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* د. علي محمد عبد الرحمن باكرمان
 

 :امللخص

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعد:

عن جانب من اجلوانب املتعلقة هبذه الفئة اخلطرة  فهذا بحث يف املنافقني خمتص باحلديث

يف املجتمع املسلم، أال وهو بيان بعض صفات املنافقني التعبدية الظاهرة وإبرازها من خالل 

 سورة التوبة.

ولكي يتحقق هذا؛ قسمت البحث إىل مقدمة، ومبحثني، وخامتة، أما املقدمة: فبينت فيها   

بب اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة فيه. أامية البحث يف هذا املوضوع، وس

وُخصص املبحث األول لبيان اجلانب اللغوي للنفاق، وبيان أنواعه وخطورته. وتكلم املبحث 

الثاين عن صفات املنافقني التعبدية الظاهرة يف سورة التوبة، وهي: الكسل يف إتيان الصالة، 

، وترك اجلهاد يف سبيل اهلل والتثاقل عن القيام والبخل والشح وكراهية االنفاق يف سبيل اهلل

بأمره، واألمر باملنكر والنهي عن املعروف. وختم البحث بجملة من النتائج، وفهرس املصادر 

 واملراجع التي استفاد منها الباحث يف بحثه.

 صفات، املنافقون، سورة التوبة. الكلامت املفتاحية:

                                                           
 .املهرة -أستاذ التفسري املساعد كلية الرتبية  *

 

 صفات المنافقين التعبدية من خالل سورة التوبة
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 صفات املنافقني التعبدية من خالل سورة التوبة

 The Devotional Attributes of Hypocrites on the Basis of Surah Al-Tawbah 

Abstract: 

      This research is about hypocrites and has been devoted to talk about an aspect 

related to this perilous category among the Muslim society. It has been focused on 

illustrating and highlighting some of the salient devotional attributes of hypocrites on 

the basis of Surah Al-Tawbah. 

    In order to achieve this, the researcher has divided the research into an 

introduction, two sections, and a conclusion. The introduction has presented the 

significance of the research, the rationale of the selection, the objectives of the 

research, and the previous studies relevant to it. The first section was devoted to the 

manifestation of the linguistic aspect of hypocrisy, and the disclosure of its types and 

peril. The second section has dealt with the devotional attributes of hypocrites 

revealed in Surah Al-Tawbah, namely, indolence in performing prayers, parsimony, 

deficiency, detestation in disbursing for Allah’s sake, desisting from jihad for the sake 

of Allah, slackening in carrying out his command, commanding the abominable and 

forbidding the benevolence. The research has concluded with a set of results, and a 

bibliography that the researcher benefited from in his research.  

Key Words: Attributes, Hypocrites, Surat Al-Tawbah 
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 :املقدمة

احلمد هلل الذي نزل الفرقان عىل عبده؛ ليكون للعاملني نذيًرا، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل 

وحده ال رشيك له، إنه كان بعباده خبرًيا بصرًيا، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممًدا عبده ورسوله، 

 عليه وعىل أرسله بني يدي الساعة بشرًيا ونذيًرا، وداعًيا إىل اهلل بإذنه ورساًجا منرًيا، صىل اهلل

 آله وصحبه وسلم تسلياًم كثرًيا. 

 أما بعد:

فقد ذكر املوىل سبحانه يف أوائل سورة البقرة أصناف الناس، وأهنم عىل ثالثة أصناف، 

الصنف األول: هم املؤمنون الصادقون، وهؤالء هم الفائزون. والصنف الثاين: هم الكفار 

ليم. وصنف ثالث: وهم املنافقون وهم الذين املعاندون، وهم الذين توعدهم اهلل بالعذاب األ

توعدهم اهلل يوم القيامة بالدرك األسفل من النار، وحذرنا منهم أشد التحذير حتى نأمن 

ۆئ  ۆئ  ڇ  جانبهم ونتخلص من صفاهتم؛ ألهنم أساس كل بالء، لذلك قال سبحانه فيهم:

لحذر منهم ومن صفاهتم [ ألجل هذا كله جيب علينا معرفة املنافقني ل4]املنافقون:  ڇ ۈئ

 كام هي يف القرآن عامة ويف سورة التوبة عىل وجه اخلصوص.

وقد كشف القرآن الكريم يف عدد من سوره املباركة صفات املنافقني، وأظهرها لنا بارزة، 

ومن أكثر السور جتلية لصفات املنافقني سورة التوبة التي كشفت عن كثري من صفاهتم حتى 

هي الفاضحة ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم، حتى »: -ريض اهلل عنهام –قال فيها ابن عباس 

 .(1)«ظنوا أهنا لن تبقي أحدا منهم إال ذكر فيها

ولام كانت هذه السورة هبذه املكانة يف بيان صفات املنافقني املتنوعة واملتعددة من 

الصفات صفات عقدية، وصفات تعبدية ظاهرة، وصفات ُخلقية.. فقد وقع اختياري عىل 
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 صفات املنافقني التعبدية من خالل سورة التوبة

التعبدية هلذا الصنف من الناس وجعلت بحثي بعنوان: )صفات املنافقني التعبدية الظاهرة من  

 خالل سورة التوبة(.

 أامية املوضوع:

تكمن أامية املوضوع يف ما حتدثت عنه هذه السورة املباركة من احلديث عن النفاق 

بيان كيفية التعامل مع املنافق،  واملنافقني حتى كاد احلديث أن يكون كله عن املنافقني، كذلك

فاملنافق فرد من أفراد املجتمع املسلم، وهو يف الوقت ذاته عدو داخيل مسترت، بخالف العدو 

اخلارجي فهو واضح وظاهر املعامل، ولذا فالتعامل مع املنافقني حيتاج إىل مزيد عناية ودقة وأخذ 

 ملصالح العامة.احليطة واحلذر، وكذلك ومراعاة جوانب عديدة ترتبط با

 سبب االختيار:

الرغبة والكشف عن صفات املنافقني والبحث عنها يف سورة التوبة وإبرازها، وذلك 

خلطورة النفاق عىل املجتمع وعىل صاحبه، وخاصة بأن صفات املنافقني تنوعت وتعددت يف 

 الداخل هذه السورة. أضف إىل ذلك انتشار النفاق واملنافقني يف زماننا لكثرة األعداء يف

اإلسالمي وخارجه للمؤمنني الصادقني، وكذلك كثرة توافر وسائل التواصل الامدية واملعنوية 

 والنظرية منها والعملية عىل السواء، ومما ساعدهم هو االنفتاح العاملي احلاصل.

 أهداف البحث:

لتي هيدف البحث إىل إبراز وإظهار صفات املنافقني التعبدية من خالل سورة التوبة ا  

 تعددت وتنوعت فيها صفات املنافقني.

 الدراسات السابقة:

ذكر اهلل صفات املنافقني يف مواضع كثرية من كتابه، وقد درس بعض الباحثني بعض هذه   

 الصفات، ومن هذه الدراسات التي وقفت عليها:
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 صفات املنافقني يف ضوء سورة التوبة، أكاديمية التفسري، نادرة أمحد رياض. -1

فرق بني دراستنا ودراسة الباحثة أهنا تناولت كل الصفات يف سورة التوبة العقدية وال  

والتعبدية والقلبية واخللقية واالجتامعية. ولكنها تناولتها باختصار وخاصة الصفات التعبدية 

فلم تربزها إبراًزا شافًيا ومل تربط اآليات التي جاءت يف صفات املنافقني التعبدية مع غريها من 

يات يف نفس السورة والتي ترتبط هبا ارتباطا وثيًقا والتي من خالهلا تظهر وتربز هذه اآل

الصفات.  فالباحثة قد تناولت يف بحثها طريقة رسد النصوص، بخالف طريقتنا فقد تناولناها 

 بشكل موضوعي يف اطار السورة.

 صفات املنافقني يف سورة التوبة، غسان عبد السالم محدون. -2

وقد تناول الباحث صفات املنافقني يف هذه السورة وقد أبلغها إىل اثنني وعرشين صفة   

ولكنه تناوهلا باختصار كبري جًدا فربام إن أطال عند صفة من الصفات بلغت قدر صفحة واحدة 

 وأحياًنا يزيد عند بعض الصفات وأحياًنا يقل عن مقدار الصفحة. 

 يف ضوء سورة التوبة، حممد بن رسيع بن عبد اهلل أسباب النفاق وأساليب املنافقني -3

الرسيع، أستاذ التفسري املساعد بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، جملة الدراسات 

 اإلسالمية.

واملالحظ من العنوان أن املؤلف خصصه يف بيان أسباب النفاق وأساليب املنافقني ومل   

 ذا بعيد عن دراستنا.يتحدث عن صفات املنافقني التعبدية، وه

 خطة البحث:

 انتظمت خطة البحث يف مقدمة، ومبحثني، وخامتة، وفهارس عىل النحو اآليت:

املقدمة: بينت فيها أامية املوضوع، وسبب اختياره، وأهداف البحث، والدراسات 

 السابقة.
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 صفات املنافقني التعبدية من خالل سورة التوبة

 املبحث األول تعريف  النفاق ، وأنواعه، وخطورته. 

 وفيه ثالثة مطالب:

 األول: تعريف النفاق لغة واصطالًحا.املطلب 

 املطلب الثاين: أنواع النفاق.

 املطلب الثالث: خطورة النفاق.

 املبحث الثاين: صفات املنافقني التعبدية الظاهرة. وفيه أربعة مطالب:

 .عند قيامهم إىل الصالةالكسل  :املطلب األول

 اهلل.نفاق يف سبيل الثاين: البخل والشح وكراهية اإل املطلب

 املطلب الثالث: ترك اجلهاد يف سبيل اهلل والتثاقل عن القيام بأمره:

 املطلب الرابع: األمر باملنكر والنهي عن املعروف.

 اخلامتة وفيها أهم النتائج.

