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و  

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومـن                  
وأشهد أن ال   . سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له            

  : دأما بع. وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،إله إال اهللا وحده ال شريك له
ى يف زماننا حقه يف اخلطب واملـواعظ        فإين ال أرى احلديث عن املنافقني يعطَ           

 وامتالء القرآن والسنة ،واملؤلفات على خطورته البالغة وغفلة الناس الشديدة عنه     
لذا رأيت أن أستعني باهللا تعاىل على أن أمجع صفات . بزخم كبري من هذا املوضوع

ال أن يكون مادة يتدارسها احلريصون على سـالمة          آم ،املنافقني يف هذا الكتاب   
يسهم يف التنبيه على خطورة     إن شاء اهللا تعاىل     عساه  إميام وينشروا فيما بينهم     

  . واملنافقنيالنفاق
وقد قسمت الكتاب إىل مقدمة تبني أمهية املوضوع، مث مفاهيم هامة عن طبيعـة              

  :صفة العناصر اآلتيةالنفاق، متلُوةً بصفات املنافقني، وحتت كل 
  .اليت تشري إىل هذه الصفةواألحاديث اآليات -
  .أمثلة من واقعنا جتسد الصفة-
آيات وأحاديث تبني الصفة املقابلة اليت ارتضاها اهللا تعاىل ورسـوله صـلى اهللا         -

  .عليه وسلم للمؤمن يف مقابلة الصفة النفاقية املذكورة
ــ ــك، ب ــل إذنوذل ــصار خم ــاىل، دون  اخت ــل اهللا تع ــل مم .  وال تطوي
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   تبني أمهية املوضوعمقدمة
  

  :كثرة املنافقني
كاد القرآن أن يكون كله يف شأم، لكثـرم  (: قال ابن القيم يف املنافقني       

 لـئال   ،على ظهر األرض، ويف أجواف القبور، فال خلت بقاع األرض منـهم           
، وختطفهـم    وتتعطل م أسـباب املعـايش      ،يستوحش املؤمنون يف الطرقات   

  .  1)الوحوش والسباع يف الفلوات
  

  :كثرة اآليات املتعلقة باملنافقني
فال . ولكثرة املنافقني وشدة خطرهم فصل اهللا تعاىل صفام يف سور مدنية كثرية           

  . ينبغي أن يظن أن ظاهرة املنافقني قد انقرضت
 سورة البقـرة، مث     أمل تر أن اهللا تعاىل بني مرض قلبهم وخمادعتهم للمؤمنني يف               

جزعهم وختذيلهم يف آل عمران، مث إعراضهم عن حكم اهللا ورسوله يف النـساء،   
مث مواالم الكفار يف املائدة، مث شكهم يف وعد اهللا بالتمكني للدين يف األنفال، مث               
نكوصهم عن اجلهاد والطعن يف املؤمنني يف التوبة، مث قلـة ثبـام يف احلـج، مث           

ين بأهوائهم يف النور، مث قلة صربهم يف العنكبوت، مث إخالفهـم            انتقاءهم من الد  
حممد، مث سوء ظنهم باهللا يف الفـتح، مث      سورة  عهد اهللا يف األحزاب، مث جبنهم يف        

اغترارهم باألماين يف احلديد، مث حلفهم كذبا يف اادلة، مث خذالم ملن ضعف من 
، مث  "املنـافقون " واملـؤمنني يف     أوليائهم يف احلشر، مث قلة أدم مع رسـول اهللا         

سبع عشرة سورة مليئة بالتحـذير منـهم   ...التحرميسورة استحقاقهم الغلظة يف   
  ...وبالتفصيل يف صفام

                                                 
  )358، ص 1مدارج السالكني، جزء ( 1
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أيظن بعد هذا كله أن اآليات اليت تصفهم مل يعد هلا أمهية يف عصرنا إال التـربك                 
  !بتالوا وتدوين هذه الظاهرة تارخييا

  
  :فقنيخطورة النفاق واملنا

فنحـذر  ،  أن اهللا تعاىل قد أكثر من ذكر النفاق لنكون على بينة منه     نفال شك إذ  
  .من النفاق يف ذوات أنفسنا وحنذر من املنافقني

  : قال تعاىل.
�m���v��u��t��s��r��q��pl )األنعام(  

  
  :خطر النفاق على النفس

استفاق مـن   ...هي تلك اليت يعرف فيها املنافق أنه هالك       ...اللحظة احلامسة      
حلظة رهيبة خياف منها    ...حلم اخللود يف نعيم اجلنة إىل يقني اخللود يف عذاب النار          

مر املؤمنون عرب حمطات التنقية فتمايزوا عن الكفار الصرحاء، لكن          ... كل مؤمن 
واملنافق تتعاظم أمانيه يف النجاة ومل يبق للجنـة إال          ...ما زال يف صفوفهم منافقون    

لكن املؤمنني تقدموا بنـورهم     ...حتتاج نورا إلبصار الطريق   خطوات  ...خطوات
وما زال لـديهم  ...تاركني املنافقني يف ظلمات كظلمات نفاقهم وشكهم يف الدنيا     

بعضهم ال يعلم أن ما كان عليه هو النفاق، وبعضهم يظن أنه ينجو مبا جنا               ...أماين
ربـه عـز    ظن أن حيلته تنطلي حـىت علـى         ...به يف الدنيا من كذب وخداع     

  : سبحانه وتعاىل كما يصف رب العزةفينادي املنافق...وجل
�m���d���c��b��a��`��_��^�������]��\��[��Z��Y

������s�������r��q��p���o��n��m��l��k�������j��i��h������g��f��e

��tl )احلديد(…   
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 �m�m���l��k��j��i��hlخادعوا اهللا تعاىل طويال فخدعهم      

 رب السوره إىل النعيم املقيم فضدوا يلتمسون نورا يصلون ب  عا ...)142-النساء(
أما املنافقون فحبسوا وراء     ...يتابعون املسري إىل اجلنة   ليفصلهم عن املؤمنني الذين     

   1...!حلظة فاصلة مرعبة مهولة...!ووا يف عذاب اجلحيمهو...السور
 هل سأكون قبـل الـسور أم بعـده عنـد هـذه            : فاسأل نفسك يا أخي        

تصور نفسك وقد ضرب السور من خلفك فعلمـت أنـك مـؤمن             ...اللحظة
فتجثو على ركبتيك وتبكي مطأطئا رأسك من شدة الفرح واالمتنـان هللا            ...ناج

  ...تعاىل أن مشلك برمحته
   ضرب السور أمامك فتوضع األغالل يف عنقك وتسحب بالـسالسل          أم يا ترى ي

  :إىل قعرها ودركها األسفل...إىل نار جهنم
�m��¨��§��¦��¥��¤���£��¢l )فاللهم ارزقنا  ...)145-النساء

  .2األوىل
  

  :احلذر من املنافقني
 شديدة جدا ألم منسوبون     )باملنافقني (فإن بلية اإلسالم م   (: قال ابن القيم       

خرجون عداوته يف كل قالب     ي ،إليه وإىل نصرته ومواالته وهم أعداؤه يف احلقيقة       
ه كم مـن معقـل      لَّ فلِ . وإصالح وهو غاية اجلهل واإلفساد     ملْيظن اجلاهل أنه عِ   

وكم من علم له  ! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه       ! لإلسالم قد هدموه  
ه ىف  بـوكم ضربوا مبعاول الش   ! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه      ! قد طمسوه 

فال ! يقطعوهاوا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها وموكم ع ! أصول غراسه ليقلعوها  

                                                 
أية إشارة إىل ضرب السور يف هذا الكتاب فإا تعين هذا السور الذي سيفصل بـني املـؤمنني                   1

  واملنافقني عند متايزهم
  من سورة احلديد وتدبرها16-12اقرأ اآليات  2
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 بعـد   م سريةٌ ِهِهب وال يزال يطرقه من ش     .يزال اإلسالم وأهله منهم ىف حمنة وبلية      
   1) أال إم هم املفسدون ولكن ال يشعرون!يزعمون أم بذلك مصلحونو .سرية

ــاىل ــال اهللا تع ــورم ق  �m��Í�����Ì��Ë��ÊÉ��È��ÇÆ�����Å��Äl :وخلط
  .  ال عدو غريهم ألم شر األعداءكأنْفحصر العداوة فيهم  ...)املنافقون(

  :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فاملنافق عليم  ...2))إن أخوف ما أخاف على أميت من بعدي منافق عليم اللسان       ((

 اللسان ي  قبح احلق ويل الباطل ببيانه  جم... ستدل يف مسعاه اخلبيث هذا بقال    وقد ي
معىن قول ابن القـيم      وهذا   .ري حمملها حامال النصوص على غ   ...اهللا وقال رسوله  

فاملنافق امللسن حياول دفن    ) وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها      (
احلقيقة ونصر آرائه السقيمة مستخدما يف ذلك بالغته وخلطه لألمور تعمية على            

  .  الناس
  ...وخلطورم أمرنا اهللا تعاىل أن نتخذ منهم موقفا واضحا حازما

  ...لني فئة يف شأمتفَ... يرض من املؤمنني أن ينقسموا يف شأم فئتنيفلم 
�m^��]��\��[��Z������Y��X��W��V�l )النساء(  

  .وإمنا أحب للمؤمنني أن جيتمعوا على جهاد املنافقني والغلظة عليهم
�mw��v��u���t��s����r��q�l )التحرمي(  

  :  فقال جياهدهمونفى النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلميان عمن مل
ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون                ((

بسنته ويقتدون بأمره، مث إا ختلف من بعدهم خلُوف يقولون مـا ال يفعلـون،               
                                                 

 348-347اجلزء األول ص-الكنيمدارج الس 1
رواه الطرباين يف الكبري والبزار ورجاله رجال الصحيح : صححه اهليثمي يف امع وقال 2
  ) .3/87(إسناده صحيح : ، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة وقال ) 1/187(
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ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو             
فهو مؤمن، وليس وراء ذلـك مـن اإلميـان حبـة            مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه     

  . 1))خردل
  : وى اهللا تعاىل نبيه واملسلمني عن طاعة املنافقني

�mH��G��F��El )األحزاب(...  
من ذلك مجيعا يعلم مدى ضرورة التعرف على صفات املنافقني لنتوقاها يف ذوات             

  ... ولئال نطيعهمأنفسنا ولنعرف ا أئمة النفاق
حىت إذا ما حاولوا خداعنا كـان       ... م فصل اهللا تعاىل لنا صفام      ولئال ننخدع 

  : ردنا عليهم
�mQ��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G�l )التوبة(  

واملتتبع للتاريخ اإلسالمي يرى أن كل بلية نزلـت باإلسـالم إمنـا هـي مـن                 
  ...د اهللا وجوههمودوا صفحات التاريخ سوس...جهتهم

عبد اهللا بن أيب بن سلول الذي طاملا أدخل احلزن علـى             2الشرفمن جرثومة        
فبدل أن يكونوا صحابة    ...احلبيب رسول اهللا وجىن على خلق كثريين من أتباعه        

  .يف عليني هوى م إىل الدرك األسفل يف الدنيا واآلخرة مالعني
  بـني  الساعي خببثه بني الصحابة األخيار حىت أوقع الفتنـة        ...إىل عبد اهللا بن سبأ    

 وما  وا زي اإلسالم على قلوب اوس فأذاق      كان قدوةَ سوء ملن مجعوا    و...بعضهم
  .  أمة اإلسالم ألوان العذابيذيقون وازال

من تلبسوا  ...إىل بعض األمراء أيام الصليبيني ويف عهد ملوك الطوائف باألندلس         
يتـهم  بصفات املنافقني فحادوا عن حكم اهللا ووالوا أعداء اهللا وكذبوا علـى رع            

                                                 
   )  168/ 1 (71صحيح مسلم  1
 شيخ علي القرينلل) حروف جتر احلتوف(أخذت هذه التسمية من شريط  2
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فذلت األمة على أيديهم ومتزقت وأريـق دمهـا         ...وعطلوا اجلهاد يف سبيل اهللا    
  ...وسِبيت

الذي خان حممدا صلى اهللا عليـه       ...ابن العلقمي " حممد بن حممد مؤيد الدين    "إىل  
  ... وسلم يف أمة حممد، وأيد التتر ومرق من الدين، وأذاق املسلمني العلقم

ويا ليت املسلمني يكفون عن االغترار ...الطوسي" نحممد بن حممد نصري الدي"إىل  
... بالظواهر، فال يذهب غيظ قلوم على املنافقني أن يسمعوا هلم أمساء إسـالمية  

فـاألول  ...وليس املنافقون لذلك بأهل   ...فتحسن م الظنون وتلني هلم القلوب     
، بل حممد بن    ال حممد فحسب  ...عبد اهللا، والثاين عبد اهللا، والثالث والرابع حممد       

  ...وكلهم عدو هللا تعاىل ولرسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم! حممد
فكانت الثمرة إلغـاء اخلالفـة      ...إىل مجعيات النفاق اليت أوهنت الدولة العثمانية      

  . وجعل املسلمني أيتاما على موائد اللئام
نرى من ااهدين صـنوف البطولـة       ...ويف كل ساحة جهاد قدمية وحديثة          

ويكادون يقطفون مثرة النـصر علـى الـرغم مـن قلـة عـددهم          ...والثبات
ـ       ...وعددهم  وتقـر أعـني    ، يف ظهـورهم   همفتمتد يد الغـدر النفاقيـة لتطعن
لكفر الظاهر على خطره وضرره يعجز يف كل مرة يواجه فيها أمة            فا..."الكافرين

ابور خامس من بإحراز انتصار شامل عليها ما مل يكن مسنوداً بط اإلسالم أن ينفرد
ويتسمى بأمساء املسلمني، ميد األعداء بالعون، وخيلص هلم  داخل أوطان املسلمني

رأينا ونرى مصداق   ...1"أمامهم العقبات، ويفتح األبواب    يف النصيحة، ويزيل من   
ذلك يف أيامنا هذه يف الشيشان وأفغانستان والعراق وفلـسطني ويف كـل أرض              

الصليبيون ليحققوا معشار مـا حققـوه لـوال         فما كان اليهود وال     ...للمسلمني
  . املنافقون

  
                                                 

  للداعية ناصر األمحد وفقه اهللا تعاىل) رايات النفاق(من شريط  1
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  حقائق خطرية عن النفاق جيهلها عامة الناس
إنه مثة حقائق ال بد من معرفتها لئال متر حالة مـن حـاالت النفـاق دون                      

فاملرء قد يرى يف نفسه خريا ينكر ألجله أن عنده نفاقا، وما ذلـك إال        . تشخيص
وقد متر به أيام يقوى فيها إميانه       . ليس على درجة واحدة   جلهله أن النفاق يتجزأ و    

 وما ذلـك إال     ،فيستبعد ألجلها أن ما يتلبس به يف أيام أخرى هو صفات نفاقية           
وقد يطمئن إىل إرادته اخلري وحيسب      . جلهله أن املرء قد يتقلب بني اإلميان والنفاق       

هله أن املرء قد يكـون      وما ذلك إال جل   . أن لو كان منافقا لعِلم من نفسه النفاق       
منافقا من حيث ال يعلم، إىل حد أن الصحابة خافوا على أن أنفسهم أن يكـون                

  . فيهم نفاق ال يعلمونه لشدة خفائه
وعامة الناس يتصورون أن النفاق إمنا يكون من شخص ال خري فيه البتة، وليس يف     

قلبه ذرة إميان، و يبالناس عليهمات لإلسالم عداوة وبغضاء خيشى اطالع ي .  
لذا فالنفاق الذي هو أقـل      . وحقيقة األمر أن املنافقني الذين هذا حاهلم قلة            

. حدة ووضوحا أخطر لكثرة انتشاره وخفائه حىت على أصحابه يف أكثر األحيان           
  . فهم ال يرون آيات النفاق تتحدث عنهم

 يف صفات    حقائق عامة عن النفاق قبل اخلوض      وضحوألجل ذلك كله أحببنا أن ن     
  :وهذه احلقائق هي. النفاق تفصيال

  .النفاق يتجزأ وليس على درجة واحدة )1
 .قد يتقلب املرء بني اإلميان والنفاق )2

 . قد يكون املرء منافقا من حيث ال يعلم )3

 .خاف الصحابة النفاق لشدة خفائه )4
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  :النفاق يتجزأ وليس على درجة واحدة) 1    
  .وقد جيمع املرء بني نفاق وإميان

  :ولذا قال اهللا تعاىل واصفا موقف املنافقني يوم أحد) ا
�md��c��b��a�����`��_l���) قال ابن كـثري   ...)آل عمران :

استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به األحوال، فيكون يف حال أقـرب إىل               
   .1الكفر، ويف حال أقرب إىل اإلميان

ذه اآلية يف طرف والكفـر يف       فانظر كيف أن اهللا تعاىل قد جعل اإلميان يف ه              
كانوا بني الطرفني لكنهم كانوا إىل الكفـر        -يف يوم أحد  -واملنافقون. طرف آخر 

وقد تقلبت ببعضهم األحوال قبل وبعد أُحد فكانوا تارة إىل اإلميان أقرب            . أقرب
  . وتارة إىل الكفر أقرب

   :�md��c��b��a�����`��_l: قال ابن تيمية يف قوله تعاىل-
 ،وكفرهم أقوى  خملطون   لم أم عل هؤالء إىل الكفر أقرب منهم لإلميان فع       فقد ج (

ن سبحانه وتعاىل أن الشخص الواحد قد       فبي...وغريهم يكون خملطا وإميانه أقوى    
يكون فيه قسط من والية اهللا حبسب إميانه وقد يكون فيه قسط من عـداوة اهللا                

  . 2)حبسب كفره ونفاقه
  : يه وسلمقول النيب صلى اهللا عل) ب
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانـت فيـه                ((

  .3))خصلة من النفاق حىت يدعها
                                                 

كر تفاسري بعض العلماء يف هذا الكتاب ال يعين أننا نحمل اآليات على             ِأحب أن أبني بداية أنَّ ذ      1
. فأكثر اآليات يف الكتاب واضحة الداللة واحلمد هللا وال حتتمل كثري اختالف...فهمهم دون غريهم

 وإمنا أذكر أقوال العلماء أحيانا ليعلم قارئنا أننا ال نأيت مبا خيالف منهج أهل السنة
 23اجلزء األول ص-أولياء الرمحن وأولياء الشيطان البن تيمية 2
   )190/ 1 ( 88، صحيح مسلم ح ) 59/ 1 (33صحيح البخاري ح 3
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فانظر كيف أنه عليه الصالة والسالم قد بني أن املرء قد يتلبس بصفات جتعل فيه               
  . شيئا من نفاق مع أنه ليس مبنافق خالص

مـن  ديث استشكلوا هذا احلديث     وينبغي أن نذكر أن بعض شراح هذا احل            
اإلمجاع حاصل  وحيث أن هذه اخلصال قد توجد يف املسلم املصدق بقلبه ولسانه            

  وخرجـوا  .  هلذه الصفات   بنفاق جيعله يف الدرك األسفل من النار       لهحكم  أنه ال ي
 أنـه  و، بتأويالت كاعتبار النفاق املذكور نفاقا عمليا ال اعتقاديا اإلشكالمن هذا   

  . خمرجا من امللةليس نفاقا
غري أننا يف هذا الكتاب ال نتعرض هلذا التفريق بني النفاق االعتقادي والنفاق                  

العملي ألن هذا التفريق إمنا حيسن ذكره ملنع املسلمني من الوقـوع يف اإلفـراط               
وحنن يف هذا الكتاب لـسنا نتـصدر        . بتكفري من تلبس بشيء من هذه الصفات      

 نفاق بالكفر أو اإلميان  احلكمي أو احلقيقي، فهـذا           للحكم على من تلبس بصفة    
إمنا حنن هنا معنيون بالزجر عن صفات النفاق، . حبثمبحث حيتاج إىل مزيد علم و

ورسوله صلى اهللا   تعاىل  فيحسن  يف مثل هذا املقام أن نطلق النفاق كما أطلقه اهللا             
          لَِّقعليه وسلم ليكون الزجر كما أريد له، ولئال تركن النفوس وت ن هـا عـن    فرت

  . ال خيرج من امللةو هذه الصفة أو تلك نفاق عملي صفات املنافقني إن قيل إنَّ

   :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : أيب سعيد قالروى اإلمام أمحد عن ) ج

 وقلب أغلف مربوط علـى      ،السراج يزهر مثل   قلب أجرد فيه     :القلوب أربعة ((
فقلب املؤمن سـراجه      فأما القلب األجرد   .فح وقلب مص  ، وقلب منكوس  ،غالفه

املنـافق    وأما القلب املنكوس فقلب    ، وأما القلب األغلف فقلب الكافر     ،فيه نوره 
كمثله فمثل اإلميان في  ، وأما القلب املصفح فقلب فيه إميان ونفاق       ،رف مث أنكر  ع  
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  فأي،الدم ومثل النفاق فيه كمثل القرحة ميدها القيح و،البقلة ميدها املاء الطيب

  .1)  )  غلبت على األخرى غلبت عليهادتنيامل

القلـب  صاحب  فانظر كيف أنه عليه الصالة والسالم فرق بني املنافق اخلالص و           
  . الذي مجع إميانا ونفاقا يتغالبان

: ومنافقون، وهم قـسمان   : (...ولذا قال ابن كثري يف تفسري أوائل سورة البقرة        
ثل الناري، ومنافقون يترددون، تارة يظهر هلم ملـع         خلَّص، وهم املضروب هلم امل    

  . )وهم أخف حاال من الذين قبلهماإلميان وتارة خيبو، وهم أصحاب املثل املائي، 

 )17-البقرة( �mE��D��C�����B��Al ويقصد باملثل الناري قوله تعاىل    

تـارة  : ويقصد بقوله . ..�m�]��\�����[��Zl  قوله تعاىل  واملثل املائي ...
  : هلم ملع اإلميان قوله تعاىليظهر

 �m|��{��z��y��x��w��v��u��t�l� 2.. .  

وهذا الصنف املتردد نراه يف واقعنا من أناس يتكلمون بكالم املتـشككني يف           
لكنـهم إن   . شرائع من شرائع اإلسالم كتعدد الزوجات واحلدود ومرياث املرأة        

م مستهدفون وزاد متايز احلـق  وقع أعداء اإلسالم باألمة ظلما جديدا أحسوا بأ أَ
لكنهم ما يلبثـون أن     . عندهم من الباطل فقوي إميام وأظهروا على الدين غرية        

  . يعودوا إىل ما كانوا فيه من تشكك وريبة

  
                                                 

  وهذا إسناد جيد حسن: قال ابن كثري يف إسناده 1
  من سورة البقرة20-17ات راجع اآلي 2
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  : النص القرآين خياطبك!انتبه

 وهو أنه ليس شرطا أن ينطبق النص يف املنافقني بكامل جزئياتـه             :ههنا تنبيه ف     
 تـصف املنـافقني   ٍوبالتايل فإذا قرأ قارئ آيات   . حىت يشعر أنه خياطبه   على أحدنا   

وأحس بداية بانطباق الصفات عليه مث جاءت صفة يف اآليات ال تنطبق فال ينبغي              
بل له من الوعيد ومن حتقق اسم النفاق فيـه          . أن يشعره ذلك أن اآليات ال تعنيه      

  . الفتها حلالهبقدر انطباق اآليات عليه، وله من اإلميان بقدر خم

ففـي  . جتد مثل هذا الفهم يف تعامل الصحابة مع اآليات اليت تصف الكفار                
على شرط البخـاري    (احلديث الذي رواه احلاكم وقال فيه الذهيب يف التلخيص          

 ،ستأذن على ابن عامر و حتته مرافق من حريـر         اأن سعدا رضي اهللا عنه      ) ومسلم
  ا فر فقال له  ،ه مطرف خز   فدخل عليه و علي    ،فعتفأمر  :علي و حتيت    استأذنت 

   مرافق من حرير فأمرت عم الرجل أنت يا ابن عامر إن مل تكن         ِن:  فقال له  .فعت فر
   ...)األحقـاف ( �m��Ï��Î��Í���Ì���Ël: ممن قال اهللا عز و جـل        

  . ضطجع على مجر الغضا أحب إيل من أن اضطجع عليهاأ ألن ِواهللا
�m����Ê���É���È������Ç��Æ��Åآلية أُنزلت يف الكفار     فانظر كيف أن هذه ا         

�����������×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì���Ë
�à��ß���Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Øl )لكن ذلك مل    ...)األحقاف

مينع سعدا رضي اهللا عنه من زجر ابن عامر ا ملشاة يف جزئية من اآلية مـع أن                  
  .) كفرواالذين(ابن عامر ليس من 

�m����ï�����î��í��ì�������ë��ê����é��èوكذلك إيراد أهل السنة لقوله تعـاىل             

�ò����ñ���ðl )يف معرض ترهيب املنتسبني إىل اإلسالم عن ترك        ...)املدثر
   :الصالة، مع أن تتمة الصفات املذكورة يف جمموعة هذه اآليات
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�mجغ��مغ��جف�������حف������خف�l      على كـثري مـن تـاركي       ، وهي صفة ال تنطبق
  . الصالة
  :قد يتقلب املرء بني اإلميان والنفاق )2
 فكذلك النفاق   -وهذه عقيدة أهل السنة واجلماعة    -كما أن اإلميان يزيد وينقص    ف

  . يزيد وينقص
  :فقد وصف اهللا تعاىل املنافقني بقوله) ا
 �md���c���b��a�����`���_��~��}��|�l)قال ابن كثري يف    ...)النساء

  : هاتفسري
  . اهـ ) مييل إىل أولئكتارة مييل إىل هؤالء وتارةومنهم من يعتريه الشك، ف(

وميل املنافق إىل املؤمنني إما أن يكون عن زيادة طارئة يف إميانه أو لغلبة دنيوية يف                
  .  صراع املؤمنني مع الكفار واهللا تعاىل أعلم

الته وقد فـرغ مـن      يف آخر ص  وهو  -عن جبري بن نفري أنه مسع أبا الدرداء         ) ب
ومالـك يـا أبـا      : فقال جبري .  يتعوذ باهللا من النفاق فأكثر التعوذ منه       -التشهد

  : الدرداء أنت والنفاق؟ فقال
قلب عن دينه يف الـساعة الواحـدة        فواهللا إن الرجل لي   . دعنا عنك دعنا عنك   (
1)خلع منهفي.  
  :قد يكون املرء منافقا وهو ال يعلم) 3
  :صفا املنافقني واقال اهللا تعاىل) ا

m|��{��zy��x��w��v��u���t��s����}
e��d��c��b��a��`��������������_��~��g��fl���� 

  ...)التوبة(
                                                 

 إسناده صحيح: قال الذهيب يف سري أعالم النبالء 1
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  : يف تأويلهاقال ابن تيمية
 .بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر     فدل على أم مل يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا           (

       فدل على   ،ميانهإبه بعد   كفر به صاح  فبني أن االستهزاء باهللا وآياته ورسوله كفر ي
 ولكـن مل    ، عرفوا أنه حمرم   ي ففعلوا هذا احملرم الذ    ميان ضعيف إأنه كان عندهم    

  .1) وكان كفرا كفروا به،يظنوه كفرا
  خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر :باب: يف البخاري) ب
 ممتلئا  فالداء العضال الباطن الذى يكون الرجل     : وأما النفاق : (قال ابن القيم  ) ج

   2)وهو ال يشعر منه
فكما أن مريض الفم ال حيسن التذوق فإن هؤالء مرضى القلوب فريون الفـساد              

