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ِإذَا جاءك الْمناِفقُونَ قَالُوا نشهد ِإنك لَرسولُ اللَِّه واللَّه يعلَم ِإنك لَرسولُه واللَّه يشهد ِإنَّ                + 

 ذَِلك  2اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه ِإنهم ساء ما كَانوا يعملُونَ              1الْمناِفِقني لَكَاِذبونَ   
 وِإذَا رأَيتهم تعِجبـك أَجسـامهم وِإن        3ِبأَنهم آمنوا ثُم كَفَروا فَطُِبع علَى قُلُوِبِهم فَهم لَا يفْقَهونَ           

وا تسمع ِلقَوِلِهم كَأَنهم خشب مسندةٌ يحسبونَ كُلَّ صيحٍة علَيِهم هم الْعدو فَاحذَرهم قَـاتلَهم               يقُولُ
  4اللَّه أَنى يؤفَكُونَ 

         مهوسؤا روولُ اللَِّه لَوسر لَكُم ِفرغتسا يالَوعت مِإذَا ِقيلَ لَهونَ     وكِْبرتسم مهونَ ودصي مهتأَيرو 
5                    الْفَاِسـِقني مِدي الْقَوهلَا ي ِإنَّ اللَّه ملَه اللَّه ِفرغلَن ي ملَه ِفرغتست لَم أَم ملَه تفَرغتأَس ِهملَياء عوس 
د رسوِل اللَِّه حتى ينفَضوا وِللَِّه خزاِئن السماواِت والْأَرِض          هم الَِّذين يقُولُونَ لَا تنِفقُوا علَى من ِعن        6

 يقُولُونَ لَِئن رجعنا ِإلَى الْمِدينِة لَيخِرجن الْأَعز ِمنها الْأَذَلَّ وِللَِّه الِْعـزةُ             7ولَِكن الْمناِفِقني لَا يفْقَهونَ     
  8لْمؤِمِنني ولَِكن الْمناِفِقني لَا يعلَمونَ وِلرسوِلِه وِل

                 مه لَِئكفَأُو لْ ذَِلكفْعن يمن ِذكِْر اللَِّه وع كُملَادلَا أَوو الُكُموأَم لِْهكُموا لَا تنآم ا الَِّذينها أَيي
بِل أَن يأِْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَولَا أَخرتِني ِإلَـى            وأَنِفقُوا ِمن ما رزقْناكُم من قَ      9الْخاِسرونَ  

       اِلِحنيالص نأَكُن مو قدٍل قَِريٍب فَأَصـا             10أَجِبم ـِبريخ اللَّها ولُهاء أَجا ِإذَا جفْسن اللَّه رخؤلَن يو 
  _11تعملُونَ 

|     |     | 
ليسـت هـي     . . الدال على موضوعها   " املنافقون " سورة اليت حتمل هذا االسم اخلاص      هذه ال 

فال تكاد ختلـو سـورة      . ووصف أحواهلم ومكائدهم  ،  السورة الوحيدة اليت فيها ذكر النفاق واملنافقني      
ولكن هذه السورة تكاد تكون مقصورة على احلديث عـن          . مدنية من ذكر املنافقني تلميحا أو تصرحيا      

 . واإلشارة إىل بعض احلوادث واألقوال اليت وقعت منهم ورويت عنهم، نافقنيامل
ومـا يف   ،   وهي تتضمن محلة عنيفة على أخالق املنافقني وأكاذيبهم ودسائسـهم ومنـاورام           

 . ومن اللؤم واجلنب وانطماس البصائر والقلوب، نفوسهم من البغض والكيد للمسلمني
تة يف ايتها إىل الذين آمنوا لتحذيرهم من كل ما يلصـق ـم      وليس يف السورة عدا هذا إال لف      

والغفلـة عـن ذكـره    ، وأدىن درجات النفاق عدم التجرد هللا. ولو من بعيد،  صفة من صفات املنافقني   
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والتقاعس عن البذل يف سبيل اهللا حىت يأيت اليوم الذي ال ينفع فيـه البـذل                ،  اشتغاال باألموال واألوالد  
 . والصدقات

ومل  ع   واستمرت إىل قرب وفاة رسـول اهللا      ،  ة النفاق اليت بدأت بدخول اإلسالم املدينة       وحرك
هذه احلركة ذات أثـر      . . وإن تغريت مظاهرها ووسائلها بني احلني واحلني      ،  تنقطع يف أي وقت تقريبا    

 قدرا  وقد شغلت من جهد املسلمني ووقتهم وطاقتهم      ؛  واضح يف سرية هذه الفترة التارخيية ويف أحداثها       
، وورد ذكرها يف القرآن الكرمي ويف احلديث الشريف مرات كثرية تدل على ضخامة هذه احلركة              ؛  كبريا

 . وأثرها البالغ يف حياة الدعوة يف ذلك احلني
صور مقتبسة مـن القـرآن      : سرية الرسول :  "  وقد ورد عن هذه احلركة فصل جيد يف كتاب        

 : نقتطف منه فقرات كاشفة " ةحممد عزة دروز " ملؤلفه األستاذ " الكرمي
واملسلمون األولون يف مكة مل يكونـوا        ع   فالنيب،  وعلة ظهور تلك احلركة يف املدينة واضحة       " 

فتـتملقهم وتتزلـف   ، من القوة والنفوذ يف حالة تستدعي وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خريهم            
. كما كان شأن املنافقني بوجـه عـام       ،  خلفاءوتتآمر عليهم وتكيد هلم ومتكر م يف ا       ،  إليهم يف الظاهر  

ويتناولون من اسـتطاعوا مـن املسـلمني        ،  ولقد كان أهل مكة وزعماؤها خاصة يناوئون النيب جهارا        
وكانت القوة هلم حـىت اضـطر   ؛ ويقاومون الدعوة بكل وسيلة دون ما حترز أو حتفظ   ،  باألذى الشديد 

