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 ص البحثمستخل 

 الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سييداا ححميد وعليى الي 

 وصحب  وحن تبعهم وسار على اهجهم واتبع حلتهم إلى يوم الدين 

 وبعد ...

فقد تم هذا البحث بعوا  تعالى , وهذه أهم حا توصيل  إليي  فيح بحايح المتوا يع 

 ذا حن اتائج استخلصها كاآلتح : ه

اتضح لنا حن خالل تعريف الكفر أن هناك عالقة قوية تيرب  بيين الكفير والنفيا  

هما هيييو عميييل كييل حايضييير بيييا  سيييالم أوأاهمييا يلتقييييان فيييح اق ييية وابييدة , وأن حبيييد

 والمسلمين .

دوافييع للنفييا  هييح التييح تييدفع النييخن أن يكييون  حنافقييا , وكييل هييذه هنيياك أن و 

 ا  أن للمنيافقين دور, وفع تدور فح اق ة ححددة هيح المصيلحة النخصيية للمنياف  الدوا

فح عملية بث النك والريي  وتابيي  العيمائم ليدم المي حنين عنيد اقتيراب حوعيد  ا  بارز

 المعركة .

أن النهح الربااح للم حنين , بخصوص عدم اتخيا  المنيافقين ب ااية لهيم فضيال و

مجاهرين بكفرهم , كان اهيا حنددا و لك ألن هي    عن اتخا  ب ااة حن أهل الكفر ال

الييذين اتخييذوا حسييلك النفييا  حنهجييا لهييم  يتورعييون عيين فعييل أ   ييح  ييي د  إلييى  

أن ا حتحان النديد الذ  تعرض ل  المسيلمون فيح حعركية ابيد , والضرر بالمسلمين 

اإليمييان , كييان أل ييل إ هييار هيي    المنييافقين الييذين كييااوا يخفييون افيياقهم تحيي  سييتار 

استخدم القران الكريم أسيلوبا تربوييا بكيميا , قائميا بيالحجج , وقد  وكنفهم أحام الناس

والبييراهين بعييد حعركيية ابييد وحييا رافقهييا حيين أبييداي , كاايي  ححمايية فييح  اهرهييا 

للميي حنين , لكيين القييران الكييريم عالجهييا باسييلوب بضييار  بكيييم أعيياد األحييور إلييى  

 اصابها عند أهل األيمان . 

حا أسال هللا تبارك وتعالى أن يجعل عملح هذا خالصا لو هي  الكيريم , وأن وختا

يحمينييا ويحفانييا  ميعييا حيين حكايييد  ييياجين األاييك والجيين, حيين الكفييرة والمنييافقين 

 و نودهم , وأاصارهم اا  سميع حجي  . 

 وصلى هللا على سيداا ححمد وعلى ال  وصحب  وحن اهتدم بهدي  إلى يوم الدين
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ABSTRACT 
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful 

And Peace and Blessings be upon his Prophet Mohamed, his Companions 

and his Followers. 

The researcher comes into conclusion that there is a strong 

connection between atheism and hypocrisy and that they both have the 

same principle of hurting Islam and Moslems. The study shows that the 

hypocrite is motivated by his private interest for the purpose of causing 

damage. The hypocrites played significant role in spreading doubt and 

deactivation in the middle of Moslems in time of war. The study shows 

too that the believers were banned by Allah to take the hypocrites or 

disbelievers as allies because those hypocrites were not hesitant in doing 

anything that harm Moslems.  

Also, it is clear that the severe test faced by Moslems in the battle 

of Uhad was to unmask the hypocrites in front of the Moslems. The holy 

Quran used a precise educational approach supported by proofs after the 

seemingly sad conclusion of the battle of Uhad to show the believers the 

reality and intension behind this battle. 

Finally, the researcher invokes Allah for bless and faithfulness with 

the blessings upon his Prophet and his Companions.               
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 المقدمة

لى سيدنا محمد وعلى اله الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم ع
 وصحبه أجمعين وبعد ...

فلما كان النفاق اخطر مكيدة تهدم أبنية الحق , في عالمي األنس والجن . وتضل 
وتفسد ذوي اإلرادات الحرة الموضوعين في الحياة موضع االبتالء واخطر حيلة 

هذا اتخذها إبليس إلخراج ادم وزوجته من الجنة , وجدت من واجبي أن أبين خطر 
الوباء  الذي يهدم كيان المجتمعات , ورأيت أن اقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد 
ومبحثين  وخاتمة أما المقدمة فقد ذكرت فيها سبب اختياري للموضوع وخطة البحث 
أما التمهيد فقد قمت بالتعريف بالكفر وصوره   وعالقته بالنفاق وما هي دوافع 

 النفاق؟ 
 ألتي .....أما تقسيم المباحث فكان كا

 موقف المنافقين في غزوة  بدر .  المبحث األول :
 الظواهر السلوكية للمنافقين في غزوة احد ويتضمن . المبحث الثاني :

 أحداث غزوة احد وما كان من المنافقين فيها .  أوال :
 موقف  بعض المنافقين في غزوة احد .  ثانيا :
غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية اهلل  بداية المنافقين خطوات النفاق أبان ثالثا :

 عز وجل رسوله صلى اهلل عليه وسلم والمؤمنين بشأنهم . 
أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في دراستي هذه وأخيرا فقد 
عملت قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدتها خالل كتابتي والحمد هلل أوال 

 .. وأخيرا......
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

 

  الباحث
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 التمهيد

التغطية والستر الكامل , يقال : كفر الشيء كفرا , وكفر على أوال : الكفر لغة :
الشيء كفرا ,وكفر الشيء تكفيرا إذا ستره وغطاه , ويقال للزارع كافر أيضا . ألنه 

َكَمَثِل غطيه بالتراب تغطية كاملة , ومنه قول اهلل تعالى ))يدفن الحب في األرض في
 .  (1)(( َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر َنَباُتُه 

وهكذا تدور الكلمة في  . (2)ويقال لليل المظلم : كافر , ألنه يستر بظلمته كل شيء 
 اللغة حول معنى الستر والتغطية . 

 

ما بالجهل بوجوده أو لحرمة الربوبية إ )) هو انتهاك خاصثانيا :الكفر اصطالحا :
التردد للكنائس في القاذورات والسجود للصنم ,أو  المصحفصفاته , أو بفعل كرمي 

    (3) (( علم من الدين بالضرورة  ,أو جحد ما
                                                                                                   

لقارئ لتعريف الكفر لغة واصطالحا يالحظ أن الجاحد المنكر لحقيقة من الحقائق وا
التي يجب األيمان بها في الدين , والمنكر لحق اهلل عز وجل على عباده في الطاعة 
ألوامره ونواهيه, واإلسالم له في أحكامه وشرائعه وتعاليمه ووصاياه , هو في حقيقة 

لدامغة له , التي أثبتت له حقائق عناصر اإليمان بها األمر ساتر للبراهين واألدلة ا
كلها أو بعضها , والتي أثبتت له حق اهلل تعالى عليه في الطاعة , أو في إفراده 

 بالعبادة , في كل عناصر اإلسالم أو بعضها .
ولكونه ساترا هذه األدلة والبراهين , وبانيا إنكاره على أن األدلة لم تكن كافية إلقناعه 

يؤمن ويسلم , كان من المناسب أن يسمى كافرا , ويسمى عمله كفرا , ثم أطلق حتى 
 الكفر على اعتقاد بطالن قضية ما بالحق أو بالباطل . 

 

 الكفر له صورتان :  ثالثا : صور الكفر :
تكووون بكنكووار أي شوويء ممووا يجووب اإليمووان بووه فووي اإلسووالم , وبعوود  الصووورا األولوو  :

 .  العلم به وبدليل أنه حق 
تكون برفض االستسالم هلل عوز وجول ولرسووله صولى اهلل عليوه وسولم  الصورا الثانية :
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, أو رفوووض طاعتهموووا , اسوووتكبارا , أو عنوووادا , أو شوووكا فوووي حكموووة اهلل تعوووالى بوووأوامره  
ونواهيه , وهذه الصورة تظهر بكفر إبليس ظهورا واضحا , ألنه قود كوان مؤمنوا بربوه , 

نا في حكمته , وجاعال األسباب التي هي مون خلقوه ذات إال أنه كان مستكبرا , وطاع
 أثر على أمره ونهيه .

وتوودل علووى هوواتين الصووورتين دالئوول موون القووول أو العموول , فتعتبوور األقوووال أو األعمووال 
 الدالة على أيه صورة منهما من المكفرات . 

لثابتوة, فمن أنكر وجود الرب الخالق الرازق الحي المميت , أو جحد شيئا من صفاته ا
 أو أسمائه الثابتة فهو كافر . 

ومن أشرك بربوبية اهلل تعالى فزعم أن شيئا في الوجود يشارك اهلل سبحانه وتعالى في 
الخلق والتدبير , والحياة والموت والرزق , والنفع والضر , وغير ذلك من خصائص 

 اهلل  عز وجل  الخالق لهذا الكون , فهو كافر . 
 عز وجل , فزعم أن أحدا يستحق أن يعبد من دون اهلل, أو ومن أشرك بكلوهية اهلل

 عبد مع اهلل إلها  آخر , أو تقرب إلى غير اهلل سبحانه وتعالى بالعبادة , فهو كافر. 
ومن أنكر اإلسالم , ولم يقبل به وما جاء فيه من عقائد أو شرائع أو أحكام ثابتة 

 فهو كافر . 
م بشيء  قد ثبت عنه يقينا فقد كفر بنبوته, ومن كذب الرسول صلى اهلل عليه وسل

ومن كفر بنبوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقد كذب شهادة من أرسله , وهكذا 
تتسلسل نواقض عناصر اإليمان حتى تصل إلى الجذر األساسي وهذا هو الكفر 

 األكبر . 
اسوتكبارا  ومن رفض طاعة اهلل تعالى في أمر ما من أوامره , أو نهي ما مون نواهيوه ,

, أو عنوووادا, أو شوووكا فوووي حكمتوووه سوووبحانه وتعوووالى , فهوووو كوووافر ككفووور إبلووويس , حوووين 
 رفض أن يسجد آلدم عليه السالم . 

وموون زعووم أن حكووم غيوور اهلل سووبحانه وتعووالى أحكووم وأعوودل وأصوول  موون حكووم اهلل عووز 
 وجل الذي أنزله في شريعته  لعباده  فهو كافر . 

 اإلسالم الخمسة فهو كافر .  ومن جحد وجوب ركن ما من أركان
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ومن تحاكم إلى القوانين البشرية المنافية لحكم اهلل تعالى وشريعته ظانا أنها أعدل مون  
 حكم اهلل تعالى فهو كافر .   

ومن أنكر شيئا ما معلوما من الدين علما عاما يشترك به العامة والخاصة )) وهوو موا 
 كافر .   يعرف بأنه معلوم من الدين بالضرورة (( فهو

 إلى غير ذلك من أمور كثيرة ال مجال لحصرها . 
 