  :صالحا
�m����n��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a

�t��s����r��q��p��ol��� )البقرة(   

واآليات الدالة على ان املرء قد يسيء وهو حيسب أنه حمسن كثرية، كقولـه              ) د
  :اىلتع
m��b��a��`��_���^���]�����\��[��Z��Y��X�����W��V

i��h��g���f��e��d��cl )الزخرف(   
   :وكقوله تعاىل

�mc��b��a��`��_��~��} l����) ٨-فاطر(   

                                                 
وفيه مبحث قيم للتدليل على صحة ما ذهـب إليـه           . 220اجلزء السابع ص  -جمموع الفتاوى  1

 فراجعه
 347اجلزء األول ص-مدارج السالكني 2
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آية املنافق ثالث وإن صلى وصام وزعم أنـه         : ((صلى اهللا عليه وسلم   قوله  ) هـ
ملا يرى من صـالة     صدق زعمه هذا    قد ي ) زعم أنه مسلم  (فبعض من    . 1))مسلم

  .شعر بنفاقهينفسه وصيامها وال 

  :على أنفسهم من النفاقوالتابعون خاف الصحابة ) 4
أدركت : ( أنه قال  ، وهو من التابعني   ،فقد روى البخاري عن ابن أيب مليكة      ) ا

  ). ثالثني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، كلهم خياف النفاق على نفسه
ناشدتك باهللا  : ) سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       أمني(قال عمر حلذيفة    ) ب

ال، وال  : ؟ فقـال  )يف املنافقني  (هل مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم        
 . 2أزكي بعدك أحداً

عند مساع هذه اآلثار فإننا نقف عادة عند اإلعجاب بورع الصحابة واعتبار                 
لكن ليس هذا ما ينبغي أن يفهـم        . )زيادة عن اللزوم  (أم كانوا خيافون النفاق     

فالصحابة أفقه األمة، وهم بالتايل يعطون األمور أوزاا املناسبة وخيافون مما           . منها
فخوفهم هذا يشعر خبفاء النفاق إىل احلد الذي ميكن معـه أن            . جيب اخلوف منه  

. جدير بنا كـذلك   فجدير م أن خيافوه و    . يوجد يف النفس وال يشعر به صاحبه      
  . ا زاد إميان املرء وفقهه بطبيعة النفاق زاد خوفه منهفكلم

 3)ما خافه إال مؤمن وال أمنه إال منـافق        : (البصري أنه قال  ذكر عن احلسن    ي) ج
  .ما خاف النفاق إال مؤمن وال أمن النفاق إال منافق: أي

  :من أقوال أئمة  التابعني رمحهم اهللا تعاىل) د

                                                 
  )1/192 (90 حمسلم 1
  البخاري 2
  )1/83( وهو ال يشعر ، باب خوف املؤمن أن حيبط عملهالبخاري 3
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\��[������^��_���m أخوف عندي من هذه      ما يف القرآن آية   : قال ابن سريين  (

��g��f��e��d�����c��b��a��`l )أي(وقال أيـوب    ...)البقرة :
، وقال معاوية   فيها ذكر النفاق أخافها على نفسي     كل آية يف القرآن     ): السختياين

   1)كان عمر خيشاه وآمنه أنا؟: بن قرة
يدي احلـديث عـن     فهذه حقائق أربعة عن طبيعة النفاق أحببت أن أقدم ا بني            

  صفات املنافقني
  
  
  

                                                 
  رجب فتح الباري البن 1
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  صفات املنافقني
 الشك يف الدين )1

  اإلعراض عن االحتكام إىل كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم )2
  والكافرين عمومامواالة اليهود والنصارى )3

  تغيري الوالء حبسب ميزان القوى )4
 الكذب )5

 التخلف عن اجلهاد  )6

 ادات على النفسثقل العب )7

 !حمبة أن يمدح ويحمد على أشياء مل يفعلها أصال )8

 تثبيط الناس عن الطاعات واالستهزاء بالعاملني )9

 التمكني هلذا الدينالنصر والشك يف وعد اهللا ب )10

 احلرص على الدنيا والتسخط عند البالء )11

 والقبول بعيشة الذلاجلنب  )12

 مداهنة السالطني )13

 رسولهمع قلة األدب مع اهللا و )14

15( ؤمنني وتشويه مسعتهماملغض ب 

 ابتغاء الفتنة  )16

 قسوة القلب جتاه القرآن  )17

  استصغار املعصية واستعظام الطاعة )18
 اإلعراض عن التوبة )19

 تعريض النفس للفنت )20

 الفجور عند اخلصومة )21

 إخالف العهد مع اهللا )22

  اللحن يف القول) 23
  نسيان اهللا تعاىل) 24
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  الشك يف الدين) 1
جود اهللا أو يف نبوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو            فاملنافق قد يشك يف و         

   .  والعلمانيون يف أيامنا يعربون عن شكوكهم هذه.يف صالحية اإلسالم للحياة
سبب الصفات النفاقية   وصفة الشك أهم صفات النفاق ألا أصل كل شر، وهي           

  .كما سترىاألخرى 
  

  :الدليل على أن املنافق يشك يف الدين
��������mx��w��v��u��t��sl: عــاىل واصــفا املنــافقنيقــال اهللا ت

 .  الشكأنه) مرض(كلمة يف معىن  نقل ابن كثري عن عدد من الصحابة ...)البقرة(

�m�������}�������|��{��z: سور املضروب بني املنافقني واملؤمنني    وقال تعاىل يف آية ال    

`��_��~l )فريبهم شكهم...)احلديد .  
وثالثة (( : عليه وسلم موضحا خطورة هذا الشك      وقال رسول اهللا صلى اهللا         

ـ رجل نازع اهللا عز وجل رداءه فإن رداءه الكربياء وإزاره           : ال تسأل عنهم   ه، زِع
)) ال تـسأل عنـهم    ((وقوله  . 1 )) والقنوط من رمحة اهللا    ،ورجل شك يف أمر اهللا    

  . يوضح أم هلكى
  : كلهاسبب الصفات األخرى) الريب(هذا الشك 

  :ون لشكهمفاملنافق
m��w��v��u��t������s���r��q���p��o��n: رفضوا مرجعية الشريعة   -

�§����¦��¥��¤��£��¢��¡����������~����}��|��{��z��y��xl 
   )النور(

                                                 
 ).2/41(  يف السلسلة الصحيحة ه األلباين يف صحيح األدب املفرد وصحح 1
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m��p��o��n��m��l���k��j��i: نكصوا عن اجلهاد -

�w��v��u��t���s��r��ql )التوبة(   
����m���t��s��r��q��p��o��n��m��u:الكفـار  اووالَ -

w���vl )املائدة(  
-ولو يعلمون ما فيهمـا    ((: قال عليه الصالة والسالم   : تكاسلوا عن الطاعات   -

لكن لـشكهم يف     1 )) ألتومها ولو حبوا   - يف املسجد  صاليت الفجر والعشاء  : أي
  .وجود هذا اجلزاء أصال تكاسلوا

  

  :الشك جيعل حسابات املنافق أرضية
 وانتظار املثوبة والعقوبة األخرويني فيغش و       فشكه يضعف عنده التوكل على اهللا     

لَّيرتشي ويفعل ما يرى فيه أمانا حلياته حأم ح مر.  
  ؟نفما ذنب املنافق إذ: سيقول قائل

ر اإلسالم وجاحـده كـربا      إن الناس ال جيدون صعوبة يف االقتناع بأن منكِ             
عرض اإلسـالم   إن كان إنسان قد است    : لكن الكثريين يتساءلون  . يستحق العقوبة 

وفكر فيه فلم يقتنع بوجود اهللا تعاىل أو نبوة رسوله صلى اهللا عليه وسلم مع أنه                
  حاول أن يكون منصفا، أو شك يف صحة هذا الدين، فما ذنبه؟ 

واجلواب عن ذلك أن اهللا تعاىل قد أعطى كل إنـسان قلبـا سـليما ال بـد أن       
  :قرآنا فيهفأي قلب سليم ال حيب . يستحسن اإلسالم

�m���u��t��s��r��q��p��o���n��m��l��k
��|���{��z��y��xw��vl )النحل(   

                                                 
 البخاري ومسلم 1
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©�����m��±���°��¯��®��¬��«��ª: قرآنا فيه سليم ال حيب    وأي قلب   

¹��¸��¶��µ���´��³��²�l )٥٨-النساء(  
، كمـا  قلب مريض أفسده صاحبه باملعاصيفالقلب الذي ال يقتنع بدين اهللا تعاىل    

  :ملا يؤذيهاتفسد احلواس بتعريضها 
  جيد مرا به املاء الزالال  ومن يك ذا فم مر مريض 

  :فالعيب ليس يف دين اهللا وال عن نقص حجة فيه
 �m{��z��y��xl���� )األنعام(  

�m��Z��Y��X��W��V: واهللا تعاىل قد فطر الناس مجيعا على االجنذاب لدينه
��ih��gf��e��dc��b��a��`���_��^��]��\��[

o�����n��m���l��k��j��x���w��������v��u�t��s��r��q��p��
��{��z��y��}��|�~���`��_��a�����d��c���b��l )األعراف(  

  .القلب الذي يستقبح دين اهللا وال يقتنع بهإمنا العيب يف 
  : مرض القلب ناتج عن املعاصي

واألدلة على ذلك يف القرآن والسنة كثرية      . ب باملعاصي س مكت نفمرض القلب إذ  
  :  اهللا تعاىلجدا منها قول

�m^��]��\��[��Z������Y��X��W��V�l )أي ...)٨٨-النــساء
  :وقوله تعاىل. ردهم وأوقعهم يف اخلطأ والكفر بسبب معاصيهم

�m��®��¬�����«��ª�����©��¨��§���������¦��¥��¤�����£��¢l 

  ...قادهم إىل مرض قلوم بالطبع عليها...فالكفر أكرب املعاصي...)املنافقون(
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ــه  ــاىلوقول m��u����t��s��r��q��p��o��n��m: تع

�`��_������~��}��|��{��zy��x��w��vl )آل عمران(   
لكن اإلنـسان   . يوضح اهللا احلق لإلنسان ويدركه اإلنسان ولو لفترة قصرية             

إذا تعامى وآثر الدنيا وحظوظ النفس أو استكرب مِرض قلبه فنسي هـذا الـيقني               
�m����������Õ��Ô��Ó��Ò: ل اهللا تعاىل  يدل على ذلك قو   . الذي تبدى له  

�ß��Þ��Ý��Ü��Û����Ú��Ù��Ø��×������Öl )األنعام...(   
  .  وإال فقد ينساه بقية حياته، أن يتعامى عن حق ذاق طعمه حلظةًُملرءفليحذر ا

  :  قول اهللا تعاىلمرض القلب مكتسب باملعاصي األدلة على أن ومن
�m¿��¾��½��¼���»�l)له تعاىلوقو... )٥-الصف  :  
�m��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E������D���C��B��A

V��U��T��S��R��Q��Pl )وقوله تعاىل)...٢٣-ةاجلاثي :  
m���~��}�����|��{��z���y��x��w���v��u��tl� �
   )١١٠-التوبة(�

وهلذا فعلى  . أي أن بناء املنافقني ملسجد الضرار أورثهم شكا ونفاقا يف قلوم          ...
ن حيذر من فعل معصية قد تزيد مرض قلبه وشكه ما دامت آثارها قائمة مع         املرء أ 

، كمن أن صاحبها قد يكون نسيها فال ينتبه إىل هذا املصدر من مصادر مرض قلبه
يكتب كتابا مثال، يرفع فيه أقدار أقوام ال خالق هلم، أو يثين فيه علـى مبـادئ                 

 صـورة ال  -حبجة الدعاية-و يعلق   أ...خمالفة لدين اهللا تعاىل، وينشر هذا الكتاب      
فكل منهما عرضة ألنْ تعمل معصيته يف قلبه أثر         ...أخالقية تفنت شباب املسلمني   

ما دام الكتاب منتشرا والـصورة      ...سوء من شك ونفاق ما دامت آثارها باقية       
   ! فَلْيحذر العاقلون"...السيئة اجلارية"حىت ولو نسي صاحبها أنه قام ذه ...معلقة
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ة على أن املعاصي تورث مرض القلب وبالتايل الـشك يف           يأدلة السنة النبو  ومن  
  :الدين قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

يأا، طبع اهللا  فلم يأا، مث مسعه فلم يأا، مث مسعه فلم اجلمعة من مسع النداء يوم((
  .  1))منافق قلب قلبه قلبه وجعل على

  . 2 تهوهناك أحاديث أخرى كثرية باملعىن ذا
وهذه اآليات واألحاديث تدل على أن فتنة الشهوة تقود إىل فتنة الشبهة، وأن        

فال يغترن امرؤ بقوله أنه وإن كان مقيما على معصية إال           . املعاصي ختدش العقيدة  
ومن ظن أن بإمكانه اإلسراف على نفسه مـن املعاصـي          . أن إميانه يف قلبه كامل    

فقد وقع بظنه هذا يف كبرية جديدة، وهي األمن مـن           دون أن يتأثر إميانه بأدراا      
  :مكر اهللا تعاىل القائل

�m��g������f��e��d��c��b���a��`��_����~��}

��i��hl )النور(   
  .وشر فتنة أن مترض قلوم ملخالفتهم أمر اهللا ورسوله فيصيبها كفر أو نفاق

أن على نفـسك     أن تعمل السيئات وأنت ال ختاف        :فاألمن من مكر اهللا هو         
 يف الدنيا أو اآلخرة، وال من أن يطمس اهللا على قلبك بـشؤم              يعاقبك اهللا عليها  

هذا لن يؤثر على    : هذه املعصية، كمن ترك عينيه ترتعان فيما حرم اهللا وهو يقول          
: الكبائر: (رضي اهللا عنه  ابن مسعود    انطبق عليه قول     ومثل هذا قد  . إمياين يف قليب  

   3) والقنوط من رمحة اهللا واليأس من روح اهللا من مكر اهللاواألمناإلشراك باهللا 
                                                 

   رجاله ثقات، وصححه ابن املنذر وحسنه األلباين: أخرجه أبو يعلى والبيهقي وقال ابن حجر 1
كتاب اإلميـان بـرقم     - يف صحيح مسلم   ))تعرض الفنت على القلوب كاحلصري    ((راجع حديث    2

كتاب تفسري القرآن عن رسول اهللا      -يف سنن الترمذي  )) نكتت فيه نكتة سوداء   ((، وحديث   386
 3654صلى اهللا عليه وسلم برقم 

 صحح إسناده اهليثمي يف جممع الزوائد 3
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فمحصل املسألة أن املعصية تقود إىل مرض القلب، والذي بدوره يقود إىل الشك             
  .يف الدين، والشك بدوره يقود إىل الصفات النفاقية األخرى

  . يف مواضع كثرية إن شاء اهللا تعاىلوسنربهن على هذا التسلسل 
  

  ية إىل مرض القلب والشك يف الدين؟كيف تقود املعص
       مإن العاصي يجقبل ممارسـتة املعـصية     :  نداء اإلميان يف قلبه ثالث مرات      ح

 هرب من ليقبل على املعصية، مث أثناء ممارستها ليستمتع ا، مث بعد االنتهاء منها ليت            
  فيه أورثترت قمعت إميان قلبه و    ثُهذه إذا كَ  " التحجيم"عملية  . الندم على فعلها  

  .مرضا وشكا
لكـن إن   . كما أن العاصي إذا تأخرت عقوبته قد حيمد اهللا تعاىل على لطفه بداية            

  . واقع معصيته مرارا ومل ير عقوبة فقد يشك يف وجود الثواب والعقاب أصال
أال ترى أن الطفل إن أقدم على ما زجر عنه فلم ير ضررا عاجال اجترأ عليه، مث                 

  رر على هذا الفعل أصال؟بدأ يشك يف ترتب الض
الـسام  (وهلذا ملا اجترأ يهود على الدعاء على النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوهلم              

  : ومل يعاجلوا بعقوبة شكوا يف نبوته بعدما كانوا متيقنني منها) عليك
�m��ut��s��r��q��p��o��n��m��l��k���j������i��h��g��f��e

�|��{��z��yx��w���vl )ادلةا(   
  .  يقولون يف أنفسهم لو كان هذا نبيا لعذبنا اهللا مبا نقول له:أي

  

  :يف املقابل تقود الطاعة إىل اليقني
فصاحب الطاعة يستجمع إميانه ليدفعه إىل فعل الطاعة قبل فعلها مث ليستمر عليها             

  .أثناء أدائها مث ليفرح ا بعد االنتهاء منها
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��m��G��F��E��D��C��B��A��H :قال اهللا تعاىل  

M��L�����������K��J��Il )٢٦٥-البقرة(   
  .فاإلنفاق يثَبتهم على اإلميان

   :تعاىلوقال 
mU��T��S��R]�\��[��Z��Y��X��W���V���l )النساء(  

  

 ويف احلالني، يف حال املؤمن واملنافق، يسكب اهللا اإلميان يف قلب مـن شـاء                   
ل قد نفهم سببه وعمليته     فشيء من زيادة اهلدى والضال    .  سبحانه ويضل من شاء  

  :النفسية، لكن اهلدى واإلضالل بيد اهللا تعاىل أوال وآخرا

�m��Æ��Å��Ä��Ã��Â����Á��Àl )األنبياء(  
      غفلة العاصـي إذا    لم االرتباط بني املعصية والشك يف الدين ظهر لنا          فإذا ع

جـواء   رجال شـكا إيل أ     رفوإين أع . اطمأن إىل أن معصيته لن تنقص إميان قلبه       
فنصحته بترك عمله فرد    . عمله املختلطة اليت فيها تربج شديد حيس منه باالفتتان        

بأنه قد عود أسرته على مستوى من املعيشة يتطلب دخال عاليا فال ميكنه الرتول              
وبعد فترة ليست بالطويلة أرسل إيل رسالة بالربيد اإللكتروين خيربين أن إميانه         . عنه

وأنه إذا حاول حـل مـشكلته       . س بأنه منافق خالص   مير مبرحلة حرجة، وأنه حي    
  .   بسماع حماضرات زاد تشككا يف النيب صلى اهللا عليه وسلم

 مث  ، الدعاء هلا  امث أال ترى املتربجة تعترف أول األمر بذنبها وتطلب ممن حوهل               
قد جتدها بعد حني تقول إن احلجاب ليس كل شيء، وإين ال أدع فرضا إال أديته،     

 ا بأخالقها خري منهن، مث            مث إن وتصرح أا تبدأ بانتقاد احملجبات لبعض سلوكيا
أتريد مين أن أبـدو كاخليمـة       : قد يصل ا األمر أخريا أن زأ باحلجاب وتقول        

  .  والعاقالتفليحذر العاقلون. طمست بصرياقد وما هي إال معصيتها ! املتحركة
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  :وسائل طرد الشك
صبعني من  أالقلوب بني   ف. كا يف الدين فعليه أوال بالدعاء     من وجد يف قلبه ش         

يا عبادي كلكم ضـال     ((ويف احلديث القدسي    . أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء    
   .1))كمِهدإال من هديته فاستهدوين أَ

  : الديلمي قالابن  عنف. مث عليه بسؤال أهل احلكمة من العلماء
فأتيـت  . فسد علي ديين وأمري   قدر خشيت أن ي   ع يف نفسي شيء من هذا ال      وق(

 هذا القدر فخـشيت  نه قد وقع يف نفسي شيء من    إأيب بن كعب فقلت أبا املنذر       
  . 2) لعل اهللا أن ينفعين بهثين من ذلك بشيءفحد. على ديين وأمري

 بل سارع إىل صـحايب ليزيـل        ،فابن الديلمي مل يترك هذا اخلاطر يعتمل يف قلبه        
  .   اهللا صلى اهللا عليه وسلمشبهته بنور وحي مسعه من رسول

  ليست اخلواطر من الشك القادح يف اإلميان

فالكالم املتقدم إمنا هو عن الشك الذي يستقر يف النفس، ال عن اخلـواطر                   
�m��z���y: قال اهللا تعاىل  . الشيطانية اليت يستعني صاحبها باهللا تعاىل ليدفعها      

��e��d��c��b���a��`��_��~��}��|��{l 

   )افاألعر(
أنفسنا  إنا جند يف (:جاء ناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فسألوهو     

 ذاك: ((قال. نعم :  قالوا ))وقد وجدمتوه ؟: ((قال. يتكلم بهما يتعاظم أحدنا أن 

   3))اإلميان صريح

                                                 
 مسلم 1
 رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة وصححه األلباين 2
   ممسل 3
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نفسي بـاألمر    حدثإين أُ (: جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال        و     
أي أن هذا الـصحايب يفـضل أن        ...)مة أحب إيل من أن أتكلم به      ألن أكون مح  

رسول اهللا صـلى اهللا     قال  ف .حيترق على أن يبوح مبا حييك يف صدره من وسوسة         
  .1))احلمد هللا الذي رد أمره إىل الوسوسة: ((عليه وسلم

 خلق  اهللاهذا  : ال يزال الناس يتساءلون حىت يقال     : ((وقال عليه الصالة والسالم    
   2))آمنت باهللا: فمن خلق اهللا؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقلق، لاخل

 يدعونـه   هدايةِ سوء يزيدونه يف دينه شكا، ودعاة  ِمن كان بني رفقة   :      وختاما
أن نـيب اهللا   :وابن املنذر عن قتادةالطربي  ابن جرير  هأخرجيذكر ما   لْ، فَ إىل اخلري 

الكافر واملنافق كمثل رهط ثالثة     صلى اهللا عليه وسلم كان يضرب مثال للمؤمن و        
ناداه ف ، مث وقع املنافق حىت كاد يصل إىل املؤمن        ، فوقع املؤمن فقطع   ،دفعوا إىل ر  

 وناداه املؤمن أن هلـم إيل فـإن عنـدي           ،الكافر أن هلم إيل فإين أخشى عليك      
 فما زال املنافق يتردد بينهما حىت أتى عليـه املـاء            .حيصي له ما عنده    -نديوع
3 وإن املنافق مل يزل يف شك وشبهة حىت أتى عليه املوت وهو كذلك.هقفغر   .   
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 بن حجرصحح إسناده ا 1
  مسلم 2
  فيه ضعف إلرساله 3
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صلى  اإلعراض عن االحتكام إىل كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله -2
  اهللا عليه وسلم

  :  احلقيقيةأسبابه
    فهذا اإلعراض نـاتج    . نا هلا يف صفة الشك يف الدين      لْتظهر هنا السلسلة اليت أص

قال اهللا  .  ناتج عن مرض القلب الذي هو ناتج عن الذنوب         عن الشك الذي هو   
  :تعاىل
�m��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ���Ðl )املائدة(  

  :وقال تعاىل. جعلهم يبغون حكم اجلاهلية -أي شكهم-فنقص يقينهم
�m���|���{���z���y���x���w���v���u���t�������s����r���q����p���o���n

�¡������������~�����}���®���¬���«���ª����©��� �̈��§�����¦���¥���¤���£���¢��
¯°����µ����´���³���²����±���l )النور(  

  . فإعراضهم ناتج عن الريب الذي هو ناتج عن مرض القلب
ــاىل ــال تع �m��µ��´��³��²��±��°��¯���®��¬��«��ª: وق

����Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾½��¼��»��º��¹���¸��¶

Èl����) ٤٩-املائدة(   
  . فذنوم السالفة اقتضت إمراض قلوم

فشك املنافق يف الدين جيعل حساباته أرضية، فال ينظر إىل املصلحة األخرويـة يف              
  . الشيطان بأن مصلحته الدنيوية يف حتكيم األهواءومههتطبيق أحكام اهللا تعاىل، وي

األوثـان،  االقتصار على جانب حماربة ديـن اهللا لعبـادة          واملنافقون يعمدون إىل    
 ال عالقة له بأوضاعهم اجلاهلية مـن االحتكـام إىل           ويريدون له أن يظهر وكأنه    

  . القوانني الوضعية
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  :أعذارهم الكاذبة
  :قال اهللا تعاىل يف سورة النساء

�m�F��E��D��C��B��A����G���H���I�����L��K������J�����M������N��

�O����Z��Y��X��W��V��U��T�����S����R��Q��P�

��[��h��g���f��e��d��c��b�����a��`��_��^��]����\

������q��p��o��n���m��l��k��j��i
���������}���|��{��z��y��x��w��v��u�����t��s��r

��`��_��~l )النساء(...  
يعتذرون إليك، وحيلفون ما أردنا بذهابنا إىل غريك، وحتاكمنا         : أي: (قال ابن كثري  

ي املداراة و املصانعة، ال اعتقادا منا صحة تلك إىل عداك إال اإلحسان والتوفيق، أ
   . 1)احلكومة

 خيربوم أن شريعة اهللا علـى الـرأس    ؛وهذا مما يضحك به املنافقون على البعض      
والعني وأم ما حيتكمون إىل الشرائع الوضعية واألجنبية إال لتجنب شر الكفـار             

  ). اإلحسان(وملصلحة الشعب ) املداراة(
عراض عـن  ميان مبجرد اإلإل ا ويزولُ،ذا كان النفاق يثبت إف: (ميةقال ابن تي       

ن هذا ترك حمض وقد يكون سـببه        أمع   ،ىل غريه إرادة التحاكم   إحكم الرسول و  
أن النفاق يثبـت    بني  يوهو ذا   . 2) فكيف بالتنقص والسب وحنوه    ،قوة الشهوة 

قتنعا بصحة الدين،   مبجرد ترك االحتكام إىل اهللا ورسوله، حىت وإن كان احملتكم م          
  . وحىت لو كان الدافع الشهوة، ال التكذيب واجلحد للدين

                                                 
  تفسري ابن كثري 1
  الصارم املسلول 2
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�m��i��h��g��f���e��d��c��b��a :مث قال اهللا تعاىل   

�������v��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j

¢��¡������~��}��|��{��zy��x��w��

��«��ª��©��¨��§������¦��¥��¤��£l )النساء( 

تظاهر بتبجيل النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يعرض عن أحكامه           فعجبا ممن ي        
وهو ما أُرسل إال ليطاع، فما      ...املفصلة يف السلم واحلرب واالقتصاد واجلنايات     

  !قيمة أن يبجل ويعصى بل وحتارب شريعته؟
  

  ����:املنافق يكره حكم اهللا ورسوله
  : بعد اآليات السابقةقال تعاىل

�m��²��±������°���¯��®��¬������¹�� �̧�¶����µ��´��³

���Á��À��¿��¾���½��¼��»��ºl )النساء(   
¶��¸���m والحظ قوله تعـاىل .  ثالثة شروط ال إميان بغياب أحدها  في اآلية ف     

¾���½��¼��»��º������¹l...     فاملؤمن حيب حكم اهللا ورسـوله، 
  . واملنافق يبغض هذا احلكم

أنا إن شـككت يف آيـة أـا          (:كامرأة تقول . وترى هلذا البغض أشكاال        
فهي تكره احلكم كحكم،    )!...مدسوسة على القرآن فهي آية مثىن وثالث ورباع       

كيف يقـول   : (وترى أخرى تقول  . ال أا تكره أن يتزوج زوجها عليها فحسب       
 )!أنا إنسانة يل كـراميت    . فعظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن    : القرآن
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 أنا الدكتورة على النصف من شهادة بواب        كيف تكون شهاديت  : (وأخرى تقول 
   1وهذا كله نفاق)! عماريت رد أنين أنثى

  . فمرض قلب املنافق جيعله يكره ما أنزل اهللا، فيعرض عن االحتكام إليه
� :قال اهللا تعاىل يف الكافرين �

m��À��¿��¾���½��¼��»��������º���¹��¸l )حممد(  

   :وقال يف املنافقني
�m�m��l��k��j��i��v��u��ts��r��q��p��o��n��

��£���¢��¡��������������~��}����|��{��z��y���x��w
��¬��������«��ª��©��¨§��¦��¥��¤l )حممد(...  

