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وآلععه محمععد علععى والسععلما والصععلةا ،العععالمين رب لله الحمد
.أجمعين وصحبه

ألفاظ من اللفظ هذا لنأ وحكمه، النفاق أنواع في ورقات هذه
اللععه إلععى بععه العلم رد يجب فإنه كذلك اللفظ كانأ وإذا الشرع،

أعظععم مععن النفععاق ولفععظ وسععلم، عليععه اللععه صععلى ورسععوله
الكفععر لفععظ ومثلععه بهععا، العلععم يجععب الععتي الشععرعية اللفععاظ

الجهل في صاحبه يوقع اللفاظ هذه فهم في والخطأ واليمانأ،
مععن رأينععا وقععد… وسععلم عليه الله صلى ورسوله الله قاله بما

ًا سكوته كانأ تعععالى الله حكم ترك من أنأ يزعم كلمه من خير
ثم بكافر، وليس منافق أنه الكافرةا الباطل شرائع به واستبدل
معاملععة المنععافقين نعامععل بععأنأ أمرنععا تعععالى الله بأنأ يستطرد

رسععول أنأ إلععى– ذهب من معه وذهب –هذا وذهب المسلمين،
ولععم المنععافقين، علععى الحععد يقم لم وسلم عليه الله صلى الله

كأولئععك وقععالوا: هععؤلءا قلععوبهم، فععي النفععاق ثبععوت مع يقتلهم
عليهععم لنحكععم أنأ– زعمععوا – علينععا فععالواجب بسععواءا، سععواءا

زمععن المنععافقين حكععم حكمهععم بععل قتععالهم، ليجوز ثم بالكفر،
والمسععالمة الموادعععة وهععو وسععلم عليه الله صلى الله رسول
عليهم. والصبر

أكععثر ويصرحونأ منافقين، الناس بعض يسمونأ ناسا رأيت ثم 
تكفيرهععم، يقصععد ل أنه تعلم الحوار من بقليل ثم زنادقة، بأنهم

بالردةا. عليهم الحكم ول

رسععول زمععن المععدني المجتمع أنأ ويزعم يفتري من رأينا بل 
العقائععد متعععددةا أحزاب مجتمع كانأ وسلم عليه الله صلى الله

حزب وهو للمنافقين، حزب بوجود هذا على ويستدل والديانأ،
حريته.  يصادرونأ ول الناس يعرفه ظاهر

إذا إل بعواجب ليعس العردةا حكعم أنأ ويزععم يفتري من ورأينا 
اللععه رسععول أنأ بحجععة السلمية الدولة نظاما عن المرتد خرج
ى الحعدود يقيعم يكن لم وسلم عليه الله صلى  –المنعافقين عل
وقال: هععا أديانهم، يغيروا أنأ الدنيا في للناس فجاز كفار-، وهم

اللععه رسععول أنأ يرد ولم كفروا)، ثم يقول: (آمنوا القرآنأ ذا هو
منهم. واحد قتل وسلم عليه الله صلى

…وقالوا… وقالوا 
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هععذا كععانأ سععتراها الععتي الفوائععد مععن ذلك ولغير هذا أجل فمن
فععي بالنفععاق الرجععل علععى الحكععم أنأ فيه لك وسيتبين البحث،

لععك تقاما حتى ذلك لك يجوز ول )،1( بالردةا عليه حكم هو زمننا
علمععك أنأ المعلععوما ومععن بععاطنه، كفععر علععى الشععرعية الحجة

الععتي الشععرعية بالبينة لغيرك وملزما وحدك، لك ملزما بالشيءا
الحكاما. بها تقاما

وأنععه النفععاق، حكععم رجععل حععق في ثبت إنأ أنه لك سيتبين ثم 
وهععو الزنععديق، حكععم هععو حكمععه فإنأ خلفه، ويظهر كفره يسر
ًا أشد مععن قتلععه يوجبونأ إذ المرتد من العلماءا جمهور عند حكم
يفعععل لععم لنععه فعلهععا، لععو حتى توبته ليقبلونأ بل استتابة، غير

وحجج بينات ظهور قبل عليه كانأ الذي أمره إلى عاد أنأ سوى
زندقته.

رسول زمن المنافقين أنأ زعم من على الرد البحث هذا وفي 
حكععم وثبععت نفععاقهم النععاس علم قد وسلم عليه الله صلى الله

اللععه صععلى اللععه رسععول ترك ثم الشرعية بالبينة عليهم النفاق
بيععانأ وفيععه-  تعععالى بالله عياذا  –عليهم الحد إقامة وسلم عليه

حكم ثبوت يمنع نوعيه أحد أنأ علمها لمن ويتبين النفاق، نوعي
عليه. الحكم إطلق فيمنع عليه استقراره لعدما عليه النفاق

تذكرة:    
كمععا بعينععه الكفععر هععو الععذي الكععبر النفععاق عععن نتكلم هنا نحن

العمععل نفععاق البعععض يسععميه الععذي وهععو الصععغر ل سععيأتي،
مععن كععثير عليهععا تسععمية وهععي العتقععاد، نفععاق الول ويسمونأ

هععذه وأهععم آخععر، لمععوطن عليهععا الكلما نععترك المحععترزات،
وعمععل القلععب عمععل مععن يكععونأ الكععبر النفععاق أنأ المحترزات

بنفععاق فتسععميته العتقععاد، هععو القلب عمل من وجزءا اللسانأ،
في يكونأ الصغر النفاق وكذا صوره، من الكثير يخرج العتقاد
على له قصر العمل بنفاق فتسميته والجوارح، واللسانأ القلب
لععترتيبه إعادةا هو بل التقسيم لهذا نفيا هذا وليس صوره، بعض
ًا ًا، ترتيب نفاق، دونأ نفاق كالكفر، تيمية: (النفاق ابن قال صحيح
ًا ولهذا ونفععاق ينقععل، ل وكفععر الملععة، عععن يقال:- كفععر ما كثير
).2( أصغر) ونفاق أكبر،

) :  3  (     النفاق
).4( الكفر وإسرار والسلما اليمانأ إظهار النفاق: هو 

الخععر واليععوما بالله آمنا يقول من الناس تعالى: (ومن الله قال
إل يخععدعونأ ومععا آمنععوا والذين الله يخادعونأ بمؤمنين، هم وما

الحكم. هذا يفارق آخر حكم هو ليسو 1
.7/524الفتاوى مجموع 2
أغلععب فععي موجععود للنفععاق اللفظععي المعنععى عععن الحععديث 3

ضععرورةا ول معجععم، كععل وفي النفاق عن تحدثت التي المراجع
اللفععاظ أنأ يعلععم أنأ ينبغي تيمية: وكما ابن وقال… لذكره هنا

بهععا أريد وما تفسيرها عرف إذا والحديث القرآنأ في الموجودةا
إلععى ذلععك فععي يحتععج لععم وسععلم عليه الله صلى النبي جهة من

الفتععاوى غيرهععم. (مجمععوع ول اللغععة أهععل بععأقوال السععتدلل
7/286.(

.44فقرةا للبربهاري السنة شرح انظر 4
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ًا الله فزادهم مرض قلوبهم * في يشعرونأ وما أنفسهم مرضعع
].10 8 [البقرةا يكذبونأ) كانوا بما أليم عذاب ولهم
الله لرسول إنك نشهد قالوا المنافقونأ جاءاك تعالى: (إذا وقال
لكععاذبونأ) المنععافقين إنأ يشععهد واللععه لرسععوله إنك يعلم والله

].1[المنافقونأ

إلععى خلععوا وإذا آمنععا قععالوا آمنععوا الذين لقوا تعالى: (وإذا وقال
] .14[البقرةا مستهزؤونأ) نحن إنما معكم إنا قالوا شياطينهم

ظععاهره، خلف علععى باطنه المنافق أنأ على دليل اليات فهذه
تعالى.  الله دين في النفاق معنى هو وهذا

عععن وكيععع حععدثني السععنة فععي أحمععد المععاما بن الله عبد قال 
ن شقيق عن العمش ي ع ن المقعداما أب ي ع ال:- يحيعى أب ق

يعمععل ول السععلما يعرف قال: (الذي المنافق عن حذيفة سئل
).5( به)

لععم ِلععَم قيععل قلنععا:- نعععم. فععإنأ كفععار؟ المنافقونأ هل قيل فإنأ
خععدعوا قلنععا: لنهععم وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول يقتلهم

مععا قيععل بالقتععل. فععإنأ شععرعية حجععة عليهم تقم ولم المؤمنين
المبحث:-  هذا قلنا:- إقرأ الدليل؟

 :  )  6  (     المنافق     كفر
علععى نععأتي تعععالى اللععه كتععاب فععي عظيمععة آيععات لهععذا يشععهد

بعضها:- 

إنععك نشععهد قالوا المنافقونأ جاءاك وتعالى: (إذا تبارك الله قال
المنععافقين إنأ يشععهد والله لرسوله إنك يعلم والله الله لرسول
سععاءا إنهم الله سبيل عن فصدوا جنة أيمانهم * اتخذوا لكاذبونأ

قلوبهم على فطبع كفروا ثم آمنوا بأنهم * ذلك يعملونأ كانوا ما
].3–1[المنافقونأ يفقهونأ) ل فهم

فععي النفععاق اسععتقر ثععم كفععروا ثععم آمنوا النفاقق من نوع فهذا
فيه. وهو عليها وختم قلوبهم،

ثععم كفععروا ثععم آمنععوا ثععم كفروا ثم آمنوا الذين تعالى: (إنأ قال
ًا ازدادوا * بشععر سععبيل ليهععديهم ول لهم ليغفر الله يكن لم كفر

تعععالى... إنأ قععوله * ...الععى أليمععا عععذابا لهععم بععأنأ المنععافقين
* نصععيرا لهععم تجععد ولن النار من السفل الدرك في المنافقين

فألئععك دينهععم وأخلصوا بالله واعتصموا وأصلحوا تابوا الذين إل

القحطععاني: سعيد الدكتور/ محمد محققه  وقال806رقم ح 5
ترجمة. له أجد لم يحيى أبو

وسععند ثقععة، تععابعي كععوفي وهععو ثععابت، أبي بن حبيب قلت: هو
صحيح. الحديث

ّين معلوما المر هذا 6 ولن العجائب زمن في لننا ذكرته وإنما ب
اليهعود كفععر ينفععي معا وجعدنا كمعا ذلك، ينفونأ قوما وجود نعدما

ًا كفرهععم وسمي والنصارى ًا كفععر لتنقضععي، فالعجععائب أصععغر
بعععض ) أنأ7/216الفتععاوى (مجمععوع تيميععة ابععن ذكععر وقععد

بععن لمحمد (نسبة للكرامية نسب والنحل الملل في المصنفين
قععال: الجنععة، أهععل من المنافقين إنأ السجستاني) القول كراما

الحكم. في ل السم في نازعوا وإنما عليهم غلط هو
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ًا المؤمنين الله يؤت وسوف المؤمنين مع ًا) أجر [النساءا عظيم
137–146.[

ثععم آمنععوا المنععافقين مععن جماعععة حععال بيععانأ فيها اليات فهذه
ًا. ازدادوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا كفر

دركععات، والنععار النععار، مععن السفل الدرك في أنهم حكمهم ثم
عتععاةا مععن فهو حاله هذا كانأ من أنأ ومعلوما درجات، الجنة كما

أنععى اللععه قععاتلهم فاحععذرهم العععدو تعالى: (هم قال كما الكفار
يؤفكونأ).

يتوبععوا حععتى المععؤمنين زمععر ليععدخلونأ أنهععم سععبحانه بيععن ثععم
معا ويحسعنوا تععالى، اللععه حكععم ويلتزموا أفسدوا، ما ويصلحوا

إلععى تععر تععالى: (ألععم قعال… ظععاهرهم لليوافقوا بواطنهم في
ًا تولوا الذين منهععم ول منكععم هععم مععا عليهععم اللععه غضععب قومعع

ًا لهم الله * أعد يعلمونأ وهم الكذب على يحلفونأ ًا عذاب شععديد
عععن فصععدوا جنععة أيمععانهم * اتخععذوا يعملونأ كانوا ما ساءا إنهم

ول أمععوالهم عنهععم تغنععي * لععن مهيععن عععذاب فلهععم الله سبيل
ًا الله من أولدهم * خالععدونأ فيهععا هععم النار أصحاب أولئك شيئ

ًا الله يبعثهم يوما ويحسبونأ لكم يحلفونأ كما له فيحلفونأ جميع
عليهععم * اسععتحوذ الكععاذبونأ هععم إنهععم أل شععيءا علععى أنهععم

حزب إنأ أل الشيطانأ حزب أولئك الله ذكر فأنساهم الشيطانأ
].19 –14الخاسرونأ)[المجادلة هم الشيطانأ

للكفار. إل تقال خالدونأ) ل فيها هم النار أصحاب قوله: (أولئك

نععار والكفععار والمنافقععات المنععافقين اللععه تعععالى: (وعععد وقال
مقيععم) عذاب ولهم الله ولعنهم حسبهم هي فيها خالدين جهنم

].68 [التوبة

جهنععم وهععو واحععد مستقر في والكفار المنافقين الله جمع فقد
قععال تعالى. وقبلهععا الله عند الحكم في أمرهم اتحاد على فدل
يععأمرونأ بعععض من بعضهم والمنافقات تعالى: (المنافقونأ الله

المنافقين إنأ فنسيهم الله نسوا المعروف عن وينهونأ بالمنكر
]. 67الفاسقونأ)[التوبة هم

قععوله الفاسععقونأ) يشععبه هععم المنععافقين تعععالى: (إنأ وقععوله
أعلم. الظالمونأ). والله هم سبحانه: (والكافرونأ

…تعالى لله قلبه أسلم لمن يكفي وهذا يطول، هذا واستقصاءا

مععن المنععافقين جعععل اللععه بقععوله: إنأ أحدهم يعترض قد ولكن
ائلين منكعم المععوقين اللعه يعلعم بقعوله: (قعد المسلمين والق

فإذا عليكم * أشحة قليل إل البأس يأتونأ ول إلينا هلم لخوانهم
يغشعى كالععذي أعينهععم تععدور إليععك ينظرونأ رأيتهم الخوف جاءا

حععداد، بألسععنة سععلقوكم الخععوف ذهععب فععإذا المععوت من عليه
وكععانأ أعمععالهم اللععه فأحبط يؤمنوا لم أولئك الخير على أشحة

ذلك ومع يؤمنوا لم المنافقين من يسيرا) فهؤلءا الله على ذلك
(منكم).  عنهم الله قال

وتعععالى: (ويحلفععونأ سععبحانه قوله تنافي ل هذه له:- إنأ فيقال
يفرقععونأ)[التوبععة قععوما ولكنهععم منكم هم وما لمنكم إنهم بالله
56.[
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عليععه الله صلى أصحابه من بل –المسلمين من المنافقين فإنأ
للمععؤمنين، مبععاينين إل البععاطن في وليسوا الظاهر وسلم- في

فاحذرهم). العدو (هم الباطن وفي منهم الظاهر في فهم

الحكععاما بحسععب ويثبععت ينفععي الواحد السم أنأ المر "وجماع
).7( به" المتعلقة

   ؟     النفاق     حكم     بقى     هل

هععو وسععلم عليه الله صلى الله رسول عهد على المس منافق
أحععد علععى النفععاق ثبوت وأنأ الزمانأ، من بعده ما في الزنديق

إنمععا والمنععافق عليه، الردةا حكم بثبوت يتم إنما المسلمين من
قععامت لععو ولكععن بععاطنه، نعلم ل لننا المسلمين معاملة يعامل

العمععل مععن إظهععاره يحععاول لمععا قيمة فل باطنه كفر على بينة
ً يكععونأ إنمععا تيميععة: الظععاهر ابععن قععال الصععالح، ًا دليل صععحيح

ًا فععي دليععل قععاما فععإذا بخلفععه، البععاطن فععي يثبت لم إذا معتمد
). 8( بخلفه الباطن أنأ علم قد ظاهر إلى يلتفت لم الباطن

علععى تعععالى: النفععاق الله رحمه المبارك ابن قال فقد هنا ومن
بعععده مععن الزندقععة هععي وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد

)9 .(

ويبطن السلما يظهر الذي هو المغني: والزنديق صاحب وقال
منافقا وسلم عليه الله صلى النبي عهد في يسمى وكانأ الكفر

)ً10.(

يضععر ل تفريععق هععو ) فإنما11( والمنافق الزنديق بين فّرق ومن
بشيءا الباطنة حقيقته ُتعلم ل من هو المنافق إذ المسألة، هذه
عليه زنديق هو فإنما الشرعية بالحجة ظهرت فإنأ ظاهره، من

حكمه.

