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بدء ظهور النفاق يف هذه األمة من خالل القرآن الكريم
The Emergence of Hypocrisy in This Nation through
the Holy Quran

إعداد:
د .خالد بن عثمان السبت
األستاذ املشارك بقسم الدراسات القرآنية جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل بالدمام

بدء ظهور النفاق في هذه األمة من خالل القرآن الكريم ،د .خالد بن عثمان السبت

املستخلص
النِّفاق يكون بإظهار خالف ما يُبطنه اإلنسان ،وقد يكون نِفاقًا أكرب أو أصغر ،كما قد
يـع ررب عنه بـ (مرض القلب) ،كما أنه -النِّفاق -يـتَفاوت يف نـَ ْفسه ،كما يـتَفاوت املت ِ
رصفون به ،بل قد
َُ
َ
َ
ُ
ِ
تَـتَـ َفاوت حال الشخص الواحد يف أحوال ُُمتلفة ،وأَ رن من املنافقني من يكون عاملا حباله ،ومنهم َمن
ً
يُنافِق دون أن يَشعُر ،كذلك ختتلف دوافع املنافقني وأغراضهم ،فمنهم َمن يَقصد الكيد لإلسالم
ُ
لض ْعف يَِقينه بسبب شهوة أو
وأهله ،ومنهم َمن يُريد حتقيق مصاحل ذاتية قريبة ،ومنهم َمن قد يُنافق َ
ُشْبهة أو ِ ِْمنَة.
وكالم أهل العلم يرجع إىل أَ رن النِّفاق إمنا ُوِجد يف املدينة بعد ظهور اإلسالم فيها ،وما قد
يَ ُد ّل على ِخالف ذلك ِمن اآليات القرآنية ،فمنهم َمن ال يُ َسلِّم بكونه نزل مبكة ،ومنهم َمن يُِقر
بذلك لكن يـُ َو ِّجهه بتوجيهات تعود إىل ما َسبَق ِمن كون النِّفاق إمنا ُوِجد يف املدينة.
الكلمات الدالة( :بداية  -النفاق  -مكة  -املدينة  -غزوة بدر).
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Abstract
Hypocrisy is the difference between what a human does and what he
believes. Hypocrisy greater or smaller. It may be expressed as (heart disease) as it
- hypocrisy - varies in itself as varied by the people having it. Also it may vary in
one person in different situations. And that of the hypocrites who knows about
what he does، and some of them agree without feeling.
The motives and purposes of the hypocrites also differ. Some of them intend
to offend Islam and its people. And those who want to achieve close self-interest.
And some of them may agree to the weakness of certainty because of lust،
suspicion or distress.
The words of the scholars are due to the fact that hypocrisy is found in
Medina after the emergence of Islam in it and what may indicate otherwise of the
Koranic verses.
Some of those who do not recognize that he came from Mecca، and some of
them admit it، but directed by directions that go back to the above that hypocrisy
is found in Medina.
Key words:
(Hypocrisy - Mecca - the city - the invasion of Badr).
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املقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد:
فهذه دراسة ُم ْو َجَزة بعنوان( :بَ ْدء ظهور النِّفاق يف هذه األُرمة ِمن ِخالل القرآن الكرمي)؛
السور امل َدنِيرة -أو
السور املكية ،وكذلك يف بعض ُّ
وذلك أَنرنا ََِند ِذ ْكًرا للنِّفاق أو ما قَ َاربه يف بعض ُّ
َ
امل ْختَـلَف فيها -مما قد يفهم منه وجود نفاق يف مكة ،أو ما قد يُفهم ِمن ظاهره وجود النِّفاق قبل
ُ
ر
ر
َ
َ
وجد إال يف املدينة بعد غزوة بدر.
ي
مل
ِّفاق
ن
ال
ن
أ
العلم
أهل
لدى
املشهور
ن
أ
مع
،
بدر
غزوة
َُ
أهمية هذا املوضوع:
تَـتَ َجلرى أمهية هذا املوضوع ِمن نَواحي ثالث:
األوىل :اتِّصاله بالقرآن الكرمي ،وهو أشرف ُمتَـ َعلرق.
الثانية :أنه ُُييب على إشكال وسؤال يَِرد على َمن يقرأ كتاب اهلل تعاىل قراءة ُمتَأَنِّية يتدبر فيها.
الثالثة :أَ رن هذه الدراسة فَِريدة يف باهبا ،حيث إين ال أعلم دراسة َسبَقت يف خصوص هذا املوضوع.
أسباب اختياره:

صص الباحث.
 -1تَـ َعلُّقه بِتَ َخ ّ
 -2الرغبة يف معرفة ما قاله العلماء يف اآليات اليت قد يُفهم ِمن ظاهرها وجود النِّفاق يف وقت
ُمبكر جدًّا ،مع أَ رن امل ْشتَ ِهر عند العلماء خالف ذلك.
ُ
انب تَـت ِ
رصل بالنِّفاق قَ رل أَن يـُتَـنَبره هلا.
 -3احلاجة إىل بيان جو
هدف هذه الدراسة:
ََت ِدف هذه الدراسة إىل ََْتلِية هذه املسألة ببيان ما يـَتَـ َعلرق بتلك اآليات ِمن حيث:
أ -مكان النزول.
بَِْ -م َمل تلك اآليات عند أهل العلم.
لِيَ ِقف طالب العلم على هذه اآليات ،وما قاله العلماء فيها ،دون أن أقصد ترجيح قول بعينه.
منهج البحث:
الدراسة أَذكر أقوال أهل العلم يف مكان نزول
 -1عند الكالم على اآليات املقصودة هبذه ِّ
السورة ،وكذا اآلية ،وكذلك أقواهلم يف املراد هبا ،وتوجيه املعىن إذا اعتربنا أَ رن اآلية نازلة يف
ُ
مكة ،أو يف املدينة وتُ ِشري إىل ُوجود نِفاق قبل غزوة بدر حبسب ظاهرها.
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 -2جعلت املبحث األول ممَُِّهدا للمبحث الثاين ،حبيث يكون ُمعِينا للقارئ على فهم واستيعاب
ما يُذ َكر بعده.
 -3عزوت اآليات إىل سورها مع ِذ ْكر رقم اآلية.
 -4ختريج األحاديث واآلثار ،فإذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها فإين أكتفي بتخرُيه
الستة ،فإن مل يكن يف شيء منها
منهما ،وإن مل يكن فيهما فإين أُخرجه ِمن باقي الكتب ِّ
ِ
ُخِّرجه ِمن غريها ،مع
ُخِّرجه من باقي الكتب التِّسعة ،فإن مل يكن يف شيء منها فإين أ َ
فإين أ َ
الروايات مما ليس يف الصحيحني أو أحدمها.
نـَ ْقل أحكام العلماء على تلك ِّ
عزوت كل نـَ ْقل أو معىن ُمستفاد إىل مصدره.
ُ -5
خطة البحث:
ومْب َحثَني ،وخامتة ،مع فهرس للمصادر وآخر للموضوعات.
ُ
جعلت هذه الدراسة يف ُم َقدِّمةَ ،
ِ
وه َدف هذه
أما امل َقدِّمة فتَتَ َ
ض ّمن ما بني يديك من بيان أمهية هذا املوضوع ،وسبب اختيارهَ ،
ُ
الدراسة ،واملنهج املتربَع يف كتابته ،وخطة البحث ،والدراسات السابقة.
ُ
رص ُّوِريرة .وحتته أربعة مطالب:
ت
ال
املقدمات
ففي
األول:
وأما املبحث
َ
املطلب األول :يف الترعريفات.
وصوفِني هبا.
املطلب الثاين :يف بيان أَ رن النِّفاق حقيقة ُمتفاوتة يف نَـ ْفسها ،ويف املَ ُ
املطلب الثالث :يف أصناف َمن يبتلى بالنِّفاق.
املطلب الرابع :يف دوافع املنافقني.
ُ
املبحث الثاين :ففي بيان أول ظهور النفاق يف هذه األمة .وحتته مطلبان:
املطلب األول :هل وقع نِفاق يف مكة؟
املطلب الثاين :يف اآليات اليت قد يُفهم ِمن ظاهرها وقوع النِّفاق يف مكة.
وحتته ِ ِْم َوَران:
السور املكية.
األول :يف اآليات اليت يف ُّ
السور املدنية.
الثاين :يف اآليات اليت يف ُّ
وذكرت فيها أَبْـَرز نتائج هذه الدراسة.
مث اخلامتة،
ُ
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الدراسات السابقة:
وجد دراسات يف موضوع النِّفاق
ال أعلم دراسة سبقت يف هذه املسألة خبصوصها ،وإمنا تُ َ
عموما ِمن ِخالل القرآن الكرمي.
ً
هذا وأسأل اهلل أن يتقبل هذا العمل ،وأن يغفر يل الرزلَل ،إنه مسيع ُُميب.
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)(1

املبحث األول :يف املقدمات التصورية
املطلب األول :يف التعريفات:

أوًل :تعريف النِّ َفاق:
ا
 -1معنى النِّفاق في اللغة:
أعاد ابن فارس أصل هذه املادة (نـَ َف َق) إىل أصلني بينهما ت َق ُارب):(2
الس ْـعر ،وذلـك أنـه ضـي فـال
األول :يدل على انقطاع شيء وذهابه ،ومن ذلـك قـوهلم :نـَ َف َـق ِّ
ْسد وال يقف ،ويقال :أنفق القوم ،أي :نـَ َفقت سوقُهم .ومنه :النرـ َف َقة؛ ألهنا متضي لوجهها.
يَك ُ
الثاني :يدل علـى إخفـاء شـيء وإغماضـه ،ومنـه :النرـ َفـق ،وهـو َس َـرب يف األرض لـه ُمَْلَـص إىل
مك ــان .وم ــن ذل ــك :النرافِ َق ــاء ،وه ــو َُمْ ـ َـرع يـَُرقِّـ ُق ــه اليَـ ْربُــوع ِم ــن ُج ْح ــره ،ف ــإذا أُِ َ م ــن َمـ ـ ْد َخل ُجح ــره
(ال َق ِ
اص َعاء) َد رق برأسه ذلك املوضع الرقيق (النرافِ َقاء) فَانْـتَـ َفق ،أي :خرع).(3
هــذا وقــد ذهــب كثــري مــن علمــاء اللغــة) (4إىل أ رن النِّفــاق ُم ْشــتَ ذق ِمــن ذلــك (نَافِ َقــاء اليَـ ْربُــوع)؛
لكـون صـاحبه يَكْـتُم خـالف مـا يُِ ْ،هـر ،فكـأ رن اإل ـان فـرع منـه فيـذهب ،أو فـرع هـو ِمـن اإل ــان يف
خفاء؛ ولذا قال تعاىل :ﱣﭐﲦﲧﲨﲩﱢ [التوبة.]67:
) (1املقصود بذلك مجلة ِمن املقدمات اليت يتوقف عليها فَـ ْهم ما َسيُذكر بعدها يف املبحث الثاين ،كالتعريفات
وحنوها وما يتفرع عنها.
) (2أمحد بن فارس القزويين" ،مقاييس اللغة" .حتقيق عبد السالم ِممد هارون( ،دار الفكر1399 ،ه-
1979م) .455-454 :5 ،باب النون والفاء وما يثلثهما( ،مادة :نفق).
) (3قال ابن سيده" :فأما ال َق ِ
اص َعاء :فإنه ََي ِفر ُجحره ،فإذا فَرغ ودخل فيه َس رد فَ َم اجلُ ْحر برتاب َُييء به .وإمنا
صعَ :س ّد باب ُج ْحره" .مث قال" :و ّأما النرافقاء :فإنه يَعمد
يفعل ذلك لكيال تدخل عليه َحيرة وال دابة ،وقد قَ ر
إىل مكان داخل ُج ْحره فَـ ُريقِّقه ،فإن دخل عليه دابة أو َحرركه إنسان ضرب ذلك برأسه ،فَـ َه َش َمه وخرع
الريبوع ِمن نَافِقائه :خرع" اهـ .علي بن إمساعيل ابن سيده" ،املخصص" .حتقيق خليل
منه ...ويُقال :انْـتَـ َفق َ
إبراهيم جفال( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1417 ،هـ1996-م).302 :2 ،
) (4كابن فارس ،وابن األثري ،وابن من،ور ،وغريهم .ين،ر :ابن فارس" ،مقاييس اللغة" .455 :5 ،باب النون
مع الفاء ،مادة( :نـَ َفق) .املبارك بن ِممد ابن األثري" ،النهاية يف غريب احلديث واألثر" .حتقيق طاهر أمحد
الزاويِ ،ممود ِممد الطناحي( ،بريوت :املكتبة العلمية1399 ،ه1979-م) .98 :5 ،حرف النون ،باب
النون مع الفاء ،مادة( :نفق) .وِممد بن مكرم ابن من،ور" ،لسان العرب"( .ط ،3بريوت :دار صادر،
1414هـ) .359 :10 ،حرف القاف ،فصل النون.
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ـالريبُوع ،وإمنــا هــو دخولــه نَافِ َقــاءه،
قـال أبــو عُبيــد" :فيقــال :إمنــا ُمسِّـي املُنــافق مناف ًقــا ألنــه نـَـافَق ك َ
يقال منـه :قـد نَفـق فيـه ونـافق ،وهـو جحـره .ولـه جحـر آخـر يقـال لـه( :ال َق ِ
صـع
اص َـعاء) ،فـإذا طُلِـب قَ ر
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
فخرع ِمن ال َق ِ
وفـرع مـن
وفرع من ال َقاصعاء ،أو يَدخل يف ال َقاصـعاء َ
اصعاء ،وهو يدخل يف النراف َقاءَ ،
الو ْجــه الــذي دخــل
النرافِقـ
ـاء .فَـيُقــال :هكــذا يـَ ْف َعــل املُنــافق ،يــدخل يف اإلســالم مث فــرع منــه مــن غــري َ
)(1
فيه".
ِ
ِ
ِ
صـ ُـدق علــى (النرافِقــاء) ،و(النرـ َفــق)،
ومل يَ ْســتَْبعد ابــن فــارس أن يَرجــع ذلــك إىل معــىن اخلــروع؛ ليَ ْ
)(3
باعتبار أنه امل ْسلَك النرافذ الذي كن اخلروع منه) .(2أو ال رسرب الذي يَستَِرت فيه؛ لِيَ ْس ُرت ُك ْفره.
َ
كم ــا ق ــد ال فل ــو ِم ــن ن ــوع اتص ــال باألص ــل األول ،باعتب ــار أ رن املن ــافق يـُنَـ ِّف ــق نفس ــه ب ــدعوى
اإل ان؛ ليتوصل بذلك إىل مطالب وغايات دنيوية.
وذك ــر بع ــض أه ــل العل ــم) (4أَ رن ه ــذا االس ــم (النِّف ــاق) إس ــالمي؛ إ ْذ مل تعرف ــه الع ــرب ب ــاملعىن
املخصوص به -وهو َمن يَ ْس ُرت كفره ويُ،هر إ انه -وإن كان أصله يف اللغة َمعروفًا.
 -2معنى النِّفاق في َّ
الشرع:
فتلـف معــىن النِّفـاق يف ال رشــرع بـاختالف نوعــه ،ولكـن بــالنر،ر إىل معنـاه األعــم كـن أن يقــال
ِ )(5
ص ُـدق علـى قـول بعـض أهـل العلـم بأنـه إظهـار القـول
بأنه يكون بإظهار خالف ما يـُْبطن  ،وذلك يَ ْ
باللسان أو الفعل ،خبالف ما يف القلب ِمن القول واالعتقاد).(6
) (1القاسم بن سالم أبو عبيد اهلروي" ،غريب احلديث" .حتقيق ِممد عبد املعيد خان( ،ط ،1حيدر آباد :دائرة
املعارف العثمانية1384 ،هـ1964-م).13 :3 ،
) (2ابن فارس" ،مقاييس اللغة" .455 :5 ،باب النون والفاء وما يثلثهما ،مادة( :نفق).
) (3ين،ر :ابن األثري" ،النِّهاية يف غريب احلديث واألَثَر" .98 :5 ،حرف النّون ،باب النون مع الفاء ،مادة( :نـَ َفق).
) (4كابن األثري ،وابن من،ور .ين،ر :ابن األثري" ،النِّهاية يف غريب احلديث واألَثَر" .98 :5 ،حرف النون ،باب
النون مع الفاء ،مادة( :نفق) .ابن من،ور" ،لسان العرب" .359 :10 ،حرف القاف ،فصل النون .وين،ر:
احلسن بن عبد اهلل أبو هالل للعسكري" ،الفروق اللغوية" .حتقيق ِممد إبراهيم سليم( ،القاهرة :دار العلم
والثقافة للنشر والتوزيع).229 ،228 ،
) (5ين،ر :عبيد اهلل بن ِممد املباركفوري" ،مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح"( .ط ،3بنارس اهلند :إدارة
البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية1404 ،هـ1984-م.)1:128 ،
) (6قاله ابن العريب .ين،رِ :ممد بن عبد اهلل ابن العريب" ،عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي" .وضع حواشيه
الشيخ مجال مرعشلي( ،ط ،1بريوت :منشورات ِممد علي بيضون ،دار الكتب العلمية1418 ،هـ).71 :10 ،
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وقول شيخ اإلسالم" :إظهار الدين وإبطان خالفه").(1
وقول ابن كثري" :إظهار اخلَري وإسرار الشرر").(2
ص ـ ُـدق عل ــى ن ــوعي النف ــاق( :االعتق ــادي ،والعمل ــي) .أَرم ــا إذا أردن ــا تعري ًف ــا
وه ــذه العب ــارات تَ ْ
أخص ،فإ رن ذلك يكون ِحبَ َسب نوع النِّـ َفاق.
ثانياا :أنواع النِّ َفاق):(3
 -1النِّفاق اًلعتقادي :هو إظهار اإل ان وإبطان الكفر) .(4وهو النِّفاق األكـرب امل ْخـرِع مـن املِلرـة،
ُ
وأصحابه يف الد ْررك األسفل من النار.
الع َمل ي :قــال ابــن رجــب" :وهــو أن يُِ ْ،هــر اإلنســان عالنيــة صــاحلة ،ويُـْـب ِطن مــا ُفــالف
 -2النِّف اق َ
) (1أمحد بن عبد احلليم ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى" .مجع وترتيب عبد الرمحن بن ِممد بن قاسم( ،السعودية:
وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف2004 ،م).143 :11 ،
) (2إمساعيل بن عمر ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم" .حتقيق ِممد حسني سمس الدين( ،ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية ،منشورات ِممد علي بيضون1419 ،ه) .87 :1 ،وين،ر :عبد الرمحن بن ناصر السعدي،
"هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار" .حتقيق عبد الكرمي بن رمسي آل الدريين،
(ط ،1مكتبة الرشد للنشر والتوزيع1422 ،هـ2002-م).25 ،
) (3ين،ر :علي بن أمحد ابن حزم" ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل"( .القاهرة :مكتبة اخلاَني) .136 :3 ،وللعلماء
تعريفات ُمقاربة ،ين،رِ :ممد بن أيب بكر ابن القيم" ،مدارع السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني".
حتقيق ِممد املعتصم باهلل البغدادي( ،ط ،3بريوت :دار الكتاب العريب1416 ،هـ1996-م)،347 :1 ،
 . 355-354عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب" ،جامع العلوم واحلكم" .حتقيق شعيب األرنؤوط وإبراهيم باجس،
(ط ،7بريوت :مؤسسة الرسالة1422 ،ه2001-م) .481 :2 ،علي بن ِممد الزين الشريف اجلرجاين،
"التعريفات" .ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر( ،بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية،
1403هـ1983-م)ِ . 245 ،ممود بن أمحد أبو ِممد بدر الدين العيين" ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري".
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)ِ .217 :1 ،ممد عبد الرؤوف املناوي" ،التوقيف على مهمات التعاريف".
(ط ،1مصر :عامل الكتب1410 ،هـ1990-م).317 ،
) (4ين،ر يف أقسام النفاق :ابن العريب" ،عارضة األحوذي" .71 :10 ،ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى"-434 :28 ،
 .435ابن القيم" ،مدارع السالكني"ِ .355-354 :1 ،ممد بن أيب بكر ابن القيم" ،الصالة وأحكام تاركها".
(املدينة املنورة :مكتبة الثقافة) .60 ،عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري" .حتقيق
ِممود بن شعبان وآخرين( ،ط ،1القاهرة :مكتب حتقيق دار احلرمني1417 ،هـ1996-م) .195 :1 ،ابن رجب،
"جامع العلوم واحلكم" .481 :2 ،املباركفوري" ،مرعاة املفاتيح" .128 :1 ،السعدي" ،هبجة قلوب األبرار".25 ،
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ذلك").(1
ِ
ومراعاَتا َعلَنًا").(2
وقيل" :هو تَـ ْرك املُحاف،ة على أمور الدِّين سًّرا ُ
ْـذب إذا حـدرثِ ُ ،
فهذا النوع يقع يف األعمال كـأن يك ِ
فجـر
وفلـف إذا َو َعـد ،وفـون إذا اؤُمتـن ،ويَ ُ
َ
َ
)(4
)(3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث " ،...وحــديث" :أ َْربـَ ذـع َمـ ْـن ُك ـ رن فيــه َكــا َن ُمنَاف ًقــا
إذا خاصــم  .كمــا يف احلــديث" :آيَـةُ املنَــافق ثَـالَ ذ
خالِصا ،ومن َكانَت فِ ِيه خصلَةذ ِمْنـه رن َكانَُت فِ ِيه خصلَةذ ِمن النِّـ َف ِ
اق َح رَّت يَ َد َع َها ،"...وذكرها).(5
ْ
َ ً ََ ْ ْ
َ ْ ُ
َ ْ َ
الصلَة:
ثالثاا :األلفاظ ذات ِّ
هنــاك ألفــاع متعــددة وردت يف كتــاب اهلل بـَْينهــا وبــني النِّفــاق نــوع ارتبــاط ،كــالكفر ،وال رشــك،
الرياء ،ومرض القلب ،وغري ذلك.
والريْب ،و ِّ
مجيعــا ،وإمنــا سأقتصــر علــى األخــري منهــا؛ لشــدة عُلُوقــه بالنِّفــاق،
ولســنا بصــدد احلــديث عنهــا ً
وتَـنَـ ّوع استعماله يف القرآن الكرميِ ،من حيث ِذ ْك ُره ُم ْفرًدا أو ُم ْق َِرتنًا بغريه ،كما سيأ .
خصوصا:
عموما ومرض القلب
ً
وقبل الشروع يف بيان ذلك ََي ُسن اإلشارة إىل معىن املرض ً
عموما:
 -1معنى المرض ا
املرض لغة :أرجع ابـن فـارس -رمحـه اهلل -أصـل هـذه املـادة إىل معـىن واحـد يـدل علـى مـا فـرع
الص ّحة يف أي شيء كان).(6
به اإلنسان عن َح ِّد ِّ
)(7
املرض اصطالحا :صفة تُ ِ
وجب وقوع الضررر يف األفعال الصادرة عن موضع تلك الصفة .
ً

) (1ابن رجب" ،جامع العلوم واحلكم".481 :2 ،
) (2املباركفوري" ،مرعاة املفاتيح".128 :1 ،
) (3ين،ر :ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى".435 :28 ،
)ِ (4ممد بن إمساعيل البخاري" ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وسننه وأيامه" .حتقيق ِممد زهري بن ناصر( ،ط ،1دار طوق النجاة1422 ،ه) ،رقم،2682 ،33 :
 .6095 ،2749مسلم بن احلجاع القشريي" ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم" .حتقيق ُمموعة ِمن احملققني( ،ط ،1بريوت :دار اجليل1408 ،هـ1988-م)،
رقم .59 :من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.
) (5البخاري" ،صحيح البخاري" ،رقم .2459 ،34 :واللفظ له .مسلم" ،صحيح مسلم" ،رقم .58 :من
حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما.
) (6ين،ر :ابن فارس" ،مقاييس اللغة" .311 :5 ،كتاب امليم ،باب امليم والراء وما يثلثهما ،مادة( :مرض).
) (7ين،ر :فخر الدين ِممد بن عمر الرازي" ،مفاتيح الغيب"( .ط ،3بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1420 ،ه)،

