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 ملخص البحث:

وبين بين البحث أصناف الناس وذكر التناغم الواضح بين أهل الكفر والمنافقين،  
كيد أهل الكتاب للدعاة بالرغم من معرفتهم اليقينية  بصدق الرسول صلى الله عليه 
وسلم، كما تناول  الحديث عن مكائد أهل الكتاب في العصر الحديث، وهذا يدل على 
استمرار الكيد والمكر وإثارة الخالف بين الدعاة، كما بين البحث أنواع النفاق سواء 

ا، ثم بين خطره  على المستوى الشخصي والجماعي، مستهاًل أكان اعتقاديًا أم عمليً 
الحديث عن أثره بما كان عليه المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية 
الدعوة، وما سلكه هؤالء على مر التاريخ لسبل استطاعوا من خاللها تحقيق بعض 

 مآربهم، ومنها: 
 هم األصلية.ـ اختالق األراجيف لصرف الدعاة عن مهام 1

 ـ استغالل األخطاء التي يحتملها كالم الدعاة أو فعلهم. 2

 الكلمات الدالة:

 الدعاة-الدعوة-المنافقين-أهل الكتاب-موقف
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة:

أعمالتددا مددن  إن الحمدد للدده دحمدددت ودسدتعيته ودسددتوذرت ودعددو  باللدده مدن مددرور أدذسددتا ومددن  دي ا 
 .له ومن يضلل فال هادي له يهدت الله فال مضل

 .وحدت ال مريك له وأمهد أن محمدا عبدت ور وله وأمهد أن ال إله إال الله
 :أما بعد

بيدددتهم إ ددداا ومدددودة ومدددواالة  ،فقدددد بدددين اللددده أعدددالل أن أعدددداا الددددين مدددن أهدددل الكتدددا  والمتدددافقين
ذدروا مدن أهدل الكتدا  لد ن يقولدون خ دوادهم الدنين ك: }ألدم أدر إلدل الدنين ددافقوا قال أعداللوأعاون، 

واللدددده يإددددهد إدهددددم  أ ددددرجتم لت ددددرجن معكددددم وال دايدددد  فدددديكم أحدددددا أبدددددا وإن قددددوألتم لتت ددددردكم
 1{لكا بون

وبين الله أعالل أن هؤالا األعداا ال يألون كيدا لإل الم وصدا عن  دبيله قدال أعدالل: يدا أيهدا الدنين 
قد بدد  البوضداا مدن أفدواههم ومدا وا ما عتتم ال يألودكم  باال ود باادة من دودكمآمتوا ال أت نوا 

 هددا أدددتم أوالا أحبددودهم وال يحبددودكمقددد بيتددا لكددم ا يددم إن كتددتم أعقلددون    أ ذددي صدددورهم أكبددر
قددل موأددوا  وإ ا لقددوكم قدالوا آمتددا وإ ا  لددوا عضدوا علدديكم األدامدل مددن الودي  وأؤمتدون بالكتددا  كلده

 سدكم حسدتة أسدؤهم وإن أ دبكم  دي ة يذرحدوا بهداإن أمس   بويظكم إن اللده علديم بدنا  ال ددور
 2 إن الله بما يعملون محيط وإن أ بروا وأتقوا ال يضركم كيدهم مي ا

مدتل مدن أصدتات متعدددة ، يتذقدون علدل عدداوأهم  و اخ ىالم يواجه عداوا  ومتن مبعث التبي 
 ضد أهل الحق .للدين وكيدهم ألهله، بل ويتتا ون  الفاأهم من أجل حربهم التي ي وضودها 

ومدن أ اددر األصدتات التددي واجههدا المسددلمون متدن فعددر اخ دالم، عددداوة المتدافقين وأهددل الكتددا  
النين ما فت وا يحيكدون المدؤامرا  ألدو المدؤامرا  لمحاربدة الددعوة والددعاة إلدل اللده أعدالل، حسددا 

 هدددا  ريددد  مدددن عتدددد أدذسدددهم للمدددؤمتين ، ورعبدددة فدددي ال دددد عدددن  دددبيل اللددده ، ومحاولدددة دا بدددة خ
 المؤمتين.

 ن بيأ دو دوت أأحددف فدي هدنا البحدث عدن مديا مدن كيدد هداأين الذ تدين للددعوة إلدل اللده أعدالل، و 
 هم.هم آثار  لذ  كيدهم متواصل يقتذي فيه  لذ  أن  

 و اأمة  احثمبثالثة و يإتمل هنا البحث علل أمهيد و 
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فددي ع ددر التبددوة ومددا أعددالل كيددد أهددل الكتددا  للدددعاة إلددل اللدده  أحدددثم فيدده عددن :المبحددث األول
 قاموا به من مؤمرا  عايتها الكيد للدين وأهله وصد التاس عته

أإدابه علدل  راأهم فدي الع در الحدديث ، ممدا يددلعن ميا من مؤامفي المبحث الثادي ثم أحدثم 
دل علددل  لددك قددول اللدده أعددالل : ولددن يددقلددوبهم واأحدداد مددواقذهم وإن باعددد بيددتهم الامددان والمكددان 

 ك اليهود وال الت ارى حتل أتب  ملتهم.أرضل عت
ومدا قداموا بده مدن أفعدال دا دل  كيدد المتدافقين للددعاة إلدل اللدهعدن   ثم أحددثم فدي المبحدث الثالدث

ال ف اخ المي مستولين ادتسابهم ظاهرا للدين واعترار بعض المسلمين بظداهرهم ممدا مكدتهم مدن 
 اخفساد من الدا ل.  ومحاولةمق ال ف 

 التي بيتم فيها  الصة البحث وأهم التوصيا  .ثم ال اأمة  
 وأ أل الله وحدت وهو  ير مس ول، أن يععل عملي  ال ا لوجهه الكريم

والحمددد للدده ر  العددالمين وصددلل اللدده و ددلم علددل دبيتددا محمددد وآلدده وصددحبه ومددن  ددار علددل دربدده 
 واقتذل أثرت إلل يوم الدين.
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 تمهيد:
 إلل ثالف طوا ف. قسم الله التاس في صدر  ورة البقرة

طا ذدددة آمتدددم بدددالقرآن ظددداهرا وباطتدددا و كدددر ال دددذا  الكامدددذة لهدددا ثدددم أعااهدددا الحكدددم الدددني  -
 أستحقه.

ثم  كر الاا ذة الثادية وهي التي كذر  بالقرآن ظاهرا وباطتدا، وبدين ال دذا  الكامدذة لهدا، ثدم  -
 أعااها الحكم الني أستحقه. 

تدددم بدددالقرآن ظددداهرا وكذدددر  بددده باطتدددا، وبدددين ال دددذا  ثدددم  كدددر الاا ذدددة الثالثدددة وهدددي التدددي آم -
 الكامذة لها وأعااها الحكم الني أستحقه.

 وفي ثتايا كتا  الله عا وجل جاا  كر المايد من أوصات وأفعال هنت الاوا ف.
ولمددا كادددم الاا ذتددان الثاديددة والثالثددة أعمعهمددا صددذا  مإددتركة، متهددا عدددم اخيمددان باللدده أعددالل، 

فقدددد كاددددم عالقتهمدددا بالاا ذدددة األولدددل مبتيدددة علدددل العدددداوة والكيدددد والمكدددر،  ه والتكدددنين لتبيددد
ألم أر إلدل الدنين ددافقوا يقولدون والتحالف والتآ ي فيما بيتهما لإليقاع بالاا ذة األولل، قال أعالل:}

خ وادهم النين كذروا من أهل الكتدا  لد ن أ درجتم لت درجن معكدم وال دايد  فديكم أحددا أبددا وإن 
 (.1{)لتم لتت ردكم والله يإهد إدهم لكا بونقوأ

يقددول األ ددتا   دديد قادددن: وأول لذتددة هددي أقريدددر القرابددة بددين المتددافقين والدددنين كذددروا مددن أهدددل 
 (.2الكتا ، فأهل الكتا  هؤالا كذروا والمتافقون إ وادهم ولو أدهم يلبسون رداا اخ الم)

أدر إلدل الدنين أولدوا قومدا عضدن اللده علديهم ألم وكنلك يتولودهم من دون المؤمتين، قال أعدالل:}

 .(3){ما هم متكم وال متهم ويحلذون علل الكن  وهم يعلمون
وفدددي ال دددذحا  التاليدددة دمدددا و مدددن القدددديم والحدددديث لكيدددد هدددؤالا األعدددداا الدا بدددة  والمتتوعدددة 

 لتذريق صف المؤمتين وإيقاع العداوة بيتهم.
 كيد أهل الكتاب للدعاة: المبحث األول:  

م يمتدد  أهددل  الكتددا  مددا بأيددديهم مددن العلددم الددني ورثددوت عددن أدبيددا هم والددني امددتمل علددل  كددر لدد
مددن أكنيبدده وهددم أعددرت التدداس   صددذا  دبددي آ ددر الامددان التددي يرودهددا أتابددق علددل التبددي محمددد 



 (11(  ورة الحإر )1)
 هد(1812( )11(،أأليف:  يد قان د دار الإروق د ط )6/3024( في ظالل القرآن )2)
 (18(  ورة المعادلة )3)
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الددنين آأيتدداهم الكتدا  يعرفوددده كمدا يعرفددون أبتددااهم وإن فريقدا مددتهم ليكتمددون ب ددقه قددال أعدالل: }
 .(1{)وهم يعلمون الحق

ومددتعهم الحسددد  لدده وألأباعدده حتددل عددن االعتددرات بأقددل مايعددن علدديهم لدده وهددو اخقددرار بددأن ديتدده 
ألم أدر أفضل األديان، فكادوا علل العكس من  لك فضدلوا ديدن المإدركين علدل ديتده، قدال أعدالل:}

روا هدؤالا أهددى إلل الدنين أوأدوا د ديبا مدن الكتدا  يؤمتدون بالعبدم والاداعو  ويقولدون للدنين كذد
 (.  2{)من النين آمتوا  بيال

 ولنلك ظاهر بتوقريظة المإركين في عاوة األحاا  للقضاا علل اخ الم والمسلمين. 
ومتددن بددداو  مدددمس اخ ددالم وأعدددداوت مدددن مإددركين وأهدددل كتدددا  ومتددافقين يكيددددون لددده المكا دددد 

الحقد والبوضاا فدي قلدوبهم ألهدل الله، أأجعم دار  ويترب ون بأأباعه الدوا ر يريدون أن ياذؤا دور
لتعدددن أمددد التدداس اخيمددان، وال أدل علددل  لددك وأصدددق فددي بيددان مدددة العددداوة مددن قولدده أعالل:}

 ا ية.(3){عداوة للنين آمتوا اليهود والنين أمركوا
 اإلصرار على العداوة:

إلدل أن يدأأي  ومكا د اليهود والت ارى وعداوأهم لهنت األمدة مسدتمرة ال أتقاد  متدن بعثدة التبدي
ولدن أرضدل عتدك اليهدود وال الت دارى أمر الله، ألدها أمثل ال راع بين الحق والباطل يقول أعالل: }

{حتل أتب  ملتهم
(8). 

فالحر  دا مة والمكا د مستمرة مدادام المسدلمون مبدايتين لاريدق اليهدود والت دارى، ثدابتين علدل 
 ديتهم متمسكين به.                         

صدداحن الظددالل: و دديظل اليهددود والت ددارى يحاربودددك ويكيدددون لددك وال يسددالمودك وال  يقددول
يرضون عتك إال أن أحيد عن هنا األمر،  وإال أن أترك هنا الحق إلل ما هم فيه مدن ضدالل ومدرك 

االقتتداع بأددك علدل الحدق وأن الدني جدااك مدن ربدك الحدق،  و وا أ ور، وليس الني يتق هم هو
ا قددمم، ولدو أدودد  إلدديهم مدا أدودد ، لدن يرضديهم مدن هدنا كلده مدديا إال أن ولدو قددمم إلديهم مد

 أتب  ملتهم وأترك ما معك من الحق.



