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 مقدمة

مل الحمد هلل الذي  ننممهذه مذهل الحذالحاال والحذلس واللذلخ ع ذ   ذا

  األنبياء و المرسذ ي  لوع ذ  هلذه وهذحبه وتذ  امبمذه ملذ  يذوخ الذدي

 ونمد 

وفقذه   ممذال  واذدال ملذ  الذد وا فذم اإلسذلخ  ته  تافإن اإلنلان 

فذم رريقذه ملذ  انذوان   ممذال   ؤودافإنه قد مخط  نيلك عقبذة  ذ

َوَمن يَْبتَغِ َغْيَر اإِلْسالَِم ِدينًا فَلَن يُْقبََل ِمْنهُ )عز وجل حيث قاا ممال : 

 .1(َوُهَو فِي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

الد وا فم اإلسلخل سهكون اناك عقبة أ ذر  بنذد لكذل تلذ ل ونمد 

إِنََّماا )أن يهجاوزاا لكم يهل ميمانه وا  الهم جاءا فم قولذه ممذال : 

اَهاُدوا بِاَْْمَواِلِهْم  ََ اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِاهللِ َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم يَْرتَاابُوا َو

اِدقُونَ َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِيِل هللاِ  لوايل المقبة اذم عقبذة  2(أُْولَئَِك ُهُم الصَّ

الريبة والشذك الهذم من موقذن عنذداا الملذ ل وقذل فذم النفذاق دون أن 

يشذذمرل وته ذذه فذذم للذذك  الطالذذق الذذي  مذذل قيذذدل فذذم محذذد    يذذاا 

الجاتمذذةل ف ذذو تنهلذذق ملي ذذال ولكنذذه ب يوارذذق ع ذذ  ح ذذوال في ذذال 

ملي ذذال  ذذان  مذذ  اذذو  ان تنهلذذبوب يلذذهمد ب هبااام ذذا ف ذذو ومن  ذذا
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 ااج ا ألنه ب ي هل نأتوا دااسهه ن ال وت  انا فقد ااودمنم فكذرس 

مذذألين اذذيا الكهذذاس تنذذي سذذنواا عديذذدسل عنذذدتا بح ذذ  عذذدخ ااهمذذاخ 

ونحقيقة النفذاق  عاتةأغ بية المل مي  فم ايا الزتان نأتوا عقيدم ل 

ا الكبيذرل نحفة  اهة ومرن  ع   للك الحذييرل واذرخ ع ذ  ج   ذ

وسبق للك اب هفاء نالمنااج الدااسية الهم لل مهناوا ايا المونذو  

نالدااسة والهح يل اللزتي  ل وأود أن أشذير ملذ  أن اإلهذراا ع ذ  

عدخ تمرفة الحق ونيا الج د فم سبيل مححذي ه يوقذل حهمذا هذاحبه 

 فم الزلل تحداقا لقوا الشاعر:

 يعرف الشر من الناس ومن ال عرفت الشر ال للشر ولكن لتوقيه 

 يقع فيه

وان    ممال  ع  الحذحانم الج يذل اتذي  سذر اسذوا   هذ   

  ع يذذه وسذذ ل حييفذذة نذذ  اليمذذان الذذي  نب نذذا ملذذ  اذذيل الحقيقذذة فذذم 

الحذذديث المشذذ وا عنذذدتا سذذأا اسذذوا   هذذ     ع يذذه وسذذ ل عذذ  

هذ      ذان النذاي يلذألون اسذوا    انم   عنه : الفه  فقاا

عذذذذ  الخيذذذذرل و نذذذذ  أسذذذذأله عذذذذ  الشذذذذر تخافذذذذة أن  ع يذذذذه وسذذذذ ل

 1........... الحديث يدا ن
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وأغ بية المل مي  فم ايا المحذر: ملا سذأله ل عذ  النفذاق والمنذافقي  

قالوا من النفاق او مر اا اإلسلخ وا فاء الكفرل دون منداء األسذباس 

رهن الكذريل الهذم الحقيقية ل يا الهمرينل وحذي  نقذرأ نمذي هيذاا القذ

َوَمااا َماانَعَُهْم أَن تُْقبَااَل ِمااْنُهْم )مهحذذدع عذذ  المنذذافقي  تهذذل قولذذه ممذذال : 

ااالَةَ إاِلَّ َوُهاااْم  نَفَقَاااتُُهْم إاِلَّ أَنَُّهااْم َرفَاااُرواْ بِاااهللِ َوبَِرُسااوِلِه َوالَ يَاااْْتُوَن الصَّ

ا من  ذذذان اذذذؤبء ل وملذذذاءلن1(ُرَساااالََ َوالَ يُنِفقُاااوَن إاِلَّ َوُهاااْم َرااااِرُهونَ 

ملذذ  الحذذلس واذذل  نيخفذذون الكفذذر وي  ذذرون اإلسذذلخ ف مذذالا يذذأمو

 أليس نإتكان ل اإلدعاء  ينا أن ل قد ه وا فم احال ل؟. ؟  لال 

ذَِلاَك بِاَْنَُّهْم آَمنُاوا ثُامَّ )وملا قرأنا فم سواس المنافقي  قولذه عذز وجذل: 

ع منذذا مجانذذة اللذذؤاا ، 2(قَُهااونَ يَفْ  آلَرفَااُروا فَُببِااَع َعلَااَ قُلُااوبِِهْم فَُهااْم 

 لوقوع ل فماللانقل أن المنافقي  قد د  وا فم اإلسلخ حقا ثل  فروا 

محد  شُمق الكفر الهم سذيأمم نيان ذا فيمذا نمذدل وملان فذإن انذاك نذو  

ه ر ت  النفذاق غيذر الذي   نمرفذهل واذيل الحقيقذة غانذ  عذ  نمذي 

مهمد فم جزء  بير تن ا م  بن ا تنااجتنااج الهم يل فم ايا المحر 

ع ذذ  مفلذذير أتذذوا المقيذذدس نذذالرأ  والمقذذل ومأويذذل ال يذذة ومنذذأ  عذذ  

                                                
 .54التوبة  1
 3المنافقون   2
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هذذ     ع يذذه ابعهمذذاد ع ذذ   هذذاس   عذذز وجذذلل وأحاديذذث النبذذم 

 الححانة والهانمي  وأئمة المل مي . وف ل لوس ل

ديذث ايال ولقد جمم  تا يّلرل   ممذال  لذم تذ  هيذاا قرهنيذةل وأحا

حمذذد ثذذاا اللذذ ن واجه ذذادام ل فذذم الملذذألةل فوجذذدم ا وهلل النبويذذةل وه

 تل تا  ن  أاجو ت  الوهوا ملذ  حقيقذة طانق  وامفق والمنة قد م

ن ف ذيس تذ   النفاق ل ولل  أزعل أن جميل تا فم ايل الدااسة هذوانا

فذإلا هذش شذمء  لع يذهوسذلته     تمحوخ مب المحذطف  هذ واا

عذذز وجذذل وتذذا زا تنذذه فمذذ  نفلذذم تذذ  اذذيا البحذذث فبهوفيذذق تذذ    

وا عز وجل اللداد فم القوا والممل وب ح   وت  الشيطان واسأا

 وب قوس مب ناهلل الم م الم يل.



 6 

 الفصل األول

 معنَ النفاق في اللغة والشرع

أنذه لذل  ل لفذ  النفذاق قذد قيذل قاا شيخ اإلسلخ ان  ميميه احمة   ممالم :

تذذأ ول تذذ   لت ذذل فذذإن نفذذق يشذذبه  ذذر   مكذذ  المذذرس مك مذذ  نذذه ولكنذذه

ل وتنذه نافقذا واليرنذو   - رج  تن ا الروح-وتنه نفق  الدانة: ملا تام  

والنفذق فذم  يقذوخ نكذهل احذد جحريذه وي  ذر غيذرل   ل )حيوان هحراو 

َوإِن َراااَن َربُااَر َعلَْيااَك إِْعَراُضااُهْم فَااِطِن اْسااتََبْعَت أَن )األاض قذذاا ممذذال : 

فَقًاا فِاي األَْرِ  أَْو ُسالًَّما فِاي السَّاَماء فَتَاْْتِيَُهم بِويَاْة َولَاْو َ ااء هللاُ تَْبتَِغَي نَ 

ل فالمنذذافق اذذو الذذي   1(لََجَمعَُهااْم َعلَااَ اْلُهااَدى فَااالَ تَُكااونَنَّ ِمااَن اْلَجاااِهِلينَ 

نأنذه نفذاق تذ   النفذاق ر  ت  اإليمان نارنا نمد د وله فيه راارانل وقيد 

اي تذ  يلذمم تذ   ذر  عذ  راعذة الم ذك نافقذا ع يذهل اإليمانل وت  النذ

ع يذذه   لكذذ  النفذذاق الذذي  فذذم القذذرهن اذذو النفذذاق ع ذذ  الرسذذوا هذذ   

وس لل فخطاس   واسذوله ل نذاي ن ذيل األسذماء  خطذاس النذاي نييراذا 

. انه ذ   لتذه احمذه 2واو  طاس تقيد  اص ب تط ق يحهمل أنواعذان ن 

.  

عحرنا الحانر او سرس فذم اباض او والنفق  ما او تم وخ فم 

الجبل له تد ل وتخر ل واإلسلخ او الطريق الي  يل كه ت  أسذ ل 
                                                

 .35األنعام  1

 رتاب اإليمان البن تيميه. 2
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  ملذ يؤد  نذهشر  وتن ا    عز وجل ل فإنه   وملا اسهمر فيه ع 

اإليمذذان ل ثذذل ملذذم اإلحلذذان ل ثذذل ملذذم لقذذاء   عذذز وجذذل فذذم الجنذذة ل 

ل ويز ذمل ويحذج واناك تذ  يذد ل اإلسذلخ نالشذ ادمي ل وقذد يحذ م

ني    الحذراخ لويحذوخ شذ ر ات ذانل ولكنذه يخذر  تذ  اإلسذلخ 

ع  رريق شُمق الكفر الممروفة فم القرهن واللذنة النبويذة الشذريفة 

ل أو  فذذذر ابسذذذهكباال أو  فذذذر دوتن ذذذا:  فذذذر الشذذذك لأو  فذذذر الجحذذذو

ابسذه زاء... ملذذ  ه ذرلل والحذذنن األغ ذق والذذي  نحذ  نحذذددل اذذو 

أحد أا ان اإليمان الل  وتا يهم ق ن ا وام: اإليمان  فر الشك فم 

ناهلل وتلئكهه و هبه واس ه واليوخ اآل ر والقذدا  يذرل وشذرل واذيل 

الهذم وادا نشذأن ا أغ ذذق اآليذاا القرهنيذة الهذم محذذدث   النفذاقحالذة 

عذذ  النفذذاقل وأتذذا النفذذاق الذذي  سذذببه اله ذذاار نالذذد وا فذذم اإلسذذلخ 

أو رممذذا فذذم تيذذانل الملذذ مي  فقذذد وادا  وفذذا تذذ  القهذذل أو اللذذبم 

نشذذذأنه هيذذذاا ق ي ذذذة نذذذالن ر ملذذذ  هيذذذاا النفذذذاق    ذذذا وسنلهمرنذذذ ا 

 نالهفحيل فم الفحوا اللحقة نإلن   ممال  و  الموفق.
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 الفصل الثاني

 نفاق الخوف من القتل أو السبي

وايا النو  ت  النفذاق يخذهب نمم ذل المنذافقي  الذيي   ذانوا يقيمذون 

المدينذة فمذن ل تذ  أسذ ل فذذم تكذة ولذل ي ذاجر ملذ  المدينذة تذذل   ذاا 

المقذذداس ع ذذ  للذذكل وتذذن ل تذذ  أسذذ ل تذذ  األعذذراس حذذوا المدينذذة 

هذ     و ااج ا وال اليي  أر روا اإلسذلخ عنذد لقذاء اسذوا   

ل وملا اجموا مل  قبائ  ل عادوا ال  الكفرل ومنما  أر رول ع يه وس ل

القهل أو اللبم واذؤبء ل وأولكذك نذزا فذي ل   وفا ت أتاخ المل مي  

فََما لَُكْم فِي اْلُمنَافِِقيَن فِئَتَاْيِن َوهللاُ أَْرَرَساُهم قوا الحق مبااك وممال : )

بَِما َرَسبُواْ أَتُِريُدوَن أَن تَْهُدواْ َمْن أََضلَّ هللاُ َوَمن يُْضِلِل هللاُ فَلَن تَِجَد لَاهُ 

ْكفُُروَن َرَما َرفَاُرواْ فَتَُكونُاوَن َساَواء فَاالَ تَتَِّخاذُواْ ِماْنُهْم َودُّواْ لَْو تَ . َسبِيالً 

ُرواْ فِي َسبِيِل هللاِ فَِطن تََولَّْواْ فَُخاذُوُهْم َواْقتُلُاوُهْم َحْياُ   َِ ََ يَُها أَْوِليَاء َحتَّ

اادتَُّموُهْم َوالَ تَتَِّخااذُواْ ِمااْنُهْم َوِليَااا َوالَ نَِصاايًرا ََ ََ إاِلَّ الَّاا. َو ِذيَن يَِصاالُوَن إِلَاا

و ََ يثَاٌق أَْو  وُرْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم أَن يُقَاتِلُوُرْم أَْو ءُ قَْوْم بَْينَُكْم َوبَْينَُهم م ِ

يُقَاتِلُواْ قَْوَمُهْم َولَاْو َ ااء هللاُ لََسالََّبُهْم َعلَاْيُكْم فَلَقَااتَلُوُرْم فَاِطِن اْعتََزلُاوُرْم 

عَااَل هللاُ لَُكااْم َعلَااْيِهْم َساابِيالً فَلَااْم يُقَاااتِلُوُرْم َوأَ  ََ ل 1 ْلقَااْواْ إِلَااْيُكُم السَّاالََم فََمااا 

المذؤتني   ممهحدع اآلياا اللالفة ع  المنافقي   ذاا  المدينذة ومن ذ

                                                
 (.90 -88النساء )  1
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ع  توابم لل أو تحادقه ل حه  يحققوا ميمان ل المزعذوخ نذال جرسل 

عذز وجذل والج اد فم سبيل   لوملا أعرنوا ع  للك فقذد أتذر   

المذذؤتني  أن يأ ذذيوال ويقه ذذوال حيذذث وجذذدوالل وب يلهنحذذروال 

يلذذذهمينوا ن ذذذل حهذذذ  ولذذذو نذذذيلوا ل مذذذؤتني  الوبيذذذة والنحذذذرس   لوب

ويلذذذههن  تذذذ  اذذذؤبء المنذذذافقون الذذذيي  ي جذذذأون ملذذذ  قذذذوخ عااذذذدوا 

المل مي  فد  وا نين ل نالح نل فحكم ل حكل أولكك فم حق  دتائ لل 

القهذذل المنذافقون الذذيي  نذاق  هذذدواال تذذ   مذا يلذذههن  أي ذا تذذ  

قهاا المل مي  وقهاا قوت ل ت  الكفاا  والمشذر ي ل ف ذل قذوخ ليلذوا 

تل المؤتني  وب ع ي لل وت  لطن   عز وجذل نذالمؤتني  أن  ذن 

ألاال ع  المل مي ل فذإن لذل يهمرنذوا لقهذاال وانقذادوا أو اسهلذ موا 

 ل سذالموالل واذذيل اآليذذاا اتذذل ملذ مي  ف ذذيس ل ملذ مي  أن يقذذام وال 

قاا فم مفليراا أنو اللمود:ال قوخ ت  أسذد وغطفذان  ذانوا ملا أمذوا 

المدينة أس موا وعاادوا ليأتنوا ت  المل مي  فإلا اجموا مل  قذوت ل 

 .1 فروا أو نكهوا ع ودال ليأتنوا قوت ل

وأتهذذاا اذذؤبء ملا  رقذذوا ع ذذدال ل ملذذ مي  ولذذل يكفذذوا أيذذدي ل عذذ  

ن   عز وجل أنذاح ل ملذ مي  قذه  ل لقيذاخ الحجذة الوانذحة قهال ل فا

 ع   غداال و يانه ل.