- 78 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

 -2معنى َم َرض ال َقلب:
الص ّحة يف الدِّين").(1
قال أبو عبيدة" :واملرض يف ال َقلب يَصلُح لكل ما َخَرع به اإلنسان عن ِّ
وال ففى االرتباط الوثيق بني هذا املعىن واملعىن اللغوي؛ ولذا ََِند يف عبارات بعـض العلمـاء مـا
ـريا ملــا أُمجــل يف املعــىن اللغــوي ،كقــول ابــن األع ـرايب:
يُ َ
صـ ِّـرح بــاجلمع بينهمــا ،ممــا يصــلح أن يكــون تفسـ ً
)(2
"أصل املرض النقصان ،بد ذن مريض :ناقص القوة ،وقلب مريض :ناقص الدِّين" .
)(3
وقال ابن جرير رمحه اهلل" :وأصل املرض :ال رس َقم ،مث يقال ذلك يف األجساد واألديان" .
ضـ ْـعف وال ُفتُــور ،بــه يضــعُف البَـ َـدن ،ويــنقص قُـواه؛
وهــو مبعــىن قــول الثرعلــر" :أصــل املــرض :ال ر
فَ ُس ِّـمي ال رشــك يف الــدِّين والنِّفـاق :مــرض ،وألَنــه يـُ َـؤِّدي إىل اهلــالك بالعــذاب ،كمـا أ رن املــرض يف البَـ َـدن
يـُ َؤِّدي إىل اهلالك واملوت").(4
ضـا؛ ألن النِّفـاق قـد
فس ِّـمي النِّفـاق َمَر ً
وقول ال رس)َ(5مرقَـْندي" :ويقال :إ رن املريض تَـ َعـرض للهـالكُ ،
يُهلِك صاحبه" .
مرضــا ألنــه يُضــعِف الــدِّين،
وقــول البغــوي" :وأصــل املــرض :الضــعفُ ،مســي الشــك يف الــدين ً
كاملرض يُضعِف البَ َدن").(6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .304 :2وهذا التعريف أ ََدق ِمن قول البيضاوي" :املرض حقيقة فيما يَع ِرض للبدن فيخرجه عن االعتدال
اخلاص به ،وي ِ
وجب اخلَلَل يف أفعاله ،وُماز يف األعراض النفسانية اليت ُِخت ّل بكماهلا ،كاجلهل ،وسوء العقيدة،
ُ
ِ
واحلسد ،والضغينة ،وحب املعاصي؛ ألهنا مانعة من نيل الفضائل ،أو ُم َؤِّدية إىل زوال احلياة احلقيقية األبدية" اهـ؛
إذ العبارة أعاله اشتملت على النوعني بعبارة ُموجزة .عبد اهلل بن عمر البيضاوي" ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل".
حتقيق ِممد عبد الرمحن املرعشلي( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1418 ،ه).45 :1 ،
) (1إبراهيم بن السري الزجاع" ،معاين القرآن وإعرابه" .حتقيق عبد اجلليل عبده شلر( ،ط ،1بريوت :عامل
الكتب1408 ،هـ1988-م)ِ .86 :1 ،ممد بن أمحد األزهريَ" ،تذيب اللغة" .حتقيق ِممد عوض
مرعب( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب2001 ،م).27 :12 ،
) (2األزهريَ" ،تذيب اللغة".26 :12 ،
)ِ (3ممد بن جرير الطربي" ،جامع البيان يف تأويل القرآن" .حتقيق أمحد ِممد شاكر( ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
1420هـ2000-م).278 :1 ،
) (4أمحد بن ِممد الثعلر" ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن" .حتقيق اإلمام أيب ِممد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق
األستاذ ن،ري الساعدي( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1422 ،هـ2002-م)154 :1 ،؛ بتصرف.
) (5نصر بن ِممد السمرقندي" ،حبر العلوم"( .دون بيانات).26 :1 ،
) (6احلسني بن مسعود البغوي" ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن" .حتقيق ِممد عبد اهلل النمر وآخرين( ،ط ،4دار
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الصـ رحة ،فصـار املـرض امسًـا لكـل فسـاد،
الص رحة ،والفساد يُقابِـل ِّ
رسفي" :املرضِ :ض ّد ِّ
وقول الن َ
)(1
والشك والنفاق فساد يف القلب" .
أيضــا يتبــني ِعلّــة إطــالق املــرض علــى النِّفــاق والكفــر وحنومهــا ،وذلــك ملنــع هــذه الرذائــل
وبــذلك ً
ِ
رصّرف الكامل ،أو ملنعهـا عـن حتصـيل احليـاة األخرويّـة،
عن إدراك الفضائل ،ل َمنع املرض للبَ َدن عن الت َ
أو لِميل النرـ ْفس به إىل االعتقادات الرِديئة كما َِيل املريض إىل األشياء امل ِ
ضّرة).(2
َ
ُ
ِ
قرتنًا بغريه ،وذلك على النحو اآل :
فرًدا ،كما ورد ُم َ
وقد ورد املرض يف القرآن الكرمي ُم َ
فردا غير ُمقترن بغيره في ستة مواضع:
ا
أوًل :ورد ُم ا
 -1قال تعاىل :ﱣﭐﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱢ [البقرة.]10:
 -2قال تعاىل :ﱣﭐﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱢ [املائدة.]52:

 -3ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل :ﱣﭐﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱ

ﱲﱢ [التوبة.]125:

 -4قال تعاىل :ﱣﭐﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ [األحزاب.]32:
 -5قال تعاىل :ﱣﭐﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ

ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱢ [ِممد.]20:

 -6قال تعاىل :ﱣﭐﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﱢ [ِممد.]29:
وهــو يف عامــة هــذه املواضــع مبعــىن النِّفــاقِ ،ســوى بعــض املواضــع ك يــة األح ـزاب ،فقــد فَ رســره
)(3
الســياق ،وذلــك أ رن املــرض يف اللغــة هــو "مــا
بعــض أهــل العلــم هنــاك باملْيــل ال ـ ُم َحرم للنســاء ؛ لداللــة ِّ
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طيبة1417 ،هـ1997-م).66 :1 ،
) (1عبد اهلل بن أمحد النسفي" ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل" .حققه وخرع أحاديثه يوسف علي بديوي،
(ط ،1بريوت :دار الكلم الطيب1419 ،ه1998-م).49 :1 ،
) (2ين،ر :أمحد بن يوسف السمني" ،عمدة احلفاع يف تفسري أشرف األلفاع" .حتقيق ِممد باسل عيون السود،
(ط ،1دار الكتب العلمية1417 ،ه1996-م) .84 :4 ،املناوي" ،التوقيف على مهمات التعاريف"،
ِ .303ممد الطاهر بن ِممد ابن عاشور" ،حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب
اجمليد"( .تونس :الدار التونسية للنشر1984 ،م).120 :26 ،
) (3قال الرازي" :املنافق الذي ي ِ
ِ
ؤذي اهلل ِسًّرا .والثاين :الذي يف قلبه مرض :الذي يؤذي املؤمن باتِّباع نسائه.
ُ
ِ
والثالث :امل ِرجف :الذي يُؤذي النر صلى اهلل عليه وسلم باإلرجاف "...اهـ .ين،ر :الرازي" ،مفاتيح
ُ
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الص ـ رحة يف أي شــيء كــان ،منــه العِلرــة ...والنِّفــاقَ :مـ َـرض كمــا يف قولــه
َفْـ ُـرع بــه اإلنســان عــن َح ـ ّد ِّ

الري ــاء ،واحلس ــد،
تع ــاىل :ﱣﭐﱳﱴﱵﱢ) ،"(1وهك ــذا ال رش ــك واالرتي ــاب ،والكف ــر ،و ِّ
الش ــرك ،و ِّ
والغِ ّل ،إىل غري ذلك ِمن األَدواء ،فهو أعم ِمن النِّفاق).(2
ِ
ومجاع ذلك يرجع إىل نوعني):(3
األول :مــرض الشــبهات .وقــد أعــاد ابــن القــيم -رمحــه اهلل -اآليــات الـواردة يف وصــف املنــافقني
الشــبهة واجلَهــل ،كمــا يف قولــه تعــاىل :ﱣﭐﱳﱴﱵﱶ
بــذلك إىل هــذا النــوع ِمــن مــرض ُّ
ﱷﱸﱢ [البقرة ،]10:وحنو ذلك).(4
الثاين :مرض الشهوات.
ثانياا :ورد ُمقتَ ِرناا بالمنافقين في ثالثة مواضع:
 -1قال تعاىل :ﱣﭐﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﱢ [األنفال.]49:
 -2ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل :ﱣﭐﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲱ ﲲﱢ [األحزاب.]60:
 -3قـ ـ ــال تعـ ـ ــاىل :ﭐﱣﭐﲍﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﱢ
[األحزاب.]12:
وقــد اختل ــف املفســرون يف املن ــافقني والــذين يف قل ــوهبم م ــرض يف ه ــذه املواضــع :أمه ــا وص ــفان
وصوفَني ،على قولني):(5
وصوف واحد أم أهنما ملَ ُ
ملَ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزناة .ين،رِ :ممد بن أمحد ابن جزي الكلر" ،التسهيل لعلوم التنزيل" .حتقيق
الغيب" .184 :25 ،وقيلّ :
الدكتور عبد اهلل اخلالدي( ،ط ،1بريوت :شركة دار األرقم بن أيب األرقم1416 ،هـ).159 :2 ،
) (1ين،ر :ابن فارس" ،مقاييس اللغة" .311 :5 ،مادة( :مرض)؛ بتصرف يسري.
) (2ين،ر :عبد احلق بن غالب ابن عطية" ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" .حتقيق عبد السالم عبد
الشايف ِممد( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،هـ).539 :2 ،
) (3ين،رِ :ممد بن أيب بكر ابن القيم" ،مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة"( .بريوت :دار الكتب
العلمية).110 :1 ،
) (4السابق.
) (5عامة املفسرين يذكرون القولني باعتبار أ رن اآلية َحتتَملهما :ين،ر :مكي بن أيب طالب القيسي" ،اهلداية إىل بلوغ
النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه وأحكامه ومجل من فنون علومه" .حتقيق ُمموعة رسائل جامعية ،جامعة
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ِ
وصـ ــوف واحـ ــد .واختـ ــاره القـ ــرطر) ،(1والبيضـ ــاوي) ،(2وأبـ ــو
القـ ــول األول :أهنمـ ــا وصـ ــفان ل َم ُ
حيان) ،(3وأبو العباس الفاسي).(4
واحتجوا بـأن اهلل قـال يف ُم َقابِـل ذلـك يف صـفة ال ـ ُمترقني :ﱣﱍ ﱎ ﱏﭐﱢ [البقـرة ،]3:مث
قال :ﱣﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﭐﱢ [البقرة ،]4:ومها ملوصوف واحد.
وعـ ــن أيب رزيـ ــن :ﱣﭐﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﱢ ،قـ ــال:
هم شيء واحد) ،(5يعين أهنم قد مجعوا هذه األشياء.
قالوا :والواو ُم ْق َحمة) ،(6كما يف قول الشاعر):(7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشارقة بإشراف أ .د .الشاهد البوشيخي( ،طُ ،1مموعة حبوث الكتاب والسنة ،كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،جامعة الشارقة1429 ،هـ)ِ .2846 :4 ،ممود بن عمرو الزُمشري" ،الكشاف عن حقائق غوامض
التنزيل"( .ط ،3بريوت :دار الكتاب العريب1407 ،هـ)ِ .228 :2 ،ممد بن أمحد القرطر" ،اجلامع ألحكام
القرآن" .حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش( ،ط ،2القاهرة :دار الكتب املصرية1384 ،هـ1964-م):8 ،
 .245 :14 ،27النرسفي" ،مدارك التنزيل" .21 :3 ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية" ،الصارم املسلول على
شامت الرسول" .حتقيق ِممد ِميي الدين عبد احلميد( ،السعودية :احلرس الوطين السعودي) .350 ،احلسني بن
عبد اهلل الطير" ،فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب" .مقدمة التحقيق إياد ِممد الغوع ،القسم الدراسي د.
مجيل بين عطا ،املشرف العام على اإلخراع العلمي للكتاب دِ .ممد عبد الرحيم سلطان العلماء( ،ط ،1جائزة
ديب الدولية للقرآن الكرمي1434 ،هـ2013-م)ِ .128 :7 ،ممد بن يوسف أبو حيان" ،البحر احمليط يف
التفسري" .حتقيق صدقي ِممد مجيل( ،بريوت :دار الفكر1420 ،هـ) ،335 :5 ،أمحد بن ِممد الفاسي،
"البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد" .حتقيق أمحد عبد اهلل القرشي رسالن( ،القاهرة :د .حسن عباس زكي،
1419ه).415 :4 ،
) (1القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".27 :8 ،
) (2البيضاوي" ،أنوار التنزيل".63 :3 ،
) (3أبو حيان" ،البحر احمليط".335 :5 ،
) (4الفاسي" ،البحر املديد".415 :4 ،
) (5ذكر القرطر ،ين،ر :القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".245 :14 ،
الص َفة؛ ألن هذه الصفة يف املنافقني الصقة ال
) (6وهي اليت تتوسط بني الصفة واملوصوف لتأكيد لصوق ِّ
فسر وامل َف رسر ،حنو :أعجبين زيد وَكَرُمه.
ك ،أو تكون من اليت تدخل بني امل ِّ
تَـْنـ َف ّ
ُ
ُ
) (7ورد هذا البيت يف أكثر من مصدر غري منسوب .ين،رَ :يىي بن زياد الفراء" ،معاين القرآن" .حتقيق أمحد
يوسف النجا  ،وِممد علي النجار ،وعبد الفتاح إمساعيل الشلر( ،مصر :دار املصرية للتأليف والرتمجة)،
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إىل امللِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ال َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـرم وابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اهلُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
َ
()1
ِ
أراد :إىل امللك ال َق ْرم ابن اهلمام لَيث الكتيبة .
َ
()2
الصفات ،حيث ُو ِصفوا بالنِّفاق ،وهو إظهار ما ُف ِفيه ِمن املَرض .
فهو ِمن َعطْف ِّ
َ
الصفات ،حيث ُو ِصفوا بالنِّفاق ،وهو إظهار ما ُف ِفيه ِمن املَرض).(3
فهو ِمن َعطْف ِّ
َ
ِ
صـ ــوفَني .وذهـ ــب إىل هـ ــذا القـ ــول مجاعـ ــة مـ ــن ال ـ ـ ُمفسرين ،وإن
القـ ــول الثـ ــاين :أهنمـ ــا وصـ ــفان ل َم ْو ُ
اختلفت عباراَتم ،وتَـ َعدردت تفسرياَتم للذين يف قلوهبم مرض ،وحاصل تلك األقوال يَ ِرجع إىل قولني):(4
األول :أهنم الش ُّ
راكون يف أ َْمر اإلسالم).(5
وهو مبعىن قول بعضهم" :الذين هم على َح ْرف ،ليسوا بثابِيت األقدام يف اإلسالم").(6
الشــبه
وقــول بعضــهم" :هــم قــوم ال بصــرية هلــم يف الــدِّين ،كــان املنــافقون يَ ْســتَميلوهنم بإدخــال ُّ
عليهم").(7
وقول بعضهم" :هم الشراكون ِمن غري نِفاق ،بل لكوهنم حديثي َع ْهد باإلسالم").(8
ولَيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث ال َكتِيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُْزَد َحم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .105 :1ابن جرير" ،جامع البيان" .353 :3 ،عبد الرمحن بن ِممد األنباري" ،اإلنصاف يف مسائل
اخلالف بني النحويني :البصريني والكوفيني"( .ط ،1املكتبة العصرية1424 ،هـ2003-م).384 :2 ،
( )1ين،ر :تفسري الثعلر ( ،)352 /5تفسري القرطر (.)385 /1
( )2ين،ر :تفسري القرطر (.)245/14
) (3ين،ر :القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".245 :14 ،
) (4تنبيهان :األول :بعض هذه األقوال يذكره بعضهم عند تفسري آية معيرـنَة ،وذلك ال يعين تَ ِ
عميمه يف مجيع
َُ
املواضع ،لكن املقصود هنا ِذ ْكر حاصل ما قيل يف ال َف ْرق ،ولو كان ذلك يف موضع ُم َع رني .وسيأ َم ِزيد
إيضاح لذلك عند الكالم على اآليات اليت تَذكر النِّفاق يف سور مكية ،أو تُشعر أ رن ذلك كان قبل غزوة
بدر.
الثاين :إمجال ذلك يف قولني هنا مع عدم إدخال ما قيل يف آية األحزاب وحنوها :ﱣﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
...ﱢ ،فقد سبق اإلشارة إليه.
) (5واختاره مكي .ين،ر :القيسي" ،اهلداية إىل بلوغ النهاية".2846 :4 ،
)َ (6ج روز ذلك صاحب الكشاف .ين،ر :الزُمشري" ،الكشاف".228 :2 ،
) (7النرسفي" ،مدارك التنزيل".21 :3 ،
) (8ين،ر :القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن"ِ ،27 :8 ،ممد بن علي الشوكاين" ،فتح القدير"( .ط ،1دمشق-
بريوت :دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب1414 ،هـ).361 :2 ،
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وكثــري ِمــن امل ـُفسرين يــذكرون ذلــك عنــد تفســري آيــة األنفــال :ﱣﭐﲋﲌ ﲍﲎﲏ

ﲐﲑﲒﲓﲔﱢ [األنفال ،]49:كما ُروي عن ُماهد) (1ونقله عنه املـاوردي وعـزاه
ك ،كانوا تكلموا باإلسالم وهم مبكة.
أيضا إىل ابن عباس رضي اهلل عنهما :أَ رهنم قوم يف قلوهبم َش ّ
وبنحـوه يف التفســري الكبــري ،قــال" :فهـم قــوم ِمــن قـريش أسـلموا ومــا قَـ ِوي إســالمهم يف قلــوهبم،
ومل يُهاجروا") .(2وقريـب ِمـن ذلـك قـول بعضـهم :هـم قـوم ُمرتـابون ،مل يُِ ،هـروا العـداوة للنـر صـلى اهلل
عليه وسلم ،خبالف املنافقني).(3
ي عن احلسن).(4
والثاين :أهنم املشركون .وهو َم ْرِو ّ
ثالثاا :ورد مقترناا بالقاسية قلوبهم في موضع واحد:

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل :ﱣﭐ ﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟﱢ

[احلج.]53:
وقد اختلفت عبارات املفسرين يف تفسري املرض هنا ،وكذا (الْ َق ِ
اسيَ ِة قُـلُوبـُ ُه ْم) ،على أقوال:

أوًل :في بيان المراد بالمرض هنا:
ا
الشــبهة .وهــو َمـ ْـروي عــن ابــن عبــاس
الق ول األول :أ رن املـراد بــاملرض هنــا :النفــاق ،وال رشــك ،و ُّ
رضي اهلل عنهما( ،)5وابن ُجَريج(.)6
) (1علي بن ِممد املاوردي" ،النُّ َكت والعيون" .حتقيق السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم( ،بريوت :دار
الكتب العلمية) 325 :2 ،؛ مبعناه .وأصله عند ابن جرير عن ُماهد ،وفيه تسمية مجاعة من أهل مكة
خرجوا مع قريش يوم بدر ،قال" :وهم على االرتياب ،فحبسهم ارتياهبم ."...ين،ر :ابن جرير" ،جامع
البيان".13 :13 ،
والذي وقفت عليه من املروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قوله :ﱣﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﱢ أنه النفاق .ولكنه ال
يصح عنه من جهة اإلسناد .وسيأ قريبا.
) (2الرازي" ،مفاتيح الغيب".493 :15 ،
) (3املاوردي" ،النكت والعيون".326 :2 ،
) (4ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون".326-325 :2 ،
) (5علي بـن أمحـد الواحـد ي" ،التفسـري البسـيط" .حتقيـق رسـائل دكتـوراه جبامعـة اإلمـام ِممـد بـن سـعود( ،عمـادة
البحث العلمي ،جامعة اإلمام ِممد بن سعود اإلسالمية1430 ،هـ).471 :15 ،
) (6أورده ابن كثري .ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".390 :5 ،
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وممـ ـ ــن قـ ـ ــال بـ ـ ــذلك يف اجلملـ ـ ــة :ابـ ـ ــن جريـ ـ ــر(،)1وال رسـ ـ ـ َـمرقَندي(،)2واملـ ـ ــاوردي( ،،)3وصـ ـ ــاحب
الكشاف( ،)4والرازي( ،)5وابن ال َقيِّم(.)6
وهو مبعىن قول بعضهم" :هم املتَـَرِّددون يف قَبول اإل ان"(.)7
ُ
القول الثاني :أيِْ ِ :منَة َوبَلِيرة .وممرن قال بذلك ال رسمعاين(.)8
ِ ِ
َي بليــة؛ ولــذا َمجــع
وال،ــاهر أ رن ذلــك يرجــع إىل القــول األول؛ إذ النفــاق وال رشــك ِْمنَــة وبَليرــة ،وأ ّ
بينهما البغوي(.)9
وكل ذلك يرجع إىل شيء واحد؛ ولذا فَ رسره ابن كثري -رمحـه اهلل -بال رشـك ،والشِّـرك ،والكفـر،
والنِّفاق(.)10
الق ول الثال  :أ رن املـراد :ضــعف اإل ــان ،حبيــث يُـ َـؤثِّر يف قلــوهبم أدَ شــبهة تَطْـ َـرأ ،فــإذا مسعـوا
ما ألقاه الشيطان َد َخلَهم الريب ،والشرك ،وصار فتنة هلم .وبذلك قال السعدي(.)11
القول الرابع :أ رهنم عامة الكفار دون عُتَ ِاَتم .واختاره ابن عطية(.)12

) (1ابن جرير" ،جامع البيان".669 :18 ،
) (2السمرقندي" ،حبر العلوم" .466 :2 ،واقتصر على الشرك.
) (3املاوردي" ،النكت والعيون" .36 :4 ،واقتصر على النفاق.
) (4الزُمشري" ،الكشاف".166 :3 ،
) (5الرازي" ،مفاتيح الغيب" .241 :23 ،واقتصر على الشرك.
الشـبهة ،وال شـك أ رن النفـاق يرجـع
) (6ابن القيم" ،مفتاح دار السعادة" .110 :1 ،حيث فَ رسـره مبـرض اجلهـل و ُّ
إىل ذلك؛ ألنه قَابـَلَه مبرض الشرهوة.
) (7ين،ر :ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".302 :17 ،
) (8منصور بن ِممد السمعاين" ،تفسري القرآن" .حتقيـق ياسـر بـن إبـراهيم وآخـرين( ،ط ،1الريـاض :دار الـوطن،
1418هـ1997-م).449 :3 ،
) (9البغوي" ،معامل التنزيل".395 :5 ،
) (10ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".390 :5 ،
) (11عبــد الــرمحن بــن ناصــر بــن عبــد اهلل الســعدي" ،تيســري الكــرمي الــرمحن يف تفســري كــالم املنــان" .حتقيــق عبــد
بن معال اللوَيق( ،مؤسسة الرسالة1420 ،هـ 2000-م).542 ،
) (12ابن عطية" ،احملرر الوجيز".129 :4 ،
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ثانياا :المراد بالقاسية قلوبهم:
القول األول :أهنم املشركون ،واملكذبون .وممـن قـال بـذلك يف اجلملـة :املـاوردي( ،)1وصـاحب
الكشاف(،)2والرازي( ،)3وابن ُجزي( ،)4وابن عاشور(.)5
كفرا وعُتُـ ًّوا ،كأيب جهل(.)6
القول الثاني :أهنم األشد ً
()7
احلق .وبه قال ال رسمعاين .
القول الثال  :أهنم اجلافة قلوهبم عن قبول ِّ
القول الرابع :أهنم اليهود .وبه قال مقاتل بن حيان(.)8
ِ
وم ــن أفض ــل َم ــن ذَ َك ــر ال َف ــرق بينهم ــا :اب ــن الق ــيم -رمح ــه اهلل -ح ــني ق ــال يف أنـ ـواع القل ــوب:
"انقســمت القلــوب إىل هــذه األقســام الثالثــة ،فالقلــب الصــحيح ال رسـليم :لــيس بينــه وبــني قبــول احلــق
وِمبتــه وإيثــاره ســوى إدراكــه ،فهــو صــحيح اإلدراك للحــق ،تــام االنقيــاد والقبــول لــه .والقلــب امليِّ ـت
ِ َ
اسـي ،وإن
القاســي :ال يـَ ْقبلــه وال يـَْنـ َقـاد لــه .والقلــب املـريض :إِ ْن َغلَـب عليــه َمَرضــه التَ َحـق بامليِّـت ال َق
َ
َغلَبَت عليه صحته التَ َح َق بال رسلِيم"(.)9
أيضا" :وقد ذَ َكر سبحانه أنواع القلوب يف قولـه :ﱣﭐ ﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚ
وقال ً
ﲛﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪ

ﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ

ﲼﱢ[احلج.]54-53:
فـذكر القلـب املـريض؛ وهـو الضـعيف املْن َحـل الــذي ال تَـثْبـت فيـه صـورة احلـق ،والقلـب القاســي
ُ
) (1املاوردي" ،النكت والعيون".36 :4 ،
) (2الزُمشري" ،الكشاف".166 :3 ،
ِ
ِ
ـاهرا وباطنًــا" .وهــو ُم َقابـَـل
) (3الـرازي" ،مفــاتيح الغيــب" .241 :23 ،قــال" :املشــركون املُصـ ُّـرون علــى َج ْهلهــم ظـ ً
عنده باملنافقني".
) (4ابن جزي" ،التسهيل".44 :2 ،
) (5ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".302 :17 ،
) (6ين،ر :ابن جزي" ،التسهيل".44 :2 ،
) (7السمعاين" ،تفسري القرآن".449 :3 ،
) (8أورده ابن كثري .ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".390 :5 ،
)ِ (9ممد بن أيب بكر ابن القيم" ،إغاثة اللهفان" .حتقيق ِممد حامد الفقي( ،الرياض :مكتبة املعارف).10 :1 ،
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الي ــابس ال ــذي ال يقبله ــا وال تَـْنطَبِ ــع في ــه ،فه ــذان القلب ــان ش ــقيان ُم َعـ ـ رذبان ،مث ذَ َك ــر القل ــب امل ْخبِ ــت
ُ
املطْ َمئِن إليه ،وهو الذي يـَْنتَ ِفع بالقرآن ويـَ ْزُكو به"(.)1
ُ
أيضــا" :واهللُ ســبحانه َج َعــل القلــوب علــى ثالثــة أقســام :مريضــة ،وقاســية ،وُمُْبِتــة؛ وذلــك
وقـال ً
ألهنا ّإما أن تكون يابسـة ،جامـدة ،ال تلـني للحـق اعرتافًـا وإذعانًـا ،أو ال تكـون كـذلك ،فـاألول حـال
ـث فيهــا ،وال يـَْنطَبِــع فيهــا احلــق ،وال تَـ ْرتَ ِســم فيهــا العلــوم
القلــوب القاســية احلَ َج ِريـّـة الــيت ال تَـ ْقبَــل مــا يـُبَـ ّ
النرافعة ،وال تَلِني إلعطاء األعمال الصاحلة .وأما النوع الثاين فال فلو :إما أن يكون احلق ثابتًـا فيـه ال
ِ
ض ْـعف واحنـالل ،والثـاين هـو القلـب املـريض ،واألول هـو
يزول عنه؛ ل ُق روته مع لينه ،أو يكـون ثابتًـا مـع َ
صــالبة والصــفاء واللِّــني ،في ِ
بصــر احلــق بصــفائه ،ويَشــتَ ّد فيــه بصــالبته،
الصــحيح امل ْخبِــت ،وهــو َمجَــع ال ر
ُ
ُ
ويـَ ْر َحم اخلَلق بِلِينه"(.)2

)ِ (1ممــد بــن أيب بكــر ابــن القــيم" ،شــفاء العليــل يف مســائل القضــاء والقــدر واحلكمــة والتعليــل"( ،بــريوت :دار
املعرفة1398 ،هـ1978-م).106 ،
) (2ابن القيم" ،شفاء العليل".192 ،
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ابعا :ورد ُم ْقتَ ِرناا بالكافرين في موضع واحد(:)1
را

قال تعاىل :ﱣﭐﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱢ [املدثر.]31:

وقَــد َمحَ ــل احل ــافظ اب ــن الق ــيم -رمح ــه اهلل -ﱣﭐﲓﲔﲕﲖﱢ هن ــا عل ــى أه ــل اجله ــل
والشُّبهة(.)2
خامساَ :وَرد ُم ْقتَ ِرناا مع اًلرتياب في موضع واحد:
ا

قال تعاىل :ﱣﭐﲢﲣﲤﲥﲦﱢ [النور.]50:
فــاملرض يف اآليــة فَ رســره بعضــهم بــالكفر والشــرك .وهــو َمـ ْـرِوي عــن احلَ َســن( ،)3وإليــه ذهــب ابــن
اجلوزي( ،)4والبيضاوي(.)1
فردا يف وعيد اآلخرة دخل فيه املنافقون ،كقوله:
) (1قال ابن تيمية" :الكفر إذا ذُكر ُم ً
ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱢ [املائدة .]5:وقوله :ﱣﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃﲄﲅﲆﲇﱢ [النساء... ]136:
وأمثال هذه النصوص كثري يف القرآن .فهذه كلها يدخل فيها املنافقون الذين هم يف الباطن كفـار لـيس معهـم ِمـن
اإل ان شيء ،كما يدخل فيها الكفار املِ ْ،هرون للكفر ،بل املنـافقون يف الـدررك األسـفل ِمـن النرـار ،كمـا أَخ َـرب
ُ
اهلل بذلك يف كتابه.
قرن الكفر بالنِّفاق يف مواضع :ففي أول البقرة ذَ َكر أربع آيات يف صفة املؤمنني ،وآيتني يف صفة الكافرين،
ُمثّ قد يُ َ
وبضع عشرة آية يف صفة املنافقني ،فقال تعاىل :ﱣﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱢ
[النساء ،]140:وقال :ﱣﭐﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱨ ﱢ [الحديد ،]13:إىل قوله :ﱣﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ
ﲞ ﱢ [الحديد .]15:وقال :ﱣﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱢ [التوبة،73:
التحريم ،]9:يف سورتني ،وقال :ﱣﭐﱚ ﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱢ [الحشر "]11:اهـ.
ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى" .54-53 :7 ،فيكون املراد بالكافرَ :من كان ُمِ ،هًرا ل ُك ْف ِره ،واملنافقَ :من
أَظْ َهر اإلسالم وأَبطن الكفر.
) (2ابن القيم" ،مفتاح دار السعادة".110 :1 ،
) (3ين،ـرَ :يــىي بـن ســالم القــريواين" ،تفسـري َيــىي بــن سـالم" .تقــدمي وحتقيــق د .هنـد شــلر( ،ط ،1بــريوت :دار
الكتب العلمية1425 ،هـ2004-م)457 :1 ،؛ ُم َعلر ًقا.
) (4عبد الرمحن بـن علـي ابـن اجلـوزي" ،زاد املسـري يف علـم التفسـري" .حتقيـق عبـد الـرزاق املهـدي( ،ط ،1بـريوت:
دار الكتاب العريب1422 ،ه).302 :3 ،
ﱣﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
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وفَ رســره آخــرون بالنفــاق .وهــو َمـ ْـرِوي عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا( ،)2وقتــادة( ،)3واختــاره
صاحب التفسري الكبري( ،)4والنسفي( ،)5وأبو حيان( ،)6والشوكاين(.)7
وفَ رسره بعضهم بالشرك والريب .وبه قال القرطر(.)8
وج روز ابن عاشور أن يكون ُم ْستَـ َع ًارا للفساد أو للكفر أو للنِّفاق(.)9
َ
وهذا كله كن أن يرجع إىل شيء واحد؛ إذ النفاق كفر ،ومبناه على الشرك والريب.
وأ رما الريب فهو مبعىن ال رشـك ،يف قـول عامـة املفسـرين( ،)10سـواء كـان ذلـك ال رشـك يف القـرآن،
أم يف النر صلى اهلل عليه وسلم ،أم يف َع ْدله ،أم نبوته ،أم يف حقيقة اإلسالم.
()11

املطلب الثاني :النفاق حقيقة متفاوتة يف نفسها ،ويف املوصوفني بها

:

ونقصـا ،قـال تعـاىل :ﱣﭐﳏﳐﱢ [آل
معلوم أ رن اإل ان يـَتَـ َف َ
اضل ،فهـو يـَتَـ َفـاوت زيـادة ً

عم ـران ،]173:وقــال :ﱣﭐﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣﱤﱢ [األنف ـ ـ ــال ،]2:وق ـ ـ ــال :ﱣﭐﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ
ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ ﱢ [التوب ـ ـ ـ ــة ،]124:وقول ـ ـ ـ ــه :ﱣﭐﳞ

ﳟﳠﳡﳢﱢ [األحـ ـزاب ،]22:وق ــال :ﱣﭐ ﳀﳁﳂﳃﱢ [محمددددد،]17:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1البيضاوي" ،أنوار التنزيل" .111 :4 ،وزاد :أو َمْيل إىل ال،لم.
) (2ابن جرير" ،جامع البيـان" .280 :1 ،عبـد الـرمحن بـن ِممـد ابـن أيب حـامت" ،تفسـري القـرآن الع،ـيم" .حتقيـق
أسعد ِممد الطيب( ،ط ،3اململكة العربيـة السـعودية :مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز1419 ،ه ـ).2623 :8 ،
وإسناده ضعيف.
) (3ين،ر :القريواين" ،تفسري َيىي بن سالم"457 :1 ،؛ ُم َعلر ًقا.
) (4الرازي" ،مفاتيح الغيب".410 :24 ،
) (5النرسفي" ،مدارك التنزيل".513 :2 ،
) (6أبو حيان" ،البحر احمليط".62 :8 ،
) (7الشوكاين" ،فتح القدير".52 :4 ،
) (8القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".293 :12 ،
) (9ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".271 :18 ،
) (10ين،ر املصادر املذكورة حتت األقوال يف معىن :ﱣﭐﲢﲣﲤﱢ.
( )11ين،ر :املباركفوري" ،مرعاة املفاتيح".128 :1 ،
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وقال :ﱣﭐﲈﲉﲊﲋﱢ [املدثر.]31:
اوت ،كمـا قـال تعـاىل :ﱣﭐﲡﲢ ﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
كما أ رن الكفر يـَتَـ َف َ

ﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﱢ [آل عم ـ ـ ـ ـران ،]90:وقـ ـ ـ ــال :ﱣﭐﲉﲊﲋﲌﲍﲎ

ﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱢ [النساء.]137:
ِ
ِ
ِ
ـوعني
وكذلك النِّفاق ،فَمنه ما يكون َع َمليًّا ،ومنه االعتقـادي -كمـا َسـبَق -وكـل واحـد م َـن النر َ
أيضـ ـ ــا ،قـ ـ ــال تعـ ـ ــاىل :ﱣﭐﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ
ُمتَـ َفـ ـ ــا ِوت ً
ﱧﱢ [التوبة ،]101:وقال تعاىل :ﱣﭐﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱢ [البقرة.]10:

ق ـ ـ ــال اب ـ ـ ــن تيمي ـ ـ ــة رمح ـ ـ ــه اهلل" :ق ـ ـ ــال تع ـ ـ ــاىل :ﱣﭐ ﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﱢ

[ِممـ ــد ،]17:وقـ ــال تعـ ــاىل يف املنـ ــافقني :ﱣﭐﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱢ [البقـ ــرة،]10:
فبَ ـ رـني ســبحانه وتعــاىل :أ رن ال رشــخص الواحــد قــد يكــون فيــه قِ ْس ـط ِمــن ِواليــة اهللِ ،حبَ َســب إ انــه ،وقــد
يكون فيه قِ ْسط ِمن َع َداوة اهللِ ،حبَ َسب ُكفره ونِفاقه"(.)1
وقال :ﱣﭐﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱﱲ ﱢ
[التوبة ،]125:واملقصود بذلك ما يف قلوهبم ِمن الشرك واحلَْيـَرة والنِّفاق(.)2
ويُــروى عــن علــي رضــي اهلل عنــه" :إ رن النِّفــاق يـَْبـ ُـدو لُ ْمَ،ــة( )3ســوداء يف القلــب ،فكلمــا ازداد
اسود ال َقلب كله"(.)4
كمل النِّفاق ّ
النِّفاق ازداد ال َقلب َس َو ًادا ،فإذا ْ
استَ َ
( )1أمحــد بــن عبــد احللــيم ابــن تيميــة" ،الفرقــان بــني أوليــاء الــرمحن وأوليــاء الشــيطان" .حققــه وخــرع أحاديثــه عبــد
القادر األرناؤوط( ،دمشق :مكتبة دار البيان1405 ،هـ1985-م).28 ،
( )2ين،ر :ابن جرير" ،جامع البيان" .281 :1 ،البغوي" ،معامل التنزيل" .114 :4 ،السمعاين" ،تفسري
القرآن".49 ،48 :1 ،
( )3وهي مثل النُّكْتة وحنوها من البياض .ين،ر :أبو عبيد اهلروي" ،غريب احلديث" .460 :3 ،وذكر أن
امل َحدِّثني يقولون (لَ ْمَ،ة) بفتح الالم ،وأما كالم العرب فبالضم.
ُ
( )4عبد اهلل بن املبارك" ،الزهد والرقائق" .حتقيق حبيب الرمحن األع،مي( ،بريوت :دار الكتب العلمية) ،رقم:
 .1440أمحد بن ِممد اخلالل" ،السنة" .حتقيق عطية بن عتيق الزهراين( ،ط ،2الرياض :دار الراية) ،رقم:
 .1601عبيد اهلل بن ِممد ابن بطة العكربي" ،اإلبانة الكربى" .حتقيق رضا معطي ،وعثمان األثيويب ،ويوسف
الوابل ،والوليد بن سيف النصر ،ومحد التوُيري( ،الرياض :دار الراية للنشر والتوزيع) ،رقم .1122 :هبة اهلل بن
احلسن ر
الاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة" .حتقيق أمحد بن سعد بن محدان الغامدي( ،ط،8
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قــال احلــافظ ابــن حجــر -رمحــه اهللُ -م َعلِّ ًقــا علــى تَـ ْر َمجــه البخــاري يف (بــاب عالمــات املنــافق):
"قوله( :باب عالمات املنـافق) ،لَ رمـا قـ ّدم أ رن مراتـب الكفـر ُمتَـ َفا ِوتـة وكـذلك ال،لـم ،أَتْـبَـ َعـه بـأ رن النِّفـاق
كــذلك .وقــال الشــيخ ُِميِــي الــدِّين :م ـراد البخــاري هبــذه الرتمجــة أ رن املعاصــي تـُ ِ
ـنقص اإل ــان ،كمــا أ رن
ُ
الطاعة تَزيده .وقال ِ
الكرماينُ :مناسـبة هـذا البـاب لكتـاب اإل ـان :أ رن النِّفـاق عالمـة َع َـدم اإل ـان ،أو
لِيُعلم منه أ رن بعض النِّفاق ُك ْفر دون بعـض ،والنِّفـاق لغـةُُ :مَالََفـة البـاطن لل،رـاهر ،فـإن كـان يف اعتقـاد
اإل ان فهو نَِفاق ال ُكفر ،وإال فهو نَِفاق العمل ،ويدخل فيه ِ
الفعل والتـ ْرركَ ،وتَـتَـ َفاوت َمَراتبه"(.)1
ََ َ ُ
ِ
ُّ
غ امل َؤلِّــف ِمــن بيــان َمراتــب ال ُكفــر وال،لــم ،وأهنــا ُمتفاوتــةَ ،ع رقبــه بــأن
قــال ال َق ْسـطَرالِين" :ولَ رمــا فَـَر َ
ُ
النِّفاق كذلك فقال( :باب َعالََم ِة الْ ُمنَافِ ِق)" (.)2
وقال احلافظ ابن القيم -رمحه اهلل -تعلي ًقـا علـى قـول النـر صـلى اهلل عليـه وسـلم" :أ َْربَ ذـع َم ْـن ُكـ رن
فِيـ ِـه َكــا َن منَافِ ًقــا خالِصــا( ،)3ومــن َكانـَـت فِيـ ِـه خص ـلَةذ ِمـْنـه رن َكانـَـت فِيـ ِـه خصـلَةذ ِمــن النِّـ َفـ ِ
ـاق َحـ رـَّت يـَ َـد َع َها
ْ
ْ
َ ْ
ُ
َ ً ََ ْ
ُ
َ ْ َ
()4
ِ
ِ
ِ
اسـتَ ْح َكم وَك ُمـل فقــد يـَْن َسـلخ
 . "...قــال" :فهــذا ن َفــاق َع َمــل قــد َُْيتَمــع مـع أصــل اإل ــان ،ولكــن إذا ْ
صــاحبه عــن اإلســالم بالكليــة ،وإن صــلى وصــام وزعــم أن ـه ُم ْس ـلِم؛ فــإن اإل ــان يـَْنـ َه ـى املــؤمن عــن هــذه
ِ
ِ
خالصا"(.)5
اخل َالل ،فإذا َك ُملَت يف العبد ومل يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا ال يكون إال ُمنَاف ًقا ً
ِ
الع َمــل ،وهــو الــذي َخافَــه هــؤالء علــى
وقــال ابــن رجــب رمحــه اهلل" :فالنِّفــاق األصــغر هــو ن َفــاق َ
ِ
صــال النِّفــاق األصــغر يف حياتــه
أنفســهم ،وهــو بــاب النِّفــاق األكــرب ،فَـيُخشــى علــى َمــن َغلَــب عليــه خ َ
أن ُف ِرجه ذلك إىل النِّفاق األكرب حَّت يـَْن َسلِخ ِمن اإل ان بالكلية"(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السعودية :دار طيبة1423 ،هـ2003-م) ،رقم .1701 :أمحد بن احلسني البيهقي" ،شعب اإل ان" .حتقيق
عبد العلي عبد احلميد حامد( ،ط ،1الرياض :مكتبة الرشد1423 ،هـ2003-م) ،رقم .37 :إمساعيل بن ِممد
أبو القاسم األصبهاين" ،احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة" .حتقيق ِممد بن ربيع بن هادي
املدخلي( ،ط ،2الرياض :دار الراية1419 ،هـ1999-م)159 :2 ،؛ واللفظ له .ويف سنده انقطاع.
( )1أمحد بن علي ابن حجر العسقالين" ،فتح الباري"( .بريوت :دار املعرفة1379 ،هـ).89 :1 ،
( )2أمحد بن ِممد القسطالين" ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"( .ط ،7مصر :املطبعة الكربى األمريية،
1323هـ).118 :1 ،
( )3للوقوف على توجيه العلماء هلذه العبارة (كان منافقا خالصا) ين،ر يف الباركود:
( )4تقدم خترُيه.
( )5ابن القيم" ،الصالة وأحكام تاركها".60 ،
( )6ابن رجب" ،جامع العلوم واحلكم".481 :2 ،
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الع َملِــي وإن كــان ال ُف ـرِع مــن الــدِّين بالكليــة؛ فإنــه
الســعدي رمحــه اهلل" :فهــذا النِّفــاق َ
وقــال ّ
ِد ْهلِْيز الكفر"(.)1
وهكــذا ال رشــخص امل َعـ رـني فقــد يـََتـ َقلرــب بــني اإل ــان والكفــر والنِّفــاق ،وهكــذا تَـَتـ َفــاوت أحوالــه فيهــا،
ي اإل ان فيضعُف إ انه والعكس ،وكذلك هو فِ
ضاد اإل ان ِمن الكفر والنِّفاق(.)2
ي
ا
يم
ُفررمبا كان قو ر
َ ُ ّ
َ َْ
وقال تعاىل :ﱣﭐﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱢﭐ[آل عمران.]167:
قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل" :استدلوا به على أ رن الشخص قـد تَـتَـ َقلرـب بـه األحـوال ،فيكـون
يف حال أقرب إىل الكفر ،ويف حال أقرب إىل اإل ان" اه()3ـ
ومما يدل علـى هـذا املعـىن جبـالء قـول النـر صـلى اهلل عليـه وسـلم" :ب ِ
ـاد ُروا بِ ْاأل َْع َم ِـال فَِتـنًـا َك ِقطَـ ِع اللرْي ِـل
َ
()4
الْمْ،لِ ِم ،يصبِح الرجل مؤِمنا وُْ ِسي َكافِرا ،أَو ُْ ِسي مؤِمنا وي ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع دينَهُ ب َعَرض م َن ُّ
الدنْـيَا" .
ُْ ً َُ ْ
ً ْ
صب ُح َكافًرا ،يَب ُ
ُ ْ ُ ُ ُ ُْ ً َ
ُ
ِ
ِ
وقد َمسع َر ُجل أبا الدرداء رضي اهلل عنه يـَتَـ َع ّوذ من النِّفـاق يف صـالته ،فل رمـا َسـلرم قـال لـه :غفـر
ـأمن
ـأم ُن الــبالء؟ي َمــن يـَ َ
اهلل لــك يــا أبــا الــدرداء ،مــا أنــت والنِّفــاق؟ قــال" :اللهــم غ ْفـ ًـرا -ثالثـًـاَ -مــن يـَ َ
البالء؟ي واهلل إ رن الر ُجل ليُـ ْفتَ ََت يف ساعة فيَـْنـ َقلِب عن دينه"(.)5
املطلب الثالث :أصناف من يبتلى بالنفاق:
الصنف األول :من يقع يف النِّفاق عن قَصد ِ
وعلم منه حباله ،بصرف النرَ،ر عـن دوافعـه -كمـا
ِّ
ْ
َ
ســيأ  ،-وهــذا حــال مجاعــة ِمــن املنــافقني علــى عهــد رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ،وكــذلك يف
العهود بـَ ْعده ،سواء ُمسُّوا باملنافقني أم الزنادقة(.)6
( )1السعدي" ،هبجة قلوب األبرار".25 ،
نافعا يف هذا املعىن .وللوقوف
( )2ين،ر :ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى" .285-238 :7 ،فقد ذكر
ً
تفصيال ً
على بعض عباراته ين،ر يف الباركود:
( )3ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".141 :2 ،
( )4مسلم" ،صحيح مسلم" ،رقم118 :؛ من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.
( )5جعفر بن ِممد الفريايب" ،صفة النفاق وذم املنافقني" .شرحه وحققه وعلرق عليه أبو عبد الرمحن املصري
األثري( ،ط ،1مصر :دار الصحابة للرتاث1408 ،هـ1988-م) ،رقم .69 ،68 :البيهقي" ،شعب
اإل ان" ،رقم831 :؛ واللفظ له.
( )6ومها مبعىن واحد .ين،ر على سبيل املثال :أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية" ،اإل ان األوسط" .حتقيق ِممد
أبو سن( ،ط1422 ،1هـ)ِ .18 ،17 ،ممد بن أيب بكر ابن القيم" ،طريق اهلجرتني وباب السعادتني".
(ط ،2القاهرة :دار السلفية1394 ،هـ) .402 ،وكتاب الزنادقة :عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة املسلمني
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وسيأ مزيد إيضاح لذلك ِمن خالل بعض النصوص ،كما سيأ بعد قليل إن شاء اهلل.
الصــنف الثــاينَ :مــن يقــع يف النِّفــاق وهــو ال يشــعر ،فكمــا أ رن املــرء قــد يقــع يف الكفــر نتيجــة
ِّ
العتقاد ،أو شك ،أو كلمة ،أو فعل ،فكذلك النِّفاق ،وشواهد ذلك كثري( ،)1فمن ذلك:
 -1قول اهلل تعاىل:

ﱣﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﭐﱢ [التوبة.]66-65:
فهذا االستهزاء اقتضى احلكم عليهم بالكفر(.)2
 -2ق ـ ــول اهلل تع ـ ــاىل :ﱣﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨﭐﱢ [التوبة ،]77:أي :جعل يف قلوهبم النِّفـاق ،بسـبب إخالفهـم مـا عاهـدوا اهلل
ِ
وع ْهدهم و ِّادعائهم.
عليه ِمن ال ر
صدقة والصالح ،ول َكذهبم يف كالمهم َ
وهكذا ََِند أ رن الصحابة رضي اهلل عنهم ُررمبا َرَموا الر ُجـل بالنِّفـاق ملوقـف َوقَـ َفـه ،أو كلمـة قاهلـا،
صـف علـى امل َع رـني الـذي قيـل فيـه ذلـك -فمـن
الو
بص ْرف النرَ،ر عن ِص ْدق ذلـك
ْ
ص َدر عنه َ -
أو َع َمل َ
َ
ُ
ذلك:
 -1عن علي بـن أيب طالـب رضـي اهلل عنـه يف قصـة كتـاب حاطـب للمشـركني يف مكـة ،وفيـه:
عادى بنا ُخيلُنا حَّت أتينا الروضة ،فإذا حنن بال،رعِينة ،قلنا هلا :أخرجـي الكتـاب ،قالـت :مـا
فانطلقنا تَ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسعد العريفي.
منهمَ ،
( )1ين،ر :ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى".274-273 :7 ،
( )2على خالف بني أهل العلم يف توجيه املراد بقوله( :قد كفرمت بعد إ انكم) هل كـانوا مـؤمنني مث نـافقوا وكفـروا
بفعلهــم هــذا ،أو أ رن املـراد اإل ــان الــذي ا رد َعــوه وأظهــروه ،وإال فهــم كفــار يف البــاطن ألهنــم منــافقون؟ واملعــىن:
أظهرمت الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تُِ ،هرون اإل ان.
وممن ذهب إىل األول :ابن جرير ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية .ين،ر :ابـن جريـر" ،جـامع البيـان" .336 :14 ،ابـن
وو ْج ــه
تيمي ــةُ" ،مم ــوع الفت ــاوى" .273 ،272 ،220 :7 ،ويف ض ــمنه توجي ــه ش ــيخ اإلس ــالم هل ــذا الق ــول َ
رجحانه.
وممن ذهب إىل الثاين :الزجاع ،وال رسمعاين ،وأبو حيان ،والشوكاين ،والقامسي ،وابن عاشور .ين،ر :الزجاع،
"معاين القرآن وإعرابه" .459 :2 ،السمعاين" ،تفسري القرآن" .324 :2 ،أبو حيان" ،البحر احمليط":5 ،
 .454الشوكاين" ،فتح القدير"ِ .430 :2 ،ممد مجال الدين القامسيِ" ،ماسن التأويل" .حتقيق ِممد
باسل عيون السود( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه) .449 :5 ،ابن عاشور" ،التحرير
والتنوير" .252 :10 ،ويف ضمنه توجيه للمؤلف هلذا القول وبيان َو ْجه رجحانه.
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ـني الثيــاب ،قــال :فأخرجتــه ِمــن عقاصــها ،فأتينــا بــه
معــي كتــاب ،فقلنــا :لتُ ْخ ـ ِرج رن الكتــاب ،أو لنُـ ْل ِقـ َ ر
رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ،فــإذا فيــهِ :مــن حاطــب بــن أيب بـَْلتَـ َعــة إىل نــاس مبكــة ِمــن املشــركني،
ُفْـ ِـربهم ب ــبعض أ َْم ــر رس ــول اهلل ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم .فق ــال رس ــول اهلل ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم" :يَــا
ِ
ص ـ ًقا يف ق ـريش- ،يقــول:
ـبَ ،مــا َه ـ َذا؟" قــال :يــا رســول اهلل ،ال تَـ ْع َجــل َعلَـ ّـيِّ ،
إين كنـ ُ
ـت ْامـ َـرأً ُم ْل َ
َحاطـ ُ
ـت َحلي ًفـا ،-ومل أكـن ِمـن أَنْـ ُف ِسـها ،وكـان َمـن معــك ِمـن املهـاجرين َمـن هلـم قرابـات ََي ُمـون أهلــيهم
كن ُ
وأمـواهلم ،فأحببــت -إذ فــاتين ذلــك ِمــن النرســب فــيهم -أن أ رِ
َختــذ عنــدهم يـَ ًـدا ََي ُمــون قـرابيت ،ومل أَفْـ َعلــه
َ
ِ
ضـا بـالكفر بعـد اإلسـالم ،فقـال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم" :أ ََمـا إنرـهُ قَـ ْد
تدادا عن ديين ،وال ِر ً
ار ً
ص َدقَ ُكم" ،فقال عمر :يا رسول اهلل ،دعين أَض ِرب عُنُق هـذا املنـافق ،فقـال" :إِنرـهُ قَـ ْد َشـ ِه َد بـَ ْد ًراَ ،وَمـا
َ
ِ
ِ
ِ
ر
ر
ت لَ ُك ْـم" ،فـأنزل اهلل عـز
يك لَ َع رـل اللـهَ اطلَ َـع َعلَـى َم ْـن َشـه َد بـَ ْد ًرا فَـ َق َ
يُ ْدر َ
ـالْ :اع َملُـوا َمـا ش ْـئتُ ْم فَـ َقـ ْد َغ َف ْـر ُ
وجل :ﱣﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﭐﱢ [املمتحنة.)1( "]1:
صـلِّي مـع النــر صـلى اهلل عليــه وسـلم مث يــأ
َ -2ع ْـن َجـابِر رضــي اهلل عنـه قَـ َ
ـال" :كـان معــاذ يُ َ
فص ـلرى ليلــة مــع النــر صــلى اهلل عليــه وســلم العشــاء ُمثّ أتــى قومــه فَـأَرمهم ،فــافتتح بســورة
فيَ ـ ُـؤّم قومــهَ ،
ـت يــا فــالن؟ قــال :ال واهلل،
البقــرة ،فـ ْ
ص ـلرى َوحـ َـده وانصــرف ،فقــالوا لــه :أَنَافَـ ْقـ َ
ـاحنََرف َر ُجــل فَ َس ـلرم مثُر َ
وآلتني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َفلُ ْخِ َربنّه  "...احلديث(.)2
ال :إِنرهُ ُمنَافِ ذق"(.)4( )3
ويف رواية" :فَـبَـلَ َغ ذلك ُمعاذًا ،فَـ َق َ
()6( )5
كرت ،واهلل أعلم .
فهذان احلديثان يدالن على ما ذَ ُ
وضوحا مبا َسأَذكر بعده:
ولَ َع ّل ذلك يزيد
ً
( )1البخاري" ،صحيح البخاري" ،رقم .4274 4890 ، ، 3007 :واللفظ له .مسلم" ،صحيح مسلم"،
رقم.2494 :
( )2البخاري" ،صحيح البخاري" ،رقم .6106 ،705 ،701 :مسلم" ،صحيح مسلم" ،رقم.465 ،465 :
واللفظ له.
( )3البخاري" ،صحيح البخاري" ،رقم .6106 :مسلم" ،صحيح مسلم" ،رقم.465 :
( )4وللوقوف على مزيد من اآلثار حول ذلك ين،ر يف الباركود:
صني أو غريمها كان ُمناف ًقا؛ ألَ رن النر صلى اهلل عليه وسلم مل
( )5وليس املراد أ رن َمن ُرمي بذلك يف هذين النر ر
يُِقّر القائل بوصفه بالنِّفاق يف بعضها كما هو ظاهر ،وإمنا أوردت ذلك للتدليل على ما تَـ َقرر لدى الصحابة
رضي اهلل عنهم يف هذا املعىن املشار إليه فحسب ،واهلل أعلم.
ُ
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املطلب الرابع :دوافع املنافقني:

ِ
صــدر رإال عــن عــدو ُم ـرتبِّص باإلســالم وأهلــه،
رمبــا يَ ْس ـبِق إىل كثــري مــن األذهــان أ رن النِّفــاق ال يَ ْ
يريــد بــذلك الكيــد واملكــر والســوء باإلســالم واملســلمني ،وهــذا لــيس علــى إطالقــه؛ وذلــك أ رن املنــافقني
ِمن هذه احليثية -الدوافع -فتلفون على أصناف ُمتعددة ،فمن ذلك:
صـ ّد عـن سـبيل اهلل تعـاىل .وهـذا
ظاهرا للكيـد واملكـر وال ر
الصنف األولَ :من دخل يف اإلسالم ً
ِ
َخـ َـرب اهلل عــنهم بقولــه :ﱣﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
يَ ْ
صـ ُـدق علــى ُمنــافقي اليهــود وغــريهم الــذين أ َ
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ

ﱢ ﱣﭐﱢ اآلية [آل عمران.]73-72:
وقولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:

ﱣﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚﭐﱢ اآلية [املائدة.]41:

وقولـ ـ ـ ـ ــه :ﱣﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﭐﱢ

[املائدة.]61:
وقول ـ ـ ــه :ﱣﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉﭐﱢ [البقرة.]77-76:
وقولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:

ﱣﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞﭐﱢ [التوبة.]67:
وقول ـ ــه :ﱣﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﭐﱢ [التوبة.]74-73:
الصنف ،كما يف قوله تعاىل :ﱣﱜ
أيضا كثري ِمن اآليات يف َشأْن املنافقني ِمن هذا ِّ
وهكذا ً

ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﭐﱢ [البقرة ]10-8:إىل قوله:
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﭐﱢ [البقرة.]14:

{ﲪ

وقوله تعـاىل:

ﱣﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑﭐﱢ [املنافقون.]1:
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وقول ــه تع ــاىل :ﱣﲮ ﲯ ﲰ ﲱ} [املن ــافقون ،]4:إىل
ﲋﭐﱢ [املنافقون.]8:

قول ــه:ﭐﱣﲈ ﲉ ﲊ

وقول ـ ـ ـ ــه تع ـ ـ ـ ــاىل :ﱣﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﭐﱢ اآلي ـ ـ ـ ــة
[احلشر.]11:
ِ
الع َقبَــة( )1وبــني
وممــا يـُ َو ِّ
ضــح هــذا املعــىن :مــا جــاء عــن الطَُّفيــل قــال :كــان بــني َر ُجــل مــن أهــل َ
الع َقبَــة؟ قــال :فقــال لــه
حذيفــة بعــض مــا يكــون بــني النرــاس ،فقــال :أَنْ ُشــدك بــاهلل ،كــم كــان أصــحاب َ
كنت منهم فقد كـان القـوم ةسـة عشـر،
القوم :أ ْ
َخِربه إذ َسأَلك .قالُ :كنرا ُُن َرب أَ رهنم أربعة عشر ،فإن َ
وعـ َذ َر ثالثـةً.
ب هلل ولرسـوله يف احليـاة الـدنيا ويـوم يقـوم األشـهادَ .
وأشهد باهلل أَ رن اثين عشر مـنهم َح ْـر ذ
قــالوا :مــا مسعنــا منــادي رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ،وال علمنــا مبــا أراد القــوم .وقــد كــان يف َحـرة
ِ
ِِ
ِ
قوما قد َسبَـ ُقوه ،فَـلَ َعنَهم يومئذ(.)2
َح ذد" ،فوجد ً
يل ،فَ َال يَ ْسبِ ْق ِين إلَْيه أ َ
فمشى ،فقال" :إ رن الْ َماءَ قَل ذ
إىل غــري ذلــك ِمــن النصــوص الدالــة علــى أَ رن هــؤالء علــى ِعلــم حبــاهلم ونَِفــاقهم ،وأ رن مقصــودهم
صد عن دين اهلل ال َق ِومي.
اإلفساد بني املؤمنني ،وال ر
الصنف إال يف املدينة كما سيأ إن شاء اهلل.
وجد هذا ِّ
ومل يُ َ
ِ ِ
صـد للكيـد واملكـر
ِّ
ظاهرا ليَ ْحقن َد َمهُْ ،
وَي ِرز ماله دون قَ ْ
الصنف الثانيَ :من دخل يف اإلسالم ً
واإلفساد.
ص ّـور وجـوده إال بعـد ظهـور اإلسـالم وقـوة املسـلمني ،وكـان ذلـك بعـد غـزوة
وهذا ِّ
الصنف ال يـُتَ َ
بدر كما سيأ .
وتأمــل هــذه اآليــات األربــع ِمــن ســورة النســاء ِمــن قولــه تعــاىل :ﱣﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﭐﱢ

[النسددداء ،]88:إلددد قولــه:

ﱣﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ

ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﭐﱢ [النساء.]91:
رعّرض هلا ،وأ ََمر بقتل الثانية.
فذكر فئتني نـَ َهى عن قَـْتل األوىل ،أو التـ َ
( )1موضع يف طريق تبوك ،اجتمع املنافقون فيها للغَدر برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
( )2مسلم" ،صحيح مسلم" ،رقم.2779 :
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الص ـ ــنف األول والث ـ ــاين -يف بع ـ ــض املن ـ ــافقني ،فيك ـ ــون مقص ـ ــودهم
وق ـ ــد َُْيتَم ـ ــع الوص ـ ــفان ِّ -
صد الكيد لإلسالم وأهله.
ومطلوهبم األمرين :حتصيل مصاحل ذاتية ،مع قَ ْ
أصال ،فعاد
ِّ
لض ْعف إ انه وقِلّة يَِقينه ،ورمبا ارتَ ّد عن دينه ً
الصنف الثال َ :من يقع يف النِّفاق َ
صراحة؛ البتالء َعرض له أو غري ذلك ،كما قال تعاىل :ﱣﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
َ
إىل الكفر َ َ

ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﭐﱢ

[احلج ،]11:وقال تعاىل:

ﱣﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﭐﱢ [العنكبوت.]11-10:
وممــا يــدل علــى هــذا املعــىن :حــديث عائشــة رضــي اهلل عنهــا قالــت" :ملــا أُسـ ِري بــالنر صــلى اهلل
ّ
صـدرقه
و
ـه
ـ
ب
ـن
ـ
م
آ
ـان
ـ
ك
ـن
ـ
عليــه وســلم ِمــن املســجد األقصــى أصــبح َُيَــدِّث النــاس بــذلك ،فارتــد نــاس مم
ََ
وفُتِنُوا بذلك عن دينهم.)1( "...
وسيأ مزيد شواهد لذلك.
رحول إىل نوع نِفاق يف َحقِّه لشدة نزلت به ،أو ُشْبهة عرضت له(.)2
فمثل هذا ِّ
الصنف يـُتَ َ
ص ّور الت َ
وإذا استحضرنا مـا َسـبَق مل نَ ْسـتَبعد وجـود أفـراد ِمـن هـذا النـوع يف املرحلـة امل ِّكيـة ،وكـذلك بعـد
َ
اهلجرة قبل غزوة بدر.
وقد تدل لذلك ظواهر بعض اآليات يف القرآن الكرمي -كما سيأ  -بنـاء علـى بعـض األوجـه
يف التفسري كما سنذكر إن شاء اهللً.

(ِ )1ممد بن عبد اهلل احلاكم" ،املستدرك على الصحيحني" .حتقيق مصطفى عبد القادر عطا( ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1411 ،ه1990-م) ،رقم .4458 ،4407 :وقال" :صحيح على شرط الشيخني ومل
فرجاه" ،ووافقه الذهر .الاللكائي" ،شرح أصول االعتقاد" ،رقم1430 :؛ واللفظ له .وصححه األلباين.
ِممد ناصر الدين األلباين" ،سلسلة األحاديث الصحيحة"( .ط ،1الرياض :مكتبة املعارف) ،رقم.306 :
( )2ين،ر :ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى" .282-278 ،271 ،252-251 ،247 ،244 :7 ،وَند يف كتب
التاريخ بعد بعض احلوادث الكبار عبارات ،مثل( :وَنم النفاق)( ،وراع سوق النفاق) ،وحنو ذلك .ين،ر
على سبيل املثال :علي بن أيب الكرم ِممد أبو احلسن عز الدين ابن األثري اجلزري" ،الكامل يف التاريخ".
حتقيق عمر عبد السالم تدمري( ،ط ،1بريوت  -لبنان :دار الكتاب العريب1417 ،هـ1997-م):6 ،
 .580أمحد بن علي املقريزي" ،السلوك ملعرفة دول امللوك" .حتقيق ِممد عبد القادر عطا( ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1418 ،هـ1997-م) .359 :7 ،عبد الرمحن بن حسن اجلرب " ،تاريخ عجائب اآلثار
يف الرتاجم واألخبار"( .بريوت :دار اجليل).269 :3 ،
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املبحث الثاني :يف بيان أول ظهور النفاق يف هذه األمة
املطلب األول :هل وقع نفاق يف مكة؟
ِ
ِ
وجــد يف مكــة قبــل ظهــور اإلســالم يف
ـريا لــدى عامــة أهــل العلــم أ رن النِّفــاق مل يُ َ
مــن املُ ْشــتَهر كثـ ً
املدينـة؛ لكـون مكـة آنـذاك موضـع ظهـور للمشـركني وغلبـتهم ،وكـان املسـلمون مستضـعفني فيهـا ،فلــم
يُوجد ما يدعو إىل النِّفاق.
قالوا :إمنا كان النِّفاق يف املدينة بعد ظهور اإلسالم وقوة املسلمني ،وذلك بعد غزوة بدر.
وَيتَ ُّجون لذلك مبا أخرجه البخـاري يف صـحيحه ِمـن حـديث أسـامة بـن زيـد رضـي اهلل عنـه ملـا
َْ
ِ
ومـر مبجلــس فيــه
َركــب النــر صــلى اهلل عليــه وســلم ،وســار إىل ســعد بــن عُبــادة رضــي اهلل عنــه يعــودهَ ،
عبداهلل بن أُيب بن سلول ،وذلك قبل أن يُسلم ،وقد جاء يف هذا احلديث قوله" :فلمـا َغ َـزا رسـول اهلل
ومــن معــه ِمــن
ـدرا ،ف َقتَــل اهلل بــه َ
صــناديد كفــار قـريش ،قــال ابـ ُـن أُيب بــن ســلول َ
صــلى اهلل عليــه وســلم بـ ً
وعبَـ َـدة األوثــان :هــذا أ َْمـ ذـر قــد تَـ َو رجــه ،فبــايـَعُوا الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم علــى اإلســالم
املشــركني َ
فأسلَموا"(.)1
ْ
قال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهلل" :وأمـا قبـل اهلجـرة فلـم يكـن النـاس إال مـؤمن أو كـافر،
ومــن مل
ـاهراَ ،
مل يكــن هنــاك ُمنــافق؛ فــإن املســلمني كــانوا مستضــعفني ،فكــان َمــن َآمـ َـن َآمـ َـن باطنًــا وظـ ً
يُؤمن فهو كافر ،فل رما هاجر النر صـلى اهلل عليـه وسـلم إىل املدينـة ،وصـار للمـؤمنني هبـا ِعـز وأنصـار،
ودخــل مجهــور أهلهــا يف اإلســالم طَوعــا واختيــارا :كــان بيــنهم ِمــن أقــارهبم ِ
ومــن غــري أقــارهبم َمــن أظهــر
ً
ً
ُيب بــن
اإلســالم ُموافق ـةً ،رهب ـةً أو رغبــة ،وهــو يف البــاطن (كـ)2ـافر ،وكــان علــى رأس هــؤالء عبــد اهلل بــن أ َّ
َسلول ،وقد نزل فيه ويف أمثاله ِمن املنافقني آيات" .
أيضــا" :قـال أمحــد بــن حنبـل وغــريه :مل يكــن ِمـن املهــاجرين ُمنــافق ،وإمنـا كــان النِّفــاق يف
وقـال ً
ؤمن وي ِ
هاجر إال من هـو م ِ
قبائل األنصار؛ فإن مكة كانت للكفار ،مستَولِني عليها ،فال ي ِ
ـؤمن ،لـيس
ُ
َ
ُ
ُ
ُْ
ِ
هناك داع يدعو إىل النِّفاق ،واملدينـة آمـن هبـا أهـل ال رشـوكة ،فصـار للمـؤمنني هبـا ع ّـز َوَمنَـ َعـة باألنصـار،
( )1البخاري" ،صحيح البخاري" ،رقم .6207 ،4566 :قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل" :قوله( :هذا أ َْمذر قد
تَـ َو رجه) ،أي :ظهر َو ْجهه .قوله( :فبايَعوا) بلفظ املاضي ،وَيتمل أن يكون بلفظ األمر" اهـ .ابن حجر،
"فتح الباري".233 :8 ،
( )2ابن تيمية" ،اإل ان األوسط".10 ،
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فَمن مل يِ ،هر اإل ان آذوه ،فاحتاع املنافقون إىل إظهار اإل ان مع أ رن قلوهبم مل تُ ِ
ؤمن"(.)2()1
َ ُ
و كن اإلشارة هنا إىل ثالثة أمور:
األول :إىل أن األشــهر ممــا ََيتَ ّجــون بــه؛ ِمــن أ رن َدواعــي النِّفــاق كانــت ُمْنتَ ِفيــة يف مكــة آنــذاك؛
للمشركني.
لكون املسلمني يف حالة استضعاف َوقَـ ْهر ،وكانت الغَلَبَة ُ
فهذا ي،هر جوابه إذا اعتربته مبا ذَ َكرنا يف بعض املقدمات ال رسابقة؛ ِمن كون اإلنسـان رمبـا يـَ َقـع
يف النِّفــاق مبــا قَــد يَصـ ُـدر عنــه ِمــن أق ـوال أو أفعــال وهــو ال يَ ْشــعر ،وأَ رن املــرء قَــد يـَتَـ َقلرــب بــني اإل ــان
والكفــر والنِّفــاق ،ورمبــا كــان إىل أَحــدها أقــرب ِمنــه إىل غــريه ،ورمبــا َخلَــط بــني إ ــان وكفــر ،أو إ ــان
ونِفــاق ،ورمبــا متََ رحــض لواحــد منهــا ،وكــذلك مــا يـَتَـ َعلرــق بــدوافع املنــافقني ودواعــي النفــاق ،فقــد يـُنَــافق
ِِ
ضــت لــه ،أو رغبــة أو رهبــة ،وأ رن املنــافقني كــانوا علــى أحـوال ِمــن
الرجــل لشـ ّدة نزلــت بــه ،أو ُشـ ْـبهة َعَر َ
حيث الكيد لإلسالم وأهله وخالف ذلك.
ِ
وضعف املنتسبني إىل اإلسالم ،فيحصـل
وجد يف أوقات الغُْربة َ
واملقصود أ رن من النفاق ما قَد يُ َ
بسبب ذلك تراجع أو تَـلَ ّون لدى بعض ضعفاء اإل ان؛ لِيَ ْسلَم أو يـَ ْغنَم بزعمه.
وإذا اتضح هذا املعىن تَـبَـ رني ما قد يكون جوابا عن هذا االحتجاع مبا ذُكِر ،واهلل أعلم.
الثاني :أَ رن حديث أسامة بن زيد رضي اهلل عنه الذي اشتهر االستدالل به على ما ذُكـر لـيس
فيــه نـَ ْفــي وقــوع النِّفــاق يف مكــة .وغايــة مــا هنالــك أَنّــه يــذكر حــال طائفــة ِمــن املنــافقني ُوجــدت يف
املدينة.
()3
الثال  :مــا ذُكِـر ِمــن أَ رن املهـاجرين مل يكــن فـيهم ُمنــافق َِمَ ّـل تســليم ،وإمنـا الكــالم يف طائفــة
ورّمبا بعض ضعفاء اإل ان يف املدينة قبل غزوة بدر ،كما سنذكر يف املطلب الثاين.
مل َُتاجرُ ،

( )1ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى".201 :7 ،
( )2وللمزيد من النقوالت حول ذلك ين،ر يف الباركود:
( )3كان املهاجرون يَِف ُدون إىل املدينة من نواحي اجلزيرة العربية من القبائل امل ْختَلِفة ،وبعضهم من األعراب،
ُ
ورمبرا َكاثـَُروا األنصار يف بعض األوقات.
ُ
واملقصود أن إطالق لقب املهاجرين ال فتص بأهل مكة دون غريهم.
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املطلب الثاني :يف اآليات اليت قد يفهم من ظاهرها وقوع النفاق يف مكة:
سيكون الكالم يف هذا املطلب على ِمورين:
المحور األول :اآليات في الس َور المكية:
اآلي ة األول ى :قولــه تعــاىل :ﱣﭐﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺ

ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏ

ﲐﲑﲒﲓﲔﲕ ﱢ [العنكبوت.]11-10:
صـ ِّـرحة بــذكر املنــافقني ،والكــالم فيهــا يـَتَـ َوقرــف علــى معرفــة كــون ســورة العنكبــوت
هــذه اآليــة ُم َ
مكية أو مدنية ،وكذلك القول يف هاتني اآليتني ِمن هذه احليثية ،ودونك أقاويل أهل العلم يف ذلك:
اختلف أهل العلم يف سورة العنكبوت :أهي مكية أم مدنية؟ على أقوال:
الق ول األول :أهن ــا مكي ــة كله ــا( ،)1وه ــو َم ـ ْـروي ع ــن اب ــن عب ــاس( ،)2واب ــن الـ ـزبري رض ــي اهلل
عـنهم( ،)3وعكرمــة( ،)4واحلسـن( ،)5وعطــاء( ،)6وقتــادة( ،)7وجـابر بــن زيــد( ،)1ومقاتـل بــن ســليمان(،)2
( )1ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون" .274 :4 ،ابن اجلوزي" ،زاد املسري" .398 :3 ،القرطر" ،اجلامع
ألحكام القرآن" .323 :13 ،الشوكاين" ،فتح القدير".221 :4 ،
(ِ )2ممد بن أيوب ابن الضريس" ،فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما أنزل باملدينة" .حتقيق غزوة
بدير( ،ط ،1دمشق :دار الفكر1408 ،هـ1987-م) .33 ،أمحد بن ِممد النحاس" ،الناسخ واملنسوخ".
حتقيق دِ .ممد عبد السالم ِممد( ،ط ،1الكويت :مكتبة الفالح1408 ،هـ) .611 ،أمحد بن احلسني
البيهقي" ،دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1405 ،هـ)،
 .144-143 :7وعزاه السيوطي إىل ابن مردويه ،ين،ر :عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي" ،الدر املنثور
يف التفسري باملأثور"( .بريوت :دار الفكر).449 :6 ،
( )3عزاه السيوطي إىل ابن مردويه .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".449 :6 ،
( )4البيهقي" ،دالئل النبوة".143-142 :7 ،
( )5البيهقي" ،دالئل النبوة".143-142 :7 ،
( )6ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون" .274 :4 ،السمعاين" ،تفسري القرآن" .165 :4 ،ابن اجلوزي" ،زاد
املسري" .398 :3 ،القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".323 :13 ،
( )7أخرجه أبو بكر ابن األنباري -كما يف اإلتقان للسيوطي .-ين،ر :جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
السيوطي" ،اإلتقان يف علوم القرآن" .حتقيق ِممد أبو الفضل إبراهيم( ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،
1394هـ).44 :1 ،
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()3
الزهري( ،)4وعلي بن أيب طلحة(.)5
وعلي بن احلسني  ،و ُّ
القول الثاني :أهنا مدنية كلها( ،)6وهو مروي عـن ابـن عبـاس رضـي اهلل عنهمـا(- )7يف إحـدى
الروايتني عنه ،-وقتادة يف رواية(.)8
ويــدخل ِضــمن هــذا القــول مــا ُرِوي عــن علــي رضــي اهلل عنــه أهنــا نزلــت بــني مكــة واملدينــة(،)9
على اعتبار أ رن ما نـََزل بعد اهلجرة فهو َم َدين ،ولو يف طريق اهلِ ْجرة.
القول الثال  :أ رن منها ما نـََزل يف مكة ،ومنها ما نـََزل يف املدينة.
واختلف القائلون هبذا القول مجلة يف تفاصيله على أقوال:
 -1أنه نزل صدرها ( )11-1يف املدينة ،والباقي نزل مبكة .وهـو مـروي عـن ال رشـعر( ،)10وبـه
قال َيىي بن سالم(.)11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري" .398 :3 ،الشوكاين" ،فتح القدير".221 :4 ،
( )2مقاتل بن سليمان البلخي" ،تفسري مقاتل بن سليمان" .حتقيق عبد اهلل ِممود شحاته( ،ط ،1بريوت :دار
إحياء الرتاث1423 ،هـ).371 :3 ،
( )3علي بن أمحد الواحدي" ،أسباب نزول القرآن" .حتقيق عصام بن عبد احملسن احلميدان( ،الدمام :دار
اإلصالح1412 ،هـ1992-م).13 ،
(ِ )4ممد بن مسلم الزهري" ،الناسخ واملنسوخ ،وتنزيل القرآن مبكة واملدينة" .حتقيق حامت صاحل الضامن،
(ط ،3مؤسسة الرسالة1418 ،هـ1998-م).42-37 ،
( )5أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي" ،فضائل القرآن" .حتقيق مروان العطية ،وِمسن خرابة ،ووفاء تقي الدين،
(ط ،1دمشق  -بريوت :دار ابن كثري1415 ،هـ1995-م).365 ،
( )6ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون" .274 :4 ،ابن اجلوزي" ،زاد املسري" .398 :3 ،القرطر" ،اجلامع
ألحكام القرآن" .323 :13 ،الشوكاين" ،فتح القدير".221 :4 ،
( )7ين ،ــر :امل ــاوردي" ،النك ــت والعي ــون" .274 :4 ،اب ــن اجل ــوزي" ،زاد املس ــري" .398 :3 ،الق ــرطر" ،اجل ــامع
ألحكام القرآن".323 :13 ،
( )8ين،ر :السابق.
( )9ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون" .274 :4 ،القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".323 :13 ،
( )10ين،ر :البغوي" ،معامل التنزيل" .235 :6 ،وبه قال صاحب الكشاف ،ين،ر :الزُمشري" ،الكشاف":3 ،
 .438وظــاهر عبارتــه أهنــا مكيــة ســوى ( ،)11-1وهــذا َيتمــل مــن حيــث الوصــف بكــون الســورة مكيــة أو
مدنية أن يكون ذلـك باعتبـار أغلـب آياَتـاِ .
ومـن أهـل العلـم َمـن يَعتَِـرب يف ذلـك صـدر السـورة ،وعليـه -علـى
القول بأن صدرها نـََزل يف املدينة -فهي َم َدنِيّة سوى ما استُثِْين .و ْاعتَِرب ذلك يف األقوال بعده.
( )11القريواين" ،تفسري َيىي بن سالم".619 ،615 :2 ،
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 -2أنه نـََزل ِمن ( )10-1يف مكة ،والباقي يف املدينة .وبه قال هبة اهلل بن سالمة(.)1
 -3عكس القول السابق .وهو رواية عن قتادة( ،)2واختاره ابن عطية(.)3
وحاصل الكالم يف اآليتني:
أوًل :على القول بأَ رن السورة مدنية أو أَ رن صدرها -مبـا يف ذلـك اآليـة رقـم (َ -)11م َـدِينّ؛ فـال
ا
ُح رجة فيها لوجود النِّفاق يف َم ركةً.
ويف هذا املقام ََْي ُسن الترـْنبِيه إىل أَ رن احلكم على السورة أو اآلية بكوهنا مكية أو مدنيـة ُمتَـ َوقِّـف
()4
على النرقل ،وال ي ِ
ـثال قـد ذُكـر فيهـا اليهـود،
ص ّح ِّادعـاء ذلـك مبُ َج ّـرد اجتهـاد امل َف ِّسـر ؛ لكـون اآليـة م ً
َ
ُ
أو النِّفاق ،أو اجلهاد ،أو حنو ذلك مما استَـ َقّر عنده أنه مما كان يف املدينة.
وذلــك العتبــارات ِع ـ ّدة ،فقــد تَـتَ َح ـ ّدث اآليــة عــن أَمــر قــد يكــون لــه وجــود يف مكــة خالفًــا ملــا
مثال ،ورمبا مسألتنا هذه (النِّفاق).
يـَ ْعتَ ِقده الـمـَُف ِّسر ،كالزكاة ً
ستقبال يف املدينة(.)5
كما قد تنزل اآلية يف مكة ويف ضمنها إشارة إىل ما َسيَـ َقع ُم ً
وهذا له أمثلة ُمَتـ َعدِّدة ال ُمال لذكرها هنا ،ولكن مما قد يـَْل َحق بذلك ما سيأ ِمن توجيه يف:
مجيعا يف مكة ،أو أ رن صـدرها نـَ َـزل يف مكـة إىل اآليـة رقـم (،)11
ثانياا :على القول بأهنا نزلت ً
فقــد يُســتدل هبــا علــى وجــود النِّفــاق مبكــة( ،)6ولكــن ذلــك غــري ُم َس ـلرم عنــد املــانعني لــذلك ،حيــث
يـُ َو ِّجهونه باعتبار أنه ِمن قبيل اإلخبـار عـن أ َْمـر غيـر قـد َحتَ رقـق بعـد ذلـك يف املدينـة ،فيكـون ِمـن قبيـل
صـِّـرحة بـذلك يف اآليــة الثانيـة ِممـرـا
اإلعجـاز بـذكر املُغَيربــات .وسـتقف علــى عبـارات بعــض أهـل العلـم املُ َ
سأذكر هنا.
ثالثاا :على القول املروي عن علي رضي اهلل عنه ِمن أَ رهنا نزلت بني مكـة واملدينـة ،فهـذا -كمـا
َسبَق -له حكم املدين ،لكن إن كان املقصود يف طريق اهلجرة فهذا قد يُستَ َدل بـه علـى وجـود النِّفـاق
( )1ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".398 :3 ،
( )2اب ــن جري ــر" ،ج ــامع البي ــان" .14 :20 ،وع ـزاه الس ــيوطي إىل عب ــد ب ـن محي ــد ،واب ــن املن ــذر .ين ،ــر :الس ــيوطي" ،ال ــدر
املنثور" .450 :6 ،وأخرجه احلارث احملاسـر ،بلفـظ" :مكيـة رإال عشـر آيـات منهـا" .احلـارث بـن أسـد احملاسـر" ،فهـم
القرآن ومعانيه" .حتقيق حسني القوتلي( ،ط ،2بريوت :دار الكندي ،دار الفكر1398 ،هـ).396-395 ،
( )3ابن عطية" ،احملرر الوجيز".305 :4 ،
( )4ين،ر :خالد بن عثمان السبت" ،قواعد التفسري مجعا ودراسة"( .ط ،1دار ابن عفان1421 ،هـ).78-77 :1 ،
( )5ين،ر :السبت" ،قواعد التفسري مجعا ودراسة".78 :1 ،
( )6وقد وردت بعض اآلثار اليت تُ ْشعِر هبذا املعىن عن مجاعة ِمن ال رسلف ،وللوقوف عليها ين،ر يف الباركود:
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قبل غزوة بَدر ،بل قبل دخول النر صلى اهلل عليه وسلم املدينة.
وقــد مـر بــك جـواب َمــن نـَ َفــى وجــود النِّفــاق يف مكــة عــن مثــل هــذا ِمــن حيــث إهنــم َعــدُّوه ِمــن
قَبيل ما نـََزل قبل وقوع حكمه.
وبنـاء علـى مـا ســبق :فلـيس يف اآليـة ُح رجــة قاطعـة علـى وجـود النِّفــاق يف َم ركـة ،إمـا باعتبــار أَ رن
السورة بأكملها -كان يف املدينة ،أو لِ َما ذُكر ِمن تَوجيه بعضـهم للقـول
مكان نزول اآلية (- )11أو ُّ
بأهنا نزلت يف مكة ،إال أَ رن ذلك كان قَبل وقوع حكمه.
وعليه :فاآلية حتتمل ،وليست حبجة قَطْعِيرة ،واهلل أعلم.
اآلي ة الثاني ة :قول ـ ــه تع ـ ــاىل :ﱣﭐﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜﱢ
[املدثر.]31:
وال ففــى أَ رن ســورة املــدثر ِم ـن أول مــا نَ ـَزل يف مكــة ،فَـ ِذ ْكر (الــذين يف قلــوهبم َم ـَرض) يف هــذه
السورة َيتمل أن يراد به النِّفاق ،أو غري ذلكِ .
ومن هنـا َوقَـع االخـتالف بـني املفسـرين يف معـىن ذلـك
ُّ
ُ
على قولني يف اجلملة:
القول األول :أنه النِّفاق ،وعليه األكثر ِمن املفسرين .وهو َمروي عن الكلر( ،)1وقتادة(.)2
القول الثاني :أنه ليس مبعىن النفاق ،وإمنا مبعىن االضطراب ،وضعف اإل ان(.)3
وجــوز بعضــهم أن يكــون امل ـراد بــذلك :ال رش ـك .قــالوا :ألَ رن أهــل مكــة كــان أكثــرهم َش ـ ِّ
اكني،
وبعضهم كانوا قاطعني بال َكـ ِذب( ،)4أو باعتبـار أَ رن ال رشـك والريـب كائنـان يف الكفـار(َ .)5و َمحَلـه ُمقاتـل
ابن سليمان على اليهود ِمن أهل املدينة ،وأما (الكافرون) فاملشركون ِمن أهل مكة(.)6
السـ ـورة نازلت ــان يف مك ــة َو رجهـ ـوا ذل ــك باعتب ــار أَنـر ـه إخب ــار ع ــن
مثُر إِ رن ال ــذين ق ــالوا ب ــأن اآلي ــة و ُّ
ُمســتَقبل ،قــالوا :ألنــه كــان يف معلــوم اهلل تعــاىل أَ رن النِّفــاق ســيحدث يف املدينــة ،فــأخرب َع رمـا ســيكون،
( )1الواحدي" ،التفسري البسيط".440 :22 ،
( )2ابـن جريـر" ،جـامع البيـان" .440 :24 ،وعـزاه السـيوطي إىل عبــد بـن محيـد ،وابـن املنـذر .ين،ـر :الســيوطي،
"الدر املنثور".334 :8 ،
( )3نقله بعض املفسرين عن احلسني بن الفضل ،ين،ـر :الواحـدي" ،التفسـري البسـيط" .440 :22 ،ابـن عطيـة،
"احملرر الوجيز" .396 :5 ،الرازي" ،مفاتيح الغيب" .712 :30 ،الشوكاين" ،فتح القدير".396 :5 ،
( )4ين،ر :الرازي" ،مفاتيح الغيب".712 :30 ،
( )5ين،ر :الشوكاين" ،فتح القدير".396 :5 ،
( )6البلخي" ،تفسري مقاتل".498 :4 ،
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فيكون املعىن يف اآلية :وليقول املنافقون الذين يـَْنجمون يف ُمستَـ ْقبَل الرزمان باملدينة بعد اهلجرة.)1(...
وصرح بعضهم أَ رن ذلك ِمن قَبِيل امل ِ
عجز ،حيث أَ ْخ َرب عن َغيب َسيَـ َقع ،فكان كما أخرب(.)2
ََ
ُ
وحاصــل القــول يف هــذه اآلي ـة كمــا ذكرنــا يف اآلي ـة قبلهــا ،فَ ِه ـي ليســت بــنَص قــاطع يف وقــوع
ص ـر عــن االحتجــاع بــاليت قبلهــا؛ ِم ـن جهــة أَ رن األُوىل
النِّفــاق يف مكــة ،بــل االحتجــاع هبــا لــذلك يـَ ْق ُ
صـِّرحة بـ ِـذ ْكر النِّفــاق ،أمــا هــذه فـ َذ َكر اهلل تعــاىل (الــذين يف قلــوهبم َمـَرض) ،وقــد عرفــت قبـ ُـل أَ رن ذلــك
ُم َ
يُراد به النِّفاق يف غالب استعمال القرآن ،لكن ذلك ليس ِمل اتفاق.
اآلي ة الثالث ة :قول ــة تع ــاىل :ﱣﭐ ﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ
ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﱢ[احلج.]53:
والقول يف هذه اآلية يتوقف على أمرين:
األول :هل السورة مكية أو مدنية؟ وكذلك اآلية.
الثاين :يف املراد بـ (الذين يف قلوهبم مرض).
ُ
فقــد وقــع االخــتالف يف ســورة احلــج ،وكــذا هــذه اآليــة منهــا علــى أقــوال ،كــن أَن َُن ِملهــا يف
ئيسني ،مث نـُ َفِّرع عنهما:
قولني ر َ
القول األول :أَ رن السورة مدنية.
وقد اختلف أصحاب هذا القول على قولني:
()4
()3
األول :أَ رن الســورة مدنيــة بكاملهــا .وهــو َم ـروي عــن اب ــن عب ــاس  ،واب ــن ال ـزبري رضــي اهلل
عـ ــنهم ،والضـ ــحاك( ،)5وعكرمـ ــة ،واحلسـ ــن( ،)6وقتـ ــادة -يف روايـ ــة ،)7(-والزهـ ــري( ،)8وعلـ ــي بـ ــن أيب

( )1ين،ــر :الواحــدي" ،التفســري البســيط" .440 :22 ،الزُمشــري" ،الكشــاف" .652 :4 ،القــرطر" ،اجلــامع
ألحكام القرآن" .82 :19 ،الشوكاين" ،فتح القدير".396 :5 ،
( )2ين،ر :الرازي" ،مفاتيح الغيب".712 :30 ،
( )3البيهقي" ،دالئل النبوة" .144-143 :7 ،وعزاه السيوطي إىل ابن مردويه .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".3 :6 ،
( )4عزاه السيوطي إىل ابن مردويه .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".3 :6 ،
( )5ين،ر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز" .105 :4 ،القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".1 :12 ،
( )6أخرجه عنهما البيهقي .البيهقي" ،دالئل النبوة".143-142 :7 ،
( )7أخرجه أبو بكر ابن األنباري -كما يف اإلتقان .-ين،ر :السيوطي" ،اإلتقان".44 :1 ،
( )8الزهري" ،تنزيل القرآن".42-41 ،
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طلحة( ،)1وبه قال واملاوردي( ،)2والواحدي(.)3
الثـاين :أهنـا نزلــت يف املدينــة إال أربـع آيــات منهــا نزلــت مبكـة ،وهــي قولــه تعــاىل :ﱣﭐﱸﱹ
ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﱢ [احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج ،]52:إىل قولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :ﱣﭐﳉﳊﳋﳌﳍﱢ

()5
()4
السعود(.)6
[احلج .]55:وهو مروي عن قتادة  ،وبه قال َيىي بن سالم  ،واختاره أبو ُّ
تنبيه :يَلحق بـالقول بأهنـا نازلـة يف املدينـة قـول بعضـهم :إهنـا نزلـت بـني مكـة واملدينـة ،باعتبـار
أَ رن ذلك له حكم املدين.
صطَلِق( ،)7علــى أَ رن الســورة
وهكــذا قــول الفريوزآبــادي بــأن صــدر الســورة نَ ـَزل يف غــزوة بــين امل ـُ ْ
تكون مكية أو مدنية بالنر،ر إىل نزول أَروهلا.
القول الثاني :أهنا نزلت يف مكة(.)8
وقد اختلف القائلون بذلك يف تفصيله على أقول:
()9
األول :أهنا نازلة بكاملها يف مكة .واختاره البقاعي .

الث اني :أهنـ ـ ـ ــا مكيـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــوى آيتـ ـ ـ ــني :قولـ ـ ـ ــه تعـ ـ ـ ــاىل :ﱣﭐﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﱢ

( )1أبو عبيد اهلروي" ،فضائل القرآن".365 ،
( )2املاوردي" ،النكت والعيون".5 :4 ،
( )3علي بن أمحد الواحدي" ،التفسري الوسيط" .حتقيق عادل أمحد عبد املوجود ،الشيخ علي ِممـد معـوض ،د.
أمحـد ِممــد صـرية ،د .أمحــد عبـد الغــين اجلمـل ،د .عبــد الـرمحن عــويس( ،ط ،1بـريوت :دار الكتــب العلميــة،
1415هـ1994-م).257 :3 ،
( )4احملاسر" ،فَهم القرآن" .396-395 ،وعزاه السيوطي إىل ابن املنذر .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".3 :6 ،
( )5القريواين" ،تفسري َيىي بن سالم".353 :1 ،
(ِ )6ممــد بــن ِممــد أبــو الســعود" ،إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكــرمي"( .بــريوت :دار إحيــاء ال ـرتاث
العريب) .91 :6 ،إال أنه قال بأهنن نزلن بني مكة واملدينة.
(ِ )7ممد بن يعقوب الفريوزآبادي" ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتـاب العزيـز" .حتقيـق ِممـد علـي النجـار،
(القاهرة :اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ،جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي).102 :1 ،
( )8نق ــل الفريوزآب ــادي اإلمج ــاع علي ــه .ين ،ــر :الفريوزآب ــادي" ،بص ــائر ذوي التميي ــز" .323 :1 ،ولك ــن اإلمج ــاع ال
يـَثْبت.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسـ ِم
الس َـوِر = امل ْقص ُـد األ ْ
صـاع ُد النرَ،ـ ِر لإل ْش َـراف َعلَـى َم َقاصـد ِّ
َمسَـى يف ُمطَابـَ َقـة ْ
( )9إبراهيم بن عمر البقـاعيَ " ،م َ
َ
ِ
لم َس رمى"( .ط ،1الرياض :مكتبة املعارف1408 ،هـ1987-م).290 :2 ،
ُك ِّل ُس َورة ل ُ
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[احلج ،]11:واليت بعدها ،وهو َمروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما(.)1
الثال

 :أهن ــا مكي ــة س ــوى ث ــالث آي ــات ،وه ــي قول ــه تع ــاىل :ﱣﭐﲐﲑﲒﲓ

ﲔﱢ [احل ـ ــج ،]19:إىل مت ـ ــام ث ـ ــالث آي ـ ــات ،وه ـ ــو م ـ ــروي ع ـ ــن اب ـ ــن عب ـ ــاس رض ـ ــي اهلل عنهم ـ ــا(،)2
وُماهد(.)3
الراب ع :أَ رهن ـا مكي ــة س ــوى أرب ــع آي ــات .وه ــي ال ــثالث الس ــابقة ،إىل قول ــه :ﱣﭐﲹﲺ ﱢ
[احلج .]22:وهو َمروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما(.)4
الخ ام  :أَ رهن ـا مكيــة ســوى ســت آيــات ،وهــي قولــه تعــاىل :ﱣﭐﲐﲑﲒ ﲓ

ﲔﱢ [احلــج ،]19:إىل قولــه :ﱣﭐﱇﱈﱉ ﱢ [احلــج .]24:واختــاره أبــو عمــرو الــداين(،)5
وصاحب الكشاف(.)6
الس اد  :أهنــا مكيــة ســوى عشــر آيــات ،وهــو قــول مقاتــل بــن ســليمان( ،)7وحكــاه ابــن عطيــة
عن النرـ رقاش(.)8
ونَ َس ـ ـب ابـ ــن عطيـ ــة والقـ ــرطر إىل اجلمهـ ــور أَ رن السـ ــورة ُمُْتَلِطـ ــة ،منهـ ــا مكـ ــي ،ومنهـ ــا مـ ــدين.
ص رححاه(.)9
َو َ
صره يف النقاط اآلتية:
وحاصل القول يف هذه اآلية الكر ة كن َح ْ
 -1فيمــا يـَتَـ َعلرــق بــاحلكم بكوهنــا َم ِّكيّــة أو مدنيــة فكمــا ســبق ِمــن القــول بــأ رن ذلــك ينبغــي أن يـُْب ـ َـىن
ـريا ِمــن املفس ـرين َيكــم يف ذلــك بنــاء علــى معـ ًـىن
علــى النرقــل ولــيس االجتهــاد ،وعرفـ َ
ـت أَ رن كثـ ً
( )1ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون".5 :4 ،
( )2النحاس" ،الناسخ واملنسوخ".561 ،
( )3ين،ر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز" .105 :4 ،القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".1 :12 ،
( )4ين،ر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز" .105 :4 ،القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".1 :12 ،
( )5أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين" ،البيان يف ع ّد آي القرآن" .حتقيـق غـا قـدوري احلمـد( ،ط ،1الكويـت:
مركز املخطوطات والرتاث1414 ،هـ1994-م).189 ،
( )6الزُمشري" ،الكشاف".141 :3 ،
( )7البلخي" ،تفسري مقاتل".112-111 :3 ،
( )8ابن عطية" ،احملرر الوجيز" .105 :4 ،وين،ر :القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".1 :12 ،
( )9املصدران السابقان.

