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مقدمة 
احلمد هلل ضلمده ونستعينو ونستهديو ونستغفره ، ونعوذ باهلل من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، ومن 

. يضلل اهلل فال ىادي لو ولن ذبد لو ولًيا مرشًدا
وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أن زلمًدا 

. عبده ورسولو
اللهم صل على زلمد النيب وأزواجو أمهات ادلؤمنُت وذريتو وآل 

أما . بيتو وسائر الصحابة والتابعُت ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
بعد،، 

فإن القضية اليت ننتصب لبياهنا يف ىذا البحث ادلوجز ىي منزلة 
الصحابة يف القرآن، وشهادة اهلل ذلم حبقيقة اإلديان، وتبشَته ذلم 

. بالرضبة والرضوان، والنعيم ادلقيم يف جنات النعيم
ولقد كان العلم هبذه القضية من االنتشار والذيوع حىت أصبحت 

من ادلعلوم من الدين بالضرورة يعرفها العلماء والعوام، ويدين هبا 
. اخلاصة والعامة، وال يتصور جهلها أو اجلحد هبا من أحد

إال أن طائفة من ادلنتمُت إىل اإلسالم قد خرجت على ىذا 
، ونسبتهم إىل ما ال اإلصباع ادلستيقن فسبت أصحاب رسول اهلل 

يليق هبم من الشنائع وادلنكرات، بل إىل ما شهد ذلم بنقيضو يف آياتو 
.  احملكمات

ومل يقف األمر عند ىذا احلد بل ذباوز ذلك إىل أن شهدوا 
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 بالكفر والردة بل وإىل الطعن يف مصادر – إال قلياًل منهم –عليهم 
الشريعة الثابتة دلا تضمنتو من أدلة تدين ىذا الشطط وتدك معاقلو 
سلالفُت بذلك النصوص احملكمة يف الكتاب والسنة وحقائق تاريخ 

.  األمة، مث تال ذلك سيل من البدع وادلفًتيات
ولسنا بصدد البحث التفصيلي ذلذه ادلعتقدات فذلك أكرب من 

أن ربيط بو ىذه الصفحات القالئل ، وإظلا أردنا فقط أن نتناول 
بالبيان منزلة الصحابة يف القرآن معتمدين يف ذلك على شهادة القرآن 

يف ادلقام األول ، ألن القوم ال يزالون يعلنون يف كل زلاجة إهنم 
يؤمنون بالقرآن، وأن ما ينسب إليهم من القول بتحريفو زلض افًتاء 

. وهبتان
فهلم إىل آيات القرآن نستمع من خالذلا إىل شهادة رب العادلُت 
دبا كان عليو أصحاب رسول اهلل من اذلدي واحلق ادلبُت ، وبأهنم خَت 

أمة أخرجت للناس أصبعُت، وإىل ما بشروا بو من الفوز العظيم يف 
. جنات النعيم

:  قال تعاىل
 َنُكْم ُقْل َأُي َشْيٍء َأْكبَػُر َشَهاَدًة ُقِل الَّلُو َشِهيٌد بَػْيِني َوبَػيػْ

. [19: األنعام] َوُأوِوَي ِ َلَي َىَ ا اْلُقْرَآُف ِ ُْ ِ رَُكْم ِبِو َوَمْ  بَػَّل َ 
وإننا هنيب دبن يقرأ ىذا البحث شلن زلت بو القدم يف شيء من 
ىذه ادلهلكات أن يقبل على آيات اهلل يتدبرىا تدبر الطالب للحق، 

ادلتحرر من أسر اذلوى والشهوة اخلفية ادلوقن بأن اهلل جيمع الناس ليوم 
ال ريب فيو ليسأذلم صبيًعا ماذا أجبتم ادلرسلُت؟ فتبيض وجوه وتسود 
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وجوه؟ 
كما نأمل أن يدرك بأن اذلدف من ىذا البحث ىو رلرد إحقاق 
احلق وإبطال الباطل بعيًدا عن شبهة التشويو والتجريح، أو االنتصار 

فعلم اهلل ما ربرك القلم إال حًبا هلل ورسولو . الذباه سياسي أو آلخر
وما خططنا سواًدا يف بياض إال نصًحا هلل ورسولو وألئمة ادلسلمُت 

وعامتهم، وحرًصا على أن ذبتمع على احلق كلمة ادلسلمُت، وشلت 
يد تعمد إىل آيات الكتاب فتطوعها خدمة للطواغيت أو انتصارًا 

!! لشهوة من شهوات الدنيا
فإىل القرآن أيها ادلؤمنون بالقرآن، نرد إليو ما شجر بيننا من 
. خالف واهلل ادلستعان وعليو التكالن، وال حول وال قوة إال باهلل
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أمة تصاغ  عظم مهمة 
 أعظم صياغة لقد صاغ اهلل عز وجل أصحاب رسول اهلل 

. ليكونوا وزراء نبيو وضبلة رسالتو من بعده
:  قال تعاىل

 َواْعَّلُموا َأَف ِفيُكْم َرُسوَؿ الَّلِو َلْو يُِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمَ  اْ َْمِر
يَماَف َوزَيَػَنُو ِفي قُػُّلوِبُكْم وََكَرَه  َلَعِنُّتْم َوَلِكَ  الَّلَو َوَبَب ِ لَْيُكُم اْْلِ

 ِ لَْيُكُم اْلُكْ َر َواْلُ ُ وَؽ َواْلِعْصَياَف ُأولَِ َ  ُىُم الَراِشُدوفَ 
. [7: احلجرات]

فلكي يتأىلوا لشرف الصحبة أعدىم اهلل ذلك اإلعداد الرفيع 
فحبب إليهم اإلديان وزينو يف قلوهبم وكره إليهم الكفر والفسوق 

والعصيان فاستحقوا بذلك أن يكونوا ىم الراشدون كما تنطق اآلية 
.  الكردية

ولقد زاغ عن احلق فريق من اجلهالء فزعموا أن أصحاب زلمد 
إال نفرا قليال منهم ال يتجاوزون عدد !  ما بُت كافر وفاسق وعاص

! أصابع اليدين
فمن نصدق يا أويل األلباب؟ 

أنصدق شهادة القرآن ذلم بالرشد واإلديان؟ 
أم شهادة القوم عليهم بالكفر والفسوق والعصيان؟ 
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:  خير أمة أخرجت لّلناس
َر أَُمٍة ُأْخرَِجْت ِلّلَناِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ : قال تعاىل ُكْنُّتْم َخيػْ

َهْوَف َعِ  اْلُمْنَكرِ  . [110: آل عمران] َوتَػنػْ
فقد جعلهم اهلل خَت أمة، وذلك دلا قاموا بو من األمر بادلعروف 

والنهي عن ادلنكر، ودلا وقر يف قلوهبم من اإلديان باهلل، وزعم فريق من 
اجلهالء أهنم شر أمة، خيونون أمانة اهلل، ويتواطؤون على الظلم 

فمن نصدق ! والعدوان وينقلبون على أعقاهبم إىل الكفر واجلاىلية
إذن؟ 

أنصدق القرآن يف شهادتو ذلم باإلديان واخلَتية؟ 
أم نصدق القوم يف شهادهتم عليهم باخليانة واجلاىلية؟ 

!! أجيبوا يا أويل األلباب
:  وقال تعاىل

 َّلى َعَّلْيُكْم َآيَاُت الَّلِو َوِفيُكْم َرُسولُُو وََكْيَف َتْكُ ُروَف َوأَ ْػُّتْم تُػّتػْ
 َوَمْ  يَػْعَّتِصْم بِالَّلِو فَػَقْد ُىِدَي ِ َلى ِ َراٍا ُمْ َّتِقيمٍ 

. [101: آل عمران]
فالكفر بعيد الوقوع من ىذه األمة الربانية اليت يصوغها اهلل ىذه 

.  الصياغة الفريدة حلمل أمانة ىذا الدين للقيام بدعوة خامت ادلرسلُت
كيف يكفر ىؤالء وقد كره اهلل إليهم الكفر؟ بل كيف يكفرون 

وعليهم تتلى آيات اهلل وفيهم رسولو؟ 
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:  الشهادة لهم بحقيقة اْليماف
لقد شهد اهلل ألصحاب نبيو من ادلهاجرين واألنصار حبقيقة 

. اإلديان يف مواضع شىت من القرآن الكرمي
:  قال تعاىل

 َواَلِ يَ  َآَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِل الَّلِو َواَلِ يَ  َآَوْوا
: األنفال] َوَ َصُروا ُأولَِ َ  ُىُم اْلُمْ ِمُنوَف َوِقا َلُهْم َمْ ِ َرٌة َوِرْزٌؽ َكرِيمٌ 

74] .
:  وقال تعاىل

 َوِ ْف يُرِيُدوا َأْف َيْخَدُعوَؾ فَِإَف َوْ َبَ  الَّلُو ُىَو اَلِ ي أََيَدَؾ
. [62: األنفال] بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْ ِمِني َ 

 دبا أيده بو من ويف ىذه اآلية يذكر اهلل نعمتو على نبيو 
:  ادلؤمنُت ادلهاجرين واألنصار وفيها داللتان

الشهادة لهم بحقيقة اْليماف   ها شهادة العّليم : ا ولى
. الخبير

أ هم جيش تحققت بهم النصرة ولي وا أفراًدا قّلة كما : الثا ية
.  يزعم الزاعموف
َر أَُمٍة ُأْخرَِجْت ِلّلَناِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ : وقال تعاىل ُكْنُّتْم َخيػْ

َهْوَف َعِ  اْلُمْنَكِر َوتُػْ ِمُنوَف بِالَّلوِ  .  [110: آل عمران] َوتَػنػْ
:  ويف اآلية داللتان
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. أف ى ه ا مة ىي خير أمة أخرجت لّلناس: ا ولى
أف سبب ذل  ىو ما اتص ت بو م  ا مر بالمعروؼ : الثا ية

 واإلديان باهلل، والصحابة ىم أول وأفضل من والنهي ع  المنكر
. دخل يف ىذا اخلطاب بال نزاع ألهنم أول من خوطبوا بو

:  وقال تعاىل
 ِلّْلُ َقَراِء اْلُمَهاِجرِيَ  اَلِ يَ  ُأْخرُِجوا ِمْ  ِديارِِىْم َوَأْمَواِلِهْم

يَػْبّتَػُ وَف َفْضًًل ِمَ  الَّلِو َوِرْضَوا ًا َويَػْنُصُروَف الَّلَو َوَرُسوَلُو ُأولَِ َ  ُىُم 
يَماَف ِمْ  قَػْبِّلِهْم ُيِحُبوَف َمْ  * الَصاِدُقوَف  َواَلِ يَ  تَػبَػَوُءوا الَداَر َواْْلِ

َىاَجَر ِ لَْيِهْم َوََل َيِجُدوَف ِفي ُ ُدورِِىْم َواَجًة ِمَما ُأوتُوا َويُػْ ثُِروَف 
َعَّلى أَ ْػُ ِ ِهْم َوَلْو َكاَف ِبِهْم َخَصاَ ٌة َوَمْ  يُوَؽ ُشَّح  َػْ ِ ِو فَُأولَِ َ  

َواَلِ يَ  َجاُءوا ِمْ  بَػْعِدِىْم يَػُقوُلوَف رَبَػَنا اْغِ ْر لََنا * ُىُم اْلُمْ ِّلُحوَف 
يَماِف َوََل َتْجَعْل ِفي قُػُّلوبَِنا ِغًِل ِلَّلِ يَ   ْخَوا َِنا اَلِ يَ  َسبَػُقو َا بِاْْلِ َوِْلِ

. [10-8: احلشر] َآَمُنوا رَبَػَنا ِ َ َ  رَُءوٌؼ رَِويمٌ 
ويف ىذه اآليات بيان حلال ادلستحقُت للفيء من ادلهاجرين 

.  واألنصار والتابعُت ذلم بإحسان
وقد أثٌت اهلل يف اآلية األوىل على ادلهاجرين بأهنم أخرجوا من - 

ديارىم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة اهلل ورضوانو، وبنصرهتم هلل 
. ورسولو، مث شهد ذلم بالصدق يف هنايتها

مث أثٌت على األنصار حببهم إلخواهنم ادلهاجرين، وسالمة - 
أنفسهم من احلسد ذلم، وإيثارىم ذلم على أنفسهم، مث أشار إىل 

.  فالحهم وذلك يف اآلية الثانية
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مث أثٌت على الذين جاؤوا من بعدىم يستغفرون ذلم ويسألون - 
. اهلل أال جيعل يف قلوهبم غال للسابقُت من ادلؤمنُت

وقد استنبط اإلمام مالك رضبو اهلل من ىذه اآلية األخَتة إن 
الرافضي الذي يسب الصحابة ليس لو يف مال الفيء نصيب لعدم 

.  اتصافو دبا مدح اهلل بو ىؤالء
وإذا ولينا وجهنا شطر النصوص التفصيلية فإننا صلد شهادة القرآن 
لكثَت من أصحاب رسول اهلل باإلديان يف سلتلف ادلواقع وادلواقف اليت 

تفيد يف رلموعها ما تفيده النصوص العامة من الشهادة جملموعهم 
باإلديان، ومل ال؟ وقد خوطب الصحابة بوصف اإلديان يف القرآن ما 

! يقرب من تسعُت مرة
:  قال تعاىل متحدثًا عن أىل بدر

 ْذ تَػُقوُؿ ِلّْلُمْ ِمِنيَ  أََلْ  َيْكِ َيُكْم َأْف يُِمدَُكْم رَُبُكْم بَِثًَلثَِة َآََلٍؼ ِ
َزلِيَ   بَػَّلى ِ ْف َتْصِبُروا َوتَػّتَػُقوا َويَْأتُوُكْم ِمْ  فَػْورِِىْم * ِمَ  اْلَمًَلِئَكِة ُمنػْ

آل ] َىَ ا يُْمِددُْكْم رَُبُكْم ِبَخْمَ ِة َآََلٍؼ ِمَ  اْلَمًَلِئَكِة ُمَ وِّوِمي َ 
. [125-124: عمران

:  وقال عنهم يف موضع آخر
 ْذ يُػَ شِّويُكُم النُػَعاَس َأَمَنًة ِمْنُو َويُػنَػزِّوُؿ َعَّلْيُكْم ِمَ  الَ َماِء َماًء ِ

لُِيَطهِّورَُكْم ِبِو َويُْ ِىَب َعْنُكْم رِْجَز الَشْيطَاِف َولِيَػْرِبَط َعَّلى قُػُّلوِبُكْم 
ـَ  ِ ْذ يُوِوي رَُبَ  ِ َلى اْلَمًَلِئَكِة أَ ِّوي َمَعُكْم فَػثَبِّوُّتوا * َويُػثَبِّوَت ِبِو اْ َْقَدا