وحىت فنت بعضهم عـن دينـه       ؛  مث إىل يثرب  ،  حلبشة أوال املسلمون إىل اهلجرة فرارا بدينهم ودمهم إىل ا       
وحىت مات بعض   ،  وحىت تزلزل بعضهم وتربم ونافق املشركني     ؛  أو باإلغراء والتهويش  ،  بالعنف واإلكراه 

  . . . من ناله األذى ممن ثبت على دينه نتيجة للتعذيب
ن يهاجر إليها أن يكسـب      استطاع قبل أ   ع   فالنيب. أما يف املدينة فقد كان األمر خمتلفا جدا        " 

ومل يبق تقريبا بيت عـريب  ، ومل يهاجر إال بعد أن استوثق من موقفه      ؛  أنصارا أقوياء من األوس واخلزرج    
إما عن جهالـة     - ففي هذه احلالة مل يكن من اهلني أن يقف الذين مل يؤمنوا به            . فيها مل يدخله اإلسالم   

موقف اجلحود   - قدوم النيب حدا لنفوذهم وسلطام    ألم رأوا يف    ،  وإما عن غيظ وحقد وعناد    ،  وغباء
وكان للعصبية يف الوقت نفسه أثر غري قليـل يف          ؛  والعداء العلين للنيب واملسلمني من املهاجرين واألنصار      

ومرتبطني به مبواثيق الدفاع    ،  ألن سواد األوس واخلزرج أصبحوا أنصار النيب      ،  عدم الوقوف هذا املوقف   
وقائدهم األعلى الواجـب    ،  وغدوا يرون يف النيب رسول اهللا     ،  قد حسن إسالمهم  إىل أن جلهم    ،  والنصر
ويـتحكم  ،  فلم يكن يسع الذين ظلت تغلبهم نزعة الشرك       ،  ومرشدهم األعظم الواجب االتباع   ،  الطاعة
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أن يظهـروا    - ودعوته ونفوذه  ع   وحيملهم ذلك على مناوأة النيب    ،  فيهم مرض القلب واملكابرة واحلقد    
والتضـامن مـع   ، والقيام بأركانـه ، ومل يكن أمامهم إال التظاهر باإلسالم ،  وعدائهم " عتهمعلنا يف نز  

وإذا كـانوا   ،  وجعل مكرهم وكيدهم ودسهم ومؤامرام بأسلوب املراوغة واخلداع والتمويه        . قبائلهم
 يف بعـض  فإمنا كان هذا منهم، وعليها طابع من النفاق بارز    ،  وقفوا أحيانا مواقف علنية فيها كيد ودس      

واليت كانوا يتخذوا حجة لتلك املواقف      ،  الظروف واألزمات احلادة اليت كانت حتدق بالنيب واملسلمني       
غري أن نفاقهم   ،  ومل يكونوا على كل حال يعترفون بالكفر أو النفاق        ؛  بداعي املصلحة واملنطق واالحتياط   

واملخلصني من أصحابه مـن      ع   يبوكفرهم ومواقفهم يف الكيد والدس والتآمر مل تكن لتخفى على الن          
كما أن املواقف العلنية اليت كانوا يقفوا يف فرص األزمات كانت مما تزيد كفرهم              ،  املهاجرين واألنصار 

وتـدل  ،  وقد كانت اآليات القرآنية توجه إليهم كذلك الفضائح املرة بعد املرة          . ونفاقهم فضيحة ومقتا  
واملسلمني منهم   ع   وحتذر النيب ،  ورهم وخبثهم ومكايدهم  وتدمغهم بشر ،  عليهم مبا يفعلون أو ميكرون    

 .  " يف كل ظرف ومناسبة
حـىت  ، ولقد كانت مواقف املنافقني ومكايدهم بعيدة املدى واألثر على ما تلهم اآليات املدنية    " 

؛ وإن اختلفت األدوار والنتـائج    ،  وزعماء مكة  ع   يذكر مبا كان من نضال بني النيب      ،  لكأنه نضال قوي  
وصار صاحب سـلطان    ،  ودائرة اإلسالم تتسع  ،  أن النيب مل يلبث أن أخذ مركزه يتوطد وقوته تزداد         إذ  

وكان ضعفهم  ،  وإذ مل يكن املنافقون كتلة متضامنة ذات شخصية خاصة بارزة         ؛  وأمر نافذ وجانب عزيز   
ع دائـرة   واتسا ع   وضآلة عددهم وشأم يسريان سريا متناسبا عكسيا مع ما كان من تزايد قوة النيب             

  " . وتوطد عزته وسلطانه، اإلسالم
أن ،  وخاصة يف أوائل العهـد    ،  ويكفيك ألجل أن تشعر خبطورة الدور الذي قام به املنافقون          " 

، تالحظ أن املنافقني كانوا أقوياء نسبيا بعصبيام اليت كانت ما تزال قوية األثر يف نفوس سواد قبائلهم                
؛ ومل يكن اإلسالم قد رسخ يف هذا السواد رسوخا كافيـا        ،   تامة كما أم مل يكونوا مفضوحني فضيحة     

وهم قبلـة   ،  وأهل مكة خصومه األلداء   ،  كان حموطا باملشركني اجلاحدين من كل جانب       ع   وأن النيب 
واليهود يف املدينة وحوهلا قـد      ؛  ويتحينون كل فرصة ووسيلة للقضاء عليه     ،  اجلزيرة يتربصون به الدوائر   

ومل يلبث أن انعقد بينهم وبني      ؛  مث جاهروه بالكفر والعداء واملكر    ،  بكر وتطريوا به  تنكروا له منذ عهد م    
إن : حىت ليمكن القول  ،  والتضامن يف موقف املعارضة والكيد    ،  املنافقني حلف طبيعي على توحيد املسعى     