فاملنافقون ملا خالطوا الكافرين الذين كرهوا ما نزل اهللا، ووعدوهم بالطاعـة يف             
  . بعض األمر، انتقل مرض كراهية الوحي إىل قلوم املريضة

   :قابل، حيب املؤمن حكم اهللا ورسولهويف امل

�m��y��x���������w��v��u��t��s��r������q��p��o��n
��f��e��dc��b��a��`���_��~��}��|��{z

��h��gl )احلجرات(  
  

   :املنافق حيتكم إىل ما وافق هواه من شرع اهللا
  :الشريعة" بعض"ليخادع اهللا تعاىل واملسلمني، بل ونفسه، بأنه يطبق وذلك 

                                                 
وخطب كراهية ما أنزل    ") العلمية"اإلسراء واملعراج بني اإلميان املطلق واملساءلة       (راجع حماضرة    1

  www.al-furqan.orgاهللا من 
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�m��l��k��j��i��h��g��f���e��d:  اهللا تعاىل  قال
w���v��u��ts��r��q��p��o��n���ml����

¨��©����m���¯��®��¬��«��ª:  إىل أن قال تعاىل    ...)٤١-املائدة(
±��°l...  
صلى أي إىل رسول اهللا     -تعالوا حىت نتحاكم إليه   : قالوا فيما بينهم  : (قال ابن كثري  

 فإن حكم باجللد والتحمـيم فخـذوا عنـه،    - يف شأن اثنني زنيا  اهللا عليه وسلم  
. ، ويكون نيب من األنبياء قد حكم بينكم بـذلك         واجعلوه حجة بينكم وبني اهللا    

  .اهـ)  يف ذلكوإن حكم بالرجم فال تتبعوه

ــذلك  ــم ب ���m��p����o���n��m��l��k��j��i��hه

�r��ql )البقرة(  
�m���¾½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´��³: مث قال تعاىل
�À��¿Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á�l���� )٤١ - املائدة( 

  . هذه من الدين هي بسبب مرض قلوم" انتقائيتهم"فـ...
 ...)٤٢-املائدة(�mD��C��B��Al :إىل أن قال تعاىل   

  . واملال احلرامفمرض قلوم نتج عن ذنوم، من مساع للباطل وتعاٍط للرشوة
  : نيعند املنافق" االنتقائية"وقال تعاىل أيضا واصفا هذه 

�m��|��{��z��y��x��w��v��u��t������s���r��q���p��o��n
��¢��¡����������~����}l )النور(...  

 يسارعون إىل اإلسالم حلـل      ترى من أصحاب السلطة يف بالد املسلمني من       ف     
بعض املشاكل االجتماعية، ويعلقون يافطات اآليات واألحاديث النبوية احلاضـة          
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ام اليتيم، ليحل اإلسالم مشكلة الفقر الناتج عن فسادهم         على إعطاء الفقري وإطع   
ويف املقابل يعرضون عن حكم اهللا وحياربونه عندما يدعو إىل  اجلهاد يف        . وسرقتهم
  .و ينهى عن تويل اليهود والنصارىسبيل اهللا 

 ال يصلح خادمـاً يلـبس منطقـة         "دين اهللا "إن   (:قال سيد قطب رمحه اهللا         
يطردونه من حضرم   ! حيث يريدون  ، ويوجهونه "أسياده"ضرة  ، ويقف حب  1اخلدم

 -يف شارة اخلدم   -الباب مث يقف وراء  .. فينصرف، وهو يقبل األرض بني أيديهم     
: وينحين قـائالً   ويستدعونه للخدمة، فيقبل األرض بني أيديهم،     !.. رهن اإلشارة 

 ال  " اهللا ديـن "إن  ! كال! "رجال الدين "كما يفعل من يسموم     ! لبيك يا موالي  
كرمياً، حاكماً ال حمكومـاً،      يرضى إال أن يكون سيداً مهيمناً قوياً متصرفاً عزيزاً        

   .2)قائداً ال مقوداً
���m_l تستاء من قولـه تعـاىل        امرأةوعلى مستوى األفراد قد ترى      

إن تلي أمامها قـول   ...)٣-النساء( �������������mb��a��`l أو... )٣٤-النساء(
، )٢٣-اإلسراء(���mj��i��h��gn��m����l��k��lاهللا تعاىل   

�m��ÎÍ��Ì��Ë�������Ê��É )!صدق اهللا العظـيم    (:قد تقول يف خشوع    ...ماوكانت أُ 
�Ö��Õ��Ô���Ó�����Ò����Ñ��Ð��Ïl )٧٨-النساء(  

تتكلم عن تسامح اإلسالم ومجاله وهي تضاد اإلسـالم بتربجهـا           " فنانة"وما لِـ 
  !ودعوا إىل الفسوق والعصيان

                                                 
 النطاق الذي يضعونه على وسطهم: أي 1
  املستقبل هلذا الدين 2

لكالم سيد قطب ال يعين أبدا موافقته رمحه اهللا على أخطائه يف كتـاب العدالـة          إيرادي  : مالحظة
من موقع  ) تنقية القلوب جتاه أصحاب احلبيب    : (االجتماعية أو غريه، وقد أوضحت ذلك يف كُتييب       

 الفرقان
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الذين جيعلون حماكم شـرعية وحمـاكم       " املـنتقني"هؤالء املفتونني بـ    وما لِ      
مـع أن تطبـيقهم     ...مدنية يعمون ا على الناس بأن هاحنن نطبق بعض الشريعة         

للجزء الذي يريدون من الدين جيعلهم غري مطبقني وال حىت جزئيا للـدين، ألن              
  . تعاىلهذا اجلزء إمنا طبق بأهوائهم، ال استسالما وإذعانا هللا 

:  ولست أنسى كلمة رجل أمريكي قال يل مدافعا عن دميقراطيتهم ما ترمجتـه             -
  ). أعتقد أن علينا أن نسمح هللا بالتدخل يف حياتنا باملقدار الذي نريد فحسب(

�m���¼��»��º��¹��¸l )٦٧-الزمر(  
حني قرأ كلمة األمريكي هذه استبشعها مع أا ما هـي إال            " املنتقني"ولعل أحد   

  ".املنتقني"ري بلسان املقال عن حال تعب
      مـع اإلسـالم      متعارضـة  منـاهج    ومن أبواب هذه الصفة النفاقية تأييـد -

  هللا فيها حكم بين، كقبول جعل الوالية العامة لنـصراين          ٍ يف جزئية  -كالدميقراطية
  .  مثالً

  

  :أشكال من االحتكام اخلفي إىل غري حكم اهللا ورسوله
). هو مثل أخي: (حتتجب من أخ زوجها فإن نصحت قالتقد ترى امرأة ال        ف

وترى آخر يـصر علـى      . مع أن اهللا تعاىل قد فصل يف احملارم وما جعله هلا حمرما           
الدخول على العروس ليعطيها ما يسمونه نقوط العروس وليس هلا حمرما، فإن قيل             

�m�b��a�����d��c)! عاداتنا وتقاليدنا : (إا متزينة وليست يف حجاا قال     : له

n��m��l��k��j��i��h��g��f��el����) يحذر امرؤ لْفَ... )٢١ -لقمان
  . لنفسه أن يتلبس بصفات النفاق وهو ال يعلم
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  مواالة اليهود والنصارى والكافرين عموما) 3
  

  .نافقنيوقد أكثر اهللا تعاىل من اآليات اليت تربز هذه الصفة يف امل
  

  :أسباا احلقيقية
  :قال اهللا عز و جلَّ. وهذه الصفة كذلك هي وليدة الشك يف الدين

�m��b��a��`��_��~}��|��{���z��y��x
n��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��
��y��x��w���v��u�������t��s��r��q��p��o

��|���{��zl )ـ  )يعين بذلك املنافقني  (: جماهد قال ...)املائدة . اهـ
وحىت لو عين بذلك اليهود فإن اآليات تبني قاعدة عامة منسحبة علـى اليهـود               

فاملنافقون إذن يتولون الكافرين لشكهم . وغريهم أن متويل الكافرين ال إميان عنده
  :وكذلك قوله تعاىل. وقلة إميام

�mL��K��J���I��H����G��F��E��D��C��B��Al 

.  اهللا واليوم اآلخر أصبحت حساباته أرضـية فاملنافق ملا شك يف )٢٢-اادلة(
�: زافرأى أن القوة املادية بأيدي الكافرين فواالهم ليكونوا له ِع �

�m��ª��©��¨��§���¦��¥��¤��£��¢��¡�����~

��¶��µ��´��³��²��±��°����¯��®¬��«l )النساء(...  
��\��[��^�m: قال اهللا تعاىل  . وشكهم هذا كما أسلفنا ناتج عن مرض قلوم       

���b��a��`��_l )فمسارعة املنـافق يف مـواالة      ...)٥٢-املائدة
  . الكفار ناجتة عن مرض قلبه
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  :مربرام املعلنة
أن ترك هذه املواالة جيلب عليهم املصائب ويدفعهم إىل املواجهة مع مـن ال              ) 1

  : قبل هلم م
�mg��f��e��d��c���b��a��`��_��^��]��\�l 
  )٥٢-املائدة(

ة يف وصف حال عبد اهللا بن أيب ودفاعه عن يهود بين قينقاع وقوله     وقد نزلت اآلي  
  ). إين امرؤ أخشى الدوائر(

واقف املنافقي بلده   ملومن أعجب العجب أين مسعت رجال من باكستان يربر               
نه لوال هذه املواقف فـإن مـشروع        إاملعادية للمسلمني واملوالية للصليبيني قائال      

فيا عجيب كيف تصبح القنبلة النوويـة يف        !  سيكون مهددا  القنبلة النووية يف بلده   
  !أيدي املنافقني سببا للخور واجلنب والنذالة

أم مبواالم هذه يصلحون بني املؤمنني والكافرين، فيعيش الفريقان يف سالم           ) 2
  :قال اهللا تعاىل. وتعايش

m���l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��al )البقرة(  

إمنا نريد اإلصـالح بـني      : أي: ( عن ابن عباس يف تفسريها     كثري روى ابن      
فوصف اهللا تعاىل مواالم هذه بالفـساد يف        ). الفريقني من املؤمنني وأهل الكتاب    

األرض، كما قال يف اآلية األخرى بعدما فرض على املؤمنني أن يتـوىل بعـضهم               
}���|��{��~���¡��¢���£��¤��¥��¦���§��m :بعضا

��ª��©��¨l )األنفال(  
  :أئمة النفاق يتآمرون مع الكافرين ضد املسلمني

»��¬���®��¯��m��´��³��²��±��°: قال اهللا تعاىل واصفا املنافقني    

��½��¼��»���º��¹��������¸��¶��µl )وقال تعاىل... )البقرة :  
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�m��n���m��l��k��j��i��h��g��f���e��d

��y��xw���v��u��ts��r��q��p��o
~��}����|��{��z���l����)٤١-املائدة(   

فاملنافقون إذا التقوا بأوليائهم وأسيادهم من أهل الكتاب والكافرين عموما تباهوا           
مبخادعتهم للمؤمنني وتلقوا من أسيادهم األوامر وتآمروا معهم للكيد باإلسـالم           

  . وأهله
  :وقال تعاىل مبينا نية املنافقني يف بناء مسجد الضرار

�mO��N��M��L��K�����J��I�l�)١٠٧-التوبة(   
إعدادا الستقبال أيب عامر الفاسق الذي وعدهم أن يأيت جبيش مـن الـروم              : أي

  ...ليحارب به املؤمنني
بل وكثريا ما يكون املنافق أكثر تفانيا من أسياده الكفـار الـصرحاء يف خدمـة      

  .أقل نبال، فهو أذل نفسا ووحرب املؤمننيالباطل 
  :قال شيخنا املوفق علي القرين

 ! فتكون طاعونـا يهلـك  تنهكفار يريدون طائفة النفاق على املسلمني محى     الك(
ا وعينا وأُذنا ويدا ورجال ومقراظا للقلع وفأسا للقطـع          يريدها لسانا فتكون لسان   

   1)...ومعوال للصدع
  

  :اجتمعوا يف الدنيا فسيجمعهم اهللا تعاىل يف اآلخرة
  :قال اهللا تعاىل

 �m��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó�l )النساء(  

                                                 
 بتصرف) أرعد وأبرق يا سخيف: (من شريط 1
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فكما اجتمعوا على عداوة اإلسالم واالستهزاء بأهله يف الـدنيا فـسيجمعهم اهللا    
  . حيث يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعضيف جهنم تعاىل 

  

  :اهللا تعاىل حيذر املؤمنني من اختاذ الكافرين أولياء
�m��NM��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��B: قال اهللا تعاىل

S��R��Q��P��O��[��Z�����Y��X��W��V��U��Tl )املائدة(... 

  : وقال تعاىل 
�m��z���y��xw��v��u��t��s��r��q���p��o��n

��¡�����~��}��|��{l )وقال تعاىل )...النساء:  

�m��º��¹��¸���¶��µ´��³��²��±��°��¯��®��¬

Ã���Â��Á��À�����¿��¾��½��¼��»l��������)فاهللا يتربأ ممـن   )٢٨-آل عمران
  .  تعاىل أعلى من أن يكون مع األجناس يف مواالة منافقواهللا. توالهم

ويهيج اهللا تعاىل يف املؤمنني مشاعر احملبة لدينه ليعلموا أن حب اهللا ودينه ال جيتمع               
�: مع حب املستهزئني بالدين يف قلب واحد �

�m��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ

����������ç�����æ��å��ä��ãâ��á����à���é��è������E��D��C��B��A

�N��M��L���K��J��I��HG��Fl���� )املائدة(  
  :بل وى اهللا عز وجل عن تويل من يتوىل الكافرين فقال

m���y��x��w��v��u��t��s��r��q�����p��ol ) آل

  . وهم املنافقون ...)١١٨-عمران
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كفروا وقد  " إخواننا النصارى " فما بال الذين يقولون عن الكفار أهل الكتاب          -
واهللا تعاىل ما جعل املؤمن أخا للكافر       . بالتوحيد وبرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

�m��_��^��]������\������[��Z: أبدا، وإمنا جعل املنـافق كـذلك فقـال        
�e����d��c��b��a��`l )١١: احلشر(  

يف اندين   وقد بلغ من فساد بعض من ينتسبون إىل العلم أن أفتوا للمسلمني              -
ش دول صليبية مبحاربة املسلمني لئال يشك يف والئهم وانتمائهم إىل بالدهم            جيو

ـ    إن : ((وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ قال        ". أدلة"وأتوا على ذلك ب
روى البخاري   . 1))أخوف ما أخاف على أميت من بعدي كل منافق عليم اللسان          

واد املشركني على رسول اهللا     أن ناسا من املسلمني كانوا مع املشركني يكثرون س        
  : تعاىلاهللا فأنزل فقُتل بعضهم يف احلرب،صلى اهللا عليه وسلم 

m��}��|��{��z��yx��w��v��u��t������s��r��q��p
��m��lk���j��i��hg��f��e��d��c��b��a��`���_~

��o��nl )النساء(...   
ام بني ظهـراين    فرتلت هذه اآلية الكرمية عامة يف كل من أق        (: قال ابن كثري       

املشركني وهو قادر على اهلجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظامل لنفسه،             
ـ )مرتكب حراما باإلمجاع، وبنص هذه اآلية      فهؤالء أناس فُرضت علـيهم     .  اه

 فآثروا اإلقامة يف األهل واملال واألوطان       باملدينةاهلجرة ليتمكنوا من إقامة دينهم      
    فقُتـل  . فعوا دفعا إىل اخلروج يف جيش املشركني يف بدر        على إظهار دينهم حىت د
فما بال الضالل اجلهال الذين يفتون جلندي أمريكـي         . من قُتل منهم ظاملا لنفسه    

  !مسلم أن حيارب املسلمني ليحافظ على جنسيته األمريكية ودوالراته

                                                 
  صححه اهليثمي واأللباين 1
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�m���Î��Í��Ì�����������Ë�������Ê��É��È������������Ç��Æ���Å����Äl )جاحل(  

. فلينظر كل امرئ إىل حاله، أجيد الطمأنينة يف كنف املشركني واملنافقني والظاملني           
  : قال فاهللا تعاىل. فإن كان كذلك فإنه منافق

�m�l��k����j����i���h��g��f����e��dl 
  )املنافقون(

  .  ليس للكافرين منها شيء فهو منافقفمن مل يستيقن أن العزة إمنا هي هللا وأنْ
   العبيد أذله اهللادب ع  ومن نف العزيزالعز يف ك

�m��Ã��Â����Á��À��¿��¾���½��¼��»��º��¹��¸��¶

��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É��È���Ç���Æ��Å��Äl )املائدة(  
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  تغيري الوالء حبسب ميزان القوى) 4
ته فإن املنافق ملا كانت حسابا    . وهذا يف املنافقني طبع خسيس وخلق رخيص           

فإن طاشت كفة أوليائه    ... القوى  مال ميزانُ  ن م ِةأرضية طينية، فإنه ينظر إىل كفَّ     
  تنكر هلم، وأعطاهم دكأن مل تكن بينه وبينهم ، وحالف ضدهم وساعد عليهم،رهب 

 للكفار مرتكزة إىل ركن وثيق، بـل هـي          ة املنافق  فال يظنن ظان أن مواال     !مودة
فاملنافق ال يفهـم معـىن      . لقروش وملء الكروش   مجع ا  -املصلحة األرضية املادية  

ومن استثار فيه هـذه     ...الوفاء لوليه واملروءة والشهامة والنبل والنخوة والنجدة      
  .املعاين كان كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء

  :قال اهللا تعاىل
�m��f��e����d��c��b��a��`��_��^��]������\������[��Z

�l��k��j��i��h���g��q��p��o��n��m�����l 
   )١١-احلشر(

  :لكن اهللا بني كذم...وعود عريضة وجرأة عظيمة فيما يبدو! هكذا املنافق
�m������_��~��}��|��{��z��y��x��w��v����u��t��s��r

��g��f�����e��d��c��b��a��`l )احلشر(...  
اهللا تعـاىل   مث بني   ... فبمجرد أن يذهب جمد الكافرين تظهر خسة املنافق ونذالته        

  :السبب فقال
�mn��m��l��k��j��i��h �l )١٣-احلشر(   

 ترك هذه املواالة ما عندماو... واىل الكافر ما استحضر أمر اهللا ويه عندمافاملنافق  
  !فهو مل يذكر اهللا على كل حال. تركها هللا وإمنا خوفا من املؤمنني

 �m��u��t��s���r��q��pl  
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ففي غزوة بين قريظـة أوىف حيـي بـن          . الكفرةواملنافق يف ذلك أخس من           
ويتعرض للمـصري الـذي     أخطب لبين قريظة بوعده أن يدخل معهم يف احلصن          

 لبين النضري الذين نزلت فيها هذه        املنافقون بوعد النصرة   ومل يوفِ يتعرضون له،   
  . اآليات أعاله

 اهللا تعـاىل  قال.  واملنافق يعترب من احلكمة أن يتقلب ومييل مع الريح حيث متيل   -
  :واصفا املنافقني

�m����O��N��M��L�����K��J��I��H��G��F���E��D��C��B��A

X��W��V��U���T���S��R��Q��P �l)١٤١-النساء(  

 حـامال يف    ،وكأين باملنافق ميشي خمبوال يسيل لعابه     . فهم مع املنتصر أيا كان         
إن قلت  ... حن طعاما يستجديه أن ميأل الص   ل باحثا عن املنتصر      به يده صحنا يدور  

فتح فمه ببالهة ونظـر إليـك       "...الغرية على الدين  "،  "اجلنة"،  "رضوان اهللا : "له
  )! وهل متأل هذه صحين؟: (نظرة من مل يفهم شيئا مث توىل عنك وهو يقول

مثل املنافق كمثل الـشاة العـائرة بـني         : ((صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    
   .1)) وإىل هذه مرة، وال تدري أيتهما تتبعالغنمني، تعري إىل هذه مرة،

  :وقال اهللا تعاىل
�m����¡�����~��}��|��{��z��y��x��w��v��u����t��s��r��q

��£��¢l )النساء(  

  ! نذالته حكمة بل ونعمة من اهللا تعاىلاملنافق فيعترب  
�m�°�¯�®�¬�«��������������ª�©�¨�§�¦�¥�¤

³�����������²�±l...  هل تـراه   . ىن لو كان مع املؤمنني    سيندم حينئذ ويتم

                                                 
  مسلم 1
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يندم ألنه يرى نصر اهللا لعباده املؤمنني فيعلم أن العزة هللا ولرسـوله وللمـؤمنني               
فيحتقر ما هو فيه من بطالة ونفاق وتشتاق روحه إىل التحليق يف مدارج األبطال              

  !ما زالت تطلعاته ال تعدو أصابع قدميه! النشامى؟ ال
�m�¸��¶��µ���´l...بضعة دنانري ومتاعا زائال...نيمةيريد الغ .  
  
 منسوبون إىل العلم أن ينسبوا إىل دينه وإىل رسوله          أقواماَهللا   تقيلْإن علم هذا فَ   -

واهللا من  . مذهب املنافقني يف تقليب الوالءات واخلنوع للقوي املبطل باسم الدين         
املؤمنـون  ، و  األوفيـاءِ  ه صلى اهللا عليه وسلم سيد الشرفاءِ      ذلك بريء، ورسولُ  

    . الصادقون
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  الكذب) 5

  

  :النفاق والكذب لفظتان مترادفتان
"! الكـذب "هي  : لو طلب منك أن تجِمل صفات املنافقني يف كلمة واحدة فقل          

  :قال اهللا تعاىل
�m��_��^���]��\��[��Z��Y��X��W���V

`l����) ويف حـديث  .  املنافقني:فجعل يف مقابلة الصادقني... )٢٤-األحزاب
جتد أن الصفات األربعة تـدور حـول        )) أربع من كن فيه كان منافقا خالصا      ((

، وإذا عاهد غدر )واإلخالف كذب(إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف : الكذب
والفاجر يف خصومته كثريا ما يكـذب يف ذم   (، وإذا خاصم فجر     )والغدر كذب (

  ).من خاصمه
  . علك قولك، فيكون الفعل مكذبا للقولومما يشبه الكذب أن خيالف ف

ترى أن اهللا تعاىل كره، بل مقت أن يتلبس املؤمن ذه الصفة الـيت جتعلـه                لذا  
  : يتقاطع مع شخصية املنافق يف شيء مشترك فقال

�m��x��w��v��u����t���s��r��q��p��o�����n��m��l��k

��}��|��{��z��yl )الصف (  
كم نراهم يذمون واقعا    !  يف املسلمني  -ل للقول خمالفة الفع -وكم نرى هذه الصفة   

  :هم لبِِناته واملسهمون فيه
  كم قلت أمـراض البالد وأنت من أمراضها
  والشؤم عـلتها فهل فتشـت عن أعراضها

 دمها على أنقاضهاــيا من محلت الفأس  
  اقعـد فما أنـت الذي يسـعى إىل إاضها

  هار بعينيك الذئاب تعب يف  أحواضــوانظ
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كم ترى من مسلم يذم اخليانة وتسليم البالد ألعدائها ويلعن املتآمرين مـن                  

مث هو يشعل  ). طبعا! يا ريت (بين جلدتنا وإن سألته أتتمىن أن جتاهد قال بال تردد           
ـ " األعداء"دخانه املستورد من بالد      وجياهد خاليـا جـسمه     " بالد"السالبني لل

 نيته للجهـاد    ففهذا مل تص  ! ة ونواياه اجلهادية  وحيرق مع سيجارته شعاراته الرنان    
 عدفنسأل اهللا أن يهدي أمثـال هـؤالء        .  بل يفعل خالف ما يقول     ، له العدة  ومل ي

  ...ويصلح أعماهلم
  

  :املنافق يكذب أول ما يكذب على نفسه
 )٢٤-األنعام( �m«��ª���������©�������¨��§�l: قال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل     

  )هم نفاقَهمِدح وج املنافقني باعتذارهم بالباطِلبِذوكَ(...  :قال...
ا ما  ويزين هل، ويعميها عن احلق، ويربر هلا نفاقها،فاملنافق يعتذر لنفسه بالباطل     

...  ويقنعها بأن طريق النفاق أسلم     ،م نداء اإلميان فيها   حج و ي  هي عليه من سوء،   
ل خيدر شعور نفسه بأن فيها صفات محيـدة         بل وال يعترب صفات النفاق نفاقا، ب      

  .  وأا على خري
  

  :املنافق يكذب ليربر أعماله السيئة
فاملؤمنون يف نظـره    . أما وقد خدع نفسه فاخلطوة التالية هي خمادعة املؤمنني             

" ترفعا"فال بد من خمادعتهم     . بسطاء سذَّج ليس عندهم من احلكمة كالذي عنده       
ل عقيم، ووقاية للـنفس مـن انفعـاالت عـواطفهم           عن اخلوض معهم يف جد    

  :فال جيد املنافق حرجا من أن حيلف هلم كذبا. يف نظره" الساذجة"
�m��¡��������������~��}��|��{��zy��x��w��v��u��t��sl 
  )املنافقون(
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 فهو يفعل كل بشعة ويتمرغ يف أوحال النفاق مث حيلف باهللا ما أراد إال احلسىن،               
فيتمادى املنافق يف   ! ى مؤمنني ال يتصورون أن حيلف رجل كذبا       فينطلي حلفه عل  

  . طغيانه بعد أن اطمأن إىل تصديق الناس له
الكذب للصد عن سـبيل    -هذه الفعلة القبيحة  عليهم  وانظر كيف ينكر اهللا تعاىل      

  : اهللا، فيقول
�m��{��z��y��x��w����vl )وذلك كقوله تعاىل أيضا.. )التوبة:  
�m�z��y��x��w��v��¡�����~���}��|��{�l )ادلةا(  

 فاألميان الكاذبة هي الدرع الواقي الذي حيتمي به املنافق يف الدنيا والستار الذي             
  . ه كل ردية، لكنها الغموس له يف نار جهنم خالدا فيها خملدا أبدائميرر من ورا

  

  :وانظر فيما يلي كيف يغطي املنافق صفاته النفاقية بالكذب
   :دين الشك يف ال-1
�m���g��f��e��d�����c��b��a��`��_��^������]��\l )البقرة(  

  : وقال تعاىل
�m��m��l�����k�������j��i��hg��f���e��d��c��b��a���`

��r��q��p�����o��nl )املنافقون(  
  :اإلعراض عن االحتكام إىل كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم -2

�m�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�������

�[�Z�Y�X�W�V�U�T����S���R�Q�P�O

�_�^�]���\l )النساء(  
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�: إىل أن قال تعاىل �� �� �� �

�m��y��x��w��v��u�����t��s��r������q��p

��`��_��~���������}���|��{��zl )النساء(  

  .فيحلفون أم ما احتكموا إىل الطواغيت تكذيبا باإلسالم
  : عموما مواالة اليهود والنصارى والكافرين-3
�m��e��d����c��b��a��`��_��~��}��|���{��z����y���x�������w����v

��i��h��g����fl )ادلةا(  

  :التخلف عن اجلهاد -4
�m��[��Z��Y��XW���V���U��T��S��R��Q��P��O��NM��L��K

��g��f��ed��c��b��a�����`��_��^]��\
q��p���o��n��m��lk��j������i��hl )تعاىلوقال ...)آل عمران :  