 رابعا :  عالقة الكفر بالنفاق : 
 ينقسم المنافقون باعتبار موقعهم في الكفر إل  قسمين : 

منووووافقون لهووووم مووووذهب معووووين فووووي الكفوووور , كاليهوديووووة , والنصوووورانية ,  القسووووم األول :
 نحو ذلك من مذاهب الكفر . والمجوسية , والشرك , والوثنية , واإللحاد , و 

 

نما هم أصوحاب مصوال   القسم الثاني : منافقون ليس لهم مذهب معين في الكفر , وا 
دنيوية , فهم يتبعونها حيث وجدوها عنود أهول اليموين تبعووهم لتحصويلها , وان وجودوها 

 عند أهل الشمال تبعوهم وانتسبوا إليهم لتحصيلها . 
فقون مذبووووذبون , ال اسووووتقرار ألنفسووووهم , وال ثبووووات والمنووووافقون موووون هووووذا القسووووم هووووم منووووا

 وأرائهم .  ملقلوبهم وعواطفه
إنهووم ال يبطنووون مووذهبا معينووا موون مووذاهب الكفوور , لكوونهم إذا وجوودوا مصوولحة لهووم موون 
مصووووال  الوووودنيا لوووودي غيوووور المسوووولمين , لووووم يجوووودوا مانعووووا لووووديهم موووون متووووابعتهم سوووورا , 

ذلووك خيانووة للمسوولمين , فهووم مذبووذبون  ومووؤازرتهم فووي تحقيووق أغراضووهم , ولووو كووان فووي
في مسافة وسطى بين أهل  اإليمان وبين الكافرين الذين لهم مذهب معين فوي الكفور, 
فال هم منتسبون إلى أهل اإليمان انتسابا صحيحا صادقا , وال هوم منتسوبون إلوى أهول 

 الكفر انتسابا صادقا . 
مووذهب فووي الكفوور , هووو عوودم  وباسووتطاعتنا أن نقووول : أن المنووافق موون هووذا القسووم لووه

اسووتقرار الوورأي والقلووب لديووه , والتووأرج  بحسووب أهووواء نفسووه وشووهواتها , فحيووث مالووت 
 أهواؤه وشهوات نفسه ومصالحه من دنياه مال فكره وقلبه ورأيه .

 :    في سورة النساء , قال تعالىوهؤالء قد ذكرهم اهلل تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
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ووووِر اْلُمَنووووا))  الَّووووِذيَن َيتَِّخووووُذوَن اْلَكوووواِفِريَن َأْوِلَيوووواء ِموووون ُدوِن  *ِفِقيَن بِووووَأنَّ َلهُووووْم َعووووَذابا  َأِليمووووا  َبشِّ
َل َعلَووْيُكْم ِفووي اْلِكتَوواِب َأْن  *اْلُمووْؤِمِنيَن َأَيْبَتُغوووَن ِعنووَدُهُم اْلِعووزََّة فَووِكنَّ الِعووزََّة ِلل ووِه َجِميعووا   َوقَووْد َنووزَّ

لل ِه ُيَكَفُر ِبَها َوُيْسَتْهَزُأ ِبهَوا فَواَل َتْقُعوُدوْا َمَعهُوْم َحتَّوى َيُخوُضووْا ِفوي َحوِديٍث ِإَذا َسِمْعُتْم آَياِت ا
ووووْثُلُهْم ِإنَّ الل ووووَه َجوووواِمُع اْلُمَنوووواِفِقيَن َواْلَكوووواِفِريَن ِفووووي َجهَوووونََّم َجِميعووووا   الَّووووِذيَن  *َغْيووووِرِه ِإنَُّكووووْم ِإذا  مِّ

ن َكاَن ِلْلَكواِفِريَن َنِصويٌب  َيَتَربَُّصوَن ِبُكْم َفِكن َكانَ  َلُكْم َفْتٌ  مَِّن الل ِه َقاُلوْا َأَلْم َنُكن مََّعُكْم َواِ 
لَون َيْجَعوَل َقاُلوْا َأَلْم َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َوَنْمَنْعُكم مَِّن اْلُمْؤِمِنيَن َفالل ُه َيْحُكُم َبْيَنُكْم َيوْوَم اْلِقَياَموِة وَ 

َذا  *َعلَوووى اْلُموووْؤِمِنيَن َسوووِبيال  الل وووُه ِلْلَكووواِفِريَن  ِإنَّ اْلُمَنووواِفِقيَن ُيَخووواِدُعوَن الل وووَه َوُهوووَو َخووواِدُعُهْم َواِ 
اَلِة َقاُموْا ُكَساَلى ُيَرآُؤوَن النَّواَس َواَل َيوْذُكُروَن الل وَه ِإالَّ َقِلويال   َذْبوَذِبيَن َبوْيَن  *َقاُموْا ِإَلى الصَّ مُّ

َيوا َأيُّهَوا الَّوِذيَن  * اَل ِإلَوى َهووؤالء َوَمون ُيْضوِلِل الل وُه َفلَون َتِجوَد لَوُه َسوِبيال  َذِلَك اَل ِإَلى َهووؤالء وَ 
آَمُنوووووْا اَل َتتَِّخووووُذوْا اْلَكوووواِفِريَن َأْوِلَيوووواء ِموووون ُدوِن اْلُمووووْؤِمِنيَن َأُتِريووووُدوَن َأن َتْجَعلُوووووْا ِلل ووووِه َعلَووووْيُكْم 

ِبينووا   ِإالَّ  *يَن ِفووي الوودَّْرِك اأَلْسووَفِل ِمووَن النَّوواِر َولَوون َتِجووَد َلهُووْم َنِصوويرا  ِإنَّ اْلُمَنوواِفقِ  *ُسووْلَطانا  مُّ
ْوَف الَِّذيَن َتاُبوْا َوَأْصَلُحوْا َواْعَتَصُموْا ِبالل وِه َوَأْخَلُصووْا ِديوَنُهْم ِلل وِه َفُأْولَووِئَك َموَع اْلُموْؤِمِنيَن َوَسو

 *(( .  ُيْؤِت الل ُه اْلُمْؤِمِنيَن َأْجرا  َعِظيما  
 

وموون صووفام المنووافقين الم بوو بين بووين الموورمنين والكووافرين التووي ك ووفها ا  
 تبارك وتعال  في ه ه اآليام الصفام السبع التاليام :   

 

أنهووم يتربصووون كمووا يتووربص القناصووة مووا يريوودون صوويده , فووان كووان  الصووفة األولوو  :
 (4)(( َأَلْم َنُكن مََّعُكمْ )للمؤمنين فت  من اهلل عز وجل على عدوهم قالوا للمؤمنين )

وان كووووان للكووووافرين نصوووويب موووون االنتصووووار علووووى المسوووولمين لحكمووووة أرادهووووا اهلل تبووووارك 
 ( 5)(( َأَلْم َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َوَنْمَنْعُكم مَِّن اْلُمْؤِمِنينَ وتعالى قالوا للكافرين ))

 

راؤون المووؤمنين بهووا , أنهووم إذا قوواموا إلووى الصووالة قوواموا كسووالى , يوو الصووفة الثانيووة :
نما يؤدوها خشية أن ينكشف نفاقهم بتركها .  يمان , وا   ألنهم اليؤدونها عن عقيدة وا 

 
أنهم ال يذكرون اهلل تعالى في كل أحوالهم إال قليال , ويودخل فوي هوذا  الصفة الثالثة :
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الوووذكر القليووول موووا يوووراؤون بوووه المسووولمين الموووؤمنين , وموووا قووود يكوووون مووونهم مووون دعووواء هلل  
تبارك وتعالى إذا تعرضوا لمطلب من مطالب دنيواهم , أو تعرضووا لموأزق حورج , ولوم 

 يجدوا سببا ماديا ميسورا يحقق لهم مطالبهم , أو ينقذهم من مأزقهم . 
أنهووم يتخووذون الكووافرين أوليوواء موون دون المووؤمنين , وسووبب ذلووك أنهووم  الصووفة الرابعووة :

, وهووم يجهلووون أن القوووة كلهووا هلل عووز وجوول يبتغووون عنوودهم العووزة , أي : القوووة الغالبووة 
 وحده ال شريك له . 
أنهم يجالسون الكوافرين ويسومعون مونهم الكفور ب يوات اهلل عوز وجول  الصفة الخامسة :

واالستهزاء بها, فوال ينكورون علويهم , وال يفوارقونهم , ويخوالفون أمور اهلل تبوارك وتعوالى 
 مسلمين في القران ما يتضمن : في ذلك , فقد انزل اهلل تبارك وتعالى على ال

َأْن ِإَذا َسووِمْعُتْم آَيوواِت الل ووِه ُيَكفَووُر ِبهَووا َوُيْسووَتْهَزُأ ِبهَووا فَوواَل َتْقُعووُدوْا َمَعهُووْم َحتَّووى َيُخوُضوووْا ِفووي ))
 .  (6)((َحِديٍث َغْيِرهِ 

 

أنهووم بتذبووذبهم بووين المووؤمنين والكووافرين يظنووون أنهووم يخووادعون اهلل  الصووفة الساةسووة :
وجل , أي: يخادعون الموؤمنين الوذين هوم حوزب اهلل . وهوم بظونهم هوذا مخودوعون  عز

 ال مخادعون , ألن اهلل تبارك وتعالى يقول في كتابه المبين 
 .  (7)((  ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ُيَخاِدُعوَن الل َه َوُهَو َخاِدُعُهمْ ))
 

, وال فوووي جانوووب  أنهوووم لووويس لهوووم رأي ثابوووت ال فوووي جانوووب اإليموووان الصوووفة السوووابعة :
 الكفر , بل هم مترددون , يتقلبون في المبادئ حسب تقلب أهوائهم وشهواتهم . 

 
 خامسا : الت بيهام النبوية للمنافق :

بالريحانة , ريحها طيب وطعمها  المنافق الذي يقرأ القران  شبه سيدنا رسول اهلل  -1
 . ا ري  طيب وطعمها مرليس له مر , وشبه المنافق الذي ال يقرأ القران بالحنظلة ,

فقد روي البخاري عن أبي موسى األشوعري رضوي اهلل عنوه انوه قوال : قوال رسوول اهلل  
 . 

)) مثوول المووؤمن الوووذي يقوورأ القوووران ويعموول بووه مثووول األترجووة : ريحهوووا طيووب , وطعمهوووا 
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طيب , ومثل المؤمن الذي ال يقرأ القران كمثل التمرة : ال ري  لهوا , وطعمهوا طيوب ,  
المنافق , الذي يقرأ القران كمثول الريحانوة : ريحهوا طيوب , وطعمهوا مور , ومثول ومثل 

 (8)المنافق الذي ال يقرأ القران كمثل الحنظلة : ليس لها ري  وطعمها مر((. 
 

 عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنه قال : قال رسول اهلل  -2
هوذه مورة والوى هوذه مورة  بين الغنموين تعيور إلوى (9))) مثل المنافق كمثل الشاة العائرة  

 (  11), ال تدري  إلى أيهما تتبع ((
 

 ساةسا :  ةوافع النفاق : 
الطمووع بالمنووافع الدنيويووة التووي يرجووو المنووافق تحصوويلها باالنتسوواب إلووى  الووةافع األول :

عالنه الدخول فيه .   المسلمين , وبكعالنه قبول مبدأ اإلسالم , وا 
 

و مالوه أو مصوالحه الدنيويوة , إذا بقوي معلنوا كفوره الخوف على نفسه أ الةافع الثاني :
 باإلسالم وجحوده لعقائده وقواعده .  

 

ابتغوواء الكيووود ضووود اإلسووالم وجماعوووة المسووولمين , عوون طريوووق إعوووالن  الوووةافع الثالوووث :
الوودخول فووي اإلسووالم , ثووم العموول علووى التخريووب والهوودم موون داخوول صووفوف المسوولمين 

 لسالمة وغفلة الرقباء . المؤمنين , مع الشعور باألمن وا
 

التعصب السم )) اإلسالم (( الذي ينتسب إليه تبعا لقومه أو عشيرته  الةافع الرابع :
, وكراهية إعالن الخروج عليهم , ومخالفتهم , وهو في قلبه ال يؤمن بهذا الدين , بل 

 يكفر به كفرا كليا , أو كفرا جزئيا . 
 