 (186(  ورة  البقرة )1)
 (01(  ورة التساا )2)
 (42(  ورة الما دة )3)
 (121رة )(  ورة البق8)
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 ددبن هددنت العددداوة وعقدددأها الدا مددة فهددي العقيدددة، هددنت حقيقددة المعركددة التددي يإددتها اليهددود  أمددا
تقددة دا مددا والت دارى فدي كدل أرف وفددي كدل وقدم ضددد العماعدة المسدلمة، إدهدا معركددة العقيددة الم

بين المعسكر اخ المي، وهنين المعسدكرين، اللدنين قدد ي تلذدان ويتتازعدان فيمدا بيتهمدا، ولكتهمدا 
 (.1يلتقيان دا ما في المعركة ضد اخ الم والمسلمين)

وم  أن عداوة هاأين الاا ذتين ماملة لكدل المدؤمتين إال أن د دين الددعاة متهدا أكبدر، باعتبدارهم 
 إلل ال ير،  عيا من هؤالا األعداا خحباط جهود الدعاة وأتذير التاس عتهم.  قادة األمة وموجهيها

لقددد حددرال هددؤالا األعددداا علددل اأ ددا  كافددة السددبل وا ددتالق أدددواع الحيددل للتإددكيك فددي دبددي 
مدابين  دداحر ومعتدون ومدداعر،  اخ دالم وصدد التدداس عتده فتتوعدم الددتهم التدي وصدموا بهددا التبدي 

قد دعلم إدده ليحاددك الدني يقولدون فد دهم ة أدذسهم أده صادق، قال أعالل:}م  أدهم يؤمتون في قرار 
 (.2{)ال يكنبودك ولكن الظالمين بآيا  الله يعحدون

أما أهل الكتا  النين كان األولل لهم أن يبادروا الأباع الحق وأن يرمدوا إليه عيرهم و لدك لمدا 
عددداوة وصدددا عددن الحددق مددن عيددرهم، عتدددهم مددن العلددم الددني يهددديهم إلددل الحددق، فقددد كددادوا أمددد 

النين آأيتاهم الكتدا  يعرفودده كمدا يعرفدون أبتدااهم وإن فريقدا حسدا من عتد أدذسهم، قال أعالل: }
 (.3{)متهم ليكتمون الحق وهم يعلمون

كمدا   قال ابن كثير: ي بر أعدالل أن العلمداا مدن أهدل الكتدا  يعرفدون صدحة مدا جداا بده الر دول
عددر  أضددر  المثددل فددي صددحة الإددخ بهددنا، ثددم أ بددر أعددالل أدهددم مدد  هددنا يعددرت أحدددهم ولدددت، وال

وهدم  التحقق واخأقدان العلمدي ليكتمدون الحدق، أي ليكتمدون التداس مدا فدي كتدبهم مدن صدذة التبدي
 (.8يعلمون)

و اا أهل  الكتا  أميا  المؤمتين علديهم بالهدايدة فأضدمروا لهدم الحسدد ورعبدوا فدي رجدوعهم إلدل 
ود كثير من أهل الكتدا  لدو يدردودكم مدن بعدد إيمدادكم كذدارا حسددا مدن عتدد :}الكذر قال عا وجل

 (ا ية.0)أدذسهم من بعد ما أبين لهم الحق{



 (114د 1/111( ادظر في ظالل القرآن )1)
 (33(  ورة األدعام )2)
 (186(  ورة  البقرة )3)
 ( 198/ 1( ادظر أذسير القرآن العظيم )8)
 (119(  ورة البقرة )0)
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ي بر أعالل عبادت المؤمتين عن حال الكذار مدن أهدل الكتدا  ويعلمهدم بعدداوأهم لهدم فدي البداطن 
وفضددل دبدديهم، وهددنا والظدداهر ومددا هددم مإددتملون عليدده مددن الحسددد للمددؤمتين مدد  علمهددم بذضددلهم 

 (.1الحسد الني اداو  عليه دذو هم هو الني ادبعثم مته د ا سهم وأدبيراأهم كلها وال أاال)
أما مدى هنت العدداوة ووقتهدا فهدو متسد  للامدان والمكدان مدا ا دتااعوا إلدل  لدك  دبيال، مدا دام 

عدددن ديدددتكم إن وال ياالدددون يقددداألودكم حتدددل يدددردوكم المسدددلمون مقيمدددين علدددل ديدددتهم قدددال أعدددالل:}
 ( ا ية.2{)ا تااعوا

فاخصددرار الدددا م علددل الكيددد للمددؤمتين متواصددل ال يتقادد  حتددل  يتحقددق للكذددار مددا يريدددون وهددو 
 رجوع المؤمتين عن ديتهم فيكودون وإياهم في الكذر  واا. 

( أدهدا قالدم: كتدم أحدن ولدد أبدي 8( بستدت عن صذية بتم حيي بن أ ان)3روى ابن إ حاق)
عمي أبي يا ر، لم ألقهما قط م  ولد لهما إال أ نادي دودده قالدم: فلمدا قددم ر دول اللده إليه وإلل 

 ودددال قبدداا فددي بتددي عمددرو بددن عددوت عدددا عليدده أبددي، حيددي بددن أ اددن، وعمددي أبددو يا ددر بددن ،
أ اددن، مولسددين، قالددم: فلددم يرجعددا حتددل كددان مدد  عددرو  الإددمس، قالددم: فأأيددا كددالين كسددالدين 

اللدده مددا التذددم إلددي واحددد  ، قالددم فهإإددم إليهمددا كمددا كتددم أصددت ، فددو دداقاين يمإدديان الهددويتل
متهما، م  ما بهما من الوم، قالم: و معم عمي أبدا يا در وهدو يقدول ألبدي حيدي بدن أ ادن: أهدو 
هو؟ قال: دعم والله قال: أأعرفه وأثبته؟ قال: دعم، قدال: فمدا فدي دذسدك متده؟ قدال عداوأده واللده مدا 

 (.0بقيم)
والكيدد لده، وهدو دمدو و لعدداوة قومده يهدود،   ادن جهددا فدي حدر  ر دول اللدهولم يأل ابن أ

حددرف حيددي بددن أ اددن بتددي قريظددة علددل دقددض  فحددين اجتمعددم األحدداا  لحددر  ر ددول اللدده 
و دعل عتدد ر يسدهم كعدن بدن أ دد وأعادات عهدد اللده لد ن رجعدم قدري   عهدهم م  ر دول اللده 



 (1/112( وفي ظالل القرآن ) 1/103( ادظر أذسير القرآن العظيم )1)
 (211(  ورة  البقرة )2)
هدد. ورأى أددس بدن مالدك بالمديتدة و دعيد بدن 41ن يسار، العالمة الحاف ، صداحن السديرة التبويدة، ولدد  دتة ( محمد بن ا حاق ب3)

( أهددنين التهددنين 00، 31، 1/33،38هددد.ادظر  ددير اعددالم التددبالا )101المسددين، وكددان  ثقددة عالمددة فددي الموددازي، مددا   ددتة 
 (31د0/24)
يدوم  يبدر ثدم أعتقهدا ثدم أاوجهدا، وقدد جعدل عتقهدا صدداقها،  رو  عدن  بدي( أم المؤمتين صذية بتم حيدي بدن أ ادن،  دباها الت8)

( وأهددنين 182-1/134( و اخصددابة )232ددد2/231هددد ادظددر  ددير أعددالم التددبالا )01كادددم مددريذة عاقلددة، ماأددم  ددتة   التبددي 
 (  6/611التهنين )

( هددد وروى هدنا األثددر البيهقدي فددي دال دل التبددوة 1918( مكتبدة المتددار، الابعدة األولدل )149ددد144( السديرة التبويدة البددن هإدام )/0)
 (11( وروات أبو دعيم أيضا في الدال ل من طريق ابن إ حاق ال)033/ 2من طريق ابن إ حاق )
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حتل دقدض كعدن   ،تك حتل ي يبتي ما أصابكوعاذان ولم ي يبوا محمدا أن أد ل معك في ح 
 .عهدت وبرئ مما كان بيته وبين ر ول الله

ولمددا ادتهددل األمدددر برجددوع قدددري  وعاذددان عددن المديتدددة وددداول بتدددي قريظددة علددل حكدددم  ددعد بدددن 
( فحكدددم بقتدددل الرجدددال وقسدددمة األمدددوال و دددبي الدددنراري والتسددداا، أ أدددي بحيدددي بدددن أ ادددن 1معدددا )

وقال: أما والله ما لمم دذسدي فدي عدداوأك  بل فتظر إلل ر ول الله معموعة يدات إلل عتقه بح
ولكتده مدن ي ددنل اللده  ي  ددنل، ثدم أقبددل علدل التدداس فقدال: أيهددا التداس إددده ال بدأس بددأمر اللده، كتددا  

 (.  2وقدر وملحمة كتبها الله علل بتي إ را يل، ثم جلس فضربم عتقه)



(  عد بدن معدا  بدن التعمدان،  ديد األوس،  أ دلم علدل يدد م دعن بدن عميدر، مدهد بددرا  وأحددا، ورمدي بسدهم يدوم ال تددق، عدا  1)
(و أهددددنين التهددددنين 40ددددد3/48( واخصددددابة )241، 1/219هددددد ادظددددر  ددددير أعددددالم التددددبالا ) 0 ددددتة  بعددددد  لددددك مددددهرا ثددددم مددددا 

(2/243  ) 
 (وما بعدها3/314السيرة التبوية البن هإام ) (2)
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 من مكائد أهل الكتاب للمؤمنين:صور 
  يك المؤمنين بدينهم:تشك -1

التددي اكتددوى بسددببها المؤمتددون فددي عهددد التبددوة للمددؤمتين و أهددل الكتددا  التددي كادهددا مكا ددد المددن 
 عيهم لتإكيك المؤمتين بديتهم رعبة في صددهم عتده حيدث إدهدم أهدل كتدا  عتددهم مدن العلدم مدا 

ر الامدان، وقدولهم ليس عتد عيرهم، وفي ما لديهم من العلم الموروف عدن أدبيدا هم، صدذا  دبدي آ د
أن مددا يقولوددده حقددا، وبدددال مددن أن يكودددوا أول  مظتددا مددته ،همو قددد يوتددر بدده بعددض التدداس، وربمددا أددابع

التاس مبادرة الأباعه   عوا فدي ا دتوالل ظدن التداس الحسدن فديهم، فدي ال دد عدن الحدق، والتلبديس 
ل الددنين آمتددوا وجدده وقالددم طا ذددة مددن أهددل الكتددا  آمتددوا بالددني أدددال علددعلددل التدداس قددال أعالل:}

 (.1{)التهار واكذروا آ رت لعلهم يرجعون
آِمت ددوا بِالِددِني هددنت ا يددة: فقالددم طا ذددة مددتهم } يقددول الإدديد عبددد الددرحمن السددعدي حددول أذسددير

دددار { أي أولددده وارجعدددوا عدددن ديدددتهم آ دددر التهدددار، فددد دهم إ ا رأوكدددم أ دْدددِال  ع ل دددل الِدددِنين  آم ت دددوا و ْجددده  التدِه 
يعتقدددون فدديكم العلددم ا ددترابوا بددديتهم، وقددالوا لددوال أدهددم رأوا فيدده مددا ال يععددبهم، وال  راجعددين وهددم

 (.2يوافق الكتن السابقة لم يرجعوا)
ن حدددديثي عهدددد بعاهليدددة  يالمسدددلمبعدددض وهددنا لدددون مدددن الكيدددد يتا دددن فتدددرة معيتدددة، حيددث كدددان 

م كثيدرا أن ي رجدوا متده ويهمهم موافقة أهل الكتا  لهم وثتاوهم علدل ديدتهم ود دولهم فيده، ويسدؤه
بعدد أن د لدوا فيده، وربمدا فسدر بعدض التداس هدنا الت درت بدأن رجدوع أهدل الكتدا  مبتدي علدل علددم 

فدي الكتدن المتقدمدة مدن أوصدات  ورثوت عن أدبيا هم يدل علل عدم موافقة ماجاا بده هدنا التبدي لمدا
ة األوثدددان بمتابعتددده دبدددي آ دددر الامدددان الدددني يتتظدددر أهدددل الكتدددا  بعثتددده ويِعددددون أعددددااهم مدددن عبدددد

 ومقاألتهم معه. 
ولدددم يلبدددث هدددنا  الكيدددد أن أالمدددل  ادددرت حيدددث أدرك المؤمتدددون دوافددد  أهدددل الكتدددا  مدددن هدددنا 
الت ددرت فلددم يعددد يإددكل  اددرا علددل ثقددة المسددلمين بددديتهم لددنلك قلمددا يتكددرر دظيددر هددنا الذعددل، 

ا اخ دددالم ولددم يكدددن فاأ ددن هددنا الكيدددد مظهددرا آ ددر قدددام بدده المستإددرقون  قدددديما وحددديثا، فدر ددو 
الددداف  لهددنت الدرا ددة الرعبددة فددي العلددم  والبحددث عددن الحددق، وإدمددا ل ددد قددومهم عددن الددد ول فيدده، 
وأإددكيك المسددلم الدددني يقددرأ مددداكتبوت مددن معلومدددا  مإددوهة عدددن اخ ددالم بديتددده، أو أبتيدده لدددبعض 



 (12(  ورة  آل عمران )1)
 (1/391( أيسر الكريم الرحمن في أذسير كالم المتان )2)
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إلدددل التدددااع  أفكدددارهم  المتحرفدددة التدددي ي الذددده فدددي فهمهدددا بقيدددة المسدددلمين ممدددا يدددؤدي فدددي التهايدددة 
 واال تالت.

 إثارة النعرات الجاهلية: -2
وجدد أهددل الكتدا  فددي التعدرا  العاهليددة التدي كادددم بدين األوس وال ددارو قبدل أن يؤلددف بيددتهم  

اخ ددالم وأعمعهددم أ دددِوة الدددين، و ددديلة مددؤثرة فدددي أذريددق صددف المدددؤمتين فعملددوا علدددل إثددارة هدددنت 
 التعرا .