                                                
 .422 /1مختصر تفسير إبن رثير  1
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وايا النو  ت  المنافقي  او نو  تؤق  ته ه  مهل نفاق الد وا فذم 

اإلسذذلخ ل منفمذذة ول كلذذق المذذاد ل و اهذذة نمذذد قيذذاخ دولذذة اإلسذذلخ 

ن  لوانهشذاا الذدي  فذل م ذرال فذم د ولذذه لمذ  لذل يد  ذه  قذذاا ل وقذد حقذا

شيخ اإلسلخ ان  ميميه عذ  اذيا الحذنن أن اذؤبء قذد يحلذ  مسذلخ 

أحدال فيحير تذ  المذؤتني   ذأ هر الط قذاء يالذيي  أسذ موا عنذد فذهش 

ن ترمانذالن أ   1تكة[ل وقد يبق  ت  فلاق الم ة وتن ل ت  يحير تنافقذا

يهحذذوا ملذذ  نفذذاق الشذذك واباميذذاس واذذيا النذذو  األغ ذذق تذذ  النفذذاق  

 ث و  ت  وااء القحد.وتونو  ايا البح

                                                
 رتاب اإليمان. 1
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 الفصل الثال 

 نفاق الريبة والشك في القرآن الكريم

يمهل ايا النو  تذ  النفذاق أ هذر المنذافقي  الذيي  واد نشذأن ل أغ بيذة 

اآليذذذذاا القرهنيذذذذة الخاهذذذذة نالنفذذذذاقل و ذذذذيلك األحاديذذذذث الحذذذذحيحة 

واآلثذذاا الموقوفذذة ع ذذ   ل هذذ     ع يذذه وسذذ لالمرويذذة عذذ  النبذذم 

ة والهانمي ل وسذبق اسذههناء اذيل الفكذة ن ذيا القذدا الكبيذر فذم الححان

أن ا ام الفكة الملهمر وجوداا مل  يذوخ الذدي ل  ل الشريمة اإلسلتية

أن األنذوا  األ ذر  تذ  النفذاق  الذ  والهم أشرنا فم الفحذل اللذانق

يهحذذوا متذذا ملي ذذال أو ملذذ  اإليمذذانل أو ملذذ  الفلذذوق نمذذروا الذذزت ل 

لي  وادا فيه أوا هياا النفاق فم القرهن الكذريل وايا الحنن او ا

َوِماَن النَّااِس َمان يَقُاوُل )فم سذواس البقذرس حيذث يقذوا عذز تذ  قائذل: 

ِ َوبِاااْليَْوِم اآلِخااِر َوَمااا ُهاام بُِمااْؤِمنِينَ  يَُخاااِدُعوَن هللاَ َوالَّااِذيَن . آَمنَّااا بِاااو 

ااَرٌ  . يَْشااعُُرونَ آَمنُااوا َوَمااا يَْخااَدُعوَن إاِلَّ أَنفَُسااُهم َوَمااا  فِااي قُلُااوبِِهم مَّ

َوإِذَا قِياَل لَُهااْم . فَاَزاَدُهُم هللاُ َمَرضااً َولَُهام َعاذَاٌب أَِلايٌم بَِماا َراانُوا يَْكاِذبُونَ 

أاَل إِنَُّهااااْم ُهااااُم . الَ تُْفِسااااُدواْ فِااااي األَْرِ  قَااااالُواْ إِنََّمااااا نَْحااااُن ُمْصااااِلُحونَ 

َوإِذَا قِيااَل لَُهااْم آِمنُااواْ َرَمااا آَمااَن النَّاااُس . ُرونَ اْلُمْفِسااُدوَن َولَاا ِكن الَّ يَْشااعُ 

قَاااالُواْ أَنُاااْؤِمُن َرَماااا آَماااَن السُّااافََهاء أاَل إِنَُّهاااْم ُهاااُم السُّااافََهاء َولَااا ِكن الَّ 

 الااَ  اايامينهمْ  َخلَااْواْ  اَوإِذَا لَقُااواْ الَّااِذين آَمنُااواْ قَالُواْآَمنَّااا َوإِذَ . يَْعلَُمااونَ 
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ُهْم فِاي . ا َمعَْكاْم إِنََّماا نَْحاُن ُمْساتَْهِزئُونَ قَالُواْ إِنَّا ُُ بِِهاْم َويَُمادُّ هللاُ يَْساتَْهِز

االَلَةَ بِاْلُهاَدى فََماا َربَِحات  ,ُمْغيَانِِهْم يَْعَمُهاونَ  أُْولَا ئَِك الَّاِذيَن اْ اتَُرُواْ الضَّ

ااا َمااثَلُُهْم َرَمثَااِل الَّااذِ  .ت َِجاااَرتُُهْم َوَمااا َرااانُواْ ُمْهتَااِدينَ  ي اْسااتَْوقََد نَاااراً فَلَمَّ

َُلَُمااْت الَّ يُْبِصاُرونَ  . أََضاءْت َما َحْولَاهُ ذََهاَ  هللاُ بِنُاوِرِهْم َوتَاَرَرُهْم فِاي 

عُااوَن  َِ َُلَُماااٌت . ُصاامب بُْكااٌم ُعْمااٌي فَُهااْم الَ يَْر ااَن السَّااَماء فِيااِه  أَْو َرَصااي ِْ  م ِ

اااَواِعِ  َحاااذََر َوَرْعاااٌد َوبَاااْرٌق يَْجعَلُاااوَن أَْصاااابِعَُهمْ  اااَن الصَّ  فِاااي آذَانِِهااام م ِ

يََكااااُد اْلبَاااْرُق يَْخَباااُف أَْبَصااااَرُهْم ُرلََّماااا . اْلَماااْوِت وهللاُ ُمِحااايٌل بِاْلكاااافِِرينَ 

لَااَم َعلَااْيِهْم قَاااُمواْ َولَااْو َ اااء هللاُ لَااذََهَ   َْ َشااْواْ فِيااِه َوإِذَا أَ أََضاااء لَُهاام مَّ

ثذلع عشذرس هيذة  ،1(   نَّ َّللاَّ َعلََ ُرل ِ َ ْيْء قَِديربَِسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم إِ 

نزلذذ  فذذم تنذذذافقم الريبذذة والشذذك وقذذذد نذذزا قب  ذذا أانذذذل هيذذاا فذذذم 

المذذؤتني  وهيهذذان فذذم الكذذافري ل ومن دا للذذك ع ذذ  شذذمء فإنمذذا يذذدا 

ن   ع   الهنبيه مل  ع يل  طذر ونذرا المنذافقي م  مذا يذدا للذك أي ذا

ل ينذزا فذم فكذة تحذددس انه ذ  نانه ذاء أن ايا القدا ت  اآلياا ل ع  

عحر النبوسل ومنما فم فكة يمهد وجوداا مل  قياخ اللذاعة وفيمذا ي ذم 

 مفلير الك ماا الهم م  ر ومبي  تنافقم الريبة والشك. 
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الممه الوااد فم   مة يمم ذون ممنذم الهحيذر والهذردد فذم الشذمء  -1

الذرأ   اهذة قاا الفخر: المم  عاخ فم البحر والذرأ  والممذه فذم 

 .1واو الهردد والهحيرل ب يدا  أي  يهوجه

قاا البي او  احمه   فم مفلير اآلياا اللالفة: ايا او القلذل  -2

الهالذذث المينذذيس نذذي  القلذذمي  واذذل الذذيي  هتنذذوا نذذأفواا ل ولذذل مذذؤت  

ق ون ل واذل أ بذث الكفذرسل وأني ذ ل ملذ    ولذيلك أرذاا فذم نيذان 

 .2ئ ل به ل وج   ل واسه زا

أن تجذذرد نطق ذذل  ف ذذن لوفذذم اآليذذاا اللذذالفة نيذذان لج ذذل المنذذافقي ل 

نالشذذ ادمي  وادعذذاء اليقذذي  نذذاهلل واليذذوخ اآل ذذرل سذذيُكهق ل ذذل النجذذاس 

ناإلجانذذة  رامتحاناات الاادنيا التاي ال يشااترم فيهاا التصاادي  واإليماان

الححيحة ألسك ة ابتهحانل ف ذل يمهقذدون نج   ذل أن ذل يخذدعون   

وتا ع موا أن   عز وجل ب يخد  ألنه ب مخف  ع يذه  افيذةل  نيلك

وفم قوله مبذااك وممذال  :)وتذا يخذدعون مب أنفلذ ل وتذا يشذمرون  

ل ويُلذهفاد دي ل فذم غف ذه لأ  ب يحلون نيلكل وب يفطنون مليذه لهمذا

ت  للك أن عدخ الشموا نالنفاق ب يميا هاحبه عند   عز وجذل ل 

ً ) وفذذم قولذذه ممذذال : ااَرٌ  فَااَزاَدُهُم هللاُ َمَرضااا   ل أ  فذذم فِااي قُلُااوبِِهم مَّ

                                                
 زي.التفسير الكبير للفخر الرا 1

 .1/11تفسير البيضاوي  2
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ق ذذون ل شذذك واجذذس فذذزادال   اجلذذا فذذوق اجلذذ ل ونذذلب فذذوق 

وليس ترض فم الجلذد  دين لنلل لل قاا ان  أس ل ايا ترض فم 

 .1 رَسا و كافم اإلسلخ فزادال  لن  ا وهو الشك الذي

َشاْواْ يََكاُد اْلبَْرُق يَ )وفم قوله ممال :  ْخَبُف أَْبَصاَرُهْم ُرلََّما أََضاء لَُهام مَّ

لََم َعلَْيِهْم قَاُمواْ َولَْو َ اء هللاُ لَذََهَ  بَِسْمِعِهْم َوأَْبَصااِرِهْم إِنَّ  َْ فِيِه َوإِذَا أَ

قاا الفخر الذراز  والهشذبيه فذم اآليذاا فذم  (َّللاَّ َعلََ ُرل ِ َ ْيْء قَِديرٌ 

 ل أوب ا هلبوا نواال ثل ننفاق ل أنط وا للك غاية الححة ألن ل نإيمان

ووقمذذوا فذذم حيذذرس ع يمذذة ألنذذه ب حيذذرس أع ذذل تذذ   وأرفذذأولل النذذوا

 .2أند اآلندي  لنفل احيرس الدي  لخلران 

والمهدنر لقوا   عز وجل : )وت  الناي ت  يقوا هتنا نذاهلل واليذوخ 

نذافقي  منمذا ل م لاه أن الشاك الحااد اآل ر وتا ال نمؤتني   ل يهبذي  

فذإن ل يقذرون نوجذود    ، والحساب يوم البع  وقوع هو حاد  في

عز وجلل حال ل فم للك الكفااوالمشذر ي  الذيي  قذاا   عذز وجذل 

ااْن َخلَااَ  السَّااَماَواِت َوا)فذذي ل  : َر الشَّااْمَ  آلَولَاائِن َسااَْْلتَُهم مَّ ْرَ  َوَسااخَّ

 .3(ْؤفَُكونَ َواْلقََمَر لَيَقُولُنَّ هللاُ فََْنََّ يُ 

                                                
 مختصر تفسير ابن رثير. 1

 صفوة التفاسير. 2

 .61العنكبوت   1



 15 

ل يذوخ القياتذة ويشاكون فايفالمنافقون يمهقدون وجود   عذز وجذلل 

ز الكفذذر نذذاهلل عذذ النفذذاق ابعهقذذاد  المذذؤد  الذذ  للذذك نمهانذذة و ااكهم

ل نذي  وجل ل وليا  ان اليقي  ناليوخ اآل رل وابسهمداد له او الفيحذ

 المؤتني  والمنافقي ل  ما سنفحل فيما نمد من شاء  .

َوَماا أََصاابَُكْم يَاْوَم اْلتَقَاَ )واس ها عمران يقذوا   عذز وجذل: وفم س

َوْلاايَْعلََم الَّااِذيَن نَااافَقُواْ َوقِيااَل لَُهااْم . اْلَجْمعَاااِن فَبِااِطْذِن هللاِ َوِلاايَْعلََم اْلُمااْؤِمنِينَ 

تَااالً الَّتَّبَْعنَااُرْم ُهاْم تَعَالَْواْ قَاتِلُواْ فِي َسبِيِل هللاِ أَِو اْدفَعُاواْ قَاالُواْ لَاْو نَْعلَاُم قِ 

ا لَْيَ  فِي قُلُاوبِِهْم  ِلْلُكْفِر يَْوَمئِْذ أَْقَرُب ِمْنُهْم ِلإِليَماِن يَقُولُوَن بَِْْفَواِهِهم مَّ

 .1(َوهللاُ أَْعلَُم بَِما يَْكتُُمونَ 

وتا زلنا فم سياق هياا القذرهن الكذريل الهذم مؤ ذد نذو  النفذاق القذائل 

ومهحدع اآلياا سالفة الي ر ع  المنذافقي  الذيي   والشك الريبةع   

دُعوا ال  القهاا تذل الملذ مي  فذم غذزوس أحذد وتذا أهذاس الملذ مي  

في ا نق اء   وقدال ليهميز المؤتنون ت  المنافقي   مبد   ن  أنم 

هذ   فم يوخ أحذد عذ  اسذوا    مخاللوان  س وا وأهحانه اليي  

فقاا ل ذل  ل  انوا نحوان ت  ثلثمائة اجلواجموال و ل   ع يه وس ل

 أو ادفموا نهكهيذر ل سذوادنا ل المؤتنون: ممالوا قام وا المشر ي  تمنا

فقاا ل ل المنافقون لو نم ذل قهذاب بمبمنذا ل ولكذ  ب ن ذ  أن يكذون  ل
                                                

 .167 -166آل عمران   2
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ه     ع يذه فم أتر اسوا     كهماناك قهاال وايا يرجل ملم 

وليا قاا   عذز وجذل نمذداا تباشذرس ، وريبهم في أمر اآلخرة وس ل

اذذيا  هذذااوا  قذذول لأ  ن " اذذل ل كفذذر يوتكذذي أقذذرس تذذن ل ل يمذذان"

 أقرس مل  الكفر تن ل مل  اإليمان.

