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الصفحة 4

المقدمة :

إن الحمد هلل نحمده ،ونستعٌن به ونستؽفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن
سٌبات أعمالنا ،إنه من ٌهدي هللا فبل مضل له ،ومن ٌضلل فلن تجد له ولٌا مرشدا،
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،وبعد :
فإن أصدق الحدٌث كتاب هللا ،وخٌر الهدي هدي محمد  -صلً هللا علٌه وسلم -وشر
األمور محدثتها ،وإن كل محدثة بدعة  ،ثم أما بعد :
فهذا بٌن أٌدٌكم كتاب " :كشفِلرلثامِعنِخباٌاِلرنفاق " أردت به أن أساهم فً بٌان
صفاتهم ،رؼم أن هذا الكتاب ؼٌر مستوؾ لما فٌه بٌان النفاق بالكلٌة ،إال أنً أرجوا
أن أساهم ولو بلبنة فً صرح اإلرشاد الشامخ  ،تدور مواضٌعه حول النفاق وأهله
وبٌان أحوالهم وصفاتهم ،حتً ٌكون اإلنسان منهم علً علم وحذر ،فٌتجنب الؽً
وٌتبع الرشد ،كً ال ٌقع فً دابرة الهبلك باتباع أهل النفاق والرٌاء.
دَىِو ٌَ َّتبِ ْع َ
" َو َمنْ ِ ٌُ َ
ٌلِل ْر ُم ْإ ِمنٌِنَ ِ ُن َورِّهِِ َماِ
سولَِمِنْ ِ َب ْعدِِ َماِ َت َب ٌَّنَ ِرَ ُهِل ْر ُه
ِغ ٌْ ََِّ َ
َ
ِلرَّ ُ
شاق ِِق َّ
سبِ ِ
ٌَّلِ(٘ٔٔ) "امنساء
اء ْتِ َمصِ ً
س َ
ِو َ
ِِج َه َّن َم َ
صلِه َ
ىِو ُن ْ
َت َورَّ َ
تدور مواضٌع هذا الكتاب حول المباحث االتٌة :
المبحث االول  :تعرٌؾ النفاق وبٌان أقسامه .
المبحث الثانً  :خطر المنافقٌن االحق علً األمة اإلسبلمٌة .
المبحث الثالث  :صفات المنافقٌن علً وفق ترتٌب الكتاب والسنة .
وهللا أسؤل أن ٌباعد بٌننا وبٌن النفاق ،كما باعد بٌن المشرق والمؽرب ،وأن ٌطهر
قلوبنا منهم ،ومن صفاتهم ،وأن ٌجعلنا من عبادة الصالحٌن ؼٌر المنافقٌن الذٌن
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َاِوأَ َنا ُبولِإِرَ َّ
َّ
ولِلرطا ُغ َ
ىِْلاِِ
ِلج َت َن ُب
وتِأَنْ ِ ٌَ ْع ُبدُوه َ
وصفهم هللا فً محكم التنزٌل " َولرَّذٌِنَ ْ
ش ََّىِ َف َب ِّ
رَ ُه ُمِل ْر ُب ْ
س َن ُهِأُورَئِ َكِلرَّذٌِنَ ِ
ش َِّْعِ َبادِِ(ِ)ٔ1لرَّذٌِنَ ِ ٌَ ْس َت ِم ُعونَ ِل ْر َق ْولَِ َفٌَِ َّت ِب ُعونَ ِأَ ْح َ
هَدَل ُه ُم َّ
ِوأُورَئِ َكِ ُه ْمِأُورُ ْ
وِلْلَ ْر َبابِِ( " )ٔ1امزمر
ِْلاُ َ
وأنا أرجوا قراءة الخاتمة فً أخر الكتاب قبل البدء فً قراءته؛ حتً تستقٌم لك
الطرٌقة التً سرت من خبللها فً عرضً لهذا الكتاب ،وأسؤل هللا أن ٌجعله خالصا
لوجهه ،وافٌا لؽرض القارئ ،ملما بما جاء عن النبً  ،وما كان علٌه أصحابه -
صلً هللا علٌه وعلً أله وأصحابه وسلم . -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الحلٌم أحمد عبدالحلٌم
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مقدمة صاحب الكتاب .
الحمد هلل الذي ٌعلم ما تكن السرابر ،من قلوب العباد وأجنة فً بطون الحرابر ،ونمل
أسود فً ظبلم لٌل ؼابر ،ال تخفً علٌة الحقابق ولو تخبوا خلؾ الظواهر ،إن ٌشاء
ربً ٌظهرها تعلو فً األفق لكل ناظر ،وتتعرض فً الطرٌق لكل مار وعابر،
ٌرسل الصواعق فٌصٌب بها من ٌشاء له علً خلقه حكم قاهر ،من ذا ٌدفع الموت
عن نفسه فٌإخر أجله إن كان قادر ،تزؾ الخبلبق إلٌه زفا ،ورد الخلٌقة ألمره
صابر ،كشؾ عن قلوب المنافقٌن فإذا ما أضمر من السوء ظاهر ،وإذا ما أنزلت
سورة نظر بعضهم إلً بعض علموا بفضح الضمابر ،بارت تجارتهم وباعوا ما تبقً
بعظٌم الخسابر ،ترقوا فً درجات الكفر حتً تداركوا بنزول المقابر ،فنٌت أجسادهم
ىَِّ ْج ِعهِِرَ َقاد ٌَِِّ( " )1امطارق ،خرجوا ٌتسابقون لموقؾ الحشر كالعهن
ِعلَ َ
وناديِ":إِ َّن ُه َ
بٌن مؽبون وخاسر ،دعوا إلً السجود فما كان منهم أحد قادر ،فؤسكنهم هللا الدرك
األسفل من النار فً دار الخلد ببل خروج وال تناصر ،وحقت علٌهم كلمه العذاب "ِ
ٍِو ََلِ َناصِ َّ(ٓٔ)ِ" امطارق
َف َماِرَ ُهِمِنْ ِقُ َّوة َ
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له فتح أبواب المؽفرة ،وتاب علً من جاء
بقلب حاضر ،و َقبل عن عباده مالم تجاوز األرواح الحناجر ،وأسعد المإمنٌن بنصر
النبً بسٌوؾ وخناجر ،فسادو العالم بنصر ساحق مإازر ،وهذا وعده بالنصر لكل
مستبسل النفس صابر .
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،أنار هللا له طرٌق الهدي وذلل له المنابر ،فصعد
النبً بدٌن جدٌد معاصر ،صادق القول ؼٌر كذاب وال ساحر ،فؽرس فً القلوب من
اإلٌمان ما ٌزول به كٌد كل ماكر ،حتً نصر هللا المإمنٌن وخفؾ عن ببلل وأل
ٌاسر .
اللهم صل وسلم وبارك علً رسولك الكرٌم ،المطاع االمٌن ،وعلً أله وصحبه
أجمعٌن ،ومن سار علً نهجه ،واقتفً أثره إلً ٌوم الدٌن .
أما بعد :
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الحمد هلل الذي أنار لً الطرٌق بكتابة هذا الكتاب وترتٌبه ،فله الحمد علً توفٌقه،
أحمده سبحانه علً ما أسدي إلً من نعم ،وفتح مع ذلك أبواب الجود الكرم ،ثم أما
بعد :
فلقد علمت أن االنسان ٌمكن له أن ٌسٌر علً نهج الصالحٌن فً طرٌق هللا المستقٌم،
ٌقتفً أثر الصحابة المهتدٌن المهدٌٌن علً وفق شرع هللا وسنة رسوله الكرٌم ،وذلك
بعد أن ٌعلم االنسان أعدابه؛ فٌكون منهم علً حذر؛ حتً ال ٌقع فً دابرة الخذالن
وهو ٌحسب نفسه من الصالحٌن؛ فٌعمل هلل علً جهل وهو ٌري نفسه علً بصٌرة :
اِو ُه ْمِ
ِس ْع ٌُ ُِه ْمِفًِِل ْر َح ٌَاةِِلر ُّد ْن ٌَ َ
ِضل َّ َ
س ٌَِّنَ ِأَ ْع َم ًاَلِ(ٖٓٔ)ِلرَّذٌِنَ َ
ِب ْاْلَ ْخ َ
" قُلِْ َهلِْ ُن َن ِّب ُئ ُك ْم ِ
ِورِ َقائِهِِ
َِِّ ِّب ِه ْم َ
ولِبآ ٌَات َ
س ُبونَ ِأَ َّن ُه ْمِ ٌُ ْحسِ ُنونَ ِ ُ
ٌَ ْح َ
ص ْن ًعاِ(ٗٓٔ)ِأُورَئِ َكِلرَّذٌِنَ ِ َك َف َُّ ِ
ِِو ْز ًناِ(٘ٓٔ َ
ِج َه َّن ُمِبِ َِماِ
ِج َزلإُ ُه ْم َ
)ِذرِ َك َ
َف َحبِ َط ْتِأَ ْع َمارُ ُه ْمِ َف ََلِ ُنقٌِ ُمِرَ ُه ْمِ ٌَ ْو َمِل ْرقِ ٌَا َمة َ
سلًِِه ُُز ًولِ( " )ٔٓٙامكهف
ًِِو َُّ ُ
ولِول َّت َخ ُذولِآ ٌَات َ
َك َف َُّ َ
وهذه اآلٌات عامة لكل من عبد هللا علً ؼٌر طرٌقة مرضٌهٌ ،حسب أنه مصٌب
فٌها وأن عمله مقبول؛ وهو مخطا ،بل عمله مردود( )2كما قال تعالً ُ ":و ُجوهٌِ
ٌَ ْو َمئِذ َ
لِحا ِم ٌَ ًةِ(ٗ) " امغاش ية
اَّ َ
صلَىِ َن ً
)ِعا ِملَ ٌةِ َناصِ َب ٌةِ(ٖ)ِ َت ْ
ٍِخاشِ َع ٌةِ(ٕ َ
 :أي وجوه الكافرٌن ٌومبذ ذلٌلة ،قاله قتادة  ،وقال ابن عباس  :تخشع وال ٌنفعها
عملها ،وقوله تعالى " َعا ِملَ ٌةِ َناصِ َب ٌِة" أي قد عملت عمبل كثٌرا ،ونصبت فٌه ،وصلٌت
()1
اءِ
اِع ِملُولِمِنْ ِ َع َم ٍلِ َف َج َع ْل َناهُِ َه َب ً
ٌوم القٌامة نارا حامٌة ،قال تعالً َ ":و َق ِد ْم َناِإِرَىِ َم َ
وَّلِ(ٖٕ) " امفرقان
َم ْن ُث ً
فاإلنسان ال ٌمكن له أن ٌعبد هللا حق العبادة ،علً تمام ما جاء به رسول هللا  -صلً
هللا علٌه وسلم  -إال أن ٌعرؾ اإلنسان أوال :بدع أهل األهواء ،وعمل أهل النفاق
والرٌاء ،فٌتخذ لنفسه منهم تقٌة ،وٌكون من الذٌن رسم هللا إطارهم بقوله  ":أُورَئِ َكِ
ِع َذل َب ُِهِ
ِو ٌَ َخافُونَ َ
َِّ ْح َم َت ُه َ
ِو ٌَ َّْ ُجونَ َ
ب َ
ىَِّ ِّب ِه ُمِل ْر َوسِ ٌلَ َةِأَ ٌُّ ُه ْمِأَ ْق ََّ ُ
لرَّذٌِنَ ِ ٌَدْ ُعونَ ِ ٌَ ْب َت ُغونَ ِإِرَ َ
وَّلِ( " )٘1الارساء
َِّ ِّب َكِ َكانَ ِ َم ْح ُذ ً
لب َ
ِع َذ َ
إِنَّ َ
2
1

تفسٌر ابن كثٌر ()223 /1
املصدر السابق ()521 /3
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الصفحة 8

فرأٌت أن أبٌن فً كتابً هذا؛ صفات المنافقٌن وأعمالهم واعتقاداتهم ،إذ أنه ٌمكن
لئلنسان بكل سهولة أن ٌنخدع فٌهم؛ فٌسمع لقولهم ،وٌعجب بفطنتهم وذكابهم،
وٌتوهم صبلحهم ،وٌحمل نفسه علً اتباعهم ؛ فمما ابتلً هللا تعالً به هذه األمة أن
جعل بٌن صفوفها من ٌتقلب علً المحاجةٌ ،روغ روؼان الثعالبٌ ،جول ما بٌن
رابحة تمر وؼادٌة ٌدبر المكر والسوء لئلسبلم والمسلمٌن ،ومع ذلك ال نعلمهم وال
سا ُم ُه ْمِ
ج ُب َكِأَ ْج َ
نعرفهم ،لوال أن بٌن هللا صفاتهم ،وفضحهم بؤفعالهم " َوإ ِ َذ َ
لَِّأَ ٌْ َت ُه ْمِ ُت ْع ِ
ِخ ُ
َوإِنْ ِ ٌَقُورُولِ َت ْس َم ْعِرِ َق ْورِ ِه ْمِ َكؤ َ َّن ُه ْم ُ
ٍِعلَ ٌْ ِه ْمِ ُه ُمِل ْر َعد ُُّوِ
ِص ٌْ َحة َ
س ُبونَ ِ ُكل َّ َ
سَِّندَ ةٌِ ٌَ ْح َ
بِ ُم َ
ش ٌ
اح َذ َّْ ُه ْمِ َقا َتلَ ُه ُم َّ
ِْلاُِأَ َّنىِ ٌُ ْإ َف ُكونَ ِ(ٗ) " املنافقون
َف ْ
فٌجب علً كل مسلم أن ٌكون منهم علً علم وحذر ،وٌحرص علً أن ال ٌإتً
لئلسبلم من قبله .
وأما سبب تسمٌة الكتاب بهذا االسم – كشؾ اللثام عن خباٌا النفاق – لما أنهم
ٌتزٌنون بؤعمال أهل الحق؛ فٌظهرون اإلٌمان ،وٌقولون بؤفواههم ما لٌس فً قلوبهم،
وٌتبادلون فعل الخٌر ،وٌتصافون بؤكتاؾ المسلمٌن ،وهم أكثر الناس إنفاقا ،وأعظمهم
إحسانا ،وأروعهم أسلوبا ،وأشدهم بٌانا ،وأفصحهم كبلما؛ لكنهم فً الحقٌقة بعدٌن
اح َذ َّْ ُه ْمِ َقا َتلَ ُه ُم َّ
ِْلاُِ
عن ذلك كله ،خارجٌن منه ،أعداء ٌتصدون له " ُه ُمِل ْر َعد ُُّوِ َف ْ
"املنافقون ،فبل تري المنافق إال المعا وبَّاصا ،قد ربطوا عصابة الجهاد ،ورفعوا راٌات
النصر واالستشهاد ،وأخذوا بعنان الخٌول واإلبل؛ لمبلقاة العدو علً أتم االستعداد،
ٌسابقون خالد والمقداد .
ِو ََلِ ٌَ ْذ ُك َُّونَ ِ
اس َ
فٌا هلل ما أجمل صفاتهم الظاهرة التً ٌتظاهرون بها " ٌُ ََّل ُءونَ ِلر َّن َ
ضل ِِل َّ
ْلاِإِ ََّلِ َقل ًٌَِلِ(ٕٗٔ) ُم َذ ْب َذبٌِنَ ِ َب ٌْنَ َ
ِْلاُِ
ِو َمنْ ِ ٌُ ْ
ِو ََلِإِرَىِهَإُ ََلءِ َ
ِذرِ َك ََِلِإِرَىِهَإُ ََلءِ َ
َّ َ
س ِب ًٌَلِ(ٖٗٔ) " امنساء
َفلَنْ ِ َت ِجدَِِرَ ُهِ َ
قال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  " :-مثل المنافق كمثل الشاة العابرة بٌن الؽنمٌن
()2
تعٌر إلً هذه مرة وإلً هذه مرة "

2

أخرجة اإلمام مسلم فً صحٌحة ()4872
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الصفحة 9

انِ َف ِبإِ ْذ ِن َّ
ِِورِ ٌَ ْعلَ َِمِ
ِْلا َ
فمصٌبة اإلسبلم منهم أٌما مصٌبة " َو َماِأَ َ
صا َب ُك ْمِ ٌَ ْو َمِل ْر َت َقىِل ْر َج ْم َع ِ
ٌل َّ
ِْلاِِأَ ِوِلدْ َف ُعولِ
ولِوقٌِلَِرَ ُه ْمِ َت َعارَ ْولِ َقاتِلُولِف َ
)ِورِ ٌَ ْعلَ َمِلرَّذٌِنَ ِ َنا َفقُ َ
ل ْر ُم ْإ ِمنٌِنَ ِ(َ ٔٙٙ
ًِِسبِ ِ
انِ ٌَقُورُونَ ِبِؤ َ ْف َِول ِِه ِه ْمِ َماِ
َقارُولِرَ ْوِ َن ْعلَ ُمِقِ َت ًاَل ََِل َّت َب ْع َنا ُك ْمِ ُه ْمِرِ ْل ُك ْف َِِّ ٌَ ْو َمئِذٍِأَ ْق ََّ ُ
بِ ِم ْن ُه ْمِر ْ ِِْلٌ َم ِ
ِو َّ
ِو َق َعدُولِرَ ْوِ
ولِِلِ ْخ َولنِ ِه ْم َ
ْلاُِأَ ْعلَ ُمِبِ َماِ ٌَ ْك ُت ُمونَ ِ(ِ)ٔٙ1لرَّذٌِنَ ِ َقارُ ِ
وب ِه ْم َ
رَ ٌْ َ
سِفًِِقُلُ ِ
ولِعنْ ِأَ ْنفُسِ ُك ُمِل ْر َم ْو َ
ِصا ِدقٌِنَ ِ( . ")ٔٙ1ال معران
تِإِنْ ِ ُك ْن ُت ْم َ
أَ َطا ُعو َناِ َماِقُتِلُولِقُلِْ َفادْ ََّ ُء َ
فٌا أخوة اإلٌمان :البد أن نكون منهم علً حذر؛ ألن من أشرؾ ما ٌسعً إلٌه
العقبلء؛ هو تهذٌب المرء نفسه تهذٌبا حقٌقٌا ٌعرؾ به ما ٌجب له وما ٌجب علٌه،
فٌخلص نفسه من صفاتهم المذمومة؛ لتصفوا مودته ،وتحسن معاملته ،وٌدع النفاق
والرٌاء ،وٌعطً كل ذي حق حقه ،وٌعبد هللا علً بصٌرة  ،عالما بؤحكامه؛ عالما
بؤن النفاق هو الخلق المذموم الذي ٌبؽضه هللا وٌبؽضه رسوله  -صلً هللا علٌه وسلم
 ،وال ٌلٌق بالمإمن ذي الهمة الشماء أن ٌكون متصفا به؛ فالمسلمون جمٌعهم فًمركب واحد ٌتبلطمهم الموج من كل جانب ،وتحٌط بهم الفتن فً ظبلم مكابد؛
فعلٌهم أال ٌرفعوا راٌات النفاق حتً ال ٌصٌروا فً مثل حدقة البعٌر من ضٌق الحال
ونكد العٌش .
علً كل مسلم أن ٌنجو بنفسه ،وأن ٌعرؾ عقٌدة ربه ومعتقد نبٌه  -صلً هللا علٌه
وسلم  -فإن الخاسر الهالك من وقع فً سوق النفاقٌ ،كابد الخسابر ،وٌتاجر بدٌنه،
وٌنفق من قواه ،وٌقامر بؤٌامه ،وٌصارع حظه الشقً ،فبل ٌكون حاله إال كما وصفه
الشاعر :
رأٌت النفاق شر الطباع ....فلم تسلم منه نفسً بالقلٌل .
ووقعت أسٌرا ٌواري الذنوب  ....مرٌض القلب بالنفاق ذلٌل .
فٌا أٌها الشرٌؾ العاقل ،احرص علً سبلمة قلبك من النفاق ،وبراءة لسانك من
الملق ،ونزاهة نفسك من الرٌاء؛ فبل تصعد فً مناصب الرٌاء صعود الشمس فً
األفاق ،واستبدل كبلم الشاعر بكبلم أحمد الزٌن ٌقول فً وصؾ نفسه بالرأي :
َو ْ
أزهد فٌما بناه الرٌاء َ ...و ْأصدع بالرأي مهما هدم .
فؤهون علٌا بدنٌا النفاق  ...وجاه ٌنال ببٌع الذمم .
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الصفحة 11

فبل تطلبن وداد الصدٌق  ...بمدح تزوره أو بذم .
فإن اللسان رسول القلوب ٌ ...حدث عنها ببل أو نعم .
()2

وإن العقٌدة عرض فصنه  ...إن كنت ممن ٌصون الحرم .
والحمد هلل رب العالمٌن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتبه  :عبد الحلٌم أحمد عبد الحلٌم
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الصفحة 11

املبحث األول:
تعريف النفاق وبيان
أقسامه.
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الصفحة 12

فصل فً  :ضرورة معرفة النفاق .
وعوداً علً بدء؛ فإنه البد لئلنسان كً ٌعبد ربه عبادة صحٌحة أن ٌعرؾ النفاق
والمنافقٌن؛ حتً ٌكون منهم علً حذر ،وال ٌكتفً بمعرفة العقابد الصحٌحة وشؽل نفسه
بالطاعة والعبادة فحسب  ،وإن كان ذلك أٌضا ٌستلزم معرفة النفاق حتً تسلم العقٌدة
لبارٌها ،وإال وقع اإلنسان فً شعب النفاق وهو ال ٌدري .
قال شٌخنا األلبانً فً خاتمة كتابه " االجوبة النافعة " تحت فصل  :بدع الجمعة :
" وال بد من كلمة قصٌرة بٌن ٌدي هذا الفصل فؤقول:
إن مما ٌجب العلم به أن معرفة البدع التً أدخلت فً الدٌن أمر هام جدا ألنه ال ٌتم
للمسلم التقرب إلى هللا تعالى إال باجتنابها وال ٌمكن ذلك إال بمعرفة مفرداتها إذا كان ال
ٌعرؾ قواعدها وأصولها وإال وقع فً البدعة وهو ال ٌشعر؛ فهً من باب" :ما ال ٌقوم
()2
الواجب إال به فهو واجب"  ،كما ٌقول علماء األصول رحمهم هللا تعالى "
كذلكم النفاق ال ٌتم للمسلم التقرب إلى هللا تعالى إال باجتنابه وال ٌمكن ذلك إال
بمعرفته؛ فإن من ال ٌعرؾ ذلك وقع فٌه كما هو مشاهد من كثٌر من المسلمٌن .
ومن هنا ٌثبت معرفة النفاق لتسلم عبادة المإمن من األمور التً تنافً التعبد الخالص
هلل وحده ال شرٌك له؛ فالنفاق من الشر الذي ٌجب معرفته ال إلتٌانه وإنما الجتنابه علً حد
قول الشاعر :
عرفت الشر ال للشر  ...لكن لتوقٌه .
ومن ال ٌعرؾ الشر  ...من الخٌر ٌقع فٌه .
وهذا المعنً مستقً من صحٌح البخاري ومسلم أن حذٌفة بن الٌمان ،قال :كان الناس
ٌسؤلون رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن الخٌر ،وكنت أسؤله عن الشر مخافة أن
ٌدركنً ،فقلتٌ :ا رسول هللا ،إنا كنا فً جاهلٌة وشر ،فجاءنا هللا بهذا الخٌر ،فهل بعد هذا
خن»ِ،قلت:
الخٌر شر؟ قال«ِ:نعم»ِ،فقلت :هل بعد ذلك الشر من خٌر؟ قال«ِ:نعمِ،وفٌهِدَِ َِ
وما دخنه؟ قال«ِ:قومٌِستنونِبغٌَِّسنتًِ،وٌهدونِبغٌَِّهدًٌِ،تعَّفِمنهمِوتنكَّ»ِ،
2
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الصفحة 13

فقلت :هل بعد ذلك الخٌر من شر؟ قال«ِ:نعمِ،دعاةِعلىِأبولبِجهنمِمنِأجابهمِإرٌهاِ
قذفوهِفٌها»ِ،فقلتٌ :ا رسول هللا ،صفهم لنا ،قال«ِ:نعمِ،قومِمنِجلدتناِ،وٌتكلمونِ
بؤرسنتنا»ِ،قلتٌ :ا رسول هللا ،فما ترى إن أدركنً ذلك؟ قال«ِ:تلزمِجماعةِلرمسلمٌنِ
وإمامهم»ِ،فقلت :فإن لم تكن لهم جماعة وال إمام؟ قال«ِ:فاعتزلِتلكِلرفَّقِكلهاِ،وروِأنِ
()2
تعضِعلىِأصلِشجَّةِحتىٌِدَّككِلرموتِوأنتِعلىِذرك»
وكان أول من اهتم بالنفاق أو علم النفاق ،وتبحر فً فصوله وفروعه ،كان هو حذٌفة
بن الٌمان رضً هللا عنه ،وقد قٌل للحسن رحمه هللا ٌ :ا أبا سعٌد إنك تتكلم فً هذا العلم
بكبلم لم نسمعه من أحد ؼٌرك ،فممن أخذت هذا؟ فقال :من حذٌفة بن الٌمان ،وقٌل لحذٌفة :
نراك تتكلم فً هذا العلم بكبلم ال نسمعه من أحد من أصحاب رسول هللا  -صلً هللا علٌه
وسلم  -فمن أٌن أخذته؟ فقال  :خصنً به رسول هللا  -صلً هللا علٌه وسلم  ،-كان الناس
ٌسؤلونه عن الخٌر وكنت أسؤله عن الشر مخافة أن أقع فٌه ،وعلمت أن الخٌر ال ٌسبقنً ،
وقال مرة  :فعلمت أن من ال ٌعرؾ الشر ال ٌعرؾ الخٌر .
وفً لفظ آخر كان الناس ٌقولون ٌا رسول هللا ما لمن عمل كذا وكذا ٌسؤلونه عن فضابل
األعمال ،وكنت أقولٌ :ا رسول هللا ما ٌفسد كذا وكذا؟ فلما رآنً أسؤل عن آفات األعمال
خصنً بهذا العلم ،وكان حذٌفة قد أفرد بمعرفة علم النفاق ،وبه أفرد بسرابر العلم ،ودقابق
الفهم ،وخفاٌا الٌقٌن من بٌن الصحابة ،فكان عمر وعثمان وأكابر أصحاب رسول هللا -
صلً هللا علٌه وسلم ٌ -سؤلونه عن الفتن العامة والفتن الخاصة ،وٌرجعون إلٌه فً العلم
الذي خص به ،وٌسؤلونه عن المنافقٌن ،وهل بقً منهم ممن ذكر هللا تعالى وأخبر عنهم
أحد؛ فكان ٌخبر بؤعدادهم وال ٌذكر أسماءهم ،وكان عمر ٌستكشفه عن نفسه هل ٌعلم فٌه
شٌبا ً من النفاق فبرأه منه ،ثم ٌسؤله عن عبلمات النفاق وآٌة المنافق؛ فٌخبر من ذلك بما
()1
ٌصلح مما أذن له فٌه ،وٌستعفً مما ال ٌجوز له أن ٌخبر به فٌعذر فً ذلك .
فالنفاق لٌس له حد ٌقؾ عنده إذ أنه ٌفسد الطباع ،وٌؽٌر األوضاع ،وٌذهب ببهاء األعمال،
فهو بما ٌحبط من العمل مدعاة للبطالة والكسل ،ومفسد لنظام اإلنسان ،ومقوض لدعابم

2
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الصفحة 14

العمران " ،فإن الصادق ٌخاؾ النفاق علً نفسة وٌخشى َعلَى نفسه من سوء الخاتمة ،فهو
()2
فً شؽل شاؼل عن قبول المدح واستحسانه " .
وإنما نذكر خطورة النفاق حتً ٌكون كل منا علً حذر ،وألن اإلنسان إذا علم بخطورة
الشًء كان أشد منه حذرا ،ولو لم ٌعلم عنه ؼٌر ذلك؛ فإنه ٌرتدع ألول وهله ٌذكر فٌها ما
ٌحذر منه ،وإذا عرؾ أهمٌه الشًء كان أقرب منه عمبل ،وأشد له طلبا ولو لم ٌعلم عنه
ؼٌر هذه األهمٌة ،وألن أهمٌة الشًء مرهونة بنتابجه فإن حصاد النفاق خطٌر ،وعواقبه
مإلمه  " ،إِنَّ ِل ْر ُم َنافِقٌِنَ ِفًِِلردَّ َّْكِ ْ
ٌَّلِ(٘ٗٔ) "امنساء .
ِورَنْ ِ َت ِجدَ ِرَ ُه ْمِ َنصِ ً
اَّ َ
ِلْلَ ْس َف ِلِمِنَ ِلر َّن ِ
قال الحسن :ألن أعلم أنً بريء من النفاق أحب إلً من طبلع األرض ذهبا.
قال ابن أبً مطٌع  :سمعت أٌوب وعنده رجل من المرجبة ،فقال الرجل :أرأٌت قوله َّ
عز
ِو َّ
آخ َُّونَ ِ ُم َّْ َج ْونَ ِِْلَ ْم َِّ َّ
وج َّلَ ِ " :و َ
ِحكٌِ ٌمِ()ٔٓٙ
ِعلٌِ ٌم َ
ْلا ُ َ
ِعلَ ٌْ ِه ْم َ
وب َ
ِوإِ َّماِ ٌَ ُت ُ
ِْلاِِإِ َّماِ ٌُ َع ِّذ ُب ُه ْم َ
"امتوبة أمإمنون أم كفار؟ قال :اذهب فاقرأ القرآن فكل آٌة فٌها ذكر النفاق فإنً أخاؾ على
()1

نفسً".

ولعل اإلنسان بعد تقدم عمره الٌزال ٌعمل بصفات المنافقٌن وال ٌدري؛ ذلك ألنه لم ٌكن
علً وعً كاؾ لبٌان خطورة ما ٌحذر منه ،وإذا ؼفل اإلنسان عما ٌحذر منه فبل ٌسؤل من
أٌن دخل اللصوص ؟.
ٌقول أحد مشاهٌر الفبلسفة _إدمون ٌوركا_  " :إن كل ما تحتاج إلٌه قوي الشر كً
تنتصر هو أن ٌظل أنصار الحق مكتوفً األٌادي دون القٌام بعمل ما " .
فٌا معاشر المإمنٌن  :إن مما ٌنبؽً التؤكٌد علٌه هو األمر الذي علٌه فبلح المإمنٌن ،فإن
خطط الٌهود المتآمرٌن علً اإلسبلم ال تقؾ عند حد معٌن ،وتكاد تكون هً ذاتها منذ هجرة
النبً  -صل هللا علٌه وسلم  -إلً الدٌنة المنورة بتؽذٌة األرواح باألحقاد ،وتزكٌتها بالنفاق،
وإشعال نار الفتنة لتدمٌر المجتمع المسلم بنشر الفساد واالنحبلل بٌن أفراده ،فإن المنافقٌن
والكافرٌن والٌهود وؼٌرهم ال ٌرضون منا إال ما ٌجدون علٌه أنفسهم من الكفر والضبلل،
َّ
ُدَىِْلاِِه َُوِ
ىِح َّتىِ َت َّت ِب َعِ ِملَّ َت ُه ْمِقُلِْإِنَّ ِه
اَّ َ
ص َ
ُِو ََلِلر َّن َ
ىِع ْن َكِل ْر ٌَ ُهود َ
ض َ
قال تعالً َ ":ورَنْ ِ َت َّْ َ
 2مجموع رسابل ابن رجب /ب عبلمات العلم الؽٌر نافع.
 1تذكرة الحفاظ (ج  1ص  )71من طرٌق عبد الرحمن بن مهدي وعن سبلم بن أبً مطٌع قال سمعت
أٌوب ...إلً أخره
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اء َكِمِنَ ِل ْر ِع ْلمِ َماِرَ َكِمِنَ َّ
دَىِورَئ ِِنِل َّت َب ْع َ
ٌَِّ
ل ْر ُه
ِور ًٍِّ َ
ِْلاِِمِنْ َ
ِيِج َ
تِأَهْ َِول َء ُه ْمِ َب ْعدَ ِلرَّذ َ
َ
ِو ََلِ َنصِ ٍ
ِ
(ٕٓٔ) " امبقرة .
فالكافر ال ٌقول لك أمام عٌنك أكفر؛ ألنه ٌعلم ٌقٌنا أنك لن تكفر ،بل ٌَظهر فقه الدعوة عنده
بؤن ٌٌسر لك أسالٌب الكفر؛ فٌدس لك من األسباب ما ٌجعلك تكفر وأنت ال تدري ،وذلك
باستؽبلل جهلك بخطورة الشًء فٌٌسر لك ما ٌجعلك تقتنع تماما بدعوته دون اإلجبار من
أحد ،وأنت تظن ذلك مفهوم الحرٌة والعلم والحضارة وؼٌره  -نسؤل هللا العافٌة .
عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه ،قال  :قال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم " :-
رتتبعنِسَِننَِِمنِقبلكمِشبَّلِبشبَِّ،وذَّلعاِبذَّلعِ،حتىِروِسلكولِجحَِّضبِ
َِ
«
()2
رسلكتموه»ِ،قلناٌِاَِّسولِْلاِ:لرٌهودِ،ولرنصاَّىِقال«ِ:فمن».
فصل منه فً  :تحذٌر العثٌمٌن من أسالٌب الكفار والمنافقٌن .
حذر العبلمة ابن العثٌمٌن من أسالٌب الكفر والنفاق تحذٌرا بالػ فٌه بالنصح والتمام؛ فقال -
رحمه هللا  -فً مجمل ما ذكره من الفوابد  " :إن هإالء الفرٌق من أهل الكتاب ال ٌرضون
منا بما دون الكفر ،إال أن ٌكون وسٌلة إلى الكفر ،ألنه الؽاٌة ،قوله سبحانه ٌَ " :اأَ ٌُّ َها لرَّذٌِنَ ِ
ابِ ٌَ َُّدُّو ُك ْمِ َب ْعدَ ِإٌِ َمانِ ُك ْمِ َكاف ٌَِِّنَ ِ(ٓٓٔ) " ال
آ َم ُنولِإِنْ ِ ُتطِ ٌ ُعولِ َف ٌَِّ ًقاِمِنَ ِلرَّذٌِنَ ِأُو ُتولِل ْر ِك َت َ
عمران .
وأسالٌب أهل الكتاب فً إضبلل المسلمٌن كثٌرة جداً ومتنوعة ،منها :أن ٌفتحوا علٌهم باب
الشهوات.
فإن باب الشهوات باب واسع ،والضٌق من أبواب الشهوات ٌتسع بسرعة ودلٌل ذلك قول
النبً صلى هللا علٌه وسلم " :ماِتَّكتِبعديِفتنةِأضَِّعلىِلرَّجالِمنِلرنساء " ( )1ولهذا
هم  -قبحهم هللا ولعنة هللا على الٌهود والنصارى جمٌعا ًٌ -سعون جادٌن على أن ٌعطوا
المرأة ما ٌسمى بالحرٌة ،وهً فً الحقٌقة الرق ولٌست حرٌة ،ألن المرأة  -ومثلها الرجل -
إذا خرجت عن حدود هللا ،خرجت من رق الدٌن إلى رق الشٌطان ،تخرج من رق الدٌن

 2صحٌح البخاري واللفظ عنده { قلنا ٌا رسول هللا :الٌهود ،والنصارى } ()1351صحٌح مسلم
()1111والفظ عنده { ٌا رسول هللا آلٌهود والنصارى}
 1رواه البخاري ()5211
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وهو الرق الحقٌقً ،ألنه عبودٌة هلل إلى رق الشٌطان ،وإذا خرجت إلى رق الشٌطان
واسترقها الشٌطان صارت عبداً له ،هلكت وأهلكت ،قال ابن القٌم رحمه هللا:
هربوا من الرق الذي خلقوا له ...فبلوا برق النفس والشٌطان .
(هربوا من الرق الذي خلقوا له) :الرق الذي خلقنا له هو عبادة هللا عز وجل( ،وبلوا)ٌ :عنً
ابتبلهم هللا برق النفس والشٌطان ،ولهذا تجدهم ٌركزون على المرأة أن تتدهور ،وتتحرر
من عبودٌة هللا لتقع فً عبودٌة الشٌطان ،ألنهم ٌعلمون أن أشد فتنة على الرجال هً المرأة،
فٌسعون بكل جهدهم على أن تختلط بالرجال ،وتشاركهم فً األعمال ،وٌلصق منكبها
بمنكبه ،وساقها بساقه ،وٌشم رابحتها ،وتشم رابحته ،وتصافحه ،وربما تعانقه ،ألنهم ٌعلمون
أن اإلنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة بقً حٌوانٌا ً بهٌمٌا ً لٌس له أي ؼرض إال أن ٌشبع
ؼرٌزته  -والعٌاذ باهلل  -وحٌنبذ ٌنسى الدٌن وما وراء الدٌن ،وٌرجع بعد ذلك إلى الكفر.
ال ٌستطٌعون أن ٌقولوا للمسلمٌن :اكفروا ألنهم لو قالوا :اكفروا ،ما كفروا بل لقالوا :نعم
نكفر بالطاؼوت ،ونإمن باهلل ،ونضرب هامك ،لكنهم ٌؤتون بهذه األسالٌب التً توجب أن
ٌنزلق الناس بالفسوق ،والفسوق برٌد الكفر " .ا.هـ
فعلً كل إنسان أن ٌتجنب النفاق وأهلَه حتً ٌخلص دٌنه ،وتخلص عبودٌته هلل وحده ال
شرٌك لهٌ ،قول الشاعر :
والسٌر فً ركب النفاق جرٌمة  ...والركب ٌهزأ بالكتاب وٌلحد .
فعلٌك أخً أن تنظر إلً أبعد الحدود التً ٌصل إلٌها النفاق ومداهنة المنافقٌن؛ لتكون علً
علم منها؛ فمصابد الشٌطان كثٌرا ما ٌقع فٌها العابد قبل العاصً ،والملتزم قبل المفرط،
والعقٌدة اإلسبلمٌة تواجه فً حاضرها خطرا متزاٌدا من هإالء المنافقٌن ومن تحركاتهم
الداخلٌة؛ فعلً جمٌع المسلمٌن فً شتً البقاع أن ٌتقدموا بخطوة علمٌة عملٌة نحو عدوهم
الذي حذرهم هللا منه ،والكبلم متقدم علً خطورة النفاق وجهادهم  -إن شاء هللا .
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فصل فً  :تعرٌؾ النفاق لؽة واصطبلحا .
النفاق مصدر وأصله  :النون والفاء والقاؾ ،وهً أصول صحٌحة فً الكلمة ،وكلمة نفاق
لها أصبلن ٌدل أحدهما علً انقطاع الشًء وذهابه ،وٌدل األخر علً خفاء الشًء
وإؼماضه ،وهو مصطلح إسبلمً لم تعرفه العرب بمعنً  :التظاهر باإلسبلم وا ِّدعاء
اإلٌمان كذبا ،ومخادعة المإمنٌن مع إبطان الكفر وعدم اإلٌمان .
النفاق لؽة  :من ال َّن َفق وهو السرب فً األرض النافد إلً موضع أخر ،والداخل فٌه ٌستتر
ِلس َت َط ْع َ
تِأَنْ ِ
ض ُه ْمِ َفإِ ِن ْ
ِعلَ ٌْ َكِإِ ْع ََّل ُ
بهَ ،و َجمْع النفق أنفاق ،ومنه قوله تعالً َ ِ":وإِنْ ِ َكانَ ِ َك ُب ََّ َ
شا َء َّ
ًِِ َن َف ًقاِف ْ
ٍِورَ ْوِ َ
ِعلَىِل ْر ُهدَىِ
سلَّ ًماِف
ًِِلْلَ َّْ ِ
ِْلاُِرَ َج َم َع ُه ْم َ
ِبآ ٌَة َ
َّ
ضِأَ ْوِ ُ
َت ْب َتغ َ
ًِِلرسمَاءِ ِ َف َتؤْتِ ٌَ ُه ْم ِ
َف ََلِ َت ُكو َننَّ ِمِنَ ِل ْر َجا ِهلٌِنَ ِ(ٖ٘) "ا ألنعام .
والنافقاء موضع ٌرقعه الٌربوع أو الجربوع من حجره فإذا أتً من قبل القاصعاء ضرب
النافقاء برأسه فانتفق وخرج منه ،وقد اشتق منه النفاق ألن صاحبه ٌكتم خبلؾ ما ٌظهر؛
فشبه بالذي ٌدخل النفق كالٌربوع ( )2وشرحه متقدم إن شاء هللا .
قال ابن منظور  :قال بعض أهل العلم :الكفر على أربعة أنحاء :كفر إنكار بؤن ال ٌعرؾ هللا
أصبل وال ٌعترؾ به ،وكفر جحود ،وكفر معاندة ،وكفر نفاق؛ من لقً ربه بشًء من ذلك
لم ٌؽفر له ،وٌؽفر ما دون ذلك لمن ٌشاء .وأما كفر النفاق فؤن ٌقر بلسانه وٌكفر وال ٌعتقد
()1
بقلبه.
والنفاق فعل المنافق ٌقال :نافق ٌنافق منافقة ونفاقا ،وذكرنا أصل النفاق أنه مشتق إما من
خفاء الشًء وإظهار ؼٌره ،أو نافقاء الجربوع فً البرٌة وسنعرؾ ذلك إن شاء هللا
وأما تعرٌؾ النفاق إصبلحا :هو ستر الكفر وإظهار اإلسبلم بمعنً أن ٌكون كافرا بقلبه،
وٌظهر للناس أنه مسلم بقوله وفعله ،ولعل أجل تفسٌر وأوضح تعبٌر لكلمة النفاق هو ما

 2مقاٌٌس اللؽة ،353/5 :ترتٌب القاموس ،321/3 :لسان العرب ،151151/ 2 :الصحاح للجوهري:
 ،2512/3ؼرٌب الحدٌث ألبً عبٌد ،21 /1 :النهاٌة البن األثٌر.11/5 :
 1لسان العرب 233/5
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ذكره الحافظ ابن كثٌر فً تفسٌره قال  -رحمه هللا  " : -النفاق هو إظهار الخٌر وإسرار
()2
الشر ".
قال الحسن رحمه هللا  :إن من النفاق اختبلؾ السر والعبلنٌة ،واختبلؾ اللسان والقلب،
والمدخل والمخرج .
وقد ٌسمً المنافق زندٌقا كما فعل كثٌر من علمابنا  -رحمهم هللا  -قال القاضً أبو ٌعلً
وؼٌره  ":الزندٌق هو الذي ٌستبطن الكفر وال ٌظهره " ،وقال اإلمام ابن تٌمٌه  -رحمه
()1
هللا " : -قال علماإنا  :أن الزندٌق هو المنافق "
والنفاق بهذا المعنً لم تعرفه العرب إال عند دخول اإلسبلم
فصل منه  :لماذا سمً المنافق بهذا االسم ؟:
أخذ هذا االسم من عمل حٌوان ٌعٌش فً البرٌة هو الجربوع أو الٌربوع ،وهذا الحٌوان
الصؽٌر من شدة حرصه علً التخفً من األعداء؛ ٌحفر لنفسه حفرة ذات أبواب متعددة،
من هذه األبواب باب واحد مفتوح معٌن بعبلمات ٌعرفها بحواسه ،وهذا الباب هو المدخل
والمخرج الربٌسً ،وٌسمً بالنافقاء أما األبواب األخرى فؤبواب مخفٌه ،بمعنً أنه ٌحفر
لنفسه داخل األرض فً بقاع متعددة ،ثم ٌرتفع شٌبا فشٌبا عن سطح األرض وإذا ما اقترب
من الوصول من سطح األرض ترك قشرة بسٌطة بحث أنه ٌضربها برأسه فٌدخل أو ٌخرج
إذا ما تعرض لحالة هجوم من تحت األرض أم من فوقها وهذه األبواب تسمً بالقاصعاء
وهً أبواب ال تفتح إال فً حالة الطوارئ فقط .
قال ابن األعرابً  :قصعة الٌربوع أن ٌحفر ح َفٌرة ثم ٌسد بابها بترابها ،وٌسمى ذلك
التراب الداماء ،ثم ٌحفر حفرا آخر ٌقال له النافقاء والنفقة والنفق فبل ٌنفذها ،ولكنه ٌحفرها
حتى ترق ،فإذا أخذ علٌه بقاصعابه عدا إلى النافقاء؛ فضربها برأسه ومرق منها ،وتراب
النفقة ٌقال له الراهطاء .
قال ابن بري :جحرة الٌربوع سبعة :القاصعاء ،والنافقاء ،والداماء ،والراهطاء ،والعانقاء،
والحاثٌاءْ ،
واللَؽز .
 2القران العظٌم  /2ص .35
 1جامع المسابل البن تٌمٌة 211/3
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قال أبو عبٌد :سمً المنافق منافقا للنفق وهو السرب فً األرض ،وقٌل :إنما سمً منافقا
ألنه نافق كالٌربوع وهو دخوله نافقاءهٌ .قال :قد نفق به ونافق ،وله جحر آخر ٌقال له
القاصعاء ،فإذا طلب قصع فخرج من القاصعاء ،فهو ٌدخل فً النافقاء وٌخرج من
القاصعاء ،أو ٌدخل فً القاصعاء وٌخرج من النافقاء ،فٌقال هكذا ٌفعل المنافقٌ ،دخل فً
()2
اإلسبلم ثم ٌخرج منه من ؼٌر الوجه الذي دخل فٌه.