بب ما لقوه   املنافقني مل يقووا ويثبتوا ويكن منهم ذلك األذى الشديد واالستمرار يف الكيد والدس إال بس              
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ومل يضعف شأم وخيف خطرهم إال بعـد        ،  وما انعقد بينهم من تضامن وتواثق     ،  من اليهود من تعضيد   
  " . 1وكفاه شرهم ، أن مكن اهللا للنيب من هؤالء وأظهره عليهم

|     |     | 
وإعالـم اإلسـالم    ،  وهذه السورة تبدأ بوصف طريقتهم يف مداراة ما يف قلوم من الكفـر             
واختاذهم هذه األميان وقايـة     ،  وحلفهم كذبا ليصدقهم املسلمون   . هو رسول اهللا   ع   هادة بأن النيب  والش

 : وخيدعون املسلمني فيهم، وجنة خيفون وراءها حقيقة أمرهم
واهللا يشـهد   - واهللا يعلم إنك لرسوله - نشهد إنك لرسول اهللا: إذا جاءك املنافقون قالوا  " 

  . .  " إم ساء ما كانوا يعملون، ا أميام جنة فصدوا عن سبيل اهللاختذو. إن املنافقني لكاذبون
ال يقصدون ا   ،  فيشهدون بني يديه برسالته شهادة باللسان      ع   فهم كانوا جييئون إىل رسول اهللا     

فهم كاذبون يف أم جـاءوا      . وليخفوا أمرهم وحقيقتهم على املسلمني    ،  إمنا يقولوا للتقية  ،  وجه احلق 
ومن مث يكذم اهللا يف     . ويداروا أنفسهم بقوهلا  ،  فقد جاءوا ليخدعوا املسلمني ا    ،  هذه الشهادة ليشهدوا  

واهللا يشـهد إن     . .  "  " واهللا يعلم إنك لرسوله   :  " شهادم بعد التحفظ الذي يثبت حقيقة الرسالة      
 .  " املنافقني لكاذبون

فهو يبادر بتثبيت الرسالة قبل تكذيب مقالـة        .  والتعبري من الدقة واالحتياط بصورة تثري االنتباه      
. ولوال هذا التحفظ ألوهم ظاهر العبارة تكذيب املنافقني يف موضوع شهادم وهو الرسـالة             . املنافقني

إمنا املقصود تكذيب إقرارهم فهم ال يقرون الرسالة حقا وال يشـهدون ـا              . وليس هذا هو املقصود   
 ! خالصي الضمري

أو ،  وهي توحي بأم كانوا حيلفون األميان كلما انكشف أمـرهم          . .  " نةاختذوا أميام ج   " 
كانوا حيلفون ليتقوا ما يترتب علـى       . أو نقلت عنهم مقالة سوء يف املسلمني      ،  عرف عنهم كيد أو تدبري    
ليواصـلوا كيـدهم ودسـهم      ،  فيجعلون أميام وقاية وجنة حيتمون وراءها     ،  افتضاح أمر من أمورهم   

صدوا أنفسهم وصدوا غريهم مسـتعينني       . .  " فصدوا عن سبيل اهللا   .  " خدوعني فيهم وإغواءهم للم 
 ؟ ! وهل أسوأ من الكذب للخداع والتضليل . .  " إم ساء ما كانوا يعملون:  " بتلك األميان الكاذبة

                                                 
 .  باجلزء الثاين من الكتاب216 – 176 يراجع الفصل بتمامه من ص )1(
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وصد عن سبيل اهللا وسوء     ،  وأميان مكذوبة خادعة  ،   ويعلل حاهلم هذه من شهادة مدخولة كاذبة      
 : واختاروا الكفر بعد أن عرفوا اإلسالم، يعلله بأم كفروا بعد اإلميان . . عمل

  . .  " فهم ال يفقهون، ذلك بأم آمنوا مث كفروا فطبع على قلوم " 
وما يعرف اإلميان مث يعود إىل الكفر       . ولكنهم اختاروا العودة إىل الكفر    ،   فهم عرفوا اإلميان إذن   

ويطلع علـى التصـور اإلميـاين       ،  وإال فمن ذا الذي يذوق ويعرف     . و حياة أ،  أو تذوق ،  قلب فيه فقه  
، وحييا يف نور اإلميان الوضـيء     ،  ويتنفس يف جو اإلميان الذكي    ،  وعلى التذوق اإلمياين للحياة   ،  للوجود

 من ذا الذي يصنع   ؟  مث يعود إىل الكفر الكاحل امليت اخلاوي ادب الكنود         . . ويتفيأ ظالل اإلميان الندية   
فطبع علـى   !  " الذي ال يفقه وال حيس وال يشعر ذا الفارق البعيد         ،  هذا إال املطموس الكنود احلقود    

  . .  " قلوم فهم ال يفقهون
تثري السخرية واهلزء والزراية ذا الصنف املمسـوخ        ؛   مث يرسم هلم السياق صورة فريدة مبدعة      

بل تنصبهم  . ماس واجلنب والفزع واحلقد والكنود    وتسمهم بالفراغ واخلواء واالنط   ،  املطموس من الناس  
 : متثاال وهدفا للسخرية يف معرض الوجود

حيسـبون  . وإن يقولوا تسمع لقوهلم كأم خشب مسندة      . وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم    " 
  "  . . ؟ أىن يؤفكون! قاتلهم اهللا. هم العدو فاحذرهم. كل صيحة عليهم

فأمـا   . . وما داموا صامتني فهم أجسام معجبة للعيون! وبال أناسي تتجا .  فهم أجسام تعجب  
تسـمع لقـوهلم كـأم     . .  " حني ينطقون فهم خواء من كل معىن ومن كل حس ومن كل خاجلة         