 فهرس املراجع.

واهلَل أسأل التوفيق والسداد واإلخالص يف القول والعمل، وأن ينفع به كاتبه وقارئه. 

 ىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. وصىل اهلل وسلم ع

نواعه، وخطورته النفاق ، وأ تعريف    املبحث األول: 

 املطلب األول: تعريف النفاق لغة واصطالًحا

 النفاق يف اللغة: 

اختلف أهل اللغة يف أصل النفاق فقيل: إنه مأخوذ من النَّفق وهو الرسب يف األرض 

 .(2)املنافق يسرت كفرهُيسترت فيه، ُسمي النفاق بذلك؛ ألن 
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وقيل: إنه مأخوذ من نافقاء الريبوع وهو باب جحره، فالريبوع حيفر له جحًرا ثم يسد بابه 

برتابه، ويسمى هذا املدخل )القاصعاء(، ثم حيفر له خمرًجا آخر حتى إذا بقي من الرتاب قرشة 

يت من ِقبل القاصعاء عدا رقيقة تركها حتى ال ُيعرف مكان هذا املخرج، ويسمى )النافقاء( فإذا أُ 

 .(3)فرضب النافقاء برسه وخرج منها وهرب، فكذلك املنافق ُيظهر خالف ما يبطن

وإنام أشبه النفاق نافقاء الريبوع من حيث إنَّه يف ظاهره أرض مستوية وباطنه حفرة قد 

هر أعدها الريبوع للتخلص وقت احلاجة، فاستطاع هبذا أن خيدع الصائد، فكذلك املنافق أظ

 اإلسالم وأبطن الكفر ليخدع املؤمنني بذلك.

وقيل: إنَّه مأخوذ من نافقاء الريبوع ولكن ال من جهة أن املنافق ُيظهر خالف ما يبطن  

 . (4)ولكن من جهة أنه يدخل يف اإلسالم ثم خيرج منه من غري الوجه الذي دخل فيه

. وهو الراجح؛ ألن (5)من النفقوأكثر علامء اللغة عىل إنَّه مأخوذ من نافقاء الريبوع ال 

 النفق ليس فيه إظهار يشء وإبطان آخر كام هو احلال يف النفاق.

وكونه مأخوًذا منه باعتبار أنه خيرج من غري الوجه الذي دخل فيه؛ ألنَّ الذي يتحقق فيه 

مل خيل  الشبه الكامل بني النافقاء والنفاق وهو إظهار يشء وإخفاء يشء آخر إضافة إىل أنَّ املنافق

 يف اإلسالم دخواًل حقيقًيا حتى خيرج منه.

 النفاق يف االصطالح:

والنفاق يف اإلسالم هو إظهار اإلسالم وإبطان الكفر، وهو اسم إسالمي مل تعرفه العرب 

 .(6)هبذا املعنى اخلاص، وإن كان أصله الذي ُأخذ منه يف اللغة معروًفا
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 املطلب الثاين: أنواع النفاق  

النصوص بإطالق النفاق عىل بعض األعامل التي هي من مجلة املعايص، لقد وردت 

والتي ال خُترج املسلم من دائرة الدين بإمجاع املسلمني. كام جاءت بإطالق النفاق عىل تلك 

 العقيدة التي خترج املرء عن الدين، والتي هي إظهار اإليامن وإبطان الكفر.

 إىل نوعني:ومن هنا قال العلامء إنَّ النفاق ينقسم 

أحداما: النفاق األكرب، وهو النفاق االعتقادي، أي يف أصل الدين، وهو من خرج من 

 اإلسالم، وصاحبه يف الدرك األسفل من النار، وعامة اآليات القرآنية يقصد هبا هذا املعنى.

والثاين: النفاق األصغر، وهو النفاق العميل أي النفاق يف فروع الدين، وهو دون الكفر، 

، فمن أظهر أنه صادق أو موٍف أو أمني، وأبطن الكذب (7)نه اختالف بني الرسيرة والعالنيةلك

والغدر واخليانة ونحو ذلك فهذا هو النفاق األصغر الذي يكون صاحبه فاسًقا، ال أن يبطن يف 

 قلبه كفًرا وشًكا وتكذيًبا خيفيه عن الناس، ويظهر إسالًما ال حقيقة له وهذا النوع من النفاق

. واألصل فيه ما ثبت يف الصحيحني من حديث عبد اهلل بن عمرو وأيب هريرة أخربت به

 –ريض اهلل عنه  –يف ذكر آية املنافق. فعن أيب هريرة  –ريض اهلل عنهم  –وغرياما من الصحابة 

َث َكَذَب، َوإَِذا َوَعَد أَ  »قال:  اهلل  أن رسول ْخَلَف، َوإَِذا اْؤمُتَِن آَيُة امْلُنَاِفِق َثالٌَث: إَِذا َحدَّ

 . (8)«َخانَ 

َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمنَاِفًقا َخالًِصا،  »: وعن عبد اهلل بن عمرو، قال: قال رسول اهلل 

َث َكَذَب، َوإِذَ  ٌة ِمْن نَِفاٍق َحتَّى َيَدَعَها: إَِذا َحدَّ ٌة ِمنُْهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخلَّ ا َعاَهَد َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخلَّ

 .(9)«َغَدَر، َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِذا َخاَصَم َفَجرَ 
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فهذه كلها أعامل إذا كان فاعلها مؤمنًا باهلل وحده، قد سلم اعتقاده مما خيرجه من الدين،   

فنفاقه نفاق أصغر، وهذه اخلصال قد توجد يف املسلم الصادق الذي ليس فيه شك، قال 

ديث: "وقد أمجع العلامء عىل أن من كان مصدًقا بقلبه ولسانه وفعل النووي عند رشح هذا احل

 -عليه السالم  -هذه اخلصال ال حيكم عليه بكفر وال هو منافق خيلد يف النار، فإن إخوة يوسف 

 . وهذا النفاق األصغر هو النفاق الذي كان خيافه السلف عىل نفوسهم.(10)مجعوا هذه اخلصال"

كلهم خياف النفاق عىل  قال ابن أيب مليكة: "أدركت ثالثني من أصحاب النبي    

، قال ابن حجر: "والصحابة الذين أدركهم بن أيب مليكة من أجلهم عائشة، وأختها (11)نفسه"

أسامء، وأم سلمة، والعبادلة األربعة، وأبو هريرة، وعقبة بن احلارث، واملسور بن خمرمة. 

نهم، وقد أدرك بالسن مجاعة أجل من هؤالء كعيل بن أيب طالب، وسعد بن فهؤالء ممن سمع م

أيب وقاص، وقد جزم بأهنم كانوا خيافون النفاق يف األعامل، ومل ينقل عن غريهم خالف ذلك، 

فكأنه إمجاع وذلك؛ ألن املؤمن قد يعرض عليه يف عمله ما يشوبه مما خيالف اإلخالص، وال 

ه منهم، بل ذلك عىل سبيل املبالغة منهم يف الورع والتقوى يلزم من خوفهم من ذلك وقوع

 .(12)ريض اهلل عنهم"

فخوفهم كان من النفاق األصغر ال األكرب؛ ألنه ال يعقل أن يكون النفاق الذي خافه   

أولئك الصحابة هو إبطان الكفر، فإهنم يعلمون من أنفسهم أهنم ال يبطنون كفًرا، وقد زكاهم 

فهم يعلمون براءهتم من هذا النفاق املخرج من اإلسالم، فتعني أن يكون  اهلل وأثنى عليهم،

 مقصودهم النفاق األصغر.
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 املطلب الثالث: خطورة النفاق 

، وإنَّ بالءهم عىل املؤمنني جسيم، مع خفاء ملنافقني عىل دولة اإلسالم عظيمٌ إنَّ خطر ا

م، ويغدرون هبم بعد ما حقيقتهم، حيث يسترتون باإليامن فيكيدون للمؤمنني من مأمنه

[ ، 4]املنافقون: ڇ  ۆئ  ۆئ   ۈئڇ  يظهرون هلم األخوة واملودة، ولذا قال اهلل تعاىل عنهم:

واحلرص يف اآلية لبيان أوليتهم يف العداوة، وهلذا كان مصريهم يوم القيامة أسوأ مصري يف الدرك 

ح، فبلية املؤمنني  َ هبم أعظم من بليتهم بالكفار األسفل من النار؛ ألهنم رش من الكفار الرصُّ

املجاهرين؛ ألهنم يتخفون وال يظهرون ما يعتقدون، يعملون يف اخلفاء، ويظهرون لباس 

اإلخوان واألصدقاء فهم مستأمنون ال حيسب هلم حساب وال يراقبون وال حيرتز منهم إال 

عدو الظاهر القليل من املؤمنني، والعدو املخالط املداخل املساكن أخطر وأشد كيًدا من ال

البعيد، فهم أخطر من اجليوش العسكرية، واالنحرافات الفكرية؛ ألن أصحاهبا أعداء 

 .(13)معروفون واضحون ال يقبل كثري من الناس أقواهلم

إنَّ أْخَوَف َما أخاُف عَليُْكْم َبْعِدي ُكلُّ ُمنافٍِق َعلِيِم  »قوله:  -  -وقد جاء عن رسول اهلل 

 .(15)«(14) اللِّسانِ 

جدال املنافق بالكتاب من األمور الثالثة التي هتدم  -ريض اهلل عنه  -وقد اعترب عمر 

هل تعرف ما هيدم اإلسالم؟ قال: قلت ال، »اإلسالم، فعن زياد بن ُحدير قال: قال يل عمر: 

ةِ  ُة اْلَعامِلِ، َوِجَداُل امْلُنَاِفِق بِاْلِكَتاِب، َوُحْكُم األَِئمَّ  .(16)«امْلُِضلِّنيَ  قال: هَيِْدُمُه َزلَّ

