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  "اإلرجاف دراسة قرآنية"
  إعداد

  حمزة عبد الفتاح أحمد قاسم
  بإشراف

  محسن سميح الخالدي. د

   الملخص

  :ول وخاتمة وثالثة فهارس على النحو اآلتياشتملت الرسالة على أربعة فص    

اإلرجاف، وداللته في السياق القرآني، حيث قام الباحث بالربط بين : وكان بعنوان: الفصل األول     

المعنى اللغوي لإلرجاف وبين المعنى االصطالحي له، ثم ربطهما بالسياق القرآني، متوسعا فيه 

  .في المعنى ليشمل الموضوعات التي تشترك مع اإلرجاف

ذكر المرجفين وبيان وسائلهم، حيث تتبع الباحث كل من : وأما الفصل الثاني؛ فكان بعنوان     

أرجف بأهل الحق منذ بداية الخليقة، حيث أرجف إبليُس بآدم عليه السالم، وتبع إبليس في إرجافه 

لحاضر من خالل ذكر أهل الكتاب والمشركون والمنافقون في العهد النبوي، وتم ربط الماضي با

  .المرجفين في عصرنا، مظهرا لمواقفهم التي أرجفوا فيها بأهل الحق

فيه األشكال  ، حيث عالج الباحثاإلرجاف بين األمس واليوم: وجاء الفصل الثالث بعنوان     

الحديثة لإلرجاف، سواء الديني أو السياسي أو اإلعالمي أو االجتماعي أو العسكري، حيث تم ربطها 

   .اآليات الكريمة التي عالجت تلك األشكال قديماب

، حيث استقرأ الباحث مكافحتهطرق و وآثاره أسباب اإلرجاف : فتحدث عن أما الفصل الرابع    

أسباب اإلرجاف وآثاره ووسائل منعه ومكافحته، و بين أحكامه من خالل اآليات القرآنية الكريمة 

  .حبيبنا صلى اهللا عليه وسلم والمواقف المختلفة المتعلقة بها من سيرة

وأخيرا الخاتمة، واشتملت على أهم النتائج والتوصيات ومن ثم ثالثة فهارس، األول لآليات     

  .الكريمة، والثاني لألحاديث الشريفة، والثالث للمصادر والمراجع
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  مقدمة

رسوله  ، والصالة والسالم علىلى عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاالحمد هللا الذي أنزل ع

على ، و نهره على الدين كله ولو كره المشركو ليظ ، أرسله اهللا بالهدى ودين الحق ����محمد ألمينا

وعلى من اتبعه  ن الطاهرين،الطيبي ،آله وأصحابه المبرئين من اإلرجاف والشرك والكفر والنفاق

  : أما بعد... بهديه إلى يوم الدين

، نأخذ منها العبر ي مواقف تحتاج منا إلى وقفاتشهد العالم منذ نشأته إلى عصرنا الحال قدف

يد ألهل الحق المخلصين إال أنها يجمعها الك رغم من تنوع واختالف تلك المواقف،وبال والعظات،

عليه من اهللا ما _ابتداًء من خلق آدم عليه السالم وٕاخراجه من الجنة بإرجاف إبليس  ،كل حينفي 

 وانتهاًء بخاتمهم وسيدهم حبيبنا المصطفى  ارعة أقوامهم لهم،بياء الكرام ومقمرورًا باألن ،_يستحق

ما أصابه أصاب أمته عليه و  ،_في صراعه مع المشركين والكافرين وأهل الكتاب والمنافقين _����

األعظم على مر هو  التي بات إرجافها قوى القهر والظلم العالمي،في عصرنا من  الصالة والسالم

  .التاريخ

ازدياد الظلم واإلرهاب العالمي على : هذا الموضوعخوض غمار لعني الذي دفإن       

 ،حتى بات الحق ُيعرُف على أنه باطل ألرض، وتسمية األمور بغير مسماها،المستضعفين في ا

  .والعكس صحيح تماما

وا بما يُ تغاهذا ولعل اهللا تعالى أن يشرح صدور قوم كانوا قد ضلوا و       ر عارات من ش جه الغربُ رو

 ويرجعون هم الذين يتربصون باألمة الدوائر،ويعيدهم إلى عقولهم ومعرفة المرجفين من أعدائ زائفة،

ا لحمها ولم فنهشو  ؛اأعداؤه على األمة بعدما تكالب فيه سعادة العالم، كما كانوا قادة لألمم إلى ما

 . اب هذه األمةفمعرفة العدو جزء مهم من العالج للوهن الذي أص يرحموها وال أبناءها؛

من  وعية استقرائية من القرآن العظيم،رجفين بدراسة موضموضوع الم وتناولت هذه الدراسة

تمليه طبيعة قدر استطاعتي وما _لمرجفين متتبعًا ا ى واقعنا المعاصر،لدن آدم عليه السالم إل
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 وأسباب ،وغاياتهم ،همظهر فيها كيدُ التي مواقف الو  ،أنواع إرجافهمو  أساليبهم بيانب وذلك ،_البحث

  سائل مكامن ثم بيان و و  إرجافهم،

المعاش ألخذ العبرة والعظة واليقظة  وٕانزال حال المرجفين قديما على واقعنا إرجافهم،فحة 

   .أسالفهمو  في خلف المرجفين اإلسالم حكم وبيان ،والحذر

 هذا الموضوع ألهميته،ل شرف دراسة أن أنا ،لع على القلوبط أسأل اَهللا تعالى المُ وٕانني       

وأسأله تعالى أن  .أخدم فيه ديني وأمتي لعلي ؛سبحانه أن يوفقني إلتمامه على أكمل وجهوأدعوه 

إنه ولي ذلك وأن يكون في ميزان حسناتي يوم الحساب،  ،أنال رضاه وثوابه من خالل هذا العمل

  .  والقادر عليه

   الدراســات الســابقة

حسبما توصل له  –ي جديد على المكتبة اإلسالمية أطروحتأن موضوع  بعد البحث تبين لي       

ية العلمية والبحث يعدو كونه مقاالت بعيدة عن المنهج الفهو ، وما ُكِتَب حول الموضوع - اجتهادي

 وبعض ،بل ال تعدو كونها بعض الموضوعات المفرقة والمبثوثة في كتب التفسير، العلمي الصحيح

أي خطة  -بعد تتبع وعناء بحث - ولم أجد .، ومنها رسائل علميةا والحديثةالمؤلفات القديمة منه

  : هذا الموضوعمن  أجزاءبعض ومن الدراسات التي تناولت  ،الدراسة هذهتماثل ما ذهبت إليه في 

 .وائل عمر بشير. دراسة قرآنية موضوعية -خطوات الشيطان: بعنوان ،رسالة ماجستير. أوال

   1.م2008. غزة- الجامعة اإلسالمية .مدان اللوحعبد السالم ح.د: إشراف

خطورة الشيطان في : ةإذ تناولت الدراس ؛على اعتبار أن الشيطان أول المرجفين وأخطرهم    

 .أم بالنزع والمس ،أم بالتخويف ،أم باإلنساء ،سواء بالتزيين ،وطرقه في إغوائهم ،إضالل الناس

 جمالت. شخصية للمنافقين في ضوء القرآن والسنةالسمات ال: بعنوان ،رسالة ماجستير. ثانيا

   2.م2010. غزة_الجامعة اإلسالمية .فايز شلدان .د: إشراف الجرايبة،

                                      
http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/ ISSN 1726-6807 1 

2 library.iugaza.edu.ps/thesis/88118.pdf   
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 تبرون الخطر األعظم قديما وحديثا؛الذين يع_ بمعالجة موضوع المنافقينالباحثة حيث قامت      

وسبل مواجهتهم وخطرهم  من خالل سماتهم العقدية والنفسية،_ ألنهم ينخرون في جسد األمة

 .بالوسائل الحديثة

جامعة . 1ط  .ساعد العرابي الحارثي وآخرون.د .أساليب مواجهة الشائعات: بعنوانكتاب . ثالثا

 1 .ه1422.الرياض، نايف العربية للعلوم األمنية

من وجهة نظر أمنية _ والتي هي من أهم أنواع اإلرجاف ووسائله_ تناولوا فيها اإلشاعات     

  .وكيفية محاربتها على شكل أبحاث مختصرة ونقاش بناء حديثة، ةبطرق تكنولوجيو 

بدًءا لكل المرجفين قديما وحديثا،  لموضوع عن غيرها، بأنها شاملةتميزت دراستي لهذا اوقد       

مع  وانتهاء بمرجفي اليوم، ،لمنافقين، إلى ا_خاصة أهل الكتاببو _الكفار ومرورا ب ،بالشيطان

 كذلك على وسائل محاربة المرجفين، اشتملتو . من معان يق لما يشمله مصطلح اإلرجافتحديد دق

حكم ه، و أسباب، والكشف عن أنواع اإلرجاف ، واستنباطاآلثار الناجمة عن اإلرجاف وبيان

، شمل ما سمح المقام بجمعه من النصوص القرآنية الكريمة، ، كل ذلك بربط موضوعيالمرجفين

  .وعلمائنا األجالء بفهم سلفنا الصالح،

    أهميـة الدراسة 

  : يمكن تلخيص أهمية الدراسة في النقاط التالية   

تكمن أهمية هذا العمل في كونه دراسة كاملة شاملة، لموضوع مهم وحيوي، لم يدرس من قبل . أوال

  .بهذا التكامل

 افقد يكون عدو  ؛اتصال بالمجتمع المسلم _أو جماعةً  افردً _ لمرجف ل: خطورة الموضوع .ثانيا

أقل  عدّ يُ مع أنه  ، هذااخارجي اعدو يكون ينئذ عظيم، وشره مستطير، وقد وخطره ح، امستتر  اداخلي

ضعاف اإليمان إال أنه يجب التعرف عليه حتى نحذر منه، كذلك فقد يكون من  ،من سابقه خطرا

                                      
1 575http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Books/Pages/Books.aspx?BookId=  
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ة تبين أحوالهم جميعا فجاءت هذه الدراس ،بغير علمبعلم أو فيها  يطعن ووه ،المحسوبين على األمة

  .وخطرهم

 فلعل هذه الدراسة أن ،وضعفا مع الدولة اإلسالمية قوةً  متوازٍ  في خط  اإلرجاف مرض يسيرُ . ثالثا

، بعد أن تتعرف على المرجفين وما األمة من رقادها وقظوت ،وتثير همة المتكاسل ،تنبه الغافل

  .يكيدونه لألمة، وسبل عالج هذا المرض الخبيث

قد يكون لنا نحن أهل فلسطين خصوصية في العالقة بالمرجفين، فكثير منهم مرتبط بالعدو  .رابعا

  .الصهيوني الغاشم، مما يجعل شرهم على األرض والعرض والدين مستطيرا

  مشكلة الدراسة 

  :وغيرها تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة  التالية   

  ما هو اإلرجاف؟. 1

  ؟اإلرجافتي لها صلة بال اتعو الموضهي ما . 2

  من هم المرجفون؟. 3

  ما هي وسائل اإلرجاف قديما؟. 4

  ما هي اآلثار الناجمة عن اإلرجاف ؟. 5

  ما هي أنواع اإلرجاف؟. 6

  ما هي أسباب اإلرجاف؟. 7

  ما هي وسائل اإلرجاف حديثا؟. 8

  ما هو حكم المرجفين؟. 9
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  منهــج الدراسة 

وذلك من خالل  ،التحليلي والوصفيالمنهج االستقرائي و اتبع الباحث في هذه الدراسة     

  :الخطوات اآلتية

ها فيواتباع خطوات التفسير الموضوعي  ،ريمة ذات العالقة بموضوع اإلرجافجمع اآليات الك .1

  .، وربط هذه اآليات بالواقع ما أمكن ذلكمن خالل كتب التفسير القديمة والحديثة

مع تخريجها من  اإلرجاف، موضوعالتي لها عالقة ب ةوالحسن ل باألحاديث الصحيحةاالستدال .2

  .أقوال أهل العلم في الحكم على األحاديث مالم تكن في الصحيحينبيان و  ،مصادرها األصلية

  .المغمورينعمل تراجم لألعالم  .3

  .مع الرجوع إلى مظانها األصلية ،الغريبةوالمصطلحات بيان معاني المفردات . 4

  .والمقاالت التي تناولت الموضوع لإلفادة منها ونقدها الكتب االطالع على .5

  أهداف الدراسة 

  .بيان معنى اإلرجاف في اللغة واالصطالح مع بيان العالقة بينهما .1

  .إظهار عظم اهتمام القرآن الكريم باإلرجاف والمرجفين. 2

  .إبراز أنواع المرجفين على مر التاريخ القديم والمعاصر. 3

  .سائل المرجفين في الصد عن سبيل اهللا تعالى للحذر منهابيان و . 4

  .من أجل إظهار آثارها الخبيثة ،تتبع المواقف التي حصل فيها إرجاف. 5

  .البيئة التي يظهر فيها لتجنبهابيان أسباب اإلرجاف، و . 6

  .لعله أن يحقق الردع لمن تسول له نفسه اإلرجاف بأهل الحق ؛بيان حكم المرجفين. 7
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  ب اختيار الدراسةأسبا

  :هذا الموضوع ألسباب متعددة أهمهاوقع اختياري على      

  .واألمة اإلسالمية، خدمة القرآن العظيم. 1

فأكون سببا في  موضوع اإلرجاف في القرآن الكريم؛ عدم عثوري على دراسة علمية وافية حول. 2

  .نفيد طلبة العلم بعدنا في سبر هذا الموضوعلعلنا  ؛طرق الموضوع

طلبة العلم خصوصا لناس عموما و مما يتيح ل، اإلسالمية بدراسة موضوع اإلرجاف إثراء المكتبة. 3

  .  اإلفادة منه ونشره كعلم نافع

ما يحدث اليوم مع ما حدث في وتشابه  لداخلي والخارجي على أمة التوحيد،تكالب قوى الكفر ا. 4

  .في إعادة العزة لألمة ����لعلنا نقتفي أثر الرسول  ؛العصور الفاضلة األولى

فبعض المرجفين يقومون على خدمة الصهاينة، مما يجعلهم خصوصيتنا في فلسطين الحبيبة؛ . 5

  .الحذر الشديد منهمهذا األمر أكثر خطرا على األمة من غيرهم، ويوجب علينا 

   طروحةخطة  األ

  .وثالثة فهارس ة فصول وخاتمةأربعمن مقدمة و  لدراسةتكون ات

دراسة، وأسباب اختيار مشكلة الو  راسة،ة الدأهميو  ،بيان الدراسات السابقة :وفيها ـةالمقدمـ   

  . لدراسة، والمنهج المتبع في كتابة ادراسةوأهداف ال الدراسة،

  :، وهيوالفصول األربعة

  :وفيه مبحثان. وداللته في السياق القرآني ،)اإلرجاف: (الفصل األول

  :ه مطلبانوفي .حقيقة اإلرجاف: المبحث األول

  .اإلرجاف في اللغة :المطلب األول      
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   .اإلرجاف في االصطالح :المطلب الثاني      

   :وفيه مطلبان. القرآني السياق ضوء اإلرجاف في: المبحث الثاني

  . القرآني في القرآن الكريم وداللتها في السياق) رجف(عرض مادة  :المطلب األول      

  ).رجف(ولطائف بالغية وبيانية على مادة  ،وظات عامةملح: المطلب الثاني      

  :وفيه ستة مطالب .المعاني التي لها صلة باإلرجاف: الثالثالمبحث 

  . الشائعات: المطلب األول      

  .مفهوم اإلشاعة: الفرع األول             

  .في السياق القرآني إلشاعةاورود : الفرع الثاني             

  .أشكال الشائعات:  لفرع الثالثا             

  :التثبيط، وفيه فرعان: المطلب الثاني     

  . التثبيط في اللغة والسياق القرآني: الفرع األول             

  .وسائل التثبيط: الفرع الثاني             

  .التخذيل: المطلب الثالث     

�ياق القرآنيووروده في الس التخذيل مفهوم: الفرع األول              �� �� �� �  

  .التخذيلأشكال : الفرع الثاني             

  .اللمز والهمز والنبز:  المطلب الرابع     

  .مفهوم اللمز والهمز والنبز في اللغة والسياق القرآني: الفرع األول             
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  .أشكال اللمز والهمز والنبز: الفرع الثاني             

  .باإلرها: المطلب الخامس     

  .  اإلرهاب في اللغة واالصطالح: الفرع األول             

  .السياق القرآنيفي ) رهب(مادة : الفرع الثاني             

  .التعويق: المطلب السادس    

  .  التعويق في اللغة واالصطالح: الفرع األول             

  .السياق القرآنيفي ) عوق(مادة : الفرع الثاني             

  :وفيه خمسة مباحث. ذكر المرجفين وبيان وسائلهم: الفصل الثاني

  :انوفيه مطالب. الشيطان: المبحث األول

  :وفيه فرعان .لبني آدم بيان عداوة الشيطان: المطلب األول      

  .التعريف بالشيطان: الفرع األول      

  .لبني آدم ة الشيطانعداو  :الفرع الثاني      

   .هطرقو  وسائل الشيطان: نيالمطلب الثا      

  :وفيه مطلبان). صلى اهللا عليه وسلم(قبل وبعد بعثته ،الكفار:  المبحث الثاني

  .وسائل الكفار في اإلرجاف: المطلب األول      

  .أمثلة على إرجاف الكفار: المطلب الثاني      

  :مطالب ثالثةوفيه . أهل الكتاب:  المبحث الثالث
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  .بالمسلمين أهل الكتابة القع: المطلب األول      

  .أهل الكتاب وسائل إرجاف: المطلب الثاني      

  .الكتاب أهل أمثلة على إرجاف: لثالمطلب الثا      

  :انلبوفيه مط .المنافقون: لرابعالمبحث ا

  :وفيه فرعان .معنى النفاق وأنواعه: األول  المطلب      

  .معنى النفاق: الفرع األول             

  .أنواع النفاق: فرع الثانيال  

  . المنافقين في اإلرجاف لوسائ :الثاني المطلب      

  : وفيه خمسة مباحث. اإلرجاف بين األمس واليوم:الفصل الثالث

            :وفيه أربعة مطالب. اإلرجاف الديني العقائدي: المبحث األول

  الحياة   الدعوة إلى العلمانية، وفصل الدين عن: المطلب األول       

  الوالء للكافرين والبراء من المؤمنين: المطلب الثاني       

  جمعيات التنصير والتبشير وشراء الذمم                  : المطلب الثالث       

  التقريب بين األديان والمذاهب األخرى          : المطلب الرابع       

  :وفيه مطلبان. اإلرجاف السياسي: المبحث الثاني

  السياسة في اللغة واالصطالح : المطلب األول       

  :وفيه شكالن. أشكال اإلرجاف السياسي: المطلب الثاني       
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  إلزام الناس بالنظام الديمقراطي              : الشكل األول            

  الزج بالمخالفين في غياهب السجون : الشكل الثاني            

  :وفيه مطلبان. إلرجاف اإلعالميا: المبحث الثالث

  تهويل األحداث وتضخيمها: المطلب األول        

  نشر الرذائل  : المطلب الثاني        

  :وفيه مطلبان. اإلرجاف االجتماعي: المبحث الرابع

  على الدين وتعاليمه_ المخالفة للدين_تقديم العادات والتقاليد : المطلب األول        

  تحرير المرأة: الثانيالمطلب         

  :وفيه مطلبان. اإلرجاف العسكري: المبحث الخامس

  اإلرجاف بأن قوة اليهود وأمريكا ال تقهر: المطلب األول        

  َمْنع المستضعفين في األرض من اإلعداد للجهاد: المطلب الثاني        

  :وفيه مبحثان. أسباب اإلرجاف وآثاره وطرق مكافحته: الفصل الرابع

  :وفيه مطلبان. أسباب اإلرجاف وآثاره: المبحث األول

  أسباب اإلرجاف: المطلب األول        

  آثار اإلرجاف    : المطلب الثاني        

  :  وفيه مطلبان. طرق مكافحة اإلرجاف: المبحث الثاني

  طرق القرآن وأساليبه في منع اإلرجاف قبل حدوثه: المطلب األول        
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  .طرق القرآن وأساليبه في معالجة اإلرجاف أثناء حدوثه وبعده: الثاني المطلب        

  .شتملت على أهم النتائج والتوصياتحيث ا: والخاتمة

  .للمصادر والمراجع :ثالثاللألحاديث الشريفة، و  :الثانيو  ،لآليات الكريمة: األول ،رسافهثالثة و 
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  الفصل األول

  سياق القرآني، وداللته في ال)اإلرجاف(

  

  اإلرجاف حقيقة :المبحث األول

   القرآني السياق ضوء فياإلرجاف : المبحث الثاني

  المعاني التي لها صلة باإلرجاف: المبحث الثالث
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  المبحث األول
  حقيقة اإلرجاف

  .اإلرجاف في اللغة:  المطلب األول

الحركة واالضطراب : ( وهـو ،واحد للرجفعلى معنى تجمع تكاد كتب اللغة والمعاجم اللغوية       

  .1"الرجف االضطراب الشديد: "قال األصفهاني ،)الشديد

َجفَـِت األرض رَ  يقـال. رابطيدل علـى اضـ الراء والجيم والفاء أصل "نإيقول ابن فارس  وكذلك     

اف الضطرابه رالبحو . والقلب 2" واإذا خاضوا فيه واضطرب ،َأْرَجَف الناس في الشيءو . َرج.  

خفـق واضـطرب اضـطرابا : ًا وَرِجيفـًا وَأْرَجـفَ رَجَف الشيُء َيْرُجُف َرْجفًا وُرُجوفـًا وَرَجَفانـ: "هوأصل     

ا ا َرَجَفْتهـا الـريح، وكمـذإ حـل، وكمـا َتْرُجـُف الشـجرةالر  وَرْجـُف الشـيء كَرَجفـاِن البعيـر تحـت ...شديدا

ـــةُ . هالْرُجـــف الســـن إذا نغـــض أصـــتَ  ـــةالز : والرْجَف ـــ: والراِجـــفُ  .لزل كـــة، مـــذكرالُحّم وَرَجـــَف ... ى الُمَحر

ــاُف : يـلقو  ...وا للحـربأوم إذا تهيـوَرَجـَف القـ ...ه الـريُح، وكـذلك األسـنانتـكحرّ : َيْرُجـفُ  الشـجر جالر

   .3"القيامة يوم

     " ــى ذات: اِجــفُ والر ْعــدة الُحمــِت الناقــةُ وأْرجَ  .الر  بهمــا، ناهــا ترجــفذُ ة أُ ســترخيم جــاءت ُمْعييــة: َف

  .4 "هاوا في أخبار الفتن ونحو خاض: القومو 

  

  

                                      
صفوان عدنان : قتحقي،  لقرآنالمفردات في غريب ا، )ھـ502 :ت(، الراغب أبو القاسم الحسين بن محمد ،ا
صفھاني 1

  ).189 \1(ھـ،  1412 -  1 \دمشق، بيروت، ط - دار القلم، الدار الشامية  الداودي،
د عبد السالم محم: تحقيق  معجم مقاييس اللغة،، )هـ395: ت(أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،  ابن فارس، 2

  ).491/ 2( ،مج6هـ، 1399هارون، دار الفكر، 
 1414 -  3 \بيروت، ط - ر صادر دا: الناشر لسان العرب، )ھـ711: ت(أبو الفضل،  بن مكرم بن علىمحمد   ابن منظور، 3

  .بتصرف ،)114_112/ 9(مج، 15 ھـ،
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة : ، تحقيق، القاموس المحيط)هـ817: ت(أبو طاهر محمد بن يعقوب  الفيروزآبادى، 4

   ).812: ص(م،  2005 -هـ  1426، 8 \لبنان، ط - مؤسسة الرسالة، بيروت: الرسالة، الناشر
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  :األمور اآلتية ما سبقالباحث فيالحظ ي

ـاف،وهو االضطراب والحركة ،على معنى مادة رجفأهل اللغة ع اجتم. 1 الضـطراب ، فـالبحر َرج 

ضطراب داخلي قبـل وااصطفاف و فهم في حركة  للقتال، واتهيأورجف القوم إذا  الريح بحركة الموج،

  .   وهكذا الشجر واألسنان وغيرها المعركة، عدا عن الخيل وجلبتها،

الحاصــــل، فهــــي حركــــة شــــديدة  نتيجــــة لالضــــطراب هــــذه الحركــــة ليســــت عاديــــة بــــل شــــديدة، نإ. 2

  .عدم االستقرارالخوف و تبعث في النفس  عشوائية،

خوض في األكاذيب ونشرها، اجتمع معها أمر معنوي، هو ال حسية، أمورن جميع ما سبق إ. 3

حدث باألقاويل التي تُ _ وكذا أعضاؤه وأفعاله_ والعالقة تظهر في أن المرجف يتحرك لسانه

  .اضطرابا بين الناس

  .حفي االصطالاإلرجاف : المطلب الثاني

حقب الزمنية المختلفة ألهل العلم، نجدهم يدورون بالنظر إلى تعريف اإلرجاف على مدار ال     

مخصص له في بين و  كل من أحدث اضطرابا عند المسلمين،بين معمم للمعنى في  احد،في فلك و 

  :أقوالهم ومن ،فحسبواألخبار السيئة القول 

، 1" قد أتاكم عدد وعدة: الكذب الذي كان يذيعه أهل النفاق ويقولون :)اإلرجاف(": قتادة قال. أوال

  .بالمنافقين، وباألخبار: ين اثنينفقد خصصه بأمر 

ْخَبار باضطراب َأمر الرجل:" هالل العسكري أبوقال  .اثاني   .2" ُهَو اْإلِ

، حيث يظهر 3"اإلخبار بما يضطرب الناس ألجله من غير تحقق به" :يرى أنهابن فورك، . ثالثا

  .، ولكنه عمم الفاعلين لهتخصيصه باألقوال واألخبار

                                      
، 1\أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقيقجامع البيان، )هـ310: ت(الطبري، محمد بن جرير اآلملي، أبو جعفر  1

 ).327/ 20(مج ، 24م،  2000 -هـ  1420
 معجم الفروق اللغوية،):  هـ395نحو : ت(أبو هالل العسكري، الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  2

  ).301: ص(هـ، 1412، 1/، ط»قم«الشيخ بيت اهللا بيات، مؤسسة النشر اإلسالمي : تحقيق
آخر سورة  -من أول سورة المؤمنون ، تفسير ابن فورك )هـ406: ت(ابن فورك، محمد بن الحسن األصبهاني، أبو بكر  3

  ).394/ 1(ه، 1430، 1 \ط، السعودية -جامعة أم القرى  ،)ماجستير(عالل عبد القادر بندويش : السجدة، تحقيق



15 
 

، وهــو 1"ة إمــا بالفعــل وٕامــا بــالقولرجــاف إيقــاع الرجفــإلا"إن: ، حيــث يقــولالراغــب األصــفهاني: رابعــا

  .اروا التعميمممن اخت

 ركــز علــى ممــن هكغيــر  ،2"إشــاعة الكــذب والباطــل لالغتمــام بــه: اإلرجــاف" :قــالالقرطبــي، . ســاخام

  .الغاية منهاعلى ، و األخبار

وهـم الـذين يشـيعون األخبـار المخيفـة ألهـل } والمرجفـون فـي المدينـة{" :حيـث قـال: البقاعي. اسادس

وهـو بـذلك وٕان خصصـها باألخبـار إال أنـه عمـم القـائلين بهـا، ، 3"م التي تضطرب لهـا القلـوباإلسال

  .من المنافقين وغيرهم

ْخَبار اْلَكاِذب"اإلرجاف هو: قالأبو البقاء الكفوي  .سابعا   .فقد قصرها على األخبار ،4"اْإلِ

لكاذبـة لكونهـا مزلزلـة غيـر اإلرجـاف وهـو الزلزلـة وصـفت بهـا األخبـار ا" :حيث قال ،المراغي .ثامنا

  .رابطا له باألصل اللغوي ،5"ثابتة

وفيــه معنـــى كــون األخبـــار كاذبـــة أو  ،إشــاعة األخبـــار: اإلرجـــاف:" يقــول إذ ،ابـــن عاشـــور .اتاســع

فـالمرجفون قـوم يتلقـون األخبـار  ...مسيئة ألصحابها يعيدونها في المجـالس ليطمـئن السـامعون لهـا 

وهـم مـن المنـافقين والـذين  ...ويخبـرون بهـا مـن يسـأل ومـن ال يسـألفيحدثون بها في مجالس ونـواد 

َوإَِذا َجـاَءُهْم َأْمـٌر ِمـَن اْألَْمـِن َأِو اْلَخـْوِف َأَذاُعـوا {تبـاعهم وهـم الـذين قـال اهللا فـيهم أفي قلـوبهم مـرض و 

  ].83[في سورة النساء } ِبهِ 

                                      
الموسوعة القرآنية،  ،)هـ1414: ت(األبياري، إبراهيم بن إسماعيل واختاره ، )189/  1(األصفهاني، مفردات غريب القرآن  1

  ).212/ 8(هـ  1405مؤسسة سجل العرب، 
أحمد البردوني، : ، تحقيقالجامع ألحكام القرآن): هـ671: ت(بن فرح القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر  2

  ).246/ 14(، )مج10ج في20(هـ، 1384، 2/القاهرة، ط –دار الكتب المصرية 
، دار الكتاب اإلسالمي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، )هـ885: ت(البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط،  3

  ).413 /15(مج 22القاهرة، 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق ): هـ1094: ت(الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي، أبو البقاء الحنفي  4

 ).79: ص(، -بدون طبعة وال سنة-بيروت –عدنان درويش، مؤسسة الرسالة : ، تحقيقاللغوية
 ،ھـ 1365، 1 \ابى الحلبي ، مصر، طالب، مكتبة مصطفى تفسير المراغي )ھـ1371: ت(أحمد بن مصطفى المراغي،  5

  ).37/ 22(مج، 30
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ألن قوله  ؛وليسوا من المؤمنين كان أكثر المرجفين من اليهود. فهذه األوصاف ألصناف من الناس

  .1"ال يساعد أن فيهم مؤمنين} َلُنْغِرَينَك ِبِهمْ {عقبه 

  .ن لها كالمنافقين واليهود وغيرهماألخبار، وعممها من حيث المرتكبو  فقد خصصها من جهة    

  :عند الباحث: الراجح

: ى الباحــث أن اإلرجــافيــر ف لغــوي والواقــع الناشــئ عنــه،بنــاء علــى الــربط بــين أصــل الوضــع ال     

الحاصــلة _ فكثيــرا مــن االضــطرابات ؛) أو بغيــره بــالقول أو الفعــل إحــداث االضــطراب فــي الــنفس،(

  .  تكون في غير األقوال_ ض المسلمينوحتى بعاليهود و بفعل المنافقين والمشركين 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
مج  30م، 1984تونس،  -دار التونسية للنشر ، الالتحرير والتنوير ،)هـ1393: ت(محمد الطاهر بن محمد  ابن عاشور، 1
 .، بتصرف)21/330() قسمين 8ج (و
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  المبحث الثاني
  اإلرجاف في ضوء السياق القرآني

اإلنســان المســلم؛ إذ إن احتماليــة  الموثوقــة عنــدلمعلومــات لريم المصــدر األول القــرآن الكــ ديعــ      

�mm��l��kn�����u��t���s��r����q������p����o: كمـــا قـــال تعـــالى ،أبـــدا الخطـــأ ال توجـــد فيـــه
��x��w��vl 1 ،ومــن هنــا كــان للنظــر فــي معنــى الرجــف فــي القــرآن ضــرورة حتميــة ال 

  . ابعض هر بعضُ فس ي فالقرآن علم؛نفكاك عنها لطالب الا

  .في القرآن الكريم) رجف(عرض مادة : المطلب األول

  :على النحو اآلتي ي ثمانية مواضع في القرآن العظيم،المختلفة ف باشتقاقاته رجف،: اللفظ ورد     

، �m�m�m�m����������������������������������������������������������������������������llll: مــــــــــن ســــــــــورة األعــــــــــراف) 78(اآليــــــــــة . 1
  .)معليه السال(ثمود قوم صالح  والمقصود ،)مكية(

 ،)مكية(، �m�m�m�m����������������������������������������������������������������llll :من سورة األعراف) 91(اآلية  .2
  .)عليه السالم(قوم شعيبمدين ر من االكفوالمقصود 

���m�m�m�m:مــــــن ســــــورة األعــــــراف) 155(اآليــــــة . 3 �́�³��²±��°�����®��¬���«�� �́�³��²±��°�����®��¬���«�� �́�³��²±��°�����®��¬���«�� �́�³��²±��°�����®��¬���«
�¿¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶�����¿¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶�����¿¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶�����¿¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶����llll، )ـــة عليـــه (قـــوم موســـى  والمقصـــود ،)مكي

 .)السالم

��©�����m�m�m�m��ª: مــــن ســــورة العنكبــــوت) 37(اآليــــة . 4 �̈�§��¦��¥��ª����©�� �̈�§��¦��¥��ª����©�� �̈�§��¦��¥��ª����©�� �̈�§��¦��¥

««««llll ،)عليه السالم(مدين قوم شعيب والمقصود ،)مكية(. 

                                      
 82 :النساء 1
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§��¨��©��mmmm�������������®��¬���«��ª��©��¨��§�����®��¬���«��ª��©��¨��§�����®��¬���«��ª��©��¨��§�����®��¬���«��ª: مــــــــــــــــن ســــــــــــــــورة األحــــــــــــــــزاب) 60(اآليــــــــــــــــة  .5
��»�����º���¹�� �̧�¶����� �́��³��²��±��°��»�����º���¹�� �̧�¶����� �́��³��²��±��°��»�����º���¹�� �̧�¶����� �́��³��²��±��°��»�����º���¹�� �̧�¶����� �́��³��²��±��°llll، )مدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة(، 

  .المنافقون والذين في قلوبهم مرض من أهل اإلرجاف والمقصود

���m�m�m�m: من سورة المزمل) 14( اآلية .6 ���������������������������	����������������������������	����������������������������	����������������������������	llll، )مكية(، 

 .يوم القيامة يعني

ترجــف، : األول ن،وفيهــا لفظــا ،)مكيــة(، ��m�m�m�m�¤��£��¢�¤��£��¢�¤��£��¢�¤��£��¢llll :مــن ســورة النازعــات) 6(اآليــة . 7

كمـا سـيأتي  ،)الصـيحة: النفخـة األولـى(أو ،يـوم القيامـةوالجبـال األرض والمقصود  .الراجفة: والثاني

  .الثاني من هذا المبحث في المطلب نهبيا

  .)رجف( المادةلطائف بالغية وبيانية على و  ،ظات عامةو حمل: المطلب الثاني

منها  آيات ، ستقرآنية في خمس سور ،آيات قرآنيةفي سبع مرات  يثمان )رجف( وردت مادة :أوال

  .مكية، وآية واحدة مدنية

اسـتثناء آيـة سـورة األحـزاب فمدنيـة؛ فاآليـات مكيـة ب )رجـف(مـادة فيهـا  تاآليات التـي ورد كل :ثانيا

يــدل علــى أســلوب حكــيم مــن وهــذا مــن خصــائص القــرآن المكــي،  التـي تضــمنت ألفــاظ الزجــر والشــدة

ناسـبهم أســلوب مكـة المعرضـين عـن الصــراط المسـتقيم، حيـث الحكـيم الخبيـر، ناسـب فيـه واقــع أهـل 

ن الخـوف مـن سـوء النـاتج عـ_مة، سـواء النفسـي م القياالترهيب، ببيان حال اضطرابهم يو التخويف و 

  .، لعلهم يرجعون عن غيهم ويؤوبون إلى رشدهم-بالرجفة والزلزلة الشديدة - أو المادي -مآلهم

ـــا عنـــد _ الحركـــة واالضـــطراب: أي_ مـــادة اإلرجـــاف بمفهومهـــا اللغـــوي اســـتخدم القـــرآن الكـــريم :ثالث

يكــن قــد تطــور مفهومــه ليصــل إلــى األمــر اإلرجــاف، وذلــك ألن اإلرجــاف كمصــطلح لــم بمخــاطبتهم 

، عنــدما قامــت لإلســالم دولـــة _ليمأتــم التســعلــى ســاكنها أفضــل الصــالة و _لمدينــةإال فــي ا المعنــوي

صـارت ذا وصـار للشـائعات شـأن و  م والكفـر،ظهر النفاق، وقامت حروب طاحنـة بـين أهـل اإلسـالو 

  .خطر شديد
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لفـتن واالضـطرابات، فـي سـورة مدنيـة، كنتيجـة مثيـري ا: ن بمعنىومن هنا جاءت لفظة المرجفي     

  . لتطور أحداث الواقع، فتطور المصطلح لذلك

  :في اآليات المكية ُأسند اإلرجاف إلى جهتين :رابعا

وآيــــة  ،وآيـــة العنكبـــوت ،كمـــا فـــي آيـــات األعــــراف الـــثالثنفســـها، ) الراجفــــة(إلـــى : الجهـــة األولـــى 

رجفـة تهويـل لمـا وفـي إسـناد األخـذ إلـى ال، )فالرجـ( للكيفية التي يحصل بهـا النازعات، وفيه إجمال

  .1غة في تصوير المعنىومبال، همنزل ب

وبيـــان  ،المزمـــل، حيـــث نالحـــظ التخصـــيصآيـــة كمـــا فـــي  ،)والجبـــال األرض(إلـــى : والجهـــة الثانيـــة

   .وسبب االضطراب الحاصل ،الكيفية

ذ المقـام مقـام إيمـان وحفـاظ عليـه، ال إ ؛)المـرجفين: (إلىفيها اإلرجاف أما اآلية المدنية فُأسند      

ــــق  هــــاب وتخويــــف لهــــم، بــــل بيــــان لحــــال فئــــاتإر  مدسوســــة تنخــــر فــــي أمــــن المجتمــــع، تحــــاول خل

  .بالمؤمنين، تتعدد صفاتهم، ويزداد خطرهم كلما كانوا ألصق اضطرابات في المجتمع المؤمن

رين المفسـ كثيـرا مـن مـن المقصـود بـالمرجفين؟ مـع أن :هـيو ، وهنا تظهر لفتة تستحق البحـث     

علــى  المــرجفينعطــف  :إلــى افتـراض هــذا التســاؤل هــوالــذي دعــاني  هــم المنــافقون، ولكــن إن: يقولـون

»���¬��»���¬��»���¬��»���¬������m����©��¨��§ªªªª: حيـــث قـــال ســـبحانه المنـــافقين وعلـــى الـــذين فـــي قلـــوبهم مـــرض،
°�����®°�����®°�����®°�����®���²��±l2، لعطـــــف هنـــــا يقتضـــــي التغـــــاير، بمعنــــــى أّن فهـــــل ا

  ؟أخرى هناك أقواالأن وغير الذين في قلوبهم مرض، أم  ،فقينن غير المناالمرجفي

  :للباحث أنهم ذهبوا في ذلك مذاهب، أهمها، يتبين بعد استقراء آراء العلماء     

                                      
، 1\مكتبة وھبة، ط صائص التعبير القرآني وسماته الب غية،خ، )ھـ1429: ت(المطعني، عبد العظيم إبراھيم محمد : انظر 1

 ).355/ 2(مج، 2م، 1992 - ھـ 1413
    60: ا
حزاب 2
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، 2ورجحه الطبري ،1قتادة: وممن قال به ،ن األوصاف الثالثة لشيء واحدإ: القول األول
   .3والنحاس

استدل على ذلك بأن اهللا وصف المنافقين في آيات  ذيال الشعراويمن المعاصرين الشيخ و    
تلحظ أن  : "، حيث قالتجتمع الصفات الثالث في المنافقينأخرى بأن في قلوبهم مرض، ف

المنافقون والذين ِفي ُقُلوِبِهْم مَرٌض والمرجفون ِفي المدينة { المنافقين وصفهم اهللا هنا بصفات ثالث
 واحد، ال يقتضي المغايرة، إنما عطف صفات مختلفة لشيء فالعطف هنا] 60: األحزاب[} ... 

ث تكاد تكون نوعًا منفردًا وجاءْت هذه الصفات مستقلًة؛ ألنها أصبحْت من الوضوح فيهم، بحي
َوِمَن {: وقد وصف القرآن في موضع آخر المنافقين بأن في قلوبهم مرضًا، فقال سبحانه، بذاته

باليوم اآلخر َوَما ُهم ِبُمْؤِمِنيَن ُيَخاِدُعوَن اهللا والذين آَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن الناس َمن َيُقوُل آَمنا باهللا و 
} َيْكِذُبونَ  ِإال َأْنُفَسُهم َوَما َيْشُعُروَن ِفي ُقُلوِبِهم مَرٌض َفَزاَدُهُم اهللا َمَرضًا َوَلُهم َعَذاٌب َأِليٌم ِبَما َكاُنوا

على أن الواو هنا أفادت عطف صفة على صفة، ال طائفة وفي هذا دليل ، ] 10 - 8: البقرة[
  .4" على طائفة

 المرجفـون : "حيـث قـال الفـراءوممـن قـال بـه  ،لفئـات مختلفـةالثالثـة إن األوصـاف  : القول الثاني
كانوا يشنعون على أهل الصفة أنهم  ،ةة قلوبهم يرجفون بأهل الصفالمؤلف وكان ،من المسلمينكانوا 

ـــاولو  ـــئن لـــم ينتـــه : المعنـــى "  :يقـــول الزمخشـــري ، وكـــذلك5" النســـاء ألنهـــم ُعـــّزاب نهـــم الـــذين يتن ل
 ، والمرجفـــــون عمـــــا يؤلفـــــون مـــــن أخبـــــار وتهم وكيـــــدكم، والفســـــقة عـــــن فجـــــورهمالمنـــــافقون عـــــن عـــــدا

قريــب مــنهم الشــهيد ســيد قطــب ، و 8، ورجحــه أبــو الســعود7ومثلــه العــز بــن عبــد الســالم، 6"...الســوء
الـــذين كـــانوا  ن ذوو الســـيرة الســـيئة مـــن المنـــافقين والمـــرجفين والفســـاقفـــال يتعـــرض لهـــ" : حيـــث قـــال

                                      
  ).327/ 20( جامع البيان، الطبري 1
  ).326/ 20(مصدر السابق ال  2
اهيم، دار الكتب عبد المنعم خليل إبر : ، تعليقإعراب القرآن، )هـ338: ت( أحمد بن محمد المرادي، أبو جعفر النحاس، 3

 ).223/ 3(هـ،  1421، 1\العلمية، بيروت، ط
ال يوجد سنة الطبعة، ( مج ،20، مطابع أخبار اليوم، الخواطر_ تفسير الشعراوي  ،)هـ1418: ت(محمد متولي  الشعراوي،4 

  ).12174 -12173/ 19(،)م 1997أو مكانها، رقم اإليداع نشر عام 
محمد النجار  و مد النجاتيأح: ، تحقيقمعاني القرآن، )ھـ207: ت( بن منظور، أبو زكريا الفراء، يحيى بن زياد بن عبد هللا 5

 ).349/ 2(، 1\مصر، ط - الشلبي، دار المصرية عبد الفتاح و
 .بتصرف، )351/  5(الكشاف  ،لزمخشريا 6
: ، تحقيقتفسير القرآن، )ھـ660 :ت(عبد العزيز بن عبد السNم الدمشقي، أبو محمد سلطان العلماء  ،بن عبد السNم العز 7

  ).63/ 5( ،مج3م، 1996/ ھـ1416، 1\بيروت، ط - الدكتور عبد هللا الوھبي، دار ابن حزم 
، دار إحياء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )ھـ982: ت(أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي  8

 ).352/ 5( ،بيروت - التراث العربي 
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ونسـاء المسـلمين عنـد خـروجهن ) ����(في حديثه عن نسـاء الرسـول 1" يتعرضون للنساء في المدينة
  .للخالء

  :أقوالهم، ومنهم ل فيهناك تداخ: القول الثالث

 :"إال أن قـالأهـل النفـاق،  هي تصريحه بأنها صفات لفئة واحدة الذي لم  يلبث بعد ابن عاشور   

ألن  ؛نينما مـن المـؤ و وليسـ ودأكثـر المـرجفين مـن اليهـ وكـان. اسألصناف من النـ فهذه األوصاف

  .3، ومثله الدكتور وهبي الزحيلي2"ال يساعد أن فيهم مؤمنين )لنغرينك بهم(قوله عقبه 

 إال أنـه ،اجتمعت في المنافقين أنها وٕان كانت صفاتٌ _ واهللا أعلم_أن مراده  والذي يراه الباحث    

  .كاليهود وغيرهم كما ذكر ،رجاف فئات أخرىيشترك معهم في اإل ال يمنع أن

 ،هـاحولالربط بـين اآليـة ومـا  ، يجبح بين األقوالرجيُ و  ماسبقحكم على حتى يُ  :الباحثرأي       

ت مــن نصــوص االطالع علــى مــا ورد حــول اآليــابــ، وكــذلك تــدل علــى المــراد واضــحة ففيهــا إشــارات

  .وآثار

ــــالملحوظــــة األ  ــــهقبلهــــا جــــاء  :ىول ����������������������m: تعــــالى قول
¤��£��¢���¡�� !��"��#��$��%��&��'(��)��*����+l4،  فمــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ،بإدناء الجالبيب بالمرجفين؟ه ونساء المؤمنين نساءمر ن يأبأ ����لرسول ل) تعالى( أمر اهللا عالقة

��m��t���s��r��q: ذه اآليــــة، وهــــي قولــــه تعــــالىاآليتــــين قبــــل هــــباستحضــــار  الجــــواب يتضــــح
�0��1��2��3��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u�

��>��?��@��A��B��C��D��E���F�l5، فالقضـــــية تتعلـــــق بإيـــــذاء  ذنإ

والتعـرض لنسـائهم، فجـاءت اآليـة الكريمـة تبـين  ،والكـذب علـيهم ،باتهامهمالرسول والمؤمنين عموما 

                                      
  ).2874/ 5( في ظ ل القرآنطب، ق 1
   ).108/ 22( التحرير والتنويرابن عاشور،  2
، 2\دمشق، ط - عاصر دار الفكر الم التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج،وھبة بن مصطفى، . الزحيلي، د: انظر 3

  ).111/ 22(، مج30ھـ،  1418
  59: ا
حزاب 4
   57 - 58: األحزاب 5
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 ، وجـاء األمـر بإدنـاء الجالبيـب السـاترةوهـو التعـرض لهـن فـي الطرقـات ،نوعا من أنـواع األذى لهـن

بســد بــاب األذى بــذلك، بــل جــاء الوعيــد الشــديد لمــن األذى عــنهن، ولــم يكتــف ســبحانه  التــي تمنــع

عند الحـديث _الحقا كما سيتبين هلعنه من المدينة و طردباإلغراء به و يصدر منه ذلك األذى وغيره، 

 1._عن أحكامهم

ـــدي لو قـــ ويؤكـــد ماســـبق        ل يـــء إذا كـــان اللاكانـــت المدينـــة ضـــيقة المنـــازل، وكـــان النســـ" : الس

: قـالوا اعَأوا المرأة عليها قنا ر يخرجون، فإذالمدينة  ُفساق ِمن ُفّساق وكان ،ةَخرْجن، َيْقضين الحاج

اهللا تعـالى هـذه  ونهـا، فـأنزلنوا يراوداأمـة، فكـ ههـذ: بغيـر قنـاع قـالوا ةوها، وٕاذا رأوا المرأكهذه ُحّرة فتر 

  .2" اآلية

  .من المقصود بالمرجفين، كالمنافقين والفساق وغيرهمكبير سبق يظهر جانب  مما   

ـــة ـــين  :الملحوظـــة الثاني ـــربط ب ـــدما ن ـــه تعـــالىعن ����m��d��ceeee����������������ffff�����ghhhh: قول

o��n��m��lk��j��i���l3 ، ــــــــــه تعــــــــــالىو �������������������������������������������������������������������������������������������m:  قول

���������				���
��������������������l4 ــــــان أحاطتــــــا ، و ففــــــي باآليــــــات الســــــابقة، اللت

نهـــى الكـــافرون عمومـــا والمنـــافقون، وفـــي األخـــرى : األولـــى بيـــان لصـــنفين مـــن أصـــحاب األذى هـــم

  .����المؤمنين عن أذية الرسول كما آذى بنو إسرائيل سيدنا موسى 

ــرى الباحــثومــن كــل مــا ســبق         ن واليهــود المجــاورو ن افقو المنــهــم  أن المقصــود بــالمرجفين ي

  .معموما، واهللا أعلالمسلمين فساق ن ضعاف اإليمان و م للمسلمين، ومن تأثر بهم

تعمــيم الحكــم صــحيح أن عمــوم الســورة تتحــدث عــن المنــافقين فــي حــوادث مختلفــة، غيــر أن       

نــب مــن جاردع مــن تســول لــه نفســه أذيــة المســلمين مــن جانــب، وأكثــر واقعيــة لــ ؛علــى غيــرهم أولــى

                                      
  ).455 -6/454(، نظم الدررالبقاعي، :  يانانظر لمزيد ب 1
عصام بن عبد : ، تحقيقأسباب نزول القرآن، )هـ468: ت(علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري،  ،الواحدي 2

  ).363: ص(م  1992 -هـ  1412، 2\الدمام، ط -المحسن الحميدان، دار اإلصالح 
        48: األحزاب 3
  69: األحزاب 4
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عــن  ان والجهلــة عــدامـن بعــض ضــعاف اإليمــ ثيــر مــن األوقــاتكفــي ن األذى يصــدر آخـر، حيــث إ

  .   واألذى منهم يكون أشد وقعا على النفس، غيرهم

  :فهي كاآلتي ما صورة اللفظ ومشتقاته،أ :خامسا

  .من الثالثّي رجف وزنه فاعل )مؤّنث الراجف، اسم فاعل ( :الراجفة  .1 

، وفيـه "الراجفـة"االسـم : وكذا النازعات، بلفظ ،آية العنكبوت، و األعراف الثالثوذلك في آيات      

  . داللة على ثبوت ذلك وتيقن حصوله، فالواجب على أهل األلباب االتعاظ وأخذ العبرة

  .كذلك فإنها جاءت مفردة، ألن الحديث عن شكل واحد من أشكال الزلزلة يوم القيامة     

  .، وزنه ُمْفِعل)أرجف(ي من الرباعاسم الفاعل  .2

هم علـى الدولـة اإلسـالمية بالجمع ليوضح حجم تآمر  ،"المرجفون: "بلفظ وذلك في آية األحزاب،    

جماعـة لهـا أهـداف سياسـية بـل مـنهج يقـوم عليـه  بـال تخطـيط مسـبق، فرديـا نه ليس خطأوأ الناشئة،

لــه  ،ين أو اليهــود أو غيــرهمبــدون تخصيصــه بالمنــافق امجــيء اللفــظ عامــوال شــك فــي أن . اعتقاديــة

 الـذي حصـل جـراء غـزوة األحـزاب، والـذي شـارك فيـهوالخـوف  ناسـب حجـم االضـطرابتالتي  داللته

    .كل من المشركين واليهود والمنافقين وضعاف اإليمان

  ).المضارع(الفعل . 3

مـــن  الفعــله مــا يــدل عليــ :، ومــن مقاصــدها"ترجــف":بلفــظ وذلــك فــي آيتــي المزمــل والنازعــات،    

أن يحدث  ما حدث من زالزل واضطرابات يمكن بأن تذكير مشركي مكة،معاني التجدد والحدوث، ل

  .مفليعودوا إلى رشده ولكن بشكل مرعب مخيف، معهم
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  :القراءات الواردة في مادة رجف في اآليات وداللتها :سادسا

فعلــى  ،1"ا مبنيــا للمفعــولبضــمه: ترجــف بفــتح التــاء مبنيــا للفاعــل وزيــد بــن علــي: قــرأ الجمهــور "   

الراجفة واألرض فاعال للرجف، وهو من بـاب المجـاز اإلسـنادي، وعلـى : قراءة المبني للمعلوم تكون

توجيــه : _واهللا أعلــم_الراجفــة واألرض نائبــا للفاعــل، والغــرض منــه : قــراءة المبنــي للمجهــول، تكــون

معلومــا ال _ اهللا تعــالىوهــو _هولــه، عــدا عــن كــون المحــِدث للرجــفحــدث لعظمــه و األنظــار تجــاه ال

  .يحتاج إلى بيان

  ، وليس الزلزلة أو الصيحة أو غيرها؟)78(لماذا جاءت بلفظ الرجفة في آية األعراف  :سابعا

رض زلزلـة زلزلـت األ :ولهـذا يقـال ،الزلزلة العظيمـة :أن الرجفة" : الفرق بين الرجفة والزلزلةإن      

جفــــة لــــذلك، ومنــــه وســــميت زلزلــــة الســــاعة ر  ،ت زلزلــــة شــــديدةرجفــــت إال إذا زلزلــــ :وال يقــــال ،خفيفــــة

يقـــال رجفـــت منـــه إذا  ،ورجـــف الشـــئ إذا اضـــطرب ،خبـــار باضـــطراب أمـــر الرجـــلرجـــاف وهـــو اإلاإل

  .المقصود منها التعظيم والتهويل بأقصى ما يحمله اللفظ من معنىف، إذن 2"تقلقلت

بســبب الصــيحة، أو الخســف أو وأمــا الصــيحة فهــي مســبب مــن مســببات الرجفــة، فقــد ترجــف      

بـال شـك لـه داللـة خاصـة بـه، ويـرى _ من خـالل عـدم ذكـره_غيرهما، وهذا التعميم لمسببات الرجفة 

 قـــد تكـــون عـــدم صـــرف االنتبـــاه عـــن حجـــم الحـــدث، وهـــول النتـــائج _فـــي ذلـــك_الباحـــث أن الحكمـــة 

  .الواقعة، فلو ذكر سبب الرجفة النحصر الفكر في السبب المذكور

 ، مـع أنهــا مرجوفـة، وهـذا عنـد العلمـاء مـن المجـاز اإلســناديوالجبـال سـند اإلرجـاف لـألرضأُ  :ثامنـا

بمـا عليهـا والجبـال األرض ة أو النفخـة هـي الراجفـة حقيقـة، و فالصـيح_ إسناد الفعل إلى سـببه: أي_

   .ةمفعول ةمرجوف

                                      
صدقي محمد : ، تحقيقالبحر المحيط في التفسير، )ھـ745: ت(محمد بن يوسف بن علي  بن حيان ا
ندلسي  ،أبو حيان 1

  ).317/ 10(ھـ،  1420بيروت،  - جميل، دار الفكر 
 ).249: ص( معجم الفروق اللغوية ،العسكري 2
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 كــاألرضالســاكنة  األجــرامالواقعــة التــي ترجــف عنــدها  :المــراد بالراجفــة: "يقــول إســماعيل حقــي     

 األولــىوهــى النفخــة  ،تتحــرك حركــة شــديدة وتتزلــزل زلزلــة عظيمــة مــن هــول ذلــك اليــوم أي ،والجبــال

ن حدوث تلك النفخة سبب الضـطراب إسببه ف إلىالفعل  إسنادأسند إليها الرجف مجازا على طريق 

  .1"الساكنة من الرجفان  األجرام

فيهــا، فيجــوز أن يكــون اإلســناد فيهــا علــى الحقيقــة  جــواز الــوجهين 2وقــد اختــار بعــض العلمــاء     

: َرَجــف الزم ومتعــد، َرَجــف َرْجًفــا ورَجَفاًنــا وُرُجوفــاً  "حيــث إن  باعتبــار أنهــا متحركــة ومحركــة لغيرهــا،

ــُه َرْجًفــا. تحــرك ويجــوز حملهــا علــى المجــاز كمــا  .3"زلزلــت: َوَرَجَفــت األرُض وَأْرَجفــتْ . حركــه: وَرَجَف

   .سلف

التكـــرار، فهـــو بذاتـــه ) الـــراء(أن مـــن صـــفات حرفـــه األول ): ر ج  ف(لطـــائف الجـــذر مـــن  :تاســـعا

مع أن تكرار الرّاء في التالوة ال _يحدث اضطرابا في نطق الحرف يناسب داللة الكلمة على المعنى

 ._يجوز

  :حيث يه الراجفة يختلف باختالف السياق،المعنى الذي جاءت عل :عاشرا

 الصـيحة،: وتعنـي ،))َفَأَخـَذْتُهُم الرْجَفـةُ ((: مـن سـورة األعـراف بلفـظ) 78(نها جاءت فـي اآليـة إ. 1

هـا هنـا الصـيحة التـي زعـزعتهم وحـركتهم للهـالك، ألن  "الرجفـة"وٕانمـا عنـى بــ : "يقول اإلمام الطبري

   .4"ثمود هلكت بالصيحة، فيما ذكر أهل العلم

                                      
  ).316/ 10(بيروت،  -الفكر دار  روح البيان،، )هـ1127: ت(بن مصطفى اإلستانبولي، أبو الفداء  إسماعيل ،حقي 1
محمد السود، دار : ، تحقيق، محاسن التأويل)هـ1332: ت(القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم  :انظر 2

، )هـ1419: ت(و بنت الشاطئ، عائشة محمد علي عبد الرحمن  ،)396/ 9(هـ  1418 -1\بيروت، ط -الكتب العلميه 
ودرويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى  ، )131/ 1(مج، 2، 7\القاهرة، ط -دار المعارف ريم التفسير البياني للقرآن الك

 - دمشق  -دار اليمامة و دار ابن كثير (حمص،  -، دار اإلرشاد للشئون الجامعية ، إعراب القرآن وبيانه)هـ1403: ت(
  ).365/ 10( مج 10هـ،  1415، 4\، ط)بيروت

: ، تحقيقبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،  )هـ817: ت(طاهر محمد بن يعقوبالفيروزآبادى، مجد الدين أبو  3
 .)41/ 3( م1996_ 1973مج، 6لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة،  محمد علي النجار،

  ).545/ 12(جامع البيان الطبري،  4
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�����������������������������������������������������������������������������m�m�m�m:كمــا فـــي قولـــه أن اهللا تعـــالى صــرح بـــذلك، والحــق    

����	����	����	����	llll1، الـذين عنـاهم فـي اآليـة أنفسـهم  _عليـه السـالم_ حكاية عن ثمـود قـوم صـالح

  .السابقة

العظـة، فمـن كفـر بـاهللا تعـالى وكـذب ، فالمقام مقام العبـرة و )الرجفة(وال عجب في استخدام لفظ      

أهـل فليعتبـر  الرجفـة، ذابومـن أنـواع العـ ،العذاب في الدنيا قبل اآلخرةالرسل كانت نتيجته الحتمية 

  .الشرك

عـن مـدين  حكايـة ،))َفَأَخَذْتُهُم الرْجَفةُ  ((: بلفظجاءت من سورة األعراف ) 91(كذلك في اآلية . 2

وكـذلك تشـابهها مـع  لسـابقة،ونالحظ التشابه التام فـي األلفـاظ مـع اآليـة ا ،)عليه السالم(قوم شعيب 

حيـث  ،))ُبوُه َفَأَخَذْتُهُم الرْجَفـُة َفَأْصـَبُحوا ِفـي َدارِِهـْم َجـاِثِمينَ َفَكذ  ((: من سورة العنكبوت) 37(ية اآل

الجثـــو علـــى الركـــب بـــال : تكـــونبعـــد الرجفـــة صـــفتهم إن إذ  أللفـــاظ واحـــدة وكـــذا النتيجـــة واحـــدة،إن ا

  .من سبق من أقوامل حراك، وكأن فيه إشارة إلى اتحاد صفة العذاب

َواْختَاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعيَن َرُجًال ِلِميَقاِتَنا َفَلما  (( :رافمن سورة األع) 155(آلية وفي ا. 3
 )).َأَخَذْتُهُم الرْجَفُة َقاَل َرب َلْو ِشْئَت َأْهَلْكَتُهْم ِمْن َقْبُل َوإِيايَ 

فأغشي عليهم أو الزلزلة العظيمة التي صعقتهم بتزلزل الجبل من تحتهم، : المقصود منها      
  .2واختلفوا في سببها على أقوال أقربها عبادتهم للعجل، أو طلبهم رؤية اهللا تعالى ا من هولها،ماتو 

 فقد اختلف العلماء في المقصود ،))َيْوَم َتْرُجُف الراِجَفةُ ((: من سورة النازعات) 6(أما اآلية . 4
 منهم من يرى أنو  ،النفختان :أي ،الصيحتان :أن الراجفة والرادفة هما فمنهم من يرى ؛ابهم

يحة :ها الرادفةُ تتبع، و الزلزلُة هي  :الراِجَفةُ  3.هي األرض، والرادفة الساعة جفةاوثالث بأن الر  ،الص  

                                      
  67: هود 1
): هـ538: ت(القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار اهللا  والزمخشري، أبا ،)148/ 13(، جامع البيان الطبري: انظر 2

وابن عطية، عبد ، )296/  2( ج،4هـ، 1407، 3/بيروت، ط –، دار الكتاب العربي الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
عبد عبد السالم : تحقيقالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ، )هـ542: ت(الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام 

  ).104/  3( هـ 1422 - 1\بيروت، ط -الشافي، دار الكتب العلمية 
رشيد : _لمزيد بيان_وهناك أقوال أخرى ال طائل من ورائها، وانظر ،)195/ 19( الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، : انظر 3

الهيئة ، )المنار تفسير(تفسير القرآن الحكيم ، )هـ1354: ت(رضا، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين 
  ).450/ 8( مج12م،  1990المصرية العامة للكتاب، 



27 
 

  : والذي يراه الباحث

تزلــزل األرض، جمعــا بــين ) نفخــة( ةأنـه ال مــانع مــن أن تكــون الرجفـة فــي اآليــة الكريمــة صـيح     

  . _واهللا أعلم_رض هي الصيحة اضطراب األ بَ فالذي سب  القولين،

الصـيحة، وهـي النفخـة األولـى التـي  :أي} الراجفـة{ .تضطرب اضطرابًا كبيـرًا مزعجـاً  "نهاحيث إ    

وجميـع األشـياء السـاكنة مـن األرض والجبـال إلـى نـزع  ،مـن شـدة إرجافهـا للقلـوب -هي بحيث يبلـغ 

  .1 "لعراقة في الرجفمبلغًا تستحق به أن توصف با -النفوس من جميع أهل األرض 

    

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

                                      
 ).222/ 21( نظم الدرر ،البقاعي 1
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  المبحث الثالث
  المعاني التي لها صلة باإلرجاف، وفيه ستة مطالب

  .الشائعات: المطلب األول

  .مفهوم اإلشاعة: الفرع األول

 شــاَع الخبـر فــي النــاس:" جــاء فــي لسـان العــرب الظهــور واالنتشـار،هـي   :اإلشــاعة فــي اللغــة     

و وأشـاع ه هـوأشـاع. انتشـر وافتـرق وذاع وظهـر: ْيُعوعة، فهـو شـاِئعوَمشاعًا وشَ َيِشيُع َشْيعًا وشَيعانًا 

  1."ه وَأظهرهأطار : ذكر الشيء

  :أما اإلشاعة في االصطالح     

هــا أو مــا لــيس من هـي األخبــار التــي يتناقلهــا النــاس دون التحقــق مــن صــحتها، ســواء بإضــافة عليهــاف

  .2حذف ما ال يخدم هدفها، أو بنقلها كما هي

  :  اإلرجافبين اإلشاعة و  وجه العالقةو      

ن، واإلرجــــاف أن اإلشــــاعات وســــيلة أساســــية فــــي اضــــطراب المجتمــــع المســــلم يلجــــأ إليهــــا المرجفــــو 

  .إلشاعات، وثمرة من ثمارهانتيجة حاصلة جراء ا _االضطراب والزعزعة_

   .ورودها في السياق القرآني: الفرع الثاني

�:في قوله تعالى ،مرة واحدة في سورة النورمعنى االصطالحي بالوردت كلمة الشائعات : أوال �

��m����������Æ��Å���������������	��
���������������������������
���������������l 3.  

                                      
  ).191/ 8(لسان العرب ابن منظور،  1
 \، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض أساليب مواجهة الشائعاتمجموعة من العلماء واالختصاصيين،  :انظر 2

  ).10: ص(، 1\م ، ط2001-ه1422لبحوث، مركز الدراسات وا
  19: النور 3
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عــــرض ســــيد خاصــــة أنهــــا كانــــت فــــي وبتنتشــــر ويتحــــدث النــــاس فيهــــا، : تشــــيع الفاحشــــة أي       

يشــــيعون الفاحشــــة عــــن قصــــد إلــــى : المعنــــى : "، يقــــول الزمخشــــري����الطــــاهرين وٕامــــام المرســــلين 

  .1"اإلشاعة، وٕارادة ومحبة لها 

ـــا ،  وقولـــه m�X�W����§��¦¨̈̈̈����®¬��«����ª��©�l��2 كمـــا مختلفـــة، بمعـــان دتور : ثاني

�������m: ، وقولــــــــه�mm��l��k��j��i��������nnnn����sr��q��p�����ol 3: ســــــــبحانه

�������������������l4وقولــــه ، :�m�o��n��m��l�����pppp��r��q����u�������t��sl5� ،

]��\�����m���Y��XZZZZ: ، وقولــــــــه�m��¥��¤¦¦¦¦����©��¨������§l 6: وقولــــــــه

��]l 7وقوله سـبحانه ، :�m�����������������������l 8وقولـه ، :m����`

���a��`bbbb������cl 9ـــــه ، �m���I��HJJJJ����M��L��Kl 10: ، وقول
  . �m��������������������l11: ، وقوله تعالى10

، يقـــــول والكثـــــرة االنتشـــــار: ، وهـــــوبـــــين األلفـــــاظ الســـــابقةمع المشـــــترك التـــــدبر، يظهـــــر الجـــــابو       

انتشـروا : ي، وَشـاَع القـومكثـر وقـو : شاع الخبر، أي: يقال. االنتشار والتّقوية: الشَياعُ "  :األصفهاني

ٌة ِشيعَ : َمِشيٌع، يقال: من يتقّوى بهم اإلنسان وينتشرون عنه، ومنه قيل للّشجاع: والشيَعةُ  ... وكثروا

                                      
  ).221/ 3(الكشاف  الزمخشري، 1
  65: األنعام 2
  159: األنعام 3
  10: الحجر 4
     69: مريم 5
  4: القصص 6
     15: القصص 7
  32: الروم 8
  83: الصافات 9

  51: القمر 10
  54: سبأ 11
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ْبــراِهيمَ (: وِشــَيٌع وَأْشــَياٌع، قــال تعــالى ذا ِمــْن ، هــذا ِمــْن ِشــيَعِتِه َوهــ]83/ الصــافات[) َوإِن ِمــْن ِشــيَعِتِه إلَِ

     .1"  ...]15/ القصص[َعُدوِه 

االنتشـار، وٕاذا : عنـى فـي اآليـات األخـرى هـوفالعالقة بين ورودهـا بـالمعنى االصـطالحي والم     

  .ر، إال في الشيع، كما في اآلية األولىي وظهانتشر كثر وقو 

    .أشكال الشائعات:  الفرع الثالث

وشـائعات لهـا مـن الصـحة  تـه افتـراء،بين إفك يحمل في طياتتعدد صور الشائعات في القرآن       

منصيب  ومن ذلكومنها مايهدف إلشاعة المنكرات في أوساط المسلمين، فُتضخ ،:                  

��WX������m��C��B�������ADDDD������R��QP��O���N��M��LK��J��I��H��GF��E ،اإلفــــــــك :أوال
����`��_�����^��]����\���[��Z��YX���W��V��U��T��Sl 2، الكـــذب وهــذا مـــن أســوء ،

ويخـل بـأمن خـرج الحلـيم عـن حلمـه، ويزيـد فـي حيـرة الحيـران، نـه قـد يُ وأكثره أثرا فـي النفـوس، حتـى إ

 وأبـــ ، وفـــي هـــذا يقـــولفـــي حادثـــة اإلفـــك ، ذاق لوعتـــه أهـــل المدينـــةهفيـــ اضـــطرابا ويحـــدثالمجتمـــع 

 ،هــو الُبهتــاُن ال تشــعُر بــه حتــى يفجــأكَ  :وقيــل ،أي بــأبلغ مــا يكــون مــن الكــذب واالفتــراء": الســعود

الصـديقة أم المـؤمنين  بـه مـا أفـك بـه والمـراد ،لقلُب ألنه مأفوٌك عن وجهه وسننهوأصُله اإلفُك وهو ا

  .3"رضي اهللا عنها

�m��X�W����Æ��Å إشـــاعة المنكــرات فـــي المجتمـــع، :انيــاث���������������������������������������������
����������������������������������������	��
l4، الفـــــــواحش إظهـــــــار ونشـــــــر ف

واضــطرابه، ، لــه أثـر عظــيم فــي تفكـك المجتمــع عــوراتهممــا وجــب سـتره مــن أمــور المسـلمين كوالزنـا و 

أو  يـاتفتالوانتحـار ، -مـثال -القتـل فيمـا يسـمى بقضـايا الشـرف والناظر للواقـع المريـر يـرى كيف ال

 إباحية، تحميهـا قـوانين الديمقراطيـة وحقـوق رك لهم الحرية في إقامة عالقاتأنه لم تُت، بزعم اببشال

                                      
 .فبتصر  ،)470: ص(المفردات في غريب القرآن  األصبهاني، 1
  11: النور 2
  ).160/ 6( إرشاد العقل السليمأبو السعود،  3
  19: النور 4
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والشـرف، وتجـاهلوا قـول  واالنسـالخ عـن فطـرة الغيـرةجهلهم أنهـا بدايـة النهايـة، اإلنسان، وما علموا ل

	��	��	��	���������������������������������������������m:رب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمين

�
�����������
�����������
�����������
�����������l 1 ع، ولكنه التقليد ، ولو كان فيه خير فرجح على المفاسد لُشر

 واالضـطراب فـي أمـن األسـر، مـا هـو إال نتيجـة مـن نتـائج، فهذه الدماء التـي تسـيل، األعمى للغرب

����m�E��D��C��B��A: تحكيمـــه فـــي األرض، قـــال ســـبحانهعـــدم البعـــد عـــن ديـــن اهللا و 

��FI��H��GI��H��GI��H��GI��H��G�������K��Jl2.  