ملطوعـة  ،  ال حركة هلا   . .  " خشب مسندة  " إمنا هي . ولكنها ليست خشبا فحسب    . .  " خشب
 ! جبانب اجلدار

ويقابله مـن   ! ورهم من ناحية فقه أرواحهم إن كانت هلم أرواح         هذا اجلمود الراكد البارد يص    
 : ناحية أخرى حالة من التوجس الدائم والفزع الدائم واالهتزاز الدائم

  . .  " حيسبون كل صيحة عليهم " 
وهـم  .  فهم يعرفون أم منافقون مستورون بستار رقيق من التظاهر واحللف وامللق وااللتـواء            

والتعبري يرمسهم أبـدا متلفـتني      . ن يكون أمرهم قد افتضح وسترهم قد انكشف       خيشون يف كل حلظة أ    
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وقـد عـرف    ،  حيسبونه يطلبهم ،  يتوجسون من كل حركة ومن كل صوت ومن كل هاتف         ؛  حواليهم
 ! ! حقيقة أمرهم

إذا  . .  وبينما هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان األمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات اإلميان             
 !  املرجتفة يف مهب الريح إذا كان األمر أمر خوف على األنفس واألموالهم كالقصبة

 : وللمسلمني ع  وهم ذا وذاك ميثلون العدو األول للرسول
  . .  " هم العدو فاحذرهم " 

وهو أخطر مـن العـدو      . املختبئ يف الصف  ،  العدو الكامن داخل املعسكر   .  هم العدو احلقيقي  
فأخذهم خبطـة أخـرى   ، مل يؤمر هنا بقتلهم ع ولكن الرسول  . .  " مفاحذره.  " اخلارجي الصريح 

   . . - كما سيجيء منوذج من هذه املعاملة بعد قليل - فيها حكمة وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم
  . .  " قاتلهم اهللا أىن يؤفكون " 

وقضاء نافذ  ،  عاءوالدعاء من اهللا حكم مبدلول هذا الد      .  فاهللا مقاتلهم حيثما صرفوا وأىن توجهوا     
 . وهذا هو الذي كان يف اية املطاف . . ال راد له وال معقب عليه

|     |     | 
وكـذم   ع   وتبييتهم للرسول ،   ويستطرد السياق يف وصف تصرفام الدالة على دخل قلوم        

 : وهي جمموعة من الصفات اشتهر ا املنافقون . . عند املواجهة
ورأيتـهم يصـدون وهـم      ،   يستغفر لكم رسول اهللا لووا رؤوسهم      تعالوا: وإذا قيل هلم   " 

إن اهللا ال يهدي القـوم      ،  لن يغفر اهللا هلم   ،  سواء عليهم أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم       . مستكربون
وهللا خزائن السماوات   . ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حىت ينفضوا        : هم الذين يقولون  . الفاسقني

وهللا . لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منـها األذل        : يقولون. ال يفقهون واألرض ولكن املنافقني    
  "  . . ولكن املنافقني ال يعلمون. العزة ولرسوله وللمؤمنني

 :  وقد ذكر غري واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل يف عبداهللا بن أيب بن سلول
 . ماء هلم  . . نة ست على املريسيع    وفصل ابن إسحاق هذا يف حديثه عن غزوة بين املصطلق س          

ومع عمر بن اخلطاب أجـري      ،  وردت واردة الناس   - بعد الغزوة  - على ذلك املاء   ع   فبينا رسول اهللا  . 
فازدحم جهجاه وسنان بن وبر اجلهين حليف       ،  جهجاه بن مسعود يقود فرسه    : له من بين غفار يقال له     
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يـا معشـر   . وصرخ جهجاه. يا معشر األنصار: جلهينفصرخ ا، فاقتتال، بين عون ابن اخلزرج على املاء 
. فيهم زيد بن أرقم غالم حـدث      ،  وعنده رهط من قومه   ،  فغضب عبداهللا بن أيب بن سلول     . املهاجرين

 إال كمـا قـال      )1(واهللا ما أعدنا وجالبيب قريش      . قد نافرونا وكاثرونا يف بالدنا    ؟  أوقد فعلوها : فقال
مث أقبل على مـن     .  لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل        أما واهللا ! مسن كلبك يأكلك  : األول

أما واهللا  ،  وقامستموهم أموالكم ،  أحللتموهم بالدكم : هذا ما فعلتم بأنفسكم   : حضره من قومه فقال هلم    
 فمشى به إىل رسـول اهللا . فسمع ذلك زيد بن أرقم. لو أمسكتم عنهم بأيديكم لتحولوا إىل غري داركم     

مر به عباد   : فقال. وعنده عمر بن اخلطاب   ،  فأخربه اخلرب ،  من عدوه  ع    فراغ رسول اهللا   وذلك عند ع  
ال ؟  فكيف يا عمر إذا حتدث الناس أن حممدا يقتل أصـحابه          :  "  ع   فقال رسول اهللا  . بن بشر فليقتله  

وقـد مشـى   ، فارحتل الناس. يرحتل فيها ع وذلك يف ساعة مل يكن رسول اهللا " . ولكن أذن بالرحيل 
فحلف باهللا   - حني بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما مسع منه           ع   عبداهللا بن أيب بن سلول إىل رسول اهللا       

مـن   ع   فقال من حضـر رسـول اهللا      . وكان يف قومه شريفا عظيما    . ما قلت ما قال وال تكلمت به      
. قال الرجـل يا رسول اهللا عسى أن يكون الغالم قد أوهم يف حديثه ومل حيفظ ما : األنصار من أصحابه 