إذ يسععير، أمر فهو والزنديق المرتد بين التفريق عن سأل ومن
اهير عنعد ويسعتتاب تعوبته منه تقبل وهذا ردته يعلن المرتد جم

ول توبته تقبل ول وكفره، نفاقه ُيسّر فهو الزنديق وأما العلماءا،
سيأتي. كما يستتاب

رضممي علممي فعلممه ممما بينهما التفريق على يدل ومما
: عنه الله
إدريععس أبععي عععن سععالم بععن إسماعيل عن ُهشيم طريق فمن

ُأتي الخولني الزنادقععة مععن بأنععاس عنععه اللععه رضي علي قال: 
البينععة عليهععم فقععامت فجحععدوا، فسععألهم، السععلما عن ارتدوا

ُأتععي يسععتتبهم، ولععم فقتلهم قال العدول، كععانأ برجععل وقععال: و
ًا بمععا فععأقر قععال: فسععأله السععلما، عن رجع ثم وأسلم، نصراني

.418/ 7الفتاوى مجموع 7
.3/648المسلول الصارما 8
.944ح/ للعكبري الديانة أصول عن البانة 9

.7/172الكبير الشرح مع المغني 10
ل بالمخايععل قفرهععم يظهععر المنافقونأ الغزالي:- وأنأ يقال 11

فقععد الزنععديق وأما المخايل، على المر بناءا يجوز ول بالتصريح
(شععفاءا دينععه صععلب مععن وذلععك سععتره حععاول ثم باللحاد جاهر

مععن وهععو –الغزالععي التعليععل)… ومععال مسععائل فععي الغليععل
،1/141"المستصععفى" انظععر توبته، قبول عدما إلى– الشافعية

والزندقة". السلما بين "والتفرقة

والجهاد التوحيد منبر
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ولععم هععذا تسععتتيب لععه: كيععف فقيل فتركه، فاستتابه، منه، كانأ
لععم أولئععك وإنأ منععه كععانأ بما أقر هذا قال: إنأ أولئك؟ تستتيب

أسععتتبهم. لععم فلععذلك البينععة عليهععم قعامت حتى وجحدوا يقروا
صععحيح، الجهميععة" وسععنده على "الرد كتاب في الدارمي رواه

الصععلةا وتععارك والزنادقععة والععردةا الملععل أهل في أحمد ورواه
عنععه ُهشيم طريق ) من1339(ح/ الجامع كتاب من والفرائض

).12( به
زنديق كل أنأ بيانأ عنه الله رضي علي المؤمنين أمير من فهذا
يسععتتب، ولععم قتععل البينة عليه قامت حتى وجحدها زندقته كتم
مععن زنععدقته جحد من يقتل لم وسلم عليه الله صلى النبي وأنأ

).13( البينة قياما لعدما المنافقين
ليسععت فيجحد؛ بالبدعة عليه يشهد الرجل في أحمد قال ولهذا

لععه توبععة فل جحععدها مععن فأمععا اعترف لمن التوبة إنما توبة، له
)14.(

منممه قبلممت عليه القدرة قبل بالزندقة اعترف لو لكن
:- التوبة

تععاب ثععم بالزندقععة اعععترف وغيره:- وإذا يعلى أبو القاضي قال
الزنععديق لنأ الزندقععة، حد عن يخرج باعترافه لنه توبته، قبلت

ثعم بعه اعترف فإذا يظهره، ول وينكره الكفر يستبطن الذي هو
).15( توبته قبلنا فلهذا حده عن خرج تاب

ًا الرجل أخفى القاسم: إذا ابن قال ًا فععأتى دينعع قبلععت منععه تائبعع
مثععل أخفعاه ديعن علعى أخعذ قعال: وإنأ يقتععل، ولعم تععوبته منععه

ًا وكعانأ النصعرانية أو اليهوديعة أو الزندقة ولعم قتعل يخفيعه دينع
يقبل لم به عليه شوهد ما أنكر وإنأ تعرف، ل توبته لنأ يستتب
ًا التوبة إدعى وإنأ يستتب، ولم وقبل إنكاره تععوبته تقبل لم أيض
ًا. أيض

).16( المذهب في عليه متفق أمر الجد: هذا رشد ابن قال

عنععه: إنمععا الله رضي حذيفة قول معنى لك تبين هذا علمت إذا
فأمععا وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول عهد على النفاق كانأ

).17( اليمانأ بعد الكفر هو فإنما اليوما

الوقععوع نفععي يرد لم حذيفة أنأ لي يظهر حجر: والذي ابن قال
).18( الحكم اتفاق نفي أراد إنما

الحكععم" لختلف اتفععاق أراد الله: "إنمععا رحمه حجر ابن وقول
كععانوا الععذين المنععافقين بيععن التفريععق تقععدما فيما وقوله الحال

البدر: إسععناده بدر الجهمية" الستاذ على "الرد محقق قال 12
مدلس. وهو ُهشيم فيه ضعيف

السععابق، المرجععع فععي أحمععد عن بالتحديث ُهشيم قلت: صرح
انظععر المتأخرين، ظاهرية طريقة هو الطريقة بهذه والتضعيف

هععذه نقععد فععي تعععالى اللععه رحمععه القيععم "الفروسععية" لبععن
الطريقة.

.3/686المسلول الصارما 13
السابق. 14
.3/687السابق 15
.16/391والتحصيل البيانأ 16
الفتح.  مع13/69البخاري 17
.13/74السابق 18
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وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسول عهد على نفاقهم يسرونأ
وأعلنه. نفاقه أظهر من وبين

الله رسول عهد على المنافقونأ الله: كانأ رحمه التين ابن قال
وأمعا قلعوبهم، تعؤمن ولم بألسنتهم آمنوا وسلم عليه الله صلى

كفععر فمععن فطرتععه وعلععى السلما في ولد فإنه بعدهم جاءا من
والمرتععدين المنععافقين أحكععاما اختلفععت ولععذلك مرتد فهو منهم

)19.(

اللععه: رحمععه أحمععد قععول اللععه رحمععه الععتين ابععن لقععول ويشهد
علععى ولععدوا لنهععم توبععة، لهععم ليسععت القتععل، حكمهم الزنادقة
).20( خلفه إلى ونزعوا الفطرةا

تعععالى، اللععه رحمععه تيمية ابن قاله بما قلنا ما على يعترض وقد
ًا يقول: فإنأ للسلما المظهرين في بقي ما المتأخرين من كثير

المنععافقين، حكععم عععن وأعرضععوا فاسععق، أو عععدل إل عنععدهم
شعععب والنفاق القيامة يوما إلى يزالونأ ول مازالوا والمنافقونأ

).21( كثيرةا

مععن سععبكت قاعععدةا نسععوق العععتراض هذا على الجواب وقبل
الفقهععاءا كلما مععع التعامعععل طريقعععة فععي البلتيععن شعععذرات
مععذاهب تعععالى: وأخععذ اللععه رحمععه تيمية ابن يقول… والعلماءا
كلمهععم بععه فسروا لما مراجعة غير من الطلقات من الفقهاءا

).22( قبيحة مذاهب إلى يجر أصولهم تقتضيه وما

سععياقه، فععي نفهمه أنأ لبد فإننا السلما شيخ كلما يفهم وحتى
الكععبر، النفععاق وجععود هذا بحثنا في ننفي ل فإننا ذلك كل وقبل

اللععه رسول زمن في وجدت التي الحالة على حكمهم ننفي ول
المسععلم قلب في يقع أنأ الصورةا وهذه وسلم، عليه الله صلى

ًا أنأ وشععريعته، ورسععوله للععه بغععض قلبععه فععي وأنأ منافق، فلن
قلععب فعي يقععع الععذي وهذا الكافرين، ومحبة المؤمنين ومعاداةا
عليععه، وتععدل لهذا تشير وأقوال أفعال من يراه ما سببه الناظر

كافيععة أنهععا البعععض بهععا يعتقععد ممععا وهي القول، لحن من وهي
القععول ولحععن آخععر، ويخععالفه المععرءا، بنفععاق للحكععم وهو عنده

 الحكاما في المسلمين معاملة يعامل وهذا يحتمل،

تنععازع تيمية: وقععد ابن قال… ويورث ويرث ذبيحته تؤكل بحيث
يععرث هعل زنععدقته يكتععم العذي الزنععديق المنعافق فعي الفقهعاءا
على الصحابة كانأ كما منافق أنه الباطن في علم وإنأ ويورث،

نفععاقه) لنأ يعلمععونأ (أي وسععلم عليععه اللععه صععلى النععبي عهععد
فععي الععتي المحبة على ل الظاهرةا الموالةا على مبناه الميراث
إذا والحكمععة معرفتععه، تمكععن لععم بععذلك علععق لو فإنه القلوب،

مععا وهععو بمظنتهععا، الحكععم ) علععق23( مسععتترةا أو خفيععة كععانت
المسلمين. موالةا من أظهره

السابق. 19
.1331فقرةا والنحل الملل أهل أحكاما 20
.7/212الفتاوى مجموع 21
للسععلفية ينتسععبونأ الذين وليت ،2/512المسلول الصارما 22

فيضععموا القاعععدةا هذه يراعونأ كلمهم ببعض الناس ويجرحونأ
عليهم. الحكم قبل بعض إلى بعضه الكلما

ذكرته. ما هو الصواب أنأ وأظن المطبوع: منتشرةا، في 23

والجهاد التوحيد منبر
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النفععاق، معن النععوع هذا يعني إنما السابق كلمه في تيمية وابن
ارته قبعل سعاقه إنمعا التعالي وكلمه ًا فعإنأ – تلعك عب -… كعثير

مراده. أنها على فدل كثيرةا، شعب والنفاق

لمععا بعععدها: ولهععذا قال أنه المعنى هذا على حملها يوجب ومما
بقعوله: (منهعم) (ومنهعم) صعار بعراءاةا سعورةا في الله كشفهم

فععإنأ ذلععك، قبععل نفععاقهم يعرف يكن لم منهم ناس نفاق يعرف
النععاس كععانأ ومععا منهععم، النععاس علمهععا بصععفات وصععفهم اللععه

ذلععك يظععن بعضععهم كانأ وإنأ لنفاقهم، مستلزمة بأنها يجزمونأ
بخلف الجماعععة، عنععد معلوما نفاقهم يكن فلم يعلمه، وبعضهم

كتمععوا بععراءاةا سععورةا نزلععت لمععا ولهععذا القرآنأ، نزل لما حالهم
ًا إظهاره من يمكنهم بقي وما النفاق، قبل يمكنهم كانأ ما أحيان

توعععدهم ) فلمععا…المنععافقونأ ينتععه لععم الله: (لئععن وأنزل ذلك،
).24( كتموه نفاقهم أظهروا إذا بالقتل

حكمه بقي الذي بالنفاق يقصد وأنه الشيخ مراد لنا يظهر وبهذا
الحجعة إقامعة يمكن ل بما منه ظهر أو الرجل، يظهره لم ما هو

فيطمئععن العدول من واحد طريق عن أو القول، لحن من عليه
الحععد إقامععة درجععة إلععى تصععل ل ولكععن العدل قول إلى الناس
تعامععل كمععا معععه النععاس يتعامععل الععذي النفععاق هععو فهذا عليه،

مععن وأمععا زمانه، منافقي مع وسلم عليه الله صلى الله رسول
اللععه قععال كمععا القتععل فحكمععه عليععه الحجة الناس وملك أظهر

مععرض قلععوبهم فععي والععذين المنععافقونأ ينتععه لععم تعالى: (لئععن
إل فيهعا يجاورونعك ل ثععم بهعم لنغرينك المدينة في والمرجفونأ

ً 60[الحععزاب تقععتيلً) وقتلوا ُأخذوا ثقفوا أينما * ملعونين قليل
–61.[

بتسععمية بخطأ جزمنا السلما شيخ مراد لنا وتبين هذا فهمنا إذا
أنه عليه الشرعية الحجة وأقيمت الظاهرةا بالمكفرات أتى من

وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول عامععل بهععا يعامل منافق
ثععم ويخفيهععا يسرها كانأ فإنأ مرتد، كافر هو بل زمانه، منافقي
وأقبح. أشد وهو زنديق فإنه منه تعالى الله أظهرها

:     مسألة
النفععاق مععن الخععوف منها السلف أئمة عن عديدةا ألفاظ وردت
ومنها:  زمانهم، في النفاق لنتشار كذلك الوصف وفيها

صععلى النععبي أصحاب من ثلثين مليكة: أدركت أبي ابن - قال1
مععن منهععم معا نفسععه، على النفاق يخاف كلهم وسلم عليه الله
البخععاري [رواه وميكائيععل جبريععل إيمععانأ علععى يقععول: إنععه أحد

ٌا]. تعليق

بععن وسعععد طععالب أبععي بن وعلي عائشة أدرك مليكة أبي وابن
هريععرةا وأبععا الربعععة والعبادلععة سععلمة وأما وأسععماءا وقاص أبي

عنهععم اللععه رضععي مخرمععة، بععن والمسععور الحععارث بععن وعقبة
ًا. جميع

العطاردي: هععل رجاءا لبي قال: قلت عثمانأ أبي الجعد - عن2
عليععه اللععه صععلى اللععه رسول أصحاب من أدركت ممن أدركت
عنععه، اللععه رضععي عمععر أدرك قععد وكانأ النفاق؟ يخشونأ وسلم

.215 –7/214الفتاوى مجموع 24
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ًا منهععم اللععه بحمععد أدركععت إنععي قال: نعععم، ًا، صععدر نعععم حسععن
ًا، ًا نعم شديد ).25( شديد

ًا عمر غير أدرك رجاءا وأبو اللععه وعبععد الحصين بن وعمرانأ علي
اللععه رضععي الشعععري موسى وأبا جندب بن وسمرةا عباس بن

ًا. عنهم جميع

المنعععافقونأ اللعععه: لعععول رحمعععه البصعععري الحسعععن - قعععال3
).26( الطرقات من لستوحشتم

مععا أذنععاب للمنععافقين نبععت لو دينار: أقسمت بن مالك - قال4
ًايمشونأ المؤمنونأ وجد ).27( عليها أرض

النععاس علعى زمععانأ العاص: يأتي بن عمرو بن الله عبد - قال5
).28( مؤمن فيهم ليس مساجدهم في يجتمعونأ

ومععا بمععؤمن النفععاق) إل خاف(أي البصري: ما الحسن - قال6
).29( منافق إل أمنه

يجععانب هععو والععذي الصععغر، النفععاق علععى حملهععا يجععب فهععذه
أولئععك بهععا يفععرح فل أصععله، فععي يخععالفه ول بعضه في اليمانأ
قععد القبلععة أهععل أنأ يععرونأ أو بععالعموما، النععاس يكفععرونأ الذين
ويقولععوا: "هععذا البععدع أهل طريقة على المسألة فيرتبوا كفروا

والزندقععة، النفععاق انتشععار زمععن وهو الئمة، قاله الذي الزمانأ
قال ولذلك وبدعي، ضلل القول وهذا زنادقة"، المساجد فأهل

يخععافه كععانأ الععذي النفععاق تعععالى: وهععذا اللععه رحمععه تيمية ابن
).30( الصغر) النفاق نفوسهم(أي على السلف

(ح/ اليمانأ كتاب في شيبة أبي بن بكر أبو رواه ما لهذا ويشهد
ن معقعل بن حماد حدثنا ) قال71 ن غعالب ع قعال: لعو بكعر ع

مععؤمن أنععه فقععالوا: تشععهد المسععجد أهععل أفضععل عععن سععئلت
شععهدت ولعو أشععهد، لعم النفععاق؟ معن بريعءا اليمانأ مستكمل
من الشك –أخبث أو شر عن سئلت ولو الجنة، في أنه لشهدت

النفععاق مسععتكمل منععافق أنععه فقالوا: تشعهد رجل،– العلءا أبي
النار. في أنه لشهدت شهدت ولو أشهد، لم اليمانأ؟ من بريءا

العالمين. رب لله فالحمد

:      مسألة     ومعنا
قععال: الثععوري سععفيانأ أنأ المنافق صفة في الفريابي روى فقد

ثلث:  المرجئة وبين بيننا ما خلف
انأ انأ وهعم وعمعل، قعول نقعول: اليم ً يقولعونأ: اليم بل قعول

عمل.
ينقص. ول يزيد يقولونأ: ل وهم وينقص، يزيد نقول: اليمانأ

،81ح/ المنععافق صععفة فععي الفريععابي رواه 25 محققععه قععال  
الباري فتح وانظر كذلك، وهو حسن، البدر: اسناده بدر الستاذ

.1/194الحنبلي رجب لبن
.933ح/ البانة 26
.937ح/ السابق 27
.108ح/ للفاريابي المنافق صفة 28
ًا البخاري 29 . الفتح  مع1/109تعليق
.7/428الفتاوى مجموع 30

والجهاد التوحيد منبر
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).31( نفاق يقولونأ: ل وهم نقول: النفاق،

ًا ليس منه القول فهذا  –عنععه اللععه رضععي حذيفععة قول على رد
رد هععو اللععه رحمععه الثععوري سععفيانأ قول ولكن– ذلك له وليس
قلععب فععي والنفاق اليمانأ اختلطا يرونأ ل الذين المرجئة على
القععول هععو اليمععانأ لقععولهم فععإنهم الصععغر)، النفاق (أي رجل
ولزما ينقعص ول يزيعد ل اليمعانأ بعأنأ القول إلى بهم أدى فقط

قلب في ومعصية إيمانأ يجتمع ل التزموه) أنه (وقد هذا قولهم
سععفيانأ قععول هععو فهععذا ونفععاق، إيمععانأ يجتمععع ل وكذلك العبد،
عليهم. الرد في تعالى الله رحمه

حذيفععة قععول اللععه رحمه سفيانأ قاله الذي المعنى لهذا ويشهد
مععع الرجععل قلععب فععي النفععاق إجتماع إثبات في عنه الله رضي

قلععب فععذلك مصععفح قلععب أربعععة، اليمععانأ:- القلععوب وجععود
أجععرد وقلععب الكععافر، قلععب ) فععذالك32( أغلف وقلب المنافق،