ان مددي ا عظدديم الكذدر مددديد الضددون علددل المسددلمين، قدال ابددن إ ددحاق: مددر مدداس بدن قدديس وكدد
مددن األوس وال ددارو فددي معلددس قددد  مددديد الحسددد لهددم، علددل دذددر مددن أصددحا  ر ددول اللدده 

ج م عهم  يتحدثون فيه، فساات ما هدم عليده مدن االأذداق واأللذدة  وصدالا  ا  البدين فدأأل فتدل مدابا 
مدن حدروبهم يدوم بعداف، وأدإددهم بعدض من يهود وقال: اعمد إليهم فاجلس معهم و كرهم مدا كدان 

مددا كددادوا أقدداولوا فيدده مددن األمددعار، فذعددل، فلددم يددال  لددك دأبدده حتددل حميددم دذددوس القددوم وعضددن 
بعضهم علل بعض وأثاوروا ودادوا بإدعارهم وطلبدوا أ دلحتهم وأواعددوا إلدل الحدرة فبلدل  لدك التبدي 

هدركم؟ فعدرت القدوم أدهدا داعدة مدن ، فأأاهم فععل يسكتهم ويقول: أبدعوى العاهليدة وأددا بدين أظ
 (.1الإياان وكيد عدوهم، فبكوا وعادق الرجال من األوس وال ارو بعضهم بعضا)

 التربص بالمؤمنين: -4
 من مكا د أهل الكتا  للددعوة فدي عهدد التبدوة:  دعيهم ال دتوالل الذدرال للتذريدق بدين التبدي 

إلددل أبدوك وأمددر  روو مد  التبدي ( عدن ال دد2وأصدحابه، ومدن  لددك أدده لمدا أ لددف كعدن بددن مالدك)
التدداس بهعددرت، بددادر ملددك عسددان إلددل الالددن مددن كعددن أن يلحددق بدده، يقددول كعددن وهددو  التبددي  

يحكددي مددا جددرى لدده حددين هعددرت المسددلمون: فبيتمددا أدددا أمإددي بسددوق المديتددة إ ا دباددي مددن أدبدداط 
ذدق التداس يإديرون لده الإام ممن قدم بالاعام يبيعه بالمديتة يقول: من يدل علل كعن بن مالك فا

حتددل إ ا جدداادي دفدد  إلددي كتابددا مددن ملددك عسددان فدد  ا فيدده أمددا بعددد ف ددده قددد بلوتددي أن صدداحبك قددد 
جذدداك ولددم يععلددك اللدده بدددار هددوان وال مضدديعة فددالحق بتددا دوا ددك، فقلددم: هددنا أيضددا مددن الددبالا 

 ( الحديث.3فتيممم بها التتور فسعرأه بها)



 (230د 238د2/233التبوية البن هإام ) ( والسيرة1/349( ادظر أذسير القرآن العظيم )1)
( كعن بدن مالدك بدن أبدي كعدن، أبدو عبدد اللده األد داري، مداعر ر دول اللده وصداحبه، مدهد العقبدة، وأ لدف عدن بددر ومدهد أحددا 2)

هدددددد. ادظدددددر  دددددير أعدددددالم 01هدددددد وقيدددددل 01ومدددددا بعددددددها وأ لدددددف عدددددن أبدددددوك، وهدددددو أحدددددد الثالثدددددة الدددددنين أيدددددن علددددديهم. مدددددا   دددددتة 
 (  8/096( وأهنين التهنين )026د2/023التبالا)

( روات والب دداري واللذدد  لدده، كتددا  الموددازي، بددا  حددديث كعددن بددن مالددك، وقددول اللدده أعددالل) وعلددل الثالثددة الددنين  لذددوا( رقدددم 3)
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لدده، أدددل علددل  تدعيه إليدده حددين علددم بهعددر التبددي ومكاأبددة ملددك عسددان لكعددن بددن مالددك يسدد
الرعبددة األكيدددة لديدده فددي التذريددق بددين المددؤمتين وا ددتوالل الذرصددة التددي يددرى أدهددا  ددتحم لعددن  
واحد من المسلمين إلل صذه، صدر  من عدو متربص بأهل ملة اخ دالم يوتدتم الذدرال خضدعافهم 

 أحقيق هنا الهدت ما أمكته  لك. والتيل متهم، ال يتوادل في بنل ما يستاي  من أجل
يقول اخمام ابن القيم: وفي مكاأبة ملك عسدان لده بالم دير إليده ابدتالا مدن اللده أعدالل، وامتحدان 

 خيماددددده ومحبتدددده للدددده ور ددددوله، وإظهددددار لل ددددحابة أددددده لدددديس ممددددن ضددددعف إيماددددده بهعددددر التبددددي 
والمدؤمتين لده  عدران الر دول والمسلمين له، وال هو ممن أحمله الرعبدة فدي العدات والملدك مد  ه

وكددادوا   علددل مذارقددة ديتدده، وكادددم عسددان إ   اك د وهددم ملددوك عددر  الإددام د حربددا لر ددول اللدده 
 (.  1يد ْتِعل ون   يولهم لمحاربته)

 
أواصددلم  جهددود أهددل الكتددا  فددي التذريددق بددين المددؤمتين مددرورا بمقتددل أميددر  وبعددد وفدداة التبددي 

جدده أصدداب  االأهددام ألهددل الكتددا  ومددا لهددم مددن دور فددي حياكددة وأو  المددؤمتين عمددر بددن ال اددا  
 يوط هنت العريمة، وقد كان قتله البا  الني ادكسر فولعم مته الذتن إلل هنت األمدة، كمدا جداا 

فقدال أيكدم يحذد   في حديث حنيذة الني روات الإي ان وعيرهمدا قدال: كتدا جلو دا عتدد عمدر 
مددا قالدده قددال: إدددك عليدده أو عليهددا لعددريا قلددم: فتتددة فددي الذتتددة قلددم: أدددا ك قددول ر ددول اللدده 

الرجل في أهله وماله وولدت وجارت أكذرها ال الة وال وم وال دقة واألمر والتهدي قدال: لديس  هدنا 
أريد ولكن الذتتة التي أموو كما يموو البحر قال: ليس عليدك متهدا بدأس يدا أميدر المدؤمتين إن بيتدك 

م يذددت  قددال: يكسددر قددال: إ ا اليولددق أبدددا قلتددا: أكددان عمددر يعلددم وبيتهددا بابددا مولقددا قددال أيكسددر  أ
البا  قال: دعدم كمدا أن دون الودد الليلدة إددي حدثتده حدديثا لديس باألعداليط، فهبتدا أن دسدأل حنيذدة 

 (3( فسأله فقال: البا  عمر)2فأمردا مسروقا)



( واخمدددام أحمدددد 2169( ومسدددلم،كتا  التوبدددة، بدددا  حدددديث أوبدددة كعدددن بدددن مالدددك وصددداحبيه، رقدددم الحدددديث )8814الحدددديث )
(3/806) 
 هد مؤ سة الر الة.1812( 26( لإلمام ابن القيم العوزية   د معين األرداوط.ط)3/041المعاد في هدي  ير العباد )( زاد 1)
( اخمددام القدددوة، مسددروق بددن األجدددع بددن مالددك بددن أميددة  الهمدددادي الددوادعي، أبددو عا إددة، مددن كبددار التددابعين،  روى عددن أبددي بكددر 2)

هدد 63وم القاد دية، يقدال مدهد صدذين، وقيدل مدهد قتدال الحروريدة مد  علدي، مدا   دتة وعمر وعلي ومعا  وابن مسعود، ملم يددت يد
 (  292-6/291( واخصابة ) 64 – 61 -68-8/63ادظر  ير أعالم التبالا )

( ومسدلم، كتدا  اخيمدان، بدا  بيدان 020( روات والب اري واللذ  له، كتا  مواقيدم ال دالة، بدا  ال دالة كذدارة، رقدم الحدديث )3)
( رقددم 11(والترمددني،كتا  الذددتن، بددا  رقددم)188 ددالم  بدددأ عريبددا و دديعود عريبددا، وإددده يددأرز بددين المسددعدين، رقددم الحددديث)أن اخ

 (810و0/811( اخمام أحمد )3900(وابن ماجة،كتا  الذتن،با  ما يكون من الذتن، رقم الحديث )2204الحديث )
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المددؤمتين عثمدان بددن ثدم بددور عبددد اللده بددن  دبأ اليهددودي ومدا أحدثدده مدن فتتددة ادتهدم بمقتددل أميدر 
وما أم ض عن هنت الذتتة مدن أحدداف ِجسدام التقدل فيهدا المسدلمون بسديوفهم فدي معركدة  عذان

 العمل ثم صذين، وادقسمم بسببها دولة اخ الم، وأعدد  بسببها ا راا واألهواا. 
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 العصر الحديث: اب في مكائد أهل الكتالمبحث الثاني:  -ب
د أهدل الكتدا  مدن اليهدود والت دارى والحدرو، لقدد برعدوا فدي في هنا الع در فحددف عدن كيد أما

إحكام ال اط والمؤمرا ، و اعدهم علل دعاحها ب عد  المسلمين عن أعاليم ديدتهم وعددم التداامهم 
ما يذرضه عليهم من أحكام أتعلق بمعاملة عدوهم، لقد عذل كثير من المسلمين عن أددبر قدول اللده 

أت نوا اليهود والت ارى أولياا بعضهم أولياا بعض ومدن يتدولهم مدتكم  ياأيها النين آمتوا الأعالل: }
(، فا ددددتبدلوا بعددددداوأهم الواجبددددة صددددداقة ومددددودة 1{)ف ددددده مددددتهم إن اللدددده ال يهدددددي القددددوم الظددددالمين

واأ نوا متهم باادة من دون المؤمتين، فدال ععدن والحالدة هكدنا أن أدتع   ااهدم وأدؤأي ثمارهدا 
 المؤمتين. المرة، فرقة وأتازعا بين

أما األمثلة علل أواصل كيدهم وا تمرار مدؤامراأهم السدرية والعلتيدة فدي التذريدق بدين الددعاة وإثدارة 
ال ددالت بيددتهم فددي هددنا الع ددر فددال يحتدداو البحددث عددن إثباأهددا إلددل كبيددر عتدداا، لقددد بلددل الضددعف 

ومذكريدده بالمسددلمين مبلوددا، أن كإددف عدددوهم عددن دذسدده وأعلددن عداوأدده،  و ددار  أقددالم  ا ددته 
 التوصيا  الالزمة لتحقيق أهدافه دون  إية من أن يؤدي  لك إلل  إفاقة المسلمين من عذلتهم.
والتقددول التاليددة  مددن كالمهددم أبددين طرفددا مددن  اددط هددؤالا األعددداا التددي وضددعوها لتذريددق صدددف 

ها، الدعاة، وأبين الهدت المإترك لليهود والت ارى النين يضعون  ااا  اصة يقومدون هدم بتتذيدن
 وأحيادا يتعاودون م  العلماديين متافدقي اليوم النين يواصلون ما بدأت أ الفهم متافقوا األمس.

 مفكري الغرب: الصحوة اإلسالمية في نظر -1
يهتم الور  في هنا الوقم اهتمامدا بالودا بال دحوة اخ دالمية، ويحدرال علدل معرفدة أ دبا  هدنت 

وقدم إلدل ديدتهم، وموضدوع درا دا  الإدرق األو دط ال حوة، و لمدا ا يعدود المسدلمون فدي هدنا ال
 في الور  هو أبرز العتاوين التي أعري أحتها عملية الرصد والتحليل للعالم اخ المي.

 وال يكدددددداد ي تلددددددف اثتددددددان أن المسددددددلمين يعيإددددددون فددددددي هددددددنا الوقددددددم صددددددحوة إ ددددددالمية فددددددي
أعدده بكددل إمكاداأدده م تلددف  المعدداال ، والوددر  أول مددن يدددرك هددنا الإدديخ وي إددات، لددنا ف ددده ا 

هدنت الظداهرة يحللهددا ويسدتتاقها بدالتتبؤا  عدن المسدتقبل، ويضد  ال اددط  ة دادر لوأقتياأده المتاحدة 
المضددددادة ليقضدددددي علددددل هدددددنت ال ددددحوة، وأددددددفق  دددديل مدددددن الدرا ددددا  والمقددددداال  والتحقيقدددددا  
 والمددددؤأمرا ، أقددددف وراات م ددددا  العامعددددا  والمراكددددا والمعاهددددد والمؤ سددددا  العلميددددة واللعددددان

وزارا  ال ارجيدددددددة والددددددددفاع وأجهددددددداة األمدددددددن القدددددددومي  المت   دددددددة التدددددددي أدإدددددددأأها أو دإددددددداتها
واال ددت بارا ، كمددا حرصدددم دول الوددر  عامدددة والواليددا  المتحددددة  اصددة علدددل إدإدداا عإدددرا  



 (  01(  ورة الما دة )1)
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المراكددا فددي بعددض الددبالد اخ ددالمية أحددم مسددميا  م تلذددة لتتددولل مهمددة الرصددد والذحددص وجمدد  
 مبامرة في مراكا الت ايط والقرار.المعلوما  مبامرة لت ن 

إن معظم ما يكتن في الور  عن اخ الم والمسلمين،  اصدة عدن ال دحوة اخ دالمية لديس مدن 
با  البحث العلمي التايده، ولكتده عمدل موجده، وكثيدر مدن البداحثين معتددون لتحقيدق دذدس الوايدا  

 التي أعتد لها العيو .
مددن الددديادا  حتددل وإن كادددم موعلددة فددي ال رافددة  وحيتمددا يكتددن المذكددر الوربددي عددن أي ديادددة

والوثتيددة فدد ن مددا يكتبدده يتسددم عالبددا باخد ددات، وربمددا ظهددر مددن كتابتدده التعدداطف مدد  أهددل الملددة التددي 
يكتدددن عتهدددا وأدددرات أحياددددا يبحدددث عدددن المبدددررا  لدددبعض ال رافدددا ، لكدددن هدددنا اخد دددات والحيددداد 

 متهم حين أكون الكتابة عن اخ الم.يبقل متهما ميخ عتد كثير   رعان ما يتبددان وال
يقول )لورمان دادييل( وهو أحد الباحثين الوربيين: رعم المحاوال  العدية الم ل دة التدي بدنلها 
بعض الباحثين في الع ور الحديثة للتحرر من المواقف التقليديدة للكتدا  المسديحيين مدن اخ دالم 

 (.1وهمون)ف دهم لم يتمكتوا أن يتعردوا كليا عتها كما قد يت
 إن معظم كتابا  الوربيين عن ال حوة اخ المية وجماعاأها أتسم بعدد من السلبيا  متها:

 د أإويه العاملين لإل الم واأهامهم بإتل التهم.1 
 د أ يد األ ااا وأض يمها وأعميمها.2
 (.2د أ ويف الحكوما  اخ المية من اخ الميين و لك لإليقاع بين الارفين)3