إِنَّ اْلُمنَاافِِقيَن يَُخااِدُعوَن هللاَ )وفم سذواس النلذاء يقذوا   عذز وجذل: 

الَِة قَ  وَن النَّااَس َوالَ اءُ اُمواْ ُرَسالََ يُارَوُهَو َخاِدُعُهْم َوإِذَا قَاُمواْ إِلََ الصَّ

ذَْبذَبِيَن بَْيَن ذَِلَك الَ إِلَاَ َها ُؤالء َوالَ إِلَاَ َها ُؤالِء .يَْذُرُروَن هللاَ إاِلَّ قَِليالً  مُّ

 .1(َوَمن يُْضِلِل هللاُ فَلَن تَِجَد لَهُ َسبِيالً 

وأن  المهينذيسل مؤ د اآلياا سالفة الي ر حذاا تنذافق  الريبذة والشذك

أعمال ل يشون ا الهردد وعدخ اإلمقذانل ولذيا قذاا   عذز وجذل :)وملا 

قاتوا ل حلس قاتوا  لذال  ل أ  يحذ ون واذل تههذاق ون تهكاسذ ونل 

ولل يأا نممن  أن ل يه اارون نأداء الحلس ل فيذدا للذك ع ذ  أن ذل 

فذذإن ل يؤدون ذذا  لشااكهم فااي الثااواب والعقاااب،يحذذ ون فمذذلل ولكذذ  

 مذا أن ذل يذي رون   ولكذ  ق ذيل ل لذبق نفلذهل ثذل  ل نهردد ومكاسل

جذذاء قولذذه ممذذال : )تينذذيني  نذذي  للذذك ب ملذذ  اذذؤبء وب ملذذ  اذذؤبء 

وت  ي  ل   ف   مجد له سبيل ل أ  ب ينهلبون ملذ  المذؤتني  وب 

 مل  الكافري  نهيجة لشك ل فم اإليمان ناهلل واليوخ اآل ر.
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الَ يَْسااتَِْْذنَُك الَّااِذيَن يُْؤِمنُااوَن )عذذز وجذذل: وفذذم سذذواس الهونذذة يقذذوا   

بِاااااهللِ َواْليَااااْوِم اآلِخااااِر أَن يَُجاِهااااُدواْ بِااااَْْمَواِلِهْم َوأَنفُِسااااِهْم َوهللاُ َعِلاااايٌم 

إِنََّما يَْستَِْْذنَُك الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُاوَن بِااهللِ َواْليَاْوِم اآلِخاِر َواْرتَابَاْت  .بِاْلُمتَِّقينَ 

 .1(ُهْم فَُهْم فِي َرْيبِِهْم يَتََردَُّدونَ قُلُوبُ 

فذم تنذافق  المدينذةل وتمنااذا منمذا  نفاق الريبة والشكومؤ د اآلياا 

يلهألنك يا تحمد فم عدخ الخرو  تمذك الذ  غذزوس مبذوك المنذافقون 

يتارددون فم ثواس    ف ل  و ك وااليي  لل يهب  اإليمان فم ق ون ل 

 .2حيارى ال يدرون ما يصنعون 

                                                
 .45 -44التوبة  1

 صفوة التفاسير.  2



 18 

 

 الفصل الرابع

 نفاق الريبة والشك في السنة النبوية

من اليقي  نهوان  اإليمان والممل نموجبه اذو الفيحذل نذي  المذؤتني  

والمنافقي  نل او الفيحل ني  اإليمان والكفذر تحذداقا لقذوا   عذز 

َ يَْعلَااُم َماان فِااي السَّاام القُاال )وجذذل :  َمااا هللاُ وَ  الْرِ  اْلغَْيااَ  إِ ألَواِت َواا

ََ ِعْلُمُهاْم فِاي ا. يَْشعُُروَن أَيَّاَن يُْبعَثُاونَ  اَر ِخاَرِة بَاْل ُهاْم فِاي َ اك ْ آلبَاِل ادَّ

ْنَها َعِمونَ  ْنَها بَْل ُهم م ِ هام  اارون فاي لقاا انذ   هيذر احمذه  : 1(م ِ

 .وقوعها ووَودها

َرْيااَ   الةُ َوإِذَا قِيااَل إِنَّ َوْعااَد هللاِ َحاا ب َوالسَّاااعَ )وقذذاا عذذز تذذ  قائذذل :  

اا نَاْدِري َماا السَّااَعةُ إِن نَُّ انُّ إِ   ََنَاا َوَماا نَْحاُن بُِمْساتَْيِقنِينَ  الفِيَها قُْلتُم مَّ

ا َرانُوا بِِه يَْستَْهِزئُون  .2(َوبََدا لَُهْم َسي ِئَاُت َما َعِملُوا َوَحاَق بِِهم مَّ

ياا   ولما  ان  اللنة النبوية الشريفة قد جاءا تؤ دس وتفح ة آل

عز وجل فإننا سنواد ت  األحاديذث الحذحيحة المرويذة عذ  اسذوا 

ل تا يؤ د للك ويرسخه فم ألااننالقاا النبم ه     ع يه وس ل  

                                                
 .     66 -65النمل  1

 .33 -32الجاثية  2
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 ل : ثلثذذةن ب ملذذأا عذن ل اجذذل ينذذاز    مزاالهذ     ع يذذه وسذ ل

 . 1والقنور ت  احمة      ك من أمر هللا  فم واجللومزاال المز

: تا ت  نفس مموا وام مش د أن ب ه     ع يه وس لاا النبم وق

مب غفذر   لذه  قل  ماوقنمله مب   وأنم اسوا   يرجل للك مل  

2. 

: تهذل المنذافق  مهذل الشذال المذائرس هذ     ع يذه وسذ لوقاا النبم  

 .3ني  الينمي  ممير مل  ايل ترس ومل  ايل ترس ب مدا  أي ما مهبل 

ايل األحاديث مونش نجذلء أن المنذافق لذيس نال ذرواس أن يكذون  و

ثذل ل خ حقا افرا فم ابهل ويه اار ناإلسلخل نل منه قد د ل اإلسل

رفاره )رفار موقن عند الريبذة والشذك فذم أحذد ثوانهذه فكذان للذك اذو 

 ف و غير تهيق  أ  الفريقي  ع   الحق. الشك(

شذمء لذل أ ذ  أايهذه مب اأيهذه قاا النبم ه م   ع يه وس ل: تا ت  

فذذم تقذذاتم اذذيا حهذذ  الجنذذة والنذذاال ولقذذد أوحذذم أنكذذل مفهنذذون فذذم 

ن ت  فهنة الملذيش الذدجاا يذؤم لذه  أحذد ل فيقذاا  قبوا ل تهل أو قريبا

فيقذذوا اذذو تحمذذد  المااؤمن أو المااوقنفأتذذا  م تذذا ع مذذك ن ذذيا الرجذذل

                                                
 

 رواه أحمد وابن حبان  وصححه األلباني. 1

 حبان وحسنه األلباني.رواه أحمد وإبن  2

 رواه مسلم وأحمد وصححه األلباني. 3
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ا اذو تحمذذد جاءنذا نالبينذذاا وال ذد  فأجبنذذا وأتنذا وأمبمنذذ م اسذوا  

نل قذذد ع منذذا أن  نذذ   ن  فيُقذذاا لذذه نذذل هذذالحا لموقناااً بااه، وأمااا )ثلثذذا

ن  ونلفيقذذوا ب أدا  سذذمم  النذذاي يقولذذ المناااف  أو المرتاااب شذذيكا

وفيذذه زيذادس: يقذذاا ل رجذذل  ل الممنمنذل وفذذم حذديث أ ذذر نذذنفس 1فق هذه

اذيا   الحالش فم قبرل فيل  ن ؟ فيقوا  ن  فم اإلسلخل فيقاا له تذ

ل؟ فيقذذذوا تحمذذذذد اسذذذوا   جاءنذذذا نالبينذذذذاا تذذذ  عنذذذذد  ل الرجذذذ

 فيقوا تا ينبيم ألحد أن ير    ؟ فحدقنالل فيقاا له :ال اأي   

فيقذاا  نم ذال فيفر  له فرجة قبل الناال فين ر ملي ا يحطل نم  ا ل

ثذل يفذر  لذه فرجذة قبذل الجنذة فين ذر   له أن ر مل  تا وقاك   ممال

علي اليقين رنت، ا في ا فيقاا له ايا تقمدك ويقاا له ملم زارم ا وت

  ويج س الرجل اللذوء فذم قبذرل  شاء وع يه مُبمث من وعليه مت،

ن فيقذاا لذه: فذيل  نذذ  فيقذوا ب أدا  فيقذاا لذه: تذا اذذيا  ن تشذموفا فزعذا

الرجل؟ فيقوا سمم  الناي يقولون قوبن فق هه فيفذر  لذه فرجذة قبذل 

ا وتا في ا فيقاا له: أن ر مل  تذا هذرهللا   الجنة فين ر مل  زارم 

ن  عنك ثل يفر  لذه فرجذة ملذ  النذاا فين ذر ملي ذا يحطذل نم ذ ا نم ذا

                                                
 متف  عليه                                          1
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 شذاء من , علَ الشك رنت،وعليه مت وعليه تبع فيقاا: ايا تقمدك

 .1 ل ثل يميس 

 وت  ايل األحاديذثل وغيراذا يه ذش أاميذه اليقذي  نذاآل رس وتذا ن ذا

وناال وأن للك اذو الفيحذل نذي  المذؤت  ت  حلاس وعقاسل وجنةل 

 والمنافق. 

 فق ؟وقاا اسوا   ه     ع يه وسذ ل : أب أ بذر ل نحذلس المنذا

أ  ع ذذ   -ان يذذؤ ر المحذذر حهذذ  الا  انذذ  الشذذمس  هذذرس البقذذرس 

      1هلاا -وشك اليروس 

 فيد اذيا الحذديث أن المنذافق يحذ م ولكذ  هذلمه ينقحذ ا اإلمقذانيو

ا م وقه ا تذل الجماعذة ف ذم ملن هذلس دون اليقذي  نجذدوااواألداء ف

 فم ثوان  اإليمان.   نتيجة لشكه وارتيابه

 يحذوا نذي  هذاحبه ونذي وابسهمراا ع ذ  للذك الشذك حهذ  المذوا 

ن  لقوا   عز وجل : َوِحيَل ) النطق نك مة الهوحيد عند الوفاس تحداقا

اِعاَل بَِْْ ايَاعِ بَْينَُهْم َوبَاْيَن َماا يَْشاتَُهوَن َرَماا فُ  نَُّهاْم َراانُوا فِاي إِ ن قَْباُل ِهم م ِ

ِري ْ   2.(َ ك ْ مُّ

 

                                                
 .   رواه الدارقبني والحارم وصححه االلباني1

 54سبْ 2
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 الفصل الخام 

 النفاق مستمر إلَ يوم القيامة

ؤبء يمهقد الكهير ت  الناي أن النفاق قذد زاا نذزواا ع ذد النبذوس واذ

ن ت  الل بم أو اليي  يف مون النفاق ع   أنه الد وا فم اإلسلخ  وفا

 فم غنائل المل مي ل وألن الناي فم عحذرنا الحانذرالقهل أورمما 

نذه قذد ج ادال أو غزوا فم سبيل  ل فإن النفاق الذي  يف مو نب يرو

 انه ذم ملذ  يذوخ القياتذةل وغذاس عذ  ألاذان اذؤبء أن الشذك والريبذة

نحذذ  نذذر  فذذم  اذذا امذذا  سذذببا النفذذاق الملذذهمر ملذذ  يذذوخ القياتذذةل و

 -   لا الم اار الهالية:عحرنا الحانر تا يدا ع   للك ت

 ابسه زاء واللخرية ت  اليوخ اآل ر. -1

 اإلامذذاا الشذذديد فذذم أداء أا ذذان اإلسذذلخ تهذذل الحذذلس والز ذذاس -2

 والحج. 

 عدخ اباهماخ نأتوا اآل رس ومحر  الحلا ت  الحراخ. -3

 ي ا.عدخ ابسهمداد ل رحيل ت  الدنيال وابغهراا نطوا البقاء ف -4

  اهمذذاخ نم ذذوخ الذذدي  والمقيذذدسل واب هفذذاء نمذذا يذذداي تذذعذذدخ اب -5

 تنااج الهم يل.

والدليل ع   اسهمراا النفاق مل  يوخ القياتة او تا واد ت  أحاديذث 

عذذ  علتذذاا اللذذاعة والفذذه  الهذذم  هذذ     ع يذذه وسذذ لاسذذوا   

ثذل  ل سهقل قرس يوخ القياتة وتن ا قوله: فهنة األحلي ارس وحرس
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 لء د ن ا ت  مح  قدخ اجل ت  أال نيهم يزعل أنه تنذم فهنة اللرا

ولذذيس تنذذم ومنمذذا أوليذذائم المهقذذونل ثذذل يحذذط ش النذذاي ع ذذ  اجذذل 

 ذذواك ع ذذ  نذذ ل لثذذل فهنذذة الذذداماء ب مذذد  أحذذدان تذذ  اذذيل األتذذة مب 

ويحذبش الرجذل في ذا تؤتنذا  ل فإلا قيل انق   ممادا ل لطمهه لطمة

ال فلذذطاري  فلذذطار ميمذذان ويملذذم  ذذافران حهذذ  يحذذير النذذاي ملذذ  

حه  ملا  ذان للكذل فذانه روا  وفسبام نفاق ال إيمان فيه ، نفاق فيه

 .1الدجاا ت  يوته أو غدل 

: النفذاق أنذوا  اسذهمراا النفذاقويقوا شيخ اإلسلخ ان  ميميذه تؤ ذدان 

واحد  ما أن  هيران ت  المهذأ ري  ييف ذون  اوشُمق  هيرس وليس نوع

 ل اس ع  شب اا  هيرس مواد فذم اذيا المقذاخل ون يا ي  ر الجواعن 

فطن رثيراً من المتْخرين ما بقاَ فاي الم هارين لإلساالم عنادهم إال 

َنااا ماانهم أن عهااد -عاان حكاام المنااافقين  واعاادل وفاساا ، وأعرضاا

،والمنافقون ماا زالاوا، وال يزالاون  -مضَ زمنهالنفاق قد انتهي، و

يخذافون  ن الصاحابةإلَ ياوم القياماة، والنفااق  ُاع  رثيارة وقاد راا

 . وهدق القائل :2النفاق ع   أنفل ل

                                                
 رواه أحمد وابو داود وصححه األلباني. 1

 رتاب اإليمان ألبن تيميه. 2
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يا ني تازاا فينا ألوهللا ت  ننم سبأ               يؤلون أال الهق 

 وعدوانا

تازاا بن  س وا شيمة  هروا            أنح  النفاق ل ل سمها 

 وعنوانا
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 الفصل السادس

 النفاق درَات

نن واحذد لذيس لذه أ  يمهقد  هير ت  الناي  طأ أن المنافقي  اذل هذ

ن ع ذذذم مرلقذذذهل  ل علقذذذة نالملذذذ مي  المذذذؤتني  واذذذيا لذذذيس هذذذحيحا

فالنفذذاق داجذذاال وابيمذذان اي ذذال وحينمذذا يحذذل النفذذاق ملذذم أع ذذم 

داجذذة يكذذون اإليمذذان فذذم أقذذل داجذذة والمكذذس هذذحيشل والملذذ ل قذذد 

ميمان ونفاق مخه ن داجه ما نا هلهللا الفرد والمنذافق  فم ق بهيكون 

لي  ن غ النفاق فيذه أ بذر حذد حهذ  ملشذم اإليمذان لديذه المحي او ا

ل وايا النو  ت  المنافقي  الي  ق به أسذودل واذيا الذي  يكذون خوانمد

فذذم الذذداك األسذذفل تذذ  النذذاال ول ذذيا  ذذان الحذذحانة يخشذذون ع ذذم 

أنفل ل ت  النفاق ولل يخافوا الهكييق هلل واسولهل فذإن المذؤت  يم ذل 

واسذذوله يقينذذا واذذيا تلذذهند تذذ  قذذاا أنذذا  تذذ  نفلذذه أنذذه ب يُكذذيس  

ن فإنه أااد نيلك تذا يم مذه تذ  نفلذه تذ  الهحذديق الجذازخل  تؤت  حقا

ولك  اإليمان ليس تجرد الهحديق نل بنذد تذ  أعمذاا ق بيذة ملذه زخ 

أعمابنراارس  ما مقدخ فحق   واسذوله تذ  اإليمذان وحذق تذا أتذر 

 1.توا ناإليمان  نه ونُيي تا ن م عنه وايا ت  أ ب األ

                                                
 رتاب اإليمان البن تيميه. 1
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وليا أ بر اسوا   ه م   ع يه وس ل أن فم أهحانه اثنم عشر 

ن تذذذن ل ثمانيذذذة ب يذذذد  ون الجنذذذة حهذذذ  ي ذذذج الجمذذذل  فذذذم سذذذل  تنافقذذذا

واكيا  ان ف ل الححانة انوان   ع ي لل فقد ُاو  ع  ، 1الخيار

حييفه انم   عنه أنذه قذاا: الق ذق أانمذةل ق ذق أغ ذن فذيلك ق ذق 

كذافرل وق ذذق تحذذفش لوللذك ق ذذق المنذذافقل وق ذق أجذذرد فيذذه سذذرا  ال

هذل اإليمذان فيذه  يُزار فيلك ق ق المذؤت ل وق ذق فيذه ميمذان ونفذاق فمإل

 مهل شجرس يمداا تاء ريق وتهل النفاق تهل قرهة يمداا قيش ودخ 

 .2فأي ما عل ع يه غ ق 

ن لقوا   عز وجل ُهاْم ): وايا الي  قاله حييفة انم   عنه توافقا

فقذذد  ذذان تهذذل للذذك فذذي ل نفذذاق  ،3 (ِلْلُكْفااِر يَْوَمئِااْذ أَْقااَرُب ِمااْنُهْم ِلإِليَمااانِ 

 تي وس ف ما  ان يوخ أحد غ ق نفاق ل فحااوا ملم الكفر أقرس.

