سم٤مب اًمقٓء واًمؼماء قمـ أهؾ
شمقىمٗم٧م ً
أيْم٤مٕ ،ن َهذه أي٦م يذيمره٤م ْ
معهم
ﮆ} [ؾمقرة آل قمٛمران ،]118 :وأ ْشمٌَٕمٝم٤م سم٘مقًمف:
اًمٙمت٤مب ،وأول أي٦م{ :ﮄ ﮅ

{ﮥ

ﮦ} [ؾمقرة آل قمٛمران ،]119 :سمام ي١م ِّيمدُ هذا اعمٕمٜمك َّأهن٤م ذم أهؾ

اًمٙمت٤مبً ،مٙمـ ُىمٚم٧م ذم َٟمٗمزً :مٕمؾ إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل جيٕمؾ هذا اًمّمٜمػ ُمـ أهؾ
ِ
أه ِؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ذه٥م ًمذًمؽ.
اًمٙمت٤مب ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم ،ؾمٞمام أن هٜم٤مك ُمـ ْ
ذات ِ
ًمٙمـ َّعم٤م ـم٤مًمٕم٧م يمت٤مب َزائر اًمقؾمٓمٞم٦م ووضمدت ِ
َ
اؾمتٌ٤من زم أن
اًمٕمٌ٤مرة ومٞمف،
إُمر ٓ يٕمدو يمقٟمف ىمص وًمّمؼ ،ي٘مقل زائر اًمقؾمٓمٞم٦م ذم يمت٤مسمف:
(اعمُٜم٤موم٘مقن يم٤مٟمقا يٌٖمْمقن َمتٛمع ِ
اعم١مُمٜملم وُيٛمٚمقن اًمٕمداء ٕهٚمف{ :ﮊ ﮋ ﮌ
ُ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ} [ؾمقرة آل قمٛمران.]118 :
[«دمديد ومٝمؿ اًمقطملش :اسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦م.])447( ،
وعم٤م ىمرأت ذم يمت٤مب إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل وُم٘م٤مًمتف ىمقًمف:
(ويمــ٤مٟمقا َيتــآُمرون قمــغم رؾمــقل اهلل{ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.)]7 :

مل شمتْمح زم اًمٕمال َىم٦م! وم٤معمُٜم٤موم٘مقن يرومْمقن اإلٟمٗم٤مق قمغم{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ}،

اًمرؾمقل طَ ،
وًم َٞمس َ
ومل جيٕمٚمٝمـ٤م
قمغم ( َر ُؾمقل اهلل) ،ومال أ ْدري عم٤مذا ضمٕم َٚمٝم٤م ُم١ماُمرة قمغم َّ
ُم١ماُمرة قمغم اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ قمٜمد رؾمقل اهلل ط؟

وعم٤م ىمرأت يمت٤مب زائر اًمقؾمٓمٞم٦م َشم ٌَّلم زم أن قمٛمٚمٞم٦م آظمتّم٤مر هذه اعمرة يم٤مٟم٧م
ِ
سم٤مًمِمٙمؾ اًمذي ؾمٌ٥م هذا اًم٘مٗمز ذم اعمٕمٜمك ،طمٞم٨م ي٘مقل زائر اًمقؾمٓمٞم٦م:
قم٤مضمٚم٦م
(يم٤مٟمقا يتآُمرون َقمغم وم٘مراء اًمّمح٤مسم٦م ًمٞمت َٗم َّرىمقا قمـ اًمرؾمـقل{ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [ؾمــقرة اعمٜمــ٤موم٘مقن«[ .)]7 :دمديــد ومٝمــؿ

اًمقطملش :إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦م.])448( ،
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ِ
سمذات ِ
آي٤مِّت٤م ،وسمِ َذات وضمقه
إؾمت٤م ُذ اًم٘مديٛمل ذم اؾمتٕم٤مرة اعم٤مدة،
صمؿ اؾم َتٛمر ْ
آؾمتدٓل ُِمـ يمؾ آي٦مُ ،مع َؿم ٍئ ُمـ آظمتّم٤مر واًمتٍمف أطمٞم٤م ًٟم٤م ،وُمـ ذًمؽ ً
ُمثال:
ي٘مقل زائر اًمقؾمٓمٞم٦م:

(يم٤مٟمقا خيذ ًُمقن ا ًَّمرؾمقل واًمّمح٤مسم٦م ذم أطم َٚم ِؽ اًمٔمروف ،و َيًٕمقن إمم اؾمتث٤مرة اًمٜمزقم٤مت

وشمٗمريؼصٗمقفاعم ًُٚمٛملم{:ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂    }
[ؾمقرة إطمزاب)]13 :
ويت٤مسمٕمف إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل:
(ويم٤مٟمقا ِ
خيذًمقن اعمُجتٛمع اعمًٚمؿ ذم أطمٚمـؽ فمروومِـف وأزُم٤مشمِـف{ :ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂    }} [ؾمقرة إطمزاب.]13 :

وي٘مقل زائر اًمقؾمٓمٞم٦م:
ِ
اًمرؾمـقل هلـؿ{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
يًتخٗمقن ويًتٝمزئقن سمققمـقد ُ
(يم٤مٟمقا ْ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [ؾمقرة إطمزاب.)]12 :
ويت٤مسمٕمف إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل:
ِ
سمٛمققمـقد اهلل وطمـدي٨م رؾمـقًمف{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ـرون
(سمؾ ويٙم ُٗم ُ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [ؾمقرة إطمزاب)]12 :
سمؾ ِ
وُمـ اًم َّٓمريػ أن إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل َطم٤مومظ قمغم شمرشمٞم٥م أيمثر أي٤مت يمام َر َّشم٥م
قمروٝم٤م زائر اًمقؾمٓمٞم٦م ذم يمت٤مسمف اعمِم٤مر إًمٞمف.
واحل٘مٞم٘م٦م أ َّٟمٜمل َمل أيمـ أؾمتٌٕمد أن َيًتٗمٞمد إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل ُمـ يمت٤مب زائر
اًمقؾمٓمٞم٦م (=اسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦م) اعمًُٛمك دمديد ومٝمؿ اًمقطملَّ ،
ٕن إؾمت٤مذ اًم٘مديٛمل هق
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١مؾمًتف اًمِمٌٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمألسمح٤مث واًمٜمنم ،وُم َـ
اًمذي َىم٤مم قمغم ـمٌع اًمٙم َت٤مب َقمؼم ُُم َّ
معهم
نمه سمٛمدَّ ة يم٤مومٞم٦مً ،مٙمٜمَّٜمل ُيمٜم٧م آُمؾ أن
اًم َّٓمٌٞمٕمل أن يٙمقن َـم٤مًمع اًمٙمت٤مب ىمٌؾ َٟم
ِ
صمالصم٦م َُمٕم٤مركُ ،دون أن يِمػم وًمق إؿم٤مرة
ٓ َيٜمً٥م هذه اعم٤مدة ًمِٜمٗمًف ويًتٕمٛمٚمٝم٤م ذم
ِ
سمًٞم َٓم٦م إمم أٟمف ٟم٘مؾ اعم٤مدة ُمـ يمت٤مب زائر اًمقؾمٓمٞم٦م (=اسمراهٞمؿ اخلٚمٞمٗم٦م).
أقمتِ٥م قمغم إؾمت٤مذ اًم٘مديٛملَ :يمٞمػ خيقض ذم َشمٗمًػم
وُمـ َضم٤مٟم٥م آظمر ،وم٢م َّٟمٜمل ْ
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اًمق َؾمٓمٞم٦م ،وا َجلٛمٞمع يٕمرف أن زائر
اًم٘مرآن ُسمٜم٤م ًء قمغم ىمص وًمّمؼ ُمـ يمت٤مب زائر َ
اًمقؾمٓمٞم٦م َص٤مطم٥م شمٗمٙمػم همرائٌل ٓ قم٘مالينَ ،ومٝمق َُمٝمجقس سمت٠مويؾ اًمٜمٌُّقءاتُ ،مثؾ
ؾمج٤مٓت إًمٙمؽموٟمٞم٦م
َمح٤مؾمف إل ْصمٌ٤مت أن اعمًٞمح اًمدضم٤مل هق َ
احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م ،وظمقوف َ
يمثػمة إلصمٌ٤مت ذًمؽ ،وُمـ َذًمؽ ىمقًمف( :وم٢م َّٟمٜم٤م ٓ ٟمؽمدد ذم ا ًَّمزقمؿ سم٠من اعمًٞمح اًمدضم٤مل هق
َ

رب احلدي٨م أو احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م)( .اٟمٔمرُ :مقىمع دمديد ومٝمؿ اًمقطمل).
اًم َٖم ُ

وُم ْـ أ ْوم َٙم٤مره اخلراومٞم٦م أن ْومتٜمَ٦م ىمرن اًمِمٞمٓم٤من هل َدقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ
يمام ي٘مقل ذم يمت٤مسمف( :ذم أومٙم٤مر اًمِمٞمخ وذم ضمٝمقده َضمقاٟم٥م ُهمٚمق طم٘مٞم٘مٞم٦م
قمٌد اًمقه٤مبَ ،
وُم١ميمدة ،شمدور طمقل ُمً٤مئؾ اًم َّتٙمٗمػم واًمٕمٜمػ ،وهذه ذم َشم٘مديرٟم٤م هل
اعم٘مّمقدة سمٜمٌقءة ىمرن اًمِمٞمٓم٤من)«[ .دمديد ومٝمؿ اًمقطملش :ص (.])91
أيْم٤م -اًم َ٘مقل سمجقاز إ ًْم َٖم٤مء طمدِّ رضمؿ اًمزاين اعمحّمـ
وُمـ أوم َٙم٤مره اًمتل ـمرطمٝم٤م ً -
وضمٚمد ؿم٤مرب اخلٛمر [«دمديد ومٝمؿ اًمقطملش ،ص (َ ،])151 ،149سمؾ وإيمثر إوح٤م ًيم٤م ُمـ
َ
َذ َ
اجلٝمر َّي٦م (اعمٖمرب،
اًمّمٚمقات اعمٗمروو٦م اًمقاضمٌ٦م إ َّٟمام هل اًمّمٚمقات ْ
ًمؽ أ َّٟمف يٕمت٘مد أن َّ
اًمٗمجر ،اًمٕمِم٤مء) ،أُم٤م صٚمقات اًمٜمٝم٤مر (اًمٔمٝمر ،اًمٕمٍم) َومػمى َّأهن٤م ُمًتحٌ٦م وم٘مط:
ومٞم٘مقل( :إن اًمّمٚمقات اجلٝمري٦م َشم ُ
اًمقاضمٌ٤مت اًمث٤مسمت٦م واعمًُتٛمرة ،أ َُّم٤م سم٘مٞم٦م
دظمؾ ذم إـم٤مر َ
اًمّمٚمقات وم َت ُ
دظمؾ وٛمـ ىمًؿ اًمتزيمٞم٦م)( .ص.)161
ِ
اًمٕمج٤مئٌ َّٞم٦م اًمتل أوصٚمتف هلذه اًمٜمَّتٞمج٦م ،وًمف ُمـ أ ُْم َث٤مل هذه
اؾمتٜمٌ٤م َـم٤مشمف
صمؿ ذح ْ
َّ
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اًمت٘مٚمٞمٕم٤مت اًمالقم٘مالٟمٞم٦م اًمٙمثػم ومٙم َت٤مسم٤مشمف حتٛمؾ قمغم حمٛمؾ اًمٓمراوم٦م واًمتًٚمٞم٦م واًم ُٗمٙم٤مه٦م
وًمٞمً٧م سمحق ًصم٤م قمٚمٛمٞم٦م!

ٜم٧م أشمً٤مءل يمٞمػ شمٓمٌع (اًمِمٌٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمألسمح٤مث واًمٜمنم) ُمثؾ هذا ِ
اًمٙمت٤مب
سمؾ يم ُ
َ
اًمذي جيحد َومرولم ُمـ اًمّمٚمقات اخلٛمس اًمتل هل ُقمٛمق ُد ِ
اإل ْؾمالم ،وجيحدُ ُُجٚم٦م ُِمـ
ا ُحلدود اجلٜم٤مئٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ،وجي َٕمؾ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ىمرن اًمِمٞمٓم٤من؟!
صمؿ َي٘مقًمقا ٟمحـ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ا َحلريّمقن قمٚمٞمٝم٤م؟! هؾ رأيتؿ ذم َطمٞم٤مشمٙمؿ ً
رضمال ُمٚمتز ًُم٤م
َّ
سم٠مصقل أهؾ اًمًٜم٦م يروج ًمٙم َت٤مب يٜمٙمر صالشملم ُمـ اًمٗمرائض ا َخلٛمً٦م وجيحد طمدود
ُ
اهلل ورؾمقًمف ،ويتٝمؿ أئٛم٦م ِ
اإل ْؾمالم سم٠مهنؿ ىمرون اًمِمٞمٓم٤من؟!
ٕمتٛمد قمغم صٞم٤مهم٦م ُِمثؾ هذا اًمرضمؾ
قمغم أ َّي٦م َطم٤مل ..يم٤من ُمـ اخلٓم٠م اًم َٗم٤مدح أن ُي َ
ِ
وشمٗمًػمه ٔي٤مت اًمٜمٗم٤مق ووضمف دًٓمتٝم٤م قمغم
اًمٖمري٥م إـمقار -أقمٜمل زائر اًمقؾمٓمٞم٦م-
اًمًٚمٗمٞم٦م،
ه٤مُمش احلُ ِّري٦م ،صمؿ شمًتٕمٛمؾ هذه اعم٤مدة اعمًُتٕم٤مرة ذم صمالث ُمٕم٤مرك ود َّ

واإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ اًمؼماك ،وُجٚم٦م ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ! ومٝمذا ُم٤م يم٤من َحت٤مؿمٞمف ظمػم ُمـ

شم٘محٛمفً ،مٙمـ ىمدر اهلل وُم٤مؿم٤مء ومٕمؾ.
ُّ
صُئَّ٘ ىتائج الغبَ٘:
ىمٌؾ أن ُٟمٜم٤مىمش هذه ُّ
اًمِمٌٝم٦م يمام ص٤مهمٝم٤م زائر اًمقؾمٓمٞم٦م واؾمتٕم٤مره٤م إؾمت٤مذ
اًم٘مديٛمل ،دقمقٟم٤م ٟمًٚمط اًمْمقء قمغم هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمـ زاوي٦م أظمرى.
أؾمٛم ُع اًمتٜمقيريلم واإلصالطمٞملم ير ِّددون سم٠مهنؿ ُمٚمتزُمقن سم٠مصقل أهؾ
يمٜم٧م َ
ؼمُمٝمؿ ُمـ أي رضمؾ َيْمٕمٝمؿ ذم ُمقاضمٝم٦م أصقل أهؾ
اًمًٜم٦م ،و ُيٌدون اٟمزقم٤مضمٝمؿ وشم ُّ
وضمٝم٤م ًمقضمف.
اًمًٜم٦م ً

ٟمخ َتؼم صح٦م دقمقى ِ
طمًٜمً٤م ..دقمقٟم٤م ْ
متًؽ اًم َّتٜمقيريلم واإلصالطمٞملم سم٠مصقل أهؾ

اًمًٜم٦مً ،مـ ٟمختؼم هذه اًمدَّ قمقى سمتٛمحٞمص ُجٞمع ُم٘م٤مِّٓتؿ وأ ْومٙم٤مرهؿ ،سمؾ ؾمٜمختؼمه٤م
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معهم
أومٙم٤مرهؿ.
ُمٕمل أهن٤م َمرد ومٙمرة واطمدة وم٘مط ُمـ
ٌَّل ط ،واجلُٛمٝمقر يٌٚمٖمقن
شمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م سمِجٛمٞمع ـمقائٗمٝمؿ قمغم قم٘مقسم٦م
ا َ
ِّ
ؾم٤مب اًمٜم ّ
ِ
ٌَّل ط ي٘متؾش.
سم٤مًمٕم٘مق َسم٦م اًم َ٘متؾَ ،ىم٤مل اسمـ اعمٜمذرَ ْ « :
أُجع قمقام أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن ُمـ َؾم َّ
٥م اًمٜم ّ
ٌَّل ط ذ ًقم٤م.
٥م َؾم ُّ
سمٞمٜمام أصح٤مب ؿمٌٝم٦م (طمري٦م اعمٜم٤موم٘ملم) ي٘مقًمقن ٓ :يٕم٤م َىم ُ
٤مب اًمٜم ّ
واشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م سمجٛمٞمع ـمقائٗمٝمؿ قمغم قم٘مق َسم ِ٦م اعمُر َشمد (وان اظمتٚمٗمقا ذم سمٕمض

اًمتٗم٤مصٞمؾ) [«سمداي٦م اعمجتٝمدش ،])459 /2( :وًمٙمـ أصح٤مب ؿمٌٝم٦م طمري٦م اعمٜم٤موم٘ملم ي٘مقًمقن
ٓيٕم٤مىم٥م اعمرشمد ذ ًقم٤م.
اًمنمقم َّٞم٦م اًمتل ذيمره٤م أهؾ اًمًٜم٦مُ ،مثؾ :قم ُ٘مقسم٦م
وهٙمذا شم٠م َُّمؾ ذم اًم ُٕم٘مقسم٤مت َّ
اًمداقم َٞم٦م إمم اًمٌدقم٦م ،وقم٘مقسم٦م اجل٤مؾمقس ،قم ُ٘مق َسم٦م ُمـ ي٘مذف اًمّمح٤مسم٦م ،وقم ُ٘مق َسم٦م اعمُٗمٓمر
ذم هن٤مر رُمْم٤من ضمٝم٤مرا ،قم ُ٘مقسم٦م أي٦م ِ
ـم٤مئٗم٦م متتٜمع قمـ ذيٕم٦م ُمـ ذائع ِ
اإل ْؾمالم
ً
يم٤مٕذان ،اًمخ.
وىم٤مرهن َ٤م سمٛمدرؾم٦م طمري٦م اعمٜم٤موم٘ملم ،دمدُ َّ
أن أصح٤مب هذا اعمذه٥م َي١مول يمالُمٝمؿ
ْ
ِ
اًمنمقملَّٕ :هنؿ أ َشم٤مطمقا ا ُحلري٦م
إمم
ضمحد ُيم ِّؾ اًمٕم٘مقسم٤مت ُمـ طمٞم٨م أصؾ ووٕمٝم٤م َّ
ٕهمٚمظ أٟمقاع اًمٙمٗمر ،وص٤مرو َي٘مقًمقن َّ
أن ُم٤م دون َذًمؽ ومٝمق أومم سم٤محلري٦م.
اًمنمقم َّٞم٦م ُمـ طمٞم٨م أصؾ ووٕمٝم٤م
ومآل هذا اًم٘مقل إمم إًمٖم٤مء يم٤موم٦م اًم ُٕم٘مقسم٤مت َّ
اًمنمقمل ،ومٝمذا يٕمٜمل أن أسمقاب احلدود ذم اًمٗم٘مف ِ
اإل ْؾمالُمل يم٤مٟم٧م شمْمٞمٞم ًٕم٤م ًمٚمقىم٧م!

هذا اًمالزم ِ
اًمذي شمقرـم٧م سمف هذه اعمَدرؾم٦م ي٘مقدٟم٤م إمم ايمتِ َِم٤مف ظمٓم٠م ومرو َّٞم٤مت
هذه ا َعمدرؾم٦م ذم شمٗمًػمه٤م ٔي٤مت أ ْوم َٕم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ،إذ ًمق َيم٤مٟم٧م ومروٞمتٝمؿ اًم َّتٗمًػمي٦م
صحٞمح٦م عم٤م أ َّدت هلذه اًمٜمتٞمج٦م اًمٙم٤مرصمِ َّٞم٦م اًمتل شمٚمٖمل قمنمات
ٔ َي٤مت أومٕم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم
َ
اًمٜمّمقص واًمتنميٕم٤مت إظمرى.
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وم٢مهنؿ َيدرؾمقن ًمقازم
اًمًٜمَّ٦م ذم حتٚمٞمؾ شمٗمًػمات اًمٜمّمقصَّ ،
وهذه ـمري٘م٦م أهؾ ُّ
وآصم٤مر اًم َّتٗمًػمات اعمٓمروطم٦مَ ،وم٢مذا اٟمًجٛم٧م ُمع َسم٘م َّٞم٦م اًمٜمّمقص قمٚمٛمقا صحتٝم٤م،
وإذا أدت ًمٚمقازم وم٤مؾمدة قمٚمٛمقا سمٓمالن هذا اًمتٗمًػم ،وًمذًمؽ ي ُ٘مقل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
ذم ُمقاوع يمثػمة ُمـ يمتٌف« :ومً٤مد اًمالزم يًتٚمزم ومً٤مد اعمٚمزومش ،وهل آًم ِ َّٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م
يمثػما ،وأظمؼم اًمٜم٤مس ِب٤م أهؾ اًمًٜم٦م.
اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اًم٘مرآن ً

وهذا ا ِ
ًمالزم (إًمٖم٤مء اًمٕم٘مقسم٤مت اًمنمقمٞم٦م) ًَمٞمس َهلؿ إٓ ْ
٘مروا
أن َي َؽماضمٕمقا قمٜمف ،و ُي ُّ

ىمرره٤م أهؾ اًمًٜم٦م ،و َيٜم٘مْمقا شمٗمًػمهؿ َّ
اًمِم٤مذ ٔي٤مت أومٕم٤مل
سم٤مًمٕم٘مقسم٤مت ا َّ
ًمنمقم َّٞم٦م اًمتل َّ
متً َٙمٝمؿ ِبذا اًمالزم ،وم َٕمٚمٞمٝمؿ ه٤م ُهٜم٤م أن يٙمقٟمقا ُسطم٤مء ُمع
اعمٜم٤موم٘ملم ،وإ َُّم٤م أن يقاصٚمقا ُّ
أصقل أهؾ اًمًٜم٦م ،وقمغم رأؾمٝم٤م -ذم َهذه
أٟمٗمًٝمؿ ،و َيٕمؽمومقا َّأهنؿ ُمٗم٤مرىملم جلٛمٚم٦م ُمـ ُ
اًمًٜمَّ٦م ذم اًمٕم٘مقسم٤مت واإلٟمٙم٤مر واحلًٌ٦م ،وهل أصقل يمٚمٞم٦م إُج٤مقمٞم٦م
ا َعمً٠مًم٦م -أصقل ْأهؾ ُّ
وًمٞمً٧م ُمً٤مئؾ اضمتِ َٝم٤مدي٦م يٖمٛمض ُم٠مظمذه٤م وٓيثرب ومٞمٝم٤م قمغم اعمخ٤مًمػ.
اجلقاب اإلُج٤مزم قمـ اًمِمٌٝم٦م:
ِ
ِ
اًمّمقرة ي١مول إمم إ ًْم َٖم٤مء اًمٕم٘مقسم٤مت
إذا يم٤من شم ْٗمًػم آي٤مت أوم َٕم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ِبذه ُّ
اًمنمقمٞم٦م َ
اًمّمحٞمح هلذه أي٤مت اًمتل
وؿمٕمػمة احلًٌ٦م واإلٟمٙم٤مر ،ومام ُهق اًمتٗمًػم َّ
هده٤م ه١م ِ
ٓء إذن؟
َ ُ
َ
اًمً١مال ي٘مقدٟم٤م أن إمم اجلُزء اًمرئٞمس أو اًم َٕمٛمقد اًمٗم٘مري هلذه اعم٘م٤مًم٦م،
هذا ُّ
اجلقاب
ُيت٤مج إمم ُُمًتقيلم ُمـ اجلقاب:
وا َحل٘مٞم٘م٦م أن شمٗمًػم آ َي٤مت أومٕم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم
ُ
ُ
اإلُج٤مزم ،واجلقاب اًمتٗمّمٞمكم قمـ أومراد شمِٚمؽ أي٤مت اًمتل اؾمتدًمق ِب٤م آي ً٦م آي٦م.
ْ
ُج٤مزم قمـ هذه اًمِمٌٝم٦مَ :ومٝمق أن أىمقال وأومٕم٤مل اعمُٜم٤موم٘ملم ،أو
قاب اإل َ
وم٠مُم٤م ا َجل ُ
ِ
ٍ
ٍ
ها
ًمٚمنمع
اعمُخ٤مًمٗم٦م َّ
سمِمٙمؾ قم٤ممً ،مٞمً٧م قمغم طم٤مل واطمدة :ومٝمل إ َُّم٤م أن شمٙمقن ًّ
ِ
فمٝمرت وٟم٘مٚم٧م
٥م ،-وإ َُّم٤م أن شمٙمقن َ
يتداوًمقهن٤م سمٞمٜمٝمؿ -وهذا هق إصؾ واًمٖم٤مًم ُ
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وإ َُّم٤م ْ
معهميٜمٙمروه٤م ومل يتقسمقا قمٜمٝم٤مً ،مٙمـ اًمرؾمقل
أن َشمٙمقن ٟم٘مٚم٧م ًمٚمرؾمقل ط ومل
ط شمرك إي٘م٤مع اًم ُٕم٘مقسم٦م عم٤مٟم ٍع َذقمل راضمح ،وإ َُّم٤م أن شمٙمقن ٟم٘مٚم٧م ًمٚمرؾمقل ط ومل
يٜمٙمروه٤م ومل ي٘مؿ ُم٤مٟمع وشمؿ إي٘م٤مع اًمٕم٘مقسم٦م.
َ

ِ
نون وجيتٝمدون ذم اًمتًؽم ِب٤مَ :ومٝمل
وم٠مُم٤م اعمَرشمٌ٦م إومم وهل َيمقن أىمقاهلؿ وأوم َٕم٤مهلؿ ُي ِّ

اًمٖم٤مًم٥م قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ،وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ} [ؾمقرةاًمتقسم٦م ،]111 :ومٌلم أ َّن
ٌَّل ط ٓ َيٕم َٚم ُٛمٝمؿ يمٚمٝمؿ سم٠مقمٞم٤مهنؿَّ ،
إص َؾ ومٞمٝمؿ اًمتًؽم سم٠مومٕم٤مهلؿ.
وأن ْ
اًمٜم ّ

وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ}

[ؾمقرة حمٛمد ،]31 :ومٌلم َّ
أن اهللَ مل يره إي٤مهؿ ،وإ َّٟمام يٛمٙمـ اًمتٕمرف إًمٞمٝمؿ سم٤مًم٘مرائـ ٓ ساطم٦م.

وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]64 :

اضم َتٝم٤مدهؿ ذم ؾمؽم ٟم َٗم٤مىمٝمؿ ذم ىمٚمقِبؿ طمتك ظم٤مومقا أن
وم٠مؿم٤مرت هذه أي ُ٦م َإمم ْ
شمٗمْمحف أي٤مت.
حمٛمد سم٤معمٜم٤موم٘ملم؟ ًم٘م٤مل قمغم اًمٗمقرُ :طمذيٗم٦م
وًمق ىمٞمؾ ٕي ُمًٚمؿَُ :مـ أ ْقمٚمؿ أ َُّم٦م َّ
ﭫ.
ِ
ذ ُِمٜمٝمؿ
وم٤مؾمٛمع َُم٤م ي٘مقل طمذيٗم٦م ذم «صحٞمح اًمٌخ٤مريش « :إ َّن اعمُٜم٤موم٘ملم اًمٞمقم ٌّ
ٌَّل ط ،يم٤مٟمقا يقُمئذ ينون ،واًمٞمقم جيٝمرونش«[ .اًمٌخ٤مريش.])7113( :
قمغم قمٝمد اًمٜم ّ
وسمًٌِ٥م يمقن إصؾ ِ
اإلهار َوم َ
اؾمتح ُّ٘مقا َهذا اًمٚم٘م٥م (اعمٜم٤موم٘ملم)
ٚمذًمؽ
َ
ومٞمٝمؿ ْ َ
واًمذي متٞمزوا سمف قمـ قم٤مُم٦م اًمٙمٗم٤مر.

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

614

وأُم٤م احل٤مل اًم َّث٤مٟمٞم٦مِ ،
وهل طم٤مل إ ْٟم َٙم٤مر اعمٜم٤موم٘ملم ُم٤م ُيٜمً٥م ِ
وطمٚمٗمٝمؿ إيامن
إًمٞمٝمؿَ ،
سمج ْح ِده ،ومٝمل يمثػمة ،وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]95 :و َىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]74 :وىمقًمف شم َٕم٤ممم{ :ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]56 :

وىمقًمف شم َٕم َ٤ممم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ}
[ؾمقرة اًمتقسم٦م.]62 :
ؼم اهلل َقمـ هذه اًمقؾمٞمٚم٦م قمٜمدهؿ يم٘م٤مقمدة َقم٤م َُّم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮦ ﮧ
سمؾ أظم َ

ًمٕمٌ٤مرات
شمرؾم٤م ووىم٤مي٦م َيًتجٜمقن َِب٤م ،وم َٞم َّ
تٗمقهقن سم٤م َ
ﮨ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م ،]16 :أي ً
اًمرؾمقل ط طمٚمٗمقا ُم٤مىم٤مًمقا وأٟمٙمروا وضمحدوا!
اعمُّم٤مدُم٦م ًمٚم َّنميٕم٦م ،وم٢مذا سمٚمٖم٧م َّ
ِ
واًمٌ٤مطم٨م اعمَقوققمل اًمّم٤مدق ذم اًمٌح ِ
اًمنمقم َّٞم٦م يً٠مل ٟمٗمًف :عمَ٤مذا
٨م قمـ احل٘م٤مئؼ
ْ
يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن ُيٚمٗمقن ذم إٟمٙم٤مر ُم٤م ُيٜمً٥م إًمٞمٝمؿ؟ ًمق يم٤من إُمر ُمؽمو ًيم٤م هل ُؿ قمغم
ويمقهنؿ ُيٚمٗمقن ُمٜمٙمريـ
ؾمٌٞمؾ احلُر َّي٦م ومٝمؾ يم٤مٟمق سمح٤مضم٦م إمم احلٚمػ واإلٟمٙم٤مر؟
ُ
ِ
اؾمتِدقم٤مء وُمً٤مءًم٦م َ
وحت٘مٞمؼ) ُمًٌ٘م٦م اوٓمرِّتؿ
ضم٤مطمديـ ،هذا ي ْٕمٜمل أن هٜم٤مك ( َطم٤مل ْ
إمم احلٚمػ واإلٟمٙم٤مر.

أيْم٤مِ ،
طم٤مل اإلىمرار سمِ ِ
وأُم٤م ُ
وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:
٤مًمٗمٕمؾ وآقمتذار قمٜمف َوم ِٝمل يمثػمة ً

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]94 :و َىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]66 :

واًم ٌَ٤مطم٨م اعمقوققمل ُ
أيْم٤م :-عمَ٤مذا يٕم َتذرون قمـ ُم٤م َشمثٌ٧م ٟمًٌتف
يً٠مل َٟمٗمًف ه٤م ُهٜم٤م ً -

إًمٞمٝمؿ؟ هؾ ًَمق َ
يم٤من إ ُْمر قمغم ؾمٌٞمؾ احلر َّي٦م اًمِمخّمٞم٦م اًمقاؾمٕم٦م اطمت٤مضمقا ًمالقمتذار؟

ُم٤مٟمع
وذم سمٕمض إطمقال ىمد َشمتح َّ٘م ُؼ ُذوط اًمٕم٘مقسم٦مًَ ،مٙمـ يٛمٜمع ُمـ إىم٤مُمتٝم٤م ٌ
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ذقمل راضمح ،وهق ىمٞم٤مم وم ْتٜمَ٦م أ ْقمٔمؿ ،وهذا ِم َّ٤م يم٤من يراقمٞمف رؾمقل اهلل ط ُمع ا ْسمـ َأب
معهم
اًمً٤مسمؼ سملم
ُظم
ً
ّمقص٤م ،وم٢م َّٟمف سم٘مل ذم سمٕمض اًم٘مٚمقب َمحٞم٦م ًَمف ٕضمؾ ُمريمزه اًمًٞم٤مدي َّ
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إوس واخلزرج.
اًمراضمح٦مَّ ،
ٌَّل ط يم٤من
وم٢من اًمٜم ّ
وأُم٤م إذا َحت٘م٘م٧م ُذوط اًمٕم ُ٘مق َسم٦م واٟمتٗم٧م ُمقاٟم ُٕمٝم٤م َّ
ٌَّل ط ُم َّٙم٦م
ي٠م ُُمر سم٢م ْٟم َٗم٤مذ اًمٕم٘مق َسم٦م ،وًمذًمؽ َقم٤مىم٥م اًم َّثالصم٦م اًمذيـ ُظم ِّٚمٗمقا ،وعم٤م ومتح اًمٜم ّ
أ َُّمـ اًمٜم٤مس ُجٞم ًٕم٤م إٓ شمًٕم٦م َٟمٗمر ،وم٢م َّٟمف أراق دُم٤م َءهؿ ،ويم٤من ُمٜمٝمؿ :قمٌدُ اهلل سمـ
ؾمٕمد سمـ أب اًمنح ،وُم٘مٞمس سمـ صٌ٤مسم٦م ،وهذيـ َيم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم صمؿ ارشمدَّ ا .ومٚمؿ ي٘مؾ
ٌَّل ط هلؿ طمري٦م اًمرأي!
اًمٜم ّ

طملم َىم٤مشمؾ أسمق َسمٙمر اعمرشمديـ ،و َىمتؾ أسمق سمٙمر أم ىمروم٦م
ٌَّل ط َ
ويمذًمؽ أصح٤مب اًمٜم ّ

عم٤م ار َشمدَّ ت سمٛمحي اًمّمح٤مسم٦م ،وىم َتؾ أسمق ُمقؾمك وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ اًمٞمٝمقدي اًمذي
أؾمٚمؿ صمؿ ار َشمدَّ يمام ذم «اًمّمحٞمحلمش.
إن ُقمٛمر ضمٚمد صٌٞمغ عمَّ٤م َؾم٠مل قمـ ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآنَ ،
سمؾ َّ
ومل ي٘مؾ ه٤مُمش طمري٦م اًمرأي!
وذم « َصحٞمح اًم ٌُ ِ
وم٠مطم َرىمٝمؿ ،ومٌٚمغ ذًمؽ
خ٤مريش ،قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل :أي َقمكم سمزٟم٤مدىم٦م ْ
أطم ِرىمٝمؿً ،مٜمَٝمل رؾمقل اهلل ط ،وًم٘متٚم ُتٝمؿ ًم٘مقل
اسمـ قمٌ٤مس وم َ٘م٤ملً :مق ُ
يمٜم٧م أٟم٤م مل ْ
رؾمقل اهللَُ « :م ْـ َسمدَّ َل ِدي َٜم ُف َوم٤م ْىم ُت ُٚمق ُهش.
ِ
واًمراؿمد َّي٦م يمٚمٝم٤م مل شمٗمٝمؿ آي٤مت أ ْومٕم٤مل اعمٜم٤موم٘ملمَ ،سمٞمٜمَام
ومٝمؾ َه ِذه إىمْمٞم٦م اًمٜمٌَّق َّي٦م
اًمّمح٤مسم٦م وٓ
َمٛمق َقم٦م ُمـ اعمُٜمتًٌلم ًمٚمٗمٙمر اعمُٕم٤مس اًمذيـ ًَمٞمس هلؿ قمٌقد َّي٦م َّ
ومٝمٛمٝم٤م ُ
سم٤مًمنميٕم٦م؟! أومٝمذا ُمـ اًم َٕم٘مؾ واًمٕم٘مالٟمٞم٦م ذم رء؟!
قمٛمؼ ِقمٚمٛمٝمؿ َّ
وسمٕمض ه١م ِ
ٌَّل ط يٕمٚمؿ سمٕمض أؾمامء اعمٜم٤موم٘ملمُ :
ٓء ُيت٩م وي٘مقلَّ :
طمٞم٨م أ ْـم َٚمٕمف
َُ
َ
إن اًمٜم ّ
يً َتققم٥م أن أطم َٙم٤مم ِ
اهلل قمغم ذًمؽ؟ واحل٘مٞم َ٘م٦م َّ
ٌَّل
اإل ْؾمالم جيرُي٤م اًمٜم ّ
أن َهذا اعمٕمؽمض مل ْ
ط قمغم اًم َّٔم٤مهر ،وًمذًمؽ ي٘مقل اإلُم٤مم َّ
رؾمقل اهلل
اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مسمف «إمش« :ىمد َقمٚمؿ ُ
ِ
ط َّ
وطم٘مـ دُم٤مءهؿ سم٤مًمٔم٤مهرش«[ .إمش :اًمِم٤مومٕمل.])264 /4( ،
أن ا ُعمٜم٤موم٘ملم يم٤مذ ُسمقن َ
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اجلْاب التفصٔلٕ عً الغبَ٘:

ِ
اإله ِار -
ُم٤م َ
ُم٣م َ
هق ا َجلقاب اإلُج٤مزم قمـ اًمِمٌٝم٦م :وهل َشمراوح َطم٤مِّٓتؿ سملم ْ
آقمتِذار أو شمرك اًمٕم٘مقسم٦م عمَ٤مٟم ٍع راضمح ،أو
وهق إصؾ واًمٖم٤مًم٥م ،-و َسملم اإلٟمٙم٤مر أو ْ
ِ
سم٢مٟمٗم٤مذ َه٤م إ َذا اؾمتقوم٧م ُذوـمٝم٤م واٟم َتٗم٧م َُمقاٟمٕمٝم٤م.
إ ُْمر
ًمٚمجقاب اًم َّتٗمّمٞمكم قمـ أي٤مت اًمتل اؾمتدًمقا ِِب٤م آي ً٦م آي٦م ،واحل٘مٞم٘م٦م
دقمقٟم٤م أن ٟمٜمت٘مؾ َ
َّ
اًمر ِّد َقمغم اًمِمٞمخ اًمؼماك شمْمٛمٜم٧م ( )11آي٦م ،وهل يم٤مًمت٤مزم:
أن اعم٤مدة اعمًتٕم٤مرة ذم َّ

 - 1أي٦م إوممُ :
اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمًٗمٝم٤مء{ :ﮥ ﮦ
ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥مَ :يم٤مٟمقا يّمٗمقن
َ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]13 :

اجلقاب :هذه أي ُ٦م ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م ِ
ذاشمف َٟم٘مٞمض ُم٤م اطم َت ُّجقا سمفً ،مٜمَ٘مرأ أي٦م ذم ِؾمٞم٤مىمٝم٤م
َ

وٟمَٜمٔمُر أي٦م اًمتل شمٕم٘مٌٝم٤م ُمٌ٤مذة{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

﯀ ﯁ ﯂        } [ؾمقرة اًمٌ٘مرة.]14-13 :

ومٌلم اهلل َّأهنؿ إذا ًَم٘مقا اًمذيـ آُمٜمق مل ُئمٝمروا َُم٘م٤مًمتٝمؿ هذه ،سمؾ ُئمٝمرون ود ذًمؽ،

ومل ئمٝمروا ود ذًمؽ إٓ َّ
ٕن إُمر ًمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ احلري٦م.
ُ
ُير ُوقن اًمٙمٗم٤مر قمغم َُمتٛمٕمٝمؿ،
 - 2أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:
ي٘مقل اًم َٙم٤مشم٥م :ويم٤مٟمقا ِّ
ويدقمقهنؿ حلرب اعمًُٚمٛملم{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [ؾمقرة احلنم.]11 :

اجلقاب :ىمٌؾ ْ
أن َٟم٘مرأ ؾمٞم٤مق أي٦مُ ،يمٜم٧م أىمقل ذم ٟمٗمز :أمل ْ َيت٠مُمؾ هذا اعمح َت ُّ٩م

َُم٤مذا يٕمٜمل اطمتج٤مضمف هذا؟!

617

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
وقواعد شرعية يف ُالتعامل
خطر املنافقني ِ ِ

هذا يٕمٜم ِل أٟمف ًَمق وضمدٟم٤م ً
رضمال ُُيرض أُمريٙم٤م قمغم همزو دي٤مرٟم٤م واطمتالل طم٘مقل
اًمٜمٗمط ،أو ُيرض إيران قمغم اًمٕم ِ
معهماحلجٞم٩م ذم سمالدٟم٤م ،أو َر ً
ضمال يتٕم٤مون ُمع
ٌ٨م سم٠مُمـ
َ
ِّ
احلقصمِٞملم ود ضمٜمقدٟم٤م ذم ا َجلٜمقب ،أو وضمد ْإظم َقاٟمٜم٤م ذم مح٤مس ً
ُي ِّرض اًمّمٝم٤ميٜم٦م قمغم
رضمال َ
ذقم٤م ُمٕم٤مىمٌ٦م هذا اعمُحرض
أهؾ َهم َّزة ويدقمقهؿ حلرِبؿ ،اًمخ .وم٢مِ َّٟمف ذم يمؾ ذًمؽ ٓ َجيقز ً
واعم١مًم٥م قمغم طمرب اعمًٚمٛملمَ ،سمؾ جي٥م أن ْحت َٗمظ ًمف طمريتف ،وهذا َطم ٌؼ ًَمف ٓجيقز
آقمتداء قمٚمٞمف! أي ذع هذا؟! وُم٤م هذا آؾمتٜمٌ٤مط اًمذي يٙمٗمل شمّمقره إلسمٓم٤مًمف!
ي٤مهلل اًم َٕمج٥م َيمٞمػ َيذهؾ يمثػم ُمـ اًم َٙمتٌ٦م قمـ ٟمت٤مئ٩م َظمٓمػمة ذم ِؾمٞم٤مق ُمِم٤مطمٜمتٝمؿ
ٕهؾ اًمٕمٚمؿ واًمًٜمَّ٦م ،هذا اعمَقوع وم٘مط ٍ
يم٤مف ًمٙمِمػ اًمتخٌط اًمٕمٛمٞمؼ ذم شمٗمًػمهؿ
ُّ
ٔي٤مت أومٕم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم.

ٟمٗمرا ُِمـ اعمٜم٤موم٘ملم اٟمٓمٚم٘مقا إمم َسمٜمل
اعمٝمؿ ..دقمقٟم٤م ٟمٕمق ُد ًممي٦مَّ ،
وىمّم٦م هذه أي٦م أن ً

ِ
اًم٘م٤مئؾ
ٍمِّتؿ ودَّ اعمًٚمٛملم ،وم َٗم َْمح اهلل اعم١ماُمرة ُدون شمٕمٞملم
اًمٜمْمػم ووقمدوهؿ سمٜمُ َ
شمً ِٛمٞمتف سمؾ سم٘مٞم٧م ذم اًم ُ٘مرآن ُمٙمتقُم٦م ُم ْٓمق َّي٦م ،ومٖم٤مي٦م ُم٤م ذم أي٦م ُم١ماُمرة يمِمٗم٧م
وٓ ْ
أوص٤مومٝم٤م وًمٞمً٧م طمري٦م رأي!
ُ
هلل ورؾمقًمف:
ي٘مقل اًم َٙم٤مشم٥م :ويم٤مٟمقا يٙمذسمقن قمغم ا ِ
 - 3أي٦م اًمث٤مًمث٦م:
{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]42 :

اجلقابُ :م٤م َىم٤مًمف اًمٙم٤مشم٥م ه٤م ُهٜم٤م هق قملم ُم٤م ُٟمريد إصم ٌَ٤مشمف ،وم٘مد يم َٗم٤مٟم٤م إي٤مه ضمزاه اهلل
ظمػما!َ ،ومٜمحـ ٟم٘مقل إ َّن اعمُٜم٤موم٘ملم ئمٝمرون سمخالف طم٘مٞم٘متٝمؿ ،ويٕمتذرون ًم ِ
ِ
رؾمقل اهلل
ً
ُيٚمِٗمقن ذم هذه إقمذار يمام ذيمرت هذه أي٦م ،وم٠مذن
ط ْ
ذارا يٙمذسمقن ومٞمٝم٤م ،سمؾ و ْ
أقم ً
اًمرؾمقل ط عم٤م طمٚمٗمقا ًمف ُمٕم٤مُمٚم ً٦م هلؿ سمٔم٤مهرهؿ ،ومٌ٤مهلل َقمٚمٞمٙمؿ أي٦م دًٓم٦م ذم
َهلؿ َّ
اقمتذار اعمٜم٤موم٘ملم قمغم طمري٦م اًمرأي اعمزقمقُم٦م؟! سمؾ هذا يٗمٞمد ٟم٘مٞمض يمالُمٝمؿ وهق أن
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اعمٜم٤موم٘ملم مل يٙمقٟمقا َم٤مِبلم سمٛمّم٤مدُم٦م اًمنمع سمؾ يتدؾمًقن ويٕمتذرون!
ي٘مقل اًمٙم٤مشمِ٥م :ويم٤مٟمقا ِ
ُ
يٚمٛمزون اًمرؾمقل :۴
 - 4أي ُ٦م اًمراسمٕم٦م:

{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]58 :

اجلقاب :أصؾ اًم َّٚمٛمز ُهق ُم٤م يٙمقن ُمـ اًم َّتٜم ُّ٘مص ِذم َظمٗم٤مء ،يمام ي٘مقل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم
ِ
أؾم ٌَ٤مب
«شمٗمًػمهش« :يٚمٛم ُزكُ :مٕمٜم٤مه َيٕمٞم ٌُؽ وي٠مظمذ ُمٜمؽ ذم اًمٖمٞمٌ٦مش ،وطمٙمل ذم أي٦م ْ
ٟمزول هم٤مي٦م َُم٤م ومٞمٝم٤م أن سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل ًمٚمٜمٌَّل ط( :اقمدل).
٥م ُِمٜمؽ إذا أشمتؽ اًمّمدىم٤مت.
وىمٞمؾ ذم أي٦م أن{ :ﭽ} ،أيَ :يً٠مًمؽ ويٓم ُٚم ُ
واعمُرادَّ :
أن يمقن اعمٜم٤موم٘ملم َهم٤مي٦م ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا هق اًم َّٚمٛمز اًمذي َومْمح اهلل وصٗمف دون
أ ْقمٞم٤من ِ
ىم٤مئٚمف ،هذا ٌ
دًمٞمؾ قمغم ود ُم٘مّمقد أصح٤مب طمري٦م اًمرأي.
ٌَّل ط ويّمٗمقٟمف
٤مُمً ُ٦م :ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م :ويم٤م ُٟمقا ي١مذون اًمٜم ّ
 - 5أي٦م اخلَ َ
سم٤مًمتجًس{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]61 :

اجلقاب :ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم أن ُمٕمٜمك{ :ﯡﯢ}ً ،مٞمس هق اًمتجًس ،وإ َّٟمام
ِ
آهمؽمار َسمام ي٘م٤مل ،وأن َهذا اًمتٗمًػم اخل٤مـمئ اٟمت٘مؾ ُمع اعم٤م َّد ِة ا ُعمًتٕم٤مرة يمام هقً .مٙمـ
َ
ٌَّل ط أٟمف أ ُذن؟ ي ُ٘مقل اإلُم٤مم اًمٌٖمقي َٟ « :$مزًم٧م ذم
عمَ٤مذا ىم٤مل اعمُٜم٤موم٘مقن قمـ اًمٜم ّ
ِ
ٕمْمٝمؿٓ :
ٌَّل ط وي٘مقًمقن ُم٤م ٓ يٜمٌٖملَ ،وم٘م٤مل َسم ُ
َُج٤مقم٦م ُمـ ا ُعمٜم٤موم٘ملم يم٤م ُٟمقا ي١مذون اًمٜم ّ
َشمٗم َٕمٚمقا ،وم٢م َّٟم٤م ٟمخ٤مف أن يٌٚمٖمف ُم٤م شم ُ٘مقًمقن ومٞم٘مع سمٜم٤م ،وم٘م٤مل اجلالس سمـ ؾمقيد ُمٜمٝمؿْ :سمؾ
َٟم٘مقل ُم٤م ؿمئٜمَ٤م ُصم َّؿ ٟم٠مشمٞمف ومٜمٜمٙمر ُم٤م ُىمٚمٜم٤م و َٟمحٚمػ ومٞمّمدِّ ُىمٜم٤م سمام ٟم٘مقل ،وم٢م َّٟمام حمٛمد ُأ ُذنش.
ٌَّل ط ،وًمٞمًقا يٛمٜمَحقن
وهذا يٕمٜمل أن اعمٜم٤موم٘ملم َيٕمتذرون قمـ أىمقاهلؿ إذا سمٚمٖم٧م اًمٜم ّ
قمٜمٝم٤م طمري٦م اًمرأي! وًمذ َ
ًمؽ َقم َّ٘م٥م اًم٘مرآن سمٕمد هذه أي٦م ُمٌ٤مذة سم٘مقًم ِف قمٜمٝمؿ:
{ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]62 :
 - 6أي ُ٦م اًمً ِ
٤مدؾم٦م :ي٘مقل اًم َٙم٤مشم٥م :و َيم٤مٟمقا ُئمٝمرون اًمٌٖمْم٤مء ًمٚمٛم١مُمٜملم{ :ﮍ
َّ
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أي٦م ْ
أه ِؾ اًمٙمت٤مب،
اإلؿم٤مر ُة إمم أن هذه
اجلقابَ :ؾمٌ٘م٧م
إؿمٌف أن شمٙمقن ذم ْ
َ
ِ
وهق َُم٤م َُم٤مل إًمٞمف َُج٤مهػم اعمٗمنيـَّ ،
وأن ِصٞم٤مهم٦م ُّ
إرضمح قمٜمدي
اًمِمٌٝم٦م ِبذا
اًمِمٙمؾْ ،
أ َّٟمف ِم َّ٤م شمنب ُمع قمٛمٚمٞم٦م اًمؽمطمٞمؾ اًمٖم٤مُمْم٦م ُمـ يمت٤مب زائر اًمقؾمٓمٞم٦م.

اًمً٤مسمٕم٦م :ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م :ويم٤م ُٟمقا يّمدُّ ون قمـ رؾمقل اهلل ط
 - 7أي ُ٦م َّ

ويًتٙمؼمون قمٚمٞمف{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]5 :

اجلقابُ :
ي٘مقل اسم ُـ َيمثػم  $قمـ ؾمٞم٤مق هذه أي٤متَ « :وىمد ذيمر همػم واطمد
اًمًٚمػ أن َهذا اًمًٞم٤مق ُيم َّٚمف ٟمزل ذم قمٌد اهلل سمـ أب سمـ ؾمٚمقلش .وىمد أٟمٙمر اسمـ
ُمـ َّ
ِ
يمام ي٘مقل ىمت٤مدة« :ومدقم٤مه رؾمقل اهلل طَ ،وم٢مِذا هق
أب َُم٤م ٟم٘مؾ قمٜم ُف ًمرؾمقل اهلل ط َ
ُيٚمِػ سم٤مهلل ويتؼمأ ُمـ َذًمؽش.
ْ
واسمـ أب قمٛمق ًُم٤م يمام ضم٤مء ذم اخلؼمَ « :
ٌَّل ط يق َم اجلُ ُٛمٕم٦م وهق
يم٤من إذا ضمٚمس اًمٜم ّ
سملم أ ْفم ُٝمريمؿ ،وم٤مٟمٍموه
َخي ُٓم٥م اًمٜم٤مس ،ىم٤مم وم٘م٤ملُّ :أُي٤م اًمٜمَّ٤مسَ ،هذا رؾمقل اهلل ط َ
واؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقاش.
وقمزروهَ ،

صمؿ إن ؾمٞم٤مق أي٤مت اًمتل َؾمٌ٘م٧م هذه أي٦م ُشمِمػم ًمذًمؽ طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م{ :ﮓ
َّ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن{ ]1 :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰ} [ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م{ ،]16 :ﯤﯥﯦﯧﯨ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]4 :
ٌَّل ط وىمقع اًمٗمتٜم٦م سم٘متٚمِف سمًٌِ٥م يمقٟمف ؾم ِّٞمدً ا ذم ىمقُمف
صمؿ إن اسمـ أب عمَّ٤م َظمٌم اًمٜم ّ
َّ
ىمٌؾ ِ
راضمح٤م ذم ذًمؽ اًم َّٔمرف اًمزُمٜمل اعم١مىم٧م.
اإل ْؾمالم َص٤مر هذا ُم٤مٟم ًٕم٤م ذقم ًٞم٤م
ً
ِ
اًمرأي اعمزقمقُم٦م،
واخلُالص٦م أن هذه اًمقاىمٕم٦م اًمتل طمٙم٤مه٤م اًم٘مرآن ٓ ص َٚم٦م هل٤م سمحر َّي٦م َّ
سمؾ واىمٕم٦م هل٤م ُمالسمً٤مِّت٤م اخل٤مص٦م اعمختٚمٗم٦م.
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ِ
 - 8أي ُ٦م اًم َّث٤مُمٜم٦مُ :
رؾمقل اهلل{ :ﭴ
ي٘مقل اًم َٙم٤مشم٥م :ويم٤مٟمقا يتآُمرون قمغم

ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.)]7 :

اجلقابَ :واوح ىمٓم ًٕم٤م َّ
اطمت٩م ِبذه
أن اًمٙم٤مشم٥م مل ُيراضمع أي يمت٤مب َشمٗمًػم طملم
َّ
ُ
ِ
ٌَّل ط عم٤م ُٟم ِ٘مٚم٧م ًمف ُم٘م٤مًم٦م اعمٜم٤موم٘ملم َهذه ىم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م حت٘مٞمؼ،
أي٦م! ذًم َؽ أن اًمٜم ّ
قمٜمٝمؿً ،مٙمـ اعمٜم٤موم٘ملم أ ْٟم َٙمروا وضمحدوا.
واؾم َتدقمك إـمراف اعمٌٚمغ ُ
ْ
ٜم٧م ذم َهمزاة،
روى اًمٌخ٤مري ذم «صحٞمحفش ىم٤مل« :قمـ َزيد ْسمـ َأ ْرىمؿ ىم٤ملُ :يم ُ

ٛمٕم٧م َقمٌد اهلل سمـأبي٘مقل{:ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ}
ومَ ًَ ُ
ِ
إقمز ُمٜمٝم٤م إ َذ ُّل ،ومذيمرت ذًمؽ
ٞمخرضم َّـ
ُّ
[ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ،]7 :و ًَمق َرضمٕمٜم٤م ُمـ قمٜمده ًم َ
ًم َٕم ِّٛمل ،أو ًمٕمٛمرَ ،
وم٠مر َؾمؾ رؾمقل اهلل إمم قمٌد اهلل سمـ
ومذيمره ًمٚمٜمٌَّل ط ومدقم٤مين ومحدَّ صمتفْ ،
وم٠مص٤مسمٜمل هؿ مل
أب وأصح٤مسمِف ،ومحٚمٗمقا ُم٤م ىم٤مًمقا ،ومٙمذسمٜمل رؾمقل اهلل ط وصدَّ ىمفَ ،
يّمٌٜمل ُمثٚمف ىمطَ ،ومجٚمً٧م ذم اًمٌٞم٧م ،وم٘م٤مل زم قمٛملَُ :م٤م أردت إمم ْ
أن َيم َّذسمؽ رؾمقل اهلل

ط وُم٘متؽ؟ ،وم٠م ْٟم َزل اهلل شمٕم٤ممم{ :ﮐ ﮑ ﮒ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ،]1 :ومٌ َٕم َ
٨م إزم
هلل َىمدْ َصدَّ َىم َؽ َي٤م َز ْيدُ شش.
ٌَّل ط وم٘مرأ َوم٘م٤مل« :إِ َّن ا َ
اًمٜم ّ
ُي ِّ٘مؼ ُمٕمٝمؿ ،ومٝمذا ي ْٕمٜمِل أن هذه أي٦م ٌ
دًمٞمؾ
ٌَّل ط َيًتدقمل إـمراف و َ
ويمقن اًمٜم ّ
وًمٞمً٧م ً
دًمٞمال قمغم طمر َّي٦م
قمغم اعمً٤مءًم٦م واًم َّتح٘مٞمؼ ذم إىمقال اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م،
َ
ٌَّل ط عم٤م أٟمٙمروا قم٤مُمٚمٝمؿ سمٔم٤مهرهؿ.
اًم ُٙمٗمر ،وًمٙمـ اًمٜم ّ

 - 9أي٦م ا ًَّمت٤مؾمٕم٦م :ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م :سمؾ ويٙم ُٗم ُرون سمٛمققمقد اهللِ وطمدي٨م رؾمقًمف:

{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [ؾمقرة

إطمزاب.]12 :

اجلقاب :هذه ِ
َمرد طم٤مل ظمقر
َ
َ
اًمرأي اعمزقمقُم٦م ،سمؾ هل َّ
اًمقاىمٕم٦م ٓ ص َٚم٦م هل٤م سمِحر َّي٦م َّ

ذم حلٔم٦م طمرب ُمٗمزقم٦م يمام يٜمٌئ قمـ ذًمؽ ؾمٞم٤مق أي٤متَ ،ىم٤مل شمٕمـ٤ممم{ :ﮅ ﮆ ﮇ
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ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [ؾمقرة إطمزاب.]12-11 :
ِ
إضم َراء قم٘م٤مب ذم ْحل َٔم٦م احلرب ،وهذا ٟمٔمِػم َشمرك
ٌَّل ط أي ْ
وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن ٓ َي َّتخذ اًمٜم ّ
ًمّمح٤مسم٦م :قمٛمر وأب
احلدُ ود ذم اًم َٖمزو اًمذي رواه اسمـ أب ؿمٞمٌ٦م ذم «ُمّمٜمٗمفشَ ،قمـ صمالصم٦م ُمـ ا َّ
ٌَّل ط قمـ
اًمدرداء وطمذيٗم٦مْ ،
ومْم ًال قمـ أٟمف مل ُي٘مؿ أي َدًمٞمؾ قمغم أن هذه اًمٕمٌ٤مرة سمٚمٖم٧م اًمٜم ّ
ىم٤مئؾ ُمٕملم ،واًم ُ٘مرآن ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ همػم ُم َٕم َّلم يمام هل قم٤مدة اًم٘مرآن ذم أومٕم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم.
 - 11أي٦م اًمٕم٤مذة :ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م :و َيم٤مٟمقا َخي ِذًمقن ا ُعمجتٛمع ا ُعمًٚمؿ ذم أطمٚمؽ

فمروومف وأزُم٤مشمِف{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶
﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾ ﮿﯀﯁﯂ 

ﯳﯴﯵﯶ} [ؾمقرة إطمزاب.]13 :

قاب :هذه أي٦م َطمٙمك اهلل ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مًمتلم ،اعم٘م٤مًم٦م إومم{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
اجل ُ
﮳ ﮴﮵} [ؾمقرة إطمزاب ،]13 :وومِٞمٝم٤م وضمٝم٤من :أ َّن أوس سمـ ىمٞمٔمل ىم٤مهل٤م ًم َ٘م ِ
قُمف،

واًمث٤مينَّ :
أن اًم َٞمٝمقد ىم٤مًمقه٤م ًمٕمٌد اهلل سمـ أب ،وقمغم ِيمال اًمقضمٝملم َمل شمًتقف ذوط
اًمنمقمٞم٦م ،وُمع ذًمؽ وم٤مًم٘مرآن طمٙمك هذه اعم٘م٤مًم٦م قمـ َهمػم ُمٕملم.
اًمٕم٘مق َسم٦م َّ
وأُم٤م اعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومَ ِٝمل{ :﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽} [ؾمقرة

ٌ
إطمزابَ ،]13 :
اؾمتئذان ًمٚمٜمٌَّل ط ٓصٚم٦م ًمف سمٛمقوقع احلري٦م.
وهذا

أؿمح٦م قمغم اخلػم ،وي ْ٘مذومقن
قمنمة :ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م :و َيم٤مٟمقا
َّ
 - 11أي٦م احل٤مدي٦م َ َ
اًمّمح٤مسم٦م سم٠مًمًٜم٦م ِطمداد{ :ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦ} [ؾمقرة إطمزاب.]19 :
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أهؾ اًمتَّٗمًػم قمغم أ َّن ىمقًمف شمٕم٤ممم{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
اجلقاب :أيمثر ْ

ﮤ ﮥﮦ} [ؾمقرة إطمزاب ،]19 :أيُ :م ْٕمٜمَ٤مه٤م اإل َحل٤مح سم٤مًمٙمالم اعمًُتٙمره ـمٚم ًٌ٤م
ًمٚمٖمٜمٞمٛم٦مِ ،
وىمٞمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م أىمقال أظمرى.
ًمٙمٜمَّٝم٤م قمغم يمؾ إطمقال إذا وصٚم٧م إمم اًم٘مذف ،وم٤مًم٘مذف ًمف قم٘مقسمتف اًمنمقمٞم٦م،
ِ
وم٠مُم٤م إن يم٤من اًمٙم٤مشم٥م َئم ُّـ َّ
ًمٚم٘مذف ،وقمٓمؾ اًمِم٤مرع طمد اًم٘مذف
أن اًمًٚمؼ هٜم٤م يّمؾ
ومٝمذا ضب ًمٚمٜمّمقص سمٌٕمْمٝم٤م.
هذا َُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مجلقاب قمـ أقمٞم٤من أي٤مت اًمتل اطمتجقا ِب٤م آي ً٦م آي٦م.

واحل٘مٞم٘م٦م أ َّٟمٜمل َُمٙمث٧م ُمر ًة أشم٠مُمؾ :عمَ٤مذا يٗمّمؾ أصح٤مب هذا اًم َّٓمرح سملم احلر َّي٦م
اًمًٚمقيمٞم٦م واحلري٦م اًمٕم٘مدي٦م؟ وم َتجدُ أيمثر طمديثٝمؿ َقمـ احلري٦م اًمٕم ِ
٘مد َّي٦م ،ومػمون احلر َّي٦م
َ
ُ
ًمٚمٙمٗمر واًمزٟمدىم٦م واًمٜمِّٗم٤مقً ،مٙمـ ًمق ىمٚم٧م هلؿَ :هؾ هذه احلري٦م ُمٙمٗمقًم ٌ٦م عم ِـ يزين
أشمً٤مءل وأىمقلَ :يمٞمػ يّمٌح اعمرشمد ُمٙم ُٗمقل
وينمب اخلٛمر؟ ىم٤مًمقا .!ٓ :ومٙمٜم٧م َ
ًمٚمر َّدة يمام
احلري٦م ،واًمزاين وؿم٤مرب اخلٛمر ُيٕم٤مىم٥م؟ إذا يم٤من اًمرؾمقل ط َ
أشم٤مح احلُر َّي٦م ِّ
ي٘مررون ،ومام دون اًمردة ُمـ اجلرائؿ أومم سم٤محلري٦م!
وم٤مٟمٔمر َيمٞمػ أن ِ
هذه اًم َّٓمقائػ اًمٗمٙمر َّي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م ُ
سمِم ٌَٝم٦م طمري٦م اعمٜم٤مومِ٘ملم ظم٤مًمٗم٧م ْأهؾ
ِ
أصقل اًم ُٕم٘مقسم٤مت اًمنمقمٞم٦م ،يمؾ َذًمؽ ذم ُؿم ٌَٝم٦م واطمدة وم٘مط ُمـ ُؿمٌٝم٤مِّتؿ،
اًمًٜمَّ٦م ذم
ُّ
ِ
ِ
أصقل اًم َّتٚم٘مل وآؾمتدٓل ،وا َعمقىمػ ُمـ
ؿمٌٝم٤مِّتؿ ذم
ومٙمٞمػ ًَمق شمت ٌَّع اًمٌ٤مطم٨م ِسم٘م َّٞم٦م
اعمُخ٤مًمػ ،وُمٜمزًم٦م اًمدُّ ٟمٞم٤م ،وأطمٙم٤مم ا َعم ِ
رأة ،وُمٜمٝم٩م اًم ُٗمتٞم٤م ،وومِ٘مف اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م وٟمحق
َ
ذًمؽ ،صمؿ ي٠مشمقٟمؽ ُمًتٖمرسملم وي٘مقًمقنَ :عم٤مذا دمٕمٚمقٟمٜم٤م ُخم٤مًمٗملم ٕهؾ اًمًٜم٦م؟ ي٤مهلل اًم َٕمج٥م
َيمٞمػ ٓ ُشمٌٍم اًمٕمٞمقن يمؾ هذه آٟمِم٘م٤مىم٤مت قمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م؟!
ِ
ِ
اًمًٜم٦م َهذا ٓ يٛمٜمع ُيمقهنؿ ُمـ
اًمًٜمَّ٦م ذم سم٘مٞم٦م أصقل
ويمقن َه ُ١مٓء وا َوم ُ٘مقا أهؾ ُّ
يمثػما ُمـ اًم َ٘مدر َّي٦م (اعمُٜمٙمريـ ًمٙمقن اهلل ي٘مدِّ ر اعمٕم٤ميص
أصح٤مب اعمحدصم٤مت ،وم٢من ً
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يمق ًٟم٤م) ،وا َوم٘مقا أهؾ اًمًٜم٦م ذم ِسم٘م َّٞم٦م أصقل اإليامن :يم٤مإليامن سم٤مهلل و َُمالئ َٙمتف ويمتٌف
معهم
ِ
ًمّمح٤مسم٦م و َٟمحق ذًمؽ ،وًمٙمٜمٝمؿ َظم٤مًمٗمقا
ورؾمٚمف واًم َٞمقم أظمر ،وذم شم٘مدير اًم َّٓم٤مقم٤مت وا َ
ُ
َ
اًمًٜمَّ٦م ذم ضمزء ُمـ اًم َ٘مدر وهق شم٘مدير اعمٕم٤ميص ،و َُمع ذًمؽ قمدَّ هؿ اًمًٚمػ ُمـ
أهؾ ُّ
وهٙمذا وم٢من هذه اًمٓمقائػ
أهؾ
إهقاء وأهؾ اًمٌدع وأهؾ اعمحدصم٤مت ذم ديـ اهللَ ،
َ
اًمٗمٙمري٦م سمرهمؿ َيم ِ
اًمًٜمَّ ِ٦م ِذم سمٕمض أصقل اًمديـً ،مٙمٜمَّ َٝم٤م ظم٤مًمٗم٧م َ
قهن٤م واوم٘م٧م َ
أهؾ
أهؾ ُّ
ِ
أصقل اًم َّتٚم٘مل وآؾمتدٓل وسمٕمض إصقل اًمتنميٕمٞم٦م،
اًمًٜم٦م ذم قمدِّ ِة أصقل ُمـ
وهذه اًمٕم٘مقسم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمتل أٟمٙمروه٤م َمرد ٟمٛمقذج ًمذًمؽ ،ومٝمؿ أهؾ إطمداث
واسمتداع ذم ِ
ديـ اهللِ ،وأهؾ أهقاء.
وسمٕمض ه١م ِ
ِبذه اًمِمٌٝم٦م ي٘مقًمقن :إذا ْاظم َت٤مر اعمجتٛمع ه ِ
ٓء اًمذيـ ُيتجقن ِ
ذه
َُ
ُّ
َ
يتخٚمّمقن ُِمـ ؿمٜم٤مقم٦م ىمقهلؿ،
اًم ُٕم٘مقسم٤مت اًمنمقم َّٞم٦م َومٞمج٥م شمٓمٌٞم٘مٝم٤مَ ،ئمٜمقن سمذًمؽ َّأهنؿ
وُم٤م َقمٚمٛمقا أن هذا أومٔمع َؿمٜم٤مقم٦مَّ ،
وم٢من هذه اًمٕم٘مقسم٤مت اًمنمقمٞم٦م طملم أ َشم٧م ِسمٙمت٤مب اهلل
وطملم
وؾمٜمَّ٦م ٟمٌٞمف ط َر ُّدوه٤م واؾمتث٘مٚمقه٤م ،ورأوا أن ومٞمٝم٤م شم٘مٞمٞمدً ا ًمٚمحري٦م ووٞمؼ أومؼ،
َ
أىمره٤م اعمجتٛمع اًمتزُمقا َِب٤م ،ومّم٤مر َشمنميع اًمِمٕم٥م ومقق شمنميع اهلل ورؾمقًمف ط.
اًمر َّسم َ
ُمٗمٝمقم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمذي َّ
٤مٟمٞمقن ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ،
َو َهذا هق ُم١مدى ُ
طمذر ُمٜمف َّ
ٜمٙمروٟمف ٟمٔمر ًّي٤م ًمٙمٜمٝمؿ أن يٕمٚمٜمقٟمف قمٛمٚم ًّٞم٤م ،أقمٜمل يمقن
وىمد يم٤من اًمدِّ يٛم٘مراـمٞمقن ُي ُ
ُمّمدر اًمتنميع هق اًمِمٕم٥م وًمٞمس رب اًمِمٕمقب .۴
صمؿ إ َّٟمف ُمـ اًمٖمرائ٥م أن ُي٘م٤ملَّ :
إن اعمجتٛمع إذا اظمت٤مر مح٤مي٦م قم٘مٞمدشمف ومٞمج٥م آًمتزام

ِ
احلر َّي٤مت اًمتل يمٗمٚمٝم٤م اًمنمع ذم ٟمٔمريمؿ؟
سمِخٞم٤مر اعمجتٛمع ،ومٙمٞمػ يْم ِّٞمؼ اعمجتٛمع قمغم ِّ
ٌَّل يمٗمؾ احلري٦م ًمٚمٙمٗمر واًم٘مذف واًمزٟمدىم٦م واًمردة واًمت٠مًمٞم٥م قمغم
أٟمتؿ شمرون اًمٜم ّ
اعمًٚمٛملم ،ومٙمٞمػ يًقغ ًمٚمٛمج َتٛمع أن يْمٞمؼ ِ
هذه احلري٤مت اًمتل يم َٗمٚمٝم٤م رؾمقل اهلل؟!
َ
هؾ ٟمحـ أهمػم قمغم اًمٕم٘مٞمدة ُمـ رؾمقل اهلل ط؟!
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وأُم٤م ىمقل اًم٘م٤مئؾ( :أٟم ُتؿ ذم ور َـم٦م ُمع اًمٜمُّّمقص اًمنمقمٞم٦م)َ ،ومٝمذا َىم َٚم٥م اعمِمٙمٚم٦م،
سمؾ ِ
اًمذي ذم ورـم٦م ُمع اًمٜمُّّمقص اًمنمقمٞم٦م هق ُمـ َوم َّنه٤م سمام ي١مول إمم إًمٖم٤مء
ِ
ٍ
اًمنمقم َّٞم٦م َ
سمِمٙمؾ ي َّتًؼ ُمع
وؿمٕمػمة احلًٌ٦م واإلٟمٙم٤مر ،وأُم٤م ُمـ َوم َّنه٤م
اًم ُٕم ُ٘مقسم٤مت
وأئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م :ومٝمذا ذم
سم٘مٞم٦م اًمٜمّمقص إظمرى ،و َي َّت ُ
ٌَّل َّ
ًؼ ُمع وم٘مف أصح٤مب اًمٜم ّ
راطم٦م واٟمًج٤مم ،وًمٞمس ذم ورـم٦م.
و َيِمٝمدُ اهللُ وطمده أٟمف عم٤م ٟمنمت «َمٚم٦م اًمٕمٍمش اعم٘م٤مًم٦م اًمتل شمِمقش قمغم ُوم ْتٞم٤م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم
قمٌد اًمرمحـ اًمؼماك ذم ظم٤مًمص ضمٚمٌل ،وم٢م َّٟمف ىمد ٟم٤مزقمتٜمل ٟم ْٗم ِز ذم اًمردً ،مٙمِٜمِّل شمقىمٗم٧م
ٓقمتٌ٤مرات ِ
ٟمٗمً َّٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يمٜم٧م أدارُي٤م ،وًمٙمـ عمَّ٤م صدرت أن اعم٘م٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ىمٌؾ أُمس ذم
ِ
ت٤مب «أؿمقاق احلري٦مش واعم٘م٤مًمت٤من اًمٚمت٤من أقم٘مٌت٤مه يم ُّٚم َٝم٤م شمٙمرر ٟمٗمس
«َمٚم٦م اًمٕمٍمش،
ومّم٤مر يم ُ
َ
ا ُّ
ًمِمٌٝم٦م (طمري٦م اعمٜم٤موم٘ملم) ،واعمًُتٕم٤مرة ُمـ دردؿم٤مت زائر اًمقؾمٓمٞم٦م سمذات أظمٓم٤مئٝم٤م :ؿمٕمرت
َ
ًمٚمٛمج٤مُمالت ذم ديـ اهلل.
طمٞمٜمذاك سم٠من اًمِمٌٝم٦م سمح٤مضم٦م ًمتٗمٙمٞمؽ قمٚمٛمل وأٟمف ٓ
ُمٙم٤من ُ
صديؼ
ُمٜمِمقرا وٓ أؾمتٖمؾ -سم٢مذن اهللُ -م٤م أ ْوم َ٣م سمف إزم
ًمٙمٜمل ٓ أٟم٤مىمش إٓ ؿمٞم ًئ٤م
ٌ
ً

سمِم ٍ
َ
ٙمؾ ظم٤مص ذم اًمرد قمٚمٞمف ،وم٤مًمٕمالىم٤مت اًمِمخّمٞم٦م رء ،وإىمقال اعمٜمِمقرة رء
آظمر ،وهذا ُمٌدأ ُمـ ُمٌ٤مدئ اعمروءة أمتٜمك أن أسم٘مك قمٚمٞمف ُم٤م طمٞمٞم٧م.
واحل٘مٞم َ٘م٦م أ َّٟمف ُمـ أ ْيم َثر ُم٤م آعمٜمل أ َّٟمٜمل ِ
أٓطمظ اًمٞمقم ِ
شم٘مّمػم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ا َحل٤مزم ذم
إظمذ قمغم َي ِد اًمًٗمٝم٤مءً :مردقمٝمؿ قمـ اًم َٕمٌ٨م سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم ىمٜمقاشمٜم٤م
طمٙمام ذقم ًّٞم٤م يتٕم٤مرض ُمع اًمث٘م٤موم٦م اًم َٖمرسم َّٞم٦م إٓ وىمد يمتٌ٧م
َ
وصح٤مومتٜم٤م ،ومال أقمرف ً
صح٤مومتٜم٤م اعمَحٚمٞم٦م ذم شمٜم٘مّمف وشمًٗمٞمٝمف وحتريٗمف ،وُمع ذًمؽ ٓ يزال اًمٜمِّٔم٤مم اًمًٞم٤مد
ِ
يًٛمقن
اعمحكم مل يتخذ سمِ ِّ
حؼ َه ُ١مٓء اًمروادع اًمنمقمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ،صمؿ ي٠مشمٞمٜم٤م أن ُمـ ُّ
أٟمٗمًٝمؿ اًمتٜمقيريلم وآصالطمٞملم وي٘مدُمقن ًمٚمًٞم٤مد ذقمٜم٦م ًمٚمٛمزيد ُمـ طمري٦م
اًمزٟمدىم٦م! ويم٠مٟمٜم٤م ؾمٜمٜمٝمض إذا أحتٜم٤م اعمزيد ًمٚمٙمٗمر وؾم٥م اًمرؾمقل وؿمتؿ اًمّمح٤مسم٦م!
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شمٜمقيرا
هذه اًمٙمت٤مسم٤مت اًمتل شمًٛمل ٟم ْٗم ًَٝم٤م
ً
ً
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شمدع اًمنميٕم٦م ذم طم٤مهل٤م ....واهلل أقمٚمؿ.