نفععاق فيععه وقلععب المععؤمن، قلععب فععذلك يزهر سراج فيه كأنما
شععجرةا كمثل ومثله ودما قيح يمدها قرحة كمثل فمثله وإيمانأ،
غلب. عليها غلب فأيهما وطيب، خبيث ماءا يسقيها

فيععه كععانت وسععلم: معن عليععه اللععه صععلى قوله من مأخوذ وهو
[متفععق يععدعها. حععتى النفععاق مععن شعبة فيه كانت منهم خصلة

الوقعوع ينعف لععم عنعه اللعه رضي حذيفة أنأ يتبين عليه]. وبهذا
المرجئة. نفاه الذي وهو

:     النفاق     أنواع
اللععه ذكععر كمععا قسععمين إلععى يقسععم القلب في كحقيقة النفاق
الخبرية للجمل ذكرها وفي البقرةا سورةا ففي كتابه، في تعالى
هما:- مثلين للمنافقين الله ضرب

الول:-  المثل
ًا استوقد الذي كمثل (مثلهم ذهععب حععوله مععا أضععاءات فلمععا نار

عمععي بكععم صععم يبصععرونأ، ل ظلمععات في وتركهم بنورهم الله
].18–17[البقرةا يرجعونأ) ل فهم

الكفععر، علععى قلبععه اسععتقر مععن هععو النفاق من الول النوع هذا
وتركهععم بنورهم الله وتعالى: (ذهب سبحانه لقوله عليه، وثبت

يرجعونأ) أي ل سبحانه: (فهم ولقوله يبصرونأ)، ل ظلمات في
المر. أول ونور إيمانأ من معهم حصل ما إلى

اللععه أنأ المثععل هععذا : وتقريععر )33(– اللععه رحمه –كثير ابن قال
بالهععدى، الضععللة اشععترائهم فععي شععبههم وتعععالى سععبحانه

ًا، اسعتوقد بمعن العمى، إلى التبصرةا بعد وصيرورتهم فلمعا نعار
وشععماله، يمينععه عععن بهععا وأبصععر بهععا وانتفععع حععوله مععا أضاءات
ظلما فعي وصعار نعوره، طفئععت إذ كععذلك هعو فبينما بها وتأنس

.93ح/ المنافق صفة 31
ومحقععق ،45ح/ شيبة أبي لبن اليمانأ في اللباني ضبطه 32

عععن غشععاءا عليععه أي ومعنععاه أغلق، أي بالقاف ،929ح/ البانة
السععنة(ح في أحمد بن الله عبد عند وهو وسماعه، الحق قبول
) أغلععف17/عع 3المسععند( وفي المعنى، نفس وهو ) أغلف820

ضعععيف وسنده مرفوع، المسند في ولكنه غلفه، على مربوطا
وقفه. والصحيح مضعف، وهو سليم أبي بن الليث فيه

.6/483كثير ابن 33

والجهاد التوحيد منبر
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ل أبكععم يسععمع، ل أصععم ذلععك مع وهو يهتدي، ول يبصر ل شديد
كععانأ ما إلى يرجع ل فلهذا أبصر، لما ضياءا كانأ لو أعمى ينطق،

).34( ذلك قبل عليه
فععي يععدخل نععوع وهنععاك كفععر، ثم الحق وعرف آمن النوع وهذا
فععي داخععل وهو الكفر على صاحبه استقرار جهة من النوع هذا

ومععا الخر واليوما بالله آمنا يقول من الناس تعالى: (ومن قوله
يععؤمن لععم مععن فيععه يععدخل نوع ] ولكنه8بمؤمنين) [البقرةا هم
ن فعي مثل فإنه الول بخلف الوحي، بنور قلبه يهتد ولم قط م

كفر. ثم الحق عرف

منها:-  آيات فيه الصنف وهذا

ًا الله يهدي تعالى: (كيف قال وشععهدوا إيمععانهم بعد كفروا قوم
القععوما يهععدي ل واللععه البينععات وجععاءاهم حععق الرسععول أنأ

].86عمرانأ [آل الظالمين)

الحجععج عليهععم قععامت تعععالى: أي اللععه رحمععه كععثير ابععن قععال
المععر لهععم ووضععح الرسول به جاءاهم ما صدق على والبراهين

الهدايععة هععؤلءا يسععتحق فكيععف الشععرك، ظلمععة إلععى ارتدوا ثم
).35( العماية من به تلبسوا بعدما

جععاءاك تعععالى: (إذا قععوله كععذلك فيععه يتنععزل الصععنف وهععذا
لرسوله إنك يعلم والله الله لرسول إنك نشهد قالوا المنافقونأ

فصدوا جنة أيمانهم * اتخذوا لكاذبونأ المنافقين إنأ يشهد والله
ثععم أمنوا بأنهم * ذلك يعملونأ كانوا ما ساءا إنهم الله سبيل عن

].3– 1[المنافقونأ يفقهونأ) ل فهم قلوبهم على فطبع كفروا

 قلوبهم. في الكفر واستقر كفروا ثم آمنوا فهؤلءا

الثاني:- المثل
يجعلععونأ وبععرق ورعععد ظلمععات فيععه السععماءا مععن كصععيب (أو

محيععط واللععه المععوت حععذر الصععواعق من آذانهم في أصابعهم
مشععوا لهم أضاءا كلما أبصارهم يخطف البرق * يكاد بالكافرين

اموا عليهعم أظلعم وإذا فيعه بسعمعهم لعذهب اللعه شعاءا ولعو ق
].20–19[البقرةا قدير) شيءا كل على الله إنأ وأبصارهم

وهعو القلععبي، النفعاق أنواع من نوع وجود على يدل المثل وهذا
المنععافق حععال هععو بععل الهدايععة، علععى يسععتقر ل الععذي النععوع

أو الشععهوةا حصععول وفععق على حاله تتبدل المتغير، المضطرب
على:-  يغلب النوع وهذا الشبهة، غلبة وفق

ن الهعواءا - أهل1 ى والضعللت البعدع أهعل م الخصعوص وعل
معن الغيعر مناهعج وأغلعب والنظار والمتكلمين الفلسفة أفراخ

بعضععها نقلنععاه، الععذي هععذا غيععر أخرى أقوال التفسير لهل 34
الدنيا، في الحاصلة منفعته معنى على النور حمل كمن ضعيف

هععذا مقتضععيات مععن وبعضععها الخععرةا، في جزائه على والظلمة
المثععل فععي النععوع هععذا أنأ جريععر ابععن اختععار ثععم قععدمناه، الذي

رحمععه منععه خطععأ وهععو الوقات من وقت في يؤمن لم القرآني
الضعععيف بالمعنى المثل جرير ابن وفسر جللته، مع تعالى الله

لصععنف المثليععن جعععل كععذلك وهععو الهععامش، فععي ذكرناه الذي
الفتععاوى مجمععوع كععذلك. (انظععر غلط وهو المنافقين من واحد

).18 – 1/17كثير  وابن7/272
.2/71العظيم القرآنأ تفسير 35

والجهاد التوحيد منبر
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الذين المعاصي أصحاب ومثلهم ومحدثين، قدماءا من المبتدعة
منها. يستكثرونأ

إيمانهم في يقلدونأ الذين البشر بهائم من والعواما - المقلدةا2
الرجال.

نظرهععم وقيععاما الفاسد، الكلما تعاطيهم الول: لكثرةا فالصنف
أو الفلسععفي أو اليونععاني العقل قواعد واعتمادهم الشك، على

فعي السعنة وهدايععة القععرآنأ طريقعة ععن بعدهم ثم الشراقي،
الشعععك فيهعععم فيكعععثر والعلعععوما، الحقعععائق إلعععى الوصعععول

صععحة في القادحة الموهومة العوارض وتعتريهم والضطراب،
وتععزداد النبويععة، العلععوما فععي ثقتهععم فتهععتز واليمععانأ، التوحيععد
اتهععاما إلععى الحيععانأ بععض فعي بهععم المععر يصععل حععتى حيرتهم

مععن هععؤلءا وأمثلععة …والفسععاد بععالغلط عليها والحكم الشريعة
ًا، كثيرةا الشكاك بعضها:- وإليك جد

بممن علي الدين سيف الكلما فارس المصنف العلمة 
ثممم الحنبلممي المممدي التغلممبي محمممد بممن علممي أبممي

 :)36( الشافعي

سععبط قعال والمنطق، الفلسفة قرأ النظار، كبار من رجل فهذا
يجععاريه من زمانه في يكن الزمانأ": لم "مرآةا في الجوزي ابن
الكلما!!!، الفقععه) وعلععم وأصععول الععدين (أصععول الصععلين في

ثععم بحمععاةا، أقعاما دمعععة، وسعرعة قلععب رقعة منععه يظهعر وكانأ
بحمععاةا، قطععة لععه ماتت أنه عنه يحكى ما عجيب ومن بدمشق،

كيععس فععي عظامهععا نقععل مععن بعععث دمشق سكن فلما فدفنها
).37( بقاسيونأ ودفنها

حمعزةا بعن سععليمانأ العدين تقعي القاضعي الععذهبي: وكعانأ قال
السععيف لععىإ نععتردد قعال: كنعا عمععر، أبي ابن شيخه عن يحكي

رجلععه علععى فعلمنععا فنععاما ل؟ أما يصععلي هععل (المدي) فشككنا
نسععأل تؤضأ، ما أنه فعلمنا مكانها، يومين العلمة فبقيت بالحبر

).38( الدين في السلمة الله
المعدي علعى تيمية: يغلعب ابن شيخنا لي الذهبي: قال قال ثم

).39( والوقف الحيرةا

دينععه فععرق الوائععل حكمععة فععي قبععل: وتفنععن عنععه قععال ولذلك
ذكاءا. يتوقد وكانأ وأظلم،

فععي (واسععع) لععه وفقيععه فيه، مؤلف له بحر، أصولي رجل فهذا
فيتحيععر، بالشبهة مرةا يظلم قلب له كانأ ولكن مشاركات، بابه

الصععلوات، تععرك إلععى أمععره بععه فيععؤدي فيتعععثر، حاله به ويقف
بععالله نعععوذ قاموا)، عليهم أظلم وإذا فيه مشوا لهم أضاءا (كلما

الهدى. بعد الضللة من

الممتيمي الحسممين بممن عمممر بممن محمممد اللممه عبممد أبممو
بممابن المعممروف الممدين، فخممر الملقب الرازي البكري

: الخطيب

.22/364السير في ولقبه اسمه ورد هكذا 36
.8/691الجوزي ابن لسبط الزمانأ مرآةا 37
.22/366السير 38
السابق. 39
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والمعقولت الكلما علوما في زمانه أهل علومه: فاق في قالوا
منهععا العديععدةا الفنععونأ فععي المفيدةا التصانيف له الوائل، وعلم

شععرح ولععه الصول: المحصععول، وفي… الكريم القرآنأ تفسير
الطلمسععات: وفععي الحكمة، عيونأ وشرح سينا، لبن الشارات

فععي ولععه… للغزالععي الوجيز الفقه: شرح وفي المكتوما، السر
والفارسععي، العربععي باللسانين يعظ وكانأ البيضاءا، اليد الوعظ

).40( البكاءا ويكثر الوعظ حال في الوجد يلحقه وكانأ

: )41اللذات"( "أقساما كتابه في قال

العالمين سعي وأكثر                    ِعقاُل العقول إقداما نهاية
ضلُل

أذى دنيانا وغاية              جسومنا من وحشة في وأرواحنا
ووباُل

قيل فيه جمعنا أنأ سوى          عمرنا طول بحثنا من نستفد لم
وقالوا

فععألف الباطلععة، الحععوال بعععض إلى أوصلته وحيرةا شك وقوله
الطلمسععات كتععب من تقدما ما مثل وعقيدته بدينه يقدح ما في

والسحر.

وسععحر وعظععائم بليععا تععواليفه فععي منه بدت الذهبي: وقد قال
طريقة على توفي فإنه عنه، يعفو والله السنة، عن وانحرافات

).42( السرائر يتولى والله حميدةا،

الععدين دعائم من مسائل على تشكيكات الميزانأ: له في وقال
).43( الحيرةا تورث

ظععاهر حميععدةا" فععإنه طريقة على توفي "فإنه الذهبي قول أما
بكععر أبععي بععن إبراهيععم تلميععذه بهععا أوصععى الععتي وصععيته فععي

).44( السبكي التاج عند وهي الوفاةا حضرته لما الصبهاني

اليمععانأ أنععوار تععأتيه حال، على يستقر ل النفاق من النوع وهذا
الظلمععة لععه حصععلت فععإذا شععبهته، مععن ويخععرج بهععا، فيرتقععي
ووقععف، انتكععس اليمععانأ وأنععوار الهععدى معععالم عنععه وانطفأت

ًا ويصععنف فيكتععب الهدى، وأنوار الشريعة علوما منه تخرج فحين
وواجبععاته، وحقععائقه اليمععانأ عععن ويتكلععم وعلععومه، الععدين في

الظلمععات: السععحر فععي يكتب مدةا بعد تراه إذ كذلك هو وبينما
حععائر فهععو الطاعععات، عععن ويعععرض الحقائق، ونفي والطلسم

لععك تقععدما وقععد المععوت، يععأتيه حال أي على أعلم والله متردد،
ه.موت عند الرازي الفخر حال

أنأ إلععى اللععه إلى أمرهم فكل الصنف هذا حكم عن سألت فإنأ
علععى الحكععم ولكععن المرين، أحد لديك تغلب قوية قرينة تقوما

ّين ظاهر الكتب وأخرى منها، ويستفاد تقرأ إيمانية كتب فمنها ب
منها. ويحذر ترد شيطانية

بعدها.  وما4/250خلكانأ لبن العيانأ وفيات 40
هامش في نعالى الله رحمه سالم رشاد محمد الدكتور قال 41

مخطععوطا الكتععاب وهععذا ؛1/160 والنقل" العقل تعارض "درءا
الرازي. مؤلفات ضمن بروكلمانأ يذكره ولم الهند في

.21/550السير 42
.4/426الميزانأ لسانأ 43
.4/426الميزانأ لسانأ 44

والجهاد التوحيد منبر



14النفاق. . . في مسائل

(الشععك النفععاق هععذا أنأ إذ زمععانأ، كععل فععي وجععودهم وهععؤلءا
اليمانأ مثل الخبرية، والمور العقائد قضايا يعتري والحيرةا) قد

أخبععار مععن خععبر أي أو للنععاس، الجععامع الخععر اليععوما أو بععالجن
تعلععق لهععا والععتي الطلبيععة المسععائل يصععيب أو والسنة، الكتاب
ا ومثلعه والنهي، بالمر ن ذكعره م ي المععري ع ذبعح تحريعم ف

ابععن قال عيسى، أبي الوراق هارونأ بن محمد مثل أو الحيوانأ،
إلععى الععوراق عيسى أبو انتهى الهجرتين: ولما طريق في القيم
يتسعع ولعم عقلعه فطعاش المقعالت أربعاب إليعه انتهعت حيعث

ًا صععنف وذبحععه الحيوانأ إيلما لحكمة علععى "النععوح سععماه كتابعع
الصععراح، بالزندقععة وبععاح ونععاح، المععآتم عليهععا البهععائم" فأقععاما

كلععب والبصيرةا البصر أعمى كانأ المذهب هذا على كانأ وممن
أكععل مععن امتنع فإنه المعري، العلءا بأبي المكنى النعمانأ معرةا

).45( والذبح باليلما (زعم) لظلمه الحيوانأ،

يعععتري ومععا وخلقه قدره في الله حكمة على العتراض ومثلها
المصيبة. نزول عند النفوس

وفيععه وتعععد، تحصععى أنأ مععن فأكثر الخبرية المسائل أمثلة واما
الهععادي والله السلما، أهل تاريخ في والنحل الفرق اصطرعت

وشريعته. لدينه

رجععب ابعن المعاصي: قال أصحاب ومثله النوع هذا في ويدخل
غير من النفاق وشعب المعاصي على الباري: الصرار فتح في
بالكليععة، اليمععانأ سلب من صاحبها يعاقب أنأ منها يخشى توبة

بععالله نعععوذ الخاتمععة، سوءا وإلى الخالص النفاق إلى وبالوصول
).46( الكفر بريد المعاصي يقال: إنأ كما ذلك، من

ًا النععوع هععذا فععي ويععدخل وهععؤلءا )،47( والجهععال المقلععدةا أيضعع
وكععذلك كععافرةا، ضععالة أقععوال إلى فتأخذهم الشهوات تعتريهم
إلععى بهععم وتصععل قلوبهم فتقسو والطاعات الذكر عن تشغلهم

متبععوع بتعظيععم يمتحنععوا أو تعععالى، اللععه ديععن عععن العععراض
بأعمععال يفتنهععم أو الباطلععة، الكفريععة العتقععادات إلى فيضلهم

بعينه. الكفر هي

عليه الله صلى النبي عن عنهما تعالى الله رضي عمر ابن فعن
الغنمين بين العائرةا الشاةا كمثل المنافق قال: "مثل أنه وسلم

تتبععع" وفععي أيهمععا تععدري ل مععرةا، هذه وإلى مرةا هذه إلى تعير
مسعلم بععه معرةا" [تفععرد هعذه وفعي مععرةا هذه في رواية: "تكر

النووي].  بشرح17/128

مسعععود ابععن قععول مععن أثععرا تفسععيره في حاتم أبي ابن وروى
المععؤمن قععال: مثععل مسععلم شععرطا علععى سنده عنه الله رضي