�m���e��d��c��b��a��`��_��~����}��|{���z��y��x
��g������fl )التوبة(  

  :صلى اهللا عليه وسلم قلة األدب مع اهللا تعاىل ومع رسوله -5
�m��������Y��X��W��V��U��T��S��R��Q���P��O

]��\��[��Zl�������������)فهم كانوا يشتمون النيب صلى اهللا عليـه     )...٧٤-التوبة
  .  إذا نقل إليه شيء من ذلك حلفوا أم ما فعلواوسلم ويكذبونه مث

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا يف ظـل           : وعن ابن عباس قال          
جييـئكم  (( :ألصحابهلى اهللا عليه وسلم حجرته قد كان يقلص منه الظل فقال ص       

فجاء رجـل   : قال   . ))رجل ينظر إليكم بعيين شيطان فإذا رأيتموه فال تكلموه        
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عـالم تـشتمين أنـت      ((: أزرق فلما رآه النيب صلى اهللا عليه وسلم دعاه قال           
فذهب فجاء م فجعلوا حيلفون     . كما أنت حىت آتيك م      :  قال   ))وأصحابك؟

   1باهللا ما قالوا وال فعلوا
فانظر إىل هذا الرجل كيف احترف الكذب حىت أنه يتظاهر للنيب بأنه لـن                   

، وكأن كـذب    شتموا ما   أمبل سيأيت بأصحابه ليحلفوا     ب  يقول شيئا لئال يكذَّ   
ورسول اهللا صـلى اهللا عليـه       ...  فيأتون حيلفون  !اجلماعة أوثق من كذب الفرد    

  . وسلم يف هدوئه ورفعته ينتظرهم ليفرغوا من متثيلهم املبتذل ويتجاوز عنهم
ن يأتون فيـصطفو  ...إذا افتضح أمرهم أمام أي صاحل خيشون سطوته       ختيلهم       

 فأحدهم يقسم باهللا رافعا إصـبعه اآلمث إىل         : وقد تقامسوا األدوار   أمام هذا الصاحل  
 والثالث يقـاطع    ،السماء، واآلخر يقبض يديه مث ميدمها مع بسط أصابعه إنكارا         

يف -  مشهدا اهللا على ما يف قلبه  من الداخل    صاحبيه وهو يشري إىل صدره األسود     
  .ى اهللا عليه وسلم صل من حب وتعظيم هللا ولرسوله-زعمه
  : التفريق بني املؤمنني-6
�m��I��H���G��F��E��D��C��B��A

��Y��X��W��VU��T���S��R��Q���PO��N��M��L��K�����J
��[���Zl )التوبة(  

  :سوء طوية وفساد نية، وادعاء عريض مع عمل بغيض! وهكذا هم... 
�m������æ��åä��ã��âá���à���ß��ÞÝ���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×

��è��ç���ë��ê��él )النور(  
  
  

                                                 
  رجال الصحيح، وحسنه األرنؤوطقال اهليثميي رجاله 1
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  :املنافق يكذب خوفا من املؤمنني، واُهللا أحق أن يخشى
  :قال اهللا تعاىل

�mi��h��g��f��e��d��c���b �l )٩٥-التوبة(... 
  :وقال تعاىل

�m���J��I��H���G��F��E��D��C��B��A
��M��L��Kl )وقال تعاىل )...التوبة:  

m��k��ji��h��g��f��e��d��c��b���a��`
m���l��r��q��p��o��n��l )فـال خيـافون إال      ...)التوبة

أال شـاهت  ! الناس، وال يبالون أن يكون ما بينهم وبني اهللا تعاىل خرابـا بلقعـا            
الوجوه وعميت األبصار، ونعوذ بالرمحن من قسوة القلب ومن أن نضل وحنسب            

  . أنا مهتدون
  

  : قد يصدق املؤمن املنافق
 -تعاىل قد ال يتصور أن يوجد يف الناس من يكذب فاملؤمن بطهر قلبه وتعظيمه هللا 

  :  ذه الصورة املبتذلة-بل وحيلف كذبا
�m����������l��k��j��i���h��g��f��e��d��c��b��a��`���_

��p��o��n��ml )عقل أن يكون يف بين آدم مـن يقـول          ...)البقرةأي :
يقة عدو هللا مبغض وهو يف احلق) أُشهد اهللا أين مؤمن به مصدق لرسوله حمب لدينه(

؟ أيصل االستخفاف إىل أن يِشِهد اهللا على ما يف القلـب ليتقـي بطـش                !لدينه
أي اسـتهزاء بـاهللا   ! املؤمنني، وهو يعلم أنه ما يف القلب إال العفن وسواد النفاق     

   )البقرة( �m��Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾l! هذا؟
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  )٨-التوبة( �m�i��h��g��fl: وهكذا هم
  .ضى عن املنافق حلالوة لسانه املومهة خبالف ما يف قلبهفاملؤمن قد ير

�m¹��¸��¶��µ���´³��²��±��°�l )٤-املنافقون(  
  جسم البغال وأحالم العصافري           ال بأس بالقوم من طول ومن عظم

 اهللا تعاىل أال نؤمن هلم وال نصدقهم إذ ظهرت لنا منهم أمـارات النفـاق                مرنافأ
  :هلم، فتصديقهم خطروخالفت أفعاهلم أقوا

�mQ��P��O��N��M��L��K���J��I��H��Gl����� �

   )٩٤-التوبة(��
فاملنافق لن يقف ليقسم باهللا العظيم وبوجهه الكرمي وبسلطانه القدمي أنه ال يـؤمن    

  .باهللا، لكن لسان حاله ينطق بذلك، ولسان احلال أبلغ من لسان املقال
   وهراءمن يدعي حب احلبيب ومل يفد من هديه فسفاهة

  فاحلب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء
  

  : يستعلنونأيامنا هذهمنافقو 
يف أزمنة عزة املؤمنني وعلو شأم كان املنافقون ال يستعلنون خببثهم، بل يتناجون             

  :به خفية
�m����a��`��_��~��}��|��{��z��y��x�������w���v���u��t

d��c��bl )ادلة٨-ا(   
همل املدارس الثانوية الذين يدخنون يف محامات املدرسة يف ـار           وهم يف ذلك ك   

  .رمضان
أما يف أيامنا هذه، فمع علو أهل الكفر يف األرض واشتداد احملنة على املؤمنني                   

. أصبح املنافقون، وأئمتهم خاصة، يف أكثر األحيان ال حيتاجون إىل ستر سوءام           



 52

ة الكفرة والطعن يف اجلهاد أصبحت      فاالستكبار على الدين ورفض حكمه ومواال     
. كلها من مقومات السيادة ومؤهالت الصدارة يف كثري من جمتمعات املـسلمني           

وإمنا أصبح املنافقون يكذبون بالقَدر الذي يخدر غضب عامة املـسلمني الـذين             
ينخدعون بكلمات قليلة معسولة عن حب الدين يطلقها املنافق وهو يـسبح يف             

هـؤالء  " يقرفـه "إمنا هـو ال يريـد أن        . اضح لكل ذي بصرية   وحل نفاقه الو  
عـواطفهم الدينيـة    " املتنـورة "إذا أغضبت سلوكياته وتصرحياته     " الدراويش"
  ! يف نظره" الساذجة"
  

  :تبلغ السفاهة باملنافق أنه حياول الكذب على اهللا تعاىل
  

مـة اهللا   وهذا درك من العجب أن تنحط إليه نفس إنسانية، واستخفاف بعظ               
خاصة إذا تذكرنا أن هذه احملاولة البائسة سـتكون يـوم           ! تعاىل ال أكاد أفهمها   

قد عـاين املنـافق     ! البعث عندما يكشف الغطاء فالبصر حديد وال غيب يومئذ        
أمـع هـذا كلـه ال زال        . صدق ما كان يشك فيه وعلم أن اهللا هو احلق املبني          

  !هللا تعاىلليخادع ا! وليخادع من؟! يكذب، بل حيلف كذبا
�m��Ç������Æ������Å��ÄÃ��Â���Á��À��¿¾��½�������¼��»��º��¹��¸�������¶��µ

��É��Èl )ادلةا...(   
فباهليئة املبتذلة نفسها حيلفون وحيسبون أن ذلك ينفعهم مع مـن يعلـم الـسر               

  .   وأخفى
... يافاملنافق ما وصل إىل هذا املستوى الدينء إال بكثرة تدربه على الكذب يف الدن

أدمن الكذب بل احللف على الكذب فاستقر ذلك يف قلبه ومل يبل مـع الـدفن                
  .وتعاقب القرون قبل البعث

  :قد كانوا يف الدنيا كما وصفهم اهللا تعاىل



 53

�m��Ú��Ù��Ø���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï

��á��à��ß��ÞÝ��Ü��Ûl )قر فريق من منافقي اليهود بأن       ...)البقرةي 
ذكرون نعته يف التـوراة     عث حممدا صلى اهللا عليه وسلم رسوال وي       اهللا تعاىل قد ب   

املطابق للواقع، فيلومهم فريق آخر ألن هذا اإلقرار يقوي حجة املـؤمنني علـى              
: بل ويشتد هذا الفريق يف النكري حىت يقول لألولني        . املنافقني أمام اهللا يوم القيامة    

 يسمعهم يف هذا احلوار، بـل       وكأم يتكلمون عن إله غائب ال     !). أفال تعقلون (
إمنا كل مههم أن يستطيعوا     ! ولن يطلع على ما يف صدورهم حىت وال يوم القيامة         

وهذا عندهم العقـل    ! الكذب عليه يوم القيامة وأن يقنعوه بضعف حجة املؤمنني        
  ! كل العقل

  :فقال تعاىل معجبا من سفاهتهم
�m���J��I��H��G��F��E��D��C��B��Al )البقرة(  
 ،فمخادعة للنفس . وهذا القدر من االحنراف حيتاج تدربا طويال على الكذب             

وما ذلـك إال    . مث خمادعة للناس، مث خمادعة هللا يف الدنيا، مث خمادعة هللا يوم القيامة            
  : ألن قلوم قست فـفـقدوا الشعور

�m��r��q��p����o���n��m��l��k��j��i��hl 
  )البقرة(

  . اط يف هذه الدركاتاللهم فاعصمنا من االحنط
  

  :الصدق تدل عليه األعمال، وعلى رأسها اجلهاد
فالدعاوى يستطيعها كل أحد، أما األفعال فال يثبت عليها إال الـصادقون،                 

لذلك جتد يف سـورة     . خاصة إذا كان فيها التضحية بالنفس واملال كما يف اجلهاد         
  :ن اجلهاد مث قال تعاىلبراءة أن اهللا تعاىل فضح املنافقني وبني ختاذهلم ع
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�m���m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c��b

��{�����z��y��x��w��v��u��t��s��r��q���p��o��n

|�l�� )التوبة(  
فاملؤمن الصادق يربهن على صدق إميانه بأال يضن بنفسه عن تضحية ضحاها                 

ـ      ،رسول اهللا  لى اهللا عليـه   وأال يتناءى ا عن معاناة ومشقة عاناها رسول اهللا ص
أيعقل وأنا صاحب األمالك والعقـارات      : واملؤمن الصادق ال يقول لنفسه    . وسلم

�m��x! وصاحب العقلية الذكية واملواهب الفريدة أن تنتهي حيايت يف معركـة؟          

|��{�����z��yl...فإن كان جهادا حقيقيا شرعيا فإنه ال يربأ بنفسه عنه.  
  :وقال تعاىل

�m�d��c��b��a��`_��~��}f��e��l )إىل  ...)١٤-احلجرات

ــاىل  ــال تع |����{��~�����¡��¢��£��¤��¥����m: أن ق
±��°���¯��®��¬«��ª��©��¨��§��¦l   

 يف اإلميان الذي ال خيالطه      -الذي هو ضد الكذب صفِة املنافقني     -فجعل الصدق   
  : وقال تعاىل.  شك ويف اجلهاد

�m�B������E��D���C����������H��G��F���������I������L��K���J�����N��M����

O�������X��W��V��U��T��S���R��Q��P��
�����a��`��_��^��]��\��[���Z��Y
l��k��j���ih��g��f��e��d��c��b��

��x��w��v��u��ts���r��q��po��n��ml )البقرة(  
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وهذه اآلية تنص على أن     . يف اجلهاد : عند مواطن القتال، أي   : أي) حني البأس (و
هم أولئك الـذين يـأتون ـذه    -بلة املنافقني الذين كذبوايف مقا-الذين صدقوا 

. وقد رأينا، وسنرى فيما يأيت، أن املنافقني ال يـأتون ـا           . األفعال، ومنها اجلهاد  
فبدل اإلميان شك، وبدل الوفاء إخالف عهد، وبدل الصرب انتكاسة وجنب، وبدل            

  . اجلهاد قعود
  .فاللهم اجعلنا من الصادقني
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  التخلف عن اجلهاد) 6
  

  :عالقته بالشك يف الدين ومرض القلب والذنوب
وكما يف صفات املنافقني كلها فهذا التخلف ناتج عن الشك يف الدين الذي هو              

 .ومرض القلب مثرة الذنوب. ناتج عن مرض القلب

  :، فقال اهللا تعاىلأما الذنوب
�m^��]��\��[��Z������Y��X��W��V l���������)٨٨-النساء(   

وقد روى البخاري أا نزلت يف املنافقني الذين رجعوا من جـيش رسـول اهللا               
فالتخلف عن اجلهاد إذن    . املنطلق إىل أحد، فأبوا أن يتابعوا معه املسري إىل اجلهاد         

  .مثرة الذنوب
  :وقال تعاىل

�m�����¡�����~��}��|��{��z��y����x��w��v��u
¢ l����������������) سلفها اإلنسان أيام الراحة جتتمع       فالذن )١٥٥-آل عمرانوب اليت ي

  .عليه يوم اجلهاد لتضعفه عن إرادة التضحية يف سبيل اهللا تعاىل
  :، فقال تعاىلوأما مرض القلب

�mT��S��R��Q��P��ON��M��L��K���J��I��H����
U����a��`��_���^��]��\[��Z��Y��X��W����V����

m��l��k��j���i��h�����g�����f��e��d��cb��p��o��n��
��x��w��v��u��t���s��r��ql )حممد(  

فمرض القلب يجنب عن القتال وجيعل صاحبه يفغر فاه ويصفر وجهه وتـدور               
وانظر ارتباط مرض القلب بالذنوب من إفساد يف        . عيناه إذا علم بقرب املواجهة    

  . األرض وتقطيع لألرحام



 58

  :وقال تعاىل

�m��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���ÈÓ��
���Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��ÔE��D��C��B��A��
��L��K���J����I��H��G��Fl )التوبة(  

فمرض القلب يقعـد عـن      . فترك اجلهاد مقترن بالطبع على القلب، أي مرضه       
  . اجلهاد، والقعود عن اجلهاد يزيد مرض القلب

  :، فقال تعاىلوأما الشك يف الدين
�m��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i

u��t���s�w��v��l )فكيف يـضحي   . وال عجب  ...)التوبة
ن كانت التكاليف املطلوبـة سـهلة       إ. إنسان بنفسه يف سبيل قضية ال يؤمن ا       

m��R��Q��P��O��N ميسورة فال بأس عند املنافق، على طريقـة       

U���T��Sl )احتياطا"فاملنافق قد يؤدي بعض التكاليف      ... )٣٦-الكهف" ،
ا وآخرة وجنة ونارا فها قد قدم ما قد ينجيه يف           ثبت أن هناك إهل   " يف حال "حبيث  

بنفسه يف " يغامر"أما أن   . كثريا" خيسر"ظنه، ويف حال أن ذلك كله مل يكن فهو مل           
  . سبيل ما ال يتيقن، فاملنافق ال يرى ذلك من احلكمة

  

  : املنافق يتفنن يف األعذار للتخلف والتثبيط عن اجلهاد
 اإلسالم كدين، وإنكم أيها املشايخ تؤمنـون        إنه ال حرب على   : (فتارة يقول ) 1

بنظرية املؤامرة وتفسرون كل حدث على أنه جزء من هذه احلرب الـصليبية يف              
وهذا كما قال ابن سلول وفئته  ). وهذا من وساوسكم وعقدكم النفسية    . زعمكم

  :قال اهللا تعاىل. الناكصة يوم بدر
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�m��L��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A
��NM]��\��[��Z��Y��XW���V���U��T��S��R��Q��P��O�l 

  .لو نعلم أنكم تلقون حربا جلئناكم ولكن ال تلقون قتاال: أي ...)آل عمران(
ولذلك ترى املنافق إذا ما نخز لينجد املسلمني ويدفع عن األمة قلل مـن شـأن                
 احلرب على اإلسالم وأكد أن دوافع احلرب اقتصادية أو أا تستهدف فئة مـن             

  !أصحاب الغلو، وليس اإلسالم ذاته
   

وكأن ! وانظر إىل سخافة أعذارهم   ! وتارة يتعلل بعدم مناسبة الطقس للجهاد     ) 2
. اجلهاد يتحمل التأجيل حىت يصبح اجلو مجيال وتكون رحلة اجلهاد نزهة شـيقة            

  :قال تعاىل
m���f��e��d��c��b��a��`��_���^��]

o��n��m���l��k��j��i��h��gl����) فرد اهللا عليهم ردا    ...)٨١-التوبة
  :يهز الكيان ويقشعر منه جلد من به روح

�m��z��y��������x���w��vu������t���s��r��ql   
تصودِبر عن اجليش اإلسالمي قـائلني           رال : (هم معي وهم يثنون أعناق خيوهلم لت

نني  حىت إذا استدارت وجوههم اآلمثة وتوارت عن أنظار املـؤم          ،)تنفروا يف احلر  
  :قال اهللا تعاىل... تغامزوا ضاحكني من عذرهم السخيف

m��c��b��������a��`��_��������~��}��|��{l   
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قالف...ولْيبكوا كثريا

إن أهون أهل النار عذابا من له نعالن وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما               ((
   .1)) وإنه ألهوم عذابا،شد منه عذابا ما يرى أن أحدا أ،يغلي املرجل

                                                 
 البخاري ومسلم واللفظ ملسلم 1
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 ولعـل  !لن يفرحوا يومئذ مبقعدهم! فما بالك مبن هو يف الدرك األسفل من النار؟    
فها قد أتـاكم إىل     ! ال تنفروا يف احلر   : املؤمنني يقولون هلم يومئذ وهم يضحكون     

 !عندكم

وهذا فـارق بـني     ... m^��]l: وانظر كيف قال اهللا تعاىل         
فإن املؤمن قد يقع يف معصية لشهوة، لكنه بعد مقارفتـها ينـدم             . ملنافقاملؤمن وا 

كما وقع من كعب بن مالك وصاحبيه رضي اهللا عنهم عندما ختلفوا عن             ...عليها
  . تبوك

  

فمـا زال لديـه     . وتارة يتعلل من يف قلبه نفاق بعدم مناسبة الوقت للجهاد         ) 3
وال زال يـرى يف نفـسه   . طموح وخطط مستقبلية ال حيب أن تقطعهـا املنيـة       

ـ     ... فهو صاحب عقلية ومواهـب    ". صاحل البشرية "إمكانيات ينبغي أن تستغل ل
  :قال اهللا تعاىل! خسارة أن تضيع بضربة سيف أو رمية رمح

�m��f������e��d��c��b��a��`����_������������~��}�����|���{��z���y��x
��rq��p���o��n�������������m��l��k��j���i��h��gv�������u��t��s��

���¨��§��¦��¥����¤��£����¢��¡�����~}��|������{��z��y��x��w
��«��ª��©l )النساء(  

وقد روى النسائي وغريه بسند صحيح عن ابن عباس ما يدل على أن هـذه           
اآلية مشلت بعض الصحابة الصادقني الذين متنوا اجلهاد حقا لكنهم ضعفوا عنـد             

فإن هذا الفريـق مـن      .  هؤالء الصحابة واملنافقني   لكن شتان بني  . فرضه عليهم 
الصحابة وإن كبا كبوة عارضة إال أم بعد تذكري اهللا هلم استجابوا هللا وللرسول              
فنهضوا شجعانا ومل يتخلفوا عن رسول اهللا بعدها ومسحوا هذه الزلة العارضـة             
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عـدها  بتاريخ أبيض ناصع من الصرب والثبات غازين ومغزوين، مل يؤثَر عنـهم ب            
  .وخري اخلطائني التوابون). لوال(وال ) لو(وال ) ليت(

أما املنافقون فإم ملا دنت املواجهة وفرض القتال ضرب اخلوف أطنابـه يف                  
فخشوا الناس أكثر من خشية اهللا وبقوا معترضني على قدر اهللا وأمـره         ... قلوم

)! بت علينـا القتـال؟    ربنا ِلم كت  : (متسخطني عند كل اختبار قائلني يف أنفسهم      
وأكرب مههم أن يتواروا عن أعني املؤمنني فال يعلم نكوصهم عـن اجلهـاد فـإن          

   :ويف قتاهلم هذا. خرجوا إليه كارهني فإم ال يأتون البأس إال قليال
�mÇ��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Ál���� )أي من اتباعنـا  ... )٧٨-النساء 

  . دين حممد
  .   ملنافق إىل أن ميوتويبقى هذا اجلنب والتسخط يف قلب ا

  

  :وتارة يتعلل ببعد املسافة عن أرض اجلهاد) 4
�m\��[���Z��Y��X��W��V��U��T���S��R�l 
   )٤٢-التوبة(

وبعد هذه املـسافة ينفـد      ... فما عند املنافق من إميان ال يكفي إال ملسافة قصرية         
يمة تـستحق   ويا حبذا لو كان املنتظر من هذا اجلهاد القريب غن         ! وقوده اإلمياين 

ـ ؛اخلروج ال تفعل يف نفس املنـافق فعـل        " جنة عرضها السماوات واألرض   " ف
      !درهم أو قطيفة

  

  :وتارة يتعلل بأن اجلهاد سيفتنه وبأن االلتزام بدين اهللا سينفره عن دين اهللا) 5
أثناء جتهيزه لغزو الـروم      رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        روى املفسرون أن       
 -))  يف جالد بين األصفر؟    العام  دهل لك يا ج   (( : بن قيس  دمسه اجلَ رجل ا لقال  

يا رسول اهللا أو تأذن يل وال تفتين فواهللا لقد          (:  فقال أال خترج لتقاتل الروم؟   : أي
 إن رأيت نـساء بـين       ى أخش  وإين ،عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مين       
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��m�S��R��W��V��U��T: فـأنزل اهللا  ). األصفر أن ال أصرب عنـهن     

Xl����) 1)٤٩-التوبة .  
 قد يتعذر لنفسه يف ترك أمر من أوامر اهللا بأنه إن فعل هذا األمر               البعضوإن       

ق على معصية فعلية خري يل من هـذه         بفَأل: فيقول يف نفسه  ...فسينفر من الدين  
قد تقول املتربجة ذلك لنفـسها وقـد يقوهلـا          . النفرة من الدين  : املوبقة العقدية 

  . ب النظرة احملرمةصاح
  :وعلى هؤالء مجيعا يرد اهللا تعاىل فيقول

�m]�����\��[��Zl���������)٤٩-التوبة(   
  .  كما أن ترك أمر اهللا فتنة،فهذا التعذر األجوف املبتذل هو عني الفتنة

وكم يتعذر املعطلون للجهاد بدرء الفنت عن بالدهم وجتنيبـها الـويالت، فـإذا      
ضحية يف سبيل اهللا تأسن أرواحهم فيقعون يف مستنقعات         بالشباب الذين جنبوا الت   

�:الشهوات والتنازع على الدنيا فيهلكون دنياهم وأخراهم �

�m]�����\��[��Zl������������  
  

  : وتارة يتعذر بأن وقوفه يف خط املواجهة يهدد أمنه الداخلي) 6
�m�����¶��µ��´��³²���±��°����¯��®��¬��«��ª��©���¨��§

��¹��¸l )األحزاب(  
د ادعى املنافقون أن بيوم قريبة من جيوش العدو فيخافون على أهلـيهم أو              فق

  . أمواهلم

                                                 
وبـذلك مـن التأويـل     : وسبب الرتول هذا وإن كان يف إسناده ضعف إال أن الطربي قال فيه             1

  تظاهرت األخبار عن أهل التأويل
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إذا دهم العدو بلدا من بالد املسلمني فإن املتخاذلني يف البالد األخرى            ...وهكذا
  . يرفعون شعار أن احملافظة على أمن بلدهم أوىل من نصرة املسلمني املنكوبني

  

  : ال واألهلاالنشغال باملوتارة يتعذر ب) 7
m��gf��e��d��c��b��a��`���_��^��]

�nm��l��k��j����i���hl )١١-الفتح(   
فهم مل يندموا على  ختلفهم ومل يتوبوا إىل اهللا بقلوم، وإمنا يطلبون االستغفار رياء               

ولو أن الروم الذين ختلف املنافقون عن اخلروج إلـيهم دمهـوا املدينـة              . ونفاقا
لكن املنافقني  ! ، فكيق يكون االنشغال باألهل واملال عذرا؟      ألهلكوا املال واألهل  

مطمئنون إىل أم حينئذ يسارعون يف الكفر ليـدفعوا عـن أنفـسهم وأهلـهم              
   .  وأمواهلم

حجج اخلَِزي اجلبان وادعاءات    ...ظلمات بعضها فوق بعض   ! فهذه أعذارهم      
: مفصال علـى هـواه    " اداجه"فلن جياهد املنافق إال إذا أمنت له        . بطال كسالن 

جهاد يف فصل الربيع على مسافة قصرية وبغنائم وفرية، ويف الوقت املناسب بعد             
أن يفرغ من حتقيق األماين، شريطة أن يكون أهله يف غىن عنه وجتارته هلـا مـن                 
يسريها وأن يتفرغ اجليش اإلسالمي حلماية بيته من خلفه، وشريطة أن ختلو ساحة             

نات وأال تكون يف اجلهاد تضحيات تفتنه عن دينه، وشـريطة           اجلهاد من نساء فات   
  ! أن يعلن العدو بلسانه أنه حيارب اإلسالم ذاته

  :وهو مع ذلك كله يقسم
�m������æ��åä��ã��âá���à���ß��ÞÝ���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×

���ë��ê��é��è��çl )النور(   
  :فهم كمن قال. طاعة بالشروط املذكورة
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  وأحــمي ظـهرهم عند القتال    ناء قوميـس يف الوغى أبمحأُ
  وإن كـروا فــقد دبرت حايل    فإن فروا سبقتهم جـميعـا

  ر بيضــتني على التوايلويكسـ    ويل عـزم يشـق املاء شـقا
  

ــافقني  ــاىل يف املن ــال تع  �m��r��q���p��o��n��ml: وق
  )١٩ -األحزاب(

فصيحا عاليـا، وادعـوا     فإذا كان األمن تكلموا كالما بليغا       : أي: قال ابن كثري  
  . ألنفسهم املقامات العالية يف الشجاعة والنجدة، وهم يكذبون يف ذلك

 
  :ال يكتفي املنافق بقعوده عن اجلهاد بل يثبط غريه

  :قال اهللا تعاىل

�m��y��x��w��v��ut��s���r���q�����p��o��n�����m��l
��{��zl )األحزاب(   
  :وقال تعاىل

�m����t��s��r��ql )٧٢ -النساء(   
  .فيتباطأ هو يف نفسه ويبطئ غريه عن اجلهاد

  : بل ويطعن املنافق على اجلهاد نفسه ويعترب تركه حكمة
�my��x��w��v��u��������t��s��rl������������)١٦٨ -آل عمران(   