 

 المبحث األول

 ة بدر موقف المنافقين في غزو

ِإْذ َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض َغرَّ َهوؤالء ِديُنُهْم قال اهلل تبارك تعالى ))
 .  (11)*(( َوَمن َيَتَوكَّْل َعَلى الل ِه َفِكنَّ الل َه َعِزيٌز َحِكيمٌ 
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 نيووة ضووعف بعووض يهموفوو باإلسووالم العهوود حووديثو ألنهووم المنووافقين دون (( اْلُمَنوواِفُقونَ )) 
 أظهوروا الوذين هوم المنوافقون:  قيولو , الصوفين التقاء وعند القتال إلى الخروج عند قالوا

 الكفووور وأبطنووووا اإليموووان أظهوووروا الوووذين:  المنوووافقون:  قيووولو ( 12)الكفووور وأبطنووووا اإليموووان
  (13)وهم الشاكون :  مرض قلوبهم في والذين

 شبهة قلوبهم في وبقي بعد اإليمان إلى يطمئنوا لم الذينو (( الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض ))
 الذين فأما, وقيل ))  الوصفين لتغاير والعطف المنافقون وقيل المشركون هم وقيل
 أقوال :  ثالثة ففيهم((  مرض قلوبهم في

 بدر يوم معهم المشركون فأخرجهم بمكة باإلسالم تكلموا قد كانوا قوم أنهم : أحةها
وهو  دينهم هؤالء غر وقالوا ونافقوا ارتابوا المشركين وكثرة المسلمين قلة ارأو  فلما كرها
ليه عباس ابن عن مروي  سبعة كانوا فقال مقاتل وعدهم آخرين في الشعبي ذهب وا 
 وعلي زمعة بن والحارث المغيرة بن الفاكه بن قيس وأبو المغيرة بن الوليد بن قيس
 والوليد المغيرة بن الوليد بن والوليد اجالحج بن همني بن والعاص خلف بن أمية بن
 .  ربيعة ابن عتبة بن

 أبي ابن رواه دينهم هؤالء غر قالوا المسلمين قلة رأوا لما المشركون أنهم : والثاني
 عداوة يظهروا لم مرتابون قوم أنهم والثالث الحسن قال وبه عباس ابن عن طلحة
 المسلمين إلى هؤالء بقوله شارةواإل الشك هاهنا والمرض الماوردي ذكره  النبي
نما  . ( 14) تغلبهم قريشا أن في يشكوا فلم المسلمين قلة رأوا ألنهم هذا قالوا وا 
 جهته من لهم جواب: , وقيل  اهلل عز وجل على يعتمد أي(( َوَمن َيَتَوكَّْل َعَلى الل هِ ))

ن به استجار من يذل ال غالب(( َفِكنَّ الل َه َعِزيٌز َحِكيمٌ . , )) (15)لمقالتهم ورد تعالى  وا 
 يضام ال أي ,وقيل :إدراكه عن ويعجز العقل يستبعده ما البالغة بحكمته يفعل و قل
 يضعها ال أفعالهوحكيم في  السلطان عظيم الجانب منيع عزيز اهلل فكن إليه التجأ من
, في هذا النص بيان لموقف من (16)النصر يستحق من فينصر مواضعها في إال

المنافقين , يشاركهم فيه الذين في قلوبهم مرض دون النفاق , وهو في قضية مواقف 
 اإليمان مرض الشك , وعدم ثبات اإليمان واستقراره في القلوب .

هذا الموقف يظهر عند مواجهة المؤمنين للكافرين في قتال حاد , وتكون قوي 



 

 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ
232 

 )دراسة موضوعية( الظواهر السلوكية للمنافقين في غزوتي بدر واحد 

الحال في غزوة بدر المؤمنين في المقاييس السببية أقل من قوي الكافرين , كما كان  
( وكان الكافرون قرابة األلف , وكانت فوارق القوي 313الكبري , إذ كان المؤمنون )

 العتادية والتموينية أكثر من هذه النسبة . 
وفي مثل هذا الموقف ال بد أن يقول المنافقون وأشباههم , الذين ال يؤمنون      

ية التي يؤيد اهلل تبارك وتعالى بها عباده بالقوي المعنوية اإليمانية , وال بالقوي الغيب
المؤمنين , وينصرهم بها على أعدائه , ويعدل بها ميزان القوي المادية التي يرج  
بها الكافرون رجحانا ظاهرا , البد أن يقول المنافقون وأشباههم عندئذ مقالة تنسجم 

 مع نظرتهم غير اإليمانية .
(( وكرروا هذه المقالة  َغرَّ َهوؤالء ِديُنُهمْ مرض : ))لقد قال المنافقون والذين في قلوبهم 

...(( قبل أن تنتصر القلة المؤمنة في ِإْذ َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن بدليل الفعل المضارع في ))
بدر على الكثرة الكافرة , تقديرا منهم بأن النصر سيكون للكافرين , وأن الهزيمة 

 منهم مبني على الظواهر السببية المنظورة . والهلكة ستحالن بالمؤمنين , وهو حكم 
فكان الرد الرباني العملي ليقلب موازين القوي لصال  المؤمنين , ونصرهم نصرا 

 مؤزرا عظيما على مشركي قريش , وجيشهم المختال .
وكان الرة الرباني  ألقولي عقب حكاية مقالة المنافقين وال ين في قلوبهم مرض , 

 يتلخص بثالثة نقاط :
بيان العقيدة اإليمانية  الفكرية بالنسبة إلى هذا الموضوع  وهي : أن من األول : 

يتوكل على اهلل تبارك وتعالى صادقا في توكله , ملتزما منهاجه وصراطه المستقيم , 
َوَمن َيَتَوكَّْل تواله اهلل عز وجل بتأييده ونصره , دل على هذا قول اهلل تبارك وتعالى ))

 (( .ِكنَّ الل َه َعِزيٌز َحِكيمٌ َعَلى الل ِه فَ 
بيان نتيجة المعركة التي ظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض والكافرون الثاني : 

المجاهرون بكفرهم , قبل  بدء المعركة وأثناء قيامها , أن الهلكة ستكون فيها للقلة 
 المؤمنة, وأن النصر سيكون للكثرة المشركة . 

موازين القوي فنصر المؤمنين على المشركين ,وأمد اهلل  إذ قلب اهلل تبارك وتعالى
المؤمنين بجنود من المالئكة , فقاتلوا أعداء اهلل عز وجل مع أوليائه بنسب من القوي 
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 .قوم لوطالقتالية محدودة , ال بقوي مالئكية كقوي المالئكة المرسلة إلهالك  
 ل اهلل تبارك وتعالى دل على ذلك بعض ماجاء في السورة قبل هذا النص , وهو قو 

ِإْذ ُيوِحي َربَُّك ِإَلى اْلَمآلِئَكِة َأنِّي َمَعُكْم َفثَبُِّتوْا الَِّذيَن آَمُنوْا َسُأْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذيَن )) 
 .   (17)*((َكَفُروْا الرَّْعَب َفاْضِرُبوْا َفْوَق اأَلْعَناِق َواْضِرُبوْا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنانٍ 

أن هذه العاقبة للكافرين ليست هي من قبيل المصادفة ,وال هي حدث  بيانالثالث : 
شاذ ال نظير له في مجري التأريخ اإلنساني , بل هي سنة اهلل تبارك وتعالى في 

 عباده .
ألم يهلك اهلل عز وجل آل فرعون , والذين كفروا من قبلهم , انتصارا لرسله , 

 الى بذنوبهم إن اهلل شديد قوي العقاب . وللمؤمنين معهم ؟ لقد أخذهم اهلل تبارك وتع
هذا ما تقضي به حكمة الحكيم , وهذا  هو الذي أجراه اهلل عز وجل في المهلكين 

 األولين . 
وهو سنة هلل دائمة , فليتعظ بها أولو األلباب , وليعتبر بما جري لألولين المعتبرون 

 هم .  , من المخاطبين في النص ومن  معاصريهم , وممن سيأتي بعد
 

 

 المبحث الثاني

 الظواهر السلوكية للمنافقين في غزوة أُحد

 

 ويتضمن .. 
 أوال : أحداث غزوة احد وما كان من المنافقين فيها 

 ثانيا : موقف بعض المنافقين فيها                     
 ثالثا : بداية بعض المنافقين خطوات النفاق أبان غزوة احد ومسارعتهم  

 والمؤمنين بشأنهم                      كفر وتربية اهلل رسوله في ال       
                

 أحةاث غزوا احة وما كان من المنافقين فيها:  أوالا 
نُكْم َوَط ِئَفٌة َقْد قال اهلل تعالى )) ثُمَّ َأنَزَل َعَلْيُكم مِّن َبْعِد اْلَغمِّ َأَمَنة  نَُّعاسا  َيْغَشى َط ِئَفة  مِّ
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ْتُهْم َأنُفُسُهْم َيُظنُّوَن ِبالل ِه َغْيَر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة َيُقوُلوَن َهل لََّنا ِمَن اأَلْمِر ِمن َأهَ   مَّ
َشْيٍء ُقْل ِإنَّ اأَلْمَر ُكلَُّه ِللَِّه ُيْخُفوَن ِفي َأنُفِسِهم مَّا اَل ُيْبُدوَن َلَك َيُقوُلوَن َلْو َكاَن َلَنا ِمَن 

ْيٌء مَّا ُقِتْلَنا َهاُهَنا ُقل لَّْو ُكنُتْم ِفي ُبُيوِتُكْم َلَبَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإَلى اأَلْمِر شَ 
َص َما ِفي ُقُلوِبُكْم َوالل ُه َعِليٌم ِبَذاِت  َمَضاِجِعِهْم َوِلَيْبَتِلَي الل ُه َما ِفي ُصُدوِرُكْم َوِلُيَمحَّ

ُدوِر}  (18)(( {154الصُّ
:  وقيل سواء واألمن األمنة((  ثُمَّ َأنَزَل َعَلْيُكم مِّن َبْعِد اْلَغمِّ َأَمَنة  نَُّعاسا  ))       

 على تعالى اهلل تفضل عدمه مع واألمن الخوف أسباب مع تكون إنما األمنة
نما أكثرهم نام حتى بالنعاس أحد يوم في الغموم هذه بعد المؤمنين  يأمن من ينعس وا 
 في ونحن النعاس غشينا:  قال طلحة أبا أن أنس عن البخاري روي نامي ال والخائف
  . (19)وآخذه ويسقط وآخذه يدي من يسقط سيفي فجعل:  قال أحد يوم مصافنا

نُكمْ ))  تطلق والطائفة لألمنة والتاء للنعاس الياء والتاء بالياء قرئ(( َيْغَشى َط ِئَفة  مِّ
 يقدح وال األنصار وعامة المهاجرون هم سعبا ابن قال ,(21)والجماعة الواحد على
 . ( 21)للكل اإلنزال عموم في ذلك
ْتُهْم َأنُفُسُهمْ ))  هم إال بهم ما أو واألحزان الهموم في أوقعتهم أي(( َوَط ِئَفٌة َقْد َأَهمَّ