معهم

ًقاهْ اهػَخ  /فود بن صاحل اهعجالن احملاضس جباًعْ املوم ضعٌد باهسٍاض
وهق يرد قمغم ؿمٌٝم٦م يثػمه٤م سمٕمض ُمـ أقمروقا قمـ ِ
واًمًٜمَّ٦م ،وإن
اًمٙم َت٤مب
ُّ
َْ ُ ُ
اؾمتِمٝمدوا سمٜمّمقص ُمٜمٝمام قمغم همػم وضمٝمٝم٤م ،يز ُقم ُٛمقن أن ا ُعمٜم٤موم٘ملم ىمد َطمٔمقا ذم زُمـ
اًمٜمٌُّقة إول ِب٤مُمش واؾمع ُمـ احلري٦مِ ،
وهذه ُّ
اًمِمٌٝم٦م أص ٌَ َح٧م يمقاطمدة ُمـ َأه ِّؿ
َّ
َ
إدوات ًمتٕمٓمٞمؾ اًمٕم٘مقسم٤مت اًمنمقمٞم٦م ،واًمتِمقيش قمغم ضمٝمقد اعمّمٚمحلم واعمحتًٌلم.
أئٛم ِ٦م اًمديـ اًمذيـ َمت٧م ُُمقاضمٝمتٝمؿ ِبذه اًمِمٌٝم٦م :اإلُم٤مم حمٛمد سمـ
وُمـ َّ
وهق
قمٌد اًمقه٤مب :طمٞم٨م يم٤من هٜم٤مك
ـم٤مًم٥م قمٚمؿ ي٘م٤مل ًمف( :أمحد سمـ قمٌداًمٙمريؿ)ُ ،
ُ
وقم٤مر َض ؾمدٟم٦م اًم٘مٌقر ،صمؿ َّ
إن
ُمـ أهؾ إطمً٤مء ،وذم سمدا َي ِ٦م أُمره ٟمٍم اًمتقطمٞمد
َ
قمد ًدا ُمـ دقم٤مة اًمنميمٞم٤مت أهمروه سمٌمء ُِمـ اًمدٟمٞم٤م وم٤مٟمتٙمس ،صمؿ راؾمؾ اًمِمٞمخ
حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب خيؼمه سمؽماضمٕمف قمـ ُمقاىمٗمف إومم.

ُمٌٙمرا ُ
اًمقاوح َّ
ِ
ُمٜمذ أي٤مم ُم٤م ُيًٛمك سمرُمقز
أن هذه اًمِمٌٝم٦م ُـمرطم٧م وراضم٧م
وُمـ
ً
اًمذي ِ
وقمٌده ،واًمٕم٤مُمؾ ِ
يقطمل سمذًمؽ أٟمٜم٤م ِ
ٟمجدُ إؾمت٤مذ
اًمٜمٝمْم٦م إوائؾ :يم٤مٕومٖم٤مينَ ،

رؿمٞمد رو٤م (ت1935م) ىمد رد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م ذم ُمقاوع ُمـ «شمٗمًػمهش.
أيْم٤مَّ -
وُمـ َأوائؾ َُمـ اؾمت ْٕم َٛمؾ هذه ُّ
اًمِمخّم َّٞم٦م إزهري٦م اجلدًمٞم٦م
اًمِمٌٝم٦م – ً
قمٌد اعمُ َتٕم٤مل اًمّمٕمٞمدي (ت1966م) ذم يمت٤مسمف «احلري٦م اًمديٜمٞم٦م ذم ِ
اإل ْؾمالمش.
ِ
ٕمروف أمحد ص ٌْ ِحل
ٕمٛمؾ هذه اًمِمٌٝم٦م – ً
أيْم٤م -اًمدُّ يمتقر اعمٍمي اعمَ ُ
اؾم َت َ
وِمـ ْ
إز َهر ،صمؿ ـمرح قمدة
ُمٜمّمقر وهق ُمـ ُهمالة اًمٕمٚمامٟمِٞملم ،ويم٤من
ُمدرؾم٤م سمج٤مُمٕم٦م ْ
ً
يمت٥م شمْمٛمٜم٧م إٟمٙم٤مر اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،ومجرت سمٞمٜمف وسملم قمٚمامء إزهر ؾمج٤مٓت
ِ
احل٤مد َصم٦م َدوي ووجٞم٩م ذم
اٟمتٝم٧م سمِٗمّمٚمف ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م قم٤مم 1987م ،ويم٤من هلذه
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اعمٍم َّي٦م ،وم٤مؾمتٛمر طم٤مٟم ً٘م٤م قمغم قمٚمامء إزهر.
اًمً٤مطم٦م اًمٗمٙمري٦م ْ
َّ
سمٕمٜمقان« :طمري٦م اًمرأي سملم ِ
َ
اإل ْؾمالم واعمًٚمٛملمش،
وذم قم٤مم 1994م ٟمنم ِدراؾم٦م
وطم٤مول أن ي١مؾمس ومٞمٝم٤م ُمٗمٝمقم احلري٦م سمٜم٤مء َقمغم آي٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ،وي٘مقل اًمدُّ يمتقر ذم
َ
إؿم٤مرة عمـ اٟمت٘مده( :رددت َقمٚمٞمف سم٠م َّٟمٜمك اؾمتِمٝمد سمآي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمري ِؿَ ،و ِهك اًمتِك
ِ
ً
طمري٦م اعمُٜم٤موم٘ملم اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م ،و ُأُمر اًمٜمٌك ط
يم٤مُمال قمـ
شم٘مريرا
ْمٛمٜمَ٧م
ً
َشم َّ
واعم١مُمٜمقن سم٤مإلقمراض قمٜمٝمؿ).
وىمد اؾمتٛمر اًمديمتقر أمحد صٌحل ُمٜمّمقر ذم قمرض هذه ُّ
اًمِم ٌَٝم٦م ذم يمتٌف
إظمرى ،وُمٜمٝم٤م يمت٤مسمف قمـ «احلًٌ٦مش ،اًمذي ٟمنمه قم٤مم 1995م طمٞم٨م ي٘مقل ومٞمف:

(يم٤من شمآ ُُمر ا ُعمٜم٤موم٘ملم يٌٚمغ َد َرضم٦م اخلٞم٤م َٟم٦م اًم ُٕمٔمٛمكُ :
طمٞم٨م يم٤مٟمقا َيتح٤مًمٗمقن ُمع أ ْقمدَ اء
ُمٕمٝمؿ ِودَّ اعمًٚمٛملم وىم٧م ا َحلرب ،أي أٟمف َيم٤مٟم٧م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم
اًمدوًم٦م ،أو ي َتآُمرون ُ
وُج٤مقم٤مت طمري٦م اعم َٕم٤مرو٦م ًمٚمدِّ يـ واًمدوًم٦م يمٞمٗمام ؿم٤مؤوا ،ويم٤من اًم ُ٘م ُ
رآن ُيٙمؿ
يم٠مومراد َ
ِ
ٌَّل ط واعم١مُمٜمقن سم٤مإلقمراض قمٜمٝمؿ،
سمٙمٗمرهؿ ،ويٗمْمح شمآُمرهؿ ،وًمٙمـ ي١مُمر اًمٜم ّ
ايمتٗم٤مء سمام يٜمتٔمرهؿ ُمـ ُمّمػم سم٤مئس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م)(.)1
وذم قم٤مم (2113م) ٟمنم اًمديمتقر طم٤ميمؿ اعمٓمػمي يمِت٤م َسمف ذائع اًمّمٞم٧م «احلري٦م أو
اًمٓمقوم٤منشً ،مٙمٜمَّف ذم َؾمٌٞمؾ ذقمٜمَتِف عمٗمٝمقم احلري٦م اًم َٖمرب وم٢مٟمف مل ُينم إٓ إؿم٤مرة قم٤مسمرة
ِ
ػ َشم٠مصٞمٚمف قمغم ُم٤م َذيمره اًم ُٗم٘مٝم٤م ُء ُِمـ
ٌَّل ط مل يتٕمرض ًمٚمٛمٜمَ٤مومِ٘ملم ،سمٞمٜمَ َام يم َّث َ
ًم َٙمقن اًمٜم ّ
احل٤مٓت اًمتل ٓ ُي٘م٤مشمؾ ومٞمٝم٤م اًم ٌُٖم٤مة واخلقارج ،وسم َّٕم٩م هذه احل٤مٓت وُم َّٓمٓمٝم٤م وأظمرضمٝم٤م
َقمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م ًمػم ُيمز ومقىمٝم٤م ُمٗمٝمقم احلري٦م اًمٖمرب(.)2
وذم قم٤مم 2116م ٟمنم اًمديمتقر ـمف ضم٤مسمر اًمٕمٚمقاين سمح ًث٤م سمٕمٜمقان ٓ« :إيمراه ذم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يٜمٔمر «احلًٌ٦م :دراؾم٦م أصقًمٞم٦م شم٤مرخيٞم٦مش ،د/أمحد صٌحل ُمٜمّمقر( :ص.)61
( )2يٜمٔمر «احلري٦م أو اًمٓمقوم٤منش( :ص.)61 :
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ٌَّل ط
اًمديـش ،اطمت٩م ومٞمف قمغم احلري٦م وشمٕمٓمٞمؾ َطمدِّ اًمردة سمجٛمٚم٦م أُمقر ُمٜمٝم٤م شمرك اًمٜم ّ
معهم
ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم.
صمؿ إن اًمٙم٤مشم٥م اإلٟمؽمٟمِتل اعمَٕمروف زائر اًمقؾمٓمٞم٦م (=ؾمٕمٞمد اًمٙمثػمي) َىم٤مم

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل

سمتّمٛمٞمؿ يمت٤مب ٟمنمه ىمٌؾ قمدة ؾمٜمقات قمغم ؿم ٌَ َٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م اؾمٛمف «دمديد ومٝمؿ
اًمقطملش ) (www.tajdeedat.comوىمد رأيتف َّأول َُم َّرة قمغم اًمِمٌٙم٦م قم٤مم 2117م ،وٓ
حمتج٤م ِب٤م قمغم احلري٦م ،ويم٤من
أدري هؾ وضمد َىمٌؾ ذًمؽ أم ٓ ،وذ َيمر ومٞمف آي٤مت اًمٜمِّٗم٤مق ًّ
ِ
َي ُّ
احلقار َّي٦م سمِمٙمؾ دوري ،ويًتٖمؾ هم٤مًم ًٌ٤م
ًتؾ ُِمٜمف أضمزاء و ُيٕمٞمد طم ْ٘مٜمَٝم٤م ذم اعمٜمتدي٤مت
ِ
ِ
اجلدل َوي٘محؿ أضمزا ًء ُمـ
احلقار َّي٦م ًمٞمدظمؾ ذم
أي َضمدل يث٤مر هٜم٤م أو هٜم٤مك ذم اعمٜمتدَ ي٤مت
ُم٤مدة يمت٤مسمف[ .اٟمٔمر ً
ُمثال ذات آي٤مت اًمٜمٗم٤مق ٟمنمه٤م سمٛمٜمتدى حم٤مور سمت٤مريخ 2117/4/21م](.)1

ىم٤مل اًمِمٞمخ ومٝمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمجالن:
ذم ر ِّده َقمغم واطمد ُمـ أ َ
اًمر ُّد َيٜمًح٥م قمغم يمؾ
وًمئؽ اًمٜمَّٗمر واؾمٛمف َٟم َّقاف ،وهذا َّ
ُمـ ذه٥م ًمذًمؽ اًمرأى وشمٚمؽ اعمزاقمؿ اًمقاهٞم٦م.

وضمدت
ٌَّل ط ،وطم٤مل اعمٜم٤مومِ٘ملم ذم قمٍمه اًمنميػ،
وطملم
ُ
ُ
ٟمٔمرت ذم ؾمػمة اًمٜم ّ
ِ
ُمٜمٙمِم َٗم٦م حلدِّ اًمقوقح
أطم ًٌَٝم٤م
قمام اًمت٘مٓمف اًمٙم٤مشم٥م ،سمؾ إين ْ
أن ُّ
اًمّمقرة خمتٚمٗم٦م مت٤م ًُم٤م َّ
اًمت٤م ِّم اًمذي ٓ حتت٤مج ومٞمف عمزيد شم٠م ُُّمؾُ ،م٘مّمقدي هٜم٤م حتديدً ا هق َسمٞم٤من اخلٓم٠م اعمٜمٝمجل ذم
وهق ظمٓم٠م ًمف ُم٤م سمٕمده ،ومٝمق
ـمري َ٘م٦م آؾمتدٓل اًمتل َسمٜمك قمٚمٞمٝم٤م أظمقٟم٤م ٟمقاف ُم٘م٤مًمتفُ ،
ُمٜمٔم٤مرا يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم احلٙمؿ قمغم يمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕم ّٚم٘م٦م
اؾمتدٓل يِم ِّٙمؾ
ً
ْ
سم٤محلر ّي٤مت واحل٘مقق اعمٕم٤مسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )1م٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ ٟم٘مقٓت ُمًتٗم٤مدة ُمـ اًمٌح٨م اجلٞمد ًمٚمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمًٙمران سمٕمٜمقان« :ؿمٌٝم٦م
طمري٦م اعمٜم٤موم٘ملمش.
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اقمتٛمد اًمٙم٤مشم٥م ذم ُم٘م٤مًمتف قمغم أُمريـ:
إولِ :
ٌَّل ط ،ويمٞمػ يم٤مٟمقا ُيزؤون سم٤مًمرؾمقل
ُمقىم ُ
ػ اعمٜم٤موم٘ملم ذم طمٞم٤مة اًمٜم ّ
ِ
ًمٚمٜمٌل ط ،وىمد ؾم٤مق ذم ذًمؽ
يمثػما ُمـ ُمقاىمٗمٝمؿ اعم١مذي٦م
ِّ
 ،۴وي ْٕمٚمٜمقن ً

يمثػما ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ هذه اعمقاىمػ.
ٟمّمقص٤م يمثػمة ِّ
ً
شمقوح ً
اًمث٤مينٟ :مّمقص ُمٜم َت َ٘م٤مة ُمـ يمالم ؿمٞمخ ِ
ت٠مول،
اإل ْؾمالم ُشمراقمل طم٤مل اعمجتٝمد واعمُ ِّ
وأٟمف ُمٕمذور قمٜمد اهلل.

اعمتٗمحّم٦م قمغم ّ
يمؾ واطمدة ِم٤م ذيمره اًمٙم٤مشم٥م.
ًمٜمً ِّٚمط اًم٘مراءة
ِّ
إُمر إول:

هؾ شمدرون ُم٤م ُمٕمٜمك أن يٙمقن ومِ ُ
ٕمؾ ا ُعمٜم٤موم٘ملم ذم َم٤مهرِّتؿ ًمٕمداء اًمرؾمقل ط
وإقمالهنؿ ًمٚمٙمٗمر ،د ً
ًمٞمال َقمغم ُمًتقى احلري٦م اعمقضمقد ذم قمٝمد اًمرؾمقل ۴؟
ُمٕمٜم٤مهَّ :
اًمرؾمقل  ،۴وؾمٙم٧م
أن هذا أُمر
ُمنموع َ
ٌ
أىمره َّ
وضم٤مئز ،وىمد َّ
ِ
َقمٜم ُف ،وسم٤مًمت٤مزم ومال َطمرج ذم اًمٜمِّٔم٤مم ِ
ؿمتٛمف ًمٚمرؾمقل
اإل ْؾمالُمل أن ي ْٕمٚمـ ؿمخص َ
 ۴و َي٘مقل قمٜمف( :إ َّٟمف همػم قم٤مدل) ،و(أ َّٟمف مل يتؼ اهلل) ،وُمـ احلري٦م اًمنمقم َّٞم٦م
طمؼ َُمـ يٓمٕمـ ذم ذات اًمرؾمقل ط ويٕمٚمـ اؾمتٝمزاءه سمف
ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد أن ُُيٗمظ ُّ
وشمٜم٘مّمف ُمـ ذاشمف اًمنميٗم٦م.
ّ
اًمرؾمقل ط ً
دًمٞمال قمغم ُمًتقى احلُري٦م ،ومٕمٚمٞمٜم٤م أن
وم٢مذا يم٤من ومٕمؾ اعمُٜم٤موم٘ملم ذم َقمٝمد َّ
ٟم٘متدي سم٤مًمرؾمقل  ۴ومٜمًػم َقمغم هدي ُم٤م يم٤من ِ
قمٚمٞمف ُِمـ ه٤مُمش احلر َّي٦م،
ُ
اًمرؾمقم اعمًٞمئ٦م اًمتل فمٝمرت ذم أىمّم٤م اًمدُّ ٟمٞم٤مَّ ،
ٕن
وسم٤مًمت٤مزم ومال ُمٕمٜمك ٓؾمتٜمٙم٤مر ُّ

ه٤مُمش احلر َّي٦م ذم ٟمٔم٤مُمٜم٤م اًمًٞم٤مد ِ
اإل ْؾمالُمل َؾمٞمًٛمح عمـ ؿم٤مء أن يًخر سم٤مًمرؾمقل
أىمر اعمٜم٤موم٘ملم؟
ٌَّل ط طملم َّ
 ۴وًمق ذم قم٘مر دي٤مر اًم َّتقطمٞمد ،اىمتداء سم٤مًمٜم ّ
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آؾمتدٓل وٓزُمف ،وم٢مذا يم٤م ُٟمقا يًتدًمقن سمٗمٕمؾ اعمٜم٤موم٘ملم ذم
هذا هق ُمٕمٜمك هذا ْ
معهم
أىمرشمف اًمنميٕم٦م ،ومٕمٚمٞمٝمؿ أن ُيٗمٔمقا عمـ
اًمرؾم٤مًم٦م قمغم أٟمف ُمـ ه٤مُمش احلر َّي٦م اًمذي َّ
َقمٝمد ِّ

يٕمتدي قمغم اًمرؾمقل ط ويٓمٕمـ ذم َّ
اًمذات اإلهلٞم٦م ويٕمٓمقه ُمـ احلر َّي٦م ُم٤م يم٤من
ُمقضمق ًدا ذم قمٝمد اًمرؾمقل  ،۴وهق ٓز ٌم ؿمٜمٞمع وُمريع ،وٓ أفم ُّـ أطمدً ا
ي٘مره أو يرى قمٜمف.
ُمٝمام سم٤مًمغ ذم ه٤مُمش احلر َّي٦م أن َّ

يٛم ِٙمـ ومٝمؿ هذا آؾمتدٓل إٓ قمؼم
هذا هق ُمٕمٜمك هذا آؾمتدٓل وٓزُمف ،وٓ ْ
ِ
اًمٙمٞمٗم َّٞم٦م .اعمٜم٤موم٘مقن طمً٥م قمدؾم٦م اًم َٙم٤مشم٥مَ ( :يًخرون ُمـ اًمّمح٤مسم٦م)،
هذه
ُيروقن اًمٙم َّٗم٤مر قمغم َمتٛمٕمٝمؿ) ،و( َيٙمذسمقن قمغم اهللِ ورؾمقًمف ط) ،و( َيٚمٛمزون
و( ِّ
وي١مذون اًمرؾمقل ط) ،و( ُي ِ
ٔمٝمرون اًمٌٖمْم٤مء ًمٚمٛم١مُمٜملم) ،و( َيّمدُّ ون قمـ اًمرؾمقل
ويًتٙمؼمون قمٜمف) ،و( َخي ِذًمقن اعمجتٛمع) ،و(يًٚم٘مقن اًمّمح٤مسم٦م ِ
سم٠مًمًٜمَ٦م طمداد)،
ط
َ
ُِ
و(يِم ُتٛمقن اًمرؾمقل ط) ،وي٘مقًمقن قمٜمفَ ( :مل َشم ِ
ٕمدل) و( ُِم َ٤مـمؾ).
َ
َّ
ُ
ٟم٘مر ِّ
سمٙمؾ هذا اهل٤مُمش ُمـ
َمرد ه٤مُمش؟ وهؾ ُيراد ُمٜمَّ٤م أن َّ
َومٞم٤م هلل ،هؾ هذا يم ُّٚمف َّ

احلر َّي٦م؟ وهؾ يتخ َّٞمؾ أن ي٘مقم َُمتٛمع ُمًٚمؿ َيِمٞمع ومٞمف ُّ
َمرد
يمؾ هذا ،وهق يٕمت٘مد أ َّٟمف َّ
ٌَّل ط؟
ُمتٌع عم٤م يم٤من قمٚمٞمف احل٤مل ذم قمٝمد اًمٜم ّ
إذنُ ..م٤م اًم َّتٗمًػم اًمنمقمل اًمّمحٞمح عم٤م يم٤من يٗمٕمٚمف اعمٜم٤موم٘مقن ذم قمٝمد رؾمقل ط؟

شمٗمًػمه :أ َّن ُم٤م يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقٟمف ًمف طم٤مٓن:
احل٤مل إومم:

ِ
أن ذًمؽ َ
َّ
أصح٤مِبؿ وأشمٌ٤مقمٝمؿ ،ومل َيٙمقٟمقا ئمٝمرو َٟمف
ًمن واخلٗم٤مء ،وسملم
يم٤من ُّ
يتؿ ذم ا ِّ ِّ
وأفمٝم َر َظمٗم٤مي٤مهؿ وُمٙمٜمقٟم٤مت ُص ِ
دورهؿ ،وإٓ ومٚمق
قمٜمد أطمد ،وإٟمام َومْمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمفَ ،
َيم٤مٟمقا ئمٝمرون ُيمٗمرهؿ ومام طم٤مضمتٝمؿ ْ
٤مؤهؿ
ٕن َيٙمقٟمقا ُمٜم٤موم٘ملم ُمـ إؾم٤مس،
وم٤مًمتج ُ
َ
ِ ِ
وُمٝم٤مٟم٦م ًمٚمٜمَّٗمس ،وإذٓل ًمٚم َٙمراُم٦م ،دًم ٌٞمؾ َقمغم قمدم
ًمٚمٜمِّٗم٤مق ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ خم٤مًمٗم٦م ًمٚمْمٛمػمَ ،
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ىمدرِّتؿ قمغم إفمٝم٤مر ُم٤م ًمدُيؿ ،وًمق يم٤من يًتٓمٞمٕمقن عم٤م اطمت٤مضمقا ًمٚمٜمٗم٤مق ً
أصال.
وُمـ ضمٝم٦م أظمرى َومقضمق ُد اًمٜمِّٗم٤مق سمحدِّ ذاشمف دًم ِ ٌٞمؾ قمغم اٟمحً٤مر ه٤مُمش احلر َّي٦م
وم٤موٓمروا ُمـ أضمٚمف إمم ؾمٚمقك ـمريؼ اًمٜمٗم٤مق.
واٟمٖمالىمف قمٚمٞمٝمؿ
ُّ
احل٤مل اًمث٤مٟمٞم٦م:
ٌَّل ط ،ومٝمق ُمـ ىمٌٞمؾ
َّأهنؿ أفمٝمروه و َسمدر ُمٜمٝمؿ قمٚمٜمً٤م
وضمٝم٤مرا ،وم َٕمٗم٤م قمٜمٝمؿ اًمٜم ّ
ً
أُمرا ـمٌٞمٕم ًٞم٤مَ ،
اًمرؾمقل
ومِم ْتؿ َّ
وَمرد اًم َٕمٗمق َقمٜمٝم٤م ٓ ُُيٞمٚمٝم٤م ً
اجلريٛم٦م اًمتل يٕمٗمك قمٜمٝم٤مَّ ،
 ۴واًم َّٓمٕمـ ذم َقمدَ اًمتف وأُم٤مٟمتف ضمريٛم٦م َىمد قمٗم٤م قمٜمٝم٤م اًمرؾمقل
طمؼ ُِمـ طم٘مقىمف  ۴وىمد َشمٜم٤مزل قمٜمفً ،مٙم َّـ هذا ٓ
 ،۴وهق ٌّ
يٕمٜمل َّأهن٤م طمر َّي٦م ُمنموقم٦م وضم٤مئزة ُمٓمٚم ً٘م٤م.
وومرق سملم اًمٕمٗمق قمـ (ا َجلريٛم٦م) ،وسملم ْ ِ
ً
ه٤مُمِم٤م
واقم َتٌ٤مره٤م
شمنميع (اجلريٛم٦م) ْ
وُم٘مٌقِٓ ،
ً
ومٗمل اًم٘مرآن ُمنموقمٞم٦م اًمٕمٗمق قمـ اًم٘مّم٤مص{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ُمنمو ًقم٤م
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ} [ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،]178 :وًمـ يٗم َٝمؿ ُِمٜمف
أطمدٌ َُمنموقمٞم٦م آقمتداء قمغم اًمٜم٤مس اسمتدا ًء ،وذم اًم ُ٘مرآن اًمٕمٗمق قمٛمـ ُىمذف ذم قمروف:
َ

{ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [ؾمقرة اًمٜمقر.]22 :
ىمذ ِ
طمؼ ِّ
ف اًمٜمَّ٤مس ذم أقمراوٝمؿ ،يمام َّ
وٓ يٕمٜمل َهذا ضمقاز ْ
يمؾ أطمد
أن اعمَنموع ذم ِّ
أن يٕمٗمق قمـ ُمـ فم َٚم َٛمف أو ؿم َت َٛمف أو اقمتدى قمغم َُم٤مًم ِف ،ومٝمؾ يٙمقن هذا ً
دًمٞمال قمغم
َُمنموقمٞم٦م اًمٔمٚمؿ واًمِمتؿ وآقمتداء قمغم إُمقال؟

ٌَّل ط ،وأ ْىم ََم ُم٤م
وهٙمذا ومام طمّمؾ ُمـ اعمُٜم٤موم٘ملم هق ضمريٛم٦م َىمد قمٗم٤م قمٜمٝم٤م اًمٜم ّ
دمقزٟم٤م ذم آؾمتدٓل أن يٕمٗمق اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ِ
ُّ
اإل ْؾمالُمل
يٛمٙمـ أن
يًتدل ِب٤م إذا َّ
يٛمٙمِـ أن يٙمقن هذا ؾمٌ ًٌ٤م
قمـ سمٕمض آٟمحراوم٤مت واجلرائؿ عمّمٚمح٦م راضمح٦م ،وٓ ْ
أُمرا ُمنمو ًقم٤م.
ًمٙمقن ُم٤م قمٗمل قمٜمف ً
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ِ
ظمذ ً
اعم٘مررة
إطم َٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م
نموقم َّٞم٦م اًم َٕمٗمق قمـ اًمتٕمزير ،ومٛمـ
ُمثالَُ :م
ْ
َّ
معهم
اًمنميٕم٦م هل٤م طمدًّ ا
ُمنموقمٞم٦م اًمتٕمزير واًمت٠مدي٥م قمغم ا َجلرائؿ واعمٕم٤ميص اًمتل مل شمْمع َّ
ُْ
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ُم٘مر ًرا ،ويرضمع ذم حتديد ذًمؽ إمم اًم٘مْم٤مء سمام يراه َُمّمٚمح٦م ،وُمـ اًمّمالطمٞم٦م اًمنمقم َّٞم٦م
َّ

ذ ًقم٤مً ،مٙمـ هذا ٓ
أن ُشمً٘مط اًمٕم٘مقسم٤مت قمـ سمٕمض ُمـ اؾمتح َّ٘مٝم٤م ٕي ؾمٌ٥م ُمٕمتؼم ْ
٘مرر اًمٜمٔم٤مم اًمتج٤موز قمـ ومٕمؾ هذه اجلريٛم٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،واإلذن
جيقز أن ي١م ِّدي إمم أن ُي ِّ
ِب٤م ،وقمدم شمرشمٞم٥م أي٦م ُقم٘مقسم٦م أو ُمٜمع هل٤مَّ ،
طمرم
ٕن إُمر طمٞمٜمئذ يّمؾ حلدِّ حتٚمٞمؾ ُم٤م َّ
اهلل وإسم٤مطم٦م عم٤م طمرم اهلل.

َّ
ويم٠مهنؿ ُج٤مقم٦م
ٌَّل ط
إن ُمـ ي٘مرأ ُم٘م٤مًم٦م اًمٙم٤مشم٥م
َّ
َّ
يتّمقر اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد اًمٜم ّ
ِ
فم٤مه َرة ،شم٘مقل يمٚمٛمتٝم٤م سمقوقح ،وشمٕمٚمِ ُـ قمـ طمرِب٤م هلل ورؾمقًمف ط ذم رائٕم٦م اًمٜمَّٝم٤مر،
وحترض قمغم اعم١مُمٜملم ،وشمًخر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ﭫُ ..مع َّ
أن اًمّمقرة احل٘مٞم٘م٦م
ِّ

أصالُّ ،
ً
ًمقاىمع اعمٜم٤موم٘ملم َّ
ويمؾ ُمـ ىمرأ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ
أن اًمّمح٤مسم٦م مل يٙمقٟمقا يٕمرومقهنؿ
اًمًػمة يٕمرف َّ
أن صح٤مسم ًّٞم٤م واطمدً ا هق اًمذي يم٤من يٕمرف أؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم وهق
ه اًمرؾمقل .۴
(طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن) ﭬ وٕضمٚمف ِّ
ؾمٛمل سمّم٤مطم٥م ِّ
وأ َُّم٤م سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ومٚمؿ يٙمـ أطمدٌ ُِمٜمٝمؿ يٕمرف اعمٜم٤موم٘ملم سم٠مؾمامئٝمؿ ْ
وأؿم َخ٤مصٝمؿ،
وسم٤مًمت٤مزم ومٝمؿ َىمقم ُيْمٛمرون يمٗمرهؿ ،و َيًتؽمون سم٠مىمقاهلؿ وؾمخريتٝمؿ ،سمؾ َّ
إن َطم٤مهلؿ مل
اًمتًؽم َقمغم يمٗمرهؿ وىمٌ٤مئحٝمؿ ،سمؾ َّإهن ُؿ ُئمٝمرون اًمٓم٤مقم٤مت واًمٕمٌ٤مدات،
يٙمـ وم٘مط
ُّ

وم ُٝمؿ َيِمٝمدون اًمّمالة{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} [ؾمقرة اًمٜمً٤مء،]142 :

وجيَ٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ِوي٘متٚمقن{ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ}
ُ

[ؾمقرةآلقمٛمران ،]168 :ويُٜمٗم٘مقن ذم َؾمٌٞمؾ اهلل{ :﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂


    ﯓ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]54 :وُييون اعم َ َٖم٤مزي واعمِم٤مهد ُمع
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َرؾمقل اهلل ط{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن.]8 :
ِ ٍ
وؾمٗمؽ
وم٠مٟم٧م أ َُم٤مم وم َئ٦م َشمْمٓم ُّر َأن حتي اًمّمالة َُج٤مقم٦م ،وحتي ُمِم٤مهد اًم َ٘متؾ َ

طمر َُم٤مهل٤م ،أشمراهؿ ؾمٞمٗمٕمٚمقن هذا ًمق يم٤من هلؿ ه٤مُمش طمر َّي٦م ً
ومٕمال!
اًمدِّ ُم٤مء ،وشمٜمٗمؼ ُمـ ِّ
تٙمررة ذم سمٞم٤من ِصٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم َطم َّتك َؿم٘مِم٘م٧م
وشم٘مرأ ذم اًم٘مرآن َومتجد أي٤مت اعمُ ِّ
وذقمرا سمٕمد َشمقازم أي٤مت اًمتل
ورهؿ رقم ًٌ٤م
ً
ؾمقرة (اًمتقسم٦م) ىمٚمقِبؿ وأرقمدت صدُ َ
حتدِّ د صٗم٤مِّتؿَ ( :و ُِمٜمٝمؿ)َ ( ،و ُِمٜمٝمؿ).
وًمق َيم٤مٟمقا يامرؾمقن ِ
ؾمخر َيتِٝمؿ و ُيم ِ
ِ
ٗمرهؿ عم٤م يم٤من َصمٛم٦م
ه٤مُمش طمر َّيتِٝمؿ وئمٝمرون
ُ
َطم٤مضم٦م هلذه أي٤متَّ :
ٕن اًمّمح٤مسم٦م ﭫ يٙمقٟمقن ِطمٞمٜمٝم٤م ىمد ؾمٛمٕمقه٤م ُِم ُٜمٝمؿ
ؾمقرة (اًمتقسم٦م) َطم َّتك ؾمٛمٞم٧م وم٤موح٦م وُمِم٘مِم٘م٦م،
ُمٌ٤مذة ،وم٠مي٦م َومْمٞمح٦م ضم٤مءت ِب٤م َ
َُم٤م دام اعمٜم٤موم٘مقن ئمٝمرون يمٗمرهؿ وؾمخريتٝمؿ؟!
ؾمتٗمٝمؿ َه٤مُمش احلر َّي٦م طم ًّ٘م٤م طملم دمد اعمُٜم٤موم٘ملم ي٠مشمقن إمم َر ُؾمقل اهلل ط َومٞمحٚمٗمقن
اًمّمح٤مسم٦م إمم رؾمقل اهلل ط:
أهمٚمظ إ ْي َامن أهنؿ ُم٤م ىم٤مًمقا يمٚمٛم٦مٟ ،م٘مٚمٝم٤م سمٕمض َّ
{ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]74 :

ْمٓمر أن َُيٚمػ سم٠مهمٚمظ إيامن أ َّٟمف َمل يًٌؼ ًمف ْ
وم َٞم٤م هل٤م ُمـ ُطمر َّي٦م ُم٤م أوؾمٕمٝم٤م طم ُ
أن َىم٤مل
ٞم٨م َي ُّ
ِ
صح٤م ٌّب َواطمد مل
ْمؿ أىم٤مرسمف وأصٗمٞم٤مءه ومل يِمٝمد قمٚمٞمف ِب٤م إٓ َ
يمٚمٛم٦م ىم٤مهل٤م ذم َمٚمس خم َتٍم َي ُّ
ـاًمٌٚمقغسمٕمد!ودمداًمتحذيرهلؿ{ :﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
يتج٤موزؾم َّ
﮽﮾﮿﯀﯁﯂ 

} [ؾمقرة إطمزاب.]61-61 :

633

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

ويم٤مٟمقا يؽمىمٌَّقن ً
وضمال ُمـ{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
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معهم ﮀ ﮁ ﮂ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م،]64 :
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

أهوه ويمتٛمقه يم٤مٟمقا ذم شمر ُّىم٥م ووضمؾ أن شم٠مي أي٤مت
َ
ومح َّتك ُم٤م ذم ىمٚمقِبؿ ِم َّ٤م ىمد ُّ
ومتٔمٝمره ًمٚمٜم٤مس.

وطملم يٓمٚم٥م ُمـ اًمرؾمقل ط أن ي٘م ُتؾ ا ُعمٜم٤موم٘ملم ي٘مقلَ َٓ « :ي َت َحدَّ ُ
٤مس َأ َّن
ث اًمٜمَّ ُ
يٗمرىمقن سملم اعمُٜم٤موم٘ملم واًمّمح٤مسم٦م
ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘م ُت ُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُفشِ ،م٤م يٕمٜمل أن اًمٜم٤مس مل يٙمقٟمقا ِّ
ِ
ِ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ،وًمق يم٤مٟمقا
ﭫ ،خلٗم٤مء أُمر اعمٜم٤موم٘ملم
وإفمٝم٤مرهؿ َعم٤م ُئمٝمره َّ
صمٛم٦م ظمٗم٤مء حل٤مل اعمٜم٤موم٘ملم.
يٕمٞمِمقن ه٤مُمش طمر ّيتٝمؿ يمام ِّ
إؾم َت٤مذ عم٤م يم٤من َّ
يّمقره ْ
اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهللُ ،مع ُم٤م ذم ِ
ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم ِ
سمؾ َّ
اجل َٝم٤مد ُمـ
إن اعمُٜم٤موم٘ملم
ُمْمٓمرون ُ
ُّ
ِ
ٍ
قمٜمٝم٤م َسمٕمض أهؾ
واعمٝم٤مًمؽ اًمتل يْمٕمػ َ
شمْمحٞم٦م و َسمذل وإىمح٤م ٍم ًمٚمٜمٗمس ذم اًمِمدائد َ
اإليامنَ ،ومام سم٤مًمؽ سم٠مهؾ اًمٜمِّٗم٤مق.
َمرد َّت ُّٚمػَ -قمـ
صمٛم٦م ه٤مُمش ًمٚمحر َّي٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ًمٚمتخ ُّٚمػ َّ -
وُمع ذًمؽ ومٚمؿ ي ُٙمـ َّ
اعمِم٤مريم٦م ذم اجلٝم٤مد ،وم َٙم٤مٟمقا َخيتٚم٘مقن اعمٕم٤مذير ويٌذًمقن أهمٚمظ إيامن ّ
ًمٕمؾ ذًمؽ أن
يدومع قمٜمٝمؿ{ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ٌَّل ط ومٕم٤مشمٌف اهلل
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]42 :وىمد َ َ
دم٤موز قمٜمٝمؿ اًمٜم ّ

ذم ذًمؽ{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ}

[ؾمقرة اًمتقسم٦م ،]43 :وهذا يمٚمّف طمتك يًٚمٛمقا ُمـ اعم١مُمٜملم {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ} [ؾمقرة اًمتقسم٦م.]95 :
أومؽمون ه١م ِ
ٓء َي ِٕمٞمِمقن ذم َه٤مُمش ُمـ احلر َّي٦م ُيتٞمح هلؿ اًمًخري٦م واًم َّٓمٕمـ ذم
َُ
ِ
َمرد إسمداء اًمً ٌَ ِ
٥م احل٘مٞم٘مل ًمتخ ُّٚمٗمٝمؿ ًمٞمس قمـ صالة
َرؾمقل اهلل ط وهؿ قم٤مضم ُزون قمـ َّ
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اجلامقم٦م ذم اعمًجد ،سمؾ قمـ اعمِم٤مريم٦م سم٤مًمٜمٗمس واعم٤مل وإزه٤مق اًمروح ذم ؾمٌٞمؾ اهلل!
ِ
ِ
وًمق يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن َي ِٕمٞمِمقن هذا اهل َ٤مُمش ً
ٞمٛمتٝمؿ
ومٕمال
وئمٝم ُرون ؾمخريتٝمؿ وؿمت َ
اهمتٞم٤مل حت٧م إذاف اًمرؾمقل ط ًمٞمٝمقدي ِ
يٕم ُ
ًمٚمرؾمقل ط عمَ٤م َىم٤مُم٧م قمٛمٚم َّٞم٦م ْ
ٞمش
َّ
يمؾ اطمتٞم٤مـم٤مشمف سمِ ِ
َظم٤مرج اعمديٜم٦م (يمٕم٥م سمـ إذف) سمخ َّٓم٦م ُحمٙمٛم٦م أشم٧م قمغم ِّ
ًٌ٥م َُم٤م
ُيرض َقمٚمٞمٝمؿ يمٗم٤مر ىمريش(.)1
يم٤من ي ْٔم ِٝمره ُمـ ِهج٤مء ًمٚمٜمٌل ط
وأصح٤مسمِف ،ويم٤من ُ
َ
أظمرى ؾم٤مل ومٞمٝم٤م َدم اسمـ أب احل٘مٞمؼ( )2وأري َ٘م٧م دُم٤مء أىمقام
َ
وضم٤مءت سمٕمده قمٛمٚمٞم٦م َ
ؾم٥م َوإؾم٤م َءة ًمٚمرؾمقل ،۴
وًمق شمٕم َّٚم٘مقا سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕمٌ٦م ،عم٤م يم٤مٟمقا َقمٚمٞمف ُمـ ٍّ
ِ
ًمٚمرؾمقل  ۴و ُيؽمك اعمٜم٤مومؼ اًمذي
أومػماق د ُم اًم َٙم٤مومر اًمٌٕمٞمد ٕضمؾ َؿمتٛمف
يت٘م َّٚم٥م سملم فمٝمراين أصح٤مب حمٛمد ط؟

أو حتً٥م َّ
ٜملم َظم٤مرج
ًمّمح٤مسم٦م -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ -يتخ َّٓمٗمقن ىم٤مدة اًم ُٙمٗمر
اعمتحّم َ
ِّ
أن ا َّ
ًمِم ِ
أؾمقار اعمديٜم٦م َ
تٛمٝمؿ اًمرؾمقل ط و َيؽم ُيمقن اعمٜم٤موم٘ملم ذم اعمَديٜمَ٦م يًخرون و َيٛمرطمقن!
صمؿ يمٞمػ يتؿ شمٗمًػم ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌَّل ط ذم ِ
احلدي٨م اًمّمحٞمحَُ « :م ْـ َسمدَّ َل ِديٜمَ ُف
ّ
ُّ
َّ
َوم٤م ْىم ُت ُٚمق ُهش(.)3

 قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد ،قمـ أسمٞمف ،ىم٤ملَّ « :عم٤م َيم٤من يقم وم ْت ِح َُم َّٙم٦م أ َُّمـ َرؾمقل اهللَ
لم
ط اًمٜمَّ٤مس إٓ أرسمٕم٦م ٟمٗمر واُمرأشملم،
قه ْؿ ُُم َت َٕم ِّٚم ِ٘م َ
قه ْؿ َوإِ ْن َو َضمدْ ُمت ُ ُ
وىم٤مل« :ا ْىم ُت ُٚم ُ
ِ
سمِ َ٠م ْؾم َت ِ
وقمٌد اهلل سمـ ظمٓمؾ ،وُم٘مٞمس سمـ صٌ٤مسم٦م،
٤مر اًم َٙم ْٕم ٌَ ِ٦مشَ :قمٙمرُم٦م سمـ أب ضمٝمؾ،
وهق ُُمتٕمٚمؼ سم٠مؾمت٤مر
وقمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ أب هح ،وم٠م َُّم٤م قم ٌَد اهلل سمـ ظمٓمؾ وم ُ٠مدرك ُ
قمامراَ ،ويم٤من أؿم٥م
اًمٙمٕمٌ٦م
َ
ومًٌؼ ؾمٕمٞمد ً
وم٤مؾمتٌؼ إًمٞمف َؾمٕمٞمد سمـ طمري٨م و َقم َّامرَ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1روى ىمّمتف اًمٌخ٤مري :ح ( ،)4137ورواه٤م ُمًٚمؿ :ح (.)1811
(« )2صحٞمح ؾمٜمـ أب داودش :ح ( ،)3116ىم٤مل قمٜمف إًمٌ٤مين :طمًـ اإلؾمٜم٤مد.
( )3رواه اًمٌخ٤مري.)6922( :
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اًمًقق وم٘متٚمقه ،وأُم٤م
اًمرضمٚملم وم َ٘م َتٚمف ،وأُم٤م ُم٘مٞمس سمـ صٌ٤مسم٦م وم٠م ْد َريمف اًمٜم٤مس ذم ُّ
معهم
اًمًٗمٞمٜم٦م ٕهؾ اًمًٗمٞمٜم٦م:
َقمٙمرُم٦م ومريم٥م اًمٌحر وم٠مص٤م َسمتٝمؿ َقم٤مصػ ،وم٘م٤مل :أصح٤مب َّ
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أظمٚمّمقا ،وم٢من آهلتٙمؿ ٓ ُشمٖمٜمل قمٜمٙمؿ ؿمٞم ًئ٤م ه٤م هٜم٤م ،وم٘م٤مل قمٙمرُم٦م :واهلل ًمئـ َمل يٜمجٞمٜمل

ذم اًم ٌَحر إٓ اإلظمالص ُم٤م يٜمجٞمٜمل ذم اًمؼم َهمػمه ،اًم َّٚمٝمؿ َّ
إن ًمؽ قمٝمدً ا إن أٟم٧م قم٤مومٞمتٜمل
ِ
يمريام ،ىم٤مل :ومج٤مء
حمٛمدً ا طمتك أوع يدي ذم يده
ومألضمدَ ٟمف ًّ
قمٗمقا ً
ِم َّ٤م أٟم٤م ومٞمف أين آي َّ
ِ
اظمتٌ٠مقمٜمد قمثامن ،ومٚمام دقم٤م
وأؾمٚمؿ ،وأ َُّم٤م قمٌد اهلل سمـ َؾمٕمد سمـ أب هح وم٢مٟمف
ٌَّل ط ،وم٘م٤مل :ي٤م َرؾمقل اهلل،
َرؾمقل اهلل ط اًمٜم٤مس ًمٚمٌٞمٕم٦م ضم٤مء سمف طمتك أوىمٗمف قمغم اًمٜم ّ

ومر َومع رأؾمف ومٜمٔمر إًمٞمف صمال ًصم٤م يمؾ ذًمؽ ي٠مسمك ومٌ٤م َيٕمف سمٕمد اًمثالث،
سم٤ميع َقمٌد اهلل ،ىم٤ملَ :
صمؿ أ ْىم ٌَؾ قمغم أصح٤مسمف ،وم٘م٤ملَُ « :م٤م َيم َ
٤من ومِٞم ُٙم ْؿ َر ُضم ٌؾ َر ِؿمٞمدٌ َي ُ٘مق ُم إِ َمم َه َذا َطم ْٞم ُ٨م َر َآ ِين
َّ
َيم َٗم ْٗم ُ٧م َي ِد َي َقم ْـ َسم ْٞم َٕمتِ ِف َوم َٞم ْ٘م ُت َٚم ُف؟ش ،ىم٤مًمقا :وُم٤م يدريٜم٤م ي٤م َر َ
ؾمقل اهللِ َُم٤م ذم ٟمٗمًؽ ،أٓ
قن ًَم ُف َظم ِ٤مئٜمَ ُ٦م َأ ْقم ُ ٍ
أو َُم٠مت إًِمٞمٜم٤م سمِٕمٞمٜم ِؽ ،ىم٤مل« :إِ َّٟم ُف َٓ َيٜمْ ٌَ ِٖمل ًمِٜمٌَِ ٍّل َأ ْن َشم ُٙم َ
لمش(.)1
 وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح أظمرَُ َٓ « :يِ ُّؾ د ِم اُم ِر ٍئ ُمًٚمِ ٍؿ إِ َّٓ سمِ٢مِطمدَ ى َصم َال ٍث- :
ْ
ُ ْ
َ ْ
٤مر ُك ًمِ ِديٜمِ ِف اعمُ َٗم ِ ِ
َو َذ َيم َر ُِمٜمْ َٝم٤م -اًم َّت ِ
ٚمج َام َقم ِ٦مش( ،)2وم٤محلٙمؿ هٜم٤م ىمد َدم٤موز ُمرطمٚم٦م اعمٜمع
٤مر ُق ًم َ
درضم٤مشمِف (اًم٘متؾ) عمـ ُيٌدِّ ل ِديٜمف ،وىمد اقمتْمد َهذا
واإلٟمٙم٤مر إمم إ َىم٤مُم٦م ضمزاء ذم أىمَم َ
صح َقمـ قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م ،واسمـ
اًمّمح٤مسم٦م ﭫ ًمف قمٛمٚم ًّٞم٤م يمام َّ
احلٙمؿ سمتٓمٌٞمؼ َّ
قم ٌَّ٤مس ،وُمٕم٤مذ ،وأب ُمقؾمك ﭫ.

اعمذ ِ
وٟمّم٧م َقمٚمٞمف يمت٥م َ
اه٥م إرسمٕم٦م
واشمٗم٘م٧م يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء يم٤م َّوم٦م َقمغم طمٙمٛمفَّ ،

قمنمات اًمٕمٚمامء قمؼم أزُمٜم٦م ُُمتٗم٤موشم٦م ،وطم َّتك ًمق اقمتؼمٟم٤م
ُجٞم ًٕم٤م ،وٟم٘مؾ اإلُج٤مع قمٚمٞمف َ
رأي اًمٜمخٕمل واًمثقري ذم اؾمتت٤مسم٦م اعمُرشمد سم٠مٟمف (يًتت٤مب أسمدً ا) ،سم٠م َّٟمف رأي آظمر ذم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1رواه اًمٜمً٤مئل :ح ( ،)4167وصححف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين.
( )2رواه ُمًٚمؿ :ح (.)167
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اعمً٠مًم٦م َومٝمق ذم اًمٜمٝم٤مي٦م مل ِ
ً
ه٤مُمِم٤م ُمـ احلر َّي٦م ذم َّتٗمٞمػ اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمف ُمـ
يٕمط اعمرشمدَّ إٓ
ُ
اًم٘متؾ إمم آؾمتت٤مسم٦م اعمتالطم٘م٦م طمتك يتقب وي٘مٚمعَ ،وم ُٝمق طمٙمؿ ظم٤مٟمؼ ًمٚمحر ِّي٦م وه٤مُمِمٝم٤م.
ِ
ومٝمؾ ُي٘مٌؾ ً
قمام َيم٤من قمٚمٞمف طم٤مل
قم٘مال ً
ووم٘مٝم٤م أن يٙمقن َه ُ١مٓء اًمٗم َ٘م َٝم٤مء يمٚمٝمؿ ٓ يدرون َّ
اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٍم اًمرؾمقل ط ُمـ إقمالن ًمٚمردة واًمٙمٗمر؟ وهؾ خيٗمك قمٚمٞمٝمؿ ( ِ
ه٤مُمش)
َّ
شم٥م َقمنمات أي٤مت يم ُّٚمٝم٤م ذم َؿمتؿ وقمٞم٥م وإيذاء
طمر َّي٦م اعمٜم٤موم٘ملم اًمذي ؾم٤مق ومٞمف اًمٙم٤م ُ
ِ
ٌَّل ط ضمٚمد ُمـ يرشمٙم٥م ا ًِّمزٟم٤م و َينمب اخلٛمر،
اًمرؾمقل ط؟ ودمد ذم ؾمٜمَّ٦م وؾمػمة اًمٜم ّ
صمٛم٦م ه٤مُمش ُمـ احلري٦م
ورضمؿ اعمُحّمـ ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء ،ومٝمؾ
َّ
يتّمقر أن ٓ يٙمقن َّ
ذم أومٕم٤مل ؾمٚمقيم َّٞم٦م اظمتٞم٤مر َّي٦م ُمـ ذب اخلٛمر واًمزٟم٤م ،ويتٛمدَّ د اهل َ ُ
٤مُمش ذم ؿمتؿ اًمرؾمقل
ط وا ِ
وضرا؟.
ظمٓمرا
ً
ًمٓمٕمـ ذم قمداًمتف ورؾم٤مًمتف ِم٤م هق أؿمدُّ ذٟم ًٌ٤م وأقمٔمؿ ً

وِم٤م ٓ َؿم َّؽ ِ
ومٞمف أن اؾمتدٓل ُمـ اؾمتدل قمغم متتع اعمٜم٤موم٘ملم ِب٤مُمش احلر َّي٤مت ذم

ويتْمٛمـ -
شمّمقر ظم٤مـمئ ًمقاىمع اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٍم اًمرؾم٤مًم٦م،
ىم٤مئؿ قمغم ِّ
َّ
زُمـ اًمٜمٌقةٌ ،
اًمنمقمل اعمُحدِّ د حلدود احلر َّي٤مت ذم اًمٜمٔم٤مم
ُمـ ِضم َٝم٦م أظمرى -إؿمٙم٤مًم َّٞم٦م ذم اًمْم٤مسمط
ِّ
اًمًٞم٤مد ِ
ُّ
وؾمٜمًتدل قمغم ه٤مُمش احلر َّي٦م
اإل ْؾمالُم ِّل ،ومٙمٞمػ ٟمٓم٤مًم٥م ِب٤مُمش ًمٚمحر َّي٦م
هذا سمِمتؿ اًمرؾمقل ط؟

ًمٞمس ومٞمٜم٤م ُمـ يٜم٤مزع ذم وضمقد ه٤مُمش طمري٦م ذم ِ
اًمٗم ِ
ٙمر ِ
اإل ْؾمالُملً ،مٙم َّـ َهذه
َّ

ٌ
ذقمل ُيٛمٙمـ
و٤مسمط
ووصػ َهمػم ُمٜمْمٌط وٓ يتحدَّ د ُمٜم ُف
اهل٤مُمِمٞم٦م إـمالق قم٤مئؿ،
ٌ
ٌّ
آشمٗم٤مق قمٚمٞمف ،وآؾمتدٓل ًمف سمقاىمٕم٦م اعمٜم٤موم٘ملم اعمُتْمٛمٜم٦م َ
ًمِمت ِؿ اًمرؾمقل ط واًمٓمٕمـ
يٌنم سمخػم ،وطم َّتك ًمق ىمٞمؾ سمٕمده سم٠من احلر َّي٤مت
ذم قمدا ًَم ِتف واإلؾم٤مءة عم٘م٤مُمف اًمنميػ ٓ ِّ
اًمْمقاسمط واًم٘مٞمؿ اًمنمقم َّٞم٦مَّ ،
وم٢من هذا آؾمتدٓل ؾمٞمٌ٘مك قم٤مًم ً٘م٤م
ؾمتٙمقن طمً٥م َّ
ً
يتؿ شمنميع ؿمتؿ اًمرؾمقل ط؟!.
وُمِمٙمال ،وم٠مي طمدٍّ وأي و٤مسمط ُمٕمتؼم سمٕمد أن َّ
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وأُم٤م ا ُعمًتٜمد اًمث٤مين ًمٌٕمض ُمـ ذهٌقا إمم اًم٘مقل ِب٤مُمش طمري٦م اعمٜم٤موم٘ملم ،ومٝمل
معهمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -$-و ًَمٞم٧م ه١م ِ
ٟمّمقص ىمد شمّمٞمدوه٤م ُمـ يمالم ؿمٞمخ ِ
ٓء
اإل ْؾم
َ ُ
إؾم٤مشمذة يق َم أن َقمزُمقا قمغم أن يٜم٘مٚمقا ُمـ ٟمّمقص اًمٕمٚمامءً ،مٞم َت ُٝمؿ اظمت٤مروا أطمدً ا همػم
ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالمَّ ،
ٌ
ص٤مرخ ذم اًمقوقح واجلالء ،وٓ أسم٤مًمغ
ٕن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم هذا اًمٌ٤مب
ِ
أضمزاء ومت٤موى اًمِمٞمخ اًمـ (،)35
إن ىمٚم٧مً :مق ُمدَّ أطمدُ هؿ يده ،ومتٜم٤مول أي ضمزء ُمـ
و َومتح قمغم أي٦م صٗمح٦م ُمٜمٝم٤م ،وم٢مٟمف ًَمـ ي٘مرأ قمنم صٗمح٤مت أو قمنميـ طمتك َي٘مع قمغم
قمٌ٤مرة يٓم٤مًم٥م ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ سمـ (شم٠مدي٥م) َقم ٍ
٤مص ،أو (اؾمتت٤مسم٦م) ىم٤مئؾ ،أو (شمٕمزير)
خم٤مًمػ ،أو (ردع) ُمٌتدعِ ،م٤م يٕمرف ُمٕمف أي ه٤مُمش ًمٚمحر َّي٦م ًمدى هذا اإلُم٤مم.
ظمذ ً
ُمثال هذه اًمٜمّمقص:
ًمالؾمتت٤م َسم٦م واًم٘متؾ عمـ ي ُ٘مقل ً
اعمتّمق َوم٦م
ىمقٓ ىمد َؿم٤مع ذم يمت٥م يمثػم ُمـ
ِّ
هٜم٤م :دقمق ٌة ْ
اًمّم َّٗم٦م أو همػمهؿ أو
( :)47/11وأ َُّم٤م ُمـ ىم٤مل :إن أطمدً ا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أهؾ ُّ
أص َح٤مسمف ،أو أهنؿ
ٌَّل ط أو ْ
اًم َّت٤مسمٕملم أو شم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم ىم٤م َشمؾ ُمع اًمٙمٗم٤مر أو ىم٤مشمٚمقا اًمٜم ّ
قن ذًمؽ ،أو أٟمف جيقز ذًمؽ .ومٝمذا ٌ
يم٤مٟمقا يًتح ُّٚم َ
و٤مل هم٤مو؛ سمؾ يم٤مومر َجي٥م أن يًتت٤مب
ُمـ ذًمؽ وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتؾ.
ي٘مرر قم٘مقسم٦م ُمـ (ير ُّد) قمغم أُمريـ سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهلم قمـ اعمٜمٙمر
وهٜم٤مِّ :
(( :)213/22و َُمـ مل َي٠ممتر سمام أ َُم َره اهلل سمف و َيٜم َت ِف قمام هنك اهلل قمٜمف ،سمؾ َير ُّد َقمغم
أُمريـ سم٤معمٕمروف ،واًمٜم٤مهلم قمـ اعمٜمٙمر ،وم٢م َّٟمف ُيٕم٤مىم٥م اًمٕم٘مقسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتِل شمقضم٥م
اًمقاضمٌ٤مت وشمرك اعمحرُم٤مت).
ًمف وُٕمث٤مًمف أداء َ
أُمرا وم٘مٝم ًّٞم٤م ذم َؿم٠من
ي٘مرر َشم٠مدي٥م ُمـ يٗمٕمؾ ً
وٟمدظمؾ ذم اًم َّتٗم٤مصٞمؾ أيم َثر؛ َومٜمجده ِّ
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ظم٤مص ،و َىمد ىم٤مل سمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء (( :)218/22واجلَ ُٝمر سم٤مًمٜمِّٞم٦م ٓ جي٥م وٓ
قمٌ٤مدي
ٍّ
ٍّ
يًتح٥م سم٤مشم َٗم ِ
ًمٚمنميٕم٦م ،إذا ومٕمؾ ذًمؽ
٤مق اعمًٚمٛملم ،سمؾ ا َجل٤مهر سم٤مًمٜمٞم٦م ُمٌتدع خم َ ٌ
٤مًمػ َّ
ُمٕمت٘مدً ا أٟمف ُمـ اًمنمع ومٝمق ضم٤مهؾ و٤مل يًتحؼ اًمتٕمزيز).
ويمذًمؽ (َ ( :)218/23
ويم٤من ُقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ﭬ َييب َُمـ يّمكم سمٕمد
ٌ٤مقم٤م عم٤م ؾمٜمَّف قمٛمر ﭬ)..
ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ وم٢م َّٟمف ُيٕمزر ا ِّشم ً
اًم َٕمٍمَ ،
ُمًتحؼ ًمٚمٕم٘مقسم٦م ِ -
يمؾ ُمـ ومٕمؾ حمرُم٤م أو شمرك ِ
أن َّ
وي٘مرر َّ
ٓطمظ قمٛمقم
واضم ًٌ٤م َومٝمق
ّ
َّ ً
ِّ
اًم٘م٤مقمدةَ ( :)279/28( -و َهذا أصؾ ُمت َٗم ٌؼ َقمٚمٞمف ،أن يمؾ ُمـ َومٕمؾ ُحمر ًُم٤م أو شمرك
شمٕمزيرا جيتٝمد ومٞمف وزم إُمر).
واضم ًٌ٤م اؾمتحؼ اًمٕم٘مقسم٦مَ ،وم٢م ْن َمل شمٙمـ ُم٘مدرة سم٤مًمنمع يم٤من
ً
وي٘مر ُر ُمنموقمٞم٦م قم٘مقسم٦م اًمٕم٤ممل إذا َظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜمَّ٦م -اٟم َتٌف ذم هذه اًم ُٕم٘مقسم٦م
ِّ
ٕطمد أن ُيٙمؿ َقمغم قم٤ممل سم٢مُج٤مع اعمًٚمٛملم ،سمؾ
وًمٞمس َ
ؾمتٙمقن عمـ؟َ ( :)282/35( -
ُيٌلم ًمف أٟمف ىمد أ ْظم َٓم٠م ،وم٢من َّسملم ًَمف سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل جي٥م َىمٌقهل٤م أٟمف ىمد أظمٓم٠م
أس قمغم إفمٝم٤مر ُم٤م خي٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ودقم٤م إمم
وفمٝمر َظمٓم١مه ومل يرضمع ،سمؾ َّ
ِ
سم٤مٕدًم٦م
َذًمؽ ،وضم٥م أن ُيٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ويٕم٤مىم٥م إن مل يٛمتٜمع ،وأُم٤م إذا َمل يٌلم ًمف ذًمؽ
اًمنمقم َّٞم٦م مل دمز قم٘مقسمتف سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم).
َّ
ِ
ظمٓم٤مب
وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُٟمّمقص (آؾمتت٤مسم٦م) ،و(اًم َّتٕمزير) ،و(اًمٕم٘مقسم٦م) طم٤مضة ذم
ؿمٞمخ ِ
وُمت٘مررة طم َّتك ذم اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،واخلالوم َّٞم٦م ،ومٝمؾ شمرى
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،
ِّ
ُمثؾ هذا اخلٓم٤مب يّمٚمح ٕن يٙمقن ؿم٤مهدً ا قمغم َه٤مُمش طمر َّي٦م عمثؾ ومٙمر ظم٤مًمص
وهؾ يٜم٤مؾم٥م أن ي١مشمك سمِمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم َ
يمِم٤مهد عم٤م يم٤من ُمقضمق ًدا ًمدى اعمٜم٤موم٘ملم
ضمٚمٌل؟ َ
ُمـ ه٤مُمش طمر َّي٦م ًمٚمٙمٗمر واًمٓمٕمـ ذم اًمرؾمقل ط وؿمتٛمف وقمٞمٌف؟.
شمقوح ُمٜمٝم٩م ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وأ َّٟمف سمٕمٞمد ُمـ اًمًٞم٤مق
اًمٜمّمقص ِّ
ومٝمذه ُ
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اًمذي ووٕمف ومٞمف اًمٙم٤مشم٥م ،وأُم٤م َِمٞمئف سمٕمد طمٙم٤مي٦م طمر َّي٦م اعمٜم٤موم٘ملم ،ومٚمٞمس سمٞمٜمف وسملم
معهم ُِمـ طمْمقر ٓؾمؿ ؿمٞمخ ِ
اإل ْؾمالم اسمـ
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إٓ ُسمٕمد اعمنمىملم ،وإن يم٤من وٓ سمدَّ

شرعية يف التعامل
خطر املنافقني وقواعد َ

شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمقوقع احلر َّي٤مت ،ومٝمق وإن ىمٚمٌتف قمغم أي ادم٤مه ًمـ يٙمقن إٓ (قم٘مٌ٦م)،
و(ُمِمٙمٚم٦م) ذم ـمريؼ احلر َّي٤مت قمغم ُمٗمٝمقُمٝم٤م اعمٕم٤مس(.)1
وىمع ؿمئ ُمـ اًمتٍمف اًمٞمًػم قمغم اًمٌح٨م.

