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اثممدمة

الهانئمة

منيه ونعوذ تغمرْ، ونتعينه وننحمدْ لد، الحمد إل 
له،مضل فلا اممه يهده من اعمالنا، ميثات ومن نا أنفشرور 
الوحده اممه إلا إثه لا أن وأشهد له، هائي فلا يفلل ومن 

عليهالله صلى ورسوله، عبده محمدآ أن وأشهد له، شريالث، 
مم  ، ■كثيرا تسليما وسلم وصحيه اله وعلى 

ثتمحإأمخلث وق؛ النزبل• ننئم ني تعالى نال فقد 
٣[،دبم؟< أ؟ّام ٣ درجة فء ٠؟^{ دآثتت ٥^٢ 

آثثيتمإ إش -حسن أسوة أؤ ئملغ ؤ، م ماز وكد وفال: 
[.٢١س\ب: ا'محه نأتو 

المرسلين،سيد ياتباع وأمرنا ^؛؛ ٠١١١لما اض فأكمل 
بشرأجعله أن . رحمته ومن يتبع، هدي حير . يرنه ف

البشريةمعلم راج بالعيس إلى القوس تتعللع حيث مثلنا، 
كانتاؤإن فهو للعالمين، رحمة بعثته كانت، من البرية، وهادي 
بالدروسمليئة كانتا لكنها الزمن، عمر في وجيزة حياته 

المحجةعلى تركنا حتى . اطة رسول توغى وما والمر، 
U^،.إلا محها يزغ لا كثهارئ ليلها الييهاء 

ملمهمأمته مع السى. تعامل نى المتأمل ؤإن 



المقدمة

فيالأمثلة أرؤع صرب فلقد عجبا، ليرى ومنافقهم وكافرهم 
حبير،حكيم لدن من وهدى سيرة فله أعدائه، ْع حتى تعامله 
يقتلمحمدأ إن الناس؛ يقول ألا على حريما كان فلقد 

رأسملول ابن أبي ابن اطه عبد على وصلى أصحابه، 
أصحابهأحد وصف وحين وميتا، حيا به وتلطف المنافقين 

إكهلا قال: قد توا، ألا ذلك،، تقل ءلأ ه له ة1ل بالمحاق رجلا 
،.اشا١١وجه ^، JLيريداف؛ إلا 

الأمةأعداء أعدائه، مع تعامله. بكيفية العالم ؤإن 
تلكتجلية ؤإن المهمة، الأمور من لهو الداخل في والدين 

جثوللأمة للفرد عظيم خير لهو ومعرفتها وبيانها الأحكام 
وكيف،واثعه عرفا عدوه حير ومن ٤[، ]اوس1سون: عووخه 

بالعاطفة.ولا بالهوى لا هق اه شرعه ما وفق على معه يتعامل 

ستتطال_ا للقضاء العالي المحهاد في الدراسة كاJتإ ولما 
فقد)الماجستير(، درجة ليل يؤهله تكميلي يحث إعداد الء؛لالب 
تعاملفي الشرعية )السياسة في المحنا يكون أن رغبتا 

انمافقين(.،ع الشي. 

ت:(، ٤٢٥)ح: اليوت، ني الساجد ب: الصلاة، ك: المخاري، )١( 
الأولى،ط. بيروت، النجاة، طوق دار الناصر، ناصر بن زهير محمد 
انيشهد ءاليس ت بالمثل (، ١٤٨)ح! الإيمان، ك؛ لم، وم، ٠٥ ١٤٢٢

ه،الربيع بن محمود حدبث، من اش•، راني اش ألا إليه لا 
الشخت: لكووي، الحجاج، بن لم مصحح شرح المنهاج مع مْلمع 
.٥١٤٢٠السادسة، ط. بيروت، المعرنة، دار شيحا، مأمون حلل 



المقدمة

الموصؤععمية أه 
تالتالية التقاط صوء في الموصؤع أهمية تتجر 

فيوهو لمن، الممجتمع أفراد من فرد ال٠نانيإ أن — ١ 
فهوالخارجي العدو بخلاف تتر، م داخلي عدو ذاته الوقت 
المعالم.وظاهر وانحح 

أنالقران كاد حتى القرآن، فى عنه الحديث كثرة - ٢ 
١^٠٢١ابن ذكره كما المنافقين، عن كله يكون 

الدولةمجع متواز حث في يسير مرض النفاق أن - ٣
وصعقا.قوة الإسلامية 

ودفةعناية مزيد إر يحتاج المنافقين مع التحامل أن — ٤ 
العامة.بالمصالح ترت؛ْل عديدة لجوانب ومراعاة 

المغلهرينفي بقي ما المتأحرين من اكثيرأ أن - ٥ 
حكمعن وأعرضوا فاض أو عدل إلا عندهم للإسلام 

القيامة،يوم إلى يزالون ولا زالوا ما والمنافقون المنافقين، 
٠تنمية ابن الإسلام شيخ قاله كثيرة، شعب والفاق 

الرياض،ية، دار الجلل، العزيز تمد ت،: \•، yT\/المالكٍن مدارج )١( 
>.١٤٢٣الأور، ط. 

الدينناصر محمد أحاديثه؛ خؤج ، ١ ^٨٦ تيمية لابن الإيمان، )٢( 
ط.الإعلامي، المكتم، الثاؤيش، زهير يعه على اثر؛، الآل-اس، 

الشيخجمع؛ ، v٢١٢/ الغتاوى مجؤع >، ١٤١٦ة، الخام
مالمدار ،حمد، الشخ اينه  ٥١٠وعاناعم، بن محمد بن الرحمن تمد 

>.١٤١٢الرياض، الكتب، 





المقدمة

علومفي الساسة الأحكام يجح الموصؤيع هدا أن - ٤ 
.ونحوهاوالفقه والحديث كالعقيدة ءا.ة؛ 

النحوهدا على حاص بحث على أنف لم أنني - ٥ 
المرسومة.الخهلة حب 

تعورفما ترسيخ ؛ي يساهم مما السياسة هذه إبراز أن - ٦ 
الشبهات.يعفى على والقضاء الوطنية، الوحدة باسم عليه 

المايقةليرامات اه 

امحللاعيحسب الخلة ؛ى صيري ما نحو على بحثا أجد لم 
ومكتبةللقضاء، العالي المعهد مكتبة من الرسائل فهرس على 

نهدالماللث، ومكتبة الإسلامية، سعود ين محمد الإمام حامعة 
أنهغير الإسلامية، للدراسات فيصل المالك، ومركز الوطبة، 

ومنها:الفاقل١،، م بحوث توجد 
بنالعزيز عبد للشيخ الكريم، القرآن م المنافقون - ١ 

أنهاوعلى -، ٠١٣٩٥)ماجتير(، رسالة الحميدي، اه عبد 
نيضامها لا عندي أنها إلا الرسائل، أوائل من سدو فيما 

معلبوعق.والرّالة أحد، موصوعها 

الJعوةمواجهة في وأثرهما والزندلة المعاق - ٢ 
رسالةالزهرانى، افه همد محت؛ق ععلية وحديثا، قديما الإصلامية 

والمنافتات.والناشز التف؛نات فى الولية والأبحاث بالكتب مردآ نثرت )١( 
وأحرى٠منة بين وأحدثه الإنترنت. على الألوكة® ءتثكة موفر في 



المقدمة

بمكةالعزيز عبد المالك بجامعة الحقيدة، فئ )ماجستير(، 
-،•؛اى١٣٩٩اوكر،ة، 

إعداد)ماجممتٍر(، رسالة ت الميي؛ ئى وخطره )لتئاق _ ٣ 
بنمحمد الإمام جامعة الثهوان، إبراهيم بن العزيز عبد الشخ 
ومحي، البحمث، بعد أحدها لم ه،  ١٤٠١عام الإمحلامية، معود 