 مذذا ُاو  عذذ  ع ذذم انذذ  أنذذم رالذذق انذذم   عنذذه أنذذه قذذاا: من 

ن ازداد اإليمذذان يبذذدو لم ذذة ني ذذاء فذذم الق ذذق فك مذذا ازداد المبذذد نفاقذذ ا

الق ق سوءانل حه  ملا اسهكمل النفاق اسود الق ذقل وايذل   لذو شذققهل 

عذذ  ق ذذق المذذؤت  لوجذذدممول أنذذييل ولذذو شذذققهل عذذ  ق ذذق المنذذافق 

والكافر لوجدممول أسودل وقاا ان  تلذمود: الينذاء  ينبذ  النفذاق فذم 

                                                
 ه مسلم وأحمد وصححه األلباني.روا 2

 رواه أحمد وصححه األلباني. 3

 .167آل عمران   4
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الق ق  ما ينب  الماء البقلل ول يا قاا يخر  تذ  النذاا تذ   ذان فذم 

ه تهقاا لاس ت  ميمان فمُ ل أنه ت   ان تمه ت  اإليمان أقل الق يل ق ب

لل يُخ د فم الناال ومن  ان تمه  هير ت  النفاق ف و يمذيس فذم النذاا 

 ع م قدا تا تمه ت  للك ثل يخر  ت  الناا.

ل يا فإن واجق  ل ت  د ل فم اإلسلخ الخوهللا ع م نفله ت  

 ع يه وس لل وال ت   ير النفاق أسوس نأهحاس اسوا   ه م  

البشرل فقد او  ع  الحل  انم   عنه قوله ع  النفاق : 

تا افه اب تؤت  وبأتنه اب تنافقل  ما قاا أي ا : تا ت   تؤت  

قط وب نق  اب واو ت  النفاق غير هت ل وتا ت   تنافق قطل وب 

 نق  اب واو ت  النفاق هت ل واو  البخاا  فم هحيحه ع  ان 

أنم ت يكه قاا أدا   ثلثي  ت  أهحاس تحمد ه م   ع يه 

وس ل    ل يخاهللا النفاق ع م نفله تا تن ل أحد يقوا: ميمانه  إيمان 

جبريل.
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 الفصل السابع

 الصفات القولية والفعلية للمنافقين

 -االول: ُخلف العهد مع هللا عز وَل:

ع ملا حذذدع قذذاا اسذذوا   هذذ م   ع يذذه وسذذ ل: هيذذه المنذذافق ثذذل

وفذذم اوايذذة لملذذ ل ومن  1 ذذيسل وملا وعذذد أ  ذذنل وملا ائذذهم   ذذانل

هاخ وه مل وزعل منه تلذ ل وأغ بيذة  النذاي يطبّقذون اذيا الحذديث 

فقط ع م تمذاتلا البشذر نم ذ ل لذبمي وينلذون أن يطبقذول ع ذم 

علقذذة البشذذر نذذرن لل ومن تذذ  أ بذذر أنذذوا  الكذذيس وُ  ذذن الوعذذدل 

ي ع ذد   وتيهاقذهل وعذدخ اإللعذان ألواتذرلل و يانة األتانة او نق

فإن ش ادس أن ب مله مب   وأن تحمد اسذوا  ل م ذزخ  ذل تذ  أمذم 

ن ذذا أن ينفذذي تذذا أتذذرل   واسذذوله نذذهل وأن ينه ذذم عذذ  تذذا ن ذذم   

ُساوِل َوأََمْعنَاا ثُامَّ )واسوله عنه قاا ممالم:   ِ َوبِالرَّ َويَقُولُاوَن آَمنَّاا بِااوَّ

ن بَْعِد ذَِلَك َوَماا أُْولَئِاَك بِااْلُمْؤِمنِينَ يَ  ْنُهم م ِ َوإِذَا ُدُعاوا إِلَاَ . تََولََّ فَِريٌ  م ِ

ْعِرُضااونَ  ااْنُهم مُّ َوإِن يَُكاان لَُّهااُم . هللاِ َوَرُسااوِلِه ِلاايَْحُكَم بَْياانَُهْم إِذَا فَِريااٌ  م ِ

َرٌ  أَِم اْرتَاابُوا أَْم يََخاافُوَن أَن أَفِي قُلُوبِِهم . اْلَح ُّ يَْْتُوا إِلَْيِه ُمْذِعنِينَ  مَّ

إِنََّمااا َراااَن قَااْوَل . يَِحيااَف هللاُ َعلَااْيِهْم َوَرُسااولُهُ بَااْل أُْولَئِااَك ُهااُم ال َّاااِلُمونَ 

اْلُمااْؤِمنِيَن إِذَا ُدُعااوا إِلَااَ هللاِ َوَرُسااوِلِه ِلاايَْحُكَم بَْياانَُهْم أَن يَقُولُااوا َسااِمْعنَا 

                                                
 متف  عليه.   1
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قذاا الفخذر الذراز  احمذه  : نبّذه    ،1( ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ئَِك َوأََمْعنَا َوأُْولَ 

ممذذالم ع ذذم من ذذل منمذذا يُمرنذذون تهذذم عإلرفذذوا أن الحذذق لييذذرال أتذذا ملا 

ل وتذا النفذاق 2عرفول ألنفل ل عدلوا ع  األعراض وألعنوا نبذيا الرنذا

ُهم َوِمانْ )مب عقاس ت    عز وجل لكل ت  أ  ن ع دل تمه قذاا ممذالم: 

ااِلِحينَ  دَّقَنَّ َولَنَُكاونَنَّ ِماَن الصَّ ْن َعاَهَد هللاَ لَئِْن آتَانَا ِمن فَْضِلِه لَنَصَّ اا . مَّ فَلَمَّ

ْعِرُضااونَ  ُهاام مُّ اان فَْضااِلِه بَِخلُااواْ بِااِه َوتََولَّااواْ وَّ فَااَْْعقَبَُهْم نِفَاقًااا فِااي . آتَاااُهم م ِ

  3(.يَْكِذبُونَ  ْخلَفُواْ هللاَ َما َوَعُدوهُ َوبَِما َرانُواْ قُلُوبِِهْم إِلََ يَْوِم يَْلقَْونَهُ بَِما أَ 

 -الثاني: التكاسل عن أداء الصالة وحضورها مع الجماعة:

قاا اسوا   ه م   ع يه وس ل: أثقل الحلس ع م المنذافقي  هذلل 

المشذذاء وهذذلس الفجذذر ولذذو يم مذذون تذذا في مذذا ألموامذذا ولذذو حبذذوان ولقذذد 

الحذلس فهقذاخ ثذل هتذر اجذلن فيحذ م نالنذاي ثذل أنط ذق امم  أن هتذر ن

تمم نرجاا تم ل ِحزخ ت  حطق مل  قوخ ب يش دون الحذلس فذأحرق 

 .4ع ي ل نيوم ل نالناا

وع  عبد   ن  تلمود انم   عنه أنه قذاا: تذ  سذرل أن ي قذم   

ن ف يحاف  ع م ايل الح واا حيث يناد  ن  ل فإن   شذر   غدان تل ما

                                                
 .51 -47النور   1

 .54/4التفسير الكبير   2
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لنبيكل سن  ال د ل ومن   ت  سن  ال د ل ولو أنكذل هذ يهل فذم نيذومكل 

 مذذا يحذذ م اذذيا المهخ ذذن فذذم نيهذذه لهذذر هل سذذنة نبذذيكل ولذذو مذذر هل سذذنة 

نبيكل ل   هلل وتا ت  اجل يهط ر فيحل  الط وا ثل يممد ملم تلذجد 

ت  ايل الملاجد مب  هق   له نكل  طوس يخطواا حلنة ويرفمذه ن ذا 

ومااا يتخلااف عنهااا إال مناااف  عنذذه ن ذذا سذذيكة ولقذذد اأيهنذذا  داجذذة ويحذذط

ولقذذد  ذذان الرجذذل ي ذذاد  نذذي  الذذرج ي  حهذذ  يقذذاخ فذذم  معلااوم النفاااق،

 1الحن.

الثالاا : االعتماااد علااي سااعة رحمااة هللا عااز وَاال دون تقااديم العماال 

 -الصالح:

يَن آَمنُااوا انُ ُرونَااا يَااْوَم يَقُااوُل اْلُمنَااافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاااُت ِللَّااذِ )قذذاا   ممذذالم: 

عُااوا َوَراءُرااْم فَاْلتَِمُسااوا نُااوًرا فَُضااِرَب بَْياانَُهم  َِ نَْقتَاابِْ  ِماان نُّااوِرُرْم قِيااَل اْر

ََاِهُرهُ ِمن قِبَِلاِه اْلعَاذَابُ  ْحَمةُ َو يُنَااُدونَُهْم أَلَاْم . بِسُوْر لَّهُ بَاٌب بَاِمنُهُ فِيِه الرَّ

عَُكااْم قَااالُوا بَلَااَ وَ  تُْكُم نَُكاان مَّ لَِكاانَُّكْم فَتَنااتُْم أَنفَُسااُكْم َوتََربَّْصااتُْم َواْرتَْبااتُْم َوَغاارَّ

ُرم بِاهللِ اْلغَُرورُ ألا اء أَْمُر هللاِ َوَغرَّ ََ يُْؤَخذُ ِمنُكْم فِْديَةٌ  الفَاْليَْوَم . َمانِيُّ َحتََّ 

قذذاا  2( ،ئَْ  اْلَمِصايرُ ُرْم َوبِااالِماَن الَّااِذيَن َرفَاُروا َمااَْْواُرُم النَّااُر ِهااَي َماوْ  الوَ 

ع    دعة ت  الشيطان حه  قيف ل   فم نذاا  -المنافقون–قهادس: تازاا 

                                                
 رواه مسلم.  1
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وقذاا المفلذرون اليذروا نفذهش اليذي  الشذيطان ألنذه ييذر ويخذد   1ج نلل

اإلنلان قاا ممالم: )فل ميرنكل  الحياس الدنيا وب ييرنكل نذاهلل اليذروا من 

  .الشيطان لكل عدو فامخيول عدوان 

 -الرابع: اإلعرا  عن االستغفار والتوبة:

ن ملذهوجق الهونذة وابسذهيفاا تن ذال  ي   المنافقون أن ل لل يفم وا لنونذا

ن تذذ  ابغهذراا والج ذذل نأسذذماء   وهذفامهل فكمذذا أنذذه جذذل  واذيا أي ذذا

شذأنه غفذذوا احذيلل فإنذذه شذديد المقذذاس لمذ  اسذذه ان نميانذهل ويؤ ذذد تذذا 

: )وملا قيل ل ل ممالوا يلذهيفر لكذل اسذوا سبق قوا   عز وجل عن ل

  لذذذووا اءوسذذذ ل واأيذذذه ل يحذذذدون واذذذل تلذذذهكبرون ل أ  ملا قيذذذل 

ل ؤبء المنافقي  ا موا ملم اسوا   حه  يط ذق لكذل الميفذرس تذ    

عز وجل حّر ذوا اءوسذ ل اسذه زاءان واسذهكبااان تمرنذي  عمذا دعذوا 

ن: ) ُساوْل إاِلَّ ِليَُبااَع بِاِطْذِن َوَما مليه لوقاا ممالم عن ل أي ا أَْرَساْلنَا ِمان رَّ

ََ فَاْساتَْغفَُرواْ هللاَ َواْساتَْغفََر لَُهاُم  و َُ او ََ ََّلَُماواْ أَنفَُساُهْم  هللاِ َولَْو أَنَُّهاْم إِذ 

ِحيًماااا ابًاااا رَّ اااُدواْ هللاَ تَوَّ ََ ُساااوُل لََو وقذذذد ُاو  عذذذ  عبذذذد   انذذذ   2 لالرَّ

  لنبذذه  الجبذذل يخذذاهللا أن يقذذل ع يذذهل تلذذمود أنذذه قذذاا: )المذذؤت  يذذر

                                                
 تفسير الخازن.  3

 .64لنساء ا 1 
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والمنذذافق يذذر  لنبذذه  ذذيناس وقذذل ع ذذم أنفذذه فقذذاا نذذه اكذذيا لأ  لنّذذه 

 وريرل نحر ة يديهل اوال البخاا .

 -الخام : قلة ذررهم هلل عز وَل:

من المنافقي  يشّكون فم جدو  ل ر   وفم تكانهه عند الخذالق عذز 

 ل: أن الذذدعاء اذذو وجذذلل ولقذذد قذذرا اسذذوا   هذذ م   ع يذذه وسذذ

فذذم أ هذذر تذذ  حذذديث هذذحيشل وأف ذذل الذذدعاء الذذي رم قذذاا  1المبذذادس

اسذذوا   هذذ م   ع يذذه وسذذ ل: أف ذذل الذذدعاء دعذذاء يذذوخ عرفذذة 

وأف ل تا ق   أنا والنبيذون تذ  قب ذم: ب ملذه مب   وحذدل ب شذريك 

  .2له له الم ك وله الحمد واو ع م  ل شمء قدير

  ع يذذه وسذذ ل: أف ذذل الذذي ر: ب ملذذه مب   وقذذاا اسذذوا   هذذ م 

وسذبق ق ذة ل ذذر المنذافقي  هلل عذز وجذذل  3وأف ذل الذدعاء: الحمذذد هللل

أن ل س موا قيادال ل شيطانل وألنفل ل األتااس ناللوء فأوه  ل للذك 

اْسااتَْحَوذَ َعلَااْيِهُم )ملذذم نلذذيان ل ذذر   عذذز وجذذل قذذاا ممذذالم عذذن ل: 

ْيَباُن فََْنَساهُ  ْيَباِن أَ الشَّ ْيَباِن  الْم ِذْرَر هللاِ أُْولَئَِك ِحْزُب الشَّ إِنَّ ِحْزَب الشَّ

                                                
 ني.رواه أحمد وابن حبان وصححه األلبا 1

 رواه مالك وحسنه األلبانَ.  2

 رواه الترمذي وابن حبان.     3

 



 33 

أ  اسذذذهول  ع ذذذم ق ذذذون ل ومم ذذذك نفوسذذذ ل حهذذذ   ،1(ُهاااُم اْلَخاِساااُرونَ 

 أنلاال أن يي روا ان ل ويلهنيروا نشرعه فم حيام ل.

 -السادس: عدم فهمهم للقرآن ،وعدم تدبرهم له:

اآل ذرل ونكذث ع ذد   واسذوله فذم عذدخ من ت  نهائج الشك فم اليذوخ 

راعه ما لاو أن   عز وجل قد أنزا عقونهذه ع ذم المنذافقي  فجم  ذل 

ن لقذوا الحذذق  فذم غشذاوس  تلذهمرس ملذذم  يذوخ البمذث والحلذذاسل تحذداقا

عَْلنَا بَْينََك َوبَاْيَن الَّاِذيَن الَ يُْؤِمنُاوَن )مبااك وممالم:  ََ َوإِذَا قََرأَْت اْلقُرآَن 

ْسااتُوًرابِااا عَْلنَااا َعلَااَ قُلُااوبِِهْم أَِرنَّااةً أَن يَْفقَُهااوهُ َوفِااي . آلِخَرِة ِحَجابًااا مَّ ََ َو

آذَانِِهااْم َوْقااًرا َوإِذَا ذََرااْرَت َربَّااَك فِااي اْلقُااْرآِن َوْحااَدهُ َولَّااْواْ َعلَااَ أَْدبَاااِرِهْم 

 .2 (نُفُوًرا

ب يممذذذل  ملا فالمنذذذافق يمكذذذ  أن يقذذذرأ القذذذرهن أو يُقذذذرأ ع يذذذه ولكنذذذه

نموجبه نلبق اليشاوس الهم ممنمه ت  ف مه ومطبيقه ل ليا قاا اسوا 

  ه م   ع يه وس ل: تهل المؤت  الي  يقرأ القرهن تهل األمرجذة 

رمم ا ريق وايح ا ريقل وتهل المؤت  الذي  ب يقذرأ القذرهن تهذل 

 الي  يقرأ -المنافق–الهمرسل رمم ا ريق وب ايش ل ال وتهل الفاجر 

                                                
 .19المجادلة  1

 .46-45اإلسراء   2
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–القذذرهن  مهذذل الريحانذذة ايح ذذا ريذذق ورمم ذذا تذذر لوتهذذل الفذذاجر 

 . 1ايش ل ا  الي  ب يقرأ القرهن تهل الحن  ه رمم ا تر وب -المنافق

دق إن مان المناافقين مان يصاقاا شيخ اإلسلخ ان  ميميه احمه  : 

ل مذذذا أن الي ذذذود أناااه راااالم هللا وأن الرساااول حااا  وال يكاااون مؤمناااا

ون أننذذذائ ل وليلذذذوا نمذذذؤتني ل و ذذذيلك من ذذذيسل يمرفونذذذه  مذذذا يمرفذذذ

خ وفرعون لوغيرامال لك  ت   ان  يلك لل يك   ححل له الم ل الها

 والممرفة الهاتةل فإن للك يله زخ الممل نموجبه ب تحالة.