فهد بن صالح العجالن
ستاضش ظاَع ١املًو طعٛد زتً ١ايعصش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1سمح٨م اًمِمٞمخ ومٝمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمجالن اعمح٤مض سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقدٟ ،منم ذم َمٚم٦م اًمٕمٍم ،وهق
ُمقضمقد قمغم اًمِمٌٙم٦م .سمتٍمف يًػم.
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اخلامت٘

قمز ذم ُقماله ،وأ ْصمٜمِل قمٚمٞمف سمِام ُهق أه ُٚمف ْ
قمكم سم٢ممت٤مم هذا اًم ٌَح٨م:
أمحد اهلل َّ
أن َُم َّـ َّ
«اًم َ٘م ِ
اًمنمقم َّٞم ُ٦م ذم اًم َّتٕم٤م ُُمؾ َُمع اعمٜم٤مومِ ِ٘ملمش.
قاقمد َّ
ت٤مئ٩م واًم َّتقصٞم٤مت اًمتِل َظم ُٚمّم٧م إًمٞمٝم٤م َ
سمٕمض اًمٜمَّ ِ
رضم ُ٧م ِب٤م ُِمـ
وسم٤مظمتِ َّم ٌ٤مر َهذه ُ
وظم ْ
اًمرؾم٤مًم٦م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:
هذه ِّ

ِ
ٍ
ُّ .1
ٜمخر ذم يمٞم٤من
قمٍم،
ئمؾ اًمٜمِّٗم٤مق ُُمتجد ًدا ذم يمؾ
وـم٤مسمقرا ذم يمؾ ُمٍمَ ،ي ُ
ً

يٕمقق ُمًػمِّت٤م ،خيٌقا طمٞمٜمً٤م
ُيقن ُمـ قمزائٛمٝم٤مِّ ،
ي٘مقض أريم٤مهن٤مِّ ،
إُم٦مَُ ،يدم سمٜمٞم٤مهن٤مِّ ،
ؿم٠من وُمرطم ٍ
ٍ
ٚم٦م سمام يٜم٤مؾمٌٝم٤م ٓ ،يٜمٗمؽ قمـ
يتٚمقن ذم يمؾ
َ
وئمٝمر أطمٞم٤م ًٟم٤م يم٤محلرسم٤مءَّ ،
ِ
اًمٙمٞمد واعمُخ٤مشمٚم٦م.
اعمُراوهم٦م وٓ َيٜمزع قمـ
ووصمِٞمؼ اًم ُّٚمحٛم٦م وأسة
اًمراسمٓم٦م َ
ُ .2مـ أقم َٔم ِؿ اًمٜمَّت٤مئ٩مَ :محٞمؿ ِّ
اًمّمٚم٦م َووؿمٞم٩م َّ
سملم اعمٜم٤موم٘ملم وأقم ِ
هلل ُمـ يمؾ ٟمحٚم٦م وُم َّٚم٦م ٓ ،يرقمقون قمـ ُمً٤مٟمدة يمؾ ِ
ظم٤مئ ٍـ ،وٓ
داء ا ِ
ْ
ُ
يٗمؽمون قمـ ُمً٤مقمدة ُيم َّؾ سم٤مغ ،وٓ يؽمددون قمـ ُمدِّ ِ
شمٜم٤مسا
يد اًمٕمقن ٕقمداء اًمدِّ يـ
َ
ُ
ً
ُمٕمٝمؿ وشمٕم٤مودً ا حلرب ِ
اإل ْؾمالم واعمًٚمٛملم ،وهذا ديدَ ُهنؿ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من
وصٗمح٤مت اًمت٤مريخ ِ
ؿم٤مهدة ٟم٤مـم َ٘م ٌ٦م.
أدوارهؿ اعمٕم ُٚمق َُم ُ٦م وُمقاىم ُٗم ُٝمؿ اعمُخز َي ُ٦م ووىم٤مئ ُٕم ُٝمؿ ا ُعمِمٞمٜم٦مِ :م َّ٤م يٌم
ً .3مٚمٛمٜم٤موم٘ملم
ُ
ِ
أن وراء ذًمؽ يم ِّٚمف ُقم ً
سمٛمجٛمققمف إمم َّ
٘مقٓ شمٜم ِّٔمؿ ،وهمرف قمٛمٚمٞم٤مت شمٜمَ ًِّؼ ،وًم٘م٤مءات
وحتديد اعمٝم٤مم .هلؿ َٟم٤مدُيؿ ِ
إدو ِار َ
اًمذي ُيامصمؾ َٟم٤مدي
ه َّي ٌ٦م ُشمٕم٘مد ًمٚم َّتخٓمٞمط وشمقزيع
َ
ُ
ذاك ِ
ظمٗملَ ،
زقم٤م َُم٤مت اًم ُٙمٗمر سمِٛم َّٙم٦م ،إٓ َّ
ؽم .أُم٤م
واو ٌح َ
وهذا ُمًت ٌ
أن َذًمؽ ُُمٕمٚم ٌـ َوهذا ٌّ
ِ
ثػم ُِمٜمٝم٤م ُمٕمٚمـ وُمٙمِمقف.
ذم زُم٤مٟمٜم٤م وم َٙم ٌ

اًميار ُُمٌ٤مءة
 .4ىمد أسمر َم ا ُعمٜم٤موم٘مقن أ ُْم َرهؿ وؿم َّٞمدوا ُسمٜمٞم٤مهنؿً :مٞم ُٙمقن َُمًجد ِّ
ًم َتآُمرهؿ وضمٜمَّ ً٦م ًمٌ ِ
ِ
إر ِ
ض ،إٓ َّ
أن اهللَ
ٕم٨م َهاي٤مهؿ
ُ َ
وإرؾم٤مل ُوومقدهؿ اعمُٗمًدة ذم ْ
َ
ُ
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ظم َّٞم٥م فمٜمَّٝمؿ ور َّد يمٞمدَ هؿ وهدُمف قمغم رؤؾمٝمؿ .ومٚم َتٙمـ إ َُّم٦م َ
١مؾمً٤مت
قمغم طمذر ُمـ ُُم َّ
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معهم
اًميار اًمتل يمثرت ذم زُم٤مٟمٜم٤م.
وُمرايمز و ُدور و ُُمٜمتدي٤مت وؿم ٌَ َٙم٤مت و َىمٜمقات ِّ
شمآزرا
 .5اعمُٜم٤موم٘م٤مت وُم٤م أدراك ُم٤م اعمُٜم٤مومِ َ٘م٤مت؟ إهن َّـ واعمُٜم٤موم٘مقن ُ
سمٕمْم ُٝمؿ ُمـ َسمٕمض ً
وشمٕم٤مودً ا قمغم اإلصمؿ ،وشمقاص ًٞم٤م سم٤معمُٜم َٙمر ،وشمٜم٤مه ًٞم٤م قمـ اعمٕمروف..
َقمغم اًمٌ٤مـمِؾ،
ُ
ِ
٤مسمقرا ُمٗمًدً ا سمٞمد
وه َٙمذا اعمَرأة قمغم َصٕمٞمد ُيم ِّؾ ومرىم٦م و٤م ًَّم٦م وٟمحٚم٦م َيم٤مومرة ..شم َٔم ُّؾ َـم ً
ِ
ِ
ُمـ ؾمخروه٤م ِخلد َُم٦م أهمراوٝمؿ وحت٘مٞمؼ َُمآرِبؿُّ ،
اسمح ً٦م
قمٛم َٚم٦م رائج٦م وؾمٚمٕم٦م َر َ
شمٔمؾ ْ
ِ
قمل َو ُيق ِّفمٗمٝم٤م ُ
يمؾ َظم١مون ًمٞمٌ ُٚمغ
الطم٤م َ
وؾم ً
ٛمره٤م ُيم ُّؾ َد ٍّ
أُم٣م ويمٞمدً ا أقمٔمؿ ..يً َت ْث ُ
ه١م ِ
ٓء أهداومٝمؿ وُي ِّ٘م٘مقا ِ
ُمآر َِبؿ ..و ًِمئـ َ
إول ًَمف أدواره
َُ
يم٤من َؿم٠من ا ُعمٜم٤موم َ٘م٤مت ذم ا ًَّمزُمـ َّ
ِ
قهٝم َّـ اًم َٙم٤م َحل٦م ىمد
ووضم ُ
ؿم٠مهن ُّـ ذم زُم٤مٟمٜم٤م َىمد اؾمتٕمٚمـُ ،
ؽمة ،إٓ أن َ
اخلٗم َّٞم٦م وُمقاىم ُٗمف ا ُعمًت َ
َفمٝمرت قمؼم ُمِم٤مريم٤مت ِ
ٍ
وطمْمقر َوم٤مقمؾ ذم ُم١ممترات حمٚمٞم٦م وقم٤معمٞم٦م،
رؾمٛم َّٞم٦م وإقمالُمٞم٦م،

واًمًٗمقر وا ُعمً٤مواة واًم َّتحرر ُمـ يمؾ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م.
ىمد ٟم٤مديـ سم٤مًم َّتح ُّٚمؾ ُّ
ِ
ٟ -6محـ اًمٞمقم ِ
ٟمٕمٞمش َطمرب اًم َٖمرب قمغم ِ
اًمًٜمَّ٦م
اإل ْؾمالم ،وسم٤مًم َّتحديد قمغم ْ
أهؾ ُّ
ُمٜمذ قم ُ٘م ٍ
ِ
ٟم٤مب وٓ َيزال يٜمقب َقمٜم ُٝمؿ
قد َـمقيٚم٦م ذم
اًمٙمثػم ُمـ سمِٚمدان اعمًُٚمٛملم؛ طمٞم٨م َ
ُ
وأه َٚمف َشم٤مرة سم٤مؾمؿ
ومٞمٝم٤م ُُمٜم٤موم ُ٘مقن َفم٤مهرون ،أو ُُمًتخ ُٗمقن ُُمًتؽمونُُ ،ي٤مرسمقن اًمدِّ يـ ْ
اًمرضمٕم َّٞم٦م ،وشم٤مرة قمغم أقمداء اًم َّت٘مدُّ ُم َّٞم٦م ،وشم٤مرات ود ا ُعمتٓمروملم
احلرب قمغم َّ
وأظمػما اؾمت٘مر اصٓمالح اعمُجرُملم
وإصقًمٞملم،
واًم َّٔمالُمٞملم واعمَٝمقوؾملم اًمدِّ يٜمٞملم
ُ
ً
قمغم َشمًٛمٞم٦م احلرب ِودَّ ِ
اإل ْؾمالم سم٤محلرب قمغم اإلره٤مب.
ِ
أه ِؾ اًمًٜم٦م :اعمُٜم٤موم٘مقن
وُمـ َه ُ١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ َظمدُمقا اًم ُٙم َّٗم٤مر ذم محٚمتٝمؿ قمغم ْ
ِ
تّمقوم٦م واًم َٕمٚمامٟمِٞملم ا َحلداصمٞملم ذم ِّ
يمؾ َسمٚمد ،وهذا ٓ
اًمراومْم٦م اًم ٌَ٤مـمٜم َّٞم٦م ،وزٟم٤مد َىم٦م اعمُ ِّ
ُمـ َّ
اقم َؽمف سمف اًمٙمٗم٤مر أٟم ُٗم ًُٝمؿ ذم ُمرايمز أسمح٤مصمِٝمؿ وذم قمالىم٤مِّتؿ
َٟم ُ٘مقًمف ضمزا ًوم٤م ،سمؾ هق ُم٤م ْ
ِب١م ِ
ٓء اعمٜم٤موم٘ملم.
َُ
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اعمِمٝمقرة ذم طمرِب٤م ِ
اعمّم٤مدر َُم٤م ورد ذم ظم َّٓم٦م َراٟمد ُ
ًمإل ْؾمالم ا َحل ِّؼ وأهٚمف،
وُمـ هذه َ
ِ
قمٛمالئٝم٤م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ سمٜمل
اعم١مؾم ًَ٦م اًم ُٙمٗمر َّي٦م اعمٗمًدة ذم ومْمح
ومٚم٘مد
أؾمٝمٛم ْ٧م َهذه َّ
َ
ِ
ِ
١مؾمً٦م سم٠مهن٤م
ضمٚمدشمٜمَ٤م اعمُتٕم٤موٟملم ُمٕمٝم٤م ذم شمٜمٗمٞمذ ُخم َّٓمٓم٤مِّت٤م ،وؾمقاء ؿمٕمرت هذه اعمُ َّ
ِ
أؾمدت ِظمدُم٦م َيمٌػمة ًمٚمدُّ قم٤مة
وم٢مهن٤م ىمد ْ
قمٛمالئٝم٤م اعمُٜم٤موم٘ملم أم مل شمِمٕمرَّ ،
أؾمٝمٛم٧م ذم ومْمح َ
ْ
ِ
ِ
وضمٚم٧م هلؿ أُمرهؿ(.)1
اًمّم٤مدىملم ذم
ومْمح ْ
أقمدائٝمؿ اعمُٜم٤موم٘ملم ،اًمذيـ يٕمٞمِمقن سمٞمٜمٝمؿَ ،
أَا ايتٛصٝات ايعاَ ١هلزا املٛضٛع فُٓٗا:

ًمٙمـ اًمذي َُي ًُـ ذيمره هٜم٤م ً
َمٛمال وسم٤مظمتّم٤مر يتٚمخص ذم ىمْمٞمتلم:
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
 -1احلذر ..احلذر ُمـ ُمٙم٤مئد اعمُٜم٤موم٘ملمْ ،
وأظمذ ا َحلٞم َٓم٦م ُمـ ُمّم٤مئدهؿ و َقمدم
ِ
خ٤مدقم ِ
ْ
٤مِّتؿ
وآهمؽمار سمِ ُٛم
اًمريمقن إ ًَم ِٞمٝمؿ
َ
َُمٜمحٝمؿ اًم ِّث َ٘م٦م َطم٤مل اًم َّتٕم٤م ُُمؾ َُم َٕمٝمؿ ،و َقمدم ُّ
ٚمٌٞمً٤مِّتؿ ،وأٓ ُي َّتخذ ُِمٜمٝمؿ ُُم َ
ًتِم٤مر وٓ وزير وٓ ِقمٞمٌ٦م ٟمّمح وٓ سمٓم٤م َٟم٦م .ومٝم ُؿ
و َشم َ
اًمً٤م َُّم٦م وا َحل َّٞم٦م اًم ُّٚمدُ وغ..
اًم َٕم ُ
٘مرب َّ
ريم٤مِّتؿ وًم َ٘م ِ
 -2جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم رصدُ َحت ِ
٤مءاِّتؿ و َشم ِ
قصمٞمؼ ُُم١مُمراِّتؿ و ُُم َ
١ممتراِّتؿ
ِ
أذر َقمتف وضمٜمُقده
وظمّمقص٤م ُم٤م ًمف قمالىم٦م سمِ ُ
ً
تقاصٚمٝمؿ ُمع أقمداء اعم َّٚم٦م واًمدِّ يـُ ،ومٝمؿ ُ
ويٕمقق هلؿ يمؾ شمآُمر.
وقمٛمالؤه إوومٞم٤مء ..طم َّتك سم٢م ْذن اهللِ ُُيٌط هلؿ يمؾ ََّتٓمٞمط ِّ
يٚمز ُُمٜم٤م ا َحلذر ُمٜمٝمؿَ ،
ومٙمذًمؽ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م اًم َّتحذير ُمٜمٝمؿ ذم يمؾ َحمٗمؾ
 -3ويمام أٟمف َ
ِ
ِ
ٍ
أؾم َت٤مرهؿ ،و َيمِمػ َظمٌ٤مي٤مهؿ،
وؾمٞمٚم٦م وٟم٤مومذة؛ ِِبتؽ ْ
وُمٜم٤مؾم ٌَ٦م َوقمغم َصٕمٞمد يمؾ َ
ـمرق ِ
يمٞمدهؿ ،وإفمٝم٤مر ص َٗم ِ
وإيْم٤مح ِ
٤مِّتؿ ،و َسم َٞم٤من أؾم٤مًمِٞمٌٝمؿ طم َّتك ٓ َيٜمخد َع ِبؿ َهم٤مومؾ
َ
ويٕمرف ِ
طم٘مٞم َ٘متٝمؿ ا َجل٤مهؾ وُيت٤مط ُمٜمٝمؿ اعمتٕم٤مُمؾ.
َ ْ
اًم٘مّم ِد وهق ُيدي اًمًٌٞمؾ
واهلل ُمـ وراء ْ
وصغم اهللُ وؾم َّٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م ٍ
َّ
حمٛمد ،وقمغم آًمِف وصحٌِف َأُجٕملم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اٟمٔمر ُم٘م٤مل «راي٤مت اًمٜمٗم٤مق واحلرب اعمٕمٚمٜم٦م قمغم ِ
اإل ْؾمالمشً ،مٕمٌد اًمٕمزيز يم٤مُمؾَ« :مٚم٦م اًمٌٞم٤منش:
اًمٕمدد (.)173
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الفهارس العامة

وشمِمتٛمؾ قمغم اًمٗمٝم٤مرس أشمٞم٦م:
 -1ومٝمرس أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م.
 -2ومٝمر س إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م.
 -3ومٝمرس إقمالم اعمؽمضمؿ هلؿ.
 -4صمٌ٧م اعمّم٤مدر واعمراضمع.
 -5ومٝمرس اعمقوققم٤مت.
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{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}
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رقمها

{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ 20-19

الصفحة
542/1

ﮀ ﮁ ﮂﮃ}...
{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ}

20

554/1

27

473/1

{ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}

40

473/1

{ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ}

42

428/1

{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳}

55

295/1

{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ}

72

295/1

{ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳}...

{ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ74 }...

455 ،454/1

{ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ}

75

77/2 |495/1

{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ}...

76

،247/2 |343/1
274

{ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ}

76

240/2

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ}

77

503/1

{ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ}

79

462/1

{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ}

79

464/1
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{ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ}

الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
معهم
462/1
79

{ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

83

477 ،474/1

84

477 ،474/1

85

478/1

{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ}

85

479/1

{ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ}

86

463/1

87

479/2

93

474/1

{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ}

93

476/1

{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}

96

698 ،298/2

{ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ}

97

447/1

ﯡ}...

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ}

{ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ}

{ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ}

{ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ}

{ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ}

98-97

446/1
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{ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ}

رقمها

الصفحة

100

473 ،471/1

{ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ 101

422/1

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ}
{ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

109

350 ،206/1

111

359/1

{ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ}

118

146/2

{ﯶ ﯷﯸ}

118

266/2

{ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ}

118

167/1

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ}

120

499/2 |210/1

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ}

127

30/1

{ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ}

137

481/2 |652/1

142

555/2

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}...

{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ

ﯳﯴ}...

{ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭢ}...

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ 143-142

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ}...

118/1
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الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
اآلية
معهمﮀ ﮁ ﮂ
{ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
119/1
143
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ}
{ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ}

161

626/2

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ}

170

190/1

{ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}

172

504/1

{ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ}

175

463/1

{ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ} 178

741/2

{ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ}

187

482/2

{ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ}

200

562/1

{ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}

204

592 ،591/2

{ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ}

591 ،373 ،592/2 205

{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ}

205

677 ،593/2

{ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ}

216

199/1

217

626/2

{ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ}...
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رقمها

الصفحة

{ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}

221

292/2

{ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ}

249

302/1

{ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ}

256

556/1

{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ}

261

553/1

{ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ}

264

547/1

{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ}

264

547/1

{ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ}

264

547/1

{ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ}...

269

518/2

{ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ}

275

513/1

{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ}

276

513/1

{ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ}

284

504 ،49/2

{ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ}

286

637/2

 -3آل عمران
{ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣﮤ}...

7

541/2
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الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
اآلية
معهم
{ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ
167/2
8
ﯺ}
{ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ}

ﭺﭼ
ﭻ
{ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﮅ}
ﮆ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

12

482/1

13-12

622/1

{ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

21

370/1

ﯥ ﯦ}
{ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

22-21

479/2

ﯭ ﯮ}...
{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ}

{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ}
{ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ}

{ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ}

31

125/2

32

125/2

69

207/1

72

241/2 |113/1
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{ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲}...

{﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

﮾ ﮿ ﯀}

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ}...

{ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ}

{ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ}...

{ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ}...

{ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ}
{ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ}

{ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻}

{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ}
{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ}...

رقمها

الصفحة

75

250/2 |93/1

75

272/2

78

425/1

78

426/1

86

141/2

91

626/2

103

620/2

110

366/1

113

249/2 |93/1

448 ،421 ،419/2 118
118

418/2
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{ﮇ ﮈ ﮉ}

الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
معهم
214/1
118

{ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ}

118

216/1

{ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ}

118

216/1

{ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}

118

714/2

{ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}

118

،718/2 |445/1
707

{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
،430/2 |211/1
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ 120-118
706
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷
﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂
   }...
{﮴ ﮵ ﮶﮷}

119

217/1

{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ}...

119

707/2 |445/1

﮲} 119
﮳
{ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

|341 ،216/1
247/2

{ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳}

119

248/2 |216/1

{﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂    
          120
ﯓ ﯔ}

،353 ،218/1
707 ،81/2 |452
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{﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂    }
{         

ﯓ ﯔ}

{   }
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ}

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ}

رقمها

الصفحة

120

707/2

120

219/1

120

219/1

122

154/1

122

{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲} 128
{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽}

140-139

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ 154

ﭥ ﭦﭧ}...

،169 ،159 ،31/2
184
394/2
120/1
|223 ،220 ،578/1
138/2

{ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ}

154

578/1

{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ}

154

578/1

{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ}

154

221/1

{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ}

154

578 ،221/1

{ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ}

154

578/1
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الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
اآلية
معهم
{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ 154

578/1

ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ}
،29/2 |120/1
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
167-166
697
ﭛ ﭜ ﭝﭞ}...
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
-166
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
168
ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ}...

603/1

ﭧﭩ
ﭨ
ﭝﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭞ
{ﭛ ﭜ
،153 ،282 ،89/1
ﭴ 167
ﭵ
ﭭﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭮ
ﭪﭫﭬ
556 ،703/2 |286
ﭻ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ}
ﭼ
ﭶﭷﭸﭹﭺ
{ﭛ ﭜ ﭝﭞ}

167

121/1

{ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ}

167

559/2 |90/1

{ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ}

167

121/1

{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ}

167

565/2

{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ}

168

742/2 |603/1

{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ}

168

222/1

{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}

168

،556/2 |299 ،90/1
568 ،33
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رقمها

الصفحة

{ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

172-169

688/2

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ}
{ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ}

604 ،591 ،294/1 173

{ﯷ ﯸ ﯹ}

173

295/1

{ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ}

173

302/1

176

504/2

{ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ}

{ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮶﮷}...

179

{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ 183

،697/2 |600/1
34
479/2

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ}
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ}

{ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ}

460 ،477 ،474/1 187
188

،391/2 |464/1
558
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الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
اآلية
465/1
188
معهم ﭼ}
{ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
 -4النساء
{ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ}

27

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
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{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ 68
ﰍ ﰎ}
{ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ}...
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123/2

{ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲}
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123/2

﮷}
{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮸
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403/2

{ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ}

114

598/1

{ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ}

152

623/2

{﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼ ﮽ ﮾﮿}...

{ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲}
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اآلية
معهم
{ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
620/2
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ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ}
{ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ}

161

600/2
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{ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ}
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530/1

{ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ}

30

635/2

{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ 33
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ}

621/2

37

620/2

40

325/2

{ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽﯾ}...

{ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ}

{ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ 66-65
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ}

86/1

{ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ}...

75

87/1

ﯘ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ}
ﯙ
{ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

102
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{ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ}

رقمها
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{ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ 157

366/1

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}
{﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁﯂}

163

509/1

{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁﯂   

163

508/1

 }
{ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ}
{ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯﯰ}

169

562/1

169

476 ،474/1

{ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ 176

567 ،547/1

ﯩ ﯪ}
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}...

{ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}
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اآلية
معهم
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{ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ}
 -8األىفال
{ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}

2

{ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
7-5
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳}
{﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ }

7

{ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
16-15
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ}

591/1

5/2

5/2

689/2

{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ}
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219/1

{ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ}
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447/2

{ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ}

28

523 ،447/2

{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ}
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479/2

{ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ}
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رقمها

{ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ 36

الصفحة
211/1

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ}
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
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41

702/2

{ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ}

45

689/2

{ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ}

46

631/1

{ﭯ ﭰ ﭱ}

47

709/2

{ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ}

49

5/2 |619 ،602/1

{ﮢ ﮣ ﮤﮥ}

49

|619 ،294/1
6/2

50

324/2

56-55

473/1

{ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼}

{ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}

{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
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{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
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ﮅ
ﮁﮂﮃ

ﮌﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮍ
ﮋ

66-64

688/2

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}...
{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸}

{ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ}

73
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75

326/1

 -9التوبة
{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ

5-4
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ﮮ ﮯ}...
{ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ}
{ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ}

{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ}
{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

﮲ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺}
﮳
ﮱ

﮲ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹}
﮳
{ﮰ ﮱ

5

512/2

8

427/2 |499/1

8
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الصفحة
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ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ}
{ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ}
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{ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ}
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428/1

{ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ}

34

460/1

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ}

37

725 ،474/2

{ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ}...

38

104 ،94/2

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ}

41

94/2

{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}

42

287/1

{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}

42

287 ،286/1

{ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬﭭ}

42

109/2

{ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ 42
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}
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{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
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ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}
{ﭴ ﭵ}

42

578/2

{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}
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578 ،122/2

43

600/1

43

744 ،111/2

45

110/1

{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ}

{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ}

{ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ}
{ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

46-45

282/1

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷}
{ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷}

{ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮷}
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46

109/2 |604/1

{ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹
47-46
﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂
    }
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678

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
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{﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

   }
﯂ 

رقمها

الصفحة
،32/2 |604/1

47
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{﯀ ﯁ ﯂ }

47

32/2

   }
{﯂    

47

544/2

{  }
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{     }
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570/1

ﭭ}
ﭮ
ﭨﭪﭫﭬ
ﭩ
{ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

49

12/1

،545/2 |198/1

{ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}
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،106/2 |286/1
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{ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ}

49

105/2

{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}

49

583/2 |287/1
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592 ،454/2

ﭷﭹﭺﭻﭼ
ﭸ
{ﭴ ﭵ ﭶ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}
{ﭽ ﭾ ﭿ}

{ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ}
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رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
اآلية
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معهمﮥ ﮦ} 52
{ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ}
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227/1

{ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
471/2 |470/2 54-53

     }
{﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   
 }

54

{﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   
        
   }

54

،351/2 |234/1
742 ،475 ،414

{         
}

54

367/2

{﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   
        
    ﯓ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ 55-54
ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ}

472/2

560/2

{ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ}

55

107/1

{ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}

55
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رقمها

الصفحة

اآلية
{ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ}

56

725/2

{ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ}

56

577 ،331/2

{ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
،298/2 |283/1
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ 57-56
584
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}
{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}

57

284/1

{ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ}

57

181/1

{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}

58

|566 ،176 ،12/1
،623 ،465/2
729

{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}

58

|182 ،173/1
715 ،701 ،460/2

{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ}

58

182/1

{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}

58

182/1

{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}

58

701/2

{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}

59

182/1

{ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}

59

182/1

59

701/2

{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}
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{ﮡ ﮢ ﮣ}

الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
معهم
463/2
60

{ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ}

60

463/2

{ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ}

61

566 ،164/1

{ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ}

61

|163 ،12/1
،715 ،142/2
505 ،729 ،717

{ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ}

61

163/1

{ﯟ ﯠ ﯡﯢ}

61

163/1

{ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ}

61

142/2 |165/1

{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}

61

165/1

{ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ}

61

165/1

{ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ}

61

165/1

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}

62

583/2

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ}

{ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ}
{ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ}

62

،729 ،725/2
578

62

584/2

63

343/2
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{ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺ}

{ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ}

{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ}

رقمها

الصفحة

64

561 ،66/2
|599 ،453/1

64

،724 ،670/2
564 ،744

64
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96

584/2 |152/1

96

583/2

{ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
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{ﭶ ﭷ ﭸ}

101

219 ،80/2

{ﭿ ﮀ}

101

326/2

{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}
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{ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ}
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رقمها

الصفحة

اآلية
{ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ}

108

156/1

{ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ}

110

7/2 |95/1

 -17اإلسراء
{ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ}
{ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ}

{ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ}
{ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

9

561/1

36

621/2

74

167/2

97

334/2

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ}
{ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ}
{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ}

97

339/2

102

598/1

 -18الكهف
{ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ}

{ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}

5

648/1

46

595/2

104-103

635/2
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الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
اآلية
معهم
78/1
110
{ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ}...
 -19مريم
{ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀
93-88
﯁﯂
     ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ}

585/1

91-90

371/2

{﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂   }

 -21طه
{ﯪ ﯫ}

62

240/2

{ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ}...

108

334/2

{ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ}

113

505/2

{ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ}...

124

334/2

{ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ 125-124

339/2

ﰇ ﰈ}
{ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ}

131

596/2

 -21األىبواء
{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}

16

312/1
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رقمها

الصفحة

اآلية
{ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}...

90

573/1

{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}

107

129/2

 -22الحج
{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ

18

374/2

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ}...
{ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ}
{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ}

31

325/2

78

637/2

 -23المًمنون
{ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ}

34

86/1

{ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ}

51

504/1

{ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}

61

573/1

{ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ}

73

503/2

 -24النور
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ}
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ}

11
11

659 ،644/1
651/2 |199/1
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اآلية

{ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ}

الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
معهم
197 ،642/1
11

{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ}

11

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ 16-11
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗﯘﯙﯚ}

409/2 |644/1

418/1

{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ}

12

643/1

{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ}

13

646/1

{ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ}

13

660/1

{ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ}

15

621/2

{ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ}...

19

420 ،273/1

{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ}...

22

418/1
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رقمها

الصفحة

اآلية
ﮐ ﮒ ﮓ ﮔ}
ﮉﮋﮌﮍﮎﮏ ﮑ
ﮊ
{ﮈ

22

741/2

{ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ}

23

656/1

{ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ}...

33

،518 ،468/1
405 ،274

{ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ}

36

383/1

{ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ}

39

496/1

{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ}

39

548/1

{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ}

40

365/2

{ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}

47

556/2

{﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂}

50

577 ،438/1

{ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ}...

51

190 ،439 ،196/1

{ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ
ﰑ ﰒﰓ}...

53

|151 ،194 ،151/1
331/2

{ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒﰓ}

53

194 ،151/1

62

285/1

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ}...

701

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
اآلية
معهم
{ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ
53/2 |284/1 63
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ}...
{ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ}

63

642/1

 -25الفرقان
{ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ

6-4

650/1

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}
{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}

23

469/2

{ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ }

30

594 ،564/1

{ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}

44

511/1

52-51

599/2

64

250/2

{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹}
{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ}
 -26الشعراء
{ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ}

111

244/1

 -27النمل
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ}

14

598/1
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اآلية
{ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}

رقمها

الصفحة

56

479/2

 -28القصص
{ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ}

77

468/2

 -29العنكبوت
{ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳}...

6/2 |502 ،94/1 3-2

{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ}

10

7/2 |95/1

{ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ}

10

730 ،717 ،8/2

{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
7/2 |96 ،94/1 11-10
ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}
{ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}

11

502/1

{ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ}

55

296/1

 -31الروم
{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ}

47

229/1

 -32السجدة
{ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}

16

250/2
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اآلية
 -33األحزاب

الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
معهم

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ}

1

،124/2 |325/1
552

{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ 10-9

296/1

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ}...
{ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}

10

221/1

{ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ 11-10

52/2

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}
{ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ

12-10

732/2

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}
{ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ}
{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ}

{ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ}

11

222/1
،222 ،163 ،153/1

12

،66 ،56/2 |576
731 ،719 ،715 ،138

12

296 ،604 ،163/1
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رقمها

الصفحة

اآلية

{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳
﮴﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿
﮵
﯀﯂
﯁
     ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ 17-12
ﯿﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰀ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭯ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}
ﭰ
ﭭﭮ

698/2

{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳}...

13

{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ 13
﯂    }

|370 ،631/1
136 ،66/2
،702 ،54 ،29/2
567 ،298 ،719

{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ}

13

57/2

{ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵}

13

|302 ،297/1
732/2

{ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵}

13

57/2

{﮶ ﮷ ﮸ ﮹}

13

581/2

{﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽}

13

732/2

{﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁
﯂   }

13

،286 ،153/1
136 ،580/2 |286
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اآلية

{﮺ ﮻ ﮼ ﮽}

الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
معهم
716 ،559/2
13

{﮻ ﮼ ﮽}

13

581/2

{﮾ ﮿ ﯀﯁}

13

581/2

{﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂   }

13

136/2

{ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁
﯂

14-13

732 ،715/2

    ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ}
{﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁
﯂           14-13
    ﯳ ﯴ ﯵ}

556/2

{         
 ﯳ ﯴ ﯵ}

14

582 ،54/2

{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ}

15

56/2

ﯿﰁﰂﰃ
ﰀ
{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﰄﰅﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
17-15
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭯ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}
ﭫﭬﭭﭮ ﭰ
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ}

16

59/2

59/2
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رقمها

الصفحة

اآلية
{ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ}

16

60/2

{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ}

18

66 ،60/2 |452/1

{ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ}

18

66/2 |290/1

{ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ}

18

،60/2 |602 ،90/1
567 ،105

{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ}

18

61/2

{ﮃ ﮄﮅ}

18

61/2

{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}

18

{ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ}...

{ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ}...

{ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

19-18
19

،61/2 |290/1
362 ،351
|278 ،289/1
298 ،60/2
|283 ،600 ،305/1
62 ،732/2

19

699/2 |581/1

{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ}

19

63 ،62/2

{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ}

19

733/2

{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ}

19

63/2 |601/1

ﮬ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲}
ﮭ
{ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

19

279/1

ﮙ ﮚ ﮛﮜ}
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الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
اآلية
معهم
،64/2 |283/1
{﮴ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
20
67
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ}
{ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ}

20

64/2

{ﯣ ﯤ ﯥﯦ}

20

65 ،64/2

{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ}

20

283/1

22

576/1

{ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍﰎ}...

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

24-23

683/2

ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}
{ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

24

661/2

{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ}

24

663/2

{ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}

32

258/1

ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}

{ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ 33-32

63/1

ﭷ ﭸ}...
{ﭶ ﭷ ﭸ}

33

63/1

{ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ}

33

528/1
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الصفحة

اآلية
{ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}

34

63/1

{ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ }

37

167/2

{ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}

45

553/2

46-45

503/2

{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}

47

553/2

{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ}

48

552/2

{ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}

48

553/2

{ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ}

{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}

{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

58

|237 ،202 ،639/1
618 ،346/2

59

259/1

{ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ}

59

257/1

{ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ}

59

257/1

ﮮ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳}
ﮯ
ﮧﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮨ

{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮮﮰﮱ﮲﮳
ﮯ
ﮧﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮨ
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾﮿﯀﯁﯂



ﯘ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ}
ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯙ

62-59

255/1
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الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
اآلية
معهم ﮼ ﮽
{﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
568/2 |257/1 60
﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂}...
{﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂        743/2 |124/1 61-60
     }

{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}

68-67

85/1

{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ}

72

519/1

{ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ}

73

150/2

 -34سبي
{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵}

20

421/1

{ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ}

34

652/2

46

508/2

{ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮ}

 -35فاطر
{ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ}

10

78/1
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{ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ}

رقمها

الصفحة

43

472 ،186/1

 -36يس
{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ}

65

336/2

 -37الصافات
{ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻}

173-171

229/1

 -38ص
ﮆﮈﮉﮊﮋ
ﮇ
{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}

7-6

652/2

 -39الزمر
{ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ

9

250/2

ﯾ ﯿ ﰀ}
{ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺}

53

668/2

ﮮﮰ
{ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮯ

﮴ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 54-53
﮵
ﮱ﮲﮳
﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂     }

103/1
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 -41غافر

الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
معهم

{ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ}
{ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ}

{ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ}

{ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ}

25

219/1

26

479/2

46-45

327/2

51

243 ،222/1

 -41فصلت
{ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ}

17

355/1

{ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}

17

353 ،54/1

{ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ 21-19
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ}...

336/2

{ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ}

30

666/2

{ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ}

44

562/1

 -42الشورى
{ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ}

13

620/2

{ﯹ ﯺ ﯻﯼ}

15

623/2
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رقمها

الصفحة

 -43الزخرف
{ﯛ ﯜ ﯝ}
{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ}

{ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ}

19

639/1

40

255/1

77

347/2

 -45الجاثوة
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭦ ﭨ ﭩ}
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭧ

23

421 ،172/1

 -47محمد
{ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ}

11

626/1

{ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ}

16

590/1

{ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯦ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}
ﯣﯤﯥ ﯧ

16

123/2 |356/1

{ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ}

16

356 ،156/1

{ﯤ ﯥ ﯦﯧ}

16

156/1

{ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}

16

460/1

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ}

20

581/1
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الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
اآلية
معهم
ﭞﭠﭡﭢﭣ
ﭟ
{ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
601/1
20
ﭫ ﭭ ﭮ}
ﭬ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ 24-20

158/1

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}
{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ}

23

7/1

{ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}

24

504 ،366/2

25

303/2

26

319/1

{ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ}

{ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ}
{ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ 28-27

303/2

ﯭ ﯮ}
{ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ}
{ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

29

ﯻ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ 30-29
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ}

564 ،291/2 |453/1
561/2
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{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ}

{ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ}

رقمها
30
30

الصفحة
،670/2 |13/1
724
388/2 |215/1

 -48الفتح
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ}

1

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ 3-1

513 ،413 ،126/2
126/2

ﭩ ﭪ ﭫ}
{ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ}

2

126/2

{ﮌ ﮍ ﮎﮏ}

5

126/2

{ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ}...

6

،126/2 |575 ،220/1
343 ،151

{ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ}

6

220/1

{ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ}

6

220/1

{ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ}

10

472/1

{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶﭷ}...

11

،703/2 |288/1
579

{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ}

11

580/2

{ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ}

11

288/1

713

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
اآلية
معهم
{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭽﭿﮀﮁﮂ
ﭾ
ﭶﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭵ ﭷ
ﮍﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮎ

12-11

507 ،555/2

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}...
{ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}

12

{ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

220/1
،78/2 |522/1

15

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ}...

،699 ،649 ،79
555

{ﯮ ﯯﯰ}

15

78/2

{ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ}

15

699/2

{ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ}

15

79/2

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

16

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ}
{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽}

{ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ}...

{ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤﭥ}

،649/2 |125/1
505

20

77/2

29

552/1

29

246 ،350/1
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رقمها

الصفحة

 -49الحجرات
|635 ،170/1

{ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ}

9

{ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ}

9

512/2

12

618/2

13

505/2

{ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ}

{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ}

212/2

 -51ق
{ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ}

24

364/1

 -52الطور
{ﮭ ﮮ}

6

373/2

{ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}

42

219/1

 -57الحديد
{ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}

1

49/2

9

172/1

{ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}

13

340/2 |311/1

{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ }

13

341/2

{ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟﯠ}
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الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
اآلية
معهم
{ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ 14-13

413/2

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ}...
{ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ 15-13
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}...

342/2

{ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}

14

567/2 |226/1

{ﮊ ﮋ}

14

567/2

{ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ}

14

567/2 |226/1

24

105 ،58/2

{ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ}

 -58المجادلة
{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}

8

194/1

{ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}

8

165/1

{ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ}...

8

165/1

{ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ}

8

165/1
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رقمها

الصفحة

{ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ}...

14

،319 ،501/1
556/2 |337

{ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ}

14

320/1

{ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ}

14

347/1

{ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ}

14

578/2

{ﮦ ﮧ ﮨ}

16

725/2 |152/1

{ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ}

16

730/2

{ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
﮹}...
﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸ ﮺

17-16

343/2

{﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁}

17

346/2

{ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ}

18

311/1

{ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ}

18

،582 ،309/1
334/2 |583

{ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ}

18

583/1

{ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ}

18

583/1

{ﯸ ﯹ ﯺ}

19

363/2

{ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ}...

19

363/2

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦ}

22

45/2 |314/1
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 -59الحشر

الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
معهم

{ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ}

5

527/2

{ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ}

6

49/2

{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ}

11

629/1

{ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ}

11

،488 ،468 ،318/1
628 ،336 ،122 ،500
،714 ،727 ،242/2
50 ،564 ،676

{ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ}

11

628/1

{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ}

11

677/2 |630/1

{ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}

11

629/1

{ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ}

11

629/1

{ﭿ ﮀ ﮁ}

11

677/2 |629/1

{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ 12-11
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}

،583 ،113/1
299/2 |306

718

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
اآلية

رقمها

{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ 12-11

الصفحة
630/1

ﮖ}
{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
16-11
ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂     
    ﯮ ﯯ ﯰ}
{ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}

12

544/1

،564/2 |319/1
50

{ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}

12

677/2

{ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ}

13

677/2

{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}

13

677/2

{﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺}

14

631/1

{﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺}

14

553/1

16

230/2

{ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ}

721

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
اآلية
معهم
{ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
545/1
16
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ}
 -61الممتحنة
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ}...

{ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶}...

1

405 ،641/2

4

405/2 |331/1

{ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ 9-8

409/2

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}...
 -61الصف
{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ}

8

{ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 13-10
           
  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ}

397/2 |211/1

688/2

 -62الجمعة
{ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ}

5

353/1

720

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
اآلية

رقمها

الصفحة

 -63المنافقون
{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ}
{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ}
{ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ}

1
1

148/1
،556/2 |148/1
39

1

730/2 |546/1

1

296/2

{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ}

1

|546 ،502 ،148/1
714/2

{ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ}

2

572/2

{ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ}

3

714/2

{ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ}

3

460/1

{ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ}

{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

ﯪ ﯫﯬ}

{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ

4

4

،581 ،569/1
590/2 |617
545/1

ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ}
{ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ}

4

730 ،590/2

{ﯩ ﯪ ﯫ}

4

591/2

721

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
اآلية

{ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ}

الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
معهم
570 ،550/1
4

{ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ}

4

{ﯲ ﯳ ﯴﯵ}

4

{ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ}

4

284/2 |9/1

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ}...

5

504/2

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ}

5

552/1
،477 ،476/2
478 ،686

|361 ،183/1
730/2

{ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ}

5

183/1

{ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}

6

362 ،184/1

{ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ}

7

559/2
|230 ،369/1

{ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀ}...

{ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ}
{ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓ}...

{ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ}

7

،715 ،559/2
،731 ،731 ،718
718

7

357/1

8

743/2

8

357/1

722

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم
اآلية

رقمها

الصفحة

{ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ}...

9

362/2

 -65الطالق
{ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ}

7

637/2

 -66التحريم
{ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ}

1

167/2

{ﭚ ﭛ ﭜﭝ}

1

179/2

{ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ}

9

343/2

{ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ}...

10

655 ،653 ،200/1

{ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}

10

482/2

 -68القلم
{ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﮀ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ}...

43-42

342/2

 -71المعارج
{ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}

43

333/2

 -72الجن
{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}
 -74المدثر

3

585/1

723

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

الصفحةالتعامل
رقمهاشرعية يف
خطر املنافقني وقواعد
اآلية
معهم
364/1
17-16
{ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ}
{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ}

31

372/2

{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ}

31

492 ،370 ،321/2

 -75القوامة
{ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ}

12-10

335/2

 -81عبس
{ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ} 42-40

333/2

 -83المطففون
{ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ}

6-4

639/1

 -85البروج
{ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾ}...

9-8

243/1

 -87األعلى
{ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ}

1

642/2

 -98البونة
{ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺}

6

293/2

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

724

فَزظ األحادٓح اليبْٓ٘
احلدي٨م
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َ ْ ْ َ َُ
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ِِ
ِ
٤مء َو َص َال ُة اًم َٗم ْج ِر 353/2 .............................
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أ ْد ِرك اًم َ٘م ْق َم َوم٢مِ َّهنُ ْؿ َىمد ْاطم َ َ
ِ
ِ
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شرعية٦م ُم َ
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اح ُضمٜمُق ٌد َُمَٜمَّدَ ٌة َُم٤م َشم َٕم َ٤مر َ
إَ ْر َو ُ
حت ِّ٘م ْ٘مـ اًم َّٓم ِر َيؼَ ،قم َٚمٞم ُٙمـ سمِح٤م َّوم ِ
٤مت اًم َّٓم ِر ِيؼ 65/1................
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وم٠مؿم َٝمد َّأهن٤م َزوضم٦م رؾمقل اهلل ﷺ ذم ا َجلٜمَّ٦م 648/2 ...................
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َأ ْؾم َٚم ُؿ َو ِهم َٗم ُ٤مر َو َأ ْؿم َج ُع َو ُُم َز ْيٜمَ ُ٦م َو ُضم َٝم ْٞمٜمَ ُ٦م َو َُم ْـ يم َ
َّ٤مس ،واهللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف
٥م َُم َق َّ
َُم ْق َٓ ُه ْؿ 117/1 .........................................................................
ٍ ِ
ِ
ِ
َأؾم َٚمؿ و ِهم َٗم٤مر و َ ِ
وه َق ِاز َن َو َهم َٓم َٗم َ
٤من 118/1 ..
ر ٌء ُم ْـ ُُم َز ْيٜمَ َ٦م َو ُضم َٝم ْٞمٜمَ َ٦م َظم ْ ٌػم قمٜمْدَ اهللِ ُم ْـ َأ َؾمد َو َمتٞمْ ٍؿ َ
ْ ُ َ ُ َ ْ
َأ ْيم َث ُر ُُمٜمَ٤مومِ ِ٘مل ُأ َُّمتِل ُىم َّر ُاؤ َه٤م 564 ،138 ،134/1 ............................................
ؼم ُيم ْؿ سمِ َ٠م ْه ِؾ اجلَٜم َِّ٦م َو َأ ْه ِؾ اًمٜم ِ
َّ٤مر 551/1 .................................................
َأ َٓ ُأ ْظم ِ ُ
٤مقم ٍ
ػ ُمت ََْم ِ
ِ ٍ
َأ َٓ ُأ ْظم ِؼم ُيمؿ سمِ َ٠مه ِؾ ْ ِ
ػ 363/1 ....................................
ُ ْ ْ
اجلٜمَّ٦م؟ ُيم ُّؾ َوٕم ْٞم ُ
َ
َأ َٓ ُأ ْظم ِؼم ُيمؿ سمِ َ٠مه ِؾ ْاجلٜم َِّ٦م؟ ُيم ُّؾ َو ِٕمٞم ٍ
ػ ًَم ْق َأ ْىم ًَ َؿ َقم َغم اهللِ ََٕ َسم َّر ُه 55/1..................
ػ ُُمت ََْم ِّٕم ٌ
ُ ْ ْ
ْ
َ
ؼم ُيم ْؿ سمِ َّم َال ِة ا ُعمٜمَ٤مومِ ِؼ؟ 358/2 .......................................................
َأ َٓ ُأ ْظم ِ ُ
ف َقم َٚم ْٞم ُٙمؿ ِقمٜم ِْدي ُِم َـ اعمَْ ًِ ْٞم ِح اًمدَّ َّضم ِ
٤مل؟ 79/1.........................
ؼم ُيم ْؿ سمِ َام ُه َق َأ ْظم َق ُ
ْ
َأ َٓ ُأ ْظم ِ ُ
اًمِمٞم َٓم ِ
ِ
ِ
ِ
٤من 526/1 ...............
٤مهٜمَ٤مَ ،أ َٓ إِ َّن ا ًْمٗم ْتٜمَ َ٦م َه ُ
َأ َٓ إِ َّن ا ًْمٗم ْتٜمَ َ٦م َه ُ
٤مهٜمَ٤م ُم ْـ َطم ْٞم ُ٨م َي ْٓم َٚم ُع َىم ْر ُن َّ ْ

ت َوم ًَدَ ا َجل ًَدُ ُيم ُّٚم ُف َأ َٓ َو ِه َل
َأ َٓ َوإِ َّن ِذم اجلَ ًَ ِد ُُم ْْم َٖم ٌ٦م إِ َذا َص َٚم َح ْ٧م َص َٚم َح ا َجل ًَدُ ُيم ُّٚم ُف َوإِ َذا َوم ًَدَ ْ
٥م 546/1 ...........................................................................
اًم َ٘م ْٚم ُ
لم ِذم اًمدُّ ْٟمٞم٤م َىم ِ
َأ ًَم ْٞم َس ا ًِمذي َأ ُْم َِم٤م ُه َقم َغم ا ًِّمر ْضم َٚم ْ ِ
٤مد ًرا َقم َغم َأ ْن ُي ْٛم ِِم ِٞمف َقم َغم َو ْضم ِٝم ِف َيق َم ا ًِم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م 339 ،334/2 ..
َ
َأ ًَم ْٞم َس َي ِْم َٝمدُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللُ َو َأ ِّين َر ُؾم ُ
قل اهللِ؟ 639/2 ........................................
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َأ َُم٤م إِ َّٟم ُف ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًمٜم ِ
َّ٤مر! 311/2 ............................................................
اط اًمً َ ِ
َأُم٤م َأو ُل َأ ْذ ِ
٤مقم ِ٦مٟ -مَ٤مر ََّتْر ُج ُِم َـ ا َْعم ْ ِ ِ
َّ٤مس إِ َمم ا َْعم ْٖم ِر ِ
ب
اًمً َ
نم اًمٜم َ
َّ َّ
ٌ ُ
٤مقم٦م َ -أ ْو َأ ُْم ُر َّ
َّ
نمق َ ْحت ُ
َ
446/1 .................................................................................
َأُم٤م هذا وم َ٘مدْ قمَم َأسم٤م اًم َ٘م ِ
٤مؾم ِؿ ﷺ 49/1...................................................
َ
َّ
أ َُم٤م َواهللِ إِ ْن ُيمٜم ُْ٧م ََٕ ْهنَ َ
٥م َ ُُيقد 518/2 ............................................
٤مك َقم ْـ ُطم ِّ
ِ
ِ
َّ٤مس َطمتَّك َي ِْم َٝمدُ وا َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللُ 658/2 ...............................
ُأُم ْر ُت َأ ْن ُأ َىم٤مشم َؾ اًمٜم َ
اًمرسم٤م اصمٜم٤من وؾمٌٕمقن طمق ًسم٤م َأ ْدٟم٤مه يم٤مًمذي َي ْ٠مي ُأ َُّمف ذم ِ
اإل ْؾمالم 513/1 ................
إِ َّن َأ ْسم َ
قاب ِّ
٤مف َقم َغم ُأُمتِل ُيم َّؾ ُمٜمَ٤مومِ ٍؼ َقمٚمِٞم ِؿ اًم ِّٚمً ِ
٤من 46/1................................
ف َُم٤م َأ َظم ُ
إِ َّن َأ ْظم َق َ
َ
ُ
َّ
٤مف َقم َغم ه ِذ ِه ْإُُم ِ٦م ُيم َّؾ ُمٜمَ٤مومِ ٍؼ َقمٚمِٞم ِؿ اًم ِّٚمً ِ
٤من 8 ،89/1 .......................
ف َُم٤م َأ َظم ُ
إِ َّن َأ ْظم َق َ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
٤مف َقم َٚمٞم ُٙمؿ سمٕم ِدي ُيم ُّؾ ُمٜمَ٤مومِ ٍؼ َقمٚمِٞمؿ اًم ِّٚمً ِ
٤من 593/2 ..........................
إِ َّن َأ ْظم َق َ
ف َُم٤م َأ َظم ُ ْ ْ َ ْ
ُ َ
ُ

٤مف َقم َغم ُأُمتِل ُيم َّؾ ُمٜمَ٤مومِ ٍؼ َقمٚمِٞم ِؿ اًم ِّٚمً ِ
٤من 8/1 .................................
ف َُم٤م َأ َظم ُ
إِ َّن َأ ْظم َق َ
ْ
َ
ُ
َّ
لم 316/1 .......................
إِ َّن َآل َأ ِب ُوم َال ٍن ًَم ْٞم ًُقا سم َ٠م ْوًم ِ َٞم ِ٤مئل ،إِٟم ََّام َوًم ِ ِّٞم َل اهللُ َو َص٤مًم ِ ُح ا ُعم ْ١م ُِمٜم ِ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
إِ َّن إَ َُم٤م َٟم َ٦م ٟم ََز ًَم ْ٧م ِذم ِضم ْذ ِر ُىم ُٚم ِ
اًمًٜم َِّ٦م
اًمر َضم٤ملُ ،صم َّؿ ٟم ََز َل اًم ُ٘م ْر َآ ُن َوم َٕمٚم ُٛمقا ُم َـ اًم ُ٘م ْر َآن َو َقمٚم ُٛمقا ُم َـ ُّ
قب ِّ
484/2 .................................................................................
إِ َّن اًمدَّ َّضم َ٤مل َي ْٓم ِقي إَ ْر َض ُيم َّٚم َٝم٤م إِ َّٓ َُم َّٙم َ٦م َوا َعم ِديٜمَ َ٦م 526/1 ...................................
ِ
ِ
ػ َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن 529/1 .................
ي ٌة َوإِ َّن اهللَ ُُم ًْت َْخٚمِ ُٗم ُٙم ْؿ ومِ َٞمٝم٤م َوم َٞمٜمْ ُٔم َر َيم ْٞم َ
إ َّن اًمدُّ ْٟم َٞم٤م ُطم ْٚم َق ٌة َظم َ
َّ٤مس َو ُه َق ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًمٜم ِ
اًمر ُضم َؾ ًَم َٞم ْٕم َٛم ُؾ َقم َٛم َؾ َأ ْه ِؾ ا َجلٜم َِّ٦م ومِ َٞمام َي ٌْدُ و ًمِٚمٜم ِ
َّ٤مر 311/2 ................
إِ َّن َّ
ِ
ِ
َ٥م ِقمٜمْدَ اهللِ يم ََّذا ًسم٤م 348/1 ......................
اًمر ُضم َؾ ًَم َٞمٙمْذ َب َو َيت ََح َّرى ا ًْمٙمَذ َب َطمتَّك ُي ْٙمت َ
إِ َّن َّ
قن ِذم َضم ِز ْي َر ِة ا ًْم َٕم َر ِ
بَ ،و ًَمٙمِـ ِذم اًمت َّْح ِر ْي ِ
٤من َىمدْ َأ ِي َس َأ ْن َي ْٕم ٌُدَ ُه ا ُعم َّم ُّٚم َ
اًمِمٞمْ َٓم َ
إِ َّن َّ
ش َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ 124/1 ..

قرِ ،وإِٟمَّام يًتَٔمِ ُّؾ ا ُعم ْ١م ُِمـ يقم ِ
اًمّمدَ َىم َ٦م ًَم ُت ْٓم ِٗم ُئ َقم ْـ َأ ْهٚمِ َٝم٤م َطم َّر اًم ُ٘م ٌُ ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ِذم فمِ ِّؾ َصدَ َىمتِ ِف
إِ َّن َّ
ُ َْ َ
َ َْ
469/2 .................................................................................
ِ
أه ِؾ اجلَٜم َِّ٦م َوإِ َّٟم ُف َعمِ ْـ َأ ْه ِؾ اًمٜم ِ
َّ٤مر 561/1 ..................
َّ٤مس َقم َٛم َؾ ْ
إِ َّن اًم َٕم ٌْدَ ًَم َٞم ْٕم َٛم ُؾ وم َٞمام َي َرى اًمٜم ُ
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خطر املنافقني
...............يف396/2
................................
اًمً َام ِء
إِ َّن اهللَ إِ َذا َأ َطم َّ
٥م َقم ٌْدً ا ٟمَ٤م َدى ِذم َّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
إِ َّن اهللَ إِ َذا يم َ
معهم َُٝم ْؿَ ،و ُيم ُّؾ ُأ َُّم ٍ٦م َضم٤مصمِ َٞم ٌ٦م 138/1 ..............
يض َسم ْٞمٜم
َ٤من َي ْق ُم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َيٜمْز ُل إ َمم ا ًْمٕم ٌَ٤مد ًم َٞم ْ٘م َ
َقاو ُٕمقاَ :طمتَّك َٓ َي ْٗم َخ َر َأ َطمدٌ َقم َغم َأ َطم ٍدَ ،و َٓ َي ٌْ ِٖمل َأ َطمدٌ َقم َغم َأ َطم ٍد 363/1 ..
إِ َّن اهللَ َأ ْو َطمك إِ َ َّزم َأ ْن شم َ

لم 514/1 .............
لم َسمام َأ َُم َر سمِ ِف ا ُْعم ْر َؾمٚمِ ْ َ
٥م َٓ َي ْ٘م ٌَ ُؾ إِ َّٓ َـم ِّٞم ًٌ٤م ،وإِ َّن اهللَ شمٕم٤ممم َأ َُم َر ا ُعم ْ١م ُِمٜم ِ ْ َ
إِ َّن اهللَ َـم ِّٞم ُ
إِ َّن اهللَ َىمدْ َصدَّ َىم َؽ َوٟم ََّز َل 559/2 ...........................................................
إِ َّن اهللَ َىمدْ َصدَّ َىم َؽ َي٤م َز ْيدُ 731 ،559/2 ....................................................
٤مس َو ًَمٙمِ ْـ َي ْ٘مٌِ ُض ا ًْم ِٕم ْٚم َؿ سمِ َ٘مٌْ ِ
إِ َّن اهللَ ٓ َي ْ٘مٌِ ُض ا ًْم ِٕم ْٚم َؿ اٟمْتِ َز ًاقم٤م َيٜمْت َِز ُقم ُف ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
471/.................
1
ض ا ًْم ُٕم َٚم َام ِء
إِ َّن اهللَ َٓ َي َٛم ُّؾ َطمتَّك َمت َ ُّٚمقا 367/2 ...........................................................
ِ
ِ
ِ
ؽم ُه 335/2 ...........................................
إِ َّن اهللَ ُيدْ ين ا ُعم ْ١مُم َـ َوم َٞم َْم ُع َقم َٚم ْٞمف َيم َٜم َٗم ُف َي ًْ ُ ُ
إِ َّن ا َعم٤م َء َىمٚمِ ُٞمؾ َوم َال َي ًٌِْ ْ٘مٜمِل إِ ًَم ِٞمف َأ َطمدٌ َ ،وم َق َضمدَ َىم ْق ًُم٤م َىمدْ َؾم ٌَ ُ٘مق ُهَ ،وم َٚم َٕمٜم َُٝم ْؿ َي ْق َُم ِئ ٍذ 117/2 .............
٤مت واعمُتَؼمضم ِ
ِ
ِ ِ
٤مت 534/1 ...............................
٤مت ُه َّـ ا ُعمٜمَ٤مومِ َ٘م ُ
إِ َّن ا ُعم ْختَٚم َٕم٤مت َوا ُعمٜمْت َِز َقم َ َ ِّ َ
٤مت وا ُعمٜمْت َِز َقم ِ
ِ ِ
٤مت 153/2 ..........................................
٤مت ُه َّـ ا ُعمٜمَ٤مومِ َ٘م ُ
إِ َّن ا ُعم ْختَٚم َٕم َ
إِ َّن ا َعمٞم َ٧م إِ َذا و ِوع ِذم َىم ِؼم ِه إِ َّٟمف يًٛمع َظم ْٗم َؼ ٟمِٕم ِ
لم ُي َق ًُّم َ
قن َقمٜمْ ُف 328/2 ...................
٤مهل ْؿ ِطم َ
َ
ْ َُْ َ ُ
ُ َ
ِّ
َّ٤مر َقم َذاسم٤م ُمـ ًَمف َٟمٕم َال ِن و ِذايم ِ
إِ َّن َأ ْه َق َن َأ ْه ِؾ اًمٜم ِ
َ٤من 344/2 ...................................
ً َ ْ ُ ْ
َ َ
إِ َّن َأ ْو َمم اًمٜم ِ
َّ٤مس ِزم ا ُعمتَّ ُ٘م َ
قنَُ :م ْـ يمَ٤م ُٟمقا َو َطم ْٞم ُ٨م يمَ٤م ُٟمقا 316/1 ..................................

ِ
ِ ِ ِ
93/2 |281/....................
1
ه ُشم ْؿ َُم ًِ ْ ًػما َو َٓ َىم َٓم ْٕم ُت ْؿ َو ِاد ًي٤م إِ َّٓ َيم٤م ُٟمقا َُم َٕم ُٙم ْؿ
إ َّن سم٤م َعمد ْيٜمَ٦م َأ ْىم َقا ًُم٤م َُم٤م ْ
ِ
إِ َّن سمٜمِل إِ ِ
َّقرا َة 354/1 ................................
َ
هائ َٞمؾ َيم َت ٌُقا يمتَ٤م ًسم٤م َوم٤م َّشم ٌَ ُٕمق ُهَ ،وشم ََر ُيمقا اًمت َ
َْ
إِ َّن سمٜمِل إِ ِ
ؽم ُقمقا يمِتَ٤م ًسم٤م ُِم ْـ ِقمٜم ِْد َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ 426/1 ..
َ
قِب ْؿ ْاظم َ َ
هائ ْٞم َؾ ََّعم٤م َـم َ٤مل َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ْإَ َُمدُ َو َىم ًَ ْ٧م ُىم ُٚم ُ ُ
َْ
َ٤مذب ،ويٙم ََّذب ومِٞمٝم٤م اًمّم ِ
ِ
ِ
٤مد ُق 483/2 .......
٤مقم ِ٦م ِؾمٜمَلم َظمدَّ َ
اًمً َ
إِ َّن َسم ْ َ
اقم ً٦م ُي َّمدَّ ُق وم َٞمٝم٤م اًمٙم ُ َ ُ ُ َ َّ
لم َيدَ ي َّ

َّ
اًمّمدىم٦م ي٠ميمؾ احلِمػ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 541/1 .....................................
رب هذه َّ
إن َّ
َّ
إن َر ُضم ًال أهدى ًمرؾمقل اهلل ﷺ راو َي٦م َمخر 634/2 ..........................................
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اًمً َام ِءَ ،و ُه َق َٓ َيدْ ِري َأ ْي َـ
ْؼم ُيم ْؿ سمِ َخ َ ِؼم َّ
ْؼم ُيم ْؿ َأٟمَّف ٟمٌَِ ٌّل َو َي ْز ُقم َؿ َأٟمَّف ُخي ِ ُ
إِ َّن َر ُضم ًال ىم٤ملَ :ه َذا ُحم َ َّٛمدٌ ُخي ِ ُ
ٟمَ٤مىم ُت ُف 341/1 ............................................................................
إِ َّن ً
ًمً َام ِء َو َٓ َيدْ ِري َأ ْي َـ ٟمَ٤م َىمتَ ُف؟ 115/2.................
ْؼم ُيم ْؿ سمِ َ٠م ُْم ِر ا َّ
رضمال َىم َ٤ملَ :ه َذا ُحم َ َّٛمدٌ َي ْز ُقم ُؿ َأ َّٟم ُف ُخي ِ ُ
َأ َّن ً ِ
واًمًٞمقف ،وم٘م٤مل َأ ُظمقه ويم٤من ُمـ ُأ ُِّمف و َأسمِٞمف:
اًمرُم٤مح ُّ
ٌَّل ﷺ يم٤من سملم ِّ
رضمال ُم ْـ َأ ْصح٤مب اًمٜم ِّ

ه ُٚم َّؿ إِ َ َّزم 289/1 .........................................................................
لمَ ،وم َٛم ْـ َؾم َّٛم ْٞم ُ٧م َوم ْٚم َٞم ُ٘م ْؿ 394/2 .............................................
إِ َّن ومِٞم ُٙم ْؿ ُُمٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
أن ىمق ًُم٤م ُمـ اًم َٕم ِ
٠مؾم َٚمٛمقا وأص٤مِبؿ وسم٤م ُء ا َعمديٜم٦م 638/2................
رب أشمَقا رؾمقل اهلل ﷺ اعمديٜم٦م وم ْ

إِ َّن ًم ِ ُٙم ِّؾ ُأ َُّم ٍ٦م ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َوإِ َّن ومِ ْتٜمَ َ٦م ُأ َُّمتِل ا َعم ُ٤مل 595/2 ...............................................
قن ِِب٤مِ َ :
ٍ
حت َّٞم ُت ُٝم ْؿ ًَم ْٕمٜمَ ٌ٦مَ ،و َـم َٕم٤م ُُم ُٝم ْؿ َهنْ ٌَ ٌ٦مَ ،و َهمٜم ِ ْٞم َٛم ُت ُٝم ْؿ ُهم ُٚم ٌ
قل 362 ،521/1...........
إِ َّن ًم ِ ْٚم ُٛمٜمَ٤مومِ ِ٘م ْ َ
لم َقم َال َُم٤مت ُي ْٕم َر ُوم َ َ
لم َقم َالُم ٍ
٤مت َي ْٕم ِر ُوم َ
قن ِ َِب٤م352 ،51 ،56/1 ..................................... ،
إِ َّن ًم ِ ْٚم ُٛمٜمَ٤مومِ ِ٘م ْ َ
َ

٤مد ِه اًمّم ِ
ض وآٟمِٞم ُ٦م رسم ُٙمؿ ُىم ُٚمقب ِقمٌ ِ
ِ ِ
لم و َأ َطم ٌُّ َٝم٤م إِ ًَم ْٞم ِف َأ ًْم َٞمٜمُ َٝم٤م و َأ َر ُّىم َٝم٤م
٤محل ْ َ
َّ
ُ َ
إِ َّن هللِ شمٕم٤ممم آٟم َٞم ً٦م ُم ْـ َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ َ َ ِّ ْ

454/1 .................................................................................
ِ
إِ َّن ًَمٜمَ٤م ـمِ ْٚمٌَ ً٦م َوم َٛم ْـ يم َ
َ٥م َُم َٕمٜمَ٤م 5/2 .........................................
٤مضا َوم ْٚم َ ْػميم ْ
َ٤من َفم ْٝم ُر ُه َطم ً
قد ٍ ِ
إِ َّن زم ُمقازم ُِمـ ُي ٍ
ور ُؾمقًمِف ُِم ْـ
يمثػم ؾم ُ
الطمٝمؿ ىمق َّي ٌ٦م َأ ْٟم ُٗم ًُٝمؿ ،ؿمديد ٌة ؿمقيم ُتٝمؿ ،وإِ ِّين َأ ْسم َر ُأ إِ َمم اهلل َ
ُ َ ْ َُ
ِ
وٓي٦م َ ُُيق َد ،و َأ َّ
ور ُؾمق ًَمف وا ُعم ْ١مُمٜملم 326/1 ..........................................
شمقمم اهلل َ
َّ٤مس صقشمً٤م سمِ٤م ًْم ُ٘مر ِ
ِ
آن ،ا ًَّم ِذي إِ َذا َؾم ِٛم ْٕمتَ ُف َي ْ٘م َر ُأ َر َأ ْي َ٧م َأ َّٟم ُف َخي َِْمك اهللَ 138/1 .......
إِ َّن ُم ْـ َأ ْطم ًَ ِـ اًمٜم ِ َ ْ
ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
إِ َّن ُِمـ َأ َذ اًمٜم ِ ِ
ِ ِ
ْنم
َّ٤مس قمٜمْدَ اهللِ َُمٜم ِْز ًَم ً٦م َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦مَّ ،
اًمر ُضم ُؾ ُي ْٗميض إ َمم ا ُْم َر َأشمفَ ،و ُشم ْٗميض إ ًَمٞمْف ُصم َّؿ َيٜم ُ
ْ ِّ
ِ
ه َه٤م 213/1 ...........................................................................
َّ
اًمٕم ْٚمؿ ِقمٜمْدَ إَص ِ
اطمدَ ُِّتـ َأ ْن ي ْٚمتَٛمس ِ
٤مقم ِ٦م َصم َال ًصم٤م ،و ِ
إِ َّن ُِمـ َأ ْ ِ
٤مهم ِر 539/2 ..............
اًمً َ
َ
ُ َّ ُ َ ُ
َ
ُ
ذاط َّ
ْ َ
قن ُِم ْث َؾ ُأ ُضم ِ
قر َأ َّو ِهل ْؿ ُيٜمْٙمِ ُر َ
إِ َّن ُِم ْـ ُأ َُّمتِل َىم ْق ًُم٤م ُي ْٕم َٓم َ
ون ا ُْعمٜمْٙم ََر 371/1 ...........................
٤مو ُز َطمٜم ِ
جي ِ
قن ُِم َـ ِ
اإل ْؾمالم ُُم ُر َ
َ٤مضم َر ُه ْؿَ ،ي ْٛم ِر ُىم َ
إِ َّن ُِم ْـ َوئْ ِْم ِئ َه َذا َىم ْق ًُم٤م َي ْ٘م َر ُء َ
وق
ون اًم ُ٘م ْر َآ َن َٓ ُ َ
ِ
اًمر ُِم َّٞم ِ٦م 467/2 .................................................................
اًمً ْٝم ِؿ ُم َـ َّ
َّ
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خطر املنافقني
إِ َّن ُِمٜم ُْٝم ْؿ َُم ْـ شم ُ
.................يف344/2
َ٠مظم ُذ ُه اًمٜم َُّ٤مر إِ َمم َيم ْٕمٌَ ْٞم ِف
معهم
64/2..........................................................
وه ْؿ َو َٓ َي ْٖم ُزو َٟمٜمَ٤م
أَ َن َٟم ْٖم ُز ُ
َلم ُِمـ َأ ْصم َ٘م ِؾ اًمّم َٚمق ِ
إِ َّن َه٤مشم ْ ِ
لم 353 ،355/2 ........................
ات َقم َغم اعمُٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
َّ َ
اًمّم َالشم ْ ِ ْ
َلم َّ

ص َقم َٚم ِٞمف 446/2 ........................................
إِٟمَّ٤م َٓ ُٟم َق ِّزم َه َذا َُم ْـ َؾم َ٠م ًَم ُف َو َٓ َُم ْـ َطم َر َ
ِ
٤مه ِد َُم٤م ُهَ ،و َطم ِّر َىم٤م ُه 244 ،393/1 .........................
ا ْٟم َٓم َٚم َ٘م٤م إِ َمم َه َذا اعمَْ ًْ ِجد اًم َّٔم ِ٤مملِ َأ ْه ُٚم ُف َوم ْ
ِ
٤مه ِد ُُمق ُه َو َأ ْطم ِر ُىمق ُه 451/2 ..............................
ا ْٟم َٓمٚمِ ُ٘مقا إِ َمم َه َذا اعمَ ًْ ِجد اًم َّٔم ِ٤مملِ َأ ْه ُٚم ُف َوم ْ
ا ْٟم َٓمٚمِ ُ٘مقا َطمتَّك شمَ٠م ُشمقا َر ْو َو َ٦م َظم٤مخ 641/2 ...................................................
لم َشم ٌُ َ
إِ َّٟم ُٙم ْؿ َؾم َت ْ٠م ُشم َ
قه٤م َطمتَّك ُي ْْم ِح َل اًمٜم ََّٝم ُ٤مر196/1 ...... ،
قن َهمدً ا إِ ْن َؿم٤م َء اهللُ َقم ْ َ
قكَ ،وإِ َّٟم ُٙم ْؿ ًَم ْـ َشم ْ٠م ُشم َ
إِٟمَّٙمؿ ٓ َشم ْ٠مُمٜمقن قمٜمدي إِ َّٓ سم َٕم ْٝم ٍد شمٕم٤مهدوين قمٚمٞمف 488/1 .....................................
ِ
احل ْر َب ُظمدْ َقم ٌ٦م 264/1 ...................
إِٟمَّام َأٟم َ
اؾم َت َٓم ْٕم َ٧مَ :وم٢مِ َّن ْ َ
ْ٧م َر ُضم ٌؾ َواطمدٌ َ ،وم َخ ِّذ ْل َقمٜمَّ٤م َُم٤م ْ
إِٟم ََّام َظم َّ َػم ِين اهللُ 131/2 .....................................................................
٤مت اًمٜمِّ َٗم ِ
٤مق َو ُه َق ِذم اًمٜم ِ
َّ٤مر 312/2 |561/1 .....................................
إِٟم ََّام َذًم ِ َؽ إِ ْظم ٌَ ُ
ِ ِ ِ
ُي ِ٘م ُر َأ َطمدُ ُيم ْؿ َص َال َشم ُف َُم َع َص َال ِِّتِ ْؿ 711/2 .....................
إِ َّٟم ُف َخي ُْر ُج ُم ْـ و ْئْم ِئ َه َذا َىم ْق ٌم َ ْ
اًمذ ُٟمقب يمَام َشمٜم ِْٗمل اًمٜمَّ٤مر َظمٌ َ٨م ِ
ِ
اًمٗم َّْم ِ٦م 31/2...................................
ُ َ
إِ َّهنَ٤م َـم ِّٞم ٌَ ٌ٦م َشمٜمْٗمل ُّ َ َ
إهن٤م يمٗم٤مرة عمـ ُأىمٞمٛم٧م قمٚمٞمف 661/1 ........................................................
إِ ِّين َقم َغم َضمٜم ِ
َ٤مح َؾم َٗم ٍرَ ،وم َٚم ْق َىمدْ َر َضم ْٕمٜمَ٤م إِ ْن َؿم٤م َء اهللُ َ ۵أ َشم ْٞمٜمَ٤م ُيم ْؿ َوم َّم َّٚم ْٞمٜمَ٤م ًَم ُٙم ْؿ ومِ ِٞمف 451/2 ..........

إِ ِّين ىمدْ َأ ْقمٓمٞم ُتٝمؿ إَ َُم َ
٤من 124/2 |324/1 ..................................................
إِ ِّين َىمدْ َقمر ْوم ُ٧م ُأٟمَ٤مؾم٤م ُِمـ سمٜمِل ه ِ
٤مؿمؿ َو َهم ْ ِػم ِه ْؿ َىمدْ ُأ ْظم ِر ُضمقا ُيم ْر ًه٤م 416/2 .......................
ً ْ َ َ
َ
إِ ِّين َُٕٟم ِْذ ُر ُيم ُٛمق ُه َو َُم٤م ُِم ْـ ٟمٌَِ ٍّل إِ َّٓ َأٟم َْذ َر ُه َىم ْق َُم ُف 524/1 .........................................