فالنفاق إفساد يف األرض؛ ألن املنافقني ال يتحلون باإليامن الذي يمنع صاحبه من الوقوع 

يف الكبائر واجلرائم والضالالت واالستهانة بمكارم األخالق، فإذا شاع هذا السلوك املنحرف 

 يف املجتمع اختل نظامه وأصبح املنكر معروًفا واملعروف فيه منكًرا.
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لذا فإننا نجد أن أخطر املصائب يف تاريخ األمة اإلسالمية قدياًم وحديًثا عن طريق و 

املنافقني، وال نكاد نرى عرًصا من عصور تاريخ اإلسالم إال ونجد للمنافقني فيه دوًرا خطرًيا، 

فقد أفسدوا عقائد كثري من الناس، واملتتبع جلذور االنحراف العقدي يف تاريخ املسلمني جيد 

افقني وراءه، ومن أبرز األمثلة يف ذلك فرقة السبئية التي وضع أسسها املنافق اليهودي عبد املن

وأخذ يطوف البالد  -ريض اهلل عنه  -اهلل بن سبأ الذي أظهر اإلسالم يف عهد عثامن بن عفان 

 اإلسالمية ينرش معتقده، وقد لبَّس عىل العامة يف زمن كان فيه كثري من الصحابة، حتى إن بعض

ا إن مل يرجعوا عن هذه العقيدة الضالة، حرقً  باملوت –ريض اهلل عنه  -أتباعه هددهم عيل 

فأرصوا وفضلوا املوت عىل الرجوع عن ضالهلم، وقد كان من نتيجة فتنة عبد اهلل بن سبأ مقتل 

 .(17)-ريض اهلل عنه  -اخلليفة الثالث عثامن بن عفان 

هـ( عىل يد املنافق اخلبيث 656ية العباسية سنة )وكان سقوط بغداد مركز اخلالفة اإلسالم

بن العلقمي الرافيض الذي تعاون مع التتار الذين قتلوا مجيع من يقدرون عليه من الرجال 

والنساء والولدان والشيوخ والشبان حتى بلغوا مليون قتيل، وقد كان ابن العلقمي وزيًرا عند 

نه كان منافًقا يضمر احلقد عىل اإلسالم وأهله، اخلليفة املستعصم ُيظهر الوالء والنرصة، ولك

كاتب التتار وزيَّن هلم اجتياح بغداد، وكان ذلك بعد أن رسح اجلند ورصف اجليوش عن بغداد 

حتى مل يبق منهم إال عرشة آالف ثم أرسل إىل التتار يسهل عليهم أمر اجتياح املدينة فقدموا 

 .(18)وحدث ما حدث

وهلذا كان الواجب التحذير من النفاق، وبيان صفات أهله، وكشف واألمثلة كثرية جًدا، 

 جهودهم يف هدم اإلسالم وخدمة أعدائه مواالهتم وتنفيذ خمططاهتم.
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 املبحث الثاين: صفات املنافقني التعبدية الظاهرة  

 املطلب األول: الكسل عند قيامهم إىل الصالة

ه ن قال سبحا ة:  ـ ـ ۉڇ  اآلي ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ې    ې ې    ۋ   ې  

وئ ى ەئ  ەئ  ائ    ائ   ۇئ  ى  ۇئ  ۆئ وئ   :  ڇ ۆئ   ة ب و ت ل ا [٥ ٤. ] 

إّن املؤمن الذي استقر اإليامن يف قلبه، وخالطته بشاشته حيرص عىل فعل أوامر اهلل وعىل 

فعل الطاعات، بل ويسارع ويسابق إليها، وحيزن إذا فاته يشء من اخلري ويتحرس عليه. أما 

 من األوامر  املنافق لشكه يف دينه وإيثاره الدنيا عىل
ٍ
اآلخرة، فإنه يتثاقل ويتكاسل عن فعل يشء

 التي افرتضها اهلل عليه.

فحال املنافقني أهنم ال يعملون شيًئا من األعامل التي فرضها اهلل عىل املؤمنني عىل وجه 

ب هبا إىل اهلل؛ ألهنم غري موقنني بمعاٍد وال ثواب وال عقاب، وإنام يعملون ما عملوا من  التقرُّ

سلبوا أمواهلم. فهم املؤمنني عليها أن ُيقتلوا أو ي ل الظاهرة إبقاًء عىل أنفسهم، وحذاًرا مناألعام

إذا قاموا إىل الصالة التي هي من الفرائض الظاهرة، قاموا كساىل إليها، رياًء للمؤمنني 

ليحسبوهم منهم وليسوا منهم؛ ألهنم غري معتقدي فرضها ووجوهبا عليهم، فهم يف قيامهم 

 ا كساىل.إليه

ولوال الناس ما َصىلَّ املنافقون؛ ألهنم ال يصلون رغبة يف مناجاة اهلل وعبادته بل لرياهم   

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  املؤمنون، كام أخرب تعاىل يف قوله:

[. وهذه ليست صالة طاعة 142]النساء: ڇ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ

 وإنام صالة نفاق.

فهم يقصدون بصالهتم الرياء والسمعة وأهنم مسلمون. وهي من باب املفاعلة، يري   

 املرائي الناس جتمله بأفعال الطاعة، وهم يرونه استحسان ذلك العمل.
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فاملنافقون إذا قاموا ألداء الصالة قاموا متثاقلني؛ ألهنم ال يتحلون باإليامن باهلل حًقا،  

ذذ بمناجاته، ويشبههم يف ذلك ضعفاء اإليامن الذين يتخذون فليس عندهم ما يدفعهم إىل التل

الصالة عادة وال يشعرون باالرتياح هلا، بل يروهنا ثقيلة عىل نفوسهم، فالشعور باالرتياح 

واألنس والرسور ألداء الصالة من عالمات قوة اإليامن وصدقه، أما الشعور بالضيق واملشقة 

يامن. قال أبو حيان األندليس: يف قوله اق وضعف اإلة فهو من عالمات النفعند أداء الصال

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ     ڇتعاىل: 

"ذكر السبب الذي هو بمفرده مانع [. ٥٤]التوبة:  ڇ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ

يه. وذلك من قبول نفقاهتم وهو الكفر، وأتبعه بام هو ناشئ عن الكفر ومستلزم له وهو دليل عل

هو إتيان الصالة وهم كساىل، وإيتاء النفقة وهم كارهون، فالكسل يف الصالة وترك النشاط 

إليها وأخذها باإلقبال من ثمرات الكفر، فإيقاعها عندهم ال يرجون به ثواًبا، وال خيافون 

ًبا. بالتفريط فيها عقاًبا. وكذلك اإلنفاق لألموال ال يكرهون ذلك إال وهم ال يرجون به ثوا

وذكر من أعامل الرب هذين العملني اجلليلني واما الصالة والنفقة، واكتفى هبام وإن كانوا أفسد 

حااًل يف سائر أعامل الرب؛ ألن الصالة أرشف األعامل البدنية، والنفقة يف سبيل اهلل أرشف 

امن، وتعداد األعامل الاملية، واما وصفان املطلوب إظهاراما يف اإلسالم، ويستدل هبام عىل اإلي

 . (19)القبائح يزيد املوصوف هبا ذًما وتقبيًحا"

فاملنافقون يشهدون الصالة مع الناس تقية من الناس ومصانعة هلم؛ وهلذا يتخلفون كثرًيا 

عن الصالة التي ال ُيرون غالًبا فيها كصالة العشاء وقت العتمة، وصالة الصبح يف وقت 

الَُة إِنَّ َأْثَقَل َصالٍَة َعىَل امْلُنَافِِقنَي َص »قال:  الغلس، كام ثبت يف الصحيحني أن رسول اهلل 

ْمُت َأْن آُمَر بِ  ا َوَلْو َحبًْوا، َوَلَقْد اَمَ ، َوَصالَُة اْلَفْجِر، َوَلْو َيْعَلُموَن َما ِفيِهاَم ألََتْواُمَ
ِ
الَِة اْلِعَشاء الصَّ

َ بِالنَّاِس ، ُثمَّ َأنَْطلَِق َمِعى بِِرَجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم ِمْن َحطَ  ٍب إىَِل َقْوٍم الَ َفُتَقاَم ُثمَّ آُمَر َرُجالً َفُيَصىلِّ
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َق َعَليِْهْم ُبُيوهَتُْم بِالنَّارِ   الََة َفُأَحرِّ َوَلْو َعلَِم َأَحُدُهْم ». ويف رواية أخرى ملسلم: (20) «َيْشَهُدوَن الصَّ

ُه جَيُِد َعظْاًم َسِمينًا َلَشِهَدَها  ُكنَّا  ».  وقال ابن عمر ريض اهلل عنهام: (21) «يعني صالة العشاء «َأنَّ

 َأَسأَْنا بِِه الظنإِذَ 
ِ
بِْح َواْلِعَشاء نَْساَن يِف َصالَِة الصُّ  .(22) «ا َفَقْدَنا اإْلِ

 »وقال ابن مسعود ريض اهلل عنه: 
ِ
ُه َأْن َيلَْقى اهلَل َغًدا ُمْسلِاًم، َفلُْيَحاِفْظ َعىَل َهُؤاَلء َمْن رَسَّ

َع  ، َفِإنَّ اهلَل رَشَ َلَواِت َحيُْث ُينَاَدى هِبِنَّ ُنَّ  -َصىلَّ اهلُل َعَليِْه َوَسلََّم  -لِنَبِيُِّكْم الصَّ ُسنََن اهْلَُدى، َوإهِنَّ

كْ  يُْتْم يِف ُبُيوتُِكْم َكاَم ُيَصيلِّ َهَذا امْلَُتَخلُِّف يِف َبيْتِِه، َلرَتَ ُتْم ُسنََّة َنبِيُِّكْم، َمْن ُسنََن اهْلَُدى، َوَلْو َأنَُّكْم َصلَّ