,لديه موجودة غير بأنها فأفاد يالمرلفح اتصالت، 
نية؛المنافقين وأثر النور سورة ش حاء كما l^_، حدو<ث، _ ٤ 

اللطيف،،العيد إبراهيم بن الحليم عيد إعداد )ماجتيرآ، رسالة 
؛•؛اه.الإسلامية، معود ين محمد الإمام جامعة 

ينعبد يوسف، محمد د. الكريم، القرأن م الخانقون _ ٥ 
الإسلامية؛الجامحة ير، النفسعبة )دكتوراه(، رسالة حين، 
مطبوعة.والرسالة ه، ١ ٤ ٠ ٤ المورة، بالمدينة 

ومومم،الغيوة عهد في اإلآ،لأمية للدموة المعوقون _ ٦ 
رمحالةجمجوم، عمر محمد سميرة إعداد منهم، الإسلام 

_ه*؛اه. ١٤٠٤القرى، أم جامعة من العقيدة، في )دكتوراه(، 
عهدفي الإسلامية الأمة تجاه ومواتمهم المنافقون _ ^١ 

هالةإعداد )للماجتير(، تكميلي ؛حثا I تاؤيخية درامة - الضوة 
أتمكنلم العزيز، عبد المللث، جامعة شريفا، محمد 

عليها.الاطلاع من 

دولةداخل وعيرهم الملمين بين السلمي التعايش — ٨ 
فى)ماجستير( الة رسهداياُت،، سورحمن ت عداد ل واحدة، 



اثممدمة

ريعهالبكلية رعيه اليامة ل١ م ثمن رعيه، ل١ يامحه ل١ 
البابفى عقد ه،  ١٤١٠يالماهرة، الأزهر جامعة والمانون، 

(١٨)في يفر للمنافقين، الإسلام ،رمعامالة بعنوان فصلا الأول 
مطوعة.والر-الة ، ٢٣٢صهالإ_ من ورثة 

رسالةالأمة: حياة في وأثرْ المماق في ترآنية دراسة - ٩ 
بجامعةالتربية كلية الثدي، عالي بن عائل إعداد )ماجستير(، 

الرسالةمن النالن، الباب، وفي —، ٥١٤١٥عام سعود اائإ الماا
مواجهةفي اتباعها الواج—، الشرعية الوسائل : الثالث،الفصل 
مطبوعة.والرسالة والعلاجية، الوقائية وأساليبه، الفاق 

المطهرة:التيؤية السة صوء في والتافهون التفاق - ١ ٠ 
نماص،جميل بن الرحمن عبد إعداد )ماجستير(، رسالة 
بأنهافأفاد بالمؤلمv اتصالت، وقد .، ٥١٤١٦القرى، أم جامعة 

لديه.موجودة عير 

الؤمثينصفامحت، تطبيق في الإسلامية التربف دور — ١ ١ 
التوبة:صورة في ورديتا كما النافقين صفاتا من والتحدير 

اللهعبد محمد المحن عبد إعداد )للماجتير(، تكميلي يحن، 

.٥١٤٢٢القرى، أم جامعة الأزوري، 
المماقفي الطبري ير نفني الواردة الأتار -  ١٢

الإمامجامعة الخيل، أبا نائم، )دكتوراه(، رسالة والتافقين، 
..٥١٤٢٥الإسلامية، محول ن محمد 

عناؤينمن مجموعة على است، البححا نهاية وفى 
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Iالمحث نهج مه 
نيالأصالية والمراجع المصادر على الاعتماد - ١ 
والجمع.والتخريج والتومحق التحرير 

بيانقبل دقيقا صويرأ بحثها أؤيد اش المسألة أصور - ٢ 
.حكمها

حكمفأذكر الاتفاق، مواصع من المسألة كامن إذا - ٣ 
١المعترة مظانه من الاتفاق توثيق ح يدليله، المسألة 
ض:U ص الخلافية، السائل من الخألة كانت، إذا -٤ 

فيها.الخلاف محل تحرير - أ 
منبها ئال، من إلى نبها مع المسألة في الأقوال، ذكر - ب 

التسلسلص، الأقوال عرض ؤيكون العلم، أهل 
ذلك،.حلاف السياق يقتض لم ما التاؤيخى، 

دل.كرالعناية ْع المعتبرة، الفقهية الذ.اهسا على الاقتصار — ج 
المالح.السالفإ أقوال من علية الوقوف نير ما 

الأصلية.مصائرها من الأقوال توثيق - د 

وذكردلالتها، وجه بيان مع الأقوال أدلة رأقوى أهم ذكر ه- 
عتهاوالجوالبج واعترانحات، مناقشامحتا من عليها يرد ما 

مباشرة.الدليل ذكر بعد 

ثمرةوذكر بس،، البيان مع رجحانه يغلهر ما ترجيح - و 
وجديت،.إن الخلاف 
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ينامهاما حب البحث من حقها مسألة كل أعطي - ٥ 
المهام.من 

الشاذة.الأمال ذكر ٦-أتجنب 

.سورها إلى وأعزوها الأيات أرئم - ٧ 
وأثبتالأصلية، مصائرها من الأحاديث، أحرج - ٨ 

في|ءاويثا الكان ؤإن والمضحة، والجزء والباب، الكتاب 
مجته،للحكم منهما بتخريجه فأكتفي أجدهما أو الصحيحين 

الأحرىالمصائر من نأحرحه منهما أي محي يكن لم ؤإن 
فيه.الحديث أهل محاله ما ذكر *ع المعمد>ة 

يتبعهالل.ى الفن كتب من بالممحطالحاتؤ أعتف١ - ٩ 
المعتمدة.المصطلحات، كتب، من أو المصطلح، 

وأحيلالمعتمدة، الالغة معاجم من المعاني أوثق - ١ ٠ 
والصفحة.والجزء، بالمائة، عليها 

وعلاماتوالإملاء، العربية، اللغة بقواعد أعتتى - ١ ١ 
الترنيم.

البحث،،حلاصة وأصمتها بخاتمة البحح؛، أحتم -  ١٢
والتوصبان.فيه، إليها توصلت، التي النتاج وأهمم 

اسمبدكر بإيجاز المشهوؤين غير للاعلأم أترحم -  ١٣
والفقهي،العقدي، هبه ومال. وفاته، وتاؤيخ به، ونالحلم، 
ترحمته.ومصادر مؤلفاته، وأهم به، اشتهر الذي والعلم 
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عليها،المتعارف الفنية بالفهارص الجحث، أتح - ١ ٤ 
وص؛

القرآنية.الأيات هرس ف- 

•رالاثار الأحاديث هرس ف- 

والمراجع.الخمائر هرس ف- 

الموصوعات.هرس ف- 

المحث:طة حه 

لمقدمة:ا* 

وأسابالموصؤع، وأهمية الامتفتاح، على وتشتمل 
البحث.وحطة البحث، ومنهج السامة، والل.رامات احنيارم، 

مباحث،:س؛عة وفيه لتمهيد: ا٠ 

الشرعية.السياسة حقيقة بيان الأول،: البحث 

معللبان:وفيه النافقين، حقيقة بيان الثاني: الحث، 

ّواصعللاحا لغة النفاق تعريف الأول،: المعللب 

الصلة:ذاُت، الألفافل اكاتي: الطالي، 
والمداراة.الداهنة — أ 

ب-التقية.

•ج-الرياء 
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تفصيلاأكثر الحدث لكان البحث مدة نصر ولولا ودراسته، 
ومنناصل، شيخ إشراف تحت البحث أن ولولا نيلا، وانوم 

فيه.الكتابة عالي تجرأت لما فاحص، منانس بعده 
أشكرثم وتيسيره، توفيقه على أولا .ك اش لأشكر ؤإني 

أنوأدعوه وتوجيه، تربية من لي بدلاه ما على الكريمين والدي 
التحصيل،نل لي يثرا *لقد صغيرا، ربياني كما يرحمهما 

أحببتوالدي فعن ه، الله بعد لي المعين نغم والاه كانا نلقي 
فالل4لمواجبهما، في نصرت ولكم اوكتاب، على وتعرفت، 

٠غفرآ 
الفاصلعمي الوحيد أبي صنو أنسى فلا سيت، ؤإن 

الجزاءحير محها يجزيه الله بيضاء، أياد علي فله ناصر، الشخ 
وأوفره.

