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ملخص البحث
ظاهرة النفاق كوجود حركي مضاد يعمل يف داخل املجتع االسالمي ،فان

املجتمع مهدد باالهنياراذا ما تغلب عىل ذلك اخلطر .فقد كانوا يمثلون اجلامعة التي

تكيد لإلسالم يف العمق ،ألهنا التؤمن به يف صميم العقيدة،ولكنها تعلن إسالمها
يف الظاهر ليكون ذلك غطا ًء هلا يف حتركاهتا التي تريد من خالهلا أن تنفذ اىل مواقع

العصبية العائلية التي حتميها ،وإىل مكامن العالقات املتنوعة التي حتتضنها ،ألن هنا
ك فرق ًا بني الكيد الذي يتحوك يف عناوين الكفر والكيد الذي يتحرك حتت عنوان
االسالم،فقد اليسمح االسالم للكافرين أن يترصفوا ضد االسالم بحرية ،ألن

احلاجز الديني الداخيل يدفع إىل الرفض الرسيع بطريقة الشعورية،ألن اجلو العام

هو جو الرصاع مع الكفر.

أما الذين يعلنون االسالم يف الظاهر،فاهنم يملكون حق املسلم يف محاية املجتمع
ٍ
ٍ
فردية
ترصفات
له ،مما جيعل من ترصفاته التي يقوم هبا،أواخلالفات التي يثريها،

تدخل يف نطاق املشاكل الداخلية الصغرية بني املسلمني التي الترتك أية خطورة
عىل الواقع االسالمي العام .وحتت هذا الغطاء يفتك هذا الرسطان يف املجتمع .فهم
اصدقاء يف الظاهر ولكنهم أعداء يف الباطن ،فخطرهم يفوق خطر باقي االعداء،

خلفائهم وعدم القدرة عىل تشخيصهم بسهولة هذا من جهة ،ولكوهنم أعداء

يعيشون يف داخل اجلسم االسالمي وربام ينفذون إىل قلبه نفوذ ًا يصعب معه فرزهم

وحتديدهم من جهة أخرى .اعطى اهلل صفاهتم يف عدة سور من القران الكريم
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منهم،ونبه عىل أهنم االعداء الواقعيون ،قائ ً
اح َذ ْر ُه ْم قا َت َل ُه ُم
وحذر
ال ُ
﴿ه ُم ا ْل َعدُ ُّو َف ْ
ّ
ُ
اهلل َأ َّنى ُيؤْ َف ُكونَ ﴾ [سورة املنافقني .]4
هذا مانواجهه يف الكثري من جتاربنا االجتامعية أو السياسية يف داخل احلركة

االسالمية العامة ،يف مواقفها الصلبة ضد االستكبار العاملي املتصل بقواعد الكفر،
ٍ
بطريقة وبأخرى ،يقفون وقفة النفاق
فقد نجد الكثري ممن حيملون العنوان االسالمي
ٍ
نافذة عىل االستكبار ،لتنطلق من خالل خططه نحو اإلرضار
التي تفتح أكثر من

باالسالم واملسلمني يف مواقع الرصاع الذي خيوضه ضد الكفرواالستكبار ،يف

الوقت الذي ينطلقون يف داخل املجتمع بعناوين اسالمية متنحهم حرية احلركة،
ٍ
ٍ
ٍ
أواقتصادية ،مماجيعلهم
رسمية أو أجتامعية
صفات
من خالل ما يملكونه من
ٍ
كأدوات ختريبية ضد
فريس ًة سهل ًة ألجهزة املخابرات الدولية التي حتركهم

سالمة االجتاه االسالمي االصيل واملجتمع السليم .وخلطورة املوضوع بحثنا فيه

درجان ومستويات النفاق يف ثالثة مطالب :االول :معنى النفاق لغ ًة وأصطالح ًا،
والثاين :متى بدأ النفاق؟ ومتى ظهر؟ وانه عكس ماهو مشهور بني املسلمني،

والثالث:درجات ومستويات النفاق.
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ABSTRACT
The hypocrisy phenomenon strikes the a community hard to perish
if it never resists such people, it conspires against the community
as they are detriment to Islam: they never believe in Islam, they are
sanctimonious, yet people who believe in Islam should be protected by
the community itself. It is hard to fathom the double faced people as
they never manifest who they are; Allah in His Glorious Quran describe
them in Sura Al.Manafaqeen, the Hippocratic ((they art the enemies .Be
cognizant of them. The curse of Allah be on them how are they deluded!))
The current research study tackles such a locus through three sections:
the first deals with the meaning of hypocrisy in linguistics and etymology,
the second manipulates a question; when does hypocrisy start? it is not
as much known among Muslims and the third surveys the ranks and levels
of hypocrisy.
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املطلب االول
 ...معنى النفاق لغة ...
است ََط ْع َت
والرس ُب يف االرض النافذ فيه قالَ ﴿ :فإِ ِن ْ
النفق الطريق النافذَّ ،
َأنْ َتبت َِغي َن َفق ًا ِيف َ
األ ْر ِ
الريبوع،
نافقاء الريبوع ،وقد نافق
ض﴾ [االنعام ]35ومنه:
ُ
ُ
ْ َ
النفاق ،وهو الدُّ ُخ ُ
ُ
الرشع من ٍ
واخلروج عنه من باب ،وعىل
باب
ول يف
ون َفقَ  ،ومنه:
ِ
ُ
ني ُه ُم ا ْل ِ
ذلك ًّنب َه بقوله﴿ :إِنَّ ْ ُامل ِ
ناف ِق َ
فاس ُقونَ ﴾ [سورة التوبة  ]67أي اخلارجون من
ني ِيف الدَّ ر ِك َ
رش ًا َمن الكافرين فقال﴿ :إِنَّ ْ ُامل ِ
الرشع ،وجعل اهلل املنافقني ّ
ناف ِق َ
األ ْس َفلِ
ْ
ِم َن ال َّنا ِر﴾ [سورة النساء.)1(]145

نفق الريبوع تنفيق ًا ونافقَ أي َ
دخل يف نافقائه ،ومنه اشتقاق املنافق يف الدين،

والنفاق ،بالكرس ،فعل املنافق ،والنفاق :الدخول يف االسالم من وجه واخلروج عنه

من آخر ،مشتق من نافقاء الريبوع إسالمية ،وقد نافق منافقة ونفاق ًا ،وقد تكرريف
احلديث ذكر النفاق وماترصف منه اس ًام او فع ً
ال ،وهواسم إسالمي مل تعرفه العرب

أصله يف اللغة
باملعنى املخصوص به ،وهوالذي يسرت كفره ويظهر إيامنه وإن كان
ُ
ُ
ينافق ،منافقة ،ونفاق ًا ،وهو مأخوذ من النفقاء المن النفق
معروف ًا ،يقال:نافقَ ،

وهوالرسب الذي يسترت فيه لسرته كفره(.)2

(املنافق) يف االصل من مادة (نفق) عىل وزن (نفخ) بمعنى النفوذ والترسب

(ونفق) عىل وزن (شفق) أي القنوات والتجاويف التي حتدث يف االرض وتستعمل
للتخفي والتهرب واالستتار والفرار.
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ان بعض احليوانات كالذئب واحلرباء والفأر الصحراوي ،تتخذ هلاغارين:االول

واضح تدخل وخترج منه بصورة مستمرة ،واالخر غري واضح وخمفي هترع إليه يف

ساعات اخلطر ويسمى(النفقاء)( .)3واملنافق هو الذي إختار طريق ًا مشبوه ًا وخمفي ًا
لينفذ من خالله إىل املجتمع وهيرب عند اخلطر من طريق اخر.

معنى النفاق اصطالح ًا
قال ابن رجب :وهو يف الرشع ينقسم اىل قسمني :احدمها النفاق االكرب،

وهو ،ان يظهراالنسان االيامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر ،ويطبق ما

يناقض ذلك كله اوبعضه ،وهذاهو النفاق الذي كان عىل عهد رسول اهلل ونزل

القرآن بذم اهله وتكفريهم ،واخربان اهله يف الدرك االسفل من النار .الثاين :النفاق
االصغر ،وهونفاق العمل ،وهو ان يظهر االنسان عالنية صاحلة ،ويبطن خالفها(.)4
تعني لفظة النفاق اخفاء الكفر واظهار االيامن .جاء استعامل النفاق هبذا املعنى

ألول مرة يف القرآن ،حيث ان العرب قبل االسالم مل يستخدموه هبذا املعنى.وهو

اسم مل يعرفه العرب باملعنى املخصوص ،وهو الذي يسرت كفره ويظهر ايامنه(.)5

فالنفاق الذي ذكره القرآن الكريم هو التظاهر باالسالم ،ويف الباطن حيمل

الكفر .ويعربعن هذا النفاق بالنفاق العقائدي ،تبني االية االوىل من سورة املنافقني
ول اهللِ ُ
َ
واهلل َ
نشهدُ إِ َّن َك َل َر ُس ُ
يعل ُم
هذا املعنى قال
تعاىل﴿:إذاجآءك املنافقونَ َقا ُلوا َ

إِ َّن َك َل َر ُسول ُه ُ
واهلل يشهدُ إِنَّ املنافقني لكاذ ُبونَ ﴾( )6واالية ( )89من سورة النساء
﴿ودوا َلو ُ
تكف ُرونَ كام َك َف ُروا َفت َُكو ُنوا
تبني احلالة الباطنية للمنافقني بقوله تعاىلُّ :
سواء﴾( )7قال الواحدي :يقال :نافق الرجل فهو منافق إذا أظهر كلمة اإليامن
ً

وأضمر خالفها ،والنفاق اسم إسالمي أختلف يف اشتقاقه عىل وجوه:
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االول :قال أبوعبيدة :هو من نافقاء الريبوع ،وذلك ألن جحر الريبوع له بابان:

القاصعاء والنافقاء ،فاذا طلب من اهيام كان خرج من اآلخر فقيل للمنافق أنه منافق،
ألنه وضع لنفسه طريقني ،إظهاراالسالم وأضامر الكفر ،فمن أهيام طلبته خرج من

االخر.

الثاين :قال أبن االنباري :املنافق :من النفق وهوالرسب ،ومعناه أنه يتسرت

باالسالم كام يتسرت الرجل يف الرسب.

الثالث :أنه مأخوذ من النافقاء ،لكن عىل غري هذا الوجه الذي ذكره أبو عبيدة،

وهو أن النافقاء جحر حيفره الريبوع يف داخل االرض ،ثم إنه يرقق بام فوق اجلحر،
حتى إذا رابه ريب دفع الرتاب برأسه وخرج ،فقيل للمنافق منافق ألنه يضمر الكفر

يف باطنه ،فاذا فتشته رمى عنه ذلك الكفر ومتسك باالسالم.
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املطلب الثاين
بداية مرحلة الصاع
البد من احلديث عن املرحلية والتدرج التي مرت هبا الدعوة اىل االسالم

والتبليغ له ،والتي سار عليها الرسول االعظم  ،وشدة الرصاع بعد اعالن
الدعوة املباركة ومواجهتها بالرفض والعناد من ِقبل طواغيت قريش ،وهي املرحل

التي سبقت ظاهرة النفاق.

ان رسول اهلل  أقام بمكة ثالث سنني يكتم أمره وهو يدعوا اىل توحيد اهلل

َّ
قالوا:إن فتى ابن
مر بمأل من قريش
عزوجل وعبادته واالقرار بنبوته ،فكان إذا ّ
عبد املطلب َل ُي َك ّل ُم ِم َن السامء ،ح ّتى عاب عليهم آهلتهم ،وذكر هالك آبائهم الذين

عزوجل أن يصدع بام أرسله ،فأظهر أمره وأقام باالبطح
ثم أمره اهلل ّ
ماتوا ك ّفار ًاَّ ،

ِ
ِ
ِ
عبادة اهللِ َ
فقالِّ :
التنفع
عبادة االصنام التي
وترك
وحد ُه،
«إين رسول اهللِ ادعوكم إىل
ُ
رزق ُ
والختلق وال َت ُ
والحتيي ُ
ُ
ُّ
يت» ،فأستهزأت منه قريش وآذته(.)8
والترض،
والمت ُ

فكانت املفاخأة التأرخية الكربى ،والعمل االعالمي املذهل ،ا ّلذي مأل نوادي
قريش وأحاديث العرب واجتامعاهتا ،فلفت االنظار إىل تلك الدعوة ،واستقطب

االهتامم والرأي العام ّ
باجتاه هذه االنطالقة التوحيدية الرائدة.

لقد شعرت قريش بتحدي حممد  وانطالق دعوته ،اهنا العاصفة والنذير

وبداية االنقالب والتغيري ،فام عسى قريش أن تفعل وتشعر باخلطر عىل مصاحلها

وطغياهنا؟إذن فليبدأ الرصاع.
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الرصاع ،وحتركت قريش لتقف بوجه االسالم ودعاته،
وهكذا بدأت مرحلة ِّ

وتتصدى ملحمد بكل أسلوب وقوة متلكها ،فاحتلت املواجهة مساحات واسعة

واستخدمت قريش كل وسائل االسقاط والرصاع ،ومنها:

 .1احلرب النفسية ضد الرسول
كانت بداية اهلجوم عىل النبي هي احلرب النفسية التي متثلت بالسخرية

واالستهزاء واالستخفاف وتوجية الكلامت املثرية ،وكان القرآن قد حتدث عن هذا

وحصن نبيه  والذين امنوا معه ،ووفر هلم املناعة النفسية،
االسلوب املشني،
ّ
حني تعهد له بان يكفيه املستهزئني ،يوم أمره بإعالن الدعوة اىل االسالم(،)9
ني * إِ َّنا َك َف ْي َ
اص َد ْع بِام ُتؤْ َم ُر َو َأ ْع ِر ْ
رش ِك َ
ض َع ِن ْ ُامل ْ ِ
ناك
وحتدِّ ي الطواغيت فقال لهَ ﴿ :ف ْ

ْ ُامل ْست َْه ِزئِ َ
ني﴾(.)10

ان طبيعة ذلك الرصاع ،ال يمكن أن حتسمه كلمة مستهزيء أوضغط نفيس

أوإشاعة مز ّيفة ،أوتطويق دعائي ،إنّه القضية الكربى يف تاريخ االنسانّ ،أهنا اهلدى
ورسالة التغيري وأمل املستضعفني يف االرض .فبدأت مرحلة جديدة من املواجهة.

 .2صور من حمنة الرساليني
وقد تصاعدت املحنة واشد أذى قريش ،فاستخدمت أساليب االرهاب

والتعذيب ،ومع كل ذلك فـ (حممد )والذين معه أشداء أقوياء التزعزهم

وسائل االرهاب ،والتثنيهم وحشية التعذيب ،وهذا ابن االثري حيدثنا عن تعذيب
الستضعفني بقوله« :وهم الذين سبقوا اىل االسالم والعشائر هلم متنعهم والقوة هلم

ُيمنعون هبا ،فا ّما من كانت له عشرية متنعه فلم يصل الك ّفاراليهّ ،
فلام رأوا امتناع َمن
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له عشرية وثبتت كل قبيلة عىل َمن فيها من مستضعفي املسلمني فجعلوا حيبسوهنم
ويعذبوهنم بالرضب واجلوع والعطش ورمضاء مكة والنارليفتنوهنم عن دينهم،

فمنهم َمن يفتتن من شدة البالء وقلبه مطمئن بااليامن ،ومنهم َمن يتصلب يف دينه
ويعصمه اهلل منهم»(.)11

ان قراءة حتليلية فاحصة يف أسامء الذين ّ
عذبوا من الرجال والنساء تكشف لنا

ان الذين سارعوا اىل الدخول يف االسالم هم املستضعفون والعبيد ملا وجدوا فيه
من حرية وكرامة ودعوة للهدى والرشاد ،كام سارعت املرأة اىل التصديق بالرسالة
واملشاركة يف اجلهاد والثبات.