  ! ففي القعود السالمة
  وتلك خديعة الطبع اللئيم   أن العجز عقليرى اجلبناُء

يصيب املؤمنني من ابتالء يف معركة من        فيستغل ما    ،بل ويتجاوز بعضهم كل حد    
  :املعارك ذريعة للطعن يف الدين ذاته
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�mw��v��u��t����s��r��q��������p��o��n l����)١٥٤ -آل عمران(   
). لو كنا على احلق ما قتلنا ههنا     : أي: قال بعض املفسرين فيما أورده البغوي          

فحـسابام  . ن الـدين  فهم اعتربوا ما أصاب املسلمني يوم أحد داللة على بطال         
أرضية حبتة، ال يفهمون أن اهللا تعاىل ميحص بذلك االبتالء صف املـؤمنني مـن               

  .  ويتخذ شهداء يعلي هلم املنازل ويعظم األجور،شوائب املنافقني
فاملنافقون هرطقوا بأن طاعة النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يف اخلـروج إىل                    

واحلق أن سـبب املـصيبة هـو        . يف أحد املشركني خارج املدينة سبب للمصيبة      
�m��sr��q��p��o���n��m��lعصيان الرسول   

_���~��}��|��{��z��y��x��w���v��u��t��

`l����)١٥٢ -آل عمران(  
��������������������������������������������ينسبون كل مصيبة حتل باملـسلمني إىل اجلهـاد وااهـدين          ! وهكذا املنافقون 

�m�����Ä��Ã��Â��ÁÇ��Æ��Å l����)٧٨ -النساء(   
هذه من   ويقولون   ،1وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك    ) يا حممد (لك  بأي من قِ  
   .2 أساء التدبري وأساء النظر،عند حممد

أال شاهت الوجوه   . يقولون جرنا حممد إىل مواجهة مل نستعد هلا وهيج علينا األمم          
فما أُتيت األمة إىل من ِقبـل        ،وشلت ألسن تنسب الفشل إىل طاعة اهللا والرسول       

  . املنافقني وإفسادهم  وتفريقهم صف املسلمني وختذيلهم املسلمني عن رد عدوهم
لذا ترى أن اهللا تعاىل حيذرنا من هذا املنطق األعوج يف اعتبار ما يصيب إخواننـا                
داللة على بطالن قضية اجلهاد ودافعا إىل القعود لسالمة األرواح ويبني أن ذلك             

  : ن الكفارديد
                                                 

 ابن كثري 1
 الطربي 2
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�m»��º��������¹��¸��¶���µ��´��³��²��±��°���¯��
��Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��������Á��À��¿������¾��½��¼

Ì��Ë l����)١٥٦ -آل عمران(   
 )١٦٨ -آل عمران(�my��x��w��vl على من قال وعلى هذه األقوال مجيعا،

   )١٥٤ -آل عمران(������mw��v��u��t����s��r��q��������������p����o lوعلى من قال  

  ...)١٥٦ -آل عمران( �m��Æ���Å��Ä��Ã��Â��������Á��Àlوعلى من قال 
    عليهم وعلى كل متخاذل مذِّخ لـساداته مـن     ٍم نزول القضاء الئِ   د عن ٍعِزل ج 

  : رد اهللا تعاىل بأمجل رد وأفصح بيان،املؤمنني النبالء
�m��c��b������������a��`��_����~��}��|��{l )آل عمران(   
�md��c��b��a������`��_��~��}��|��������{��z��y l� �
   )١٥٤-آل عمران(��

�m��ã��â��á��à��ß����Þ��Ý��Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×
���å��äl  )عمران آل(   

  فاملوت سيحصد الشجاع واجلبان
  غري أن الفىت يالقي املنايا كاحلات وال يالقي اهلوانا

   جباناوإذا مل يكن من املوت بد فمن العار أن متوت
وشتان بني الذكرى اليت يتركها كـل       ... لكن شتان بني طريقة موت كل منهما      

    .وشتان بني املآل واملصري... منهما
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  :حال املنافق أيام الرخاء ال تدل على نيته اجلهاد

كثريا ما يتعذر املنافقون ألنفسهم بأم يتمنون يف أنفـسهم أن جياهـدوا لكـن               
  :هللا تعاىلقال ا. الفرصة غري مواتية

 �m��~��}��|���{��z��yl )٤٦ -التوبة(  
لكنهم ملا وهنوا أمام الشهوات     . فلو كان متنيهم هذا صادقا لظهر يف أعماهلم            

مرضت قلوم فأصبح خروجهم خطرا على املؤمنني الصادقني، ألن املنافق الذي           
النـار  ضعف أمام الشهوات والشبهات ال يظن به أن يقف شجاعا أمام احلديد و            

وحري به أن يستزله الشيطان ببعض ما كسب فينكص وخيلخل          . وتطاير األشالء 
  :لذا كَِره اهللا انبعاثهم. صفوف املؤمنني

�m��§��¦��¥���¤��£��¢��¡���

��©��¨l )التوبة(   
لذا جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غياب النية الصادقة للجهـاد أمـارة               

  :للنفاق
   .1))حيدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاقمن مات ومل يغز ومل ((

  

فليربأ املؤمن لنفسه من هذه الشعبة بأن يوطن نفسه على حب اجلهاد ويدعو                  
اهللا تعاىل أن يهيئ له سبله ويترك املعاصي اليت حتول دونه وتعلِّقه بالدنيا ويعد لـه             

قـال  . عمل قلبه فإنه إن فعل ذلك فمات حتف أنفه بلغ منازل الشهداء ب          . العدة
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                                 
  مسلم 1
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من سأل اهللا الشهادة من قلبه صادقا بلغه اهللا منازل الشهداء وإن مات علـى               ((
   1))فراشه

  

إن باملدينة أقواما ما سرمت مسريا وال قطعتم واديـا  ((: وقال عليه الصالة والسالم  
 ؛وهـم باملدينـة   ( (: قال )يا رسول اهللا وهم باملدينة؟    ( :قالوا). )إال كانوا معكم  

   ...2))حبسهم العذر
فهؤالء متنوا صادقني أن جياهدوا يف غزوة تبوك لكنهم ما استطاعوا ملرض أو عدم              
نفقة فأثام اهللا الكرمي ثواب ااهدين لصدقهم، ألم ملا مل جيدوا ما ينفقون تولوا              

حية يف سبيل   فهم تشتاق أرواحهم إىل ساحات التض     ... وأعينهم تفيض من الدمع   
  . اهللا تعاىل

  

لكن الذم والعيب للمنافقني الذين توفرت لديهم أسباب اجلهاد فرضوا بالدنيـة            
  :واختاروا مكانا ال يليق بالرجال عندما يدعو داعي اجلهاد

�m��Ä����Ã��Â��Á��À¿��¾��½��¼���»��º��¹
���ÍÌ��Ë����Ê��É��È��Ç��Æ��Ål )التوبة(   

  . لها نية صادقة نربأ ا من النفاقبيلك وقَفاللهم ارزقنا شهادة يف سب
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  ثقل العبادات على النفس) 7
  

  :قال اهللا تعاىل. وهذه أيضا من الثمار املشؤومة للشك يف الدين
�m��¬��«��ª���©�����¨����§��¦��¥��¤£��¢��¡

���´��³��²��±��°��¯��®l )البقرة(   
بيوم آِخر  )  القرآن مبعىن يوقنون   ويظنون يف (فالصالة ثقيلة إال على الذين يظنون       

  .يالقون فيه رم فيجزيهم على صربهم على تكاليف الصالة جزاء حسنا
أما املنافقون فإم يشكون يف هذا اليوم اآلخر أو ال يصدقون بـه، فثقلـت                    

صـحة الـصالة    ففيها تفريغ األوقات واستيفاء شـروط       . عليهم الصالة لذلك  
قال رسول اهللا صـلى اهللا      . نيا اليت ال يؤمنون إال ا     واالنقطاع للحظات عن الد   

  :عليه وسلم
  

ـ إن أثقل صالة على املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيه    (( ا م
ألتومها ولو حبوا ولقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجال فيصلي بالناس              

شهدون الصالة فـأحرق    مث انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال ي           
   . 1))عليهم بيوم بالنار

هم يف غريمها ! وملاذا صالتا العشاء والفجر؟ ألم ال يراهم فيهما إال اهللا تعاىل     
من الصلوات يدفعهم إىل املساجد جتنب اإلحراج مـع املـؤمنني، كمـا أـم               

ن فال بأس واحلال كـذلك أ   . مستيقظون يف أوقات هذه الصلوات على كل حال       
 أمـا   !بصلوام هـذه  " خيسروا شيئا " وجنة ونار فلم     فإن كانت آخرةٌ  ... يصلوا

مث يف  . العشاء والفجر، فوقتا عتمة، ال يراهم فيهما املؤمنون حـضروا أم غـابوا            
وساعة نوم أهم عند املنافق مـن جنـة         . هذين الوقتني ال بد من التضحية بالنوم      
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وليست باليقني الذي يضحى    " لةحمتم"فاجلنة عنده   . عرضها السماوات واألرض  
يقوم ليعمـل يف سـبيل   أن وألن يعيش يف أحالم سعيدة أحب إليه من    ! من أجله 

  !غيب يشك فيه
ألتومها ولـو   ...لو كانوا يوقنون باملعاد وحسن اجلزاء     )) ولو يعلمون ما فيهما   ((

يحبون خلفها على األيدي واألرجل بل      ... كما هو حاهلم يف شأن الدنيا     ...حبوا
  . ويلهثون ألدىن عرض فيها

 :قال عليه الصالة والسالم يف حديث آخر

))        رقا مسينا أو مرماتني حسنتني لشهد      والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جيد ع
   . 1))لعشاءا

عرقـا  (فاملنافق لو علم أنه بإتيانه املسجد يكسب عظمة عليها قطعة حلم مسينـة              
أما جنة عرضها ! ألتى العشاء) مرماة( اللحم أو حىت ما بني ظلفي الشاة من ) مسينا

  ! السماوات واألرض فال تفعل يف نفسه مقدار ما تفعله قطعة حلم صغرية
  

ماذا يكون حال مسجد يف حي مكتظ بالـسكان         ... فكر... ويف أيامنا هذه       
ماذا يكون حاله لو أُعلـن أن بعـد   ...تدخله عشاء وليس فيه إال صفان أو ثالثة       

 أو أن مبلغا من املال سيوزع على احلاضرين؟ كم مـن اخللـق              "بيخاط"الصالة  
  حيضر؟ 

  

  :حسن أداء الصالة مقياس اإلميان من النفاق
فاملؤمن يقوم إىل الصالة بنشاط، خملصا، حريصا على الصالة يف اجلماعة، ويطمئن       

  :وأما املنافق فهذه الصفات عنده معكوسة كما يلي. يف أدائها
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  : رص على اجلماعةاملنافق ال حي) ا
  :للحديث الذي أسلفنا ولقول عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه

من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينـادى              ((
فإن اهللا شرع لنبيكم صلى اهللا عليه وسلم سنن اهلدى، وإن مـن سـنن               . ن

املتخلف يف بيته، لتركتم سنة      ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا          .اهلدى
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهـور، مث        .  ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم     ،نبيكم

يعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال كتب اهللا له بكل خطوة خيطوها حـسنة،               
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنـها إال منـافق         . ويرفعه ا درجة، وحيط عنه ا سيئة      

كان الرجل يؤتى به يهادى بـني الـرجلني حـىت يقـام يف      ولقد  . معلوم النفاق 
   . 1))الصف

فانظر كيف أن الصحابة كانوا حيرصون على أدائها يف مجاعة، حىت املريض املعذور 
منهم، فيأيت اجلماعة متكئا على رجلني ما يستطيع أن ميشي وحده ملرضه أو كرب              

  . سنه
   

  : الكسل عن الصالة عالمة نفاق) ب
تسمع من يتعذر لنفسه عن ترك الصالة بأنه ال جيحدها وإمنـا هـو              فإنك ل      

فهو إن جنا من الكفر على قول       . وال يعلم هذا أنه أقر على نفسه بالنفاق       ! الكسل
من ال يرى بكفر تارك الصالة فقد وقع بتركه الصالة كسال يف خصلة من خصال   

  : قال اهللا تعاىل. النفاق
�m��p��o��n��m���l��k��j��i��h������s��r��q����

��{��z����������y��x��w��v��u��tl )النساء(   
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. فاملنافقون قاموا إىل الصالة كساىل    . أتركها كسال إدانة له ال عذر     : فقول أحدهم 
  !أما هو فقد أقعده الكسل فما قام أصال

  

  :املنافق يرائي يف صالته) جـ
مرض خفـي   وهذا الرياء يف الصالة      ...�mu��tl: فقد قال تعاىل       

فقد ال يكون الدافع إىل الصالة ابتداء الرياء عند بعـضنا،           . يتجزأ على درجات  
وهذا من ...لكنه يحسن الصالة إذا كان بني الناس أكثر مما إذا خال بربه عز وجل   

أال ترى أن أحدنا قد يدخل املسجد فيقدم لإلمامة يف صالة سرية، فـال              . الرياء
 ما   كنوز تفإذا أم يف جهرية خرج    .  سورة اإلخالص  يكاد يزيد على املعوذتني أو    

وال ميكن أن يرضى لنفسه أن يـؤم النـاس يف           ! حيفظه من طوال السور جمودة؟    
  .   فنسأل اهللا تعاىل العفو! جهريتني متتاليتني بالقصار

  

  :املنافق ال يتأىن يف صالته) د
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: أي (لس يرقب الشمس حىت إذا كانت بني قرين الشيطان        تلك صالة املنافق جي   ((
  . 1)) قام فنقرها أربعا ال يذكر اهللا فيها إال قليال)قاربت على الغروب

وكم ترى من املسلمني إسراعا يف الصالة فال يطمئنون بني السجدتني وال بعـد              
  . القيام من الركوع

  

  : يف اآلخرةالصالة يف اجلماعة سبب يف متايز املؤمن عن املنافق
  : فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .2)) بالنور التام يوم القيامةبشر املشائني يف الظلم إىل املساجد((
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فهذا النور التام هو الذي سيمكنهم من العبور على الصراط خملفـني وراءهـم              
  :املنافقني بال نور

�m��a��`��_��^��]\���[��Z��Y��X��W��V��U
bl )٨-التحرمي(   

�m��M��L���K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A

��X��W�����V����U���T��SR��Q����P��O����Nl )احلديد(   
ويف . وم تشتد احلاجـة إىل النـور      يثام اهللا تعاىل نورا     ل فأ ي ظلمات الل  مشوا يف 

  :املقابل
�m���d���c��b��a��`��_��^�������]��\��[��Z��Y

������g��f��el )ونوال اجلنة بال  يريدون التطفل على املؤمنني )١٣ -احلديد
أما أنـتم أيهـا     . اكتسب املؤمنون النور مبشيهم يف الظلم     ...لكن هيهات ! عمل

املنافقون فعلى أي شيء متنحون النور؟ ارجعوا فالتمسوه يف شـككم وريـائكم             
فيضرب السور وتنجلي احلقائق وجتزى     ... كطالب اللولؤ يف البيداء   ...وكسلكم

  ..    نفس مبا كسبتكل 
   

  :ترك اجلمعة سبب يف دخول النفاق إىل القلب
من مسع النداء يوم اجلمعة فلم يأا، مث مسعه فلم         : ((فقد قال عليه الصالة والسالم    

   . 1))يأا، مث مسعه فلم يأا، طبع اهللا على قلبه وجعل قلبه قلب منافق
فأىن له  . ه يستقبح معصيته  فال يعود صاحب  . والطبع على القلب شر عقاب دنيوي     

  !إذن أن يتوب
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  :عبادة الزكاةاملنافق يستثقل 
  : قال اهللا تعاىل

�m��»��º��¹��¸���¶���µ���´��³��²��±��°��¯

���Æ�����������Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿����¾�����½��¼l 

  : وقال تعاىل... )التوبة(
�m��y����x��w��v��u��t��s��r��q��pl )التوبة(   

فالصدقة عند املنافق خسارة حمضة إذ هـو ال يـؤمن جبزائهـا             ... غرابة وال     
لذا ترى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل الصدقة برهانا على             . األخروي

   . 1))الصدقة برهان:((صحة اإلميان فقال
فاملؤمن حني يهم بـإخراج     . وكما أا برهان على اإلميان فإا تزيده كذلك            

فيـزداد إميانـا    . جمع إميانه ويستذكر اآلخرة ليقاوم ختذيل الشيطان      الصدقة يست 
  :قال اهللا تعاىل. وثباتا بذلك

�m��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A

��M��L�����������Kl )٢٦٥ -البقرة(  
  

  كيف تتخلص من استثقال العبادات؟
  :فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. باإلكثار من ذكر اهللا تعاىل

كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن اهللا يعطي الدنيا من          إن اهللا قسم بينكم أخالقكم    ((
من ضن باملال أن ينفقه، و      ف. اإلميان إال من أحب    حيب و من ال حيب، و ال يعطي       

سبحان اهللا، و : أن يكابده، فليكثر من قول خاف العدو أن جياهده، و هاب الليل
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 فالبخل باملال والقعـود عـن اجلهـاد      .1))أكرب احلمدهللا، و ال إله إال اهللا، و اهللا       
وفيه شيء من نـسيان اهللا      . واستثقال قيام الليل أقرب إىل النفاق منه إىل اإلميان        

  :أمل تر إىل قوله عز وجل. تعاىل
�m��{��z��yx��w��v���u��t

¥��¤��£��¢¡�����~��}���| l����)٦٧ -التوبة(   
  .فلما نسوا اهللا ثقل عليهم اإلنفاق يف سبيله

فمن أكثر من ذكر اهللا تعاىل عاجل هذا النسيان فنشطت نفسه لإلنفاق واجلهـاد              
  . وقيام الليل
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  !حمبة أن يمدح ويحمد على أشياء مل يفعلها أصال) 8
  

عن أيب سعيد اخلدري أن رجاال من املنافقني يف عهد رسول اهللا            روى مسلم        
كانوا إذا خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الغزو ختلفوا           صلى اهللا عليه وسلم     

عنه، وفرحوا مبقعدهم خالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإذا قدم الـنيب               
" صلى اهللا عليه وسلم اعتذروا إليه، وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا مبـا مل يفعلـوا                

�m��d��c��b��a��`��_��^��]���\�����[��Z��Y��X: فرتلت

��eh��g��f� l����)188-عمران آل(  
  

 بل حيب أن ميدحه الناس على أشياء        ،عن الطاعات ما اكتفى املنافق بأن تكاسل      ف
  !مل يفعلها أصال
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   بالعاملنياالستهزاءو الطاعات تثبيط الناس عن) 9

ــاىل  ــال تعـ �m��z��yx��w��v���u��t: قـ
��~��}���|��{l )٦٧ -التوبة(  

ا رجل دعا إىل منكر وثبط عن طاعة فليعلم أنه تلبس بصفة من صـفات               فأمي     
  !أميا شاب دعا صاحبه إىل معصية فليعلم أن هذا نفاق. املنافقني

  : وقال تعاىل يف وصف املنافقني
�m��¿��¾��½����¼��»��º��¹

��Í��Ì����Ë���Ê��É���È��ÇÆ��Å���Ä����������Ã��Â��Á��À

���Îl )التوبة(   
 املنافقون ختاذلوا عن اإلنفاق لتجهيز جيش العسرة لكنهم سارعوا إىل           فهؤالء     

فمن جاء بصدقة كبرية قالوا إمنا فعلها ريـاء،         : قعدوا يتربصون ! اللمز يف املؤمنني  
ومن جاء بصدقة صغرية على فقر حاله ينتزعها من أفواه أوالده نصرة لـدين اهللا               

  .  يف ميزان اهللا تعاىلسخروا من صدقته الصغريِة يف أعينهم الكبريِة
وال يـسعفه   ...يرى نفسه القزمة الوضيعة بني اجلبال الـشم       ! وهكذا املنافق      

فال يرى سـبيال إال أن      ...شكه وكسله لريتقي إىل قممهم ويبين جمدا كالذي بنوه        
  . يتطاول على أسياده ويزدريهم ليرتلوا إىل مستواه يف أعني الناس
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  :الشك يف وعد اهللا بالنصر والتمكني هلذا الدين) 10
  

فهو يرى أن قضية الـدين      . وهذه بلية عظمى تشل إرادة املنافق عن نصرة الدين        
  :قال اهللا تعاىل! فعالم يتعب من أجلها؟. خاسرة

�m��n��m������l��k��j��i��h���g

o�l )6-الفتح(   

قوة الكفار وانتفاشهم ظن أن اإلسالم فاملنافق ملا كانت حساباته أرضية ورأى        
  :لذا كان جزاؤهم. وهذا ظن سوء ميقته اهللا. هالك وأن اهللا تعاىل لن ينصر دينه

�m��~��}��|{����z��y��x���w��v��u��ts��r��q

���l )الفتح(  
كلمات يظهر فيها شدة غضب اهللا على من أساء الظن فيه تعاىل بأن يظن أن اهللا                

، وأن رسول اهللا وطائفة املؤمنني يهلكون يف احلرب فال تقوم     خيذل دينه وال يظهره   
  :قال تعاىل بعدها بآيات. لإلسالم بعدهم قائمة

�m��r��q��p��o��n���m��l���k��j��i��h��g��f
��z��y��x��w���v��u��t��sl )حالفت(  

قه فاملنافق ينظر إىل الكفار فريى لديهم قوة مادية ينخلع هلا قلبه، مث يلوي عن                  
فينظر إىل املؤمنني فال جيد لديهم إال عدة ضئيلة هي غاية ما استطاعوه، لكنهم مع               

: فيضحك املنافق منهم قائال   . ذلك مهللون مكربون مستبشرون موقنون بنصر اهللا      
هؤالء املساكني يعتقدون أن دينـهم ينـصرهم علـى الـدبابات والطـائرات              

  !:والصواريخ
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�m��s���r��q��p��o��n��m���l��k��v���ut

���~��}���|��{��z��y��x������wl )لاألنفا(   
  

  :الشك يف وعد اهللا سبب لكثري من صفات النفاق األخرى
خاصة إذا انضم   ... فالشاك يف نصر اهللا تنهزم نفسيته وختور عزميته وتنشل إرادته         

  :إليه شك يف اليوم اآلخر الذي ينصر فيه اهللا عباده على أعدائه متام النصر

�m��V��U��^��]�������\��[��Z��Y��X��W��

��`��_l )غافر(   
  فعالم جياهد إن كان اإلسالم هو اخلاسر عنده...فتراه بعد ذلك ينكص عن اجلهاد

  وتراه يكذب على املؤمنني ليعرضوا عنه ويدعوه ينسل من املواجهة مع الكفار
  فهم األقوى يف نظره...وتراه يسارع يف طاعة الكفار على حساب دينه

فهو  كما شك يف قدرة اهللا على نصر الـدين           ... ه خيلف العهد مع اهللا تعاىل     وترا
  .يشك يف قدرة اهللا على عقاب من نقض العهد

  . أفعال سوء هي مجيعا مثار مشؤومة للشك يف نصر اهللا
  :قال اهللا تعاىل واصفا حال املنافقني أيام اخلندق

�m����xw��v��u��t���s���r��q��p���o��n��m
����z��yl )األحزاب(   

  :فإالم قادهم هذا االعتقاد الفاسد
1 (�m¥��¤��£��¢�����¡�����~���}��|��{l�����...  فنكوص عن

  اجلهاد
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2 (�m��µ��´��³²���±��°����¯��®��¬��«��ª��©���¨��§
��¹��¸�����¶l  ... فكذب على املؤمنني  

3 (�m���Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿��¾��½��¼��»��º
��È��Çl... ة يف الكفر وطاعة الكفارفمسارع  

4 (�m��Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð���Ï��Î��Í��Ì���Ë�����������Ê��É
���×��Öl... فإخالف عهد مع اهللا تعاىل.  