قب اًمٜم ِ
قهنُ ْؿ 658/2 .................................
إِ ِّين َمل ْ ُأو َُم ْر َأ ْن َأ ُؿم َّؼ ُىم ُٚم َ
َّ٤مس َو َٓ َأ ُؿم َّؼ ُسم ُٓم َ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
اًمر ِّب 381/2 ............................. ۵
ْاهت ََّز اًم َٕم ْر ُش َعم ْقت َؾم ْٕمد ْسم ِـ ُُم َٕم٤مذ ُم ْـ َوم َرحِ َّ
َأوسم َٚم َٖم َؽ ُم٤م َىم َ٤مل ص ِ
٤مطم ٌُ ُٙم ْؿ؟ 41/2.........................................................
َ
ََ
َ
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َأو َصم ُؼ ُقمرى ْ ِ ِ
٥م ذم اهللِ ،وا ًْم ٌُ ْٖم ُض ذم اهللِ 315/1 .....
اإل ْيامن ا ُْعم َق َآ ُة ذم اهللَِ ،وا ُْعمٕم٤م َدا ُة ذم اهللَِ ،و ْاحلُ ُّ
ْ
َ
َأ َّو ُل َُم٤م َشم ْٗم ِ٘مدُ َ
ون ُِم ْـ ِد ْيٜم ِ ُٙم ُؿ ْإَ َُم٤م َٟم َ٦م 519/1 .................................................
ِ ِ
ِ
ر ٍء ُي ِر ْيٌُ ِؽ؟ 412/1 .............................................
َأ ْي َسمر ْي َر ُة َه ْؾ َر َأ ْي٧م ُم ْـ َ ْ

ػَ ،وإِ َذا ْاؤ ُمت ِ َـ َظم َ
ث:إِ َذا َطمدَّ َ
آ َي ُ٦م ا ُْعمٜمَ٤مومِ ِؼ َصم َال ٌ
٤من 482/2 |347/1 .....
ث يم ََذ َبَ ،وإِ َذا َوقمَدَ َأ ْظم َٚم َ
َأ َّي ُت ُٙم َّـ َشمٜمْ ٌَ ُح َقم َٚم َٞمٝم٤م يمِ َال ُب احلَ ْق َأ ِ
ب 211/2 ..................................................
َ
ائذ ُٟمقا ًَم ُف ،سمِ ْئ َس َأ ُظمق اًم َٕم ِِم َػم ِة َأو ا ْسم ِـ اًم َٕم ِِم َػم ِة 516/2 .......................................
ٍ
ِ ِ
ُي َٝم٤م َوم ِٝم َل َزاٟمِ َٞم ٌ٦م 66/1..............
ت ُصم َّؿ َظم َر َضم ْ٧م َوم َٛم َّر ْ
اؾم َت َٕم َٓم َر ْ
ت َقم َغم َىم ْق ٍم ًم َٞمجدُ وا ِر ْ َ
َأ ُّي َام ا ُْم َر َأة ْ
ِ
َأ ُّي َام ا ُْم َر َأ ٍة َؾم َ٠م ًَم ْ٧م َز ْو َضم َٝم٤م َـم َال َىم َٝم٤م ُِم ْـ َهم ْ ِػم َسم ْ٠م ٍ
اجلٜمَّ َ٦م 53/1.................
س َوم َح َرا ٌم َقم َٚم َٞمٝم٤م َرائ َح ُ٦م ْ َ
َأ ُّي َام َر ُضم ٍؾ آشمَ٤م ُه اهللُ ِقم ْٚم ًام َوم َٙمت ََٛم ُف َأ ْجلَ َٛم ُف اهللُ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م سمِٚمِ َج٤م ٍم ُِم َـ ٟم ٍ
َ٤مر 467/1 .....................

لمَ ،وم َٛم ْـ َؾم َّٛم ْٞم ُ٧م َوم ْٚم َٞم ُ٘م ْؿ611/2 .................................... ،
َّ٤مس إِ َّن َُم ْٜم ُٙم ْؿ ُُمٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
َأ ُّ َُي٤م اًمٜم ُ
ِ
ِ ِ
سم ِ
ِ
٤مد ُروا ْ
اًمر ُضم ُؾ ُُم ْ١م ُِمٜمً٤م و ُي ْٛم ِز يمَ٤مومِ ًرا 471/1 ..........
َ
سم٤مَٕ ْقم َامل وم َتٜمً٤م يم٘م َٓم ِع اًم َّٚم ْٞم ِؾ ا ُْعم ْٔمٚم ِؿ ُي ّْمٌِ ُح َّ
َ
٘مًٛمٝم٤م َسملم أرسمٕم٦م 466/2 .......................................
ٌَّل ﷺ سمذهٞم ٌَ٦م َوم َّ
إمم اًمٜم ّ
سمٕم٨م َّ
سم ِٕم َث ْ٧م ه ِذ ِه اًمريح َعمِق ِ
ت ُُمٜمَ٤مومِ ٍؼ 392 ،372 ،312 ،147/2 .................................
َ
ِّ ُ ْ
ُ
َؽم َوم ُؼ سمِ ِف َو ُٟم ْح ًِ ُـ ُص ْح ٌَ َت ُف َُم٤م َسم ِ٘م َل َُم َٕمٜمَ٤م 44/2...........................................
َسم ْؾ ٟم َ َّ
ِ
اعمٜم٤موم٘ملم َجيتٛمٕمقن ذم سمٞم٧م ؾمقيٚمؿ اًمٞمٝمقدي 515/2 ...........
ٟم٤مؾم٤م ُمـ
َسمٚمغ َرؾمقل اهلل ﷺ أن ً
ٌَّل ﷺ ذم همزوة َشم ٌُ َ
ْ٥م ُِمـ اعمٜم٤موم٘ملم يًػمون سملم يديف 245/1 .................
وريم ٌ
قك َ
سمٞمٜمام اًمٜم ُّ
ٓء سمِقضم ٍف وه١م ِ
اًمذي ي ْ٠م ِي ه١م ِ
ون َذ اًمٜم ِ ِ
ِ
اًمق ْضم َٝم ِ
ٓء سمِ َق ْضم ٍف 285/2 ................
َ ْ َ َ ُ
لم ِ َ َ ُ
َّ٤مس ذي َ
َدمدُ َ َّ
ِ ِ
َِ
اًمق ْضم َٝم ِ
ذ اًمٜم ِ
دمدُ َ
لم 336/2 ..........................................
َّ٤مس َي ْق َم اًم٘م َٞم٤م َُم٦م َذا َ
ون َ َّ
شمَدْ ُر َ
ون َُم٤م َه َذا؟ 344/2 ..................................................................
ِ
ِ
شم َِٕمـَس َقمٌدُ اًمدِّ يٜم ِ ِ
ٞمّم ِ٦م 82/1..........................
َ٤مر ،شمَٕم َس َقم ٌْدُ اًمدِّ ْر َه ِؿ ،شمَٕم َس َقم ٌْدُ ا َخلٛم َ
ْ
ْ
شمِ ْٚم َؽ َص َال ُة ا ُعمٜمَ٤مومِ ِؼ ،شمِ ْٚم َؽ َص َال ُة ا ُعمٜمَ٤مومِ ِؼ ،شمِ ْٚم َؽ َص َال ُة ا ُعمٜمَ٤مومِ ِؼ 358 ،415/2 .....................
٤من ُؿمٕمٌت ِ
٥م ْ ِ ِ
ْاحلٞم٤مء وا ًْم ِٕمل ُؿمٕمٌت ِ
َ٤من ُِم َـ اًمٜمِّ َٗم ِ
َ٤من ُِم ْـ ُؿم َٕم ِ
٤مق89/1.............
اإل ْي َامن َوا ًْم ٌَ َذا ُء َوا ًْم ٌَ َٞم ُ ْ َ
َ َ ُ َ ُّ ْ َ
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قك ،ومٌ َٚم َٖمف َأ َّن ذم ِ
ِ
التعامل
خطر املنافقني وقواعد شرعية
...............................يف196/1
اعم٤مء ِىم َّٚم ً٦م
ظمر َج اًمٜمٌَِّ ُّل ﷺ يق َم َهم ْز َوة َشمٌُ َ َ ُ
َ
ٌَّل ﷺ ذم ٍ
معهم ٌة 365/1 ...............................
َّ٤مس ومٞمف ؿمدَّ
٤مب اًمٜم َ
ؾمٗمر َأ َص َ
َظم َر ْضمٜمَ٤م ُمع اًمٜم ِّ
ظمٞم٤مر قمٌ٤مد اهلل اًمذيـ إذا ُرؤوا ذيمر اهلل642/1 ............................................. ،
ِ ِ
اًمق ًُمق ُد اعمُ َقاشمِ َٞم ُ٦م اعمُ َقا ِؾم َٞم ُ٦م 154/2 |534/1 ..............................
اًمق ُدو ُد َ
َظم ْ ُػم ٟم ًَ٤مئ ُٙم ُؿ َ
ِ
احل٤مًم ِ َ٘م ُ٦مَ َٓ ،أ ُىم ُ
قل َ ْحتٚمِ ُؼ َّ
حتٚمِ ُؼ
اًمِم ْٕم َرَ ،و ًَمٙمِ ْـ َ ْ
احل ًَدُ َ ،وا ًْم ٌَ ْٖم َْم٤م ُء ،ه َل ْ َ
َد َّب إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿ َدا ُء إُ َُم ِؿ َىم ٌْ َٚم ُٙم ْؿَ ْ ،
يـ 349/1 ...........................................................................
اًمدِّ َ
ض سم٤م َعم ْ ِ ِ
اًمدَّ َّضم ُ٤مل َخي ُْر ُج ُِم ْـ َأ ْر ٍ
اؾم َ
٤من 525/1 ................................
نمق ُي َ٘م ُ٤مل َهلَ٤مُ :ظم َر َ
ُي ِ٘م ُر َأ َطمدُ ُيم ْؿ َص َال َشم ُف َُم َع َص َال ِِّتِ ْؿ 464/2 ...............................
َد ْقم ُف َوم٢مِ َّن ًَم ُف َأ ْص َح٤م ًسم٤م َ ْ
َد ْقم ُف َٓ َيت ََحدَّ ُ
َّ٤مس َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘متُ ُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُف 653 ،41/2 |168/1 .....................
ث اًمٜم ُ
َد ُقمق ُه َوم َٝمذا إَ ْقم َٛمك َأ ْقم َٛمك اًم َ٘م ْٚم ِ
ّمػم ِة 143/2 ...................................
٥م َأ ْقم َٛمك اًم ٌَ َ
د ُقمقه ،إِ ْن ي ُؽ ومِٞم ِف َظمػم َومًٞم ْٚم ِ
ح ُ٘م ُف اهللُ َشم َٕم َ٤ممم سمِ ُٙم ْؿَ ،وإِ ْن َي ُؽ َهم ْ َػم َذًم ِ َؽ َوم َ٘مدْ َأ َر َاطم ُٙم ُؿ اهللُ ُِمٜمْ ُف 99 ،96/2......
ٌْ َ ُ
َ ُ َ
قه٤م َوم٢مِ َّهنَ٤م ُُمٜمْتِٜمَ ٌ٦م 653 ،413/2 .........................................................
َد ُقم َ
اك ِقمٜمْدَ َأو ِ
ان ِذ َه ِ
َذ َ
٤مب ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ 354/1 .......................................................
َ
َر َأ ْي ُ٧م اًم َّٚم ْٞم َٚم َ٦م َر ُضم َٚم ْ ِ
لم َأ َشم َٞم ِ٤مين َوم َ٠م ْظم َر َضم٤م ِين َوم٤م ْٟم َٓم َٚم ْ٘م ُ٧م َُم َٕم ُٝم َام332/2 ............................... ،
اًمر ُضم ُؾ َقم َغم ِد ِ
يـ َظمٚمِٞمٚمِ ِفَ ،وم ْٚم َٞمٜمْ ُٔم ُر َأ َطمدُ ُيم ْؿ َُم ْـ ُخيَ٤مًم ِ ُؾ 541/2 ...................................
َّ
قت َو ْطمدَ ُه َو ُي ٌْ َٕم ُ٨م َو ْطمدَ ُه 111/2 ..........................
َر ِطم َؿ اهللُ َأ َسم٤م َذ ٍّر َي ْٛم ٌِم َو ْطمدَ ُه َو َي ُٛم ُ
ِ
ِ
ِ
ؼم 181/1 ....................................
قؾمكَ ،ىمدْ ُأ ْوذ َي سمِ َ٠م ْيم َث َر ُم ْـ َه َذا َوم َّم َ َ
َرطم َؿ اهللُ ُُم َ

رومِع اًم َ٘م َٚمؿ َقمـ َصم َال ٍ
ث 631/2 ..............................................................
ُ ْ
ُ َ
ريم٥م رؾمقل اهلل ﷺ إمم ؾمٕمد سمـ قمٌ٤مدة يٕمقده ُمـ َؿمٙم ٍْق أص٤مسمف 633/1 .....................
ُؾم ٌْ َح َ
قؾمكْ :اضم َٕم ْؾ ًَمٜمَ٤م إِ َهلً٤م يم ََام َهل ُ ْؿ َآ ِهلَ٦م 634/2 .......................
٤من اهللِ َه َذا يم ََام َىم َ٤مل َىم ْق ُم ُُم َ
َؾم ٌَ َ٘م َؽ ِ َِب٤م ُقمٙم َ
َ٤مؿم ُ٦م 676/2 ................................................................

َؾم َت ْ٠م ُشم َ
ْمحل اًمٜم ََّٝم ُ٤مر 83/2..............
قن َهمدً ا إِ ْن َؿم٤م َء اهللُ َقم ْ َ
لم َشم ٌْقكَ ،وإِ َّٟم ُٙم ْؿ ًَم ْـ شمَ٠م ُشم َ
قه٤م َطمتَّك ُي َ
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ؾم ُتّم ِ
اًمرو َم ُص ْٚم ًح٤م َشم ْٖم ُز َ
٤محلُ َ
ون َأ ْٟم ُت ْؿ َو ُه ْؿ َقمدُ ًّوا ُِم ْـ َو َر ِائ ُٙم ْؿ 23/2.........................
َ َ
قن ُّ
قن َأئِ َّٛم ٌ٦م ُِم ْـ َسم ْٕم ِدي َي ُ٘مق ًُم َ
َؾم َت ُٙم ُ
قن َومال ُي َر ُّد َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ َىم ْق ُهل ُ ْؿ 483/2 ...............................
َ٤مذب ،ويٙم ََّذب ومِٞمٝم٤م اًمّم ِ
ِ
ِ
َؾم َٞم ْ٠م ِي َقم َغم اًمٜم ِ
٤مد ُق 132/1 ....
ات َظمدَّ ا َقم ٌ
َّ٤مس َؾمٜم ََق ٌ
٤متُ ،ي َّمدَّ ُق وم ْٞم َٝم٤م ا ًْمٙم ُ َ ُ ُ ْ َ َّ

اًمزُم ِ
ِ
َؾم َٞم ُٙم ُ
ف و َُم ًْ ٌخ 511/1 ......................................
ػ َو َىم ْذ ٌ
٤من َظم ًْ ٌ
قن ذم آظم ِر َّ َ
ِ
ضمؾ ِمَّـ يدَّ قمل ِ
رؾمقل اهلل ﷺ ،وم٘م٤مل ًَمر ٍ
أه ِؾ اًمٜمَّ٤مر 21/2.........
َؿمٝمدٟم٤م ُمع
اإل ْؾمالم :هذا ُمـ ْ
ِ ِ
أه ِؾ اًمٜم ِ
مه٤م 54 ،535/1 ................................................
ِصٜمْ َٗم٤من ُم ْـ ْ
َّ٤مر َمل ْ َأ َر ُ َ
ِ
اًمزيمَ٤مةَ ،و ُشمٜم ِ
لمَ ،و ُشم َٗم ِ
٤مر َق ا ُعم ْ ِ
لم 317/1 .
نميمِ َ
َ٤مص َح اعمُْ ًْٚمِ ِٛم ْ َ
اًمّم َالةََ ،و ُشم ْ١م ِي َّ
َ
َقم َغم َأ ْن َشم ْٕم ٌُدَ اهللََ ،و ُشم٘م ْٞم َؿ َّ
َقم َ َّكم ِِب١مٓء اًمٜمَّ َٗم ِر 168/1 .................................................................

ػ ا ُعم َ٘مدَّ ِم353/2 ........................................................... ،
٤مًمّم ِّ
َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ سمِ َّ
ػم َصمٌ ٍ
٧م ُذ ِيمر ُِمٜمْٝمؿ إِؾمالم وص َالح شمَر ُِم ِٞمٝمؿ سمِ ِ ِ
ت إِ َمم َأه ِؾ سمٞم ٍ
٧م َوٓ
َقم َٛمدْ َ
٤مًمن َىم٦م َقم َغم َهم ِ ْ
ْ َْ
َّ
َ َ ٌ ْ ْ
َ ُ ْ ْ
َسم ِّٞمٜم ٍَ٦م؟ 531/2 |241/1 .................................................................
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ َيتٌَِّ ُٕم َ
٤مطم َذ ْر ُه ْؿ 541/2 ............
يـ َؾم َّٛمك اهللُ َوم ْ
قن َُم٤م شم ََِم٤م َسم َف ُمٜمْ ُفَ ،وم ُ٠مو ًَمئ َؽ اًمذ َ
َوم٢مِ َذا َر َأ ْي َ٧م اًمذ َ
لم سمِ ُٛم ْ ِ
نم ٍك 19/2........................................................
َوم ْ٤مر ِضم ْع َوم َٚم ْـ َأ ْؾمت َِٕم َ
ِ ِ
ِ
قه ْؿ َطم ْٞم ُ٨م ٟم ََز ًُمقا 16/2........................................
ٞمٛمقا سمِ٤م َعمديٜمَ٦م َوشمَدَ ُقم ُ
َوم٢مِ ْن َر َأ ْي ُت ْؿ َأ ْن ُشم٘م ُ
َّ
ـم٤مقم ُتٙمؿ زم 125/2 ..............................................
حٛمد ﷺ َ
وم٢من َـم٤مقمتٙمؿ ُعم َّ
َوم٢مِ َّٟم ُٙمؿ شمَرو َٟمف يقم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م 342/2 ..........................................................
ْ َ ْ َُْ َ
َوم ُتدْ َقمك إُُمؿ سمِ َ٠مو َصم ِ
َ٧م َشم ْٕم ٌُدُ إَ َّو ُل َوم٤مَٕ َّو ُل 341/2 ...............................
٤مهنَ٤م َو َُم٤م يمَ٤مٟم ْ
َ ُ ْ

َّ٤مس َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘م ُت ُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُف؟ 42/2...............................
َوم َٙم ْٞم َ
ػ َي٤م ُقم َٛم ُر إِ َذا َحتَدَّ ث اًمٜم ُ
ِ
ض َو َٓ شمَ٠مُمٜمُ ِ
ٞمع اهللَ إِ َذا َقم َّم ْٞم ُ٧مَ ،وم َٞم٠م َُمٜمُٜمِل َقم َغم َأ ْه ِؾ إَ ْر ِ
قين 467/2 ......................
َوم َٛم ْـ ُيٓم ُ
َ
َوم َٞم ْٚم َ٘مك اًم َٕم ٌْدَ َومٞمَ ُ٘م ُ
قلَ :أي ُوم ُؾ 335/2 .......................................................
َىم٤مشم ََؾ اهللُ اًم َٞم ُٝمق َد ُطم ِّر َُم ْ٧م َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ ُّ
قه٤م 511/1 ..........................
قه٤م وم ٌَ ُ
٤مقم َ
ومج َٛم ُٚم َ
اًمِم ُحقم َ
ث ُمر ٍ
نم ُ ِ
َىم َ٤مل اهللُ َشم َٕم َ٤مممًَ :م ْٞم َس ًَم ْٞم َٚم ً٦م إِ َّٓ َواًم ٌَ ْح ُر ُي ْ ِ
ات 372/2 ........................
ف وم َٞمٝم٤م َصم َال َ َ َّ
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ِ
التعامل
شرعية يف
اًمنم ِك خطر املنافقني وقواعد
79/1.....
................................
ًمنميمَ٤مء َقم ِـ ِّ ْ
َىم َ٤مل َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤مممَ :أٟمَ٤م َأ ْهمٜمَك ا ُّ َ
رضمؾ ذم همزوة َشمٌُ َ
معهم َ
ىم٤مل ٌ
ُمثؾ ُىم َّر ِائٜم٤م ه١مٓء ٓ َأ ْرهم٥م سمٓمقٟمً٤م وٓ َأيمْذب
قك ذم َمٚمس يق ًُم٤مُ :م٤م َر َأ ْي ُ٧م
َأ ًْم ًِٜم ً٦م وٓ َأضمٌـ قمٜمد اًم ِّٚم ِ
٘م٤مء 245/1 .......................................................
ْ

٤مت َوم َح ِّر ُىمق ُه ُصم َّؿ أ ْذ ُروا632/2 ............................
َىم َ٤مل َر ُضم ٌؾ َمل ْ َي ْٕم َٛم ْؾ َطم ًَٜمَ ً٦م َىم ُّط َِٕ ْهٚمِ ِف إِ َذا َُم َ
ِ
لم 146/2 |339/1 .................................
٤مت ا ًْم َٞمق َم َقمٔمِٞمْ ٌؿ ُِم ْـ ُقم َٔم َامء ا ُْعمٜمَ٤مومِ ِ٘م ْ َ
َىمدْ َُم َ
٥م َ ُُيقد 318 ،129/2 ....................................................
َىمدْ َهنَ ْٞم ُت َؽ َقم ْـ ُطم ِّ
ُىم ْؾ َٓ :إِ ًَمف إِ َّٓ اهللُ َأ ْؿم َٗمع ًَم َؽ ِِب٤م يقم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م 127/2 .........................................
َ َْ
ُ
َ
ُىم ْؿ َي٤م ُوم َال ُن َوم ْ٤مظم ُر ْج َوم٢مِٟم ََّؽ ُُمٜمَ٤مومِ ٌؼْ ،اظم ُر ْج َي٤م ُوم َال ُن َوم٢مِٟم ََّؽ ُُمٜمَ٤مومِ ٌؼ611/2 ..........................
لم سمِ٤م ُعم ْ ِ
لم 21/2......................................
نميمِ َ
ُىمق ًُمقا َهل ُ ْؿَ :وم ْٚم َ ْػم ِضم ُٕمقاَ ،وم٢مِٟمَّ٤م َٓ ٟم ًَْت َِٕم ُ
ىمقُمقا إِ َمم ؾم ِّٞمديمؿ َأ ْو ِ
ظمػميمؿ 71/2 |492/1 .............................................

سمـ ُأ َ ٍّب 169/1 ............................................
ىمٞمؾ ًمٚمٜمٌَِّ ِّل ﷺً :مق َأ َشم ْٞم َ٧م َقم ٌْدَ اهلل َ
يم َ
٤مو٤م ُِم َـ اًم َّث ْٚم ِ٩م َطمتَّك َؾم َّق َد ْشم ُف َظم َٓم٤م َي٤م َسمٜمِل َآ َد َم 523/2 ................
َ٤من احلَ َج ُر إَ ْؾم َق ُد َأ َؿمدَّ َسم َٞم ً
قل اهلل ﷺ إِ َذا َأراد َأ ْن َخيْر َج َأ ْىمر َع سملم َأ ْز ِ
يم٤من َر ُؾم ُ
َ
واضمف 416/1 ..............................
َ ْ
ُ
َ

ٍ
سمـ ؾم ُٚم ٍ
جل٤مري٦م ًمف :ا ْذ َهٌِل وم َ٠م ْسم ِٖم ْٞمٜم٤م ؿمٞم ًئ٤م .وم َ٠مٟمْزل اهللُ هذه أي َ٦م 274/1
قل ي٘مقل
يم٤من َقم ٌْدُ اهلل ُ
سمـ ُأ َ ِّب ِ َ
َ٤من ِذم َسمٜمِل إِ ْهائِ َٞمؾ ا ُْم َر َأ ٌة َىم ِّمػم ٌة َوم َّمٜمَ َٕم ْ٧م ِر ْضم َٚم ْ ِ
لم ُِم ْـ َظم َِم ٍ
يم َ
٥م 529/1 .......................
َ
َ
ٞمجٚمس إًمٞمف َومٞمًت َِٛمع ُمٜمفُ ،صمؿ ِ
ؾمقل اهلل ﷺَ ،وم ِ
يم٤من َٟم ٌْ ُتؾ ْسمـ احلَ٤مرث ي٠مي َر َ
يٜم٘مؾ طمدي َثف إمم
ُ
َّ
اعمُٜم٤مومِ٘ملم 142/2 ......................................................................
ِ
احل ِّؼَ ،و َهم ْٛم ُط اًمٜم ِ
َّ٤مس 358/1 ....................................................
ؼم َسم ْٓم ُر ْ َ
اًمٙم ْ ُ
ْ٧م َو َر ِائل 293/1 ............................................
يم ََذ ُسمقاَ ،و ًَمٙمِٜمِّل َظم َّٚم ْٗمتُ َؽ َعمِ َ٤م شم ََريم ُ
ُيم ُّؾ اعمُْ ًْٚمِ ِؿ َقم َغم اعمُْ ًْٚمِ ِؿ َطم َرا ٌم َد ُُم ُف َو َُم٤م ًُم ُف َو ِقم ْر ُو ُف 524/1 ....................................
٤مرم إِ َّٓ ا ُْعمج ِ
ُيم ُّؾ ُأ َُّمتِل ُُم َٕم ً
٤مه ِر ْي َـ 213/1 ....................................................
َ
ِ ِ
اف َأ ْو َخم ْ َٞم َٚم ٌ٦م 261/1 .......................
ه ٌ
واذ ُسم ْقا وشم ََّمدَّ ُىمق ْا وا ًْمٌَ ًُقا َُم٤م َمل ْ ُخيَ٤مًم ْٓم ُف إ ْ َ
ُيم ُٚمق ْا ْ َ
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ُيم ْـ َأ َسم٤م َظم ْٞم َث َٛم٦م 98/2......................................................................
ِ
ُيمٜمَّ٤م ِقمٜمْدَ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ﭬ وم٘م٤ملَُ :م٤م َسم ِ٘م َل ُِم ْـ َأ ْص َح ِ
أي٦م يٕمٜمل{ :ﮰ ﮱ ﮲﮳
٤مب هذه
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹﮺} إِ َّٓ َصم َال َصم ٌ٦م 126/1 ..............................
ػ شمَرى ي٤م ُقمٛمرَ ،أُم٤م واهللِ ًَمق َىم َت ْٚم ُتف يقم ُىم ْٚم ِ
ْػًَ ،م ْق َأ َُم ْر ُ َِّت٤م اًمٞمَ ْق َم سمِ َ٘متْٚمِ ِف
٧م ِزم ا ْىم ُت ْٚم ُف ََٕ ْرقمَدَ ْت ًَم ُف َأٟم ٌ
ْ
َيم ْٞم َ َ َ َ ُ َ َ
ُ َْ َ
ًَم َ٘م َت َٚم ْت ُف 43/2.............................................................................
َٓ إِ ْي َام َن َعمِ ْـ َٓ َأ َُم٤م َٟم َ٦م ًَم ُف َو َٓ ِد ْي َـ َعمِ ْـ َٓ َقم ْٝمدَ ًَم ُف 483/2 |472/1 ............................
ِ
٤مو َٓم ُّر ْو ُه إِ َمم َأ ْوٞمَ ِ٘م ِف 317/1......
دَه ْؿ ذم َـم ِر ٍيؼَ ،وم ْ
ًمً َال ِمَ ،وم٢مِ َذا ًَم٘م ْٞمتُ ْؿ َأ َطم ُ
َٓ َشم ٌْدَأوا ا ًْمٞمَ ُٝمق َد َواًمٜم ََّّم َ٤مرى سمِ٤م َّ
٥م َقم َٚمٞمْ َؽ َي٤م ُصم َام َُم َ٦مَ :وم٢مِ َّن ْ ِ
٥م ُم٤م َىم ٌْ َٚم ُف 329/1 .................................
جي ُّ
َٓ َشمثْ ِر ْي َ
اإل ْؾم َال َم َ ُ
َٓ ََّتَ٤م ُومقا :وم٢مِٟمَّام ه ٌَّ٧م عمقت َقمٔمِ ْٞم ٍؿ ُمـ ُقم َٔم َام ِء اًم ُٙم َّٗم ٍ
٤مر 339/1 ................................
َٓ شم َْر ِضم ُٕمقا َسم ْٕم ِدي ُيم َّٗم ً٤مرا َي ْ ِ
٤مب َسم ْٕم ٍ
ض 621/2 ..............................
ي ُب َسم ْٕم ُْم ُٙم ْؿ ِر َىم َ

َٓ َشم ْ٘م ُت ْٚم ُفَ ،وم٢مِ ْن َىمتَ ْٚمتَ ُف َوم٢مِ َّٟم ُف سمِ َٛمٜم ِْز ًَمتِ َؽ َىمٌْ َؾ َأ ْن َشم ْ٘م ُت َٚم ُفَ ،وإِٟم ََّؽ سمِ َٛمٜم ِْز ًَمتِ ِف َىمٌْؾ َأ ْن َي ُ٘م َ
قل يمَٚمِ َٛمتَ ُف اًمتِل َىم َ٤مل 411/2 ....
َٓ شم َُ٘مق ًُمقا ًمِ ْٚم ُٛمٜمَ٤مومِ ِؼ َؾم ِّٞمدٌ َ :وم٢مِ َّٟم ُف إِ ْن َي ُؽ َؾم ِّٞمدً اَ ،وم َ٘مدْ َأ ْؾم َ
خ ْٓم ُت ْؿ َر َّسمٙمُ ْؿ |317/1 ........۵
519 ،426 ،427/2

ِ
ض َار 383/1 ...............................................................
ض َر َو َٓ َ
َٓ َ َ
َٓ َيت ََحدَّ ُ
َّ٤مس َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘متُ ُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُف 744/2 .........................................
ث اًمٜم ُ
اجلٜمَّ َ٦م َُم ْـ يم َ
َ٤من ِذم َىم ْٚمٌِ ِف ُِم ْث َ٘م ُ٤مل َذ َّر ٍة ُِم ْـ يمِ ْ ٍؼم 56/1....................................
َٓ َيدْ ُظم ُؾ ْ َ

َٓ َيدْ ُظم ُؾ اًمٜم ََّ٤مر َُم ْـ يم َ
َ٤من ذم َىم ْٚمٌِ ِف ُِم ْث َ٘م ُ٤مل َذ َّر ٍة ُِم ْـ إِ ْي َام ٍن 363/1 .................................
َٓ َي ِر ُ
ث ا ُعم ًْٚمِ ُؿ اًمٙمَ٤مومِ َر َو َٓ اًمٙمَ٤مومِ ُر ا ُعم ًْٚمِ َؿ 474 ،414/2 ...................................
لم َي ْزين َو ُه َق ُُم ْ١م ُِم ٌـَ ،
وه َق ُُم ْ١م ُِم ٌـ 523/1 ............
اخل ْٛم َر ِطم ْ َ
َٓ َي ْز ِين ا ًَّمز ِاين ِطم ْ َ
نم ُب ُ
نم ُب ْ َ
لم َي ْ َ
وٓ َي ْ َ
ِ
ِ
ِ
٤مضم ٍ٦م ُصم َّؿ َٓ َي ْر ِضم ُع إِ ًَم ْٞم ِف إِ َّٓ ُُمٜمَ٤مومِ ٌؼ
َٓ َي ًْ َٛم ُع اًمٜمِّدَ ا َء ِذم َُم ًْ ِجدي َه َذا َأ َطمدُ ُيم ْؿ ُصم َّؿ َخي ُْر ُج ُمٜمْ ُف إِ َّٓ َحل َ
48/1...................................................................................
نم ٍك َسم ْٕمدَ َُم٤م َأ ْؾم َٚم َؿ َقم َٛم ًالَ ،أ ْو ُي َٗم ِ
٤مر ُق اعمُْ ْ ِ
َٓ َي ْ٘م ٌَ ُؾ اهللُ ُِ ۵م ْـ ُُم ْ ِ
لم 316/1 .....
لم إِ َمم اعمُْ ًْٚمِ ِٛم ْ َ
نميمِ ْ َ
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التعامل
قن َه َقا ُه َشم ٌَ ًٕم٤م َعمِ٤م ِضم ْئ ُ٧م سمِ ِفخطر املنافقني وقواعد شرعية
َٓ ُي ْ١م ُِم ُـ َأ َطمدُ ُيم ْؿ َطمتَّك َي ُٙم َ
..................................يف182/1
ِ
َٓ ََّتْرضمقا ُم ِٕمل إِ َّٓ ر ْهمٌ ً٦م ذم ِ ِ
معهمُأ ْقمٓمِٞم ُٙم ْؿ ُِمٜم َْٝم٤م َؿم ْٞم ًئ٤م 79/2..................
ٞمٛم ُ٦م َوم َال
َ َ
اجل َٝم٤مدَ ،أ َُّم٤م اًم َٖمٜم َ
ُ ُ َ َ
َٓ ُشم َٕم ِّذ ُسمقا سمِ َٕم َذ ِ
اب اهللِ 164/2 .............................................................
ِ
ِ
ِ
٤مضم ٍ٦م ُصم َّؿ َٓ َي ْر ِضم ُع إِ ًَم ْٞم ِف إِ َّٓ ُُمٜمَ٤مومِ ٌؼ356/2 .......
َٓ َي ًْ َٛم ُع اًمٜمِّدَا َء ِذم َُم ًْ ِجدي َه َذا ُصم َّؿ َخي ُْر ُج ُمٜمْ ُف إِ َّٓ َحل َ
ِ
اؾم َت ْٖم َٗم ْرٟمَ٤م ًَم َؽ 557/1 ................................
اؾم َت ْٖم َٗم ْرٟمَ٤م ًَم ُف يم ََام ْ
ََُٓ ،م ْـ َضم٤م َءٟمَ٤م يم ََام ضم ْئتَٜمَ٤م ْ
ََٓ ،و ًَمٙمِ ْـ َسم َّر َأ َسم َ
٤مكَ ،و َأ ْطم ًِ ْـ ُص ْح ٌَ َت ُف 328/1 ...............................................
ٟم٧م َفم٤ممل ًمف! 213/2 ..............................................................
ًمتُ٘م٤مشمِٚمٜمف وأ َ
ِ
ًَم ُتٜمْ َ٘م َْم َّـ ُقم َرى ِ
َّ٤مس سمِ٤مًمتِل شمَٚمِ َٞمٝم٤م 456/2 ...
اإل ْؾمالم ُقم ْر َو ًة ُقم ْر َوةًَ ،وم ُٙم َّٚم َام ُٟم٘م َْم ْ٧م ُقم ْر َو ٌة شم ََِم ٌَّ َ٨م اًمٜم ُ

ًَم َٕم َـ اهللُ اًم َٞم ُٝمق َد –صمال ًصم٤م -إِ َّن اهللَ َطم َّر َم َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُّ
قه٤م و َأ َيم ُٚمقا َأ ْصم َام َهنَ٤م 511/1 ...........
اًمِم ُحق َم وم ٌَ ُ
٤مقم َ
ت ُِمـ اًمٜمًِّ ِ
٤مل ،واعمُْ َؽمضم َال ِ
قل اهلل ﷺ ا ُعم َخٜمِّثِ َ ِ
ًَم َٕم َـ َر ُؾم ُ
٤مء 57/1.....................
اًمر َضم ِ َ َ ِّ
َ َ
لم ُم َـ ِّ
ْ
ًَمٕمٜمَ ُ٦م اهلل َقم َغم اًمر ِ
ار َو ْاعمُ ْرشم ٌَِم 518/1 .....................................................
ْ
َّ
ًَم َ٘مدْ َسم َٚم َغ َو ِقمٞمدُ ُىم َر ْي ٍ
ش ُِمٜمْ ُٙم ُؿ ا َعم ٌَ٤مًم ِ َغ 47/2 |187/1 ........................................
سملم ٟمِ َٗم٤مىمف 357/2 ....................................
ػ قمٜمْٝم٤م إٓ ٌ
ًم َ٘مد َرأي ُتٜم٤م وُم٤م يتخ َّٚم ُ
ُمٜم٤مومؼ ِّ ٌ
ًم٘مد ر َأ ْي ُتٜمِل ُمع رؾم ِ
اخلقف قمٚمٞمٜم٤مَ ،أ ْرؾمؾ اهلل قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمَّق َم 221/1 .........
ُ
قل اهلل ﷺ طملم ْاؿمتدَّ
َ ُ
َ
ِ
ٟم٧م َي٤م طمٜمٔمٚم٦م؟ 644/2 ...................................
ًم٘م َٞمٜمل أسمق سمٙمر ﭬ وم َ٘م٤مل :يم َ
َٞمػ َأ َ
٤مد ٍر ًمِقاء ِقمٜمْد اؾمتِ ِف يقم ِ
ًم ِ ُٙم ِّؾ َهم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م 338/2 ..............................................
ْ َْ َ
َ ٌ
٤مد ٍر ًمِقاء يقم ِ
ًم ِ ُٙم ِّؾ َهم ِ
ف سمِ ِف 338/2 ..............................................
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ُي ْٕم َر ُ
َ ٌ َْ َ
ىمًؿ ذم اًمٜم٤مس ذم اعم١مًمٗم٦م ىم ُٚمقِبؿ ،ومل يٕمط إٟمّم٤مر ﭫ
رؾمقًمف ﷺ يقم طمٜملمَّ ،
عم٤م أ َوم٤مء اهلل قمغم ُ
ؿمٞم ًئ٤م 466/2 ............................................................................
مح٤مًملم سم٤مُٕضمر ِة َ -ومج٤مء َأسمق َقم ِ٘مٞم ٍؾ سمِٜمِّم ِ
ِ
ِ
ُ
ػ َص٤م ٍع
أي
ٟمٕمٛمؾ َّ
ْ
ْ
َ َ ُ
٤مًمّمدَ َىم٦م ُيمٜمَّ٤م َٟمت ََح٤م َُم ُؾ ْ -
َّعم٤م ُأُم ْرٟمَ٤م سمِ َّ
ْ َ
232/1 .................................................................................
٤مس 619/2 ......................................
ت سمِ َ٘م ْق ٍم َهل ُ ْؿ َأ ْفم َٗم ٌ٤مر ُِم ْـ ُٟم َح ٍ ٍ
ََّعم٤م ُقم ِر َج ِب َُم َر ْر ُ
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ٍ ِ
قه٤م 427/2 ....................................
اًمً َ
٤مقم ُ٦م َطمتَّك َي ًُق َد ُيم َّؾ َىمٌِٞم َٚم٦م ُُمٜمَ٤موم ُ٘م َ
ًَم ْـ َشم ُ٘مق َم َّ
ًَم ْـ ُي ْٗمٚمِ َح َىم ْق ٌم َو ًَّمقا َأ ُْم َر ُه ُؿ ا ُْم َر َأ ًة 449/2 ...................................................
اهللُ َأيمْؼم َظم ِرسم ْ٧م َظمٞمؼم ،إِٟمَّ٤م إِ َذا ٟم ََز ًْمٜمَ٤م سمًِ ِ
يـ 77/2....................
٤مح ا ُعمٜم َْذ ِر َ
٤مطم٦م َىم ْق ٍم َوم ًَ٤م َء َص ٌَ ُ
َ َ
َُ َ
َُْ

ِ
ِ
ِ
٥م َُم ْـ ُُيِ ٌُّٜمِلَ ،و َص ِّ ْػم َأ ُْم َر ُه إِ َمم اخلَ ْ ِػم
اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْاضم َٕم ْؾ ًَم ُف ًم ًَ٤مٟمً٤م َص٤مد ًىم٤م َو َىم ْٚم ًٌ٤م َؿم٤ميم ًرا َو ْار ُز ْىم ُف ُطم ٌِّل َو ُطم َّ
662 ،519/2 |557/1 ................................................................
لم 394/2 ...............................
اًم َّٚم ْٝم َّؿ ا ًْم َٕم ْـ ُوم َالٟمً٤م َو ُوم َالٟمً٤م َيدْ ُقمق َقم َغم أٟم ٍ ٍ
َ٤مس ُِم َـ اعمُٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
اًمْم ِجٞمع 483/2 ....................................
اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين َأ ُقمق ُذ سمِ َؽ ُِم َـ اجلُق ِع َوم٢مِ َّٟم ُف سمِ ْئ َس َّ
اًم َّٚم ُٝمؿ َه َذا َقم ٌْدُ َك َظمر َج ُم َٝم ِ
٤مضم ًرا ِذم َؾمٌِٞمٚمِ َؽُ ،ىمتِ َؾ َؿم ِٝمٞمدً ا َأٟمَ٤م َقم َٚم ْٞم ِف َؿم ِٝمٞمدٌ 711/2 ..................
َ ُ
َّ
ًَمق َأ َّن رضم ًال د َقم٤م اًمٜمَّ٤مس إِ َمم َقمر ٍ
ف َأ ْو َُم ْر َُم٤مشم ِ
َلم ََٕ َضم٤م ُسمق ُه 356/2 ..............................
َ
ْ َ ُ َ
ْ

قن َقم َغم احل ِ
٤مل اًمتِل َشم ُ٘مق ُُم َ
ًَم ْق شمَدُ و ُُم َ
قن ِ َِب٤م ُِم ْـ ِقمٜم ِْدي ًَم َّم٤م َوم َح ْت ُٙم ُؿ ا َعم َال ِئ َٙم ُ٦م َقم َغم ََمَ٤مًم ِ ًِ ُٙم ْؿ َو ِذم
َ
ُـم ُر ِىمٙمِ ْؿ 384/2 .........................................................................
اًمٕم َِم ِ
ِ
اًمذري ِ٦م ََٕ َىمٛم ُ٧م ص َال َة ِ
ِ ِ
٤مء َو َأُمر ُ ِ ِ
ُي ِّر ُىم َ
قن َُم٤م ِذم
َ
ًَم ْق َٓ َُم٤م ِذم اًمٌُ ُٞمقت ُم َـ اًمٜم ًَِّ٤مء َو ُّ ِّ َّ
ت وم ْت َٞم٤مين ُ َ
َْ
ْ
اًمٌٞم ِ
قت سمِ٤مًمٜم ِ
َّ٤مر 351/2 ....................................................................
ُُ
٤مزم ا َْعمرء سمِام َأ َظم َذ ا َْعم َ٤مل َأ ُِمـ ْ ِ ِ
لم َقم َغم اًمٜم ِ
َّ٤مس َز َُم ٌ
احل َرا ِم 514/1 ...........
ًَم َٞم ْ٠مشمِ َ َّ
احل َالل َأ ْم ُم َـ ْ َ
َ َ
٤من َٓ ُي ٌَ ِ ْ ُ َ
ِ
ُي ُ٤مل َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ341/2 ............................ ،
ًَم َ ِػم َد َّن َقم َ َّكم َأ ْىم َقا ٌم َأ ْقم ِر ُوم ُٝم ْؿ َو َي ْٕم ِر ُومقين ُصم َّؿ ُ َ
ًمٞمس سملم اعمًٚمؿ وسملم ِّ
اًمذ ُِّم ِّل ِر ًسم٤م وٓ سملم ا َعم ْر َأ ِة وسملم زوضمٝم٤م ِر ًسم٤م 513/1 ......................
ُم٤م َأ ُفمـ ُوم َالٟمً٤م و ُوم َالٟمً٤م يٕم ِر َوم ِ
٤من ُِم ْـ ِديٜمِٜمَ٤م َؿم ْٞم ًئ٤م 611/2 .........................................
َْ
َ
ُّ
َ

ؼم ْت َىمدَ َُم٤م َقم ٌْ ٍد ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللِ َومت ََٛم ًُّ ُف اًمٜم َُّ٤مر 691/2 ......................................
َُم٤م ُأ ْهم ِ َ
َُم٤م َأ ْوم َٚم َح َىم ْق ٌم َو ًَّمقا َأ ُْم َر ُه ُؿ ا ُْم َر َأ ًة 61/1......................................................
َ٧م ًَمف سمِ َٓم٤م َٟمت ِ
ِ ٍ
ُم٤م سمٕم َ٨م اهللُ ُِمـ ٟمٌَِل و َٓ اؾمت َْخ َٚم َ ِ
َ٤من431/2 ،213/1 ........ :
ػ ُم ْـ َظمٚم ْٞم َٗم٦م إِ َّٓ يمَ٤مٟم ْ ُ
َ ََ
ْ ٍّ َ ْ
ِ
٤مقم ِ٦م َظم ْٚم ٌؼ َأيمْؼم ُِم َـ اًمدَّ َّضم ِ
٤مل 524/1 ..............................
اًمً َ
َُم٤م َسم ْ َ
َُ
لم َظم ْٚم ِؼ آ َد َم إِ َمم ىم َٞم٤م ِم َّ
٤مل ُِمـ اًمٜمًِّ ِ
ْ٧م َسم ْٕم ِدي ومِ ْتٜمَ ً٦م َأ َض َقم َغم اًمر َضم ِ
٤مء 529 ،64/1 .............................
َُم٤م شم ََريم ُ
َ َ
ِّ
َّ
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ُم٤م طمًدَ ْشم ُٙمؿ ا ًْمٞمٝمقد قم َغم َ ٍ
التعامل
املنافقني وقواعد شرعية
خطر واًم َّت ْ٠م ُِم ْ ِ
.....................يف351/1
لم
اًمً َال ِم
ُ َُ ُ َ
رء َُم٤م َطم ًَدَ ْشم ُٙم ْؿ َقم َغم َّ
َ َ َ
ْ

قل اهللِ ﷺ َؿم ْٞم ًئ٤م َمل َي ْٕم َٝمدْ ُه إِ َمم اًمٜم ِ
َُم٤م َقم ِٝمدَ إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م َر ُؾم ُ
َّ٤مس يمَ٤م َّ
معهموم ً٦م 127/1 ...............................
ْ
٥م ْسم ُـ َُم٤مًم ِ ِؽ؟ 648/2 ..........................................................
َُم٤م َوم َٕم َؾ َيم ْٕم ُ
٤مقم ُ٦مَ ،أيمْؼم ُِم ْـ ومِ ْتٜم َِ٦م اًمدَّ َّضم ِ
َ٧م ومِ ْتٜمَ ٌ٦مَ ،و َٓ َشم ُٙم ُ
٤مل 155/2 ..................
اًمً َ
َُم٤م يمَ٤مٟم ْ
ََ
قن َطمتَّك َشم ُ٘مق ُم َّ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ص ومِ ِٞمف ُِم ْـ ِقم ْر ِو ِف ،إِ َّٓ َظم َذ ًَم ُف
َُم٤م ُم ْـ ا ُْم ِر ٍئ َخي ُْذ ُل ا ُْم َر ًءا ُُم ًْٚم ًام ِذم َُم ْقو ٍع ُشمٜمْت ََٝم ُؽ ومٞمف ُطم ْر َُم ُت ُفَ ،و ُيٜمْ َت َ٘م ُ
ِ ِ
ٍم َشم ُف648/2 ........................................................ ،
اهللُ ِذم َُم ْقـم ٍـ ُُي ُّ
٥م ُٟم ْ َ
ال إِ َّٓ و ًَمف سمِ َٓم٤م َٟمت ِ
ُم٤م ُِم ْـ َو ٍ
َ٤من 431/2 ........................................................
َ ُ
َ
ِ ِ
لم َقمدُ ِّو ِه 17/2....................
ُي ُٙم َؿ اهللُ َسم ْٞمٜمَ ُف َو َسم ْ َ
َُم٤م َيٜمْ ٌَٖمل ًمٜمٌَِ ٍّل ًَمٌِ َس َْٕ َُمتَ ُف َأ ْن َي َْم َٕم َٝم٤م َطمتَّك َ ْ

ات اًمًٌع ِذم اًم ُٙمر ِد إِ َّٓ يمَح َٚم َ٘م ٍ٦م ُم ْٚم َ٘م ٍ
٤مة سمِ َ٠م ْر ٍ
ض َوم َالة381/2 ...................... ،
َ
اًمً َٛم َق ُ َّ ْ ُ
ُ
َُم٤م َّ
ْ ِّ
ُم٤م سم ُ٤مل د ْقمقى ضم ِ
٤مهٚمِ َّٞم٦م؟ 41/2..............................................................
َ َ َ َ َ
ُم٤م ؾم َ٠م َل رضم ٌؾ ُمًٚمِؿ اهللَ اجلٜمَّ َ٦م َصم َال ًصم٤م إِ َّٓ َىم٤م ًَم ِ
٧م ا َجلٜمَّ ُ٦م :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأ ْد ِظم ْٚم ُف ا َجلٜمَّ َ٦م381/2 ................ ،
َ
َ َ َ ُ ُ ْ ٌ
ض ا ْسم َـ َقم َّٗم َ
٤من َُم٤م َقم ِٛم َؾ َسم ْٕمد اًم َٞم ْق ِم 88/2..................................................
َُم٤م َ َّ
َُم٤م َقم َغم ُقم ْث َام َن َُم٤م َقم ِٛم َؾ َسم ْٕمدَ َه ِذ ِهَُ ،م٤م َقم َغم ُقم ْث َام َن َُم٤م َقم ِٛم َؾ َسم ْٕمدَ َه ِذ ِه 88/2.......................
ُمثؾ اًمذي يذيمر رسمف واًمذي ٓ يذيمر رسمف ُمثؾ احلل واعمٞم٧م 565/1 ...........................
ٞمؾ اهللِ ،واهللُ َأ ْقم َٚمؿ سمِٛمـ ُجي ِ
ُم َث ُؾ ا ُعمج ِ
٤مه ِد ِذم َؾمٌِ ِ
٤مهدُ ِذم َؾمٌِٞمٚمِ ِف 689/2 ..........................
َ
َ
ُ َ ْ َ
َ
ِ
َ٤مًمِم ِ
ٞمْم ْ ِ
َُم َث ُؾ ا ُعمٜمَ٤مومِ ِؼ يم َّ
َ٧م َه ُ١م َٓ ِء َٟم َٓم َحت َْٝم٤م 554/1 .....
َ٧م َه ُ١م َٓء َٟم َٓم َحت َْٝم٤م َوإِ َذا َأشم ْ
لم إِ َذا َأشم ْ
لم َرسمِ َ
٤مة َسم ْ َ

ِ ِ
ُم َث ُؾ اعمُْٜمَ٤مومِ ِؼ يمَٛم َث ِؾ َّ ِ
لم ا ًْم َٖمٜم ََٛم ْ ِ
لم شم َِٕم ْ ُػم إِ َمم َه ِذ ِه َُم َّرةًَ ،وإِ َمم َه ِذ ِه
ؽم ِّد َد ِة ا َحل ِ٤مئ َر ِة– َسم ْ َ
اًمِم٤مة اًم َٕم٤مئ َرة -اعمُ َ َ
َ
َ

َُم َّر ًة 425/2 |555 ،554 ،111 ،224/1 ...............................................
ُم َث ُؾ ا ُعمٜمَ٤مومِ ِؼ يمٛم َثؾ َصم ِ
لم َهمٜم ََٛم ْ ِ
قمغم ٍ
لمَ ،ر َأ ْت َهمٜم ًَام َ
ف 555/1 ....
ٟمِمز َوم َ٠م َشمت َْٝم٤م َو َؿم٤م َُّمت َْٝم٤م َوم َٚم ْؿ َشم ْٕم ِر ْ
٤مهمٞمَ٦م َسم ْ َ
َ
َ
ُمثؾ اعم١مُمـ اًمذي ي٘مرأ اًم٘مرآن يمٛمثؾ إشمرضم٦م 364/2 |592 ،561/1 ......................
ِ
٤مح 549/1 ..................................
َُم َث ُؾ ا ُعم ْ١م ُِم ِـ يم ََٛمثَ ِؾ ا َخل٤م َُم ِ٦م ُِم َـ َّ
اًمر َي ُ
اًمز ْر ِع شمَٗم ُٞم١م َه٤م ِّ
٤مح شم َِٗمٞم١م ُه 549/1 ......................................
َُم َث ُؾ ا ُعم ْ١م ُِم ِـ يم ََٛمثَ ِؾ َّ
اًمر َي ُ
اًمز ْر ِع َٓ شم ََز ُال ِّ

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

738

٤مت 152/2 .........................................................
٤مت ُه َّـ اعمُٜمَ٤مومِ َ٘م ُ
ا ُعم ْختَٚمِ َٕم ُ
٤مت 52/1...............................................
٤مت ُه َّـ ا ُْعمٜمَ٤مومِ َ٘م ُ
َؼم َضم ُ
ا ُْعم ْختَٚمِ َٕم ُ
٤مت َوا ُْعمت َ ِّ
اًمِم ْٞم َٓم ُ
َنم َوم َٝم٤م َّ
٤من 67/1...................................
ا َْعم ْر َأ ُة َقم ْق َرةٌَ ،وإِ َّهن٤م إِ َذا َظم َر َضم ْ٧مْ ،
اؾمت ْ َ
اح ُِمٜمْ ُف 313/2 ..........................................................
ؽم ٌ
ُُم ًْ َ ِؽم ٌ
يح َأ ْو ُُم ًْ َ َ

ا ُعم ًْت ََِم ُ٤مر ُُم ْ١م َمت َ ٌـ 444/2 ...................................................................
ُمـ أطم ِ
٥م اهللُ ًم ِ َ٘م٤م َء ُه 323 ،299/2 ............................................
٥م ًم َ٘م٤م َء اهللِ َأ َطم َّ
َ ْ َ َّ
٤من َفم ً
َُم ْـ َأ َقم َ
٤معمِ٤م سمِ ٌَ٤مـمِ ٍؾ ًم ِ َٞمدْ َطم َض سمِ ٌَ٤مـمِٚمِ ِف َطم ًّ٘م٤م َوم َ٘مدْ َسم ِرى َء ُِم ْـ ِذ َُّم ِ٦م اهللِ َ ۵و ِذ َُّم ِ٦م َر ُؾمقًم ِ ِف 534/2 .
ُمـ سمدل ديٜمف وم٤مىمتٚمقه 164/2 .............................................................
ِ
ث ُُ ٍ ِ
َُم ْـ شم ََر َك َصم َال َ
لم 359/2 .............................
٥م ُِم َـ ا ُعمٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
ُج َٕم٤مت ُم ْـ َهم ْ ِػم ُقم ْذ ٍر ُيمت َ
ػ ا ًْمٌ ِ
اإليام ِن َوم ْٚمٞمت َِّؼ اهللَ ِذم اًمٜمِّّم ِ
٤مىمل 53/1....................
اؾم َتٙم َْٛم َؾ ٟمِ ّْم َ
َ
ْ
َ
ػ ْ َِْ
َُم ْـ شم ََز َّو َج َوم َ٘مدْ ْ

ِ
ِ ِ
ِ ِ
٥م سمِ ِف َقم َر ًو٤م ُِم َـ اًمدُّ ْٟم َٞم٤م 83/1.....
َُم ْـ َشم َٕم َّٚم َؿ قم ْٚم ًام ِمَّ٤م ُي ٌْ َت َٖمك سمِف َو ْضم ُف اهللِ َ َٓ ۵ي َت َٕم َّٚم ُٛم ُف إِ َّٓ ًمٞمُّم ْٞم َ
ن ِة َوم َٚم ُف ا َجلٜمَّ ُ٦م 95/2.....................................................
َُم ْـ َضم َّٝم َز َضم ْٞم َش اًم ُٕم ْ َ
٨م اهللُ ُم َٚمٙمً٤م َُي ِٛمل َحلٛمف يقم ِ
محك ُم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ُِم ْـ ٟم ِ
َ٤مف ُ -أراه ىم٤ملَ :-سم َٕم َ
َ٤مر
١مُمٜمً٤م ُِم ْـ ُُمٜم ِ ٍ
َْ ُ َْ َ
ْ
َ
َُم ْـ َ َ ُ
َضم َٝمٜم ََّؿ 647/2 ...........................................................................
ث :إِ َذا َطمدَّ َ
لم َصم َال ٌ
ػ 72/1........
ث يم ََذ َبَ ،وإِ َذا ْاؤ ُمت ِ َـ َظم٤م َنَ ،وإِ َذا َو َقمدَ َأ ْظم َٚم َ
ُِم ْـ ِظم َال ِل ا ُْعمٜمَ٤مومِ ِ٘م ْ َ
َ٤من طم ًّ٘م٤م َقم َغم اهللِ َأ ْن َي ْٕمتِ َ٘م ُف ُِم َـ اًمٜم ِ
َُم ْـ َذ َّب َقم ْـ ِقم ْر ِ
ض َأ ِظم ِٞمف سمِ٤مًم َٖمٞمٌَ ِ٦م ،يم َ
َّ٤مر 647/2 ................
َُم ْـ َر َأى ُِمٜمْ ُٙم ُؿ اًم َّٚم ْٞم َٚم َ٦م ُرؤ َي٤م؟ 329/2 .......................................................
َُم ْـ َر َأى ُِمٜمْ ُٙم ْؿ ُُمٜمْٙم ًَرا َوم ْٚم ُٞم َٖم ِّ ْػم ُه سمِ َٞم ِد ِهَ ،وم٢مِ ْن َمل ْ َي ًْ َتٓمِ ْع َومٌِٚمِ ًَ٤مٟمِ ِف 386/2 ...........................
ض َأ ِظم ِٞمف ،رد اهللُ َقمـ وضم ِٝم ِف اًمٜمَّ٤مر يقم ِ
َُم ْـ َر َّد َقم ْـ ِقم ْر ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م 647/2 ..........................
ْ َ ْ
َ َّ
ُ َْ َ
َ٤مز َل ُّ ِ
٤مت َقم َغم ومِر ِ
اًمِم َٝم٤م َد َة سمِ ِّمدْ ٍق َسم َّٚم َٖم ُف اهللُ َُمٜم ِ
َُم ْـ َؾم َ٠م َل اهللَ َّ
اؿمف 691/2 ............
اًمِم َٝمدَ اء َوإِ ْن َُم َ
َ
ُمـ ؾمٛمع اًمٜمَ٤مس سمِٕمٛمٚمِ ِف ؾمٛمع اهللُ سمِ ِف ُمً ِ
٤مُم َع َظم ْٚم ِ٘م ِف 337/2 ...................................
َ َ َ َ َّ َ
َ ْ َ َّ َ
َ َ
ُمـ ؾم ِٛمع اًمٜمِّدَ اء يقم اجلٛمٕم ِ٦م َوم َٚمؿ ي ِ
٠مت 361/2 ..............................................
َ َْ َ ُُ َ ْ َ
َ ْ َ َ
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شرعية
ُم ْـ ؾمٛم َع ؾمٛم َع اهللُ سمِ ِفَ ،وُم ْـ ُيرائِل ُير ِائل اهللُ سمِ ِف خطر املنافقني وقواعد
 |79يف337/2
/1 ............................
َ
َ َ
َ َ َّ َ َّ
معهم
521 ،136/2 .................................................
َُم ْـ َؾم ِّٞمدُ ُيم ْؿ َي٤م َسمٜمِل َؾم َٚم َٛم َ٦م؟
ُمـ ص َّغم ص َال َشمٜمَ٤م واؾمت َْ٘مٌ َؾ ِىمٌ َٚم َتٜمَ٤م ،و َأيم ََؾ َذسمِٞمح َتٜمَ٤مَ ،وم َذًم ِ َؽ اعمًُٚمِؿ ِ
اًمذي ًَم ُف ِذ َُّم ُ٦م اهللِ َو ِذ َُّم ُ٦م
َ
َ
َ ْ َ ْ
َ
َ ْ َ
ْ ُ
ِ
ِ
َر ُؾمقًمف 458 ،411/2 ...................................................................
٤مقم ٍ٦م ُيدْ ِر ُك اًم َّتٙمٌِْ َػم َة إُ َ
ومم352/2 ............................ :
ُج َ
لم َي ْق ًُم٤م ِذم َ َ
َُم ْـ َص َّغم هللَِّ ِ َأ ْر َسم ِٕم َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اًمً َٗم َٝم٤م َء َأ ْو ًم ِ َٞم ْ ِ
ف ُو ُضمق َه اًمٜم ِ
َُم ْـ َ
َّ٤مس إِ ًَم ْٞم ِف َوم ُٝم َق ذم
ٍم َ
ـم َٚم َ
٥م ا ًْمٕم ْٚم َؿ ًم ُٞم ٌَ٤مهل سمِف ا ًْم ُٕم َٚم َام َء َو ُي َامري سمِف ُّ
اًمٜم ِ
َّ٤مر 467/1 ............................................................................
ِ
ُي ِٛم ُٚم ُف َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م 521/1 ........................................
َُم ْـ َهم َّؾ َسمٕم ْ ًػما َأ ْو َؿم٤م ًة َأشمَك َ ْ
ُجع ًَمف َؿمٛم َٚمف ،و َأ َشم ْتف اًمدُّ ْٟمٞم٤م و ِهل ر ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اهم َٛم ٌ٦م 83/1.
مه ُفَ ،ضم َٕم َؾ اهللُ همٜمَ٤م ُه ِذم َىم ْٚمٌِفَ ،و َ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ
َُم ْـ يمَ٤مٟمَ٧م ْأظم َر ُة َ َّ
ُمـ ًَمٌِس َصمقب ُؿمٝمر ٍة ِذم اًمدُّ ْٟمٞم٤مَ ،أ ًْمًٌف اهللُ َصمقب ُم َذ ًَّم ٍ٦م يقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ِ٦مُ ،صمؿ َأ ْهل ِ ِ
َ٤مرا 261/1 ....
ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ
َ ََ ُ
َ ْ َ
٥م وم ْٞمف ٟم ً
َ َْ
ُمـ ِزم ِِب َذا اخلٌِ ِ
ٞم٨م 655/2 ................................................................
َ ْ َ َ
٤مت َقم َغم ُؿم ْٕمٌَ ٍ٦م ُِم َـ اًمٜمِّ َٗم ِ
٤مق 299 ،689/2 |89/1 ..........
٤مت َو َمل ْ َي ْٖم ُز َو ًَم ْٞم َس ِذم َٟم ْٗم ًِ ِف َُم َ
َُم ْـ َُم َ
ٍَم َأ َظم٤م ُه سمِ٤مًم َٖم ْٞم ِ
ٍَم ُه اهللُ ِذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َوأَ ِظم َر ِة 647/2 ..................................
٥م ٟم َ َ
َُم ْـ ٟم َ َ

ُمـ و َّىم َر ص٤مطم٥م سمدقم٦م وم٘مد أقم٤من قمغم هدم اإلؾمالم 598/1 .................................
ومقمم َر ً
ُمـ َومم ُِمـ أُمر اعمًٚمٛملم ؿمٞم ًئ٤م َّ
ضمال عمقدة أو َىمراسم٦م سمٞمٜمٝمام 445/2 .......................
ِ
ِ
ِ
٤محل٤م 432/2 ........................
َُم ْـ َو ِ َزم ُمٜمْ ُٙم ْؿ َقم َٛم ًالَ ،وم َ٠م َرا َد اهللُ سمِف َظم ْ ًػماَ ،ضم َٕم َؾ ًَم ُف َو ِز ًيرا َص ً
ِ ِ ِ
ِ ِ
ه ِائ َٞمؾ 364/1 .................
َُم ْـ َي ّْم َٕمدُ اًم َّثٜم َّٞم َ٦مَ ،صمٜم َّٞم َ٦م اعم َر ِارَ ،وم٢مِٟمَّف ُ َ
ُي ُّط َقمٜمْ ُف َُم٤م ُطم َّط َقم ْـ َسمٜمل إ ْ َ
اعمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ ومٞمٙمؿ اًمٞمقم ذ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم قمٝمد رؾم ِ
قل اهلل ﷺ 141 ،133/1 ......
َ ُ
َ ٌّ
ِ
ا ُعم ِ
ُيق ُـم ُف ُِم ْـ َو َرائِ ِف 647/2 .....
١مُم ُـ ُِم ْر َآ ُة ا ُعم ْ١م ُِم ِـَ ،وا ُعم ْ١م ُِم ُـ َأ ُظمق اعمُ ْ١م ُِم َـَ ،ي ُٙم ُّ
ػ َقم َٚمٞمْف َو ْٞم َٕمتَ ُفَ ،و َ ُ
ػ ُِمـ ؾمٞم ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
قف اهللِ َؾم َّٚم ُف اهللُ َ ۵قم َغم اًم ُٙم َّٗم ِ
٤مر
ٟم ْٕم َؿ َقم ٌْد اهللِ َو َأ ُظمق اًم َٕمِم َػمة َظم٤مًمدُ ْسم ُـ اًم َقًمٞمد َؾم ْٞم ٌ ْ ُ ُ
لم 516/2 .......................................................................
َوا ُعمٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
ٟمِ ْٕم َٛم ُ٧م إَ ْر ِ
ض ا َعم ِديٜمَ ُ٦م إِ َذا َظم َر َج اًمدَّ َّضم ُ٤مل 154/2 ...........................................
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ه َذا ِ
اًمذي َأ ْو َرم اهللُ ًَم ُف سمِ ُ٠م ُذٟمِ ِف 39/2..........................................................
َ
ه َذا َعمِق ِ
ت ُُمٜمَ٤مومِ ٍؼ 611/2 .................................................................
َ
ْ
اًمزاين ذم يمت٤مسمٙمؿ؟ 464/1 ...............................................
هٙمذا دمدون طمدَّ َّ
َه ْؾ شمَدْ ُر َ
ون ُِم َّؿ َأ ْو َح ُؽ؟ 336/2 ..........................................................
َه ْؾ َقم َر ْوم ُت ُؿ اًم َ٘م ْق َم؟ 481/2 ...............................................................
ه ْؾ ًَم َؽ اًمٕم٤مم ِذم ِضم ِ
الد َسمٜمِل إْ ْص َٗم ِر؟ 138/2 ..............................................
َ
َ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ؽم ُهَ ،و ْاؾمت َ ََؽم سمِ ًَ ْ ِؽم اهللِ؟213/1......
َه ْؾ ُمٜمْ ُٙم ْؿ ُم ْـ َر ُضم ٍؾ إِ َذا َأشمَك َأ ْه َٚم ُفَ ،وم َ٠م ْهم َٚم َؼ َقم َٚم ْٞمف َسم٤م َسم ُفَ ،و َأ ًْم َ٘مك َقم َٚم ْٞمف َؾم ْ َ
هالك أُمتل ذم اًمٙمت٤مب واًم ّٚمٌـ 361/2 |562/1 ..........................................
قن َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مَ ،و َه ْؾ شمَدْ ُر َ
ه١مٓء ا ُعمٜمَ٤مومِ ُ٘م َ
ون َُم٤م َأ َرا ُدوا؟ 559 ،185/1 ........................
ِ
٤مس َت َأ ْه َؾ ِطم ّْم ٍـَ ،وم َ٠م َرا ُد َ
وك َأ ْن َ ْدم َٕم َؾ َهل ُ ْؿ ِذ َُّم َ٦م اهللِ َو ِذ َُّم َ٦م ٟمٌَِ ِّٞم ِف ﷺ 411/2 .............
َوإ َذا َطم َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
مه ْٛم ُ٧م َأ ْن َآ ُُم َر سمِ َح َٓم ٍ
٥م 351/2 ......................................
َواًمذي َٟم ْٗمز سمِ َٞمده ًَم َ٘مدْ َ َ
١مُمـ ،واهللِ َٓ ي ِ
ِ
ِ
١مُم ُـ! 628/2 .......................................
ُ
َواهللِ َٓ ُي١مُم ُـَ ،واهللِ َٓ ُي ُ َ
واهللِ ًم٘مدْ َأ ْقمٓم٤مين َر ُؾم ُ
قل اهلل ﷺ ُم٤م َأ ْقمٓم٤مين ،وإِٟمَّف َٕ ْسم َٖم ُض اًمٜمَّ٤مس إِ َ َّزم 181/1 ...................
ِ
(و ِذم ِر َوا َي ٍ٦م :اًم َٗم ِ
٤مضم َر) إِ َذا يم َ
َ٤من ِذم اٟم ِْ٘م َٓم٤م ٍع ُِم َـ اًمدُّ ْٟم َٞم٤م 324/2 .................
َوإِ َّن اًم َٕم ٌْدَ اًمٙمَ٤موم َر َ
٤مت وا ُْعمٜمْت َِز َقم ِ
ِ ِ
٤مت 52/1...........................................
٤مت ُه َّـ ا ُْعمٜمَ٤مومِ َ٘م ُ
َوإِ َّن ا ُْعم ْختَٚم َٕم َ
٤مهم ُْمقاَ ،
٤مؾمدُ واَ ،و َٓ َشم ٌَ َ
وٓ شمَدَ ا َسم ُرواَ ،و ُيمق ُٟمقا ِقم ٌَ٤م َد اهللِ إِ ْظم َقاٟمً٤م 349/1 ...................
َو َٓ َ َحت َ

قمزا 643/1 ...............................
وُم٤م ُفمٚمِؿ قمٌدٌ ُمٔمٚمٛم٦م ومّمؼم قمٚمٞمٝم٤م إٓ زاده اهلل ِب٤م ًّ
٥م ُهنٌَْ ً٦م َوم َٚم ْٞم َس ُِمٜمَّ٤م 523/1 ........................................................
َو َُم ِـ ا ْٟمت ََٝم َ
ُي َؽ َأ ْر ِؾم ْٚمٜمِل 116/1 ...................................................................
َو ْ َ
َو ْي َٚم َؽ َو َُم ْـ َي ْٕم ِد ُل إِ ْن َمل ْ َأ ْقم ِد ْل؟ 141 ،139/2 |174/1 ...................................
َي٤م ُأ َؾم٤م َُم٦مَ ،أ َىم َت ْٚم َت ُف َسم ْٕمدَ َُم٤م َىم َ٤مل َٓ :إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللُ 412/2 ..........................................
ي٤م َأُي٤م اًمٜمَّ٤مس إِ َّن ه َذا ُِمـ َهمٜم َِ٤مئ ِٛم ُٙمؿ َأدوا ْاخلٞم َط وا َْعم ِ
خ َ
ٞمط َومام ُه َق َوم ْقق 522/1 ..................
َ
ْ ُّ َ ْ َ
ْ
ُ
َ ُّ َ
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خطر
ص ِ
خي ُٚم ِ
....................يف517/2
يام ُن إِ َمم َىم ْٚمٌِ ِف
نم َُم ْـ َآ َُم َـ سمِٚمِ ًَ٤مٟمِ ِف َو َمل ْ ُ ْ
َي٤م َأ ُّ َُي٤م اًمٜم ُ
اإل َ
َّ٤مسَ ،ي٤م َُم ْٕم َ َ
َي٤م َضمدُّ َ :ه ْؾ ًَم َؽ اًم َٕم٤م َم ِذم ِضم َال ِد َسمٜمِل إَ ْص َٗم ِر؟ معهم
116/2 .......................................