شيخيلفضيلة الحميم والدعاء الجزيل بالشكر أتوجه نم 
جمعفي عليه يالتتلمن. تشرفت، فلفل. العتيبي، مهلر بن سعد د. 

نمالبحت،، في بإرشاده تثّثفتا ثم بالمعهد، الدراسية الفصول 
وسائلفي الحديثة التقنية استخل،امه له أشكر كما عليه، بإشرافه 

والجهد.الوقت، وفر مما الاتصال 

فييبارك وأن الجزاء، حير عني يجزيه أن أسأل فاض 
تعليمهعلى للشيخ لممتن ؤإني لمرضاته، يوفقه وأن وقته، 

ونمحح.وأتمن أحن قلقل. الشرعية، السياسة علم وتقريبه 
لهاللءي للقضاء العالي المعهد الشامخ الصرح إلى ثم 





I

التمهيد وات م؛احث، سعة ب و و
الشرعية.السامة حقيقة ييان الأول: المحشر وف{ 
النافقين.حقيقة بيان الثاني: لحث ا ٠
الإسلاموتحالير واسبايه المماق نشأة الثالث: لمحث ا ٠
P ى.ٌ

والأيمان.المماق احتئع الرابع: المحث 
وبينبالكفر الحكم بين الفرق الخامس: المبحث ؤإ 
I بالمماق.لحكم ا

الشي.٠أفعال تمييز المادس: المحل ق1 
لإرالشرعية المياسة بين الملالة ا؛ع: اللبحس، ا ه
M لوإالخافقين. •ع التعامل و





^^^=DOOOOOOOOO(^^=_

الأولالميحث 
OC>0O0C30CH^^

الشرعيةالسياسة حقيقة بيان 

رم4*طاوانت

اللغة.م السامة سرق ت الأول انمللب 
الاصعللاح.؛ي الشرعية السيامة سريف الثاني• المطلب 

٠ ٠ ٠

رمحإم^_اص اسق ء^صعآ 
اللغةفي السياسة تعريف 

توالساس واالسوس ت ماس اللمل من مأخوذة السياسة 
نهوالعلمام سس ت تقول والطعام. الثياب في تقع التي العثة 

•منوس 
ميامة،الدواب ومي يالذي ائس السفعل ت يامحة وال

و1تنهمأرا،.الرعية سوس والوالي ٠ ؤيروصها عليها يقوم 
فىفماي ت أحدهما أصلان، والممن• والواو وارالسّن 

وخليقة.جبلة والأحر؛ الشيء، 

دار)ماس(، ت مائة ، ٤  ٠٣ص الفرامحييي أحد بن للخليل العين، كتاب را( 
اه. ٤٢١الأولى، ط. يرون، العربي، التراث إ-ما» 



اسان 

٠.سامحي، الطعام سمامحي فالأول؛  يقالبشيء د نإذا ٠ 
•• نوس• له 

هذاؤيقال؛ العلع. وهو وس فالالأحرى الكلمة وأما 
تهنقولهم؛ وأما . . طمعه. مجن أي؛ فلأن؛ موس من 

عليه.ؤيحمله الكريم العلح على يدله فكأنه • • • أموسه 
وكلأمنوس وماء الفلهر، فقار متفلم ؛ اء والنس

وافهوالغنم، الإبل وهي المال؛ في نافعا كان إذا مجوس، 
إالصواب*لا،.أعلم 

يقال؛الرياسة، ااوثؤسث ،؛ ال٠ربل لسان في حاء 
ومحاسوأساموه. سوسوه نيل؛ رأسوه ؤإذا سوّا، ساسوهم 

ونواس؛ماسة نوم من ماس ورجل به، نام سا-ةت الأمر 
؛ثعلب، أنثي 

القتاليوم للرجال ماسة حميع لكل نادة سادة 
٠ ٠ وأمرأمر أي• عليه؛ وسيس ساس ند مجرب فلأن ٠ 

٠٠يصلحه بما لسيء ١ محلى الش^م والساسة ٠ ٠ ٠ محليه 

العمان!بنت الحرفة ورفول 

يثلثهما،ومحا والواو السين باب ، ٥٧٩ا/فارس لابن اللغة، منابيس )١( 
العلب،الكب، دار ^^، ١١شمس إيراميم حواشيه وصح )صوص(، ت مادة 

^١٤٢٠٠الأور، ط. بجروت، 
إحياءدار شيري، علي ت تنسيق رموص(، مائة؛ ^إ ٦٦٩إمنظور لابن )٢( 

*-•١٤٠٨الأور، ط• الم؛ى، ١^٠-^ 



ال،،سا ا سان 

وتث0ثفهموية فيهم نجن إذا أمرنا والأمر الناس نرس بينا 
هريرةأبا تاعدت ت تال حازم أبي عن الحديث ش ج1ء وتد 

بنواكانثا قال؛ النبي عن يحدث معته قسنين حمس 
نيلا ؤإته ني، حلفه ني هللث، كلما الأنياء، تسوسهم إسرائيل 
عليهمتفق الحديث، فيكئروزا حلماء وسيكون بعدي، 

كهميه؛فروق يا 
*أنالاشتقاق جهة من - والتدبير السياسة بين الفرق 

منمشتقة رس، الأمور من الدقيق في النظر هي السياسة 
تعالىاض يوصفا لا ولهذا المعروف، الحيوان هذا وس ال

عنه.تدق لا الأمور لأن بالسياسة؛ 

وأدبارآخره. فيء كل ودبر الدبر، من مشتق والتدبير' 
بهيملح ما إلى وموتها الأمور آخر فالتدبير عوامها. الأمور 

سياسة؛المعتمر. للتدبير نيل ولهذا عواقبها، أي؛ أدبارها؛ 
دقةإلى يحتاج ما فيه عرض واستمر كثر إذا التدبير آن وذلك 
آلمنيعز أثترئ وأم ت تعالى تال الأول*، إلى راجع فهو النظر 

٣[.]يوض: :وآلأت 
وليستدبير سياسة فكل سياسة، الواحو للتدبير يقال ءولأ 

١مياسة* تدبير كل 

و)يين(.)أذا( ذ؛ض ذمْ ، ٥٦١و١ ا/"ا• الرب لمان )١( 
اسراسوح؛بنير ص ذكر  ١٠ب: الأنبياء، أحاديث ك: البخاري، )٢( 

(.١٨٤٢)الإ.ارةح: ك: سلم، (، ٣٤٥٥)



الشرميةاثسياسة حقيقة بيان 

مضأن يسودهم: قولك وبين يومهم قولك بين ،رالفرق 
أنهيومهم: قولك ومعنى تدبيرهم، يلي أنه ■ يولهم قولك 

يهالصفة تجوز ولا السوس، من مجأحوذ أمورهم دقيق قي ينثلر 
ذلكذكرظ وقد محه، تدق لا الأمور لأن تعالى؛ اه عش 

ةلا،أا،•

الثانيالمطلب ط=^^^اأ/لع^آ 
الاصطلاحفي الشرعية السياسة تعريفا 

لمالتي المصهللحات من الشرعية السياسة ررمصهللح 
نتيجةعدة؛ بمدلولأت مر بل واحد، أمر على للدلالة تستعمل 

إلىالمملبيق من نقاله لمعاناة تبعا الفقهاء، عند مفهومه ثهلور 
كتبوامن عند العلوم من أنولع على إؤللاقه ونتيجة ، التنظير 