ُر َفُيْحِسُن الطُُّهوَر، ُثمَّ َيْعِمُد إىَِل َمْسِجٍد ِمْن  َوَلْو َتَرْكُتْم ُسنَّةَ  َنبِيُِّكْم َلَضَللُْتْم، َوَما ِمْن َرُجٍل َيَتَطهَّ

ُطوَها َحَسنًَة، َوَيْرَفُعُه هِبَا َدَرَجًة، َوحَيُطُّ عَ  ئًَة، نُْه هِبَا َسيِّ َهِذِه امْلََساِجِد، إاِلَّ َكَتَب اهلُل َلُه بُِكلِّ َخطَْوٍة خَيْ

ُجُل ُيْؤَتى بِِه هُيَ  اَدى َبنْيَ َوَلَقْد َرَأْيُتنَا َوَما َيَتَخلَُّف َعنَْها إاِلَّ ُمنَاِفٌق َمْعُلوُم النَِّفاِق، َوَلَقْد َكاَن الرَّ

فِّ  ُجَلنْيِ َحتَّى ُيَقاَم يِف الصَّ  .(23)«الرَّ

َمْن  » -صىل اهلل عليه وسلم -وقال احلافظ أبو يعىل: عن عبدالله قال: قال رسول اهلل 

ُه َتَبا ُلو، َفتِلَْك اْستَِهاَنٌة اْسَتَهاَن هِبَا َربَّ الََة َحيُْث َيَراه النَّاُس، َوَأَساَءَها َحيُْث خَيْ َرَك َأْحَسَن الصَّ

 .(24)«َوَتَعاىَل 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ  چ  ڃ  ڃ ڃ ڃ  چ  چڇ  وقال تعاىل:

وغريه:"هم  -ريض اهلل عنهام  -[. قال ابن عباس ٤]الامعون:  ڇڌ    ڍ  ڌ

املنافقون كانوا يراءون الناس بصالهتم إذا حرضوا، ويرتكوهنا إذا غابوا، ويمنعوهنم العارية 

 .(25)بغًضا هلم، وهو الامعون"

ومل يقل يف  ڇچ  چ ڃ  چ  چ  ڇ  وقال عطاء بن دينار: "احلمد هلل الذي قال

 .(26)صالهتم ساهون"
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حيتمل أهنم يؤخروهنا إىل آخر وقتها، أو جيمعون بني  ڇچ چ  چ  ڇ وقوله تعاىل:

الظهر والعرص بغري إذن، أو بني املغرب والعشاء بغري عذر، أو يتكاسلون عن صالة العرص 

 حتى قرب غياب الشمس، أو ساهون عن اخلشوع فيها والتدبر ملعانيها.

ابن كثري: "ولعله إنام محله عىل القيام إليها مراءاة الناس، ال ابتغاء وجه اهلل، فهو إًذا مل  قال

 . (27)يصلِّ بالكلية"

ويقول سيد قطب:" فهم ال يقومون إىل الصالة بحرارة الشوق إىل لقاء اهلل، والوقوف  

س. ومن ثم يقومون بني يديه، واالتصال به، واالستمداد منه.. إنام هم يقومون يراءون النا

كساىل، كالذي يؤدي عمالً ثقيالً أو يسخر سخرة شاقة!.. فهم ال يتذكرون اهلل إنام يتذكرون 

يف  -وال شك-الناس! وهم ال يتوجهون إىل اهلل إنام هم يراءون الناس. وهي صورة كرهية 

عد بينهم حس املؤمنني. تثري يف نفوسهم االحتقار واالشمئزاز، ومن شأن هذا الشعور أن يبا

وبني املنافقني وأن يوهن العالئق الشخصية واملصلحية.. وهي مراحل يف املنهج الرتبوي 

 .(28)احلكيم للبت بني املؤمنني واملنافقني"

فالصالة يف اإلسالم هلا شأن عظيم، وهي الركن الثاين من أركان اإلسالم، وهي عامد 

 كل ما فيها من خري وبر، وإذا قاموا إليها الدين وقرة عني املؤمنني، ولكن املنافقني يزهدون يف

قاموا إخفاًء لنفاقهم، فهي صالة خالية من مناجاة الرب، وال حتمل غري صورهتا الشكلية 

 الفارغة من الصدق واخلضوع واحلياة.

ومما يندى له اجلبني ما وقع فيه كثري من املسلمني من تفريط يف الصالة وتضييع حلقها، 

اون يف أدائها مجاعة مع املسلمني، وال يلقون لذلك بااًل وال يعدونه خصلة وتأخري لوقتها، وهت

 من خصال النفاق.
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ولذا ينبغي عىل املؤمن أن يتحرز من هذه اخلصلة التي فيها ذم للمنافقني، وأن ُيقبل إىل  

صالته بنشاط وفراغ قلب ومتهل يف فعلها، وال يتقاعس عنها، فعل املنافق الذي يصيل عىل كره 

 عن طيب نفس ورغبة.  ال

اإلنفاق يف سبيل اهلل: لبخل والشح وكراهية  ا لثاين:  ا  املطلب 

من السامت القبيحة التي اتسم هبا املنافقون البخل والشح وكراهية اإلنفاق يف سبيل اهلل. 

وهذا البخل والشح منهم يرجع أصله إىل حرصهم املعروف عىل دنياهم وعاجل أمرهم، ولقد 

اهلل ذكر شح املنافقني وتقرر من خالل ذلك التكرار حقيقة بخلهم وإمساكهم تكرر يف كتاب 

 عن أي خري ونفع للناس.

 فاملنافق من صفاته أنه شديد البخل قابض يده ممسك عن أي بذل متقاعس عن أي خري. 

[. ألهنم يرون اإلنفاق يف سبيل 54]التوبة:  ڇوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ           ڇ قال تعاىل: 

رما، وتركه مغنام، فهم إن أنفقوا فبغري انرشاح صدر ويف هذا غاية الذم ملن فعل مثل اهلل مغ

فعلهم، وأنه ينبغي للعبد أن ال ينفق إال وهو منرشح الصدر ثابت القلب، يرجو ذخرها وثواهبا 

 .(29)من اهلل وحده، وال يتشبه باملنافقني

فقني وأهنم غري متعاونني يف ذات ثم بنيَّ جال جالله يف آيات أخرى من السورة حال املنا

أنفسهم، ويف مجاعتهم فال ينفقون يف خري قط، والشح يستويل عىل نفوسهم، وال جيعلون 

[. تعبري عن 67]التوبة: ڇ  ے  ۓ ڇ ، قال سبحانه وتعاىل:(30)أنفسهم يف وقاية منه

الشح والبخل، والقبض ضد البسط، وقبض اليد غلها عن اإلنفاق، فعرب عن عدم اإلنفاق يف 

 موضعه بقبض اليد. 
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أربعة أقاويل: أحدها: يقبضوهنا   ڇے  ۓڇ  واحلاصل أن يف قوله تعاىل:

كل خري، قاله قتادة.  عن اإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل، قاله احلسن وجماهد. والثاين: يقبضوهنا عن

، قاله بعض املتأخرين. -صىل اهلل عليه وسلم  -والثالث: يقبضوهنا عن اجلهاد مع النبي 

 .(31)والرابع: يقبضون أيدهيم عن رفعها يف الدعاء إىل اهلل تعاىل

عن  ويكفوهنا اهلل سبيل يف النفقة عن أيدهيم فاملقصود من اآلية أن املنافقني يمسكون

 الصدقة، وال ينفقون أمواهلم يف ُسبل اخلري التي تتطلب منهم االنفاق. 

فاملنافقون َيِضنُّون بالامل، فال ينفقونه يف سبيل اهلل، وهذا لعدم إيامهنم ولذا ال جيتمع 

 »البخل مع اإليامن يف قلب العبد، قال صىل اهلل عليه وسلم: 
ِ

َتِمُع ُغَباٌر يِف َسبِيِل اَّللَّ اَل جَيْ

ياَمُن يِف َجْوِف َعبٍْد َأَبًدا حُّ َواإْلِ َتِمُع الشُّ  . (32)«َوُدَخاُن َجَهنََّم يِف َجْوِف َعبٍْد، َواَل جَيْ

ثم ذكر سبحانه بعد ذلك صورة أخرى من مواقف املنافقني حيث كان بعضهم يعاهد 

فلام حقق اهلل  اهلل وينذر عىل نفسه إن آتاه اهلل من فضله ووسع عليه الدنيا بأن يتصدق وخيلص

گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڇ  له أمنيته بخل وأخلف وعده. قال جال وعال

 ڇڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ 

 [.76-75]التوبة:

فاآليات دالة عىل أن من عاهد اهلل أن يفعل شيًئا ثم أخلف عهده أنه قد ختلق بأخالق 

أن يعاقب بالنفاق يف قلبه جزاء له عىل إخالفه الوعد وكذبه.  املنافقني، وأنه عىل خطر عظيم من

وهو سبحانه حيذر عباده من أخالق املنافقني، وحيثهم عىل الوفاء بالعهود، وأن ال حيملنهم 

 بخلهم بحق اهلل الذي فرضه عليهم فيام آتاهم من فضله أن ينقضوا عهده يف قلوهبم.

ڤ   ڇ وكراهيتهم اجلهاد بأمواهلم، وأنفسهموقال سبحانه وتعاىل واصفا بخلهم 

 [.٨١]التوبة:  ڇڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  
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فنجد يف اآلية أنه سبحانه قدم كراهيتهم اجلهاد بأمواهلم عىل اجلهاد بأنفسهم وهذا فيه  

 داللة عىل رسوخ هذه الصفة القبيحة فيهم.