أحععدهم فععدفع واد إلععى انتهععوا نفععر ثلثة مثل والكافر والمنافق
الذي ناداه الوادي نصف على أتى إذا حتى الخر وقع ثم فعبره،

عودك ارجع الهلكة؟ إلى تذهب؟ أين الوادي: ويلك شفير على
إلععى ينظععر فجعل النجاةا، إلى هلم عبر الذي وناداه بدئك، على
عععبر فالععذي فععأغرقه، سيل قال: فجاءا مرةا، هذا وإلى مرةا هذا

.251ص بتحقيقي القيم لبن الهجرتين طريق 45
.1/197رجب لبن الباري فتح 46
.1/351القيم لبن السالكين مدارج انظر 47
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ول هععؤلءا إلععى ل ذلععك بين منافق( مذبذبين غرق والذي مؤمن
).48( كافر مكث والذي هؤلءا)، إلى

هععؤلءا إلععى ول هععؤلءا إلععى ل الية: (مذبذبين هذه تتنزل وفيهم
ابععن قععال ]،143سععبيل) [النسععاءا له تجد فلن الله يضلل ومن
اليمععانأ بيععن محيريععن المنععافقين تعالى: يعنععي الله رحمه كثير

ًا المؤمنين مع هم فل والكفر، ًا ظععاهر الكععافرين مععع ول وباطنعع
ًا ًا ظععاهر مععع وبععواطنهم المععؤمنين مععع ظععواهرهم بععل وباطنعع

وتارةا هؤلءا إلى يميل فتارةا الشك يعتريه من ومنهم الكافرين،
عليهععم أظلععم وإذا فيععه مشععوا لهم أضاءا (كلما أولئك إلى يميل

).49( قاموا)
نععافقوا الذين وتعالى: (وليعلم سبحانه قوله يتنزل كذلك وفيهم
نعلععم لععو قععالوا ادفعوا أو الله سبيل في قاتلوا تعالوا لهم وقيل
يقولععونأ لليمععانأ منهععم أقععرب يومئععذ للكفععر هم لتبعناكم قتال

يكتمععونأ) [آل بمععا أعلععم واللععه قلععوبهم فععي ليس ما بأفواههم
بععه تعععالى: اسععتدلوا اللععه رحمه كثير ابن ]… قال167عمرانأ

أقععرب حععال في فيكونأ الحوال به تتقلب قد الشخص أنأ على
). 50( اليمانأ إلى أقرب حال وفي الكفر، إلى

ذلععك قبععل كععانأ اللععه: فقععد رحمه تيمية ابن السلما شيخ وقال
إلى فصاروا نفاقهم غلب أحد يوما كانأ فلما مغلوب، نفاق فيهم
).51( أقرب الكفر

لكنهععم يكفععروا لععم الية بنص هؤلءا أنأ عليه التنبيه ينبغي ومما
الشععبهات أو بالشععهوات فتنععوا فععإذا الكفععر، عععن يبعععدوا لععم

…الكفعر معن قربهععم معن وابتعععدوا نجوا وإل كفروا، فسقطوا،
فععي أوذي فععإذا بععالله، آمنا يقولوا من الناس تعالى: (ومن قال
ربععك مععن نصععر جععاءا ولئععن اللععه، كعععذاب الناس فتنة جعل الله

* العععالمين صععدور في بما بأعلم أوليس معكم، كنا إنا ليقولونأ
–10المنععافقين)[العنكبععوت وليعلمن آمنوا الذين الله وليعلمن

11 .[

فععإنه النفععاق مععن النععوع هذا وعلمت الفهم تماما هذا فهمت إذا
المنععافقين لهععؤلءا حكععم علععى السععتقرار خطععأ لععك يكشععف
إلععى تعيععر الغنميععن، بيععن "كشععاةا لنهم النوع هذا في الداخلين

فهععم الطائفتين، إحدى مع تستقر ول مرةا، هذه وإلى مرةا هذه
).52( الجمعين" بين واقفونأ

ًا وتذكر تقلععب أنأ ومعناه النفاق، حقيقة عن هنا نتحدث أننا جيد
وحيرتهم اضطرابهم وأنأ مصطنع، ل حقيقي تقلب القوما هؤلءا

).53( تقية ل حقيقة

تعععالى: اللععه رحمععه كععثير ابععن المععاما قععاله كمععا المععر ونهايععة
ّلععص هععم المنععافقونأ المثععل لهععم المضععروب وهععم قسععمانأ: خ

اليمععانأ مععن َلمعع لهععم يظهععر تارةا يترددونأ، ومنافقونأ الناري،

.2/440كثير ابن تفسير 48
.2/439السابق 49
.2/160السابق 50
.7/304الفتاوى مجموع 51
.1/351السالكين مدارج 52
إنأ قععال من على الرد  . وفيه7/272الفتاوى مجموع انظر 53

ًا. ليس هؤلءا إيمانأ حقيقي

والجهاد التوحيد منبر
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ً أخععف وهععم المععائي، المثل أصحاب وهم يخبو، وتارةا مععن حععال
).54( قبلهم الذين

ً أخف الماما: وهم وقول جهععة مععن هععذا قبلهععم، الذين من حال
المسععلم المجتمععع علععى ثمععاره جهععة من وأما وحقيقته، النفاق

لترددهم، إيذاءا وأكثر أشد حالهم يكونأ فقد المسلمة والجماعة
أعلم. والله

:     تنبيه
(…) تععارةا المنععافق يكععونأ تعالى: قد الله رحمه تيمية ابن قال

ًا وتارةا الوصف ًبهذا متصفا التقسيم فيكونأ الوصف بهذا متصف
).55( أحوالهم ولتنوع الشخاص لتنوع المثلين في

؟     نفاقهم     المنافقون     أظهر     هل
قلععوبهم فععي والععذين المنععافقونأ ينتععه لم تعالى: (لئن الله قال

يجاورونععك ل ثععم بهععم لنغرينععك المدينععة في والمرجفونأ مرض
* سععنة تقععتيل وقتلععوا أخذوا ثقفوا أينما * ملعونين قليل إل فيها
تبععديل) اللععه لسععنة تجععد ولععن قبععل مععن خلععوا الععذين فععي اللععه

].62- 60[الحزاب

عععن بععالكف للمنععافقين تعععالى اللععه مععن تحذير اليات هذه في
يظهرونأ كانوا قبل المنافقين أنأ على دليل وهو نفاقهم، إظهار

ًا الظهار عن كفوا التحذير هذا بعد ثم نفاقهم، السيف من خوف
فععي تعالى الله قاله الذي الغراءا هو تقتيل) وهذا وقتلوا (أخذوا

).56( عنهما الله رضي عباس ابن قول وهو الولى، الية

 لمرين: قبل نفاقهم يظهرون المنافقون كان وقد

مكععة فتععح قبععل المسععلمين فععإنأ عنهم، المسلمين الول: لعفو
ًا عنهم ويعفونأ الناس يتألفونأ كانوا إسلمهم. في طمع

وسععلم عليععه اللععه صععلى لنععبيه تعععالى اللععه أمععر الثععاني: هععو
تطععع تعععالى: (ول قععال والمنععافقين، المشركين عن بالعراض
بععالله وكفععى اللععه على وتوكل أذاهم ودع والمنافقين الكافرين

].49[الحزاب وكيل)

وسععلم عليععه الله صلى الرسول كانأ الذي الول المر هو فهذا
تعععالى: وقوله المتقدما التحذير جاءا ثم المنافقين، مع وأصحابه

نفععاقه أظهععر فمن )،57( والمنافقين) الكفار جاهد النبي أيها (يا

الفتععاوى مجمععوع رائععع بتفصععيل وانظععر ،1/192التفسععير 54
بعدها.  وما7/274

.7/278الفتاوى مجموع 55
.6/483التفسير 56
جهععاد بيععن التفريععق فععي قول الله رحمهم العلم أهل لبعض 57

جهععاد أنأ يععرونأ إذ المنععافقين، جهععاد وبيععن المحععاربين الكفععار
اد والسعنانأ، بالسعيف الكفار والبيعانأ، بالحجعة المنعافقين وجه
يجاهععد فكلهمععا يصععح ل للتفريععق وهععواطلق بععإطلق، هكععذا

ولععم نفاقه المنافق أظهر إذا والسنانأ والسيف والبيانأ بالحجة
التوبيععخ علععى يقتصر (أي للمنافق التفريق هذا ويصح عنه، ينته

مععن منععه الناس وعلمه يظهره ولم كتمه والوعظ) إذا والتقريع
القول. لحن

والجهاد التوحيد منبر
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–الضععلل مععن هععو بععل –يصععح ول به، يؤخذ فإنه اليات هذه بعد
بالحجععج المنععافقين أعيععانأ يعلمونأ كانوا المسلمين القول: إنأ

قعولهم بعل يععاقبونهم، ل ثعم أمثعالهم على البينة بها تثبت التي
في طعن ذلك قبل وهو عنهم الله رضي الصحابة في طعن هذا

.وسلم عليه الله صلى الله رسول

ل نفععاقه علععم من أنأ على اليوما الجتماع القرافي: إنعقاد قال
السععلما عليععه فعلععه وإنما يستتاب، وعندهم فنقول: عندنا يقر،
ًا أنأ النععاس يتحععدث لئل يقتععل وسععلم عليععه اللععه صععلى محمععد

كمععا السلما، عليه له الحجة لقياما قتلهم ذلك ثبت ولو أصحابه،
ويقععر وحده هو وعلمه البينة، لقياما وغيره الزنا في يقتلهم كانأ
).58( وعندكم عندنا فخاص علمه، مع

الحجععة لقيععاما قتلهم ذلك ثبت قوله: "ولو فيك الله بارك فتأمل
البينععة" لقيععاما وغيره الزنا في يقتلهم كانأ كما السلما، عليه له

ًا نفاقهم يظهرونأ يكونوا لم أنهم على يدل فإنه بععه تقوما إظهار
عنهععم اللععه رضي وللصحابة وسلم عليه الله صلى للنبي الحجة

دالقتل. يستحقونأ منافقونأ أنهم وللناس

مجاهععدةا يمكععن وهععو: كيععف السععؤال، هذا تيمية ابن سأل وقد
فأجععاب الظععاهر؟، فععي عليععه السلما أحكاما إجراءا مع المنافق

وفعععل الواجبععات، تععرك مععن المنععافق أظهععر اللععه: فععإذا رحمه
ول الظعاهر، علعى عععوقب العقوبععة عليه يستحق ما المحرمات

كععانأ ولهععذا ظععاهرةا، حجععة بل بععاطنه مععن يعلععم ما على يعاقب
اللععه عرفه من المنافقين من يعلم وسلم عليه الله صلى النبي
علنيتهععم منهععم يقبععل وكانأ كاذبونأ وهم له يحلفونأ وكانوا بهم

).59( الله إلى سرائرهم ويكل

أظهععر منععافق مععن مععا إنه على ظاهرةا" دليل حجة فقوله: "بل
ًا نفاقه ًا ظهور فصععل وقععد وجهادهم، بقتلهم الله أمر أنأ بعد بين

ً المسععألة هععذه المحلععى في الله رحمه حزما ابن ً تفصععيل جميل
ً إليه. فارجع جليل

أنأ المسععلول: فحاصععله الصارما في الله رحمه تيمية ابن وقال
الشععرعية بالحجععة ظهععوره لعععدما بعينه واحد على يقم لم الحد
).60( إقامته إمكانأ أولعدما والعاما الخاص بها يعلمه التي

المحلععى: ومععن فععي تعععالى الله رحمه حزما ابن قول عين وهو
يعلعم وسعلم عليعه اللعه صلى الرسول يكونأ أنأ البحت الباطل

ًا أنأ ربععه فيعصععي يجاهععده ل ثم النفاق متصل منافق بعينه فلن
نسععب لنععه كععافر فهععو هععذا إعتقععد ومععن أمععره، ويخالف تعالى

وسععلم عليععه اللععه صععلى رسععوله إلى تعالى الله بأمر الستهانة
)61.(

في الباب هذا في التوفيق الجهبذ) فاته (الماما حزما ابن ولكن
أعيانأ يعلم يكن لم وسلم عليه الله صلى الله رسول قوله: إنأ

أنأ للمععاما بععأنأ لقوله وذلك الوحي، طريق عن المنافقين بعض
خلف وهععذا حععدث، طريق بأي علمه إذا هو بعلمه الحدود يقيم

بالبينععات الحععدود يقيععم كععانأ وسععلم عليه الله صلى فإنه الحق،
.12/39للقرافي الذخيرةا 58
.7/620الفتاوى مجموع 59
.3/681المسلول الصارما 60
.11/218المحلى 61
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الععتي الحجععج وهععي الشععرعية، للحكععاما تعععالى الله نصبها التي
ولو للناس، وعلمها وسلم عليه الله صلى نبيه تعالى الله علمها

أنأ لرأيععت السععابق تيميععة ابععن وكلما القرافععي كلما تععأملت
الحكععاما بهععا تقععاما الععتي الشععرعية الحجععة علععى يععدور الحديث

آخر. أمر على وليس

يعرفهم لم قسمانأ: قسم الله: المنافقونأ رحمه حزما ابن قال
بالتوبععة فلذوا فعرفهععم افتضحوا آخر وقسم السلما، عليه قط
ادقونأ أو كاذبونأ أنهم السلما عليه يعرفهم ولم ي ص تعوبتهم ف

)62.(

).63( المتقدما قوله مع متلئم وهو تعالى، الله رحمه قوله فهذا
ً وللتوسع المسألة:- هذه على نأتي قليل

المنععافقين أعيععانأ يعلم وسلم عليه الله صلى الرسول كانأ هل
وكيف؟

علممى البمماب هممذا فممي المنممافقين أن فيممه لشاك مما
أقساما:

وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسول يكن لم من الول القسم
يعلمه: 

أهعل ومعن منعافقونأ العراب من حولكم تعالى: (وممن لقوله
سععنعذبهم نعلمهععم نحععن تعلمهععم ل النفععاق على مردوا المدينة
وقععوله ].101[التوبععة عظيععم) عععذاب إلععى يععردونأ ثم مرتين

عليه. واستمروا مرنوا سبحانه: مردوا: أي

وسلم. عليه الله صلى الله رسول يعلمهم ل القسم وهذا

رواه لمععا ذلععك بعععد إيععاهم أعلمه الله بأنأ عليه يعترض قد لكن
قال: قععاما عنهما الله رضي عباس ابن أنأ تفسيره في الطبري
يععا فقععال: اخععرج الجمعة يوما وسلم عليه الله صلى الله رسول

مععن فععأخرج منععافق فإنععك فلنأ يععا واخععرج منععافق، فإنك فلنأ
مععن يخرجععونأ وهععم عمععر فجععاءا فضععحهم، منهم ناسا المسجد

السابق. 62
علمه بخلف يحكم أنأ للحاكم ليجوز أنه على الفقهاءا اتفق 63

حكععم مسععألة فععي واختلفععوا العععدول، بععذلك عنععده شععهد وإنأ
بعلمه:-  الحاكم
شععريح عععن يععروى وهذا بعلمه، يحكم أنأ له الول: ليس القول

القاسم عبيد وأبي رهاوية بن واسحق مالك قول وهو والشعبي
الشععافعي قععولي وأحععد الشععيباني الحسن بن ومحمد سلما بن

رواية. في أحمد قول وهو المذهب ظاهر وهو
واختععاره للشععافعي آخععر قععول وهععو ثععور وأبععو يوسف أبو وقال

ذلك. له يجوز أنه أحمد عن ورواية أصحابه من المزني
يطععول ذلععك واستقصععاءا الدلة له تشهد الذي هو الول والقول

المقاما. هذا على
.13/138الباري فتح في القوال أدلة وانظر
فععي هععو بعلمععه القاضععي قضععاءا وجععوب فععي حععزما ابععن وقععول

علععى قععال: وفععرض ،9/426ج1796رقععم مسععألة المحلععى
والمععوال والقصععاص الععدماءا فععي بعلمععه يحكععم أنأ الحععاكم
وليتععه، بععد أو وليتعه قبعل ذلععك علعم سواءا والحدود، والفروج

ثععم بعالقرار ثععم الحعق يقيعن لنأ (بععه) بعلمععه حكعم معا وأقوى
بالبينة.