 . حدبا على ابن أيب بن سلول ودفعا عنه
فحياه بتحية النبوة وسلم    ،  وسار لقيه أسيد بن حضري     ع    قال ابن إسحاق فلما استقل رسول اهللا      

 فقال له رسـول اهللا    . واهللا لقد رحت يف ساعة منكرة ما كنت تروح يف مثلها          ،  يا نيب اهللا  : مث قال ،  عليه
: قال " عبداهللا بن أيب   " قال؟  وأي صاحب يا رسول اهللا    : قال" ؟    حبكمأو ما بلغك ما قال صا     :  " ع  

فأنت يا رسول اهللا واهللا     : قال" ؟    زعم أنه إن رجع إىل املدينة أخرج األعز منها األذل         :  " قال؟  وما قال 
اءنـا  فواهللا لقد ج  . يا رسول اهللا ارفق به    : مث قال . هو واهللا الذليل وأنت العزيز    . لتخرجنه منها إن شئت   

 ! فإنه لريى أنك قد استلبته ملكا، اهللا بك وإن قومه لينظمون له اخلرز ليتوجوه
وصدر يومهم ذلك   ،  وليلتهم حىت أصبح  ،  بالناس يومهم ذلك حىت أمسى     ع    مث مشى رسول اهللا   

وإمنا فعـل ذلـك     ،  فلم يلبثوا أن وجدوا مس األرض فوقعوا نياما       ،  مث نزل بالناس  . حىت آذم الشمس  
 . ليشغل الناس عن احلديث الذي كان باألمس من حديث عبداهللا ابن أيب ع رسول اهللا

                                                 
 .  املهاجرين– صلى اهللا عليه وسلم –اسم كان يلقب به املنافقون أصحاب رسول اهللا :  اجلالبيب)1(
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يف ابن أيب ومن كان علـى مثـل         ،  ونزلت السورة اليت ذكر اهللا فيها املنافقني      :  قال ابن إسحاق  
وبلغ  "  . . أذنههذا الذي أوىف هللا ب    :  " مث قال ،  بأذن زيد بن ارقم    ع   فلما نزلت أخذ رسول اهللا    . أمره

 . عبداهللا بن عبداهللا بن أيب الذي كان من أمر أبيه
يا رسول  : فقال ع   فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة أن عبداهللا أتى رسول اهللا          .  قال ابن إسحاق  

فإن كنت ال بد فاعال فمرين به فأنا أمحـل          . إنه بلغين أنك تريد قتل عبداهللا بن أيب فيما بلغك عنه          ،  اهللا
وإين أخشى أن تأمر غـريي      ،  فواهللا لقد علمت اخلزرج ما كان هلا من رجل أبر بوالده مين           ،  سهإليك رأ 
فأدخل ،  فأقتل مؤمنا بكافر  ،  فأقتله،  فال تدعين نفسي أنظر إىل قاتل عبداهللا بن أيب ميشي يف الناس           ،  فيقتله

  " . بل نترفق به وحنسن صحبته ما بقي معنا:  "  ع فقال رسول اهللا. النار
فقـال  . جعل بعد ذلك إذا أحدث احلدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونـه              و
أما واهللا لو قتلته يوم     ؟  كيف ترى يا عمر   :  " لعمر بن اخلطاب حني بلغه ذلك من شأم        ع   رسول اهللا 

 علمت ألمـر    قد واهللا : قال عمر : قال "  . . اقتله ألرعدت له آنف لو أمرا اليوم تقتله لقتلته        : قلت يل 
  . . أعظم بركة من أمري ع رسول اهللا

 وذكر عكرمة وابن زيد وغريمها أن الناس ملا قفلوا راجعني إىل املدينة وقف عبداهللا بن عبداهللا بن                 
: فلما جاء أبوه عبداهللا بن أيب قال له ابنـه        ،  فجعل الناس ميرون عليه   ،  واستل سيفه ،  أيب على باب املدينة   

فإنه العزيـز    ع   واهللا ال جتوز من ها هنا حىت يأذن لك رسول اهللا          : فقال! ويلك؟  مالك: فقال! وراءك
فقال ابنه  . فشكا إليه عبداهللا بن أيب ابنه     ،  )1(وكان إمنا يسري ساقة      ع   فلما جاء رسول اهللا   ! وأنت الذليل 

أذن لك رسول   أما إذ   : فقال ع   فأذن له رسول اهللا   . واهللا يا رسول اهللا ال يدخلها حىت تأذن له        : عبداهللا
  . . )2(فجز اآلن  ع اهللا

|     |     | 
ومـع  ،  فنجدنا مع السرية  ،  ومرة إىل النص القرآين   ،  ومرة إىل الرجال  ،   وننظر مرة إىل األحداث   

  . . ومع قدر اهللا العجيب يف تصريف األمور، املنهج التربوي اإلهلي

                                                 
 . . .  يف مؤخرة اجليش ينظر املتخلف والضال واحملتاج إىل معونة )1(
 أيب بن    مما يالحظ أن حديث اإلفك املشهور قد وقع يف أعقاب تلك الغزوة وكان الذي توىل كربه هو عبد اهللا بن                    )2(

 ! سلول
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قرابـة عشـر     ع   يف حياة الرسول   - ويعيشون فيه ؛   فهذا هو الصف املسلم يندس فيه املنافقون      
وإن . وال يعرفهم اهللا له بأمسائهم وأعيام إال قبيل وفاته        ،  ال خيرجهم من الصف    ع   والرسول. سنوات

ويعرفهم بسيماهم وما يبدو فيها من آثار االنفعـاالت         . بااللتواء واملداورة ،  كان يعرفهم يف حلن القول    
وهو الذي يعلم ما فيهـا      ،  فالقلوب له وحده  . س للناس ذلك كي ال يكل اهللا قلوب النا      . واالنطباعات