ملنافقون أن يغزوا الكفار بأمواهلم وأنفسهم يف هذه اآلية كانت يف غزوة تبوك حني كره ا 

سبيل اهلل، ميالً منهم للدعة والراحة، وشًحا بالامل أن ينفقوه يف طاعة اهلل؛ ألهنم ال يرجون 

 . (33)ثوابه يوم احلساب لعدم إيامهنم به إيامًنا جازًما

ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ڇ  وقال سبحانه وهو يبني حال فريق آخر من منافقي األعراب:

[. أي: ومن 98]التوبة:  ڇے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

األعراب قوم آخرون يعتربون ما ينفقونه يف سبيل اهلل غرامة وخسارة عليهم؛ ألهنم ال ينفقون 

ما ينفقونه طمعا يف ثواب، أو خوفا من عقاب، وإنام ينفقونه تقية ورياء، ومداراة للمسلمني، ال 

ة للغزاة، واملجاهدين، وال حبا يف انتصار املؤمنني. ففي اآلية ذم للمنافقني وهتديد هلم مساعد

 .(34)وحتذيرهم بام ارتكسوا فيه من نفاق وكفر وشقاق

فالبخل وعدم االنفاق يف سبيل اهلل صفة متأصلة يف املنافقني حذرنا منها املوىل وهنانا أن 

الكرم والسخاء والبذل يف سبيل اهلل بالغايل نتصف هبا. والواجب أن نتحىل ونتصف بصفة 

 والنفيس حتى نبتعد عن صفات املنافقني.

تثاقل ل وا ثالث: ترك اجلهاد يف سبيل اهلل  ل ا بأمره املطلب  م  لقيا ا  عن 

من صفات املنافقني التعبدية: عدم اخلروج للجهاد، وهذا غالب أحواهلم، وقد خيرجون 

ې  ى  ى   ڇ  يف القليل النادر قال تعاىل عن املنافقنينفاًقا أو إرجاًفا أو غري ذلك، وهذا 

ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  

 [.٩٣]التوبة:  ڇىئ
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لقد كشف اهلل حال املنافقني بأهنم قوم ليس هلم نصيب من اإليامن باهلل ورسوله، وليس 

ك مل يكن لدهيم إال أن عندهم روح للجهاد وال دافع للتضحية، وال ثقة باهلل ووعده، لذل

 يتخلفوا عنه، ويفتعلوا وخيتلقوا األعذار الواهية.

أي لو    ڇٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ ڇ  قال تعاىل:

كان لطلب العرض القريب، أي منفعة دنيوية، سهلة التناول وكان السفر قريبا سهال التبعوك 

عليك، وليس هذا من أمارات  ولكن طالت املسافة، وصعب عليهم السفر فلذلك تثاقلوا

العبودية، بل العبد حقيقة هو املتعبد لربه يف كل حال، القائم بالعبادة السهلة والشاقة، فهذا 

 .(35)العبد هلل عىل كل حال

 أن ختلفهم عن اخلروج أن هلم أعذرا وأهنم ال يستطيعون ذلك. ڇ ڦ  ڦ ڇ
واهلل  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڇ بالقعود والكذب واإلخبار بغري الواقع، ڇڄ  ڄ  ڇ

 يعلم أهنم كاذبون يف دعواهم ويف أيامهنم هذه.

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڇ  ومن أعذارهم ما قال عز وجل عنهم:

 [.٤9]التوبة:  ڇڤ     ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

صىل اهلل  -ذكر بعض املفرسين أن هذه اآلية نزلت يف اجْلَدِّ ْبن َقيٍْس، وهو أن رسول اهلل 

قال ذات يوم وهو يف جهازه، للجد بن قيس أخي بني سلمة: هل لك يا جدُّ العاَم  -وسلم عليه 

يف جالد بني األصفر؟ فقال: يا رسول اهلل، أْو تأذن يل وال تفتني، فواهلل لقد عرف قومي ما 

َرجل أشّد ُعْجًبا بالنساء منِّي، وإين أخشى إن رأيت نساَء بني األصفر أن ال أصرب عنهن! 

وقال: قد أذنت لك، ففي اجْلَّد ْبن َقيٍْس  -صىل اهلل عليه وسلم  -عنه رسول اهلل  فأعرض

 .(36)نزلت هذه اآلية
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حيث  -صىل اهلل عليه وسلم -والقرآن الكريم يكشف حقيقة الذين يستأذنون من النبي  

ڈ  ژ  ژ   ڇ  يصفهم بأهنم ال يؤمنون باهلل واليوم اآلخر، وهم يف حالة حرية وشك

[. ٤٤]التوبة:   ڇک  ک  ک  ک  گ     گگ  گ  ڳ  ڳڑ  ڑ  

فنجد اآلية ميزت املؤمن عن املنافق، فاملؤمن متى ما أمر باجلهاد بادر إليه ومل يرتدد ومل يتوقف، 

بخالف املنافق فإنه يرتدد وال يقدم وخيتلق األعذار الكاذبة، ولذا كان التخلف عن اجلهاد 

 بدون عذر حقيقي من عالمات النفاق. 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڇ ثم قال سبحانه يف اآلية التي بعدها:

[. أي: إن الذين يستأذنونك يف ٤5]التوبة:  ڇڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ

القعود والتخلف عن القتال يف سبيل اهلل ليس هلم إيامن تام، وال يقني صادق، فلذلك قلَّْت 

تأذنوا يف ترك القتال؛ الهنم ال يزالون يف رغبتهم يف اخلري، وجبنوا عن القتال، واحتاجوا أن يس

 .(37)الشك واحلرية

فاملنافقون خيتلقون األعذار لرتك الطاعات والعبادات وهذا دأهبم ومن صفاهتم، فهم ال 

يريدون وال حيبون اخلروج للجهاد وهو من أعظم القربات والطاعات عند اهلل، ودليل ذلك 

]التوبة:   ڇ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے ڇ انه:عدم االستعداد والتأهب له، كام قال سبح

[.  فلعلم اهلل بنفاقهم كره خروجهم فثبطهم وخذهلم؛ وذلك ألهنم لو خرجوا مع املسلمني 46

 رضوهم ومل ينفعوهم، فهم إن خرجوا كانوا يف صف أعداء اإلسالم واملسلمني.

ۆ  ۈ  ۈ       ڇ فخروج املنافقني مع املسلمني ال يزيدهم إال خباال كام أخرب سبحانه:

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  

 [.٤٧]التوبة:  ڇائ
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أي ال يزيدوكم بخروجهم إال فساًدا ورًضا، واضطراًبا بإيقاع اجلبن والفشل بني  

املؤمنني، خيوفوهنم بأعدائهم ويعظمون األمور، فيخذلوهنم ويضعفون شجاعتهم، فهم 

أي: مطيعون هلم  ڇې  ې  ې  ڇ بينكم.حريصون عىل فتنتكم وإلقاء العداوة 

ومستحسنون حلديثهم وكالمهم، يستنصحوهنم وإن كانوا ال يعلمون حاهلم، فيؤدي هذا إىل 

 .(38)وقوع رش بني املؤمنني وفساد كبري

قال ابن القيم: فلام تركوا اإليامن به وبلقائه، وارتابوا بام ال ريب فيه، ومل يريدوا اخلروج 

يستدعوا له، وال أخذوا أهبة ذلك كره سبحانه انبعاث من هذا شأنه. فإن من  يف طاعة اهلل، ومل

مل يرفع به وبرسوله وكتابه رأسا ومل يقبل هديته التي أهداها إليه عىل يد أحب خلقه إليه 

وأكرمهم عليه، ومل يعرف قدر هذه النعمة وال شكرها، بل بدهلا كفرا. فإن طاعة هذا وخروجه 

انه فثّبطه لئال يقع ما يكره من خروجه، وأوحى إىل قلبه قدرا وكونا أن مع رسوله يكرهه سبح

.  فاآلية وضحت وجلَّت لنا أن عدم خروج املنافقني وختلفهم عن اجلهاد (39)يقعد مع القاعدين

كان خرًيا للمسلمني؛ ألهنم لو خرجوا ألفسدوا عليهم أمرهم فأوقعوا بينهم االضطراب، وال 

 إال الرضر والفساد والبلبة من أجل التخذيل والتفشيل.يريد املنافق للمسلم 

فاخلوف من  –اجلهاد  –ومما جعل املنافقون يرتكون اجلهاد ويتثاقلون عنه هو خوفهم منه 

ەئ  وئ   وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ڇ  صميم صفات املنافقني قال عزَّ شأنه:

م؛ وذلك جلبنهم وفزعهم، وضعف [. فكلام وقع أمر ظنوا أنه واقع هب٤]املنافقون:  ڇ ىئ 

 قلوهبم والريب الذي يف قلوهبم.

ضون  ثم إنَّ املنافقني ليتهم توقفوا عن حد ختلفهم عن اجلهاد فحسب، بل أخذوا حيرِّ

ڤ  ڦ    ڇ الناس عىل التخلف عن اجلهاد، ويثبطون اممهم عنه، قال سبحانه:
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   ڇ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ 
[. وقد نزلت هذه اآليات يف املنافقني املتخلفني عن غزوة تبوك الذين كرهوا أن ٨١]التوبة: 

جياهدوا يف سبيل اهلل، وقعد هبم ضعف اهلمة ومرض القلب، ومالوا إىل الدعة وآثروا الراحة، 

وبخلوا بأمواهلم أن ينفقوهنا يف مرضاة اهلل، وقد كانت هذه الغزوة وقت جدب وقحط وشدة 

من احلر حني طابت الثامر، فعظم عىل بعض الناس غزو الروم وأحبوا الراحة والدعة والتمتع 

 .(40)بالثامر واإلقامة يف املساكن والامل واألهل، فشق عليهم اخلروج للقتال

 واملراد من اآلية أنَّ املنافقني فرحوا بسبب التخلف، وكرهوا الذهاب إىل اجلهاد. 