ِ
مح َٚم َؽ َقم َغم َُم٤م َصٜمَ ْٕم َ٧م؟ 415/2 ...............................................
٥م َُم٤م َ َ
َي٤م َطم٤مـم ُ
لم 418/2 ................................................
َي٤م َؾمق َد ُةَ ،أ َقمغم اهللِ َو َر ُؾمقًم ِ ِف ُ َحت ِّر ِو َ
ِ
ِ
اًمر ْوم َؼ ِذم ْإَ ُْم ِر ُيم ِّٚم ِف 166/1 ...........................................
َي٤م َقم٤مئ َِم ُ٦م إِ َّن اهللَ ُُي ُّ
٥م ِّ

ِ ِ
ِ ِ
ِ
اؾم َت ْٗم َت ْٞم ُت ُف ومِ ِٞمف؟ 611/2 ................................
َي٤م َقم٤مئ َِم٦مَ ،أ َقمٚم ْٛم٧م َأ َّن اهللَ َىمدْ َأ ْومتَ٤مين وم َٞمام ْ
مح ِـ ْسم َـ ؾمٛمرةَ َٓ ،شمًَ ِ
٠مل ِ
446/...............
2
اإل َُم َ٤مرةََ ،وم٢مِٟم ََّؽ إِ ْن ُأوشمِٞم َت َٝم٤م َقم ْـ َُم ًْ َ٠م ًَم ٍ٦م ُويمِ ْٚم َ٧م إِ ًَم ْٞم َٝم٤م،
َي٤م َقم ٌْدَ ا ًَّمر ْ َ
ْ
َ َُ
َي٤م َقم َّام ُر َه ْؾ َقم َر ْوم َ٧م اًم َ٘م ْق َم؟ 117/2 ........................................................
ي٤م ُمًٚمِؿ ي٤م َقمٌدَ اهللِ ه َذا ُيق ِدي َظم ْٚمٗمٌم َومتَٕم َ٤مل ْوم٤م ْىم ُت ْٚمف إِ َّٓ اًم َٖمر َىمدَ َوم٢مِ َّٟمف ُِمـ َؿمج ِر اًمٞمٝم ِ
قد 372/2.........
ُ ْ َ َُ
ُ
َ
َ َ ُ ٌّ
َ ُْ َ َ ْ
ْ
َي٤م ُُم َٕم٤م ُذَ ،أ َومت ٌ
ْ٧م؟ 642/2 .............................................................
َّ٤من َأٟم َ
لمَُ ،م ْـ َي ْٕم ُذ ُر ِين ُِم ْـ َر ُضم ٍؾ َىمدْ َسم َٚم َغ َأ َذا ُه ِذم َأ ْه ِؾ َسم ْٞمتِل؟ 654 ،536/2 ...........
نم ا ُعم ًْٚمِ ِٛم َ
َي٤م َُم ْٕم َ َ
َي٤م ُم ْٕم َنم ا ُعم َٝم ِ
مخ ٌس إِ ِن ا ْسم ُتٚمِ ْٞمتُ ْؿ ِ ِِب َّـ وٟم ََز ًْم َـ سمِ ُٙم ْؿ 277/1 .........................
٤مضم ِر ْي َـ ِظم َّم ٌ٤مل َ ْ
َ َ
ي ْتٌع اًمدَّ ضم َ٤مل ُِمـ ُي ِ
٤من َؾم ٌْ ُٕم َ
قد َأ ْص ٌَ َٝم َ
قن َأ ًْم ًٗم٤م َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ اًم َّٓم َٞم٤مًم ِ ًَ٦م 525/1 .........................
َ َ ُ َّ
ْ َُ
َّ٤مس َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَُ :م ْـ يم َ
َ٤من َي ْٕم ٌُدُ َؿمٞمْ ًئ٤م َوم ْٚم َٞم ْت ٌَ ْٕم ُف413/2 ................................ ،
جي َٛم ُع اهللُ اًمٜم َ
َْ
َخي ُْر ُج ُِم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مر َُم ْـ يم َ
َ٤من ِذم َىم ْٚمٌِ ِف ُِم ْث َ٘م ُ٤مل َذ َّر ٍة ُِم ْـ إِ َيام ٍن 294/2 .................................
اب َو ُُمٌِ ٌػم 645/2 .....................................................
َخي ُْر ُج ُِم ْـ َصم ِ٘م َ
ٞمػ يم ََّذ ٌ

قت َو ْطمدَ ُهَ ،و ُي ٌْ َٕم ُ٨م َو ْطمدَ ُه 111/2 .........................
َي ْر َطم ُؿ اهللُ َأ َسم٤م َذ ٍّرَ ،ي ْٛم ٌِم َو ْطمدَ ُهَ ،و َي ُٛم ُ
ػ رسمٜمَ٤م َقمـ ؾم ِ
ِ
٤مىم ِف َوم َٞم ًْ ُجدُ ًَم ُف ُيم ُّؾ ُُم ْ١م ُِم ٍـ َو ُُم ْ١م ُِمٜم ٍَ٦م 413/2 ..................................
َيٙمِْم ُ َ ُّ ْ َ
يٙمقن اخلٚمػ ُمـ سمٕمد ؾمتلم ؾمٜم٦م أو٤مقمقا اًمّمالة واشمٌٕمقا اًمِمٝمقات ومًقف يٚم٘مقن هم ًٞم٤م 562/1.......
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فَزظ األعالو املرتجه هله
اًمٕمٚمؿ

اًمّمٗمح٦م

إسمراهٞمؿ سمـ يزيد سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمل 135/1 ..................................................
إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ 618/2 ................................................................
اسمـ أب احلديد 271/1 ....................................................................
اسمـ أب طم٤مشمؿ 163/1 .....................................................................
ا ْسم ِـ إِ ْؾم َح َ
٤مق 99/1.......................................................................
سمـ اجلَ ِ
قز ِّي 149/1 ......................................................................
ا ُ
اسمـ اًمٕمر ّب 71/1.........................................................................
ا ْسم ُـ ا ًْم َ٘م ِّٞم ِؿ 9/1 ...........................................................................
ِ
اسمـ اعمرطمؾ 41/1........................................................................
اسمـ اعمٜمذر 163/1 ........................................................................
اسمـ سم٤مز 192/1 ..........................................................................
اسمـ شمٞمٛم َّٞم٦م 11/1..........................................................................
ؼمي 94/1..................................................................
اسمـ َضم ِر ٍير اًم َّٓم ُّ
ُ
اًمٕمً٘مالين 45/1................................................................
اسمـ طمجر
ُّ
اسمـ طمزم 498/1 .........................................................................
اسمـ ظمقيز ُمٜمداد 597/1 ..................................................................
احلٜمٌكم 44/1...................................................................
اسمـ رضم٥م
ُّ
اسمـ ؾمٕمد 256/1 ........................................................................
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خطر املنافقني وقواعد
.........يف271/1
اسمـ ؾمٞمٜم٤م ................................
اسمـ قم٤مؿمقر ................................معهم
218/1 ......................................
اسمـ َقم ٌَّ ٍ
٤مس 56/1.........................................................................
ُ
ِ
اسمـ ُقم َٛم َر 69/1...........................................................................
اسمـ ومرىمد 448/1 ........................................................................
اسمـ يمثػم 113/1 .........................................................................
اسمـ ِه َِم٤م ٍم 99/1.........................................................................
ُ
اسمـ قمً٤ميمر 641/1 ......................................................................
اسمـ يمريز إُمقي 214/2 ................................................................
اسمـ هِم٤مم 221/2 .......................................................................
دذم 52/1...................................................................
أسمق أذيٜم٦م َّ
اًمّم ُّ
أسمق اجلٕمد اًمْمٛمري 361/2 ...............................................................
أسمق اجلقزاء 565/1 .......................................................................
أسمق اخلؽمي 236/2 .......................................................................
أسمق اًمًٕمقد 584/2 ......................................................................
أسمق اًمٓمٗمٞمؾ 116/2 .......................................................................
أسمق اًمٕمالء 432/1 .......................................................................
أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اعمقؾمقي 433/1 .............................................................
أسمق اعمحٞم٤م 645/2 ........................................................................
أسمق اًمقوم٤مء سمـ قم٘مٞمؾ 538/2 ..............................................................
أسمق أُم٤مُم٦م 88/1..........................................................................
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ّْم٤مري 117/1 .............................................................
قب إَٟم
ِّ
َأسمق َأ ُّي َ
أسمق سمّمػم 431/1 ........................................................................
َأ ُسمق َسمٙم ٍْر 71/1............................................................................
أسمق ضمٕمٗمر 233/2 ........................................................................
أسمق ضمٝمؾ 111/1 .........................................................................
أسمق طمذيٗم٦م 416/2 .......................................................................
أسمق محٞمد اًمً٤مقمدي 21/2.................................................................
أسمق طمٜمٞمٗم٦م 149/1 ........................................................................
أسمق ظمٞمثٛم٦م 96/2.........................................................................
أسمق دضم٤مٟم٦م إٟمّم٤مري 491/1 ..............................................................
أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري 98/2....................................................................
أسمق رزيـ 346/2 ........................................................................
أسمق ري٦م 247/1 ..........................................................................
َأسمق َؾم ِٕم ْٞم ٍد ْاخلُدْ ِر ِّي 78/1..................................................................
أسمق ؾمٗمٞم٤من 177/1 .......................................................................
أسمق فمريػ 428/1 .......................................................................
َأسمق َقم ِ
اًمٗم٤مؾمؼ 87/1...................................................................
٤مُم ٍر
ُ
ُ
اًمٜمٝمدي 7/1 ....................................................................
أسمق قمثامن
ُّ
َأ ُسمق َقم ِ٘م ٍ
ٞمؾ 232/1 ........................................................................
أسمق قمٛمػم سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري 354/2 ............................................
أسمق قمٜمٌ٦م اخلقٓين 453/1 .................................................................
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أسمق ىمالسم٦م  ................................خطر املنافقني وقواعد
........يف566/1
معهم
642/1 ...............................................................
أسمق يمٌِم٦م إٟمامري
أسمق يمٌِم٦م 327/1 ........................................................................
أسمق ًمٌ٤مسم٦م 298/1 .........................................................................
قؾمك إَ ْؿم َٕم ِر ِّي 66/1...............................................................
َأسمق ُُم َ
إصٌٝم٤مين 15/1..................................................................
أسمق ٟمٕمٞمؿ
ُّ
أسمق هريرة 48/1.........................................................................
أسمق واىمد اًمٚمٞمثل 634/2 ..................................................................
أب سمـ يمٕم٥م 353/2 .....................................................................
أمحد سمـ طمٜمٌؾ 66/1......................................................................
ِ
ٞمًك 261/1 ...................................................................
َأ ْمحد سمـ قم َ
أمحد ًمٓمٗمل سمـ اًمًٞمد أب قمكم 648/1 ......................................................
أمحد سمـ إذرقمل 639/1 ................................................................
إطمٜمػ سمـ ىمٞمس 593/2 ................................................................
إظمٜمس سمـ ذيؼ 88/1.................................................................
أدوٟمٞمس 251/1 .........................................................................
أؾم٤مُم٦م سمـ زيد 64/1......................................................................
أؾمٌ٤مط سمـ ٟمٍم اهلٛمداين 117/1 ..........................................................
أؾمٕمد سمـ زرارة 114/1 ..................................................................
إؾمقد سمـ يزيد سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمل 123/1 .................................................
ُأ َؾم ْٞمدُ سمـ طمْمػم 414/1 ..................................................................
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إقمِمك 258/1 .........................................................................
ْإَ ْىم َر ُع سمـ طم٤مسمس 177/1 ................................................................
َأ ْيم َث ُؿ ْسم ُـ َأ ِب ْاجلَ ْق ِن 559/1 ................................................................
ٌ٤مين 98/1............................................................................
إَ ًْم ُّ
ِ
اًمً ِٕم ْٞمد 248/1 .....................................................................
َأُم ْٞمٜمَ ُ٦م َّ
أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 53/1......................................................................
إوزاقمل 151/1 .......................................................................
أوؾمٙم٤مر ًمٞمٗمل 441/1 ....................................................................
ِ
َأ ُّي ٍ
ٞم٤مين 141/1 .................................................................
قب َّ
اًمً ْخت ِّ
اًمٌخ٤مري 118/1 ........................................................................
ُّ
سمخ٧م ٟمٍم 429/1 ......................................................................
اًمؼماء سمـ قم٤مزب 521/1 .................................................................
اًمٌز ُار 71/1.............................................................................
ّ
ِبز سمـ طمٙمٞمؿ 316/1 ....................................................................
اًمٌٞم٤مي 252/1 ...........................................................................
ْم٤موي 369/1 .......................................................................
اًم ٌَ ْٞم
ُّ
اًمٌٞمٝم٘مل 213/2 ..........................................................................
اًمؽم ُِم ِذ ُّي 69/1..........................................................................
ِّ ْ
صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس 493/1 ...................................................................
اًمثٕمٚمٌل 291/1 ..........................................................................
صمامُم٦م 328/1 ............................................................................
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53/1..............
................................
صمقسم٤من ................................
صمقر سمـ يزيد ................................معهم
542/2 .....................................
اًمثقري 151/1 ..........................................................................
ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 124/1 .................................................................
سمـ ِ
ىمٞمس 11/1......................................................................
اجلَدُّ ُ
ضمرير سمـ قمٌد اهلل 316/1 .................................................................
ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد اًمْمٌل 232/2 ......................................................
ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 435/1 ...................................................................
سمـ ُؾمق ْيد ِ
اًمّم٤مُم٧م 11/1.....................................................
سمـ َّ
الس ُ
اجلُ ُ
ُجٞمٚم٦م سمٜم٧م أب اخلزرضمٞم٦م 612/1 ...........................................................
ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل 79/1.................................................................
ُضمٜمْدُ ُب سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٗمٞم٤من ا ًْم ٌَ َجِ ُّكم 337/2 ..............................................
ضمقيري٦م سمٜم٧م احل٤مرث اسمـ أب ضار 38/2..................................................
ا َحل ِ
٤مر ُ
سمـ ِه َِم٤م ٍم 111/1 ................................................................
ث ُ
احل٤مرث سمـ ضار 37/2..................................................................
طم٤مرصم٦م سمـ وه٥م 55/1....................................................................
طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن 11/1...................................................................
طمرُمٚم٦م سمـ زيد إٟمّم٤مري 557/1 ........................................................
طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م سمـ اعمٜمذر 241/1 .........................................................
اًمٌٍمي 35/1....................................................................
احلَ ًَ ُـ
ُّ
احلًـ سمـ حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م 178/2 .......................................................
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احلًلم سمـ قمكم سمـ أب ـم٤مًم٥م 431/1 ......................................................
احلًلم سمـ ُمًٕمقد 311/1 ...............................................................
طمْمػم سمـ ؾمامك 614/1 ..................................................................
طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 211/1 .....................................................
محزة اسمـ أب أؾمٞمد ُم٤مًمؽ 64/1.............................................................
محٜمَ ُ٦م سمِٜم ُْ٧م َضم ْح ِ
ش 419/1 .................................................................
َْ
طمٜمٔمٚم٦م اسمـ أب قم٤مُمر 381/1 ..............................................................
ظم٤مًمد سمـ ا ًْمقًم ِ ِ
ٞمد سمـ اعمٖمػمة 111/2 ........................................................
َ
ُظمٌٞم٥م سمـ ِيً ِ
٤مف 612/1 .................................................................
َْ ُ ُ َ
ظمٌٞم٥م سمـ قمٌد اًمرمحـ 21/2.............................................................
ظمزام سمـ ظم٤مًمد 87/1.....................................................................
٤مب 74/1............................................................................
ا َخل َّٓم ِ ُّ
َظم َّال ُد ْسم ُـ ُؾم َق ْي ِد 494/1 ..................................................................
َّ
اخلال ُل 65/1.............................................................................
اخلٛمٞمٜمل 434/1 .........................................................................
َّ
هٌل 142/1 ..........................................................................
اًمذ ُّ
ذو اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل اًمٞمامين 173/1 ......................................................
ذو خمؼم 22/2............................................................................
اًمرازي 224/1 ..........................................................................
راومع سمـ ظمٞم٩م 358/2 ....................................................................
اًمرسمٞمع سمـ أٟمس اًمٌٙمري 481/1 ...........................................................
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خطر
............................يف541/2
اًمرسمٞمع سمـ ٟم٤مومع اإلُم٤مم
معهم
443/2 ...................................
رضم٤مء سمـ طمٞمقة ................................
روم٤مقم٦م سمـ زيد 239/1 ....................................................................
اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام 221/1 .................................................................
اًمزخمنمي 134/1 .......................................................................
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قم٤مُمر سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري 662/2 ........................................................
ِ
٤مُمر ْسم ُـ ُم َٓم ٍر َّ ِ
٤مين 215/2 ............................................................
َ
َقم ُ
اًمِم ْٞم ٌَ ُّ
سمـ سمِ ْ ِ
نم ِ
سمـ َو ْىم ِ
ش 42/2.............................................................
َقم ٌَّ٤م ُد ُ
قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م 115/1 ...............................................................
اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م 89/2............................................................
قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ َطم ٌَٜمَّٙمَ٦م اعمٞمداين 17/1.................................................
قمٌد اهلل سمـ أب يٕمٗمقر 432/1 .............................................................

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

752

قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان 658/1 ..............................................................
قمٌد اًمرمحـ اسمـ أب سمٙمر اًمّمديؼ 328/1 ..................................................
اًمزسمِ ِػم 493/1 ............................................................
قمٌد اًمرمحـ سمـ َّ
قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف 235/1 ............................................................
قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس آل ؾمٕمدي 156/1 ..................................................
قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمؼم 689/2 ..............................................................
قمٌد اًمرمحـ سمـ طمرُمٚم٦م 355/2 ...........................................................
قمٌد اًمرمحـ سمـ َظم ٌَّ ٍ
٤مب 87/2.............................................................
قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة 88/2..............................................................
قمٌد اًمرمحـ سمـ وقمٚم٦م 633/2 ............................................................
قمٌد اهلل سمـ أ ِّب سمـ ؾمٚمقل 11/1............................................................
قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام 348/1 .......................................................
قمٌد اهلل سمـ أٟمٞمس اجلٝمٜمل 521/1 ..........................................................
قمٌد اهلل سمـ سمريدة 317/1 .................................................................
قمٌد اهللِ ْسم ُـ َضم ْح ٍ
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معهم ّاملزاجع
فَزظ املصادر
 -1اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ محدان اًم ُٕمٙم َْؼمي
اعمٕمروف سم٤مسمـ َسم َّٓم٦م اًمٕمٙمؼمي (اعمتقرم387 :هـ) ،اعمح٘مؼ :رو٤م ُمٕمٓمل ،وقمثامن إصمٞمقب،
ويقؾمػ اًمقاسمؾ ،واًمقًمٞمد سمـ ؾمٞمػ اًمٜمٍم ،ومحد اًمتقجيري ،اًمٜم٤مذ :دار اًمراي٦م ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع ،اًمري٤مض ،قمدد إضمزاء.9 :
 -2أسمجد اًمٕمٚمقم ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٓمٞم٥م حمٛمد صديؼ ظم٤من سمـ طمًـ سمـ قمكم سمـ ًمٓمػ اهلل
احلًٞمٜمل اًمٌخ٤مري ِ
اًم٘مٜمَّقضمل (اعمتقرم1317 :هـ).
 -3اسمـ ؾمٌ٠م طم٘مٞم٘م٦م ٓ ظمٞم٤مل ،اعم١مًمػ :ؾمٕمدي اهل٤مؿمٛملُ ،مٙمتٌ٦م اًمدار ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم1416( ،هـ).
 -4آدم٤مه٤مت اًمقـمٜمٞم٦م ذم إدب اعمٕم٤مس ،اعم١مًمػ :د .حمٛمد حمٛمد طمًلم ،سمػموتُ ،م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م ،ؾمٜم٦م (1413هـ 1983 -م).
 -5إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعمً٤مٟمٞمد اًمٕمنمة ،اعم١مًمػ :اإلُم٤مم أمحد اًمٌّمػمي اًمٜم٤مذ :دار
اًمقـمـ – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم (1422هـ 1999 -م).
 -6اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ أب سمٙمر ،ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل
(اعمتقرم911 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذ :اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م
ًمٚمٙمت٤مب ،اًمٓمٌٕم٦م1394( :هـ 1974 /م).
 -7آصم٤مر سم٤مطمث٦م اًمٌ٤مدي٦م ،اعم١مًمػُ :مٚمؽ طمٗمٜمل ٟم٤مصػ ،اعم١مؾمً٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽمُج٦م
واًمٜمنم (1962م)ُ 364 - ،مـ اًمّمٗمح٤مت.
 -8أصمر إؾمٗم٤مر اعم٘مدؾم٦م ذم اٟمحراف اًمٞمٝمقدُ ،مقىمع قمغم اإلٟمؽمٟم٧م www. ebnmaryam.
com/holyasfar/three. htm-23k
 -9أصمر اإلُم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري ،اعم١مًمػ :قمكم أمحد اًمً٤مًمقس ،اًمٜم٤مذ :اًمدوطم٦م ،دار اًمث٘م٤موم٦م،
(1415هـ – 1985م).
 -11أصمر احلريم٤مت اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ذم قمرىمٚم٦م اجلٝم٤مد ود اًمّمٚمٞمٌٞملم ،اعم١مًمػ :يقؾمػ إسمراهٞمؿ اًمِمٞمخ
قمٞمد ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕم٤مزم -قمامن ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1419( :هـ – 1998م) ،قمدد إضمزاء،1 :
اًمٓمٌٕم٦م إومم.
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 -11أصمر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمجقس ذم اًمتِمٞمع ،اعم١مًمػ :أسمق قمكم اعمرشم٣م سمـ ؾم٤ممل اهل٤مؿمٛمل،
اًمٜم٤مذ :سمدون ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
 -12اإلضم٤مسم٤مت اجلٚمٞم٦م قمـ اًمِمٌٝم٤مت اًمراومْمٞم٦م ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ اًمًحٞمؿ.
 -13اإلضم٤مسم٦م إليراد ُم٤م اؾمتدريمتف قم٤مئِم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل سمدر اًمديـ
حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ِب٤مدر اًمزريمٌم اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم794 :هـ) ،حت٘مٞمؼ وَّتري٩م :د.
رومٕم٧م ومقزي قمٌد اعمٓمٚم٥م ،أؾمت٤مذ اًمنميٕم٦م سمج٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل –
اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1421( ،هـ 2111 -م).
 -14اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م قمغم همزو اعمٕمٓمٚم٦م واجلٝمٛمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أب سمٙمر أيقب
اًمزرقمل أسمق قمٌد اهلل اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
ؾمٜم٦م (1414هـ1984-م).
 -15أضمٜمح٦م اعمٙمر اًمثالصم٦م وظمقاومٞمٝم٤م ،اعم١مًمػ :طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين ،ـمٌٕم٦م .دار اًم٘مٚمؿ .سمػموت .دُمِمؼ
(1395هـ).
 -16اإلطم٤مـم٦م ذم أظمٌ٤مر همرٟم٤مـم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد اًمًٚمامين اًمٚمقر إصؾ،
اًمٖمرٟم٤مـمل ،إٟمدًمز ،أسمق قمٌد اهلل ،اًمِمٝمػم سمـً :مً٤من اًمديـ اسمـ اخلٓمٞم٥م (اعمتقرم:
776هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1424( ،هـ).
 -17أطمج٤مر قمغم رىمٕم٦م اًمِمٓمرٟم٩م ،اعم١مًمػ :وًمٞمؿ ضم٤مي يم٤مر ،شمرُجف :ؾمٕمٞمد ضمزائرزم ـ وراضمٕمف
وطمرره :م .سمدوي ،دار اًمٜمٗم٤مئس ،اًمٓمٌٕم٦م1417( ،9 :هـ 1987 -م).
 -18أطم٘م٤مد وأـمامع ،اعم١مًمػ :حمٛمد اًمٖمزازم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :اًمدار اًمًٕمقدي٦م ًمٚمٜمنم،
ضمدة1389( ،هـ).
 -19أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر اسمـ اًمٕمرب ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ؾمٜم٦م (1424هـ).
 -21أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ قمكم اًمرازي اجلّم٤مص أسمق سمٙمر ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
اًمٕمرب  -سمػموت ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمّم٤مدق ىمٛمح٤موي ،ؾمٜم٦م (1415هـ).
 -21أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أب سمٙمر أيقب اًمزرقمل أسمق قمٌد اهلل ،اًمٜم٤مذ :رُم٤مدى
ًمٚمٜمنم  -دار اسمـ طمزم  -اًمدُم٤مم  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦مإومم1418( :هـ 1997 -م)،
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إضمزاء.3 :
اًمٕم٤مروري
حت٘مٞمؼ :يقؾمػ أمحد اًمٌٙمري  -ؿم٤ميمر شمقومٞمؼ
 -22اإلطمٙم٤مم ذم متٞمٞمز اًمٗمت٤موى قمـ إطمٙم٤مممعهم
وشمٍموم٤مت اًم٘م٤ميض واإلُم٤مم ،اعم١مًمػ :اًمٕمالُم٦م
ؿمٝم٤مب اًمديـ أب اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم اعم٤مًمٙمل ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ قمٌد اًمٗمت٤مح
أسمق همدة ،ـمٌٕم٦م ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م طمٚم٥م (1416هـ).
 -23أطمقال أهؾ اًمًٜم٦م ذم إيران ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل اًمٖمري٥م ،وعمزيد اـمالع ومدوٟمؽ سمٕمض ُمقاىمع
اإلٟمؽمٟم٧م ،يمٛمقىمع اًمؼمه٤من ،وؿمٌٙم٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمًٜم٦م وهمػممه٤م.
 -24أظمٌ٤مر اًم٘مْم٤مة ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ ظمٚمػ سمـ طمٞم٤من سمـ صدىم٦م اًمْمٌل اًمٌٖمدادي
وظمرج أطم٤مديثف :قمٌد اًمٕمزيز ُمّمٓمٗمك اعمراهمل،
اعمٚم٘م٥م سمـ« :ويمٞم ٍعشَّ ،
صححف وقمٚمؼ قمٚمٞمف َّ
اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى ،سمِم٤مرع حمٛمد قمكم سمٛمٍم ًمّم٤مطمٌٝم٤مُ :مّمٓمٗمك حمٛمد،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1366هـ1947-م).
 -25أظمٌ٤مر اعمديٜم٦م = شم٤مريخ اعمديٜم٦م ،اعم١مًمػ :قمٛمر سمـ ؿمٌ٦م ،واؾمٛمف :زيد سمـ قمٌٞمدة سمـ ريٓم٦م
اًمٜمٛمػمي اًمٌٍمي ،أسمق زيد (اعمتقرم262 :هـ) ،طم٘م٘مف :ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت ،ـمٌع قمغم
ٟمٗم٘م٦م :اًمًٞمد طمٌٞم٥م حمٛمقد أمحد – ضمدة ،قم٤مم اًمٜمنم1399( :هـ).
 -26اظمتٞم٤مرات اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمرضمٞمح٤مشمف ذم اًمتٗمًػمُ .مـ أول ؾمقرة اعم٤مئدة إمم آظمر ؾمقرة اإلهاء
ُج ًٕم٤م ودراؾم٦م ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمٕمزيز اعمًٜمد.
 -27إظمالق اإلؾمالُمٞم٦م وأؾمًٝم٤م ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين ،اًمٜم٤مذ :دُمِمؼ:
سمػموت ،دار اًم٘مٚمؿ1399( ،هـ 1979 -م).
 -28أداب اًمنمقمٞم٦م واعمٜمح اعمرقمٞم٦م ،اعم١مًمػ :ؿمٛمس اًمديـ أب قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح
اعم٘مدد احلٜمٌكم ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦م – اًم٘م٤مهرة.
ً
ُمٜمتحال :دراؾم٦م ذم آؾمتحقاذ إدب واردم٤مًمٞم٦م اًمؽمُج٦م ،اعم١مًمػ :يم٤مفمؿ ضمٝم٤مد،
 -29أدوٟمٞمس
اًمٜم٤مذ :اًم٘م٤مهرة ُ -مٙمتٌ٦م ُمدسمقزم ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م (1993م).
 -31إذيم٤مر اًمٜمقوي٦م ،اعم١مًمػ :أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ ُيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي (اعمتقرم:
676هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم١موط رمحف اهلل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم
واًمتقزيع ،سمػموت ً -مٌٜم٤من ،ـمٌٕم٦م ضمديدة ُمٜم٘مح٦م1414( ،هـ 1994 -م).
 -31إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م ،اعم١مًمػ :أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ ُيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي (اعمتقرم676 :هـ)،
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ُقمٜم ِ َل سمِ ِف :ىميص حمٛمد ٟمقرس احلالق ،أٟمقر سمـ أب سمٙمر اًمِمٞمخل ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٜمنم
واًمتقزيعً ،مٌٜم٤من  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1431( ،هـ 2119 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -32إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ حمٛمد سمـ أب سمٙمر سمـ قمٌد اعمٚمؽ
اًم٘مًٓمالين اًم٘متٞمٌل اعمٍمي ،أسمق اًمٕمٌ٤مس ،ؿمٝم٤مب اًمديـ (اعمتقرم923 :هـ).
 -33اإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقمت٘م٤مد واًمرد قمغم أهؾ اًمنمك واإلحل٤مد ،اعم١مًمػ :ص٤مًمح سمـ ومقزان
اًمٗمقزان ،دار اسمـ ظمزيٛم٦م –اًمري٤مض.
 -34اإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م قمٚمامء احلدي٨م/اٟمتخ٤مب أب ـم٤مهر اًمًٚمٗمل ،اعم١مًمػ :أسمق يٕمغم اخلٚمٞمكم،
ظمٚمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اخلٚمٞمؾ اًم٘مزويٜمل (اعمتقرم446 :هـ) ،اعمح٘مؼ:
د .حمٛمد ؾمٕمٞمد قمٛمر إدريس ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
(1419هـ) ،قمدد إضمزاء.3 :
 -35أؾمٌ٤مب اًمٜمزول = أؾمٌ٤مب ٟمزول اًم٘مرآن ،اعم١مًمػ :أسمق احلًـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم
اًمقاطمدي ،اًمٜمٞمً٤مسمقري ،اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم468 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمّم٤مم سمـ قمٌد اعمحًـ
احلٛمٞمدان ،اًمٜم٤مذ :دار اإلصالح – اًمدُم٤مم ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م1412( ،هـ 1992 -م).
 -36آؾمتٌّم٤مر ،اعم١مًمػ :أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد ،حت٘مٞمؼ :طمًـ اخلرؾم٤من،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م – ـمٝمران ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 1391( -هـ).
 -37آؾمتثامر إضمٜمٌل اعمٌ٤مذ ذم اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م ذم وقء آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل ،اعم١مًمػ:
حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٜمٗم٤مئس  -إردن ،اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1425هـ 2115 -م).
 -38آؾمت٘م٤مُم٦م ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕمٌ٤مس ،حت٘مٞمؼ :د .حمٛمد
رؿم٤مد ؾم٤ممل ،اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد  -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
(1413هـ) قمدد إضمزاء.2 :
 -39آؾمتٝمزاء سم٤مًمديـ أطمٙم٤مُمف وآصم٤مره ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ حمٛمد اًم٘مرر ،اًمٜم٤مذ :دار اسمـ
اجلقزي – اًمدُم٤مم،اًمٓمٌٕم٦م إومم1426( ،هـ – 2115م).
 -41آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ،اعم١مًمػ :أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ
قمٌد اًمؼم سمـ قم٤مصؿ اًمٜمٛمري اًم٘مرـمٌل (اعمتقرم463 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي،
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التعامل
شرعية يف
خطر
إضمزاء.4 :
وقواعد) ،قمدد
املنافقني1992م
1412هـ -
اًمٜم٤مذ :دار اجلٞمؾ ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم( ،
معهم
حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌٜم٤م وآظمريـ ،دار اًمٗمٙمر،
 -41أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ،اعم١مًمػ :اسمـ إصمػم ،حت٘مٞمؼ:
سمػموت ُمّمقرة ُمـ ـمٌٕم٦م دار اًمِمٕم٥م سم٤مًم٘م٤مهرة.
 -42إهار اعمرومققم٦م ذم إظمٌ٤مر اعمقوققم٦م ،اعم١مًمػ :اًم٘م٤مرئ اعمال قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من سمـ حمٛمد
(ت 1114هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمّمٌ٤مغ ،دار إُم٤مٟم٦م ،سمػموت ُ -م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م
( 1391هـ 1971 -م).
 -43إهائٞمؾ واًمتٚمٛمقد دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ،اعم١مًمػ :اعم١مًمػ :إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ أمحد ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٜم٤مذ:
دار اعمٜم٤مر ًمٚمٜمنم واًمٓمٌع واًمتقزيع1411( ،هـ 1991 -م).
 -44أؾمس اًمت٘مدم قمٜمد ُمٗمٙمري اإلؾمالم ،اعم١مًمػ :ومٝمٛمل ضمدقم٤من ،دار اًمنموق قمامن ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مًمث٦م ،ؾمٜم٦م (1988م).
 -45إؾمس اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمٚمت٘مدم ،اعم١مًمػ :حمٛمد أمحد ظمٚمػ ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م إظمقان ُمقراومتكم،
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1984م).
 -46إؾمٕم٤مف اعمٌٓم٠م سمرضم٤مل اعمقـم٠م ،اعم١مًمػ :قمٌداًمرمحـ اسمـ أب سمٙمر أسمق اًمٗمْمؾ اًمًٞمقـمل،
اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى ُ -مٍم1389( ،هـ – 1969م).
 -47اإلؾمالم واحلداصم٦م ،اعم١مًمػ :قمٌد اعمجٞمد اًمنمذم ،اًمٜم٤مذ :شمقٟمس ،دار اجلٜمقب ًمٚمٜمنم (1998م).
 -48اإلؾمالم واًمًٚمٓم٦م اًمديٜمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد قمامرة ،ـمٌٕم٦م :دار اًمنموق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1419هـ 1988 -م).
 -49اإلؾمالم وىمْم٤مي٤م اًمٕمٍم ،اعم١مًمػ :حمٛمد قمامرة ،ـمٌٕم٦م :دار اًمقطمدة ـ سمػموت ً -مٌٜم٤من،
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1981م).
 -51إؾمامء اعمٌٝمٛم٦م ذم إٟمٌ٤مء اعمحٙمٛم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ
ُمٝمدي اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (اعمتقرم463 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د .قمز اًمديـ قمكم اًمًٞمد ،اًمٜم٤مذ:
ُمٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل  -اًم٘م٤مهرةُ ،مٍم.
 -51اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين
اًمِم٤مومٕمل  -حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ،دار اجلٞمؾ ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
 -52إصالح همٚمط اعمحدصملم ،اعم١مًمػ :أسمق ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اخلٓم٤مب اًمًٌتل
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اعمٕمروف سم٤مخلٓم٤مب (اعمتقرم388 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د/طم٤مشمؿ اًمْم٤مُمـ ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م1415( ،هـ 1985 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -53أصقل اًمٗمرق وإدي٤من واعمذاه٥م اًمٗمٙمري٦م ،اعم١مًمػ :ؾمٗمر احلقازم ،ـمٌٕم٦م :دار ـمٞمٌ٦م
اخلياء (1429هـ).
 -54أصقل اًمٙم٤مذم ،اعم١مًمػ :صم٘م٦م آؾمالم اًمٙمٚمٞمٜمل اًمٜم٤مذ :دار اعمرشم٣م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم
واًمتقزيع  -سمػموت ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم (2115م).
 -55أصقل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اإلصمٜمل قمنمي٦م ،اعم١مًمػ :اًمديمتقرٟ :م٤مس اًم٘مٗم٤مري .مل يذيمر
اؾمؿ اًمدار وٓ اًمٌٚمد  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1414هـ 1994 -م).
 -56أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،اعم١مًمػ :حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد سمـ اعمخت٤مر
اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،سمػموت ً -مٌٜم٤من.
 -57أوقاء قمغم اًمٞمٝمقدي٦م ُمـ ظمالل ُمّم٤مدره٤م ،اعم١مًمػ :د .حمٛمد أمحد دي٤مب قمٌد احل٤مومظ ،ط
دار اعمٜم٤مر (1416هـ 1985-م).
 -58اقمتٌ٤مر اعمآٓت وُمراقم٤مة ٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤مت ،اعم١مًمػ :د .قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمٛمر اًمًٜمقد،
رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اسمـ اجلقزي  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1424هـ).
 -59آقمتٌ٤مر ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ُمـ أصم٤مر ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ قمثامن
احل٤مزُمل اهلٛمداين ،زيـ اًمديـ (اعمتقرم584 :هـ).
 -61آقمتّم٤مم ،اعم١مًمػ :إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـمٌل
(اعمتقرم791 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :ؾمٚمٞمؿ سمـ قمٞمد اهلالزم ،اًمٜم٤مذ :دار اسمـ قمٗم٤من ،اًمًٕمقدي٦م،
اًمٓمٌٕم٦م إومم1412( ،هـ 1992 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -61اقمت٘م٤مدات ومرق اعمًٚمٛملم واعمنميملم ،اعم١مًمػ :اسمـ اخلٓمٞم٥م ومخر اًمديـ سمـ حمٛمد اًمرازي،
راضمٕمف :قمكم ؾم٤مُمل اًمٜمِم٤مرٟ ،منم ُمٙمتٌ٦م :اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م ،وـمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ
واًمؽمُج٦م واًمٜمنم سمت٤مريخ1356( :هـ 1938 -م).
 -62إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم ،اعم١مًمػ :اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،حت٘مٞمؼ :أب قمٌٞمدة ُمِمٝمقر
طمًـ آل ؾمٚمامن ،ؿم٤مريمف ذم اًمتخري٩م :أسمق قمٛمر أمحد قمٌد اهلل أمحد ،دار اسمـ اجلقزي،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ،رضم٥م (1423هـ).

765

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

وقواعد شرعية يف التعامل
خطر
املنافقنيسمٕمده٤م.
ص )9وُم٤م
 -63أقمالم وأىمزام ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمخ اًمًٞمد اًمٕمٗم٤مين (
 -64إقمالم ،اعم١مًمػ :ظمػم اًمديـ سمـ حمٛمقد سمـمعهم
حمٛمد سمـ قمكم سمـ وم٤مرس ،اًمزريمكم اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم:
1396هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م قمنم( ،أي٤مرُ ،م٤ميق 2112م).
 -65إقمامل اًمِمٕمري٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ،اعم١مًمػٟ :مزار ىمٌ٤مين ،اًمٜم٤مذ :سمدون شم٤مريخ اًمٜمنم1999( :م)
اًمٓمٌٕم٦م إومم 4 ،أضمزاء.
 -66إقمامل اًمِمٕمري٦م ،اعم١مًمػ :أدوٟمٞمس ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٕمقدة ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م1987( ،م).
 -67إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ذم ُمّم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أب سمٙمر اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م -
حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٗمٞمٗمل ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل-سمػموت ،وُمٙمتٌ٦م اخل٤مين -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م ،سمت٤مريخ (1419هـ 1992 -م).
أهمٚمق ذم سمٕمض اًم٘مراسم٦م وضمٗم٤مء ذم إٟمٌٞم٤مء واًمّمح٤مسم٦م ،اعم١مًمػ :قمٌد اعمحًـ سمـ محد سمـ
ٌ -68
قمٌد اعمحًـ سمـ قمٌد اهلل سمـ محد اًمٕمٌ٤مد اًمٌدر ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٖمٜمل ،اًمري٤مض ،اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1425( ،هـ2114 -م).
 -69إومٕمك اًمٞمٝمقدي٦م ذم ُمٕم٤مىمؾ اإلؾمالم ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل اًمتؾ ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
 -71إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم إسمٓم٤مل اًمتحٚمٞمؾ = سمٞم٤من اًمدًمٞمؾ قمغم سمٓمالن اًمتحٚمٞمؾ ،اعم١مًمػ :شم٘مل اًمديـ أسمق
اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ شمٞمٛمٞم٦م
احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم728 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ،اًمٜم٤مذ:
اعمٙمت٥م آؾمالُمل ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،شم٤مريخ اًمٓمٌٕم٦م1998( :م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -71اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ ،اعم١مًمػ :شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس
أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ شمٞمٛمٞم٦م
احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم728 :هـ) ،اعمح٘مؼٟ :م٤مس قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ ،اًمٜم٤مذ:
دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموتً ،مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمً٤مسمٕم٦م1419( ،هـ 1999 -م).
 -72آيمتٗم٤مء سمام شمْمٛمٜمف ُمـ ُمٖم٤مزي رؾمقل اهلل واًمثالصم٦م اخلٚمٗم٤مء ،اعم١مًمػ :أسمق اًمرسمٞمع ؾمٚمٞمامن سمـ
ُمقؾمك سمـ ؾم٤ممل سمـ طمً٤من احلٛمػمي اًمٙمالقمل اًمٌٚمٜمز إٟمدًمز اعم٤مًمٙمل اعمٕمروف :سم٤مسمـ
ؾم٤ممل (اعمتقرم634 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
(1421هـ) ،قمدد إضمزاء.2 :
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 -73اإليمٚمٞمؾ ذم اؾمتٜمٌ٤مط اًمتٜمزيؾ ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ أب سمٙمر ،ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل
(اعمتقرم911 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :ؾمٞمػ اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٙم٤مشم٥م ،دار اًمٜمنم :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت1411( ،هـ 1981 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -74إيمامل إقمالم سمتثٚمٞم٨م اًمٙمالم ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمٓم٤مئل اجلٞم٤مين ،حت٘مٞمؼ :ؾمٕمد سمـ
محدان اًمٖم٤مُمدي رمحف اهلل ،اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى (1414هـ 1984 -م)ُ ،مٙم٦م
اعمٙمرُم٦م  -قمدد إضمزاء.2
 -75إيمامل اإليمامل ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌد اًمٖمٜمل سمـ أب سمٙمر سمـ ؿمج٤مع ،أسمق سمٙمرُ ،مٕملم
رب
اًمديـ ،اسمـ ٟم٘مٓم٦م احلٜمٌكم اًمٌٖمدادي (اعمتقرم629 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د .قمٌد اًم٘مٞمقم قمٌد ِّ
اًمٜمٌل ،اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1411( ،هـ).
 -76اإليمامل ذم ذيمر ُمـ ًمف رواي٦م ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ُمـ اًمرضم٤مل ؾمقى ُمـ ذيمر ذم ِّتذي٥م اًمٙمامل،
اعم١مًمػ :ؿمٛمس اًمديـ أسمق اعمح٤مؾمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ محزة احلًٞمٜمل اًمدُمِم٘مل
اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم765 :هـ) ،طم٘م٘مف ووصم٘مف :د .قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل ،اًمٜم٤مذ:
ُمٜمِمقرات ضم٤مُمٕم٦م اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،يمراشمٌم  -سم٤ميمًت٤من ،قمدد إضمزاء.1 :
 -77اإليمامل ذم رومع آرشمٞم٤مب قمـ اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم إؾمامء واًمٙمٜمك وإٟمً٤مب ،اعم١مًمػ:
ؾمٕمد اعمٚمؽ ،أسمق ٟمٍم قمكم سمـ هٌ٦م اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ ُم٤ميمقٓ (اعمتقرم475 :هـ) ،اًمٜم٤مذ:
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ً -مٌٜم٤من.
 -78إُمت٤مع إؾمامع سمام ًمٚمرؾمقل ذم إسمٜم٤مء وإُمقال واحلٗمدة واعمت٤مع ،اعم١مًمػ :شم٘مل اًمديـ
أمحد سمـ قمكم اعم٘مريزي ،صححف وذطمف :حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمرُ ،مٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ
ًمٚمؽمُج٦م واًمٜمنم-اًم٘م٤مهرة ،ـمٌع ؾمٜم٦م (.)1941
 -79إُمث٤مل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ /أٟمقاقمٝم٤مُ ،مقوققم٤مِّت٤م ،أؾمٚمقِب٤م ،اعم١مًمػ :د .محد سمـ قمٌد اهلل اعمٜمّمقر.
 -81اإلُمالء اعمختٍم ذم ذح همري٥م اًمًػم ،اعم١مًمػُ :مّمٕم٥م سمـ حمٛمد أب سمٙمر سمـ ُمًٕمقد
اخلِمٜمل اجلٞم٤مين إٟمدًمز ،أسمق ذر ،ويٕمرف يم٠مسمٞمف ،سم٤مسمـ أب اًمريم٥م (اعمتقرم614 :هـ)،
اؾمتخرضمف وصححف :سمقًمس سمروٟمٚمف ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 -81إُمقال ،اعم١مًمػ :أسمق ُقمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ َّ
ؾمالم سمـ قمٌد اهلل اهلروي اًمٌٖمدادي (اعمتقرم:
224هـ) ،اعمح٘مؼ :ظمٚمٞمؾ حمٛمد هراس ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر – سمػموت ،قمدد إضمزاء.1 :
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اًمٕمً٘مالين ،يف
وقواعد شرعية
 -82إٟمٌ٤مء اًمٖمٛمر سم٠مسمٜم٤مء اًمٕمٛمر ذم اًمت٤مريخ ،اعم١مًمػ:خطر
حت٘مٞمؼ :د.
املنافقنيسمـ طمجر
أمحد سمـ قمكم
حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من ،دار اًمٙمت٥م معهم
اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م
(1416هـ 1986 -م).
 -83إٟمٌ٤مه اًمرواة قمغم أٟمٌ٤مه اًمٜمح٤مة ،اعم١مًمػُ :ج٤مل اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ يقؾمػ اًم٘مٗمٓمل (اعمتقرم:
646هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر اًمٕمرب  -اًم٘م٤مهرة ،وُم١مؾمً٦م
اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1416( ،هـ 1982 -م) ،قمدد إضمزاء.4 :
 -84آٟمتّم٤مر ذم اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م اًم٘مدري٦م إذار ،اعم١مًمػُ :يٞمك اًمٕمٛمراين ،حت٘مٞمؼ :ؾمٕمقد سمـ
قمٌد اًمٕمزيز اخلٚمػ ،اًمٜم٤مذ :أوقاء اًمًٚمػ1999( ،م) اًمري٤مض.
 -85آٟمتّم٤مر ًمٚمّمح٥م ؤل ُمـ اومؽماءت اًمًاموي اًمْم٤مل ،اعم١مًمػ :إسمراهٞمؿ سمـ قم٤مُمر سمـ
اًمرطمٞمكم ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م1423( ،هـ -
قمكم ّ
ّ
2113م) ،قمدد إضمزاء.1 :

 -86آٟمحراف اًمٕم٘مدي ذم أدب احلداصم٦م وومٙمرهؿ دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م ذقمٞم٦م ،ديمتقراه ًمألؾمت٤مذ اًمديمتقر:
ؾمٕمٞمد اًمٖم٤مُمدي ،دار إٟمدًمس اخلياء ،اًمٓمٌٕم٦م إوزم ،ؾمٜم٦م (1424هـ).)2113-
 -87أٟمً٤مب إذاف ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ ُيل اًمٌالذري – حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ محٞمد اهلل ،دار
اعمٕم٤مرف ،ؾمٜم٦م (1379هـ 1987 -م).
 -88أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ ،اعم١مًمػٟ :م٤مس اًمديـ أسمق ؾمٕمٞمد قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد
اًمِمػمازي اًمٌٞمْم٤موي (اعمتقرم685 :هـ).
 -89أٟمقار اًم٘مرآن ،اعم١مًمػُ :مّمٓمٗمك احلٛميص ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٖمزازم ،دُمِمؼ اًمٓمٌٕم٦م إومم
ً
شمرشمٞمال ،د .أٟمس سمـ أمحد يمرزون ،اًمٜم٤مذ:
(1423هـ)( ،ص  )92 - 89ورشمؾ اًم٘مرآن
ُم١مؾمً٦م اًمٓمٌ٤مقم٦م واًمّمح٤موم٦م واًمٜمنم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1418هـ).
 -91إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م ،اعم١مًمػٟ :مٕمٛم٦م اهلل اعمقؾمقي اجلزائريُ ،مٓمٌٕم٦م :ذيم٦م ضم٤مب شمؼميز -إيران.
 -91إيران واإلُمؼماـمقري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م اعمققمقدة ،اعم١مًمػً :مٌٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد اعمٜمقر.
 -92أين اًمتٗم٤مؾمػم ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر اجلزائري.
 -93اإليامن إوؾمط ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق
اًمٕمٌ٤مس شم٘مل اًمديـ ،اعمح٘مؼ :حمٛمقد أسمق ؾمـ أسمق ُيٞمك ،اًمٜم٤مذ :دار ـمٞمٌ٦م1424) ،هـ)،
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قمدد اعمجٚمدات ،1 :اًمٓمٌٕم٦م :إومم.
 -94اإليامن ،اعم١مًمػ :اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل
– سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمراسمٕم٦م (1413هـ1993 -م).
 -95اًمٌ٤مقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمٌدع ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق ؿم٤مُم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اهلدى
– اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1398( ،هـ 1978 -م) حت٘مٞمؼ :قمثامن أمحد قمٜم٥م.
 -96سمح٨م اًمِمٞمخ ومٝمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمجالن ،اعم١مًمػ :اعمح٤مض سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد سم٤مًمري٤مض
ٟمنم ذم َمٚم٦م اًمٕمٍم ،وهق ُمقضمقد قمغم اًمِمٌٙم٦م.
 -97سمحر اًمٕمٚمقم ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٚمٞم٨م ٟمٍم سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمًٛمرىمٜمدي اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل -
حت٘مٞمؼ :د .حمٛمقد ُمٓمرضمل ،دار اًمٜمنم :دار اًمٗمٙمر – سمػموت  -قمدد إضمزاء.3 :
 -98اًمٌحر اعمحٞمط ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمِمٝمػم سم٠مب طمٞم٤من إٟمدًمز ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ
قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،واًمِمٞمخ :قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ً -مٌٜم٤من -
سمػموت (1422هـ 2111 -م).
 -99اًمٌحر اعمديد ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ حمٛمد سمـ اعمٝمدي سمـ قمجٞمٌ٦م احلًٜمل اإلدريز اًمِم٤مذزم
اًمٗم٤مد أسمق اًمٕمٌ٤مس ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م ( 1423هـ 2112 -م).
 -111اًمٌدء واًمت٤مريخ ،اعم١مًمػ :اعمٓمٝمر سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد (اعمتقرمٟ :محق (355هـ) ،اًمٜم٤مذ:
ُمٙمتٌ٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م ،سمقر ؾمٕمٞمد ،قمدد إضمزاء.6 :
 -111سمداي٦م اعمجتٝمد و هن٤مي٦م اعم٘متّمد ،اعم١مًمػ :أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ
رؿمد اًم٘مرـمٌل اًمِمٝمػم سم٤مسمـ رؿمد احلٗمٞمد (اعمتقرم595 :هـ) ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك
اًمٌ٤مب احلٚمٌل وأوٓدهُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمراسمٕم٦م1395( ،هـ1975 -م).
 -112اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ
ُجع ُمـ اًمٕمٚمامء ،اًمٜم٤مذ :دار اًمري٤من ًمٚمؽماث
اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم774 :هـ) ،دىم٘مف ٌ
(1418هـ – 1999م) ،قمدد اعمجٚمدات.8 :
 -113اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًمً٤مسمع ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين،
حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ حمٛمد زسم٤مرة ،دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت.
 -114سمذل اعمجٝمقد ذم إومح٤مم اًمٞمٝمقد = إومح٤مم اًمٞمٝمقد ،اعم١مًمػ :اًمًٛمقأل سمـ ُيٞمك سمـ قمٌ٤مس
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التعامل
وقواعد
املنافقني
شرعية –يفسمػموت،
اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م
دُمِمؼ،
خطراًم٘مٚمؿ -
اعمٖمرب (اعمتقرمٟ :محق 571هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار
معهم
اًمقه٤مب ـمقيٚم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1411( ،هـ -
ىمدم ًمف وظمرج ٟمّمقصف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :قمٌد
1989م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -115سمذل اعمجٝمقد ذم ُمِم٤مِب٦م اًمراومْم٦م ًمٚمٞمٝمقد ،اعم١مًمػ اًمِمٞمخ :قمٌد اهلل اجلٛمٞمكم ،اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م
– ُمٙمتٌ٦م اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م – اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1414هـ 1994 -م).
 -116سمراءة اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مق ،اعم١مًمػُ :مٜمذر إؾمٕمد ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم (1417هـ 1997 -م).
 -117اًمؼمه٤من ذم ُمٕمروم٦م قم٘م٤مئد أهؾ إدي٤من ،اعم١مًمػ :قمٌ٤مس سمـ ُمٜمّمقر اًمًٙمز ،حت٘مٞمؼ:
ظمٚمٞمؾ سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ احل٤مج ،دار اًمؽماث اًمٕمرب اًمٓمٌٕم٦م إومم (1981م).
 -118سمروشمقيمقٓت طمٙمامء صٝمٞمقن ،شمرُج٦م :حمٛمد ظمٚمٞمٗم٦م اًمتقٟمز -اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ،أول شمرُج٦م قمرسمٞم٦م.
 -119سمري٘م٦م حمٛمقدي٦م ذم ذح ـمري٘م٦م حمٛمدي٦م وذيٕم٦م ٟمٌقي٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ
ُمّمٓمٗمك سمـ قمثامن ،أسمق ؾمٕمٞمد اخل٤مدُمل احلٜمٗمل (اعمتقرم1156 :هـ).
 -111سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت اًمٙمؼمى ذم ومْم٤مئؾ آل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اعم١مًمػ :أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ
احلًـ سمـ ومروخ اًمّمٗم٤مر ،اًمٜم٤مذُ :مـ ُمٜمِمقرات إقمٚمٛمل  -ـمٝمران ،ـمٌٕم٦م1362( :هـ).
 -111سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء ودوره٤م ذم ومً٤مد احل٤ميمؿ ،اعم١مًمػ :د .قم٤مدل قم٤مُمر (ُم٘م٤مل قمغم اًمِمٌٙم٦م).
 -112اًمٌٓم٤مٟمـــــ٦م واعمــأل ،اًمٙم٤مشم٥م أهة اًمٌالغ (ُم٘م٤مل قمغم اًمِمٌٙم٦م).
 -113سمٕمض أٟمقاع اًمنمك إصٖمر ،اعم١مًمػ :د .قمقاد سمـ قمٌد اهلل اعمٕمتؼ ،رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞم٦م -
ُمٙمتٌ٦م اًمرؿمد  -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1421هـ)1999-م).
 -114سمٖمٞم٦م اعمرشم٤مد ذم اًمرد قمغم اعمتٗمٚمًٗم٦م واًم٘مراُمٓم٦م واًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ
شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕمٌ٤مس ،حت٘مٞمؼ :دُ .مقؾمك ؾمٚمٞمامن اًمدويشُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ،
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1418هـ) (.)341/1
 -115سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة ،اعم١مًمػ :ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٞمقـمل،
حت٘مٞمؼ :حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذ اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ً -مٌٜم٤من  -صٞمدا.
 -116سمٚمقغ إرب سمت٘مري٥م يمت٤مب اًمِمٕم٥مِّ ،تذي٥م ًمٙمت٤مب ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل ،اعم١مًمػ
َّ
هذسمف :حمٛمد ظمٚمػ ؾمالُم٦م.
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 -117اًمٌٝم٤مئٞم٦مٟ :م٘مد وحتٚمٞمؾ،اعم١مًمػ :إطمً٤من إهلل فمٝمػم ،اًمٜم٤مذٓ :هقر ،إدارة شمرُج٤من اًمًٜم٦م
(1414هـ 1984 -م) ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م.
 -118اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم ،اعم١مًمػ :أسمق قمثامن قمٛمرو سمـ سمحر اجل٤مطمظ ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم ه٤مرون،
ُمٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمؽمُج٦م واًمٜمنم ،اًم٘م٤مهرة  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1368هـ 1949 -م).
 -119اًمٌٞمقع واعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م ،اعم١مًمػ :د .حمٛمد يقؾمػ ُمقؾمك ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،دار اًمٙمت٤مب
اًمٕمربُ ،مٍم1373( ،هـ1954-م).
 -121شم٤مج اًمؽماضمؿ ٓسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمداء زيـ اًمديـ أسمق اًمٕمدل ىم٤مؾمؿ سمـ ُىمٓم ُٚمقسمٖم٤م
اًمًقدوين (ٟمًٌ٦م إمم ُمٕمتؼ أسمٞمف ؾمقدون اًمِمٞمخقين) اجلامزم احلٜمٗمل (اعمتقرم879 :هـ) ،اعمح٘مؼ:
حمٛمد ظمػم رُمْم٤من يقؾمػ ،اًمٜم٤مذ :دار اًم٘مٚمؿ – دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1413( ،هـ).
 -121شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرزاق احلًٞمٜمل،
أسمق ًمٗمٞمض ،اعمٚم٘م٥م سمٛمرشم٣م ،اًمزسمٞمدي (اعمتقرم1215 :هـ) ،اعمح٘مؼَ :مٛمققم٦م ُمـ
اعمح٘م٘ملم ،اًمٜم٤مذ :دار اهلداي٦م.
 -122اًمت٤مريخ = شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط ،اعم١مًمػ :اًمٕمّمٗمري ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط (241هـ)،
حت٘مٞمؼ :د .أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمريٟ ،منم :دار اًم٘مٚمؿ  -دُمِمؼُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1397هـ 1977 -م).
 -123شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون = ديقان اعمٌتدأ واخلؼم ذم شم٤مريخ اًمٕمرب واًمؼمسمر وُمـ قم٤مسهؿ ُمـ
ذوي اًمِم٠من إيمؼم ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد ،اسمـ ظمٚمدون أسمق زيد ،وزم
اًمديـ احليُمل اإلؿمٌٞمكم (اعمتقرم818 :هـ) ،اعمح٘مؼ :ظمٚمٞمؾ ؿمح٤مدة ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمٗمٙمر ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1418( ،هـ 1988 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -124شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم (رواي٦م اًمدوري) ،اعم١مًمػ :أسمق زيمري٤م ُيٞمك سمـ ُمٕملم سمـ قمقن سمـ
زي٤مد سمـ سمًٓم٤مم سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمري سم٤مًمقٓء ،اًمٌٖمدادي (اعمتقرم233 :هـ) ،اعمح٘مؼ:
د .أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ ،اًمٜم٤مذُ :مريمز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل -
ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1399( ،هـ – 1979م) ،قمدد إضمزاء.4 :
 -125شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم = ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل قمـ ُيٞمك سمـ ُمٕملم رواي٦م أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ
حمرز ،وومٞمف قمـ قمكم سمـ اعمديٜمل ،وأب سمٙمر سمـ أب ؿمٞمٌ٦م ،وحمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم
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التعامل
شرعية يف
سمًٓم٤مم سمـ
وقواعد زي٤مد سمـ
املنافقنيقمقن سمـ
خطرُمٕملم سمـ
وهمػمهؿ ،اعم١مًمػ :أسمق زيمري٤م ُيٞمك سمـ
قمٌد اًمرمحـ اعمري سم٤مًمقٓء ،اًمٌٖمداديمعهم
(اعمتقرم233 :هـ) ،اعمح٘مؼ :اجلزء إول :حمٛمد
يم٤مُمؾ اًم٘مّم٤مر ،اًمٜم٤مذَ :مٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  -دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1415( ،هـ،
1985م) ،قمدد إضمزاء.2 :
 -126شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم رواي٦م قمثامن اًمدارُمل ،اعم١مًمػ :أسمق زيمري٤م ُيٞمك سمـ ُمٕملم سمـ قمقن سمـ
زي٤مد سمـ سمًٓم٤مم سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمري سم٤مًمقٓء ،اًمٌٖمدادي (اعمتقرم233 :هـ) ،اعمح٘مؼ:
د .أمحد حمٛمد ٟمقر ؾمٞمػ ،اًمٜم٤مذ :دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث – دُمِمؼ ،قمدد إضمزاء.1 :
 -127شم٤مريخ أصٌٝم٤من = أظمٌ٤مر أصٌٝم٤من ،اعم١مًمػ :أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ
ُمقؾمك سمـ ُمٝمران إصٌٝم٤مين (اعمتقرم431 :هـ) ،اعمح٘مؼ :ؾمٞمد يمنوي طمًـ ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1411( ،هـ1991-م) ،قمدد إضمزاء.2 :
 -128شم٤مريخ إدب اًمٕمرب ،اعم١مًمػ :يم٤مرل سمرويمٚمامنٟ ،م٘مٚمف إمم اًمٕمرسمٞم٦م :د .قمٌد احلٚمٞمؿ اًمٜمج٤مر،
ـمٌٕم٦م :دار اعمٕم٤مرف ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م.
 -129شم٤مريخ اإلؾمالم َو َوومٞم٤مت اعمِم٤مهػم َوإقمالم ،اعم١مًمػ :ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ
أمحد سمـ قمثامن سمـ َىم٤م ْيامز اًمذهٌل (اعمتقرم748 :هـ).
 -131شم٤مريخ اإلؾمالم :اًمًٞم٤مد اًمديٜمل اًمث٘م٤مذم آضمتامقمل ،اعم١مًمػ :د .طمًـ إسمراهٞمؿ طمًـ،
اًمٓمٌٕم٦مَ ،15 :مٚمدات ،4 :اًمٜم٤مذ :دار اجلٞمؾ ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم واًمتقزيع ،شم٤مريخ اًمٜمنم:
(2111/11/11م).
 -131اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ُمقاىمػ وقمؼم ،اعم١مًمػ :د .قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞمدي ،اًمٜم٤مذ:
دار اًمدقمقة ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ؾمٜم٦م (1418هـ 1997 -م).
 -132شم٤مريخ اإلُم٤مم حمٛمد قمٌده ،اعم١مًمػ اًمِمٞمخ :حمٛمد رؿمٞمد رو٤م ،دار اًمٗمْمٞمٚم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
(ُمّمقرة)1427( ،هـ 2116 -م).
 -133اًمت٤مريخ اًمٌ٤مهر ذم اًمدوًم٦م إشم٤مسمٙمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ حمٛمد إصمػم اجلزري ،اعمح٘مؼ
اعمؽمضمؿ :قمٌد اًم٘م٤مدر أمحد ـمٚمٞمامت ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م احلديث٦م  -اًم٘م٤مهرة – شم٤مريخ
اًمٜمنم1963( :م).
-134شم٤مريخ اخلٛمٞمس ذم أطمقال أٟمٗمس ٟمٗمٞمس ،اعم١مًمػ :طمًلم سمـ حمٛمد اًمدي٤مر سمٙمري ،اًمٜم٤مذ:
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ُم١مؾمً٦م ؿمٕمٌ٤من – سمػموت1283( ،هـ 1862 -م).
 -135شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمرب احلدي٨م ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ ىمٌش ،اًمٜم٤مذ :دار اجلٌؾ  -سمػموت –
(1411هـ 1984 -م).
 -136اًمت٤مريخ اًمّمٖمػم ،اعم١مًمػ :اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمؼ حمٛمقد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ زايد ،ومٝمرس أطم٤مديثف
يقؾمػ اعمرقمٌم دار اعمٕمروم٦م سمػموت ً -مٌٜم٤من.
 -137شم٤مريخ اًمٓمؼمي = شم٤مريخ اًمرؾمؾ واعمٚمقك ،وصٚم٦م شم٤مريخ اًمٓمؼمي ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ
ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم ،أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي (اعمتقرم311 :هـ)( ،صٚم٦م
شم٤مريخ اًمٓمؼمي ًمٕمري٥م سمـ ؾمٕمد اًم٘مرـمٌل ،اعمتقرم369 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمؽماث –
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1387هـ) ،قمدد إضمزاء.11 :
 -138اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،دراؾم٦م :قم٤مدل سمـ قمٌد اًمِمٙمقر
اًمزرىمل ،دار ـمقيؼ -اًمري٤مض ،ؾمٜم٦م (1423هـ2112-م).
 -139شم٤مريخ اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد أسمق زهرةُ ،مٙمتٌ٦م أداب وُمٓمٌٕمتٝم٤م سم٤مجلامومػمت.
 -141شم٤مريخ اعمً٤مضمد اًمِمٝمػمة ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل ؾم٤ممل ٟمجٞم٥م.

 -141شم٤مريخ سمٖمداد = شم٤مريخ ُمديٜم٦م اًمًالم وأظمٌ٤مر ُحم َدِّ صمٞمٝم٤م وذيمر ُىم َّٓم ِ
٤مهن٤م اًمٕمٚمامء ُمـ همػم أهٚمٝم٤م
وواردُي٤م ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي
(اعمتقرم463 :هـ) ،اعمح٘مؼ اًمديمتقر :سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب
اإلؾمالُمل – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1422( ،هـ 2112 -م) ،قمدد إضمزاء.16 :
-142شم٤مريخ ضمرضم٤من ،اعم١مًمػ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ محزة سمـ يقؾمػ سمـ إسمراهٞمؿ اًمًٝمٛمل اًم٘مرر
اجلرضم٤مين (اعمتقرم427 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حت٧م ُمراىمٌ٦م حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من ،اًمٜم٤مذ :قم٤ممل
اًمٙمت٥م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م (1417هـ 1987 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -143شم٤مريخ دُمِمؼ ،اعم١مًمػ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمـ هٌ٦م اهلل اعمٕمروف سم٤مسمـ قمً٤ميمر (اعمتقرم:
571هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع،
قم٤مم اًمٜمنم1415( :هـ 1995 -م) ،قمدد إضمزاء 74( 81 :و َ 6مٚمدات ومٝم٤مرس).
 -144شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر ذم اًمؽماضمؿ وإظمٌ٤مر ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ اجلؼمي،
اًمٜم٤مذ :دار اجلٞمؾ – سمػموت  -قمدد إضمزاء.3 :
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التعامل
شرعية
املنافقني
اًمٙمريؿيفاًمزيد.
وقواعدقمٌد
اعم١مًمػ :زيد
خطر شمٌقك،
 -145شم٠مُمالت ذم ىمّم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا قمـ همزوة
معهم حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ اًمديٜمقري (ت:
 -146شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م ،شم٠مًمٞمػ :اسمـ ىمتٞمٌ٦م أسمق
276هـ) ،صححف ووٌٓمف :حمٛمد زهري اًمٜمج٤مر.
 -147شم٠مويؾ ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن ،اعم١مًمػ :اإلُم٤مم أسمق حمٛمد قمٌد اهللَّ سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞمٌ٦م اًمديٜمقري،
اعمتقرم ؾمٜم٦م (276هـ) ،ذطمف وٟمنمه :اًمًٞمد أمحد ص٘مر ،همػم حمدد اًمٓمٌٕم٦م أو شم٤مرخيٝم٤م،
اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت.
 -148اًمتٌِمػم وآؾمتنماق ،اعم١مًمػ :حمٛمد قمزت اًمٓمٝمٓم٤موي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم اًمزهراء ًمإلقمالم
اًمٕمرب (1411هـ).
 -149اًمتٌِمػم وآؾمتٕمامر ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م ،اعم١مًمػُ :مّمٓمٗمك اخل٤مًمدي وقمٛمر ومروخ،
ُمٜمِمقرات اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،صٞمدا1983( ،م).
 -151اًمتٌّمػم ذم اًمديـ ومتٞمٞمز اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م قمـ اًمٗمرق اهل٤مًمٙملم ،اعم١مًمػ :شم٠مًمٞمػ :اإلؾمٗمرايٜمل أب
اعمٔمٗمر ؿم٤مهٗمقر سمـ ـم٤مهر سمـ حمٛمد (ت  ،)471قمٚمؼ قمغم طمقاؿمٞمف :حمٛمد سمـ زاهد احلًـ
اًمٙمقصمري ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل سمٛمٍم وُمٙمتٌ٦م اعمثٜمك سمٌٖمداد قم٤مم (1374هـ 1955 -م).
 -151شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي ومٞمام ٟمً٥م إمم اإلُم٤مم إؿمٕمري ،اعم١مًمػ :احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ
احلًـ سمـ قمً٤ميمر اًمدُمِم٘مل ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب  -سمػموت ،ـمٌٕم٦م ُمّمقرة (1397هـ-
1399هـ).
 -152شمثٌٞم٧م دٓئؾ اًمٜمٌقة ،اعم١مًمػ :قمٌد اجلٌ٤مر سمـ أمحد اهلٛمذاين ،طم٘م٘مف :قمٌد اًمٙمريؿ سمـ
قمثامن ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٕمرسمٞم٦م – سمػموت.
-153دمرسمتل اًمِمٕمري٦م ،اعم١مًمػ :قمٌد اعمٝم٤مب اًمٌٞم٤مي ،اًمٜم٤مذ :اعم١مؾمً٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت
واًمٜمنم  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م1394( 7 :هـ 1974 -م).
-154حت٤مؾمد اًمٕمٚمامء ،اعم١مًمػ :قمٌد اعمٝم٤مب اًمٌٞم٤مي ،اًمٜم٤مذ :اعم١مؾمً٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم
 سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م1394( 7 :هـ 1974 -م). -155حتذير اًمً٤مضمد ُمـ اَّت٤مذ اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ،اعم١مًمػ :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين (اعمتقرم:
1421هـ) ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ،قمدد إضمزاء.1 :
-156حترير اًمقؾمٞمٚم٦م ،اعم١مًمػ :اخلٛمٞمٜمل ،اًمٜم٤مذ :ؾمٗم٤مرة اجلٛمٝمقري٦م اإلؾمالُمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م
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سمدُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1998م).
 -157اًمتحرير واًمتٜمقير ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ،دار ؾمحٜمقن ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع  -شمقٟمس 1997( -م) ،قمدد إضمزاء.31 :
 -158حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ،اعم١مًمػ :اعمٌ٤مريمٗمقري ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت.
 -159حت٘مٞمؼ ُمقاىمػ اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٗمتٜم٦م ُمـ رواي٤مت اإلُم٤مم اًمٓمؼمي واعمحدصملم ،اعم١مًمػ
اًمديمتقر :حمٛمد أحمزون ،اًمٜم٤مذ :دار اًمًالم ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1428( :هـ – 2117م) ،قمدد
اعمجٚمدات ،1 :رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م.2 :
-161حتٙمٞمؿ اًم٘مقاٟملم ،اعم١مًمػ اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م :حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخُ ،مٗمتل اًمدي٤مر
اًمًٕمقدي٦م ؾم٤مسم ً٘م٤م.