اَلِ يَ  َآَمُنوا َسأُْلِقي ِفي قُػُّلوِب اَلِ يَ  َكَ ُروا الُرْعَب فَاْضرِبُوا فَػْوَؽ 
ُهْم ُكَل بَػَنافٍ  . [12-11: األنفال] اْ َْعَناِؽ َواْضرِبُوا ِمنػْ
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:  وقال تعاىل
  َفَػَّلْم تَػْقّتُػُّلوُىْم َوَلِكَ  الَّلَو قَػّتَػَّلُهْم َوَما َرَمْيَت ِ ْذ َرَمْيَت َوَلِك

 الَّلَو َرَمى َولُِيْبِّلَي اْلُمْ ِمِنيَ  ِمْنُو َبًَلًء َوَ ًنا ِ َف الَّلَو َسِميٌي َعِّليمٌ 
. [17: األنفال]

:  وقال تعاىل
 َقْد َكاَف َلُكْم َآيٌَة ِفي ِفَ ّتَػْيِ  اْلّتَػَقَّتا ِفَ ٌة تُػَقاِتُل ِفي َسِبيِل الَّلِو

َوُأْخَرى َكاِفَرٌة يَػَرْو َػُهْم ِمثْػَّلْيِهْم رَْأَي اْلَعْيِ  َوالَّلُو يُػَ يِّوُد بَِنْصرِِه َمْ  
َرًة ِ ُوِلي اْ َْبَصارِ  . [13: آل عمران] َيَشاُء ِ َف ِفي َذِلَ  َلِعبػْ

واآلية تشَت إىل اللقاء الذي وقع بُت ادلسلمُت وبُت ادلشركُت يوم 
بدر وفيها شهادة من اهلل ألصحاب بدر خبلوص نيتهم ، وأهنم ما 
قاتلوا يوم ذلك ضبية وال شجاعة وال لًتى أماكنهم وإظلا قاتلوا يف 

سبيل اهلل لتكون كلمة اهلل ىي العليا وكلمة الذين كفروا ىي السفلى 
. فأيدىم اهلل بنصره واهلل يؤيد بنصره من يشاء

:  وقال يف من شهدوا ُأحًدا
 َوِ ْذ َغَدْوَت ِمْ  َأْىِّلَ  تُػبَػوِّوُئ اْلُمْ ِمِنيَ  َمَقاِعَد ِلّْلِقَّتاِؿ َوالَّلُو

ِ ْذ َىَمْت طَائَِ َّتاِف ِمْنُكْم َأْف تَػْ َشًَل َوالَّلُو َولِيُػُهَما * َسِميٌي َعِّليٌم 
. [122-121: آل عمران] َوَعَّلى الَّلِو فَػّْلَيّتَػوََكِل اْلُمْ ِمُنوفَ 

 َوَلَقْد َ َدَقُكُم الَّلُو َوْعَدُه ِ ْذ َتُحُ و َػُهْم بِِإْذ ِِو َوَّتى ِ َذا َفِشّْلُّتْم
َوتَػَناَزْعُّتْم ِفي اْ َْمِر َوَعَصْيُّتْم ِمْ  بَػْعِد َما َأرَاُكْم َما ُتِحُبوَف ِمْنُكْم َمْ  

ُهْم لَِيْبَّتِّلَيُكْم  يُرِيُد الُد ْػَيا َوِمْنُكْم َمْ  يُرِيُد اْْلَِخَرَة ثَُم َ َرَفُكْم َعنػْ
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  َوَلَقْد َعَ ا َعْنُكْم َوالَّلُو ُذو َفْضٍل َعَّلى اْلُمْ ِمِني َ 
. [152: آل عمران]

 لتعقب القوم بعد انتهاء وقال فيهم وقد ندهبم رسول اهلل 
:  ادلعركة
 اَلِ يَ  اْسَّتَجابُوا ِلَّلِو َوالَرُسوِؿ ِمْ  بَػْعِد َما َأَ ابَػُهُم اْلَقْرُح

ُهْم َواتَػَقْوا َأْجٌر َعِظيٌم  اَلِ يَ  قَاَؿ َلُهُم الَناُس ِ َف * ِلَّلِ يَ  َأْوَ ُنوا ِمنػْ
الَناَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُىْم فَػَزاَدُىْم ِ يَما ًا َوقَاُلوا َوْ بُػَنا الَّلُو 

فَا ْػَقَّلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَ  الَّلِو َوَفْضٍل َلْم َيْمَ ْ ُهْم ُسوٌء * َو ِْعَم اْلوَِكيُل 
  َواتَػبَػُعوا ِرْضَواَف الَّلِو َوالَّلُو ُذو َفْضٍل َعِظيمٍ 

. [174 – 172: آل عمران]
وذلك إن ادلشركُت دلا أصابوا ما  (ضبراء األسد)وقد كان ذلك يوم 

أصابوا من ادلسلمُت كروا راجعُت إىل بالدىم فلما استمروا يف سَتىم 
ندموا أهنم مل جيهزوا على أىل ادلدينة وجيعلوىا الفيصلة فلما بلغ ذلك 

 ندب ادلسلمُت إىل الذىاب وراءىم لَتعبهم ويريهم إن رسول اهلل 
هبم قوة وجلًدا ، فانتدب ادلسلمون على ما هبم من اجلراح واالثخان 

.   فانزل اهلل ىذه اآلياتطاعة هلل عز وجل ولرسولو 
إن اهلل عز وجل قد ذكر أن فيهم من يريد الدنيا : وقد يقول قائل
ِمْنُكْم َمْ  يُرِيُد الُد ْػَيا َوِمْنُكْم َمْ  يُرِيُد : وذلك يف قولو تعاىل

. اْْلَِخَرةَ 
واجلواب إن ذلك ال يقدح يف حقيقة إدياهنم وذلك بداللة بقية 

فقد ذكر اهلل بعد ذلك أنو قد عفا عنهم، وأشار إن ذلك العفو : اآلية
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َوَلَقْد َعَ ا َعْنُكْم : فقال تعاىل. كان فضاًل منو عليهم بسبب إدياهنم
. َوالَّلُو ُذو َفْضٍل َعَّلى اْلُمْ ِمِني َ 

وقال يف من شهدوا صلح احلديبية وانقادوا حلكم اهلل ورسولو 
:  وكانوا أربع عشرة مائة

 ُىَو اَلِ ي أَ ْػَزَؿ الَ ِكيَنَة ِفي قُػُّلوِب اْلُمْ ِمِنيَ  لِيَػْزَداُدوا ِ يَما ًا
َمَي ِ يَما ِِهْم َوِلَّلِو ُجُنوُد الَ َماَواِت َواْ َْرِض وََكاَف الَّلُو َعِّليًما َوِكيًما 

لُِيْدِخَل اْلُمْ ِمِنيَ  َواْلُمْ ِمَناِت َجَناٍت َتْجِري ِمْ  َتْحِّتَها اْ َ ْػَهاُر * 
ُهْم َسيِّوَ اتِِهْم وََكاَف َذِلَ  ِعْنَد الَّلِو فَػْوزًا  َخاِلِديَ  ِفيَها َوُيَك ِّوَر َعنػْ

. [5-4: الفتح] َعِظيًما
نزلت : وقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قال

ـَ ِمْ  َذ ِْبَ  َوَما تََأَخرَ  :على النيب   لِيَػْ ِ َر َلَ  الَّلُو َما تَػَقَد
 لقد أنزلت على آية أحب إيل شلا مرجعو من احلديبية قال النيب 

ىنيًئا مريًئا يا نيب اهلل، :  فقالواعلى األرض، مث قرأىا عليهم النيب 
 بُت اهلل عز وجل ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليو 

 ُلُِيْدِخَل اْلُمْ ِمِنيَ  َواْلُمْ ِمَناِت َجَناٍت َتْجِري ِمْ  َتْحِّتَها اْ َ ْػَهار 
. فَػْوزًا َعِظيًما: حىت بلغ

:  وىؤالء ىم أىل بيعة الرضوان الذين قال اهلل فيهم
 َلَقْد َرِضَي الَّلُو َعِ  اْلُمْ ِمِنيَ  ِ ْذ يُػَباِيُعوَ َ  َتْحَت الَشَجَرِة

* فَػَعِّلَم َما ِفي قُػُّلوِبِهْم فَأَ ْػَزَؿ الَ ِكيَنَة َعَّلْيِهْم َوأَثَابَػُهْم فَػّْتًحا َقرِيًبا 
  َوَمَ اِ َم َكِثيَرًة يَْأُخُ و َػَها وََكاَف الَّلُو َعزِيًزا َوِكيًما

. [19-18: الفتح]
وسبب ىذه البيعة ما ىو معروف يف كتب السَتة من أن رسول 
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 قد أرسل عثمان بن عفان رضي اهلل عنو ليخرب قريًشا إنو مل اهلل 
يأت حلرب وأنو إظلا جاء زائرًا ذلذا البيت ومعظًما حلرمتو فاحتبستو 

؛ ال نربح قريش عندىا، وبلغ رسول اهلل إن عثمان قد قتل فقال 
حىت نناجز القوم، ودعا الناس إىل البيعة فكانت بيعة الرضوان ربت 
الشجرة تلك البيعة اليت مل يتخلف عنها أحد من ادلسلمُت حضرىا 

 إال اجلد بن قيس، وكان عدد الصحابة الذين بايعوا رسول اهلل 
يومئذ ألفا وأربعمائة كما يرويو البخاري ومسلم عن جابر رضي اهلل 

. عنو
:  ويف ىذه اآليات اليت نزلت بشأن ىذه البيعة

ولذلك مسيت بيعة . يعلن اهلل رضاه عن أصحاب ىذه البيعة- 
َلَقْد َرِضَي الَّلُو َعِ  اْلُمْ ِمِنيَ  ِ ْذ يُػَباِيُعوَ َ  َتْحَت : الرضوان
. الَشَجَرةِ 
فَػَعِّلَم َما : يزكي قلوهبم وما وقر فيها من الوفاء والصدق بقولو- 

. ِفي قُػُّلوِبِهْم فَأَ ْػَزَؿ الَ ِكيَنَة َعَّلْيِهمْ 
يرتب على رضاه عنهم وعلمو دبا يف قلوهبم ما أنعم عليهم بو - 

فَػَعِّلَم َما ِفي قُػُّلوِبِهْم فَأَ ْػَزَؿ : من سكينة وفتح ومغاًل فقال تعاىل
َوَمَ اِ َم َكِثيَرًة يَْأُخُ و َػَها وََكاَف * الَ ِكيَنَة َعَّلْيِهْم َوأَثَابَػُهْم فَػّْتًحا َقرِيًبا 

. الَّلُو َعزِيًزا َوِكيًما
 كلمة التوحيد –وىؤالء أيًضا ىم الذين ألزمهم اهلل كلمة التقوى 

: قال تعاىل.  وكانوا أحق هبا وأىلها–
 ْذ َجَعَل اَلِ يَ  َكَ ُروا ِفي قُػُّلوِبِهُم اْلَحِمَيَة َوِمَيَة اْلَجاِىِّلَيِة ِ
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فَأَ ْػَزَؿ الَّلُو َسِكيَنَّتُو َعَّلى َرُسوِلِو َوَعَّلى اْلُمْ ِمِنيَ  َوأَْلَزَمُهْم َكِّلَمَة 
 الّتَػْقَوى وََكا ُوا َأَوَّق ِبَها َوَأْىَّلَها وََكاَف الَّلُو ِبُكلِّو َشْيٍء َعِّليًما

. [26: الفتح]
 من آمن من أىل الكتاب وفيهم ومن أصحاب رسول اهلل 

ُّلوَف : نزل قولو تعاىل لَْيُ وا َسَواًء ِمْ  َأْىِل اْلِكَّتاِب أَُمٌة قَاِئَمٌة يَػّتػْ
يُػْ ِمُنوَف بِالَّلِو َواْليَػْوـِ اْْلَِخِر * َآيَاِت الَّلِو َآ َاَء الَّلْيِل َوُىْم َيْ ُجُدوَف 

َراِت  َهْوَف َعِ  اْلُمْنَكِر َوُيَ ارُِعوَف ِفي اْلَخيػْ َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
َوَما يَػْ َعُّلوا ِمْ  َخْيٍر فَػَّلْ  ُيْكَ ُروُه َوالَّلُو * َوُأولَِ َ  ِمَ  الَصاِلِحيَ  

. [115-113: آل عمران] َعِّليٌم بِاْلُمَّتِقي َ 
وادلشهور عند كثَت من ادلفسرين إن ىذه اآليات نزلت فيمن آمن 
من أحبار أىل الكتاب كعبد اهلل بن سالم وأسيد بن عبيد وثعلبة بن 

شعبة وغَتىم، وقد شهد اهلل ذلم فيها بالصالح واإلديان باهلل واليوم 
.  اآلخر وغَت ذلك من خصال اخلَت وشعب اإلديان

: أو افهم في القرآف
: الم منوف وًقا

:  قال تعاىل
 َواَلِ يَ  َآَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِل الَّلِو َواَلِ يَ  َآَوْوا

: األنفال] َوَ َصُروا ُأولَِ َ  ُىُم اْلُمْ ِمُنوَف َوِقا َلُهْم َمْ ِ َرٌة َوِرْزٌؽ َكرِيمٌ 
74] .

