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 ملخص البحث
 ا٢بمد  رب العا٤بْب ، والصبلة والسبلـ على نبينا ٧بمد، وعلى آلو وصحبو أٝبعْب.

( يهدؼ "موضوعية"دراسة  خالل سورة التوبةمن هاد جلمن ا موقف ادلنافقٌنعنواف البحث )
 البحث إىل : بياف موقف ا٤بنافقْب و٠باهتم من خبلؿ سورة التوبة، واشتمالو على النواحي ا٤بوضوعية.

، تناولت ُب التمهيد عن التعريف وا٤بناسبات فصوؿ ٛبهيدي وثبلثةوقد قسمت البحث إىل 
ا١بهاد ، وُب الفصل الثاين من خبلؿ السورة ْبا٤بنافقالفصل األوؿ وا٤بعلومات عن التفسّب ا٤بوضوعي، وُب 

، وجعلت ٙبت كل مبحث موقف ا٤بنافقْب من ا١بهاد، وُب الفصل الثالث سورة الُب سبيل هللا من خبلؿ 
ما يناسبو، وسلكت ُب ذلك منهج التفسّب ا٤بوضوعي، ومل أتعرض للمباحث التحليلية إال ٗبا تفرضو طبيعة 

 –عز وجل  –قد حرصت على اختيار ا٤بصادر األصلية ُب البحث، وكل أمل ورجاء أف ينفع هللا البحث، و 
بو كل من قرأه وتأملو، وما ذلك على هللا بعزيز، وىو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى هللا وسلم وبارؾ على نبينا 

 ٧بمد وعلى آلو وصحبو أٝبعْب. 
 
 
 

 باحثال                                       
 دورامي ياسْب جئ مو                                        

                                         
                                        ................... 
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ABSTRACT 
 

All praises be to ALLAH, The Lord of the Universe, peace be upon our prophet Muhammad, 

his family and all his companions. 

  

Research Title: The Position of the Hypocrites towards Jihad through Surah al-Taubah: A 

Thematic Study. 

This  research aims at: elucidating the position of the hypocrites and their characteristics 

based on Surah al-Taubah and the themes that are covered in it. 

So, this research is divided into an introduction and three chapters. The introduction deals 

with the definitions and some issues about the thematic Qur’an exegesis, while the first chapter 

deals the hypocrites in the Surah. The second chapter is about Jihad for the sake of ALLAH through 

Surah al-Taubah. The third chapter is about the position of the hypocrites towards Jihad. Each 

chapter suits with its content following the thematic methodology in the Qur’anic exegesis. We 

have not dealt with the elaborated details unless needed. Also, we have strived to select only the 

primary sources; hoping that the Almighty ALLAH benefits whoever reads this research, this is, 

indeed, a mere task for Him. He is Sufficient for us, and He is the Best Disposer of our affairs. May 

ALLAH bless our Prophet Muhammad, his family, and all his companions. 

 
 
 
 

                                         Researcher 

                                           Doramae Jehmoh 

                                                                                                     

                .....................                                                                                                       
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 شكر وتقذير
اللهم لك ا٢بمد ٞبدًا كثّبًا طيبًا مباركًا فيو، والصبلة والسبلـ على عبدؾ ونبيك ٧بمد وعلى آلو 

 وصحبو أٝبعْب، وبعد :
الغالية، ٍب ألساتذٌب الكراـ ُب  طناً، ٍب لوالدي الكرٲبْب، وزوجيفإف الشكر  أواًل وآخراً وظاىرًا وبا

حامت زلمد منصور الدكتور هم بالذكر وجزيل الشكر مشرُب الفاضل، جامعة ا٤بدينة العا٤بية، وأخص من
، ٗبا تفّضل بو عليَّ من نصح وتوجيو وإرشاد وتقوًن، وأفاض عليَّ من وقتو وعلمو الكثّب، حفظو هللا مزروعة

 تعاىل وأدامو ٣بدمة طلبة العلم، ونفع بو وبعلومو ُب الدارين.
 :وأتقدـ بالشكر إىل أعضاء ١بنة ا٤بناقشة

    حفظو هللا   جاد هللا عبد الغين قمر مجعة :فضيلة الدكتور
 حفظو هللا   جنم    أمحد سيدالسيد  فضيلة الدكتور:
 حفظو هللا     امحد علي عبد العاطي  فضيلة الدكتور:

بإرشادي إىل مواطن ا٣بلل حٌب أسده،  الة ومراجعتها وتدقيقها، وتكرمهمبقبوؿ مناقشة الرس لتفضلهم
  أصوبو.والنقص حٌب أٛبو، وا٣بطأ حٌب

ٍب أشكر ١بميع األساتذة ُب مدرسة عزيز ستاف، ٗبا قّدمو يل من توجيهات ونصائح قيمة أثناء كتابٍب 
 للبحث.

 فجزاىم هللا عِب خّب ا١بزاء ُب الدنيا واآلخرة.
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 اإلهذاء
 

 إىل روح نبينا الكرًن صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو وسلم
 إىل والدٌب الٍب غمرتِب ٕبناهنا

 إىل والدي الذي رباين على حب القرآف وطلب العلم
 الٍب ٙبملت شظف العيش مع بناٌب ُب فَبة دراسٍب إىل زوجي

 إىل اجملاىدين لتكوف كلمة هللا ىي العليا
 اعَبافاً بتضحياهتم وصربىم ووفاًء ٥بم ا٤بتواضعأىدي ىذا العمل 
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 مقدمة
، والصبلة والسبلـ على عبده ورسولو  (1)ا٢بمد  الذي أنزؿ على عبده الكتاب ومل ٯبعل لو عوجا

برسالتو األرض بعد ظُُلماهتا ، وتألفت بو القلوب بعد نبينا ٧بمد ، أرسلو هللا با٥بدى ودين ا٢بق  فأشرقت 
 شتاهتا ، وامتؤلت بو األرض نوراً وابتهاجاً ، ودخل الناس ُب دين هللا أفواجا ... أما بعد : 

وبياف معانيو ، وإيضاح  –عز وجل  –لقد كاف للمفسرين جهود واضحة ُب خدمة كتاب هللا 
ُدوِّنت ُب ذلك الكتب وا٤بؤلفات ا٤بطولة وا٤بختصرة ، وقد سجلت علومو ، وتفسّب ألفاظو ومفرداتو ، وقد 

سورة التوبة األحداث الكبّبة الٍب شهدهتا الدعوة اإلسبلمية ، خاصة فيما يتعلق با٤بنافقْب وا١بهاد، لكي 
 يتبْب لنا األسلوب األمثل الذي ٯبب أف نسلكو ُب ىذين اجملالْب ُب العصر ا٢باضر .

خوض غمار سورة التوبة الٍب تعاِب ما ٫بن فيو من مشكبلت من خبلؿ ىذا الذي دفعِب أف أ
دراسة ٥بذه السورة، وٙبليلها بشكل موضوعي ٧باوال وضع تصور ٲبكن أف يكوف فيو بصيص أمل للحد من 
علقٍم نعيشو، فكاف موضوع رسالٍب بعنواف: " موقف ا٤بنافقْب من ا١بهاد من خبلؿ سورة التوبة "دراسة 

اف فضل هللا عليَّ ومنُّو العظيم، أف أكوف ٩بن يبحث ُب كتاب هللا تعاىل ويسرب أغواره، موضوعية". فك
 ويلتقط غزير درره.

لقد جاءت السورة لتبْب أٮبية التوبة للناس، ليكونوا أحرارا وذوي ىيبٍة وكياف مستقل با١بهاد بعد أف  
، وتبْب خطر ا٤بنافقْب من خبلؿ  فضح ٨بازيهم وصفاهتم  الٍب كشفتها كانوا تبعا وعبيدا للفرس والرـو

 السورة
ألنو من  –سورة التوبة قْب وموقفهم من ا١بهاد من خبلؿ وسأتناوؿ بإذف هللا تعاىل موضوع ا٤بناف

، راجيا من العلي القدير أف يلهمِب الصواب، إنو نعم ا٤بوىل ونعم أىم ا٤بوضوعات الٍب عا١بتها السورة 
 النصّب.

 
 -مشكلة البحث : -1

حاولت من خبلؿ البحث ، التقيد ٗبا وردت بو اآليات القرآنية الكرٲبة ُب سورة التوبة عن  وقد 
ا٤بنافقْب ودروس جهادية ، وما يتعلق هبا من تربية وهتذيب ألخبلؽ ا٤بسلم ٘باه من ذكروا ُب ىذه السورة ، 

 إليو ا٤بقاـ. وعدـ التوسع ُب اآليات ا٤بتعلقة ُب موضوع ا٤بنافقْب وا١بهاد أكثر ٩با ٰبتاج 
                                                 

 .1 سورة الكهف ، اآلية : 1
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 -أىداف البحث :-2
 إظهار فضل ا١بهاد ُب سبيل هللا تعاىل، والتعريف با١بهاد وبياف أٮبيتو. -1
 فضح ا٤بنافقْب وكشف مؤامراهتم، وذكٌر ألمراضهم واضطراباهتم النفسية. -2
 إظهار خطورة ابتعاد ا٤بسلمْب عن دينهم بتشتتهم ووالئهم لغّب هللا تعاىل. -3
 اإلعجاز القرآين ُب عبلج قضايا اجملتمع اإلسبلمي واإلنساين. إظهار وجو -4
 
 -أمهيـة ادلوضــوع : -3

 ٲبكن تلخيص أٮبية البحث ُب النقاط التالية :     
أف ا٤بنافق فرد من أفراد ٦بتمع ا٤بسلمْب ، وىو ُب الوقت ذاتو عدو داخلي مستَب، ٖببلؼ العدو  -1

 ا٣بارجي فهو واضح وظاىر ا٤بعامل.
 أف يكوف كلو عن ا٤بنافقْب. ُب سورة التوبةث عنو ُب القرآف ، حٌب كاد كثرة ا٢بدي -2
 أف النفاؽ مرض يسّب ُب خط متوازي مع الدولة اإلسبلمية قوة وضعفا . -3
 أف التعامل مع ا٤بنافقْب ٰبتاج إىل مزيد عناية ودقة ومراعاة ١بوانب عديدة ترتبط با٤بصاّب العامة . -4
 
 -حــث : منهــج الب-4

ُب الدراسة على ا٤بنهج االستقرائي لكافة النصوص القرآنية الٍب وردت ُب سورة التوبة،  اعتمد 
والنصوص الٍب توضح ذلك أكثر، وٙبليل وتفسّب تلك النصوص من خبلؿ ما ذكر العلماء فيها ، من 

 مفسرين و٧بدثْب ولغويْب.
 وقد حتددت منهجية البحث على النحو التالية: 

ع ا٤بصادر وا٤براجع الٍب ٙبدثت عن السورة التوبة، سواء كانت متعلقة بالسورة فقط، أـ باآليات تتب -1
ا٤ببينة للمعاين ا٤بنافقْب وا١بهادية فيها، والوقوؼ على ا٤بعلومات ا٤بتعلقة ٗبوضوع البحث فيها، واالعتماد 

 .بصورة أكثر على ا٤بصادر وا٤براجع ا٤بتعلقة بالقرآف الكرًن 
وا١بهادية ُب سورة التوبة، وذلك وفق ا٤بنهج التحليلي للمعاين ة وٙبليل موضوع ا٤بنافقْب دراس -2

ا٤بنافقْب وا١بهادية ُب كل آية من آيات سورة التوبة ا٤بتعلقة با٤بوضوع، وما يتعلق هبا من آيات أخرى متصلة 
 بنفس ا٤بوضوع.
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خبلؿ التتبع للمصادر، واالستنباط منها استنباط النتائج والقيم وا٤بعاين الٍب توصلت إليها، من  -3
ودراستها وفق ما تكوف فيو عربة للمسلمْب ُب كل أمور ا١بهاد، والتعامل مع ا٤بشركْب وأىل الكتاب 

 وا٤بنافقْب.
وُب ا٣بتاـ ، أسأؿ هللا عز وجل أف ٯبعل ىذا ا١بهد ا٤بتواضع خالصا لوجهو الكرًن ، وأف أكوف قد 

 .بحث وأف ينفع بو ا٤بسلمْب وفقت ُب ٙبقيق أغراض ىذا ال
 

 -الدراســات الســابقة :-5
بعد البحث تبْب أف موضوع ٕبثي جديد على ا٤بكتبة اإلسبلمية ُب جنوب شرؽ آسيا ، وأف ما ُكِتَب        

 حوؿ ا٤بوضوع عبارة عن رسائل جامعية، ماجستّب ودكتوراه منها: 
 ة: لزينب عبد الرٞبن الدخيل، ماجستّب.ا٤بنافقوف كما ٙبدثت عنهم سورة التوبة، للمؤلف -1
 ماجستّب  -عبلقة ا٤بسلمْب بغّبىم كما جاءت ُب سورة التوبة. لعبد هللا ٧بمد الزعيب  -2
تلخيص تبصرة ا٤بتذكر وتذكرة ا٤بتبصر للكواشي: من أوؿ سورة األنعاـ إىل آخر سورة يوسف، مد  -3

 ماجستّب. –بن إبراىيم الشيباف 
 ماجستّب. –دة ُب سورة التوبة، للمؤلفة: لشريفة مصلح السنيدي مسائل العقي -4
 –دكتوراه  –موقف القرآف من خصومو كما تصوره سورة التوبة، لعمر أٞبد علي عبد الرٞبن  -5

 ـ جامعة األزىر.1972
 

من خبلؿ الدراسات السابقة لسورة التوبة تبْب أف البعض قد تناوؿ موضوع السورة بشكل عاـ 
كالذي أخذ عبلقات ا٤بسلمْب بغّبىم،   ،أو تناوؿ جزءا من موضوعات السورةقرآنية شاملة،  ضمن دراسة

أو تناوؿ معامل ا١بهاد ُب السورة، ومنهم من تناوؿ الدراسة االجتماعية فيها، وآخر تناوؿ أحواؿ ا٤بنافقْب ُب 
النفاؽ وا١بهاد، ٧باوال السورة .. وغّبىا من ا٤بوضوعات، أما ىذا البحث فيتناوؿ فيو الباحث موضوعي 

استنباط ما ىو جديد من موقف ا٤بنافقْب من ا١بهاد ، ُب إطار دراسة موضوعية شاملة ومتكاملة 
 ٤بوضوعات السورة.   
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 -البحــث :  ىيكل-6
 يتكوف البحث من مقدمة وفصل ٛبهيدي وثبلثة فصوؿ وخاٛبة.

أٮبيتو ، وا٤بنهج ا٤بتبع ُب كتابة البحث ، ا٤بقدمػػة : وفيها بياف مشكلة البحث ، وأىداؼ البحث ، و 
 والدراسات السابقة. 

 الفصل التمهيدي
 ويشتمل على ثبلثة مباحث:

 ا٤ببحث األوؿ: التعريف العاـ بالسورة.
 ويشتمل على ٟبسة مطالب:

 ا٤بطلب األوؿ: عدد آيات السورة وأ٠باؤىا.
 و العاـ للسورة.ا١با٤بطلب الثاين: 

 ابتداء السورة بالبسملة. ا٤بطلب الثالث: سبب عدـ
 ا٤بطلب الرابع: أوؿ ما نزؿ وآخر ما نزؿ من السورة.

 ا٤بطلب ا٣بامس: سبب ومكاف نزوؿ السورة.
 ا٤ببحث الثاين: ا٤بناسبات ُب السورة.

 ويشتمل على ٟبسة مطالب:
 ا٤بطلب األوؿ: معُب ا٤بناسبة لغة واصطبلحا. 

 ا٤بطلب الثاين: فوائد معرفة ا٤بناسبة.
 ب الثالث: مناسبة السورة ٤با قبلها "سورة األنفاؿ".ا٤بطل

 ا٤بطلب الرابع: مناسبة السورة ٤با بعدىا "سورة يونس".
 ا٤بطلب ا٣بامس: مناسبة أوؿ السورة آلخرىا.

 ا٤ببحث الثالث : معلومات أولية عن التفسّب ا٤بوضوعي .
 ويشتمل على ثبلثة مطالب :

 اصطبلحا .ا٤بطلب األوؿ: التفسّب ا٤بوضوعي لغة و 
 ا٤بطلب الثاين: أٮبية التفسّب ا٤بوضوعي .

 ا٤بطلب الثالث: خصائص التفسّب ا٤بوضوعي .
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 الفصل األول : ادلنافقون من خالل السورة
 ويشتمل على مبحثْب:

  .ا٤ببحث األوؿ: صفات ا٤بنافقْب
 ويشتمل على أربعة مطالب:

 ا٤بطلب األوؿ : النفاؽ لغة واصطبلحا.
 .واع النفاؽا٤بطلب الثاين: أن

 ويشتمل على فرعْب:
 الفرع األوؿ: النفاؽ االعتقادي.

 الفرع الثاين: النفاؽ العملي.
 ا٤بطلب الثالث: أصناؼ الناس من خبلؿ السورة.

 ويشتمل على أربعة فروع:
 الفرع األوؿ: ا٤بشركوف.

 الفرع الثاين: أىل الكتاب.
 الفرع الثالث: ا٤بؤمنوف.
 الفرع الرابع: ا٤بنافقوف. 

 ٤بطلب الرابع: صفات ا٤بنافقْب من خبلؿ السورة.ا
 ا٤ببحث الثاين: خطورة ا٤بنافقْب داخل اجملتمع ا٤بسلم.

 ويشتمل على ثبلثة مطالب:
 ا٤بطلب األوؿ: عبلقة ا٤بنافقْب بأىل الكتاب وا٤بشركْب 

 ا٤بطلب الثاين: صور من فضائح ا٤بنافقْب وإرجافهم ُب خذالف ا٤بسلمْب.
 ٢بلف عند ا٤بنافقْب.ا٤بطلب الثالث: ا
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 الفصل الثاين : اجلهاد يف سبيل هللا من خالل سورة التوبة
 ويشتمل على مبحثْب: 

 .وؿ: تعريف ا١بهاد وأنواعو وحكموا٤ببحث األ
 ويشتمل على ثبلثة مطالب: 

 ا٤بطلب األوؿ: تعريف ا١بهاد لغة واصطبلحا.
 ا٤بطلب الثاين: أنواع ا١بهاد وحكمو.

 ثة فروع:ويشتمل على ثبل
 الفرع األوؿ: أنواع ا١بهاد.

 الفرع الثاين: حكم ا١بهاد ُب سبيل هللا تعاىل.

 الفرع الثالث: ا١بهاد فريضة إ٥بية وسنة كونية.
 ا٤بطلب لثالث: أٮبية ا١بهاد وأىم فوائده من خبلؿ سورة التوبة.

 ا٤ببحث الثاين: ا١بهاد ضرورة أمنية وحاجة إسبلمية.
 ويشتمل على ستة مطالب:

 ا٤بطلب األوؿ: أوجو الشبو واالختبلؼ بْب اليهود والنصارى. 
 ا٤بطلب الثاين: خطورة التشبو بأىل الكتاب، وتتبعهم.

 ا٤بطلب الثالث: ا١بهاد ماض إىل قياـ الساعة.
 ا٤بطلب الرابع: النتائج السلبية لَبؾ ا١بهاد ُب سبيل هللا. 

 ا٤بطلب ا٣بامس: نصر هللا قائم ٔبهاد ا٤بخلصْب.
 طلب السادس: عوامل النصر واألثر الَببوي على اجملاىدين.ا٤ب

 ويشتمل على أربعة فروع : 
 الفرع األوؿ: عوامل النصر.

 الفرع الثاين: األثر الَببوي على سلوؾ ا٤بسلم أثناء جهاده.
 الفرع الثالث: األخبلؽ الَببوية أثناء ا٤بعركة.

 اس دوف ا٣بشية من هللا تعاىل.الفرع الرابع: اآلثار ا٤بَبتبة على ا٣بشية من الن
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 الفصل الثالث: موقف ادلنافقٌن من اجلهاد
 مباحث : ستةويشتمل على 

 ا٤ببحث األوؿ: االعتذار عن ا١بهاد ٕبجج واىية.
 ا٤ببحث الثاين: اإلرجاؼ والتثبيط وإثارة الفتنة.

 ا٤ببحث الثالث: ا٣بوؼ من ا١بهاد.
 ا٤ببحث الرابع: الَببص با٤بؤمنْب.

 ا٣بامس: األثر الَببوي على ا٤بؤمنْب من خبلؿ مواقف ا٤بنافقْب.ا٤بطلب 
 : اآلثار واألخطار ادقة با٤بسلمْب بسبب وجود ا٤بنافقْب بينهم.سادسلاا٤ببحث 
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 .السورة يدي بٌن التمهيدي : الفصل
 :ثالثة مباحث على ويشتمل

 .بالسورة العاـ التعريف: األول ادلبحث
 .السورة ُب ناسباتا٤ب: الثاين ادلبحث
 . ا٤بوضوعي التفسّب عن أولية معلومات: الثالث ادلبحث
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 .بالسورة العام التعريف: األول ادلبحث
 :مطالب مخسة على ويشتمل

 .وأ٠باؤىا السورة آيات عدد: األول ادلطلب
 .لسورةل العاـ وا١ب: الثاين ادلطلب
 .البسملةب السورة ابتداء عدـ سبب :الثالث ادلطلب
 .السورة من نزؿ ما وآخر نزؿ ما أوؿ :الرابع ادلطلب
 .السورة نزوؿ ومكاف سبب :اخلامس ادلطلب
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 وأمساؤىا. السورة آيات عدد: األول ادلطلب
 

 أوال : عدد آيات السورة :
  (1)لباقْب()إف عدد آيات سورة التوبة ىي مائة وتسع وعشروف عند الكوفيْب ومائة وثبلثوف عند ا        

 -الشامي و ا٤بكي و ا٤بدنيْب والبصري -ُب عّد اآليات بْب الكوفيْب والباقْباالختبلؼ  أما سبب(
 اختبلفها ثبلث آيات :

 آية . (2)﴾ َأفَّ اَّللََّ بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَْب َوَرُسولُوُ  ﴿وعدَّ البصري  -1

 . آية (3)﴾ ا أَلِيًماِإالَّ تَػْنِفُروا يُػَعذِّْبُكْم َعَذابً  ﴿وعدَّ الشامي  -2

  .)5) (آية (4)﴾ َأمَلْ يَْأهِتِْم نَػَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم قَػْوـِ نُوٍح َوَعاٍد َوَٜبُودَ  ﴿ا٤بكي وا٤بدنياف  وعدَّ  -3

 
 

 ثانيا : أمساؤىا:
ذلك  أشهر األ٠باء للسورة التوبة وبراءة ، أما التوبة لتكرار ا٢بديث فيها عن التوبة والتائبْب ، ومن 

(6) َلُكْم... ﴾ َخيػْرٌ  فَػُهوَ  تُػْبُتمْ  ﴿ فَِإفْ  قولو تعاىل :
 الزََّكاةَ  َوَآتَػُوا الصَّبَلةَ  َوأَقَاُموا تَابُوا فَِإفْ  وقولو تعاىل ﴿  

اىل غّبىا  (8)﴾ َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواَّللَُّ  َيَشاءُ  َمنْ  َعَلى اَّللَُّ  َويَػُتوبُ وقولو تعاىل : ﴿  (7)... ﴾ الدِّينِ  ُب  فَِإْخَواُنُكمْ 
 من اآليات الٍب تكرر فيها ا٢بديث عن التوبة والتائبْب .

 .(9)اْلُمْشرِِكَْب﴾ ِمنَ  َعاَىْدًبُْ  الَِّذينَ  ِإىَل  َوَرُسولِوِ  اَّللَِّ  ِمنَ  وأما براءة الفتتاحها بقولو تعاىل: ﴿ بَػرَاَءةٌ  
 إن للسورة أمساء عديدة: 

                                                 

 .10/40العريب( ، الَباث إحياء )بّبوت: دارد.ط،،  ينادلثا والسبع العظيم القرآن تفسًن يف ادلعاين روحالفضل ،  أبو األلوسي، ٧بمود 1
 .3سورة التوبة ، من اآلية :  2

 .39سورة التوبة ، من اآلية :  3

 .70سورة التوبة ، من اآلية :  4

 .285ـ( ،  1987-ػ ى 1408،)بّبوت : دار البشائر اإلسبلمية،1، ٙبقيق : د حسن ضياء الدين عَب،ط. فنون األفنان يف علوم القرآنا١بوزي، ابن  5

 .3اآلية : من سورة التوبة ، 6 

 .11اآلية :من سورة التوبة ، 7 

 .15سورة التوبة ، اآلية : 8

 .1سورة التوبة ، اآلية :9 
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 ُب زاد ا٤بسّب فقاؿ:رٞبو هللا  (1)ذكرىا اإلماـ ابن ا١بوزي
 سورة التوبة. :)و٥با تسعة أ٠باء : أحدىا

 وىذاف مشهوراف بْب الناس . ،براءة :والثاين
 . (2)قالو حذيفة ،والثالث: سورة العذاب

 .(3)ا٤بقشقشة، قالو ابن عمر :والرابع
 .(4)بن األسودسرائر ا٤بنافقْب، قالو ا٤بقداد  وا٣بامس: سورة الَبُحوث، ألهنا ٕبثت ُب

 . (5)ابن عباس والسادس: الفاضحة، ألهنا فضحت ا٤بنافقْب، قالو
. (6)والسابع: ا٤ببعثرة، ألهنا بعثرت أخبار الناس، وكشفت عن سرائرىم،  قالو ا٢بارث بن يزيد

 .(7)ا٤بثّبة، ألهنا أثارت ٨بازي ا٤بنافقْب ومثالبهم، قالو قتادة :والثامن
 . (8)٤بنافقْب(ا٢بافرة، ألهنا حفرت عن قلوب ا :والتاسع

 
 

 

                                                 

انظر:  ىػ. 654 تووفا وكانت ىػ510 أو 508 ولد الكثّبة  العلـو وأنواع التصانيف صاحب ا٢بنبلي البغدادي ا١بوزي ابن الفرج أبو علي بن الرٞبن عبد ىو 1
-208،(ـ1997 -ىػ1418، وا٢بكم العلـو مكتبة: ا٤بنورة ا٤بدينة)  ،1،طا٣بزي صاّب بن سليماف: ،ٙبقيق ادلفسرين طبقات ٧بمد، بن أٞبد ، األدنروي

209. 

 ومات ا٤بدائن على عمر استعملو  هللا رسوؿ سر أمْب وىو وأبوه  ىو وأسلم  كذلك، وأمو األشهل بِب حليف  اليماف بن حذيفة ا١بليل الصحايب ىو 2
 . 367/  1 )مكتبة ٙبقيق الَباث ُب مؤسسة الرسالة(، د.ط، ،التهذيب هتذيبحجر،  بن انظر: العسقبلين ، أٞبد ىػ.36 سنة يوما بأربعْب عثماف مقتل بعد

 وقيل ىػ73 سنة مات سنة ستْب الناس وأفٌب ا٢بديث من ثّبالك روى أبيو مع وىاجر صغّبا أسلم العدوي القرشي نفيل بن ا٣بطاب بن عمر بن هللا عبد ىو 3
 .389 /2 ، مرجع سابق،العسقبلين .انظر: ىػ74

  هللا رسوؿ عن وروى فارسا وكاف ، وا٤بشاىد بدرا وشهد قدٲبا أسلم األسود بن با٤بقداد ا٤بعروؼ سعيد أبو البهرائي ثعلبة بن عمرو بن ا٤بقداد الصحايب ىو 4
 .  146/ 4سابق، مرجع ،العسقبلينانظر:  ىػ.33 مات إسبلمو أظهر من أوائل من عنو هللا يرض علي عنو وروى

 وصلى وستْب ٜباف سنة الطائف ُب القرآف وتوُب ترٝباف وكاف التفسّب ُب والبحر ا٢برب أصحابو ومن الرسوؿ عم ابن  ا٤بطلب عبد بن عباس بن هللا ىو عبد 5
 .3سابق، مرجععمره .انظر: األدنروي ،  أواخر ُب بصره كف وقد العلم باين اتم اليـو وقاؿ ا٢بنفية بن ٧بمد عليو

)التميمي( ، روى عن النخعي والشعيب وأيب زرعة وروى عنو ابن شربمة وابن عجبلف وابن القعقاع وىو من أقرانو، وروى لو  ىو ا٢بارث بن يزيد العكلي التيمي  6
 .1/341،مرجع سابق،  العسقبلين البخاري ، وىو فقيو ثقة .انظر:

 3، مرجع سابق، العسقبلينىػ . انظر: 117ومات  61قتادة بن دعامة بن قتادة أبو ا٣بطاب السدوسي روى عن كثّب من الصحابة ثقة ثبت مفسر ولد ىو  7
/428. 

 .3/389(ىػ1404 اإلسبلمي، ا٤بكتب: بّبوت)،3،طالتفسًن علم يف ادلسًن زاد، علي بن الرٞبن عبد 8
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نَػقَِّرة نقرت عما ُب قلوب ا٤بشركْب، وزاد:  (1)وزاد اإلماـ السيوطي
ُ
رٞبو هللا ُب اإلتقاف فقاؿ: )وا٤ب

 . (2)ا٤بخزية وا٤بنكلة وا٤بشردة وا٤بدمدمة(
 

 ، براءة ، التوبة سورة:  ىي ا٠با أربعة عشر ٥با أفرٞبو هللا : ُب تفسّبه: ) (3)وقاؿ األستاذ ابن عاشور
 ا٤بشددة ، ا٤بنكلة ، ا٤بخزية ، ا٤ببعثرة ، ا٤بثّبة ، ا٢بافرة ، البحوث ، ا٤بنقرة ، العذاب ، الفاضحة ، ا٤بقشقشة

 :  تسميتها سبب وإليك . ا٤بدمدمة ،
 
 الصحيح ففي براءة سورة: السلف كبلـ وُب ا٤بصاحف، أكثر ُب السورة، ىذه : ٠بيت براءة -1

 ُب (6)طالب أيب بن علي معنا فأذف: " ىريرة أبو قاؿ بالناس، (5)بكر يبأ حج قصة ُب ،(4)ىريرة أيب عن
 . (7)"برباءة مُب أىل

 

 

                                                 

 الصبلح أيب الدين ٪بم بن خضر الدين سيف بن ٧بمد الدين ناظر بن عثماف الفخر بن بكر أيب الدين سابق بن ٧بمد بن بكر أيب الكماؿ بن الرٞبن عبد ىو 1
 تسع سنة ُب اتو، ولد٧باضر  ُب مذكور وتصنيفاتو وفضائلو اآلفاؽ ُب ا٤بشهور العبلمة األسيوطي ا٣بضّبي ٮباـ الدين ٮباـ الشيخ بن ٧بمد الدين ناصر ابن أيوب

 العلـو مكتبة: ا٤بنورة ا٤بدينة) ،1ا٣بزي، ط صاّب بن سليماف: ،ٙبقيق ادلفسرين طبقات، األدنرويانظر: وتسعمائة. عشرة إحدى سنة ُب وتوُب وٜبا٭بائة وأربعْب
 .366-365،ص(ـ1997 -ىػ1418، وا٢بكم

 .153-1/152ىرة :دار ا٢بديث (،)القا د.ط،،، اإلتقان يف علوم القرآنالكماؿ بن الرٞبن عبد 2

 ٚبرج هبا، ووفاتو مولده تونس، ُب الناهبْب، ا٢بديثة النهضة طبلئع من الدين، علـو ُب مشارؾ خطيب، أديب: عاشور ابن الطاىر ٧بمد بن الفاضل ٧بمدىو  3
 2002 للمبليْب، العلم دار ،)15،طاألعالم الزركلي، انظر:. ا١بمهورية مفٍب منصب ٍب بتونس القضاء خطة وشغل فعميدا، فيو أستاذا وأصبح الزيتوين با٤بعهد

 .6/325ـ(،

 بالقرآف عا٤با كاف االحتياط وكثّب األمور ٝبيع ُب التحري وشديد وزىد ورع أىل الدوسي كاف صخر بن الرٞبن عبد أو هللا عبد ا٠بو كاف ىريرة ىو أبو 4
 .6، سابق رجعم األدنروي، انظر: وٟبسْب. سبع سنة ٗبكة توُب ومعانيو

 البكر من وىي بكر، بأيب التيمي، ويكُب القرشي غالب بن لؤي بن كعب ابن مرة بن تيم بن سعد بن كعب بن عمرو بن عامر بن عثماف بن عبدهللا ىو 5
 ثبلثة سنة اآلخرة ٝبادى من بقْب  لثمافتوُب ٍب. أشهر وأربعة سنتْب ا٣ببلفة ُب عنو هللا رضي للنيب، أقاـ تصديقو لكثرة بالصديق لقب اإلبل، وقد من الفٌب وىو

 .2-3/1، شخصيتو وعصره ابو بكر الصديق األكثرين. انظر: د/علي ٧بمد الصبليب ،  قوؿ وىو سنة، وستْب ثبلثًا عاش أنو والصحيح عشر،
 العشرة أحد وىو أسلم من أوؿ أنو ٝبع ورجح ولْباأل السابقْب من ابنتو وزوج  هللا رسوؿ عم بن ا٥بامشي ىاشم بن ا٤بطلب عبد بن طالب أيب بن ىو علي 6

 ، العسقبلين حجر األرجح. انظر: ابن على وستوف ثبلث ولو السنة أىل بإٝباع باألرض آدـ بِب من األحياء أفضل يومئذ وىو أربعْب سنة رمضاف ُب مات
 .1/402ـ(، 1986 - ىػ1406 الرشيد، )سوريا: دارد.ط،عوامة ، ٧بمد ، ٙبقيق:التهذيب تقريب

7
 .4655، رقم ا٢بديث 6/64سورة براءة ، باب ا١بمعة ،  ، كتاب صحيح البخاري 
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 .(3)( براءة كاملة نزلت سورة آخر : قاؿ عنو هللا رضي(2) الرباء عن) ،(1)البخاري صحيح وُب

 حدث وىو تبوؾ غزوة عن ٚبلفوا الذين الثبلثة عن تعاىل هللا توبة فيها وردت أهنا : التوبة -2
 .التوبة باسم جامعو ُب (4)الَبمذي ٥با وترجم ، الفاضحة ىي التوبة سورة عباس ابن فعن عظيم ،

 فتتبعتأرسل  إيل أبو بكر : قاؿ حدثو ،(5)ثابت بن زيد حديث) ُب معا اال٠باف ىذاف ووقع
 َجاءَُكمْ  َلَقدْ  ﴿ همل أجدىا مع أحد غّب  ، (6)األنصاري خزٲبة أيب مع التوبة سورة آخر وجدت حٌب القرآف
 .رأيناىا الٍب ا٤بصاحف ُب ا٤بوجوداف ٮبا اال٠باف وىذاف . (8)( براءة خاٛبة حٌب ، (7)﴾ أَنْػُفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسوؿٌ 

 

 

 

                                                 

 ورحل شواؿ، من خلت ليلة 13 ولد .علـو ُب مشارؾ مؤرخ، فقيو، ٧بدث حافظ،( هللا عبد أبو) ا١بعفي البخاري، ا٤بغّبة بن ابراىيم بن ا٠باعيل بن ىو ٧بمد 1
 انظر: . ٖبرتنك ودفن الفطر، عيد ليلة وتوُب ومصر، والشاـ وبا٢بجاز كلها العراؽ ومدف وا١بباؿ ٖبراساف وكتب االمصار، ٧بدثي سائر إىل العلم طلب ُب

 . 53-9/52العريب(، الَباث إحياء دار ، ا٤بثُب )بّبوت :مكتبة د.ط،، ادلؤلفٌن معجم،  رضا بن كحالة ، عمر

 اثنتْب سنة مات لدة عمر وابن ىو وكاف بدر يـو استصغر الكوفة نزؿ صحايب بن ايبصح األوسي األنصاري عدي بن ا٢بارث بن عازب بن ىو الرباء 2
 .1/121،(ـ 1986 - ىػ1406 الرشيد، دار: سوريا)د.ط،، عوامة ٧بمد: ،ٙبقيق التهذيب تقريبوسبعْب.انظر: العسقبلين ، 

 .4364ا٢بديث  قمر  ،5/167 تسع ، سنة ُب بالناس بكر أيب حج ،كتاب ا٤بغازي، باب البخاري صحيح  3

 ، العلل  وكتاب ، ا١بامع مصنف الضرير، الَبمذي السلمي عيسى ابن البارع، االماـ، العلم، ا٢بافظ، الضحاؾ ، بن موسى بن سورة بن عيسى بن ىو ٧بمد 4
 شعيب بإشراؼ ٧بققْب ، ٙبقيق: ٦بموعةءالنبال أعالم سًنبَبمذ ، انظر: الَذَىيب ،  ومئتْب وسبعْب تسع سنة رجب، عشر ثالث ُب عيسى أبو مات .ذلك وغّب

 .13/270الرسالة(، )الناشر: مؤسسة،د.ط،األرناؤوط

 ٜباف سنة ُب وفاتو وكانت ومعانيو بالقرآف عا٤با كاف   هللا رسوؿ كاتب الفرضي ا٤بقرئ ا٣بزرجي األنصاري خارجة أبو زيد بن الضحاؾ بن ثابت بن ىو زيد 5
 .1/6، (وا٢بكم العلـو مكتبة:  ا٤بنورة ا٤بدينة)، 1ط ا٣بزي، صاّب بن سليماف: ٙبقيق ، ادلفسرين طبقات األدنروي، وأربعْب. انظر:

 خزٲبة أبو ا٤بشاىد، توُب من بعدىا وما بدرأ شهد النجاري، ٍب ا٣بزرجي األنصاري النجار بن مالك بن غنم بن ثعلبة بن أصـر بن زيد بن أوس بن ىو أبوخزٲبة 6
 إحياء بّبوت: دار،)1الرفاعي،ط أٞبد ، ٙبقيق: عادؿالغابة أسداألثّب،  ٧بمد، انظر : ابن أيب أوس بن مسعود أخو وىو.  عنو هللا رضي عثماف خبلفة ُب

 .2/164،(العريب الَباث

 128:اآليةمن  التوبة، سورة 7

 .7425، رقم ا٢بديث 9/125،  وكاف عرشو على ا٤باء، باب التوحيد،كتاب  صحيح البخاري 8
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 وأخرج) والتابعْب، الصحابة من السلف، كبلـ ُب وقعت أخر، أ٠باء السورة ٥بذه : ا٤بقشقشة -3
 فقاؿ  ؟ التوبة سورة  : هللا لعبد قاؿ رجبل أف  ، عنو هللا رضي(3)أسلم بن زيد عن(2)مردويو وابن (1)الشيخ أبو
 إال األفاعيل بالناس فعل وىل  : عمر ابن فقاؿ  . براءة  : فقاؿ  ؟ التوبة سورة وأيتهن  : عنو هللا رضي عمر ابن

 ٗبا آمن من ٚبلصاف األهنم(  الكافروف)  ولسورة ٥با لقبا ىذا كاف (4)  .( ا٤بقشقشة إال ندعوىا كنا ما ىي،
 .ا٤بنافقْب أحواؿ وصف من فيهما و٤با اإلخبلص، إىل الدعاء من فيهما ٤با والشرؾ، النفاؽ من فيهما

 (7)جبّب بن سعيد) عن مردويو وابن الشيخ وأبو (6)ا٤بنذر وابن (5)عبيد أبو : أخرج الفاضحة -4

 ىي بل التوبة،  : قاؿ  ؟ التوبة رةسو "   : عنهما هللا رضي عباس البن قلت  : قاؿ عنو هللا رضي (7)جبّب
 ما أف وأحسب (8)(  فيها ذكر إال أحد منا يبقى لن أف ظنوا حٌب ومنهم ومنهم تنزؿ زالت ما الفاضحة،

 تعاىل قولو مثل أولئك من كثّبا ا٤بؤمنوف فعرؼ ا٤براد، أهنم هبا ا٤بتصفوف بو يعرؼ ا٤بنافقْب أحواؿ من ٙبكيو
ُهمْ  ...﴾ َواَل  يل  ْئَذفْ ا يَػُقوؿُ  َمنْ  ﴿َوِمنػْ ُهمُ  وقولو منهم، و٠بعت بعضهم قا٥با فقد (9)تَػْفِتِبِّ  يُػْؤُذوفَ  الَِّذينَ  ﴿َوِمنػْ

                                                 

 أبو التصانيف، قاؿ صاحب الشيخ، بأيب ا٤بعروؼ حياف، بن جعفر بن ٧بمد بن هللا عبد ٧بمد، أبو أصبهاف، ٧بدث الصادؽ، ا٢بافظ الشيخ االماـ ىو أبو1 
: الناشر) ،د.ط،األرناؤوط شعيب بإشراؼ ٧بققْب ٦بموعة: ٙبقيق ،النبالء أعالم سًن ، الَذَىيب: مئة. انظر وثبلث وستْب تسع سنة اـر سلخ ُب توُب: نعيم

 .279-16/276،(الرسالة مؤسسة
  و ، الكبّب التفسّب  صاحب االصبهاين، جعفر، بن موسى بن فورؾ بن مردويو ابن موسى بن أٞبد بكر، أبو أصبهاف، ٧بدث العبلمة، اجملود ىو ا٢بافظ 2

 .17/308، مرجع سابق،ذىيبالسنة. انظر:  وٜبانْب سبع عن مئة وأربع عشر سنة رمضاف من بقْب لست ، مات التاريخ
 سنة ا٢بجة ذي ُب وسلم، وفاتو عليو هللا صلى هللا رسوؿ مسجد ُب للعلم حلقة لو الفقيو، كاف ا٤بدين العمري العدوي هللا عبد أبو القدوة ا٢بجة ىو االماـ 3

 .5/316سابق، مرجع ،الذىيب: ومئة. انظر وثبلثْب ست
 .10/40(،دار إحياء الَباث العريب،د. ط ،)بّبوت:  روح ادلعاين ، األلوسي 4

: ٗبكة. انظر ومئتْب وعشرين أربع سنة مات: وغّبه البخاري هللا، قاؿ عبد بن سبلـ بن القاسم عبيد، أبو الفنوف، ذو اجملتهد ا٢بافظ ىو االماـ عبيد أبو 5
 .10/508، سابق مرجع الَذَىيب،

 اختبلؼ ُب االشراؼ  ؾ التصانيف وصاحب مكة، نزيل الفقيو، النيسابوري ا٤بنذر ابن إبراىيم بن مد٧ب بكر، أبو االسبلـ، شيخ العبلمة، ا٢بافظ ىو االماـ 6
 .14/490، مرجع سابق ، الَذَىيب: عشرة. انظر ٜباين سنة ُب ذلك، وفاتو وغّب ، ا٤ببسوط: وكتاب ، االٝباع: وكتاب ، العلماء

 بالطبلؽ التابعْب أعلم وكاف عمر بن هللا وعبد عباس بن هللا عبد عن العلم أخذ التابعْب علماء أحد وكاف ا٤بفسر ادث الفقيو األسدي جبّب بن ىو سعيد 7
 طبقات وتسعْب.انظر: األدنروي، ٟبس سنة توُب جبّب بن سعيد لذلك وأٝبعهم ٦باىد وبالتفسّب طاووس وا٢براـ وبا٢ببلؿ عطاء وبا٢بج ا٤بسيب بن سعيد

 .1/10 ،(وا٢بكم العلـو مكتبة:  ا٤بنورة ا٤بدينة)،1ط،ا٣بزي  اّبص بن سليماف: ٙبقيق ، ادلفسرين
 .3031، رقم ا٢بديث 4/2322، كتاب التفسّب، باب ُب سورة براءة واألنفاؿ وا٢بشر، صحيح مسلم 8

 .ِ 49اآلية:من سورة التوبة،  9
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 َلوِ  بِاَّللَِّ  ﴿َوَسَيْحِلُفوفَ  وقولو. ا٤بسلمْب بْب مقالتهم نقلت فهؤالء (1)﴾ أُُذٌف... ُىوَ  َويَػُقوُلوفَ  النَّيبَّ  يُػْؤُذوفَ 
 . (2)َمَعُكْم...﴾ ٣َبََرْجَنا اْسَتطَْعَنا

 مردويو وابن (5)وا٢باكم الشيخ وأبو األوسط ُب (4)والطرباين (3)شيبة أيب ابن أخرج : العذاب -5
 إال أحدا تركت ما وهللا العذاب، سورة ىي التوبة سورة تسموف الٍب   : قاؿ عنو هللا رضي حذيفة عن) مردويو
 واألخذ القتل عذاب أي الكفار، اببعذ نزلت ألهنا .(6)( ربعها إال نقرأ كنا ٩با منها تقرأوف وال منو، نالت
 .يثقفوف حْب

 قلوب ُب عما نقرت ألهنا مشددة القاؼ بكسر ا٤بنقرة ٠باىا أنو (7)عمّب بن عبيد عن : ا٤بنقرة -6
 أنفى إذا الطائر نقر من وىو العهد نقض على والتمايل با٤بسلمْب الغدر نوايا من يعِب لعلو، ا٤بشركْب قلوب
 . فيو ليبيض هو٫بو  ا٢بصى من موضعا ٗبنقاره

 علينا أتت   : قاؿ الغزو عن العاـ لو قعدت ) : لو قيل أنو ا٤بقداد عن ا٢باكم أخرج : البحوث -7
 . (8)(  سورة التوبة يعِب  : - الباء بفتح -  البحوث

 
                                                 

 .61اآلية:من سورة التوبة،  1
 .42اآلية:من سورة التوبة،  2
 سنة وتوُب شيبة، أيب ابن بتفسّب يعرؼ كاف التفسّب صنف ا٢بافظ الفاضل العامل اإلماـ وىو شيبة، أيب بابن ا٤بعروؼ الكوُب ٧بمد بن هللا عبد ىو الشيخ 3

 .1/71 ،(وا٢بكم العلـو مكتبة:  ا٤بنورة ا٤بدينة)،1ط ،ا٣بزي صاّب بن سليماف: ٙبقيق ، ادلفسرين طبقات وثبلٜبائة. انظر: األدنروي، وثبلثْب ٟبس
 صاحب الطرباين، الشامي اللخمي مطّب بن أيوب بن أٞبد بن سليماف القاسم، أبو ا٤بعمرين، علم االسبلـ، ٧بدث ا١بواؿ، الرحاؿ الثقة، ا٢بافظ، االماـ، ىو 4

بأصبهاف. انظر:  مئة ثوثبل سنة ستْب القعدة ذي من بقيتا لليلتْب الطرباين توُب ومئتْب، ستْب سنة صفر شهر ُب عكا ٗبدينة الثبلثة، مولده ا٤بعاجم صاحب
 .16/119،(الرسالة مؤسسة: الناشر)،د.ط،األرناؤوط شعيب بإشراؼ ٧بققْب ٦بموعة: ٙبقيق ،النبالء أعالم سًن الَذَىيب،

 ا٤بستدرؾ صاحب يعالب بابن ا٤بعروؼ النيسابوري ا٢باكم هللا عبد أبو ا٢بافظ الطهماين الضيب ا٢بكم بن نعيم بن ٞبدويو بن ٧بمد بن هللا عبد بن ىو ٧بمد 5
 قاضى وأربعمائة. انظر: ابن ٟبس سنة صفر ُب ا٢بماـ من خروجو بعد فجأة توُب وثبلٜبائة، وعشرين إحدى سنة األوؿ ربيع ُب ولد ا٤بشهورة الكتب من وغّبه

 .194-1/193ىػ(،  1407 الكتب، عامل )بّبوت:،1خاف ط العليم عبد ا٢بافظ د/:  ٙبقيق ،الشافعية طبقاتأٞبد،  بن بكر شهبة، أبو
 .2/85ىػ (،1415 ، دار ا٢برمْب:  القاىرة ، د .ط ،)طارؽ بن عوض هللا،ٙبقيق :  ادلعجم األوسطالطرباين ،  6

 وعبد الزبّب وأبو دينار بن وعمرو مليكة أيب وابن عطاء وعنو: وعدة وعائشة وعلي ذر وأيب عمر عن روى: ا٤بكي عاصم أبو الليثي قتادة بن عمّب بن ىو عبيد 7
عثماف،  بن أٞبد بن الذىىب، ٧بمد تعاىل. انظر: هللا رٞبو وسبعْب أربع سنة قبلو بل عمر، بن مع مات القدر كبّب واعظا عا٤با وكاف وطائفة، رفيع بن العزيز وعبد
 .1/41ـ(،1998 -ىػ1419 العلمية، الكتب ،)بّبوت: دار1عمّبات، ط زكريا: ، ٙبقيقاحلفاظ تذكرة

 .17800، رقم ا٢بديث 9/36، باب أصل فرض ا١بهادب السّب : ، كتا السنن الكربى 8
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  .للمسلمْب فأظهرتو النفاؽ، من ا٤بنافقْب قلوب ُب عما حفرت كأهنا ا٢بافرة دعاىا : ا٢بافرة -8

 وأظهرهتا. ا٤بنافقْب عورات أثارت ألهنا ا٤بثّبة تسمى : ةا٤بثّب  -9

 . مكاهنا من أخرجتها أي ا٤بنافقْب، أسرار عن بعثرت ألهنا ا٤ببعثرة ٠باىا : ا٤ببعثرة -11

 لقولو ذلك أف وأحسب الزاي بعد وٙبتية ا٤بعجمة والزاي با٣باء ا٤بخزية تسمى ا٤بخزية :أهنا -11
 (1)اْلَكاِفرِيَن﴾ زِي٨بُْ  اَّللََّ  ﴿َوَأفَّ  تعاىل

 .الكاؼ بتشديد أي ا٤بنكلة، تسمى أهنا : - الكاؼ بتشديد - ا٤بنكلة -12

 .ا٤بشددة تسمى أهنا : ا٤بشددة -13

 سبب كانت ألهنا أىلك إذا دمدـ من الفاعل اسم بصيغة ا٤بدمدمة تسمى أهنا: ا٤بدمدمة -14
 .(2)مة( العظي السورة ٥بذه ا٠با عشر أربعة فهذه ا٤بشركْب، ىبلؾ

وبعض  (3)وا٣ببلصة أف عدد أ٠باء السورة التوبة أربعة عشر ا٠با، وىذا ما ذىب اليو الز٨بشري
 منها. أ٠باء أكثر السور ُب ا٤بفسرين، وليس

 

 

 

 

                                                 

 .2اآلية:من سورة التوبة،  1
 ، بتصرؼ.97-10/95،(ـ 1984 للنشر، التونسية الدار: تونس)د.ط،، التحرير والتنوير٧بمد،  بن الطاىر ٧بمدعاشور،  ابن 2
انظر:  ىػ.538م بالدين والتفسّب واللغة واألدب ، ولد ُب ز٨بشر وكانت وفاتو سنة ىو ٧بمد بن عمر بن ٧بمد بن أٞبد ا٣بوارزمي الز٨بشري، من أئمة العل 3

 .7/178ـ(، 2002،) دار العلم للمبليْب، 15،طاألعالم الزركلي،
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 .العام للسورة واجل: الثاين ادلطلب
 

 لبقايا حد لوضع ا٤بنافقْب، أراجيف وسط الرـو لغزو النهار، وضح ُب ا٤بسلمْب استعداد كاف لقد
 بإعبلف السورة افتتاح كاف لذا ،(1)(العرب جزيرة من ا٤بشركْب أخرجوا)  ولقولو البعض نفوس ُب الوثنية
 وليتم وا٤بنافقْب، ا٤بشركْب قلوب ُب وا٣بوؼ والوىن الرعب ويقذؼ ا٤بؤمنْب، نفوس ُب القوة روح يبث

 َفَأِجْرهُ  اْسَتَجاَرؾَ  اْلُمْشرِِكْبَ  مِّنَ  َأَحدٌ  ﴿َوِإفْ  :تعاىل هللا قاؿ األماف، فرصة إعطائهم مع معهم، العبلقة ٙبديد
  (2)يَػْعَلُموَف﴾ الَّ  قَػْوـٌ  بِأَنػَُّهمْ  َذِلكَ  َمْأَمَنوُ  أَْبِلْغوُ  ٍُبَّ  اَّللِّ  َكبَلـَ  َيْسَمعَ  َحٌبَّ 

 مقاطع: ستة إىل مقسمة ٪بدىا السورة اىل لو نظرت

 مشركي على ا٢برب تعلن كلها وىذه والعشرين، ثامنةال اآلية إىل األوىل اآلية من: االول ادلقطع
 قتاؿ مربرات  أشهر، أربعة سبلـ أي بعدىا ينتهي مدة فرض ا٤بواثيق، إهناء ،العهود قطع العربية، ا١بزيرة
 عند الوشائج بعض ىنالك زالت ال الوقت ذلك ُب كاف ا٤بسلم اجملتمع ألف األواصر، قطع ا٤بشركْب ىؤالء

  .فقطعها ا٤بشركْب وبْب مبينه اإلٲباف ضعاؼ

 خطورة ذلك سبب وبياف الكتاب، أىل مع العبلقة ٙبديد) يتضمن فإنو :الثاين ادلقطع أما
 الذي هللا دين طمس الوسائل بشٌب و٧باولْب دينهم، عن ا٫برافهم ومدى والواقعي، التارٱبي اعتقادىم

 مِّنَ  َكِثّبًا ِإفَّ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها ﴿يَا: تعاىل هللا قاؿ الكتاب، بأىل التشبو خطورة وبياف ، (3)(للناس ارتضاه
 َوالَ  َواْلِفضَّةَ  الذََّىبَ  َيْكِنُزوفَ  َوالَِّذينَ  اَّللِّ  َسِبيلِ  َعن َوَيُصدُّوفَ  بِاْلَباِطلِ  النَّاسِ  أَْمَواؿَ  لََيْأُكُلوفَ  َوالرُّْىَبافِ  اأَلْحَبارِ 
ْرُىمفَػبَ  اَّللِّ  َسِبيلِ  ُب  يُنِفُقونَػَها  . (4)أَلِيٍم﴾ ِبَعَذابٍ  شِّ

                                                 

 .4431 ا٢بديث رقم ،6/9 ووفاتو ، وسلم عليو هللا صلى النيب مرض باب ا٤بغازي، ،كتاب البخاري صحيح 1
 .6سورة التوبة، اآلية: 2
 .3/1566الشروؽ(، دار )القاىرة: د.ط،،القرآن ظالل يفإبراىيم،  قطب قطب، سيد دسي 3
 .34سورة التوبة، اآلية  4
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 األوامر ُب يطيعوهنم أربابا ٥بم اٚباذىم ُب األتباع حاؿ سوء بياف: )رٞبو هللا (1)السعود أبو يقوؿ
 أىل من ا٤برتشْب قرف ُب نظمهم فيكوف: )معقباً  يقوؿ ٍب ، (2)(يذروف وما يأتوف فيما ٥بم وأتباعهم والنواىي
 .(3)(األليم بالعذاب البشارة استحقاؽ ُب ٥بم أسوة هنمكو  على وداللة تغليظا الكتاب

 َلُكمْ  َما تعاىل: ﴿ هللا قاؿ ا١بهاد، عن يقعدوف للذين وتبكيت وتأنيب ووعيد هتديد :الثالث ادلقطع 
: ؿ رسوؿ هللا قاؿ: قا فعن أيب ىريرة  (4)اأَلْرِض... ﴾ ِإىَل  اثَّاقَػْلُتمْ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  ُب  انِفُرواْ  َلُكمُ  ِقيلَ  ِإَذا

)مثل ا٤بؤمن كمثل الزرع، ال تزاؿ الريح ٛبيلو وال يزاؿ ا٤بؤمن يصيبو الببلء. ومثل ا٤بنافق كمثل شجرة األرز ال 
 (5)هتتز حٌب تستحصد(

قاؿ: )من مات ومل يغُز ومل ٰبدث نفسو بالغزو، مات على شعبة  عن النيب  وعن أيب ىريرة 
 . (6)من النفاؽ(