 . (22)يوقصد يهمت من كان أي يءالش يهمن قولهم من خالصها وقصد أنفسهم
 الغنيمة في طمعا خرجوا وكانوا وأصحابه قشير بن معتب:  المنافقين يعنيوقيل 
 األقاويل ويقولون الحضور على يتأسفون وجعلوا نعاسال يغشهم فلم المؤمنين وخوف
ْتُهْم َأنُفُسُهمْ )) ومعنى  أهمني:  يقال به هممت ما والهم الهم على حملتهم ((َقْد َأَهمَّ
 .  ( 23)أقلقني األمر وأهمني:  شديد: مهم وأمر همي من كان أي الشيء

 النبي أن اعتقدوا حيث  الجاهلية كظن (( أيَيُظنُّوَن ِبالل ِه َغْيَر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَّةِ ))
 .  (24) ينصر ال أو قتل
 ..  أقوال أربعة فيه الحق غير با  يظنون تعال  قوله
 . عباس ناب عن صال  أبو رواه وأصحابه محمدا ينصر ال اهلل أن ظنوا أنهم أحةها
 .  عباس ابن عن الضحاك رواه بالقدر كذبوا أنهم والثاني

 .  مقاتل قاله قتل قد محمدا أن ظنوا أنهم الثالث و
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     .( 25) مضمحل  النبي أمر أن ظنوا والرابع 
 أمر من أي األمر من شيء لنا ما أي(( َشْيءٍ  ِمن اأَلْمرِ  ِمنَ  لََّنا َهل َيُقوُلونَ ))

نما الخروج  اأَلْمرِ  ِمنَ  َلَنا َكانَ  َلوْ )):عنهم إخبارا تعالى قوله عليه يدل كرها ناخرج وا 
 . ( 26)((َهاُهَنا ُقِتْلَنا مَّا َشْيءٌ 
 أي شئ من والظفر النصر من ووعده تعالى أمر اهلل من أي األمر من لنا هلوقيل 
 . ( 27) شئ من التدبير من لنا هل أو قط نصيب من
 القضاء اي وقيل (28) يحب كيف ويدبره يشاء كيف يصرفه ((لَُّه ِللَّهِ ُقْل ِإنَّ اأَلْمَر كُ ))
 هم اهلل حزب فكن وألوليائه تعالى هلل الحقيقية الغلبة أيوقيل  (29) يشاء ما يفعل له

 . ( 31)والقضاء والقدر والشهادة النصروقيل أي   (31)الغالبون
ا اَل ُيْبُدونَ )) وقيل أي   (32) والتكذيب والكفر الشرك من أي(( ُيْخُفوَن ِفي َأنُفِسِهم مَّ
 . ( 33) والنفاق الشك من
 (( ُقل لَّْو ُكنُتْم ِفي ُبُيوِتُكْم َلَبَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِهمْ ))
َلى إِ )) المحفوظ اللوح في يعني(( َعَلْيِهُم اْلَقْتلُ )) فرض أي ((الَِّذيَن ُكِتبَ )) لخرج يأ

 القتال عليهم فرض أي ((ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتلُ )):  وقيل مصارعهم أي ((َمَضاِجِعِهمْ 
 إلى لبرزتم المنافقون أيها تخلفتم لو:  وقيل, إليه يؤول قد ألنه بالقتل عنه فعبر

 للمؤمنين ويظهره الصدور في ما اهلل يبتلي حتى فيه تصرعون غيره آخر موطن
 . (34)((َوِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنينَ )) كقوله مقحمة ((ِلَيْبَتِليَ وَ )) قوله في والواو

 منكم ليقع:  وقيل المختبر معاملة يعاملكم(( أي  َوِلَيْبَتِلَي الل ُه َما ِفي ُصُدوِرُكمْ ))
 اهلل أولياء ليبتلي والتقدير مضاف حذف على هو:  وقيل غيبا علمه ما مشاهدة
 قلوبكم في ما وليمحص اإلخالص من صدوركم في ام ليمتحن وقيل :  (35)تعالى
  . ( 36)الشيطان وساوس من
 في ما اهلل وليبتلي:  به يعني فكنه ((َوِلَيْبَتِلَي الل ُه َما ِفي ُصُدوِرُكمْ )):  قوله وأماوقيل  

 )):بقوله ويعني,  مضاجعكم إلى بيوتكم من تبرزون كنتم المنافقون أيها صدوركم
 - فيميزكم الشك من صدوركم في الذي اهلل وليختبر ((ل ُه َما ِفي ُصُدوِرُكمْ َوِلَيْبَتِلَي ال

 . (37)المؤمنين نفاقكم من للمؤمنين يظهره بما
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ُدوِر ((  ِبَذاِت  َعِليمٌ  ))َوالل هُ    وشر خير من خلقه صدور في بالذي علم ذو واهللالصُّ
يمان  ذلك لجميع وهو اعالنيتهو  سرائرها أمورهم من شيء عليه يخفى ال وكفر وا 
 . ( 38) استحقاقهم قدر على جزاءهم جميعهم يجازي حتى حافظ
في هذا النص بيان أن اهلل عز وجل تدارك أهل اإليمان الصادق الثابتين والذين      

ثابوا إلى رشدهم بمشاعر األمن والسكينة بعد الغم الذي غلف قلوبهم قاد إليهم 
رف األذهان عن التفكر فيما نزل بهم من مشاعر األمن هذا في نعاس يغشى , فيص

مصيبة , وعن الوساوس المزعجة , ويصرف النفوس عن مشاعر الخوف والقلق 
واالضطراب , وعن االهتمام بذواتهم وأهليهم , فالنوم ال يأتي إال مع األمن , أما مع 

 الخوف والذعر والقلق وثورة األفكار فان النوم ال يجد له سبيال .   
لنص أيضا بيان عن طائفة المنافقين أهل الريب والشك وضعفاء اإليمان , وفي هذا ا

فدل على أنهم بقوا في الغم , لم تأتهم األمنة من اهلل عز وجل, إذ لم يسلموا أمرهم 
هلل ومقاديره وحكمته في تصاريفه , فاهتموا بأنفسهم ونسوا أمر الدين وغايات الجهاد 

 ا تتطلب منهم طاعته ورضوانه.  والدعوة , وواجباتهم نحو ربهم, وم
وب لك ثارم في قلوبهم ال كوك واهتاجم في نفوسهم اآلالم , فأصبحوا طائفة 

 ..  تراكبم عليهم عةا أمراض
مرض نفسي , يتجلوى بشودة خووفهم , وبتوجوه كول همهوم نحوو أنفسوهم  المرض األول :

مووأمنهم , وهووم  , ومسووتقبل أموورهم فووي المعركووة وبعوودها , فهووم فووي هووم النجوواة وبلوووغهم
احتمال تعاظم أمر المشركين وسائر الكافرين , وتضاؤل أمور المسولمين , حتوى يكوون 
للمشركين سلطان يستأصلون به المؤمنين وكل الذين معهم , يضاف إلوى ذلوك هوم موا 

 نزل بهم من جراحة . 
مووورض فكووري اعتقووادي  , فيمووا نوووزل بالمسوولمين موون هزيمووة جعلهوووم  الموورض الثوواني :

اهلل غير الحق ظن الجاهلية , أي : جعلهم يظنون باهلل ظنونا باطلوة , منافيوة يظنون ب
لقواعوود اإليمووان بوواهلل تبووارك وتعووالى , وهووذه الظنووون مشووابهه لظنووون الجاهليووة التووي ال 

 تستند إلى أساس إيماني صحي  . 
اء ما كان من آثاره إعالنهم التلويم علوى الخوروج إلوى احود , وأن البقو المرض الثالث :
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 في المدينة كان هو األعقل واألحزم واألص  رأيا .  
ولكن الرسول صلى اهلل عليه وسلم لم يعمل بورأيهم , إذ لوم يجعول لهوم مون األمور شويئا 

وقوود ’ بحسووب تصووورهم , مووع انووه صوولى اهلل عليووه وسوولم استشووار وعموول بوورأي األكثريووة 
 .كان على خالف رأيه
ن اإليموووان بالقضووواء والقووودر , وأنوووه بمحابوووه إنكوووارهم فوووي قلووووبهم لووورك المووورض الرابوووع :

ونعمه , ومكارهه ومصائبه من اهلل عز وجل , أو شكهم في هوذا الوركن , موع ايموانهم 
ُيْخفُووَن ِفوي وتعلقهم التام باألسباب  دل على ذلك قول اهلل تبوارك وتعوالى فوي الونص ))

 (( . ا ِمَن اأَلْمِر َشْيٌء مَّا ُقِتْلَنا َهاُهَناَأنُفِسِهم مَّا اَل ُيْبُدوَن َلَك َيُقوُلوَن َلْو َكاَن َلنَ 
وكان البد أيضا من رد هذه المقالة التي رددوها في نفوسهم ولم يعلنوها بألسنتهم أموام 
المسوولمين , وكووان البوود موون بيووان عنصوور موون عناصوور العقيوودة اإليمانيووة فووي القضوواء 

وسولم فوي تتموة اآليوة  موا يقولوه  والقدر , فعلم اهلل تبارك وتعالى رسوله صلى اهلل عليوه 
يتضوومن تعليمووا لسوائر المووؤمنين , والسوويما أهوول  لهوم , وتعلوويم اهلل عووز وجول لرسوووله 

 العلم منهم . 
نَّ الَّوووِذيَن َتَولَّوووْوْا ِمووونُكْم َيوووْوَم اْلَتقَوووى اْلَجْمَعووواِن ِإنََّموووا اْسوووَتَزلَُّهُم الشَّوووْيَطاُن )) إ قوووال اهلل تعوووالى 
 (39)* (( ُبوْا َوَلَقْد َعَفا الل ُه َعْنُهْم ِإنَّ الل َه َغُفوٌر َحِليمٌ ِبَبْعِض َما َكسَ 

 عنوه اهلل رضوي عمور عون أحود يووم المشركين عن تولى من والمراد(( نَّ الَِّذيَن َتَولَّْواْ إ))
 فوي هوي:  وقيول الجبول صوعد مون دون الهزيمة وقت في المدينة إلى هرب من يعني: 
 ثووم أيوام ثالثووة هوزيمتهم وقووت فوي وسوولم عليوه اهلل صوولى النبوي عوون تخلفووا بأعيووانهم قووم

  . ( 41)انصرفوا
 الثبوووت فكرهوووا موونهم سوولفت خطايووا ذكوورهم بووأن زللهووم اسووتدعى((  الشَّووْيَطانُ  اْسووَتَزلَُّهمُ ))

 الزلوول علووى حملهووم ()اْسووَتَزلَُّهم ():  وقيوول ((كسووبوا مووا بووبعض ))معنووى وهووو يقتلوووا لووئال
 كرهوووا:  قيوول ثووم واحوود بمعنووى وأزل زل:  وقيوول الخطيئووة وهووي ةالزلوو موون اسووتفعل وهووو

 الثوووواني وعلووووى األول القووووول علووووى وهووووذا لهووووذا تولوووووا فكنمووووا التوبووووة إخووووالص قبوووول القتووووال
 .  (41)الغنيمة إلى وميلهم المركز تركهم في وسلم عليه اهلل صلى النبي بمعصيتهم

 وروي أن سبب فرارهم يومئ  قوالن .. 