  :قال ابن كثري يف وصف حال املنافقني يف غزوة األحزاب
والذي يف قلبه شبهة أو حسكة، ضعف حاله فتنفس مبـا           . أما املنافق فنجم نفاقه   (

. اهـ) يف نفسه لضعف إميانه وشدة ما هو فيه من ضيق احلال          جيده من الوسواس    
كان حممد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى (: فقد قال معتب بن قشري املنافق  . وصدق

   . 1)وقيصر، وأحدنا ال يقدر على أن يذهب إىل الغائط
  

  :املؤمن ال يشك يف نصر اهللا
 يف هذا الوضع الصعب   فاحلبيب املصطفى كان يبشر املؤمنني بفتح البالد وهو            

 بعدما ذكرحـال    لذا قال اهللا يف سورة األحزاب     . يف يوم اخلندق، يقينا بوعد اهللا     
  :املنافقني

m�������Î��Í��Ì��Ë���������Ê�����É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��������Â��Á
���Ò����Ñ��Ð��Ïl )وقال يف وصف املؤمنني الصادقني... )األحزاب:  

�m��Ù��Ø����×��Ö��Õ��Ô��Ó��àß��Þ��Ý���Ü��Û��Ú
æ��å������ä����ã��â��ál����  

                                                 
  سرية ابن هشام 1
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  :أمل تر إىل قوله تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه السالم. فال يأس مع اإلميان
�m��l��k��j��i���h��g��f��el )احلجر(   

  :وقوله تعاىل حكاية عن يعقوب عليه السالم
�m��V������U��T�����S��R��Q��P��O��N��M��LK��J��I���H��Gl 
   )سفيو(

  : حممد صلى اهللا عليه وسلمتلميذ ابن مسعود وكذا قال 
واليأس مـن   اإلشراك باهللا واألمن من مكر اهللا والقنوط من رمحة اهللا           : الكبائر((

  . اليأس من نصر اهللا:  أي))روح اهللا
لكنـه  . يضعف أهله لفترة من الزمن مبقدار تفلتهم منه       ...فهذا الدين منصور       

والذي حياول  . ولن لك أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم       . سلن يجتث ولن يندر   
القضاء على اإلسالم أسفَه ممن ينقطع جوفه وحيمر وجهه وهو ينفخ على الشمس             

  :ليطفئ نورها

�m����a��`��_����~����}�����|��{��z��y����x��w���v������u��t

��n���m��l����k�����j���i��h�������g����f��e��d��c��bl)فالص(   

 بالـسناء  بشر هذه األمة: ((قال عليه الصالة والسالم. فهذا الدين منصور     

ومن عمل منهم بعمل اآلخرة للدنيا . الدين والتمكني يف البالد والنصر والرفعة يف
فالذي يعمل بعمل اآلخرة من أجل الدنيا كأنـه         .  1))فليس له يف اآلخرة نصيب    

إذن : (فقـال . إىل التضحية من أجلـها    أحس بأن قضية الدين خاسرة فال حاجة        
  )!أكسب ذا العمل مكانة عند الناس ألنال شيئا بدال من اخلروج صفر اليدين

                                                 
  إسناده صحيح على شرط البخاري: قال األلباين 1
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وال . ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنـهار       : ((وقال عليه الصالة والسالم        
عزا : بعز عزيز أو ِبذُل ذليل    . يترك اهللا بيت مدر وال وبر إال أدخله اهللا هذا الدين          

   .1))يعز اهللا به اإلسالم، وذال يذل به الكفر

يف ) رومـا (وقد بشر عليه الصالة والسالم بفتح القـسطنطينية مث روميـة                 
أما قسطنطينية فقد   ). على شرط البخاري ومسلم   (احلديث الذي قال فيه الذهيب      

وأمـا  .  سنة من بشرى النيب    800فتحت كما بشر عليه الصالة والسالم، وبعد        
فنحن نوقن بأن ذلك كائن وأن املسلمني عندما يعز أمـرهم           . وما فلم تفتح بعد   ر

بل سيعودون إىل مبـادأة     . فلن تقتصر العزة على استرداد ما احتل من أراضيهم        
فاللهم اجعل لنا من ذلك     . الكفار بالقتال ونشر سلطان اإلسالم يف ربوع األرض       

  . نصيبا

  : بعد هذا كلهفإىل كل من ال زال يف شك من وعد اهللا
 �m��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��������Ö��Õl... من كان سـيئ    :  أي

�m��ß... الظن باهللا، فيظن أن اهللا سيخذل دينه ونبيه يف الـدنيا واآلخـرة            
��â����á��àl...           فلريبط حبال على عنقه ويربط طرفه اآلخر بسقف بيتـه 

  )... فكل ما عالك فأظلك فهو مساء(
�mç��æ���å��ä��ã���ë����ê��é�������è��l )ــج ــشنق ... )احل ِلي

فإن كان وعد اهللا ال يشفي صدر املنافق من الشك واهللع وال يقطع أمل              ... نفسه
  ! الكافر يف القضاء على اإلسالم فلعل قطع األعناق يفي بالغرض

  
  
  

                                                 
 )1/2( وصححه األلباين يف الصحيح إسناده صحيح على شرط مسلم: رواه أمحد وقال شعيب األرنؤوط 1
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  :إن ريب لطيف ملا يشاء
اطل وتـسلط   فإن كنت يا أخي من املؤمنني لكنك يهولك ما ترى من انتفاش الب            

أهله وال يستوعب عقلك كيف ميكن أن ينصر اهللا دينه مع أن األسباب املاديـة               
  : ليست يف صاحل الدين البتة فأقول لك ليطمئن قلبك

�m��®��¬�����«���ª��©��¨§����¦��¥��¤����������£l )ــف إذا : أي...)يوس
فمن كرب  . لأراد أمرا قيض له أسبابا وقدره ويسره بطريقة لطيفة ال ختطر بالبا           

  . شديد إىل فرج عجيب، ومن ضعف إىل عزة ومتكني
  

فهذه اآلية حكاية عن يوسف عليه السالم الذي نقله اهللا من ظُلمة الـسجن إىل               
  .كرسي حكم يتبوأ من األرض حيث يشاء برؤيا أُريها امللك

  إن ريب لطيف ملا يشاء
بحر ويربيـه يف  وهو سبحانه بعد ذلك جعل فرعون يلتقط موسى من تابوت يف ال    

  بيته ليكون هالك فرعون وجنوده على يد موسى عليه السالم
  إن ريب لطيف ملا يشاء

 بنو قريظة وأُيت    ردوهو سبحانه الذي ألقى اإلميان يف قلب نعيم بن مسعود يوم غَ           
مث أرسل اهللا   ... ن من فوقهم ومن أسفل منهم فخذَّل بني املشركني واليهود         واملؤمن

  منني القتالرحيا وكفى املؤ
  إن ريب لطيف ملا يشاء

مصر يقتتلون فيستنجد بعضهم على بعـض       " فاطميي"وهو سبحانه الذي جعل     
بنور الدين زنكي فريسل صالح الدين، لتبدأ رحلة تطهري مصر منهم وتنضم مصر   

  .  املعادية إىل دولة صالح الدين فيحارب ا الصليبيني
  إن ريب لطيف ملا يشاء
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جعل التتار يبيعون سيف الدين قطز يف السيب بدراهم معدودة          وهو سبحانه الذي    
  . ليكون هالكهم على يديه

  إن ريب لطيف ملا يشاء
وهو سبحانه الذي جعل اجليش الروسي يدرب أفرادا من الشيشان فيقودون بعد            

  .  ذلك اجلهاد الشيشاين على الروس وميرغون أنف روسيا يف التراب
  إن ريب لطيف ملا يشاء

حانه الذي جعل أمريكا تعني األفغان على حرب روسيا مث هاحنن نراها قد             وهو سب 
ساخت قدماها يف رمـال أفغانـستان، يكيـل ااهـدون األفغـان لوجههـا               

نـسأل اهللا تعـاىل أن جيعـل قاصـمة الظهـر ألمريكـا يف أرض              ...الصفعات
  ... وهو ما نستبشر به إن شاء اهللا تعاىل...أفغانستان

  شاءإن ريب لطيف ملا ي
ميكر الكافرون فينقلب مكرهم عليهم، ويكون هالكهم فيمـا         . وغري ذلك كثري  

  :موظنوه قُ
�mº��¹���¸������¶��µ��´ l����)٤٣ -فاطر (  
�m��r��q��p��o��nm���l��kl )األنفال(   

يكيدون كيدا بشريا هزيال يف مقابل كيد جبار الـسماوات واألرض سـبحانه             
  :وتعاىل
�m��������e��d���c��i��������h��g��f����l )الطارق(   

  :ينفقون أمواهلم يف الصد عن سبيل اهللا فتنقلب عليهم
�m��r��q��po��n��m��l��k�����j����������i��h��g

w��v��u��t���sl����)٣٦ -األنفال(  
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ـ            ولكـن  " كيف ميكن أن ينصر اهللا دينه؟     "فيا أخي املؤمن ال تشغل نفسك ب
فيكون لـك   ... ائفة املنصورة العاملة هلذا الدين    اشغل نفسك بأن تكون من الط     

جعلين اهللا وإيـاك    . شرف اإلسهام يف نصر األمة ولو كان هذا النصر بعد مماتك          
  . منهم
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  احلرص على الدنيا والتسخط عند البالء) 11
  

. فاملنافق يشترط أن جيلب اإلسالم له منفعة دنيوية عاجلة لريضى بـه دينـا                  
كيف ال وحدود بصريته تقف عند احلدود الدنيا للدنيا، واجلزاء األخروي لـيس           

  :قال تعاىل واصفا املنافقني. يف حساباته ألنه يشك يف اآلخرة أصال
�m��y�����x��w��v��u��t��s��r��q��p��o��n������m���l��k

��{��zl )التوبة(...   
كم مرة  )! ل فإنك مل تعدل   اعد: (وكم قال موتوروهم للنيب صلى اهللا عليه وسلم       

جرحوا قلبه الكبري ذه الكلمات  اخلسيسة اليت ما قالوها إال جـشعا وشـرها               
وهكذا املنافق، يرضى عن الدين مبقدار ما يتحقق        ... وتطلعا إىل ما ليس هلم حبق     

له من متاع دنيوي، ألنه ما أسلم طمعا يف رضوان اهللا وإمنا أضـمر يف قلبـه أن                  
  . ما إىل متاع الدنيايتخذ اإلسالم سلَّ

   :روى البخاري عن ابن عباس أنه قال يف تفسري قوله تعاىل -

�m��v�����u��t��sr��q��p��o��n��ml��k��j�����i��h����������g��f
��£��¢���¡������~��}|��{��z��y��x��wl 

كان الرجل يقدم املدينة، فإن ولدت امرأته غالما ونتجت خيلـه           : قال...)احلج(
  ). هذا دين سوء: (، وإن مل تلد امرأته ومل تنتج خيله قال)هذا دين صاحل(: قال

فاملتعوس اعترب حتقُّق متاع الدنيا داللة على صحة اإلسالم، فـإذا تعـرض                  
فأي ضـيق يف  !! البتالء ضاع منه ما تأمل واعترب ذلك داللة على بطالن اإلسالم   

  !!األفق وحمدودية يف النظرة



 90

 يف واقع حياتنا من أناس يتسخطون على رم عنـد أدىن بـالء،              وكم رأينا      
قال رسول اهللا صلى . املدعو عليهم بالتعاسةهم فهؤالء . وتسوء منهم باهللا الظنون

  :اهللا عليه وسلم
رضي، وإن مل يعـط    إن أعطي؛تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة((

   .1)) تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش.سخط
وقـد ال   . فعبد الدرهم والدينار يتنقل بني  املبادئ واملنهجيات حبثا عن املال               

ينسلخ من اإلسالم صراحة بل يغري ويبدل واه و يزعم أن ما هو عليه موافـق                
يلهث وراء بريق الدرهم على يديه ورجليه كالكلب، فلعل األشواك          ... لإلسالم

ـ  وإ...تدخل يف يديه ورجليه يف  سعيه هذا        أي ال خرجت   )...ال انتقش (ذ ذاك ف
  . منه الشوكة كما دعا عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم

ويف املقابل يدعو النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تتمة احلديث للمؤمن عبِد اهللا، ال               
  : عبِد الدنيا فيقول

رأسه، مغربة قدماه، إن كان      طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا، أشعث         ((
الساقة، إن اسـتأذن مل    احلراسة كان يف احلراسة، وإن كان يف الساقة كان يفيف

يؤذن له، وإن شفع مل يعفَّش((  
فقد بدت عالمات التضحية يف سبيل اهللا يف شعث رأس هذا املؤمن وتغبـر                   

قدميه وإمساكه بعنان الفرس ليتوجه به حيثما مسع نداء اجلهاد، لكنه مع ذلك مل              
ـ  أمريه يف اجلهاد    استأذن  فهو إن   ...من الدنيا، وال حىت االحترام    ينل شيئا    ذن أمل ي
سـوَء  ...جاء شفيعا ألحد رده أمريه خمذوال ومل يلتفت إليه وال لشفاعته          له، وإن   

مسعـت أن أحـد أوالدي      : فلعله يأيت األمري فيقول له    ...تصرف من هذا األمري   
...  أعود، فريفـض األمـري     مريض فأذن يل أن أغادر املعسكر لالطمئنان عليه مث        

ولعل جنديا يسيء فَيِهم األمري بتعزيره فيطلب اجلندي شفاعة صاحبنا املؤمن ألنه            
                                                 

   )10/11 ( 2673ح البخاري 1
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ظن أن تضحيات املؤمن جعلته وجيها عند األمري، فيأيت صاحبنا ليـشفع فـإذا              
  ...باألمري يرفض شفاعته ويعزر اجلندي ويكسر قلب املؤمن

لى عقبيه ويترك اجلهاد والتضحية؟ ال بـل        فهل دفعه ذلك إىل أن ينقلب ع           
فإن أمره األمري بأن يسهر والناس نيام للحراسـة         ...على العكس، ميتثل األوامر   

وإن أمره األمري أن يتأخر يف ذيل       ...استجاب ووقف حارسا أمينا جليش املسلمني     
يه جيمع املتاع الساقط من أفراد اجليش ويساعد من أبطأ ِلعطٍَب ف          ) الساقة(اجليش  

وليس ذلك كله ... أو يف ركوبته امتثل أمر األمري، مع أن األمري مل يكرمه يف شيء
عن نقص عزة يف نفسه ولكن ألنه ال يتعامل مع األمري وإمنـا مـع رب األمـري                  

وال يبتغي األجر واإلكرام من األمري وإمنا ابتغـى وجـه ربـه             ...سبحانه وتعاىل 
  ). طوىب(عليه وسلم دعا له بـفالنيب صلى اهللا ...فلسوف يرضى...األعلى

هكذا املؤمن، يقدم كل شيء، ويضحي بكل شيء، وال يسخط إن مل يعجل اهللا له          
  ...اجلزاء يف الدنيا وادخر له أجره كامال ليوم القيامة

  : قال تعاىل! أما املنافق، فال يريد أن يقدم شيئا إال إذا كان املقابل الدنيوي مضمونا
m��¿��¾���½��¼��»��º��¹Á��Àl���������
  )١٥الفتح (

فلمـا  ...فهؤالء ختلفوا عن عمرة احلديبية اليت وعد اهللا من شهدها مبغامن خيـرب            
علموا أن خيرب ستفتح على املسلمني سارعوا يطالبون بالسماح هلم أن يـشهدوا             

أما يف احلديبية فلم يك مث غنيمـة دنيويـة          ! ملاذا؟ ألن فيها الغنيمة   ! غزوة خيرب 
  . ا عليهاموعودة فما حرصو
  ��������mÇ��Æ���Å��Ä��Ãl: فرد اهللا تعاىل عليهم

  :مث قال تعاىل. فاهللا وعد مغامن خيرب ألهل احلديبية خاصة
mÔ��Ó��Ò���ÑÐ��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Él�������  
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سريمون املؤمنني بتهمة أم مينعوم من اخلروج إىل خيرب استئثارا بالدنيا عنهم            ...
مث أعطاهم  ...�m���Ü��Û�����Ú��Ù��Ø��������×��Öl: فرد اهللا تعاىل بأن املخلفني

اهللا تعاىل فرصة أخرى ليعدلوا نواياهم ويربهنوا على استعدادهم للتـضحية دون            
  : ضمان املقابل الدنيوي فقال

�m��NM���L��K���J��I��H���G�����F��E��D��C��B��A
T��S��R��Q��P��O l...        قال الطربي يف تأويل األجر احلسن أنه

وكأن اهللا تعاىل مل يضمن الغنيمة الدنيوية يف هذه الفرصة للمخلفني كمـا             . اجلنة
فإن كان هؤالء املخلفون يرضون باجلنة برهنوا علـى         . ضمنها يف خيرب للمؤمنني   

  . ذلك بطاعة اهللا يف النفري إىل القوم أويل البأس الشديد

�m��_��^��]��\��[��Z��Y�������X��W��Vl )الفتح(   
  :ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بائعي الدين من أجل الدنيا بقولهوذكر رس

 أو  ، يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا     ،فتنا كقطع الليل املظلم    بادروا باألعمال ((
  . 1))من الدنيا  يبيع دينه بعرض،كافرا ميسي مؤمنا ويصبح

  

  :عدم االستعداد للتضحية يف سبيل اهللا
نفعة الدنيوية لريضى باإلسالم دينا فلن يكـون        ومن كان هذا حالَه يف اشتراط امل      

  : قال اهللا تعاىل. على استعداد للتضحية يف سبيل اهللا تعاىل
�m�����������{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��n

|l )لكنهم ملـا أوذوا يف     . فدعوى اإلميان باللسان سهلة   ...)١٠ -العنكبوت
وم وتركوا الدين الذي ادعوه ألن قلـوم   سبيل اإلميان الذي ادعوه تزلزلت قل     

                                                 
  )1/297 ( 169ح  مسلم 1
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الضعيفة رأت هذا األذى الدنيوي مساويا لعذاب اهللا الشديد يف اآلخرة، فاختاروا 
  . الردة ليسلموا من أذية الدنيا ولو أدى ذلك م إىل عذاب اهللا

{��~��_��������`���m��c���b��a: ولَيتهم وقفوا عند هذا احلـد، بـل            

e��dl����)فإن ارتفعت األذية وحتقق للمسلمني نصر      ...)١٠ -نكبوتالع
! عاد هؤالء املنافقون إىل دعوى اإلميان لينالوا نصيبا من هـذا اخلـري الـدنيوي              

  : فقال اهللا تعاىل... خيادعون اهللا والذين آمنوا
mmmm������r��q��p��o��n���m�������l��k��j��i��h��g

��u���t��sl )العنكبوت(  
  : قال اهللا تعاىل. يب الناس ليعرف ا املؤمن من املنافقفال تزال الباليا تص

�m§��¦��¥����¤��£��¢��¡������~��}�������|��{���������z��yl����  
   )١٧٩ -آل عمران(

فال يسقط عنـد االختبـارات الـصعبة        . واملنافق خبيث ليس من أهل التضحية     
  ...فحسب، بل عند أدىن بالء

ذاؤه يف املسجد إثر صالة مجعـة فـصاح         رأيت سفيها شاب شعره سرق ح          
أهو بـذلك   ! وال أدري يهدد من   ...بأنه لن يصلي بعد اليوم يف املساجد      " هدد"و

يهدد السارق؟ فالسارق ال يهمه أصلى الناس يف املساجد أم مل يصلوا إال ليسرق              
 فاهللا هو الغين احلميد، ال ينقص من ملكه شيئا! أم هو يتوعد اهللا تعاىل؟...أحذيتهم

  .ولكن املنافقني ال يفقهون... أن جيتمع الناس على أفجر قلب رجل فيهم
دخلت النار امرأة يف هرة حبستها، ورب أناس قد يدخلون النار يف حذاء مل                   

إن كانوا ال يتحملون أن يبذلوا حذاء فكيـف         ! وال أدري ! يصربوا على فقدانه  
  : يبذلون أنفسهم يف سبيل من قال
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�m«��ª��©��¨��§��²±����°��¯���®��¬��
¹���¸��¶��µ��´��³ l����)١١١ -التوبة(  

ومن يف قلبه نفاق ال يسقط عند بالء الضراء فحسب، بل إنه ال يصرب على                    
فوات ما يراه مصلحة دنيوية له، وإن كان يف هذه املصلحة حمـرم، كـالقرض               

مـا  : (ى الفور فإذا دعوته إىل تركها فجوابه املعد عل      . الربوي وبيع السلع احملرمة   
البديل التقنع مبـا عنـد اهللا       ...البديل الصرب على فوات هذه املصلحة     )! البديل؟

  .ولكن املنافقني ال يفقهون...تعاىل
هل إذا قيل له كُف عن هذا احلرام قال نعم، وال بـد             ...ولينظر كل منا يف نفسه    

  أم يقول ما البديل فيكون يف قلبه نفاق؟. من التضحيات
  

د هنا أن أنقل عبارات عظيمة البن القيم يصف ا داء سوء الظن بـاهللا،           وأو     
وهذا الداء قرين النفاق يف قلوب مل تعرف حق را عز وجل، فافترضت أن هلـا                

ـ     ". واجبات"على اهللا    ساء ظنها برـا،    " واجبات"فإن أُنقصت شيئا من هذه ال
 علـى فلتـات     وخرج ما كان يف هذه القلوب من قيح وصديد وحثالة فظهـر           

  . وال واهللا ال يكون هذا من قلب صفا وده لربه وعظَّم قدره. األلسن
  :قال ابن القيم

 السوء فإن غالب  ظن اهللا يظنون باهللا غري احلق       شاء اخللق بل كلهم إال من       فأكثر(
 احلق ناقص احلظ وأنه يستحق فوق مـا أعطـاه اهللا            مبخوس يعتقد أنه    آدم بين

 وال وهـو بلـسانه ينكـره        ... ومنعين ما أستحقه   ريب ظلمين يقول   حالهولسان  
 ومن فتش نفسه وتغلغل يف معرفة دفائنـها وطواياهـا    .يتجاسر على التصريح به   

 كامنا كمون النار يف الزناد فاقدح زناد من شئت ينبئك شـراره             فيهارأى ذلك   
 زناده ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القـدر ومالمـة لـه            يف عما
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 فمـستقل  كذا وكذا    يكون ينبغي أن    كان ما جرى به وأنه      خالفتراحا عليه   واق
   ؟ سامل من ذلكأنت وفتش نفسك هل .ومستكثر

  ناجيا خالكأ فإين ال وإال        عظيمة ذي من  منها تنجنج تفإن

 إىل اهللا تعاىل وليستغفره كل      وليتب اللبيب الناصح لنفسه ذا املوضع       فليعنت     
 بنفسه اليت هي مأوى كل سوء ومنبع        السوء السوء وليظن    ظنظنه بربه   وقت من   

 وأرحـم  بظن السوء من أحكم احلاكمني وأعدل العـادلني        أوىلفهي  ... كل شر 
 الغين احلميد الذي له الغىن التام واحلمد التام واحلكمة التامة املرته عـن              الرامحني

 كذلك كلها حكمة ومصلحة     وأفعاله...  سوء يف ذاته وصفاته وأفعاله وأمسائه      كل
  1ورمحة وعدل وأمساؤه كلها حسىن 

 ميلــ باجلأوىل اهللا فإن   سوءظن بربك ننـ تظفال

  بظامل جان جهولوكيف   خرياقط تظنن بنفسك وال

  اخلري من ميت خبيلأيرجى   مأوى كل سوءنفس يا وقل

  وخريها كاملستحيلكذاك   جتدهاالسوآى بنفسك وظن

  مواهب الرب اجلليلفتلك  قى فيها وخري بك من توما

 كر للدليلـ الرمحن فاشمن  نها ولكنـ ا وال موليس
  

يعين بـه أن    )  زناده يف عمافاقدح زناد من شئت ينبئك شراره       : (فقول ابن القيم  
من عنده هذه الصفة النفاقية إن وضع على احملك بتعرضه الختبار فإن سوء ظنـه      

  . تظهر على صفات وجهه وفلتات لسانهباهللا وجزعه وقلة صربه س
    

                                                 
  من زاد املعاد بتصرف 1
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أما املؤمن فإنه يثبت عند الشدائد، وهذا الثبات رزق يرزقه اهللا من كان يتقيه يف               
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أيام الرخاء

  )).تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة((
  . لشدةواملنافقون ما اتقوا اهللا يف رخائهم فما ثبتهم عند ا

  

نسأل اهللا الرضا عند القضاء والثبات يف األمر وإذا أراد فتنة يف القوم أن يقبضنا               
  . إليه غري مفتونني
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 اجلنب والقبول بعيشة الذل) 12
  

فشكه يف اهللا ويف الدار اآلخرة مينعه من استمداد العزة          . ال عجب أن جينب املنافق    
  :حانه وتعاىلمن رب العزة سب

�m��l��k����j����i���h��g��f����e��dl 
   )املنافقون(

 فإنا نرى الكفار يـدافعون عـن        ؛واملنافق يف ذلك أذل من الكفار واملبطلني           
 رمزا هلم يستمدون منه     - على بطالا  -مبادئ ويومهون أنفسهم بصحتها فتكون    

احلقيقية يف كنـف اهللا عـز       فال هو كسب العزة     ...أما املنافق فال مبدأ له    . القوة
ولذا تراه يعـيش حالـة رعـب        . وجل، وال العزة املوهومة من املبادئ الباطلة      

  : مستمرة، يظن يف كل حلظة أنه مأخوذ جبريرة السوء الذي تنطوي عليه نفسه
�mÂ��Á����������������À��¿ l����)٤ -املنافقون(   

  .  مسع صيحة ظنها النهايةمتاما كاجلاين املخفي جلرميته يسري يف الطرقات وكلما
فهو يعيش بني املسلمني وال يأمنهم أن يكـشفوا حالـه           ...واملنافق ممزق النفس  

  :فيحلف هلم أنه معهم قلبا وقالبا
�m��^��]��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T

l )مث قال تعاىل. خيافون منكم أيها املؤمنون: أي ...)ةالتوب :  

�m��g��f��e�����d���c��b��a��`��_��j��i��h�l   
يتمىن املنافقون لو يفرون من املؤمنني إىل حصن أو مغـارة يف جبـل أو               : أي...

لكنهم ...كل هذا ليتخلصوا من حالة الذعر املستمر      ...سرداب أو نفق يف األرض    
يشهم وأمـواهلم وأهلـيهم يف األمـاكن الـيت فيهـا            املاذا؟ ألن مع  ...مل يفروا 
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بني البحث عن مالذ يأمن فيه من الناس و يف          ولذا تتمزق نفس املنافق     ...املؤمنون
  .املقابل احلرص على الدينار الذي يعبد والدنيا اليت من أجلها يعيش

ال ...حىت ولو حيـاة ذل ومهانـة      ...وتأمل معي حرص املنافق على أية حياة           
مظلـم حتـت    ) أي سرداب (حىت ولو يف مغارة أو مدخل       ! بأس، املهم أن يعيش   

ـ  لف...ال بأس ... مع اخلفافيش يف الظالم   هناك  ...األرض قد تعد علـى حبـك     و
املؤامرات على املسلمني يف الظالم كاخلفافيش، وتعود على مـصارحة إخوانـه            

وقلبه مظلم مـن    ...املنافقني بشكه يف الدين واستهزائه باملؤمنني خفية كاخلفافيش       
  !فلم ال يعيش مع اخلفافيش؟...النفاق كظلمة األنفاق

مل معي حال هذا املنافق الذي مل يبق مع املـسلمني إال حرصـا علـى                مث تأ      
! تأمل حاله إذا أُخرب بأن عليه االستعداد خلطر من اخلارج يدهم املسلمني           ...الدنيا

  :قال اهللا تعاىل واصفا حاهلم يف هذه اللحظات. سيزداد متزق املسكني وحريته

�m��j��i��h��g��������f��e��d��c��b��a��`��_
k l����������������)١٩ -األحزاب(   

ــاىل ــال تع �m��R��Q��P��ON��M��L��K���J��I��H: وق
[��Z��Y��X��W����V��U���T��S l������������)٢٠ -حممد(  

يصيب وقت التضحيات كلَّ من مرض قلبه بالشك يف الدين          ! ذعر ما بعده ذعر   
  .واحلرص على عيشة الذل

  

  :ضريبة الذل
وهذا لألسف  ... مشوب بالنفاق  فليعلم كل من وجد يف نفسه جبنا ومذلة أنه             

وخيافون من أداء   ... أية حياة ...حيرصون على حياة  . حال كثري من املسلمني اليوم    



 99

حقوق اهللا يف مواالة املؤمنني والتربؤ من الكافرين واملنافقني وإظهـار العـداوة             
  :كل هذا حرصا على احلياة، وبئست احلياة حياة الذل...هلم

  رب عيش أخف منه اِحلمام    ل من يغبط الذليل بعيش ذَ
  ما جلرح مبـــيت إيالم    من يهن يسهِل اهلوان عليه

ال يدرك هؤالء أم إن مل يؤدوا ضريبة الكرامة مأجورين عزيزي النفوس فـأم              
ومن أمجل ما قرأت يف ذلك قول       . سيؤدون ضريبة الذل ال حمالة موزورين ذليلني      

   : قطب رمحه اهللاسيد
إن ضريبة الذل أفدح يف كـثري مـن         . ما أن للكرامة ضريبة   إن للذل ضريبة ك   (

وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظـة ال            . األحايني
تطاق، فتختار الذل واملهانة هرباً من هذه التكاليف الثقال، فتعيش عيشة تافهـة             

ل صيحة  حيسبون ك ... ختاف من ظلها وتفرق من صداها     ... رخيصة، مفزعة قلقة  
  . عليهم، ولتجدم أحرص الناس على حياة

إم يؤدون ضريبة ... دون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامةؤهؤالء األذالء ي      
يؤدوا من نفوسهم ويؤدوا من أقدارهم، ويؤدوا من سمعتهم         ... الذل كاملة 

  .  ال يشعروندوا من دمائهم وأمواهلم وهمؤويؤدوا من اطمئنام، وكثرياً ما ي
فإما ...إنه البد من ضريبة يؤديها االفراد وتؤديها اجلماعات وتؤديها الشعوب     

ـ   نأ  ةتؤدى هذه الضريبة للعزة والكرامة واحلرية، وإما أن تؤدى للذلـة واملهان
ـ  )والتجارب كلها تنطق ذه احلقيقة اليت ال مفر منها والفكاك         . والعبودية   اهـ

  )يف ظالل القرآن(
ومن هنا فإن من أكرب اجلنايات على اإلسالم حماولة إيهام الناس بأن دينـهم                   

وهذه اجلناية كثريا ما تمارس هذه األيام من أناس أوتوا نصيبا           ...يرضى هلم الذل  
حـىت إن   . من كتاب اهللا والعلم بأحاديث سيد الشرفاء صلى اهللا عليه وسـلم           
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!  نسخ آيـات وأحاديـث العـزة       السامع هلم ليخيل إليه أم اطلعوا على وحي       
  ". عنتريات اجلوفاء"وأصبحوا يصفون مواقف العزة والقوة يف إنكار املنكر بالـ