 هللا قاؿ األمة، على األخطر ىم ا٤بنافقْب صفات كشف تقريبا السورة نصف وىو :الرابع ادلقطع 
ُهمْ : تعاىل ...﴾ َعاَىدَ  َمنْ  ﴿َوِمنػْ ُهمُ  (7)اَّللََّ  َواَل  يل  اْئَذفْ  يَػُقوؿُ  َمنْ  ﴿َوِمنػُْهمْ  (8)النَّيبَّ...﴾ يُػْؤُذوفَ  الَِّذينَ  ﴿َوِمنػْ

...﴾ َواَل   ٠بيت ، تقريبا السورة نصف ىذا آخره، إىل (10)وَُكْفرًا...﴾ ِضرَارًا ْسِجًدامَ  اٚبََُّذواْ  ﴿َوالَِّذينَ  (9)تَػْفِتِبِّ
 ومنهم وتقوؿ تنزؿ التوبة آيات زالت ما:  عباس ابن قاؿ ا٤بنافقْب، عيوب عن ٕبثت: ألهنا البحوث، ٠بيت

                                                 

 هللا رٞبو والقضاء، توَب الفتوى أمر وتوىل الفضاء بسمعتو وطارت واألدب العلم بْب ٝبع ىػ893 ا٤بولود ا٢بنفي العمادي مصطفى بن ٧بمد بن ٧بمد ىو 1
 التفسًنحسْب،  ىػ .انظر: الذىيب، ٧بمد 982 سنة األوىل ٝبادى أوائل ُب وذلك األنصاري، أيوب أىب ٔبوار ودفن القسطنطينية، ٗبدينة

 .246-1/245ـ(،2000 وىبة، )مكتبة،7،طوادلفسرون
 .4/62،(العريب الَباث إحياء دار: بّبوت) د.ط،،الكرمي القرآن مزايا إىل السليم العقل إرشاد،  السعود أبو 2
 .4/62ع السابق، ا٤برج 3
 .38اآلية: من سورة التوبة،  4
 .2809 ا٢بديث رقم ،4/2163 كالزرع، ا٤بؤمن مثل باب ا٤بنافقْب، كتاب صفات ،مسلم صحيح 5
 باب ا١بهاد، ،كتاب داود أيب وسنن. 1910 ا٢بديث رقم ،1517/ 3 بالغزو، نفسو ٰبدث ومل يغز، ومل مات من ذـ باب ، كتاب اإلمارة،مسلم صحيح 6

 (األلباين صححو. )2502 ا٢بديث رقم ،400/ص الغزو، ترؾ كراىية

 .75اآلية: من سورة التوبة،  7
 .61: اآليةمن  التوبة، سورة 8
 .49: اآليةمن  التوبة، سورة 9

 .107:  اآليةمن  التوبة، سورة10
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 بث ا٤بسلم، اجملتمع داخل ُب ٚبللهم ومؤامراهتم، صفاهتم  هنائيا بينت  أحدا، تدع ال قلنا حٌب ومنهم
 .الوقت ذلك ُب ا٤بنافقْب صفات ىذه ا١بهاد، عن ا٤بسلمْب تثبيط الفساد، األراجيف،

 السابقوف ا٤بسلم اجملتمع وطبقات اإلٲبانية، طبقاتو ا٤بسلم، اجملتمع تصنيف :اخلامس وادلقطع 
 هللا قاؿ ا،سيئ وآخر  صا٢با  عمبل خلطوا الذين االٲباف ضعاؼ ا٤بنافقوف واألنصار، ا٤بهاجرين من األولوف

...﴾ أَلْمرِ  ُمْرَجْوفَ  ﴿َوآَخُروفَ :  تعاىل  .(1)اَّللَِّ

 ِمنَ  اْشتَػَرى اَّللَّ  ﴿ِإفَّ :  تعاىل هللا قاؿ هللا، مع البيعة وأٮبية الصفقة حقيقة يبْب :األخًن ادلقطع 
 عن يكشف: )رٞبو هللا (3)قطب ذ سيداألستا يقوؿ ، (2)ا١بَنََّة...﴾ ٥َبُمُ  بَِأفَّ  َوأَْمَوا٥َبُم أَنُفَسُهمْ  اْلُمْؤِمِنْبَ 

 الذي ا٢بق ا٤بؤمن فهو بايع ٗبا ووَبَّ  بايع فمن البيع، حقيقة وعن باَّلّل، ا٤بؤمنْب تربط الٍب العبلقة حقيقة
 للمشركْب، االستغفار عن بالنهي والرباء، الوالء لعقيدة رسَّخ عندما وخاصة ،(4)اإلٲباف( حقيقة فيو تتمثل

 . منو تربأ أبيو كفر إلبراىيم تبْب فلما تعاىل، هللا بعلم كاف  ، ألبيو السبلـ عليو إبراىيم استغفار وأف

 ذلك يتخلل وا١بهاد، والقتاؿ والقتل واإلمهاؿ والوعيد والتحذير الرباءة للسورة بْب العاـ جو ليكوف
 آمنوا والذين  النيب على تعاىل هللا توبة عن النا٘بة والطمأنينة واألماف والسكينة والتودد الرٞبة من جو

 هللا قاؿ توبتهم، سبقت عبله ُب جل توبتو إف بل   ، ُخلِّفوا الذين الثبلثة وعلى رٞبتو، سرُّ  وبياف فضلو إلٛباـ
 ١بهادوا والتوبة الرباءة بْب السورة جو ليكوف. (5)الرَِّحيُم﴾ التػَّوَّابُ  ُىوَ  اَّللَّ  ِإفَّ  لَِيُتوبُواْ  َعَلْيِهمْ  تَابَ  ﴿ٍُبَّ : تعاىل

 .تعاىل هللا سبيل ُب

 

                                                 

 .106اآلية:من سورة التوبة،  1
 .111:اآليةمن  التوبة، سورة 2
 أكمل ،1953 ا٤بسلمْب اإلخواف إىل انتسب والسياسة، األدب ٦باؿ ُب نشط صغّبا، القرآف حفظ ـ1906 سنة ولد لشاذيلا إبراىيم قطب سيد ىو 3

 -ىػ 1414)بّبوت: دار الشامة،،2،ط االستشهاد إىل ادليالد من قطب سيدا٣بالدي،  : صبلح انظر ـ،1966 سنة أعدـ السجن ُب وىو الظبلؿ
 .17-15 ـ(،1994

 .3/1716،(الشروؽ دار: القاىرة) د.ط، ،آنالقر ظالل يف 4
 .118:اآليةمن  التوبة، سورة 5



 28 

 .بالبسملة السورة ابتداء عدم سبب: الثالث ادلطلب
 

 با٢بروؼ أو تسبيحو، أو تعاىل  ٕبمد إما البسملة، بعد افتتحت قد أهنا ٯبد القرآنية للسور ا٤بتتبع
 أو ا٤ببلطفة، نداءب أو اإلعجاز، وجوه من وجو بياف أو آياتو، عظمة بياف أو تعاىل هللا تعظيم يتبعها ا٤بقطعة

 تنزؿ مل الٍب التوبة، سورة ٖببلؼ ذلك، غّب أو شيء عن اإلخبار أو التنبيو أو للتذكّب خرب أو َقسم
 :التالية لؤلسباب وذلك غّبىا بو بدأت ٗبا تبدأ ومل بالبسملة،

: ما (2)قاؿ: ٠بعت ابن عباس قاؿ: لعثماف بن عفاف (1)عن يزيد الفارسيسبب توقيفي، ف أوال:
لكم أف عمدًب إىل براءة وىي من ا٤بئْب، وإىل األنفاؿ وىي من ا٤بثاين، فجعلتموىا ُب السبع الطواؿ ومل ٞب

٩با تنزؿ عليو اآليات فيدعو بعض  تكتبوا بينهما سطر "بسم هللا الرٞبن الرحيم" قاؿ عثماف: كاف النيب 
ا كذا وكذا"، وتنزؿ عليو اآلية واآليتاف من كاف يكتب لو ويقوؿ لو: "ضع ىذه اآلية ُب السورة الٍب يذكر فيه

فيقوؿ مثل ذلك، وكانت األنفاؿ من أوؿ ما نزؿ عليو با٤بدينة، وكانت براءة من آخر ما نزؿ من القرآف، 
وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أهنا منها. فمن ىناؾ وضعتهما ُب السبع الطواؿ، ومل أكتب بينهما 

 .(3)سطر "بسم هللا الرٞبن الرحيم"

 نقضو أرادوا فإذا عهد قـو وبْب بينهم كاف إذا ا١باىلية ُب زماهنا ُب العرب شأف من كاف: )ثانيا
 هللا صلى النيب بْب كاف الذي العهد بنقض براءة سورة نزلت فلما بسملة فيو يكتبوا ومل كتابا إليهم كتبوا

                                                 

 ٧بمد علي دكتور:  ٙبقيق ،الكبًن الطبقات منيع، بن سعد بن الزىري، ٧بمد .هللا شاء اف ثقة وكاف ا٢برة، يـو ا٤بوايل أمّب وكاف الفارسي، ىرمز بن يزيد ىو 1
 .9/219،(ـ2001 - ىػ1421ا٣با٪بي، مكتبة: القاىرة)،1عمر،ط

 البعثة بعد وأسلم ٗبكة، ولد ا٤ببشرين، العشرة وأحد الراشدين، ا٣بلفاء ثالث النورين، ذو ا٤بؤمنْب، أمّب: قريش من أمية، بن العاص أيب بن عفاف بن ىو عثماف 2
 للمبليْب، العلم دار) ،15ط ،األعالم الزركلي،: نظرا .با٤بدينة بيتو ُب يقرأ القرآف وىو االضحى عيد صبيحة ا١باىلية، فقتلوه ُب شريفا غنيا وكاف. بقليل

 .4/210،(ـ 2002
 يزيد وبرواية الفارسي يزيد برواية صحيح حسن: الَبمذي عنو قاؿ ،3086 ا٢بديث رقم ،5/272 التوبة، سورة باب القرآف، تفسّب ، كتابالرتمذي سنن 3

   .عباس ابن يلتقي مل ألنو ضعيف الرقاشي
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 عليهم فقرأىا عنو هللا رضي طالب أيب ابن علي وسلم عليو هللا صلى النيب هبا بعث وا٤بشركْب وسلم عليو
 .(1)البسملة( ترؾ من العهد نقض ُب عادهتم بو جرت ما على ذلك ُب يبسمل ومل ا٤بوسم ُب

 التسمية وترؾ األنفاؿ، عن مستقلة سورة )فهي ،(2)واحدة( سورة ٮبا: قولو قتادة، عن )ونقل: ثالثا
 النا٘بة القهر صفة إظهار إال ىهنا ا٤بقصود وليس الوحي، ىو وإ٭با فيو، أحد لرأي مدخل ال السورة ىذه ُب

   .(3)("البسملة" الرٞبة آية مع يتناسب ال وىذا والعذاب، والتهديد الوعيد عن
 الرحيم الرٞبن هللا بسم براءة ُب يكتب طالب مل أيب بن علي )سألت:  عباس بن عبدهللا قاؿ: رابعا

 فإف بينهما ٯبمع مل أماف، ولذلك فيها ليس بالسيف نزلت ءةوبرا أماف الرحيم الرٞبن هللا بسم ألف:  قاؿ ؟
 شرىم، عن يفصلهم ومل مرصد، كل هبم هللا ، قطع(4)نزلت سخطة( وبراءة رٞبة الرحيم الرٞبن هللا بسم
 ْرضِ األَ  ُب  يَػَتَكبػَُّروفَ  الَِّذينَ  آيَاٌبَ  َعنْ  ﴿َسَأْصِرؼُ : تعاىل هللا قوؿ عليهم فانطبق أنفسهم، بو حصنوا ألهنم
 اْلَغيِّ  َسِبيلَ  يَػَرْواْ  َوِإف َسِبيبلً  يَػتَِّخُذوهُ  الَ  الرُّْشدِ  َسِبيلَ  يَػَرْواْ  َوِإف هِبَا يُػْؤِمُنواْ  الَّ  آيَةٍ  ُكلَّ  يَػَرْواْ  َوِإف ا٢بَْقِّ  ِبَغّْبِ 

بُواْ  بِأَنػَُّهمْ  َذِلكَ  َسِبيبلً  يَػتَِّخُذوهُ  َها وََكانُواْ  بِآيَاتَِنا َكذَّ  هللا يتوب أف إال رٞبة، يستحقوف ،فبل (5)َْب﴾َغاِفلِ  َعنػْ
 .ويتوبوا ويستغفروا فيعودوا وفضل، منو برٞبة عليهم

  

 .(6) السورة( ىذه ُب هبا نزؿ ما السبلـ عليو جربيل ألف تكتب مل التسمية أف )والصحيح
  

 وعيد فيها وذكر الكفار وقتاؿ ا١بهاد فيها ذكر سورة ُب سورة التوبة، ألهنا  وا٣ببلصة بعدـ البسملة
ف رٞبة وال أماف من ا٤بنافقْب فبل يستحقو  ُب نزلت السورة وىذه أماف، والرٞبة رٞبة، ألف البسملة ا٤بنافقْب،

 هللا عز وجل.
 

                                                 

-ىػ 1423الكتب، عامل )الرياض: دارد.ط، البخاري، ٠بّب ، ٙبقيق: ىشاـالقرآن ألحكام اجلامعاألنصاري،  فرح بن بكر أيب بن أٞبد بن القرطيب، ٧بمد 1
 .8/61ـ(2003

 .3/390ىػ(1404 اإلسبلمي، ا٤بكتب )بّبوت:،3،طالتفسًن علم يف ادلسًن زادا١بوزي،  ابن 2
-ىػ1417الشامية، )بّبوت: الدار،2، ٙبقيق: ٧بمد علي الصابوين، طالتفسًن عيون من تطفادلقا٤بنصوري، مصطفى ا٢بصن ا٤بنصوري ،  مصطفى 3

 ، باختصار.2/361ـ(1996
 .8/62،مرجع سابق القرطيب، 4
 .146سورة األعراؼ، اآلية:  5
 .8/63، مرجع سابق، القرطيب 6
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 .السورة من نزل ما وآخر نزل ما أول: الرابع ادلطلب
 

 :أقوال ثالثة على براءة، من نزل ما أول يف تعدد أقوال العلماء 

 ابن قالو ، (1) ﴾َكِثّبٍَة.. َمَواِطنَ  ُب  اَّللَُّ  َنَصرَُكمُ  َلَقدْ  ﴿: تعاىل قولو منها نزؿ ما أوؿ أف :أحدىا
 .(3)٦باىد ،عن(2)جريج

 .(6)مالك وأبو ،(5)الضحى أبو قالو ، (4) ﴾َوثَِقااًل... ِخَفافًا انِفُروا ﴿:قولو :والثاين

 ا١بوزي رٞبو هللا  اإلماـ ابن ذكر كما ا٣ببلؼ وإ٭با ،(8)مقاتل قالو ، (7) ﴾تَنُصُروُه... ِإالَّ ﴿ :والثالث
 ُب اللتاف اآليتاف نزلت: قالوا قد فإهنم با٤بدينة، منها نزؿ ما أوؿ ُب ىو )إ٭با ا٤بسّب، زاد تفسّب ُب هللا 

 ﴾أَنُفِسُكم ِمنْ  َرُسوؿٌ  َجاءَُكمْ  َلَقدْ ﴿:آخرٮبا ُب اللتْب اآليتْب سوى باإلٝباع مدنية فهي ولذا ٗبكة، آخرىا
(9))(10). 

 

                                                 

 .25اآلية:من سورة التوبة،  1
 مؤسسة ُب الَباث ٙبقيق مكتبة) د.ط،،التهذيب هتذيب العسقبلين،: انظر . ىػ213 سنة مات أصلو رومي، جريج األموي  بن العزيز عبد بن ا٤بلك عبد ىو 2

 . 616/  1 ،(الرسالة
 ا٣بزي صاّب بن سليماف: ٙبقيق ، ادلفسرين طبقات نظر: األدنروي،ومائة. ا ثبلث سنة ا٤بكي، توُب ا٤بخزومي السائب موىل ا٢بجاج أبو جرب بن ىو ٦باىد 3
 .11 ،(وا٢بكم العلـو مكتبة:  ا٤بنورة ا٤بدينة)،1ط،
 .41:اآليةمن  التوبة، سورة 4
 واألعمش منصور عنو روى الكوفة أىل ُب عداده بشّب بن والنعماف العباس وابن عمر بن عن يروى القرشي العاص بن سعيد آلؿ موىل صبيح بن مسلم ىو 5

ىػ  1395 الفكر، )دار1أٞبد،ط الدين شرؼ السيد:  ، ٙبقيقالثقاتحباف،  بن حباف، ٧بمد نظر: ابنالعزيز. ا عبد بن عمر خبلفة ُب مائة سنة مات والناس
 .5/391ـ(1975 -
   . 693/  1، مرجع سابق، العسقبلينانظر: . ىػ140 سنة مات ا٢بديث، أىل من الكثّب وثقو الكوُب مالك أبو األشجعي أشيم بن طارؽ بن سعد ىو 6
 .40:ةاآليمن  التوبة، سورة 7
   . 143-142/  4 سابق، مرجع ،العسقبلين: انظر.تقريبا ومائة ا٣بمسْب قبل وائل، مات بن بكر موىل ا٣براز البلخي بسطاـ أبو النبطي حياف بن ىو مقاتل 8
.   
 .128:اآليةمن  التوبة، سورة 9

 .389-3/388(ىػ1404 اإلسبلمي، ا٤بكتب: بّبوت)،3،طالتفسًن علم يف ادلسًن زاد 10
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 (1)إسحاؽ أيب عن صحيحو ُب البخاري ذكر كما نزوال، القرآنية السور آخر من التوبة فسورة لذا
 َيْستَػْفُتوَنكَ  ﴿النسػاء سورة خاٛبة نزلت سورة وآخر براءة كاملة نزلت سورة آخر قاؿ عنو هللا رضي الرباء عن
 .(3)،(2) ﴾ اْلَكبَلَلةِ  ُب  يُػْفِتيُكمْ  اَّللَُّ  ُقلْ 

 رواية وُب ،(4)(ا٤بائدة سورة أهنا رضي هللا عنها عائشة السيدة عن وروي)براءة، نزلت سورة وآخر 
 :رٞبو هللا ( 5)عباس حسن فضل الدكتور فضيلة ذكر كما بالقبوؿ األقواؿ ىذه وأوىل النصر، سورة أهنا ثالثة

 السنة ُب وكانت تبوؾ، غزوة ُب أكثرىا نزؿ فقد التوبة سورة وأف النصر، سورة ىي تامة سورة آخر ) أف :
 .(6)عشرة( ا٢بادية السنة بداية ُب األعلى الرفيق إىل انتقل  هللا رسوؿ وسيدنا ا٥بجرة، من التاسعة

 التطرؽ من بد ال وىامة جساما أموراً  يبْب وبعدىا وخبل٥با تبوؾ غزوة قبل السورة نزوؿ فإف وبالتايل
 :إليها

ن أخبار تَبامى إليهم باستعداد الرـو ٤بعركة حا٠بة ضدىم، فبل ا٣بوؼ الذي ساور ا٤بسلمْب م أوال: 
)وكاف يل من   (7)يسمعوف صوتا غّب معتاد إال ويظنونو زحف الرـو عليهم، يقوؿ عمر بن ا٣بطاب

صاحب من األنصار إذا غبت أتاين با٣برب، وإذا غاب كنت آتيو أنا با٣برب و٫بن نتخوؼ ملكا من ملوؾ 
يد أف يسّب إلينا، فقد امتؤلت صدورنا منو، فإذا صاحيب األنصاري يدؽ الباب، فقاؿ: غساف ذكر لنا أنو ير 

                                                 

 العسقبلين،: انظر .242 سنة اآلخر ربيع من بقْب لست السبت يـو السرماري، مات إسحاؽ أبو السلمي جابر بن ا٢بصْب بن إسحاؽ بن ٞبدىو أ1 
 . 15/  1 ،(الرسالة مؤسسة ُب الَباث ٙبقيق مكتبة)د.ط،،التهذيب هتذيب

 .176:اآلية النساء، سورة 2
 .4364 ا٢بديث رقم ،5/167 ، تسع سنة ُب بالناس ربك أيب حج باب ا٤بغازي، ،كتاب البخاري صحيح 3
 .6/304(،ـ 1494 ،مؤسسة الرسالة،) 1،ط ٙبقيق : شعيب األرنؤوط ،شرح مشكل اآلثار ،أٞبد بن ٧بمد، الطحاوي 4

 كأحد عباس فضل الدكتور ببلغة، برزوال اللغة وعلـو التفسّب علـو ُب ا٤بعدودين العلماء وأحد األردف ُب السنة علماء أبرز أحد عباس، حسن فضل ٧بمد أبو 5
 كامبًل، ولد الكرًن القرآف وتفسّب تبلوة ُب إذاعية حلقة 400 األردنية اإلذاعة لو سجلت حْب السبعينات ُب ذلك وكاف والتبلوة التفسّب علماء أىم كأحد
 79 يناىز عمر عن ـ2011 سنة شباط 9 ٤بوافقا ىػ 1432 عاـ من األوؿ ربيع 6 يـو فلسطْب، توُب ُب صفورية بلدة ُب ـ1932 سنة عباس حسن فضل

 .بتصرؼ، /فضل_عباسhttp://ar.wikipedia.org/wikiسنة. انظر: 

   ،بتصرؼ.185/،1ـ(1997الفرقاف،  )عماف: دار،1، طالقرآن علوم يف الربىان إتقان 6
ن عبد العزى بن رباح ابن عبد هللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي، ابو حفصة، أمّب ىو عمر بن ا٣بطاب بن نفيل ب 7

ُب  وىو ابن ثبلث وستْب سنة، ودفن مع رسوؿ هللا 23ا٤بؤمنْب ، وىل ا٣ببلفة عشر سنْب وٟبسة أشهر، وقتل يـو األربعاء ألربع بقْب من ذي ا٢بجة سنة 
 . 223-221/  3 ، مرجع سابق ،العسقالين نظر:ضي هللا عنها. ابيت عائشة ر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/فضل_عباس
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. يبْب ىذا (1)أزواجو..( افتح، افتح، فقلت: جاء الغساين؟ فقاؿ بل أشد من ذلك اعتزؿ رسوؿ هللا 
أف ا٣برب الذي جاء بو صاحبو، ىو خطر  خطورة ا٤بوقف الذي يعيشو ا٤بسلموف. حيث ظن عمر 

.الغسا  ين، الذي شغل فكرىم بسبب ٙبالفهم مع الرـو

يسطع ُب كل  )كاف ا٤بنافقوف يَببصوف با٤بؤمنْب الدوائر، بعد أف رأوا ٪بم رسوؿ هللا  ثانيا: 
ا٤بيادين، دوف عوائق تذكر، فطفق ىؤالء يأملوف ُب ٙبقيق حقدىم ا٤بكنوف ُب صدورىم، من خبلؿ غزو 

مؤامراهتم ا٤بتمثلة ببناء مسجد الضرار الذي بنوه ريبة وكفرا وتفريقا بْب  الرـو ا٤بتوقع للمسلمْب، فاستمروا ُب
أف يصلي فيو، سعيا ٣بداع ا٤بؤمنْب، ُب ٧باولتهم إخفاء مراميهم  ا٤بؤمنْب، فطلبوا من رسوؿ هللا 

أخر  ودسائسهم، بعد أف ظنوا قرب ٙبقق آما٥بم، فيما لو ٪بح الرـو ُب غزوىم، لكن النيب الكرًن 
بلة فيو ػ إىل قفولو من الغزوة ػ لشغلو با١بهاز، فتأجل افتتاحو حٌب يعود، وُب الطريق نزؿ قرآف الص

 .(2)هبدـ ا٤بسجد بعد القفوؿ من الغزو بدؿ أف يصلي فيو( يفضحهم، حٌب أمر الرسوؿ 

 جيشا ىرقل ىيأ أف بعد البلقاء بلغت الرـو جيش مقدمة أف ا٤بسلمْب مسامع إىل )تناىى: ثالثا 
 وجذاـ ٣بم من العرب متنصرة بعض ومعهم عظمائهم، أحد بقيادة مقاتل ألف أربعوف قوامو عرمرما

 .(3)وغّبٮبا(

)ليدرؾ ا١بميع خطورة ا٤برحلة، وأف ا٤بقاـ ُب الدنيا  إ٭با ىو عبوٌر لآلخرة، فنزؿ جزء من السورة 
ؤمنوف المتثاؿ أمر هللا تعاىل، تستحث ا٤بؤمنْب على ا١بهاد، وترغب فيو وُب إنفاؽ الصدقات، فتسابق ا٤ب

، فما ٚبلف منهم أحد، إال من كاف ُب قلبو مرض، والثبلثة الذين خلفوا، وأصحاب  ولنداء رسوؿ هللا 
الفاقة الذين ال ٯبدوف ما ينفقوف، لقد كانت ا١باىلية تلفظ أنفاسها األخّبة بعد غزوة حنْب، وأصحاب 

أخبار الرـو بدأت تزحف ٫بو ا٤بسلمْب، وا٢باؿ جدا ة أف ، وخاصالقلوب ا٤بريضة يرجفوف ُب ا٤بدينة
قراره ا٢باسم ُب التصدي لكل ذلك، ليقضي على ما تبقى  صعب، فبل بد من أف يأخذ القائد األعلى 

                                                 

 .4913 ا٢بديث رقم ،6/156 ، تبتغي مرضاة أزواجك باب التفسّب ، ،كتاب البخاري صحيح 1
 .،باختصار431-430( ـ3007 - ىػ1428اإلسبلمية، والشئوف األوقاؼ وزارة: قطر)د.ط، ،ادلختوم الرحيق،  الرٞبن صفي ، ا٤بباركفوري 2

 .بتصرؼ ،431،  ا٤برجع السابق 3
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من جاىلية ُب نفوس أىلها، ويقطع دابر اجملرمْب، ويلجم ا٤بنافقْب، ويشحذ ٮبم ا٤بؤمنْب بتقوية عزائمهم، 
لثالوث: )ا٤بنافقوف واليهود والصليبيوف(، حيث كانوا ٱبططوف الستباحة بيضة ُب مواجهة ٙبالف ا

 .(1)ا٤بسلمْب، ووأد خضرائهم، وإضاعة ىيبتهم ومكانتهم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ، بتصرؼ.432 ،( ـ3007 - ىػ1428اإلسبلمية، والشئوف األوقاؼ وزارة: قطر)د.ط،،ادلختوم الرحيق ، ا٤بباركفوري 1
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 .السورة نزول ومكان سبب: اخلامس ادلطلب
 

رسوؿ هللا ذكر اإلماـ ابن ا١بوزي رٞبو هللا ُب سبب نزو٥با: )أخذت العرب تنقض عهودا بنتها مع  
 ُب سنة تسع، فبعث رسوؿ هللا  -براءة -فأمره هللا تعاىل بإلقاء عهودىم إليهم، فأنزؿ  أبا بكر أمّبًا

ليقرأىا على أىل ا٤بوسم، فلما  -براءة -على ا٤بوسم ليقيم للناس ا٢بج ُب تلك السنة، وبعث معو صدراً من
وأذف ُب الناس بذلك فخرج علىّّ  -براءة -صدر علًيا، فقاؿ: اخرج هبذه القصة من سار دعا رسوؿ هللا 

العضباء حٌب أدرؾ أبا بكر، فرجع أبو بكر فقاؿ: يا رسوؿ هللا، أنزؿ ُب شأين  على ناقة رسوؿ هللا 
شيء؟ قاؿ: ال، ولكن ال يبلغ عِب إال رجل مِب، أما ترضى أنك كنت صاحيب ُب الغار، وأنك صاحيب 

 .(1)فسار أبو بكر أمّبا على ا٢بج، وسار علي ليؤذِّف برباءة( ،لى ا٢بوض؟ قاؿ: بلى يا رسوؿ هللاع
 ،(2)مدنية( أهنا اإلماـ السيوطي رٞبو هللا باتفاؽ. )وذكر مدنية السورة

، وقيل غّب ذلك، منها: ﴿َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَف )ومنها ما نزؿ ُب تبوؾ، ومنها ما نزؿ ُب طريق عودتو 
، نزلت ُب غزوة تبوؾ، ومنها: (4)أسفاره، ومنها: ﴿َلْو َكاَف َعَرًضا َقرِيًبا﴾، نزلت ُب بعض (3)الذََّىَب...﴾

َا ُكنَّا ٬َبُوُض...﴾ ، نزلت ُب غزوة تبوؾ، ومنها قولو: ﴿َما َكاَف لِلنَّيبِّ َوالَِّذيَن  (5)﴿َولَِئن َسأَْلتَػُهْم لَيَػُقوُلنَّ ِإ٭بَّ
 . (7)ية عسفاف(، نزلت ٤با خرج معتمرا، ىبط من ثن(6)آَمُنوْا...﴾
 
 
 
 
 

                                                 

 .391-3/390(ىػ1404 اإلسبلمي، ا٤بكتب: بّبوت)،3،طالتفسًن علم يف ادلسًن زاد 1
، 1/50(٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف)د.ط،، ، ٙبقيق: مركز الدراسات القرآنية،القرآن ومعل يف اإلتقان، الدين جبلؿ الكماؿ بن الرٞبن عبد 2

 .  بتصرؼ
 .34:اآليةمن  التوبة، سورة 3
 .32:اآليةمن  التوبة، سورة 4
 .65:اآليةمن  التوبة، سورة 5
 .113:اآليةمن  التوبة، سورة 6
 .127-126/ 1السيوطي، مرجع سابق، 7
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 أسباب نزول بعض آيات الرباءة منها:
 (1))عن النعماف بن بشّب


فقاؿ رجل: ما بايل ال أعمل   قاؿ كنت عند منرب رسوؿ هللا   

عمبل بعد اإلسبلـ إال أف أسقي ا٢باج، وقاؿ آخر: ما بايل أف أعمل عمبل بعد اإلسبلـ إال أف أَْعُمَر 
ر: ا١بهاد ُب سبيل هللا أفضل. فزجرىم عمر. وقاؿ: ال ترفعوا أصواتكم عند منرب ا٤بسجد ا٢براـ. وقاؿ آخ

، وىو يـو ا١بمعة، ولكن إذا صليت ا١بمعة دخلت فاستفتيو فيما اختلفتم فيو، فأنزؿ هللا عز رسوؿ هللا 
 .(3)إىل آخرىا((2)...﴾بِاَّللِّ َواْليَػْوـِ اآلِخر َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة ا٢ْبَاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد ا٢بَْرَاـِ َكَمْن آَمنَ ﴿وجل: 

َها َرُضوْا َوِإف ملَّْ يُػْعَطْوْا ِمنَها ﴿سبب نزوؿ قولو تعاىل:  ُهم مَّن يَػْلِمُزَؾ ُب الصََّدقَاِت فَِإْف أُْعطُوْا ِمنػْ َوِمنػْ
يقسم قسما  سوؿ هللا قاؿ: بينما ر  ، سبب نزوؿ اآلية، فعن أيب سعيد ا٣بدري (4)﴾ِإَذا ُىْم َيْسَخطُوفَ 

 .(5) قسما إذ جاءه ذو ا٣بويصرة، فقاؿ اعدؿ، فقاؿ: )ويلك من يعدؿ إف مل أعدؿ(

 ٯبَُِدوفَ  الَ  َوالَِّذينَ  الصََّدقَاتِ  ُب  اْلُمْؤِمِنْبَ  ِمنَ  اْلُمطَّوِِّعْبَ  يَػْلِمُزوفَ  ﴿الَِّذينَ : تعاىل قولو نزوؿ سبب وُب
هُ  فَػَيْسَخُروفَ  ُجْهَدُىمْ  ِإالَّ  ُهمْ  اَّللُّ  َسِخرَ  مْ ِمنػْ  آية نزلت ٤با: قاؿ (7)مسعود أيب فعن ، (6)أَلِيٌم﴾ َعَذابٌ  َو٥َبُمْ  ِمنػْ
: فقالوا بصاع فتصدؽ رجل وجاء مرائي،: فقالوا كثّب، بشيء فتصدؽ رجل فجاء ٫ُبامل، كنا الصدقة، آية
 .(9)،(8)ية﴾اآل...اْلُمطَّوِِّعْبَ  يَػْلِمُزوفَ  ﴿الَِّذينَ :فنزؿ ىذا، صدقة عن لغِب هللا إف

 ألف نظرا الغزوة، قبل كاف اآليات ىذه نزوؿ وقت أف ا٤بنافقْب، من القبيح التصرؼ ىذا يبْب
 .والغزو للجهاد استعدادا تبوؾ غزوة قبل كانت ا٤بؤمنْب صدقات

 

                                                 

.  ىػ66 وقيل 65 سنة قتل األنصار من مولود أوؿ وىو ىػ2 ولد رواحة بن هللا عبد خالو ا٣بزرجي األنصاري سعد بن بشّب بن النعماف ا١بليل الصحايب ىو 1
 .229-4/228،(الرسالة مؤسسة ُب الَباث ٙبقيق مكتبة)د.ط،،التهذيب هتذيب العسقبلين،: انظر

 .19اآلية:من سورة التوبة،  2
 .3/409(ىػ1404 اإلسبلمي، ا٤بكتب: بّبوت)،3،طالتفسًن علم يف ادلسًن دزاابن ا١بوزي،  3

 .58:اآلية التوبة، سورة 4
  .1/115( العلـو إحياء ) بّبوت : دارد.ط،،النزول أسباب يف النقول لباب٧بمد،  بن بكر أيب بن الرٞبن السيوطي، عبد 5

 .79:اآلية التوبة، سورة 6
 . 126/  3 ،مرجع سابق ،العسقبلين: نظرا. ىػ40 مات العقبة، شهد البدري، األنصاري زرجيا٣ب ثعلبة بن عمرو بن عقبة ىو 7
 .79:اآليةمن  التوبة، سورة 8
 .1415 ا٢بديث رقم ،2/109 ، أزواجك مرضاة تبتغي باب ، ،كتاب الزكاة البخاري صحيح 9
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ُهم َأَحدٍ  َعَلى ُتَصلِّ  ﴿َوالَ : تعاىل قولو وُب نػْ  َوَرُسولِوِ  بِاَّللِّ  َكَفُرواْ  نػَُّهمْ إِ  قَػرْبِهِ  َعَلىَ  تَػُقمْ  َوالَ  أَبًَدا مَّاتَ  مِّ
 هللا عبد ابنو جاء (2)ُأيَبّ  بن هللا عبد توُب ٤با: قاؿ عمر ابن عن: اآلية نزوؿ سبب ، (1)فَاِسُقوَف﴾ َوُىمْ  َوَماُتواْ 

 عليو، يصلي أف سألو ٍب فأعطاه أباه فيو يكفن قميصو يعطيو أف فسألو  هللا  رسوؿ إىل (3)هللا عبد بن هللا
 هناؾ وقد عليو؟ أتصلي هللا رسوؿ يا: وقاؿ  هللا رسوؿ بثوب فأخذ عمر فقاـ عليو، ليصلي فقاـ عليو،
 َتْستَػْغِفرْ  ِإف ٥َبُمْ  َتْستَػْغِفرْ  الَ  أَوْ  ٥َبُمْ  ﴿اْستَػْغِفرْ : فقاؿ هللا خّبين إ٭با:  هللا رسوؿ فقاؿ عليو، تصلي أف ربك
  عليو، فصلى: قاؿ منافق، إنو فقاؿ ،" السبعْب على وسأزيد ، (4)َمرًَّة﴾ َسْبِعْبَ  ٥َبُمْ 

ُهم َأَحدٍ  َعَلى ُتَصلِّ  َوالَ  ﴿: هللا فأنزؿ نػْ  .(6)،(5)قَػرْبِِه...﴾ َعَلىَ  تَػُقمْ  َوالَ  أََبًدا مَّاتَ  مِّ

 اَّللَّ  َحاَربَ  لَِّمنْ  ًداَوِإْرَصا اْلُمْؤِمِنْبَ  بَػْْبَ  َوتَػْفرِيًقا وَُكْفرًا ِضرَارًا َمْسِجًدا اٚبََُّذواْ  َوالَِّذينَ  ﴿: تعاىل وقولو 
 ابن عن اآلية، ىذه وسبب ، (7)﴾ َلَكاِذبُوفَ  ِإنػَُّهمْ  َيْشَهدُ  َواَّللُّ  ا٢بُْْسَُب  ِإالَّ  أََرْدنَا ِإفْ  َولََيْحِلَفنَّ  قَػْبلُ  ِمن َوَرُسوَلوُ 

 مدواواست مسجدكم ابتنوا:  (8)عامر أبو ٥بم فقاؿ مسجدا ابتنوا األنصار من أناسا أف: )قاؿ عباس ابن
، ملك قيصر إىل ذاىب فإىن وسبلح قوة من استطعتم ٗبا  فرغوا فلما وأصحابو ٧بمدا فأخرج ٔبند فآٌب الرـو
  فيو. تصلي أف فنحب مسجدنا بناء من فرغنا لقد:  لو فقالوا  النيب أتوا مسجدىم من

 

                                                 

 .84: اآلية التوبة، سورة 1

 على الصبلة عن النهى قبل قميصو ُب وكفنو عليو وصلى هللا رسوؿ زمن ُب وتوَب مشهورة، كثّبة آيات ذمة ُب ؿونز  ا٤بنافقْب، رأس ُأىبّ  بن هللا ىو عبد 2
 عبد ، ٙبقيق: مصطفىواللغات األمساء هتذيبشرؼ،  بن الدين ٧بيي زكريا انظر: النووي، أىب .وحلًما وكرًما وإحسانًا ابنو لكرامة عليو صلى وإ٭با ا٤بنافقْب،

 .1/260العلمية(، الكتب )بّبوت: دار،د.ط،عطا القادر

 سلوؿ بابن والده ا٤بعروؼ ا٣بزرجي، االنصاري ا٣بزرج، بن عوؼ بن غنم بن سامل بن مالك بن عبيد بن ا٢بارث بن مالك أيب ابن بن هللا عبد بن هللا ىو عبد 3
 أعالم الَذَىيب، سّب: انظر .بعدىا وما بدرا هللا، شهد عبد و٠باه وسلم، عليو هللا صلى النيب، فغّبه يكُب، أبوه كاف وبو ا٢بباب، ا٠بو ا٤بشهور، وكاف ا٤بنافق سلوؿ

 .1/323،(الرسالة مؤسسة: الناشر)د.ط،األرناؤوط، شعيب بإشراؼ ٧بققْب ٦بموعة: ٙبقيق ،النبالء

 .80سورة التوبة، اآلية:  4
 .84: اآليةمن  التوبة، سورة 5
 .4670 ا٢بديث رقم ،6/67 ٥بم ، تستغفر ال أو ٥بم فراستغ باب ، التفسّب ،كتاب البخاري صحيح 6

 .107: اآلية التوبة، سورة 7
اه الراىب يسمَّى وكاف ُضبَػْيعة ، بِب أحد النعماف بن مالك بن صيفي بن عمرو ىو عبد 8 نظر :ابن ىشاـ، ا١باىلية، ا ُب األوس رأس وكاف الفاسق، النيب فسمَّ

 .4/13ىػ(،1411 ا١بيل، ) بّبوت: دارد.ط،سعد، الرؤؼ عبد ، ٙبقيق : طوىشام البن النبوية السًنةا٢بمّبي،  أيوب بن ىشاـ بن ا٤بلك عبد
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سَ  لََّمْسِجدٌ  أَبًَدا ِفيوِ  تَػُقمْ  ﴿الَ : هللا فأنزؿ  .(2)،((1)ِفيِو﴾ تَػُقوـَ  َأف َأَحقُّ  يَػْوـٍ  َأوَّؿِ  ِمنْ  التػَّْقَوى َعَلى ُأسِّ

رِيَن﴾ ٰبُِبُّ  َواَّللُّ  يَػَتَطهَُّرواْ  َأف ٰبُِبُّوفَ  رَِجاؿٌ  ﴿ِفيوِ  قباء أىل ُب نزلت: قاؿ  ىريرة أيب وعن  : قاؿ ، (3)اْلُمطَّهِّ
  .(4)فيهم فنزلت با٤باء يستنجوف كانوا

 الصبلة َأجَّلَ   وأنو تبوؾ، غزوة قبل بنوه ا٤بنافقْب أف وذلك ة،الغزو  أثناء نزلت الكرٲبة اآلية ىذه
 من أرسل ا٤بدينة وصولو  فبمجرد فيو، الصبلة من ٲبنعو تعاىل هللا قوؿ فنزؿ الغزو، من عودتو حْب إىل فيو

 .بنيانو ويهدَّ  أركانو ينقض

 ا٤بدينة، من ساعة على وافأ بذي نزؿ رجع فلما) النزوؿ، أسباب رٞبو هللا من السيوطي ذكر اإلماـ 
 بن مالك فدعا القصة، آخر إىل (5)وَُكْفرًا...﴾ ِضرَارًا َمْسِجًدا اٚبََُّذواْ  َوالَِّذينَ  ﴿: ا٤بسجد ُب هللا فأنزؿ

 .(8)ففعبل( وأحرقاه" فاىدماه أىلو الظامل ا٤بسجد ىذا إىل "انطلقا: فقاؿ ،(7)عدي بن ، عاصم(6)الدخشن

 .(8)ففعبل(
 َما بَػْعدِ  ِمن قُػْرىَب  أُْويل  َكانُواْ  َوَلوْ  لِْلُمْشرِِكْبَ  َيْستَػْغِفُرواْ  َأف آَمُنواْ  َوالَِّذينَ  لِلنَّيبِّ  َكافَ  ﴿َما: تعاىل وقولو 

 َ   (9)ا١بَِْحيِم﴾ َأْصَحابُ  أَنػَُّهمْ  ٥َبُمْ  تَػبَػْبَّ

 

                                                 

 .108: اآلية التوبة، سورة 1
 .1/115( العلـو إحياء دار:  بّبوت) د.ط،،النزول أسباب يف النقول لباب  السيوطي، 2
 .108: اآلية التوبة، سورة 3
 .3100، رقم ا٢بديث، 280/ 5 التوبة، سورة ومنباب  القراءات، كتاب: سنن الرتمذي 4

 .107: اآليةمن  التوبة، سورة 5
 النووي،: والسّب. انظر ا٤بغازى أىل باتفاؽ   هللا رسوؿ مع بدرًا الصحاىب، شهد عوؼ بن عمرو بن عوؼ بن غنم بن مالك بن الدخشم بن ىو مالك 6

 .2/81،(العلمية الكتب دار: بّبوت)د.ط،،عطا القادر عبد مصطفى: ٙبقيق ،واللغات األمساء هتذيب

 كاف بنفسو، بدرًا يشهد ومل ُأُحًدا، شهد األنصار، حليف العجبلىن القضاعى ضبيعة، ابن حارثة، بن العجبلف ابن ا١بد، بن عدى بن عاصم عمر ىو أبو 7
انظر: النووي،  .اللعاف قصة َب العجبلىن عوٲبر صاحب ىوو  شهدىا، من حكم لو فكاف بسهم، لو وضرب العالية، وأىل قباء، على استعملو  هللا رسوؿ

 .1/255مرجع سابق،

 .1/115 ،مرجع سابق  السيوطي، 8

 .113: اآلية التوبة، سورة 9
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 فاةالو  (2)طالب أبا حضر ٤با: قاؿ) أبيو عن (1)ا٤بسيب بن سعيد طريق من اآلية ىذه نزوؿ وسبب
 إال إلو ال قل عم أي:  النيب فقاؿ (4)أمية أيب بن هللا وعبد (3)جهل أبو وعنده  هللا رسوؿ عليو دخل

عبد  ملة  عن أترغب طالب أبا يا: أمية أيب بن هللا عبد و جهل أبو فقاؿ هللا عند هبا لك أحاجُّ  هللا إال
 َيْستَػْغِفُرواْ  َأف آَمُنواْ  َوالَِّذينَ  لِلنَّيبِّ  َكافَ  ا﴿مَ : فنزلت( عنك أنو مل ما لك ألستغفرف  النيب فقاؿ (5)ا٤بطلب

َ  َما بَػْعدِ  ِمن قُػْرىَب  أُْويل  َكانُواْ  َوَلوْ  لِْلُمْشرِِكْبَ   .(7)،(6) ا١بَِْحيِم﴾ َأْصَحابُ  أَنػَُّهمْ  ٥َبُمْ  تَػبَػْبَّ

َ  ٤بَّا لكن مكة، ُب كاف نزو٥با أف تقوؿ اآلية ىذه )ظاىر   إظهار وجوب السورة أوؿ نم تعاىل هللا بَػْبَّ
 ُب كانوا وإف أمواهتم، عن الرباءة ٘بب أنو اآلية ىذه ُب بْب الوجوه، ٝبيع من وا٤بنافقْب الكفار عن الرباءة
 النَّيبِّ  َعَلى هللا تَّابَ  ﴿َلَقد: تعاىل وقولو. (8)أحيائهم( عن الرباءة أوجبت كما واألـ، كاألب القرب غاية

ُهمْ  َفرِيقٍ  قُػُلوبُ  يَزِيغُ  َكادَ  َما بَػْعدِ  ِمن اْلُعْسَرةِ  َساَعةِ  ُب  اتػَّبَػُعوهُ  الَِّذينَ  نَصارِ َواألَ  َواْلُمَهاِجرِينَ  نػْ  َعَلْيِهمْ  تَابَ  ٍُبَّ  مِّ
 .(9)رَِّحيٌم﴾ َرُؤوؼٌ  هِبِمْ  ِإنَّوُ 

                                                 

 غالب بن لؤى بن كعب بن مرة بن يقظة بن ٨بزـو بن عمراف عائذ، ابن بن عمرو بن وىب أىب بن حزف ابن ا٤بسيب بن سعيد ٧بمد أبو ا١بليل اإلماـ ىو 1
 األمساء هتذيبوتسعْب. انظر: النووي،  ثبلث سنة ا٣بطاب، توَب بن عمر خبلفة من مضتا لسنتْب سعيد التابعْب، ولد إماـ التابعى، ا٤بخزومى القريشى
 .220-1/219،(العلمية الكتب دار: بّبوت)د.ط،عطا، القادر عبد مصطفى: ٙبقيق ،واللغات

 بِب أبطاؿ من كاف ومناصره، ومربيو وكافلو وسلم عليو هللا صلى النيب وعم    علي والد: طالب أبو قريش، من ىاشم، بن ا٤بطلب عبد بن مناؼ ىو عبد 2
 الزركلي،: انظر .صباه ُب الشاـ إىل معو وسافر بيتو، ُب وسلم عليو هللا صلى النيب نشأ قريش، كسائر ٘بارة ولو الباة، العقبلء ا٣بطباء ومن ورؤسائهم، ىاشم بِب

 .4/166،(ـ 2002 للمبليْب، العلم دار) ،15ط ،األعالم
 ُب ودىاهتا وأبطا٥با قريش سادات وأحد االسبلـ، صدر ُب وسلم عليو هللا صلى للنيب عداوة الناس أشد القرشي، ا٤بخزومي ا٤بغّبة بن ىشاـ بن ىو عمرو 3

 .5/87، مرجع سابق ،الزركلي انظر: ىػ.2قتبلىا سنة  من فكاف ا٤بشركْب، مع فشهدىا الكربى، بدر وقعة كانت ا١باىلية، حٌب
 رسوؿ عمة ا٤بطلب عبد بنت عاتكة وأمو النيب زوج سلمة أـ أخو وىو حذيفة أمية أيب واسم ٨بزـو بن عمر بن هللا عبد بن ا٤بغّبة بن أمية أيب بن هللا عبدىو  4

 .3/176،(العريب الَباث إحياء دار: بّبوت)،1الرفاعي،ط أٞبد عادؿ: ٙبقيق ،الغابة أسد األثّب، ابن:  هللا. انظر رسوؿ
 الكعبة كست عربية أوؿ نتيلة وىى وأمو ثبلث، أو بسنتْب   هللا رسوؿ من أسن كاف ،  هللا رسوؿ نسب َب سبق نسبو وباقى ا٥بامشى، الفضل ىو أبو 5

 .358-1/257 ،مرجع سابق ،النووي :انظر رجب. من خلت ليلة عشرة لثنٌب ا١بمعة يـو با٤بدينة عنو، هللا رضى العباس، ا٢برير، توَب
 .113: اآلية التوبة، سورة 6
 .4675 ا٢بديث رقم ،6/69 للمشركْب، يستغفروا أف آمنوا والذين للنيب كاف ما باب ، التفسّب ،كتاب البخاري صحيح 7

 .16/165ـ(، 2000 - ىػ1421 العلمية، الكتب )بّبوت: دار،1،طالغيب مفاتيحالتميمي،  عمر بن ٧بمد الدين الفخر الرازي، فخر 8

 .117: اآلية التوبة، سورة 9
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 (2)مالك بن كعب ٠بعت: قاؿ (1)مالك بن كعب بن هللا عبد عن البخاري أخرجو ما نزو٥با وسبب 
 تعمدت ما أببلين، ٩با ا٢بديث صدؽ ُب هللا أببله أحداً  أعلم ما فوهللا) تبوؾ، قصة عن ٚبلف حْب دثٰب

 هللا تَابَ  ﴿َلَقدْ    رسولو على وجل عزَّ  هللا وأنزؿ كذباً، ىذا يومي إىل   هللا لرسوؿ ذلك ذكرت منذ
 .(5)،(4)الصَّاِدِقْب﴾ عَ مَ  ﴿وُكونُوا: قولو إىل ، (3)َواْلُمَهاِجرِيَن﴾ النَّيبَّ  َعَلى

 غزوة من الرجوع بعد توبتهم ُب وصدقوا خلُِّفوا الذين الثبلثة على بالتوبة نزلت السورة خاٛبة إف 
 .العلماء باتفاؽ مكيتاف فهما األخّبتْب، اآليتْب إال ليلة، ٖبمسْب تبوؾ

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 

 الرٞبن وعبد ٧بمد وإخوتو الرٞبن عبد ابنو عنو روى وعدة وجابر أيوب وأيب وعثماف أبيو عن روى ا٤بدين السلمي األنصاري مالك بن كعب بن هللا ىو عبد 1
) د.ط،،ادلوطأ برجال ادلبطأ إسعافبكر،  أيب ابن ْب. انظر: السيوطي، عبدالرٞبنوتسع ٜباف أو سبع سنة ومات وغّبه زرعة أبو وثقو وآخروف والزىري ومعبد

 .1/17ـ(،1969 - ىػ1389 الكربى، التجارية مصر: ا٤بكتبة
 روى العقبة لةلي السبعْب وأحد خلفوا الذين الثبلثة أحد الشاعر ا٤بدين هللا عبد أبو السلمي األنصاري القْب بن عمرو وا٠بو كعب أيب بن مالك بن ىو كعب 2

 سنة مات الواقدي وقاؿ األربعْب قبل با٤بدينة مات وغّبه الربقي بن قاؿ وغّبىم وجابر الباىلي أمامة وأبو ومعبد و٧بمد الرٞبن وعبد هللا وعبيد هللا عبد أوالده عنو
 . 1/24،(العلمية الكتب دار: بّبوت)د.ط، عطا، القادر عبد مصطفى: ٙبقيق ،واللغات األمساء هتذيبسنة. انظر: السيوطي،  وسبعوف سبع ولو ٟبسْب

 .117: اآلية التوبة، سورة 3
 .119: اآلية التوبة، سورة 4
 .4678ا٢بديث، ، رقم6/71 الصادقْب، مع وكونوا هللا اتقوا آمنوا الذين أيها باب يا التفسّب، كتاب ، البخاري صحيح 5
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 .السورة يف ادلناسبات: الثاين ادلبحث
 :بمطال ٟبسة على ويشتمل

 . واصطبلحا لغة ا٤بناسبة معُب: األوؿ ا٤بطلب
 .ا٤بناسبة معرفة فوائد: الثاين ا٤بطلب
 ".األنفاؿ سورة" قبلها ٤با السورة مناسبة: الثالث ا٤بطلب
 ".يونس سورة" بعدىا ٤با السورة مناسبة: الرابع ا٤بطلب
 .آلخرىا السورة أوؿ مناسبة: ا٣بامس ا٤بطلب
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 .واصطالحا لغة ادلناسبة معىن: األول ادلطلب
 

 :  لغة ادلناسبة
 قياسها ، واحدة كلمة ، والباء ، والسْب ، النوف: ) اللغة مقاييس معجم ُب (1)فارس ابن قاؿ

 َنِسيبُ  وىو .أَْنَسبَ  َنَسْبتُ :  تقوؿ  بو ولبلتصاؿ ، التصالو ٠بي ، الَنَسب منو ، بشيء شيء اتصاؿ
 . (2)بعض( من بعضو التصاؿ ، ا٤بستقيم الطريق:  والنسيب. فبلف
 ا٤بماثلة، ٗبعُب ا٤بشاكلة أف ومعلـو ، (3)(ُمَشاَكَلة: أي ُمَناَسَبة، بينهما ليس: وتقوؿ: )العرب لساف وُب

 .مثيلو أي فبلف، شكل ىذا فنقوؿ
 . وا٤بماثلة ، وا٤بقاربة ، االتصاؿ: تعِب لغة فا٤بناسبة 

 :االصطالح يف وادلناسبة
 اآلية ُب وا١بملة ا١بملة بْب االرتباط وجو: )ىي فقاؿ تعاىل، هللا رٞبو (4)لقطافا مناع الشيخ عرفها 
 .(5)(والسورة السورة بْب أو ا٤بتعددة، اآليات ُب واآلية اآلية بْب أو الواحدة،

 إىل ألدائو الببلغة سر وىو أجزائو، ترتيب علل منو تعرؼ علم: )تعاىل هللا رٞبو البقاعي ويقوؿ
 ،فيها ذلك ا٤بطلوب السورة مقصود معرفة على فيو اإلجادة وتتوقف ا٢باؿ، اقتضاه ٤با ٤بعاينا مطابقة ٙبقيق
 .(6)ٝبلها( ٝبيع من ا٤بقصود معرفة ذلك ويفيد

                                                 

:  انظر ىػ395 وفاتو وغّبىا اللغة فقو كتاب  النيب  وأ٠باء وأخبلؽ والسّبة التفسّب ُب صانيفت لو اللغوي، ا٢بسْب أبو زكريا بن فارس بن أٞبد ىو 1
 .15ـ(،1396 وىبة، مكتبة: ،)القاىرة1عمر،ط ٧بمد علي:  ، ٙبقيقادلفسرين طبقاتبكر،  أيب بن الرٞبن السيوطي، عبد

 ـ( مادة1979 - ىػ1399 الفكر، ىاروف، د.ط،)بّبوت: دار ٧بمد السبلـ عبد:  ، ٙبقيقاللغة مقاييس معجمفارس،  بن أٞبد ا٢بسْب فارس، أبو ابن 2
 .533-5/423،"نسب"
،  بن منظور، ٧بمد ابن 3  .1/755،)بّبوت: دار صادر(،1،طالعرب لسانمكـر
 بعض ُب العمل ُب تنقل ، سجن سطْب،فل ُب جاىد ا٤بسلمْب اإلخواف ٔبماعة التحق صغّبا القرآف حفظ ـ1925 ٗبصر با٤بنوفية ولد القطاف خليل ىو مناع 4

 http://www.daawa-info.net/bio.php?id=92  انظر:  بالرياض. ودفن ـ1999 مات العربية الببلد
 .96ـ(،2000 - ىػ1421والتوزيع، للنشر ا٤بعارؼ ،)مكتبة3،طالقرآن علوم يف مباحثالقطاف،  القطاف، مناع خليل مناع 5
-ىػ 1415 العلمية، الكتب ا٤بهدي، د.ط،) بّبوت: دار غالب الرزاؽ عبد:  ، ٙبقيقوالسور اآليات تناسب يف الدرر نظم عمر، بن إبراىيم الدين برىاف 6

 .1/5ـ(،1995
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 العالقة بٌن ادلعىن اللغوي واالصطالحي:
ت يبْب مدى التقارب واالرتباط والتواـؤ بْب اآلياللمناسبة  واالصطبلحي اللغوي توافق ا٤بعُبإفَّ 

والسور، ألف إدراؾ ا٤بناسبة يتطلب سعة اطبلع، وإمعاف نظر، وُحسن تدبر، وٱبتلف ا٤بفسروف ُب التعرؼ 
 على ا٤بناسبة كل حسب تسابق فهمو وحسن إدراكو.