رون كدددارادي فدددو(: أعتقدددد أن عليتدددا أن دعمدددل جاهددددين علدددل أمايدددق العدددالم اخ دددالمي يقدددول )البدددا
وأحادديم وحدأدده الروحيددة مسددت دمين مددن أجددل هددنت الوايددة االدقسدداما  السيا ددية والعرقيددة، دعودددا 
دمداق اخ دالم، بدل ودسدت دم مدن أجدل  لدك الذدرق المتإدقة والادرق ال دوفية، و لدك كدي دضدعف 

 (.3ألبد عاجاا عن صحوة كبرى)اخ الم، لتععله إلل ا
والمتأمددل لواقدد  الدددعوة اخ ددالمية اليددوم ومددا أعاديدده مددن ادقسددام وا ددتالت يددرى ب ددما   اددط 

 األعداا واضحة مما يعتي أدها آأم ثمارها المرة وحققم كثيرا مما يرجوت هؤالا األعداا.
لم دابرا  والسيا دة ومن ال اط التي وضعها المذكرون الوربيدون والمتعداودون معهدم مدن رجدال ا

لتتذيددن عايدداأهم الددي ددة أعددات الدددعوة اخ ددالمية وقادأهددا، التقريددر الددني أعدددت )ريتإددارد   ميتإددل(  



 (2( د. عرفان عبد الحميد، المكتن اخ المي، ط)0( المستإرقون واخ الم ال )1) 
( ريتإددددارد هريددددر دكمعيددددان د أرجمددددة عبددددد الددددوارف  ددددعيد د دار الوفدددداا الابعددددة 12ددددد9( ادظددددر األصددددولية فددددي العددددالم العربددددي ال)2)

 هد  التقل من كالم المترجم. 1811األولل
 (4( المرج  السابق ال )3)
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أحد كبار العوا يس األمريكان، وقدمده إلدل الم دابرا  األمريكيدة ويت د  فيده بتتذيدن  ادة وضدعها 
 (1ه عالقة بالموضوع)لت ذية الحركا  اخ المية في البالد اخ المية، دقتا  متها ما ل

 جاا في التقرير
 من )ريتإارد    ميتإل(:

إلددل ر دديس هي ددة ال دمددة السددرية بالم ددابرا  المركايدددة األمريكيددة، بتدداا علددل مددا أمددر  إليدده مدددن 
 أعم  المعلوما  لديكم من عمال تا ومن أقارير الم ابرا  اخ را يلية 

 ت لص متها فتت   باأباع ما يلي:القيادية التي أقرر الاخ المية بالتسبة للإ  يا  
أ د أعيدين مدن يمكدن إعددراوهم بالوظدا ف العليدا حيدث يددتم مدولهم بالمإدروعا  اخ دالمية الذارعددة 
المضمون وعيرها من األعمال التي أستتذد جهدهم و لدك مد  اخعدداق علديهم أدبيدا وماديدا وأقدديم 

 عن قواعدهم العماهيرية. أسهيال  كبيرة لنويهم، وبنلك يتم ا تهالكهم محليا وف لهم
  د العمددل علددل إيعدداد فددرال عمددل وعقددود معايددة فددي الددبالد البتروليددة، األمددر الددني يددؤدي إلددل 

 بعدهم عن التإاط اخ المي.
 و د بالتسبة للعتاصر الذعالة في أوربا وأمريكا دقترا ما يلي:

 ؤ ساأتا.د أذريل طاقاأهم في بنل العهود م  عير المسلمين ثم إفسادها بوا اة م1
 د ا تتذاد جهدهم في طب  وإصدار الكتن اخ المية م  إحباط دتا عها.2
 د بث بنور الإك والإقاق بين قادأهم ليتإولوا بها عن التإاط المثمر.3

 بالتسبة للإبا  دركا علل ما يلي:
 د أعميق ال الفا  المنهبية والذرعية وأض يمها في أ هادهم. 1
 ا  اخ ددددددددددالمية الم تلذددددددددددة وبددددددددددث التتددددددددددازع دا لهددددددددددا د أذتيددددددددددم التعمعددددددددددا  والعماعدددددددددد 2
 وفيما بيتها.      
 د ا ددددددددتمرار المؤ سددددددددا  التعليميددددددددة فددددددددي م تلددددددددف مراحلهددددددددا فددددددددي ح ددددددددار العماعددددددددا   3

 اخ المية والتضييق عليها والتقليل من دإاطها.       



بددة مددن واضددعيها فددي أن أقدد  هددنت التقددارير بأيدددي الدددعاة لوددرف بددث الرعددن فددي قلددوبهم أ تإددر بعددض التقددارير الوهميددة أحيادددا رع (1)
وأوهين عاا مهم حتل يتوقذدوا عدن مواصدلة جهدودهم، مد  أن هدنت ال ادط لدن أتذدن، علدل أن المسدلم ماالدن فدي كدل األحدوال بأ دن 

ين، وأن يكدون لده قددوة فدي مدن قدال اللده أعدالل الحياة والحنر، وأوق  قيام هؤالا األعداا بدالت ايط خي دال صدتوت األ ى للمدؤمت
فيهم: }النين قال لهدم التداس إن التداس قدد جمعدوا لكدم فا إدوهم فداادهم إيماددا وقدالوا حسدبتا اللده ودعدم الوكيدل، فدادقلبوا بتعمدة مدن 

 (   118-113الله وفضل لم يمسسهم  وا واأبعوا رضوان الله والله  و فضل عظيم{ آل عمران )
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ي حالدة هنا ما ددرات مدن مقترحدا  حدال لمإدكلة التعمعدا  اخ دالمية فدي هدنت الذتدرة الدقيقدة وفد
اقتتاعكم بها درجو أوجيه الت   للعها  المعتية للمبادرة بتتذينها م  ا تعداددا هتدا للقيدام بالددور 

 (.1الالزم في التتذين)
لت دارى لمحاربدة الدددعوة وفدي أقريدر آ در يظهدر فيده التحدالف والتعدداون بدين العلمداديين واليهدود وا

 .اخ المية
و ددا ل التددي ا ددتعملم والتتددا م التددي أددم الوصددول إليهددا يقددول التقريددر: بعددد درا ددة وا ددتعراف ال

ب  ددددوال مكافحددددة ومتابعددددة العمعيددددا  الديتيددددة بالكليددددا  العامعيددددة والمعاهددددد والمدددددارس وأ مددددة 
 المساجد المإهورين من  وي الإعبية الملمو ة.

 د م ال اة علل عدة أوصيا ، من أهمها ما يلي: 
دا م علددل فقدددان الثقددة بيددتهم وأحادديم وحدددأهم مضدداعذة العهددود المبنولددة فددي  يا ددة العمددل الدد

بإدتل الو دا ل و اصددة بكتابدة أقريدر ب اهددم عدن زمال هدم، ثددم مواجهدة هدؤالا الددامالا بهدنت التقددارير 
 م  الحرال الإديد علل مت  كل من األطرات من لقاا ا  ر.

ضدداعة أمدا رووس العماعددة فقددد أولددتهم ال اددة اهتمامددا  اصدا وأوصددم باأ ددا  عدددة إجددرااا ، خ
جهودهم وعدم أمكيتهم من أوجيه أعضاا العماعة لذعل مدا يالدن مدتهم، ومدن هدنت اخجدرااا  مدا 

 يلي:
)أوال( الددرووس األيديولوجيددة الموجددودة أسددتعمل معهددم السيا ددة لتهد ددة مريديدده مددن وقددم   ددر  

 .ر العديدة، ثم يوق  بيته وبيتهاحتل أكإف كل العتاص
بددأ  أظهدر أسدتعمل معهدا و دا ل إعدراا و لدك بتعريضدهم للحيداة التدي عديددة الرووس الد)ثاديا(  

الع رية هم و ويهم بحذال  ودعوا  ويوعدون بوظدا ف راقيدة أو صدذقا  أو مإداركا  ....إلدد، 
فمن أعاو  متهم يستذاد مته، ويضم لحا  الحكومة، ومدن لدم يتعداو  أعرقدل وظدا ذهم وأدرقيتهم 

 عتا ية أو أؤ ر أسهيالأه الاراعية كل حسن مهتته.أو أوصل بهم لعتة الضرا ن والمباحث ال
 السعي للتفريق بين الدعاة والحكومات اإلسالمية: -ب

فيما يتعلق بالتذريق بدين الحكومدا  فدي الدبالد اخ دالمية والددعاة إلدل اللده ا دت دم الودر  مدتل 
يقة بددين الو دا ل لتحقيدق هدنا الودرف، ولأ دف أن جهدودت آأدم ثمارهدا فدتع  فدي إيعداد هدوة  دح

األدظمة الحاكمة في كثير من البالد اخ المية والحركدا  اخ دالمية القا مدة فدي ألدك الدبالد وعمدل 
علل أعميق ال الت بين العادبين، وصِور ألدك الحركدا  ب دورة العددو المتدربص بتلدك الحكومدا  



 هد 11/2/1399أاريد  824علة المعتم  الكويتية عدد ( ادظر م1)
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وق ددددمم  الددني يسددعل خزالدددة ألددك األدظمدددة، بهدددت اال دددتيالا علددل دفددة األمدددور فددي ألدددك الددبالد،
لم  ال ددحوة اخ ددالمية مددن  ددالل معموعددة مددن الم ددالحا  التددي ولددد  فددي بي ددة الوددر  وح دددمِ 
بمعددانو ومذدداهيم متددأثرة بتعددار  الوددر  وقيمدده ودظرأدده للدددين والحيدداة، وأهددم هددنت الم ددالحا  مددا 

لكدل  الني يعتي في بي تده األصدلية ِفرقدة مدن البروأسدتادم أدؤمن بالع دمة الحرفيدةو يسمل باألصولية 
كلمدددة لمدددا يسدددمل )بالكتدددا  المقددددس( ويدددِدعي أفرادهدددا التلقدددي المبامدددر عدددن اللددده ويعدددادون العقدددل 

 (.  1والتذكير العلمي ويميلون إلل ا ت دام القوة والعتف لذرف مايعتقدون)
ومدد  أن هددنا الم ددال  عربددي التإددأة وهددو رد فعددل لت ددرفا  رجددال الدددين الت ددارى وال يمكددن 

 ا  عقا د وثقافا  م تلذة، إال أن الور  طبدق هدنا الم دال  علدل عيدر  أعميمه علل بالد أ رى
الت ارى، فكل مسدلم يددعو إلدل اللده أعدالل وياالدن بتحكديم مدرعه فدي كافدة ددواا الحيداة فهدو فدي 

يذهدم مدن كلمدة أصدولي عتدد  دظرهم أصولي بما أحمله هنت الكلمة من معتل عتد واضعيها، بيتمدا ال
   ا في علم أصول الذقه، ويستور  أحد الكتدا  الودربيين وهدو )جيدل  المسلمين إال من كان مت

كييددل( إطدددالق هدددنا الوصدددف علدددل عيدددر الت دددارى، ويعددداو جهدددل الودددربيين بمعرفدددة حقيقدددة الحركدددا  
اخ المية إلل كون الور  يتظر إليها بمتظار عربي فيقدول: حدين ي تظدر إلدل أحدداف العدالم اخ دالمي 

ولددد  فددي العددالم ة مقولد يأ ددرد إلددل مددا يسدمل األصددولية اخ ددالمية، وهددمدن بدداريس أو ديويددورك ف دمدا 
الكدداثوليكي والبروأسددتادتي علددل التددوالي، وإن ا ددت دامها علددل  ددبيل اال ددتعارة أو المعدداز ال يعتددي 
أن لهددا قيمددة كوديددة مسددكودية مدداملة، بددل إدددي علددل العكددس مددن  لددك، أعتقددد أدهمددا يعيقددان معرفتتددا 

لها، ثم إن ععادا اخجمالي عن أذسير أو أأويل الحركدا  اخ دالمية اليدوم بتلك الظاهرا  في معم
إدما يعود إلل حد بعيد إلل ا ت دامتا لهنت التظارا  التظريدة القديمدة التدي دضدعها علدل أعيتتدا ألدتدا 
ال دعد في ععالة أمرددا  يدرا متهدا، لكدن كدل مدا أقدوم بده هدو زيدادة التإدوي  فدي إدراكتدا، لقدد حدان 

للبددددددا بقبدددددول التحدددددي الدددددني أارحددددده الحركددددا  الديتيدددددة المعاصدددددرة علددددل طدددددرق أذكيرددددددا الحددددين 
 (.2التقليدية)

ولددنلك فدد ن هددنا الكاأددن ال يتذددق مدد  أمثالدده مددن الكتددا  الوددربيين فددي محدداوالأهم لوصددف دعدداة 
اخ ددالم الددنين يتددادون بددالعودة إلددل أحكدديم مددرع اللدده فددي كافددة مدد ون الحيدداة باألصددولية بمذهومهددا 

ربددي فهددو يعتددرت بإددمول اخ ددالم، وأن أركيددا الدددعاة علددل بعددض أعاليمدده التددي قِ ددر  التدداس فددي الو
أابيقها ال يعتي االكتذاا بها، فيقول: إن ادبعاف اخ دالم فدي مدكله السيا دي لدم يكدن  دوى العداا 



 ( المترجم 12( ادظر األصولية في العالم العربي ال )1)
( 1( جيددل كييددل د أرجمددة. د ددير مددروة  دار قرطبددة ط )11( يددوم اللدده، الحركددا  األصددولية المعاصددرة فددي الددديادا  الددثالف ال )2)

 م1992
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تظديم المر ي من حركة عميقة وا دعة أعهدد خعدادة اخ دالم إلدل الحيداة اليوميدة والعدادا ، وخعدادة أ
 (.1الحياة الذردية اداالقا من الت وال المقد ة)

وبمدددا أن الحضددددارة الوربيددددة حضددددارة علماديددددة  ا  مالمدددد  د ددددرادية ويهوديددددة، ولإل ددددالم  أ ددددور 
م تلدف للقديم العلماديدة ولمعظدم مدا جدداا  بده الت درادية واليهوديدة المحرفتدان، فاخ دالم إ ن يقددف 