زهادة يف اجلهاد، وشًكا يف احلق  -التخلف عن اجلهاد  –وقد كان هذا الفعل منهم 

 وأصحابه. -صىل اهلل عليه وسلم  -وإرجاًفا برسول اهلل 

ومل يقترص األمر عىل فرحهم بأنفسهم، بل أغروا غريهم بعدم اخلروج، وقال بعضهم 

 .(41)لبعض: ال خترجوا للجهاد ألن غزوة تبوك يف شدة احلر، وقد طابت الثامر والظالل

أي  ڇڇ  ڍ  ڍ   ڌ      ڌڎ  ڎ   ڈ        ڈ   ڇ وهلذا قال سبحانه بعد ذلك يف رده عليهم: 

 أن نار جهنم التي تنتظر املنافقني أشد حًرا من هذا احلر الذي فروا منه لو يعلمون. 

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ڇ وقال سبحانه وهو يكشف خوفهم من اجلهاد:

[ ، يقول تعاىل يف 86]التوبة:  ڇخب ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب 

ېئ   ڇ  بيان استمرار املنافقني عىل التثاقل عن الطاعات، وأهنا ال تؤثر فيهم السور واآليات:

يؤمرون فيها باإليامن باهلل واجلهاد يف سبيل اهلل. جاء أهل الطول يعني: أويل   ڇ ېئ  ېئ

ل وبنني، أفال يشكرون اهلل الغنى واألموال، الذين ال عذر هلم، وقد أمدهم اهلل بأموا

وحيمدونه، ويقومون بام أوجبه عليهم، وسهل عليهم أمره، ولكن أبوا إال التكاسل واالستئذان 
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اتركنا نتخلف مع أصحاب األعذار كالضعفاء  ڇىئ  يئ  جب  حب  خب ڇ يف القعود

وقعت والنساء والصبيان ومرضاهم وممن ال يقدر عىل اخلروج يف السفر. وسبب ذلك أهنم إذا 

 .(42)احلرب كانوا أجبن وأخوف الناس

 [.56]التوبة:  ڇٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڇ  وقوله تعاىل:

خيرب اهلل تعاىل نبيه، صلوات اهلل وسالمه عليه، عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم   

كاذبون، فهم  أهنم حيلفون باهلل األيامن املؤكدة إهنم ملنكم، أي: من املؤمنني ولكنهم يف احلقيقة

. ولذلك قال (43)ليسوا من املؤمنني، ولكن فرقهم وخوفهم هو الذي محلهم عىل احللف

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڦ  ڦ  ڇ  سبحانه يف اآلية التي بعدها:

 [. ٥٧]التوبة:  ڇڃ

واملسلمني يقرر به أن  - صىل اهلل عليه وسلم -واخلطاب يف اآلية هنا موّجه للنبي   

املنافقني حيلفون هلم باهلل إهنم منهم وعىل ملتهم وهم يف احلقيقة ليسوا كذلك، وإنام الذي 

محلهم عىل ذلك فزعهم وخوفهم. وأهنم لو وجدوا ملجأ يعتصمون به أو مغارات خيتفون فيها 

أو مدخال ما جيعلهم يف أمان لسارعوا إىل ذلك ختّلصا من املوقف الثقيل عليهم. واخلطر الذي 

 .(44)دهم وحيملهم عىل النفاق واملراءاةهيد

والنهي عن املعروف باملنكر  بع: األمر  لرا ا  املطلب 

ھ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ڇ: ذكر املوىل جل جالله يف قوله تعاىل

ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ    ۇ  ۆ    ھ  ھ   ھ  ے

الشديد، بام [. أنواًعا ورضوًبا من قبائح املنافقني، وقرهنا بالوعيد ٦٧]التوبة:  ڇۆ  

أعد هلم من اجلزاء عىل ما كانوا يقرتفون من الفساد واإلفساد، ومن صفاهتم: أهنم يأمرون 

 باملنكر وينهون عن املعروف.
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قال أبو زهرة وهو حيكي حال املنافقني أهنم: يشجعون كل ما هو رش، ويمنعون كل ما  

عىل بعض اجلامعات هو خري، معروفهم منكر، ومنكرهم هو املعروف، وهكذا يقىض اهلل 

اإلنسانية بالرش، كام نرى اآلن من منافقي عرصنا، فعدهلم ظلم وحريتهم اعتداء، وشوراهم 

 .(45)استبداد

إن صفة األمر باملنكر والنهي عن املعروف من صفات املنافقني التي تزيدهم رجًسا عىل 

إليه هذه العنارص من  رجسهم، انسجاًما مع ما يف قلوهبم من جحود لعنارص اإليامن، ولام تدعو

 فعل للخريات والصاحلات، وترك املنكرات.

وألن نفوسهم املريضة مل تعد ترغب يف رؤية اخلري يعمله الناس فهم حيبون أن يشيع الرش 

واملنكر بني الناس فهذا الذي هتواه نفوسهم ويشفي حقدهم وغيظهم عىل أهل احلق، وحتى 

ذه الصفة اخلبيثة ال ينفقون فيام حيبه اهلل فهم بخالء يف يتساووا مع الناس يف فعل القبائح ومع ه

 .اإلنفاق ويف فعل اخلري ويف األمر به والداللة عليه

قال ابن القيم: "فهم جنٌس بعضه يشبه بعًضا، يأمرون باملنكر بعد أن يفعلوه، وينهون 

رهم  عن املعروف بعد أن يرتكوه، ويبخلون بالامل يف سبيل اهلل ومرضاته أن ينفقوه، كم ذكَّ

بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه؟ وكم كشف حاهلم لعباده املؤمنني ليجتنبوه؟ فاسمعوا أهيا 

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ڇ  املؤمنون:

 .(46)ڇے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ    ۇ  ۆ  ۆ

ويقول سيد قطب وهو يفرس هذه اآلية، ويبني وجه انحراف املنافقني: "املنافقون 

واملنافقات من طينة واحدة، وطبيعة واحدة. املنافقون يف كل زمان ويف كل مكان. ختتلف 

أفعاهلم وأقواهلم، ولكنها ترجع إىل طبع واحد، وتنبع من معني واحد. سوء الطوية ولؤم 

الرسيرة، والغمز والدس، والضعف عن املواجهة، واجلبن عن املصارحة. تلك سامهتم 
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و األمر باملنكر والنهي عن املعروف، والبخل بالامل إال أن يبذلوه رئاء األصيلة. أما سلوكهم فه

الناس. وهم حني يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف يستخفون هبام، ويفعلون ذلك دًسا 

 .(47)وامًسا، وغمًزا وملًزا؛ ألهنم ال جيرؤون عىل اجلهر إال حني يأمنون"

أخالقهم وأعامهلم حتى كأهنم قد مجعهم إطار  إن أهل النفاق رجااًل ونساء متشاهبون يف 

 واحد. 

ر منه، واملعروف  ڇھ  ھ  ھ   ھڇ    واملنكر ما أنكره اإلسالم وحذَّ

ما استحسنه وأمر به، أي يأمرون الناس بالكفر باهلل ورسوله وارتكاب املعايص، وينهوهنم عن 

تثبيط املؤمنني عن اجلهاد يف اإليامن باهلل ورسوله وفعل الطاعات، ومن ذلك اجتهادهم يف 

سبيل اهلل والتسابق يف أعامل اخلري، فهم أدوات ختريب وعوامل إفساد يف املجتمع؛ ألن دعوهتم 

التي يدعون إليها تناقض دعوة اإلسالم، والذي جاء إلصالح الناس وإخراجهم من الظلامت 

يدعو إليه اإلسالم،  إىل النور، والذي محلهم عىل هذه الدعوة اهلدامة جهلهم بحقيقة ما

ونظراهتم الضيقة املحدودة التي ال تتجاوز نطاق املصالح الفردية، ولذلك قال تعاىل يف 

وقبض األيدي يراد به الكف عن البذل، وضده بسط  ڇے  ۓڇ  وصفهم بعد هذا

 .(48)اليد، وقيل: قبض أيدهيم عبارة عن ترك اجلهاد، وفيام جيب عليهم من حق

 أي: تركوا أوامره حتى صارت بمنزلة املنيس. ڇڭ  ڭڭ  ڇ  وقوله تعاىل:
 فجازاهم عىل نسياهنم بحرماهنم من الثواب عىل ذلك يف اآلخرة. ڇڭڇ

أي: اخلارجون  ڇۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ڇ  ثم ختم سبحانه اآلية بقوله:

عن طاعة اهلل تعاىل واخلضوع له، املنسلخون عن فضائل اإليامن الكاملون يف الفسق فال 

 الرمحة.يستحقون 
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(، وقرصهم عىل الفسق   وقد أكد اهلل سبحانه وتعاىل فسقهم، باجلملة االسمية، وبـ )إِنَّ

بتعريف الطرفني، وبضمري الفصل )هم(، أي أهنم مقصورون عىل الفسق اَل خيرجون من دائرته 

 .(49)فهو حميط هبم، إحاطة الدائرة بقطرها

من فسق غريهم، بدليل أن حرص الفسق فيهم، ألن فسقهم أعظم »وقال السعدي: 

عذاهبم أشد من عذاب غريهم، وأن املؤمنني قد ابتلوا هبم، إذ كانوا بني أظهرهم، واالحرتاز 

 .(50)«منهم شديد

املتأمل يف هذه اآلية جيد أن اهلل عزَّ وجل جعل األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرًقا  

بني املؤمنني واملنافقني، فدلَّ عىل أن أخص أوصاف املؤمن األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

 فالذي ال يأمر باملعروف، وال ينهى عن املنكر فهذا من املنافقني؛ ألهنم بالعكس يف ذلك.

فها هم اليوم يأمرون باملنكر، بل يأمرون بكل منكر، ويدعون إليه، ويدعون املسلمني إىل 

أن يتخلوا عن دينهم، ويسمون التمسك بالدين تشدًدا وغلًوا، فيقولون ال بد أن يرتك 

املسلمون هذا، وال بد أن تتمرد النساء ويرتكن احلجاب... إىل غري ذلك من املنكر الذي 

 يأمرون به.