فصل فً الزندٌق :
ذكرنا أن الزندٌق اسم ٌطلق علً المنافق وقد قال ذلك كثٌر من العلماء باتفاق بٌنهم ،وهو
فً الظاهر ال ٌطلق علً المنافق فحسب ،بل ٌطلق علً كل من المجوسً والدهري
والمنافق والجهمً  ،وؼٌرهم؛ والزندٌق من الثنوٌة :وهم من ٌقولون ببقاء الدهر،
وبالتناسخ ،وكذلك ٌطلق الزندٌق علً الذي ٌحتج بالقدر .
وأصل الزندٌق  :قال سٌبوٌه  :الهاء فً زنادقة  ،عوض من الٌاء فً زندٌق  ،وأصله
الزنادٌق ،وقال الجوهري :الزندٌق من الثنوٌة وهو معرب ،والجمع الزنادقة ،وقد تزندق،
()1
واالسم الزندقة.
وقال الفٌروز أبادى :الزندٌق بالكسر من الثنوٌة ،أو هو القابل بالنور والظلمة ،أو من ال
()1
ٌإمن باألخرة والربوبٌة ،أو من ٌبطن الكفر وٌظهر اإلٌمان .
ومعنً القابل بالنور والظلمة فحاصل ما قٌل :أن النور والظلمة قدٌمان وأنهما امتزجا
فحدث هذا العالم كله منهما ،فمن كان من أهل الشر فهو الظلمة ،ومن كان من أهل الخٌر
فهو من النور ،والزندٌق ٌطلق علً كل من ٌعتقد ذلك .
والزندٌق كلمة معربة عن الفارسٌة استعملها المسلمون أوال فً الداللة علً القابلٌن
باألصلٌن النور والظلمة  ،ومذهب المانوٌة (المجوس) وؼٌرهم ،ثم اتسع معناها عندهم
فشمل الدهرٌٌن ،والملحدٌن ،وسابر أصحاب المعتقدات الضالة ،بل وأطلق علً المشككٌن،
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وكل منحرؾ عن أحكام الدٌن  ،ولٌس فً كبلم العرب زندٌق ،وإنما تقول العرب رجل
زندق وزندقً إذا كان شدٌد البخل .
وٌحدد المسعودي فً كتابه مروج الذهب ظهور هذه الكلمة وارتباطها بعهد "مانً" وإلٌه
أضٌفت الزنادقة حٌث أن الفرس أتاهم " زرادشت " بكتاب ٌسمً " البستاة " وعمل له
تفسٌرا سماه " الزند " وعمل لهذا التفسٌر شرح سماه " البازند " فكل من عدل من
"البستاة " إلً " الزند " وشرحة " البازند " قالو عنه زندي ألنه مإول ومنحرؾ عن
الظاهر المنزل؛ فلما أن جاءت العرب أخذت هذا المعنً عن الفرس وقالوا زندٌق .
والثنوٌة هم الزنادقة  ،وعند التؤمل علً من أطلق علٌهم وصؾ الزنادقة نجد اختبلفا
ظاهرا فمنهم من ٌطلقه علً " مانً " ومعتقدي مذهبه ومنهم من ٌطلقه علً ؼٌرهم.
وقد أجمل أحمد أمٌن فً " ضحً اإلسبلم " القول فً ذلك ،فهو ٌري أن الزندقة لم ٌكن
معناها واحد عند الناس علً السواء؛ فمعناها فً أذهان الخاصة والعلماء ،ؼٌر معناها فً
أذهان العامة ،وٌستخلص هو -رحمه هللا  -بعد بسط القول فً توضٌح ذلك أن الزندقة علً
معانً أربع :
أوال  :التهتك واالستهتار والفجور من تبجح فً القول ٌصل أحٌانا إلً ما ٌمس الدٌن وألن
قابله لم ٌفعله عن نظر وإنما قاله عن خبلعة وجنون .
ثانٌا  :اتباع دٌن المجوس وخاصة دٌن " مانً " مع التظاهر باإلسبلم كالذي اتهم به
()2
االخفشٌن والذي اتهم به بشار ،وحماد  ،وابن المقفع .
ثالثا  :اتباع دٌن المجوس وخاصة دٌنِ" مانً " مع عدم التظاهر باإلسبلم كالذي ٌروٌه
الجاحظ عن كتب الزنادقة .
رابعا  :ملحدون ال دٌن لهم كالذي ٌحكه المعري .
قال  :ولكن ٌظهر أن الكلمة أكثر ما كانت تطلق علً من أعتقد المانوٌة باطنا واإلسبلم
ظاهرا ثم توسعوا فً معناها فؤطلقوه علً اإلباحً والملحد الذي ال دٌن له " ا.هـ
وقال النووي فً لؽات الروضة  :الزندٌق  :الذي ال ٌنتحل دٌنا.
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وفً شرح العقٌدة الواسطٌة  :الزندٌق هو :المنافق الذي ٌظهر اإلسبلم وٌبطن الكفر ،وهو
الذي ٌتلون ،وقد ٌكون معنى الزندٌق :الخارج عن السنة ،ولهذا قال اإلمام أحمد( :أهل
الكبلم زنادقة) ٌعنً :من أهل البدع ،فكلمة زندٌق فً حد ذاتها ال ٌلزم منها التكفٌر؛ ألنها قد
تستخدم للخارج عن السنة ،وقد تطلق على بعض أهل البدع ،وإن كان أكثر شًء استخدم
()2
كلمة زندٌق على المنافقٌن.
ومما سبق ٌتبٌن أن الزندقة أشد خطورة من المنافقة ،لكنها أكثر ما تطلق علً
المنافق لكون النفاق نوع من أنواعها ،وقد أطلق جماعة من فقهاء الشافعٌة أن الزندٌق هو
()1
الذي ٌظهر اإلسبلم وٌخفً الكفر .
والزندٌق هو المنافق على المشهور ،وإن كان بعضهم ٌفرق بٌن الزندٌق والمنافق؛ لكن
المشهور أنه هو بعٌنه .
قال مالك :المنافق فً عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هو الزندٌق الٌوم.

()1

فصل منه فً توبة الزندٌق :
ذكر اإلمام ابن تٌمٌة رحمه هللا :أن كل زندٌق كتم زندقته وجحدها حتً قامت علٌه البٌنة
قتل ولم ٌستتب ،وهذا ما روي عن أبً إدرٌس قال  :أتً علً  -رضً هللا عنه -برجل قد
تنصر؛ فاستتابة فؤبً أن ٌتوب فقتله ،وأتً برهط ٌصلون القبلة وهم زنادقة ،وقد قامت بذلك
علٌم الشهود العدول؛ فجحدوا  ،وقالوا  :لٌس لدٌنا دٌنا إال اإلسبلم؛ فقتلهم ولم ٌستتبهم ،ثم
قال  :أتدرون لما أستتبت هذا النصرانً ،استتبته ألنه أظهر دٌنه ،وأما الزنادقة الذٌن قامت
)3(.
علٌهم البٌنة وجحدونً؛ فإنما قتلتهم ألنهم جحدوا وقامت علٌم البٌنة
والنبً  -صل هللا علٌه وسلم  -لم ٌقتل من جحد زندقته من المنافقٌن لعدم قٌام البٌنة ،وٌدل
ِح ْورَ ُك ْمِمِنَ ْ
ُولِعلَىِ
ِومِنْ ِأَهْ ِلِل ْر َمدٌِ َنةِِ َم ََّد َ
ِلْلَ ْع ََّلبِِ ُم َنافِقُونَ َ
علً ذلك قوله تعالً َ ":و ِم َّمنْ َ
)ِو َ
آخ َُّونَ ِ
ٌمِ(ٔٓٔ َ
ىِع َذلب َ
ِس ُن َع ِّذ ُب ُه ْمِ َم ََّّ َت ٌْ ِنِ ُث َّمِ ٌُ ََّدُّونَ ِإِرَ َ
اقِ ََلِ َت ْعلَ ُم ُه ْمِ َن ْحنُ ِ َن ْعلَ ُم ُه ْم َ
لر ِّن َف ِ
ٍِعظِ ٍ
س َّ
ِْلا َ
اِو َ
لع َت ََّفُولِبِ ُذ ُنوبِ ِه ْم َ
ِغ ِفُو ٌَِّ
وب َ
ىِْلاُِأَنْ ِ ٌَ ُت َ
اِع َ
ِس ٌِّ ًئ َ
آخ ََّ َ
ِصار ًِح َ
ولِع َم ًَل َ
ِخلَ ُط َ
ْ
ِعلَ ٌْ ِه ْمِإِنَّ َّ َ
ََّحٌِ ٌِمِ(ٕٓٔ)" امتوبة
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فعلم أن من لم ٌعترؾ بذنبه مع قٌام البٌنة علٌه لم ٌستتب ،ولهذا قال اإلمام أحمد فً الرجل
ٌشهد علٌه بالبدعة فٌجحد  :لٌست له توبه إنما التوبة لمن أعترؾ؛ فؤما من جحد فبل توبة
()2
له.
وقال القاضً أبو ٌعلً وؼٌره  " :وإذا أعترؾ بالزندقة ثم تاب قبلت توبته ألنه باعترافه
ٌخرج من الزندقة؛ ألن الزندٌق هو الذي ٌستبطن الكفر وال ٌظهره فإذا اعترؾ به ثم تاب
خرج عن حده؛ فلهذا قبلنا توبته ولهذا لم ٌقبل علً  -رضً هللا عنه  -توبة الزندقة لما
جحدوا " .
نقول  :والزندٌق ٌقتل باتفاق العلماء بعد القدرة علٌه إذا قامت علٌه البٌنة أنه زندٌق ،سواء
أقر بذلك أم لم ٌقر ،أو تاب منه أو لم ٌتب ،إال أن ٌكون ذلك قبل القدرة علٌه؛ ألن المنافق
لما أظهر إسبلمه ،وأبطن الكفر ما ٌدرٌنا أن توبته صادقه ،وقد قال هللا عنهم " أتخذوا
أٌمانهم جنة " ٌعنً اتخذوا حلفهم باهلل وتصدٌقهم الظاهر جنه أي تقٌة ٌتقون بها القتل؛ فإن
كانت توبته صادقه تنفعه عند هللا ،وإال كان قتله فً الدنٌا كفارة له.
وقد أجمع العلماء علً قتل الزندٌق الحلج الحسٌن بن منصور القصة التً ذكرها شٌخ
اإلسبلم  :أن الحسٌن بن منصور قتل علً الزندقة التً ثبتت علٌه بإقراره وبؽٌر إقراره،
االمر الذي ثبت علٌه لما ٌوجب القتل باتفاق المسلمٌن ،ثم ذكر ابن تٌمٌه أن هذا الحسٌن ابن
وصنؾ فٌه كتابا ،وقد أجمع العلماء
منصور سافر إلً ببلد الهند ،وتعلم أنواعا من السحرَ ،
أخباره فً كتب كثٌره أجمعوا فٌها علً ذمه وكفره ،والحلج قتل سنه بضع وثبلثمابة وذكر
بعض العلماء فً كتبهم ؼٌر ابن تٌمٌه أنه قتل عام أربع وثبلثمابة هجرٌا ،وقدموا به إلً
بؽداد راكبا علً جمل ٌنادي علٌه ،هذا داعً القرامطة وأقام فً الحبس مدة وجد من كبلمه
الكفر والزندقة ،واعترؾ به مثل ذلك أنه ذكر فً كتاب له  :من فاته الحج فإنه ٌبنً فً
داره بٌتا وٌطوؾ به كما ٌطوؾ بالبٌت وٌتصدق علً ثبلثٌن ٌتٌما بصدقه ذكرها ،وقد
أجزأه ذلك عن الحج فقالوا له أأنت قلت هذا ،قال :نعم فقالوا له من أٌن لك هذا ،قال ذكره
الحسن البصري فً كتاب الصبلة ،فقال القاضً أبو عمر  :تكذب ٌا زندٌق أنا قرأت هذا
الكتاب ولٌس هذا فٌه  ،فطلب منهم الوزٌر أن ٌشهدوا بما سمعوه وٌفتوا بما ٌجب علٌه
فاتفقوا علً وجوب قتله .

2

المصدر السابق 112/2

كشف اللثام عن خبايا النف اق

الصفحة 23

قال ابن القٌم  -رحمه هللا  :ومما ٌدل علً أن توبة الزندٌق بعد القدرة ال تعصم دمه قوله
ِب ُك ْمِأَنْ ِ ٌُصِ ٌ َب ُك ُم َّ
ِب َع َذلبٍِ
ِو َن ْحنُ ِ َن َت ََّ َّب ُ
ِب َناِإِ ََّلِإِ ْحدَىِل ْر ُح ْس َن ٌَ ٌْ ِن َ
تعالً  ":قُلِْ َهلِْ َت ََّ َّب ُ
ِْلا ُ ِ
ص ِ
صونَ ِ
صونَ ِ(ٕ٘) " امتوبة
صولِإِ َّناِ َم َع ُك ْمِ ُم َت ََّ ِّب ُ
مِنْ ِعِ ْن ِدهِِأَ ْوِبِؤ َ ٌْدٌِ َناِ َف َت ََّ َّب ُ
قال السلؾ فً هذه اآلٌة "ِأَ ْوِبِؤ َ ٌْدٌِ َناِ" بالقتل إن أظهرتم ما فً قلوبكم وهو كما قالوا ألن
العذاب علً ما ٌبطنونه من الكفر بؤٌدي المإمنون ال ٌكون إال بالقتل؛ فلو قبلت توبتهم بعد
ما أظهرت زندقتهم لم ٌمكن المإمنون أن ٌتربصوا بالزنادقة أن ٌصٌبهم هللا بؤدٌهم ألنهم
كلما أرادوا أن ٌعذبوهم علً ذلك أظهروا اإلسبلم فلم ٌصابوا بؤٌدٌهم فقط واألدلة علً ذلك
()2
كثٌرة جدا .
وذكر شٌخ اإلسبلم الخبلؾ إجماال فقال  :فؤفتً طابفة بؤنه ٌستتاب فبل ٌقتل ،وافتً
األكثرون بؤنه ٌقتل وإن أظهر التوبة؛ فإن كان صادقا فً توبته نفعه ذلك عند هللا وقتل فً
الدنٌا ،وكان الحد تطهٌرا له كما لو تاب الزانً والسارق ونحوهم بعد أن ٌرفعوا لئلمام؛
فإنه البد من إقامه الحد علٌهم فإنهم إن كانوا صادقٌن كان قتلهم كفارة لهم ومن كان كاذبا
()1
فً التوبة كان قتله عقوبة له.
وذكر ابن القٌم تؤكٌد ما وصل إلٌه شٌخه ابن تٌمٌه  :أن هللا تعالً سن فً المحاربٌن أنهم
إن تابوا من قبل القدرة علٌهم قبلت توبتهم ،وال تنفعهم التوبة بعد القدرة علٌهم ،ومحاربة
الزندٌق لئلسبلم بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطرٌق بٌده وسنانه؛ فإن فتنة هذا فً
األموال واألبدان وفتنة الزندٌق فً القلوب واإلٌمان ،فهو أولى أال تقبل توبته بعد القدرة
علٌه ،وهذا بخبلؾ الكافر األصلً؛ فإن أمره كان معلوما ،وكان مظهرا لكفره ؼٌر كاتم له،
والمسلمون قد أخذوا حذرهم منه ،وجاهروه بالعداوة والمحاربة ،وأٌضا فإن الزندٌق هذا
دأبه دابما ،فلو قبلت توبته لكان تسلٌطا له على بقاء نفسه بالزندقة واإللحاد وكلما قدر علٌه؛
أظهر اإلسبلم وعاد إلى ما كان علٌه ،وال سٌما وقد علم أنه أمن بإظهار اإلسبلم من القتل،
فبل ٌذعه خوفه من المجاهرة بالزندقة والطعن فً الدٌن ومسبة هللا ورسوله؛ فبل ٌنكؾ
()1
عدوانه عن اإلسبلم.
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أحضر الخلٌفة المهدي واحداً من أولبك الزنادقة ،ولما استفصل منه وجدت قرابن ونقول
كثٌرة تدل على أنه منافق ولٌس بمإمن ،وٌقول بلسانه ما لٌس فً قلبه ،وشاك فً أمر هللا
تعالى وأمر البعث ،فعند ذلك أمر بقتله ،فلما تحقق أنه مقتول قال :أٌها الخلٌفة ،كٌؾ تفعل
بؤربعة آالؾ حدٌث كذبتها ،ونسبتها إلى نبٌكم ،وباثثتها ،فً الناس ،قال الخلٌفة  -رحمه هللا
 :تعٌش لها نقادها.
أي :إن هللا تعالى وفق هذه األمة أن جعل فٌها علماء ٌمٌزون األحادٌث وٌعرفون الصحٌح
من السقٌم ،وٌمٌزون المكذوب من الصادق ،وذلك لمعرفتهم بكبلم الرسول  -صلى هللا علٌه
وسلم ،ولمعرفتهم بما كان ٌدعو إلٌه وبما تهدؾ إلٌه شرٌعته.
وقد توفً الخلٌفة المهدي قبل أن ٌقضً علً الزنادقة القضاء التام ،وتولً بعده ابنه الهادي،
وممن كان قتلهم الهادي من الزنادقة " ٌزدان بن بازان " وذلك أنه حج فنظر إلً الناس وهم
فً الطواؾ ٌهرولون قال " ما أشبههم إال ببقر تدوس فً البٌدر " فكتب " العبلء بن الحداد
األعمى " إلً الخلٌفة ٌخبره بمقولة الرجل وما علٌه من اإللحاد والكفر :
أٌا أمٌن هللا فً خلقه ....ووارث الكعبة والمنبر .
ماذا تري فً رجل كافرٌ ....شبه الكعبة بالبٌدر .
وٌجعل الناس إذا ما سعوا ....حمرا تدوس البر والدواسر .
قال اإلمام مالك بن أنس  :من خرج من اإلسبلم إلى ؼٌره مثل الزنادقة ،وأشباههم ،فإن
أولبك ٌقتلون ،وال ٌستتابون؛ ألنه ال تعرؾ توبتهم  ،وأنهم قد كانوا ٌسرون الكفر وٌعلنون
باإلسبلم  ،فبل أرى أن ٌستتاب هإالء وال ٌقبل قولهم .
وقد استدل اإلمام مالك علً ذلك بقول النبً  -صلً هللا علٌه وسلم " :منِغٌَِّدٌنهِ
()2
فاضَّبولِعنقه " .
وذكر شٌخ اإلسبلم ابن قدامة المقدسً :فضٌحة ابن عقٌل التً اشتملت علً البدع القبٌحة
والشنٌعة ،علً سالكً الطرٌق الواضحة الصرٌحة ،ولوال أنه قد تاب إلى هللا  -عز وجل -
منها وتنصل ورجع عنها واستؽفر من جمٌع ما تكلم به من البدع ،أو كتبه بخطه ،أو صنفه،
ِِٔموصول عند البخاري من طرٌق أٌوب بن عكرمة عن ابن عباس فً باب الجهاد ومرسل عند جمٌع
الرواةِ .
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أو نسب إلٌه ،لعددناه فً جملة الزنادقة ،وألحقناه بالمبتدعة المارقة ،ولكنه لما تاب وأناب
وجب أن تحمل منه هذه البدعة والضبللة على أنها كانت قبل توبته فً حال بدعته وزندقته،
ثم قد عاد بعد توبته إلى نص السنة والرد على من قال بمقالته األولى بؤحسن كبلم وأبلػ
نظام ،وأجاب على الشبه التً ذكرت بؤحسن جواب ،وكبلمه فً ذلك كثٌر فً كتب كبار
وصؽار وأجزاء مفردة وعندنا من ذلك كثٌر  ،ثم ذكر سبب توبة ابن عقٌل فقال  :وبلؽنً
أن سبب توبته أنه لما ظهرت منه هذه الفضٌحة أهدر الشرٌؾ أبو جعفر  -رحمه هللا -
تعالى دمه ،وأفتى هو وأصحابه بإباحة قتله ،وكان ابن عقٌل ٌخفى مخافة القتل ،فبٌنما هو
ٌوما راكب فً سفٌنة فإذا فً السفٌنة شاب ٌقول تمنٌت لو لقٌت هذا الزندٌق ابن عقٌل حتى
أتقرب إلى هللا تعالى بقتله وإراقة دمه؛ ففزع وخرج من السفٌنة وجاء إلى الشرٌؾ أبً
()2
جعفر فتاب واستؽفر.
وقد رجع ابن عقٌل قبل المقدرة علٌه لذا قبلت توبته ألنه لو تاب واستؽفر بعد المقدرة علٌه
لم ٌنفعه ذلك ولم ٌنجو إال بالقتل.
وذهب اإلمام أحمد رحمه هللا من هذه المسؤلة  :أن الزندٌق ٌستتاب ثبلث فإن لم ٌتب فلٌس
له إال القتل .
وذهب الشافعً أٌضا وهو ما رواة ٌوسؾ بن ٌحً البوٌطً عن الشافعً ٌ " :قبل قوله إذا
لِجا َء َكِل ْر ُمَِنافِقُونَِ "( )1فؤمره أن ٌدع
رجع وال ٌقتل " ،واحتج الشافعً بقوله تعالً  ":إِ َذ َ
قتلهم لما ٌظهرون من اإلسبلم  ،كذلك الزندٌق إذا أظهر اإلسبلم فً هذا الوقت مسلما
والمسلم ؼٌر مبدل .
فصل منه فً تورٌثه وتورثه :
وقد اختلؾ الفقهاء فً المنافق الزندٌق الذي ٌكتم زندقته هل ٌرث وٌورث؟
اختلفوا علً قولٌن بعضهم قال بجوازه والبعض قال بعدمه ،ولرصحٌح انه ٌرث وٌورث
وإن علم فً الباطن أنه منافق ،كما كان الصحابة علً عهد النبً  -صلً هللا علٌه وسلم ،
ألن المٌراث مبناه علً المواالة الظاهرة ،ال علً المحبة التً فً القلوب؛ فإنه لو علق بذلك
لم تمكن معرفته  ،والحكمة إذا كانت خفٌه أو منتشرة علق الحكم بمظنتها وهو ما أظهره من
 2انظر تحرٌم النظر فً كتب الكبلم البن قدامة .
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موااله المسلمٌن؛ فقول النبً  -صلً هللا علٌه وسلم َ " : -لٌَِّثِلرمسلمِلركافَِّوَلِلركافَِّ
لرمسلم "( )2أي لم ٌرث الكافر من المسلم وال ٌرث المسلم من الكافر  ،وهذا النوع لم ٌدخل
فٌه المنافق وإن كان فً األخرة فً الدرك األسفل من النار ،بل كانوا ٌورثون وٌرثون،
وكذلك كانوا فً الحقوق والحدود كسابر المسلمٌن ،وقد أخبر هللا عنهم أنهم ٌصلون وٌزكون
ومع هذا لم ٌقٌل ذلك منهم فقال سبحانه  ":قُلِْأَ ْنفِقُ َ
ولِط ْو ًعاِأَ ْوِ َك َّْهًاِرَنْ ِ ٌُ َت َق َّبلَِ ِم ْن ُك ْمِإ ِ َّن ُك ْمِ
)ِو َماِ َم َن َع ُه ْمِأَنْ ِ ُت ْق َبلَِ ِم ْن ُه ْمِ َن َف َقا ُت ُه ْمِإِ ََّلِأَ َّن ُه ْمِ َك َف َُّولِبِ َّ
سورِهِِ
ِِوبِ ََّ ُ
اَّلل َ
ُك ْن ُت ْمِ َق ْو ًماَِِفاسِ قٌِنَ ِ(ٖ٘ َ
اَّهُونَ ِ(ٗ٘) "امتوبة
َو ََلِ ٌَؤْ ُتونَ
ىِو ََلِ ٌُ ْنفِقُونَ ِإِ ََّل َ
سارَ َ
ِو ُه ْمِ ُك َ
ِلرص ََل َةِإِ ََّل َ
َّ
ِو ُه ْمِ َك ِ
وفً الصحٌح قال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم « : -تلكِصَلةِلرمنافقٌِ،جلسٌَِّقبِ
لرشمسِحتىِإذلِكانتِبٌنِقَّنًِلرشٌطانِ،قامِفنقَّهاِأَّبعاَِ،لٌِذكَِّْلاِفٌهاِإَلِقلٌَل»

()1

وكانوا ٌخرجون مع النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -فً المؽازي ،كما خرج عبد هللا بن أبً
فً ؼزوة بنً المصطلق؛ ولرحاصل أنهم ٌرثون وٌورثون كما ورث أوالد عبد هللا بن أبً
أباهم .