عا قدا أمدام أحقيدق الودر  لكثيدر مدن أهدافده، فدال بدد  في الضرورة في ال ط المقابدل للودر ، ويقدف
إ ن من مكيدة خموال المسلمين بأدذسهم وأحييدد اخ دالم عدن حلبدة ال دراع مد  الودر ، والمدك 
أن الحضارة الوربية أعي  في هنا الع ر أوو قوأها، وما أارحه مدن أفكدار فهدي األفكدار التدي ألقدل 

الني أتولل مركا القيدادة فيده، وعدن طريدق أ ددير م دال  رواجا،  دمها في  لك اخعالم العالمي 
األصولية إلدل العدالم اخ دالمي، ا دتااع الودر  أن يحقدق كثيدرا مدن مآربده وددال الددعاة بسدبن  لدك 

 مر عظيم.
يمكددن مهاددتدده، لكتدده يعلددم أن الت ددري  بعداوأدده ربمددا أدى  إن الوددر  يددرى فددي اخ ددالم عدددوا ال

ن ممددا  دديعوقه عددن أحقيددق كثيددر مددن أهدافدده، فسددعل إلددل إلبدداس إلددل كسددن عددداوة كافددة المسددلمي
يعدادي اخ دالم كددين وحضدارة ولكتده  المسلم الداعية إلل اللده ثدو  األصدولية الوربيدة، وزعدم أدده ال

يعادي ف ة من المسلمين وهم األصوليون، ودع  في إقتاع كثيدر مدن األدظمدة الحاكمدة فدي كثيدر مدن 
قدمدده وأدهددا أذهددم اا ذددة أإددكل  اددرا علددل وجددودت وأقددف عا قددا أمددام أالددبالد اخ ددالمية بددأن هددنت ال

أكدون حتدل ال ، والبد من محاربة هنت الذ دة وعددم أمكيتهدا مدن أحقيدق أهددافها،  ا الدين فهماً  اط
علددل العكددس مددن  لددك وإدمددا العالقددة بيتهددا وبددين الدددعاة عالقددة أعدداون وإ دداا وأعدداون علددل ال يددر، 

 أتافر وبوضاا وعداا.



 (  16( المرج  السابق ال )1)
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 كيد المنافقين: لثالمبحث الثا -2
مددد  مددددة عدددداوة المإدددركين وأهددددل الكتدددا  للمدددؤمتين، وكيددددهم المتواصدددل للدددددعوة، إال أن 
عداوأهم أهون أمام عداوة المتافقين،  لك ألن هدؤالا عدداوأهم للمدؤمتين معلومدة، ومدوقذهم مدن 

يمدان ليوهمدوا المدؤمتين الدين ظاهر، وأ ن الحنر متهم متيسر، أما المتافقون فهم يتظاهرون باخ
بدأدهم مددتهم فيددأمتوا جددادبهم، ويذضددوا إلدديهم ب اصدة أمددورهم، يسددترون ظدداهرهم باخيمددان وقلددوبهم 
والوهدددا للكدددافرين قدددال أعدددالل مبيتدددا حدددالهم:}وإ ا لقدددوا الدددنين آمتدددوا قدددالوا آمتدددا وإ ا  لدددوا إلدددل 

ين د دددادعهم ب ظهدددار ( أي دت ددن هدددؤالا الددن1مددياطيتهم قدددالوا إدددا معكدددم إدمددا دحدددن مسدددتها ون{)
 (.2اخيمان هاوا ودست ف بهم)

ولددنلك أمددر اللدده أوليدداات بأ ددن الحياددة والحددنر مددتهم ألن عددداوأهم مسددتترة، يحسددبهم العاهددل 
بحقيقدددة أمدددرهم مدددن المدددؤمتين، وهدددم فدددي الحقيقدددة أول المعدددادين قدددال أعدددالل:}هم العددددو فاحدددنرهم 

 (.3قاألهم الله أدل يؤفكون{)

فدي عدداوأهم لكدودهم يظهددرون عيدر مدا يباتدون، وهدم األعدداا علدل الحقيقددة  فهدم األعدداا األلدداا
و لددك ألن العدددو البددارز المتميددا، أهددون مددن العدددو الددني ال يإددعر بدده، فهددو م ددادع يدداعم أددده ولددي، 

 (.8لكته العدو المبين)

ولمدا كددان هددنا حدالهم جلددل اللدده أمددرهم وكإدف أ ددرارهم وهتددك أ دتارهم ليكددون المؤمتددون مددتهم 
 حنر.  علل

 أنواع النفاق:
المتددافقون الددنين يتتدداولهم الحددديث ليسددوا صددتذا واحدددا بددل مددتهم مددن يبلددل بدده التذدداق إلددل الكذددر 

 ومتهم من دذاقه دون  لك، وقد قسم العلماا التذاق إلل:

اعتقددادي: وهددو التذدداق فددي أصددل الدددين، وهددو التذدداق األكبددر الددني يكددون صدداحبه كددافرا فددي  -
 لل اخ الم في ظاهرت، وهو الني ي لد صاحبه في التارحقيقة حاله متتسبا إ



 (  18ة ) ورة البقر  (1)
 (1/128المحرر الوجيا في أذسير الكتا  العابا ) (2)
 (8المتافقون ) (3)
 (1/341( وأيسير الكريم الرحمن في أذسير كالم المتان )0/231ادظر فت  القدير ) (8)
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عملدي: وهدو دذداق العمدل الدني ال يكدون فددي أصدل الددين، وصداحبه اليكدون كدافرا  ارجدا عددن  -
 (.1اخ الم في حقيقته، بل يكون عاصيا أوفا قا أو محباا بتذاقه عمله، وهو من أكبر الندو )

، أو لددديعلم متددده أن بعدددض التذددداق كذدددر دون بعدددض، (: التذددداق عالمدددة عددددم اخيمدددان2قدددال الكرمدددادي)
والتذاق لوة: م الذة البداطن للظداهر، فد ن كدان فدي اعتقداد اخيمدان فهدو دذداق الكذدر وإال فهدو دذداق 

 (.3العمل، ويد ل فيه الذعل والترك وأتذاو  مراأبه)
متدافق المحدض، ويقول ميد اخ الم ابن أيمية: لم يكن المتهمون بالتذداق دوعدا واحددا، بدل فديهم ال

 وفيهم من فيه إيمان ودذاق، وفيهم من إيماده عالن، وفيه معبة من التذاق.
والتذاق كالكذر دذاق دون دذاق، ولهنا كثيدرا مدا يقدال: كذدر يتقدل عدن الملدة وكذدر ال يتقدل ودذداق 

 (.8أكبر ودذاق أصور)
تذداق الدني يددف  هدؤالا ومن أهم أ با  أذاو  األ ى الني ي ل إلل الدعاة من المتافقين، دوع ال

المتدددافقين خيدددناا الددددعاة، فمدددن كدددان دذاقددده دذددداق اعتقددداد فكيددددت للددددعوة يتالدددق مدددن بوضددده للددددين 
 .  وكراهيته لعلو دين الر ول

 ومن كان دذاقه دذاق عمل فأ ات يتذاو  قدرت، حسن ما عتدت من معن التذاق

م، و لدك بسدبن ضدعف اخيمدان وأحيادا قد يحدف التعاون بدين الذ تدين مد  أذداو  الحكدم علديه
 وأعدد معن التذاق لدى الذ ة الثادية.

 خطر النفاق:
يقول اخمام ابن القيم في بيان حال المتافقين ومدة  ارهم علل اخ الم والمسدلمين: إن بليدة 
اخ دددالم بهدددم مدددديدة جددددا ألدهدددم متسدددوبون إليددده، وإلدددل د دددرأه ومواالأددده، وهدددم أعدددداوت فدددي الحقيقدددة 

 أه في كل قالن يظن العاهل أده علم وإصالا، وهو عاية العهل واخفساد.ي  رجون عداو 
فلله كم من معقل لإل الم قد هدموت؟! وكم من ح ن له قد قلعوا أ ا ه و ربوت؟! وكدم مدن  علدم 
لدده قددد طمسددوت؟! وكددم مددن لددواا لدده مرفددوع قددد وضددعوت؟! وكددم ضددربوا بمعدداول الإددبه فددي أصددول عرا دده 

وا  عيون مواردت بآرا هم ليدفتوها ويقاعوها؟!. ليقلعوها؟! وكم ع مُّ



 (  1/12( وظاهرة التذاق و با ث المتافقين في التاريد )1/81أذسير القرآن العظيم )( ادظر 1)
هددد. وأذقدده بمددرو علددل محمددد بدددن 801محمددد بددن أميددر ويددده، فقيدده حتذددي، مذتددي  را ددان، ولددد بكرمددان  دددتة   ( عبددد الددرحمن بددن2)

( 21/216هدددددد. دظدددددر  دددددير أعدددددالم التدددددبالا )083الحسدددددين القاضدددددي، وبدددددرع وادتإدددددر  مناهبددددده، وبعدددددد صددددديته، مدددددا  بمدددددرو  دددددتة 
  (      3/321واألعالم)

 (  1/111فت  الباري)( 3)
 (028د  1/023 الم أحمد بن أيمية)معموع فتاوى ميد اخ( 8)
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فال ياال اخ الم وأهلده مدتهم فدي محتدة وبليدة وال يداال يارقده مدن مدبههم  درية بعدد  درية وياعمدون 
( }يريددددون لياذ دددوا ددددور اللددده 1أدهدددم بدددنلك م دددلحون }أال إدهدددم هدددم المذسددددون ولكدددن ال يإدددعرون{)

 (.  2بأفواههم والله متم دورت ولو كرت الكافرون{)
اأذقوا علل مذارقة الوحي فهم علل أرك االهتداا به معتمعون }فتقاعوا أمرهم بيتهم زبدرا كدل حدا  

 (.3بما لديهم فرحون{)
لم يقبلوا هدى الله الني أر ل بده ر دوله ولدم يرفعدوا بده رأ دا ولدم يدروا بدا اخعدراف عتده إلدل آرا هدم 

 وأفكارهم بأ ا.
الايدددل وال سدددران والوددل والكذدددران، فدددالظواهر ظدددواهر  لبسددوا ثيدددا  أهدددل اخيمددان علدددل قلدددو  أهددل

 األد ار، والبواطن قد أحيا  إلل الكذار. 
لكل متهم وجهان: وجه يلقل به المؤمتين، ووجه يتقلن به إلل إ واده مدن الملحددين، ولده لسدادان: 

 أحدهما يقبله بظاهرت المسلمون، وا  ر يترجم به عن  رت المكتون. 
هدل السدتة والقدرآن فد ن كدان لهدم فدت  مدن اللده، قدالوا ألدم دكدن معكدم؟ وأقسدموا يترب ون الدوا ر بأ

علل  لك بالله جهد أيمادهم، وإن كان ألعداا الكتا  والستة من الت رة د دين قدالوا ألدم أعلمدوا أن 
 (.8عقد اخ اا بيتتا محكم، وأن التسن بيتتا قرين)

حدر  الدا مددة للددعوة والسددعي للتذريددق ومدن كادددم هدنت حددالهم وصدذاأهم فلدديس بمسدتور  مددتهم ال
 بين الدعاة وإثارة اال تالت بيتهم.

و عايتهم الدا مدة لإليقداع بدين أصدحابه،  ومن أدبر السيرة التبوية ووقف علل  صتيعهم م  التبي 
وحياكتهم  للمؤامرا  أباعا، وا دتوالل الذدرال كلمدا  دتحم لتحقيدق أهددافهم ال بيثدة، أبدين لده مددى 

من  ار في صذوت المسلمين وما ي  ون به الدعاة  من د ين وافر من أ يدتهم  التدي ما يإكلوده 
 آلوا علل أدذسهم اال تمرار عليها.

وبعددت، ممدا يددل  و تنكر فيما يلي دما و مدن أفعدالهم ومدؤامراأهم التدي قداموا بهدا فدي عهدد التبدي
بهددم المكددان، وا تلذددم األ ددماا  علددل أإددابه قلددوبهم ووحدددة أهدددافهم، وإن باعددد بيددتهم الامددان وأتدداا

 واألم اال، إ  األهدات واحدة يرثها ال لف عن السلف. 