  -السابع: عدم إيمانهم بقضاء هللا وقدره وسقومهم عند المحن:

يمذذان الذي  ب يذذهل من اإليمذان نالقذدا  يذذرل وشذرل اذذو أحذد أا ذان اإل

ميمان المل ل مب ن الفقد قاا اسذوا   هذ م   ع يذه وسذ ل: لذو أن 

  عيّس أال سماوامه وأال أانه لمين ل واو غير رالل ل ذلل ولذو 

احم ل لكانذ  احمهذه ل ذل  يذرا تذ  أعمذال لل ولذو أنفقذ  تهذل أحذد 

 ل أن تذذا لابذا فذم سذبيل   تذا قب ذه   تنذذك حهذ  مذؤت  نالقذدال فذهم

أهانك لل يك  ليخطكك لوتا أ طأك لل يك  ليحيبكل ولو ت  ع ذم 

والمنذذذذافقون يمبذذذذدون   ع ذذذذم حذذذذرهللا ، 2غيذذذذر اذذذذيا لذذذذد    النذذذذاا

َوِمَن النَّاِس َمان )ويلقطون ت  أوا تحنة يهمرنون ل ا قاا ممالم: 

                                                
 .5839صحيح الجامع الصغير   1

 رواه أحمد وأبو داود وصححه األلباني.1
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 أََصااابَتْهُ فِتْنَااةٌ يَْعبُااُد هللاَ َعلَااَ َحااْرْف فَااِطْن أََصااابَهُ َخْيااٌر اْمَمااَْنَّ بِااِه َوإِنْ 

ْنيَا َواآل ِهِه َخِسَر الدُّ َْ  ، 1(ِخَرةَ ذَِلاَك ُهاَو اْلُخْساَراُن اْلُمبِاينُ انقَلََ  َعلََ َو

ل 2قاا الحل  انذم   عنذه: اذو المنذافق يمبذد   ن لذانه دون ق بذه

واذذيا حذذاا  هيذذر تذذ  تنذذافقم اذذيا الزتذذان مل أن ذذل ملا أنمذذل   ع ذذي ل 

الوفير شكر فذم اإلسذلخ وأشذاد نذهل ومن أهذانهه فاقذة  نالماا والخير

فذذم المذذاا والولذذد م جذذل ع ذذم الذذدي  وأا ذذهل ولجذذأ ملذذم تمحذذية   

ااا ا)واسذوله لفحالذه حذذاا تذ  قذذاا   ممذالم فذي ل:  نَسااُن إِذَا َمااا الِ فََْمَّ

ا هُ َربُّهُ فََْْرَرَمهُ َونَعََّمهُ فَيَقُاوُل َرب ِاي أَْراَرَمنِ الاْبتَ  هُ فَقَاَدَر الا إِذَا َماا اْباتَ َوأَمَّ

وحذذال ل حذذاا تذذ  قذذاا   ممذذالم ، 3(َعلَْيااِه ِرْزقَااهُ فَيَقُااوُل َرب ِااي أََهااانَنِ 

عَاَل فِتْنَاةَ )عن ل:  ََ َوِمَن النَّاِس َمان يَقُاوُل آَمنَّاا بِااهللِ فَاِطذَا أُوِذَي فِاي هللاِ 

ن رَّ  اء نَْصٌر م ِ ََ ب َِك لَيَقُولُنَّ إِنَّا ُرنَّا َمعَُكْم أََولَْيَ  النَّاِس َرعَذَاِب هللاِ َولَئِن 

َولَايَْعلََمنَّ هللاُ الَّاِذيَن آَمنُاوا َولَايَْعلََمنَّ . هللاُ بَِْْعلََم بَِما فِي ُصاُدوِر اْلعَاالَِمينَ 

 .4( اْلُمنَافِِقينَ 

 الثامن: السخرية واالستهزاء بالمؤمنين:   

قُولُنَّ إِنََّما ُرنَّا نَُخوُ  َونَْلعَُ  قُْل أَبِاهللِ َولَئِن َسَْْلتَُهْم لَيَ )قاا ممالم: 
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الَ تَْعتَِذُرواْ َقْد َرفَْرتُم بَْعَد إِيَمانُِكْم إِن . ونَ ءُ َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُرنتُْم تَْستَْهز

ْب َموئَِفةً بَِْنَُّهْم َرانُواْ ُمْجِرِمينَ  نُكْم نُعَذ ِ  . 1(نَّْعُف َعن َموئِفَْة م ِ

مذه قاا الطبر : نينما اسوا   ه م   ع يه وس ل يلذير فذم غزو

 ملذذ  مبذذوك ونذذي  يديذذه نذذاي تذذ  المنذذافقي  فقذذالوا: ان ذذروا ملذذم اذذيا

الرجل يريد أن يفهش قحوا الشاخ وححون ا اي ذاا اي ذاال فذأر ل 

خذوض نا  نذا   منمذ ميا نبذ ا  نبيه فأماال فقاا: ق هل  يا و يا فقالو

لذذ  اآليذذةل ثذذل  شذذن أتذذرالل وف ذذش حذذال ل وفذذم اوايذذة ون مذذق فنز

 أ ذذر  قذذاا المنذذافقون: تذذا اأينذذا تهذذل قرا نذذا اذذؤبء )أ  اسذذوا  

 ه م   ع يه وس ل  وأهحانه  لأ يس أللذنا وب أاغذق نطونذا وب

 أجذذب  عنذذد ال قذذاءل فنزلذذ  اآليذذاا سذذالفة الذذي ر والمنذذافقون فذذم  ذذل

 لمؤتني  الم هذزتي  نشذر   زتان وتكان تمروفون ناسذه زائ ل نذا

عز وجل و يلك اسه زا ال فذم ثوانذ  وأا ذان اإليمذان تهذل الجنذة 

وأن  ةوالنذذذاا ألن ذذذذل ب يذذذذدا ون أن م ذذذك األا ذذذذان واقمذذذذة ب تحالذذذذ

اسه زاءال ن ا تلذجل ع ذي لل وسهشذ د ع ذي ل أسذماع ل وأنحذااال 

 وج ودال نما  انوا يفم ون.

 -المعروف:التاسع: األمر بالمنكر والنهي عن 

                                                
 .66  -65التوبة   4



 37 

سذذبق أن ل رنذذا نذذأن المنذذافقي  قذذد اسذذهحول ع ذذي ل الشذذيطان وقب ذذوا 

سذذذيطرمه ع ذذذم عقذذذول لل وق ذذذون ل ممباعذذذا لشذذذ وام ل ومحذذذواوا أن 

الحدود الهم فرن ا الدي  قيذودا ع ذم حريذام ل ومحذرفام ل فانق بذ  

تمذذذايير األتذذذوا لذذذدي لل فأهذذذبش الممذذذروهللا لذذذدي ل تنكذذذرال والمنكذذذر 

ان )ز وجل في ل :تمروفال قاا   ع اْلُمنَاافِقُوَن َواْلُمنَافِقَااُت بَْعُضاُهم م ِ

بَْعْض يَُْْمُروَن بِاْلُمنَكِر َويَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويَْقبُِضوَن أَْيِديَُهْم نَُساواْ 

َوَعاااااَد هللا اْلُمنَاااااافِِقيَن . هللاَ فَنَِسااااايَُهْم إِنَّ اْلُمنَاااااافِِقيَن ُهاااااُم اْلفَاِساااااقُونَ 

َهاانََّم َخاِلااِديَن فِيَهااا ِهااَي َحْساابُُهْم َولَعَاانَُهُم هللاُ َواْلمُ  ََ نَافِقَاااِت َواْلُكفَّاااَر نَاااَر 

ِقااايمٌ  وألن المنذذذافقي  يحبذذذون المنكذذذرل ويكراذذذون  ،1(َولَُهاااْم َعاااذَاٌب مُّ

الممذذروهللال فذذذإن ل يكراذذون ر ذذذوا الحذذذق واسذذهملئه ع ذذذم البارذذذل 

ن لقوا الحق مبااك وممالم:   تَغَُواْ اْلِفتْنَةَ ِمن قَْبُل َوقَلَّبُواْ لَقَِد ابْ )تحداقا

َََهَر أَْمُر هللاِ َوُهْم َراِرُهونَ  اء اْلَح ُّ َو ََ  2(.لََك األُُموَر َحتََّ 

 

                                    -العا ر: مواالة الكفار من دون المؤمنين:

اض من المنذذذافقي  ب يهقذذذون فذذذم وعذذذد   نهمكذذذي  المذذذؤتني  فذذذم األ

ن لقوله ممالم:  ااِلَحاِت )تحداقا َوَعَد هللاُ الَّاِذيَن آَمنُاوا ِمانُكْم َوَعِملُاوا الصَّ
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انَنَّ لَُهاْم ألَ لَيَْساتَْخِلفَنَُّهم فِاي ا ْرِ  َرَماا اْساتَْخلََف الَّاِذيَن ِمان قَاْبِلِهْم َولَيَُمك ِ

ان بَْعادِ  لَنَُّهم م ِ  الَخاْوفِِهْم أَْمنًاا يَْعبُاُدونَنِي  ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضاَ لَُهاْم َولَيُبَاد ِ

وغالبذا   1(،يُْشِرُروَن بِي َ ْيئًا َوَمن َرفََر بَْعَد ذَِلَك فَُْْولَئِاَك ُهاُم اْلفَاِساقُونَ 

يكون المؤتنذون ابقذل فذم القذوس الماديذة تذ  أعذدائ ل ويمهمذدون فذم 

تواج ذذام ل ألعذذدائ ل نمذذد أ ذذي األسذذباس لع ذذم مأييذذد   عذذز وجذذل 

ل ذذلل  مذذا يشذذ د نذذيلك مذذاايخ الملذذ مي  تنذذي ال جذذرس النبويذذة ونحذذرل 

الشذذذريفة ملذذذم المديهذذذة المنذذذواس ل ملذذذ  انهشذذذاا اإلسذذذلخ فذذذم تشذذذااق 

األاض وتياان ذذذذال ولكذذذذ  المنذذذذافقي  ب يؤتنذذذذون نييذذذذر الماديذذذذاال 

ومب ذذرال القذذوس الماديذذةل وب يقيمذذون ل يمذذان نذذاهلل ممذذالمل واليقذذي  

يَا أَيَُّهاا الَّاِذيَن آَمنُاوا )لقوله عز وجل:  ننحرل ل مؤتني  وزنا تحداقا

ولذذذذيا فذذذذإن ل يوالذذذذون  ،2(إِن تَنُصااااُروا هللاَ يَنُصااااْرُرْم َويُثَب ِااااْت أَْقااااَداَمُكمْ 

الكفاااألقو  تاديذا اعهقذادا تذن ل نذأن المذزس فذم تذوابم ل وابنحيذاز 

ااِر اْلُمنَااافِِقيَن بِااَْنَّ لَُهااْم َعااذَ )ملذذم هذذفوف ل قذذاا عذذز وجذذل:  ابًا أَِليًمااا بَش ِ

الَّااِذيَن يَتَِّخااذُوَن اْلَكااافِِريَن أَْوِليَاااء ِماان ُدوِن اْلُمااْؤِمنِيَن أَيَْبتَغُااوَن ِعنااَدُهُم 

ِميعًا ََ ةَ هللِ  ةَ فَِطنَّ الِعزَّ  .3(اْلِعزَّ
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الحادي عشر: حرصهم علي المكاس  الدنيوياة العاَلاة وزهادهم فاي 

 -مكاس  اآلخرة:

ََ َولَا ِكن بَعُاَدْت لَْو َراَن َعرَ )قاا ممالم:  ًضا قَِريبًا َوَسفًَرا قَاِصًدا الَّتَّبَعُاو

نَااا َمعَُكااْم يُْهِلُكااوَن  َْ َعلَااْيِهُم الشُّااقَّةُ َوَساايَْحِلفُوَن بِاااهللِ لَااِو اْسااتََبْعنَا لََخَر

 . 1(أَنفَُسُهْم َوهللاُ يَْعلَُم إِنَُّهْم لََكاِذبُونَ 

طي  اليي  مخ فوا ع  غزوس ل ر   عز وجل توقن المنافقي  المهب 

مبوك ويبي  لنا أنه لو  ان سفرا قريبذا سذ ل لخرجذوا تذل اسذوا   

ن فم الينيمةل ولكذ   ه م   ع يه وس ل ليخرجون لوجه   نل رمما

نمدا ع ذي ل الطريذق والملذافة الشذاقة لولذيا اعهذياوا عذ  الخذرو  

يقذذداوا ع ذذم وسذذيح فون ل مذذؤتني  تمهذذياي  نأعذذياا  النذذة نذذأن ل لذذل 

الخذذرو  نلذذبق اذذيل األعذذياال ولكذذ    عذذز وجذذل أنطذذل  دعذذواال 

وف ذذش  ذذين ل حيذذث أن ذذل  ذذانوا يلذذهطيمون الخذذرو  ولذذل يخرجذذوال 

إلي  كهم وترددهم وهذا هو مرضاهم واد   عز وجل ايا اللبق 

لوتهل اذيا الطبذل والحذفة 2حه  أوادال توااد ال لك الذي الزمهم

م  ذذل زتذذان وتكذذانل فهجذذدال يزاذذدون اشذذد مهكذذرا تذذل المنذذافقي  فذذ

الزاد فم راعة   ونيا الج ذد والمذاا فذم سذبيل   ل  نينمذا اذل ب 
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يفررذذذون فذذذم تكلذذذق تذذذاد  سذذذيزوا حهمذذذال متذذذا نانق ذذذاء حيذذذام ل 

الدنيويذذةلأوننفالل  مذذا ينقذذي زاد الملذذافرل ويبذذيلون تذذ  أج ذذه الج ذذد 

د للذك اسذذوا   والمذرق وانمذا ي  كذون أنفلذ ل تذذ  أج ذهل ولقذد أ ذ

ه م   ع يه وس ل نقوله: أثقل الحلس ع م المنافقي  هلل المشاء 

فالهقذاعس 1وهلس الفجذر ولذو يم مذون تذا في مذا ألموامذا ولذو حبذوال

 ع  الطاعاا سمة تلزتة ل ل .