فصل منه  :فً مصٌر أوالد الزندقة المنافقٌن .
إذا علم المنافق بنفاقه ،وقامت علٌه البٌنة  ،وقتل لزندقته فما مصٌر أوالده وزوجته  ،هل
ٌحكم بإسبلمهم ،أم بزندقتهم ونفاقهم ؟؟؟
ذكر اإلمام الؽزالً رحمه هللا فً فضابح الباطنٌة  " :وحكم الزندٌق أٌضا حكم المرتد ال
ٌفارقه فً شًء أصبل ،وإنما ٌبقى النظر فً أوالد المرتدٌن ،وقد قٌل فٌهم إنهم أتباع فً
الردة كؤوالد الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة ،وعلى هذا فؤن بلػ طولب باإلسبلم وإال
قتل ولم ٌرض منه بالجزٌة وال الرق ،وقٌل إنهم كالكفار األصلٌٌن إذ ولدوا على الكفر فإذا
بلؽوا وآثروا االستمرار على كفر آبابهم جاز تقرٌرهم بالجزٌة وضرب الرق علٌهم ،وقٌل
إنه ٌحكم بإسبلمهم ألن المرتد مإاخذ بعبلبق اإلسبلم فإذا بلػ ساكتا فحكم اإلسبلم ٌستمر إلى
أن ٌعرض علٌه اإلسبلم فؤن نطق به فذاك ،وإن أظهر كفر أبوٌه عند ذلك حكمنا بردته فً
الحال ،وهذا هو المختار عندنا فً صبٌان الباطنٌة فإن علقة من عبلبق اإلسبلم كافٌة للحكم
 2البخاري ()1713
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بإسبلم الصبٌان وعلقة اإلسبلم باقٌة على كل مرتد فإنه مإاخذ بؤحكام اإلسبلم فً حال ردته
وقد قال صلى هللا علٌه وسلم ِ" :كلِمورودٌِوردِعلىِلرفطَّةِفؤبولهٌِهودلنهِوٌنصَّلنهِ
وٌمجسانهِ"ِ( )2فٌحكم بإسبلم هإالء ثم إذا بلؽوا كشؾ لهم عن وجه الحق .ا هـ
والذي ٌظهر :أن إسبلم هإالء الزنادقة المنافقٌن المرتدٌن ٌصل إلً أبنابهم؛ ألننا نؤخذ
بالظاهر ،أما ما فً القلوب فهذا مفوض علمه إلً هللا سبحانه وتعالً؛ فإذا كان األوالد
صؽارا لم ٌبلؽوا الحلم بعد ،وحضروا َق ْتل أبٌهم المرتد بسبب زندقته ونفاقه ،فهذا ٌنتظر
حتً البلوغ ألن هذا الصؽٌر لم ٌفهم دعوة اإلسبلم لصؽره  ،فإذا بلػ ورأٌنا علٌه من
أجزاء أحكام اإلسبلم فً الظاهر فهذا ٌإخذ بإسبلمه أما إذا وجدنا خبلؾ ذلك ٌستتاب علً
س ً
ِح َّتىِ َن ْب َع َ
وَلِ(٘ٔ) " ا إلرساء
َِّ ُ
ث َ
حد قوله تعالً َ ":و َماِ ُك َّناِ ُم َع ِّذ ِبٌنَ َ
فإن قبل التوبة قبلنا إسبلمه ،وإن أعرض بعد قٌام البٌنة وأصر علً ما كان علٌه أبوه من
الزندقة فؤمره موكل إلً اإلمام ٌحكم علٌه بما ٌري فٌه النفع لئلسبلم والمسلمٌن .
وهلل أعلم.
لماذا لم ٌقاتل النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -زنادقة عصره ؟
زنادقة عصر النبً  -صلً هللا علٌه وسلم -وزمانه هم المنافقون ال ؼٌر؛ أما الجهمٌون،
والسبؤٌون وؼٌرهم أصحاب المعتقدات الضالة ،فهذه مسمٌات مستحدثة فً ؼٌر زمن النبً
 صلً هللا علٌه وسلم  ، -ولم ٌقتل النبً – صلً هللا علٌه وسلم – زنادقة عصره المنافقٌنلعدم قٌام البٌنة ،كما سبق ذكره من كبلم ابن تٌمٌه  -رحمه هللا .
بِ ُم َنافِقُونَِِ َومِنِِْأَهْ ِِلِل ْر َمدٌِ َن ِِةِ َم ََّدُولِ
وٌدل علً ذلك قوله تعالً َ ":و ِم َّمنِِْ َح ْورَ ُك ِْمِمِنَِِ ْلْلَ ْع ََّل ِِ
ٌمِ(ٔٓٔ)ِ
بِ َعظِ ٍِ
نِ ُث َِّمِ ٌُ ََّدُّونَِِإِرَىِ َع َذل ٍِ
س ُن َع ِّذ ُب ُه ِْمِ َم ََّّ َت ٌْ ِِ
َعلَىِلر ِّن َِف ِِ
اقِ ََِلِ َت ْعلَ ُم ُه ِْمِ َن ْحنُِِ َن ْعلَ ُم ُه ِْمِ َ
صار ًِحاِ َو َ
َو َ
ْلاَِ
وبِ َعلَ ٌْ ِه ِْمِإِنَِِّ َِّ
ْلا ُِأَنِِْ ٌَ ُت َِ
سىِ َِّ
لع َت ََّفُولِبِ ُذ ُنوبِ ِه ِْمِ َخلَ ُطولِ َع َم ً ِ
س ٌِّ ًئاِ َع َ
آخ ََِِّ َ
َلِ َ
آخ َُّونَِِ ْ
َغفُو ٌَِِّ ََِّحٌِ ٌِمِ(ٕٓٔ) " امتوبة .
 قال اإلمام الخطابً  :كان رسول هللا ال ٌواجه المنافقٌن بصرٌح القول ،وال ٌسمٌهم
بؤسمابهم ،فٌقول :فبلن منافق ،وإنما ٌشٌر إلٌهم باألمارة المعلومة على سبٌل التورٌة عن
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التصرٌح ،وكان حذٌفة بن الٌمان ٌقول :إن النفاق إنما كان على عهد رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ،وما كان بعد زمانه كفر  ...أو ٌقول :ولكنه الكفر بعد اإلٌمان .
ومعنً هذا أن المنافقٌن فً زمن النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -لم ٌكونوا أسلموا ،وإنما
كانوا ٌظهرون اإلسبلم رٌا ًء ونفاقا ،وٌسرون الكفر عقٌدة ودٌانا ،فهم لٌسوا بمسلمٌن ولم
ٌدخلوا اإلسبلم أصبل ،وأما منافق الٌوم فهو كافر مرتد ألنه لما ولد علً اإلسبلم صار له
اإلسبلم دٌنا؛ فإن نافق وأبطن ؼٌره فهو كافر لذلك ٌجب قتله .
فمن أسباب عدم ظهور االمر من النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  ،-بقتل هإالء الزنادقة
المنافقٌن :
أوال  :مفهوم كبلم اإلمام الخطابً ،وما استشهد به من كبلم حذٌفة  -رضً هللا عنه -
فمنافق الٌوم كافر مرتد ٌجب قتله مثل قتل أولبك المرتدة الذٌن حاربهم أبو بكر الصدٌق -
رضً هللا عنه  -بعد وفاة النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -فً حرب الردة لما فرقوا بٌن
الصبلة والزكاة ،وأحدثوا من البدع ما أحدثوه .
وال ٌفهم من كبلم حذٌفة أنه فً عهد النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -كان نفاق والٌوم لٌس
هناك نفاق  ،بل مقصد حذٌفة  :هوِلرنفاقِلْلكبَّ وهو نفاق االعتقاد إذا كان النفاق فً أصل
من أصول اإلسبلم؛ وإن كان كذلك فهو الكفر  ،أن خالؾ اعتقاده اعتقاد النبً  -صلً هللا
علٌه وسلم -
ومن قال ال ٌوجد الٌوم منافق إنما كان النفاق علً عهد النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  ،-فهذا
خطؤ ،بل قد كان حذٌفة  -رضً هللا عنه  -بعد موت النبً -صلً هللا علٌه وسلمٌ -قول " :
إن النفاق الٌوم أكثر منه علً عهد النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  ،-والمنافق هو الذي ٌبطن
الكفر ،وٌظهر اإلٌمان ،وهذا موجود فً سابر االعصار بل إذا كان مع رإٌة النبً  -صلً
هللا علٌه وسلم – وآٌاته( )2وسماع كبلمه ٌ ،كون المنافقون موجودٌن  ،فبعده أولً وأحري .
ثانٌا  :أن المنافقٌن أحدثوا الٌوم مالم ٌحدثوه فً عهد النبً  -صلً هللا علٌه وسلم؛ فقالوا
بخلق القران ،وتعطٌل الحدود  ،واالحتكام إلً ؼٌر كتاب هللا ،وظهر منهم الجهمٌة ،
والمعطلة  ،والمإولة  ،والدهرٌة  ،والثنوٌة  ،والمانوٌة  ،والسبؤٌة  ،والبٌانٌة  ،والجناحٌة ،
والمنصورٌة  ،والصوفٌة  ،والسلفٌة  ،وشٌعة ،وخوارج ،ومعتزلة  ،وؼٌرهم ممن بدلوا
 2معجزاته
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وحرفوا؛ فلو أنهم ظهروا أٌام النبً  -صلً هللا علٌه وسلم ، -لقاتلهم وأمر بقتالهم ،ودلٌل
ذلك حرب الردة التً جاءت فً عهد الصدٌق؛ فقد حارب هذه الطوابؾ التً ظهرت عقب
وفاة النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -مباشرة
ثالثا  :أنهم قالوا  :ال إله إال هللا مع عدم قٌام البٌنة علٌهم ،وشهدوا بشهادة الحق سواء قالوها
بؤلسنتهم أم بقلوبهم ،إلً جانب ما أظهروه من أفعال اإلسبلم وأعماله فما داموا فعلوا ذلك؛
فبه ٌحرم علٌنا قتالهم ألبته ألننا نؤخذ بالظاهر أما الباطن فموكل علمه إلً هللا سبحانه ،
وٌشهد لذلك حدٌث أبً سعٌد الخدري قال  :بعث علً بن أبً طالب إلى رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم من الٌمن ،بذهبة فً أدٌم مقروظ لم تحصل من ترابها ،قال :فقسمها بٌن
أربعة نفر :بٌن عٌٌنة بن حصن ،واألقرع بن حابس ،وزٌد الخٌل ،والرابع إما علقمة بن
عبلثة ،وإما عامر بن الطفٌل ،فقال رجل من أصحابه :كنا نحن أحق بهذا من هإالء ،قال:
فبلػ ذلك النبً صلى هللا علٌه وسلم ،فقال " :أال تؤمنونً؟ وأنا أمٌن من فً السماءٌ ،ؤتٌنً
خبر السماء صباحا ومساء " قال :فقام رجل ؼابر العٌنٌن ،مشرؾ الوجنتٌن ،ناشز الجبهة،
كث اللحٌة ،محلوق الرأس ،مشمر اإلزار ،فقالٌ :ا رسول هللا ،اتق هللا ،فقال " :وٌلك
أولست أحق أهل األرض أن ٌتقً هللا " قال :ثم ولى الرجل ،فقال خالد بن الولٌدٌ :ا رسول
هللا ،أال أضرب عنقه؟ فقال " :ال ،لعله أن ٌكون ٌصلً " قال خالد :وكم من مصل ٌقول
بلسانه ما لٌس فً قلبه ،فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :إنً لم أومر أن أنقب عن
قلوب الناس ،وال أشق بطونهم " قال :ثم نظر إلٌه وهو مقؾ ،فقال " :إنه ٌخرج من
ضبضا هذا قوم ٌتلون كتاب هللا ،رطبا ال ٌجاوز حناجرهمٌ ،مرقون من الدٌن كما ٌمرق
2
السهم من الرمٌة " قال :أظنه قال " :لبن أدركتهم ألقتلنهم قتل ثمود ".
عدم القدرة علٌهم بقٌام البٌنة  :ألنه بعد القدرة علً الزندٌق ٌجب قتله لقٌام البٌنة ولوالها لم
نمكن من القدرة علٌه ،وهذا بخبلؾ من قال بؽٌره ألن البٌنة لما قامت علً الزانً والسارق
والمحارب لم تنفعهم توبتهم ،وقد بقوا علً اإلسبلم فكٌؾ بمن خرج منه  ،وقد قال هللا فً
اَّ ُبونَ َّ
ِو ٌَ ْس َع ْونَ ِف ْ
سادًلِأَنْ ِ
حق المحارب  ":إ َّن َم َِ
ًِِلْلَ َّْ ِ
ضِ َف َ
سورَ ُه َ
ِو ََّ ُ
ِْلاَ َ
اِج َزل ُءِلرَّذٌِنَ ِ ٌُ َح ِ
ض َ
ِوأَ َّْ ُجلُ ُه ْمِمِنْ ِخ ََِلفٍِأَ ْوِ ٌُ ْن َف ْولِمِنَ ْ
يِ
ِلْلَ َّْ ِ
ِذرِ َكِرَ ُِه ْمِخ ِْز ٌ
صلَّ ُبولِأَ ْوِ ُت َق َّط َعِأَ ٌْدٌِ ِه ْم َ
ٌُ َق َّتلُولِأَ ْوِ ٌُ َ
ِعظِ ٌ ٌمِ(ٖٖ) " وهذا بعد القدرة علٌهم سواء تاب أم لم
اِورَ ُه ْمِف ْ ِ
لب َ
ِِع َذ ٌ
ًِِللخ ََِّة َ
فًِِلر ُّد ْن ٌَ َ
اعلَ ُمولِأَنَّ َّ
ِْلاَ َ
َِّحٌِ ٌمِ
وَّ َ
ِغفُ ٌ
ولِعلَ ٌْ ِه ْمِ َف ْ
ٌتب ،أما قبل القدرة  ":إِ ََّلِلرَّذٌِنَ ِ َتا ُبولِمِنْ ِ َق ْب ِلِأَنْ ِ َت ْقد َُِّ َ
(ٖٗ) " املائدة .
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فكل من قال ال إله إال هللا أو أظهر ذلك مع عدم قٌام البٌنة التً تنافً قوله وفعله؛ ٌحرم
علٌنا قتاله ،وهذا قبل القدرة علٌه حتً ال ٌلتبس األمر ،ودلٌل ذلك ما رواه ابن الزبٌر ،قال:
إن رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -بعث بعثا من المسلمٌن إلى قوم من المشركٌن ،وإنهم
التقوا فكان رجل من المشركٌن إذا شاء أن ٌقصد إلى رجل من المسلمٌن قصد له فقتله ،وإن
رجبل من المسلمٌن قصد ؼفلته ،قال :وكنا نحدث أنه أسامة بن زٌد ،فلما رفع علٌه السٌؾ
قال :ال إله إال هللا فقتله ،فجاء البشٌر إلى النبً  -صلى هللا علٌه وسلم -فسؤله فؤخبره ،حتى
أخبره خبر الرجل كٌؾ صنع ،فدعاه فسؤله فقال " :رمِقتلته؟ " قالٌ :ا رسول هللا ،أوجع
فً المسلمٌن ،وقتل فبلنا وفبلنا ،وسمى له نفرا ،وإنً حملت علٌه ،فلما رأى السٌؾ قال :ال
إله إال هللا ،قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :أقتلته؟ " قال :نعم ،قال " :فكٌفِتصنعِ
بَلِإرهِإَلِْلاِإذلِجاءتٌِومِلرقٌامة؟ " قالٌ :ا رسول هللا ،استؽفر لً ،قال " :وكٌفِتصنعِ
بَلِإرهِإَلِْلاِإذلِجاءتٌِومِلرقٌامة؟ " قال :فجعل ال ٌزٌده على أن ٌقول " :كٌفِتصنعِبَلِ
()2
إرهِإَلِْلاِإذلِجاءتٌِومِلرقٌامة "
فإذا توهم أن النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -لما عارض أسامة فً قتل الرجل بعد القدرة
علٌه؛ دلٌل علً قبول توبة الزندٌق بعد القدرة علٌه :
فهذا الكبلم مخالؾ لما ذكرنا؛ ألن الرجل الذي أسره أسامة بن زٌد رجل مشرك ،ولٌس
بمنافق أظهر اإلٌمان وأبطن الكفر ،بل كان مشرك بنص الحدٌث معلوم شركه وكفرة؛ لذلك
عارض النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -أسامة رضً هللا عنه فً قتله ألنه إذا تاب وشهد
بالشهادة ودخل اإلسبلم صار بذلك مسلما؛ لكن إذا قامت علٌه البٌنة التً تنافً قول ال إله
إال هللا فهذا زندٌق منافق ال تقبل توبته حتً بعد القدرة علٌه فإن المشركٌن والكافرٌن لهم
توبة بعد القدرة علٌهم  ،وقتلهم ٌعد خطؤ كبٌرا .
خامسا  :خوؾ النبً  -صلً هللا علٌه وسلم – من الفتنة أن تنبت فً قلوب القوم إلً جانب
قتاله للكافرٌن وأعداء اإلسبلم؛ فٌقولون إن محمدا ٌقتل أصحابه ،ثم ٌلتبس أمره فبل ٌدري
أٌقتل أعداءه أم ٌقتل أصحابه ،وهو بعٌنه ما حاول ذو الخوٌصرة أن ٌفعله لما قال كلمة
النفاق والسخرٌة  :اعدل ٌا نبً هللا  ،فقال له نبً هللا  -صلً هللا علٌه وسلم « : -وٌحكِ
ُ
وخسَّتِإنِكنتَِلِأعدل» ،تم قال« :إنِهذلِوأصحابهِ
خبتِ
فمنٌِعدلِإنِرمِأعدل؟ قدِ ُِ
ٌخَّجونِفٌكمٌِ،قَّءونِلرقَّآنَِلٌِجاوزِحناجَّهمٌِ،مَّقونِمنِلردٌنِمَّوقِلرسهمِمنِ
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لرَّمٌة»  .فقال عمرٌ :ا رسول هللا أال أضرب عنقه ،فإنه منافق؟ فقال رسول هللا صلى هللا
()2
علٌه وسلم« :معاذِْلاِ،أنٌِتحدثِلرناسِأنًِأقتلِأصحابً»
وإلً جانب هذا؛ جاء االمر من هللا تعالً بقتالهم وجهادهم واإلؼبلظ علٌهم؛ فحاربهم النبً
 صلً هللا علٌه وسلم  -وجاهدهم هو وأصحابه جهادا عظٌما وقع به اإلؼبلظ علٌهم ،قالِو ْ
سِ
ِو ِب ْئ َ
ِج َه َّن ُم َ
ِو َمؤْ َول ُه ْم َ
ِعلَ ٌْ ِه ْم َ
لغلُ ْظ َ
ِول ْر ُم َنافِقٌِنَ َ
اَّ َ
ِجا ِهدِِل ْر ُك َّف َ
سبحانه ٌَ " :اِأَ ٌُّ َهاِلر َّنبِ ًُّ َ
ٌَِّ(ٖ " )1امتوبة ،وكان النبً  -صلً هللا علٌه وسلم ٌ -عفو هو وأصحابه عن المنافقٌن
ل ْر َمصِ ُ
ولِو َت َّت ُق َ
ض َُّّ ُك ْمِ
ولَِلِ ٌَ ُ
صبِ َُّ َ
من قبل وٌصبروا علً أذاهم علً حد قوله سبحانه َ " :وإِنْ ِ َت ْ
َك ٌْ ُد ُه ْمِ َ
ِب َماِ ٌَ ْع َملُونَ ِ ُمحٌِ ٌطِ(ٕٓٔ) "ال معران ،فالذٌن لم ٌقتلهم النبً  -صلً هللا
ِْلا ِ
ش ٌْ ًئاِإِنَّ َّ َ
علٌه وسلم  -أو ٌحاربهم ،كان وقت االمر بالصبر علٌهم ،قبل األمر بقتالهم ،وإال عد هذا
خطؤ وإثما من الذٌن قاتلوهم بعد موته  -صلً هللا علٌه وسلم. -

فصل  :أنواع النفاق :
هذا النفاق منه أكبر وأصؽر؛ وفٌما ٌلً بٌان موجز لهذٌن النوعٌن :
ِأوَلِِ:لرنفاقِلْلكبَِِّ ِ.
هو إظهار اإلٌمان وإخفاء الكفر ،وصورته  :أن ٌقول أمنت باهلل وبالٌوم األخر ،ثم ٌنكشؾ
النقاب عن سوء طوٌته؛ فٌظهر ما أضمر من السوء " وماهمِبمإمنٌن " ٌقول بلسانه
ءامنت باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله والٌوم األخر ،وهو فً الحقٌقة منخلع عن ذلك كله،
منسلخ منهٌ ،ؤمر بالمنكر ،وٌنهً عن المعروؾٌ ،نصر اإلسبلم ظاهرا ،وٌنكره باطنا .
فإن الذي ال ٌحب دٌنه وال ٌصدق مع ربه  ،ال ٌمكن له أن ٌصدق مع أحد لهذا ال ٌمتلك
المنافق إال نفاقا علً نفاقه ،وقد ضاق صدره بالمؤزق المهٌن؛ فبل ٌمضً إال أن ٌنكمش
مخذوال ،وٌتوارى مهزوما ،وقد عذبه هللا بصفاته  :من الحرص ،والخداع ،والكذب ،ثم
وَّةٌِ
س َ
ِعلَ ٌْ ِه ْمِ ُ
ٌتمتم بكلمات مبهمة تفضح عن ؼٌظه الدفٌن " ٌَ ْح َذ َُِّل ْر ُم َنافِقُونَ ِأَنْ ِ ُت َن َّزل َ َ
ِلس َت ْه ِز ُئولِإِنَّ َّ
جِ َماِ َت ْح َذ َُّونَ ِ(ٗ "ِ)ٙامتوبة.
ِْلاَِ ُم ْخ َِّ ٌ
وب ِه ْمِقُ ِل ْ
ِب َماِفًِِقُلُ ِ
ُت َن ِّب ُئ ُه ْم ِ
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فالمإمن واضح ال مواربة فً سلوكه وال ؼموض ،ألؾ مؤلوؾ ،قرٌب من النفوس السوٌة،
بعٌد عن الخداع واألنانٌةٌ ،تصرؾ بمٌزان اإلسبلم وأخبلقه؛ فالوضوح والصراحة
وكراهٌة النفاق والملق :من مفاهٌم اإلسبلم األساسٌة ،ولهذا سمً هذا النوع من النفاق بنفاق
االعتقاد ،وٌسمً بالنفاق العلمً ،وهو أن ٌخالؾ اإلنسان اعتقاده اعتقاد النبً  -صلً هللا
علٌه وسلم ،وال شك أن هذا النوع مفضً إلً الدرك االسفل من النار ،مخرج من الملة
إخراجا كلٌا ،وصاحب هذا النفاق هو الزندٌق الحقٌقً الذي تقدم الكبلم عنه لهذا البد من
قتله حال قٌام البٌنة علٌه ألنه إذا كان ٌقول ص ْدقا وٌخفً كذبا؛ فهذا خطره ال ٌخفً علً
أحد  ،فكٌؾ إذا كان ٌظهر إٌمانا وٌخفً كفرا .
قال الحافظ ابن رجب  -رحمه هللا  " :النفاق االكبر هو أن ٌظهر االنسان اإلٌمان باهلل
ومبلبكته ورسله والٌوم االخر ،وٌبطن ما ٌناقض ذلك كله أو بعضه ،وهذا هو النفاق الذي
كان علً عهد النبً  -صلً هللا علٌه وسلم ،ونزل القران بذم أهله وتكفٌرهم ،وأخبر أنهم
()2
فً الدرك االسفل من النار " .
ولقد أخبر هللا تعالً فً قرآنه عن حالهم ،وبٌن أنهم أسوأ أنواع الكفر ،ومصٌرهم فً
األخرة أنهم فً الدرك األسفل من النار ،ألنهم زادوا علً كفرهم الكذب والخداع والخٌانة
وجمٌع الخصال المذمومة  ،لهذا فصل القران الكرٌم الحدٌث عنهم وعن صفاتهم؛ لكً ال
ٌقع المإمنون فً حبال مكرهم ،وأمور ؼدرهم ،وهذه الصفات تتناسب مع حال المنافق إذ
أن ظاهر المنافق دابما خٌرا من باطنه .
قال ابن القٌم  -رحمه هللا  :فاألكبر اي  :النفاق االكبرٌ -وجب الخلود فً النار فً دركها
األسفل ،وهو أن ٌظهر للمسلمٌن إٌمانه باهلل ،ومبلبكته ،وكتبه ،ورسله ،والٌوم األخر ،وهو
فً الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به ال ٌإمن بؤن هللا تكلم بكبلم أنزله علً بشر جعله
()1
رسوال للناس ٌهدٌهم بإذنه ،وٌنذرهم بؤسه ،وٌخوفهم عقابه " .
وقد ٌجتمع الكفر والنفاق فً شخص واحد كما اجتمع فً أهل الكتاب من الٌهود الذٌن أخبر
اِوإِ َذ َ
ضِ َقارُولِ
ض ُه ْمِإِرَىِ َب ْع ٍ
لِخ ََلِ َب ْع ُ
هللا عن حالهم َ " :وإِ َذلِرَقُولِلرَّذٌِنَ ِآ َم ُنولِ َقارُولِآ َم َّن َ
أَ ُت َحدِّ ُثو َن ُه ْمِبِ َماِ َف َت َح َّ
دََِّ ِّب ُك ْمِأَ َف ََلِ َت ْعقِلُونَ ِ( " )1ٙامبقرة .
اجو ُك ْمِبِهِِ ِع ْن َ
ِعلَ ٌْ ُك ْمِرِ ٌُ َح ُّ
ِْلاُ َ
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قال االمام السعدي  :ثم ذكر حال منافقً أهل الكتاب فقالَ " :وإِ َذلِرَقُولِلرَّذٌِنَِِآ َم ُنولِ َقارُولِ
ض"
ض ُه ِْمِإِرَىِ َب ْع ٍ ِ
آ َم َّنا" فؤظهروا لهم اإلٌمان قوال بؤلسنتهم ،ما لٌس فً قلوبهمَ " ،وإِ َذلِ َخَلِ َب ْع ُ
ْلاُِ َعلَ ٌْ ُك ِْم"
حِ َِّ
فلم ٌكن عندهم أحد من ؼٌر أهل دٌنهم ،قال بعضهم لبعض" :أَ ُت َحدِّ ُثو َن ُه ِْمِبِ َماِ َف َت َِ
()1
أي :أتظهرون لهم اإلٌمان وتخبروهم أنكم مثلهم ،فٌكون ذلك حجة لهم علٌكم " .
لكن هللا سبحانه كشؾ أمرهم ،وفضح خططهم ،ووبخ ؼاٌة التوبٌخ صنعهم ؛ فقال مستهزأ
بهم " :أَ َو ََلِ ٌَ ْعلَ ُمونَ ِأَنَّ َّ
ِو َماِ ٌُ ْعلِ ُنونَ ِ( " )11امبقرة .
ِْلاَِ ٌَ ْعلَ ُِمِ َماِ ٌُسِ َُّّونَ َ
وقد جمع اإلمام الشٌخ محمد عبد الوهاب  -رحمه هللا  -صفات المنافقٌن ،ونفاقهم االعتقادي
األكبر؛ فقال عن هذا النوع من النفاق  " :النفاق االعتقادي وهو ستة أنواع تكذٌب الرسول،
أو تكذٌب بعض ما جاء به الرسول ،أو بؽض الرسول ،أو بؽض ما جاء به الرسول ،أو
المسرة بانخفاض دٌن الرسول ،أو الكراهٌة بانتصار دٌن الرسول  -صلً هللا علٌه وسلم
()1
،فهذه األنواع الستة صاحبها من أهل الدرك االسفل من النار".
فصل منه فً  :نفاق العلم .
هناك نوع من النفاق العلمً ؼٌر المعنً االصطبلحً وهو نفاق العلم الذي ضد
الجهل ،وصورته أن ٌنافق االنسان فً العلم ،فٌنسبه لؽٌر أهله ،أو ٌتكلم بؽٌر ما اصطلح
علٌه العلماء ،ثم ٌنسب ذلك لواحد منهم :من االبمة العظماء ،والسادة الشرفاء ،لٌكتسب من
وراء ذلك شهرة عظٌمة ،وسمعة شرٌفة ،ولٌقولوا عنه قرأ لفبلن وعبلن ووهللا ما قرأ  ،أو
ٌكتسب من وراء ذلك تخطًء العلماء ،وهذه جرٌمة أن ٌنسب ما ٌنافً كبلم ابن تٌمٌه مثبل
البن تٌمٌه لٌتسبب فً خطؤ ٌنسب إلٌه أنه ارتكبه ،ووهللا ما ارتكبه ،وصاحب هذا النوع
علً كبٌرة من أعظم الذنوب؛ ألنه ٌكذب وٌعلم كذبه ،وٌظهر للناس إحسانه وصدقه .
وقد ذكر لً شٌخ كنت أقرأ عنده فؤخطبت فً -إخفاء المٌم الساكنة قبل الفاء -فردنً فٌها ثم
قال " كنا فً وقت تعلمنا نقرأ هكذا أي المٌم قبل الفاء والواو باإلخفاء؛ حتً قام الشٌوخ
العلماء بإظهار الحق فً هذه المسؤلة ووصلت إلً الحق بنفسً ،وعرفت الصواب ،وكنت
قبلها إذا سبلت عن سبب االخفاء فً هذا الموضع فؤقول إنه رأي فرٌق؛ فهناك من ٌظهرها
وهناك من ٌخفٌها وهذا خطؤ  ،ثم ذكر لً أن هذا نفاق علم .
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فالواجب علً كل إنسان أن ٌنسب العلم ألهله ،ببل زٌادة وال نقصان ألن من ٌخالؾ ذلك
فهو مخالؾ لؤلمانة العلمٌة ،فتراه ٌإول علً ما ٌرٌد ،والفرصة تسنح له ألن ٌفرش لكذبه،
وٌزرع الفترابه؛ قال أَ َما َمً من ال أقدح فً أمانته" :إن نسبة العلم لؽٌر أهله كنسبة الولد
لؽٌر أبٌه " .
فهإالء ومثلهم كثٌرون ،وأكثر ما ٌكونون اإلعبلمٌٌن ،وكلهم كذاب منافق إال من رحم
ربًٌ ،خفون الحقابق ،وٌؽٌرون الوثابق ،إلشاعة األباطٌل ،واالفتراء والتؤوٌل ،حتً
تتزعزع الثقة من المسلمٌن ،وٌرموا االبمة والعلماء بالكذب واالفتراء.
لقد حاول كثٌر من اإلعبلمٌٌن استؽبلل مناصبهم ،ونفوذ كلمتهم؛ لٌدمروا اإلسبلم،
وٌزعزعوا أركانه ،وٌتربصوا به لٌعلنوا انهزامه ،إن إعبلمً أي أمة ٌعبر عن ثقافتها
وهوٌتها ،وسرعان ما نجد أن هإالء اإلعبلمٌٌن ٌخرجون عن الحق ،حتً أوجعوا االمه
بضربها فً عقٌدتها وهوٌتها؛ حتً فسدت األخبلق  ،وراج النفاق  ،وانقلب العز ذالً ،والعلم
جهبلً .وصارت علماء الدٌن مرمً السهام ،ومشحذة األقبلم ،بعدما كانوا فً منزلة تقر بها
عٌون الدٌن ،وتنشرح لها صدور المسلمٌن ،عظم األمر وعم الخطب ،وبلػ التحامل على
العلماء مبلؽا ً لم ٌعهد من قبل ،ومن هنا أسؤ العالم النظرة لئلسبلم ،حتً قال أحدهم "
اإلسبلم هو الدٌن االكثر الذي ٌساء تفسٌره من العالم بسبب نفاق اإلعبلم " .
فلقد تولً اإلعبلم كبرة ،وتطرق إلٌه الدخبلء من المنافقٌن ،وصاروا ٌتداخلون بالدٌن
والعقٌدة ،وٌستهزإون بالمتدٌنٌن والعلماء ،وهم بذلك صاروا سببا لبعد الناس عن دٌنهم
وصبلح حالهم  ،وال بد أن تتوفر جهود اإلعبلمٌٌن مع الدعاة المصلحٌن حتً ٌعم الرشاد
والصبلح .
ونفاق العلم ،إما أن ٌنسب العلم لؽٌر أهله ،أو ال ٌنسبه فٌخفً أهله ،أو ٌنسب القول لمن ال
ٌقوله مع علمه بصاحب العلم علً كل حال  ،وعلً كل حال فله صور كثٌرة؛ علً اإلنسان
أن ٌحذرها ،وٌسؤل هللا النجاة منه .
ثانٌاِِ:لرنفاقِلْلصغَِِّ .
هذا النوع ٌسمً بالنفاق العملً؛ ألنه ٌقع فً العبادات والمعامبلت ،ال فً االعتقاد والنٌات،
وإذا كان النفاق بهذه الصورة فصاحبه علً كبٌرة من أعظم الذنوب ،والنفاق العملً هو
ترك المحافظة علً أمور الدٌن سرا ،ومراعاتها عبلنا .
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قال ابن رجب  -رحمه هللا  " :النفاق االصؽر هو نفاق العمل ،وهو أن ٌظهر االنسان
عبلنٌة صالحة ،وٌبطن ما ٌخالؾ ذلك ،وقد نبه النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -علً هذا
النوع بؤحادٌث كثٌرة فقال  " :آٌةِلرمنافقِثَلثِ:إذلِحدثِكذبِ،وإذلِوعدِأخلفِ،وإذلِ
لإتمنِخانِ"( ،)2وقال  " :أَّبعِمنِكنِفٌهِكانِمنافقاِخارصاِ،ومنِكانتِفٌهِخصلةِ
منهنِكانتِفٌهِخصلةِمنِلرنفاقِحتىٌِدعهاِ:إذلِلإتمنِخانِ،وإذلِحدثِكذبِ،وإذلِعاهدِ
()1
غدَِّ،وإذلِخاصمِفجَّ "
فهذه خصال نفاق وصاحبها شدٌد الشبه بالمنافقٌن ،لكنة لٌس علً كفرهم اعتقادا وباطنا ،
وقد ٌجتمع نفاق العمل مع أصل اإلٌمان بمعنً أن ٌجتمع التكاسل عن أداء الصبلة مع
جحودها؛ فالتكاسل وحده لٌس بمخرج من المله لكن إذا اجتمع التكاسل عن أداء الصبلة مع
جحودها فهذا إخراج كلٌا من الملة .
فصل منه فً  :المإمن الصادق إذا ظهر علٌه خصال النفاق .
قد تجتمع خصال النفاق وخبلله التً تعدت حولها اآلٌات واالحادٌث فً المإمن الصادق؛
فإذا ظهر علٌه ذلك فهذا ال ٌحكم بنفاقه؛ إال أن ٌكون ذلك منه علً سبٌل الدوام ،فٌكون دابما
كذاب إذا حدثٌ ،خلؾ دابما إذا وعدٌ ،خون أبدا إذا أتمن ،ومعنً إذا فً الحدٌث " إذلِحدثِ
كذبِ "...قد تفٌد التكرار فً نحو قولك :ما لً أرى ً
زٌدا إذا دَ َخل عمرو قام ،وعبلمتها أن
تحل محلها (كلما) وذلك خاص بما إذا تجرَّ دت عن االستقبال وصارت لبلستمرار ،وقد
اجتمعت هذه الصفات فً أخوة ٌوسؾ  -علٌه السبلم  -ولم ٌحكم بنفاقهم ،ألن ذلك لم ٌكن
منهم علً سبٌل الدوام ،وهذا هو النفاق الذي خافه الصحابة علً أنفسهم .
علق ابن رجب " ولما تقرر عند الصحابة رضً هللا عنهم أن النفاق هو اختبلؾ السر
والعبلنٌة ،خشً بعضهم علً نفسه أن ٌكون إذا تؽٌر علٌه عند سماع الذكر برجوعه إلً
()1
الدنٌا واالنشؽال باألهل واألوالد واألموال أن ٌكون ذلك منه نفاقا "
ولقد اهتم النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -أن ٌزٌل ما وقع فً قلب حنظلة األسدي؛ األمر
الذي جعله من خوفه ٌحكم علً نفسه بالنفاق ،وكان حنظلة من كتاب رسول هللا  -صلى هللا
 2البخاري  11من حدٌث أبً هرٌر
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علٌه وسلم ،قال :لقٌنً أبو بكر ،فقال :كٌؾ أنت؟ ٌا حنظلة قال :قلت :نافق حنظلة ،قال:
سبحان هللا ما تقول؟ قال :قلت :نكون عند رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم ٌ -ذكرنا بالنار
والجنة ،حتى كؤنا رأي عٌن ،فإذا خرجنا من عند رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -عافسنا
األزواج واألوالد والضٌعات ،فنسٌنا كثٌرا ،قال أبو بكر :فو هللا إنا لنلقى مثل هذا ،فانطلقت
أنا وأبو بكر ،حتى دخلنا على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،قلت :نافق حنظلةٌ ،ا رسول
هللا؛ فقال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم – "ِوماِذلك؟ " قلتٌ :ا رسول هللا نكون عندك،
تذكرنا بالنار والجنة ،حتى كؤنا رأي عٌن ،فإذا خرجنا من عندك ،عافسنا األزواج واألوالد
والضٌعات ،نسٌنا كثٌرا فقال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  " : -ولرذيِنفسًِبٌدهِإنِ
روِتدومونِعلىِماِتكونونِعنديِ،وفًِلرذكَِّ،رصافحتكمِلرمَلئكةِعلىِفَّشكمِوفًِ
()2
طَّقكمِ،وركنٌِاِحنظلةِساعةِوساعة " ثبلث مرات .
وقال ابن أبً ملٌكة  " :أدركت ثبلثٌن من أصحاب النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -كلهم
()1
ٌخاؾ النفاق علً نفسه ما منهم أحد ٌقول أنه علً إٌمان جبرٌل ومٌكابٌل " .
قال الحافظ ابن حجر فً تعلٌقه علً هذا االثر  " :والصحابة الذٌن أدركهم ابن أبً ملٌكة
من أجلهم عابشة ،واختها أسماء ،وأم سلمة ،والعبادلة ،وأبو هرٌرة ،وعقبة ابن الحارث،
أجل من هإالء كعلً ابن ابً طالب ،وسعد
فهإالء ممن سمع منهم وقد أدرك بالسن جماعة َ
ابن أبً وقاص ،فكانوا كلهم ٌخافون النفاق فً األعمال "..
كان ابن مسعود  -رضً هللا عنه ٌ -قول " :إن الرجل لٌخرج من منزله ومعه دٌنه ،فٌرجع
إلى منزله ولٌس معه من دٌنه شًءٌ ،لقى الرجل فٌقول :إنك لذٌت وذٌت وٌلقى اآلخر
فٌقول ألنت وأنت ،ولعله ال ٌخلى منه بشًء ،وقد سخط هللا تعالى علٌهٌ ،عنً به التزكٌة لما
ال ٌعلم ،والمدح لمن ٌستحق الذم ،واختبلؾ قلبه ولسانه ،ففً هذا مقت من هللا تعالى " .
وفوق هذه المخاوؾَ ،سلب اإلٌمان الذي ٌزول عندما ٌضٌق علٌه القلب من النفاق .
قال حذٌفةٌ :ؤتً على القلب ساعة فٌمتلا نفاقا ً حتى ال ٌكون فٌه لئلٌمان مؽرز إبرة ،إن
صادؾ الموت ذلك الوقت وكان هو آخر وقت ،ألٌس تخرج روحه على النفاق؟ وكذلك
تقلٌبات القلوب فً معانً الشرك وتلوٌحات الشك إن وافق وقت الوفاة كان خاتمته عند لقاء
مواله ،وإنما سمٌت الخاتمة ألنها آخر عمله وآخر ساعة من العمر ،وخاتم الشًء آخره
ِٔرواه مسلم (ِ )1752
 1رواه :البخاري (كتاب اإلٌمان ،باب خوؾ المإمن أن ٌحبط عمله)11/2 ،
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()2
ك "( ، )1وخاتمه
ِس ٌِ
ومن ذلك قوله تعالىَ " :و َخاَِت َِمِلر َّن ِبٌ ٌِّنَِ "  ،أي آخرهم ،ومثلهِ " :خ َتا ُمهِم ْ
مسك أي آخر الكؤس ،بدالً من التفل ٌكون مسكا ً.

ومن المخاوؾ ،خوؾ قطع المزٌد من علم اإلٌمان مع بقٌة المعرفة فٌه لٌكون استدراجا له
بها ،كما قال بعض العلماء :إن هللا تبارك وتعالى إذا أعطى عب ًدا معرفة فلم ٌعامله بها ،لم
ٌسلبه تلك المعرفة ،ولكن بقاإها فٌه حجة علٌه لٌحاسبه على قدرها ،وإنما ٌقطع عنه
المزٌد ،وقد ٌقسى قلبه وتجري عٌنه ،وذلك من النقصان الذي ال ٌعرفه إال أهل التمام؛ ألنه
ٌمنعه منه ما ٌنفعه عنده وٌعطٌه ما ٌؽتر به ،وٌفتتن عند الخلق ألن عٌن الوجه من الملك
للدنٌا وعٌن القلب من الملكوت لآلخرة .
وقال مالك ابن دٌنار :قرأت فً التوراة  :إذا استكمل العبد النفاق ملك عٌنٌه فٌبكً متى
شاء .
وقد كانوا ٌستعٌذون باهلل عز وجل من بكاء النفاق وهو أن ٌفتح للعبد ألوان البكاء وٌؽلق
عنه باب الذل والخشوع.
قال هللا عز وجلَ " :و َجا ُءولِأَبا ُه ِْمِعِ َ
شا ًِءِ ٌَ ْب ُكونَ ِ" ( )1وكان السلؾ أٌضًا ٌقولون  :استعٌذوا
باهلل من خشوع النفاق قٌل :وما هو؟ قال ":أن تبكً العٌن والقلب قاس " فلبن ٌعطً اإلنسان
رقة القلب فً جمود عٌن ،خٌر من أن ٌعطً دموع عٌن فً قسوة قلب ،ورقة القلب عند
أهل القلوب هو خشوعه وخوفه وذله وانكساره وإخباته ،فمن أعطاه هللا هذا فً قلبه لم
ٌضره ما منعه من بكاء عٌنه ،فإن رجح له بفٌض العٌن فهو فضل ،ومن أعطاه بكاء العٌن
وحرمه خشوع القلب وذله وخضوعه وأخباته فهو مكر به .
قال ابن َر َجب " :كان الصحابة ومن بعدهم من السلؾ الصالح ٌخافون على أنفسهم النفاق،
وٌشتد قلقهم وجزعهم منه ،فالمإمن ٌخاؾ على نفسه النفاق األصؽر ،وٌخاؾ أن ٌؽلب ذلك
علٌه عند الخاتمة فٌخرجه إلى النفاق األكبر .كما تقدم أنَّ دسابس السوء الخلفٌة توجب سوء
()3
الخاتمة».

 2األحزاب 32
 1المطففٌن11 :
ٌ 1وسؾ 21
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مصٌر المنافق إذا مات علً النفاق.
إذا مات المنافق وهو علً نفاقه االعتقادي بالمعنً الذي ذكرناه من مخالفة الصواب فً
إتباع سبٌل الرشاد ،وكتمان الكفر مع إظهار اإلسبلم ،والتملق بالشهادة باللسان ،ومخالفة
الرسول واتباع الخسران ،وكراهٌة النصر لئلسبلم ،وتدبٌر المكابد للمسلمٌن ،ومحاربة
المسالمٌن ،وؼٌره ،فهذا إن مات علً حالته مات علً ؼٌر ملة اإلسبلم ،قال تعالً َ ِ":و َمنْ ِ
ِوه َُوِف ْ
ِغ ٌْ ََّ ْ
ٌَ ْب َت ِغ َ
ًِِللخ ََِّةِِمِنَ ِل ْر َخاسِ ٌَِّنَ ِ(٘ " )1ال معران .
ِلِلِ ْس ََل ِمِدٌِ ًناِ َفلَنْ ِ ٌُ ْق َبلَِ ِم ْن ُه َ
()2

وقال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم " : -منِأحدثِفًِأمَّناِهذلِماِرٌسِمنهِفهوَِّد"
وإن مات المنافق بنفاقه العملً من البخل ،والشح ،والكٌد ،والمكر ،والخٌانة ،وؼٌره؛ فهذا
قد مات علً كبٌرة من أكبر الذنوب ،إال أن ٌخلص نفسه من كل ما حذر هللا تعالً منه،
وأوعد فٌه بالهبلك ،فعلٌهما جمٌعا أن ٌحْ د َثا توبة مستوفٌة الشروط قبل أال تنفعهم الشفاعة
بعد القدرة علٌهم فً الدنٌا واالخرة .