للدلالةاستعمل قد ءالسياسة® فلففل الفقهية؛ الأحكام غير في 
معنىا،لم•من أكثر على 

١٤وه ١ صء العسكري هلال لأبي اللغوية، الفروق همن التقول جميع را، 
ووافقهبيروت، العالمية، الكتب دار القدسي، الدين حام ت؛ ، ^٥١

معجملأية، ا وذكر بالسياسة، افه وصف عدم في ليد أبو بكر الشيخ 
٠٠٥١٤١٧الثاكة، ط. ارياض، العاصمة، دار اللفظة الماص 

نمالئالتي اللوم في الشأن هو كما به، بأص لا رمتا استغرمت، التي 
حسث،من المستجدة المائل وتراخي النتجدده، الحاجات فيها البحث 
سعدد• الشرعية، المياسة فقه ت ]المرحع الخاصية. القرون في الزمن، 
الحيي

ينمعد د. الدولي، بالقانون مقارنا المير علم في الشرعية المياسة فقه ^٣، 
=العهد - الإمام جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة ، الخيبي مطر 



الشرعيةالسياسة حقيقة بيان 

الذيالسياسي التدؤين واي، من المستفاد الفر ءونئدصة 
أغريهاالتي ائل المطبيعة ومن الشرعية، العلوم حمالة ألفه 

التديينفي منهجين نمة أن يتضح الشريعة؛ فقهاء بالتدؤين 
'الشرعي المساصي 

والاجتماعي،الخكي الجانب عليه يغلب منهج ت أحدهما 
أحكامللحكام ينير ثرعى؛ فقهي منهج وثانيهمات 

شرعيتها®ومحوايهل وآلياتها، التدابير، 
مؤلفاتياسفراء العتييى معد د. الشيح يمول 

احتمرْقد أآأا،و، .  ١٤٢٣الشرب، ياّة الللمهاء. لعالي ا =
•الشرعية السياسة محقه ت يامم متقبلا 

اراكعليقكتاب بكتابة المعتني العتتثي ٌْلر بن سعد د• الشخ مقدمة من )١( 
تيمية*ابن الإسلام لشيخ وارعية الراعي إصلاح ؛ي الشرعية السياسة مال 

الوؤلنمدار ، صره العثيمين صالح بن محمد الملامة الشيح لفضيلة 
.٠١٤٢٧الأول، ط. لكم، 

أبوالعتتك،' المرتدي دغيس بن مْلر بن ّعد د. الشيخ هر العمحي• سعد )٢( 
العاليبالمعهل• الشرعية السياسة بمم هينة أعضاء أحد معاذ، 

الجا>بدالجيل من الإسلامية؛ سعرد بن محمد الإمام ؛جامعة للقضاء، 
تيامهمع الطلاب، بحوث عر يشرف المم، بوكالة مكلفا وكان بالقسم؛ 

الصغر،مند العلماء مجالس وأحضره ئه والدم به اعض بالتدروس، 
عثيمينوابن تعري وابن باز ابن كالشيخ المشايخ كار على يرس 

مشاركاتله وغيرهم، غديان وابن الشخ المفتيآل، وصماحة — الله حمهم ر— 
فيتخرجه بعد دنس وخارجها، الجامعة داخل والمزتمرات الا.ورات في 

معيدا،العار المعهل. إر بعدها انتقل نم الرياض، في نم الشرب الممملقة 
اكالمحقالمختلفة الإعلام وماثل غي ؤيشارك يكتب ميال، تلم له 

ومنمتشورة، سياسية وفتاوى بحوث وله العالمية، والشبكة والفضائيات 
مقارنة؛القانونالإسلامي الفقه غي الحكري التحالف، معاهدات مزلفاته: 





لامرع^ها ادس^اس^ت بان 

الووام*لا،.على أحييا 

العام.'بالعش الشرعية للسامة اك|ارف ن منه 
يكونفعلا كان ما ءالسياست ،ت ءضإ(لإ ابن العلامة تعريف 

لمؤإن اد، المعن وأبعد الملاح، إلى أنرب الناس معه 
و"حيألم•به نزل ولا ه الرسول يضعه 

ماهي العائلة الساسة بأن القيم؛ ابن العلامة وعرفها 
امع"<.رالق 

الخاصنبالمش الشرعية لليامة اكAاريف من وه 
مد\ولآ.• 

السياسةبأن عابئين ابن الحنفي العلامة عرفها 

ت:تأتثتثسءسِ...رء.ّ
الخايالة،طقات ينتلر: الفرن. صاحب المتكلم، اJغادادي الغتيه 

نثراليمين، الرحمن صد د. ت محت، ؛، at/vالغراء يعلى أبي للناصي 
>،١٤١٩الملكة، تأسى عر عام ُائة بمرور للاحتنال( العامة الأمانة 

الأوتزرط،نم_، ن،: ، ٤٥١- ^\اr^^ للذمي الملأء، اعلأم سير 
..٠١٤١*الماسة، ط. الرسالة، مؤسسة 

الشرعيةالمياسة لي الحكمية العلرق ني المتم ابن عنه نقله المنون في )٣( 
•ا؛ام،الأور، ط. المؤيد، مكتة -دمثق، البنان دار مكبة »سآا، 

الفرن.عن المطؤع الجزء ني موجود غير ومو 
تبعآّءياصة نسميها انحن ت وقال، صى؛ا. الحكمية ١لءلرو، ت راجع }٤( 

•ورسوله.٠ الد عدل م، ؤإنما لممعللحهم، 
بابنالشهير الدمثمي عابدين العزيز مد بن عمر بن امتن محمد مو؛ رْ( 





ااد؛اسءا،طه بان 

محزون،^ ٧١٠يأنها عطوة'' ، العاور عبد الشيح وعثiها 
منالتي أد صريح، ص بمحكمها يرد لم التي الإملامتة الدولة 
أحكامح ؤيممق الأمة، مصالحة فيه بما وتتبدل، تتغير أن شأنها 

العامةالوأصولها الشريعة 
تقديريةال>اسالهلة بأنها عمروت الفتاح عيد د. الشخ ومفها 

الأمةشزون تدبير في بها يعمل الشرعي، للحاكم ممنوحة 
مصالحتهاؤيحقق يما غيرْ، اجتهاد أو باجتهاده 

مخممىعن الصادرة والإجراءات، الأوامر امجموجة أوت 
فيماالإسلامية الشريعة أحكام حلالها من تطبق والتي شرعا، 

المعت؛رة<<لم.بشروطها المحكومين على فيه نص لا 
ارهيبأنها أحمدث المنعم عبد فواد • د الشيح وعرفها 

الأمة،شؤون بها وتدبر الدولة مرافق بها تنهلم التي الأحكام 
أصولهاعلى نازلة الشريعة، ريح مع متفقة تكون أن مراعاة مع 

شيءعليه يدل لم ولو الاجتماعية، أعراضها ومحققة الكلية، 
والننهءالكتاب، في الواردة الجزئية التفصيالية التموص من 

الذأسماء اعبد ت ناهي المعجم في نيل أبو بكر الشيح نال )١( 
ثتعالى تال )المتعال( سبحانه واسمه )الخال(، منها وليس توفيقية 
]الرءد[«.. ألثتاي، ألضث أم، 

الثانية،ط. الإمام، جامعة ص\1.< الشرعية المياسة إلى المدخل )٢( 

الفاني،دار ، YUJ Ylj>؛_0 الشخصية الأحوال فى الشربت المياسة )٣( 

'_Y(،المعاصرْ وتطبيقاتها الأفتهادية باكية وعلاتها الشرعية الماسة )٤( 







لثررٍء^ها لسا ا بان 

عنتيمية ابن الإسلام شيخ تحدث وند ، الجهل وفثو 
رالما.' فمال سببه وبين السياسة في الحاصل التغيير هذا 

الناس،سياسة إلى واحتاحوا العباس ولد في الخلافة صارت 
مايكن ولم العراق، فقهاء من تمثده من القضاء لهم وتقلد 
إرحيثي احاجوا العادلة: المياسة في كافيا العلم من معهم 
شمع،ولاية غير حرب ولاية وجعلوا المغلالم، ولاية وصع 

صارحتى الملمين، أممار من كثير في الأمر وتعافلم 
وهداالسرع إلى حصمه يدعو وهدا والياسة، اكمع يقال،: 
والأحربالشرع يحكم أن حاكمآ مؤخ المياسة، إلى يدعو 

بالياسة.