 -الثاني عشر: التحارم إلي غير  رع هللا تعالي:

ة دون فكةل ف و من شر    عز وجل ب يجاتل وب ينحاز ملم فك

ملم شر   لالحكل المدا والميزان الحقل والمنافقون يكراون الهحا 

  ألنه يهمااض تل أاوائ لل وش وام ل الدنيويةل وعادسن تا 

يشككون فم جدو  مطبيق أحكاخ الشريمة اإلسلتية ويهحججون 

نكهرس الفلاد فم المجهمل لوأنه فم حاا مطبيق الشريمة اإلسلتيةل 

قحاص سيناا أغ بية النايل ونلوا أو مناسوا أن الفون  فإن ال

المااتة فم أغ ق المجهمماال وغياس األت  واألتان ن ال منما او 

نلبق عدخ مطبيق أحكاخ الشريمة اإلسلتية لوللك نش ادس نمي 

أعداء اإلسلخ مل قاا أحدال: منم أعهقد أن اجلن  محمد ه م   

ل المط ق فم المالل نأجممه اليوخ لهل ع يه وس ل لو مل ل زتان الحك
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له النجاح فم حكمه وقيادس المالل ملم الخير وحل تشكلمه ع م وجه 

يحقق ل مالل   ه الللخ واللمادس المنشودسل والحق  تا ش دا نه 

فَالَ )األعداءل ويقوا   عز وجل فم المنافقي  نافيا عن ل األيمان: 

ََ فِيَما َ َجَر بَْينَُهْم ثُمَّ الَ يَِجُدواْ فِي َوَرب َِك الَ يُْؤِمنُوَن َحتَّ  ُمو ََ يَُحك ِ

ا َقَضْيَت َويَُسل ُِمواْ تَْسِليًما مَّ ا م ِ ًَ   1(.أَنفُِسِهْم َحَر

الثالااا  عشااار: التشاااكيك فاااي مهاااارة المجتماااع اإلساااالمي واتهاااام 

  -المؤمنين بالفاحشة:

ا)قاا ممالم:  ََ انُكمْ ْفِك ُعصْ إلوا بِاءُ إِنَّ الَِّذيَن  تَْحَسابُوهُ َ اَرا لَُّكام  ال بَةٌ م ِ

ا اْرتََسَ  ِمَن ا ْنُهم مَّ ُْ م ِ ِم َوالَِّذي تََولََّ ِرْباَرهُ إلثبَْل ُهَو َخْيٌر لَُّكْم ِلُكل ِ اْمِر

فم  هفاا المنافقي  أن ل ي ذمرون  راايذة  2(ِمْنُهْم لَهُ َعذَاٌب َعِ يمٌ 

ع يذه وسذ ل تحذداقا لقولذه  الم هزتي  شر   ل وسنة نبيذه هذ م  

نذذل ، 3(َودُّواْ لَااْو تَْكفُااُروَن َرَمااا َرفَااُرواْ فَتَُكونُااوَن َسااَواء)ممذذالم فذذي ل: 

يهمذذد   ذذرا ل ل مذذؤتني  ملذذم ام ذذات ل نالفحشذذاء حقذذدا وحلذذدا ع ذذم 

الهزات لل ولذيس أدا ع ذ  للذكل تذ  ام ذات ل ألخ المذؤتني  الحذديقة 

قذاا الفخذر الذراز : اإلفذك  نن  الحديق انذم   عن ذا نالفاحشذةل

أن ذذغ تذذا يكذذون تذذ  الكذذيس وابفهذذراء فقذذد أجمذذل الملذذ مون ع ذذم أن 
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المراد تا أفك نه ع م عائشة انم   عن ا وام زوجذة الممحذوخ 

  1ه واا   وسلته ع يه.

واكيا او حال ل فم  ل زتان وتكان نل أن نم  ل لاق مل  ام ذاخ 

ن نبيذذاء نذذالكفر والذذردس وتذذا  ذذاأف ذذل النذذاي نمذذد األ لالحذذحانة وتذذن 

 مان.للك مب لهي يل سرران النفاق فم عقول ل وق ون ل  و  المله

الراباع عشاار: حاابهم للتاارف، والرياااء، ورراهيااة األنفاااق فااي ساابيل 

 -هللا:

م لمن شك المنافقي  فم اآل رس جمل الدنيا فم ن رال اذم أ بذر ام ذ

نفذذاق فذذم سذذبيل   لذذيا ف ذذل يجممذذون تذذ  أج  ذذا المذذاا ويكراذذون اإل

وأداء ز ال أتوال ل اعهقادا تن ل نأن الماا سي م  ل ذل رذوا البقذاء 

فم الدنيا لوالا فم وا شيكا ت  أعمذاا البذر فم واذا ايذاء وسذممةل لذيا 

)ان المنافقين يخادعون هللا وهو خاادعهم واذا قاا   ممالم عن ل: 

 اال قلاايال قااامو للصااالة قااامو رسااالَ يااراءون الناااس واليااذررون هللا

َوالَ تُْعِجْباَك أَْماَوالُُهْم َوأَْوالَُدُهاْم إِنََّماا يُِرياُد هللاُ )وقاا عز تذ  قائذل:  2(،

ْنيَا َوتَْزَهاَ  أَنفُُساُهْم َوُهاْم َراافُِرونَ  بَُهم بَِهاا فِاي الادُّ واذيا اذو  3(،أَن يُعَذ ِ

حذذاا المنذذافقي  فذذم  ذذل زتذذان وتكذذانل فذذإن ل يكنذذزون المذذاا حهذذ  
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ل لويبخ ذذون فذذم أداء حذذق   فيذذذه ثذذل يفذذاجك ل   عذذز وجذذذل مهذذرا 

نالموا فهنحلذر أنفلذ ل ع ذم تذا  نذزول  ثذل يكذون ونذاب ع ذي ل يذوخ 

القياتةل قاا اسوا   ه م   ع يه وسذ ل: تذا تذ  هذاحق لاذقل 

وب ف ه ب يؤد  تن ا حق ا مب  ان يوخ القياتة هذفح  لذه هذفائش 

اا ج نل فيكو  ن ا جنبه وجبينه ور ذرل ت  ناال فأحم  ع ي ا فم ن

  ما نذردا أعيذدا لذه فذم يذوخ  ذان تقذداال  ملذي  ألذن سذنه حهذ  

 1يق م ني  المباد فير  سبي ه اتا ملم الجنة واتا مل  الناا.

                         -الخااااااام  عشاااااار :سااااااهولة الحلااااااف المغلاااااا  ،والحناااااا  فيااااااه:

ْهاَد أَْيَمااانِِهْم لَاائِْن أََمااْرتَُهْم َوأَْقَسااُموا )قذاا ممذذالم عذذ  المنذافقي :  ََ  ِ بِاااوَّ

نَّ قُل  َُ ْعُروفَةٌ إِنَّ هللاَ َخبِيٌر بَِماا تَْعَملُاونَ  اللَيَْخُر أ   ،2(تُْقِسُموا َماَعةٌ مَّ

ح ن المنافقون ناإليمان المي  ة )لك  أترم ل ليخرج   أ  ل ج ذادل 

ع ل عذ  قبذوا حكمذه قاا تقامل لما نإلي    معراض المنافقي  واتهنذا

)ه م   ع يذه وسذ ل  أمذول فقذالوا  لذو أترمنذا أن نخذر  تذ  دياانذا 

وأتوالنا ونلذائنا لخرجنذا لومن أترمنذا نالج ذاد لجااذدنا فنزلذ  اآليذة 

قل ب مقلموال أ  ب مح فوا فإن أيمانكل  النة )راعذة تمروفذه ل أ  

ونذذالقوا  رذذاعهكل هلل واسذذوله تمروفذذةل فإن ذذا نال لذذان دون الق ذذقل
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واذذيا اذذو حذذاا المنذذافقي  فذذم  ذذل زتذذان وتكذذان ف ذذل  1دون الممذذلل

يح فذذون دائمذذا ألانذذاء تذذ  يلذذهمل ملذذي ل ثذذل ينكهذذون ع ذذدال وقذذ  

الهنفيي ويهحججذون نحجذج واايذة ل هنحذل تذ  الوعذود الهذم قطمواذا 

 وأ دواا نأيمان ل المي  ة. 

 السااادس عشاار: الخااوف ماان المااوت أو القتاال ورراهيااة الجهاااد فااي

سبق أن ل رنا نأن المنافقي  ب يؤتنون نق اء   وقذدال -سبيل هللا:

ويمهقذذدون متكذذان الفذذراا تذذ  المذذوا أو القهذذل لمجذذرد ال ذذروس تنذذه 

الَّاااِذيَن قَاااالُواْ )والهخ ذذذن عذذذ  سذذذاحاا القهاالقذذذاا   ممذذذال  عذذذن ل: 

وا َعْن أَنفُِساُكُم اْلَماْوَت ءإِلْخَوانِِهْم َوقَعَُدواْ لَْو أََماُعونَا َما قُتِلُوا قُْل فَاْدر

ن تذ  أ  م ديذدل 2(إِن ُرنتُْم َصاِدقِينَ  ل وليا فإن المنافقي  يفزعون دائمذا

أ  ي نون لجبن ل وا م ل  3 ليَْحَسبُوَن ُرلَّ َصْيَحْة َعلَْيِهمْ قاا ممال : )

ن فذم  ذوهللال ووجذل   ل نداءل و ل نرا أن ل يرادون نذهل ف ذل دائمذا

وي  ر أسراااللقاا ان   هير احمة  :   مذا أن ي هك   سهرالل 

ليا فان ل يكراذون  4وقل أتر أو  وهللا يمهقدون لجبن ل أنه نازا ن لل

الج ذذاد فذذم سذذبيل   لويهخ فذذون عنذذه   مذذا دعذذوا مليذذهل وفذذم سذذواس 

قِيَن )األحزاس تا يؤ د للك نقوله سبحانه وممذال :  ِ قَاْد يَْعلَاُم هللاُ اْلُمعَاو 
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ةً  القَِلااي اليَااْْتُوَن اْلبَااَْْس إِ  الْخااَوانِِهْم َهلُاامَّ إِلَْينَااا وَ إلائِِليَن ِماانُكْم َواْلقَاا أَِ ااحَّ

اااء اْلَخااْوُف َرأَْيااتَُهْم يَنُ ااُروَن إِلَْيااَك تَااُدوُر أَْعيُاانُُهْم َرالَّااِذي  ََ َعلَااْيُكْم فَااِطذَا 

ةً فَِطذَا ذََهَ  اْلَخْوُف َسلَقُوُرم بَِْْلِسامن الموت  يُْغَشَ َعلَْيه نَْة ِحاَداْد أَِ احَّ

َعلََ اْلَخْياِر أُْولَئِاَك لَاْم يُْؤِمنُاوا فَاَْْحبََل هللاُ أَْعَماالَُهْم َوَرااَن ذَِلاَك َعلَاَ هللاِ 

 .1(يَِسيًرا

              -السااابع عشاار: نشاار التشااكيك واألراَيااف عاان ضااعف المساالمين:

ب ذذة لقذذد مأهذذ   فذذم المنذذافقي  عذذادس نشذذر األ اليذذق واألااجيذذن لب 

األفكاا ونشر أ باا اللوءل واإلشاعاا تني قذديل الزتذان وملذ  قيذاخ 

اللاعة وت ما ترا نالمل مي  ت  لح ذاا نذمن واذوانل فذإن   

عز وجل  نم  ل يل األتة البقاء والنحر فم الن اية ع ذ  أعذدائ لم 

ااَرٌ  لَاائِن لَّااْم يَنتَااِه اْلُمنَااافِقُوَن َوالَّااِذيَن فِااي قُلُاا)قذذاا   ممذذال :  وبِِهم مَّ

فُاوَن فِااي اْلَمِدينَاِة لَنُْغِريَنَّااَك بِِهاْم ثُاامَّ  َِ  القَِلااي اليَُجاِوُرونَاَك فِيَهااا إِ  الَواْلُمْر

ُسنَّةَ هللاِ فِي الَّاِذيَن َخلَاْوا ِمان . الَمْلعُونِيَن أَْينََما ثُِقفُوا أُِخذُوا َوقُت ِلُوا تَْقتِي

لقذاا القرربذم احمذه   سذ    عذز 2(التَْباِديقَْبُل َولَن تَِجَد ِلُسنَِّة هللاِ 

ويلذهفاد  3وجل فيم  أاجن ناألنبيذاء وأر ذر نفاقذه أن يؤ ذي ويقهذلل
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ت  اآلية أن النفاق ترض قديل و ان فم ع د األنبياء قبل نمهة النبم 

 ل وسيلهمر ملم يوخ القياتة.ه     ع يه وس ل

             -هللا عاز وَال:الثامن عشار: حسادهم للماؤمنين الملتازمين بشارع 

من المنذذافقي  يكراذذون الخيذذر ل مذذؤتني ل ويهمنذذون ل ذذل الشذذرل حلذذدان 

ن ل ل وقد نبه   عز وجل المؤتني  ملم للذك الذبيي والحلذد  وني ا

 ذذذم يكذذذون المؤتنذذذون ع ذذذم نينذذذة تذذذ  أتذذذر اذذذؤبء المنذذذافقي ل وب 

يَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ يَا أَ )يهخيون ل أولياء ي قون ملي ل نالمودسل قاا ممالم: 

اان ُدونُِكااْم الَ يَااْْلُونَُكْم َخبَاااالً َودُّواْ َمااا َعنِااتُّْم قَااْد بَااَدِت  الَ تَتَِّخااذُواْ بَِبانَااةً م ِ

اْلبَْغَضاء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفي ُصُدوُرُهْم أَْربَُر قَْد بَيَّنَّاا لَُكاُم اآليَااِت إِن 

نتُْم أُْوالء تُِحبُّااونَُهْم َوالَ يُِحبُّااونَُكْم َوتُْؤِمنُااوَن بِاْلِكتَاااِب َهاااأَ . ُرنااتُْم تَْعِقلُااونَ 

اواْ َعلَاْيُكُم األَنَاِماَل ِماَن اْلغَاْيِ   ُرل ِِه َوإِذَا لَقُوُرْم قَاالُواْ آَمنَّاا َوإِذَا َخلَاْواْ َعضُّ

ااُدورِ  تَْمَسْسااُكْم َحَساانَةٌ إِن . قُااْل ُموتُااواْ بِغَااْيِ ُكْم إِنَّ هللاَ َعِلاايٌم بِااذَاِت الصُّ

ُرْم  تَُسْؤُهْم َوإِن تُِصْبُكْم َسي ِئَةٌ يَْفَرُحواْ بَِها َوإِن تَْصبُِرواْ َوتَتَّقُاواْ الَ يَُضارُّ

 .1(َرْيُدُهْم َ ْيئًا إِنَّ هللاَ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيلٌ 

ويبي    عز وجل تد   رااية المنافقي  الشديدس ل مؤتني  ور ذوا 

مداوس ل ل ع م أللنه ل وتا يبطنونه ل مؤتني  ت  البي اء متاااا ال

أ هر تما ي  رونه نالرغل تذ  انخذدا  نمذي المذؤتني   نالمنذافقي ل 
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ورن ل ن ل  يران وملا     تجالل ل تنكل )أ  ت  المؤتني   ع وا 

أرراهللا أهانم ل ت  شذدس  الحنذق والي ذق لمذا يذرون تذ  ائذهلفكل 

توموا نيذي كل  واذو دعذاء ع ذي ل أ   واو  ناية ع  شدل اليي  )قل

وقولذذذه ممذذذالم )من  1قذذذل يذذذا تحمذذذد أداخ   غذذذي كل ملذذذم أن ممومذذذوال

 ل أ  من أهانكل تا يلر ل ت  ا اء وغنيمذة لممللكل حلنه ملؤا

ونحو للك سذاءم ل )ومن محذبكل سذيكة يفرحذوا ن ذا ل أ  أن أهذانكل 

ا ب تذذا ي ذذر ل تذذ  شذذدس وازيمذذة سذذرال للذذك )ومن محذذبروا ومهقذذو

ي ذذر ل  يذذذدال شذذذيكا  لأ  أن هذذذبرمل ع ذذذم ألااذذذل وامقيذذذهل   فذذذم 

أقذذوالكل وأعمذذالكل ب ي ذذر ل تكذذرال و يذذدال )من   نمذذا يمم ذذون 

تحذيط ل أ  اذذو سذبحانه عذذالل نمذا يدنرونذذه لكذل تذذ  تكائذد فيحذذرهللا 

 .2عنكل شرال ويماقب ل ع م نيام ل الخبيهة

 -التاسع عشر: عدم القناعة برزق هللا :

المنذذافقي  فذذم حالذذة دائمذذة تذذ  الذذن ل وحذذق ابسذذهزادس تذذ  تهذذا   من

الحيذذاس الذذدنيا ألن ذذل يذذرون أن الذذدنيا اذذم ن ايذذة المطذذاهللال فذذل يقنمذذون 

في ا نما ازق ل   ممالم ت  ف  هل  ما أن ل ب يؤتنوا نأن األازاق 

واآلجاا تكهونة تنذي األزا وحهذ  يذرع   األاض وتذا ع ي ذال لذيا 
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ات ل نمذذا سيكلذذبونه فذذم اذذيل الحيذذاس الذذدنيا فقذذطل قذذاا فذذإن جذذل ااهمذذ

َدقَاِت فَاِطْن أُْعُباواْ ِمْنَهاا َرُضاواْ َوإِن )ممالم:  ََ فِي الصَّ ن يَْلِمُز َوِمْنُهم مَّ

َولَاااْو أَنَُّهاااْم َرُضاااْواْ َماااا آتَااااُهُم هللاُ  لَّاااْم يُْعَباااْواْ ِمنَهاااا إِذَا ُهاااْم يَْساااَخُبونَ 

بُنَا هللاُ َسيُْؤتِينَا هللاُ ِمن فَْضِلِه َوَرُسولُهُ إِنَّاا إِلَاَ هللاِ َوَرُسولُهُ َوقَالُواْ َحسْ 

ل واكذذيا اذذو حذذاا المنذذافقي  فذذم  ذذل زتذذان وتكذذان ف ذذل 1(َراِغبُااونَ 

يهلذذخطون ع ذذ  ازق    وب ين ذذرون لمذذ  اذذو أدنذذم تذذن ل ولكذذ  

 ين رون ملم تا او أغنم تن ل فاحهقروا نممة   ع ي ل. 