 (  12البقرة ) (  ورة 1)
 (  4ال ف ) (  ورة 2)
 ( 03المؤمتون ) (  ورة 3)
( لإلمدام أبدي عبدد اللده محمدد بدن أبدي بكدر ابدن القديم 309-1/300ادظر مدارو السالكين بين متازل إياك دعبدد وإيداك دسدتعين ) (8)

 هد 1811( 1 س ط )العوزية،  : محمد المعت م بالله، دار التذا
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 :ون في عصر النبوةفقانمال
إلدل المديتددة وأ ددلم مددن أ دلم مددن قبيلتددي األوس وال ددارو، وقدِل مددن أ ددلم مددن  لمدا هدداجر التبددي 

كادددم وقعددة بدددر   اليهددود، لددم يكددن إ   اك دذدداق حيددث لددم يكددن للمسددلمين بعددد  مددوكة أ ددات، فلمددا
العظمل وأظهر الله كلمته وأعا ديته، قال عبد الله بن أبدي بدن  دلول وكدان رأ دا فدي المديتدة وهدو مدن 
ال دددارو وكدددان  ددديد الادددا ذتين فدددي العاهليدددة، وكدددادوا قدددد عامدددوا أن يملكدددوت علددديهم، فعدددااهم ال يدددر 

عدة بدددر قدال: هددنا أمدر قددد فأ دلموا وامدتولوا عتدده، فبقدي فددي دذسده مددن اخ دالم وأهلدده، فلمدا كادددم وق
أوجه فأظهر الد ول في اخ الم، ود ل معه طوا ف ممن هم علل طريقته ودحلته، وآ درون مدن أهدل 

 الكتا ، فمن ثم وجد التذاق في أهل المديتة ومن حولهم  من األعرا .
ركدن علدل حمدار عليده قايذدة  أن ر دول اللده ( »1روى الب اري في صحيحه عن أ امة بن زيدد)

( فدي بتدي حدارف بدن ال دارو قبدل وقعدة بددر، فسدارا حتدل 2فدكية وأ دامة وراات، يعدود  دعد بدن عبدادة)
مرا بمعلس فيه عبد اللده بدن أبدي بدن  دلول و لدك قبدل أن يسدلم عبدد اللده بدن أبدي فد  ا فدي المعلدس 

(، فلمدا 3لمين عبدد اللده بدن رواحدة)أ الط من المسلمين والمإركين عبدة األوثان واليهود، وفي المس
 عإيم المعلس ععاجة الدابة  مر ابن أبي أدذه بردا ه وقال: ال أد و بِ دروا عليتدا، فسدلم ر دول اللده 

علديهم ثدم وقدف فتدال فددعاهم إلدل اللده وقدرأ علديهم القدرآن فقدال لده عبدد اللده بدن أبدي بدن  دلول: أيهددا 
 دا به في معالستا فمن جااك فاق ص عليده، قدال عبدد المرا ال أحسن مما أقول إن كان حقا، فال أؤ 

الله بن رواحة بلل يا ر ول الله فاعإتا في معالستا ف دا دحن  لك، فا تن المسدلمون والمإدركون 
 ي ذضدهم حتدل  دكتوا، ثدم ركدن ر دول اللده  واليهود حتل كادوا يتثاورون، فلم يال ر ول اللده 

: أي  ددعد، ألددم أسددم  مددا قددال أبددو فقددال ر ددول اللدده دابتدده فسددار حتددل د ددل علددل  ددعد بددن عبددادة 
حبا  يريد عبد الله بن أبي قال: كنا وكنا، فقال  عد بن عبادة: أي ر ول الله بدأبي أددم اعدف عتده 
واصذ ، فوالني أدال عليك الكتا  لقدد جداا اللده بدالحق الدني أددال عليدك ولقدد اصدال  أهدل هدنت 



قبدل أن يبلدل  وأمدرت التبدي   ( هو الحن ابن الحن، أ امة بن زيد بن حارثة، ولد بمكة ودإأ علدل اخ دالم وهداجر مد  التبدي 1)
رحدل أ دامة إلدل وادي القدرى فسدكته ثدم ادتقدل إلدل دمإدق فدي أيدام معاويدة   العإرين من عمرت فكان موفقا، ولما أوفي ر ول اللده 

( واألعدالم 4/13( و البدايدة والتهايدة )891دد2/896هد ادظر  دير أعدالم التدبالا )08ل المديتة فأقام بها إلل أن ما   تة ثم عاد إل
 (  1/291للاركلي )

(  دعد بدن عبدادة ال ارجددي األد داري، أبدو ثابددم،  ديد ال دارو، مددهد العقبدة وكدان أحددد التقبداا، وا تلدف فددي مدهودت بددرا،  ددرو 2)
( 61-3/60( واخصددابة )211، 211ددد1/211هددد. ادظددر  دير أعددالم التدبالا )18هدد وقيددل  دتة 10وران  ددتة إلدل الإددام ومدا  بحدد
  (   2/219وأهنين التهنين )

( عبد الله بن رواحة بن ثعلبة ال ارجي األد اري، كان أحدد التقبداا ليلدة العقبدة ومدهد بددرا ومدا بعددها إلدل أن ا تإدهد بمؤأدة  دتة 3)
  (  3/181( وأهنين التهنين)46د8/42( واخصابة )231د231لتبالا )/هد ادظر  ير أعالم ا4
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 ددابة فلمددا رد اللدده  لددك بددالحق الددني أعادداك مددرق بددنلك ( علددل أن يتوجددوت ويع ددبوت بالع1البحددرة)
وأصدحابه يعذدون عدن المإدركين  وكدان ر دول اللده  فنلك فعل به مدا رأيدم فعذدا عتده ر دول اللده 

وأهدددل الكتدددا  كمدددا أمدددرهم اللددده وي دددبرون علدددل األ ى، قدددال اللددده أعالل:}ولتسدددمعن مدددن الدددنين أوأدددوا 
( 2{)يددرا وإن أ دبروا وأتقددوا فدد ن  لددك مددن عددام األمددور مددن قددبلكم ومددن الددنين أمددركوا أ ى كث الكتدا 

لو يردودكم من بعد إيمادكم كذدارا حسددا مدن عتدد أدذسدهم مدن  ا ية، وقال:}ود كثير من أهل الكتا 
( فكدان 3{)بعد ما أبدين لهدم الحدق فداعذوا واصدذحوا حتدل يدأأي اللده بدأمرت إن اللده علدل كدل مديخ قددير

بددرا  هم ما أمرت الله به، حتدل أ ن لده فديهم، فلمدا عداا ر دول اللده يتأول في العذو عت ر ول الله 
وأصددحابه مت ددورين  فقتددل اللدده بهددا مددن قتددل مددن صددتاديد الكذددار و ددادة قددري  فقذددل ر ددول اللدده 

عادمين معهم أ ارى من صتاديد الكذار و ادة قري  قال ابن أبي ابدن  دلول ومدن معده مدن المإدركين 
 (.8علل اخ الم فأ لموا) أوجه فبايعوا ر ول الله  عبدة األوثان: هنا أمر قد

وبعددد أن د ددل ابددن أبددي فددي اخ ددالم ظدداهرا بدددأ يمددارس دورت ويوجدده أأباعدده الددنين هددم علددل مدداكلته 
للقيام بالدور الني كلذوا أدذسهم القيام به، من الكيد لإل الم وهم ضمن صذوفه يتظداهرون للمدؤمتين 

أعدداا اللده بدالمودة، ال يدألون المدؤمتين  بداال، ويترب دون بهدم الدددوا ر، بداأل وة اخيماديدة ويسدرون إلدل 
 فعاا  مؤامراأهم أترا كلما كذل الله المؤمتين مر واحدة ألتها أ رى.

ومن أول المواقف التي دعم فيها التذداق وأعلدل فيهدا دور المتدافقين ورعبدتهم فدي  دنالن المدؤمتين 
أحدد، ف دده لمدا عداا المإدركون المديتدة رعبدة فدي ديدل ثدأرهم وإ المهم لعدوهم، ماجرى متهم فدي عداوة 

يددرى فددي المقددام  وأصددحابه لمددا أصددابهم فدي بدددر وأصددبحوا علددل مإددارفها وكدان التبددي  مدن التبددي 
المديتدة والتح ددن بهدا، فدد ن د لهدا المإددركون علديهم قدداألوهم، ورأى رأيده مدديون المهداجرين واألد ددار 

ال ديما  كدان يدرى هدنا الدرأي، لكدن الكثيدرين مدن أصدحا  التبدي وكنلك عبد الله بن أبي بن  لول  
ِتدددا عدددتهم  بد  الإددبا  ممدددن لددم يإدددهد بدددرا قدددالوا: يدددا ر ددول اللددده ا ددرو بتدددا إلدددل أعدددا تا وال يدددرون أدددا ج 



قددال ابددن متظددور البحددرة األرف والبلدددة، يقددال: هددنت بحرأتددا  أي أرضددتا، وا تإددهد ابددن متظددور بالحددديث علددل ا ددتعمال العددر  ( 1)
ا فددي روايددة مكبددرا، والعددر  أسددمي وهدي أ ددوير البحددرة وقددد جددا  لهدنت الكلمددة فددي هددنا المعتددل وقددال: البحيددرة مديتددة ر ددول اللدده 

المدددن والقددرى البحددار، والبحددرة الذعددوة مددن األرف أتسدد ، وقددال مددرة: البحددرة الددوادي ال ددوير يكددون فددي األرف الوليظددة، والبحددرة 
ددار ، وقددال األزهددري يقددال: للروضددة بحددرة وأبحددر  األرف إ ا كثددر  متدداق  المدداا في ددر  وِبح  هددا. الروضددة العظيمددة مدد   ددعة وجمعهددا ِبح 

 (8/80لسان العر  )
 (146(  ورة آل عمران )2)
   (119(  ورة البقرة )3)

( ومسددلم،كتا  العهدداد والسددير، بددا  فددي 6211روات الب دداري واللذدد  لدده،كتا  األد ، بددا  كتيددة المإددرك، رقددم الحددديث ) (8)
 (0/213(  واخمام أحمد )1194وصبرت علل أ ى المتافقين، رقم الحديث ) دعاا التبي 
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 وضعذتا. 
بأصحابه العمعة ووع  التاس و كرهم وحثهم علل الثبا  وال بر، ثدم د دل  وصلل ر ول الله 

م  رو عليهم فلما رآت النين أماروا بال روو ددموا وقالوا: ا تكرهتاك ولدم يكدن لتدا بيته فلبس ألمته ث
 لددك، يددا ر ددول اللدده إن مدد م فاقعددد، فقددال: مددا يتبوددي لتبددي إ ا لددبس ألمتدده أن يضددعها حتددل يقاأددل أو 

فدي ألدف مدن أصدحابه مدن بيدتهم عبدد اللده بدن أبدي  يحكم الله بيتده وبدين أعدا ده، ف درو ر دول اللده 
 معه من أهل التذاق. ومن

وهددل ي ت ددور أن يسدداهم المتددافقون فددي د ددرة الدددين ويحدداربون المإددركين وهددم أوليدداوهم مدددن دون 
المؤمتين، فال بد إ ن مدن مكيددة للت لدي عدن د درة المدؤمتين، وإثدارة البلبلدة فدي صدذوفهم، وقدد وجدد 

 تراج  فتبعه ثلث العي .أ ن برأي الإبا  وع ات، فقرر ال ابن أبي المبرر لنلك وهو أن التبي 
وأدل لمؤمن  الط اخيمان بإامدة قلبده أن يكدون لده ال يدرة مدن أمدرت، وقدد قضدل اللده ور دوله أمدرا، 
ولكته القلن الني مرد علل التذاق ال أستع ي عليه المعا ير وإن كادم واهية، وحين لحق بهدم عبدد 

أعددالوا قدداألوا فددي  ددبيل اللدده أو ( يددوب هم ويحضددهم علددل الرجددوع، ويقددول 1اللدده بددن عمددرو بددن حددرام)
ادفعوا، قالوا: لو دعلم أدكم أقاألون ما أ دلمتاكم، ولكتدا ال ددرى أدده يكدون قتدال، فلمدا ا تع دوا عليده 
قال: أبعدكم الله أعدداا اللده فسديوتي اللده عدتكم دبيده، وفديهم ددال قدول اللده أعدالل: }ومدا أصدابكم يدوم 

ين، وليعلم النين ددافقوا وقيدل لهدم أعدالوا قداألوا فدي  دبيل اللده التقل العمعان فب  ن الله وليعلم المؤمت
أو ادفعوا قالوا لو دعلم قتاال الأبعتاكم هم للكذر يوم ن أقدر  مدتهم لإليمدان يقولدون بدأفواههم مدا لديس 

 (.  2في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون({)
طا ذتدان مدتهم أن أذإدال  وكاد  مكيدة المتافقين أن أتع  حيث اعتر بهم بعض المؤمتين فكداد 

وهمددا بتددو  ددلمة وبتددوا حارثددة ولكددن اللدده ثبتهمددا وع ددمهما مددن ال ددنالن وفددي  لددك يقددول أعددالل:}إ  
 (.3همم طا ذتان متكم أن أذإال والله وليهما وعلل الله فليتوكل المؤمتون{)

  أذضد  وأتالدم آيدا  الكتدا ومن حكمة الله أعالل أن قدر وقوع مدا جدرى مدن المتدافقين لتبيده 
المتددافقين وأبددين د ا سددهم و بايددا دذو ددهم، و لددك لدديعلم الدددعاة أن لهددم أعددداا ظدداهرهم أدهددم مددتهم، 
وهم في الحقيقة يؤدون أدوارا الواية متها أذريق صف المدؤمتين وإثدارة التدااع بيدتهم، وربمدا  ذدي أمدرهم 

وا يكتمودده وعداد ألدويحهم فترة من الامن حتل إ ا  تحم لهم الذرصة أطلوا روو هم وأكلمدوا بمدا كداد



( عبددد اللدده بدددن عمددرو  بدددن حددرام بدددن ثعلبددة األد ددداري ال ارجددي، والدددد جددابر بدددن عبددد اللددده، مددن أهدددل العقبددة وبددددر، أحددد  التقبددداا، 1)
 (191-8/149( اخصابة )324-1/328هد، ادظر  ير أعالم التبالا )3ا تإهد بأحد  تة 

 (  161-166آل عمران )(  ورة 2)
 (  122 ورة آل عمران ) (3)
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 أ ريحا وظهر  م بآأهم.
 اختالق األراجيف لصرف الدعاة عن مهامهم وإفساد ذات بينهم: -1

من حكمة الله أعالل أده إ ا اراد أمرا جعل له  ببا، فمد  مدتاعة مقالدة أهدل اخفدك إال أدهدا كاددم 
 دة أم المدؤمتين ممدا رماهدا بده أهدل  ببا في  ير عظيم لقد أضمتم ا يا  التي أدالها الله أعدالل لتبر 

 اخفك أحكاما العمل بها إلل يوم القيامة.