َّ-161تري٩م أطم٤مدي٨م إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ،اعم١مًمٗمقنِ :
اًمٕمراىمل (816 - 725هـ) ،اسمـ اًمًٌٙمل
ِ
خراج :أب قمٌد اهللَّ َحم ُٛمقد سمِـ
(771 - 727هـ) ،اًمزسمٞمدي (1215 - 1145هـ) ،اؾمت َ
ُحم َ ّٛمد احلَدّ اد ( 1374هـ -؟) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٕم٤مصٛم٦م ًمٚمٜمنم – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
(1418هـ 1987 -م) ،قمدد إضمزاء 6( 7 :وَمٚمد ًمٚمٗمٝم٤مرس).
َّ -162تري٩م أطم٤مدي٨م وآصم٤مر يمت٤مب ذم فمالل اًم٘مرآنً ،مًٞمد ىمٓم٥م رمحف اهلل ،اعم١مًمػ :قمٚمقي سمـ
اًمً َّ٘م٤مف ،اًمٜم٤مذ :دار اهلجرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1416( ،هـ -
قمٌد اًم٘م٤مدر َّ
1995م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -163شمذيمرة احل ّٗم٤مظ ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ :زيمري٤م قمٛمػمات،
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموتً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1419هـ1998 -م).
 -164شمذيمرة اعمقوققم٤مت ،اعم١مًمػ :حمٛمد ـم٤مهر سمـ قمكم اًمّمدي٘مل اهلٜمدي اًم َٗمتَّٜمِل (اعمتقرم:
986هـ) ،اًمٜم٤مذ :إدارة اًمٓمٌ٤مقم٦م اعمٜمػمي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1343( ،هـ) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -165اًمؽمسمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدي٦م ،اعم١مًمػُ :مٜمػم اًمٖمْمٌ٤من ،دار اًمقوم٤مء ،اعمٜمّمقرةُ ،مٍم (1418هـ 1998 -م).
 -166شمرشمٞم٥م أطم٤مدي٨م صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ،اعم١مًمػ :قمقين ٟمٕمٞمؿ اًمنميػ  -قمكم طمًـ
قمكم قمٌد احلٛمٞمد ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف-اًمري٤مض ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1416( :هـ – 1986م).
 -167اًمؽمهٞم٥م ذم اًمدقمقة ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م أٟمقاقمف ،اعم١مًمػَ - :م٤مٓشمف – شم٠مصمػمه ،اعم١مًمػ :د .رىمٞم٦م
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شرعية
إومم (وقواعد
املنافقني
1421هـ-
خطرًمٓمٌٕم٦م
سمٜم٧م ٟمٍم اهلل سمـ حمٛمد ٟمٞم٤مز ،اًمٜم٤مذ :دار إؿمٌٞمٚمٞم٤م ا
 -168اًمتً٤مهؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم ُمٔم٤مهرهمعهم
وآصم٤مره ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمكم
اًمٓمري٘مل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم.
 -169شمًٝمٞمؾ اًمٜمٔمر وشمٕمجٞمؾ اًمٔمٗمر ذم أظمالق اعمٚمؽ ،اعم١مًمػ :أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ
حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٌٍمي اًمٌٖمدادي ،اًمِمٝمػم سم٤معم٤موردي (اعمتقرم451 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمل
هالل اًمنطم٤من وطمًـ اًمً٤مقم٤مي ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  -سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم:
(1981م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -171اًمتّم٤مريػ ًمتٗمًػم اًم٘مرآن ِم٤م اؿمتٌٝم٧م أؾمامؤه وشمٍموم٧م ُمٕم٤مٟمٞمف ،اعم١مًمػُ :يٞمك سمـ ؾمالم سمـ أب
صمٕمٚمٌ٦م ،اًمتٞمٛمل سم٤مًمقٓءُ ،مـ شمٞمؿ رسمٞمٕم٦م ،اًمٌٍمي صمؿ اإلومري٘مل اًم٘مػمواين (اعمتقرم211 :هـ)،
ىمدُم٧م ًمف وطم٘م٘متف :هٜمد ؿمٚمٌل اًمٜم٤مذ :اًمنميم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمتقزيع قم٤مم اًمٜمنم1979( :م).
 -171شمّمٜمٞمػ اًمٜم٤مس سملم اًمٔمـ واًمٞم٘ملم ،اعم١مًمػ اًمِمٞمخ :سمٙمر أسمق زيد ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٕم٤مصٛم٦م،
رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م ،1 :شم٤مريخ اًمٓمٌٕم٦م1414( :هـ).
 -172شمٓمقر اًمٜمٝمْم٦م اًمٜمً٤مئٞم٦م ذم ُمٍم ُمـ قمٝمد حمٛمد سمـ قمكم إمم قمٝمد وم٤مروق ،اعم١مًمػ :إسمراهٞمؿ سمـ
قمٌده و دري٦م ؿمٗمٞمؼ ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م أداب – اًم٘م٤مهرة (1365هـ1945 -م).
 -173اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦م ،اعم١مًمػ :د .حمٛمد اعمًٜمد .سمح٨م ٟمنم ذم
َمٚم٦م ُمٕمٝمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمدد (.)8
 -174اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم أصقل ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ واؾمتٕمامهلؿ دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ،اعم١مًمػ :أ .د.
قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمٓمري٘مل ،دار اًمٗمْمٞمٚم٦م – اًمري٤مض ،ودار اهلدي اًمٜمٌقي ُمٍم،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1428هـ2117 -م).
 -175اًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ داظمؾ دوًم٦م واطمدة ،اعم١مًمػ :ؾمق رمحـ
هداي٤مت( ،ص ،)222دار اًمًالم ،اًم٘م٤مهرة اًمٓمٌٕم٦م إومم (1421هـ).
 -176شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م سمزوائد رضم٤مل إئٛم٦م إرسمٕم٦م ،اعم١مًمػ :اسمـ طمجر أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين
(ت852 :هـ)ُ ،مٓمٌٕم٦م َمٚمس إدارة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ (1324هـ).
 -177شمٕمريػ اعمأل ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ،اعم١مًمػُ :م٘م٤مًمتلم ًمٚمِمٞمخ قمثامن ُجٕم٦م وٛمػمي٦م ذم َمٚم٦م
اًمٌٞم٤من ذم اًمٕمدديـ (.)5 - 4
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 -178اًمتٕمريٗم٤مت ،شم٠مًمٞمػ :قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين (ت ،)816اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م اًمقهٌٞم٦م
سمٛمٍم قم٤مم (1283هـ).
 -179شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ٟمٍم سمـ احلج٤مج اعمروزي أسمق قمٌد اهلل ،حت٘مٞمؼ :د.
قمٌد اًمرمحـ قمٌد اجلٌ٤مر اًمٗمريقائل ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمدار  -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1416هـ) ،قمدد إضمزاء.2 :
 -181اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ،اعم١مًمػ :اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
 -181شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ
أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (اعمتقرم852 :هـ) ،اعمح٘مؼ :ؾمٕمٞمد قمٌد اًمرمحـ ُمقؾمك
اًم٘مزىمل ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،دار قمامر  -سمػموت ،قمامن – إردن ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم1415( ،هـ) ،قمدد إضمزاء.5 :
 -182شمٗمًػم اسمـ يمثػم = شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم
اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم774 :هـ) ،اعمح٘مؼ :ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م،
اًمٜم٤مذ :دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1421هـ 1999 -م) ،قمدد إضمزاء.8 :
 -183شمٗمًػم أب اًمًٕمقد = إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ
حمٛمد اًمٕمامدي أسمق اًمًٕمقد ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب – سمػموت ،قمدد إضمزاء.9 :
 -184شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمِمٝمػم سم٠مب طمٞم٤من إٟمدًمز ،حت٘مٞمؼ
اًمِمٞمخ :قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،واًمِمٞمخ :قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -
ًمٌٜم٤من  -سمػموت (1422هـ 2111 -م).
 -185شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي ،اعم١مًمػٟ :م٤مس اًمديـ أسمق ؾمٕمٞمد قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمِمػمازي
اًمٌٞمْم٤موي (اعمتقرم685 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمٌد اًمرمحـ اعمرقمِمكم ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمرب – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1418( -هـ).
 -186شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل = شمٗمًػم اجلقاهر احلً٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد
اًمثٕم٤مًمٌلُ ،م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت .سمػموت.
 -187شمٗمًػم اخل٤مزن اعمًٛمكً :مٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ ،اعم١مًمػ :قمالء اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ
إسمراهٞمؿ اًمٌٖمدادي اًمِمٝمػم :سم٤مخل٤مزن ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت ً -مٌٜم٤من1399( ،هـ 1979 -م).
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التعامل
اًمنمسمٞمٜمل ،وقواعد
أمحد املنافقني
 -188شمٗمًػم اًمناج اعمٜمػم ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـخطر
شرعيةداريف اًمٙمت٥م
ؿمٛمس اًمديـ،
اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت.

معهم

 -189شمٗمًػم اًمٓمؼمي = ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ضمرير سمـ
يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم ،أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي (اعمتقرم311 :هـ).
 -191شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ُمًٕمقد اًمٕمٞم٤مر  -طم٘م٘مف :ه٤مؿمؿ اعمحالي.
 -191شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل = حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ حمٛمد ؾمٕمٞمد سمـ ىم٤مؾمؿ ،اًم٘م٤مؾمٛمل،
اعم١مًمػ اعمِم٤مرك :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل :حم٘مؼ ،اعم١مًمػ اعمِم٤مرك :هِم٤مم ؾمٛمػم اًمٌخ٤مري:
ُمّمحح ،اًمٜم٤مذ :سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب1415( ،هـ .)1995-94-
-192شمٗمًػم اًم٘مرآن ،اعم١مًمػ :أسمق اعمٔمٗمر ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجلٌ٤مر اًمًٛمٕم٤مين ،ؾمٜم٦م
اًمقٓدة426( :هـ) ،ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة489( :هـ) ،حت٘مٞمؼ :ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ ،وهمٜمٞمؿ سمـ
قمٌ٤مس سمـ همٜمٞمؿ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ  -اًمري٤مض ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1418( :هـ 1997 -م).
 -193شمٗمًػم اًم٘مٛمل ،اعم١مًمػ :قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل ،شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ :ـمٞم٥م اعمقؾمقي
اجلزائري ،اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م  -سمػموت.
 -194شمٗمًػم اًم٘مٛمل ،اعم١مًمػ :قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل ،شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ :ـمٞم٥م اعمقؾمقي
اجلزائري ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  -سمػموت (1387هـ) ،ؿم٤مرك ذم اًمتح٘مٞمؼ :د .زيمري٤م
قمٌد اعمجٞمد اًمٜمقىمل ،د .أمحد اًمٜمجقزم اجلٛمؾ.
 -195شمٗمًػم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ،اعم١مًمػ :أسمق إؾمح٤مق أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمثٕمٚمٌل
اًمٜمٞمً٤مسمقري ،دار اًمٜمنم :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب  -سمػموت ً -مٌٜم٤من 1422( -هـ -
2112م) ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،قمدد إضمزاء ،11 :حت٘مٞمؼ :اإلُم٤مم أب حمٛمد سمـ قم٤مؿمقر،
ُمراضمٕم٦م وشمدىمٞمؼ :إؾمت٤مذ ٟمٔمػم اًمً٤مقمدي.
 -196شمٗمًػم اعمراهمل ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك اعمراهمل (اعمتقرم1371 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :ذيم٦م ُمٙمتٌ٦م
وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مب احلٚمٌل وأوٓده سمٛمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1365( ،هـ 1946 -م).
 -197شمٗمًػم اعمٜم٤مر = شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ ،اعم١مًمػ :حمٛمد رؿمٞمد سمـ قمكم رو٤م سمـ حمٛمد ؿمٛمس
اًمديـ سمـ حمٛمد ِب٤مء اًمديـ سمـ ُمٜمال قمكم ظمٚمٞمٗم٦م اًم٘مٚمٛمقين احلًٞمٜمل (اعمتقرم1354 :هـ)،
اًمٜم٤مذ :اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1991( :م) ،قمدد إضمزاء 12 :ضمز ًءا.
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 -198شمٗمًػم اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،اعم١مًمػ :أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اعم٤موردي اًمٌٍمي،
حت٘مٞمؼ :اًمًٞمد سمـ قمٌد اعم٘مّمقد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ ،دار اًمٜمنم :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -
سمػموت ً -مٌٜم٤من ،قمدد إضمزاء.6 :
 -199شمٗمًػم اهلرري ،اعم١مًمػ :اإلسم٤ميض.
 -211شمٗمًػم ؾمقرة اًمٜمقر ،اعم١مًمػ :ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمكم سمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ
طم٤مُمد ،ـمٌٕمتف :اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م  -سمقُمٌ٤مي  -اهلٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1418( -هـ 1987 -م).
 -211شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم سمـ ٟم٤مومع احلٛمػمي اًمٞمامين اًمّمٜمٕم٤مين
(اعمتقرم211 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ :د .حمٛمقد حمٛمد قمٌده،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1419هـ) ،قمدد إضمزاء.3 :
 -212شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ( ،ص ،)327اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ
ومتقح سمـ قمٌد اهلل سمـ ومتقح سمـ محٞمد إزدي اعمٞمقرىمل احلَ ِٛمٞمدي أسمق قمٌد اهلل سمـ أب ٟمٍم
(اعمتقرم488 :هـ).
 -213شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم ،اعم١مًمػ :ومرات سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمقذم ،اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م -
اًمٜمجػ  -وٟمنمهُ :مٙمتٌ٦م اًمداوردي  -ىمؿ  -إيران.
 -214شمٗمًػم َم٤مهد سمـ ضمؼم ،اعم١مًمػ :أسمق احلج٤مج َم٤مهد سمـ ضمؼم اًمت٤مسمٕمل اعمٙمل اًم٘مرر اعمخزوُمل
(اعمتقرم114 :هـ) ،اعمح٘مؼ :اًمديمتقر حمٛمد قمٌد اًمًالم أسمق اًمٜمٞمؾ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر
اإلؾمالُمل احلديث٦مُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1411( ،هـ 1989 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -215شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن ،اعم١مًمػ :أسمق احلًـ ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمِمػم إزدي
اًمٌٚمخل (اعمتقرم151 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد اهلل حمٛمقد ؿمح٤مشمف ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
– سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1423هـ).
 -216شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر
اًمٕمً٘مالين (اعمتقرم852 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمرؿمٞمد – ؾمقري٤م،
اًمٓمٌٕم٦م إومم1416( ،هـ – 1986م) ،قمدد إضمزاء.1 :
-217شم٘مرير اًمٗمجقة ،اعم١مًمػ :اًمّم٤مدر قمـ سمرٟم٤مُم٩م إُمؿ اعمتحدة ًمإليدز ًمٕم٤مم (2114م).
 -218شمَٙمٛم َٚم٦م ُُمٕمجؿ اعمُ١مًمٗملمَ ،وومٞم٤مت (1415 - 1397هـ) = (1995 - 1977م) ،اعم١مًمػ:
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التعامل
شرعية
ًمٚمٓمٌ٤مقم٦ميف واًمٜمنم
وقواعدطمزم
املنافقنيدار اسمـ
خطر اًمٜم٤مذ:
حمٛمد ظمػم سمـ رُمْم٤من سمـ إؾمامقمٞمؾ يقؾمػ،
معهم(1418هـ 1997 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
واًمتقزيع ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
 -219اًمتٙمٛمٞمؾ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ وُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت واًمْمٕمٗم٤مء واعمج٤مهٞمؾ ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمداء
إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم774 :هـ) ،دراؾم٦م
وحت٘مٞمؼ :د .ؿم٤مدي سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل آل ٟمٕمامن ،اًمٜم٤مذُ :مريمز اًمٜمٕمامن ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت
اإلؾمالُمٞم٦م وحت٘مٞمؼ اًمؽماث واًمؽمُج٦م ،اًمٞمٛمـ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1432( ،هـ 2111 -م).
 -211اًمتٚمخٞمص احلٌػم ذم َّتري٩م أطم٤مدي٨م اًمراومٕمل اًمٙمٌػم ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ
حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (اعمتقرم852 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1419هـ)1989( .م) ،قمدد إضمزاء.4 :
 -211شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف ذم اًمرؾمؿ ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي
اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (اعمتقرم463 :هـ) ،حت٘مٞمؼُ :ؾمٙمٞمٜم٦م اًمِمٝم٤مب ،اًمٜم٤مذ :ـمالس
ًمٚمدراؾم٤مت واًمؽمُج٦م واًمٜمنم ،دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1985( ،م).
 -212اًمتٛمٝمٞمد ذم اًمرد قمغم اعمٚمحدة واعمٕمٓمٚم٦م واًمراومْم٦م واخلقارج واعمٕمتزًم٦م ،اعم١مًمػ :اًمٌ٤مىمالين أسمق سمٙمر
حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م ( ،)413شمٕمٚمٞمؼ :حمٛمقد سمـ حمٛمد اخلْمػمي ،حمٛمد سمـ قمٌد اهل٤مدي أسمق ريدة،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر اًمٕمربُ ،مٓمٌٕم٦م :جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمؽمُج٦م واًمٜمنم (1366هـ 1947 -م).
 -213اًمتٛمٝمٞمد واًمٌٞم٤من ذم ُم٘متؾ اًمِمٝمٞمد قمثامن ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ُيل سمـ أب سمٙمر إؿمٕمري اعم٤مًم٘مل،
حت٘مٞمؼ :د .حمٛمد يقؾمػ زايدٟ ،منم :دار اًمث٘م٤موم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1964م).
 -214اًمتٛمقيؾ إضمٜمٌل وُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمف ،اعم١مًمػ :رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ًمٚمٌ٤مطم٨م د .أمحد سمـ ؾمٕمد
اخلٓم٤مب احلرب ،اًمٜم٤مذ :دار اهلدي اًمٜمٌقي ُ -مٍم ،ودار اًمٗمْمٞمٚم٦م  -اًمًٕمقدي٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم.
 -215شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم ،اعم١مًمػٟ :مٍم سمـ حمٛمد اًمًٛمرىمٜمدي ،حت٘مٞمؼ :قمٌداًمٕمزيز اًمقيمٞمؾ ،اًمٜم٤مذ:
دار اًمنموق اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1417هـ 1986 -م).
 -216اًمتٜمٌٞمف واًمرد قمغم أهؾ إهقاء واًمٌدع ،شم٠مًمٞمػ :أب احلًـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ
اعمٚمٓمل اًمِم٤مومٕمل (ت  )377هـ ،شم٘مديؿ وشمٕمٚمٞمؼ :حمٛمد سمـ زاهد اًمٙمقصمري ،اًمٜم٤مذ:
ُمٙمتٌ٦م اعمثٜمك سمٌٖمداد وُمٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف سمٌػموت  -ـمٌع قم٤مم (1388هـ 1968 -م).
 -217شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ذم أطمقال اًمرضم٤مل ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اعم٤مُم٘م٤مين ،اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م
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اعمرشمقوٞم٦م  -اًمٜمجػ (1348هـ).
 -218شمٜمقير اعم٘مٌ٤مس ُمـ شمٗمًػم اسمـ قمٌ٤مس ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م ريض
اهلل قمٜمف .دار اجلٞمؾ -سمػموت.
ِّ -219تذي٥م أصم٤مر وشمٗمّمٞمؾ اًمث٤مسم٧م قمـ رؾمقل اهلل ُمـ إظمٌ٤مر ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ضمرير سمـ
يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم ،أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي (اعمتقرم311 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد
حمٛمد ؿم٤ميمر ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م اعمدين – اًم٘م٤مهرة.
ِّ -221تذي٥م إطمٙم٤مم ذم ذح اعم٘مٜمٕم٦م ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعم١مًمػ :ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ
احلًـ سمـ قمكم اًمٓمقد ،وٌٓمف وصححف وظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :حمٛمد ضمٕمٗمر ؿمٛمس
اًمديـ اًمٜم٤مذ :دار اًمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت  -سمػموت ً-مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1992م).
ِّ -221تذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ،اعم١مًمػ :أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ ُيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي (اعمتقرم:
676هـ) ،قمٜمٞم٧م سمٜمنمه وشمّمحٞمحف واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف وُم٘م٤مسمٚم٦م أصقًمف :ذيم٦م اًمٕمٚمامء سمٛمً٤مقمدة
إدارة اًمٓمٌ٤مقم٦م اعمٜمػمي٦م ،يٓمٚم٥م ُمـ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،قمدد إضمزاء.4 :
ِّ -222تذي٥م اًمتٝمذي٥م ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر
اًمٕمً٘مالين (اعمتقرم852 :هـ) ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ،اهلٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم1326( ،هـ) ،قمدد إضمزاء.12 :
ِّ -223تذي٥م اًمًػمة = اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،اعم١مًمػ :قمٌد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم سمـ أيقب احلٛمػمي
اعمٕم٤مومري ،أسمق حمٛمدُ ،ج٤مل اًمديـ (اعمتقرم213 :هـ).
ِّ -224تذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ،اعم١مًمػ :يقؾمػ سمـ اًمزيمل قمٌد اًمرمحـ أسمق احلج٤مج
اعمزي ،حت٘مٞمؼ :د .سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروفُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م
(1411هـ – 1981م).
ِّ-225تذي٥م اًمٚمٖم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد إزهري ،طم٘م٘مف :د .قمٌد احلٚمٞمؿ
اًمٜمج٤مر  -وراضمٕمف :إؾمت٤مذ حمٛمد سمـ قمكم اًمٜمج٤مر ،اًمدار اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمٜمنم
واًمؽمُج٦م ،سمدون رىمؿ ـمٌع أو ؾمٜم٦م ٟمنم.
 -226اًمتقسمٞمخ واًمتٜمٌٞمف ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ طمٞم٤منُ ،وًمد (274هـ) ،وشمقذم
(369هـ) ،حت٘مٞمؼَ :مدي اًمًٞمد إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٗمرىم٤من  -اًم٘م٤مهرة ،قمدد
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معهمقمٌد اهلل اًمٗمقزان ،اًمٜم٤مذ :وزارة اًمِم١مون
 -227اًمتقطمٞمد ،اعم١مًمػ :ص٤مًمح سمـ ومقزان سمـ
اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد  -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م،
(1423هـ) ،قمدد اًمّمٗمح٤مت ،173 :قمدد إضمزاء.1 :
 -228شمقوٞمح اعمِمتٌف ذم وٌط أؾمامء اًمرواة وأٟمً٤مِبؿ وأًم٘م٤مِبؿ ويمٜم٤مهؿ ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ
قمٌد اهلل (أسمق سمٙمر) سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ َم٤مهد اًم٘مٞمز اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل ،ؿمٛمس
اًمديـ ،اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ٟم٤مس اًمديـ (اعمتقرم842 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىمًقد،
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1993( ،م) ،قمدد إضمزاء.11 :
 -229اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ،اعم١مًمػ :اسمـ اعمٚم٘مـ هاج اًمديـ أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ
قمكم سمـ أمحد اًمِم٤مومٕمل اعمٍمي (اعمتقرم814 :هـ) ،اعمح٘مؼ :دار اًمٗمالح ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل
وحت٘مٞمؼ اًمؽماث ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٜمقادر ،دُمِمؼ – ؾمقري٤م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1429( ،هـ -
2118م) ،قمدد إضمزاء.36 :
 -231اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ ،اعم١مًمػ :حمٛمد قمٌد اًمرؤوف سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ قمكم ،اعمٜم٤موي،
حت٘مٞمؼ :قمٌد احلٛمٞمد ص٤مًمح محدان ،قم٤ممل اًمٙمت٥م اًم٘م٤مهرة ،ؾمٜم٦م (1411هـ1991 -م).
 -231شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،اعم١مًمػ :ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ
قمٌد اًمقه٤مب ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمري٤مض احلديث٦م – اًمري٤مض ،قمدد إضمزاء.1 :
 -232شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ
اًمًٕمدي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقُيؼُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م
(1421هـ2111 -م).
 -233اًمتٞمًػم ذم أطم٤مدي٨م اًمتٗمًػم ،اعم١مًمػ :حمٛمد اعمٙمل اًمٜم٤مسي (اعمتقرم1414 :هـ)،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1415( ،هـ -
1985م) ،قمدد إضمزاء.6 :
 -234اًمث٤مسم٧م واعمتحقل :إصقل  -شم٠مصٞمؾ إصقل  -صدُم٦م احلداصم٦م ،اعم١مًمػ :أدوٟمٞمس،
اًمٜم٤مذ :سمػموت ،دار اًمٕمقدة1982( ،م) ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م.

ًمً ْق ُد ْو ِين
 -235اًمث٘م٤مت ِمـ مل ي٘مع ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمداء زيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿ سمـ ُىم ْٓم ُٚم ْق َسم َٖم٤م ا ُّ
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(ٟمًٌ٦م إمم ُمٕمتؼ أسمٞمف ؾمقدون اًمِمٞمخقين) اجلامزم احلٜمٗمل (اعمتقرم879 :هـ) ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ:
ؿم٤مدي سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل آل ٟمٕمامن ،اًمٜم٤مذُ :مريمز اًمٜمٕمامن ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
وحت٘مٞمؼ اًمؽماث واًمؽمُج٦م صٜمٕم٤مء ،اًمٞمٛمـ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1432( ،هـ 2111 -م).
 -236اًمث٘م٤مت ،اعم١مًمػ :أسمق طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ طمٌ٤من اًمًٌتل ،اًمٜم٤مذ :دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م،
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1395هـ).
 -237صمقاب إقمامل وقم٘م٤مب إقمامل ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمخ اًمّمدوق أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ
احلًلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل اًمٜم٤مذ :دار ـمٚمٞمٕم٦م ٟمقر ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م ،قمدد اًمّمٗمح٤مت.368 :
 -238ضم٤مُمع إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل ،اعم١مًمػَ :مد اًمديـ أسمق اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد
اجلزري اسمـ إصمػم (اعمتقرم616 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم١موط ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م
احلٚمقاين ُ -مٓمٌٕم٦م اعمالح ُ -مٙمتٌ٦م دار اًمٌٞم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
 -239ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾ ،اعم١مًمػ :صالح اًمديـ أسمق ؾمٕمٞمد ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي سمـ
قمٌد اهلل اًمدُمِم٘مل اًمٕمالئل (اعمتقرم761 :هـ) ،اعمح٘مؼ :محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ،اًمٜم٤مذ :قم٤ممل
اًمٙمت٥م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1417( ،هـ – 1986م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -241اجل٤مُمع اًمّمحٞمح = ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٞمًك ،أسمق قمٞمًك ،اًمؽمُمذي
اًمًٚمٛمل( ،ت279 :هـ) ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب -سمػموت ،حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر
وآظمرون ،قمدد إضمزاء.5 :
-241ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م احلٜمٌكم ،دار
اعمٕمروم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1418هـ).
 -242اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن واعمٌلم عم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ اًمًٜم٦م وآي اًمٗمرىم٤من = شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل،
اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّم٤مري اخلزرضمل ؿمٛمس
اًمديـ اًم٘مرـمٌل (اعمتقرم671 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،اًمٜم٤مذ:
دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م  -اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1384( ،هـ 1964 -م).
 -243ضمذور اًمٌالء ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل ّ
اًمتؾ ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل (1415هـ – 1985م).
-244ضمرائؿ اًمراومْم٦م قمؼم إزُمٜم٦م واًمٕمّمقر ،اعم١مًمػ( :ىمرص) (ومٚمؿ وصم٤مئ٘مل).
-245ضمرائؿ اًمراومْم٦م ذم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،اعم١مًمػ( :ىمرص) (قمٌد اهلل اًمًٚمٗمل).
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التعامل
إدريس يف
وقواعدسمـ شرعية
سمـ اعمٜمذر
املنافقني حمٛمد
خطراًمرمحـ سمـ
 -246اجلرح واًمتٕمديؾ ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد قمٌد
معهم
(اعمتقرم327 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :ـمٌٕم٦م َمٚمس دائرة
اًمتٛمٞمٛمل ،احلٜمٔمكم ،اًمرازي اسمـ أب طم٤مشمؿ
اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م  -سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ – اهلٜمد ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب – سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م إومم1271( ،هـ 1952 -م).
 -247اجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ ،اعم١مًمػ :اًمًٞمد اًمٕمٗم٤مين ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة،
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415هـ).
 -248اجلٛمؾ = اًمٜمٍمة ذم طمروب اًمٌٍمة ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اعمٓمٌٕم٦م
احلٞمدري٦م ،اًمٜمجػ.
ُ-249جٝمرة اًمٚمٖم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلًـ إزدي اًمٌٍمي ،اعمٕمروف :سم٤مسمـ دريد،
َمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م – طمٞمدر آسم٤مد اًمديمـ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1345هـ).
ُ -251جٝمرة أٟمً٤مب اًمٕمرب ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز
اًم٘مرـمٌل اًمٔم٤مهري (اعمتقرم456 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1413( ،هـ 1983 -هـ) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -251اجلٛمٝمقري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م = إيران سمٕمد ؾم٘مقط اخلٛمٞمٜمل ،اعم١مًمػ :دُ .مقؾمك اعمقؾمقي ،اعم١مًمػ
اعمِم٤مرك :ؾمٛمػم قمٌد احلٛمٞمد إسمراهٞمؿُ :مؽمضمؿ1418( ،هـ 1987 -م).
 -252اجلقاب اًمٙم٤مذم عمـ ؾم٠مل قمـ اًمدواء اًمِم٤مذم = اًمداء واًمدواء ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أب
سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م (اعمتقرم751 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار
اعمٕمروم٦م  -اعمٖمرب ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1418( ،هـ 1997 -م).
 -253ضمقاُمع اًمًػمة ومخس رؾم٤مئؾ أظمرى ٓسمـ طمزم ،اعم١مًمػ :قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ
طمزم ،إٟمدًمز ،اًمٔم٤مهري  -اعمح٘مؼ :إطمً٤من قمٌ٤مس ،دار اعمٕم٤مرف ُ -مٍم  -اًمٓمٌٕم٦م
إومم1911( ،م).
 -254اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م ،اعم١مًمػ :قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد ،اًم٘مرر ،اعمح٘مؼ:
قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق :اًمٜم٤مذ :اًم٘م٤مهرة ،هجر1413( ،هـ 1993 -م) ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
 -255طم٤مؿمٞم٦م اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمًت٘مٜمع ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤مصٛمل
احلٜمٌكم اًمٜمجدي (اعمتقرم1392 :هـ) ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1397( -هـ) ،قمدد إضمزاء 7 :أضمزاء.
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-256طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اًمٜمً٤مئل ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌد اهل٤مدي اًمتتقي ،أسمق احلًـٟ ،مقر
اًمديـ اًمًٜمدي (اعمتقرم1138 :هـ) ،اًمٜم٤مذُ :مٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م – طمٚم٥م،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1416( ،هـ 1986 -م) ،قمدد إضمزاء.8 :
 -257احلداصم٦م ذم ُمٞمزان اإلؾمالم ،اعم١مًمػ :قمقض اًم٘مرين ،دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم ،ؾمٜم٦م (1414هـ 1988 -م).
 -258طمدي٨م اإلومؽ يمام ضم٤مء ذم ؾمقرة اًمٜمقر وأصمر اعمٜم٤موم٘ملم ومٞمف ،اعم١مًمػ :قمٌد احلٙمٞمؿ
اًمٕمٌد اًمٚمٓمٞمػُ ،مـ إصدارات ٟم٤مدي اًم٘مّمٞمؿ إدب سمؼميدة ،اًمٓمٌٕم٦م.1 :
 -259طمدي٨م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ همزوات اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اعم١مًمػ اًمديمتقر :حمٛمد
سمٙمر آل قم٤مسمد.
-261طمريم٤مت اًمِمٞمٕم٦م اعمتٓمروملم ،اعم١مًمػ :حمٛمد ضم٤مسمر قمٌد اًمٕم٤ملُ( ،مٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م
(1373هـ).
 -261احلريم٤مت اًمٜمً٤مئٞم٦م ذم اًمنمق وصٚمتٝم٤م سم٤مٓؾمتٕمامر واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد
ومٝمٛمل قمٌد اًمقه٤مب ،اًمٜم٤مذ :دار آقمتّم٤مم.
-262طمريم٦م اًمتِمٞمع ذم اخلٚمٞم٩م اًمٕمرب ،اعم١مًمػ :دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ٟم٘مدي٦م (ديمتقراه)- 1391( ،
1431هـ)2111 - 1971( ،م) ،د .قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد اًمٌداح ،اعمريمز اًمٕمرب
ًمٚمدراؾم٤مت اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1431( ،هـ 2111 -م) 512 ،صٗمح٦م.
 -263احلري٦م أو اًمٓمقوم٤من دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ًمٚمخٓم٤مب اًمًٞم٤مد اًمنمقمل وُمراطمٚمف اًمت٤مرخيٞم٦م،
اعم١مًمػ :طم٤ميمؿ اعمٓمػمي ،سمدون ـمٌٕم٦م ؾمٜم٦م اًمٜمنم2113( :م).
-264طمزب اًمٌٕم٨م شم٤مرخيف وقم٘م٤مئده ،اعم١مًمػ اًمِمٞمخ :ؾمٕمٞمد سمـ ٟم٤مس اًمٖم٤مُمدي ،ـمٌٕمتف :دار
اًمقـمـ (1411هـ)( ،ص .)14 ،9
 -265طمزب اهلل وؾم٘مط اًم٘مٜم٤مع ،اعم١مًمػ :أمحد ومٝمٛمل ،اًمٜم٤مذ :اعمٜمتدى اإلؾمالُمل ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم1427( ،هـ 2117 -م).
 -266احلًٌ٦م ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي وقمٍم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ،اعم١مًمػ :د .ومْمؾ إهلل ،إدارة شمرُج٤من
اإلؾمالم د ،336/ؾمتٞمالئٞم٧م شم٤مؤن ضمجرا ٟمقاًمف/سم٤ميمًت٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م
(1419هـ 1998 -هـ).
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وقواعد شرعية يف التعامل
 -267احلًٌ٦م :دراؾم٦م أصقًمٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م ،اعم١مًمػ :د.خطر
املنافقنيُمٜمّمقر.
أمحد صٌحل
 -268طمّمقٟمٜم٤م ُمٝمددة ُمـ اًمداظمؾ ،اعم١مًمػ امعهم
ًمديمتقر :حمٛمد حمٛمد طمًلم ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م.
 -269احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م سملم أص٤مًم٦م اعم٤ميض وآُم٤مل اعمًت٘مٌؾ ُجع وإقمداد :اًمٌ٤مطم٨م ذم اًم٘مرآن
واًمًٜم٦م ،قمكم سمـ ٟم٤ميػ اًمِمحقد.
-271طم٘مٞم٘م٦م إهائٞمؾ ،اعم١مًمػ :حمٛمد قمٛمر احل٤مضمل ،اًمٜم٤مذ :دُمِمؼ ،دار اعمٙمتٌل1423( ،هـ-
2112م).
 -271طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم أصقل احلٙمؿ ،وهق ُمـ شمّمٜمٞمػ اًمِمٞمخ :حمٛمد سمخٞم٧م اعمٓمٞمٕمل أطمد يمٌ٤مر
قمٚمامء إزهر ،وُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م.
-272طم٘مٞم٘م٦م اًمتٌِمػم سملم اعم٤ميض واحل٤مض ،اعم١مًمػ :أمحد قمٌد اًمقه٤مب ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م وهٌ٦م،
شم٤مريخ اًمٓمٌٕم٦م1411( :هـ 1981 -م) ،قمدد صٗمح٤مت اًمٙمت٤مب 224( :صٗمح٦م).
-273طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمققمٞم٦م ،اعم١مًمػ :أُملم ؿم٤ميمر ،ؾمٕمد اًمٕمري٤من ،قمكم أدهؿ ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕم٤مرف
 اًم٘م٤مهرة ،شم٤مريخ اًمٜمنم1955( :م) ،قمدد اًمّمٗمح٤مت.)198( : -274طم٘مٞم٘م٦م اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م وُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م ،اعم١مًمػ اًمِمٞمخ د .قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ صاميؾ
اًمًٚمٛمل (ص .)112 - 111
-275طم٘مٞم٘م٦م اًمقٓء واًمؼماء ذم ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،اعم١مًمػ اًمِمٞمخ :ؾمٞمد ؾمٕمٞمد
قمٌد اًمٖمٜمل ،ـمٌع دار اسمـ طمزم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1419( ،هـ) ،سمػموت.
 -276طمٙم٤مي٤مت ُمـ طمًـ اخل٤ممت٦م ،اعم١مًمػُ :مٜمّمقر سمـ ٟم٤مس اًمٕمقاضمل – وم٘مد أورد قمد ًدا ُمـ
ىمّمص اًمً٤مسم٘ملم واعمٕم٤مسيـ ِمـ طمًٜم٧م ظم٤ممتتٝمؿ.
 -277طمٙمؿ اًمزٟم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن وقمالىمتف سمٛمٌ٤مدئ طم٘مقق اإلٟمً٤من ذم اًمٖمرب ،اعم١مًمػ :د .قم٤مسمد
اًمًـٗمٞم٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م إوممُ :مٙم٦م اعمٙمرُم٦م – (1418هـ).
 -278احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ،اعم١مًمػ :د .قمٌد اًمرمحـ اعمحٛمقد ،اًمٜم٤مذ :دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
 -279احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :اًمزقمٞمؿ اهل٤مًمؽ اخلٛمٞمٜمل ،ـمٌٕم٦م وزارة اإلرؿم٤مد سمجٛمٝمقري٦م إيران.
-281طمٙمقُم٦م اًمٕم٤ممل اخلٗمٞم٦م ،اعم١مًمػ :ؿمػمي٥م ؾمٌػميدوومٞمتش ،شمرُج٦مُ :م٠مُمقن أؾمٕمد ،اًمٜم٤مذ :دار
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اًمٜمٗم٤مئس -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م.
-281طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء ،اعم١مًمػ :أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ
إؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك سمـ ُمٝمران إصٌٝم٤مين (اعمتقرم431 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :اًمًٕم٤مدة  -سمجقار
حم٤مومٔم٦م ُمٍم1394( ،هـ 1974 -م) ،صمؿ صقرِّت٤م قمدة دور.
محك (ؾمٜم٦م 2111م) ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمٕمزيز ُمّمٓمٗمك يم٤مُمؾ ُمـ (ص،)171 - 166
َّ -282
اًمٜم٤مذ :اعمٜمتدى اإلؾمالُمل.
 -283احلٞمقان ،اعم١مًمػ :أسمق قمثامن قمٛمرو سمـ سمحر اجل٤مطمظ ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون،
اًمٜم٤مذ :دار اجلٞمؾُ ،مٙم٤من اًمٜمنمً :مٌٜم٤من  -سمػموت (1416هـ 1996 -م) ،قمدد إضمزاء.8 :
 -284اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ أب سمٙمر ،ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل (اعمتقرم:
911هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،قمدد إضمزاء.2 :
-285ظمٓمر اعمٜم٤موم٘ملم وفمٝمقرهؿ ،اعم١مًمػُ :مقؾمققم٦م اًمٌحقث واعم٘م٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
 -286ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم ،اعم١مًمػ :حمٛمد أُملم سمـ ومْمؾ اهلل سمـ حم٥م
اًمديـ سمـ حمٛمد اعمحٌل احلٛمقي إصؾ ،اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم1111 :هـ).
 -287ظمالص٦م شمذهٞم٥م ِّتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ،اعم١مًمػ :احل٤مومظ صٗمل اًمديـ أمحد سمـ
قمٌد اهلل اخلزرضمل إٟمّم٤مري ،اعمٓمٌٕم٦م اعمػمي٦م اًمٙمؼمى سمٌقٓق ُمٍم اعمٖمزي٦م ؾمٜم٦م
(1311هـ) ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
 -288اخلالص٦م ذم سمٞم٤من رأي ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمراومْم٦م ،اعم١مًمػ :قمكم اًمِمحقد.
 -289دارؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م ذم اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة ،اعم١مًمػ :د .قم٤مدل اًمِمدّ ي ،دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1424هـ2113 -م).
 -291دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :م .ت .هقشمًام ،ت .و .أرٟمقًمد ،ر .سم٤مؾمٞم٧م ،ر .ه٤مرمت٤من،
اعمح٘مؼ :إسمراهٞمؿ زيمل ظمقرؿمٞمد  -أمحد اًمِمٜمتٜم٤موي  -قمٌد احلٛمٞمد يقٟمس  -طمًـ طمٌٌم -
قمٌد اًمرمحـ اًمِمٞمخ  -حمٛمد قمٜم٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :مريمز اًمِم٤مرىم٦م ًمإلسمداع اًمٗمٙمري.
 -291اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٙمامل ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل،
دار اًمٗمٙمر  -سمػموت1993( ،م).
 -292دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ إردن وومٚمًٓملم ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل ،اعم١مًمػ :يقؾمػ همقامت٦م،
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ـمٌٕم٦م :دار اًمٗمٙمر قمامن إردن (1983م).خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
معهمقمٚمامء ٟمجد إقمالم ،اعمح٘مؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ
 -293اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م ،اعم١مًمػ:
حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م1417( ،هـ 1996 -م) ،قمدد إضمزاء.16 :
 -294اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م ،اعم١مًمػ :اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،طم٘م٘مف وىمدم ًمف
وووع ومٝم٤مرؾمف :حمٛمد ؾمٞمد ضم٤مد احلؼ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1385هـ –1966م) ،دار اًمٜمنم:
دار اًمٙمت٥م احلديث٦م – اًم٘م٤مهرة.
 -295اًمدروس اًمدقمقي٦م ذم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ ،اعم١مًمػ :حمٛمد ؾمٕمٞمد اًم٘مراذم سمح٨م همػم ُمٜمِمقر.
 -296دروس ذم اًمٙمتامن ُمـ اًمرؾمقل اًم٘م٤مئد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اعم١مًمػ :حمٛمقد ؿمٞم٧م ظمٓم٤مب،
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1395( :هـ – 1975م) ،قمدد اعمجٚمدات.1 :
-297دري٦م ؿمٗمٞمؼ سمٜم٧م اًمٜمٞمؾ ،اعم١مًمػ :أظمٌ٤مر اًمٞمقم  -شم٤مريخ اًمقصقل ( 14يقًمٞمق2118-م).
 -298دوم٤مع قمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي واًمًػمة ،اعم١مًمػ :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين (اعمتقرم:
1421هـ) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -299دٓئؾ اًمٜمٌقة وُمٕمروم٦م أطمقال ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ
ن ْو ِضمردي اخلراؾم٤مين ،أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل (اعمتقرم458 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار
ُمقؾمك اخلُ ْ َ
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1415( -هـ) ،قمدد إضمزاء.7 :
 -311دُمروا اإلؾمالم أسمٞمدوا أهٚمف ،اعم١مًمػ :ضمالل اًمٕم٤ممل ،دار اًمٜمنم :دار اًمًالم ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م
واًمٜمنم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م (1399هـ1979-م).
-311دور اعمأل ذم اًمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهللُ ،م٘م٤مل سم٘مٚمؿ :ومٝمد سمـ ٟم٤مس اجلديد ذم َمٚم٦م اًمٌٞم٤من.
-312دول اإلؾمالم ،اعم١مًمػ :اإلُم٤مم اًمذهٌلُ ،مٓمٌٕم٦م ُجٕمٞم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م -طمٞمدر
آسم٤مد ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1364هـ)( ،ج .)12/1
اًمّمالَّب،
 -313اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م قمقاُمؾ اًمٜمٝمقض وأؾمٌ٤مب اًمً٘مقط ،اعم١مًمػَ :قمكم حمٛمد حمٛمد َّ
اًمٜم٤مذ :دار اًمتقزيع واًمٜمنم اإلؾمالُمٞم٦مُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1421( ،هـ -
2111م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -314اًمديٌ٤مج قمغم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ أب سمٙمر ،ضمالل اًمديـ
اًمًٞمقـمل (ت911 :هـ) ،طم٘مؼ أصٚمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :أسمق إؾمح٤مق احلقيٜمل إصمريٟ ،منم:
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دار اسمـ قمٗم٤من ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  -اخلؼم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
(1416هـ 1996 -م).
-315ديقان إقمِمك اًمٙمٌػم ،ذح وشمٕمٚمٞمؼ :د .حمٛمد حمٛمد طمًلمُ .م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م -
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م (1983م).
 -316ديقان حمٛمد اًمٗمٞمتقري ،اعم١مًمػ :حمٛمد اًمٗمٞمتقري ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٕمقدة ،ـمٌٕم٦م1979( :م).
-317ديقان ٟم٤مزك اعمالئٙم٦م ،اعم١مًمػٟ :م٤مزك اعمالئٙم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٕمقدة.
 -318اًمذظمػمة ذم إصالح اًمنيرة ،اعم١مًمػ :وًمٞمد حمٛمد اًمٕمٌ٤مد ،دار سمٚمٜمًٞم٦م – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم (1416هـ).
 -319ذم اًمٙمالم وأهٚمف ،اعم١مًمػ :أسمق إؾمامقمٞمؾ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم إٟمّم٤مري اهلروي
(اعمتقرم481 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد اًمرمحـ قمٌد اًمٕمزيز اًمِمٌؾ ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم
واحلٙمؿ  -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1418( ،هـ 1998-م) ،قمدد إضمزاء.5 :
 -311اًمذه٥م اعمًٌقك ذم حت٘مٞمؼ ُمروي٤مت همزوة شمٌقك ،اعم١مًمػ :قمٌد اًم٘م٤مدر طمٌٞم٥م اهلل اًمًٜمدي،
اًمٜم٤مذُ :مٓم٤مسمع اًمرؿمٞمد ،قمدد اعمجٚمدات.2 :
-311ذو اًمٜمقريـ قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف ،اعم١مًمػ :حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م
اًمًٚمٗمٞم٦م وُمٙمتٌتٝم٤م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1394هـ)( ،ص .)31
 -312ذيؾ اًمت٘مٞمٞمد ذم رواة اًمًٜمـ وإؾم٤مٟمٞمد ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم ،شم٘مل اًمديـ ،أسمق
اًمٓمٞم٥م اعمٙمل احلًٜمل اًمٗم٤مد (اعمتقرم832 :هـ).
-313ذيؾ شم٤مريخ سمٖمداد ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ احلًـ سمـ هٌ٦م اهلل سمـ حم٤مؾمـ ،أسمق
قمٌد اهلل ،حم٥م اًمديـ سمـ اًمٜمج٤مر ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،دراؾم٦م
وحت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1417( ،هـ).
-314ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمْمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ أب سمٙمر اًمًٞمقـمل ،دراؾم٦م
وحت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ زيمري٤م قمٛمػمات ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،قمدد اعمجٚمدات.1 :
-315ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ،اعم١مًمػ :زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م سمـ احلًـ،
اًمًالُمل ،اًمٌٖمدادي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكم (اعمتقرم795 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د.
َ
قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمثٞمٛملم ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
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(1425هـ 2115 -م) ،قمدد إضمزاء.5 :خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل
معهم
 -316اًمراومْم٦م قمؼم اًمت٤مريخ ،اعم١مًمػ( :ىمرص).
 -317راي٤مت اًمٜمٗم٤مق واحلرب اعمٕمٚمٜم٦م قمغم اإلؾمالم ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمٕمزيز يم٤مُمؾ ،اعم١مًمػَ :مٚم٦م
اًمٌٞم٤من :اًمٕمدد.)173( :
 -318رأُيؿ ذم آؾمالم ،اعم١مًمػً :مقك سم٤مرسمقًمًٙمق ،و ومٞمٚمٞم٥م يم٤مرديٜم٤مل ،اعم١مًمػ اعمِم٤مرك :اسمـ
ُمٜمّمقر اًمٕمٌد اهللُ :مؽمضمؿ ،اًمٜم٤مذً :مٜمدن ،دار اًمً٤مىمل1991( ،م)  -اًمٓمٌٕم٦م.2 :
-319رضم٤مل اًمٙمٌم ،اعم١مًمػ :أسمق قمٛمرو حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٙمٌم ،ىمدم ًمف وقمٚمؼ
قمٚمٞمف :أمحد احلًٞمٜمل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت  -يمرسمالء.
-321رضم٤مل قمرومتٝمؿ ،اعم١مًمػ :قمٌ٤مس حمٛمقد اًمٕم٘م٤مد ،اهلالل (1963م).
 -321اًمرضمٕم٦م ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ زيـ اًمديـ إطمً٤مئلُ ،متقرم ؾمٜم٦م (1241هـ) ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦مُ ،مٜمِمقرات ُمٙمتٌ٦م اًمٕمالُم٦م احل٤مئري اًمٕم٤مُم٦م ،يمرسمالء.
 -322اًمرضمؾ اًمّمٜمؿ ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل قمٌد اًمرمحـُ ،مؽمضمؿ ،اًمٜم٤مذ :سمػموتُ ،م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م1412( ،هـ – 1982م) اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م.
 -323اًمرطمٞمؼ اعمختقم ،اعم١مًمػ :صٗمل اًمرمحـ اعمٌ٤مريمٗمقري (اعمتقرم1427 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار
اهلالل  -سمػموت (ٟمٗمس ـمٌٕم٦م وشمرىمٞمؿ دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع) ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم ،قمدد إضمزاء.1 :
اًمرد اًمقاومر ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل -أسمق سمٙمر -سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ َم٤مهد اًم٘مٞمز
ّ -324
اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل ،ؿمٛمس اًمديـ ،اًمِمٝمػم سمـ :اسمـ ٟم٤مس اًمديـ (اعمتقرم842 :هـ)،
اعمح٘مؼ :زهػم اًمِم٤مويش ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
(1393هـ) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -325اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم ،اعم١مًمػ :شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ
قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل
(اعمتقرم728 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م ،سمػموتً ،مٌٜم٤من ،قمدد إضمزاء.1 :
 -326اًمرد قمغم َُمـ أضم٤مز ِّتذي٥م اًمٚمحٞم٦م ،اعم١مًمػ :محقد قمٌد اهلل اًمتقجيري ،دار اًمٜمنمُ :مٙمتٌ٦م
اعمٕم٤مرف – اًمري٤مض (1416هـ 1985 -م).
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 -327رؾم٤مًم٦م اًمت٘مٞم٦م وٛمـ اجلزء اًمث٤مين ُمـ رؾم٤مئؾ اخلٛمٞمٜمل ،اعم١مًمػ :اخلٛمٞمٜمل ،دار اًمٜمنم :اعمٓمٌٕم٦م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م – (1385هـ).
-328رؾم٤مًم٦م اًمت٘مٞم٦م ،اعم١مًمػُ :مرشم٣م إٟمّم٤مري.
-329رؾم٤مًم٦م اًمٓمريؼ إمم صم٘م٤مومتٜم٤م ،اعم١مًمػ :حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر ،إصدار دار اعمدين ،ضمدةُ ،مٙمتٌ٦م
اخل٤مٟمجلُ ،مٍم1417( ،هـ).
-331رؾم٤مًم٦م إمم طمقاء ،اعم١مًمػ :حمٛمد اًمٕمقيد ،اًمٙمقي٧مُ ،مٙمتٌ٦م اًمًٜمدس ،اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1411هـ 1991 -م).
-331رؾم٤مًم٦م ذم اًمرد قمغم اًمراومْم٦م ،اعم١مًمػ اًمِمٞمخ :حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب.
 -332اًمرؾم٤مئؾ اًمِمخّمٞم٦م ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٛمٞمٛمل اًمٜمجدي
(اعمتقرم1216 :هـ)ُ ،مٓمٌقع وٛمـ ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،اجلزء اًمً٤مدس،
اعمح٘مؼ :ص٤مًمح سمـ ومقزان سمـ قمٌد اهلل اًمٗمقزان ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمٞمٚم٘مل ،اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم
حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،اًمري٤مض ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،قمدد إضمزاء.1 :
 -333اًمرؾمقل اًم٘م٤مئد ،اعم١مًمػ :حمٛمقد ؿمٞم٧م ظمٓم٤مب (اعمتقرم1419 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر
– سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م (1422هـ) ،قمدد إضمزاء.1 :
-334روم٤مق ؾمٌ٘مقا طمٙم٤مي٤مت ُمع إدسم٤مء ،اعم١مًمػ :ي٤مؾملم روم٤مقمٞمف ،اًمٜم٤مذً :مٜمدن ،ري٤مض اًمريس
ًمٚمٙمت٥م واًمٜمنم1989( ،م).
-335رهٌ٤من اًمٚمٞمؾ ،اعم١مًمػ :اًمً ّٞمد اًم ّٕمٗم٤مين ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1411هـ 1991 -م).
-336روح اًمٌٞم٤من ،اعم١مًمػ :إؾمامقمٞمؾ طم٘مل سمـ ُمّمٓمٗمك اإلؾمت٤مٟمٌقزم احلٜمٗمل اخلٚمقي ،اعمقمم أسمق
اًمٗمداء (اعمتقرم1127 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر  -سمػموت.
 -337روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين ،اعم١مًمػ :ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد سمـ
قمٌد اهلل احلًٞمٜمل إًمقد (اعمتقرم1271 :هـ) اعمح٘مؼ :قمكم قمٌد اًمٌ٤مري قمٓمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ:
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1415( ،هـ).
 -338اًمروض إٟمػ ذم ذح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ هِم٤مم ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ اًمًٝمٞمكم ،حت٘مٞمؼ
وشمٕمٚمٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ اًمقيمٞمؾ ،دار اًمٙمت٥م احلديث٦م.
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التعامل
شرعية يف
اًمٜمقري٦موقواعد
املنافقني
 -339اًمرووتلم = قمٞمقن اًمرووتلم ذم أظمٌ٤مرخطر
اعم١مًمػ :أسمق
واًمّمالطمٞم٦م،
اًمدوًمتلم
اًم٘م٤مؾمؿ ؿمٝم٤مب اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ معهم
إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اعم٘مدد اًمدُمِم٘مل اعمٕمروف
سم٠مب ؿم٤مُم٦م (اعمتقرم665 :هـ) ،اعمح٘مؼ :إسمراهٞمؿ اًمزيٌؼ ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م –
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1418( ،هـ 1997 -م) ،قمدد إضمزاء.5 :
 -341زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي ،اعمٙمت٥م
اإلؾمالُمل – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،ؾمٜم٦م (1414هـ).
 -341زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مد ،اعم١مًمػ :اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م وقمٌد اًم٘م٤مدر
إرٟم١موط ،دار اًمٜمنمُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م1416( ،هـ 1986-م).
 -342اًمزهد ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك سمـ واوح اعمرزوي أسمق قمٌد اهلل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،حت٘مٞمؼ :طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل ،قمدد إضمزاء.1 :
 -343اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙمٌ٤مئر ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمجر اهلٞمتٛمل اًمًٕمدي
إٟمّم٤مري ،ؿمٝم٤مب اًمديـ ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق اًمٕمٌ٤مس (اعمتقرم974 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمٗمٙمر ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1417( ،هـ 1987 -م) ،قمدد إضمزاء.2 :
 -344اًمزيٜم٦م ذم اًمٙمٚمامت اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق طم٤مشمؿ سمـ أمحد سمـ محدان (ت،)322 :
ً
ُمٚمح٘م٤م ًمٙمت٤مسمف (اًمٖمٚمق واًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م) ،اًمٜم٤مذ:
حت٘مٞمؼ :د .قمٌد اهلل ؾمٚمقم اًمً٤مُمرائل ضمٕمٚمف
دار احلري٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م – ُمٓمٌٕم٦م احلٙمقُم٦م ،سمٖمداد قم٤مم (1392هـ 1972 -م).
 -345ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕمٌ٤مد وذيمر ومْم٤مئٚمف وأقمالم ٟمٌقشمف وأومٕم٤مًمف وأطمقاًمف ذم
اعمٌدأ واعمٕم٤مد = اًمًػمة اًمِم٤مُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمِم٤مُمل ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل سمـ
أمحد ،وقمكم سمـ ُمٕمقض ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت 1414( -هـ).
 -346ؾمٌٞمؾ اًمٜمج٤مة واًمٗمٙم٤مك ُمـ

ُمقآة

اعمرشمديـ

وأهؾ

اإلذاك،

اعم١مًمػ:

اًمِمٞمخ محد سمـ قمكم سمـ قمتٞمؼ ،دار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م (1411هـ).
-347هاج اعمٚمقك ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمقًمٞمد اًمٗمٝمري اًمٓمرـمقر اعم٤مًمٙمل
(اعمتقرم521 :هـ) ،اًمٜم٤مذُ :مـ أوائؾ اعمٓمٌققم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م – ُمٍم ،شم٤مريخ اًمٜمنم:
(1289هـ1872 ،م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -348اًمناي٤م واًمٌٕمقث اًمٜمٌقي٦م طمقل اعمديٜم٦م وُمٙم٦م ،اعم١مًمػ :سمريؽ سمـ حمٛمد سمريؽ أسمق ُم٤ميٚم٦م اًمٕمٛمري
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اعمح٘مؼ :أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري اًمٜم٤مذ :دار اسمـ اجلقزي ،اًمٓمٌٕم٦مإومم (1417هـ 1996 -م).
 -349اًمنائر ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ إدريس احلكم ،دار اًمٜمنم :اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – ىمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م (139هـ).
 -351ؾمالًم٦م اًمٗمقائد إصقًمٞم٦م واًمِمقاهد واًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م واحلديثٞم٦م ًمٚمٛمً٤مئؾ إصقًمٞم٦م ذم
أوقاء اًمٌٞم٤من ،اعم١مًمػ :د .قمٌد اًمرمحـ اًمًديس ،ـمٌٕمتف :دار اهلجرة وهمػممه٤م.
-351ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤م ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اًمرمحـ حمٛمد
ٟم٤مس اًمديـ سمـ احل٤مج ٟمقح سمـ ٟمج٤مي سمـ آدم ،إؿم٘مقدري إًمٌ٤مين (اعمتقرم1421 :هـ)،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم( ،عمٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف)،
قمدد إضمزاء ،،6 :قم٤مم اًمٜمنم( :ضمـ 1415( )4 - 1هـ 1995 -م)( ،ضمـ )6
(1416هـ 1996 -م)( ،ضمـ 1422( )7هـ 2112 -م).
 -352اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،دار اًمٜمنم :اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م –
اًمٙمقي٧م (1399هـ 1979 -م).
 -353اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف  -اًمري٤مض.
 -354اًمًٜم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل ،اعم١مًمػُ :مّمٓمٗمك اًمًٌ٤مقمل ،دار اًمٜمنم :اعمٙمت٥م
اإلؾمالُمل – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1396هـ)
 -355اًمًٜم٦م ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مرون سمـ يزيد اخلالل أسمق سمؽ  -حت٘مٞمؼ :د .قمٓمٞم٦م
اًمزهراين ،اًمٜم٤مذ :دار اًمراي٦م  -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1411( ،هـ) ،قمدد إضمزاء.3 :
 -356اًمًٜمـ = ؾمٜمـ أب داود ،اعم١مًمػ :ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م ،أسمق داود ،اًمًجًت٤مين إزدي( ،ت:
275هـ) ،دار اًمٜمنم :دار اًمٗمٙمر ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد ،قمدد إضمزاء.4 :
ن ْو ِضمردي اخلراؾم٤مين،
 -357اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلُ ْ َ
أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل (اعمتقرم 458هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً -مٌٜم٤مت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م1424( ،هـ 2113 -م).
 -358اًمًٜمـ ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل سمـ قمٌداًمرمحـ أسمق حمٛمد اًمدارُمل (ت255 :هـ) ،دار اًمٜمنم:
دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب-سمػموت ،حت٘مٞمؼ :ومقاز أمحد زُمرزم ،ظم٤مًمد اًمًٌع اًمٕمٚمٛمل ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم:
(1417هـ1987-م) ،قمدد إضمزاء.2 :
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شرعية يف
(ت:وقواعد
املنافقني
اًمٜمنم :دار
275هـ) ،دار
خطراًم٘مزويٜمل
 -359اًمًٜمـ ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمٌد اهلل
اًمٗمٙمر -سمػموت ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌدمعهم
اًمٌ٤مىمل ،قمدد إضمزاء.2 :
-361ؾمٞم٤مطم٦م ذم قم٤ممل اًمتِمٞمع ،اعم١مًمػ :اإلُم٤مم حم٥م اًمديـ اًمٙم٤مفمٛمل.
 -361اًمًٞم٤مدة اًمٕمرسمٞم٦م واإلهائٞمٚمٞم٤مت ذم قمٝمد سمٜمل أُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :وم٤من ومٚمقشمـ ،شمرُجف قمـ
اًمٗمرٟمًٞم٦م وقمٚمؼ قمٚمٞمف :د .طمًـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمًـ وحمٛمد سمـ زيمل سمـ إسمراهٞمؿ،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م – اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1965م).
 -362اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم شمٕم٤مُمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم ،اعم١مًمػ :د.
قمٌد اًمٕمزيز سمـ محد اًمداود ،سمح٨م شمٙمٛمٞمكم ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم
حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م ،وهق همػم ُمٜمِمقر.
 -363اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م،
قمدد إضمزاء.1 :
-364ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ،اعم١مًمػ :ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل ،طم٘م٘مف :ؿمٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوطُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ،ؾمٜم٦م (1411هـ1991 -م).
-365ؾمػم اًمًٚمػ اًمّم٤محللم ،اعم١مًمػ :إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمكم اًم٘مرر
اًمٓمٚمٞمحل اًمتٞمٛمل إصٌٝم٤مين ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ،اعمٚم٘م٥م :سم٘مقام اًمًٜم٦م (اعمتقرم535 :هـ).
 -366اًمًػم ة اًمٜمٌقي٦م ُمـ اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم
اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم774 :هـ) ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًمقاطمد ،اًمٜم٤مذ :دار
اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع سمػموت – ًمٌٜم٤من ،قم٤مم اًمٜمنم1395( :هـ 1976 -م).
 -367ؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق = اًمًػمة = يمت٤مب اًمًػم واعمٖم٤مزي ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ
يً٤مر اعمٓمٚمٌل سم٤مًمقٓء ،اعمدين( ،اعمتقرم151 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمٗمٙمر  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1398هـ 1978 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -368اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م ذم ؾمػمة إُملم اعم٠مُمقن ،اعم١مًمػ :قمكم سمـ سمره٤من اًمديـ احلٚمٌل وًمد
(975هـ) ،وشمقذم1144( :هـ) ،حت٘مٞمؼ :دار اعمٕمروم٦م ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم (1411هـ) سمػموت،
قمدد إضمزاء.3 :
 -369اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م = ِّتذي٥م اًمًػمة = ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ،اعم١مًمػ :قمٌد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم سمـ
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أيقب احلٛمػمي اعمٕم٤مومري ،أسمق حمٛمدُ ،ج٤مل اًمديـ (اعمتقرم213 :هـ) ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك
اًمً٘م٤م وإسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري وقمٌد احلٗمٞمظ اًمِمٚمٌل ،اًمٜم٤مذ :ذيم٦م ُمٙمتٌ٦م ،وُمٓمٌٕم٦م
ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مب احلٚمٌل وأوٓده سمٛمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1375( ،هـ 1955 -م).
 -371اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م ،اعم١مًمػ :د .أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمريُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من – اًمري٤مض،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1418هـ1998-م).
 -371اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ،اعم١مًمػ :د .حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس ،دار اًمٗمرىم٤من
ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ؾمٜم٦م (1418هـ1997-م).
 -372اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمرض وىم٤مئع وحتٚمٞمؾ أطمداث ،اعم١مًمػ اًمديمتقر :قمكم سمـ حمٛمد اًمّمالب
ُمٍم  -اًم٘م٤مهرة  -دار اًمتقزيع واًمٜمنم اإلؾمالُمٞم٦م .اًمٓمٌٕم٦م إومم (1422هـ).
 -373اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق ؿمٝمٌ٦م ،دُمِمؼ – دار اًم٘مٚمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمً٤مسمٕم٦م (1424هـ).
 -374اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م ،اعم١مًمػ :دُ .مٝمدي رزق اهلل ،دار إُم٤مم اًمدقمقة
ًمٚمٜمنم واًمتقزيع1424( ،هـ) ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
 -375اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م يمام ضم٤مءت ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ىمراءة ضمديدة ،اعم١مًمػ :أسمق قمٛمر،
حمٛمد سمـ محد اًمّمقي٤مين ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1424( ،هـ -
2114م) ،قمدد إضمزاء.4 :
 -376اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وأظمٌ٤مر اخلٚمٗم٤مء ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد سمـ طمٌ٤من سمـ ُمٕم٤مذ سمـ
صححف ،وقمٚمؼ قمٚمٞمف
َُم ْٕمٌدَ  ،اًمتٛمٞمٛمل ،أسمق طم٤مشمؿ ،اًمدارُمل ،اًمًٌُتل (اعمتقرم354 :هـ)َّ ،
احل٤مومظ :اًمًٞمد قمزيز سمؽ وُج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ،اًمٜم٤مذ :اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مًمث٦م (1417هـ) ،قمدد إضمزاء.2 :
 -377ؿمٌٝم٤مت طمقل اًمًٜم٦م ورؾم٤مًم٦م احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ،اعم١مًمػ ًمٚمِمٞمخ :قمٌد اًمرزاق
قمٗمٞمٗمل ،دار اًمٗمْمٞمٚم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1417( ،هـ).
-378ؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اعم٤مًمٙمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ ؾم٤ممل
خمٚمقف (اعمتقرم1361 :هـ).
-379ؿمذرات اًمذه٥م ،اعم١مًمػ :قمٌد احلل سمـ أمحد سمـ اًمٕمامد اًمٕمٙمري ،دار اعمًػمة  -سمػموت،
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-381ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح عمتـ معهم
اًمتٜم٘مٞمح ذم أصقل اًمٗم٘مف ،اعم١مًمػ :ؾمٕمد اًمديـ
ُمًٕمقد سمـ قمٛمر اًمتٗمت٤مزاين اًمِم٤مومٕمل ،زيمري٤م قمٛمػمات ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت –
ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م ( 1416هـ1996 -م).
 -381ذح اًمزرىم٤مين قمغم اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦م ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمٌ٤مىمل سمـ
يقؾمػ سمـ أمحد سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ سمـ حمٛمد اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل (اعمتقرم1122 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم (1417هـ)1996-م ،قمدد إضمزاء.12 :
-382ذح اًمًٜم٦م ،اعم١مًمػ :اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف احللم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي ،حت٘مٞمؼ/ؿمٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط وحمٛمد سمـ زهػم اًمِم٤مويش ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م:
.1417 -1413 - 2
-383ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمًٗم٤مريٜمٞم٦م  -اًمدرة اعمْمٞم٦م ذم قم٘مد أهؾ اًمٗمرىم٦م اعمروٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ
ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم (اعمتقرم1421 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ،اًمري٤مض،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1426 ،هـ ،قمدد إضمزاء.1 :
-384ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ،اًمِمٞمخ :ؾمٗمر ،أذـم٦م يم٤مؾمٞم٧م.
قمكم سمـ حمٛمد اسمـ أب
 -385ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ،اعم١مًمػ :صدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمالء اًمديـ ّ
اًمٕمز احلٜمٗمل ،إذرقمل اًمّم٤محلل اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم792 :هـ) ،حت٘مٞمؼُ :ج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء،