فينصروا اكمئ إلى انتسبوا الدين أن ذللث، في جب وال
الحقوقصيعوا حكموا إدا كثيرة أمور فصارت الثة، معرفة 

تباحوتالأموال، وتوحد المماء تنلث، حتى الحدود، وعطلوا 
بؤعمسوّون صاروا السياسة إلى انمسبوا والذين المحرمايتج، 

الذيوحيرهم والسثة، بالكتاب اعتصام غير من الرأي ٌن 
بالهوى،يحكمون منهم وكثير العدل،، وتء>رمخ، هوتم، بلا يحكم 

ذلك«لى,ونحو يرشوهم ومن القوي ؤيحابون 
يحاصرانهإحدى ثي الختييي، سعد د. شيخنا كلام من مستفادة الفكرة )١( 

لماذكرهم يدم ني الأيائل نحاكم أن يجوز لا نال؛ ومما بالعهد، 
يذكرمالم نيودأ المتأخرون يذكر عا فكشرأ المود• من المتأخرون يحتاجه 

المتأخرين.محي الملم ولقالة الأوائل ينال احتاجها لخا-م الأوائل؛ 
.A٣٩٢ الختاوى• مجموع )٢( 



اايسطاسه سان 

اخر!تثييه 

الأمورمن أمر على ناينص تجوز، فيه البحث عنوان 
هوإنما اف. رسول وسامه مقصد هو هذا بأن السياسة 

للباحنا.ظهر ما يحب 

هوهذا بأن للساين أجوبتهم في يذكرون والعلماء 
منملم عند حاء لما ، الدين رأى هو هدا أن لا اجتهادهم 

آهلحاصرت ءؤإذا قال: التجئ. عن ه بريدة حديث 
لهمتجمل فلا ث لذمة الذ ذمة لهم تجمل أن فأرالدك حصن 

أصحابك؛وذمة ذمتك لهم اجعل ولكن ث، ذمة دلا  ٠٠٤٠١ذمة 
تخفرواأن من أمون أصحابكم وذمم ذممكم تخفروا أن فإنكم 

أنفارادوك حصن أهل حاصرت ؤإذا رموله، وذمة افه ذمة 
أنزلهمولكن اف، حكم عر تنزلهم فلا الد حكم على تنزلهم 

،لا® أم فيهم اا،تح حكم أتصيب تدرى لا فإنك حكمك؛ على 
اطه.ثاء إن واضح هذا ولعل 

•٣٧ص؛نيل- أبو بكر للشخ اللففلت، المناعي ععجم رابع؛ للفايدة )١( 
(.٤٤٩٧)ح: والمر، الجهاد ك: )٢( 



النفاقحقيقة بيان 

=^^ت00000ت0000==^^(ت٠ 

الثانيالميهيث 
ت(0هد<000م00م

النفاقحقيقة بيان 

مطاليان:وفيه 

تواصطلاحا لغة الفاق يريق ت الأول المطالب 

اللغة.ش النفاق يريق الْرع'الأو*لت 
الاصعللاح.ئي التفاق تريق I الثاني المع 

الأسظذاتالصالت:الثاني: الطالب 
ب_الشة.والمداراة. أ-المداهة 

القز.- د الرياء. - ج 

الأولالمطلب ه^^اارإمحأ 
وكطلاحالغة النفاق تعريف 

1محاسه في امماق نمق الأول: ص ظ 
صحيحان،أصلان والقاف والفاء ءالنون فارس: ابن فال 

إحماءعلى والآ-حر: وذهابه، شيء اjئaلاع على : أحدهمايدل 



النفاقحقيقة بيان 

قال!نم نقارباه، فيهما الكلام حصل ومتى ؤإغماصه، شيء 
إلىنخلص له الأرض في مرب ت النفق الأحر أوالأصل 

مكان.

أتيفإذا جحره، من ال؛نبوع يرمحقه مرصع والناغفاءت 
حرج؛أي: هانتمق؛ برأسه الناساء صرب القاصعاء نل من 

يظهر،ما حلاف يكتم صاحبه لأن النفاق؛ اثتماق ومنه 
حفاء.الإيمان؛ي من هو يخؤج أو منه، يخرج الإيمان فكأن 

الخروج.وهو: واحد الماب ني الأصل أن لنمكن 
،.الخروج يمكن الذي النافد اوالث، أالم>والفق: 
المثه.النافقاء: يسمي *وتعص 

•ويثب انممذ حتى يه يزقق لم إذا اليربؤع أنفقنا ت لمول 
نفاقا،نافق والفعل• والكمر، الخلاف، والنفاق: . .  ١

نال:

نمىدونه مر وللمنافق همر أس للمؤمن 

الإسلأم«لى.غير إلى منه يخرج سث أي: 
كلمن الأنقaلاع السرع االنفق: العرب: لسان ني وجاء 

متقهيرا.أي: سيرئفق؛ يقال: شيء، 

تمابوانظر: ثكهما،  Ujوالفاء الموز باب ، Y٥٧١/الدنان .قاسى )١( 
.ص٨٧٩)نفق(، عادة؛ المن، 

)نفق(،ماد؛: انمن، محاب )٢( 



النفاقحقيقة بيان 

وفيآحر، موصع إلى منتق الأرض في زبع ®والنمق؛ 
رؤ؛نت التنزيل وفي • • آخر• مكان إلى مغلص له التهذببت 

هما«.]الأن٠ُام: ^٠^،^ ي، مما ممل أن آسثممنت 
النقمةت ونيل واليربؤع، الضب جحر ت والنافماء ءوالنهقة 

قبلمن أتي فإذا -بمحرم، من اليربؤع لرفقه موصع والنافقاء 
ونمقاليربؤع وثغق فخرج. يرأسه التافقاء صرب القاصماء 

فيدخل إذا اليربهمع نافق ؤيقال؛ • •منه•خرج ونمق؛ دانممق 
ئه((.نافقا 

المنافق®محمي ت عبيد أبو فقال التسمية محبب ذكر ثم 
نميإنما ت ومل الأرض، ض السرب، وهو للنفق، منافقا 
بهنفق فد ت بمال . نافقاءْ يحوله وهو كاليربؤع نافق لأنه منافقا؛ 
قصعءلاو_، فإذا القاصعاء، ت له يقال آحر -بمحر وله ونافق، 
منؤيخرج النافثاء في دا-خل فهو القاصماء، من فخرج 

فيقال!الافق١ء، من ؤيخرج القاصعاء من يا-حل أو القاصماء، 
غيرمن منه يخرج نم الإسلام في يدخل المنافق، يفعل هكن-ا 
فيهءالدخل الن*ى الوجه 

1\اXMالرب لمان س  'بالفول جمح )١( 
الاسمهذا أن اسة أهل ذكر يمة: ابن الإسلام شخ قال فاتدأ: 

ليسإنه : يقولواولم الجاهلية في يعرف يكن لم - المانقين اسم ي: أ- 
عنمثتقأ اللفظ كان فإذا حرج؛ إذا نفق عن مشتق المنافق لأن بعربي؛ 

يخرجلم لغتهم؛ في ءادتهم جرت كما به التكلم فيه محرف وند لغتهم 
v٠١٣٠/ الفتاوى مجمؤع عرياء. كونه عن ذلك 