والجهاد التوحيد منبر
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الناس أنأ وظن الجمعة يشهد لم أنه حياءا منهم فاختبأ المسجد
بأمرهم، علم قد أنه وظنوا عمر، من هم واختبؤوا إنصرفوا، قد

رجععل له فقال يصلوا، لم الناس فإذا المسجد فدخل عمر فجاءا
اليوما. المنافقين الله فضح قد عمر يا المسلمين: أبشر من

المسجد، من أخرجهم حين الول العذاب عباس: فهذا ابن قال
القبر. عذاب الثاني والعذاب

ًا:  ول سندا يصح ل الحديث قلت: هذا متن

عمععرو بععن الحسععين ) قععال: حععدثنا64( الطععبري: عنععد فسععنده
عععن السععدي عععن أسععباطا قال: حدثنا أبي قال: حدثنا العنقزي

).65( به عباس ابن عن مالك أبي

ل زرعععة: كععانأ أبو قال العنقزي، محمد بن عمرو بن والحسين
).66( فيه يتكلمونأ حاتم: لين أبو وقال يصدق،

التفسير إبراهيم) في بن (إسماعيل الكبير السدي رواية إنأ ثم
وإنأ وهععي )،67( عليهععا يتفقععوا لم محمد بن أسباطا جمعها التي

فععي بهععا الحتجععاج يصععح ل لكععن التفسععير فععي مقبولععة كععانت
المرفوعة. الحاديث

ن الثعوري طريعق من روي الحديث إنأ ثم أبعي ععن السعدي ع
).68( المنافقين أسماءا فيه يذكر ولم مرفوعا مالك

…سنده جهة من هذا

ًا: إذ فمنكر متنه أما عليععه الله صلى الله رسول أنأ المعلوما جد
أنأ الحعديث هعذا وفي علنيتهم، المنافقين من يقبل كانأ وسلم
ومععن المسععجد معن طردهععم وسلم عليه الله صلى الله رسول
وسععلم، عليععه اللععه صععلى عنععه أبععدا ليعلععم وهععذا الجمعة صلةا

واجععب أمععر مععن المصععلين وسععلم عليه الله صلى يطرد فكيف
الله صلى النبي إخبار في آخر حديث ورد نعم وأمي)، هو (بأبي
ليععس ولكععن الجمعععة صععلةا فععي المنافقين بأسماءا وسلم عليه
المحلععى فععي حععزما ابن رواه ما وهو المسجد من إخراجهم في

عبععد بععن أحمد حدثنا نبات بن سعيد بن محمد ): قال: حدثنا69(
ن القاسم حدثنا البصير ن محمعد حعدثنا أصعبغ ب السعلما عبعد ب

وهععو –محمععد أبععو حععدثنا المثنععى بععن محمععد حععدثنا الخشععني
عيععاض عععن كهيل بن سلمة عن الثوري سفيانأ حدثنا– الزبيري

الله رسول قال: خطبنا مسعود ابن عن أبيه أبيع عن عياض بن
ثععم تعععالى، الله شاءا ما خطبته في فذكر وسلم عليه الله صلى

يععا قععال: قععم ثععم فليقععم، سععميت فمن منافقين منكم قال: إنأ
ّد حتى فلنأ، يا قم فلنأ، يا قم فلنأ، قععال: ثععم وثلثيععن، ستة ع

مقنععع برجععل عمر فمر العافية، الله فسلوا فيكم وإنأ منكم إنأ
النععبي قاله بما فأخبره شأنك؟ قال: ما معرفة، وبينه بينه وكانأ
اليوما. سائر لك عمر: تبا فقال وسلم عليه الله صلى

.11/10البيانأ جامع 64
الحسععين طريععق  مععن796ح الوسط في الطبراني ورواه 65

وابععن الشععيخ وأبو حاتم أبي ابن السيوطي: رواه وقال به، عنه
مردويه.

.2/207الميزانأ لسانأ 66
.98ص للخليلي الرشاد 67
.11/10البيانأ جامع 68
.10/221المحلى 69
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فعإنه مسعود ابن حديث ) بقوله: وأما70( ضعفه حزما ابن ولكن
بن أحمد حدثنا أصبغ بن قاسم طريق من رويناه قد فإنا يصح ل

بععن سلمة عن الثوري سفيانأ عن نعيم أبو حدثنا حرب بن زهير
وقععال الحععديث، فععذكر مسعود ابن عن أبيه عن رجل عن كهيل

بععن عيععاض أبيه: أراه عن يسم لم الذي الرجل هذا عن سفيانأ
فيه. مشكوك أنه سفيانأ عن نعيم أبو أخبر فقد عياض،

فععي تعععالى اللععه رحمععه أحمععد المععاما رواه الحععديث قلت: هذا
النصععاري عمععرو بن عقبة مسعود أبي حديث ) من71( المسند
طريععق معن بعالجزما المسند في ) وهو72( مسعود) ابن (وليس

به. عنه سفيانأ حدثنا وكيع
مععن كععذلك بععالجزما ) وهععو73( الكبير التاريخ في البخاري ورواه
وقبيصة. مسعود بن موسى طريق

عععن مسعععود بععن موسععى عععن أحمععد أخرجه حجر: ثم ابن قال
).74( سفيانأ عن قبيصة وعن يشك ولم سفيانأ

ومععن بالشك نعيم أبي رواية في إل المسند في أجده قلت: لم
كمععا التاريععخ فععي هععو الحافظ ذكره والذي ، بالجزما وكيع رواية
تقدما.

حبعانأ ابعن وثقعه الكععوفي، قيلعة أبعو فهو عياض بن عياض وأما
).75( جهالته يرفع ل وتوثيقه

بعععض وجععود تععبين الية فإنأ– ذلك له وأنى –الحديث صح لو ثم
وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول يعلمهم ل الذين المنافقين

بالسلما شهد من كل وليس حولها، وبعضهم المدينة، في وهم
فبقى وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع الجمعة يشهد كانأ
ًا عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول يعلمهععم لم منافقين وجود يقين

وسلم.

قععوله في عباس لبن المنسوب التفسير على نرد هنا ها ونحن
النععبي تعريععف هو الول العذاب مرتين) وأنأ تعالى: (سنعذبهم

وسععلم عليععه اللععه صععلى قيععامه ثععم بهععم وسلم عليه الله صلى
بفضحهم.

هععو وإنمععا ذكره ما غير (الفضح) هو الول العذاب أنأ والصحيح
ثععم القبر، في ) وعذاب76( والسباءا القتل وهو الدنيا في عذاب

القسععم هععذا الخععرةا، عععذاب عظيععم) وهععو عععذاب إلى (يردونأ
أعلم. والله الول

الله صلى الله رسول علمهم منافقون الثاني القسم
الوحي: طريق عن بأعيانهم وسلم عليه

.224ص السابق 70
.5/273المسند 71
.4/1/22للبخاري الكبير التاريخ في الخطأ وقع وكذلك 72
.4/1/22الكبير التاريخ 73
.326ص المنفعة تعجيل 74
المجمععع: لععم في الهيثمي وقال ،5/267حبانأ لبن الثقات 75

ترجمه. من أجد
.4/205كثير ابن انظر 76

والجهاد التوحيد منبر
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النفعس وأطعال تععالى اللعه رحمه حزما ابن أنكره القسم وهذا
تقدما لما شديدا إغلظا لمثبتيه أغلظ بل وإنكاره رده في عجيبا

وإنأ القاضي علم بمجرد والحكاما الحد إقامة بوجوب قوله من
وغيرها. شهود من الحكاما بينة لديه تكن لم

واللممه القسممم هممذا وجمود علمى الدلمة نذكر نحن وها
الموفق:- 

بعن سععلمة بعن إيعاس ععن صععحيحه فعي مسععلم الماما رواه ما
وسلم عليه الله صلى الله رسول مع قال: عدنا أبيه عن الكوع

رأيععت مععا فقلت: واللععه عليه يدي قال: فوضعت موعوكا، رجل
ًا، أشد رجل كاليوما وسععلم: أل عليععه اللععه صععلى النبي فقال حر

الراكععبين الرجليععن هععذينك القيامععة يععوما منه حرا بأشد أخبركم
).77( أصحابه من حينئذ لرجلين– المقفيين

ن محمعد قال: حدثنا مسنده في أحمد الماما رواه وما جعفعر ب
ابععن عععن جععبيير بععن سعيد عن حرب بن سماك بن شعبة حدثنا

وسعلم: يعدخل عليعه اللعه صعلى اللعه رسعول قال: قال عباس
قال: فععدخل شيطانأ، بعيني أو شيطانأ بعين ينظر رجل عليكم
نحععو أو شععتمتني أو سععببتني علما محمععد فقال: يععا أزرق، رجل

فعععي اليعععة هعععذه فنزلعععت قعععال يحلعععف قعععال: وجععععل هعععذا،
الخععرى يعلمععونأ) واليععة وهم الكذب على المجادلة(ويحلفونأ

صحيح.  ). وسنده78(

طريععق مععن المجادلععة سععورةا تفسععير ) في79( جرير ابن ورواه
القائععل: علما انأ فيععه ورد اذ خلف فيععه ولكععن بععه، عنععه شعبة

وليس وسلم عليه الله صلى الله رسول هو تسبني أو تشتمني
الرجل.

المسععند علععى تعليقه في الله، رحمه شاكر أحمد المحدث قال
المسععند) في الواقعة (أي الزيادةا بهذه الخطأ أنأ ) فالظاهر80(

مجمععع فععي أيضععا ثابتععة لنهععا ناسخيه أو المسند رواةا بعض من
).81( الزوائد

ن كعثير: ورواه ابعن وقال اتم أبعي اب ععن زهيعر طريعق معن ح
اللععه رسععول وفيععه: فععدعاه هععذا مععن بععأطول حععرب بن سماك
دعععاهم نفععر وفلنأ؟ وفلنأ أنععت تشععتمني فقععال: علما فكلمععه
م.بأسمائه

).82( جيد اسناده– كثير ابن قال
).83( مستدركه في الحاكم ورواه

كتاب في صحيحه في البخاري الماما رواه ما كذلك الدلة ومن
حذيفععة عععن قععوله الدرداءا أبي حديث ) من84( الصحابة فضائل

.128 –17/127مسلم على النووي 77
.1/24المسند 78
.28/23البيانأ جامع 79
.2147ح المسند 80
رجععال فيععه: رجععاله الهيثمععي وقععال ،7/122الزوائد مجمع 81

الصحيح.
الشعب. دار  طبعة272 –8/271التفسير 82
.2/482المستدرك 83
.7/90الباري فتح 84
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اللععه صععلى النععبي سععر صععاحب فيكم عنهما: أوليس الله رضي
غيره؟ أحد يعلم ل الذي وسلم عليه

مسلم الماما رواه آخر حديث في مفسرا جاءا ما هو السر وهذا
عععن أخععبرني حذيفععة قععال: لكععن عمععار حديث من صحيحه في

عشععر اثنععا أصععحابي قععال: فععي أنه وسلم عليه الله صلى النبي
ًا، سععم فععي الجمل يلج حتى الجنة يدخلونأ ل ثمانية منهم منافق
الخياطا.

انه حذيفة قال: حدثني ايضا عمار حديث من منه باطول ورواه
ول الجنععة يععدخلونأ ل منافقععا عشععر اثنععى أمععتي فععي قععال: إنأ

منهععم ثمانيععة الخيععاطا، سععم فعي الجمل يلج حتى ريحها يجدونأ
ّدبيلة، تكفيهم من تنجم حتى أكتافهم بين تظهر نار من شراج ال

).85( صدورهم

أسععماءا يعلععم كععانأ عنععه الله رضي حذيفة أنأ كذلك يشهد ومما
ورد مععا لععه وسععلم عليه الله صلى الله رسول بإخبار المنافقين

لحذيفععة عنععه اللععه رضععي عمر سؤال من الصحيح الحديث في
نفسه:-  عن

أبععي ابععن ) حععدثنا86( الزهد كتاب في الجراح بن وكيع قال فقد
بععي قال: مر حذيفة عن الجهني وهب بن زيد سمعت قال خالد
حذيفة، لي: يا فقال المسجد، في جالس وأنا الخطاب بن عمر

من يخرج كاد إذا حتى مضى فاشهد. قال: ثم مات، قد فلنا إنأ
إلععي، فرجععع فعععرف، جععالس وأنععا فرآني إلّي، التفت المسجد،
اللهععم قال: قلت أنا؟ القوما بالله: أمن أنشدك حذيفة فقال: يا

).87( جادتا عمر عيني فرأيت قال بعدك، أحدا أبرئ ولن ل،

الفريععوائي: الجبععار عبععد بعن الرحمععن عبععد الكتععاب محقق قال
صحيح. وإسناده ثقات رجاله

خالععد أبععي وابععن الصحيح، شرطا وعلى بل قال، كما قلت: وهو
والتاريععخ" مععن "المعرفة في الفسوي رواه وقد إسماعيل، هو

قععال ثععم بمعنععاه، بععه عنععه وهععب بععن زيععد عععن العمش طريق
حععديث ولكععن… كععذبا يكونأ أنأ وأخاف المحال الفسوي: وهذا

).88( كبير خلل به زيد

الذي فهذا… به الحتجاج على متفق وهب بن الذهبي: زيد قال
هعذه فتحنعا ولععو إليعه، سععبق معا حععديثه معن الفسوي استنكره

الفاسععد بععالوهم الثابتة السنن من كثيرا لرددنا علينا الوساوس
)89.(

وأحكامهم. المنافقين صفات كتاب  من10 و9ح 85
.477ح 86
القيععم لبععن الهجرتين طريق في الحديث لهذا تخريجي في 87

الشععديد تنقيععبي مععع مسندا الحديث هذا عى عثوري عدما بينت
الععالمين، رب للعه والحمد مخرج النأ هو فها )،433(ص عنه
وقال: )،11/225( حجة بغير المحلى في حزما ابن ضعفه وقد
غيععر ) أنععه222-221( وقععال… المحض الكذب ومن باطل هذا

ترى. كما عليه والجواب مسند،
. 2/769والتاريخ المعرفة 88
.2/107العتدال ميزانأ 89
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قععال: مسععنده فععي الععبزار عند وائل أبو وهب بن زيد قلت: تابع
مسععلم بععن العزيععز عبععد قال: أخبرنا غيث بن الواحد عبد حدثنا

عنععه اللععه رضي حذيفة عن وائل أبي عن العمش قال: أخبرنا
بععه، فتعلقععت يريععدها، أو فيهععا، فخععرج لجنععازةا عمر قال: دعي

فقال: نشععدتك أولئك، من فإنه المؤمنين أمير يا فقلت: اجلس
).90( بعدك أحدا أبرئ ول قلت: ل، منهم؟ أنا الله

ثقات. ): رجاله91( المجمع في الهيثمي قال

).92( صحيح البزار: إسناده زوائد مختصر في حجر ابن وقال

قععال المتقععدما السععند ) بنفس93( البخاري الماما رواه ما ومثله
هععذه أصععحاب مععن بقي فقال: ما حذيفة عند وهب: كنا بن زيد

أربعة. إل المنافقين ول ثلثة إل الية

فععي وطعنععوا عهععدهم بعععد مععن أيمععانهم نكثوا هي: (وإنأ والية
الكفر). أئمة فقاتلوا دينكم

فععي المنععافقين بأعيععانأ حذيفععة علععم علععى يععدل الحععديث فهذا
المدينة.

القتل. وهو المنافقين في تعالى الله حكم على الدليل وفيه

 يقاتلوهم؟ لم فلماذا سائل سأل فإن

زيععد عن حسانأ بن حبيب طريق من الطبري رواه ما فالجواب
أئمعة (فقعاتلوا اليععة هععذه فقعرأ حذيفععة عنععد قال: كنا وهب بن

بعد. الية هذه أهل قوتل الكفر) قال: ما

).94( الحديث هذا رواية في حسانأ بن حبيب العمش تابع وقد

لععم قتالهم أنأ يقاتلوا لم بكونهم حجر: والمراد بن الحافظ قال
مععن أيمانهم نكثوا الية: (وإنأ لفظ لنأ الشرطا وقوع لعدما يقع
ول نكععث يقععع لععم فقاتلوا) فلمععا دينكم في وطعنوا عهدهم بعد

).95( يقاتلوا لم طعن

ينتععه لععم وتعالى: (لئن سبحانه قوله تشبه اليات هذه أنأ فتبين
المدينعة فعي والمرجفعونأ مرض قلوبهم في والذين المنافقونأ
ً إل فيهععا يجاورونععك ل ثععم بهععم لنغرينععك أينمععا * ملعععونين قليل

تقتيلً). وقتلوا ُأخذوا ثقفوا

زمععن نفعاقهم يسععرونأ كعانوا المنععافقين أنأ -وهععو لهععذا ويشهد
عنععه: اللععه رضعي حذيفععة وسععلم- حععديث عليه الله صلى النبي

كععانوا الععذين المنععافقين مععن شععر اليوما فيكم الذين المنافقونأ
وائععل: أبعو وسععلم. قعال عليعه اللعه صلى الله رسول عهد على
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يسععرونأ كععانوا أولئععك قععال: لنأ اللععه؟ عبععد أبععا يا ذاك قلنا: لم
).96( أعلنوه هؤلءا وإنأ نفاقهم،

الستقصاءا. نرد ولم الباب لهذا الستدلل في كفاية هذا وفي

المنععافقين أحكععاما فيها التي والحاديث اليات من الكثير إنأ ثم
اللععه صععلى اللععه رسععول أنأ وهععو الوجه، بهذا إل فهمها يمكن ل

طريععق عععن أو الععوحي طريععق عععن أعيععانهم علععم وسععلم عليه
تععرك مثععل الحجععة بقيععاما القطععع إلععى تصععل ل الععتي المخايلععة
ذلععك وغير بطانة، اتخاذهم وعدما عليهم والصلةا لهم الستغفار

المنععافقين حععق فععي قائمة مازالت الحكاما وهذه الحكاما، من
الععتي الحجة إلى يصل ل الذي اللحن طريق عن يعرفونأ الذين
قععد الععوحي أمععر إنأ ثععم سععيأتي، كمععا والحكاما الحدود بها تقاما

الوكيل. ونعم الله وحسبنا انقطع

نعتقععد أنأ كلمععه بنععص علينا يوجب تعالى الله رحمه حزما وابن
صلى الله رسول أصحاب من هو سلول بن أبي بن الله عبد أنأ

إيمانه! صحة ونعتقد له نستغفر أنأ وعلينا وسلم عليه الله

أبععي بن الله عبد هذا: إنأ في تعالى الله رحمه حزما ابن ويقول
بظععاهر وسععلم عليععه اللععه صععلى الرسععول أصععحاب جملت من