 

 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ
222 

 )دراسة موضوعية( الظواهر السلوكية للمنافقين في غزوتي بدر واحد 

 .  نو آخر و  عباس ابن قاله الفرار في فترخصوا قتل قد  النبي أن سمعوا أنهم أحةها 
 .  (42) يرضونه حال على إال اهلل لقاء فكرهوا خطاياهم ذكرهم الشيطان أن والثاني

 ليتوب المذنب بعقوبة يعاجل ال للذنوب حليم غفور اهلل إن(( َأنَّ الل َه َغُفوٌر َحِليمٌ )) 
 وتأكيد للمهابة تربية الجاللة إظهار وفي التحقيق لسبي على قبلها لما تعليل والجملة
, بهذا انتقل النص إلى كشف جذور عوامل الهزيمة التي كانت من ( 43)للتعليل

 المنهزمين في أحد . 
لكووون اهلل تبوووارك وتعوووالى أكووود لهوووم أنوووه توووداركهم بحلموووه ورحمتوووه مووورة أخوووري فوووي مراحووول 

 يم . المعركة, فعفا عنهم , إال انه جل وعال غفور حل
وجوواء بيووان العفووو  أوال ألنووه غايووة البشووارتين , فهووي األحووق بالتقووديم , وجوواءت اإلشووارة 
إلى أن المغفرة سبقت العفو , من خوالل اآليوة بوذكر اسومين مون أسوماء اهلل الحسونى , 

 أحدهما : غفور , واآلخر : حليم . أي : حلم فغفر ثم عفا .  
يَن آَمُنووووْا اَل َتُكوُنووووْا َكالَّوووِذيَن َكفَوووُروْا َوقَووواُلوْا إِلْخوووَواِنِهْم ِإَذا َيوووا َأيُّهَوووا الَّوووذِ قوووال اهلل تعوووالى ))  

َضووَرُبوْا ِفووي اأَلْرِض َأْو َكوواُنوْا ُغووزكي لَّووْو َكوواُنوْا ِعنووَدَنا َمووا َموواُتوْا َوَمووا ُقِتلُوووْا ِلَيْجَعووَل الل ووُه َذِلووَك 
 .  ( 44)*(( َوالل ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيرٌ  َحْسَرة  ِفي ُقُلوِبِهْم َوالل ُه ُيْحيِوي َوُيِميتُ 

 أيهوا يواوقيول : ( 45) المنوافقين  يعنوي((  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنووْا اَل َتُكوُنووْا َكالَّوِذيَن َكفَوُرواْ     
 كفوور كموون تكونوووا ال اهلل عنوود موون محموود بووه جوواء بمووا وأقووروا ورسوووله اهلل صوودقوا الووذين
 أهول مون إلخوانوه((  أي قوالوا  َوَقاُلوْا إِلْخَواِنِهمْ ))(46 ) محمد بوةن فجحد وبرسوله باهلل

 .  ( 48) المذهب أو النسب في اتفاقهم إخوتهم ومعنى وفيهم ألجلهم, وقيل : ( 47)الكفر
 أو((  َأْو َكووواُنوْا ُغوووزكي, )) (49)ونحوهوووا للتجوووارة سوووافروا أي(( ِإَذا َضوووَرُبوْا ِفوووي اأَلْرضِ ))

,  (51) غوووزوهم فوووي قتلوووا أو سوووفرهم فوووي فموواتوا فهلكووووا غوووزاة بالدهووم نمووو خوووروجهم كووان
 علوى االهتموام والحسورة ((ِفي ُقلُووِبِهمْ )) ندامة أي(( ِلَيْجَعَل الل ُه َذِلَك َحْسَرة  ِفي ُقُلوِبِهمْ ))

 قووالوا أي وحزنووا عوودوا لهووم ليكووونوقيوول :   (52)وقيوول : غمووا  (51) بلوغووه يقوودر لووم فائووت
 فائودة ترتوب عودم بيوان الموذكور بالتعليول والموراد قلووبهم فوي حسورة ليكوون واعتقدوه ذلك
 بووذلك النطووق فووي مووثلهم تكونوووا ال بمعنووى للنهووى تعليوول هووو وقيوول أصووال ذلووك علووى مووا

 فوذلك قلووبكم منهوا ويصوون خاصوة قلووبهم فوي حسورة تعوالى اهلل ليجعلوه واعتقواده القول
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 دل موا إلوى إشوارة يكوون أن ويجووز تقواداالع مون قوولهم عليوه دل موا إلى إشارة مر كما 
 فووكن قلوووبهم فووي حسوورة مووثلهم كووونكم انتفوواء اهلل ليجعوول مووثلهم تكونوووا ال أي النهووى عليووه

َوالل ووُه ُيْحيِوووي َوُيِميووُت َوالل ووُه ِبَمووا , )) (53) ويغوويظهم يغمهووم ممووا واالعتقوواد لهووم مضووادتكم
 إنوووه المؤمنوووون أيهوووا فووواتقوه وشووور رخيووو مووون تعملوووون موووا يوووري اهلل إن((  َتْعَملُووووَن َبِصووويرٌ 

. وقيووول أنوووه  (54)هاسوووتحقاق قووودر علوووى بعملوووه عامووول كووول يجوووازي حتوووى كلوووه ذلوووك محوووص
 يعملوون وموا كفوروا للوذين وعيود أنوه علوى بالياء وقرئ يماثلوهم أن على للمؤمنين تهديد
 موون ذلووك علووى ترتووب ولمووا اعتقووادهم هووو الووذي ولمنشووئه المووذكور لقووولهم متنوواول عووام

ظهوووار السووومع لعنووووان ال البصووور لعنووووان تعووورض ولوووذلك لاألعموووا  فوووي الجليووول االسوووم وا 
لقاء المهابة لتربية اإلضمار موقع ) الوعيود فوي والتشوديد التهديود فوي والمبالغة الروعة وا 

55 ).  
 

وهي لقد اقتضت التربية الربانية بيان الحقيقة من كل أطرافها حول هذا الموضوع , 
 ت تمل عل  خمسة أمور : 

بيان أن العقوبة القدرية التي تأتي نتيجة طبيعية بمقتضى سنة اهلل في  ألمر األول :ا
خلقه للكفر ومفهوماته , أن يذوق الكافرون اآلم الحسرة , على ما فات من المحاب  

 , عند كل مصيبة تنزل فيهم .  
ه المصيبة وذلك ألنهم يعتقدون أنهم لو فعلوا كذا ,  ولم يفعلوا كذا , لما نزلت بهم هذ

 . 
ِلَيْجَعَل الل ُه َذِلَك َحْسَرة  وقد دل على هذه العقوبة قول اهلل تبارك وتعالى في النص ))

 (( . ِفي ُقُلوِبِهمْ 
بخالف أحوال المؤمنين باهلل تبارك وتعالى وقضائه وقدره , فكنهم إذا نزلت بهم 
مصيبة ما ولو كانوا الكاسبين ألسبابها , لم يذوقوا اآلم الحسرة على ما كان منهم , 
إال أن تكون المصيبة نتيجة معصية هلل عز وجل , وعندئذ يتحسرون ألنهم عصوا , 

إذ يعلمون أنها مكفرة للخطيئة , وهي لخيرهم تأديبا  ال ألنهم قد نزلت بهم المصيبة ,
 وتربية وجزاء .  



 

 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ
222 

 )دراسة موضوعية( الظواهر السلوكية للمنافقين في غزوتي بدر واحد 

بيان أن الحياة والموت من األمور التي يتوالها القضاء والقدر  األمر الثاني : 
استقالال , دون أن يكون لألسباب تأثيرات حقيقية فيها , وان كانت لها تأثيرات 

ء وقدر بحياة أو موت , لم تفعل صورية , فحين ال يكون هلل تبارك وتعالى قضا
 األسباب شيئا إن وجدت 

 أو تتدخل المقادير الربانية بصرف األسباب , أو إقامة الحواجز دونها . 
َوالل ُه ُيْحِيوي َوُيِميُت وقد دل على هذا األمر قول اهلل تبارك وتعالى في هذا النص ))

 (( .  َوالل ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيرٌ 
بيان أن أعمال ذوي اإلرادات الحرة , إذ يستخدمون ماسخر اهلل تبارك  لث :األمر الثا

وتعالى لهم في أنفسهم وفي الكون من حولهم تسخيرا مصحوبا باإلمداد والعلم 
والمشاهدة والمراقبة الدائمة , هل يبقي لهم إمداده وتسخيره وتيسير األسباب إذا لم 

 نينها التي جعلها هو لها قضاء وقدر . يكن له فيما يتحقق بهذه األسباب ضمن قوا
 (( َوالل ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيرٌ وقد دل على ذلك قول اهلل تبارك وتعالى في النص ))

وهو مبني على ما سبق , فمن قتل غازيا في سبيل اهلل عز وجل ,   األمر الرابع :
مرضاته , فأجره  أو مات بحادث ما, وهو مسافر في سبيل اهلل تبارك وتعالى وابتغاء

ثابت عند اهلل عز وجل ولو كان القضاء الرباني من األمور النافذة ال محالة , قتال 
 أو موتا . 

 وثواب من قتل أو مام في سبيل ا  عز وجل ي مل عنصريين : 
 مغفرة من اهلل تبارك وتعالى لسوابق الذنوب واآلثام .  األول :
في دار رحمته , وهي جنات النعيم . وقد دل رحمة من اهلل تبارك وتعالى  الثاني :

َوَلِئن ُقِتْلُتْم ِفي َسِبيِل الل ِه َأْو ُمتُّْم َلَمْغِفَرٌة مَِّن الل ِه على ذلك قول اهلل تبارك وتعالى))
 . ( 56)((َوَرْحَمٌة َخْيٌر مِّمَّا َيْجَمُعونَ 

الحياة الدنيا , بيان أن الجزاء الرباني األوفى على الصالحات في  األمر الخامس :
التي يقدمها المؤمنون الصادقون , إنما يكون بعد هذه الحياة الدنيا , يوم يحشر 

َوَلِئن مُّتُّْم َأْو ُقِتْلُتْم إِلَلى الناس إلى ربهم , وقد دل على ذلك قول اهلل تبارك وتعالى ))
 .  (57)((اهلل ُتْحَشُرونَ 
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 موقف بعض المنافقين فيها:  ثانيا
َوْلَيْعَلَم الَِّذيَن َناَفُقوْا َوِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْا َقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل الل ِه َأِو اْدَفُعوْا عالى )) قال اهلل ت

ا َقاُلوْا َلْو َنْعَلُم ِقَتاال  الَّتََّبْعَناُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر َيْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُهْم ِلإِليَماِن َيُقوُلوَن ِبَأفْ  َواِهِهم مَّ
 . ( 58)*((ْيَس ِفي ُقُلوِبِهْم َوالل ُه َأْعَلُم ِبَما َيْكُتُمونَ لَ 
 بثبوتهم المؤمنين إيمان ليظهر:  وقيل ليري وقيل ليميز أي(( َوْلَيْعَلَم الَِّذيَن َناَفُقواْ ))
 .( 59)ذلك فيعلمون الشماتة بكظهارهم المنافقين كفر وليظهر القتال في
 بن اهلل عبد بذلك ذكره تعالى عني(( يَعاَلْوْا َقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل الل هِ َناَفُقوْا َوِقيَل َلُهْم تَ )) 

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن رجعوا الذين وأصحابه المنافق سلول أبن أبي
 لقتالهم بأحد المشركين إلى وسلم عليه اهلل صلى اهلل نبي سار حين أصحابه وعن
:  فقالوا!  سوادنا بتكثيركم ادفعوا أو معنا المشركين قاتلوا تعالوا:  المسلمون لهم فقال
 بينكم يكون أن نري ال ولكن عليهم معكم ولكنا إليهم معكم لسرنا تقاتلون أنكم نعلم لو

  .(61)يكتمونه كانوا ما أنفسهم نفاق من فابدوا!  فقال القوم وبين
 جريج وابن السدي فقال ((واْ َأِو اْدَفعُ )):  قوله معنى في الناس واختلف(( َأِو اْدَفُعواْ ))