 ارتباط لوجو واإلدراؾ الفهم حسن على قدرة :يتطلب ومعناه ا٤بناسبة مفهـو أف -الباحث-يرى لذا
 مع وتسلسلها، انتظامها حسن من ا٤بنبثقة ا٤بعاين من مزيد على لتعرؼل والسور، ببعض، بعضها اآليات

 القرآف مع وا٤بعايشة اآليات تدبر طريق عن ذلك ويكوف معانيها، اٙباد ٝباؿ وبياف سياقها، ٝباؿ بياف
 .الكرًن
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 .ادلناسبة معرفة فوائد: الثاين ادلطلب
 

 تتوقف: )بالتفسّب وعبلقتو وأٮبيتو ٜبرتو ا٤بناسبة، علم تعاىل عن هللا رٞبو البقاعي الشيخ يقوؿ
 ٝبلها، ٝبيع من ا٤بقصود معرفة ذلك ويفيد فيها، ذلك ا٤بطلوب السورة مقصود معرفة على فيو اإلجادة
 .(1)(النحو من البياف علم نسبة التفسّب علم من نسبتو وكانت النفاسة، غاية ُب العلم ىذا كاف فلذلك

 تساعد اآليات بْب ا٤بناسبة معرفة فإف اآلية، وتفسّب ا٤بعُب فهم ُب أثر النزوؿ ببس ٤بعرفة  كاف إذا
 وتواـؤ أفكارىا ترابط إىل والوصوؿ اآليات بْب ا٤بعاين اتساؽ وإدراؾ كذلك، الفهم ودقة التأويل حسن على

 وغّبىا. عقيدةال وآيات القرآين والقصص واألخبلؽ األحكاـ ُب وا٤بواعظ ا٤بتعددة الدروس ُب ألفاظها،
 قدر بو ويعرؼ العقوؿ هبا ٙبرز شريف علم ا٤بناسبة أف )واعلم: رٞبو هللا ( 2)الزركشي اإلماـ يقوؿ

 ويصّب االرتباط بذلك فيقوى بعض بأعناؽ آخذ بعضها الكبلـ أجزاء جعل: وفائدتو يقوؿ، فيما القائل
 .(3)األجزاء( ا٤بتبلئم اكم البناء حاؿ حالو التأليف

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .1/5،(ـ1995- ىػ1415 العلمية، الكتب دار: بّبوت) ط،د. ا٤بهدي، غالب الرزاؽ عبد:  ٙبقيق ،والسور اآليات تناسب يف الدرر نظم 1

 مات كثّبة تصانيف لو والوفاة، ا٤بولد مصري االصل، واالصوؿ، تركي الشافعية بفقو عامل: الدين بدر هللا، عبد أبو الزركشي، هللا عبد بن رهباد بن ىو ٧بمد 2
 .6/60،(ـ 2002 للمبليْب، العلم دار) ،15ط ،األعالم الزركلي،: نظرىػ.ا794

 وشركائو، ا٢بليب الباىب عيسى العربية الكتب إحياء ،) دار1إبراىيم،ط الفضل أبو ٧بمد:  يق، ٙبقالقرآن علوم يف الربىانهللا،  عبد بن ٧بمد الدين بدر 3
 ، باختصار.36-1/35ـ(، 1957 - ىػ 1376
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 :الفوائد ىذه ومن
 بنيانو، وٛباـ صوره، بأهبى الببلغي اإلعجاز ليظهر ،(1)الكرًن( القرآف إعجاز جوانب من جانبا )يربز -1

 الصلة وجو أف ٪بد ، (2)اْلُمْشرِِكَْب﴾ مِّنَ  َعاَىدًبُّ  الَِّذينَ  ِإىَل  َوَرُسولِوِ  اَّللِّ  مِّنَ  ﴿بَػرَاءةٌ : تعاىل قولو ففي
 ﴾ الَِّذينَ  ﴿ ِإىَل  اآلية آخر وبْب  رسولو وبراءةُ  عبله، ُب جلَّ  هللاِ  ﴿براءُة﴾ يةاآل أوؿ بْب وا٤بناسبة

َعاَىِدين
ُ
 :التايل ُب عهودىم نقضوا الذين ا٤ب

 .العهد ونقض الشرؾ وخطورة الرباءة إعبلف شدة بْب تعاىل هللا ربط -1
 .تربوية روأثا رباين توجيو فيو  رسولو براءة على تعاىل، هللا براءة تقدًن إفَّ  -2
 .ا٤بشركْب من الرباءة وخاصة هللا ألمر االمتثاؿ لسرعة بياف  الرسوؿ براءة -3
َعاَىِدين من الرباءة إف -4

ُ
 .ا٤بعاىدين لغّب ٙبذيرٌ  عهودىم، نقضوا الذين ا٤ب

  .(3)األجزاء( متبلئم متآلف ٧بكم كبناء ُتْظِهرَُىا الواحدة،) السورة آيات بْب ا٤بناسبة إف -2
 و٥بذا تذييليا، اعَباضا أو تفسّبا، أو بيانا، أو قبلها، ما ١بملة تأكيدا قد يكوف ةا٤بناسب وجو )إف -3

 .فهمو عدـ على ا٤بَبتب الشك ويُػزَاؿُ  ،(4)(الفهم فيزداد. كثّبة أمثلة

 وتفسّبىا السورة فهم على يعْب وخاٛبتها وافتتاحيتها السورة مقاطع بْب ا٤بناسبات إدراؾ أٮبية )إف -4
 .(5) وىدفها( ٧بور السورة على كاشفة أضواء وتلقي موضوعيا، تفسّباً 

 
 
 
 

 
                                                 

 .90ـ(،1989 -ىػ 1410القلم، ،) دمشق: دار1،طادلوضوعي التفسًن يف مباحثمسلم،  مصطفى 1
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 ".األنفال سورة" قبلها دلا السورة مناسبة: الثالث ادلطلب
 

 العبلقات أصوؿ وضع ُب ٥با كا٤بتممة والتوبة،)فهي األنفاؿ سورٌب بْب والَبابط الصلة وجو إف 
 وأحكاـ وا٤بنافقْب، والكفار الصادقْب ؤمنْبا٤ب وأحواؿ وا٢برب، السلم وأحكاـ والداخلية، ا٣بارجية الدولية

 ُب وذكر العهود، نبذ براءة وُب وتقديسها، هبا والوفاء العهود بياف األنفاؿ ُب أف إال وا٤بواثيق، ا٤بعاىدات
 قتاؿ ُب الكبلـ وتفصيل اَّلّل، سبيل ُب ا٤باؿ إنفاؽ ُب والَبغيب ا٢براـ، ا٤بسجد عن ا٤بشركْب صدّ  السورتْب
 .(1)ا٤بنافقْب( أوضاع وبياف الكتاب أىلو  ا٤بشركْب

 نقضو، ٱبشى ٩بن الرباءة إىل الداعي أو٥با، مناسبة كانت )و٤با: تعاىل هللا رٞبو البقاعي الشيخ يقوؿ
 بياف من تقدـ ما مع الظهور من عظيم حد ُب العلم بشموؿ ا٤بختتم للوالية يصلح ٤بن ا٤ببْب األنفاؿ آلخر

 على أمرىا واشتباه طو٥با مع براءة على قصرىا مع األنفاؿ قدمت ، نفاؿاأل ألوؿ األعراؼ آخر مناسبة
 ذلك ٤بثل النساء على قصرىا مع عمراف آؿ قدمت كما سورة بعض أو مستقلة سورة كوهنا ُب الصحابة

 .(2) األنفاؿ( آلخر شرحا والتويل الرباءة من براءة ُب ذكر ما فكاف ، ا٤بناسبة من

 وأعياف عثماف إىل ترى أال الدين، ُب أصل القياس أف على دليل ىذا: )و هللا رٞب (3)العريب ابن يقوؿ 
 " األنفاؿ "  بقصة شبيهة قصة " براءة " أف ورأوا النص، عدـ عند الشبو قياس إىل ١بئوا كيف الصحابة
 .(4) هبا( فأ٢بقوىا

 
 
 

                                                 

 .10/92ىػ(،1418ا٤بعاصر، الفكر ،) دمشق: دار2،طوادلنهج والشريعة العقيدة يف ادلنًن التفسًنمصطفى،  بن الزحيلي، وىبة 1

 .3/258ـ(،1995-ىػ 1415 العلمية، الكتب ط،) بّبوت: دارا٤بهدي، د. غالب الرزاؽ عبد:  ، ٙبقيقلسوروا اآليات تناسب يف الدرر نظم 2

 وأربعْب ثبلث سنة اآلخر ربيع ُب بفاس بالعدوة العريب ابن اإلشبيلي، توُب ٧بمد بن هللا عبد بن ٧بمد بكر أبو القاضي ىو ا٢بافظ العبلمة العريب ابن 3
 .4/61،(ـ1998 -ىػ1419 العلمية، الكتب دار: بّبوت)،1ط عمّبات، زكريا: ٙبقيق ،احلفاظ تذكرة نظر: الذىيب،وٟبسمائة. ا

 2003 - ىػ 1424 العلمية، الكتب ،)بّبوت: دار3عطا،ط القادر عبد ، ٙبقيق: ٧بمدالقرآن أحكام بكر، أبو هللا عبد بن ابن العريب، ٧بمد 4
 .2/446ـ(،
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 ":التوبة"و" األنفال" سوريت بٌن التناسب وجوه من
ُب "األنفاؿ"، أتبعت ُب "التوبة" بعض صفات ا٤بشركْب وأىل الكتاب  ذكر بعض صفات ا٤بشركْب -1

وا٤بنافقْب، من نقض للعهد، والتويل بعد العلم، وغّبىا الكثّب من الصفات الٍب اتسم هبا ا٤بشركوف 
 وا٤بنافقوف.

 قَػْوـٍ  نمِ  َٚبَاَفنَّ  ﴿َوِإمَّا: تعاىل قولو ُب وخاصة األنفاؿ آلخر ومفصبل شارحا التوبة سورة صدر جاء -2
 الَ  ِإنػَُّهمْ  َسبَػُقواْ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َٰبَْسَبَّ  َوالَ *  ا٣بَائِِنْب ٰبُِبُّ  الَ  اَّللَّ  ِإفَّ  َسَواء َعَلى إِلَْيِهمْ  فَانِبذْ  ِخَيانَةً 

 من وخانوا صدَّقهم، من كذبوا ألهنم رٞبتو، من ومبعدوف ا٣بائنْب، ٰبب ال فا. (1)﴾ يُػْعِجُزوفَ 
 مالك بن أنس فعن القيامة، يـو الغدر لواء فاستحقوا العهد، ونقضوا عاىدىم، من وغدروا م،أَمَّنَػهُ 
 ، النيب عن  (2)(القيامة يـو لواء غادر لكل: )قاؿ أنو. 

 يُػَعذِّبَػُهمُ  َأالَّ  ٥َبُمْ  ﴿َوَما: تعاىل هللا قاؿ ا٢براـ، ا٤بسجد عن ا٤بشركْب َصدِّ  عن األنفاؿ سورة ٙبدثت -3
ـِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  َيُصدُّوفَ  مْ َوىُ  اَّللُّ   الَ  َأْكثَػَرُىمْ  َولَػِكنَّ  اْلُمتػَُّقوفَ  ِإالَّ  َأْولَِيآُؤهُ  ِإفْ  َأْولَِياءهُ  َكانُواْ  َوَما ا٢بَْرَا

 البيت عن صدىم نتيجة هللا مساجد يعمروا أف ا٤بشركْب منع عن ٙبدثت التوبة وُب ،(3)يَػْعَلُموَف﴾
 الٍب هللا مساجد يعمروا أف با للمشركْب ينبغي ما: )(4) ّب رٞبو هللاكث اإلماـ ابن يقوؿ ا٢براـ،
َا: التوبة ُب وقاؿ بالكفر، أنفسهم على شاىدوف وىم لو، شريك ال وحده ا٠بو على بنيت  ﴿ِإ٭بَّ
 .(6)(ساجدا٤ب لعمار باإلٲباف تعاىل فشهد، (5)اآلِخِر﴾ َواْليَػْوـِ  بِاَّللِّ  آَمنَ  َمنْ  اَّللِّ  َمَساِجدَ  يَػْعُمرُ 

 من يشملو وما باإلٲباف، يتصفوف ألهنم با٤بغفرة، ا٤بؤمنْب هللا وعد أف األنفاؿ سورة ختاـ كاف -4
 هللا أعدَّ  وما للمؤمنْب، ونصرة والء من يصاحبهما وما هللا سبيل ُب وا١بهاد كا٥بجرة عظيمة أعماؿ

                                                 

 .59-58: اآلية األنفاؿ ، سورة 1

 .3186، رقم ا٢بديث 4/104والفاجر،  للرب الغادر إٍب وا٤بوادعة ، باب ا١بزية ، كتاب صحيح البخاري 2

 .34 :اآلية األنفاؿ ، سورة 3

 بصرى أعماؿ من قرية ُب ولد فقيو، مؤرخ حافظ: الدين عماد الفداء، أبو الدمشقي، ٍب البصروي القرشي درع بن ضو بن كثّب بن  عمر بن ىو إ٠باعيل 4
 للمبليْب، العلم دار) ،15ط األعبلـ، الزركلي،: نظرا .ىػ774بدمشق سنة  وتوُب العلم، طلب ُب ورحل ىػ 706 سنة دمشق إىل لو أخ مع وانتقل لشاـ،ا

 .1/320،(ـ 2002
 .18: اآلية ، األنفاؿ سورة 5
 1999 - ىػ1420 والتوزيع، للنشر طيبة ،) دار2مة،طسبل ٧بمد بن سامي ، ٙبقيق:العظيم القرآن تفسًنكثّب،  بن عمر بن إ٠باعيل، كثّب ابن 6

 .4/119ـ(،
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 آَوواْ  َوالَِّذينَ  اَّللِّ  َسِبيلِ  ُب  َوَجاَىُدواْ  اَجُرواْ َوىَ  آَمُنواْ  َوالَِّذينَ  ﴿: تعاىل هللا قاؿ الكرًن، الرزؽ من ٥بم
 ا٤بؤمنْب يصف التوبة سورة ختاـ ،وُب(1)َكرًٌِن﴾ َورِْزؽٌ  مَّْغِفَرةٌ  ٥بَُّم َحقِّا اْلُمْؤِمُنوفَ  ُىمُ  أُولَػِئكَ  وََّنَصُرواْ 

 .(2)(قلوهبم أمزجة لصحة حقيقة اإلٲباف أوقعوا) الذين الصادقْب

 ا٤بسلموف يأخذ بأف العهود تناولت األنفاؿ إف إال العهود، نبذ براءة وُب العهود، ذََكر" األنفاؿ" ُب -5
ُهمْ  َعاَىدتَّ  ﴿الَِّذينَ : فقاؿ وعهودىم، ا٤بشركْب معاملة ُب حذرىم  ُكلِّ  ُب  َعْهَدُىمْ  يَنُقُضوفَ  ٍُبَّ  ِمنػْ

: فقاؿ ا٤بشركْب، من خيانة، ا٤بسلموف الحظ ما إذا عهدىم بنبذ وأمر ، (3)يَػتػَُّقوَف﴾ الَ  َوُىمْ  َمرَّةٍ 
 أمر" التوبة" ، وُب(4)ا٣بَائِِنَْب﴾ ٰبُِبُّ  الَ  اَّللَّ  ِإفَّ  َسَواء َعَلى إِلَْيِهمْ  فَانِبذْ  ِخَيانَةً  قَػْوـٍ  ِمن َٚبَاَفنَّ  ﴿َوِإمَّا
 َعاَىدًبُّ  ِذينَ الَّ  ﴿ِإالَّ : فقاؿ شيئا، ا٤بسلمْب ينقصوا ال وأف بعهودىم ا٤بشركْب قبل من الكامل بالوفاء

 اَّللَّ  ِإفَّ  ُمدَّهِتِمْ  ِإىَل  َعْهَدُىمْ  إِلَْيِهمْ  َفَأٛبُّواْ  َأَحًدا َعَلْيُكمْ  يُظَاِىُرواْ  وملَْ  َشْيًئا يَنُقُصوُكمْ  ملَْ  ٍُبَّ  اْلُمْشرِِكْبَ  مِّنَ 
 َيُكوفُ  ﴿َكْيفَ : تعاىل فقاؿ بعهدىم، اإلخبلؿ حالوا ما إذا عهودىم رد ٍب ، (5)اْلُمتَِّقَْب﴾ ٰبُِبُّ 

ـِ  اْلَمْسِجدِ  ِعندَ  َعاَىدًبُّْ  الَِّذينَ  ِإالَّ  َرُسولِوِ  َوِعندَ  اَّللِّ  ِعندَ  َعْهدٌ  لِْلُمْشرِِكْبَ   َلُكمْ  اْستَػَقاُمواْ  َفَما ا٢بَْرَا
  .(6)اْلُمتَِّقَْب﴾ ٰبُِبُّ  اَّللَّ  ِإفَّ  ٥َبُمْ  فَاْسَتِقيُمواْ 
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 ".يونس سورة" بعدىا دلا السورة مناسبة: الرابع ادلطلب
 

  :منها كثًنة خفية، بدت وإن السورتٌن بٌن االرتباط ووجوه ادلناسبة فإن
 أوؿ ُب للمشركْب تعاىل هللا بشارة بْب ا٤بقابلة ":يونس سورة" بأول" التوبة سورة" أول مناسبة

 هللا يوجو أف يستحقوف تعاىل هللا أوامر عن يعرضوف الذين للمؤمنْب،)فا٤بشركوف تعاىل هللا وبشارة التوبة سورة
 على عاطفا فقاؿ هبم التهكم أسلوب ُب ٥بم مبشرا خلقو أعلى خبلؿ من ٨باطبا ٥بم ٙبقّبا ا٣بطاب تعاىل

رِ .. ﴿.: تعاىل هللا قاؿ ،(1)با٣بذالف( الغادرين فبشر: تقديره ما  . (2)أَلِيٍم﴾ ِبَعَذابٍ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َوَبشِّ
 عملوا الذين ا٤بؤمنْب هللا )خصَّ : تعاىل هللا رٞبو البقاعي الشيخ يقوؿ يونس ورةس أوؿ ُب وبا٤بقابل 

 وترفع ىفواهتم عن والتجاوز سيئاهتم وتكفّب حسناهتم بقبوؿ بالبشارة لدعواىم، تصديقا الصا٢بات
: نذارفاإل والبشارة، اإلنذار بْب ا٤بناسبة لتكوف العاصي، وعقاب الطائع، إثابة العدؿ فمقتضى درجاهتم،
رِ ...﴿: فقاؿ ،(3)السرور( فيو ٗبا التعريف: والتبشّب منو، ٰبذر أف ينبغي ٗبا اإلعبلـ  ٥َبُمْ  َأفَّ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َوَبشِّ

 .(4). ﴾..َرهبِِّمْ  ِعندَ  ِصْدؽٍ  َقَدـَ 
 أف الناس على تعاىل هللا ٗبنِّ  التوبة سورة ختمت: "يونس سورة" بأول التوبة سورة آخر مناسبة

 فقاؿ ، أحد الرسالة قبل عابو فما خبللو، وكرًن ٧بامده بطيب يعرفونو أنفسهم من رسوال إليهم رسلأ
 َرُؤوؼٌ  بِاْلُمْؤِمِنْبَ  َعَلْيُكم َحرِيصٌ  َعِنتُّمْ  َما َعَلْيوِ  َعزِيزٌ  أَنُفِسُكمْ  مِّنْ  َرُسوؿٌ  َجاءُكمْ  ﴿َلَقدْ : عبله ُب جل

ُهمْ "ِ  إليهم مرسل رجل رسالة وأنكر تعجب من ذـب" يونس سورة" وافتتح ، (5)رَِّحيٌم﴾  هللا قاؿ يعرفونو،" ِمنػْ
َنا َأفْ  َعَجًبا لِلنَّاسِ  ﴿َأَكافَ : تعاىل نػُْهمْ  َرُجلٍ  ِإىَل  َأْوَحيػْ رِ  النَّاسَ  أَنِذرِ  َأفْ  مِّ  ِصْدؽٍ  َقَدـَ  ٥َبُمْ  َأفَّ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َوَبشِّ

                                                 

- ىػ1415 العلمية، الكتب دار: بّبوت) ط،د. ا٤بهدي، غالب الرزاؽ عبد:  ٙبقيق ،والسور اآليات تناسب يف الدرر نظم البقاعي، 1
 .،بتصرؼ3/270،(ـ1995

 .3 :اآليةمن  التوبة، سورة 2
 تصرؼ.،ب3/414ا٤برجع السابق،  3
 .2: اآليةمن  يونس، سورة 4
 .128 :اآلية التوبة، سورة 5
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 ومبعوث منهم،  وأنو للعرب األوىل اآلية ُب فا٣بطاب. (1)مُِّبٌْب﴾ َلَساِحرٌ  َىػَذا ِإفَّ  اْلَكاِفُروفَ  قَاؿَ  َرهبِِّمْ  ِعندَ 
 لِلنَّاسِ  ﴿َأَكافَ : التايل" يونس" أوؿ يأٌب ما ٗبعُب فيكوف بعثتو، لعمـو كلو للعامل فا٣بطاب وللعجم، ٥بم

َنا َأفْ  َعَجًبا ُهمْ  َرُجلٍ  ِإىَل  َأْوَحيػْ نػْ  .(2)﴾...مِّ
: تعاىل بقولو التوبة سورة جبللو جل هللا ختم ":يونس سورة" وآخر" التوبة سورة" آخر مناسبة

نْ  َرُسوؿٌ  َجاءُكمْ  ﴿َلَقدْ   هللا ٲبنُّ   ، (3)رَِّحيٌم﴾ َرُؤوؼٌ  بِاْلُمْؤِمِنْبَ  َعَلْيُكم َحرِيصٌ  َعِنتُّمْ  َما َعَلْيوِ  َعزِيزٌ  أَنُفِسُكمْ  مِّ
 من") :رٞبو هللا  (4)اإلماـ القرطيب قاؿ والنور، با٢بق هداةا٤ب ا٢بجة  هللا رسوؿ ٗببعث عبله ُب جل

 رؤوؼ با٤بؤمنْب حريص عزيز أنفسكم من رسوؿ جاءكم لقد... النيب لنسب مدحا يقتضي" أنفسكم
 على أقمتم ما عنتم ٗبا هتتموا فبل لكم بالشفاعة القائم وىو شأنكم، إال يهمو ال عنتم ما عليو عزيز رحيم،
 َقدْ  النَّاسُ  أَيػَُّها يَا ﴿ُقلْ : تعاىل بقولو" يونس سورة" وختم ،(5)(ا١بنة دخولكم إال يرضيو ال فإنو سنتو،

َا اْىَتَدى َفَمنِ  رَّبُِّكمْ  ِمن ا٢بَْقُّ  َجاءُكمُ  َا َضلَّ  َوَمن لِنَػْفِسوِ  يَػْهَتِدي فَِإ٭بَّ َها َيِضلُّ  فَِإ٭بَّ  َعَلْيُكم أَنَاْ  َوَما َعَليػْ
 .(6)ِبوَِكيٍل﴾

 َقدْ  النَّاسُ  أَيػَُّها يَا ُقلْ )﴿: تعاىل قولو اإلماـ القرطيب رٞبو هللا ُب يقوؿ كما يونس سورة ـفختا
. بو جاء ٗبا وآمن ٧بمدا صدؽ أي ، ﴾ اْىَتَدى ﴿ َفَمنِ   الرسوؿ: وقيل. القرآف أي ﴾ا٢بَْقُّ  َجاءَُكمُ 
َا ﴾ يَػْهَتِدي ﴿فَِإ٭بَّ ِِ  األصناـ واتبع والقرآف الرسوؿ ترؾ أي ، ﴾َضلَّ  ﴿َوَمنْ . نفسو ٣ببلص أي ، لِنَػْفِس

َا. واألوثاف َها َيِضلُّ  ﴿فَِإ٭بَّ  أحفظ ٕبفيظ أي ، ِبوَِكيٍل﴾ َعَلْيُكمْ  أَنَا ﴿َوَما. نفسو على ذلك وباؿ أي ، ﴾ َعَليػْ
 .(7)هللا( رسوؿ أنا إ٭با أعمالكم

 

                                                 

 .2: اآلية يونس، سورة 1
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 .128: اآلية التوبة، سورة 3
 الشرؽ إىل رحل قرطبة، أىل من متعبد، صاّب ا٤بفسرين، كبار من: القرطيب هللا، عبد أبو األندلسي، ا٣بزرجي االنصاري فرح بن بكر أيب بن أٞبد بن ىو ٧بمد 4

 .5/322،(ـ 2002 للمبليْب، العلم دار) ،15ط ،األعالم الزركلي،: نظرا .ىػ 671فيها سنة  وتوُب ٗبصر، أسيوط، مشايل ُب خصيب ابن ٗبنية واستقر
 .8/302ـ(، 2003 -ىػ 1423الكتب، عامل دار ،)الرياض:البخاري، د.ط ٠بّب ىشاـ ، ٙبقيق:القرآن ألحكام اجلامعالقرطيب،  5
 .108: اآلية يونس، سورة 6

 .389-8/388،  مرجع سابق القرطيب،7
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 .آلخرىا السورة أول مناسبة: اخلامس ادلطلب
 

 السورة ٧بور إىل يرشدنا والسور، اآليات بْب البديع والتناسق لتبلـؤوا الَبابط مدى معرفة إف 
 امتثاال وتسبيحو لتعظيمو مدعو اإلنساف وأف الكرًن، للقرآف ا٤بوضوعية الوحدة ٍبَّ  ومن ا٤بوضوعية، ووحدهتا

 ُب  َمن َلوُ  َيْسُجدُ  اَّللََّ  َأفَّ  تَػرَ  ﴿َأملَْ : تعاىل هللا قاؿ بالفطرة، ألمره امتثلت الٍب ا٤بخلوقات ألمره، كباقي
 َحقَّ  وََكِثّبٌ  النَّاسِ  مِّنَ  وََكِثّبٌ  َوالدََّوابُّ  َوالشََّجرُ  َوا١ْبَِباؿُ  َوالنُُّجوـُ  َواْلَقَمرُ  َوالشَّْمسُ  اأْلَْرضِ  ُب  َوَمن السََّماَواتِ 

 .(1)َيَشاء﴾ َما يَػْفَعلُ  اَّللََّ  ِإفَّ  مُّْكرـٍِ  ِمن َلوُ  َفَما اَّللَُّ  يُِهنِ  َوَمن اْلَعَذابُ  َعَلْيوِ 

 من ٥بم ضربو ما بعد يصنع ٗبا أمر ونفيا، إثباتا الرباءة أمر قرر ٤بَّا: )الشيخ البقاعي رٞبو هللا  يقوؿ
 ﴿األْشُهرُ  ومضى وخرج وا٪برد انقضى أي ﴿اْنَسَلَخ﴾ إذا أنو ذلك عن فتسبب أي ﴿فَِإَذا﴾: فقاؿ األجل
﴾ تُػُلوا لسياحتهم أجبل ضربتهاو  قتا٥بم فيها حرمت الٍب أي ا٢ْبُرـُ  الذين الناكثْب أي اْلُمْشرِِكَْب﴾ ﴿فَاقػْ
 بقتا٥بم، عباده فأمر الكتاب، بأىل ٪بس كوهنم ا٤بشركْب بْب ربط ٍب ،(2)(وكرما إحسانا األجل ٥بم ضربتم
 َيِديُنوفَ  َوالَ  َوَرُسولُوُ  اَّللُّ  َحرَّـَ  َما ُٰبَّرُِموفَ  الَ وَ  اآلِخرِ  بِاْليَػْوـِ  َوالَ  بِاَّللِّ  يُػْؤِمُنوفَ  الَ  الَِّذينَ  ﴿قَاتُِلواْ :تعاىل هللا فقاؿ
 .(3)َصاِغُروَف﴾ َوُىمْ  َيدٍ  َعن ا١ْبِْزيَةَ  يُػْعطُواْ  َحٌبَّ  اْلِكَتابَ  أُوُتواْ  الَِّذينَ  ِمنَ  ا٢بَْقِّ  ِدينَ 

 ا٤بواثيقو  العهود رسلهم عليهم أخذت الذين قاتلوا أي:)أيضا هللا رٞبو البقاعي الشيخ ويقوؿ   
 بُب بأف منهم، وبراءتو هبم سبحانو استهانتو على ودؿ ﴿الَِّذيَن﴾: فقاؿ صلتو مع ا٤بوصوؿ بْب ٍب بإتػََّباِعو،
 .(4)(هبم أ٢بق ومن والنصارى اليهود من اْلِكَتاب﴾ ﴿أُوُتوا: قولو للمفعوؿ

 

                                                 

 .18: اآلية ا٢بج، سورة 1
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 .بتصرؼ

 .29: اآلية التوبة، سورة 3
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 تشبيههم فتناسب م،بإعراضه وا٤بنافقْب الكتاب أىل وخطورة ونتائجو، ا١بهاد أٮبية بْب ربط كما 
 ٠باعهم من ا٤بسلمْب حّذرَ  لذلك األراجيف، وبث اإلعراض فن ٯبيدوف الذين الكتاب وأىل با٤بشركْب

ُغوَنُكمُ : فقاؿ و٨بالطتهم َنةَ  ﴿يَػبػْ   .(1)بِالظَّاِلِمَْب﴾ َعِليمٌ  َواَّللُّ  ٥َبُمْ  ٠َبَّاُعوفَ  َوِفيُكمْ  اْلِفتػْ

ُهمْ  تُػْقَبلَ  َأف َمنَػَعُهمْ  ﴿َوَما: اؿفق ا٣بطّبة، ا٤بنافقْب صفات بعض بْب ٍب  َكَفُرواْ  أَنػَُّهمْ  ِإالَّ  نَػَفَقاتُػُهمْ  ِمنػْ
 بكيفية ذلك لّببط ، (2)َكارُِىوَف﴾ َوُىمْ  ِإالَّ  يُنِفُقوفَ  َوالَ  ُكَساىَل  َوُىمْ  ِإالَّ  الصَّبَلةَ  يَْأُتوفَ  َوالَ  َوِبَرُسولِوِ  بِاَّللِّ 

 حيث ا٤بنافقْب، عن ا٢بديث ُب اآليات لتتواصل الزكاة، بآية ذلك ربطوي ا٤بتصدقْب، با٤بؤمنْب استهزائهم
 بقتا٥بم،  رسولو أمر عندما الكفار، عمـو ا٤بنافقْب مع تعاىل هللا ٝبع ٍب السورة، من واسعة مساحة أخذوا

 ،(3)اْلَمِصُّب﴾ َوبِْئسَ  َجَهنَّمُ  َوَمْأَواُىمْ  مْ َعَلْيهِ  َواْغُلظْ  َواْلُمَناِفِقْبَ  اْلُكفَّارَ  َجاِىدِ  النَّيبُّ  أَيػَُّها يَا ﴿: تعاىل قاؿ
 والغلظة، عليهم وا٢برب الرباءة إعبلف ليتناسب عليهم (4)بالغلظة( ربو أمره الرفق، على مطبوع  )وألنو
 مواضع ُب فضلو ويبْب ا١بهاد على وٰبض يتقنوه، الذي الغدر ىو فيهم والغلظة ا٢برب سبب وليكن

 قاؿ اإلسبلمية، الدولة ٢بدود األقرب وخاصة الكفار، قتاؿ على ا٤بؤمنْب ٕبث أيضا ةالسور  ليختم متعددة،
 َمعَ  اَّللَّ  َأفَّ  َواْعَلُمواْ  ِغْلظَةً  ِفيُكمْ  َولَِيِجُدواْ  اْلُكفَّارِ  مِّنَ  يَػُلوَنُكم الَِّذينَ  قَاتُِلواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها ﴿يَا: تعاىل هللا

 على ا٢بفاظ خبلؿ من ٥با حرمة الدولة ٥بذه ويعطي ا٤بؤمنْب نفوس ُب الدولة فكرة ّبسخل ، (5)اْلُمتَِّقَْب﴾
: تعاىل بقولو السابقة اآلية ُب كما ومتعلقاتو، وخشونة شدة ٥بم قتالكم ُب وليجدوا سيادهتا، أركاف أىم

 ليكوف ،(6)القتاؿ( وطبيعة ا٤بصلحة ومقتضيات ا٢برب، متطلبات من الغلظة )ألف عليهم﴾، ﴿واغلظ
 واألسرار. ا٤بعاين درر تعطينا بديعة بصورة متناغم ووسطها السورة أوؿ بْب التناسب
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 ُمْعِجزِي َغيػْرُ  أَنَُّكمْ  فَاْعَلُمواْ  تَػَولَّْيُتمْ  ﴿َوِإف:فقاؿ السورة أوؿ ُب واإلعراض التويل من تعاىل هللا حّذر 
رِ  اَّللِّ    . (1)أَلِيم﴾ ِبَعَذابٍ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َوَبشِّ

 تَػوَكَّْلتُ  َعَلْيوِ  ُىوَ  ِإالَّ  إِلَػوَ  ال اَّللُّ  َحْسيبَ  فَػُقلْ  تَػَولَّْواْ  ﴿فَِإف: فقاؿ واإلعراض التويل من آخرىا ُب وحذر
 ٕبسب ويعطي كافيك، فهو لو أمرؾ وفوض ٧بمد يا با )فاستعن أي. (2)اْلَعِظيِم﴾ اْلَعْرشِ  َربُّ  َوُىوَ 

 .(3)(غّبه عن تغِب الٍب الكفاية

 إىل العبادة إىل العقيدة من واالنتقاؿ األغراض تتعدد فقد ، السور بْب واضح تناسب وجود
 وا٤بعامبلت. السلوؾ وأحكاـ والقصص واألمثاؿ األخبلؽ
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 : معلومات أولية عن التفسّب ا٤بوضوعي . ادلبحث الثالث
 ويشتمل على ثبلثة مطالب :

 ا٤بوضوعي لغة واصطبلحا . : التفسّبا٤بطلب األوؿ
 : أٮبية التفسّب ا٤بوضوعي .ا٤بطلب الثاين

 : خصائص التفسّب ا٤بوضوعي .ا٤بطلب الثالث
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 .واصطالحا لغة ادلوضوعي التفسًن: األول ادلطلب
 

 .وصفياً  تركيباً  مركبا جزأين من ا٤بوضوعي التفسّب مصطلح يتألف
" تَػَفسَّر"  ا٤بصدر من ا٤باضي والفعل" َفَسر"  الثبلثي وفعل تفعيل، وزف على )مصدر :لغة التفسًن

 وإزالة ا٤بعقوؿ للمعِب والتوضيح والبياف الكشف ىو أي" تفَسّبا يُػَفسر فسَّر"  وىو بالتشديد، مضعف
 .(1)فيو( هللا مراد وكشف إشكالو

 اقةالط حسب تعاىل هللا مراد وبياف القرآف آيات معاين عن بو يكشف )علم :االصطالح يف
 .(2)البشرية(

 ا٢بط ٗبعُب ذلك كاف سواء ما، مكاف ُب الشيء جعل: الوضع، أي  من )مشتق: لغة ا٤بوضوع
 .ا٤بكاف ُب والتثبت االلتقاء ٗبعِب أو وا٣بفض

 .عليها وتثبيتو وإلقائو حطو ٗبعِب األرض، على وضعو: ومنو حسي، مادي وضع: األوؿ
 نسبو، أو ٮبتو بو قعدت الذي الذليل، ا٤بهاف دينءال وىو الوضيع،: ومنو معنوي، وضع: الثاين

 على يلتقياف النوعْب أف أي بو التصق الذي موضعو يفارؽ ال: عليها موضوع األرض، على ملقى فكأنو
 .(3)يفارقو(  ال ا٤بوضوع مع التفسّب أف أي مفارقتو، وعدـ ا٤بكاف ُب البقاء

 :ادلوضوعي التفسًن مصطلح تعريف أما
 .(4)أكثر( أو سورة خبلؿ من القرآنية ا٤بقاصد حسب القضايا ؿيتناو  علم )ىو

 
 
 

                                                 

 .394ـ(،1992 - ىػ1412الفكر، بّبوت: دار ، د.ط،)الكرمي القرآن ألفاظ مفردات ا٤بفضل، بن ٧بمد بن األصفهاين، ا٢بسْب الراغب 1
 .15ـ(،1989 - ىػ1410القلم، دمشق: دار ،)1،طادلوضوعي التفسًن يف مباحث م،مسل د. مصطفى 2
 .29ـ(،1997 - ىػ1418النفائس، دار ،) األردف:1،طوالتطبيق النظرية بٌن ادلوضوعي التفسًن ا٣بالدي، صبلح. د 3
 .16، مرجع سابق مسلم، د. مصطفى 4



 55 

 . ادلوضوعي التفسًن أمهية: الثاين ادلطلب
 

 ماسة، إليو وحاجتهم ا٤بسلمْب عند كربى أٮبية ولو وا٤بستقبل العصر تفسّب ىو ا٤بوضوعي التفسّب) 
 وحقائقو، مبادئو على فهموتعر  بالقرآف صلتهم حيث من عديدة فوائد للمسلمْب ٰبقق التفسّب وىذا

 ٦بتمعاهتم، وتكوين أخطائهم إصبلح على عملهم حيث ومن ثقافتهم، وتكوين تصوراهتم وتشكيل
 .(1)اإلسبلـ( أعداء أماـ والوقوؼ

 :يف ادلوضوعي التفسًن أمهية وتربز
 الكرًن القرآف عليها حث أسس على ٥با ا٢بلوؿ وتقدًن ا٤بعاصرة ا٤بسلمْب مشكبلت )حل. 
 وحسن القرآف ىذا عظمة وإبراز العصر، ىذا إلنساف منهجياً  علمياً  تقدٲباً  الكرًن القرآف تقدًن 

 .الغرض ٥بذا أداة ا٤بعاصرة والعلـو والثقافات ا٤بعارؼ واستخداـ وموضوعاتو، مبادئو عرض
 ىو القرآف بأف وإقناعو خصوصاً، اإلسبلـ وإىل عموماً  الدين إىل ا٤بعاصر اإلنساف حاجة مدى بياف 

 .ومتطلباتو حاجاتو لو ٰبقق الذي
 ا١باىلية وأفكار آرائهم وتفنيد هللا أعداء أماـ بالوقوؼ والباحثوف العلماء يقـو. 
 على ا٤بسلمْب إقباؿ تزيد األبعاد وىذه القرآف، ٤بوضوعات جديدة آفاؽ و٦باالت أبعاد عرض 

 .القرآف
 إىل الباحثوف ينظر فبل ومكاف زماف لكل يصلح إنو حيث الكرًن القرآف وواقعية حيوية إظهار 

 صورة ُب يعرضوهنا وإ٭با قرنا، عشر ٟبسة قبل نزلت قدٲبة موضوعات أهنا على القرآف موضوعات
 . حية ومشكبلت قضايا تناقش واقعية علمية

 
 

                                                 

 .50-49ـ(،1997 - ىػ1418النفائس، دار ،) األردف:1،ططبيقوالت النظرية بٌن ادلوضوعي التفسًن ا٣بالدي، صبلح. د 1
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 حياة ُب ا٤بقاصد ىذه وٰبقق الكرًن، للقرآف األساسية ا٤بقاصد مع يتفق ا٤بوضوعي التفسّب 
 .ا٤بسلمْب

 منهجياً  قرآنياً  عرضاً  الباحثْب أماـ وعرضها القرآنية الدراسات تأصيل أساس ٤بوضوعيا التفسّب 
 .قرآنية غّب وأفكار مشارب من عليها طرأ ٩با ٚبليصها وحسن الدراسات ىذه وتصويب

 القرآف إعجاز وجود من جديدة جوانب يربز أف الباحث يستطيع ا٤بوضوعي التفسّب طريق عن 
 .عجائبو تنقضي ال الذي

 مسارىا وتصحيح القرآنية الدراسات تأىيل. 
 وفهم فقهو وإحساف فيو النظر وإمعاف الكرًن القرآف بتدبر هللا أمر الباحثوف ينفذ ا٤بوضوعي بالتفسّب 

 .(1)نصوصو(

 

، ومن ىذا الربوز دفع  اليو األمة ا٢باضر كمكاف يلجأ عصرنا ُب ا٤بوضوعي التفسّب برز وىكذا
 .األكمل الوجو على صور عن ا٤بنافقْب ُب القرآف الكرًن منو أستخرج كي قرآف،ال آيات الباحث الستقراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .49-48ـ(، 1997 - ىػ1418النفائس، دار ،) األردف:1،طوالتطبيق النظرية بٌن ادلوضوعي التفسًن ا٣بالدي، صبلح. د 1
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 . ادلوضوعي التفسًن خصائص: الثالث ادلطلب
 

 :منها ادلوضوعي التفسًن ظهور إىل أدت اليت خصائص أىم من إن
اسة )ا٘باه البحث العلمي ُب ىذا العصر ٫بو مزيد من التخصص الدقيق، والعكوؼ على در  -1

الشعب والفروع، على وجو االستقراء واالستيعاب، والتوسع ُب متابعة أجزاء القضايا وتفاريقها، لذلك 
 ا٘بهت الدراسات القرآنية ىذه الوجهة حٌب ٚباطب عصرىا بطريقتو.

دخوؿ عناصر جديدة إىل ميداف الدراسات اإلسبلمية والقرآنية من غّب ا٤بسلمْب، وعلى  -2
ين وا٤بستشرقْب، الذين ا٘بهوا للتوسع ُب الدراسات اإلسبلمية ٣بدمة أىداؼ  رأسهم طوائف ا٤ببشر 

 . (1)كنائسهم، أو دو٥بم الٍب أغارت على العامل اإلسبلمي(
 العلماء ٘بوع ا٢بديث العصر شهد حيث العصر، ىذا ُب ا٤بعروؼ العلمي التطور )مواكبة -3
 عامة اطر ُب ا٤بتفرقة ا١بزيئات و٘بميع العلمي جيا٤بنه والتعمق الدقيق، التخصص من مزيد إىل والباحثْب
 .(2)موحدة(

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 34ـ(،1986-1407)دار التوزيع والنشر اإلسبلمية،،1،طادلدخل اىل التفسًن ادلوضوعيد. عبد الستار فتح هللا سعيد ، 1

 .47-46 ،(ـ1997 - ىػ1418النفائس، دار: األردف) ،1،طوالتطبيق النظرية بٌن ادلوضوعي التفسًن ا٣بالدي، صبلح. د 2
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 .ادلنافقون من خالل السورة ألول :الفصل ا
 ويشتمل على مبحثٌن:

  .: صفات ا٤بنافقْبادلبحث األول
 : خطورة ا٤بنافقْب داخل اجملتمع ا٤بسلم.ادلبحث الثاين
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 .: صفات ا٤بنافقْبادلبحث األول
 مطالب: أربعة ويشتمل على

 : النفاؽ لغة واصطبلحا.األوؿ ا٤بطلب 
 .لنفاؽا٤بطلب الثاين: أنواع ا

 :فرعْب ويشتمل على
 األوؿ: النفاؽ االعتقادي. الفرع

 الفرع الثاين: النفاؽ العملي.
 ا٤بطلب الثالث: أصناؼ الناس من خبلؿ السورة.

 :فروع أربعةويشتمل على 
 الفرع األوؿ: ا٤بشركوف.

 الفرع الثاين: أىل الكتاب.
 الفرع الثالث: ا٤بؤمنوف.
 الفرع الرابع: ا٤بنافقوف. 

 : صفات ا٤بنافقْب من خبلؿ السورة.رابعا٤بطلب ال
 

 



 60 

 : النفاق لغة واصطالحا.األول ادلطلب 
 

 إذا :الرجل نافق :قيل نافقائو، ومنو ُب دخل إذا الّببوع نافق :نافق، يقاؿ )مصدر :لغة النفاق
 . (1) أىلو( مع وأتاه اإلسبلـ غّب وأضمر ألىلو اإلسبلـ أظهر

  اللغوي. ا٤بعُب عن االصطبلحي ا٤بعُب ٱبرج ال :اصطالحا النفاق 

 ٗبعناىا معروفة تكن الشرع ،مل وضعها الٍب الشرعية األ٠باء من اسم )والنفاؽ :(2)منظور ابن قاؿ
 . (3)إسبلمو(  ويظهر كفره يسَب الذي اإلسبلـ، وىو قبل ىذا االصطبلحي

 

 :واالصطالحي اللغوي ادلعىن بٌن العالقة
 ا٤بعامل خفي رجل أنو: ا٤بنافق ُب مناسبا أراه الذي واللغوي، االصطبلحي ا٤بعُب بْب التوفيقي ا٤بعُب

 دينو يظهر النفسي، واضطرابو قلقو لشدة حاؿ، على يستقيم ال واألخباٍر، وا٢بيل الطرؽ غامض واألسرار،
 َلِمنُكمْ  ِإنػَُّهمْ  بِاَّللِّ  ﴿َوَٰبِْلُفوفَ : تعاىل هللا قاؿ منو، وىم منهم ألنو قومو، ُب حبا كفره فيوٱب لدمو، عصمة

نُكمْ  ُىم َوَما  .(4)يَػْفَرُقوَف﴾ قَػْوـٌ  َولَػِكنػَُّهمْ  مِّ
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .2/618العلمية(، )بّبوت: ا٤بكتبةد.ط،،للرافعي الكبًن الشرح غريب يف ادلنًن ادلصباح٧بمد،  بن أٞبد الفيومي،  1
 رويفع نسل ا٢بجة، من اللغوى اإلماـ(: العرب لساف) صاحب االفريقى، الرويفعى االنصاري منظور ابن الدين ٝباؿ ل،الفض أبو على، بن مكـر بن ىو ٧بمد 2
 ىػ، 711فيها سنة  فتوَب مصر إىل طرابلس، وعاد ُب القضاء ويل ٍب. بالقاىرة االنشاء ديواف ُب وخدـ( الغرب طرابلس ُب: وقيل) ٗبصر ولد االنصاري، ثابت بن

 .7/108،(ـ 2002 للمبليْب، العلم دار) ،15ط ،األعالم الزركلي،: عمره. انظر آخر ُب وعمي ٦بلد، ٟبسمائة ٫بو ٖبطو ترؾ وقد
،  بن ٧بمد 3  .10/357صادر(، مادة "نفق"،  ،)بّبوت: دار1،طالعرب لسانمكـر
 .56: اآلية التوبة، سورة 4
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 .النفاق أنواع: الثاين ادلطلب
 

 : اىل قسمْب ينقسم الشرع ُب )النفاؽ :(1)رجب ابن قاؿ
اآلخر،  واليـو ورسلو وكتبو ومبلئكتو با اإلٲباف اإلنساف يظهر أف األكرب، وىو فاؽالن :األول

 بذـ القرآف ،ونزؿ هللا رسوؿ عهد على كاف الذي النفاؽ ىو وىذا .بعضو أو كلو ذلك يناقض ما ويبطن
 . النار من األسفل الدرؾ ُب أهنم وتكفّبىم، وأخرب أىلو

 ٱبالف ما صا٢بة، ويبطن عبلنية اإلنساف يظهر أف العمل، وىو ؽنفا األصغر، أو النفاؽ :والثاين
 (2) ذلك(.
 .االعتقادي النفاق: األول الفرع

 ما ويبطن اآلخر، واليـو ورسلو وكتبو ومبلئكتو با اإلٲباف الكفر، ويبطن اإلٲباف يظهر الذي ىو
 ،  هللا رسوؿ عهد على كاف لذيا النفاؽ ىو وىذا با٤بنافق، فاعلو ويسمَّى بعضو، أو كلَّو ذلك يناقض

 ُب  اْلُمَناِفِقْبَ  ﴿ِإفَّ : تعاىل قاؿ النار، من األسفل الدرؾ ُب أهنم وأخرب وتكفّبىم، أىلو بذـ القرآف ونزؿ
 (3)َنِصّبًا﴾. ٥َبُمْ  ٘بَِدَ  َوَلن النَّارِ  ِمنَ  اأَلْسَفلِ  الدَّْرؾِ 

 :منها كثّبة، عبلمات النفاؽ و٥بذا
 . بو جاء ما بعض تكذيب أو ،  الرسوؿ تكذيب -1
 .  بو جاء ما بعض بغض أو ،  الرسوؿ بغض -2
 . الرسوؿ دين بانتصار الكراىية أو ،  الرسوؿ دين با٬بفاض ا٤بسرة -3
 َقدْ  اْ تَػْعَتِذُرو  الَ  *َتْستَػْهزُِؤوَف  ُكنُتمْ  َوَرُسولِوِ  َوآيَاتِوِ  أَبِاَّللِّ  ُقلْ ...﴿ وآياتو، ورسولو با االستهزاء -4

 .(4)﴾..ِإٲبَاِنُكْم. بَػْعدَ  َكَفْرًبُ 
                                                 

دمشق  ُب وتوُب ونشأ بغداد ُب ولد. العلماء من للحديث، الدين، حافظ زين الفرج، أبو مشقي،الد ٍب البغدادي السبلمي رجب بن أٞبد بن الرٞبن ىو عبد 1
 .296-295 /3،(ـ 2002 للمبليْب، العلم دار) ،15ط ،األعالم الزركلي،: انظر .ىػ 781سنة 

 .431ىػ(،1408 ا٤بعرفة، ،)بّبوت: دار1،طواحلكم العلوم جامع أٞبد، بن الرٞبن رجب، عبد ابن 2

 .145سورة النساء، اآلية: 3

 .66-65اآلية: من سورة التوبة،  4
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 ِمنَ  اْلُمطَّوِِّعْبَ  يَػْلِمُزوفَ  ﴿الَِّذينَ : تعاىل قاؿ الصدقات، ُب و٤بزىم ا٤بؤمنْب، من االستهزاء -5
ُهمْ  فَػَيْسَخُروفَ  ُجْهَدُىمْ  ِإالَّ  ٯبَُِدوفَ  الَ  َوالَِّذينَ  الصََّدقَاتِ  ُب  اْلُمْؤِمِنْبَ  ُهمْ  اَّللُّ  َسِخرَ  ِمنػْ  َعَذابٌ  َو٥َبُمْ  ِمنػْ

 .(1)أَلِيٌم﴾
 .(2)﴾...يَػَناُلوا ملَْ  ٗبَا َوٮَبُّوا...﴿: تعاىل قاؿ اإلسبلـ، ُب والتغيّب التدمّب ٧باولة -6
 قاؿ إفسادىم، ُب ورغبة ا٤بسلمْب، ُب الرذيلة لنشر ا٤بعروؼ، عن والنهي با٤بنكر األمر -7

َهْوفَ  بِاْلُمنَكرِ  يَْأُمُروفَ  بَػْعضٍ  مِّن بَػْعُضُهم َقاتُ َواْلُمَنافِ  ﴿اْلُمَناِفُقوفَ : تعاىل  أَْيِديَػُهمْ  َويَػْقِبُضوفَ  اْلَمْعُروؼِ  َعنِ  َويَػنػْ
 . (3)اْلَفاِسُقوَف﴾ ُىمُ  اْلُمَناِفِقْبَ  ِإفَّ  فَػَنِسيَػُهمْ  اَّللَّ  َنُسواْ 

 تَػتَِّخُذواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  اأَيػُّهَ  ﴿يَا: تعاىل هللا قاؿ الكتاب، وأىل ا٤بشركْب من الكفار مواالة -8
نُكمْ  يَػتَػَو٥بَُّم َوَمن اإِلٲبَافِ  َعَلى اْلُكْفرَ  اْسَتَحبُّواْ  إَفِ  َأْولَِياء َوِإْخَواَنُكمْ  آبَاءُكمْ   .(4)الظَّاِلُموَف﴾ ُىمُ  َفُأْولَػِئكَ  مِّ
 العملي. النفاق :الثاين الفرع

 والتكاسل الوعد، وخلف والغدر، وا٣بيانة، كالكذب، الظاىرة ا٤بنافقْب أخبلؽ ببعض التخلق ىو 
  النيب عن  ىريرة أيب فعن ا٢بديث، ُب ورد كما اآلخر، واليـو ورسولو با اإلٲباف مع الصبلة، عن
  .(5)"خاف أؤٛبن وإذا أخلف، وعد وإذا كذب، حدَّث إذا: ثبلث ا٤بنافق آية: "قاؿ

 فيو كانت ومن خالصا منافقا كاف فيو كن من أربع): قاؿ  النيب أف  عمرو بن هللا عبد وعن
 غدر عاىد وإذا كذب حدث وإذا خاف اؤٛبن إذا يدعها حٌب النفاؽ من خصلة فيو كانت منهن خصلة

 . (6)(فجر خاصم وإذا
 

                                                 

 .79: اآلية التوبة، سورة 1
 .74: اآليةمن  التوبة، سورة 2

 .67: اآلية التوبة، سورة 3
 .23: اآلية التوبة، سورة 4

 .33 ا٢بديث رقم ،1/16 عبلمة ا٤بنافق، باب ، اإلٲباف كتاب ، البخاري صحيح 5

 .34 ا٢بديث رقم ،1/16ا٤برجع السابق، 6
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 وصبلة العشاء، صبلة ا٤بنافقْب على الصبلة أثقل إف: ) هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ  ىريرة أيب وعن
 .(1)(حبًوا ولو ألتوٮبا فيهما ما يعلموف ولو الفجر،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.األلباين صححو. )797 ا٢بديث رقم ،1/509 ٝباعة، والفجر العشاء باب صبلة كتاب الصبلة،: ماجة ابن سنن 1
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 .السورة خالل من الناس أصناف: الثالث ادلطلب
 

 النصارى، اليهود، ا٤بشركوف،: التايل النحو على فكانت بدايتها، من الناس أصناؼ السورة تناولت 
 األعراب عن ا٢بديث يتخللها السورة، مقاطع أطوؿ ُب بصفاهتم ا٤بنافقوف ذُِكرَ  ٍب اجملاىدوف، ا٤بؤمنوف

 للعناوين ا٢بايل ا٤بوضوعي والَبتيب وصفاهتم، هللا، مع وبيعتهم ا٤بؤمنْب عن ا٢بديث وكذلك وأصنافهم،
 .السورة ُب الوارد تسلسلها حسب
 .ادلشركون: األول الفرع

 الرباءة إعبلف ًب السورة أوؿ ففي ،(1)موضعا( عشرة )اثِب ُب ا٤بشركْب عن ا٢بديث السورة تناولت 
 غدرىم وأف غدرىم، وتوضيح بياف مع ، هللا رسوؿ مع العهد نقضوا الذين ا٤بشركْب من األوؿ القسم من
 شيء. ُب هللا يعجزوا لن بلغ، مهما وكراىيتهم وحقدىم ىذا

 كتاب إىل منهم االستماع وفرصة فرصتهم، وأعطوا مدهتم التزموا الذين فهم منهم الثاين القسم أما 
  .إياىا هللا منحهم الٍب ا٤بدة انقضاء دوبع هللا،

 وأصروا با كفروا ألهنم رسولو، وعند هللا، عند عهد ٥بم يكوف أف ينبغي ما الثالث، القسم وأما
 مدهتم. وأخذوا ا٢بجة، عليهم أقيمت أف بعد عليو،

 تبْب ٍب تعاىل، اب إٲباهنم لعدـ ذلك، ٥بم ينبغي وما تعاىل، هللا لبيت ا٤بشركْب إعمار عن هللا هنى ٍب
 وغّبىم. واألبناء اآلباء من قرىب أويل كانوا ولو ا٤بشركْب من ٛباما الرباءة إعبلف ضرورة إىل اآليات
 .الكتاب أىل: الثاين الفرع