  

  :فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني
 املسلمون يف أيامنا أماتت روح كثري من        عليها يربى اللغة الكسرية الذليلة اليت      إن

  :ىلفأين قوله تعا. اآليات واألحاديث يف قلوم
�m��m���l��k��jl )٤٤ -املائدة(   

  :وإن مل يكن ديننا دين العزة والشجاعة فما معىن قوله تعاىل
�m���]��\��������[��Z��Y��X��W����V��U����T��S��Rl�
   )مرانع آل(

  : وإن مل نكن مأمورين بالشجاعة والشدة يف إنكار املنكر فلمن قوله تعاىل
m����±��°��¯��®��¬��«��ª��©���¨²l��)٣٩-األحزاب(   

  :وإن كانت إقامة الشعائر كافية مع ذل النفوس فما معىن قوله تعاىل
�m��s��r�����q��p��o��n��m��l��k��j��i

y��x��w��v��u��t l����)وإىل كل من ادعى أنه ... )١٨ -التوبة
 ،إياك أن تلبس منهاج النبوة ثوب املذلة بلغتـك الكـسرية          ...على منهاج النبوة  

  : اء صلى اهللا عليه وسلم هو القائلفسيد الشرف
فإنه ال يقرب من . أال ال مينعن أحدكم رهبةُ الناس أن يقول حبق إذا رآه أو مسعه ((

  ))أجل وال يباعد من رزق أن يقول حبق أو يذكر بعظيم
وسيد الشرفاء صلى اهللا عليه وسلم هو اآلمر بإنكار املنكر وجهاد املبـدلني                  

نعم هلـذا كلـه     ...وهو النايف اإلميان عمن مل جياهدهم     ...بباليد واللسان والقل  
قواعد، لكن دون إماتة للنصوص وإيهام أن اهللا يرضى ألوليائه الـذل سـبحانه،       
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، ودون إيثار منهج السالمة علـى سـالمة         )الدنية وال املنية  (ودون إشاعة مبدأ    
" ن الـشعوب  أفيو"املنهج، ودون أن نتيح الفرصة للمبطلني أن يصفوا ديننا بأنه           

بتثبيطها عن رفض الذل، ودون أن ننحط باملسلمني ونقتل مروآم إىل حد نتمىن             
   1 عدي بنفيه خنوة أيب طالب واملطعم

  :قال تعاىل. فاألمن وقوة القلب حق حصري للمؤمن
�m��L��K��J�����I��H��G��F����E��D��C��B��Al 
   )األنعام(

  .وللمنافق الذلة واخلور واجلنب
 استغل أعداء اإلسالم هذا اجلنب يف نفوس املسلمني كما رأينا يف نـشر              وقد     

، لتكون رسالة إىل كل من تدفعـه        )أبو غريب (صور السجناء العراقيني يف سجن      
نفسه إىل طلب الكرامة أن هذا مصري من يطلبها عندنا، وليعطوا ذريعة لرؤسـاء              

ين وحماربـة  املسلمني أمام شعوم يف قمع مـن يطالـب بنـصرة إخـوة الـد         
����...وكأن من يساملهم يأمن شرهم    ...بدعوى جتنيب شعوم الويالت   ...الصليبيني

�mf��e��d��c��b��a�������`��_��~ l��)٢١٧ -البقرة( 
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  مداهنة السالطني) 13
  

وهذا اخلُلُق الرخيص هو أول ما يتبادر إىل أذهان الناس عنـدما تـذكر كلمـة                
  )...منافق(

من أين جاء هـؤالء؟     : الناس يدخلون املسجد فقال    أنه رأى : عن ابن عمر       
رأوا منكرا أنكروه، وإن رأوا معروفا أمروا بـه؟         إن:  فقال .من عند األمري  : قالوا

! ميدحونه، ويسبونه إذا خرجوا من عنـده : قالوا فما يصنعون؟: قال. ال: فقالوا
على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   النفاق لنعد كنا إن: (فقال ابن عمر

   .1!)هذا فيما دون
وهذا يف أيام ابن عمر، أيام كان الوالة معظمني لشعائر الدين مقـيمني لـه                    

فكيف لـو  . باجلملة ال يتخذون مرجعية معلنة غريه، وإمنا ظلموا يف بعض املواطن 
يقيم للدين حرمة، بل رأى ابن عمر منافقي هذا الزمان الذين يداهنون سالطينا ال        

يسب اهللا ورسوله يف بالدهـم ويطعـن يف الـدين وتنحـى الـشريعة عـن                 
ومع هذا ترى املنافقني يسبحون حبمدهم ويعظموم وينظمون هلـم          ...أحكامهم

  ! شعرا ونثرا
والذي يف قلبه نفاق يظن أنه على خري ما دام يكره منكرات السالطني يف نفسه،               

 إقراره لباطلهم يف وجوههم، وما درى أنه بذلك شـر           وأن هذا يعفيه من جريرة    
  :الناس كما وصفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله

 . خيارهم يف اجلاهلية خيـارهم يف اإلسـالم إذا فقهـوا           :جتدون الناس معادن  ((
وجتدون خري الناس يف هذا الشأن أشد له كراهية وجتدون شر الناس ذا الوجهني              

   . 2))جه ويأيت هؤالء بوجهالذي يأيت هؤالء بو

                                                 
  رواه الذهيب يف سري أعالم النبالء وروى حنوه أمحد يف مسنده وصححه الشيخ شعيب األرنؤوط 1
 )13/89 ( 4774، صحيح مسلم  ح) 11/314 (3243واللفظ له ح البخاري 2
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فكما يدل احلديث، قد ترى إنسانا شديد العداوة لإلسالم، لكن عنده نبـل                  
عمر بن اخلطاب وخالد بن     ومن هؤالء النبالء    . وال يطيق أن يناقض قناعاته طويال     

، الذين عندما دخلوا يف اإلسـالم       الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أيب جهل       
أما املنافق الذي يتكلم أمام كل قـوم مبـا          .  حق جهاده   اهللا يف واوجاهدوا  أخلص

  . يناسبهم فخبيث ال نبل عنده
  

  :املؤمن ال يداهن أحدا
  :روى الترمذي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذم  هل مسعتم؟ أنه! امسعوا((
 ومـن مل . ولست منه وليس بوارد علي احلوضفليس مين  وأعام على ظلمهم

ومل يصدقهم بكذم فهو مين وأنا منه، وهو  ظلمهم على يعنهم يدخل عليهم ومل
    . 1))احلوض وارد علي

كلمة حق  : ((أي اجلهاد أفضل، أجاب عليه الصالة والسالم      : وعندما سأله رجل  
   .2))عند سلطان جائر

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  )2/268(لترغيب والترهيب  يف صحيح ارواه أمحد والترمذي والنسائي وصححه األلباين 1
  )1/490( يف الصحيحة رواه النسائي وصححه األلباين 2
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  لهقلة األدب مع اهللا ومع رسو) 14
  

  :فهم املعنيون بقوله تعاىل
 �m��a��`��������������_��~���}��|l )التوبة(  

  :وهم الذين حكى اهللا ما قالوا
�mb��a�����������`��_��~�����}��|��{��z l����)٨-املنافقون(  

ضون بالنيب صلى اهللا عليه وسلم واملهاجرينيعر  .  
��mQ���P��O��T��S��R: وهم الذين يسرون لبعضهم بـالكفر مث      

��������Y��X��W��V��Ul )٧٤ -التوبة(  
وقد روى ابن جرير وابن كثري بأسانيد عديدة يف سـبب نزوهلـا روايـات                    

: متقاربة منها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب فقال رجل من املنـافقني              
فهو : فقال له زيد بن أرقم رضي اهللا عنه       ). لئن كان صادقا فنحن شر من احلمري      (

مث رفع ذلك إىل رسول اهللا فجحده املنـافق         . واِهللا صادق ولَأَنت شر من احلمار       
  . فأنزل اهللا تعاىل اآلية تصديقا لزيد

وإن من تلبس بصفات املنافقني يف أيامنا هذه تراه قليل التعظـيم هللا تعـاىل                    
 قـال   وآياته ورسوله، حىت أنه قد حيكي الطُّرف إلضحاك الناس وفيهـا أن اهللا            

وقد يستخدم آيـات اهللا يف غـري        ! على سبيل الطرفة  ...جلربيل وقال جربيل هللا   
  :وما أقربه بذلك ممن وصفه اهللا تعاىل بقوله. موضعها إلضحاك الناس كذلك

�my��x��w��v��u��t��s l���� )٩ -اجلاثية(...  
 فهو ال حيفظ من القرآن إال القليل، وما حفظه تراه يستخدمه أول ما يستخدمه يف 

  !طُرفه وِليظهر خفة ظله
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وقد يستهزئ بسنة من سنن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو مبن يطبقها مع أنه                
وكم من الناس يفعل هذا كلـه وهـو         ...شخصيا مفرط فيها، كاللحية والسواك    

  ! يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم
  : وال أرى أوىل من هذا حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم

   . 1))بد ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي هلا باال يهوي ا يف جهنموإن الع((
وشر منه من زاد على صفات املنافقني فسب اهللا أو الدين صراحة، وهـؤالء              

لن أستطرد يف احلديث عنهم يف هذا املوضع لئال يظن أم منافقون، بل هم كفار               
وال . الكفار يف الدنيا خبالف املنافقني    جتري عليهم أحكام    ...مرتدون بإمجاع األمة  

وهم شر من كفار مكة     ...ينفعهم يف ذلك ادعاؤهم اإلسالم أو تعذرهم بالغضب       
لكين أذكـر   . الذين كانوا يعظمون اهللا ويدعون أن أصنامهم تقرم إىل اهللا زلفى          

 هذا الصنف اخلبيث لإلشارة إىل أن هذه املرحلة املنحطة موجودة يف الكثريين ممن            
وأصلها الذي تفاقمت عنه هـو هـذه الـصفة      ...ينتسبون زورا إىل أمة اإلسالم    

  . النفاقية من قلة تعظيم حرمات اهللا
  

  :املؤمن يعظم اهللا تعاىل
�m��a������`���_��^��]��\���[��Z��Y��Xl )احلج(   

  :وقال تعاىل
�m°��¯��®������¬��«��ª��©����¨���§��¦ l����)٣٠ -احلج(   

  :وقال تعاىل
�m�«��µ���´��³��²��±��°��¯��®���¬�

���»��º��¹��¸��¶l )الفتح(   

                                                 
  البخاري 1
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ولو مل خيرج أحدنا من هذه الدنيا إال بتعظيم صادق هللا تعاىل فإنه يرجى له اخلـري                 
عند اهللا، كاحلديث املتفق عليه يف الذي طلب من أوالده أن حيرقـوه وينـسفوه               

  )). يا رب خفتك وخشيت ذنويب((ويذروه يف الريح وقال 
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  بغض املؤمنني وتشويه مسعتهم) 15
  

فكما أن املؤمن يكره الكفر والفسوق والعصيان فإن املنافق يغيظـه رؤيـة                  
الفضيلة والطهر واالستقامة، ألا صفات حتول بينه وبني أن يصبح اتمع بـا             

صلحني الذين يدعون النـاس     ومن هنا يكره املنافق الدعاة وامل     . لشهواته ومطامعه 
  . إىل هذه القيم

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فمن أحبهم أحبه اهللا ومـن      . األنصار ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق        ((

  :وقال . 1))أبغضهم أبغضه اهللا
   . 2))آية اإلميان حب األنصار وآية النفاق بغض األنصار((

حابة بدعوى االنتصار آلل البيت فهو ممن وقـع يف          وهكذا من طعن يف جيل الص     
  . هذه الصفة النفاقية

  :ولذا فإنك ترى املنافق يعمل جاهدا على تنفري الناس عن املؤمنني
  : تارة حبرمان الناس من منافع دنيوية إن هم أقبلوا على الدعاة وتأثروا بدعوم-
�m���q��po��n��m��l��k��j��i��h��g������f��e��d

s��r��y������x��w��v��u��t���l )املنافقون(   
ملا : (ففي احلديث املتفق عليه عن أيب مسعود      . وتارة بالتشكيك يف نوايا املؤمنني     -

أي حنمل على ظهورنا باألجرة لنكتسب ما نتصدق        -نزلت آية الصدقة كنا حنامل    
مرائي، وجاء رجـل    ): املنافقون: أي( فجاء رجل فتصدق بشيء كثري فقالوا        -به

  :فرتلت. إن اهللا لغين عن صاع هذا: فتصدق بصاع فقالوا

                                                 
 )220/ 1 ( 110، صحيح مسلم ح ) 136/ 12 (3499صحيح البخاري ح 1
   )218/ 1 ( 108، صحيح مسلم ح ) 28/ 1 (16صحيح البخاري واللفظ له  ح 2
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 �m��¿��¾��½����¼��»��º��¹

��Ì����Ë���Ê��É���È��ÇÆ��Å���Ä����������Ã��Â��Á��À

���Î��Íl )التوبة(   
ىل الناس ا، كما فعلوا      املنافقون أو  ٍالستهزاء باملؤمنني ورميهم بصفات   وتارة با  -

 عبد اهللا بن عمر أن رجال قـال يف غـزوة             عن ته التفاسري يف غزوة تبوك فيما رو    
ما رأيت مثل قرائنا هؤالء أرغب بطونا وال أكذب ألسنة وال أجنب عنـد              : (تبوك
ألخربن رسول اهللا صلى اهللا عليـه       . ولكنك منافق ! كذبت: (فقال رجل ). اللقاء
فتعلق املستهزئ حبقب ناقة رسـول      . فبلغ ذلك رسول اهللا ونزل القرآن     ). وسلم

يـا رسـول اهللا إمنـا كنـا خنـوض        : والناس يرمونه باحلجارة وهو يقـول     اهللا  
فتأمل كيف أن هذا املستهزئ وصف املهاجرين بأوصاف هم أبعد مـا            ...ونلعب

يكون عنها، بل هي أوصاف املنافقني، من كذب وجنب وحرص على الدنيا وملء             
الكـالم  إمنا قلت هـذا     : أي)...إمنا كنا خنوض ونلعب   : (والحظ تعليله . البطون

  ! للتسلية والفكاهة فقط
  فما اآلية اليت أنزلت؟

�m���}��|��{��zy��x��w��v��u���t��s
��a��`��������������_��~l )فمع أن الرجل مل يـستهزئ      ... )التوبة

إال باملهاجرين، إال أنه استهزأ م لدينهم، فاعترب اهللا تعاىل ذلك استهزاء باهللا تعاىل              
�: هم بقول بعدهاو آياته ورسوله وحكم علي �

�mg��f������������e��d��c��b l����)٦٦ -التوبة(  
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وتارة باالفتراء على املؤمنني ونسج األكاذيب حول سريم، كما فعلوا حينما            -
طعنوا على أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها لينالوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه               

  :وسلم وينفروا الناس عنه
�m�E��D��C��B�������A��S����R��QP��O���N��M��LK��J��I��H��GF�

��a��`��_�����^��]����\���[��Z��YX���W��V��U��Tl )رالنو( ...
  . وهو عبد اهللا بن أُبي زعيم املنافقني

عندما يعجز العدو عن املواجهة املباشـرة يعمـد إىل حبـك            ف(: وكما قيل      
توجيه ضربة نفـسية إىل     شاعتها ليستطيع من خالل ذلك      إالشائعات، وتروجيها و  

اتمع، وكذا بلبلة الرأي العام، وإشغاله بالتوافه وصرفه عن القـضايا املهمـة             
إن سالح الشائعات من األسلحة املدمرة اليت ميكن أن تـستخدم يف            . واملصريية

  )بعاد الناس عنهمإتشويه مسعة األفراد الصاحلني، و

ملا رأوهـم   ...ه ناجتة عن حسد املؤمنني    ويبدو أن كثريا من أفعال املنافقني هذ           
مطمئنة نفوسهم واثقة خطاهم يقتربون مبرور الزمان من وعد اهللا باجلنة الـيت ال              

  !زال لدى املنافقني احتمال بوجودها
فاغتاظ املنافقون ملا رأوا املؤمنني أعلى منهم ومتنوا لو أم شاركوهم يف كفـرهم              

  : ليشاركوهم يف املصري اهول لديهم

�mu��t�����s�������r��q����p��o l���� )٨٩ -النساء(  
وال ...وال يزال املنافقون يف أيامنا يشوهون مسعة الدعاة واملصلحني وااهدين      

فحري بكل  . ميلك إخواننا الدفاع عن أنفسهم ألن اآللة اإلعالمية ليست بأيديهم         
�m��g���f��e��d���c��b: مسلم عاقل أن يتمثل قولـه تعـاىل       

hn��m����l��k��j��i��l )النور(   
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ــه ــاىل وقول �m��Y��X��W���V��U��T��S�����R��Q��P��O: تع
���`��_��^��]��\��[�����Zl )احلجرات(  
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  ابتغاء الفتنة) 16
  

إن املنافقني استخدموا طريقة فرعون يف ادعاء أن املصلحني أهل فتنة وفساد حني             
�: ليه الصالة والسالمقال يف نيب اهللا موسى ع �

�m���T��S��R��Q�����P��O���N��M��L��K�����J�����Il )غافر(   
  :واحلق أن املنافقني هم أهل الفتنة املفسدون

�m����n��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a

�t��s����r��q��p��ol )البقرة(   
  :حيهميريدون توهني املسلمني والفت يف عضدهم ليفشلوا وتذهب ر

�m����´��³��²��±��°��¯��®�����¬��«��ª

µl )٤٧ -التوبة(  
فيتأثر ـم  ... )٤ -املنافقون(�����m¹��¸��¶��µ lواملشكلة أم بلغاء 

بل حىت ...بيان مجيل...)٤٧ -التوبة(�����m¹��¸��¶l: اتمع اإلسالمي
نه ففي احلديث الذي رواه مسلم عن زيد بن أرقم أنه رضي اهللا ع            . أشكاهلم مجيلة 

  ...لكن معادم معادن سوء...)كانوا رجاال أمجل شيء: (قال
ما يهدفون منها   لكنهم  بل إن املنافقني يعملون أعماال ظاهرها اخلري وخدمة الدين          

  : إال إىل تفريق املؤمنني
�m��I��H���G��F��E��D��C��B��A

��Y��X��W��VU��T���S��R��Q���PO��N��M��L��K�����J
��[���Zl )التوبة(    
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ضـرارا وكفـرا وتفريقـا    : لكن ما بنوه إال لكل خبيثة  ...فهم بنوا مسجدا       
ليفرقوا صف املؤمنني وليجتمعوا يف مسجدهم على التـآمر ضـد           !... وإرصادا
  ! فال يغترنَّ مسلم بظواهرهم.1!املسلمني

  

  !: حيرص املنافقون على إضفاء الشرعية على فتنتهم من خالل أهل اخلري
 عليه اهللا صلى اهللا رسول فسألوا وجاءوا: ( كثري يف تفسري هذه اآلية     فقد قال ابن  

 تقريـره  علـى  فيـه  بصالته ليحتجوا مسجدهم يف فيصلي إليهم يأيت أن وسلم
  ). وإثباته

، فلم يصلِّ يف مسجدهم بل      لكن اهللا تعاىل فضحهم لرسوله صلى اهللا عليه وسلم        
   . هدمه
نراهـا  ... مفـسدة ال تبتغـي إال الفتنـة        ونرى يف أيامنا هذه قنوات ماجنة          

لكن يسبق برناجمه ويتبعه ...تستضيف داعية يتكلم مبا يرقق القلوب ويدمع العيون     
ودعاتنا حيتجون بأم لن يترددوا عن ارتياد أي        . دعايات الفسق وأخبار الكذب   

لكننا خنشى أم بذلك يضفون شيئا من الـشرعية         ...منرب إلظهار دعوم اخليرة   
على قنوات الفتنة هذه، ومييعون املسألة يف نفوس عامة الناس، ويكسرون حـدة             

أوما ترى وضوح موقف رسـول اهللا مـن مـسجد           ... استنكار الناس ملنكراا  
أصلي فيه وأستغل أية    : الضرار، فهو ملا علم أن منظومته بنيت على السوء مل يقل          
 من حيث ظنـوا أـم   فرصة لعلي أقلب السحر على الساحر وأفرض مشروعي     

فصاحب الـدعوة عزيـز     . مل يقُلها صلى اهللا عليه وسلم     ... يفرضون مشروعهم 
   2...النفس يربأ بدعوته عن أن تستخدم طعما يزين به املفسدون باطلهم

                                                 
  راجع سبب نزول اآلية من تفسري ابن كثري 1
 أن املسألة قابلة لالجتهاد حبسب حال تلك القنوات، لكن ال بد للدعاة أن يأخذوا عامـل                 أعلم 2

 إضفاء الشرعية املذكور يف حسبام
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فنسأل اهللا تعاىل أن يوفق الدعاة املصلحني إىل ما حيب ويرضى، وأن يريهم احلـق   
  .اتباعهيف هذه املسألة ويرزقهم وإيانا 

 تقديـسها  رايات الوطنيـة و رفع :يبتغيها املنافقون يف أيامنا    اليت   مثال الفنت و     
كل يف حدود بلده اليت مل يرتل ا وحي         ... املسلمني على أساسها   حماولة شرذمة و

لست أبايل حني يـسلم   (و) وطننا ومن بعده الطوفان   : (وشعاره! من اهللا عز وجل   
ويقنعون املسلم أن مستقبله وطموحـه      ) تصرعموطين على أي جنب أمة الدين       

الشخصي هو أول ما عليه االهتمام به وليكن بعده يف أمة اإلسالم من حوله مـا                
  )...أُكلت يوم أكل الثور األبيض: (ليأيت اليوم الذي يقول فيه... يكون

لذا فقد شدد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جرمية التفريق بـني املـسلمني                
  :جسد األمة على أسس جاهلية بقولهوتقطيع 

 النـاس بنـو آدم      . وفخرها باآلباء   اجلاهلية ةيعبإن اهللا عز وجل أذهب عنكم       ((
 لينتهني أقوام يفتخرون برجال إمنا هـم        . مؤمن تقي وفاجر شقي    :وآدم من تراب  

فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على اهللا من اجلعالن الـيت تـدفع الـننت                 
  .  1))بأفواهها

كانتسام آلباء ماتوا على    ...فإن ناسا كانوا يتفاخرون بقيم غري قيمة العقيدة            
فبني عليه الصالة والسالم أن     . افتخروا م حلسبهم أو ثرائهم وجاههم     ...الكفر

هذا الفخر يستوجب املهانة على اهللا حبيث يصبح املفتخر أهون مـن حـشرات              
. عة إياها كأا مفتخرة ـذه الفـضالت  خترج فضالا من أفواهها وتسري ا راف  

وغاية إمث هؤالء املفتخرين رفعهم لقيمة ال وزن هلا يف دين اهللا، مـن شـأا أن                 
وكذلك يف أيامنا كل من يرفع قيمة ال اعتبار هلا          ...تشرذم املسلمني لو استشرت   

 .  شرعا تفرق املسلمني فهو يف غاية املهانة على اهللا

                                                 
   واأللباينوصححه ابن تيمية، رواه أبو داود والترمذي وحسنه 1



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 117

  قسوة القلب جتاه القرآن) 17
  

  :ناجتة عن الشك يف الدين-كغريها من صفات النفاق-وهذه الصفة
�m��¦���¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z

±����°��¯��®��¬��«��ª��©��¨��§l������������)٤٦ – اإلسراء(   
  :وهذه القسوة واالستغالق عند املنافق متنعه من تدبر القرآن

�m����p����o��nm��l��k��y��x��w��v���u��t���s��r����q��l 

   )حممد( �m��h��g��f��e���d���c��b��al ... )النساء(
كانوا يأتون جمالس النيب فيسمعون القرآن من فمـه         ...ويالَقسوة قلوب املنافقني  

فما ينفعهم مساعـه    ...غضا طريا نقال عن جربيل األمني عن رب العزة جل وعال          
  : قلومبشيء، وال حيرك ركام الكفر عن

�m��������q��p��o��n��ml��k��j��i�����h��g��f���e��d��c��b

��s���rl )املائدة(   
بل انظر إليهم وقد خرجوا من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم بعدما مسعوا اآليات           

  ماذا قال آنفا؟: واحلكمة فسألوا الصحابة ببالهة
�m��¶��µ��´��³��²��±��°��¯��®��¬��«���ª��©��¨��§

��Â��Á��À��¿�����������������¾��½��¼��»��º���¹¸l )حممد(   
ألم مل يفهموا شيئا، أو قالوها على سبيل االستخفاف وإشعارا بأم مل يلتفتوا إىل              

  . وا بهأما قال رسول اهللا ومل يعب
  : بل مل يكونوا يستحيون من قسوة قلوم

�m]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��Sl����)١٢٤ -التوبة(  
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أليس يقـول اهللا أن القـرآن يزيـد         : فكأين م يسأل بعضهم بعضا باستخفاف     
يبكون وتعلـو مهمهـم إذا مسعـوا        ) الصحابة: أي(ألسنا نرى هؤالء    ! اإلميان؟
  ...وال أنا: فيقول السائل...ال: فهل ازددت إميانا يا فالن؟ فيجيب! القرآن؟

�_��`���m�f���e��d��c��b��a: فرد اهللا على تساؤهلم   

q��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��

��s��rl )التوبة(   
فالقرآن الذي لو أُنزل على جبـل خـشع         ! وتصور معي هذه القسوة يف قلوم     

  !وتصدع من خشية اهللا ال يزيد املنافقني الظاملني إال شكا وخسارا
وال يبتعدن القارئ عن الواقع فيظن أن لـيس لـه مـن هـذا الوصـف                      

الناس يف مطلع يومهم يديرون مذياعام على حمطات كثريا من  رى  فإنا ن ...نصيب
مث بعدها بدقائق تقل أو تكثر يديروا على حمطات الغنـاء أو يـأتون              ...القرآن

فمن ! وأمثلهم طريقة يفصل الصوتني بثوان    ! هكذا بال فاصل  ! بأشرطة أكثر طربا  
  ! صوت القرآن إىل صوت الشيطان

اء، ففي وقت القرآن كأم تركوه لطرد الشياطني وال         وليسوا يف احلالني سو        
فهل زادم آيات اهللا    ! يصل إىل قلوم، ويف وقت الشيطان تز القلوب وتتفاعل        

إميانا و وجلت قلوم وكانت هلم شفاء ورمحة وكانوا ا يستبشرون، كما وصف             
طان وإذا تليت   القرآن املؤمنني إذا مسعوا القرآن؟ أم أا قلوب تتأثر بصوت الشي          

  آيات الرمحن كانت كاحلجارة أو أشد قسوة؟
وأقسى قلبا من هؤالء من يكثرون قراءة القرآن، بل وقد يتخذوا مهنة، دون أن              

  !ينفعهم بشيء
   . 1))أكثر منافقي أميت قراؤها: ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                                 
  األرنؤوطصححه و  )2/249( يف الصحيحة رواه أمحد وصححه األلباين  1
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ولونه على غـري وجهـه      الذين يتأ : أي: ( يف شرح هذا احلديث    قال املناوي      
. احذروا القراء واحذروين معهـم    : وقال عطاء : مث قال . ويضعونه يف غري موضعه   

فلو خالفت أودهم يل يف رمانة أقول أا حلوة ويقول إا حامضة مـا أمنتـه أن                 
ولذلك ترى الواحـد منـهم      : إىل أن قال املناوي   ! يسعى بدمي إىل سلطان جائر    