فصل  :منشؤ النفاق .
نشؤ النفاق بعٌدا عن مكة وأهلها ،والذي وجهنا إلً هذا المسوغ؛ أنه لم ٌنزل شًء من
القرآ ن المكً فً نعت المنافقٌن حٌث كان المسلمون مستضعفٌن ال حٌلة لهم ،وكانت الهٌمنة
والسٌطرة والقدرة والتعذٌب فً ٌد كفار مكة فلم ٌوجد المسوغ الذي من أجله ٌنافق أهل مكة
مستضعفً المسلمٌن ،بل وهذا النفاق لم ٌكن من صفات العرب حٌث أنهم كانوا ٌواجهون
المرء ال ٌراإون وال ٌتلونون ،ولما حضرت وفاة أبً طالب ألح علٌه ابن أخٌه محمد -
صلً هللا علٌه وسلم  -فً أن ٌدخل اإلسبلم فؤبً إال الكفر ظاهرا.
وذكر ابن كثٌر  -رحمه هللا  " -وإنما نزلت صفات المنافقٌن فً السور المدنٌة؛ ألن مكة لم
ٌكن فٌها نفاق ،بل كان خبلفه من الناس من كان ٌظهر الكفر مستكرها ً وهو فً الباطن
مإمن ،فلما هاجر رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -إلى المدٌنة وكان بها األنصار من
األوس والخزرج ،وكانوا فً جاهلٌتهم ٌعبدون األصنام على طرٌقة مشركً العرب ،وبها
ِِ2أخرجه مسلم برقم ( )2721من حدٌث عابشة -رضً هللا عنها ، -والبخاري «من أحدث فً أمرنا هذا ما لٌس فٌهِ،
فهو رد» برقم (ِ . )1117
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الٌهود من أهل الكتاب على طرٌقة أسبلفهم ،وكانوا ثبلث قبابل بنو قٌنقاع حلفاء الخزرج
بنو النضٌر وبنو قرٌظة حلفاء األوس ،فلما قدم رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم المدٌنة -
وأسلم من أسلم من األنصار من قبٌلتً األوس والخزرج ،وقل من أسلم من الٌهود إال عبد
هللا بن سبلم  -رضً هللا عنه  -ولم ٌكن إذ ذاك نفاق أٌضا ً ألنه لم ٌكن للمسلمٌن بعد شوكة
تخاؾ ،بل قد كان  -علٌه الصبلة والسبلم  -وادع الٌهود وقبابل كثٌرة من أحٌاء العرب
حوالً المدٌنة ،فلما كانت وقعة بدر وأظهر هللا كلمته ،وأعز اإلسبلم وأهله ،قال عبد هللا بن
أبً بن سلول وكان رأسا ً فً المدٌنة ،وهو من الخزرج وكان سٌد الطابفتٌن فً الجاهلٌة،
وكانوا قد عزموا على أن ٌملكوه علٌهم فجاءهم الخٌر وأسلموا واشتؽلوا عنه ،فبقً فً نفسه
من اإلسبلم وأهله ،فلما كانت وقعت بدر قال :هذا أمر هللا ،قد توجه فؤظهر الدخول فً
اإلسبلم ،ودخل معه طوابؾ ممن هو على طرٌقته ونحلته ،وآخرون من أهل الكتاب ،فمن
َثم وجد النفاق فً أهل المدٌنة ومن حولها من األعراب ،فؤما المهاجرون فلم ٌكن فٌهم أحد
نافق ألنه لم ٌكن أحد ٌهاجر مكرها ً بل ٌهاجر فٌترك ماله وولده وأرضه رؼبة فٌما عند هللا
()2
فً الدار االَخرة "
وبعد ذلك انتشر النفاق فً المدٌنة ومن حولها من االعراب ،وجاءت التحذٌرات منه وتوالت
فضابح المنافقٌن فً القران والسنة .
وقد مر النفاق فً المدٌنة بمرحلتٌن ،إحدلهماِوهً اإلسرار والتخفً من ٌوم أن هاجر النبً
 صلً هللا علٌه وسلم  -إلٌها حتً كانت وقعة بدر ،ولرثانٌة مرحلة الظهور والعبلنٌة :كانت وظهرت فً ؼزوة بدر ،قال ابن كثٌر " فلما كانت وقعت بدر  .....إلً أخر حدٌثة "
ومن جانب أخر نجد أن النفاق كان خلق الٌهود وعبادتهم ،فنشؤ فٌهم وقد ظهر هذا من قبل
مع نبً هللا موسً  -علٌه السبلم  -فكانوا ٌظهرون متابعتهم لموسً  -علٌه السبلم  -مع أنهم
كانوا فً الباطن ٌحرفون الكلم عن مواضعة ،وٌكتمون الحق وهم ٌعلمون ،وصلة المنافقٌن
بهإالء الٌهود قوٌه إذ أنهم تجمعهم صفات جمة تنصب فً هدفهم الموحد ،وهو الكفر الذي
ال ٌرتضون بشًء سواه ،فانظر إلً هاتٌن اآلٌتٌن تجد أن هدؾ الٌهود والمنافقٌن واحد،
ٌَِِّمِنْ ِأَهْ ِلِل ْر ِك َتابِِرَ ْوِ ٌَ َُّدُّو َن ُك ْمِمِنْ ِ َب ْعدِِ
قال تعالً فً أهل الكتاب من الٌهود َ " :ودَِّ َكث ٌ
ولِح َّتىِ ٌَؤْت ًَِِ
لص َف ُح َ
ولِو ْ
اعفُ َ
سدًلِمِنْ ِعِ ْن ِِدِأَ ْنفُسِ ِه ْمِمِنْ ِ َب ْعدِِ َماِ َت َب ٌَّنَ ِرَ ُه ُمِل ْر َح ُّقِ َف ْ
لِح َ
اَّ َ
إٌِ َمانِ ُك ْمِ ُك َّف ً
َّ
ِعلَىِ ُكلِِّ َ
ٌَِِّ( " )ٔٓ1امبقرة .
ش ًْ ٍءِ َقد ٌ
ِْلا َ
ْلاُِبِؤ َ ْم َِّهِِإِنَّ َّ َ
ِ2تفسٌر ابن كثٌر ِ 35/2
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معنً اآلٌة  :تمنى كثٌر من أهل الكتاب أن ٌرجعوكم بعد إٌمانكم كفارً ا كما كنتم من قبل
تعبدون األصنام؛ بسبب الحقد الذي امتؤلت به نفوسهم من بعد ما تبٌَّن لهم صدق نبً هللا
ورسوله محمد  -صلى هللا علٌه وسلم  -فٌما جاء به ،فتجاوزوا عمَّا كان منهم من إساءة
وخطؤ ،واصفحوا عن جهلهم ،حتى ٌؤتً هللا بحكمه فٌهم بقتالهم (وقد جاء ووقع) ،وسٌعاقبهم
()2
لسوء أفعالهم .إن هللا على كل شًء قدٌر ال ٌعجزه شًء.
ِس َول ًءِ َف ََلِ
وقال هللا تعالً فً هإالء المنافقٌن َ " :ودُّولِرَ ْوِ َت ْكفُ َُّونَ ِ َك َماِ َك َف َُّولِ َف َت ُكو ُنونَ َ
ٌل َّ
ِح ٌْ ُ
ثِ
ِْلاِِ َفإِنْ ِ َت َورَّ ْولِ َف ُخ ُذو ُه ْم َِ
ِول ْق ُتلُو ُه ْم َ
ِح َّتىِ ٌُ َها ِج َُّولِفًِِ َ
َت َّت ِخ ُذولِ ِم ْن ُه ْمِأَ ْورِ ٌَا َء َ
سبِ ِ
ٌَّلِ( " )11امنساء .
اِو ََلِ َنصِ ً
ِورِ ًٌّ َ
ِو ََلِ َت َّت ِخ ُذولِ ِم ْن ُه ْم َ
َو َجدْ ُت ُمو ُه ْم َ
معنً اآلٌة  :تم َّنى المنافقون لكم أٌها المإمنون ،لو تنكرون حقٌقة ما آمنت به قلوبكم ،مثلما
أنكروه بقلوبهم ،فتكونون معهم فً اإلنكار سواء ،فبل تتخذوا منهم أصفٌاء لكم ،حتى
ٌهاجروا فً سبٌل هللا ،برها ًنا على صدق إٌمانهم ،فإن أعرضوا عما دعوا إلٌه ،فخذوهم
()1
أٌنما كانوا واقتلوهم ،وال تتخذوا منهم ولٌا ً من دون هللا وال نصٌرً ا تستنصرونه به .
وٌجتمع المنافقٌن مع الٌهود فً أصل صفات متعددة ،من الؽدر والخٌانة والكذب والفجور
والفسق ونقض العهد وؼٌر ذلك من الصفات التً نعلمها ،ونعلم خطرها وعظٌم وبالها .

فصل  :أسباب النفاق .
هناك أسباب عدٌدة ،وأراء كثٌرة تبٌن سبب وجود النفاق؛ وسبب وجوده ٌرجع إلً أمور
عدة نستخلصها فٌما ٌلً :
أوال  :حب الرباسة والتملك والزعامة ،وهذا ٌظهر إن كان لصاحب النفاق جاه فً قومة
وكرامة ٌخشً علً نفسه إن ظهر ؼٌر ما ٌرابً به أن ٌتفرق الناس عنه وٌقومون ضدة،
وهذا ما حدث مع عبد هللا ابن أبً ابن سلول كما علمنا من كبلم ابن كثٌر  -رحمه هللا :
"وكان عبد هللا ابن أبً سلول رأسا ً فً المدٌنة وهو من الخزرج وكان سٌد الطابفتٌن فً

ِ2التفسٌر المٌسر ِ27/2
ِ1المصدر السابق ِ 11/2
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الجاهلٌة ،وكانوا قد عزموا على أن ٌملكوه علٌهم فجاءهم الخٌر وأسلموا واشتؽلوا عنه فبقً
فً نفسه من اإلسبلم وأهله " .
ومن هنا نافق عبد هللا بن أبً ،بل وكان زعٌم المنافقٌن ،وسبب نفاقه هو حب الرباسة
والزعامة؛ فؤعلن ظهور إسبلمه حتً ٌتقرب من الذي فقدة بعد وجود النبً  -صلً هللا علٌه
ش ًْ ٍءِقُلِْإِنَّ ْ
وسلم  -سٌدا فً المدٌنة وحاكما علٌها " ٌَقُورُونَ ِ َهلِْرَ َناِمِنَ ْ
ِلْلَ ْم َِِّمِنْ ِ َ
ِلْلَ ْم ََِّ
ُكلَّ ُه ِ َّ
اَِلِ ٌُ ْبدُونَ ِرَ َكِ ٌَقُورُونَ ِرَ ْوِ َكانَ ِرَ َناِمِنَ ْ
َِّللِِ ٌُ ْخفُونَ ِفًِِأَ ْنفُسِ ِه ْمِ َم َ
ِلْلَ ْم َِِّ َ
ش ًْ ٌِءِ َماِقُتِ ْل َناِ
ًِِ َّ
ْلاُِ َماِفًِِ
ِورِ ٌَ ْب َتل َِ
ضا ِج ِع ِه ْم َ
ِعلَ ٌْ ِه ُمِل ْر َق ْتلُِإِرَىِ َم َ
ِب َ
هَا ُه َناِقُلِْرَ ْوِ ُك ْن ُت ْمِفًِِ ُب ٌُوتِ ُك ْمِرَ َب ََّ َزِلرَّذٌِنَ ِ ُكت َ
ِو َّ
ُوَِّ(ٗ٘ٔ)" ال معران ٌ ،قولون هل
ِب َذلتِِلر ُّ
ْلاُ َ
وب ُك ْم َ
ِورِ ٌُ َم ِّح َ
ُوَّ ُك ْم َ
ُ
ِعلٌِ ٌم ِ
صِ َماِفًِِقُلُ ِ
صد ِ
صد ِ
لنا الٌوم من رأي أو مشوره أو عمل نظهر به ،قل إن االمر كله هلل ،وكان سبب نفاقهم قولهم
لو كان لنا من االمر من شًء ما قتلنا هاهنا.
وقد أساء عبد هللا ابن أبً ٌوما حدٌثا مع رسول هللا ،وقد نزل ٌدعوهم إلً عبادة هللا ،وكان
ذلك قبل ظهور إسبلم عبد هللا ابن سلول كذبا ونفاقا؛ فركب النبً  -صلً هللا علٌه وسلم -
دابته حتى دخل على سعد بن عبادة ،فقال له النبً  -صلى هللا علٌه وسلم ٌ " -اِسعدِأرمِ
تسمعِماِقالِأبوِحباب؟(ٌِرٌد عبد هللا بن أبً)ِ،قالِكذلِوكذل ،قال سعد بن عبادةٌ :ا رسول
هللا! اعؾ عنه واصفح ،فو الذي أنزل علٌك الكتاب ،لقد جاء هللا بالحق الذي أنزل علٌك،
وقد اصطلح أهل هذه البحٌرة -أي :البلدة ،وهً ٌثرب التً صارت المدٌنة و طٌبة  -على
أن ٌتوجوه فٌعصبوه بالعصابة ،أيٌ :توجوا عبد هللا بن أبً ملكا ً علٌهم  -فلما أبى هللا ذلك،
فاتت الفرصة على عبد هللا بن أبً وفاته الملك لئلسبلم الذي جاء -فلما أبى هللا ذلك بالحق
الذي أعطاك هللا ،شرق بذلك -أي :ؼص به وكرهه  -فذلك فعل به ما رأٌت ،فعفا عنه
()2
رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم ".
ثانٌا  :حب الن ْفس  :وٌندرج تحت هذا كل ما ٌمد لل َّنفس بصلة ،من المال والنساء والقصور
وؼٌر ذلك ،فٌنافق من أجل ما ترؼب فٌه نفسه ،وكذلك الثناء المبالػ فٌه من الناس خاصة
من أهل الرأي والمشورة؛ فٌرابً وٌنافق من أجل ذلك كله .
قال صاحب المنار فً قوله تعالً  " :ومن الناس من ٌعجبك قوله فً الحٌاة الدنٌا : "..
ذهب بعض المفسرٌن إلً أن الظرؾ " فً الحٌاة الدنٌا " متعلق بالقول قبله ؛ أيٌ :عجبك
قوله إذا تكلم فً شبون الحٌاة الدنٌا وأحوالها ،وطرق جمع المال وإحراز الجاه فٌها ؛ ألن
ِ2رواه البخاري ِ 3511
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صاحبها قد ملك علٌه أمره ،والمٌل إلى لذاتها وشهواتها قد استحوذ على قلبه ،وصار هو
()2
المصرؾ لشعوره ولبه.
س َف ًَّلِ َقاصِ َ
ِعلَ ٌْ ِه ُمِلر ُّ
ِورَكِنْ ِ َب ُع ْ
ش َّق ُةِ
دَت َ
دًلَِل َّت َب ُعو َك َ
اِو َ
ضاِ َق ٌَِّ ًب َ
ِع ََّ ً
قال تعالً  " :رَ ْوِ َكانَ َ
ِو َّ
س ٌَ ْحلِفُونَ ِبِ َّ
ْلاُِ ٌَ ْعلَ ُمِإِ َّن ُه ْمِرَ َكا ِِذ ُبونَ ِ(ٕٗ) "
س ُه ْم َ
ِلس َت َط ْع َناِرَ َخ ََّ ْج َناِ َم َع ُك ْمِ ٌُ ْهلِ ُكونَ ِأَ ْنفُ َ
اَّللِِرَ ِو ْ
َو َ
امتوبة .
وقد كان هذا فً ؼزوة تبوك عندما رأي المنافقون شدة الحر وبعد المسافة؛ تخلفوا عن
رسول هللا  -صلً هللا علٌه وسلم  -فؤنزل هللا فٌهم هذه اآلٌة موبخا لهم ،مبٌنا أن السفر لو
كان قرٌبا سهبل ،والؽنٌمة قرٌبة متناولة حاضرة ،لخرجوا معك؛ أما قولهم لما جاءوا
ٌعتذرون إلً رسول هللا  -صلً هللا علٌه وسلم  -فهو مجرد كذب ألنهم كانوا مستضعفٌن،
ولما رجع المسلمون من ؼزة بنً المصطلق ،وقد سؤل المنافقون رسول هللا  -صلً هللا
علٌه وسلم  -السماح لهم بالخروج معه إلً ؼزوة خٌبر لما أملو من الؽنابم لكن رسول هللا -
صلً هللا علٌه وسلم  -لم ٌؤذن لهم ألن ؼنابم خٌبر كانت خاصة لمن ذهب مع رسول هللا -
صلً هللا علٌه وسلم  -إلً مكة معتمرا ،وكان المنافقون حٌنبذ قد تخلفوا عنه ،وقد وعد هللا
المإمنٌن لما انصرفوا من الحدٌبٌة  -فتح خٌبر -وجعل هللا ؼنابمها لمن شهد الحدٌبٌة عوضا
من ؼنابم أهل مكة؛ فإنهم انصرفوا علً صلح ولم ٌصٌبوا منهم شٌبا؛ فلما رأي المنافقون
أن هللا وعد رسوله مؽانم كثٌرة عجلت له منها خٌبر ،طلب المنافقون الخروج ،قال تعالً :
س ٌَقُولُِل ْر ُم َخلَّفُونَ ِإِ َذلِل ْن َطلَ ْق ُت ْمِإِرَىِ َم َغانِ َمِرِ َتؤْ ُخ ُذوهَاِ َذ َُّو َناِ َن َّت ِب ْع ُك ْمِ ٌُ ٌَِّدُونَ ِأَنْ ِ ٌُ َبدِّ ِرُولِ َك ََل َم َّ
ِْلاِِ
" َ
ِقُلِْرَنْ ِ َت َّت ِب ُعو َناِ َك َذرِ ُك ْمِ َقال َ َّ
سدُو َن َناِ َبلِْ َكا ُن َ
ولَِلِ ٌَ ْف َق ُِهــونَ ِإِ ََّلِ َقل ًٌَِلِ
س ٌَقُورُونَ ِ َبلِْ َت ْح ُ
ِْلاُِمِنْ ِ َق ْبلُِ َف َ
(٘ٔ)"امفتح .
فالمخــلفون ،هم الذٌن تخلفوا فً الحدٌبة ،سٌقولون إذا انطلقتم إلً مؽانم لتؤخذوها ذرونا
نتبعكم ٌرٌدون أن ٌبدلوا كبلم هللا قل لن تتبعونا كذلكم قال هللا من قبل فسٌقولون بل
تحسدوننا بل كانوا ال ٌفقهون إال قلٌبل ،وهذا بعد أن تخلفوا وقت محاربة األعداء فؤمر هللا
رسوله  -صلً هللا علٌه وسلم -أال ٌإذن لهم عقابا لهم من جنس ذنبهم ،ومعنً "كذركمِقالِ
ْلاِمنِقبل" أي أن ؼنٌمة خٌبر لمن شهد الحدٌبٌة.
ثالثا  :الخوؾ علً النفس من الهبلك وؼٌره .
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وهذا السبب من األولً أن ٌتقدم جمٌع االسباب؛ ألن اإلنسان أكثر ما ٌخاؾ علً نفسه،
وخوفه علً نفسه ٌفوق حبه لها ،فإذا كان هذا حال االنسان مع نفسه ،فمن َثم ال ٌتعجب لمن
ٌنافق من أجلها ،وقد ظهر هذا السبب واضحا فً انتصار المسلمٌن فً بدر ،وأصبح
للمسلمٌن قوة تهاب فظهر النفاق ،وازداد عدٌد المنافقٌن ،واشتد َحلفهم وكثرت أٌمانهم باهلل
الكاذبة ،فجعلوا أٌمانهم التً اقسموا بها سترة ووقاٌة لهم من المإاخذة بالعذاب ،وقد منعوا
أنفسهم عن طرٌق هللا المستقٌم ،وذلك ألنهم آمنوا فً الظاهر وكفروا فً الباطن خت َم علً
صا َب ْت ُك ْمِ ُمصِ ٌ َب ٌةِ َقالَِ َقدْ ِأَ ْن َع َم َّ
ِعلَ ًَِّ
ِْلاُ َ
قلوبهم  ،كما قال تعالً َ " :وإِنَّ ِ ِم ْن ُك ْمِرَ َمنْ ِرَ ٌُ َب ِّط َئنَّ ِ َفإِنْ ِأَ َ
ضلٌِمِنَ َّ
إِ ْذِرَ ْمِأَ ُكنْ ِ َم َع ُه ْمِ َ
ِو َب ٌْ َن ُهِ
ِْلاِِرَ ٌَقُورَنَّ ِ َكؤَنْ ِرَ ْمِ َت ُكنْ ِ َب ٌْ َن ُك ْم َ
صا َب ُك ْمَِِف ْ
)ِورَئِنْ ِأَ َ
ش ِهٌدًلِ(َٕ 1
تِ َم َع ُه ْمِ َفؤَفُ َ
َم َودَّ ةٌِ ٌَارَ ٌْ َتنًِِ ُك ْن ُ
لِعظِ ٌ ًماِ(ٖ " )1امنساء
وزِ َف ْو ًز َ
وظهر هذا من عبد هللا بن أبً لما أعلن دخوله فً اإلسبلم فً ؼزوة بدر خوفا علً نفسه
أن ٌصٌبه ما سٌصٌب المشركٌن فً بدر ،كما قال اإلمام ابن كثٌر  -رحمــه هللا  " :فلما
كانت وقعت بدر قال :هذا أمر هللا قد توجه فؤظهر الدخول فً اإلسبلم ودخل معه طوابؾ
ممن هو على طرٌقته ونحلته ،وآخرون من أهل الكتاب؛ فمن ثم وجد النفاق فً أهل
المدٌنة ،ومن حولها من األعراب؛ فؤما المهاجرون فلم ٌكن فٌهم أحد نافق ألنه لم ٌكن أحد
ٌهاجر مكرها ً بل ٌهاجر فٌترك ماله وولده وأرضه ،رؼبة فٌما عند هللا فً الدار االَخرة " .
رابعا  :الجهل .
إن الجهل بطبٌعة هذه الفبة وما هم علٌه من نفاق وكفر؛ ٌدفع صاحبة إلً أن ٌدخل دابرة
النفاق من أوسع أبوابها؛ فقد أنزل هللا تعالً بٌانا شافٌا من صفاتهم ،وحذر هللا تعالً الناس
منهم ،والجاهل بطبعتهم جاهل بوحً هللا وشرعه .
فؤهل النفاق أصحاب علم وحجج ،وتنمق وتملق ،ومن السهل أن ٌقع هذا المسكٌن الجاهل
فرٌسة لنفاقهم ،وهو ٌري الحق فً فعله ،والصواب فً سعٌه ،ثم ٌكون جهله قاضٌا بشقابه
فً الدنٌا واألخرة ،وأنت تري الكثٌر من الشباب المسلم قد استؽلوه واستعملوه؛ فبدلوا
شرٌعته ،وحرفوا عقٌدته ،وضٌعوا شبابه ،ودسوا السم فً فكره ،فوقع بٌن أٌدٌهم مسلسل
العنق ،محبوس الفكر ،محروم الرأي ،شدٌد التعصب .
وما نفع الدراهم مع جهول ٌ ...باع بدرهم وقت النفاق .
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قال ابن القٌم ٌ :خرجون عداوته فً كل قالب ٌظن لرجاهل أنه علم وإصبلح وهو ؼاٌة
الجهل واإلفساد .
فاإلنسان لولم ٌنتبه لعداوتهم الحانقة علً اإلسبلم وأهله؛ لوقع سقطا بدٌنه وأخبلقه فً
قبضتهمٌ ،ظن بهم ؼاٌة الصبلح وإنما هم ؼاٌة الفساد .

فصل  :شعب النفاق .
إن هذا النفاق ال ٌزال ٌتوحش وٌطؽً؛ حتً إن من خطره أنه ٌتفرق وٌتشعب؛ فإذا أصاب
القلب ال ٌدع فٌه موضع قطرة دم وال عرق إال أصابه من النفاق ما أصابه ،وإذا أصاب
عمل المرء أصاب جمٌع األعمال عمبل ٌتلو االخر؛ حتً ٌتوب اإلنسان إلً ربه وٌطهر
باإلٌمان قلبه ،فإن كل عبلمة أو خصلة من خصال النفاق لها شعب منه ،فالكذب له شعب
من النفاق ،فإذا كذب االنسان أول مرة فإنه ٌشعر بذنبه حتً إن ذبنه لٌصٌر فً عٌنه مثل
الجبل ،فإذا استمر اإلنسان علً الكذب ،وكان ذلك منه علً سبٌل الدوام ازدادت هذه الشعب
فً قلبه ،وتفرق الكذب فً جمٌع االحٌاء واألنحاء؛ حتً ٌتمادى به الكذب إلً أن ٌكتب عند
هللا كذابا ،وٌدل علً تشعب النفاق قول النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  " :ومنِكانتِفٌهِ
خصلةِمنهنِكانتِفٌهِخصلةِمنِلرنفاقِحتىٌِدعه"
وقال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم « :منِماتِورمٌِغزِ،ورمٌِحدثِبهِنفسهِ،ماتِعلىِ
(ٔ)
شعبةِمنِنفاق»
وفً حدٌث علً كرم هللا وجهه :أن اإلٌمان لٌبدو لمعة بٌضاء؛ فإذا عمل العبد الصالحات
نما وزاد حتى ٌبٌض القلب كله ،وأن النفاق لٌبدو نكتة سوداء ،فإذا انتهكت الحرمات نمت
وزادت حتى ٌسود القلب فٌطبع علٌه فذلك الختم .
وقال شٌخ اإلسبلم رحمه هللا  :وكل واحد من اإلٌمان والكفر والنفاق له دعابم وشعب  ،كما
()1
دلت علٌه دالبل الكتاب والسنة .

ِ2رواه مسلم  -2122من حدٌث أبً هرٌرة .
ِ1مجموع الفتاوى311/11 ،
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فاإلنسان إن كان فٌه شعبة من نفاق األعمال ،فله قسط من المقت حتً ٌدعها وٌتوب منها،
قبل أن ال ٌَسْ َودَ القلب وٌصر اإلٌمان تحت الحجاب  ،ال ٌعرؾ معروفا وال ٌنكر منكرا،
وعندها ٌنكس أعبله أسفله إذا استكمل سواده ،فحٌنبذ مرد علً النفاق ،فؤملس فٌه واطمؤن
به ،بعد أن جعل النفاق عادة ومكسبا ،والتملق خدٌعة وملعبا  .نسؤل العفو والعافٌة .
فٌلزم علً السلمٌن سد الذرابع الموصلة إلى النفاق ،من الكذب والخٌانة وإخبلؾ الوعد
والمداهنة ونحو ذلك ،وقد بٌن سبحانه أن اإلصرار على هذه المعاصً ٌقوي أوصر النفاق
َّ
فً القلب؛ فقال تعالىَ " :فؤ َ ْع َق َب ُه ْمِنِ َفا ًقاِفًِِقُلُوبِ ِه ْمِإِرَىِ ٌَ ْو ِمِ ٌَ ْل َق ْو َن ُهِبِ َماِأَ ْخلَفُ
اِو َعدُوهُِ
ولِْلاَِ َم َ
َو ِب َماِ َكا ُنولِ ٌَ ْك ِذ ُبونَ ِ( " )11امتوبة .

حكم الصبلة علً المنافق .
إذا عرؾ أن المٌت منافق فهل ٌصلى علٌه؟
اتِأَ َبدًلِ" إذا كان نفاقه ظاهرا،
ص ِل ِِّ َعلَىِأَ َح ٍِدِ ِم ْن ُه ِْمِ َم َِ
ال ٌصلى علٌه؛ لقوله تعالىَ " :و ََِلِ ُت َ
وقد صلً النبً  -صلً هللا علٌة وسلم  -علً عبد هللا ابن سلول ،وذلك قبل نزول النص
بتحرٌم الصبلة علٌهم ،فعن ابن عمر -رضً هللا عنهما  -قال :لما توفً عبد هللا بن أبً،
جاء ابنه عبد هللا بن عبد هللا بن أبً إلى رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  ،-فسؤله أن
ٌعطٌه قمٌصه ٌكفن فٌه أباه ،فؤعطاه ،ثم سؤله أن ٌصلً علٌه ،فقام رسول هللا  -صلى هللا
علٌه وسلم  -لٌصلً علٌه ،فقام عمر فؤخذ بثوب رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -فقالٌ :ا
رسول هللا تصلً علٌه وقد نهاك ربك أن تصلً علٌه ،فقال رسول هللا  -صلى هللا علٌه
ٌن َمرَّ ًة "امتوبة
وسلم :إنما خٌرنً هللا ،فقال ":اسْ َت ْؽفرْ لَه ْم أَ ْو ال َتسْ َت ْؽفرْ لَه ْم إنْ َتسْ َت ْؽفرْ لَه ْم َسبْع َ
 ،وسؤزٌده على السبعٌن ،قال :إنه منافق؛ فصلى علٌه رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم ،-
ولِب َّ
ِعلَىِأَ َحدٍِ ِم ْن ُه ْمِ َم َ
سورِهِِ
ِِو ََّ ُ
اَّلل َ
دًلِو ََلِ َتقُ ْم َ
اتِأَ َب َ
صل ِّ َ
فؤنزل هللاَ " :و ََلِ ُت َ
ِعلَىِ َق ْب َِّهِِإِ َّن ُه ْمِ َك َف َُّ ِ
()2
ولِو ُه ْمِ َفاسِ قُونَ ِ(ٗ"ِ)1امتوبة .
َو َما ُت َ
أما إذا كان ذلك مجرد تهمة فإنه ٌصلى علٌه؛ ألن األصل وجوب الصبلة على المٌت
المسلم؛ فبل ٌترك الواجب بالشك ،وأما الصبلة على أهل البدع إذا تركها أهل العلم من باب
2
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التنفٌر من عملهم فهو مناسب إذا كانت بدعتهم ال توجب تكفٌرهم ،أما إن كانت بدعتهم
مكفرة كبدعة الخوارج والمعتزلة والجهمٌة فبل ٌصلى علٌهم.

حكم تورٌث المنافق .
اَّللِ َو ِبا ْر ٌَ ْو ِِمِللخ َِِِِّ َو َماِهُمِ
وقال شٌخ اإلسبلم رحمه هللا  ":إن المنافقٌن الذٌن قالوا " :آ َم َّناِ ِب َِِّ
ِب ُم ْإ ِمنٌِنَِ " هم فً الظاهر مإمنون ٌصلون مع الناس وٌصومون وٌحجون وٌؽزون،
والمسلمون ٌناكحونهم وٌتوارثونهم ،كما كان المنافقون على عهد رسول هللا  -صلى هللا
علٌه وسلم  ،-ولم ٌحكم النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -فً المنافقٌن بحكم الكفار المظهرٌن
للكفر ،ال فً مناكحتهم  ،وال موارثتهم  ،وال نحو ذلك  ،بل لما مات عبد هللا بن أبً سلول ـ
وهو من أشهر الناس بالنفاق ـ ورثه ابنه عبد هللا  ،وهو من خٌار المإمنٌن  ،وكذلك سابر
()2
من كان ٌموت منهم ٌرثه ورثته المإمنون ،وإذا مات ألحدهم وارث ورثوه مع المسلمٌن"
فعن عبد هللا بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب  -رضً هللا عنه ٌ ،-قول  " :إن أناسا
كانوا ٌإخذون بالوحً فً عهد رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -وإن الوحً قد انقطع،
وإنما نؤخذكم اآلن بما ظهر لنا من أعمالكم ،فمن أظهر لنا خٌرا ،أمناه ،وقربناه ،ولٌس إلٌنا
من سرٌرته شًء هللا ٌحاسبه فً سرٌرته ،ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ،ولم نصدقه ،وإن
قال :إن سرٌرته حسنة " (ِ )1
ِ
هجرة أهل النفاق والبدع.
إن هجرة أهل األهواء والبدع دابمة على مر األوقات ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى
الحق ،وإنه  -علٌه الصبلة والسبلم  -لما خاؾ على كعب بن مالك وأصحابه النفاق حٌن
تخلفوا عن ؼزوة تبوك أمر بهجرانهم خمسٌن ٌوما ،وقد هجر كعب نساءه شهرا ،وقد منع
النبً – صلً هللا علٌه وسلم – الكبلم مع الثبلثة الذٌن خلفوا بالمدٌنة حٌن خاؾ علٌهم
النفاق.
ِ2مجموع الفتاوي البن تٌمٌه ِ 122/7
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لكننا الٌوم نعٌش فً عصر راجت فٌه أسوق النفاق ،وكثر فٌه عدٌد المنافقٌن ،ألن الناس
أفلسوا من التقوى ،وأقفرت قلوبهم من اإلٌمان ،فهم ٌتعاملون بالنفاق ال ٌتآمرون بمعروؾ
وال ٌتناهون عن منكر ،بل ال ٌبالون بفعلهم ،تضحٌة بدٌنهم فً سبٌل دنٌاهم  ،ولردولء من
مرضهم أن ال نلقاهم وال نؽشى مجالسهم ،وإذا اضطرونا للقابهم واالجتماع بهم؛ فبل نسمع
لقولهم وال نؽتر بتملقهم ،وإذا اضطررنا إلى سماع قولهم؛ فبل نقابل نفاقهم بنفاق ،وملقهم
بملق؛ فإن ذلك ال ٌقطع الشر ،وال ٌحسم الداء ،وإنما ٌجب أن نقابل نفاقهم بالصراحة،
وملقهم بالتؤنٌب ،كً ٌنتهوا وٌرتدعوا؛ فما عاش الشر إال فً بٌبة النفاق ،وال كثر الفساد
والمنكر إال حٌث ٌسكت عن الفساد وٌمْ َسك عن تؽٌٌر المنكر  ،قال سبحانه َ ِ " :و َقدْ ِ َن َّزلَِ
سم ِْع ُت ْمِآ ٌَات َّ
ِحَِّتىِ
اِو ٌُ ْس َت ْه َزأُِبِ َهاِ َف ََلِ َت ْق ُعدُولِ َم َع ُه ْم َ
ِب َه َ
َعلَِ ٌْ ُك ْمِفًِِل ْر ِك َتابِِأَنْ ِإِ َذلِ َ
ِِْلاِِ ٌُ ْك َف َُّ ِ
ًِِحدٌِث َ
ٌِعاِ
ًِِج َه َّن َِمِ َِ
جم ً
ِول ْر َكاف ٌَِِّنَ ِف َ
ِجام ُِعِل ْر ُم َنافِقٌِنَ َ
ِْلا َ
ضولِف َ
ٌَ ُخو ُ
ٍِغ ٌْ َِّهِِإِ َّن ُك ْمِإِ ًذلِ ِم ْثلُ ُه ْمِإِنَّ َّ َ
(ٓٗٔ) " النساء .
وقد أمر عمر  -رضً هللا عنه  -المسلمٌن بهجر صبٌػ بن عسل التمٌمً لما رآه من الذٌن
ٌتبعون ما تشابه من الكتاب إلى أن مضى علٌه حول ،وتبٌن صدقه فً التوبــــة فؤمر
المسلمٌن بمراجعته  ،وكانت هذه بدعته ؛ أي الصبٌػ بن عسل –رحمـــــه هللا. -
وقال الشٌخ األلبانً  -رحمه هللا  -معلقا علً حدٌث عبد هللا بن مؽفل " نهً رسول هللا –
صلً هللا علٌه وسلم – عن الخذؾ( ، " )2وأصل الحدٌث  :عن أبً سعٌد عبد هللا بن مؽفل
 رضً هللا عنه  -قال :نهى رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -عن الخذؾ  ،وقال " :إنهال ٌقتل الصٌد ،وال ٌنكؤ العدو ،وإنه ٌفقؤ العٌن ،وٌكسر السن" ( ، )1وفً رواٌة  :أن قرٌبا
البن مؽفل خذؾ فنهاه وقال  :أن رسول هللا – صلً هللا علٌه وسلم – نهً عن الخذؾ
....ثم عاد فقال  :أحدثك أن رسول هللا  -صلً هللا علٌه وسلم  -نهً عنه ،ثم عدت تخذؾ !
ال أكلمك أبد .
قال الشٌخ األلبانً فً تعلٌقه  " :فً الحدٌث جواز هجرة أهل البدع والفسوق ومنابذي
()1
السنة مع العلم وأنه ٌجوز هجرهم أبد "

 2وهو رمً الحصً بالسبابة واإلبهام  ،أو أخذ حصاة أو نواة بٌن السبابتٌن وٌرمى بها .
 1متفق علٌه.
 1انظر قاموس البدع صـ35
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املبحث الثاني:
خطر املنافقني علي
األمة اإلسالمية.
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فصلِفًِِ:خطَِّلرمنافقٌنِِ ِ.
ذكر اإلمام ابن القٌم  -رحمه هللا  -عظٌم خطرهم ،وعموم البلوي بهم ؛ فقال " :فإن
بلٌة اإلسبلم بهم شدٌدة جدا؛ النهم منتسبون إلٌه وإلً نصرته ومواالته  ،وهم أعداإه فً
الحقٌقةٌ ،خرجون عداوته فً كل قالب ٌظن الجاهل أنه علم وإصبلح ،وهو ؼاٌة الجهل
واإلفساد فلله كم من معقل لئلسبلم قد هدموه؟ ،وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه ؟،
وكم من علم له قد طمسوه ؟ ،وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه؟ ،وكم ضربوا بمعاول
الشبه فً أصول ؼراسه لٌقلعوها ؟ ،وكم عموا عٌون موارده بآرابهم لٌدفنوها وٌقطعوها "
)2(.