ُطِرحــت قضــية وفــي جلســة علميــة ناقــدة بــين مجموعــة مــن األســاتذة، : ثــم مــن منظــور آخــر      

مــن كــان الكــادر التعليمــي  إذ إن ؛ســونلافاحتــار الجالتــدني العلمــي لــدى الطــالب، أســبابه وعالجــه، 

خبــراء وأسـاتذة جامعـات و  )وراتبروفسـ(يقـوم عليهـا فالمنـاهج أمـا أصـحاب الـدرجات العلميـة العليـا، و 

  !ا كانت عليه سابقا، فأين الخلل؟عم في ُبنيتهانموذجية  تعتبرفالمدارس أما ، و في التنمية البشرية

ـــب  واجـــدد التمحـــيص والنظـــر فـــي أحـــوال الطـــالب، و وعنـــ       ـــم يتجـــاوز الصـــف الـــذي أن الطال ل

كثـر مـن أربعـين فيلمـا إباحيـا، وصـورا السابع، يحمل جواال تزيد قيمته عن راتب أستاذه لشـهر، فيـه أ

  !!!! لنساء عاريات

وفر لهـــم أســـباب الســـكن النفســـي ، ولـــم ُيـــوالفتيـــان إنتـــاج نتظـــر مـــن هـــؤالء الشـــبابيُ  كيـــفإذن       

، ولذلك فإن الضرر الذي ُتلحقه قنوات التلفزة، وتناقل األشرطة اإلباحية، في ظل المسـاعي !وغيره؟

إسقاط الجيل الجديـد فـي بـراثن الرذيلـة المؤديـة إلـى العمالـة، لهـو الشـر  الحثيثة لالحتالل وأذنابه في

  .  المستطير الذي يجب التنبه إليه، والتحذير منه بكل الطرق

  

ل عــن أصــله أصــل صــحيح، لــهمــا ُأشــيع و  :ثالثــا  ضــطراب والرعــب فــي قلــوب بهــدف إثــارة اال فُهــو


��	�������������������������X�W���m الموحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين،������������

                                      
     25: النساء 1
  82: األنعام 2
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�l1 ، قتـــال تجتمـــع إال علـــى  فيـــه قـــوى الكفـــر التـــي ال تتكالبـــحيـــث هـــذا يـــوم الخنـــدق، وكـــان

أهــل الشــرك مــع أهــل مــن فكمــا اجتمعــت القبائــل العربيــة  صــحاب المــنهج الصــحيح قــديما وحــديثا؛أ

يـوم مـا أشـبه الففـي الخنـدق، اجتمعـوا اليـوم فـي حـربهم ضـد المسـلمين الُخلـص،  أهل النفاقالكتاب و 

علـى  مـا يعيـنهممنهـا  ونقتبسـتهم، يافي دراسـحادثة الخندق  أن يجعلوا باألمس، وما أحرى الباحثين

  .تجاوز هذه المرحلة العصيبة

عن بعض مـا حـدث فيهـا، الخامس، فلنترك عروة بن الزبير يحدثنا  )الطابور(وهنا يبرز دور       

ـا اْشـَتد اْلـَبَالُء َعَلـى الن   :حيث قال َفَلم ـا  ����بِـي ُمـوا ِبَكـَالٍم َقبِـيٍح، َفَلمَوَأْصـَحاِبِه َنـاَفَق َنـاٌس َكِثيـٌر َوَتَكل

ـــُرُهْم َوَيقُـــولُ  َمـــا ِفيـــهِ  ����َرَأى َرُســـوُل اِهللا  ـــاُس ِمـــَن اْلـــَبَالِء َواْلَكـــْرِب َجَعـــَل ُيَبشـــِذي َنْفِســـي ِبَيـــِدِه : " النَوال

َن الشدِة َواْلَبَالِء، َفِإني َألَْرُجو َأْن َأطُـوَف ِباْلَبْيـِت اْلَعِتيـِق آِمًنـا، َوَأْن َيـْدَفَع اُهللا َلُيَفرَجن َعْنُكْم َما َتَرْوَن مِ 

 َفَقـاَل َرُجــلٌ ".  َعـز َوَجـل َمَفــاِتَح اْلَكْعَبـِة، َولَـُيْهِلَكن اُهللا ِكْســَرى َوَقْيَصـَر، َوَلتُــْنَفَقن ُكُنوُزُهَمـا ِفـي َســِبيِل اهللاِ 

ـْن َمَعــُه ِألَْصـَحاِبهِ  ــَب ْبـَن ُقَشــْيرٍ : ب ســماه بعـدها فــي روايـة أخــرى_ِممــٍد : _ُمَعت َأَال َتْعَجُبــوَن ِمــْن ُمَحم

وِم، َوَنْحــُن َهــا ُهَنــا َال َيــْأَمُن َأَحــ ُدَنا َأْن َيِعـُدَنا َأْن َنُطــوَف ِباْلَبْيــِت اْلَعِتيــِق َوَأْن َنْغــَنَم ُكُنــوَز َفـاِرَس َوالــر

  .2" ْذَهَب ِإَلى اْلَغاِئِط، َواِهللا َلَما َيِعُدَنا ِإال ُغُرورًايَ 

كلمـة حـق أراد بهـا بــث روح ... ونحـن هنـا ال يـأمن أحــدنا... يعـدنا أن نطـوف بالبيــت: فقولـه       

 ونيفتأاليأس، وٕاشاعة الفوضى في أحلك ظرف يمر باألمة، وهكذا أهل اإلرجاف في كل زمان، ال 

  .عن اإلسالم أن يصدوابكل طاقتهم عن 

عــــن القــــوة التــــي تتمتــــع بهــــا أجهــــزة عنــــد حــــديثهم _ مــــثًال _وال أدل علــــى ذلــــك ممــــا يشــــيعونه       

المخابرات العالمية، حتى أوصلوهم لدرجة العلم بكل شيء، مما كان سببا في إنتاج جيل منهزم قبل 

فكيـف الخوف من الظلمة، فلطالما مكثت أمه تحيك له قصصا عن ، خوفا ينام قبل الغروبالبلوغ، 

                                      
  12: األحزاب 1
السنن الكبرى، ، )هـ458: ت(البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي الخراساني أبو بكر و ، )223/ 20(،جامع البيان ،الطبري 2

من ليس لإلمام أن يغزو به : باب السير،: كتاب ،هـ  1424، 3\العلمية، بيروت، ط محمد عبد القادر، دار الكتب: تحقيق
عمادة البحث العلمي  ،مرويات غزوة الخندق ):معاصر(إبراهيم بن محمد ،المدخلي، وحسنه )55/ 9() 17864: ح(، بحال

  ـ).267(، ه1424، 1\، طبالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، السعودية
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أيـن هـم وأنـى لهـم أن يكونـوا خيـر خلـف لخيـر سـلف؟  ،!ن مثـل هـؤالء تغييـر الواقـع المريـر؟يرجى م

معيـة اهللا تعـالى فـي  وكيـف غابـت عـنهم رغم قلـة العـدد والعتـاد؟بـالشـجاعة،  من أبنـاء الصـحابة فـي

  .؟وحنين وسائر المعارك بدر والخندق

  التثبيط: الثانيالمطلب 

  والسياق القرآني في اللغةالتثبيط  :رع األولالف

  في اللغة: أوال 

فيهمـا كسـل : بط وجاريـة ثبطـةريثـه فتثـبط، ومـا ثبطـك عـن ذلـك؟ وغـالم ثـ: ثبطه عن األمـر"       

  .1"على الحجر لثقيل النزو : وفرس ثبط.. .وثقل

ــِه فتَوقــف: وثَبطــه َعَلــى اَألمــر فَتثَــبط "      ــْد ُيفاِرقُــهوأَ . وقفَــه َعَلْي وثََبْطــُت . ْثَبطــه المــَرُض ِإذا لَــْم َيَك

  .2"حَبْسُته، ِبالتْخِفيفِ : الرجَل ثَْبطاً 

  : في السياق القرآني: ثانيا

 حيـث سند الفعل فيها إلـى اهللا تعـالى،وأُ  ،مرة واحدةفي كتاب اهللا تعالى وردت هذه اللفظة لقد       

X�W��m��£��¢��¡���������������	��
�������¤���¤���¤���¤��¥
¨��§��¦l3، " َْطُهم4"هم في االنبعاث فكسلهم وخذلهم وضعف رغبت :َفثَب.  

التثبــيط ُنســب إلــى اهللا تعــالى فــي هــذه اآليــة، ولــيس صــفة مــن صــفات : فقــد يقــول قائــلٌ  ومــن ثــم    

  .المنافقين وغيرهم؟

                                      
محمد السود، دار الكتب العلمية، : تحقيقأساس البالغة، ، )هـ538: ت(، محمود بن عمرو بن أحمد جار اهللا الزمخشري 1

  .بتصرف، )104/ 1(مج، 2م،  1998 -هـ  1419، 1\بيروت، ط
  ).267/ 7(لسان العرب ابن منظور،  2
  46: التوبة 3
  .)275/ 2(الكشاف الزمخشري،  4
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رجــــاف يتعلــــق باإل والبحــــث_ والحــــق أنــــه وٕان كــــان مــــن فعــــل اهللا تعــــالى، غيــــر أنــــه كموضــــوع     

ورد كثيرا كفعل من أفعـال المـرجفين، كمـا سـيأتي فـي اآليـات   _فحسبكمصطلح كموضوع، وليس 

  .الكريمة في الفرع الثاني من هذا المطلب

مـن التعـريج عليـه، إذ إن فيـه لفتـة تسـتحق _ واهللا أعلـم_ومن جانب آخر فال يرى الباحث بأسـا     

ر فــي خدمــة ين أســلوبا يوافــق أســاليبهم، لكنــه ُســخ أن اهللا تعــالى اســتخدم مــع المــرجف: النظــر، وهــي

  .وهذا من باب الكيد بهم، فهم يكيدون واهللا يكيد بهم. المسلمين وليس كما استخدمه المرجفون

   ؟  الخروج مع المجاهدينعن الحكمة من تكسيلهم عن القتال و ا فم

الموقف ال يسـمح فـ لتـأويالت؛لجـواب، مخافـة أن تكثـر الم يتـرك اهللا تعـالى لنـا أن نجتهـد فـي ا      

 مــن أقــوى القــوى_ المســلمون بحاجــة لكــل مــا يرفــع المعنويــات فــي قتــال الــروم، و للشــائعات بــأن تــروج

�m��²��±��°�����®�����¬��«��ª :حيـــث قـــال ســـبحانه_ ماديـــة كانـــت حينئـــذال
���¾��½��¼��»��º¹��¸��¶��!����´��³��C��B��A

�N��M���L��K��J���I����H��G��F��E��D����Q��P��Ol 1 .
  : فذكر سبحانه األسباب مفصلة وهي

   .فساداضررا و لوخرجوا فيكم أيها المؤمنون لم يزيدوكم إال  :أوال

  .ليفتنوكم عن الخروج بتثبيطهم لكم وألسرعوا بركائبهم السير بينكم :ثانيا

بــوا فــي الســابق ومنهــا لقــد  :ثالثــا وأجــالوا ، عــن القتــال فخــذلوا المســلمين باالنحيــاز ،غــزوة أحــدفــي ُجر

   . 2بالتخذيل ل الدين الذي بعثك به اهللاوفي إبطايامحمد فيك 
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والتخذيل،  فال نخرجهم معنا حتى ال يحدث التثبيط، )سد الذريعة: (العمل بقاعدة وهذا يعلمنا       

  .كل أمورنا وهذا ينسحب على

فاإلرجــاف  اإلرجــاف، مــرة مــن ثمــارالتثبيط ثفــ ،جــه العالقــة بــين التثبــيط واإلرجــافو أمــا و          

التيئـــيس وغيـــر ذلـــك مـــن خويـــف و ويشـــمل الت ل وٕاضـــعاف الهمـــة عـــن القيـــام بالشـــيء،يشـــمل التكســـي

  . وسائل

  .وسائل التثبيط: الثاني فرعال

ثنـــي النـــاس عـــن فعـــل  شـــيطانية، يســـتطيعون مـــن خاللهـــا يبـــرع المثبطـــون فـــي اســـتخدام وســـائل    

 حتــى ال يشــعروا ؛شــيئاوال هــم يحبــون أن يقــدم أحــد  ،هــذا الــدين فــال هــم قــدموا شــيئا لخدمــةالخيــر، 

  :ومن تلك الوسائلوألم الحسرة بعد الحسد، بمرارة السبق، حينها 

للواقــع المحســوس، واســتحالة  حتميــةأن النتيجــة القول بــكــ ،العبــارات التــي تحمــل معــاني اليــأس  :أوال

الهزيمــة يقــوم علــى بيــان أن  ،تثبــيطال أهــلمــن أســاليب عــن أســلوب  ومــن ذلــك قولــه تعــالى التغييــر،

: حيـث قـال ا إلهـالك الـنفس، فللبيـت رب يحميـه،فال داعي إذً  حتمية لكثرة جموع الكفار وقوة العدة،

�m���������������������������	��
�����������������
����l1.  

ْلَقْتـِل َواْلِجَراَحـِة َوَبْعـَدَما اْنَصـَرَف َذاَك َيـْوُم ُأُحـٍد َبْعـَد ا" : عن قتادة قـالوفي نزولها روى الواحدي      

َأَال ِعَصـاَبٌة ُتَشـدُد ِألَْمـِر اللـِه َفَتْطلُـُب : "ِألَْصـَحاِبهِ  ����اْلُمْشِرُكوَن َأُبو ُسْفَياَن َوَأْصَحاُبُه َقاَل َنِبي اللـِه  

َطَلَق ِعَصـاَبٌة َعَلـى َمـا َيْعلَـِم اللـُه ِمـَن اْلَجْهـِد َحتـى ِإَذا َكـاُنوا ، َفـانْ "َعُدوَها َفِإنُه َأَنَكى ِلْلَعُدو َوَأْبَعُد ِللسـْمعِ 

َحْسُبَنا : ِبِذي اْلُحَلْيَفِة َجَعَل اْألَْعَراُب َوالناُس يأتون عليهم، يقولون َهَذا َأُبو ُسْفَياَن َماِئٌل ِبالناِس، َفَقاُلوا

  2. "}الِذيَن َقاَل َلُهُم الناُس {: لُه َتَعاَلى ِفيِهمْ اللُه َوِنْعَم اْلَوِكيُل، َفَأْنَزَل ال

      

                                      
  173: آل عمران 1
 .إسناده حسنمرسل  :هقال محقق ،)132: ص( أسباب النزولالواحدي،  2
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ــو "  :عــن عكرمــة أنــه قــال وردوقــد       ــاَل َأُب ــٍد َق ــْوُم ُأُح ــاَن َي ــا َك ــِة َفَلم ــي اْلَجاِهِلي ــْدٌر َمْتَجــرًا ِف ــْت َب َكاَن

 ِبيمَ َبْدٍر، َفَقاَل ال ،َمْوِعُدَك َعاٌم َقاِبلٌ : ����ُسْفَياَن ِللنُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِبيا َخَرَج : نُهَو َمْوِعُدَك َفَلم

ـا  ِإن بهـا جموعـا: النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِلَمْوِعِد َأِبي ُسْفَياَن َلِقَيُهْم َرُجٌل َفَقـالَ  ِمـَن اْلُمْشـِرِكيَن، َفَأم

ــ ــا الش َجــاَرِة، َوُأْهَبــَة اْلِقتَــاِل، َوَقــاُلوااْلَجَبــاُن َفَرَجــَع، َوَأمَجاُع َفَأَخــَذ ُأْهَبــَة الت : ــُه َوِنْعــَم اْلَوِكيــُل، ثُــمَحْســُبَنا الل

ُقوا ِبَها َفَلْم َيِجُدوا ِبَها َأَحدًا، َفَأْنَزَل اللُه َتَعاَلى ى َجاُءوا َفَتَسواُس : َخَرُجوا َحتِذيَن َقاَل َلُهُم الن1"ال.  

ِإنمـا نزلــت "، واألرجـح أنهـا عــن أقـوال العلمـاء اشـذوذ روايـة عكرمـةفـي ويـرى البيضـاوي أن         

  .2"دوذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أح. غرىالص إلى بدر ����روج النبي ي خف

وأيــا  ،3قــد اختلــف العلمــاء فــي تحديــده، ف)إن النــاس قــد جمعــوا لكــم فاخشــوهم( عبــارةوأمــا قائــل       

، مورسـت بيان صورة مـن صـور التثبـيط :نا مما سـبقدُ فشاهِ  ، أو الوقت الذي قيلت فيه،القائلكان 

 ؛أنهـا نزلـت فـي أبـي سـفيانجمـع الروايـات السـابقة وغيرهـا علـى وأصـحابه، وتُ ) ����(في حق النبـي 

   .وب المؤمنينإلثارة الفزع في قل

  : إذن فداللة اآلية الكريمة كاآلتي* 

  .لذين استجابوا هللا والرسولهم المؤمنون، ا: الذين

كــان أبــو  _جماعــة مــن بنــي عبــد قــيس أو نعــيم بــن مســعوداألعــراب أو _هــم قــوم  ):األولــى(النــاس

وأصحابه الـذين خرجـوا فـي طلبـه بعـد منصـرفه عـن أحـد  ����سألهم أن يثبطوا رسول اهللا قد سفيان 

  .إلى حمراء األسد

                                      
تفسير القرآن ، )هـ327: ت(ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد الرازي ، و )7/412) (8250ح ( جامع البيانالطبري،  1

َوَقاُلوا َحْسُبَنا اللُه َوِنْعَم : (ه، عند قوله 1419 - 3 \السعودية، ط  -از أسعد الطيب، مكتبة نزار الب: تحقيقالعظيم، 
    ). 819-818/ 3() 4522ح(، )اْلَوِكيلُ 

محمد المرعشلي، دار : ، تحقيقأنوار التنزيل وأسرار التأويل، )هـ685: ت(البيضاوي، عبد اهللا بن عمر بن محمد الشيرازي  2
 ).49/ 2(هـ، 1418 -1 \ت، طبيرو  -إحياء التراث العربي 

 -محمد سزگين، مكتبة الخانجى : تحقيق مجاز القرآن،، )هـ209: ت(أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمى البصري : انظر 3
إبراهيم شمس : ، تحقيقتأويل مشكل القرآن، )هـ276: ت(، وابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم الدينوري )9/ 1( هـ1381القاهرة، 

  تفسير القرآن العظيم: وابن أبي حاتم ،)247/ 1(معاني القرآن : ، والفراء)172: ص(الكتب العلمية، بيروت،  الدين، دار
)3 /817.(   
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   .-الذين كانوا معه بأحد -هم أبو سفيان وأصحابه من قريش): الثانية(الناس

   .فاحذروهم، واتقوا لقاءهم، فإنه ال طاقة لكم بهم: فاخشوهم

ا إلـى يقيــنهم، وتصـديًقا هللا ولوعــده ووعـد رســوله إلـى تصــديقهم، ولـم يثــنهم هم يقينــفـزاد: افـزادهم إيمانــ

منـه،  ، ولكـن سـاروا حتـى بلغـوا رضـوان اهللاابالسـير فيهـ ����ي أمـرهم رسـول اهللا تال بغيتهمذلك عن 

  1.ه وكَفلهونعم المولى لمن وليكفانا اهللا،   :وقالوا

ال يضره مـن خالفـه وال مـن خذلـه، إذا كـان علـى ، دائما رضى اهللاغايته و  وهذا ديدن المؤمن       

ونحـب لهـم مـا نحـب ألنفسـنا  ، نرجـو لهـم الهدايـةمثبطـون ففي الطريـق وعلـى جنباتهـا، بينة من أمره

، الغــرب قــد جمعــوا لكــم فاخشــوهم جــف، إن ين يقولــون وبصــوت ملــؤه الر الــذ: مــن خيــر، ومــن أبــرزهم

£��¤��¥¦���§����¨��m، هاب وجنودهـا، وعــزة المــؤمن واســتعالءونسـوا ريــح األحــز 

ª��©l2.  

مـن  اف اإليمـان بنعـيم الـدنيا ومتاعهـا،ضـع رُ ك ذَ والتي تُـ ،المثبطة عن النفير للجهاد العبارات  :ثانيا

������m�k������po��n��m���l��po��n��m���l��po��n��m���l��po��n��m���l��r��q:إلـى تبـوك همذهـابفي  ومن ذلك قوله تعالى، باب ثنيهم عن الخير
����y��������x���w��vu������t���sl3.  

 ...بقعــودهم عــن الغــزو خلفــه  عــدهم خــالف رســول اهللاقفــرح المخلفــون بم"  :يقــول البيضــاوي      

وقـالوا  ... خفـض علـى طاعـة اهللاعـة والللد  هدوا بأموالهم وأنفسـهم فـي سـبيل اهللا إيثـاراجاوكرهوا أن ي

     .4" تثبيطاً أي قال بعضهم لبعض أو قالوه للمؤمنين  ال تنفروا في الحر

  

                                      
 ).405/ 7( جامع البيانالطبري، : انظر 1
      67: التوبة 2
  81: التوبة 3
محمد : تحقيق يل وأسرار التأويل،أنوار التنز، )ھـ685: ت(أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازيالبيضاوي،  4

   ).91/ 3(ھـ،  1418 -  1/بيروت، ط - المرعشلي، دار إحياء التراث العربي 
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مــع رســوله، بـل تــركهم يقعــدون مـع الخوالــف بــالرغم سـبحان الحكــيم الـذي لــم يلــزمهم بـالخروج ف      

»��¬������m��ª��ª��ª��ª :يشلكانوا عبًأ ثقيال علـى الجـإذ لو ألزمهم من وهن األعذار التي تذرعوا بها، 
��³��²��±��°�����®l1 ،وناألكاذيـــــب بـــــين المـــــؤمنين، ويحـــــاول ونوسيشــــيع 

   2.عدوال وا، بل ربما أعانالهاربين أول مقتال فههم من الحرب، وٕاذا بدأ التفاخإ

فـال هـم ذادوا عـن حيـاض األمـة، قمـة الهـرم، بلـغ المثبطـون الذي نحيـاه وفي زمن الرويبضة        

ولم يكتفوا بالتخذيل  ،-واويا ليتهم سكت -وال هم سكتوابأموالهم وأقوالهم، بل  واا من يذودوال هم أعانو 

الكفــار عـوا ســروا ودَ تلـوا وأَ بــل وصـلوا إلـى درجــِة أنهـم قــاتلوا وقَ والتثبـيط، فلـن يســتمع لهـم أحــد حينئـذ، 

َقــاَل : ، قــال_رضــي اهللا عنــه_عقبــة 3مســعودٍ  يأبــ عــنلقتــل أهــل اإليمــان، وأمــدوهم بالمــال والنصــرة، 

 ِبيِة، ِإَذا َلْم َتْسَتْحِي َفاْفَعْل َما ِشْئتَ  نَ إِ (: ����النُبواُس ِمْن َكَالِم النا َأْدَرَك الن4)ِمم.  

W������X�����m��rssss����������t��v��u��v��u��v��u��v��u عن الفعل، ومالمة غيرهم عليه، منفسهبأالقعود   :ثالثا
��zy��x��w��zy��x��w��zy��x��w��zy��x��w��������������������~��}��|��{�������#l 5.  

جـــابر بـــن عبـــد  (: ، وممـــن قـــال بـــذلكعبـــد اهللا بـــن أبـــّي وأصـــحابه أنهـــا نزلـــت فـــي وقـــد ورد       

  .7ابن جريجو  6)الربيعو السدي و  قتادةو _ رضي اهللا عنه _اهللا

                                      
  47: التوبة  1
 ).5371/ 9( تفسير الشعراوي: انظر 2
عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عطية بن خدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج األنصاري، أبو مسعود : "هو 3

وجزم البخاري . نزلها فنسب إليها: اتفقوا على أنه شهد العقبة، واختلفوا في شهوده بدرا، فقال األكثر. مشهور بكنيته .البدري
ابن ": مات بالمدينة: وقيل. مات بالكوفة: قيل... والصحيح أنه مات بعدها،: قلت... مات قبل سنة أربعين... شهدها،بأنه 

عادل : ، تحقيقاإلصابة في تمييز الصحابة): هـ852: ت(بن أحمد، العسقالني حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
  .بتصرف، )432/ 4(، )5622:رقم( ج، 8هـ، 1415 -1/بيروت، ط –أحمد، دار الكتب العلمية 

لجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا ا): ه256: ت(البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا الجعفي  4
أحاديث : مج، كتاب 9هـ، 1422، 1\محمد زهير، دار طوق النجاة، ط: ، تحقيقاهللا عليه وسلم وسننه وأيامه صلى

  ).177/ 4() 3483ح (، )حديث الغار: باب(األنبياء،
  168: آل عمران 5
 ).383/ 7() 8203-8201-8200-8202: (، حسب الترتيب األجزاء التاليةجامع البيانالطبري، : انظر 6
   ).811/ 3() 4483ح(، تفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  :انظر 7
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و األخوة بسـبب المشـاركة أ، األخوة في النسب :من هذه األخوة العلماء أن المرادبعض ذكر و       

وأمــا إن كانــت للتعديــة، ، 1ألجــل ولــيس للتعديــة: للتعليــل، بمعنــىعتبــار أن الــالم علــى ا، فــي الــدار

  .����عداوة الرسول في أنهم إخوانهم في النفاق و : فتعني

  :نالحظ في ظالل ماسبق * 

ولهذا  ،2أطيعونا واقعدوا: للتثبيط عن الجهاد مفاده أحد معركةأنه كان يدور حديث بينهم قبل       

فلـم يكتفـوا بـالقعود واالنخـذال عـن الجـيش، بـل  لهـم ذلـك،  ن لـو أطاعونـا مـا حـدثجاء اللوم مـنهم أ

    .الموهم على المشاركة تثبيطا لهم في المستقبل عن الجهاديدعونهم إلى القعود، بل و راحوا 

لواقــع تقــديم القــول علــى القعــود، بــالرغم مــن أن ا :وفــي اآليــة الكريمــة لفتــة بالغيــة مفادهــا       

 ،منـهوقدم القـول فيـه علـى القعـود عـن القتـال ألنـه أقـبح  : "رشيد رضا ك، كما يقول محمدمغاير لذل

 ألن إثمــه ال، فــإن القعــود ربمــا كــان لعــذر َأو الــتمس النــاس لــه عــذرا، واللــوم فيــه علــى فاعلــه وحــده

  رهوضـر  عف العقل والـدين،أدل على فساد السريرة وض يتعداه إلى غيره، وأما هذا القول الخبيث فإنه

  .3"المجاهدين يتعدى لما فيه من تثِبيط همم

������m��������¹��¸��¶������´��³��²��±��°:ومــــــن ذلــــــك قولــــــه ســــــبحانه      

��������������������Æ���Å��Ä��Ã��Â��������Á��À��¿������¾��½��¼��»��º

� ��!��"��#���$%��&��'l4لون إخـــوانهم و ، فالـــافقون ُيَخـــذ  المـــؤمنين قبـــل الغـــزومن

 ن في آيات أخربي " :أضواء البيان ال تزيله األيام، يقول فيه، ليورث كالمهم حسرة في القلوب وبعد

  .5"ليثبطوهمأنهم يقولون لهم ذلك قبل الغزو 

                                      
 -هـ 1421 - بيروت  -دار الكتب العلمية  مفاتيح الغيب،، )ه606: ت(الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي: انظر 1

  .)164/ 4(التحرير والتنوير ، وابن عاشور، )382/ 7(جامع البيان ، والطبري، )465/ 4(، مج 1\م، ط 2000
  ).1868/ 3( تفسير الشعراوي 2
  ).189/ 4(المنار رضا، محمد رشيد،  3
  156: آل عمران 4
دار الفكر،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،، )هـ1393: ت(الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار الجكني  5

  ).214/ 1(_ بدون طبعة_ هـ 1415لبنان،  -بيروت 
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  .، ال تكاد تتخلف بالرغم من تباعد األزمان وطولهاي سنة متوارثة بينهم جيال بعد جيلإذن فه     

  خذيلالت: الثالثالمطلب 

، أسـلوب آخـر وتـرك معونـة مـن يحتـاج إليهـا ،التخذيل عن اتباع الحـق والتخويـف مـن النتـائج      

   .للمرجفين

  ووروده في السياق القرآني مفهوم التخذيل: الفرع األول

  .التخذيل في اللغة: أوال

 يعصمه من أال: اهللا للعبد وِخْذالنُ  ،وِخْذالنًا، وهو تركك نصرة أخيك َخَذل يخُذُل َخْذالً : خذل"      

مـع صـواحَبها فـي المرعـى وتنفـرد  التـي تخـُذلُ : والخاِذُل والَخـذوُل مـن الظبـاء والبقـر الوحشـية ،السوء

  .1"ولدها، وقد أْخَذَلها ولدها

ك تر  : فَخَذله يعني 2".رتهُل الرجِل على ِخْذالن صاحبه وتَْثِبيُطه عن نصَحمْ : التْخِذيل "و      

عدم لتخذيل و فنتيجة احمل الغير على عدم نصرته وهذا أشد، : َخذلهالنصرة عند شدة الحاجة، و 

  .مؤداه الهزيمة واالنكسارو  وث اضطراب وزعزعة في الصف المسلم،حد النصرة،

ان يتوسم فيهم ه، كيف يكون حاله إذا خذلوه وقد كفهذا المظلوم الذي ينتظر نصرة من إخوان      

   .ومآلهاله على حأسوء األثر خيرا، ال شك بأن له 

  .التخذيل في االصطالح: ثانيا

ومع  نظرا لترابط المعنى اللغوي باالصطالحي؛ فإن العلماء لم يتطرقوا له كمعنى منفصل،     

  .3"العمل على إبعاد الناس عن قتال العدو : "أنه معجم لغة الفقهاء ذلك فقد جاء في

                                      
د مهدي المخزومي، د إبراهيم  :تحقيق ،العين، )هـ170: ت( حمن بن أحمد بن عمرو  الفراهيديالخليل، أبو عبد الر  1

 ).244/ 4( مج 8 ،دار ومكتبة الهالل، السامرائي
 ).202/ 11(لسان العرب  ،ابن منظور 2
: ، وانظــر)125: ص(هـــ،  1408، 2/، دار النفــائس، طمعجــم لغــة الفقهــاءقلعجـي، محمــد رواس، وقنيبــي، حامــد صــادق،  3

النهايـة فـي غريـب الحـديث ، )هـ606: ت(ابن األثير، مجد الدين أبا السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري 
  ).16/ 2(، ج5طاهر الزاوى ومحمود الطناحي،  :م، تحقيق1979 -هـ 1399بيروت،  -المكتبة العلمية  واألثر،
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  .في السياق القرآني التخذيل :الثاث

�m��o���n�����m��l: في قولـه تعـالى في اآليات القرآنية، ثالث مرات) خذل( قد وردت مادةل     

s��rq��p��������tttt����{z���y��x��w��v��ul1ــــــــه ســــــــبحانه |��{��~���m: ، وقول

��������������	



����l2وكـــذلك فـــي قولـــه تعـــالى ،: �m���������������������

���¥��¤��£���¢¡�����¦¦¦¦���l3.  

ترك العون والمدد، وهو ما يتفق تمام االتفاق  : ي السياق القرآني هوف في ورود اللفظ والجامع     

  .واالصطالحي مع المعنى اللغوي

مــن  أســلوب مشــين -بمنــع الغيــر منهــاســواء كــان بتــرك النصــرة، أو  -ومــن هنــا فــإن التخــذيل     

  .السريرةفي الطبع، وسوء في أساليب أهل اإلرجاف، يدل على خبث 

الضــطراب بــين ل اإلرجــاف نشــرفــي مــن النهــوض للقتــال، و  اسلنــل اذيل منعــفــي التخــ فــإن يــهوعل    

     .يلتخذال فاإلرجاف أعم من ،المسلمين

  .أشكال التخذيل: الثانيالفرع 

بقيـادة إبلـيس عليـه مـن  -أهل األهـواء و ، كيف ال عن نصرة الحق وأهله تتعدد أشكال التخذيل     

إنهـــا معركـــة الحـــق أوليـــاء اهللا، لـــى عـــاتقهم محاربـــة علـــى مـــر الزمـــان قـــد أخـــذوا ع -اهللا مـــا يســـتحق

         :ا القرآن الكريممالتخذيل كما عرضه ولنضرب مثالين علىوالباطل، 

��m�m�m�m���±��°�����®��¬��«��²��²��²��²��³��³��³��³ ����:كمـــــا قـــــال ســـــبحانه بـــــث روح الهزيمـــــة النفســـــية، :أوال

�̧�¶�����´�̧�¶�����´�̧�¶�����´�̧�¶�����´��½��¼���»��º��¹llll4،  ا ثـــــم مـــــا لبثـــــوا إال أن أســـــاؤو

�m��X�W�G��F��E��D��C��B��A���JI��H نبـي ومـع اهللا تعـالى، كمـااألدب مع ال
                                      

  160: آل عمران 1
  22: اإلسراء 2
  29 :الفرقان 3
    22: المائدة 4
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Q��P���O��N��M��L���KQ��P���O��N��M��L���KQ��P���O��N��M��L���KQ��P���O��N��M��L���K����l 1 ، إنهـــــــا اللحظـــــــات الحاســـــــمة التـــــــي يحتـــــــاج

  .إلى نصرتهمفيها ) ����(موسى

، وقصــدوا ذهابهمــا رســوله وقلــة مبــاالة بهمــا واســتهزاءالظــاهر أنهــم قــالوا ذلــك اســتهانة بــاهللا و "و      

. هم وقسـوة قلـوبهم التـي عبـدوا بهـا العجـل وسـألوا بهـا رؤيـة اهللا عـّز وجـّل جهـرة حقيقة بجهلهـم وجفـا

  .2"والدليل عليه مقابلة ذهابهما بقعودهم

���m: على إثرها ���� ومما يكشف الحدث وعظمه، دعاء موسى           � U� � � T� � S���X� � W� � V���X� � W� � V���X� � W� � V���X� � W� � V

Z��YZ��YZ��YZ��Y��`����_��^��]��\��[l� 3،  ــــى اهللاوهكــــذا المــــؤمن إذا  ،دائــــم اللجــــوء إل

   .ه بعد خذالن بني إسرائيلفهو ال يملك إال نفسه وأخا، خذله الناس، فلن يخذله ربه

m���k��j��i��h��g: حيــــــــث قــــــــالوا وكــــــــذلك فعــــــــل بعــــــــض جنــــــــود طــــــــالوت،         

��mll���� 4،كــون فيــه زعزعــة الثقــة ال يبخلــون بجهــد ي ، وهكــذا ضــعاف اإليمــان فــي كــل زمــان

كفــوا ؤمنين و وال هــم قعــدوا عــن نصــرة المــ ســب اســتطاعتهم،ال هــم قــدموا جهــدهم حفــ بــاهللا ونصــره،

ذارًا فــي التخلــف وتخــذيًال للكثيــر المنخــذلين عنــه اعتــ} َقــاُلوْا { والضــمير فــي " ألســنتهم عــن إخــوانهم،

  .5"للقليل

كمـا فـي غـزوة أحـد  س،و ويثيـروا الحسـرة فـي النفـ بليكسـروا القلـو  النسحاب قبل بلوغ الهدف،ا: ثانيا

بحجج واهية تدل على خذالنه ، وأظهر الشماتة بالمسلمين، أبي سلول بثلث الجيش عندما رجع ابن

��m��XW���V���U��T��S��R��Q��P��O��NM��L��K��Z��Y��Z��Y��Z��Y��Z��Y:وفـي ذلـك قـال تعـالى لهم،

                                      
       24: المائدة 1
 ).16/  2(الكشاف  :الزمخشري 2
      25: المائدة 3
  249: البقرة 4
 ).1/281(أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي،  5
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]��\��[]��\��[]��\��[]��\��[��j������i��h��g��f��ed��c��b��a�����`��_��^
��p���o��n��m��lkl 1.   

محمـد بـن مسـلم بـن شـهاب الزهـري، ومحمـد  :مـنهم_ماءمن العل بسنده عن جمعروى الطبري       

في ألف  -يعني حين خرج إلى أحد  -����خرج رسول اهللا "  :قولهم _وغيرهما بن يحيى بن حبان،

انخـزل عـنهم عبـد اهللا بـن أبـّي ابـن أحـد والمدينـة،  رجل مـن أصـحابه، حتـى إذا كـانوا بالشـوط بـين

ــاس ــث الن اهللا مــا نــدري عــالَم نقتــل أنفســنا ههنــا أيهــا و ! أطــاعهم فخــرج وعصــاني: وقــال ســلول بثل

فرجــع بمــن اتبعــه مــن النــاس مــن قومــه مــن أهــل النفــاق وأهــل الرْيــب، واتــبعهم عبــد اهللا بــن !! النــاس

يا قوم، أذّكركم اهللا أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضـر مـن : عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول

فلمـا استعصـوا عليـه ! أسلمناكم، ولكنا ال نرى أن يكون قتال لو نعلم أنكم تقاتلون ما: فقالوا! عدّوهم

ومضـى رسـول اهللا صـلى ! فسُيغني اهللا عـنكم! أبعَدكم اهللا أعداء اهللا: وأبوا إال االنصراف عنهم، قال

  . 2"اهللا عليه وسلم

����m������\��[��Z��\��[��Z��\��[��Z��\��[��Z:المنــافقيناهللا تعـالى علــى لسـان فــي معنـى قــول  3أهــل التفسـيربعـض ذكـر و      
]]]]�l  اال مفادهاأقو:  

لو نعلم ما يصح أن يسمى قتاًال التبعناكم فيه لكن ما أنتم عليه لـيس بقتـال بـل إلقـاء بـاألنفس : أوال

  .إلى التهلكة

  .وتخذيال لغيرهم، وٕانما قالوه دغًال واستهزاء لو نحسن قتاًال التبعناكم فيه  :ثانيا

  .ا لعدم المشاركةتذرع، وٕانما قالوه فيهلو نحسن قتاًال التبعناكم   :ثالثا

                                      
  167: آل عمران 1
 في البخاري ، لم أقف على صحته، ولكن يشهد لعمومه حديث من رواية)378/ 7( )8193: ح(جامع البيانالطبري،  2

ِصَفاِت اْلُمَناِفِقيَن : ، ِكَتابُ هصحيحفي  ، ومسلم)96/ 5) (4050: ح( ،َباُب َغْزَوِة ُأُحدٍ المغازي، : ، كتابهصحيح
 ).2142/ 4) (2776: ح(َوَأْحَكاِمِهْم،

لتنزيل وأسرار أنوار ا: ، والبيضاوي)464/ 4(  التفسير الكبير: ، والرازي)435/ 1( النكت والعيونالماوردي، : انظر 3
  ).1/411(التأويل 
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  :أجيب عنهاو     

وذلـــك ظـــاهر فـــي كـــل شـــيء مـــن التجهيـــزات  ،للحـــربكيـــف ال يعلمـــون أن المســـلمين ذاهبـــون : أوال

ألن الظـن فـي أحــوال " ذلـك ظنـا فهـو يـؤدي إلـى العلـم،كـان حتـى لـو ، و ؟الجيشـينكـال مـن  واإلعـداد

     .1" لك اليوم، وأمارات حصول القتال كانت ظاهرة في ذعلمالدنيا قائم مقام ال

ـــا وأمـــا أنـــه إلقـــاء بـــالنفس إلـــى التهلكـــة، فكيـــف ذلـــك وهـــو خـــروج فـــي ســـبيل اهللا تعـــالى وبـــأمره  :ثاني

  .؟سبحانه

هــم أهــل الحــروب إذ كيــف يصــح و  و عــذر أقــبح مــن ذنــب؛فهــوأمــا كــونهم ال يحســنون القتــال، : ثالثــا

  .؟، قبل اإلسالم وبعدهالطاحنة

 ،النخـــذالهم} ُهـــْم ِلْلُكْفـــِر َيْوَمئِــٍذ َأْقـــَرُب ِمــْنُهْم لإليمـــان { "و تخــذيل،نخـــذال والولــم يبـــق إال أنــه اإل     

كفــر أقــرب نصــرة هــم ألهــل ال :وقيــل ،وكالمهــم هــذا فإنهمــا أول أمــارات ظهــرت مــنهم مؤذنــة بكفــرهم

  . 2"وتخذيًال للمؤمنين ،، إذ كان انخذالهم ومقالهم تقوية للمشركينمنهم ألهل اإليمان

أي طلبوا طلبًا عظيمـًا } لقد ابتغوا {  :"ما ربطه البقاعي من أراجيف المنافقين بقولهوما أجمل      

 بكسر قلـوب العسـكرأي قبل هذه الغزوة في يوم أحـد } من قبل {  لتشتيتكم أي} الفتنة { كلهم لكم 

ليخـرجن األعـز منهـا {  :وفـي المريسـيع بمـا قـال ابـن أبـيّ  ،بالرجوع عنه حتى كاد بعضـهم أن يفشـل

وفــي غـــزوة الخنــدق بمـــا وقــع مـــنهم مــن التكـــذيب فــي أخـــذ كنــوز كســـرى ]  8: المنــافقون [ } األذل 

كما صنعوا قبله في غزوة قينقاع والنضير  .وغير ذلك ،في نقض بني قريظة واإلرجاف بكموقيصر 

  .3" في قصدهم تقوية كل منهم عليكم 

  

  

                                      
 ).4/464(التفسير الكبير  :الرازي  1
  ).1/411(أنوار التنزيل وأسرار التأويل : البيضاوي 2
  ).465/ 3( نظم الدررالبقاعي،  3
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  :في هذا المقام الواردة بالغيةال اتلفتومن ال

ـــه تعـــالى ورد      ـــة قول ـــه ســـبحانه�m����NM��L��Kl: فـــي اآلي ��m��H :، وجـــاء قبلهـــا قول
��������Il1 ،النفــاق مــنهم كلمــا ســنحت  يــدل علــى تجــددوالــذي علــى هيئــة الفعــل، ) نــافقوا(فــاألولى

، يــدل علــى تأكيــد المعنــىأن االســم  ، ومــن داللتــهاالســمعلــى هيئــة ) المــؤمنين(والثانيــة .لهــم الفرصــة

  2.وثباته واستقراره في نفوسهم معنى اإليمان

  بزو الن همزاللمز وال: الرابع المطلب

تقـوم علـى إظهـار النقـد و هـدفها منـع الخيـر،  ،ب أهـل اإلرجـافمن أسـالي بزالنو والهمز اللمز        

فكــل مــن يخــدم اإلســالم بمالــه أو متاعــه أو حتــى  لآلخــرين بهــدف ثنــيهم عمــا هــم عليــه مــن الحــق،

 وفـي ذلـك يقـولفإنه معرض لسيل جارف من اللمز والنبـز والهمـز،  مما يملك،بكلماته أو غير ذلك 

½��¾��¿��m¼��»��º��¹������Á��À: تعــــــــــــــــــــالى

Ã��Â���Æ��Å���Äl3.  

  في اللغة والسياق القرآني مفهوم اللمز والهمز والنبز: األول الفرع

  واالصطالح في اللغة مفهوم اللمز والهمز والنبز  :أوال

  :اللمز: أوال  

ــ ...العيــب، : اللمــز: لمــز"     ــ: از ولمــزة، أيورجــل لمَتْلِمــُزه  ]فــي الوجــه [كــالغمز " وهــو،  4" ابعي

  .5" فكال من خل هكيعيبك في وج: ورجل ُلَمزة ...بفيك بكالم خّفي

                                      
  166: آل عمران 1
  ).4/463(التفسير الكبير الرازي، : انظر 2
  79: التوبة 3
زهير سلطان، : تحقيق مجمل اللغة،، )هـ395: ت(الحسين  بويني الرازي، أس بن زكرياء القزو أحمد بن فار ابن فارس،  4

 .، بتصرف)794: ص(، 2م، ج  1986 -هـ  1406 - 2/بيروت، ط -مؤسسة الرسالة 
 .بتصرف ،)372/ 7(العين  الخليل بن أحمد، 5
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   :النبز: ثانيا

ــــه، كنبــــَزه، ُشــــدد للكثــــرة"      ــــَزه َيْنِبــــزه، ِإذا َلقَب اللَقــــُب والَجمــــُع : َبــــز، ِبالتْحِريــــكِ الن . النْبــــز، مصــــدُر َنَب

الّتعاُير، َوُهَو َأن ُيلقَب َبْعُضهم َبْعًضا ِبَما : والتناُبز. ُيلقُب الناُس كثيرا: ورجٌل ُنَبَزٌة، كُهَمزة.. .اَألْنباز

  .1" ُيعيُره ِبهِ 

  :الهمز: ثالثا

في الكالم ألنه كأنه يضغط  مزهمزت الشيء في كفي، ومن ذلك اله: الهمز كالعصر، يقال: همز"

، وكـــذلك الـــذي يهمـــز فـــي قفـــا الرجـــل يعيبـــه: والهمـــاز.. .ضـــرب بـــه: وهمـــز بـــه األرض... الحـــرف

  .2"الهمزة

  :ةالسابقفاهيم الفرق بين الم

أن يعيبــه فــي : ، بينمــا الهمــز فهــوحضــرتهفــي شخصــا آخــر  أن يعيــب الشــخُص : هــون اللمــز إ    

  3.لقب يكرههإشاعة ب أن يعيبه: وأما النبز فهوغيبته، 

كما أسلف _لإلرجاف، يستخدمها المرجفون أنها وسائل : ةوعالقة الرجف بالمصطلحات الثالث     

وال أدل على ذلك مما نراه في في إحداث اضطراب في النفوس تثنيهم عن تقديم الخير، _ الباحث

لسن الكثيرين سرا ، حتى تنهال أعندما يتصدق البعض بمبلغ زهيد أو كبير ،المساجد وغيرها

  .فوا بالتنقيب عما في القلوبل ، وهذا قليل وهذا كثير، وما كُ هذا هللا وهذا رياء: بالقول وجهرا،

  .في السياق القرآني مفهوم اللمز والهمز والنبز: اثاني

��ml��k������������mmmm��������n:في قوله تعالى ، كماالكريم في القرآنأربع مرات ) لمز( وردت المادة  :أوال
ol4وقوله تعالى ، :�m� �¹ºººº���¾� �½�� � �¼� �»�

                                      
بيدي، مرتضى محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني  1 مجموعة من : تحقيق القاموس،تاج العروس من جواهر ، )هـ1205: ت(الز

  .بتصرف، )342/ 15(_ بدون سنة وال طبعة_ المحققين، دار الهداية
 .، بتصرف)909: ص( مجمل اللغةابن فارس،  2
 ).53: ص( الفروق اللغويةوالعسكري،  ،)17/ 4(العين  الخليل بن أحمد،: انظر 3
 58: التوبة 4
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�¿l1وقوله سبحانه� ، :�m� ���������� � � ��l2 ،وكذلك قوله تعالى :�m��S��R

��TUUUU����l3 .  


���	����������������������������m: مــرة واحــدة فــي قولــه تعــالى) نبــز( وردت المــادة  :ثانيــا���

������l4.  

����������������������m: ثـــالث مـــرات، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى) همـــز: (وردت المـــادة :ثالثـــا

�����l 5وقولــــــه ســــــبحانه ، :�m��S��RTTTT���Ul 6وقولــــــه تعــــــالى ، :�m³³³³����´

������l 7.  

  :مالحظات على ما سبق

، هيئـــة الفعـــل المضـــارععلـــى فيهـــا  )لمـــز(مـــن أربـــع مـــرات وردت المـــادة  اأن ثالثـــمـــن المالحـــظ . 1

حيث إنـه يـدل علـى تجـدد اللمز،  وهذا يبين سبب كثرة التركيز على النهي عناالسم، على والرابعة 

  .لون كل فرصة للصد عن سبيل اهللاتبه، الذين يحدوث اللمز من المنافقين وزمرتهم

مـع نصوص لمعالجتهـا من الألنه لم يكن ظاهرة تحتاج إلى كثير  ،مرة واحدة )التنابز(جاء لفظ . 2

   .ين وردا سبع مراتذَ ل لا باللمز والهمزالقياس 

لحديث عن الصدقة والمال، وهذا يتوافق مع النظرة في ثالث آيات لجاء للمز أن اكذلك نالحظ . 3

  .، واستحواذها على قلوبهملدنيا على اآلخرةنافقين وضعاف اإليمان، وتغليبهم االمادية للم

  .بالمسلمين عاما ليشمل كل ما فيه من تعييب أو طعن) لمزة(وجاء اللفظ الرابع      

                                      
  79: التوبة 1
  11: الحجرات 2
    1: الهمزة 3
  11: لحجراتا 4
  97: المؤمنون 5
  1: الهمزة 6
  11: القلم 7
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  .واللمز والنبز أشكال الهمز: الثاني فرعال

 بالوصــف كمــا عرضــها القـرآن الكــريم، ة المؤمنـةلــالث  ونبـزِ  وهمــزِ  تتعـدد أشــكال اإلرجـاف بلمــزِ       

  :ومن ذلكتارة أخرى، وغير ذلك كما سيأتي، وباتهام النوايا  تارة، وباأللقاب بالهمسو 

فـالواقع يثبـت  تنكسـر،ل إلحـداث اضـطراب فـي قلـوبهم راذل والوضـعاء،وصف أهل اإليمان باأل :أوال

ومن ذلك ما ذكره ربنا عن قوم نـوح عليـه  أشد من عمل السيوف،على النفوس الوسيلة أثرًا أن لهذه 

ــــــــــــث ¥��¦��§��¨��������©�����X�W�������������m��±��°������®��¬��«��ª الســــــــــــالم، حي
���´��³��²��������º���¹�� �̧�¶º���¹�� �̧�¶º���¹�� �̧�¶º���¹�� �̧�¶����Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»

����Ã��l1، يغلــب فيهــا مقيــاس المــادة علــى مقيــاس الــدين جاهليــة فــي كــل زمــانوهكــذا حــال ال ،

، ويجــب مالحظــة دور _حقيــر _ل يــرذو غنــي وفقيــر، شــريف ووضــيع، ســيد : ، فمقياســهمواألخــالق

  .المأل في السياق، وهكذا هم دائما يحّرضون على اإلرجاف

اء المدينــة عامــة قــرّ _مهــورقــراءة الج: نقراءتــا����������m�������¹���¹���¹���¹º�l: فــي قولــه تعــالى 2د وردوقــ      

بعـض أهـل  وقـرأ، إذا ظهـر، بـدا يبـدو: ظـاهر الـرأي، مـن: ، بمعنـى، بغيـر همـز) َباِديَ : (_ والعراق

، ، إذا ابتــدأت بــه قبــل غيــرهبــدأت بهــذا األمــر :مبتــدأ الـرأي، مــن: بمعنــى ،ا، مهمــوز ) َبــاِدئَ : (البصــرة

  .أراذلنا كما يظهر لنا: أراذلنا، بمعنى: قوله ها منلتوافقها مع ما قبلالقراءة األولى  3الطبريورجح 

  :نيان، همامع يصبح لآلية الكريمةوعلى اعتبار القراءتين السابقتين      

  .رأيهم بال تفكراألراذل الحقراء بابتداء  اتبعك على قراءة الهمز، :المعنى األول

                                      
   27: هود 1
شوقي : ، تحقيقالسبعة في القراءات): هـ324: ت(أبو بكر بن مجاهد، أحمد بن موسى بن العباس التميمي، البغدادي  2

  ).332: ص(هـ، 1400، 2/مصر، ط –ضيف، دار المعارف 
 ).295/ 15( جامع البيانالطبري،  3
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اتبعـوك ، أو منـهومـا ظهـر لهـم  يأراذلنـا اتبعـوك بأقـل الـرأعلـى القـراءة بغيـر الهمـز، : المعنى الثاني

  1 .في الظاهر وباطنهم بخالفه

بـأنهم اتبعـوه : أن أتباعـه مـن األراذل، وثانيـا: بـالزعم أوال وعليه فإنهم يريدون إبطال دعوة النبي     

ويفرق  نهم يظهرون له خالف ما يبطنون، وهذا من شأنه أن يزعزع الثقة بين األتباعبال تفكر، أو أ

   .نةالجموع المؤم

وهكــذا ديــدنهم البخــل  يصــفون المتصــدقين إمــا بــالمرائين وٕامــا بــالبخالء حســب حجــم الصــدقة، :ثانيــا

������m�m�m�m :تهم، قــال ســبحانهالنــاس عمــا يــنفعهم فــي ديــنهم وآخــر  عومنــ � � �¼��»��º��¹����¼��»��º��¹����¼��»��º��¹����¼��»��º��¹

��Æ��Å���Ä����������Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��Æ��Å���Ä����������Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��Æ��Å���Ä����������Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��Æ��Å���Ä����������Ã��Â��Á��À��¿��¾��½llll 2.  

ــا َنَزَلــْت آَيــُة : " ، َقــالَ نــزول اآليــةفــي ســبب  _رضــي اهللا عنــه_األنصــاري مســعود  وأبــروى        َلم

َدَقِة، ُكنا ُنَحاِمـُل، َفَجـاَء َرُجـٌل َفَتَصـدَق ِبَشـْيٍء َكِثيـٍر، َفقَـاُلوا َق ِبَصـاٍع، : الصُمَراِئـي، َوَجـاَء َرُجـٌل َفَتَصـد

  .3" اآلَيةَ  }ِمُزوَن الُمطوِعينَ الِذيَن َيلْ {: ِإن اللَه َلَغِني َعْن َصاِع َهَذا، َفَنَزَلتْ : َفَقاُلوا

ل فتصــدق بشــيء جــقولــه فجــاء ر  ...علــى ظهورنــا بــاألجرة لنحمــ :قولــه كنــا نحامــل أي" وأمــا       

 :قولــه . ثمانيــة آالف أو أربعــة آالف :الشــيء المــذكور كــان... لــرحمن بــن عــوفا عبــد :وهــ كثيــر

  . 4" أبو َعِقيل: ووجاء رجل ه

ت يتكرر، ونراه في واقعنا، وهذا الصنف من النـاس موجـود فـي كـل زمـان، وما دلت عليه اآليا     

     .ال شيئا ويلمزون من يقدم 

                                      
: بيروت ، تحقيق  -، دار الكتب العلمية النكت والعيون، ) هـ 450 :ت(، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 1

 ).3/80( الكشاف، و الزمخشري، )465/ 2( -بدون سنة وال طبعة- 6السيد بن عبد المقصود، مج
    79: التوبة 2
، واللفظ )109/ 2) (1415ح (تمرة والقليل من الصدقة،  اتقوا النار ولو بشق: باب الزكاة،: كتاب الصحيح،رواه البخاري،  3

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى ، )هـ261: ت(له، ومسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
 الزكاة،: كتاب، مج 5بيروت،  -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي : تحقيق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

  ).706/ 2) (1018ح (الحمل أجرة يتصدق بها، والنهِي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل، : باب
بيروت،  - دار المعرفة  فتح الباري شرح صحيح البخاري،، )ه 852: ت(ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقالني 4

  .  ، بتصرف)283 -3/284( مج13لدين الخطيب، محب ا: محمد فؤاد عبد الباقي، أشرف عليه: ه، رقمه1379
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 الهـ وال شـك فـي أنترجفـه، و  فتحزنـه تضـرب صـميم قلـب المـؤمن يتنـاجون بكلمـات مهموسـة، :ثالثا

عون طريقا ال يدف جنود إبليس األوفياء، أماو ، فالمسلم صاحب مشاعر مرهفة ا على النفس؛كبير  اأثر 

�      .�������m��¸��¶��������´¹¹¹¹����»��ºl1:قال تعالى يستخدمونه،و لإلرجاف إال  �

لمشــاهدة  ُيــزال بــه مــا يلحقهــم مــن الحــزن ،نين وتــأنيس لنفوســهممتســلية للمــؤ " ففــي هــذه اآليــة       

  .2"فاتهم إذا رأوا المتناجين في عديد الظنون والتخو وسين الختالف مذاهب نفقنجوى المناف

ــاَجى "  :قــال ���� أن رســول اهللا _رضــي اهللا عنهمــا_عــن ابــن عمــرو         ــَال َيَتَن ــٌة َف ــاُنوا َثَالَث ِإَذا َك

  .3" اْثَناِن ُدوَن الثاِلثِ 

أن العدد إن زاد عن الثالثة يبقى له حكم التناجي إن استثنوا أحدهم من  وهنا يجب التنبه إلى      

ظــاهر الحــديث يعــم و  ،ذلــك المعنــى فيــه ، ألنــه أول عــدد يتــأتىرلــذكالثالثــة با صوٕانمــا خــ" الحــديث

  .4"كان التناجي في مندوب أو مباح أو واجب فإن الحزن يقع بهأ وسواء... ع األزمان واألحواليجم

وصـفوه بـاألبتر حيـث إنهـم  ،���� ب منفـرة، كمـا فعلـوا مـع رسـول اهللايلقبـون أهـل اإليمـان بألقـا :رابعا

  . ��®����³²��±��°l5	��®	��®	��®	��m�X�W�¬���« ذن،واأل

، وأنهـــم أرادوا الوقـــوع فـــي هـــم مجموعـــة مـــن المنـــافقينأن وقـــد روى ابـــن أبـــي حـــاتم عـــن الســـدي      

إنمـــا محمـــد ُأذن نحلـــف لـــه : فقـــال آخـــرونللرســـول، خبـــرهم فخشـــي بعضـــهم أن يصـــل  ���� الرســـول

   .7" َأْي َيْسَمُع َما ُيَقاُل َلهُ  ":ابن عباس وفي هذا يقول، 6فيصدقنا

    

                                      
  10: المجادلة 1
  ).34/ 28(التحرير والتنوير ابن عاشور،  2
 ، ومسلم،_اللفظ له_) 64/  8( )6288ح (ال يتناجى اثنان دون الثالث، : باب ،االستئذان: كتاب، الصحيح: البخاري 3

 ).1717/  4) (2183ح (الث، تحريم مناجاة اثنين دون الث: باباآلداب، : ، كتابالصحيح
 .، بتصرف)295/ 17( الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  4
  61: التوبة 5
 ).1826/ 6) (10400ح (تفسير القرآن العظيم ابن أبي حاتم، : انظر 6
  ).1826/ 6) (10401ح (المصدر السابق  7
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مــن صــيغ التشــبيه  )هــو أذن(: واِإلْخبــار ب، اإلخبــار عنــه بأنــه آلــة ســمع :ومعنــى هــو ُأُذن"      

ا يسـمع مـ البليغ، أي كاألذن فـي تلقـي المسـموعات ال يـرد منهـا شـيئا، وهـو كنايـة عـن تصـديقه بكـل

وس وٕالقـاء الشـك فـي نفـ ����للرسـول  ىوفيـه زيـادة فـي األذ ...ودمن دون تمييز بين المقبول والمرد

عطـف  :)ُذنأُ  ويقولـون هـو(ون جملـة مومضـ ...عليـه الصـالة والسـالمي كماالت نبيئهم المسلمين ف

   .1" ىمن األذ خاص على عام، ألن قولهم ذلك هو

ســماع للــوحي ومــا فيــه مــن ن خيــر، ذُ أُ  )����(لقــد بلغــوا فــي هــذا القــول قمــة الحمــق، حيــث إنــه       

واالشــتغال فهــو الِحلــم  ،إلــى اهللا المنــافقين لُ ِكــوأمــا أنــه يَ قهم، يصــدذن للمــؤمنين بتأُ كــالم اهللا تعــالى، و 

يفضحهم دائما وينزل فيهم قرآنا، ، ولو كان لهم عقول لتنبهوا أن اهللا عن الجاهلين بالنافع، وٕاعراٌض 

  .فهال ارتدعوا وارعووا عن غيهم، وتابوا عن كفرهم، لو كانوا يعقلونوهذا أعظم دليل على صدقه، 

  اإلرهاب: مسالخا المطلب

ماء الـد تحمـل فـي طياتهـا صـور الـدمار و  مصـطلحاتٌ أفواه الكثيـرين مـن أبنـاء الملـة  تخرج من      

فهـل  ؛مـن هـذه المصـطلحات مصـطلح اإلرهـاب واإلسالم منها بـراء نها إلى اإلسالمواألشالء، ينسبو 

ولـــيس  _بشـــروطو _ وســـيلة أم أنـــه اإلســـالم ديـــن اإلرهـــاب كمـــا يـــزعم أعـــداؤه مـــن الـــداخل والخـــارج؟،

؟، هـذه األسـئلة وغيرهـا سـيقوم الباحـث بدراسـتها بمنهجيـة علميـة ؟، وما هو موقف اإلسالم منـهغاية

   ._إن شاء اهللا تعالى _ من خالل مقاصد القرآن الكريمو  ،من خالل ربطها باإلرجاف

    .واالصطالح في اللغةاإلرهاب : الفرع األول

   .في اللغة) رهب(األصل: أوال 

 يرجــع إلــى) رهــب(أصــل المــادة يــرى الباحــث أن  ،بعــد النظــر والتأمــل فيمــا ذكــره أهــل اللغــة       

 ،فتـــهخِ : ، أيَرَهبـــا وَرْهبـــة الشـــيء َأْرَهُبـــه َرِهْبـــت :أنهـــا مــن 2حيـــث ذكـــر الخليـــل بـــن أحمـــد ؛)الخــوف(

  .الرهبان :ع، والجمالتعبد في صومعة: ُهبالّراهب، والترَ  مصدر: والرْهبانية ،ت فالناوَأْرَهبْ 

                                      
 .بتصرف ،)242- 241/ 10(التحرير والتنوير  ابن عاشور، 1
 ).48 -47/ 4(العين بن أحمد، الخليل : انظر 2
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: واستشـهد عليـه بـأن، َهـبمـن الر  اسـم: لغـة فـي الرَهـب، والرْهبـاء -مجز بال -الرْهباعتبر أن و       

  .الرهباء من اهللا، والرْغباُء إليه

وناقـة  ،الَكْلـب َرف لسـانَطـكأنـه  ،ف على الـبطنالصدر ُيشر في  ُعَظيم :هو الرهابةأن ذكر و       

قــ: والرهــابُ  ،داولــة جــمهز  :، أيَرْهــب اقالر  يعتبرهــا أصــل ثــان  1، ممــا جعــل ابــن فــارسصــالمــن الن

  . يدل على الرقة والخفة

 ؟ف والرهبةفرق بين الخو هل هناك : هو سؤال في هذا المقام قد يطرأو 

 ،هخوفـم و يـد ألنـه ؛اِهـبقيـل للراهـب ر لهـذا و ، ف واسـتمرارهأن الرهبـة طـول الخـو  العسـكري ذكر     

  .إذا كان طويل العظام ،جمل رهب :لهمصله من قو أن أ برواعتُ 

حـدوث أمـر مـا، فـإن لـم يقـع فـال  طعلـى شـر  الرهبـة خـوف يقـع أن: فارقا آخـر مفـاده أن هناكو      

  2 .يحدث الخوف

   .في االصطالح) اإلرهاب( :ثانيا

اول فــي لــم يتــد ثيدألنــه مصــطلح حــ ؛بعــد البحــث والتحــري لــم أجــد تعريفــا خاصــا باإلرهــاب      

مــا بــين لــه كــان بعــد الثــورة الفرنســية أن أول ظهــور  3رِكــوذُ  ،وال التــي بعــدها األولــىالفاضــلة القــرون 

الخــتالف النظــرة  ؛عليــه لــم تتفــق تعريفــات علمــاء اإلســالم مــع الغــربأنــه و ، م1794_1789:ســنة

  .ا النظرة الشرعية الموافقة للقرآن والسنةإليه، ولكن الذي يهمنا في بحثنا هذ

عــن مجمــع الفقـه اإلســالمي فـي رابطــة العــالم  بيـانٍ ي علمائنـا فــوبنـاء عليــه فقـد اختــرت تعريــف      

وجـاء  م، 2002_هــ 1423قـدة فـي شـوال مـن عـام المنع ،مي بمكة في دورته السادسة عشرةاإلسال

  :هفي

                                      
  ).447/ 2(معجم مقاييس اللغة ابن فارس، : انظر 1
  ).261: ص(الفروق اللغوية  العسكري،: انظر 2
 www.saaid.net/Doat/adel/8.htm : الرابط ).19: ص( اإلرهاب في ميزان الشريعة،، عادل ،العبد الجبار :انظر 3
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لــه ودمــه وعق دينــه :(ماعــات أو دول بغيــا علــى اإلنســانهــو العــدوان الــذي يمارســه أفــراد أو ج"    

ومــا يتصــل بصــور  ،واألذى والتهديــد والقتــل بغيــر حــقويشــمل صــنوف التخويــف  ،)وعرضــه ومالــه