 -ه التلف  بكلمات الكفر والفسوق:العشرون: سهول

من المنافقي  ب يقدّاون تد   طواس تذا ي ف ذون نذه تذ  ألفذار اإلسذه انة 

نالذذدي  والمقيذذدس فهجذذدال  هيذذران تذذا يلهلذذ  ون احهقذذاا الذذدي  لأو مكفيذذر 

المؤتني  الم هزتي  نشر    لوقد يه ف  المرء نك مذة اذم تذ  سذخط   

نل أو انمذد تذا نذي  ب ي قم ل ا نابن في ذو  ن ذ ا فذم نذاا ج ذنل سذبمي   ريفذا

المشذذرق والميذذرس ل مذذا واد للذذك فيمذذا ُاو  عذذ  اسذذوا   هذذ م   

نل ي ذو  ن ذا سذبمي   ع يه وس ل: من الرجل ليهك ل نالك مة ب يذر  ن ذا نأسذا

ن فذذم النذذاا واذذيا الطبذذل فذذم المنذذافقي  ل ذذرل   ممذذالم فذذم سذذواس  ،2 ريفذذا

 بِااااهللِ َمااا قَااالُواْ َولَقَاااْد قَااالُواْ َرِلَمااةَ اْلُكْفاااِر َوَرفَااُرواْ بَْعاااَد يَْحِلفُااونَ )الهونذذة: 
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واْ بَِما لَْم يَنَالُواْ َوَما نَقَُماواْ إاِلَّ أَْن أَْغنَااُهُم هللاُ َوَرُساولُهُ ِمان  إِْسالَِمِهْم َوَهمُّ

ْبُهُم هللاُ َعاذَابًا أَِليًماا فِاي فَْضِلِه فَِطن يَتُوبُاواْ يَاُك َخْياًرا لَُّهاْم َوإِن يَتََولَّاْوا يُ  عَاذ ِ

ْ َوالَ نَِصيرْ  ْنيَا َواآلِخَرِة َوَما لَُهْم فِي األَْرِ  ِمن َوِلي   .1(الدُّ
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 الفصل الثامن

 موقف المسلم من وساوس الشك والريبة

من ممذذرض المذذؤت  لوسذذاوي الشذذك والريبذذة أتذذر وااد لوب يوجذذق 

قذذن عنذذداا لوننذذم أفمالذذه الخذذوهللا تذذ  الوقذذو  المح ذذوال مب ملا مو

وأقوالذذه ع ذذم للذذك الشذذكل قذذاا شذذيخ اإلسذذلخ انذذ  ميميذذه احمذذه  : 

و هيذذرا تذذا ممذذرض ل مذذؤتني  شذذمبة تذذ  شذذمق النفذذاق ثذذل يهذذوس   

ع يهل وقد يرد ع   ق به تا يوجق النفاقل ويرفمه   عنذه والمذؤت  

 يُبه م نوساوي الشيطانل ونوساوي الكفذر الهذم ي ذيق ن ذا هذدالل

 ما قاا الححانة: يا اسوا   من أحدنا ليجذد فذم نفلذه تذاألن يخذر 

هذذ     تذ  اللذماء ملذ  األاض أحذذق مليذه تذ  أن يذذهك ل نذهل فقذاا 

لاك هذريش اإليمذان وفذم اوايذة تذا يهمذارل أن يذهك ل نذه  ع يه وسذ ل

وتمنذذ  الحذذديث أن  1قذذاا: الحمذذد هلل الذذي  اد  يذذدل ملذذ  الوسوسذذةل

تذذل اذذيل الكراايذذة الم يمذذة لذذهل ودفمذذه عذذ  ححذذوا اذذيا الوسذذواي 

الق ق او ت  هريش اإليمان  مذا المجااذد الذي  جذاءل المذدو فدافمذه 

 حه  غ به ف يا أع ل الج اد الحريش. 

أنه قاا: نح  أحق نالشك  ه     ع يه وس لوُاو  ع  اسوا   

ت  منراايل مل قاا اس أانم  ين محيم الموم  قاا أولل مذؤت  قذاا 
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والخوهللا ت  عدخ قبوا الممل الحالش عنذد  1ولك  ليطمك  ق بمل ن  

  عز وجل او ت  األتوا المندوس ملي ال تا لل يحل للذك الخذوهللا 

ن لقذوا   عذز  مل  داجة اليأي والقنور ت  احمة   وللذك تحذداقا

لَاااةٌ أَنَُّهاااْم إِلَاااَ )وجذذذل:  َِ قُلُاااوبُُهْم َو َرب ِِهاااْم َوالَّاااِذيَن يُْؤتُاااوَن َماااا آتَاااوا وَّ

عُونَ  َِ وفم ايا  ،2(أُْولَئَِك يَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوُهْم لََها َسابِقُونَ . َرا

هذ     الشأن سأل  أخ المؤتني  عائشة ان    عن ا اسوا   

نقول ذذذا: أاذذذو الرجذذذل يزنذذذم ويلذذذرق ويشذذذرس الخمذذذر  ع يذذذه وسذذذ ل

ا ننذة الحذديق نذل : ب يذهذ     ع يذه وسذ لويخاهللام قاا اسوا   

  .3او الرجل يح مل ويحوخل ويهحدقل ويخاهللا أن ب يهقبل تنه
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 الفصل التاسع

 حكم المنافقين في المجتمع اإلسالمي

يقوا شيخ اإلسلخ ان  ميميه احمذه   عذ  المنذافقي : اذل فذم ال ذاار 

تؤتنذذذذون يحذذذذ ون تذذذذل النذذذذايل ويحذذذذوتونل ويحجذذذذون لوييذذذذزونل 

ثذذون لل  مذذا  ذذان المنذذافقون ع ذذ  ع ذذد والملذذ مون ينذذا حون ل ويواا

 هذ     ع يذه وسذ لل ولل يحكذل النبذم ه     ع يه وس لاسوا   

فذذذم المنذذذافقي  نحكذذذل الكفذذذاا الم  ذذذري  ل كفذذذر ب فذذذم تنذذذا حه لل وب 

توااثه ل لوب نجد للكل نل لما تاا عبد   انذ  أنذم سذ وا واذو تذ  

 لواذذو تذذ   يذذاا المذذؤتني ل اشذذ ر النذذاي نالنفذذاقل واثذذه اننذذه عبذذد  

و ذيلك سذذائر تذذ   ذذان يمذذوا تذن ل يرثذذه واثهذذه المؤتنذذونل وملا تذذاا 

 هذ     ع يذه وسذ لألحدال ت  يذواعل واثذول تذل الملذ مي ل فكذان 

تن ذا  لحكمه فذم دتذائ ل وأتذوال ل  حكمذه فذم دتذاء غيذرالل ب يلذهح

ن مب نأتر راارل تذل أنذه  ذان يم ذل نفذاق  هيذران تذن ل  وفذي ل تذ  لذل شيكا

َن األَْعَراِب ُمنَاافِقُوَن َوِماْن )يك  يم ل نفاقهل قاا ممال :  ْن َحْولَُكم م ِ َوِممَّ

بُُهم  أَْهااِل اْلَمِدينَااِة َمااَرُدواْ َعلَااَ الن ِفَاااِق الَ تَْعلَُمُهااْم نَْحااُن نَْعلَُمُهااْم َساانُعَذ ِ

تَْيِن ثُمَّ يَُردُّوَن إِلََ َعذَاْب َعِ يمْ  رَّ  .1(مَّ
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ا الحذذاف  منذذ  اجذذق احمذذه   :نذذأن حذذديث اسذذوا   هذذ م   وقذذا 

ع يذه وسذذ ل الذي  قذذاا فيذه: أن ب ملذذه مب     مذة ع ذذ     ريمذةل ل ذذا 

ن أد  ذه   ن ذا الجنذةل وتذ   عند   تكانةل ف ذم   مذه تذ  قال ذا هذادقا

ن حقن  تاله ودتهل ولقم    غدان   ذيا وقد اسهدا ن 1تحاسبهل قال ا  النا

تذذ  يذذر  قبذذوا مونذذة الزنذذديق واذذو المنذذافق ملا أر ذذر المذذود ملذذ  

هذ     اإلسلخ ولل ي ر ته ذه نمجذرد ر ذوا نفاقذهل  مذا  ذان النبذم 

يماتذذل المنذذافقي  ننفذذاق نم ذذ ل ل واذذيا قذذوا الشذذافممل  ع يذذه وسذذ ل

 3وأحمد فم اواية عنه وحكال الخطانم ع  أ هر الم ماءل و  أع لل

نذاإلعراض عمذ  ر ذر نفاقذه نالفمذل أو نذالقوال  نواووالمؤتنون تأت

ن لقذوا   عذز  معراض تق  واجهناس وعدخ مر اا المودس ل ل تحذداقا

ْعتُْم إِلَْيِهْم قُل الَّ تَْعتَِذُرواْ لَن نُّْؤِمَن لَُكْم قَاْد )ل: وج ََ يَْعتَِذُروَن إِلَْيُكْم إِذَا َر

َنَا هللاُ ِمْن أَْخبَاِرُرْم َوَسيَ  َرى هللاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ ثُمَّ تَُردُّوَن إِلَاَ َعااِلِم نَبَّْ

َساايَْحِلفُوَن بِاااهللِ لَُكااْم إِذَا . اْلغَْيااِ  َوالشَّااَهاَدِة فَيُنَب ِاائُُكم بَِمااا ُرنااتُْم تَْعَملُااونَ 

ااٌ  وَ  َْ َمااَْْواُهْم انقَلَْباتُْم إِلَااْيِهْم ِلتُْعِرُضااواْ َعااْنُهْم فََْْعِرُضاواْ َعااْنُهْم إِنَُّهااْم ِر

ااَزاء بَِمااا َرااانُواْ يَْكِساابُونَ  ََ َهاانَُّم  هذذ     وُاو  عذذ  اسذذوا    ،1(ََ

قولذذه: ب مقولذذوا ل منذذافق سذذيد فإنذذه من يكذذ  سذذيد ل فقذذد  ع يذذه وسذذ ل

                                                
 رواه البزار عن عيا  األنصاري. 2

 َامع العلوم والحكم. 3
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ل وفذم اعهذزاا تجذالس المنذافقي  الهذم يُلذه زأ ن يذاا 2أسخطهل انكل

لَ )  في ا قذاا   سذبحانه وممذال :  َعلَاْيُكْم فِاي اْلِكتَااِب أَْن إِذَا  َوقَاْد نَازَّ

َساااِمْعتُْم آيَااااِت هللاِ يَُكفَاااُر بَِهاااا َويُْساااتَْهَزأُ بَِهاااا فَاااالَ تَْقعُاااُدواْ َمعَُهاااْم َحتَّاااَ 

ااااِمُع اْلُمنَاااافِِقيَن  ََ اااثْلُُهْم إِنَّ هللاَ  يَُخوُضاااواْ فِاااي َحاااِديْ  َغْياااِرِه إِنَُّكاااْم إِذًا م ِ

َهنَّمَ  ََ ِميعًاَواْلَكافِِريَن فِي  ََ  )3          .1 

 

                                                
 .95-94التوبة  1

 رواه أحمد وأبوداود. 2

 . 140النساء   3
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 الفصل العا ر

 مرق الوقاية من النفاق

لذي  امبي  فيما سبق  طواس النفاق لوتحير  ل ت  يقذل فيذه يذوخ القياتذة 

باس او تلهقبل البشذريةل وسذائر المخ وقذاال ومن لذل يذهل يهخذي المذرء أسذ

ن ت  للك المرض وأعرانه فل شك ت  الوقو  فيه حه ةالوقاية اللزت مذا

 بيذر   اهة تل ازدياد اليف ة  والج ل فم الدي  وال يي  اما فذم ارذرادو

 تل تروا الزت م وهدق القائل:

ع يق عرفت الشر ال للشر ولكن لتوقيه    ومن ال يعرف الشر من الناس

 فيه

وسنلذذهمرض فيمذذا ي ذذم: الطذذرق الملذذهمدس تذذ   هذذاس   وسذذنة اسذذوله 

 ض الفهاك:ل وقاية ت  ايا المر ه     ع يه وس ل

 لة:االول: قبع الشك باليقين في أرران اإليمان الست وما يمت لها بص

فقد ع منا نأن الشك والريبذة امذا المحر ذان الرئيلذان لمذرض النفذاق وب 

يهل الهي ق ع ي ما مب ندواخ الهدنرل والهفكر فم عجيق هنل   فذم   قذه 

نَّ فِاااي َخْلاااِ  إِ )ولذذذيك  قائذذذد الملذذذ ل فذذذم للذذذك اذذذو قذذذوا   عذذذز وجذذذل: 

الَّاِذيَن األلبااب. ْوِلاي الالسََّماَواِت َواألَْرِ  َواْختاِلَِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر آليَااْت 

نُوبِِهْم َويَتَفَكَّاُروَن فِاي َخْلاِ  السَّاَماَواِت  َُ  ََ يَْذُرُروَن هللاَ قِيَاًما َوقُعُوًدا َوَعلَ
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وفذذم  ، 1( ُسااْبَحانََك فَِقنَااا َعااذَاَب النَّااارِ َواألَْرِ  َربَّنَااا َمااا َخلَْقااَت َهااذا بَاااِمالً 

أ هرت  هيه فم  هذاس   الكذريل نجذد حذي الملذ ل ع ذ  دواخ الهذدنر فذم 

معجاز الخالق سبحانه وممال  ومدنر القذرهن واسهشذفاهللا اإلعجذاز الم مذم 

وال يو  والهشريمم فيه. وع   الملذ ل أن ي ذهل نجانذق اليقذي  فذم البمذث 

تذذداا الفذذرق نذذي  المذذؤتني  والكفذذاال والمنذذافقي ل وب نمذذد المذذوا ألنذذه 

مهمجذذذق أ ذذذم الملذذذ ل نذذذأن اللذذذبق الذذذرئيس لخ ذذذق اللذذذماواا واألاضل 

وملخير الشذمس والقمذرل واذيا الخ ذق الممجذز جم ذه   عذز وجذل سذببا 

هللاُ الَّااِذي َرفَااَع )ل يقذذي  فذذم البمذذث نمذذد المذذوا فقذذد قذذاا عذذز تذذ  قائذذل: 

َر الشَّااْمَ   السَّاَماَواِت بِغَْياارِ  َعَماْد تََرْونََهااا ثُامَّ اْسااتََوى َعلَاَ اْلعَااْرِر َوَساخَّ

ااُل اآليَاااِت لَعَلَُّكاام بِِلقَاااء  َسااَمَ يُااَدب ُِر األَْمااَر يُفَص ِ ااْل مُّ ََ َواْلقََمااَر ُراالب يَْجااِري ألَ

 .2(َرب ُِكْم تُوقِنُونَ 

تنذي وع    ل ت  د ل فم اإلسلخ أن يم ل أن سلح من يس ند ننذم هدخ 

  قه مل  قياخ اللاعة او الهشكيك فذم البمذث نمذد المذوال حيذث قذاا عذز 

ََنَّاهُ فَااتَّبَعُوهُ إِ )وجل:  اَن اْلُماْؤِمنِينَ  الَولَقَْد َصدََّق َعلَاْيِهْم إِْبِلايُ    .فَِريقًاا م ِ