إن ما ذكره ابن القٌم رحمه هللا فً كتابه؛ هو مختصر لمجمل ما ذكره هللا تعالً فً قرآنه
ِول ْر ُم َنافِ َق ُ
ِع ِنِل ْر َم ْع َُّوفِِ
ض ُه ْمِمِنْ ِ َب ْع ٍ
ِو ٌَ ْن َه ْونَ َ
ِبا ْر ُم ْن َك َِّ َ
اتِ َب ْع ُ
"ل ْر ُم َنافِقُونَ َ
ضِ ٌَؤْ ُم َُّونَ ِ
ولِْلاِ َف َنسِ ٌَ ُه ْمِإِنَّ ِل ْر ُم َنافِقٌِنَ ِ ُه ُمِل ْر َفاسِِــقُونَ ِ(")ٙ1امتوبة.
س
ضونَ ِأَ ٌْ ِد ٌَ ُه ْمِ َن ُ
َو ٌَ ْقبِ ُ
َّ َ
أي جرم ٌفهم بعد هذا؛ إنهم أعداء اإلسبلم الذٌن حاربوه ،وأهدروا حقوقه ،وأحدثوا فٌه ما
أحدثوه ،من تروٌع العباد ،ومحاربة المسالمٌن بالسبلح والعتاد ،وهتك أسرار الببلد ،ورفع
راٌات البؽً والفساد ،وهدم راٌة العدل والرشاد ،فإن حٌاتهم ظلمات ومكابد ،وفلسفات
ٌقصد بها إفساد العقابد ،وخطط تهدؾ إلً نصب المصابد ،قد ابتمروا بالمسلمٌن واإلسبلم،
والنبً وصحابته الكرام ،وبنوا مسجدا ضرار ،ومكروا بالرسول لقتلة واؼتٌاله ،وضربوا
اإلسبلم بسهام الكٌد إلضعاؾ تٌاره ،وحرؾ مساره ،لكن هللا تعالً رد كٌدهم ،وكشؾ
مخططاتهم ،وجاء نصر هللا وهم كارهون .
قال أبو أٌوب االنصاري  " :لٌؤتٌن على الرجل أحاٌٌن وما فً جلده موضع إبرة من نفاق
وإنه لٌؤتً علٌه أحاٌٌن وما فً قلبه موضع إبرة من إٌمان " .
لهذا كثر تحذٌر اإلسبلم من النفاق ،واعتبر عداء المنافقٌن هو العداء األول لئلسبلم وأهلة،
كما قال تعالً " همِلرعدوِفاحذَّهمِ"( )1وهذا واقع تثبته المشاهد ٌوما بعد ٌوم؛ فإن نكبة
األمة بالمنافقٌن تسبق كل النكبات ،ومصٌبتهم فٌهم أٌما مصٌبة ،فمنذ أن فتح ابن سلول باب
النفاق صار فً طرٌقه أفواج من المنافقٌن رافعٌن راٌته ،وامتد هذا السرب إلً ٌومنا هذا ،
وقد ال تكاد العٌن تخطا مبلمح النفاق الظاهر فً هذا العصر ،لقد أصبح النفاق فٌه أشد من
2
 1المنافقون (ِ )3
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النفاق الذي كان علً عهد النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -كما قال حذٌفة  -رضً هللا عنه
":المنافقون الذٌن منكم الٌوم شر من المنافقٌن الذٌن كانوا علً عهد رسول هللا  -صلً هللا
()2
علٌه وسلم  -قلنا  :وكٌؾ ،قال أولبك كانوا ٌخفون نفاقهم ،وهإالء أعلنوه "
وها نحن الٌوم نفجع عدة مرات لما ٌحدث فً بلدنا الحبٌبة مصر ،من الذٌن ٌتظاهرون
بالصبلح واإلصبلح ،وما تخفً صدورهم أكبر من العداء الظاهر لئلسبلم والمسلمٌن،
ٌرٌدون مصر أن تكون أسوأ حاال من سورٌا وفلسطٌن  -نسؤل هللا النصر لسابر ببلد
المسلمٌن  -إننا نري جولة جدٌدة للمنافقٌن ٌ ،تهٌإون فٌها لقهر هذه اإلمة وإذاللها أمام
عدوهاٌ ،رٌدون بذلك وصوال إلً الكرسً الذي ال مطلب ؼٌره ،وال أمل سواه ،فمنهم من
وصل ومنهم من ٌحارب للوصول ،وهذا لٌس بجدٌد علً هإالء المنافقٌن؛ فإن النفاق
السٌاسً هو أصل دعوتهم ،ومنهج كبٌرهم عبد هللا بن سلول؛ فإنه نافق بكل ما تشمل الكلمة
من أنواع النفاق ،من أجل أن ٌحتل مكانة علً رأس األوس والخزرج ،وكاد أن ٌصل إلً
مطلبه بالفعل لوال ظهور النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -قابدا لهم ،وحاكما علٌهم ،إنه
الكرسً الذي ٌكاد ٌعبد ،وٌركع له وٌسجد ،ونجد هذا بوضوح عند ؼٌاب تحكٌم الشرٌعة
اإلسبلمٌة ،وؼٌاب ضوابط تحكٌم من ٌصلح ومن ال ٌصلح لقٌادة المسلمٌن؛ بسطت الفرصة
زراعٌها لكل من أراد أن ٌطمع فً الوالٌة علً المسلمٌن ،بل خبل الجو تماما لكل منافق
سافل وزندٌق مقاتل  ،وهذا النوع من النفاق هو النفاق السٌاسً وهو أشد صور النفاق ألنه
ٌصٌر بخطواته نحو الزعامة والقٌادة ،وإذا ملك هإالء المنافقٌن وشؽلوا هذه المناصب
الخطٌرة فبل نصر ألمة مثل هذه تعٌش فً ؼضب هللا وسخطه .
إن هإالء المنافقٌن السٌاسٌٌن ،والجواسٌس الخابنٌن  ،والعلمانٌٌن المضلٌن ،واإلعبلمٌن
الكذابٌنٌ ،رٌدون هذه الزعامة حتً ٌتملكوا أسباب الهزٌمة؛ فتسقط مصر ال حول وال قوة،
لذا فعلً كل إنسان علم أن حب الوطن من اإلٌمان ،علٌه أن ٌحاربهم وٌجاهدهم ،قال الشٌخ
محمد بن سعٌد رسبلن  " :وما دام حب الوطن من اإلٌمان فٌحرم أن ٌدفع به إلً الفوضى؛
فتضٌع منه مكاسب اإلسبلم فٌه عبر القرون ،وما دام الوطن إسبلمٌا فٌجب الدفاع عنه،
وٌحرم اإلضرار به " .
علً كل إنسان ٌعٌش علً تراب هذا الوطن أن ٌحارب حتً ال ٌدخل لئلسبلم من قبله ،وأن
ٌسد ثؽر اإلسبلم بنفسه ،وٌتعرض لهإالء المنافقٌن باللسان أو بالٌد أو السٌؾ ،وال ٌخفً أن
 2مصنؾ ابن أبً شٌبة  ، 312 /7السنة البً بكر بن الخبلل ِ 72/5
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مقصور الهم علً مراعاة الخلق ،مشؽوفا بالتردد إلٌهم،
من ؼلب علً قلبه حب الجاه صار
َ
والٌزال فً أقواله وأفعاله ملتفا إلً ما ٌعظم منزلته عندهم ،وٌقتنص به قلوبهم ،وهذا جذر
النفاق ،وأصل الفساد ،ألن هذا النفاق ٌحمل صاحبه علً تقدٌم رضا الخلق علً رضا
الرب ،مما ٌإدي إلً رقه فً الدٌن ،ورقعة فً القلب ،فتجده إذا رشح أوعد ،وإذ َملك
أخلؾ ،وإن صلً بالناس تبلعب ،وحول الدعاء والقنوت إلً موعظة ،وتكلؾ البكاء ...إلً
ؼٌــره  ،نسؤل هللا العافٌة .
وهللا إنها لفتنة عظٌمة ،وبلٌة كبٌرة فشت فً هذه األمة وانتشرت ،لكن شاءت حكمة هللا
سبحانه أن ٌعجل فً كل قوم بلٌة؛ فكانت بلٌة هذه األمة بمن ٌخدعهم من المنافقٌن وٌفتنهم،
وما كان ذلك إال لٌعلم المجاهدون والصابرون ،وٌمٌز هللا الخبٌث من الطٌب " َورَ ْوِ َن َ
شا ُءِ
ِو َّ
)ِورَ َن ْبلُ َو َّن ُك ْمِ
ْلاُِ ٌَ ْعِلَ ُمِأَ ْع َمارَ ُك ْمِ(ٖٓ َ
ِورَ َت ْع َِّ َف َّن ُه ْمِفًِِرَ ْح ِنِل ْر َق ْو ِل َ
َْلَ ََّ ٌْ َنا َك ُه ْمِ َفلَ َع ََّ ْف َت ُه ْمِبِسِ ٌ َما ُه ْم َ
اَّ ُك ْمِ(ٖٔ) " محمد.
ِو َن ْبلُ َوِأَ ْخ َب َ
اب ٌَِّنَ َ
ِو َّ
َح َّتىِ َن ْعلَ َمِل ْر ُم َجا ِهدٌِنَ ِ ِم ْن ُك ْم َ
لرص ِ
إن النفاق الٌوم أصبح أشد خطر علً اإلسبلم وأهله من نفاق األمس ،فقد أصبح الٌوم
صرحا ممرد ،وقواعد ترسخ ،وقبلع تشٌد ،أصبح للنفاق دولة ذات كٌان وأركان ،وأحبلؾ
وتكتبلت ،ومعسكر قوة وسلطان ،ومما ٌبٌن عظٌم خطرهم أنهم كثر منتشرون فً بقاع
األرض ،قال الحسن البصري  :لوال المنافقٌن الستوحشتم فً الطرقات .
وسمع حذٌفة بن الٌمان رجبل ٌقول  :اللهم أهلك المنافقٌن فقال ٌا بن أخً  " :لو هلك
المنافقون الستوحشتم فً طرقاتكم من قله السالك " .
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تحذٌر القران الكرٌم من أسالٌبهم .
لقد حكً لنا القرآن الكرٌم عن نماذج مرٌبة من تحركات المنافقٌن داخل الصؾ
اإلسبلمً فً بداٌة تكوٌن الدولة اإلسبلمٌة ،وفً هذا الوقت كان النبً  -علٌه الصبلة
َ
رموزهم وال تحركاتهم ،ومن بعض أهل المدٌنة الذٌن مردوا علً النفاق،
والسبلم  -ال ٌعلم
وقد أحدث هإالء المنافقٌن ما أحدثوه داخل الصؾ اإلسبلمً ظانٌن أن هللا تعالً لم ٌكشؾ
أمرهم ،وهو سبحانه ال تخفً علٌه خافٌة ،ومن َث َّم فقد بٌن هللا تعالً لنبٌه  -صلً هللا علٌه
ِح ْس ُب َك َّ
ِْلاُِ
وسلم  -أمر هإالء المنافقٌن لٌكون منهم علً حذر؛ فقال سبحانه " ِ ٌَاِأَ ٌُّ َهاِلر َّنبِ ًُّ َ
َو َم ِنِل َّت َب َع َكِمِنَ ِل ْر ُم ْإ ِمنٌِنَ ِ(ٗ " )ٙالانفال .
ولقد كثر الحدٌث فً القران الكرٌم عن النفاق والمنافقٌن ،وأنهم شر أنواع الشرك ،وبلٌه
اإلسبلم بهم أعظم من بلٌته بالكفار المجاهرٌن ،لهذا قال تعالً فً حقهم " ُه ُمِل ْر َعد ُُّوِ
اح َذ َّْ ُه ْمِ َقا َتلَ ُه ُم َّ
ِْلاُِأَ َّنىِ ٌُ ْإ َف ُكونَ ِ(ٗ) " املنافقون  ،والحصر فً هذه اآلٌة لم ٌقصد منه أنه ال
َف ْ
عدو ؼٌرهم ،بل هو حصر ؼٌر مستوؾ ألجزاء العداوة إنما أستوفً بعضها ،وخصهم
سبحانه بالحصر علً سبٌل تقدم األولوٌة أي هم العدو األكبر واألعظم واألشد عداوة
فاحذرهم .
ٌقول الشٌخ السعدي  -رحمه هللا  " :فهإالء هم العدو علً الحقٌقة ألن العدو البارز المتمٌز
()2
أهون من العدو الذي ال ٌشعر به وهو مخادع ماكر ٌزعم أنه ولً ،وهم العدو المبٌن "
ولكننا ال نعرؾ هذا التلون وهذا الخداع؛ فظاهرنا كباطننا ما نعتقده دٌانة نقوله علً المؤل،
ونقٌم علٌه الحجج والبراهٌن ،أما هإالء المنافقٌن "ِ ٌَ ْعلَ ُمونَ َ
اِو ُه ْمِ
ِظاه ًَِّلِمِنَ ِل ْر َح ٌَاةِِلر ُّد ْن ٌَ َ
ِللخ ََِّةِِ ُه ْم َ
َع ِن ْ
ِغافِلُونَ ِ( " )1امروم .
قال الحسن البصري  " :وهللا لبلػ من أحدهم بدنٌاه أن ٌقلب الدرهم علً ظفره فٌخبرك
()1
بوزنه وما ٌحسن ٌصلً "
فالحسن البصري رحمه هللا لم ٌقصد المنافقٌن فحسب ،بل جمٌع من ٌشتؽل بدنٌاه وٌنسً
أخرته ،وهذا فً االصل أصل المنافقٌن .
2
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لقد حذر القرآن الكرٌم من صفاتهم فً آٌات كثٌرة؛ حتً بلػ هذا األمر مبلؽة من سبع عشر
سورة من ثبلثٌن سورة مدنٌة؛ قال ابن القٌم  -رحمه هللا  " :كاد القرآن أن ٌكون كله فً
شؤنهم ،لكثرتهم على ظهر األرض ،وفً أجواؾ القبور "( ، )2وقال أٌضا  " :وقد هتك هللا
سبحانه أستار المنافقٌن  ،وكشؾ أسرارهم فً القرآن  ،وجلى لعباده أمورهم  ،لٌكونوا منها
ومن أهلها على حذر ،وذكر طوابؾ العالم الثبلثة فً أول سورة البقرة :المإمنٌن ،والكفار،
والمنافقٌن ،فذكر فً المإمنٌن أربع آٌات ،وفً الكفار آٌتٌن ،وفً المنافقٌن ثبلث عشرة آٌة،
()1
لكثرتهم وعموم االبتبلء بهم ،وشدة فتنتهم على اإلسبلم وأهله "
ولقد حذر النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -منهم وأنذر من سلوكهم ،والوقوع فً شعبهم،
وازداد الصحابة من هذا األمر فكانوا أشد الناس خوفا علً أنفسهم من النفاق ،فكان أبو
الدرداء  -رضً هللا عنه  -إذا فرغ من التشهد فً الصبلة ٌتعوذ باهلل من النفاق وٌكثر
التعوذ منه؛ فقال أحدهم  :ومالك ٌا أبا الدرداء والنفاق  .قال  " :دعنا عنك فوهللا إن الرجل
لٌقلب عن دٌنه فً الساعة الواحدة فٌخلع منه ".
قال ابن القٌم  -رحمه هللا  " :وبحسب إٌمان العبد ومعرفتهٌ ،كون خوفه أن ٌكون من أهل
هذه الطبقة -الزنادقة  :المنافقٌن -ولهذا اشتد خوؾ سادة األمة وسلٌفٌها علً أنفسهم أن
ٌكونوا منهم؛ فكان عمر ٌقول لحذٌفة ناشدتك هللا هل سمانً رسول هللا  -صلً هللا علٌه
وسلم  -مع القوم فٌقول ال وال أزكً بعدك أحد "(ٌ )1عنً ال أفتح بعدك هذا الباب فً تزكٌة
الناس ،ولٌس معناه أنه لم ٌبرأ من النفاق ؼٌرك .
وسبل االمام أحمد ما تقول فٌمن ال ٌخاؾ علً نفسه النفاق قال  " :ومن ٌؤمن علً نفسه
النفاق ".
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حقٌقة المنافقٌن .
إن اآلٌات التً ذكرها هللا سبحانه وتعالً فً خطر المنافقٌن وشرهم ،أكثر عددا
من اآلٌات التً جاءت فً وصفهم وصفاتهم ،ففً ختام سورة براءة أو السورة الفاضحة
أنزل هللا تعالً علً النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -ما كشؾ فٌه المنافقٌن ،وفضح خباٌا
أسرارهم ،وقد نزلت هذه السورة علً النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -فً السنة التاسعة من
الهجرة فً موسم الحج ،وكان النبً  -صلً هللا علٌه وسلم ٌ -عرؾ قبل خصومه من
الكافرٌن والمشركٌن وأهل الٌهود الذٌن ٌتربصون باإلسبلم الدوابر ،ولم ٌكن له  -صلً هللا
علٌه وسلم  -سابق المعرفة بهإالء المنافقٌن اللهم إال القلٌل من صفاتهم ،حتً أخبر هللا
تعالً نبٌه  -صلً هللا علٌه وسلم  -بؤوصافهم ،وأنزل علٌه بٌانا عاجبل بؤهم أخبارهم ،وبٌن
له تعالً ما ٌتلونون علٌه من بواطن أحوالهم ،وأصول عقابدهم ،قال تعالً " رَ َقدِِل ْب َت َغ ُولِ
ِو َظ َه ََِّأَ ْم َُّ َّ
ِو َقلَّ ُبولِرَ َك ْ
)ِو ِم ْن ُه ْمِ
اَّهُونَ ِ(َ ٗ1
ِْلا َ
ىِجا َءِل ْر َح ُّق َ
ِح َّت َ
وَّ َ
ِلْل ُ ُم َ
ل ْرفِ ْت َن َةِمِنْ ِ َق ْبل ُ َ
ِِو ُه ْمِ َك ِ
ولِوإِنَّ ِ َج َه َّن َمِرَ ُمح َ
ِبا ْر َكاف ٌَِِّنَ ِ(" )ٗ1
ِِس َق ُط َ
ًِِو ََلِ َت ْفتِ ِّنًِأَ ََلِفًِِل ْرفِ ْت َنة َ
َمنْ ِ ٌَقُولُِل ْئ َذنْ ِر َ
ٌِط ٌة ِ
امتوبة .
ذكر اإلمام ابن كثٌر  -رحمه هللا ٌ " :قول تعالى محرضا لنبٌه  -علٌه الصبلة السبلم  -على
المنافقٌن " :رقدِلبتغولِلرفتنةِمنِقبلِوقلبولِركِلْلموَّ " أي :لقد أعملوا فكرهم وأجالوا
آراءهم ،فً كٌدك وكٌد أصحابك ،وخذالن دٌنك ،وإخماله مدة طوٌلة ،وذلك أول مقدم النبً
 صلى هللا علٌه وسلم  -المدٌنة رمته العرب عن قوس واحدة  ،وحاربته ٌهود المدٌنةومنافقوها ،فلما نصره هللا ٌوم بدر وأعلى كلمته  ،قال عبد هللا بن أبً وأصحابه  :هذا أمر
قد توجه ،فدخلوا فً اإلسبلم ظاهرا  ،ثم كلما أعز هللا اإلسبلم وأهله ؼاظهم ذلك وساءهم ؛
()2
ِو َظ َه ََِّأَ ْم َُّ َّ
اَّهُونَ ِ"
ِْلا َ
اءِل ْر َح ُّق َ
ىِج َ
ولهذا قال تعالىَ " :ح َّت َ
ِِو ُه ْمِ َك ِ
فهإالء المنافقون ومن شابههم ،وممن ٌنتمً إلً الصؾ النفاقً؛ ٌسارعون جهدا إلطفاء
المعالم التً ٌدعوا إلٌها اإلسبلم ،وٌنطلق من خبللها المسلون ،سواء كان ذلك من الجانب
االجتماعً لئلسبلم ،أم من الجانب النفسً ،أم من أي جانب منه ٌمكن أن ٌسقط جهوده،
وٌقلل طاقته ،ولقد عرؾ النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -أسلوب المنافقٌن ،وعلً رأسهم عبد
هللا بن أبً فً إسقاط مكانة النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -وذلك باتهام عرض السٌدة
الطاهرة المبرأة عابشة  -رضً هللا عنها  -ولكنهم خابوا وخسروا فً إثبات ذلك ،وإن كانوا
2
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أثبتوه ساعة؛ فإنما الحق إلً قٌام الساعة فؤنزل هللا تعالً براءتها فً سورة ،وأي سورة ؟
إنها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فٌها آٌات بٌنات لعلكم تذكرون ،وقد فضحهم هللا فً
س ُبوهُِ َ
ش ًَّّلِرَ ُك ْمِ َبلِْه َُوِ
ص َب ٌِةِ ِم ْن ُك ْم ََِلِ َت ْح َ
ِجا ُءولِبِ ْاِلِ ْفكِ ِ ُع ْ
أولها وأخرها ،قال سبحانه  :إِنَّ ِلرَّ ِِذٌنَ َ
بِمِنَ ْ
ئِ ِم ْن ُه ْمِ َم ْ
لبِ َعظِ ٌ ٌمِ(ٔٔ)
ِع َذ ٌِ
ِولرَّذِيِ َت َورَّىِ ِك ْب ََّهُِ ِم ْن ُه ْمِرَ ُه َ
ِلِلِ ْث ِم َ
س َ
اِلك َت َ
َخ ٌْ ٌَِّرَ ُك ْمِرِ ُكلِِّل ْم َِّ ٍ
" امنور  ،إلً أخر اآلٌات التً نزلت فً شؤن السٌدة عابشة حٌنما رماها أهل اإلفك والبهتان
من المنافقٌن بما قالوا من الكذب ال َبحت ،الفرٌة التً ؼار لها هللا عز وجل ولنبٌه  -صلً هللا
علٌه وسلم ؛ فؤنزل هللا تعالً براءتها صٌانة لعرض رسوله  -صلً هللا علٌه وسلم . -
وهذا الموقؾ الذي حدث من المنافقٌن تجاه السٌدة عابشة أم المإمنٌن ،إنما ٌكشؾ عن
ؼٌظهم الدفٌن؛ فما ٌكون منهم إال العض علً األنامل ،وتدبٌر المكابد لئلسبلم بالكامل حتً
ٌشمل ذلك اإلسبلم والمسلمٌن؛ فٌصٌبهم هزل زامل ،وهزم قاحل  ،وال حول وال قوة إال
باهلل .
ولقد قادهم هذا الؽٌظ إلً إثارة البلبلة فً الصؾ اإلسبلمً ،وإٌجاد حلة من االنهزامٌة
النفسٌة لدي المسلمٌن مما ٌولد عدم الثقة بٌن المسلمٌن حتً ٌقع بذلك الفرقة؛ فتتعطل حركة
التنمٌة ،ومسٌرة الدعوة ،وتسقط بعدها قٌادة الرسول  -صلً هللا علٌه وسلم  -لكن هٌهات
هٌهات .
فٌا أمة اإلسبلم جمٌعها :إن المنافقٌن ال ٌبالون بالهزٌمة بل إنهم ٌحاولون حتً النصر ،وال
ٌمكن الخبلص منهم حتً ٌمكن الخبلص من هدفهم؛ ألن االرواح إذا صعدت ،واالبدان
دفنت فاألفكار متوارثة ،وهذا التقدم الرهٌب الذي وصل إلٌه عصرنا إنما هو جهود أشارت
إلٌها أفكار من سبقوناٌ ،قول الشٌخ الفوزان  " :الهدؾ فً الفكرة أكثر منه فً الشخص " ،
فبل ٌزال هإالء المنافقون ٌرفعون راٌة عبد هللا بن سلول التً رفعها من زمن ال ٌعلمه إال
هللا ،ألن هدؾ المنافقٌن واحد ،وهذا الصنؾ من الناس خطرهم علً اإلسبلم عظٌم؛ ألن
العداوة الصرٌحة خطرها أهون من المستترة الخفٌة؛ لذلك كان الكفر أٌسر شؤنه من النفاق ،
وَّ َّ
ِْلاِِبِؤ َ ْف َول ِه ِه ِْم " ،
وهدؾ المنافقٌن هو قول الحق سبحانه وتعالً ٌَِّ ٌُ " :دُونَ ِأَنْ ِ ٌُ ْطفِ ُئولِ ُن َ
ىِْلا ُِإِ ََّلِأَنْ ِ ٌُتِ َّمِ
وقد رد هللا تعالً علٌهم فً نفس اآلٌة دلٌل علً سرعة رد هللا كٌدهم " َو ٌَؤْ َب َِّ
ِورَ ْوِ َك َِّ َهِل ْر َكاف َُِّونَ ِ(ٕٖ) "امتوبة
وَّهُ َ
ُن َ
أال فلٌعلم الذٌن ٌخادعون هللا أن هللا خادعهم ،وقد خا َدعهم هللا قبل أن ٌخادعوه فؤنزل
صفاتهم ،وحذر رسوله والمإمنٌن منهم .
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ولقد ساءنا هذا النفاق الذي ال ٌزال ٌكٌل أمور اإلسبلم بمكاٌٌل الؽل والكذب والحقد
والفجور  ،وعلً الفرض أنننا اتبعنا هإالء المنافقٌن علً ما ٌرون علٌه أنفسهم من الصبلح
واإلصبلح ،فهل ٌدعً إلً الصدق بالكذب؟ ،وهل ٌدعً إلً السلم بالحرب؟ ،وهل من
أخبلق الداعٌة أن ٌكون كذابا ومخادعا ؟.
لــما ظهر اإلسبلم ٌدعوا إلً األخبلق الحسنة ،والمعاملة الطٌبة ،والسلم وؼٌره ،ظهر
هإالء المنافقون ٌدبرون دوابر الكٌد للنٌل من اإلسبلم وأهله ،وإبطال دعوته  ،والقضاء
علً متقنعٌه ،لكن لماذا ٌفعلون ذلك ؟ إنهم ٌفعلونه لشٌبٌن لْلول  :أنهم ٌمتلكون فً عقابدهم
ومعاملتهم أخبلق تسموا روحها وٌرتفع شؤنها عن اإلسبلم وأهله ،وهم لٌسوا أهبل لذلك بل
مجرد تقدٌرات ،وهم فً هذه الحالة مخطبون تماما ألنهم دعوا إلً هذه االخبلق بالؽل
والكذب والحقد والفجور وؼٌره ،ولرشًءِلرثانً  :أنهم ببل أخبلق وال ٌعرفون عنها شًء
وفً هذه الحالة أثبتنا علٌهم ما ارتكبوه من خطؤ وفحش ،ألنهم خالفوا الفطرة اإلنسانٌة
والكونٌة والقرآنٌة ،فبل تجد فً أي عقٌدة أو عرؾ ،من ٌذم الصدق وٌتعامل بالكذب ،من
ٌدعوا إلً السلم بالحرب ،وهم عندما كرهوا اإلسبلم لم ٌكرهوه لنفسه إذ أن اإلسبلم اسم ببل
معنً ال قٌمة له ،فبل ٌكره وال ٌحب ،بل إنهم كرهوا دعوة اإلسبلم التً تمٌزه ،وتجعل له
اسم ومعنً ،ودعوته هً الصدق واألمانة والعفاؾ والستر وؼٌر ذلك ،فلما كرهوا دعوته
كرهوا ما أفصحت عنه هذه الفطرة ،وقد أخذوا شٌبا من هذه االخبلق ٌتعاملون به حٌنا،
وٌدعونه أخرا ،وتركوا باقً االخبلق إلً أن ٌحتاجون إلٌها؛ فهم ال مبدأ لهم .
ٌقول الشٌخ محمد بن سعٌد رسبلن  :األخبلق ال تتجزأ  ،األخبلق كل مجموع ال ٌتجزأ،
فمن أراد أن ٌؤخذ شٌبا وٌدع ؼٌره  ..من األخبلق؛ فلٌدعها جملة فهو أكرم له؛ فؤن ٌوصؾ
الرجل بؤنه ال أخبلق عنده خٌر من أن ٌوصؾ بؤنه منافق .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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راٌات المنافقٌن .
المنافقون هم المنافقون ،مهما تباٌنت شعاراتهم ،وتعددت مشاربهم ،ولقد نبؤنا هللا عن
أخبارهم بما ٌكفً لهتك أستارهم ،وفضح أسرارهم ،إنهم ٌخادعون هللا وهو خادعهم ،وال
ٌزال المنافقون ٌتوارثون راٌة عبد هللا ابن سلول زعٌمهم وسٌدهم جٌبل بعد جٌل ،هذه الراٌة
التً رفها عبد هللا بن أبً بن سلول ٌوم أن أعلن دخوله فً اإلسبلم  ،وهً كما نعلم راٌة
تدعوا لما نهً هللا عنه  ،وتنهً عما أمر هللا به .
بل ومنافق الٌوم أشد خطرا من المنافق الذي كان علً عهد رسول هللا  -صلً هللا علٌه
وسلم  -فعن حذٌفة بن الٌمان  -رضً هللا عنه  -قال  " :المنافقون الذٌن منكم الٌوم شر من
المنافقٌن الذٌن كانوا علً عهد رسول هللا ".......فمنافق الٌوم ٌتعامل بنفس نفاق عبد هللا بن
سلول  ،بل وأشد منه ألنه رضً علً نفسه أن ٌرفع راٌته  ،وال شك أن المتخلق بؤخبلق
المنافقٌن المقتدي بهم فٌما كانوا ٌعاملون به المإمنٌن فهو ممن تخلق بؤخبلقهم ،وهو معهم
تحت ظل راٌة واحدة ،سواء كان النفاق عبلنا أم سرا ،سواء كان علمً أم عملً .
وراٌة المنافقٌن وهدفهم هً راٌة الٌهود وخططهم  ،ألننا ذكرنا من قبل أن الهدؾ عندهم
واحد ،ولقد كان المسلمون فً عهد النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -أمة واحدة ،وقد سعً
أولبك الٌهود والمنافقون جهدا لٌطفإوا معالم هذه األمة ،وٌفتتوا جمعها ،ولكنهم لم ٌستطٌعوا
ول َّ
ضولِ " )1(...املنافقون ،
ِِح َّتىِ ٌَ ْن َف ُّ
ِْلا َ
ََِّ ُ
ولِعلَىِ َمنْ ِعِ ْند َ
 ،قال المنافقون ََ " :لِ ُت ْنفِقُ َ
س ِ
وحاول الٌهود أٌضا تفرٌق المسلمٌن وارتدادهم عن دٌنهم "ِِ َو َقارَ ْت َ
ِطائِ َف ٌةِمِنْ ِأَهْ ِلِل ْر ِك َتابِِ
ِو ْلكفُ َُّولِآخ ََِّ ُهِرَ َعلَّ ُه ْمِ ٌَ َّْ ِج ُعونَ ِ(ٕ" )1ال معران
اَّ َ
ِعلَىِلرَّذٌِنَ ِآ َم ُن َ
ولِبارَّذِيِأ ُ ْن ِزل َ َ
آ ِم ُن ِ
ولِو ْج َهِلر َّن َه ِ
ضول " وقوله " َو ْلكفُ َُّولِآخ ََِّهُِرَ َعلَّ ُه ْمِ ٌَ َّْ ِج ُعونَِ " تبٌن هذه
 ،فؤنت تري قوله تعالً "ِ َح َّتىِ ٌَ ْن َف ُّ
اآلٌات ما استعر فً نفوس هإالء الٌهود والمنافقٌن وإن تباعدت المسافات أو تقاربت .
لكن الخطة بٌنهم لم تنجح ألن هللا تعالً كشفهم وفضحهم  ،فحاولوا مرة أخري ،وأخذوا
ٌذكرون األنصار ما جري بٌنهم من عداوة وحروب قبل اإلسبلم ،وما تقولوا به من أشعار
الهجاء فٌما بٌنهم ،فكشؾ هللا خططهم بقوله "ِِ ٌَاأَ ٌُّ َهاِلرَّذٌِنَ ِآ َم ُنولِإِنْ ِ ُتطِ ٌ ُعولِ َف ٌَِّ ًقاِمِنَ ِ
ضِ
ابِ ٌَ َُّدُّو ُك ْمِ َب ْعدَ ِإٌِ َمانِ ُك ْمِ َكاف ٌَِِّنَ ِ(ٓٓٔ)ِ"  ،إلً قوله تعالًِ"ِِ ٌَ ْو َمِ َت ْب ٌَ ُّ
لرَّذٌِنَ ِأُو ُتولِل ْر ِك َت َ
ِب َماِ
ِو ُجو ُه ُه ْمِأَ َك َف َّْ ُت ْمِ َب ْعدَ ِإٌِ َمانِ ُك ْمِ َف ُذوقُولِل ْر َع َذ َ
ِلس َودَِّ ْت ُ
ُِّو ُجوهٌِ َفؤ َ َّماِلرَّذٌِنَ ْ
ِو َت ْس َود ُ
ُو ُجوهٌ َ
لب ِ
ًَِِّ ْح َمة َّ
ِِْلاِِ ُه ْمِفٌِ َه َ
اِخارِدُونَ ِ(ِ)ٔٓ1
ِو ُجو ُه ُه ْمِ َفف َ
ض ْت ُ
)ِوأَ َّماِلرَّذٌِنَ ِل ْب ٌَ َّ
ُك ْن ُت ْمِ َت ْكفُ َُّونَ ِ(َ ٔٓٙ
" ال معران  ،فجاء النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -إلً األنصار فوعظهم ،وذكرهم بنعمة
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اإلسبلم واجتماعهم علٌه بعد الفرقة وؼٌرها  ،فتصافحوا وتعانقوا ،وفشلت خطة الٌهود،
وسقطت راٌة المنافقٌن ،وبقً المسلمون أمة واحدة كما أردها هللا  ،فؤمرهم هللا تعالً
بالتوحٌد ،ونهاهم عن االختبلؾ والتفرق؛ فقال سبحانه َ " :و ََلِ َت ُكو ُنولِ َكاِرَّذٌِنَ ِ َت َف ََّّقُولِ
َو ْ
اء ُه ُمِل ْر َب ٌِّ َن ُ
ِعظِ ٌ ٌمِ(٘ٓٔ)ِ" ال معران .
لب َ
ِع َذ ٌ
ِوأُورَئِ َكِرَ ُه ْم َ
ات َ
اِج َ
لخ َتلَفُولِمِنْ ِ َب ْعدِِ َم َ
فاعلم أخً المإمن  :أن راٌة النفاق ال تثمر إال بالحنظل المر  ،ورافعها ٌتوهم
النصر ،حامبل علً ظهرة الوزر ،وكل ما فً االمر؛ أنهم قطٌع من بقر  ،لٌس لهم الظفر :
ِب َّ
اَّلل َ
ش َِّ َكات َّ
ِول ْر ُم ْ
ِِول ْر ُم ْ
ِعلٌَِْ ِه ْمِ
ِلرس ْوءِ َ
ِِظنَّ َّ
ش َِّكٌِنَ َ
ِول ْر ُم َنافِ َقات َ
بِل ْر ُم َنافِقٌِنَ َ
" َو ٌُ َع ِّذ َ
ِِلرظا ِّنٌنَ ِ
ب َّ
ِِج ُنودُِ
)ِو ِ ََّّلل ُ
ٌَّلِ(َ ٙ
اء ْتِ َمصِ ً
س َ
ِج َه َّن َِمِ َو َ
ِوأَ َعدَّ ِرَ ُه ْم َ
ِورَ َع َن ُه ْم َ
ِعلَ ٌْ ِه ْم َ
ِْلا ُ َ
ِو َغضِ َ
ِلرس ْوءِ َ
دَلئ ََِّةُ َّ
ِو َكانَ َّ
ِْلاُِ َع ِز ً
لِحكٌِ ًماِ( " )1امفتح .
ِِو ْلْلَ َّْ ِ
ٌز َ
ض َ
لرس َم َاولت َ
َّ
فٌا أخً ال تكن فً بطانتهم محتمٌا  ،باؼتهم بسٌؾ الكلمة ،وأخرج لهم من خلؾ االكمة،
وارمهم بسهم الكتاب ببل رحمة ،واؼر علٌهم بخٌول السنة ،وكلما رفعت الراٌات تدعوا
إلً النفاق ،فعلٌك بقطع امتدادها ،وإخماد نارها ،وإفساد قولها ،وبطبلن دعوتها ،وهللا نسؤل
أن ٌباعد بٌننا وبٌن النفاق .