ذا لمشــروع يقــع تنفيــ ،وكــل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد ،رابــة وٕاخافــة الســبيل وقطــع الطريــقالح

أو تعــريض  إيــذائهمب ،أو تــرويعهمهــدف إلــى إلقــاء الرعــب بــين النــاس وي ،إجرامــي فــردي أو جمــاعي

مرافـق الومن صنوفه إلحاق الضـرر بالبيئـة أو بأحـد  ،والهم للخطرمأو أ هم أو حريتهم أو أمنهماتحي

فكــل هــذا مــن  ؛ارد الوطنيــة أو الطبيعيــة للخطــرأو تعــريض أحــد المــو  ،األمــالك العامــة أو الخاصــةو 

  .1"المسلمين عنها -تعالى و  سبحانه -صور الفساد في األرض التي نهى اهللا 

  : حظ على التعريفومن المال    

وكـل فعـل مـن أفعـال (، و)العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعـات: (، كعبارةاكثير  ان فيه تكرار إ :أوال

  .للمصطلحات كما هي تعريفات العلماء ،طوله وعدم إيجازه كذلك في. ، وغيرها)العنف أو التهديد

ن ألسـالم بوصـفه إرهابيـا، وذلـك علـى الـدفاع عـن اإلإنه يحمـل فـي طياتـه بعـدا سياسـيا قائمـا  :ثانيا

، والهجمـة الشرسـة التـي شـنتها 2)م 2001سـنة  الحـادي عشـر مـن سـبتمبر(البيان خرج بعد أحداث 

  .3ؤها الغربيون على العالم اإلسالميأمريكا وحلفا

بغيـر  ويشـمل صـنوف التخويـف واألذى والتهديـد والقتـل : (اشـتمل التعريـف علـى قيـد هـام هـو :ثالثا

فاع عـن الـنفس واألهـل والمـال والعـرض واألرض دعتبر الوذلك حتى ال يُ بغيا، : قولهم وأيضا ،)حق

عــن نفســه وحتــى ال يعتبــر المظلـوم الــذي مـن حقــه رد الظلـم  .إرهابـا_ وغيرهـا مــن أصـناف الجهــاد_

حاصــل مــن اعتبــار اليــوم كمــا هــو  ،بغيــره، وتــزداد األمــور تعقيــدا خــتلط حينهــا المشــروعُ إرهابيــا، فيَ 

ممـا أدى  ،_منها شـعبنا الفلسـطيني_شعوبا إرهابية التي تريد التحرر من االحتالل األجنبي الشعوب

  .إلى ردات من الفعل ال ولن تنتهي حتى يزال الظلم وتحل العدالة

                                      
  http://www.minshawi.com/node/766 : ، الرابط) 356 – 355: ص( قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي: كتاب 1
الواليات المتحدة األمريكية، من قبل تسعة عشر رجال تابعين للشيخ أسامة بن الدن، : وفيه تم ضرب رأس اإلرجاف العالمي 2

 . بطائرات ارتطمت في بعض أبراجها
 ).369: ص(قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي  :كما ذكروا هم في 3
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أشـد األنـواع  ألن إرهـاب الـدول ،)إرهـاب الـدول(مـن في التعريف من الضرورة بمكان ما ذكر  :رابعا

   .األخرى من اإلرهاب األنواع، وهو السبب الرئيس في انتشار سعها انتشاراخطرا، وأكثرها تأثيرا، وأو 

شـدة الخـوف والتخويـف الواقـع علـى  : يدور على صطالحااإلرهاب امعنى وبناء عليه فإن   :خامسا

   .من قبل فرد أو جماعة أو دولة ةأو الدول الفرد أو الجماعة

  :اإلرهاب نوعان يظهر من بيانهم أن :سادسا

 ، كمــا جــاء فــيمالمــادي إلرهــاب أعــدائه، ومنــه دعــوة اهللا تعــالى للمســلمين باإلعــداد مشــروعال :األول

   .��m�����´���³��²l1:قوله تعالى

ــا عــداءاأل رهــابفــإن إ       ال يــتم مــن أوجــب الواجبــات، إذ  يســومون المســلمين ســوء العــذاب ذينل

 كـف ، ويُ مقاصـدتتحقـق ال اد فـي سـبيل اهللالجهفباإلعداد و  ،حماية بيضة المسلمين إال به؟الدفاع وال 

  .ظلمالوينتهي  الكفار، شر

المــؤمنين بإعــداد الجهــاد وآلــة الحــرب ومــا يتقــّوون بــه علــى جهــاد عــدوه " أمــر اهللا تعــالىولهــذا      

  .2"ح والرمي وغير ذلك، ورباط الخيلوعدوهم من المشركين، من السال

إذا شـــاهدوا قـــوة المســـلمين وكثـــرة آالتهـــم وأدواتهـــم  أنهـــم: األول"،اإلرهـــاب مـــن وجهـــينويحصـــل      

، وذلـــك يحملهـــم علـــى أن يتركـــوا الكفـــر فـــي قلـــوبهم عـــنهم طمعهـــم مـــن أن يصـــيروا مغلـــوبينانقطـــع 

ـــاني ،اطنهموبـــو  ـــه أن يتـــربص ظهـــور : ويصـــيروا مخلصـــين فـــي اإليمـــان، والث ـــافق مـــن عادت أن المن

، فـإذا شـاهد كـون المسـلمين فـي غايـة المسـلمين فسـاد والتفريـق فيمـا بـيناآلفات ويحتـال فـي إلقـاء اإل

  .3"خافهم وترك هذه األفعال المذمومةالقوة 

  

                                      
  60: سورة األنفال 1
  ).14/37( جامع البيانالطبري،  2
 ).424/ 7(مفاتيح الغيب  الرازي، 3
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، إذ كيـف بوظيفـة الـدعوة إلـى اهللاعـداد موضوع اإل وخا في النفس َربطرس زيد الفكرةمما ي ولعل     

لينـا يجـب عف ،؟قـوة تحميهـابنشر دعـوة التوحيـد مـن غيـر وجـود  الغربسمح أن ي، فينا يتصور المرء

ــًا يتحقــق" نننســى أال أن  بمجــرد اســتقراره عقيــدة فــي القلــوب، وتنظيمــًا  اإلســالم لــيس نظامــًا الهوتي

يهـا إن اإلسالم مـنهج عملـي واقعـي للحيـاة؛ يواجـه منـاهج أخـرى تقـوم عل! ، ثم تنتهي مهمتهللشعائر

حطيم تلك القوى من ت _إلقرار منهجه الرباني _فال مفر لإلسالم . سلطات وتقف وراءها قوى مادية

  ...خرى، وتقاوم المنهج الرباني، وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج األالمادية

عر ينبغـــي أال يستشـــ ...جـــم وهـــو يعلـــن هـــذه الحقيقـــة الكبيـــرةوينبغـــي للمســـلم أال يتمـــتم وال يجم     

إنمـا ينطلـق ينبغي أن يذكر أن اإلسالم حين ينطلـق فـي األرض . الخجل من طبيعة منهجه الرباني

إنــه ال ينطلـق الســترقاق ... !إلعـالن تحريــر اإلنسـان بتقريــر ألوهيـة اهللا وحــده وتحطـيم ألوهيــة العبيـد

حــوا مــزارع األشــراف كالرومــان؛ وال الســتغالل األســواق والخامــات كالرأســمالية الغربيــة؛ وال العبيــد ليفلَ 

هذه  ...المذاهب البشرية ها منلفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما إلي

ـــدفاع؛ وهـــم  ـــذين يقفـــون بالـــدين موقـــف ال هـــي الحقيقـــة الكبيـــرة التـــي يجـــب أن يـــدركها المهزومـــون ال

  .1"والجهاد اإلسالمي! لمد اإلسالمييتمتمون ويجمجمون لالعتذار عن ا

، فــي اإلرهــاب ، حيــث تحمــل معنــى المبالغــة2)ُبــونَ ه ُترَ : (بالتشــديد ُتْرِهُبــون قــراءة يؤكــد ذلــكوممــا     

  .إشارة إلى حجم الحدث وأهميته افيهو 

 _مبغـــض النظـــر عـــن عقيـــدته المســـالمين_ منـــينتخويـــف اآل مـــن ،مشـــروعالغيـــر اإلرهـــاب  :الثـــاني

 ،، بصــرف النظــر علــى مــن يقــع عليــهالتعريــف الســابقفــي كمــا ُبــين  ،وٕادخــال الرعــب والفــزع علــيهم

  .وال ُمنِكر هكت محارمها،خاصة في بالد اإلسالم التي انتُ بو 

  

  

                                      
  ).1544/ 3(م، 1980، 9/، دار الشروق، طفي ظالل القرآن): م1969: ت(قطب، سيد بن إبراهيم  1
 في القراءات العشر، تحبير التيسير، )ه833: ت(ابن الجزري، شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف : انظر 2

  ).1/386(، 1/م، ط 2000 -هـ  1421عمان،  -أحمد القضاة، دار الفرقان.د: تحقيق
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  السياق القرآنيفي ) رهب( مادة: الفرع الثاني

 البقــرة،:(هــي فــي عشــر ســور ةموزعــ ،تــاب اهللا تعــالىاثنتــا عشــرة مــرة فــي ك) رهــب(ورد اللفـظ        

  .)القصص، الحديد، الحشر ،األنبياءالنحل،  ،التوبة األنفال، األعراف، المائدة،

   :هــــــي اآليــــــات الكريمــــــة علــــــى ثالثــــــة أوجــــــهفــــــي ) رهــــــب( اشــــــتقاقات جــــــاءت قــــــدو          

`���m��d��c��b��a:مــن ســورة البقــرة) 40(: كمــا فــي اآليــة ،علــى هيئــة الفعــل: األول

i����h��g��f��e����k��jllll��l ،مـــــــــــن ســـــــــــورة ) 154(: وهكـــــــــــذا اآليـــــــــــة

�¡��¢���£��¤��¥��¦��§����m: األعـــــــــــــــــــــراف����������� ��!��"
��¨�©�©�©�©�l، ة النحــــلمــــن ســــور ) 51(: واآليــــة:����m�����������¹��¸����¶���´�����³��²��±��°���

��»º��¼��½��½��½��½l،  ــــــال )60:(اآليــــــةو ¨��©����m�����®��¬��«��ª:ســــــورة األنف

���±��°²²²²����¶�����´���³l،  األعراف من سورة) 116(: في اآليةو:  

 �m�����´���³��²��±��°���®¶¶¶¶��º���¹��¸l.   

مجيئهــا علــى فــي ســتثناء اآليــة األخيـرة، ولعــل وجميعهـا جــاء فــي المعنــى الممـدوح لإلرهــاب با       

، سـواء فـي تعلقـه بـين الفينـة واألخـرى إشـارة إلـى وجـوب تجديـد الفعـل ،_هـال جُ _المعنى الممـدوح فـي 

المفاسـد مقـدم علـى جلـب  درءقمة الحكمـة، فـ إرهابنا ألعداء الملة، وواهللا إنهابالرهبة من اهللا، أو في 

    .المصالح

_ بـال شـك_ ال يـدانيهذا تمع أمواال باهظة في الشراء واإلعداد والجنود، لكنه قد يخسر المجف      

ــــة مــــن  ــــاالمفاســــد الهائل ــــى ذلــــك مــــن واقــــع العــــالم اإلســــالمي فــــي يومن     .التقــــاعس عنــــه، وال أدل عل

���m��v:قـال سـبحانهحيـث مـن سـورة الحديـد ) 27(: كمـا فـي اآليـة ،على هيئة المصدر: ثانيال
�����{��z��y��x��w�������	��
�����~��}��|��������

�l،  مـن سـورة القصـص) 32( :اآليةو :��m�������������������������	��


������������������l،  مـــــــن ســـــــورة األنبيــــــــاء) 90: (اآليـــــــةو:�m���¹���¸
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¾��½������¼��»��º�����¿¿¿¿��Àl، مــن سـورة الحشــر) 13: (واآليـة :��m���

����������������������	
������������l.  

�:مــن القصــص) 32( اآليــة حتــى ،أنهــا علــى المعنــى المنــدوب الكريمــة والمالحــظ فــي اآليــات      

m�����l ك امــتاللــى أن إ، فهــي علــى األصــل اللغــوي المنــدوب، وال يراهــا الباحــث إال إشــارات

العـالمي اإلسـالمي، فبدونـه يختـل األمـن، وال حيـاة وال إيمـان بـال من أهم وسـائل حمايـة النظـام  ةو قال

  .أمن

´�����¶������m:مــن ســورة المائــدة) 82( اآليــةوهــي  :اســم الفاعــلجمــع علــى هيئــة : الثالــث

��¸¹¹¹¹���¼��»��ºl، مــن ســورة التوبــة) 31( واآليــة:���m��¨

���©ªªªª���²���±��°�����®��¬��«l مـــــن ) 34(، واآليـــــة

�m��g��f��e����d��c���b��ahhhh����k��j���i:ســــــورة التوبــــــة

��o��n��m��l�qp��l���.  

حيـث إنـه يقـود إلـى طاعـة اهللا سـبحانه، وخشـيته  ؛معنى اإليجابي أيضـا فـي اآليـاتويالحظ ال      

     .، تفعيال لمبدأ الوقاية أو سد الذرائع كما سبقوالخوف منه، هروبا من عقابه وطلبا في ثوابه

لمؤمنين بوسائل ف وٕارهاب لالذي فيه تخويعلق ببحثنا هذا، هو المعنى والمعنى الذي يت      

��m��´���³:كما في قوله سبحانه على قول أو فعل أو اعتقاد محرم، يجبروهمل مختلفة،
� �¶���l1 أوقعوا في قلوبهم الرهب والخوف "و ينالمؤمن اأرجفو  حيث إنهم؛ ...

وا بسحر ؤ وقد قصدوا ذلك فحصل وجا ،هاباب وطلب وقوعه بأسبهوأصل االسترهاب محاولة اإلر 
  .2"الناس عظيم كبير، وتأثيره في أعين مظهره :عظيم أي

زوا تخيالت وذلك"       تمكن التخيالت  ير خوف الناظرين، لتزدادسحر بأمور أخرى تثال َأنهم عز
حذركم وا خذ: كأن يقولوا للناس م أن سيقع شيء مخيفوهت األمور أقوال وأفعال من قلوبهم، وتلك

التمويهات،  لك منيم، وسيحضر كبير السحرة، ونحو ذظوحاذروا، وال تقتربوا، وسيقع شيء ع

                                      
 116: األعراف 1
 .، بتصرف)58/ 9(المنار  رضا، محمد رشيد، 2
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ومما سبق يتضح للباحث أن اإلرهاب من أهم وسائل  ،1"ت، والصياح، والتعجيبوالخزعبال
  .اإلرجاف، التي تنتج أثرا بالغا في النفس، تصدها عن سبيل اهللا

  التعويق: المطلب السادس

  في اللغة) عوق(األصل: الفرع األول

 ،الصـــرف: العــوق:" ، يقــول ابــن فــارسيءعـــن الشــ )الصــرف والمنــع(كــل المعــاني تــدل علــى      

  .)عائق(عاقني عنه ): يقال(

  .الشواغل من أحداثه: وعوائق الدهر

  .طب ثَ المُ : قو عَ والمُ 

  .يعوق الناس عن الخير: ق وعوقةو ورجل عَ 

  .منعرج الوادي: والعوقة.. .وعاقني األمر واعتاقني

  .2"الرجل الذي ال خير فيه: قوْ عَ وال

  .3"صارف ا أراد أمرا فصرفه عنهذإ واالْعِتياق، وذلك التْعويقُ  منه " :عند ابن منظورو 

  في السياق القرآني) التعويق(: الفرع الثاني

�����mmmm: مرة واحدة في قوله تعالى لفظال ورد      �n��� � �m��l��o��o��o��o��ut��s���r���q�����p
�z� �y� �x��w� �vllll4،  هم الذين ُيع"المعوقونو ويمنعونهم  قون الناس عن نصرة الرسولو

  . 5"على الدين قوال واألفعال من ذلك ويسعونباأل

                                      
 ).48/ 9( التحرير والتنويرابن عاشور،  1
  .، بتصرف)637: ص( مجمل اللغة ابن فارس، 2
  ).279 /10( لسان العربابن منظور،  3
  18: األحزاب 4
الشيخ : ، تحقيقالجواهر الحسان في تفسير القرآن، )هـ875: ت(الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف  5

 ).212/ 3(هـ،  1418 - 1/بيروت، ط -محمد معوض والشيخ عادل أحمد، دار إحياء التراث العربي 
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قين     ثالثة أقوال هي فيهففي الخطاب،  وأما المقصودون بالمعو:  

   .1أنهم المنافقون، وممن قال به قتادة: أوال

  2.في األحزاب) ����(أنها نزلت في رجل من المسلمين انخذل عن الرسول : ثانيا

قوا تعالوا إلينا وفارِ  :أي ،هلم إلينا :قالوا إلخوانهم من المنافقين ،قريظةيهود من بني  أنهم: ثالثا

  .3لم يبق منكم أحدا قدر عليكما سفيان إن وٕان أب ،فإنه هالك محمدا

  : اليهود بعيد عن الصواب، لسببينالقول بأنهم و 

  .وللمسلمين )����(أن السياق يتحدث عن المنافقين وتثبيطهم للنبي : األول

هذا ينصرف إلى المسلمين أو ، و )ال يأتون البأس إال قليال(أنهم ن تكملة اآلية تتحدث عن أ: الثاني

  .من في عدادهم

   -واهللا أعلم-يمكن إرجاع رواية ابن زيد عليهمو  ،سبق عن قتادةكما  أنها في المنافقين واألرجح    

  :ومن اللفتات الواردة في اآلية الكريمة

ولعله  ": فيها معنى التقليل مع السياق؛ كما ذكر البقاعي في قولهسب والتي يتنا، )قد(التعبير ب

إشارة إلى أنه يكفي من له أدنى عقل في  التي ربما أفهمت في هذه العبارة التقليل،» قد«عبر ب 

إشارة إلى إحاطة } اهللا { : ر باالسم األعظم فقال، وعب خوف من سطوة المتهدد احتمال علمهال

  .4"الجالل والجمال

 يتسـابق المرجفـون فـي اسـتخدامهاالتي وسيلة من وسائل اإلرجاف  ومما سبق يتضح أن التعويق   

  .فهي تشترك مع التثبيط والتخذيل في الهدف ؛لثني أهل الحق عن الصالحات

  

  

                                      
 ).3121/ 9) (17624ح (تفسير القرآن العظيم أبي حاتم،  ، وابن)230/  20( جامع البيانالطبري، : انظر 1
  ).230/ 20( جامع البيان، والطبري، ) 3121/ 9) (17620ح ( تفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم، : انظر 2
  ).365/ 3( النكت والعيونالماوردي، : انظر 3
  ).410/ 6( نظم الدررالبقاعي،  4
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  الفصل الثاني

  ذكر المرجفين وبيان وسائلهم

  الشيطان: المبحث األول

  )لى اهللا عليه وسلمص(قبل وبعد بعثته ،الكفار:  المبحث الثاني

  أهل الكتاب:  المبحث الثالث

  المنافقون: المبحث الرابع
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  بحث األولالم
  الشيطان

�لبني آدم ة الشيطانبيان عداو : المطلب األول �� �� �� �

تشـــتهيه الـــنفس مـــن مـــال، ومـــرة بالطعـــام والشـــراب  مـــرة بمـــابـــتالءات علـــى  بنـــي آدم، تتعـــدد اال     

تتـرى بـين حـين وآخـر، والـذي يجمعهـا جميعـا ويزيـد االبـتالءات يـه وأخرى بالنسـاء، وهكـذا تتـوالى عل

، ال يســتطيع الفكــاك عنهــا ا هــو تــزيين الشــيطان لهــا فــي نفوســهم، حتــى يكــاد الواحــد فــيهممــن خطرهــ

  .فتملك قلبه إلى أن يفجأه الموت فيندم يوم ال ينفع الندم

  التعريف بالشيطان: الفرع األول

، ؟مــن هــو إبلــيس ومــا عالقتــه بالشــيطان: أســئلة مفادهــا مــن النــاسس كثيــر و قــد يتــردد فــي نفــ      

؟، ومــن  وهـل همـا شـيء واحـد أم أكثـر؟ ولمـاذا سـمي بـذلك؟ ومـا سـبب كـل هـذا الحقـد وتلـك العـداوة

   . هنا جاءت كتابتي لهذه المادة

  ؟من هو إبليس: أوال

لســجود ألبينــا آدم عليــه ُأمــر با وكــان ممــن ،الجــن ســفيه إبلــيس كــان توضــح اآليــات الكريمــة أن     


��	������������������������������m:السالم، حيث قال سبحانه���������������	��
���������������	��
���������������	��
�����������������l1 ،

كمـا سـأبين _أخذ على عاتقه إغـواء ذريتـه أنه و  ،، وأنه لم يسجد لهويظهر في اآلية أن اسمه إبليس

  ._في المطلب الذي بعده

هو و  ،واحد) ب ل س(مادة  أصلأن إلى _2ارسذكر ابن فكما _يرجع ) إبليس(ومعنى االسم      

: أي ،َأْبلَـَس الرجـل: منـهأنـه يـئس مـن رحمـة اهللا تعـالى، و ، اليأس، وعالقة االشتقاق مع حال إبلـيس

  .والَبَلَس الواجم سكت،

                                      
  50: الكهف 1
 ).300 -299/ 1( س اللغةمقاييابن فارس، : انظر 2
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َعَلــم للشــيطان، كبيــر الشــياطين ورأســهم، روح مجّســدة : َأباِلَســة وأبــاليُس  مفــرد جمعــه"واالســم إبلــيس  

  .1"للشر

أن القــول بأنـه سـمي إبلـيس ألنــه يـئس مـن رحمـة اهللا تعــالى قـول يعارضـه ظــاهر  ويـرى الباحـث    

خاطبـــــه ل حادثـــــة الســـــجود وأثنائهـــــا النصــــوص الكريمـــــة، فاآليـــــات الكريمـــــة تبـــــين أن اهللا تعــــالى قْبـــــ

ـــــــــــوم أن اليـــــــــــأس مـــــــــــن الرحمـــــــــــة كـــــــــــان mBBBB����H��G��F��E��D��Cl2:قولـــــــــــهب ، ومعل

، ألن المعنــى هــذا وبالتــالي ال يصــح قــولهم، _مطلــب بشــكل جلــيوسيتضــح ذلــك فــي نهايــة ال_بعـدها

  .؟لماذا لم تسجد آلدممن يئست من رحمتي اسجد آلدم، و  يا: سيكون

توافــق ، و إبلــيسقبــل الحادثــة اســمه كــان ف ن هــذا األمــر مــن القــدر اإللهــي،والــذي يــراه الباحــث أ    

  ._واهللا أعلم _المسمى نصيب وافر ، وأن لالسم منوما آلت إليه االسم مع نتيجة حادثة السجود

  .الشيطان: ثانيا

  :أصالن، هماأن لفظ الشيطان يمكن أن يكون له  3ذكر علماء اللغة   

ــَطنُ ، بعيــدة: دار َشــطون، أي: مــن قــول العــرب وهأخــذ ،نَ طَ َشــ: وأصــله، لبعــدا :األول ــل، : والش الَحْب

  .، ويستخدم للقياسبعيد ما بين الطرفين ألنه

  . 4"َتَشيطن لشيطان ألنها إنما ُسمي : "، قال عكرمةبعيد عن الخير وعن رحمة اهللا فالشيطان   

أن  ، والمعنـىَفْعـَالنوزن  النون فيـه زائـدة، علـىفـ إذا هلـك،: شاط يشـيط الرجـل، من هالكال :الثاني

   .أهلك نفسه بمعصيته الشيطان قد

                                      
، 1/، بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرة): هـ1424: ت(عمر، أحمد مختار عبد الحميد  1

  ).54/ 1(، 4م، مج  2008 -هـ  1429
  32: الحجر 2
حاتم . د: ، تحقيقي كلمات الناسالزاهر في معان، )هـ328: ت(محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبا بكر األنباري،: انظر 3

، )183/ 3( مقاييس اللغة، وابن فارس، )56/ 1(، 2، مج 1992-هـ  1412، 1/بيروت، ط -الضامن، مؤسسة الرسالة 
  ).540: ص( الكليات والكفوي،

 ).1450/ 5(، )8287ح ) (َفَوْسَوَس َلُهَما الشْيَطانُ :( ، تحت قوله تعالىتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  4
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  :خالصة ماسبق 

م فتكبــر وعصــى، فصــار شــيطانا ابتعــد عــن الخيــر إن إبلــيس كــان مــن الجــن فــُأمر بالســجود آلد    

  . وعن رحمة اهللا، وأهلك نفسه وأخلدها النار بضالله وٕاضالله

  :رأي الباحث

تــي ورد فيهــا ذكــر الشــيطان، ال كــذلكو لكريمــة التــي ورد فيهــا ذكــر إبلــيس، آليــات ابعــد اســتقراء ا     

  :تبين اآلتي

ق الحـديث فيهـا عـن السـجود آلدم واألمـر بـه، إال كل اآليـات التـي أوردت لفـظ إبلـيس كـان سـيا :أوال

ـــــــــى ـــــــــين، األول ـــــــــه تعـــــــــالى آيت ـــــــــي قول 
��	��������¡��¢��£�����¤��¥�����������������������m: ف

��¦l1 ّإنـه ظـن ظنـا  حيـثا قطعه إبلـيس علـى نفسـه مـن إغـواء النـاس، ، إذ الحديث فيها عم

  .واحدإذن لسجود آلدم، فالسياق بعد رفضه اصحيحا بأن معظم ذرية آدم سيتبعونه، وكان ذلك 


��	��������������������������m: فــــــــــي قولــــــــــه تعــــــــــالى والثانيــــــــــة      l2، 

فالحديث فيها عـن نتيجـة اتبـاع النـاس إلبلـيس بالكـب علـى وجـوههم فـي النـار، فالسـياق كـذلك واحـد 

  .مع رفضه السجود وٕاغوائه لبني آدم

 تكبـر ، إلـى أنإبلـيسابتـداء  _3أو أحـد أسـمائه_ه الجـن هـذا كـان اسـم سفيهويرى الباحث أن       

، وال أدل علـــى ذلـــك مـــن تسلســـل آيـــات _غالبـــا_ خاَطـــب بالشـــيطانيُ أمـــر اهللا تعـــالى، فصـــار علـــى 

ــــالحادثــــة كمــــا فــــي ســــورة األعــــراف، حيــــث فُ  11( تفصــــيال بــــديعا، بــــدأت فــــي اآليــــة لت القصــــةُ ص( 

¼���«�����m������´��³��²��±��°�����®���¶�¹��¸�¹��¸�¹��¸�¹��¸����ºººº:بقولـــــه

                                      
  20: سبأ 1
  95-94: الشعراء 2
، مختار الصحاح): هـ666:ت(، أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر الحنفي _عزازيل، كما جاء عند الرازي: فقد سماه بعضهم 3

َوِمْنُه ُسمَي : "قوله_ )39: ص(م 1999/ هـ 1420، 5/صيدا، ط -يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت : تحقيق
 ".َوَكاَن اْسُمُه َعزَاِزيلَ ) ِليُس ِإبْ (
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¾��½l 20(، ثــــم ســــرد أحــــداث القصــــة حتــــى قــــال فــــي اآليــــة:(m��¨��§���¦

°�����®��¬��«��ª��©lواهللا أعلم ،.  

التي جاء فيها الخطاب بلفـظ الشـيطان كانـت لحـوادث أو _حسب استقراء الباحث_كل اآليات  :ثانيا

تحـــول مـــن  _وصـــل إليـــه اجتهـــاد الباحـــثبمـــا _نـــواهي لمـــا بعـــد قصـــة الســـجود، ممـــا يرســـخ القـــول 

 : "هلــمـا ذكـره العسـكري فـي قو  ، وتوافــق مـا سـبق مـعالخطـاب بعـد الحادثـة مـن إبلـيس إلـى الشـيطان

ألن  ،ان وال يقــال جنــيشــيط :ل لإلنســان إذا كــان شــريرااولهــذا يقــ ،الشــرير مــن الجــن الشــيطان هــو

لعـن  :القطـال علـى اإلولهـذا يقـ ،وال يفيـده قولـك جنـي وٕانمـا يفيـد االسـتتار ،قولك شيطان يفيد الشر

، فمفـــاد كالمـــه أن 1"والجنـــي اســـم الجـــنس والشـــيطان صـــفة ،وال يقـــال لعـــن اهللا الجنـــي ،اهللا الشـــيطان

، بل كان واحدا مـن الجـن، فالـذي يكفـر مـنهم يصـبح إبليس لم يصبح شيطانا إال بعد كفره  وضالله

   .شيطانا

  لبني آدم عداوة الشيطان: الفرع الثاني

ـــز خلـــق اهللا تعـــالى         ، ومـــنهم مـــن طـــين _المالئكـــة_نـــورالمخلـــوق مـــن باإلبـــداع، فمـــنهم يتمي

وشــاء اهللا أن يكــون إبلــيس  .ممــا نعلــم أو ال نعلــم وغيــر ذلــك _الجــن_نــار ومــنهم مــن ، _اإلنســان _

����:، وقال أيضا��m�®���¬��«��ª��©��¨��§l2: ممن ُخِلق من نار، حيث قال سبحانه �

�m�«��ª��©��¨�����§��¦l3 ،ن من الجن كما قال عنه سبحانهومعلوم أنه كا:�� �

�m���	��
�����������������������l4، بعــة مــن معـــين النا الســامية هأقـــدار ب_اإللــه الحكــيم  ءوشــا

مــه فكر  ،عليــه الســالم هــو أبــو البشــر آدم ،أن ُيخلــق خلــق جديــد مــن طــين_ الحكمــة الــذي ال ينضــب

¬����m:تينقـد خلقـه بيديـه الكـريمف ،�m���������������������������������������������������������l5:ربه بشتى المكرمـات، قـال سـبحانه

                                      
 ).277: ص(  الفروق اللغويةالعسكري،  1
  27: الحجر 2
  15: الرحمن 3
  50: الكهف 4
   70: اإلسراء 5
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��³��²��±��°�����®	��´	��´	��´	��´��l1 أمـــده بـــالروح منـــه ســـبحانه حيـــث قـــال، و :�m���������
������������������������������������������������������������������������������������������l2 ،

��	������	������	������	������~�������������m: وبالعقــل اإلبــداعي المتميــز إذ قــال تعــالى عنــه

���������������������������������������������������l 3 ،

 ـــ وباالســـتخالف فـــي األرض كمـــا قـــال عـــز �m��E��D��C��B��A��G��F��G��F��G��F��G��F: ن قائـــلِم
JI��HJI��HJI��HJI��H���l 4فمــا كــان مــن إبلــيس إال أن  مــن المكرمــات، وغيرهــا ،، ومــن ثــم إســكانه الجنــة

اهللا مــن وٕانمــا خلــق آدم آخــر الخلــق، فحســده عــدّو اهللا إبلــيس علــى مــا أعطــاه  : "حســده، قــال قتــادة

  .، فدخلت العداوة قلبه5" الكرامة

والجــن دون المالئكــة فــي المكانــة _ لمتميــزالمالئكــة لهــذا الخلــق اســبحانه وتعــالى أســجد ثــم        

مألت صدر إبليس، وقاس قياسا باطال ، فازدادت العداوة حتى _في حقهم أوجب  السجودف ؛الشأنو 

¾��¿��������m��Àلحكمـة والجاللـة المطلقـة سـبحانه،وتناسـى أنـه يخاطـب صـاحب املؤه الِكبر والحسـد، 
���"��#��Æ����Å��Ä��Ã��ÂÁl6 ،؟، فمـــا كـــان مـــن اهللا مبـــرر للتنكـــب عـــن الطاعـــة وهـــل هـــذا

، �m��*��+��,��-�����.��/������0��1��2��3��4��5l7:بقولــــه إال أن أخرجــــه ســــبحانه

ه، مقرا بسلطانه المطلق، وبرحمتـه فطلب طلبا أخيرا قبل دخوله النار، مصحوبا بالتذلل للرب سبحان

�m���6��7��8��9���:��;��<��=��>��?����@����A��B��Cالتـــي وســـعت كـــل شـــيء،
D��E��F��G��H��I��J��K���L��M��N��O��Pl8.    

   

                                      
  75: ص 1
  72-71: ص 2
  33: البقرة 3
  30: البقرة 4
  ).99/ 17( جامع البيانالطبري،  5
  76: ص 6
  78_77: ص 7
    83 - 79: ص 8
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وهو ما يفقده كثير من أصحاب _ هوادة، بال ضد آدم وذريته الطويلةوهكذا بدأت حربه        

�:_ضوا أنفسهم على البذل في سبيل اهللا و رَ المنهج الحق، الذين لم يُ  ��m� �o��n��m���q��p���q��p���q��p���q��p

s��rs��rs��rs��r��� �t���~��}��|�� �{��z��y��x� �w� � �v��u���~��}��|�� �{��z��y��x� �w� � �v��u���~��}��|�� �{��z��y��x� �w� � �v��u���~��}��|�� �{��z��y��x� �w� � �v��u������ ��!� � "

� �#��$l1 ،دين اهللا : أي القويم، طريقعلى اللبني آدم  فقد أخذ على نفسه واجب الجلوس
وطاعتك، وألغوينهم كما  ألصدن بني آدم عن عبادتك: معنىالو  ،الحق، وهو اإلسالم وشرائعه

اجه من سببا في إخر _ في رأيه_كيف ال وهم ذرية من كان، 2أغويتني، وألضلنهم كما أضللتني
   .النعيم، وخلوده في الجحيم

ِإن الشْيَطاَن َقَعَد ِالْبِن آَدَم " :يقول ����سمعت رسول اهللا : عن َسْبَرة بن أبي َفاِكه، قالف       
ْسَالِم، َفَقاَل َلهُ  ِبَأْطُرِقِه، َفَقَعدَ  : " َقالَ " َأُتْسِلُم َوَتَذُر ِديَنَك، َوِديَن آَباِئَك، َوآَباِء َأِبيَك؟ : َلُه ِبَطِريِق اْإلِ

اْلُمَهاِجِر َأُتَهاِجُر َوَتَذُر َأْرَضَك، َوَسَماَءَك، َوإِنَما َمَثُل : َفَعَصاُه، َفَأْسَلَم، ُثم َقَعَد َلُه ِبَطِريِق اْلِهْجَرِة، َفَقالَ 
ُهَو َجْهُد : ُثم َقَعَد َلُه ِبَطِريِق اْلِجَهاِد، َفَقالَ : " َقالَ » َفَعَصاُه َفَهاَجرَ «: َقالَ "  3َكَمَثِل اْلَفَرِس ِفي الطَولِ 

َفَقاَل َرُسوُل اللِه » اُه َفَجاَهدَ َفَعصَ «: َقالَ " النْفِس، َواْلَماِل، َفتَُقاِتُل َفتُْقَتُل، َفتُْنَكُح اْلَمْرَأُة، َوُيَقسُم اْلَماُل 

َكاَن َحقا َعَلى اللِه  ِخَلُه اْلَجنَة، َأْو ُقِتلَ َفَمْن َفَعَل َذِلَك ِمْنُهْم َفَماَت، َكاَن َحقا َعَلى اللِه َأْن ُيدْ  «: ����
َكاَن َحقا َعَلى اللِه  َدابةٌ  4َلُه اْلَجنَة، َأْو َوَقَصْتهُ َأْن ُيْدِخَلُه اْلَجنَة، َوإِْن َغِرَق َكاَن َحقا َعَلى اللِه َأْن ُيْدخِ 

  .5 »اللِه َأْن ُيْدِخَلُه اْلَجنةَ 

                                      
  17-16: األعراف 1
 ).334/ 12( جامع البيانالطبري، : انظر 2
 .)21/ 6(حاشية السيوطي على سنن النسائي  ،"ِبَكْسِر الطاِء اْلَحْبُل الطِويُل ُيَشد َأَحُد َطَرَفْيِه ِفي َوَتٍد َأْو َغْيِرهِ "  3
 ).129/ 8(، شرح النووي على مسلم "َأْي َقَتَلْتُه ِفي اْلَحالِ ) َصْتهُ َفَأْقعَ (ُوِقَص َأِي اْنَكَسَر ُعُنُقُه وقصته َوَأْوَقَصْتُه ِبَمْعَناُه َقْوُلُه " 4
 -أحمـد شـاكر، دار الحـديث : ، تحقيقمسند أحمد، )هـ241: ت(رواه أحمد، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني  5
، _واللفــــظ لـــــه_ ) 315/ 25) (15958ح ( ، َحـــــِديُث َســــْبَرَة ْبــــِن َأِبـــــي َفاِكــــهٍ 8م، ج  1995 -هـــــ  1416، 1/القــــاهرة، ط -

عبـد الفتـاح أبـو غـدة، : ، تحقيقالسنن الصغرى ،)هـ303: ت(والنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، 
 ح( ،َمـا ِلَمـْن َأْسـَلَم َوَهـاَجَر َوَجاَهـدَ : بـابكتـاب الجهـاد، ، 8، ج 1986 - 1406، 2/حلـب، ط -مكتب المطبوعات اإلسالمية 

صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن ، )هـــ354: ت(، وابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد، أبــو حــاتم الُبســتي )21/ 6) (3134
ــان فضــل : بــاب الســير،: كتــاب ،18، ج 1993 - 1414، 2/بيــروت، ط -شــعيب األرنــؤوط، مؤسســة الرســالة : ، تحقيــقبلب

ـــِة ِلْلُمَهـــاِجِر َوالْ (الجهـــاد،  ـــُة ِفـــي َقْصـــِدِهَماِذْكـــُر ِإيَجـــاِب اْلَجن ـــٍة َأْدَرَكْتُهَمـــا اْلَمِني ـــِة َحاَل ـــى َأي  ،) 453/ 10) (4593ح ( ،)َغـــاِزي َعَل
، أبــو عبـد الــرحمن محمــد )األلبــانيصـححه و (، )117/ 7) (6558ح (ســبرة بـن أبــي فاكــه، : بـاب ،المعجــم الكبيــر ،لطبرانـياو 

المكتــب  ،صــحيح الجــامع الصــغير وزيادتــه: )هـــ1420: ت(بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، األشــقودري اناصــر الــدين، 
  .)340/ 1(، 2اإلسالمي، ج 
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ويـزداد عجــب الباحـث مــن فعــل إبلـيس هــذا، حيـث إن كــل مــا سـيفعله إلغــواء النـاس لــن يغيــر       

ينسـى لشـرير العنيـد ال ولكـن ا" يزداد بعدا من اهللا تعالى،س ه الحتمية بخلوده في جهنم، بلفي نتيجت

 فهــــو اإلصــــرار... ، وال يستســــلم لمصــــيره البــــائس دون أن ينــــتقمأن آدم هــــو ســــبب الطــــرد والغضــــب

ذه الطبيعـة عـن خصائصـها وبذلك تتكشف هـ ...لمطلق على الغواية، والتصميم االمطلق على الشر

وهنــا يعلــن ... لعنيــدإنمــا هــو الشــر األصــيل العامــد القاصــد ا. شــر لــيس عارضــًا وال وقتيــاً  ...األولــى

أنــه ســيرد علــى تقــدير اهللا لـــه _ د حصــل علــى قضـــاء بالبقــاء الطويــلوقــ _إبلــيس فــي تــبجح خبيــث

، والـذي بسـببه يغوي ذلـك المخلـوق الـذي كرمـه اهللالغواية وٕانزالها به، بسبب معصيته وتبجحه؛ بأن 

  ...!كانت مأساة إبليس ولعنه وطرده

 -، يصـــد عنـــه كـــل مـــن يهـــم مـــنهم باجتيـــازه اهللا المســـتقيم م وذريتـــه علـــى صـــراطإنـــه ســـيقعد آلد    

فهـو إذن طريـق اإليمـان والطاعـات المـؤدي إلـى رضـى  ...ق إلى اهللا ال يمكن أن يكون حسـاً والطري

} ، وعن أيمـانهم وعـن شـمائلهم من بين أيديهم ومن خلفهم{ : وٕانه سيأتي البشر من كل جهة - اهللا

وهو مشهد حي شاخص متحرك إلطباق إبليس على البشر ... اعةللحيلولة بينهم وبين اإليمان والط

    .1"في محاولته الدائبة إلغوائهم

  .ذوق إبليس معها ألم الموت وعذابهإال بالنفخة األولى التي سيالطويلة هذه الحرب تنتهي لن و     

       : وهنا تظهر لفتة هي    

  ؟ل ألقفن لهمولم يق )لهمَألْقُعَدن (: قولال إبليسلماذا اختار 

إال أن اهللا  ،معنويــا وقعــوده أمــرا وبــالرغم مــن أن المعنــى فــي إغــواء إبلــيسنــه أ: فــي ذلــك األرجــح   

 امطمئنـــ ال يتعبـــه االنتظـــار ،ر إصـــراره علـــى هدفـــه برجـــل قاعـــد علـــى الطريـــقتعـــالى يريـــد أن يصـــو 

   .فو فقد يتعب من الوق ليتحقق هدفه بقعوده؛

 وكلــهض نهيــ ةواجهــالمســاعة عنــدما تحــين و ، د يكــون منتبهــا متيقظــاً حالــة القعــو فــي  كـذلك فإنــه     

  . نشاط وٕاصرار
                                      

  .بتصرف ،)1266/ 3( في ظالل القرآنقطب،  1
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 لشــيطاناختــار ا ولهــذا، النــومأقــرب إلــى يكــون جع طضــمال ، ألنوالقعــود أقــرب إلــى الوقــوف      

  1.الموقف الذي يحفظ له قوته، ويبقى له انتباهه

  2.في اإلرجاف طرقهو  وسائل الشيطان: المطلب الثاني

الخبيـث مـن الطيـب، أعطـى اهللا تعـالى إبلـيس قـدرات واسـعة  تمييزيادة في تمحيص العباد، و ز      

عــن ســلوك طــرق الهــدى، تتميــز  مختلفــة فــي إغــواء بنــي آدم وٕابعــادهمفــي اســتخدام أســاليب ووســائل 

  :باإلحكام والتنوع، فلكل مقام عنده مقال يناسبه، ومن ذلك

  .الوسوسة :أوال

�:قال سبحانه األولى، ومن ذلك أكذوبتهإلخراجهما من الجنة، دم وزوجه آل بالكيد إبليس بدأ       �� �� �� �

mmmm� �¦��¦��¦��¦���°�����®��¬��«��ª��©��¨��§�� �̧�¶��'�� �́�³��²���±�� �̧�¶��'�� �́�³��²���±�� �̧�¶��'�� �́�³��²���±�� �̧�¶��'�� �́�³��²���±

��À��¿���¾��½��¼��»��º�����¹��À��¿���¾��½��¼��»��º�����¹��À��¿���¾��½��¼��»��º�����¹��À��¿���¾��½��¼��»��º�����¹llll3 ،ين والتي كان من شأنها أن تحدث اضطرابا شديدا جمع ب

االنتصار األول في الحرب كان له و  ى،تمنّ  فنال إبليس ما الشبهة والشهوة وصعوبة االنقياد،

  . لكنها ليست األخيرة الطويلة مع الخير،

غير أن  ،4"الكالم الخفي الذي ال يسمعه إال المداني للمتكلم :"استخدم إبليس الوسوسة وهي       

مكن أن تكون بمحاورة خفية أو باإللقاء ي _عليه السالم_الثعالبي يرى أن وسوسة إبليس ألبينا آدم 

  .ال نعلم كثيرا منهااهللا تعالى أمده بقدرات كبيرة ، وال شك في أن 5لنفسفي ا

: ، فاألولى تعني)وسوس إليهما(بدل ) وسوس لهما(الحظ في اللفظ القرآني أنه استخدم وي      

  . 6ألقاها إليهما: وسوس ألجلهما، أي ألجل أن يغويهما، أما الثانية فتفيد بأنه

                                      
  ).2830/ 1( تفسير الشعراوي: انظر 1
وائل عبد . د: إشراف. رسالة ماجستير. دراسة قرآنية موضوعية - خطوات الشيطان: بشير، وائل عمر: لالستزادة، ُينظر 2
  http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/ ISSN .م2008. غزة_الجامعة اإلسالمية. سالم حمدان اللوحال
  20: األعراف 3
  ).56/ ب- 8( التحرير والتنويرابن عاشور،  4
 ).24/ 2( الجواهر الحسانالثعالبي، : انظر 5
  ).215/ 2(  الكشاف الزمخشري،: انظر 6
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، من باب المجاز العقلي، على )ليبدي(السوءات إلى إبليس في قوله  وكذلك فقد أسند إبداء      
في أن _ التي اتخذها وسيلة إلقناع آدم وزوجه_وتمثلت كذبته . 1اعتبار أنه تسبب في إبدائها

الغرض من تحريم األكل من الشجرة حتى اليكونا مَلكين أو يخلدا في الجنة بال موت، فمن أكل 
  .اهللا تعالى ال يريد ذلك بهمافإن  ، ومن ثم_على زعمه_ا في الجنة دمنها صار مَلكا وصار خال

، لئال تكونا ملكينما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة أن تأكال ثمرها، إال  : "يقول الطبري       
 )ُيَبيُن اللُه َلُكْم َأْن َتِضلوا: (من الكالم، لداللة ما ظهر عليها، كما أسقطت من قوله "ال"وأسقطت

  .2" يبين اهللا لكم أن ال تضلوا: ، والمعنى]176: سورة النساء[
 هما؛وءاتُ هيا عنها إال وظهرت سما أراد، فما أن أكال من الشجرة التي نُ  وهكذا حصل إلبليس      

ت هما، وكانه رب وزوجُ  رتباك والبحث عما يستر السوءة، فعصى آدمُ فبدأت نتيجة إرجافه باال
من ذلك، إذ لوال  _عليه السالم_اظ موسى تغجهما من الجنة، حتى ااسببا في إخر المعصية 

ه واعتذر بقدر اهللا تعالى لكن و في الجنة،  _عليه السالم_المعصية لكانت ذرية آدم  3آدم حاج   .  
  .اإلشاعة: ثانيا
بإشاعة خبر مقتل الرسول يوم أحد، بهدف  _وقيل غيره كما سيتحدد _ف الشيطانلقد أرج     

���������m�m�m�m��m��lk��j��i��h��g��f����e:حتى أنزل اهللا تعالى  لمعركة نفسيا،حسم ا �d��c��m��lk��j��i��h��g��f����e��� �d��c��m��lk��j��i��h��g��f����e��� �d��c��m��lk��j��i��h��g��f����e��� �d��c

����~��}|��{�� � � � � �z��y��x��w��v��u�� ts��r��q���p�� �o� �n����~��}|��{�� � � � � �z��y��x��w��v��u�� ts��r��q���p�� �o� �n����~��}|��{�� � � � � �z��y��x��w��v��u�� ts��r��q���p�� �o� �n����~��}|��{�� � � � � �z��y��x��w��v��u�� ts��r��q���p�� �o� �n

� � ���� ���� ���� ��llll4 ْيَطانُ  : "قال_ رضي اهللا عنهما_عبداهللا بن عباس ن فع؛ُقِتَل : َوَصاَح الش
    .6"إن محمدا قد قتل: ن صاح يوم أحدإن الشيطا: "عن الزهري قوله وردو ، 5"ُمَحمدٌ 

                                      
  ).57/ ب-8( تنويرالتحرير والابن عاشور، : انظر 1
  ).348/ 12( جامع البيانالطبري،  2
، ]117: طه[} َفَال ُيْخِرَجنُكَما ِمَن الَجنِة َفَتْشَقى{: التفسير، َباُب َقْوِلهِ : من رواية َأِبي ُهَرْيَرَة، كتاب ،الصحيحالبخاري، : انظر 3
  ).96/ 6) (4738ح (
    144: آل عمران 4
/ 11( )11635: ح( ،المعجم الكبير ،لطبراني، ا)369/ 4( )2609: ح(عبد اهللا بن عباس،  :مسند ،مسندال ،أحمدرواه  5

المستدرك :)هـ405: ت(بوري المعروف بابن البيع النيسا بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه محمد أبو عبد اهللا ،لحاكم، وا)248
، )324 /2( )3163: ح( ج،4 م،1،1990\، طبيروت –دار الكتب العلمية  ،مصطفى عطا: تحقيق ،على الصحيحين

َناِد، َوَقْد ُوثَق َعَلى َضْعِفهِ صحيح اإلسناد، : وقال ْحَمِن ْبُن َأِبي الزالهيثمي، أبا الحسن نور الدين علي بن : انظر ،َوِفيِه َعْبُد الر
 1414مكتبة القدسي، القاهرة، ، الدين القدسي حسام: تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،، )هـ807: ت(أبي بكر بن سليمان 

  ).111/ 6( ج،10هـ، 

المطالب العالية بزوائد المسانيد  ،)هـ852: ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني  6
، 1/ط السعودية، -سعد الشثري، دار الغيث . د: رسالة علمية قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود تنسيق: تحقيق الثمانية،
 .وقد وثق رجاله، ) 206/ 12) (4380ح ( 19هـ، ج 1419
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في صـفوف الصـحابة  توقع تبين حالة االضطراب التيوالمالحظ أن اآلية الكريمة جاءت         

بعد قيام ابن قميئة بضرب  ازداد الخبر تأكيدا، و ����عندما سمعوا المرجفين في خبر مقتله  حدٍ في أُ 

  .1ه، وتفرق الناس عنهوأنفه فأثقلباعيته ر بحجر شج رأسه وكسر  ���� الرسول

وزاد اإلرجــاف بموقــف المنــافقين الــذين لــم يخفــوا  ،وهنــا اضــطربت النفــوس وازدحمــت األفكــار       

وا بالتشـكيك فـي بـدأحيـث أخذوا يتعاونون في رد الناس عن الـدين، ، بل ���� سرورهم بمقتل الرسول

، إلى أن وصل بهم الحال إلـى 2"لو كان نبيا ما ُقتل: مهوقال أناٌس من ،قد ُقتل : "بقولهم ���� نبوته

 أن دعوا الناس للر فقـال بعـض ": السـدين من االعتقاد، حيـث قـال و والعودة إلى ما عليه المشرك ،ةد

يـا قـوم، إن !! ليت لنا رسوال إلى عبد اهللا بن أبي، فيأخذ لنا أَمَنًة مـن أبـي سـفيان :أصحاب الصخرة

  . 3" توكم فيقتلوكممحمًدا قد قتل، فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأ

وتناسى هؤالء الغافلون أن الرسول بشر كغيره مـن الرسـل، ومآلـه المـوت كمـا مـات السـابقون        

منهم، واألصل أنهم تدبروا في أن موت الرسل لم يكن سببا في تخلي النـاس عـن ديـنهم، وهكـذا فـي 

يـرى الزمخشـري ليـربط كمـا ) ����mmmm(:الفـاء فـي قولـهالهمزة و ، ولهـذا جـاء سـبحانه بـ���� موت الرسول

، بالجملــة قبلهــا علــى معنــى التســبيب الفــاء معلقــة للجملــة الشــرطية :"الجملــة بمــا ســبقها، حيــث قــال

 ى أعقـابهم بعـد هالكـه بمـوت أو قتـلالرسـل قبلـه سـببًا النقالبهـم علـ والهمزة إلنكـار أن يجعلـوا خلـو ،

ســك بــدين محمــد يجعــل ســببًا للتممــع علمهــم أّن خلــو الرســل قبلــه وبقــاء ديــنهم متمســكا بــه يجــب أن 

    .4" ، ال لالنقالب عنه����

      

                                      
: تحقيق ،)السير والمغازي(ابن اسحاق  سيرة): هـ151: ت(لبي بالوالء ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار المطّ : انظر 1

  ).254/ 7(  جامع البيان، والطبري، )329: ص(هـ، 1398، 1/بيروت، ط –سهيل زكار، دار الفكر 
ِبيعِ )4262ح ) (778/ 3(تفسير القرآن العظيم ن أبي حاتم، اب 2 َعِن الر ،.  
 ،هـ 1387 ،2/ ، طبيروت –دار التراث  ،تاريخ الرسل والملوك، وكذا في تاريخه، )255/ 7( جامع البيانالطبري،  3

  .)2/520(ج، 11
  ).1/331( الكشافالزمخشري،  4
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ومما سبق يتبين لنا خطـر إرجـاف الشـيطان، واسـتغالله للظـروف النفسـية الصـعبة للمسـلمين        

حتى ال تفوته فرصة للصد عن سـبيل  للمسلمين،الدائم في أحلك األوقات، وهذا يبين مقدار ترصده 

وتوظيــف كــل  ،على عداوتــه آلدم عليــه الســالم وذريتــهالشــيطان ى إصــرارأيضــا مــداهللا تعــالى، ويبــين 

 ب إبلـيس ليوظفـوه فـي خدمـة الـدين والـذ  بالمسـلمين االسـتفادة مـن إصـرار ي رِ فَحـ تها؛اإلمكانات لخدم

     . عنه

 ، فعلينا أال نكون آذانـاعلينا أن نحذر في لحظة الفتن والبالء من دسائس إبليس وجندهفكذلك       

  . وال تثبت تسمع كل ما يقال بال تدبر

  .إيحاء الشبه. ثالثا

�إرجافـا فكريـا، يمكن اعتبـاره  مايندرج ضمن  من الكفرة، لشبه إلى أوليائهالشيطان لاء إيحإن        

��X�W�m�m�m�m���������������������������~��}��|��{���������������������������~��}��|��{���������������������������~��}��|��{���������������������������~��}��|��{llll1، 

ومن ذلـك  ليصدهم عن السبيل، ؛الموحدين ب لدىإثارة االضطراكذا َفَهم الشيطان أال ُيتبع الحق، و 

ــ ث َبــه إلــى أوليائــه لِ يحــاؤ إ ه بــين العامــة فــي األحكــام الشــرعيةبَ الش ع تتزلــزل، فيرتــدلعــل الثقــة بالُمَشــر ،

وينحســـر  ،أهـــوائهم المنحرفـــة، فـــيعم الظلـــم وأ ،عقـــولهم القاصـــرة ، ســـواء إلـــىالنـــاس إلـــى شـــرع غيـــره

  .  ليس على مبتغاهوتشيع الفوضى، ويحصل إب ،العدل

ن إبليس وجنوده أوحوا إلـى المشـركين لمجادلـة سـيدنا ، حيث إ)أكل الميتة( :ومن ذلك مسألة       

فمقدمـة اآليـة  الى أن ذلك شـرك ال يصـح معـه إيمـان؛ن سبحانه وتع، وبي الستحاللها ����رسول اهللا 

ذكـاة شـرعية، حيـث  تـي لـم تـذك نفسها تتحدث عن األكل مما لم يذكر اسـم اهللا عليـه، ومنـه الميتـة ال

�m��������~��}��|��{��zy��x��w��v����u����t����s��r��q��p:قـــــــــــال ســــــــــــبحانه

�������������������lقــال _رضــي اهللا عنهمــا_  عــن ابــن عبــاسف ؛:" 

تـأكلوا ممـا قتلـتم وال تـأكلون ممـا : إلـى أوليـائهم مـن المشـركين ليجـادلوكم، أن يقولـوايُن يوحي الشـياط

                                      
  121: األنعام 1
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عـن و  .1"ُيـذكِر اسـُم اهللا عليـه مْ لـ وٕان الـذي مـات، ذي قتلـتم ُيـذكر اسـُم اهللا عليـهالـ إن: ؟ فقالقتل اهللا

  .2"ةأمر الميتي يعني ف ،ِلُيَجاِدلوكم: في قول اهللا" : قال سعيد بن جبير

فالشـبهة تقــوم علــى أنـه ال فــرق بــين مـا ُذبــح وبــين مـا مــات بقــدر مـن اهللا تعــالى، وهــذا قيــاس        

  .سبحانه في حكم الحكيمواإلرجاف ، غرضه الطعن فاسد

، ومـنهم باإللهـام أو القـذف فـي 3نـه بالوسوسـةإ: وقد اختلفوا فـي كيفيـة اإليحـاء، فمـنهم مـن قـال     

ا كـان ذلـك فـالعبرة وأيـ ،5مـن الشـيطانوحـي بـي مـن اهللا، فهـو ه بالوحي إلى الن هَ شب  ، والبعض4القلب

  .استخدامهاع في ة لإلرجاف إال ويسار وسيل ال يترك في أن الشيطانتكمن 

  .اإللقاء في النفوس عند األماني .رابعا

��W، ليبعــد عـن الطاعــة وسـيلة مــن وسـائل إرجــاف إبلـيس؛ األمــانيفـي النفــوس عنـد لقـاء اإل       

X���������m�m�m�m���������������������������������	��
�����~��}��|��{��z��y��x
��������������������������������������llll6  .  

، عــن جمــع مــن 7الغرانيــققصــة فــي ســبب نزولهــا قصــة طويلــة ُعرفــت ب ذكــر الطبــري وغيــره      

أن  ����الســـبب الـــذي مـــن أجلـــه أنزلـــت هـــذه اآليـــة علـــى رســـول اهللا ن إ: وقـــال الصـــحابة والتـــابعين،

                                      
 .، لم أقف على صحته)1379/ 4) (7846ح ( ن العظيم، تفسير القرآابن أبي حاتم 1
 ).7847ح ) (1379/ 4(المصدر السابق  2
 ).267: ص( تأويل مشكل القرآنابن قتيبة، : انظر 3
محمد : وتخريج وتعليق أحكام القرآن،، )هـ543: ت(ابن العربي، القاضي محمد بن عبد اهللا أبا بكر المعافري المالكي : انظر 4

  ).274/ 2(، 4م، ج  2003 -هـ  1424، 1/تب العلمية، بيروت، طعطا، دار الك
 ).1379/ 4) (7841ح ( تفسير القرآنابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم،  5
  52: الحج 6
، وهي في _أي في الحديث السابق_األصنام: الَغرانيق هاهنا:" أن  ابن األثير نيق وعالقتها باألصنام، فقد ذكرمعنى الغرا 7
وكانوا . الشاب الناعم األبيض: والغرنوق أيضا ...ُغْرُنوق وُغْرَنيق، سمي به لبياضه: ألصل الذكور من طير الماء، واحدهاا

النهاية في غريب ، ابن األثير "يزعمون أن األصنام تَُقربهم من اهللا وتشفع لهم، فشبهت بالطيور التي تعلو في السماء وترتفع
  .صرفبت ،)364/ 3( الحديث واألثر
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لــه اهللا علــى لســانه فــي بعــض مــا يتلــوه ممــا أنــزل اهللا عليــه مــن القــرآن مــا لــم ينز  ىالشــيطان كــان ألقــ

   1.واغتم به، فساله اهللا مما به من ذلك بهذه اآليات ���� اهللاعليه، فاشتّد ذلك على رسول 

  :ظات الباحث على القصةو حمل

الــذي يهمنــا مــن اآليــة الكريمــة توضــيح دور الشــيطان فــي اإلرجــاف الفكــري، بمعــزل عــن تحقيــق  .1

بعــض أقــوال فحــول العلمــاء والمحــدثين الروايــة الســابقة تفصــيال، بــل ســيكتفي الباحــث باإلشــارة إلــى 

  .عنها

  :الحديث عن صحة وضعف الروايات التي أوردت القصةفي  .2

الحق أن جمهور العلماء والمحدثين ضعفوا الروايات ضعفا ال ينجبر بمجموع الطرق، وممن ف    
عن  ،حدا أسند هذا الحديث عن ُشعبة، عن أبي بشرأ وال نعلم : "البزار حيث قال: قال بذلك

ُأمية ُيَحّدث ر حماد، وكان ثقة وغي ن أمية ولم نسمعه إال من يوسف بإال سعيد، عن ابن عباس
أبي  نُيعرف عن الَكلبي، ع يثُمرسال، وٕانما هذا الحدير ي ِبشر، عن سعيد بن ُجبببه، عن أ

  .2"س وأمية ثقة مشهوراصالح، عن ابن عب
  . 5الشوكاني مهووافق، 4ابن كثيرو  ،3وكذلك أبو جعفر النحاس     
 نصب المجانيق: الذي ألف مؤلفا في رد القصة سندا ومتنا باسماأللباني _ أيضا_ ومنهم     

   6.جمعا غفيرا من العلماء المضعفين للروايات ، وذكرلنسف قصة الغرانيق

                                      
  .)310: ص( أسباب النزول، والواحدي، )663/ 18(  جامع البيانالطبري، : انظر 1
 مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار،، )هـ292: ت(البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد العتكي  2

، 1/المدينة المنورة، ط -، مكتبة العلوم والحكم )18حقق الجزء (محفوظ الرحمن زين اهللا وعادل سعد وصبري الشافعي : تحقيق
  ).296/ 11(، 18، ج )م2009م، وانتهت 1988بدأت (
  ).73/ 3( إعراب القرآنالنحاس،  3
سامي سالمة، دار طيبة : ، تحقيقتفسير القرآن العظيم، )هـ774: ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي  4

 ).441/ 5(، 8م، ج  1999 -ـ ه1420، 2/للنشر والتوزيع، ط
دمشق، بيروت،  -، دار ابن كثيرفتح القدير ،)هـ1250: ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا اليمني : انظر 5
  ).462/ 3(هـ،  1414، 1/ط
يق لنسف قصة نصب المجان، )هـ1420: ت(بن الحاج نوح، األشقودري األلباني، أبا عبد الرحمن محمد ناصر الدين : انظر 6

 ).36:ص(م، 1996 -هـ 1417، 3/، المكتب اإلسالمي، طالغرانيق
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حيـث  الحافظ ابـن حجـر العسـقالني، -بناء على مجموع الطرق -أصاللقصة أن لوممن قال ب     

كــن كثــرة الطــرق تــدل علــى أن ل طريــق ســعيد بــن ُجبيــر إمــا ضــعيف وٕاال منقطــعى لهــا ســو وك" :قــال

  .1"ما على شرط الصحيحينهآخرين مرسلين رجال نمع أن لها طريقي للقصة أصال

ممـا  ،أن الروايات المسندة الصحيحة لم تذكر القصـة :ه، في2وقد رد األلباني عليه ردا مفصال      

وكـــذلك بـــين أن مـــن الضـــعف مـــا ال ينجبـــر كمـــا هـــو فـــي هـــذه ، نادقـــةيـــدل علـــى أنهـــا مـــن وضـــع الز 

  ._واهللا أعلم_القصة

لقد أنكر جماهير العلماء متن القصة، واعتبروا أنها تقدح في الرسـالة والـوحي معـا، وأن مؤداهـا  .3

فـي د بـل وأبـدع اإلمـام الـرازي ، ولقد أجـاالكفر باهللا العظيم، وأن الكثير من اآليات الكريمة تعارضها

  :ل الرد، ومما قالتفصي

    . أمــا أهــل التحقيــق فقــد قــالوا هــذه الروايــة باطلــة موضــوعة واحتجــوا عليــه بــالقرآن والســنة والمعقــول "

، ]3: الـنجم{ ،}َو ِإال َوْحٌي يـوحى َوَما َينِطُق َعِن الهوى ِإْن هُ { : قوله: وثالثها... أما القرآن فوجوه،

وذلـك ال  ،لحـاللكان قد ظهر كذب اهللا تعالى فـي ا لغرانيق العلى،ك افلو أنه قرأ عقيب هذه اآلية تل

فهي ما روي عن محمد بـن إسـحق بـن خزيمـة أنـه سـئل عـن هـذه القصـة  وأما السنة ...يقوله مسلم

 ...وضع من الزنادقة وصنف فيه كتاباً فقال هذا 

ألن  ؛ثـان فقـد كفـرتعظـيم األو  ����أن من جوز على الرسـول : ، أحدهاوأما المعقول فمن وجوه    

  .3" من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي األوثان

فأمـــا التمنـــي فُأســـند إلـــى الرســـول خاصـــة والرســـل  واإللقـــاء؛التمنـــي لفظـــا ورد فـــي اآليـــة الكريمـــة  .4

  .، وأما اإللقاء فإلى الشيطان_عليهم جميعاوسلم صلى اهللا _عامة

                                      
  ).439/ 8(، فتح الباري ابن حجر 1
   ).وما بعدها 37:ص(، نصب المجانيق األلباني: انظر 2
  .بتصرف ،)135-134/ 11( مفاتيح الغيبازي، الر  3
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وهـو  ،1وهو رأي جمهور العلماء القراءة، وأالتالوة : األول والتمني ينصرف على أحد معنيين،     

ألقى الشـيطان  ثَحدّ ا إذ": في تفسير التمني_ رضي اهللا عنهما_قال ابن عباس ،_واهللا أعلم_الراجح

 ُأمِنيتــه وُيقـال" :تعقيبـا عليــه البخــاري ، وقـال2"الشـيطان َوُيحِكــم آياتـهي ، فُيبطــل اهللا مـا ُيلقــهفـي حديثـ

  .3" هقراءت

ـــى { أن اهللا مـــا أرســـل قبـــل محمـــد  :"ويكـــون المعنـــى      ِإال ِإَذا َتَمن ـــي ـــْن َرُســـوٍل َوال َنِب قـــرأ : أي} ِم

فـي قراءتـه، مـن : أي} َأْلَقـى الشـْيَطاُن ِفـي ُأْمِنيتِـِه { قراءته، التي يذكر بها الناس، ويأمرهم وينهـاهم، 

ن اهللا تعالى قد عصم الرسـل بمـا يبلغـون عـن اهللا، طرقه ومكايده، ما هو مناقض لتلك القراءة، مع أ

  .وحفظ وحيه أن يشتبه، أو يختلط بغيره

ولكن هذا اإللقاء من الشيطان، غير مستقر وال مسـتمر، وٕانمـا هـو عـارض يعـرض، ثـم يـزول،      

ه ويبطله، ويبين أنه يزيله ويذهب: أي} َفَيْنَسُخ اللُه َما ُيْلِقي الشْيَطاُن { : وللعوارض أحكام، ولهذا قال

يتقنها، ويحررهـا، ويحفظهـا، فتبقـى خالصـة مـن مخالطـة : أي} ُيْحِكُم اللُه آَياِتِه { ليس من آياته، و 

  .4"إلقاء الشيطان

 عنــدما ����أن النبــي  الــذي يــرد عليــه، والمعنــى حينئــذ 5تمنــي القلــب والخــاطر: والمعنــى الثــاني     

ثم إن اهللا تعالى ينسخ ذلـك ويبطلـه ويهديـه  ،ن إليه بالباطليوسوس الشيطا، من األمور شيئاتمنى ي

  .رد الرازي عليه سابقا ، وهذا المعنى باطل كما6إلى ترك االلتفات إلى وسوسته

  

                                      
مفاتيح ، والرازي، )73/ 3( إعراب القرآن، والنحاس، )229/ 2( معاني القرآن، والفراء، )296/ 11(، مسند البزار: انظر 1

  .وغيرهم) 462/ 3(فتح القدير، والشوكاني، )441/ 5( تفسير القرآن العظيم، وابن كثير، )135-134/  11( الغيب
 ).97/ 6(، سورة الحج)كما بدأنا أول خلق نعيده( :بابالتفسير،  :كتاب ،صحيحال البخاري، 2
  .، سورة الحج )كما بدأنا أول خلق نعيده( :بابالتفسير،  :بكتا ، المصدر السابق 3
عبد : ، تحقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير ك م المنان، )ھـ1376: ت(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا   4

  ).542/ 1(، 1م، ج  2000- ھـ 1420، 1/الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط
 ).4/2433( آنفي ظالل القر قطب، : انظر 5
 ).138/ 11(  مفاتيح الغيبالرازي، : انظر 6
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وسوسة مـن الشـيطان، إذ إنـه ال يجـوز أن يكـون بمعنـى اإلدخـال  فاألرجح فيه أنهلقاء وأما اإل      

الغـرض مـن هـذه اآليـة : " ظ بحفـظ اهللا تعـالى، يقـول الـرازيفي كالم اهللا ما ليس منه، فـالقرآن محفـو 

بيان أن الرسـل الـذين أرسـلهم اهللا تعـالى وٕان عصـمهم عـن الخطـأ مـع العلـم فلـم يعصـمهم مـن جـواز 

  .1"السهو ووسوسة الشيطان بل حالهم في جواز ذلك كحال سائر البشر

ل فــي القــرآن مــا لــيس أْن ُيــدخن ال يمكــن للشــيطا" نــهأى أر وذهــب الشــعراوي مــذهبا قريبــا حيــث     

ل الشيطان على وجه آخر، لكن يمنه اهللا القرآن، وفيه هداية للنـاس فحين يقرأ رسول: حتمل تدخ ...