     م معبسا وجهه كأمنا مين على الناس مبا يصلي زيادة          يتكرب على الناس ويستخف
ركعتني، أو كأمنا جاءه من اهللا منشور باجلنة والرباءة من النار، أو كأمنا اسـتيقن               
السعادة لنفسه والشقاوة لسائر الناس، مث مع ذلك يلـبس لبـاس املتواضـعني              

األعمـى ال   وهذا ال يليق بالتكرب والترفع وال يالئمه بل ينافيه لكـن            . ويتماوت
  . 1)يبصر
وهذه الكلمات الذهبية للمناوي وصفت العديد من صفات املنـافقني مـن                 

قسوة قلب مع القرآن وفجور يف اخلصومة واستعظام الطاعة وأمن من عذاب اهللا             
وهذا كله لألسف كما يصف املناوي يف أنـاس قـد           ...ورياء بالتظاهر بالتواضع  

  . فنعوذ باهللا من هذا الوصف...ا من العلموا القرآن بل ورمبا أوتوا نصيبأقر
ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة، رحيهـا        : ((قال عليه الصالة والسالم   

   . 2))طيب وطعمها مر
  
  
  

                                                 
  فيض القدير 1
  )217/ 4 ( 1328، صحيح مسلم ح )17/48 (5007لبخاري حصحيح ا 2
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  استصغار املعصية واستعظام الطاعة) 18
  

هي أكرب من حجم إميانـه  ملا كان املنافق شاكا يف الدين فإن أية طاعة يقدمها             
أمـا  ...لذا فإنه يرى طاعته هـذه عظيمـة       . الضعيف إن وجد هذا اإلميان إصال     

املعصية، فهو ليس على يقني تام بعظمة اإلله الذي يعصيه، وليس مؤمنـا إميانـا               
جازما بنار يعذب فيها على معصيته، فريى معصيته صغرية وإن كانـت اجلبـال              

   )٩١ -األنعام( �����m��C��B��A��E��Dl ...تتفطر منها
m��O��N: واملنافق يف ذلك على طريقة صاحب اجلنتني الذي اغتر ما وقال          

��Z��Y��X��W��V���U���T��S��R��Q��Pl )الكهف(   
�m��p����o������n��m���l��k��j��i��h��g��f: واآلخر القائـل  

ql����)٥٠ -فصلت(   
وهكذا املنافق، يعمل   ! تيضمنون اجلنة إن وجد   ...لئن رددت، ولئن رجعت        

بالقليل من الطاعة ليدخل اجلنة إن وجدت، أما أن يكون حميـاه ومماتـه هللا رب                
  . وما ينفعه هذا العمل وال أضعافه ما دام يف قلبه شك! العاملني فال

إن املؤمن مجع إحسانا وشفقة وإن املنافق مجـع إسـاءة   : (قال احلسن البصري   -
   1)وأمنا
. حيسن يف أعماله وهو مع ذلك مشفق خائف من عـذاب اهللا           أي أن املؤمن         

بينما املنافق ال يدع إمثا إال ركبه وهو مع ذلك آمن من النار وقد يتبجح فيقـول                 
  !سأدخل اجلنة قبلك: لك

قال احلسن  . وتارة يتعلل املنافق يف عدم إقالعه عن املعاصي بأنه حيسن الظن باهللا           
ن قومـا   إ .قه العمل دن ما وقر يف القلب وص     ليس االميان بالتمين ولك   : (البصري

                                                 
 الزهد البن املبارك، وبنحوه يف جممع الزورائد 1
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 . حنسن الظن باهللا   :أهلتهم اماين املغفرة حىت خرجوا من الدنيا وال حسنة هلم وقالوا          
   1) لو أحسنوا الظن به ألحسنوا العمل!وكذبوا

 بـني   وأماين املغفرة دون عمل هي مما يعير به املنافقون عند ضرب السور بينهم و             
�: املؤمنني �

�ma��j�����i��h��g��f���e��d��c���b��l )احلديد(   
إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت       : (وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه        -

وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال بـه           . جبل خياف أن يقع عليه    
  . حرك يده فوق أنفه فطارت الذبابة:  أي... 2)هكذا

اس يغتابون ويلمزون أو يقولون ما ال يليق باهللا تعاىل مث           فكم ترى من أن   ! وصدق
كأن استغفاره  ! ، وهو يضحك بسماجة شديدة    )أستغفر اهللا : (يقول الواحد منهم  

  !هذا ينفعه
  :وروى البخاري عن أنس بن مالك أنه قال -
أدق يف أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهـد            إنكم لتعملون أعماال هي   (

وإن كان أنس رضي اهللا عنه قال ذلك        )... عليه وسلم من املوبقات    النيب صلى اهللا  
للتابعني وهم من هم يف اخلريية، فما بالُك لو رأى ما أقحم أهل زماننا فيه أنفسهم                

  . فاهللا املستعان! ونأمن املهلكات وهم ال يعب
  : إن من يقع يف هذه الصفة يشابه فُساق بين إسرائيل الذين قال اهللا تعاىل فيهم

�m��¨��§��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��}

°��¯��®��¬��«���ª��©l��������)١٦٩ -األعراف(...  

                                                 
 تفسري أيب السعود واأللوسي 1
  )19/367(5833ح البخاري 2
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فهم يفعلون املعاصي مرة تلو األخرى وال يقلعون عنها ومع ذلك يظنـون أـم               
  .مغفور هلم

  : قال احلسن البصري
 واملؤمن أحسن الناس عمـال      .املؤمن من يعلم أن ما قال اهللا عز و جل كما قال           (
 وال يـزداد    ، لو أنفق جبال من مال ما أمـن دون أن يعـاين            .شد الناس خوفا  أو

 سـواد  : واملنافق يقول!جنوأجنو ال أ ال : يقول.قارصالحا وبرا وعبادة اال ازداد فَ     
1) يسيء العمل ويتمىن على اهللا تعاىل... وال بأس علي،غفر يلالناس كثري وسي   

 -النـساء ( m�����d��c��b��a��`l: فاملؤمن يعلم أن اهللا تعاىل إذ قـال       

~��_��`���m��b��a: فهو كما قال، وإذ قـال      ... )١٢٣

���d���cl )فال يأمن من عذاب اهللا إال إذا عـاين         . فهو كما قال   ... )الزلزلة
إن يل عنـد ريب     : وال ميكن له أن يصل إىل مرحلة يقول فيهـا         . اجلنة يوم القيامة  

أما ... داد إال خوفا  هني باملعصية، بل ال يز     خري فيست  للحسىن مبا أسلفت من رصيد    
أنا أحسن من غريي، فالناس الذين يعملون مبعاٍص أكرب من معاصي          : املنافق فيقول 

�m�����x��w��v: غفل عن قوله تعاىل   ...هم يف النار وأنا يف اجلنة     . كثري

��_��~��}��|��{��z��yl )الزخرف(   
اعة منتشرة جدا يف أبناء املسلمني      وهذه الصفة من استصغار الذنب واستعظام الط      

����������حىت إنك لتحس أن عامتهم يمنون على اهللا تعاىل بطاعام...يف أيامنا هذه �

�m����Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ���Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Ê
��Ú��Ùl )فتش كل قارئ نفسه أال جيدها أرجى يف اجلنة         ...)احلجراتلْيو

  !هم؟من الصحابة وآمن من النار من
                                                 

 الزهد البن املبارك 1
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  .وسنرى كيف أن هذه الصفة تقود من يف قلبه نفاق إىل أن يعرض عن التوبة
  

  :حال املؤمن
  : سألت عائشة رضي اهللا عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قول اهللا تعاىل

�m���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��Al )املؤمنون..(..: 
ال يـا   : ((يه الصالة والسالم  فقال عل ). اخلمر؟ أهو الذي يزين ويسرق ويشرب    (

 أن ال يتقبـل  خيـاف  ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو! بنت الصديق

   . 1))منه
ما عرضت قويل على عملي إال خشيت       : (وروى البخاري أن إبراهيم التيمي قال     

  . أي يكذب قويل عملي، أو يكذبين من رآين يف دعوى اإلميان)..أن أكون مكذبا
مهما عمل من طاعة فإنه يعلم أنه مقصر يف حق اهللا عز وجـل،              ...فهكذا املؤمن 

  . ومهما صغرت معصيته فإنه يعلم أا كبرية ألا عصى العظيم سبحانه وتعاىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )1/161(رواه ابن ماجه و صححه األلباين يف الصحيحة  1
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  اإلعراض عن التوبة) 19
  

�m��I��H��G��F������E��D��C�����B��Aقال اهللا تعاىل واصفا املنافقني      
��O��N��M��L��K���Jl )وال غرابة، فإذا    ...)قوناملناف

كان املنافق قليل األدب مع رسول اهللا كما رأينا، ومستصغرا ملعصيته ألنه ما قدر              
  !اهللا حق قدره، فلماذا يتوب؟

 ابر بن عبـد   ج عن   صحبل وانظر إىل مدى إعراضهم واستهانتهم مبغفرة اهللا فيما          
 -لثنية، ثنية املـرار   من يصعد ا   (( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  اهللا قال 

    . أي يغفر له...)) ط عن بين إسرائيلفإنه حيط عنه ما ح - عند احلديبيةمكان

.  1 مث تتام النـاس     .  فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بين اخلزرج        : جابر قال     
وكلكم مغفور له، إال صاحب اجلمـل        ((  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

فأتينـاه  : قال جابر . نافق مل يكترث ذه الفرصة ملغفرة الذنوب      وهو م ))...األمحر
 ألن  ! واهللا  : فقـال ).   يستغفر لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعال(  : فقلنا له

ضالة   وكان الرجل ينشد: قال . أجد ضاليت أحب إيل من أن يستغفر يل صاحبكم
  .  2له

بهيمة اليت يبحث عنها كيـف أنـه        فانظر إىل هذا الضال الذي كان أضل من ال        
  !يفضل أن جيد يمته على أن يستغفر له رسول اهللا

  
  

                                                 
 أي تتابعوا يف الصعود إليها 1
 )13/326 (4986 مسلم 2
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  :وقال تعاىل واصفا املنافقني
m��`��_���~��}���|��{��z��y��x��w���v����u��t

��d��c��b��al )ومع ذلـك ال    تقعرهم تباعا فاملصائب  ...)التوبة  
  . يتوبون

: إذ يقـال هلـم     1افقون بعد ضرب السور   وهذه الصفة هي إحدى ما يعير به املن       
  . ، كما قال ابن كثريأخرمت التوبة من وقت إىل وقت: أي))....وتربصتم((

  : أمل تكن الفرصة متاحة هلم يف يوم من األيام؟

�m��¤��£��¢��¡������~��}��|��{

��«��ª��©��¨��§������¦��¥l )النساء(   
فمن النـاس   ...افقني يف هذه الصفة   وهكذا كل من أخر التوبة فليعلم أنه شابه املن        

يشبهون )!...ادع اهللا أن يهدينا يا شيخ     : (من إذا نصحته يف ترك معصية قال لك       
  : يف ذلك سلفهم

�mf��e��d��c��b��a��`���_��^��] l��������������������

لـذا  . لو أم كانوا صادقني يف إرادة املغفرة ألقلعوا عن الذنب          ...)١١-الفتح(
  �����m��j����i���hm��l��kl: قال تعاىل

�m��`��_��~��}��|��{��z���y: ويف املقابل صفة املؤمنني   

��e��d��c��b���al )األعراف(   
  
  
  

                                                 
 خطر النفاق على النفس: راجع ما نقصده بضرب السور حتت عنوان 1
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   تعريض النفس للفنت)20
  

 �m��~�������}�������|��{l: فأول ما يقال للمنافقني بعـد ضـرب الـسور         
  ) 14-احلديد(

، وهو يتعذر   من يف قلبه نفاق حيوم حول املعاصي كالذباب حيوم حول الننت          ف     
بأن ما يفعله اختلف العلماء يف حكمه وليس حراما قطعيا، ويتعذر لنفسه وللناس             

وقلبـه  ...كمن يكثر خمالطة النساء من غري حماِرِمه بأعذار شىت    ...بأن قصده طيب  
  ...يف ذلك يضطرب ويشتهي

 ومن أجال بصره فيما حرم اهللا، كالذين يتابعون املسلسالت واألغاين الفاسقة       
مث بعد ذلك تفسد قلوم فال تسمع منهم إال ما دل على حب املعصة واستقباح               

فإن مثل هؤالء ال يظن م، وقد فتنوا أنفسهم، أن يكونوا           ...شعائر اهللا وأحكامه  
قبل ضرب السور ممن يسعى نورهم بني أيديهم وبأميام ليعينـهم علـى عبـور               

  ! الصراط
  .رائع لئال تقع يف احملذورأما املؤمن فحازم يسد على نفسه الذ
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  الفجور عند اخلصومة) 21
  

   1))وإذا خاصم فجر...أربع من كن فيه كان منافقا خالصا((
، تعرف على أا الكذب وامليل عن الصدق والعدول عن       الفجور صفة ذميمة       

ى من فيـه نفـاق إذا       وكلها صفات شر جتتمع لد     ...2!احلق وارتكاب املعاصي  
  .  خاصم

فصاحب اخلـصومة إن كـان يـؤمن        ... من مثار الشك يف اآلخرة     الفجورو     
باآلخرة فإنه هادئ النفس ألن ما ال يأخذه من حقه يف الدنيا يبقى رصيدا مدخرا               

أما من ضعف إميانه باآلخرة     . له عند ربه سبحانه وتعاىل يف وقت تشتد فيه احلاجة         
 فيبـالغ يف    يظهر هذا املعىن فيخشى فوات حقه ويريد أن يشفي غ         فإنه ال يستحض  

  .القصاص وال وفاء عنده ألي ود كان بينه وبني خصمه
   

وأكثر ما نرى هذه الصفة يف زماننا يف أكثر مشاكل األزواج وفيما يكون بينـهم             
  :قبل وعند الطالق، فال يرعون للعشرة حقا وال ميتثلون قول اهللا تعاىل

 �m��Í��ÌÏ��Îl����)٢٣٧ -البقرة(  
  
  

                                                 
 ، سبق خترجيهمتفق عليه 1
  املنجد يف اللغة 2
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  إخالف عهد اهللا) 22
  

ألنه يشك يف اهللا، وإن آمن بوجوده فتـصوراته         " جيس النبض "املنافق وكأنه        
هو ال حيسب حسابا لعقوبة اآلخرة، وكل ما يهمه أال ينقص نعيم            ...عن اهللا هزيلة  

يؤثر ذلك على مـصاحله الدنيويـة       فيخلف عهد اهللا رويدا رويدا، فإن مل        . الدنيا
  :ون األدب مع رسول اهللا مثئكحال يهود الذين كانوا يسي...اطمأن وسدر يف غيه

�mt��s��r��q��p��o��n��ml�����...       لوا بعقوبة فهـمعاجفما مل ي
  :عقَّب تعاىل بقوله...مطمئنون

�m��|��{��z��yx��w���vl )ادلةا(   
يف كان يلح على اهللا تعاىل بالدعاء ويعاهده إن آتاه ولْيتذكر كل يف نفسه، ك     

شيئا من الدنيا أو جنبه شرا كان حمدقا به ليكونن من الصاحلني ولَيجتننب ما هـو                
فما هـي إال  ...مث يتكرم اللطيف سبحانه عليه ويعطيه ما طلب...عليه من معصية 

ـ ...أيام تقل أو تكثر ويعود املعاهد إىل ما كان فيه مـن معـاصٍ              سة طبـاع   خ
فهذا العمل من أهم أسباب نشوء النفـاق يف         ...نسأل اهللا العفو والعافية   ...ولؤما

  :قال تعاىل. القلب

�m��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c
���o��n��t��s��r��q��p�u���v���w�����y����x��

z��}��|��{����~�������§��¦��¥��¤���£������¢��¡�����
��ª��©��¨l )فكان جزاؤهم نفاق القلب     مرة لوهافع...)التوبة

نسأل ! فكيف بنا إن فعلناها مرارا ومرارا     ...إىل يوم يلقون اهللا الذي أخلفوا عهده      
  . اهللا العفو والعافية وأن يعاملنا بكرمه وحلمه سبحانه
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  اللحن يف القول) 23

  

   )30-حممد( mJ�I��H�Gl : قال اهللا تعاىل واصفا املنافقني
فهم يبثون مسومهم بكالم منمق ظاهره حب الدين والدفاع عنه وباطنـه التـشكيك              

فعندما تنابح الدمناركيون لينالوا من رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم، وال              . والطعن
  :يضريه وهو صاحب الشرف الرفيع واملقام احملمود، خرج من املنافقني من يقول

  )! ولكن للنقد. يه وسلمال لالستهزاء بالنيب صلى اهللا عل(
  :وعندما انطلقت محلة املقاطعة للبضائع الدمناركية نعق منافق آخر فقال

    .1)!إا محلة فوضوية تعمق الكراهية واحلقد يف نفس اآلخر وتغذي اإلرهاب(
لكنه ما أراد إال العبارة     ...فاألول يظهر احترام النيب واالعتراف بنبوته والدفاع عنه        -

يت يدعو فيها إىل نقد النيب املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي                األخرية ال 
  .يوحى

والثاين يظهر أنه متفق مع املسلمني يف اعتبار ما قام به الدمناركيون كراهية وحقدا،               -
لكنه يف واقع األمر أغاظه أن يقاطَع أسياده، وعز عليه أن يسميهم كفارا مع ما قـاموا         

، واستغلها فرصة ليطعن على اجلهاد وااهدين فسمى جهـاد          )اآلخر(م  بل اعتربه ! به
الكافرين واملنافقني باإلرهاب، على طريقتهم النفاقية اخلارجية املعروفة يف الـذل مـع             

  . الكافرين واالستئساد على املسلمني
كـم  نه ال جيوز لنا إساءة الظن مبن يقول مثل هذه األقوال وال احل            إوال يقُل قائل         

فاألخذ بالظاهر  . ن اجلهل بقاعدة األخذ بالظاهر    ع إن مثل هذا القول ناتج    ف...على نيته 
كما أنه يقتضي إحسان الظن مبن أظهر خريا، فإنه كذلك يقتضي احلكم بالسوء علـى               

ا جعل اهللا تعاىل كالمهم هذا عالمة فارقـة هلـم           موإال لَ ...من تكلم بكالم نفاق كهذا    
ــا  ــشفهم ـــ ــا أن نكـــ .  mJ�I��H�Gl :علينـــ

                                                 
ورد على أصحاا الرد ) أرعد وأبرق(حكى هذه األقوال الشيخ علي القرين حفظه اهللا يف شريطه  1

 الذي يناسبهم
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  نسيان اهللا تعاىل) 24
  

فما تعلموا وال عملوا مبـا      ...واعجباً من نسيان بعض الناس رم سبحانه وتعاىل       
 وهـذه صـفة     . وال ترى أحدهم يسأل عن احلالل واحلرام       .يقرم إليه سبحانه  

  :املنافقني
m���|��{��z��yx��w��v���u��t

��£��¢¡�����~��}¥��¤l������)٦٧ -التوبة(  

  . فال يبايل اهللا تعاىل يف أي واد هلك أحدهم ...
  :وجزاؤهم أن ينِسيهم اهللا تعاىل أنفسهم فال يعملون مبا ينفعهم يف معادهم

m�l��k��j�����i��hg��f��e��d������c��b��al 
   )احلشر(

  : وقال تعاىل واصفا أكثر الناس
�m�V�����U��T��S����R��Q��P��O��N��X��������W�l )قال ..)..الروم

 . أي أكثر الناس ليس هلم علم إال بالدنيا وأكساا وشؤوا وما فيهـا             :ابن كثري 
 وهم غافلون عمـا يـنفعهم يف        ،فهم حذاق أذكياء يف حتصيلها ووجوه مكاسبها      

واهللا :  قال احلسن البصري     .الدار االخرة كأن أحدهم مغفل ال ذهن له وال فكرة         
بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفره فيخربك بوزنه وما حيسن أن           هم  لبلغ من أحد  

  .1صليي
وهذا حال كثريين من أهل زماننا تراه جادا جمتهدا مشمر الذراعني حاسرا عـن              

فنعوذ بـاهللا مـن غفلـة        !...ال: أتصلي؟ قال : الساقني يف أمر دنياه، فإذا سألته     
  . القلوب

                                                 
 تفسري ابن كثري 1



 136

تى بالعبد يوم القيامة فيقول اهللا لـه أمل         يؤ: ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
أجعل لك مسعا وبصرا وماال وولدا وسخرت لك األنعام واحلرث وتركتك ترأس            

اليوم أنساك : ال فيقول له: وتربع، فكنت تظن أنك مالقي يومك هذا؟ قال فيقول  
  .  يتركه اهللا يف العذاب: أي  ...1))كما نسيتين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ) 28/457( وصححه األلباين يف صحيح وضعيف اجلامع الصغري ، رواه الترمذي وصححه 1
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  خامتة
بثَّها اهللا  ...  فقد ظهرت لنا صفات املنافقني واستبانت سبيل ارمني          ، بعد أما     

|���{����mتعاىل يف كتابه وفَصلَها على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسـلم             

e��d��c��b��a��`��_��~ l����)وكل يغـدو   ... )٤٢ -األنفال
يكون ممن قال تعاىل    فَلْيختر امرؤ لنفسه أيريد أن      . فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها    

  :فيهم

�mu���t��s��r��q��po��n��ml����k���

��w��vl )رفع من أرضه      ...)التوبةستقذَر ال يس مجوذلك ! ن
  ...يف حيام

وليختر امرؤ لنفسه أيريد أن يكون على شاكلة قوم بلغ من مقت اهللا هلم أنـه مل                 
انه أن نفوسهم أخس    يعطهم فرصة أخرى ليطهروا ِسجلهم األسود، ملَّا علم سبح        

  :من ذلك

�m��n��m��l��k��j��i���h�����g��f��e��d
��|���{��z��y��x��w������v��ut��s��r���q��p��o

��~��}l )التوبة(  

  :وليختر امرؤ لنفسه أيريد أن يكون من أهل املهانة عند قبض األرواح
�m��µ��´���³��²��±��°������¯��®l )حممد(   

 أن يكون على شاكلة أقوام مل يرتض اهللا تعاىل لنبيـه أن  وليختر امرؤ لنفسه أيريد  
  : عند مماميصلي عليهم وال يدعو هلم

�mª��©���¨���§��¦��¥��¤��£��¢��¡���l���� )٨٤ -التوبة(   
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  : ولْيختر امرؤ لنفسه أيريد عند التمايز أن يكون ممن قال تعاىل فيهم
�m����i��h��g����f��e���d��c��b��a��`��_

��k��jm��l� �l )ركـام مـن النفـوس      ! هكذا ...)٣٧ -األنفال
أخالط من املنافقني والكافرين تعامل يوم القيامة كالقمامـة فتكـب يف            ...اخلبيثة

  .1!النار
فمهانة يف الدنيا، ومهانة عند نزع الروح اخلبيثة، ومهانة للجيفة اليت ال يـصلى              

  !ل يف الدرك األسفلمث بعد ذلك الذل األطو...عليها، ومهانة عند احلساب
فواهللا لواحدة منها   ! حذاِر من صفات املنافقني   ...فيا أخي املسلم ويا أخيت املسلمة     

  ! مهلَكة، فكيف إذا انضمت صفات منها عديدة يف شخص واحد
فما ترضى لنفسك أن تكون على شاكلة أقوام قطع اهللا أمـل        ! فاحذر أيها العاقل  

  :كل أحد يف أن يغفر هلم

�m��B����A��N����M��L���K��J��I��H���G��F��E��D���C
O l����)٨٠ -التوبة(  

  :ك كثرة أمواهلم وعددهم، فما هي إال زيادة نكال عليهمنوال يغر
�mE��D��C��B��AF��N��M��L��K������J��I��H��G��

���S��R��Q��P��Ol   
ـ                     ري ففي حيام ال يزيدهم ماهلم إال غما ومها، فهم إن أنفقوا يف وجـوه اخل

مث ...أنفقوا كارهني، وإن ابتلوا يف أمواهلم أو أوالدهم انقلبوا جـزعني هلعـني            
  :يؤكدها اهللا تعاىل بعد تفصيل صفام مرة أخرى بقوله

                                                 
 1757 ص1أشار إىل مشول هذه اآلية املنافقني كتاب التحرير والتنوير ج 1
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�m��Ã���Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º¹��¸��¶��µ
��Ç��Æ��Å��Äl )التوبة(   

     رة انقرضت، بل   يتذكر كل منا أن النفاق الذي فصلنا القول فيه ليس ظاه          لْو
فلـسنا  ...وأن الصحابة خافوا على أنفسهم من النفاق      ...هو داء العصر األخطر   

   :ولْيِعد القارئ قراءة فصل. حنن أوىل باألمن منهم
  يف أوائل الكتاب ) حقائق خطرية عن النفاق جيهلها عامة الناس(

قال . يز الناسوليتذكر كل منا أن اهللا تعاىل ما خلق اخللق وأرسل الرسل إال ليتما
  : تعاىل
m°��������³��²��±�¹��¸��¶��µ����´�����»��º��

¿¾���½��¼���Å��Ä��Ã��Â������Á��À����Æ����È���Ç�����

Ò��Ñ��ÐÏ��Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��
���Õ��Ô��Ól )األحزاب(   

عرضنا األمانة ليظهر نفاق املنافق وشرك املشرك فيعذما اهللا         : أي: قال ابن قتيبة  
يعود عليه بالرمحة واملغفرة إن حصل      :  أي ...ؤمن فيتوب اهللا عليه   ويظهر إميان امل  

   . 1منه تقصري يف بعض الطاعات
قال تعاىل بعدما ذكر أن املنافقني يف الدرك األسـفل مـن            ...وباب التوبة مفتوح  

  :النار
�m��¹��¸��¶���µ��´��³��²��±��°��¯

��Ã��Â�����Á��À���¿��¾��½��¼»��ºl )النساء(   
  

                                                 
 تفسري البغوي 1
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 تعاىل أن يطهر قلوبنا من النفاق وجيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي فنسأل اهللا
  .وأن حيشرنا يف زمرة النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

 من قرأ هذا الكتاب فاستفاد منه يف تنقية إميانه فَلْيدع يل خبري، وليتذكر :وختاما
ومن وجد فيه خطأ يف املبىن أو املعىن فال . )آمني، ولك مبثل: (أن املَلَك يقول

 ويرجى إرسال املالحظات .يبخل علي بنصحه فاملؤمنون نصحة واملنافقون غَششة
  :واألسئلة على موقع الفرقان

org.furqan-al.www  
يف  ففيه كالم نفيس 347 ص1ج مدارج السالكني البن القيم مبراجعة كما ننصح -

  وصف املنافقني
وأود أن أشكر عمي املهندس حممد موسى قـنييب على مراجعته الكتاب وتنبيهي على  -

  .فجزاه اهللا خريا...بعض التعديالت فيه
   

   هـ1429 رمضان 23انتهيت من كتابته يف 
  يـقنيبعبد احلافظ إياد : الراجي عفو ربه
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  :تعريف باملؤلف
  قـنييبعبد احلافظ إياد . د

  سجد مصعب بن عمري يف منطقة تالع العلي متطوع مبخطيب 
مارس البحث العلمي يف    ...دكتوراه يف علم األدوية من جامعة هيوسنت األمريكية       

  مركز تكساس الطيب
  يعمل حاليا يف جامعة العلوم التطبيقية كمحاضر وباحث يف كلية الصيدلة

  org.furqan-al.www: مشرف موقع الفرقان
  

  