أميه بن خلف عىل اسالم (بالل بن رباح احلبيش) ،فراح يعذبه
لقد أطلع ّ

باشد الوان التعذيب «فكانت اذا محيت الشمس وقت الظهرية يلقيه يف الرمضاء

ثم يأمر بالصخرة العظيمة ف ُتلقى عىل صدره» ويستمر أمية يف
عىل وجهه وظهرهّ ،
تعذيب بالل ،ويستمر بالل عىل صموده وحتديه للطغاة بعقيدة ثابتة وارادة قوية،
فينادي «احد احد»(.)12

وقد انكشف اسالم حليف بني خمزوم (يارس وابنه عامر وزوجته سمية) «فكانوا

خيرجون عامر ًا واباه وا ّمه اىل االبطح اذا محيت الرمضاء يعذبوهنم بحرالرمضاء ،فمر

هبم النبي فقال« :صرب ًا آل يارس فإن موعدكم اجلنة» فامت يارس يف العذاب،

باحلرتارة ،وبوضع الصخ ِر عىل صدره ُا خرى وبالتغريق
وشدد العذاب عىل عامر
ِّ

ُاخرى»( .)13و ُي َع َّذ ُب َ
(خ ّباب بن االرث التميمي) ،وكان أبوه من السبايا الذين
بيعوا يف مكة ،وهو من املسلمني االوائل الذين بادروا اىل التصديق بمحمد :

عرونه و ُيلصقون ظهره بالرمضاء ثم
«فأخذه الكفار وعذبوه عذاب ًا شديد ًا ،فكانوا ُي ّ
بالر ِ
ضف -وهي احلجارة املحامة بالنار -ولووا رأسه ،فلم ُجيبهم اىل يشء مما ارادوا
ّ
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منه»( .)14ومن الذين ُع ِّذبوا واوذوا يف اهلل هوصهيب بن سنان الرومي وعامر بن
فهرية وابو فكيهة( )15وغريهم والقائمة تطول بذكر اسامئهم وانواع تعذيبهم.
دوراملرأة الرسالية
وقد شاركت املرأة الرسالية اخيها الرجل يف الصمود والثبات عىل العقيدة امام

تعذيب وظلم الطغاة الكافرين ،فهذه (سمية زوجة يارس وام عامر) «اغلظت بالقول
ٍ
بحربة يف يده فقتلها ،فهي أول شهيدة يف االسالم»(.)16
اليب جهل ،فطعنها يف ُقبلها

وتلك (النهدية) موالة لبني هند التي امتلكتها فيام بعد امرأة من بني عبد الدار وكانت

ُتنزل هبا أشد العذاب ،وتقول هلا «الاترك عذابك حتى يشرتيك بعض اصحاب
حممد» فيشرتهيا أحدهم و ُي ُ
عتقها من العبودية»( .)17وهذه (لبيبة) جارية بني مؤمل

بن حبيب بن عدي بن كعبّ ،ينزل هبا العذاب عمر بن اخلطاب (قبل اسالمه)

()18

أشد الوان العذاب ثم يرتكها ،ويقول هلاِّ :
«إين مل أدعك إال سآمة ،فتقول له :كذلك
يفعل اهلل بك»(( .)19وزنّرية) :املرأة التي فقدت عينيها بالتعذيب ،كانت مملوكة لبني

عدي اولبني خمزوم ،فكان عمر بن اخلطاب ُي ّ
عذهبا ،أو كان ابو جهل هو الذي

يامرس التعذيب الوحيش معها ،لقد رد اهلل عليها برصها ،فقال املرشكون هذا من
سحر حممد  .)20(نكتفي هبذه الصور من تلك امللحمة اخلالدة التي انترصت فيها
االرادة احلرة ،وكلمة التوحيد ،وقيم ا ُهلدى ،عىل االرهاب والتعذيب واخلرافة.

 .3اول هجرة يف االسالم
وملا رأى رسول اهلل  مايصيب أصحابه من البالء وما هو فيه من العافية

بمكانه من اهلل عزوجل ،وعمه أيب طالب ،وانّه اليقدر عىل أن يمنعهم مما هم فيه من
البالء ،قال هلم :لو خرجتم إىل أرض احلبشة ّ
فإن هبا ملك ًا ال ُيظلم عنده أحدٌ  ،وهي
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ارض صدق ،حتى جيعل اهلل لكم فرج ًا ممّا أنتم فيه ،فخرج عند ذلك املسلمون من
اصحاب رسول اهلل  إىل ارض احلبشة خمافة الفتنة ،وفراراىل اهلل بدينهم ،فكانت
ّاول هجرة يف االسالم(.)21

وهناترد مالحظة عىل قول القائلني :بان املعذبني من الذين سارعوا يف الدخول

يف االسالم احلنيف هم من املستضعفني والذين ليس هلم عشائرمتنعم اوقوة حتوطهم

فامرهم الرسول باهلجرة حتى جيعل اهلل هلم فرج ًا ،ولكن نرى بعض املهاجرين

ممن هلم قوة وعشرية متنعهم من املرشكني مثل جعفر بن ايب طالب  فهو ابن
شيخ االبطح وزعيم بني هاشم وهم ارشاف قريش وهو مقدام ًا جماهد ًا شجاع ًا،
قائد ًا فذ ًا ،فلامذا هاجر مع املستضعفني؟ اجلواب:اراد الرسولمن اهلجرة ان
تؤدي ادوار ًا:

االول :هو محاية املستضعفني وهذا هو الظاهر.
الثاين :وهو املهم ان النبي يريد ان تكون دعوته انسانية عاملية ،الختتص

بعرب مكة واحلجاز.فأراد هلا التوسع واالنتشار ،وتعترب :ان هجرة هوالء اىل احلبشة

مل تكن متمحضة يف اهلروب من التعذيب ،الن الكثريين من اولئك املهاجرين مل يكن
ممن يعذب وكانوا فيهم من خمتلف القبائل املكية ايض ًا.

الثالث :ان خروج الرساليني من حتت سلطة قريش وغريها من املرشكني،

سوف جيعلها امام مواجهة شاملة ،وأن مصاحلها يف معرض التهديد والبوار.

وهلذا اهتمت قريش بشأن املهاجرين وارسلت الوفد وهو حممل باهلديا

النفيسة اىل النجايش واىل من حيوط به من االحباش وهم احوج اليها من النجايش

واالحباش(.)22
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 .4احلصار واملقاطعة
بعد سنني من الكفاح واملواجهة رأت قريش ان النبي مرصعىل دعوته

وأن وسائل االرهاب والتعذيب واحلرب النفسية والدعائية قد فشلت ك ّلهاّ ،
وأن

قوة وصالبة اىل جانب حممد 
أبا طالب ومعه بنو هاشم مازالوا يقفون بكل ّ
واالساليب كلها فشلت يف مواجهة الدعوة وحتجيم مساحتها ،ومل جيد الطواغيت
غري أسلوب احلصار االقتصادي وا ملقاطعة االجتامعية ،فاجتمع زعامء قريش

وقرروا ان يقاطعوا أبا طالب وبني هاشم وحممد ًا  ،مقاطعةاقتصادية واجتامعية،
ّ

ويكتبون عهد ًا بذلك ،فكتبوا صحيفة العهد الظامل هذا «وعلقوا الصحيفة يف جوف

حمرم سنة سبع من النبوة ،فانحاز بنو هاشم وبنو املطلب إىل ايب طالب
الكعبة خالل ّ
فدخلوا معه يف شعبه إال أبا هلب فكان مع قريش»(.)23

واستمر ذلك احلصار الظامل وطال حتى انفق ابو طالب  ماله ،كام أنفقت

خدجية  املرأة الثرية أمواهلا الطائلة يف هذا احلصار واملقاطعة االقتصادية ،وأشتد
خالله اخلطب عىل املسلمني وراحوا يعانون اجلوع واالذى وياكلون نباتات

االرض ،ومل يصل اليهم يشء من الطعام ملدة تقرب من ثالث سنوات .وحني اشتد

َ
فارسل
وتدخل النرص اإلهلي،
واليرس،
الفرج
رب املسلون ،جاء
ّ
العرس واالذى ،وص َ
ُ
ُ
األرض ِة) فاكلت كل ُ
َ
ماكتِ َب فيها عدا ما كان اسم ااهلل سبحانه ،فهبط جربيل
(حرشة
 واخربالنبي بذلك.

نبوته
تلقى النبي هذا النرص اإلهلي العظيم ،واملعجزة الدّ امغة عىل صدق ّ

ّ
واطلعه عىل ماحدث
وأطالعه عىل بعض الغيب ،وتأييد اهلل له ،فأخرب عمه ابا طالب
ُ

للصحيفة الظاملة ،فتوجه ابوطالب اىل البيت احلرام ليحدث طواغيت قريش بام
اخرب به رب العزة ،وعندما رأوا الصحيفة هبت الطغاة ،واستوىل عليهم الصلف،
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وأخذهتم العزة باألثم ،وكرب عليهم التسليم هلذه املعجزة التي أسقطت احلصار،

النبوة والدعوة ،فقالوا« :ماهذا إ ّ
وأعطت دلي ً
ال سحر ،وما ك ّنا
ال معجز ًا عىل صدق ّ
قط أجدّ يف تكذيبه م ّنا ساعتنا هذه»( .)24واسلم ُاناس كثريون وصدّ قوا هذه املعجزة

اخلالدة ،و ُف َّك احلصار وسقطت املؤامرة وخرج النبي ومن معه من ِّ
الش ِ
أعز ًة
عب ّ

ُمنترصين(.)25

متى بدأت ظاهرة النفاق؟
بعد هذا االستعراض املخترص ملا مر به الرسول والرسالة والرساليني من

حماوالت أل جهاضها والقضاء عليها ،وبعد فشل كل هذه حماوالت والدسائس من

الطغاة الكفرة ،فاوحت اليهم شياطينهم ان يقوموا بدورين مهني:
االول :التصعيد يف املواجهة

بحيث اصبح املقام صعب ًا يف مكة ،والرصاع ضاري ًا بني الرسول واصحابه

من جهة ،وبني مرشكي ّ
مكة وقادة الرشك واجلاهلية من جهة اخرى ،والرسول

رص عىل محل الرسالة واالستمرار بالدعوة اىل اهلل سبحانه ،وهدم حصون ِّ
الرشك
ُم ٌّ

ورموز اجلاهلية ،وأصتئصال جذورها العقيدية واالخالقية واالجتامعية ،لبناء
االنسان اجلديد واملجتمع االسالمي السعيد.

الثاين :وهو املهم وهو اخرتاق الدعوة املباركة بواسطة املنافقني
ومن هنا بدأ النفاق حيث :قامت قريش بدس من تثق بوالئهم واخالصهم

لطواغيتها وغلظتهم وقساوة قلوهبم واعراضهم عن الدين احلنيف وبغضهم

للرسول االكرم خاص ًة وبني هاشم عام ًة ،وامروهم بان يظهروا االسالم ويدخلوا
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يف صفوف املسلمني ،هلدم وحتطيم الدعوة من الداخل ولو بعد حني ،وهذا كان يف

مكة قبل اهلجرة ،واشار القران الكريم لذلك يف سوريت املدثر والعنكبوت وكالمها
رد رصيح عىل من يدعي ان النفاق بدأ بعد اهلجرة يف املدينة املنورة
مكيتني ،وهذا ٌّ

واليك االدلة الواضحة من القرآن الكريم:

ض َو َ
﴿و َل ُيق َ
وهبِم َّم َر ٌ
ين ِيف ُق ُل ِ
الك ِاف ُرونَ َماذا
ول ا َّل ِذ َ
 .1سورة املد ثر املكية :قال تعاىلَ :
ال َك َذلِ َك ُي ِض ُّل ُ
َا َرا َد ُ
اهلل ِهب َذا َم َث ً
اهلل َمن َي َش ُاء َو َهي ِدي َمن َي َش ُاء﴾( .)26وقد فرسأهل
وهبِم َّم َر ٌ
ين ِيف ُق ُل ِ
ض﴾ بالشك واجلحود والنفاق
العلم والتفسري قوله تعاىل ﴿ا َّل ِذ َ
وفرسوا الكافرين باملتظاهرين بالكفر من املرشكني وغريهم(.)27

واما حديث حدوث النفاق باملدينة فقد ارصعليه بعضهم حمتج ًا بان النبي

واملسلمني مل يكونوا قبل اهلجرة من القوة ونفوذ اآلمر وسعة الطول بحيث هياهبم
الناس اويرجى منهم خري حتى يتقوهم ويظهروا هلم االيامن ويلحقوا بجمعهم مع
إبطان الكفر وهذا بخالف حاهلم باملدينة بعد اهلجرة .واحلجة غري تامة ،فان علل

النفاق ليست تنحرص يف املخافة واالتقاء اواالستدرار من خري معجل فمن علله
الطمع ولو نفع مؤجل ومنها العصبية واحلمية ومنها استقرار العادة ومنها غري
ذلك ،وال دليل عىل انتفاء مجيع هذه العلل عن مجيع من آمن بالنبي بمكة قبل

اهلجرة وقد نقل عن بعضهم أنه آمن ثم رجع أو آمن عن ريب ثم صلح(.)28

الك ِاف ُرونَ َماذا َا َرا َد ُ
ض َو َ
﴿و َل ُيق َ
اهلل ِهب َذا َم َث ً
وهبِم َّم َر ٌ
ين ِيف ُق ُل ِ
ال َك َذلِ َك ُي ِض ُّل
ول ا َّل ِذ َ
َ

ُ
اهلل َمن َي َش ُاء َو َهي ِدي َمن َي َش ُاء﴾ الالم :هنا الم العاقبة أي عاقبة أمر هوالء أن يقولوا
﴿و َل ُيق َ
وهبِم َّم َر ٌ
ين ِيف ُق ُل ِ
ض﴾ من املنافقني
ول ا َّل ِذ َ
هذا يعني املنافقني والكافرين(َ .)29

ري ًة
الذين يعتمدون سياسة االرجاف وأثارة الشكوك يف املجتمع املسلم ليزيدوه َح َ
﴿و َ
الك ِاف ُرونَ ﴾ الذين ّ
ركزوا موقفهم عىل االنكار من دون حجة ،الهنم
وإرباك ًاَ ،
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انطلقوا من مواقع العناد التي تعمل عىل اسقاط املوقف بمختلف الوسائل املوجودة
عندهم ،ولذلك فإن ر ّد الفعل لدهيم هو أهنم بدأوا يقولونَ ﴿ :ماذا َا َرا َد ُ
اهلل ِهب َذا َم َث ً
ال
َك َذلِ َك﴾ مههم إثارة الكلامت ال االستفهام ،والتحقري ال املعرفة ،إهنم يتساءلون

بخبث كيف يمكن هلؤالء اخلزنة ان يكونوا هبذا العدد القليل الذي اليمكن له ان
يقوم بتعذيب اجلن واإلنس كام يقول النبي.

وهكذا كان هوالء الذين عاشوا الغفلة عن احلق ،وحتركوا يف مشاعر اخلبث،

وانطلقوا يف اجواء العبث الفكري الذي يواجه احلقائق بمنطق السخرية والالمباالة،

االمر الذي ادى اىل ضالهلم ،يف الوقت الذي يواجه فيه املؤمنون احلقائق الدينية
بالفكر والتأمل ،فيهتدون بذلك ،الهنم أخذوا باسباب اهلدى.