:  الراشدوف
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:  قال تعاىل
 يَماَف َوزَيَػَنُو ِفي قُػُّلوِبُكْم وََكَرَه َوَلِكَ  الَّلَو َوَبَب ِ لَْيُكُم اْْلِ

 ِ لَْيُكُم اْلُكْ َر َواْلُ ُ وَؽ َواْلِعْصَياَف ُأولَِ َ  ُىُم الَراِشُدوفَ 
. [7: احلجرات]

:  ال ائزوف
اَلِ يَ  َآَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِل الَّلِو : قال تعاىل

  بَِأْمَواِلِهْم َوأَ ْػُ ِ ِهْم َأْعَظُم َدرََجًة ِعْنَد الَّلِو َوُأولَِ َ  ُىُم اْلَ ائُِزوفَ 
. [20: التوبة]

:  الصادقوف
:  قال تعاىل

 ِلّْلُ َقَراِء اْلُمَهاِجرِيَ  اَلِ يَ  ُأْخرُِجوا ِمْ  ِديارِِىْم َوَأْمَواِلِهْم
يَػْبّتَػُ وَف َفْضًًل ِمَ  الَّلِو َوِرْضَوا ًا َويَػْنُصُروَف الَّلَو َوَرُسوَلُو ُأولَِ َ  ُىُم 

. [8: احلشر] الَصاِدُقوفَ 
: رضي اهلل عنهم ورضوا عنو

:  قال تعاىل
 َوالَ اِبُقوَف اْ ََوُلوَف ِمَ  اْلُمَهاِجرِيَ  َواْ َْ َصاِر َواَلِ يَ  اتَػبَػُعوُىْم

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعَد َلُهْم َجَناٍت َتْجِري  بِِإْوَ اٍف َرِضَي الَّلُو َعنػْ
: التوبة] َتْحّتَػَها اْ َ ْػَهاُر َخاِلِديَ  ِفيَها أََبًدا َذِلَ  اْلَ ْوُز اْلَعِظيمُ 

100] .
:  أىل الّتوبة والرومة
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:  قال تعاىل
 َلَقْد تَاَب الَّلُو َعَّلى الَنِبيِّو َواْلُمَهاِجرِيَ  َواْ َْ َصاِر اَلِ يَ  اتَػبَػُعوُه

ُهْم ثَُم تَاَب  ِفي َساَعِة اْلُعْ َرِة ِمْ  بَػْعِد َما َكاَد يَزِيُ  قُػُّلوُب َفرِيٍّق ِمنػْ
. [117: التوبة] َعَّلْيِهْم ِ  َُو ِبِهْم رَُءوٌؼ رَِويمٌ 

:  المبشروف م  ربهم
اَلِ يَ  َآَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِل الَّلِو : قال تعاىل

* بَِأْمَواِلِهْم َوأَ ْػُ ِ ِهْم َأْعَظُم َدرََجًة ِعْنَد الَّلِو َوُأولَِ َ  ُىُم اْلَ ائُِزوَف 
 يُػَبشِّوُرُىْم رَبُػُهْم ِبَرْوَمٍة ِمْنُو َوِرْضَواٍف َوَجَناٍت َلُهْم ِفيَها  َِعيٌم ُمِقيمٌ 

. [21-20: التوبة]
:  خير أمة أخرجت لّلناس

:  قال تعاىل
  َِهْوَف َع َر أَُمٍة ُأْخرَِجْت ِلّلَناِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ ُكْنُّتْم َخيػْ

. 110: آل عمران] اْلُمْنَكِر َوتُػْ ِمُنوَف بِالَّلوِ 
:  أىل الّتقوى

:  قال تعاىل
 ْذ َجَعَل اَلِ يَ  َكَ ُروا ِفي قُػُّلوِبِهُم اْلَحِمَيَة َوِمَيَة اْلَجاِىِّلَيِة ِ

فَأَ ْػَزَؿ الَّلُو َسِكيَنَّتُو َعَّلى َرُسوِلِو َوَعَّلى اْلُمْ ِمِنيَ  َوأَْلَزَمُهْم َكِّلَمَة 
 الّتَػْقَوى وََكا ُوا َأَوَّق ِبَها َوَأْىَّلَها وََكاَف الَّلُو ِبُكلِّو َشْيٍء َعِّليًما

. [26: الفتح]
:  غيظ الك ار
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:  قال تعاىل
 ِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه َفَآَزرَُه فَاْسّتَػْ َّلَظ ْ َوَمثَػُّلُهْم ِفي اْْلِ

فَاْسّتَػَوى َعَّلى ُسوِقِو يُػْعِجُب الُزرَاَع لَِيِ يَظ ِبِهُم اْلُكَ اَر َوَعَد الَّلُو 
ُهْم َمْ ِ َرًة َوَأْجًرا َعِظيًما  اَلِ يَ  َآَمُنوا َوَعِمُّلوا الَصاِلَحاِت ِمنػْ

. [29: الفتح]
وقد استنبط اإلمام مالك رضبو اهلل من ىذه اآلية القول بتكفَت 

ألهنم : الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي اهلل عنهم قال
. يغيظوهنم، ومن غاظو الصحابة فهو كافر ذلذه اآلية

: أفراد أـ جيش؟
ىل كان رلتمع الصحابة الذين شهد اهلل ذلم حبقيقة اإلديان، وأثٌت 
عليهم بالرشد والفوز والفالح والصدق رلرد أفراد قالئل ال تنتصر هبم 
دعوة، وال تقوم هبم دولة، أو كانوا قوة ضاربة وجيًشا جرارًا نصر اهلل 

هبم دعوة احلق وأقام على أكتافهم دولة اإلسالم؟ 
ذلك ما ذبيب عنو آيات القرآن وبديهيات العقول وحقائق 

! التاريخ
.  لقد امنت اهلل على نبيو بأنو أيده بنصره وبادلؤمنُت

 َوِ ْف يُرِيُدوا َأْف َيْخَدُعوَؾ فَِإَف َوْ َبَ  الَّلُو ُىَو اَلِ ي أََيَدَؾ
 [:   األنفال] بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْ ِمِني َ 

فال بد أن يكون ىؤالء ادلؤمنون نصابًا تتحقق بو النصرة ويقوى 
على مواجهة أعداء اهلل وإال كان ذكرىم يف اآلية عبثًا ال طائل ربتو 
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. تعاىل اهلل عن ذلك علًوا كبَتًا
فالذين شهدوا بدرًا وزكى اهلل إدياهنم، وسبق القول منو بادلغفرة - 

ذلم كانوا جيًشا قوامو ثالشبائة وثالثة عشر رلاىًدا كما يعرف ذلك 
.  اخلاصة والعامة

والذين بايعوا رسول اهلل ربت الشجرة على قتال أىل مكة - 
وأعلن اهلل رضاه عنهم يف القرآن ال بد أن يكونوا جيًشا يقوى على 

ونصابًا يكفي لدخول ىذه ادلعركة، وقد كانوا . تكاليف ىذه البيعة
. كما تذكر أوثق كتب السنة أربع عشرة مائة

والذين اتبعوا رسول اهلل يف ساعة العسرة وأعلن اهلل توبتو عليهم - 
ورأفتو ورضبتو هبم، ىل هتيئوا حلرب الروم وخرجوا مع رسول اهلل لقتاذلم 
وىم أفراد ال يتجاوزون عدد أصابع اليدين أو ال بد أن يكونوا جيًشا 

عظيًما يرجى لو النصر وىو يواجو عدوا من أشرس األعداء ويفتك 
بأعظم قوة وأكرب دولة يف ذلك الزمان؟ 

لقد كان عدد ادلسلمُت يومئذ ضلوا من ثالثُت ألًفا كما تنقل ذلك 
ولقد خسر قوم أنفسهم، وكابروا احلقيقة . مضابط السَتة والتاريخ

 إال والتاريخ فزعموا أنو مل يبق على احلق من أصحاب رسول اهلل 
ثالثة، أو إال عشرة على األكثر، ونسبوا الباقُت منهم إىل الكفر 

. والردة
فأين أولئك ادلفًتون من ىذه اآليات البينات واحلقائق 

وىل ديكن زبريج ىذه ادلفًتيات إال على أساس الطعن ! الراسخات؟
يف القرآن والتشكيك يف صحتو؟ وذلك بالفعل ىو ما ارتكس فيو 
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كثَت من غالهتم حىت ألف بعضهم ادلطوالت يف إثبات ربريف 
!! القرآن

:  اسّتخًلفهم في ا رض ودَللّتو
 بأن جيعل منهم خلفاء األرض، لقد وعد اهلل أصحاب نبيو 

وأن ديكن ذلم دينهم الذي ارتضاه ذلم وأن يبدذلم من بعد خوفهم 
.  أمًنا

:  قال تعاىل
 َوَعَد الَّلُو اَلِ يَ  َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُّلوا الَصاِلَحاِت لََيْ َّتْخِّلَ نَػُهْم

َنَ  َلُهْم ِدينَػُهُم  ِفي اْ َْرِض َكَما اْسَّتْخَّلَف اَلِ يَ  ِمْ  قَػْبِّلِهْم َولَُيَمكِّو
لَنَػُهْم ِمْ  بَػْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يَػْعُبُدو َِني ََل  اَلِ ي اْرَتَضى َلُهْم َولَُيَبدِّو

 ُيْشرُِكوَف ِبي َشْيً ا َوَمْ  َكَ َر بَػْعَد َذِلَ  فَُأولَِ َ  ُىُم اْلَ اِسُقوفَ 
. [55: النور]

 مل ديت حىت فتح اهلل عليو وقد ربقق وعده تعاىل ذلم فإنو 
وأخذ . مكة وخيرب والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكماذلا

اجلزية من رلوس ىجر ومن بعض أطراف الشام، وىاداه ملك الروم 
.  وصاحب مصر ادلقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك احلبشة

مث قام باألمر من بعده خليفتو أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو 
فبعث جيوش اإلسالم إىل بالد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي 

اهلل عنو ففتحوا طرفًا منها وقتلوا خلًقا من أىلها، وجيًشا آخر صحبة 
أيب عبيدة إىل أرض الشام ففتح اهلل لو بصرى ودمشق، وثالثًا صحبة 

. عمرو بن العاص إىل مصر، مث توفاه اهلل عز وجل
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فقام باألمر بعده الفاروق عمر رضي اهلل عنو قياًما مل يدر الفلك 
بعد األنبياء على مثلو يف قوة سَتتو وكمال عدلو، وقد مت يف أيامو فتح 

البالد الشامية بكماذلا، وديار مصر عن آخرىا وأكثر إقليم فارس، 
وكسر كسرى وأىانو غاية اذلوان، وكسر قيصر وانتزع يده عن بالد 

. الشام واضلدر إىل القسطنطينية ، وأنفق أمواذلما يف سبيل اهلل
مث قام باألمر من بعده عثمان رضي اهلل عنو، ويف عهده امتدت 
ادلمالك اإلسالمية إىل أقصى مشارق األرض ومغارهبا، ففتحت بالد 

ادلغرب إىل أقصى ما ىنالك وقربص وبالد القَتوان وغَتىا، ومن 
ناحية ادلشرق إىل بالد الصُت، وقتل كسرى وباد ملكو بالكلية 

وفتحت مدائن العراق وخراسان واألىواز، وقتل ادلسلمون من الًتك 
مقتلة عظيمة جًدا، وخذل اهلل ملكهم األعظم خاقان، وجيب اخلراج 
من ادلشارق وادلغارب إىل حضرة أمَت ادلؤمنُت عثمان بن عفان رضي 

. اهلل عنو وذلك بربكة تالوتو ودراستو وصبعو األمة على حفظ القرآن
فما ىي دَللة ى ه ال ّتووات العظيمة؟  

شهادة اهلل له َلء ال اتحي  باْليماف وعمل الصالحات : أوَلً 
:  والّتوويد الخالص

 َوَعَد الَّلُو اَلِ يَ  َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُّلوا الَصاِلَحاِت لََيْ َّتْخِّلَ نَػُهْم
  ِفي اْ َْرِض َكَما اْسَّتْخَّلَف اَلِ يَ  ِمْ  قَػْبِّلِهمْ 

. [55: النور]
، ألن اهلل عز وجل قد وعد  حة  مامو ا ئمة ا ربعة: ثا ًيا

باالستخالف الذين آمنوا وعملوا الصاحلات من احلاضرين يف زمن 
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 ىؤالء ألن ، ومعلوم أن ادلراد هبذا الوعد بعد الرسول زلمد 
 فكان استخالف غَته ال يكون إال بعده، ومعلوم إنو ال نيب بعده 

ادلراد هبذا االستخالف طريقة اإلمامة، ومعلوم أن االستخالف الذي 
 على ىذا الوصف إظلا كان يف أيام أيب بكر مت بعد رسول اهلل 

وعمر وعثمان ألن يف أيامهم كانت الفتوح العظيمة وحصول التمكُت 
وظهور الدين واألمن، ومل حيصل ذلك يف أيام علي رضي اهلل عنو ألنو 

مل يتفرغ جلهاد الكفار الشتغالو دبحاربة من خالفو من أىل القبلة 
.  فثبت هبذا داللة اآلية على صحة خالفة ىؤالء

 ف الدي  ال ي مكنو اهلل له َلء وأذاعوه في المشارؽ : ثالثًا
: احلق الذي ارتضاه اهلل وأقره، قل تعاىلوالم ارب ىو دي  اهلل 

 َْنَ  َلُهْم ِدينَػُهُم اَلِ ي اْرَتَضى َلُهم . [55: النور] َولَُيَمكِّو
: واْلف يا أولي النهي

ما تقولون فيمن يزعم أن ىؤالء اخللفاء الفاربُت العظام والذين 
ربقق على أيديهم وعد اهلل قد خانوا اهلل ورسولو وادلؤمنُت وأهنم كفروا 
باهلل ورسولو أصبعُت، وأن الدين الذي نشروه وادلصحف الذي رفعوه 

ليس من دين اإلسالم وال من مصحف ادلسلمُت يف شيء؟  
! سبحانك ىذا هبتان عظيم
: تبشير اهلل لهم بالجنة

 باإلديان ال تقف إن شهادة القرآن الكرمي ألصحاب زلمد 
عند حدود الدنيا فقط ، بل سبتد لتشمل حسن اخلاسبة بادلوت على 

ذلك ، وما يستتبعو من وعد اهلل ذلم بادلغفرة والرضوان وحسن ادلثوبة 
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.  يف اجلنان
َوالَ اِبُقوَف اْ ََوُلوَف ِمَ  اْلُمَهاِجرِيَ  َواْ َْ َصاِر : قال تعاىل

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعَد َلُهْم  َواَلِ يَ  اتَػبَػُعوُىْم بِِإْوَ اٍف َرِضَي الَّلُو َعنػْ
 َجَناٍت َتْجِري َتْحّتَػَها اْ َ ْػَهاُر َخاِلِديَ  ِفيَها أََبًدا َذِلَ  اْلَ ْوُز اْلَعِظيمُ 

. [100: التوبة]
ففي ىذه اآلية خيرب اهلل عز وجل عن رضاه عن السابقُت من 

ادلهاجرين واألنصار والتابعُت ذلم بإحسان ورضاىم دبا أعده ذلم من 
جنات النعيم، وىذا يعٍت ادلوت على اإلديان بشهادة زلكم القرآن 
فأين من اإلديان بالقرآن من يسبون من رضي اهلل عنو ووعده جبنة 

اخللد وفوز األبد؟  
:  وقال تعاىل

 َلِكِ  الَرُسوُؿ َواَلِ يَ  َآَمُنوا َمَعُو َجاَىُدوا بَِأْمَواِلِهْم َوأَ ْػُ ِ ِهْم
َراُت َوُأولَِ َ  ُىُم اْلُمْ ِّلُحوَف  َأَعَد الَّلُو َلُهْم * َوُأولَِ َ  َلُهُم اْلَخيػْ

 َجَناٍت َتْجِري ِمْ  َتْحِّتَها اْ َ ْػَهاُر َخاِلِديَ  ِفيَها َذِلَ  اْلَ ْوُز اْلَعِظيمُ 
. [89-88: التوبة]

وفيها وعد كرمي من اهلل عز وجل للرسول والذين آمنوا معو 
فهل يكون ذلك لقوم . باخلَتات والدرجات العلى يف جنات الفردوس

وىل كان ! علم اهلل أهنم سَتتدون على أعقاهبم بعد موت نبيهم؟
ىؤالء أفراًدا ثالثة أو عشرة كما يزعم الزاعمون أو جيًشا ربقق بو 

نصر اهلل وسبكن من الوقوف يف وجو جحافل الروم أقوى وأعظم دولة 
يف ذلك الزمان؟ 
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:  وقال تعاىل
  ََأَجَعّْلُّتْم ِسَقايََة اْلَحاجِّو َوِعَمارََة اْلَمْ ِجِد اْلَحَراـِ َكَمْ  َآَم

بِالَّلِو َواْليَػْوـِ اْْلَِخِر َوَجاَىَد ِفي َسِبيِل الَّلِو ََل َيْ ّتَػُووَف ِعْنَد الَّلِو َوالَّلُو 
اَلِ يَ  َآَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفي * ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَاِلِميَ  