كددان فددي حسددبادهم أدهددا   فقدددإن ا تيددار أهددل اخفددك لعا إددة رضددي اللدده عتهددا أمددر مق ددود لناأدده، 
 وأرادوا من وراا  لك أحقيق أهدات متها: زوجة ر ول الله 

 ا ات، أال وهو عرضه.بأمر ال يستاي  أن يوذل عته أو يتت إموال التبي  -

أن المتدددافقين ال يذت دددون يتتهددداون كدددل حددددف لإلفسددداد ومدددق صدددذوت المسدددلمين وأمايدددق   -
 وحدأهم بما يتإروده من أدواع األكا ين واألراجيف واخفك.

كددان قددد  ددرو بعا إددة رضددي اللدده عتهددا فددي عدداوة بتددي   وحاصددل حددديث اخفددك أن ر ددول اللدده
ا في بعض المتازل فادقا  عقدها فادحبسم في طلبده، فعداا الم الق، فلما رجعوا من الواوة دالو 

التذدر الددنين كددادوا يرحلددون هودجهدا فظتوهددا فيدده، فحملددوا الهددودو ولدم يذقدددوها، ثددم ا ددتقل العددي  
راحدال، وجداا  مكددادهم وعلمدم أدهددم إ ا فقددوها رجعددوا إليهدا فولبتهددا عيتاهدا فتامددم فلدم أسددتيق  

وأددان راحلتده فقربهدا  لله وإدا إليه راجعون، زوجة ر ول اللده  : إدا(1)إال بقول صذوان بن المعال
 إليها فركبتها، وما كلمها كلمة واحدة ولم أسم  مته إال ا ترجاعه ثم ثار بها يقودها حتل قدم بها. 

وقد دال العي  في الظهيرة، فلما رأى  لك التاس، أكلم كدل مدتهم بإداكلته ومدا يليدق بده ووجدد 
أبددي متتذسددا، فتددتذس مددن كددر  التذدداق والحسددد الددني بددين ضددلوعه فععددل  ال بيددث عبددد اللدده بددن

يسدتحكي اخفدك ويستومديه ويإديعه وينيعدده، ويعمعده ويذرقده، وكدان أصددحابه يتقربدون بده إليده، فلمددا 
قدددموا المديتددة أفدداف أهددل اخفددك فددي الحددديث وألقذتدده األلسددن، حتددل اعتددر بددنلك بعددض المددؤمتين 

 (.2وصاروا يتتاقلون هنا الكالم)



مدا علمدم عليده إال  يدرا »  المعال، بن ر  ة بن  ااعي، أبو عمرو، المنكور بدالبرااة مدن اخفدك، قدال فيده التبدي( صذوان بن 1)
هدد فدي  الفدة 19، من  ادا  المسلمين  قيل إده قتل مهيدا في عداوة أرميتيدة  دتة أ لم قبل المريسي ، وكان علل  اقة التبي« 

هبي: فهددنا أبداين كثيدر فدي أدداريد موأده فالظداهر أدهمدا اثتددان. ادظدر  دير أعدالم التددبالا هددد. قدال اخمدام الدن 61عمدر، وقيدل  مدا   دتة 
 (  882-3/881( و اخصابة )4/106( والبداية والتهاية )2/080-001)
(وأ ددرو  بددر اخفددك باولدده الب دداري فددي مواضدد  360-0/368( وأيسددير الكددريم الددرحمن )261-3/209ادظددر زاد المعدداد ) (2)

 (2111( ومسلم، كتا  التوبة، با  في حديث اخفك وقبول أوبة القا ت، رقم الحديث )810الحديث رقم ) من صحيحه متها
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ألقي األلستة لهنا الحديث وعلم أن الني أبدى فيه وأعاد وأولل كبدرت عبدد  و اا ر ول  الله 
اللده بددن أبددي بدن  ددلول فقددال: مددن يعدنردي مددن رجددل بلوتدي أ ات فددي أهلددي؟ فددو اللده مددا علمددم علددل 
 أهلددي إال  يددرا، ولقددد  كددروا رجددال مددا علمددم عليدده إال  يددرا، ومددا كددان يددد ل علددل أهلددي إال معددي،
قالددم: فقددام  ددعد بددن معددا  فقددال: يددا ر ددول اللدده أدددا واللدده أعددنرك متدده، إن كددان مددن األوس ضددربم 
عتقدده وإن كددان مددن إ وادتدددا مددن ال ددارو أمرأتدددا فذعلتددا فيدده أمدددرك، فقددام  ددعد بدددن عبددادة وهددو  ددديد 
 ال ارو وكان رجال صالحا ولكن أ نأه الحمية فقال لسعد بن معا : كدنبم لعمدر اللده ال أقتلده وال

وهدو ابدن عدم  دعد بدن معدا  فقدال لسدعد بدن عبدادة:   ( 1أقدر علل  لدك، فقدام أ ديد بدن حضدير)
كدنبم لعمدر اللده لتقتلتدده، ف ددك متدافق أعددادل عدن المتدافقين، فثددار الحيدان األوس وال دارو، حتددل 

 (.2علل المتبر فلم يال ي ذضهم حتل  كتوا ودال) هموا أن يقتتلوا ور ول الله  
حين قدال: مدن يعدنردي  مام ابن القيم علل من قال إن الني أجا  ر ول الله وقد ا تدرك اخ

فدي رجددل بلوتدي أ ات فددي أهلدي  ددعد بدن معددا ، و لددك ألن  دعد ال ي تلددف أحدد مددن أهدل العلددم أددده 
ال دحي ، وحدديث اخفدك  أوفي عقن حكمه فدي بتدي قريظدة بعدد ال تددق و لدك  دتة  مدس علدل

والعمهدور عتددهم أدهدا كاددم بعدد ال تددق  دتة  دم، وعتددد  ال مدك أدده فدي عداوة بتدي الم دالق،
 (.3ابن إ حاق أن الني أجابه أ يد بن حضير ولم ينكر  عد بن معا )

وكددداد أن يتادددور، أثدددر مدددن آثدددار حدددديث  وهددنا التدددااع الدددني دإدددن بدددين أصدددحا  ر دددول اللدده 
عاة وإيعداد أ دبا  اخفك، وهدت من أهدات المتافقين الدنين ال يكلدون  دعيا فدي التذريدق بدين الدد

الددني رميدم زوجتدده،  يقددول األ ددتا   التدااع بيددتهم، لكددن المق دود األول بدداأل ى هددو ر دول اللدده 
 يد قان: لم يكن األمر أمر عا إة رضي الله عتهدا وال قاصدرا علدل م  دها فلقدد أعاوزوهدا إلدل 

ه كلهدا، ومدا كدان ووظيذته في العماعة يومها، بل أعاوزوت إلل صلته بربده ور دالت م ص الر ول 
حديث اخفك رمية لعا إة وحدها، إدما كان رمية للعقيدة  في م ص دبيها وباديهدا، مدن أجدل  لدك 
أددال اللده القدرآن ليذ دل فدي القضدية المبتدعددة ويدرد المكيددة المددبرة، ويتدولل المعركدة الدا مدة ضددد 

 (.8علمها إال الله)اخ الم ور ول اخ الم، ويكإف عن الحكمة العليا وراا  لك كله وما ي



( أ ديد بدن الحضدير بددن  دماك األد داري مدن األوس، مددن السدابقين إلدل اخ دالم، أحددد التقبداا ليلدة العقبدة، قيددل إدده أ دلم علدل يددد 1)
مدا  بالمديتدة « دعدم الرجدل أ ديد بدن حضدير»  د بن حارثة، قال فيه التبديآ ل بيته وبين زي م عن بن عمير، ولما هاجر التبي

   (   48-1/43( و اخصابة )1/116( و البداية والتهاية )383-1/381هد ودفن بالبقي . ادظر  ير أعالم التبالا)21 تة 
 (  2/261السيرة التبوية في ضوا القرآن والستة )( 2)
 (266-260/ 3زاد المعاد )( 3)
 (  8/2011في ظالل القرآن ) (8)
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وأتالددم آيددا  الكتددا   ومددن حكمددة اللدده أعددالل أن  قدددر وقددوع مددا جددرى مددن المتددافقين لتبيدده 
أذض  المتافقين وأبين د ا سهم و بايا دذو دهم، و لدك لديعلم الددعاة أن لهدم أعدداا ظداهرهم أدهدم 

صددف المددؤمتين وإثددارة مدتهم وهددم يددؤدون أدوارا كلذددوا أدذسددهم القيددام بهددا، لديس لهددم عايددة إال أذريددق 
التدااع بيدتهم وربمددا  ذدي أمدرهم فتددرة مدن الدامن حتددل الحدم لهدم الذرصددة فدأطلعوا روو دهم وأكلمددوا 

 .بما كادوا يكتموده وعاد ألويحهم أ ريحا وظهر  م بآأهم

 استغالل األخطاء التي يحتملها كالم الدعاة أو فعلهم: -2
حدددر  صدددراحة فيكإدددذون عدددن حقيقدددة دوايددداهم إن المتدددافقين حدددين يحددداربون الددددعاة ال يعلتدددون ال

ولكددتهم يبحثددون عددن  ددتار يسددتترون  لذدده فدديظن مددن يسددم  كالمهددم ويقددرأ مقددالهم أدهددم داصددحون 
مإذقون، إن  اللتهم ممتددة لدم أتقاد  بعدد، فاالمدا ددالوا مدن أعدراف الددعاة وأكلمدوا فديهم بقبدي  

 ي إدك فدي عدداوأهم كداليهود والت دارى الكالم، وحين يقال لهم أال أإتولون بأعداا الدين الدنين ال
والرافضة والعلماديين، ياعمون أن هؤالا أمرهم ظاهر ومكإوت فيقولون: ال دتإول بهم بل دتإدول 

 بالدعاة إلل الله لتبين أ اااهم ألدها أ ذل علل التاس.

ت لنا أراهم يحرصون علل الوقدوت علدل أ اداا الددعاة ويحذظدون زالأهدم ال بق دد التحدنير مدن هدن
األ ااا والت   لمن وقعوا فيها ولكن بق د التتذيدر مدن الددعاة وأحدنير المسدلمين مدن اخقبدال علدل 
درو هم واال تذادة من علمهم وعمط فضا لهم، وأي فساد أعظم من هنا }وإ ا قيدل لهدم ال أذسددوا 

 (.1في األرف قالوا إدما دحن م لحون، أال إدهم هم المذسدون ولكن ال يإعرون{)
من ال اأ والوقوع فدي الالدل ومدا أحسدن قدول معاهدد رحمده اللده:  م أحد بعد المع وم وهل  ل

 (2.)ليس أحد من  لق الله إال وهو يؤ ن من قوله ويترك إال التبي 
وحسدددن المت دددف أن يعتدددرت ألهدددل الذضدددل بذضدددلهم، وإن وقدددف علدددل مددديا مدددن أ ادددا هم بيتددده 

ة والسالمة من ال اأ فقدد طلدن المحدال، وكدم بأ لو  التاص  المإذق، أما من افترف فيهم الع م
من عالم ر ص في مسألة  الف وجادن فيها ال وا ، فهل أادرا بدنلك أقوالده وأسدقط عدالتده، مد  

 (.8(: لو أ ن  بر  ة كل عالم اجتم  فيك الإر كله)3العام ب ا ه، يقول إبراهيم التيمي)



 (  12-11البقرة ) (  ورة 1)
 (  2/926جام  بيان العلم وفضله ) (2)
( اخمام القدوة الذقيه إبراهيم بن يايد التيمي، كان قادتدا للده صدالحا عالمدا فقيهدا، كدان أبدوت مدن أ مدة الكوفدة، حبسده الحعداو حتدل 3)

 (  1/110( وأهنين التهنين)62-0/61)هد. ادظر  ير أعالم التبالا 98هد وقيل 92ما   تة 
 (  2/921) ( جام  بيان العلم وفضله8)
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 (.1«)أهل اخ الم ويدعون أهل األوثانيقتلون » أال يإبه حال هؤالا من قال فيهم ر ول الله 
وما أحوو الدعاة إلل الله إلل أدبر كتا  اللده أعدالل وآياأده التدي فضدحم المتدافقين وبيتدم عدوارهم 
ال يما  ورة التوبة التدي  دميم الذاضدحة ألدهدا أظهدر  كثيدرا مدن م بدآأهم، فكدم مدن موقدف لمتدافقي 

وم  لذ هدم اليدوم، لقدد كدان مدن مدأن متدافقي األمدس األمس النين أتالم ا يا  لذضحهم يدنكر بمدا يقد
الحكدم علدل ديددا  الددعاة وإ دااة الظددن بأعمدالهم قددال أعالل:}الدنين يلمداون الماددوعين مدن المددؤمتين 

 (.2في ال دقا  والنين ال يعدون إال جهدهم فيس رون متهم   ر الله متهم ولهم عنا  أليم{)
لمدددا دالددم آيدددة ال ددددقة كتدددا دحامدددل فعددداا رجدددل  ( قدددال:3روى الب دداري عدددن أبدددي مسدددعود البددددري)

فت دق بإيا كثير، فقالوا: مراا، وجاا رجل فت دق ب اع فقالوا إن الله لوتي عن صاع هدنا فتالدم 
 ( ا ية. 8}النين يلماون الماوعين من المؤمتين في ال دقا  والنين ال يعدون إال جهدهم{)

السدتة والدددعوة إلدل مدتهم السدلف فحكمهدم عليدده  وكدنلك  ل ذ هدم اليدوم، فمدن كددان مدن الددعاة ظداهرت
 بأده يتوصل بهنت الدعوة إلل هدم الستة وم الذة متهم السلف.

ومن أ اأ من الدعاة متأوال أو جاهال فهدو حدالل العدرف عتددهم يالقدون أللسدتتهم العتدان خلبا ده 
 متل التهم.