وكي ال يقضوا يف أمـورهم      ،  كي ال يأخذوا الناس بالظنة    ؛  فأما الناس فلهم ظاهر األمر    ،  وحياسب عليه 
فإنـه مل   ،  بالنفر الذين ظلوا على نفاقهم إىل أواخـر حياتـه          ع   وحىت حينما عرف اهللا نبيه    ! بالفراسة

إمنا عرفهم وعرف م واحدا فقـط مـن   . ون اإلسالم ويؤدون فرائضه   يطردهم من اجلماعة وهم يظهر    
كان يأيت حذيفة    ا حىت إن عمر  . ومل يشع ذلك بني املسلمني     ا رجاله هو حذيفة بن اليمان    

يا عمر لسـت    : وكان حذيفة يقول له   ! مل يسمه له من املنافقني     ع   ليطمئن منه على نفسه أن الرسول     
فكـان أصـحابه    . قد أمر أال يصلي على أحد منهم مات أبـدا          ع   وكان رسول اهللا  ! وال يزيد . منهم

كان حذيفة ال يصلي على من عـرف         ع   فلما قبض . يعرفون عندما يرون الرسول ال يصلي على ميت       
فإن رأى حذيفة هناك علم أنه ليس مـن         . وكان عمر ال ينهض للصالة على ميت حىت ينظر        . أنه منهم 

 !  يقل شيئااموعة وإال مل يصل هو اآلخر ومل
للتربية والعربة وبنـاء    ،  حلكمتها ولغايتها  - كما يرمسها القدر   -  وهكذا كانت جتري األحداث   

 . األخالق والنظم واآلداب
  . .  وهذا احلادث الذي نزلت فيه تلك اآليات هو وحده موضع عرب وعظات مجة

تتـواىل األحـداث     ع   اهللاقريبا من رسول    . يعيش بني املسلمني  .  هذا عبداهللا بن أيب بن سلول     
ولكن اهللا ال يهدي قلبـه      . واآليات من بني يديه ومن خلفه على حقيقة هذا الدين وصدق هذا الرسول            

وتقف دونه ودون هذا الفيض املتدفق مـن النـور          . ألنه مل يكتب له هذه الرمحة وهذه النعمة       ،  لإلميان
 ع بسبب مقدم رسـول اهللا ، وس واخلزرجتقف دونه إحنة يف صدره أن مل يكن ملكا على األ   ،  والتأثري

وهو يعيش يف   . الذي تواجهه دالئله من كل جانب     . فتكفه هذه وحدها عن اهلدى    ! باإلسالم إىل املدينة  
 ! فيض اإلسالم ومده يف يثرب

يشقى بأبيه ويضـيق  . منوذج رفيع للمسلم املتجرد الطائع - وأرضاه ت   -  وهذا ابنه عبداهللا  
يريد  ع   ويسمع أن رسول اهللا   . ولكنه يكن له ما يكنه الولد البار العطوف       . قفهبأفاعيله وخيجل من موا   

. يواجهها هو يف صراحة ويف قوة ويف نصـاعة ، فيختلج قلبه بعواطف ومشاعر متباينة    . أن يقتل أباه هذا   
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 ولكنه ال يطيق أن يتقدم    . وحيب أن ينفذ أمره ولو يف أبيه       ع   وحيب طاعة رسول اهللا   ،  إنه حيب اإلسالم  
وأال ،  وهو خيشى أن ختونـه نفسـه      . أحد فيضرب عنق أبيه ويظل ميشي على األرض بعده أمام ناظريه          

، وهنا يلجأ إىل نبيه وقائده ليعينه على خلجات قلبه         . . وهتاف الثأر ،  يقدر على مغالبة شيطان العصبية    
وهو ال بـد   .  بقتل أبيه  فيطلب منه إن كان ال بد فاعال أن يأمره هو         . ويرفع عنه هذا العنت الذي يالقيه     

. فيقتله. فال يطيق أن يرى قاتل أبيه ميشي على األرض      ،  كي ال يتوىل ذلك غريه    . وهو يأتيه برأسه  . مطيع
  . . فيدخل النار. فيقتل مؤمنا بكافر

روعة اإلميـان يف    .  وإا لروعة تواجه القلب أينما اجته وأينما قلب النظر يف هذا املوقف الكرمي            
 أن يقتل أباه   - أن يكل إليه أشق عمل على النفس البشرية        ع   هو يعرض على رسول اهللا    و،  قلب إنسان 

وهو أن تضطره نوازعه البشرية      . . يتقي به ما هو أكرب يف نظره وأشق       . وهو صادق النية فيما يعرض     -
ـ          . . فيدخل النار ،  إىل قتل مؤمن بكافر    ه وروعة الصدق والصراحة وهو يواجه ضعفه البشري جتاه أبي

وهو يطلب من نبيـه      " . فواهللا لقد علمت اخلزرج ما كان هلا من رجل أبر بوالده مين           :  " وهو يقول 
فـاألمر مطـاع     - ال بأن يرد أمره أو يغريه     ؛  وقائده أن يعينه على هذا الضعف وخيرجه من هذا احلرج         

 ! ولكن بأن يكل إليه هو أن يأتيه برأسه - واإلشارة نافذة
بـل  [ : فيمسح عنها احلرج يف مساحة وكرامة     ،   هذه النفس املؤمنة احملرجة     والرسول الكرمي يرى  

:  " عن رأيـه   ت   ومن قبل هذا يكف عمر بن اخلطاب       . . ]نترفق به وحنسن صحبته ما بقي معنا        
 " . ؟  فكيف يا عمر إذا حتدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه

، وأمره بالسري يف غـري أوان      . . يميف احلادث تصرف القائد امللهم احلك      ع    مث تصرف الرسول  
يـا  : ليصرف الناس عن العصبية املنتنة اليت أثارها صياح الرجلني املتقـاتلني          ،  ومتابعة السري حىت اإلعياء   