ن سوادنا كثروا:وغيرهما  إذا السواد فكن للعدو وقمعا دفعا ذلك فيكون معنا تقاتلوا لم وا 
 مكتوم أم بن اهلل عبد القادسية يوم رأيت:  مالك بن أنس وقال العدو دفع حصل كثر

 الهل أنزل قد أليس:  له فقيل سوداء راية وبيده أطرافها يجر درع وعليه األعمى
 فكيف:  قال أنه عنه وروي بنفسي المسلمين سواد أكثر ولكني!  بلى:  قال ؟ عذرك

 وهذا رابطوا ((َأِو اْدَفُعواْ )) معنى األنصاري عون أبو وقال!  اهلل سبيل في بسوادي
 الثغور في المرابطين مكان لوال ألنه مدافع المرابط أن محالة وال األول من قريب

(( َأِو اْدَفُعواْ )) عمرو بن اهلل عبد قول أن إلى المفسرين من مقو  وذهب العدو لجاءها
 أن وهي اهلل سبيل في القتال إلى استدعاهم ألنه حمية القتال إلى استدعاء هو إنما

 الذي الوجه عليهم عرض ذلك على ليسوا أنهم رأي فلما العليا هي اهلل كلمة تكون
 ما واهلل:  قال قزمان أن تري أال لحوزةا عن دفاعا قاتلوا أو أي األنفة ويبعث يحشمهم
 قريشا رأي لما أحد يوم قال األنصار بعض أن تري وأال قومي أحساب عن إال قاتلت
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 لم إن والمعنى ؟ نضارب ولما قيلة بني زروع أترعى قناة زروع في الظهر أرسلت قد 
 .  ( 61)وحريمكم أنفسكم عن دفعا فقاتلوا اهلل سبيل في تقاتلوا

 عن وكشفوا أستارهم وهتكوا حالهم بينوا أي(( ْلُكْفِر َيْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُهْم ِلإِليَمانِ ُهْم لِ ))
ن الحال ظاهر في الكفر إلى أقرب فصاروا مسلمون أنهم يظن كان لمن نفاقهم  وا 
 . ( 62) التحقيق على كافرين كانوا
ضافة يضمرون ما ف خال ظهروني (( َيُقوُلوَن ِبَأْفَواِهِهم مَّا َلْيَس ِفي ُقُلوِبِهمْ ))  القول وا 
 . ( 63)وتصوير تأكيد األفواه إلى
 بما قلوبهم اشتغال ببيان ونفاقهم لكفرهم تحقيق زيادة(( َوالل ُه َأْعَلُم ِبَما َيْكُتُمونَ ))

 من أعلم والمراد يوافقها عما خلوهم بيان إثر والفساد الشر فنون من أقوالهم يخالف
( 64)بأمارات مجمال يعلمونه والمؤمنون واجب بعلم مفصال يعلمه تعالى ألنه المؤمنين

, هذا الكشف يجعل المعلوم المخفي في القلوب وسرائر النفوس معلوما في األقوال 
واألعمال وسائر األمارات والعالمات , وعلم اهلل السابق لحدوث المعلوم , والمطابق 

هذا المعنى جاء في  لما سيحدث يصير علما مطابقا لما حدث فعال , وعلى
 النصوص : ليعلم اهلل , ونحو ذلك . 

ونالحظ في النص أن اهلل تبارك وتعالى بعد توجيهه المؤمنين لمنهج التبصر      
باألمارات والعالمات الداالت على نفاق المنافقين للحذر منهم , أبان أن هؤالء الذين 

(( هم كذابون , منافقون , يقولون  بأفواههم  ْعَناُكمْ َلْو َنْعَلُم ِقَتاال  الَّتَّبَ قالوا للمؤمنين ))
َيُقوُلوَن ِبَأْفَواِهِهم مَّا َلْيَس ِفي ُقُلوِبِهْم َوالل ُه َأْعَلُم ِبَما ماليس في قلوبهم , فقال تعالى ))

 (( . َيْكُتُمونَ 
ْعَلُم َلْو نَ وال المؤمنين معه مطلقا , حين قالوا )) أي : أنهم ال يريدون نصرة الرسول 

 ((. ِقَتاال  الَّتََّبْعَناُكمْ 
فقد علموا أنه سيكون قتال , وأنهم لو نصروا إخوانهم المكن انتصارهم على عدوهم 
,ومع ذلك قعد من قعد منهم فلم يخرج , وانخذل من انخذل منهم من بعض الطريق 
, . لكن اهلل عليم بما يكتمون في صدورهم , ألنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء 

 ومنه ما توسوس به النفوس , وتخفيه القلوب. 
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الَِّذيَن َقاُلوْا إِلْخَواِنِهْم َوَقَعُدوْا َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقِتُلوا ُقْل َفاْدَرُؤوا َعْن قال اهلل تعالى ))   
 ( 65) (({168َأنُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن}

 وهم الخزرج من المقتولون الشهداء وهم إخوانهم ألجل معناه  ((الَِّذيَن َقاُلوْا إِلْخَواِنِهمْ ))
 ما بالمدينة أي قعدوا لو:  الشهداء لهؤالء قالوا أي الدين إخوة ال ومجاورة نسب إخوة
 لو:  المنافقين من ألشكالهم أي إلخوانهم وأصحابه أبي بن اهلل عبد قال:  وقيل قتلوا

 لو:  يعني(( َوَقَعُدوْا َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقِتُلوا)) (66)قتلوا لما قتلوا الذين هؤالء أطاعونا
 .(67)هنالك قتلوا ما:  يعني (( َما ُقِتُلوا)) وعشائرنا إخواننا من بأحد قتل من أطاعنا

 إن:  محمد يا لهم قل ي((  أُقْل َفاْدَرُؤوا َعْن َأنُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ ))
 القدر من ينفع ال الحذر أن بهذا بين الدفع والدرء أنفسكم عن الموت فادفعوا صدقتم

 . (  68) محالة ال كائن به وأخبر اهلل علم وما بأجله يقتل المقتول وأن
ادعاء المنافقين في هذا النص ادعاء كاذب وباطل وهو مخالف للواقع والحقيقة ,     

س جميعا , ولكل حي وهم غير صادقين فيه , ألن الموت قضاء رباني محتوم للنا
أجل ال يتقدم  وال يتأخر , ومن جاء أجله ذاق الموت عنده ال محالة , سواء أتعرض 
لسبب القتل أو لن يتعرض له , وان كان  على اإلنسان أن يأخذ الحيطة لنفسه فال 
ال كان عاصيا  يتعرض ألسباب القتل دون إذن أو تكليف ديني من اهلل عز وجل , وا 

 ري . , بدليل نصوص أخ
فان كنتم صادقين في أن من حمى نفسه من أسباب الموت الظاهرة التي تعرفونها 
وتتقونها , لم يمت في أجله المقدر له , فادرؤوا عن أنفسكم الموت , بحماية أنفسكم 
من أسبابه , ولن تستطيعوا ذلك . وهذا الجواب قد تضمن بيانا لبعض الحقيقة حول 

ه الحقيقة قد تضمنه جواب سابق في اآلية ) قضية الموت . وبعض آخر من هذ
ُقل لَّْو ُكنُتْم ِفي ُبُيوِتُكْم ( من السورة نفسها , وهو قول اهلل تبارك وتعالى فيها )) 154

 ............. (( . َلَبَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِهمْ 
 

ق أبان غزوة احد ومسارعتهم بداية بعض المنافقين خطوات النفا: ثالثا

 والمؤمنين بشأنهم في الكفر وتربية هللا عز وجل رسوله 
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وْا الل َه َشْيئا  ُيِريُد قال اهلل تعالى ))  َواَل َيْحُزنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِإنَُّهْم َلن َيُضرُّ
  (69)*((َعَذاٌب َعِظيمٌ  الل ُه َأالَّ َيْجَعَل َلُهْم َحظ ا  ِفي اآلِخَرِة َوَلُهمْ 

 يسارعون الذين كفر محمد يا يحزنك ال(( أي َواَل َيْحُزنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفرِ ))
 في بمسارعتهم اهلل يضروا لن فكنهم النفاق أهل من أعقابهم على مرتدين الكفر في

 مسارعتهم كذلك فعتهبنا تكن لم اإليمان إلى سارعوا لو مسارعتهم أن وكما شيئا الكفر
 مبادرة يحزنه كان الناس على حرصه شدة من وذلك( 71)  ضارته غير الكفر إلى

ِإنَُّهْم َلن , )) (71) ذلك يحزنك ال:  تعالى فقال والشقاق والعناد المخالفة إلى الكفار
وْا الل َه َشْيئا   نما بفعلهموقيل :  (72) الكفر في بمسارعتهم((  َيُضرُّ  سهمأنف يضرون وا 

, (74)بكفرهم ينقص ال يعني شيئا وسلطانه اهلل ملك من ينقصون ال أي وقيل : (73)
 من نصيبا((  أي  ُيِريُد الل ُه َأالَّ َيْجَعَل َلُهْم َحظ ا  ِفي اآلِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ ))

 اإلرادة ذكر وفي الكفر على وموتهم طغيانهم تمادي على يدل وهو اآلخرة في الثواب
 رحمته من حظ لهم يكون ال أن الراحمين أرحم أراد حتى الغاية بلغ كفرهم بأن إشعار
ن َوَلُهْم )) اآلخرة في حظ لهم يكون أن يرد لم تعالى ألنه الكفر في مسارعتهم وا 

 .   (75)الثواب عن الحرمان مع(( َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ة أحد وما بعدها , قد مواقف المنافقين وأهل الريب والشك وضعفاء اإليمان في معرك
آلمت  سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم , وفريقا من المؤمنين الصادقين , 

,  فاقتضت الحكمة العالجية التربوية , إنزال بيان خاص لسيدنا رسول اهلل 
ويستفيد منه سائر المؤمنين تبعا , مع مافيه من توجيه غير مباشر ألصحاب هذه 

 : تبارك وتعالى لرسوله المواقف , فقال اهلل 
وْا الل َه َشْيئا  ُيِريُد الل ُه َأالَّ َيْجَعَل ))   َواَل َيْحُزنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِإنَُّهْم َلن َيُضرُّ

 *(( . َلُهْم َحظ ا  ِفي اآلِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 
 في ه ا النص قضيتان : 

حركة تدرج الذين سلكوا مسلك النفاق , وذلك ألنهم بعد أن متابعة  القضية األول  :
ذت خطوا الخطوات األولى في النفاق , تبعا للذين كانوا منافقين من قبل , أخ

   .حضيضه الوخيم إلى, ويخشى أن يصلوا قريبا خطواتهم تتسارع في طريق الكفر
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تبين له أنه ال   متابعة تربوية من اهلل عز وجل لسيدنا رسول اهلل القضية الثانية : 
ينبغي له أن يحزن إذا وجد بعض أتباعه ارتدوا منافقين , بعد إن كانوا في ظاهر 
حالهم مؤمنين , فأخذوا يسارعون في طريق الكفر إلى شقائهم , نظرا إلى أنهم 

 سائرون في مسيرتهم المرتدة  إلى مواقع الكفر الخالص في الباطن . 
 أمران : ول ا  وه ا الحزن يحركه في سيةنا رس

رحمته صلوات ربي وسالمه عليه بهم , وحرصه عليهم , وخوفه من  األمر األول :
 سوء المصير الذي هم إليه سائرون فصائرون . 