ظمرج أطم٤مديثٝم٤م اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف اهلل ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1392هـ).
-386ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمخ /حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم  -حت٘مٞمؼ :أسمق حمٛمد
أذف سمـ قمٌد اعم٘مّمقد ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م ـمؼمي٦م – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م– 1412 - ...1 :
1992م.
هراس (اعمتقرم:
 -387ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ،ويٚمٞمف ُمٚمحؼ اًمقاؾمٓمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ظمٚمٞمؾ طمًـ ّ
وظمرج أطم٤مديثف وووع اعمٚمحؼ :قمٚمقي سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمً٘م٤مف،
1395هـ) ،وٌط ٟمّمف َّ
اًمٜم٤مذ :دار اهلجرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع – اخلؼم ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م 1415 ،هـ ،قمدد إضمزاء.1 :
 -388ذح اًمٕمٛمدة ذم اًمٗم٘مف ،اعم١مًمػ :شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ
قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم:
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728هـ) ،اعمح٘مؼ :ظم٤مًمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اعمِمٞم٘مح ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اًمري٤مض،
اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1418( ،هـ)1997/م ،قمدد إضمزاء.1 :
-389ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم (اعمتقرم:
1421هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م 1426 :هـ ،قمدد إضمزاء.6 :
-391ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اعم١مًمػ :اسمـ سمٓم٤مل أسمق احلًـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ
(اعمتقرم449 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :أسمق متٞمؿ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ ،دار اًمٜمنمُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد -
اًمًٕمقدي٦م ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م1423( ،هـ 2113 -م) ،قمدد إضمزاء.11 :
 -391ذح صحٞمح ُمًٚمؿ = إيمامل اعمُ ْٕمٚمِ ِؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ،اعم١مًمػ :قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ
ُي َٞمك إِ ْؾم َام ِقمٞمؾ،
قمٛمرون اًمٞمحّمٌل اًمًٌتل ،أسمق اًمٗمْمؾ (اعمتقرم544 :هـ) ،اعمح٘مؼ :اًمديمتقر ْ
اًمٜم٤مذ :دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيعُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1419 ،هـ  1998 -م.
-392ذح صحٞمح ُمًٚمؿ = اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،اعم١مًمػ :أسمق زيمري٤م حمٞمل
اًمديـ ُيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي (اعمتقرم676 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب –
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م1392( ،هـ) ،قمدد إضمزاء( 18 :ذم َ 9مٚمدات).
-393ذح يمت٤مب اإليامن إوؾمط ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل اًمٖمٜمٞمامن.
-394ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلرر اعم٤مًمٙمل أسمق قمٌد اهلل
(اعمتقرم1111 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :سمدون ـمٌٕم٦م
وسمدون شم٤مريخ ،قمدد إضمزاء.8 :
-395ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ،اعم١مًمػ :أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ
ؾمٚمٛم٦م إزدي احلجري اعمٍمي اعمٕمروف سم٤مًمٓمح٤موي (اعمتقرم321 :هـ) ،حت٘مٞمؼ:
ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم  1415 -هـ 1494 ،م،
قمدد إضمزاء 15( 16 :وضمزء ًمٚمٗمٝم٤مرس).
أضم ِّر ُّي اًمٌٖمدادي (اعمتقرم:
 -396اًمنميٕم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل ُ
361هـ) ،اعمح٘مؼ :اًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن اًمدُمٞمجل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ
 اًمري٤مض ،اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1421( ،هـ 1999 -م) ،قمدد إضمزاء.5 : -397اًمِمٓم٤مر = طمٙم٤مي٤مت اًمِمٓم٤مر واًمٕمٞم٤مريـ ذم اًمؽماث اًمٕمرب ،اعم١مًمػ :حمٛمد رضم٥م اًمٜمج٤مر،
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التعامل
شرعية يف
وقواعد
املنافقني
اًمٜم٤مذ :اًمٙمقي٧م ،اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦مخطر
1981م).
1411هـ-
وأداب( ،
واًمٗمٜمقن
ن ْو ِضمردي اخلراؾم٤مين،
-398ؿمٕم٥م اإليامن ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ احلًلم
معهمسمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلُ ْ َ
أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل (اعمتقرم458 :هـ) ،طم٘م٘مف وراضمع ٟمّمقصف وظمرج أطم٤مديثف :اًمديمتقر
قمٌد اًمٕمكم قمٌد احلٛمٞمد طم٤مُمد ،أذف قمغم حت٘مٞم٘مف وَّتري٩م أطم٤مديثف :خمت٤مر أمحد اًمٜمدوي،
ص٤مطم٥م اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م سمٌقُمٌ٤مي – اهلٜمد ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع
سم٤مًمري٤مض سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م سمٌقُمٌ٤مي سم٤مهلٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 1423 ،هـ -
 2113م ،قمدد إضمزاء ،13( 14 :وَمٚمد ًمٚمٗمٝم٤مرس).
 -399اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك ً
ُمذيال سم٤محل٤مؿمٞم٦م اعمًامة ُمزيؾ اخلٗم٤مء قمـ أًمٗم٤مظ اًمِمٗم٤مء،
اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمْمؾ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل (اعمتقرم544 :هـ) ،احل٤مؿمٞم٦م:
أمحد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمِمٛمٜمل (اعمتقرم873 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر اًمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم
واًمتقزيع ،قم٤مم اًمٜمنم1419( :هـ 1988 -م) ،قمدد إضمزاء.2 :
ظمرج
 -411ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ذم ُمً٤مئؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر واحلٙمٛم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ ،اعم١مًمػ :اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م ّ -
أطم٤مديثفُ :مّمٓمٗمك أسمق اًمٜمٍم اًمِمٚمٌلُ ،مٙمتٌ٦م اًمًقادي  -ضمدة ،اًمٓمٌٕم٦م.1991 - 1412 ،1 :
 -411اًمِمٝم٥م احل٤مرىم٦م قمغم اًمِمٞمٕم٦م اعم٤مرىم٦م ،اعم١مًمػِ :مدوح احلرب ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1427هـ).
 -412اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اإلصمٜمل قمنمي٦م ،اعم١مًمػ :رسمٞمع اًمًٕمقدي.
 -413اًمِمٞمٕم٦م واًمتّمحٞمح ،اعم١مًمػ :دُ .مقؾمك اعمقؾمقيُ ،مـ همػم ذيمر اؾمؿ ؾمٜم٦م اًمٓمٌع وٓ
اًمدار اًمٜم٤مذة.
 -414اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق
اًمٕمٌ٤مس ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اهلل قمٛمر احلٚمقاين ،حمٛمد يمٌػم أمحد ؿمقدري ،ـمٌٕمتف :دار اسمـ
طمزم  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1417هـ).
 -415اًمّمحقة اإلؾمالُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :أٟمقر اجلٜمدي ،اًمٜم٤مذ دار آقمتّم٤مم.
 -416صحٞمح اًمٌخ٤مري = اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمختٍم ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل
اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل( ،ت ،)256 :دار اًمٜمنم :دار اسمـ يمثػم ،اًمٞمامُم٦مُ ،مراضمٕم٦م :دُ .مّمٓمٗمك
دي٥م اًمٌٖم٤م ،سمٚمد اًمٜمنم :سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1417( :هـ 1987 -م) ،قمدد إضمزاء.6 :
-417صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ،اعم١مًمػ :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌَ٦م
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ا َعمٕم٤مرف ًمِٚمٜم ْ ِ
َنم واًمتقز ْيع ،اًمري٤مض  -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
 1421هـ  2111 -م ،قمدد إضمزاء.3 :
-418صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ ،سمـ احل٤مج
ٟمقح سمـ ٟمج٤مي سمـ آدم ،إؿم٘مقدري إًمٌ٤مين (اعمتقرم1421 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م
اإلؾمالُمل ،قمدد إضمزاء.2 :
-419صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،اعم١مًمػ :إسمراهٞمؿ اًمٕمكم ،اًمٓمٌٕم٦م  - 5دار اًمٜمٗم٤مئس  -إردن -
2111 – 1421م.
 -411اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ،اعم١مًمػُ :م٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقملُ ،مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
اًم٘م٤مهرة ،ؾمٜم٦م (1411هـ1991-م).
 -411اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ إمم ُمًتح٘مل اًمت٘مديؿ ،اعم١مًمػ :زيـ اًمديـ حمٛمد قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم
اًمٜمٌ٤مـمل ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اعمرشمْمقي٦م إلطمٞم٤مء أصم٤مر اجلٕمٗمري٦م ُ -مٓمٌٕم٦م طمٞمدري.
 -412اًمٍماع سملم اًمٗمٙمرة اإلؾمالُمٞم٦م واًمٗمٙمرة اًمٖمرسمٞم٦م ذم آىمٓم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق
احلًـ قمكم احلًٞمٜمل اًمٜمدوي ،سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜمنم :اًمٙمقي٧م ،دار اًم٘مٚمؿ1413( ،هـ-
1983م) ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ُمزيدة وُمٜم٘مح٦م.
 -413اًمٍماع سملم اًم٘مديؿ واجلديد ذم إدب اًمٕمرب احلدي٨م ،اعم١مًمػ :حمٛمد اًمٙمت٤مين ،اًمٜم٤مذ:
دار اًمث٘م٤موم٦م  -اًمدار اًمٌٞمْم٤مء (1411هـ – 1981م).
 -414اًمٍماع ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملم ،اعم١مًمػ :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر أب وم٤مرس.
 -415اًمٍماع ُمع اًمٞمٝمقد  -ذم فمالل اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمرىم٤من  -قمامن ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م (1418هـ).
-416صٗم٦م اًمّمٗمقة ،اعم١مًمػ :اسمـ اجلقزي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد وم٤مظمقري ،اًمٜم٤مذ دار اعمٕمروم٦م –
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م (1979-1399م).
-417صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وذم اعمٜم٤موم٘ملم ،اعم١مًمػ احل٤مومظ :أسمق سمٙمر ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ احلًـ اًمٗمري٤مب،
حت٘مٞمؼ :د .قمٌد اًمرمحـ قمٌد اجلٌ٤مر اًمٗمريقائل ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م ُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م -
دار احلدي٨م اًم٘م٤مهرة ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد احلٙمٞمؿ اًم٘م٤ميض ؾمٕمٞمد قمٌد اعمجٞمد.
 -418صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق وٟمٕم٧م اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اًمًٜمـ اعم٠مصمقرة ،اعم١مًمػ اإلُم٤مم احل٤مومظ :أسمق ٟمٕمٞمؿ
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خطر – دُمِمؼ.
إصٌٝم٤مين – خمٓمقط ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٔم٤مهري٦م
 -419اًمّمالة وطمٙمؿ شم٤مريمٝم٤م ،اعم١مًمػ :اسمـ ىمٞمؿمعهم
اجلقزي٦م ،دار اسمـ يمثػم،دُمِمؼ  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مًمث٦م (1419هـ1998-م).
 -421اًمّمٛم٧م وآداب اًمٚمً٤من ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد سمـ أسمٞمس اًمدٟمٞم٤م أسمق سمٙمر،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب – سمػموت اًمٓمٌٕم٦م إومم1411( ،هـ) ،حت٘مٞمؼ :أسمق إؾمح٤مق
احلقيٜمل ،قمدد إضمزاء.1 :
 -421اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م ذم اًمرد قمغم أهؾ اًمٌدع واًمزٟمدىم٦م ،شم٠مًمٞمػ :أمحد سمـ طمجر اهلٞمثٛمل
اعمٙمل ،شم٘مديؿ وشمٕمٚمٞمؼ :قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة ،ـمٌع دار
اًمٓمٌ٤مقم٦م اعمحٛمدي٦م  -اًم٘م٤مهرة (1375هـ).
-422صقر وقمؼم ُمـ اجلٝم٤مد اًمٜمٌقي ذم اعمديٜم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد ومقزي ومٞمض اهلل ،اًمٜم٤مذ :دار
اًم٘مٚمؿ  -دُمِمؼ ،اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م – سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1416( :هـ – 1996م).
-423صٞمد اخل٤مـمر ،اعم١مًمػُ :ج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي
(اعمتقرم597 :هـ).
-424وح٤مي٤م سمريئ٦م ًمٚمحرب اًمٕم٤معمٞم٦م قمغم اإلره٤مب ،اعم١مًمػ :د .حمٛمد اًمًٚمقُمل.
-425وحك اإلؾمالم ،اعم١مًمػ :أمحد أُملمٟ ،منمُ :مٙمتٌ٦م اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م – اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م.
 -426اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ،اعم١مًمػ :ؿمٛمس اًمديـ أسمق اخلػم حمٛمد سمـ
قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أب سمٙمر سمـ قمثامن سمـ حمٛمد اًمًخ٤موي (اعمتقرم912 :هـ)،
اًمٜم٤مذُ :مٜمِمقرات دار ُمٙمتٌ٦م احلٞم٤مة – سمػموت ،قمدد إضمزاء.6 :
-427ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ أب سمٙمر ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل .ـمٌٕم٦م دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1413هـ).
-428ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق احلًلم اسمـ أب يٕمغم ،حمٛمد سمـ حمٛمد (اعمتقرم526 :هـ)،
اعمح٘مؼ :حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت ،قمدد إضمزاء.2 :
-429ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ،اعم١مًمػ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م :شم٤مج اًمديـ سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم
اًمًٌٙمل ،حت٘مٞمؼ :د .حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل ،ود .قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق ،دار اًمٜمنم:
هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 1413( -هـ) ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
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 -431ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر إؾمدي اًمِمٝمٌل اًمدُمِم٘مل،
شم٘مل اًمديـ اسمـ ىم٤ميض ؿمٝمٌ٦م (اعمتقرم851 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د .احل٤مومظ قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ ظم٤من ،دار
اًمٜمنم :قم٤ممل اًمٙمت٥م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1417( ،هـ) ،قمدد إضمزاء.4 :
-431ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ
اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم774 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :د .أمحد قمٛمر ه٤مؿمؿ ،د .حمٛمد زيٜمٝمؿ حمٛمد قمزب،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م ،شم٤مريخ اًمٜمنم1413( :هـ 1993 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -432ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م = ـمٌ٘م٤مت اسمـ اًمّمالح ،اعم١مًمػ :قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ ،أسمق قمٛمرو،
شم٘مل اًمديـ اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمّمالح (اعمتقرم643 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٞمل اًمديـ قمكم ٟمجٞم٥م ،اًمٜم٤مذ:
دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1992( ،م) ،قمدد إضمزاء.2 :
-433ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ،اعم١مًمػ :أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمِمػمازي (اعمتقرم476 :هـ)،
هذسم ُف :حمٛمد سمـ ُمٙمرم اسمـ ُمٜمٔمقر (اعمتقرم711 :هـ) ،اعمح٘مؼ :إطمً٤من قمٌ٤مس ،اًمٜم٤مذ:
دار اًمرائد اًمٕمرب ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1971( ،م).
 -434ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن ،اًمذهٌل ،حم٘مؼ :أمحد ظم٤من ،اًمٜم٤مذُ :مريمز
اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م (1418هـ 1997 -م)  -اًمري٤مض.
 -435اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى = ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع اهل٤مؿمٛمل
سم٤مًمقٓء ،اًمٌٍمي ،اًمٌٖمدادي اعمٕمروف سم٤مسمـ ؾمٕمد (اعمتقرم231 :هـ) ،دار ص٤مدر – سمػموت.
-436ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ أب سمٙمر اًمًٞمقـمل .حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد قمٛمر.
ـمٌٕم٦مُ :مٙمتٌ٦م وهٌ٦م  -اًم٘م٤مهرة .اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م1396( :م).
-437ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد ،ؿمٛمس اًمديـ اًمداوودي اعم٤مًمٙمل
(اعمتقرم945 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،راضمع اًمٜمًخ٦م ووٌط
أقمالُمٝم٤م :جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٢مذاف اًمٜم٤مذ ،قمدد إضمزاء.2 :
-438ـمٌ٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط ،اعم١مًمػ :أسمق قمٛمرو ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اًمِمٞمٌ٤مين
اًمٕمّمٗمري اًمٌٍمي (اعمتقرم241 :هـ) ،رواي٦م :أب قمٛمران ُمقؾمك سمـ زيمري٤م سمـ ُيٞمك
اًمتًؽمي (ت ق 3هـ) ،حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد إزدي (ت ق 3هـ) ،اعمح٘مؼ :د.
ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1414( :هـ -
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معهم حمٛمد سمـ أمحد اًمدُمِم٘مل  -حت٘مٞمؼ :إسمراهٞمؿ
-439ـمٌ٘م٤مت قمٚمامء احلدي٨م ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل
اًمزيٌؼ ،اًمٜم٤مذ ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت (1417هـ – 1996م).
-441ـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ َّ
ؾمالم (سم٤مًمتِمديد) سمـ قمٌٞمد اهلل اجلٛمحل
سم٤مًمقٓء ،أسمق قمٌد اهلل (اعمتقرم232 :هـ).
 -441اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أب سمٙمر أيقب اًمزرقمل أسمق
قمٌد اهلل ،حت٘مٞمؼ :د .حمٛمد ُجٞمؾ هم٤مزيُ ،مٓمٌٕم٦م اعمدين– اًم٘م٤مهرة.
-442ـمريؼ اهلجرشملم وسم٤مب اًمًٕم٤مدشملم ،اعم١مًمػ :اسمـ اًم٘مٞمؿ 461 ،حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٗمْمكم
– اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م – صٞمدا – سمػموت ط (1423هـ) ،وعمزيد اـمالع راضمع اًمٜمٗم٤مق
ىمديام وطمدي ًث٤م رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم (1399
واًمزٟمدىم٦م وأصمرمه٤م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ً
 1411هـ) ُمـ ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ًمٚمٌ٤مطم٨م :قمٓمٞم٦م سمـ قمتٞمؼ اًمزهراين. -443اًمٓمريؼ إمم ُج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ،اعم١مًمػ :طمًلم سمـ حمٛمد سمـ قمكم ضم٤مسمر ،اًمٙمت٤مب ذم إصؾ
رؾم٤مًم٦م ٟم٤مل ِب٤م اعم١مًمػ درضم٦م اعم٤مضمًتػم سم٤مُمتٞم٤مز.
-444ـمٝم٤مرة سمٞم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اعم١مًمػ :ظم٤مًمد اًمِم٤ميع.
 -445فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق وظمٌ٤مئ٨م اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمت٤مريخ ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م
اعمٞمداين ،دار اًم٘مٚمؿ دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1414هـ 1993 -م).
 -446فم٤مهرة اًمٜمٗم٤مق وظمٌ٤مئ٨م اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمت٤مريخ ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م
اعمٞمداين ،دار اًم٘مٚمؿ دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1414هـ 1993 -م).
 -447فم٤مهرة اًمٞمً٤مر اإلؾمالُمل دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ٟم٘مدي٦م ٕـمروطم٤مت ،اعم١مًمػ :حمًـ اعمٞمكم ،دار
اًمٜمنم اًمدوزم سم٤مًمري٤مض (1414هـ 1993 -م).
-448فمٝمر اإلؾمالم ،اعم١مًمػ :أمحد أُملم ،حت٘مٞمؼ :ؿمٗمٞمؼ اًمًٌ٤مط ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م،
اًمٓمٌٕم٦م إومم (2116م) َمٚمد واطمد.
ً
ُم٘مٌال قمغم ٟمنم اًمٕمٚمؿ
-449قم٤مرو٦م إطمقذي ،اعم١مًمػ :يم٤من صم٤مىم٥م اًمذهـ قمذب اعمٜمٓمؼ
وشمدويٜمف ،شمقذم ؾمٜم٦م (543هـ) سمٛمديٜم٦م وم٤مس.
 -451اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل وآؾمتٕمامر اًمًٞم٤مد وآضمتامقمل واًمث٘م٤مذم ،اعم١مًمػ :أٟمقر اجلٜمدي،
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اًمٓمٌٕم٦م إومم ،دار اعمٕمروم٦م1971( ،م).
-451قمٌد اهلل سمـ ؾمٌ٠م ودوره ذم أطمداث اًمٗمتٜم٦م ذم صدر اإلؾمالم ،اعم١مًمػ :د .ؾمٚمٞمامن سمـ محد
اًمٕمقدة ،اًمٜم٤مذ :دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415هـ 1985 -م).
 -452اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم ،اعم١مًمػ :ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ
َىم٤م ْيامز اًمذهٌل (اعمتقرم748 :هـ) ،اعمح٘مؼ :أسمق ه٤مضمر حمٛمد اًمًٕمٞمد سمـ سمًٞمقين زهمٚمقل،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت( ،ج .)36/1
 -453اًمٕمٌقدي٦م ،اعم١مًمػ :شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد
زهػم اًمِم٤مويش ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م ،ؾمٜم٦م (1426هـ2115-م).
 -454قمٌػم اعمًؽ ذم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ وطم٤مدصم٦م اإلومؽ ،سمح٨م همػم ُمٓمٌقع :عمحٛمد سمـ حمًـ
أب ـم٤مًم٥م.
 -455اًمٕمثامٟمٞم٦م ،اعم١مًمػ :اجل٤مطمظ ،حت٘مٞمؼ وذح :قمٌد اًمًالم ه٤مرونُ ،مٓم٤مسمع دار اًمٙمت٤مب
اًمٕمرب سمٛمٍم (1374هـ 1949 -م)( ،ص .)246
 -456اًمٕمج٤مب ذم سمٞم٤من إؾمٌ٤مب ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ
طمجر اًمٕمً٘مالين (اعمتقرم852 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد احلٙمٞمؿ حمٛمد إٟمٞمس ،اًمٜم٤مذ :دار
اسمـ اجلقزي ،قمدد إضمزاء.2 :
 -457قمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـ ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس
اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م (اعمتقرم751 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اسمـ يمثػم ،دُمِمؼ  -سمػموت،
ُمٙمتٌ٦م :دار اًمؽماث ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،
(1419هـ1989 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -458اًمٕمدوان قمغم اعمرأة ذم اعم١ممترات اًمدوًمٞم٦م ،اعم١مًمػ :د .وم١ماد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ ،رؾم٤مًم٦م
ديمتقراه طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض.
 -459قمٍم اخلالوم٦م اًمراؿمدة حم٤موًم٦م ًمٜم٘مد اًمرواي٦م اًمت٤مرخيٞم٦م وومؼ ُمٜمٝم٩م اعمحدصملم ،اعم١مًمػ:
أيمرم سمـ وٞم٤مء اًمٕمٛمري ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
(1431هـ 2119 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -461اًمٕمٍماٟمٞمقن سملم ُمزاقمؿ اًمتجديد وُمٞم٤مديـ اًمتٖمري٥م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ طم٤مُمد اًمٜم٤مس،
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التعامل
شرعية يف
وقواعد
املنافقني
1996م).
1417هـ-
إومم (
خطراًمٓمٌٕم٦م
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٙمقصمر ،اًمري٤مض ؿم٤مرع اًمٕمٚمٞم٤م،
-461قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد رو٤م معهم
اعمٔمٗمر ،قمٜمل سمتح٘مٞم٘مف واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف :حمٛمد ضمقاد
اًمٓمرُيل.
 -462قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م اإلصمٜمل قمنمي٦م ،ؾم١مال وضمقاب ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٕمد اًمِمثري،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمروقان ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م (1427هـ 2116 -م) اًمٌحػمة.
 -463اًمٕم٘مد اًمثٛملم ذم َّتري٩م أطم٤مدي٨م اًمقص٤مي٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم ،اعم١مًمػَّ :تري٩م اًمٌ٤مطم٨م:
ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ارمح٦م سمـ ضمٝم٤مم آل ضمٝم٤مم اًمٙمقاري.
-464قم٘مد اجلامن ،اعم١مًمػ :حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك اًمٕمٞمٜمل ،خمٓمقط ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م
سمرىمؿ.1584 :
 -465اًمٕم٘مد اًمٗمريد ،اعم١مًمػ :اسمـ قمٌد رسمف أمحد سمـ حمٛمد (ت ،)328 :حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؾمٕمٞمد
اًمٕمري٤منٟ ،منم :اًمدار اًمًٕمقدي٦م ،اًمٙمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1359هـ1941 ،م).
-466قم٘مٞمدة اًمدروز ،اعم١مًمػ :د .حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م  -رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ذم اًمٕم٘مٞمدة
واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة ُمـ ضم٤مُمٕم٦م :اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م.
-467قمٚمؾ وأدوي٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد اًمٖمزازم ،دُمِمؼ ،دار اًم٘مٚمؿ1415( ،هـ 1985 -م).
 -468اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ٟمِم٠مِّت٤م وشمٓمقره٤م وآصم٤مره٤م ذم احلٞم٤مة اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة ،اعم١مًمػ :د .ؾمٗمر احلقازم
– دار ُمٙم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1412هـ1982-م).
-469قمٚمقم احلدي٨م ،اعم١مًمػ :اسمـ اًمّمالحٟ( ،منم اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة) (ص،291
.)291
 -471قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ
أمحد سمـ طمًلم اًمٖمٞمت٤مب احلٜمٗمل سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل (اعمتقرم855 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمرب – سمػموت ،قمدد إضمزاء 25( :جَ 12 ،مٚمد).
 -471اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ،اعم١مًمػٟ :م٤مس سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمٛمر،
اًمٜم٤مذ :اًمري٤مض ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م – (1413هـ).
 -472اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ ذم حت٘مٞمؼ ُمقاىمػ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
شم٠مًمٞمػ :اسمـ اًمٕمرب أب سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ،حت٘مٞمؼ :حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،اًمٜم٤مذ :اًمدار
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اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1387هـ).
-473قمقدة احلج٤مب ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ اعم٘مدم ،اًمٜم٤مذ :دار ـمٞمٌ٦م –
اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ( 1418هـ – 1998م).
 -474قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أب داود ،اعم١مًمػ :حمٛمد ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي أسمق اًمٓمٞم٥م،
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1415هـ).
 -475قمٞمقن إصمر ذم ومٜمقن اعمٖم٤مزي واًمِمامئؾ واًمًػم ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس،
حت٘مٞمؼ :حمٛمد اخلياوي وحمٞمل اًمديـ ٟمتق ،اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م – دار اسمـ يمثػم (1413هـ)
ٓسمـ ؾم ّٞمد اًمٜم٤مس.
 -476قمٞمقن إظمٌ٤مر ،اعم١مًمػ :اسمـ ىمتٞمٌ٦م أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ اًمديٜمقري (ت276 :هـ)،
اعم١مؾمً٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽمُج٦م واًمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،ؾمٚمًٚم٦م (شمراصمٜم٤م) (1963م).
-477قمٞمقن اًمتقاريخ ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ؿم٤ميمر سمـ أمحد اًمٙمتٌل ،قمٜمل سمتح٘مٞمؼ اًمٜمص وحترير
احلقار :طمً٤مم اًمديـ اعم٘مددٟ ،مًؼ ُم٘مدُمتف :اًمِمٞمخ أسمق ُمٜمّمقر احل٤مومظ ،اًمٜم٤مذ:
ُمٙمتٌ٦م اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م ،قمدد اًمّمٗمح٤مت.)552( :
 -478هم٤مي٦م اًمٜمٗمع ذم ذح متثٞمؾ اعم١مُمـ سمخ٤مُم٦م اًمزرع وٛمـ َمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م
اًمًالُمل،
احلٜمٌكم ،اعم١مًمػ :زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م سمـ احلًـَ ،
اًمٌٖمدادي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل ،احلٜمٌكم (اعمتقرم795 :هـ) ،اعمح٘مؼ :أسمق ُمّمٕم٥م ـمٚمٕم٧م سمـ
وم١ماد احلٚمقاين ،اًمٜم٤مذ :اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،اًمٓمٌٕم٦م( :ضمـ  )2 ،1اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م1424( ،هـ 2113 -م)( ،ضمـ  )3اًمٓمٌٕم٦م إومم1424( ،هـ 2113 -م)( ،ضمـ
 )4اًمٓمٌٕم٦م إومم1425( ،هـ 2114 -م) ،قمدد إضمزاء.4 :
 -479اًمٖمرسم٤مء إوًمقن أؾمٌ٤مب همرسمتٝمؿ وُمٔم٤مهره٤م ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمخ ؾمٚمامن سمـ ومٝمد اًمٕمقدة،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اسمـ اجلقزي  -اًمدُم٤مم.
-481همري٥م احلدي٨م ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالّم سمـ قمٌد اهلل اهلروي اًمٌٖمدادي
(اعمتقرم224 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د .حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف
اًمٕمثامٟمٞم٦م ،طمٞمدر آسم٤مد -اًمديمـ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1384( ،هـ 1964 -م).
-481همري٥م احلدي٨م ،اعم١مًمػُ :ج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي
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التعامل
املنافقني وقواعد
(اعمتقرم597 :هـ) ،اعمح٘مؼ :اًمديمتقر قمٌدخطر
يف اًمٙمت٥م
شرعية دار
اًم٘مٚمٕمجل ،اًمٜم٤مذ:
اعمٕمٓمل أُملم
معهم(1415هـ 1985 -م).
اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
-482همري٥م اًم٘مرآن ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞمٌ٦م اًمديٜمقري (اعمتقرم:
276هـ) ،اعمح٘مؼ :أمحد ص٘مر ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (ًمٕمٚمٝم٤م ُمّمقرة قمـ اًمٓمٌٕم٦م
اعمٍمي٦م) ،اًمًٜم٦م1398( :هـ 1978 -م).
-483همزوة أطمد دراؾم٦م دقمقي٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٞمٔم٦م سمـ ؾمٕمٞمد سم٤مُمدطم٩م ،دار إؿمٌٞمٚمٞم٤م –
اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1421هـ1999-م).
 -484همزوة إطمزاب ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمرض وحتٚمٞمؾ ،اعم١مًمػ :أ .د .ؾمٕمقد سمـ قمٌد اهلل
اًمٗمٜمٞمً٤من ،ـمٌٕم٦م :دار أؿمٌٞمٚمٞم٤م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1418( :هـ 1997 -م).
-485همزوة إطمزاب ،اعم١مًمػ :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس ،دار اًمٗمرىم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م
(1413هـ 1983 -م).
-486همزوة شمٌقك ،اعم١مًمػ :حمٛمد أمحد سم٤مؿمٛمٞمؾ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع:
(1398هـ).
 -487همقاُمض إؾمامء اعمٌٝمٛم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم ُمتقن إطم٤مدي٨م اعمًٜمدة ،اعم١مًمػ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ
ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمًٕمقد سمـ سمِمٙمقال اخلزرضمل إٟمّم٤مري إٟمدًمز (اعمتقرم:
578هـ) ،اعمح٘مؼ :د .قمز اًمديـ قمكم اًمًٞمد ،حمٛمد يمامل اًمديـ قمز اًمديـ ،اًمٜم٤مذ :قم٤ممل
اًمٙمت٥م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1417( ،هـ).
 -488اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،اعم١مًمػ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمرو سمـ أمحد،
اًمزخمنمي ضم٤مر اهلل (اعمتقرم538 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي -حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ
إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
 -489اًمٗمت٤موى ،اعم١مًمػ :اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م هلٞمئ٦م يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء سمٌالد احلرُملم.
 -491ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ
اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل ،حت٘مٞمؼ :د .قمٌد اًمرمحـ قمٌد اجلٌ٤مر اًمٗمريقائل ،دار اعمٕمروم٦م –
سمػموت ،ؾمٜم٦م (1379هـ).
 -491ومتح اًم٘مدير ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمِمقيم٤مين اًمٞمٛمٜمل (اعمتقرم1251 :هـ)،
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اًمٜم٤مذ :دار اسمـ يمثػم ،دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م  -دُمِمؼ ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1414( -هـ).
 -492ومتح اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ سمـ حمٛمد سمـ
قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٛمٞمٛمل (اعمتقرم1285 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل،
اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م ،اعمحٛمدي٦م ،اًم٘م٤مهرةُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م1377( ،هـ1957 -م).
 -493اًمٗمتٜم٦م ووىمٕم٦م اجلٛمؾ = يمت٤مب اًمٜمٍمة ًمًٞمد اًمٕمنمة ذم طمرب اًمٌٍمة ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمخ
حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن ( ،)413اعمٓمٌٕم٦م اجلٞمدري٦م  -اًمٜمجػ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
 -494ومتٞم٤مشمٜم٤م سملم اًمتٖمري٥م واًمٕمٗم٤مف ،اعم١مًمػ :دٟ .م٤مس اًمٕمٛمر ،دار اًمقـمـ ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمت٤مؾمٕم٦م1425( ،هـ).
 -495اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمقد اًمٌِمٌٞمٌم ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى سمٛمٍم،
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1351هـ – 1932م).
 -496اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م ،ذيؾ يمت٤مب ذح اعمقاىمػ ،اعم١مًمػ :اًمٙمرُم٤مين ،حت٘مٞمؼ :ؾمٚمٞمٛم٦م قمٌد رب
اًمرؾمقلُ ،مٓمٌٕم٦م اإلرؿم٤مد  -سمٖمداد (1973م).
 -497ومرق اًمِمٞمٕم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد احلًـ سمـ ُمقؾمك اًمٜمقسمختل (ت311 :هـ) ،شمّمحٞمح:
هـ .ريؽم ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م اًمدوًم٦م1931( ،م)  -إؾمت٤مٟمٌقل.،
 -498اًمٗمرق سملم اًمٗمرق وسمٞم٤من اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ،اعم١مًمػ :قمٌد اًم٘م٤مهر سمـ ـم٤مهر سمـ حمٛمد
اًمٌٖمدادي أسمق ُمٜمّمقر ،اًمٜم٤مذ :دار أوم٤مق اجلديدة  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،
(1977م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -499اًمٗمرىم٤من سملم أوًمٞم٤مء اًمرمحـ وأوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من ،اعم١مًمػ :شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ
قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم
اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم728 :هـ) ،طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف :قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط ،اًمٜم٤مذ:
ُمٙمتٌ٦م دار اًمٌٞم٤من ،دُمِمؼ1415( ،هـ 1985 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -511ومروع اًمٙم٤مذم ،اعم١مًمػ :اًمٙمٚمٞمٜمل وآؾمتٌّم٤مر ،أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد ،حت٘مٞمؼ:
طمًـ اخلرؾم٤من ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م  -ـمٝمران ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 1391( -هـ).
 -511اًمٗمروع ،وُمٕمف شمّمحٞمح اًمٗمروع ،وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ ىمٜمدس اعم١مًمػ قمغم اًمؽمشمٞم٥م :ؿمٛمس اًمديـ
أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح اعم٘مدد (ت763 :هـ) ،قمالء اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ
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التعامل
يقؾمػ يف
وقواعدسمـشرعية
اًمٌٕمكم (ت
املنافقني إسمراهٞمؿ
خطرأسمق سمٙمر سمـ
ؾمٚمٞمامن اعمرداوي (ت (885هـ) ،شم٘مل اًمديـ
معهم
اعمحًـ اًمؽميمل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م -
(861هـ) ،اعمح٘مؼ :د .قمٌد اهلل سمـ قمٌد
دار اعم١ميد ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1424( -هـ 2113 -م).
 -512اًمٗمًؼ واًمٜمٗم٤مق ،اعم١مًمػ :د .قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد اًمٕمٌد اًمٚمٓمٞمػُ ،مدار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم –
اًمري٤مض  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1424هـ2113-م).
 -513اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ ،اعم١مًمػ :قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم اًمٔم٤مهري
أسمق حمٛمد ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل – اًم٘م٤مهرة  -قمدد إضمزاء.5 :
 -514ومْم٤مئح اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمدوي ،اًمٜم٤مذ:
ُم١مؾمً٦م دار اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م – اًمٙمقي٧م – طمقزم.)32( ،
 -515ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد
اًمِمٞمٌ٤مين (اعمتقرم241 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د .ويص اهلل حمٛمد قمٌ٤مس ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1413( ،هـ – 1983م) ،قمدد إضمزاء.2 :
 -516ومْمح اًمتٚمٛمقد – شمٕم٤مًمٞمؿ احل٤مظم٤مُملم اًمني٦م ،اعم١مًمػ :آي .ب .سمراٟم٤ميتس ،إقمداد :زهدي
وم٤مشمح ،دار اًمٜمٗم٤مئس.

اًمز َطم ْٞمِ ّكم ،أؾمت٤مذ ورئٞمس ىمًؿ
 -517اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف ،اعم١مًمػ :أ .دَ .و ْهٌَ٦م سمـ ُمّمٓمٗمك ُّ
اًمنميٕم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر  -ؾمقر َّي٦م
اًمٗم٘مف
اإلؾمالُمل وأصقًمف سمج٤مُمٕم٦م دُمِمؼ  -يم ّٚم َّٞم٦م َّ
ّ

اًمراسمٕم٦م ،اعمٜم َّ٘مح٦م اعمٕمدَّ ًم٦م سم٤مًمٜمًٌِّ٦م عم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م (وهل اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة عم٤م
– دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م َّ
شم٘مدُمٝم٤م ُمـ ـمٌٕم٤مت ُمّمقرة) قمدد إضمزاء.11 :

 -518وم٘مف اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد اًمٖمزازم ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب – سمػموتً-مٌٜم٤من،
سمدون رىمؿ ـمٌٕم٦م وٓ شم٤مريخ.
 -519وم٘مف اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،اعم١مًمػُ :مٜمػم حمٛمد همْمٌ٤من ،اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم:
(1413هـ – 1992م) ،قمدد اعمجٚمدات ،1 :رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م.2 :
 -511وم٘مف اًمًػمة ،اعم١مًمػ اًمديمتقر :زيد اًمزيد .اًمري٤مض – اًمٓمٌٕم٦م إومم – (1424هـ).
 -511اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل احلدي٨م وصٚمتف سم٤مٓؾمتٕمامر ،اعم١مًمػ :حمٛمد اًمٌٝمل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م،
ُمٙمتٌ٦م وهٌ٦م ،اًم٘م٤مهرة (1384هـ).
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 -512اًمٗمٙمر اًمّمقذم ،اعم١مًمػُ :مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اًمٙمقي٧م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م1416( ،هـ).
 -513ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس وإصمٌ٤مت وُمٕمجؿ اعمٕم٤مضمؿ واعمِمٞمخ٤مت واعمًٚمًالت ،اعم١مًمػ:
قمٌد احلل سمـ قمٌد اًمٙمٌػم اًمٙمت٤مين ،إطمً٤من قمٌ٤مس ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل – سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م (1982م).
 -514ومقات اًمقومٞم٤مت ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ؿم٤ميمر سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؿم٤ميمر سمـ
ه٤مرون سمـ ؿم٤ميمر اعمٚم٘م٥م :سمّمالح اًمديـ (اعمتقرم764 :هـ) ،اعمح٘مؼ :إطمً٤من قمٌ٤مس،
اًمٜم٤مذ :دار ص٤مدر – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم( ،اجلزء1973 – 1 :م)( ،اجلزء-4 ،3 ،2 :
1974م) ،قمدد إضمزاء.4 :
 -515اًمٗمقائد = ومقائد مت٤مم ،اعم١مًمػ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ مت٤مم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ قمٌد اهلل سمـ
اجلٜمٞمد اًمٌجكم اًمرازي صمؿ اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم414 :هـ) ،اعمح٘مؼ :محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1412( ،هـ) ،قمدد إضمزاء.2 :
 -516ذم فمالل اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م  -همزوة إطمزاب ،اعم١مًمػ :د .حمٛمد سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر أسمق وم٤مرس،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمرىم٤من  -قمامن  -اًمٓمٌٕم٦م إومم  -ؾمٜم٦م اًمٓمٌع1413( :هـ).
-517ذم فمالل اًم٘مرآن ،اعم١مًمػ :ؾمٞمد ىمٓم٥م إسمراهٞمؿ طمًلم اًمِم٤مذزم (اعمتقرم1385 :هـ)
اًمٜم٤مذ :دار اًمنموق  -سمػموت -اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م قمنم (1412هـ).
-518ذم ُمٜمزل اًمقطمل ،اعم١مًمػ :حمٛمد طمًلم هٞمٙمؾ ،اعمٓمٌٕم٦م :دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمً٤مدؾم٦م ،ؾمٜم٦م (1974م).
 -519ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،اعم١مًمػ :اعمٜم٤موي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت -
ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415هـ 1994 -م).
 -521اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق احلًـ سمـ قمكم احلًٜمل اًمٜمدوي ،وأب إقمغم اعمقدودي ،وحمٛمد
اخلي طمًلم.
 -521اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد إسمراهٞمؿ احلٛمد ،دار اًم٘م٤مؾمؿ – اًمري٤مض (1417هـ1996-م).
 -522ىم٤مؾمؿ أُملم  -إقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م ،حت٘مٞمؼ ديمتقر :حمٛمد قمامرة اعم١مؾمً٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت
واًمٜمنم (1976م).
 -523اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،اعم١مًمػَ :مد اًمديـ أسمق ـم٤مهر حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي
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املنافقني
(اعمتقرم817 :هـ) ،حت٘مٞمؼُ :مٙمت٥م حت٘مٞمؼخطر
سم٢مذاف :حمٛمد
اًمرؾم٤مًم٦م،
ُم١مؾمً٦م
اًمؽماث ذم
اًمٕمرىمًقد ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م معهم
اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،سمػموت –
ٟمٕمٞمؿ
ُ
ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م1426( ،هـ 2115 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -524اًم٘مدر ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ا ُعمًتَٗم٤مض ِ
اًمٗم ْر ِ
ي٤مب (اعمتقرم:
ْ
311هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد اهلل سمـ محد اعمٜمّمقر ،اًمٜم٤مذ :أوقاء اًمًٚمػ – اًمًٕمقدي٦م،
اًمٓمٌٕم٦م إومم1418( ،هـ 1997 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -525ىمّم٦م إدب ذم احلج٤مز ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل قمٌد اجلٌ٤مر  -حمٛمد قمٌد اعمٜمٕمؿ ظمٗم٤مضمل،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م.
 -526ىمّمٞمدة ًمٚمِم٤مقمر :قمٌد اًمرمحـ اًمٕمِمامويٟ ،منمه٤م ذم إطمدى اًمّمحػ اًمًٕمقدي٦م سمت٤مريخ:
(1419/1/13هـ).
 -527ىمْم٤مي٤م اًمِمٕمر احلدي٨م ،اعم١مًمػ :ضمٝم٤مد وم٤موؾ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمنموق اًمٓمٌٕم٦م إومم – (1984م).
 -528اًم٘مٓم٤مع اخلػمي ودقم٤موى اإلره٤مب ،اعم١مًمػ اًمديمتقر :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمًٚمقُمل.
 -529ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد قمز اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ
قمٌد اًمًالم سمـ أب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ اًمًٚمٛمل اًمدُمِم٘مل ،اعمٚم٘م٥م :سمًٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء (اعمتقرم:
661هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمقد سمـ اًمتالُمٞمد اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕم٤مرف سمػموت ً -مٌٜم٤من.
 -531اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم وم٘مف إهة ،اعم١مًمػ اًمِمٞمخ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل
اًمّمقاطُ ،مٙمتٌ٦م دار اًمٌٞم٤من احلديث٦م – اًمٓم٤مئػ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1422هـ2111 -م).
 -531اًم٘مقل اعمٌلم ذم طمٙمؿ اعمٕم٤مُمٚم٦م سملم إضم٤مٟم٥م واعمًٚمٛملم ،اعم١مًمػ :حمٛمد طمًٜملم خمٚمقف،
حت٘مٞمؼ :طمًـ أسمق إؿمٌ٤ملُ ،مٙمتٌ٦م احلرُملم ًمٚمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م ،اًم٘م٤مهرة 132( ،صٗمح٦م).
 -532اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،ـمٌٕم٦م اسمـ اجلقزي
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1419هـ1999-م).
 -533اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمًٙمري٦م ذم قمٝمد اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اعم١مًمػ :د .قمٌد اهلل حمٛمد
اًمرؿمٞمد ،دار اًم٘مٚمؿ ،دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1411( ،هـ 1991 -م).
 -534اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـ ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ
قمثامن سمـ َىم٤م ْيامز ؿمٛمس اًمديـ اًمذهٌل .حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقاُم٦م ،ـمٌٕم٦م دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م
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اإلؾمالُمٞم٦مُ ،م١مؾمً٦م قمٚمق  -ضمدة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1413( ،هـ 1992 -م).
اًمزي٤مرات ،اعم١مًمػ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ىمقًمقيف .ـمٌٕم٦م :إيران.
-535يم٤مُمؾ ّ
 -536اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ ،اعم١مًمػ :اسمـ إصمػم أسمق احلًـ قمكم سمـ أب اًمٙمرم اًمِمٞمٌ٤مينُ ،مٓمٌٕم٦م دار
ص٤مدر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم سمػموت (1385هـ 1965 -م).
 -537اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ،اعم١مًمػ :أسمق أمحد سمـ قمدي اجلرضم٤مين (اعمتقرم365 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،ؿم٤مرك ذم حت٘مٞم٘مف :قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق
ؾمٜم٦م ،اًمٜم٤مذ :اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموتً-مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1418( ،هـ1997 -م).
 -538يمتامن اًمن وإومِم٤مؤه ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،اعم١مًمػ :ذيػ سمـ أدول سمـ إدريس ،ـمٌٕم٦م:
دار اًمٜمٗم٤مئس (1997م).
 -539اًمٙمرادي٥م ،اعم١مًمػ :شمريمل احلٛمد ،ـمٌٕمتف :دار ُمدارك اًمًٚمًٚم٦م َ -مٚمد واطمد ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمً٤مسمٕم٦م (2112م).
 -541يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع ،اعم١مًمػُ :مٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ إدريس اًمٌٝمقي ،حت٘مٞمؼ :هالل
ُمّمٞمٚمحل ُمّمٓمٗمك هالل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر -سمػموت (1412هـ)  -قمدد إضمزاء .6
 -541اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ ،اعم١مًمػ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ
قمٛمر اًمزخمنمي اخلقارزُمل  -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب – سمػموت.
-542يمِمػ أهار اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م وأظمٌ٤مر اًم٘مراُمٓم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أب اًمٗمْم٤مئؾ اًمٞمامين،
شم٘مديؿ :حمٛمد سمـ زاهد اًمٙمقصمري ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م إٟمقار (1357م).
-543يمِمػ إؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌزار ،اعم١مًمػٟ :مقر اًمديـ قمكم سمـ أب سمٙمر سمـ ؾمٚمٞمامن اهلٞمثٛمل
(اعمتقرم817 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م،
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1399( ،هـ 1979 -م) ،قمدد إضمزاء.4 :
 -544يمِمػ اخلٗم٤مء وُمزيؾ اإلًمٌ٤مس قمام اؿمتٝمر ُمـ إطم٤مدي٨م قمغم أًمًٜم٦م اًمٜم٤مس ،اعم١مًمػ:
إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمٕمجٚمقين اجلراطمل (اعمتقرم1162 :هـ) ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًم٘مدد،
ًمّم٤مطمٌٝم٤م :طمً٤مم اًمديـ اًم٘مدد – اًم٘م٤مهرة ،قم٤مم اًمٜمنم1351( :هـ).
 -545يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن ،اعم١مًمػُ :مّمٓمٗمك سمـ قمٌد اهلل يم٤مشم٥م ضمٚمٌل
اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمل اعمِمٝمقر سم٤مؾمؿ طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ،أو احل٤مج ظمٚمٞمٗم٦م (اعمتقرم1167 :هـ) ،اًمٜم٤مذ:
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ُمثؾ:يفدار إطمٞم٤مء
صٗمح٤مِّت٤م،
املنافقنيشمرىمٞمؿ
خطرٞم٦م ،سمٜمٗمس
ُمٙمتٌ٦م اعمثٜمك  -سمٖمداد (وصقرِّت٤م قمدة دور ًمٌٜم٤مٟم
معهم
ًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م) ،شم٤مريخ اًمٜمنم1941( :م) ،قمدد
اًمؽماث اًمٕمرب ،ودار اًمٕمٚمقم احلديث٦م ،ودار ا
إضمزاء 2 ،1( 6 :يمِمػ اًمٔمٜمقن ،و 4 ،3إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ،و 6 ،5هداي٦م اًمٕم٤مروملم).
-546يمٚمامت ،اعم١مًمػ :ىم٤مؾمؿ أُملمُ ،مٜمِمقر وٛمـ إقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م ًم٘م٤مؾمؿ أُملم ،حت٘مٞمؼ :د.
حمٛمد قمامرة ،ط ،2دار اًمنموق (1989م).
-547يمٚمٝمؿ ؾمٚمامن رؿمدي ،اعم١مًمػ :أمحد اًمدوهي اًمٜمجدي ُ -مٙمتٌ٦م اًمروو٦م.
 -548يمٜمز اًمٕمامل ،اعم١مًمػ :قمالء اًمديـ قمكم سمـ طمً٤مم اًمديـ اعمت٘مل اهلٜمدي اًمؼمه٤من ومقري
(اعمتقرم975 :هـ) ،اعمح٘مؼ :سمٙمري طمٞم٤مين  -صٗمقة اًمً٘م٤م ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م،
اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م1411( ،هـ 1981 -م).
 -549اًمٙمٜمز اعمرصقد ،اعم١مًمػ – :شمرُج٦م ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ،د .روهٚمٜم٩م ،يقؾمػ طمٜم٤م ٟمٍم اهلل،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م – سمػموت (1388هـ1968-م).
 -551اًمٙمٜمك وإؾمامء ،اعم١مًمػ :أسمق سمِ ْنم حمٛمد سمـ أمحد سمـ مح٤مد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٚمؿ إٟمّم٤مري
اًمدوٓب اًمرازي (اعمتقرم311 :هـ) ،اعمح٘مؼ :أسمق ىمتٞمٌ٦م ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤مب ،اًمٜم٤مذ :دار اسمـ
طمزم  -سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1421( ،هـ 2111 -م) ،قمدد إضمزاء.3 :
 -551اًمٙمقايم٥م اًمً٤مئرة سم٠مقمٞم٤من اعمئ٦م اًمٕم٤مذة ،اعم١مًمػٟ :مجؿ اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزي
(اعمتقرم1161 :هـ) ،اعمح٘مؼ :ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت -
ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1418( ،هـ 1997 -م).
 -552يمٞمػ دظمؾ اًمتت٤مر سمالد اعمًٚمٛملم ،اعم١مًمػ :د .ؾمٚمٞمامن سمـ محد اًمٕمقدة ،اًمٜم٤مذ :دار ـمٞمٌ٦م –
اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1417هـ 1996 -م).
 -553اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب ،اعم١مًمػ :أسمق طمٗمص هاج اًمديـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ قم٤مدل احلٜمٌكم
اًمدُمِم٘مل اًمٜمٕمامين (اعمتقرم775 :هـ) ،اعمح٘مؼ اًمِمٞمخ :قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد،
واًمِمٞمخ :قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم1419( ،هـ 1998 -م) ،قمدد إضمزاء.21 :
-554حلظ إحل٤مظ سمذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ ومٝمد
اهل٤مؿمٛمل اعمٙمل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1419هـ 1998 -م)،
قمدد اعمجٚمدات.1 :
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ً-555مً٤من اًمٕمرب ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمكم ،أسمق اًمٗمْمؾُ ،ج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر
إٟمّم٤مري اًمرويٗمٕمل اإلومري٘مل (اعمتقرم711 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار ص٤مدر  -سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م1414( ،هـ).
ً-556مً٤من اعمٞمزان ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل ،حت٘مٞمؼ:
دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م – اهلٜمد ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م1416( ،هـ – 1986م).
ً-557مً٤من طم٤مل اخلقٟم٦م اعم٤مرىملمُ ،م٘م٤ملُ -مقؾمققم٦م اًمٌحقث واعم٘م٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
 -558اًمٚمٖم٤مت اًمً٤مُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :أ .وًمٗمٜمًقن ،اًمٜم٤مذ :سمػموت ،دار اًم٘مٚمؿ1981( ،م).
ً -559مٖم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًم٘مرآن ،اعم١مًمػ :د .قمٌد اًمٗمت٤مح ٓؿمٞمد ،دار اًمرائد اًمٕمرب ،سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415هـ).
 -561هلل صمؿ ًمٚمت٤مريخ = يمِمػ إهار وشمؼمئ٦م إئٛم٦م إـمٝم٤مر ،اعم١مًمػ :اًمً ّٞمد طمًلم اعمقؾمقي،
اًمٜم٤مذ :دار إُمؾ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ،قمدد إضمزاء.1 :
ُ -561م٤مذا شمٕمرف قمـ طمزب اهلل ذم ًمٌٜم٤من ،اعم١مًمػ :قمكم اًمّم٤مدق ،اًمٓمٌٕم٦م إومم – (1427هـ).
فمٚمام ،اعم١مًمػ :د .ـم٤مرق اخلقيٓمر إردن – دار اًمٜمٗم٤مئس – اًمٓمٌٕم٦م إومم
 -562اعم٤مل اعم٠مظمقذ ً
(1418هـ 1998-م).
 -563اعمجتٌك ُمـ اًمًٜمـ = ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٜمً٤مئل،
(ت313 :هـ) ،دار اًمٜمنمُ :مٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م -طمٚم٥م ،حت٘مٞمؼ :قمٌداًمٗمت٤مح
أسمق همدة1416( ،هـ1986-م) ،قمدد إضمزاء.8 :
 -564اعمجتٛمع اإلؾمالُمل ،اعم١مًمػ :أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري.
 -565اعمجتٛمع اعمدين ذم قمٝمد اًمٜمٌقة اجلٝم٤مد ود اعمنميملم ،اعم١مًمػ :د .أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري،
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1414هـ 1984 -م).
 -566اعمجددون ذم اإلؾمالم ُمـ اًم٘مرن إول اهلجري إمم اًمراسمع قمنم (1371 -111هـ)
اعم١مًمػ :قمٌد اعمتٕم٤مل اًمّمٕمٞمدي ،شمقذم سمٕمد (1377هـ) ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م أداب
وُمٓمٌٕمتٝم٤م سمٛمٍم ،دار احلامُمل ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م.
 -567اعمجروطملم ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد اًمتٛمٞمٛمل اًمًٌتل  -حت٘مٞمؼ :حمٛمقد سمـ
إسمراهٞمؿ سمـ زايد ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقاقمل  -ؾمقري٤م  -طمٚم٥م (1395هـ 1975 -م).