﴿ك َذلِ َك ُي ِض ُّل ُ
َ
اهلل َمن َي َش ُاء﴾ له الضاللة من خالل اختياره لألخذ بأسبابه،

﴿و َهي ِدي َمن َي َش ُاء﴾ له اهلدى عندما خيتار لنفسه من أسباب اهلدى اىل اهلل باملعنى
َ
الذي اليمنع من االختيار ،ألن النسبة التنطلق من طبيعة القوانني التي جعلها اهلل

لألشياء من خالل الرابط بني االسباب ومسبباهتا ،بام جعل فيه السبب بيد االنسان
واختياره(.)30

وهبِم َّم َر ٌ
ين ِيف ُق ُل ِ
ض﴾ إهنم الكافرون
مجهور املفرسين قالوا يف تفسري قوله﴿ :ا َّل ِذ َ

وذكر احلسني بن الفضل البجيل أن هذه السورة مكية ومل يكن بمكة نفاق ،فاملرض
يف هذه اآلية ليس بمعنى النفاق .واجلواب :قول املفرسين حق وذلك ألنه كان

يف معلوم اهلل تعاىل أن النفاق سيحدث فأخرب عام سيكون ،وعىل هذا تصري هذه
االية معجزة ،ألنه إخبار عن غيب سيقع ،وقد وقع عىل وفق اخلرب فيكون معجز ًا،

وجيوز أيض ًا أن يراد باملرض الشك ألن اهل مكة كان أكثرهم شاكني وبعضهم كانوا
قاطعني بالكذب -.وهذا الكالم غري تام كام ذكرنا ،ألنه اليمنع من دخول البعض
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من هوالء الشاكني او القاطعني بالكذب يف هذه الدين اجلديد ليشكل الطابور

اخلامس لتحقيق مأربه وطموحات اسياده ولو بعد حني.

ول آ َم ّنا باهللِ فإذا ُأ ِ
اس َمن َي ُق ُ
﴿و ِم َن ال َّن ِ
وذ َي
 .2سورة العنكبوت املكية :قال تعاىلَ :
يف اهللِ َج َع َل ِفت َن َة ال ّن ِ
اس َك َع ِ
ص ِمن ر ِّب َك َل ُيقو ُل َّن إ ّنا ُك ّنا
جاء َن ٌ
ذاب اهللِ َو َلئِن َ

يعل َم َّن ُ
يس ُ
ني * َو َل َ
اهلل بِ َأ َع َل َم بِام يف ُصدُ و ِر َ
العامل ِ َ
ذين آ َمنُوا
اهلل ا َّل َ
َم َع ُكم َأ َو َل َ
َو َل َ
يعل َم َّن ا ُمل ِ
اس َمن َي ُق ُ
﴿و ِم َن ال َّن ِ
ناف ِق َ
ول آ َم ّنا باهلل﴾
ني﴾( .)31ذكراملنافقني فقالَ :

بلسانه ﴿فإذا ُأ ِ
﴿ج َع َل ِفت َن َة ال ّن ِ
اس
وذ َي يف اهللِ﴾ أي :يف دين اهلل ،أويف ذات اهلل َ
َك َع ِ
ذاب اهللِ﴾ واملعنى فإذا ُأوذي بسبب دين اهلل ،رجع عن الدين خمافة عذاب
الناس ،كام ينبغي للكافر أن يرتك دينه خمافة عذاب اهلل ،فيسوي بني عذاب

ٍ
فان منقطع ،وبني عذاب دائم غري منقطع ابد ًا ،لقلة متييزه .وسمى أذية الناس

ص ِمن ر ِّب َك﴾ ياحممد ،أي :ولئن
جاء َن ٌ
فتنة ملا يف احتامهلا من املشقةَ ،
﴿و َلئِن َ

جاء نرص من اهلل للمؤمنني ،ودولة ألولياء اهلل عىل الكافرين َ
﴿ل ُيقو ُل َّن إ ّنا ُك ّنا

َم َع ُكم﴾ أي :ليقولن هوالء املنافقني للمؤمنني:إنا كنا معكم عىل عدوكم طمع ًا
َ
يس ُ
اهلل بِ َأ َع َل َم بِام يف ُصدُ و ِر َ
يف الغنيمة .ثم َّ
العامل ِ َ
ني﴾
كذهبم اهلل
فقال﴿:أ َو َل َ

من االيامن والنفاق ،فالخيفى عليه كذهبم فيام قالوا .ثم أقسم سبحانه فقال:
يعل َم َّن ُ
﴿و َل َ
﴿و َل َ
يعل َم َّن
اهلل ا َّل َ
ذين آ َمنُوا﴾ باهلل عىل احلقيقة ظاهر ًا وباطن ًا َ
َ
ا ُمل ِ
َّ
ناف ِق َ
وليميزن اهلل املؤمن
ني﴾ فيجازهيم بحسب اعامهلم .قال اجلبائي :معناه

من املنافق ،فوضع العلم موضع التمييز توسع ًا ،وقد مر بيانه .ويف هذه اآلية

َّ
وتومهوا أهنم قد
هتديد للمنافقني بام هو معلوم من حاهلم التي أستهزؤا هبا،

نجوا من رضرها بإخفائهاَ َّ ،
فبني أهنا ظاهرة عند من يملك اجلزاء عليها ،وأنه
يعل َم َّن ُ
ذين آ َمنُوا َو َل َ
﴿و َل َ
يعل َم َّن
اهلل ا َّل َ
حيل الفضيحة العظمى هبا( .)32قوله تعاىلَ :

ا ُمل ِ
ناف ِق َ
ني﴾ من تتمة الكالم يف االية السابقة واملحصل أن اهلل مع ذلك يميز بني
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املؤمن واملنافق بالفتنة واالمتحان .ويف االية اشارة اىل كون هوالء منافقني

وذلك لكون إيامهنم مقيد ًا بعدم الفتنة وهم يظهرونه مطلق ًا غري مقيد والفتنة

سنة اهلية جارية المعدل عنها.

وقد ُاستدل بااليتني عىل أن السورة أوخصوص االيات مدنية وذلك أن االية

تتحدث عن النفاق والنفاق إنام ظهر باملدينة بعد اهلجرة وأما مكة قبل اهلجرة فلم
يكن لألسالم فيها شوكة والللمسلمني فيها إال الذلة واالهانة والشدة والفتنة

والللنبييف املجتمع العريب يومئذ وخاصة عند قريش عزة والمنزلة فلم يكن
ألحد منهم داع يدعوه اىل أن يتظاهر بأاليامن وهو ينوي الكفر .عىل ان قوله يف
ص ِمن ر ِّب َك َل ُيقو ُل َّن إ ّنا ُك ّنا َم َع ُكم﴾ خيربعن النرص وهو الفتح
جاء َن ٌ
االيةَ :
﴿و َلئِن َ

﴿و َم ْن
والغنيمة وقد كان ذلك باملدينة دون مكة .نظري اآليتني يف قوله السابقَ :
جاهَ َد َفإِ َّنام ُجي ِ
اهدُ لِ َن ْف ِس ِه﴾ رضورة أن اجلهاد والقتال إنام كان باملدينة بعد اهلجرة.

وهذا خالف الواقع :أما حديث النفاق فالذي جعل يف اآلية مالك ًا للنفاق وهو
قوهلم :آمنا باهلل حتى إذا ُأذوا يف اهلل رجعوا عن قوهلم كان جائز التحقق يف مكة

كام يف غريها وهو ظاهر بل الذي ذكر من االيذاء والفتنة إنام كان بمكة فلم تكن يف
املدينة بعد اهلجرة فتنة .وأما حديث النرص فالنرص غري منحرص يف الفتح والغنيمة

فله مصاديق اخرى يفرج اهلل هبا عن عباده.

عىل أن االية الخترب عنه بام يدل عىل التحقق فقوله﴿ :فإذا ُأ ِ
وذ َي يف اهللِ َج َع َل ِفت َن َة

ال ّن ِ
اس َك َع ِ
ص ِمن ر ِّب َك َل ُيقو ُل َّن إ ّنا ُك ّنا َم َع ُكم﴾ يدل عىل حتقق
جاء َن ٌ
ذاب اهللِ َو َلئِن َ

اإليذاء والفتنة حيث عرب بإذا الدالة عىل حتقق الوقوع بخالف جميء النرص حيث

﴿و َم ْن
عرب عنه بإن الرشطية الدالة عىل إمكان الوقوع دون حتققه.وأما قوله تعاىلَ :
جاهَ َد َفإِ َّنام ُجي ِ
اهدُ لِ َن ْف ِس ِه﴾ فقد اتضح مماتقدم أن املراد به جهاد النفس دون مقاتلة
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الكفار فاحلق أن الداللة يف يشء من االيات عىل كون السورة او بعضها مدنية(.)33
وقال الزخمرشي املعتزيل« :سورة العنكبوت مكية وهي تسع وتسعون اية» وقال يف
َ
مسهم أذى
ناس كانوا
تفسري االيات اخلاص باملنافقني« :هم ٌ
يؤمنون بألسنتهم فإذا َّ

من الكفار ،وهو املراد بفتنة الناس كان ذلك صارف ًا هلم عن االيامن ،كام أن عذاب

ٌ
َ
عذاب اهلل صارفا»( .)34وقال
يكون
صارف للمؤمنني عن الكفر ،أو كام جيب أن
اهلل
ُ

الفخر الرازي و َمن ماثله« :سورة العنكبوت مكية وقيل نزلت من أوهلا اىل عرش
بمكة وباقيها باملدينة أو نزل إىل آخر العرش باملدينة وباقيها بمكة بالعكس ،وهي

سبعون أوتسع وستون اية»( )35وهذه املدرسة تتبنا عدم وجود للنفاق بمكة وال
اعلم ملاذا هذا االرصار عىل خمالفة النص القراين.

أن مجيع آيات هذه السورة نازلة ّ
املشهور بني مجع من املحقيقني ّ
بمكة ،فيكون

حمتواها منسج ًام مع حمتوى السور ّ
املكية( .)36اذ ورد فيها الكالم عىل املبدأ واملعاد،

وقيام االنبياء السابقني العظام ،ووقوفهم بوجه املرشكني وعبدة االصنام واجلبابرة
والظاملني ،وانتصارهم واهنزام هذه اجلامعة الظاملة ،وكذلك تتحدث هذه السورة

عن الدعوة اىل احلق واالمتحان االهلي للبرش ،وذرائع الكفار يف جماالت خمتلفة.

غريأن مجاع ًة من الفرسين يرون بأن إحدى عرشة آية منها نازلة باملدينة ،وهي
اآليات ُ
ّ
ولعل ذلك -كامسنرى -ناتج عن سبب نزول بعض
األوىل من السورة(،)37

اآليات التي تتحدث عن اجلهاد ،واالشارة إىل موضوع املنافقني ،وهذا مايناسب
ُ
ٍ
بعدئذ ّ
مكية(.)37
السور املدنية!.ولكن سنرى
أن هذه األمور التنايف كون السورة ّ
والتعبري بـ ُ
﴿أ ِ
وذ َي يف اهلل﴾ معناه أوذي يف سبيل اهلل ،أي اهنم قديتعرض هلم العدو-

ّ
هناأن القران يعرب عن جمازات
احيان ًا -وهم يف سبيل اهلل وااليامن فيؤذهيم .الطريف

اهلل بـ (العذاب) وعن أيذاء الناس بـ (الفتنة) وهذا التعبري أشارة إىل ّ
أن أيذاءالناس

ليس عذاب ًا -يف حقيقة االمر -بل هو امتحان وطريق اىل التكامل .وهبذا فان القران
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يعلمهم أن اليقايسوا بني هذين النوعني (العذاب) و (االيذاء) والينبغي أن يتنصلوا

من (االيامن) بحجة أن املرشكني واملخالفني يؤذهيم فان هذا االيذاء جزء من منهج
االمتحان الكيل يف هذه الدنيا.

وهنا ينقدح سؤال وهو :أي نرص جعله اهلل حليف املسلمني ونصيبهم ،ليدعي

املنافقون ّأهنم رشكاء يف هذا النرص مع املسلمني؟ ونقول يف اجلواب :يف ّ
إن اجلملة
اآلنفة الذكر جاءت بصيغة (الرشط)ونعلم أن اجلملة الرشطية الدليل فيها عىل

وجود الرشط ،بل مفهومها هو أنّه لو اتفق أن كان النرص حليفكم يف املستقبل ،فإن
هوالء املنافقني -ضعاف االيامن– يرون أنفسهم رشكاء يف هذا النرص! إضافة اىل

كل ذلك فإن املسلمني يف ّ
مكة كانت هلم انتصارات يف التبليغ و (االعالم) ونفوذ يف
ّ
وتوغل االسالم يف طبقات املجتمع.
االفكار العامة

مكة ...وإ ّ
فإن التعبري بااليذاء مناسب ملحيط ّ
ال ّ
ثم بعد هذا كله ّ
فقل أن أتفق مثل
ّ

هذا اإليذاء يف حميط املدينة .وقد ت ّنور واتضح -ضمن ًا– هذا املوضوع الدقيق ،وهو
ان التعبري باملنافق الخيتص بمن ليس يف قلبه ايامن اطالق ًا ويدعي االيامن ،بل االفراد

من ضعاف االيامن الذين تراجعوا عن عقيدهتم نتيجة الضغوط والتأثريات بفالن
وفالن فهوالء أيض ًا ُيعدون من املنافقني ...واالية حمل البحث –كام يظهر -تتحدث
عن هذا النوع من املنافقني ،وترصح بأن اهلل مطلع عىل ّنياهتم وعليم برسائرهم.
﴿و َل َي ْع َل َم َّن ُ
ويف االية التالية –ملزيد التأكيد– يضيف القرآن قائ ً
ين آ َمنُوا
اهلل ا َّل ِذ َ
ال َ

َو َل َي ْع َل َم َّن ْ ُامل ِ
ناف ِق َ
ني﴾ .فلوا تصوروا ّأهنم إذا أخفوا احلقائق فإهنم سيكونون يف منأى
عن علم اهلل فهم يف خطأ كبري جد ًا.

مرة اخرى أن التعبري باملنافقني ليس دلي ً
ال عىل ّ
أن هذه االيات نزلت
ونكررهنا ّ

يف املدينة ،صحيح ّ
أن مسألة النفاق تقع عادة بعد انتصار مجاعة واالستيالء عىل
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ٍ
حينئذ ،إ ّ
ال ان للنفاق-
احلكومة ...حيث يغري املخالفون أقنعتهم ويعملون يف اخلفاء

كام قلنا -معنى واسع ،يشمل حتى األفراد ضعاف االيامن الذين يبدلون عقيدهتم
ألدنى مكروه يصيبهم.

()38

حركة النفاق بدأت يف مكة
ومن هنا ذكر بعضهم أن حركة النفاق بدأت بدخول اإلسالم املدينة واستمرت

اىل قرب وفاة النبي .هذا ما ذكره مجع منهم ولكن التدبر يف حوادث زمن

النبيواإلمعان يف الفتن الواقعة بعد اهلجرة واالعتناء بطبيعة االجتامع الفاعلة

يقيض عليه بالنظر:

ً
أوال :فال دليل مقنع ًا عىل عدم ترسب النفاق يف متبعي النبي املؤمنني

بمكة قبل اهلجرة ،وقول القائل :إن النبيواملسلمني بمكة قبل اهلجرة مل يكونوا
من القوة ونفوذ األمر وسعة الطول بحيث هياهبم الناس ويتقوهم أويرجوا منهم

خري ًا حتى يظهروا هلم االيامن ظاهر ًا ويتقربوا منهم باإلسالم ،وهم مضطهدون

مفتونون معذبون بأيدي صناديد قريش ومرشكي مكة املعادين هلم املعاندين للحق

بخالف حال النبي باملدينة بعد اهلجرة فإنه هاجر اليها وقد كسب أنصار ًا من
االوس واخلزرج واستوثق من أقوياء رجاهلم أن يدفعوا عنه كام يدفعون عن انفسهم

وأهليهم ،وقد دخل اإلسالم يف بيوت عامتهم فكان مستظهر ًا هبم عىل العدة القليلة

الذين مل يؤمنوا به وبقوا عىل رشكهم ومل يكن يسعهم ان يعلنوا خمالفتهم ويظهروا

فدسوا
رشكهم فتوقوا الرش بإظهار االسالم فامنوا به ظاهر ًا وهم عىل كفرهم باطن ًا ّ
الدسائس ومكروا ما مكروا.
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غري تام :فام القدرة والقوة املخالفة املهيبة ورجاء اخلري بالفعل واالستدرار

املعجل علة منحرصة للنفاق حتى حيكم بانتفاء النفاق النتفائها فكثري ًا ما نجد يف
املجتمعات رجا ً
ال يتبعون كل داع ويتجمعون إىل كل ناعق واليعبئون بمخالفة

مرصين عىل ذلك رجاء ان
القوى املخالفة القاهرة الطاحنة ،ويعيشون عىل خطر ّ

يوفقوا يوم ًا إلجراء مرامهم ويتحكموا عىل الناس باستقالهلم بإدارة رحى املجتمع

والعلو يف االرض وقد كان النبي يذكر يف دعوته لقومه أن لو آمنوا به واتبعوه
ّ

كانوا ملوك األرض.