النفاقحقيقة بيان 

هالأصطلأحر١؛ في امماق نمق اهاني: لهمخ اظ 

أنيعلم أن ينجس ارمما ت تيمية ابن الإسلام ثيح نال 
ومايرها نفعرف إذا والحديث القرآن فى الموجودة الألفافل 

الاستدلالإلى ذلك في يحتج لم . المي جهة من بها أيئد 
الأسماءI الفقهاء نال ولهذا غيرهم؛ ولا اللغة أهل بأنوال 

ونؤعوالزكاة؛ كالصلاة بالشرع حدْ يعرف نؤع ت أنواع ثلاثة 
بالحرفحدْ يحرف ونؤع والقمر؛ كالشمس باللغة حده يعرف 
ؤوعاث/وخىتوله• ني المعروف ولفظ المص كلفظ 
..ذلك.ونحو [ ١٩]ايء: 

منأعفلم هي والكفر والمفاق والإسلام الإيمان واسم 
يحتاجلا بيانا الألفاظ بهدم الراد يثن ند س فالمي كله؛ هدا 
استعمالوشواهد بالاشتقاق ذلك على الاستدلال إلى معه 

هد0مثيات ني الرجؤع بجب فلهذا ذلك؛ ونحو العرب 
هاوْمعاني بل كاف؛ شاف فإنه ورسوله، افه بيان إلى الأسماء 

ويثرالأنهتاثآ ْظو أثث تعالى؛ نوله عند معدي ابن نال )١( 
العلمأن ت 'ومنها قال؛ [ ٩٧تالتوJة؛ دعهثه ۶)؛( أث؛ أود ءآ بمثإ 

منرسوله، ملي الد أنزل ما حلوود معرفة العلوم' أنقع هو الذي الناني 
والكمر. ١ . والإملأم ان الإبحدود كمعرنة رنروعه، الد*ين أصول 

أوبها، مأمور كانت، إن - نعلها من يتمكن معرفتها في فان • • • والفاق 
الكريمتسر محها'. المهي أو بها الأمر ومن - محفلررة كانت، إن تركها 

اللؤيحق،مملا بن الرحمن عبد ت؛ المنان، كلام تممير في الرحمن 
.٠٠١٤٢٠الأولى، حل• بيروت، الرمحالة، عوسة 



اثنفاقحقيقة بيان 

.، ®ل . . والعامة. للخاصة الجملة حيث من معلومة الأسماء 
النفاقJمههلالح المراد بيان في العلم أهل ذكرْ ومما 

منعنه والخروج باب من اذثبا قي الدخول ررهو بعضهم: قول 
أكسدوياهيثر ألثث؛غقإن ءؤإ)ك\ بقوله: نبه ذلك وعلى باب، 
^٤٠^١١من الخارجون أي: [ ٦٧تادوبآ• 

الشر،،ؤإسرار الخير إؤلهار ®هو أيضا: والنفاق 
المعنىبالعرب تعرفه لم إسلامي ®اسم نفاق وال

كانؤإن إيمانه، ؤيفلهر كفره يستر الذي وهو: به، المخموصى 
معروفا،،١اللغة في أصله 

لمإنه فيل: قد النفاق »لففل تيمية: ابن الإسلام شخ فال 
يثبهنفق فإن كلامهم، من مأحوذ لكنه به، العرب تكن 

والنفقاليربؤع، نافقاء ومنه ماتت، إذا الدابة نقمت، ومنه خؤج، 
أبوثمإأهة مما ممل أن آسثلنت، ؤ؛ن ةال الأرءس، في 

يعدبامحلنا الإيمان من خرج الذي هو فالمنافق [، ٣٥

.U٢٨٦/الإسلام شيخ محاوى ٌجمؤع  ٢١)
صدنانصقران ت: ، ص٩١٨الأصغهانى لاراغب القرأن، ألفاظ مقرئات، )٢( 

الثالثة،ط. ،، 1JJ_,_J- الشامية الدار دمشق، - القلم دار ياوولى، 

ط.بيرويت،، الريان، مؤسسة ^ ٦٧\إكثير لأبن العفليم' القرآن ير نف ٢٣١
ا،و.٤١٨الرائعة، 

الفاء،مع المرن باب الأثير، لابن والأثر، الحديث، غرسا في، النهاية  ٢٤١
المعرنة،دار شيحا، مأمون حلل الشيخ ت ت، ، ٧٨'؟/ )نفز(ا، مائة؛ 

أآأا،واالأولى، ط. يرون، 



النفاق>ءقيهة بيان 

ومنالإيمان. من نفاق بأنه الشاق وقيد ظاهرأ؛ مه يحوله 
لكنعاليه؛ منافقا المالك ٠لاعة عن عمج من مي يمن الماس 
الرسول.على الفاق هو القرآن في الدى الفاق 

كخطابماء الأسبهل.ْ للناس ورسوله اض ذخهJاب 
يحتملمهللق لا حاص مقيد حعلاب وهو بغيرها؛ الناس 
أنواعا

الشاق:مام أه 
مميز:إلى الفاق العلم أهل فثم 

باضالإيمان الإنسان يظهر أن وهو الأكبر: المفاق الأول: 
كالهذلك يناقض ما ؤيبطن الأحر؛ واليوم ورمله وكتبه وملائكته 

،،المارلفي الخلود ؤيوجب الملة من مخرج وهو بعضه، أو 

.٠٣٠ U/ الإعلام شخ فتاوى ٌجموع ، ١١
اعتنى، ١٦٨حجر؛/لأبن الخالي، صحٍح ثيح المائي فح راءع؛ )٢( 

مدارجا-آأ؛،و، الأولى، ط. الرياض، فة، دار الفارابي، ند به 
جامع، ٦٠٧القيم؛/لأبن يتعين، ؤإياك نعبل. إياك منازل، بين السالكين 

رجبلأبن الكلم، جوامع من حديثا حسين شرح في والحكم العلوم 
٤٨١/٢ ،tslJ  ،الرمهالة،مزمة ياجس، ؤابراهيم الأرذاؤوءل ثعيب
ابنحديث بمد الترمذي الإمام وقال -، ٠١٤٢١السابعة، محل. بيروت، 

كانُإنما العمل، نفاق العالم أهل عند هاوا معنى ا'وإنما ه،؛ عمرو 
المصريالحسن عن روي هكال.ا .5، اه رسول عهد على التكذ.س—إ نفاق 
.التكانيّ-،أاونفاق العمل نفاق ت نفاقان التقياق ت تال أنه هازا من شيء 

ح؛المنافق، علامة في جاء ما ت ب، الإيمان، ك; للترمازي، الجامع، 
٢؛،  ١٢ت؛ ممر، الحالمي، المابي مصعلفى مطعة ، ٢٠ه/ (، ٢٦٣٢)

=عبد؛u_، فواد محمد : ٣٢ت: هارآا>م، الأولى، ٍل. شاكر، احمد 



النفاقحقيقة بيان 

.نفاقأو الاعتمادي، الفاق ؤيثى: 
علانيةالإنسان يظهر أن وهو ت الأصغر النفاق ت الثاني 

الملة،من مخرج غير وهو ذلكا، يخالف ما ؤتبطن صالحة 
العملي.النفاق ؤسثىت 

دوننفاق كالكفر اروالنفاق تيميةI ابن الإسلام شيخ قال 
بقل،لا وكفر الملة، عن يقل كفر مال: ما كتيرأ ولهذا نفاق، 

أصغرشركان الشرك ت يمال، كما أصغر، ونفاق أكبر، ونفاق 
ه<ارأ،•

الكفر،إصمار هو الذي الأكر الفاق عر يللق ٠اوالفاق 
فيوالعلانية ر الاحتلاف، هو الذي الأصغر النفاق وعلى 

..الواحات،.