ألمر باملعروف والنهي عن املنكر من واجبات الدين ،وهو صامم أمان، وعالمة نجاة إن ا

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڇ  األمة، بل هو عنوان خريية هذه األمة ودليل فالحها، قال جلَّ شأنه:

 [. ١١٠]آل عمران:  ڇ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

عة للفضيلة، ومنع للرذيلة، ففي األمر باملعروف والنهي عن املنكر تثبيت لألمن، وإشا 

ی  جئ   حئ  مئ    ڇ  وفيه دفع للعقوبات العامة، وعصمة من غضب اهلل، قال سبحانه:

 [.١١٧]هود:  ڇىئ  يئ  جب  حب  
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ٹ  ڤ      ڇ إن تعطيل األمر باملعروف والنهي عن املنكر موجب لسخط اهلل ولعنته:

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 [.٧٩ – ٧٨]الامئدة:  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڎ    چ   چ  چ

وإن تعطيل األمر باملعروف سبب للعذاب، جاء يف احلديث عنه عليه الصالة والسالم 

ِة َحتَّى َيَرْوا امْلُنَْكَر َبنْيَ َظْهَراَنيِْهْم »أنه قال:  َة بَِعَمِل اخْلَاصَّ ُب اْلَعامَّ َ َعزَّ َوَجلَّ اَل ُيَعذِّ َوُهْم إِنَّ اَّللَّ

ة َة َواْلَعامَّ ُ اخْلَاصَّ َب اَّللَّ  .  (51)«َقاِدُروَن َعىَل َأْن ُينِْكُروُه َفالَ ُينِْكُروُه َفِإَذا َفَعُلوا َذلَِك َعذَّ

وا، إِ » وقال   ُ وا، ُثمَّ اَل ُيَغريِّ ُ الَّ َما ِمْن َقْوٍم ُيْعَمُل ِفيِهْم بِامْلََعايِص، ُثمَّ َيْقِدُروَن َعىَل َأْن ُيَغريِّ

ُ ِمنُْه بِِعَقاٍب  ُهُم اَّللَّ  .(52)«ُيوِشُك َأْن َيُعمَّ

وكتب عمر بن عبد العزيز إىل بعض والته وعامله: أما بعد َفِإنَُّه مل يظْهر امْلُنكر يِف قوم قّط 

ده ثمَّ مل ينههم أهل الّصالح ِمنُْهم إاِلَّ َأَصاهَبُم اهلل بَِعَذاب من ِعنْده َأو بأيدي من َيَشاء من عبا

َواَل يَزال النَّاس معصومني من اْلُعُقوَبات والنقامت َما قمع فيهم أهل اْلَباطِل واستخفي فيهم 

باملحارم َفالَ يظْهر من أحد حمرم إاِلَّ انتقموا مِمَّن فعله َفِإذا َظهرت فيهم امْلََحاِرم َفلم ينههم أهل 

اَمء إىَِل األَْرض عىل  .(53) أهل امْلعايِص وَعىل املداهنني هَلُم"الّصالح نزلت اْلُعُقوَبات من السَّ

ولذا كان لزاًما من األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ألنه لو طوي بساط األمر  

باملعروف والنهي عن املنكر لتعطلت الرشيعة، وعمت الغفلة، وانترشت الضاللة، وشاعت 

 اجلهالة، واسترشى الفساد يف البالد، وهلك العباد.

 :اخلامتة

تناول البحث صفات املنافقني التعبدية يف سورة التوبة وكشف عنها وأبرزها؛ وذلك 

 لكي حيذر منها املؤمنون.
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 وقد توصل الباحث إىل النتائج اآلتية:  

إنَّ املنافقني يف املجتمع املسلم هم أخطر عدّو يسعى إىل تقويض هذا املجتمع، وبّث  -1

 نفاق ومن املنافقني.الفرقة بني أفراده ولذا وجب احلذر من ال

إن مما أبرزته الدراسة خطر النفاق، ومما يدل عىل ذلك إكثار القرآن الكريم من احلديث  -2

 عنه وبيان أسبابه، وصفات أهله وأساليبهم وكل ذلك للتحذير منه.

من صفات املنافقني البارزة التثاقل والتكاسل يف إتيان الصالة؛ ألهنم ال يصلون رغبة يف  -3

 اهلل وعبادته بل لرياهم الناس فهم يف قيامهم إليها كساىل. مناجاة

كشفت الدراسة عن شح املنافقني وكراهيتهم لإلنفاق يف سبيل اهلل. وهذه الصفة  -4

ظاهره فيهم بسبب حرصهم املعروف عىل دنياهم وعاجل أمرهم، فهم يبخلون بالامل 

 ونه تقية ورياء.وال ينفقونه يف سبيل اهلل لعدم إيامهنم به. وإنام ينفق

كذلك أظهرت الدراسة عن تثاقل املنافقني وتركهم للجهاد وخلقهم األعذار الكاذبة  -5

من أجل التخلف عن القتال يف سبيل اهلل؛ وذلك ألهنم ال إيامن هلم تام وال يقني صادق 

 فقلت رغبتهم عن اجلهاد وجبنوا عن القتال.

ملنكر والنهي عن املعروف. وأهنم ال حيبون أظهرت الدراسة صفة املنافقني يف األمر با -6

اخلري بل نفوسهم خبيثة ترغب يف الرش ونرشه، فهم يشيعون املنكر بني الناس ويعيثون 

 يف األرض فساًدا. يأمرون الناس بالكفر واملعايص، وينهوهنم عن اإليامن والطاعات.

 

 اهلوامش:

 (.4600، كتاب: التفسري ، ) 1852/ 4صحيح البخاري:   (1)

 .359/ 10ن منظور، مجال الدين أيب الفضل، لسان العرب:اب (2)
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 .926القاموس املحيط:  ؛455/ 5مقاييس اللغة:  (3)

 .432/ 26تاج العروس:   ؛9/156هتذيب اللغة:  ؛3/13غريب احلديث:  (4)

 . 359/ 10؛ لسان العرب:448/ 6؛ املحكم واملحيط األعظم: 967/ 2مجهرة اللغة:  (5)

 .431/ 26تاج العروس من جواهر القاموس:  ؛98/ 5واألثر: ية يف غريب احلديث النها (6)

 .7/524جمموع الفتاوى: ينظر:  (7)

كتاب  78/ 1(؛ صحيح مسلم: 33؛ كتاب اإليامن، باب عالمة املنافق )21/ 1صحيح البخاري ، (8)

 (.107اإليامن، باب خصال املنافق )

( 78/ 1يح مسلم )(؛ وصح34، كتاب اإليامن، باب عالمة املنافق )21/ 1صحيح البخاري: (9)

 (.106كتاب اإليامن، باب خصال املنافق )

 النووي، حميي الدين حييى بن رشف (10)

 . 26/ 1البخاري معلًقا يف صحيحه كتاب اإليامن:   (11)

 .110/ 1فتح الباري رشح صحيح البخاري:  (12)

التيسري برشح اجلامع ؛ 22ت يف القرآن الكريم: ينظر: صفات املنافقني قبيل احلروب كام جاء (13)

 .52/ 1الصغري: 

َأي َعامل للْعلم منطلق اللَِّسان بِِه لكنه َجاِهل اْلقلب َواْلَعَمل َفاسد العقيدة. التيسري برشح اجلامع  (14)

 .52/ 1الصغري:

( املعجم الكبري: 80،) 281/ 1(؛ ابن حبان يف صحيحه: 143، ) 288/ 1مسند اإلمام أمحد:   (15)

 يف الكبري والبزار ورجاله رجال الصحيح"،  جممع (، قال اهليثمي: "رواه الطرباين593، )237/ 18

، وصححه األلباين، حممد نارص الدين، صحيح اجلامع الصغري 445/ 1الزوائد ومنبع الفوائد: 

 (. 1550، )2/44وزياداته: 

 . 44/ 1سنن الدارمي:  (16)
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؛ 91/ 2 :الفصل يف امللل واألهواء والنحل ؛ 223 الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية: ينظر: (17) 

 . 479/ 8: منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية

 . 233/ 13 البداية والنهاية: (18)

  .108/ 4البحر املحيط يف التفسري:  (19)

؛ كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب فضل صالة اجلامعة، وبيان 451/ 1صحيح مسلم: (20)

 (.252التشديد يف التخلف عنها، رقم )

كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب فضل صالة اجلامعة، وبيان ، 451/ 1صحيح مسلم: (21)

 (.251التشديد يف التخلف عنها، رقم )

. وإسناده صحيح عىل رشط مسلم: رجاله ثقات 456/ 5اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان:   (22)

رجال الشيخني غري عبد اجلبار بن العالء، فإنه من رجال مسلم وحده. املستدرك عىل 

(، مسند البزار املنشور باسم 1485، رقم )719/ 1؛ صحيُح ابن ُخَزيمة:317/ 1الصحيحني:

( من طرق عن حييى بن 5152، )59/ 3(؛ السنن الكربى: 5847، )188/ 12البحر الزخار: 

سعيد، هبذا اإلسناد. وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني، ووافقه الذهبي، وقال اهليثمي يف جممع 

 .52/ 2زار ورجاله ثقات. الفوائد: الزوائد ومنبع رواه الب

، كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب فضل صالة اجلامعة، وبيان 453/ 1صحيح مسلم:  (23)

 (.25التشديد يف التخلف عنها، رقم )

 .221/ 10(. وضعفه اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد:5117، )54/ 9مسند أيب يعىل:  (24)

 .631/ 24جامع البيان عن تأويل القرآن: (25)

 . 493/ 8تفسري القرآن العظيم:   (26)

 املصدر نفسه.  (27)

 .784/ 2يف ظالل القرآن:  (28)

 .340؛ تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان:5/434حماسن التأويل: (29)
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 .7/3363زهرة التفاسري:   (30)