َسِبيِل الَّلِو بَِأْمَواِلِهْم َوأَ ْػُ ِ ِهْم َأْعَظُم َدرََجًة ِعْنَد الَّلِو َوُأولَِ َ  ُىُم 
يُػَبشِّوُرُىْم رَبُػُهْم ِبَرْوَمٍة ِمْنُو َوِرْضَواٍف َوَجَناٍت َلُهْم ِفيَها * اْلَ ائُِزوَف 
: التوبة] َخاِلِديَ  ِفيَها أََبًدا ِ َف الَّلَو ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ *  َِعيٌم ُمِقيٌم 

19-22] .
 الذين آمنوا ويف ىذه اآليات يشهد اهلل ألصحاب نبيو 

وىاجروا وجاىدوا يف سبيل اهلل بأمواذلم وأنفسهم بالفوز وعظيم 
الدرجات، ويبشرىم برضبة منو ورضوان وبالنعيم ادلقيم يف جنات 

.  النعيم
أفتكون ىذه الشهادات وتلك البشارات لقوم علم اهلل أهنم 

سَتتدون من بعد عن دينهم وديوتون وىم كفار؟ 
وىل يكون لنسبة األصحاب إىل الكفر بعد ذلك من تفسَت إال 
التكذيب هبذه اآليات أو ذبهيل اهلل عز وجل حيث قد وعد باجلنة 

. قوًما مل يدر مب خيتم ذلم؟ تعاىل اهلل عن ذلك علًوا كبَتًا
:  وقال تعاىل

 ُمَحَمٌد َرُسوُؿ الَّلِو َواَلِ يَ  َمَعُو َأِشَداُء َعَّلى اْلُكَ اِر رَُوَماُء
نَػُهْم تَػَراُىْم رَُكًعا ُسَجًدا يَػْبّتَػُ وَف َفْضًًل ِمَ  الَّلِو َوِرْضَوا ًا ِسيَماُىْم  بَػيػْ
ِفي ُوُجوِىِهْم ِمْ  أَثَِر الُ ُجوِد َذِلَ  َمثَػُّلُهْم ِفي الّتَػْورَاِة َوَمثَػُّلُهْم ِفي 
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ْ ِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه َفَآَزرَُه فَاْسّتَػْ َّلَظ فَاْسّتَػَوى َعَّلى ُسوِقِو  اْْلِ
يُػْعِجُب الُزرَاَع لَِيِ يَظ ِبِهُم اْلُكَ اَر َوَعَد الَّلُو اَلِ يَ  َآَمُنوا َوَعِمُّلوا 

ُهْم َمْ ِ َرًة َوَأْجًرا َعِظيًما . [29: الفتح] الَصاِلَحاِت ِمنػْ
فقد ذكر اهلل أصحاب نبيو يف ىذه اآليات بكثرة الصالة ، 

وبإخالصهم فيها هلل عز وجل واحتساهبم عنده جزيل الثواب، مث 
وصفهم حبسن السمت الذي يعكس خلوص نياهتم وحسن أعماذلم، 

ووعده عز وجل . مث وعدىم على ذلك كلو بادلغفرة واألجر العظيم
وىذا يقطع ذلم بصدق اإلديان الذي . حق وصدق ال خيلف وال يبدل

. عاشوا عليو وماتوا عليو
:  وقال تعاىل

 ُر ُأوِلي الَضَرِر ََل َيْ َّتِوي اْلَقاِعُدوَف ِمَ  اْلُمْ ِمِنيَ  َغيػْ
َواْلُمَجاِىُدوَف ِفي َسِبيِل الَّلِو بَِأْمَواِلِهْم َوأَ ْػُ ِ ِهْم َفَضَل الَّلُو 

اْلُمَجاِىِديَ  بَِأْمَواِلِهْم َوأَ ْػُ ِ ِهْم َعَّلى اْلَقاِعِديَ  َدرََجًة وَُكًِل َوَعَد الَّلُو 
 اْلُحْ َنى َوَفَضَل الَّلُو اْلُمَجاِىِديَ  َعَّلى اْلَقاِعِديَ  َأْجًرا َعِظيًما

. [95: النساء]
فتذكر ىذه اآلية تفضيل اجملاىدين بأمواذلم وأنفسهم على 

القاعدين من ادلؤمنُت غَت أويل الضرر، وتعد اجلميع باحلسٌت ، وىي 
اجلنة واجلزاء اجلليل ، على تفاوت يف الدرجات فيما بينهم، ووعد اهلل 

صدق ال يتخلف، فهل يعد اهلل باجلنة قوًما سبق يف علمو أهنم 
سَتتدون من بعد على أعقاهبم وديوتون وىم كفار؟ 

:  وقال تعاىل
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 َوَما َلُكْم َأََل تُػْنِ ُقوا ِفي َسِبيِل الَّلِو َوِلَّلِو ِميَراُث الَ َماَواِت
َواْ َْرِض ََل َيْ َّتِوي ِمْنُكْم َمْ  أَ ْػَ َّق ِمْ  قَػْبِل اْلَ ّْتِّح َوقَاَتَل ُأولَِ َ  
َأْعَظُم َدرََجًة ِمَ  اَلِ يَ  أَ ْػَ ُقوا ِمْ  بَػْعُد َوقَاتَػُّلوا وَُكًِل َوَعَد الَّلُو 

. [10: احلديد] اْلُحْ َنى َوالَّلُو ِبَما تَػْعَمُّلوَف َخِبيرٌ 
فقد ذكرت اآلية أنو من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة 

أي : شلن أنفق بعد ذلك ، مث وعدت اجلميع بعد ذلك باحلسٌت
. ادلنفقُت قبل الفتح وبعده وإن كان بينهم تفاوت يف تفاضل اجلزاء

ىل يعد اهلل باحلسٌت قوًما : ونعيد نفس السؤال الذي أوردناه آنًفا
سبق يف علمو إهنم ديوتون وىم كفار؟ 

َوِ َذا : وقال تعاىل يف الصحابة الذين آمنوا من أىل الكتاب
َسِمُعوا َما أُْ ِزَؿ ِ َلى الَرُسوِؿ تَػَرى َأْعيُػنَػُهْم َتِ يُض ِمَ  الَدْمِي ِمَما 

َنا َمَي الَشاِىِديَ   َوَما لََنا * َعَرُفوا ِمَ  اْلَحّقِّو يَػُقوُلوَف رَبَػَنا َآَمَنا فَاْكُّتبػْ
ََل  ُػْ ِمُ  بِالَّلِو َوَما َجاَء َا ِمَ  اْلَحّقِّو َوَ ْطَمُي َأْف يُْدِخَّلَنا رَبُػَنا َمَي اْلَقْوـِ 

فَأَثَابَػُهُم الَّلُو ِبَما قَاُلوا َجَناٍت َتْجِري ِمْ  َتْحِّتَها اْ َ ْػَهاُر * الَصاِلِحيَ  
. [85 – 83: ادلائدة] َخاِلِديَ  ِفيَها َوَذِلَ  َجَزاُء اْلُمْحِ ِني َ 

وىنا أيًضا نعيد نفس السؤال السابق؛ ىل يشهد اهلل باإلحسان 
ويقضي باخللود يف اجلنة لقوم سبق يف علمو أهنم يرتدون على أعقاهبم 

!! بعد ذلك أو ديوتون وىم كفار؟؟
وقد تأكد الوعد ذلؤالء القوم باجلنة يف مواضع أخرى من القرآن 

:  الكرمي، فهم الذين قال اهلل فيهم
 َوِ َف ِمْ  َأْىِل اْلِكَّتاِب َلَمْ  يُػْ ِمُ  بِالَّلِو َوَما أُْ ِزَؿ ِ لَْيُكْم َوَما
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أُْ ِزَؿ ِ لَْيِهْم َخاِشِعيَ  ِلَّلِو ََل َيْشّتَػُروَف بَِآيَاِت الَّلِو َثَمًنا َقِّليًًل ُأولَِ َ  

: آل عمران] َلُهْم َأْجُرُىْم ِعْنَد رَبِّوِهْم ِ َف الَّلَو َسرِيُي اْلِحَ ابِ 
199] .

َناُىُم اْلِكَّتاَب ِمْ  قَػْبِّلِو ُىْم ِبِو يُػْ ِمُنوَف : وقال َوِ َذا * اَلِ يَ  َآتَػيػْ
َّلى َعَّلْيِهْم قَاُلوا َآَمَنا ِبِو ِ  َُو اْلَحُّق ِمْ  رَبػِّوَنا ِ  َا ُكَنا ِمْ  قَػْبِّلِو  يُػّتػْ

ُأولَِ َ  يُػْ تَػْوَف َأْجَرُىْم َمَرتَػْيِ  ِبَما َ بَػُروا َوَيْدرَُءوَف * ُمْ ِّلِميَ  
. [54-52: القصص] بِاْلَحَ َنِة الَ يِّوَ َة َوِمَما َرزَقْػَناُىْم يُػْنِ ُقوفَ 
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تبشير الصحابة بالجنة براءة لهم م  الن اؽ 
 إن األدلة اليت أسلفناىا يف تبشَت الصحابة باجلنة، ووعد اهلل ذلم 
احلسٌت والنعيم ادلقيم يوم القيامة لتعد من أقطع الدالئل القرآنية على 

براءهتم من النفاق الذي حاول ادلفًتون نسبتو إليهم وإلصاقو هبم 
.  معتمدين على شبهة وجود فريق من ادلنافقُت بادلدينة

ذلك إن اهلل قد بشر ادلنافقُت بالنار بل توعدىم بالدرك األسفل 
:  منها فقال تعاىل

 -َبشِّوِر اْلُمَناِفِقيَ  بَِأَف َلُهْم َعَ ابًا أَلِيًما [138: النساء] .
 - َف اْلُمَناِفِقيَ  ِفي الَدْرِؾ اْ َْسَ ِل ِمَ  الَناِر َوَلْ  َتِجَد َلُهْم ِ
. [145: النساء] َ ِصيًرا

بشر هبا أىل تبوك وقد كانوا :  باجلنةبينما بشر أصحاب نبيو 
ثالثُت ألًفا، وبشر هبا أصحاب بيعة الرضوان وكانوا أربع عشرة مائة، 

فهل يصح إن ينسب . وبشر أصحاب بدر وكانوا ثالشبائة وثالثة عشر
النفاق إىل ىذه اجليوش العظيمة بعد أن وردت بأهنا ىذه البشارات 

تعاىل اهلل . إال على أساس التكذيب بالقرآن أو نسبة التناقض إىل اهلل
عما يقولون علًوا كبَتًا، إذ كيف خياطبهم بعض القرآن باخللود يف 

! اجلنة بينما خياطبهم بعضو اآلخر باخللود يف النار؟
أما وجود بعض ادلنافقُت بادلدينة فهي شبهة أو ىي من بيت 

العنكبوت ألن ادلنافقُت مل يكونوا شبًحا رلهواًل يف كيان األمة، ومل 
يكونوا بالطبع ىم سوادىا العام وصبهورىا الغالب، وإظلا كانوا قلة 
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مرذولة معلومة قد آل أمرىا إىل اخلزي والفضيحة فعلم بعضهم بأعيانو 
وبالبعض اآلخر بأوصافو، ومل يكونوا ىم صانعي األحداث يف تاريخ 
الدعوة، وال قادة انتصاراهتا وفتوحاهتا، بل مل يعرفوا يف تارخيها كلو إال 

بالنكوص والتثبيط والتآمر وسوف نناقش الرد على ىذه الشبهة 
.  بالتفصيل يف األسطر التالية
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المنافقوف في المدينة قّلة مرذولة معّلومة 
الن اؽ عًلمة ال ؿ والقّلة 

مل تعرف ظاىرة النفاق يف مكة وإظلا كان بداية ظهورىا يف 
.  ادلدينة

ظاىرة النفاق تعٍت سبكن احلق وغلبة أىلو وذلذا يلقي ادلنافقون إليو 
. السلم رغبة أو رىبة بينما انطوت قلوهبم على الكفر بو والسخرية منو
وقد كان ادلنافقون يف ادلدينة من القلة والذلة لدرجة العجز عن إعالن 
ما يسرونو من الكفر فضاًل عن التظاىر على الصادقُت ومناجزهتم ؛ 
وذلذا بقي ىذا الكفر حبيًسا يف قلوهبم ال يشي بو إال فلتات األقوال 

.  أو ما دير بالدعوة من األىوال
:  وعد اهلل لّلم مني  بأف يكشف لهم وقيقة المنافقي 

ولكي ال يبقى ادلؤمنون يف عماية من أمر ىؤالء ادلنافقُت، فقد 
وعد اهلل عباده ادلؤمنُت بأن دييز ذلم اخلبيث من الطيب، وأن يهتك 

ذلم أستار ادلنافقُت إما بأعياهنم كما حدث بالنسبة للبعض أو 
. بأوصافهم كما ىو األصل

:  قال تعاىل
 َما َكاَف الَّلُو لَِيَ َر اْلُمْ ِمِنيَ  َعَّلى َما أَ ْػُّتْم َعَّلْيِو َوَّتى َيِميَز

اْلَخِبيَث ِمَ  الطَيِّوِب َوَما َكاَف الَّلُو لُِيْطِّلَعُكْم َعَّلى اْلَ ْيِب َوَلِكَ  الَّلَو 
َيْجَّتِبي ِمْ  ُرُسِّلِو َمْ  َيَشاُء َفَآِمُنوا بِالَّلِو َوُرُسِّلِو َوِ ْف تُػْ ِمُنوا َوتَػّتَػُقوا 

. [179: آل عمران] فَػَّلُكْم َأْجٌر َعِظيمٌ 
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أي ال بد أن يعقد اهلل شيًئا من احملنة يعرف بو ادلؤمن الصابر 
.  وادلنافق الفاجر
:  قال تعاىل

 ـْ َوِ َب اَلِ يَ  ِفي قُػُّلوِبِهْم َمَرٌض َأْف َلْ  ُيْخِرَج الَّلُو َأ
َوَلْو َ َشاُء َ َرَيْػَناَكُهْم فَػَّلَعَرفْػّتَػُهْم ِبِ يَماُىْم َولّتَػْعرِفَػنَػُهْم * َأْضَ ا َػُهْم 

. [30-26: زلمد] ِفي َلْحِ  اْلَقْوِؿ َوالَّلُو يَػْعَّلُم َأْعَماَلُكمْ 
 بأشخاصهم على التعيُت سًتًا منو على فلم يشأ أن يطلع نبيو 

خلقو، وضباًل لألمور على ظاىرىا، ورًدا للسرائر إىل عادلها ولكنو عرفو 
هبم يف حلن القول وىو ما يبدو من كالمهم الدال على مقاصدىم، 
وىكذا آل أمرىم إىل اخلزي والفضيحة ومل يعد يف اجلملة خافًيا على 

. أحد
:  المح  وأثرىا في كشف وقيقة المنافقي 

لقد كان للمحن ادلتتابعة اليت تعرضت ذلا الدعوة يف ادلدينة أبلغ 
األثر يف كشف حقيقة ادلنافقُت، حبيث مل يعودوا كما رلهواًل يف غمار 