جهاد المنافقٌن .
إن هإالء المنافقٌن هم عنصر الفساد فً المجتمع المسلم  ،وهم كذلك عناصر الهدم
والتخرٌب ،وطعن المإمنٌن من ظهورهم  ،فما أحوجنا إلً نبذهم وعزلهم ،وقطع عبلقتنا
بهم؛ إن لم ٌتوبوا وٌعودا إلً السرب اإلسبلمً ،وما أعظم وأصدق تصوٌر هللا تعالً لما
اِزلدُو ُك ْمِإِ ََّل َ
ِخ ََّ ُجولِفٌِ ُك ْمِ َم َ
ٌستعر فً نفوسهم الشرٌرة "ِِرَ ْو َ
ض ُعولِخ ََِلرَ ُك ْمِ
ِو َْلَ ْو َ
ِخ َب ًاَل َ
ِعلٌِ ٌمِبِ َّ
ارظارِمٌِنَ ِ(ِ"ِ)ٗ1امتوبة .
ِو َِّ
ْلا ُ َ
ِس َّما ُعونَ ِرَ ُه ْم َ
ِوفٌِ ُك ْم َ
ٌَ ْب ُغو َن ُك ُمِلِْرفِ ْت َن َة َ
إنه قدرنا نحن المإمنٌن أن نجاهد لنموت علً عقٌدة صحٌحة ،ولنحٌا حٌاة خالدة نرنو بها
إلً جنان عدن وخلد ،ال تعلم نفس ما أخفً لهم فٌها من قرة أعٌن .
قدري أن أعانق الموت شدودا....وعٌناي شب فٌها الحرٌق .
ؼٌر أنً علً العقٌدة باق....وسبلحً بكل علج ٌلٌقِ.
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ولما علمنا خطر هإالء المنافقٌن :كان علٌنا أن نسٌر بوسعنا نحوهم بالجهاد دفاعا عن
اإلسبلم من خطرهم ،وال أرٌد أن أطٌل إلن دعوتً بجهاد هإالء المنافقٌن دعوة عامة علً
ِو ْ
سِ
ِوبِ ْئ َ
ِج َه َّن ُم َ
ِو َمؤْ َول ُه ْم َ
ِعلَ ٌْ ِه ْم َ
لغلُ ْظ َ
ِول ْر ُم َنافِقٌِنَ َ
اَّ َ
ِجا ِهدِِل ْر ُك َّف َ
حد قوله تعالً " ٌَاأَ ٌُّ َهاِلر َّنبِ ًُّ َ
ٌَِّ(ٖ" )1امتوبة  ،هذه اآلٌة كررت مرتٌن فً القرآن بنفس السٌاق مرة فً سورة
ل ْر َمصِ ُ
التوبة ،واألخرى فً سورة التحرٌم ،واألمر إذا كرر أكثر من مرة فهذا ٌدل علً عظٌم
اإلشارة التً نبه هللا تعالً إلٌها رسوله  -صلً هللا علٌه وسلم  -وهذا ٌستدعً جهدا بالػ
نحو ما أمر هللا به رسوله  -علٌه الصبلم والسبلم .
ذكر ابن كثٌر – رحمه هللا – حول تفسٌر اآلٌة  " :أمر تعالى رسوله  -صلى هللا علٌه وسلم
 بجهاد الكفار والمنافقٌن ،والؽلظة علٌهم  ،كما أمره بؤن ٌخفض جناحه لمن اتبعه منالمإمنٌن ،وأخبره أن مصٌر الكفار والمنافقٌن إلى النار فً الدار اآلخرة  ،وقد تقدم عن
أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب أنه قال :بعث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بؤربعة
سلَ َخ ْ
ش ُه َُِّل ْر ُح َُّ ُمِ َفا ْق ُتلُولِل ْر ُم ْ
ِلْلَ ْ
ش َِّكٌِنَ ِ"( ، )2وسٌؾ
أسٌاؾ ،سٌؾ للمشركٌنَ " :فإِ َذلِل ْن َ
اِح ََّّ َم َّ
ِب َّ
ِبا ْر ٌَ ْو ِم ْ
ِْلاُِ
ِو ََلِ ٌُ َح َِّّ ُمونَ ِ َم َ
ِللخ َِِّ َ
اَّلل َ
ِِو ََل ِ
للكفار أهل الكتابَ " :قاتِلُولِلرَّذٌِنَ ََِلِ ٌُ ْإ ِم ُنونَ ِ
ٍِو ُه ْمِ
ِعنْ ِ ٌَد َ
ِح َّتىِ ٌُ ْع ُطولِل ْر ِج ْز ٌَ َة َ
اب َ
ِو ََلِ ٌَدٌِ ُنونَ ِدٌِنَ ِل ْر َح ِّقِمِنَ ِلِرَّذٌِنَ ِأُو ُتولِل ْر ِك َت َ
سورُ ُه َ
َو ََّ ُ
)
1
(
ِو ْ
ِعلَ ٌْ ِه ْمِ
لغلُ ْظ َ
ِول ْر ُم َنافِقٌِنَ َ
اَّ َ
ِجا ِهدِِل ْر ُك َّف َ
صاغِ َُّونَ ِ"  ،وسٌؾ للمنافقٌنٌَ " :اأَ ٌُّ َهاِلر َّنبِ ًُّ َ
َ
()1
َ
ْ
َ
َ
ًِِح َّتىِ َتفًِ َءِإِرَىِأ ْم َِِّ
ٌَِّ"  ،وسٌؾ للبؽاة " :ف ِقاتِلُولِلرَّتًِِ َت ْبغ َ
سِل ْر َمصِ ُ
ِوبِ ْئ َ
ِج َه َّن ُم َ
َو َمؤ َول ُه ْم َ
َّ ()5( )3
ْلاِِ" "
وهذا ٌقتضً أنهم ٌ َجا َهدون بالسٌوؾ إذا ظهر النفاق  ،ودعوة الجهاد التً أرفعها تجاه
هإالء المنافقٌن ،هً الدعوة بالٌد واللسان اتفاقا مع المفسر الجلٌل اإلمام الطبري رحمه هللا
قال  " :واختلؾ أهل التؤوٌل فً صفة الجهاد الذي أمر هللا نبٌه به فً المنافقٌن  ،فقال
بعضهم  :أمره بجهادهم بالٌد واللسان  ،وبكل ما أطاق جهادَ هم به"  ،وذكر من قال ذلك
فقال :عن ابن مسعود فً قوله" :جاهد الكفار والمنافقٌن" ،قال :بٌده ،فإن لم ٌستطع فبلسانه،
فإن لم ٌستطع فبقلبه ،فإن لم ٌستطع فلٌكفهرَّ فً وجهه .وجمٌع سند الحدٌث كلهم رواة ثقة ،
ذكرهم اإلمام فً تفسٌره .
 2التوبة 5
 1التوبة 11
 1التوبة ، 71التحرٌم1
 3الحجرات 1
 5تفسٌر ابن كثٌر ِ 155/1
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لكن إذا ظهر النفاق علً فلتات اللسان وردود األفعال فهذا زندٌقا ٌجب محاربته بالسٌؾ
والٌد ،وهو اختٌار ابن جرٌر  -رحمه هللا – وٌرجع جهادهم هذا إلً ولً األمر الذي ٌحكم
فٌهم بما ٌري علماء الشرٌعة لقوله تعالً "ٌؤٌها النبً جاهد الكفار والمنافقٌن" فاختص به
النبً – صلً هللا علٌه وسلم – ولم ٌقل ٌؤٌها الذٌن أمنوا جاهدوا.
و حارب النبً  -صلً هللا علٌة وسلم  -المنافقٌن بالٌد ،وأمر بضربهم وإبعادهم ،وكان
هإالء المنافقون ٌحضرون المسجد فٌسمعون أحادٌث المسلمٌن  ،وٌسخرون وٌستهزإون
بدٌنهم  ،فاجتمع ٌوما فً المسجد منهم ناس  ،فرآهم رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -
ٌتحدثون بٌنهم ،خافضً أصواتهم  ،قد لصق بعضهم ببعض ،فؤمر بهم رسول هللا  -صلى
هللا علٌه وسلم -فؤخرجوا من المسجد إخراجا عنٌفا؛ فقام أبو أٌوب خالد بن زٌد بن كلٌب إلى
عمر بن قٌس أحد بنً ؼنم بن مالك بن النجار -كان صاحب آلهتهم فً الجاهلٌة  -فؤخذ
برجله فسحبه ،حتى أخرجه من المسجد ،وهو ٌقول :أتخرجنً ٌا أبا أٌوب من مربد بنً
ثعلبة ،ثم أقبل أبو أٌوب أٌضا إلى رافع بن ودٌعة ،أحد بنً النجار فلببه بردابه ثم نتره نترا
شدٌدا ،ولطم وجهه ،ثم أخرجه من المسجد ،وأبو أٌوب ٌقول له :أؾ لك منافقا خبٌثا:
أدراجك ٌا منافق من مسجد رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم .-
قال ابن هشام :أي  :ارجع من الطرٌق التً جبت منها .
وقام عمارة بن حزم إلى زٌد بن عمرو ،وكان رجبل طوٌل اللحٌة؛ فؤخذ بلحٌته فقاده بها
قودا عنٌفا حتى أخرجه من المسجد ،ثم جمع عمارة ٌدٌه فلدمه بهما فً صدره لدمة خر
منها .وهو ٌقول :خدشتنً ٌا عمارة ،قال :أبعدك هللا ٌا منافق ،فما أعد هللا لك من العذاب
أشد من ذلك ،فبل تقربن مسجد رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -
قال ابن إسحاق :وقام أبو محمد ،رجل من بنً النجار ،كان بدرٌا ،وأبو محمد مسعود بن
أوس بن زٌد بن أصرم بن زٌد بن ثعلبة بن ؼنم بن مالك بن النجار إلى قٌس بن عمرو بن
سهل ،وكان قٌس ؼبلما شابا ،وكان ال ٌعلم فً المنافقٌن شاب ؼٌره ،فجعل ٌدفع فً قفاه
حتى أخرجه من المسجد.
وقام رجل من بنً الخزرج ،رهط أبً سعٌد الخدريٌ ،قال له:
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عبد هللا بن الحارث ،حٌن أمر رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -بإخراج المنافقٌن من
المسجد إلى رجل ٌقال له :الحارث بن عمرو ،وكان ذا جمة ( ،)2فؤخذ بجمته فسحبه بها
سحبا عنٌفا ،على ما مر به من األرض ،حتى أخرجه من المسجد.
والمنافق ٌقول :لقد أؼلظت ٌا بن الحارث ،فقال له ،إنك أهل لذلك ،أي عدو هللا لما أنزل هللا
فٌك ،فبل تقربن مسجد رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  ،-فإنك نجس.
وقام رجل من بنً عمرو بن عوؾ إلى أخٌه زوي بن الحارث ،فؤخرجه من المسجد
إخراجا عنٌفا ،وأفؾ منه ،وقال :ؼلب علٌك الشٌطان وأمره.
فهإالء من حضر المسجد ٌومبذ من المنافقٌن ،وأمر رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم-
()1
بإخراجهم. .
وقد وصؾ اإلمام الفقٌه أبو بكر بن العربً واجب الجهاد باللسان ضد المنافقٌن بؤنه فرٌضة
دابمة  ،وإذا كان واقع المسمٌن األن فً أكثر األحوال ال ٌسمح بجادهم بإقامة الحدود
واإلؼبلظ علٌهم لكؾ شرهم  ،فهذا ال ٌقل من جهادهم بالسان ،ورد كٌدهم ،والرد علً
شبهاتهم الباطلة ،التً ٌرٌدون بها البلبلة داخل الصؾ اإلسبلمً .
فإن هذا النفاق سٌظل ٌتوحش وٌطؽً ،حتً ٌهدم معالم اإلٌمان فً سابر ببلد المسلمٌن،
والجهاد مطلوب ٌشترط فٌه أن ٌكون وفق المشروع ،ولقد بٌن لنا هللا تعالً فً قرأنه
صفاتهم لٌكون منها اإلنسان علً دراٌة ومعرفة ،وما دام اإلنسان ٌقرأ عنهم وٌعرؾ نماذج
خدعهم ،فإنه بذلك ٌحاربهم إذا صح القول  " :المعرفة عدو الجهل "  ،والجهل هو حصن
المنافقٌن الحصٌنٌ ،ختببون خلؾ الحقابق كالذي ٌختبا أمام عٌن األلة المصورة ٌظن أنه
فً أمان وال وهللا إنه مفضوح بصفاته  ،فإنهم دابما ٌتخذون الخدٌعة والمكر؛ لٌتخفوا من
مواجهة المإمنٌن وجها لوجه عندما ٌكونون داخل الصؾ اإلسبلمً ٌدسون فٌه السم،
وٌنفثون فٌه نار الفتنة .
ِ
ِ
 2الجمة  :هً شعر الرجل إذا وصل للمنكبٌن
 1السٌرة النبوٌة البن هشام ِ 213/1
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أمة النفاق .
منذ أن هاجر النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -إلً المدٌنة ،فتح عبد هللا بن سلول باب
النفاق؛ فتزاحم أمامه أمة للدخول فٌه ،بعدما رضوا علً أنفسهم هذا القناع الذي حجب
لِإ ِرَىِ َماِ
العٌون عنهم ،وأخفً وراءه جراثٌم الداء العضال ،قال تعالً َ :وإِ َذلِقٌِلَِرَ ُه ْمِ َت َعارَ ْو ِ
أَ ْن َزل َ َّ
ِوإِرَ
َِّأَ ٌْ َ
صا َب ْت ُه ْمِ
فِإِ َذلِأَ َ
صدُودًلِ(َٔ ِ)ٙف َك ٌْ َ
ِع ْن َكِ ُ
صدُّونَ َ
تِل ْر ُم َنافِقٌِنَ ِ ٌَ ُ
ول َ
ىِلرَّ ُ
َّ
ِْلا ُ َ
س ِ
ِب َّ
اِو َت ْوفٌِ ًقاِ(ٕ " )ٙامنساء
سا ًن َ
اَّللِِإِنْ ِأَ ََّدْ َناِإِ ََّلِإِ ْح َ
ِب َماِ َق َّد َم ْتِأَ ٌْدٌِ ِه ْمِ ُث َّم َ
ِجا ُءو َكِ ٌَ ْحلِفُونَ ِ
ُمصِ ٌ َب ٌة ِ
لكن سرعان ما كشؾ هللا عن هذا القناع؛ فؤنزل علً نبٌه " َوإِ َذلِقٌِلَِرَ ُه ْمِ َت َعارَ ْولِإِرَىِ َماِ
أَ ْن َزل َ َّ
ِوإِرَ
َِّأَ ٌْ َ
صدُودًلِ(ٔ " )ٙأما إذا أصابتهم
ِع ْن َكِ ُ
صدُّونَ َ
تِل ْر ُم َنافِقٌِنَ ِ ٌَ ُ
ول َ
ىِلرَّ ُ
َّ
ِْلا ُ َ
س ِ
ِب َّ
سا ًناِ
اَّللِِإِنْ ِأَ ََّدْ َناِإِ ََّلِإِ ْح َ
مصٌبة بالنسبة لهم ،تكشؾ عن ؼدرهم وكذبهم " َجا ُءو َكِ ٌَ ْحلِفُونَ ِ
َو َت ْوفٌِ ًقاِ(ٕ" )ٙحتً ٌبعدوا عن أنفسهم ،التهم وٌردوا الشبه ،إال أن هللا ختم بقولة " أُورَئِ َكِ
لرَّذٌِنَ ِ ٌَ ْعلَ ُم َّ
ِوقُلِْرَ ُِه ْمِفًِِأَ ْنفُسِ ِه ْمِ َق ْو ًَلِ َبل ً
ٌِغاِ(ٖ)ٙ
ِوعِ ْظ ُه ْم َ
ِع ْن ُه ْم َ
ض َ
ِْلاُِ َماِفًِِقُلُوبِ ِه ْمِ َفؤ َ ْع َِّ ْ
" امنساء .
لقد ظل أولبك المنافقون ٌحومون حول اإلسبلم منذ أن أحدثوا بدعة النفاق التً ال
زال إلً الٌوم ٌعمل بها ،وٌعٌشون منها ،وٌسٌرون علً ضوبها ،وذلك هو الفرٌق المراد
ِح ْورَ ُك ْمِمِنَ ْ
اق ََِلِ َت ْعلَ ُم ُه ْمِ
ِومِنْ ِأَهْ ِلِل ْر َمدٌِ َنةِِ َم ََّد َ
ِلْلَ ْع ََّلبِِ ُم َنافِقُونَ َ
بقولة " َو ِم َّمنْ َ
ُولِعلَىِلر ِّن َف ِ
ٌمِ(ٔٓٔ) " امتوبة .
ىِع َذلب َ
ِس ُن َع ِّذ ُب ُه ْمِ َم ََّّ َت ٌْ ِنِ ُث َّمِ ٌُ ََّدُّونَ ِإِرَ َ
َن ْحنُ ِ َن ْعلَ ُم ُه ْم َ
ٍِعظِ ٍ
ومن ثم فلقد كثر المنافقون؛ حتً كان من كثرتهم عموم االبتبلء بهم ،وقد كونوا أمة عظٌمة
تجمعها العصور واألماكن التً تواجدوا فٌها؛ بهدؾ واحد وراٌة واحدة  ،أمة تجمعها
روابط الكفر ،ودعابم الفساد ،شرذمة من الناس عم ببلإهم اعتادوا النفاق عقٌدة والكذب
عادة والكفر دٌانة والمكر وسٌلة ،ورؼم أنهم فً كل عصر من العصور كونوا أمة مترابطة
األطراؾ؛ إال أنهم دابما تختلؾ أسماإهم ،فمنهم الجهمٌون ،ومنهم العلمانٌون ،وؼٌرهم،....
وروابط الكفر ال تزال تجمع بٌنهم ،فهدؾ الجهمٌن مثبل هو هدؾ العلمانٌٌن ،وهو هدؾ كل
من اشترك فً جرٌمة النفاق وتخلق بؤخبلقه؛ فالهدؾ واحد لكن وسٌلة الدعوة مختلفة .
ولكل عصر من العصور دعاته الذٌن ٌدعون إلٌه بتوفٌق ووفاق ،حسب التقالٌد وتصور
الطباع ،تتملق ألسنتهم بالنفاق كمضؽهم للطعام ،مبتكرون فً اصطناعه ال ٌحسنون شٌبا
سواه؛ نعم إنهم أمة  ،وأي أمة! لقد نالوا من اإلسبلم ما ٌكوي له الجبٌن ،وخذلوا اإلسبلم
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والمسلمٌن ،واتهموا النبً فً عرض زوجته عابشة أم المإمنٌن ،وفعلوا ما فعلوه من مكابد
عظٌمة ،ومواقؾ شنٌعة ،زخرت بها كتب السٌرة ،وتعددت حولها مقاالت عدٌدة ،ورؼم
ذلك لم ٌشفً ؼٌظهم ولم تهدأ قلوبهم .
ماذا ٌرٌد هإالء من اإلسبلم ؟ ،إن الذي ٌتطلع كتب السٌرة ٌجد تلك الؽارات التً شنوها،
والبدع التً أحدثوها ،ولقد بدأت أمة النفاق تتكون وتثبت جذورها لما تطلع المنافقون علً
حضارات األمم المجاورة من الٌهود  -أسؤ هللا إلٌهم  -وكان ذلك بعد مإاخاة النبً  -صلً
هللا علٌه وسلم  -بٌن المهاجرٌن واألنصار ،والصلح بٌن األوس والخزرج  ،األمر الذي ال
ترتضٌه الٌهود  ،كما ذكر ابن إسحاق  :ونصبت عند ذلك أحبار ٌهود لرسول هللا  -صلى
هللا علٌه وسلم  -العداوة  ،بؽٌا وحسدا وضؽنا  ،ل َما خص هللا تعالى به العرب من أخذه
()2
رسوله منهم .
وكؤن المنافقٌن كانوا أمة متفرقة ،لوال أن جمعتهم الٌهود علً أصل العداوة وكفر الدٌانة؛
فظهر من المنافقٌن أول من ظهر رجال من االوس والخزرج ،وكانوا أفرادا كثٌره فكان
منهم من بنً عمرو ،ومن بنً حبٌب ،وبنً عوؾ ،والجبلس والحارث ابنا سوٌد  ،وؼٌرهم
الكثٌر  ،والحارث بن سوٌد قد خرج مع المسلمٌن فً ؼزوة أحد وكان منافقا وكان رسول
هللا  -صلً هللا علٌه وسلم  -فٌما ٌذكرون قد أمر عمر بن الخطاب بقتله أن هو ظفر به،
ففاته وكان بمكة ثم بعث النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -أخوه الجبلس إلٌه ،بعد أن تاب
الجبلس من نفاقهٌ ،طلب التوبة من أخٌه لٌرجع إلً قومه ،فؤبً الحارث إال الكفر فؤنزل هللا
َّ
ِو َ
اء ُه ُمِل ْر َب ٌِّ َن ُ
اتِ
فِ ٌَ ْهد
ِو َج َ
ِح ٌّق َ
سول َ َ
ِلرَّ ُ
ش ِهدُولِأَنَّ َّ
ِيِْلاُِ َق ْو ًماِ َك َِف َُّولِ َب ْعدَ ِإٌِ َمانِ ِه ْم َ
فٌه " َك ٌْ َ
َو َّ
ْلا ُ ََِلِ ٌَ ْهدِيِل ْر َق ْو َم َّ
ِلرظارِمٌِنَ ِ( " )1ٙال معران.
لقد شهدت ؼزوة أحد من المنافقٌن تحركات فادحة ،وكشؾ هللا فٌها عن الكثٌر من صفاتهم،
وبٌن هللا تعالً حقٌقة خروجهم فٌها وفً سابر الؽزوات؛ فقال سبحانه " رَ ْو َ
ِخ ََّ ُجولِفٌِ ُك ْمِ َماِ
ِو َّ
َزلدُو ُك ْمِإِ َ
ِبار َّظارِمٌِنَ ِ
ْلا ُ َ
ِس َّما ُعونَ ِرَ ُه ْم َ
ِوفٌِ ُك ْم َ
ض ُعولِخَِلرَ ُك ْمِ ٌَ ْب ُغو َن ُك ُمِل ْرفِ ْت َن َة َ
ْلو َ
اَلِو ْ
َلِخ َب َ
ِعلٌِ ٌم ِ
( " )ٗ1امتوبة .
لما نال المسلمون من الكفار فً بدر ،شًء قد أحزن أولبك المنافقون ،فارتقبهم الخوؾ،
وعمهم الجبن ،وقذؾ هللا فً قلوبهم الرعب ،فجعلهم ٌسارعون الدخول فً اإلسبلم،
ٌحسبون أن هللا ال ٌبتلً ما فً القلوب ،وٌمحص ما فً الصدور ،وكان منهم عبد هللا بن
ِ2سٌرة ابن هشام ِ 521/2
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سلول الذي أزعن إسبلمه ،وأزعم النصر والموالة ،كان ٌقوم بعد أن ٌنتهً النبً  -صلً هللا
علٌه وسلم  -من خطبته فٌقول  -كذبا ونفاقا  -أٌها الناس ،هذا رسول هللا  -صلى هللا علٌه
وسلم  -بٌن أظهركم ،أكرمكم هللا وأعزكم به ،فانصروه وعزروه ،واسمعوا له وأطٌعوا ،ثم
ٌجلس .
حتً جاء الٌوم ٌوم أحد الذي كشؾ هللا فٌه عن خباٌا المنافقٌن ،وبٌن هللا ما فً قلوبهم بعد
أن ابتبلهم هللا ومحصهم .
فلما اجتمع القوم عند رسول هللا  -صلً هللا علٌه وسلم  -للمشاورة فً بقاء القوم أو
خروجهم من المدٌنة ،وكان النبً  -صلً هللا علٌه وسلم ٌ -ري عدم الخروج ،فقال واحد
ممن أكرم بالشهادة فً ذلك الٌوم ٌ " :ا رسول هللا ،اخرج بنا إلى أعدابنا ،ال ٌرون أنا جبنا
عنهم وضعفنا " فما زال الناس برسول هللا  -صلً هللا علٌه وسلم  -حتً كان منه أن حب
لقاء القوم؛ فقال ابن سلول ٌ " :ا رسول هللا  ،أقم بالمدٌنة ال تخرج إلٌهم ،فو هللا ما خرجنا
منها إلى عدو لنا قط إال أصاب منا ،وال دخلها علٌنا إال أصبنا منه ،فدعهم ٌا رسول هللا؛
فإن أقاموا أقاموا بشر محبس ،وإن دخلوا قاتلهم الرجال فً وجههم ،ورماهم النساء
والصبٌان بالحجارة من فوقهم  ،وإن رجعوا رجعوا خاببٌن كما جاءوا "  ،لكنه  -صلً هللا
علٌه وسلم  -أعرض عن مقالته ،وقد ألقً هللا حب اللقاء فً قلبه ،فدخل ولبس ْ
ألمته ثم
خرج علٌهم ،وبقً الذٌن كرهوا الخروج ،فؤقبلوا علٌه فقالو ٌ :ا رسول هللا :استكرهناك ولم
ٌك ذلك لنا ،فإن شبت فاقعد صلى هللا علٌك ،فقال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم" :ماِ
ٌنبغًِرنبًِإذلِربسِْلمتهِأنٌِضعهاِحتىٌِقاتل"  ،فخرج رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم
 فً ألؾ من أصحابه ،حتً إذا كان النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -بالشوط بٌن المدٌنةوأحد ،تخلؾ ابن أبً بن سلول ،ورجع بثلث الناس ممن استكره الخروج ،فقال لهم :
أطاعهم وعصانً ،ما ندري عبلم نقتل أنفسنا هاهنا أٌها الناس؛ فرجع بمن اتبعه من قومه
من أهل النفاق والرٌب ،واتبعهم عبد هللا بن عمرو بن حرام ٌ ،قولٌ :ا قوم ،أذكركم هللا أال
تخذلوا قومكم ونبٌكم عند ما حضر من عدوهم ،فقالوا :لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم،
ولكنا ال نرى أنه ٌكون قتال ،فلما استعصوا علٌه وأبوا إال اإلنصراؾ عنهم ،قال :أبعدكم هللا
أعداء هللا ،فسٌؽنً هللا عنكم نبٌه.
اِزلدُو ُك ْمِإِ َ
ِخ ََّ ُجولِفٌِ ُك ْمِ َم َ
" رَ ْو َ
س َّما ُعونَ ِرَ ُِه ْمِ
ِوفٌِ ُك ْمِ َ
ض ُعولِخَِلرَ ُك ْمِ ٌَ ْب ُغو َن ُك ُمِل ْرفِ ْت َن َة َ
ْلو َ
اَلِو ْ
َلِخ َب َ
َو َّ
ِب َّ
ارظارِمٌِنَ ِ( " )ٗ1امتوبة .
ْلا ُ َ
ِعلٌِ ٌم ِ
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ورجع ابن أبً ،وترك الناس مع رسول هللا  -صلً هللا علٌه وسلم ٌ -عانون مر الجهاد فً
محاربة الكفار والمشركٌن ،وكان ما كان من أمر أحد؛ حتً أن الذٌن بقوا مع النبً  -صلً
هللا علٌه وسلم  -من المنافقٌن لم ٌنصروه بشًء ،بل أهمتهم أنفسهم ٌظنون باهلل ؼٌر الحق
ظن الجاهلٌة ،فكانوا ٌتقلبون بٌن رعب وخوؾ ،وتوال وزحؾٌ ،خفون فً أنفسهم ماال
ٌبدون لكٌ ،قولون لو كان لنا من األمر من شًء ،أي :لو كان لنا فً ذلك رأي ومشورة ما
قتلنا هاهنا ،قل لو كنتم فً بٌوتكم لبرز الذٌن كتب علٌهم القتل إلً مضاجعهم ،ولٌبتلً هللا
ما فً قلوبكم ،ولٌمحص ما فً صدوركم ،وهللا علٌم بذات الصدور .
فلما قدم  -صلً هللا علٌه وسلم  -المدٌنة بعدما أنهكهم التعب ،وقتلهم المسٌر ،قام النبً -
صلً هللا علٌه وسلم  -لخطبة الجمعة؛ فقام ابن سلول بعدما فرغ النبً منها ،وأراد أن ٌحث
الناس كما كان ٌفعل؛ فؤخذ المسلمون بثٌابه فقالوا  :اجلس ،أي عدو هللا ،لست لذلك بؤهل،
وقد صنعت ما صنعت ،فخرج ٌتخطى رقاب الناس وهو ٌقول :وهللا لكؤنما قلت بجرا( )2أن
قمت أشدد أمره.
لقد كان ٌوم أحد ٌوم ببلء ومصٌبة وتمحٌص ،اختبر هللا به المإمنٌن ،ومحن به المنافقٌن،
ممن كان ٌظهر اإلٌمان بلسانه ،وهو مستخؾ بالكفر فً قلبه ،وٌوما أكرم هللا فٌه من أراد
كرامته بالشهادة من أهل والٌته.
وكان من هإالء المنافقٌن زٌد ابن اللصٌت وكان منافقا خرج ٌوما فً رفقة قوم من
األنصار فلما رأي عباد بن بشر ،وسلمة بن سبلمة ،وأسٌد بن خضٌر؛ فسؤل أٌن ٌذهب
هإالء فً كل وجه ؟ ،قالوا ٌطلبون ناقة النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -قد ضلت  :أي
فقدت ،وخرجوا ٌبحثون عنها ،فقال أفبل ٌخبره هللا بمكان ناقته؛ فؤنكر القوم ذلك علٌه،
فقالوا :قاتلك هللا ٌا عدو هللا ،نافقت ! ثم أقبل علٌه أسٌد بن حضٌر؛ فقال  :وهللا  ،لوال أنً ال
أدري ما ٌوافق رسول هللا من ذلك ألنفذت خصٌتك بالرمح ٌا عدو هللا  ،فل َم خرجت معنا
وهذا فً نفسك ؟ قال :خرجت ألطلب من عرض الدنٌا  ،ولعمري إن محمدا لٌخبرنا بؤعظم
من شؤن الناقة ٌ ،خبرنا عن أمر السماء  ،فوقعوا به جمٌعا وقالوا :وهللا  ،ال ٌكون منك
سبٌل أبدا وال ٌظلنا وإٌاك ظل أبدا  ،ولو علمنا ما فً نفسك ما صحبتنا ساعة من نهار  ،ثم
وثب هاربا منهزما منهم أن ٌقعوا به ونبذوا متاعه  ،فعمد لرسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم
 فجلس معه فرارا من أصحابه متعوذا به ،وقد جاء رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم - 2قلت بجرا :اي قوال فاحشا

كشف اللثام عن خبايا النف اق

الصفحة 66

خبر ما قال من السماء ،فقال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -والمنافق ٌسمع  " : -إنِ
َّجَلِمنِلرمنافقٌنِ َ
شمتِأنِضلتِناقةَِّسولِْلاِِ،وقالِ"ِأَلٌِخبَّهِْلاِبمكانها؟ِ
فلعمَّيِإنِمحمدلِرٌخبَّناِبؤعظمِمنِشؤنِلرناقةِ!ِ"ِوَلٌِعلمِلرغٌبِإَلِْلاِِ،وإنِْلاِ
تعارىِقدِأخبَّنًِبمكانهاِِ،وإنهاِفًِهذلِلرشعبِمقابلكمِِ،قدِتعلقِزمامهاِبشجَّةِِ،
فاعمدولِعمدها ".
فذهبوا فؤتوا بها من حٌث قال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -فلما نظر المنافق إلٌها قام
سرٌعا إلى رفقابه الذٌن كانوا معه  ،فإذا رحله منبوذ  ،وإذا هم جلوس لم ٌقم رجل من
مجلسه ،فقالوا له حٌن دنا  :ال تدن منا ! قال :أكلمكم ! فدنا فقال :أذكركم باهلل  ،هل أتى
أحد منكم محمدا فؤخبره بالذي قلت ؟ قالوا :ال وهللا  ،وال قمنا من مجلسنا هذا  .قال  :فإنً
قد وجدت عند القوم ما تكلمت به  ،وتكلم به رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -وأخبرهم
()2
بما قال رسول هللا  -صلً هللا علٌه وسلم .
هذه طبٌعة النفاق التً جبلوا علٌها ،البد أن ٌخالؾ المنافق باطنه ظاهره ،وٌقال أن ابن
اللصٌت لم ٌزل فسبل حتً مات أي ردٌبا قبٌحا فً أخبلقه حتً مات .
لقد صار المسلون فرٌسة لمكابد نفاقهم ،وهدفا لمإتمراتهم ،ومرمً سهامهم ،تقع علٌهم
النصابب واحدة تلوي األخرى ،بعدما دخل هإالء المنافقون بٌن الصؾ اإلسبلمً لٌتمكنوا
من هتك حجابه  ،وكشؾ أسراره ،وقد ظهر ذلك فً مقولة نبتل بن الحارث الذي أساء
للنبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -بمقولته فكان ٌجلس مع المسلمٌن فٌسمع خبرهم ثم ٌذهب
فٌفضح ما اجتمعوا علٌه ،وهو الذي قال  :رسول هللا أذن أي ٌ :ستمع كل ما ٌقال له فٌصدقه
؛ وقد قال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -عن نبتل بن الحارث  :منِأحبِأنٌِنظَِّإرىِ
لرشٌطانِ،فلٌنظَِّإرىِنبتلِبنِلرحاَّث".
فٌا وٌل المنافقٌن كم كره هللا انبعاثهم فثبطهم ،وكم رد هللا قولهم ومقولتهم ،بعدما سقطوا فً
الفتنة ،وأشربت قلوبهم الرِّ دة ،فلم ٌرضً هللا عنهم ولم ٌرضوا عنه .
ولقد كان من عظٌم مكرهم أن النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -كاد أن ٌقع فً حبابل المكر،
ضل ُ َّ
ِِعلَ ٌْ ُك ْمِ
ِْلا َ
وأمور الؽدر ،لوال أن أرشده هللا ونجً أهل بٌته فقال تعالً " َورَ ْو ََلِ َف ْ
ِعظِ ٌ ٌمِ(ٗٔ)ِإِ ْذِ َتلَ َّق ْو َن ُهِبِؤ َ ْرسِ َنتِ ُك ْمِ
ب َ
ِِع َذل ٌ
ض ُت ْمِفٌِه َ
س ُك ْمِفًِِ َماِأَ َف ْ
اِو ْللخ ََِّةِِرَ َم َّ
َو ََّ ْح َم ُت ُهِفًِِلر ُّد ْن ٌَ َ
 2أخبار المدٌنة البن شٌبة 153/2
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اِوه َُوِعِ ْن َّ
ِِعظِ ٌ ٌمِ(٘ٔ) " امنور ،
دَِْلا َ
س ُبو َن ُهِ َه ٌِّ ًن َ
ِو َت ْح َ
ِبهِِعِ ْل ٌم َ
ِبؤ َ ْف َول ِه ُك ْمِ َماِرَ ٌْ َ
سِرَ ُك ْم ِ
َو َتقُورُونَ ِ
إنها حادثة اإلفك .
لقد ظل هإالء المنافقون ٌطعنون فً اإلسبلم ،وٌنالون منه فً كل حادثة تسمح لهم
بفرصة ،حتً جاء الٌوم الذي ظهر فٌه عدابهم الحقٌقً لئلسبلم والمسلمٌن ،وقد توعد هللا
لبِ َعظِ ٌ ٌِمِ(ٔٔ) " امنور ،
فٌه البن سلول فقال هللا فً شؤنه " َولرَّذِيِ َت َورَّىِ ِك ْب ََّ ِهُِ ِم ْن ُه ِْمِرَ ُِهِ َع َذ ٌِ
أي الذي تولً من الحدٌث أكثره وتكلم معظمه اي :ابن سلول له عذاب عظٌم ،إنه الٌوم
الذي رموا السٌدة عابشة رضً هللا عنها باإلفك .
قالت عابشة رضً هللا عنها  :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا أراد أن ٌخرج سفرا،
أقرع بٌن نسابه ،فؤٌتهن خرج سهمها خرج بها رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -معه.
قالت عابشة :فؤقرع بٌننا فً ؼزوة ؼزاها؛ فخرج فٌها سهمً ،فخرجت مع رسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم  -وذلك بعدما أنزل الحجاب ،فؤنا أحمل فً هودجً( )2وأنزل فٌه
مسٌرنا حتى إذا فرغ رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -من ؼزوه ،وقفل ،ودنونا من
المدٌنة ،آذن لٌلة بالرحٌل فقمت حٌن آذنوا بالرحٌل ،فمشٌت حتى جاوزت الجٌش ،فلما
قضٌت من شؤنً أقبلت إلى الرحل ،فلمست صدري فإذا عقدي  -من جزع ظفار -قد
انقطع ،فرجعت فالتمست عقدي فحبسنً ابتؽاإه وأقبل الرهط الذٌن كانوا ٌرحلون لً
فحملوا هودجً فرحلوه على بعٌري الذي كنت أركب وهم ٌحسبون أنً فٌه ،قالت :وكانت
النساء إذ ذاك خفافا ،لم ٌهبلن ولم ٌؽشهن اللحم ،إنما ٌؤكلن العلقة من الطعام ،فلم ٌستنكر
القوم ثقل الهودج حٌن رحلوه ورفعوه ،وكنت جارٌة حدٌثة السن ،فبعثوا الجمل وساروا،
ووجدت عقدي بعدما استمر الجٌش ،فجبت منازلهم ولٌس بها داع وال مجٌب ،فتٌممت
منزلً الذي كنت فٌه ،وظننت أن القوم سٌفقدونً فٌرجعون إلً ،فبٌنا أنا جالسة فً منزلً
– أي منزلها التً نزلت فٌه  -ؼلبتنً عٌنً فنمت ،وكان صفوان بن المعطل السلمً قد عرس من
وراء الجٌش فؤدلج ،فؤصبح عند منزلً فرأى سواد إنسان نابم ،فؤتانً فعرفنً حٌن رآنً،
وقد كان ٌرانً قبل أن ٌضرب الحجاب علً ،فاستٌقظت باسترجاعه حٌن عرفنً ،فخمرت
وجهً بجلبابً ،ووهللا ما ٌكلمنً كلمة وال سمعت منه كلمة ؼٌر استرجاعه ،حتى أناخ
راحلته ،فوطا على ٌدها فركبتها ،فانطلق ٌقود بً الراحلة ،حتى أتٌنا الجٌش ،بعدما نزلوا
موؼرٌن فً نحر الظهٌرة ،فهلك من هلك فً شؤنً ،وكان الذي تولى كبره عبد هللا بن أبً
 2والهودج هو ما ٌكون علً ظهر الجمل ٌستر من بداخله مثل الخٌمة مخصصه للنساء
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ابن سلول ،فقدمنا المدٌنة فاشتكٌت ،حٌن قدمنا المدٌنة شهرا ،والناس ٌفٌضون فً قول أهل
اإلفك ،وال أشعر بشًء من ذلك ،وهو ٌرٌبنً فً وجعً أنً ال أعرؾ من رسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم  -اللطؾ ،الذي كنت أرى منه حٌن أشتكً ،إنما ٌدخل رسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم  -فٌسلم ،ثم ٌقول« :كٌفِتٌكم؟» أي كٌؾ حالكم  ،فذاك ٌرٌبنً ،وال
أشعر بالشر ،حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معً أم مسطح  ،فانطلقت أنا وأم مسطح،
وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ،فؤقبلت أنا وبنت أبً رهم قبل بٌتً ،حٌن فرؼنا
من شؤننا ،فعثرت أم مسطح فً مرطها ،فقالت :تعس مسطح فقلت لها :ببس ما قلت ،أتسبٌن
رجبل قد شهد بدرا ،قالت :أي هنتاه أو لم تسمعً ما قال؟ قلت :وماذا قال؟ قالت :فؤخبرتنً
بقول أهل اإلفك فازددت مرضا إلى مرضً ،فلما رجعت إلى بٌتً ،فدخل علً رسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم  ،-فسلم ثم قال« :كٌفِتٌكم؟» قلت :أتؤذن لً أن آتً أبوي؟ قالت :وأنا
حٌنبذ أرٌد أن أتٌقن الخبر من قبلهما ،فؤذن لً رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  ،-فجبت
أبوي فقلت ألمًٌ :ا أمتاه ما ٌتحدث الناس؟ فقالتٌ :ا بنٌة هونً علٌك فوهللا لقلما كانت
امرأة قط وضٌبة عند رجل ٌحبها ،ولها ضرابر ،إال كثرن علٌها ،قالت قلت :سبحان هللا وقد
تحدث الناس بهذا؟ قالت :فبكٌت تلك اللٌلة حتى أصبحت ال ٌرقؤ لً دمع وال أكتحل بنوم ،ثم
أصبحت أبكً ،ودعا رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -علً بن أبً طالب وأسامة بن زٌد
حٌن استلبث الوحًٌ ،ستشٌرهما فً فراق أهله ،قالت فؤما أسامة بن زٌد فؤشار على رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم بالذي ٌعلم من براءة أهله ،وبالذي ٌعلم فً نفسه لهم من الود ،فقال:
ٌا رسول هللا هم أهلك وال نعلم إال خٌرا ،وأما علً بن أبً طالب ،فقال :لم ٌضٌق هللا علٌك
والنساء سواها كثٌر ،وإن تسؤل الجارٌة تصدقك ،قالت :فدعا رسول هللا  -صلى هللا علٌه
وسلم  -برٌرة فقال" :أيِبٌََّّةِهلَِّأٌتِمنِشًءٌٌَِّبكِمنِعائشة؟" قالت له برٌرة:
والذي بعثك بالحق إن رأٌت علٌها أمرا قط أؼمصه علٌها ،أكثر من أنها جارٌة حدٌثة
السن ،تنام عن عجٌن أهلها ،فتؤتً الداجن فتؤكله ،قالت :فقام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
على المنبر ،فاستعذر من عبد هللا بن أبً ابن سلول ،قالت :فقال رسول هللا -صلى هللا علٌه
وسلم  -وهو على المنبرٌ" :اِمعشَِّلرمسلمٌنِمنٌِعذَّنًِمنَِّجلِقدِبلغِأذلهِفًِأهلِ
بٌتًِفوْلاِماِعلمتِعلىِأهلًِإَلِخٌَّلِ،ورقدِذكَّولَِّجَلِماِعلمتِعلٌهِإَلِخٌَّلِ،وماِ
كانٌِدخلِعلىِأهلًِإَلِمعً" فقام سعد بن معاذ األنصاري ،فقال :أنا أعذرك منهٌ ،ا
رسول هللا إن كان من األوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا
أمرك ،قالت :فقام سعد بن عبادة وهو سٌد الخزرج ،وكان رجبل صالحا ،ولكن اجتهلته
الحمٌة ،فقال لسعد بن معاذ :كذبت لعمر هللا ال تقتله ،وال تقدر على قتله فقام أسٌد بن حضٌر
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 وهو ابن عم سعد بن معاذ  ،-فقال لسعد بن عبادة :كذبت لعمر هللا لنقتلنه فإنك منافقتجادل عن المنافقٌن فثار الحٌان األوس والخزرج حتى هموا أن ٌقتتلوا ورسول هللا  -صلى
هللا علٌه وسلم  ،-قابم على المنبر ،فلم ٌزل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌخفضهم حتى
سكتوا وسكت ،قالت :وبكٌت ٌومً ذلك ال ٌرقؤ لً دمع وال أكتحل بنوم ،ثم بكٌت لٌلتً
المقبلة ال ٌرقؤ لً دمع وال أكتحل بنوم وأبواي ٌظنان أن البكاء فالق كبدي  ،فبٌنما هما
جالسان عندي وأنا أبكً استؤذنت علً امرأة من األنصار ،فؤذنت لها فجلست تبكً ،قالت:
فبٌنا نحن على ذلك دخل علٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فسلم ،ثم جلس ،قالت :ولم
ٌجلس عندي منذ قٌل لً ما قٌل ،وقد لبث شهرا ال ٌوحى إلٌه فً شؤنً بشًء ،قالت :فتشهد
رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -حٌن جلس ،ثم قال" :أماِبعدٌِاِعائشةِ،فإنهِقدِبلغنًِ
عنكِكذلِوكذلِ،فإنِكنتِبٌَّئةِ،فسٌبَّئكِْلاِوإنِكنتِأرممتِبذنبِفاستغفَّيِْلاِوتوبًِ
إرٌهِ،فإنِلرعبدِإذلِلعتَّفِبذنبِ،ثمِتابِتابِْلاِعلٌه"
قالت :فلما قضى رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -مقالته قلص دمعً حتى ما أحس منه
قطرة ،فقلت ألبً :أجب عنً رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -فٌما قال فقال :وهللا ما
أدري ما أقول لرسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -فقلت ألمً :أجٌبً عنً رسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم  -فقالت :وهللا ما أدري ما أقول لرسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -
فقلت وأنا جارٌة حدٌثة السن ال أقرأ كثٌرا من القرآن إنً وهللا لقد عرفت أنكم قد سمعتم
بهذا حتى استقر فً نفوسكم وصدقتم به ،فإن قلت لكم إنً برٌبة وهللا ٌعلم أنً برٌبة ال
تصدقونً بذلك ،ولبن اعترفت لكم بؤمر وهللا ٌعلم أنً برٌبة لتصدقوننً وإنً ،وهللا ما أجد
لً ولكم مثبل إال كما قال أبو ٌوسؾ " فصبر جمٌل وهللا المستعان على ما تصفون "
قالت :ثم تحولت فاضطجعت على فراشً ،قالت :وأنا ،وهللا حٌنبذ أعلم أنً برٌبة وأن هللا
مبربً ببراءتً ،ولكن ،وهللا ما كنت أظن أن ٌنزل فً شؤنً وحً ٌتلى ،ولشؤنً كان أحقر
فً نفسً من أن ٌتكلم هللا عز وجل فً بؤمر ٌتلى ،ولكنً كنت أرجو أن ٌرى رسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم  -فً النوم رإٌا ٌبربنً هللا بها ،قالت :فوهللا ما رام رسول هللا  -صلى
هللا علٌه وسلم  -مجلسه ،وال خرج من أهل البٌت أحد حتى أنزل هللا عز وجل على نبٌه -
صلى هللا علٌه وسلم  ،-فؤخذه ما كان ٌؤخذه من البرحاء عند الوحً ،حتى إنه لٌتحدر منه
مثل الجمان من العرق ،فً الٌوم الشات ،من ثقل القول الذي أنزل علٌه ،قالت :فلما سري
عن رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  ،-وهو ٌضحك ،فكان أول كلمة تكلم بها أن قال:
"أبشَّيٌِاِعائشةِأماِْلاِفقدِبَّأك" فقالت لً أمً :قومً إلٌه ،فقلت :وهللا ال أقوم إلٌه،
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وال أحمد إال هللا ،هو الذي أنزل براءتً ،قالت :فؤنزل هللا عز وجل " :إن الذٌن جاءوا
()2
باإلفك عصبة منكم "عشر آٌات فؤنزل هللا عز وجل هإالء اآلٌات براءتً .
وهكذا كما تري كم حاول أولبك المنافقون النٌل من اإلسبلم والمسلمٌن ،وطعن النبً فً
عرضه الشرٌؾ؛ إال أن هللا تعالً رد كٌدهم ودافع عن النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -بذاته،
ْلاِ َعلَ ٌْ ُك ِْمِ
ض ِل ُِ َِِّ
ورد هللا لئلسبلم ما كان له من كرامته ،وحفظ النبً بصدقه وأمانته " َورَ ْو َ َِلِ َف ْ
َو ََّ ْح َم ُت ُِهِ َوأَنَّ َّ
َِّحٌِ ٌمِ(ٕٓ)ِ" امنور .
وف َ
َِّ ُء ٌ
ِْلاَ َ
لقد شهدت ؼزوة بنً المصطلق مواقؾ دنٌبة من عبد هللا بن سلول ،وكان جمٌع المنافقٌن
الذٌن وجدوا فً المدٌنة وممن حولها من األعرابٌ ،جتمعون لسٌدهم وزعٌمهم عبد هللا بن
أبً بن سلول العوفً ،وهو رجل من بنً عوؾ من قبٌلة الخزرج ،وكان رأس المنافقٌن
وإلٌه ٌجتمعون  ،وهو الذي قال ":لبن رجعنا إلى المدٌنة لٌخرجن األعز منها األذل " فً
ؼزوة بنً المصطلق ،وقال أٌضا " ال ت ْنفقوا َعلَى َمنْ ع ْندَ َرسول َّ
هللا َح َّتى ٌَ ْن َفضوا "  ،أي:
امنعوا األموال عنه وعن أصحابه ،ال تعطوه زكاة وال ؼٌرها ،فٌضطر الناس لبلنفضاض
عنه ،واألعراب الذٌن ٌؤتون للمال ال ٌؤتون ،فلما سمع بذلك عمر  -رضً هللا عنه  -قال:
دعنً أضرب عنق هذا المنافق ،فقال النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  " :-دعه  ..ال ٌتحدث
الناس أن محمداً ٌقتل أصحابه " ،فترك النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -قتله ،فانبرى ابنه عبد
هللا ،وكان رجبلً مسلما ً صادقا ً  -عبد هللا بن عبد هللا بن أبً ،فقال ألبٌه :وهللا ال تنقلب حتى
تقر أنك الذلٌل ،ورسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -العزٌز ،ففعل رؼما ً عنه ،حبسه على
()1
باب المدٌنة.
وقد نزلت بسببه هو ومن معه سورة المنافقٌن ،والكثٌر من آٌات القران الكرٌم ،وكان سبب
نفاق ابن سلول ما ذكره بن هشام  :فؤما عبد هللا بن أبً فكان قومه قد نظموا له الخرز
لٌتوجوه ثم ٌملكوه علٌهم  ،فجاءهم هللا تعالى برسوله  -صلى هللا علٌه وسلم  -وهم على
ذلك  ،فلما انصرؾ قومه عنه إلى اإلسبلم ضؽن ،ورأى أن رسول هللا  -صلى هللا علٌه
وسلم  -قد استلبه ملكا ،فلما رأى قومه قد أبوا إال اإلسبلم ،دخل فٌه كارها مصرا على نفاق
()1
وضؽن .