 طبيعة ليحدد ا٤بشركْب، عن ا٢بديث بعد صغّب، مقطع ُب التوبة سورة ُب الكتاب أىل هللا ذكر 
 خبلؿ من الكتاب أىل ينتهجها الٍب القدٲبة العبلقة ونوعية الكتاب، أىل وبْب الوثنيْب بْب الشركية العبلقة

 قتا٥بم هللا أوجب لذا حراما، ٰبرموف وال حبلال ٰبلوف فبل ا٢بق، دين ٲبتثلوف وال ورسولو با إٲباهنم عدـ
 فيهم، القائمة كيةالشر  ومعتقداهتم لسلوكهم رفض ٗبثابة ا٤بسلمْب قبل من القتاؿ ىذا ليكوف األسباب، ٥بذه

                                                 

 .381-379، (ا٢بديث دار:  القاىرة) ط،.د الكرمي القرآن أللفاظ ادلفهرس ادلعجمعبد الباقي، ٧بمد فؤاد،  1
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 اٚباذىم وكذلك ،{هللا ابن ا٤بسيح: }النصارى وكذلك ،{هللا ابن عزير} الشركي بقو٥بم اليهود كإدعاء
 .هللا دوف من أربابا والرىباف األحبار
 هللا نور إلطفاء ا٢بثيثة ٧باوالهتم تشبيو خبلؿ من الكتاب أىل بقهر ا٤بؤمنْب عباده هللا يبشر ٍب 
 إبطاؿ يريد من ٦برى جاريا ىذا فكاف: )اإلماـ الرازي رٞبو هللا  يقوؿ بالفشل، حتماً  تبوءس الٍب بأفواىهم

 بإ٪باز قاىرىم، هللا وأف ىهنا، فكذا ضائع، وعمل باطل ىذا أف وكما فيها، ينفخ أف بسبب الشمس نور
 .(1)(الرتبة وكماؿ الدرجة وإعبلء والقوة النصرة من ٗبزيد دينو، وظهور لنبيو، وعده
 .ادلؤمنون: الثالث الفرع

 خبلؿ من السورة أوؿ من صغّبة، مقاطع خبلؿ من التوبة سورة ُب ا٤بؤمنْب عن ا٢بديث كاف لقد 
 هللا، سبيل ُب ا١بهاد زاوية من عنهم وا٢بديث ا٤بنافقْب، وبْب بينهم ا٤بقارنة باب ومن ا٤بنافقْب، عن ا٢بديث

 يقوؿ مرصد، كل ٥بم والقعود ا٤بشركْب ٗبجاىدة ا٤بؤمنْب عباده وتعاىل تبارؾ هللا حث السورة بداية فمن
 ُب الَبغيب إىل عاد وفضائحهم، الكفار ىؤالء معايب شرح ٤با تعاىل أنو اعلم: )رٞبو هللا  الرازياإلماـ 

 ُب ا١بهاد على للتحريض للمؤمنْب خطاب ابتداء .ويقوؿ األستاذ ابن عاشور رٞبو هللا : )ىذا(2)(مقاتلتهم
 .(3)ا١بهاد(  إىل النفّب دعوة بإجابة التباطىء على العتاب بطريقة ، هللا سبيل

 ال جهادىم ألف معهم، هللا معية خبلؿ من فضلو، وعظم ا١بهاد ُب للَبغيب آخر طريقا بْب ٍب 
 أوؿ ُب عليهم وأثُب ا١بهاد ُب رغبت أف وبعد واآلخرة، الدنيا ُب العميم والنفع العظيم األجر إال ٥بم ٯبلب

 َوَىاَجُرواْ  آَمُنواْ  ﴿الَِّذينَ : تعاىل قاؿ ا١بنة، من العبل والدرجات األجر من ٥بم تعاىل هللا أعدَّ  وما ورةالس
 .(4)اْلَفائُِزوَف﴾ ُىمُ  َوأُْولَِئكَ  اَّللِّ  ِعندَ  َدَرَجةً  أَْعَظمُ  َوأَنُفِسِهمْ  بَِأْمَوا٥بِِمْ  اَّللِّ  َسِبيلِ  ُب  َوَجاَىُدواْ 
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 ِمنَ  اْشتَػَرى اَّللَّ  ﴿ِإفَّ :عبله ُب جل فقاؿ وأموا٥بم، أنفسهم بشراء الرإبة قةالصف عليهم ٍب عرض 
 التػَّْورَاةِ  ُب  َحقِّا َعَلْيوِ  َوْعًدا َويُػْقتَػُلوفَ  فَػيَػْقتُػُلوفَ  اَّللِّ  َسِبيلِ  ُب  يُػَقاتُِلوفَ  ا١بَنَّةَ  ٥َبُمُ  بَِأفَّ  َوأَْمَوا٥َبُم أَنُفَسُهمْ  اْلُمْؤِمِنْبَ 

  .(1)اْلَعِظيم﴾ اْلَفْوزُ  ُىوَ  َوَذِلكَ  بِوِ  بَايَػْعُتم الَِّذي بِبَػْيِعُكمُ  فَاْسَتْبِشُرواْ  اَّللِّ  ِمنَ  ِبَعْهِدهِ  َأْوَبَ  َوَمنْ  َواْلُقْرآفِ  لِ َواإِل٪ِبي
 ا٢ْبَاِمُدوفَ  اْلَعاِبُدوفَ  ﴿التَّائُِبوفَ : تعاىل بقولو الصادقْب ا٤ببايعْب صفات أىم يبْب التالية اآلية وُب

رِ  اَّللِّ  ٢ِبُُدودِ  َوا٢ْبَاِفظُوفَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوالنَّاُىوفَ  بِاْلَمْعُروؼِ  اآلِمُروفَ  السَّاِجدوفَ  الرَّاِكُعوفَ  لسَّاِئُحوفَ ا  َوَبشِّ
 .(2)اْلُمْؤِمِنَْب﴾
 اْ آَمُنو  الَِّذينَ  َفَأمَّا..﴿. هللا بآيات والفرح االستبشار وىي أال صفاهتم أىم ببياف السورة ٱبتم ٍب

 إىل االنتساب بشرؼ هللا يشرفو أف حقا كاف صفاتو ىذه كانت فمن .(3)َيْسَتْبِشُروَف﴾ َوُىمْ  ِإٲبَانًا فَػزَاَدتْػُهمْ 
 . هللا رسوؿ

 َربُّ  َوُىوَ  تَػوَكَّْلتُ  ﴿َعَلْيوِ   هللا، على التوكل حسن وىي أال اإلٲبانية، الصفات بأىم السورة ٚبتتم ٍب
 .(4)اْلَعِظيِم﴾ اْلَعْرشِ 
 .ادلنافقون: الرابع الفرع

)من فضل القرآف الكرًن على ىذه األمة، أف توىل حراستها وكشف ٥با ما خفي عنها من مؤامرات  
خططت ٥با جهات تكيد للدعوة، وٙباوؿ القضاء على اإلسبلـ وا٤بسلمْب، وتوىل القرآف الكرًن والحقة 

العداوة ُب ا٤بنافقْب قبل غّبىم، لشدة خطرىم  األعداء وتنبيو ا٤بؤمنْب ليأخذوا حذرىم من عدوىم، وركزت
على األمة اإلسبلمية، وألهنم ال يضمروف ُب أنفسهم إال الشر للمؤمنْب، وال يتمنوف للدعوة عليو وال 
ظهور، فكاف البد من كشف ما ُب قلوهبم من  مرض، حٌب ال ينخدع فيهم مسلم وال يهلك بسببهم 

 .(5)مؤمن(
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 أف على جلية واضحة بإشارات اآليات ٙبذرنا لذلك ا٣ببيثة، طبيعتهم على شاىد خّب واقعنا )إف 
 تسعة ُب قلوهبم عن السورة ٙبدثت لذا باطنا، والشر ظاىراً، ا٣بّب ُب الساعي شيطانية، صنيعة النفاؽ

 .(1)مواضع(
 عن ا٢بديث بصدد و٫بن لذا ا٢بصْب، وبيتهما اإلنساف ُب والكفر اإلٲباف موضع القلوب إف 

 :متنوعة مصنفة قلوهبم فإف قْبا٤بناف
َا: تعاىل قاؿ: مرتددة مرتابة قلوب   َواْرتَاَبتْ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِاَّللِّ  يُػْؤِمُنوفَ  الَ  الَِّذينَ  َيْسَتْأِذُنكَ  ﴿ِإ٭بَّ
 والقلق، ضطراباال يولد الذي والَبدد، الشك صفة فيهم ا٤بنافقْب إف ،(2)يَػتَػَردَُّدوف﴾ َرْيِبِهمْ  ُب  فَػُهمْ  قُػُلوبُػُهمْ 
 يَبددوف، ريب ُب ٘بعلهم ا٤بنافقْب، قلوب ُب وا٤بتوالية ا٤بتتالية الصفات ىذه وا١بب، ا٣بوؼ ذلك عن فينتج

 .ا١بهاد عن لبلنصراؼ فيستأذنوف
 ُقلِ  قُػُلوهِبِم ُب  ٗبَا تُػَنبِّئُػُهمْ  ُسورَةٌ  َعَلْيِهمْ  تُػنَػزَّؿَ  َأف اْلُمَناِفُقوفَ  ﴿َٰبَْذرُ : تعاىل قاؿ: متذبذبة حائرة قلوب 
 ُب ورغبة قلوهبم، ُب ٗبا تنبئهم أف من ا٣بوؼ بْب ٯبمع حذرىم إف ، (3)َٙبَْذُروَف﴾ مَّا ٨ُبْرِجٌ  اَّللَّ  ِإفَّ  اْستَػْهزُِؤواْ 

 ٘بَِدَ  فَػَلن اَّللُّ  ُيْضِللِ  َوَمن َىػُؤالء ِإىَل  َوالَ  َىػُؤالء ِإىَل  الَ  َذِلكَ  بَػْْبَ  ﴿مَُّذْبَذِبْبَ : فيهم هللا قاؿ لذلك االستهزاء،
 فأجسادىم الفريقْب، بْب متذبذبْب اإلٲباف، أىل إىل وأخرى ٲبيلوف، الكفر أىل إىل فتارة ،(4)َسِبيبًل﴾ َلوُ 

 ىم لذلك بالكافرين، مرتبطة ومصا٢بهم ا٤بؤمنْب، وتكره اإلٲباف ترفض وقلوهبم ا٤بسلمْب، مع تسكن
 .ائمد وتذبذب خوؼ ُب ىم لذلك مصا٢بهم، على خائفوف
 َما اَّللَّ  َأْخَلُفواْ  ٗبَا يَػْلَقْونَوُ  يَػْوـِ  ِإىَل  قُػُلوهِبِمْ  ُب  نَِفاقًا ﴿َفَأْعَقبَػُهمْ : تعاىل قاؿ: مضطربة منافقة قلوب 
 وتوليهم ببخلهم، منعوه الذي واإلنفاؽ أخلفوه، الذي وعدىم بسبب ، (5)َيْكِذبُوَف﴾ َكانُواْ  َوٗبَا َوَعُدوهُ 

 ىي العقوبة تلك: )اإلماـ الرازي رٞبو هللا  يقوؿ اضطراهبم، كاف تعاىل، هللا أوامر امتثاؿ عن وإعراضهم
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 يورث الوعد وخلف العهد، فنقض...  والذـ الذؿ من ينا٥بم وما الصدر وضيق قلوهبم ُب الغم حدوث
 .(1)(النفاؽ

 الَ  فَػُهمْ  قُػُلوهِبِمْ  َعَلى َوطُِبعَ  ا٣ْبََواِلفِ  َمعَ  َيُكونُواْ  بَِأف ﴿َرُضواْ : تعاىل قولو: اجلهل استمرأت قلوب 
َا: تعاىل وقولو ،(2)يَػْفَقُهوَف﴾  ا٣ْبََواِلفِ  َمعَ  َيُكونُواْ  بَِأف َرُضواْ  أَْغِنَياء َوُىمْ  َيْسَتْأِذنُوَنكَ  الَِّذينَ  َعَلى السَِّبيلُ  ﴿ِإ٭بَّ

 بغّبىم يعتربوف وال الكونية، السنن يقرؤوف ال مألهن وذلك ، (3)يَػْعَلُموَف﴾ الَ  فَػُهمْ  قُػُلوهِبِمْ  َعَلى اَّللُّ  َوطََبعَ 
 ا١بهاد ُب ما يعلموف ال الطبع ذلك ألجل: )هللا رٞبو الرازي اإلماـ يقوؿ يعايشوىم، ٗبن حٌب سبقهم، وٗبن
 .(4)(والدنيا الدين منافع من

 َوُىمْ  َوَماُتواْ  رِْجِسِهمْ  ِإىَل  ْجًسارِ  فَػزَاَدتْػُهمْ  مََّرضٌ  قُػُلوهِبِم ُب  الَِّذينَ  ﴿َوأَمَّا: تعاىل قاؿ: مريضة قلوب 
 واألخبلؽ الكفر: فمرضها مرض، ٥با الروح أف على يدؿ: )هللا رٞبو الرازي اإلماـ ، يقوؿ (5)َكاِفُروَف﴾
 .(6)(الفاضلة األخبلؽ وصحتها الذميمة،

 يَػرَاُكم َىلْ  بَػْعضٍ  ِإىَل  ُضُهمْ بَػعْ  نَّظَرَ  ُسوَرةٌ  أُنزَِلتْ  َما ﴿َوِإَذا: تعاىل قولو: بالكفر عليها مطبوع قلوب
 . (7)يَػْفَقُهوف﴾ الَّ  قَػْوـٌ  بِأَنػَُّهمْ  قُػُلوبَػُهم اَّللُّ  َصَرؼَ  انَصَرُفواْ  ٍُبَّ  َأَحدٍ  مِّنْ 

 
 الٍب واأللطاؼ والكيد، الغم من أورثهم ٗبا اإلٲباف، عن )صرفهم: هللا رٞبو الرازي اإلماـ يقوؿ 

 .(8)بكفرىم( عليها وطبع فأضلهم وىدى، وخّب رشد كل عن صرفهم بل واىتدى، آمن من هبا ٱبتص
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 :أصناف ثالثة الناس أن واخلالصة
 .األحواؿ من حاؿ بأي يكفروا أف ٯبوز ال فهؤالء وباطناً، ظاىراً  ا٢بقيقة على مؤمن صنف -1

 وانتفت الشروط فيهم توافرت إذا يكّفروف وىؤالء الكفر، وباطنو اإلٲباف ظاىره وصنف -2
 .زنديقاً  أو منافقاً  منهم الواحد ويسمى ع،ا٤بوان عنهم

 .إٲباف من ذرة قلبو ُب ليس بأنو عليو الشهادة ذلك فمعُب كافر، أنو جـز أو ُقطع فإذا -3
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 .السورة خالل من ادلنافقٌن صفات: الرابع ادلطلب
 

 نفاقاً  ٱبرجوف قدو  أحوا٥بم، غالب ُب للجهاد، وىذا ا٣بروج عدـُ : وخصا٥بم ا٤بنافقْب صفات فمن -1
َا: ا٤بنافقْب عن تعاىل قاؿ .النادر القليل ُب وىذا ذلك، غّب أو إرجافاً  أو  الَِّذينَ  َعَلى السَِّبيلُ  ﴿ِإ٭بَّ

.  يَػْعَلُموفَ  ال فَػُهمْ  قُػُلوهِبِمْ  َعَلى هللاُ  َوطََبعَ  ا٣ْبََواِلفِ  َمعَ  َيُكونُوا بَِأفْ  َرُضوا أَْغِنَياءُ  َوُىمْ  َيْسَتْأِذنُوَنكَ 
 .(1)َأْخَبارُِكْم﴾ ِمنْ  هللاُ  نَػبَّأَنَا َقدْ  َلُكمْ  نُػْؤِمنَ  َلنْ  تَػْعَتِذُروا ال ُقلْ  إِلَْيِهمْ  َرَجْعُتمْ  ِإَذا إِلَْيُكمْ  يَػْعَتِذُروفَ 

 ىؤالء ٰبس فعندما ريب، أي حصوؿ عند الصحابة أماـ باإلٲباف تظاىرىم: ا٤بنافقْب صفات ومن -2
 هللا ولكن الصحابة، من أهنم ا٤بغلظة األٲباف يُقسموا أف جاىدين ولوفٰبا أمرىم بافتضاح ا٤بنافقوف

 َوَلِكنػَُّهمْ  ِمْنُكمْ  ُىمْ  َوَما َلِمْنُكمْ  ِإنػَُّهمْ  بِاِ  ﴿َوَٰبِْلُفوفَ : سبحانو قاؿ دعواىم، كذب ويبْب يفضحهم
 .آخر صنف وا٤بنافقوف صنف فالصحابة ،(2)يَػْفَرُقوَف﴾ قَػْوـٌ 

 َمْسِجًدا اٚبََُّذوا ﴿َوالَِّذينَ : تعاىل قاؿ كما هبا، ُفضحوا الٍب ا٤بشينة أعما٥بم: ا٤بنافقْب صفات ومن -3
 ِإال أََرْدنَا ِإفْ  َولََيْحِلُفنَّ  قَػْبلُ  ِمنْ  َوَرُسوَلوُ  هللاَ  َحاَربَ  ِلَمنْ  َوِإْرَصاًدا اْلُمْؤِمِنْبَ  بَػْْبَ  َوتَػْفرِيًقا وَُكْفرًا ِضرَارًا

اإلماـ  قاؿ معروؼ، بناه ومن معروؼ، الضرار ،ومسجد(3)َلَكاِذبُوَف﴾ ِإنػَُّهمْ  دُ َيْشهَ  َوهللاُ  ا٢بُْْسَُب 
(5)األنصار( من نفسا عشر اثنا ذكر فيما وىم ضراراً  مسجداً  ابتنوا )والذين: هللا رٞبو (4) الطربي

 

 ا٤بنافقْب. من بل وسلم عليو هللا صلى النيب أصحاب من ليسوا بنوه فالذين

 وا٣بوؼ وا١بب والبخل، والشح هللا، ذكر وقلة الصبلة عن التكاسل: أيضاً  ْبا٤بنافق صفات ومن -4
 ُكَساىَل  قَاُموا الصَّبلةِ  ِإىَل  قَاُموا َوِإَذا َخاِدُعُهمْ  َوُىوَ  هللاَ  ٱُبَاِدُعوفَ  اْلُمَناِفِقْبَ  ﴿ِإفَّ : تعاىل قاؿ. وا٥بلع

                                                 

 .94-93:اآلية التوبة، سورة 1
 .56:اآلية التوبة، سورة 2

 .107:اآلية التوبة، سورة 3
 األعبلـ، ،الزركلي: انظر .ىػ310هبا سنة  وتوُب بغداد واستوطن طربستاف، آمل ُب ولد. االماـ ا٤بفسر ا٤بؤرخ: جعفر أبو الطربي، يزيد بن جرير بن ىو ٧بمد 4

 .6/69 ،(ـ 2002 للمبليْب، العلم دار) ،15ط األعبلـ،

 .14/468ـ(، 2000 - ىػ 1420 الرسالة، ،) مؤسسة1شاكر،ط ٧بمد ، ٙبقيق: أٞبدالقرآن تأويل يف البيان جامع جرير، بن ٧بمد 5
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 ُيْضِللِ  َوَمنْ  َىُؤالءِ  ِإىَل  َوال َىُؤالءِ  ِإىَل  ال َذِلكَ  بَػْْبَ  ُمَذْبَذِبْبَ .  قَِليبلً  ِإال هللاَ  َيْذُكُروفَ  َوال النَّاسَ  يُػرَاُءوفَ 
 .(1)َسِبيبًل﴾ َلوُ  ٘بَِدَ  فَػَلنْ  هللاُ 

 اجملتمع ُب تأثّبا صفاهتم أكثر من: ا٤بعروؼ عن والنهي با٤بنكر األمر: أيضاً  ا٤بنافقْب صفات ومن -5
 ُب وٖببل شحا األيدي وقبض تعاىل، هللا سبيل ُب هادا١ب عن ٚبلفهم إىل إضافة والفساد، لئلفساد
ن بَػْعُضُهم َواْلُمَناِفَقاتُ  ﴿اْلُمَناِفُقوفَ : تعاىل هللا قاؿ الصاّب، والعمل اإلنفاؽ  بِاْلُمنَكرِ  يَْأُمُروفَ  بَػْعضٍ  مِّ
َهْوفَ   ،(2)اْلَفاِسُقوَف﴾ ُىمُ  اْلُمَناِفِقْبَ  ِإفَّ  فَػَنِسيَػُهمْ  اَّللَّ  َنُسواْ  أَْيِديَػُهمْ  َويَػْقِبُضوفَ  اْلَمْعُروؼِ  َعنِ  َويَػنػْ

 .(3)(تعاىل با اإلٲباف عنو ينهوف الذي ا٤بعروؼ وأعظم ، الرسوؿ تكذيب منكرىم فأعظم)

: تعاىل هللا قاؿ ا٤بؤمنْب، أعْب ُب ظاىرًا اإلٲباف دائرة ُب ليبقوا: الواجبات من هتربا األعذار ٱبتلقوف -6
 َوَسيَػَرى َأْخَبارُِكمْ  ِمنْ  اَّللُّ  نَػبَّأَنَا َقدْ  َلُكمْ  نػُّْؤِمنَ  َلن تَػْعَتِذُرواْ  الَّ  ُقل إِلَْيِهمْ  َرَجْعُتمْ  ِإَذا إِلَْيُكمْ  ﴿يَػْعَتِذُروفَ 

الشيخ  يقوؿ ،(4)تَػْعَمُلوَف﴾ ُكنُتمْ  ٗبَا فَػيُػَنبُِّئُكم َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاملِِ  ِإىَل  تُػَردُّوفَ  ٍُبَّ  َوَرُسولُوُ  َعَمَلُكمْ  اَّللُّ 
 اعتذروا ٗبا اإلذف ألخذ قصورىم، عنهم يدفع وجوٍ  ُب حيلهم يوسعوف فهم: )البقاعي رٞبو هللا 

 .(5)(الغزو عن ويقعدوا كاذبْب،

 

و٥بذا ٤با كشفهم هللا بسورة ،وخبلصة القوؿ: أف هللا بْب من صفات ا٤بنافقْب ما ٲبيزىم عن غّبىم 
صلى هللا عليو وآلو وسلم يعرؼ نفاؽ ناس منهم مل يكن يعرؼ براءة بقولو: ومنهم ومنهم، صار النيب 

نفاقهم قبل ذلك، فإف هللا وصفهم بصفات علمها الناس منهم، وما كاف الناس ٯبزموف بأهنا مستلزمة 
لنفاقهم، وإف كاف بعضهم يظن ذلك، وبعضهم يعلمو، فلم يكن نفاقهم معلومًا عند ا١بماعة، ٖببلؼ 

  .حا٥بم ٤با نزؿ القرآف

 

                                                 

 .143-142:اآلية النساء، سورة 1
 .67:اآلية التوبة، سورة 2
 .16/101،(ـ 2000 - ىػ1421 العلمية، الكتب دار: بّبوت)،1،طالغيب مفاتيحالرازي،  3

 .94:اآلية التوبة، سورة 4
،باختصار 3/374،(ـ1995- ىػ1415 العلمية، الكتب دار: ّبوتب) د.ط، ا٤بهدي، غالب الرزاؽ عبد:  ٙبقيق ،والسور اآليات تناسب يف الدرر نظم 5

 .،باختصار وتصرؼ3/374،(ـ1995
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حٌب ظنوا  ،ما زالت تنزؿ ومنهم ومنهم ،التوبة ىي الفاضحة)وقد قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما: 
 .  (1)(منهم إال ذكر فيها أهنا لن تبقي أحداً 

و٥بذا مل يقع للمنافقْب أي تزكية أو وعد با١بنات، بل أظهر هللا من صفاهتم ما ميَّزىم بو عن 
 بالدرؾ األسفل من النار.ا٤بؤمنْب، وتوعدىم بالعذاب األليم، و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .3031، رقم ا٢بديث 4/2322، كتاب التفسّب، باب ُب سورة براءة واألنفاؿ وا٢بشر، صحيح مسلم 1
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 .ا٤بسلم اجملتمع داخل ا٤بنافقْب خطورة: الثاين ادلبحث
 :مطالب ثبلثة على ويشتمل

  .وا٤بشركْب الكتاب بأىل ا٤بنافقْب عبلقة :األول ادلطلب
 .ا٤بسلمْب خذالف ُب وإرجافهم ا٤بنافقْب فضائح من صور :الثاين ادلطلب
 .ا٤بنافقْب عند ا٢بلف :الثالث ادلطلب
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 وادلشركٌن. الكتاب بأىل ادلنافقٌن عالقة: األول ادلطلب
 

 اْلَعُدوُّ  ُىمُ ..﴿.: فيهم هللا وصدؽ الدائم، والعدو الداىم، وا٣بطر النائم، الشر ىم ا٤بنافقوف 
 منهج بْب العبلقة طبيعة )إف: قطب رٞبو هللا  يداألستاذ س ،يقوؿ (1)يُػْؤَفُكوَف﴾ َأىنَّ  اَّللَُّ  قَاتَػَلُهمُ  فَاْحَذْرُىمْ 

 خبلؿ من معهم العبلقة لتكوف مكافئة، ٕبركة مسمياهتا ٗبختلف ا٤بواجهة على قائمة ا١باىلية ومناىج هللا
 .(2)العبلقة(  ىذه لتحديد هنائيا، حكما الوقائع ىذه من ينطلق ٍب" نفاؽ كفر، شرؾ،: "التالية ا٤بعطيات
 :التالية األمور على قائمة الكتاب أىل مع فعبلقتهم
 هللا الكتاب، قاؿ وأىل ا٤بنافقْب بْب ا٣بفية العبلقة نوعية التوبة سورة بينت لقد: با الكفر :أوال 

 ا٢بَْقِّ  ِدينَ  َيِديُنوفَ  َوالَ  لُوُ َوَرُسو  اَّللُّ  َحرَّـَ  َما ُٰبَّرُِموفَ  َوالَ  اآلِخرِ  بِاْليَػْوـِ  َوالَ  بِاَّللِّ  يُػْؤِمُنوفَ  الَ  الَِّذينَ  ﴿قَاتُِلواْ : تعاىل
 أىل قتاؿ هللا أوجب األسباب، ٥بذه ، (3)َصاِغُروَف﴾ َوُىمْ  َيدٍ  َعن ا١ْبِْزيَةَ  يُػْعطُواْ  َحٌبَّ  اْلِكَتابَ  أُوُتواْ  الَِّذينَ  ِمنَ 

 .(4)ا٢بق( ندي يدينوف وال ورسولو، هللا حرَـّ ما ٰبرموف وال اآلخر، باليـو وال با يؤمنوف )ال الكتاب،
 الكتاب أىل ٧باوالت إف تعاىل، هللا نور إلطفاء ٧باوالهتم ُب أىلو على وا٢بقد لئلسبلـ الكيد :ثانيا 
 قاؿ ومبتغاىم، ومسعاىم ديدهنم ىذا الكتاب فأىل يتوقف، ولن مل ٥بم والكيد ا٤بسلمْب على القضاء
 هللا وقاؿ ، (5)اْلَكاِفُروَف﴾ َكرِهَ  َوَلوْ  نُوَرهُ  يُِتمَّ  َأف ِإالَّ  اَّللُّ  َويَْأىَب  ِىِهمْ بِأَفػَْوا اَّللِّ  نُورَ  يُْطِفُؤواْ  َأف يُرِيُدوفَ  ﴿: تعاىل
َنةَ  ابْػتَػَغُواْ  َقدِ  ﴿: ا٤بنافقْب ُب تعاىل  َوُىمْ  اَّللِّ  أَْمرُ  َوَظَهرَ  ا٢بَْقُّ  َجاء َحٌبَّ  األُُمورَ  َلكَ  َوقَػلَُّبواْ  قَػْبلُ  ِمن اْلِفتػْ

َها أُْعطُواْ  فَِإفْ  الصََّدقَاتِ  ُب  يَػْلِمُزؾَ  مَّن ﴿َوِمنػُْهم: ؿوقا ، (6)َكارُِىوَف﴾  ُىمْ  ِإَذا ِمنَها يُػْعَطْواْ  ملَّْ  َوِإف َرُضواْ  ِمنػْ

                                                 

 .4: اآليةمن  ا٤بنافقوف، سورة 1

 .1621-3/1620،(الشروؽ دار: القاىرة)د.ط،،القرآن ظالل يف 2

 .29:اآلية التوبة، سورة 3

 .3/1621ا٤برجع السابق،  4

 .32:اآلية التوبة، سورة 5
 .48:اآلية التوبة، سورة 6
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َا لَيَػُقوُلنَّ  َسأَْلتَػُهمْ  ﴿َولَِئن ، وقاؿ:(1)َيْسَخطُوَف﴾  ُتمْ ُكن َوَرُسولِوِ  َوآيَاتِوِ  أَبِاَّللِّ  ُقلْ  َونَػْلَعبُ  ٬َبُوضُ  ُكنَّا ِإ٭بَّ
 .(2)َتْستَػْهزُِؤوَف﴾

 َكِثّبًا ِإفَّ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها ﴿يَا: تعاىل هللا قاؿ: بالباطل الناس أمواؿ وأكل هللا دين عن الصد :ثالثا 
 َواْلِفضَّةَ  الذََّىبَ  َيْكِنُزوفَ  ِذينَ َوالَّ  اَّللِّ  َسِبيلِ  َعن َوَيُصدُّوفَ  بِاْلَباِطلِ  النَّاسِ  أَْمَواؿَ  لََيْأُكُلوفَ  َوالرُّْىَبافِ  اأَلْحَبارِ  مِّنَ 
ْرُىم اَّللِّ  َسِبيلِ  ُب  يُنِفُقونَػَها َوالَ   ُب كفرىم، وأئمة الكتاب أىل أعماؿ أىم ىذه ، (3)أَلِيٍم﴾ ِبَعَذابٍ  فَػَبشِّ

 كما الصد، أنواع بأبشع ا٤بنافقوف معهم يشَبؾ ا٤بسلمْب، على ا٤بتواصل بعدواهنم هللا، دين عن صدىم
 يعاوهنم التاريخ، ُب ا٢بصار أنواع وأشد أسوأ عليها وفرض أوصا٥با، قطعت الٍب الببلد من كثّب ُب حدث

 بالباطل. وأكلها األمواؿ ابتزاز ُب والكراىية، ا٢بقد أنواع بكل ا٤بنافقوف،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .58:اآلية التوبة، سورة 1
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 .ادلسلمٌن خذالن يف وإرجافهم ادلنافقٌن فضائح من صور: الثاين ادلطلب
 

 ا٤بقيتة الصور من ٦بموعة على ا٤بشتملة ا٤بنافق، شخصية اآليات من ٗبجموعة آفالقر  رسم لقد 
 :الصور ىذه ومن وا٣بطرة،
 َولَػِكن الَّتػَّبَػُعوؾَ  قَاِصًدا َوَسَفرًا َقرِيًبا َعَرًضا َكافَ  ﴿َلوْ : الكاذب والتعلل ا٢بلف كثرة :األوىل الصورة 
 .َلَكاِذبُوفَ  ِإنػَُّهمْ  يَػْعَلمُ  َواَّللُّ  أَنُفَسُهمْ  يُػْهِلُكوفَ  َمَعُكمْ  ٣َبََرْجَنا اْسَتطَْعَنا َلوِ  بِاَّللِّ  فَ َوَسَيْحِلُفو  الشُّقَّةُ  َعَلْيِهمُ  بَػُعَدتْ 

َ  َحٌبَّ  ٥َبُمْ  أَِذنتَ  ملَِ  َعنكَ  اَّللُّ  َعَفا  ُب حقيقتهم هللا أظهر ،(1)اْلَكاِذِبَْب﴾ َوتَػْعَلمَ  َصَدُقواْ  الَِّذينَ  َلكَ  يَػَتبَػْبَّ
 لطوؿ ٯبهدوف الذين أولئك كثّبوف: )قطب رٞبو هللا  األستاذ سيد يقوؿ شوكة، دوف ٤بصا٢بهم سعيهم
 بدا ولو الضعيف، كذب يصاحبهم رخيص، مطلب أو تافو عرض أجل من الركب عن فيتخلفوف الطريق

 وُب هبم،بكذ الدنيا ُب فيهلكهم للناس، يكشفو وهللا سينجيهم، كذهبم أف إليهم وٱبيل ا١ببارين، صورة ُب
 .(2)(ا٢بلفاف وال النكراف ينفع ال يـو أليم، عذاب اآلخرة

 ٯُبَاِىُدواْ  َأف اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِاَّللِّ  يُػْؤِمُنوفَ  الَِّذينَ  َيْسَتْأِذُنكَ  ﴿الَ : والَبدد الريب أىل :الثانية الصورة 
 قُػُلوبُػُهمْ  َواْرتَاَبتْ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِاَّللِّ  يُػْؤِمُنوفَ  الَ  الَِّذينَ  َيْسَتْأِذُنكَ  ابِاْلُمتَِّقَْب * ِإ٭بََّ  َعِليمٌ  َواَّللُّ  َوأَنُفِسِهمْ  بَِأْمَوا٥بِِمْ 

 وغّب الناس طبقات وبياف البشرية، العبلقات إدارة أسس قواعد القرآف وضع .(3)يَػتَػَردَُّدوَف﴾ َرْيِبِهمْ  ُب  فَػُهمْ 
 النفرة )بل داعي تلبية ُب يتلكأوف وال ٥بم، يؤذف أف روفينتظ ال اآلخر، واليـو با يؤمنوف ذلك، الذين

 .(4)(مرضاتو ألمره وابتغاء طاعة وثقاال، خفافا يسارعوف
 انِبَعاثَػُهمْ  اَّللُّ  َكرِهَ  َولَػِكن ُعدَّةً  لَوُ  أَلَعدُّواْ  ا٣ْبُُروجَ  أَرَاُدواْ  ﴿َوَلوْ : الفًب نشر حب :الثالثة الصورة 
ُغوَنُكمُ  ِخبلََلُكمْ  وأَلْوَضُعواْ  َخَباالً  ِإالَّ  زَاُدوُكمْ  مَّا ِفيُكم َخَرُجواْ  َلوْ  اْلَقاِعِديَن * َمعَ  ُدواْ اقػْعُ  َوِقيلَ  فَػثَبََّطُهمْ  َنةَ  يَػبػْ  اْلِفتػْ
َنةَ  ابْػتَػَغُواْ  بِالظَّاِلِمَْب* َلَقدِ  َعِليمٌ  َواَّللُّ  ٥َبُمْ  ٠َبَّاُعوفَ  َوِفيُكمْ   َوَظَهرَ  ا٢بَْقُّ  َجاء َحٌبَّ  األُُمورَ  َلكَ  َوقَػلَُّبواْ  قَػْبلُ  ِمن اْلِفتػْ
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ُهم َوُىمْ  اَّللِّ  أَْمرُ  َنةِ  ُب  َأالَ  تَػْفِتِبِّ  َوالَ  يلِّ  اْئَذف يَػُقوؿُ  مَّن َكارُِىوَف* َوِمنػْ  َلُمِحيطَةٌ  َجَهنَّمَ  َوِإفَّ  َسَقطُواْ  اْلِفتػْ
 .(1)بِاْلَكاِفرِيَن﴾

 البلئق مكانكم فهذا الغزو، يستطيعوف ال ينالذ مع ٚبلفوا: )قطب رٞبو هللا  األستاذ سيد يقوؿ
 الصف ُب وإرجافهم بكذهبم فخروجهم. (2)(اليقْب من ا٣باوية والنفوس ا٤برتابة، والقلوب الساقطة، با٥بمم

 مراعاة خروجهم، كره لذا ا٤بؤمنْب، بْب والتفريق والتخذيل والضعف ا٣بور لبث إ٭با فيو، وفتنتهم اجملاىد،
  ألوليائو،
 كفى ا٤بخلصْب، رجا٥با ويكؤل دعوتو يرعى هللا ولكن: )هللا  رٞبو قطب سيد ستاذاأل يقوؿو 

" ا٤بشركوف" معناىم ىنا والظا٤بوف بِالظَّاِلِمَْب﴾ َعِليمٌ  ﴿َواَّللُّ : قاعدين ا٤بتخاذلْب ا٤بنافقْب فَبؾ فتنة، ا٤بؤمنْب
 .(3) ا٤بشركْب( زمرة إىل كذلك ضمهم فقد

 بواطنهم، خبث وكشف الدنيئة، ودسائسهم ا٤بتواصلة، مؤامراهتمو  ا٣بفي، مكرىم هللا فضح لقد
   ا٤بدينة، ا٤بسلمْب قدـو أوؿ من تبوؾ، بل غزوة ُب شوكة من خوفهم وليد ليس  بالفتنة وسعيهم

 ثنية على وقفوا ا٤بنافقْب من رجبل عشر اثِب أف تبوؾ، وقع قبل أي: )اإلماـ الرازي رٞبو هللا  يقوؿ
 . ) (4)بالنيب  ليفتكوا ةالعقب ليلة الوداع

 َقدْ  يَػُقوُلواْ  ُمِصيَبةٌ  ُتِصْبكَ  َوِإف َتُسْؤُىمْ  َحَسَنةٌ  ُتِصْبكَ  ﴿ِإف: للمؤمنْب الشر حب :الرابعة الصورة
 فَػْلَيتَػوَكَّلِ  اَّللِّ  َوَعَلى َمْوالَنَا ُىوَ  لََنا اَّللُّ  َكَتبَ  َما ِإالَّ  ُيِصيبَػَنا لَّن َفرُِحوَف* ُقل وَُّىمْ  َويَػتَػَولَّواْ  قَػْبلُ  ِمن أَْمَرنَا َأَخْذنَا

 أَوْ  ِعنِدهِ  مِّنْ  ِبَعَذابٍ  اَّللُّ  ُيِصيَبُكمُ  َأف ِبُكمْ  نَػتَػَربَّصُ  َو٫َبْنُ  ا٢بُْْسنَػيَػْْبِ  ِإْحَدى ِإالَّ  بَِنا تَػَربَُّصوفَ  َىلْ  اْلُمْؤِمُنوَف* ُقلْ 
  (5)﴾مُّتَػَربُِّصوفَ  َمَعُكم ِإنَّا فَػتَػَربَُّصواْ  بِأَْيِديَنا

 حسنة أي أف األوؿ فاألمر ا٤بريضة، نفوسهم وطبيعة ا٤بنافقْب، وصف ُب البياف غاية ُب أمراف
  تفرحهم. با٤بسلمْب تقع مصيبة أي أف الثاين واألمر تسوؤىم، ا٤بسلمْب تصيب
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 كل ُب شرًا الببلء وٰبسبوف األمور، بظواىر يأخذوف أهنم ذلك: )هللا رٞبو قطب سيد األستاذ يقوؿ
(1)(والقعود بالتخلف ا٣بّب ألنفسهم ٰبققوف أهنم ويظنوف ،حاؿ

  
 ا٤بؤمنْب تربص أما والضبلؿ، والفتنة واإلغواء وا٣بيانة الغدر تربص با٤بؤمنْب يَببصوف ا٤بنافقْب إف

 اآلخرة، هبم هللا عذاب وإما تعاىل، هللا بفضل ا٤بؤمنْب بأيدي الدنيا ُب عليهم النصر ىو تعاىل، هللا بأعداء
 أي هللا عند من: قيل بِأَْيِديَنا﴾ َأوْ  ِعنِدهِ  مِّنْ  ﴿ِبَعَذابٍ : قولو تفسّب ُب اختلفوا: )هللا رٞبو الرازي اإلماـ وؿيق

 يتناوؿ هللا، عند من بعذاب: وقيل. قتلكم ُب لنا يأذف بأف بأيدينا أو الدنيا، ُب عليهم هللا ينزلو بعذاب
 .(2)(بالقتل بأيدينا أو واآلخرة، الدنيا عذاب

 قَػْوًما ُكنُتمْ  ِإنَُّكمْ  ِمنُكمْ  يُػتَػَقبَّلَ  لَّن َكْرًىا َأوْ  َطْوًعا أَنِفُقواْ  ﴿ُقلْ : نفقاهتم قبوؿ عدـ :اخلامسة الصورة
ُهمْ  تُػْقَبلَ  َأف َمنَػَعُهمْ  َوَما* فَاِسِقْبَ   ُكَساىَل  َوُىمْ  ِإالَّ  الصَّبَلةَ  يَْأتُوفَ  َوالَ  َوِبَرُسولِوِ  بِاَّللِّ  َكَفُرواْ  أَنػَُّهمْ  ِإالَّ  نَػَفَقاتُػُهمْ  ِمنػْ

َا َأْواَلُدُىمْ  َوالَ  أَْمَوا٥ُبُمْ  تُػْعِجْبكَ  َفبلَ * َكارُِىوفَ  َوُىمْ  ِإالَّ  يُنِفُقوفَ  َوالَ  نْػيَا ا٢ْبََياةِ  ُب  هِبَا لِيُػَعذِّبَػُهم اَّللُّ  يُرِيدُ  ِإ٭بَّ  الدُّ
 .(3)َكاِفُروَف﴾ َوُىمْ  أَنُفُسُهمْ  َوتَػْزَىقَ 

 مدخوؿ وكشف صورهتم هللا فضح لذا مكشوفة، ٧باولة ىي ا٤بسلمْب إىل والتقرب التزلف لة٧باو  إهنا
 عن وهناىم عموما ا٤بسلمْب حذر لذا بذلك، تعاىل هللا ففضحهم ا٤بسلمْب، صفوؼ ُب ٚبفوا وإف نفوسهم،

  اآلخرة. ُب وعذاهبم الدنيا ُب ىبلكهم سبب فهي وأوالدىم، أموا٥بم ُب النظر
 عن ال ، الصف ُب أنفسهم يدسوف ا٤بنافقوف أولئك كاف ولقد ):هللا رٞبو قطب سيد ذاألستا يقوؿ

 ، اقتناعا أسلموا ، ا٤بسلمْب من أهنم ٰبلفوف ٍب ،ورىب طمع وعن ، وتقية خوؼ عن ولكن ، واعتقاد إٲباف
 رداء تكشف الٍب الفاضحة فهي ، حقيقتهم على وتكشفهم تفضحهم السورة فهذه ، اعتقادا وآمنوا

 .(4)النفاؽ( ثوب وٛبزؽ ا٤بداورة
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 ُمدََّخبًل لََّولَّْواْ  َأوْ  َمَغاَراتٍ  َأوْ  َمْلَجأً  ٯبَُِدوفَ  ﴿َلوْ :  با٤بؤمنْب الطعن وحب ا١بب، :السادسة الصورة
ُهم*ٯَبَْمُحوفَ  َوُىمْ  إِلَْيوِ  َها أُْعطُواْ  فَِإفْ  الصََّدقَاتِ  ُب  يَػْلِمُزؾَ  مَّن َوِمنػْ  ُىمْ  ِإَذا ِمنَها يُػْعَطْواْ  ملَّْ  َوِإف َرُضواْ  ِمنػْ

 .(1)َيْسَخطُوَف﴾
 وغمزىم ٤بزىم خبلؿ من ا٤بسلمْب، ُب الطعن وصورة القتل، من وٚبوفهم ١ببنهم الغريبة الصورة إهنا

 مداىنتهم، الناس بعض حاوؿ وإف حٌب تتغّب، لن الٍب صورهتم إهنا وإرجافهم، ٚبذيلهم إىل إضافة وٮبزىم،
  عنهم. تنفك وال همتفضح طبيعتهم ألف

 قلقهم عن وتنبئ حقيقتهم، تبْب ا٤بنافقْب أخبلؽ من صور ىذه)  :الزحيلي  يقوؿ الشيخ وىبة
 من أي ٤بنكم، بأهنم الكاذبة األٲباف با ٰبلفوف فهم وتذبذهبم، الضعيفة نفوسهم على ا٤بسيطرة و٨باوفهم

 ولكنهم ونفاؽ، وريبة شك أىل ىم بل ينكم،د غّب على فهم منكم، ليسوا الواقع ُب وىم ا٤بسلمْب، ٝبلة
 ُب جاء كما النفاؽ، ومسرّين الكفر، مبطنْب اإلٲباف، مظهرين فيحلفوف، ا٤بؤمنوف أيها ٱبافونكم جبناء قـو
 ُمْستَػْهزُِؤفَ  ٫َبْنُ  اِإ٭بَّ  َمَعُكمْ  ِإنَّا قاُلوا َشياِطيِنِهمْ  ِإىل َخَلْوا َوِإذا آَمنَّا قاُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  َلُقوا ﴿َوِإذا: أخرى آية
)﴾(2)،(3). 

ُهمُ : با٤بؤمنْب االستهزاء حب البخل :السابعة الصورة   ُقلْ  أُُذفٌ  ُىوَ  َوِيُقوُلوفَ  النَّيبَّ  يُػْؤُذوفَ  الَِّذينَ  ﴿َوِمنػْ
 َعَذابٌ  ٥َبُمْ  اَّللِّ  َرُسوؿَ  يُػْؤُذوفَ  َوالَِّذينَ  ِمنُكمْ  آَمُنواْ  لِّلَِّذينَ  َوَرْٞبَةٌ  لِْلُمْؤِمِنْبَ  َويُػْؤِمنُ  بِاَّللِّ  يُػْؤِمنُ  لَُّكمْ  َخّْبٍ  أُُذفُ 
 َولَِئن* َٙبَْذُروفَ  مَّا ٨ُبْرِجٌ  اَّللَّ  ِإفَّ  اْستَػْهزُِؤواْ  ُقلِ  قُػُلوهِبِم ُب  ٗبَا تُػَنبِّئُػُهمْ  ُسوَرةٌ  َعَلْيِهمْ  تُػنَػزَّؿَ  َأف اْلُمَناِفُقوفَ  َٰبَْذرُ *أَلِيمٌ 

َا لَيَػُقوُلنَّ  َسأَْلتَػُهمْ   بَػْعدَ  َكَفْرًبُ  َقدْ  تَػْعَتِذُرواْ  الَ *َتْستَػْهزُِؤوف ُكنُتمْ  َوَرُسولِوِ  َوآيَاتِوِ  أَبِاَّللِّ  ُقلْ  َونَػْلَعبُ  ٬َبُوضُ  ُكنَّا ِإ٭بَّ
نُكمْ  طَآئَِفةٍ  َعن نػَّْعفُ  ِإف ِإٲبَاِنُكمْ  ن بَػْعُضُهم اْلُمَناِفَقاتُ وَ  اْلُمَناِفُقوفَ *٦ُبْرِِمْبَ  َكانُواْ  بِأَنػَُّهمْ  طَآئَِفةً  نُػَعذِّبْ  مِّ  مِّ
َهْوفَ  بِاْلُمنَكرِ  يَْأُمُروفَ  بَػْعضٍ   ُىمُ  اْلُمَناِفِقْبَ  ِإفَّ  فَػَنِسيَػُهمْ  اَّللَّ  َنُسواْ  أَْيِديَػُهمْ  َويَػْقِبُضوفَ  اْلَمْعُروؼِ  َعنِ  َويَػنػْ
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 َو٥َبُمْ  اَّللُّ  َوَلَعنَػُهمُ  َحْسبُػُهمْ  ِىيَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  رَ نَا َواْلُكفَّارَ  َواْلُمَناِفَقاتِ  اْلُمَناِفِقْبَ  اَّللُّ  َوَعدَ * اْلَفاِسُقوفَ 
 .(1)مُِّقيٌم﴾ َعَذابٌ 

 والصنف) ا٤بسلم، اجملتمع ُب الغريب النسيج ىذا تعاىل هللا وصف الذي ا٤بقبوح الرجس صورة إهنا 
 كل ُب ا٣بامس الطابور ا٤بدينة، ُب ا٤برجفوف إهنم العزائم، ويثبط الصفوؼ ويفرؽ الفًب يثّب الذين الدخيل
  هللا رسوؿ آذوا الذين وىم ،(2)(ا٤بسلمْب بْب العداوة نار لتأجيج زماف كل ُب ا٤بتواجدوف مدينة،

  بو. وصفهم ًبَّ  ٗبا النهج نفس على زالوا وما باالستهزاء،
 قلوب عن فرتح ا٢بافرة، براءة، سورة يسموف كانوا أهنم واعلم: )هللا رٞبو الرازي اإلماـ يقوؿ

 وافَباءاهتم، ادعاءاهتم وكذب ، نبوتو صدؽ تبْب الٍب الشواىد كل ذلك ورغم ، ومع(3)(ا٤بنافقْب
 بَػْعدَ  َكَفْرًبُ  َقدْ  تَػْعَتِذُرواْ  ﴿الَ  اعتذار، إىل ٰبتاج ال الذي البواح الكفر استهزائهم فكاف يستهزئوف،
   .(4)ِإٲبَاِنُكْم﴾

 النماذج تلك استعراض ُب ا٢بد ىذا إىل السياؽ يصل وعندما: )هللا رٞبو قطب سيد األستاذ يقوؿ
 الصفات وعرض عامة، بصفة ا٤بنافقْب حقيقة تقرير إىل يعمد وتصوراهتم، وأعما٥بم ا٤بنافقْب أقواؿ من

 السريرة، ولـؤ الطوية سوء منبعها ،واحدة وطبيعة طينة من فهم الصادقْب، ا٤بؤمنْب عن ٛبيزىم الٍب الرئيسية
 ،(5)(وأىلو ا٤بعروؼ وٰبتقروف وأىلها، ا٣بسيسة الفعاؿ تلك يعظموف وا١بب، والدس، والنذالة واللمز مزوالغ
 .وسيادهتم ا٤بسلمْب قوة تعاظم أماـ وٱبفوهنا جربوهتم، أماكن ُب الوضيعة صورهتم إهنا

 بَػْعدَ  وََكَفُرواْ  اْلُكْفرِ  َكِلَمةَ  اُلواْ قَ  َوَلَقدْ  قَاُلواْ  َما بِاَّللِّ  ﴿َٰبِْلُفوفَ : ونكراف جحود أىل :الثامنة الصورة 
ُمْ  َخيػْرًا َيكُ  يَػُتوبُواْ  َفِإف َفْضِلوِ  ِمن َوَرُسولُوُ  اَّللُّ  أَْغَناُىمُ  َأفْ  ِإالَّ  نَػَقُمواْ  َوَما يَػَناُلواْ  ملَْ  ٗبَا َوٮَبُّواْ  ِإْسبَلِمِهمْ   َوِإف ٥بَّ

نْػَيا ُب  يًماأَلِ  َعَذابًا اَّللُّ  يُػَعذِّبْػُهمُ  يَػتَػَولَّْوا  .(6)َنِصّب﴾ َوالَ  َويلٍّ  ِمن اأَلْرضِ  ُب  ٥َبُمْ  َوَما َواآلِخرَةِ  الدُّ
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 أعظم ما ذلك ومع أدهبم، وقلة ألسنتهم، بطوؿ ا٤بتلونة، ثياهبم ُب ا٤بتعددة، الكفرية صورهتم إهنا 
 ٥بؤالء التوبة باب يَبؾ ، ا٥بدى رسوؿ من االنتقاـ أراد من أماـ مفتوحا التوبة باب يَبؾ تعاىل، هللا فضل

 تولوا وإف ٥بم خّبٌ  فهو تابوا فإف األخّب، الرمق حٌب األخرى، تلو الفرصة يعطيهم ا٢باسدين، ا٢باقدين
  العقاب. وشديد العذاب، أليم إال اآلخرة ُب ٥بم فليس

 لنفسو شاء فمن مصراعيو، على مفتوحا التوبة باب سيظل: )هللا رٞبو قطب سيد األستاذ يقوؿ
 أف شاء و٤بن الدنيا، ُب وا٤بعْب الناصر وانعداـ اآلخرة، ُب األليم فالعذاب عكسو، أراد ومن فليدلف، ا٣بّب

 .(1)(ا٤بلـو وحده وىو ٱبتار،
 َوالَِّذينَ  الصََّدقَاتِ  ُب  اْلُمْؤِمِنْبَ  ِمنَ  اْلُمطَّوِِّعْبَ  يَػْلِمُزوفَ  ﴿الَِّذينَ : با٤بؤمنْب السخرية :التاسعة الصورة 

ُهمْ  فَػَيْسَخُروفَ  ُجْهَدُىمْ  ِإالَّ  ٯبَُِدوفَ  الَ   ِإف ٥َبُمْ  َتْستَػْغِفرْ  الَ  أَوْ  ٥َبُمْ  اْستَػْغِفرْ * أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َو٥َبُمْ  ِمنػُْهمْ  اَّللُّ  َسِخرَ  ِمنػْ
 اْلَقْوـَ  يَػْهِدي الَ  َواَّللُّ  َوَرُسولِوِ  بِاَّللِّ  َكَفُرواْ  بِأَنػَُّهمْ  َذِلكَ  ٥َبُمْ  اَّللُّ  يَػْغِفرَ  فَػَلن َمرَّةً  َسْبِعْبَ  ٥َبُمْ  َتْستَػْغِفرْ 

 .(2)اْلَفاِسِقَْب﴾
 ُب وا٤بكنوف خّب، لكل ا٤بدفوف ا٢بقد إنو واالستهزاء، واالحتقار الكرب فيهم، ا٤بتأصلة الطبيعة إهنا 

  ا٤بسلمْب. ُب للطعن ا٤بناسبة وغّب ا٤بناسبة الفرصة الحت مٌب يظهرونو صدورىم،
 مريضة ىزيلة صغّبة شرذمة فمن وعاقبة، سخرية من ويا ٥بو٥با: )هللا رٞبو قطب سيد األستاذ يقوؿ

ولسوء فعا٥بم وتوضيحا لصورهتم ا٣ببيثة،  .(3)(يَبقبهم وعذابو عليهم تنصب ا١ببار ا٣بالق وسخرية النفس،
 تنفعو فبل ،٥بم، أو مل يستغفر، فلن يغفر هللا ٥بم هنى هللا عن االستغفار ٥بم، وسواء كثر استغفار الرسوؿ 

 ا٤برسلْب. سيد كاف ولو ا٤بقربْب دعاء وال الشافعْب، شفاعة
 اَّللِّ  َرُسوؿِ  ِخبَلؼَ  ٗبَْقَعِدِىمْ  اْلُمَخلَُّفوفَ  ﴿َفرِحَ : شيء كل على وإيثاره ا٤باؿ حب :العاشرة الصورة 

 َكانُوا لَّوْ  َحرِّا َأَشدُّ  َجَهنَّمَ  نَارُ  ُقلْ  ا٢بَْرِّ  ُب  تَنِفُرواْ  الَ  قَاُلواْ وَ  اَّللِّ  َسِبيلِ  ُب  َوأَنُفِسِهمْ  بَِأْمَوا٥بِِمْ  ٯُبَاِىُدواْ  َأف وََكرُِىواْ 
ُهمْ  طَآئَِفةٍ  ِإىَل  اَّللُّ  رََّجَعكَ  فَِإف*َيْكِسُبوفَ  َكانُواْ  ٗبَا َجزَاء َكِثّبًا َوْلَيْبُكواْ  قَِليبلً  فَػْلَيْضَحُكواْ *يَػْفَقُهوفَ  نػْ  فَاْسَتْأَذنُوؾَ  مِّ
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 َمعَ  فَاقػُْعُدواْ  َمرَّةٍ  َأوَّؿَ  بِاْلُقُعودِ  َرِضيُتم ِإنَُّكمْ  َعُدوِّا َمِعيَ  تُػَقاتُِلواْ  َوَلن أََبًدا َمِعيَ  َٚبُْرُجواْ  لَّن فَػُقل جِ لِْلُخُرو 
ُهم َأَحدٍ  َعَلى ُتَصلِّ  َوالَ *ا٣ْبَالِِفْبَ  نػْ  َوُىمْ  َوَماُتواْ  َوَرُسولِوِ  بِاَّللِّ  َكَفُرواْ  ِإنػَُّهمْ  قَػرْبِهِ  َعَلىَ  تَػُقمْ  َوالَ  أََبًدا مَّاتَ  مِّ
َا َوَأْواَلُدُىمْ  أَْمَوا٥ُبُمْ  تُػْعِجْبكَ  َوالَ *فَاِسُقوفَ  نْػَيا ُب  هِبَا يُػَعذِّبَػُهم َأف اَّللُّ  يُرِيدُ  ِإ٭بَّ  َوُىمْ  أَنُفُسُهمْ  َوتَػْزَىقَ  الدُّ
ُهمْ  الطَّْوؿِ  أُْوُلواْ  اْسَتْأَذَنكَ  َرُسولِوِ  َمعَ  ُدواْ َوَجاىِ  بِاَّللِّ  آِمُنواْ  َأفْ  ُسوَرةٌ  أُنزَِلتْ  َوِإَذآ*َكاِفُروفَ   مَّعَ  َنُكن َذْرنَا َوقَاُلواْ  ِمنػْ