فمن اجلائز عق ً
ال أن يكون بعض من آمن به يتبعه يف ظاهردينه طمع ًا يف البلوغ

بذلك إىل أمنيته وهي التقدم والرئاسة واالستعالء ،واالثر املرتتب عىل هذا النوع

من النفاق ليس هو تقليب االمور وتربص الدوائر عىل االسالم واملسلمني وإفساد
املجتمع الديني بل تقويته بام أمكن وتفديته باملال واجلاه لينتظم بذلك االمور

ويتهيأ الستفادته منه واستدراره لنفع شخصه .نعم يمكر مثل هذا املنافق باملخالفة
ُّ
واملضادة فيام إذا الح من الدين مث ً
وتسلطه إرجاع ًا لالمر إىل
ال ما خيالف ُأمنية تقدمه

سبيل ينتهي إىل غرضه الفاسد(.)39

وأيض ًا من املمكن أن يكون بعض املسلمني يرتاب يف دينه فريتد ويكتم ارتداده
كام يف قوله تعاىل﴿:ذلِ َك بِ َأ َّهن ُْم آ َمنُوا ُث َّم َك َف ُروا﴾ االية ،وكام يظهر من حلن مثل قوله
ين آ َمنُوا َم ْن َي ْر َتدَّ ِم ْن ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه َف َس ْو َف َي ْأ ِيت ُ
اهلل بِ َق ْو ٍم﴾( .)40وايض ًا
تعاىل﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذ َ
الذين آمنوا من مرشكي مكة يوم الفتح ال يؤمن أكثرهم أن ال يؤمنوا إيامن صدق

وإخالص ومن البدهيي عند من تد َّبر يف حوادث سني الدعوة أن كفار مكة وما

واالها وخاصة صناديد قريش ما كانوا ليؤمنوا بالنبي لوال سواد جنود غشيتهم

وبريق سيوف مسلطة فوق رؤسهم يوم الفتح وكيف يمكن مع ذلك القضاء بأنه
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حدث يف قلوهبم والظرف هذا الظرف نور االيامن ويف نفوسهم االخالص واليقني

يدب فيهم دبيب النفاق أص ً
ال.
فآمنوا باهلل طوع ًا عن آخرهم ومل ّ

ثاني ًا :فألن استمرار النفاق إىل قرب رحلة النبي وأنقطاعه عند ذلك

ممنوع ،نعم انقطع اخلرب عن املنافقني بالرحلة وانعقاد اخلالفة وانمحى أثرهم فلم

يظهر منهم ماكان يظهر من اآلثار املضادة واملكائد والدسائس املشؤمة .فهل كان
ذلك ألن املنافقني وفقوا لالسالم وأخلصوا اإليامن عن اخرهم برحلة النبي؟

وتأثرت قلوهبم من موته مامل يتأثر بحياته؟ اوأهنم صاحلوا أولياء احلكومة اإلسالمية

عىل ترك املزامحة بأن يسمح هلم ما فيه أمنيتهم مصاحلة رس َّية بعد الرحلة أوقبلها؟
او أنه وقع هناك تصالح اتفاقي بينهم وبني املسلمني فوردوا مجيع ًا يف مرشعة سواء

ّ
التصاك والتصادم؟ ولعل التدبر الكايف يف حوادث آخر عهد النبي
فارتفع

ٍ
شاف هلذه األسئلة(.)40
والفتن الواقعة بعد رحلته هيدي إىل احلصول عىل جواب
وهبذا ثبت ان النفاق بداء مع والبدايات الرسالة وواكبها منذ نشوئها يف ّ
مكة وكان

ٍ
ألسباب متعددة مر ذكر بعضها ،واالن نتحدث عن موضوع ظهور النفاق.

متى ظهر دور املنافيق؟
حينام تندلع الثورة يف منطقة معينة ،فإن مصالح الفئة الظاملة الناهبة املستبدة

تتعرض للخطرحت ًام ،خاصة إذا كانت الثورة مثل ثورة االسالم تقوم عىل أساس
احلق والعدالة .هذه الفئة تسعى لألطاحة بالثورة عن طريق السخرية واالستهزاء

أو ً
ثم باالستفادة من القوة املسلحة والضغوط اآلقتصادية ،والتضليل االجتامعي.
الَّ ،

وحني تبدو يف االفق عالمات االنتصار أنتصار الثورة ،تعمد فئة من املعارضني اىل

تغيري موقفها ،فتستسلم ظاهري ًا ،وتتحول يف الواقع إىل جمموعة معارضة رسية.
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هوالء يسمون بـ (املنافقني) ألنطوائهم عىل شخصيتني خمتلفتني «املنافق مشتقة

من النفق:وهو الطريق النافذ يف االرض املحفور فيها لإلستتار أوالفرار» وهم
اخطر أعداء الثورة ،ألن مواقفهم غري واضحةُ ،
واأل ّمة الثائرة التستطيع أن تعرفهم
وتطردهم من صفوفها ،لذلك يتغلغلون يف صفوف الناس املخلصني الطيبني،

ويتسلمون أحيان ًا املناصب احلساسة يف املجتمع.

االول واجهت مثل هذه املجموعة .فبعد اهلجرة
ثورة االسالم يف عرصها ّ

املباركة وضعت أول لبنة للدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة ،وازداد الكيان

االسالمي الوليد قوة بعد إنتصار املسلمني يف غزوة بدر .وهذه األنتصارات عرضت

للخطر مصالح زعامء املدينة ،وخاصة اليهود منهم ،ألن اليهود كانوا يتمتعون يف
املدينة بمكانة ثقافية واقتصادية مرموقة.وهوالء أنفسهم كانوا ّ
يبرشون قبل البعثة

ال ّنبوية املباركة بظهور ال ّنبي .كام كان يف املدينة أفراد مرشحون للزعامة وامللكية،

لكن اهلجرة ال ّنبوية بدّ دت آمال هوالء املترضرون من الدعوة رأوا أن اجلامهري تندفع
عمت الدعوة ذوهيم وأقارهبم.
نحو االسالم ،وتنقاد اىل ال ّنبي اخلاتمحتى ّ

وبعد مدّ ة من الدين اجلديد ،مل يروا بد ًا من االستسالم والتظاهر باالسالم،

جتنب ًا ملزيد من األخطار اإلقتصادية واالجتامعية وحذر ًا من اإلبادة ،خاصة وأن قوة
العريب تتمثل يف قبيلته ،والكثريمن القبائل أسلمت للدين اجلديد لكن هوالء راحوا

خيططون خفية لإلطاحة باإلسالم .بعبارة موجزة ،إن ظاهرة (النفاق) يف املجتمع،

تعود إىل عاملني :أحدمها ،إنتصار الثورة وسيطرة الرسالة الثورية عىل املجتمع،
واآلخر :أهنزام املعارضني نفسي ًا ،وفقداهنم للشجاعة الكافية ملواجهة املدّ اجلديد،
وضطرارهم اىل االستسالم الظاهري أمام الدعوة(.)41
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ويكر عليهم كرة عنيفة بذكر مساوي أخالقهم
هيتم القرآن بأمر املنافقني اهتامم ًا
ّ

وأكاذيبهم وخدائعهم ودسائسهم والفتن التي أقاموها عىل النبي وعىل املسلمني

وقد تكرر ذكرهم يف السور القرانية كسورة البقرة وآل عمران والنساء واملائدة
واالنفال والتوبة والعنكبوت واألحزاب والفتح واحلديد واحلرش واملنافقون

والتحريم .وقد أوعدهم اهلل يف كالمه أشد الوعيد ففي الدنيا بالطبع عىل قلوهبم
وجعل الغشاوة عىل سمعهم وعىل ابصارهم وإذهاب نورهم وتركهم يف ظلامت
اليبرصون ويف اآلخرة جيعلهم يف الدرك األسفل من النار.

وليس ذلك إال لشدة املصائب التي أصابت االسالم واملسلمني من كيدهم

ومكرهم وانواع دسائسهم ،فلم ينل املرشكون واليهود والنصارى من دين اهلل ما

اح َذ ْر ُه ْم﴾(.)42
نالوه ،وناهيك فيهم قوله تعاىل لنبيه يشري اليهمُ :
﴿ه ُم ا ْل َعدُ ُّو َف ْ

وقد ظهرت آثار دسائسهم ومكائدهم أوائل ماهاجرالنبي إىل املدينة فورد

ذكرهم يف سورة البقرة وقد نزلت -عىل ما قيل -عىل رأس ستة أشهر من اهلجرة

ثم يف السور االخر النازلة بعد باالشارة إىل امورمن دسائسهم وفنون من مكائدهم
كأنسالهلم من اجلند االسالمي يوم ُأحد وهم ثلثهم تقريب ًا ،وعقدهم احللف مع

اليهود وأستنهاضهم عىل املسلمني وبنائهم مسجد رضار وإشاعتهم حديث االفك،
وإثارهتم الفتنة يف قصة السقاية وقصة العقبة اىل غريذلك مما تشري اليه اآليات حتى

بلغ امرهم يف االفساد وتقليب االمور عىل النبي إىل حيث هددهم اهلل بمثل
قوله(َ )43
﴿لئِ ْن َ ْمل َي ْنت َِه ْ ُامل ِ
وهبِ ْم َم َر ٌ
ين ِيف ُق ُل ِ
ض َو ْ ُامل ْر ِج ُفونَ ِيف ْاملَ ِدين َِة َل ُنغْ ِر َي َّن َك
ناف ُقونَ َوا َّل ِذ َ
ني َأ ْينَام ُث ِق ُفوا ُأ ِخ ُذوا َو ُق ِّت ُلوا َت ْقتِي ً
ِهبِ ْم ُث َّم ال ُجيا ِو ُرو َن َك ِفيها إِ َّال َق ِلي ً
ال * َم ْل ُعونِ َ
ال﴾(،)44

ض َفزَ ا َد ُهم ِرجس ًا إىل ِر ِ
وهبِم َّم َر ٌ
ين ِيف ُق ُل ِ
جس ِهم َو َما ُتوا َو ُهم
﴿وأ َّما ا َّل ِذ َ
قال تعاىلَ :
وهبِم َّم َر ٌ
ين ِيف ُق ُل ِ
ض﴾ يعني املنافقني ﴿ َفزَ ا َد ُهم ِرجس ًا إىل
﴿وأ َّما ا َّل ِذ َ
َك ِاف ُرونَ ﴾(َ .)45
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ِر ِ
جس ِهم﴾ واملراد من الرجس إما العقائد الباطلة أو االخالق املذمومة ،فإن كان
االول كان املعنى اهنم مكذبني بالسور النازلة قبل ذلك ،واآلن صاروا مكذبني
هبذه السورة اجلديدة ،فقد أنضم كفر اىل كفر ،وإن كان الثاين ،كان املراد أهنم كانوا

يف احلسد والعدواة وأستنباط وجوه املكر والكيد ،واالن ازدادت تلك االخالق
الذميمة بسبب نزول هذه السووة اجلديدة.

واالمر الثاين :اهنم يموتون عىل كفرهم ،فتكون هذه احلالة كاالمر املضاد

لالستبشار الذي حصل يف املؤمنني ،وهذه احلالة أسوأ وأقبح من احلالة االوىل،
وذلك ألن احلالة االوىل عبارة عن ازدياد الرجاسة ،وهذه احلالة عبارة عن مداومة

الكفر وموهتم عليه(.)46

ذين َنا َف ُقوا َو ِق َ
يل َ ُهلم َت َع َالوا َقاتِ ُلوا ِيف َسبِيلِ اهللِ أوآد َف ُعوا
﴿ولِ َيع َل َم ا َّل َ
قال تعاىلَ :

لكف ِر َيو َم ٍ
َقا ُلوا ُلو َن َ
أفو ِ
َاكم ُهم لِ ُ
أقر ُب ِم ُنهم لِ َ
عل ُم ِقتَا ًال آل َّت َبعن ُ
اه ِهم
إليام ِن َي ُقو ُلونَ بِ َ
ئذ َ
وهبِم َو ُ
اهلل َ
يس ِيف ُق ُل ِ
أعل ُم بِ َام َيكت ُُمونَ ﴾(.)47
َّم َال َ

ذين َنا َف ُقوا﴾ معناه :وليميز املؤمن من املنافق ،ألن اهلل عامل باالشياء
﴿ولِ َيع َل َم ا َّل َ
َ

قبل كوهنا ،فالجيوز أن يعلم عند ذلك مامل يكن عامل ًا به ،إال أن اهلل أجرى عىل املعلوم

لفظ العلم جماز ًا أي :ليظهر املعلوم من املؤمن واملنافق (قيل هلم) أي :املنـــــافقني

﴿ َت َع َالوا َقاتِ ُلوا ِيف َسبِيلِ اهللِ﴾ قالوا :إن عبداهلل بن أيب ،واملنافقني معه من أصحابه،

وقالوا:عالم نقتل أنفسنا؟وقال هلم عبد
أنخذلوا يوم أحد نحو ًا من ثالثمئة رجل،
َ
اهلل بن عمرو بن حزام االنصاري :تعالوا قاتلوا يف سبيل ،واتقوا اهلل ،والختذلوا
نبيكم( .أوادفعوا) عن حريمكم وأنفسكم ،إن مل تقاتلوا يف سبيل اهلل .وقيل :معناه

اقيموا معنا وك ِّثروا سوادنا .وهذا يدل عىل أن تكثري سواد املجاهدين معدود يف

اجلهاد ،وبمنزلت القتالَ ﴿ .قا ُلوا ُلو َن َ
عل ُم ِقتَا ًال آل َّت َبعن ُ
َاكم﴾ يعني قال املنافقون:
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لوعلمنا قتا ً
ال لقاتلناهم ،قالواذلك إبالء لعذرهم يف ترك القتال ،والرجوع اىل
املدينة .فقال هلم :أبعدكم اهلل ،اهلل يغني عنكم! وقيل :إنام القائل لذلك رسول اهلل،

لكف ِر َيو َم ٍ
﴿هم لِ ُ
أقر ُب ِم ُنهم لِ َ
إليام ِن﴾ يعني:
يدعوهم اىل القتال ،عن االصمُ ،
ئذ َ

بأظهار هذا القول ،صاروا أقرب اىل الكفر ،إذ كانوا قبل ذلك يف ظاهر أحواهلم

أقرب اىل االيامن حتى هتكوا السرت ،فعلم املؤمنني منهم ما مل يعلموه .والالم بمعنى
إىل ،يعني :هم إىل الكفر أقرب منهم إىل االيامن ،كقوله تعاىلَ ْ :
﴿احل ْمدُ هللِ ا َّل ِذي هَ دانا

أفو ِ
يس ِيف ُق ُل ِ
وهبِم﴾ ذكر األفواه تأكيد ًا ألن
ِهلذا﴾ أي :إىل هذاَ ﴿ .ي ُقو ُلونَ بِ َ
اه ِهم َّما َل َ
القول قد يضاف أليها .وقيل:إنام ذكر االفواه فرق ًا بني قول اللسان ،وقول الكتاب.
واملراد به قوهلم :لونعلم قتا ً
ال آلتبعناكم .وإضامرهم أنه لوكان قتال مل يقاتلوا معهم،

ومل ينرصوا النبي .وقيل :معناه :يقولون بأفواههم من التقرب إىل الرسول
﴿و ُ
اهلل َ
أعل ُم بِ َام َيكت ُُمونَ ﴾ أي:
وااليامن ،ما ليس يف قلوهبم ،فإن يف قلوهبم الكفرَ .