 2صحٌح مسلم 1772
 1رواه الترمذي  1121وقال حدٌث حسن صحٌح .
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وحادثة اإلفك حدث عظٌم ،هز كٌان الدولة اإلسبلمٌة من فجرها لؽروب شمسها ،إال
إنه ال ٌعد أعظم خطر مما حدث من أولبك المنافقٌن ٌوم أن بنوا مسجدا ضرار؛ لٌكون
تفرٌقا بٌن المإمنٌن ،وإرصادا لمن حارب هللا ورسوله من قبل ،ولوال تحذٌر هللا من ذلك؛
لخرج المسلمون من تبوك إلً أشد وأعظم مما عانوه فٌها ،وبهذا ٌعم الخطب ،وٌسود
ِعلَىِلر َّت ْق َوىِمِنْ ِِأَ َّو ِلِ ٌَ ْو ٍمِ
س َ
س َ
الببلء ،فقال هللا محذرا رسوله ََ " :لِ َتقُ ْمِفٌِهِِأَ َبدًلِرَ َم ْس ِجدٌِأ ُ ِّ
ولِو َّ
ِبِل ْر ُم َّط ِّه ٌَِّنَ ِ( " )ٔٓ1امتوبة  ،نعم
ْلاُِ ٌُح ُّ
َِِّ َجالٌِ ٌُ ِح ُّبونَ ِأَنْ ِ ٌَ َت َط َّه َُّ َ
أَ َح ُّقِأَنْ ِ َتقُو َمِفٌِهِِفٌِه ِ
إنه مسجد ضرار ،وقد سمً بذلك ألنه لم ٌإسس علً تقوي من هللا ورضوان .
وكان بالمدٌنة قبل مقدم رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -إلٌها رجل من الخزرج ٌقال له:
أبو عامر الراهب ،وكان قد تنصر فً الجاهلٌة وقرأ علم أهل الكتاب ،وكان فٌه عبادة فً
الجاهلٌة ،وله شرؾ فً الخزرج كبٌر؛ فلما قدم رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -مهاجرا
إلى المدٌنة ،واجتمع المسلمون علٌه ،وصارت لئلسبلم كلمة عالٌة ،وأظهرهم هللا ٌوم بدر،
شرق اللعٌن أبو عامر برٌقه ،وبارز بالعداوة ،وظاهر بها ،وخرج فارا إلى كفار مكة من
مشركً قرٌش فؤلبهم على حرب رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -فاجتمعوا بمن وافقهم
من أحٌاء العرب ،وقدموا عام أحد ،فكان من أمر المسلمٌن ما كان ،وامتحنهم هللا ،وكانت
العاقبة للمتقٌن.
وتقدم أبو عامر فً أول المبارزة إلى قومه من األنصار ،فخاطبهم واستمالهم إلى نصره
وموافقته ،فلما عرفوا كبلمه قالوا :ال أنعم هللا بك عٌنا ٌا فاسق ٌا عدو هللا ،ونالوا منه
وسبوه؛ فرجع وهو ٌقول :وهللا لقد أصاب قومً بعدي شر .وكان رسول هللا  -صلى هللا
علٌه وسلم  -قد دعاه إلى هللا قبل فراره ،وقرأ علٌه من القرآن ،فؤبى أن ٌسلم وتمرد فدعا
علٌه رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -أن ٌموت بعٌدا طرٌدا ،فنالته هذه الدعوة.
ثم لما فرغ الناس من أحد ،ورأى أمر الرسول  -صلوات هللا وسبلمه علٌه  -فً ارتفاع
وظهور ،ذهب إلى هرقل ،ملك الرومٌ ،ستنصره على النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -فوعده
ومناه ،وأقام عنده ،وكتب إلى جماعة من قومه من األنصار من أهل النفاق والرٌب ٌعدهم
وٌمنٌهم أنه سٌقدم بجٌش ٌقاتل به رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -وٌؽلبه وٌرده عما هو
فٌه ،وأمرهم أن ٌتخذوا له معقبل ٌقدم علٌهم فٌه من ٌقدم من عنده ألداء كتبه وٌكون مرصدا
له إذا قدم علٌهم بعد ذلك ،فشرعوا فً بناء مسجد مجاورا لمسجد قباء ،فبنوه وأحكموه،
وفرؼوا منه قبل خروج النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى تبوك ،وجاءوا فسؤلوا رسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم  -أن ٌؤتً إلٌهم فٌصلً فً مسجدهم ،لٌحتجوا بصبلته فٌه على تقرٌره
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وإثباته  ،علٌه الصبلة والسبلم ،وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة فً اللٌلة
الشاتٌة ،فعصمه هللا من الصبلة فٌه فقال" :إنا على سفر ،ولكن إذا رجعنا إن شاء هللا".
فلما انتهً النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -راجعا إلى المدٌنة من تبوك ،ولم ٌبق بٌنه وبٌنها
إال ٌوم أو بعض ٌوم ،نزل علٌه الوحً بخبر مسجد الضرار ،وما اعتمده بانوه من الكفر
والتفرٌق بٌن جماعة المإمنٌن فً مسجدهم مسجد قباء ،الذي أسس من أول ٌوم على
التقوى؛ فبعث رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه
المدٌنة ،كما قال علً بن أبً طلحة ،عن ابن عباس فً قوله " :والذٌن اتخذوا مسجدا
ضرارا وكفرا وتفرٌقا بٌن المإمنٌن " وهم أناس من األنصار ،ابتنوا مسجدا ،فقال لهم أبو
عامر ،ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سبلح ،فإنً ذاهب إلى قٌصر ملك
الروم ،فآتً بجند من الروم وأخرج محمدا وأصحابه .فلما فرؼوا من مسجدهم أتوا النبً -
صلى هللا علٌه وسلم  -فقالوا :قد فرؼنا من بناء مسجدنا ،فنحب أن تصلً فٌه وتدعو لنا
بالبركة .فؤنزل هللا ،عز وجل " :ال تقم فٌه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول ٌوم" إلى
" وهللا ال ٌهدي القوم الظالمٌن" .
أقبل رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم ٌ -عنً :من تبوك  -حتى نزل بذي أوان  -بلد بٌنه
وبٌن المدٌنة ساعة من نهار  -وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو ٌتجهز إلى
تبوك ،فقالواٌ :ا رسول هللا ،إنا قد بنٌنا مسجدا لذي العلة والحاجة ،واللٌلة المطٌرة ،واللٌلة
الشاتٌة ،وإنا نحب أن تؤتٌنا فتصلً لنا فٌه .فقال" :إنً على جناح سفر وحال شؽل  -أو كما
قال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -ولو قد قدمنا إن شاء هللا تعالى أتٌناكم فصلٌنا لكم
فٌه" .فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد ،فدعا رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -مالك
بن الدخشم أخا بنً سالم بن عوؾ ،ومعن بن عدي -أو :أخاه عامر بن عدي ؛ فقال" :انطلقا
إلى هذا المسجد الظالم أهله ،فاهدماه وحرقاه" .فخرجا سرٌعٌن حتى أتٌا بنً سالم بن
عوؾ ،وهم رهط مالك بن الدخشم ،فقال مالك لمعن :أنظرنً حتى أخرج إلٌك بنار من
أهلً .فدخل أهله فؤخذ سعفا من النخل ،فؤشعل فٌه نارا ،ثم خرجا ٌشتدان حتى دخبل المسجد
وفٌه أهله ،فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه .ونزل فٌهم من القرآن ما نزل " :والذٌن اتخذوا
()2
مسجدا ضرارا وكفرا " إلى آخر القصة.

 2تفسٌر ابن كثٌر – انظر تفسٌر اآلٌة
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ولم ٌكتؾ المنافقون بتخلفهم عن النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -فً هذه الؽزوة ،وتقدٌم
االعذار الكاذبة ،والسعً بٌن الناس بالفتنة ،بل إنهم حاولوا جاهدٌن اؼتٌال الرسول - - -
صلً هللا علٌه وسلم  -ببست المحاولة ،وشر الجهد جهدهم .
لقد تنوعت طرق المنافقٌن فً حربهم لئلسبلم وأهله لكنهم بالؽوا فً العداء إلً أن حاولوا
اؼتٌال الرسول  -صلً هللا علٌه وسلم  -وقتله ،والعجٌب أن هذه المحاولة كانت فً وقت
ظهر فٌه اإلسبلم ،واستعصً فعلها علً الٌهود والنصارى ،بل والمشركٌن َ " ،و ِم ْن ُه ُمِ
ِخ ٌَِّْرَ ُِك ْمِ ٌُ ْإمِنُ ِبِ َّ
ِو ََّ ْح َم ٌةِ
ِِو ٌُ ْإمِنُ ِرِ ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َ
اَّلل َ
لرَّذٌِنَ ِ ٌُ ْإ ُذونَ ِلر َّنبِ ًَّ َ
ِو ٌَقُورُونَ ِه َُوِأ ُ ُذنٌ ِقُلِْأ ُ ُذنُ َ ٍ
سول َ َّ
لبِأَرٌِ ٌمِ(ٔ " )ٙامتوبة .
ِع َذ ٌ
ِْلاِِرَ ُه ْم َ
َِّ ُ
ِولرَّذٌِنَ ِ ٌُ ْإ ُذونَ َ
رِلَّذٌِنَ ِآ َم ُنولِ ِم ْن ُك ْم َ
عن أبً الطفٌل عامر بن واثلة  -رضً هللا عنه  -قال :لما أقبل رسول هللا  -صلى هللا علٌه
وسلم  -من ؼزوة تبوك أمر منادٌا ً فنادى " :إن رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -أخذ
العقبة ،فبل ٌؤخذها أحد " .
فسار رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -فً العقبة؛ ٌقوده حذٌفة ،وٌسوقه عمار ،إذ أقبل
رهط متلثمون على الرواحل ،فؽشوا عماراً ،وهو ٌسوق برسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم
 وأقبل عمار ٌضرب وجوه الرواحل ،فقال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -لحذٌفة" :ق ْد ق ْد ،وٌا عمار :س ْق س ْق "
فؤقبل عمار على القوم فضرب وجوه رواحلهم ،حتى هبط رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم-
من العقبة ،فلما هبط ،ورجع عمار قالٌ " :ا عمار ،هل عرفت القوم؟ "
فقال عمار  -رضً هللا عنه  :قد عرفت عامة الرواحل ،والقوم متلثمون.
قال  -صلى هللا علٌه وسلم  " :هل تدري ما أرادوا؟ " ،قال عمار  -رضً هللا عنه  :-هللا
ورسوله أعلم.
قال  -صلى هللا علٌه وسلم  " :أرادوا أن ٌنفروا برسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -
فٌطرحوه".
قال  :فسؤل عمار رضً هللا عنه رجبلً من أصحاب رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -
فقال :نشدتك باهلل كم تعلم كان أصحاب العقبة؟

كشف اللثام عن خبايا النف اق

الصفحة 74

قال :أربعة عشر رجبلً.
فقال :إن كنت فٌهم فقد كانوا خمسة عشر.
قال :فعذر رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -منهم ثبلثة؛ قالوا :وهللا ما سمعنا منادي
رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -وما علمنا ما أراد القوم.
فقال عمار " :أشهد أن االثنً عشر الباقٌن حرب هلل ولرسوله فً الحٌاة الدنٌا وٌوم ٌقوم
()2
األشهاد ".
ضل ُ َّ
ِو ََّ ْح َم ُت ُهِرَ َه َّم ْت َ
ِو َماِ
س ُه ْم َ
ِو َماِ ٌُضِ لُّونَ ِإِ ََّلِأَ ْنفُ َ
ِطائِ َف ٌةِ ِم ْن ُه ْمِأَنْ ِ ٌُضِِلُّو َك َ
ِِعلَ ٌْ َك َ
ِْلا َ
" َورَ ْو ََلِ َف ْ
ضل ُ َّ
ِوأَ ْن َزل َ َّ
ض َُّّو َن َكِمِنْ ِ َ
ِْلاِِ
ِو َكانَ َِِف ْ
ِو َعلَّ َم َكِ َماِرَ ْمِ َت ُكنْ ِ َت ْعلَ ُم َ
ِول ْرح ِْك َم َة َ
اب َ
ِعلَ ٌْ َكِل ْر ِك َت َ
ِْلاُ َ
ش ًْ ٍء َ
ٌَ ُ
ِعظِ ٌ ًماِ(ٖٔٔ)ِ" امنساء.
َعلَ ٌْ َك َ
ثم لما تبٌن للنبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -كثرة المنافقٌن ،وأنهم بدأوا ٌكونون شعوبا
ومجتمعات ،ومجالس واجتماعات ،طردهم من مسجده ،وبدأ ٌفرق بٌنهم وبٌن المإمنٌن،
وقد أؼلظ علٌهم حٌث كانوا ٌؤتون السجد ،وٌحضرون المجلس ،فٌستمعون ألحادٌث رسول
هللا  -صلً هللا علٌه وسلم  -وٌسخرون وٌستهزإون بدٌنهم ،فؤمر الرسول  -صلً هللا علٌه
وسلم  -بإخراجهم من المسجد إخراجا عنٌفا ،وبدأ ٌتنزل علٌه  -صلً هللا علٌه وسلم ما ٌتلً
من أوصافهم ،وصفاتهم وكٌدهم ومكرهم ،قال ابن هشام  " :ففً هإالء من أحبار ٌهود ،
والمنافقٌن من األوس والخزرج  ،نزل صدر سورة البقرة إلى المابة منها -فٌما بلؽنً -وهللا
أعلم " )2(.
ولقد كان هإالء المنافقٌن ٌدعمون الٌهود فً كل حاثة ٌمكرون فٌها برسول هللا  -صلً هللا
علٌه وسلم  -وباإلسبلم والمسلمٌن ،قرناء سوء وأصحاب مصالح فاسدة ،تتكلؾ أنفسهم
طباع ظاهرها نفاق ،وباطنها كفر ،أقنعتهم حبابل الكٌد ،ووسابل المكر ،أن النفاق سٌد
االخبلق؛ فؤصبحوا ٌنافقون بقصد وبدون قصد ،ولقد كاد صبر النبً  -صلً هللا علٌه وسلم
 ٌنفد ٌوم أن وقؾ واحد منهم وقال مقاله النفاق التً اقرعت األذان ،وأرعدت األسماعوالوجدان ،إنه ذو الخوٌصرة التمٌمً قال  :اعدل ٌا محمد ،وهو وهللا ال ٌرٌد عدال وال حقا،
 2أخرجه اإلمام أحمد فً المسند  ،351 /5والطبرانً فً المعجم الكبٌر -كما فً مجمع الزوابد ، 222 - 222 /2
والبزار فً مسنده (117 /7رقم ،)1122من طرق عن الولٌد بن عبد هللا بن جمٌع عن أبً الطفٌل رضً هللا عنه .
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وإنما اراد أن ٌصرؾ الناس عن القسمة المحمدٌة والعدالة الربانٌة وقد دفعه نفاقه لمقالته أن
ٌفسد بها علً الناس عقولهم ،وٌؽٌر طباعهم ،إال أن النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -قال " :
وٌحكِفمنٌِعدلِإنِرمِأعدل " وقد رد النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -عن الذي أراد قتله
مخافتة الفتنه تنبت فً قلوب المرضً .
وفجع النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -بمقالة ودٌعة بن ثابت من بنً أمٌة ،وقد شارك
ِسؤ َ ْر َت ُه ْمِرَ ٌَقُورُنَّ ِإِ َّن َماِ
فً بناء مسجد الضرار قال " إنما كنا نخوض ونلعب ،فؤنزل هللا " َورَئِنْ َ
بِقُلِْأَبِ َّ
سورِهِِ ُك ْن ُت ْمِ َت ْس َت ْه ِز ُئونَ ِ(٘" )ٙامتوبة  ،وفجا النبً -
ِو َن ْل َع ُِ
ِِو ََّ ُ
ِِوآ ٌَاتِه َ
اَّلل َ
وض َ
ُك َّناِ َن ُخ ُ
صلً هللا علٌه وسلم  -برد الجد بن قٌس علٌه ٌ :ا محمد إبذن لً وال تفتنً فؤنزل هللا "
ِج َه َّن َمِرَ ُمح َ
ٌِط ٌةِبِا ْر َكاف ٌَِِّنَ ِ
ًِِو ََلِ َت ْفتِ ِّنًِأَ ََلِفًِِل ْرفِ ْت َنة َِ
ولِوإِنَّ َ
ِِس َق ُط َ
َو ِم ْن ُه ْمِ َمنْ ِ ٌَقُولُِل ْئ َذنْ ِر َ
( " )ٗ1امتوبة.
لقد عاش أولبك المنافقون عهدا فً زمن النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -وهو ٌري من
فسادهم ،وٌشاهد خباٌا نفاقهم ،وقد مات النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  ،-وترك أمته سلٌمة
المعتقد ،كاملة اإلٌمان ،لكن أولبك المنافقون لم ٌرضوا العٌش فً ظل هذه األمة المتماسكة
" إِنْ ِأ ُ َّم َها ُت ُه ْمِإِ ََّل َّ
ًِِورَدْ َن ُه ِْم "( )2فهم أحق بنفاقهم ،وأولً بخداعهم  ،وبموته  -صلً هللا
ِلرَلئ َ
علٌه وسلم  -ارتد هإالء عن اإلسبلم ،فؤؼلظ فٌهم أبو بكر  -رضً هللا عنه  -وانتقم منهم
أشد االنتقام ،وحاربهم أجل الحروب.
ذكر الواقدي فً ذكر ردته  :ما كان من المنافق الكذاب فجاءة بن عبد ٌاللٌل ،ومالك بن
نوٌرة ،ومسٌلمة الكذاب ،وؼٌرهم مثل طلٌحة بن خوٌلد الذي أدعً النبوة علً رأس فزارة
وبنو سعد وؼطفان ،وما كان من نفاق عٌٌنة بن حصن الفزاري ،وارتداده عن اإلسبلم،
وا ِّت َباعه نبوة طلٌحة بن خوٌلد وؼٌرهم الكثٌر ،ولما حضر عٌٌنة بن حصن مع األسري
أمام أبً بكر قال له أبو بكرٌ " :ا عدو هللا  ،أسلمت وقرأت القرآن ثم رجعت عن دٌن
اإلسبلم كافر ا ،ألضربن عنقك صبرا "  .قال عٌٌنة ٌ " :ا خلٌفة رسول هللا  -صلى هللا علٌه
وآلة وسلم  ،-إن الجمٌل أجمل  ،وقد كان رسول هللا  -صلى هللا علٌه وآلة وسلم  -أعرؾ
بً منك  ،لم ٌخؾ علٌه شًء من أمري  ،ولقد خرج من الدنٌا وإنً لمقٌم على النفاق  ،ؼٌر
أنً تابب إلى هللا وإلٌك فً ٌومً هذا  ،فاعؾ عنً  ،عفا هللا عنك) .
فعفا عنه أبو بكر  -رضً هللا عنه  -وصفح عن بنً عمه  ،وأحسن إلٌهم وكساهم .
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ولما انتهً خالد بن الولٌد  -رضً هللا عنه  -من قتال أولبك المرتدة من بنً فزارة وسعد
وؼطفان وزعٌمهم طلٌحة وؼٌرهم ،توجه بالجٌش لببلد تمٌم لمبلقاة مسٌلمة الكذاب ،بعد ما
عبل أمره بالٌمامة ،وهو ٌقول أنه أحق بالنبوة ،وأن جبرٌل ٌنزل علٌه بما ٌرٌد ،وقد ظهر
أمر مسٌلة الكذاب بالٌمامة ،وانتشر ذكره فً الناس ،وسمعت به َس َجاح وقد كانت ادعت
النبوة وتبعها رجال من قومها :ؼٌبلن بن خرشنة ،والحارث بن األهتم ،وجماعة من بنً
تمٌم ،قال :وكان لها مإذن ٌإذن لها وٌقول :أشهد أن َس َجاح نبٌه هللا فسارت سجاح هذه إلى
مسٌلمة الكذاب  ،فسلمت علٌه بالنبوة  ،وقالت  " :إنه بلؽنً أمرك ،وسمعت بنبوتك  ،وقد
أقبلت إلٌك  ،وأحببت أن أتزوج بك  ،ولكن أخبرنً ما الذي أنزل إلٌك من ربك " ،فقال
مسٌلمة :أنزل علً من ربً " :ال أقسم بهذا البلد  ،وال تبرح هذا البلد ،حتى تكون ذا مال
وولد ،ووفر وصفد ،وخٌل وعدد ،إلى آخر األبد ،على رؼم من حسد " ،فقالت سجاح" :
إنك نبً حقا وقد رضٌت بك ،وزوجتك نفسً ،ولكن أرٌد أن تجعل لً صداقا ٌشبهنً " ،
قال مسٌلمة " :فإنً قد فعلت ذلك "  ،ثم دعا بمإذنه فقال " :ناد فً قوم هذه المرأة  :أال إن
نبٌكم مسٌلمة قد رفع عنكم صبلتٌن من الخمس التً جاء بها محمد بن عبد هللا  ،وهً صبلة
الفجر وصبلة العشاء األخٌرة " ،فقالت سجاح  " :أشهد لقد جبت بالصواب" .
اه اه ،وهللا إنه لمجتمع قد تراكم فٌه النفاق بعضه علً بعض ،فبل فساد فٌه إال ظهر،
وال باطل إال وقع ،وال حق إال طمس ،وال عهد إال نكث ،وال كذب إال صدق ،وال صدق إال
كذب ،وأرانً أشاهد ذلك المجتمع الخبٌث ٌزرع بٌده بذرة النفاق لٌحصد عناقٌد الشوك،
بعدما رضوا علً أنفسهم بنفاق القلب والجسد ،وكفر النٌة والمعتقد ،ولقد حكموا علً أنفسهم
بالنفاق ال َع ٌِّن ،والضبلل ال َبٌِّن ،وأقاموا الحجة علً نفاقهم بقوله  -صلً هللا علٌه وسلم ِ"ِ: -
إنِأثقلِصَلةِعلىِلرمنافقٌنِصَلةِلرعشاءِ،وصَلةِلرفجَِّ،وروٌِعلمونِماِفٌهماِْلتوهماِ
وروِحبولِ،ورقدِهممتِأنِآمَِّبارصَلةِ،فتقامِ،ثمِآمََِّّجَلِفٌصلًِبارناسِ،ثمِأنطلقِ
معًِبَّجالِمعهمِحزمِمنِحطبِإرىِقومَِلٌِشهدونِلرصَلةِ،فؤحَّقِعلٌهمِبٌوتهمِبارناَِّ
" (ِ )2
وٌؤبً هللا إال أن ٌظهر دٌنه ،وٌتم نوره ،وٌرد لئلسبلم اعتباره ،فقتل الكذاب مسٌلمة علً ٌد
وحشً ؼبلم جبٌر بن مطعم  -رضً هللا عنهما  -مما جعل هذا العبد االسود خادم جبٌر
ٌنادي بما لحقه من شرؾ لقتله مسٌلمة  " :أٌها الناس  ،أنا وحشً ؼبلم جبٌر بن مطعم

 2صحٌح مسلم ()152
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قتلت خٌر الناس وأنا كافر  ،أعنً حمزة بن عبد المطلب  ،وقتلت أشر الناس وأنا مسلم " ،
()2
ٌعنً مسٌلمة الكذاب .
وأما عن بدعة النفاق فإنها ال تزال إلً الٌوم ٌعمل بها فً أمه واسعة المدي ،كثٌرة العدد،
حتً إنك لتفجع من سماسرة النفاق الذٌن ٌزٌفون الكبلم لٌصرفوا الناس عن دٌنهم ،حتً
ٌستكن الضعؾ فٌهم ،وتستحذي القوي فٌنبسط ظبلم اللٌل علً أمة كانت باألمس ٌهابها
قٌصر وكسري ،ولم تتوقؾ أمة النفاق عند قتل مسٌلمة بل إن النفاق لٌزال إلً الٌوم
ٌستوحش وٌطؽً ،وكلما كان زمان كان نفاقه أشد خطرا مما قبله ،فلقد خالط النفاق جمٌع
طبقات المجتمع حتً أن الكفرة نفسهم الذٌن ال ٌشهدون بإلهة ،وال ٌعترفون بإسبلمٌ ،نافقون
من أجل مصالح دنٌوٌة ،نعم إنها أمة من الناس عظٌمة ،ال تدري متً تكونت وفً أي
زمان جمعت ،لكن من المصٌبة أنها تكونت ،وفً كل زمان جمعت ،ولقد وقؾ لها أبو بكر
وهو الذي استعمل الثبات والحزم ٌوم أن ارتدت العرب ،ومنعوا الزكاة ،واشرأب النفاق،
وتؤججت جذوة الشقاق ،وأشار علٌه عمر  -رضً هللا عنه  -بالرفق بهم ،فقال  " :وهللا
ألقاتلن من فرق بٌن الصبلة والزكاة ،فإن الزكاة حق المال ،وهللا لو منعونً عناقا كانوا
ٌإدونها إلى رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -لقاتلتهم على منعها "( )1فكان رأٌه الرأي
الصابب ،وفكره الفكر الموفق ،فجرد الجٌوش لقتالهم وما هو إال أن نصر هللا أولٌاءه،
وعادت العرب إلى أداء الزكاة طابعٌن ،فعن أبً هرٌرة  -رضً هللا عنه  -قال  " :وهللا
الذي ال إله ؼٌره وال إن أبا بكر اسْ ت ْخلؾ ،ما عبد هللا ،ثم قالها ثانٌة وثالثة ،فقٌل له مه ٌا أبا
هرٌرة ،فذكر الٌوم الذي ارتدت فٌه العرب "( ، )1وما نراه الٌوم من نفاق أصحاب النفاق،
وارتدادهم عن الحق؛ إنها رجعة وال أبا بكر لها  ،وقضٌة وال أبا الحسن لها .
فكن ٌا أخً المإمن علً حذر من كثرتهم؛ فإن فٌهم الٌد تتبعها الٌد ،والعٌن تتبعها العٌن،
مجتمعون عند نبت الضبلل ،ومتفرقون عند جذور الحق ،نسؤل هللا أن ٌكفٌهم عنا وٌنصرنا
علٌهم ،وٌشفً صدور قوم مإمنٌن .

أٌها المنافقون سٌروا فً طرٌق أسبلفكم إلً الدرك األسفل من النار.

 2انظر كتاب الردة للواقديِ .
 1صحٌح البخاري برقم ()2322
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كٌؾ نتقً المنافقٌن
إن من أجل ما ٌسعً إلٌة العقبلء؛ هو أن ٌتقً اإلنسان ما ٌعود علٌه بالضر،
فٌنصرؾ بنفسه وفكره وعقٌدته حتً ال ٌقع فً مؽالٌق الكفر ،فعلٌه أن ٌتؤمل اآلٌات
القرآنٌة ،واألحادٌث النبوٌة ،التً وردت فً هذا الباب فٌكون األولً منه الوقوؾ علٌها،
والعمل بمقتضاها ،وااللتزام بؤوامرها ،وتفوٌض األمر لشارعها ،فإن هللا سبحانه وتعالً
أوضح فً قرآنه بٌانا جامعا بصفات المنافقٌن ،ذكر فٌه المجمل والمطول ،حتً كاد القرآن
أن ٌكون فً شؤنهم ،وذلك لٌكون اإلنسان علً علم فٌتولد عنده الحذر فإنه علً قدر علم
المرء بالشًء ٌكون حذره منه .
وإن صبلح هذا المجتمع هو نشر الوعً بواقع األمة بكافة أرجابه ،وفضح مخططات
المنافقٌن ،وبٌان حقٌقتهم ،وهدفهم ،وصفاتهم ،إلً ؼٌره ،وبذلك نكون علً قرب من قطع
راٌتهم ،والقضاء علٌهم ،وهذا ال ٌتم إال ببث الوعً ونشره فً نفوس المسلمٌن ،وااللتزام
بسنة سٌد المرسلٌن ،وجهادهم فً كل وقت وحٌن ،وهذه األمور الثبلثة هً بناء علً
أساس ،وأصل فً نبذ هإالء المنافقٌن عن مجتمعنا اإلسبلمً؛ فإنه ال ٌصلح أخر هذه األمة
إال بما صلح به أولها .
أوال  :بث الوعً ونشره فً نفوس المسلمٌن ،قبل أي شًء ال بد أن نكون علً وعً تام
بصفات هإالء وألوانهم ،وأشكالهم ،والبد أن ٌكون هذا الوعً سابدا فً المجتمع كله ،حتً
إذا ما حاول واحد منهم؛ سلط علٌه الضوء ،فعرؾ وتمٌز بنفاقه ،وبسبب ضٌاع هذا الوعً
وفقدان الواعً صار معنا المنافقون ٌدا بٌد ،وكتفا بكتؾ ،حذوا النعل بالنعلَ ،ت َطلع الٌوم
بعٌنك ستري المنافقون بكل مكان ،حتً إن األمة اإلسبلمٌة صارت كالٌابس الهشٌم تحٌط به
النار من جمٌع جوانبه ٌوشك ٌوما أن تحرق النار صؽٌره وكبٌره ،قلٌله وكثٌرة ،حتً ٌكون
واقع األمة أسوأ حاال من هشٌم المحتظر؛ إال أن ٌسقط هللا تعالً علٌها مطرا ٌطهر
أرجابها ،وٌطفا من النار ما أحرق جوانبها.
أٌن وعً األمة؟ وأٌن جهود العلماء ؟ ،سإال البد أن ٌسؤل ،وقول البد أن ٌقال ،وحقٌقة
البد أن تعرؾ ،وواقع البد أن ٌدرك ،أٌن وعً األمة وأٌن جهود العلماء؟ ،هذه قضٌه من
أهم القضاٌا حتً ٌستقٌم أمر هذا الدٌن ،وما ٌحدث من انتشار النفاق ،وؼلبة الفتن ،ومحو
الدٌن وؼٌرهٌ ،دل علً ضعؾ الوعً عند القوم فإن معاٌٌر العلم والوعً والتجرد لؤلمانة
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والحق والصدق وؼٌره ،شروط ومبادئ وأخبلق لقٌام أي أمة تقوم علً أساس صحٌح،
والبد أن تتحول الخسابر إلً وعً وإدراك بٌن القوم ،وتثبٌت المبادئ فً نفوس أهل
اإلٌمان ،وهذا من حصاد الوعً إذا استحكم أطراؾ األمة أو الدولة ،وال بد أن ٌكون هناك
وعً ذاتً فً التعامل مع مقاصد الشرٌعة ،إذاً فالوعً هو المطلوب وواجب العلماء بث
الوعً فً األمة .
وحٌنما ٌكون اإلنسان ال ٌحمل وعٌا وال إدراك للواقع؛ فإنه ٌعمل علً محاربة نفسه ،وأذي
أوالده ومجتمعه ،ألنه ال ٌإمن بمعتقد قوي ،وال ٌعً شرٌعة صحٌحه ،ومما ال رٌب فٌه أن
فقدان هذا الوعً من أسباب االضطهاد الفكري وسلب الحرٌة والكرامة ،فٌا حبذا لو توجهه
دعاة األمة ،وعملوا علً إٌقاظ الوعً الدٌنً ،وقرع أبواب القلوب والعقول به ،وؼرسه فً
النفوس لٌصلح كل شًء فً االفراد والمجتمعات ،وإذا ما توفر هذا الوعً الدٌنً الراشد
فً أفراد المجتمع؛ تضٌق الحال علً المنافقٌن ،فبل ٌجدون لمفر من سبٌل ،وال لقعود من
أمان .
وإننا وهللا نحزن؛ حٌنما نري العلماء تسب وتشتم وتضرب وٌرمً بهم عرض الحابط
حٌنما ٌصعدون بجراءة ،فٌقولون  :فبلن كافر ،وأخر منافق ،وأخر زندٌق ،هذا باسمه،
وذاك بوصفه  ،هذه نعمة من هللا عظٌمة أن ٌصعد علماإنا؛ فٌشرون علً كل مبتدع باسمه
ووصفه؛ لٌسهل علٌنا تمٌزه ونبذه ،لكن كثٌرا من الناس ٌظهر منهم الجفاء واالعراض كله،
والخروج علً العلماء فتراه ٌقول الشٌخ فبلن ٌكفر ،وٌفسق ،وٌبدع ،وٌنفر ،وٌفرق وحدة
اإلسبلم  ،أي وحدة هذا ؟ ،وحدة جمعت علً النفاق! إن علمابنا ال ٌفرقون وال ٌنفرون ،بل
إنهم علً الحق سابرون ،أخذٌن ما أتاهم ربهم ،وبما كان علٌه السلؾ  -رحمهم هللا  -باتباع
منهجهم " :التخلٌة قبل التحلٌة " فهم ٌجردون األمة من منافقٌها وسفهابها ،ثم بعد ذلك
ٌملوها بالعلماء ،وٌزٌنوها بالعلم فٌستقٌم أمرها ،وٌزول اعوجاجها ،وسبب خروج الناس
علً علمابهم ،وسبهم وشتمهم هو أنهم باعدٌن كل البعد عن واقع األمة ،والوعً بإدراك
الشًء من نقٌده ،بل والبد من االنخراط فً قضاٌا األمة لحل مشاكلها ،والعمل علً
إصبلحها من فساد المفسدٌن ،وإذا لم ٌبادر العلماء والشٌوخ إلً هذا األمر ،فإلً من ٌلجؤ
الناس؟ إضافة ألن ٌكون مع هذا الوعً إدراك بالمسإولٌة ،وإدراك بواقع األمة لو تمكن
المنافقون منها .
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ثانٌا  :االلتزام بالكتاب والسنة .
وااللتزام بالقران الكرٌم وأوامره أمر معلوم ال ٌجوز االنحٌاد عنه ،وال ٌجوز أٌضا فً
السنه ،إال أن الناس قد تهاونوا فً شؤنها ،وأساءوا فً تطبٌقها ،وسؤقتصر بالذكر علً السنة
وحدها؛ لما ظهرا أخٌرا من صنٌع الناس باإلعراض عنها .
إن هللا تعالً فرض علٌنا االلتزام بالسنة ،وبٌن سبحانه أن االلتزام بفعل النبً  -صلً هللا
علٌه وسلم  -من أمور النجاة ،وأن مخالفة الرسول  -صلً هللا علٌه وسلم ٌ -وقع ال محالة
ِعنْ ِأَ ْم َِّهِِأَنْ ِ ُتصِ ٌ َب ُه ْمِ
فً أمور الهبلك من فتنة تنتهً بعذاب ألٌم " ِ َف ْل ٌَ ْح َذ َِِّلرَّذٌِنَ ِ ٌُ َخارِفُونَ َ
لبِأَرٌِ ٌمِ(ٖ " )ٙامنور  ،فؤقول  :إن عدم االلتزام بسنة النبً  -صلً هللا
ِع َذ ٌ
فِ ْت َن ٌةِأَ ْوِ ٌُصِ ٌ َب ُه ْم َ
علٌه وسلم  -وقوع فً النفاق ،وقد صار التهاون فً السنة سنة ،وترك السنة سنة ،والمحزن
أن االمر تجاوز عند البعض مرحلة التطبٌق ،وحل محلها مرحة التنفٌر  ،من الزهد بتطبٌق
ول َّ
ِْلاِِأ ُ ْس َوةٌِ
ًَِِّ ُ
السنة والتقلٌل من شؤنها ،وإذا ما نظرت فً قوله تعالًِ" :رَ َقدْ ِ َكانَ ِرَ ُك ْمِف َ
س ِ
ِول ْر ٌَ ْو َم ْ
ٌَِّلِ(ٕٔ) " الاحزاب .
ِْلاِ َكث ً
ِللخ ََِّ َ
وِْلا َ
َح َ
ِو َذ َك ََّ َّ َ
س َن ٌةِرِ َمنْ ِ َكانَ ِ ٌَ َّْ ُج َّ َ
علمت إذاً أن التؤسى بالسنة من دالبل اإلٌمان ،ومن ٌخالؾ ذلك فشعبة من النفاق تنبت فً
قلبة ٌوشك ٌوما أن تعمً بصٌرته ،وتمٌت قلبه  ،فااللتزام بالسنة هو قلعة النجاة من
عواصؾ الفتن؛ وإذا كان اإلنسان عاضا علً أوامر هللا ملتزما بتعالٌم النبً  -صلً هللا
ولِب َّ
اَّللِِ
علٌه وسلم -حابسا نفسه علً تطبٌقها ،فإنه ال تخلعه فتنه ،وال تضره مصٌبةَ " ،فآ ِم ُن ِ
سورِهِِلر َّنبِ ًِِّ ْلْل ُ ِّم ًِِّلرَّذِيِ ٌُ ْإمِنُ ِبِ َّ
ِِول َّتبِ ُعوهُِرَ َعلَّ ُك ْمِ َت ْه َتدُونَ ِ( " )ٔ٘1الاعراف ،
ِِو َكلِ َماتِه َ
اَّلل َ
َو ََّ ُ
ولقد نفً هللا تعالً اإلٌمان عن الذي ٌخالؾ أمر النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -وٌعرض عن
ِح َّتىِ ٌُ َح ِّك ُمو َكِفٌِ َماِ َ
ش َج ََِّ َب ٌْ َن ُه ْمِ ُث َّم ََِلِ
ِو ََّ ِّب َك ََِلِ ٌُ ْإ ِم ُنونَ َِ
تحكٌمه ،وااللتزام بسنته َ ِ " :ف ََل َ
ض ٌْ َ
سلِّ ُمولِ َت ْسلٌِ ًماِ(ِ٘"ِ)ٙامنساء .
ِو ٌُ َ
ت َ
ِح ََّ ًجاِ ِم َّماِ َق َ
ٌَ ِجدُولِفًِِأَ ْنفُسِ ِه ْم َ
" اقسم هللا تعالً بنفسه الكرٌمة؛ أن هإالء ال ٌإمنون حقٌقة حتً ٌجعلوك ٌا محمد حكما
فٌما وقع بٌنهم ،من نزاع فً حٌاتك ،وٌتحاكموا إلً سنتك بعد مماتك ،ثم ال ٌجدوا فً
أنفسهم ضٌقا مما انتهً إلٌه حكمك ،وٌنقادوا مع ذلك انقٌادا عظٌما؛ فالحكم بما جاء به النبً
صلً هللا علٌه وسلم من الكتاب والسنة فً كل شؤن من شإون الحٌاة من صمٌم اإلٌمان مع
()2
الرضا والتسلٌم"
ِ2التفسٌر المٌسر ِ 11/2
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فانظر أخً المإمن كٌؾ نفً هللا تعالً اإلٌمان عن هإالء المنافقٌن ألنهم أعرضوا عن
تحكٌم هللا وسنة رسوله  -صلً هللا علٌه وسلم  -وترك هذه السنة دلٌل علً وجود النفاق .
قال الفضٌل بن عٌاض :إذا رأٌت رجبل من أهل السنة ،فكؤنما أرى رجبل من أصحاب
رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -وإذا رأٌت رجبل من أهل البدع ،فكؤنما أرى رجبل من
المنافقٌن.
ولعك تري الٌوم هإالء الذٌن ٌتركون السنة لعلمهم أنها سنة ،تقول له النوافلٌ ،قول لك
علً سبٌل الترك :سنة ،تقول :لحٌه ،وصٌام ،وصدقة ،وأضحٌهٌ ،قول لك :سنة ،وهللا
اإلنسان ال ٌدري السنة تفعل ألنها سنة ،أم تترك ألنها سنة ،ولقد حذر النبً  -صلً هللا علٌه
وسلم  -من دعوي االستؽناء بالقران عن السنة فقال َ " :لِأرفٌنِأحدكمِمتكئاِعلىِأٌَّكتهِ
()2
ٌؤتٌهِأمَِّمماِأمَّتِبهِأوِنهٌتِعنهِ،فٌقولَِ:لِأدَّيِ،ماِوجدناِفًِكتابِْلاِلتبعناه " ِ
وقال الشافعً  :أجمع المسلمون علً أن من استبان له سنة عن رسول هللا  -صلً هللا علٌه
وسلم  -لم ٌحل له أن ٌدعها لقول أحد "  ،وقال أبو حنٌفة  :إذا صح الحدٌث فهو مذهبً .
وقال ابن تٌمٌه  " :وأنتم تعلمون  -أصلحكم هللا  -أن السنة التً ٌجب اتباعها ،وٌحمد أهلها،
وٌذم من خالفها  :هً سنة رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -فً أمور االعتقادات ،وأمور
العبادات ،وسابر أمور الدٌانات ،وذلك إنما ٌعرؾ بمعرفة أحادٌث النبً  -صلى هللا علٌه
وسلم  -الثابتة عنه فً أقواله وأفعاله ،وما تركه من قول وعمل ،ثم ما كان علٌه السابقون
()1
والتابعون لهم بإحسان "
فااللتزام بالسنة لٌس مجرد شكل وهٌبه ٌحافظ علٌها اإلنسان فحسب ،بل هً قول
وعمل واعتقاد وسلوك؛ فإذا جمع اإلنسان بٌن القول السدٌد والعمل الصالح واالعتقاد السلٌم
والسلوك القوٌم؛ فمن أٌن ٌتطرق إلٌه النفاق؟ ومن أٌن تدخل إلٌه فتنة؟ " إِ َّن َماِ َكانَ ِ َق ْولَِ
ل ْر ُم ْإ ِمنٌِنَ ِإِ َذلِ ُد ُعولِإِرَىِ َّ
اِوأُورَئِ َكِ ُه ُمِ
اِوأَ َط ْع َن َ
ولِسم ِْع َن َ
سورِهِِرِ ٌَ ْح ُك َمِ َب ٌْ َن ُه ْمِأَنْ ِ ٌَقُورُ َ
ِِو ََّ ُ
ْلا َ
ش َّ
ِو ٌَ َّت ْقهِِ َفؤُورَئِ َكِ ُه ُمِل ْر َفائ ُِزونَ ِ(ٕ٘)ِ"
ِْلاَ َ
ِو ٌَ ْخ َ
سورَ ُه َ
ِو ََّ ُ
ِْلا َ
ل ْر ُم ْفل ُِحونَ ِ(ٔ٘ َ
)ِو َمنْ ِ ٌُطِ ِع َّ َ
الاحزاب .
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ثالثا  :مواجهة المنافقٌن بالقضاء علٌهم .
لما توفً رسول هللا  -صلً هللا علٌه وسلم  -أصبح المسلمون كالؽنم فً اللٌلة الممطرة
أصوافهم مبتلة ،وفرابسهم مرتعدة ،وأقدامهم ؼٌر ثابته ،بلػ بهم المطر مبلؽة أنساهم ما كان
قبله ،وأفقدهم لذة العٌش بعدة؛ فؤصبحوا ٌعانون من فقدان نبٌهم ،وقلة عددهم ،وكثرة
عدوهم ،حتً قام فٌهم أبو بكر الصدٌق خطٌبا وإماما ،وسٌدا وخلٌفة ،فهدي هللا به جمعهم،
وألم به شملهم ،وما لبث فً الخبلفة حتً وجد ما كان ٌحذر منه رسول هللا  -صلً هللا علٌه
وسلم  -ظهر النفاق ،واشرأبت الٌهودٌة والنصرانٌة؛ فاستعمل هللا أبا بكر لقتالهم ،وقد عامل
أبو بكر هذه الفتنة الدماء ببراعة ودهاء؛ فقال مقالته المشهورة  ،وقد وقؾ أبو بكر أمام هذه
الفتنة بالصمود ،وتعامل مع المنافقٌن بالؽلظة ،علً حد قوله تعالً َ " :قاتِلُو ُه ْمِ ٌُ َع ِّذ ْب ُه ُم َّ
ِْلاُِ
ِب َ
ِو ٌَ ْ
ِغ ٌْ َظِقُلُوبِ ِه ْمِ
)ِو ٌُ ْذه ْ
وَِّ َق ْو ٍمِ ُم ْإ ِمنٌِنَ ِ(ٗٔ َ
ص ُِد َ
شفِِ ُ
ِعلَ ٌْ ِه ْم َ
ص َّْ ُك ْم َ
ِو ٌَ ْن ُ
ِو ٌُ ْخ ِز ِه ْم َ
بِؤ َ ٌْدٌِ ُك ْم َ
ِو َّ
وب َّ
ِعلَىِ َمنْ ِ ٌَ َ
ِحكٌِ ٌمِ(٘ٔ) " امتوبة  .فالمنافقٌن لما ارتدوا لم تحسب
ِعلٌِ ٌم َ
ْلاُ َ
شا ُء َ
ِْلاُ َ
َو ٌَ ُت ُ
لهم ردة فقط ،ألنهم فً االصل كفار أظهروا كفرهم الحقٌقً  ،وهذه فً حقهم ردتٌن ال ردة
واحدة.
فعلٌنا أن نسٌر علً منهج هللا ورسوله  -صلً هللا علٌه وسلم  -ونستعٌد صنٌع أبً بكر -
رضً هللا عنه  -لجهاد أولبك المنافقٌن .
والحمد هلل رب العالمٌن .
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ذكر هللا تعالً من النفاق فً قرانه ما ٌكفً لبٌان صفات المنافقٌن وأوصافهم ،وما
هم علٌه من الخطؤ واإلثم ،وامتؤل القرآن الكرٌم باآلٌات التً تشٌر إلٌهم ،وبٌن هللا جرم
فعلهم ،وهذه نعمة من هللا عظٌمة ،ومنة منه جلٌلة ،فالقارئ فً هذا المقام ٌجد فوابد جمة،
وآٌات وعبر ،واإلنسان ال شك ٌتعرض للنفاق فً موقؾ أو أكثر  -ما لم ٌكن ذلك منه علً
سبٌل الدوام  -حتً وإن شب حٌاة طٌبة نمت فٌها التقوي والصراحة وحسن القلب
واالخبلق ،ولهذا كثر تحذٌر النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -من النفاق والمنافقٌن؛ ألن النفاق
خلق ذمٌم ٌرتضً من اإلنسان أن ٌكون جاهبل به بعٌدا عنه ،لذلك تري كثٌرا من ؼثاء
الناس ٌتعاملون بالنفاق ،وقد صاروا سماسرة له أمام اوالدهم وأقاربهم ،ومن ٌتعامل معهم
وٌعرؾ حقٌقتهم من خلؾ الوعد ،واجتراء الكذب ،والتوالً ٌوم الزحؾ ،إلً أخرة22
ومن ثم فلقد اجتهد النفاق فً قلب الحقابق ،وتزٌن الوقابع فبدل للناس دٌنهم ،وؼٌر معتقدهم،
ٌوم أن مردوا علً النفاق واالستؽبلل ،والسعً خلؾ المصالح ،والتعلق بزٌنة الدنٌا ،وهم
بذلك مردوا علً مقاطعة الوحً ،ومخاصمة االنبٌاء ،ومعاداة الدٌن " ،قُلِْأَ ْنفِقُ َ
ولِط ْو ًعاِأَ ْوِ
)ِو َماِ َم َن َع ُه ْمِأَنْ ِ ُت ْق َبلَِ ِم ْن ُه ْمِ َن َف َقا ُت ُه ْمِإِ ََّلِ
َك َّْهًاِرَنْ ِ ٌُ َت َق َّبلَِ ِم ْن ُك ْمِإِ َّن ُك ْمِ ُك ْن ُت ْمِ َق ْو ًماِ َفاسِ قٌِنَ ِ(ٖ٘ َ
ولِب َّ
اَّهُونَ ِ
ِِو ََلِ ٌَؤْ ُتونَ
ىِو ََلِ ٌُ ْنفِقُونَ ِإِ ََّل َ
سارَ َ
ِو ُه ْمِ ُك َ
ِلرص ََل َةِإِ ََّل َ
َّ
سورِه َ
ِِوبِ ََّ ُ
اَّلل َ
أَ َّن ُه ْمِ َك َف َُّ ِ
ِو ُه ْمِ َك ِ
(ٗ٘) " امتوبة .
نسوا هللا فنسٌهم ،ونضب معٌن التقوي قلوبهم ،وزلزل الخوؾ أوصالهمٌ ،مشون فً ركاب
ذوي الجاه ،وقد مردوا علً النفاق ،تعرفهم بسٌماهم وبؤسالٌبهمٌ ،خادعون هللا وٌخدعون
الناس وٌحسبون أنهم مهتدون  ،اختلفت توبتهم من النفاق عن أي توبة سواها؛ فحدد هللا لها
صلَ ُحولِ
ولِوأَ ْ
شروطا أربع؛ ٌدل ذلك علً قبح أمرهم وفساد معتقدهم " إِ ََّلِلرَّذٌِنَ ِ َتا ُب َ
ولِب َّ
َِّلل "امنساء .
صولِدٌِ َن ُه ْم ِ َِِّ
ِِوأَ ْخلَ ُ
اَّلل َ
لع َت َ
َو ْ
ص ُم ِ
قال ابن كثٌر  -رحمه هللا  " :ولهذا نبه هللا سبحانه على صفات المنافقٌن لببل ٌؽتر بظاهر
أمرهم المإمنون ،فٌقع بذلك فساد عرٌض من عدم االحتراز منهم ،ومن اعتقاد إٌمانهم ،وهم
()2
كفار فً نفس األمر ،وهذا من المحذورات الكبار ،أن ٌظن بؤهل الفجور خٌر"