 .(1)يَػْفَقُهوَف﴾ الَ  فَػُهمْ  قُػُلوهِبِمْ  َعَلى َوطُِبعَ  ا٣ْبََواِلفِ  َمعَ  َيُكونُواْ  بَِأف َرُضواْ *اْلَقاِعِدينَ 
، ومل يكتف بذلك فحسب،  ؼ رسوؿ هللا إهنا الفضائح ا٤بتتالية، بتخلفهم فرحا ٤بقعدىم خبل 

بل كشف مستور قلوهبم ومكنوف صدورىم بكراىيتهم للجهاد، وسعيهم ا٤بتواصل بالتخذيل واإلرجاؼ 
للوقيعة بْب ا٤بسلمْب، ومن ٍب يبْب حقيقًة ينكروهنا ُب أنفسهم، أال وىي ا١بهل وعدـ إدراكهم ٢بقائق ا٢بياة 

 تعاىل هللا وصفهم لذا والنفس على هللا ورسولو، وقدموا الدنيا على اآلخرة،وسننها، فقدموا األمواؿ واألوالد 
 .يَػْفَقُهوَف﴾ الَ  ﴿فَػُهمْ : ا٤بقطع آخر وُب يَػْفَقُهوَف﴾ َكانُوا ﴿لَّوْ : ا٤بقطع أوؿ ُب

، ُب ىذه الدنيا  فرح ىؤالء ا٤بخلفوف ٗبقعدىم خبلؼ رسوؿ هللايقوؿ اإلماـ الطربي رٞبو هللا : ) 
على  ، جزاءً و٥بوىم عن طاعة رهبم، سيبكوف طويبل ُب جهنم مكاف ضحكهم القليل ُب الدنياالفانية 

ٗبا كانوا ، و  تركهم النفر إذ استنفروا إىل عدوىم وقعودىم ُب مناز٥بم خبلؼ رسوؿ هللا، و معصيتهم
 أواصر كل ونفاقكم، ا١بهاد، عن وٚبلفكم واستهزائكم، بضحككم قطعتم ، لقد(2) (ٯبَبحوف من الذنوب

 وأوالدكم أموالكم لكثرة يكوف ولن قيمة، أية ا٤بتقلبة لشخوصكم يكوف أف ٲبكن فبل ا٤بسلمْب، مع العبلقة
 وخاصة ا٤بؤمنْب، لدى اعتبار أي خلفكم من إىل وال لكم يعمل ولن عليكم، للصبلة سبب غرَّْتُكم الٍب

 ٲبكن فبل لرجسكم، وتبع ا٣ببيثة، مالكمأع نتاج وأوالدكم فأموالكم وجهاِدىم، ا٤بؤمنْب هبا خذلتم أنكم
 عظمت. مهما فيها النظر

 على فتصلي وأوالدىم ا٤بنافقْب ىؤالء أمواؿ ٧بمد يا تعجبك وال: )هللا  رٞبو الطربي اإلماـ يقوؿ
 هبا ألعذبو ذلك من أعطيتو ما أعطيتو إ٭با فإين وولده، مالو كثرة أجل من قربه على وتقـو مات إذا أحدىم
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، بالغمـو االدني ُب  الرزايا من فيها ينوبو وٗبا والزكوات والنفقات ا٤بؤف من فيها ألزمو ٗبا وا٥بمـو
 .(1)(وا٤بصيبات

 يقوؿ ا١بهاد، أسباب ٲبلكوف الذين وىم والضعفاء، العجزة مع بقعودىم استئذاهنم هللا فضح لقد
 ال والبذؿ، ا١بهاد وسائل ٲبلكوف ينالذ جاء با١بهاد، تأمر سورة أنزلت فإذا: )قطب رٞبو هللا  األستاذ سيد

 يستشعروا أف دوف ،النساء مع ويكونوا ليتخاذلوا ولكن وا٤بقدرة، الضرورة تقتضي كما الصفوؼ ليتقدموا
 .(2)(الدنية خبل٥با من يطلبوف الٍب السبلمة وىواف القعود ذلة

ُهم ُسوَرةٌ  أُنزَِلتْ  َما ﴿َوِإَذا: وا١بهالة الرجس أىل :عشر احلادية الصورة  زَاَدْتوُ  أَيُُّكمْ  يَػُقوؿُ  مَّن َفِمنػْ
 ِإىَل  رِْجًسا فَػزَاَدتْػُهمْ  مََّرضٌ  قُػُلوهِبِم ُب  الَِّذينَ  َيْسَتْبِشُروَف* َوأَمَّا َوُىمْ  ِإٲبَانًا فَػزَاَدتْػُهمْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َفَأمَّا ِإٲبَانًا َىػِذهِ 

 ُىمْ  َوالَ  يَػُتوبُوفَ  الَ  ٍُبَّ  َمرَّتَػْْبِ  أَوْ  مَّرَّةً  َعاـٍ  ُكلِّ  ُب  يُػْفتَػُنوفَ  أَنػَُّهمْ  يَػَرْوفَ  َكاِفُروَف* أََوالَ  َوُىمْ  َوَماُتواْ  رِْجِسِهمْ 
 قُػُلوبَػُهم اَّللُّ  َصَرؼَ  انَصَرُفواْ  ٍُبَّ  َأَحدٍ  مِّنْ  يَػرَاُكم َىلْ  بَػْعضٍ  ِإىَل  بَػْعُضُهمْ  نَّظَرَ  ُسوَرةٌ  أُنزَِلتْ  َما َيذَّكَُّروَف* َوِإَذا

 .(3)يَػْفَقُهوف﴾ الَّ  قَػْوـٌ  أَنػَُّهمْ بِ 
 عن وجوىها َصَرَفتْ  الٍب وا٤بضطربة ا٤بريضة القلوب صورة ،ادلنافقٌن صور من األخًنة الصورة

  فيهم. ا٤بتأصلة ا١بهالة صورة إهنا وطاعتو، بو اإلٲباف عن هللا فصرفها آياتو، و٠باع هللا كتاب
 يتسللوف وىم ا٤بريب، غمز تغامزىم استحضار ؿخبل من: )قطب رٞبو هللا  األستاذ سيد يقوؿ

 ىذا ،)(4) رسوؿ عند من منصرفوف وىم يناـ، وال يغفل ال الذي عْب تبلحقهم ا٢بذر، ا٣بائن تسلل
 ٔبهلهم ا٤بستكربوف ا٤بنافقْب إف إال للجميع، مفتوحا رٞبتو باب بَبؾ هللا، عفو ٔبميل يقابل الغريب السلوؾ
 ُب الرجس ٤بعُب التعرض ًبَّ  لقد رجسهم، إىل رجسا تزيدىم تعاىل، هللا ياتآل ونكراهنا نفوسهم وجحود
 بآياتو، ا٤بستبشرين بصورة تعاىل هللا قارهنا صورهتم، وضوح تتم ولكي ا٤بنافقْب، صفات استعراض معرض
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 الثرى بْب فشتاف إٲباهنم، مع إٲبانا فزادهتم هللا، عظمة فاستشعروا ورسولو، هللا ٕبب قلوهبم خفقت الذين
 .والثريا

تبْب فيما سبق أف القرآف ُب ٧باورتو ا٤بباشرة  صور من فضائح ا٤بنافقْب ، تستعرضبعد ما ا
للمنافقْب قد تصداىم وواجههم ووٖبهم ورد ظنوهنم وفضح كيدىم، فقد بْب القرآف أف ا٤بنافقْب ال ٰبافظوف 

صبلة ا١بماعة، وإعراضهم عن ذكر على عهدىم وأهنم ُب الطاعات والعبادات متكاسلْب وخصوصًا عن ال
هللا، واستهزائهم وسخريتهم با٤بؤمنْب، ومواالهتم لليهود والكافرين، وكذلك أمرىم با٤بنكر وهنيهم عن 
ا٤بعروؼ، وتعمدىم الهتاـ ا٤بؤمنْب بالفاحشة، والتشكيك ُب طهارة اجملتمع ا٤بسلم، وتثاقلهم عن ا١بهاد ُب 

 من الصفات الذميمة الٍب يتصف هبا ا٤بنافقوف.ؤمنْب سبيل هللا، وحسدىم وكذهبم على ا٤ب
و٥بذا حذر القرآف الكرًن من النفاؽ ومن صفات ا٤بنافقْب ُب آيات كثّبة، ولذا فبلية اإلسبلـ 
با٤بنافقْب شديدة، فهم أعظم خطرا وضررا من الكفار اجملاىرين، كما أهنم أغلظ كفرا وأشد عذابا، لذلك  

اضحا ُب التعامل مع ا٤بنافقْب ومواجهة النفاؽ، وإف مل يتخذ ا٤برء أسباب الوقاية كاف للقرآف الكرًن منهجا و 
 البلزمة من ذلك ا٤برض العضاؿ فبل شك من الوقوع فيو حتما، وخاصة مع ازدياد الغفلة وا١بهل ُب الدين.
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 .ادلنافقٌن عند احللف: الثالث ادلطلب
 

 سبعة تعاىل، هللا كتاب ُب (1)مرة( عشر ثبلثة ٗبشتقاهتا ف)ا٢بل مادة وردت لقد: القرآن يف احللف 
 ٚبص فإهنا القلم، سورة ُب الٍب وأمَّا النساء وا٤بائدة، ُب وواحدة اجملادلة، ُب وثبلثة التوبة، سورة ُب منها

 . كبّب نصيب منها وللمنافقْب ا٤بشركْب،
( بْب )والعهد ،(2))القسم(: ا٢بَْلفُ : لغة احللف   . (4)الدـ( ُب األولياء على واألٲباف) ،(3)القـو

 صاحبو، بيمْب كل أخذ ٙبالفوا إذا ألهنم ا٢بلف على وأطلق )اليمْب ىو: االشتقاقي احللف
 .(5)وجل( عز صفاتو من صفة أو هللا اسم بذكر عليو الوؼ توكيد الشرع ُب واليمْب
 :واالشتقاقي اللغوي ادلعىن بٌن العالقة

 وتدخل هللا غضب تستوجب الٍب الكبائر من وجعلها الكاذبة يمْبال عن الشارع هنى )لقد 
 .(6)٩باتو( قبل منها يتب مل إذا النار صاحبها

 ،  (7) فليحلف با، أو ليصمت( ،كاف حالفاقاؿ: )من   أف النيب  فعن عبد هللا بن عمر 

  اآليات التالية ستكشف لنا طبيعة ادلنافقٌن وسلوكهم.
 َوَسَيْحِلُفوفَ  الشُّقَّةُ  َعَلْيِهمُ  بَػُعَدتْ  َولَػِكن الَّتػَّبَػُعوؾَ  قَاِصًدا َوَسَفرًا َقرِيًبا َعَرًضا َكافَ  َلوْ ﴿: األوىل اآلية 

 . (8) ﴾َلَكاِذبُوفَ  ِإنػَُّهمْ  يَػْعَلمُ  َواَّللُّ  أَنُفَسُهمْ  يُػْهِلُكوفَ  َمَعُكمْ  ٣َبََرْجَنا اْسَتطَْعَنا َلوِ  بِاَّللِّ 
 

                                                 

 .،بتصرؼ215) القاىرة : دار ا٢بديث(،،،د.ط الكرمي القرآن أللفاظ ادلفهرس ادلعجمالباقي ، عبد 1

 .3/231ا٥ببلؿ(، مادة: " قسم " ، ومكتبة ر)دا،السامرائي ، د.ط إبراىيم د ا٤بخزومي، مهدي د:  ، ٙبقيقالعٌن كتابأٞبد،  بن ا٣بليل الفراىيدي، 2

 .1/78ـ(،1999 - ىػ1420 النموذجية، ،) بّبوت : دار٧5بمد،ط الشيخ ، ٙبقيق : يوسفالصحاح سلتاربكر،  أيب بن الرازي، ٧بمد 3

 .1/253السابق، ا٤برجع 4

 .5/393ـ(، 2003 - ىػ 1424 العلمية، الكتب ،) بّبوت: دار2،طاألربعة ادلذاىب على الفقو ٧بمد، بن الرٞبن ا١بزيري، عبد 5

 .5/393السابق، ا٤برجع 6

 .2679 ا٢بديث رقم ،3/180 يستحلف ، كيف باب ، الشهادات كتاب ، البخاري صحيح 7

 .42: اآلية التوبة، سورة 8
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 ٨بازيهم، لبياف ،(1)تبوؾ( غزوة عن ٚبلَُّفوا الذين ا٤بنافقْب فضح ُب ٲبةالكر  اآلية ىذه )نزلت
، غزو باستعظاـ  .لنفوسهم ا٤بهلك با٢بلف  لؤلعذار واستعدادىم الرـو

نُكمْ  ُىم َوَما َلِمنُكمْ  ِإنػَُّهمْ  بِاَّللِّ  َوَٰبِْلُفوفَ ﴿: الثانية اآلية  األستاذ  . يقوؿ (2) ﴾يَػْفَرُقوفَ  قَػْوـٌ  َوَلِكنػَُّهمْ  مِّ
 ، نفوسهم ُب ما ليداروا ، التوكيد أدوات بكل ﴾.. َلِمْنُكمْ  ِإنػَُّهمْ  بِاَّللَِّ  َٰبِْلُفوفَ ﴿) :قطب رٞبو هللا  سيد

 ير٠بها ال والرياء، وا٤بلق وا٣بوؼ للجب زرية لصورة وإهنا ، ذواهتم على وليأمنوا ، طويتهم انكشاؼ وليتقوا
 .(3) العجيب( القرآين األسلوب ىذا إال

 .(4) ﴾ُمْؤِمِنْبَ  َكانُواْ  ِإف يُػْرُضوهُ  َأف َأَحقُّ  َوَرُسولُوُ  َواَّللُّ  لِيُػْرُضوُكمْ  َلُكمْ  بِاَّللِّ  َٰبِْلُفوفَ ﴿ :الثالثة اآلية 
 ٥بم ٰبلفوف ا٤بؤمنْب، من و٣بوفهم اآلخرة، حساب على الدنيا ُب سبلمتهم ضماف دوما ا٤بنافقوف يستخدـ

 من آخر نوع ىذا أف اعلم: )اإلماـ الرازي رٞبو هللا  يقوؿ اآلخر، وباليـو با يؤمنوف كانوا ولو لّبضوىم،
 لّبضوا عنهم، حكي ما قالوا ما أهنم على حلفوا إهنم. الكاذبة اليمْب على إقدامهم وىو ا٤بنافقْب، قبائح

 .(5)(والتوبة باإلخبلص هللا يرضوا أف الواجب من وكاف بيمينهم، ا٤بؤمنْب

 يَػَناُلواْ  ملَْ  ٗبَا َوٮَبُّواْ  ِإْسبَلِمِهمْ  بَػْعدَ  وََكَفُرواْ  اْلُكْفرِ  َكِلَمةَ  قَاُلواْ  َوَلَقدْ  قَاُلواْ  َما بِاَّللِّ  َٰبِْلُفوفَ  ﴿: عةالراب اآلية 
 أَلِيًما َعَذابًا اَّللُّ  يُػَعذِّبْػُهمُ  يَػتَػَولَّْوا فَوإِ  ٥بَُّمْ  َخيػْرًا َيكُ  يَػُتوبُواْ  فَِإف َفْضِلوِ  ِمن َوَرُسولُوُ  اَّللُّ  أَْغَناُىمُ  َأفْ  ِإالَّ  نَػَقُمواْ  َوَما
نْػَيا ُب   ا٤بنافقْب بعض تعاىل هللا يفضح اآلية ىذه ُب .(6) ﴾َنِصّبٍ  َوالَ  َويلٍّ  ِمن اأَلْرضِ  ُب  ٥َبُمْ  َوَما َواآلِخَرةِ  الدُّ

 يقوؿ وعارىم، خزيهم ويزداد فضيحتهم، فتزداد قالوىا، ما أهنم ٰبلفوف هبم وإذا نطقوىا، كفر بكلمة
 إىل ويشّب مواقفهم، من كثّب ُب ا٤بنافقْب حالة يستعرض عمومو ُب والنص: )هللا رٞبو قطب سيد األستاذ

                                                 

 .16/58،(ـ 2000 - ىػ1421 العلمية، الكتب دار: بّبوت)1،طالغيب مفاتيح 1

 .56: اآلية التوبة، سورة 2
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 .62: اآلية التوبة، سورة 4

 .16/95سابق، مرجع ،الرازي 5
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 حلفائهم، أكثر وما ىذا، يومنا ُب حاصل ىو ما وىذا ،(1)وللمسلمْب(  للرسوؿ الشر من مرارا أرادوه ما
 .وا٤بكاف ا٤بقاـ بنا لضاؽ حلفائهم استعرضنا ولو

ُهمْ  َفَأْعِرُضواْ  َعنػُْهمْ  لِتُػْعِرُضواْ  إِلَْيِهمْ  انَقَلْبُتمْ  ِإَذا َلُكمْ  بِاَّللِّ  َسَيْحِلُفوفَ ﴿: والسادسة اخلامسة اآلية   َعنػْ
ُهمْ  ْرَضْواْ تػَ  فَِإف َعنػُْهمْ  لِتَػْرَضْواْ  َلُكمْ  َٰبِْلُفوفَ *َيْكِسُبوفَ  َكانُواْ  ٗبَا َجزَاء َجَهنَّمُ  َوَمْأَواُىمْ  رِْجسٌ  ِإنػَُّهمْ   الَ  اَّللَّ  فَِإفَّ  َعنػْ

 .(2) ﴾اْلَفاِسِقْبَ  اْلَقْوـِ  َعنِ  يَػْرَضى

 واستعدادىم إصرارىم ُب طويتهم وسوء نواياىم خبث تعاىل هللا يكشف متتاليتْب، آيتْب ُب 
 من يطلبوف إهنم: )هللا رٞبو قطب سيد األستاذ يقوؿ ا٤بسلمْب، ُب وغدرىم طعنهم استمرار على العجيب
 ا٤بسلم، اجملتمع ُب السبلمة ليضمنوا منهم، الرضا طلب إىل ليتدرجوا قعودىم، عن والصفح العفو ا٤بسلمْب
 ا٤بسلمْب رضا طلب إف هبا، معاملتهم هللا أمر الٍب الغلظة أنفسهم ليجنبوا باإلسبلـ، تعاملهم وضماف
 فسقهم، عن الرجوع إال مأعذارى تنفعهم ولن عليهم، هللا غضب أماـ شيئا ٯبدي لن ا٤بغلظ با٢بلف
 وأىل ا٤بشركْب مع سابقا قررىا كما وا٤بنافقْب، ا٤بسلمْب بْب النهائية العبلقات تقرير يتم وبذلك
 .(3)(الكتاب

 اَّللَّ  اَربَ حَ  لَِّمنْ  َوِإْرَصػاًدا اْلُمْؤِمِنْبَ  بَػْْبَ  َوتَػْفرِيًقا وَُكْفرًا ِضرَارًا َمْسِجًدا اٚبََُّذواْ  َوالَِّذينَ ﴿ :السابعة اآلية 
  . (4) ﴾َلَكاِذبُوفَ  ِإنػَُّهمْ  َيْشَهدُ  َواَّللُّ  ا٢بُْْسَُب  ِإالَّ  أََرْدنَا ِإفْ  َولََيْحِلَفنَّ  قَػْبلُ  ِمن َوَرُسوَلوُ 

 اآلية ىذه وُب السابقة، اآليات ُب ا١بهاد عن لتخلفهم وا٤بسوغات األعذار من الكثّب ا٤بنافقوف قدـ
ة، حسنة مأعما٥ب أف على وبالتأكيد ٰبلفوف  ا٣ببيثة، أعما٥بم سر ويكشف يفضحهم، هللا أف إال وخّبِّ
 إال ببنائو أردنا ما ليحلفن )أي: هللا رٞبو الرازي اإلماـ الكتاب، يقوؿ أىل مع ا٣بفية عبلقاهتم وخاصة
 مسجد إىل ا٤بصّب عن والعجز والعلة الضعف أىل على التوسعة ُب با٤بسلمْب الرفق وىو ا٢بسُب الفعلة
 والليلة ا٤بمطرة والليلة وا٢باجة العلة لذي مسجداً  بنينا قد إنا  هللا لرسوؿ قالوا أهنم وذلك  هللا ؿرسو 

                                                 

 .3/1677،(الشروؽ دار: القاىرة)د.ط، ،القرآن ظالل يف 1

 .96-95: اآلية التوبة، سورة 2

 .باختصار 1697-3/1696السابق، ا٤برجع 3
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 حلفوا أهنم على الرسوؿ أطلع تعاىل هللا أف وا٤بعُب ﴾َلَكاِذبُوفَ  ِإنػَُّهمْ  َيْشَهدُ  َواَّللَُّ ﴿ تعاىل قاؿ الشاتية ٍب
 .(1)كاذبْب(

 خبيثة، نية وراءىا ٚبفي خادعة ٧باولة كل هناية عن وتكشف: )هللا رٞبو قطب سيد األستاذ يقوؿ
 .(2)(الصا٢بْب مسوح أصحابو لبس مهما هبم، يراد كيد كل من ا٤بتطهرين العاملْب وتطمئن

: تعاىل قاؿ يعلموف، وىم كذبا وٰبلفوف بل الدنيئة، أفعا٥بم لتسويغ با٢بلف ا٤بنافقوف يكتف مل
  خّب. على أهنم تعاىل  ٰبلفوف القيامة ويـو ، (3) ﴾يَػْعَلُموفَ  َوُىمْ  اْلَكِذبِ  َعَلى َوَٰبِْلُفوفَ ﴿

كثّب  اإلماـ ابن يقوؿ ، (4) ﴾َشْيءٍ  َعَلى أَنػَُّهمْ  َوَٰبَْسُبوفَ  َلُكمْ  َٰبِْلُفوفَ  َكَما َلوُ  فَػَيْحِلُفوفَ ﴿: تعاىل قاؿ
 على سيبعثوف فهل نفاقهم على ماتوا ، فلقد(5)عليو(  وبعث عليو مات شيء على عاش من: )رٞبو هللا 

 نفاقهم. غّب

 إ٭با ا٢بقيقية، والءاهتم عن يفصحوف ال أهنم:  نستنتج أف نستطيع ا٤بنافقْب طبيعة درست ما بعد
 ُب غّبىم من أكثر يتكلفوف أهنم حٌب ا٤بخلص، ٗبظهر اإلسبلمية القيادة ولدى ا٤بسلمْب بْب يتظاىروف

 ٭باإ ا٤بسلمْب، من وليسوا اإلسبلـ، من شيء على ليسوا إهنم ،ةالفضيح خشية واإلخبلص اإلٲباف ادعاء
 بإسقاطهم كفيل بواقعهم األمة وعي بأف لعلمهم ا٢بقيقية أىدافهم عن اآلخرين تضليل بذلك يريدوف

 .مؤامراهتم وإحباط
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 .اجلهاد يف سبيل هللا من خالل سورة التوبة : الفصل الثاين
 ويشتمل على مبحثْب: 

 .تعريف ا١بهاد وأنواعو وحكمو: بحث األولادل

 : ا١بهاد ضرورة أمنية وحاجة إسبلمية.ادلبحث الثاين
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 .وحكمو وأنواعو ا١بهاد تعريف: ادلبحث األول
 مطالب: ثبلثة ويشتمل على 

 ا٤بطلب األوؿ: تعريف ا١بهاد لغة واصطبلحا.
 .أنواع ا١بهاد وحكموا٤بطلب الثاين: 
 :فروععلى ثبلثة  ويشتمل

 األوؿ: أنواع ا١بهاد. الفرع
 .تعاىل هللا سبيل ُب الفرع الثاين: حكم ا١بهاد

 الفرع الثالث: ا١بهاد فريضة إ٥بية وسنة كونية.
 لثالث: أٮبية ا١بهاد وأىم فوائده من خبلؿ سورة التوبة.ا ا٤بطلب
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 .واصطالحا لغة اجلهاد تعريف: األول ادلطلب
 

 قليلٌ  شيءٌ : وا١ُبْهدُ  ٦َبُْهوٌد، فهو شاؽ، أمرٍ  أو مرضٍ  من اإلنسافَ  َجَهدَ  ما: )ا١َبْهدُ  :لغة اجلهاد 
 القـو وَأْجَهدَ  فيو، ا١َبْهد عن تألوا( ال) الذي األمر غاية بلوغك وا١َبْهدُ  اْلَعْيش، َجْهدِ  على ا٤بقلُّ  بو يعيشُ 
 .(1)إياه( قتالك وىو ٦باىدة، العدوَّ  وجاىدتُ  العداوة، علينا

 العدو، مدافعة ُب الوسع )استفراغ رٞبو هللا عن حقيقة ا١بهاد : (2)وقاؿ اإلماـ الراغب األصفهاين 
 قولو ُب ثبلثتها النفس، وتدخل و٦باىدة الشيطاف، الظاىر، و٦باىدة العدو ٦باىدة:  أضرب ثبلثة وا١ِبَهاد

 ِإفَّ ﴿ ، (4) ﴾اَّللَِّ  َسِبيلِ  ُب  َوأَنْػُفِسُكمْ  بَِأْمواِلُكمْ  ِىُدواَوجا﴿ ،  (3) ﴾ِجهاِدهِ  َحقَّ  اَّللَِّ  ُب  َوجاِىُدوا﴿:  تعاىل
 قاؿ ، واللساف باليد تكوف ،واجملاىدة (5) ﴾اَّللَِّ  َسِبيلِ  ُب  َوأَنْػُفِسِهمْ  بَِأْموا٥بِِمْ  َوجاَىُدوا َوىاَجُروا آَمُنوا الَِّذينَ 
 .(7)،((6)وألسنتكم" بأيديكم الكفار "جاىدوا وسلم عليو اَّللّ  صّلى

 : فهو على معنيْب، أحدٮبا عاـ واآلخر خاص: اجلهاد اصطالحا
 فأما ا٤بعُب العاـ فيشمل العمل باإلسبلـ والدعوة إليو والدفاع عنو، وإعزازه بكل ٩بكن. 
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 بغداد، سكن( أصبهاف) أىل من. العلماء ماءا٢بك من أديب،: بالراغب ا٤بعروؼ( األصبهاين أو) األصفهاين القاسم أبو ا٤بفضل، بن ٧بمد بن ىو ا٢بسْب 2
 .2/255،(ـ 2002 للمبليْب، العلم دار) ،15ط ،األعالم الزركلي،: ـ. انظر 1108 - ىػ 502الغزايل، توُب سنة  باإلماـ يقرف كاف حٌب واشتهر،

 .78: اآليةمن  ا٢بج، سورة 3
 .41: اآليةمن  التوبة، سورة 4
 .72: اآليةمن  ،األنفاؿ سورة 5

 .2504 ا٢بديث رقم ،2/13 ، الغزو ترؾ كراىية باب ، ا١بهاد كتاب ، سنن أيب داود 6

 .1/208ىػ(، 1412 الشامية، الدار العلم )بّبوت: دارد.ط، داودى، عدناف صفواف:  ، ٙبقيقالقرآن غريب يف ادلفرداتاألصفهاين،  7
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ا٢بق  ٧ببوب حصوؿ ُب القدرة وىو الوسع بذؿ رٞبو هللا : )ىو( 1)قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
 .(2)٢بق(ا يكرىو ما ودفع

 اإلٲباف من هللا ٰببو ما حصوؿ ُب االجتهاد حقيقتو ا١بهاد ألف وقاؿ ُب موضع آخر : )وذلك
 .(3)والعصياف( والفسوؽ الكفر من هللا يبغضو ما دفع ومن ، الصاّب والعمل

وأما ا٤بعُب ا٣باص للجهاد فّباد بو جهاد الكفار على وجو ا٣بصوص وىذا ىو ا٤براد عند إطبلؽ  
 ُب اصطبلح الفقهاء.ا١بهاد 

 رٞبو هللا : (4)عرفة ابن بالنسبة ٤بعُب ا١بهاد ا٣باص، ىوما عرفو اإلماـ -الباحث-والذي يظهر يل 
 .(5)أرضو( دخوؿ أو لو حضوره أو هللا كلمة إلعبلء عهد ذي غّب كافرا )بأنو قتاؿ مسلم

 
 ٱبرج بل الكفار، ٝبيع اؿالقت ُب ٧بصورة ليست وأهنا ا١بهاد، دائرة اتساع مدى يوضح كلو وىذا 
 معُب ُب يدخل ال ا٤بعُب ىذا لغّب قاتل من وأف بأماف، دخل إذا ااربْب من سواء عهد، لو الذي الكافر
 .ا١بهاد

 
 
 
 
 
 

                                                 

 شيخ االماـ،: تيمية ابن الدين تقي العباس، أبو ا٢بنبلي، الدمشقي ا٢براين النمّبي ا٣بضر سمالقا أيب بن هللا عبد ابن السبلـ عبد بن ا٢بليم عبد بن ىو أٞبد 1
 مدة، فسجن أىلها من ٝباعة عليو فتعصب فقصدىا، هبا، أفٌب فتوى أجل من مصر إىل واشتهر، وطلب فنبغ دمشق إىل أبوه بو وٙبوؿ حراف ُب ولد. االسبلـ

 ُب كلها دمشق فخرجت دمشق، بقلعة معتقبل ومات أعيد، ٍب وأطلق، 720 سنة هبا واعتقل ىػ 712 سنة دمشق إىل رفساف أطلق ٍب. االسكندرية إىل ونقل
 .1/144،(ـ 2002 للمبليْب، العلم دار) ،15ط ،األعالم لزركلي،: انظر ـ. 1328=  ىػ 728 جنازتو، سنة

 .193-10/192ـ(، 2005/  ىػ 1426الوفاء  )دار3ا١بزار،ط عامر - بازال أنور:  ، ٙبقيقالفتاوى رلموعا٢بليم،  عبد بن ابن تيمية، أٞبد 2

 .10/191تيمية، مرجع سابق، ابن 3

 ،األعالم ىػ. انظر: الزركلي،803 سنة فيها، توُب ووفاتو عصره، مولده ُب وخطيبها وعا٤بها تونس إماـ: هللا عبد أبو الورغمي، عرفة ابن ٧بمد بن ىو ٧بمد 4
 .7/43مرجع سابق، 

 - ىػ1423 الكتب، عامل دار )د.ط،عمّبات، زكريا : ، ٙبقيقاخلليل سلتصر لشرح اجلليل مواىب هللا ، عبد أبو الدين الرُّعيِب، مشس ا٢بطاب 5
 .536-4/535ـ(،2003
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 .وحكمو اجلهاد أنواع: الثاين ادلطلب
 

 اجلهاد: أنواع: األول الفرع
 منهم، الكفاية على عموما ٤بسلمْبا على )ا١بهاد واجب: تيمية رٞبو هللا  شيخ اإلسبلـ ابن يقوؿ 

َقاتَِلةِ  فظلمُ : )فقاؿ الظلم، أعظم من ا١بهاد ترؾ واعترب ،(1)(أعياهنم على أحيانا ٯبب وقد
ُ
 ا١بهاد بَبؾ ا٤ب

 دفاعا القتاؿ وألف ا٢برمات، استباحة إىل يؤدي ا١بهاد ترؾ ألف ،(2)(يكوف ظلم أعظم من ا٤بسلمْب عن
 واإل٥بية. السابقة الوضعية الشرائع ٝبيع أوجبتو فطري، أمر عنها

 :الطلب جهاد أوال
 اإلسبلـ ٢بكم ا٣بضوع يقبلوا مل إذا وقتا٥بم اإلسبلـ إىل ودعوهتم دارىم عقر ُب الكفار تطلب وىو

َنةٌ  َتُكوفَ  ال َحٌبَّ  َوقَاتُِلوُىمْ ﴿:  تعاىل هللا قاؿ ، ا٤بسلمْب على كفاية فرض النوع ، وىذا  نُ الدِّي َوَيُكوفَ  ِفتػْ
 .(3) ﴾َبِصّبٌ  يَػْعَمُلوفَ  ٗبَا اَّللََّ  فَِإفَّ  انتَػَهْوا فَِإفْ  َّلِلَِّ  ُكلُّوُ 

تُػُلوا ا٢ْبُُرـُ  اأْلَْشُهرُ  اْنَسَلخَ  فَِإَذا﴿:  تعاىل وقاؿ   َواْحُصُروُىمْ  َوُخُذوُىمْ  َوَجْدُٛبُوُىمْ  َحْيثُ  اْلُمْشرِِكْبَ  فَاقػْ
 وقاؿ. (4) ﴾َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اَّللََّ  ِإفَّ  َسِبيَلُهمْ  َفَخلُّوا الزََّكاةَ  َوآتَػُوا الصَّبلةَ  َوأَقَاُموا تَابُوا َفِإفْ  َمْرَصدٍ  ُكلَّ  ٥َبُمْ  َواقػُْعُدوا

:  تعاىل وقاؿ. (5) ﴾اْلُمتَِّقْبَ  َمعَ  اَّللََّ  َأفَّ  َواْعَلُموا َكافَّةً  يُػَقاتُِلوَنُكمْ  َكَما َكافَّةً  اْلُمْشرِِكْبَ  َوقَاتُِلوا﴿:  تعاىل
 .(6) ﴾تَػْعَلُموفَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  َلُكمْ  َخيػْرٌ  َذِلُكمْ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  ُب  َوأَنْػُفِسُكمْ  بَِأْمَواِلُكمْ  َوَجاِىُدوا َوثَِقاالً  ِخَفافاً  اْنِفُروا﴿

 وأف ، هللا إال إلو ال أف يشهدوا حٌب الناس أقاتل أف أمرت: ) قاؿ  هللا رسوؿ أف عمر ابن وعن
 ٕبق إال وأموا٥بم دماءىم مِب عصموا ذلك فعلوا فإذا ، الزكاة ويؤتوا ، الصبلة ويقيموا ، هللا رسوؿ ٧بمدا

 . (7)(هللا على وحساهبم اإلسبلـ
 

                                                 

 .26ـ(،1992 العريب، الفكر )بّبوت : دارد.ط، الكيب، شفيق زىّب وتعليق: ، هتذيباجلهاد فقو 1
 .27ا٤برجع السابق، 2

 .39: اآلية ، األنفاؿ رةسو  3

 .5: اآلية ، التوبة سورة 4
 .36: اآلية ، التوبة سورة 5
 .41: اآلية ، التوبة سورة 6

 ، اإلٲباف كتاب ،مسلم وصحيح .25 ا٢بديث رقم ،1/14 سبيلهم ، فخلوا الزكاة وآتوا الصبلة وأقاموا تابوا فإف باب ، اإلٲباف كتاب ، البخاري صحيح 7
 .22 ا٢بديث رقم ،1/53 هللا ، رسوؿ ٧بمد هللا إال إلو ال: يقولوا حٌب الناس بقتاؿ األمر باب
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 :الدفاع جهاد :ثانيا
 ا٤بسلمْب على ٯبب فإنو ا٤بسلمْب لقتاؿ ٘بهزوا أو ، عليها واستولوا ا٤بسلمْب بببلد الكفار نزؿ فإذا

 . العلماء بإٝباع ا٤بسلمْب على عْب فرض الدفاع وجهاد.  كيدىم دوير  ، شرىم يندفع حٌب قتا٥بم
 ا٢برمة عن الصائل دفع أنواع أشد فهو الدفع قتاؿ تيمية رٞبو هللا : )وأما ابن اإلسبلـ وقاؿ شيخ

 فبل دفعو من اإلٲباف بعد أوجب شيء ال والدنيا الدين يفسد الذي الصائل فالعدو إٝباعاً  فواجب والدين
 بْب التفريق فيجب وغّبىم أصحابنا العلماء ذلك على نص وقد اإلمكاف ٕبسب يدفع بل شرط لو يشَبط

 .(1)ببلده(  ُب طلبو وبْب الكافر الظامل الصائل دفع
 بالعقر ٕبلولو أو ، األقطار من قطر على العدو بغلبة ا١بهاد تعْب )إذا هللا رٞبو اإلماـ القرطيب قاؿ

  ،وشيوخا شبابا ، وثقاال خفافا إليو وٱبرجوا ، ينفروا أف الدار تلك أىل ٝبيع على وجب ذلك كاف فإذا
 من ا٣بروج على يقدر أحد يتخلف وال.  لو أب ال ومن ، إذنو بغّب أب لو كاف من ، طاقتو قدر على كل

 ، ٱبرجوا أف وجاورىم قارهبم من على كاف بعدوىم القياـ عن البلدة تلك أىل عجز فإف ، مكثر أو مقاتل
 كل وكذلك ، ومدافعتهم هبم القياـ على طاقة فيهم أف يعلموا حٌب ، البلدة تلك أىل لـز ما سبح على
 فا٤بسلموف  ،إليهم ا٣بروج أيضا لزمو غياثهم وٲبكنو يدركهم أنو وعلم ، عدوىم عن بضعفهم علم من

 سقط هبا واحتل يهاعل العدو هبا نزؿ الٍب الناحية أىل العدو بدفع قاـ إذا حٌب ، سواىم من على يد كلهم
 دين يظهر حٌب إليو ا٣بروج أيضا لزمهم يدخلوىا ومل اإلسبلـ دار العدو قارب ولو.  اآلخرين عن الفرض

 .(2) ىذا( ُب خبلؼ وال ، العدو وٱبزى ، ا٢بوزة وٙبفظ ، البيضة وٙبمى ، هللا
 .تعاىل هللا سبيل يف اجلهاد حكم: الثاين الفرع

إذا قاـ بو من هللا ا١بهاد ُب السنة الثانية للهجرة، وىو فرض كفاية، فَػَرَض : )اجلهاد فرض كفاية
 . (3) يكفي من ا٤بسلمْب سقط اإلٍب عن الباقْب(

ُهْم طَآئَِفٌة لَِّيتَػَفقَُّهوْا ُب ﴿قاؿ هللا تعاىل:  نػْ  َوَما َكاَف اْلُمْؤِمُنوَف لَِينِفُروْا َكآفًَّة فَػَلْواَل نَػَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ
 .(4) ﴾لدِّيِن َولِيُنِذُرواْ قَػْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعواْ إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َٰبَْذُروفَ ا

 
                                                 

 .1/608 ،(ـ1978/ىػ1397ا٤بعرفة، )بّبوت: دار،طالدمشقي، د. البعلى عباس بن ٧بمد بن ، ٙبقيق: علياالختيارات الفقهية1 

 .152-8/151ـ(، 1964 - ىػ1384 ا٤بصرية، الكتب : دار،) القاىرة2أطفيش،ط وإبراىيم الربدوين أٞبد: ، ٙبقيقالقرآن ألحكام اجلامع 2

 .10/359ىػ(،1405 الفكر، ،) بّبوت: دار1، طادلغينأٞبد،  بن هللا قدامة، عبد ابن 3

 .122: اآلية ، التوبة سورة 4
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 ويكون اجلهاد فرض عٌن يف ثالث حاالت:
 يَا أَيػَُّها الَِّذينَ  ﴿ػ إذا حضر ا٤بسلم ا٤بكلف القتاؿ والتقى الزحفاف وتقابل الصفاف، قاؿ هللا تعاىل: 1

آَمُنوْا ِإَذا  يَا أَيػَُّها الَِّذينَ  ﴿. وقاؿ سبحانو:(1) ﴾ َكِثّبًا لََّعلَُّكْم تُػْفَلُحوفَ ِفَئًة فَاثْػبُُتوْا َواذُْكُروْا اَّللََّ آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتْم 
فًا لِِّقَتاٍؿ َأْو ُمَتَحيِّزاً ِإىَل ِفَئٍة فَػَقْد َوَمن يُػَو٥بِِّْم يَػْوَمِئٍذ ُدبُػَرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّ  ،َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا َزْحفًا َفبَل تُػَولُّوُىُم اأَلْدبَارَ 

َن اَّللَِّ  بَاءَ  أف التويل يـو الزحف من السبع  . وذكر النيب (2) ﴾ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصّبُ ِبَغَضٍب مِّ
 .(3) ا٤بوبقات

رده منها، ويلـز ا٤بسلمْب ػ إذا حضر العدو بلًدا من بلداف ا٤بسلمْب تعْب على أىل الببلد قتالو وط2
يَا ﴿أف ينصروا ذلك البلد إذا عجز أىلو عن إخراج العدو ويبدأ الوجوب باألقرب فاألقرب، قاؿ تعاىل: 

َن اْلُكفَّاِر َولَِيِجُدواْ ِفيُكْم ِغْلظًَة َواْعَلُمواْ َأفَّ   .(4) ﴾َع اْلُمتَِّقْبَ  مَ  اَّللََّ أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ قَاتُِلواْ الَِّذيَن يَػُلوَنُكم مِّ
اْنِفُروْا ِخَفافًا َوثَِقاالً ﴿ػ إذا استنفر إماـ ا٤بسلمْب الناس وطلب منهم ذلك، قاؿ هللا تعاىل: 3

ٌر لَُّكْم ِإف ُكنُتْم تَػْعَلُموفَ َوَجاِىُدوْا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ُب َسِبيِل اَّللَِّ   . وعن ابن عباس (5) ﴾ َذِلُكْم َخيػْ
. وقاؿ هللا (6)  : "ال ىجرة بعد الفتح ولكن جهاٌد ونِيَّة، وإذا استُنِفْرًُب فاْنِفروا" : قاؿ رسوؿ هللا قاؿ

  اثَّاقَػْلُتْم ِإىَل اأَلْرِض أََرِضيُتم بِا٢ْبََياةِ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروْا ُب َسِبيِل اَّللَِّ ﴿تعاىل: 
نْػَيا ُب اآلِخَرِة ِإالَّ قَِليلٌ  نْػَيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع ا٢ْبََياِة الدُّ  .(7) ﴾الدُّ

فقد قرره العلماء من أىل العلم أصل ا١بهاد فرض كفاية ، لكنو يكوف فرض عْب اذا وافقو إحدى 
 األعياف. على فرضا ا١بهاد ىذه ا٢باالت الثبلث ا٤بذكورة، فيكوف

 
 

 
                                                 

 .45: اآلية ، األنفاؿ سورة 1
 .16-15: اآلية ، األنفاؿ سورة 2

َا ظُْلًما اْلَيَتاَمى أَْمَواؿَ  يَْأُكُلوفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ : تعاىل هللا قوؿ باب الوصايا، كتاب ، البخاري صحيح 3  ،رقم4/10َسِعّبًا، َوَسَيْصَلْوفَ  نَارًا ُبُطوهِنِمْ  ُب  يَْأُكُلوفَ  ِإ٭بَّ
 .89 ا٢بديث رقم ،1/92وأكربىا، الكبائر بياف باب اإلٲباف، كتاب ،مسلم وصحيح ،2766ا٢بديث 

 .123: اآلية ، التوبة سورة 4
 .41: اآلية ، التوبة سورة 5
 مكة ٙبرًن باب ا٢بج، كتاب ،مسلم وصحيح ،2783 ا٢بديث، رقم 4/15والسّب، ا١بهاد فضل باب والسّب، ا١بهاد كتاب ،البخاري صحيح 6

 .1353 ا٢بديث، رقم ،2/986وصيدىا،
 .38: اآلية ، التوبة سورة 7
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 .كونية وسنة إذلية فريضة اجلهاد: الثالث الفرع
 :وىي ،أربعة سنن عن التوبة سورة تتحدث

 أٲَْبَانَػُهمْ  نََّكُثواْ  قَػْوًما تُػَقاتُِلوفَ  َأالَ  ﴿: تعاىل لقوؿ: والبغاة وا٤بشركْب الكفار قتاؿ ضرورة: األوىل السُّنَّة
 بِاْليَػْوـِ  َوالَ  بِاَّللِّ  يُػْؤِمُنوفَ  الَ  الَِّذينَ  قَاتُِلواْ ﴿: تعاىل وقولو  ،(1) ﴾...رَّةٍ مَ  َأوَّؿَ  بََدُؤوُكمْ  َوُىم الرَُّسوؿِ  بِِإْخرَاجِ  َوٮَبُّواْ 

 يَدٍ  َعن ا١ْبِْزيَةَ  يُػْعطُواْ  َحٌبَّ  اْلِكَتابَ  أُوُتواْ  الَِّذينَ  ِمنَ  ا٢بَْقِّ  ِدينَ  َيِديُنوفَ  َوالَ  َوَرُسولُوُ  اَّللُّ  َحرَّـَ  َما ُٰبَّرُِموفَ  َوالَ  اآلِخرِ 
 .(3) ﴾...اْلُكفَّارِ  مِّنَ  يَػُلوَنُكم الَِّذينَ  قَاتُِلواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا ﴿ ،(2) ﴾َصاِغُروفَ  َوُىمْ 

 اَّللِّ  نُورَ  يُْطِفُؤواْ  َأف يُرِيُدوفَ  ﴿: تعاىل لقولو نوره، يطفئ أف أحدٌ  يستطيع ال هللا دينُ : الثانية السُّنَّة
 . (4) ﴾اْلَكاِفُروفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نُورَهُ  يُِتمَّ  َأف ِإالَّ  اَّللُّ  َويَْأىَب  بِأَفػَْواِىِهمْ 

 َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َأْخَرَجوُ  ِإذْ  اَّللُّ  َنَصَرهُ  فَػَقدْ  تَنُصُروهُ  ِإالَّ ﴿: تعاىل هللا قاؿ منصور، هللا دين: الثالثة السُّنَّة
 تَػَرْوَىا ملَّْ  ِٔبُُنودٍ  َوأَيََّدهُ  َعَلْيوِ  َسِكيَنَتوُ  اَّللُّ  َفأَنَزؿَ  َمَعَنا اَّللَّ  ِإفَّ  َٙبَْزفْ  الَ  َصاِحِبوِ لِ  يَػُقوؿُ  ِإذْ  اْلَغارِ  ُب  ٮُبَا ِإذْ  اثْػنَػْْبِ  ثَاينَ 

 . (5) ﴾َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  َواَّللُّ  اْلُعْلَيا ِىيَ  اَّللِّ  وََكِلَمةُ  السُّْفَلى َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َكِلَمةَ  َوَجَعلَ 
 َوَٜبُودَ  َوَعادٍ  نُوحٍ  قَػْوـِ  قَػْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  نَػَبأُ  يَْأهِتِمْ  َأملَْ  ﴿:تعاىل هللا قاؿ الظا٤بْب، ؾىبل الرابعة: السُّنَّة

ُهمْ  َواْلُمْؤَتِفَكاتِ  َمْدَينَ  َوَأْصَحابِ  ِإبْػرَاِىيمَ  َوقَػْوـِ   َكانُوا َوَلِكنْ  لَِيْظِلَمُهمْ  اَّللَُّ  َكافَ  َفَما بِاْلبَػيَِّناتِ  ُرُسُلُهمْ  أَتَػتػْ
 .(6) ﴾َيْظِلُموفَ  أَنْػُفَسُهمْ 
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 .التوبة سورة خالل من فوائده وأىم اجلهاد أمهية: لثالثا ادلطلب
 

 :أٮبها التوبة، سورة تناولتها جليلة وأحكاما قصوى وأٮبية ٝبَّة فوائد للجهاد 
 وغاياتو ا١بهاد مأى من وىذا السفلى، كفروا الذين كلمة تكوف وأف ورايتو، تعاىل هللا كلمة إعبلء. 

 ا٢بقيقي اإلٲباف وصدؽ هللا، ألوامر االمتثاؿ سرعة على داللة: ىو ا١بهاد. 

  ُهللا من ومغفرة توبة للمغلوب ضماف الفضل ىذا ومن للمسلمْب، والنصر تكوف الغلبة أف هللاِ  َفْضل 
 فَِإف..﴿:  تعاىل اؿق واقعا، أمراً  ليكوف اإلسبلمي بالوجود قبلهم من واعَبافا هللا، دين ُب بدخو٥بم

قطب  األستاذ سيد يقوؿ ، (1) ﴾رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  اَّللَّ  ِإفَّ  َسِبيَلُهمْ  َفَخلُّواْ  الزََّكاةَ  َوآتَػُواْ  الصَّبلَةَ  َوأَقَاُمواْ  تَابُواْ 
 كلو، اإلسبلـ يعِب وىو إال الزكاة ويؤٌب الصبلة ويقيم توبتو ليعلن أحدىم كاف فما: )رٞبو هللا 

 .(2)(فيو ودخولو لو بلمواستس ويعِب

 َيْسَمعَ  َحٌبَّ  َفَأِجْرهُ  اْسَتَجاَرؾَ  اْلُمْشرِِكْبَ  مِّنَ  َأَحدٌ  َوِإفْ ﴿: تعاىل قاؿ األماف، للمشركْب ا١بهاد يوفر 
 بقتالو أمرناكم من استجارؾ إذا. )(3) ﴾يَػْعَلُموفَ  الَّ  قَػْوـٌ  بِأَنػَُّهمْ  َذِلكَ  َمْأَمَنوُ  أَْبِلْغوُ  ٍُبَّ  اَّللِّ  َكبَلـَ 

 كل ا٢بق بسيف ويردع الظا٤بْب، كيد ويرد ،(4)(بسوء يقصده من عنو، ودافع فآمنو أي ،(فأجره)
 .سوءً  أو شرا با٤بسلمْب نفسو لو تسوؿ من

 وىي  سلطاف، لدولة يكوف أف ٲبكن فبل والسيادة، ا٥بيبة ٥با ويكوف با١بهاد الدولة أمور تستقيم 
 َكْيفَ ﴿: تعاىل قاؿ حدودىا، با١بهاد ٙبفظ مل إف اثيقها،ومو  لعهودىا قيمة وال ا٢بدود، منتهكة

                                                 

 .5: اآلية ، التوبة سورة 1
 .3/1602،(الشروؽ دار: القاىرة)د.ط، ،القرآن ظالل يف 2

 .6: اآلية ، التوبة سورة 3
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ـِ  اْلَمْسِجدِ  ِعندَ  َعاَىدًبُّْ  الَِّذينَ  ِإالَّ  َرُسولِوِ  َوِعندَ  اَّللِّ  ِعندَ  َعْهدٌ  لِْلُمْشرِِكْبَ  َيُكوفُ   َلُكمْ  اْستَػَقاُمواْ  َفَما ا٢بََْرا
 . (1) ﴾اْلُمتَِّقْبَ  ٰبُِبُّ  اَّللَّ  ِإفَّ  ٥َبُمْ  فَاْسَتِقيُمواْ 

 نََّكُثواْ  قَػْوًما تُػَقاتُِلوفَ  َأالَ ﴿: تعاىل قاؿ ا٢بقوؽ، وتسَبد األذى يدفع وبو با١بهاد العدواف هللا يرد 
 ُكنُتم ِإف َٚبَْشْوهُ  َأف َأَحقُّ  فَاَّللُّ  َأَٚبَْشْونَػُهمْ  َمرَّةٍ  َأوَّؿَ  َبَدُؤوُكمْ  َوُىم الرَُّسوؿِ  بِِإْخرَاجِ  َوٮَبُّواْ  أٲَْبَانَػُهمْ 
 لقتا٥بم، موجبة أسباب ثبلثة ذكر تعاىل أنو واعلم: )اإلماـ الرازي رٞبو هللا  يقوؿ ،(2) ﴾مُُّؤِمِنْبَ 
 .(3)(مرة أوؿ بدُءوكم وىم الرسوؿ، بإخراج وٮبوا العهد، نكثهم

 وٱبزيهم، الكافرين، على سخطو وينزؿ النصر، هبم ويتحقق باجملاىدين، الكافرين تعاىل هللا يعذب 
 يُػَعذِّبْػُهمُ  قَاتُِلوُىمْ ﴿ رٞبتو، ُب ويدخلهم بتوبتهم، قلوهبم غيظ ويذىب مؤمنْب، قـو صدور ويشف

 اَّللُّ  َويَػُتوبُ  قُػُلوهِبِمْ  َغْيظَ  َويُْذِىبْ * مُّْؤِمِنْبَ  قَػْوـٍ  ُصُدورَ  َوَيْشفِ  َعَلْيِهمْ  َويَنُصرُْكمْ  َوٱُبْزِِىمْ  بِأَْيِديُكمْ  اَّللُّ 
 هللا ٯبعلكم قاتلوىم: )قطب رٞبو هللا  األستاذ سيد يقوؿ ، (4) ﴾ َحِكيمٌ  ِليمٌ عَ  َواَّللُّ  َيَشاء َمن َعَلى
 غيظكم ويشف عليهم، وينصركم با٥بزٲبة وٱبزىم بأيديكم فيعذهبم مشيئتو، وأداة قدرتو، ستار

،  هبؤالء جديدة قوة اإلسبلـ ويناؿ جهادكم، أجر وتنالوف اإلٲباف، إىل ا٤بشركْب بعض ويرد ا٤بكظـو
 .(5)(التائبْب تدينا٤به

 ـْ  ﴿: تعاىل قاؿ ا٤بنافقْب، من وا٤بؤمنْب الكاذبْب من الصادقْب با١بهاد هللا ٲبحص  تُػتػْرَُكواْ  َأف َحِسْبُتمْ  َأ
 َخِبّبٌ  َواَّللُّ  لِيَجةً وَ  اْلُمْؤِمِنْبَ  َوالَ  َرُسولِوِ  َوالَ  اَّللِّ  ُدوفِ  ِمن يَػتَِّخُذواْ  وملَْ  ِمنُكمْ  َجاَىُدواْ  الَِّذينَ  اَّللُّ  يَػْعَلمِ  َوَلمَّا

 هتتك أف والعقيدة ا١بماعة مصلحة ٤بن إنو: )هللا  رٞبو قطب سيد األستاذ يقوؿ ، (6) ﴾تَػْعَمُلوفَ  ٗبَا

                                                 

 .7: اآلية ، التوبة سورة 1
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 .15/187،(ـ 2000 - ىػ1421 العلمية، الكتب دار: بّبوت)،1،طالغيب مفاتيح 3

 .15-14: اآلية ، التوبة سورة 4
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 الناس ويعرؼ ا٤بلتووف، ا٤بداروف ويكشف ا٤بخلصوف، ا٤بكافحوف فيمتاز الوالئج، وتكشف األستار
 .  (1)(حقيقتو على الفريقْب كبل

 آَمُنواْ  الَِّذينَ ﴿: تعاىل قاؿ فيها، وما الدنيا على ورسولو هللا إيثار بسبب الدرجات عظمأ اجملاىد يناؿ 
رُُىمْ * اْلَفائُِزوفَ  ُىمُ  َوأُْولَِئكَ  اَّللِّ  ِعندَ  َدَرَجةً  أَْعَظمُ  َوأَنُفِسِهمْ  بَِأْمَوا٥بِِمْ  اَّللِّ  َسِبيلِ  ُب  َوَجاَىُدواْ  َوَىاَجُرواْ   يُػَبشِّ

ْنوُ  ةٍ ِبَرٞبَْ  َربػُُّهم ُمْ  َوَجنَّاتٍ  َوِرْضَوافٍ  مِّ  ﴾َعِظيمٌ  َأْجرٌ  ِعنَدهُ  اَّللَّ  ِإفَّ  أََبًدا ِفيَها َخاِلِدينَ *مُِّقيمٌ  نَِعيمٌ  ِفيَها ٥بَّ
 ُب سبيلو ُب  ا١بهاد وحب رسولو وحب حبو هللا يضع: )هللا  رٞبو قطب سيد األستاذ يقوؿ ،(2)

 .(3)(ا٣بيار وللمسلم ،كفة ُب وماؿ نفس من فيها وما والدنيا كفة،

 َسِبيِلوِ  ُب  َوِجَهادٍ  َوَرُسولِوِ  اَّللِّ  مِّنَ  إِلَْيُكم َأَحبَّ .. ﴿: تعاىل قاؿ ا٤براتب، أعظم ُب ا١بهاد هللا وضع
  اإلسبلـ، سناـ ذروة فهو لذلك اآلية، ىذه ُب ورسولو هللا مع مقروناً  جعلو فقد ، (4) ﴾..فَػتَػَربَُّصواْ 

 وذروة وعموده كلو األمر برأس أخربؾ أال: )قاؿ أنو   النيب عن  (5)جبل بن معاذ فعن
 سنامو وذروة الصبلة وعموده اإلسبلـ األمر رأس: )قاؿ هللا، رسوؿ يا بلى: قلت( سنامو؟
 . (6)(ا١بهاد

  ٌكَ َذلِ  بَػْعدِ  ِمن اَّللُّ  يَػُتوبُ  ٍُبَّ ﴿: تعاىل قاؿ هللا، دين ُب الدخوؿ وكذلك الناس من الكثّب لتوبة سبب 
 بعضهم على يتوب قد تعاىل إنو: )رٞبو هللا الرازياإلماـ  يقوؿ. (7) ﴾رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َواَّللُّ  َيَشاء َمن َعَلى

                                                 

 .3/1613، د.ط،)القاىرة: دار الشروؽ(،يف ظالل القرآن 1

 .22-20: اآلية ، التوبة سورة 2
 .3/1615،  السابق ا٤برجع قطب، سيد 3

 .24: اآلية ، التوبة سورة 4
 وىو أسلم وسلم، عليو هللا صلى النيب عهد على القرآف ٝبعوا الذين الستة أحد الرٞبن وىو عبد أبو ا٣بزرجي، ياالنصار  أوس بن عمرو بن جبل بن ىو معاذ 5

 أبو أصيب و٤با هللا، رسوؿ وبعثو وسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ مع كلها وا٤بشاىد وا٣بندؽ وأحدا بدرا وشهد السبعْب، االنصار مع العقبة وشهد فٌب، وىو
/ 7،(ـ 2002 للمبليْب، العلم دار) ،15ط ،األعالم الزركلي،: انظر .ىػ 18 العاـ ذلك ُب فمات عمر، وأقره معاذا، استخلف( عمواس طاعوف ُب) عبيدة
258. 