بلبـل ن أن ُيشـّوش علـيهم، ويذا الكـالم دو ُيخِلي الجـو للنـاس حتـى يسـمعوا هـ من عدو اهللا أن أتنتظر

  ول بينهم وبين سماعه؟، وَيحأفكارهم

تباعـه مـن البشـر يقولـون فـي ط أ، وسـلألقـى الشـيطان فـي ُأمنيتـه ،قرأ: مّنى الرسول يعنيفإذا ت      

مــه أن ُيلقــي فــي طريــق القــرآن وفه ...ر الشــيطانفــدو : األولــين ك وأســاطيرِســحر وِشــعر وٕافــ: القــرآن

يـد ير  رآن فـي نظـر مـند الق، وتفسمه والتأثر بهصّد الناس عن فهوالتأثر به العقبات والعراقيل التي ت

واســتعير هنــا للوسوســة وتســويل الفســاد . درمــُي الشــيء مــن اليــ": أنــه اإللقــاءة حقيقــف؛ 2"أن يــؤمن بــه

ـــين تشـــبيها للتســـويل بإلقـــاء ـــه تعـــال. اسالنـــ شـــيء مـــن اليـــد ب ـــاِمِري (: ىومنـــه قول ـــى الس ـــذِلَك َأْلَق  ،)َفَك

  .3]" 87:طه[

  .االقتران باألنفس المريضة .خامسا

وسـيلة  ،ليـدوم صـده عـن السـبيل التـي تقـع فريسـة سـائغة إلبلـيس، س المريضـةاالقتران باألنف       

[���^���_��[���^���_��[���^���_��[���^���_��������������]��\]��\]��\]��\�m��X�W��Z��Y��X�����W��V مـــن وســـائل إبلـــيس فـــي اإلرجـــاف،

e��d��c��b��a��`e��d��c��b��a��`e��d��c��b��a��`e��d��c��b��a��`����i��h��g���f���o��n��m��l���k��j

u��t��s��r��q���p��llll4.  

                                      
  ).138/ 11(المصدر السابق  1
 ).2433/ 4( في ظالل القرآنقطب، : ، بتصرف، وانظر)6066/ 1( تفسير الشعراوي 2
 ).298/ 17( التحرير والتنوير ابن عاشور، 3
  .38-36: الزخرف 4
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  .يجب بيانها ليتضح المعنىالتي  األلفاظ :أوال

، واألصل أنه من العتمة وقلة وضوح الشـيء، كمـا عنـد ابـن فـارس 1عرضويُ  يتعامَ : أي ،)يعُش ( .1

ي الشـيء، فـ ل علـى ظـالم وقلـة وضـوحديـ ل أصٌل صـحيحتالَعين والّشين والحرف المع: "حيث يقول

ومنـه َعشـوُت . هتُـمَ ُظل: َوعشواُء الليـل. الليل ممن ذلك الِعَشاء، وهو أّول ظال. ه ما ُيقارُبهنثم ُيفرع م

فهــو  ًواَعشـو  ُش اعــو  عشـوعشـا عــن ي: هـو ِمــن، و 2"موال يكــون ذلـك إال أن تخــبط إليـه الظــال. رهاإلـى نـ

   .3َغَفلأو ، أعرض: الحقعَشا عن و  ،أعشى، والمفعول َمعشّو عنه

ــِر الــرْحَمنِ :"(قولــه تعــالىفــي تفســيره لِ  ابــن عبــاسوورد عــن        ــُش َعــْن ِذْك ــْن َيْع  نمــ ":هلــو ق ،)َوَم

ِلهـوى  ق َحـلْ ابـالحالل و  العلـمَ  كَ تـرَ ، فالل وأن الحـرام حـرامحـ جانب الحق، وأنكره وهو يعلم أن الحالل

  . 4"، ُقيض له شيطانامحاجته ثم أراد من الحر ى وقض. نفسه

فهـو يحـيط بالبيضـة مـن كـل  هـو القشـر األعلـى للبـيض؛: القيضف ؛ونسبب نتيح :، أي)ضي قَ نُ ( .2

 ن اهللا تعـالى يتـيح لقرينـه أن يسـتولي عليـه بشـكل كامـلقـرين، حيـث إالجـه الشـبه مـع و  جانب، وهـذا

جــاَء بــه : قــّيض اهللا فالنــا لفــالن: " ومنــه ،5، كمــا هــو القــيضعنــد الكفــر، أو لحظــة فعــل المعصــية

  . 6"بتقّدر وتسب: وتقيض له. حه لهوَأتا

  

  

                                      
 الكليــات معجــم فــي المصــطلحات والفــروق اللغويــة،، )هـــ1094: ت(حنفــي الكفــوي، أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى الحســيني ال 1

 ).990: ص(م، 1998 -هـ 1419بيروت،  -عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة : تحقيق
  ).322/ 4( مقاييس اللغةابن فارس،  2
  ).1503/ 2( معجم اللغة العربية المعاصرةمختار، أحمد، : انظر 3
  ).3283/ 10) (18507ح ( فسير القرآن العظيمتابن أبي حاتم،  4
: ت(، والزجـاج، إبـراهيم بـن السـري بـن سـهل، أبـا إسـحاق )688- 687: ص( المفردات في غريب القرآناألصبهاني، : انظر 5

، وابــن الهــائم، أحمــد )412/ 4(، 5م، ج  1988 -هـــ  1408، 1/بيــروت، ط -عــالم الكتــب  معــاني القــرآن وٕاعرابــه،، )هـــ311
ضـاحي محمـد، دار الغـرب . د: ، تحقيـقالتبيـان فـي تفسـير غريـب القـرآن، )هــ815: ت(محمد بن عماد الدين، أبا العباس  بنا

  ).290: ص(ه،  1423 - 1/بيروت، ط -اإلسالمي 
  ).316/ 4( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزالفيروزآبادي،  6
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    .خالصة المعنى: ثانيا

ى عنـه، ولـم يخـش عقـاب اهللا تعـالى، أزال اهللا عنـه حصـانته ن من أعرض عـن الحـق  وتعـامإ     

  .  1عن السبيل يغويه ويضلهلض رِ عْ وحمايته، فأتاح للشيطان وأعوانه أن يقترنوا بهذا المُ 

ــاى ِإذا حتــ( :وارأنــافع وابــن كثيــر وابــن عــامر وأبــو بكــر قــأن  2وقــد ورد      ، باعتبــار أنهمــا )جاءان

َيــا َلْيــت بينــي َوَبْينــك بعــد ( :تعــالى وحجــتهم قولــه ،ينــه مــن الشــياطينالكــافر وقر  :علــى اثنــينيعــودان 

فرد بالخطـاب فـي الـدنيا وأقيمـت عليـه الحجـة بإنفـاذ أُ و  ،واحًدا وحده )اَءَناج(وقرأ الباقون ، )المشرقين

  ).ن ذكر الرْحَمنَومن َيعش عَ ( :اقبله تعالى لهوحجتهم قو ، هب كتفىالرسول إليه فا

ــمــا يُ همــا كلتيءتين وفــي القــرا      ر الوحــدة والخــوف مــن المــآل، وهكــذا تــدل القــراءة الدالــة علــى ظِه

  . االثنين دوام الحسرة والذي كان سببه هذا القرين السيء

الكافر يقول لذلك الشـيطان يـا ليـت بينـي وبينـك " )َفِبْئَس القرين(: بقوله سبحانه اآليات تختمثم      

المال والجاه  والمقصود من هذا الكالم تحقير الدنيا وبيان ما في. ..القرين أنت بعد المشرقين فبئس

، وذلك ألن كثرة المـال والجـاه تجعـل اإلنسـان كاألعشـى عـن مطالعـة ذكـر اهللا من المضار العظيمة

ومــن صــار كــذلك ضــل عــن ســبيل الهــدى والحــق  ،ومــن صــار كــذلك صــار جليســًا للشــيطان ،تعــالى

القيامــة، ومجالســة الشــيطان حالــة توجــب الضــرر الشــديد فــي  وبقــي جلــيس الشــيطان فــي الــدنيا وفــي

  .3"نك بعد المشرقين فبئس القرين أنتيا ليت بيني وبي :بحيث يقول الكافر ،القيامة

فكرتـه بامتيـاز، لها، فهو مثابر فـي إنجـاز تبهإبليس فرصة إلغواء الناس إال ويوهكذا ال يترك       

  .الثانية حتى يظفر بما يريدي نفسه بن مَ لى فيُ يصبر وينتظر وال ييأس، تفلت منه األو 

  

                                      
لباب  ،)هـ741: ت(خازن، عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم، أبا الحسن ، وال)604/ 21( جامع البيانالطبري، : انظر 1

  ).109/ 4(هـ،  1415 -1/بيروت، ط -محمد شاهين، دار الكتب العلمية : تحقيق التأويل في معاني التنزيل،
، دار 1ألفغاني، ج سعيد ا: تحقيق حجة القراءات،، )هـ403حوالي : ت(ابن زنجلة عبد الرحمن بن محمد، أبا زرعة : انظر2 

  ).650: ص(_ بدون سنة طبع وال رقم الطبعة_الرسالة
  .، بتصرف)476/ 13( مفاتيح الغيبالرازي،  3



79 
 

  المبحث الثاني

  )صلى اهللا عليه وسلم(بعد بعثتهمن قبل و من  الكفار،

  في اإلرجاف الكفاروسائل : المطلب األول

تدانيـه  ذريةً  _قيةرهم الن طَ ه في إضالل الناس وصرفهم عن فِ غايتل_لقد أنجب إخالص إبليس       

الشـــهوات؟، : الشـــبهات، وثانيهمـــا:  وقـــد اســـتخدم ســـالحين فتـــاكين، أولهمـــافـــي اإلخـــالص، كيـــف ال

 ، والثـاني بإفسـاد الجسـديـدفع إلـى بـذل النفـيس مـن أجـل الحـق الـذي اخـتص بإفسـاد الفكـرقد فاألول 

  .ظلمة المادةفي وٕاغراقه 

ــا بــأن الــنفس ُجبلــت علــى حــب الشــهوات، تبــين و       ده مــن إلبلــيس وجنــو  لمــاذا تنقــادلنــا ٕاذا علمن

  .تقوى اهللا تعالىإال لها اإلنس والجن بأدنى جهد، وال عاصم 

وقد سبق في المبحث قد استخدم جنود إبليس وسائل متنوعة إلرجاف الناس عن الحق، ل      

 إبليس يوحي إليهم وسائل لإلرجاف ذا اإليحاء إلى أوليائه، وها هو: أن من وسائل إبليس األول

  :منها

  .المنّفرة إشاعة األوصاف :أوال

الجنون أو السحر أو الهذيان عن األنبياء، ف اوصإشاعة أعموما الكفار  إن من سنن       

�:سبحانه ن ذلك قول الحقوم ،وأهله الحق عن همٕابعادالناس و  كوسيلة إلرجاف � �� � �� � �� � ������m��C��B� �A

��I��H��G��F��E��DM��������L��K��JM��������L��K��JM��������L��K��JM��������L��K��J�������V��U������T��S��R��QP��O��Nl1.  

بعد أن أذهلته عداوة قومه له، مع أنه كان قبلها فتى قريش الصادق  ����لخطاب لحبيبنا فا      

: ، َقالَ »َأَو ُمْخِرِجي ُهمْ «" :له ����بعد سؤال الرسول  ورقة بن نوفل عندما قال مين، فقد صدقاأل

ًراَنَعْم، َلْم َيْأِت َرُجٌل َقط ِبِمْثِل َما ِجْئَت ِبِه ِإال ُعوِدَي، َوإِْن ُيدْ  2"ِرْكِني َيْوُمَك َأْنُصْرَك َنْصًرا ُمَؤز.   

                                      
  53-52: الذاريات 1
/ 1) (3ح( ،َكْيَف َكاَن َبْدُء الَوْحِي ِإَلى َرُسوِل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم؟: بدء الوحي، باب: ، كتابصحيحه: رواه البخاري في 2
/ 1) (252ح (، َبْدِء اْلَوْحِي ِإَلى َرُسوِل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ  :اإليمان، باب: ، كتابصحيحه :، ومسلم في_واللفظ له_  )7

141.(  
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لمـا اشـتمل عليـه مـن  ه سبب يقتضي اإلخراجيألنه لم يكن ف ؛أن يخرجوه ����تبعد النبي اسو "      

وألنــه علــم مــن  ،ه لهــم باالنتقــال عــن مــألوفهمئــفــي ذلــك مجي ةفــذكر ورقــة أن الِعلــ ...مكــارم األخــالق

  .1"تنشأ العداوة من َثمف ،نابذتهم ومعاندتهمم أنه يلزمه لذلكو  ،الكتب أنهم ال يجيبونه إلى ذلك

وأتباعــه  ���� عــن الرســول فــي النــاَس  مــا يرجفــون بــه_ بــال شــك_ومــن مظــاهر تلــك العــداوة         

باألوصاف السابقة، فهل تواصت أمم الكفر قديما وحديثا علـى هـذه األوصـاف؟، أم أن هنـاك  الكرام

  .و هذا الهدف؟يجمعهم، وما ه امشترك اهدف

m��QP��O�R�R�R�R�������T��S: حيـــث قـــالالطغيـــان، : الـــذي جمعهـــم هـــولقـــد بـــين اهللا تعـــالى أن         

Ul ،هم تشــبه ضـوهـذا يـدل علـى أنهـم إنمــا اتفقـوا، ألن قلـوب بع ،مجـاوزة الحـد فـي الكفــر"وهـو

  . 2"مابهت مقاالتهم للرسل ألجل َتَشاُبه قلوبهشقلوب بعض في الكفر والّطغيان، فت

 :معنـىب ،هو للتفصيل) مجنون أوساحر : (في قوله تعالى) أو(ولقد بين أهل العلم أن ِذكر        

 وممـا وغيـر ذلـك، كالهمـا،اآلخر بعض ال، وقال مجنون هم، وقال بعضساحرقال  الكفار بعضأن 

������������mmmm�������������U��X��W��V:أنهـم قــالوا قـوم نـوح عليـه الصـالة والسـالممـا قالـه اهللا تعـالى عـن  يـدل عليـه

��[��Z��Y]��\]��\]��\]��\llll3، عوا في مِ جُ ومع ذلك ، مجنون :ساحر، بل قالوالم يقولوا عنه ف

  .4لتفصيلل أنها على )أو(دلت فالضمير 

 ألن لألمــم أقــواال غيــر ذلــك وأحــواال" ر هنــا قصــر إضــافيْصــجــدر اإلشــارة إليــه أن القَ وممــا ت      

  ��������.5"انِ لبهتا العجيبة من ه الحالةذى هذا اهتماما بذكر هلأخرى، وٕانما قصروا ع

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �

                                      
: ت(ابن الملقن، سراج الدين أبا حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي : ، بتصرف، وانظر)26/ 1( فتح الباريابن حجر،  1

هـ  1429، 1/سوريا، ط - دار الفالح للبحث العلمي، دار النوادر، دمشق : تحقيق التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،، )هـ804
  ).296/ 2(، 36م، ج  2008 -
 ).442-7/443( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،  2
  9: القمر 3
  ).10/143( البحر المحيط في التفسيرأبا حيان، : انظر 4
 ).22/ 27( التحرير والتنويرابن عاشور،  5
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  .التخويف من تبعات اإليمان. ثانيا

وســيلة مــن وســائل الكفــار  ار الناجمـة عــن قبــول قــول المصـلحين،لنــاس مــن اآلثــا تخويـفإن        

هم موسى عليه السالم إلـى عندما دعابقومه فعل فرعون  كما في اإلرجاف عن سلوك طريق الحق؛

ــــــــــى لســــــــــان فرعــــــــــون حيــــــــــث قــــــــــال إليمــــــــــان،ا �������������½��¾��¿����m�m�m�mÃ��Â��Á��À��¿��¾��½Ã��Â��Á��À��¿��¾��½Ã��Â��Á��À��¿��¾��½Ã��Â��Á��À: اهللا عل � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � �� � �� � �� � �

ÄÄÄÄllll1 ،أراد أن يــذهب بقلــوب النــاس معــه بســبب هــذا، فيكثــر أعوانــه وأنصــاره وأتباعــه " : أي

  .2"ويغلبكم على دولتكم، فيأخذ البالد منكم

نــي إســرائيل ولــيس لألشــراف ولقــد اختــار اإلمــام الطبــري القــول بــأن التخويــف بــاإلخراج هــو لب       

يريــد أن يخــرج بنــي إســرائيل مــن أرضــكم إلــى الشــأم بقهــره إيــاكم  : "الــذين خــاطبهم بــذلك، حيــث قــال

 ييريـــد أن يخـــرجكم فجعـــل الخطـــاب للمـــإل حولـــه مـــن القـــبط، والمعنـــّي بـــه بنـــ: وٕانمـــا قـــال. بالســـحر

ألنفســهم ومهانــا، فلــذلك قــال  إســرائيل، ألن القــبط كــانوا قــد اســتعبدوا بنــي إســرائيل، واتخــذوهم خــدما

  .3"أن يخرج خدمكم وعبيدكم من أرض مصر إلى الشأم: وهو يريد) ُيِريُد َأْن ُيْخِرَجُكْم :( لهم

واسـتدل عليــه بـأن اهللا أرســل موسـى عليــه السـالم إلــى فرعـون يــأمره بإرسـال بنــي إسـرائيل معــه       

  .4وليس األقباط

  :والذي يراه الباحث

عن ظاهره بال موجب حقيقي، إذ تضافرت أقوال المفسرين على أن المقصـود أنه صرٌف للنص  .1

 _عليـه السـالم_ من قوم فرعون، حيث خـوفهم باتبـاع العامـة لموسـى _األشراف_بالخطاب هم المأل

  .5بعد أن يروا سحره، فيكثرون ويخرجون فرعون والقبط معه من مصر

                                      
  35: الشعراء 1
 ).139/ 6( تفسير القرآن العظيمابن كثير،  2
  ).19/346( جامع البيانالطبري،  3
 ).346/ 19(المرجع السابق : انظر 4
 اد العقل السليمإرش، وأبا السعود، )6/139( تفسير القرآن العظيم، وابن كثير، )5/6( الكشافالزمخشري، : انظر 5
  ). 1/6533( تفسير الشعراوي، و)5/136(
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معــه ال يعنــي أن  اج بنــي إســرائيل فحســبالى لموســى بــإخر فــإن أمــر اهللا تعــ :مــن ناحيــة أخــرى .2

فرعـون قـال هــذا للمـأل، بــل كـذب علــيهم وأرجفهـم حتــى تتضـافر جهــودهم ليـردوا علــى معجـزة موســى 

  . عليه السالم، فال ينقلب األمر حينئذ عليه

ن يسـتجدي المشــورة واألمـر مــن قومــه، وفـي نقــاش فرعـون مــع المـإل يظهــر فرعــون بصـورة مــ       

  .ناس قبلها يستجدون رضاه ورحمته، ويسجدون له سجودهم للرب سبحانهوهو الذي كان ال

وهكذا حال الطغاة في كل حين، ُيشرعون للناس ما يرونه مناسبا، وما هـو إال تشـريع يضـمن       

، تــداعوا إلـى الشــعوب أغيثونــا، تحـتهمبقـاءهم علــى العـروش الســامية، حتـى إذا رجفــت العـروش مــن 

وتلك : "ر واألسر بل والقتل، وما أجمل ما قاله الشهيد سيد قطب في ذلكبعد سنين عجاف من القه

 ،دئذ يلينون في القول بعـد التجبـرعن ،ون أن األرض تتزلزل تحت أقدامهمس حُ شنشنة الطغاة حينما يَ 

وهــم كــانوا  ،األمــر ويتظــاهرون بالشــورى فــي ،نوا يدوســونها باألقــدامويلجــأون إلــى الشــعوب وقــد كــا

  .1"!، ثم إذا هم هم جبابرة مستبدون ظالمونذلك إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطر ،وىيستبدون باله

عـاء ه عـن ذروة ادّ حطـ ىره حتـوحيـ ،المعجزة سلطانبهره " أنه والذي دعا فرعون إلى ذلك هو      

ـــة إلـــى حضـــيض الخضـــوع ـــده الربوبي ـــأمر  _فـــي زعمـــه _لعبي ـــام مـــؤامرتهم  ،همواالمتثـــال ب أو إلـــى مق

وأظهــر استشــعار الخــوف مــن اســتيالئه علــى  ،م بعــد مــا كــان مســتقال فــي الــرأي والتــدبيرومشــاورته

  .2"اإلخراج واألرض إليهم لتنفيرهم عن موسى عليه السالم ، ونسبةكهلم

أو مـن األمـر الـذي هـو ضـّد  ،مـن المـؤامرة وهـي المشـاورة )َتْأُمُرونَ (ويرى الزمخشري وغيره أن      

  . 3الدهش والحيرةلما استولى عليه  ،رين وربهم مأموراً جعل العبيد آم ، حيثالنهي

  

                                      
  ).5/2594( في ظالل القرآن قطب، 1
 ).5/136( إرشاد العقل السليمأبو السعود،  2
  ).215/ 3( النكت والعيون، والماوردي، )6/ 5(الكشاف الزمخشري، : انظر 3
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ـــد      ـــه باإلرجـــاف و  إذن فق ـــدأ مسلســـل فرعـــون مـــع المـــأل حول ـــالتخويـــف، وانتهـــى ابت  رب فرعـــون ال

ــْأُمُرونَ َفَمــاذَ : (للقــول _بزعمــه_ ة نزلــانحــدرت إلــى منهــا ربوبيــة كاذبــة ، ال شــك لكــل ذي بصــيرة أ)ا َت

، فهـل ؟ىشـور وال عـونرأي عبيـده، ويطلـب مـنهم ال لـرب المـدبريأخـذ ا فإذ كيـ ؛قي االستجداء العبيد

  . !؟عجز عن إيجاد الحل، والرد على معجزة موسى عليه السالم

���������m:م مـن نتيجـة اإليمـان بقولــههُ فَ حيـث خـو  ؛عنـدما آمنـوا السـحرةَ ب وهكـذا رجـف فرعـونُ      
��������������������	��
�l1 غيـــــــــره ، إذن فهــــــــي ســـــــــنة فرعـــــــــون و

الــرزق والفقــر، ولســان حـــال بــالتخويف مــن العاقبــة، واليــوم يخوفوننــا بالقتــل واألســـر والتضــييق فــي 

إن ، أنا جنتـي وبسـتاني فـي صـدري، !أعدائي بي؟ يصنع ما: "ما قال شيخ اإلسالمالمسلم الصادق 

 2" ن بلدي سياحة، وٕاخراجي مقتلي شهادةو  حبسي خلوة، رحت فهي معي ال تفارقني، إن.  

�m��|��{��z��y:أنه سبحانه قال فـي سـورة األعـراف: ومن اللفتات الواردة في اآليات        
���~}���~}���~}���~}�����l3 ،بينما في سورة الشعراء ذكرها)بسحره:(فلم يذكر ، .  

أن سياق الحديث في آية األعراف هو للمأل ومن كالمهم، بينما فـي آيـة _ كما يراه الباحث_والسبب

مه، قاصدا بذلك زيادة تنفير الناس عـن متابعـة سـيدنا موسـى عليـه السـالم الشعراء لفرعون ومن كال

  .4في دعوته

  .المحاجة بالباطل :ثالثا

ــحَ المُ يســتخدم الكفــار         ينصــرفوا لباطــل، و إلرجــاف العــوام فكريــا، فيخــتلط الحــق با ،ة بالباطــلاج

��������X�W عن دعوة الحق بعد زعزعة الثقة في نفوسهم، �� � � � �� � � � �� � � � �mmmm� � ¦¥��¤��¦¥��¤��¦¥��¤��¦¥��¤¨���§����«��ª��©

                                      
  49: الشعراء 1
القاهرة، _سيد إبراهيم، دار الحديث: ، تحقيقابل الصيب من الكلم الطيبالو ، )ه751(ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب  2
  ).48: ص(م، 1999، 3\ط
  110: األعراف 3
 كشف المعانى فى المتشابه من المثانى،، )هـ733: ت(ابن جماعة، أبا عبد اهللا محمد بن إبراهيم الحموي الشافعي : انظر 4

 ).183: ص(م،  1990/ هـ  1410، 1/ورة، طالمنص_عبد الجواد خلف، دار الوفاء . د: تحقيق
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����³��²±°�����®¬�¸��¶�����´������Á��À¿��¾��½��¼��»��º¹

Âllll1، نها من وحي الشيطان، لمجادلة أهـل الهـدى وصـدهم عـن وكما سبقت اإلشارة فإ

المجادلة والمغالبة، وتطلق الحجة علـى مـا يـدلي بـه الخصـم إلثبـات دعـواه " :هي ةوالمحاج السبيل، 

إمـا دامغـة ال تقبـل الـنقض، أو داحضـة واهيـة ال تثبـت شـيئا، : ةأو الرد على دعوى خصمه، والحج

  . 2"فتسمى شبهة

      تهم للصالحين، ال يبنونها على الحجة والبرهان بل على اإلرجاف وهكذا ديدنهم حتى في محاج

، فبـــاألمس اليـــوم بـــاألمسوتكـــاد الصـــورة تكتمـــل فـــي أجزائهـــا بربطنـــا . والتخويـــف باآللهـــة المزعومـــة

�قهر يهود،خوفون أهل اإليمان ببطش أمريكا و أذى اآللهة، واليوم يخوفوهم ب �m�����������������~

������	��
���������������l3.  

  .استغالل المال والمنصب :رابعا

إلرجـــاف _ مـــن أعظـــم الوســـائل قـــديما وحـــديثا مـــاه نيذَ والـــ_  والمنصـــب المـــال يســـتخدم الكفـــار     

بالحاجة والبحث عـن رغـد العـيش، بمجـرد صـرف  اامتزج ن فتنة،م ماالناس عن دينهم، وما أعظمه

��������������������X�W��������mmmmالـــــــــــوالء مـــــــــــن الحـــــــــــق إلـــــــــــى الباطـــــــــــل، ������
���� ��!��������"��#��$��������������%��&��%��&��%��&��%��&¡��������llll4. " وهذا دليـل علـى أنـه ينـافقهم

وهكــذا نجــد ألوهيــة فرعــون قــد خــارت أمــام . أو يبــالغ فــي مجــاملتهم؛ ألنــه يحتــاج إلــيهم أشــد الحاجــة

هــذه تــدل علـى فســاد الحكــم؛ ألنــه مــادام حاكمــًا فعليــه أن  )َلِمــَن المقــربين(: وقولــه. وهين الســحرةالمـأل

لكن إذا مـا كـان هنـاك مقربـون فالـدائرة األولـى مـنهم تنهـب . يكون كل المحكومين بالنسبة إليه سواء

                                      
    80: األنعام 1
  ).269/ 7( التفسير المنيرالزحيلي،  2
 18: الحج 3
  114-113: األعراف 4
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دوائر تمـارس فسـادها على قدر قربها، والدائرة الثانية تنهب أيضًا، وكذلك الثالثة والرابعة فتجد كل الـ

  .1"مادام الناس مصنفين عند الحاكم

ومــا أكثــر الــدوائر فــي زماننــا، لكــن عامــة النــاس خــارج تلــك الــدوائر، إال مــن تزلــف وداهــن علــى     

  .��m�m�m�m´����³��²���±����°�����������llll2: قال سبحانه حساب عقيدته،

  .مساومة على الحقال :خامسا

: ، بحجج مختلفـة منهـاطرد من يشاؤون من الناسفيشترطون  يساوم أهُل الكفر أهَل اإليمان؛      

وغيــر  ،فليســوا أهــال لالختيــار ليســت عاليــة،ثقــافتهم  أنأو  أنهــم أراذل ومســتواهم االجتمــاعي أدنــى،

، وذلـــــــك ردا مـــــــن W X���������������������m�m�m�m_��^����]��\��[�����������ba��`���ba��`���ba��`���ba��`d��c����llll3كمـــــــا ، ذلـــــــك

¸��¸��¸��¸���m²��±����¶�����´��³:سـيدنا هــود عليــه الســالم علـى قومــه بعــد قــولهم لــه
º���¹º���¹º���¹º���¹��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»l4.  

واهللا مـا اتبعـه ! ا كمـا يقـول، التبعـه أشـرافنا وسـاداتنالو كان محمد نبيـ: قالوا ":عن عكرمة قال      

  .5"!إال أهل الحاجة مثل ابن مسعود

ق لـه وال الذي ال خـبمعنـى السـافل الـ لالفقراء والضعفاء والّسفلة، وهو جمـع أرذ: "األراذل همف      

ال يصدهم  السابقون إلى الرسل والرساالت، وٕالى اإليمان واالستسالم" والحق أنهم ،6"يبالي بما يفعل

  .7" خوف على مصلحة أو وضع أو مكانة، واليصدهم عن الهدى كبرياء فارغة

                                      
 ).4290/ 7( تفسير الشعراوي 1
  11: الليل 2
    30: ھود 3
  27: ھود 4
  ).274/ 4) (4046ح (جامع البيان،  الطبري، 5
  ).10/ 2(م،  1997_ ھـ 1417، 1/القاھرة، ط - ، دار الصابونيسيرصفوة التفا، الصابوني، محمد علي 6
 ).5/2607( في ظ ل القرآنقطب،  7
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ضافر وتفسيرها، وهكذا تت) بادي: (وقد سبق الحديث عن اآلية الكريمة، وورود قراءتين في قوله    

  .جهودهم وتتنوع في إرجاف المؤمنين

  .أمثلة على إرجاف الكفار: المطلب الثاني

ما يتعـرض لـه مـن إرجـاف المـرجفين، أن هـذا اإلرجـاف حصـل مـع خيـرة ما يواسي المسلم في إن    

 .األنبيـاء الكـرامكمـا سـلف فـي حربـه مـع الشـيطان، وكـذا _ عليه السالم_منذ أبينا آدم  ،الخلق قديما

ألن اإلرجـــاف صـــورة مـــن صـــور االبـــتالء، وأشـــد النـــاس بـــالء  مـــا تعرضـــوا لـــه أشـــد وأنكـــى؛ إنبـــل 

 ر المسلم، وتحصل له العبرة، ومن ذلكاألنبياء، فبأمثال تلك الحوادث يتصب :  

���������������������mX�Wبـــالرجم والهجـــر، ����ماهـــدد بـــه آزُر ســـيَدنا إبـــراهيم  .أوالً 
��������	��
�£��¢¡£��¢¡£��¢¡£��¢¡����¤l1.  

ب فيــه والؤه لعقيدتــه علــى والئــه لــأحرانــا أن نــتعظ بــإخالص أبــي إبــراهيم لعقيدتــه، كيــف تغَ  مــا     

  .!لنسبه وعاطفته؟، هذا وهو يعبد صنما يشكله بيده، فكيف بنا ال نصبر على العقيدة السامية؟

ه، مــأوى والعائلــة والعاطفــة فطــردلقـد وصــل بإرجــاف أبــي إبــراهيم أن اســتغل حاجـة إبــراهيم إلــى ال    

  .إلى األمن النفسي فهدده بالرجم واستغل حاجته

ومنــه الــرجيم، أي  أنــه الــرجم باللســان، وهــو الشــتم والــذم: وللــرجم هنــا أكثــر مــن معنــى، منهــا أوال   

ألرجمنــــك بإظهــــار أمــــرك للنــــاس : أهمهــــاولــــه وجــــوه،  أنــــه الــــرجم باليــــد،: ، والثــــاني2المرمــــي بــــاللعن

  .3الرجم بالحجارة :منهاو  ،لحجارة لتتباعد عنيألرجمنك با :كذلكو  ،ليرجموك ويقتلوك

  

  

                                      
  46: مريم 1
  ).4/89( الكشاف، والزمخشري، )205-18/204( جامع البيانالطبري، : انظر 2
 ).10/316( مفاتيح الغيبالرازي، : انظر 3
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  : ومن المالحظات على هذا المثال

لــم يســاوم  ����ففــي ثنايــا القصــة يتبــين أن إبــراهيم الخليــل  الء العقيــدة مقــدم علــى والء النســب؛و  .1

فهـو يعلـم علـم  لعـدم إيمـانهم؛ه، بـل ازداد شـفقة علـيهم ، ولم يتأثر لحظة بإرجـاف أبيـه لـعلى عقيدته

هول الفظائع التي سيالقونها في النـار أعظـم ينتظرهم إن بقوا على الكفر، فليقين حجم الهول الذي ا

��:من إرجاف والده، بدليل قوله تعالى عن ردة فعله بعدها _بل ال تقارن_بكثير �

�m���¦© �̈�§© �̈�§© �̈�§© �̈�§��ªªªª���²��±���°�����®¬��«l1.  

يقـة إبـراهيم فـي الكـالم، فـأبوه يهـدده المتأمل في السـياق ال يجـد أي أثـر لإلرجـاف علـى طر إن       

مع أنه نهي عن ذلك بعدها لما تبين له أنه يخـتم _ه بالسالم واالستغفاردُ بالرجم والهجر، وٕابراهيم يعِ 

  .لقوتزينه الرحمة على الخَ  ،، نعم هكذا يتهذب خلق المؤمن، يجلله الثبات_2بكفرهله 

، وأن _فهم أعداء لما جهلوا_في دعوته للناسعلى المؤمن أن يتسامى على جراحه التي يالقيها  .2

، وهذا ال يتنافى مع عقيدة الوالء والبراء، فهو يكره باطلهم وما هم عليه من ا لهدايتهمحبيبقى م

هم إلى هده رد االنحراف والهوى، ويستشعر ِعظم الجهل الذي يقودهم إلى الهاوية، فيحاول بكل جَ 

في حرصه الشديد على هداية قومه، حتى أنزل اهللا  ����ول سلوك الجادة، ومن هنا نتبين حال الرس

  .���m�^��]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��Tl3:إليه قوله

  .����بيوسف  إرجاف امرأة العزيز .اثاني

شـــكل آخـــر مـــن أشـــكال امـــرأة العزيـــز،  علـــى يـــد _عليـــه الســـالم_مـــا حصـــل لســـيدنا يوســـف         

��m��X�W��i��hg��f��e��d��c، والـــذل والصـــغار بالســـجنه تـــدهد فقـــداإلرجـــاف؛ 
�nm��l���k��j�s��r��q��p��o��������w���v����u��tw���v����u��tw���v����u��tw���v����u��t���l4.  

                                      
     47: مريم 1

�m��h����q��p��o��n��������m��l�����k��j��������������i���������w��v��u��t��s��r :كما ُبين في قوله تعالى 2

��zy��x����~���}����������|��{l ١١٤: التوبة  
  6: الكهف 3
  32: يوسف 4
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       ومنهـا قـول اأوتي حظا من الجمال وافـر  ����ا يوسف أن سيدنَ  الصحيحةُ  نت األحاديثُ لقد بي ،

ثُـم : " وفيـه_ رضـي اهللا عنـه_في حديث المعراج الطويل الذي رواه أنـس بـن مالـك ����حبينا محمد 

: َوَمـْن َمَعـَك؟ َقـالَ : ِجْبِريـُل، ِقيـلَ : َمَن َأْنـَت؟ َقـالَ : ِبي ِإَلى السَماِء الثاِلَثِة، َفاْسَتْفَتَح ِجْبِريُل، َفِقيلَ  َعَرجَ 

ــٌد  َقــِد  ِإَذا ُهــوَ ، ����َقــْد ُبِعــَث ِإَلْيــِه، َفُفــِتَح َلَنــا، َفــِإَذا َأَنــا ِبُيوُســَف : َوَقــْد ُبِعــَث ِإَلْيــِه؟ َقــالَ : ، ِقيــلَ ����ُمَحم

َب َوَدَعا ِلي ِبَخْيرٍ  ُاْعِطَي َشْطَر اْلُحْسِن، 1"َفَرح.  

هــل هــذا الجمــال يبــيح المــرأة العزيــز وغيرهــا مــن نســاء المدينــة أن : هنفَســ ســؤالٌ طــرح وهنــا يَ        

وهـــل كلمـــا رأت رجـــال ذا جمـــال استبضـــعت منـــه كمـــا فـــي الجاهليـــة؟، إنهـــا إذن واهللا  ن لـــه؟،تعرضـــي

 ـــياثـــة واخـــتالالد ـــط األنســـاب وانتهـــاك األعـــراض، ليصـــبح الّن ل، كمـــا هـــو حـــال اس كالبهـــائم بـــال تعق

 ه بهم ممن يشعرون بنقص ذواتهم في بالدنا، فواحسرتاهالمجتمعات الغربية ولألسف، ومن تشب.!!  

 س فضــال عــن نبــي كــريم ابــنٍ ال يستســيغه العفيــف مــن النــااف فــي األعــراض، واهللا إرجــ وهــذا      

ـــإن لـــم يوافقهـــا علـــى " ����مرادهـــا مـــن هـــذا أن يوســـف ف ألكـــرمين؛ل ع فـــي الســـجن وفـــي مرادهـــا يوَق

 غارالص ـ، ومعلوم أن الت الخطـر  فس عظـيمَ الـنّ  عظـيم فـي حـق مـن كـان رفيـعَ  غار لـه تـأثيرٌ وعـد بالص

  .2"مثل يوسف عليه السالم

 تســتطيع الفكــاك امــرأة العزيــز مبلــغ الصـنم المعبــود؛ فهــي اللقـد بلــغ حــب المعصــية فـي قلــب        

هــي مصـــممة علــى مــا تريــد، حاملــة فـــي جعبتهــا صــنم المعصــية وعظمـــة و ، منــه نــه وال الــتخلصع

  .3"َمسَمع منه إرهابا لهب وقد قالت ذلك، بُنوَني التوكيد حصول سجنه"الُملك، وقد أكدت

 تــه، إنــه النبــيكمح، لكنــه شــرف االختيــار و ���� ا مكــان يوســفنــعســير لــو كُ إن هــذا موقــف       

الكـــريم، ذو األصـــول الراســـخة فـــي العفـــة والشـــرف، فقـــد استعصـــم وامتنـــع أشـــد مـــا يكـــون االمتنـــاع، 

صـمة وهـو يجتهـد ، كأنـه فـي عاالمتنـاع البليـغ والـتحفظ الشـديد بناء مبالغة يـدل علـى: "فاالستعصام

                                      
ْسَراِء ِبَرُسوِل اِهللا َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم ِإَلى الس : كتاب، صحيحهرواه مسلم في  1 َلَوات َماَواِت،اإليمان، َباُب اإلِْ َوَفْرِض الص ،
  ). 145/ 1( )162: ح(
 ).36/ 9(مفاتيح الغيب الرازي،  2
 ).264/ 12( التحرير والتنويرابن عاشور،  3
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لما  وهذا بيان. فتق واستجمع الرأي واستفحل الخطبونحوه استمسك واستوسع ال. في االستزادة منها

  .1"سالم ال مزيد عليه، وبرهان ال شيء أنور منهكان من يوسف عليه ال

فـي  النسـوة ظهر سـيطرتها عليـه أمـامتُ  بعد ذلك ثم! من دعوتها وفتنتهاعليه السالم   لقد عانى     

:  ، مسـتعينة بُملكهــا قائلــةثويــةتهــا األنأن تعلــن بكــل فجـور حاجال تــرى بأســًا مـن فهـي  ســافر؛ تـبجح

�m�p��o��w���v����u��t��s��r��ql2! ، ــــــــد فهــــــــو اإلصــــــــرار والتــــــــبجح والتهدي

  .3، إنه إرجاف الطهارة بال شكواإلغراء الجديد في ظل التهديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                      

  ).166/ 3( الكشاف الزمخشري، 1
 ٣٢: يوسف 2
 ).1985/ 4( في ظالل القرآنقطب، : انظر 3
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  المبحث الثالث
  أهل الكتاب

  .بالمسلمين ة أهل الكتابعالق: المطلب األول

         ر اهللا تعالى أن يُ لقد قد من رعايـا الدولـة عـددٌ ة، وكان مـن ضـقام له دولوتُ  ���� ن لرسولهمك 

عــــاملهم  بــــل ،��m�������������l1 :علـــى اإلســــالم ألنـــه م النبــــي هُ مـــن قبائــــل اليهـــود، لــــم يكـــرهْ 

  .الم يخفروهة، ما داموا محافظين عليها و م بإحسان كأهل ذ

»�����m:لكنهم لم يحفظوا ما من اهللا به عليهم، وكادوا لإلسالم وأهلـه، قـال سـبحانه        

�������®��¬����������¹��¸��¶��	����� �́�³��²��±��°��¹��¸��¶��	����� �́�³��²��±��°��¹��¸��¶��	����� �́�³��²��±��°��¹��¸��¶��	����� �́�³��²��±��°

���½¼��»��º���½¼��»��º���½¼��»��º���½¼��»��º��������Å���Ä���Ã��Â��Á��À��¿��¾l2.  

فبعضهم ذكـر أنهـا نزلـت فـي كعـب بـن  أكثر من سبب لنزول اآلية الكريمة؛لقد ذكر العلماء        

تصــــلح أن النبـــي أراد أن يسحيـــث كـــان شــــديد التحـــريض واألذى للنبـــي وللمســــلمين، مـــع  ،األشـــرف

   .يهودي، سيد بني َقْيُنَقاعاص الحفي فن تنزل أنها 4وبعضهم ذكر .3حالهم، فواساه اهللا تعالى باآلية

 ولتسمعن(: "قبل أن يورد األقوال األخرى حيث قال ؛وأما اإلمام الطبري فكأنه اختار التعميم       

 :، وقـولهم) فقيـر ونحـن أغنيـاءإن اهللا(:وقولهم ،من اليهود: ، يعني)من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

ذى أ: (، يعنـي النصـارى)ومـن الـذين أشـركوا: (ا أشبه ذلك من افترائهم علـى اهللا، وم)يد اهللا مغلولة(

، ومــا أشــبه ذلــك مــن )المســيح ابــن اهللا(:، ومــن النصــارى قــولهم، واألذى مــن اليهــود مــا ذكرنــا)كثيــًرا

  .5"كفرهم باهللا

                                      
  256: البقرة 1
     186: آل عمران 2
، )834/ 3) (4619: رقم( تفسير القرآن العظيم، وابن أبي حاتم، )456/ 7) (8317: رقم( ع البيانجامالطبري، : انظر 3

  ).135: ص( أسباب النزولوالواحدي، 
  ).456/ 7) (8316:رقم(  جامع البيانالطبري،  4
  ).7/455(المصدر السابق  5
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ة فـيهم، لـبِ أن األذى مـن أهـل الكتـاب جِ تشـترك فـي جميع الروايـات وأيا كان سبب النزول، فإن      

  .قائدهم إليه الحسد وكراهية الموحدين

 وأمـــا اليـــوم فقـــد ازداد إرجـــافهم وشـــرهم وأذاهـــم، وعـــم هكـــذا كانـــت طبيعـــتهم مـــع الرعيـــل األول،      

جيـه اإللهـي للجماعـة وهـذا التو : " قطـب ظلمهم وكيدهم بعدما صار لهم تمكين بظلم منا، يقول سـيد

المســلمة فــي المدينــة مــا يــزال هــو هــو، قائمــًا اليــوم وغــدًا، يبصــر كــل جماعــة مســلمة تعتــزم ســلوك 

وهـم هـم مشـركين وملحـدين  ...الطريق، إلعـادة نشـأة اإلسـالم والسـتئناف حيـاة إسـالمية فـي ظـل اهللا

  .1"!الصهيونية العالمية والصليبية العالمية والشيوعية ،وأهل كتاب

تحينوا الفرص السانحة لنقض العهود والطعن في المسلمين والتأليب عليهم، فهـي صـفة  ولقد       

§��¨��©����m��±�����°�����®¬��«��ª: دائمـــة فـــيهم كمـــا قـــال ســـبحانه عـــنهم

��²l2 ، الميثـــاق الـــذي أعطتـــه بنـــو إســـرائيل ربهـــم لـــيعملن بمـــا فـــي "والمقصـــود بالعهـــد هنـــا

فـوبخهم جـل ذكـره بمـا كـان مـنهم مـن . نقـض بعضـهم ذلـك مـرة بعـد أخـرىالتوراة مرة بعد أخرى، ثـم 

ذلك، وعير به أبناءهم إذ سلكوا منهـاجهم فـي بعـض مـا كـان جـل ذكـره أخـذ علـيهم باإليمـان بـه مـن 

  .3"من العهد والميثاق، فكفروا وجحدوا ما في التوراة من نعته وصفته ����أمر محمد 

، وهـذا )عاهدوا َأَو ُكلَما: (دم االستفهام اإلنكاري في قولهونالحظ أن الحق تبارك وتعالى استخ     

كيــر أبلــغ فــي التن"مــع مــا فيــه مــن إعظــام لمــا يقومــون بــه مــن نقــض العهــود والمواثيــق، كــذلك فإنــه 

بل يدل على أن ذلك على عهد بعد عهد نقضوه ونبذوه ، }  َأَو ُكلَما عاهدوا {: ودل بقول ،والتبكيت

ه تعـالى أراد تسـلية الرسـول عنـد كفـرهم بمـا أنـزل عليـه مـن اآليـات بـأن ذلـك لـيس فكأنـكالعادة فـيهم 

على ما بينه في اآليـات المتقدمـة مـن نقضـهم  بل هو سجيتهم وعادتهم وعادة سلفهمببدع منهم ، 

                                      
  .، بتصرف)537- 1/536( في ظالل القرآنقطب،  1
  100: البقرة 2
  ).400/ 2( جامع البيانالطبري،  3
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فتــه العهــود والمواثيــق حــاًال بعــد حــال ألن مــن يعتــاد منــه هــذه الطريقــة ال يصــعب علــى الــنفس مخال

  .1"تجر عادته بذلككصعوبة من لم 

، حتـى صـاروا هم بكثـرة الغـدر والخيانـةأهل األرض، فقد تلطخت ِفطرُ  شر من نعم واهللا إنهم ل       

عليـه  اِهُدوننعم، ليس في األرض عهد ُيع: "ورد عن الحسن البصري قوله ال ُيعرفون إال بذلك؛ فقد

  .2"اإال نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غد

ه ال يجادل في هـذه الحقيقـة إال مـن طمـس اهللا بصـيرته وخـتم علـى قلبـه، أْو َمـن تاقـت نفُسـ وواهللا   

ـــم يتـــذوق الثقـــة بكتـــاب ربـــه وســـنة نبيـــه ،للخيانـــة ، وال أدل عليـــه مـــن خيانـــة بنـــي قريظـــة للحبيـــب ول

  .���� صطفىمال

فــي  يكفــيبمــا قطــب ذلــك ســيد  لقــد أجمــلو وهكــذا ترتســم صــورتهم فــي ســجاياهم ومعــامالتهم،       

قـد أجلـى بنـي قينقـاع عـن جـواره فـي المدينـة، بعـد مـا  ���� وكان رسول اهللا: "حين قال التعريف بهم

من غيظ وكيد، وتحرش بالمسلمين، ونقض للمواثيق التي عقدها معهم  -عقب غزوة بدر-كان منهم

األوس عند مقدمه إلى المدينة، وقيام الدولة المسـلمة برياسـته مرتكنـة إلـى المسـلمين مـن  ���� النبي

بنـو النضـير، وبنـو قريظـة، وغيـرهم مـن يهـود خيبـر وسـواهم : ولكن كـان بقـي مـن حولـه ...والخزرج

وكلهـم يتراسـلون ويتجمعـون، ويتصـلون بالمنـافقين فـي المدينـة، وبالمشـركين فـي مكـة ... فـي الجزيـرة

    .3"وفيما حول المدينة، ويكيدون للمسلمين كيدًا ال ينقطع وال يكف

  .إرجاف أهل الكتاب وسائل :ثانيالمطلب ال

ه، فهــو يمــدهم بوســائل ق فــيهم ظّنــن جنــود إبلــيس الــذين صــد إال جنــد مــمــا هــم أهـل الكتــاب إن      

  :وأساليب إرجافية، يصدون بها عن سبيل اهللا تعالى، ومما ذكر القرآن من وسائلهم

  

                                      
 ).238/  2(  مفاتيج الغيبالرازي،  1
 ).184/ 1) ( 974: رقم( تفسير القرآن العظيم ابن أبي حاتم، 2
 ).534/ 1(  في ظالل القرآنقطب،  3
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  .اإلخوان بين الوقيعةو  الفتنة .أوالً 

ألخبــار التــي مــن شــأنها أن بإثــارة ا قــامواو  ظهم،غــاين المســلمين بــتآلفــا  كلمــا رأى أهــل الكتــاب     

تناسـاها النـاس بعـدما _ مع أن الزمان عفا عنهـا_مثل هذه األخبار  استحضارف بالشر؛ تؤلب قلوبهم

�����������������m�m�m�m:جل في عاله هلقو ومن ذلك  من شأنه أن يثير مكامن النفس وحظوظها،

�������������	��
�������������������llll������������1.  

وســمع لهــم فــي كــل حــين، ال شــك فــي وقوعــه فــي حبــائلهم، يقــول اإلمــام  وهكــذا كــل مــن تــابعهم     

يحتمل أن يكون المراد هذه الواقعة، ويحتمـل أن يكـون المـراد جميـع مـا يحاولونـه مـن أنـواع : "الرازي

ن عـد حـال إلـى أإن النـوا وقبلـوا مـنهم قـولهم أدى ذلـك حـاًال باإلضالل، فبـّين تعـالى أن المـؤمنين 

ــاراً  ــدينيعــودوا كف ــدنيا وال ــي ال ــر يوجــب الهــالك ف ــدنيا فبوقــوع العــداوة والبغضــاء ، والكف ، أمــا فــي ال

  .2"وهيجان الفتنة وثوران المحاربة المؤدية إلى سفك الدماء، وأما في الدين فظاهر

أراد النــاس إذ كلمــا _ نحــن أهــل فلســطين_اليــوم فــي واقعنــا ممارســاتهم وال أدل علــى ذلــك مــن      

االجتمــاع علــى كلمــة ســواء، أغــروا طائفــة علــى طائفــة أخــرى، وأوقــدوا نــار الحــرب بيــنهم، وضــغطوا 

  .بكل ما يملكون من ثقل سياسي واقتصادي وعسكري

  .فعلينا االنتباه لكيدهم فال نالينهم، وال نملكهم رقابنا، وليجدوا فينا ِغلظة كما أمرنا اهللا تعالى   

  .وعة من األقوال والعقائد الفاسدةإشاعة مجم :ثانيا

ة مـن مجموعـبإشـاعة  عـن اإلسـالم، وذلـك صـيب مـن األراجيـف فـي الصـدكان ألهـل الكتـاب ن     

، ســـواء تجـــاه شـــهاهها وتشو فتشـــو  دات المســـلمعتقـــم األقـــوال التـــي تشـــتمل علـــى عقائـــد فاســـدة ترجـــف

، رجــف المــؤمن فــي نفســه وفكــرهممــا ت هــا، وغير _ نهايــة اإلنســان ومصــيره_ عــن المــآلالخــالق، أو 

  .عتبر الدافع نحو العمل واإلنتاجوالتي ت

                                      
  100: آل عمران 1
  ).322/ 4( مفاتيح الغيبالرازي،  2
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، �m��X�W�¢��¡������l1االفتراء على اهللا تعـالى بأنـه اتخـذ ولـدا،  ومن ذلك    

�������m: فيدخل تحت هذه اآلية اليهود والنصارى كما في قولـه سـبحانه����������

�����������������l2 ،ــــذين قــــال  ،3المالئكــــة بنــــات اهللا: واوكــــذلك العــــرب ال

�:وهذا من أبشع أنواع اإلرجاف بعقيدة المسلم وأعظمها، وال أدل على ذلك من قول العظيم بعدها �

�m��±���°������®���¬��«��ª��©��¨��§��¦��¥���¤
²l4.  

ــِة وتهويــل"علــى رد كــ وقــد جــاءت هــذه اآليــات الكريمــة      اللتفــاِت ألمرهــا بطريــق ا مقــالتهم الباطل

علـــيهم  ، وتســـجيلفِصـــح عـــن غايـــة التشـــنيع والتقبـــيحالغضـــب المُ  وشـــدة ،عـــن كمـــال الســـخط ئالمنبـــ

 األمـرنـي وأد ،الشـدة :، واإلّدةالمنكـر العظـيم :بالكسـر والفـتح ، واإلد والجهـل والجـراءة بنهاية الوقاحـة

يخـرج مـن  مـا الدائ ، وهكـذا هـم5"ال يقاَدر قدُره منكرا شديدا ، أي فعلتم أمراني أثقلني وعُظم عليّ وآد

  .أفواههم إال عظائم القبائح وكبائرها

: إشــارة إلــى طلــب اهللا تعــالى فــي قولــه ،�m����LK��J��I��H��Gl6:منهــا قــولهمال أقــل و         

�m��������������������������	���
����������l7 إن عــدم خســف اهللا تعــالى ، وواهللا

تعــالى بهــم، فإنهــا كلمــات كمــا عــة علــى ِحلــم اهللا يــدل داللــة قاط_ ذه األقــوال فحســبنتيجــة لهــ_ بهــم 

ال تتحملهـــا األســماع، وال تحملهـــا الســماوات واألرض والجبـــال، فكيــف ينطقهـــا لســان، ويحمـــل  ســبق

  !.وزرها إنسان؟

                                      
  88: مريم 1
   30: التوبة 2
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�:سـبحانه كمـا قـال عـنهم، نـه لـن يـدخل الجنـة إال أهـل الكتـابإ: فمن ذلك قولهم أما عن المآل     
m�¿¾½¼�»�º�¹À���Ä���ÃÂ��Á������������ÆÅ

������l1، أنه أماني منهم يتمنونها على اهللا بغير  ...خبر من اهللا تعالى "فهو

حــق وال حجــة وال برهــان، وال يقــين علــم بصــحة مــا يــدعون، ولكــن بادعــاء األباطيــل وأمــاني النفــوس 

ي علــى ن نفـس خبيثـة تريـد احتكـار الخيـر، والتعـالم إنهـا أمـاني فاسـدة ال تصـدر إال عــ، نعـ2"الكاذبـة

عذرا للقعود عن العمل، وأنه _ أيضا_الخلق لمجرد أنه يهودي أو نصراني، وكأني ألمس في ثناياها

  .يكفي االعتناق لضمان دخول الجنة، وهذا زعم باطل

��������m:هاية اآلية ختامها بقوله تعـالىومن المالحظ في ن        
�lتكـذيب لهـم، فـالمعنى، وهذا ليس مجرد طلب للـدليل، بـل هـو طلـب يحمـل معنـى ال :

  .  3لو كان معكم برهان على قولكم الستحضرتموه، وعدم استحضاركم للبرهان دليل على كذبكم

على ادعاءات اليهود والنصارى الذين يحاولون أن يثيروا اليـأس فـي "وبهذا فقد رد اهللا تعالى        

 ذلك فقــد أبلغنــا اهللا ســبحانه بمــا لــ ...هــم ينصــرفون عــن اإلســالمقلــوب المــؤمنين بالكــذب واإلحبــاط عل

  .4"افتروه

  .الجسدي واالضطهاداألذى  .ثالثاً 

 الذين قد يصالن إلى حد قتل األنبياء والصـالحين، الدائمينالجسدي واالضطهاد األذى  إن        

  : وكنت قد أشرت في المطلب األول إلى مضمون قوله تعالى سنة من سنن أهل الباطل،

m� ���� � � � �®��¬� �«����	� � � � �´� �³� �²� �±� �°

���Ä�� �Ã� �Â��Á��À��¿��¾�� � ½¼��»��º��¹��¸��¶

                                      
  111: البقرة 1
  .بتصرف) 508/ 2( جامع البيانالطبري،  2
  ).2/510( جامع البيانالطبري، : انظر 3
  .بتصرف) 315/ 1( تفسير الشعراوي 4



96 
 

� � � � �Ål1 ، أهل أن هذا األذى الذي وصفه اهللا تعالى بالكثير كان سنة يتداولونها في حق والحق

���mmmm��S:قوله تعالىاإليمان، وال أدل على ذلك من  � � �R��Q��Pl2،  فما أعظمه من

إذن فال غرابة اليوم وقد أخذوا على ، !يقتلوا خيَر أهل األرض؟إرجاف، أيصل األمُر بهم أن 

عاتقهم قيادة الفساد في العالم، وال يجب أن نستهجن ما يفعلونه بإخواننا في أصقاع األرض عامة، 

إذ ال يصل ذلك إلى إجازتهم قتل األنبياء، فقد يقتلوننا بذرائع مختلفة، لكنهم  وفي فلسطين خاصة،

  .رع بأي ذريعة لقتل األنبياء المعصومين من الزلللن يستطيعوا التذ

كمــا ورد فــي بيــان ســبب _الخطــاب فــي اآليــة الكريمــة : وهنــا قــد يطــرأ ســؤال علــى النــاظر هــو      

، فكيف يقول اهللا تعالى عنهم أنهم قتلة األنبياء، ومعلوم ���� لليهود الذين عاصروا الرسول_ نزولها

  . أنهم لم يقتلوا نبيا من األنبياء؟

  :وفي الجواب عنه ذكر العلماء قولين هما    

وهـو مـن كانوا راضين بما فعله سـلفهم مـن قتـل األنبيـاء،  ����أن اليهود المعاصرين للرسول : األول

  .3ثم القتل، ويستحقون ألجله الوعيدفي مشاركتهم إلوهذا الرضا يدخلهم جنس منهجهم، 

 ،كتـب مـا فعلـه أسـالفهميو  ،����معاصـرون للرسـول ال هكتب ما قاليسأن اهللا تعالى أراد أنه : والثاني

  .4سيحفظ على الفريقين معًا أقوالهم وأفعالهمسبحانه أنه  :المعنىف بما هو أهله، ثم يجازي كل فريق

��©��m���������ª:واألقرب هو األول مع عدم تنافيه مع اآلخر، كيف ال وقد قالوا       �̈�§�������ª��©�� �̈�§�������ª��©�� �̈�§�������ª��©�� �̈�§

««««��²��±��°��
��®��¬l5 ،"ليسوا أهل كتاب، عرب الذين واألميون هم ال

ليس علينا في ظلمهم حرج لمخالفتهم لنا في ديننا، واّدعوا لعنهم اهللا أن ذلك في كتابهم، فرّد : أي
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، ففي نظرهم ليس هناك شيء 1)"َوَيُقوُلوَن َعَلى اهللا الكذب َوُهْم َيْعَلُموَن  (: اهللا سبحانه عليهم بقوله

لم يدخروا جهدا في محاولة قتل النبي _ كما سبق _هم شك في أنممنوعين عن استباحته، وال 

  .، ولو أتيحت لهم الفرصة لفعلوا����

  .أمثلة على إرجاف أهل الكتاب: المطلب الثالث

مثلـة األ أسـتقي مـن سـيرتهم بعـضجاف التـي حصـلت مـن بنـي إسـرائيل، وستعددت وقائع اإلر       

  :يتمثل اإلرجاف فيها واضحا جليا، ومنهاالتي 

  .فتح بيت المقدس .أوال

العتذار بأراجيف ال تمنع من الخروج عندما حانت لحظة فتح بيت المقدس، قام بنو إسرائيل با     

¬��®�����°��¬��®�����°��¬��®�����°��¬��®�����°������������m�m�m�m: ، هــدفهم منهــا التخلــف عــن الغــزو، وتثبــيط النبــي ومــن معــه، فقــالواحقيقــة

�½��¼���»��º��¹�� �̧�¶����� �́�³��²���±�½��¼���»��º��¹�� �̧�¶����� �́�³��²���±�½��¼���»��º��¹�� �̧�¶����� �́�³��²���±�½��¼���»��º��¹�� �̧�¶����� �́�³��²���±llll2 أَوهكذا يكـون ،

بعـــده التمكــين للثلـــة يــأتي ؟، لحظــة حاســـمة تحتــاج لكـــل جهــد ودعـــم مــادي ومعنـــوي، أتبــاع األنبيـــاء

  !.المؤمنة المستضعفة، ثم يبخلون بأنفسهم عن نفسه

حيـث  ؛ولنالحظ حجم اإلرجاف بعدم ذهابهم من خـالل وصـف فعلهـم فـي اآليـة التـي سـبقتها       

¨�����¤��¥��¦��§¤��¥��¦��§¤��¥��¦��§¤��¥��¦��§����������������¡��¢��£��m:قـــــــــــال ســـــــــــبحانه

�©l3تــداد الجــيش ار  تحــذير مّمــا ُيوجــب االنهــزام، ألنّ  "، نعــم إنهــا ردة علــى األعقــاب، وهــو

إرجـاع : لـّردارّده، فارَتّد، و : واالرتداد افتعال من الّرّد، ُيقال. نخذالاب من أكبر أسباب االقعلى األع

  .4"سار منه يادته إلى المكان الذعاإلمضاء في َسيره وإ  نالّسائر ع

                                      
 ).1/483( فتح القديرالشوكاني،  1
    22: المائدة 2
  21: المائدة 3
  .)162/ 6( التحرير والتنويرابن عاشور،  4



98 
 

في سبب تسـميتهم بـذلك علـى  ف رجال بيت المقدس بالجبارين، فقد اختلف العلماءوأما وص       

أجبره عليه، وعليه فإنهم كانوا جبابرة : على األمر، أي صيغة مبالغة من جبرأنها : أولهمامعنيين، 

  .وغيرهما 2واأللوسي 1ظالمين يجبرون الناس على فعل ما ال يريدون، وذهب إليه الفراء

 ةنخلـ: المـتعظم الممتنـع عـن القهـر، ُيقـال:"طول القامة، قال البغويمن ِعظم الِخلقة و  أنها: ثانيهماو 

جبــارة إذا كانــت طويلــة ممتنعــة عــن وصــول األيــدي إليهــا، وُســمي أولئــك القــوم جبــارين المتنــاعهم 

  .5وغيره الرازي، و 4الطبري ، وٕاليه ذهب3"بطولهم وقوة أجسادهم، وكانوا من العمالقة وبقية قوم عاد

إذن فهي سـنة المـرجفين المخـذلين فـي كـل حـين، ال يكتفـون بعـدم النصـرة للحـق بـل يرجفـون        

ت اهللا تعـالى اإليمــان فـي قلبـه، وأخــذ علـى عاتقـه حمــل هـم األمــة ، فــال يبقـى إال مـن ثبــاغيـرهم عنهـ

¨��©����m��¡�����������������¤£�����¢§¦��¥§¦��¥§¦��¥§¦��¥�����ª: ولــــو وحـــــده، قــــال ســـــبحانه
���®��¬��«��#��´����³��²��±��°l6 ويقــف هنــا رجــالن مــن الــذين ثبــتهم ،

الحـق، حيـث قـال  ةهما بل دورهما فـي نصـر ليه السالم، ال يهمنا معرفة أسمائاهللا مع سيدنا موسى ع

,��+��*��(�����m���Ã��Â��Á��À��¿Æ��Å��ÄÆ��Å��ÄÆ��Å��ÄÆ��Å��Ä: تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

-��.��/��0��1��23��4���5����6l7نالحـــــظ قولـــــه ســـــبحانه ،) :��Ä��Ä��Ä��Ä

Æ��ÅÆ��ÅÆ��ÅÆ��Å(بيــت نعمــة عظيمــة يُمــ، فالتث وصــفهم اهللا بالــذين اهللا بهــا علــى مــن يشــاء مــن عبــاده، و  ن

  .منح لغير األتقياءفالتثبيت ال يُ  يخافونه تعالى؛

   

                                      
  ).246/ 3( عانى القرآنمالفراء، : انظر 1
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ، )هـ1270: ت(األلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد اهللا الحسيني : انظر 2

  ).443/  4( ، 16هـ، ج  1415، 1/بيروت، ط -علي عبد الباري دار الكتب العلمية : تحقيقالمثاني، 
  ).3/36( معالم التنزيلالبغوي،  3
 ).171/ 10(  جامع البيانالطبري، : نظرا 4
  ).3058/ 5( وتفسير الشعراوي، )25/  6( مفاتيح الغيب  الرازي،: انظر 5
  84: النساء 6
  23: المائدة 7
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  .ة طالوت وجالوتحادث. ثانياً 

 في المعركة الحاسمة التي جرت بين طالوت وجالوت، ومع قلة العدد والعدة مع المِلـك الكـريم      

اإليمان هدف من إثارة األراجيف حول قوة جالوت وجنوده، مغبة تـرك القتـال  ، كان لضعافطالوت

، هــذا بعــين النظــرة الماديــة، m�ml��k��j��i��h��gl1: والتخــذيل عنــه، فقــالوا

¨��©����m��¬��«��ª:أمــا بنظــرة المــؤمن المستحضــر لمعيــة اهللا العظــيم فاألصــل أن يقولــوا

����®l2طاعوا تحصــيلها، وأمــا الثمــرة فعليــه ســبحانه، فكيــف ال ، فقــد أخــذوا باألســباب التــي اســت

��:، وقد أخذ على نفسه سبحانه نصر المؤمنين، كما قال سبحانه!ينصرهم وقد خرجوا في سبيله؟ �

m��������������������l3.  