بام يضمرونه من النفاق والرشك(.)48

بعد هذا البيان نشري اىل موضوع مهم وهو :ان من الذين كانوا مع النبي

فيهم صفات النفاق بل فيهم من امن بلسانه ومل خيلص االيامن اىل قلبه وكان يرتبص

بالرسول والرسالة ،وان النفاق الجيتمع مع العداله وهنا يأيت نفي نظرية عدالة
الصحابة القائلة« :اتفق اهل السنة عىل أن مجيع الصحابة عدول ،ومل خيالف يف

ذلك إإل شذوذ من املبتدعة ،عىل حد تعبري ابن حجر العسقالين ،وجيب االعتقاد

بنزاهتهم ،إذ ثبت أن اجلميع من اهل اجلنة وأنه اليدخل أحد منهم النار» .وقال:
«وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحايب :من لقي النبي مؤمن ًا به ومات
عىل اإليامن» .ثم قال« :فيدخل فيه ممن طالت جمالسته له اوقرصت ،ومن روي عنه
ٍ
لعارض
جيالسه ،ومن مل يره
يغز ،ومن رآ ُه رؤية ومل
أو مل يرو ،ومن غزا معه أومل ُ
ُ

كالعمى ،وخيرج بقيد اإليامن من لقيه كافر ًا ولو اسلم بعد ذلك ...وأحلق ابن حجر
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َم ْن ارتد وتاب بعد ردته ولو بسبب القتال ،واستثنى ممن اسلم يف عهد الرسول
من ارتد ومات عىل ردته»( .)49وجزاء من اليعتقد بعدالة الصحابة بأقل اقوال أهل

السنة «إذا رأيت الرجل ينقص أحد ًا من أصحاب رسول اهلل  فاعلم أنه زنديق،
والذين ينقصون أحد ًا عىل اإلطالق من أصحاب رسول اهلل هم زنادقة واجلرح أوىل

هبم»( )50ومن عاهبم أو أنتقصهم فال تواكلوه والتشاربوه والتصلوا عليه(.)51
دليل أهل السنة عىل نظرية عدالة الصحابة

ض َّ ُ
استدلوا بآيات من القرآن الكريم منها قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َر ِ َ
اهلل َع ِن ْ ُاملؤْ ِمنِ َ
ني
الش َجر ِة َف َع ِلم َما ِيف ُق ُل ِ َ
اهب ْم َف ْت ًحا
َ
الس ِكي َن َة َع َل ْي ِه ْم َو َأ َث َ ُ
إِ ْذ ُي َبايِ ُعو َن َك َ ْحت َت َّ َ
وهبِ ْم َفأ ْنزَ َل َّ

ين َو ْ َ
﴿والسابِ ُقونَ ْ َ
()52
األ َّو ُلونَ ِم َن ْ ُامل َه ِ
ين
األن َْصا ِر َوا َّل ِذ َ
اج ِر َ
َق ِري ًبا ﴾  .وقوله تعاىلَّ َ :
ض َّ ُ
وه ْم بِإِ ْح َس ٍ
ان َر ِ َ
اهلل َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه﴾( .)53ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا
ا َّت َب ُع ُ
ال َّنبِي َح ْس ُب َك َّ ُ
اهلل َو َم ِن ا َّت َب َع َك ِم َن ْ ُاملؤْ ِمنِ َ
ني﴾( .)54وهناك آيات كثرية يطول ذكرها،
ُّ
واحاديث يكثر تعدادها.

وتعني عدالة الصحابة ان كل من عارص الرسول أو ولد يف عرصه ،او شاهده،

الجيوزعليه الكذب والتزوير ،والجيوز جترحيه .وهنا يأيت تساؤل :هل يعقل ان يكون
العامل كاجلاهل؟ والقاعد كاملجاهد؟ ومن اسلم عن قناعة كمن اسلم خوف ًا؟ هل
من املعقول أن يتساوى القاتل واملقتول؟ وهل يتساوى السابق بالالحق؟ واملنفق

باملقرت؟ والعايص باملطيع؟ وصادق االيامن باملتظاهر؟ وأن يتساوى املؤمن واملنافق؟
 ...إلخ؟ وكل الذين فعلوا اجلرائم وارتكبوا الكبائر بحق االسالم واملسلمني

الرساليني من قتل الصحابة الربانيني وسم االمام احلسن بن عيل وقتل احلسني
بن عيل  وأصحابه كل هوالء حمقني عدول مهتدين بحجة ان النبيقد قال

بزعمهم «أصحايب كالنجوم باهيم أقتديتم أهتديتم»(.)55
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وهذا احلديث ضعفه أئمة أهل احلديث فال حجة فية وطعن فيه أبن تيمية(.)56

النه ال الرشع يقبل هذه املساوات والالعقل وال املنطق ،وهي ظلم صارخ وخلط
فظيع ينفر منه العقل وتأباه الفطرة االنسانية السليمة(.)57

نظرية عدالة كل الصحابة تتعارض مع نصوص القرآن القطعية
 .1ظاهرة النفاق :شاعت ظاهرة النفاق يف زمن النبي وبرز املنافقون كقوة
حقيقة .وال تقترص ظاهرة النفاق عىل القول بل تتعداها اىل العمل ،فقد

كانوا يص ّلون وينفقون ويقدمون األعذار إذا ختلفوا عن اخلروج مع النبي
ويكررون مزاعمهم باإليامن .إن سلوك اإلنسان يعكس حقيقة اعتقاده ،لكن

النوايا هلل ،والنبي يعني بالظاهر والسلوك ويكل البواطن هلل ،وهو بطبيعته
رؤوف رحيم خلوق ونموذج االنسان الكامل ولكنهم جتاوزوا احلدود اآليات

﴿و ِم َن ال َّن ِ
اس َم ْن
القرآنية تتنزل وتكشف حقائق هذه الفئة .منها قوله تعاىلَ :
اهللِ َوبِا ْل َي ْو ِم ْ َ
اد ُعونَ َّ َ
ول َآ َم َّنا بِ َّ
ني * ُ َي ِ
َي ُق ُ
اآل ِخ ِر َو َما ُه ْم بِ ُمؤْ ِمنِ َ
ين َآ َمنُوا َو َما
اهلل َوا َّل ِذ َ

ض َفزَ ا َد ُه ُم َّ ُ
وهبِ ْم َم َر ٌ
َ ْي َد ُعونَ إِ َّال َأن ُْف َس ُه ْم َو َما َيشْ ُع ُرونَ * ِيف ُق ُل ِ
اهلل َم َر ًضا َو َ ُهل ْم
ين آ َمنُو ْا َقا ُلو ْا
﴿وإِ َذا َل ُقو ْا ا َّل ِذ َ
َع َذ ٌ
يم بِ َام َكا ُنوا َي ْك ِذ ُبونَ ﴾( )58وقوله تعاىلَ :
اب َألِ ٌ
اطينِ ِه ْم َقا ُلو ْا إِ َّنا َم َع ْك ْم إِ َّن َام َن ْح ُن ُم ْست َْه ِز ُئونَ * ّ ُ
آ َم َّنا َوإِ َذا َخ َل ْو ْا إِ َىل َش َي ِ
اهلل َي ْست َْه ِز ُئ
الض َ
ال َل َة بِ ْ ُ
اش َ ُ
ين ْ
رت ُو ْا َّ
اهل َدى َف َام
ِهبِ ْم َو َي ُمدُّ ُه ْم ِيف ُطغْ َي ِاهنِ ْم َي ْع َم ُهونَ * ُأ ْو َلئِ َك ا َّل ِذ َ

﴿و َما َمن ََع ُه ْم َأن ُت ْق َب َل
ار ُت ُْم َو َما َكا ُنو ْا ُم ْهت َِد َ
ين﴾( ،)59وقوله تعاىل َ
َربِ َحت ِّ َجت َ
ِم ْن ُه ْم َن َف َق ُات ُْم إِ َّال َأ َّهن ُْم َك َف ُروا بِ َّ
الص َال َة إِ َّال َو ُه ْم ُك َس َ ٰ
اىل
اهللِ َوبِ َر ُسولِ ِه َو َال َي ْأتُونَ َّ

نف ُقونَ إِ َّال َو ُه ْم َكا ِر ُهونَ ﴾( ،)60وقوله تعاىلَ :
﴿ل ْو َخ َر ُجوا ِف ُ
َو َال ُي ِ
يك ْم َما َز ُاد ُ
وك ْم
يك ْم َس َّام ُعونَ َ ُهل ْم َو َّ ُ
إِ َّال َخ َب ًاال َو َ َأل ْو َض ُعوا ِخ َال َل ُك ْم َي ْب ُغو َن ُك ُم ا ْل ِف ْت َن َة َو ِف ُ
يم
اهلل َع ِل ٌ
بِ َّ
الظا ِمل ِ َ
ني﴾( ،)61وهناك آيأت كثرية اليتناسب ذكرها مع هذا املخترص.
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 .2نظرية عدالة كل الصحابة تتعارض مع السنة النبوية :كام اهنا تعارض القرآن
الكريم كذلك تعارض السنة النبوية ،والدليل عىل ذلك هو:

ين َّ َ
ني ْ ُاملؤْ ِمنِ َ
اخت ُذوا َم ْس ِجد ًا ِضار ًا َو ُك ْفر ًا َو َت ْف ِريق ًا َب ْ َ
ني﴾ وقالوا :إهنم بنوا
أ﴿ :ا َّل ِذ َ
تقرب ًا اىل اهلل تعاىل ،وكانوا اثني عرش رج ً
ال من الصحابة املنافقني(.)62
مسجد ًا ّ

ب :لعن الرسول لبعض الصحابة .قال احللبي صار يقول «اللهم العن
فالن ًا وفالن ًا»( ،)63وقال السيوطي وأخرج أمحد وابخاري والرتمذي والنسائي
وابن جرير والبيهقي يف الدالئل عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل يوم ُأحد

«اللهم العن أبا سفيان ،اللهم العن احلرث بن هشام ،اللهم العن سهيل بن
عمرو واللهم العن صفوان بن أمية».

وقال السيوطي أخرج الرتمذي وابن جرير وابن ايب حاتم عن ابن عمر قال:

كان النبي يدعو عىل اربعة نفر وكان يقول يف صالة الفجر« :اللهم العن فالن ًا

وفالن ًا»(.)64

وأخرج نرصبن مزاحم املنقري عن عبد الغفار بن القاسم عن عدي بن ثابت

عن الرباء بن عازب قال :أقبل أبو سفيان ومعه معاوية ،فقال رسول اهلل «اللهم

العن التابع واملتبوع ،اللهم عليك باألقيص» فقال ابن براء ألبيهَ :من األقيص

قال« :معاوية»( )65وأخرج نرصعن عيل بن األقمر يف آخر حديثه قال :فنظر

رسول اهلل إىل أيب سفيان وهو راكب ومعاوية وأخوه أحدمها قائد واآلخر

سائق ،فلام نظر إليهم رسول اهلل قال« :اللهم العن القائد والسائق والراكب»

قلنا أنت سمعت رسول اهلل؟ قال :نعم وإ ّ
فصمت أذناي(.)66
ال َّ

 .3قزمان بن احلرث قاتل مع رسول اهلل يف أحد قتال االبطال ،فقال أصحاب
النبي ما أجزأ عنا أحد كام أجزأ عنا فالن ،فقال النبي( اما إنه من اهل النار)
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ملا أصابته اجلراح وسقط ،قيل له هنيئ ًا لك اجلنة يا ابا الفيداق ،قال جنة حرمل؟

واهلل ما قاتلنا إال عىل اآلحساب(.)67

 .4احلكم بن العاص بن أمية بن عبد شمس عم عثامن بن عفان ووالد مروان بن
احلكم ،لعنه رسول اهلل( .)68ولعن ما يف صلبه وقال «ويل ألمتي مما يف صلب

هذا»( .)69ومن حديث عائشة أهنا قالت ملروان« :أشهد أن رسول اهلل لعن اباك
()70
وحرم عليه أن يدخل
وانت يف صلبه»  .فنفاه النبي إىل مرج قرب الطائف ّ

املدينة ،وملا التحق الرسول بالرفيق االعىل راجع عثامن أبا بكر ليدخله فرفض

أبو بكر ،وملا مات أبوبكر راجع عثامن عمر ليدخله فأبى عمر ،وملا توىل عثامن

اخلالفة أدخله معزز ًا مكرم ًا واعطاه مأة الف درهم( .)71نكتفي هبذه االشارة
املخترصة هلذا املوضوع.
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املطلب الثالث
درجات النفاق
قد يتسائل البعض هل للنفاق درجات ومستويات؟ اجلواب :نعم هناك

مستويات ودرجات اوضحها اهلل لنا يف الكتاب العزيز ألنه هوالذي يعلم الغيب
وما ختفي الصدور ،قال تعاىل﴿ :إنَّ َ
اهلل ُ
عليم ِ
ِ
عامل ِ
ِ
بذات
الساموات
غيب
واالرض إ ّن ُه ٌ

تعاىل﴿:و َل َقد َخ َلقنا االنسانَ َو َن َ
س ِ
حن
الصدُ و ِر﴾( .)72وقال
نفس ُه َو َن ُ
ُ
َ
عل ُم ما ُت َوس ِو ُ
به ُ
أقرب ِ
الو ِريد﴾(.)72
ُ
إليه ِمن َحبلِ َ

الدرجة األوىل :الكفر
فاول درجات النفاق هو عىل مستوى الكفر ،حيث جعل اهلل املنافقني والكافرين

يف درجة واحدة ومجعهم يف مكان واحد ،حسب قوله تعاىل:

أو ً
تاب َأنْ إِذا َس ِم ْعت ُْم ِ
﴿و َقدْ َن َّز َل َع َل ْي ُك ْم ِيف ا ْل ِك ِ
آيات اهللِ ُي ْك َف ُر ِهبا َو ُي ْست َْهزَ ُأ
الَ :
يث َغ ْري ِِه إِ َّن ُك ْم إِذ ًا ِم ْث ُل ُه ْم إِنَّ َ
اهلل ِ
وضوا ِيف َح ِد ٍ
ِهبا َفال َت ْق ُعدُ وا َم َع ُه ْم َح َّتى َ ُي ُ
جام ُع

ني َوا ْل ِ
ْ ُامل ِ
ين ِيف َج َه َّن َم َ ِ
ناف ِق َ
مجيع ًا﴾( ،)72هذا يدل عىل أن من ريض بالكفر فهو
كاف ِر َ
كافر ،ومن ريض بمنكر يراه وخالط اهله وإن مل يبارش كان يف االثم بمنزلة املبارش
بدليل أنه تعاىل ذكر لفظ املثل ههنا ،هذا اذا اجلالس راضي ًا بذلك اجللوس ،فأما