من تناقص أنصار هذا الدين , ومن حصول الضرر في  تخوفه  األمر الثاني :
 مسيرة الدعوة الربانية . 

يان لكل منهما  هذين األمرين بب دنا رسول اهلل وجل لسي وقد عالجت تربية اهلل عز  
 المذكور . بما جاء في النص 
وْا الل َه َشْيئا  َولُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ قال اهلل تعالى ))  ِإنَّ الَِّذيَن اْشَتَرُوْا اْلُكْفَر ِباإِليَماِن َلن َيُضرُّ

 ))*(76 ) 
واْ  َلن ِباإِليَمانِ  اْلُكْفرَ  اْشَتَرُواْ  الَِّذينَ  ))ِإنَّ   ثناؤه جل بذلك يعني َشْيئا (( الل هَ  َيُضرُّ

 لنبيه فقال الكفر إلى مسارعتهم يحزنه ال أن:  فيهم  نبيه إلى تقدم الذين المنافقين
  :فيه دخولهم بعد إيمانهم عن فارتدوا بكيمانهم الكفر ابتاعوا الذين هؤالء إن 

 عز وارتدادهم بكفرهم اهلل يضروا لن اإليمان من عوضا وبرسوله باهلل بالكفر ورضوا
 ال ما اهلل عقاب من لها بذلك بكيجابهم أنفسهم بذلك يضرون إنما بل شيئا إيمانهم

 تخصيص بعد للكفرة تعميم أو للتأكيد تكريرَأِليٌم((  َعَذابٌ  , ))َولُهمْ  (77)به لها قبل
  .. (78)العرب من ارتد أو المتخلفين من نافق من

ركة النفاق قة تتابعم خالل أحةاث غزوا احة وبعةها ضمن ومن هنا نالحظ أن ح
 خط بياني ا تمل عل  ثالثة مراحل :

 بدؤهم السير في طريق النفاق . المرحلة األول  : 
َوْلَيْعَلَم الَِّذيَن َناَفُقوْا َوِقيَل دل على ذلك قول اهلل تبارك وتعالى في النص السابق : ))

ِفي َسِبيِل الل ِه َأِو اْدَفُعوْا َقاُلوْا َلْو َنْعَلُم ِقَتاال  الَّتََّبْعَناُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر َيْوَمِئٍذ َلُهْم َتَعاَلْوْا َقاِتُلوْا 
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 *(( َأْقَرُب ِمْنُهْم ِلإِليَماِن َيُقوُلوَن ِبَأْفَواِهِهم مَّا َلْيَس ِفي ُقُلوِبِهْم َوالل ُه َأْعَلُم ِبَما َيْكُتُمونَ  
سارعتهم في طريق الكفر متجهين شطر غايته , بعد انزالقهم في م المرحلة الثانية :
 المرحلة األولى. 

َواَل َيْحُزنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن دل على ذلك قول اهلل تبارك وتعالى في اآلية السابقة ))
وْا الل َه َشْيئا  ُيِريُد الل ُه َأالَّ َيْجَعَل َلُهمْ  َحظ ا  ِفي اآلِخَرِة َوَلُهْم  ِفي اْلُكْفِر ِإنَُّهْم َلن َيُضرُّ

 *(( .َعَذاٌب َعِظيمٌ 
بلوغهم إلى غاية الكفر , واستقرارهم في موقعه ,  اشتروا الكفر  المرحلة الثالثة :

 باإليمان . 
وْا الل َه دل على ذلك قول اهلل تبارك وتعالى )) ِإنَّ الَِّذيَن اْشَتَرُوْا اْلُكْفَر ِباإِليَماِن َلن َيُضرُّ

  *(( .َولُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ  َشْيئا  

َنُفِسِهْم ِإنََّما ُنْمِلي َلُهْم قال اهلل تعالى )) َواَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َأنََّما ُنْمِلي َلُهْم َخْيٌر ألِّ
  (79)*((ِلَيْزَداُدوْا ِإْثما  َوَلْهُم َعَذاٌب مُِّهينٌ 

َنُفِسِهمْ َواَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا أَ ))  ورغد العمر طول اإلمالء ((نََّما ُنْمِلي َلُهْم َخْيٌر ألِّ
 إهالكهم على قادر اهلل فكن المسلمين يخوفون الذين هؤالء يحسبن ال: والمعنى العيش
نما  (( َأنََّما ُنْمِلي َلُهمْ )):  ويقال لهم خير ألنه ال بالمعاصي ليعملوا أعمارهم يطول وا 
نما ألنفسهم خيرا ذلك يكن لم أحد يوم الظفر من أصابوا بما  ليزدادوا ذلك كان وا 

 له خير والموت إال فاجر وال بر أحد من ما:  قال أنه مسعود ابن عن وروي عقوبة
ن ( 81)((َوَما ِعنَد الل ِه َخْيٌر لِّأَلْبَرارِ )):  تعالى اهلل قال فقد برا كان إن ألنه  كان وا 
 فنطيلها آجالهم نؤخر إنما,  (81)((ْمِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدوْا ِإْثما  ِإنََّما نُ )):  اهلل قال فقد فاجرا

 بما استئناف, وقيل  (82)وتكثر آثامهم فتزداد المعاصي ليكتسبوا:  يقول إثما ليزدادوا
َأنََّما )) وقرء العاقبة الم المعتزلة وعند اإلرادة الم والالم كافة وما قبلها للحكم العلة هو
(( َواَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ )) معنى على بالياء يحسبن وال األولى وبكسر هنا بالفت  ((
َأنََّما ُنْمِلي َلُهْم )) و اإليمان في والدخول للتوبة بل اإلثم الزدياد لهم إمالءنا أن

 . (83)منكم فرط ما فيه وتداركوا انتبهوا أن لهم خير إمالءنا أن معناه اعتراض((َخْيرٌ 

ِهينٌ َوَلهْ ))  وذلك وزينتها الدنيا بطيبات عالتمت اإلمالء تضمن لما(( قيل : ُم َعَذاٌب مُّ
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,  (84) وفاقا جزاء جزاؤهم ليكون باإلهانة عذابهم وصف والتجبر التعزز يستدعى مما 
بعد أن تحقق هؤالء الذين نافقوا بالكفر الخاص , إذ وصلوا إلى غاية الطريق التي 

, ثم سارعوا منحدرين في أوسطها , حتى اشتروا الكفر  انزلقوا في مبادئها أوال
باإليمان في غايتها , واستقروا في موقع الكفر , وأبقوا ظاهر االنتماء إلى اإلسالم 

 نفاقا, تحول الحديث عنهم إلى كالم عن كافرين. 
, وعد المسارعة في عز وجل طرفا من حكمته من إمهالهموهنا يكشف اهلل     

, ي ممارسات الكفر, فيزدادوا إثما, فاهلل عز وجل يملي لهم ليتمادوا فاالنتقام منهم 
ذا ازدادوا إثما كانت إدانتهم بالكفر أقوي أدلة وأكثر براهين, و  لم يكن لهم يوم الدين وا 

, أو ما كان منهم قد كان أثر طيش عارض, أو انفعال طارئ, من أن مايعتذرون به
 . والرجعةولو تركت لهم فرصة التوبة  ,حوا منهاجهالة كان من الممكن أن يص

فمن أمهل مع اإلنذار إمهاال كافيا للتوبة , وقد فتحت له أبوابها , ثم ظل مكابرا 
معاندا , يزداد إثما وطغيانا , فقد اسقط كل أعذاره , وكل تعلالته , واستحق العقاب 

 بال شفقة وال رحمة , ألنه لم يشفق هو على نفسه , ولم يرحمها . 
َواَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َأنََّما ُنْمِلي َلُهْم ل اهلل تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ))فقا

َنُفِسِهْم ِإنََّما ُنْمِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدوْا ِإْثما  َوَلْهُم َعَذاٌب مُِّهينٌ   ((  َخْيٌر ألِّ
ِمِنيَن َعَلى َما َأنُتْم َعَلْيِه َحتََّى َيِميَز اْلَخِبيَث مَّا َكاَن الل ُه ِلَيَذَر اْلُمؤْ قال اهلل تعالى )) 

ُسِلِه َمن َيَشاُء  ِمَن الطَّيِِّب َوَما َكاَن الل ُه ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ الل َه َيْجَتِبي ِمن رُّ
ن ُتْؤِمُنوْا َوَتتَُّقوْا َفَلُكْم َأجْ   . (85)(( {179ٌر َعِظيٌم}َف ِمُنوْا ِبالل ِه َوُرُسِلِه َواِ 

 على باآلية المخاطب من واختلفوا((  مَّا َكاَن الل ُه ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َما َأنُتْم َعَلْيهِ ))
 الخطاب:  المفسرين وأكثر الكلبي و مقاتل و الضحاك و عباس ابن فقال أقوال
 الكفر من عليه أنتم ما على المؤمنين ليذر اهلل كان ما :  أي والمنافقين للكفار
 قالوا مكة أهل من قريشا إن:  الكلبي قال وسلم عليه اهلل صلى النبي وعداوة والنفاق
 قوله في بالمؤمنين والمراد للمشركين خطاب هو:  وقيل وسلم عليه اهلل صلى للنبي
 الدكمأو  ليذر اهلل كان ما أي يؤمن ممن واألرحام األصالب في من(( ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِنينَ ))

 وعلى وبينهم بينكم يفرق حتى الشرك من عليه أنتم ما على باإليمان لهم حكم الذين
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 المفسرين وأكثر عباس ابن قول وهو مستأنف كالم ((َوَما َكاَن الل ُه ِلُيْطِلَعُكمْ )) هذا 
 الخبيث المنافق فتعرفوا والتكليف بالمحنة بينكم يميز حتى للمؤمنين الخطاب:  وقيل

,  (86)المعاني أهل أكثر قول وهذا الفريقين بين أحد يوم ميز وقد طيبال والمؤمن
 المنافق وهو ((َحتََّى َيِميَز اْلَخِبيثَ )):  بذلك يعني(( َحتََّى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب ))

 بالمحن اإليمان الصادق المخلص المؤمن وهو (( ِمَن الطَّيِِّب )) للكفر المستسر
َوَما , )) (87) إليهم خروجهم عند العدو لقاء عند أحد يوم بينهم ميز كما واالختبار

 لكم ليعين اهلل كان ما أي المؤمنين معشر يا((  أي : َكاَن الل ُه ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب 
 يوم في ذلك ظهر وقد والمحنة بالتكليف لكم ذلك يظهر ولكن تعرفوهم حتى المنافقين

 فاآلن هذا قبل الغيب هذا تعرفون كنتم فما الشماتة وأظهروا فواتخل المنافقين فكن أحد
 .  (88)ذلك على وصحبه السالمو  يه الصالةعل محمدا اهلل أطلع قد
ُسِلِه َمن َيَشاءُ )) ُسِلهِ )) يختار أي(( َوَلِكنَّ الل َه َيْجَتِبي ِمن رُّ  من  غيبه إلطالع(( ِمن رُّ

 المغيبات ببعض ويخبره إليه فيوحي يشاء من هلرسالت يجتبي اهلل ولكنوقيل ( 89)يشاء
(( َف ِمُنوْا ِبالل ِه َوُرُسِلهِ , )) (91) لنفسه يخلصهموقيل :  (91) عليها يدل ما له ينصب أو

 صدقوا أي ((َف ِمُنوا )) اإليمان وهو يعنيكم بما واشتغلوا يعنيكم ال بما تشتغلوا ال يعني
ن ُتْؤِمُنوْا َوَتتَُّقوْا َفَلُكْم َأْجٌر , )) (92)الغيب اطالع إلى التشوف ال التصديق عليكم أي َواِ 