 ،صححو األلباين.2616 ا٢بديث، رقم 5/12الصبلة ، حرمة ُب جاء ما باب ،  اإلٲباف عن رسوؿ هللا  ،كتاب الرتمذي سنن 6
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 من ٥بم حصلت الٍب بالتوبة عليهم وٲبن اإلسبلـ، فيهم وٱبلق الكفر عنهم يزيل بأف بعضهم
 .(2) ﴾لَِيُتوبُواْ  َعَلْيِهمْ  تَابَ  ٍُبَّ ﴿: تعاىل ولقولو ،(1)(قبل

  ََلًة، ا٤بسلم ٱباؼ أف شرعي مسوغ فبل ا٤بسلمْب، رزؽ با١بهاد هللاُ  مِّنُ يُػؤ  بأحواؿ  عليم فا َعيػْ
َا آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا﴿: فقاؿ بذلك، عبله ُب جل تكفل فقد ويلزمهم، ينفعهم ٗبا حكيم الناس،  ِإ٭بَّ

ـَ ا٢بَْ  اْلَمْسِجدَ  يَػْقَربُواْ  َفبلَ  ٪َبَسٌ  اْلُمْشرُِكوفَ  َلةً  ِخْفُتمْ  َوِإفْ  َىػَذا َعاِمِهمْ  بَػْعدَ  َرا  ِمن اَّللُّ  يُػْغِنيُكمُ  َفَسْوؼَ  َعيػْ
 َحرَّـَ  َما ُٰبَّرُِموفَ  َوالَ  اآلِخرِ  بِاْليَػْوـِ  َوالَ  بِاَّللِّ  يُػْؤِمُنوفَ  الَ  الَِّذينَ  قَاتُِلواْ * َحِكيمٌ  َعِليمٌ  اَّللَّ  ِإفَّ  َشاء ِإف َفْضِلوِ 

 ﴾َصاِغُروفَ  َوُىمْ  َيدٍ  َعن ا١ْبِْزيَةَ  يُػْعطُواْ  َحٌبَّ  اْلِكَتابَ  أُوُتواْ  الَِّذينَ  ِمنَ  ا٢بَْقِّ  ِدينَ  َيِديُنوفَ  َوالَ  َوَرُسولُوُ  اَّللُّ 
 ٯبب ال الذي القوي القادر الغِب ا٤بلك سبحانو كاف و٤با: )الشيخ البقاعي رٞبو هللا  يقوؿ ،(3)

  .(4)(رزقو لئلنساف هللا كفل فقد شيء، عليو ألحدٍ 

 قاؿ: قاؿ ،  ا٣بطاب بن عمر فعن الطّب، يرزؽ كما هللا رزقو التوكل حق هللا على توكل فمن
 ٟباصاً  تغدو الطّب يرزؽ كما لرزقكم توكلو حق هللا على توكلوف كنتم أنكم لو: ) هللا رسوؿ
 .(5)بطانا( وتروح

 

 وإنقاذىم للناس، رٞبة ا١بهاد نم بعد ما ذكر  الباحث من أٮبية ا١بهاد نستنتج منو،  أف ا٤بقصود
 با والشرؾ الكفر ظلمات من وإخراجهم النور، إىل الظلمات من وإخراجهم الباطل، من فيو ىم ٩با

 أسباب ُب الدخوؿ وإىل اإلسبلـ، وسعة اإلسبلـ عدؿ ُب الدخوؿ وإىل وحده، عبادتو إىل لغّبه والعبودية
 والسعادة. النجاة

 

 
 

                                                 

 .16/19،(ـ 2000 - ىػ1421 العلمية، الكتب دار: بّبوت)،1،طالغيب مفاتيح 1
 .118: اآلية ، التوبة سورة 2
 .29-28 :اآلية ، التوبة سورة 3
 .8/433،(ـ1995- ىػ1415 العلمية، الكتب دار: بّبوت) ط،.د ا٤بهدي، غالب الرزاؽ عبد:  ٙبقيق ،والسور اآليات تناسب يف الدرر نظم 4
 .2344ا٢بديث، رقم 4/573هللا،  على التوكل ُب باب ،  ،كتاب اإلٲباف عن رسوؿ هللا  الرتمذي ننس 5
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 .إسالمية وحاجة أمنية ضرورة جلهادا: الثاين ادلبحث
 :مطالب ستة على ويشتمل
 . والنصارى اليهود بْب واالختبلؼ الشبو أوجو: األوؿ ا٤بطلب
 .وتتبعهم الكتاب، بأىل التشبو خطورة: الثاين ا٤بطلب
 .الساعة قياـ إىل ماض ا١بهاد: الثالث ا٤بطلب
 . هللا سبيل ُب ا١بهاد لَبؾ السلبية النتائج: الرابع ا٤بطلب
 .ا٤بخلصْب ٔبهاد قائم هللا نصر: ا٣بامس ا٤بطلب
 .اجملاىدين على الَببوي واألثر النصر عوامل: السادس ا٤بطلب

 :  فروع أربعة على ويشتمل
 .النصر عوامل: األوؿ الفرع
 .جهاده أثناء ا٤بسلم سلوؾ على الَببوي األثر: الثاين الفرع
 .عركةا٤ب أثناء الَببوية األخبلؽ: الثالث الفرع
 هللا من ا٣بشية دوف الناس من ا٣بشية على ا٤بَبتبة اآلثار: الرابع الفرع
 .تعاىل
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 السورة. خالل من والنصارى اليهود بٌن واالختالف الشبو أوجو: األول ادلطلب
 

 عداوهتم ٯبمعهم ما أىم كثّبة، بينهم االلتقاء نقاط ٠باوي، كتاب أىل والنصارى اليهود
 هللا لدين أنفسهم عند من حسدا تناسوىا أهنم إال ٙبصى، أف من أكثر الختبلؼا ونقاط للمسلمْب،

 .للمسلمْب عداوهتم ُب وحبا تعاىل،
 .وسلوكو منهم واحد كل طبيعة على لنتعرؼ والنصراين، اليهودي تعريف من بد ال بداية

 جدتو ةجد أو أمو جدة أو يهودية، أمو كانت من: ىو اإلسرائيلي القانوف وحسب )فاليهودي
 .(1)اإلسرائيلية( السلطات تُػْرِضي بطريقة اليهودية إىل شخص ٙبوؿ أو بالدين، يهودية

 أخذت حٌب  ا٤بسيح رفع على سنْب بضع ٛبض لن) الكثّب، وغّبوا بدلوا فقد النصارى أما
 إىل حينئذ ا٤بسيحيوف فانقسم ا٤بسيحية، الفرؽ معتقدات إىل تتسرب واإل٫براؼ والزيغ الشرؾ مظاىر

 .(2)(التوحيد على حافظت وطائفة با، الشرؾ إىل بعقائدىا جنحت طائفة طائفتْب،
ُهمْ  َوِإفَّ ﴿: فقاؿ سلوكهم، سوء تعاىل هللا وكشف  ِمنَ  لَِتْحَسُبوهُ  بِاْلِكَتابِ  أَْلِسَنتَػُهم يَػْلُووفَ  َلَفرِيًقا ِمنػْ

 َوُىمْ  اْلَكِذبَ  اَّللِّ  َعَلى َويَػُقوُلوفَ  اَّللِّ  ِعندِ  ِمنْ  ُىوَ  َوَما اَّللِّ  ِعندِ  ِمنْ  ُىوَ  َويَػُقوُلوفَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  ُىوَ  َوَما اْلِكَتابِ 
 . (3) ﴾يَػْعَلُموفَ 

 َفَمن ُقلْ  َمْرًنََ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُىوَ  اَّللَّ  ِإفَّ  قَاُلواْ  الَِّذينَ  َكَفرَ  َلَقدْ ﴿: فقاؿ معتقدىم فساد عن وكشف 
يًعا اأَلْرضِ  ُب  َوَمن َوأُمَّوُ  َمْرًنََ  اْبنَ  اْلَمِسيحَ  يُػْهِلكَ  َأف أَرَادَ  ِإفْ  َشْيًئا اَّللِّ  ِمنَ  ٲَبِْلكُ   السََّماَواتِ  ُمْلكُ  َوَّلِلِّ  ٝبَِ

نَػُهَما َوَما َواأَلْرضِ   الَِّذينَ  َكَفرَ  َلَقدْ ﴿: فقاؿ حذَّرىم ٍب ، (4) ﴾َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َواَّللُّ  َيَشاء َما ٱَبُْلقُ  بَػيػْ
 فَػَقدْ  بِاَّللِّ  ُيْشرِؾْ  َمن ِإنَّوُ  َوَربَُّكمْ  َريبِّ  اَّللَّ  اْعُبُدواْ  ِإْسرَائِيلَ  َبِِب  يَا اْلَمِسيحُ  َوَقاؿَ  َمْرًنََ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُىوَ  اَّللَّ  ِإفَّ  قَاُلواْ 
 .(5) ﴾أَنَصارٍ  ِمنْ  لِلظَّاِلِمْبَ  َوَما النَّارُ  َوَمْأَواهُ  ا١ْبَنَّةَ  َعَليوِ  اَّللُّ  َحرَّـَ 

 حروهبم خبلؿ من الدفْب حقدىم فأظهروا ا٤بسلمْب، عداوة والنصارى اليهود ُب اجتمعت لقد
 اإلسبلـ على األسود حقدىم أماـ القدٲبة، خبلفاهتم الطرفاف تناسى لقد البشعة، ومذإبهم ا٤بتتالية،

 إال ا٤بسلمْب على ضاىمر  بعدـ العداوة يكنوف السواء على والنصارى اليهود أف تعاىل هللا وأوضح وا٤بسلمْب،
                                                 

 .8ـ(،2001 لئلعبلـ، ينابيع ) مؤسسةد.ط،،اليهودي والدين اليهودي التاريخشاحاؾ،  إسرائيل 1
 .121-120 ـ(،1996 -والنشر طباعةلل مصر هنضة دار )القاىرة: ،د.ط، ، ادلقدسة األسفارواُب،  الواحد عبد على.واُب، د 2

 .78: اآلية ، عمراف آؿ سورة 3
 .17: اآلية ا٤بائدة ، سورة4 
 .72: اآلية ، ا٤بائدة سورة 5
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 ا٥ْبَُدى ُىوَ  اَّللِّ  ُىَدى ِإفَّ  ُقلْ  ِملَّتَػُهمْ  تَػتَِّبعَ  َحٌبَّ  النََّصاَرى َوالَ  اْليَػُهودُ  َعنكَ  تَػْرَضى َوَلن﴿: فقاؿ ملتهم، باتباع
اإلماـ  يقوؿ. (1) ﴾َنِصّبٍ  َوالَ  َويلٍّ  ِمن اَّللِّ  ِمنَ  َلكَ  َما اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاءؾَ  الَِّذي بَػْعدَ  أَْىَواءُىم اتػَّبَػْعتَ  َولَِئنِ 

 من ويوردونو اآليات، من عليك يقَبحونو ما منهم الرضا ومبلغ غرضهم ليس) رٞبو هللا :(2)الشوكاين
 لن بأهنم أخربه ٍب عنك، يرضوا مل تعنت كل عن وأجبتهم يقَبحوف ما بكل جئتهم لو فإنك التعنتات،

 .(3) هم(ملت ويتبع دينهم، ُب يدخل حٌب عنو يرضوا
 ا٤بعتقد ُب الكبّب الشبو وجو يظهر التوبة، سورة وٙبديدا القرآنية، اآليات من الكثّب خبلؿ ومن

 :والنصارى اليهود بْب والعداوة والسلوؾ
 وجود عدـ ليتبْب صاغروف، أذلة وىم عنوة منهم ا١بزية وبأخذ السواء، على بقتا٥بم هللا أمر :أوال

 َما ُٰبَّرُِموفَ  َوالَ  اآلِخرِ  بِاْليَػْوـِ  َوالَ  بِاَّللِّ  يُػْؤِمُنوفَ  الَ  الَِّذينَ  قَاتُِلواْ ﴿: تعاىل هللا ؿقا للمسلمْب، عداوهتم ُب فارؽ
 .(4) ﴾وفَ َصاِغرُ  َوُىمْ  َيدٍ  َعن ا١ْبِْزيَةَ  يُػْعطُواْ  َحٌبَّ  اْلِكَتابَ  أُوُتواْ  الَِّذينَ  ِمنَ  ا٢بَْقِّ  ِدينَ  يَِديُنوفَ  َوالَ  َوَرُسولُوُ  اَّللُّ  َحرَّـَ 
 ويتبعوف اآلخر، باليـو وال ا٢بق، الوجو على تعاىل با يؤمنوف )ال: رٞبو هللا (5)رضا األستاذ رشيد يقوؿ
 .(6)ورىباهنم( وأحبارىم آباءىم عليها وجدوا تقاليد

 كل إدعاء وأخطرىا بينهما الشبو أوجو تتواىل حيث الفاسدة، الكتاب أىل عقائد هللا يفضح :ثانيا
 اَّللِّ  اْبنُ  ُعَزيْػرٌ  اْليَػُهودُ  َوقَاَلتِ ﴿: تعاىل هللا قاؿ كبّبا. علوا يقولوف عما هللا وتعاىل ػ هللا معاذ ػ  لولدا منهما
 َأىنَّ  اَّللُّ  مُ قَاتَػَلهُ  قَػْبلُ  ِمن َكَفُرواْ  الَِّذينَ  قَػْوؿَ  ُيَضاِىُؤوفَ  بِأَفػَْواِىِهمْ  قَػْو٥ُبُم َذِلكَ  اَّللِّ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  النََّصاَرى َوقَاَلتْ 

 . (7) ﴾يُػْؤَفُكوفَ 

                                                 

 .120: اآلية ، البقرة سورة 1
 فيها إذ صنعاء، إىل نسبة: صنعاينشوكاف، وال ىجرة إىل أو شوكاف عدين إىل نسبة: الصنعاين، والشوكاين ٍب الشوكاين هللا عبد بن ٧بمد بن علي بن ٧بمد ىو 2

 الطيب الكلم دار كثّب، ابن )بّبوت: دار،1،طالقدير ، فتحانظر : الشوكاين .تعاىل هللا رٞبو ىػ 1250 سنة من اآلخرة ٝبادى 26 ودفن، ُب توُب وفيها نشأ،
 باختصار. 10-1/5ىػ(، 1414 -

 .1/157الشوكاين، مرجع سابق، 3

 .29: اآلية التوبة ، سورة 4

: ىػ. انظر 1354االصل،توُب بالقاىرة سنة  البغدادي القلموين خليفة علي منبل بن الدين هباء ٧بمد بن الدين مشس ٧بمد بن رضا علي بن رشيد ىو ٧بمد 5
 .126/ 6،(ـ 2002 للمبليْب، العلم دار) ،15ط ،األعالم الزركلي،

 .10/828ـ(،1990للكتاب،  العامة صريةا٤ب )القاىرة: ا٥بيئةد.ط، علي، بن رشيد ، ٧بمدادلنار تفسًن 6

 .30: اآلية ، التوبة سورة 7
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 ا٤بشركْب قوؿ ٛباثل ، أحد ببنوة قو٥بم أف هبا ا٤بقصود إف: )قطب رٞبو هللا  األستاذ سيد يقوؿ
  ،(1)( ا٤ببلئكة ببنوة العرب

 وأف هللا، ابن عزير اليهود قوؿ يضاىي هللا ابن ا٤بسيح النصارى )قوؿ: اإلماـ الرازي رٞبو هللا  ويقوؿ
 بعد ا٢بق عن انصرافهم ُب حٌب فتشاهبوا هللا، بنات ا٤بشركْب قوؿ يضاىي والنصارى اليهود من القوؿ ىذا

 .  وافَبائهم إفكهم قمة ذلك وُب ،(2) الدليل( وضوح
 من أربابا ،(النصارى علماء: )والرىباف ،(اليهود علماء: )األحبار اٚباذ ُب تشاهبوا كذلك :ثالثا

 عنقي وُب  النيب أتيت قاؿ ،(3)حاًب ابن عدي )فعن وأضلوا، فضلوا هللا معصية ُب أطاعوىم هللا، دوف
 َورُْىَبانَػُهمْ  َأْحَباَرُىمْ  اٚبََُّذواْ ﴿: براءة سورة ُب يقرأ و٠بعتو ،(الوثن ىذا اطرح عدي يا: )فقاؿ ذىب من صليب

 وإذا استحلوه، شيئا ٥بم أحلوا إذا كانوا ولكنهم م،يعبدوهن يكونوا مل إهنم أمَّا: قاؿ ، (4) ﴾اَّللِّ  ُدوفِ  مِّن أَْربَابًا
 .(5)(حرَّموه شيئا حرَّموا وإذا

 ِإف آَمنُػَواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا﴿: تعاىل قاؿ يعلم، ال أو يعلم وىو دينو من ا٤برء ٚبرج الٍب الطاعة وىذه
 تتبع من  النيب حذر لذلك ،(6) ﴾َكاِفرِينَ  ِإٲبَاِنُكمْ  بَػْعدَ  يَػُردُّوُكم اْلِكَتابَ  أُوتُواْ  الَِّذينَ  مِّنَ  َفرِيًقا ُتِطيُعواْ 
 شيء. أي ُب الكتاب أىل وطاعة

 مل ىذه و٧باوالهتم وا٤بسلمْب، اإلسبلـ ٧باربة ُب سعيهم والنصارى اليهود بْب الشبو أوجو من :رابعا
 من وا٤بكاف فالزما حدود ا٤بسلمْب ضد وحروهبم مؤامراهتم ٘باوزت بل آخر، دوف وبلد زمن على تقتصر

  فيو. اإلسبلـ ظهر يـو أوؿ
 اإلسبلـ على اليهودي ا٤بكر ببداية وٚبرب ،(7)أخطب بن حيي بنت صفية ذلك على تشهد

 إال ٥بما ولد مع قط ألقهما مل ياسر أيب عمي وإىل إليو أيب ولد أحب كنت: )فتقوؿ وعداوهتم، وا٤بسلمْب
                                                 

 .3/1640،(الشروؽ دار: القاىرة)د.ط، ،القرآن ظالل يف 1

 .16/29،(ـ 2000 - ىػ1421 العلمية، الكتب دار: بّبوت)،1،طالغيب مفاتيح 2

 ا٢باىلية ُب طيئ رئيس كاف. العقبلء االجواد من صحايب، أمّب، :طريف وأبو وىب أبو الطائي، ا٢بشرج بن سعد بن هللا عبد بن حاًب بن ىو عدي 3
 .4/220،(ـ 2002 للمبليْب، العلم دار) ،15ط ،األعالم الزركلي، :انظر. ىػ68 سنة الطائي، توُب حاًب ابن وىو. سنة مئة من أكثر واالسبلـ، عاش

 .31: اآليةمن  ، التوبة سورة 4

 .(األلباين حسنو) ،3095ا٢بديث، رقم 5/278التوبة ،  سورة ومن باب هللا ،  ؿرسو  عن ،كتاب القراءات الرتمذي سنن 5
 .100: اآلية عمراف ، آؿ سورة 6
. ا٤بدينة أىل من باليهودية، تدين. الشرؼ ذوات من ا١باىلية ُب كانت وسلم عليو هللا صلى النيب أزواج من: ا٣بزرج من أخطب، بن حيي بنت ىي صفية 7

 وسلم، توفيت عليو هللا صلى هللا رسوؿ فتزوجها وأسلمت،. خيرب يـو عنها وقتل النضري، الربيع ابن كنانة فتزوجها فارقها ٍب القرظي، كممش ابن سبلـ تزوجها
 .206/ 3،(ـ 2002 للمبليْب، العلم دار) ،15ط ،األعالم الزركلي،: انظر. ىػ 50سنة  ا٤بدينة ُب
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 حيي أيب عليو غدا عوؼ، بن عمرو بِب ُب قباء ونزؿ دينةا٤ب   هللا رسوؿ قدـ فلما: قالت دونو، أخذاين
: قالت الشمس، غروب مع كانا حٌب يرجعا فلم: قالت مغلسْب، أخطب بن ياسر أبو وعمي أخطب بن

 التفت ما فوهللا أصنع، كنت كما إليهما فهششت: قالت. ا٥بويُب ٲبشياف ساقطْب كسبلنْب كالْب فأتيا
: أخطب بن حيي أليب يقوؿ وىو ياسر، أبا عمي و٠بعت: قالت. الغمِّ  من اهبم ما مع منهما، واحدٌ  إيلَّ 
 ما وهللا عداوتو: قاؿ منو؟ نفسك ُب فما قاؿ نعم،: قاؿ وتثبتو؟ أتعرفو قاؿ وهللا نعم: قاؿ  ىو؟ أىو

 .(1)(بقيت
: تعاىل قاؿ تعاىل، هللا نور إلطفاء حثيث وسعيهم دؤوب، جهدىم بل تتوقف، ولن مل ٧باوالهتم إف

 َرُسولَوُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُىوَ *اْلَكاِفُروفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نُوَرهُ  يُِتمَّ  َأف ِإالَّ  اَّللُّ  َويَْأىَب  بِأَفػَْواِىِهمْ  اَّللِّ  نُورَ  يُْطِفُؤواْ  َأف يُرِيُدوفَ ﴿
 .(2) ﴾وفَ اْلُمْشرِكُ  َكرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّوِ  الدِّينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  ا٢بَْقِّ  َوِدينِ  بِا٥ْبَُدى

 هللا، دين عن اال٫براؼ حد عند يقفوف ال الكتاب أىل إف: )قطب رٞبو هللا  األستاذ سيد ويقوؿ
 األكاذيب بكل إطفائو، ويريدوف عليو، ا٢برب يعلنوف إ٭با اآلخر، واليـو با اإلٲباف وعدـ األرباب، وعبادة

 بو يراد كاف وإف التقرير وىذا .التاريخ مدار على الواقع وىو وجهو، ُب سدا والوقوؼ والفًب والدسائس
 ا٢بق دينو ُب ا٤بتمثل نور من الكتاب ألىل الدائم ا٤بوقف طبيعة يصور أنو إال ا٤بؤمنْب، قلوب استجاشة

 .(3)(هللا بنور الناس يهدي الذي
 والغريب بالباطل، الناس أمواؿ يأكلوف فإهنم تعاىل، هللا سبيل عن صدىم إىل إضافة :خامسا

 التشابو مدى ليبْب ورىباهنم، أحبارىم وكرباؤىم سادهتم ىم بالباطل األمواؿ يأكل الذي أف العجيب
 اأَلْحبَارِ  مِّنَ  َكِثّبًا ِإفَّ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا﴿: تعاىل هللا قاؿ وفسقهم، ضبل٥بم ُب الكفر أئمة بْب العجيب
 يُنِفُقونَػَها َوالَ  َواْلِفضَّةَ  الذََّىبَ  َيْكِنُزوفَ  َوالَِّذينَ  اَّللِّ  َسِبيلِ  َعن َوَيُصدُّوفَ  اْلَباِطلِ بِ  النَّاسِ  أَْمَواؿَ  لََيْأُكُلوفَ  َوالرُّْىَبافِ 

ْرُىم اَّللِّ  َسِبيلِ  ُب    .(4) ﴾أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ  فَػَبشِّ
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 باسم مٗبناداهت إياىم متلطفا وده، أىل على سبحانو هللا أقبل: )الشيخ البقاعي رٞبو هللا  يقوؿو 

 ذلك، على قيِِّمْب يكونوا أف يفَبض ٗبن فكيف ٕبق، التحصيل على ال اإلنفاؽ، على أسسو الذي اإلٲباف
 وأنواع الرشى بأخذ فيو، أنفسهم أقاموا ما يناُب ما يفعلوف بأهنم والرىباف األحبار ٙبقّب إىل إشارة

 . (1)(التصيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

 305/ 3 ،(ـ1995- ىػ1415 العلمية، الكتب دار: بّبوت) ط،د. ا٤بهدي، غالب الرزاؽ عبد:  ٙبقيق ،والسور اآليات تناسب يف الدرر نظم 1
 .باختصار
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 .وتتبعهم الكتاب، بأىل التشبو خطورة: الثاين ادلطلب
 

 أوامر وامتثاؿ تعاىل،  العبودية بتماـ الذات على سيادية قوة يتطلب ا٤بشركْب من الرباءة إعبلف إف 
 وإعبلف ا٤بشركْب من الرباءة شرط لفرض ٛبكن الٍب وا٤بعنوية ا٤بادية القوة إىل إضافة نواىيو، واجتناب هللا،

  عليهم. ا٢برب
 :التالية احلقائق إىل توصلت ياتاآل سياق أن جند لذلك
 وٙبديدىا ا٤بشركْب مع العبلقات إلقامة الشرعي ا٢بكم معرفة من بد ال. 

 ُب وا١بهاد ورسولو هللا على إيثارىم أو منهم، القرىب ذوي وخصوصا ا٤بشركْب، مواالة من التحذير 
 .عقباىا ٙبمد ال أخطار من موالهتم على يَبتب ٤با تقريبهم أو سبيلو،

 الدنيوية القوة أسباب من بشيء أو هبا واالغَبار النفس، غرور من ذيرالتح. 

 ورضوانو تعاىل هللا رٞبة إىل الوصوؿ أسباب من والرضا الطمأنينة. 

 تعاىل هللا أوامر امتثاؿ ٕبسن الرضا نتيجة والتمكْب والعزة النصر. 

 وإظهارىا ا٤بسلمْب عداوة أسباب فيو توّفرت من جهاد من بد ال. 

 خطواهتم وتتبع والنصارى، اليهود وسلوؾ بأفعاؿ التشبو من يرالتحذ. 

 
 
 
 
 
 
 



 108 

 ٩با حبهم، نفسو ُب يتولد دينو، أبناء على ويؤثرىم يواليهم أو ا٤بشركْب، من يربأ ال مسلم فكل    
 وبْب بينهم العبلقة ٞبيم تظهر لذلك ا٤بادية، يواليهم من بقوة ا٤بتمثلة الظاىرة، الدنيا بأسباب متعلقا ٯبعلو
َ  الٍب الكتاب أىل  اأَلْحَبارِ  مِّنَ  َكِثّبًا ِإفَّ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا: ﴿بقولو وأسرارىا العبلقة ىذه خفايا هللا بْبَّ

 يُنِفُقونَػَها َوالَ  َواْلِفضَّةَ  َىبَ الذَّ  َيْكِنُزوفَ  َوالَِّذينَ  اَّللِّ  َسِبيلِ  َعن َوَيُصدُّوفَ  بِاْلَباِطلِ  النَّاسِ  أَْمَواؿَ  لََيْأُكُلوفَ  َوالرُّْىَبافِ 
ْرُىم اَّللِّ  َسِبيلِ  ُب  َها ُٰبَْمى يَػْوـَ *أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ  فَػَبشِّ  َوظُُهورُُىمْ  َوُجنوبُػُهمْ  ِجَباُىُهمْ  هِبَا فَػُتْكَوى َجَهنَّمَ  نَارِ  ُب  َعَليػْ

 .(1)﴾َتْكِنُزوفَ  ُكنُتمْ  َما َفُذوُقواْ  ألَنُفِسُكمْ  َكنَػْزًبُْ  َما َىػَذا
 

 من أف على وتنبيها عليهم، تغليظا للماؿ، الكانزين وبْب والنصارى اليهود بْب تعاىل هللا قرف وإ٭با)
 .(2)(مالو طَيِّبِ  من ا٤بسلمْب من يعطي ال ومن الكتاب، أىل من السحت يأخذ
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 .2/31 ،(ـ1988 - ىػ1408، القلم دار: دمشق) ،2،طالقرآن نور من قبس الصابوين،2 
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 .الساعة قيام إىل ماض اجلهاد: الثالث ادلطلب
 

 بتغّب وال وا٤بكاف الزماف بتغّب تتغّب ال وأسسو ديننا فثوابت ومتغّبات، بتثوا ونظاـ منهج لكل إف 
 كا١بباؿ الثوابت تلك فأصبحت شك، إليو يرقى ال إٲباف خبلؿ من ٰبملو ألنو ورايتو، لواءه ٰبمل من

 . الدين ىذا راية ٰبمل من كل هبا يهتدي وعبلمات الراسيات،
 حاجات حسب وا٤بكاف الزماف بتغّب تتغّب  ا٤ببدأ، ُب ال نهجا٤ب ُب فرعية متحركة فهي ا٤بتغّبات وأما
 وقابلة باألدلة، اجملتهدين تقدير إىل ٚبضع ضوابط ٥با ا٤بتغّبات ىذه الثوابت، ٱبالف ال ٗبا األشخاص

 .واألصوؿ بالثوابت ا٤بساس دوف والنقاش، للحوار
 ا٢بنيف الدين ىذا لنشر ورمزاً  ةوراي شعاراً  ا١بهاد ليكوف ثابتة نصوصٍ  على الشريعة نصَّت لذلك

 وا٤بعتدين.  للظا٤بْب ودفعاً  للحقوؽ واسَبداداً 
 لتكوف السيادة، صاحبة ا٢برة الدولة أسس تقـو عليو الذي ا١بهاد وأٮبها الثوابت ىذه أوؿ إف

 السفلى. كفروا الذين وكلمة العليا ىي كلمتو وتكوف وحده هللا ليعبد ا١بانب، مهابة
 َوتَْأىَب  بِأَفػَْواِىِهمْ  يُػْرُضوَنُكم ِذمَّةً  َوالَ  ِإالِّ  ِفيُكمْ  يَػْرقُػُبواْ  الَ  َعَلْيُكمْ  َيْظَهُروا َوِإف َكْيفَ ﴿ :تعاىل هللا قاؿ

 لنفسو، حفظو أوكل بل عليو، ليحافظ ألحدٍ  ا١بهاد تعاىل هللا يوكل مل لذا ، (1) ﴾فَاِسُقوفَ  َوَأْكثَػرُُىمْ  قُػُلوبُػُهمْ 
 .وكتابنا عقيدتنا من جزءا فصار

 آيات فيها الٍب التوبة سورة القرآف من نزؿ ما فآخر الساعة، قياـ إىل حاضرة فريضة ا١بهاد إف
 انَسَلخَ  فَِإَذا﴿: فقاؿ تعاىل هللا دين ُب الناس ليدخل واسعة مساحة الدعوة إعطاء مع وا٤بقاومة، ا١بهاد

تُػُلواْ  ا٢ْبُُرـُ  اأَلْشُهرُ  ُوُىمْ َوجَ  َحْيثُ  اْلُمْشرِِكْبَ  فَاقػْ  تَابُواْ  فَِإف َمْرَصدٍ  ُكلَّ  ٥َبُمْ  َواقػُْعُدواْ  َواْحُصُروُىمْ  َوُخُذوُىمْ  دٛبُّ
 السيف تنحى التوبة أسباب توفرت فإف ،(2) ﴾رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  اَّللَّ  ِإفَّ  َسِبيَلُهمْ  َفَخلُّواْ  الزََّكاةَ  َوآتَػُواْ  الصَّبَلةَ  َوأَقَاُمواْ 
 وا٤بسلمْب نبيو اَّللّ  فيأمر ذراعية ٥بم يفتح اإلسبلـ كاف لقد: )رٞبو هللا قطب  األستاذ سيد يقوؿ جانبا،
 ، اَّللّ  إىل التوبة اختاروا ىم إف ا٤بشركْب عن يكفوا أف يأمرىم كاف وقتلوا، وشردوا وحوربوا وفتنوا أوذوا الذين

 يعِب ، ٩با(3)(بفرائضو وقيامهم لو واستسبلمهم الدين ىذا اعتناقهم على تدؿ الٍب اإلسبلـ شعائر والتزموا
 .الناس  ىؤالء أسلم إف للجهاد ا٤بسلمْب حاجة انتفاء

                                                 

 .8: اآلية ، التوبة سورة 1

 .5: اآلية ، التوبة سورة 2

 .3/1602،(الشروؽ دار: القاىرة)د.ط، ،القرآن ظالل يف 3
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 َوال َوَرُسولُوُ  اَّللَُّ  َحرَّـَ  َما ُٰبَّرُِموفَ  َوال اآْلِخرِ  بِاْليَػْوـِ  َوال بِاَّللَِّ  يُػْؤِمُنوفَ  ال الَِّذينَ  قَاتُِلوا﴿: تعاىل وقاؿ
 يؤمنوف ال فالذين ، (1) ﴾َصاِغُروفَ  َوُىمْ  يَدٍ  َعنْ  ا١ْبِْزيَةَ  يُػْعطُوا َحٌبَّ  اْلِكَتابَ  واأُوتُ  الَِّذينَ  ِمنَ  ا٢بَْقِّ  ِدينَ  َيِديُنوفَ 

 الناس هللا فطر الٍب الفطرة ٱبالفوف ألهنم ا١بهاد فيهم وجب ورسولو هللا حـر ما ٰبرموف وال اآلخر واليـو با
 .عليها

 َوبِْئسَ  َجَهنَّمُ  َوَمْأَواُىمْ  َعَلْيِهمْ  َواْغُلظْ  َواْلُمَناِفِقْبَ  ْلُكفَّارَ ا َجاِىدِ  النَّيبُّ  أَيػَُّها يَا ﴿  :تعاىل وقاؿ
 . (2) ﴾اْلَمِصّبُ 

 هللا إال إلو ال أف يشهدوا حٌب الناس أقاتل أف أمرت)  هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ  ىريرة أيب وعن
 ٕبق إال وأموا٥بم دماءىم مِب عصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة، ويؤتوا الصبلة، ويقيموا هللا، رسوؿ ٧بمدا وأف

 الكفر بقي ما ماضٍ  فا١بهاد وبالتايل الناس، يسلم حٌب غاية القتاؿ فجعل. (3)(هللا على وحساهبم اإلسبلـ
 .القيامة يـو إىل الناس ُب

  هللا رسوؿ ٠بعت: قاؿ أنو  (4)جابر عن ٤بسلم وللفظ وغّبٮبا الصحيحْب ُب جاء كما
 ال) البخاري رواية وُب .(5)(القيامة يـو إىل ظاىرين ا٢بق على يقاتلوف أمٍب من ةطائف تزاؿ ال: )يقوؿ

 (7)إلماـ النووي يقوؿ ا١بهاد، استمرارية على دليل( تزاؿ ال) وقولو ،(6)(خالفهم من وال خذ٥بم من يضرىم
 إىل  النيب زمن من تعاىل هللا ٕبمد زاؿ ما الوصف ىذا فإف ظاىرة، معجزة ا٢بديث ىذا وُب: )رٞبو هللا 

 .(8)(ا٢بديث ُب ا٤بذكور هللا أمر يأٌب حٌب يزاؿ وال اآلف،
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أخرب عن استمراره خرباً ال  قد األئمة متفقوف وببل خبلؼ على استمرار ا١بهاد وأف الرسوؿ لذا ف
إىل يـو  ٱبلو زماف من األزمنة منذ بعثة النيب  يتغّب وال يتبدؿ، وىذه النصوص تبْب أنو ال ٲبكن أبدًا أف

فمن علم ىذه النصوص وتيقن ثبوت أصو٥با، ٍب جهاد حق مرفوعة ُب سبيل هللا تعاىل،  القيامة من راية
 . أنكرىا فقد كفر ٗبا أنزؿ على ٧بمد 
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 .هللا سبيل يف اجلهاد لرتك السلبية النتائج: الرابع ادلطلب
 

 ا٣ببيثة وحيلهم ا٤بتواصلة وطرقهم ا٤بسلمْب، على الكتاب لوأى ا٤بشركْب خطر تعاىل هللا بْب أف بعد
 ا١بهاد طريق ا٤بسلموف سلك ما إذا وجود، لو يكوف يزوؿ، ولن ا٣بطر ىذا أف ٥بم بْب وأىلو، اإلسبلـ ٥بدـ

  وعدواهنم. ضرىم لدفع وسيلة
 اأَلْرضِ  ِإىَل  اثَّاقَػْلُتمْ  اَّللِّ  َسِبيلِ  ُب  انِفُرواْ  َلُكمُ  ِقيلَ  ِإَذا َلُكمْ  َما آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا ﴿:تعاىل هللا قاؿ

نْػَيا بِا٢ْبََياةِ  أََرِضيُتم نْػَيا ا٢ْبََياةِ  َمَتاعُ  َفَما اآلِخَرةِ  ِمنَ  الدُّ  أَلِيًما َعَذابًا يُػَعذِّْبُكمْ  تَنِفُرواْ  ِإالَّ *  قَِليلٌ  ِإالَّ  اآلِخَرةِ  ُب  الدُّ
َر  قَػْوًما َوَيْسَتْبِدؿْ   َأْخَرَجوُ  ِإذْ  اَّللُّ  َنَصَرهُ  فَػَقدْ  تَنُصُروهُ  ِإالَّ *  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َواَّللُّ  َشْيًئا َتُضرُّوهُ  َوالَ  ُكمْ َغيػْ

 َوأَيََّدهُ  َعَلْيوِ  َسِكيَنَتوُ  اَّللُّ  َفأَنَزؿَ  َمَعَنا اَّللَّ  ِإفَّ  َٙبَْزفْ  الَ  ِلَصاِحِبوِ  يَػُقوؿُ  ِإذْ  اْلَغارِ  ُب  ٮُبَا ِإذْ  اثْػنَػْْبِ  ثَاينَ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ 
 ِخَفافًا اْنِفُرواْ *  َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  َواَّللُّ  اْلُعْلَيا ِىيَ  اَّللِّ  وََكِلَمةُ  السُّْفَلى َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َكِلَمةَ  َوَجَعلَ  تَػَرْوَىا ملَّْ  ِٔبُُنودٍ 
 .(1) ﴾تَػْعَلُموفَ  ُكنُتمْ  ِإف لَُّكمْ  َخيػْرٌ  َذِلُكمْ  اَّللِّ  ِبيلِ سَ  ُب  َوأَنُفِسُكمْ  بَِأْمَواِلُكمْ  َوَجاِىُدواْ  َوثَِقاالً 

 
 :النتائج ىذه من

 ٩با األسعار، وترتفع الفقراء، فيكثر الزكاة، ٤بنعهم ا٤بَبىلْب بكثرة اجملتمع ميزة التضخم يصبح :أوال
 ا١بهاد ُب رهبم أمر ثلواامت الذين ا٣بّبين، من سبقنا من نستقرئ وعندما الوطِب، االقتصاد على سلبا يؤثر

 تشغيل وًب الطرؽ، وشقت ا٤بستشفيات وبنيت العامة، ا٣بدمات لديهم كثرت كيف والعفة، واإلنفاؽ،
   ا٤بعتدين. أذى دفع وًب واتاجْب، الفقراء

 بن العزيز عبد الوفاة حضرت ٤با كثّب ابن نقل فقد وزائلة، قليلة فهي كثرت مهما الدنيا :ثانيا
 من يل أما: فقاؿ إليو، نظر يديو بْب وضع فلما إليو، أنظر فيو ُأَكفَّنُ  الذي بكفِب ائتوين: )لوقو  (2)مرواف
 لقيل، كثّبؾ كاف إف دار من لك أؼ: يقوؿ وىو فبكى ظهره وىلَّ  ٍب ىذا؟ إال الدنيا من أخُلف ما كبّب
 .(3)(غرور لفي منك كنا وإف لقصّب، قليلك كاف وإف

 .ثرواهتم وضياع مقدساهتم، وانتهاؾ لمْبا٤بس أرض استباحة :ثالثا
                                                 

 .41-38: اآلية ، التوبة سورة 1
 حلواف مات فسكن ىػ 65 سنة استقبلال، البيو مصر وويل دينة،ا٤ب ُب ولد. مصر أمّب: األصبغ أبو أمية، بن العاص أيب بن ا٢بكم بن مرواف بن العزيز بدعىو  2

 .28/ 4،(ـ 2002 للمبليْب، العلم دار) ،15ط ،األعالم الزركلي،: ىػ. انظر86 مات

 .4/154،(ـ 1999 - ىػ1420 والتوزيع، للنشر طيبة دار) ،2سبلمة،ط ٧بمد بن سامي: ٙبقيق ،العظيم القرآن تفسًنابن كثّب،  3
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 . أعدائهم ٤بصا٢بهم واستخدامهم وامتهاهنم وعزهتم، وىيبتهم ا٤بسلمْب كرامة ضياع :رابعا
 .األعداء مطمع ٯبعلهم حقوقهم، ُب وهتاوهنم ا٤بسلمْب ضعف :خامسا
 وعدـ لدينا ونشر الدعوة توقف إىل يؤدي ٩با هللا دين عن الصد ُب هللا أعداء يكثر :سادسا

 .هللا سبيل ُب ا١بهاد ترؾ على ا٤بَبتب هللا دين ُب الدخوؿ
 ٤با: )البقاعي رٞبو هللا  يقوؿ الشيخ ا١بهاد، عن وقعد تثاقل من كل على العذاب وقوع :سابعا

 .(1)(أنفسهم غّب بفتورىم يضروف ال أهنم أخربىم يضرىم، ٗبا ىددىم
 .كلمتهم ؽوتفر  وتشتتهم ا٤بسلمْب ضعف إىل يؤدي :ثامنا

 .واالغتصاب والقتل كالسرقة اإلجراـ حوادث وتكثر وا١بهل األمية نسبة تزداد :تاسعا
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 .ادلخلصٌن جبهاد قائم هللا نصر: اخلامس ادلطلب
 

 ا٤بشركْب من الكائدين وكيد ا٤باكرين مكر رغم األرض ُب ونشره دينو ٕبفظ تعاىل هللا تكفل لقد 
 َكرِهَ  َوَلوْ  نُورَهُ  يُِتمَّ  َأف ِإالَّ  اَّللُّ  َويَْأىَب  بِأَفػَْواِىِهمْ  اَّللِّ  نُورَ  يُْطِفُؤواْ  َأف يُرِيُدوفَ ﴿: تعاىل هللا قاؿ ْب،وا٤بنافق والكافرين
 .(1) ﴾اْلُمْشرُِكوفَ  هَ َكرِ  َوَلوْ  ُكلِّوِ  الدِّينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  ا٢بَْقِّ  َوِدينِ  بِا٥ْبَُدى َرُسوَلوُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُىوَ *اْلَكاِفُروفَ 
 ا٤بؤمنْب تعاىل هللا وبشر بل ا٤بشركْب، كره رغم دين، كل على دينو مظهرٌ  هللا أف ا٤بؤمنوف ليطمئن 
 يَػُقوؿُ  ِإذْ  اْلَغارِ  ُب  ٮُبَا ِإذْ  اثْػنَػْْبِ  ثَاينَ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َأْخَرَجوُ  ِإذْ  اَّللُّ  َنَصَرهُ  فَػَقدْ  تَنُصُروهُ  ِإالَّ  ﴿:فقاؿ بنصره،

 السُّْفَلى َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َكِلَمةَ  َوَجَعلَ  تَػَرْوَىا ملَّْ  ِٔبُُنودٍ  َوأَيََّدهُ  َعَلْيوِ  َسِكيَنَتوُ  اَّللُّ  َفأَنَزؿَ  َمَعَنا اَّللَّ  ِإفَّ  َٙبَْزفْ  الَ  ِلَصاِحِبوِ 
 .(2) ﴾َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  َواَّللُّ  اْلُعْلَيا ِىيَ  اَّللِّ  وََكِلَمةُ 

 وال ا٤بتثاقلْب تثاقل يؤخره ال قائم هللا نصر أف رِيَبًة، وال فيو حزف ال اطمئناناً  ٤بؤمنوفا يطمئن وحٌب
 ووعده والنصرة، بالعصمة وعده   هللا ألنو دينو وال  هللا رسوؿ ُضرَّ  يستطيعوا ولن ا٤بتخاذلْب، خذالف

 . ٧بالة ال وكائن نافذ
الشيخ البقاعي رٞبو  يقوؿ وٛبكينو، ونصره وعونو تووقدر  بعظمتو تعاىل هللا معية من نابع واالطمئناف

 العلى والصفات ا٢بسُب األ٠باء من ٝبعو ما ١بميع مستحضرا األعظم، باالسم لصاحبو، هنيو علل ٍب: )هللا 
 الزماف، ذلك ُب با٢براسة نصره توىلَّ  فالذي ا١بباؿ، شوامخ بعظمتها وتندؾ الرقاب، صبلب ٥با ٚبضع الٍب

 ُب لكم يكوف أف غّب من موطن كل ُب الكفار هتلك أف هبا، أيده الٍب ا١بنود يأمر أف على قادرا كاف
 ىذا ُب ذلك على ىو العلى، وصفاتو ا٢بسُب بأ٠بائو الزماف ذلك ُب موجودا كاف أنو أمر، وكما ذلك

 .(3)(زماف وكل الزماف
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 .اجملاىدين على الرتبوي واألثر النصر عوامل: السادس ادلطلب
 

 .النصر عوامل: األول الفرع
 من بعدىم جاء ومن وفتوحاهتم،  الكراـ وأصحابو غزواتو، ُب  الرسوؿ انتصارات ترجع 
 :أساسيتْب ركيزتْب إىل العديدة، معاركهم ُب التابعْب،
 :اإلذلية ادلعية حتقيق: األوىل 

 ملَّْ  ِٔبُُنودٍ  َوأَيََّدهُ  َعَلْيوِ  َسِكيَنَتوُ  اَّللُّ  َفأَنَزؿَ  َعَنامَ  اَّللَّ  ِإفَّ  َٙبَْزفْ  الَ  ِلَصاِحِبوِ  يَػُقوؿُ  ِإذْ .. ﴿: تعاىل هللا قاؿ
 بالنصر التأييد فكاف ، بعده من وخليفتو وصاحبو  هللا لرسوؿ ٙبققت ا٤بعية ىذه )إف ، (1) ﴾..تَػَرْوَىا
 ألف دِّيق،الصِّ  أي ﴾َعَلْيوِ ﴿: ُب عباس ابن قاؿ كما تعاىل، هللا من اجملاىدين على السكينة نزوؿ بعد

 .  )(2) النيب تفارؽ مل السكينة
 على هللاُ  َكَتَبوُ  قد أمرٌ  وىذا ومبلئكتو، ومدده هللا ٔبند للمجاىدين اإل٥بي التأييد توفر ا٤بعية ىذه

نْػَيا ا٢ْبََياةِ  ُب  آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا لََننُصرُ  ِإنَّا﴿:  فقاؿ نفسو،  توفر ا٤بعية ىذه ، (3) ﴾اداأْلَْشهَ  يَػُقوـُ  َويَػْوـَ  الدُّ
 أمٍب من طائفة تزاؿ ال: )يقوؿ  هللا رسوؿ ٠بعت: قاؿ أنو  جابر )فعن القيامة، يـو إىل والتأييد النصر

 .(4)(القيامة يـو إىل ظاىرين ا٢بق على يقاتلوف
 :وادلادية ادلعنوية القوة بأسباب األخذ: الثانية

 َواْلُمْؤِمُنوفَ ﴿: تعاىل هللا قاؿ التوبة، سورة ُب للنصر نويةا٤بع والعوامل األسباب تعاىل هللا ذكر-1
َهْوفَ  بِاْلَمْعُروؼِ  يَْأُمُروفَ  بَػْعضٍ  َأْولَِياء بَػْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ   الزََّكاةَ  َويُػْؤُتوفَ  الصَّبَلةَ  َويُِقيُموفَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َويَػنػْ

 . (5) ﴾َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  اَّللَّ  ِإفَّ  اَّللُّ  يَػْرَٞبُُهمُ سَ  أُْولَػِئكَ  َوَرُسوَلوُ  اَّللَّ  َويُِطيُعوفَ 
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 لسورة موضحة أو متممة التوبة تعترب والٍب للنصر، ا٤بادية األسباب ذكر األنفاؿ سورة وُب -2 
 َوَعُدوَُّكمْ  اَّللِّ  َعْدوَّ  ِبوِ  فَ تُػْرِىُبو  ا٣ْبَْيلِ  رِّبَاطِ  َوِمن قُػوَّةٍ  مِّن اْسَتطَْعُتم مَّا ٥َبُم َوأَِعدُّواْ ﴿: تعاىل هللا قاؿ األنفاؿ،
 الَ  َوأَنُتمْ  إِلَْيُكمْ  يُػَوؼَّ  اَّللِّ  َسِبيلِ  ُب  َشْيءٍ  ِمن تُنِفُقواْ  َوَما يَػْعَلُمُهمْ  اَّللُّ  تَػْعَلُمونَػُهمُ  الَ  ُدوهِنِمْ  ِمن َوآَخرِينَ 
 البدف، وقوة العقيدة قوة تشمل وعسكري تربوي إعداد ا١بيد، اإلعداد تشمل واالستطاعة ، (1) ﴾ُتْظَلُموفَ 

 .واالستطاعة اإلعداد من ذلك وغّب. والكيفية منها الكمية العتاد، ونوعية والنفسية، منها العسكرية

 :التالية الشروط فيها مؤمنة، تتوفر قيادة -3
 بصفات مرورًا ،تعاىل هللا مرضاة لنيل ، النية إخبلص فيو يتجلى ،إميانية ذاتية صفات 

 واألمانة. والصدؽ، ٞبة،والر  التواضع،

 والتفكّب، التصور على القدرة تشمل وأدبياتو، ا٤برء فكر من نابعة: فكرية ذاتية صفات 
 رؤية على والقدرة وحلها، ا٤بشكبلت فهم ُب مستقبلية رؤية ذو والتخيل، والتحليل،
 ُب ا٤بناسب الرجل واختيار التخطيط، ٕبسن وا٢با٠بة، السريعة ا٤بواقف واٚباذ ا٤بوضوع،

 وحصافة. ٕبنكة األشياء  على وا٢بكم العاـ األمر وتقييم ا٤بناسب، ا٤بكاف

 عالية، وٮبة وعزٲبة صلبة، وإرادة الشخصية، ُب قوة: شخصية ذاتية صفات ،  مشهود وا٢بـز
 بروح يتمتع وا٤برونة، واللباقة، بالنفس، والثقة وا٤بسا٧بة، والعفو وا٢بكمة، بالشجاعة، لو

 اآلخرين، ُب والتأثّب اإليثار، وحب الصدر، وسعة واألناة، وا٢بلم وا٥بدوء وا٤ببلطفة، ا٤برح
 موضع ُب شديدٌ  ٥بم، جناحو ٱبفض  متواضع إليهم، ويتودد ويبلطفهم يشاورىم،

 .ضعف غّب من لْبٌ  الشدة،

 وقدرة( وسياسي وعسكري شرعي) وعلم عالية كفاءة ذو يكوف أف: مهنية ذاتية صفات 
 العيوف وبث والسر، األمر وكتماف وا٢بذر، كا٢بيطة الواجبات، و هاـا٤ب أداء ُب بالغة

 االستطبلع. وحسن
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 ٚبلو أال ٯبب الٍب الصفات ىذه كل يعطي الذي اإلسبلـ من أصبل تنبثق صفات من سبق ما كل 
 وا٣باصة. العامة ا٤بسلمْب أمور على ُيْستَػْعَمل قائد أي من

 .جهاده أثناء ادلسلم سلوك على الرتبوي األثر: الثاين الفرع
 أنواع شٌب وأصحابو خبل٥با القى ربو، رسالة يبلغهم سنة عشر ثبلثة قومو ُب  هللا رسوؿُ  ظلَّ    
 مل هللا لكن مكة، ُب بقائو طواؿ لئاـ أعداءٍ  من اإلذالؿ، و٧باولة الببلء، وصنوؼ العذاب، وأشكاؿ األذى،

 واليـو ورسولو با اإلٲباف على والثبات ا٤ببادئ وترسيخ العقيدة، على الَببية فَبة فكانت بعد، ٥بم يأذف
  ونصره، هللا بوعد نفوسهم واطمأنت شك، ٱبالطو ال الذي اليقْب تغلغل ما إذا حٌب نفوسهم، ُب اآلخر

 الَِّذينَ *َلَقِديرٌ  َنْصرِِىمْ  ىَعلَ  هللاَ  وِإفَّ  ظُِلُموا بِأَنػَُّهمْ  يُػَقاتَػُلوفَ  لِلَِّذينَ  أُِذفَ ﴿: تعاىل هللا قاؿ بالقتاؿ، ٥بم هللا أذف
 َوبَِيعٌ  َصَواِمعُ  ٥َبُدَِّمتْ  بِبَػْعضٍ  بَػْعَضُهم النَّاسَ  هللاِ  َدْفعُ  َوَلْواَل  هللاُ  َربػَُّنا يَػُقوُلوا َأف ِإالَّ  َحقٍ  ِبَغّْبِ  ِديَارِِىم ِمنْ  ُأْخرُِجوا

 . ( 1) ﴾َعزِيزٌ  َلَقِويٌ  هللاَ  ِإفَّ  يَػْنُصرُهُ  َمن هللاُ  لَيَػْنُصَرفَّ وَ  َكِثّبًا هللاِ  أْسمُ  ِفيَها يُْذَكرُ  َوَمَساِجدُ  َوَصَلَواتٌ 
 ال با إٲبافٌ : الستة اإلٲباف أركاف ٙبقق من بد ال ا١بهاد قبل: اجلهاد قبل ادلسلم عليو يكون ما 
 أمور من بد ال ٍب وشره، خّبه والقدر اآلخر، واليـو ومبلئكتو ورسلو بكتبو وإٲباف ريب، أو شك ٱبالطو
 النفسي االستعداد لديهم ليكوف ونصره، با اليقْب وٛباـ هللا، على التوكل كحسن: وعقدية وإٲبانية تربوية