ن سُْلَباْن إِ  ْن هَُو ِمْنَهاا ِخَرِة ِممَّ آلِلنَْعلََم َمن يُْؤِمُن بِا الَوَما َراَن لَهُ َعلَْيِهم م ِ

اْنُهْم إِن ِاي )وقذاا ممذال : ، 3(فِي َ ك ْ َوَربَُّك َعلََ رُل ِ َ اْيْء َحِفاي ٌ  قَااَل قَائِاٌل م ِ

                                                
 .191 -190آل عمران  1

 .2الرعد  2

 .21 -20سبْ  1
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قِينَ  أَئِااذَا ِمتْنَااا َورُنَّااا تَُرابًااا َوِعَ اًمااا أَئِنَّااا  .َراااَن ِلااي قَااِريٌن  يَقُااوُل أَئِنَّااَك لَِمااْن اْلُمَصااد ِ

بَِّلعُونقَاَل َهْل أَنتُ . لََمِدينُونَ  قَااَل تَااهللِ إِْن ِرادتَّ . فَامَّلََع فََرآهُ فِي َسَواء اْلَجِحيمِ  م مُّ

َمْوتَتَنَااا  الإِ . أَفََمااا نَْحااُن بَِمي ِتِااينَ . نِْعَمااةُ َرب ِااي لَكُنااُت ِمااَن اْلُمْحَضااِرينَ  الَولَااوْ . لَتُااْرِدينِ 

ِلِمثْاااِل َهاااذَا فَْليَْعَماااْل . ْوُز اْلعَِ ااايمُ إِنَّ َهاااذَا لَُهاااَو اْلفَااا. ولَاااَ َوَماااا نَْحاااُن بُِمعَاااذَّبِينَ ألا

 .1(اْلعَاِملُونَ 

وبنذذد ل ملذذ ل أن يم ذذل أن عذذدخ اإليمذذان أو الشذذك فذذم اآل ذذرس اذذو نمهانذذة 

الهكذذييق هلل عذذز وجذذلل واذذو شذذمبة تذذ  شذذمق الكفذذر المخرجذذة عذذ  ت ذذة 

اإلسلخ ويؤ د للك تا واد فم الحديث القدسذم:  ذيننم انذ  هدخ ولذل يكذ  

وشهمنمل ولل يك  له للك فأتا مكييبه ميا  فذزعل أنذم ب أقذدا أن  له للكل

أعيدل  ما  ان وأتا شهمه ميا  فقوله: لذم ولذد فلذبحانم أن أمخذي هذاحبة 

  2.اأو ولد

ر وان ر أ م المل ل  يذن قذرن   عذز وجذل لنذق الهكذييق نذاليوخ األ ذ

ع ذوا  ولذونتل اإلدعاء نأن   عذز وجذل قذد امخذي ولذدا ممذالم   عمذا يق

  بيرا. 

ومن تذذ  ثمذذاا اليقذذي  نذذاليوخ األ ذذر والشذذموا نقرنذذه تحذذداقا لقذذوا الحذذق 

مبذذااك وممذذالم: )ان ذذل يرونذذه نميذذدا ونذذرال قريبذذا  لاذذو نجذذاس هذذاحبه تذذ  

الوقو  فم النفاقل ويكون سذببا ل خشذية تذ  الهقحذير فذم عبذادس  ل م ذك 
                                                

 .61 -51الصافات  2

 .4327رواه البخاري  3
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لحذالش لومخذوف ل تذ  الخشية الهم مدفل المذؤتني  للسذهزادس تذ  الممذل ا

الوقو  فم أ  تمحذية هلل ومن هذيرا فذالمبرل ليلذ  نحذير الممحذية 

ولك  المبرس نم ل ت  يُمحمل والخوهللا تذ    عذز وجذل فذم الذدنيا اذو 

روق النجاس ت  الخوهللا فذم يذوخ البمذث ويؤ ذد للذك تذا واد فذم الحذديث 

القدسذذم الذذي  يقذذوا المذذولم عذذز وجذذل فيذذه: )وعزمذذم وجللذذم ب أجمذذل 

لمبد  أتني  وب  وفي  من او أتننذم فذم الذدنيا أ فهذه يذوخ أجمذل عبذاد  

  .1ومن او  افنم فم الدنيا أتنهه يوخ أجمل عباد  

من الدليل ع م عدخ الشذك واباميذاس فذم اليذوخ اآل ذر اذو الج ذاد نالمذاا 

والذذنفس فذذم سذذبيل   نذذالممنم الشذذاتل ل ج ذذادل فكذذل راعذذة ج ذذادل و ذذل 

 ذذادل والبذذيا نالمذذاا فذذم أوجذذه الخيذذر والحذذدقة متلذذاك عذذ  تمحذذية ج

ج ادلوالقهذذاا فذذم سذذبيل   ج ذذاد ل واذذيا تحذذداقا لقذذوا   عذذز وجذذل: 

اَهااُدوا ) ََ إِنََّمااا اْلُمْؤِمنُااوَن الَّااِذيَن آَمنُااوا بِاااهللِ َوَرُسااوِلِه ثُاامَّ لَااْم يَْرتَااابُوا َو

اِدقُونَ بَِْْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِيِل هللاِ أُْولَ   .2(ئَِك ُهُم الصَّ

 -الثاني: العلم بْضرار النفاق:

من النفاق ت  أال أسباس محبار المملل  ما أنه او اللبق الذرئيس لمذياس 

القبرل وشدس الموقذن يذوخ القياتذةل والولذو  فذم نذاا ج ذنل أعالنذا   تذ  

                                                
 .4332صحيح الجامع  1

 .15الحجرات  2
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ن بَْعِد َماا تَبَايََّن إِنَّ الَِّذيَن اْرتَدُّوا َعلََ أَْدبَ )للك فقدل قاا   ممالم :  اِرِهم م ِ

َل لَُهْم َوأَْملََ لَُهمْ  ذَِلَك بَِْنَُّهْم قَاالُوا ِللَّاِذيَن َرِرُهاوا . لَُهُم اْلُهَدى الشَّْيَباُن َسوَّ

َل هللاُ َساانُِبيعُُكْم فِااي بَْعااِض ا ْمااِر َوهللاُ يَْعلَااُم إِْسااَراَرُهْم فََكْيااَف إِذَا ألَ َمااا نَاازَّ

ااوَهُهْم َوأَْدبَاااَرُهْم ذَِلااَك بِااَْنَُّهُم اتَّبَعُااوا َمااا ئكااالِ مَ تَااَوفَّتُْهْم الْ  َُ ةُ يَْضااِربُوَن ُو

أَْسَخَل هللاَ َوَرِرهُوا ِرْضَوانَهُ فََْْحبََل أَْعَمالَُهْم  أَْم َحِسَ  الَّاِذيَن فِاي قُلُاوبِِهم 

َْ هللاُ أَْضاااغَانَُهمْ  اااَرٌ  أَن لَّااان يُْخاااِر َرُهْم فَلَعَاااَرْفتَُهم َرْينَااااألَولَاااْو نََشااااء . مَّ

 .1(بِِسيَماُهْم َولَتَْعِرفَنَُّهْم فِي لَْحِن اْلقَْوِل َوهللاُ يَْعلَُم أَْعَمالَُكمْ 

 ل فيقذواولقد ع منا فيما سبق نأن المنافق أو المرماس حي  يلأا فذم القبذر

  اا اا ب أدا   ن  سمم  النذاي يقولذون شذيكا فق هذهل ويذر  تقمذدل تذ

تني  وأتذا فذم يذوخ البمذثل فقذد ع منذا  الفحذل نذي  المذذؤ النذاال ثذل يمذيسل

 المذذذوقني  لونذذذي  المنذذذافقي  المرمذذذاني  نلذذذوا لذذذه نذذذاس نارنذذذه تذذذ  دونذذذه

 الرحمذذةل ورذذاارل تذذ  قب ذذه المذذياسل ويقذذل المنذذافقون فذذم ر مذذة حالكذذةل

ل   ويلهنجدون نذالمؤتني  بنه ذااال وابسهبحذاا ننذواالل فذل يُمّكذن 

 حاديذث واآليذاا الذواادس فذم عذياس المنذافقي  فذمعز وجل تذ  للكلواأل

 الناا تمروفة  سبق ل راا.

 -الثال : رثرة ذرر هللا وقراءة القرآن وتدبره:

                                                
 .30-25محمد  1
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من تذذ  أاذذل هذذفاا المنذذافقي   مذذا ع منذذا لاذذم ق ذذة ل ذذرال هلل عذذز وجذذلل 

 ،1(َوالَ يَااْذُرُروَن هللاَ إاِلَّ قَِلاايالً )وعذذدخ مذذدنرال ل قذذرهن الكذذريل قذذاا ممذذالم: 

اُدواْ )وقاا ممذالم:  ََ أَفَاالَ يَتَاَدبَُّروَن اْلقُاْرآَن َولَاْو َرااَن ِماْن ِعناِد َغْياِر هللاِ لََو

وفذذذم المقانذذذل جذذذاء محذذذيير   عذذذز وجذذذل لمبذذذادل 2(،فِياااِه اْختاِلَفًاااا َرثِياااراً 

المؤتني  ت  عاقبذة ابنشذياا نمهذا   الذدنيا عذ  ل ذر   عذز وجذل وتذ  

فم سواس المنافقي  تمذا يف ذل تنذه  أنكذل أي ذا  المجيق أن يأمم ايا الهحيير

المؤتنون من انشي هل ع  ل ر  ل فذإنكل سذهقمون فذم النفذاق قذاا ممذالم: 

ُدُرااْم َعاان ِذْرااِر هللاِ َوَماان الأَوْ  التُْلِهُكااْم أَْمااَوالُُكْم وَ  اليَااا أَيَُّهااا الَّااِذيَن آَمنُااوا )

ميميذة احمذه   ل وقذاا شذيخ اإلسذلخ انذ3(نَ يَْفعَْل ذَِلَك فَُْْولَئَِك ُهُم اْلَخاِسُرو

ن فوائذذد قذذراءس القذذرهن ول ذذر الذذرحم  : قذذراءس القذذرهن ع ذذم    تونذذحا

الوجه المأتوا نه مذواع الق ذق اإليمذان الم ذيل ومزيذدل يقينذال ورمأنينذةل 

ُل ِماَن اْلقُاْرآِن َماا ُهاَو ِ افَاء َوَرْحَماةٌ ل ِْلُماْؤِمنِينَ )وشفاءل قاا ممالم:   َونُنَاز ِ

ذَِلاَك اْلِكتَااُب الَ َرْياَ  فِياِه : )وقاا ممالم ،4(إاَلَّ َخَساًرا ال المين   َوالَ يَِزيد

ااا الَّااِذيَن آَمنُااواْ فَااَزاَدتُْهْم إِيَمانًااا َوُهااْم )وقذذاا ممذذالم:  ،5(ُهااًدى ل ِْلُمتَِّقااينَ  فََْمَّ

 ول ذذر   نمف وتذذه األعذذل يشذذمل المواربذذة ع ذذم أل ذذاا ،6(يَْستَْبِشااُرونَ 

                                                
 .142النساء  1

 .82النساء  2

 .9المنافقون  3

 .82األسراء  1

 .2البقرة  2

 .124التوبة  3
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الحذذباح  والملذذاء تذذ  أحاديذذث اللذذنة النبويذذة الشذذريفة والمحاف ذذة ع ذذم 

الحذذلس فذذم أوقام ذذا تذذل الجماعذذةل والحذذياخل والز ذذاسل والحذذجل والممذذرس 

واجهناس المحرتذاال وفمذل الطاعذاال واألتذر نذالممروهللال والن ذم عذ  

المنكذذذرل والرنذذذا نق ذذذاء   وقذذذدال لوحمذذذدل ع ذذذم نممذذذه لوالذذذدعاء ل 

سهيفاال  ل للك ت  ل ر   عز وجل الذي  ينجذم هذاحبه والهونة لواب

ت  عياس الناال تحداقا لقوا اسوا   ه م   ع يذه وسذ ل: تذا عمذل 

وت  اال فرائي الذي ر  1هدتم عمل أنجم له ت  عياس   ت  ل ر  ل

القذذولم والفم ذذم الهذذم منجذذم هذذاحب ا تذذ  تذذرض النفذذاق المحاف ذذة ع ذذم 

فذذم الملذذجد ومدااك مكبيذذرس اإلحذذراخ تحذذداقا لمذذا  الحذذلس تذذل الجماعذذة

او  ع  اسوا   ه     ع يه وس ل انذه قذاا: تذ  هذ   هلل أانمذي  

يوتا فم جماعة يداك الهكبيرس األولذ   هذق لذه نراءمذان نذراءس تذ  النذاا 

أن يجمذل الملذ ل ت ذمون اذيا الحذديث  لوتذا اف ذ 2ونراءس تذ  النفذاقل

ولة تلهمرس إلدااك اذيل الحذلسل حهذ  مكهذق ادفا لحيامه فيكون فم تحا

 ل فيفوز ند وا الجنةل وللك او الفوز الم يل.نله البراءما

                                                
 رواه أحمد وصححه األلباني.       4

 .لبانيى وحسنه األذرواه الترم  5



 62 

 الخاتمة

لكل ت  ي مه أتر ايا الدي  أمقدخ ن يا الج د المهوانل تؤ دا نذأننم 

لل ها نشمء جديد فاآلياال واألحاديث النبوية الحذحيحةل وتذا ل ذر 

مرفوعذذذة وهااء أاذذذل الم ذذذل فذذذم تذذذ  أثذذذاا الحذذذحانة الموقوفذذذةل وال

تونو  النفاق والواادس فم ايا البحث منما ام توجودس تني نذزو  

شمس البمهة مل  زتاننا ايال وسهبقم نالن   ممالم ملذم تذا شذاء   

ْرَر َوإِنَّاا )نحف ه ل يا الدي  تحداقا لقوله جل شأنه : ْلنَاا الاذ ِ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 .1 (لَهُ لََحافُِ ونَ 

وأنذذم ألايذذق نالمخ حذذي  تذذ  اذذيل األتذذة تمذذ  وبّاذذل   عذذز وجذذل 

أتانذذذذة ونذذذذل المنذذذذااج الدينيذذذذة أو البذذذذراتج اإلعلتيذذذذة اإلسذذذذلتية 

الملذذذموعة والمرئيةلوالذذذدعاس فذذذم سذذذبيل   ل ان يونذذذحوا حقيقذذذة 

النفاق ومزالة غباا اليف ة  المهرا ل عبر عقذود تذ  الزتذان تمذا أد  

ةم حه  ممرن  أجياا وأجياا ل وقو  فم ايا مل  اندثاا ايل الحقيق

المرض الم  ك الي  يلبق  لااس اإلنلان المل ل لدينه ودنيذالم فمذا 

لل محدع هحوس مزيل ايا اليباا  ان فم اآل رس فكاخ ت  اذيل األتذة 

ثُاامَّ لَااْم تَُكاان فِتْنَااتُُهْم إاِلَّ أَن )تقذذوله ل تذذا واد فذذم  هذذاس   عذذز وجذذل :

                                                
 .9الحجر  1
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 َرب ِنَا َما ُرنَّا ُمْشِرِريَن  انُ ْر َرْيَف َراذَبُواْ َعلَاَ أَنفُِساِهْم َوَضالَّ قَالُواْ َوهللاِ 

ا َرانُواْ يَْفتَُرونَ  ل قاا ان  عباي انم   عن ما: ال الذيي  1(َعْنُهم مَّ

قالوا )يوخ يبمه ل   جميما فيح فذون لذه  مذا يح فذون لكذل ويحلذبون 

نا فذم    بيذر  أن يذهل محذحيش ل أ  المنافقي  وأت 2أن ل ع م شمء 

تف ذذوخ النفذذاق فذذم المنذذااج الهم يميذذة واإلعلتيذذة و  الموفذذق ملذذم 

 سواء اللبيلل وه ر دعوانا أن الحمد هلل اس المالمي .

 

 

                                                
 .24 -23األنعام 1

 .17/305تفسير القرمبي  2
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