لعبدادا  مد  المدؤمتين مدن صدالة ي إ اه دون وهم يؤدون ا لقد كان المتافقون في عهد ر ول الله 
وصددقة وجهداد مد  أثاقددل فدي أداا ال دالة وكراهيدة لإلدذدداق فدي  دبيل اللده أعددالل، و دروو للعهداد مدد  

 ، ورعبة في أح يل متاف  دديوية و عي لإلفساد والتذريق بين المؤمتين، وكدم أذضدل اللده علدلالتبي
مددن ال ددروو معهددم وبددين الحكمددة مددن  لددك عبددادت المددؤمتين وكذدداهم  مددر هددؤالا األعددداا حددين مددتعهم 

حيث قال أعالل}ولو أرادوا ال دروو ألعددوا لده عددة ولكدن كدرت اللده ادبعداثهم فثدباهم وقيدل اقعددوا مد  
القاعدين، لو  رجوا فيكم ما زادوكم إال  باال وألوضعوا  اللكم يبوودكم الذتتة وفديكم  دماعون لهدم 



( ومسدلم، كتدا  1832روات والب اري واللذ  له، كتدا  التوحيدد، بدا  قولده أعدالل) أعدرو المال كدة والدروا إليده( رقدم الحدديث )( 1)
( 2011بدا  المؤلذدة قلددوبهم، رقدم الحددديث )(والتسدا ي،كتا  الاكدداة، 1168الاكداة، بدا   كددر ال دوارو وصدذاأهم، رقددم الحدديث)

 (13و3/64اخمام أحمد )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (                                                                                                                            19التوبة  ) (  ورة 2)
، مددهد العقبددة وا تلددف فددي مددهودت بدددرا،  قيددل إددده دددال مدداا بدددر فإددهر ( عقبدة بددن عمددرو بددن ثعلبددة األد دداري، روى عددن التبددي 3)

هدد. ادظدر  دير أعدالم 81ة بنلك، مهد أحدا وما بعدها، دال الكوفة وكان من أصدحا  علدي، وا دت لف مدرة علدل الكوفدة، مدا   دت
   (  104-8/101( وأهنين التهنين )8/028( واخصابة )896-2/893التبالا )

( 1810روات الب دددداري واللذدددد  لددددده، كتددددا  الاكدددداة، بدددددا  اأقددددوا التدددددار ولددددو بإددددق أمدددددرة والقليددددل مددددن ال ددددددقة، رقددددم الحدددددديث)( 8)
( 1114ن أتقددديص المت ددددق بقليدددل، رقدددم الحددددديث )ومسدددلم،كتا  الاكددداة، بدددا  الحمدددل أجددددرة يت ددددق بهدددا، والتهدددي الإدددديد عدددد

، رقددم ( وابددن ماجددة،كتا  الاهددد، بددا  معيإددة أصددحا  التبددي 2029والتسددا ي،كتا  الاكدداة، بددا  جهددد المقددل، رقددم الحددديث)
 (8100الحديث )
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 (.1والله عليم بالظالمين{)
 دددبحاده وأعدددالل فدددي هدددنت ا يدددا  أدددده مدددن ال يدددر للمدددؤمتين أال ي دددرو معهدددم هدددؤالا وقدددد بدددين اللددده 

 المتافقون و لك أل با  متها:
 }لو  رجوا فيكم ما زادوكم إال  باال{

أي لو  رجوا معكم م تلاين بكم ما زادوكم قوة ومتعدة بدل  رجدوا ليد دوا الد دا س ويسدرعوا فدي 
 الذتتة.

ا المإي بيدتكم بالتميمدة والبوضداا والذتتدة، و يسدتولون الذدرال د }وألوضعوا  اللكم{ أي وأل رعو 
التددي يعددددودها لتإدددكيكم بوعددد اللددده أعدددالل، وأمايددق وحددددأكم، وإضدددعات قددوأكم، وإثدددارة االضدددارا  

 والبلبلة بين أفرادكم وأ ركم وجماعاأكم.
أو ليسدم  وقوله:}وفيكم  ماعون لهم{ أي وفيكم من أهل اخيمان وال الا من لم يتبيتوا أمدرهم،

لددديهم ح ددادة فكريددة ودذسددية ضددد و او ددهم ود ا سددهم، فسيحسددتون الظددن بهددم، ويتددأثرون بددأقوالهم 
وآرا هددم، فمددن ال يددر أال ي تلاددوا بكددم حتددل ال يددؤثروا علددل فريددق مددن أهددل اخيمددان وال ددالا مددتكم 

 (.2بو او هم وأسويالأهم، وما يقنفوده من د ا س ومبها  ومكوك وإرجات مولف بمكر مديد)
ومدن الدددروس التدي يتبوددي أن يسدتذيدها الدددعاة مدن هددنت ا يدا ، أن يعلمددوا أن العبدرة ليسددم بكثددرة 
المتتسدددبين إلدددل الددددعوة الدددنين يدددِدع ون الويدددرة علدددل الددددين ممدددن أ كدددنِ   أفعدددال هم أقدددوال هم، وأن يكدددون 

الل قددد كددِن  الدددعاة مددتهم علددل حددنر وإن أقسددموا األيمددان علددل صدددقهم وصددذاا قلددوبهم ألن اللدده أعدد
دعوى أ الفهم حين أقسموا مثل هنت األيمان فقال أعالل:}ويحلذون بالله إدهم لمتكم ومدا هدم مدتكم 

 (.3ولكتهم قوم يذرقون، لو يعدون ملعأ أو موارا  أو مد ال لولوا إليه وهم يعمحون{)
ايداهم فالني يضارهم إلل أن يقسموا األيمان علل د حهم ويتحددثوا مدن حدين   در عدن صددق دو 

 هو أدهم يت رفون أ رفا  مريبة أضر بالدعوة وأ دم األعداا في إون أن يتكإف أمرهم.
وهم م  قب  فعالهم حستة أقوالهم ي إهدون الله علل ما في قلوبهم قال أعالل فدي وصدذهم: }ومدن 
لل التداس مدن يععبدك قولده فددي الحيداة الددديا ويإدهد اللدده علدل مدا فدي قلبدده وهدو ألدد ال  دام، وإ ا أددو 

 ددعل فددي األرف ليذسددد فيهددا ويهلددك الحددرف والتسددل واللدده ال يحددن الذسدداد، وإ ا قيددل لدده اأددق اللدده 



 (  81-86التوبة )(  ورة 1)
(عبدد الدرحمن الميددادي، 286-2/280التداريد )( وظداهرة التذداق و با دث المتدافقين فدي 2/361ادظدر أذسدير القدرآن العظديم ) (2)

 هد 1818(  1دار القلم ط)
 (  01-06التوبة )(  ورة 3)
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 (.1أ نأه العاة باخثم فحسبه جهتم ولب س المهاد{)
أما أوليهم متاصن ظاهرها العمل للدين فليسم بددليل كدات علدل صددقهم وا دتقامة أمدرهم، ألدهدم 

قيدق مدا يريددون، ومدا ق دة مسدعد الضدرار عتدا ببعيدد يقدول يتوصلون بهنت المتاصدن واألعمدال إلدل أح
أعالل:}والنين اأ نوا مسعدا ضرارا وكذرا وأذريقا بين المؤمتين وإرصادا لمدن حدار  اللده ور دوله مدن 

 (.  2قبل وليحلذن إن أرددا إال الحستل والله يإهد إدهم لكا بون{)
أ دنوا مسدعدا إلدل جتدن مسدعد قبداا، وهنت ا يا  دالم فدي أدداس مدن المتدافقين مدن أهدل قبداا ا

يريدون به المضدارة والمإداحتة بدين المدؤمتين، ويعدودده لمدن يرجودده مدن المحداربين للده ور دوله، يكدون 
لهم ح دتا عتدد االحتيداو إليده، فبدين أعدالل  دايهم وأظهدر أمدرهم فقدال أعالل:}والدنين اأ دنوا مسدعدا 

 ن فيه.ضرارا{ أي مضارة للمؤمتين ولمسعدهم الني يعتمعو 
 }و ك ْذًرا{أي مق دهم فيه الكذر. 

 (.3}وأذريقا بين المؤمتين{ أي ليتإعبوا ويتذرقوا وي تلذوا)
ألن الوايدة ليسددم إمددادة المبدادي الحسددية وأاييتهددا ولكددن العبدرة بمددا يعددري فيهدا مددن أعمددال، فالبتدداا 

كدالتقوى والبدر، وإمدا   يدرالحسي يالح  فيه الواية مته، وهنت الواية أمر معتوي، إما أن يكون أ ا ه 
 (.8أن يكون أ ا ه مر كمسعد الضرار الني أقامه المتافقون)

وكددل بتدداا يقددام أو وظيذددة أإددول أحددم ا ددم ظدداهرة ال يددر وحقيقتدده اخفسدداد والإددر فحكمدده حكددم 
 مسعد الضرار يعن البعد عته والتحنير مته، حتل ال ي دع به المؤمتون.

قين يقيمون أماكن ووظا ف با دم الددعوة والعمدل للددين، ومدا هدي وال ياال أعداا اخ الم من المتاف
وال يددداال الكثيدددر مدددن المسدددلمين  للددددين وإدمدددا هددددفها الاعدددن فدددي الددددين وإثدددارة الإدددبها  واخفسددداد

 ي دعهم هنا الظاهر.
 

لمحدا  مدوجاة فدي بيدان بعدض صدذا  وأفعدال هدؤالا األعدداا، و إدية اخطالدة أمتد   وما أقددم يعدد
يددد متهددا، وحسددن المتأمددل لواقدد  المسددلمين اليددوم أن يالدد  علددل كثيددرمن حددالهم، واللدده مددن  ددرد الما 

   المرجو أن يهتك أ تارهم ويكإف أ رارهم ويقي المسلمين مرهم وهو حسبتا ودعم الوكيل.



 (  216-218البقرة )(  ورة 1)
 (  111( ورة  التوبة )2)
 (  3/291( ادظر أذسير الكريم الرحمن )3)
 (  812-2/811( ادظر ظاهرة التذاق و با ث المتافقين في التاريد )8)
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 :الخاتمة
 حث وأ أل الله أعالل أن يتذ  به .بأحمد الله أعالل الني أعادتي علل كتابة هنا ال

هددنا البحددث بيددان موقددف المتددافقين وأهددل الكتددا  مددن الدددعاة إلددل اللدده أعددالل،  فقددد حاولددم فددي
و كر  أمثلة لما قام بده بعدض أهدل الكتدا  والمتدافقين فدي عهدد التبدوة مدن مكا دد ومدؤامرا  ل دد 

 التاس عن دين الله أعالل ومن أإكيك للمؤمتين بديتهم .
بل هي باقية مستمرة مدا دام فيده إيمدان وكذدر ثم بيتم أن هنت العداوة لم أتته بادتهاا ع ر التبوة 

وحدددق وباطدددل ، فدددنكر  أمثلدددة مدددن الع دددر الحدددديث لدددبعض مدددا يقدددوم بددده أهدددل الكتدددا  مدددن اليهدددود 
 والت ارى من  اط خفساد عمل الدعاة وأتذير التاس عتهم وأأليبهم ضدهم .

 التوصيات:
 ا يلي:كل داعية إلل الله، فتتمثل فيمبها  أما أهم التوصيا  التي أوصي 

فددي مقدمددة الوصددايا وأوالهددا بالعتايددة مددا وصددل بدده اللدده األولددين وا  ددرين، فقددال  ددبحاده  -1
 (  1وأعالل:}ولقد وصيتا النين أوأوا الكتا  من قبلكم وإياكم أن اأقوا الله{)

فالتقوى وصية الله لكل  لقه، وأولدل التداس بهدا الددعاة إلدل اللده ورثدة األدبيداا السدا رون 
 بد أن يكون لهم متها ح  وافر، فالداعية إن اأقدل اللده حدرال أن يكدون علل طريقهم، فال

 الله.في عمله لله، متبعا ال مبتدعا، يحن في الله ويبوض في الله ويوالي في الله ويعادي 
أن يكدون للداعيددة صددلة وثيقددة بكتددا  اللدده قدرااة وأدددبرا وفهمددا، ألن كتددا  اللدده معددين ال  -2

في دعوأه وفي أعامله مد   لحا موافقا لهدي التبي يتضن لمن أرد أن يكون عمله صا
أعداا الدين من أصتات أهل الكذر والتذاق، حتل يضدمن بد  ن اللده أعدالل صدالا عملده 

 .والسالمة من مكا د أعداا الدين

 الرجددوع إلدددل السددديرة التبويددة ال دددحيحة والتعدددرت عددن قدددر  علدددل دقددا ق حيددداة التبدددي  -3
ين فدي السددلم والحددر  والإددة والر دداا، وكيددف أددده ومعرفدة هديدده فددي التعامدل مدد  ا  ددر 

أددال كدل إدسدان متالتده الال قدة بده، وأ ددرت فدي كدل موقدف الت درت المتا دن لده، ومدد  
معرفتده بددبعض أ ددماا المتددافقين التددي جدداات بهددا الددوحي مددن اللدده أعددالل إال أددده  لددم يحكددم 

 علل أحد إال بما ظهر مته وأبدأه فلتا  لساده أو  وا عمله.

 ما:و تا
فد دي أحمددد اللدده الدني بتعمتدده أددتم ال دالحا ، الددني لدده الحمدد فددي األولددل وا  درة ولدده الحكددم 



  (  131ا )(  ورة  التسا1)
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 وإليه المآل، وأ أله وهو  ير مسؤل أن يوذر لي زلتي ويقيل عثرأي ويثبم حعتي.
 وصلل الله علل دبيتا محمد وآل وصحبه ومن  ار علل دهعه واقتذل أثرت إلل يوم الدين

 ا أن الحمد لله رب العالمين.وآخر دعوان        
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