نوعان؛تحته حنس اسم الالنفاق® يمالأ أن صح فالهاوا 
متواطثاؤعاما الأصل قي اللخظ لكون 

الدين،أصل في النفاق بين مشترك هو ت يمال أن وصح 
الاستعمال، ءرذفي لكونه الدين؛ في النفاق مطلق وبين 

الكفرلأم؛نفاق على غالب الشرعي 

الأول،ط. عرض، مطرة إبرامم : ٥ ، م؛ ت،; ،ر،  ١٣٨٨الثانيت، . ط =
١٣٨٢ <،•

.٢٠ه/(، ٢٦٣٢)ح: ٧^^، الجاع، راجع: )١( 
.جمعاكاوىي/1آه.)٢( 
•المرحل ابن ع له مناظرة ل ، ١٤٥- اا/'؛ا النتاوى مجمؤع )٣( 



اوماقحقيقات بيان 

لمحااء^ءالثاني المطلب ء^1ارلمحأ 
الصلةذات ا/ألف1ظ 

والثداراة:هأ_الاواهة 

المداهنةت ونيل واللين، الممانعة والإدهان! الداهنة 
ه.نفعلى الكذب بتن فكأنه يضمر. ما حلاف، إفلهار 

ؤوٌ'التنزيل؛ وفي نافق، إذا الرجل ودض الغش• والإدمان: 
دينكفي تلين لو وذوا أي؛ تالغلما؛ ثن-دوف.ه دص اذ 

ثددون.هأنم آئدث ؤأم؛ثا فوله؛ في الفراء وفال • فتلينون• 
كافرون.ويقال! مكذبون، أي؛ ]الواسة[؛ 

والتليينالكلام ني القارية الإيهان الهيثم! أبو وفال 
.فىاهملُ'

الدرء!ءدرأ! الفعل! من مأخوذة فهي المداراة! أما 
ودري-اداودنية • • ودنيا• دنيا الشيء درى درى؛ اف*فع• 
ّعلمه ودراية: 

حنفي واثواراة ٠ ٠ خائنته. إذا دانيته وند • •  •
فمنمهموز، وغير مهموزأ يكون الناس ٌع والمعاقرة الخلق 
دنيتمن جعله يهمزْ لم ومن لشره، الاتقاء معنا0 كان همز6 

الجوهري:قال ّ . ّأصيدْ حش وختلته له احلت، أي؛ الثلثي؛ 
يتمرف٠)دمر(، مائة؛ ،  ٤٣٤(/العرب لسان را"حت ، ١١



النفاقحقيقة بيان 

لاينتهت الرحل وداؤيت . . والملاينة. المداحاة الناس ومداراة 
يه®ورفقت 

الدنيابدل المداراة أن والماواهوة1 المداراة بين وررالفرق 
وربمامساحة وهي معا، هما أو الدنيا، أو الدين، لصلاح 

الدنيا®'لصلاح الدين ترك ت والمداهنة اسصتا، 
.التقية:ب ه 

كلمةوالياء: والقاف الواو و* وني* من الكلمة أصل 
بمرُْلم•شيء عن شيء دئع على تدل واحدة 

نمىوأئقيه أيقيه، ومته الشيء واتقيت راتوهيت،، يقال: 
يتقونأنهم أي: بمعنى؛ والتقاة والتمة حدريه®. ونقاء! وثقيه 

بخلافوبامحلتهم والاتفاق، الصالح ويفلهرون بعصا، بعمهم 
ذلالث،ر؛،.

)درى(،مائة: )درا(، مائة: العرب لسان انظر: )١( 
بتصرفإ.

محمدوللعلأمة ، ٥٨١/ ١٣الباري فح ماض، للقاضي نعا القرطبي ناله )٢( 
ترله:ذللت، ومن والمل.اهنة، المداراة حول حن كلام حض الخفر 

الفضلاء،حدودها يتعدى ولا الأذكياء، يحكمها كريمة، حمالة الالماا.اراة 
نولمن الناس أو الظالم من بمدر يما الرفا إظهار فهي المداهنة أما 

الإسلاميالمكتب، ، إسلامية وحو>ث، مكروه،. عمل أو باطل 
-٠١٤٢٥الأولى، ط• اكراُث،، لإحاء 

)وني(.ادة: ممهما، ون والفاء الواو باب اللخة .قايبى )٣( 
)وقي(.زدة: و\'مامأ،  rUAالعرب،\/لمان راجع: )٤( 



اثنفاقحقيقة بيان 

أهلكتب وني الشيمة، كتب في يرد التقية وررمصعللح 
الشيعة.على ردوا إذا خصوصا السة 

بها١١يديتون الي الشيعة عقائد من والتقية 

المفيدشي1حهم ^^١ كما فهي الشيعة اصهللاح في والتقية 
المخالفين،وكتمان فيه، الاعتقاد ومر الحق، ®كتمان بقوله! 

الدنيا،ارأو الدين في صررأ يعقب بما مظاهرتهم وترك 
فالدائم، اجتماعي وملوك مستمرة، حالة ءنا..هم ®والتقية 

إلىرفعها يجوز لا واحة *والتقية الاعتقاد: كتابه في بابويه ابن 
اضدين من خرج فقد خروجه نل تركها نمن القائم، يخرج أن 

الحعاوإبرامم بن لمحمد وتحليل، دراسة - العماني كتب في •معللحات )١( 
.٠١٤٢٧الأولى، ط. الراض، خزبمة، ابن دار ص٣٥ك 

فيمصطلحات كتاب؛ عن نقلا ، ٨ • آ/٥ الشيعة مغبم_، أمحول انظر•  ٢٢)
ابنالإسلام لشيخ الموية الثئة باج وانظر: ًيىمآهآ. المقالي كب 

د.والشيعة• رالممحوارج الملمين ؛ ٠٧تايي الفرق ين ويداسة تيمية، 
وانمراساتللعوطه نيمل الللث، مركز جلي، احمد محمل أحمد 

ُامالتي للأس المريقة والخطوط ا، ا-'إا،والأور، ط. الإسلامية، 
النجم،،مؤتمر ؤيالمها مثرية الاثني والإمامية الشيعة لبن مليها 
والشيعةالتاسعة، ط. الرياض، فة، دار الخعليبا، انمين لمعط 

اللمئة،ترحمان إدارة نهير، إلهي لإحسان وتاريح، نزق والتشيع 
للشيخالراغمة ملي الرد ورسالة -، ٠١٤'٤ الأولى، ط• باكستان، 

الحث،مركز الرسيد، سعد بن ناصر د• مت،: الوماب، ب. بن محي 
،٠١٤• • الثانية، ط. اككر،ة، مكة الإسلامي، الخراُثج ؤإحياء الخلمي 

فيهاالإسلام وحكم ذثدئ الإسلامي المالم في ١لاطنية والحركات 
الرياض،الكتب،، عالم دار الأردن، الأنمى، مكتة الخعليجح، محمد دّ 

.٠١٤٠٦الثانة، ط. 