ـا َجـاَوَزُه ُهـَو َوالـِذيَن { "األثـر،  يظهـر دور المـرجفين ودور المصـلحين تجـاههم،وبتتبـع       آَمُنـوا َفَلم

َنـا اليـوم ِبَجـاُلوَت َال َطاقَـَة لَ { :_أي بعضـهم لـبعض _}قَـاُلوْا {  _أي القليل الذين لم يخـالفوه _} َمَعُه 

  .لكثرتهم وقوتهم  ،}َوُجنوِدهِ 

أي قال الخلص منهم الذين تيقنوا لقاء اهللا وتوقعـوا ثوابـه،  _}َقاَل الذين َيُظنوَن َأنُهم ُمَالُقوْا اهللا {    

هم القليل الـذين ثبتـوا معـه، والضـمير : وقيل ،علموا أنهم يستشهدون عما قريب فيلقون اهللا تعالى وأ

، وكـأنهم تقـاولوا بـه والنهـر للكثير المنخذلين عنه اعتـذارًا فـي التخلـف وتخـذيًال للقليـل} َقاُلوْا { في 

  .4"}ِن اهللا َكم ّمن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِبِإذْ {  :_بينهما

أن _ بعد استعراض أقوال العلماء وأدلتهم_ وأما عن ماهية عقيدتهم، فقد رجح اإلمام الطبري       

أهــل كفــر بــاهللا ونفــاق، وليســوا ممــن شــهد قتــال جــالوت وجنــوده،  :هــم...) ال طاقــة لنــا: (الــذين قــالوا

                                      
  249: البقرة 1
  7: محمد 2
    47: الروم 3
محمد : تحقيق لتأويل،أنوار التنزيل وأسرار ا، )هـ685: ت(البيضاوي، أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن محمد الشيرازي 4

  ).281/ 1(هـ،  1418 - 1/بيروت، ط -المرعشلي، دار إحياء التراث العربي 
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جالوت ومن معه، وهم الذين أنهم انصرفوا عن طالوت ومن ثبت معه لقتال عدو اهللا واستدل عليه ب

 .      1، وذكر أن هذا قول ابن عباس وابن جريج والسديعصوا أمر اهللا لشربهم من النهر

هـم ضـعفاء إيمـان، إذن فهم أنفسهم الذين شربوا من النهر، وال يرى الباحث ذلك صـحيحا، بـل      

لـــة لمعرفـــة مقـــدار اإلرادة ب، فكمـــا يـــرى ســـيد قطـــب أنهـــا مرحلـــة اختبـــار وغر لـــم يمـــأل اإليمـــان قلـــوبهم

ان والصـبر، وال ألنهـا معركـة اإليمـ بار لتصفية من كـان فـي إيمانـه ضـعف؛، فجاء هذا االختعندهم

  .  مكان فيها للضعفاء

صــموده : فــال بــد للقائــد المختــار إذن أن يبلــو إرادة جيشــه، وصــموده وصــبره: " يقــول رحمــه اهللا     

واختار هذه التجربة وهم كمـا تقـول ... على الحرمان والمتاعب أوًال للرغبات والشهوات، وصبره ثانياً 

  :وصحت فراسته ...ليعلم من يصبر معه ممن ينقلب على عقبيه، ويؤثر العافية ،الروايات عطاش

فقــد كــان أبــاح لهــم أن يغتــرف مــنهم مــن يريــد غرفــة  ،شــربوا وارتــووا، }فشــربوا منــه إال قلــيًال مــنهم { 

   .وانفصلوا عنه بمجرد استسالمهم ونكوصهم!  تشي بالرغبة في التخلفبيده، تبل الظمأ ولكنها ال

وكـان مـن الخيـر ومـن . انفصلوا عنـه ألنهـم ال يصـلحون للمهمـة الملقـاة علـى عاتقـه وعـاتقهم       

والجيـوش ليسـت بالعـدد . الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف، ألنهم بذرة ضعف وخـذالن وهزيمـة

  .2"صامد، واإلرادة الجازمة، واإليمان الثابت المستقيم على الطريقالضخم، ولكن بالقلب ال

؟، فـنص األثـر عـن ابـن عبـاس هـم كفـار منـافقون مـن أثـر ابـن عبـاسثم أين مـا يـدل علـى أن       

فمـن اغتـرف غرفـة وأطاعـه، . فشرب كل إنسان كقـدر الـذي فـي قلبـه: " كاآلتي_ رضي اهللا عنهما_

  .3"عصى فلم يرو لمعصيتهومن شرب فأكثر، ، روي لطاعته

إال _، والقسـم اآلخـر عصـى بشـربهطـالوتفكل ما فيه أن مـن صـبر روي بصـبره علـى طاعـة       

  .فلم يرو بسبب معصيته_ من اغترف بيده

                                      
 ).350/ 5) (5735، و5734: رقم(، و)345/ 5) (5722: رقم( جامع البيانالطبري، : انظر 1
 ).268/ 1( في ظالل القرآنقطب،  2
 ).345/ 5) (5722: رقم( جامع البيانالطبري،  3
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  .قصة أصحاب الكهف. ثالثاً 

��Wفي قصة أصـحاب الكهـف ومطـاردة قـومهم لهـم، إرجـاف عظـيم وخـوف مـن القتـل كبيـر،       

�m�XÆ��Å��Ä��Ã�����������	���
���������	���
���������	���
���������	���
�������������l1.   

تعارضــت آراء العلمــاء مــن المحققــين والمفســرين والمــؤرخين حــول عقيــدتهم وزمــانهم وغيــر ذلــك      

  .مما يعرف حالهم

مـن موضـوعنا اإلرجـاف، هـذا إال بما يقرب المعنى  ،لذكر شيء من ذلكالباحث تعرض ولن ي     

أو  ،ضين فيما سبق ذكره معظم كالمهم اجتهاد ال دليل عليهمن ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الخائ

  .على التخرص، وهذا ينافي المنهج العلمي في البحث ةكتابات من األمم األخرى قائم

  . من هم أصحاب الكهف، وأين مكانهم؟

فتيـة مــن  إلـى اخــتالفهم فـي التعريــف بهـم وبزمــانهم، فمـنهم مــن يـرى بــأنهماإلشــارة  تكمـا سـبق      

  2.����بينه وبين النبيّ التي في الفترة  المسيح م دخلوا الكهف قبل المسيح، ثم بعثهم اهللا بعدالرو 

شريعتهم شريعة  ، وكانتاهللا دون األوثان، فهداهمبكانوا من الروم، وكانوا يعأنهم ب قول آخرو       

   .3معليه السال ىعيس

وا علــى شــريعة أهــل الكتــاب، إذ وقــد اســتدل ســيد قطــب ببنــاء المســجد علــى الكهــف بــأنهم كــان       

  .4إنها من عادات اليهود والنصارى كذلك

  
                                      

  20: الكهف 1
مكتبة الثقافة الدينية، بور  البدء والتاريخ،، )هـ355نحو : ت( بن طاهر المقدسياالمطهر، : كابن وهب فيما نقله عنه 2

  ).128/ 3(_بدون طبعة وال سنة نشر_  6سعيد، ج 
روت، بي -دار التراث  تاريخ الرسل والملوك،، )هـ310: ت(جعفر  امحمد بن جرير بن يزيد اآلملي، أبالطبري، : انظر 3
، )هـ630: ت(الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني  ا، وابن األثير، أب)7/ 2(، 11، ج هـ 1387 -2/ط

  ).325/ 1(، 10هـ، ج 1417، 1/لبنان، ط -عمر تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت : ، تحقيقالكامل في التاريخ
 ).58/ 5( في ظالل القرآنقطب، : انظر 4
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  :أصحاب الكهف حادثةمن المالحظات على 

ــم يكــن هنــاك ثلــة  .1 وجــوب الــدعوة إلــى اهللا علــى بصــيرة، إذ كيــف يــتعلم النــاس الــدين الحــق إن ل

  .تصدع به؟، وكيف ُيسترشد بأهل الحق إن أخذ الجميع بالرخص؟

اإلرجــاف جــزء مــن داع وســائل مختلفــة، و تــب، يتفننــون فــي ابأهــل الحــق ســنة الطغــاةإن اإلرجــاف  .2

  .الذي هو من سنن األنبياء، فال يضير المسلم ما يفعله أعداؤه به_كما سلف_االبتالء 

إن اعتــزال الباطـــل وأهلــه مرحلـــة مـــن مراحــل الـــدعوة يلجــأ إليهـــا المستضـــعفون مــن أهـــل الحـــق، . 3

  . سد، وفي حاالت متأخرة من الصراع، فهو من آخر العالجضمن ضوابط المصالح والمفا

 بنصــرة دينــه، فنصــرهم اهللاُ  الكهــف اهللاَ  فقــد نصــر أصــحابُ  إن اهللا تعــالى ناصــر الــدين وأهلــه؛ . 4

  .وجعلهم آية يتداولها أهل األديان من بعدهم، ومن لم يثق بنصر اهللا فليجدد إيمانه

لـدين علـى هـواه ومصـلحته، كيـف ال وقـد بـاع نفسـه رخيصـة إن المسلم دائما ما ُيَغلـب مصـلحة ا .5

  .مقابل الرضوان اإللهي؟، وال يعرف حالوة ذلك إال الذين صدقوا البيع

نالحــظ حجــم اإلرجــاف الــذي مــورس علــى أصــحاب الكهــف، فقــد ُوضــعوا بــين خيــارين ال ثالــث  .6

تلــوكم أخبــث القتلــة وهــي الــرجم، يق :)َيْرُجُمــوُكمْ "(ف القتــل رجمــا أو العــودة إلــى الشــرك،: لهمــا، همــا

والعـود . بـاإلكراه العنيـف ويصـيروكم إليهـا )ِفـى ِملـِتِهْم  (أو يدخلوكم  )َأْو ُيِعيُدوُكْم ( .وكانت عادتهم

  .1"ما عدت أفعل كذا، يريدون ابتداء الفعل: في معنى الصيرورة أكثر شيء في كالمهم، يقولون

بين خيارين ال ثالث لهما، بين أن يكونوا  الناس اليوم خيرواالغرب وما أشبه األمس باليوم، ف       

ا، ومــن ه إرهابيــهم عــدو القتــل والغضــب، فكــل مــن لــم يــوال هــمغــد، أو علــيهم ولولهــم األمــن والر  معهــم

  .  وصفوه باالعتدال والحليف والصديق داهنهم

  

                                      
  ).2/ 4( الكشافالزمخشري،  1
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ــاً       ، إلــى قولــه ��mM��L��Kl1: ، كمــا قــال ســبحانهاإلرجــاف بأصــحاب األخــدود .رابع

  .�m�����������������~��}��|��{��z��y��x��w���v��ul 2 :تعالى

مــن هــو مــأخوذ و  ،أخاديــدعــه ، وجمعميــقرض مســتطيل خــدود شــق فــي األالخــد واألابتــداء فــإن      

  .3هوشمال هنف عن يميناأل ألنهما يحدان ،نساناإل يخد

بقـدر مـا فــي الحادثـة مـن عبـرة نســتفيدها األشـخاص إال  م معرفـةال يهــإنـه ف ،وأمـا التعريـف بهـم     

ســـتلهم منهـــا مـــنهج الطائفـــة المنصـــورة إن شـــاء اهللا تعـــالى، فـــي أصـــناف اإلرجـــاف قـــديما وحـــديثا، يُ 

نية فـي بـالد الـيمن علـى أكثـر اقوم اتَبعوا النصـر  لقوا في األخدود إمافالروايات تدور على أن الذين أُ 

ة تختلـف باإلجمـال اِرَبـِكـرت فيهـا روايـات متقذُ روايات، و على بعض ال ةات، أو في بالد الحبشايالرو 

   :، وجاء فيهرمذي عن صهيبالتلّزيادة، والتعيين وأصحها ما رواه ُمسلم و اوالتفصيل، والترتيب، و 

ُع الناَس ِفي َصـِعيٍد َتْجمَ : َوَما ُهَو؟ َقالَ : ِإنَك َلْسَت ِبَقاِتِلي َحتى َتْفَعَل َما آُمُرَك ِبِه، َقالَ : َفَقاَل ِلْلَمِلكِ " 

ِباْسـِم : َواِحٍد، َوَتْصُلُبِني َعَلى ِجْذٍع، ُثم ُخْذ َسْهًما ِمْن ِكَناَنِتي، ثُـم َضـِع السـْهَم ِفـي َكبِـِد اْلقَـْوِس، ثُـم ُقـلْ 

لنـاَس ِفـي َصـِعيٍد َواِحـٍد، َوَصـَلَبُه َعَلـى اِهللا َرب اْلُغَالِم، ُثم اْرِمِني، َفِإنَك ِإَذا َفَعْلَت َذِلـَك َقَتْلَتنِـي، َفَجَمـَع ا

ِباْسـِم اِهللا، َرب اْلُغـَالِم، ثُـم : ِجْذٍع، ُثم َأَخَذ َسْهًما ِمْن ِكَناَنِتِه، ُثم َوَضَع السـْهَم ِفـي َكْبـِد اْلقَـْوِس، ثُـم َقـالَ 

آَمنـا : َفَقـاَل النـاُس ِه ِفـي َمْوِضـِع السـْهِم َفَمـاَت، َرَماُه َفَوَقَع السـْهُم ِفـي ُصـْدِغِه، َفَوَضـَع َيـَدُه ِفـي ُصـْدغِ 

َأَرَأْيـَت َمـا ُكْنـَت َتْحـَذُر؟ قَـْد َواِهللا : آَمنا ِبَرب اْلُغَالِم، آَمنا ِبَرب اْلُغَالِم، َفُأِتَي اْلَمِلُك َفِقيَل َلهُ  ِبَرب اْلُغَالِم،

َمـْن : َفَأَمَر ِباْألُْخُدوِد ِفي َأْفَواِه السَكِك، َفُخدْت َوَأْضـَرَم النيـرَاَن، َوَقـالَ ، َنَزَل ِبَك َحَذُرَك، َقْد آَمَن النـاُس 

ــا، ــَأْحُموُه ِفيَه ــِه َف ــْم َيْرِجــْع َعــْن ِديِن اْقــَتِحْم، َفَفَعُلــوا َحتــى َجــاَءِت اْمــَرَأٌة َوَمَعَهــا َصــِبي َلَهــا : َأْو ِقيــَل َلــهُ  َل

   . 4"َيا ُأمْه اْصِبِري َفِإنِك َعَلى اْلَحق : َقَع ِفيَها، َفَقاَل َلَها اْلُغَالمُ َفَتَقاَعَسْت َأْن تَ 

  

                                      
  4: البروج 1
  10: البروج 2
  ).143/ 1( مفردات غريب القرآناألصفهاني، : انظر 3
ِة َأْصَحاِب اْألُْخُدوِد َوالساِحِر َوالراِهِب َواْلُغَالِم،: ، كتابالصحيحمسلم،  4 2299/ 4( ،)3005 :ح( الزهد والرقائق، َباُب ِقص -

2300 .(  
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لكـل _فكما هو ظـاهر  ، ووسيلته؛الذي يعنينا هو حجم اإلرجاف الذي تعرضوا لهوكما سبق ف      

هـا ومـا أعظم أن الكفار أرجفوا المؤمنين عـن ديـنهم وٕايمـانهم بالتعـذيب حرقـا فـي النـار،_ ذي بصيرة

مع التفصيل فيه بالضوابط _أين من يزعمون شعار حرية االعتقاد .من فتنة، وما أفظعها من وسيلة

ض لـه اليهـود مـن محرقـة علـى علة سلفهم الشنيعة؟، أين من صمخوا آذاننا فيما تعـر من فِ _ الشرعية

ن علـيهم أعرضـوا عـ ؟، هـذا هـو ديـدنهم مـع أهـل اإلسـالم، مـا كـان شـاهدا_فيما يزعمون_يد األلمان

����:وا إليه منقادين مسرعين، كما قال سبحانه عن أهل النفاقجاؤ _ بزعمهم_ذكره، وما كان لهم  �

�m��¡�������������������������l1 ،ق فـــي زماننـــا عبـــرة مـــن هـــذه الحادثـــة؛فليأخـــذ أهـــل الحـــ 

ونهــا فــي البشــاعة، تمثــل أعظــم وســائل اإلرجــاف العــالمي الــديني، فــإن التهديــد بالمــال د_ واهللا_فهــي

وعلينــا أن نأخــذ بعــين  .وٕان هــددوا بالســجن فهــو دونهــا، أو ضــربوا األجســاد فــال يصــل إلــى شــناعتها

االعتبار مقدار صبرهم وثباتهم على الحق، فقد كان بإمكانهم األخذ بالرخصة حتـى إذا زال الخـوف 

دة، فـأين رجالنـا بيل العقيـعادوا إلى دينهم، لكنها عـزة المـؤمن، وبيـع الـنفس هللا، فهـي رخيصـة فـي سـ

وال حـول وال قـوة إال _يتعرضـوا لفتنـة حتـى تـراهم انقلبـوا علـى أعقـابهم  أيـن هـم ولـم، ؟من هذه الُمثـل

  !.؟_باهللا

وللشــهيد ســيد قطــب درر مــن العبــارات فــي هــذا المقــام حبــذا لــو تأملهــا صــاحب المــنهج القــويم،      

روعـة اإليمــان المسـتعلي علــى . القلـب بالروعــة كــذلك تنتهـي روايــة الحـادث وقــد مـألت: " حيـث قـال

قــد . الفتنــة، والعقيــدة المنتصــرة علــى الحيــاة، واالنطــالق المتجــرد مــن أوهــاق الجســم وجاذبيــة األرض

ولكــن كــم كــانوا يخســرون هــم . كــان مكنــة المــؤمنين أن ينجــوا بحيــاتهم فــي مقابــل الهزيمــة إليمــانهم

كـم كـانوا يخسـرون وهـم يقتلـون هـذا  ،البشرية كلها تخسر؟وكم كانت  ،أنفسهم في الدنيا قبل اآلخرة؟

معنى زهادة الحياة بال عقيدة، وبشاعتها بال حرية، وانحطاطها حين يسـيطر الطغـاة : المعنى الكبير

إنـه معنـى كـريم جـدًا ومعنـى كبيـر جـدًا هـذا الـذي ربحـوه ! على األرواح بعد سـيطرتهم علـى األجسـاد

                                      
  49: النور 1
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يجـدون مـس النـار فتحتـرق أجسـادهم، وينتصـر هـذا المعنـى الكـريم ربحوه وهم . وهم بعد في األرض

  :، على قولين هما)أصحاُب اُألْخُدودِ ( :بقوله واختلف أهل العلم في المقصود.1" الذي تزكيه النار؟

  .2، فكأنهم صاروا أصحاب األخدود بإلقائهم فيهالمؤمنونُأهلك : األول

) ُقتـل(وا المـؤمنين وأشـرفوا علـى حـرقهم، وهـؤالء فسـروا لقـأن المقصـودين هـم الكفـار الـذين أَ : الثاني 

  .3وقتلوا ُلعن الكافرون الفاعلون :أرجحهماعلى معنين، 

ألنــه  ؛النــار بــدل مــن األخــدود بــدل اشــتمالأن  :)النــارِ . ُقِتــَل َأْصــَحاُب اُألْخــُدودِ (: قولــهفــي  قــد ُذكــرو 

  .4ة فيهالموقد: والعائد محذوف تقديره ،يشتمل على النار وغيرها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  ).6/3874( ل القرآنفي ظال قطب،  1
  ).439/ 16( مفاتيح الغيب، والرازي، )402/ 4(  النكت والعيونالماوردي، : انظر 2
  ).383/  8(معالم التنزيل  ، والبغوي،)264/ 7( الكشاف الزمخشري،: انظر 3
محمد : تحقيقم القرآن، لبرهان في علو ، ا)هـ794: ت(عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر  باالزركشي، أ: انظر 4

 ).457/ 2(، 4م، دار إحياء الكتب العربية، ج  1957 -هـ  1376، 1/إبراهيم، ط
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  المبحث الرابع

  المنافقون

  .وأنواعه النفاقمعنى : األول  المطلب

  .معنى النفاق: الفرع األول

  .النفاق في اللغة: أوال

: ، ومنه نفق البيع والسوق، ويقالوَنِفدوخرج مضى  إذا الشيء )َنَفقَ (يرجع أصل النفاق من       

في األرض له مخلص إلى  هو فتحة :والنفق، 1إذا فنيت دراهمَنِفَقت الإذا ماتت، و  نفقت الدابة ُنفوقا

 2.مكان

ناِفقاء الَيْرُبوِع وهو ُجْحر من ِجَحرِته يخرج منه إذا أخذ عليه " مأخوذ منواعتُبر أن النفاق       

قد َنَفَق وناَفق، شبه بفعل اليربوع؛ ألنه يدخل من باب ويخرج من : فيقال. الُجْحر الذي دخل فيه

  .3"باب

  .صطالحالنفاق في اال: ثانيا

 .4)إظهار اإليمان وٕاخفاء الكفر( :هوللنفاق تكاد عبارات العلماء تجتمع على تعريف واحد        

فالمنافق مضى ونفد إيمانه، وكذلك فإن  عالقة المعنى اللغوي باإلصطالحي؛ ومن الوضوح بمكان

                                      
 ).819: ص( المفردات في غريب القرآناألصفهاني، : انظر 1
ن، زهير سلطا: تحقيق مجمل اللغة،، )هـ395: ت(الحسين  اس بن زكرياء القزويني الرازي، أبابن فارس، أحمد بن فار : انظر 2

  ).877: ص(، 2م، ج  1986 -هـ  1406 - 2/بيروت، ط -مؤسسة الرسالة 
أحمد صقر، دار الكتب العلمية، : تحقيق غريب القرآن،، )هـ276: ت(ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم الدينوري  3

  ).29: ص(م،  1978 -هـ  1398
بيروت، _ جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية: تحقيق ت،التعريفا) هـ816: ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي : انظر 4
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا  ا، وابن تيمية، تقي الدين أب)245 :ص(م، 1983-هـ 1403، 1/ط

، 2/سعودية، ط، دار العاصمة، الغيرهعلي بن حسن و : تحقيق الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،، )هـ728: ت(الدمشقي 
 ).228: ص( الفروق اللغوية، والعسكري، )420/ 6(، 6م، ج 1999_ هـ 1419
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وخرج من باب اإليمان كذلك بأنه دخل في  شبههال صاحبه، ويُ باطنه مخفي كالنفق ال يعلم ما فيه إ

  .بالكفر من باب آخر

  .أنواع النفاق: الفرع الثاني

 مسلم: نإال صنفاالناس من بالدعوة إلى اإلسالم في مكة، لم يكن  ����عندما جهر الرسول      

 ألن الداعي لوجود مثل هذا الصنف لم يتوفر عرف بالمنافق؛لم يكن هناك صنف ثالث يُ  .وكافر

ن، معذبو  ن قلة ضعافو فالمسلم النفس من بطش المسلمين؛ الخوف على: ، وهذا الداعي هوئذحين

  .فال يعقل أن يدخل كافر في اإلسالم خوفا من المسلمين وهو األقوى

العرب  من ضمن الرعايا مشركو ثم دالت األيام وصار للمسلمين دولة في المدينة، وكان     

لمعلوم أن معظم أهل المدينة كانوا على وشك تنصيب عبداهللا ومن ا .وبعض قبائل اليهود وغيرهم

صلى اهللا _بن ُأبي بن سلول حاكما عليهم، غير أن دخول معظمهم في اإلسالم واعتبار الرسول ا

حاكما عليهم سحب البساط من تحت قدمي ابن سلول، وبالمقابل فهو ال يستطيع _عليه وسلم

ظاهرا وٕاخفاء الكيد له  لدخول في اإلسالمفاضطر إلى ا وأصحابه ألن أتباعه قلة، محاربة الرسول

  .ومن هنا بدأ النفاق في األمة .باطنا

ســلول هــو األكبــر كمــا ســماه العلمــاء، حيــث قســموا النفــاق إلــى ابــن وهــذا النفــاق الــذي ظهــر فــي     

  :نوعين

خـرج مـن نـوع مُ ، وهو أن ُيظهر صاحبه اإلسالم ويـبطن أو يخفـي الكفـر، وهـذا الرالنفاق األكب: أوال

، مـا جـاَء بـه، أو بعـض ����تكـذيب الرسـول  :، هي2العلماء له ستة أنواع وقد عد  ،1اإلسالم بالكلية

الكراهيــــة ، و ����المســــرة بانخفــــاض ديــــن الرســــول ، و بعــــض مــــا جــــاء بــــه، أو ����ُبغــــُض الرســــول و 
                                      

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين ، )هـ795: ت(ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، الَسالمي : انظر 1
، وابن )1250/ 3(، 3م، ج  2004 -هـ  1424، 2/محمد أبو النور، دار السالم، ط. د: تحقيقحديثًا من جوامع الكلم، 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وٕاياك ، )هـ751: ت(القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، ابن قيم الجوزية 
، ومحمد، ابن )354/ 1(، ج2م، 1996 -هـ  1416، 2/بيروت، ط -محمد البغدادي، دار الكتاب العربي : تحقيق نستعين،

محمد المانع، رئاسة إدراة البحوث العلمية : ، تحقيقالرسالة المفيدة، )هـ1206: ت(وهاب بن سليمان التميمي النجدي عبد ال
التوضيح الرشيد ، )معاصر(لدون بن محمود بن نغوي عبد اهللا خا أب ، والحقوي،)46: ص(، _سنة طبع بدون طبعة وال_واإلفتاء

  ).5: ص(، _بال طبعة وال سنة وال مكان_العنيد في شرح التوحيد المذيل بالتفنيد لشبهات 
عقيدة التوحيد ، )معاصر(، وصالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان،)46: ص( الرسالة المفيدةمحمد بن عبد الوهاب، : انظر 2

 ).87: ص(، _بال معلومات أخرى_وبيان ما يضادها من الشرك األكبر واألصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك
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بشــرط  _ ويكفــي واحــدة ممــا ســبق حتــى يتســم صــاحبها بالنفــاق األكبــر .����النتصــار ديــن الرســول 

، فمـا بالنــا وقـد اجتمعــت فـي ابــن أبـي ســلول ومــن _الخفـاء، وٕاال كــان كـافرا مجــاهرا ال منافقـا مســتورا

وقد نطق القرآن بكفر المنـافقين فـي غيـر موضـع وجعلهـم أسـوأ حـاال مـن الكـافرين وأنهـم فـي " !.معه

وأخبـر أنـه لـن  ،ال يصـلي علـي أحـد مـنهم وأمر نبيه في آخـر األمـر بـأن ...الدرك األسفل من النار

وأخبر أنهم إن لم ينتهـوا ليغـرين اهللا نبيـه بهـم حتـى يقتلـوا  ،يغفر لهم وأمره بجهادهم واإلغالظ عليهم

ويجــب التنويـه إلــى أن دور المنــافقين فــي إرجــاف أهـل اإليمــان كــان لــه النصــيب  .1"فـي كــل موضــع

يادة المدينة، ومعلوم أن الدنيا أنهم كانوا على وشك ق سبقما قد تبين لنا مو يفعلون األكبر، كيف ال 

   .قد عمرت قلوبهم حتى أنستهم آخرتهم

ــا اإليمــان  أصــل أنمــع  ،مــن أعمــال المنــافقين ئاشــيالمســلم عمــل أن يوهــو ، 2النفــاق األصــغر: ثاني

ض للعــذاب كســائر المعاصــي، معــر " صــاحبهو  مــن الملــة،صــاحبه ، وهــذا ال ُيخــرج هفــي قلبــموجــود 

وهـذا النـوع مـن النفـاق مقدمـة ، احبه ممن تناله شفاعة الشافعين بإذن اهللادون الخلود في النار، وص

 .3"وطريق للنفاق األكبر؛ لمن سلكه وكان ديدنه

َأْرَبــٌع َمــْن ُكــن ِفيــِه َكــاَن ُمَناِفًقــا َخاِلًصــا، َوَمــْن َكاَنــْت ِفيــِه " :����قولــه ممــا يــدل علــى هــذا النــوع و      

ِإَذا اْؤُتِمَن َخاَن، َوإَِذا َحدَث َكَذَب، َوإَِذا َعاَهَد : َخْصَلٌة ِمَن النَفاِق َحتى َيَدَعَهاَخْصَلٌة ِمْنُهن َكاَنْت ِفيِه 

اء علــى أن مــن كــان مصــّدقا بقلبــه ولســانه مــمــع العلجقــد أ:" النــوويقــال  .4"َغــَدَر، َوإَِذا َخاَصــَم َفَجــرَ 

لـف العلمـاء فـي تولكـن اخ... فـي النـارمنـافق يخلـد  م عليـه بكفـر وال هـوكـعل هذه الخصـال ال ُيحفو 

ال خصـال صـأّن هـذه الخ :فالذي قاله المحّققون واألكثـرون وهـو الصـحيح المختـار أّن معنـاه ،معناه

                                      
الصارم المسلول ، )هـ728: ت(ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ، الحراني  :بتصرف 1

 ).36: ص(بال طبعة وال سنة، __محمد عبد الحميد، الحرس الوطني السعودي، السعودية: تحقيقعلى شاتم الرسول، 
 الرسالة المفيدة، ومحمد بن عبد الوهاب، )354/ 1( وٕاياك نستعين مدارج السالكين بين منازل إياك نعبدابن القيم، : انظر 2
: تقديم اإليمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة،، )معاصر(، واألثري، عبد اهللا بن عبد الحميد، )46: ص(
 ).259: ص(م،  2003 -هـ  1424، 1/عبد الرحمن صالح، مدار الوطن للنشر، الرياض، ط.د
 ).259: ص( اإليمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعةثري، األ 3
، وله )16/ 1(، )34: ح(_ واللفظ له_عالمة المنافق، عن عبد اهللا بن عمرو: اإليمان، باب: ، كتابالصحيحرواه البخاري،  4

َبَياِن ِخَصاِل : اإليمان، َبابُ : ، كتابالصحيح ،ومسلم ،)131/ 3( َعَالَمِة الُمَناِفقِ : َبابُ ، _)2459: ح: (ألفاظ أخرى، انظر
   .)78/ 1( )58: ح( اْلُمَناِفِق،
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ار ما ُيـبطن هظم فإّن الّنفاق هو إهصال وُمتخّلق بأخالقخبيه بالمنافقين في هذه الا شنفاق وصاحبه

نفاُقه في حّق َمن حّدثه ووعـده وائتمنـه  ويكون حب هذه الخصالاخالفه وهذا المعنى موجود في ص

وقوله صـلى اهللا  ...وهو ُيبطن الكفر ال أنه منافق في اإلسالم فيظهره ،صمه وعاهده من الّناساوخ

  .1"ين بسبب هذه الخصالقفااه شديد الشبه بالمننكان منافقا خالصا مع معليه وسل

فالحقـد علـى  ؛عـاتامرجـاف لـدى األفـراد والجن بواعث اإلما سبق أن النفاق بنوعيه مونلحظ م     

اإلســالم وأهلــه يــدفع صــاحبه إلــى حمــل النــاس جميعــا علــى الكفــر، ســواء بــإيراد شــبهة هنــا، أو لوثــة 

  .مكامن الضعف ليبثوا سمومهم فيهم ويرجفونهم عن الملةفي هناك، وهكذا يتصيدون ألهل الحق 

2.وسائل المنافقين في اإلرجاف: نيالثا المطلب
  

 ومـن ثــمضـد أهــل اإليمـان األكثــر استحضـارا فــي اآليـات القرآنيــة، ) المنــافقين(أراجيـف  ُتعتبـر      

أن كثيــرا منهــا جــاء  _فــي الفصـل األول_ عنــد الحـديث عــن األلفــاظ المقاربـة لإلرجــاف تبـين للباحــث

 في وصف إرجاف المنافقين، ولهذا سـيكون الحـديث عـن المتكـرر منهـا مختصـرا وقائمـا علـى الـربط

  : التأصيلي، ومن تلك الوسائل

  .اإلفك حادثة. أوال

حيث قال  ألهداف خبيثة، ؛ا وبث السموم فيهاوتعظيمه لقد تم تهويل الحادثة من ِقبل المنافقين    

���m��A���S����R��QP��O���N��M��LK��J��I��H��GF��E��D��C��B:عز ِمن قائل
��YX���W��V��U��T�Z�Z�Z�Z����������������������[��[��[��[�����������������\�\�\�\���������������������]�]�]�]�������������������������^��̂^�^������������������������____����������������������������`̀̀̀����l3.  

                                      
: ت(أبا الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  ابن بطال،: بتصرف، وانظر) 47-46/ 2( شرح النووي على مسلمالنووي،  1

م، ج 2003 -هـ 1423، 2/الرياض، ط السعودية، -ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد : تحقيق شرح صحيح البخاري،، )هـ449
10 ،)6 /583.(  

. فايز شلدان. د: إشراف. السمات الشخصية للمنافقين في ضوء القرآن والسنة: جمالت الجرايبة: _لمزيد تثبيت_ُينظر  2
  library.iugaza.edu.ps/thesis/88118.pdf: الرابط.م2010. غزة-الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير

  11: النور 3
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َفِنْمـُت " :فـي نـزول اآليـة ومـا بعـدها  _رضـي اهللا عنهمـا_بنت أبي بكر عائشة أمنا هقالتفمما       

 ْكَواِنيالــذ ثُـم ــَلِمي ـِل الساَد ِمـْن َوَراِء الَجـْيِش، َفَأْصــَبَح ِعْنـَد َمْنِزِلــي، فَـَرَأى َســوَ  1َوَكـاَن َصـْفَواُن ْبــُن الُمَعط

َوِطَئ َيـَدَها، ِإْنَساٍن َناِئٍم، َفَأَتاِني َوَكاَن َيَراِني َقْبَل الِحَجاِب، َفاْسَتْيَقْظُت ِباْسِتْرَجاِعِه ِحيَن َأَناَخ َراِحَلتَـُه فَـ

ِسـينَ  ى َأَتْيَنا الَجْيَش َبْعَد َمـا َنَزلُـوا ُمَعراِحَلَة َحتِهيـَرةِ  َفَرِكْبُتَها، َفاْنَطَلَق َيُقوُد ِبي الرَفَهَلـَك ، 2ِفـي َنْحـِر الظ

َفقَـِدْمَنا الَمِديَنـَة، َفاْشـَتَكْيُت ِبَهـا َشـْهًرا  ْبـُن َسـُلوَل،َك َعْبُد اللِه ْبُن ُأَبـي َمْن َهَلَك، َوَكاَن الِذي َتَولى اِإلفْ 

، َأنــي َال َأَرى ِمــَن النِبــي َصــلى اُهللا َوَيِريُبِنــي ِفــي َوَجِعــي َوالنــاُس ُيِفيُضــوَن ِمــْن َقــْوِل َأْصــَحاِب اِإلْفــِك،

، َال »َكْيَف ِتيُكمْ «: ِإنَما َيْدُخُل َفُيَسلُم، ُثم َيُقولُ َعَلْيِه َوَسلَم اللْطَف الِذي ُكْنُت َأَرى ِمْنُه ِحيَن َأْمَرُض، 

َفِبـت ِتْلـَك اللْيَلـَة : َقالَـتْ  ...م ِمْسَطٍح ِقَبـَل الَمَناِصـعِ َأْشُعُر ِبَشْيٍء ِمْن َذِلَك َحتى َنَقْهُت، َفَخَرْجُت َأَنا َوأُ 

ُثم َأْصَبْحُت، َفَدَعا َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم  َحتى َأْصَبْحُت َال َيْرَقُأ ِلي َدْمٌع، َوَال َأْكَتِحُل ِبَنْوٍم،

َفقَـاَم َرُسـوُل ... َيْسَتِشيُرُهَما ِفي ِفرَاِق َأْهِلهِ ْبَن َزْيٍد ِحيَن اْسَتْلَبَث الَوْحُي، َعِلي ْبَن َأِبي َطاِلٍب، َوُأَساَمَة 

ــِن ُأَبــي اْبــِن َســُلولَ  ــِد اللــِه ْب ــِه َوَســلَم ِمــْن َيْوِمــِه، َفاْســَتْعَذَر ِمــْن َعْب ــاَم َســْعُد ْبــُن ... اللــِه َصــلى اُهللا َعَلْي َفَق

ا َرُســوَل اللــِه، َأَنــا َواللــِه َأْعــُذُرَك ِمْنــُه ِإْن َكــاَن ِمــَن اَألْوِس َضــَرْبَنا ُعُنَقــُه، َوإِْن َكــاَن ِمــْن َيــ: ُمَعــاٍذ، َفَقــالَ 

َل َوُهــَو َســيُد الَخــْزَرِج، َوَكــاَن َقْبــ -ِإْخَواِنَنـا ِمــَن الَخــْزَرِج َأَمْرَتَنــا، َفَفَعْلَنــا ِفيــِه َأْمــَرَك، َفَقــاَم َسـْعُد ْبــُن ُعَبــاَدَة 

َكـَذْبَت َلَعْمـُر اللـِه، َال َتْقُتلُـُه، َوَال َتْقـِدُر َعَلـى َذِلـَك، : َفَقـالَ  -َذِلَك َرُجًال َصاِلًحا َوَلِكِن اْحَتَمَلْتُه الَحِميُة 

ٌق ُتَجـاِدُل َعـِن الُمَنـاِفِقيَن، َكـَذْبَت َلَعْمـُر اللـِه، َواللـِه َلَنْقُتَلنـُه، َفِإنـَك ُمَنـافِ : َفَقاَم ُأَسْيُد ْبُن ُحَضْيٍر َفَقالَ 

                                      
كواني َصْفَوان ْبن اْلُمَعطل ْبن ربيَعة ْبن خزاعي ْبن مَحارب ْبن مّرة ْبن فالج ْبن ذْكَوان ْبن َثْعَلَبة الّسلِمّي َأُبو َعْمرو الذ" هو 1

ا َوَكاَن على قتل سنة تسع عشَرة غازيا على عهد عمر ْبن اْلخطاب َوُهَو الِذي رميت ِبِه َعاِئَشة أم اْلُمؤمِنيَن َرِضي الله َعْنهَ 
: ت(الُبستي ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد، التميمي، أبو حاتم، ": ساقة النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِفي َغْزَوة اْلُمرْيِسيع

 :عند ترجمتهوانظر ، )192/ 3( 9، ج  ه 1393، 1/دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، ط الثقات،، )هـ354
: تحقيق االستيعاب في معرفة األصحاب،، )هـ463: ت(ابن عبد البر، أبا عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد النمري القرطبي 

، وابن األثير، أبا الحسن علي بن أبي الكرم محمد )725/ 2(، 4هـ، ج  1412، 1/علي البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط
  ).412/ 2(هـ، 1409بيروت،  -الفكر  دار أسد الغابة،، )هـ630: ت(الشيباني 

ُمَراُد ُهَنا َقْوُلُه ِفي َنْحِر الظِهيَرِة َتْأِكيٌد َوالتْعِريُس ُنُزوُل اْلُمَساِفِر ِفي آِخِر اللْيِل َوَقِد اْسُتْعِمَل ِفي النُزوِل ُمْطَلًقا َكَما َتَقدَم َوُهَو الْ " 2
ُلُه َكَأن الشْمَس َلما َبَلَغْت َغايَ  ِلَقْوِلِه ُموِغِريَن َفِإن َنْحرَ  َشْيٍء َأو َوَنْحُر ُكل ِة اْلَحرُلَها َوُهَو َوْقُت ِشد ِهيَرِة َأوَتَها ِفي اِالْرِتَفاِع الظ

ْدرِ  ِذي ُهَو َأْعَلى الصْحِر الَها َوَصَلْت ِإَلى الن464/ 8( فتح الباريابن حجر، ": َكَأن.(  
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ــوا، ــى َهمــاِن اَألْوُس، َوالَخــْزَرُج َحتــِه  َفَثــاَر الَحيــى  ����َوَرُســوُل اللَضــُهْم َحتَعَلــى الِمْنَبــِر، َفَنــَزَل، َفَخف

 .1"...َسَكُتوا

  :ومن المالحظات التي ينبغي اإلشارة إليها في هذا المقام    

، ولكنها _رضي اهللا عنهما_فوان بن المعطل بين أم المؤمنين عائشة وصن الخلوة قد حصلت إ .1

حفظهــا، ومــن وهــي بــال شــك مــن الضــرورات التــي جــاءت الشــريعة ل ،جــاءت فــي ظــرف حفــظ الــنفس

إال من كان في للتشنيع ل هذه الخلوة تبه، فال يالضرورات تبيح المحظورات ولكن بقدرهاالمعلوم أن 

   .قلبه مرض

ليتهمـوا المسـلمين فـي  ،عند حديثي العهد وضعيفي اإليمانكافية لزعزعة الثقة  وفهذه الظر ن إ .2

واالضــــطراب الكبيــــر فــــي الصــــف المســــلم مــــن ِقبــــل  حــــداث الفوضــــى العارمــــةكافيــــة إلو ، أعراضــــهم

المنـــافقين، حتـــى لـــو كـــان ذلـــك فـــي عـــرض ســـيد المعصـــومين المطهـــرين، فكيـــدهم تكـــاد تـــزول منـــه 

  .الجبال

خيــر  افــي حقيقتهــ ا، غيــر أنهــن االبــتالءات قــد تكــون فــي ظاهرهــا شــراثالهــا مــهــذه الحــوادث وأم .3

خاصة أم المؤمنين عائشة، وكـذلك بكثير، وال أدل عليه من نزول آيات كثيرة في طهر بيت النبوة و 

كشــف المنــافقين وأســاليبهم التــي تفتــك فــي المجتمعــات، وأيضــا نــزول مجموعــة مــن اآلداب المتعلقــة 

  .األعراض والتثبت وغيرهاأحكام ك و بحسن الظن والش

ـــة حتـــى كـــان مـــن آثارهـــا .4 ـــة  يالحـــظ الباحـــث حجـــم األراجيـــف التـــي عصـــفت بالمدين تغيـــر معامل

 وال رســول اهللاكــذلك حصــول فتنــة بــين األوس والخــزرج حتــى كــادوا يقتتلــون لــو  .لعائشــة ����رســولال

فـي عـرض ابنتـه،  بكر الصدقة عن بعـض ذوي القربـى المسـاكين ممـن تحـدث ومنه قطع أبي .����

  .الجسام وغيرها من األحداث

                                      
 ،)175_173/ 3) (2661: ح( _واللفظ له_َبْعِضِهن َبْعًضاَباُب َتْعِديِل النَساِء الشهادات، : كتاب ،الصحيح البخاري، رواه 1

ْفِك َوَقُبوِل َتْوَبِة اْلَقاِذِف  التوبة،: كتاب ،الصحيح ومسلم، ،بتصرف   ).2130/ 4) (2770: ح(َباٌب ِفي َحِديِث اإلِْ
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واســـتخدم الشـــورى كوســـيلة ضـــرورية لمنـــع الفوضـــى  ،تثبـــت مـــن الخبـــر ���� نالحـــظ أن الرســـول .5

   . ها أهل اإلرجافي يشيعوضبط األمر، وهذا يعلمنا كيف نتعامل مع األخبار الت

  .اتخاذ األعذار الكاذبة.ثانيا

وليـدفعوا  وا عـن أنفسـهم ثقـل المسـير وتبعاتـه،يـدرأل ة المختلقـة؛ر الكاذبـاألعـذا يتخذ المنافقون       

ما ذكر ، ومن ذلك ليضعفوا الجيش اإلسالمي من ثم، و الناس على ترك الجهاد في سبيل اهللا تعالى

¬��®�������¬��®�������¬��®�������¬��®�������§��¨���©��m��«��ª: اهللا تعــالى لنــا عــنهم القــول فــي غــزوة األحــزاب
���±��°³²����¸�����¶�����´l1، ــــِرق": َقــــاُلوا: قــــال مجاهــــد فــــالعورة هنــــا  ،2"نخشــــى عليهــــا الس :

، 3فهـي غيـر حصـينة ، من سـرقة أو مـن العـدو؛الخلل الذي ال يأمن صاحب المال على ماله بسببه

  .وقد كذبهم اهللا تعالى فبين أن تعذرهم كان فرارا من القتل

، ��m�m�m�mT��S��R����������YX��W��V��U��YX��W��V��U��YX��W��V��U��YX��W��V��U]�����\��[��Z����llll4: قـــــولهممـــــن ذلـــــك و      

ة، ئالـذي يعشـش فـي قلـوبهم الصـد وال ريـب فـي أنهـا تـدل علـى الَخـَورلغـزوة تبـوك،  ؤفي التهيوذلك 

، وهــذا بــدوره ال بــد أن يــؤثر علــى ضــعاف اإليمــان مــن حــديثي وحــب الــدنيا الــذي يغمــرهم ويســكرهم

  .العهد وغيرهم ممن يتلهفون إلى القعود عن القتال

  .التخذيل بالتخويف من الموت ولقاء العدو. ثالثا

كلهـا  من ذهاب زينـة الحيـاة الـدنيا،التخويف و  ت ولقاء العدو،التخذيل بالتخويف من المو إن        

m�����r���q�����p��o��n�����m��l:كمـا قـال ربنـا مخاطبـًا إيــاهم أسـاليب خبيثـة للمنـافقين؛
z��y��x��w��v��ut��s��������llll5، ألنهـــــا مـــــن اهللا تعـــــالى، والفعـــــل بعـــــدها  ؛فقـــــد هنـــــا للتحقيـــــق

                                      
  13: األحزاب 1
محمد عبد السالم، دار . د: تحقيق التفسير،،)هـ104: ت(و الحجاج ابن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي مجاهد، أب 2

  ).548: ص(هـ،  1410، 1/الفكر اإلسالمي الحديث، مصر، ط
  ).335/ 12(الرازي، مفاتيح الغيب : انظر 3
  49: التوبة 4
  18: األحزاب 5
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أنـــا علمـــت المعـــوقين والـــدليل المؤكـــد علـــى ذلـــك أنـــه : ، وكأنـــه ســـبحانه يقـــول1رع ليفيـــد التأكيـــدمضـــا

        .   سيحصل منهم التعويق ويشهد لعلمي

  . االستهزاء بالمتصدقين. رابعا

ممـا  ،أسـلوب للمنـافقين فـي اإلرجـاف من أهل الخيـر والسـخرية مـنهم، االستهزاء بالمتصدقين       

 اســـتحقار الفعـــل والخـــوف مـــن الريـــاء؛ فيحـــدث اإلرجـــاف فـــي النفـــوس؛ ائرا بـــينيجعـــل المتصـــدق حـــ

��������m�¼��»��º��¹:كمــا بينـه ســبحانه بقولــه فيمنعـون الخيــر عـن المســلمين،

���������Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��Æ��Å���Äl2 وقــــــــد أشــــــــرت ،

  .ذلك في مطلب اللمزإلى 

  . التخذيل عن معاونة المجاهدين. خامسا

ج بحج لمسلمين، متذرعاأظهر الشماتة باو  ،بثلث الجيش بن أبيعبداهللا في غزوة أحد رجع         

��m��R��Q��P��O��NM��L��K:وفي ذلـك قـال تعـالى واهية تدل على خذالنه للمسلمين،
��ed��c��b��a�����`��_��^]��\��[��Z��Y��XW���V���U��T��S

g��f��p���o��n��m��lk��j������i��h��l3ـــــن، ف ت رضـــــي اهللا ابـــــث عـــــن زيـــــد ب

ـــْن َخـــَرَج َمَعـــُه، َوَكـــاَن ": عنـــه، قـــال َم ِإَلـــى ُأُحـــٍد، َرَجـــَع َنـــاٌس ِممى اُهللا َعَلْيـــِه َوَســـلَصـــل ِبـــيـــا َخـــَرَج الن َلم

َال ُنَقــاِتُلُهْم، َفَنَزَلــْت : ولُ ُنَقــاِتُلُهْم، َوِفْرَقــًة َتُقــ: ِفْرَقــًة َتُقــولُ : َأْصــَحاُب النِبــي َصــلى اُهللا َعَلْيــِه َوَســلَم ِفــْرَقَتْينِ 

ِإنَها َطْيَبُة، َتْنِفي الذُنوَب، َكَما َتْنِفـي النـاُر َخَبـَث «: َوَقالَ ] 88: النساء[} الُمَناِفِقيَن ِفَئَتْينِ  َفَما َلُكْم ِفي{

ةِ  4"»الِفض.  

  

                                      
  ).7446/ 1( تفسير الشعراوي: انظر 1
  79: وبةالت 2
  167: آل عمران 3
: ، ِكَتابُ الصحيح ، ومسلم، ) 96/ 5) (4050: ح( ،_واللفظ له _َباُب َغْزَوِة ُأُحدٍ المغازي، : ، كتابالصحيحرواه البخاري،  4

  ). 2142/ 4) (2776: ح(ِصَفاِت اْلُمَناِفِقيَن َوَأْحَكاِمِهْم،
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نــافق وأصــحاَبه، الــذين بــن ســلول الملى ذكــره بــذلك عبــَد اهللا بــن أبــّي يعنــي تعــا: "قــال الطبــري      

إلـى المشـركين  ����رجعوا عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وعـن أصـحابه، حـين سـار نبـي اهللا 

لو : فقالوا! تعالوا قاتلوا المشركين معنا، أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا: بأحد لقتالهم، فقال لهم المسلمون

ولكـن ال نـرى أنـه يكـون بيـنكم وبـين القـوم  نعلم أنكم تقـاتلون لسـرنا معكـم إلـيهم، ولكنـا معكـم علـيهم،

، "لــو نعلــم قتــاال التبعنــاكم:"فأبــدْوا مــن نفــاق أنفســهم مــا كــانوا يكتمونــه، وأبــدوا بألســنتهم بقــولهم! قتــالٌ 

 ، واستدل على قوله هذا1"وأهل اإليمان به ����غير ما كانوا يكتمونه ويخفونه من عداوة رسول اهللا 

  .2يرهبمجموعة من اآلثار عن الزهري وغ

  .بث الحسرة والندامة .سادسا

فــي  بــث الحســرة والنــدمجــاء دورهــم فــي  ،فــي غــزوة أحــد عنــدما أصــيبت ثلــة مــن أهــل اإليمــانف     

}��|��{��~���������mu��������t��s��r����������zy��x��w��v��zy��x��w��v��zy��x��w��v��zy��x��w��v:حيـــث قـــالوا قلـــوبهم،
������������#l3 ،قتلـوامـا ، لو أطاعنا من قتل بأحـد مـن إخواننـا وعشـائرنا : "المعنىف 

  .فهذا إرجاف لغيرهم من أن يفعلوا مثل فعلهم ؛4"ما قتلوا هنالك: يعني

�����m�m�m�m��������¹��¸��¶������´��³��²��±��°: ومثلهـــــــــــا قولـــــــــــه ســـــــــــبحانه      

¿������¾��½��¼��»��º����������������������������Æ���Å��Ä��Ã��Â��������Á��À��������������������Æ���Å��Ä��Ã��Â��������Á��À��������������������Æ���Å��Ä��Ã��Â��������Á��À��������������������Æ���Å��Ä��Ã��Â��������Á��À

 ��!��"��#���$%��&��'llll5، أنهـــم المنـــافقون  7يوالســـد 6ذكـــر محمـــد بـــن إســـحاق

وخــور، وكلمــا أصــابت فــالمالحظ أنهــم أهــل قعــود أصــحاب عبــد اهللا بــن أبــي بــن ســلول؛  خاصــةبو 

وكـأن ... لو أطاعونا، لو كانوا عندنا: لوها فرصة ِللوم والتخذيل، فهم دائما يقولونتبهغيرهم جراح ا

                                      
  ).378/ 7( جامع البيانالطبري،  1
  ).378/ 7) (8193: مرق(المرجع السابق  2
    168: آل عمران 3
  ).382/ 7( جامع البيانالطبري،  4
  156: آل عمران 5
  ).798/ 3) (4393: رقم( تفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم، : انظر 6
  ).331/ 7) (8107: رقم( جامع البيانالطبري، : انظر 7
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، والحـق أنهـم !مة إال الفنـاء؟السالمة في الدنيا داللة علـى صـحة المـنهج واالعتقـاد، وهـل بعـد السـال

  .فنوا ولم يفَن ذكرهم الخبيث، وزًرا عليهم إلى يوم الدين

  . بث الحزن واألذى في نفوس المؤمنين. سابعا

ظــرات التــي تحــدث اضــطرابا فــي النجــوى والتهــامس وبعــض النكثيــرا مــا يســتخدم المرجفــون        

½��¾���¿�������¼�m�m�m�m¸��¶��������´����������»��º��¹��»��º��¹��»��º��¹��»��º��¹:كمــا قــال ســبحانه الــنفس،

Æ��Å��Ä��Ã��ÂÁ��Àllll1 ،إلى ذلك في مطلب الهمز وقد سبقت اإلشارة.  

���X�W�X�W�X�W�X�W، ومن ذلك قولهم أنه أذن بأوصاف تنفر الناس منه، ���� الرسولَ  همصفو  .ثامنا �� �� �� �

�m�m�m�m¬���«����������³²��±��°��	��®��³²��±��°��	��®��³²��±��°��	��®��³²��±��°��	��®��»��º��¹��¸���¶�����´
��ÁÀ��¿�����¾��½��¼������Æ��Å��Ä��Ã��Â������Æ��Å��Ä��Ã��Â������Æ��Å��Ä��Ã��Â������Æ��Å��Ä��Ã��Âllll2،  نوقـــــــــــــــــد ُبـــــــــــــــــي

  .على اإلرجاف في الفصل األول ى والداللةالمعن

  .االنطالق من المساجد في اإلرجاف .تاسعا

ينطلقـون مـن خاللهـا لإلرجـاف  ، بنـاء مسـاجد خاصـة بهـممن وسائل المنافقين في اإلرجاف        

�X�W�����mB��A����������H���G��F��E��D��C��H���G��F��E��D��C��H���G��F��E��D��C��H���G��F��E��D��C، بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤمنين

O��N��M��L��K�����J��Il3.  

الزهـرّي ويزيـد بـن رومـان وعبـد اهللا بـن أبـي و  عـن ابـن إسـحاق ورد ام بمـاويستأنس في هذا المق     

مـن : يعنـي _ل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أقبـ" :قـولهم وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم بكر

وكـــان أصـــحاب مســـجد . بلـــد بينـــه وبـــين المدينـــة ســـاعة مـــن نهـــار_  حتـــى نـــزل بـــذي أوان  _تبـــوك

يــا رســول اهللا، إنــا قــد بنينــا مســجًدا لــذي العّلــة : جّهــز إلــى تبــوك، فقــالواالضــرار قــد كــانوا أتــوه وهــو يت

                                      
  10: المجادلة 1
  61: التوبة 2
  107: التوبة 3
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جنـاح  إنـي علـى: فقـال! ٕانـا نحـب أن تأتينـا فتصـلي لنـا فيـهوالحاجة والليلة المِطيرة والليلة الشـاتية، و 

، ولو قَـْد َقـدمنا أتينـاكم إن شـاء اهللا _صلى اهللا عليه وسلم _أو كما قال رسول اهللا  سفر وحال ُشْغلٍ 

فلما نزل بذي أوان، أتاه خبُر المسجد، فدعا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مالـك . فصلينا لكم فيه

أخــا بنــي  _ عاصــم بــن عــدي: أو أخــاه_ا بنــي ســالم بــن عــوف، ومعــن بــن عــدي بــن الدْخُشــم، أخــ

حتـى أتيـا بنـي سـريعين فخرجـا ! انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحّرقـاه : العجالن فقال

رنـي حتـى أخـرج إليـك بنـاٍر مـن أْنظِ : فقال مالـك لمعـن _وهم رهط مالك بن الدخشم_ سالم بن عوف

أهله، فأخذ َسعًفا من النخل، فأشعل فيه ناًرا، ثم خرجا يشتدان حتى دخال المسجد  فدخل إلى! أهلي

  .1"رجالاثني عشر  وكان الذين بنوه.. .ه، فحّرقاه وهدماه، وتفرقوا عنهوفيه أهل

مين، والكفـر هذا المسجد بني قريبا من مسجد قباء، والهـدف منـه اإلضـرار باإلسـالم والمسـلف        

فيكثر سوادهم، وهـذا عكـس  ،ال يجتمعوا كلهم في مسجد قباء، كيبين المؤمنين باهللا تعالى، والتفريق

  . ما يبغونه من تفريقهم ومنع ائتالفهم

إعـــداد أهميـــة المســـاجد فـــي نشـــر الفكـــر الصـــحيح، ومهمتهـــا فـــي  وهنـــا ينبغـــي التنويـــه إلـــى        

األجيال إيمانيا وماديا، فقد كانت تنطلق الجيوش الجرارة من المساجد، وكانت تعد من أهم األمـاكن 

  .كان المسجد يشكل صمام األمان في المجتمع حفظ األمن بجميع أنواعه، ومن ثمفي 

سـلمين، طلقـون منهـا فـي إرجـاف المقين في إنشاء مسـاجد ينالمناف ومن ثم يتضح لنا اهتمامُ         

 هــذه المكانــة واســتخدملبيــوت مــا للمســاجد مــن مكانــة، فقــد افلــيس ل ؛ولــم ينطلقــوا مــن بيــوتهم فحســب

حـدث لخدمة باطلهم، وٕاضفاء قدسية تمنع الناس من التفكير في كون ما يفعلونه بـاطال، فيَ  للمساجد

   .التلبيس

خ فـي إحـداث النهضـة فــي خاصـة أهـل العلـم والمشـايبا دور رواد المسـاجد و وكـذلك يتضـح لنـ       

ر بفكـــر شـــخص لمجـــرد كثـــرة تـــردده علـــى المســـجد، وهنـــا يكمـــن تـــغفعامـــة النـــاس قـــد ت فكـــر العامـــة؛

على أن معيار الحق هو القرآن والسنة بفهـم سـلفنا الصـالح، حيـث  واألصل أن ُيربى الناُس . الخطر

                                      
  .باختصار )468_469/ 14) (17186: رقم( البيانجامع الطبري،  1
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ـــــــا 
��	������������������������m:قـــــــال ربن��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������l1،  ولـــــــــيس المعيـــــــــار فـــــــــي

يؤخذ من قوله ويرد، حسب موافقته للحق، لكننا اليـوم ال نعـرف  ����الحق الرجال، فغير رسول اهللا 

إعـرف الحـق حـق ال يعـرف بالرجـال، ال ":_رضي اهللا عنه_كما قال علي الحق إال بالرجال، والحق 

  . 2"تعرف الرجال

  .والتثاقل عند تنفيذ األوامر باطؤالت. شرااع

مغبـة تثبــيط  التـي قـد يفقــدون فيهـا حيـاتهم، يتثـاقلون عـن تنفيــذ األوامـرون و يتباطـأفالمنـافقون        

��������¡������	�����������������������������X�W�X�W�X�W�X�W�m، غيـــــــرهم������������

¢l3، بـــأن ِمـــن  ���� فـــاهللا تعـــالى يخاطـــب الرســـول، 4جاهـــد أنهـــا نزلـــت فـــي المنـــافقينذكـــر م

المـــؤمنين، ويظهـــر  ممـــن يتصـــفون بصـــفات_المنـــافقين وَمـــن يتـــبعهم مـــن رعـــاع وضـــعاف اإليمـــان 

هم عـن الجهـاد، ويقولـون عنـدما ؤ مـان بقعـودهم وتبـاطيثبطـون أهـل الجهـاد واإلي_ م للناظر أنهم منه

، ألنهـــم ليســـوا مشـــاركين وٕاال أصـــابتهم الجـــراح، وٕان علينـــاأنعـــم اهللا قـــد : تصـــيبكم جـــراح أو هزيمـــة

ـــون ـــا معكـــم فنشـــارككم النصـــر: انتصـــرتم يقول ـــا كن ـــا ليتن ـــا يغيـــب اإليمـــان في، 5ي  كالمهـــم فـــيمـــا وهن

  .أعمالهم، وليس لآلخرة في تصرفهم نصيبو 

ئن، مــع المعنــى ليبطــ: إلــى روعــة تناســب لفظــةانتبــاه القــارئ  الشــهيد ســيد قطــبوهنــا يلفــت        

وال ينفر بعضكم  ،انفروا جماعات نظامية أو انفروا جميعاً : "المراد منها في التثبيط والقعود، إذ يقول

ال مــن العــدو الخــارجي وحــده؛ ولكــن كــذلك مــن  ،وخــذوا حــذركم _ كمــا هــو واقــع _ ويتثاقــل بعضــكم

                                      
     59: النساء 1
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أو يبطئـــون  _ن متثـــاقلين أي يقعـــدو  _المعـــوقين المبطئـــين المخـــذلين؛ ســـواء كـــانوا يبطئـــون أنفســـهم 

  !غيرهم معهم؛ وهو الذي يقع عادة من المخّذلين المثبطين

مختارة هنا بكل ما فيها مـن ثقـل وتعثـر؛ وٕان اللسـان ليتعثـر فـي حروفهـا » ليبطئن « ولفظة        

وجرســها، حتــى يــأتي علــى آخرهــا، وهــو يشــدها شــدًا؛ وٕانهــا لتصــور الحركــة النفســية المصــاحبة لهــا 

    .1"كامًال بهذا التعثر والتثاقل في جرسه تصويراً 

من تصـوير _ رحمه اهللا تعالى_سيدوحتى تتكامل الصورة ويترابط المعنى فلننظر لما يرسمه        

وكـذلك أنهـا فـي  فـي التشـديد، والجـو العـام،) ليبطـئن: (ع كلمـة، والتي تتشـابه مـ)اثاقلتم: (حول كلمة

�����m�m�m�m��k��j��i��h��g��f���e��dره لقوله تعـالىبعد استحضا_ المنافقين، فقد قال 

o��n��m��l����������sr��q���p��sr��q���p��sr��q���p��sr��q���p��{��z���yx��w��v��u��t

���������~��}��|����llll2_:  

ثقلة الخوف على الحياة، والخوف  ...إنها ثقلة األرض، ومطامع األرض، وتصورات األرض"      

ثقلـة الـذات  ...والراحة واالسـتقرار قلة الدعةث ...لح والمتاع، والخوف على اللذائذ والمصاعلى المال

لظالل والتعبير يلقي كل هذه ا ...ثقلة اللحم والدم والتراب ...ية واألجل المحدود والهدف القريبالفان

، يرفعــه الرافعــون فــي جهــد رســها تمثــل الجســم المســترخي الثقيــلوهــي بج. }اثــاقلتم { : بجــرس ألفاظــه

وما لها من جاذبية تشد إلى  ...}اثاقلتم إلى األرض { : ويلقيها بمعنى ألفاظه! هم في ثقلفيسقط من

  .3"رفرفة األرواح وانطالق األشواق أسفل وتقاوم

هذا واهللا الواقـع الـذي تحيـاه أمتنـا، ففـي كـل مكـان وزمـان ُيسـتباح الـدم المسـلم، وتُنتهـك  :قلت       

، وفـي مـوراألأوليـاء  مقصود مناألعراض، وُيرجف بالمسلمين في أنحاء األرض كلها، ومع سبات 

ينفضــون عــن _ هنــا وهنــاك_غيــرة الهمــة و ال ، يظهــر مــن بــين الركــام أصــحابُ غمــرة الصــمت المخــذل

ننــا نجــد بعـــض غيــر أ .، ويحــاولون إرجــاع عــزة األمــة بإحيــاء األمــل فيهــاأطنانــا مــن الــبالدةاألمــة 

                                      
  ).705/ 2( في ظالل القرآنقطب،  1
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، وهـؤالء أشـد همخـوانعن نصرة إ ونيتباطأ. األبواق تنعق باإلرجاف، وتثبط عن نصرة المستضعفين

  .خطرا من أسيادهم، ألنهم األقرب إلى سمع الناس بما يبثونه من سموم

  .التشكيك بالثوابت الكبرى، وٕاساءة الظن باهللا تعالى .حادي عشر

اإلرجـاف،  ألفـاظ كثيـرة مـن عباراتمع إن التشكيك بالثوابت الكبرى، وٕاساءة الظن باهللا تعالى       

كمــا قــال  مــن أفعــال المنــافقين؛ ،يــوم الخنــدق لصــف، كــل هــذا وغيــره نجــدهوأعمــال وحركــات تزلــزل ا

�� �����~��}��|��{���z��y��x��w��v��u���mmmm: تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
���+,��-��.,��-��.,��-��.,��-��.����
�����/��0��1���2����3��4��5��6

�����������������	������������������������������������������������������������������������7��8���9��:��;��<
�����¡¦¥��¤��£��¢¦¥��¤��£��¢¦¥��¤��£��¢¦¥��¤��£��¢����«��ª��©���¨��§���®��¬���®��¬���®��¬���®��¬���������´��³²���±��°
��¹��¸�����¶llll1 .  