 من بشيء الدين ٥بذا ودعوهتم ٥بدايتهم ا٢بثيث والسعي بقتا٥بم، هللا أمر الذي عدوىم اربة والبدين
 .والتقوى والعلم ا٢بكمة
 .ادلعركة أثناء الرتبوية األخالق: الثالث الفرع

 ا٤بؤمن عند يَبسخ حٌب منها، بد ال الَببية ُب وأساسية ارتكازية أموراً  تعترب الستة اإلٲبانية األركاف 
 حقائق قررهتا إخوة، وأعراقهم، وأجناسهم ألواهنم باختبلؼ فا٤بؤمنوف ا٤بؤمنْب، وحب ورسولو هللا حب

َا﴿: تعاىل هللا قاؿ القرآف، : قاؿ  النيب عن  األشعري موسى أيب فعن  ، (2) ﴾..ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإ٭بَّ
 .(3)(بعضا بعضو يشد كالبنياف للمؤمن ا٤بؤمن)
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 :اجلهادية اآليات خالل الرتبوية التوجيهات من الكثًن جند لذلك
تُػُلواْ  ا٢ْبُُرـُ  اأَلْشُهرُ  انَسَلخَ  فَِإَذا﴿: تعاىل هللا قاؿ :األوىل اآلية  ُوُىمْ  َحْيثُ  رِِكْبَ اْلُمشْ  فَاقػْ  َوَجدٛبُّ
 َغُفورٌ  اَّللَّ  ِإفَّ  َسِبيَلُهمْ  َفَخلُّواْ  الزََّكاةَ  َوآتَػوُاْ  الصَّبَلةَ  َوأَقَاُمواْ  تَابُواْ  فَِإف َمْرَصدٍ  ُكلَّ  ٥َبُمْ  َواقػُْعُدواْ  َواْحُصُروُىمْ  َوُخُذوُىمْ 

 .(1) ﴾رَِّحيمٌ 
 ورسولو، با الصادؽ اإلٲباف وىو أال الرباين النصر ابأسب على ا٤برتكز للجهاد التاـ االستعداد إنو 

 معركة ،كل كل طبيعة يناسب الذي والتسليحي، والعسكري كالبدين البشري النصر بأسباب األخذ مع
 وكرامة بعزة واألسرى، ااربْب مع التعامل كيفية على اجملاىد فيها يَبىب زمنية فَبة إىل ٙبتاج األمور ىذه
 ليكوف الكافر العدو ىذا ٥بداية ا٤بباشرة ا٤بعاملة خبلؿ من وصديق، أخ إىل العدو ٙبوؿ حٌب ،القتاؿ أثناء

 تنزؿ حٌب رسلك على أنفذ)  لعلي  الرسوؿ لقوؿ ا١بنة، لدخوؿ األٜبن ا٤بشروع إنو جديداً؟ مسلما
 رجبل بك هللا يهدي فأل فوهللا فيو، هللا حق من عليهم ٯبب ٗبا وأخربىم اإلسبلـ، إىل ادعهم ٍب بساحتهم،

 .(2)(النػََّعم ُٞبْرُ  من لك خّبٌ  واحداً 
 َأوَّؿَ  َبَدُؤوُكمْ  َوُىم الرَُّسوؿِ  بِِإْخرَاجِ  َوٮَبُّواْ  أٲَْبَانَػُهمْ  نََّكُثواْ  قَػْوًما تُػَقاتُِلوفَ  َأالَ ﴿: تعاىل هللا قاؿ :الثانية اآلية 

 .(3) ﴾مُُّؤِمِنْبَ  ُكنُتم ِإف ْوهُ َٚبْشَ  َأف َأَحقُّ  فَاَّللُّ  َأَٚبَْشْونَػُهمْ  َمرَّةٍ 
 حػػق صػػاحب إخػػراج ٰبػػاوؿ مػػن كػػل ومنػػع األذى، ودفػػع العػػدواف رد إىل تػػدعو اإلنسػػانية الفطػػرة إف

َسػػػلَّمِ  فمػػػن حقػػػو، مػػػن
ُ
 وأف الكػػػرًن، العزيػػػز مػػػن العػػػزة طالػػػب يبتغػػػي وأف األقػػػوى، إىل الضػػػعيف يػػػركن أف بػػػو ا٤ب

 النػاس مػن ا٣بشػية وأف عػبله، ُب جػل هللا ألنػو ٬بشاه أف أمرنا فا النصر، على الناصر من ا٤بغلوب يستنصر
 .عقباىا ٙبمد ال أمورا تولد

 َجَهػنَّمُ  َوَمػْأَواُىمْ  َعلَػْيِهمْ  َواْغلُػظْ  َواْلُمنَػاِفِقْبَ  اْلُكفَّػارَ  َجاِىػدِ  النَّػيبُّ  أَيػَُّهػا يَا﴿: تعاىل هللا قاؿ :الثالثة اآلية
 بالغلظة.  وأمر باجملاىدة، أمر أمراف، اآلية هىذ . ُب (4) ﴾اْلَمِصّبُ  َوبِْئسَ 
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 مػن اٚبػذ الػذي ا٤بسػلم يكػوف أف ٯبب وىكذا والسماحة، واللْب بالرفق مطبوع  هللا رسوؿ إف •
 هللا بعثػػػو أف منػػػذ هللا سػػػبيل ُب ٦باىػػػد  ألنػػػو أوىل، بػػػا٤بؤمنْب ا٣بطػػػاب فيكػػػوف قػػػدوة،  النػػػيب

 ُب  الرسػػوؿ ليسػػرع ضػػروريا، أمػػرا هبػػا ألمػػرا فكػػاف ، طبعػػو مػػن ليسػػت الغلظػػة وألف تعػػاىل،
 .يهددىا قد الذي العاـ الفساد من لؤلمة سبلمة بالبَب، الفاسد العضو معا١بة

 َواْلُمَناِفَقػاتِ  اْلُمنَػاِفِقْبَ  هللا َوَعدَ ﴿: تعاىل قولو وُب با٤بنافقْب، وثُبَّ  الكفار ٔبهاد األمر بدأ اآلية ُب •
 وعيػػػده بػػػدأ (1)﴾مُِّقػػػيمٌ  َعػػػَذابٌ  َو٥َبُػػػمْ  اَّللُّ  َوَلَعػػػنَػُهمُ  َحْسػػػبُػُهمْ  ِىػػػيَ  ِفيَهػػػا َخالِػػػِدينَ  َجَهػػػنَّمَ  نَػػػارَ  َواْلُكفَّػػػارَ 

اإلمػػاـ القػػرطيب  ويقػػوؿ  والظػػاىر، ا٤بعلػػن الكفػػر خطػػورة ا٤بػػؤمن لػػيعلم بالكػػافرين، وثػػُبَّ  با٤بنػػافقْب
 الكفػػار، ا٤بؤمنْببػػ جاىػػد ا٤بػػراد: قيػػل بعػػده، مػػن أمتػػو فيػػو وتػػدخل  للنػػيب ا٣بطػػاب: )رٞبػػو هللا 

 الزجػػػػر وشػػػػدة بالسػػػػناف ا٤بنػػػػافقْب ومػػػػع بالسػػػػيف، الكفػػػػار مػػػػع با١بهػػػػاد أمػػػػر: عبػػػػاس ابػػػػن وقػػػػاؿ
 وأغضػػى كثػػّبا،  هللا رسػػوؿ اليػػنهم فقػػد)  :قطػػب رٞبػػو هللا  األسػػتاذ سػػيد يقػػوؿ ،(2)(والتغلػػيظ
 ىػػؤالء ادٔبهػػ ربػػو ليكلفػػو أمػػده، واللػػْب أجلهػػا، والسػػماحة غايتػػو، ا٢بلػػم بلػػغ وقػػد كثػػّبا، وصػػفح
 .(3)(القاطع ا٢بسم وليكن ىوادة، وال فيو رٞبة ال غليظا عنيفا جهادا وىؤالء

ػنَ  يَػلُػوَنُكم الَّػِذينَ  قَػاتُِلواْ  آَمنُػواْ  الَّػِذينَ  أَيػَُّهػا يَػا﴿: تعػاىل هللا قػاؿ :الرابعـة اآلية  فِػيُكمْ  َولَِيِجػُدواْ  اْلُكفَّػارِ  مِّ
 للحػػػدود، اجملػػػاورين وخاصػػػة الكفػػػار خطػػػورة لعبػػػاده تعػػػاىل هللا ،يبػػػْب(4) ﴾اْلُمتَِّقػػػْبَ  َمػػػعَ  اَّللَّ  َأفَّ  َواْعَلُمػػػواْ  ِغْلظَػػػةً 

 ىػػػؤالء علػػػى الغلظػػػة بػػػدواـ اجملاىػػػدين أمػػػر لػػػذلك اإلسػػػبلمية، الدولػػػة حػػػدود علػػػى ا٤بتجػػػدد خطػػػرىم واتمػػػل
 أف بعػد ا١بهاديػة ا٢بركػة طريق ٙبديد ليتم: )قطب رٞبو هللا  األستاذ سيد يقوؿ ، وإخافتهم لردعهم اجملاورين
 .(5)( كلو الدين ليكوف انطبلؽ ونقطة لئلسبلـ قاعدة كلها ا١بزيرة أصبحت
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ويرى الباحث وهللا أعلػم أف ا٤بنػافق ا٤بعلػـو النفػاؽ، مػن خػبلؿ والئػو لليهػود والنصػارى ا٤بناصػرين لػو، 
بكػل أنواعػو والغلظػة فػيهم،  ويتبادلوف معػو ابػة والنصػرة، ا٤بتػآمرين علػى اإلسػبلـ وأىلػو، وجػب ا١بهػاد فػيهم

 الٍب أرادىا هللا تعاىل، ٤با فيهم من غدر وخيانة ونذالة بعد كفر صريح لنا فيو من هللا برىاف وبينة.

 .تعاىل هللا من اخلشية دون الناس من اخلشية على ادلرتتبة اآلثار: الرابع الفرع

 .البدف يصيب ما قبل النفس يصيب وخور ضعف •

 .دائم قلق يتبعو واضطراب بالنفس، الثقة زعزعة •

 .دائم خوؼ لديو يولد ٥بم ظهور وأي ا٤بعتدين حساب ٙبسب النفس تبقى •

 .ىواء وأفئدة ٦بهوؿ، كل من ويسرة، ٲبنة تنظر وزائغة وجلة دوما العيوف تكوف •

 ومبادئهػػا، األمػػة ثوابػػت عػػن متنػػازال العػػدو، مػػن ا٤بهينػػة الشػػروط كافػػة لقبػػوؿ ا١ببػػاف يسػػتعد •
 .دساهتامق ُب والتهاوف

 وٛبكػْب، ونصػر وكرامػة عػزة خشػيتو ُب ألف هللا، غػّب أحػدا ٱبشػى أف ذلػك كػل بعػد ٤بؤمن ينبغي فبل
 .وكراماً  وسادة أحرارا فجعلنا لطاعتو، استعبدنا من فسبحاف

 إال ٱبشى ال فا٤بؤمن العبيد، من أحدا ٱبشى ال ا٤بؤمن إف: )قطب رٞبو هللا  األستاذ سيد يقوؿ
 قلوب ُب لغّبه يكوف أف ٯبوز وما با٤بخافة، وأوىل با٣بشية أحق فاَّللّ  ا٤بشركْب ٱبشوف كانوا فإذا اَّلّل،

 .    (1)(مكاف ا٤بؤمنْب
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 .موقف ادلنافقٌن من اجلهاد الفصل الثالث:
 مباحث : ويشتمل على ستة

 االعتذار عن ا١بهاد ٕبجج واىية.األوؿ:  ا٤ببحث
 وإثارة الفتنة. اإلرجاؼ والتثبيطا٤ببحث الثاين: 

 ٣بوؼ من ا١بهاد.ا٤ببحث الثالث: ا
 .: الَببص با٤بؤمنْبا٤ببحث الرابع

 : األثر الَببوي على ا٤بؤمنْب من خبلؿ مواقف ا٤بنافقْب.٣بامسا٤بطلب ا
: اآلثار واألخطار ادقة با٤بسلمْب بسبب وجود ا٤بنافقْب سادسا٤ببحث ال

 بينهم.
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 .واىية حبجج اجلهاد عن االعتذار: األول ادلبحث
 

ا٤بنافقْب، وفق األوامر اإل٥بية الٍب جاء  بعد االطبلع على األسلوب الذي كاف يعامل بو الرسوؿ  
هبا القرآف الكرًن ال بد من ذكر أحواؿ ا٤بنافقْب ُب سياؽ األمر با١بهاد، وذلك ليكشف أمرىم ُب كل زماف 

يب من اإلٲباف با ورسولو، وليس عندىم روح ومكاف، وقد كشف هللا أمرىم بأهنم قـو ليس ٥بم نص
للجهاد وال دافع للتضحية، وال ثقة با ووعده، لذلك مل يكن لديهم إال أف يتخلفوا عنو، وافتعاؿ األعذار 

 الواىية. 
 بَػُعَدتْ  َوَلِكنْ  اَلتػَّبَػُعوؾَ  قَاِصًدا َوَسَفرًا َقرِيًبا َعَرًضا َكافَ  َلوْ ﴿قاؿ هللا تعاىل عن بعض أعذارىم :  

، (1) ﴾َلَكاِذبُوفَ  ِإنػَُّهمْ  يَػْعَلمُ  َواَّللَُّ  أَنْػُفَسُهمْ  يُػْهِلُكوفَ  َمَعُكمْ  ٣َبََرْجَنا اْسَتطَْعَنا َلوِ  بِاَّللَِّ  َوَسَيْحِلُفوفَ  الشُّقَّةُ  َعَلْيِهمُ 
. الدنيا منافع من يعرض ما: أي لو كاف ما استنفرًب لو ودعوهتم إليو أيها الرسوؿ عرضا قريبا )والعرض

كانت سفرة بعيدة   –وىي تبوؾ  –ال تبعوؾ فيو، ولكن الٍب دعوا اليها  (2)بعيدة( غّب قريبة غنيمة: وا٤بعُب
 شاقة.

 ﴾َمَعُكمْ  ٣َبََرْجَنا اْسَتطَْعَنا َلوِ  ﴿أي للمسلمْب اذا رجعوا اىل ا٤بدينة قائلْب :  ﴾بِاَّللَِّ  َوَسَيْحِلُفوفَ  ﴿ 
 (3)أي )بالكذب والنفاؽ( ﴾أَنْػُفَسُهمْ  يُػْهِلُكوفَ  ﴿رجنا معكم، يعِب لو مل يكن لدينا عذر ٣ب

أي ُب ذلك الكبلـ بأهنم لو استطاعوا ا٣بروج اىل غزوة تبوؾ ٣برجوا مع النيب  ﴾َلَكاِذبُوفَ  ِإنػَُّهمْ  يَػْعَلمُ  َواَّللَُّ ﴿
 وا٤بسلمْب.

ُهمْ  ﴿ومن أعذارىم ما قاؿ هللا تعاىل:   َنةِ  ُب  َأال تَػْفِتِبِّ  َوال يل  اْئَذفْ  يَػُقوؿُ  َمنْ  َوِمنػْ  َوِإفَّ  َسَقطُوا اْلِفتػْ
 ُب وىو يـو ذات  هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ وغّبىم (4)إسحاؽ بن ٧بمد )عن ﴾بِاْلَكاِفرِينَ  َلُمِحيطَةٌ  َجَهنَّمَ 

 أوْ  هللا، رسوؿ يا: فقاؿ األصفر؟ بِب جبلد ُب العاـَ  جدُّ  يا لك ىل: سلمة بِب أخي قيس بن للجد جهازه،
، بالنساء ُعْجًبا أشدّ  َرجل ما قومي عرؼ لقد فوهللا تفتِب، وال يل تأذف  بِب نساءَ  رأيت إف أخشى وإين مِبِّ

                                                 

 .42: اآلية ، التوبة سورة 1
 .2/414ىػ(، 1414الطيب، الكلم دار كثّب، ابن ،)بّبوت: دار1،طالقدير فتحلشوكاين، ا 2

 .1/326ـ(، 2000 - ىػ 1420 الرسالة، ،) مؤسسة1شاكر،ط ٧بمد أٞبد ، ٙبقيق:القرآن تأويل يف البيان جامعجرير،  بن الطربي، ٧بمد 3

 روى عن زيد بن ثابت وكاف عا٤با وماىرا ُب السّب وا٤بغازي وقصص األنبياء وا٢بديث٧بمد بن إسحاؽ مواله قيس بن ٨برمة  قد رأى أنس بن مالك و ىو  4
، ) ا٤بدينة ا٤بنورة: مكتبة 1،ٙبقيق: سليماف بن صاّب ا٣بزي،ط طبقات ادلفسرينانظر: األدنروي،  .والفقو والقرآف وحدث ُب بغداد وتوُب فيها سنة ٟبسْب ومائة

 .19ـ(،1997 -ىػ1418العلـو وا٢بكم ،
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 نزلت (1)قيس بن ا١بد ففي لك، أذنت قد: وقاؿ  هللا رسوؿ عنو فأعرض عنهن، أصرب ال أف األصفر
 .(2)اآلية( ىذه

قيس ) فما كاف ا١بد ليتهم نفسو على كرب وقد كشف هللا عن السرائر الكامنة ُب نفس ا١بد بن  
 فما األصفر بِب نساء من الفتنة ٱبشي ولو انو كاف ٩با اهتم بو نفسو، ءسنو، وما عرؼ عنو ُب سّبتو شي

ا١بهاد أعظم، فيؤثر التمرد على قبوؿ  عن بنفسو والرغبة  هللا رسوؿ عن بتخلفو أكرب الفتنة من فيو سقط
 .(3)ذه السخافة، وٯبعل منها عذرا عن التخلف عن ا١بهاد(التكليف وٰباوؿ أف يستَب هب

با  فحيث يصفهم بأهنم ال يؤمنو  والقرآف الكرًن يكشف حقيقة الذين يستأذنوف من النيب 
 بَِأْمَوا٥بِِمْ  ِىُدواٯُبَا َأفْ  اآْلَِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِاَّللَِّ  يُػْؤِمُنوفَ  الَِّذينَ  َيْسَتْأِذُنكَ  اَل ﴿واليـو اآلخر، وىم ُب حالة حّبة وشك 

َا * بِاْلُمتَِّقْبَ  َعِليمٌ  َواَّللَُّ  َوأَنْػُفِسِهمْ   ُِب  فَػُهمْ  قُػُلوبُػُهمْ  َواْرتَاَبتْ  اآْلَِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِاَّللَِّ  يُػْؤِمُنوفَ  اَل  الَِّذينَ  َيْسَتْأِذُنكَ  ِإ٭بَّ
 . (4) ﴾يَػتَػَردَُّدوفَ  َرْيِبِهمْ 

مٌب أمروا با١بهاد بادروا إليو ومل يتوقفوا، عكس  ْب، فإف ا٤بؤمنْبعن ا٤بنافق ؤمنْبواآلية ٛبيز ا٤ب
ا٤بنافقوف فإهنم يتوقفوف ويأتوف بالعلل واألعذار الكاذبة، وىكذا كاف التخلف عن ا١بهاد بدوف عذر حقيقي 

 من عبلمات النفاؽ.
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

َوِمنػُْهْم َمْن يَػُقوُؿ اْئَذْف يل َوال  :وفيو نزؿ قولو تعاىل ،جد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سناف بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاريىو  1
،)بّبوت: دار إحياء 1ق: عادؿ أٞبد الرفاعي،ط، ٙبقيأسد الغابةانظر : ابن األثّب،  .وقيل إنو تاب وحسنت توبتو وتوُب ُب خبلفة عثماف رضي هللا عنو .تَػْفِتِبِّ 

 .1/402الَباث العريب(،

 .14/287، ـ( 2000 -ىػ  1420،) مؤسسة الرسالة، 1، ٙبقيق: أٞبد ٧بمد شاكر،طجامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  2

 .5/196(،ىػ1411 ا١بيل، الرءوؼ سعد، د.ط،) بّبوت: دار عبد طو ، ٙبقيق:النبوية السًنةىشاـ،  ابن 3

 .45-44: اآلية ، التوبة سورة 4
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 .الفتنة وإثارة والتثبيط اإلرجاف: الثاين ادلبحث
 

د حد ٚبلفهم عن قتاؿ، بل صاروا ٰبرضوف الناس على التخلف، ٮبهم تثبيط مل يقف ا٤بنافقوف عن 
 بَِأْمَوا٥ِبِمْ  ٯُبَاِىُدوا َأفْ  وََكرُِىوا اَّللَِّ  َرُسوؿِ  ِخبَلؼَ  ٗبَْقَعِدِىمْ  اْلُمَخلَُّفوفَ  َفرِحَ  ﴿الناس عن ا١بهاد، قاؿ تعاىل :

 قَِليبًل  فَػْلَيْضَحُكوا * يَػْفَقُهوفَ  َكانُوا َلوْ  َحرِّا َأَشدُّ  َجَهنَّمَ  نَارُ  ُقلْ  ا٢بَْرِّ  ُب  ُرواتَػْنفِ  اَل  َوقَاُلوا اَّللَِّ  َسِبيلِ  ُب  َوأَنْػُفِسِهمْ 
 بعدـ غّبىم أغروا بل بأنفسهم، فرحهم على األمر يقتصر ، )مل(1) ﴾َيْكِسُبوفَ  َكانُوا ٗبَا َجزَاءً  َكِثّبًا َوْلَيْبُكوا
 والظبلؿ الثمار طابت وقد ا٢بر، شدة ُب تبوؾ غزوة ألف للجهاد اٚبرجو  ال: لبعض بعضهم وقاؿ ا٣بروج،

 حرا أشد للعصاة أعدت الٍب جهنم نار إف أي ﴾َحرِّا َأَشدُّ  َجَهنَّمَ  نارُ  ُقلْ ﴿: بقولو عليهم هللا فرد. هبا ا٤بتفيأ
 (2)ا٢بر( من منو فررًب ٩با

 ترويج طريق من وجوده وتقويض بنيتو ىدـ بقصد اجملتمع، إىل أخبلقهم وقبح ضررىم تعدى وإ٭با)
 ُب كالصهيونية ا٤بعاصرة، ا٥بدامة ا٢بركات بعض ا٘باه يشبو وىذا وا٤بعروؼ، الفضيلة و٧باربة وا٤بنكر، الرذيلة

 تعاىل هللا قاؿ ،(3)(ا٣باص الضرر من أثرا أسوأ العاـ الضرر بأف شك ، وال(صهيوف حكماء بروتوكوالت)
َهْوفَ  بِاْلُمْنَكرِ  يَْأُمُروفَ  بَػْعضٍ  ِمنْ  بَػْعُضُهمْ  َواْلُمناِفقاتُ  اْلُمناِفُقوفَ  ﴿بقولو : ا٤بنافقْب ٙبركات مبينا  َعنِ  َويَػنػْ

 َواْلُمناِفقاتِ  اْلُمناِفِقْبَ  اَّللَُّ  َوَعدَ  * اْلفاِسُقوفَ  ُىمُ  اْلُمناِفِقْبَ  ِإفَّ  فَػَنِسيَػُهمْ  اَّللََّ  َنُسوا أَْيِديَػُهمْ  َويَػْقِبُضوفَ  اْلَمْعُروؼِ 
 .(4) ﴾ُمِقيمٌ  َعذابٌ  َو٥َبُمْ  اَّللَُّ  َوَلَعنَػُهمُ  َحْسبُػُهمْ  ِىيَ  ِفيها خاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  نارَ  اْلُكفَّارَ وَ 

 ا٣ْبُُروجَ  أَرَاُدوا َوَلوْ  ﴿ولو خرج ا٤بنافقوف مع ا٤بسلمْب فإهنم ال يزيدوهنم إال خباال، قاؿ هللا تعاىل:
 ِإالَّ  زَاُدوُكمْ  َما ِفيُكمْ  َخَرُجوا * َلوْ  اْلَقاِعِدينَ  َمعَ  اقػُْعُدوا َوِقيلَ  فَػثَبََّطُهمْ  اْنِبَعاثَػُهمْ  َّللَُّ ا َكرِهَ  َوَلِكنْ  ُعدَّةً  َلوُ  أَلََعدُّوا
ُغوَنُكمُ  ِخبَلَلُكمْ  َوأَلَْوَضُعوا َخَبااًل  َنةَ  يَػبػْ  .(5) ﴾بِالظَّاِلِمْبَ  َعِليمٌ  َواَّللَُّ  ٥َبُمْ  ٠َبَّاُعوفَ  َوِفيُكمْ  اْلِفتػْ

 
 

                                                 

 .82-81: اآلية ، التوبة سورة 1

 .1/987 ىػ(، 1422 الفكر ،)دمشق: دار1،ط الوسيط التفسًنالزحيلي،  2
 .1/883ا٤برجع السابق، 3
 .68-67: اآلية ، التوبة سورة 4

 .47-46: اآلية ، التوبة سورة 5
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أي )مل يبعث فيهم  ﴾فَػثَبََّطُهمْ  ﴿،فقولو تعاىل (1)الذي يفعلو( ءتثبيط ىو رد اإلنساف عن الشي)وال
 .(3)وقيل )حبسهم وشغلهم( (2)ا٥بمة للخروج(

 يريدوا ومل فيو، ريب ال ٗبا وارتابوا بلقائو، بو اإلٲباف تركوا رٞبو هللا : ) فلما (4)قاؿ اإلماـ ابن القيم
 مل من فإف شأنو، ىذا من انبعاث سبحانو كره ذلك أىبة أخذوا وال لو، يستعدوا ومل هللا، طاعة ُب ا٣بروج

 ومل عليو، وأكرمهم إليو خلقو أحب يد على إليو أىداىا الٍب ىديتو يقبل ومل رأسا كتابو وبرسولو بو يرفع
 سبحانو هللا يكرىو رسولو مع وخروجو ىذا طاعة فإف كفرا. بد٥با بل شكرىا، وال النعمة ىذه قدر يعرؼ
 .(5)القاعدين( مع يقعد أف وكونا قدرا قلبو إىل وأوحى خروجو، من يكره ما يقع لئبل فثبَّطو

 مفاسد إىل يؤدي )وإ٭با وعند خروج ىؤالء ا٤بنافقوف مع رسوؿ هللا ما كاف منهم إال األذى وا٤بكر،
 اإلٲباف ضعفاء بعض اع٠ب ُب والتسبب بالنميمة، ا٤بؤمنْب كلمة وتفريق والشر، اإلفساد ىي: ثبلث

 .(6)قو٥بم( وقبوؿ كبلمهم
واآلية ذكرت أف عدـ خروج ا٤بنافقْب كاف خّبا للمسلمْب، ذلك بأهنم لو خرجوا ألفسدوا عليهم 

 ٩با ا٤بؤمنْب، ألفكار وبلبلة وفساداً  أمرىم فأوقعوا بينهم االضطراب، وال يريد ا٤بنافق للمسلم إال )ضرراً 
 .(7)والتفشيل( تخذيللل القوؿ ٠بـو من ينفثونو

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .293)بّبوت: دار الكتب العلمية(، ،،ٙبقيق: ٧بمد حامد الفقى، د.ط قيمال التفسًنأيب بكر،  بن ابن القيم، ٧بمد 1

 .3/1663،(الشروؽ دار: القاىرة)د.ط، ،القرآن ظالل يفقطب،  سيد 2

 .1/172ىػ(، 1412 الشامية، الدار العلم )بّبوت: دار،د.ط داودى، عدناف صفواف:  ، ٙبقيقالقرآن غريب يف ادلفردات األصفهاين، 3

مولده ووفاتو ُب ، ن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد هللا، مشس الدين: من أركاف االصبلح االسبلمي، وأحد كبار العلماءىو ٧بمد ب 4
 .6/56ـ(، 2002،) دار العلم للمبليْب، 15ىػ. انظر: الزركلي، خّب الدين بن ٧بمود، األعبلـ،ط 751دمشق، توُب سنة 

 .294 ،(العلمية الكتب دار: بّبوت)،ط.د الفقى، حامد ٧بمد: ،ٙبقيق القيم التفسًن 5

 .1/867 ،(ىػ 1422 الفكر دار: دمشق)،1،ط الوسيط التفسًن الزحيلي، 6

 .2/375ـ(،2003/ىػ1424 وا٢بكم، العلـو ا٤بنورة: مكتبة ،) ا٤بدينة5،طالكبًن العلي لكالم التفاسًن أيسرموسى،  بن ا١بزائري، جابر بكر أبو 7
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والضرر للمؤمنْب يزداد، خاصة إذا وجد البسطاء من ا٤بسلمْب الذين يتأثروف ٗبقالة ا٤بنافقْب، حيث 
 فيتأثر إليكم، فينقلو الكذب من يقولونو ما يستمع من ، أي )فيكم﴾٥َبُمْ  ٠َبَّاُعوفَ  َوِفيُكمْ  ﴿يقوؿ هللا تعاىل: 

 .(1)إلخوانكم( دوالفسا بينكم، االختبلؼ ذلك من
حيث ظهر ذلك ا٤بكر والكيد الذي كاف ٱبفيو ا٤بنافقوف للمؤمنْب ُب مواضع عدة، منها: تأمرىم 
لقتل رسوؿ هللا ُب العقبة، وغّب ذلك من األعماؿ ا٤بنحرفة الٍب قاموا هبا عند العودة من غزوة تبوؾ، وأف 

رة سامعيهم ومطيعيهم من ضعيفي اإلٲباف ُب مكر ا٤بنافقْب ُب ىذا العصر أدىى من مكرىم ُب ا٤باضي، لكث
 ىذا الزمن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .2/418،(ىػ 1414الطيب، الكلم دار كثّب، ابن دار: بّبوت)،1،طالقدير فتح وكاين،الش 1
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 خلوف من اجلهاد.ادلبحث الثالث: ا
 

 َعَلْيِهمْ  َصْيَحةٍ  ُكلَّ  َٰبَْسُبوفَ ﴿كاف ا٣بوؼ من صميم صفات ا٤بنافقْب، حيث قاؿ هللا تعاىل عنهم:  
 يعتقدوف، خوؼ، أو كائنة أو أمر وقع أي )كلما (1) ﴾يُػْؤَفُكوفَ  َأىنَّ  اَّللَُّ  قَاتَػَلُهمُ  فَاْحَذْرُىمْ  اْلَعُدوُّ  ُىمُ 

 ، وآلية تصوير لضعفهم وخوفهم وجبنهم.(2)هبم( نازؿ أنو ١ببنهم،
 َرُسولِوِ  َمعَ  َوجاِىُدوا بِاَّللَِّ  آِمُنوا َأفْ  ُسوَرةٌ  أُْنزَِلتْ  َوِإذا ﴿و٩با جاء ُب خوفهم من ا١بهاد قولو تعاىل :  
ُهمْ  الطَّْوؿِ  وُلواأُ  اْسَتْأَذَنكَ   َلِمْنُكمْ  ِإنػَُّهمْ  بِاَّللَِّ  َوَٰبِْلُفوفَ  ﴿وقولو تعاىل : (3) ﴾اْلقاِعِدينَ  َمعَ  َنُكنْ  َذْرنا َوقاُلوا ِمنػْ

 .(4) ﴾يَػْفَرُقوفَ  قَػْوـٌ  َولِكنػَُّهمْ  ِمْنُكمْ  ُىمْ  َوما
ألهنم فعبل قـو يفرقوف. والفرؽ  وا٤بنافقوف ٰبلفوف با إهنم ٤بن ا٤بؤمنْب، نفي هللا تعاىل ذلك عنهم، 

 .(6)ومزقها( قلوهبم فرؽ الذي خوفهم شدة من ٰبلفوف وا٤بعُب )أهنم (5)ا٣بوؼ( من القلب )تفرؽ
  .(7) ﴾ٯَبَْمُحوفَ  َوُىمْ  إِلَْيوِ  َلَولَّْوا ُمدََّخبلً  َأوْ  َمغاراتٍ  َأوْ  َمْلَجأً  ٯبَُِدوفَ  َلوْ  ﴿واألشد من ذلك قولو تعاىل: 

 .(8)وىو ) ا٤بكاف الذي يلجا إليو ا٣بائف ليعتصم بو(وا٤بلجا : 
  .(9)ا١ببل(  ُب الغار أو الكهف وا٤بغارات : )ٝبع مغارة: وىي

 . (10)ٗبشقة( فيو للدخوؿ األرض ُب وا٤بدخل بالتشديد: )سربا
 
 
 
 

                                                 

 .4: اآلية ، ا٤بنافقوف سورة 1
 .8/126ـ(، 1999 - ىػ1420 والتوزيع، للنشر طيبة ،) دار2سبلمة،ط ٧بمد بن ، ٙبقيق: ساميالعظيم القرآن تفسًنابن كثّب،  2
 .86: اآلية ، التوبة سورة 3
 .56: اآلية ، ةالتوب سورة 4
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 .بادلؤمنٌن الرتبص: الرابع ادلبحث
 

بفوز ا٤بسلمْب  فيستاؤ بص با٤بؤمنْب حيث من أخبث صفات ا٤بنافقْب الٍب ذكرىا القرآف الكرًن الَب  
ُب كل معركة، ويفرحوف هبزٲبتهم ومصيبتهم، وإف كانوا يقيموف بْب ا٤بسلمْب ويتمتعوف ٖبّباهتم، وٞبايتهم، 

 َوُىمْ  َويَػتَػَولَّْوا لُ قَػبْ  ِمنْ  أَْمَرنا َأَخْذنا َقدْ  يَػُقوُلوا ُمِصيَبةٌ  ُتِصْبكَ  َوِإفْ  َتُسْؤُىمْ  َحَسَنةٌ  ُتِصْبكَ  ِإفْ ﴿قاؿ هللا تعاىل: 
 ِإالَّ  بِنا تَػَربَُّصوفَ  َىلْ  ُقلْ  * اْلُمْؤِمُنوفَ  فَػْلَيتَػوَكَّلِ  اَّللَِّ  َوَعَلى َمْوالنا ُىوَ  لَنا اَّللَُّ  َكَتبَ  ما ِإالَّ  ُيِصيَبنا َلنْ  ُقلْ  * َفرُِحوفَ 
 َمَعُكمْ  ِإنَّا فَػتَػَربَُّصوا بِأَْيِدينا َأوْ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  ِبَعذابٍ  اَّللَُّ  ُيِصيَبُكمُ  َأفْ  ِبُكمْ  نَػتَػَربَّصُ  َو٫َبْنُ  ا٢بُْْسنَػيَػْْبِ  ِإْحَدى

  (1) ﴾ُمتَػَربُِّصوفَ 
 ىل﴿: ٧بمد يا ٥بم  ﴾قل﴿ذكر اإلماـ ابن كثّب رٞبو هللا ُب تفسّبه لآلية الكرٲبة بقولو تعاىل ) 
 و٦باىد، عباس، ابن قالو. بكم ظفر أو شهادة ﴾ ا٢بسنيْب إحدى إال ﴿ بنا تنتظروف: أي ﴾بنا تربصوف
 ىذا بكم ننتظر: أي ﴾ بأيدينا أو عنده من بعذاب هللا يصيبكم أف بكم نَببص و٫بن ﴿. وغّبىم وقتادة،

 معكم إنا فَببصوا ﴿ بقتل، أو بسيب بأيدينا، أو عنده من بقارعة هللا يصيبكم أف إما ىذا، أو
  .(2)(﴾مَببصوف
 اَل  َوتَػتػَُّقوا َتْصربُوا َوِإفْ  هِبَا يَػْفَرُحوا َسيَِّئةٌ  ُتِصْبُكمْ  َوِإفْ  َتُسْؤُىمْ  ةٌ َحَسنَ  َٛبَْسْسُكمْ  ِإفْ  ﴿وقاؿ تعاىل:  
وىم ال يكتفوف بذلك وإ٭با يوالوف الكفار، وٰبسنوف .(3) ﴾٧بُِيطٌ  يَػْعَمُلوفَ  ٗبَا اَّللََّ  ِإفَّ  َشْيًئا َكْيُدُىمْ  َيُضرُُّكمْ 

 َسِبيلِ  ُب  قَاتُِلوا تَػَعاَلْوا ٥َبُمْ  َوِقيلَ  نَافَػُقوا الَِّذينَ  َولِيَػْعَلمَ  ﴿قولو تعاىل :عبلقتهم معهم، وقد بْب هللا عنهم، منها 
ُهمْ  أَقػَْربُ  يَػْوَمِئذٍ  لِْلُكْفرِ  ُىمْ  اَلتػَّبَػْعَناُكمْ  ِقَتااًل  نَػْعَلمُ  َلوْ  قَاُلوا اْدفَػُعوا َأوِ  اَّللَِّ   ْيسَ لَ  َما بِأَْفواِىِهمْ  يَػُقوُلوفَ  ِلئْلِٲبَافِ  ِمنػْ
 .(4) ﴾َيْكُتُموفَ  ٗبَا أَْعَلمُ  َواَّللَُّ  قُػُلوهِبِمْ  ُب 
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ْخَواهِنِمُ  يَػُقوُلوفَ  نَافَػُقوا الَِّذينَ  ِإىَل  تَػرَ  َأملَْ  ﴿وقولو تعاىل :   ُأْخرِْجُتمْ  لَِئنْ  اْلِكَتابِ  أَْىلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِلِ
واآلية تربط (1) ﴾َلَكاِذبُوفَ  ِإنػَُّهمْ  َيْشَهدُ  َواَّللَُّ  لَنَػْنُصَرنَُّكمْ  ُقوتِْلُتمْ  َوِإفْ  أََبًدا َحًداأَ  ِفيُكمْ  نُِطيعُ  َواَل  َمَعُكمْ  لََنْخُرَجنَّ 

 الكفار مع ا٤بنافقْب برباط األخوة.
رِ  :﴿ تعاىل وقولو   ُدوفِ  ِمنْ  ْولَِياءَ أَ  اْلَكاِفرِينَ  يَػتَِّخُذوفَ  الَِّذينَ  * أَلِيًما َعَذابًا ٥َبُمْ  بَِأفَّ  اْلُمَناِفِقْبَ  َبشِّ
يًعا َّلِلَِّ  اْلِعزَّةَ  فَِإفَّ  اْلِعزَّةَ  ِعْنَدُىمُ  أَيَػْبتَػُغوفَ  اْلُمْؤِمِنْبَ   (2) ﴾ٝبَِ
 ٍب آمنوا فإهنم الصفة ىذه من ا٤بنافقْب )أف الكرٲبة لآلية تفسّبه ُب هللا رٞبو كثّب ابن اإلماـ ذكر 
 ُب معهم أهنم ٗبعُب ا٤بؤمنْب، دوف من أولياء الكافرين يتخذوف بأهنم وصفهم ٍب قلوهبم، على فطبع كفروا،

 أي. مستهزئوف ٫بن إ٭با معكم، ٫بن إ٭با: هبم خلوا إذا ٥بم ويقولوف با٤بودة، إليهم ويسروف يوالوهنم ا٢بقيقة،
ة وُب غزوة أحد انسحب ا٤بنافقوف من جيش ا٤بسلمْب ورجعوا اىل ا٤بدين.(3)ا٤بوافقة( ٥بم إظهارنا ُب با٤بؤمنْب

 قبل وصو٥بم أحد، وىذا ا٤بوقف ٚبذيبل للمسلمْب.
 ذلك ُب الدالئل )ىم (4)وا٤بنافقوف تعاونوا مع الكفار وبنوا مسجد الضرار، حيث ذكر البيهقي 

 ومن قوة من استطعتم ما واستمدوا مسجدكم ابنوا: (5)عامر أبو ٥بم فقاؿ مسجدا ابتنوا األنصار من أناس
، من ٔبند فآٌب الرـو كمل قيصر إىل ذاىب فإين سبلح،  من فرغوا فلما وأصحابو، ٧بمدا فأخرج الرـو

 فأنزؿ بالربكة، وتدعو فيو تصلي أف فنحب مسجدنا، بناء من فرغنا قد إنا: فقالوا ،  النيب أتوا مسجدىم
َس َعَلى التػَّْقَوى ِمْن َأوَِّؿ يَػْوـٍ ﴿ وجل عز هللا  .(7)( (6) ﴾اَل تَػُقْم ِفيِو أََبًدا َلَمْسِجٌد ُأسِّ

ىكذا كاف ا٤بنافقوف ٱبططوف خططا ومكائد ضد ا٤بسلمْب، لذا ٯبب علينا أف ٪باىدىم، وأف  
 نوقفهم عند حدىم، ونبعدىم عن أماكنهم، وعن مراكز القوة الٍب يسيطروف عليها.
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 .ادلنافقٌن مواقف خالل من ادلؤمنٌن على الرتبوي األثر: اخلامس ادلطلب
 

 ا٤بهيأ اإلسبلمي للبناء الصلبة األرضية تشكل واالجتماعي الَببوي إلعدادوا النفسي االستعداد إف 
 على تعتمد األمة، أعداء من وغّبىم ا٤بنافقْب مع ا٤بسلموف يواجهها الٍب الكربى التحديات مع للتجاوب

 عما النظر بغض ومكاف زماف أي ُب يستخدمها أف مسلم كل يستطيع حيث وشاملة، واحدة تربوية نظرية
 النفسي لؤلثر األساس ا٤بصدر النبوية والسنة الكرًن القرآف يكوف أف معتمدا إمكانات، من لديو فريتو 

 ما نستقرؤىا الٍب اآلثار ىذه ومن األمة، وأعداء ا٤بنافقْب مواجهة ُب والعملي، والعلمي والعقلي والَببوي
 :يلي

 أَف يُرِيُدوفَ ﴿: تعاىل هللا والنفاقية ، قاؿ الكفرية ا٥بجمات ضد هللا، دين مناصرة ضرورة •
 .(1) ﴾..اْلَكاِفُروفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نُوَرهُ  يُِتمَّ  َأف ِإالَّ  اَّللُّ  َويَْأىَب  بِأَفػَْواِىِهمْ  اَّللِّ  نُورَ  يُْطِفُؤواْ 

 جنتو، ُب وطمعاً  هللا ُب حباً  والرضا ا٢بب بكل الناس ومساعدة هللا سبيل ُب اإلنفاؽ حب •
 َما َىػَذا﴿: تعاىل قاؿ وا٤بنافقْب، الكتاب أىل من ألعدائو لفةً و٨با عقابو، أليم من و٪باةً 
 .(2) ﴾َتْكِنُزوفَ  ُكنُتمْ  َما َفُذوُقواْ  ألَنُفِسُكمْ  َكنَػْزًبُْ 

 .(3) ﴾الشُّقَّةُ  َعَلْيِهمُ  بَػُعَدتْ  َولَػِكن﴿ ا٤بشقة، طوؿ رغم األجر وعظيم الثواب حب •

 ا٢بيطة أخذ مع األعداء، ٤ببلقاة لنفسيا واالستعداد ا١بهاد ثقافة على الَببية ضرورة  •
 َوَلوْ ﴿: تعاىل هللا قاؿ غرة، حْب على ا٤بؤمنوف يؤتى ال حٌب الثغور، ٝبيع وتأمْب وا٢بذر،

  .(4) ﴾ُعدَّةً  َلوُ  أَلَعدُّواْ  ا٣ْبُُروجَ  أَرَاُدواْ 
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 الظلم من وسبلمة الدين على حفاظا أحاديثهم، إىل واالستماع ا٤بنافقْب، ٦بالسة خطورة •
 . (1) ﴾..بِالظَّاِلِمْبَ  َعِليمٌ  َواَّللُّ  ٥َبُمْ  ٠َبَّاُعوفَ  َوِفيُكمْ ﴿: تعاىل هللا قاؿ والنفاؽ،

 َجاء َحٌبَّ ﴿: تعاىل هللا قاؿ أمره، وعلو الدين، ىذا بانتصار اليقْب حق ا٤بؤمن يتيقن أف •
 . (2) ﴾َكارُِىوفَ  َوُىمْ  اَّللِّ  أَْمرُ  َوَظَهرَ  ا٢بَْقُّ 

: تعاىل هللا قاؿ شرعي، عذر بدوف ا١بهاد عن والتخلف الكاذب، ذافاالستئ خطورة •
 . (3) ﴾تَػْفِتِبِّ  وال يلِّ  اْئَذف يَػُقوؿُ  مَّن َوِمنػُْهم﴿

 الصرب حسن على النفس حث وخاصة وا٢بسنات، للخّب إصابة الصا٢بات من اإلكثار •
 قاؿ وجراحاهتم، صائبهمم عند ا٤بنافقْب فرح ا٤بؤمن ُب يؤثر ال حٌب االبتبلءات، عند والرضا

 قَػْبلُ  ِمن أَْمَرنَا َأَخْذنَا َقدْ  يَػُقوُلواْ  ُمِصيَبةٌ  ُتِصْبكَ  َوِإف َتُسْؤُىمْ  َحَسَنةٌ  ُتِصْبكَ  ِإف﴿: تعاىل هللا
 . (4) ﴾َفرُِحوفَ  وَُّىمْ  َويَػتَػَولَّواْ 

 ائب،ا٤بص عند لبلطمئناف سعيا األمور كل ُب التوكل حق تعاىل هللا على التوكل ضرورة •
 اَّللِّ  َوَعَلى َمْوالَنَا ُىوَ  لََنا اَّللُّ  َكَتبَ  َما ِإالَّ  ُيِصيبَػَنا لَّن ُقل﴿: تعاىل قاؿ هللا، بقضاء والرضا

 .(5) ﴾اْلُمْؤِمُنوفَ  فَػْلَيتَػوَكَّلِ 
 من وعمبل، قوال وعسكريا وإٲبانيا عقديا: تعاىل هللا أعداء ٤ببلقاة التاـ االستعداد ضرورة •

 عضد ُب يفت ال حٌب البدنية، وكذلك واإلعدادية، والنفسية، الذىنية، :النواحي ٝبيع
 َو٫َبْنُ  ا٢بُْْسنَػيَػْْبِ  ِإْحَدى ِإالَّ  بَِنا تَػَربَُّصوفَ  َىلْ  ُقلْ ﴿:  تعاىل قاؿ أعدائهم، تربص ا٤بسلمْب
 . (6) ﴾مُّتَػرَبُِّصوفَ  َمَعُكم ِإنَّا تَػَربَُّصواْ فػَ  بِأَْيِديَنا َأوْ  ِعنِدهِ  مِّنْ  ِبَعَذابٍ  اَّللُّ  ُيِصيَبُكمُ  َأف ِبُكمْ  نَػتَػَربَّصُ 

(6) . 
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 ُقلْ ﴿: تعاىل قاؿ با٤بنافقْب، ا٤بؤمنوف يتشابو ال حٌب لو، ابْب  الطائعْب إنفاؽ ضرورة •
 . (1) ﴾فَاِسِقْبَ  قَػْوًما ُكنُتمْ  ِإنَُّكمْ  ِمنُكمْ  يُػتَػَقبَّلَ  لَّن َكْرًىا َأوْ  َطْوًعا أَنِفُقواْ 

 ُب أدائها على ا٤بداومْب النشطاء، ابْب صبلة خبلؿ من با التصاؿا حسن ضرورة •
 عسى لتمامها، وا٣باشعْب وسجودىا، ركوعها ُب القائمْب ٝباعتها، على اافظْب وقتها،
ُهمْ  تُػْقَبلَ  َأف َمنَػَعُهمْ  َوَما﴿: تعاىل قاؿ عنا، راض وىو ربنا يتقبلنا  َكَفُرواْ  أَنػَُّهمْ  ِإالَّ  نَػَفَقاتُػُهمْ  ِمنػْ

 .(2) ﴾..ُكَساىَل  َوُىمْ  ِإالَّ  الصَّبَلةَ  يَْأُتوفَ  َوالَ  َوِبَرُسولِوِ  بِاَّللِّ 
 القبيحة، أعما٥بم نتاج ألهنا كثرت، أو عظمت، مهما ا٤بنافقْب وأوالد أمواؿ ُب النظر عدـ •

َا ُدُىمْ َأْوالَ  َوالَ  أَْمَوا٥ُبُمْ  تُػْعِجْبكَ  َفبلَ ﴿: تعاىل قاؿ عذاباهتم، أسباب من وسبب  اَّللُّ  يُرِيدُ  ِإ٭بَّ
نْػَيا ا٢ْبََياةِ  ُب  هِبَا لِيُػَعذِّبَػُهم  .(3) ﴾َكاِفُروفَ  َوُىمْ  أَنُفُسُهمْ  َوتَػْزَىقَ  الدُّ

 ورفعة وإعزازىم، ا٤بؤمنْب، تثبيت ُب وتعاىل سبحانو لو الفضل وأف هللا، عظمة إىل االطمئناف •
 ُىم َوَما َلِمنُكمْ  ِإنػَُّهمْ  بِاَّللِّ  َوَٰبِْلُفوفَ ﴿: تعاىل قاؿ ا٤بنافقْب، قلوب ُب الرعب وبثو شأهنم،
نُكمْ   .(4) ﴾يَػْفَرُقوفَ  قَػْوـٌ  َولَػِكنػَُّهمْ  مِّ

 سخطهم، أو وا٤برجفْب، ا٤بغرضْب رضا إىل النظر دوف ٤برضاتو، سعيا هللا أوامر وفق العمل •
َها أُْعطُواْ  فَِإفْ  الصََّدقَاتِ  ُب  يَػْلِمُزؾَ  مَّن َوِمنػُْهم﴿: تعاىل قاؿ  ِإَذا ِمنَها يُػْعَطْواْ  ملَّْ  َوِإف َرُضواْ  ِمنػْ
 .(5) ﴾َيْسَخطُوفَ  ُىمْ 

 من أرفع درجة أعلم وال الرضا، إال الصرب يتقدـ األعماؿ من شيئا أف أحسب ما) الرضا •
 َحْسبُػَنا َوقَالُواْ  ولُوُ َوَرسُ  اَّللُّ  آتَاُىمُ  َمآ َرُضْواْ  أَنػَُّهمْ  َوَلوْ ﴿: تعاىل قاؿ (6)(ابة رأس وىو الرضا

 .(7) ﴾رَاِغُبوفَ  اَّللِّ  ِإىَل  ِإنَّا َوَرُسولُوُ  َفْضِلوِ  ِمن اَّللُّ  َسيُػْؤتِيَنا اَّللُّ 
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 الكلمات انتقاء مع ا٤بؤمنْب، أذية ُب علم بدوف أو بعلم جزافا الكلمات إلقاء ٘بنب ضرورة •
ُهمُ ﴿: تعاىل قاؿ هبم، الثقة حسن مع الناس، مع التعامل ُب الطيبة  النَّيبَّ  يُػْؤُذوفَ  الَِّذينَ  َوِمنػْ

 ِمنُكمْ  آَمُنواْ  لِّلَِّذينَ  َوَرْٞبَةٌ  لِْلُمْؤِمِنْبَ  َويُػْؤِمنُ  بِاَّللِّ  يُػْؤِمنُ  لَُّكمْ  َخّْبٍ  أُُذفُ  ُقلْ  أُُذفٌ  ُىوَ  َوِيُقوُلوفَ 
 .(1) ﴾أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ٥َبُمْ  اَّللِّ  َرُسوؿَ  يُػْؤُذوفَ  َوالَِّذينَ 

 تعاىل، هللا مرضاة طلب وأملو مؤمن كل عمل ُب األساس يكوف بأف ، العمل إخبلص •
 َواَّللُّ  لِيُػْرُضوُكمْ  َلُكمْ  بِاَّللِّ  َٰبِْلُفوفَ ﴿: تعاىل قاؿ وعبلنية، سرا مرضاتو، ُب أحدٌ  هللاَ  ينازع وأال

 .(2) ﴾ُمْؤِمِنْبَ  َكانُواْ  ِإف يُػْرُضوهُ  َأف َأَحقُّ  َوَرُسولُوُ 
 ُسورَةٌ  َعَلْيِهمْ  تُػنَػزَّؿَ  َأف اْلُمَناِفُقوفَ  َٰبَْذرُ ﴿ ، عبادتو ُب عبلنيتو كما ا٤بؤمن ريرةس تكوف أف •

 .(3) ﴾..قُػُلوهِبِم ُب  ٗبَا تُػَنبِّئُػُهمْ 
 من شيء ُب وقع ومن ورسولو، وآياتو با استهزاء ىو إ٭با وجهادىم با٤بؤمنْب االستهزاء إف •

 َولَِئن﴿: تعاىل هللا قاؿ كافراً، ٲبوت أف ٨بافة الصادقة، وبةالت إىل يسارع أف بد ال ىذا،
َا لَيَػُقوُلنَّ  َسأَْلتَػُهمْ   تَػْعَتِذُرواْ  الَ *َتْستَػْهزُِؤوفَ  ُكنُتمْ  َوَرُسولِوِ  َوآيَاتِوِ  أَبِاَّللِّ  ُقلْ  َونَػْلَعبُ  ٬َبُوضُ  ُكنَّا ِإ٭بَّ

نُكمْ  ئَِفةٍ طَآ َعن نػَّْعفُ  ِإف ِإٲبَاِنُكمْ  بَػْعدَ  َكَفْرًبُ  َقدْ   .(4) ﴾٦ُبْرِِمْبَ  َكانُواْ  بِأَنػَُّهمْ  طَآئَِفةً  نُػَعذِّبْ  مِّ
 نكرانو، وخطورة ا١بميل، حفظ ضرورة مع السوء، ونية بالشر وا٥بمُّ  ا٣ببيثة، الكلمة خطورة •

 ملَْ  ٗبَا َوٮَبُّواْ  ِإْسبَلِمِهمْ  بَػْعدَ  وََكَفُرواْ  اْلُكْفرِ  َكِلَمةَ  قَاُلواْ  َوَلَقدْ  قَاُلواْ  َما بِاَّللِّ  َٰبِْلُفوفَ  ﴿:تعاىل قاؿ
 . (5) ﴾..َفْضِلوِ  ِمن َوَرُسولُوُ  اَّللُّ  أَْغَناُىمُ  َأفْ  ِإالَّ  نَػَقُمواْ  َوَما يَػَناُلواْ 

، عاىد وإذا أدى، اؤٛبن وإذا أوَب، وعد وإذا صدؽ، قاؿ إذا ا٤بؤمن •  رحم، خاصم وإذا التـز
، أنفق وإذا  قاؿ صفاتو، من أي ُب ا٤بنافق ينازع ال حٌب ريق،ط نفسو إىل للبخل وليس كـر
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 فَػَلمَّآ* الصَّا٢ِبِْبَ  ِمنَ  َولََنُكوَننَّ  لََنصَّدََّقنَّ  َفْضِلوِ  ِمن آتَانَا لَِئنْ  اَّللَّ  َعاَىدَ  مَّنْ  َوِمنػُْهم﴿: تعاىل
 .(1) ﴾مُّْعِرُضوفَ  وَُّىم َوتَػَولَّواْ  ِبوِ  ٖبَُِلواْ  َفْضِلوِ  مِّن آتَاُىم

: النفاؽ من سبلمة عنها فالَبفع ا٤بؤمنْب، أخبلؽ من ليست والسخرية والغمز لمزال إف •
 ُجْهَدُىمْ  ِإالَّ  ٯبَُِدوفَ  الَ  َوالَِّذينَ  الصََّدقَاتِ  ُب  اْلُمْؤِمِنْبَ  ِمنَ  اْلُمطَّوِِّعْبَ  يَػْلِمُزوفَ  الَِّذينَ ﴿

ُهمْ  فَػَيْسَخُروفَ  ُهمْ  اَّللُّ  َسِخرَ  ِمنػْ  .  (2) ﴾أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َو٥َبُمْ  ِمنػْ
 قاؿ شديدا، حزنا حزف هللا، سبيل ُب ينفق ما ٯبد وال قصرا ا١بهاد عن ا٤بؤمن ٚبلف إذا •