حكععم لهععم الععذين المسععلمين الصععحابة جملععة من وأنه إسلمه
).97( بحقها إل دماءاهم تعالى الله حرما والذين السلما

النععاس يعرفععه ممععا وهععو الغلععط، وأشد الباطل أبطل من وهذا
فائدةا. غير من نطاح عليه الرد وتكلف والعامة

لحممن طريممق عممن المنممافقين الثالث: معرفممة القسم
القول:-

يخععرج لععن أنأ مععرض قلععوبهم في الذين حسب تعالى: (أما قال
بسععيماهم فلتعرفهععم لرينععاكهم نشععاءا * ولععو أضععغانهم اللععه

* ولنبلععونكم أعمععالكم يعلععم واللععه القععول لحن في ولتعرفنهم
[محمععد أخباركم) ونبلو والصابرين منكم المجاهدين نعلم حتى
29–31.[

لرينععاك محمععد يعا نشعاءا تععالى: لعو اللععه رحمععه كععثير ابن قال
جميع في ذلك تعالى يفعل لم ولكن عيانا، فعرفتهم أشخاصهم
ظععاهر علععى للمععور وحمل خلقععه علععى منععه سععترا المنععافقين

القول) لحن في (ولتعرفنهم عالمها، الى السرائر ورد السلمة
المتكلععم يفهععم مقاصدهم، على الدال كلمهم من يبدو فيما أي
لحن من المراد وهو وفحواه، كلمه بمعاني هو الحزبين أي من

).98( القول

حععتى بفضحها براءاةا سورةا تكفلت فقد وأخبارهم صفاتهم وأما
قلععوب على لتنقيرها والمشقشقة، والمنقرةا بالفاضحة سميت

عنها. والشقشقة المنافقين

رسععول إقامععة بعدما أحاديث من ورد ما فيه يدخل القسم وهذا
وبشععيءا المنععافقين، علععى الردةا حد وسلم عليه الله صلى الله

. الباري  فتح13/69البخاري رواه 96
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كبععار علععى الورقععات هععذه فععي نععأتي الممكععن التفصععيل مععن
ولععم وأعمالهم أقوالهم بعض المنافقين من ظهر التى الحداث

الردةا:- حد ومنها الحكاما بها تقاما التي البينات درجة إلى تصل

أن اللممه "معمماذ وسمملم عليممه اللممه صمملى قوله تحقيق
:أصحابي"  أقتل أني الناس يتحدث

ى الحعدود إقعامت بععدما يحتج من بعض أنأ دونأ المنعافقين عل
مععن تععبين كما المنافقين أحوال في المتقدما التفريق إلى ينظر

وصععفهم الععذين وهععم نفععاقهم علععى يثبتععونأ ل منععافقين وجععود
الغنميععن، بين العائرةا بالشاةا وسلم عليه الله صلى الله رسول

أو الحععدود، إقامععة درجة إلى تصل ل وأقوال أعمال وجود ومن
الععوحي، طريععق ععن وسععلم عليه الله صلى الله رسول معرفة

أقععوال معن الصععحيح هععو كمععا الحععدود بععه تقعاما ل طريععق وهععو
العلماءا.

عليععه اللععه صععلى قوله وهو اللفظ، بهذا يحتج بعضهم قلت: إنأ
وهععو ،أصحابي"  أقتل أني الناس يتحدث أنأ الله وسلم: "معاذ

فععي ثبععت المنععافقين هععؤلءا التاليععة: إنأ بالطريقععة قععوله يرتب
ل حععتى عليهععم يقمععه لععم ثععم نفاقهم وانكشف الردةا حد حقهم

أصحابه. يقتل وسلم عليه الله صلى محمدا أنأ الناس يتحدث

حقيقته. نتبين حتى فسنحققه القول هذا نفهم وحتى

موطنين:  في القول هذا ورد
حنين. من وسلم عليه الله صلى منصرفه الول: في

بنععي غععزوةا مععن وسععلم عليععه اللععه صععلى منقلبععه الثععاني: فععي
المصطلق.

ذلك:     شارح

الول:
اللععه رضععي الله عبد بن جابر عن )99( صحيحه في مسلم روى
وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول رجععل قععال: أتععى عنععه

ورسععول فضععة، بلل ثععوب وفي حنين، من منصرفه بالجعرانة،
فقعال: النععاس، ويعطعي فيها، يقبض وسلم عليه الله صلى الله

أعععدل؟ اكععن لععم إذا يعععدل محمد!! اعدل. قال: ويلك! ومن يا
الخطععاب بععن فقال: عمر أعدل، أكن لم إنأ وخسرت خبت لقد

المنافق. فقال: هذا فأقتل الله رسول يا عنه: دعني الله رضي
هععذا أصععحابي. إنأ أقتععل أنععي النععاس يتحععدث أنأ اللععه معععاذ

كمعا منععه يمرقععونأ حناجرهم، يجاوز ل القرآنأ يقرأونأ وأصحابه
الرمية. من السهم يمرق

ابععن وخسععرت" جععزما خبععت وسلم: "لقد عليه الله صلى قوله
القاضععي ) وجععوز100( بالفتععح أنهععم المسلول الصارما في تيمية

والرفع. الوجهين: الفتح عياض

الخطععاب عمربععن وسععمى الخععوارج، صععفات في الحديث فهذا
عليععه اللععه صععلى النععبي وأقععره منافقععا، القائععل عنه الله رضي
لئل بععل نفسععه لعصععمة ل قتلععه عععن ونهععاه تسميته على وسلم

أصععحابه، يقتععل وسلم عليه الله صلى محمدا أنأ الناس يتحدث
.1063ح 99

.2/351المسلول الصارما 100
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اللععه صععلى الله رسول سب في العظيمة قولته قال رجل وهو
لماذا أما )،101( وكفر ردةا هذا قوله أنه في شك ول وسلم عليه

قععد فهععذا عليععه الحععد وسلم عليه الله صلى الله رسول يقم لم
ن السعلما شعيخ إيعاه كفانعا ي اللعه رحمعه تيميعة اب الصعارما ف

).102( فليراجع المسلول
لععو الرجل هذا أمثال على الحد أنأ أحد فيه يختلف ل مما ولكن
لععم وسععلم عليععه اللععه صععلى الله رسول وفاةا بعد أحد من وقع
القرطععبي: فلععو قععال قتلععه، يجععب بععل عنه، تعفو أنأ للمة يكن
أو وسععلم عليععه الله صلى النبي حق في أحد من هذا مثل صدر
).103( زنديق قتلة لقتل شريعته حق في

صععلى النععبي يسبه) بعد من عن العفو (أي لحد وقال: وليست
).104( وسلم عليه الله

).105( العلماءا عن نحوه النووي حجر: ونقل ابن قال
يتعيععن وسععلم عليععه الله صلى النبي موت تيمية: بعد ابن وقال
).106( والعفو المطالبة من يمكن ل المستحق لنأ القتل

فععي بقععوله: الجععواب منسوخا الحديث جعل فقد حزما ابن وأما
لععم فلععذلك ارتععد مععن بقتععل بعععد أمر يكن لم تعالى الله أنأ هذا

ثم قتله عن نهى ولذلك وسلم عليه الله صلى الله رسول يقتله
تحريععم فنسععخ دينه عن ارتد من بقتل ذلك بعد تعالى الله أمره

).107( قتلهم

الثاني:
عععن صععحيحيهما ) فععي109( ) ومسععلم108( البخععاري الماما روى
رجل فكسع غزاةا في قال: كنا عنه الله رضي الله عبد بن جابر
للنصععار، النصععاري: يععا فقال النصار، من رجل المهاجرين من

صععلى اللععه رسععول فسععمعهما للمهاجرين، المهاجري: يا وقال
اللععه صععلى اللععه رسععول البخاري) فقال (لفظ وسلم عليه الله
قععالوا: يععا مسععلم)، (لفععظ الجاهليععة دعوى بال وسلم: ما عليه

فكل القرطبي . قال986 –3/984المسلول الصارما انظر 101
فهععو الحكععم فععي وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول اتهم من

).5/267(الجامع كافر
اللععه لرسععول كععانأ أنععه يرى فإنه الشيخ قاله لما واختصارا 102

ردةا هععذه قيععل فععإنأ آذاه عمععن يعفععو أنأ وسلم عليه الله صلى
إلععى وسلم عليه الله صلى الله لرسول حقا كونها من فخرجت

هعذا علعى تيميعة ابعن ويعرد صعاحبه، يسععقطه ل حدا صارت أنأ
وفععي جععدا مهععم فععإنه ،2/537ج فععي انظره للحقوق بتفصيل

في المر ذلك عن عفا كذلك: وإنما  وقال534ص الجزءا نفس
فععي خععارجونأ أنهععم يعلمععه لما المنافقين من يؤذيه عمن حياته
بععل فائععدةا، كععثير الرجل ذلك قتل في ليس وأنأ محالة، ل المة
2/355( وأشععد المنععافقين سععائر قتل في ما المفسدةا من فيه

عنعه العفعو أنأ القععول معع يتفععق كلعه المسلول) وهعذا الصارما
مععن لحععد وليسععت وسععلم عليععه اللععه صلى الله لرسول خاص
بعده.

.5/40الباري فتح 103
.5/267القرآنأ لحكاما الجامع 104
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النصععار، مععن رجل المهععاجرين مععن رجععل اللععه: كسععع رسععول
أبععي(ابععن بععن اللععه عبععد فسععمعها منتنععة، فإنهععا فقععال: دعوهععا

المدينععة إلععى رجعنععا لئععن واللععه فعلوهععا، فقععال: قععد سععلول)،
هععذا عنععق أضععرب عمر: دعنععي قال الذل، منها العز ليخرجن
أصحابه. يقتل محمدا أنأ الناس يتحدث ل فقال: دعه، المنافق،
برجلك. أو شيءا دبر على بيدك تضرب أنأ هو والكسع

وقععع وكذا المصطلق بني غزوةا الغزوةا هذه اسحق ابن وسمى
).110( السماعيلي عند

بتبوك. كانت القصة هذه قال: إنأ حين البعض وهم وقد

فععإنأ بحععق، ليععس بل نظر، تعالى: فيه الله رحمه كثير ابن قال
تبععوك. غععزوةا في خرج ممن يكن لم سلول بن أبي بن الله عبد
أصععحاب عنععد المشععهور وإنمععا الجيععش، مععن بطائفععة رجععع بل

غععزوةا وهععى المريسيع غزوةا في كانأ ذلك أنأ والسير المغازي
).111( المصطلق بني

صععلى رسععوله اللععه سّمعها كيف سنذكر فإننا الصورةا ولتكتمل
تتععم بهععا إذ سععلول أبععي ابن الله عبد كلمة أي وسلم، عليه الله

الحجة:-

قععال: كنععت أرقم بن زيد حديث من مسلم و البخاري روى فقد
تنفقععوا يقععول: ل سععلول بن أبي بن الله عبد فسمعت عمي مع

المدينة إلى رجعنا ولئن ينفضوا، حتى الله رسول عند من على
عمععي فععذكره لعمععي ذلععك فععذكرت الذل، منهععا العز ليخرجن

إلععى فأرسععل فحععدثته، فععدعاني، وسععلم، عليه الله صلى للنبي
رسععول فصععدقهم قععالوا، مععا فحلفععوا وأصحابه أبي بن الله عبد
يصععبني لععم غععم فأصععابني وكععذبني، وسلم عليه الله صلى الله
كذبك أنأ إل أردت ما عمي، وقال بيتي، في فجلست قط، مثله

أنزل عليه الله صلى النبي اءاك تععالى: (إذا اللعه وسعلم؟! ف ج
النععبي إلععّي اللععه) وأرسععل لرسععول إنك نشهد قالوا المنافقمن

.عصدقك.أ.ه قد الله وقال: إنأ فقرأها وسلم عليه الله صلى

أرقععم بععن زيععد وهععو واحععد رجععل بشهادةا المنكر قوله ثبت فقد
الحععدود، بهععا تقععاما ل الواحد وشهادةا وبالوحي، عنه، الله رضي

بالوحي. القول تقدما وقد

علععى الحععد وسلم عليه الله صلى النبي يقم تيمية: لم ابن قال
يقتععل محمععدا يقععال: إنأ ل حععتى القصععة هععذه فعي سععلول ابععن

قعال، معا أنععه حلعف وقعد بالبينعة، يثبعت لم النفاق لنأ أصحابه،
بقتلععه فتنععة يععوجب أرقم. وهذا بن زيد وخبر بالوحي علم وإنما

).112( بقتله افتتانهم يخاف أقواما وغضب

البشعر سعيد الموافقعات: فعإنأ فعي الله رحمه الشاطبي يقول
علععى المععور يجععري بععالوحي، إعلمه مع وسلم عليه الله صلى

أحععوالهم، بععواطن علععم وإنأ وغيرهععم، المنافقين في ظواهرها
عليععه جرت ما على الظواهر جريانأ عن بمخرجه ذلك يكن ولم

)113.(
.8/649الباري فتح 110
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.3/671المسلول الصارما 112
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والجهاد التوحيد منبر



28النفاق. . . في مسائل

ابن الله عدو لفظ أنأ وهو الماما قاله ما غير آخر وجه هناك ثم
الععتي المعاني من الكثير ويحمله فيه يماري أنأ يستطيع سلول

أعلم. والله هذا نفسه، عن الشبهة بها يبعد

…يصح ل لكن ثالث، موطن في اللفظ هذا ورد وقد

بن أحمد بن علي الحسن أبو قال: أخبرنا للبيهقي الدلئل ففي
الحرانععي عمععرو أبععو حععدثنا الصفار عبيد بن أحمد أخبرنا عبدانأ
بععن محمععد حدثنا الحراني يحيى بن العزيز عبد الصبغ أبو حدثنا

مععرةا بععن عمرو عن العمش عن اسحق بن محمد عن مسلمة
بخطععاما آخععذ قال: كنت اليمانأ بن حذيفة عن البختري أبي عن
يسععوقه، وعمار به، أقود وسلم عليه الله صلى الله رسول ناقة

بععاثني أنععا فععإذا بالعقبععة كنععا إذا حتى يقوده وعمار أسوقه أنا أو
صععلى اللععه رسععول قال: فأنبهت فيها، اعترضوه قد راكبا عشر
رسول لنا فقال مدبرين فولوا بهم فصرخ بهم، وسلم عليه الله
يععا قلنععا: ل القععوما؟ عرفتععم وسععلم: هععل عليععه اللععه صععلى الله

قععال: الركععاب، عرفنععا قععد ولكععن متلثميععن، كععانوا الله، رسول
قلنععا: أرادوا؟ ما تدرونأ وهل القيامة، يوما إلى المنافقونأ هؤلءا

في وسلم عليه الله صلى الله رسول يزحموا أنأ أرادوا قال ل،
عشائرهم إلى تبعث أول الله رسول يا قلنا منها، فيلقوه العقبة

أنأ أكععره قععال: ل، صععاحبهم؟ بععرأس قععوما كل إليك يبعث حتى
اللععه أظهععره إذا حتى بقوما، قاتل محمدا أنأ بينها العرب تحدث

ِة، ارمهم قال: اللهم ثم يقتلهم، عليهم أقبل بهم َل َبي ّد قلنا: يععا بال
نيععاطا علععى يقععع نععار مععن قال: شهاب الدبيلة؟ وما الله رسول

).114( فيهلك أحدهم قلب

مععن الععدلئل فععي الععبيهقي رواهععا تبوك في وردت القصة وهذه
).115( مرسل عروةا حديث

(صععاحب اسععحق ابععن حديث من )116( أيضا الدلئل في ورواها
).117( معضل الكبرى السنن المغازي) وفي

لعلتين:-  ضعيف الول والسند

مععدلس، وهععو بالتحععديث يصععرح ولم اسحق ابن رواية من فهو
الضعععفاءا.. فععي البخععاري ذكععره الحراني يحيى بن العزيز وعبد

أعلم. والله بحسن، له ليس الصارما محقق وتحسين

عليععه اللععه صلى الله رسول قتل المنافقين محاولة قصة ولكن
دونأ حسععن بعضععها أخرى بأسانيد وردت تبوك غزوةا في وسلم

)118( المسععند فعي اللعه رحمه أحمد أخرجه ما منها اللفظ، هذا
عبععد ابن الوليد(يعني أخبرنا زريع) قال ابن (أي يزيد حدثنا قال
اللععه رسععول أقبععل قععال: لمععا الطفيععل، أبي جميع) عن بن الله

فنععادى: إنأ مناديععا، أمععر تبوك، غزوةا من وسلم عليه الله صلى
يأخععذها فل بالعقبععة، أخععذ قد وسلم عليه الله صلى الله رسول

حذيفععة يقععوده وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول فبينما أحد،
فغشععوا الرواحععل علععى متلثمععونأ رهط أقبل إذ عمار، ويسوقه

.5/260النبوةا دلئل 114
.5/256 السابق 115
.5/257 السابق 116
. 33 –9/32الكبرى السنن 117
.390/5-391 المسند 118
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وأقبععل وسععلم عليععه اللععه صععلى الله برسول يسوق وهو عمارا
عليععه اللععه صلى الله رسول فقال الرواحل وجوه يضرب عمار