وأرادها ،  وليصرفهم كذلك عن الفتنة اليت أطلقها املنافق عبداهللا بن أيب بن سلول           ! يا للمهاجني ! لألنصار
 . . هاجرين من مودة وإخاء فريدين يف تاريخ العقائد ويف تاريخ اإلنسـان           أن حترق ما بني األنصار وامل     

واستجاشة لألخذ علـى    ،  وما فيه من تعبئة روحية ضد الفتنة      ،  مع أسيد بن حضري    ع   وحديث الرسول 
 ! يد صاحبها وهو صاحب املكانة يف قومه حىت بعد اإلسالم

وهـو  . ملؤمن عبداهللا بن عبداهللا بـن أيب      مشهد الرجل ا  .  وأخريا نقف أمام املشهد الرائع األخري     
 ليخرجن األعز منها األذل   :  " تصديقا ملقاله هو  . يأخذ بسيفه مدخل املدينة على أبيه فال يدعه يدخل        
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. فيـأذن لـه    ع   ويظل يقفه حىت يأيت رسـول اهللا      . وأنه هو األذل  . ليعلم أن رسول اهللا هو األعز     . " 
 . ويف ذات األوان. يف نفس الواقعة. ة من هو األعز ومن هو األذلويتقرر بالتجربة الواقع. فيدخلها بإذنه

وهم بعـد   ،  رفعهم إىل هذه القمة   .  أال إا لقمة سامقة تلك اليت رفع اإلميان إليها أولئك الرجال          
وهذا هو أمجل وأصـدق مـا يف هـذه    . وخواجل البشر، وفيهم عواطف البشر، م ضعف البشر،  بشر

وحني يصبحون هم حقيقتها اليت تـدب علـى األرض يف           ،  ناس على حقيقتها  حني يدركها ال  ،  العقيدة
 . صورة أناسي تأكل الطعام ومتشي يف األسواق

|     |     | 
 :  مث نعيش يف ظالل النصوص القرآنية اليت تضمنت تلك األحداث

ورأيتـهم يصـدون وهـم      ،  وإذا قيل هلم تعالوا يستغفر لكم رسول اهللا لووا رؤوسـهم           " 
  . .  " ونمستكرب

جبنوا وختاذلوا وراحوا    ع   فإذا عرفوا أا بلغت رسول اهللا     . ويطلقون القولة ،  فهم يفعلون الفعلة  
وهم يف أمـن مـن      ،  تعالوا يستغفر لكم رسول اهللا    : فإذا قال هلم قائل   . يقسمون باألميان يتخذوا جنة   

وإن كان هذا   . ن يف النفس املنافقة   وهذه وتلك مستان متالزمتا   ! لووا رؤوسهم ترفعا واستكبارا   ،  مواجهته
ولكنهم هـم يف ذوات أنفسـهم أضـعف مـن           . التصرف جييء عادة ممن هلم مركز يف قومهم ومقام        

حىت إذا ووجهـوا    . فهم يستكربون ويصدون ويلوون رؤوسهم ما داموا يف أمان من املواجهة          ؛  املواجهة
 ! كان اجلنب والتخاذل واألميان

وبعدم جـدوى  . مبا قضاه اهللا يف شأم على كل حال ع رسول اهللا ومن مث يتوجه اخلطاب إىل    
 : االستغفار هلم بعد قضاء اهللا

إن اهللا ال يهـدي القـوم       . سواء عليهم أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم لن يغفر اهللا هلـم             " 
  . .  " الفاسقني

 : الذي استوجب قضاء اهللا فيهم،  وحيكي طرفا من فسقهم
  . .  " ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حىت ينفضوا: نهم الذين يقولو " 
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وهي خطة التجويع اليت يبدو أن خصوم احلق        . ولؤم النحيزة ،   وهي قولة يتجلى فيها خبث الطبع     
ذلك أم خلسة   . يف حرب العقيدة ومناهضة األديان    ،  واإلميان يتواصون ا على اختالف الزمان واملكان      

 . ش هي كل شيء يف احلياة كما هي يف حسهم فيحاربون ا املؤمننيمشاعرهم يسحبون لقمة العي
ويسـلموه   ع    إا خطة قريش وهي تقاطع بين هاشم يف الشعب لينفضوا عن نصرة رسول اهللا             

 ! للمشركني
عنه حتت وطأة الضيق     ع    وهي خطة املنافقني كما حتكيها هذه اآلية لينفض أصحاب رسول اهللا          

 ! واجلوع
ليموتـوا جوعـا أو     ،  وعيني يف حرمان املتدينني يف بالدهم من بطاقات التموين         وهي خطة الشي  

 ! ويتركوا الصالة، يكفروا باهللا
،  وهي خطة غريهم ممن حياربون الدعوة إىل اهللا وحركة البعث اإلسـالمي يف بـالد اإلسـالم                

  . . باحلصار والتجويع وحماولة سد أسباب العمل واالرتزاق
 . إىل هذا الزمان  ،  من قدمي الزمان  ،  ذه الوسيلة اخلسيسة كل خصوم اإلميان      وهكذا يتواىف على ه   

 : ناسني احلقيقة البسيطة اليت يذكرهم القرآن ا قبل ختام هذه اآلية. 
  . .  " ولكن املنافقني ال يفقهون. وهللا خزائن السماوات واألرض " 

ـ           اولون أن يتحكمـوا يف أرزاق       ومن خزائن اهللا يف السماوات واألرض يرتزق هؤالء الذين حي
فما أغباهم وأقل فقههم وهم حياولون قطع الرزق عن         . فليسوا هم الذين خيلقون رزق أنفسهم     ،  املؤمنني