- 106 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

فَ ِهمه من اآلية ،وأَ رن ذلك مل يكن إال يف مكة أو املدينة .وهذا غري ُم َسلم.
 -2على القول بأَ رن السورة بأكملها نازلة يف املدينة فال دليل فيها على وجود النِّفاق يف مكة.
أما على األقوال األُخرى ،فاآلية حتتمل ،لكن ذلك يـَتَـ َوقرف على أمرين كما سيأ بعده:
 -3علـى قــول األكثــر أَ رن اآليــة نازلـة يف مكــة فإنــه يبقــى معرفــة املـراد ب ـﭐﱣﭐﱝﱞﱟﱠﱢهنــا.
وقد تَـ َق ردم الكالم فيه ،ويف ال َف ْرق بينهم وبني القاسية قلوهبم.
فَـ َعلَى قول َمن قـال بـأ ّن ﱣﭐﱝﱞﱟﱠﱢ هـم املنـافقون( ،)1فـإن ذلـك يتوقـف علـى أَمـر
آخر ،وهو املذكور بعده:
 -4علــى اعتبــار القــول امل َش ـار إليــه قبلــه فَـِإ رن ذلــك كــن أن يكــون ِم ـن بــاب اإلخبــار عــن أمــر مل يقــع
ُ
مبك ــة ،وإمنـ ــا سـ ــيُوجد القائ ــل بـ ــه يف املدينـ ــة ،فيك ــون إخبـ ـ ًـارا عـ ــن غي ــب ُمسـ ــتقبل ،كمـ ــا يف اآليـ ــة
السابقة.
ص قــاطع يف إثبــات وجــود
مجيع ـا ،فليســت بــنَ ّ
والخالص ة :أَ رن اآليــة حتتمــل؛ هلــذه االعتبــارات ً
النفاق يف مكة ،واهلل أعلم.
ضـ ـ رمنت قول ــه تع ــاىل :ﱣﭐﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﱢ
ت ذ ير :يالح ــظ أَ رن الس ــورة ق ــد تَ َ
[احلج ،]11:وذلك شبيه حبال املنافقني ،وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك يف املبحث األول.
ويف الصــحيح عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال" :ﭐﱣﭐﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﱢ
ِ
ِ
ت َخْيـلُهُ ،قال :هـذا ِديـن
غالماَ ،ونُت َج ْ
[احلج ،]11:قال :كان الرجل يـَ ْق َدم املدينة ،فإن ولدت امرأته ً
صاحل ،وإن مل تَلِد امرأته ،ومل تـُْنتَج خيلُه ،قال :هذا ِدين ُسوء"(.)2
اآلي ة الرابع ة :قول ـه تع ــاىل :ﱣﭐﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮ

ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱢ [املاعون.]7-4:
فهــذه اآليــات ،بــل الســورة بأكملهــا تَـتَحــدث عــن أوصــاف املنــافقنيِ ،
الس ـيرما أَ رن الوعيــد يف
ِ
ضـيِّعون تلـك الصـالة بتأخريهـا عـن
صـلِّني يف اجلملـة ،لكـن يُ َ
اآليات الثالث أعاله ملَن هـم يف عـداد املُ َ

( )1ابــن جريــر" ،جــامع البي ـان" ،14 :13 ،عــن ابــن ج ـريج .وع ـزاه الســيوطي إىل ابــن املنــذر .ين،ــر :الســيوطي،
"الدر املنثور".69 :6 ،
( )2البخــاري" ،صــحيح البخــاري" ،رقــم .47 ،42 :وقــد َوَرد عــن بعــض الســلف آثــار يف هــذا املعــىن .للوقــوف
عليها ين،ر :مركز الدراسات واملعلومات القرآنية ،بإشراف أ .د .مساعد الطيـار" ،موسـوعة التفسـري املـأثور".
(ط ،1دار ابن حزم1439 ،هـ).40-38 :15 ،
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وقتها وحنو ذلك ِمن الـ ُمراءاة.
لكن االستدالل هبا على وجود النِّفاق يف مكة ُمتَـ َوقِّف على ُم َق ِّدمتني:
األوىل :مكان نزول السورة.
الثانية :يف َِْم َمل ذلك.
()1
أما األوىل :فقد َذهب عامة املفسرين إىل أَ رن السورة نازلة مبكة  ،وقد اقتصر عليه األكثرون.
بــل قــال ابــن عطيــة" :بــال ِخـالف َعلِمتُـه"( .)2وهــو َمـروي عــن ابــن الـزبري( ،)3وابــن عبــاس -يف
رواية( ،-)4وجابر( )5رضي اهلل عنهم ،وعطاء( ،)6وعكرمة ،واحلسن( ،)7وقتادة( ،)8وبه قـال مقاتـل بـن
سليمان(.)9
ولك ــن مل يك ــن ذل ــك ِم ــل اتف ــاق ،فق ــد ُروي ع ــن اب ــن عب ــاس رض ــي اهلل عنهم ــا وقت ــادة أَ رهن ـا
َم َدنِيّة(.)10
وذهب آخرون إىل أ رن اآليات الثالث األُول مكية ،والباقي مدين(.)11
قال هبة اهلل بن سالمة" :نزل نِصفها مبكـة يف العـاص بـن وائـل ،ونِصـفها يف املدينـة يف عبـداهلل
ُيب املنافق"(.)12
بن أ َّ
ـثال -فيسـتثين بعـض
معىن يعتقد وقوعـه يف املدينـة -م ً
وهذا -كما سبق -حيث يلوح لبعضهم ً
( )1ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".495 :4 ،
( )2ابن عطية" ،احملرر الوجيز".527 :5 ،
( )3عزاه السيوطي إىل ابن مردويه .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".641 :8 ،
( )4ابــن الضـريس" ،فضــائل القــرآن" .33 ،النحــاس" ،الناســخ واملنســوخ" .775 ،البيهقــي" ،دالئــل النبــوة":7 ،
 .144-142وعزاه السيوطي إىل ابن مردويه .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".641 :8 ،
( )5ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون" .350 :6 ،القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".210 :20 ،
( )6ين،ر :املصدران السابقان.
( )7أخرجه عنهما البيهقي .البيهقي" ،دالئل النبوة".143-142 :7 ،
( )8احملاسـ ــر" ،فَهـ ــم القـ ــرآن" .396-395 ،وع ـ ـزاه السـ ــيوطي إىل أيب بكـ ــر ابـ ــن األنبـ ــاري .ين،ـ ــر :السـ ــيوطي،
"اإلتقان".44 :1 ،
( )9البلخي" ،تفسري مقاتل".869 :4 ،
( )10ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون" .350 :6 ،القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".210 :20 ،
( )11ين،ر :الزُمشري" ،الكشاف" .803 :4 ،ابن جزي" ،التسهيل".516 :2 ،
( )12ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".495 :4 ،

- 108 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

اآليات لذلك املعىن.
وأما الثانية :فقد ُرِوي عن ابن مسـعود رضـي اهلل عنـه أنـه قـال" :كـان املسـلمون يَ ْسـتَعِريون ِمـن
املنافقني ال ردلْو ،و ِ
الق ْدر ،وال َفأْسِ ،
وشْبهه ،فأنزل اهلل :ﱣﭐﱳﱴﱢ"(.)1
وُرِوي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أهنا نزلت يف َر ُجل ِمن املنافقني(.)2
ُ
وعنــه أيضــا :ﱣﭐﱩﱪﱫﱬﱭ ﱢ ،قــال" :هــم املنــافقون ،يرتكــون الصــالة
العالنية"(.)4()3
يف ِّ
صلُّون يف َ
السر ،ويُ َ
و كــن ملــن قــال :إهنــا مكيــة -وال يُِق ـّر بوقــوع النِّفــاق يف مكــة -أن يقــول بأهنــا تَـتَ َح ـ ردث عــن
أوصاف ُوِجدت بعد ذلك يف املنافقني يف املدينة.
واملقصود :أَ رن هذه اآليات كـبعض مـا سـبق ،ليسـت بـدليل قـاطع علـى وجـود النِّفـاق يف مكـة.
واهلل أعلم.
المحور الثاني :اآليات في السور المدنية(:)5

ى :قولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل :ﱣﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﱢ

اآلي ة األول
[األنفال.]21:
()6
وقــد محلهــا علــى املنــافقني مجاعــة مــن املفسـرين ،وهــو مــروي عــن الضــحاك  ،وبــه قــال مقاتــل
بن سليمان( ،)7وابن إسحاق( ،)8والواقدي( ،)9والرازي( ،)10واخلازن( ،)1وابن عرفة( ،)2والعليمي(.)3
( )1عزاه السيوطي إىل ابن مردويه .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".644 :8 ،
( )2ين،ر :الواحدي" ،التفسري الوسيط" .558 :4 ،البغوي" ،معامل التنزيل".549 :8 ،
( )3ابن جرير" ،جامع البيان".632 :24 ،
( )4وللمزيد من اآلثار يف هذا املعىن ين،ر يف الباركود:
( )5تنبيه :قد يُفهم ِمن بعض هـذه اآليـات وقـوع النفـاق يف املدينـة لكـن قبـل غـزوة بـدر ،علـى خـالف مـا اشـتُهر
ِ
ن،را لقوة املسلمني.
من أ رن النفاق كان بعد غزوة بدر ً
( )6نقله السمرقندي .ين،ر :السمرقندي" ،حبر العلوم".14 :2 ،
( )7البلخي" ،تفسري مقاتل".107 :2 ،
( )8ابن جرير" ،جامع البيان" .458 :13 ،ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم".1677 :5 ،
( )9ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".198 :2 ،
( )10الرازي" ،مفاتيح الغيب".469 :15 ،
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والعليمي(.)3
احتماال ،وإن تنوعت عباراَتم.
جزما أو
ً
وبعضهم أدخل معهم غريهم ً
()4
كقول بعضهم :بأهنا يف املنافقني واملشركني .وهو مروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما .
وعرب بعضهم بنحو :يف املنافقني أو املشركني .كما قاله السيوطي( ،)5والقامسي(.)6
وهكـذا مــن قـال بأهنــا يف الكفـار واملنــافقني ،فهـو مبعــىن القـول املــروي عـن ابــن عبـاس رضــي اهلل
عنهما .وبه قال البيضاوي(.)7
وذكره بعضهم بعبارة ِمتملة بنحو :يف الكفار واملنافقني .وبه قال اإلُيي( ،)8وابن عاشور(.)9
وذهب بعضهم إىل أهنا يف املنافقني وأهل الكتاب .وبه قال النسفي(.)10
وقال آخـرون بأهنـا يف املشـركني ،أو املنـافقني ،أو اليهـود .وإليـه ذهـب القـرطر( ،)11وأبـو حيـان(،)12
والشوكاين وزاد" :أو اجلميع من هؤالء ،فإهنم يسمعون ب ذاهنم من غري فهم وال عمل(.)13
احتماال.
واملقصود ذكر املنافقني هنا سواء على سبيل الترعيني ُمْنـ َف ِردين ،أو مع غريهمَ ،جْزًما أو
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1علــي بــن ِممــد أبــو احلســن عــالء الــدين املعــروف باخلــازن" ،لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل" .تصــحيح ِممــد
علي شاهني( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ).303 :2 ،
(ِ )2ممــد بــن ِممــد ابــن عرف ــة أبــو عبــد اهلل الــورغمي التونســي امل ـالكي" ،تفســري ابــن عرفــة" .حتقيــق د .حس ــن
املناعي( ،ط ،1تونس :مركز البحوث بالكلية الزيتونية1986 ،م).282 :2 ،
(ُ )3مــري الــدين بــن ِممــد العليمــي املقدســي احلنبلــي" ،فــتح الــرمحن يف تفســري القــرآن" .اعتــىن بــه حتقيقــا وضــبطا
وخترُيا نور الدين طالب( ،ط ،1دار النوادر1430 ،هـ2009-م).102 :3 ،
( )4ذكره الثعلر ،ين،ر :الثعلر" ،الكشف والبيان".341 :4 ،
( )5جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي" ،تفسري اجلاللني"( .ط ،1القاهرة :دار احلديث).230 ،
( )6القامسيِ" ،ماسن التأويل".273 :5 ،
البيضاوي" ،أنوار التنزيل".54 :3 ،
الشافعي" ،جامع البيان يف تفسري القرآن"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
(ِ )8ممد بن عبد الرمحن ا ِإلُيي
ّ
1424هـ2004-م).13 :2 ،
( )9ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".304 :9 ،
( )10النرسفي" ،مدارك التنزيل".638 :1 ،
( )11القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".388 :7 ،
( )12أبو حيان" ،البحر احمليط".299 :5 ،
( )13الشوكاين" ،فتح القدير".340 :2 ،
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وتوجيـه ذلـك عنـد القائــل بـه أن هـذا الوصــف املـذكور يف اآليـة إمنــا يصـدق علـى املنــافقني دون
غ ــريهم؛ ألن الكف ــار واملش ــركني ك ــانوا كم ــا وص ــفهم اهلل بقول ــه :ﱣﭐﲞﲟﲠﲡﲢﲣ

ﲤ ﲥﲦﲧﲨﱢ[فصلت.]26:

وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال يف أول الس ـ ـ ـ ـ ـ ــورة :ﱣﭐﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ

ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ

أصال.
ﱦﱧﱨﱢ [فصلت .]5-3:إىل غري ذلك من اآليات الدالة على إعراضهم عن مساعه ً

وأما أهل الكتاب فهـم كـذلك كمـا وصـفهم اهلل بقولـه :ﱣﭐﱌﱍﱎﱏﱐﱑ

ﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧﱨﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱢ

[النساء.]46:
وإمنــا يصــدق ذلــك الوصــف يف آيــة األنفــال علــى املنــافقني ،س ـواء كــانوا مــن أهــل الكتــاب أو
غريهم.
ووجه االستشهاد باآليـة علـى موضـع البحـث :أن سـورة األنفـال تتحـدث يف ُُْم َملِهـا عـن غـزوة
بدر ،فـإذا كانـت اآليـة نازلـة بعـد غـزوة بـدر مباشـرة وقبـل أن يقـول عبـداهلل بـن أُيب وأصـحابه مـا قـالوا،
ظاهرا ،فقد يُفهم منها أن النِّـ َفاق ُوِجد يف املدينة قبل ذلك.
حيث أزمعوا الدخول يف اإلسالم ً
ولكن االستدالل باآلية على هذا املعىن بعيد ،وذلك من وجهني:
األول :أنــه ال يوجــد مــا يــدل علــى كوهنــا نازلــة قبــل أن يـُْزِمــع املنــافقون يف املدينــة الــدخول يف
ظاهرا بعد غزوة بدر.
اإلسالم ً
الثاين :أن محلها على املنافقني ليس ِمل اتفاق.
اآلي ة الثاني ة :قول ـ ــه تع ـ ــاىل :ﱣﭐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚﱢ
[األنفال.]22:
فقــد محلهــا بعــض املفس ـرين وغــريهم علــى املنــافقني .وهــو مــروي عــن عــروة بــن ال ـزبري( .)1وابــن
ُجريج( ،)2وابن إسحاق( ،)1والواقدي(.)2
( )1ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم"1678 :5 ،؛ بإسناد حسن.
( )2ين،ر :أبو حيان" ،البحر احمليط".200 :5 ،
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وذكــر ابــن كثــري أنــه ال ُمنافــاة بــني املشــركني واملنــافقني يف هــذا؛ ألن ُكـ ًّـال مــنهم َم ْسـلُوب الفهــم
الصحيح والقصد إىل العمل الصاحل(.)3
وأبــان ابــن عاشــور أنــه قــد ُو ِصــف هبــذه األوصــاف يف القــرآن كــل مــن املشــركني واملنــافقني يف
مواضع كثرية(.)4
والقول يف هذه اآلية من حيث وجه االستشهاد وقوته أو ضعفه كسابقتها.

ﱣﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

اآلي ة الثالث ة :قول ـ ـ ـ ــه تع ـ ـ ـ ــاىل:
ﲧﱢ [األنفال.]23:
وقد محلها على املنافقني بعض السلف ،وهو مروي عن عروة بن الزبري( ،)5وابن إسحاق(.)6
والقول يف اآلية كسابقتيها.

اآلي ة الرابع ة :قول ــه تع ــاىل :ﱣﭐﲋﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ

ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﱢ [األنفال.]49:
ِ
ص ـ ِريح بـ ِـذ ْكر املنــافقني ،مــع أَ رن
فهــذه اآليــة يف ســورة األنفــال ،وهــي َم َدنيّ ـة اتفاقًــا ،ويف اآليــة تَ ْ
السورة تَـتَ َح ردث عن غزوة بدر ،فقد يُفهم ِمـن ظـاهر اآليـة أَ رن هـذه املقالـة كانـت قُبيـل املعركـة ،مـع أَ رن
املش ــهور أَ رن النِّف ــاق إمن ــا ك ــان بع ــدها ،إض ــافة إىل أَ رن قائ ــل ذل ــك ك ــان ِمـ ـن أه ــل مك ــة ِممرـن أس ــلم ومل
ي ِ
هاجر ،على قول مجاعة ِمن ال رسلَف(.)7
ُ
فاآلية -على هذا القول -قد يـُ ْف َهم منها وجود النِّفاق يف مكة ،وعلى أقل احتمـال أَ رن النِّفـاق
ُوِجد قبل غزوة بدر( ،)1()8لكنه النِّفاق الذي يقع ِمن ضعفاء اإل ان ،فَـتَتَـ َقلرب أحواهلم .واهلل أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ابن جرير" ،جامع البيان".461 :13 ،
( )2ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".199 :2 ،
( )3ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".29 :4 ،
( )4ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".306 :9 ،
( )5ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم"1678 :5 ،؛ بإسناد حسن.
( )6ابن جرير" ،جامع البيان".462 :13 ،
( )7للوقوف على أقواهلم ين،ر يف الباركود:
( )8وين،ر :ابن تيمية" ،الصارم املسلول".530-529 ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1فائــدة :مل يكــن يف جــيش املســلمني يــوم بــدر منــافق ،ويــدل لــذلك حــديث ِ
حاطــب ال رســابق ،وفيــه :أَ ّن النــر
صلى اهلل عليه وسلم قال لعمر" :وما يُدريك ،لعل اهلل َعرز َو َج ّل اطلع على أهل بدر فقـال :اعملـوا مـا شـئتم
فقد َغ َفرت لكم" .ويف رواية" :فقد َو َجبَت لكم اجلنة".
فقوله( :أهل بدر) صيغة عموم ،فيشمل كل َمن َش ِهد هذه الغزوة ،ومعلوم أ رن املغفرة واجلنة ال تكونان للمنافق.
الع َقبَة .يقال :إنه الذي
بدرا وأ ً
ُحدا ،وكان قد َش ِهد َ
وقول ابن عبد البَـّر يف ترمجة ُم َعتِّب بن قُ َشري" :شهد ً
قال :ﱣﭐﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱢ [آل عمران "]154:اهـ .ين،ر :أبو عمر يوسف بن
عبد اهلل بن عبد الرب النمري القرطر" ،االستيعاب يف معرفة األصحاب" .حتقيق علي ِممد البجاوي( ،ط،1
بريوت :دار اجليل1412 ،هـ1992-م).1429 :3 ،
وحنوه قول ابن حجر" :وقيل :إنه كان مناف ًقا ،وإنه الذي قال يوم أحد ،...وقيل :إنه تاب .وقد ذكره ابـن إسـحاق
بدرا" اهـ .ين،ر :أمحد بن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالين" ،اإلصـابة يف متييـز الصـحابة" .حتقيـق
فيمن شهد ً
عادل أمحد عبد املوجود وعلى ِممد معوض( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ).138 :6 ،
ـدر ي ِ
بطـل
"وقَد ذكر ُم َعتِّـب بـن قُ َشـري يف املنـافقني .وهـذا باطـل؛ ألن حضـوره ب ًا ُ
وذَ َكره ابن حزم فيمن شهد ً
بدرا ،وقالَ :
هذا ال،ن بال شك" اهـ .ين،ر :علي بن أمحد ابن حزم" ،جوامع السرية النبوية"( .بريوت :دار الكتب العلمية).97 ،
وعــن عبــد اهلل بــن الـزبري قــال :قــال الـُّـزبري" :لقــد رأيتــين مــع رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم حيــث اشــتد اخلــوف
ِ
ِ ِ
صـ ْدره .قـال :فـواهلل إين ألمسـع قـول ُم َعتِّـب بـن قُ َشـري
علينا ،فأ َْر َسل اهلل علينا النروم ،فما منرا من َر ُجـل إال ذقنـه يف َ
ما أمسعـه إال كـاحللم :ﱣﭐﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱢ ،فحف،تهـا منـه ،ويف ذلـك أنـزل اهلل ﱣﭐﱯ

ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱢ؛ لقول ُم َعتِّب" .ين،ر :ابن جريـر" ،جـامع البيـان" .323 :7 ،أمحـد
بن عمرو البزار" ،مسند البزار = البحر الزخار" .حتقيـق ِمفـوع الـرمحن زيـن اهلل ،وعـادل بـن سـعد ،وصـربي عبـد
اخلــالق الشــافعي( ،ط ،1املدينــة املنــورة :مكتبــة العلــوم واحلكــم ،بــدأت ســنة 1988م ،وانتهــت ســنة 2009م)،
يقم .973 :ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم" .795 :3 ،أمحد بن عبد اهلل أبو نعيم األصـفهاين" ،دالئـل
النبوة" .حتقيق دِ .ممد رواس قلعه جي ،عبـد الـرب عبـاس( ،ط ،2بـريوت :دار النفـائس1406 ،ه ـ1986-م)،
رقم .423 :البيهقي" ،دالئل النبوة"ِ .273 :3 ،ممد بن عبد الواحد املقدسي" ،األحاديث املختـارة" .دراسـة
وحتقيق د .عبد امللـك بـن عبـد اهلل بـن دهـيش( ،ط ،3بـريوت :دار خضـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع1420 ،ه-
وح رسنه .وصحح إسناده الشيخ أمحد شاكر يف" :عمـدة التفسـري".428 :1 ،
2000م) ،رقمَ ،866 ،864 :
"م َعتِّــب الــذي قــال يــوم أُحــد :ﱣﭐﱯ
وأخــرع ابــن أيب حــامت بإســناد حســن عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قـالُ :
ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱢ ،ف ــأنزل اهلل تع ــاىل يف ذل ــك م ــن قـ ـوهلم :ﱣﭐﱍﱎﱏ

ﱐﱑﱒ...ﱢ إىل آخر القصة .ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم".794 :3 ،
ضعف -كما ذكرنا -مث تاب منه.
فهذا ِممول على أن ذلك وقع منه يف حال َ
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اآلي ة الخامس ة :قولــه تعــاىل :ﱣﭐﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﲮ

ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹﱢ [األنفال.]60:
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اختل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف املفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون يف امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراد بقول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :ﱣﭐﲳﲴﲵﲶﲷﲸ

ﲹﱢ ،والذي يـَ ْعنِينا هنا قول َمن فَ رسـره باملنـافقني .وهـو َمـروي عـن عبـدالرمحن بـن زيـد( ،)1ومقاتـل
بن َحيران(َ ،)2ور رجحه صاحب التفسري الكبري( ،)3وابن جزي( .)4وهو ظـاهر كـالم ابـن القـيم( ،)5واختـاره
()6
ابن كثري  ،واستشهد لـه بقولـه :ﱣﭐﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ
ﱧﱨﱩﱪﱫ ﱬﱢ [التوبة.]101:
وو ْجـه االســتدالل هبــذه اآليــة :أهنــا ِض ـمن ســورة األنفــال ،وهــي تَـتَ َح ـ ردث يف ُُم َملهــا عــن غــزوة
َ
ِ
بدر ،لكن االستدالل هبا على وجود النِّفاق قبل بَ ْدر ال فلو من إشكال؛ وذلك أَ رن نزول هـذه اآليـة
قد يكون بعد وجود املنافقني يف املدينة ،حيث كان للمسلمني قـُ ّوة وظهور بعد الغزوة.
وجد ِمـن هـذه اآلفـة
وعلى فرض أَ رن اآلية نزلت بعد الغَزوة ُمباشرة فيحتمل أهنا تُشري إىل ما سيُ َ
بعد هذا النرصر املبني .واهلل أعلم.
ُ
اآلي ة السادس ة :قول ــه تع ــاىل :ﱣﭐﱖﱗﱘﱙ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟ
ﱠﱡﱢﱣ ﱤﱥﱢ [النساء.]88:
والقول يف هذه اآلية الكر ة ِمن ناحيتني:
األوىل :يف مكان نُزول سورة النساء.
حتديدا.
الثانية :يف امل ْع ِين هبؤالء املنافقني املذكورين يف اآلية ً
َ
أما األوىل :فقد َوقَع اخلالف يف سورة النساء :أهي مكية أم مدنية؟
على قولني:
( )1ابن جرير" ،جامع البيان" .36 :14 ،ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم" .1724 :5 ،وإسناده صحيح.
( )2ابــن أيب حــامت" ،تفســري القــرآن الع،ــيم"1724 :5 ،؛ بإســناد حســن .وع ـزاه الســيوطي أليب ال رشــيخ .ين،ــر:
السيوطي" ،الدر املنثور".97 :4 ،
( )3الرازي" ،مفاتيح الغيب".500-499 :15 ،
( )4ابن جزي" ،التسهيل".328 :1 ،
(ِ )5ممد بن أيب بكر بن ابن القيم" ،بدائع الفوائد"( .بريوت :دار الكتاب العريب).64-63 :2 ،
( )6ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".73 :4 ،
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األول :أهنا مدنية ،وهو قول اجلمهور ِمن املفسـرين( .)1وهـو الـراجح( .)2وممـن ُروي عنـه القـول
بــذلك :عائشــة( ،)3وابــن عبــاس( )4رضــي اهلل عــنهم ،وعكرمــة ،واحلســن( ،)5وقتــادة( ،)6وعلــي بــن أيب
طلحة( ،)7والزهري( ،)8ومقاتل بن سليمان(.)9
الثاني :أهنا نزلت مبكة .وهو مروي عن ابن عباس رضـي عنهمـا -يف روايـة ،-وجـابر بـن زيـد،
وُماهد( ،)10والضحاك ،وعلقمة( ،)11واحلسن ،وقتادة -يف رواية عنهما.)12(-
قال ابن عطية رمحه اهلل" :قد قال بعض الناس :إِ رن قوله تعاىل( :يا أيها الناس) حيث وقـع إمنـا
السورة َم ِّكيًّا ...وقال النحاس :هذه السورة مكية"(.)13
هو َم ِّكي ،فيُ ْشبِه أن يكون صدر هذه ُّ
قال القاضي أبو ِممد :وال خالف أَ رن فيها ما نـََزل باملدينة