اذا كان ساخط ًا لقوهلم وإنام جلس عىل سبيل التقية واخلوف فاالمر ليس كذلك،

وهلذه الدقيقة قلنا بأن املنافقني الذين كانوا جيالسون اليهود ،وكانوا يطعنون يف
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القرآن والرسول كانوا كافرين مثل اولئك اليهود ،واملسلمني الذين كانوا باملدينة

كانوا بمكة جيالسون الكفار الذين يطعنون يف القرآن فأهنم كانوا باقني عىل االيامن،
والفرق أن املنافقني كانوا جيالسون اليهود مع االختيار ،واملسلمني كانوا جيالسون

الكفار عند الرضورة .ثم إنه تعاىل حقق كون املنافقني مثل الكافرين يف الكفر فقال:
﴿إنَّ َ
ني َو َ
اهلل َج ِ
ام ُع ا ُملنافق َ
ين يف َج َه َّن َم مجيعا﴾( .)73وذلك ان املرشكني كانوا
الك ِاف ِر َ

خيوضون يف ذكر القرآن يف جمالسهم ،فيستهزئون به ،فنهي املسلمون عن القعود
نحوفعل املرشكني،
معهم ما داموا خائضني فيه ،وكان
ُ
أحباراليهود باملدينة يفعلون َ

فنهوا أن يقعدوا معهم ،كام هنوا عن جمالسة املرشكني بمكة ،وكان الذين ُيقعادون

اخلائضني بالقرآن من االحبار هم املنافقني ،فقيل هلم:إنكم إذ ًا ُ
مثل االحباريف الكفر
﴿إنَّ َ
ني َو َ
اهلل َج ِ
ام ُع ا ُملنافق َ
ين يف َج َه َّن َم مجيعا﴾ يعني :القاعدين واملقعود معهم.
الك ِاف ِر َ
(قلت) :إىل من دل
قلت) :الضمري يف قوله :فال تقعدوا معهم إىل َمن يرجع؟
(فإن َ
ُ
ُ
ويستهزأ هبا ،كأنه قيل :فال تقعدوا مع الكافرين هبا واملستهزئني هبا( .فإن
يكفر
عليه ُ
َ
(قلت) :ألهنم اذا مل
يكونون مثلهم باملجالسة اليهم يف وقت اخلوض؟
قلت)َ :مل
َ
ُ
قلت) :فهال كان املسلمون
ينكروا عليهم كانوا راضني والرايض بالكفر كافر( .فإن َ
(قلت) :ألهنم كانوا
بمكة حني كانوا جيالسون اخلائضني من املرشكني منافقني؟
ُ
الينكرون لعجزهم ،وهوالء مل ينكروا مع قدرهتم ،فكان ترك االنكار لرضاهم(.)74

يكم يف ِ
﴿و َقد َن َّز َل َع َل ُ
َاب﴾ أي :يف القران ﴿إذا َس ِمعتُم ِ
الكت ِ
آيات اهللِ ُيك َف ُر هبا
َ
َو ُيست ُ
َهزأ هبا﴾ أي :يكفر هبا املرشكون ،واملنافقون ،ويستهزئون هبا ﴿ َفال َت ْق ُعدُ وا
وضوا ِيف َح ِد ٍ
﴿ح َّتى َ ُي ُ
يث َغ ْري ِِه﴾ أي:
َم َع ُه ْم﴾ أي :مع هوالء املستهزئني الكافرينَ .

حتى يأخذوا يف حديث االستهزاء بالدين.وقيل:حتى يرجعوا إىل اإليامن ،ويرتكوا
﴿وإِذا
الكفر واالستهزاء .وا ُملنزل يف الكتاب هو قوله سبحانه يف سورة االنعام َ
وضوا ِيف َح ِد ٍ
ض َع ْن ُه ْم َح َّتى َ ُي ُ
ين َ ُي ُ
وضونَ ِيف آياتِنا َف َأ ْع ِر ْ
يث َغ ْري ِِه﴾(.)75
َر َأ ْي َت ا َّل ِذ َ
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ويف هذا داللة عىل حتريم جمالسة الكفار عند كفرهم بآيات اهلل ،واستهزائهم هبا،

وعىل اباحت جمالستهم عند خوضهم يف حديث غريه.

وروي عن احلسن َّ
أن إباحة القعود مع الكفار ،عند خوضهم يف حديث آخر

غري كفرهم ،واستهزائهم بالقرآن ،منسوخ بقوله تعاىلَ ﴿:فال َت ْق ُعدْ َب ْع َد ِّ
الذ ْكرى َم َع
ا ْل َق ْو ِم َّ
الظا ِمل ِ َ
ني﴾(﴿ .)76إِ َّن ُك ْم إِذ ًا ِم ْث ُل ُه ْم﴾ يعني إنكم إذا جالستموهم عىل اخلوض يف

كتاب اهلل ،واهلزء به ،فأنتم مثلهم.وإنام حكم بأهنم مثلهم ،ألهنم مل ينكروا عليهم مع
قدرهتم عىل اإلنكار ،ومل يظهروا الكراهية لذلك ،ومتى كانوا راضني بالكفر ،كانوا

كفار ًا ألن الرضا بالكفر كافر(.)77

ثاني ًا :قال تعاىلَ :
ِ
إلخواهنم ا َّل ِذين َك َف ُروا ِمن
ين َنا َف ُقوا َي ُقولون
﴿أمل َت َر إىل ا َّل ِذ َ
ُ
طيع ِف ُ
اهلِ ِ
الكت ِ
قوتِلتُم
يكم َ
َخر َج َّن َم َع ُكم َوال ُن ُ
أحد ًا أبد ًا َوإن ُ
َاب َلئِن أخ ِرجتُم َلن ُ
َنص َّن ُكم َو ُ
اهلل يشهدُ َّإهنُم َل ِ
كاذبونَ ﴾( .)78فإن هوالء املنافقني وعدوا طائفة اليهود
َلن ُ

بامور ثالثة ،ومجيعها كانت كاذبة:

 .1إذا أخرجتم من هذه االرض فإننا سوف لن نبقى بعدكم نتطلع إىل خواء
اماكنكم ودياركم.

أي مقام ،ويف أي وقتّ ،
فإن موقفنا
 .2إذا صدر أمر ضدكم من أي شخص ،ويف ّ
الرفض له وعدم اإلستجابة.

 .3إنّه إذا وصل األمر للقتال فإننا سوف نقف إىل جانبكم والنرتدد يف نرصتكم
أبد ًا.

نعم ،هذه الوعود التي أعطاها املنافقون لليهود قبل هذا احلادث ،إ ّ
ال ّ
أن احلوادث

الالحقة أوضحت كذب إ ّدعاءاهتم ووعودهم .وهلذا السبب يقول القرآن الكريم
﴿و ُ
اهلل يشهدُ َّإهنُم َل ِ
كاذبونَ ﴾ .كم هو تعبريرائع ومثري ومقرتن بتأكيدات
برصاحة َ
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عز ّ
وجل ،وكون اجلملة إسمية ،وكذلك اإلستفادة من ّ
(إن)
عديدة ،من شهادة اهلل ّ
والالم للتأكيد ،وك ّلها تفيد ّ
أن الكذب والنفاق ممتزجان هبم حلدّ اليمكن فصلهام،

لقد كان املنافقون كاذبني دائ ًام ،والكاذبون منافقني غالب ًا .والتعبري بـ (إخواهنم)

يوضح لنا طبيعة العالقة احلميمة جدّ ًا بني (املنافقني) و (الك ّفار) كام ّ
ّ
ركزت اآليات
السابقة عىل عالقة األخوة بني املؤمنني ،مع مالحظة اإلختالف بني الفصيلتني،

ربمون ّ
وهو ّ
بكل مايؤثرون به عىل
أن املؤمنني صادقون يف ُاخوهتم لذلك فهم اليت ّ

أنفسهم ،عىل عكس املنافقني حيث ليس هلم وفاء أومواساة بعضهم لبعض ،وتتبني
حقيقتهم بصورة أواضح يف اللحظات احلرجة حيث يتخلون عن أقرب الناس

هلم ،بل ح ّتى عن إخواهنم ،وهذا هوحمور اإلختالف بني نوعني من االخوة ،أخوة
طيع ِف ُ
أحد ًا أبد ًا﴾ تشريإىل موقف
يكم َ
املؤمنني وأخوة املنافقني ،ومجلةَ :
﴿وال ُن ُ

التوصيات واإلنذارات التي
باهنم سوف لن يراعوا
املنافقني الذي أعلنوه لليهود ّ
ّ

أطلقها رسول اهلل فيهم.

ثم ..لإليضاح والتأكيد األكثرحول كذب املنافقني يضيف سبحانهَ :
﴿لئِ ْن
ّ
وه ْم
ص َ
ص ُ
﴿و َلئِ ْن ُقوتِ ُلوا ال َي ْن ُ ُ
﴿و َلئِ ْن َن َ ُ
وهن ُْم﴾َ ،
ُأ ْخ ِر ُجوا ال َ ْي ُر ُجونَ َم َع ُه ْم﴾َ ،

َلي َو ُّل َّن َ
صونَ ﴾(.)79
بار ﴾ُ ﴿ ،ث َّم ال ُي ْن َ ُ
األ ْد َ
ُ

ّ
إن اللحن القاطع والقوي هلذه االيات قد ادخل الرعب واهللع يف قلوب

املنافقني واقلق باهلم .وبالرغم من ّ
إالاهنا -من
معني،
أن االية نزلت يف مورد ّ
ّ

املس ّلم -الختتص به ،بل أصل عام يف عالقة املنافقني مع سائر أعداء اإلسالم،

باالضافة إىل الوعود الكاذبة التي يمنحها ّ
كل منهم لالخر ،وتقرربطالن وخواء

ّ
كل هذه الروابط والوعود .والخيتص هذا االمر بام حدث تأرخيي ًا يف صدر االسالم،

حية الختفى عىل أحد ،يف طبيعة تعامل
بل إنّنا نالحظ اليوم بأعيننا نامذج وصور ًا ّ
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املنافقني مع خمتلف الفصائل املعادية لإلسالم ،ومن املس ّلم ّ
أن املؤمنني الصادقني إذا

فإهنم سينترصون عليهم ،وحيبطون خططهم.
التزموا بواجباهتم ّ

الدرجة الثانية :الرشك
بل املنافق اسوء واخطر من املرشك ،بعد ان عرفنا ان الكفر هو االنكار واجلحود

املطلق ،فقال ابن منضور يف الرشك باهلل:وأرشك باهلل:جعل له رشيك ًا يف ملكه ،تعاىل

اهلل عن ذلك ،واالسم ِّ
الرش ُك.قال اهلل تعاىل حكاية عن عبده لقامن أنه قال البنه﴿ :يا
ُ
ُبن ََّي ال ُت ْ ِ
رش ْك بِاهللِ إِنَّ ِّ ْ
والرشك :أن جيعل هلل رشيك ًا يف ربوبيته،
يم﴾.
الرش َك َل ُظ ْل ٌم َع ِظ ٌ
تعاىل اهلل عن ُ َ
الرشكاء واالنداد(.)80

ني َو ْ ُامل ِ
﴿و ُي َع ِّذ َب ْ ُامل ِ
ني بِاهللِ
رش ِ
ناف ِ
كات َّ
الظا ِّن َ
رش ِك َ
ناف ِق َ
ني َو ْ ُامل ْ ِ
قات َو ْ ُامل ْ ِ
قال تعاىلَ :

الس ْو ِء َو َغ ِض َب ُ
ساء ْت
اهلل َع َل ْي ِه ْم َو َل َعن َُه ْم َو َأ َعدَّ َ ُهل ْم َج َه َّن َم َو َ
الس ْو ِء َع َل ْي ِه ْم دائِ َر ُة َّ
َظ َّن َّ

َم ِصري ًا﴾(.)81

تقديم املنافقني واملنافقات عىل املرشكني واملرشكات يف اآلية لكوهنم أرض عىل

املسلمني من أهل الرشك وألن عذاب أهل النفاق أشد قال تعاىل﴿ :إِنَّ ْ ُامل ِ
ناف ِق َ
ني
ِيف الدَّ ر ِك َ
َّ
﴿الظا ِّن َ
الس ْو ِء﴾ السوء بالفتح
األ ْس َفلِ ِم َن ال َّنا ِر﴾ .وقوله:
ْ
ني بِاهللِ َظ َّن َّ

فالسكون ،مصدربمعنى القبح ،والسوء بالضم اسم مصدر ،وظن السوء هو ظنهم

مايعم ذلك وسائر ظنوهنم السيئة من
أن اهلل الينرص رسوله ،قيل :املراد بظن السوء
ُّ
الس ْو ِء﴾ دعاء عليهم أو قضاء عليهم أي
الرشك والكفر .وقولهَ :
﴿ع َل ْي ِه ْم دائِ َر ُة َّ

ليسترضوا بدائرة السوء التي تدور لتصيب من تصيب من اهلالك والعذاب .وقوله:
﴿و َغ َض َب ُ
﴿ع َل ْي ِه ْم دائِ َر ُة
أعدَّ َ ُهلم َج َه َّن َم﴾ معطوف عىل قولهَ :
اهلل َع َلي ِهم َو َل َعن َُهم َو َ
َ
﴿وكانَ
الس ْو ِء﴾ ،وقولهَ :
ساء ْت َم ِصري ًا﴾ بيان مساءة مصريهم ،كام أن قولهَ :
﴿و َ
َّ
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ذلِ َك ِع ْن َد اهللِ َف ْوز ًا َع ِظي ًام﴾ بيان حلسن مصريأهل اإليامن( .)82وقد َّنبه القرآن الكريم
اح َذ ْر ُه ْم قا َت َل ُه ُم ُ
اهلل َأ َّنى ُيؤْ َف ُكونَ ﴾(.)83
بخطورة هذه الفئة بقوله تعاىلُ :
﴿ه ُم ا ْل َعدُ ُّو َف ْ
أي هم االعداء الواقعيون .املنحرفون عن احلق الذين لعنهم اهلل وذمهم بشدة.

الدرجة الثالثة :طبع اهلل عىل قلوهبم وختم عليها

ً
أوال :قال تعاىل ﴿ َذلِـ َ
ــك بـ ْا َّ ُهنــم أ َمـ ُنــوا ُثـ َـم َكـ َفـ ُـروا َف ُطبِ َع عىل ُق ُل ِ
وهبِم َف ُهم

ال َيف َق ُهونَ ﴾

()84

املنافقون مل يكونوا إال عىل الكفر الثابت الدائم ،فام معنى قوله

تعاىل﴿ :أ َمنُوا ُث َم َك َف ُروا﴾ نقول :قال يف (الكشاف) ثالث أوجه أحدها﴿ :أ َمنُوا﴾

نطقوا بكلمة الشهادة ،وفعلوا كام يفعل من يدخل يف االسالم ﴿ ُث َم َك َف ُروا﴾ ،ثم

ظهر كفرهم بعد ذلك ،وثانيها﴿ :أ َمنُوا﴾ نطقوا باإليامن عند الؤمنني ﴿ ُث َم َك َف ُروا﴾

ين آ َمنُوا
﴿وإِذا َل ُقوا ا َّل ِذ َ
نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء باالسالم كقوله تعاىل َ
قا ُلوا آ َم َّنا﴾ ،وثالثهام :أن يراد أهل الذمة منهم.