 ! اآلخرين
اليت ،   وهكذا يثبت اهللا املؤمنني ويقوي قلوم على مواجهة هذه اخلطة اللئيمة والوسيلة اخلسيسة            

نهم إىل أن خزائن اهللا يف السماوات واألرض هي خزائن األرزاق           ويطمئ. يلجأ أعداء اهللا إليها يف حرم     
فقد شاءت رمحته أال يأخذ حىت أعـداءه مـن عبـاده            . والذي يعطي أعداءه ال ينسى أولياءه     . للجميع

وهو ! وقد علم أم ال يرزقون أنفسهم كثريا وال قليال لو قطع عنهم األرزاق            . بالتجويع وقطع األرزاق  
فالتجويع خطة ال يفكر فيهـا إال       . إىل ما يعجزون عنه البتة     - ولو كانوا أعداءه   - أكرم أن يكل عباده   

 ! أخس األخساء وأألم اللؤماء
 :  مث قولتهم األخرية
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  . .  " يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل " 
 ! ألذل إال بإذن األعزوكيف مل يدخلها ا!  وقد رأينا كيف حقق ذلك عبداهللا بن عبداهللا بن أيب

  . .  " ولكن املنافقني ال يعلمون. وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني " 
وهو تكرمي هائل   ،  ويضفي عليهم من عزته   ،  رسوله واملؤمنني إىل جانبه    - سبحانه -  ويضم اهللا 
: ويقـول . ارهرسوله واملؤمنني معه إىل جو - سبحانه - وأي تكرمي بعد أن يوقف اهللا! ال يكرمه إال اهللا 
 ! وهذا هو الصف العزيز. هذا لواء األعزاء! ها حنن أوالء

العزة اليت  . العزة املستمدة من عزته تعاىل    . فجعل العزة صنو اإلميان يف القلب املؤمن      .  وصدق اهللا 
وال تزايل القلب املؤمن يف أحرج اللحظات إال أن يتضعضع فيـه            . وال تنحين وال تلني   ،  ال ون وال ن   

  . . فإذا استقر اإلميان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة. مياناإل
  . .  " ولكن املنافقني ال يعلمون " 

 ؟  وكيف يعلمون وهم ال يتذوقون هذه العزة وال يتصلون مبصدرها األصيل
|     |     | 
النـداء  وجعل عزم من عزته يوجه       ع    هلؤالء املؤمنني الذين أوقفهم اهللا يف صفه مع رسول اهللا         

وخيتاروا ،  ويربأوا من كل صفة تشبه صفات املنافقني      ،  لريتفعوا إىل هذا املكان الكرمي    ،  األخري يف السورة  
 : فال يدعوها تلهيهم عن بلوغ ذلك املقام الوضيء، ذلك املقام األسىن على األموال واألوالد

ومن يفعل ذلك فأولئك    . يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا            " 
رب لـوال أخـرتين إىل      : فيقول،  وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت أحدكم املوت        . هم اخلاسرون 

  " واهللا خبري مبا تعملون   ،  ولن يؤخر اهللا نفسا إذا جاء أجلها      . أجل قريب فأصدق وأكن من الصاحلني     
 . . 

ويشعر أن له هدفا    ،  ويدرك غاية وجوده   ، واألموال واألوالد ملهاة ومشغلة إذا مل يستيقظ القلب       
فأودع روحه الشوق إىل حتقيق بعض صفاته اإلهلية يف         ،  أعلى يليق باملخلوق الذي نفخ اهللا فيه من روحه        

وقد منحه األموال واألوالد ليقوم باخلالفة يف األرض ال لتلهيـه عـن ذكـر اهللا              . حدود طاقته البشرية  
ويلهه عـن   ،  ومن يغفل عن االتصال بذلك املصدر     . هو به إنسان  واالتصال باملصدر الذي تلقى منه ما       

مسـة  . وأول ما خيسرونه هو هذه السمة      . .  " فأولئك هم اخلاسرون   " ذكر اهللا ليتم له هذا االتصال     
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ومن خيسر نفسه فقد خسر     . فهي موقوفة على االتصال باملصدر الذي صار به اإلنسان إنسانا         . اإلنسان
 .  مال ومن أوالدمهما ميلك من. كل شيء

  . .  ويلمسهم يف موضوع اإلنفاق ملسات متنوعة يف آية واحدة
فهو من عنـد اهللا     . فيذكرهم مبصدر هذا الرزق الذي يف أيديهم       . .  " وأنفقوا مما رزقناكم   " 

 . الذي آمنوا به والذي يأمرهم باإلنفاق
  "  . .  . . . من قبل أن يأيت أحدكم املوت " 

وهذا أمحق احلمـق وأخسـر      ،  وينظر فال جيد أنه قدم شيئا لنفسه      ؛   وراءه لغريه   فيترك كل شيء  
 . اخلسران

 !  مث يرجو حينئذ ويتمىن أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصاحلني
 ؟  " ولن يؤخر اهللا نفسا إذا جاء أجلها:  " ؟  وأىن له هذا

 ؟  " واهللا خبري مبا تعملون" ؟   وأىن له ما يتقدم به
يف مكاا املناسب بعد عرض مسات املنافقني وكيـدهم         .  إا اللمسات املنوعة يف اآلية الواحدة     

فما أجدرهم إذن أن ينهضوا بتكاليف       . . ولواذ املؤمنني بصف اهللا الذي يقيهم كيد املنافقني       . للمؤمنني
  . . وهو مصدر األمان. وأال يغفلوا عن ذكر اهللا، اإلميان

  . .  املسلمني ذا القرآن الكرمي وهكذا يريب اهللا
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله سالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداءال

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           لب العلم الشرعي  دعوة إىل ط   |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

  على اختالف مللهم وحنلـهم      كل ارمني  دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم صارهم واليهود وأحالفهموأن

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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