( )1ين،ر :السمعاين" ،تفسري القرآن".392 :1 ،
( )2تنبيه :استثىن بعضهم قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ومرادهم أهنا نزلت
ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱢ [النساء ،]58:قالوا :نزلت يف مكةُ .
يف عام الفتح يف قصة مفاتيح الكعبة (وال تَـثْبت) ،وعلى فَـ ْرض ثُبوَتا فإن أظهر األقوال أَ رن ما نـََزل بعد
اهلجرة فهو مدين ولو نزل بعد ذلك مبكة.
( )3البخاري" ،صحيح البخاري" ،رقم.4993 :
( )4ابــن الض ـريس" ،فضــائل القــرآن" .33 ،النحــاس" ،الناســخ واملنســوخ"  .415البيهقــي" ،دالئــل النبــوة":7 ،
 .144-143وعزاه السيوطي إىل ابن مردويه .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".422 :2 ،
( )5أخرجه عنهما البيهقي .البيهقي" ،دالئل النبوة".143-142 :7 ،
( )6احملاسـر" ،فَهــم القـرآن"ِ .395 ،ممــد بـن إبـراهيم ابـن املنــذر النيسـابوري" ،تفســري القـرآن" .حتقيــق سـعد بــن
ِممــد الســعد( ،ط ،1املدينــة املنــورة :دار امل ـ ثر1423 ،ه ــ) .546 :2 ،وأبــو بكــر ابــن األنبــاري -كمــا يف
اإلتقان .-ين،ر :السيوطي" ،اإلتقان".44 :1 ،
( )7أبو عبيد اهلروي" ،فضائل القرآن".365 ،
( )8الزهري" ،تنزيل القرآن".41 ،
( )9البلخي" ،تفسري مقاتل".353 :1 ،
( )10ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".366 :1 ،
( )11ابن املنذر" ،تفسري القرآن".546 :2 ،
( )12ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".366 :1 ،
( )13ابن عطية" ،احملرر الوجيز".3 :2 ،
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أمــا الثانيــة :فقــد اختلــف املفســرون يف املـراد باملنــافقني املــذكورين يف اآليــة( ،)1والــذي يتعلــق مبوضــوع
ُ
البح ــث هن ــا ه ــو ق ــول َم ـن ق ــال ب ــأهنم ك ــانوا ممرـن أظه ــر اإلس ــالم يف مك ــة ،وك ــانوا يُعيِن ــون املش ــركني عل ــى
املسلمني.
وممرا ورد ِمن املرويات يف ذلك:
عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا" :قولــه :ﱣﭐﱖﱗﱘﱙ ﱚﱢ [النســاء،]88:
وذلك أَ رن قوما كانوا مبكة قد تكلّموا باإلسالم ،وكانوا يُ،ـاهرون املشـركني ،فخرجـوا ِمـن مكـة يَطلُبـون
ِ
ـحاب ِممــد (عليــه الصــالة والســالم) فلــيس علينــا مــنهم بــأس ،وأَ رن
حاج ـةً هلــم ،فقــالوا :إن لقينــا أصـ َ
املؤمنني ملا أ ِ
ُخربوا أ رهنم قد خرجوا ِمن مكة ،قالت فئة ِمـن املـؤمنني :اركبـوا إىل اخلُبثـاء فـاقتلوهم؛ فـإهنم
ر
ِ
قومـا
يُ،اهرون عليكم عد روكم .وقالت فئة أخرى من املؤمنني :سـبحان اهلل -أو كمـا قـالوا ،-أتقتلـون ً
قد تكلموا مبِثل ما تكلرمـتم بـه؟ي أ َِمـن أجـل أهنـم مل يُهـاجروا ويرتكـوا دي َـارهم تُسـتَ َح ّل دمـاؤهم وأمـواهلم
لــذلك؟ي فكــانوا كــذلك فئتــني ،والرســول عليــه الصــالة والســالم عنــدهم ال ينهــى واحـ ًـدا ِمــن الف ـريقني
عن شيء؛ فن ـزلت :ﱣﭐﱖﱗﱘﱙ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ

( )1وك ــذا قول ــه تع ــاىل بع ــدها بـ ـ يتني:
ﳃﱢ اآلية [النساء.]91:
وقــد اختلــف املفســرون يف امل ْعـ ِـين هبــؤالء ،والــذي يتعلــق مبوضــوع البحــث قــول مــن قــال بــأهنم فريــق آخــر مــن
َ
املنافقني كانوا يُِ ،هرون اإلسالم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه ليأمنوا به عندهم من القتل وال رسر
وأخذ أمواهلم وهم كفار ،فـإذا لَ ُقـوا قـومهم كـانوا معهـم علـى شـركهم وكفـرهم ليـأمنوهم علـى أنفسـهم وأمـواهلم
وذراريه ــم .ين ،ــر :اب ــن جري ــر" ،ج ــامع البي ــان" .26 :8 ،اب ــن كث ــري" ،تفس ــري الق ــرآن الع ،ــيم".329 :2 ،
السعدي" ،تيسري الكرمي الرمحن".192 ،
مث إن من هؤالء من قال بأهنم من أهل مكة ،كما أخرع ابن جرير وابن أيب حامت بإسناد حسن -واللفظ له-
عن ُماهد قال" :أُناس من أهل مكة يأتون النر صلى اهلل عليه وسلم فَـيُ ْسلِمون رياء ،مث يرجعون إىل قريش،
ِ
صـلِحوا" .ين،ـر :ابـن
فريتَك ُسون يف األوثان ،يبتغون بذلك أن يأمنوا هنا وهاهنا ،فأمر بقتاهلم إن مل يعتزلوا ويُ ْ
جرير" ،جامع البيان" .27 :8 ،ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم".1029 :3 ،
وهذا الذي قاله ُماهد رمحه اهلل ليس موضع اتفاق ،بل خالفه آخرون ،فاآلية حتتمل هذا الذي قال ،وحتتمل
غريه من كوهنم منافقني يف بعض القبائل خارع املدينة.
وعليه فليست اآلية صرَية يف كون هؤالء املنافقني من أهل مكة .واهلل أعلم.
ﱣﭐﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ ﲾﲿﳀﳁﳂ
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ﱤﱥﱢ [النساء.)2()1("]88:
واملقصــود أَ رن اآليــة علــى هــذا القــول -علــى فــرض ِصـ رحة الروايــة يف ذلــك -قــد يُ ْســتَ َدل هبــا علــى
()3
ـرت سـاب ًقا
ـا
ه
في
ـور
ه
ال،
و
ة
و
ـ
ق
ال
ـت
ن
كا
و
،
وجود النِّفاق يف مكة
ر
ُ
للمشـركني ،فيكـون ذلـك باعتبـار مـا ذك ُ
ُ
ِمن تَـ َقلُّب بعض ضعفاء اإل ان يف أحوال َش َّّت؛ ِمن نِفاق أو ارتداد عن اإلسالم إىل غري ذلك.
وغايــة مــا هنالــك أَ رن املعــىن يف اآليــة َيتمــل مــا ذُكــر ،لكنــه مــع تَـ َوقّفــه علــى صــحة الروايــة يف
حمل املشار إليه .واهلل أعلم.
سبب نزول اآلية -وال تصح ،-فإنه ً
أيضا ليس َِمَل اتِّفاق على املَ َ
اآلي ة الس ابعة :قول ـ ــه تع ـ ــاىل :ﱣﭐﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ
ﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎﱢ

[النساء.]97:
وق ــد س ــبقت اإلش ــارة إىل اخل ــالف يف مك ــان ن ــزول س ــورة النس ــاء ،وبق ــي بي ــان املـ ـراد هب ـ ـؤالء
املذكورين يف اآلية.
والذي يتعلق مبوضوعنا يف تفسريها قول َمن قال بأن امل ْع ِين هبا قوم ممرن أظهر اإلسـالم يف مكـة
َ
مث خرع مع املشركني يف بدر.
ومما ورد يف ذلك:
ناسـا ِمـن املسـلمني كـانوا مـع املشـركني يُ َكثِّـرون َسـواد
 -1عـن ابـن عبـاس رضـي اهلل عنهمـا" :أَ رن ً
املشركني على َعهد رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم ،يـأ ال رسـهم ُفريَمـى بـه فيُصـيب أحـدهم فيَـ ْقتُلـه ،أو
يُضرب عُنُقه فيُقتَل ،فأنزل اهلل :ﱣﭐﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱢ اآلية [النساء.)4("]97:
ويف روايــة :قــال" :كــان قــوم ِمــن أهــل مكــة أســلموا ،وكــانوا يَ ْســتَ ْخ ُفون باإلســالم ،فــأخرجهم
املش ــركون ي ــوم ب ــدر معه ــم ،فأ ِ
ُص ــيب بعض ــهم .فق ــال املس ــلمون :ك ــان أص ــحابنا ه ــؤالء مس ــلمني،
( )1اب ــن جري ــر" ،ج ــامع البي ــان" .11-10 :8 ،اب ــن أيب ح ــامت" ،تفس ــري الق ــرآن الع ،ــيم" .1023 :3 ،وس ــنده
ضــعيف جــدًّا .وقــد وردت روايــات عــن بعــض التــابعني بأســانيد صــحيحة إلــيهم لكنهــا مرســلة .وقـد صــح يف
سبب نزول اآلية ما ال تَـ َعلُّق له مبوضوعنا ،وذلك أهنا نزلت فيمن رجع يوم أُحد كما جاء عن زيـد بـن ثابـت
رضي اهلل عنه ،وهو ُُمَرع يف الصحيحني.
( )2وللوقوف على مزيد من اآلثار حول ذلك ين،ر يف الباركود:
( )3ين،ر :ابن جزي" ،التسهيل".203-202 :1 ،
( )4البخاري" ،صحيح البخاري" ،رقم.4596 :
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وأُك ِره ـوا ،فاســتغفروا هلــم ،فنزلــت :ﱣﭐﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱢ اآليــة [النســاء،]97:
ق ــال :فَ َكتَ ــب إىل َم ــن بَِق ــي ِم ــن املس ــلمني هب ــذه اآلي ــة ،وأَنرــه ال عُـ ـ ْذر هل ــم ،ق ــال :فَ َخَر ُجـ ـوا فَـلَحقه ــم
املش ــركون ،ف ــأعطوهم الفتن ــة ،فنزل ــت ف ــيهم ه ــذه اآلي ــة :ﱣﭐﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ
ﱷﱢ إىل آخر اآلية [العنكبوت ،]10:فَ َكتَب املسلمون إليهم بـذلك ،فَ َحزنـوا وأَيِسـوا ِمـن كـل خـري،
مث نزل ــت ف ــيهم :ﱣﭐﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵ
ﲶﲷﲸﲹﲺﱢ [النحــل ،]110:فكتبـوا إلــيهم بــذلك :إِ رن اهلل قــد جعــل لكــم
فخَرجوا ،فأدركهم املشركون ،فقاتلوهم حَّت ََنا َمن ََنا ،وقُتل َمن قُتل"(.)1
ُمََْرجاَ ،
الزبَري ،أَنره ذَ َكر قصة بَ ْدر ،وذَ َكر األسارى ،وفِداءهم ،وما أنزل اهلل عـز وجـل
 -2عن عروة بن ُّ
دعى باإلسالم مـع العـدو بيـوم بـدر .وفـيمن أقـام
يف قَ ْسم الغنائم ،مث قال" :وأنزل فيمن أُصيب ممن يُ َ
مبكــة ممــن يُطيــق اخلــروع :ﱣﭐﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﱾﱢ [النساء ،]97:وآيتني بعدها(.)2
 -3عـن الضـحاك قـال" :هـم أُنـاس ِمـن املنـافقني َختَلرفـوا عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وســلم،
فلم َفرجوا معه إىل املدينـة ،وخرجـوا مـع مشـركي قـريش إىل بـدر ،فأ ِ
ُصـيبوا يومئـذ فـيمن أُصـيب ،فـأنزل
ُ
اهلل فيهم هذه اآلية"(.)3
( )1أخرجــه الب ـزار -كمــا يف :علــي بــن أيب بكــر نــور الــدين اهليثمــي" ،كشــف األســتار عــن زوائــد الب ـزار" .حتقيــق
حبيب الرمحن األع،مي( ،ط ،1بـريوت :مؤسسـة الرسـالة1399 ،ه ـ1979-م) ،رقـم .-2204 :أمحـد بـن
ِممــد بــن ســالمة أبــو جعفــر الطحــاوي" ،شــرح مشــكل اآلثــار" .حتقيــق شــعيب األرنــؤوط( ،ط ،1مؤسســة
الرســالة1415 ،ه ـ1494-م) ،رقــم .3377 :ابــن جريــر" ،جــامع البيــان"103 :9 ،؛ واللفــظ لــه .ابــن أيب
حامت" ،تفسري القرآن الع،يم" .3037 :9 ،قال اهليثمي" :رجاله رجال الصحيح غري ِممد بن شريك ،وهو
ثقـة" .ين،ــر :نـور الــدين علــي بـن أيب بكــر أبــو احلسـن اهليثمــيُ" ،ممـع الزوائــد ومنبــع الفوائـد" .حتقيــق حســام
ال ــدين القدس ــي( ،الق ــاهرة :مكتب ــة القدس ــي1414 ،ه ـ ـ1994-م) .10 :7 ،ول ــه ط ــرق متع ــددة ،بعض ــها
صــحيح ،وقــد ذكــره احلــافظ وســكت عنــه ،ين،ــر :ابــن حجــر" ،فــتح البــاري" .263 :8 ،وان،ــر :األلبــاين،
صِّرحة بأهنم من أهل مكة.
"السلسلة الصحيحة" .667 :7 ،فهذه الرواية صحيحة وهي ُم َ
( )2البيهقي" ،دالئل النبوة" .120-119 :3 ،وهو مرسل
( )3ابن جرير" ،جامع البيان" .108 :9 ،ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم" .1046 :3 ،وهو مرسل ،وله
شواهد بعضها صحيح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما وغريه.
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 -4ع ـ ــن قت ـ ــادة" :قول ـ ــه :ﱣﭐﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱢ اآلي ـ ــة [النس ـ ــاء،]97:
ِ
ـدو اهلل أَيب
ُح ــدِّثنا أَ ّن ه ــذه اآلي ــة أُن ِزل ــت يف أن ــاس تَ َكلرم ـوا باإلس ــالم م ــن أه ــل مك ــةَ ،
فخرج ـوا م ــع َع ـ ّ
جهــل ،ف ُقتِلـوا يــوم بــدر ،فاعتــذروا بغــري عُــذر ،فــأى اهلل أن يَقبــل مــنهم .وقولــه :ﱣﭐﲐﲑ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﱢ [النساء :]98:أناس ِمن أهل مكـة
َعـ ـ َذ َرهم اهلل ،فاس ــتثناهم ،فق ــال :ﱣﭐﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﱢ [النس ــاء،]99:
سبيال"(.)2()1
كنت أنا وأ ُِّمي ِمن الذين ال يَ ْستَ ِطيعون ِحيلة وال يهتدون ً
قال :وكان ابن عباس يقولُ :
قال الواحدي" :قوله تعاىل :ﱣﭐﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱢ اآلية [النساء،]97:
ِ
أس ُّـروا
نزلت هذه اآليـة يف نـاس مـن أهـل مكـة تَ َكلرمـوا باإلسـالم ومل يُهـاجروا ،وأظهـروا اإل ـان و َ
ِ
ض ـ َـربت املالئك ــة
النِّف ــاق ،فلَ ّم ــا ك ــان ي ــوم ب ــدر خرجـ ـوا م ــع املش ــركني إىل َح ـ ْـرب املس ــلمني ،ف ُقتلـ ـوا ،فَ َ
وجوههم وأدبارهم ،وقالوا هلم ما ذَ َكر اهلل سبحانه"(.)3
َوَِمل الشاهد يف اآلية -على هذه املرويـات -أهنـا نَا ِزلـة يف قـوم ممـرن دخـل يف اإلسـالم يف مكـة
ِ
ِ
ص َفهم بالنِّفاق.
أيت يف ُمجلة من تلك املرويات َو ْ
ُمث فَُت ،وقد ر َ
اآلية الثامنة :قـال تعـاىل :ﱣﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋ
ﱌﱍﱎﱏﱐﱢ[التوبة.]48:
وموضع البحث يف اآلية الكر ة يف مجلتني:
األوىل :قوله :ﱣﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱢِ ،من حيث املقصود بال َقْبلِية هنا.
الثاني ـ ـ ــة :قول ـ ـ ــه :ﱣﭐﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱢ،
ِمن جهة املراد ب،هور أ َْمر اهلل هنا.
أَرمـا األوىل :فــذهب بعضــهم إىل أَ رن املـراد :قبــل َغـزوة تبــوك( .)4وهــو قــول ابــن عبــاس رضــي اهلل
ُ
( )1ابن جرير" ،جامع البيان"108-107 :9 ،؛ واللفظ له .وذكره َيىي بن سالم -كما يفِ :ممد بن عبد اهلل
ابن أيب زمنني " ،تفسري القرآن العزيز" .حتقيق حسني بن عكاشةِ ،ممد بن مصـطفى الكنـز( ،ط ،1القـاهرة:
الف ــاروق احلديث ــة1423 ،ه ـ ـ) ،-400 :1 ،وعـ ـزاه الس ــيوطي إىل عب ــد ب ــن محي ــد .ين ،ــر :الس ــيوطي" ،ال ــدر
املنثور" .647 :2 ،وإسناده صحيح إىل قتادة لكنه مرسل.
( )2وللوقوف على مزيد من اآلثار يف هذا املعىن ين،ر يف الباركود:
( )3الواحدي" ،أسباب النزول".685 :1 ،
( )4ين،ر :الواحدي" ،التفسـري البسـيط" .475 :10 ،ابـن اجلـوزي" ،زاد املسـري" .265 :2 ،القـامسيِ" ،ماسـن
التأويل".430 :5 ،
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عنهما( ،)1ومقاتل( ،)2وابن اجلوزي( ،)3وصاحب التفسري الكبري( ،)4والقامسي(.)5
وذهــب بعضــهم إىل أن املقصــود بــذلك :قَبــل غــزوة بــدر .وهــو ظــاهر كــالم ابــن كثــري رمحــه اهلل،
كما سيأ (.)6
وأما الثانية :فقد َع رممه بعضهم مبجيء النرصر ...إخل(.)7
صر املسلمني بفتح مكة ،ودخـول النـاس يف الـدين
وقال ابن عاشور" :واملراد ب،هور أمر اهلل :نَ ْ
اجا ،وذلك يكرهه املنافقون"(.)8
أفو ً
ـاهدا
ضـ رمن معــىن كــن أن تكــون اآليــة فيــه شـ ً
وللحـافظ ابــن كثــري -رمحــه اهلل -عبــارة دقيقــة تَـتَ َ
لوجود النِّفاق قبل غزوة بدر ،ودونك ما قال:
قال رمحه اهلل" :يقول تعاىل ُِمَِّرضـا لنبيـه -عليـه السـالم -علـى املنـافقني :ﱣﭐﱁﱂﱃ

َج ـ ـ ــالُوا آراءه ـ ـ ــم يف كي ـ ـ ــدك وكي ـ ـ ــد
َعملُـ ـ ـ ـوا فك ـ ـ ــرهم ،وأ َ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱢ ،أي :لق ـ ـ ــد أ َ
وخذالن دينك وإةاله مـدة طويلـة ،وذلـك أول َم ْق َـدم النـر صـلى اهلل عليـه وسـلم املدينـة،
أصحابكُ ،
صره اهلل يوم بدر وأعلـى كلمتـه،
ومنافقوها ،فَل رما نَ َ
رمته العرب عن قَوس واحدة ،وحاربته يهود املدينة ُ
ـاهرا ،مث ُكلرمــا أ ََع ـرز اهلل
ُيب وأصــحابه :هــذا أ َْمـ ذـر ق ـد تَـ َو رجــه ،فَـ َـد َخلوا يف اإلســالم ظَـ ً
قــال عبــد اهلل بــن أ َّ
اإلســالم وأهلــه غــاظهم ذلــك وســاءهم؛ وهلــذا قــال تعــاىل :ﱣﭐ ﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱐﱢ"(.)9