 .379/ 2النكت والعيون:    (31)

 (.3110، رقم )373/ 2صحيح سنن النسائي:   (32)

 .399/ 14جامع البيان: (33)

 .388/ 6التفسري الوسيط للقرآن الكريم:    (34)

 .338تفسري السعدي:  (35)

 . 14/287جامع البيان: (36)

 .339تفسري السعدي: (37)

 .4/160تفسري ابن كثري:  (38)

 .304تفسري القرآن الكريم:   (39)

 .14/400جامع البيان:  (40)

 .10/331:التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج  (41)

 .347معامل التنزيل يف تفسري القرآن:   (42)

 .163/ 4تفسري ابن كثري:  (43)

 املصدر السابق. (44)

 .7/3363زهرة التفاسري:  (45)

 .17صفات املنافقني:   (46)

 .3/1673يف ظالل القرآن: (47)

 .8/199اجلامع ألحكام القرآن:   (48)

 . 7/3364زهرة التفاسري:  (49)

 .343تفسري السعدي: (50)

 . (. قال شعيب األرنؤوط: واحلديث حسن لغريه17720، رقم ) 258/ 29مسند اإلمام أمحد:  (51)



 
 

  
 

                                      48   
 
 
 

 صفات املنافقني التعبدية من خالل سورة التوبة

 (. 4338، ) 3/35صحيح سنن أيب داود:   (52) 

 .143سرية عمر بن عبد العزيز عىل ما رواه اإلمام مالك بن أنس وأصحابه:  (53)

 

  قائمة املصادر واملراجع:

ابن األثري، أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق: طاهر  .1

 م.1979هـ، 1399الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، أمحد الزاوى، وحممود حممد 

ابن السعدي، عبد الرمحن بن نارص، تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، حتقيق: عبد الرمحن  .2

 م.2000هـ،1420، 1بن معال اللوحيق،  مؤسسة الرسالة، ط

كتب الدراسات والبحوث ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب، تفسري القرآن الكريم، حتقيق: م .3

 هـ. 1410، 1العربية واإلسالمية بإرشاف الشيخ إبراهيم رمضان،  دار ومكتبة اهلالل، بريوت، ط

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب، صفات املنافقني، الكتاب منشور عىل موقع وزارة األوقاف  .4

 هـ.1410السعودية بدون بيانات،

جمموع الفتاوى، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،  جممع امللك ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  .5

 م.1995هـ/1416فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 

ابن جرير الطربي ، حممد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل القرآن ، دار الكتب العلمية، بريوت،  .6

 م.1997،ـ ـه 1418، 2لبنان، ط

ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب: األمري عالء  .7

الدين عيل بن بلبان الفاريس، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

 م. 1988هـ، 1408، 1بريوت، ط

م كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد فتح الباري رشح صحيح البخاري، رق أمحد بن عيل، ابن حجر، .8

عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: 

 هـ.1379عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز،  دار املعرفة، بريوت، 
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ابن  ي، القاهرة.ابن حزم، عيل بن أمحد بن سعيد، الفصل يف امللل واألهواء والنحل،  مكتبة اخلانج .9

تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، 

 . م1986هـ، 1406، 1حتقيق: حممد رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، ط

ملعايص النوري ابن حنبل، أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد، ، حققه وضبط نصه: السيد أبو ا .10

 م.1998 -هـ 1419، 1وغريه، عامل الكتب للطباعة والنرش، بريوت، لبنان ط 

م  .11 ابن خزيمة، أبو بكر حممد بن إسحاق،  صحيُح ابن ُخَزيمة، َحققُه وَعّلق َعَليه َوَخّرَج أَحاديثه َوقدَّ

 م.2003هـ،  1424، 3له: الدكتور حممد مصطفى األعظمي،  املكتب اإلسالمي، ط

دريد، أبو بكر حممد بن احلسن، مجهرة اللغة، حتقيق: رمزي منري بعلبكي،  دار العلم للماليني،  ابن .12

 م.1987، 1بريوت ط

ابن رافع، عبد اهلل بن عبد احلكم، سرية عمر بن عبد العزيز عىل ما رواه اإلمام مالك بن أنس  .13

 م.1984، هـ1404، 6وأصحابه، حتقيق: أمحد عبيد، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط

ابن سيده، أبو احلسن عيل بن إسامعيل املريس، املحكم واملحيط األعظم، حتقيق: عبد احلميد  .14

 م.2000 -هـ 1421، 1هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد هارون،  دار الفكر،  .15

 م.1979هـ،1399

، 1إسامعيل بن عمر، البداية والنهاية، حتقيق: عيل شريي،  دار إحياء الرتاث العريب، طري، ابن كث .16

  م.1988، هـ، 1408

ابن كثري، إسامعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، حتقيق: سامي بن حممد سالمة،  دار طيبة للنرش  .17

 م. 1999هـ، 1420، 2والتوزيع، ط

لسان العرب، حتقيق أمني حممد عبد الوهاب، حممد الصادق ابن منظور، مجال الدين أيب الفضل،  .18

 م.1999هـ، 1419، 3العبيدي، دار أحياء الرتاث العريب بريوت، لبنان ط

أبو حيان األندليس، حممد بن يوسف بن عيل ، البحر املحيط يف التفسري، حتقيق: صدقي حممد مجيل ،   .19

 هـ.1420دار الفكر،  بريوت، 
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 أمحد، زهرة التفاسري، دار الفكر العريب.أبو زهرة، حممد بن  .20 

أبو يعىل املوصيل، أمحد بن عيل بن املُثنى، مسند أيب يعىل، حتقيق: حسني سليم أسد، دار املأمون  .21

 م. 1984ه،  1404، 1للرتاث، دمشق، ط

األزهري، حممد بن أمحد، هتذيب اللغة، حتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب،  .22

 م.2001، 1بريوت، ط

األسفراييني، عبد القاهر بن طاهر، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية،  دار اآلفاق اجلديدة،  .23

 م.1977، 2بريوت، ط

، 1األلباين، حممد نارص الدين، صحيح سنن أيب داود، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، ط .24

 م. 1998ه، 1419

، 1ن النسائي، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، طاأللباين، حممد نارص الدين، صحيح سن .25

 م.1998هـ، 1419

البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري ، حتقيق: حممد زهري بن نارص النارص،  دار طوق  .26

 هـ 1422، 1النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( ، ط

مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار، حتقيق: عادل بن سعد،  البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو، .27

 .1مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط

البغوي، حممد احلسني بن مسعود، معامل التنزيل يف تفسري القرآن، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، دار  .28

 هـ.1420، 1إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط

بن عيل، السنن الكربى، حتقيق: حممد عبد القادر عطا،  دار الكتب  البيهقي، أمحد بن احلسني .29

 م2003هـ، 1424، 3العلمية، بريوت، لبنات، ط

احلاكم، حممد بن عبد اهلل، املستدرك عىل الصحيحني للحاكم، حتقيق: أبو عبد الرمحن مقبل بن  .30

 م.1997هـ، 1417هادي الوادعي، دار احلرمني، القاهرة، مرص، 

د اهلل بن عبد الرمحن، سنن الدارمي، حتقيق: فواز أمحد زمريل ، خالد السبع العلمي،  الدارمي، عب .31

 ه. 1407، 1دار الكتاب العريب، بريوت ، ط 
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بيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق، تاج العروس، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية. .32  الزَّ

العقيدة والرشيعة واملنهج، دار الفكر املعارص، دمشق، وهبة بن مصطفى، التفسري املنري يف  الزحييل، .33

 .هـ1418، 2ط

السدحان، مدحية بنت إبراهيم بن عبد اهلل، صفات املنافقني قبيل احلروب كام جاءت يف القرآن  .34

 هـ.1430الكريم، جملة جامعة اإلمام العدد العارش، شهر حمرم، 

محدي بن عبد املجيد السلفي،  دار إحياء الرتاث الطرباين، سليامن بن أمحد،  املعجم الكبري، حتقيق:  .35

 م . 1983، 2العريب، ط

طنطاوي، حممد سيد، التفسري الوسيط للقرآن الكريم، دار هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع،  .36

 ، د.ت.1الفجالة، القاهرة ، ط

الرتاث يف الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب الشريازي، القاموس املحيط، حتقيق مكتب حتقيق  .37

 م.1998هـ،  1419، 6مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ط

القاسم بن سالّم، أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل، غريب احلديث، حتقيق: د. حممد عبد املعيد  .38

 م.1964هـ،1384، 1الدكن، ط -خان، مطبعة دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد

مد ، حماسن التأويل، حتقيق: حممد باسل عيون السود،  دار الكتب القاسمي، حممد مجال الدين بن حم .39

 ه.1418، 1العلمية، بريوت، ط

القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق عبد الرزاق املهدي دار الكتاب العريب  .40

 م.1997هـ، 1418، 1بريوت ط

 ه.1402، 10ط قطب، سيد قطب، يف ظالل القرآن، دار الرشوق، بريوت القاهرة، .41

الاموردي، عيل بن حممد بن حممد، النكت والعيون، حتقيق: السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم،  .42

 دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، د.ت. ط.

مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، القشريي النيسابوري، إرشاف صالح بن عبد العزيز آل الشيخ،  .43

 م.2000هـ، 1421، 2دار السالم: ط 
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، 3املناوي ، زين الدين حممد، التيسري برشح اجلامع الصغري،  مكتبة اإلمام الشافعي، الرياض، ط  .44 

 م.1988هـ، 1408

النووي، حميي الدين حييى بن رشف، املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج،  دار إحياء الرتاث  .45

 ه.1392، 2العريب، بريوت، ط

 هـ1412جممع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر، بريوت، اهليثمي، نور الدين عيل بن أيب بكر،  .46

             

  