ُلُكمْ  َما َأِجدُ  الَ  قُػْلتَ  لَِتْحِمَلُهمْ  أَتَػْوؾَ  َما ِإَذا الَِّذينَ  َعَلى َوالَ ﴿: تعاىل  وَّأَْعيُػنُػُهمْ  تَػَولَّواْ  َعَلْيوِ  َأٞبِْ
 ومع ا٤باؿ، ٲبلكوف ا٤بنافقْب أف حْب ُب ، (3) ﴾يُنِفُقوفَ  َما ٯبَُِدواْ  َأالَّ  َحَزنًا عِ الدَّمْ  ِمنَ  َتِفيضُ 
 َرُسوؿِ  ِخبَلؼَ  ٗبَْقَعِدِىمْ  اْلُمَخلَُّفوفَ  َفرِحَ ﴿: فيهم هللا فقاؿ ا١بهاد، ُب ُكْرَىاً  يستأذنوف ذلك
 َجَهنَّمَ  نَارُ  ُقلْ  ا٢بَْرِّ  ُب  تَنِفُرواْ  الَ  َوقَاُلواْ  اَّللِّ  َسِبيلِ  ُب  َوأَنُفِسِهمْ  بَِأْمَوا٥بِِمْ  ٯُبَاِىُدواْ  َأف وََكرُِىواْ  اَّللِّ 

 .(4) ﴾يَػْفَقُهوفَ  َكانُوا لَّوْ  َحرِّا َأَشدُّ 
 ٖببلؼ عقابو، أليم وٱبشى تعاىل هللا رٞبة ُب يطمع والرجاء ا٣بوؼ بْب الدنيا ُب ا٤بؤمن •

 َكِثّبًا َوْلَيْبُكواْ  قَِليبلً  فَػْلَيْضَحُكواْ ﴿: تعاىل اؿق حساب، أي لآلخرة ٰبسبوف ال الذين ا٤بنافقْب
 .(5) ﴾َيْكِسُبوفَ  َكانُواْ  ٗبَا َجزَاء

 ٤برضاة طلبا ا١بهاد حب على ويَبعرع يَبىب ا٤بؤمن ألف ا١بهاد، عن والقعود التخلف خطورة •
 َمعَ  َوَجاِىُدواْ  بِاَّللِّ  ُنواْ آمِ  َأفْ  ُسوَرةٌ  أُنزَِلتْ  َوِإَذآ﴿ النفاؽ، على القلوب طبع من وخوفا هللا،

ُهمْ  الطَّْوؿِ  أُْوُلواْ  اْسَتْأَذَنكَ  َرُسولِوِ   َمعَ  َيُكونُواْ  بَِأف َرُضواْ * اْلَقاِعِدينَ  مَّعَ  َنُكن َذْرنَا َوقَاُلواْ  ِمنػْ
 .(6) ﴾يَػْفَقُهوفَ  الَ  فَػُهمْ  قُػُلوهِبِمْ  َعَلى َوطُِبعَ  ا٣ْبََواِلفِ 
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 تفرؽ، وال توحد الٍب ا١بامعة، ا٤بساجد على واالجتماع ٤بسلما الصف وحدة إىل الدعوة •
 اٚبََُّذواْ  َوالَِّذينَ ﴿: تعاىل قاؿ بالكافرين، االستنصار حرمة مع والنصرة، ا٢بب من أساس على

 قَػْبلُ  ِمن وُ َوَرُسولَ  اَّللَّ  َحاَربَ  لَِّمنْ  َوِإْرَصاًدا اْلُمْؤِمِنْبَ  بَػْْبَ  َوتَػْفرِيًقا وَُكْفرًا ِضرَارًا َمْسِجًدا
 .(1) ﴾َلَكاِذبُوفَ  ِإنػَُّهمْ  َيْشَهدُ  َواَّللُّ  ا٢بُْْسَُب  ِإالَّ  أََرْدنَا ِإفْ  َولََيْحِلَفنَّ 

 
 الفرؽ عظيم علم اآليات ومن تدبر وا٤بنافقْب، ا٤بؤمنْب بْب الفرؽ الكرٲبة اآليات ىذه أوضحت لقد

 ُب وال ا١بهاد ُب ألبتو دور ٥بم يكن ومل اإلسبلمي، معاجملت ُب نشازاً  كانوا ا٤بنافقْب ىؤالء َأف وعلم بينهم،
 لؤلثر األساس افا٤بصدر  النبوية والسنة الكرًن القرآف يكوف الدين، ٖببلؼ ا٤بؤمنْب  ىذا تبليغ ُب وال العلم

 األمة. وأعداء ا٤بنافقْب مواجهة ُب والعملي، والعلمي والعقلي والَببوي النفسي
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 .بينهم ادلنافقٌن وجود بسبب بادلسلمٌن ادقة واألخطار اآلثار: سالساد ادلبحث
 

 شرٰبة فهم وزوجات وأبناء وأصهار أنساب ٥بم اجملتمع، من جزء فإهنم ا٤بنافقْب، مسمَّى كاف أيا 
 إىل ويذىبوف بل َويُػْنِكُحوف، ويَػْنَكُحوفَ  ويتزاوروف، ويشَبوف يبيعوف مدين، ٦بتمع ُب يعيشوف الناس، من

 للمجادلة، أو لئلفادة، إما ويتعلموف بل دينهم، أمر ُب ويناقشوف األوؿ، الصف ُب ُيَصلُّوفَ  ورٗبا ٤بساجد،ا
 ُب وا٤بتباينة السلبية آثارىم كانت لذلك قيود، دوف ويرٙبلوف ويرحلوف يسافروف أهنم كما الطعن، أو

 تواصلهم نتيجة يكوف، ما أشد بل ٨بفي، فخطرىم وبالتايل ا٣بفية، توجهاهتم بسبب شديدة، ا٤بسلمْب
 بن وحنظلة سلوؿ، بن ُأيَبّ  بن هللا عبد بن هللا كعبد صا٢بوف، أبناء ٥بم منهم فكثّب الناس، ُب االجتماعي

 . الراىب عامر أيب
 واستهزائهم ا٤بكثرين، ُب وطعنهم ٖبلهم خبلؿ من اجملتمع، على سيئة اقتصادية آثارا ٥بم أف كما
 التواطؤ، ىذا عن الناٝبة العسكرية األخطار عن ناىيك وفادحة، خطّبة سياسية آثارا ٥بم أف با٤بقلْب، كما

 .ا٥بمم وتثبيط للتخذيل ا٤بستمرة و٧باوالهتم اجملاىدين، ُب وطعنهم وٚبلفهم، قعودىم وكذلك
 بواطن على اطبلعهم بسبب شديدا، خطرا يشكل ا٤بسلم اجملتمع ُب وا٤بنافقْب النفاؽ وجود فإف لذا

 أويل وخاصة الكافرين، مواالة من ا٤بؤمنْب عباده تعاىل هللا حذر لذلك والقوة، الضعف ومواطن ر،األمو 
 اْسَتَحبُّواْ  إَفِ  َأْولَِياء َوِإْخَواَنُكمْ  آبَاءُكمْ  تَػتَِّخُذواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا﴿: تعاىل هللا قاؿ ا٢بذر، أشد القرىب
نُكمْ  يَػتَػَو٥بَُّم َوَمن اإِلٲبَافِ  َعَلى اْلُكْفرَ   .(1) ﴾الظَّاِلُموفَ  ُىمُ  َفُأْولَػِئكَ  مِّ

 لذا ا٤بؤمنْب، على للكافرين ا٤بفتوحة العيوف ألهنم الناس، حياة على جدا خطّبة آثارىم كانت ٥بذا
 راآلثا من الكثّب لنجد تبوؾ، غزوة وبعد وخبلؿ قبل تصرفاهتم وبياف السورة، ُب ا٤بنافقْب سلوؾ تتبع فإف

 فيها ٚبتفي حيث زماننا، ُب وخصوصا منها، حذره ويأخذ ٥با، يتنبو أف ا٤بسلم على ٯبب الٍب السلبية،
 حقيقة ليدركوا األجهزة، من كثّب على طرأ الذي ا٤بهوؿ التطور بسبب والكافرين، بينهم االتصاؿ عوامل

 ا٤بؤمنْب. نفوس ُب ذلك على ا٤بَبتبة واآلثار ادقة أخطارىم
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 ٍب أغرائهم، أو إلغوائهم، ا٤بسلمْب، فقراء ضد ضغط كورقة أموا٥بم ا٤بنافقوف يستخدـ ما كثّبا
 .ا٣ببيثة وأىدافهم مآرهبم، إىل للوصوؿ تعينهم ٥بم عيونا ليكونوا إسقاطهم

 فقراء على يوزعها الٍب الصدقات ٤بز خبلؿ من االقتصادية،  الرسوؿ سياسة ُب التشكيك
 فَِإفْ  الصََّدقَاتِ  ُب  يَػْلِمُزؾَ  مَّن َوِمنػُْهم﴿: تعاىل هللا قاؿ الصدقات، ُب يلمزونو أف يعِب ماذا وإال ا٤بسلمْب،

َها أُْعطُواْ   بعطاء استهزؤوا ا٤بكثرين ُب طعنوا أهنم كما ، (1) ﴾َيْسَخطُوفَ  ُىمْ  ِإَذا ِمنَها يُػْعَطْواْ  ملَّْ  َوِإف َرُضواْ  ِمنػْ
 ُجْهَدُىمْ  ِإالَّ  ٯبَُِدوفَ  الَ  َوالَِّذينَ  الصََّدقَاتِ  ُب  اْلُمْؤِمِنْبَ  ِمنَ  اْلُمطَّوِِّعْبَ  ُزوفَ يَػْلمِ  الَِّذينَ ﴿: تعاىل قاؿ ا٤بقلْب،

ُهمْ  فَػَيْسَخُروفَ  ُهمْ  اَّللُّ  َسِخرَ  ِمنػْ  . (2) ﴾أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َو٥َبُمْ  ِمنػْ
 عبلقاهتم خبلؿ من السلطة، ُب يكونوف عندما وخاصة ا٤بنافقوف، ٱبلفها الٍب السياسية اآلثار إف

 واجملحفة. الظا٤بة با٤بعاىدات الببلد يغرقوف عندما ا١بباؿ، ٕبملها تنوء ثقيبل، ٞببل الببلد ُٙبَمِّلُ  الكافرين مع
على  شديدا خطرا يشكل ا٤بسلم اجملتمع ُب وا٤بنافقْب النفاؽ من خبلؿ ما سبق يتبْب أف وجود 

لك ٦بتمعات، ولكن اإلسبلـ دائما يسعى إىل ٙبقيق األمن األمة اإلسبلمية، فمن ا٤بمكن أف هتدـ بيوتا، وهت
االجتماعي والنفسي، لذلك ٯبب علينا أف نقـو بدورة فعالة ببياف للناشئة خطورة أساليب و٨بططات 

 ا٤بنافقْب، ودورىم ُب ىبلؾ األمة وتدمّب بنائها.
  

 وننتقل ألطروحة،ا ىذه فصوؿ من األخّب الفصل ٣بتاـ قد وصلت –عز وجل  -وبعوف من هللا 
 . أٝبعْب خاٛبتنا هللا ،أحسن ا٣باٛبة على الكبلـ بعد ذلك إىل
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 اخلامتة
أف  –عز وجل  –ا٢بمد  رب العا٤بْب الذي مكنِب من إٛباـ ىذا البحث، فأتوجو بالشكر  

انو القبوؿ، وأف وفقِب إلٛباـ ىذا العمل ا٤بتواضع، فمن يتوكل على هللا فهو حسبو وناصره، وأسأؿ هللا سبح
 ٯبعلو عمبلً خالصاً لوجهو الكرًن، وبعد...
 فقد توصلت اىل النتائج التالية:

من أبرز صفات ا٤بنافقْب العقائدية الفكرية : ادعاء اإلٲباف، التحاكم للطاغوت، الصد عن  .1
سبيل هللا، مواالة اليهود والكفار، خلف ا٤بوعد، الكفر، التثاقل عن ا١بهاد ُب سبيل هللا، 

 الكسل ُب الصبلة، األمر با٤بنكر والنهي عن ا٤بعروؼ.

من أبرز صفات ا٤بنافقْب األخبلقية االجتماعية: الكذب، السخرية واالستهزاء، الفتنة بْب  .2
 ا٤بؤمنْب، السفة، إيذاء النيب وا٤بؤمنْب، التجسس، ىجر القرآف، نقض العهد، قطيعة الرحم.

ا١بب وا٣بوؼ، الرياء، االستكبار، البخل، ا٣بداع، من أبرز صفات ا٤بنافقْب النفسية: ا٢بسد،  .3
 الفساد ُب األرض، سوء الظن.

من أبرز الوسائل الشرعية الواجب إتباعها ٤بواجهة النفاؽ وأىلو: تصحيح العقيدة، الدعوة إىل  .4
هللا، االستقامة على الدين أمرًا وهنياً، كثرة ذكر هللا عز وجل وقراءة القرآف وتدبره، بناء أسرة 

 سلمة الوعي ٗبخططات ا٤بنافقْب وأساليبهم، طلب العلم النافع وجهاد ا٤بنافقْب.م

 وصي الباحث مبا يلي:نليها ويف ضوء النتائج اليت توصلت إ
دي، واألخبلقي، والنفسي عند البدء بأي إصبلح تربوي أو ائضرورة البدء بَبسيخ البناء العق .1

 ز باإلسبلـ ُب نفوس الناشئة.اجتماعي، أو أخبلقي، وذلك من خبلؿ غرس االعتزا

إصبلح ا٤بناىج الَببوية ٕبيث تريب األجياؿ الناشئة تربية إٲبانية متكاملة ترسخ ُب النفوس حب  .2
الصبلح وفعل ا٣بّب، ومن خبلؿ تضمْب ا٤بقررات الدراسية بعض مواقف ا٤بنافقْب حٌب يتعرؼ 

 ا٤بتعلموف على ذلك الصفات ويتجنبوىا.
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ة اسَباتيجية هتدؼ من خبل٥با إىل هتيئة الناس لقبوؿ تطبيق شرع هللا على والة األمر وضع خط .3
 ُب ا٤بنافقْب لصيانة اجملتمع من شرورىم.

االىتماـ بَببية ا١بيل وبنائو بناًء إسبلميًا متكامبلً، والَبكيز على البناء العقائدي واألخبلقي  .4
اد ُب سبيل هللا بكل الوسائل واالجتماعي، والعناية بغرس قضية الدعوة إىل هللا عز وجل وا١به

 ا٤بتاحة، والغّبة على ارمات، وٞبايتهم من فساد البيئة وأخطار ا٤بنافقْب.

ضرورة عناية علماء ا٤بسلمْب ٗببدأ الوقاية خّب من العبلج وعمل برنامج لذلك، وعلى اآلباء  .5
يو ىذا السلوؾ وا٤بربْب مبلحظة أي تغّبات تطرأ على سلوؾ األبناء والبحث على خلفيات وتوج
 مب ٰبقق االنضباط األخبلقي وعبلج األخطاء أوالً بأوؿ فكرية كانت او أخبلقية.

ضرورة عمل ا٤بربْب على إبعاد التبلميذ عن البيئة الفاسدة أو الٍب تشجع الفساد واال٫براؼ،  .6
 وتوعيتهم وتوجيههم وإرشادىم ٫بو الفضائل.

 
علو عمبًل خالصًا لوجهو الكرًن وأف يتقبلو قبوالً وهبذا أكوف قد أهنيت ٕبثي، وأسأؿ هللا أف ٯب

 حسناً.
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 فهارس املصادر واملراجع
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 أوالً: فهرس اآليات القرآنية
 

 الصفحة رقم اآلية سورة البقرة ـ

 78 14 قاُلوا.... آَمُنوا الَِّذينَ  َلُقوا َوِإذا 1
 108 121  النََّصاَرى...َوالَ  اْليَػُهودُ  َعنكَ  تَػْرَضى َوَلن 2

   سورة آل عمران 

ُهمْ  َوِإفَّ  3  107 78 بِاْلِكَتاِب... أَْلِسَنتَػُهم يَػْلُووفَ  َلَفرِيًقا ِمنػْ
 109 111 َفرِيًقا... ُتِطيُعواْ  ِإف آَمنُػَواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا 4
 133 121 ُتِصْبُكْم... َوِإفْ  َتُسْؤُىمْ  َحَسَنةٌ  َٛبَْسْسُكمْ  ِإفْ  5
 133 167 تَػَعاَلْوا... ٥َبُمْ  َوِقيلَ  نَافَػُقوا الَِّذينَ  َولِيَػْعَلمَ  6

   سورة النساء 

رِ  7  134 138 أَلِيًما َعَذابًا ٥َبُمْ  بَِأفَّ  اْلُمَناِفِقْبَ  َبشِّ
 134 139 ...َأْولَِياءَ  اْلَكاِفرِينَ  يَػتَِّخُذوفَ  الَِّذينَ  8
 71-70 142 ...َخاِدُعُهمْ  َوُىوَ  هللاَ  ُعوفَ ٱُبَادِ  اْلُمَناِفِقْبَ  ِإفَّ  9

 67/71 143 ...َىُؤالء ِإىَل  الَ  َذِلكَ  بَػْْبَ  مَُّذْبَذِبْبَ  11

 61 145 ...اأَلْسَفلِ  الدَّْرؾِ  ُب  اْلُمَناِفِقْبَ  ِإفَّ  11
 31 176 ...اْلَكبَلَلةِ  ُب  يُػْفِتيُكمْ  اَّللَُّ  ُقلْ  َيْستَػْفُتوَنكَ  12
   ادلائدة سورة 

 107 17 اَّللِّ... ِمنَ  ٲَبِْلكُ  َفَمن ُقلْ  َمْرًنََ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُىوَ  13
 107 72 َبِِب... يَا اْلَمِسيحُ  َوقَاؿَ  َمْرًنََ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُىوَ  14
   األعراف سورة 
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 28 146 ...يَػَتَكبػَُّروفَ  الَِّذينَ  آيَاٌبَ  َعنْ  َسَأْصِرؼُ  15
   األنفال سورة 

 100 15  َزْحفاً  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َلِقيُتمُ  ِإَذا آَمُنواْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن  16
 100 16  ...ِإالَّ  ُدبُػَرهُ  يَػْوَمِئذٍ  يُػَو٥بِِّمْ  َوَمن 17
َا 18  46 18  ...آَمنَ  َمنْ  اَّللِّ  َمَساِجدَ  يَػْعُمرُ  ِإ٭بَّ
 46 34 ...َيُصدُّوفَ  َوُىمْ  اَّللُّ  يُػَعذِّبَػُهمُ  َأالَّ  ٥َبُمْ  َوَما 19
َنةٌ  َتُكوفَ  ال َحٌبَّ  َوقَاتُِلوُىمْ  21  98 39  ...ِفتػْ
 100 45 … فَاثْػبُُتواْ  ِفَئةً  َلِقيُتمْ  ِإَذا آَمُنواْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن  21
ُهمْ  َعاَىدتَّ  الَِّذينَ  22  47 56  ...يَنُقُضوفَ  ٍُبَّ  ِمنػْ
 46/47 58  ...فَانِبذْ  انَةً ِخيَ  قَػْوـٍ  ِمن َٚبَاَفنَّ  َوِإمَّا 23

 46 59 ... ِإنػَُّهمْ  َسبَػُقواْ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َٰبَْسَبَّ  َوالَ  24
 121 61  ...قُػوَّةٍ  مِّن اْسَتطَْعُتم مَّا ٥َبُم َوأَِعدُّواْ  25
 96 72  َوجاَىُدوا َوىاَجُروا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإفَّ  26
 47 74  ...َوَجاَىُدواْ  واْ َوَىاَجرُ  آَمُنواْ  َوالَِّذينَ  27
   التوبة سورة 

 17/44 1 الَِّذيَن... ِإىَل  َوَرُسولِوِ  اَّللَِّ  ِمنَ  بَػرَاَءةٌ  28

 23 2 اْلَكاِفرِينَ  ٨ُبْزِي اَّللََّ  َوَأفَّ  29
 17/48/52 3 ...َلُكمْ  َخيػْرٌ  فَػُهوَ  تُػْبُتمْ  فَِإفْ  31

 47 4 رِِكَْب...اْلُمشْ  مِّنَ  َعاَىدًبُّ  الَِّذينَ  ِإالَّ  31
تُػُلوا ا٢ْبُُرـُ  اأْلَْشُهرُ  اْنَسَلخَ  فَِإَذا 32  98/102/114/123 5 اْلُمْشرِِكَْب... فَاقػْ

 24/102 6 اْسَتَجاَرَؾ... اْلُمْشرِِكْبَ  مِّنَ  َأَحدٌ  َوِإفْ  33

 47/102 7 اَّللِّ... ِعندَ  َعْهدٌ  لِْلُمْشرِِكْبَ  َيُكوفُ  َكْيفَ  34
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 114 8 ِفيُكْم... يَػْرقُػُبواْ  الَ  َعَلْيُكمْ  ْظَهُروايَ  َوِإف َكْيفَ  35
 17 11 الصَّبَلةَ  َوأَقَاُموا تَابُوا فَِإفْ  36
 101/103/123 13 َوٮَبُّوْا... أٲَْبَانَػُهمْ  نََّكُثواْ  قَػْوًما تُػَقاتُِلوفَ  َأالَ  37

 103 14 َوٱُبْزِِىْم... بِأَْيِديُكمْ  اَّللُّ  يُػَعذِّبْػُهمُ  قَاتُِلوُىمْ  38
 17/103 15 َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواَّللَُّ  َيَشاءُ  َمنْ  َعَلى اَّللَُّ  َويَػُتوبُ  39

ـْ  41  103 16 الَِّذيَن... اَّللُّ  يَػْعَلمِ  َوَلمَّا تُػتػْرَُكواْ  َأف َحِسْبُتمْ  َأ
 35 19 َوِعَمارََة... ا٢ْبَاجِّ  ِسَقايَةَ  َأَجَعْلُتمْ  41
 103 21 َوَجاَىُدوْا... َوَىاَجُرواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  42
رُُىمْ  43 ْنوُ  ِبَرْٞبَةٍ  َربػُُّهم يُػَبشِّ  103 21 َورِْضَواٍف... مِّ
 103 22 َعِظيمٌ  َأْجرٌ  ِعنَدهُ  اَّللَّ  ِإفَّ  أََبًدا ِفيَها َخاِلِدينَ  44
 62/135 23 آبَاءُكْم... تَػتَِّخُذواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا 45

 104 24 َوَرُسولِِو... اَّللِّ  مِّنَ  لَْيُكمإِ  َأَحبَّ  46
 30 25 ...َكِثّبَةٍ  َمَواِطنَ  ُب  اَّللَُّ  َنَصرَُكمُ  َلَقدْ  47
 104 27 َيَشاء... َمن َعَلى َذِلكَ  بَػْعدِ  ِمن اَّللُّ  يَػُتوبُ  ٍُبَّ  48
َا آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا 49  104 28 ٪َبٌَس... اْلُمْشرُِكوفَ  ِإ٭بَّ
... َوالَ  بِاَّللِّ  يُػْؤِمُنوفَ  الَ  الَِّذينَ  قَاتُِلواْ  51  50/73/101/104/108/115 29 بِاْليَػْوـِ

 108 31 ... َوقَاَلتْ  اَّللِّ  اْبنُ  اْليَػُهوُد ُعَزيْػرٌ  َوقَاَلتِ  51
 109 31 مِّن... أَْربَابًا َورُْىَبانَػُهمْ  َأْحَباَرُىمْ  اٚبََُّذواْ  52
 34/73/101/110/119/130 32 َقرِيًبا َعَرًضا َكافَ  َلوْ  53

 110/119 33 َوِديِن... بِا٥ْبَُدى َرُسولَوُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُىوَ  54

 24/34/74/110/113 34 اأَلْحَباِر... مِّنَ  َكِثّبًا ِإفَّ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا 55

 113/130 35 ... ُكنُتمْ  َما َفُذوُقواْ  ألَنُفِسُكمْ  َكنَػْزًبُْ  َما َىَذا 56
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 98 36 يُػَقاتُِلوَنُكْم... َكَما َكافَّةً  اْلُمْشرِِكْبَ  َوقَاتُِلوا 57
... َسِبيلِ  انِفُرواْ ُب  َلُكمُ  ِقيلَ  ِإَذا َلُكمْ  َما 58  25/100/117 38 اَّللَِّ

 117 39 َوَيْسَتْبِدْؿ... أَلِيًما َعَذابًا يُػَعذِّْبُكمْ  تَنِفُرواْ  ِإالَّ  59
 30/101/117/119/120 41 ...تَنُصُروهُ  ِإالَّ  61

 30/96/98/90/117/130 41 ...َوثَِقااًل  ِخَفافًا انِفُروا 61

 22/75/84/127 42 ...َمَعُكمْ  ٣َبََرْجَنا اْسَتطَْعَنا َلوِ  بِاَّللَِّ  َوَسَيْحِلُفوفَ  62

... ٥َبُمْ  أَِذنتَ  ملَِ  َعنكَ  اَّللُّ  َعَفا 63  75 43 َحٌبَّ
... بِاَّللِّ  يُػْؤِمُنوفَ  الَ  الَِّذينَ  َتْأِذُنكَ َيسْ  اَل  64  75/128 44 َواْليَػْوـِ

َا 65 ... بِاَّللِّ  يُػْؤِمُنوفَ  الَ  الَِّذينَ  َيْسَتْأِذُنكَ  ِإ٭بَّ  67/128 45 َواْليَػْوـِ

ًة... لَوُ  أَلَعدُّواْ  ا٣ْبُُروجَ  أَرَاُدواْ  َوَلوْ  66  76/129/130 46 ُعدَّ

ُغوَنُكمُ  67 َنةَ اْلفِ  يَػبػْ  51/76/129/131 47 ٠َبَّاُعوَف... َوِفيُكمْ  تػْ

َنةَ  ابْػتَػَغُواْ  لَقدِ  68  73/76/131 48 َلَك... َوقَػلَُّبواْ  قَػْبلُ  ِمن اْلِفتػْ

ُهمْ  69  21/25/76/131 49 ...تَػْفِتِبِّ  َواَل  يل  اْئَذفْ  يَػُقوؿُ  َمنْ  َوِمنػْ

 76/128/131 51 ...ُتِصْبكَ  َوِإف َتُسْؤُىمْ  َحَسَنةٌ  ُتِصْبكَ  ِإف 71

 76/128/131 51 َمْوالَنَا... ُىوَ  لََنا اَّللُّ  َكَتبَ  َما ِإالَّ  ُيِصيبَػَنا لَّن ُقل 71

 77/128/131 52 ا٢بُْْسنَػيَػْْبِ... ِإْحَدى ِإالَّ  بَِنا تَػَربَُّصوفَ  َىلْ  ُقلْ  72

 77/132 53 َكْرًىا... َأوْ  َطْوًعا أَْنِفُقوا ُقلْ  73

ُهمْ  تُػْقَبلَ  َأف ُهمْ َمنَػعَ  َوَما 74  51/77/132 54 نَػَفَقاتُػُهْم... ِمنػْ

 77/132 55 َأْوالَُدُىْم... َوالَ  أَْمَوا٥ُبُمْ  تُػْعِجْبكَ  َفبلَ  75

 60/70/85/127/132 56 ُىم... َوَما َلِمنُكمْ  ِإنػَُّهمْ  بِاَّللِّ  َوَٰبِْلُفوفَ  76

 78/132 57 َمَغارَاٍت... َأوْ  َمْلَجأً  ٯبَُِدوفَ  َلوْ  77

 46/74/78/132/136 58 الصََّدقَاِت... ُب  يَػْلِمُزؾَ  مَّن َوِمنػُْهم 78



 145 

 132 59 َوَرُسولُُو... اَّللُّ  آتَاُىمُ  َمآ َرُضْواْ  أَنػَُّهمْ  َوَلوْ  79
ُهمُ  81  22/25/133 61 ...أُُذفٌ  ُىوَ  َويَػُقوُلوفَ  النَّيبَّ  يُػْؤُذوفَ  الَِّذينَ  َوِمنػْ

 85/133 62 َوَرُسولُُو... َواَّللُّ  لِيُػْرُضوُكمْ  َلُكمْ  بِاَّللِّ  َٰبِْلُفوفَ  81

 78 63 ...َأملَْ يَػْعَلُموا أَنَُّو َمْن ُٰبَاِدِد اَّللََّ َوَرُسوَلوُ  82
 67/133 64 ُسورٌَة... َعَلْيِهمْ  تُػنَػزَّؿَ  َأف اْلُمَناِفُقوفَ  َٰبَْذرُ  83

َا لَيَػُقوُلنَّ  َسأَْلتَػُهمْ  َولَِئن 84  34/61/74/78/133 65 ...٬َبُوضُ  ُكنَّا ِإ٭بَّ

 61/78/133 66 ...ِإٲبَاِنُكمْ  بَػْعدَ  َكَفْرًبُ  َقدْ  تَػْعَتِذُرواْ  الَ  85

 62/71/78/129 67 بَػْعٍض... مِّن بَػْعُضُهم َواْلُمَناِفَقاتُ  اْلُمَناِفُقوفَ  86

 79/124/129 68 .َواْلُكفَّاَر.. َواْلُمَناِفَقاتِ  اْلُمَناِفِقْبَ  اَّللُّ  َوَعدَ  87

... قَػْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  نَػَبأُ  يَْأهِتِمْ  َأملَْ  88  101 71 قَػْوـِ
 120 71 بَػْعٍض... َأْولَِياء بَػْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنوفَ  89
 51/115/123 73 َواْلُمَناِفِقَْب... اْلُكفَّارَ  َجاِىدِ  النَّيبُّ  أَيػَُّها يَا 91

 62/80/85/133 74 ...يَػَناُلوا ملَْ  ٗبَا واَوٮَبُّ  91

ُهمْ  92  134 75 ...اَّللََّ  َعاَىدَ  َمنْ  َوِمنػْ
 134 76 ٖبَُِلوْا... َفْضِلوِ  مِّن آتَاُىم فَػَلمَّآ 93
 68 77 يَػْلَقْونَُو... يَػْوـِ  ِإىَل  قُػُلوهِبِمْ  ُب  نَِفاقًا َفَأْعَقبَػُهمْ  94
 35/62/80/134/136 79 اْلُمْؤِمِنَْب... ِمنَ  طَّوِِّعْبَ اْلمُ  يَػْلِمُزوفَ  الَِّذينَ  95

 36/80 81 ٥َبُْم... َتْستَػْغِفرْ  الَ  َأوْ  ٥َبُمْ  اْستَػْغِفرْ  96

 80/129/134 81 ... ِخبَلؼَ  ٗبَْقَعِدِىمْ  اْلُمَخلَُّفوفَ  َفرِحَ  97

 80/123/134 82 َجزَاء... َكِثّبًا َوْلَيْبُكواْ  قَِليبلً  فَػْلَيْضَحُكواْ  98

ُهْم... طَآئَِفةٍ  ِإىَل  اَّللُّ  رََّجَعكَ  فَِإف 99 نػْ  80 83 مِّ
ُهم َأَحدٍ  َعَلى ُتَصلِّ  َوالَ  111 نػْ  36/81 84 أََبًدا... مَّاتَ  مِّ
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َا... َوَأْواَلُدُىمْ  أَْمَوا٥ُبُمْ  تُػْعِجْبكَ  َوالَ  111  81 85 ِإ٭بَّ
 81/127/134 86 َّللِّ...بِا آِمُنواْ  َأفْ  ُسوَرةٌ  أُنزَِلتْ  َوِإَذآ 112

 68/81/92 87 َوطُِبَع... ا٣ْبََواِلفِ  َمعَ  َيُكونُواْ  بَِأف َرُضواْ  113

 134 92 لَِتْحِمَلُهْم... أَتَػْوؾَ  َما ِإَذا الَِّذينَ  َعَلى َوالَ  114
َا 115  68/70 93 َيْسَتْأِذنُوَنَك... الَِّذينَ  َعَلى السَِّبيلُ  ِإ٭بَّ

 70/71 94 إِلَْيِهْم... َرَجْعُتمْ  ِإَذا إِلَْيُكمْ  يَػْعَتِذُروفَ  116

 86 95 إِلَْيِهْم... انَقَلْبُتمْ  ِإَذا َلُكمْ  بِاَّللِّ  َسَيْحِلُفوفَ  117
ُهمْ  لِتَػْرَضْواْ  َلُكمْ  َٰبِْلُفوفَ  118  86 96 تَػْرَضْواْ... فَِإف َعنػْ
 26 116 ...اَّللَِّ  أَلْمرِ  ُمْرَجْوفَ  َوآَخُروفَ  119
 25/36/37/70/86/135 117 ...وَُكْفرًا ِضرَارًا َمْسِجًدا اٚبََُّذواْ  الَِّذينَ وَ  111

سَ  لََّمْسِجدٌ  أََبًدا ِفيوِ  تَػُقمْ  الَ  111  37/134 118 التػَّْقَوى... َعَلى ُأسِّ

 26/66 111 أَنُفَسُهْم... اْلُمْؤِمِنْبَ  ِمنَ  اْشتَػَرى اَّللَّ  ِإفَّ  112

 66 112 ... السَّاِئُحوفَ  ا٢ْبَاِمُدوفَ  ِبُدوفَ اْلَعا التَّائُِبوفَ  113
 34/37/38 113 ...آَمُنواْ  َوالَِّذينَ  لِلنَّيبِّ  َكافَ  َما 114

 38 117 َواْلُمَهاِجرِيَن... النَّيبِّ  َعَلى هللا تَّابَ  َلَقد 115
 26/104 118 ... التػَّوَّابُ  ُىوَ  اَّللَّ  ِإفَّ  لَِيُتوبُواْ  َعَلْيِهمْ  تَابَ  ٍُبَّ  116

 39 119 الصَّاِدِقْب َمعَ  وُكونُوا 117
 100 122 نَػَفَر... فَػَلْوالَ  َكآفَّةً  لَِينِفُرواْ  اْلُمْؤِمُنوفَ  َكافَ  َوَما 118
 51/100/101/124 123 يَػُلوَنُكم... الَِّذينَ  قَاتُِلواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا 119

ُهم ُسوَرةٌ  أُنزَِلتْ  َما َوِإَذا 121  66/82 124 أَيُُّكْم... يَػُقوؿُ  مَّن َفِمنػْ

 68/82 125 فَػزَاَدتْػُهْم... مََّرضٌ  قُػُلوهِبِم ُب  الَِّذينَ  َوأَمَّا 121

... ُكلِّ  ُب  يُػْفتَػُنوفَ  أَنػَُّهمْ  يَػَرْوفَ  َأَوالَ  122  82 126 َعاـٍ
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 68/82 127 ...بَػْعضٍ  ِإىَل  بَػْعُضُهمْ  نَّظَرَ  ُسوَرةٌ  أُنزَِلتْ  َما َوِإَذا 123

 20/30/48/49 128 أَنْػُفِسُكْم... ِمنْ  َرُسوؿٌ  َجاءَُكمْ  َلَقدْ  124

 52/66 129 ُىَو... ِإالَّ  إَِلوَ  ال اَّللُّ  َحْسيبَ  فَػُقلْ  تَػَولَّْواْ  فَِإف 125
   يونس سورة 

رِ  126  48/49 2 ِصْدٍؽ... َقَدـَ  ٥َبُمْ  َأفَّ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َوَبشِّ

 49 118 ا٢بَْقُّ  َجاءُكمُ  َقدْ  أَيػَُّها النَّاسُ  يَا ُقلْ  127
   احلج سورة 

 50 18 السََّماَواِت... ُب  َمن َلوُ  َيْسُجدُ  اَّللََّ  َأفَّ  تَػرَ  َأملَْ  128
 122 39 ظُِلُموا... بِأَنػَُّهمْ  يُػَقاتَػُلوفَ  لِلَِّذينَ  أُِذفَ  129
 122 41 َحٍق... َغّْبِ بِ  ِديَارِِىم ِمنْ  ُأْخرُِجوا الَِّذينَ  131
 96 78 ِجهاِدهِ  َحقَّ  اَّللَِّ  ُب  َوجاِىُدوا 131
   غافر سورة 

 120 51 ا٢ْبََياِة... ُب  آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا لََننُصرُ  ِإنَّا 132
   احلجرات سورة 

َا 133  122 11 ...ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإ٭بَّ
   اجملادلة سورة 

 87 14 يَػْعَلُموفَ  َوُىمْ  اْلَكِذبِ  َعَلى ِلُفوفَ َوٰبَْ  134
 87 18 َلُكْم... َٰبِْلُفوفَ  َكَما َلوُ  فَػَيْحِلُفوفَ  135
   احلشر سورة 

ْخَواهِنُِم... يَػُقوُلوفَ  نَافَػُقوا الَِّذينَ  ِإىَل  تَػرَ  َأملَْ  136  134 11 إِلِ
   ادلنافقون سورة 

... ُىمُ  ْيِهمْ َعلَ  َصْيَحةٍ  ُكلَّ  َٰبَْسُبوفَ  137  73/132 4 اْلَعُدوُّ
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 ثانيا: فهرس األحاديث النبىية

 
 الصفحة الراوي احلديث م

 21/31 البخاري براءة... كاملة نزلت سورة آخر 1

 24 البخاري العرب... جزيرة من ا٤بشركْب أخرجوا 2

 21 البخاري أرسل  إيل أبو بكر فتتبعت القرآف حٌب وجدت 3

 62 البخاري خالصا... منافقا كاف فيو كن من أربع 4

 98/115 البخاري ومسلم هللا... إال إلو ال أف يشهدوا حٌب الناس أقاتل أف أمرت 5

 63 ابن ماجو العشاء... صبلة ا٤بنافقْب على الصبلة أثقل إف 6

 111 ومسلم البخاري     ا٤بوبقات السبع من الزحف يـو التويل أف 7
 123 البخاري      ... بساحتهم تنزؿ حٌب رسلك على أنفذ 8

 62 البخاري كذب... حدَّث إذا: ثبلث ا٤بنافق آية 9

 96 داود ابو     وألسنتكم... بأيديكم الكفار جاىدوا 11
 114 الَبمذي   ... الصبلة وعموده اإلسبلـ األمر رأس 11

 19 البخاري برباءة... مُب أىل ُب طالب أيب بن علي معنا فأذف 12

 39 البخاري صدؽ... ُب هللا أببله أحداً  أعلم ما فوهللا 13

 115/121 مسلم       ... يقاتلوف أمٍب من طائفة تزاؿ ال 14

 111 البخاري ومسلم ونِيَّة... جهادٌ  ولكن الفتح بعد ىجرة ال 15
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 ثالثا: فهرس األعــالم
 الصفحة أمساء األعالم م
 اللخمي مطّب بن أيوب بن أٞبد بن سليماف القاسم، أبو 1

22 
 الفقيو ا٤بدين العمري العدوي هللا عبد أبو 2

21 
 هللا عبد بن سبلـ بن القاسم عبيد، أبو 3

21 
 ثعلبة بن أصـر بن زيد بن سأو  بن أبوخزٲبة 4

21 
 السلمي جابر بن ا٢بصْب بن إسحاؽ بن أٞبد 5

31 
 علي بن ا٢بسْب بن أٞبد 6

134 
 السبلـ عبد بن ا٢بليم عبد بن أٞبد 7

97 
 اللغوي ا٢بسْب أبو زكريا بن فارس بن أٞبد 8

41 
 مردويو ابن موسى بن أٞبد 9

21 
 القرشي رعد بن ضو بن كثّب بن  عمر بن إ٠باعيل 11

46 
 األوسي األنصاري عدي بن ا٢بارث بن عازب بن الرباء 11

21 
 ا٣بزرجي حراـ بن عمرو بن هللا عبد بن جابر 12

115 
 جد بن قيس 13
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  التيمي العكلي يزيد بن ا٢بارث 14

18 
 األشهل بِب حليف  اليماف بن حذيفة 15

18 
 البصري ا٢بسن 16

23 
 ٤بفضلا بن ٧بمد بن ا٢بسْب 17

96 
 مالك بن صيفي بن عامر أيب بن حنظلة 18

134 
  الضحاؾ بن ثابت بن زيد 19
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 األشجعي أشيم بن طارؽ بن سعد 21
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 ا٤بسيب بن سعيد 21
38 

 األسدي جبّب بن سعيد 22
21 

 الشاذيل إبراىيم قطب سيد 23
26 

 أخطب بن حيي بنت صفية 24
119 

 ا١بد بن عدى بن عاصم 25
37 

 البغدادي السبلمي رجب بن أٞبد بن الرٞبن عبد 26
61 

 الدين سابق بن ٧بمد بن بكر أيب الكماؿ بن الرٞبن عبد 27
19 

 البغدادي ا١بوزي ابن الفرج أبو علي بن الرٞبن عبد 28
18 

 ا٢بكم بن مرواف بن العزيز عبد 29
117 

 الدوسي صخر بن الرٞبن عبد أو هللا عبد 31
19 

  ُأىبّ  بن هللا عبد 31
36 

 ا٤بغّبة بن أمية أيب بن هللا عبد 32
38 

  ا٤بطلب عبد بن عباس بن هللا عبد 33
18 

 أيب بن هللا عبد بن هللا عبد 34
36 

 العدوي القرشي نفيل بن ا٣بطاب بن عمر بن هللا عبد 35
18 

 السلمي األنصاري مالك بن كعب بن هللا عبد 36
39 

 شيبة أيب بابن عروؼا٤ب الكوُب ٧بمد بن هللا عبد 37
22 

 حياف بن جعفر بن ٧بمد بن هللا عبد 38
21 

 ا٥بامشى الفضل عبد ا٤بطلب أبو 39
38 

 األموي جريج بن العزيز عبد بن ا٤بلك عبد 41
31 

 النعماف بن مالك بن صيفي بن عمرو عبد 41
36 
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 ىاشم بن ا٤بطلب عبد بن مناؼ عبد 42
41 

  كعب بن عمرو بن عامر بن عثماف بن عبدهللا 43
19 

 الليثي قتادة بن عمّب بن عبيد 44
22 

 أمية بن العاص أيب بن عفاف بن عثماف 45
27 

 هللا عبد بن حاًب بن عدي 46
119 

 ا٣بزرجي ثعلبة بن عمرو بن عقبة 47
35 

 ا٥بامشي ىاشم بن ا٤بطلب عبد بن طالب أيب بن علي 48
19 

 العزى عبد بن نفيل بن ا٣بطاب بن عمر 49
31 

 القرشي ا٤بخزومي ا٤بغّبة بن ىشاـ بن عمرو 51
38 

 عباس حسن فضل 51
31 

 السدوسي ا٣بطاب أبو قتادة بن دعامة بن قتادة 52
18 

 كعب أيب بن مالك بن كعب 53
39 

 الدخشم بن مالك 54
37 

 ا٢بجاج أبو جرب بن ٦باىد 55
31 

 عاشور ابن الطاىر ٧بمد بن الفاضل ٧بمد 56
19 

 الفقيو النيسابوري ا٤بنذر ابن إبراىيم بن ٧بمد 57
21 

 الدمشقي الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أيب بن ٧بمد 58
129 

 االنصاري فرح بن بكر أيب بن أٞبد بن ٧بمد 59
49 

 البخاري ا٤بغّبة بن ابراىيم بن ا٠باعيل بن ٧بمد 61
21 

 الزركشي هللا عبد بن هبادر بن ٧بمد 61
42 

 الطربي يزيد نب جرير بن ٧بمد 62
71 

 اإلشبيلي ٧بمد بن هللا عبد بن ٧بمد 63
45 
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 ٞبدويو بن ٧بمد بن هللا عبد بن ٧بمد 64
22 

 الشوكاين هللا عبد بن ٧بمد بن علي بن ٧بمد 65
118 

 الضحاؾ بن موسى بن سورة بن عيسى بن ٧بمد 66
21 

 الورغمي عرفة ابن ٧بمد بن ٧بمد 67
97 

 العمادي ىمصطف بن ٧بمد بن ٧بمد 68
24 

 على بن مكـر بن ٧بمد 69
61 

 رضا علي بن رشيد ٧بمد 71
118 

 ٧بمد بن عمر بن ٧بمد بن أٞبد ا٣بوارزمي الز٨بشري 71
23 

 ٧بمد بن إسحاؽ 72
127 

 القرشي العاص بن سعيد آلؿ موىل صبيح بن مسلم 73
31 

 ا٣بزرجي االنصاري أوس بن عمرو بن جبل بن معاذ 74
114 

 النبطي حياف بن مقاتل 75
31 

 البهرائي ثعلبة بن عمرو بن ا٤بقداد 76
18 

 القطاف خليل مناع 77
41 

 األنصاري سعد بن بشّب بن النعماف 78
35 

 الفارسي ىرمز بن يزيد 79
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 رابعا: فهرس املصادر واملراجع
 ادلراجع العامة-أ

 الكرًن القرآف    .1

 ا٤بكتبة: . القاىرةمستظرف فن كل يف ستطرفادل أٞبد. ابن الدين شهاب األبشيهي،    .2
 د.ط. التوفيقية.

 دار: الرفاعي، بّبوت أٞبد عادؿ: ٙبقيق .الغابة أسدـ.  1996 ٧بمد . بن علي األثّب، ابن    .3
 .1ط العريب. الَباث إحياء

 ا٣بزي، صاّب بن سليماف: ٙبقيق . ادلفسرين . طبقاتـ1997 األدنروي، اٞبد بن ٧بمد.    .4
 .1ط وا٢بكم، العلـو مكتبة:  ٤بنورةا ا٤بدينة

: الليثي، بّبوت هللا عبد: ٙبقيق . مسلم صحيح رجال ىػ.1417 . علي بن أٞبد األصبهاين،    .5
 ا٤بعرفة.د.ط. دار

 دار: . بّبوتالكرمي القرآن ألفاظ مفردات ـ.٧1992بمد.  بن ا٢بسْب األصفهاين، الراغب    .6
 الفكر، د.ط.

 صفواف:  ٙبقيق .القرآن غريب يف ادلفردات ـ.1992. ٧بمد بن ا٢بسْب األصفهاين، الراغب    .7
 د.ط. الشامية، الدار العلم دار: داودى، بّبوت عدناف

 دار: بّبوت .ادلثاين والسبع العظيم القرآن تفسًن يف ادلعاين روح . الفضل أبو ٧بمود األلوسي،   .8
 العريب، د.ط. الَباث إحياء

 .والسور اآليات تناسب يف الدرر نظم ـ.1995عمر. بن إبراىيم الدين البقاعي ، برىاف    .9
 د.ط. العلمية، الكتب دار: بّبوت ا٤بهدي، غالب الرزاؽ عبد:  ٙبقيق

 ا٤بدينة .الكبًن العلي لكالم التفاسًن أيسر ـ.2113موسى. بن جابر ا١بزائري، بكر أبو .11
 .5ط وا٢بكم، العلـو مكتبة: ا٤بنورة
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 الكتب دار قلعجي، ا٤بعطي عبد: ٙبقيق .النبوة دالئل ـ.1988ا٢بسْب. بن أٞبد البيهقي، .11
 .1للَباث، ط الرياف دار العلمية،

 عباس بن ٧بمد بن علي: ٙبقيق .الفقهية االختياراتـ. 1978ا٢بليم. عبد بن أٞبد تيمية، ابن .12
 ا٤بعرفة، د.ط. دار: بّبوت الدمشقي، البعلى

 الكيب، شفيق زىّب: وتعليق هتذيب. داجلها فقو. ـ1992.  ا٢بليم عبد بن أٞبد ، تيمية ابن .13
 .ط.د العريب، الفكر دار:  بّبوت

 ا١بزار، عامر - الباز أنور:  ٙبقيق. الفتاوى رلموع. ـ2115.ا٢بليم عبد بن أٞبد تيمية، ابن .14
 .3،ط الوفاء دار

 الكتب دار: بّبوت .األربعة ادلذاىب على الفقو ـ.٧2113بمد. بن الرٞبن عبد ا١بزيري، .15
 .2ط العلمية،

 ا٤بكتب: . بّبوتالتفسًن علم يف ادلسًن زاد ىػ.1414علي. بن الرٞبن ابن ا١بوزي، عبد .16
 .3ط اإلسبلمي،

 .فنون األفنان يف علوم القرآن. ـ  1987-ىػ  1418 .عبد الرٞبن بن علي ا١بوزي، ابن  .17
 .1ط بّبوت : دار البشائر اإلسبلمية، ٙبقيق : د حسن ضياء الدين عَب،

 أٞبد. دار الدين شرؼ السيد:  ٙبقيق .الثقات ـ.1975حباف. نب ٧بمد حباف، ابن .18
  .1الفكر،ط

 البجاوي. ٧بمد علي:  . ٙبقيقالصحابة متييز يف اإلصابة ىػ.1412علي.  بن أٞبد حجر، ابن .19
 .1ا١بيل،ط دار: بّبوت

. اخلليل سلتصر لشرح اجلليل مواىب ـ.2113هللا. عبد أبو الدين مشس الرُّعيِب، ا٢بطاب .21
 د.ط. الكتب، عامل دار عمّبات. زكريا:  ٙبقيق

 الكتب دار: عمّبات. بّبوت زكريا: ٙبقيق .احلفاظ تذكرة ـ.1998. أٞبد بن ٧بمد الذىىب، .21
 .1ط العلمية،
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 شعيب بإشراؼ ٧بققْب ٦بموعة: ٙبقيق .النبالء أعالم سًنوالذىىب، ٧بمد بن أٞبد . .22
 الرسالة، د.ط. مؤسسة: الناشر األرناؤوط.

  .7وىبة، ط . مكتبةوادلفسرون التفسًن ـ.2111حسْب. د٧بم الذىيب، .23

:  بّبوت ٧بمد. الشيخ يوسف:  ٙبقيق .الصحاح سلتار ـ.1999بكر. أيب بن ٧بمد الرازي، .24
 .5ط النموذجية، دار

 .1ط ا٤بعرفة، دار: . بّبوتواحلكم العلوم جامع ىػ.1418أٞبد. بن الرٞبن عبد رجب، ابن .25

 العامة ا٤بصرية ا٥بيئة: . ا٤بصريةادلنار تفسًن ـ.1991ا.رض علي بن رشيد ٧بمد رضا، رشيد .26
 د.ط. للكتاب،

: دمشق .وادلنهج والشريعة العقيدة يف ادلنًن التفسًن ىػ.1418مصطفى. بن وىبة الزحيلي، .27
 .2ا٤بعاصر،ط الفكر دار

 .1الفكر،ط دار: دمشق . الوسيط التفسًنىػ.1422. مصطفى بن وىبة الزحيلي، .28

 أبو ٧بمد:  ٙبقيق .القرآن علوم يف الربىان .ـ1957هللا. عبد بن ٧بمد الدين بدر الزركشي، .29
  .1ط وشركائو، ا٢بليب الباىب عيسى العربية الكتب إحياء دار إبراىيم. الفضل

 .15ط للمبليْب، العلم دار .األعالم ـ.٧2112بمود. بن الدين خّب الزركلي، .31

 ٧بمد علي دكتور:  ٙبقيق .الكبًن الطبقات كتاب ـ.2111. سعد بن ٧بمد الزىري، .31
 .1ا٣با٪بي،ط مكتبة: عمر.القاىرة

 إحياء دار: بّبوت .الكرمي القرآن مزايا إىل السليم العقل إرشاد. ٧بمد بن ٧بمد السعود، أبو .32
 العريب، د.ط. الَباث

 الشروؽ، د.ط. دار: . القاىرةالقرآن ظالل يف إبراىيم. قطب سيد قطب، سيد .33

ا٢بديث،  دار: . القاىرةالقرآن علوم يف اإلتقان . الرٞبن السيوطي ،جبلؿ الدين ايب عبد .34
 د.ط.
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 إحياء دار:  بّبوت .النزول أسباب يف النقول لباب. الرٞبن عبد ايب الدين جبلؿ السيوطي، .35
 ،د.ط. العلـو

 ا٤بكتبة: مصر .ادلوطأ برجال ادلبطأ إسعاف ـ.1969. الرٞبن عبد ايب الدين جبلؿ السيوطي، .36
 د.ط. الكربى، التجارية

 ينابيع مؤسسة .اليهودي والدين اليهودي التاريخ ـ.2111شاحاؾ. شاحاؾ، إسرائيل .37
 د.ط. لئلعبلـ،

 التفسًن. علم من والدراية الرواية فين بٌن اجلامع القدير فتح . علي بن ٧بمد الشوكاين، .38
 الفكر، د.ط. دار: بّبوت

الطيب،  الكلم دار كثّب، ابن دار: . بّبوتالقدير فتحىػ. 1414علي . بن ٧بمد الشوكاين، .39
 .1ط

  .2،ط القلم دار: دمشق .القرآن نور من قبس ـ.1988علي. ٧بمد الصابوين، .41

 وإ٭با مطبوعا أجده مل)،وعصره شخصيتو  الصديق بكر ابو . الصبليب ٧بمد الصبليب، علي .41
 . (الوورد على نسخة

 دار: ردف. األوالتطبيق النظرية بٌن التفسًن ادلوضوعي ىػ.1418ا٣بالدي. صبلح .42
 .1النفائس،ط

 . 2الشامة،ط دار: بّبوت.  االستشهاد إىل ادليالد من قطب سيد. ىػ1414.ا٣بالدي صبلح .43

القاىرة  .ٙبقيق : طارؽ بن عوض هللا.ادلعجم األوسط .ىػ 1415 .الطرباين ، سليماف بن أٞبد .44
 د.ط.دار ا٢برمْب ،  :

 شاكر. ٧بمد أٞبد: ٙبقيق .قرآنال تأويل يف البيان جامع ـ.2111جرير. بن ،٧بمد الطربي .45
 .1ط الرسالة، مؤسسة

مؤسسة  .األرنؤوط ٙبقيق : شعيب .شرح مشكل اآلثار .ـ 1494 .الطحاوي، أٞبد بن ٧بمد .46
 .1طالرسالة، 
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 للنشر، التونسية الدار: . تونس والتنوير التحرير ـ.٧1984بمد. بن الطاىر ٧بمد عاشور، ابن .47
 د.ط.

 ا٢بديث،د.ط. دار:  القاىرة .الكرمي القرآن أللفاظ ادلفهرس مادلعج فؤاد. ٧بمد الباقي، عبد .48

 والنشر التوزيع . دارادلوضوعي التفسًن اىل ادلدخلـ. 1986. سعيد هللا فتح الستار عبد .49
 .1اإلسبلمية،ط

 القادر عبد ٧بمد: ٙبقيق .القرآن أحكام ـ.2113. هللا عبد بن ٧بمد العريب، ابن .51
 .3ط العلمية، الكتب دار: عطا.بّبوت

 مؤسسة ُب الَباث ٙبقيق . مكتبةالتهذيب هتذيبحجر.  بن أٞبد ، العسقبلين حجر ابن .51
 الرسالة، د.ط.

 عوامة ٧بمد: ٙبقيق .التهذيب تقريب ـ.1986. حجر بن أٞبد ، العسقبلين حجر ابن .52
 د.ط. الرشيد، دار: .سوريا

ىاروف.  ٧بمد سبلـال عبد:  ٙبقيق .اللغة مقاييس معجم ـ.1979فارس. بن أٞبد فارس، ابن .53
 الفكر، د.ط. دار: بّبوت

 الكتب دار: . بّبوتالغيب مفاتيح ـ.2111. عمر بن ٧بمد الدين فخر الرازي، الفخر .54
 .1ط العلمية،

 ومكتبة . دار إبراىيم د ا٤بخزومي، مهدي د:  ٙبقيق .العٌن كتاب أٞبد. بن ا٣بليل الفراىيدي، .55
 ا٥ببلؿ، د.ط.

 .1ط الفرقاف، دار: . عمافالقرآن علوم يف ربىانال إتقان ـ.1997عباس. حسن فضل .56

 ا٤بكتبة: . بّبوتللرافعي الكبًن الشرح غريب يف ادلنًن ادلصباح ٧بمد. بن أٞبد  الفيومي، .57
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