عليه الله صلى الله رسول هبط حتى قد)، لحذيفة: (قد، وسلم
هععل عمععار قععال: يععا عمععار، ورجع هبط فلما الوادي، من وسلم
متلثمونأ، والقوما الرواحل عامة عرفت قال: قد القوما، عرفت

ا تعدري قال: هعل ال: اللعه أرادوا؟ م قعال: ، أعلعم ورسعوله ق
فيطرحععوه، وسلم عليه الله صلى الله برسول ينفروا أنأ أرادوا

عليععه اللععه صععلى النععبي أصععحاب مععن رجل عمععار : فسععار قال
قععال: العقبة؟ أصحاب من تعلم كم بالله وقال: نشدتك وسلم،
عشععر، خمس كانوا فقد فيهم كنت فقال: إنأ رجل، عشر أربعة
ثلثععة، منهععم وسععلم عليعه اللعه صعلى اللعه رسعول : فعذر قال

ومعا وسعلم، عليه الله صلى الله رسول منادي سمعنا قالوا: ما
الباقين عشر الثني أنأ عمار: أشهد فقال القوما، أراد ما علمنا
الشهاد. يقوما ويوما الدنيا الحياةا في ولرسوله لله حرب
الزبيععر بن الله عبد بن محمد قال: حدثنا آخر بسند أحمد ورواه

ال ابن (يعني الوليد قال: حدثنا النعيم وأبو النعيعم أبعو جميع) ق
وهو… منه قريبا الطفيل أبو حدثنا جميع مثل الطفيل، أبي عن
).119( حسن سند

وسععلم عليععه اللععه صععلى الله رسول يعلم لم المنافقونأ فهؤلءا
يعلععم لععم ولععذلك الععوحي، طريععق عععن إل أرادوا ما ول أعيانهم

مععن يعرفهععا فلععم أعيععانهم وأمععا أرادوا، ما عنه الله رضي عمار
وسلم عليه الله صلى الله رسول علمهم وإنما رواحلهم ضرب

الوحي. طريق عن

وسععلم عليععه الله صلى الله رسول أنأ على دليل الحديث وفي
بهم. حذيفة وأخبر المنافقين أعيانأ يعلم كانأ

تصععح ل طريععق مععن لسععمائهم ذكععر للبيهقي النبوةا دلئل وفي
الطالة. مخافة ذكرها نترك

صلى النبي يقتلهم لم فلم قيل الصارما: فإنأ في تيمية ابن قال
علنيتهم؟ وقبل بعضهم، بنفاق علمه مع وسلم عليه الله

لوجهين:-  ذاك قلنا: إنما

.10و9  ح4/2143صحيحه في مسلم عند القصة وأصل 119
لنععه بقوله: حديث(..) ساقط الحديث هذا حزما ابن ضعف وقد
هالك. وهو جميع بن الوليد طريق من

داود: وأبععو أحمد قال مسلم، رجال من والوليد قال، قلت: كذا
أبععو وقععال مرضععي، مأمونأ معين: ثقة ابن وقال بأس، به ليس

ابععن وقععال الحععديث، صععالح حععاتم، أبععو وقال به، زرعة: لبأس
الثقععات( فععي حبععانأ ابععن وذكععره أحععاديث، لععه ثقععة سعد: كععانأ

البزار: قال ) ،79 – 78/ 3( الضعفاءا في ذكره ) ثم5/492
الععرواةا فععي الععذهبي وذكععره تشععيع، فيععه وكععانأ حععديثه احتملوا
 ).357( ت/ الرد يوجب ل بما فيهم المتكلم

حععزما ابعن لكن ، الله رحمه حزما ابن قاله ما فيه يقال هذا فهل
يراجععع وللتوسععع فيععه، الكلما بأقععل للرجععل بطرحععه معععروف

حععزما ابععن فيهم تكلم الذين الرواةا أسماءا "تجريد كتابي مقدمة
الععذي حععديثه رد قععد حزما ابن إنأ ثم وتعديل" بالمشاركة، جرحا
لينتصععر وأبيععه حذيفععة هجرةا قصة في صحيحه في مسلم رواه
الحكاما في كما الحرمة والعقود الشروطا في الصل بأنأ لرأيه

اللععه رحمععه القيععم ابن شرحه كما الصواب خلف ) وهو5/10(
الموقعين. إعلما في
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يثبت مما الكفر من به يتكلمونأ ما يكن لم عامتهم أحدهما: أنأ
تععارةا يعععرف ونفاقهم السلما، يظهرونأ كانوا بل بالبينة، عليهم

صععلى النععبي إلى فينقلها المؤمن الرجل منهم يسمعها بالكلمة
يحلفععونأ، ل أو قالوهععا مععا أنهععم بالله فيحلفونأ وسلم عليه الله

واسععتثقالهم والجهععاد الصععلةا عععن تأخرهم من يظهر بما وتارةا
وعععامتهم اللععه أحكععاما مععن لكثير منهم الكراهية وظهور للزكاةا

فععي الذين حسب تعالى: (أما قال كما القول، لحن في يعرفونأ
لرينععاكهم نشععاءا ولععو أضععغانهم الله يخرج لن أنأ مرض قلوبهم

–29القععول)[محمععد لحن في ولتعرفنهم بسيماهم فلعرفتهم  
فععي بالسععيماءا رسععوله لعرفهم شاءا لو أنه سبحانه ]. فأخبر30

علععى القععول) فأقسععم لحن في قال: (ولتعرفنهم ثم وجوههم،
يقععول كععانأ مععن ومنهععم القععول، لحععن فععي يعرفهععم أنأ لبد أنه

ذلععك صععاحب أنأ يخععبر القععرآنأ فينععزل العمععل يعمععل أو القول
(ومنهم )،…(ومنهم براءاةا سورةا في كما منهم، والعمل القول

بالشععواهد منهععم كععثيرا يعلمععونأ أيضععا المسععلمونأ ) وكععانأ…
كمععا يعععرف يكععن لم من ومنهم والمارات، والقرائن والدللت

أهععل ومععن منععافقونأ العععراب مععن حولكم تعالى: (وممن قال
نعلمهععم)[التوبععة نحععن تعلمهعم ل النفععاق علعى مععردوا المدينعة

ويحلفععونأ السععلما، يظهععرونأ المنععافقين هؤلءا جميع ] ثم101
مسلمونأ. أنهم

الله صلى فالنبي حالهم هذه كانت وإذا جنة أيمانهم اتخذوا وقد
ول الواحععد بخععبر ول بعلمععه الحععدود يقيععم يكععن لععم وسلم عليه

للحععد الموجب يثبت حتى والشواهد بالدلئل ول الوحي، بمجرد
إنأ أنهععا الملعنععة المععرأةا عععن أخبر كيف ترى أل أقرار، أو ببينة

وجععاءات بععه، رميععت للذي فهو وكذا كذا نعت على بالولد جاءات
المكروه. النعت على

البخاري] * . شأنأ"[رواه ولها لي لكانأ اليمانأ فقال: "لول

أحععدا راجمععا كنععت فقال: "لو الشر، تعلن امرأةا بالمدينة وكانأ
عليه].  لرجمتها"[متفق بينة غير من

بعضكم ولعل إلّي، تختصمونأ إليه: "إنكم اختصموا للذين وقال
فمععن أسمع، مما بنحو فأقضي بعض من بحجته ألحن يكونأ أنأ

قطعععة لععه أقطععع فإنما يأخذه، فل شيئا أخيه حق من له قضيت
مععع قتلهععم تععرك وأحمععد]. فكععانأ ومالك الستة النار"[رواه من

شرعية. بحجة منهم الكفر ظهور لعدما كفارا كونهم

أنأ المعلععوما ومععن التعيين، على يستتبهم لم أنه هذا على ويدل
فععإنأ كالمرتععد، يسععتتاب أنأ وزندقته نفاقه ثبت من حال أحسن

فعلععم منهععم، بعينععه واحععدا استتاب أنه يبلغنا ولم قتل، وإل تاب
يقتععل أنأ يوجب ثبوتا بعينه واحد على تثبت لم والردةا الكفر أنأ

اللععه، إلععى سععرائرهم ويكل علنيتهم، يقبل كانأ ولهذا كالمرتد،
فكيععف الشرعية البينة بغير نفاقه ظهر من حال هذه كانت فإذا
وسععلم: عليععه اللععه صععلى قععال ولهذا نفاقه؟ يظهر لم من حال

أشعععق ول النعععاس قلعععوب ععععن أنقعععب أنأ أومعععر لعععم "إنعععي
عليه]. بطونهم"[متفق

قتععل فععي اسععتؤذنأ ولمععا الخويصععرةا، ذي قتل في استؤذنأ لما
"قيل: الله؟ إل إله ل أنأ يشهد قال: "أليس المنافقين من رجل

نهععاني الذين قال: "أولئك " قيلل: بل، يصلي؟ قال: "أليس بل،
اللععه صععلى فععأخبر وأحمععد]، مالك الماما قتلهم"[رواه عن الله
الشععهادتين من السلما أظهر من قتل عن نهي أنه وسلم عليه
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عليعه وظهعرت بعه ورمعي اتهعم) بالنفعاق (أي ُزنّأ وإنأ والصلةا
قوله وكذلك الكفر أظهر أنه شرعية بحجة يثبت لم إذا – دللته

ل أنأ يشععهدوا حتى الناس أقاتل أنأ الخر: "أمرت الحديث في
دمععاءاهم منععي عصموا قالوها فإذا الله، رسول وأني الله إل إله

ورواه السععتة اللععه"[رواه علععى وحسععابهم بحقهععا إل وأمععوالهم
السععلما، ظععاهر منهععم أقبل أنأ أمرت أني أحمد]. معناه الماما
تكلععم إذا يقتل إنما والمنافق والزنديق الله، إلى بواطنهم وأكل
ل بالظععاهر، حكععم وهععذا البينة، بذلك عليه وقامت الكفر بكلمة

المسألة.  فقه يظهر الجواب وبهذا بالباطن،

يتولعد أنأ يخعاف كعانأ وسعلم عليعه الله صلى الثاني: أنه الوجه
ذلععك بيععن وقععد اسععتبقائهم، في مما أكثر الفساد من قتلهم من

أصععحابه" وقععال: يقتععل محمدا أنأ الناس يتحدث قال: "ل حيث
مععن يعلمععه بمععا قتلهم لو فإنه بيثرب"، كثيرةا آنف له ترعد "إذا
وأحقععاد لغععراض قتلهععم إنمععا أنععه الظععانأ يظن أنأ لوشك كفر

أنأ قععال:" أكععره كمععا الملععك، علععى بهم الستعانة قصده وإنما
مععن يخععاف وأنأ يقتلهععم"، أقبل بأصحابه ظفر لما العرب تقول
قتععل كما السلما إظهاره مع يقتل أنأ السلما في الدخول يريد

غيره. 

ويكععونأ آخرونأ وناس قبيلته بعضهم لقتل يغضب أيضا كانأ وقد
اللععه عبععد قصععة في جرى بما ذلك واعتبر الفتنة، في سببا ذلك
صالحونأ أناس له خاصم بقتله معاذ بن سعد عرض لما أبي بن

عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول سععكنهم حععتى الحميععة وأخذتهم
لمععا وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسول ذلك بين وقد وسلم،

إذا النأ أصععحابنا: ونحععن قععال أبععي، ابععن قتل في عمر استأذنه
القتل. عن كففنا ذلك مثل خفنا

بالحجة ظهوره لعدما بعينه، واحد على يقم لم الحد أنأ فحاصله
إقامته، إمكانأ لعدما أو والخاص، العاما بها يعلمه التي الشرعية

آخريععن وارتععداد السععلما، فععي الععدخول عععن أقواما تنفير مع إل
علععى فسععاده يربععى مععا والفتنععة الحععرب من قوما وإظهار عنه،

يومنععا إلى باق حكمهما المعنيانأ وهذانأ منافق، قتل ترك فساد
ربمععا وسععلم عليععه اللععه صععلى أنععه وهو واحد شيءا في إل هذا،
أغراض مثل آخر لغرض أصحابه يقتل أنه الظانأ يظن أنأ خاف

اليوما. منتف فهذ الملوك،

عليععه اللععه صععلى النععبي أنأ الثععاني الجععواب حقيقة يبين والذي
عععن عععاجزين وأصععحابه هععو مستضعععفا بمكععة كععانأ لمععا وسلم
المشععركين، أذى علععى والصععبر أيديهم بكف الله أمرهم الجهاد

بالجهاد أمرهم ومنعة عز دار له وصار المدينة إلى هاجروا فلما
ذلععك إذ أمرهععم لععو لنه عنهم، يده وكف سالمهم عمن وبالكف
أكععثر السععلما عععن لنفععر ومنععافق كافر كل على الحدود بإقامة
هععذه مثععل وفععي يقتععل، فيععه دخععل مععن بعععض أنأ رأو إذ العرب
ودع والمنععافقين الكععافرين تطععع وتعالى: (ول قوله نزل الحال
]. وهععذه48وكيل)[الحزاب بالله وكفى الله على وتوكل أذاهم

يععترك أنأ الحال تلك في الله فأمره الخندق، بعد نزلت السورةا
فععي يتولععد لمععا عليععه يكافئهمم فل له والمنافقين الكافرنأ أذى

مكععة، فتحععت حععتى كععذلك المر يزل ولم الفتنة، من مكافآتهم
اللععه صععلى النععبي أخععذ ثععم قاطبة، الله دين في العرب ودخلت

وكمععل بععراءاةا، سععورةا اللععه وأنععزل الروما، غزو في وسلم عليه
كمععال فكععانأ بالمعروف، والمر والحج الجهاد من الدين شرائع
دينكم)[المائدةا لكم أكملت تعالى: (اليوما قوله نزل حين الدين

بنبععذ أمره براءاةا أنزل ولما أشهر، ثلثة من بأقل الوفاةا ] قبل3
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جاهععد النععبي أيهععا فيها: (يععا وقال للمشركين كانت التي العهود
اليععة ] وهععذه73عليهععم)[التوبععة وأغلععظ والمنععافقين الكفععار
أذاهععم) ودع والمنععافقين الكععافرين تطععع لقععوله: (ول ناسععخة

الحععد، عليععه يقيم او يعينه من للمنافق حينئذ يبقى لم أنه وذلك
يقتععل محمدا بأنأ يتحدث من الكفار من المدينة حول يبقى ولم

أهععل ذكععر وقععد عليهععم، والغلظ بجهادهم الله فأمره أصحابه،
فععي وقععال ونحوهععا، اليععة بهذه منسوخة الحزاب آية أنأ العلم

مععرض قلععوبهم فععي والععذين المنععافقونأ ينته لم الحزاب: (لئن
إل فيهعا يجاورونعك ل ثععم بهعم لنغرينك المدينة في والمرجفونأ

ً ]61-60اليععة)[الحععزاب… ُأخععذوا ثقفوا أينما * ملعونين قليل
عليها قتلوا عنها ينتهوا لم ذاك إذ أشياءا يفعلونأ كانوا أنهم فعلم

عليععه اللععه صلى رسوله ونصر دينه الله أعز لما المستقبل في
عليععه الحععد إقامععة من يخاف ظهور للمنافق كانأ فحيثما وسلم

عجزنععا حيث إنه أذاهم) كما بآية: (دع عملنا بقائه من أكبر فتنة
حصععل وحيثما والصفح، عنهم الكف بآية عملنا الكفار قتال عن

والمنافقين). الكفار بقوله: (جاهد خوطبنا والعزةا القوةا

اللععه بكتععاب نفعاقه أظهعر معن قتععل عن المساك أنأ يبين فهذا
ولععم بعععده، نسخ ل إذ وسلم عليه الله صلى الرسول عهد على
نععزل، وحععي غيععر مععن المصلحة لتغيير بعده تغير الحكم أنأ ندع
أنأ ودعععوى بععرأي، لهععا وتحويععل الشريعة، في تصرف هذا فإنأ

نسععبوا كمععا جائز، غير وهو زال، قد لمعنى كانأ المطلق الحكم
انقطععاعه علععى يأت ولم انقطع المؤلفة حكم قال: إنأ من إلى

).120( المصلحة تغيير ادعاءا سوى سنة ول بكتاب
المععر بعععد يعععود إنمععا المنععافقين قتععل فتنة من قلت: والخوف

يقععوله وهذا القتل، موجب ثبوت عدما إلى الحكم وتغيير بقتلهم
يقععول: والععذين حيععث الفتاوى مجموع في كما نفسه تيمية ابن
إنأ الناس ولقال قومه له لغضب بعضهم عاقب لو يعرفهم كانأ

عععن نفععور ذلععك بسععبب يحصععل فكععانأ أصععحابه، يقتععل محمععدا
معرفتععه فععي النععاس يشععترك ظاهرا الذنب يكن لم إذ السلما،

)121.(

اللععه رسععول أنأ على النبوي اللفظ بهذا الحتجاج يجوز ل وبهذا
اسعتحقاقهم معع أصععحابه بعض قتل ترك وسلم عليه الله صلى
أني يقال ل حتى أقتلهم يقول: ل ثم عليهم التهمة وثبوت القتل
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول أنأ علععم قد فإنه أصحابي، أقتل

وهععم والغامديععة، كمععاعز أصحابه من الفضلءا بعض قتل وسلم
الله رضي بالحجارةا رجمهما بل والجنة، باليمانأ لهم المقطوع

اللععه صععلى محمععدا أنأ سععيقولونأ الناس أنأ يتبين وبهذا عنهما،
ظعاهرةا شعرعية حجعة يكعونأ ل لمعا أصعحابه يقتعل وسلم عليه