( )1الواحدي" ،التفسري البسيط".475 :10 ،
( )2البلخي" ،تفسري مقاتل".173 :2 ،
( )3ابن اجلوزي" ،زاد املسري".265 :2 ،
( )4الرازي" ،مفاتيح الغيب".65 :16 ،
( )5القامسيِ" ،ماسن التأويل".430 :5 ،
( )6ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".141 :4 ،
( )7ين،ــر :ابــن جريــر" ،جــامع البيــان" .283 :14 ،املــاوردي" ،النكــت والعيــون" .370 :2 ،البغــوي" ،معــامل
التنزيل".56 :4 ،
( )8ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".220 :10 ،
( )9ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".141 :4 ،
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اخلامتة:
تَـبَـ رني ِمن خالل هذه الدراسة ُمجلة ِمن النتائج ،كان أبرزها:
الشرعي.
 -1وجود ارتباط بني املعاين اللُّغوية للنِّفاق ،وكذلك وجود ارتباط بينها وبني معناه ّ
 -2أَ رن ِمن النِّفاق ما هو اعتقادي ُُمرع ِمن املِلّة ،ومنه ما دون ذلك مما يـتر ِ
صل بالعمل.
َ
 -3وجود ألفاع أخرى قد يـُ َع ررب هبا عن النِّفاق ،مثل( :الذين يف قلوهبم مرض).
 -4أَ رن النِّف ــاق عب ــارة ع ــن حقيق ــة ُمتفاوت ــة يف نـَ ْفس ـها ،كم ــا يـَتَـ َف ـاوت أص ــحاهبا ،وك ــذلك اإل ــان
والكفر.
 -5أَ رن املتر ِ
صفني بالنِّفـاق مـنهم َمـن يكـون علـى علـم حبالـه ،ومـنهم َمـن قـد يقـع يف النِّفـاق دون أن
ُ
يَ ْشعُر.
 -6أَ رن دوافــع املنــافقني يف هــذا امل ْس ـلك امل ِش ـني ختتلــف ،فمــنهم َم ـن يـَ ْه ـ ِدف إىل الكيــد لإلســالم
َ
َ
وأهلــه ،ومــنهم َم ـن يُريــد َح ْق ـن َدمــه وإح ـراز مالــه فحســب ،ومــنهم َمـن يقــع يف ذلــك خوفًـا أو
ضع ًفا أمام الِ ْم َحنة.
 -7هناك آيـات قـد يُفهـم ِمـن ظاهرهـا وجـود نِفـاق يف مكـة ،وقبـل غـزوة بـدر يف املدينـة ،ولكـن مل
ِ
ص ـرح مبقتضــى هــذا ال،ــاهر ،وإن اختلفــت توجيهــاَتم لتلــك اآليــات؛ ولــذا مل
أَقــف علــى َمــن َ
أحكم بوجود النِّفاق منذ وقـت ُمبَ ِّكـر يف مكـة ،وقبـل غـزوة بـدر يف املدينـة -مـع وجـود ظـواهر
ِ
ِ
ص ـرح بــذلك مــن أهــل العلــم ،وطالــب العلــم ال
قــد تُ ْشــعر بــذلك-؛ لكــوين مل أَقــف علــى َمــن َ
قوال مل يُسبَق إليه ،مع أَنره ال يبعد وجود النِّفـاق آنـذاك إذا اعتربنـا مـا ذُكِـر ِمـن ُمقـدمات
يـَتَبَـ رىن ً
السياق .واهلل أعلم.
تُفيد يف هذا ِّ
واهلل تعاىل أعلم .وصلى اهلل وسلم على نبينا ِممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املصادر واملراجع
ابــن أيب حــامت ،عبــد الــرمحن بــن ِممــد ،تفس ير الق رآن الع يم ،حتقيــق :أســعد ِممــد الطيــب ،ط،3
اململكة العربية السعودية :مكتبة نزار مصطفى الباز1419 ،هـ.
ابــن أيب زمنــنيِ ،ممــد بــن عبــد اهلل ،تفس ير الق رآن الع ي  ،حتقيــق :حســني بــن عكاشــةِ ،ممــد بــن
مصطفى الكنز ،ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة1423 ،هـ.
ابن األثري ،املبارك بن ِممد ،النهاية في غريب الحدي واألثر ،حتقيـق :طـاهر أمحـد الـزاويِ ،ممـود
ِممد الطناحي ،بريوت :املكتبة العلمية1399 ،ه1979-م.
ابن األثري ،علي بن أيب الكرم ،الكامل في التاريخ ،حتقيـق :عمـر عبـد السـالم تـدمري ،ط ،1بـريوت
 لبنان :دار الكتاب العريب1417 ،هـ1997-م.ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي ،زاد المسير في علم التفسير ،حتقيق :عبد الرزاق املهـدي ،ط،1
بريوت :دار الكتاب العريب1422 ،ه.
ابن العريبِ ،ممد بـن عبـد اهلل ،عارض ة األح وذي بش رح ص حيت الترم ذي ،وضـع حواشـيه :الشـيخ
مجال مرعشلي ،ط ،1بريوت :منشوراتِ :ممد علي بيضون ،دار الكتب العلمية1418 ،هـ.
ابن القيمِ ،ممد بن أيب بكر ،الصالة وأحكام تار ها ،املدينة املنورة :مكتبة الثقافة.
ابــن القــيمِ ،ممــد بــن أيب بكــر ،طري ل الهج رتين وب اب الس عادتين ،ط ،2القــاهرة :دار الس ــلفية،
1394هـ.
ابــن الق ــيمِ ،ممــد بــن أيب بك ــر ،ش فاء العلي ل ف ي مس الل القا اء والق در والحكم ة والتعلي ل،
بريوت :دار املعرفة1398 ،هـ1978-م.
ابــن القــيمِ ،ممــد بــن أيب بكــر ،إغاث ة اللهف ان م ن مص ايد الش ي ان ،حتقيــقِ :ممــد حامــد الفقــي،
الرياض :مكتبة املعارف.
ابن القيمِ ،ممد بن أيب بكر ،بدالع الفوالد ،بريوت :دار الكتاب العريب.
ابن القيمِ ،ممد بن أيب بكر ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،حتقيـقِ :ممـد
املعتصم باهلل البغدادي ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1416 ،3هـ1996-م.
ابــن القــيمِ ،ممــد بــن أيب بكــر ،مفت اح دار الس عادة ومنش ور وًلي ة العل م واإلرادة ،بــريوت :دار
الكتب العلمية.
ابــن املبــارك ،عبــد اهلل بــن املبــارك ،ال ه د والرق الل ،حتقيــق :حبيــب الــرمحن األع،مــي ،بــريوت :دار
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الكتب العلمية.
ابــن بطــة العكــربي ،عبيــد اهلل بــن ِممــد ،اإلبان ة الكب ر  ،حتقيــق :رضــا معطــي ،وعثمــان األثيــويب،
ويوسف الوابل ،والوليد بن سيف النصر ،ومحد التوُيري ،الرياض :دار الراية للنشر والتوزيع.
ابــن تيميــة ،أمحــد بــن عبــد احللــيم ،الفرق ان ب ين أولي اء ال رحمن وأولي اء الش ي ان ،حققــه وخ ــرع
أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،دمشق :مكتبة دار البيان1405 ،هـ1985-م.
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،الفتاو الكبر  ،ط ،1دار الكتب العلمية1408 ،ه1987-م.
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،اإليمان األوسط ،حتقيقِ :ممد أبو سن ،ط1422 ،1هـ.
ابــن تيميــة ،أمحــد بــن عبــد احللــيم مجم وع الفت او  ،مجــع وترتيــب :عبــدالرمحن بــن ِممــد بــن قاســم،
السعودية :وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف2004 ،م.
ابن تيمية ،أمحـد بـن عبـد احللـيم ،الص ارم المس لول عل ى ش اتم الرس ول ،حتقيـقِ :ممـد ِميـي الـدين
عبد احلميد ،السعودية :احلرس الوطين السعودي.
ابن جزي الكلرِ ،ممد بن أمحـد ،التسهيل لعلوم التن يل ،حتقيـق :الـدكتور عبـد اهلل اخلالـدي ،ط،1
بريوت :شركة دار األرقم بن أيب األرقم1416 ،هـ.
ابــن حجــر العســقالين ،أمحــد بــن علــي ،ف تت الب اري ش رح ص حيت البخ اري ،بــريوت :دار املعرفــة،
1379هـ.
ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي ،اإلصابة في تميي الصحابة ،حتقيق :عادل أمحـد عبـد املوجـود
وعلى ِممد معوض ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ.
ابن حزم ،علي بن أمحد ،الفصل في الملل واألهواء والنحل ،القاهرة :مكتبة اخلاَني.
ابن حزم ،علي بن أمحد ،جوامع السيرة النبوية ،بريوت :دار الكتب العلمية.
اب ــن رج ــب ،عب ــد ال ــرمحن ب ــن أمح ــد ،ج امع العل وم والحك م ،حتقي ــق :ش ــعيب األرن ــؤوط ،وإبـ ـراهيم
باجس ،ط ،7بريوت :مؤسسة الرسالة1422 ،ه2001-م.
ابــن رجــب ،عبــد الــرمحن بــن أمحــد ،ف تت الب اري ش رح ص حيت البخ اري ،حتقيــقِ :ممــود بــن شــعبان
وآخرين ،ط ،1القاهرة :مكتب حتقيق دار احلرمني1417 ،هـ1996-م.
ابــن ســيده ،علــي بــن إمساعيــل ،المخص  ،حتقيــق :خليــل إب ـراهم جفــال ،ط ،1بــريوت :دار إحيــاء
الرتاث العريب1417 ،هـ1996-م.
ابــن عاشــورِ ،ممــد الطــاهر بــن ِممــد ،التحري ر والتن وير ر تحري ر المعن ى الس ديد وتن وير العق ل
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الجديد من تفسير الكتاب المجيد ،تونس :الدار التونسية للنشر1984 ،م.
ابــن عرفــةِ ،ممــد بــن ِممــد أبــو عبــد اهلل الــورغمي التونســي املــالكي ،تفس ير اب ن عرف ة ،حتقيــق د.
حسن املناعي ،ط ،1تونس :مركز البحوث بالكلية الزيتونية1986 ،م.
ابــن عبــد الــرب ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل النمــري القــرطر ،اًلس تيعاب ف ي معرف ة األص حاب،
حتقيق :علي ِممد البجاوي ،ط ،1بريوت :دار اجليل1412 ،هـ1992-م.
ابن عطيـة ،عبـد احلـق بـن غالـب ،المح رر ال وجي ف ي تفس ير الكت اب الع ي  ،حتقيـق :عبـد السـالم
عبد الشايف ِممد ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،هـ.
ابــن كثــري ،إمساعيــل بــن عمــر ،تفس ير الق رآن الع يم ،حتقي ــقِ :ممــد حســني سم ــس ال ــدين ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية ،منشورات ِممد علي بيضون1419 ،ه.
ابــن املنــذر النيســابوريِ ،ممــد بــن إب ـراهيم ،تفس ير الق رآن ،حتقيــق :ســعد بــن ِممــد الســعد ،ط،1
املدينة املنورة :دار امل ثر1423 ،هـ.
ابن من،ورِ ،ممد بن مكرم ،لسان العرب ،ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،هـ.
أبو السعودِ ،ممـد بـن ِممـد ،إرش اد العق ل الس ليم إل ى م اي ا الكت اب الك ريم ،بـريوت :دار إحيـاء
الرتاث العريب.
أبو حيانِ ،ممد بن يوسف ،البحر المحيط في التفسير ،حتقيق :صدقي ِممد مجيـل ،بـريوت :دار
الفكر1420 ،هـ.
أبو عبيد اهلـروي ،القاسـم بـن سـالم ،غري ب الح دي  ،حتقيـقِ :ممـد عبـد املعيـد خـان ،ط ،1حيـدر
آباد :دائرة املعارف العثمانية1384 ،هـ1964-م.
أبــو عُبيــد اهلــروي ،القاســم بــن سـ ّـالم ،فا الل الق رآن ،حتقيــق :مــروان العطيــة ،وِمســن خرابــة ،ووفــاء
تقي الدين ،ط ،1دمشق  -بريوت :دار ابن كثري1415 ،هـ1995-م.
أبو عمرو الداين ،عثمـان بـن سـعيد ،البي ان ف ي ع ّد آي الق رآن ،حتقيـق :غـا قـدوري احلمـد ،ط،1
الكويت :مركز املخطوطات والرتاث1414 ،هـ1994-م.
أبـو القاســم األصــبهاين ،إمساعيــل بــن ِممــد ،الحج ة ف ي بي ان المحج ة وش رح عقي دة أه ل الس نة،
حتقيقِ :ممد بن ربيع بن هادي املدخلي ،ط ،2الرياض :دار الراية1419 ،هـ1999-م.
أبـو نعــيم األصـفهاين ،أمحــد بــن عبـد اهلل ،دًلل ل النب وة ،حتقيـق :دِ .ممــد رواس قلعــه جـي ،عبــد الــرب
عباس ،ط ،2بريوت :دار النفائس1406 ،هـ1986-م.
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أبو هالل العسكري ،احلسن بن عبد اهلل ،الفروق اللغوية ،حتقيقِ :ممد إبراهيم سـليم ،القـاهرة :دار
العلم والثقافة للنشر والتوزيع.
األزهــريِ ،ممــد ب ـن أمحــد ،ته ذيب اللغ ة ،حتقيــقِ :ممــد عــوض مرعــب ،ط ،1بــريوت :دار إحيــاء
الرتاث العريب2001 ،م.
األلباينِ ،ممد ناصر الدين ،سلسلة األحادي الصحيحة ،ط ،1الرياض :مكتبة املعارف.
األنب ــاري ،عب ــد ال ــرمحن ب ــن ِمم ــد ،اإلنص ا ف ي مس الل الخ ال ب ين النح ويين :البص ريين
والكوفيين ،ط ،1املكتبة العصرية1424 ،هـ2003-م.
الشافعي ،جامع البيان في تفس ير الق رآن ،ط ،1بـريوت :دار الكتـب
ا ِإلُييِ ،ممد بن عبد الرمحن
ّ
العلمية1424 ،هـ2004-م.
البخـاريِ ،ممـد بـن إمساعيـل ،ص حيت البخ اري ر الج امع المس ند الص حيت المختص ر م ن أم ور
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيام ه ،حتقيـقِ :ممـد زهـري بـن ناصـر ،ط ،1دار طـوق
النجاة1422 ،ه.
البـزار ،أمحــد بــن عمــرو ،مس ند الب ار ر البح ر ال خ ار ،حتقيــقِ :مفــوع الــرمحن زيــن اهلل ،وعــادل بــن
ســعد ،وصــربي عبــد اخلــالق الشــافعي ،ط ،1املدينــة املنــورة :مكتبــة العلــوم واحلكــم ،بــدأت ســنة
1988م ،وانتهت سنة 2009م.
البغ ــوي ،احلس ــني ب ــن مس ــعود ،مع الم التن ي ل ف ي تفس ير الق رآن ،حتقي ــقِ :مم ــد عب ــد اهلل النم ــر
وآخرين ،ط ،4دار طيبة1417 ،هـ1997-م.
البقاعي ،إبراهيم بن عمـر ،مص ِ
اص ِد الس وِر ر الم ْق ِ
اع ُد النَّ َ ِر لإل ْشرا ِ َعلَ ى م َق ِ
َس َمى ف ي
ص ُد األ ْ
َ َ
َ
َ
َ
َ
م َاب َق ِة اس ِم ُ ِّل س ٍ ِ
س َّمى ،ط ،1الرياض :مكتبة املعارف1408 ،هـ1987-م.
ُ َ ْ
ورة ل ُ
ُ َ
لم َ
البلخــي ،مقاتــل بــن ســليمان ،تفس ير مقات ل ب ن س ليمان ،حتقيــق :عبــد اهلل ِممــود شــحاته ،ط،1
بريوت :دار إحياء الرتاث1423 ،هـ.
البيضــاوي ،عبــد اهلل بــن عمــر ،أن وار التن ي ل وأس رار الت وي ل ،حتقيــقِ :ممــد عبــد الــرمحن املرعشــلي،
ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1418 ،هـ.
البيهقــي ،أمحــد بــن احلســني ،دًلل ل النب وة ومعرف ة أح وال ص احب الش ريعة ،ط ،1بــريوت :دار
الكتب العلمية1405 ،هـ.
البيهقـي ،أمحــد بــن احلســني ،ش عب اإليم ان ،حتقيــق :عبــد العلــي عبــد احلميــد حامــد ،ط ،1الريــاض:
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مكتبة الرشد1423 ،هـ2003-م.
الثعلر ،أمحد بن ِممـد ،الكشف والبي ان ع ن تفس ير الق رآن ،حتقيـق :اإلمـام أيب ِممـد بـن عاشـور،
مراجعـة وتــدقيق :األسـتاذ ن،ــري الســاعدي ،ط ،1بـريوت :دار إحيــاء الـرتاث العــريب1422 ،ه ـ-
2002م.
اجلرب  ،عبد الرمحن بن حسن ،تاريخ عجالب اآلثار في التراجم واألخبار ،بريوت :دار اجليل.
اجلرجاين ،علي بن ِممد ،التعريف ات ،ضـبطه وصـححه :مجاعـة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر ،بـريوت
 لبنان :دار الكتب العلمية1403 ،هـ1983-م.احلاكمِ ،ممد بن عبد اهلل ،المستدرك على الص حيحين ،حتقيـق :مصـطفى عبـد القـادر عطـا ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه1990-م.
اخلــازن ،علــي بــن ِممــد ،لب اب الت وي ل ف ي مع اني التن ي ل ،تصــحيحِ :ممــد علــي شــاهني ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ.
اخلالل ،أمحد بن ِممد ،السنة ،حتقيق :عطية بن عتيق الزهراين ،ط ،2الرياض :دار الراية.
الزجاع ،إبراهيم بن السري ،مع اني الق رآن وإعراب ه ،حتقيـق :عبـد اجلليـل عبـده شـلر ،ط ،1بـريوت:
عامل الكتب1408 ،هـ1988-م.
الزُمشــريِ ،ممــود بــن عمــرو ،الكش ا ع ن حق الل غ وامل التن ي ل ،ط ،3بــريوت :دار الكتــاب
العريب1407 ،هـ.
الزهــريِ ،ممــد بــن مســلم ،روايــةِ :ممــد بــن احلســني الســلمي ،الناس خ والمنس و  ،وتن ي ل الق رآن
بمكة والمدينة ،حتقيق :حامت صاحل الضامن ،ط ،3مؤسسة الرسالة1418 ،هـ1998-م.
السبت ،خالد بن عثمان ،قواعد التفسير جمعا ودراسة ،ط ،1دار ابن عفان1421 ،هـ.
الســعدي ،عبــد الــرمحن بــن ناصــر ،بهج ة قل وب األب رار وق رة عي ون األخي ار ف ي ش رح جوام ع
األخب ار ،حتقيـ ــق :عبـ ــد الكـ ــرمي بـ ــن رمسـ ــي آل الـ ــدريين ،ط ،1مكتبـ ــة الرشـ ــد للنشـ ــر والتوزيـ ــع،
1422هـ2002-م.
السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الم المنان ،حتقيق عبـد الـرمحن
بن معال اللوَيق ،مؤسسة الرسالة1420 ،هـ 2000-م.
السمرقندي ،نصر بن ِممد ،بحر العلوم( ،ال توجد بيانات أخرى للطبعة).
السمعاين ،منصور بـن ِممـد ،تفس ير الق رآن ،حتقيـق :ياسـر بـن إبـراهيم وآخـرين ،ط ،1الريـاض :دار
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الوطن1418 ،هـ1997-م.
السمني احللر ،أمحد بـن يوسـف ،عم دة الحف اظ ف ي تفس ير أش ر األلف اظ ،حتقيـقِ :ممـد باسـل
عيون السود ،ط ،1دار الكتب العلمية1417 ،ه1996-م.
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،الدر المنثور في التفسير بالم ثور ،بريوت :دار الفكر.
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،تفسير الجاللين ،ط ،1القاهرة :دار احلديث.
الســيوطي ،عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر ،اإلتق ان ف ي عل وم الق رآن ،حتقيــقِ :ممــد أبــو الفضــل إبـراهيم،
اهليئة املصرية العامة للكتاب1394 ،هـ.
الشـوكاينِ ،ممـد بــن علـي ،ف تت الق دير ،ط ،1دمشــق  -بـريوت :دار ابـن كثــري ،دار الكلـم الطيــب،
1414هـ.
الضريسِ ،ممد بن أيـوب ،فاالل القرآن وم ا أن ل م ن الق رآن بمك ة وم ا أن ل بالمدين ة ،حتقيـق:
غزوة بدير ،ط ،1دمشق :دار الفكر1408 ،هـ1987-م.
الطربيِ ،ممد بن جرير ،جامع البيان في ت وي ل الق رآن ،حتقيـق :أمحـد ِممـد شـاكر ،ط ،1مؤسسـة
الرسالة1420 ،هـ2000-م.
الطحــاوي ،أمحــد بــن ِممــد بــن ســالمة أبــو جعفــر ،ش رح مش كل اآلث ار ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط،
ط ،1مؤسسة الرسالة1415 ،هـ1494-م.
الطيـر ،احلســني بــن عبــد اهلل ،فت وح الغي ب ف ي الكش ف ع ن قن اع الري ب ر حاش ية ال يب ي عل ى
الكش ا  ،مقدمــة التحقيــق :إيــاد ِممــد الغــوع ،القســم الدراســي :د .مجيــل بــين عطــا ،املشــرف
العــام علــى اإلخ ـراع العلمــي للكتــاب :دِ .ممــد عبــد الــرحيم ســلطان العلمــاء ،ط ،1جــائزة ديب
الدولية للقرآن الكرمي1434 ،هـ2013-م.
العليميُ ،مـري الـدين بـن ِممـد املقدسـي احلنبلـي ،ف تت ال رحمن ف ي تفس ير الق رآن ،اعتـىن بـه حتقيقـا
وضبطا وخترُيا :نور الدين طالب ،ط ،1دار النوادر1430 ،هـ2009-م.
العيـينِ ،ممـود بــن أمحـد أبــو ِممـد بــدر الـدين ،عم دة الق اري ش رح ص حيت البخ اري ،بــريوت :دار
إحياء الرتاث العريب.
الفاسي ،أمحد بن ِممد ،البحر المدي د ف ي تفس ير الق رآن المجي د ،حتقيـق :أمحـد عبـد اهلل القرشـي
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رسالن ،القاهرة :د .حسن عباس زكي1419 ،ه(. )1
فخــر الــدين ال ـرازيِ ،ممــد بــن عمــر ،مف اتيت الغي ب ر التفس ير الكبي ر ،ط ،3بــريوت :دار إحيــاء
الرتاث العريب1420 ،ه.
الف ـراءَ ،يــىي بــن زيــاد ،مع اني الق رآن ،حتقيــق :أمحــد يوســف النجــا  ،وِممــد علــي النجــار ،وعبــد
الفتاح إمساعيل الشلر ،مصر :دار املصرية للتأليف والرتمجة.
المن افقين ،شـرحه وحققـه وعلرـق عليـه :أبـو عبـد الـرمحن
الفريايب ،جعفر بـن ِممـد ،ص فة النِّف اق وذم ُ
املصري األثري ،ط ،1مصر :دار الصحابة للرتاث1408 ،هـ1988-م.
الفريوزآبــاديِ ،ممــد بــن يعقــوب ،بص الر ذوي التميي ف ي ل الف الكت اب الع ي  ،حتقيــقِ :ممــد
علي النجار ،القاهرة :اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ،جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي.
القامسيِ ،ممد مجال الدين ،محاس ن الت وي ل ،حتقيـقِ :ممـد باسـل عيـون السـود ،ط ،1بـريوت :دار
الكتب العلمية1418 ،ه.
القرشــي ،عبــد اهلل بــن وهــب ،تفس ير الق رآن م ن الج امع ًلب ن وه ب ،حتقيــق :ميكلــوش مــوراين،
ط ،1دار الغرب اإلسالمي2003 ،م.
القــرطرِ ،ممــد بــن أمحــد ،الج امع ألحك ام الق رآن ،حتقيــق :أمحــد الــربدوين وإب ـراهيم أطفــيش ،ط،2
القاهرة :دار الكتب املصرية1384 ،هـ1964-م.
القزويين ،أمحد بن فارس ،مقايي اللغة ،حتقيق :عبد السالم ِممد هـارون ،دار الفكـر1399 ،ه -
1979م.
القسطالين ،أمحد بن ِممد ،إرشاد الساري لش رح ص حيت البخ اري ،ط ،7مصـر :املطبعـة الكـربى
األمريية1323 ،هـ.
القشــريي ،مســلم بــن احلجــاع ،ص حيت مس لم ر المس ند الص حيت المختص ر بنق ل الع دل ع ن
العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل علي ه وس لم ،حتقيـقُ :مموعـة ِمـن احملققـني ،ط ،1بـريوت :دار
اجليل1408 ،هـ1988-م.
القريواينَ ،يىي بن سالم ،تفسير يحيى ب ن س الم ،تقـدمي وحتقيـق :د .هنـد شـلر ،ط ،1بـريوت :دار
الكتب العلمية1425 ،هـ2004-م.
(( )1تنبيه هام) :هذه الطبعة تنتهي ب خر سورة القمر ،وبقية الكتاب موافق لطبعة :دار الكتب العلمية  -بريوت( ،ط1423 .)2ه -
2002م.
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القيسي ،مكي بن أيب طالب ،الهداية إلى بلوغ النهاية في عل م مع اني الق رآن وتفس يره وأحكام ه
وجم ل م ن فن ون علوم ه ،حتقي ــقُ :مموع ــة رس ــائل جامعي ــة ،جامع ــة الش ــارقة ،بإشـ ـراف أ .د.
الشاهد البوشيخي ،طُ ،1مموعة حبوث الكتـاب والسـنة ،كليـة الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية،
جامعة الشارقة1429 ،هـ.
الاللكائي ،هبة اهلل بن احلسـن ،شرح أصول اعتقاد أه ل الس نة والجماع ة ،حتقيـق :أمحـد بـن سـعد
بن محدان الغامدي ،ط ،8السعودية :دار طيبة1423 ،هـ2003-م.
املاوردي ،علي بن ِممد ،الن َكت والعيون ،حتقيق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الـرحيم ،بـريوت:
دار الكتب العلمية.
املباركفوري ،عبيد اهلل بن ِممـد ،مرعاة المفاتيت شرح مشكاة المصابيت ،ط ،3بنـارس اهلنـد :إدارة
البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية1404 ،هـ1984-م.
احملاس ــر ،احل ــارث ب ــن أس ــد ،فه م الق رآن ومعاني ه ،حتقي ــق حس ــني الق ــوتلي ،ط ،2بـ ــريوت :دار
الكندي ،دار الفكر1398 ،هـ.
مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة ،بإش ـراف :أ .د .مســاعد الطيــار ،موس وعة التفس ير الم ثور،
ط ،1دار ابن حزم1439 ،هـ.
املقدســيِ ،ممــد بــن عبــد الواحــد ،األحادي المخت ارة ،دراســة وحتقيــق :د .عبــد امللــك بــن عبــد اهلل
بن دهيش ،ط ،3بريوت :دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع1420 ،ه2000-م.
املقريــزي ،أمحــد بــن علــي ،الس لوك لمعرف ة دول المل وك ،حتقي ــقِ :ممــد عبــد القــادر عط ــا ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،هـ1997-م.
املنـ ــاويِ ،ممـ ــد عبـ ــد الـ ــرؤوف ،التوقي ف عل ى مهم ات التع اريف ،ط ،1مصـ ــر :عـ ــامل الكتـ ــب،
1410هـ1990-م.
النحاس ،أمحد بن ِممـد ،الناس خ والمنس و  ،حتقيـق :دِ .ممـد عبـد السـالم ِممـد ،ط ،1الكويـت:
مكتبة الفالح1408 ،هـ.
النســفي ،عبــد اهلل بــن أمحــد ،م دارك التن ي ل وحق الل الت وي ل ،حققــه وخــرع أحاديثــه :يوســف علــي
بديوي ،ط ،1بريوت :دار الكلم الطيب1419 ،ه1998-م.
اهليثمــي ،علــي بــن أيب بكــر نــور الــدين ،ش ف األس تار ع ن زوال د الب ار ،حتقيــق :حبيــب الــرمحن
األع،مي ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1399 ،هـ1979-م.
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اهليثمي ،علي بن أيب بكر نور الدين ،مجمع ال والد ومنبع الفوالد ،حتقيق :حسام الـدين القدسـي،
القاهرة :مكتبة القدسي1414 ،هـ1994-م.
الواحدي ،علي بـن أمحـد ،أس باب ن ول الق رآن ،حتقيـق :عصـام بـن عبـد احملسـن احلميـدان ،الـدمام:
دار اإلصالح1412 ،هـ1992-م.
الواحــدي ،علــي بــن أمحــد ،التفس ير الوس يط ،حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،الشــيخ علــي ِممــد
مع ــوض ،د .أمح ــد ِمم ــد ص ــرية ،د .أمح ــد عب ــد الغ ــين اجلم ــل ،د .عب ــد ال ــرمحن ع ــويس ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ1994-م.
الواحدي ،علي بـن أمحـد ،التفس ير البس يط ،حتقيـق :رسـائل دكتـوراه جبامعـة اإلمـام ِممـد بـن سـعود،
عمادة البحث العلمي ،جامعة اإلمام ِممد بن سعود اإلسالمية1430 ،هـ.
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