النفاقحقيقة بيان 

والألمهءرورسوله الله وحالف الأمامية، دين وعن تعالى 
يعاشرمحلا الرافضي ®وأما تيمية! ابن الإسلام شيح فال 

دينقلبه فى الذي دينه فإن الشاق، معه استعمل إلا أحدأ 
السوءؤإرادة الناس، وغش والخيانة الكذب على يحمله فاسد، 

فعلهإلا عليه يقدر شرآ يترك ولا حبالا، بألوهم لا فهو بهم، 
رافضيأنه يعرف لم ؤإن يعرفه، لا من عند ممقوت وهو بهم، 

تجدهولهذا القول، لحن ومحي الشاق ميما وحهه على تفلهر 
منهلبه في لما إليه، يه حاجة لا ومن الناس ضعفاء ينافق 
قاوه(المآ،,يضعف الذي الفاق 

ءعران:]آو قنه؟4 منهتر ستموأ أن واو" تعالى' موله رروأما 
ممانعة.إلا مجاهد! قال [ ٢٨

قلبي،في ليي ما يلسامحي وأم^ل أكذُب بأن ليمسن والتقاء 
عنالصحيح في كما عليه. أمحير ما أفعل ولكن نفاق، هذا فإن 

لمفإن بيده، ماكرأفليغيرْ منكم رأى امن نال! أنه النمب. 
اإلآبمأنرر)"ا(إر)أ(ٍآتيف وذلك فماليه يستطع لم فإن قيانه، يستطع 

الأقاتالكب في ممطلحات عن ذة.الآ ، ١  ١٥- ١ ص؛١ الأء-تمادات )١( 
صا"هآ•

د.تحقيق؛ ، ٤٢٥ا"/القا-روث الشيعت كلام نقض في اليهميه اث مهاج )٢[ 
ط.الرياض، الإمام، بجامعة والنثر الثمانة إدارة محالم، محمد رماد 

.٠١٤١١الثانية، 

(.)٥^١١ح؛ الإيمان، ك؛ هد، معيل أيي حديث، من لم مرواه )٣( 
اكرية^'اآ؛.الثنةمنهاج )٤( 



النفاقحميمان بيان 

•الرياء لج- 
امتدعىالشيء: ءامترأى ،: العرب«١١>اوان ني نال 

مسويه.عن المصدر ؤإراء، إراءة إياه وأنش رؤيته، 
حلافعلى أني أؤيته ت ورياء مراءة الرجل وراءيت • •  •

[،٤٧]الأنفال: أقامو(ه رركاء التننزيل: وفي عليه. أنا ما 
.. المنافقين. يعني: لااماءون[؛ وه برآءدث هم دفيه 

ومح٠عةاا.لياء ذللث، فعل يقال: الرياء. والأمم: 

-اشق:ده 

ونقاض، لأمر الترك الفسق: *فق: >اانمن0: في نال 
فقكما المعصية إلى الميل وكذللث، • وفسوقا نا فق يف

إ؛لتسءنأمربه•
قال:وسق، مق ورجل 

٢٢حاطتأ(١^كذأوبا أبلج ناشّئا كالمنيق غلاما ائت 
منوذس ، ١^٢٠٤حجر عن حرج فلأن: أفسق 

الكفر.من أعم وهو تثره، عن حرج إذا الرطب مح، نت تولهم 
كانفيما تعورف لكن وبالكشر، الذنوب، من بالقليل يغ والفسق 

به،واقر الشرع حكم التزم لمن الفاسق: يقال ما وأكثر كثيرأ، 
الأصلي:للكافر قيل ؤإذا ببعض، أو أحكامه بجميع أحل ثم 

.ه/٨٨)رأى( عادة؛ منظور، لأبن )١( 
.٢٦٢•ا/الرب زن وانفر: . >_riU)نق<، عادة: للخلل، )٢( 



النفاقحقيقة بيان 

آ.الفطرْاال واقتضته العمل ألزمه ما بحكم أحز فلأنه فاسق، 

الزندتة:- ه ه 

ألاالزنديقI ويدقه الزنديق. ازنا.قت I االعيناافي تال 
دالربومحة*لى•بالأجرة، 

فيالأعاجم كثرت اولما ت تيمية ابن الإسلام ثيح تال 
الفقهاء،لس-ان فى وساعت، الزنديق بلمظ تكلموا لمين الم

•• توبته• تقل هل الزند"يقت في الناس لتكلم 
هوالفقهاء هرلاء عرف فى الزنديق أن ت هنا والمقصود 

الإسلاميظهر أن وهو .، النحم، عهد على كان النءى المنافق 
اليهودكدبن الأديان: من دينا أبثلن مواء مرْ، ؤسعلن 

والمعادللصانع جاحدآ معئللأ كان أو غيرهم٠ أو والتماري 
الصالحة.والأعمال 

المعثلل.الجاحد هو الزنا-يق يقولI مجن الناس ومن 
والعامةالكلام أهل من كثير اصطلاح في الزنديق يمي وهدا 

فيالفقهاء تكلم الذي الزنديق ولكن الناس؛ مقالات ونقلة 
وغيرالكافر بين التمييز هو مقصودهم لأن الأول؛ هو حكمه: 
أسث٠ْأو ذللث، أهلهن وس المرتد، وغير والمرتد الكافر، 

وللعزيدق(، )نمائة: للراغب، القرآن، ألناظ مفردات )١( 
مداراللهليمل، مجد آل محمد بن العزيز ماد د. والنفاق، القز را•٢عت 
م.١٤٢٤الأولى، ط. للحر، الو>لن 

)زتدق(،مائة: للخلل، )٢( 



النفاقحقيقة بيان 

والمرتدين،الكفار أنواع جمع فيه يشترك الحكم وهذا 
بزيادةأحمر اض فإن والردة، الكفر في درجاتهم تفاوشت ؤإن 

4ص ٠ بقوله: الإيمان بزيادة أخبر كما الكفر 
أوالأركان من وغيرها الصلاة وتارك [، ٣٧ألمحقوه 

علىالكفار بعض عذاب بزيادة أحبر كما الكبائر، مرتكبي 
آثيسيئ، عن دنيذوإ ؤآل؛ءىَىدرإأ بقوله: الأخرة في بعض 
[*٨٨]المحل: ه ألمدق فرق عداثا يدثهم 

الأخرةالدار في المكثفين مراتب في القيم ابن وقال 
قوموهم الزنادقة؛ طيقة عثرت الخامة ^٠٥٨ ١١١فيها: وءلبقاتهم 

اهومعاداة الكفر وأبقوا الرمل، ومتابعة الإسلام أفلهروا 
منالأسفل الدرك في وهم المنافقون، هزلأم له. ورم

الأر«لى.

وىلايمها1، ٤٧٢اكاوىي/؛ي؛_ مجموع )١( 
العضلي،الكريم مد ت: ص؛آأ، عادتين الوباب الهجرتين طريق )٢( 

المماقرللزيدراجع: .، ٠١٤٢٣ط ، بيروت، - صيدا المسرة، المكب 
عتيقلخطيت وحديثا، قديمآ الإمحلأب الدعوْ مواح،ة ني واثرعما والزندقث 

بمكةانمزيز عبد الماللث، جامعة ماجستير، رمالة الزهرانى، اه عبد 
ا،و.٤ ٠ ٠ -  ١٣٩٩حاليا(، القرذ )أم الكرت 



منهالإسلام وتحذير وأسابه النفاق تقاة 

~=^^^)0CXXX)0000(^^==^

الثالثالميعث 

oe>ac>c>ac>c>o{^^

منهالإسلام وتحذير وأسبابه النفاق نشأة 

طالب:ثلاثة ومه 

نشأته.الأول: المطلب 
أبابه.الثاثي: الطالب 
منه.الإسلام تحذير الثالث: الطلب 

 ٠* ٠

لمحاا|س^_الأول المطلب ^^1ا/لعأ 
نشأته

إماأصناف: ثلاثة الناس صار النبي. هاجر ررحين 
كانواما بخلاف منافق؛ ؤإما للكفر، منلهر كافر ؤإما •ّومن، 

حنبلين أحمل. تال ولهذا متافق؛ هناك يكن لم فإنه بمكة؛ وهو 
فيالنفاق كان ؤإنما منافق، المهاجرين من يكن لم وغيره؛ 

,ؤسفلا عيها مولين للكفار كان مكة فإن الأنصار؛ نائل 
النفاق؛ألى يدعو داع هناك ليس مذمن هو من إلا ليهاجر 
ومنعةعز بها للمذمنين فصار الشوكة؛ أهل بها آس والمدينة 

إلىالناقمون فاحتاج آذوه. الإيمان يغلهر لم فمن بالأنصار 












































































































































































































































































