، إذ إنـــه ســـبحانه وصــف األبصـــار بـــالزيغ، االخطـــب كــان جلـــال، والمصـــاب عظيمــ الحق أنفــ      

ريـد ي يتوجـه إليـه، أو أن ايـغ البصـر أن ال يـرى مـزَ ف. تواء إلى االنحـرافسميل عن االال" هو: والزيغ

 .االنذعاردة الرعب و ش فيقع إلى صوب آخر من التوجه إلى صوب

لــوب الحنــاجر تمثيــل قوبلــوغ ال. س الَغلَصــمةأتهــى الُحلقــوم وهــي ر نم: َجمــع َحنجــرة ،روالَحنــاج      

البة الخـروج ط كأنها الضطرابها تتجاوز َمقاّرها وترتفع ىالفزع والَهلع حت دة اضطراب القلوب منشِ ل

هت هيئـة قلـب الهلـوع المرعـود ب ُشـغت الحنـاجر لـم تسـتطع ُتجاوزهـا مـن الّضـيق فلمن الصدور فإذا ب

   .2"متصاعدا طالبا الخروج بهيئة قلب تجاوز موضعه وذهب

لمسـلمين أشرك فيها ا_ حال تكالب األحزاب _َرب العالمين عندما وصف األبصار والقلوب و       

 ما وصـف تغيـر الفكـر واالعتقـاد والظـن بـاهللادنـأمـا عالمنافقين، حتى فـي التزلـزل الشـديد واالبـتالء، و 

، وذلـك ألن المسـلم قـد يخـاف مـن األعـداء فهـذا فقد وصف بها المنافقين فحسب_ ظنا سيئا_تعالى 
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ي، أمـــا االعتقـــاد فـــال يصـــح أن يتغيـــر بـــالخوف، وٕاال كـــان دلـــيال علـــى ضـــعف أو ذهـــاب بلـــأمـــر جِ 

  .  اإليمان

 لهـــم اهللا وعـــد الظنـــون الكاذبـــة، كمـــن اعتقـــد هزيمـــة المســـلمين بعـــد :ومـــن تلـــك االعتقـــادات       

: قـال) َوَتُظنـوَن باللـه الظُنونـا: (فعن الحسن في تفسـيره لقولـه تعـالى ه وعد باطل؛نبالنصر، فاعتقد أ

ظـّن المنـافقون أن محمـدا وأصـحابه ُيستأصـلون، وأيقـن المؤمنـون أن مـا وعـدهم اهللا : ظنونـا مختلفـة"

  .1"حّق، أنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون

والتشــتت لهــو مــن أعظــم صــور وٕاثــارة مثــل هــذه االعتقــادات فــي زحمــة الخــوف واالضــطراب        

  .في مصيبته، ويذكره باهللا القوي سلم فيها يحتاج لكل ما يثبت قلبه، ويواسيهفالم اإلرجاف؛
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  الفصل الثالث

  اإلرجاف بين األمس واليوم

  اإلرجاف الديني العقائدي: المبحث األول          

  اإلرجاف السياسي: المبحث الثاني         

  اإلرجاف اإلعالمي: المبحث الثالث         

  اإلرجاف االجتماعي: المبحث الرابع         

  اإلرجاف العسكري: المبحث الخامس       
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  المبحث األول
  اإلرجاف الديني العقائدي

اليوم، فكانت بمثابة االمتداد الطبيعـي لسـنة توالت حمالت اإلرجاف القاسية على المسلمين         

لكــن هــذا الصــراع . لــن تنتهــي مــادام فــي أهــل الحــق عــرق ينــبضصــراع بــين الحــق والباطــل، التــي ال

مــع المنــافقين الــذين لــم يعلنــوا عــن ســوء _ غالبــا_أخــذ منحــى آخــر فــي الصــراع، حيــث كــان قــديما 

مـــن المســـلمين، بـــل مـــن  خوفـــا لـــيس_ العلنـــينوايـــاهم، أمـــا اليـــوم فقـــد أعلنـــت النوايـــا، وفشـــا النفـــاق 

  .  ، مضمخ بثوب من الحضارة الغربية، كضرورة حياتية، ومطلب للتقدم_الغرب

لقـــد ظهـــرت أشـــكال كثيـــرة لإلرجـــاف، منهـــا مـــا يخـــتص بالعقيـــدة وأخـــرى بالسياســـة واإلعـــالم        

فـــي كــل بيـــت مســـلم، ، ُيميزهـــا لباســها الحضـــاري، ودخــول الفـــتن _كمـــا سيوضــح الباحـــث_ وغيرهــا 

وضعف قدرة الناطقين بالحق في إيصاله ألهله، وِعظم قدرة المرجفين، وتفننهم في استخدام أساليب 

  . متطورة في هدم البناء المسلم

سـواء كـانوا يهـودا أو نصـارى أو _لقد أكد القـرآن العظـيم علـى حقيقـة عـداوة غيـر المسـلمين         

��m��E��D��C��B��A: قـال ســبحانه عــنهمتمثلــة بالتوحيــد، وعقائـده الم لــدين اإلســالم_ غيـرهم 

P��O��N��M�����L��K��JI��H��G��Fl1ن نتنبــــــه لهــــــذا األســــــلوب الربــــــاني ، وعلينــــــا أ

للمبالغــة؛ فهـــي لنفـــي  )لـــن(المبنــي علـــى التيئــيس مـــن الـــدخول فــي ملتنـــا، حيـــث اســتخدم أداة النفـــي 

  .خلفهم ال تنقطع  مع تعاقب السنين ة مطردة فين ، وهذا يدل على سُ 2المستقبل وتأبيده

صارخ، ومن أهم العقدي ال همإرجاففي اليوم تتجلى واضحة ناصعة لكل ذي بصيرة، ذا وهاهي     

 :صوره

  

  

                                      
  120: البقرة 1
 ).692/ 1(التحرير والتنوير ابن عاشور، : انظر 2
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  الدعوة إلى الَعْلماِنية وفصل الدين عن الحياة: الصورة األولى: المطلب األول

ـــة فـــي اللغـــة إلـــى األصـــل حلطصـــَيرجـــع م        َعْلمانيـــة "، حيـــث إن ع ل م ن :اعيالربـــ الَعلماني

  .1"دولة َعْلمانّية، مذهب ُيخرج االعتبارات الدينية من العالقات المدنية والتعليم العامّ ]: مفرد[

ال ترتبط كما يظهر من أول وهلة بالِعلم؛ فهو مكسور العين، وأما الَعلمانية فمفتوحة  ومن ثم       

وهـو نفـي  ،وٕانما عالقتها قائمـة بالـدين علـى أسـاس سـلبي" الَعاَلم، العين، فالَعلمانية ترجع إلى معنى

  .2"الخ... السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والفكرية : الدين عن مجاالت الحياة

وهــذا التــوهم فــي أصــل المصــطلح اســتغله مروجــو الحضــارة الغربيــة، المنبهــرون بزيفهــا، حتــى      

 لفــظ العلمانيــة ترجمــة خاطئــة لكلمــة  : "، يقــول الــدكتور ســفر الحــواليأرجعــوا الَعلمانيــة إلــى الِعلــم

(Secularism)  في اإلنجليزية، أو(Secularite)   لمالعِ "بالفرنسية، وهي كلمة ال صلة لها بلفظ "

والمذهب العلمـي نطلـق  (Science):فالعلم في اإلنجليزية والفرنسية معناه، ومشتقاته على اإلطالق

 ...فـي الفرنسـية Scientifique) (أو (Scientific)والنسبة إلى العلم هي (Scientism)عليه كلمة

  .3") الدنيوية ( أو ) الالدينية ( والترجمة الصحيحة للكلمة في اإلنجليزية هي 

وهـــي تقـــوم علـــى مســـاحة واســـعة مـــن الممارســـة العقليـــة للحريـــة، حيـــث الفصـــل بـــين الســـلطة        

، واإلقـــرار بمشـــروعية )الســـماء واألرض(لعمليـــة االنفصـــال بـــين  تشـــرعالدينيـــة والســـلطة السياســـية، و 

 . فق قوانينه ونواميسهكه يعمل وَ بأن اهللا خلق العالم، وترَ : كليهما المتغايرين، انطالقا من القول

وهي تفترض شرطا ال مفر منه، هو اعتبار الدين عقيدة فردية ذاتية ال اجتماعية، وتلغي الدين     

   4.وتعتبره نظاما أخالقيا قيميا فحسب كم،بوصفه نظام ح

                                      
  ).1545/ 2( معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد ،مختار 1
 115العدد  :الطبعة، الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة،  العلمانية وموقف اإلسالم منها ،بن أحمد بن فرج الرحيلي، حمود 2
  .)335: ص(هـ،  1422_
أصل ، دار الهجرة،  العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة اإلسالمية المعاصرة، الحوالي، سفر بن عبد الرحمن 3

 .، بتصرف)21: ص(رسالة دكتوراة، : الكتاب
 :، الـــــرابط)35: ص(، 2/ه، ط 1410، اإلســـــكندرية، الديمقراطيـــــة قـــــي الميـــــزان ســـــعيد ، ،عبـــــد العظـــــيم: انظـــــر 4

https://archive.org/details/waq85970 
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ـــاب       ـــا فـــي هـــذا الب ـــذي يعنين ـــى أداة للـــبطش : وال ـــد مـــن الغـــرب إل كيـــف تحـــول هـــذا الفكـــر الواف

، ولهـــؤالء نقـــول كمـــا قـــال اهللا !واإلرجـــاف بكـــل مـــن دعـــا ويـــدعو إلـــى األخـــذ باإلســـالم كـــال متكـــامال؟

m��s��r��q��p��o��n��ml���k��j��i��h: تعــــــــالى
�t�����������������������������~���}��|��{��z��yx��w��v���ul1.  

نعــم، هــذا مــن مفــاخر ديننــا الخــاتم، الــذي ال نرضــى بــه بــدال، مهمــا تزخــرف هــذا البــديل؛ فلقــد       

نظم القرآن العظيم حياة العرب المتمثلة في الجاهلية واألمية واالنحطاط، ليسمو بهم عاليا في سماء 

مة التي كانت قائمة، فعرفـت البشـرية حينهـا مجتمعـا فاضـال متكـامال  ينـدفع بسـرعة الحضارات القدي

  .نحو األكمل

مبنــي  هــذا النظــام الــذي أقامــه القــرآن كلــه مــن الخــالق الحكــيم العــارف بمــا ُيصــلح خلقــه، فهــو      

وهكـــذا بقيـــت نصـــوص القـــرآن تنيـــر طريـــق . حـــالهم ومـــآلهم علـــى منظومـــة المصـــالح والمفاســـد فـــي

  .لكين، وتضبط كل من يشذ عنها بالحكمة وبما يصلح حالهالسا

: ريتهم، والسـؤال بعـدهاا حكيمـة تنـاقض ِفـنصوصـة لمانيـالباحث علـى المـرجفين بالعَ  ثم يعرض     

  !.وبكل القرآن الداعي إلى رد التنازع في كل األمور إليه؟ أين تذهبون بها

، �m������£¢��¡£¢��¡£¢��¡£¢��¡��©�����¨��§��¦¥��¤l2: ومـــن هـــذه النصـــوص قولـــه ســـبحانه      

ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه 
��	�����������m: وقول����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������C��B��A

��DF��EF��EF��EF��E����S����R��Q��P��O��N��M��L��K���������J��I��H��GS����R��Q��P��O��N��M��L��K���������J��I��H��GS����R��Q��P��O��N��M��L��K���������J��I��H��GS����R��Q��P��O��N��M��L��K���������J��I��H��G�����

��_��^��]����\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tl3ا كثيــر كثيــر ، وغيرهــ

  .ال يتسع المقام لذكرها وبيان داللتها

                                      
  85: البقرة 1
    57: األنعام 2
  60-59: النساء 3
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رضـــي اهللا _ عــن ابـــن عبــاسورد ) يريــدون أن يتحــاكموا إلـــى الطــاغوت(ففــي اآليــة األخيـــرة        

ــْرَدَة اْألَْســَلِمي َكاِهًنــا َيْقِضــي َبــْيَن اْلَيُهــوِد ِفيَمــا يتنــافرون إليــه، َفَتَنــاَفَر إِ " : ولــهق _عنهمــا ــِه َكــاَن َأُبــو ُب َلْي

  . 1]"إلى الذين يزعمون ألم تر:[ُأَناٌس ِمْن َأْسَلَم َفَأْنَزَل اللُه َتَعاَلى

قَـْيٌس، وفــي : ُذكــَر لنـا َأن هــذه اآليـَة ُأنزلــت فـي رجــل مـن األنصــار ُيقـاُل لــه" : عـن قتــادة قـالو       

َكاِهٍن بالمدينة ِلَيْحُكَم بينهما،  رجٍل من اليهود في ُمَداَرَأٍة كانت بينهما في حق تدارءا فيه، فتنافرا إلى

 اهللا، وقد علـم أنـه   ����اهللا  وتركا نبي يدعوه إلى َنِبي فعاب اهللا تعالى ذلك عليهما، وكان اليهودي

لــْن يجــوَر عليــه، وجعــَل األنصــاري يــأبى عليــه وهــو َيــزعُم َأّنــه مســلم ويــدعوه إلــى الكــاهِن، فــأنزل اهللا 

ُمسـلم، وعلــى اليهــودّي اَلــذي هـو مــن أهــل الكتــاِب،  هعلـى الــذي يــزعم أنــتعـالى مــا تســمعوَن، وعــاب 

  . 2"}َأَلْم َتَر ِإَلى الِذيَن َيْزُعُموَن َأنُهْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيكَ {: فقال

الطـــاغوت َمصـــَدر الطغيـــان، وهـــو َيْصـــُدق علـــى كـــل َمـــن جـــاءت " : يقـــول محمـــد رشـــيد رضـــا      

ب نزول اآلية بالّتحاكم إليهم كما قرأت آنفا، ومن قصـد التحـاكم إلـى أي حـاكم يريـد الروايات في سب

أن َيحكم له بالباطل ويهرب إليه مـن الحـق فهـو ُمـؤمن بالطـاغوت، وال كـذلك الـذي َيتحـاكم إلـى مـن 

اهللا على يظن أنه َيحكم بالحق، وكل َمن ُيَتَحاكم إليه من دون اهللا ورسوله ممن َيْحكم بغير ما أنزل 

رسوله فهـو راغـب عـن الحـق إلـى الباطـل، وذلـك َعـيُن الطـاغوت الـذي هـو بمعنـى الطغيـان الكثيـر، 

ويــدخل فــي هــذا مــا يقــع كثيــرا ِمــن تحــاكم الُمتخاصــمين إلــى الــّدجالين كــالعّرافين وأصــحاب المنــدل 

  .3"مما هو معروف والّرمل وُمدعي الكشف، َوَيخرج الُمَحكم في الصلح، وكل ما أِذن به الشرعُ 

بناء عليه يرى الباحث أن الَعلمانية تقـوم علـى التحـاكم إلـى الطـاغوت الـذي ُأمرنـا بـالكفر بـه و       


��	�������������������������m: قبــل تحقــق مســمى اإليمــان لنــا، كمــا قــال تعــالى���
������������������������������l4إذ إنهـــــــــم اســــــــــتبدلوا شـــــــــرع الحكــــــــــيم فــــــــــي  ؛

                                      
، )373/  11( )12045: ح( المعجم الكبير ،لطبرانيوا ،)991/ 3() 5547ح ( تفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  1

  .)32/  7( اإلصابة في تمييز الصحابة، في جيده سند: ، وقال عنه ابن حجر)161: ص(أسباب النزول والواحدي، 
 ).161: ص(أسباب النزول  الواحدي، 2
 ).181/  5( تفسير المنار ،رضا، محمد رشيد 3
  256: البقرة 4
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المفكــر يؤكـد بشـرع مــن بنـات أفكــارهم، _ باسـتثناء شــعائر عبـاداتهم_م وحيــاتهم معـامالتهم ومحـاكمه

التأكد من نفاذ أحكام اإلسالم "على أنه يجب _ الشرع والدولة والمجتمع : تحت عنوان_منير شفيق 

فـــي مجــــال العبــــادات والمعــــامالت والجهــــاد ومختلــــف شــــؤون الحيــــاة العامــــة السياســــية واالجتماعيــــة 

  .قتصاديةوالثقافية واال

فالحــاكم هنــا، ومــن ثــم الحكومــة، بــل الدولــة ككــل، مكلفــون بــالحكم بمــا أنــزل اهللا، وبالتصــرف       

  .1"والعمل وفق ما يقضي الشرع، أو بالتأكد من أن أحكام اإلسالم نافذة

الحكم الذي مرد األمر فيه إلى البشر، ومصدر السلطات فيه هم : "وفي هذا يقول سيد قطب       

إن هــذا اإلعــالن معنــاه انتــزاع . هــو تأليــه للبشــر، يجعــل بعضــهم لــبعض أربابــا مــن دون اهللا البشــر،

إن معنـاه تحطـيم مملكـة البشـر إلقامـة ... سلطان اهللا المغتصب ورده إلى اهللا، وطرد المغتصبين لـه

إن ). (وهـــو الـــذي فـــي الســـماء إلـــه وفـــي األرض إلـــه: (مملكـــة اهللا فـــي األرض، أو بـــالتعبير القرآنـــي

  . 2..)"ذلك الدين القيم.. أمر أال تعبدوا إال إياه.. الحكم إال هللا

فــي الفصــل بــين الــدين والحيــاة، بــل تعــدوه إلــى اإلرجــاف بمــن  ويــرى الباحــث أنهــم لــم يكتفــوا       

، ويتمـوا أبنـاءهم، واسـتحلوا محـارمهم، العـذاب، فقتلـوهم شـر ِقتلـة خالفهم، وٕالى فتنتهم بشتى أصناف

وال أدل . خدمة لقائدهم إبليس، الذي ما فتئ يستزلهم بالمنكر والكفر ما استطاع إليه سـبيالكل ذلك 

فعلـى صـاحب المـنهج القـويم أن  ؛)ال إله إال اهللا(وا في سبيلمات نالذييه من قتل وٕاعدام الشهداء عل

قهـا؛ يهيئ نفسه إلرجاف الحكومات الطاغوتية، وأن يضـحي بهـذا الجسـد لتبقـى روحـه حيـة عنـد خال

  .  أن يموت شهيدا ����كما تمنى حبيبنا 

  

  

                                      
  ).36-35: ص(ه،  1412، 3/، دار البراق للنشر، بيروت، طاإلسالم ومواجهة الدولة الحديثة ،شفيق، منير 1
بدون معلومات _، االتحاد اإلسالمي العالمي للمنظمات الطالبيةمعالم في الطريق، )م1969: ت(قطب، سيد بن إبراهيم   2

 ).60: ص(_  نشر



127 
 

  من المؤمنينالبراء للكافرين و الوالء : الصورة الثانية: المطلب الثاني

إن اإلسالم بمثابة الجسد والروح، والعقيدة منه كالقلب النابض الذي ال يقوم الجسد بدونـه، أو       

البـراء بالنسـبة للعقيـدة؛ فـال عقيـدة بـال والء الروح التي تمنح هذا الجسد حياة ونشـاطا، وهكـذا الـوالء و 

  .وال براء

كـال حسـب إيمانـه، ويتبـرأ  ن، فهـو يـوالي اهللا ورسـوله والمـؤمنيفوالء المسـلم وبـراؤه تـابع لعقيدتـه      

يطبـق هـذه العقيـدة حـق التطبيـق مـع  ����من الكفر والكافرين ويبغضهم، فهذا خليل الرحمن إبراهيم 

������������������m:، حيـث قـال اهللا تعـالى عنـههو لـدم، أال وهـو أبـأخص الناس قرابة فـي ا

��������	����������
�������«��ª������©�����¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡���������������������«��ª������©�����¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡���������������������«��ª������©�����¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡���������������������«��ª������©�����¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡�����������������

�́�³��²��±��°�����®��¬�́�³��²��±��°�����®��¬�́�³��²��±��°�����®��¬�́�³��²��±��°�����®��¬����¾��½��¼��»��º��¹�����¸��¶��������*

Â��Á��À��¿l1 رحمــــة التـــي ال تنقطــــع مـــن قلــــب يــــدل علـــى ال منـــه وعــــداألبيـــه ، فكـــان اســــتغفاره

�m��j��������������i��h: ، ثم لما علم أنه سيموت على الكفر تبرأ منه، كما قال سـبحانهالمؤمن

�����������q��p��o��n��������m��l�����ky��x��w��v��u��t��s��ry��x��w��v��u��t��s��ry��x��w��v��u��t��s��ry��x��w��v��u��t��s��rl2.  

ازم هــذه الواليــة، فالنصــرة للمســلم ومحبتــه وٕاكرامــه واحترامــه والــذّب عنــه ظــاهرا وباطنــا مــن لــو        

��m����¼��»��º��¹: والتي ال يصح صرفها لغير اهللا ورسوله والمؤمنين، قال تعالى �̧�¶¼��»��º��¹�� �̧�¶¼��»��º��¹�� �̧�¶¼��»��º��¹�� �̧�¶��

�����	��
�������������������Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��À��¿��¾���½

����������������������������� ��!���"��#��$��%��&��'��(��)��*��+������� ��!���"��#��$��%��&��'��(��)��*��+������� ��!���"��#��$��%��&��'��(��)��*��+������� ��!���"��#��$��%��&��'��(��)��*��+

,��-,��-,��-,��-���.��/��������������0�����1��2��3��4l3ــــائن فــــي ا آليــــات لــــه آثــــار ، وهــــذا الــــوالء كمــــا هــــو ب

فبـــه يمتـــاز المســـلمون عـــن غيـــرهم، ويظهـــر فســـطاط اإليمـــان ككتلـــة واحـــدة،  عظيمـــة علـــى الواقـــع؛

وجماعـــة يأخـــذ بعضـــها بـــبعض، ويـــزدادون رهبـــة فـــي نفـــوس أعـــدائهم، وينطبـــق علـــيهم قـــول العزيـــز 

                                      
         4: الممتحنة 1
  114: التوبة 2
    57-55: المائدة 3
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���m5��6��7��8��9��:��;��<��=��>��?���@������������A����A����A����A��B��C��D��B��C��D��B��C��D��B��C��D:الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

E��F��G��HE��F��G��HE��F��G��HE��F��G��H���¨��§��¦��¥��¤��£����¢��¡l 1.  

المرجفون يوالون  أوالء ، وتغير الوالء، فها همما والواقع شاهد فقد انقلبت الموازين عند الناسأ      

كـل ويـاليتهم اكتفـوا بـذلك، بـل يضـربون بيـد مـن حديـد علـى  زائلـة، لمصالح دنيويـة ؛الكافر المحارب

وال حـول وال _  حتـى صـاروا أذلـة علـى الكـافرين أعـزة علـى المـؤمنين يمـان،من خـالفهم مـن أهـل اإل

���������������������������������������������������������������m:ووقعوا فيما نهاهم اهللا عنـه فـي قولـه_ قوة إال باهللا

	
������	
������	
������	
�����������������������������l2.� �� �� �� �

  وشراء الذمم والتبشير، جمعيات التنصير: الصورة الثالثة: المطلب الثالث

���m��C��B��A:قديما كمـا ذكـر ربنـا فـي قولـه 3بدأت محاوالت التنصير والتبشيرلقد        

��GF��E��Dl4، كلمــا وجــدت فــي المســلمين ضــعفا، وقــد أخــذت  هاوهــذه الــدعوى تطــل برأســ

، ومنهـا الفكــري _كمـا حـدث فـي الحـروب الصـليبية_صـورا شـتى، منهـا مـا يكـون بالتـدخل العســكري 

التـــي لـــم تـــزل تبـــث الشـــبه  ،5عاتقهـــا جمعيـــات نصـــرانية مختلفـــة والمـــادي، وغيرهـــا ممـــا حملتـــه علـــى

مــا هــي إال  ����العقديــة بــين المســلمين، ومــن ذلــك مــا يحــاولون نشــره دائمــا مــن أن دعــوة الرســول 

                                      
     54: المائدة 1
    144: النساء 2
، محمد عبدالرحمن ،عوض": جذبهم إليهانشر المسيحية بغير المسيحين، والعمل على : "التبشير بمفهومه البسيط يعني 3

 ).9: ص(_ بدون طبعة وال سنة_، دار األنصار، مصرأخطار التبشير في ديار المسلمين
  135: البقرة 4
التبشير، اإلستشراق، : وخوافيها ةأجنحة المكر الثالث: في كتابه_ذكر الدكتور حبنكة، عبدالرحمن حسن الميداني  5

أمريكية  42بعثة إنجليزية، و 12أن أكثر من : _)31: ص(ه،  1403دار القلم، مكة،  وجيه،دراسة وتحليل وت. االستعمار
  .تبشيرية موجودة في منطقة الخليج، وأخذ بتعدادها
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مــزيج منتخــب مــن معــارف وآراء دينيــة عرفهــا بفضــل اتصــاله بالعناصــر اليهوديــة والمســيحية التــي "

  .           1"انطوى عليها قلبه، كما صار يعد هذه التعاليم وحيا إلهيافصارت عقيدة ... تأثر بها تأثرا عميقا

، ومــا األمــة، لتنخــر فــي جســدها وتبقــى هــذه الجمعيــات تترصــد لمــواطن الضــعف والزلــل فــي       

اســتغالل حاجــة الشــعوب الفقيــرة إلــى المــال والــدواء فــي أفريقيــا ببعيــد، ولتوضــيح ذلــك، يشــير الباحــث 

عــن أفريقيــا  ا للداللــة علــى مــا ســبق، وهــو مــا ذكــره الــدكتور عمــاد الــدين خليــلإلــى نمــوذج بســيط جــد

الوسطى في القرن الماضي، حيث بين أنه كان فـي الكونغـو قبـل االسـتقالل بعثـات تبشـيرية أجنبيـة، 

ألــف بعثــة، وجميعهــا يعمــل بنشــاط محمــوم، وقــد تمكنــت مــن جــذب خمســة  خمســة عشــريبلــغ عــددها 

ن عــدد العــدد ال يوجــد فيهــا جمعيــة واحــدة للــدعوة إلــى اإلســالم، مــع أ ومقابــل هــذا. ماليــين شــخص

وأمـا فـي جنـوب أفريقيـا فـإن الكنيسـة اإلصـالحية . ألفاالمسلمين كان فيها أكثر من ثمانمئة وخمسين 

قابـل سـنويا للتبشـير، م جنيـه إسـترلينيمليـون  إلى اثنيليون كانت تنفق هناك من م وحدها الهولندية

ـــى اإلســـالم وال ألجـــل الـــدعوةمـــن األمـــ ال شـــيء ـــة مـــن ســـكان وذكـــر أن نســـبة ثمـــاني. إل ن فـــي المائ

سيراليون مسـلمين، ونسـبة األقليـة النصـرانية هـي خمسـة فـي المائـة، ومـع ذلـك فاألقليـة تسـيطر علـى 

بــل إن رئــيس الدولــة والــوزراء والخارجيــة . مقعــدا ســبعة عشــر مقعــدا وزاريــا مــن أصــل اثنــين وعشــرين

   2.م منهموالمالية واإلعال

�m��h��g: ســبحانه، إذ يقــول ذا المقــام إال مــا قالــه رب العــالمينوال يقــول الباحــث فــي هــ     

����������ipo��n��m��l��k�����jpo��n��m��l��k�����jpo��n��m��l��k�����jpo��n��m��l��k�����j����v��u��t���s��r��q

��}���|�������{����������z��y��xwl3.  

     

                                      
تاريخ التطور العقدي والتشريعي في _العقيدة والشريعة في اإلسالم: في كتابه) م1921: ت(أجناس جولد  ،كما بثه تسيهر 1

 :، الرابط)12: ص(مصر،_ار الكتب الحديثة ، د_الدين اإلسالمي
http://www.maaber.50megs.com/books/vorlesungen_islam.pdf 

: ص(م 1979، 2/، دار المختار اإلسالمي، القاهرة، طأحقاد وأطماع التبشير في أفريقيا المسلمة، عماد الدين ،خليل 2
13 -14.(  

 36: األنفال 3
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  .التقريب بين األديان والمذاهب األخرى: الصورة الرابعة: المطلب الرابع

لقــد خلــق اهللا تعــالى الخلــق، وكــرم آدم وذريتــه بالعقــل، واســتخلفهم فــي األرض، وأنــزل الكتــب        

وشــاء ســبحانه أن تتوحــد دعــوة الرســل . علــى الرســل لبيــان كيــف نعبــده ســبحانه ونشــكره علــى نعمــه

�m��k��j��i��h��g��f��e��d: الكــرام علــى طلــب عبادتــه ســبحانه، قــال تعــالى

n��m���ll1خـــتالف فـــي المـــنهج وبعـــض الشـــرائع بمـــا يتوافـــق مـــع اخـــتالف ، ومـــع ا

  .�m�������������l2: األزمان، قال تعالى

من العرب إلى جميع المكلفين، المبعوث  ����ثم شاء اهللا تعالى أن يكون خاتم الرسل محمد        

اعة كمـا م علـى الشـرائع السـابقة بالنسـخ، وتبقـى شـريعة اإلسـالم عامـة لكـل موحـد إلـى قيـام السـليحك

�mml��k���j��i��hml��k���j��i��hml��k���j��i��hml��k���j��i��h����v��u���t����s��r��q��p��o��n: قـــــــال ســـــــبحانه

��������������������~��}��|��{z��y���x��wl3 ـــر ، يقـــول ابـــن كثي

إخبــار مـن اهللا تعــالى بأنـه ال ديــن عنــده يقبلـه مــن أحـد ســوى اإلسـالم، وهــو اتبــاع  : "عـن هــذه اآليـة

، الذي سد جميع الطرق إليه إال مـن ����ختموا بمحمد  الرسل فيما بعثهم اهللا به في كل حين، حتى

  .4"بدين على غير شريعته، فليس بُمَتقبل ����ه محمدا ي اهللا بعد بعث، فمن لق����محمد  جهة

فـإن كـان يقصـد بـأن جميـع . ندعو إلى وحـدة األديـان: وبعد كل ما سبق وغيره يأتي من يقول      

مــن _ علــيهم الســالم_تفــق عليــه جميــع الرســل الكــرام الرســل دعــوا كمــا ســبق إلــى التوحيــد، وٕالــى مــا ا

، فهـذا ال ...إلـخ واألخـالق العدل، والوقوف في وجه الطغاة، واألمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر،

يجادل فيه أحد، لكن الطامة العظمى أن يطلبوا ترقيع دين جديد من مجموع األديان السماوية، وهذا 

  .الباطلقدمه، أو من أحمق ال يميز الحق من وزلت  ال يصدر إال عمن خبثت نفسه،

                                      
  36: النحل 1
     48: المائدة 2
  19: آل عمران 3
  ).25/  2( تفسير القرآن العظيمابن كثير،  4
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حـين أنكـر علـى  ����بماذا تردون على قول سيدنا رسـول اهللا : وٕالى هؤالء يوجه الباحث سؤاله     

رضـي اهللا _عمر رضي اهللا عنـه حملـه لصـحيفة مـن الكتـب السـابقة؟، حيـث روى جـابر بـن عبـد اهللا

لنِبـــي َصـــلى اُهللا َعَلْيـــِه َوَســـلَم ِبِكتَـــاٍب َأَصـــاَبُه ِمـــْن َبْعـــِض َأْهـــِل َأن ُعَمـــَر ْبـــَن اْلَخطـــاِب، َأتَـــى ا" :_عنـــه

ــِه َوَســلَم َفَغِضــَب َوَقــالَ  ــَرَأُه َعَلــى النِبــي َصــلى اُهللا َعَلْي ــا اْبــَن اْلَخطــاِب، : " اْلُكُتــِب، َفَق ُكــوَن ِفيَهــا َي َأُمَتَهو

ُتُكْم ِبَها َبْيَضـاَء َنِقيـًة، َال َتْسـَأُلوُهْم َعـْن َشـْيٍء َفُيْخبِـُروُكْم ِبَحـق َفُتَكـذُبوا بِـِه، َأْو َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد ِجئْ 

  . 1"َلْو َأن ُموَسى َكاَن َحيا، َما َوِسَعُه ِإال َأْن َيتِبَعِنيِبَباِطٍل َفُتَصدُقوا ِبِه، َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه 

فكيـف  خوفا على دينـه، ،!ن مجرد حمل الفاروق لصحيفة أغضبت الحبيب وهو الفاروقإذا كا     

_�������m:وا قولـه تعـالىُسـنَ أَ  ،!؟من غيرها وأ سيكون رده على من أراد تلفيق دين من هذه الصحف

k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a��`l2��� ،وا للســــــؤال جوابــــــا؟، فليعــــــد

  !.فالخطب جلل

  

  

  

  

  

  

                                      
وابن أبي شيبة، ،  )349/  23) (15156: ح( ، مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد اهللا،المسند ،رواه أحمد 1

، األحاديث واآلثارالكتاب المصنف في ): هـ235: ت(أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، 
كتب أهل الكتاب،  النظر في األدب، من كره: ، كتاب ج7ه، 1409، 1/الرياض، ط –كمال الحوت، مكتبة الرشد : تحقيق

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار ): هـ1420: ت(األلباني، محمد ناصر الدين  نهحس ، و) 312/  5( )26421:رقم(
  ).34/  6(ج، 9ه، 1405، 2/بيروت، ط –لمكتب اإلسالمي زهير الشاويش، ا: ، إشرافالسبيل

    85: آل عمران 2
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  انيالمبحث الث
  اإلرجاف السياسي

ئر تعبديــــة محضــــة إن اإلســــالم كــــل متكامــــل، يخطــــئ خطــــأ شــــنيعا مــــن يظــــن بأنــــه شــــعا        

، ومــن األمـور التـي لـم يغفلهـا هـذا الـدين العظــيم إدارة _عـن العلمانيـة لكـالماكمـا سـلف فـي _وحسـب

  .شؤون الدين والدنيا

الدين؟، وما هي أشكال اإلرجاف  فهل للسياسة مفهوم شرعي؟، أم هو مفهوم محدث يناقض       

يهــ ض المســلمون لهــا بســبب السياســة؟، هــذه األســئلة وغيرهــا ســيقوم الباحــث بتحرا وبيــان التــي تعــر

  .الوجه األقرب للصواب إن شاء اهللا تعالى

   .السياسة في اللغة واالصطالح :المطلب األول

  .السياسة في اللغة: الفرع األول

القيام على الشيء بما يصلح حاله، حيث يرجع أصلها إلى الجذر : ةتعني السياسة في اللغ     

والوالي يسوس الرعية وأمرهم، . يقوم على ترويضها: يُسوس الدابة سياسة، أي: ، ومنه1)َسَوس(

  .2يقوم على شؤونهم بما يصلحها: أي

  .3"والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه : "قال اإلمام النووي    

  السياسة في االصطالح   : انيالفرع الث

الَخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في  استصالح : "جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أنها     

  .4" العاجل واآلجل، وتدبير أمورهم

                                      
محمد عوض، دار إحياء : ، تحقيقتهذيب اللغة): هـ370: ت(منصور  اوي، محمد بن أحمد بن األزهري، أبالهر : انظر  1

): هـ393: ت(الجوهري نصر إسماعيل بن حماد  ا، والفارابي، أب)91/  13(ج، 8م، 2001، 1/بيروت، ط –التراث العربي 
  ).938/  3(ج، 6،  هـ1407، 4/بيروت، ط –أحمد عطار، دار العلم للماليين  :تحقيق الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،

 )336/  7( العين الخليل بن أحمد،: انظر 2
  )231/  12( شرح النووي على مسلمالنووي،  3
ج،  45، )هـ 1427 - 1404(، 2/، الكويت ومصر، طهية الكويتيةالموسوعة الفق وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، 4
)25/ 295.(  
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فهـــو يقـــوم علـــى  ،هـــايلعوهـــذا مـــن بـــاب االصـــطالح الشـــرعي للسياســـة، أمـــا المعنـــى المتعـــارف     

وهــذا محــرم بــال شــك، ويجعــل . بــه، وعلــى الحــذق فــي التحايــل علــى الخصــمالخديعــة بــالغير والمكــِر 

  .الكثير من الناس تنفر من الكلمة ومن المنتسبين إليها

َقاَعــْدُت َأَبــا ُهَرْيــَرَة َخْمــَس ِســِنيَن، َفَســِمْعُتُه  : "مــن حــديث أبــي حــازم قــال وقــد ورد فــي الصــحيحين    

اَألْنِبَياُء، ُكلَمـا َهلَـَك َنبِـي  َتُسوُسُهمُ  َكاَنْت َبُنو ِإْسَراِئيلَ «: َعَلْيِه َوَسلَم، َقالَ ُيَحدُث َعِن النِبي َصلى اُهللا 

، َوإِنُه َال َنبِـي َبْعـِدي، َوَسـَيُكوُن ُخَلفَـاُء َفَيْكثُـُرونَ  ِل «: َفَمـا َتْأُمُرَنـا؟ َقـالَ : قَـاُلوا» َخَلَفُه َنِبي فُـوا ِبَبْيَعـِة اَألو

ِل، َأْعُطوُهْم َحقُهْم، َفِإن اللَه َساِئُلُهْم َعما اْسَتْرَعاُهمْ فَ  1"»اَألو.  

 ����فمــن هــذا الحــديث وغيــره يظهــر أن أصــل المصــطلح لــيس بحــادث، بــل اســتخدمه الرســول      
  .في أكثر من مناسبة

، سـحاق بـن ُخزيمـةمحمـد بـن إكتـاب السياسـة لإلمـام : وقد ألف العلمـاء كتبـا فـي السياسـة منهـا     

وقـــد أطلـــق العلمـــاء علـــى . السياســـة الشـــرعية، وغيرهمـــا: وكـــذا شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة ألـــف كتابـــه

  .األحكام الّسلطانّية أو الّسياسة الّشرعية :الّسياسة اسم

كان على هدي الشـريعة، حيـث  أن المقبول في السياسة هو ماواعتبر شيخ اإلسالم ابن تيمية      

إمـــا أن يريـــد َأن الَنـــاس ُيساســـون بشـــريعة اإلســـالم أم هـــذه : ل القائـــل بعـــد هـــذا ِسَياســـةثـــم قـــو  : "قـــال

. فــإن قيــل بــاألول فــذلك مــن الــدين وٕان قيــل بالثــاني فهــو الخطــأ. السياســة مــن غيــر شــريعة اإلســالم

ولكن منشأ هذا الَخطأ َأن مذهب الكوِفّيين فيه تقصير عن معرفة ِسياسـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 

  . 2"وسلم وِسياسة خلفائه الراشدين

  

  
                                      

، )169/  4() 3455: ح( _واللفظ له_ ما ذكر عن بني إسرائيل: بابأحاديث األنبياء، : كتاب، صحيحالرواه البخاري،  1
لِ اْألَْمِر باْلَوَفاِء ِبَبْيَعِة اْلُخَلَفاءِ  :َبابُ اإلمارة، : كتاب ،صحيحالمسلم، و  ِل َفاْألَو 1471/  3( ،)1842: ح( ،، اْألَو(.  
عبد : ، تحقيقالفتاوىمجموع ): هـ728: ت(الحليم بن تيمية الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ابن تيمية،  2

 .)392/  20(هـ، 1416الرحمن بن محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية، 
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  .أشكال اإلرجاف السياسي :المطلب الثاني

تتعدد أشكال هذا النـوع مـن اإلرجـاف، مـن إلـزام النـاس وٕاجبـارهم علـى المعنـى الباطـل للسياسـة      

_ ، إلـى الطعـن فـي الخصـوم وتشـويه صـورتهم بكـل الطـرق _كالدخول في المكر والتحايـل بالنـاس_

ولهــذا كانــت ، إلــى غيــر ذلــك مــن األشــكال، _اح؛ ألن الغايــة عنــدهم تبــرر الوســيلةمبــعنــدهم فهــو 

  : ومنهاأشكاله متعددة، وصوره متنوعة، 

  .إلزام الناس بنظام الديمقراطية: الشكل األول

َســـــُهل علـــــى الـــــدول _ المتمثـــــل فـــــي الخالفـــــة العثمانيـــــة_بعـــــد انهيـــــار نظـــــام الحكـــــم اإلســـــالمي     

. مــا شــاءت مــن ُنُظــم؛ فالســاحة خاليــة والفرصــة ســانحة واألرض خصــبة االســتعمارية الكبــرى فــرض

وُألبســت بلبــاس الحضــارة، َوروج لهــا _ وكــان مــن بــين تلــك الــنظم الغربيــة التــي ُفرضــت علــى األمــة 

  .نظام الديمقراطية_ ، وأقيم لحمايتها أصنام من البشرسون بالغربو المهو 

للغــة؟، ومــا صــحة كونهــا منبثقــة عــن الشــورى، وهــل فمــا هــي الديمقراطيــة؟، وهــل لهــا معنــى فــي ا   

  ._إن شاء اهللا_هذا ما سيحاول الباحث اإلجابة عنه، واهللا الموفق، وألجله العمل . تتعارض معها؟

  معنى الديمقراطية: أوال

لــيس لـه أصــل  بعـد النظـر والتمحــيص فـي المعـاجم المختلفــة، ظهـر للباحــث أن هـذا المصـطلح     

أمــا المعنــى االصــطالحي، فبعــد النظــر فــي المصــادر المختلفــة التــي . _ عــهحســب اطال_فــي اللغــة 

: ، وتعنـــيKratos: تناولتــه، فإنـــه يظهـــر للباحــث أن أصـــلها مركـــب مـــن كلمتــين التينيتـــين، األولـــى

. 1حكم أو سلطة الشـعب: الشعب، فمجموعهما يعني: ، تعنيDemos  :الحكم أو السلطة، والثانية

                                      
 :، الرابط)15: ص(م،1984، 1/بيروت، ط_ ، دار الجيل نقض النظام الديمقراطيالخالدي، محمود، : انظر 1

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=6687-pdfالليبرالية  -العلمانية : العلمية بجمعية الترتيل ، واللجنة - 
حمود بن ، والرحيلي، )21: ص(، 3/زيز، طالشيخ محمد عبد الع: ، إشرافالدولة المدنية في ميزان اإلسالم  -الديمقراطية 
، )121(، العدد 35/، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، طتحصين المجتمع المسلم ضد الغزو الفكري: أحمد بن فرج

  ).347: ص(هـ، 1424
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أن الشـعب : هاأفمبـد 1.، وبالذات األغلبيـة منـه)حكم الشعب للشعب: (نهافقد تعورف على أ ومن ثم

فهو صاحب السلطة في وضع الدستور، وكل القوانين والشـرائع . لنفسه هو الذي يحكم نفسه بنفسه"

  .وحكم الشعب يكون باختيار ممثليه ونوابه في الحكم، فيما يعرف باالنتخابات. 2"والنظم

  .الديمقراطية والشورى مقارنة مختصرة بين: ثانيا

مسـلمين أو غيـر مسـلمين، صـالحين أو _ تقوم الديمقراطية على تفويض ممثلـي الشـعب ونوابـه     

الحق الكامـــل فـــي الحكـــم، وذلـــك بكفالـــة الحريـــة الكاملـــة لهـــم فـــي بـــ_ جـــاهلين  فـــاجرين، عـــالمين أو

يس بالضــــرورة مــــع مــــع أن الحــــق لــــاالختيــــار، وعلــــى احتــــرام رأي األغلبيــــة مهمــــا كانــــت طبيعتهــــا، 


���m��²��±��° :األكثريـــة، بـــل إن الكثـــرة غالبـــا مذمومـــة، كمـــا قـــال تعـــالى���®��¬��«��ª

��¹���¸��¶�����´��³��º����»����¼�����¾½�����¿������À������Á������Â������Ã�����Ä������Æ��Å

��"#����$�%��&��'�������(��)�%��&��'�������(��)�%��&��'�������(��)�%��&��'�������(��)l 3 ، حتـــى لـــو بلـــغ األمـــر إلـــى فـــوز حـــزب كفـــري، أو

فال حدود للحريـة الديمقراطيـة ِمـن أخـالق . حية تطبيق الشريعة بقضها وقضيضها؛ فيجب احترامهتن

فـال حـالل إال . ومصالح ودين وغيره؛ ألن المصلحة الكبرى في نظرها، هو مايريـده الشـعب ال غيـر

  4 !.ما أحله الشعب وال حرام إال ما حرمه

ُيعرفــون بأهــل الحــل والعقــد، ولهــم شــروط _ ة أمــا الشــورى فتقــوم علــى اختيــار ممثلــين عــن األمــ    

، حيــث إنهــم يتشــاورون فــي النــوازل والملمــات _مخصوصــة كــالخبرة والعلــم والحكمــة والعدالــة وغيرهــا

وال تصـل أبـدا . التي تصيب األمة، وال يتجاوزون في تشاورهم مقاصد القرآن والسنة ومصلحة األمة

يتشــاورون فيمــا يســتجد مــن حــوادث، كتنظــيم  مشــاوراتهم إلــى تعطيــل نصــوص شــرعية أو ردهــا، بــل

                                      
، )16: ص( نقض النظام الديمقراطي،: محمود لخالدي،، وا)41: ص(الديمقراطية في الميزان  ،عيدعبد العظيم، س: انظر 1

مصر،  –، دار الوفاء، المنصورة تهافت العلمانية في الصحافة العربية): هـ1427: ت(والبهنساوي، المستشار سالم علي 
 ).245: ص(هـ،  1410، 1/ط
هـ، 1412، 2/ دار القلم، دمشق، طكواشف زيوف، ): هـ1425: ت(ي الدمشقي، َحَبنَكة، عبد الرحمن بن حسن الميدان 2
  ).720: ص(
      49: المائدة 3
: ص(اإلســالم  الدولــة المدنيــة فــي ميــزان -الديمقراطيــة  -الليبراليــة  -العلمانيــة اللجنــة العلميــة بجمعيــة الترتيــل، : انظــر 4

26.(  
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فالشــورى هــي الطريقــة الصــحيحة المــرور، والتعلــيم وشــؤونه، واألمــور العســكرية والتنظيميــة وغيرهــا، 

   1.لتطبيق النص، وفيما يجتهد فيه المسلمون فيما ليس فيه نص

المتعلقة بمصـالح  وقد كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يشاور أصحابه في اآلراء : "قال القرطبي   

ولم يكن يشاورهم في األحكام، ألنها ُمنّزلة من عند اهللا على جميع . الحروب، وذلك في اآلراء كثير

فأما الصحابة بعد استئثار اهللا تعالى بـه علينـا . األقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام

  .2"سّنةفكانوا يتشاورون في األحكام ويستنبطونها من الكتاب وال

كذلك فإن حكم الديمقراطية ملزم للجميع، وواجب التطبيق واالحترام، أما الشورى فبالرغم مـن        

إال أن نهايــة األمـــر _ أو مــا يعــرف بمجلـــس الشــورى_مشــورة الحــاكم أو اإلمـــام ألهــل الحــل والعقـــد 

  .3يكون مرده ما يراه مناسبا وراجحا لمصلحة الدين والدنيا

نظـام الديمقراطيـة هـو يتبـين للنـاظر أن الخطـر األعظـم علـى التوحيـد فـي  سـبق من خالل ما      

ال بـــد لــه مـــن _ شــاء أم أبــى_د اهللا تعـــالى فــي الحكــم والتشـــريع، فالــداخل فــي الديمقراطيـــة عــدم إفــرا

الرضا بحاكم جديد هو الشعب واألمـة، وعليـه تطبيـق مـا يحكـم بـه الشـعب لزومـا ال اختيـارا، مـع أن 

  . �m©�����¨��§��¦¥��¤��£¢��¡������l4: قولاهللا تعالى ي

، فإننا نخسر كثيرًا في قضية ال إلـه إال )الديمقراطية(حين ندخل في لعبة : "يقول محمد قطب      

: أول ما نخسره هو تحويل اإللزام إلى قضية خيار تختاره الجماهير، واهللا سبحانه وتعالى يقـول .اهللا

ـــــْؤِمٍن َوَال { ـــــاَن ِلُم ـــــا َك ـــــِرِهمْ َوَم ـــــْن َأْم ـــــَرُة ِم ـــــُم اْلِخَي ـــــوَن َلُه ـــــًرا َأْن َيُك ـــــٍة ِإَذا َقَضـــــى اللـــــُه َوَرُســـــوُلُه َأْم } ُمْؤِمَن

  ).36:األحزاب(

                                      
، دار كيف ندعو النـاس: ، وقطب، محمد بن قطب بن إبراهيم)41: ص( ميزانالديمقراطية في ال ،عبدالعظيم، سعيد: انظر 1

 ).688: ص( كواشف زيوف ،، وحبنكة، عبدالرحمن)75: ص(هـ، 1424، 3/مصر، ط –الشروق، القاهرة 
  ).37/ 16( الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  2
ــزام فــي م: العفــاني، أبــو التــراب ســيد بــن حســين بــن عبــد اهللا 3 ــزان اإلســالم،أعــالم وأق ، 1/الســعودية، ط –دار ماجــد، جــدة  ي

  .)248/ 2(ج، 2هـ، 1424
 57: األنعام 4
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إن قضــية عبــادة اهللا وحــده بــال شــريك، وهــي قضــية ال إلــه إال اهللا، معناهــا أن يكــون اهللا هــو        

، وهـو المشـرع، وهـو مقـرر القـيم والمعـايير، المعبود في االعتقاد، وهو المعبـود فـي الشـعائر التعبديـة

وهي قضية إلزام ال خيار فيها للمسلم مادام مقرًا باإلسـالم، بـل هـي . وهو واضع منهج الحياة للناس

قضية إلزام لكل من نطق بلسانه ال إله إال اهللا، ولو كان في دخيلة قلبه منافقـًا كارهـًا لإلسـالم، فإنـه 

   .1"يؤخذ بإقراره اللساني، ثم يعتبر مرتدًا عن اإلسالمإن أعرض عن شريعة اهللا، فإنه 

إن النظــــام الــــديمقراطي نظــــام غربــــي باتفــــاق، والنظــــام الشــــوري نظــــام : وأخيــــرا يكفــــي أن نقــــول     

، ولمــاذا نضــع !إســالمي بــنص الــوحيين، فهــل يصــح بعــد ذلــك أن نســتبدل األدنــى بالــذي هــو خيــر؟

 فائــــدة منهــــا إال إرضــــاء الغــــرب، وتحســــين صــــورتنا أنفســــنا فــــي شــــبهات قــــد تســــلخنا عــــن ديننــــا، وال

ــرد علــى كمــال !أمــامهم؟ ، بــل إن األخــذ بالشــورى الصــافية النقيــة فيــه مفخــرة للمســلمين، ودليــل ال ُي

�����������������������������������������m:اإلسالم وشـموله بكـل أنظمتـه، قـال الحكـيم العلـيم

				����
���|l2   .  

   .هب السجونج بالمخالفين في غياالز : الشكل الثاني

       ؛ بكــل مخــالف فــي غياهــَب ال تــرى عيــونهم فيهــا النــور، هــذا إن أبقــوهم أحيــاء المرجفــون َيــُزج

ل شكٌل من أشكاله، يتمثل في الضـرب بيـد مـن حديـد لكـ عند الحديث عن اإلرجاف السياسي، ُيِطل ف

هم فــي ســجون تحــت بــو شــيبة، وفقيــر ال يجــد مــن يســانده، غي  مــن خــالف النظــام؛ فكــم مــن عــالم ذي

مــن أن يفتــتن النــاس بهــم، وكــأن  لح لحيــاة الحيوانــات، لمجــرد أنهــم يزعمــون خــوفهماألرض، ال تصــ

  .الحق صار فتنة

وليس بالضرورة اتبـاعهم _ثلٌة من الدعاة والعلماء، نصحوا هللا ورسوله  لباحثا َيِغيُب عن وال       

بـتهم يـُد الـبطش الطـاغوتي، بحجـة أنهـم مخـالفون، ، غي _في كل ما قالوا، فالكل يؤخذ من قوله وُيـردّ 

اإلمام أحمد بن حنبل وفتنته المشهورة، التي بسببها صار ُيعرف بإمام أهـل السـنة، وال ننسـى : منهم

                                      
 ).72: ص(كيف ندعو الناس  ،قطب 1
 38: الشورى 2
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، ومرورا بالشيخ حسـن البنـا، الـذي أظهـر 1ابن تيمية الذي ُتوفي في سجن القلعة، وُسجن عدة مرات

شأنه أن يكون سببا في صون حياته باعتباره من دعاة التقريب، من التسامح مع مخالفيه والذي من 

ألجــل ال إلـــه إال اهللا، وانتهـــاء بمـــا ال _ كمـــا صــرح قبيـــل استشـــهاده_ولحوقــا بســـيد قطـــب الــذي ُقتـــل 

وغيـره، ممـن تعـج بهـم السـجون،  2يحصى من العلماء وطلبة العلم والمجاهدين، كالشيخ خالد الراشـد

فــي ســبيل اهللا فعلــوه، فهــل هكــذا َيفعــُل الغــرُب بعلمائــه ومفّكريــه يامقلــدي  لكلمــة حــق قالوهــا، أو عمــل

����������������m: ي يواسي العبـد المبتلـى قـول الجبـار المنـتقم، لكن الذ!الغرب؟
�����	���
��������������������l3   .  

التعبيـــر عـــن  ُيتـــرُك الكفـــار والمرتـــدون يطعنـــون فـــي اإلســـالم بحجـــة حريـــة����وفـــي مقابـــل ذلـــك         

������������������������������m��X�Wالـــــرأي، فانقلـــــب الحـــــق بـــــاطال والباطـــــل حقــــــا، 

¤£��¢���¡��������¤£��¢���¡��������¤£��¢���¡��������¤£��¢���¡����������ª��©��¨��§��¦��¥l4.  

استدل بعض العلماء بهذه اآلية على وجوب قتل كل َمن طعن فـي الـدين، إذ  :"قال القرطبي       

ض باالسـتخفاف علـى مـا هـو مـن الـدين، والّطعـن أن ينسـب إليـه مـا ال يليـق بـه، أو يعتـر . هو كافر

  .5"لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه

كــذلك فــإنهم و  .يهــا الصــادقن الخــّداعات التــي ُيصــدق فيهــا الكــاذب وُيكــذب فنعــم إنهــا الســنو       

  .بيرةيستحلون الكذب عليهم، ويشوهون صورتهم أمام الناس بما لديهم من آلة إعالمية ك

  

  

                                      
اقتضاء ): هـ728: ت(ابن تيمية، تقي الدين أبا العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحنبلي الدمشقي : انظر 1

 ).13/ 1(ج، 2هـ، 1419، 7/ناصر العقل، دار عالم الكتب، لبنان، ط: تحقيقأصحاب الجحيم،  الصراط المستقيم لمخالفة
في خطبه وكلماته، ُحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر  ما يتحدثداعية سعودي مشهور، معروف عنه كثرة البكاء عند 2

 .سول صلى اهللا عليه وسلمعاما؛ لمطالبته طرد السفير الدنماركي، بسبب الرسوم الدنماركية المسيئة للر 
  42: إبراهيم 3
 12: التوبة 4
 ).82/ 8( الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  5
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  المبحث الثالث
  اإلرجاف اإلعالمي 

، السلطة الرابعـة العصر الحديث، حتى إنه ُيعدُيعتبر اإلعالم من أركان تناقل المعلومات في       

. فـي االطـالع علـى خفايـا األمـور القضـايا المختلفـة، وقدرتـه لما له من دور في تسليط الضوء على

بمثابـة الحـرب  لـى الـدعوة ورجالهـا، حتـى إنـه ُيعـدخطيـرا عولهذا ُيشـكل اإلرجـاف اإلعالمـي عنصـرا 

ر لجريالنفســ مــة الصــد عــن ديــن اهللا تعــالى، فحينهــا يكــون ِمعــوال ُتهــدم بــه ية والماديــة، وذلــك إذا ُســخ

  :اف في اإلعالم على اختالف وسائلهومن صور اإلرج. القيم، وحاجزا عن فعل الصالحات

  .األحداث وتضخيمها تهويل: الصورة األولى: المطلب األول

ة خصوصــا آالت إعالميــة ضــخمة، هــدفها فــي كثيــر مــن األحيــان تمتلــك الــدول عمومــا والغربيــ     

اليــأس فــي القلــوب، مــن خــالل تضــخيم الحــدث، مــن بــاب الهزيمــة النفســية لألطــراف المعنيــة، وزرع 

  .بأن توصف بالحرب االستباقية زرع مع الصدمة الخوَف، وتستحقّ ي؛ فلخبرتضخيم ا

لقـــد اســـُتخدمت قـــديما وســـائل بدائيـــة لغـــرض اإلعـــالم وٕايصـــال المعلومـــات، كـــان منهـــا التناقـــل      

كبير األثر فـي رفـع المعنويـات أو خفضـها، وذكـر الباحـث _ قديما مع بساطتها_الشفوي، وكان لها 

ـت لهــا جنبـات المدينـة، وغيِرهـا مـن ا_ سـابقا_ ألمثلــة، أمثلـة عليهـا، كمـا فــي حادثـة اإلفـك التـي ارتج

يتقاضـــون فمـــا بالنـــا اليـــوم وقـــد صـــار لهـــا موظفـــون  .هـــذا مـــع بســـاطة وضـــعف وبـــطء تلـــك الوســـائل

، وُمنحــت لهــم الحصــانات، وكــأنهم كافــة العقبــاتكاّفــة، وُذللــت لهــم  اإلمكانــات األجــر، وُســخرت لهــم

  . وزراء في أي حكومة

مــن قــوة العــدو الصــهيوني،  لهــم،شــر إرجافــا بالمســلمين وتخويفــا ومــن ذلــك مــا تنشــره أبــواق ال      

يـأس فـي ورابع أقوى جيش على وجه األرض، وكل هذا حتى يدب ال الجيش الذي ال يقهر،: كقولهم

  .ن، فال يرفعون للحق راية، وتبقى البالد رازحة تحت االحتالل الغاشمقلوب الناس ومنهم المجاهدو 

ت اليهــود تتــوالى الواحــدة بعــد األخــرى فــي نكبــاذا كيــُدهم، فهــا هــي  ويــأبى اهللا تعــالى أن ينفــذ      

ـــى غـــزة الحبيبـــة ففـــي نظـــر أهـــل اإلرجـــاف . حـــروبهم التـــي خاضـــوها، ونهايتهـــا الحـــرب األخيـــرة عل
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اإلعالمي، وبناء على التضخيم المقصـود لقـوة العـدو، ينبغـي أن تكـون غـزة قـد اختفـت مـن الوجـود، 

، وما ذلك إال بفضل اهللا الرحيم المنان، ولم يعد لها أهل يسكنونها، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث

�m��z��y����x��w���v������u��t: ثم بإيمان أهلها ومجاهديها، وعدالة قضـيتهم، قـال سـبحانه

����~����}�����|��{l1 .إن أمريكــا أطلقــت قمــرا للتجســس فــوق أفغانســتان، : ومــن ذلــك قــولهم

يقوم برصـد واكتشـاف مكـان قـادتهم، ومـا س كل كلمة يقولها األفغان، ومن ثموأن هذا القمر سيرصد 

الثقــة بــاهللا القــوي، غــاب _ وهــم يلوكــون أخبــار العــدو_لقــد غــاب عــن هــؤالء .  حــدث شــيء مــن ذاك

عــنهم أن اهللا تعــالى ال يمكــن أن يكســر قلــوب الموحــدين المستضــعفين إن هــم نصــروا دينــه، غــاب 

�m��¶�����´��³: عـــنهم أن اهللا جعـــل لهـــالك الظـــالمين موعـــدا، كمـــا قـــال ســـبحانه

»������º��¹��¸l2 ، ّظــوا بنصــر القلــة الــذين مــع طــالوت، فــي وجــه الكثــرة عِ ألــم يت

لقد  .!بدر وال األحزاب وال مؤتة والتبوك وال غيرها؟ألم يأخذوا العبرة من معركة الكافرة مع جالوت؟، 

، وكـذلك وضح سبحانه طرق التعامل مع هذه الوسائل المرجفة، كاالمتنـاع عـن سـماعها ومشـاهدتها

�m��P��O:وغيرهـا مـن طـرق، قـال عـز مـن قائـل ،بـاهللا ونصـرهالتثبت من صحتها، وزيادة الثقة 

��_��^��]��\��[�����Z��Y��X��W���V��U��T��S�����R��Ql3 .  

ومــن ذلــك التهويــل العظــيم الــذي تناقلتــه أبــواق اإلرجــاف حــول قــدوم التتــار لغــزو الشــام، حتــى       

، فحزم الكثيرون أمتعتهم، وهجروا ديارهم، خوفا مـن الهالـة العظيمـة التـي دب الفزع في قلوب الناس

، ويرســـم اإلمـــام الـــذهبي صـــورة 4ن، وكـــان ذلـــك ســـنة ســـتمائة وتســـع وتســـعيُرســـمت عـــن قـــوة التتـــار

  :]اإلرجاف بمجيء التتار[ اإلرجاف العظيم الذي حصل، حيث يقول تحت عنوان

واشــتد . نــاس فــي الجفــل إلــى مصــر وٕالــى الحصــونثــم كثــرت األراجيــف بمجــيء التتــار، وشــرع ال "

وأبيعــت األمتعــة والنحــاس . األمــر فــي صــفر وغــال الكــراء، وبلــغ كــراء المحــارة خمســمائة إلــى مصــر

                                      
  8: الصف 1
     59: الكهف 2
 6: الحجرات  3
مدارج السـالكين بـين منـازل إيـاك  ):هـ751: ت(ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين : انظر 4

  ).458/ 2(ج، 2هـ، 1416، 3/بيروت، ط –محمد البغدادي، دار الكتاب العربي : ، تحقيقنعبد وٕاياك نستعين
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 : "ويقول شيخ اإلسالم عن تلك الحادثـة. 1"ثم نودي في البلد أن ال يسافر أحٌد إال بمرسوم. بالهوان

بلـزوم دمشـق ونهيـي : علـى غـزِو التّتـار وأمـري لهـموهي أحد ما اعتمدتـه فـي َتحضيضـي المسـلمين 

  .2"لهم عن الِفرار إلى ِمصر واستدعائي العسكر الِمصِرّي إلى الشام وتثبيت الشامّي فيه

:" عن فراسة ابن تيمية وثقته باهللا بعد هذه الحادثة، وتحريضه على الجهاديقول ابن القيم  وهذا     

أن الـدائرة والهزيمـة : وسـبعمائة لمـا تحـرك التتـار وقصـدوا الشـام ثم َأخبر الناس واألمـراء سـنة اثنتـين

قــل إن : فيقــال لــه. وأقســم علــى ذلــك أكثــر مــن ســبعين يمينــا. وأن الظفــر والنصــر للمســلمين. علــيهم

ال : قلـت. فلمـا أكثـروا َعلـي : قـال. وسمعته يقـول ذلـك. إن شاء اهللا تحقيقا ال تعليقا: فيقول. شاء اهللا

وأن النصـــر لجيـــوش . أنهــم مهزومـــون فـــي هـــذه الكـــرة. هللا تعـــالى فـــي اللـــوح المحفـــوظكتـــب ا. ُتكثــروا

  .3"وأطمعت بعض األمراء والعسكر حالوُة الّنصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو: قال. اإلسالم

  .نشر الرذائل: الصورة الثانية: المطلب الثاني

النــاس، لمــا لهــا مــن خطــر كبيــر، احش ونشــرها بــين لقــد حــذر القــرآن العظــيم مــن انتشــار الفــو       

�m����Æ��Å: فنشرها كنشر النار في الهشيم، قال عـز ِمـن قائـل مستطير على الدين والدنيا؛وشر 
�������������������������������������	��
������������������

�l4.  

األرجــح أنــه ويالحــظ الباحــث أن اهللا تعــالى رتّــب علــى مــا ســبق عــذابين، أحــدهما فــي الــدنيا و      

  .5المؤلم الموجع: الحد، واآلَخر في اآلِخرة وهو عذاب جهنم، ووصفهما اهللا باألليم أي

                                      
تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير  ):هـ748: ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز  1

  ).98ص /  52ج (ج، 15م،  2003، 1/ الدكتور بشار عّواد، دار الغرب اإلسالمي، ط: تحقيق َواألعالم،
  ).505/ 27( مجموع الفتاوىابن تيمية،  2
  ).458/ 2( مدارج السالكينابن القيم،  3
  19: النور 4
  ).133/ 19( جامع البيانالطبري، : انظر 5
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فترتيب العقوبتين الدنيويـة واألخرويـة  وبة تدل يقينا على خطر هذا الفعل؛وهذه المبالغة في العق    

��m����t��s:، كقولـــه تعـــالىفــي القـــرآن إمـــا فـــي الكفـــار_ حســـب اجتهـــاد الباحـــث_علــى ذنـــب، جـــاء 

���~��}���|��{��z��y��x��w��v��ul1 ــــــافقين أو ، أو فــــــي المن

�m��T��S��R��Q���P��O: َمـــن طـــرأ عليـــه الكفـــر بعـــد إســـالمه، كقـــول الحـــق ســـبحانه

���e��d��c��b�������a��`��_��^]��\��[��Z��������Y��X��W��V��U

��y��xw��v��u��t��s��r����q��p��o��nm��l��k��j��i��hg��f

��z�=��>��~��}����|��{l2.  