ن ُتْؤِمُنواْ )):  بقوله ثناؤه جل عني(( وقيل : يَعِظيمٌ  ن ((َواِ   من اجتبيته من تصدقوا وا 
 به أمركم فيما بطاعته ربكم ((َوَتتَُّقواْ )) منكم المنافقين على وأطلعته بعلمي رسلي
 إيمانكم من بذلك فلكم:  يقول  عظيم أجر فلكم عنه نهاكم وفيما  محمد نبيكم

 .  (93)عظيم ثواب ربكم واتقائكم
بعد ذلك التفت النص إلى المؤمنين ليبين اهلل تبارك وتعالى لهم فيه حكمة حول 

 تساؤالت قد تقع في نفوسهم , ولو لم ينطقوا بها في ألسنتهم . 
  ومن ه ه التسارالم ما يلي : 

ا أنزل اهلل تبارك وتعالى بنا هذه المصيبة العامة التي شملت لماذ التسارل األول :
 المحسنين والمسيئين يوم احد ؟ 

 وجاء الجواب على هذا التساؤل النفسي في قول اهلل عز وجل في النص :
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 (( .   الطَّيِِّب مَّا َكاَن الل ُه ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َما َأنُتْم َعَلْيِه َحتََّى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن  )) 
أي : ليس من شأن اهلل تبارك وتعالى وال من شأن حكمته عز وجل في مسيرة أوليائه 
حاملي رسالته يتركهم وقد اختلط بينهم األخباث المنافقون اختالطا يجعل جماهير 

 المؤمنين ال يميزون بسببه المنافق الخبيث من المؤمن الطيب . 
األسباب والمسببات أن اليمكن رسالة اهلل تبارك فهذا االختالط من شأنه في نظام 

وتعالى أن تبلغ مداها الظافر , وال يمكن المؤمنين الصادقين من الظهور في األرض 
على أعداءهم الكثيرين , ألن المنافقين سيتابعون عبثهم من داخل صفوف المؤمنين 

ا برسالة اإلسالم الصادقين ويتابعون مكايدهم , حتى يحتلوا مراكز القيادة , فيعطفو 
عن صراط اهلل عز وجل المستقيم , ويسلكوا بجماهير المؤمنين في مسالك شيطانية 
خبيثة , وعندئذ تسقط المسيرة في براثن الشياطين, فسالمة مسيرة الدعوة الربانية , 

 وتنامي األمة اإلسالمية , يقتضيان هذا التميز . 
منافقين األخباث المندسين في صفوف إذا كانت الغاية تمييز ال التسارل الثاني :

المؤمنين من المؤمنين الصادقين , لتحذير المؤمنين من مكايدهم , أما كان من 
الممكن أن ينور اهلل عز وجل بصائر المؤمنين فيكشف لهم بذلك المنافقين , دون 

 ابتالئهم بامتحان عام يتعرضون فيه للمصائب العامة ؟ . 
 ي قول ا  تبارك وتعال  في النص : وجاب ه ا التسارل النفسي ف

(( أي ليس من سنة اهلل عز وجل وال من حكمته  َوَما َكاَن الل ُه ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب ))
أن يختصكم باالطالع على بواطن قلوب المنافقين , فتحذروهم بناء على علمكم بهم 

بارك وتعالى عن الناس . أن ماتكنه القلوب هو من دوائر الغيب الذي حجبه اهلل ت
بحسب سنته الثابتة .هذه القاعدة والسنة الثابته , ولكن قد يجتبي اهلل عز وجل  من 
رسله من يشاء فيطلعهم على ما يشاء مما هو غيب عن الناس بحسب سنته , 

 لحكمة من حكمه الجليلة تبارك وتعالى . 
 وبيان له ا االستثناء قال ا  عز وجل في النص  : 

ُسِلِه َمن َيَشاءُ َولَ ))  (( ِكنَّ الل َه َيْجَتِبي ِمن رُّ
ومعنى ذلك أنه يسنوجب على المؤمنين الصادقين التسليم الكامل فيما جرت به 

واألصل  , فهو سبحانه وتعالى  1مقاديره , ويستوجب الثقة التامة بأنه هو األحكم  
اديره , وان جاءت على العليم الحكيم , الذي التنفك حكمته العظيمة عما تجري به مق

 خالف ما يهوي المؤمنون الصادقون . 
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 الخاتمة

 

 الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله
 وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واتبع ملتهم إلى يوم الدين وبعد ...

ه في بحثي المتواضع هذا فقد تم هذا البحث بعونه تعالى , وهذه أهم ما توصلت إلي
 من نتائج استخلصها كاآلتي : 

اتض  لنا من خالل تعريف الكفر أن هناك عالقة قوية تربط بين  .1
هما هو عمل أالكفر والنفاق وأنهما يلتقيان في نقطة واحدة , وأن مبد

 كل مايضر باال سالم والمسلمين .
يكون  دوافع للنفاق هي التي تدفع الشخص أن هناك أن وتبين لنا  .2

منافقا , وكل هذه الدوافع تدور في نقطة محددة هي المصلحة 
 .الشخصية للمنافق 

في عملية بث الشك والريب وتثبيط  ا  بارز  ا  أن للمنافقين دور  وتبين لنا  .3
 العزائم لدي المؤمنين عند اقتراب موعد المعركة .

أن النهي الرباني للمؤمنين , بخصوص عدم اتخاذ المنافقين بطانة و  .4
هم فضال عن اتخاذ بطانة من أهل الكفر المجاهرين بكفرهم , كان ل

 نهيا مشددا وذلك ألن هؤالء الذين اتخذوا مسلك النفاق منهجا لهم ال
 .يتورعون عن فعل أي شيء يؤدي إلى  الضرر بالمسلمين 

أن االمتحان الشديد الذي تعرض له المسلمون في معركة احد , كان و  .5
فقين الذين كانوا يخفون نفاقهم تحت ستار ألجل إظهار هؤالء المنا

 . اإليمان وكشفهم أمام الناس
اسوووووتخدم القوووووران الكوووووريم أسووووولوبا تربويوووووا حكيموووووا , قائموووووا بوووووالحجج وقووووود   .6

والبووووراهين بعوووود معركووووة احوووود ومووووا رافقهووووا موووون أحووووداث , كانووووت محزنووووة فووووي 
ظاهرها للمؤمنين , لكن القران الكريم عالجها باسلوب حضاري حكيم أعواد 

 مور إلى  نصابها عند أهل األيمان . األ
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وختامووا أسووال اهلل تبووارك وتعووالى أن يجعوول عملووي هووذا خالصووا لوجهووه الكووريم , وأن  
يحمينووا ويحفظنووا جميعووا موون مكايوود شووياطين األنووس والجوون, موون الكفوورة والمنووافقين 

 وجنودهم , وأنصارهم انه سميع مجيب . 
موون اهتووةد بهةيووه إلوو  يوووم وصوول  ا  علوو  سوويةنا محمووة وعلوو  الووه وصووحبه و 

 الةين
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 المصاةر والمراجع 
 القران الكريم . 

هل الذمة . تأليف أبو عبد اهلل الزرعي الدمشقي , تحقيق يوسف احمد أحكام أ (1
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 م  1997البكري , دار ابن حزم  _ الدمام الطبعة األولى  

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم . تأليف أبي السعود محمد بن محمد  (2
 العمادي , دار إحياء التراث العربي _ بيروت .

التأويل المعروف )) بتفسير البغوي (( .تأليف اإلمام البغوي , أسرار التنزيل وحقائق  (3
 تحقيق عبد الرحمن العك , دار المعرفة _ بيروت  

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف )) بتفسير البيضاوي (( تأليف . اإلمام  (4
 البيضاوي , دار الفكر _ بيروت 

ضى الحسيني الزبيدي, تاج العروس من جواهر القاموس . تأليف محمد بن مرت (5
 تحقيق مجموعة من المحققين _ دار الهداية .

تفسير الجاللين . تأليف جالل الدين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن السيوطي   (6
 دار الحديث _ القاهرة الطبعة األولى .

تفسير القران العظيم . تأليف إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي, دار الفكر _  (7
 ه .  1411بيروت 

تفسير النسفي . تأليف اإلمام الجليل أبي البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود  (8
 النسفي . 

جامع البيان عن تأويل آي القران . تأليف اإلمام محمد بن جرير بن يزيد بن  (9
 ه . 1415خالد أبو جعفر الطبري دار الفكر _ بيروت 

أبي عبد الجامع الصحي  ) صحي  البخاري ( . تأليف محمد بن إسماعيل  (11
 م .  1987ه _ 1417اهلل البخاري , دار ابن كثير _ اليمامة _ بيروت 

الجامع ألحكام القران . تأليف أبي عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري  (11
 القرطبي , دار الشعب_ القاهرة . 

روح المعاني في تفسير القران الكريم والسبع المثاني . تأليف اإلمام العالمة  (12
الدين االلوسي البغدادي , دار إحياء التراث العربي _ بيروت أبي الفضل شهاب 

. 

الذخيرة . تأليف  شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي , تحقيق محمد حجي  (13
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 م  1994,  دار الغرب_بيروت  

زاد المسير في علم التفسير . تأليف عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  (14
 ه .   1414الثة , المكتب اإلسالمي _ بيروت الطبعة الث

السنن الكبري ) سنن النسائي ( . تأليف احمد بن شعيب أبي عبد الرحمن  (15
 م . 1991ه _  1411النسائي , دار الكتب العلمية _ بيروت  الطبعة األولى 

صحي  مسلم . تأليف مسلم بن الحجاج الحسيني القشيري النيسابوري ,  (16
 ث العربي _ بيروت . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , دار احياء الترا

عمدة القاري شرح صحي  البخاري . تأليف بدر الدين محمد بن محمود  (17
 العيني , دار إحياء التراث العربي _ بيروت . 

فت  القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير . تأليف األمام  (18
 محمد بن علي بن محمد الشوكاني _ دار الفكر _ بيروت . 

ت الموضوعي آليات القران الكريم . محمد مصطفى محمد ,مطبعة الفهرس (19
 م .  1984ه _  1414الخلود _ بغداد الطبعة الثالثة 

القاموس المحيط . تأليف محمد بن يعقوب الفيروز أبادي , مؤسسة الرسالة  (21
 _ بيروت . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل . تأليف األمام  (21
القاسم محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي ,  تحقيق عبد الرزاق المهدي  أبي

 , دار إحياء التراث العربي _ بيروت 

لسان العرب . تأليف محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري , دار  (22
 صادر _ بيروت الطبعة األولى .

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . تأليف احمد بن محمد بن علي (23
 المقري الفيومي , المكتبة العلمية _ بيروت

مفاتي  الغيب المعروف )) بالتفسير الكبير (( . تأليف فخر الدين الرازي ,  (24
 م   2111ه _  1221دار الكتب العلمية _ بيروت 
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المعجم المفهرس أللفاظ القران الكريم . تأليف محمد فؤاد عبد الباقي , دار  (25 
 مطابع الشعب . 

. تأليف ابراهيم مصطفى _ احمد الزيات _ حامد عبد القادر  المعجم الوسيط (26
 _ محمد النجار , تحقيق مجمع اللغة العربية , دار الدعوة 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . تأليف علي بن احمد الواحدي , دار القلم  (72
   ه . 1415_ الدار الشامية_ دمشق الطبعة األولى 