الطبع عىل القلوب اليكون إالمن اهلل تعاىل ،وملا طبع عىل قلوهبم اليمكنهم

أن يتدبروا ويستدلوا بالدالئل ،ولوكان كذلك لكان هذا حجة هلم عىل اهلل تعاىل،
فيقولون :إعراضنا عن احلق لغفلتنا ،وغفلتنا بسبب أنه تعاىل طبع عىل قلوبنا،
فنقول :هذا الطبع من اهلل تعاىل لسوء أفعاهلم ،وقصدهم االعراض عن احلق ،فكأنه

تعاىل تركهم يف أنفسهم اجلاهلية وأهوائهم الباطلة(.)85

والطبع عىل القلب جعله بحيث اليقبل احلق واليتبعه فال حمالة يتبع اهلوى كام
﴿ط َب َع ُ
قال تعاىلَ :
اهلل َعىل ُق ُل ِ
واء ُه ْم﴾( )86فاليفقه واليسمع واليعلم
وهبِ ْم َوا َّت َب ُعوا َأ ْه َ
﴿و َن ْط َب ُع َعىل ُق ُل ِ
﴿و ُطبِ َع َعىل ُق ُل ِ
وهبِ ْم
وهبِ ْم َف ُه ْم ال َي ْف َق ُهونَ ﴾( .)87وقالَ :
كام قال تعاىلَ :
﴿و َط َب َع ُ
اهلل َعىل ُق ُل ِ
وهبِ ْم َف ُه ْم ال َي ْع َل ُمونَ ﴾(.)89
َف ُه ْم ال َي ْس َم ُعونَ ﴾( .)88وقالَ :
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والطبع عىل أي حال اليكون منه تعاىل إال جمازاة ألنه إضالل والذي ينسب

اليه تعاىل من اإلضالل إنام هو اإلضالل عىل سبيل املجازاة دون اإلضالل االبتدائي
مر مرار ًا(.)90
وقد ّ

﴿خت ََم ُ
ثاني ًا :قال تعاىلَ :
اهلل َعىل ُق ُل ِ
شاو ٌة
وهبِ ْم َو َعىل َس ْم ِع ِه ْم َو َعىل َأ ْبصا ِر ِه ْم ِغ َ

يم﴾(.)91
َو َ ُهل ْم َع ٌ
ذاب َع ِظ ٌ

أجهزةأستقبال احلقائق معطوبة عند هؤالء ...العني التي يرى املتقون فيها

آيات اهلل ،وا ُالذن التي يسمعون هبا نداء احلق ،والقلب الذي يدركون به احلقائق،

كلها قد تعطلت وتوقفت عن العمل عند هؤالء ،هلم عيون وآذان وعقول ،ولكنهم

يفتقدون قدرة (الرؤية) و (االدراك) و (السمع) .ألن انغامسهم يف اإلنحراف
وعنادهم وجلاجهم ،كلها عنارص تشكل حجاب ًا أمام أجهزة املعرفة.

االنسان قابل للهداية طبع ًا -إن مل يصل إىل هذه املرحلة -مهام بلغ به الضالل

حس التشخيص (فالت حني نجاة) ألنه أفتقد
أ ّما حينام يبلغ يف درجة يفقد معها ّ

أدوات الوعي والفهم ،ومن الطبيعي ان يكون يف انتظاره عذاب عظيم(.)92

يف اللغة َ
(خت ََم) اإلناء بمعنى سدّ ه بالطني أوغريه ،وأصلها من وضع اخلتم عىل

الكتب واالبواب كي ال ُتفتح ،واخلتم اليوم مستعمل يف اإلستيثاق من ّ
اليشء واملنع

منه كختم سندات أألمالك والرسائل الرسية اهلامة .وهناك شواهد من التاريخ
ّ
تدل عىل أن امللوك وأرباب السلطة كانوا سابق ًا خيتمون رصر الذهب أوالرسائل

بخامتهم اخلاص ويبعثون هبا إىل املنظورين لالطمئنان عىل سالمة الرصر وعدم
التالعب يف حمتوياهتا .والشائع يف هذا الزمان اخلتم عىل الطرود الربيدية أيض ًا،

وقد استعمل القرآن كلمة (اخلتم) هنا للتعبري عن حال االشخاص املعاندين الذين

تراكمت الذنبوب واآلثام عىل قلوهبم حتى منعت كلمة احلق من النفوذ اليها كاخلتم
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ختمت
مصدر
والطبع يقال عىل وجهني:
«اخلتم
السبيل إىل فتحه( .)93قال الراغب:
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
اخلاتم ّ
ِ
احلاص ُل َع ِن النقش،
األثر
كنقش
اليشء
ري
ُ
ِ
والط ِ
وطبعت ،وهوتأث ُ
ابع .والثاينُ :
حيص ُل ِمن املنع
َو ُيت ََج َّو ُز بذلك تار ًة يف االسيتيثاق من اليشء ،واملنع منه اعتبار ًا بام ُ
﴿خت ََم ُ
باخلتم عىل الكتب واالبواب»( )94نحوَ :
اهلل َعىل ُق ُل ِ
﴿و َخت ََم َعىل
ِ
وهبِ ْم﴾(َ ،)95
َس ْم ِع ِه َو َق ْلبِ ِه﴾(.)96

ٍ
بع َّ
أعم ٍم َن
صو َر اليش َء
بصورة ماَ ،ك َط ِ
والطبع :أن ُت َّ
السك ِة وطبع الدراهم ،وهو ُّ
والطابع ِ
طبع ُ
:فاع ُل ذلك،
تم.
اخلتم وأخص من النقش ،والطابع واخلاتم :ما ُي ُ
ُ
وخي ُ

َ
طابع ،وذلك كتسمية الفعل إىل آآللة ،نحوٌ :
قاطع ،قال تعاىل:
سيف
وقيل
ِ
ٌ
للطابع ٌ
﴿كذلك َي ْط َب ُع ُ
َ
﴿ َف ُطبِ َع عىل ُق ُل ِ
اهلل َع َىل ُق ُل ِ
ين ال َي ْع َل ُمونَ ﴾(.)99()98
وهبِم﴾(،)97
وب ا َّل ِذ َ

الدرجة الرابعة :انغالق القلوب وأقفاهلا

قال تعاىل﴿ :أ َفال َيت ََد َّب ُرونَ ُ
القرآنَ أم َع َىل ُق ُل ٍ
وب أق َف ُاهلا﴾( ،)100االستفهام

للتوبيخ وضمري اجلمع راجع إىل املذكورين يف اآلية السابقة ،وتنكري (القلوب) كام
قيل للداللة عىل ان املراد قلوب هوالء وأمثاهلم(.)101

(األقفال) مجع قفل ،وهي يف االصل من مادة القفول أي الرجوع ،أومن

القفيل ،أي األشياء اليابسة ،وملّا كان املتعارف أهنم إذا أغلقوا الباب وقفلوها بقفل،
فكل من يأيت يقفل راجع ًا ،وكذلك ملّا كان القفل شيئ ًا صلب ًا ال ينفذ فيه يشء ،ولذا
فقد أطلقت هذه الكلمة عىل هذه اآللة اخلاصة.

(التدبر) من مادة َدبر وهو حتقيق وبحث نتائج اليشء وعواقبه ،بعكس (التفكر)

الذي يقال غالب ًا عن علل اليشء وأسبابه ،واستعمل كال التعبريين يف القرآن.
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ّ
إن عامل مسكنة هوالء وضياعهم أحد أثنني :إ ّما ّأهنم ال يتد ّبرون يف القرآن،

أوأهنم يتد ّبرونهّ ،إال ّ
أن قلوهبم
برنامج اهلداية االهلية ،والوصفة الطبية الشافية متام ًاّ ،
مقفلة نتيجة اتباع اهلوى واالعامل التي قاموا هبا من قبل ،وهي مقفلة بشكل ال

تنفذ معه أي حقيقة إىل قلوهبم.ألن القلوب إذا كانت مقفلة بأقفال اهلوى والشهوة،
والكرب والغرور ،واللجاجة والتعصب ،فسوف اليلجها نور احلق.وهذه االية

ذكرت العلة احلقيقية إلنحراف هؤالء القوم التعساء(.)102

الدرجة اخلامسة :قسوة قلوهبم

الش َ
ِّ
جع َل َما ُيلقي َّ
يطانُ ِفت َن ًة
يمتازاملنافق بالقسوة والغلظة ،قال
تعاىل﴿:ل َي َ
اق َب ِع ٍ
ض َوإنَّ َّ
ني َل ِفي ِش َق ٍ
وهبِم َّم َر ٌ
لِ ّلذيِ َن ِيف ُق ُل ِ
الظا ِمل َ
يد ﴾( )103من الكفرأوالنفاق،
﴿وا ْل ِ
حتجرت قلوهبم باجلهل والتخلف حتى مل تعد تنفتح
َ
وهب ْم﴾ الذين ّ
قاس َي ِة ُق ُل ُ ُ

عىل يشء وجتمدت مشاعرهم بالغلظة والقسوة ،حتى مل تعد تنبض بالرمحة واخلري،

وذلك بسبب هذه األجواء التي تثريها الطبيعة األحيائية حلركة النبي يف الساحة،
ٍ
جهة ،باعتبارأقوال النبي تلك مظهر
العزة باإلثم تأخذهم من
فهي أجواء جتعل ّ

قوة هلم ملا توحي به من تنازالت حلساهبم ،أو جتعلهم يتحركون يف طريق الفتنة
ّ

قاق َب ِع ٍ
﴿وإِنَّ َّ
ني َل ِفي ِش ٍ
الظا ِمل ِ َ
يد﴾ وذلك يف ما يثريونه
إلضالل املؤمنني عن دينهمَ ...

من الفوىض واخلصومة واجلدل ،لريبكوا به الساحة ،وليعطلوا حركة املستضعفني

يف أجتاه احلق والعدل والفالح ،وبذلك تتحول أوضاعهم إىل مواقع للشحناء
والبغضاء والتفرق والتمزق الذي يمتد اىل ابعد احلدود التي تسمح هبا وسائلهم
وأوضاعهم وظروفهم الفكرية والعملية(( )104القاسية) مشقة من (القسوة) وتعني

اخلشونة والصالبة والتحجر ،لذلك تطلق صفة (قاسية) عىل االحجار الصلبة ،يقال

للقلوب التي ال تظهر أي استجابة لنور احلق واهلداية ،وال تلني وال تستسلم هلا،
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وال تسمح بنفوذ نور احلق واهلداية إليها (قلوب قاسية)( .)105فان الذين صدورهم
أي حقيقة ،وكأن عقوهلم حماطة
ضيقة وأفكارهم حمدودة ال يمكنها أحيان ًا استيعاب ّ

بجدران فوالذية ال يمكن اخرتاقها .قال تعاىلَ ﴿ :ف َو ْي ٌل لِ ْل ِ
وهب ْم ِم ْن ِذ ْك ِر اهللِ
قاس َي ِة ُق ُل ُ ُ

ُأولئِ َك ِيف َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني﴾(.)106

الدرجة السادسة :صدأ القلوب
هذا الصدأ الذي يسطر عىل عقوهلم بام يشبه احلاجز عن االيامن.

ً
أوال :قال تعاىلَ :
﴿ك َّ
ال َب ْل رانَ َعىل ُق ُل ِ
وهبِ ْم ما كا ُنوا َي ْك ِس ُبونَ ﴾( )107ما أشد
تقريع العبارة!فقد احتوى صدأ أعامهلم ّ
كل قلوهبمُ ،فأزيل عنها ما جعل اهلل فيها من
نور الفطرة ا ُالوىل وذهب صفائها ،ولذا ،فاليمكن لشمس احلقيقة أن ترشق بعد يف
ُأفق قلوهبم ،وال يمكن لتلك القلوب التعسة من أن تتقبل نفوذ أنوار الوحي اإلهلي
إىل دواخلها.

(ران) :من (الرين) عىل وزن (عني) ،وهو:الصدأ يعلو الشىء اجلليل (كام

يقول الراغب يف مفرداته) ،ويقول عنه بعض أهل اللغة :إنّه قرشة محراء تتكون عىل

سطح احلديد عند مالمسته لرطوبة اهلواء ،وهي عالمة لتلفه ،وضياع بريقه وحسن

ظاهره.

ثاني ًا :حجاب الروح وإنقالب املوازينَ :
﴿ك َّل َّإهن ُْم َعن َّر ِّهبِ ْم َّملَ ْح ُجو ُبونَ ﴾

()108

من الثابت يف علم النفس ،أن لألعامل األثر الكبري عىل نفسية وروحية اإلنسان،

فنفسية االنسان تتكيف تدرجيي ًا عىل ضوء تلك اآلثار ،وبالنتيجة سينعكس ذلك

عىل فكر وآراء االنسان .وان روح االنسان تتعامل طردي ًا مع الذنوب ،فمع استمرار

الذنوب تغوص الروح يف اعامق الظالم حلظة بلحظة ،حتى تصل إىل درجة يبدأ
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االنسان يرى سيئاته حسنات ،وربام يتفاخر هبا!! وعندها ،ستنغلق أمامه أبواب
شاء ُ
اهلل﴾ ،وهذه احلال أخطر ما يتعرض لإلنسان يف حياته الدنوية
العودة﴿ :إِ َّال َأنْ َي َ
رهبم ،عن إحسانه ،وكرامته ،وثوابه ،وعن كل
من حاالت .فهوالء حمجوبون عن ّ

الطافه التي ينعم هبا الصاحلون من عباده(.)109

األبص ُار َو َل ِكن َتعمى ُ
الصدُ و ِر﴾
﴿فإهنَا التعمى
قال تعاىلَّ :
َ
الق ُل ُ
وب ا َّلتي ِيف ُّ

()110

فآثر ما تقرتفه اجلوارح من ذنوب تصل إىل القلب وحتوله إىل مستنقع آسن ،وعندها

ال يقوى اإلنسان عىل تشخيص طريق خالصه ،فيهوى يف حفر الضاللة التي توصله
ألدنى دركات اإلنحطاط ،وتكون النتيجة حينها ّإال اخليبة واخلرسان(.)111

الدرجة السابعة :الشك والرتدد
وذلك ألهنم ال يملكون وضوح الرؤية للخط الذي يربط مسألة اجلهاد باهلل

وحركة اإليامن يف الوجدان ،بحركة االنسان يف احلياة ،وهلذا كانوا يعيشون القلق

مع كل دعوة للخري ،واحلرية مع كل انطالقة للجهاد .قال تعاىل﴿ :إ َّن َام َيست ِ
َئذ ُن َك

ين ال ُيؤم ُنونَ باهللِ َوال َيو ِم ِ
وهبم َف ُهم ِيف َريبِ ِهم َي َ َ
رت َّد ُدونَ ﴾(،)112
ا َّل ِذ َ
االخ ِر َوآر َتا َبت ُق ُل ُ ُ

وقوله (وارتابت قلوهبم) يدل عىل أن حمل الريب هو القلب ،ومتى كان حمل

الريب هوالقلب كان حمل املعرفة ،وااليامن هوالقلب ،ألن حمل أحد الضدين
ال للضد اآلخر ،وهلذا السبب قال تعاىلُ :
جيب أن يكون هو حم َ
َب ِيف
﴿أولئِ َك َكت َ
ُق ُل ِ
وهبِ ُم اإلِيامنَ ﴾( )113واذا كان حمل املعرفة والكفر القلب ،كان املثاب واملعاقب يف

احلقيقة هو القلب والبواقي تكون تبع ًا له .وقولهَ ﴿ :ف ُه ْم ِيف َر ْيبِ ِه ْم َي َ َ
رت َّد ُدونَ ﴾ معناه

أن الشاك املرتاب يبقى مرتدد ًا بني النفي واإلثبات ،غري حاكم بأحد القسمني وال
جازم بأحد النقيضني ،وتقريره:أن االعتقاد إما أن يكون جازم ًا أواليكون ،فاجلازم
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إن كان غري مطابق فهو اجلهل وإن كان مطابق ًا ،فإن كان غري يقني فهو العلم ،وإال
فهو اعتقاد املقلد وإن كان غري جازم ،فإن كان أحد الطرفني راجح ًا فالراجح هو

الظن واملرجوح هوالوهم وإن اعتدل الطرفان فهو الريب والشك ،وحينئذ يبقى

اإلنسان مرتدد ًا بني الطرفني(.)114
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 ...اخلامتة ...
يف ختام البحث نصل اىل جذور النفاق ونشأته يف مكة املكرمة وأهدافه وغاياته

من اخرتاق الدعوة االسالمية يف بداياهتا ،وربام ترى موقف من املنافق يدافع عن

الرسالة االسالمية ويقدم بعض املؤنات أو يؤدي واجبات أإليامن الذي مل خيلص
إىل قلبه ،وذلك لغاية يف نفسه يروم حتقيقها ولو بعد حني .وقد حتقق ذلك بانقالهبم
عىل الرشعية من حني أغامض عني الرسول األعظم ،الذي َ
أحلقَ باالمة
الرضرمن التمزق والترشذم واالنحراف ،وهلذا غاب خرب النفاق وأصبح الكل

صحابة عدول! وان ظاهرة النفاق ليست حمصورة يف زمن الرسالة ،وإنام هي عامة

تظهر بشكل وآخر يف كل املجتمعات ويف خمتلف العصور واالزمان .فهم يعيشون
ازدواجية املوقف بني ما يضمرونه يف داخل أنفسهم وما يظهرونه أمام الناس ،مما

جيعل من أكتشافهم ومعرفتهم عملية معقدة ألهنا حتتاج إىل رصد دقيق ألقواهلم

وأفعاهلم ملواجهة العوامل القلقة التي تتحرك يف سلوكهم احليايت العام واخلاص.