األمة بل قلة مرذولة قد عجل اهلل ذلا اخلزي يف الدنيا وىتك أستارىا 
. على ادلأل

.  ففي غزوة األحزاب تباينت مواقف ادلؤمنُت وادلنافقُت
:  فقال ادلؤمنون ما حكاه اهلل عنهم- 
 َوَلَما رََأى اْلُمْ ِمُنوَف اْ َْوَزاَب قَاُلوا َىَ ا َما َوَعَد َا الَّلُو َوَرُسولُُو

: األحزاب] َوَ َدَؽ الَّلُو َوَرُسولُُو َوَما زَاَدُىْم ِ ََل ِ يَما ًا َوَتْ ِّليًما
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: أما ادلنافقون فقد كان من شأهنم ما حكاه اهلل عنهم بقولو- 
 َوِ ْذ يَػُقوُؿ اْلُمَناِفُقوَف َواَلِ يَ  ِفي قُػُّلوِبِهْم َمَرٌض َما َوَعَد َا الَّلُو

ـَ * َوَرُسولُُو ِ ََل ُغُرورًا  ُهْم يَا َأْىَل يَػْثِرَب ََل ُمَقا َوِ ْذ قَاَلْت طَائَِ ٌة ِمنػْ
ُهُم الَنِبَي يَػُقوُلوَف ِ َف بُػُيوتَػَنا َعْورٌَة  َلُكْم فَاْرِجُعوا َوَيْ َّتْأِذُف َفرِيٌّق ِمنػْ

. [13-12: األحزاب] َوَما ِىَي ِبَعْورٍَة ِ ْف يُرِيُدوَف ِ ََل ِفَرارًا
.  فكشفت الشدة عن حقيقتهم وأظهرت نفاقهم على ادلأل

ويف غزوة تبوك زبلف أىل النفاق وقالوا ال تنفروا يف احلر، وتقدم 
أصحاب رسول اهلل على عسر من الزاد وادلاء، وعلى ما كان من شدة 

. القيظ واحلر يومئذ إديانًا باهلل وتصديًقا بوعده
:  قاؿ تعالى ع  أىل الن اؽ

 َفِرَح اْلُمَخَّلُ وَف ِبَمْقَعِدِىْم ِخًَلَؼ َرُسوِؿ الَّلِو وََكرُِىوا َأْف
ُيَجاِىُدوا بَِأْمَواِلِهْم َوأَ ْػُ ِ ِهْم ِفي َسِبيِل الَّلِو َوقَاُلوا ََل تَػْنِ ُروا ِفي 

فَػّْلَيْضَحُكوا َقِّليًًل * اْلَحرِّو ُقْل  َاُر َجَهَنَم َأَشُد َوِرا َلْو َكا ُوا يَػْ َقُهوَف 
. [82-81: التوبة] َوْلَيْبُكوا َكِثيًرا َجَزاًء ِبَما َكا ُوا َيْكِ ُبوفَ 

:  وقاؿ ع  أىل اْليماف
 َلِكِ  الَرُسوُؿ َواَلِ يَ  َآَمُنوا َمَعُو َجاَىُدوا بَِأْمَواِلِهْم َوأَ ْػُ ِ ِهْم

َراُت َوُأولَِ َ  ُىُم اْلُمْ ِّلُحوَف  َأَعَد الَّلُو َلُهْم * َوُأولَِ َ  َلُهُم اْلَخيػْ
 َجَناٍت َتْجِري ِمْ  َتْحِّتَها اْ َ ْػَهاُر َخاِلِديَ  ِفيَها َذِلَ  اْلَ ْوُز اْلَعِظيمُ 

. [89-88: التوبة]
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ومل تكن ىذه الشدائد من القلة والندرة بل كانت تتكرر كل عام 

.  مرة أو مرتُت األمر الذي يعٍت دوام الكشف ودوام التمايز
َأَوََل يَػَرْوَف أَ َػُهْم يُػْ ّتَػُنوَف ِفي ُكلِّو َعاـٍ َمَرًة َأْو َمَرتَػْيِ  : قال تعاىل

. [126: التوبة] ثَُم ََل يَػُّتوبُوَف َوََل ُىْم َي ََكُروفَ 
فأين ىؤالء الناكصون ادلنهزمون من الذين ىاجروا وجاىدوا 

بأمواذلم وأنفسهم يف سبيل اهلل أو من الذين أووا ونصروا وصدقوا اهلل 
ورسولو؟؟ 

وأين كان ىؤالء ادلخذولون من األحداث العظيمة اليت صنعت 
تاريخ اإلسالم؟ لقد تواروا يف اخلدور وتقوقعوا يف اجلحور، وتقدم 

 من ادلهاجرين واألنصار ليكتبوا بدمائهم الصادقون أصحاب زلمد 
تاريخ اإلسالم فمنهم من اختاره اهلل للشهادة، ومنهم من كتب لو 

.  التمكُت والسيادة
:  ولّتعرفنهم في لح  القوؿ

إذا كان للشدائد أثرىا يف كشف حقيقة ادلنافقُت، فقد كان يف 
فلتات ألسنتهم وحلن أقواذلم ما يكشف خبثهم ويفصح عن مكنون 

. صدورىم كذلك
: قال تعاىل

 َوَلْو َ َشاُء َ َرَيْػَناَكُهْم فَػَّلَعَرفْػّتَػُهْم ِبِ يَماُىْم َولّتَػْعرِفَػنَػُهْم ِفي
. [30: زلمد] َلْحِ  اْلَقْوِؿ َوالَّلُو يَػْعَّلُم َأْعَماَلُكمْ 

فعندما ازدحم بعض ادلهاجرين واألنصار على ماء ادلريسيع مل 
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يستطع عبد اهلل بن أيب أن يكتم أضغانو بل قال كلمة الكفر اليت 
. سجلتها عليو آيات الكتاب

:  قال تعاىل
 َها اْ ََذَؿ يَػُقوُلوَف لَِ ْ  رََجْعَنا ِ َلى اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجَ  اْ ََعُز ِمنػْ

 َوِلَّلِو اْلِعَزُة َوِلَرُسوِلِو َوِلّْلُمْ ِمِنيَ  َوَلِكَ  اْلُمَناِفِقيَ  ََل يَػْعَّلُموفَ 
. [8: ادلنافقون]

وعلى الناحية ادلقابلة موقف ابنو ادلؤمن عبد اهلل الذي وقف لو 
على باب ادلدينة بسيفو ومنعو من الدخول حىت يأذن لو رسول اهلل 

لتعلمن اليوم من ىو األعز ومن ىو األذل: ، قال لو !
ما أرى قراءنا ىؤالء إال أرغبنا بطونًا ، وأكذبنا : وىذا آخر يقول

 ، فجاء ألسنًة ، وأجبننا عند اللقاء ، فرفع ذلك إىل الرسول اهلل 
يا رسول اهلل إظلا :  ، وقد ارربل وركب ناقتو، فقال إىل رسول اهلل 

:  كنا طلوض ونلعب ، قال
 ََل تَػْعَّتِ ُروا َقْد َكَ ْرُتْم * أَبِالَّلِو َوَآيَاتِِو َوَرُسوِلِو ُكْنُّتْم َتْ ّتَػْهزِئُوَف

بَػْعَد ِ يَماِ ُكْم ِ ْف  َػْعُف َعْ  طَائَِ ٍة ِمْنُكْم  ُػَع ِّوْب طَائَِ ًة بِأَ َػُهْم َكا ُوا 
. [66-65: التوبة] ُمْجرِِمي َ 

 ، وإن رجليو لتسفعان احلجارة ، وما يلتفت إليو رسول اهلل 
 ، ىكذا فضحو اهلل هبذا القول ، وىو متعلق بنسعة ناقة رسول اهلل 
. وسجلو عليو قرآنًا يتلى إىل األبد

والقصد إنو ما أسر عبد سريرة إال وأبداىا اهلل على صفحات 
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وجهو وفلتات لسانو، فهؤالء الذين أسّروا النفاق قد أخرج اهلل 
أضغاهنم وأبدى اهلل نفاقهم على صفحات وجوىهم وفلتات ألسنتهم 

. ومل يعد أمرىم باجلملة خافًيا على أحد
فأين ىؤالء من الذين أثبت اهلل ذلم حقيقة اإلديان ووصفهم 

بالصدق والرشد وأثبت ذلم الفالح والفوز وبشرىم برضبتو ورضوانو؟ 
وكيف زبلط بُت من شهد اهلل عليهم بالكفر والنفاق وبُت من أثبت 

.  ذلم حقيقة اإلديان ؟ أجيبوا يا أويل األلباب
:  القرآف الكريم ي ضّح أوواؿ المنافقي 

لقد فضح اهلل أحوال ادلنافقُت، وعرف هبم نبيو وعباده ادلؤمنُت يف 
كثَت من آيات القرآن الكرمي، وكان شلا نزل على رسولو يف ذلك سورة 

.  التوبة اليت كانت تسمى سورة الفاضحة دلا فضحت بو ادلنافقُت
:  وم  سماتهم الّتي ذكرىا اهلل في ى ه ال ورة

 يف الشدائد إيثارًا للدنيا وخذذلم للنيب الّتخّلف ع  ال زو، 
:  وكراىية للجهاد قال تعاىل

 َوِ َذا أُْ زَِلْت ُسورٌَة َأْف َآِمُنوا بِالَّلِو َوَجاِىُدوا َمَي َرُسوِلِو
ُهْم َوقَاُلوا َذْر َا َ ُكْ  َمَي اْلَقاِعِديَ   َرُضوا * اْسَّتْأَذَ َ  ُأوُلو الَطْوِؿ ِمنػْ
 بَِأْف َيُكو ُوا َمَي اْلَخَواِلِف َوطُِبَي َعَّلى قُػُّلوِبِهْم فَػُهْم ََل يَػْ َقُهوفَ 

. [87-86: التوبة]
 

ال عي بالنميمة والب ضاء وال ّتنة  
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:  قال تعاىل
 َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِ ََل َخَباًَل َوَ َْوَضُعوا ِخًَلَلُكْم

َنَة َوِفيُكْم َسَماُعوَف َلُهْم َوالَّلُو َعِّليٌم بِالظَاِلِميَ   ُ وَ ُكُم اْلِ ّتػْ َلَقِد * يَػبػْ
َنَة ِمْ  قَػْبُل َوقَػَّلُبوا َلَ  اْ ُُموَر َوَّتى َجاَء اْلَحُّق َوَظَهَر َأْمُر  ابْػّتَػَ ُوا اْلِ ّتػْ

. [48-47: التوبة] الَّلِو َوُىْم َكارُِىوفَ 
 والرضا وال خط عّلى أمور الطع  في ق م رسوؿ اهلل 

.  الد يا
:  قال تعاىل

 َها َرُضوا َوِ ْف ُهْم َمْ  يَػّْلِمُزَؾ ِفي الَصَدقَاِت فَِإْف ُأْعطُوا ِمنػْ َوِمنػْ
َها ِ َذا ُىْم َيْ َخطُوفَ  . [58: التوبة] َلْم يُػْعَطْوا ِمنػْ

أي يعيبون عليك يف قسم الصدقات ويتهمونك يف ذلك، وىم 
.  ال ينكرون للدين وإظلا ينكرون حلظ أنفسهم

:-   ي اء رسوؿ اهلل 
:  قال تعاىل

 ُهُم اَلِ يَ  يُػْ ُذوَف الَنِبَي َويَػُقوُلوَف ُىَو ُأُذٌف ُقْل ُأُذُف َخْيٍر َوِمنػْ
َلُكْم يُػْ ِمُ  بِالَّلِو َويُػْ ِمُ  ِلّْلُمْ ِمِنيَ  َورَْوَمٌة ِلَّلِ يَ  َآَمُنوا ِمْنُكْم َواَلِ يَ  

. يُػْ ُذوَف َرُسوَؿ الَّلِو َلُهْم َعَ اٌب أَلِيمٌ 
أي يؤذونو بالكالم فيو ويقولون ىو أذن من قال لو شيًئا صدقو 
فينا، ومن حدثو صدقو ، فإذا جئناه وحلفنا لو صدقنا، فرد عليهم 

.   أذن خَت يعرف الصادق من الكاذبالقرآن بأنو 
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.  اَلعّت ار ع  مواق هم با يماف ال اجرة
:  قال تعاىل

 َيْحِّلُ وَف بِالَّلِو َلُكْم لِيُػْرُضوُكْم َوالَّلُو َوَرُسولُُو َأَوُّق َأْف يُػْرُضوُه
. [62: التوبة] ِ ْف َكا ُوا ُمْ ِمِني َ 

:  قال تعاىل
 ُهْم َسَيْحِّلُ وَف بِالَّلِو َلُكْم ِ َذا ا ْػَقَّلْبُّتْم ِ لَْيِهْم لّتُػْعِرُضوا َعنػْ

ُهْم ِ  َػُهْم رِْجٌس َوَمْأَواُىْم َجَهَنُم َجَزاًء ِبَما َكا ُوا  فََأْعِرُضوا َعنػْ
ُهْم فَِإَف الَّلَو * َيْكِ ُبوَف  ُهْم فَِإْف تَػْرَضْوا َعنػْ َيْحِّلُ وَف َلُكْم لّتَػْرَضْوا َعنػْ

. [96: التوبة] ََل يَػْرَضى َعِ  اْلَقْوـِ اْلَ اِسِقي َ 
األمر بادلنكر والنهي عن ادلعروف وقبض األيدي عن اإلنفاق يف 

. سبيل اهلل
:  قال تعاىل

 اْلُمَناِفُقوَف َواْلُمَناِفَقاُت بَػْعُضُهْم ِمْ  بَػْعٍض يَْأُمُروَف بِاْلُمْنَكِر
َهْوَف َعِ  اْلَمْعُروِؼ َويَػْقِبُضوَف أَْيِديَػُهْم َ ُ وا الَّلَو فَػَنِ يَػُهْم ِ َف  َويَػنػْ

. [67: التوبة] اْلُمَناِفِقيَ  ُىُم اْلَ اِسُقوفَ 
:   قض العهد

:  قال تعاىل
  َ َُهْم َمْ  َعاَىَد الَّلَو لَِ ْ  َآتَا َا ِمْ  َفْضِّلِو لََنَصَدَقَ  َولََنُكو َوِمنػْ

فَػَّلَما َآتَاُىْم ِمْ  َفْضِّلِو َبِخُّلوا ِبِو َوتَػَوَلْوا َوُىْم * ِمَ  الَصاِلِحيَ  
فََأْعَقبَػُهْم  َِ اقًا ِفي قُػُّلوِبِهْم ِ َلى يَػْوـِ يَػّْلَقْو َُو ِبَما َأْخَّلُ وا * ُمْعِرُضوَف 
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. [77-75: التوبة] الَّلَو َما َوَعُدوُه َوِبَما َكا ُوا َيْكِ بُوفَ 
:  لمز الم مني  وعيبهم في جميي ا وواؿ