د إظهـار هـذه الِغلظـة فـي الحكـم، لكـل مـن تسـول لـه ا يظهر للناظر أن اهللا سبحانه قصوهكذ       

نفسه بل تريد وتحب من قلبها أن تنتشر الفواحش والمنكرات بين أهل اإليمان، وهذا مـا تعكـف هـذه 

، وٕاما مدبلج، وثالـث تراثـي وطنـي الفضائيات على فعله ليال ونهارا ، ففي كل يوم مسلسل إما تركي

ويشــهد القاصــي والــداني علــى خطــر هــذه الحلقــات واألفــالم؛ فهــي مــن جهــة تــدعو إلــى . _بــزعمهم_

فكثيـرا  الـذين يحـاولون محاكاتهـا وتقليـدها؛ الرذيلة، وُتحسـن المنكـر فـي نظـر أهـم فئـة وهـي الشـباب،

ه، فـإذا وجـدت فـارس أحالمهـا، ى أن تعيشـالم نموذجـا مـن الحيـاة تتمنـن الفتيات ترى في هـذه األفـمِ 

أرادت أن تعيش كما شاهدت في تلك األفالم، حتى إذا وجدت أن الحياة ليست كما تتمنى، أصـابها 

  . اليأس، وربما طلبت فراق زوجها، بل وأدت في بعض األحيان إلى القتل واالنتحار

الُعــِرّي، ال يقبــل صــاحب أخــرى فــإن هــذه الفضــائيات تعــرض صــورا مــن االنحــالل و جهــة ومــن      

الـذي ال حـظ لـه مـن  بمثـل ذلـك إال الـديوثفـال يرضـى  _هـا عَرض في بيتـه مثلُ والحياء أن يُ الشرف 

لنــاس علــى نشــره بمتابعتــه، وكــذلك يتعــاون الســذج مــن االــذي  عــن االخــتالط الفاضــح ، عــدا_الحيــاء

  .تهدم الدين والعقيدة واُألسر المؤمنةالتي مسمومة األفكار ال

  

                                      
  56: آل عمران 1
   74: التوبة 2
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ويـزداد أسـف الباحـث وحسـرته علـى مـن يــراهم يرتـادون المسـاجد، بـل ويحرصـون علـى الصــف      

بمتابعة تلك الموبقات، ومن _ بحضرة زوجاتهم وبناتهم_األول في الصالة، ممن يسمحون ألنفسهم 

ومعلـوم _إذا جـاء مقطـع إبـاحي _ أمـام عيالـه_كيف يكون شـعور ذلـك الـذكر : حق الباحث التساؤل

، أم أنــه انعــدام الشــرف، وتكــرار النظــر واعتيــاده، !فيــه تعــر أو تقبيــل أو غيــره؟_ ظمهــا كــذلكأن مع

  !.واستمراء المنكر مع طول المدة؟
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  المبحث الرابع
  اإلرجاف االجتماعي 

تكثر بـين المسـلمين عبـاراٌت وتصـرفات تتعلـق بـالنواحي االجتماعيـة، غالبـا مـا تكـون مبنيـة         

تـه زخـارف مـا ُيسـمى بالتحضـرعل فـإذا . ى موروثات اآلباء واألجداد، أو منقولة عن الغرب ممن غر

ل علــى آداب اإلســالم وتعاليمــه، رأيــت الكثيــر مــن لمصــلحين ليعيــد بنــاء أســرته ومــن يعــو جــاء أحــد ا

  : ون ويرجفون بالمصلحين، ومن هذه المواقف والحاالتصرخالناس ُيرعدون وي

  .على الدين وتعاليمه_للشرع ةالمخالف_تقديم العادات والتقاليد : الة األولىالح: المطلب األول

 وَأبـــ فيمـــا رواه ���� تعـــيش األمـــة اليـــوم فـــي غربتهـــا الثانيـــة، حيـــث قـــال الصـــادق المصـــدوق       

ْسَالُم َغِريًبا، َوَسَيُعوُد َكَما َبَدَأ َغِريًبا، َفُطوَبى ِلْلُغَرَباءِ  «":هريرة  "فظاهر الحديث يدل على . 1"»َبَدَأ اْإلِ

ثـم سـيلحقه الـنقص واإلخـالل  ،ثـم انتشـر وظهـر ،وأن اإلسالم بدأ فـي آحـاد مـن النـاس وقلـة ،العموم

بالنســبة إلــى عــدد _، ونالحـظ فــي واقعنــا هــذه القلـة 2"حتـى ال يبقــى إال فــي آحــاد وقلـة أيضــا كمــا بــدأ

ربـــاء حتـــى بـــين أهلهـــم بالغ ����كمـــا وصـــفهم الرســـول _ عمـــوم المســـلمين، وعـــدد النـــاس فـــي العـــالم 

وذويهم، فحتى أهلهم يحاّدونهم ويعادونهم، ال لشيء إال ألنهم يدعون الناس للرجوع إلى السـنة ونبـذ 

  .العادات التي تخالف الدين

ــدمي القلــب؛ ألنهــا غربــة عــن اإلخــوان واألقربــاء        لقــد ُحكمــت العــادات، وُتركــت . إنهــا غربــة ُت

وف منكرا والمنكـر معروفـا، وصـار الـوالء والبـراء علـى تقاليـد ال تمـس عـين السنة، حتى صار المعر 

  :الحّق، ومن األمثلة على ذلك

يـــرى الباحـــث ويعــــايش كثيـــرا مــــن الشـــباب وكبـــار الســــن، الـــذين يتركــــون الواجبـــات واألركــــان       

ن ينكــر ر وجهــه علــى حــالهم، وال يوجــد مــ، وال يوجــد أحــد يتمعــ_كتــركهم للصــالة المفروضــة مــثال_

نـــذهب ألداء  :_إذا ُســـئلوا أيـــن تـــذهبون؟_علـــيهم، لكـــنهم وفـــي حالـــة أخـــرى نجـــدهم أنفســـهم يقولـــون 

الواجب، فما هـو الواجـب الـذي يقصـدونه؟، إنهـم يريـدون الـذهاب للجلـوس فـي بيـت عـزاء ألقربـائهم، 

                                      
  .)130/ 1) (145: ح( ،بدأ اإلسالم غريًبا: باباإليمان، : كتاب ، صحيحالمسلم،  1
  ).177/ 2( شرح النووي على مسلمالنووي،  2
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ضـار التمـر ليس للتعزية بل للجلوس ثالثة أيام متتاليات، يمتنعون فيهـا عـن العمـل، ويتكلفـون استح

، ويحجــزون القاعـات المكلفـة، ومعلـوم لكـل مـن جــّرب _فـالبعض يـوزع الـدخان_ والقهـوة وغيـر ذلـك 

عــن رأي  لفــات الشــرعية التــي يرتكبونهــا، عــداهــذه العــادة حجــم التكــاليف والتكلــف فيهــا، بــل والمخا

ــديم  صــد تشــريع ســنةالحــزن، مخاِلفــة لمق العلمــاء الكــرام فــي فــتح مثــل هــذه البيــوت والقاعــات التــي ُت

  !.التعزية من التخفيف عن أهل الميت، وتصبيرهم وليس لتجديد أحزانهم

ألنهـــم ال _، تـــراهم يتركـــون صـــالة الجنـــازة علـــى الميـــت هنفســـالســـياق ومـــن جانـــب آخـــر وفـــي       

  .وغير ذلك من األمثلة التي ال تنقضي!. ويتوجهون لواجب الدفن_ ُيصلون أصال

نتهم عـــن الملتـــزمين بالســـنة المتمســـكين بالـــدين، بـــل يصـــفون مـــن هـــذا حالـــه ويـــاليتهم كفـــوا ألســـ     

بــالتخلف والتشــدد والتعقيــد، إرجافــا بالنــاس عــنهم، وكلمــا ُنبهــوا علــى مخــالفتهم للــدين، قــالوا كمــا قــال 

ــاد األوثــان هــل : ، بــل ويقــول بعضــهم�m���U��T��S��R��Q��P��O���N��Ml1:ُعّب

ـــى  ـــك حـــق، أمعقـــولكـــل األمـــة علـــى باطـــل وأنـــتم عل ـــزداد اإلرجـــاف !؟ذل ـــزداد الغربـــة، وي ، وهكـــذا ت

  .   بالصالحين

  .تحرير المرأة: الحالة الثانية: المطلب الثاني

يحــاول أعــداء اإلســالم اإلرجــاف بــالمجتمع المســلم، ولــم يجــدوا طريقــا لمــآربهم أقصــر وال أســهل      

  . ختا أو ابنة، فكلهن مستهدفاتمن مربية األجيال، ومصنع الرجال، ُأما كانت أو زوجة أو أ

أسـامة بـن زيــد فـي الحـديث الـذي رواه  ����علـى الرجـال، كمـا قـال  ىكبـر كيـف ال وهـي الفتنـة ال    

َفَفــْتن الرجــال بالنســاء . 2»َمــا َتَرْكــُت َبْعــِدي ِفْتَنــًة َأَضــر َعَلــى الرَجــاِل ِمــَن النَســاءِ  «: رضــي اهللا عنهمــا

  .هد وأقصر مدةيطيح بهم جميعا، في أدنى ج

                                      
  23: الزخرف 1
، ومســـلم، )8/ 7( ،)5096: ح( _واللفـــظ لـــه_المـــرأة مـــا يتقـــى مـــن شـــؤم: بـــابالنكـــاح، : كتـــاب  ،صـــحيحالرواه البخـــاري،  2
ـــاِر الن الرقـــاق، : كتـــاب، صـــحيحال ـــُر َأْهـــِل الن ـــَراُء َوَأْكَث ـــِة اْلُفَق ـــُر َأْهـــِل اْلَجن ـــاُب َأْكَث ـــِة ِبالنَســـاءَب ـــاِن اْلِفْتَن / 4() 2740: ح(، َســـاُء َوَبَي

2097(.  
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اخلعي دينك وحياءك؛ فحينها ستلفظهم كُل النساء؛ ألنها : ولم يأتوها بقول صريح مفاده       
بإعطائها  ،دعوة مكشوفة األهداف والنوايا، لكنهم زينوا لها طريق االنخالع من القيم واألخالق

وهكذا تدّرجوا بحل !. انون، وأنهم يريدون تحريرها من القيود التي منحها لها الق!حقوقها المسلوبة
: قيود عّفتها وحيائها، فالجلباب الفضفاض بشروطه الشرعية ُأحيط بوابل من االنتقادات، كالقول

، وهكذا ترتجف هذه العبارات في نفس األخت المسلمة، وتشّكل !لباس كالغربان، والبسة خيمة
امكثي في : يارات، األولحاجزا نفسيا يتعاظم مع مرور الوقت، ليصبح خيارا من بين ثالثة خ

بلباس يالئم  عليك: والثاني. البيت وٕاال سمعِت ورأيِت وابال من عبارات ونظرات االستهزاء والتجريح
وهذا حال كثير من نسائنا، ترضخ لإلرجاف  _ ، كالتركي وغيره مما يستجد في األسواقالتطور

نت على الحق، وقدوتك آسية اصبري وتحملي كل اإلرجاف، فأ: والثالث. _لعدم الوعي والمعين
وقلة من نسائنا من تختار هذا األمر، وتلتزم _ومريم وخديجة وفاطمة رضي اهللا عنهن جميعا

  . _بحجابها، وتحتسب األجر من اهللا
ولقد بلغ حال لباس نساء المسلمين اليوم مبلغا يذهب بلب الحازم، ويجعل الحليم حيرانا؛ إذ      

، وأين !؟_باستثناء الزوج_لباس ال يجوز ارتداؤه حتى أمام المحارم كيف سمح حياؤهن بالخروج ب
، وال حول وال قوة إال باهللا !؟علماء من وجوب إنكار هذه الجريمةولي األمر من ذلك؟، وأين ال

  .   الحليم
غير أن العجيب في األمر، أن نساء الغرب بدأن يعدن إلى آداب اإلسالم وتعاليمه من حيث       

يطالبن بالفصل بين الرجال والنساء في حافالت النقل، نتيجة أوالء م لم يشعرن، فها هن شعرن أ
، كل هذا ونساء 1لتزايد التحرش بهن، ويطالبن بالفصل بين الطالبات والطالب في المدارس

 المسلمين يرغبن بتجربة كل ما يخدش حياءهن، ويلوث فطرهن، وتناسين أن تشريعات القرآن
في الدنيا واآلخرة إال  لهن، والتي ال َيصلح حايدة التي كفلت لهن كامل حقوقهنالكريم هي الوح

بها، ومن ذلك مجموعة من اإلرشادات والنصائح التي ُتحافظ على هذه الجوهرة المصونة، تزفها 

�����mffff: آية األحزاب، في قول العليم الحكيم �h��gj��ij��ij��ij��i����nm��l��k
��o��o��o��o�� �pqqqq��� �rssss���x� � � � � �w� � vu��t���{�� � �z��y

��� ��� �~� �}� � � � �|l2 فهل هناك أحكم أو أعلم أو أحسن من اهللا حكما ،
  !.وقوال؟

                                      
قام  دروس صوتية: ، مصدر الكتاب)17/  44(، دروس للشيخ سفر الحوالي، بن عبد الرحمن سفرالحوالي،  :انظر 1

 http://www.islamweb.net: ، الرابطبتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
    33: األحزاب 2
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  المبحث الخامس
  اإلرجاف العسكري

بعد انهيار دولة الخالفة اإلسالمية وتقسيم البالد إلـى دويـالت، ضـعفت قـوة المسـلمين، حتـى        

معظم الحروب التي خاضوها ضد _ دولك_تساقطت بالدهم في براثن االستعمار األجنبي، وخسروا 

المســـتعمرين، وازداد اإلرجـــاف عـــن قـــوة األعـــداء، حتـــى انطبـــع فـــي األذهـــان أنهـــم ال ُيهزمـــون، وأن 

ورضــع األطفــال لــبن الهزيمــة النفســية، وتربــوا علــى الــذل، . التعــرض لهــم هــو قتــل للــنفس بــال نتيجــة

  :هذه األراجيف وظهر مرجفون ينعقون بلسان اإلحباط واليأس والتخاذل، ومن

    .اإلرجاف بأن قوة اليهود وأمريكا ال تقهر: المطلب األول

ســنة التغييــر، وكــذلك ســنة : إن ســنن اهللا تعــالى جاريــة فــي النــاس ال تتخلــف، ومــن هــذه الســنن     

وهـذه السـنن لهـا مقومـات تقـوم عليهـا، وال تقـوم بـدونها إال . استخالف الصالحين المرتبطـة بمـا قبلهـا

  .الرحمن بها علينا مع عدم استحقاقنا لها أن يتفضل

تغيير أنفسنا من الداخل، وتنقية صفوفنا من المرجفين والمنـافقين؛ : ومن مقومات سنة التغيير      

���������������¡��¢�������m: إذ إنهم يشكلون عقبة داخلية كأداء أمـام النصـر والتغييـر، قـال سـبحانه

���§¦��¥��¤��£l1، فـــال  ،إّنمـــا يجـــيء الّتغييـــر ِمـــن النـــاس والتّيســـير ِمـــن اهللا":قـــال عـــن قتـــادةف

، مـن عافيـة ونعمـة، )إن اهللا ال يغير مـا بقـوم(: "، وفي هذا يقول الطبري2"اهللا ُتغّيروا ما بكم ِمن نعم

من ذلك بظلم بعضهم بعًضا، واعتـداء بعضـهم ) حتى يغيروا ما بأنفسهم( ،فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم

  .3"بهم حينئذ عقوبته وتغييره َفَتحل  على بعض،

كـانوا _ رضـي اهللا عـنهم_والصـحابة الكـرام  ���� فـإن معظـم غـزوات الرسـولومن جهة أخرى       

  .فيها أقل عددا وعدة

  
                                      

  11: الرعد 1
 ).2233/ 7) (12202: ح( تفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  2
 .)383 -16/382( جامع البيانالطبري،  3
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فقد خاضت أمريكا وحلفاؤها حربـا ظالمـة غيـر متكافئـة ضـدد الشـعب وأما في عصرنا الحالي       

هــا، وســقط ِجِلهــا، وظّنــت أن النصــر الســريع الحاســم حليفُ العراقــي األعــزل، فأجلبــت علــيهم بخيلهــا ورَ 

بــال أيـة مقاومــة، حتــى إذا ظنــوا أنهـم قــد ربحــوا الحــرب قامـت ثلــة مــن أهــل  الجـيش النظــامي العراقــي

، وأخـــذوا بالتكـــاثر حتـــى كونـــوا _أرض الرافـــدين_الســـنة المجاهـــدين، يـــذودون عـــن حمـــى المســـلمين 

  .عالميال وجماعات تحارب رأس اإلرجافتنظيمات 

حيــث لقـد ُمــرغ أنــف المــرجفين، ، _علــى مرارتــه_فمـاذا كانــت النتيجــة؟، الجــواب يرسـمه الواقــع       

يقــي إلــى عشــرات اآلالف وقــد يصــل العــدد الحق _مــن الجنــود األمريكــان _ علــى األقــل_ُقتــل اآلالف 

الــذين _نعــن عشــرات اآلالف مــن الجرحــى والمعــاقين، واآلالف مــن المرضــى النفســيي ، عــدا_وأكثــر

، ومئـات المنتحـرين بعـد عـودتهم إلـى بالدهـم، ومـا خفـي كـان _أنهكوا مستشـفيات أمريكـا واقتصـادها

تكفي في ميزان المرجفين لصد كل هـذه _ ال قوة لها إال باهللا العظيم_فهل ثلة مخلصة قليلة  .أعظم

  !.القوة التي ال تحصى؟

بــة واالنكســار، خارجــة مطأطئــة الــرأس، فعلــى وهكــذا جــرت أمريكــا بجيوشــها الجــرارة ذيــول الخي      

ال يراهـا  _حيث سبقها هزيمة الروس في أفغانسـتان_ المرجفين االتعاظ بمثل هذه العبر، وهي كثيرة

ومـاذا يقـول المرجفـون عـن وعـد اهللا تعـالى للمستضـعفين . أعمى البصيرة؛ ألنه ال يبغي طلب الحـق

§��¨����m: ة اليهود وأذنابهم كما في قوله تعالىبهزيم_  من أهل الحق في فلسطين وبالد الشام_

��¶�����´��³��²��±��°������®��¬��«��ª��©

¸l1م مــن عشــرات الســنين، وأن ، فعلــيهم أن ينفضــوا عــن أنفســهم غبــار الكســل الــذي تــراك!؟����

  ._إن شاء اهللا _كما طلب اهللا تعالى منا، وأن يثقوا بوعد اهللا ونصره القريب ،ويستعدوايعدوا 

   .ي األرض من اإلعداد للجهادَمْنع المستضعفين ف :المطلب الثاني

لقد بات الجهاد في بالد المسلمين فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر، فتحريـر الـبالد        

وأمــا قتـال الــدفع فهـو أشــد  : "مـن العـدو الصــائل مـن أوجــب الواجبـات، قــال شـيخ اإلسـالم ابــن تيميـة

                                      
  7: اإلسراء 1
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فالعـدو الّصـائل الـذي يفسـد الـدين والـدنيا ال  ؛ن الحرمـة والـدين فواجـب إجماعـاأنواع دفع الصـائل عـ

  .شيء أوجب بعد اإليمان من دفعه فال ُيشترط له شرط بل ُيدفع بحسب اإلمكان

وقــد نــّص علــى ذلــك العلمــاء أصــحابنا وغيــرهم فيجــب التفريــق بــين دفــع الصــائل الّظــالم الكــافر      

، _خاصــة األقصــى مــثالببــإغالق المســاجد و _حتالل يمنــع العبــادات فــاال. 1"وبــين طلبــه فــي بــالده

ولهــذا َدْفَعـه مقـدٌم علـى كثيــر ، عـن احـتالل األرض ألعـراض، ويقتـل الشـيب والشــباب، عـداوينتهـك ا

إذ بالد  ؛وٕاذا دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنه يجب دفعه على األقرب فاألقرب" من الواجبات،

  .2"البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بال إذن والد وال غريماإلسالم كلها بمنزلة 

من أخذ بواجب اإلعداد، بل وسجنوهم وعذبوهم وأخبروا عـنهم العـدو،  لقد قام المرجفون بتثبيط     

، ألـم يعلمـوا بـأن مـن سـقط عنـه واجـُب الجهـاد ِلعـذِر عـدِم !فأي بشر هؤالء، وأي هم لألمة يحملـون؟

¨��©���m��ª: وا قولـه سـبحانهيقـرأألـم  جبا عليه قدر المستطاع؟،ر اإلعداد وااالستطاعة، صا

��»���º��¹��¸��¶�����´���³��²���±��°�����®��¬��«

������������������Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿¾��½��¼l3؟�.!  

هُـْم َمـا َوَأِعـدوا لَ {: " وهـو علـى المنبـر، يقـول ����سـمعت رسـول اهللا : لاعقبـة بـن عـامر، قـ عن     

ْمُي، َأَال ِإن اْلُقوَة الرْمُي ]60: األنفال[} اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوةٍ  َة الراْلُقو ْمُي، َأَال ِإن َة الراْلُقو 4"، َأَال ِإن.  

فـإن اهللا سـبحانه . أمر اهللا سبحانه المؤمِنين بإعداد القوة لألعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى"وقد      

ولكنـه أراد . ����لو شاء لهزمهم بـالكالم والتفـل فـي وجـوههم وبحفنـة ِمـن تـراب، كمـا فعـل رسـول اهللا 

                                      
دار الكتـب العلميـة،  الفتاوى الكبـرى،): هـ728: ت(ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  1
  ).538/ 5(ج، 6هـ، 1408، 1/ط
 المستدرك على مجموع الفتاوى،): هـ728: ت(تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  ابن 2

  ).218/ 3(ج، 5هـ، 1418، 1/محمد بن عبد الرحمن، ط: جمعه ورتبه
  60: األنفال 3
ْمـِي َواْلَحـث َعَلْيـهِ : َبابُ اإلمارة، : كتاب، صحيحلارواه مسلم،  4 َمـْن عَ َفْضِل الر َنِسـَيهُ ، َوَذم 1522/ 3) (1917: ح( ،ِلَمـُه ثُـم( ،
  .)643/ 28( ،)17432:ح( ،َبَة ْبِن َعاِمٍر اْلُجَهِني ين، َحِديُث ُعقْ ، مسند الشاميالمسند أحمد،و 
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وكلمـــا َتعـــده لصـــديقك مـــن خيـــر أو . أن يبتلـــي بعـــض النـــاس بـــبعض بعلمـــه الســـابق وقضـــائه النافـــذ

  .1"لعدوك من شر فهو داخل في ُعدتك

تصــــريح بتفســـيرها ورد لمــــا يحكيــــه هـــذا :"ويعلّـــق النــــووي علـــى مــــا يـــدخل فــــي اإلعـــداد فيقــــول      

المفسرون من األقوال سوى هذا وفيه وفي األحاديـث بعـده فضـيَلة الرمـِي والمناضـلة واالعتنـاء بـذلك 

وكــذا المســابقة  ،وكــذلك المشــاجعة وســائر أنــواع اســتعمال الســالح ،بنيــة الجهــاد فــي ســبيل اهللا تعــالى

لّتمّرن على القتال والتدرب والتحـّذق فيـه ورياضـة بالخيل وغيرها كما سبق في بابه والمراد بهذا كله ا

  .2"األعضاء بذلك

كــل مــا تقــدرون عليــه مــن القــوة العقليــة والبدنيــة وأنــواع : أي : "وفــي تفســير القــوة يقــول الســعدي   

ونحـــو ذلـــك ممـــا يعـــين علـــى قتـــالهم، فـــدخل فـــي ذلـــك أنـــواع الصـــناعات التـــي تعمـــل فيهـــا ، األســـلحة

مــن المــدافع والرشاشــات، والبنــادق، والطيــارات الجويــة، والمراكــب البريــة  أصــناف األســلحة واآلالت

والسياســة التــي بهــا يتقــدم المســلمون : والبحريــة، والحصــون والقــالع والخنــادق، وآالت الــدفاع، والــرْأي

ْمـِي، والشـجاعة والتـدبير ـم الراالسـتعداد بالمراكـب : ومـن ذلـك.. .ويندفع عـنهم بـه شـر أعـدائهم، وَتَعل

ُكمْ {: المحتاج إليها عند القتال، ولهذا قال تعالى ـِه َوَعـُدوالل وهـذه } َوِمْن ِرَبـاِط اْلَخْيـِل ُتْرِهُبـوَن بِـِه َعـُدو

  .العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب األعداء، والحكم يدور مع علته

ئيــة، المعــدة للقتــال التــي تكــون فــإذا كــان شــيء موجــود  أكثــر إرهابــا منهــا، كالســيارات البريــة والهوا

النكاية فيها أشد، كانت مأمورا باالستعداد بها، والسـعي لتحصـيلها، حتـى إنهـا إذا لـم توجـد إال بـتعلم 

  .3"الصناعة، وجب ذلك، ألن ما ال يتم الواجب إال به، فهو واجب

وكما سبق . ل والنيةسقط القتال للعذر، فال يسقط اإلعداد، ولو بجمع الما وهكذا يتضح أنه إن     

لهــان الخطــب علــى  ، إذن_كمــا كــان ســلفهم المنــافقون_ لــم يكتفــوا بالتعــّذر  القــول فــي أن المــرجفين

لترجــف النــاس عــن  ؛تنعــق بــين الفينــة واألخــرى واقــا مــن اإلرجــافأصــحاب الهمــم الســامية، لكــن أب

                                      
    ).35/ 8( الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  1
  ).64/ 13( شرح النووي على مسلمالنووي،  2
  .بتصرف ،)324: ص( الكريم الرحمنتيسير السعدي،  3
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عمامـــــات واللحـــــى الـــــدفاع عـــــن أوطـــــانهم وأعراضـــــهم، وتـــــزداد المأســـــاة إذا عرفنـــــا أنهـــــم مـــــن ذوي ال

المستأجرة، وال أدل على ذلـك مـن الفتـاوى التـي حرمـت الجهـاد فـي العـراق، بحجـة عـدم القتـال تحـت 

ـل سـابقا مـن كـالم شـيخ اإلسـالم فـي عـدم اشـتراط شـيء فـي جهـاد _!! راية واضـحة ال ننسـى مـا ُأص

م بـال إذن ولـي ؛ بـزعم خـروجه_مجتهـدونمع أنهم _، وٕاثم ذهاب المجاهدين لنصرة إخوانهم _ الدفع

  !!!.األمر

فجهاد الـدفع يقصـده كـل أحـد وال يرغـب عنـه إال الجبـان المـذموم  :"ولمثل هؤالء يقول ابن القيم     

الّدفع أوسع من قتال الّطلب وأعم وجوبا ولهذا يتعـين علـى كـل أحـد "؛ وذلك ألن قتال 1"شرعا وعقال

دون إذن أبويـه والغـريم بغيـر إذن غريمـه وهـذا م ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه والولد بـو يق

وال يشــترط فــي هــذا النــوع مــن الجهــاد أن يكــون العــدو ضــعفي  .كجهــاد المســلمين يــوم أحــد والخنــدق

المسلمين فما دون فإنهم كانوا يـوم أحـد والخنـدق أضـعاف المسـلمين فكـان الجهـاد واجبـا علـيهم ألنـه 

  .2"ا تباح فيه صالة الخوف بحسب الحالحينئذ جهاد ضرورة ودفع ال جهاد اختيار ولهذ

  

  

  

  

  

  

  

                                      
مشهور بن حسن، : تحقيقالفروسية،  ):هـ751: ت(ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  1

 ).189: ص(ه، 1414، 1/السعودية، ط –دار األندلس 
  ).188: ص(المصدر السابق  2
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  صل الرابعالف

  مكافحته وآثاره وطرقأسباب اإلرجاف 

  وآثاره أسباب اإلرجاف: المبحث األول

  مكافحة اإلرجاف طرق: المبحث الثاني
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  المبحث األول
  أسباب اإلرجاف وآثاره

اهللا مـن رفـض إبلـيس السـجود لـه تكريمـا بـأمر و  ،_عليه السـالم_آدم بعد أن خلق اهللا تعالى         

تعـددت غاياتـه، ومـن _ المتمثـل بـإبليس وجنـوده_تعالى، بـدأ الصـراع بـين الخيـر والشـر، وهـذا الشـر 

من _ عليه السالم_ج آدم إقصاء أهل الخير عما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، ومن ذلك إخرا: غاياته

  .ذلك من أسباب وأهدافوغير  ،ٕاغواء الناس ليدخلوا النارالجنة، و 

ديث عنها في الفصل كما سبق الح_أجل تلك الغايات واألسباب تعددت وسائل إرجافهم من و       

  . كما سيظهر متعددةو  هناك آثار جسيمةهذا التعدد كانت  ، وبسبب_الثاني 

  أسباب اإلرجاف: المطلب األول

بعـد عصـيانه إخـراج إبلـيس مـن الجنـة، لعداوة بين الحق والباطل هو الكالم أن أصل اسبق         

رد نتيجـة مـا حصـل معـه علـى  علـى النيـةإبلـيُس عـزم ف أمر ربه، برفضه السجود آلدم عليـه السـالم؛

 أسـبابفأن تنبثـق منـه؛ لإلرجـاف كـل األسـباب األخـرى ل ومن ثـم فالبـد ،سببامآدم وذريته، باعتباره 

    :اإلرجاف هي

  .وجه من الجنةوٕاخراجه آلدم وز  إبليس .األولالسبب 

إن األمر القدري الـذي حصـل إلبلـيس كشـف عـن حقيقـة خلقـه مـن نـار، والنـار وٕان كـان فيهـا       

إال أن فيهــا  ،_ ا إبلــيسكــان عليهــ بالعبــادة واالســتقامة التــيهــذا الخيــر يمكــن ربــط  _خيــر ودفء 

الثـاني  ق ت الشـلـجَ واألذى الكبيـر واالسـتعالء المـادي، فهـذه الحادثـة سـرعة االنتشـار و  ،الحرقصفة 

  . إبليسمن طبيعة 

والـذي  ،لـيس لهـا مـا يبررهـا وال مـا يفسـرها إن غضبة إبلـيس بعـد اسـتكباره علـى أمـر اهللا تعـالى     

يـراه الباحـث أن إبلـيس أطلـق العنـان لطبيعتـه الشـريرة حتـى اسـتولت عليـه اسـتيالء كـامال، فصـار ال 

m��r���q��p��o��n��m:ذكــــر ســــبحانه عنــــهيفعــــل إال الشــــر، وال يــــدعو إال إليــــه، كمــــا 
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��z��y��x��w���v��u��t��s������ ��!��"���~��}��|���{

$l1.  

بهذا العموم، ، 2" الّدين الحقّ : اإلسالم" :وقد ذكر مجاهد أن المقصود بالصراط المستقيم هو       

ه، ولهــذا فســر فكــل مــا يتعلــق بالــدين مــن أمــر الــدنيا واآلخــرة فهــو هــدف مشــروع إلبلــيس ليرجــف فيــ

بالصــد عــن الحــق والترغيــب فــي الــدنيا ) اآليــة...ثــم آلتيــنهم مــن بــين أيــديهم: (القرطبــي قولــه تعــالى

ال  يجمــع إلــى وزره أوزارهــم، ومــن ثــم نــاسومــن المعلــوم إلبلــيس أنــه بإغوائــه لل .3والتشــكيك بــاآلخرة

  .لشر عليهيزداد من اهللا إال بعدا، وهذا فساد ثان يدل على حمقه، وعلى استيالء ا

  .عن الحق الذي يهدد عروش الطغاة الناَس المرجفين صرف  .الثانيالسبب 

وهـدد مـؤمني السـحرة  ،فقـد هـدده بالسـجن ،_عليـه السـالم_مع موسـى  فعل فرعون كان وهكذا      


��m�X�W  بالصلب والقطع، كل ذلك خوفا علـى ملكـه، ��������������������

�����l4 فــي  كانــت عبــادتهم ال تــؤثريعبــد موســى ومــن معــه لــو ، ومــا يضــير فرعــون مــاذا

تشــتمل علــى الطاعــة المطلقــة لــه،  وفــق مفهومــه ومــرادهملكــه؟، لكنــه يعلــم علــم اليقــين أن العبوديــة 

موسـى ولهـذا جـاء رده إرجافـا ب قض تماما مع العبوديـة هللا العظـيم،واستعباد البشر لخدمته، وهذا يتنا

  .غيره من المظلومين بالسجن معبالتهديد _ عليه السالم_

وهذا حال الطغاة اليوم مع المصلحين، خوفوهم بالتضييق علـيهم فـي أرزاقهـم، وزجـوا بعضـهم       

 بل وانتهكوا أعراضهم فـي بعـض األحيـان، ،في ظلمات السجون، وعذبوا آخرين منهم، وقتلوا الكثير

  .كل ذلك حفاظا على الكرسي والمنصب المقدس

  

                                      
  17-16: األعراف 1
  ).333: ص( تفسير مجاهد 2
  ).176/ 7( الجامع ألحكام القرآنلقرطبي، ا: انظر 3
  29: الشعراء 4



155 
 

في لجم كلمة الحق وقائليها، بل إنهم أنفسهم المفسدون يكمن أن الفساد كله وفي رأي الباحث       

فهنـاك التنـازل عـن األرض للمحتلـين، ونشـر االنحـالل _وللـدنيا  ،_موه ولم يعملوا بهحك فلم يُ _للدين 

ارهــــا ملكـــا خاّصــــا كمـــا يفعــــل بعــــض واعتب ،ب الخيــــرات العامـــةاألخالقـــي الــــذي فتـــك بشــــبابنا، ونْهـــ

  . _وغير ذلك مما يندى له الجبين، وفوق صبر الحليم ، الحاكمين

  .والخير هل اإليمانألوبغضهم  المرجفين حسد .الثالثالسبب 

�m��ba��`��_��^��]��\���[��Z���Y��g����f��e����d��c: قــــال تعــــالى   
��k��j��i��hl1.  

فهم  ؛لناس باإليمان به، وهم أولى ا2 ����قد حسدوا رسول اهللا كانوا أعداء اهللا تعالى اليهود ف      

 ،3بــه ويغلبــونهم وكــانوا يســتفتحون بــه علــى المشــركينأهــل كتــاب، والرســول جــاء مصــدقا لمــا معهــم، 

من قبله من األنبيـاء مـن بنـي إسـرائيل،  من العرب، وكان ���� وا بأنه من بني إسماعيلألكنهم تفاج

   .  _وهللا الحمد والفضل _ الرسول الخاتم وألنهفحسدوهم لذلك، 

ـــد الفضـــ دالحســـ"و      ـــم وأكمـــل كـــان حســـد يال يحصـــل إال عن لة، فكلمـــا كانـــت فضـــيلة اإلنســـان أت

 داصـب فـي الـدين، ثـم ِإنـه تعـالى أعطاهـا لمحمـنالّنبـوة أعظـم الم يـه أعظـم، ومعلـوم أنَ لالحاسدين ع

أنصـارا وأعوانـا  رة وأعظـَم شـوكة وأكثـلـصلى اهللا عليه وسلم، وضم إليها أنه جعله كل يـوم أقـوى دو 

  .4"ا ُيوجب الحسد العظيمموكل ذلك م

المحسـود علـى مـا آتـاه اهللا بفال تكـاد نفـس المرجـف تهـدأ حتـى يرجـف  والحسد محرك المرجفين؛    

  ._عليه السالم_، وهذا ما حصل مع إبليس تجاه آدم من فضله تعالى

   

                                      
  54: النساء 1
 .عن عكرمة) 5469: رقم) ( 978/ 3( تفسير القرآن العظيم، وابن أبي حاتم، )284: ص( تفسير مجاهد: انظر 2
  ).332/ 2(جامع البيان الطبري، : انظر 3
 ).104/ 10( مفاتيح الغيبالرازي،  4
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جعلهـم يرجفـون ا ي، وهـذلجهـاد فـي سـبيل اهللالمرجفين للدنيا وكـراهيتهم للمـوت ولحب  .الرابعالسبب 

m�X�W����l، للمحاسـبة يتعرضـون، وال _فـي القعـود عـن القتـال_ ُيعـرف حـالهمحتى ال  ؛بغيرهم
��{�z��y��x��w��v��ut��s���r���q�����p��o��n�����m~}���|�����

������������������������������ ��!l1.  

مــا محمــد وأصــحابه إال : إلخــوانهم هــؤالء أنــاس مــن المنــافقين كــانوا يقولــون: "فعــن قتــادة قــال       

والقــائلين  .دعــوا هــذا الرجــل فإنــه هالــك .أكلــة رأس، ولــو كــانوا لحًمــا اللــتهمهم أبــو ســفيان وأصــحابه

  .2"دعوا محمًدا وأصحابه فإنه هلك ومقتول :هلم إلينا أي .من المؤمنين :إلخوانهم أي

عينهم في زوغانها ودورانها كحـال ن اهللا تعالى وصف أير حالهم، حتى إومن شدة خوفهم يتغ      

  .على خالقهم توكلهمقلة وقلة دينهم و  منظر مخيف يدل على شدة خوفهم. الذي يغشاه الموت

القعـــود ولـــو كـــان فيـــه  عـــوا لبـــذل نفـــس أو مـــال أو غيـــره، يســـتحبونوهكـــذا هـــو حـــالهم كلمـــا دُ        

مــن احتماليـــة  لونــه ألنفســـهمممــا يتخيمنقصــة لهــم، غيـــر أن وصــفهم بالتخــاذل والقعـــود أحــب إلـــيهم 

���������������������m�m�m�m:، قـال سـبحانهشـاركوا المسـلمين الجهـاد فـي سـبيل اهللا ملو أنه األذى
������������������������������� ��!��"llll3.  

ن المســلم الصــادق دائــم الحــب لســماع أخبــار البــاذلين أرواحهــم فــي ســبيل إعــالء إفــي الحقيقــة      

ره بتقصيره في طاعة ربه، وتدعوه إلى البذل حتى يلحق ذك وتلك المتابعة تُ  كلمة الحق، فهذا السماع

بإخوانــه، وتلومــه علــى التقصــير، وهــذا أمــر محمــود، لكــن المــرجفين ال يحبــون ذلــك، بــل ويجعلــون 

  . همالسواتر أمام وصولها إلى حواسّ 
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  .المرجفين عن باطلهمدفاع  .الخامسالسبب 

ـــون  يرجـــف       ـــذ زيفهـــم، وال  حـــق حتـــى ال يظهـــر الحـــق،بأهـــل الالمبطل ���������X�Wينكشـــف حينئ

mmmmx��w��v��u������������������~��}��|��{���z��y������~��}��|��{���z��y������~��}��|��{���z��y������~��}��|��{���z��y�������

���������llll1.  

الـذين كفــروا، وكـذلك فـي الرســل، حيـث يـدل علــى أنهـا سـنة داومــوا : قولـهالحـظ الجمـع فــي وي��������      

بـين أن يعـودوا فـي  سـلَ رّ ال رُ ر الكفـاَخّيـ: "كما قال القرطبي ����على اإلرجاف بها، حتى مع حبيبنا 

َوإِْن ( :ه، أال تــرى إلــى قولــهن أرضــهم، وهــذه ســيرة اهللا تعــالى فــي رســله وعبــادمــ ملــتهم أو يخرجــوهم

ــيًال  ــَك ِإال َقِل ــوَن ِخالَف وَنَك ِمــَن اْألَْرِض ِلُيْخِرُجــوَك ِمْنهــا َوإِذًا َال َيْلَبُث ــَتِفز ــْد َأْرَســلْ . كــاُدوا َلَيْس نا ُســنَة َمــْن َق

�.2"]76 - 77: اإلسراء[، )َقْبَلَك ِمْن ُرُسِلنا �� �� �� �

  .عن سيادتهم واستعالئهم ومكانتهم بين الناس دفاع المرجفين .السادسالسبب 

 من إرجاف إال دليل علـى أهميـة السـيادة وعظمهـا فـي قلبـه؛ بني إسرائيل ن فيفرعو ما فعله و       

������¡��¢��£��¤��mmmm: عــــذب المستضـــعفين مــــنهم، كمــــا قــــال ربنــــا فهـــو فــــي البدايــــة

���§��¦��¥«��ª��©��¨����°���®��¬��±��³��²llll3 ،

_ بـأمر مـن اهللا تعـالى _ص لـخَ وجـاءهم المُ  لـم يلبـث إالثـم . ليحـافظ علـى اسـتعالئه اوكفى به إرجاف

يريد إخراجهم  ����مستشاريه يستأمرهم، ويزعم أن موسى   فزع فرعون إلى، حتى ����سيدنا موسى 

������������������������������������������~������m: ، وهكذا خوفهم بذهاب الُملـك، قـال سـبحانهمن األرض وامتالكها

�������l4عليــه الصــالة والســالم_علــى غايــة المْقــت لموســى ه إنمــا قالــه لحمــل قومــ"، و_ 

بني إسـرائيَل مـن أيـديهم بـل إخـراُج الِقـبط  ليس مجرد إنجاء _لصالة والسالمعليه ا_ بإبراز أن مراَده

ويبـالغوا فـي المدافعـة  ،حتـى ال يتوّجـَه إلـى اتباعـه أحـدٌ  ،يـةلأمالكهـم بالكمن وطنهم وحيـازة أمـوالهم و 
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وســـمي مـــا أظهـــره عليـــه الصـــالة والســـالم مـــن المعجـــزة البـــاهرة ســـحرًا لتجســـيرهم علـــى  .والمخاصـــمة

  .1"المقابلة ثم اّدعى أنه يعارضه

  .من خالل القرآن والواقععلى المسلمين  آثار اإلرجاف: المطلب الثاني

البد بعد هذه العجالة من التحذير من اإلرجاف، وذلك ببيان آثـاره المـدمرة علـى الـدين والـدنيا؛       

ــذكر فيهــا اســم اهللا ُهــّدمت  ُســلبت، ، وأعــراضٍ فكــم مــن بــالد ســقطت، وُأنــاٍس ُقّتلــوا، وديــاٍر ومســاجَد ُي

مــن تلــك و . وشــريعٍة عــن التحكــيم أبطلــت وحوربــت، كلــه بفضــل تخــاذل المــرجفين وٕارجــافهم المقيــت

  :اآلثار التي خلَفها اإلرجاف والمرجفون على ديننا ودنيانا

  .هزيمة الجيوش ومن ثم الهزيمة النفسية والمعنوية :األثر األول

إن المتتبــع ألثــر المــرجفين علــى الــروح المعنويــة للمســلمين، يعــرف جيــدا أنهــا حــرب تســبق الحــرب ����������������������������������������

بــأال  ����العســكرية الماديــة، ولهــذا أرشــد اهللا تعــالى رســوله  الماديـة، المهــزوم فيهــا خاســر فــي النتــائج

يسمح للمرجفين المعلوم إرجافهم أن يخرجوا للغزو معه؛ ألنهـم سـيكونون خنجـرا مسـموما يطعـن فـي 

m��²��±��°�����®�����¬��«��ª: داخـــل الجـــيش المســـلم، حيـــث قـــال ســـبحانه
½¼��»��º¹��¸��¶��!����´��³l2 ، والهزيمــة النفســية مــن

فهي تفت ر أضرار اإلرجاف على األمة؛ ألن الحرب النفسية أعم وأشمل من أي حرب أخرى؛ أخط

في عضد األمة، ويتبعهـا بـال  ريـب هزيمـة عسـكرية منكـرة، وهـذا حـال المـرجفين شـاهد علـيهم، كمـا 

�m����~��}��|��{��zy��x��w��v��u��������t��s��r �:ل ســـــــــــــــــبحانهاقـــــــــــــــــ
��#�������������������l3ــف  ثكــلالهمــة مصــيبة كبــرى تُ  قتــل؛ فبهــا األمــة؛ ممــا يــؤدي إلــى توق

ــــــــــدم المجتمــــــــــع ورقيــــــــــه ــــــــــف العمــــــــــل نحــــــــــو تق   ����.العمــــــــــل الــــــــــدؤوب لنصــــــــــرة الحــــــــــق وأهلــــــــــه، وتوق
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  .همنشر االضطرابات واإلشاعات بينالناس، و  يفخو ت :األثر الثاني

ونسـوا أو . ل لالسـتقرارمن اآلثار الواضحة للمـرجفين، تخويـف النـاس وٕارهـابهم، فهـم العـدو األو     

��mxw���v��u��t: تناســوا أن اهللا ينصــر عبــاده وكفــى بــه وكــيال، فقــد رد اهللا علــيهم بقولــه

�������	��
���������~��}|��{��z��yl1 . وكــــــذلك إثــــــارة الفوضــــــى

وتناقــل األخبــار الخبيثــة وٕاشــاعة الفاحشــة، كمــا قــال  ، كمــا فــي حادثــة اإلفــك،واالرتبــاك فــي المجتمــع

ــــــــــلعــــــــــز مــــــــــن ق 
��	����������������������������m:ائ����������������������Æ��Å
������������������������l2.  

  .باهللا هافقدان الثقة وضعف :األثر الثالث

، ولم اهللا لم يعتمد عليه، وٕاذا فقد اإلنسان ثقته بباهللا تعالى اإلرجاف يؤدي إلى فقدان الثقةإن    

سيبوء بالفشل، وحدث ذلك جليا في غزوة الخندق؛ إذ بعد و  نجاًحا،بذلك لن يصنع و ، يعد يلجأ إليه

بدأ سوء ، الخوف واالضطراب بسبب الحصار على المدينة وثورة الشائعات التي ضربت بالمجتمع

�m�m�m�m�����~��}��|��{���z��y��x��w��v��u: ظن المرجفين يظهر، قال تعالى

+����� ��������������-��.��-��.��-��.��-��.l3وأخذوا  ، ثم ما لبثوا إال فقدوا ثقتهم به سبحانه ،


��	����������m: تعالى������������قاليظهرون قطع صلتهم به، وعدم تصديقهم له، كما ���
����������������������������������������������������������������������������l�����4.  

  .معاونة أهل الباطل في باطلهم :األثر الرابع

ومن ذلك قول اهللا عندما يجد أهُل الفساد المساعدَة والمعاونة، يزدادون نصرًة لباطلهم،       

©����¤��¥��¦��§¨¤��¥��¦��§¨¤��¥��¦��§¨¤��¥��¦��§¨	�������������������������¡��¢���£���m: عنهم
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������«��ªl1 ،فجنود الشيطان راياتهم شتى، ويجمعهم هدف واحد هو القضاء على الحق ،

  .وهيهات هيهات، فهم جنود الرحمن

وكـــل يـــوم نـــرى مثـــل هـــذه التحالفـــات بـــين قـــوى الشـــر، تظهـــر بـــين حـــين وآخـــر تحـــت مســـميات      

ا، وحلف كذا، ويتبعهم مرجفو العرب، ممن تسموا بأسمائنا، غير أنهم انفصلوا عن مختلفة، كأمم كذ

ربقـــة األمـــة، ومـــا تحـــالف بنـــي صـــهيون مـــع فرعـــون مصـــر الحـــالي ومخـــابرات اإلمـــارات، مصـــحوبا 

  .بصمت المسلمين في أصقاع األرض على غزة الجريحة إال مثاال حيا على أثر إرجافهم وتعاونهم

  .الرموز والعلماء والمصلحين في نظر الجماهيرسقوط  :األثر الخامس

كثيــرا مــا َتلقــى إشــاعاُت المــرجفين صــدى عنــد عامــة النــاس الــذين لــيس لهــم فــي تلقــي األخبــار     

عصــف _ رضــي اهللا عنهــا_هــام أم المــؤمنين عائشــة خبــر اتّ ذا ضــوابط وال حــدود شــرعية، فهــا هــو 

بـن االطهارة والعفة، وهكذا أرادها عبداهللا بن أبـي بالمدينة، وكاد أن يطيح ببيت النبوة، وهم رمز في 

  .لعلها أن تعيد له السيادة التي افتقدها ����تحرق بيت رسول اهللا  اسلول، نار 

عــاد، ُيبعــث إلــيهم أوالء ، فهــا هــم _علــيهم الســالم_هــي ســنة المــرجفين مــع األنبيــاء الكــرام  وهــذه    

َيســُقط مــن أعــين النــاس، فــال يجــد حينهــا مــن  فيكــذبوه، ويتهمونــه بــاالفتراء والكــذب؛ حتــى ���� هــود

m¹����º����»�����¼�����½�����¾�������¿��À���Á����Â������Ã: يســـمع لـــه، حيـــث قـــال ســـبحانه علـــى لســـانهم

Äl2.  

  .التثبيط عن الجهاد، وحماية األوطان واإلعداد: األثر السادس

الجهــاد فــي ســبيل اهللا؛ ففــي  إن مــن أســوء  آثــار اإلرجــاف، أنــه يثــبط النــاس عــن القيــام بواجــب    

، نتيجــة للحــرب النفســية ���� غــزوة تبــوك قعــد ثالثــة مــن المــؤمنين القــادرين علــى الغــزو مــع الرســول

وعــن هــالك المســلمين  ،التــي أشــعلها المرجفــون، واإلشــاعات الكاذبــة التــي أشــاعوها عــن قــوة الــروم

 .المؤكد فيها
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  المبحث الثاني
  طرق مكافحة اإلرجاف 

أن لـه طرقـا  فـي معالجـة اإلرجـاف، يتبـينووسـائله النظر في أسـاليب القـرآن الكـريم من خالل       

وقوعـه للتخفيـف مـن كوقاية، ومنها ما يكون في أثناء  لمعالجة، منها ما يكون قبل وقوعهكثيرة في ا

فبـــالنظر إلـــى  وهكـــذا فـــي مســـألة اإلرجـــاف؛. دة منـــهســـتفاومنهـــا مـــايكون بعـــده كعـــالج لـــه ولإل ،آثـــاره

 التـي تـم عرضـها فـي الفصـل الثـاني، والتـي اشـتملت علـى اإلرجـاف، نجـد أن القـرآن الكــريمف المواقـ

أهم األساليب والوسائل التي استخدمها القرآن مع  ومن لثالثة، كال حسب مقامه،استخدم األساليب ا

  :المرجفين

  .قبل حدوثه منع اإلرجاففي ووسائله القرآن  طرق .المطلب األول

رة والحكمة بمكان أن نحاول منع وقوع المنكر بكل الطـرق المشـروعة، والحكـيم إن من الضرو       

علـى سـد الـذرائع، تقـوم منظومـة كاملـة شـاملة  لاهتم بهذا األمر كثيرا، حيث أص _ سبحانه_الخبير 

وأمر بغض البصر،  ،الخلوة بغير المحارم من النساء مولهذا حر  ؛منع وقوع المنكروالتي من شأنها 

مــن  فــي كبيــرة الزنــا، وغيــر ذلــك ، كــل ذلــك صــونا للمجتمــع، وحفاظــا علــى أفــراده مــن الوقــوعوالســتر

  .األمثلة

ة، ووضــحها وأشــهرها حتــى ال تســول نفــس اإلســالم نظامــا شــامال للعقوبــات الرادعــوقــد وضــع      

  . الوقوع في الحرامله لجاني ا

ة الدينيـــة والنفســـي_بكـــل نواحيـــه فنظـــرا لخطورتـــه المتمثلـــة فـــي اضـــطراب األمـــن ؛اإلرجـــافوأمـــا      

  :  متنوعة أهمها طرقو  وسائلفقد أولى اإلسالم له  ؛_واالقتصادية والعسكرية وغيرها

  . في القرآن الكريم "إبليس"أسلوب التعامل مع المرجف األول واألكبر  :أوال

، ووســائل التعامــل مــع المــرجفين لمنــع إرجــافهم تبعــا الخــتالف شــخص المرجــف تختلــف طــرق     

أو  ،أو كفـــار أهـــل الكتـــاب ،أو المشـــركون ،فكمـــا ســـبق القـــول أنـــه يمكـــن أن يكـــون المرجـــف إبلـــيس
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أو حتــى مــن تــبعهم مــن ضــعاف اإليمــان ممــن ال ينضــبطون بضــوابط الشــرع الحنيــف،  ،المنــافقون

  .   سواء في خصوصياتهم أو في معامالتهم مع غيرهم

إلــى إرجــاف إبلــيس أنهــا تعتبــر الحــرب معــه مــن المالحــظ عنــد اســتعراض اآليــات التــي أشــارت و     

فـإن  يمـل مـن الترصـد لبنـي آدم، ومـن ثـمحربا طويلة ال راحة فيها، فهي تبين أن إبليس ال يكـل وال 

ومـن الخطـوات التـي يجـب فعلهـا فـي . التعامل مع إرجافه يكـون علـى مـدار السـاعة، وفـي كـل حـين

  :لمنع إرجافه حربنا معه

  :ا، مع إعالن اإلستنفار الدائم لمواجهته، وذلك امتثاال لقول الحقاتخاذه عدو  :الخطوة األولى

�md���c��b����a��`��_l1،  الحـــذر منـــه؛: مســـتلزمات كثيـــرة، منهــاوهــذه العـــداوة لهــا 

عـــدم اتبـــاع خطواتـــه فـــي اتبـــاع الشـــهوات والباطـــل : وكـــذلك. فهـــو دائـــم الترصـــد، وال يفـــوت الفـــرص

��m�¹����Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º: ومعصــــــــية اهللا تعــــــــالى، قــــــــال ســــــــبحانه

�������������Æ��ÅÄ��Ãl2ـــا ســـئل عنهـــا ي مـــن هـــكـــل معصـــية هللا ف :"، قـــال قتـــادة لم

  .، فمن عصى اهللا العظيم فقد تنكب عن اتخاذ الشيطان عدوا3"شيطانال خطوات

  :أن نحاربه ونحارب أولياءه، وال نخشاهم، قال سبحانه: أيضا ومن مستلزمات عداوة الشيطان  

 �m�����������i��h��gf��e��d��c��b��a���qp��o��n��m��l��k��j

��v�����u��t��������s��rl4.� �

االستعاذة باهللا العظيم من شره، واللجوء إلى اهللا بأن يدفع كيده ويرده خاسئا، كما  :الخطوة الثانية

��°���m:فعلت أم مريم، حيث قال اهللا تعالى عنها ����®��¬��«��ª��©��¨��§���¦

À��¿��¾��½�����¼��»��º��¹��¸��¶��´�³�²�±l5.  

                                      
  6: فاطر 1
  168: البقرة 2
  ).281/ 1( ، تفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم 3
  76: النساء 4
  36: آل عمران 5
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ــة إغــالق منافــذ الشــيطان، التــي يرجــف مــن خاللهــا نفــَس المســلم، فــال يتــرك المســلُم  :الخطــوة الثالث

: يها ويفتنها، فيهلكه، وهذه وصية اهللا تعالى لنا يقول فيهامن ش فيها الشيطان، ويُ سه المجال ليعشلنف

�m������������~���}��|��{��z�����
����������������
��������������������������������������������������� l1 ،

ولنــا أن نتبــين ضــعفه وضــعف أمانيــه التــي يفــتن بهــا النــاس، مــاذكر اهللا مــن وعــده لجنــوده بالنصــر 

��m��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d:والــدفاع عــنهم، حيــث قــال ســبحانه

��w��v��u��t��sr��q��p��o���n���}��|����{��z��y��x

������������ ��!�����"���#��$��%��&����~l2.� �

وهكذا كثير من الشر يلجم، وتفشل خطط اإلرجاف التـي نسـجها إبلـيس وأعوانـه، وال عاصـم لنـا     

  .إال اهللا الحافظ

   .مع زيادة التوكل عليه سبحانه الحسن باهللا ورسوله والمؤمنين،الظن  :اثاني

قال عز  والمؤمنين من وسائل مكافحة اإلرجاف، كما ���� سن باهللا تعالى ورسولهإن الظن الح     

، �m�m�m�mm����l��k��j��i��h��g���f��e��d���c��b��������llll3: ِمــــــــــــــــــن قائــــــــــــــــــل

هــو هنــا ظــن و  ،يكمــا هــو شــأنها إذا وليهــا الفعــل الماضــ ؛للتــوبيخ) َهــال (َحــرٌف بمعنــى  اهنــ) َلــْوال("و

، !ديث يتعلــق بالبيــت الطــاهر، وبعــرض ســيد المرســلين؟والحــ ، كيــف ال يحســنون الظــن4"المؤمنــون

وأن يســـتبعدوا ســـقوط . أن يظـــن المؤمنـــون والمؤمنـــات بأنفســـهم خيـــرا ...نعـــم كـــان هـــذا هـــو األولـــى"

. وامــرأة نبــيهم الطــاهرة وأخــوهم الصــحابي المجاهــد همــا مــن أنفســهم ...أنفســهم فــي مثــل هــذه الحمــأة

  .فظن الخير بهما أولى

                                      
  27: األعراف 1
  48: األنفال 2
  12: النور 3
  ).174 /18( التحرير والتنويرابن عاشور،  4
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احبه الـــذي لـــم يعلـــم عنـــه إال وال يليـــق بصـــ ���� ق بهـــم ال يليـــق بـــزوج رســـول اهللافـــإن مـــا ال يليـــ    

واليقـين ال يـزول  ، فهـو األصـل؛ إحسـان الظـن وتغليبـهيجـب ومسـلمة، وهكذا في كـل مسـلم . 1"خيرا

ـــاهللا تعـــالى، وكـــذا ضـــعف ثقـــتهم  .بالشـــك ـــه ب ـــى ضـــعف ثقـــة الســـامعين ل ـــالمرجف يعتمـــد كثيـــرا عل ف

  .ن من ترويج باطلهم وٕارجافهمنع المرجفو وبهذا الضابط ُيم. ببعضهم

 سبق ذكره في الفصـل األولما  إلى_ حسن الظن وقوة الثقة باهللا تعالىكمثال على _ولننظر       


��	���������������m:فـــي قولـــه�����������������������������������������������������������������
������������������������������l2،  حي بــالنوا شــأنه أن يفتــت جمــع المــؤمنين، ويلقــيفمثــل هــذا اإلرجــاف مــن

نقيض منه، ازدادوا إيمانـا النفسية للجيوش في الحضيض، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، بل حدث ال

  .  3فاإلنسان إما أن يكون منصورا بإيمانه باهللا تعالى، وٕاما أن ُيخذل بكفره وثباتا؛

هـم، ومـن وهكذا علينـا تـذكير النـاس بـاهللا تعـالى ومعيتـه ألهـل اإليمـان بالنصـر والتأييـد والكيـد ل     

ه وفضـله، حتـى ترسـخ ثقـتهم بـاهللا العظـيم، ن مَ ذلك تذكيرهم بما فتح اهللا على المؤمنين قديما وحديثا بِ 

ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه ـــــــــــــك قول �m�m�m�m¦¦¦¦���©��¨��§��¬���«��ª:ومـــــــــــــن ذل
��²±��°�����®½¼��»���º��¹�� �̧�¶����������� �́�³½¼��»���º��¹�� �̧�¶����������� �́�³½¼��»���º��¹�� �̧�¶����������� �́�³½¼��»���º��¹�� �̧�¶����������� �́�³����¿��¾

Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á����������À��������llll4.  

  .لمسلم على طلب الدليلتربية المجتمع ا .اثالث

 مـنهج قرآنـي واضـح، ،األخبـار تربية المجتمع المسلم على طلب الدليل والبرهان عنـد سـماع إن     

خل الجنــة إال اليهــود أو دلــن يــ( أنــه _إرجافــا بأهــل اإلســالم _إســرائيل  عنــدما أشــاع بنــوومــن ذلــك 

����������������������������������������������������������������mmmm����ÆÅ��Ä: ، جــــــاء رد الحكــــــيم العلــــــيم)النصــــــارى

                                      
 ).2501/ 4( في ظالل القرآنقطب،  1
  173: آل عمران 2
  ).1875/ 3( تفسير الشعراوي: انظر 3
  137:األعراف 4
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��������� �� �llll1 ن كا خاصة ماوبحتى يدل على صدق القائل،  ،ل اهللا فينا طلب الدليل، وهكذا أص

�: قال سبحانهكما ، حينها يكون آكد، فالطلب ثر على أمن الناس وأعراضهم ودينهماألله كبير  �� �� �� �

�����m�m�m�mU��T��S�����R��Q��P��O������������Z��Y��X��W���V����Z��Y��X��W���V����Z��Y��X��W���V����Z��Y��X��W���V���^��]��\��[

_llll2نتيجة لخبر مرجف _لمؤمنين بقتل أو سبي أو غيره فحتى ال تحصل الندامة بإصابة ا  ؛

  . 3، على المسلم أن يتثبت ويتوقف في األمر، ويطلب كشف حقيقته قبل الحكم عليه_فاسق

  .وعيدهمتهديد المرجفين و  .بعاار 

حــق بهــم مــن نتــائج وخيمــة فــي مــا قــد يلم ،لمــرجفيناســتخدم القــرآن الكــريم أســلوب تهديــد ا         

��������§��¨��©�����m�²��±��°�����®��¬���«��ª:تعـالى كمـا قـال الدنيا،
�� �́��³�� �́��³�� �́��³�� �́��³llll4. بـــن ســـلول ، كمـــا وعـــد ســـبحانه ابـــَن أبـــيتخـــويفهم مـــن اإلثـــم األخـــروي وكـــذلك 

�������������mmmm���D��C��B�������A:، وهـذا بـدوره ُيعـد رادعـا لغيـره عـن تكـرار فعلـه، قـال سـبحانهبالعذاب العظيم
J��I��H��GF��E����K����M��L�����N����O��QP��������R���R���R���R������������������S��S��S��S������������TTTT�����������������U�U�U�U������������������V��V��V��V������������WWWW��������������������YXYXYXYX��������������������ZZZZ�����������������������[���[���[���[������������

�\�\�\�\������������������������]]]]��������������������^����^����^����^�����������������̀�_�̀�_�̀�_�̀�_llll5.  

والتهديد بالعقـاب وسـيلة ناجعـة لـذوي النفـوس الضـعيفة، والقلـوب المريضـة، التـي لـم تستحضـر      

ســـلطان مــا ال يـــزع فـــإن اهللا يــزع بال عظمـــة اهللا، فــال يردعهـــا حينئــذ إال التلـــويح بالعقــاب،فــي قلوبهــا 

�m��H������G��F��E��D��C��B��A: كمــــا قــــال ســــبحانه بــــالقرآن،
��LK��J��IS��R��Q��P������O��N��MS��R��Q��P������O��N��MS��R��Q��P������O��N��MS��R��Q��P������O��N��M��l6، " ىففيــــــــــه اإلشــــــــــارة إلــــــــــ 

 وفي هـذا يقـول شـيخ اإلسـالم، 7"كتب تعينت الكتائبال الحجة، فإن لم تنفع عمال السيف بعد إقامةإ
                                      

  111: البقرة 1
  6: الحجرات 2
  ).178/ 4( لباب التأويلالخازن، : انظر 3
    60: األحزاب 4
  11: النور 5
    25: الحديد 6
  ).464/ 1( أضواء البيانالشنقيطي،  7
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فلـم يرتـدع ولـم يْنزجـر،  ����مـن كتـاب اهللا، وسـنة رسـوله ومن سمع المواعظ والزواجر  : "ابن تيمية

  .1"استحق العقوبة البليغة التي تزجره عن فعل المنكرات وتعاطى المحرمات

  .س المريضةو نفالتربية اإليمانية ألصحاب ال .اخامس

فخـص القـرآن الحكـيم هـذه األنفـس  ؛مهيـأة للخـوض فـي الفـتن واالضـطراباتمن األنفـس  اكثير       

وكذلك بتهيأة  ،بتقوى اهللا تعالى، واستحضار عظمته هم الدائمتذكير خاصة، تقوم على  إيمانية بتربية

ولـذا جـاء قـول وتسـول لهـم المنكـرات، فالبيئـة الرذيلـة تغـريهم  والبيئة المناسبتين لهم إيمانيـا؛ الصحبة

�m��B��AF��E��D��CF��E��D��CF��E��D��CF��E��D��C����KJ��I���H��G��N��M��L��N��M��L��N��M��L��N��M��L: اهللا
�W��V��U��TS����R��Q��P��O�W��V��U��TS����R��Q��P��O�W��V��U��TS����R��Q��P��O�W��V��U��TS����R��Q��P��O����Y��XY��XY��XY��X����`��_���^��]��\��[��Zl2.  

  .طرق القرآن وأساليبه في معالجة اإلرجاف أثناء حدوثه وبعده: المطلب الثاني

غيـر  ،_أثناء وبعد حدوثه_خير من عالجه _ وث اإلرجافدبمنع ح_أن الوقاية القول ب بقس      

وال  لتخويـف وال التـذكيرال ينفـع معهـا ا_ المشبعة بحـب الفـتن حتـى النخـاع _ن الكثير من األنفس أ

ا كــان ال بــد مــن التعامــل مــع هــذا أنفســهم لخــوض غمــار اإلرجــاف، ولهــذتتــوق ، بــل التلــويح بالعصــا

  :الواقع أثناء وبعد الحدث، ومن ذلك

  .االمتناع عن سماع المرجفين. ىولالوسيلة األ 

وسيلة قرآنيـة  فهم،ألراجيف، حتى ال تروج أراجيعن السماع للمرجفين أثناء خوضهم لاالمتناع      

����mmmm�±�°���®�¬�«�ª:بقولــه وقــد نهــى اهللا تعــالى عــن ذلــك لمعالجــة اإلرجــاف،
!����´��³��²���������º¹�� �̧�¶�º¹�� �̧�¶�º¹�� �̧�¶�º¹�� �̧�¶�½��¼��»llll3،  هـــــــــــــــــــــــذا و

 وفـي هـذا. إخبار بمعنى النهي، إذ لو لـم يكـن هنـاك مـن يسـمع لهـم، لمـا اسـتطاعوا بـث الفـتن بيـنهم

                                      
مجموعة الرسائل والمسائل : )هـ1293: ت(عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب  ،يخآل الش 1

 ).21: ص(، هـ1349، 1/، طالسعودية دار العاصمة، ،)األولالجزء ( النجدية لبعض علماء نجد األعالم
    28: الكهف 2
  47: التوبة 3
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خاصـة فـي المواقـف التـي تحتـاج إلـى رفـع بحث لنا في اختيار الصاحب، وعدم صحبة المرجفين، و 

  . الروح المعنوية، والتي تتأثر بالحالة النفسية للجنود

فـــي _عنهـــا  التـــي ســـبق الحـــديث األصـــولإلـــى فمـــن أبـــى إال الســـماع، فـــال أقـــل مـــن أن يعـــود      

�¢���m�m�m�m:كما قال تعالى، والرد على المرجف فينضبط بها، كالتثبت وحسن الظن_ المطلب األول �¡��¢� �¡��¢� �¡��¢� �¡
��£��£��£��£����ª��©��¨�����§��¦��¥�����¤ª��©��¨�����§��¦��¥�����¤ª��©��¨�����§��¦��¥�����¤ª��©��¨�����§��¦��¥�����¤��M��®��¬��«��������������������llll 1 ؛ هـــذا  فمـــرة بعـــد مـــرة ينســـد

  . جف على ذاته ذليال مكسورا مرعويامر ال الباب، وينكفئ

  .مناقشة المرجفين .الوسيلة الثانية

، التــي بهــا تــزول الشــبهات، مناقشــة أهــل اإلرجــاف بالحجــة الداحضــةدعــا القــرآن العظــيم إلــى       

وقوف أمام شبهات ل علما شرعيا يستطيع به الوهذا ال يكون إال ممن حص  ،ل الباطلكيد أه ويزول

ينـاقش قومـه بـالحجج العقليـة الدامغـة، لعلهـم يرعـوون  ����فهـذا إبـراهيم الخليـل  المرجفين ودحضـها؛

¤��¥¦��§���¨��©��mmmm��«��ª: عـــــــــن اإلرجـــــــــاف فـــــــــي ذات اهللا، كمـــــــــا قـــــــــال ســـــــــبحانه

�®¬�°�±�²�³�´���¶�¸�¹llll2وحيـد اهللا جادل إبـراهيم قومـه فـي ت"فقد ؛

 :قال إبراهيم. ن آلهتهم التي يعبدونها خير من إلههإ: وكان جدالهم إياه قوُلهموبراءته من األصنام، 

، ي العمل له دون ما سواه من آلهـةأتجادلونني في توحيدي اهللا وٕاخالص: ، يقول"أتحاجوني في اهللا"

وحدانيته، وبّصرني طريق الحّق حتى أيقنُت أن ال شـيء وقد وفقني ربي لمعرفة : ، يقول"وقد هدان"

   .3"يستحق أن يعبد سواه

  .اإلرجافمناصحة المرجف ونهيه عن  .الوسيلة الثالثة

فيصــبح عنصــرا  ،يحســن حالــهو  أمــره يصــطلحفــي نفــس المرجــف؛  ف كثيــرا مــا تــؤثر النصــيحة     

من التحـذير الـوارد  وهذا ما ُيستشف جسد األمة جاثما،  صالحا منتجا، بعد أن كان مرضا خبيثا في

                                      
  16: النور 1
  80: األنعام 2
  ).488/ 11( بيانجامع الالطبري،  3
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ـــــــــــه تعـــــــــــالىفـــــــــــي  §��¨��©������mmmm������²��±��°�����®��¬���«��ª:قول
»�����º���¹��¸��¶�����´���³����llll1 داآلية ترشـد إلـى تقـديم إصـالح الفاسـ"، فهذه 

ة تنتفـع حا صـالحا أو طائفـة صـالدألّن إصـالح الفاسـد يكسـب األّمـة فـر  ،امنهـ همن األّمة على قطعـ

  .2"ااألّمة منه

     ر وفي هذا المقام يجب أن يبرز دور الدعاة المصلحين، فربما يكون المرجف مـن الجهلـة المغـر

حب الفالمؤمن ال يخلو قلبه من  ذين ينتظرون ُمصلحا يأخذ بأيديهم؛بهم، أو من ضعاف اإليمان ال

بـــن حيـــث روى ســـهل  ����، كمـــا كـــان ديـــدن حبيبنـــا أن يعـــود الخلـــق إلـــى إيمـــانهم، وتـــرك بـــاطلهمبـــ

َألُْعِطـَين الراَيـَة َرُجـًال َيْفـَتُح اللـُه َعَلـى «: ريقـول يـوم خيبـ ���� سـمع النبـيأنـه _ رضي اهللا عنه_سعد

؟«: ، َفَقاُموا َيْرُجوَن ِلـَذِلَك َأيهُـْم ُيْعَطـى، َفَغـَدْوا َوُكلهُـْم َيْرُجـو َأْن ُيْعَطـى، َفَقـالَ »َيَدْيهِ  َفِقيـلَ »َأْيـَن َعِلـي ، :

: َفَقـالَ ي َعْيَنْيِه، َفـَأَمَر، فَـُدِعَي لَـُه، َفَبَصـَق ِفـي َعْيَنْيـِه، َفَبـَرَأ َمَكاَنـُه َحتـى َكَأنـُه لَـْم َيُكـْن بِـِه َشـْيٌء، َيْشَتكِ 

ـــى ِرْســـِلكَ «: ُنَقـــاِتُلُهْم َحتـــى َيُكوُنـــوا ِمْثَلَنـــا؟ َفَقـــالَ  اِإلْســـَالِم، ، َحتـــى َتْنـــِزَل ِبَســـاَحِتِهْم، ثُـــم اْدُعُهـــْم ِإَلـــى َعَل

  .3»َألَْن ُيْهَدى ِبَك َرُجٌل َواِحٌد َخْيٌر َلَك ِمْن ُحْمِر النَعمِ َوَأْخِبْرُهْم ِبَما َيِجُب َعَلْيِهْم، َفَواللِه 

  .الرجوع إلى أهل االختصاص .الوسيلة الرابعة

، اتالشـائعو الرجـوع إلـى جهـة االختصـاص لمعرفـة الحـق فـى األخبـار دعانا القـرآن الكـريم إلـى      

عـن المنـافقين الـذين كـانوا يتلقـون بـه سـبحانه  مـا أخبـر ومن ذلك. الحق فيها وعلى المختصين بيان

 :، حيــث قــالوهــو جهــة االختصــاص ،����ويشــيعونها قبــل أن يتحــدث عنهــا النبــى  ،أخبــار الســرايا

m��|��{��z��,-��.��/��0�����~���}��3��4���5��6��7�����8��9��:��3��4���5��6��7�����8��9��:��3��4���5��6��7�����8��9��:��3��4���5��6��7�����8��9��:
;��<��=��>;��<��=��>;��<��=��>;��<��=��>l 4.  