خالصة البحث
قدم الباحث ثالثة مطالب تناول يف املطاب االول :معنى النفاق لغ ًة

واصطالحا .ويف املطلب الثاين :بداية مرحلة الرصاع بني الرسول والرساليني من
جهة واملرشكني من ٍ
ٍ
جهة اخرى ،وحينام عجزت قريش عن مواجهة النبي بكل

اساليبها ،توجهت اىل اسلوب اخر ،هلدم وحتطيم الدعوة من الداخل ولوبعد حني،
فدخل املنافوق يف صفوف املسلمني وأظهروا االسالم يف مكة قبل اهلجرة ،وقد
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اشار القرآن الكريم لذلك يف سوريت املدثر والعنكبوت وكالمها مكيتني .وهذا رد
رصيح عىل من ينفي النفاق يف مكة ويدعي انه بدأ بعد اهلجرة يف املدينة املنورة.
نعم يف املدينة شاعت ظاهرة النفاق وبرز املنافقون كقوة التقترص عىل القول بل

تتعداها اىل العمل.وقد هددوا الرسالة بدهائهم ومكرهم حتى حذر القرآن الكريم
من خماطرهم ،وقد أثبت البحث ان جذور هذه احلركة النفاقية بدأت يف مكة ويف
بداية الدعوة االسالمية وقد ثبت ذلك بالدليل القرآين والربهان العقيل .ويف املطلب
الثالث :ذكر الباحث درجات النفاق وقسمها اىل سبع درجات ثم اخلامتة ومصادر

البحث.

 .1مفردات الراغب االصفهاين ،مادة نفق ،منشورات طليعة النور ،الدار الشامية ،بريوت،
لبنان1426 ،هجري.
-2 .2لسان العرب ،العالمة ابن منظور ،359/10 ،نرش أدب احلوزة ،ايران،
قم1425هجري.
-3 .3روح البيان ،ابو الفداء اسامعيل بن حقي الربوسوي /529/9دار القلم بدمشق ،ط،2
1409هجري1989-م.
 .4عبد الرمحن بن عيل بن حسن العرومي.
 .5عالمة للمنافق ،نرش دار االيامن ،مرص(االسكندرية) بدون تاريخ.
 .6االنهاية ،ابن االثري ،مادة نفق ،دار الكتب العلمية ،ط ،4بريوت ،لبنان2006 ،#1427م.
 .7سورة املنافقني.1 :
 .8سورةالنساء.89 :
 .9التفسري لكبري ،الفخر الرازي ،422/3 ،دار أحياء الرتاث العريب ،ط ،4بريوت ،لبنان
2001 - #1422م.
 .10تاريخ اليعقويب ،24/2 ،دار الصادر ،بريوت ،لبنان ،بدون تاريخ.
 .11السرية النبوية ،عبد امللك بن هشام املعافري ،136/1 ،املكتبة العرصية ،ط ،1بريوت
2011م .وتاريخ الطربي ،ابن جرير الطربي  ،70 /2مؤسسة االعلمي ،بريوت ،لبنان،
بدون تاريخ.
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سورة احلجرات.95-94 :
الكامل يف التاريخ ،ابن االثري  ،66/2دار الكتب العلمية ،ط ،4بريوت ،لبنان #1427
 2006م.السرية النبوية ،عبد امللك بن هشام  ،167/1املكتبة العرصية ،ط ،1بريوت ،لبنان
2011م.
نفس املصدر .166
الكامل يف التاريخ .69/2
نفس املصدر .4
ُأسد الغابة يف معرفة الصحابة ،ابن االثري  153/7دار الكتب العلمية ،ط ،3بريوت
2008م.
الطبقات الكربى ،ابن سعد ،17 /2دار صادر ،ط ،1بريوت ،لبنان 1968م.
سرية النبوية ،ابن هشام  ،166/1املكتبة العرصية ،ط ،1بريوت ،لبنان 2011- #1432م.
الكامل يف التاريخ ،ابن االثري  66/2دار الكتب العلمية ،ط ،4بريوت ،لبنان - #1426
2006م.
تاريخ الطربي ،حممد بن جرير الطربي  ،7/2مؤسسة االعلمي ط ،1بريوت ،لبنان ،بدون
تاريخ.
انظرالسرية النبوية ،عبد امللك بن هشام  ،174/1املكتبة العرصية ،ط ،1بريوت ،لبنان
2011- #1432م.
تاريخ اليعقويب  ،56/2دار صادر ،بريوت ،بدون تاريخ.
الكامل يف التاريخ ،ابن االثري  ،87/2والسرية النبوية .187/1
تاريخ اليعقويب ،اليعقويب .32/2
سورة املدثر.31 :
تفسري يف ظالل القرآن ،سيد قطب  ،173/6دار الرشوق ،ط ،17بريوت ،لبنان  2003م.
امليزان يف تفسري القران ،الع ّ
المة السيد حممد حسني الطباطبائي  ،90/20مؤسسة
االعلمي ،ط ،2بريوت ،لبنان 1974- #1394م.
جمممع البيان يف تفسري القران ،الشيخ الفضل بن احلسن الطربيس  ،182/10مؤسسة
االعلمي ،ط ،1بريوت ،لبنان 1995 - #1415م.
التفسريالكبري ،الفخر الرازي .712/10
سورة العنكبوت.11-10 :
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جممع البيان يف تفسري القران .1301-11/8
امليزان يف تفسري القرآن ،الع ّ
المة السيد حممد حسن الطباطبائي .1.7-1.6 /16
الكشاق ،ايب القاسم جاراهلل حممود بن عمر الزخمرشي  ،477/3مكتبة مرص ،بدون تاريخ.
حممد بن امحد بن ايب بكربن فرج القرطبي واملحقق سامي بن حممد بن سالمة وحممود بن
عمر الزخمرشي والفخر الرازي والفضل بن احلسن الطربيس وحممد حسني الطباطبائي
ونارص مكارم الشريازي وغريهم.
التفسري الكبري ،الفخر الرازي .2300/9
جالل الدين السيوطي يف تفسريالدر املنثور وحممد رشيد رضا يف تفسري املناروسيد قطب
يف ظالل القرآن وغريهم.
االمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي  ،347/12مدرسة االمام
عيل ،ايران ،قم .#1421
املصدر نفسه.
امليزان يف تفسري القران ،حممد حسني الطباطبائي .289-288/19
سورة املائدة.54 :
امليزان يف تفسري القران ،الع ّ
المة السيد حممد حسني الطباطبائي .2900-289/19
االمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي .97/1
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امليزان يف تفسري القران ،الع ّ
المة حممد حسني الطبا طبائي .288-287/19
سورة االحزاب.61-60 :
سورة التوبة.125 :
التفسري الكبري ،الفخر الرازي .174/6
سورة آل عمران.167 ،
جممع البيان يف تفسري القران ،ايب عيل الفضل بن احلسن الطربيس .438-437/2
اإلصابة يف متيز الصحابة ،أمحد بن عيل بن حممد بن حجر العسقالين  ،162/1دار اجليل،
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دار الكتب العلمية ،ط ،2بريوت ،لبنان .1995
مروج الذهب ،عيل بن احلسن املسعودي .333/2
سورة فاطر.38 :
سورة ق.16 :
سورة النساء.140 :
التفسري الكبري ،الفخر الرازي .247/4
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 .79الكشاف ،ايب القاسم جاراهلل حممود بن عمرالزخمرشي اخلوارزمي .502/1
 .80سورة االنعام.68 :
 .81سورة االنعام.68 :
 .82جممع البيان يف تفسري القران ،الشيخ الطربيس .217/ 3
 .83سورة احلرش .11:
 .84سورة احلرش.12 :
 .85جممع البيان يف تفسري القرآن ،الفضل بن احلسن الطربيس .449/10
 .86سورة الفتح .6:
 .87امليزان يف تفسري القران ،الع ّ
المة السيد حممد حسني الطباطبائي .263 /18
 .88سورة املنافقني.4 :
 .89سورة املنافقني.3 :
 .90التفسري الكبري ،الفخر الرازي .546/10
 .91سورة حممد.16 :
 .92سورة التوبة.87 :
 .93سورة األعراف.100 :
 .94سورة التوبة.93 :
 .95امليزان يف تفسري القران ،الع ّ
المة السيد حممد حسني الطباطبائي .280/19
 .96سورة البقرة.7 :
 .97االمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي .86/1
 .98نفس املصدر .89
 .99مفردات ألفاظ القران ،مادة ختم ،الع ّ
ال الراغب االصفهاين ،ايران ،قم ،ط.#1426 ،1
 .100سورة البقرة.7 :
 .101سورة اجلاثية.23 :
 .102سورة املنافقني.3 :
 .103سورة الروم.59 :
 .104مفردات الفاظ القران ،مادة طبع ،العالمة الراغب االصفهاين.
 .105سورة حممد.24 :
 .106امليزان يف تفسري القران ،الع ّ
المة السيد حممد حسني الطباطبائي .241/18
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 .107االمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي ،378-377/16
(بترصف).
 .108سورة احلج.53 :
 .109االمثل يف تفرس كتاب اهلل املنزل ،نارص مكارم الشريازي ( 374/10بترصف).
 .110نفس املصدر .57/15
 .111سورة الزمر.22 :
 .112سورة املطففني.14 :
 .113سورة املطففني.15-14 :
 .114االمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،مكارم الشريازي .30-27/20
 .115نفس املصدر.22 :
 .116سورة احلج.46 :
 .117سورة التوبة.45 :
 .118سورة املجادلة.27 :
 .119التفسري الكبري ،الفخر الرازي .61/6
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

القرآن الكريم
أبــن منظرر ،حممد بــن مــكــرم ،لسان
العرب ،نرش أدب احلــوزة ،قم ،ايران،
.#1405
أبــن االثــري ،جمد الدين ابوالسعادات
املبارك بن حممد بن حممد ،النهاية (مادة
نفق) دار الكتب العلمية ،ط ،4بريوت،
لبنان 2006م.
أبــن أالثــري ،عز الدين أبواحلسن عيل
بن أيب الكرم حممد بن حممد ،الكامل
يف التاريخ ،دار الكتب العلمية ،ط،4
بريوت ،لبنان 2006م.
أبن االثري ،عزالدين أبو احلسن عيل بن
أيب الكرم حممد بن حممدُ ،أسد الغابة يف
معرفة الصحابة ،دار الكتب العلمية،
ط ،3بريوت ،لبنان2003 ،م.
أبــن سعد حممد بــن ســعــد ،الطبقات
الكربى ،دار صادر ،ط ،1بريوت ،لبنان
1968م.
أبن تيمة احلراين أمحد بن عبد احلليم ،رفع
املالم عن األئمة االعــالم ،دار الوفاء،
ط ،2بريوت ،لبنان .#1413
أبن هشام املعافري ،ايب حممد عبد امللك،
السرية النبوية ،املكتبة العرصية ،ط،1
بريوت ،لبنان 2011م.
أبــن حجر العسقالين أمحــد بن عيل بن
حممد بن أمحد ،االصابة يف متيز الصحابة،

دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،1
1415هجري.
 .9أبن حزم املنقري نرص بن مزاحم ،وقعة
صفني ،دار اجليل ،ط ،1بريوت ،لبنان
.#1410
 .10أبــن جــريــر ،حممد بــن جرير الطربي،
مؤسسة االعلمي ،بريوت ،لبنان ،بدون
تاريخ.
 .11أبو لقاسم احلسني بن حممد بن املفضل
الراغب االصفهاين ،كتاب املفردات،
(مادة نفق) الدار الشامية ،ط ،1بريوت
لبنان1426 ،هجري.
 .12أبو الفداء اسامعيل بن حقي الربويس،
روح املعاين ،دار القلم ،دمشق ،ط،2
1989م
 .13أيب منصورأمحد بن عيل بن أيب طالب
الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن،
مؤسسة األعلمي ،ط ،1بريوت – لبنان،
1415هجري.
 .14أيب الــقــاســم جــار اهلل حممد بــن عمر
املخرشي ،الكشاف ،مكتبة مرص ،بدون
تاريخ.
 .15أمحــد حسني يــعــقــوب ،نظرية عدالة
الــصــحــابــة واملــرجــعــيــة الــســيــاســيــة يف
االسالم.
 .16أمحد بن أيب يعقوب ،تاريخ اليعقويب ،دار
صادر ،بريوت ،لبنان ،بدون تاريخ.
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 .17جالل الدين السيوط ،تفسري الدر املنثور،
دار الفكر للطباعة والنرش ،ط ،1بريوت،
لبنان 1981م.
 .18ســيــد قــطــب ،يف ظـــالل الـــقـــرآن ،دار
الرشوق ،ط ،7بريوت ،لبنان 2003م.
 .19شمس الدين الذهبي حممد بن امحد بن
عثامن ،كتاب الكبائر ،املكتبة العرصية،
ط ،1بريوت ،لبنان .#142
 .20حممد حسني الطباطبائي ،املــيــزان يف
تفرسالقرآن ،مؤسسة األعلمي ،ط،1
بريوت ،لبنان 1995م.
 .21حممد رشيد رضــا ،تفسري املــنــار ،دار
الكتب العلمية ،ط ،1بــريوت ،لبنان
1989م.
 .22حممد بن عمر بن احلسني بن عيل الرازي،
التفسري الكبري ،دار أحياء الرتاث العريب،
ط ،4بريوت ،لبنان 2001م.
 .23حممد بن أمحد بن بكر القرطبي ،تفسري
القرطبي ،دار الكتب املرصية ،القاهرة،
ط1964 ،2م.
 .24عــيل بــن احلــســني املــســعــودي ،مــروج
الذهب ،دار الفكر ،ط ،1بريوت ،لبنان
2000م.
 .25عيل بن برهان الدين احللبي ،السرية
احللبية ،دار املعرفة ،ط ،1بريوت ،لبنان
1978م.
 .26عــالء الــديــن بــن حسام الــديــن املتقي
اهلندي ،مؤسسة الرسالة ،ط ،5بريوت،
لبنان 1981م.
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 .27نارص مكارم الشريازي ،االمثل يف كتاب
اهلل املنزل ،مدرسة االمام عيل ،ط،1
قم ،ايران .1421
 .28يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري
الــقــرطــبــي ،االســتــيــعــاب يف معرفة
االصحاب ،دار الكتب العلمية ،ط،2
بريوت ،لبنان 1995م.