813

خطر املنافقني وقواعد شرعية يف التعامل معهم

التعامل
شرعية يف
اعمٞمداينوقواعد
املنافقني
اًمٜم٤مذ :دار
اًمٜمٞمً٤مسمقري،
خطر حمٛمد
َ-568مٛمع إُمث٤مل ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ
معهمقمٌد احلٛمٞمد ،قمدد إضمزاء.2 :
اعمٕمروم٦م – سمػموت ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمك اًمديـ
َ -569مٛمع اًمٌحريـ ذم زوائد اعمٕمجٛملم اعمٕمجؿ إوؾمط واعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ًمٚمٓمؼماين ،اعم١مًمػ:
قمكم سمـ أب سمٙمر اهلٞمثٛمل ٟمقر اًمديـ ،اعمح٘مؼ :قمٌد اًم٘مدوس حمٛمد ٟمذير ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م
اًمرؿمد ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1413( :هـ 1992 -م) ،قمدد اعمجٚمدات.9 :
َ-571مٛمع اًمزوائد ،اعم١مًمػٟ :مقر اًمديـ قمكم سمـ أب سمٙمر اهلٞمثٛمل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ،سمػموت
(1412هـ) ،قمدد إضمزاء.11 :
َ -571مٛمع سمح٤مر إٟمقار ذم همرائ٥م اًمتٜمزيؾ وًمٓم٤مئػ إظمٌ٤مر ،اعم١مًمػُ :ج٤مل اًمديـ ،حمٛمد
ـم٤مهر سمـ قمكم اًمّمدي٘مل اهلٜمدي اًم َٗمتَّٜم ِل اًمٙمجراي (اعمتقرم986 :هـ) ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م َمٚمس
دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م1387( ،هـ 1967 -م) ،قمدد إضمزاء.5 :
َ-572مٛمقع اًمٗمت٤موى = اًمٗمت٤موى ،اعم١مًمػ :شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ
شمٞمٛمٞم٦م احلراين (اعمتقرم728 :هـ) ،اعمح٘مؼ :أٟمقر اًمٌ٤مز  -قم٤مُمر اجلزار ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقوم٤مء،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م1426( ،هـ 2115 -م).
َ -573مٛمقع اًمٗمت٤موى ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز (اعمتقرم1421 :هـ) ،أذف قمغم
ُجٕمف وـمٌٕمف :حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر ،اًمٜم٤مذ :دار اًم٘م٤مؾمؿ ًمٚمٜمنم ،قمدد إضمزاء 24 :ضمزء.
 -574حم٤مضات إدسم٤مء وحم٤مورات اًمِمٕمراء واًمٌٚمٖم٤مء ،اعم١مًمػ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمد
اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين (اعمتقرم512 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :ذيم٦م دار إرىمؿ سمـ أب
إرىمؿ – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1421( ،هـ) ،قمدد إضمزاء.2 :
-575حم٤مضات ذم آؾمتٕمامر ،اعم١مًمػُ :مّمٓمٗمك اًمِمٝم٤مب ،دار اعمتٜمٌل ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم
واًمتقزيع1956( ،م) 219 ،صٗمح٦م.
-576حم٤مضات ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد أسمق زهرة ،دار اًمٗمٙمر اًمٕمرب ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم،
(1972م) 175 ،صٗمح٦م.
-577حم٤ميمٛم٦م ـمف طمًلم ،اعم١مًمػ :أٟمقر اجلٜمدي ،دار :آقمتّم٤مم ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع،
(1985م)  368صٗمح٦م.
اعمحؼم ،اعم١مًمػ :اسمـ طمٌٞم٥م أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م سمـ أُمٞم٦م اهل٤مؿمٛمل (ت245 :هـ)،
ّ -578
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اقمتٜم٧م سمتّمحٞمحف اًمديمتقرة :إيٚمزه ًمٞمختـ ؿمتٞمؽمُ ،مٜمِمقرات ،دار أوم٤مق اجلديدة  -سمػموت.
 -579اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م
إٟمدًمز  -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد ،دار اًمٜمنم :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -
ًمٌٜم٤من (1413هـ1993 -م) اًمٓمٌٕم٦م إومم ،قمدد إضمزاء.5 :
 -581اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ،اعم١مًمػ :أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد (ت:
458هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم1421( ،هـ 2111 -م) ،قمدد إضمزاء.11 :
َّ -581
اعمحغم ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٔم٤مهري
(اعمتقرم456 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :سمدون ـمٌٕم٦م وسمدون شم٤مريخ.
-582حمٛمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٜمٝم٩م ورؾم٤مًم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد ص٤مدق قمرضمقن :دار
اًم٘مٚمؿ  -دُمِمؼ  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415هـ 1985 -م).
 -583اعمحـ ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أمحد سمـ متٞمؿ اًمتٛمٞمٛمل اعمٖمرب اإلومري٘مل ،أسمق اًمٕمرب (اعمتقرم:
333هـ) ،اعمح٘مؼ :د .قمٛمر ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمكم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٕمٚمقم  -اًمري٤مض –
اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1414( ،هـ 1984 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
-584خمت٤مر اًمّمح٤مح ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أب سمٙمر اًمرازي ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب  -سمػموت ًمٌٜم٤من،
ؾمٜم٦م (1411هـ1981-م).
 -585اعمخت٤مرة = إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة أو اعمًتخرج ُمـ إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة ِم٤م مل خيرضمف اًمٌخ٤مري
وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام ،اعم١مًمػ :وٞم٤مء اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اعم٘مدد
(اعمتقرم643 :هـ) ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼُ :مٕم٤مزم إؾمت٤مذ اًمديمتقر قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ
دهٞمش ،اًمٜم٤مذ :دار ظمي ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،
(1421هـ 2111 -م) ،قمدد إضمزاء.13 :
-586خمتٍم اًمتحٗم٦م اإلصمٜمل قمنمي٦م ،اعم١مًمػ :ؿم٤مه قمٌد اًمٕمزيز همالم طمٙمٞمؿ اًمدهٚمقي،
اظمتٍمه :اًمًٞمد حمٛمقد ؿم٤ميمر إًمقد ،وطم٘م٘مف :حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م
اًمًٚمٗمٞم٦م (1373هـ).
 -587خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ
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التعامل
شرعية
اعمقصكم وقواعد
املنافقني
هـ)،يفاعمح٘مؼ:
(اعمتقرم774 :
خطر اسمـ
قمٌد اًمٙمريؿ سمـ روقان اًمٌٕمكم ؿمٛمس اًمديـ،
ؾمٞمد إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨م ،معهم
اًم٘م٤مهرة – ُمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1422( ،هـ -
2111م) ،قمدد إضمزاء.1 :
-588خمتٍم اًمٗمت٤موى اعمٍمي٦م ،اعم١مًمػ :سمدر اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمكم احلٜمٌكم اًمٌٕمكم،
ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة (777هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،اًمٜم٤مذ :دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم:
(1416هـ 1986 -م)ُ ،مٙم٤من اًمٜمنم :اًمدُم٤مم – اًمًٕمقدي٦م.
 -589اعمختٍم ذم أظمٌ٤مر اًمٌنم ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم سمـ حمٛمقد ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م
اعمتٜمٌل  -اًم٘م٤مهرة.
ُ -591مدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أب سمٙمر أيقب
اًمزرقمل أسمق قمٌد اهلل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م (1393هـ1973 -م).
 -591اعمديٜم٦م سملم اعم٤ميض واحل٤مض ،اعم١مًمػُ :م١مرخ اعمديٜم٦م اًمنميػ إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمٕمٞم٤مر
(ت1411 :هـ) ،ـمٌٕم٦م :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ً -مّم٤مطمٌٝم٤م حمٛمد ؾمٚمٓم٤من
اًمٜمٛمٜمٙم٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1392هـ).
 -592اعمذاه٥م اعمٕم٤مسة وُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م ،اعم١مًمػ اًمديمتقر :قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة.
ُ -593مذاه٥م ومٙمري٦م ُمٕم٤مسة ،اعم١مًمػ :حمٛمد ىمٓم٥م ،دار اًمنموق ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
(1993م) –  661صٗمح٦م.
ُ -594مذيمرة اًمراومْم٦م ذم سمالد اًمتقطمٞمد ،اعم١مًمػ اًمديمتقرٟ :م٤مس اًمٕمٛمر.
ُ -595مذه٥م اإلؾمالُمٞملم ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمدوي ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم1997( ،م).
ُ -596مرآة اجلٜم٤من وقمؼمة اًمٞم٘مٔم٤من ذم ُمٕمروم٦م طمقادث اًمزُم٤من ،اعم١مًمػ :قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ قمكم،
اًمٞم٤مومٕمل ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل اجلٌقري :اًمٜم٤مذ :سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1415( ،هـ).
ُ-597مرآة اًمٕمٍم ،اعم١مًمػ :إًمٞم٤مس زظمقرة ،اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م1897( ،هـ)  564 -صٗمح٦م.
 -598اعمرأة سملم اًمٌٞم٧م واًمٕمٛمؾ ،اعم١مًمػ :ؾمٚمٞمامن سمـ ومٝمد اًمٕمقدة ،دار اعمًٚمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
ؾمٜم٦م (1413هـ).
 -599اعمرأة سملم شمٙمريؿ اإلؾمالم ودقم٤موى اًمتحرير ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمٕمريٜمل ،دار
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ؾمٗمػم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ؾمٜم٦م (1421هـ).
 -611اعمرأة ويمٞمد إقمداء اعم١مًمػ :د .قمٌد اهلل سمـ ويمٞمؾ اًمِمٞمخ ،اًمٜم٤مذ :دار إؿمٌٞمٚمٞم٤م -
اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1421هـ – 2111م).
 -611اعمرضمٗمقن ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ ٟم٤مس اخلٓم٤مف ،ـمٌٕم٦م :دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم (1421هـ).
ُ -612مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ،اعم١مًمػ :قمكم سمـ (ؾمٚمٓم٤من) حمٛمد ،أسمق احلًـ ٟمقر
اًمديـ اعمال اهلروي اًم٘م٤مري (اعمتقرم1114 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ،سمػموت – ًمٌٜم٤من،
اًمٓمٌٕم٦م إومم1422( ،هـ 2112 -م) ،قمدد إضمزاء.9 :
ُ -613مروج اًمذه٥م ،اعم١مًمػ :قمكم سمـ طمًلم اعمًٕمقدي ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم،
(2115م).
ُ -614مروي٤مت شم٤مريخ ُيقد اعمديٜم٦م ،اعم١مًمػ :أيمرم اًمًٜمديُ ،م٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة ،ىمدُم٧م
ًمٚمج٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة  -ىمًؿ اًمًٜم٦م.
ُ -615مروي٤مت همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ ،اعم١مًمػ :إسمراهٞمؿ اًم٘مريٌلً .مٌٜم٤من – سمػموت – ُم١مؾمً٦م
اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م – اًمٓمٌٕم٦م إومم (1413هـ 1993 -م).
ُ -616مً٠مًم٦م اًمًٗمقر واحلج٤مب ،اعم١مًمػ :ص٤مذم ٟم٤مز يم٤مفمؿ ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م وهٌ٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م
واًمٜمنم ،شم٤مريخ اًمٜمنم1995( :م).
 -617اعمً٠مًم٦م اًمنمىمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمقد صم٤مسم٧م اًمِم٤مذزمً ،
ٟم٘مال قمـ ضمريدة اًمقوم٤مء اعمٍمي٦م سمت٤مريخ:
 29أهمًٓمس (1985م).
ُ -618مً٤موئ إظمالق وُمذُمقُمٝم٤م ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ
ؿم٤ميمر اخلرائٓمل اًمً٤مُمري (اعمتقرم327 :هـ) ،طم٘م٘مف وظمرج ٟمّمقصف وقمٚمؼ قمٚمٞمف:
ُمّمٓمٗمك سمـ أسمق اًمٜمٍم اًمِمٚمٌل ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمًقادي ًمٚمتقزيع ،ضمدة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
(1413هـ 1993 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
ُ -619مً٤مئؾ اإلُم٤مُم٦م وُم٘متٓمٗم٤مت ُمـ اًمٙمت٤مب إوؾمط ذم اعم٘م٤مٓت ،اعم١مًمػ :اًمٜم٤مؿمئ إيمؼم ،حت٘مٞمؼ
وشم٘مديؿ :يقؾمػ وم٤من اس ،اًمٜم٤مذ :دار ومراٟمتس ؿمت٤ميٜمر سم٘مٞمًٌ٤مدن  -سمػموت (1971م).
ُ -611مًتخرج أب قمقاٟم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق قمقاٟم٦م يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري
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دار اعمٕمروم٦م
خطر سمـ قم٤مرف
اإلؾمٗمرايٞمٜمل (اعمتقرم316 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :أيٛمـ
معهم
1998م) ،قمدد إضمزاء.5 :
– سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1419( ،هـ -
 -611اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ
محدويف سمـ ُٟمٕمٞمؿ سمـ احلٙمؿ اًمْمٌل اًمٓمٝمامين اًمٜمٞمً٤مسمقري اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع (اعمتقرم:
415هـ) ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م إومم1411( ،هـ – 1991م) ،قمدد إضمزاء.4 :
 -612اعمًتٗم٤مد ُمـ ىمّمص اًم٘مرآن ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمٙمريؿ زيدانُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1418( ،هـ
 1997م).ُ -613مًت٘مٌؾ اًمث٘م٤موم٦م ذم ُمٍم ،اعم١مًمػ :ـمف طمًلمُ ،مٓمٌٕم٦م اعمٕم٤مرفُ -مٍم ،ؾمٜم٦م (1938م).
ُ-614مًٜمد اًمِمٝم٤مب ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ ضمٕمٗمر سمـ قمكم سمـ طمٙمٛمقن
اًم٘مْم٤مقمل اعمٍمي (اعمتقرم454 :هـ) ،اعمح٘مؼ :محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ،اًمٜم٤مذ:
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1986 – 1417( ،م) ،قمدد إضمزاء.2 :
 -615اعمًٜمد ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمٌ٤مين (اعمتقرم:
241هـ) ،اعمح٘مؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط  -قم٤مدل ُمرؿمد ،وآظمرون ،إذاف :د .قمٌد اهلل سمـ
قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1421( ،هـ 2111 -م).
 -616اعمًٜمد ،اعم١مًمػ :أسمق يٕم٘مقب إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ خمٚمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٜمٔمكم اعمروزي
اعمٕمروف سمـ«اسمـ راهقيفش (اعمتقرم238 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د .قمٌد اًمٖمٗمقر سمـ قمٌد احلؼ
اًمٌٚمقر ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اإليامن  -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1412( ،هـ –
1991م) ،قمدد إضمزاء.5 :
 -617اعمًٜمد ،اعم١مًمػ :أسمق يٕمغم أمحد سمـ قمكم سمـ اعم ُثٜمك سمـ ُيٞمك سمـ قمٞمًك سمـ هالل اًمتٛمٞمٛمل،
اعمقصكم (اعمتقرم317 :هـ) ،اعمح٘مؼ :طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد ،اًمٜم٤مذ :دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث –
دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1414( ،هـ – 1984م) ،قمدد إضمزاء.13 :
ُ -618مِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر ،اعم١مًمػ :قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ قمٛمرون
اًمٞمحّمٌل اًمًٌتل ،أسمق اًمٗمْمؾ (اعمتقرم544 :هـ).
ُ -619مِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر وأقمالم وم٘مٝم٤مء إىمٓم٤مر ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد سمـ
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طمٌ٤من سمـ ُمٕم٤مذ سمـ َُم ْٕمٌدَ  ،اًمتٛمٞمٛمل ،أسمق طم٤مشمؿ ،اًمدارُمل ،اًمًٌُتل (اعمتقرم354 :هـ)،
طم٘م٘مف ووصم٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمفُ :مرزوق قمغم إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم
واًمتقزيع – اعمٜمّمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1411هـ 1991 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -621اعمِمتٌف ذم اًمرضم٤مل أؾمامئٝمؿ وأٟمً٤مِبؿ ،اعم١مًمػ :اإلُم٤مم اًمذهٌل أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد،
قمكم سمـ حمٛمد اًمٌج٤موي ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (ت1962م).
ُ -621مِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلٓمٞم٥م اًمتؼميزي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ
إًمٌ٤مين ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 1415( -هـ – 1985م).
 -622اعمّم٤مرقم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أب سمٙمر أمحد اًمِمٝمرؾمت٤مين ـمٌٕمتف :دار
اًمٜمٛمػم ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم  -اًمٓمٌٕم٦م إومم َ -مٚمد واطمد.
ُ -623مّمٌ٤مح اًمزضم٤مضم٦م ذم زوائد اسمـ ُم٤مضمف ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٕمٌ٤مس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ أب
سمٙمر سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ ىم٤ميامز سمـ قمثامن اًمٌقصػمي اًمٙمٜم٤مين اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم:
841هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد اعمٜمت٘مك اًمٙمِمٜم٤موي ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٕمرسمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م1413( ،هـ) ،قمدد إضمزاء.4 :
 -624اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل صمؿ احلٛمقي،
أسمق اًمٕمٌ٤مس (اعمتقرمٟ :محق 771هـ) ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،قمدد إضمزاء.2 :
ُ -625مٍمي٦م ظم٤مًمدة دري٦م ؿمٗمٞمؼ «سمٜم٧م اًمٜمٞمؾش ،أظمٌ٤مر اًمٞمقم  -شم٤مريخ اًمقصقل ( 14يقًمٞمق2118-م).
ُ -626مّمٓمٗمك يم٤مُمؾ سم٤مقم٨م احلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ اًمراومٕمل ،اًمٜم٤مذ :دار
اعمٕم٤مرف ،شم٤مريخ اًمٜمنم1998( :م).
 -627اعمّمٜمػ ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم سمـ ٟم٤مومع احلٛمػمي اًمٞمامين اًمّمٜمٕم٤مين
(اعمتقرم211 :هـ) ،اعمح٘مؼ :طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل ،اًمٜم٤مذ :اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل -اهلٜمد،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1413( ،هـ) ،قمدد إضمزاء.11 :
 -628اعمّمٜمػ ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أب ؿمٞمٌ٦م اًمٕمٌز اًمٙمقذم- 159( ،
235هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًم٘مٌٚم٦م.
 -629اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعمً٤مٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ
أمحد سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (اعمتقرم852 :هـ) ،اعمح٘مؼ )17( :رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ىمدُم٧م جل٤مُمٕم٦م
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التعامل
شرعية اًميف
املنافقني
ٜم٤مذ :دار
وقواعداًمِمثري،
قمٌد اًمٕمزيز
خطرٟم٤مس سمـ
اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،شمٜمًٞمؼ :د .ؾمٕمد سمـ
معهم
إومم1419( ،هـ) ،قمدد إضمزاء.19 :
اًمٕم٤مصٛم٦م ،دار اًمٖمٞم٨م – اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م
ُ -631مٓم٤مًمع إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر ،اعم١مًمػ :إسمراهٞمؿ سمـ يقؾمػ سمـ أدهؿ اًمقهراين
احلٛمزي ،أسمق إؾمح٤مق اسمـ ىمرىمقل (اعمتقرم569 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :دار اًمٗمالح ًمٚمٌح٨م
اًمٕمٚمٛمل وحت٘مٞمؼ اًمؽماث ،اًمٜم٤مذ :وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م  -دوًم٦م ىمٓمر،
اًمٓمٌٕم٦م إومم1433( ،هـ 2112 -م) ،قمدد إضمزاء.6 :
ُ -631مع اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م إٟمدًمس  -سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1374هـ1955 -م).
ُ-632مع اعمّمٓمٗمك ،اعم١مًمػ :سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕم٤مرف -اًم٘م٤مهرة1973( ،م).
 -633اعمٕم٤مرف ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞمٌ٦م اًمديٜمقري (اعمتقرم276 :هـ)،
حت٘مٞمؼ :صمروت قمٙم٤مؿم٦م ،اًمٜم٤مذ :اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،
(1992م) ،قمدد إضمزاء.1 :
ُ-634مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ -شمٗمًػم اًمٌٖمقي ،اعم١مًمػ :اإلُم٤مم أسمق حمٛمد احلًـ سمـ ُمًٕمقد اًمٗمراء
اًمٌٖمقي ،حت٘مٞمؼ :ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٕمؽ وُمروان ؾمقار ،دار اعمٕمروم٦م – سمػموت.
 -635اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،اعم١مًمػ :قم٤مشمؼ سمـ همٞم٨م سمـ زوير سمـ زاير سمـ محقد سمـ
قمٓمٞم٦م سمـ ص٤مًمح اًمٌالدي احلرب (اعمتقرم1431 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار ُمٙم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1412( ،هـ 1982 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
ُ -636مٕم٤مين اًم٘مرآن ،اعم١مًمػ :أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس أمحد سمـ حمٛمد (اعمتقرم338 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد
قمكم اًمّم٤مسمقين ،اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1419( ،هـ).
ُ -637مٕمجؿ إدسم٤مء = إرؿم٤مد إري٥م إمم ُمٕمروم٦م إدي٥م ،اعم١مًمػ :ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق قمٌد اهلل
ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل اًمروُمل احلٛمقي.
 -638اعمٕمجؿ إوؾمط ،اعم١مًمػ :ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل اًمِم٤مُمل ،أسمق
اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين (اعمتقرم361 :هـ) ،اعمح٘مؼ :ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد،
قمٌد اعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل ،اًمٜم٤مذ :دار احلرُملم – اًم٘م٤مهرة ،قمدد إضمزاء.11 :
ُ -639مٕمجؿ اًمٌٚمدان ،اعم١مًمػ :ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق قمٌد اهلل ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل اًمروُمل احلٛمقي (اعمتقرم:
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626هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار ص٤مدر ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1995( ،م) ،قمدد إضمزاء.7 :
 -641اعمٕمجؿ اجل٤مُمع ذم شمراضمؿ اًمٕمٚمامء وـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مسيـ ،اعم١مًمػ :أقمْم٤مء ُمٚمت٘مك أهؾ
احلدي٨مُ ،مّمدر اًمٙمت٤مبُ :مٚمت٘مك أهؾ احلدي٨م ،أقمده ًمٚمٛمقؾمققم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ظم٤مًمد ًمٙمحؾ.
ُ-641مٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق احلًلم قمٌد اًمٌ٤مىمل سمـ ىم٤مٟمع سمـ ُمرزوق سمـ واصمؼ إُمقي
سم٤مًمقٓء اًمٌٖمدادي (اعمتقرم351 :هـ) ،اعمح٘مؼ :صالح سمـ ؾم٤ممل اعمٍماي ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م
اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م  -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1418( ،هـ) ،قمدد إضمزاء.3 :
ُ -642مٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ا َعم ْر ُزسم٤من سمـ
ؾم٤مسمقر سمـ ؿم٤مهٜمِم٤مه اًمٌٖمقي (اعمتقرم317 :هـ) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اجلٙمٜمل،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م دار اًمٌٞم٤من – اًمٙمقي٧م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1421( ،هـ 2111 -م) ،قمدد إضمزاء.5 :
 -643اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل ،اعم١مًمػ :دُ .جٞمؾ صٚمٌٞم٤م ،ـمٌٕمتف :دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين ،سمػموت -قم٤مم
(1971م).
 -644اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اعم١مًمػ :ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل اًمِم٤مُمل ،أسمق
اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين (اعمتقرم361 :هـ) ،اعمح٘مؼ :محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ،دار اًمٜمنم:
ُمٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م – اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،قمدد إضمزاء ،25 :ويِمٛمؾ اًم٘مٓمٕم٦م اًمتل
ٟمنمه٤م ٓطم ً٘م٤م اعمح٘مؼ اًمِمٞمخ :محدي اًمًٚمٗمل ُمـ اعمجٚمد ( 13دار اًمّمٛمٞمٕمل  -اًمري٤مض،
اًمٓمٌٕم٦م إومم1415( ،هـ 1994 -م).
 -645اعمٕمجؿ اعمختص سم٤معمحدصملم ،اعم١مًمػ :ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ
قمثامن سمـ َىم٤م ْيامز اًمذهٌل (اعمتقرم748 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :د .حمٛمد احلٌٞم٥م اهلٞمٚم٦م ،اًمٜم٤مذ:
ُمٙمتٌ٦م اًمّمديؼ ،اًمٓم٤مئػ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1418( ،هـ 1988 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
ُ -646مٕمجؿ اعمٓمٌققم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واعمٕمرسم٦م ،اعم١مًمػ :يقؾمػ سمـ إًمٞم٤من سمـ ُمقؾمك هيمٞمس (اعمتقرم:
1351هـ) ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م هيمٞمس سمٛمٍم (1346هـ 1928 -م) ،قمدد إضمزاء.2 :
ُ-647مٕمجؿ اعم١مًمٗملم ،اعم١مًمػ :قمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب  -دُمِمؼ
 سمػموت (1377هـ – 1958م). -648اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ،اعم١مًمػَ :مٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة (إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك ،أمحد
اًمزي٤مت ،طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر ،حمٛمد اًمٜمج٤مر) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمدقمقة.
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التعامل
شرعية
وقواعد
اًمٕمزيزيفاًمٌٙمري
سمـ قمٌد
املنافقنيقمٌد اهلل
خطر اعم١مًمػ:
ُ -649مٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ ُمـ أؾمامء اًمٌالد واعمقاوع،
إٟمدًمز أسمق قمٌٞمد ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمكمعهم
اًمً٘م٤م ،اًمٜم٤مذ :قم٤ممل اًمٙمت٥م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مًمث٦م1413( ،هـ).
ُ -651مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤مء اًم٘مزويٜمل اًمرازي ،أسمق احلًلم
(اعمتقرم395 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ،قم٤مم اًمٜمنم:
(1399هـ 1979 -م) ،قمدد إضمزاء.6 :
ُ -651مٕمروم٦م أظمٌ٤مر اًمرضم٤مل ،اعم١مًمػ :حمٛمد قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٙمٌم ،اعمٓمٌٕم٦م اًمّمٗمقي٦م
سمٌٚمدة سمٛمٌٜمل سم٤مي دهقين.
ُ-652مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد سمـ ُيٞمك سمـ َُمٜمْدَ ه
اًمٕمٌدي (اعمتقرم395 :هـ) ،طم٘م٘مف وىمدم ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف إؾمت٤مذ اًمديمتقر :قم٤مُمر طمًـ
صؼمي ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
(1426هـ 2115 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
ُ-653مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك سمـ
ُمٝمران إصٌٝم٤مين (اعمتقرم431 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمقـمـ ًمٚمٜمنم -اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1419هـ 1998 -م).
ُ -654مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ
محدويف سمـ ُٟمٕمٞمؿ سمـ احلٙمؿ اًمْمٌل اًمٓمٝمامين اًمٜمٞمً٤مسمقري اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع (اعمتقرم:
415هـ) ،اعمح٘مؼ :اًمًٞمد ُمٕمٔمؿ طمًلم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م1397( ،هـ 1977 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -655اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ ،اعم١مًمػ :يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ضمقان اًمٗم٤مرد اًمٗمًقي ،أسمق يقؾمػ
(اعمتقرم277 :هـ) ،اعمح٘مؼ :أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1411( ،هـ1981 -م) ،قمدد إضمزاء.3 :
 -656اعمٕمقىمقن ًمٚمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة وُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمٝمؿ ،اعم١مًمػ :ؾمٛمػمة حمٛمد
قمٛمر ُججقم ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى1414( ،هـ 1415 -هـ).
 -657اعمٖم٤مزي اًمٜمٌقي٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٛمر اًمقاىمدي ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،
(1414هـ).
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 -658اعمٖم٤مزي اًمٜمٌقي٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري (اعمتقرم:
124هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ،دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م1411( :هـ 1981 -م).
ُ-659مٖم٤مزي ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ واىمد اًمًٝمٛمل إؾمٚمٛمل سم٤مًمقٓء ،اعمدين ،أسمق
قمٌد اهلل ،اًمقاىمدي (اعمتقرم217 :هـ) ،حت٘مٞمؼُ :م٤مرؾمدن ضمقٟمس ،اًمٜم٤مذ :دار إقمٚمٛمل
– سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1419هـ 1989 -م) ،قمدد إضمزاء.3 :
 -661اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء ،اعم١مًمػ :ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ َىم٤م ْيامز
اًمذهٌل (اعمتقرم748 :هـ) ،اعمح٘مؼ :اًمديمتقر ٟمقر اًمديـ قمؽم.
 -661اعمٖمٜمل ويٚمٞمف اًمنمح اًمٙمٌػم ،اعم١مًمػُ :مقومؼ اًمديـ سمـ ىمداُم٦م ،وؿمٛمس اًمديـ سمـ ىمداُم٦م
اعم٘مدؾمٞم٤من ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرب ودار اًمري٤من ًمٚمؽماث سمػموت ً -مٌٜم٤من (1413هـ 1983 -م).
ُ-662مٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م = اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ سمـ
احلًلم اًمتٞمٛمل اًمرازي اعمٚم٘م٥م سمٗمخر اًمديـ اًمرازي ظمٓمٞم٥م اًمري (اعمتقرم616 :هـ).
ُ -663مٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أب سمٙمر سمـ أيقب ،اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،اًمٜم٤مذ:
اًمري٤مض ،دار ٟمجد (1412هـ – 1982م).
 -664اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ،اعم١مًمػ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م
إصٗمٝم٤مين (اعمتقرم512 :هـ) ،اعمح٘مؼ :صٗمقان قمدٟم٤من اًمداودي ،اًمٜم٤مذ :دار اًم٘مٚمؿ،
اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م  -دُمِمؼ -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1412هـ).
 -665اعمٗمّمؾ ذم أطمٙم٤مم اهلجرة ،اعم١مًمػُ :جع وإقمداد اًمٌ٤مطم٨م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م :قمكم سمـ
ٟم٤ميػ اًمِمحقد.
ُ-666مٗمٝمقم اًمٜمص ،اعم١مًمػٟ :مٍم طم٤مُمد أب زيد ،اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمرب ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
ُ -667م٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم واظمتالف اعمّمٚملم ،اعم١مًمػ :قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمٕمري أسمق
احلًـ ،حت٘مٞمؼ :هٚمٛمقت ريؽم ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م.
 -668اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق ،اعم١مًمػ :اًم٘مٛمل أسمق ظمٚمػ ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل إؿمٕمري ،صححف وىمدم
ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :د .حمٛمد ضمقاد ُمِمٙمقرُ ،م١مؾمً٦م ُمٓمٌققم٤مي قمٓم٤مين  -ـمٝمران (1963م).
 -669اعم٘مّمد إرؿمد ذم ذيمر أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد ،اعم١مًمػ :إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ
حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح ،أسمق إؾمح٤مق ،سمره٤من اًمديـ (اعمتقرم884 :هـ).
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التعامل
شرعية
املنافقني
خطر
يف ؾمٚمٞمامن
سمٙمر سمـ
وقواعدسمـ أب
اًمديـ قمكم
احلًـ ٟمقر
 -671اعم٘مّمد اًمٕمكم ذم زوائد أب يٕمغم ،اعم١مًمػ :أسمق
معهم
يمنوي طمًـ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
اهلٞمثٛمل (اعمتقرم817 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :ؾمٞمد
سمػموت – ًمٌٜم٤من ،قمدد إضمزاء.4 :
ُ-671مٙم٤ميد ُيقدي٦م ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م (1415هـ)،
اًمٜم٤مذ :دار اًم٘مٚمؿ  -دُمِمؼ.
ُ -672مالُمح قمـ اًمٜمِم٤مط اًمتٜمّمػمي ذم اًمقـمـ اًمٕمرب ،اعم١مًمػ :إسمراهٞمؿ قمٙم٤مؿم٦م ،إصدار:
إدارة اًمث٘م٤موم٦م واًمٜمنم سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م1417( ،هـ).
 -673اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ،اعم١مًمػ :اًمِمٝمرؾمت٤مين أسمق اًمٗمتح حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ ،دار اًمٌ٤مز ًمٚمٜمنم
واًمتقزيعُ ،مٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
(1395هـ1975 -م).
ُ -674مـ أهار اًمتٕمٌػم ذم اًم٘مرآن :اًمٗم٤مصٚم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمٗمت٤مح ٓؿملم ،اًمري٤مض
دار اعمريخ1412( ،هـ 1982-م).
ُ -675مـ ٓ ُيي اًمٗم٘مٞمف ،اعم١مًمػ :أسمق ضمٕمٗمر سمـ قمكم سمـ احلًلم اًمّمدوق.
ُ-676مـ ُمٕملم اًمًػمة ،اعم١مًمػ :ص٤مًمح اًمِم٤مُمل .سمػموت – اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م
(1422هـ).
قمرسمف :زهدي قمٌد اًمٗمت٤مح.
ُ -677مـ ُيٙمؿ واؿمٜمٓمـ وُمقؾمٙمق ،اعم١مًمػ :سمٜم٤مُملم ومريدُم٤منّ ،
 -678اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،اعم١مًمػ :د .قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞمدي ،دار اعمجتٛمع،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1419هـ 1989 -م).
 -679اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،اعم١مًمػ :د .حمٛمد ُمقؾمك ٟمٍم.
 -681اعمٜم٤موم٘مقن وؿمٕم٥م اًمٜمٗم٤مق ،اعم١مًمػ :طمًـ قمٌد اًمٖمٜمل.
 -681اعمٜم٤موم٘مقن وُمقاىمٗمٝمؿ دم٤مه إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :ه٤مًم٦م اًمنميػ.
ُ -682مٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحد ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ اجلقزي ،حت٘مٞمؼ د .قمٌداهلل سمـ
قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،اًمٜم٤مذ :هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع سمٛمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
(1419هـ – 1988م).
 -683اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿ ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ اجلقزي أسمق
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اًمٗمرج ،دار ص٤مدر – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1358هـ).
 -684اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال ذم ٟم٘مض يمالم أهؾ اًمرومض وآقمتزال ،اعم١مًمػ :ؿمٛمس
اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ َىم٤م ْيامز اًمذهٌل (اعمتقرم748 :هـ)،
اعمح٘مؼ :حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،قمدد إضمزاء.1 :
ُ -685مٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م وآصم٤مره٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م وُمقىمػ اعمٛمٚمٙم٦م ومٞمٝم٤م ،اعم١مًمػ :د .إسمراهٞمؿ
اًمٜم٤مس – ومٝمق ُمقضمقد قمغم اًمِمٌٙم٦م.
ُ -686مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ٟم٘مض يمالم اًمِمٞمٕم٦م واًم٘مدري٦م ،اعم١مًمػ :ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م اًمٙمؼمى ،سمقٓقُ ،مٍم (1321هـ).
ُ -687مٜمٝم٩م اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد ىمٓم٥م ،سمػموت :دار اًمنموق (1411هـ 1981-م).
 -688اعمٜمٝم٩م احلريمل ًمٚمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،اعم١مًمػُ :مٜمػم سمـ حمٛمد اًمٖمْمٌ٤من ،دار اًمقوم٤مء ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمٕم٤مذة ،ؾمٜم٦م (1419هـ1998 -م).
ُ-689مٜمٝم٩م اًم٘م٤مصديـ ،اعم١مًمػ :ومتح اهلل اًمٙم٤مؿم٤مين.
 -691اعمٝمذب ذم وم٘م٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ،اعم١مًمػ :أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ
اًمِمػمازي (اعمتقرم476 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،قمدد إضمزاء.3 :
 -691اعمقاقمظ وآقمتٌ٤مر سمذيمر اخلٓمط وأصم٤مر ،اعم١مًمػ :اعم٘مريزي :أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمكم ،دار
اًمٓمٌ٤مقم٦م اعمٍمي٦م ،سمقٓق ،وأقم٤مد ـمٌٕمف سم٤مٕومً٧م ُمٙمتٌ٦م اعمثٜمك سمٖمداد ،ؾمٜم٦م (1971م).
 -692اعمقاوم٘م٤مت ،اعم١مًمػ :اًمِم٤مـمٌل ( ،)467/2حت٘مٞمؼ :أب قمٌٞمدة ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل
ؾمٚمامن ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ،اًمري٤مض ،ودار اسمـ قمٗم٤من ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1427هـ).
ُ -693مقاىمػ اعمأل ُمـ اًمدقمقة إمم اهللُ ،م٘م٤مل ًمٚمِمٞمخ :قمثامن ُجٕم٦م وٛمػمي٦م ذم َمٚم٦م اًمٌٞم٤من (.)44/3
 -694اعمقآة واعمٕم٤مداة ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اعم١مًمػ اًمِمٞمخ :حمامس اجلٚمٕمقد.
 -695اعم١ماُمرة قمغم اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ،اعم١مًمػ :د .اًمًٞمد أمحد ومرج.
 -696اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ،اعم١مًمػ :أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي سمـ ُمًٕمقد سمـ
اًمٜمٕمامن سمـ ديٜم٤مر اًمٌٖمدادي اًمدارىمٓمٜمل (اعمتقرم385 :هـ) ،حت٘مٞمؼُ :مقومؼ سمـ قمٌد اهلل سمـ
قمٌد اًم٘م٤مدر ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم1416( ،هـ -
1986م) ،قمدد إضمزاء 4( 5 :وَمٚمد ومٝم٤مرس).
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التعامل
قمـ يف
شرعية
وقواعد
ُ -697م١ممترات ُمٙمًٞمٙمق ،ورؾم٤مًمتف :اعمً٤مواة خطر
اعمرأة قم٤مم
أول ُم١ممتر
املنافقني وهق
واًمتٜمٛمٞم٦م واًمًٚمؿ،
(1975م).

معهم

ُ -698مقضمز اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ُمٜمذ قمٝمد آدم قمٚمٞمف اًمًالم (شم٤مريخ ُم٤م ىمٌؾ اإلؾمالم) إمم قمٍمٟم٤م
احل٤مض (1417هـ) ،اعم١مًمػ :أمحد ُمٕمٛمقر اًمٕمًػمي ،اًمٜم٤مذ :همػم ُمٕمروف ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم1417( ،هـ 1996 -م).
 -699اعمقؾمققم٦م اعمرئٞم٦م ًمٙمِمػ طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمٕم٦م ،اعم١مًمػ( :ىمرص) (ومٞمٚمؿ وصم٤مئ٘مل).
 -711اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من واعمذاه٥م وإطمزاب اعمٕم٤مسة ،اعم١مًمػ :اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م
ًمٚمِمٌ٤مب اإلؾمالُمل ،إذاف وَّتٓمٞمط وُمراضمٕم٦م :دُ .م٤مٟمع سمـ مح٤مد اجلٝمٜمل ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمٜمدوة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م1421( ،هـ).
ُ -711مقوح أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼ ،اعم١مًمػ :أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ
ُمٝمدي اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (اعمتقرم463 :هـ) ،اعمح٘مؼ :د .قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل،
اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1417( ،هـ) ،قمدد إضمزاء.2 :
 -712اعمقـم٠م = ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ،اعم١مًمػُ :م٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر إصٌحل اعمدين
(اعمتقرم179 :هـ) ،صححف ور َّىمٛمف وظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل،
اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،قم٤مم اًمٜمنم1416( :هـ 1985 -م)،
قمدد إضمزاء.1 :
ُ -713مقىمػ اإلؾمالم ُمـ اًمًحر ،اعم١مًمػ :طمٞم٤مة ؾمٕمٞمد قمٛمر ،دار اعمجتٛمع – ضمدة1415( ،هـ
 1995م).ُ -714مقىمػ اًم٘مرآن ُمـ اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘ملم ،اعم١مًمػ :أمحد ضمٝم٤من اًمٗمقرشمٞمف ،اًمٜم٤مذ :اًمدار
اجلامهػمي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1421هـ – 1999م).
ُ -715مٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ،اعم١مًمػ :ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل ،حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ:
قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،واًمِمٞمخ :قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت.
 -716اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُيقد اعمديٜم٦م ،اعم١مًمػ :اًمديمتقر /حمٛمد سمـ وم٤مرس اجلٛمٞمؾ سمدراؾم٦م
اًمرواي٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمٕمدد اعم٘متقل ذم يمت٤مسمف :اًمٓمٌٕم٦م إومم1422( ،هـ 2112 -م).
 -717اًمٜمجقم اًمزاهرة ذم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرة ،اعم١مًمػ :يقؾمػ سمـ شمٖمري سمردي سمـ قمٌد اهلل
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اًمٔم٤مهري احلٜمٗمل ،أسمق اعمح٤مؾمـُ ،ج٤مل اًمديـ (اعمتقرم874 :هـ).
ٟ -718مزه٦م إقملم اًمٜمقافمر ذم قمٚمؿ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ،اعم١مًمػُ :ج٤مل اًمديـ أب اًمٗمرج
قمٌد اًمرمحـ سمـ اجلقزي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اًمٙمريؿ يم٤مفمؿ اًمرايض ،دار اًمٜمنمُ :م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ً -مٌٜم٤من  -سمػموت (1414هـ 1984 -م) ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،قمدد إضمزاء.1 :
ٟ -719مزه٦م إًمٌ٤مب ذم إًم٘م٤مب ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اعمِمٝمقر سم٤مسمـ طمجر
اًمٕمً٘مالين ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٕمزيز حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمًديريُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد – اًمري٤مض،
ؾمٜم٦م (1419هـ 1989 -م).
ٟ -711مً٥م ىمريش ،اعم١مًمػُ :مّمٕم٥م سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمّمٕم٥م سمـ صم٤مسم٧م سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم،
أسمق قمٌد اهلل اًمزسمػمي (اعمتقرم236 :هـ) ،اعمح٘مؼً :مٞمٗمل سمروومٜمً٤مل ،أؾمت٤مذ اًمٚمٖم٦م
واحلْم٤مرة سم٤مًمًقرسمقن ،وُمدير ُمٕمٝمد اًمدروس اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م سم٤مريس – ؾم٤مسم ً٘م٤م،
اًمٜم٤مذ :دار اعمٕم٤مرف ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،قمدد إضمزاء.1 :
ٟ -711مّم٥م اًمراي٦م ،اعم١مًمػُ :ج٤مل اًمديـ أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمزيٚمٕمل (اعمتقرم:
762هـ) ،ىمدم ًمٚمٙمت٤مب :حمٛمد يقؾمػ اًم ٌَٜمُقري ،صححف وووع احل٤مؿمٞم٦م :قمٌد اًمٕمزيز
اًمديقسمٜمدي اًمٗمٜمج٤مين ،إمم يمت٤مب احل٩م ،صمؿ أيمٛمٚمٝم٤م حمٛمد يقؾمػ اًمٙم٤مُمٚمٗمقري ،اعمح٘مؼ :حمٛمد
قمقاُم٦م ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمري٤من ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم  -سمػموت ً -مٌٜم٤من ،دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م -ضمدة – اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1418( ،هـ 1997 -م) ،قمدد إضمزاء.4 :
 -712اًمٜمّمػمي٦م ،اعم١مًمػ :ؾمٝمػم حمٛمد قمكم اًمٗمٞمؾ ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٜم٤مر ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم1998( ،م)،
َمٚمد واطمد.
ٟ -713مية اًمٜمٕمٞمؿ ذم ُمٙم٤مرم أظمالق اًمرؾمقل اًمٙمريؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اعم١مًمػ :قمدد ُمـ
اعمختّملم سم٢مذاف اًمِمٞمخ :ص٤مًمح سمـ قمٌد اهلل سمـ محٞمد إُم٤مم وظمٓمٞم٥م احلرم اعمٙمل،
اًمٜم٤مذ :دار اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ضمدة ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ،قمدد إضمزاء.12 :
ٟ -714مٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،اعم١مًمػ :سمره٤من اًمديـ أب احلًـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر
اًمٌ٘م٤مقمل ،دار اًمٜمنم :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت (1415هـ 1995 -م) قمدد إضمزاء.8 :
 -715اًمٜمٗم٤مق وأصمره ذم طمٞم٤مة إُم٦م ،اعم١مًمػ :د .قم٤مدل اًمِمدي.
 -716اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم وقء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة ،اعم١مًمػ – :رؾم٤مًم٦م مل شمٓمٌع سمٕمدً -مٚمِمٞمخ:
قمٌد اًمرمحـ اًم٘مّم٤مص.
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التعامل
خطر
شرعيةسمـيفقمكم ؾم٤ممل،
وقواعدإسمراهٞمؿ
املنافقني اعم١مًمػ:
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
 -717اًمٜمٗم٤مق واعمٜم٤موم٘مقن ذم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل
دار اًمِمٕم٥م – اًم٘م٤مهرة.

معهم

 -718اًمٜمٗم٤مق وظمٓمره قمغم اًمٕم٘مٞمدة ،اعم١مًمػ :د .قمٌد اًمٕمزيز اًمِمٝمقان.
ٟ -719مٗمح اًمٓمٞم٥م ُمـ همّمـ إٟمدًمس اًمرـمٞم٥م ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ حمٛمد اعم٘مري اًمتٚمٛمً٤مين،
حت٘مٞمؼ :د .إطمً٤من قمٌ٤مس ،اًمٜم٤مذ :دار ص٤مدر  -سمػموت (1388هـ).
ٟ -721م٘مد اًمٗمٙمر اًمديٜمل ،اعم١مًمػ :ص٤مدق ضمالل اًمٕمٔمؿ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م  -سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م (2113م).
 -721هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج ،اعم١مًمػ :ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أب اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ محزة
اًمرُمكم اعمٜمقذم اعمٍمي إٟمّم٤مري اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مومٕمل اًمّمٖمػم ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م وُمٓمٌٕم٦م
ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مب احلٚمٌل سمٛمٍم (1357هـ – 1938م).
 -722اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،اعم١مًمػ :أسمق اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد اجلزري سمـ
إصمػم ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزاوي ،وحمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت.
 -723اًمٜمٝم٤مي٦م ،اًمٗمتـ واعمالطمؿ ،اعم١مًمػ :احل٤مومظ إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم ،حت٘مٞمؼ :د .ـمف زيٜمل ،دار
اًمٜمٍم ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م احلديث٦مُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
-724هن٩م اًمٌالهم٦م ،اعم١مًمػ :اسمـ أب حمٛمد اعمٕمتززم ،طم٘م٘مف :حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم – دار اجلٞمؾ.
 -725اًمٜمقر اًمً٤مومر قمـ أظمٌ٤مر اًم٘مرن اًمٕم٤مذ ،اعم١مًمػ :حمل اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ ؿمٞمخ سمـ
قمٌد اهلل اًم َٕم ْٞمدَ ُروس (اعمتقرم1138 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم1415( ،هـ).
ٟ -726مقٟمٞم٦م اًم٘محٓم٤مين ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًم٘محٓم٤مين ،اعمٕم٤مومري إٟمدًمز
اعم٤مًمٙمل (اعمتقرم378 :هـ) ،اعمح٘مؼ :قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اجلرسمقع ،اًمٜم٤مذ:
دار اًمذيمرى ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،قمدد إضمزاء.1 :
ٟ -727مٞمؾ آسمتٝم٤مج سمتٓمريز اًمديٌ٤مج ،اعم١مًمػ :أمحد سم٤مسم٤م اًمتٜمٌٙمل اعمتقرم963( :هـ) ،إذاف
وشم٘مديؿ :قمٌد اهلل اهلراُم٦م ،اًمٜم٤مذ :يمٚمٞم٦م اًمدقمقة سمٓمراسمٚمس ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم (1989م).
ٟ-728مٞمؾ إوـم٤مر ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمِمقيم٤مين اًمٞمٛمٜمل (اعمتقرم:
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1251هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمّم٤مم اًمديـ اًمّمٌ٤مسمٓمل ،اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨مُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم1413( ،هـ 1993 -م) ،قمدد إضمزاء.8 :
-729هجر اًم٘مرآن أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف ،اعم١مًمػ :د .حمٛمقد سمـ أمحد اًمدوهي ،دار اسمـ اجلقزي.
 -731هداي٦م احلٞم٤مرى ذم أضمقسم٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،اعم١مًمػ :اسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك
أسمق اًمٜمٍم اًمِمٚمٌلُ ،مٙمتٌ٦م اًمقادي – ضمدة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1418هـ 1988 -م).
-731هدي اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،اعم١مًمػ :طمٜم٤من اًمٚمح٤مم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس.
-732هؿ اًمٕمدو وم٤مطمذرهؿ ،اعم١مًمػ اًمِمٞمخ :قمٌد اًمٕمزيز اجلٚمٞمؾ.
 -733اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس
اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م (اعمتقرم751 :هـ) ،حت٘مٞمؼ :ؾمٞمد إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨م -
اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م1999( ،م).
 -734اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ،اعم١مًمػ :صالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ أيٌؽ سمـ قمٌد اهلل اًمّمٗمدي (اعمتقرم:
764هـ) ،اعمح٘مؼ :أمحد إرٟم٤مؤوط وشمريمل ُمّمٓمٗمك ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث -
سمػموت ،قم٤مم اًمٜمنم1421( :هـ2111 -م).
-735واىمدؾم٤مه ،اعم١مًمػ :ؾمٞمد طمًلم اًم ّٕمٗم٤مينُ ،مٍم – سمٜمل ؾمقيػ – ُمٙمتٌ٦مُ :مٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ
ريض اهلل قمٜمف ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1423هـ 2111 -م).
 -736وآحمٛمداه (إن ؿم٤مٟمئؽ هق إسمؽم) ،اعم١مًمػ :د.ؾمٞمد سمـ طمًلم اًمٕمٗم٤مين ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٕمٗم٤مين
– ُمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1427هـ – 2116م)َ 4 ،مٚمدات.
 -737اًمقصم٤مئؼ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة واخلالوم٦م اًمراؿمدة ،اعم١مًمػ :حمٛمد محٞمد اهلل احلٞمدر آسم٤مدي
اهلٜمدي (اعمتقرم1424 :هـ) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٜمٗم٤مئس  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م (1417هـ).
 -738وصمٞم٘م٦م ُم١ممتر اًمًٙم٤من واًمتٜمٛمٞم٦م رؤي٦م ذقمٞم٦م ،اعم١مًمػ اًمديمتقر :احلًٞمٜمل ؾمٚمٞمامن ضم٤مد،
ؾمٚمًٚم٦م يمت٤مب إُم٦م  -اًمٓمٌٕم٦م إومم (1417هـ) ىمٓمر.
-739وضم٤مء دور اعمجقس إسمٕم٤مد اًمت٤مرخيٞم٦م واًمٕم٘م٤مئد اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمثقرة اإليراٟمٞم٦م ،اعم١مًمػ:
قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٖمري٥م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1418هـ – 1988م).
 -741وضمقب حتٙمٞمؿ ذع اهلل وٟمٌذ ُم٤م ظم٤مًمٗمف ،اعم١مًمػ اًمِمٞمخ :قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ،ـمٌٕمتف:
اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م إلدارات اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م (1419هـ).
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التعامل
شرعية
 -741اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،اعم١مًمػ :أسمقخطر
قمكم ايفًمقاطمدي،
وقواعدحمٛمد سمـ
املنافقنيأمحد سمـ
احلًـ قمكم سمـ
معهم٘مٞمؼ :صٗمقان قمدٟم٤من داوودي ،دار اًمٜمنم :دار
اًمٜمٞمً٤مسمقري ،اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم468 :هـ) ،حت
اًم٘مٚمؿ ،اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م  -دُمِمؼ ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1415( ،هـ) ،قمدد إضمزاء.1 :
 -742اًمقرع ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمٌ٤مين (اعمتقرم:
241هـ) ،رواي٦م :أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلج٤مج اعمروزي (اعمتقرم275 :هـ)،
اعمح٘مؼ :ؾمٛمػم سمـ أُملم اًمزهػمي ،اًمٜم٤مذ :دار اًمّمٛمٞمٕمل  -اًمري٤مض – اًمًٕمقدي٦م،
اًمٓمٌٕم٦م إومم1418( ،هـ 1997 -م) ،قمدد إضمزاء.1 :
احلر اًمٕم٤مُمكم.
-743وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ،اعم١مًمػّ :
 -744اًمقؿمٞمٕم٦م ذم ٟم٘مد قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد ؾمٝمٞمؾ ٓ -هقر  -سم٤ميمًت٤من (1399هـ).
 -745اًمقؿمٞمٕم٦م ذم ٟم٘مد قم٘م٤مئد ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمٕم٦م عمقؾمك اجل٤مر اهلل .حت٘مٞمؼُ :ج٤مقم٦م ُمـ يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء
 ُمٙمتٌ٦م اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م.-746ووم٤مء اًمقوم٤مء سم٠مظمٌ٤مر دار اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٞمف وؾمٚمؿ ،اعم١مًمػ :اًمٕمالُم٦م اًمًٛمٝمقري،
حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ حمل اًمديـ سمـ قمٌد احلٛمٞمد ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب  -سمػموت.
-747وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟمٌ٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٕمٌ٤مس ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ
حمٛمد سمـ أب سمٙمر سمـ ظمٚمٙم٤من  -اعمح٘مؼ :إطمً٤من قمٌ٤مس ،دار ص٤مدر – سمػموت.
-748وىمٕم٦م صٗملم ،اعم١مًمػٟ :مٍم سمـ ُمزاطمؿ اعمٜم٘مري ،اعمتقرم ؾمٜم٦م (212هـ) ،حت٘مٞمؼ وذح:
قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون ،اًمٜم٤مذ :دار اجلٞمؾ  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1411( :هـ -
1991م).
 -749وىمٗم٤مت شمرسمقي٦م ُمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،اعم١مًمػ :أمحد ومريد ،دار اًمٕم٘مٞمدةُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم2119( ،م) 411 ،صٗمح٦م.
 -751وىمٗم٤مت طمقل ُمٕم٤مٟم٤مة إيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤مقمٛم٦م ،اعم١مًمػ :ظم٤مًمد اًمِم٤ميع ،ظم٤مًمد سمـ
قمٌد اًمرمحـ اًمِم٤ميع ،دار سمٚمٜمًٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م (1425هـ).
 -751اًمقٓء واًمؼماء سملم أهؾ اًمًٜمّ٦م وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ ،اعم١مًمػ اًمديمتقر :إسمراهٞمؿ سمـ قمثامن سمـ حمٛمد اًمٗم٤مرس.
 -752اًمقٓء واًمؼماء ذم اإلؾمالم ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ قم٘مٞمدة اًمًٚمػ ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾم٤ممل
اًم٘محٓم٤مين ،شم٘مديؿ :ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل ،اًمٜم٤مذ :دار ـمٞمٌ٦م ،اًمري٤مض -
اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،قمدد إضمزاء.1 :
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 -753اًمقٓء واًمٕمداء ،اعم١مًمػ اًمديمتقر :قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمٓمري٘مل ،إصدار ُمٕمٝمد اًمٕمٚمقم
اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م ذم واؿمٜمٓمـ -أُمريٙم٤م.
 -754ويؾ ًمٚمٕمرب ُمٖمزى اًمت٘م٤مرب اإليراين ُمع اًمٖمرب واًمٕمرب ،اعم١مًمػ :قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٗمٞمؼ،
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1421هـ – 1999م) ،اًمٜم٤مذُ :مٙمت٥م اًمٓمٞم٥م – ُمٍم.
 -755يتٞمٛم٦م اًمدهر ذم حم٤مؾمـ أهؾ اًمٕمٍم ،اعم١مًمػ :قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق
ُمٜمّمقر اًمثٕم٤مًمٌل (اعمتقرم429 :هـ) ،اعمح٘مؼ :دُ .مٗمٞمد حمٛمد ىمٛمحٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1413( ،هـ 1983 -م) ،قمدد إضمزاء.4 :
 -756اًمٞمٝمقد إظمقان اخلٜم٤مزير واًم٘مرود ،اعم١مًمػ :اًمًٞمد اًمٕمٗم٤مينُ .مٍم – سمٜمل ؾمقيػ ُ -مٙمتٌ٦م:
ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ريض اهلل قمٜمف اًمٓمٌٕم٦م إومم (1422هـ2112 -م).
 -757اًمٞمٝمقد شم٤مريخ إومً٤مد واٟمحالل ودُم٤مر ،اعم١مًمػ :شمقومٞمؼ يقؾمػ اًمقاقمل ،اًمٜم٤مذ :سمػموت،
دار اسمـ طمزم1416( ،هـ 1995 -م).
 -758اًمٞمٝمقد ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ،اعم١مًمػ :د .قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مس اًمِم٘م٤مري ،ـمٌٕم٦م :دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع َ -مٚمدان ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (1417هـ 1996 -م).
 -759اًمٞمٝمقد وراء يمؾ ضمريٛم٦م ،اعم١مًمػ :وًمٞمؿ يم٤مر ،ذح وشمٕمٚمٞمؼ :ظمػم اهلل اًمٓمٗم٤مح.
مح٤مد.
قمرسمف :ظمػمي ّ
 -761اًمٞمٝمقدي اًمٕم٤معمل ،اعم١مًمػ :هٜمري ومقردَّ ،

اعمجالت واعمقاىمع واًمّمحػ:
 -1ضمريدة اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٙمقيتٞم٦م.
 -2ضمريدة اًمنمق إوؾمط.
 -3ضمريدة اعمًٚمٛمقن.
 -4ضمريدة اعمّمقر.
 -5صحٞمٗم٦م اًمِمٝم٤مب اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م.
 -6صحٞمٗم٦م ُمٕم٤مريػ اًمٞمٝمقدي٦م.
 -7صحٞمٗم٦م ه٤مريس اًمٞمٝمقدي٦م.
َ -8مٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م اًمّم٤مدرة ُمـ دار اإلومت٤مء سم٤مًمري٤مض.
َ -9مٚم٦م اًمٌحقث واعم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞم٦م.
َ -11مٚم٦م اًمٌٞم٤من.
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َ -11مٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
َ -12مٚم٦م اًمدقمقة اعمٍمي٦م.
معهم
َ -13مٚم٦م اًمِم٘م٤مئؼ.
َ -14مٚم٦م اعمجتٛمع اًمٙمقيتٞم٦م.
َ -15مٚم٦م اًمٜم٤مىمد.
َ -16مٚم٦م اهلالل.
َ -17مٚم٦م اًمٞمامُم٦م اًمًٕمقدي٦م.
َ -18مٚم٦م طمقاء.
ُ -19م٘م٤مًم٦م سمٕمٜمقان :أطمزاب ذم هداب احلقصمل ،اعم١مًمػ :ؾمٛمػم رؿم٤مد اًمٞمقؾمٗمل.
ُ -21مٜمتدي٤مت احلّمـ اًمٜمٗمز سمٕمٜمقان ٓ( :قمٝمد ًمٚمٞمٝمقد) -اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
ُ -21مٜمتدي٤مت ُمٙمتقب ،آطمتالل يِمجع اًمِمٞمٕم٦م قمغم شمروي٩م اعمتٕم٦م واًمٚمقاط 26 ،ؾمٌتٛمر
سمت٤مريخ (/17ومؼماير 2117/م).
ُ -22مقؾمققم٦م اًمِمٞمٕم٦م اًمٙمؼمى ،اعم١مًمػ( :ىمرص) (ًمٚمِمٞمخ ِمدوح احلرب).
ُ -23مقىمع آؾمٞم٦م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م.
ُ -24مقىمع أومؼ قمغم اإلٟمؽمٟم٧م (اًمًحر وإؾمٓمقرة ذم اًمٗمٙمر اًمٞمٝمقدي) ًمٕمٌ٤مس احلًٞمٜمل.
ُ -25مقىمع اإلؾمالم اًمٞمقم.
ُ -26مقىمع اًمٌ٤مطم٨م اإلؾمالُملَ ،م٤مًمس اًميار.
ُ -27مقىمع اًمؼمه٤من واًمدوم٤مع قمـ اًمًٜم٦م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م.
ُ -28مقىمع اعمجٚمس اًمٞمٛمٜمل -اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
ُ -29مقىمع أٟم٤م اعمًٚمؿ.
ُ -31مقىمع ؿمٌٙم٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمًٜم٦م.
ُ -31مقىمع صدى اًمٌٚمد وهمػمه ُمـ اعمقاىمع قمغم اًمِمٌٙم٦م.
ُ -32مقىمع صٞمد اًمٗمقائد ،ىمٚمؿ :حمٛمد سمـ طمًـ سمـ يقؾمػ.
ُ -33مقىمع قمثامن اخلٛمٞمس.
ُ -34مقىمع قمكم اًمٙم٤مش ،سمٕمٜمقان :اًمدور اًمتخريٌل اإليراين ذم اًمٕمراق.
ُ -35مقىمع قمـ اًمِمٞمٕم٦م قمؼم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
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فهرسة اجلزء الثان
املطلب الثالث :مواقف ابن سلول يف الغزوات.
 )1موقفه من غزوة بدر.
موقف ابن سلول بعد الغزوة.
 )2موقف ابن سلول من إخوانه اليهود يف غزوة بين قينقاع.

5
5
9
10

مصري يهود بين قينقاع.

12

تربؤ عبادة بن الصامت رضي هللا عنه منهم.

14

 )3موقف ابن سلول من غزوة أحد.

15

أ -موقف ابن سلول قبل الغزوة.

15

ب -موقف ابن سلول أثناء الغزوة.

18

حكم االستعانة ابلكفار.

19

أدلة القائلني بعدم جواز االستعانة ابلكفار.

19

أدلة من أجاز االستعانة ابلكفار.

21

مناقشة أدلة الطرفني.

24

ومنه نصل إىل التفصيل التايل.

27

املوقف األول.

30

املوقف الثان.

31

 )4موقف ابن سلول من غزوة بين املصطلق.

36

موقف عبدهللا بن عبدهللا بن سلول رضي هللا عنه من والده.

44

 )5موقف ابن سلول من اليهود يف غزوة بين النضري.

46

 )6موقفه من غزوة األحزاب.

50

اليهود حي ّزبون األحزاب.

51

أوال  :مواقف املنافقني قبل الغزوة وأثناء حفر اخلندق.

53

 -1التسلل لواذا وهراب من املشاركة.

53

 -2األعذار الواهية .

54

 -3إساءة الظن ابهلل.

56

 -4دعوهتم املؤمنني لالنسحاب.

57

 -5الشح والبخل.

58

اثنيا :مواقف املنافقني أثناء الغزوة.

59

 -1نقضهم العهد.

59

 -2التعويق والتثبيط عن القتال.

60

اثلثا :شأن املنافقني بعد الغزوة.

62

 -1ألسنة حداد.

62

 -2طمعهم يف الغنائم مع قعودهم عن اجلهاد.

63

 -3يسألون عن أنبائكم.

64

 )7موقفهم من غزوة بين قريظة.

67

مصري بعض سيب بين قريظة.

72

خلت املدينة من اليهود.

73

 )8موقفه من غزوة احلديبية.

75

 )9موقف ابن سلول من غزوة خيرب.

76

املوقف األول.

78

املوقف الثان.

78

توالت بعد ذلك غزوات املصطفى صلى هللا عليه وسلم بعد خيرب.

80

)10

موقف ابن سلول من غزوة تبوك.

82

اتريخ الغزوة وامساؤها وأسباهبا.

83

أوال :أمساء الغزوة.

83

 -1غزوة تبوك.

83

 -2غزوة العسرة.

83

 -3غزوة الفاضحة.

86

اثنيا :موقع الغزوة واترخيها.

86

اثلثا :أسباهبا.

86

رابعا :اإلنفاق يف هذه الغزوة وحرص املؤمنني على اجلهاد.

87

األشعريون ومواقف مشرفة.

93

خامسا :إعالن النفري وتعبئة اجليش.

93

 -1بعد املسافة.

94

 -2كثرة الروم.

94

 -3شدة الزمان.

95

أحداث يف ثنااي الطريق وحال الوصول إىل تبوك.

96

قصة أيب خيثمة رضي هللا عنه.

96

قصة أيب ذر رضي هللا عنه.

98

سادسا :الوصول إىل تبوك.

100

موقف ابن سلول ومن معه من غزوة تبوك.

104

مواقف املنافقني قبل الغزوة.

104

 -1القعود عن املشاركة.

104

 -2التخلف والدعوة للتخلف.

105

 -3لو كان عرضا قريبا

105

 -4ائذن يل وال تفتين.

105

 -5وكر املؤامرات السري.

106

 -6ملز املطوعني من املؤمنني يف الصدقات.

108

موقف ابن سلول ومن معه أثناء الغزوة.

111

 -1التخذيل واإلرجاف.

111

 -2االستهزاء والسخرية.

112

 -3سخريتهم ابلنيب صلى هللا عليه وسلم.

113

 -4سبهم النيب صلى هللا عليه وسلم.

115

 -5حماولتهم اغتيال النيب صلى هللا عليه وسلم.

116

 -6ابن سلول ينسحب ببعض اجليش.

118

موقف ابن سلول بعد الغزوة.

119

 -1االعتذار ابألميان الفاجرة.

119

 -2اختذوا مسجدا ضرارا.

122

بعض اآلايت الواردة يف ابن سلول مما مل يسبق ذكره.

122

املطلب الرابع :مواقف متفرقة البن سلول.

124

 -1التواصل بني زعماء الكفر والنفاق.

124

 -2صده عن طاعة رسول صلى هللا عليه وسلم.

125

 -3للمؤمنني الكرامة والبن سلول املهانة.

125

 -4ص ّده من أراد الدخول يف اإلسالم.

127

املطلب اخلامس :مرض ابن سلول وهنايته.

129

املبحث الثان :بعض زعامات املنافقني اآلخرين.

132

املطلب األول :زعامات املنافقني من غري اليهود.

133

 -1عبد هللا بن أيب بن سلول.

133

 -2أبو عامر الراهب.

133

أ -مشاركته لقريش يوم أحد.

133

ب -مسجد الضرار.

134

الباعث على بناء املسجد.

135

أ) املضارة لغريهم من املؤمنني.

135

ب) الكفر ابهلل واملباهاة هلل اإلسالم.

135

ج) التفريق بني املؤمنني.

136

د) األرصاد ملن حارب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.

136

 -3أوس بن قيظي.

136

 -4اجلد بن قيس.

136

مواقفه :املوقف األول:

137

املوقف الثان:

137

 -5معتب بن قشري األوسي.

138

 -6وديعة بن اثبت.

138

 -7ذو اخلويصرة التميمي.

139

 -8احلارث بن سويد بن صامت.

140

 -9نبتل بن احلارث.

141

الصف الثان من املنافقني.

142

 -1أبو طعمة بشري بن أبريق.

142

 -2مربع بن قيظي من األوس.

143

 -3حاطب بن أمية بن رافع.

144

 -4قزمان حليف بين ظفر.

145

املطلب الثان :زعامات املنافقني من أحبار اليهود

146

املطلب الثالث :من اتب من املنافقني.

148

 -1جالس بن سويد بن الصامت رضي هللا عنه.

148

املطلب الرابع :املنافقات من النساء مواقف وأحوال.

150

أدوارهن.
أ) خفاء
ّ

150

أمساؤهن.
ب)
ّ

151

صفاهتن.
ج) بعض
ّ

152

د) املنافقات وفتنة املسيح الدجال.

154

بعض أدوار املنافقات.

155

الفصل الثان :ويشتمل على ثالثة مباحث:

157

املبحث األول :أبرز زعامات املنافقني يف عهد اخلالفة الراشدة.

157

املطلب األول :أوال :عبدهللا بن سبأ اليهودي.

157

نسبه وامسه ولقبه

158

وداينته

159

اثنيا :السبئية .

159

املطلب الثالث :فرقة السبئية.

161

 -1زعمهم أن عليا رضي هللا عنه إهلا.

167

 -2اعتقادهم برجعة علي رضي هللا عنه.

169

 -3ومن عقائدهم اختفاء علي رضي هللا عنه – ابلغيبة -

171

 -4عقيدهتم يف الوصية.

171

 -5عقيدهتم يف ختم النبوة.

175

 -6سبهم للصحابة رضي هللا عنهم.

176

 -7عقيدهتم يف القرآن الكرمي.

178

 -8احللول والتناسخ.

179

 -9اعتقادهم البداء.

180

املطلب الرابع :دور ابن سبأ يف الفتنة زمن عثمان رضي هللا عنه.

183

أوال :دور ابن سبأ يف مصر.

186

اثنيا :دور ابن سبأ يف الشام والبصرة.

188

اثلثا :تصاعد الفتنة ومقتل اخلليفة عثمان رضي هللا عنه.

189

املطلب اخلامس :دور ابن سبأ يف الفتنة زمن علي رضي هللا عنه.

203

دور ابن سبا وأعوانه يف وقعة اجلمل ..

204

خروج عائشة وطلحة والزبري إىل البصرة رضي هللا عنهم.

204

أسباب رواج فكر ابن سبأ اليهودي

222

املطلب السادس :أشهر أتباع عبد هللا بن سبأ اليهودي.

224

املبحث الثان :التخطيطي السري للمنافقني يف عهد النبوة وما بعده.

240

املطلب األول :التخطيط السري للمنافقني يف عهد النبوة.

240

أوال :سرد الوقائع واألحداث اليت تؤكد التنظيمات السرية للمنافقني.

240

 -1إزورارهم إىل إخواهنم اليهود.

240

املاسونية.

241

السري.
وكر املؤامرات ّ

243

مسجد الضرار.

244

اجتماع زعامات املنافقني مع قائد مسريهتم ابن سلول قبل كل غزوة.

245

اثنيا :آايت تفضح التخطيط السري للمنافقني.

246

املطلب الثان :التخطيط السري للمنافقني بعد عهد النبوة

251

أ) يف عهد اخللفاء الراشدين رضي هللا عنه.

251

املطلب الثالث :التخطيط السري يف العهد العباسي.

253

املطلب الرابع :التخطيط يف العهود املتأخرة.

258

الفصل الثالث :ويشتمل على ستة مباحث.

260

املبحث األول :الفرق املنسوبة إىل النفاق.

260

 -1الفرق الباطنية.

261

 -2الفرق الكالمية.

261

 -3فرق وطوائف أخرى (كالبهائية والبابية والقاداينية ).

262

 -4الصوفية.

262

 -5املذاهب املعاصرة

262

العلمانية.

262

الليربالية.

262

الوجودية.

262

الوجودية اإلابحية.

263

القومية العربية.

264

حزب البعث

264

الرأمسالية.

264

التغريب.

264

املطلب األول :املاكيافيلية والنفاق.

268

املاكيافيلية مبدأ يهودي.

272

املطلب الثان :الشيوعية احلمراء.

275

املطلب الثالث :االستعمار الغريب.

277

رؤية اترخيية لالستعمار.

278

أعمال االستعمار.

280

املبحث الثان :ويشتمل على مطلبني ..

285

املطلب األول :من أنواع النفاق الشائعة يف أوساط الناس.

285

النفاق االجتماعي.

285

النفاق االقتصادي.

288

النفاق اإلعالمي.

288

النفاق السياسي.

289

النفاق الوطين.

291

املطلب الثان :هل جيتمع يف القلب إميان ونفاق.

293

املبحث الثالث :أحوال املنافقني عند املوت ويف قبورهم ويوم القيامة.

298

املطلب األول :أحواهلم عند املوت.

298

املطلب الثان :عرض لسوء خامتة بعض املنافقني قدميا وحديثا.

305

 -1سوء خامتة رأس املنافقني.

308

 -2سوء خامتة املنافق قائد القرامطة أيب طاهر بن سليمان اجلنايب.

310

 -3سوء خامتة املنافق أمحد بن أيب دؤاد اإلايدي.

312

 -4سوء خامتة املنافق حممد بن عبدامللك الزايت.

313

 -5سوء خامتة املنافق ابن العلقمي الرافضي اخلبيث.

314

 -6سوء خامتة املنافق اخلليفة الواثق القائل خبلق القرآن الكرمي.

317

 -7سوء خامتة املنافق اجلهم بن صفوان.

318

 -8سوء خامتة املنافق الرجل الصنم كمال أاتتورك.

319

وبضدها تتميز األشياء

322

املطلب الثالث :أحوال املنافقني يف قبورهم.

323

الوجه األول :حال املنافق عند فراقه الدنيا.

323

الوجه الثان :مصري املنافق الذي يؤول إليه يف قربه.

325

املبحث الرابع :حال املنافق يوم القيامة.

333

أوال :حاهلم يف عرصات احملشر.

333

اثنيا :حال املنافق يف انر جهنم.

343

املبحث اخلامس :عبادة املنافقني.

348

املطلب األول :صالهتم.

349

املطلب الثان :ذكرهم هللا.

362

املطلب الثالث :قراءهتم القرآن الكرمي.

364

املطلب الرابع :صدقتهم.

367

املبحث السادس :وفيه أربعة مطالب.

370

املطلب األول :عداء الكون للمنافقني.

370

ويف املقابل حب اخلالئق للمؤمنني فعلى سبيل املثال:

374

 -1املالئكة عليهم الصالة والسالم.

375

 -2حب احليواانت للمؤمنني واستغفارهم هلم.

379

 -3شان اجلمادات والنبااتت مع املؤمنني.

380

 -4املخلوقات العلوية وموقفها الكرمي من املؤمنني.

381

املطلب الثان :هل هناك من رمى الصحابة رضي هللا عنهم ابلنفاق.

382

املطلب الثالث :ما النفاق الذي خافه الصحابة رضي هللا عنهم.

384

املطلب الرابع :هل كان الصحابة رضي هللا عنهم يعرفون املنافقني.

388

ملاذا أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم حذيفة رضي هللا عنه أبمسائهم.

398

الباب الرابع :القواعد الشرعية يف التعامل مع املنافقني.

399

توطئة

401
402

متهيد  :قبل الشروع يف بيان القواعد.
 -1مراعاة قوة شوكة املسلمني وغلبتهم ويف املقابل ما قد يكون عليه حاهلم من ضعف واحنسار

402

دائرهتم.
تغري األقاليم والبيئات واألحوال.
 -2مراعاة ّ

402

 -3اعتبار املآالت والنظر يف العواقب ومراعاة نتائج التصرفات.

403

أ) النهي عن سب املشركني.

403

ب) االمتناع عن قتل املنافقني.

403

 -4التثبت من كون من يتعامل مع املنافقني قد حتقق لدينا أنه انفق نفاقا خيرج من امللة.

404

 -5الرجوع إىل أهل العلم واستشارهتم.

408

 -6ليسوا سواء.

409
متهيد

411

الفصل األول :القواعد الشرعية يف التعامل مع املنافقني حال السلم

419

املبحث األول :شؤون الوالايت العامة زما قد يلحق هبا.

419

القاعدة األوىل :عدم توليتهم شيئا من أمور املسلمني واحلذر من اختاذهم مستشارين.

419

خطر بطانة السوء.

429

أهداف بطانة السوء يف حجب الناس عمن ويل أمرهم.

432

إهنم منافقون من بين جلدتنا ويتكلمون أبلسنتنا منهم العلمان والليربايل والتغرييب بل والشيوعي

433

والقومي.
فمن أهدافهم

434

 -1فتح ابب االبتعاث واآلاثر املرتتبة عليه.

434

أ) اخلطر العقدي.

434

ب) اخلطر األخالقي والسلوكي.

435

جـ) اخلطر االجتماعي.

435

د) اخلطر السياسي واألمين.

435

 -2السيطرة على اإلعالم.

435

 -3الدعوة إىل حوار األداين.

436

 -4استحداث كليات للحقوق وكليات للشريعة والقانون.

436

 -5إفساد املرأة املسلمة.

436

 -6االختالط يف التعليم.

438

 -7متكني من يتوافق مع توجهاهتم وعزل ذوي الكفاءات.

439

ما يستفاد من القاعدة.

444

القاعدة الثانية :عدم متكينهم من إقامة مشاريعهم اليت يضارون هبا املؤمنني

449

ما يستفاد من القاعدة.

450

القاعدة الثالثة :إلزامهم التحاكم إىل شرع هللا عز وجل.

452

ما يستفاد من القاعدة.

457

القاعدة الرابعة :إجراء األحكام على ظواهرهم ووكل سرائرهم إىل هللا سبحانه

458

ما يستفاد من القاعدة.

458

املبحث الثان :الشؤون املالية.

460

القاعدة اخلامسة :أتليف قلوب من يرجى إسالمه أو كان له شأن يف قومه.

460

ما يستفاد من القاعدة.

464

القاعدة السادسة :تقسيم الغنائم حبسب الشرع دون النظر للمعرتضني.

464

ما يستفاد من القاعدة.

468

القاعدة السابعة :عدم قبول إسهامات املنافقني يف املشاريع اخلريية.

468

ما يستفاد من القاعدة.

472

القاعدة الثامنة :املنافق ال يرث وال يورث إال...

473

ما ستفاد من القاعدة.

475

املبحث الثالث :قواعد عامة.

476

القاعدة التاسعة" :هم العدو فاحذرهم".

476

ما يستفاد من القاعدة.

478

القاعدة العاشرة :احلذر على العلماء وقيادات العمل اإلسالمي والناس عموما من املنافقني.

478

من شواهد التاريخ على غدر املنافقني ابلعلماء ودعاة اخلري وقادة اإلصالح واألمة مجعاء.

484

 -1خيانة املنافقني ابن العلقمي ونصري الدين الطوسي ألمتهم.

484

 -2خيانة اخلليفة إمساعيل للعامل اجلليل العز بن عبدالسالم.

485

 -3خيانة الفاطميني.

487

 -4خيانة فريوز أايم اخلليفة املستعلي.

490

اخلياانت يف عصران زعامات ووزراء وعمالء وعلمنة وتغريب

490

 -1خيانة كمال أاتتورك (الرجل الصنم) ألمته.

490

 -2خيانة حممد على ابشا.

492

 -3خيانة فاروق للمجاهدين الصادقني.

493

 -4خيانة عبدالناصر زعيم القومية العربية ألمته.

493

 -5خيانة ابئع اجلوالن والقنيطرة وسفاح خميم تل الزعرت ومحاة وحلب.

495

 -6خيانة قادة العرب جليوشها  1948مـ.

496

 -7خيانة قادة العرب الذين وقعوا وثيقة كامب ديفيد.

496

 -8خيانة زعيم تونس أبورقيبة.

497

 -9خيانة السيسي قائد االنقالب الدموي.

499

ما يستفاد من القاعدة.

503

القاعدة احلادية عشرة :دعوة املنافقني ووعظهم.

503

ما يستفاد من القاعدة.

509

القاعدة الثانية عشرة :جماهدهتم واإلغالظ عليهم.

510

ما يستفاد من القاعدة.

518

القاعدة الثالثة عشرة :حتقريهم والنهي عن مدحهم وتعظيمهم.

519

ما يستفاد من القاعدة.

522

القاعدة الرابعة عشرة :هدم مقارهم وكسر معاوهلم.

522

ما يستفاد من القاعدة.

522

املنهج الشرعي يف التعامل مع مسجد الضرار وما أشبهه.

525

 -1اهلدم واإلتالف.

525

 -2مراعاة املصاحل واملفاسد والنظر يف املآالت.

527

" -3ال تقم فيه أبدا".

528

القاعدة اخلامسة عشرة :النهي عن اجملادلة واملدافعة عنهم

529

ما يستفاد من القاعدة.

537

القاعدة السادسة عشرة :عدم مشاركتهم يف جمالسهم ونواديهم إال لإلنكار عليهم.

537

مقاطعة أهل األهواء.

541

ما يستفاد من القاعدة.

544

القاعدة السابعة عشرة :عدم السماع هلم بل اإلعراض عنهم.

544

أسباب اإلعراض عن املنافقني كثرية منها.

549

من الفوائد واآلاثر املرتتبة على اإلعراض عن املنافقني.

550

بعض اآلاثر املرتتبة على خمالطة املنافقني.

551

ما يستفاد من القاعدة.

552

ِ
ِِ
ِ
اه ْم َوتَـ َوَّك ْل عَلَى َّ
اَّللِ َوَك َفى ِاب ََّّللِ َوكِ ًيال".
ني َو َد ْ
ع أَذَ ُ
ين َوال ُْمنَافق َ
القاعدة الثامنة عشرةَ " :وَال تُط ِع الْ َكاف ِر َ

552

ما يستفاد من القاعدة.

554

القاعدة التاسعة عشرة :الرد على شبهاهتم وتكذيب مقوالهتم.

554

ما يستفاد من القاعدة.

558

القاعدة العشرون :استثمار املواقف واملناسبات لفضح املنافقني.

558

ما يستفاد من القاعدة.

563

القاعدة احلادية والعشرون :رصد حتركاهتم وخمططاهتم.

563

ما يستفاد من القاعدة.

571

القاعدة الثانية والعشرون :ال يوثق يف حديثهم وال يصدقون يف ادعاءاهتم.

572

 -1اتفاقية منظمة التجارة العاملية.

572

 -2اتفاقية السيداو.

575

ما يستفاد من القاعدة.

583

القاعدة الثالثة والعشرون :عدم الرضا عنهم مهما حلفوا من أميان.

583

ما يستفاد من القاعدة.

586

القاعدة الرابعة والعشرون " :وفيكم مساعون هلم ".

586

ما يستفاد من القاعدة.

588

القاعدة اخلامسة والعشرون :ال خندع مبظاهرهم وال أبمواهلم وال مبعسول قوهلم.

589

القاعدة السادسة والعشرون :ضبط سياسة التعامل معهم من خالل تقدير املصاحل واملفاسد.

596

القاعدة السابعة والعشرون :جهاد املنافقني نفاقا أكرب مقدم على املنافقني نفاقا أصغر.

596

القاعدة الثامنة والعشرون :األصل سرت أمساء املنافقني إال..

599

أحاديث ضعيفة ومنكرة.

601

أمثلة على من جيب ذكر أمسائهم وتعرية أدوارهم.

602

 -1قاسم أمني.

603

 -2سعد زغلول.

605

 -3هدى شعراوي.

608

 -4درية شفيق.

611

 -5سيزا نرباوي.

614

 -6ماري إلياس زايدة.

615

 -7أمينة السعيد.

616

القاعدة التاسعة والعشرون :التثبت عند إطالق تسمية النفاق أو الكفر على أحد

618

ما يستفاد من القاعدة.

643

القاعدة الثالثون :حرماهنم من الفرص اليت حيققون من خالهلا مآرهبم.

649

ما يستفاد من القاعدة.

650

القاعدة الواحدة والثالثون :قمع وحتطيم رموز النفاق وزعاماته.

650

ما يستفاد من القاعدة.

652

القاعدة الثانية والثالثون :عدم قتل النافقني إال...

653

ما يستفاد من القاعدة.

657

القاعدة الثالثة والثالثون :تقبل توبة املنافق مع أخذ احليطة واحلذر.

660

ما يستفاد من القاعدة.

663

القاعدة الرابعة والثالثون :احلكم على املنافق من خالل استقراء اترخيه حىت ال خندع مبشاريعه

670

وأطروحاته.
ما يستفاد من القاعدة:

670

القاعدة اخلامسة والثالثون :استثمار وسائل اإلعالم يف جهاد املنافقني كما يستثمروهنا.

671

ما يستفاد من القاعدة.

672

القاعدة السادسة والثالثون :ال نستغفر للمنافقني وال نصلي عليهم وال نشيع جنائزهم وال....

674

القاعدة السابعة والثالثون :فضح والءاهتم ألعداء هللا.

676

الفصل الثان :القواعد الشرعية يف التعامل مع املنافقني حال القتال.

683

املبحث األول :التعامل مع املنافقني قبل القتال.

683
متهيد

683

ِ
َن تُقاتِلُوا َمعِ َي َع ُد ًّوا ".
اسَتأْذَنُ َ
خ ُر ِ
وك لِلْ ُ
القاعدة الثامنة والثالثون" :فَ ْ
َن َختْ ُر ُجوا َمع َي أَبَداً يف غزاة َول ْ
وج فَـ ُق ْل ل ْ

685

ما يستفاد من القاعدة.

686

القاعدة التاسعة والثالثون :التورية جبهة الغزو.

686

ما يستفاد من القاعدة.

687

القاعدة األربعون :مقاومة ختذيل املنافقني وإرجافهم ابحلث على اجلهاد والرتغيب فيه.

688

ما يستفاد من القاعدة.

693

املبحث الثان :التعامل مع املنافقني أثناء القتال.

694

القاعدة الواحدة واألربعون :عدم توليتهم لشيء من راايت اجليش او سراايه.

694

ما يستفاد من القاعدة.

694

القاعدة الثانية واألربعون  :ترسيخ وحدة الصف وعدم إقامة احلدود على املنافقني حال الغزو.

695

ما يستفاد من القاعدة.

696

القاعدة الثالثة واألربعون  :إذا انسحبوا من اجليش فال يدعون ملالقاة العدو.

696

ما يستفاد من القاعدة.

698

املبحث الثالث :القواعد الشرعية يف التعامل مع املنافقني بعد القتال.

699

القاعدة الرابعة واألربعون :ال يعطون من الغنائم.

699

ما يستفاد من القاعدة.

702

القاعدة اخلامسة واألربعون :قبول أعذارهم وأمياهنم الفاجرة مع عدم الرضا عنهم.

702

أعذار املنافقني اليت تذرعوا هبا للتلف عن اجلهاد.

702

ختام هذه القواعد.

706

القاعدة السادسة واألربعون :الصرب والتقوى على مواجهة حزب النفاق.

708

ما يستفاد من القاعدة.

710
اخلامتة.

التوصيات العامة هلذا املوضوع.

711
713