                                      
  60: األحزاب 1
 ).110 \22( التحرير والتنويرابن عاشور،  2
: ح( ُدَعـــاِء النِبـــي َصـــلى اُهللا َعَلْيـــِه َوَســـلَم النـــاَس ِإَلـــى اِإلْســـَالِم َوالنُبـــوِة،: بـــابالجهـــاد والســـير، : كتـــاب ، صـــحيحرواه البخـــاري،  3

فضـائل الصـحابة رضـي اهللا تعـالى : كتـاب، الصـحيح، ومسلم، _واللفظ له_ ] 3973، 3498، 2847: [وح ،)47/ 4( )2942
  ). 1872/ 4) (2406: ح(فضائل اإلمام علي بن أبي طالب،: بابعنهم، 

     83: النساء 4
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ـا اْعتَـَزَل َنبِـي اِهللا : "قولـه_ رضـي اهللا عنـه_عن عمـر_رضي اهللا عنهما _روى ابن عباس         َلم

 ����َطلــَق َرُســوُل اِهللا : َوَيُقوُلــونَ َدَخْلــُت اْلَمْســِجَد، َفــِإَذا النــاُس َيْنُكتُــوَن ِباْلَحَصــى، : ِنَســاَءُه، َقــالَ  ����
َأَقْد َبَلَغ ِمْن َشـْأِنِك َأْن تُـْؤِذي َيا َحْفَصـُة، : َة ِبْنِت ُعَمَر، َفُقْلُت َلَهاَقاَل َفَدَخْلُت َعَلى َحْفصَ  ...ِنَساَءُه،

ُهـَو ِفـي ِخَزاَنتِـِه ِفـي : ؟ َقالَـتْ ����َأْيـَن َرُسـوُل اِهللا : َفَبَكـْت َأَشـد اْلُبَكـاِء، َفُقْلـُت َلهَـا ...،؟����َرُسوَل اِهللا 

َوَدَخْلـُت َعَلْيـِه ... َوُهـَو ُمْضـَطِجٌع َعلَـى َحِصـيٍر، َفَجَلْسـُت، ����اِهللا  َفَدَخْلُت َعَلى َرُسـولِ  ...،1ُرَبةِ اْلَمشْ 

َيا َرُسوَل اِهللا، َما َيُشق َعَلْيَك ِمْن َشْأِن النَساِء؟ َفِإْن : ِحيَن َدَخْلُت، َوَأَنا َأَرى ِفي َوْجِهِه اْلَغَضَب، َفُقْلتُ 

، َفــِإن اَهللا َمَعــكَ  ْقــَتُهنَوَمَالِئَكتَــُه، َوِجْبِريــَل، َوِميَكاِئيــَل، َوَأَنــا، َوَأُبــو َبْكــٍر، َواْلُمْؤِمُنــوَن َمَعــَك،ُكْنــَت َطل ، ...

؟: َفُقْلــتُ  ــَتُهن ــوَل اِهللا َأَطلْق ــا َرُس ــالَ  َي ــِلُموَن : ، ُقْلــتُ »َال «: َق ــُت اْلَمْســِجَد َواْلُمْس ــي َدَخْل ــا َرُســوَل اِهللا، ِإن َي

، َقـــالَ  ����َطلـــَق َرُســوُل اِهللا : َيُقولُــونَ َيْنُكتُــوَن ِباْلَحَصـــى،  ْقهُـــنـــَك لَــْم ُتَطلِنَســـاَءُه، َأَفـــَأْنِزُل، َفــُأْخِبَرُهْم َأن :

، َفَلْم َأَزْل ُأَحدُثُه َحتى َتَحسَر اْلَغَضُب َعْن َوْجِهـِه، َوَحتـى َكَشـَر َفَضـِحَك، َوَكـاَن ِمـْن »َنَعْم، ِإْن ِشْئتَ «

َفُقْمـــُت َعَلـــى َبـــاِب اْلَمْســـِجِد، َفَناَدْيـــُت ِبـــَأْعَلى  ...، َوَنَزْلـــُت،����اِس َثْغـــًرا، ثُـــم َنـــَزَل َنِبـــي اِهللا َأْحَســـِن النـــ

َوإَِذا َجـاَءُهْم َأْمـٌر ِمـَن اْألَْمـِن َأِو اْلَخـْوِف {: ِنَساَءُه، َوَنَزَلْت َهِذِه اْآلَيةُ  ����َصْوِتي، َلْم ُيَطلْق َرُسوُل اِهللا 

  .2"َفُكْنُت َأَنا اْسَتْنَبْطُت َذِلَك اْألَْمرَ  ،}وا ِبهِ َأَذاعُ 

لزوجاتــــه علــــى المجتمــــع المســــلم، حتــــى  ���� رت إشــــاعة طــــالق الرســــولالحظ كيــــف أثــــولــــيُ        

، وتثبتـه مـن الخبـر الـذي عصـف بالمدينـة_ رضـي اهللا عنـه_وكـذلك موقـف عمـر . أصابهم اإلحباط

  .طرق العالجن في اختيار أفضل المصلحي دورُ حيث يظهر  وحكمته الثاقبة؛

§��¨��©�������������������m�m�m�m :، كمــا قــال تعــالىبمــا يــردعهم ويــردع غيــرهم جفينر معاقبــة المــ .خامســةالوســيلة ال
��²��±��°�����®��¬���«��ª�� �̧�¶����� �́��³�� �̧�¶����� �́��³�� �̧�¶����� �́��³�� �̧�¶����� �́��³

��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾½��¼��»�����º���¹��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾½��¼��»�����º���¹��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾½��¼��»�����º���¹��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾½��¼��»�����º���¹llll3 ، وقـــد أخـــرجهم الرســـول

م السـتمرارهم علـى إيـذاء المسـلمين بشـتى الوسـائل، وذلـك ثـم قـاتله ،من المسجد وأبعدهم عـن المدينـة

                                      
  ).29/ 12( شرح النووي على مسلمالنووي، : " ِهَي َكاْلُغْرَفِة ُيْخَزُن ِفيَها الطَعاُم َوَغْيُرهُ " 1
يـَالِء، َواْعِتـَزاِل النَسـاِء، َوَتْخِييـِرِهن َوَقْوِلـِه َتَعـاَلىالطـالق، : كتـاب، الصـحيح رواه مسلم، 2 : ح(، }َوإِْن َتَظـاَهَرا َعَلْيـهِ {: َبـاٌب ِفـي اإلِْ

  .، بتصرف)1105-1107/ 2) (1479
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وفــي هــذا تنقيــة للصــف المســلم مــن كــل أســباب  .قريظــة وبنــيالنضــير  وبنــيقينقــاع  بنــيغــزوة  فــي

  .اإلرجاف

 ونــكر ولنخــرجنهم مــن المدينــة، ثــم ال يجاو  ،لنســلطنك علــيهم :أي ،لنغريّنــك بهــم :"فقولــه تعــالى      

طيفة وهي أن اهللا تعالى وعد النبي عليـه ل واالستثناء فيه... أو اإلخراج وتخلو المدينة منهم بالموت

 نفي بإرادة اهللا منال ارا لشوكته، ولو كانهوينفيهم على يده إظ ،السالم أنه يخرج أعداءه من المدينة

ــ  كــن فيكــون، ولكــن لمــا أراد اهللا أن] بقولــه[آٍن  مدينــة عــنهم فــي ألطــفى الغيــر واســطة النبــي ألخل

ثُـم َال ُيجاِوُروَنـَك ِفيهـا ِإال َقِلـيًال وهـو أن : ن لطـف فقـالإ قع ذلـك إال بزمـان و  يعلى يد النبي اليكون 

فـي ذلـك  :أي)... ُذوا َوُقتلُـوا َتْقتِـيالً َمْلُعـوِنيَن َأْيَنمـا ثُِقفُـوا ُأِخـ(  :ثم قـال تعـالى. وا ويتأهبوا للخروجأيتهي

دين من باب اهللا وبابك وٕاذا خرجوا ال ينفكون عن و نين مطر يكونون ملعو  يهليل الذي يجاورونك فقال

  .1"ون وُيؤخذون وُيْقَتلونببل أينما يكونون ُيطل ّلة، وال يجدون ملجأَمذال

تتعلـــــق  التـــــيلإلشـــــاعة  اإلســـــالمالتـــــي حـــــددها  عقوبـــــةالكيـــــذ العقوبـــــات المناســـــبة الرادعـــــة تنفف     

� :قال تعالىكما ، من غير بينة لفاحشةبا يؤونالبر  تهميُ  حيث ،باألعراض، وهى حد القذف �

�m���������������������	��
�����������������������������~��}��|
������l2.  

فهــي تــأتي بعــد التخويـف والتــذكير بــاهللا، واألمــر بــالمعروف  هـذه العقوبــات هــي آخــر العـالج؛و       

ذلـك نفعـا، لـم يبـق إال  دِ ْجـإذا لـم يُ  والنهي عن المنكر، وكذلك بعد التخويف بالعقاب األخروي، حتى

  .العقاب الفعلي، فهو الدواء النافع لمثل هؤالء

الباحـث مجموعــة تعرض سيســومـن خـالل الحــديث عـن الوسـيلة الخامســة لمكافحـة اإلرجـاف،        

، لهــا عالقــة وطيــدة فــي تحقيــق _علــى شــكل مالحظــات_مــن األحكــام المتعلقــة باإلرجــاف والمــرجفين

                                      
 .، بتصرف)184/ 25( مفاتيح الغيبالرازي،  1
  4: النور 2
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 المطبــق ����لرســول بفعــل ا لقــرآن الكــريم، ومســتنيراامــن  هامســتنبط آثــار اإلرجــاف،الــردع وتخيــف 

    :ومن ذلكء العلماء وشروحهم لتلك األحكام، لألمر اإللهي، وبآرا

  .الحكم الشرعي لمن أرجف بالمسلمين: ىاألول لحوظةالم

��������§��¨�m: انه، وقـد نهـى اهللا تعـالى عنـه، كمـا قـال سـبح1اإلرجاف من المحرمـات فـي اإلسـالم     
©©©©���´���³��²��±��°�����®��¬���«��ªl2 فقـــــــد نـــــــص ،

عنـه عقوبـة قاسـية، منهـا ، بـل ورتـب علـى عـدم االنتهـاء سبحانه صـراحة علـى وجـوب االنتهـاء عنـه

  . ٕاخراجهم وتشريدهمقتالهم و 

ا ِمْن ، َأن َناسً ����َبَلَغ َرُسوَل اللِه "بيوتهم، حيث أمر بحرق  ����وقد ورد في السيرة أنه       

، َوَكاَن َبْيُتُه ِعْند جاسوم ِه ث، ي3اْلُمَناِفِقيَن َيْجَتِمُعوَن ِفي َبْيِت ُسَوْيِلٍم اْلَيُهوِدياَس َعْن َرُسوِل اللّبطون الن

����  ِبيِه ِفي َنَفٍر ِمْن َأْصَحابِ  ���� ِفي َغْزَوِة تَُبوَك، َفَبَعَث إَلْيِهْم النِه، َوَأَمَرُه َأْن َطْلَحَة ْبَن ُعَبْيِد الل

َق َعَلْيِهْم َبْيَت ُسَوْيِلٍم، َفَفَعَل َطْلَحةُ  اُك ْبُن َخِليَفَة ِمْن َظْهِر اْلَبْيِت، َفاْنَكَسَرْت ِرْجُلُه، . ُيَحر حَفاْقَتَحَم الض

   .4"َواْقَتَحَم َأْصَحاُبُه، َفَأْفَلُتوا

، تختلف باختالف نوع 5لشرع عقوبة تعزيريةمن المحرمات التي يعاقب عليها ااإلرجاف ويعتبر     

    . اإلرجاف وأثره على الُمرَجفين، وذلك إذا أقام على اإلرجاف ولم ينته عنه كما نصت اآلية السابقة

 ملنسلطنك عليه : "، أي)لنغرينك بهم: (وال أدل على حرمته من قول اهللا تعالى عنهم    

 به في أمر محبوب ليفعله، كما تقولمخاطب وُتحبّ أن تحمل ال": اإلغراءف .6"فتستأصلهم بالقتل

                                      
: ت(لكيا الهراسي، علي بن محمد بن علي، أبا الحسن، الشافعي إ و ، )246/ 14( الجامع ألحكام القرآن القرطبي،: انظر 1

  ).350/ 4(هـ،  1405، 2/موسى علي وعزة عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق أحكام القرآن،، )هـ504
  60: األحزاب 2
شربه صلى اهللا عليه وسلم منها والبن سبة وابن زبالة عن خالد  هو بئر جاسوم، ويقال جاسم بالجيم سبق في مسجد راتج" 3
 ،)هـ911: ت(السمهودي، علي بن عبد اهللا بن أحمد الحسني ": بن رياح أن النبي صلى اهللا عليه وسلم شرب من جاسوما

  ).432/ 2(_بدون سنة وال طبعة_ج، 2محمد الجكيني، / د: ، تحقيقخالصة الوفا بأخبار دار المصطفى
: ، تحقيقالسيرة النبوية، )هـ213: ت(بن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين ا 4

 ).517/ 2(ج، 2ه، 1375، 2/مصطفى السقا وغيره، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط
 ).5/245( أحكام القرآنالجصاص،  5
  ).246/ 14( نالجامع ألحكام القرآالقرطبي،  6
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حتى حبب ورغب إليه  ����، وهذا ما أراده اهللا تعالى من الرسول 1"االجتهاَد االجتهاد: لولدك مثال

��: حتى قال بعدها سبحانهقتالهم والتسلط عليهم،  m��Â� � Á� � À� � ¿� � � ¾½
Ãl2، 3وهذا الخبر بمعنى األمر في قتلهم قتال شديدا.  

، )ثـم ال يجاورونـك فيهـا إال قلـيال: (أيضا أمر ربنا عـز وجـل أن ُيجَلـوا مـن المدينـة فـي قولـهو        

فهـم أهـل  ب اإلرجـاف مـن بـين المجتمـع المسـلم؛وهذا فيه تنبيه منه سبحانه إلى أنه يجب انتزاع سب

  . يستقيم حال الجسد إال باستئصاله ال الكيد والفتنة، ويمثلون الداء العضال، الذي

  .من الغنائملهم للغزو، والقسمة  حكم أخذ المرجفين: نيةالثا وظةملحال
الم، سواء كانوا منافقين أم ظهرون اإلسإن المرجفين الذين يتحدث الباحث عنهم هم الذين يُ    

فإنهم كانوا يعاملون معاملة المسلمين من حيث الحقوق والواجبات، ومن  اإليمان، ومن ثم يضيعف
و ودفع الصائل وغيرها، وهناك بعض األحكام المتعلقة بالمرجفين في الغزو، الخروج للغز : واجباتهم

  :منها
أن يستعرض حال الجيش : على اإلمام قبل الخروج للغزو أمورا منهاأوجب العلماء  :األولالحكم  

وعتاده وجنوده، وحالتهم النفسية وروحهم المعنوية، والتي من شأنها أن تكون سببا في هزيمة 
  .بدء القتال الجيش قبل

، إذا ظهر منه تخذيل 4لإلمام أن يسمح للمرجف بالغزو مع الجيش في الشرعز جُ لم يَ  ومن ثم      
  . عليهم تخذيل لهم، أو معاونة للكفار


��	�������������m: وقـــد اســـتدلوا عليــــه بقولـــه تعــــالى   �����¢��¡�����¢��¡�����¢��¡�����¢��¡���
¤��£¤��£¤��£¤��£���©¨��§��¦��¥¬��«��ª¬��«��ª¬��«��ª¬��«��ª������������±��°�����®±��°�����®±��°�����®±��°�����®����

                                      
 ).12176/ 19(تفسير الشعراوي  1
  61: األحزاب 2
 ).671/ 1( تيسير الكريم المنانالسعدي، : انظر 3
الشافعي، أبا عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي : انظر 4

، والنووي، أبا زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )4/166(ج،  8هـ، 1410وت، بير  –، دار المعرفة األم، )هـ204: ت(المكي 
، وابن قدامة )362\19(، )طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي(، دار الفكر، بذهالمجموع شرح الم، )هـ676: ت(

مكتبة القاهرة،  ، المغني،)هـ620: ت(المقدسي، أبا محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي الحنبلي، 
دقائق أولي ، )هـ1051:ت(، والبهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن الحنبلى )259/ 9(ج، 10هـ، 1388

  ).630/ 1(ج، 3هـ، 1414، 1/، عالم الكتب، طالنهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات
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��³��²��³��²��³��²��³��²�¸��¶��!����´�¾½��¼��»��º¹l1 فهــي ،
إرشــادات واضــحة الداللــة علــى خطــر خــروج المــرجفين إلــى الغــزو، ففــيهم الضــرر واإلفســاد وٕايقــاع 

  . الخالف والفرقة بين المسلمين، وهذا شر مستطير، في أهم أوقات حفظ بيضة المسلمين
  :يقول سيد قطب

طبيعـــتهم ونفـــاقهم، ونوايـــاهم المنطويـــة علـــى الســـوء ا يعلمـــه مـــن َمـــلِ ... »َولِكـــْن َكـــِرَه اللـــُه اْنِبعـــاَثُهمْ « "
 »اْقُعــُدوا َمــَع اْلقاِعـــِدينَ : َوِقيــلَ « .ولــم يبعــث فــيهم الهمــة للخــروج» َفثَــبَطُهمْ «.للمســلمين كمــا ســيجيء

فهـذا مكـانكم . وتخلفوا مع العجائز والنساء واألطفال الذين ال يسـتطيعون الغـزو، وال ينبعثـون للجهـاد
 .ساقطة والقلوب المرتابة والنفوس الخاوية من اليقينالالئق بالهمم ال

 :وكان ذلك خيرًا للدعوة وخيرًا للمسلمين
َلُهْم، َواللُه َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم ما زاُدوُكْم ِإال َخباًال َوَألَْوَضُعوا ِخالَلُكْم َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتَنَة، َوِفيُكْم َسماُعوَن «

والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف، والنفوس الخائنة خطر على . »َعِليٌم ِبالظاِلِمينَ 
. الجيوش ولو خرج أولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم بل لزادوهم اضطرابًا وفوضى

. وفي المسلمين من يسمع لهم في ذلك الحين. وألسرعوا بينهم بالوقيعة والفتنة والتفرقة والتخذيل
 الذي يرعى دعوته ويكأل رجالها المخلصين، كفى المؤمنين الفتنة، فترك المنافقين ولكن اهللا

  .2"المتخاذلين قاعدين
   :مسألة

لهم بالخروج   ����وسماح الرسول  عدم جواز إخراج المرجفين إلى الغزو،القول بكيف نوفق بين    
   .وات كأحد والخندق وتبوك؟ز في كثير من الغ

ة السابقة أن عدم إخراج المرجفين يكون عندما يظهر منهم اإلرجاف، أما ذكر الباحث في النقط   

لهم بالخروج،  ���� وعلى هذا ُيحمل سماح الرسولإذا لم يظهر فال ضير في السماح لهم بالخروج، 
َنْسَتِعيُن ِبُقوِة اْلُمَناِفِقيَن : " لحيث قا مع ضعفه، _رضي اهللا عنه_ُيحمل أثر الفاروق عمر وعليه 

وا فمنافقين لم يعر  يد فر فإنما و  حّ فإن ص. ُمنقطعوهذا : "قال البيهقي بعده، وقد 3" ْثُمُه َعَلْيِهمْ َوإِ 
  .هذا من ناحية ،4"واهللا أعلم بالّتخذيل واإلْرجاف

                                      
  47-46: التوبة 1
 .، بتصرف)1663/ 3( نفي ظالل القرآقطب،  2
) 30653 :رقم(من حديث األمراء والدخول عليهم،  ما ذكر: األمراء، باب: كتاب ،المصنف يبة،أخرجه ابن أبى ش 3
، وضّعفه لالنقطاعالتعدي واالطالع، : باب جماع أبواب صفة السوط،: كتاب ،السنن الكبرى، والبيهقي، )6/200(
 ).9/36( )17652:رقم(
  ).9/36( ن الكبرىالسنالبيهقي،  4



174 
 

، وقوة ���� لرسول اهللا_ رضي اهللا عنهم_فإن كمال طاعة الصحابة : ومن ناحية أخرى     
هم إلى تخذيل وٕارجاف المرجفين، جعل أثر إرجافهم ال يكاد إيمانهم، وكثرة عددهم، وعدم التفات

بمظهر التوحد ُيذكر بالمقارنة بمكاسب خروجهم مع الجيش، كتكثير سواد المسلمين، وٕاظهارهم 
وسماعهم للمرجفين  ،الصحابة فأثر المرجفين أكبر، وٕايمان الناس أقلعصر أما بعد  1واالنضباط،

، تبعا لرأي لى المصالح والمفاسد وترجيح إحداها على األخرىفإن المسألة تدور ع أكثر، ومن ثم
  .اإلمام
  .من الغنائم القسمة للمرجفين :الثانيالحكم 

ب حصطظهر إرجافه، وهذا ال يُ الذي يُ : ذكر الباحث فيما سبق أن المرجفين قسمان، أولهما     
، الخروج لمصلحة راجحةالذي يخفي إرجافه، أو من أجاز له اإلمام : ، وثانيهماأصال في الغزو

  . هل يأخذ هذا المرجف شيئا من الغنائم؟: وهنا يطرأ تساؤل
إذا أظهر إرجافا _2ال يجوز إعطاء المرجف من الغنائم ال سهما وال رضخا: الجواب عليه    

لمشاركة  ن السهم والرضخ ثمنعطى فرسه شيئا؛ فإ، حتى لو كان راكبا على فرس، فال يُ _بعدها
ونته للمسلمين في الغزو، أما المرجف فلم يقم بأي منهما، بل كان معيقا عنهما، الغازي أو معا

    3.ووجوده ضرر على نتائج الغزو، وهو إلى صف األعداء أقرب
  
  
  
  

                                      
البيان في مذهب االمام ، )هـ558: ت(العمراني، أبا الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي : انظر 1

  ).116\12(ج، 13هـ،  1،1421/جدة، ط_ قاسم محمد، دار المنهاج : ، تحقيقالشافعي
النووي، ": أصله مأخوذه من الشئ المرضوخ وهو المرضوخ المشدوخالعطاء ليس بالكثير دون سهام المقاتلين و : "الرضخ هو 2

 ).19/362( المجموع شرح المهذب
: ت(، ومجد الدين ابن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا بن الخضر، الحراني أبا البركات، )4/166(األم الشافعي، : انظر 3

، )177/ 2(، 2هـ، ج1404، 2/الرياض، ط -المعارف ، مكتبةالمحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل )هـ652
 المجموع شرح المذهب، والنووي، )259/ 9( المغني ، وابن قدامة،)217/ 12( البيان في مذهب اإلمام الشافعيوالعمراني، 

)19\362.(  
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  الخاتمة

تشف شيئا من أسـرار كتـاب اهللا، عـدا وهو يك ،ستمتاعاالب عموما يشعرحث في القرآن اإن الب      

فهـــي فرصـــة عظيمـــة  حـــث فـــي كـــالم اهللا تعـــالى؛كلمـــا نظـــر البا نفَس الـــ عـــن الطمأنينـــة التـــي تســـكنُ 

   .ال الوقت في النظر والتدبر في أشرف الكالم وأصح المعاني والموضوعاتتبهال

، باستحضـار القلـب لعظـيم فضـله، والسـجود توجـه للمـنعم الكـريم الوهـاب بالحمـدومن ثـم فـإني أ     

كمالهــا؛ فــي إنهــاء هــذه الدراســة ولــيس إزيــل عطائــه؛ شــكرا علــى كــريم منــه، واللهــج باللســان علــى ج

فالكمال هللا وحده، والشعور بـالنقص يالزمنـي، فمـا كـان فـي هـذه الدراسـة مـن حـق وصـواب فمـن اهللا 

  .وتوفيقه، وأما النقص والقصور فمن الشيطان ومن نفسي األمارة بالسوء

  :ومن النتائج التي توصل الباحث إليها في هذه الدراسة   

؛ _خاصــة نحــن فــي فلســطين األســيرةوب_تــاج المســلمون اليــوم جــدا لمثــل هــذه الدراســة وأمثالهــايح. 1

فمعرفة أعداء الملـة ُيعـد أول أسـباب العـالج، وأظهـر مقومـات النصـر؛ فالـدواء حتـى ينفـع المـريض، 

، ومعرفـــة المـــرجفين وبيـــان كيفيـــة التعامـــل الشـــرعي يجـــب أن يســـبقه تشـــخيص دقيـــق للـــداء وموطنـــه

  .لهو أول خطوة في اتجاه تحقيق المقاصد النبيلةمعهم، 

ظهــر للباحــث أن اإلرجــاف لغــة يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بــالمعنى االصــطالحي؛ إذ إنــه يقــوم علــى . 2

  . مختلفة في حياة المسلم لشديد الذي يلحقه المرجف في نواحاالضطراب ا

باعتبــاره _المســلم  كــل مــن أحــدث اضــطرابا شــديدا فــي نفــسرجــح الباحــث أن اإلرجــاف يشــمل  .3

عليـه مـن اهللا مـا _، سـواء كـان منافقـا، أو كـافرا، أو مسـلما ضـعيف اإليمـان، أو حتـى إبلـيس_مسلما

  .، هذا من ناحية األشخاص_يستحق

كـل مـا  _حسـب تـرجيح الباحـث_أما من ناحية سبب االضطراب الذي ُيحدثه المرجـف؛ فيشـمل     

، أو بالفعـــل، أو بـــالنظر أم ســـواء كـــان باإلشـــاعةيدا فـــي الـــنفس، مـــن شـــأنه أن يحـــدث اضـــطرابا شـــد

   .بغيره
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في سـبع آيـات لخمـس سـور، كلهـا مكيـة إال  ،في القرآن في ثمانية مواضع) رجف(وردت المادة . 4

يــدل علــى أســلوب حكــيم، ناســب فيــه واقــع أهــل مكــة المعرضــين عــن الصــراط ، وهــذا واحــدة مدنيــة

ب، ببيـــان حـــال اضـــطرابهم يـــوم القيامـــة، ســـواء المســـتقيم، حيـــث ناســـبهم أســـلوب التخويـــف والترهيـــ

، لعلهـم يرجعـون _بالرجفة والزلزلة الشديدة _أو المادي_ الناتج عن الخوف من سوء مآلهم_ النفسي

  .عن غيهم ويؤوبون إلى رشدهم

اإلشـــاعة والتثبـــيط : كثيـــرة فـــي القـــرآن يظهـــر فيهـــا اإلرجـــاف جليـــا، ومنهـــا ظهـــر أن هنـــاك معـــان. 5

  .والهمز والنبز واإلرهاب والتعويق؛ فهي إما وسائل أو نتائج إلرجاف المرجفينوالتخذيل واللمز 

إن إبليس هو حامـل لـواء اإلرجـاف، وٕانـه سـمي بالشـيطان بعـدما خـرج عـن طاعـة اهللا واسـتكبر، . 6

حتــى قيــام الســاعة، مســتخدما كــل الوســائل _ ومنــه اإلرجــاف_ ثــم أخــذ علــى عاتقــه قيــادة كــل شــر 

والوسوسة آلدم وزوجه، وٕايحاء الشبه إلى أوليائه لمجادلة أهل الحق، وغيرها من المتاحة، من الكيد 

  .وسائل

، وأنهم تفننوا بإرجـاف أهـل الحـق؛ ّالب إبليس بحقّ ظهر أن أهل الكتاب والكفار عموما كانوا ط. 7

قتــل هم بمـا ينفــر النـاس عـنهم، وٕامـا بإرهـابهم بال، إمـا بوصـففمـا تركـوا مـن بـاب لإلرجــاف إال وولجـوه

  .قتل األنبياءاألنبياء بطرد الفقراء والعامة، حتى وصل إلى والسجن وسلب األموال، ومساومة 

ن، وذلــك نــاتج عــن أنهــم تزّيــوا أصــناف المــرجفين هــم المنــافقو يظهــر مــن خــالل الدراســة أن شــر . 8

مكـامن كـذلك ألنهـم يعيشـون بـين المسـلمين، ويعرفـون و بزي المسلمين، فلّبسوا على الناس حقيقتهم، 

وة أحــد والخنــدق ز ، وغــالخلــل والضــعف فيســتغّلونه، ويظهــر ذلــك جليــا فــي اســتغاللهم لحادثــة اإلفــك

  .وتبوك

السبب الرئيس والمباشر لإلرجاف في  _في حادثة السجود آلدم _يعتبر إخراج إبليس من الجنة . 9

ع أهـل الباطـل عـن الحياة، وما دونه فرع عنه؛ كإقصاء أهـل اإليمـان عـن السـلطة السـتغاللها، ودفـا

  .باطلهم، وغيرها من أسباب
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كـون قبـل وقـوع اإلرجـاف، ومنهـا ؛ فمنهـا مـا يةتنوعـتبين أن وسائل وطرق محاربـة المـرجفين م. 10

إعالن : وأولها هو التعامل مع المرجف األول إبليس، بخطوات منها .كون عالجا له بعد وقوعهما ي

  .التي يرجف من خاللهااالستنفار الدائم في عداوته، وٕاغالق منافذه 

وثانيها حسن الظن باهللا وبالرسول وبالمؤمنين، وكذلك طلب الدليل والبرهان عند سماع األخبار،    

  .واالمتناع عن السماع للمرجفين، ومناصحتهم، ومعاقبتهم وزجرهم واإلغراء بهم

توّعـد اهللا فاعلهـا  ظهر من خالل الدراسة أن حكم اإلرجاف محرم، وأنه كبيرة من الكبائر التـي. 11

  .بالعذاب في الدارين

ال يجوز إخراج المرجف للغزو إذا كان ممن يظهر إرجافه، أما من ال يظهر إرجافه فـال بـأس . 12

  .، لتكثير السواد وغيره من مصالحفي غزواته ����بإخراجهم كما فعل الرسول 

فيهـا، فإنـه ال ُيقسـم لـه  تبين أنه إن سمح اإلمام للمرجف بالخروج للغـزو معـه ثـم ظهـر إرجافـه. 13

بسهم وال رضخ؛ ألنهما يكونان لمن ساعد المسلمين في غـزوهم، أمـا المرجـف فكـان عقبـة فـي وجـه 

  .النصر

إن اإلرجـــاف اليـــوم تعـــددت صـــوره وتنوعـــت، وأخـــذ طـــابع المدنيـــة والحضـــارة، مســـتغال الثـــورة . 14

  .تعزيز قدرته وبطشه بالمسلمينالتكنولوجية العلمية في 

، ونتيجتهــا يندّ الــغيـر والتـي تعنــي  اإلرجــاف العقـدي اليــوم بصـورة العــودة إلـى الَعلمانيــة، دتجـد. 15

، بـل أرجفـوا بأهـل الحـق قـتال وسـجنا وتضـييقا فـي ولـم يكتفـوا بالـدعوة إليهـا. فصل الـدين عـن الحيـاة

  .، ومن ذلك ما تفعله جمعيات التنصير والتبشير في العالمالحياة عموما

والعالميــة، ولــيس إلــى  العــاَلمالدراســة أن أصــل مصــطلح الَعلمانيــة يرجــع إلــى تبــين مــن خــالل . 16

  .الِعلم، كما يرّوج لها أتباع الحضارة الغربية
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تعـارض مـع مفهومهـا الشـرعي، حيـث إنهـا تعنـي احـث أن السياسـة بمفهومهـا الحـالي تظهـر للب. 17

ايــة تبــرر الوســيلة فيهــا، بينمــا المكــر والخــداع والكــذب والحيلــة علــى الخصــم السياســي،؛ فالغ: اليــوم

  .ُعرفت في الشريعة بالسياسة الشرعية أو األحكام السلطانية

تبــين أن الديمقراطيــة تنــاقض اإلســالم، وذلــك فـــي توحيــد الحاكميــة هللا تعــالى، وأنهــا مصـــطلح . 18

  . ، أو حكم الّرعاعحكم الشعب للشعب: غربي، يتكون من كلمتين معناهما

ن الشـعب أن الممثلـين عـ: ة التباين المطلق بين الديمقراطية والشـورى، منهـاظهر باألدلة الجلي. 19

 ن لهـــم الحـــق والحريـــة الكاملـــة فـــي فاســـقين بـــل كـــافرين، أو جـــاهلين، وأ فـــي الديمقراطيـــة قـــد يكونـــون

  .من أدلة حدد المصلحة فيها حسبما يريده الشعب، وغير ذلكتالحكم، وت

قنـوات الفضـائية، التـي ترجـف بـأعراض المسـلمين، وتنشـر ال: أن من اإلرجاف اإلعالمي اليوم. 20

  .الرذائل، وتضّخم األحداث، وتخّذل المسلمين وتثبطهم، بتهويل قوة أعدائهم

أنــه قــد ظهــر اليــوم إرجــاف اجتمــاعي، يقــوم علــى تقــديس العــادات المناقضــة للــدين، باعتبارهــا . 21

تالط فـي األعـراس، وتـرك الصـالة والجلـوس ، وُيحلونهـا محـل الواجبـات الشـرعية، كـاالخاعرفيـ اواجب

  .في بيوت للعزاء

إرجاف النساء بعرضهن، بحجة تحريـرهّن، فقـاموا بنـزع : من أخبث أنواع اإلرجاف االجتماعي. 22

  .خزيةموالزينة ال )الموضة(ما ُيسمى بجلباب الحياء عن كثير من نسائنا، لتتسابق مع 

، بتهويـل قـوة ري، المتمثل ببث الهزيمـة النفسـيةلعسكظهر من خالل الدراسة أيضا، اإلرجاف ا. 23

  .األعداء، والتثبيط عن قتالهم واإلعداد لهم

ـــه القـــرآن الكـــريم، وكـــذلك مـــا أظهـــره واقـــع . 24 ـــي أثـــر اإلرجـــاف، كمـــا بين ظهـــر بشـــكل واضـــح جل

 المرجفين في كل عصر، حتى يومنا هذا؛ حيث حّلت الهزيمة النفسية، وُفقدت الثقة باهللا عـز وجـل،

وتعاون المرجفون على أهل اإليمان، وسقط رموز وقادة، وتثبط الناس عن واجب الدفاع عـن حمـى 

     . وأعراض وأموال المسلمين
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  :ها الباحثالتوصيات التي يوصي بوأما    

: تح اهللا علـى اإلنسـان، قـال تعـالىتقوى اهللا وطاعته؛ فهما العاصمان من الزلـل، وهمـا سـبب فـ .أوال

m���������������l1.  

ــا إلســالم ل علــى أهــل اإليمــان معرفــة أعــدائهم المــرجفين، والحــذر مــنهم؛ فهــم دائمــا مــا يكيــدون. ثاني

  . وأهله

؛ ففيهمـا يكمـن الحـل فـي ����وسـنة نبـيهم _ عز وجـل_على المسلمين العودة إلى كتاب ربهم . ثالثا

  .التعامل مع المرجفين، ومعرفة كيدهم، ومعرفة صفاتهم

ـــا وتـــرك منـــاهج الغـــرب الكـــافر، لمين تبنـــي مشـــروع تحكـــيم الكتـــاب والســـنة، علـــى حكـــام المســـ. رابع

علينـا أال نجـرب فـي نا كامـل، وصـالح لكـل زمـان ومكـان، و وسياساتهم البعيدة عن تعـاليم ديننـا؛ فـدين

  .، ونترك ما يصلحهم من كالم رب العالمينالمسلمين بضاعة الغرب المزجاة

لكرام؛ فاإلرجـاف سـنة تناقلهـا الكفـار جـيال بعـد جيـل، وهـو على المسلمين التأسي باألنبياء ا. خامسا

  .يقع تحت باب االبتالء، فعليهم بالصبر والتصبر

وال يخلق  على الباحثين االهتمام بالقرآن العظيم، دراسة وبحثا وتعليما؛ فعجائبه ال تنقضي،. سادسا

.، وهو صالح لكل زمان ومكانوهو زاخر بما يصلح البشرية كثرة الرد،على 

                                      
 282: البقرة 1
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28  �m��������l   25  27  النساء  

29  �m���[��Z���Yl  54  151  النساء  

30  �m������������l  59 - 60  119، 111  النساء  

31  �m��	������������l  72  111  النساء  

32  �m��d��c��b��al�   160  النساء  �76
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32  m��|��{��z���}l  83  166  النساء  

33  �m���������������l  84  94  النساء  

34  �m�������������l  144  122  النساء  

35  m����������l  21  93  المائدة  

36  �m�����®��¬��«l  22  38،93  المائدة  

37  �m��Â��Á��À��¿l  23  94  المائدة  

38  �m��D��C��B��Al  24  38  المائدة  

39  �m�U���T��S����X��W��Vl�   25  39  المائدة  

40  �m������������l  48  124  المائدة  

41  �m���®��¬��«��ªl   49  129  المائدة  

42  �m��=��>��?���@l   54  121  المائدة  

43  �m��º��¹��¸��¶l  55 - 57  120  المائدة  

44  �m����¶�����´l  82  52  المائدة  

45  �m��¤��£¢��¡������  57  118،130  األنعام  

46  m����©��¨��§��¦��l  65  25  األنعام  

47  m��¨���§��¦¥��¤l  80 80،165  األنعام  

48  �m��D��C��B��Al  82  27  األنعام  
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49  ���m��}��|��{l  121  68  األنعام  

50  �m��m��l��k��j��il  159  25  األنعام  

51  �m���q��p��o��n��ml  16-17  62،150  األعراف  

52  m��¨��§���¦l  20  65  األعراف  

53  �m���}��|��{��zl  27 160  األعراف  

54  �m������l  78  15  األعراف  

55  �m���������l    91  15  األعراف  

56  �m��|��{��z��yl  110  79  األعراف  

57  mmmm�������llll�   80  األعراف  114- �113

58  �m�²��±��°���®l  116  52،53  األعراف  

59  �m���©��¨��§¦l  137  162  األعراف  

60  �m����� ��!��"l  154  52  األعراف  

61  �m��®��¬���«l  155  15  األعراف  

62  �m����������i��h��gl  36  123  األنفال  

63  m��g���f��e��dl  48  161  األنفال  

64  ��m��ª��©��¨l  60  50،52،145  األنفال  

65  m��������������l  12  131  التوبة  
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66  m������l  30  90  التوبة  

67  �m���©��¨l  31  53  التوبة  

68  �m����d��c���b��al���  34  53  التوبة  

69  �m��f���e��dl  38  112  التوبة  

70  m����	��
���l  46  30،169  التوبة  

71  �m��®�����¬��«��ªl   47 – 48  31،34،155،164  التوبة  

72  �m��U��T��S��Rl  49  106  التوبة  

73  �mo��n������m���l��kl  58  43  التوبة  

74  �m��	��®��¬���«l  61   46،109  بةالتو  

75  m����§���¦¥��¤��£l�   33  التوبة  �67

76  �m��Q���P��Ol  74  136  التوبة  

77  �m��º��¹l  79  42،43،45،107  التوبة  

78  �m��q��po��n��m���l��kl   81  34  التوبة  

79  m�������������������l�   153  التوبة  �86

80  �m��C��B��Al  107  109  التوبة  

81  �m��j����������i��hl  114  120  لتوبةا  

82  �m��©��������¨��§��¦��¥l  27  44،81  هود  
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83  �m��^����]��\��[l  30  81  هود  

84  �m����������l  67  22  هود  

85  �m��f��e��d��cl  32  83،84  يوسف  

86  �m��¡���������������l�   143 الرعد  �11

87  m��w��v��ul  13  153  إبراهيم  

88  �m���������l    42  131  إبراهيم  

89  �m������������l   10  26  الحجر  

90  �m��«��ª��©��¨��§l  27  61  الحجر  

91  m��F��E��D��C��Bl  32  59  الحجر  

92  �m��h��g��f��e��dl  36  123  النحل  

93  m�������³��²��±��°���l  51  51  النحل  

94  �m��ª��©���¨��§l�   144 اإلسراء  �7

95  �m�����	��~��}��|l  22  38  اإلسراء  

96  m������������������l   70  61  اإلسراء  

97  �m��W���V��U��Tl  6  83  الكهف  

98  �m��Æ��Å��Ä��Ãl   20  96  الكهف  

99  �m��D��C��B��Al  28  163  الكهف  
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100  �m���������������l  50  58،61  الكهف  

101  �m�����´��³l  59  135  الكهف  

102  �m������������l  46  82  مريم  

103  �m�ª��©¨��§���¦l  47  82  مريم  

104  m��o��n��m��ll  69  26  مريم  

105  �m��¢��¡������l  88  90  مريم  

106  �m��§��¦��¥���¤l  89-90  90  مريم  

107  �m����������������~l  57  154  طه  

108  m���º��¹���¸l   90  52  األنبياء  

109  m��������������������~l  18  80  الحج  

110  �m��|��{��z��y��xl  52  69  الحج  

111  m¹����º����»�����¼�����½�����l�   157 المؤمنون  �38

112  �m���������������l  97  43  المؤمنون  

113  �m���������~��}��|l  4  167  النور  

114  �m��L��E��D��C��B�������Al   11  27،105،163  النور  

115  �m��e��d���c��bl  12  161  النور  

116  �m�����¤���£��¢��¡l   16  164  النور  
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117  �mÅ������������Æl�   25،27،135،65 النور  �19

118  �m����������������������l  49  98  النور  

119  �m������������������l  29  38  الفرقان  

120  �m���������������l  29  151  الشعراء  

121  �m��À��¿��¾��½l  35  77  الشعراء  

122  �m�	��
����l  49  79  الشعراء  

123  �m����������������l  94-95  60  الشعراء  

124  �m��¦��¥��¤l  4  26،153  القصص  

125  m���]���\��[��Z��Y��Xl   15  26  القصص  

126  �m�����������	��
l  32  52  القصص  

127  �m��¦��¥l  37  15  العنكبوت  

128  �m�������������l   32  26  الروم  

129  m���������������l  47  94  الروم  

130  �m��y��x��w��v��ul�   112،156 اباألحز   �10

131  m������	��
���l  12  28،156  األحزاب  

132  m��©���¨��§l  13  106  األحزاب  

133  m����o��n�����m��ll  18  54،107،152  األحزاب  
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134  �m��n���i��h��g���fl  33  141  األحزاب  

135  me��d��c�������fl  48  19  األحزاب  

136  �m��t���s��r��ql  57– 58  19  األحزاب  

137  �m������������l  59  18  األحزاب  

138  m�������ª��©��¨��§l  60  11،15،17،162،16  األحزاب

4،166،167،168  

139  �m��Á��À��¿���¾½�   169  األحزاب  �61

140  �m���������������l  69  19  األحزاب  

141  m��¡��������	��
l  20  60  سبأ  

142  �m�����������������l  54  26  سبأ  

143  �m�b����a��`��_�l  6  160  فاطر  

144  �m������������������l  71-72  61  ص  

145  �m��±��°�����®���¬l   75  61  ص  

146  �m����Å��Ä��Ã��ÂÁ��À���¿��¾l  76  62  ص  

147  m���5���*��+��,��-l  77_78  62  ص  

148  m��?����@����A��B��Cl    79 – 83  62  ص  

149  m������c��b���a��`l   83  26  الصافات  
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150  m�������������l   38  130  الشورى  

151  m���Q��P��O���N��Ml  23  139  الزخرف  

152  �m��Z��Y��X�����W��Vl  36-38  73  الزخرف  

153  �m������¬��«��ª��©��¨l  7  94  محمد  

154  �m�������������	l�   156 محمد  �26

155  �m��S�����R��Q��P��Ol  6  134،162  الحجرات  

156  �m����������������l  11  43  لحجراتا  

157  �m��F��E��D��C��B��Al  52-53  76  الذاريات  

158  m����Y��X��W��V��������Ul  9  77  القمر  

159  m��J���I��Hl   51  26  القمر  

160  ���m��©��¨�����§��¦l  15  61  الرحمن  

161  �m���	���
����������l  11  90  الحديد  

162  �m�D��C��B��Al  25  163  الحديد  

163  �mx��w��v���yl  27  52  الحديد  

164  �m��¸��¶��������´l  10  46،109  المجادلة  

165  �m�����������l  13  52  الحشر  

166  ��m����������������l  4  120  الممتحنة  
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167  �m����x��w���v������u��tl   8  133  الصف  

168  �m��������´��³l   11  43  القلم  

169  �m������������	  14  15  المزمل  

170  �m�¢��¤��£l  6  15  النازعات  

171  �mM��L��Kl  4  97  البروج  

172  �m����x��w���v��ul  10  97  البروج  

173  �m��´����³��²���±����°���l  11  81  الليل  

174  �m�U��T��S��Rl  1  43  الهمزة  
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  فهرس األحاديث الشريفة

  رقم الصفحة  طرف الحديث  الرقم

  28  ...ُيَفرَجن َعْنُكْم َما َتَرْوَن ِمَن الشدِة َواْلَبَالءِ َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه لَ "   1

2  " ُه َأَنَكى ِلْلَعُدوَها َفِإنِه َفَتْطُلُب َعُدوُد ِألَْمِر الل32  "...َأَال ِعَصاَبٌة ُتَشد  

  34  "...َفاْفَعْل َما ِشْئتَ  حْ ُبوِة، ِإَذا َلْم َتْستَ َن ِمما َأْدَرَك الناُس ِمْن َكَالِم الن إِ "  3

  46  ..."ِإَذا َكاُنوا َثَالَثٌة َفَال َيتََناَجى اْثَناِن ُدوَن الثاِلثِ "   4

ْسَالمِ "   5   62  "...ِإن الشْيَطاَن َقَعَد ِالْبِن آَدَم ِبَأْطُرِقِه، َفَقَعَد َلُه ِبَطِريِق اْإلِ

  76  ...َلْم َيْأِت َرُجٌل َقط ِبِمْثِل َما َنَعْم، : ، َقالَ »َأَو ُمْخِرِجي ُهمْ «  6

  83  ...ُثم َعَرَج ِبي ِإَلى السَماِء الثاِلَثِة، َفاْستَْفَتَح ِجْبِريلُ "   7

  99  ..."َكاَن َمِلٌك ِفيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َوَكاَن َلُه َساِحٌر،"   8

  103  ..."، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلةٌ َأْرَبٌع َمْن ُكن ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا"  9

  104  ..."َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، ِإَذا َأَراَد َأْن َيْخُرَج َسَفًرا  10

ةِ «  11 اُر َخَبَث الِفضُنوَب، َكَما تَْنِفي النَها َطْيَبُة، َتْنِفي الذ107  ...»ِإن  

ُكونَ "  12 ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه  َأُمَتَهواِب، َوال124  ...ِفيَها َيا اْبَن اْلَخط  

13  » َخَلَفُه َنِبي َما َهَلَك َنِبي126  ...َكاَنْت َبُنو ِإْسَراِئيَل َتُسوُسُهُم اَألْنِبَياُء، ُكل  

ْسَالُم َغِريًبا، َوَسَيُعوُد َكَما َبَدَأ َغِريًبا، َفُطوَبى ِللْ «  14   138  ...»ُغَرَباءِ َبَدَأ اْإلِ

  140  ...»َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفْتَنًة َأَضر َعَلى الرَجاِل ِمَن النَساءِ «  15
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ْمُي،"   16 َة الراْلُقو 145  ...َأَال ِإن  

  165  ...،»َألُْعِطَين الراَيَة َرُجًال َيْفَتُح اللُه َعَلى َيَدْيهِ «  17

18  " ا اْعَتَزَل َنِبيَم ِنَساَءُه، َقالَ  َلمى اُهللا َعَلْيِه َوَسل166  ..."اِهللا َصل  
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  قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

  :المصادر. أوال

: السعودية. 3ط. تحقيق أسعد الطيب. تفسير القرآن العظيم: ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد_

  .ه1419. مكتبة نزار الباز

تحقيق . ج7. الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار: بة، أبو بكر عبد اهللا بن محمدشي يابن أب_

  . ه1409. مكتبة الرشد: الرياض. 1ط. كمال الحوت

: تحقيق ،)السير والمغازي(ابن اسحاق  سيرة: ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي_

  .ھـ1398، 1/بيروت، ط –سھيل زكار، دار الفكر 

تحقيق طاهر . ج5. النهاية في غريب الحديث واألثر: ر، أبو السعادات المبارك بن محمدابن األثي_

  . هـ1399. المكتبة العلمية: بيروت. الزاوى ومحمود الطناحي

  . هـ1409. دار الفكر: بيروت .أسد الغابة: ابن األثير، علي بن أبي الكرم_

: بيروت. 1ط. تحقيق عمر تدمري. ج10. الكامل في التاريخ: ابن األثير، علي بن أبي الكرم_

  . هـ1417. دار الكتاب العربي

. تحقيق ياسر بن إبراهيم. ج10 .شرح صحيح البخاري: ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف_

  .هـ1423. مكتبة الرشد: الرياض. 2ط

  .هـ1408. دار الكتب العلمية. 1ط .الفتاوى الكبرى: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم_

: السعودية. تحقيق عبد الرحمن بن محمد. الفتاوىمجموع : أحمد بن عبد الحليم تيمية،ابن _

  . ه1416. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
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محمد بن : جمعه ورتبه. ج5 .المستدرك على مجموع الفتاوى: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم_

  . هـ1418. 1ط. عبد الرحمن

تحقيق . ج6 .الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: مد بن عبد الحليمابن تيمية، تقي الدين أح_

  . هـ1419. دار العاصمة: السعودية. 2ط. علي بن حسن

أحمد .تحقيق د. تحبير التيسير في القراءات العشر :ابن الجزري، شمس الدين محمد بن محمد_

 . هـ1421. دار الفرقان: عمان. 1ط. القضاة

. تحقيق د. كشف المعانى فى المتشابه من المثانى : محمد بن إبراهيمابن جماعة، أبو عبد اهللا_

 . ه1410. دار الوفاء: المنصورة. 1ط. عبد الجواد خلف

دائرة المعارف العثمانية بحيدر : الهند. 1ط. ج9 .الثقات: ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد_

  .  ه1393. آباد الدكن

تحقيق شعيب . يح ابن حبان بترتيب ابن بلبانصح: بن أحمد ابن حبان، محمد بن حبان_

 . ج18. ه1414. 2ط: بيروت.  مؤسسة الرسالة. األرنؤوط

. دار الرشيد: سوريا. 1ط. تحقيق محمد عوامة. تقريب التهذيب: ابن حجر، أحمد بن علي_

  . ه1406

. علميةدار الكتب ال. تحقيق عادل أحمد. اإلصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر، أحمد بن علي_

  .ج8. هـ1415. 1ط: بيروت

رقمه محمد فؤاد عبد . مج13. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر، أحمد بن علي_

  . ه1379. دار المعرفة: بيروت. أشرف على طبعه محب الدين الخطيب. الباقي

د سع. تنسيق د. ج19. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ابن حجر، أحمد بن علي_

  . هـ1419. دار الغيث: السعودية. 1ط. الشثري
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جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من : ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد_

  . هـ1424. دار السالم. 2ط. محمد أبو النور. تحقيق د. ج3 .جوامع الكلم

  .دار الرسالة. نيتحقيق سعيد األفغا. حجة القراءات: ابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد_

الدار : تونس). قسمين  8ج (مج و 30. التحرير والتنوير :ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد_

  . م1984. التونسية

تحقيق علي . ج4. االستيعاب في معرفة األصحاب: ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا_

  . هـ1412. دار الجيل: بيروت. 1ط. البجاوي

. 1ط. محمد عطا: تخريج وتعليق. ج4. أحكام القرآن: لقاضي محمد بن عبد اهللابن العربي، ا_

  . هـ 1424. دار الكتب العلمية: بيروت

تحقيق عبد السالم عبد . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية، عبد الحق بن غالب_

   .هـ1422. 1ط: بيروت. دار الكتب العلمية. الشافي

: بيروت. 2ط. تحقيق زهير سلطان. ج2. مجمل اللغة: بن فارس بن زكرياء ابن فارس، أحمد_

  . هـ1406. مؤسسة الرسالة

. تحقيق عبد السالم هارون. مج6 .معجم مقاييس اللغة: بن زكرياء ابن فارس، أحمد بن فارس_

  .هـ1399. دار الفكر

. خر سورة السجدةآ - من أول سورة المؤمنون تفسير ابن فورك  :ابن فورك، محمد بن الحسن_

  .ه1430. جامعة أم القرى  السعودية. 1ط. )ماجستير(تحقيق عالل بندويش 

دار الكتب : بيروت. تحقيق إبراهيم شمس الدين. تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم_

   .العلمية

  .هـ1398. ميةدار الكتب العل. تحقيق أحمد صقر .غريب القرآن: ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم_
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. مكتبة القاهرة. ج10 .المغني البن قدامة :ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد اهللا بن أحمد_

  . هـ1388

: السعودية. دار األندلس. تحقيق مشهور بن حسن .الفروسية: ، محمد بن أبي بكرالقيمبن ا_

  .ه1414. 1ط

. 2تحقيق سامي سالمة ط. ج8. عظيمتفسير القرآن ال: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر_

  . هـ1420. دار طيبة

التوضيح لشرح الجامع الصحيح لتوضيح لشرح الجامع  :ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي_

  . هـ1429. دار النوادر: سوريا. 1تحقيق دار الفالح للبحث العلمي ط. ج36. الصحيح

  . هـ 1414. دار صادر: روتبي. 3ط. مج15. لسان العرب: ابن منظور،  محمد بن مكرم_

. 1ط. ضاحي محمد. تحقيق د. التبيان في تفسير غريب القرآن: ابن الهائم، أحمد بن محمد _

  .ه1423. دار الغرب اإلسالمي: بيروت

: مصر. 2ط. تحقيق مصطفى السقا وغيره. ج2. السيرة النبوية: ابن هشام، عبد الملك بن هشام_

  .ه1375. دهمكتبة مصطفى البابي الحلبي وأوال

حاتم . تحقيق د. مج2. الزاهر في معاني كلمات الناس: أبو بكر األنباري، محمد بن القاسم_

  . هـ1412. مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. الضامن

: مصر. 2ط. تحقيق شوقي ضيف. السبعة في القراءات: أبو بكر بن مجاهد، أحمد بن موسى_

  .هـ1400. دار المعارف

دار : بيروت. تحقيق صدقي جميل. البحر المحيط في التفسير: وسفأبو حيان، محمد بن ي_

  .هـ1420. الفكر



197 
 

: ، بيروتإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى_

  . دار إحياء التراث العربي

: القاهرة. جىمكتبة الخان. تحقيق محمد سزگين .مجاز القرآن: أبو عبيدة، معمر بن المثنى_

 .هـ1381

 .هـ 1405. مؤسسة سجل العرب. الموسوعة القرآنية: األبياري، إبراهيم بن إسماعيل_

. دار الحديث: القاهرة. 1ط. تحقيق أحمد شاكر. ج8 .مسند أحمد: أحمد، بن محمد بن حنبل_

  . هـ1416

. ج9. منار السبيل إرواء الغليل في تخريج أحاديث: بن الحاج نوح األلباني، محمد ناصر الدين_

  . ه1405. المكتب اإلسالمي: بيروت. 2ط. زهير الشاويش: إشراف

المكتب . ج2. صحيح الجامع الصغير وزيادته: األلباني، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح_

  . اإلسالمي

  . دار الفكر :بيروت .روح البيان: إسماعيل حقي، بن مصطفى اإلستانبولي_

. 1ط .صفوان الداودي تحقيق. المفردات في غريب القرآن: حمدهاني، الحسين بن ماألصف_

  .ه1412. اميةدار القلم، الدار الش: دمشق، بيروت

. ج16. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: األلوسي، محمود بن عبد اهللا_

  . هـ1415. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. تحقيق علي عبد الباري

لجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا ا: محمد بن إسماعيل البخاري،_

  .مج9. هـ1422. 1ط. دار طوق النجاة. تحقيق محمد زهير. عليه وسلم وسننه وأيامه

تحقيق محفوظ . ج18. مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو_

  ). م2009 - م 1988. (مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة. 1ط. الرحمن زين اهللا وغيره
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تحقيق عبد الرزاق . ج5 .معالم التنزيل في تفسير القرآن: البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود_

  . هـ1420.  دار إحياء التراث العربي: بيروت. 1ط. المهدي

دار الكتاب : القاهرة. مج22. السورنظم الدرر في تناسب اآليات و  :ن عمرالبقاعي، إبراهيم ب_

   .اإلسالمي

دار : القاهرة. 7ط. مج2. التفسير البياني للقرآن الكريم: بنت الشاطئ، عائشة محمد علي_

   .المعارف

. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات: البهوتى، منصور بن يونس_

  . هـ1414. عالم الكتب. 1ط. ج3

. 1ط. تحقيق محمد المرعشلي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل: وي، عبد اهللا بن عمرالبيضا_

 .هـ1418. دار إحياء التراث العربي: بيروت

دار الكتب : بيروت. 3ط. تحقيق محمد عبد القادر. السنن الكبرى: البيهقي، أحمد بن الحسين_

    .ه1424. العلمية

تحقيق محمد معوض وعادل . الحسان في تفسير القرآنالجواهر  :حمن بن محمدعبد الر الثعالبي، _

   .هـ1418. 1ط: بيروت. دار إحياء التراث العربي .أحمد

دار الكتب : بيروت. 1ط. تحقيق جماعة من العلماء .التعريفات: الجرجاني، علي بن محمد_

  . هـ1403. العلمية

ار إحياء التراث د: بيروت. تحقيق محمد صادق. أحكام القرآن: الجصاص، أحمد بن علي_

    .هـ1405. العربي

. 1ط. تحقيق محمد شاهين. لباب التأويل في معاني التنزيل: الخازن، عالء الدين علي بن محمد_

  .هـ1415. دار الكتب العلمية: بيروت
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  .دار ومكتبة الهالل .مهدي المخزومي. د تحقيق. مج 8 .العين :الخليل، بن أحمد بن عمرو- 

: تحقيق ،المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن البيع أبو عبد اهللا ،لحاكما_

  .ج4 م،1،1990\، طبيروت –دار الكتب العلمية  ،مصطفى عطا

عالم . بمساعدة فريق عمل. معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عبد الحميد عمر. د _

  .مج4. هـ1429. 1ط. الكتب

دار : دمشق و بيروت. 4ط. مج10. إعراب القرآن وبيانه: درويش، محيي الدين بن أحمد_

  .هـ1415. اليمامة ودار ابن كثير

تحقيق . ج15 .تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم: الذهبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد_

  . م2003. دار الغرب اإلسالمي. 1ط. بشار عّواد. د

 . 1ط. هـ1421:بيروت. دار الكتب العلمية .الغيبمفاتيح : الرازي، فخر الدين محمد بن عمر_

المكتبة : بيروت. 5ط. تحقيق يوسف محمد. مختار الصحاح: الرازي، محمد بن أبي بكر_

  .هـ1420. العصرية

: مصر. مج12). تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : رشيد رضا، محمد رشيد بن علي رضا_

  . م1990. الهيئة المصرية العامة للكتاب

  . هـ1408. عالم الكتب: بيروت. 1ط. ج5. معاني القرآن وٕاعرابه: الزجاج، إبراهيم بن السري_

. 2ط. مج30 .التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبة بن مصطفى. الزحيلي، د_

 .هـ1418. دار الفكر المعاصر: دمشق

. 1ط. تحقيق محمد إبراهيم. قرآنالبرهان في علوم ال: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهللا_

 .ج4. دار إحياء الكتب العربية. هـ1376
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دار : بيروت. 1ط. تحقيق محمد السود .مج2. أساس البالغة: الزمخشري، محمود بن عمرو_

  . هـ1419. الكتب العلمية

دار : بيروت. 3ط. ج4 .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري، محمود بن عمرو_

  . هـ1407. بيالكتاب العر 

تحقيق عبد . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان :السعدي، عبد الرحمن بن ناصر_

  .ه1420. 1ط.  مؤسسة الرسالة. الرحمن اللويحق

محمد . تحقيق د. ج2. خالصة الوفا بأخبار دار المصطفى :السمهودي، علي بن عبد اهللا_

  . الجكيني

  .م1980. 9ط. دار الشروق. القرآنفي ظالل : سيد قطب، بن إبراهيم _

 . هـ1410. دار المعرفة: بيروت. ج 8. األم: الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس_

   .م1997مطابع أخبار اليوم، . مج20. الخواطر_ تفسير الشعراوي  :الشعراوي، محمد متولي_

   .هـ1415. دار الفكر: وتبير . أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي، محمد األمين_

  .هـ1414. دار ابن كثير: بيروت. 1ط. فتح القدير: الشوكاني، محمد بن علي_

  .هـ1417. ابونيدار الص: القاهرة. 1ط .صفوة التفاسير :الصابوني، محمد علي_

 . هـ1387. دار التراث: بيروت. 2ط. ج11. تاريخ الرسل والملوك: الطبري، محمد بن جرير_

  . ه1392. إحياء التراث العربيدار : بيروت

مؤسسة : بيروت. 1ط. تحقيق أحمد شاكر. مج24. جامع البيان: رالطبري، محمد بن جري_

  . ه1420. الرسالة
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تحقيق الدكتور عبد اهللا . مج3. تفسير القرآن: بن عبد السالم، عبد العزيز بن عبد السالم العز_

  . هـ1416. دار ابن حزم: بيروت. 1ط. الوهبي

: قم. 1ط. تحقيق الشيخ بيت اهللا بيات. معجم الفروق اللغوية: سكري، الحسن بن عبد اهللالع_

  . هـ1412. مؤسسة النشر اإلسالمي

تحقيق . ج13. البيان في مذهب االمام الشافعي: العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير_

  . هـ1421دار المنهاج : جدة. 1ط. . قاسم محمد

  . دار االمعرفة: بيروت. ج4. إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد_

أحمد  تحقيق. ج6 .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد_

  .  هـ1407. دار العلم للماليين: بيروت. 4ط. عطار

. ر وعبد الفتاح الشلبيتحقيق أحمد النجاتي ومحمد النجا. معاني القرآن: الفراء، يحيى بن زياد_

 . دار المصرية: مصر. 1ط

تحقيق . مج6. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروزآبادى، محمد بن يعقوب_

  .1996_ 1973. المجلس األعلى للشئون اإلسالمية: القاهرة. محمد النجار

التراث في مؤسسة  تحقيق مكتب تحقيق. القاموس المحيط: الفيروزآبادى، محمد بن يعقوب_

   .ه1426. مؤسسة الرسالة: بيروت. 8ط. الرسالة

دار : بيروت. 1ط. تحقيق محمد السود. محاسن التأويل :القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد_

  .هـ1418. الكتب العلمية

. تحقيق أحمد البردوني). مج10ج في20. (الجامع ألحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد_

  . هـ1384. دار الكتب المصرية: رةالقاه. 2ط

  . هـ1408. دار النفائس.2ط. معجم لغة الفقهاء :قلعجي، محمد رواس وقنيبي، حامد صادق_
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تحقيق عدنان . الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: الكفوي، أيوب بن موسى_

   .مؤسسة الرسالة: بيروت. درويش

دار : بيروت. 2ط. تحقيق موسى علي وعزة عطية .لقرآنأحكام ا: الكيا الهراسي، علي بن محمد_

   .هـ1405. الكتب العلمية

دار : بيروت. تحقيق السيد بن عبد المقصود. 6مج. النكت والعيون: الماوردي، علي بن محمد_

  . الكتب العلمية

دار : مصر. 1ط. محمد عبد السالم. تحقيق د. التفسير: مجاهد، أبو الحجاج ابن جبر التابعي _

 .هـ1410. الفكر اإلسالمي الحديث

المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن  :مجد الدين ابن تيمية، عبد السالم بن عبد اهللا_

  . هـ1404. مكتبة المعارف: الرياض. 2ط. 2ج. حنبل

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية،  ،مرويات غزوة الخندق :إبراهيم بن محمد ،المدخلي_

  .ه1424، 1\، طالمنورة، السعودية المدينة

مكتبة مصطفى البابى : مصر. 1ط. مج30. تفسير المراغي :المراغي، أحمد بن مصطفى_

  . هـ1365. الحلبي

تحقيق مجموعة من  .تاج العروس من جواهر القاموس: مرتضى الزبيدي، محّمد بن عبد الرّزاق_

  .دار الهداية. المحققين

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا  :مسلم، بن الحجاج القشيري_

  . دار إحياء التراث العربي: بيروت. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. مج5 .صلى اهللا عليه وسلم

مكتبة . 1\ط. مج2 .خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية: المطعني، عبد العظيم إبراهيم_

  . ه1413. وهبة
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  .ج6: بور سعيد. مكتبة الثقافة الدينية. البدء والتاريخ: هر المقدسيالمطهر، بن طا_

دار : بيروت. تعليق عبد المنعم إبراهيم. 1، طإعراب القرآن: النحاس، أحمد بن محمد المرادي_

   .هـ1421. الكتب العلمية

و تحقيق عبد الفتاح أب. ج8 ._السنن الصغرى_ المجتبى من السنن : النسائي، أحمد بن شعيب_

  . ه1406. مكتب المطبوعات اإلسالمية: حلب. 2ط. غدة

  .، دار الفكرالمجموع شرح المذهب: النووي، محيي الدين يحيى بن شرف_

  .2ط. ج18. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي، محيي الدين يحيى بن شرف_

دار إحياء : بيروت. 1ط. د عوضمحم قتحقي. ج8 .تهذيب اللغة: الهروي، محمد بن أحمد_

  . م2001 .التراث العربي

دار : الدمام. 2ط. تحقيق عصام عبد المحسن. أسباب نزول القرآن: علي بن أحمد ،الواحدي_

   .هـ1412. اإلصالح

: الكويت ومصر. 2ط. ج45. الموسوعة الفقهية الكويتية :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية_

  ). هـ 1427 -  1404(

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،: ر الدين علي بن أبي بكر بن سليمانالحسن نو  والهيثمي، أب_

 .هـ 1414مكتبة القدسي، القاهرة، ، الدين القدسي حسام: تحقيق

   :المراجع. ثانيا

ج تحقيق 2 .اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم_

  .هـ1419. لكتبدار عالم ا: لبنان. 7ط. ناصر العقل

تحقيق محمد . الصارم المسلول على شاتم الرسول: ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم_

  . السعودية. عبد الحميد
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تحقيق . ج2 .مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وٕاياك نستعين: ابن القيم، محمد بن أبي بكر_

  . هـ1416. دار الكتاب العربي: بيروت. 2ط. محمد البغدادي

   /https://archive.org/stream: رابط  .الوابل الصيب: ابن القيم، محمد بن أبي بكر_

. اإليمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة: األثري، عبد اهللا بن عبد الحميد_

  . ه1424. مدار الوطن: الرياض. 1ط. عبد الرحمن صالح. تقديم د

تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين _العقيدة والشريعة في اإلسالم: أجناس جولد تسيهر_

 .http://www.maaber.50megs.com.pdf. دار الكتب الحديثة: مصر. _اإلسالمي
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  .ه1412. دار القلم: دمشق. 2ط. كواشف زيوف: عبد الرحمن بن حسن. حبنكة، د_

المذيل بالتفنيد  التوضيح الرشيد في شرح التوحيد: الحقوي، أبو عبد اهللا خلدون بن محمود_

 . ت العنيدلشبها
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Abstract 

    The thesis has embedded four chapters, an ending and three indexes as 

follow: 

Chapter 1: 

      The" False rumors",  and its koranic context semantic whereas the 

researcher made a link between the lingual meaning of " false rumors" 

within the idiomatic meaning and he made a bound in the koranic context 

to the extend  that he  made an expansion of  the subjects which share the 

meaning of the "false rumors". 

Chapter2: 

      Mentioning the false rumors and manifesting their means ;hence , the 

researcher  has traced those who spread rumors among the people of right 

since the beginning of the caliph where Lucifer rumored Adam, people of 

the book , polytheists and hypocrites in the prophetic era up to the false 

rumors in our era, illustrating their positions who rumored the people of the 

book. 

 



d 
 

Chapter 3: 

      The False rumors between the past and the present 

      The researcher has treated with the modern forms of the "false rumors" 

regarding the religious , political , media , social and military aspects, 

where it was combined with  the Koranic verses , treated its ancient forms. 

Chapter 4: 

      The causes of false rumors and the means of its confrontations well as 

its orders. 

      The researcher has investigated the causes of the false rumors and the 

deprivation as well as the confrontation means   through the Quranic verses 

 and the various stances which occurred with our hearty prophet 

Mohammad (PBUH). 

       At last, the thesis has included the utmost results and the 

recommendations accompanied by three indexes:  

      The first index: the Holy Verses.        

      The second index: Hadeath Sharif.      

The third index:  Resources and References.                                                          
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