:  قال تعاىل
  َاَلِ يَ  يَػّْلِمُزوَف اْلُمَطوِّوِعيَ  ِمَ  اْلُمْ ِمِنيَ  ِفي الَصَدقَاِت َواَلِ ي

ُهْم َوَلُهْم  ُهْم َسِخَر الَّلُو ِمنػْ ََل َيِجُدوَف ِ ََل ُجْهَدُىْم فَػَيْ َخُروَف ِمنػْ
. [79: التوبة] َعَ اٌب أَلِيمٌ 

أي ال يسلم من عيبهم أحد ، فمن تصدق دبال كثَت قالوا عنو 
إن اهلل لغٍت عن صدقة ىذا ، : ومن جاء بشيء يسَت قالوا ! ىذا مراء

. ويسخرون منو
:  اعّتبار الن قة غرامة وتربص الدوائر بالم مني 

:  قال تعاىل
 َوِمَ  اْ َْعَراِب َمْ  يَػَّتِخُ  َما يُػْنِ ُّق َمْ َرًما َويَػّتَػَرَبُص ِبُكُم الَدَوائَِر

. [98: التوبة] َعَّلْيِهْم َدائَِرُة الَ ْوِء َوالَّلُو َسِميٌي َعِّليمٌ 
. َل يزيدىم القرآف  َل رجً ا عّلى رجس

:  قال تعاىل
 ُهْم َمْ  يَػُقوُؿ أَُيُكْم زَاَدْتُو َىِ ِه ِ يَما ًا َوِ َذا َما أُْ زَِلْت ُسورٌَة َفِمنػْ

َوَأَما اَلِ يَ  ِفي * فََأَما اَلِ يَ  َآَمُنوا فَػَزاَدتْػُهْم ِ يَما ًا َوُىْم َيْ َّتْبِشُروَف 
 قُػُّلوِبِهْم َمَرٌض فَػَزاَدتْػُهْم رِْجً ا ِ َلى رِْجِ ِهْم َوَماتُوا َوُىْم َكاِفُروفَ 

. [125-124: التوبة]
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:  الّتولي ع  الحّق واَل صراؼ عنو والن رة منو
:  قال تعاىل

  َْوِ َذا َما أُْ زَِلْت ُسورٌَة َ َظَر بَػْعُضُهْم ِ َلى بَػْعٍض َىْل يَػَراُكْم ِم
 َأَوٍد ثَُم اْ َصَرُفوا َ َرَؼ الَّلُو قُػُّلوبَػُهْم بِأَ َػُهْم قَػْوـٌ ََل يَػْ َقُهوفَ 

. [127: التوبة]
اخلالصة أن اهلل قد ذكر يف القرآن من أوصاف ادلنافقُت ما جعل 

. منهم طائفة متميزة منبوذة ال خيفي أمرىا على أحد
فأين ىؤالء شلن أثبت اهلل ذلم يف القرآن نقيض ىذه الصفات 

وأعلن رضاه عنهم من فوق سبع مساوات وجعلهم خَت أمة أخرجت 
للناس؟ 

ومىت نكست األمور ليصبح أئمة اذلدى والنور طواغيت الضاللة 
والفجور؟ ومىت استأسد اجلبناء من ادلنافقُت وأصبحوا بغتة طالئع 

مواكب الفتح ادلبُت؟  
وكيف خيلط التاريخ بُت من وقفوا حياهتم على نصرة اهلل ورسولو 

ومل ينقضوا عهد اهلل من بعد ميثاقو وبُت الذين مل يعرفوا يف تاريخ 
الدعوة إال باخليانة والتآمر والتثبيط؟ 

 بدعوى إن نسبة النفاق إىل الصادقُت ادلؤمنُت أصحاب زلمد 
أنو كان يف ادلدينة منافقون فرية خسيسة ال تثبت ذلا قدم إال على 

! واجلحد حبقائق تاريخ األمة. أساس التكذيب بالقرآن والسنة
:  منهج معامّلة المنافقي  دليل الّتمايز
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لقد جعل اهلل عز وجل دلعاملة ىذه الطائفة منهًجا خيتلف عن 
.  ادلنهج الذي أوجبو يف معاملة ادلؤمنُت الصادقُت

.  فقد أمر جبهادىم والغلظة عليهم
:  قال تعاىل

 يَا أَيُػَها الَنِبُي َجاِىِد اْلُكَ اَر َواْلُمَناِفِقيَ  َواْغُّلْظ َعَّلْيِهْم
. [73: التوبة] َوَمْأَواُىْم َجَهَنُم َوبِْ َس اْلَمِصيرُ 

فأذىب الرفق عنهم وأمر جبهادىم والغلظة عليهم، بينما أمره 
:  باللُت وخفض اجلناح للمؤمنُت فقال تعاىل

 َ َواْخِ ْض َجَناَوَ  ِلَمِ  اتَػبَػَعَ  ِمَ  اْلُمْ ِمِني [الشعراء  :] 
:  وأخبره أ هم لي وا أىًًل لًلسّت  ار

:  فقال تعاىل
 اْسّتَػْ ِ ْر َلُهْم َأْو ََل َتْ ّتَػْ ِ ْر َلُهْم ِ ْف َتْ ّتَػْ ِ ْر َلُهْم َسْبِعيَ  َمَرًة

فَػَّلْ  يَػْ ِ َر الَّلُو َلُهْم َذِلَ  بِأَ َػُهْم َكَ ُروا بِالَّلِو َوَرُسوِلِو َوالَّلُو ََل يَػْهِدي 
. [80: التوبة] اْلَقْوـَ اْلَ اِسِقي َ 
:  وقال تعاىل

 ـْ َلْم َتْ ّتَػْ ِ ْر َلُهْم َلْ  يَػْ ِ َر الَّلُو َسَواٌء َعَّلْيِهْم َأْسّتَػْ َ ْرَت َلُهْم َأ
. [6: ادلنافقون] َلُهْم ِ َف الَّلَو ََل يَػْهِدي اْلَقْوـَ اْلَ اِسِقي َ 

.  يف الوقت الذي أمره باالستغفار للمؤمنُت الصادقُت
فَاْعَّلْم أَ َُو ََل ِ َلَو ِ ََل الَّلُو َواْسّتَػْ ِ ْر ِلَ  ِْبَ  : فقال تعاىل
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  َوِلّْلُمْ ِمِنيَ  َواْلُمْ ِمَناِت َوالَّلُو يَػْعَّلُم ُمّتَػَقَّلَبُكْم َوَمثْػَواُكمْ 
. [19: زلمد]

فَػَباِيْعُهَ  َواْسّتَػْ ِ ْر َلُهَ  الَّلَو : وقال تعاىل يف شأن بيعة النساء
. [12: ادلمتحنة] ِ َف الَّلَو َغُ وٌر رَِويمٌ 

.  و هاه ع  الصًلة عّلى م  مات منهم أو القياـ عّلى قبره
:  قال تعاىل

 ُهْم َماَت أََبًدا َوََل تَػُقْم َعَّلى قَػْبرِِه ِ  َػُهْم َوََل ُتَصلِّو َعَّلى َأَوٍد ِمنػْ
. [84: التوبة] َكَ ُروا بِالَّلِو َوَرُسوِلِو َوَماتُوا َوُىْم فَاِسُقوفَ 

 بعد ىذه اآلية على منافق وال قام على فما صلى رسول اهلل 
.  قربه أبًدا

 مع ادلؤمنُت فقد كان حريًصا على ومل يكن ىذا ىو منهجو 
. الصالة عليهم والدعاء ذلم كما ىو معروف باإلصباع من سَتتو 

:  قال تعاىل
  ُْهْم فَاْسَّتْأَذ ُوَؾ ِلّْلُخُروِج فَػُقْل َل فَِإْف رََجَعَ  الَّلُو ِ َلى طَائَِ ٍة ِمنػْ

َتْخُرُجوا َمِعَي أََبًدا َوَلْ  تُػَقاتُِّلوا َمِعَي َعُدِوا ِ َ ُكْم َرِضيُّتْم بِاْلُقُعوِد َأَوَؿ 
. [82: التوبة] َمَرٍة فَاقْػُعُدوا َمَي اْلَخاِلِ ي َ 

وقد كان ادلنهج مع ادلؤمنُت عامة ىو ربريضهم على القتال 
:  وحثهم على اجلهاد كما قال تعاىل

 فَػَقاِتْل ِفي َسِبيِل الَّلِو ََل ُتَكَّلُف ِ ََل  َػْ َ َ  َوَورِّوِض
. [84: النساء] اْلُمْ ِمِني َ 
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إن ىذه ادلغايرة بُت ادلنهجُت تعٍت سبايز الفريقُت حىت يتسٌت 
.  تطبيق ىذه األحكام ومعاملة كل فريق دبا يستحقو

وقد استمر حصار ادلنافقُت من قبل اجملتمع ادلسلم الذي عاشوا 
فيو أذلة مقهورين مل يتبوؤوا فيو قيادة، ومل يصنعوا لو انتصارًا بل مل 

يكونوا فيو إال كما مهماًل تدوسهم سنابك خيول اجملاىدين 
.  الصادقُت

 كما زعم – فإذا هبم –فكيف انقلبت ىذه األوضاع بغتة 
ادلغًتون قادة األمة وأىل احلل والعقد فيها يوجهون أحداثها ويديرون 

دفة أمورىا وحيكمون فيها دبا يشاؤون؟ 
 وقبل أن يواري ومىت كان ذلك؟ عقيب موت رسول اهلل 

فهل شهد ادلسلمون أقبح من ىذا ! جثمانو الطاىر يف قربه الشريف
.  الكذب وأخبث من ىذا اخلبث؟ أال لعنة اهلل على الكاذبُت
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 «َل عصمة ل ير ا  بياء»
 حبقيقة اإلديان إن شهادة القرآن الكرمي ألصحاب رسول اهلل 

وتبشَته ذلم بالرضبة والرضوان ال تعٍت أهنم معصومون من األخطاء أو 
منزىون عن اذلنات والزالت، ألهنم ليسوا مالئكة وال بأنبياء، بل قد 
يقع من بعضهم شيء من ذلك ولكنهم ال يصرون عليو بل يبادرون 

إىل االستغفار والتوبة فال يقدح ذلك يف حقيقة إدياهنم وال فيما بشروا 
بو من ادلغفرة والرضبة، وقد سجل القرآن الكرمي بعض ىذه ادلواقف 

. وسجل معها توبة اهلل عليهم ورأفتو ورضبتو بو
:  قاؿ تعالى بشأف أخ  ال داء م  أسرى بدر

 ٌَلْوََل ِكَّتاٌب ِمَ  الَّلِو َسَبَّق َلَمَ ُكْم ِفيَما َأَخْ ُتْم َعَ اٌب َعِظيم 
. [68: األنفال]

فقد سبقت من اهلل ادلغفرة ألىل بدر والعفو عنهم فكان ذلك 
. مانًعا من موآخذهتم على ذلك
: وقاؿ تعالى في أىل أود

 َوَلَقْد َ َدَقُكُم الَّلُو َوْعَدُه ِ ْذ َتُحُ و َػُهْم بِِإْذ ِِو َوَّتى ِ َذا َفِشّْلُّتْم
َوتَػَناَزْعُّتْم ِفي اْ َْمِر َوَعَصْيُّتْم ِمْ  بَػْعِد َما َأرَاُكْم َما ُتِحُبوَف ِمْنُكْم َمْ  

ُهْم لَِيْبَّتِّلَيُكْم  يُرِيُد الُد ْػَيا َوِمْنُكْم َمْ  يُرِيُد اْْلَِخَرَة ثَُم َ َرَفُكْم َعنػْ
  َوَلَقْد َعَ ا َعْنُكْم َوالَّلُو ُذو َفْضٍل َعَّلى اْلُمْ ِمِني َ 

. [152: آل عمران]
فبعد أن أشارت اآلية إىل ما وقع من البعض من فشل وتنازع 
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وإرادة احلياة الدنيا ذكرت عفو اهلل عنهم ومغفرتو ذلم مث ختمت اآلية 
... بأن ذلك كان فضاًل من اهلل عليهم إلدياهنم باهلل ورسولو 

 َ َوالَّلُو ُذو َفْضٍل َعَّلى اْلُمْ ِمِني .
:  وقاؿ تعالى فيم  تولى منهم في ى ا اليـو خا ة

 َف اَلِ يَ  تَػَوَلْوا ِمْنُكْم يَػْوـَ اْلّتَػَقى اْلَجْمَعاِف ِ  ََما اْسّتَػَزَلُهُم ِ
ُهْم ِ َف الَّلَو َغُ وٌر  الَشْيطَاُف بِبَػْعِض َما َكَ ُبوا َوَلَقْد َعَ ا الَّلُو َعنػْ

. [155: آل عمران] َوِّليمٌ 
. وىذا نص يف العفو عما كان منهم من الفرار يف ىذا اليوم

:  وقال تعاىل
 َلَقْد تَاَب الَّلُو َعَّلى الَنِبيِّو َواْلُمَهاِجرِيَ  َواْ َْ َصاِر اَلِ يَ  اتَػبَػُعوُه

ُهْم ثَُم تَاَب  ِفي َساَعِة اْلُعْ َرِة ِمْ  بَػْعِد َما َكاَد يَزِيُ  قُػُّلوُب َفرِيٍّق ِمنػْ
َوَعَّلى الَثًَلثَِة اَلِ يَ  ُخّلِّوُ وا َوَّتى ِ َذا * َعَّلْيِهْم ِ  َُو ِبِهْم رَُءوٌؼ رَِويٌم 

َضاَقْت َعَّلْيِهُم اْ َْرُض ِبَما رَُوَبْت َوَضاَقْت َعَّلْيِهْم أَ ْػُ ُ ُهْم َوظَُنوا 
َأْف ََل َمّْلَجَأ ِمَ  الَّلِو ِ ََل ِ لَْيِو ثَُم تَاَب َعَّلْيِهْم لَِيُّتوبُوا ِ َف الَّلَو ُىَو 

. [118 – 117: التوبة] الّتَػَواُب الَرِويمُ 
وقد نزلت ىذه اآليات يف غزوة تبوك، وكان قد خرج إليها 

أصحاب رسول اهلل يف سنة رلدبة وحر شديد وعسر من الزاد وادلاء 
حىت ظنوا أن رقاهبم ستنقطع من ىول ما يكابدونو من العطش، وحىت 

كاد البعض أن يزيغ عن احلق دلا ناذلم من الشدة وادلشقة، مث كان 
 فسالت السماء فهطلت فسقوا رضبة اهلل هبم بربكة دعاء النيب 
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. وارتووا، مث تاب اهلل عليهم توبة تؤكدىا اآلية يف صدرىا ويف عجزىا
مث امتدت رضبتو جَل وعال فشمل بتوبتو الثالثة الذين خلفوا وكان 

 قد أرجأ قبول توبتهم حىت يقضي اهلل فيهم، وىكذا رسول اهلل 
تاب اهلل على صبيع من خرجوا يف ىذه الغزوة والبالغ عددىم ثالثُت 