ولععذلك وتغيرهععا، القلععوب اضععطراب يععوجب ممععا وهذا عليهم،
أصحابه. يقتل محمدا سيقولونأ: إنأ

بعدها.  وما3/673المسلول الصارما 120
.423-7/422الفتاوى مجموع 121

 ومععا2/271( الموافقععات فععي الله رحمه الشاطبي قول انظر
الئمععة أقععوال تتوافععق كيععف مطععرب بتعجععب بعععدها) وتأمععل

ن والسعنة الكتعاب هدايعة تكعونأ كيعف لتفهم بمعانيها صعدر لم
والشععاطبي شععامي، مشععرقي اللععه رحمععه تيميععة وابععن عنهما،
 هجرية728سنة توفي تيمية وابن أندلسي، مغربي الله رحمه

ولكنهععا الخععر مععن أحععدهما يأخععذ فلم  هجرية،790والشاطبي
خيععر علععى بهم وألحقنا أئمتنا الله رحم المصدر، واتفاق الهداية

وهداية. 
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هععؤلءا فععإنأ بععالجواب، تنبيععك "أصععحابه" هععذه كلمععة تأمععل ثععم
الصععحابة، مععن هععم العععرب وعند الصحابة بعض عند المنافقين

العععدو (هععم أعععدائه أشععد مععن بل أعدائه من أنهم بينة تقم ولم
ا وتخفيهعم، لسعرارهم فاحذرهم) وهذا الحجعة أقيمعت إذا وأم

مععن أنهععم مخالف لكل بانأ فقد نفاقهم بظهور عليهم الشرعية
لمععا وعرينععة عكععل جماعععة قتل كما بأصحاب له وليسوا أعدائه

أعلم. والله ، عدائهم بانأ

سععألتهم  (ولئععنتعممالى: قمموله ورود سبب في التحقيق
كنتععم ورسوله وآياته أبالله قل ونلعب، نخوض كنا إنما ليقولونأ

انكم بععد كفرتعم قعد تعتذروا * ل تستهزؤونأ ععن نععف إنأ إيم
-65[التوبععة مجرميععن) كععانوا بععأنهم طائفة نعذب منكم طائفة

66.[

يلي:- ما اليتين هاتين نزول سبب ) في122( مرفوعا ورد

اللععه عبععد حدثنا العلى عبد بن يونس حاتم: حدثنا أبي ابن قال
الله عبد عن أسلم بن زيد عن سعد بن هشاما أخبرني وهب بن
يومععا: مععا مجلععس فعي تبوك غزوةا في رجل قال: قال عمر بن

ول ألسععنة أكععذب ول بطونععا أرغععب ل ّهععؤلءا، ئنا قرا مثل رأيت
ولكنععك المجلععس: كععذبت، فععي رجععل فقععال اللقععاءا، عند أجبن

ذلععك فبلععغ وسععلم، عليععه الله صلى الله رسول لخبرنأ منافق،
اللععه: فأنععا عبععد قال القرآنأ، ونزل وسلم عليه الله صلى النبي
وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول ناقععة بحقب متعلقا رأيته
ونلعب، نخوض كنا إنما الله رسول يقول: يا وهو الحجارةا تنكبه

ورسوله واياته يقول: أبالله وسلم عليه الله صلى الله ورسول
تستهزؤونأ. كنتم

الطععبري رواه سعععد بععن هشاما طريق ومن صحيح قلت: سنده
تفسيره. في

تعييععن وأمععا لضعععفه، عنععه أعرضععت آخععر سععبب ذلك في وورد
نحن الذي الباب هذا في تزيدنا ل أحاديث ذلك في فورد الرجل

فيه.

لوجدته الرجل قول في وفكرت نظرا، الحديث في أنعمت ولو
جاءا ولكن ردةا، قتله على حجة به تقوما ل الذي القول لحن من

قععال ولععذلك الكفععر، وهععو قوله عند قلبه في ما ليفضح القرآنأ
بمععا تنععبئهم سععورةا عليهععم تنزل أنأ المنافقونأ قبل: (يحذر الله
ا مخرج الله إنأ استهزؤوا قل قلوبهم، في [التوبعة تحعذرونأ) م
64.[

كلما وهععو الكلما، لهععذا دفعععه الععذي قلبععه كفععر فضععحت فاليععة
مخافعة أو السعيف مخافة بعضه وأظهر مراده من الكثير أخفى

حععتى معراده لنعا ثبت لما أحد اليوما قاله لو قول وهو الفضيحة،
والرجععل صععريح، غير محتمل كلما كل شأنأ وهذا منه، نستوثق

مععا وأقصععى فيهععم، أراه بمععا رجععال أسب سيقول: أنا يسر بكل
الععتي الحالععة أنأ مععع المسععلمين، شتمه في التعزير عليه يحكم

والسععب الشععتم فععي كلمه في سيدخل النزول سبب فيها ورد
الصحابي قول من ورد إذا النزول سبب مرفوعا: لنأ قلت 122

البخععاري منهم الئمة من جمع قاله كما المرفوع حكم في فإنه
فععي مقدمععة رسالته في تيمية ابن ونصره الحاكم الله عبد وأبو

التفسير.
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يحلععف أنأ يسععتطيع ولكنععه وسععلم، عليععه الله صلى الله رسول
أراد. ما فعل) أنه وكما المنافقين (كعادةا

ويلعععب، يخععوض كععانأ أنه حلف أنه فسترى أخرى أنعمت لو ثم
هععو وليس الوحي، بنص بكذبه نجزما ولكننا هذا، يحتمل ولفظه

أعلم. والله والحكاما، الحدود به تقاما مما

أنأ يزعععم أنأ لحععد يجععوز فل البععاب، هععذا فععي المععر نهايععة هذا
حععد المنععافقين عععن أسععقط وسععلم عليه الله صلى الله رسول
يبعد ول محجوج مبطل هذا قائل فإنأ له، استحقاقهم مع الردةا

رحمععه حزما ابن كلما من تقدما كما تعالى بالله عياذا الكفر عنه
تعالى. الله

 :جنة) أيمانهم سبحانه: (اتخذوا قوله

دفععع في المنافقين أسباب من كتابه في تعالى الله ذكره ومما
الله صلى الله لرسول الحلف هو بالقتل عنهم الشرعي الحكم

السععلما ديععن على أنهم عنهم الله رضي ولصحابه وسلم عليه
منه. يخرجوا ولم

أنأ أحععق ورسععوله واللععه ليرضععوكم بععالله تعالى: (يحلفونأ قال
].62[التوبة مؤمنين) كانوا إنأ يرضوه

بعالله المنعافقونأ هؤلءا المؤمنونأ أيها لكم الطبري: يحلف قال
اللععه صععلى اللععه رسععول أذاهم من عنهم بلغكم فيما ليرضوكم

ومطابقتهم له، والعيب عليه، بالطعن إياهم وذكره وسلم عليه
ا أنهعم الفعاجرةا واليمانأ بالله عليكم، الكفر أهل سرا فعلعوا م
بذلك يبتغونأ خالفكم، من على ومعكم دينكم لعلى وإنهم ذلك،

).123( رضاكم

فإنأ عنهم ترضوا فإنأ عنهم لترضوا لكم تعالى: (يحلفونأ وقال
]. 96[التوبة الفاسقين) القوما عن يرضى ل الله

يحلفععونأ كمععا له فيحلفونأ جميعا الله يبعثهم تعالى: (يوما وقال
الكععاذبونأ) هععم إنهععم أل شععيءا علععى أنهععم ويحسععبونأ لكععم

ومععا لمنكم إنهم بالله تعالى: (ويحلفونأ وقال ]،18 [المجادلة
].65[التوبة يفرقونأ) قوما ولكنهم منكم هم

يحلفععونأ جعلهععم الععذي هععو منكععم خوفهم أنأ سبحانه الله فبين
مانعا ليمانهم كانأ أنه هذا فدل منكم، إنهم الكاذبة اليمانأ هذه
قتلهم. من

آيعة سعبب فعي الكذب حلفهم في الحاديث بعض قبل ورد وقد
أبععي ابععن وحلععف الزرق، الرجل حديث من المتقدمة المجادلة

.) وقععد…المدينععة إلععى رجعنععا (لئععن العظيمة كلمته قال ما أنه
العقبععة في قتله أرادوا الذين الرهط وحلف الحديث أصل تقدما

أصعل تقععدما وقععد تبععوك، معن وسععلم عليعه اللعه صلى منصرفه
كذلك. الحديث

رجال قال: إنأ الخدري سعيد أبي عن صحيحه في مسلم وروى
إذا كععانأ وسلم عليه الله صلى الرسول عهد في المنافقين من

بمقعععدهم عنععه تخلفععوا وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج
.10/170البيانأ جامع 123
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صععلى النبي قدما فإذا وسلم، عليه الله صلى الله رسول خلف
لععم بمععا يحمدوا أنأ وأحبوا وحلفوا إليه اعتذروا وسلم عليه الله

العذاب. من بمفازةا تحسبنهم فل يفعلوا،

بععالله تعععالى: (سععيحلفونأ قععوله نزول سبب من وقع ما ومثلها
إنهععم عنهععم فأعرضععوا عنهععم لتعرضععوا إليهععم انقلبتععم إذا لكععم

].95[التوبة يكسبونأ) كانوا بما جزاءا جهنم ومأواهم رجس

كعععب قععال تبععوك، من وسلم عليه الله صلى رجوعه بعد وذلك
تبععوك من وسلم عليه الله صلى الله رسول قدما مالك: لما بن

يعتذرونأ فطفقوا المخلفونأ جاءاه ذلك فعل فلما للناس، جلس
).124( له ويحلفونأ إليه

البينععة قععامت إذا لهععا قيمععة ل المتهععم أيمععانأ أنأ المعلععوما ومن
فععإنأ البينععة، ضعععفت إذا صععاحبها تنفععع اليمانأ وإنما الشرعية،

كععانأ حلفهععم مععن تقععدما ومععا بععالحلف، التهمععة عنه يدرأ المتهم
الحجععة ثبععوت لعععدما عنهععم القتععل حكععم دفعهععم فععي ينفعهععم

أصل، قالوه فيما أو القول، لحن من قالوا فيما عليهم الشرعية
يصععل الععذي الكلما أصععل الحداث بعض في ينفونأ كانوا فإنهم

الععوحي طريععق عن وسلم عليه الله صلى الرسول مسامع إلى
عنهم. الله رضي الصحابة آحاد طريق عن أو

ن لهعم حمايعة أي جنعة أيمعانهم كعانت ولهعذا السعيف وقعوع م
عليهم.

عادلععة بينععة تععأت لععم إذا جنة تكونأ إنما تيمية: واليمين ابن قال
قتلهعم فجعاز الجنعة، انخرقعت عادلعة بينعة كعذبتها فعإذا تكذبها،

)125.(

:     الفقهاء     مذاهب     في     الزنديق     حكم

وأبطنععوا الرسععول ومتابعععة السععلما أظهععروا  هععم: الزنادقة
الععدرك فععي هم المنافقونأ وهؤلءا ورسوله، الله ومعاداةا الكفر

).126( النار من السفل

الشععرائع، وينكععر ملععة يعتقععد ل مععن حجععر: الزنععديق ابععن وقال
).127( المنافق على ويطلق

الععذي المنععافق هععو الفقهاءا عرف في تيمية: الزنديق ابن وقال
يظهععر أنأ وهععو وسععلم عليععه اللععه صععلى النععبي عهععد علععى كانأ

اليهود كدين الديانأ، من دينا أبطن سواءا غيره، ويبطن السلما
والمعععاد للصععانع جاحععدا معطل كععانأ أو غيرهععم، أو والنصععارى

).128( الصالحة والعمال

فععي البخاري في وأصله صحيح،  بسند11/3الطبري رواه 124
تبوك. غزوةا باب المغازي كتاب

المطلبي الماما قاله ما وانظر ،3/657المسلول الصارما 125
).180-6/179( الما في الله رحمه

.595ص بتحقيقي الهجرتين طريق 126
.128الساري) ص (هدى الفتح مقدمة 127
النفععاق عععن تكلععم إنما تيمية  وابن7/471الفتاوى مجموع 128
أهل مسألة في يلحق أنأ ينبغي جدا مهم لمر الموطن هذا في

فيهم الهواءا أهل أنأ بين فإنه القبلة، أهل في ودخولهم الهواءا

والجهاد التوحيد منبر



36النفاق. . . في مسائل

: حكمة
ل والباطنيععة الزنديق إسلما أنأ إلى جماعة البغوي: وذهب قال

).129( وأحمد مالك قول وهو حال بكل يقبل

هععو وسععلم عليه الله صلى الرسول عهد في مالك: النفاق قال
لنععه اسععتتابة دونأ بهععا عليععه شهد إذا فيقتل اليوما، فينا الزندقة
).130( منه يستتاب ما ليظهر

الزنععديق فهععو بععالكفر مسععتترا كانأ إذا سلمونأ: وأما ابن وقال
).131توبته( تقبل فل استتابة، غير من الكفر عندنا وحكمه

يؤخععذ أنأ قبععل الزنععديق جععاءا الخانيععة: إنأ ففععي حذيفة أبو وأما
لم تاب ثم أخذ وإنأ توبته، تقبل ذلك، عن فتاب زنديق أنه فأقر
).132ويقتل( توبته تقبل

).133تعرف( ل توبته فإنأ سرا الزنديق وقال: أقتل

).135( ). واسحق134( أحمد قول وهو

).136( جميعا والزنديق ظاهرا المرتد الشافعي: يستتاب وقال

نعععرض الواحععد المذهب في القوال تعدد في تفصيل وللعلماءا
الطالة. مخافة عنه

دونأ المرتععد قتععل فععي حجتهععم هععي الزنععديق قتل في وحجتهم
فععاقتلوه" دينه بدل وسلم: "من عليه الله صلى قوله وهو فرق

)137.(

مععا خلف يظهععر الذي الزنديق المنافق وفيهم المعذور الجاهل
القبلععة أهععل مععن الهععواءا أهل كفر من على منه رد وهو يبطن،

بمععا أعيععانهم علععى يحكععم أنأ لبععد أنععه ومععراده جملة، بأعيانهم
الخععر والقسععم معععذور جاهل فالول الظاهر، في منهم يعرف
فععي منافق ومنهم الظاهر، في مسلم الباطن في منافق فيهم

البععاطن فععي منععافق ومنهم القول، لحن من نفاقه علم الباطن
مقصععودنا بعععض وهععذا كفععره، من أظهره بما الظاهر في كافر
المنافقين. حكم بيانأ في البحث هذا في
.10/243السنة شرح 129
وكععذا ،2/193الحكععاما أقضععية أصوب في الحكاما تبصرةا 130
.22/146الستذكار في البر عبد ابن قال
.2/268الحكاما تبصرةا هامش 131
له والنظائر الشباه  وانظر5/136نجيم لبن الرائق البحر 132
.189ص
لبن المختار الدر وانظر ،3/350للجصاص القرآنأ أحكاما 133

.3/456عابدين
صاحب كانأ . وإنأ8/126والمغني ،9/179للحنابلة المبدع 134

توبته. قبول اختار قد المغني
.5/310البر عبد لبن التمهيد 135
–2/222للشيرازي المهذب انظر 136 الخيععار وكفايععة ،223 

.2/125للحصكفي
رضي عباس ابن حديث  من239 و12/237البخاري رواه 137
عنهما. الله
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37النفاق. . . في مسائل

الكفععار وقععوله: (جاهععد تقععتيل)، وقتلععوا سبحانه: (أخذوا وقوله
هذه وجه تقدما وقد الكفر)، أئمة وقوله: (فقاتلوا والمنافقين)،

اليات. لهذه الدللة

للسععلما، مظهععرا كععانأ فلنععه الزنععديق الزركشععي: وأمععا يقول
يععزد لععم التوبععة فعأظهر منه ذلك على وقف فإذا للكفر، ومسرا

).138( السلما إظهار وهو قبلها منها كانأ ما على

إذا يقتله من يقتله وإنما المنافق هو تيمية: والزنديق ابن يقول
عنده ما غاية لنأ توبته تعلم ول قالوا النفاق، يكتم أنه منه ظهر

ولععو منافق وهو اليمانأ يظهر كانأ وقد يظهر، كانأ ما يظهر أنه
قععد والقععرآنأ تقععتيلهم إلععى سععبيل يكععن لم الزنادقة توبة قبلت

).139( بالقتل توعدهم

جنة)، أيمانهم تعالى: (اتخذوا قوله الله، رحمه الشافعي وحجة
اسععتتيبوا فععإنأ قتلهم، عدما في جنة أيمانهم منهم الله قبل فقد

سبيلهم. خلي فحلفوا

إمامنا به احتج وما توبته، قبول عدما الصواب أنأ أعتقده والذي
كلما تقععدما وقععد أراد، مععا على بحجة ليس الله رحمه الشافعي

إنأ ثععم تخععرق، ل الععتي الجنععة تفسععير فععي الله رحمه تيمية ابن
فعي قبولهعا ععدما أو الدلعة ضعف عند هي نفعتهم التي اليمانأ

المنععافقين إظهععار عععدما مبحععث فععي لنععا تبين كما زندقتهم حق
.لنفاقهم

العالمين رب لله والحمد
 

المادة     هذه     تنزيل     تم
من
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.6/228الخرقي مختصر على الزركشي شرح 138
.7/212الفتاوى مجموع 139
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