.  ألًفا كما تذكر ذلك كتب السَتة والتاريخ
:  وقال تعاىل

 َوَآَخُروَف اْعّتَػَرُفوا ِبُ  ُوِبِهْم َخَّلطُوا َعَمًًل َ اِلًحا َوَآَخَر َسيِّوً ا
. [102: التوبة] َعَ ى الَّلُو َأْف يَػُّتوَب َعَّلْيِهْم ِ َف الَّلَو َغُ وٌر رَِويمٌ 

واجلمهور على أن ىذه اآلية نزلت يف شأن الذين زبلفوا عن غزوة 
تبوك، وأوثقوا أنفسهم يف سواري ادلسجد واقسموا أال يطلقوا أنفسهم 

حىت يكون رسول اهلل ىو الذي يطلقهم ويرضي عنهم فلم يطلقهم 
رسول اهلل حىت نزلت اآلية، فلما نزلت أرسل إليهم فأطلقهم 

.  وعذرىم
وقيل أهنا نزلت يف شأن أيب لبابة األنصاري خاصة يف شأنو مع 

بٍت قريظة وذلك أهنم كلموه يف النزول على حكم اهلل ورسولو ، فأشار 
 سوف يذحبهم إن نزلوا ، مث ندم وربط ذلم إىل حلقو يريد أن النيب 

نفسو يف سارية من سواري ادلسجد ، فمكث كذلك حىت عفا اهلل 
.  عنو

َعَ ى الَّلُو : والقصد أن نبُت أن اهلل قد تاب عليهم لقولو تعاىل
.   والًتجي يف كالم اهلل يفيد ربقق الوقوعَأْف يَػُّتوَب َعَّلْيِهمْ 
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موقف الم مني  م  الصحابة 
اعّتقاد  مامّتهم في الدي ، وقبوؿ ما أثنى بو اهلل عّليهم - 1

... في القرآف 
:  قال تعاىل

  َِهْوَف َع َر أَُمٍة ُأْخرَِجْت ِلّلَناِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ ُكْنُّتْم َخيػْ
. [110: آل عمران] اْلُمْنَكِر َوتُػْ ِمُنوَف بِالَّلوِ 

:  وقال تعاىل
 وََكَ ِلَ  َجَعّْلَناُكْم أَُمًة َوَسطًا لَِّتُكو ُوا ُشَهَداَء َعَّلى الَناِس

. [143: البقرة] َوَيُكوَف الَرُسوُؿ َعَّلْيُكْم َشِهيًدا
إظلا حولناكم إىل قبلة إبراىيم عليو السالم واخًتناىا لكم 

لنجعلكم خيار األمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس، والوسط 
ىنا دبعٌت اخليار واألجود، ودخول الصحابة يف ذلك دخول أوىل ألهنم 

.  أول من خوطبوا هبذه اآلية
 َوَعَد الَّلُو اَلِ يَ  َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُّلوا الَصاِلَحاِت لََيْ َّتْخِّلَ نَػُهْم

َنَ  َلُهْم ِدينَػُهُم  ِفي اْ َْرِض َكَما اْسَّتْخَّلَف اَلِ يَ  ِمْ  قَػْبِّلِهْم َولَُيَمكِّو
لَنَػُهْم ِمْ  بَػْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يَػْعُبُدو َِني ََل  اَلِ ي اْرَتَضى َلُهْم َولَُيَبدِّو

 ُيْشرُِكوَف ِبي َشْيً ا َوَمْ  َكَ َر بَػْعَد َذِلَ  فَُأولَِ َ  ُىُم اْلَ اِسُقوفَ 
.  [55: النور]

فقد وعد اهلل عز وجل باالستخالف والتمكُت واألمن من آمن 
وعمل الصاحلات وعبد اهلل وحده فلم يشرك بو شيًئا، والصحابة ىم 
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وقد  [منكم: ادلعنيون يف ادلقام األول بذلك بداللة قولو تعاىل
صدقهم اهلل وعده، وفتح على أيديهم مشارق األرض ومغارهبا 

وجعلهم اخللفاء واألئمة، فثبتت بذلك إمامتهم يف الدين، وصح 
.  بذلك أهنم ىم ادلؤمنون والصاحلون

:  اتباعهم بإو اف- 2
فقد أثٌت اهلل عز وجل على السابقُت األولُت من ادلهاجرين 

واألنصار وعلى كل من تبعهم بإحسان، فجعل اتباعهم بإحسان 
.  سبياًل إىل مرضاتو ورضوانو

:  قال تعاىل
 َوالَ اِبُقوَف اْ ََوُلوَف ِمَ  اْلُمَهاِجرِيَ  َواْ َْ َصاِر َواَلِ يَ  اتَػبَػُعوُىْم

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعَد َلُهْم َجَناٍت َتْجِري  بِِإْوَ اٍف َرِضَي الَّلُو َعنػْ
: التوبة] َتْحّتَػَها اْ َ ْػَهاُر َخاِلِديَ  ِفيَها أََبًدا َذِلَ  اْلَ ْوُز اْلَعِظيمُ 

100] .
:  وتوعد بالنار وسوء المصير م  اتبي سبيًًل غير سبيّلهم

:  فقال تعاىل
 َر َوَمْ  ُيَشاِقِّق الَرُسوَؿ ِمْ  بَػْعِد َما تَػبَػَيَ  َلُو اْلُهَدى َويَػَّتِبْي َغيػْ

 َسِبيِل اْلُمْ ِمِنيَ   ُػَولِّوِو َما تَػَوَلى َوُ ْصِّلِو َجَهَنَم َوَساَءْت َمِصيًرا
. [115: النساء]

الثناء والّترضي عّليهم واَلسّت  ار لهم واْلم اؾ عما - 3
: شجر بينهم
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:  قال تعاىل
 ْخَوا َِنا َواَلِ يَ  َجاُءوا ِمْ  بَػْعِدِىْم يَػُقوُلوَف رَبَػَنا اْغِ ْر لََنا َوِْلِ

يَماِف َوََل َتْجَعْل ِفي قُػُّلوبَِنا ِغًِل ِلَّلِ يَ  َآَمُنوا رَبَػَنا  اَلِ يَ  َسبَػُقو َا بِاْْلِ
. [10: احلشر] ِ َ َ  رَُءوٌؼ رَِويمٌ 

: عدـ اَلعّتقاد بالعصمة  ود منهم- 4
 وأن ذلك ال يقدح يف إمامتهم فال عصمة ألحد بعد الرسول 

.  والشهادة ذلم حبقيقة اإلديان
:  قال تعاىل

 َوَلَقْد َ َدَقُكُم الَّلُو َوْعَدُه ِ ْذ َتُحُ و َػُهْم بِِإْذ ِِو َوَّتى ِ َذا َفِشّْلُّتْم
َوتَػَناَزْعُّتْم ِفي اْ َْمِر َوَعَصْيُّتْم ِمْ  بَػْعِد َما َأرَاُكْم َما ُتِحُبوَف ِمْنُكْم َمْ  

ُهْم لَِيْبَّتِّلَيُكْم  يُرِيُد الُد ْػَيا َوِمْنُكْم َمْ  يُرِيُد اْْلَِخَرَة ثَُم َ َرَفُكْم َعنػْ
  َوَلَقْد َعَ ا َعْنُكْم َوالَّلُو ُذو َفْضٍل َعَّلى اْلُمْ ِمِني َ 

. [102: آل عمران]
 

شهادة اهلل عز وجل  ـ الم مني  عائشة بالبراءة  
: مما رميت بو م  اْلف 

لقد سجل براءة أم ادلؤمنُت عائشة شلا رميت بو من اإلفك، 
وجعل ذلك قرآنًا يتلى على العادلُت، فكانت آيات سورة النور درًسا 

بليًغا للمؤمنُت، وشهادة من اهلل بتربئة أم ادلؤمنُت، وماتت الفتنة 
يومئذ، ولقي من زبوضوا فيها جزاءىم، وسبت كلمة ربك صدقًا 
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. وعدالً 
:  قال تعاىل

 ْفِ  ُعْصَبٌة ِمْنُكْم ََل َتْحَ ُبوُه َشِرا َلُكْم ِ َف اَلِ يَ  َجاُءوا بِاْْلِ
ْثِم َواَلِ ي  ُهْم َما اْكَّتَ َب ِمَ  اْْلِ ٌر َلُكْم ِلُكلِّو اْمِرٍئ ِمنػْ َبْل ُىَو َخيػْ

ُهْم َلُو َعَ اٌب َعِظيٌم  َرُه ِمنػْ َلْوََل ِ ْذ َسِمْعُّتُموُه َظَ  * تَػَوَلى ِكبػْ
ًرا َوقَاُلوا َىَ ا ِ ْفٌ  ُمِبيٌ   َلْوََل * اْلُمْ ِمُنوَف َواْلُمْ ِمَناُت بِأَ ْػُ ِ ِهْم َخيػْ

َجاُءوا َعَّلْيِو بَِأْربَػَعِة ُشَهَداَء فَِإْذ َلْم يَْأتُوا بِالُشَهَداِء فَُأولَِ َ  ِعْنَد الَّلِو 
َوَلْوََل َفْضُل الَّلِو َعَّلْيُكْم َورَْوَمُّتُو ِفي الُد ْػَيا َواْْلَِخَرِة * ُىُم اْلَكاِذبُوَف 

ِ ْذ تَػَّلَقْو َُو بِأَْلِ َنِّتُكْم * َلَمَ ُكْم ِفي َما َأَفْضُّتْم ِفيِو َعَ اٌب َعِظيٌم 
ًنا َوُىَو ِعْنَد  َوتَػُقوُلوَف بَِأفْػَواِىُكْم َما لَْيَس َلُكْم ِبِو ِعّْلٌم َوَتْحَ ُبو َُو َىيػِّو

َوَلْوََل ِ ْذ َسِمْعُّتُموُه قُػّْلُّتْم َما َيُكوُف لََنا َأْف  َػَّتَكَّلَم ِبَهَ ا * الَّلِو َعِظيٌم 
يَِعُظُكَم الَّلُو َأْف تَػُعوُدوا ِلِمْثِّلِو أََبًدا ِ ْف * ُسْبَحاَ َ  َىَ ا بُػْهَّتاٌف َعِظيٌم 

ِ َف * َويُػبَػيِّوُ  الَّلُو َلُكُم اْْلَيَاِت َوالَّلُو َعِّليٌم َوِكيٌم * ُكْنُّتْم ُمْ ِمِنيَ  
اَلِ يَ  ُيِحُبوَف َأْف َتِشيَي اْلَ اِوَشُة ِفي اَلِ يَ  َآَمُنوا َلُهْم َعَ اٌب أَلِيٌم 

-11: النور] ِفي الُد ْػَيا َواْْلَِخَرِة َوالَّلُو يَػْعَّلُم َوأَ ْػُّتْم ََل تَػْعَّلُموفَ 
19] .

:  إىل أن قال تعاىل
 َف اَلِ يَ  يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت اْلَ اِفًَلِت اْلُمْ ِمَناِت لُِعُنوا ِفي ِ

يَػْوـَ َتْشَهُد َعَّلْيِهْم أَْلِ َنّتُػُهْم * الُد ْػَيا َواْْلَِخَرِة َوَلُهْم َعَ اٌب َعِظيٌم 
يَػْوَمِ ٍ  يُػَوفِّويِهُم الَّلُو ِدينَػُهُم * َوأَْيِديِهْم َوَأْرُجُّلُهْم ِبَما َكا ُوا يَػْعَمُّلوَف 

اْلَخِبيثَاُت ِلّْلَخِبيِثيَ  * اْلَحَّق َويَػْعَّلُموَف َأَف الَّلَو ُىَو اْلَحُّق اْلُمِبيُ  



 52 منزلة الصحابة في القرآف
 

َواْلَخِبيثُوَف ِلّْلَخِبيثَاِت َوالطَيِّوَباُت ِلّلطَيِّوِبيَ  َوالطَيِّوُبوَف ِلّلطَيِّوَباِت ُأولَِ َ  
. [26-23: النور] ُمبَػَرُءوَف ِمَما يَػُقوُلوَف َلُهْم َمْ ِ َرٌة َوِرْزٌؽ َكرِيمٌ 

وإن من تأمل ىذه اآليات الكردية وما فيها من دروس وعرب 
ليدرك بشاعة اجلرم الذي يقًتفو ادلبطلون شلن يصرون إىل اليوم على 

 ال سيما  وحليلة خليلو سب الطاىرة ادلطهرة، زوج رسول اهلل 
! بعد أن تولت الدفاع عنها آيات الكتاب وشهد برباءهتا ادللك العالم

:  ألم ي مو اهلل  فًكا في قولو
 ْْفِ  ُعْصَبٌة ِمْنُكم . [11: النور] ِ َف اَلِ يَ  َجاُءوا بِاْْلِ

َلْوََل ِ ْذ َسِمْعُّتُموُه َظَ  اْلُمْ ِمُنوَف َواْلُمْ ِمَناُت بِأَ ْػُ ِ ِهْم : وقولو
ًرا َوقَاُلوا َىَ ا ِ ْفٌ  ُمِبي ٌ  . [12: النور] َخيػْ

وىل اإلفك إال الكذب والبهت واالفًتاء؟  
:  أمل يقل رب العزة للذين زبوضوا فيو

 ْذ تَػَّلَقْو َُو بِأَْلِ َنِّتُكْم َوتَػُقوُلوَف بَِأفْػَواِىُكْم َما لَْيَس َلُكْم ِبِو ِعّْلٌم ِ
ًنا َوُىَو ِعْنَد الَّلِو َعِظيمٌ  . [15: النور] َوَتْحَ ُبو َُو َىيػِّو

:  أمل حيذرىم من العودة إىل مثلو أبًدا بقولو
 َ يَِعُظُكَم الَّلُو َأْف تَػُعوُدوا ِلِمْثِّلِو أََبًدا ِ ْف ُكْنُّتْم ُمْ ِمِني  

. [17: النور]
أمل يتوعد الذين يرمون احملصنات الغافالت ادلؤمنات باللعنة يف 

:  الدنيا واآلخرة بقولو
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 َف اَلِ يَ  يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت اْلَ اِفًَلِت اْلُمْ ِمَناِت لُِعُنوا ِفي ِ
. [23: النور] الُد ْػَيا َواْْلَِخَرِة َوَلُهْم َعَ اٌب َعِظيمٌ 

اْلَخِبيثَاُت ِلّْلَخِبيِثيَ  َواْلَخِبيثُوَف : أمل يقل اهلل عز وجل
. [26: النور] ِلّْلَخِبيثَاِت َوالطَيِّوَباُت ِلّلطَيِّوِبيَ  َوالطَيِّوُبوَف ِلّلطَيِّوَباتِ 

وىذا يعٍت أن عائشة ما كانت تصلح لرسول اهلل شرًعا وال قدرًا 
لو كانت خبيثة، وأن اهلل ما كان ليجعل عائشة زوًجا لرسولو إال وىي 

طيبة ألنو أطيب من كل طيب من البشر؟ بأيب ىو وأمي صلى اهلل 
.  عليو وسلم

:  أمل يصرح اهلل برباءهتا يف قولو
 ٌُأولَِ َ  ُمبَػَرُءوَف ِمَما يَػُقوُلوَف َلُهْم َمْ ِ َرٌة َوِرْزٌؽ َكرِيم  

. [26: النور]
:  أمل يعدىا اهلل عز وجل بادلغفرة والرزق الكرمي يف قولو

 ٌَلُهْم َمْ ِ َرٌة َوِرْزٌؽ َكرِيم .
وىل لذلك من تفسَت إال أن اهلل يشهد ذلا حبقيقة اإلديان 

.  ويبشرىا بادلوت عليو لتستحق بذلك ادلغفرة والرزق الكرمي يف اآلخرة
فهل جيوز بعد ذلك لرجل يؤمن باهلل وكلماتو أن ينسب أم 

ادلؤمنُت عائشة إىل شيء من اخلبث والريبة؟ وىل يكون لفعلو حينئذ 
من تفسَت إال الكفر البواح والردة الصراح؟ 
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خاتمة 
لقد طوفنا يف ىذا البحث مع آيات القرآن الكرمي نستمع من 

 دبا وقر يف خالذلا إىل شهادة اهلل جل وعال ألصحاب رسولو 
قلوهبم من حقيقة اإلديان، ودبا كانوا عليو من اإلخالص يف الطاعات 

والصدق يف العبادات، ودبا أثٍت عليهم من اذلجرة واجلهاد والنصرة 
.  واألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر وادلسارعة يف اخلَتات

كما استمعنا إىل شهادتو ذلم بالصالح والصدق والفالح 
والرشد، 
 َُأولَِ َ  ُىُم الَراِشُدوف [7: احلجرات] .
 َُأولَِ َ  ُىُم الَصاِدُقوف [8: احلشر] .
 َ َوُأولَِ َ  ِمَ  الَصاِلِحي [114: آل عمران] .
ُأولَِ َ  ُىُم اْلُمْ ِمُنوَف َوِقا [74: األنفال] .
 ََوُأولَِ َ  ُىُم اْلُمْ ِّلُحوف [88: التوبة] .

. كذلك وقفنا على إعالنو الرضا عنهم والتوبة عليهم
 َِلَقْد َرِضَي الَّلُو َعِ  اْلُمْ ِمِنيَ  ِ ْذ يُػَباِيُعوَ َ  َتْحَت الَشَجَرة 

.  [18: الفتح]
 َوالَ اِبُقوَف اْ ََوُلوَف ِمَ  اْلُمَهاِجرِيَ  َواْ َْ َصاِر َواَلِ يَ  اتَػبَػُعوُىْم

ُهْم َوَرُضوا َعْنوُ  . [100: التوبة] بِِإْوَ اٍف َرِضَي الَّلُو َعنػْ
 َلَقْد تَاَب الَّلُو َعَّلى الَنِبيِّو َواْلُمَهاِجرِيَ  َواْ َْ َصاِر اَلِ يَ  اتَػبَػُعوُه
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. [117: التوبة] ِفي َساَعِة اْلُعْ َرةِ 
 َ َوَلَقْد َعَ ا َعْنُكْم َوالَّلُو ُذو َفْضٍل َعَّلى اْلُمْ ِمِني 

: كما رأينا وعده ذلم باحلسٌت وبالنعيم ادلقيم يف جنات النعيم
وَُكًِل َوَعَد الَّلُو اْلُحْ َنى [10: احلديد] ،[95: النساء] .
 ٌَلُهْم َمْ ِ َرٌة َوِرْزٌؽ َكرِيم [74: األنفال] .
 يُػَبشِّوُرُىْم رَبُػُهْم ِبَرْوَمٍة ِمْنُو َوِرْضَواٍف َوَجَناٍت َلُهْم ِفيَها  َِعيٌم
. [21: التوبة] ُمِقيمٌ 
 َُأَعَد الَّلُو َلُهْم َجَناٍت َتْجِري ِمْ  َتْحِّتَها اْ َ ْػَهار  

. [89: التوبة]
مث رأينا كيف أن يف تبشَت اهلل ذلم باجلنة ما يربئهم من هتمة 

النفاق اليت رماىم هبا ادلبطلون وإال لزم التناقض يف خرب اهلل عز وجل 
.  تعاىل اهلل عن ذلك علًوا كبَتًا

ِ َف اْلُمَناِفِقيَ  ِفي الَدْرِؾ اْ َْسَ ِل ِمَ  الَناِر َوَلْ  : قال تعاىل
. َتِجَد َلُهْم َ ِصيًرا
َلِكِ  الَرُسوُؿ َواَلِ يَ  َآَمُنوا َمَعُو َجاَىُدوا بَِأْمَواِلِهْم : وقال تعاىل

َراُت َوُأولَِ َ  ُىُم اْلُمْ ِّلُحوَف  َأَعَد الَّلُو * َوأَ ْػُ ِ ِهْم َوُأولَِ َ  َلُهُم اْلَخيػْ
َلُهْم َجَناٍت َتْجِري ِمْ  َتْحِّتَها اْ َ ْػَهاُر َخاِلِديَ  ِفيَها َذِلَ  اْلَ ْوُز 

. [89، 88: التوبة] اْلَعِظيمُ 
مث رأينا كيف أهنم جيش ربقق بو النصرة وليسوا أفراًدا قلة كما 

. يزعم اجلاىلون
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 َ ُىَو اَلِ ي أََيَدَؾ بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْ ِمِني [62: األنفال] .
 َقْد َكاَف َلُكْم َآيٌَة ِفي ِفَ ّتَػْيِ  اْلّتَػَقَّتا ِفَ ٌة تُػَقاِتُل ِفي َسِبيِل الَّلِو

. [13: آل عمران] َوُأْخَرى َكاِفَرةٌ 
 َِوِ ْذ َغَدْوَت ِمْ  َأْىِّلَ  تُػبَػوِّوُئ اْلُمْ ِمِنيَ  َمَقاِعَد ِلّْلِقَّتاؿ [ آل
. [13: عمران
 َِلَقْد َرِضَي الَّلُو َعِ  اْلُمْ ِمِنيَ  ِ ْذ يُػَباِيُعوَ َ  َتْحَت الَشَجَرة 

. [18: الفتح]
 َلَقْد تَاَب الَّلُو َعَّلى الَنِبيِّو َواْلُمَهاِجرِيَ  َواْ َْ َصاِر اَلِ يَ  اتَػبَػُعوُه

. [117: التوبة] ِفي َساَعِة اْلُعْ َرةِ 
كما رأينا كيف صدقهم اهلل وعده فاستخلفهم يف األرض وفتح 

. ذلم ادلشارق وادلغارب
 َوَعَد الَّلُو اَلِ يَ  َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُّلوا الَصاِلَحاِت لََيْ َّتْخِّلَ نَػُهْم

َنَ  َلُهْم ِدينَػُهُم  ِفي اْ َْرِض َكَما اْسَّتْخَّلَف اَلِ يَ  ِمْ  قَػْبِّلِهْم َولَُيَمكِّو
لَنَػُهْم ِمْ  بَػْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يَػْعُبُدو َِني ََل  اَلِ ي اْرَتَضى َلُهْم َولَُيَبدِّو

. [55: النور] ُيْشرُِكوَف ِبي َشْيً ا
كما رأينا كيف ربدد موقف ادلؤمنُت من الصحابة يف اتباعهم 

بإحسان وقبول ما أثٌت اهلل عليهم بو واالستغفار ذلم والًتضي عليهم 
. مث عدم االعتقاد بالعصمة ألحد منهم

 ْخَوا َِنا اَلِ يَ  َجاُءوا ِمْ  بَػْعِدِىْم يَػُقوُلوَف رَبَػَنا اْغِ ْر لََنا َوِْلِ
يَماِف َوََل َتْجَعْل ِفي قُػُّلوبَِنا ِغًِل ِلَّلِ يَ  َآَمُنوا رَبَػَنا  اَلِ يَ  َسبَػُقو َا بِاْْلِ
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. [10: احلشر] ِ َ َ  رَُءوٌؼ رَِويمٌ 
مث عرجنا أخَتًا على حديث اإلفك، ووقفنا على شهادة رب 

.  العادلُت برباءة عائشة أم ادلؤمنُت
 ٌُأولَِ َ  ُمبَػَرُءوَف ِمَما يَػُقوُلوَف َلُهْم َمْ ِ َرٌة َوِرْزٌؽ َكرِيم  

. [26: النور]
... وبعد 

فهذا ىو القرآن الذي يقرؤه ادلسلمون ال يعرف ادلسلمون قرآنًا 
غَته، وقد رأينا يف آياتو احملكمات ما يدحض باطل القوم ويأيت على 

بنياهنم من القواعد 
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عقيدة الرافضة في الصحابة 
طريّق  لى   كار القرآف 

، واهتامهم بالكفر إن تطاول القوم على أصحاب رسول اهلل 
والردة قد قادىم إىل النهاية ادلظلمة اليت قد تعرض لكل زائغ عن 

الطريق وكل ناكب عن صراط اهلل، أال وىي الكفر بآيات اهلل والردة 
. عن اإلسالم

فقد رأينا فيما سبق أن يف صريح اآليات القرآنية ما يدك معاقل 
فماذا يفعلون أمام ىذا السيل ! ضالالت القوم وجيتثها من األساس

اجلارف من الصواعق احملرقة؟ 
لقد سبق القلم بشقاوة فريق منهم فركبوا مراكب البوار واذلالك 

يشككون يف صحتو ويسودون : وراحوا يطعنون يف كتاب اهلل
: نذكر منهم الطربسي صاحب كتاب. ادلطوالت يف إثبات ربريفو

وىي هناية ! فصل اخلطاب يف إثبات ربريف كتاب رب األرباب
حيرص القوم على إخفائها والتواري هبا ألهنا تقطع آخر وشيجة 

تربطهم هبذا الدين وذبعلهم بشهادة ادلسلمُت أصبعُت كفارًا مرتدين 
! وزنادقة مارقُت

مث أوغل ادلارقون منهم يف ىذه ادلهلكات فنسبوا إىل آل البيت 
رضوان اهلل عليهم أن لديهم قرأنًا غَت ىذا القرآن ، وأن مصحف 
فاطمة رضي اهلل عنها يبلغ ثالثة أضعاف ادلصحف الذي يقرؤه 

! ادلسلمون وأنو ليس فيو من مصحف ادلسلمُت حرف واحد
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ولسنا بصدد مناقشة ىذا اذلذيان فقد انضم أصحابو إىل مواكب 

اليهود والنصارى واجملوس ، وقالت األمة بأصبعها كلمتها فيهم ، 
وحددت مواقفها معهم منذ زمن طويل، وإظلا أردنا فقط أن نذكر 

ذلك لنرشد إىل موقع العربة منو وىو أن أىل األىواء أسرع الناس ردة، 
وأن أىل البيت مل يسلموا من جنايات القوم وتطاوذلم البغيض رغم 

.  أهنم يرفعون آية االنتصار آلل البيت، والرباءة شلن ظلمهم
وأي ظلم آلل البيت رضي اهلل عنهم وافًتاء عليهم أكثر من أن 

، مث تواطؤوا ينسب إليهم قرآنا غَت ىذا القرآن تلقوه عن رسول اهلل 
! على كتمو وعبدوا اهلل بغَته طيلة ىذه القرون؟

بل وأي ظلم لعلي كرم اهلل وجهو وعدوان عليو أن ينسب إليو 
وىو اخلليفة ادلمكن أنو أضل األمة بأكملها وتركها تعبد اهلل بكتاب 
يعتقد ربريفو وبطالنو، ويف حوزتو الكتاب الصحيح ويف يديو القدرة 
! على تبليغو وضبل األمة عليو دبا أنعم بو عليو من التمكُت والسلطان؟

 أن ينسب إليها وأي افًتاء على فاطمة بنت رسول اهلل 
التدليس والكتمان واخليانة بإدعاء أهنا سبلك ادلصحف ادلنزل الذي 

يبلغ ثالثة أضعاف ادلصحف الذي اجتمعت األمة كلها على عبادة 
اهلل بو ، وليس فيو من ىذا ادلصحف حرف واحد مث ربجبو عن 

! العامة لتًتك األمة تضل يف شعاب التحريف والكفر؟
مث ما ىو ىذا ادلصحف الذي ليس فيو من مصحف ادلسلمُت 

حرف واحد؟ وما حروفو اليت يتألف منها إًذا؟ أىي السريانية أم 
اذلَتوغليفية؟ أم أنو كتب بلغة ال تتكون من احلروف والكلمات؟ 
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... وبعد
فقد كانت ىذه ىي شهادة القرآن وضعناىا بُت أيديكم يا أويل 

! األلباب
فأي عذر بعد ذلك دلن ينسب إىل اإلسالم ويكون يف قلبو غل 

على خيار ادلؤمنُت وسادات أولياء اهلل تعاىل بعد النبيُت؟ 
وأي حجة دلن يقال ذلم من شر أىل ملتكم ؟ فيقولون أصحاب 

 بينما لو سألت اليهودي عن – ال يستثنون منهم إال القليل –زلمد 
خَت أىل ملتو لقال أصحاب موسى، ولو سألت النصراين عن خَت 

.  أىل ملتو لقال أصحاب عيسى
وىل ! أفيكون اليهود والنصارى خَتًا من ىؤالء يف ىذا الباب؟

ترون أضل شلن اتبع ىواه بغَت ىدى من اهلل؟ أو أظلم شلن مل تكفو 
! شهادة اهلل ومل تقنعو آيات الكتاب؟

:  ويف هناية ادلطاف نتوجو إىل القوم هبذا النداء
: يا من زلت هبم القدم يف شيء من ىذه ادلهلكات

اقرؤوا القرآن وتدبروا معانيو بعيًدا عن سيطرة اذلوى والتعصب، 
 وأصحابو، واتقوا يوًما ترجعون فيو إىل اهلل فيخاصمكم فيو زلمد 

بل وآل البيت الذين رفعتم راية االنتصار ذلم مث أبلغتم يف سبهم 
! واالفًتاء عليهم دبا نسبتموه إليهم من اخليانة والكتمان والتدليس

فتوبوا إىل اهلل واستغفروه من قبل أن خيرج األمر من أيديكم بادلوت 
. فتصبحوا على ما فعلتم نادمُت
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اللهم إننا نربأ إليك من الزيغ والضاللة ، ونشهدك على حب 
أصحاب نبيك ومواالهتم صبيًعا على منازذلم اليت أنزلتهم إياىا، كما 
نشهدك أن قرهنم ىو خَت القرون، وأهنم الصادقون والراشدون، وأنو 

. لو أنفق أحدنا ملء أحد ذىًبا ما بلغ مد أحدىم وال نصيفو
كما نسألك بأمسائك احلسٌت وصفاتك العليا أن ذبمع على احلق 

اللهم . كلمة ادلسلمُت وأن هتدي أىل البدع والضاللة منهم أصبعُت
. آمُت. بصرنا باحلق وأصبع كلمتنا عليو برضبتك يا أرحم الراضبُت

واهلل يقول احلق وىو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن احلمد هلل 
.  رب العادلُت
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