 2تفسٌر ابن كثٌر 31/2
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" إن المتدبر للقرآن الكرٌم ٌراه قد فصَّل الحدٌث عن النفاق والمنافقٌن تفصٌبل ٌجعل كل
عاقل ٌنفر من هذه الرذٌلة التً تتنافً مع الشرؾ اإلنسانً ،ومع السلوك القوٌم ،ومع الخلق
الكرٌم ،ومع الفطرة السلٌمة ،التً فطر هللا الناس علٌها ،ولقد وردت كلمة النفاق والمنافقٌن
فٌما ٌقرب من أربعٌن موضعا من القران الكرٌم ،وكلها تدل علً رذابل ما فشت فً أمة إال
()2
وكان أمرها فرطا ،وكانت عاقبتها الخسران والضعؾ والهوان "
وذكر هللا تعالً للنفاق فً قرآنه ٌكشؾ عن فوابد عظٌمة من أهمها :
 بٌان خطورة النفاق وأنه طرٌق للهبلك. بٌان أن عدم معاقبة المنافقٌن حال ظهور نفاقهم؛ كان لزٌادة فجورهم وعذابهم فً اآلخرة. نعمة هللا  -عز وجل  -على المإمنٌن بإخبارهم عن أحوال المنافقٌن وصفاتهم؛ حتىٌبتعدوا عنها.
 تهدٌد المإمنٌن من سلوك مسالك المنافقٌن والتحذٌر من االتصاؾ بصفاتهم.ورحم هللا القابل :
ال شًء فوق أدٌم االرض ٌعجبنً  ...كالصدق بٌن الوري فً القول والعمل .
ولٌس شًء لَ َعمْ ر الحق ٌإلمنً  ...مثل النفاق ومثل الكذب فً الرجل .
هذا وٌإلمنً إن أري أثر  ...للصدق ،والكذب فاش ؼٌر منتقل .

ِ2حدٌث القران عن النفاق والمنافقٌن محمد سٌد طنطاوي صِ1

كشف اللثام عن خبايا النف اق

الصفحة 86

فمن صفاتهم  :أنهم ٌقولون أمنا باهلل وبالٌوم االخر وما هم بمإمنٌن .
هم فرٌق من الناس متردد بٌن المإمنٌن والكافرٌن ،شرذمة من الناس ٌقولون بؤفواههم ما
لٌس فً قلوبهم ،وإن من أسهل االشٌاء أن ٌقولوا بؤفواههم ما لٌس فً قلوبهم ،لذلك نفً هللا
اإلٌمان عنهم ،وبٌن أنه لم ٌدخل قلوبهمِ" ،إِ َّن َماِل ْر ُم ْإ ِم ُنونَ ِلرَّذٌِنَ ِآ َم ُنولِبِ َّ
سورِهِِ ُث َّمِرَ ْمِ
ِِو ََّ ُ
اَّلل َ
ٌل َّ
ِلرصا ِدقُونَ ِ(٘ٔ)ِ" احلجرات،
ِْلاِِأُورَئِ َكِ ُه ُم َّ
ِوأَ ْنفُسِ ِه ْمِف َ
ُولِبؤ َ ْم َولرِ ِه ْم َ
ٌَ َّْ َتا ُب َ
ًِِس ِب ِ
ولِو َجا َهد ِ
فاإلٌمان لٌس ادعاء كما ٌدعٌه أولبك المنافقون؛ فقولهم أمنا باهلل وبالٌوم األخر دعوي ٌكذبها
الحال إذ أن حال المنافق ال ٌتوافق مع قوله وفعله؛ ألن دعوي اإلٌمان ال تتحقق إال
بالتصدٌق " َب ِل َّ
ِصا ِدقٌِنَ ِ( " )ٔ1احلجرات .
انِإِنْ ِ ُك ْن ُت ْم َ
ِْلاُِ ٌَ ُمنُّ َ
ِعلَ ٌْ ُك ْمِأَنْ ِهَدَل ُك ْمِر ْ ِِْلٌ َم ِ
ومثل هإالء المنافقٌن حرم هللا أن ٌدخل اإلٌمان قلوبهم؛ لما فٌها من أمراض وعلل تمنع من
وصول اإلٌمان بداخلة؛ فاإلٌمان هو المعرفة وهو االقرار وهو العملٌ ،ستلزم من اإلنسان
أن ٌستقٌم علً أمر هللا وشرعة ،كما قال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -لسابله  " :قل أمنت
()2
باهلل ثم استقم "
اِب َّ
ِِو ِبا ْر ٌَ ْو ِم ْ
ِو َماِ ُه ْمِبِ ُم ْإ ِمنٌِنَ ِ( ")1امبقرة ،
ِللخ َِِّ َ
اَّلل َ
اسِ َمنْ ِ ٌَقُولُِآ َم َّن ِ
وهذه اآلٌة " َومِنَ ِلر َّن ِ
هً من أهم ما ٌمٌز المنافق عن ؼٌره ،ألن االختبلؾ بٌن الظاهر والباطن ،والدعوي
وأجمع جمٌع أهل التؤوٌل على أن
والحقٌقة صفتهم ،كما قال االمام الطبري  -رحمه هللا :
َ
هذه اآلٌة نزلت فً قوم من أهل ال ِّنفاق ،وأن هذه الصِّفة صفتهم  .اي كونهم ٌقولون أمنا باهلل
()1
والٌوم االخر وماهم بمإمنٌن .
قال ابن القٌم  -رحمه هللا  " :درست معالم اإلٌمان فً قلوبهم فلٌسوا ٌعرفونها " ،وقال:
"لبسوا ثٌاب أهل اإلٌمان على قلوب أهل الزٌػ والخسران ،والؽل والكفران ،فالظواهر
ظواهر األنصار ،والبواطن قد تحٌزت إلى الكفار ،فؤلسنتهم ألسنة المسالمٌن ،وقلوبهم قلوب
اِب َّ
ِِو ِبا ْر ٌَ ْو ِم ْ
ِب ُم ْإ ِمنٌِنَ ِ( )1(ِ"ِ)1ونفاقهم فً هذه
ِللخ َِِّ َ
اَّلل َ
ِو َماِ ُه ْم ِ
المحاربٌن ،وٌقولون " آ َم َّن ِ
اآلٌة هو النفاق األكبر المخرج من الملة بالكلٌة.

 2الحدٌث نصه  :عن سفٌان بن عبد هللا الثقفً قال قلت ٌا رسول هللا قل لً فً اإلسبلم قوال ال أسؤل عنه
أحدا بعدك قال قل آمنت باهلل ثم استقم .رواه ابن حبان. 131
 1جامع البٌان فً تؤوٌل أي القران  ،تفسٌر اآلٌة .
 1مدارج السالكٌن ِ 151/2
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ومن صفاتهم ٌ :خادعون هللا والذٌن أمنوا .
هذا الخداع كان بإظهار ما أظهروا من اإلٌمان مع إسرارهم الكفرٌ ،عتقدون بجهلهم أنهم
ٌخادعون هللا بذلك ،وأن ذلك نافعهم عنده ،وأنه ٌروج علٌه كما ٌروج على بعض المإمنٌن،
قال تعالىْ ٌَ " :و َمِ ٌَ ْب َع ُث ُه ُم َّ
ِعلَىِ َ
ش ًْ ٍءِ
س ُبونَ ِأَ َّن ُه ْم َ
ِو ٌَ ْح َ
ٌِعاِ َف ٌَ ْحلِفُونَ ِرَ ُهِ َك َماِ ٌَ ْحلِفُونَ ِرَ ُك ْم َ
ِجم ً
ِْلا ُ َ
أَ ََلِإِ َّن ُه ْمِ ُه ُمِل ْر َكا ِذ ُبونَ ِ( " )ٔ1اجملادةل .
لكن هذا الخداع قد انكشفت مخبؤته ،وظهرت بواطنه ،فعاقبه هللا من فعلهم " َو َماٌَِِ ْخدَ ُعونَ ِ
ِو َماِ ٌَ ْ
ش ُع َُّونَ ِ(. " )1
س ُه ْم َ
إِ ََّلِأَ ْنفُ َ
وعرؾ ابن رجب الخداع  :وهو أن ٌظهر اإلنسان فً الظاهر قوال أو فعبل ،وهو فً
()2
الصورة التً اظهره علٌها حسن ،ومقصودة بذلك التوصل إلً ؼرض فاسد .
فلله ما أقبح هذا الخلق وأفظعه ،وما أشد تصور هللا تعالً لهم؛ فوصفهم بمرض فً قلوبهم
لشدة خداعهم ،فاهلل تعالً لما نفً اإلٌمان عنهم أثبت لهم الخداع ألن قولهم أمنا باهلل وبالٌوم
األخر لٌس من باب اإلٌمان واالعتقاد الجازم ،بل من باب الخداع والمواربة ،ألن شرط
اإلٌمان والتصدٌق ما ذكره سبحانه  ":إِ َّن َماِل ْر ُم ْإ ِم ُنونَ ِلِرَّذٌِنَ ِآ َم ُنولِبِ َّ
سورِهِِ ُث َّمِرَ ْمِ
اَّللِِ َو ََّ ُ
ٌَ َّْ َتا ُبول" احلجرات
فذمهم هللا وتوعدهم ،وشنع علٌهم مسالكهم ،ألن حقٌقة إظهارهم اإلٌمان إنما كان إحرازا
لدمابهم وأموالهم ،ال لما قصد له فً الشرع من الدخول تحت طاعة هللا علً اختٌار
وتصدٌق قلبً ،وبهذا المعنً كانوا فً الدرك االسفل من النار .
وهإالء عاد خداعهم علٌهم ،وكؤنهم ٌعملون ما ٌعملون من المكر؛ إلهبلك أنفسهم
وإضرارها وكٌدها؛ ألن هللا تعالى ال ٌتضرر بخداعهم وعبادَ ه المإمنٌن ال ٌضرهم كٌدهم
شٌبا ،فبل ٌضر المإمنٌن إن أظهر المنافقون اإلٌمان لتسلم أموالهم به وتحقن دماإهم لكن
صار كٌدهم فً نحورهم ،وحصل لهم بذلك الخزي والفضٌحة فً الدنٌا ،والحزن المستمر
بسبب ما ٌحصل للمإمنٌن من القوة والنصرة  ،ثم فً اآلخرة لهم العذاب األلٌم الموجع
المفجع؛ بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم ،والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم ال ٌشعرون
بذلك.
 2تفسٌر ابن رجب  ، 171/2مجموع الرسابل -له 325/1
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فٌا وٌل من خادعه هللا فؤظهر هللا سره وكشؾ هللا أمره ،فكان من الذٌن ضل سعٌهم فً
الحٌاة الدنٌا ،وهم ٌحسبون أنهم ٌحسنون صنعا .
ِو َماِ
س ُه ْم َ
قال ابن كثٌر  " :ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك ،بقولهَ " :و َماِ ٌَ ْخدَ ُعونَ ِإِ ََّلِأَ ْنفُ َ
()2
ٌَ ْ
ش ُع َُّونَ ِ(. " )1
والخداع عامة ال ٌستخدم إال فً تحقٌق المصالح الشخصٌة ،والوصول إلً األؼراض
الدنٌبة ،وهو سبلح الضعٌؾ ٌعده لبلحتماء به من بطش كل َقوي ،والحكٌم الصالح ال ٌخدع
أحد ،وهذا المبدأ من سٌمات القوي والصبر والمواجهة .
والمنافقون بذلك ال ٌخدعون إال أنفسهم؛ الفترابهم هذه الدعاوي من قولهم ءامنا باهلل وبالٌوم
األخر ،ودلٌل ذلك أن من ٌصاب منهم فً قلبه ال ٌعالج مرضه ،ألن من ٌنكث إنما ٌنكث
ضِ َف َزلدَ ُه ُم َّ
لبِأَرٌِ ٌمِبِ َماِ َكا ُنولِ
ِع َذ ٌ
اِورَ ُه ْم َ
ض َ
ِْلاُِ َم ََّ ً
علً نفسه ،قال تعالً " :فًِِقُِلُوبِ ِه ْمِ َم ََّ ٌ
ٌَ ْك ِذ ُبونَ ِ(ٓٔ) " امبقرة ،ولوال خوفهم علً أنفسهم من القتل والهبلك ،لم ٌتخذوا الخداع تقٌة،
ج ُعولِ
ِلَّ ِِ
وقد خادعهم هللا علً خداعهم ،وكؤنً بهم والمإمنون ٌوم القٌامة ٌخادعونهم ِ"ِقٌِل َ ْ
ِِلرَّ ْح َمةِ َو َظاه َُِّهُِمِنْ ِقِ َبلِهِِ
ابِ َباطِ ُن ُهِفٌِه َّ
وَِّرَ ُهِ َب ٌ
ِب ُ
ض َِّ َ
وَّلِ َف ُ
سولِ ُن ً
لء ُك ْمِ َفا ْر َت ِم ُ
َو ََّ َ
بِ َب ٌْ َن ُه ْم ِ
س ٍ
ِول َّْ َت ْب ُت ْمِ
ص ُت ْم َ
ِو َت ََّ َّب ْ
س ُك ْم َ
ىِورَ ِك َّن ُك ْمِ َف َت ْن ُت ْمِأَ ْنفُ َ
لبِ(ٖٔ)ِ ٌُ َنادُو َن ُه ْمِأَرَ ْمِ َن ُكنْ ِ َم َع ُك ْمِ َقارُولِ َبلَ َ
ل ْر َع َذ ُ
ِب َّ
اءِأَ ْم َُّ َّ
َو َغ ََّّ ْت ُك ُم ْ
ِو ََلِ
اَّللِِل ْر َغ َُّو َُِّ(ٗٔ)ِ َفا ْر ٌَ ْو َم ََِلِ ٌُ ْإ َخ ُذِ ِم ْن ُك ْمِفِدْ ٌَ ٌة َ
ِْلا َ
ىِج َ
ِح َّت َ
ِلْلَ َمان ًُِّ َ
ِِو َغ ََّّ ُك ْم ِ
ٌَِّ(٘ٔ) " احلديد .
سِل ْر َمصِ ُ
ِو ِب ْئ َ
اَِّه ًَِِ َم ْو ََل ُك ْم َ
مِنَ ِلرَّذٌِنَ ِ َك َف َُّولِ َمؤْ َول ُك ُمِلر َّن ُ
فٌوم القٌامة ال خداع فٌه وال مواربة ،إنما الخداع لمن خدع ،وهو أشد منه فً الدنٌا وأعظم
ِِأَ ْمِ َمنْ ِ ٌَ ُكونُ ِ
ِع ْن ُه ْمِ ٌَ ْو َمِل ْرقِ ٌَا َمة ِ
ِْلا َ
"هَاأَ ْن ُت ْمِهَإُ ََلءِ َ
ِجادَ ْر ُت ْمِ َع ْن ُه ْمِفًِِل ْر َح ٌَاةِِلر ُّد ْن ٌَاِ َف َمنْ ِ ٌُ َجا ِدل ُ َّ َ
ِوك ً
ٌَِلِ( " )ٔٓ1امنساء ،أي من ٌكون علً هإالء المنافقٌن ٌوم القٌامة وكٌبل .
َعلَ ٌْ ِه ْم َ
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ومن صفاتهم  :فً قلوبهم مرض .
ومرض قلوبهم ما ذكره اإلمام السعدي  -رحمه هللا  :والمراد بالمرض هنا :مرض الشك
والشبهات والنفاق ،ألن القلب ٌعرض له مرضان ٌخرجانه عن صحته واعتداله :مرض
الشبهات الباطلة ،ومرض الشهوات المردٌة ،فالكفر والنفاق والشكوك والبدع ،كلها من
مرض الشبهات ،والزنا ،ومحبة الفواحش والمعاصً وفعلها ،من مرض الشهوات ،كما قال
تعالىَ " :ف ٌَ ْط َم َع الَّذي فً َق ْلبه َم َرض "( )2وهً شهوة الزنا ،والمعافى من عوفً من هذٌن
()1
المرضٌن ،فحصل له الٌقٌن واإلٌمان ،والصبر عن كل معصٌة ،فرفل فً أثواب العافٌة .
لكن لماذا ٌكون النفاق مرضا من أمراض القلوب ؟ قال الراؼب "وٌشبَّه النفاق والكفر
ً
مانعة عن إدراك الفضابل كالمرض المانع
ونحوهما من الرذابل بالمرض؛ إما لكونها علة
()1
للبدن من التصرؾ الكامل " ...
ومهما ٌكن من شًء ،فإنهم مرضً القلوب انقلبوا إلً الشهوات ،وقنعوا بؤثار الشبهات،
ولجؤوا إلً المخادعة والكذب ،ومعاداة هللا ورسوله .
إنه النفاق ال ؼٌر هز كٌانهم ،واستولً علً قلوبهم ،وستحوى مناهجهم ،فصارت قلوبهم
مرٌضة ،ونفوسهم علٌلة ،ضاع منها اإلٌمان ،واستوحش بها الخوؾ ،وطمس فٌها نور
الحق ،بعدما فسدت تلك المضؽة؛ ففسد الجسد كله لفسادها أال وهً القلب .
وماذا تحصد من قلب مثل هذا ؟ ؼرس فٌه النفاق ؼرسه ،وزرع زرعه ،فصارت قلوبهم
منكوثه رجعت إلً الكفر بعد اإلٌمان ،قال حذٌفة  :القلوب أربعة :فقلب أؼلؾ فذلك قلب
الكافر ،وقلب منكوس فذلك قلب رجع إلى الكفر بعد اإلٌمان ،وقلب أجرد مثل السراج
ٌزهر ،فذلك قلب المإمن ،وقلب مصفح اجتمع فٌه النفاق واإلٌمان ،فمثل اإلٌمان فٌه كمثل
بقلة ٌمدها الماء العذب ،ومثل النفاق فٌه كمثل قرحة ٌمدها القٌح والدم ،وهو ألٌهما ؼلب
()3
.
المصفح أي الذي له وجهانٌ :لقى أهل الكفر بوجه ،وأهل اإلٌمان بوجه .
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وهذا هو حالهم ٌتعاملون بوجهٌن .وجها ٌقول أمنا باهلل وبالٌوم األخر ،والوجه األ َخر
ٌخادعون به هللا والذٌن أمنوا فوصفهم سبحانه أنهم " فً قلوبه ْم َم َرض َف َزادَهم َّ
هللا َم َرضً ا "
وهذه اآلٌة أبلػ تعبٌر فً االستهزاء بهم بعد كونهم ٌظنون أنهم ٌخادعون هللا والذٌن أمنوا ،
فبٌن هللا ما فً قلوبهم من شك فزادهم هللا شكا .
ومرض قلوبهم ٌشٌر أنهم قوم ضعاؾ ال‘ٌمان إلً أدنً حد ،وأحوالهم تتقلب وتنقلب إلً
معسكر النفاق الصرٌح لقلة ٌقٌنهم ،وضٌاع عقٌدتهم ،وشدة تعلقهم بزٌنة الدنٌا وحرصهم
علٌها.
واختص هللا من أمراض قلوبهم الشك فوصفهم هللا به وجعل الجزاء من جنس العمل فزادهم
ضِ
هللا شكا علً ما فً قلوبهم من ظن فاسد ،واعتقاد باطل " َوأَ َّماِلرَّذٌِنَِِفًِِقُلُوبِ ِه ِْمِ َم ََّ ٌِ
ساِإِرَىِ َِّ ْجسِ ِه ِْمِ َو َما ُتولِ َو ُه ِْمِ َكافِ َُّونَِِ(ٕ٘ٔ) " امتوبة ،وهذا النوع من الظن من
َف َزلدَ ْت ُه ِْمِ َِّ ْج ً
أنواع النفاق االعتقادي المفضً إلً الدرك االسفل ال محالة ،وسٌؤتً الكبلم عنه فً
ون ب َّ
اهلل َؼٌ َْر ْال َح ِّق َظنَّ ْال َجاهلٌَّة " .
موضعه إن شاء هللا فً قولة تعالً " ٌَظن َ
ومرض القلب خروج عن صحته واعتداله؛ فإن صحته أن ٌكون عارفا بالحق ،محبا له،
مإثرا له على ؼٌره؛ فمرضه إما بالشك فٌه وإما بإٌثار ؼٌره علٌه؛ فمرض المنافقٌن مرض
)2(.
شك ورٌب ،ومرض العصاة مرض ؼً وشهوة
والقلب ال ٌنفع صاحبه ٌوم القٌامة إال إذا كان سلٌما من أمراض الشبهات ،خالٌا من أمراض
ٌِمِ
ِب َق ْلبٍِ َ
الشهوات ،كما قال سبحانه " ٌَ ْو َم ََِلِ ٌَ ْن َف ُعِ َمال ٌ َ
ىِْلا ِ
ِو ََلِ َب ُنونَ ِ(ِ)11إِ ََّلِ َمنْ ِأَ َت َّ َ
سل ٍ
( " )11امشعراء ،فٌنبؽً علً اإلنسان أن ٌحذر من النفاق وتشعبه ،فمرض القلب أشد وأعظم
من مرض البدن ،وذلك ألن صبلح البدن من صبلح القلب ،والعبلقة بٌنهم عبلقة تبلزمٌه ،
قال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  "-أَلِوإنِفًِلرجسدِمضغةِ:إذلِصلحتِصلحِلرجسدِ
()1
كلهِ،وإذلِفسدتِفسدِلرجسدِكلهِ،أَلِوهًِلرقلب"
وإن لمرض القلب ألم فً القلب شدٌدٌ ،نبؽً لكل إنسان أن ٌبحث عن دوابه وشفابه ،فإن
القلب ٌتعرض علً كل حال للمرض ،كالبدن إن لم تحافظ علٌه ،ولما كان مرض القلب أشد
من مرض البدن ،كان ألمه أشد ووجعه ألد ،قال االمام ابن تٌمٌه  -رحمه هللا " ومرض
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القلب ألم ٌحصل فً القلب كالؽٌظ من عدو استولى علٌك؛ فإن ذلك ٌإلم القلب ،قال هللا
()2
تعالى فً التوبة وٌشؾ صدور قوم مإمنٌن ،وٌذهب ؼٌظ قلوبهم "
فٌنبؽً لكل عاقل أن ٌسعً وراء صبلح قلبه باجتهاد فً الطاعات ،واجتناب للمحرمات
وجهاد فً هللا ،وٌدخل فً ذلك طاعة هللا فٌما أمر ،وترك ما نهً عنه وزجر؛ فاإلنسان إن
فتر عن ذلك ضل عن الطرٌق ،قال لقمان البنه ٌ " :ا بنً إن اإلٌمان قابد ،والعمل سابق،
والنفس حرون؛ فإن فتر سابقها ضلت عن الطرٌق ،وإن فتر قابدها حرنت ،فإذا اجتمعا
َ
استقامت ،إن النفس إذا أطمعت طمعت ،وإذا فوضْ ت إلٌها أساءت ،وإذا حملتها على أمر هللا
صلحت ،وإذا تركت األمر إلٌها فسدت؛ فاحذر نفسك ،واتهمها على دٌنك ،وأنزلها منزلة من
ال حاجة له فٌها ،وال بد له منها .وإن الحكٌم ٌذل نفسه بالمكاره حتى تعترؾ بالحق ،وإن
()1
األحمق ٌخٌر نفسه فً األخبلق :فما أحبت منها أحب وما كرهت منها كره "
إن المتدبر آلٌات القران فً نعت المنافقٌنٌ ،عرؾ كم أن المإمن سعٌد برحمة هللا ،فؤي
حٌاة ٌعٌشها المنافق ،وقلبه ٌتقلب فً نار النفاق والتلون والتخبط ،إن التنعم بالنعم ٌبدأ من
القلب ،والسعٌد هو السعٌد باهلل ،فما أوحش البعد عن المعبود بالعصٌان وكفر النعم ،فبمن
()1
سٌستعٌن المنافق وعلى من سٌتوكل ،فبل نشك لحظة بعد ذلك فً أن المنافق تاجر خاسر.
وقؾ أعرابً أمام طبٌب وهو ٌصؾ األدوٌة؛ فقال األعرابً  :أعندك دواء لداء القلوب
ٌرحمك هللا ،فؤومؤ الطبٌب برأسه إلً االرض ،وأخذ ٌفكر فً االمر ،ثم قال له  :اسمع دوا ًء
لو عملت به كان الشفاء بإذن هللا  :خذ عرق الفقر ،وروح الصبر ،وامزجهما بدقابق الفكر،
واجعل معهما شًء من التواضع والخشوع ،ثم دق المخلوط بمهراس التوبة والخضوع،
وبله بالدموع ،وضعه فً وعاء التذلل إلً هللا ،وأوقد تحته نار التوكل علً هللا ،وقلبه بمعلقة
االستؽفار ،حتً ٌظهر علٌه زبد التوفٌق والوقار ،وانقله إلً أنٌه المحبة ،وبرده بهواء
المودة ،وضعه بمصفً األحزان ،واجعل معه رقابق اإلٌمان ،وامزجه بالخوؾ من
الرحمن ،ودم علً ذلك ما عشت من األٌام ،وإٌاك أن تقترب فً أٌام دوابك شًء من اآلثام،
وتجنب الرٌاء ،والبس لباس الحٌاء ،واشدد علً قلبك بالصدق والوفاء ،وإٌاك أن تدخل بٌتك
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إال من باب التوبة والصفاء ،فإذا داومت علً هذا الدواء ،صفً قلبك بٌن القلوب ،وزالت
عنه أوجاع الذنوب .

ومن صفاتهم  :الكذب .
لما نفً هللا تعالً اإلٌمان عن هإالء المنافقٌن لما ذكره من خداع سلوكهم ،وظن فاسد فً
ِب َماِ َكا ُنولِ ٌَ ْك ِذ ُبونَ ِ(ٓٔ)ِ" لكن لماذا ختم هللا
ِع َذ ٌ
اعتقادهم ،ختم اآلٌة بقوله " َورَ ُه ْم َ
لبِأَرٌِ ٌم ِ
اآلٌة بصفة الكذب علً الخصوص ؟ ذلك ألن مدار النفاق كله علً الكذب؛ فإذا كان األصل
فً الكذب مخالفة الباطن وقلب الحقابق ألؼراض شخصٌة دنٌبة  ،كذلك النفاق  ،ثانٌا  :أن
هللا تعالً لما نفً اإلٌمان والتصدٌق عنهم وصفهم بما ٌقابل هذا التصدٌق وهو الكذب وفٌه
ِبِ
إشارة أن الكذب أفة من أشد العٌوب ،وهو علة ٌبلزمها فساد القلوب "ِإِ َّن َماِ ٌَ ْف َت َِّيِل ْر َكذ َ
ِبآ ٌَات َّ
ِِوأُورَئِ َكِ ُه ُمِل ْر َكا ِذ ُبونَ ِ(٘ٓٔ)ِ"ِولما ذكر النبً  -صلً هللا علٌه
ِِْلا َ
لرَّذٌِنَ ََِلِ ٌُ ْإ ِم ُنونَ ِ
وسلم  -من صفاتهم كان أول ما ذكر " إذلِحدثِكذب " .
الكذب إخوة اإلٌمان مرض من أشد أمراض القلوب؛ قال عنة أبو علً مسكوٌه( -)2رحمه
هللا  :إن الصدق والكذب ٌجرٌان من النفس مجرى الصحة والمرض ألن الصدق له صحة
ما  ،والكذب مرض ما .وأٌضا فإن الصدق من الخبر ٌجري مجرى الصحة ،والكذب منه
ٌجري مجرى المرض .
ولقد كان من أولً صفات المنافقٌن الكذب كما نص علٌه النبً  -صلً هللا علٌه وسلم -ألن
الكذب مسلك خفً دقٌق ،وهو ذلة القلم ومذلة القدم ٌ ،تعرض له اإلنسان ولو تعمد أن ال
ٌفعله ،وسبل اإلمام أحمد عمَّن ٌقول ال آكل ،ثم ٌؤكل .قال :هو كذب ،ال ٌنبؽً أنْ ٌفعل ذلك.
قال اإلمام ابن رجب  -رحمه هللا  :فالكذب أساس النفاق الَّذي بنً علٌه ،كما أن الصدق
()1
أساس اإلٌمان .واستشهد بقول النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  " -إذلِحدثِكذبِ"
فٌنبؽً لئلنسان أن ٌكون حرٌصا حتً ال ٌقع فً مزالق النفاق؛ فٌتؽٌر حاله ،وٌتبدل
اعتقاده ،وٌنفً عنه اإلٌمان ،وٌصدق علٌه النفاق والعصٌان ،فإنه مما ال ٌلٌق بالمإمن أن
 2هو أحمد بن محمد بن ٌعقوب مسكوٌه ،أبو علً اشتؽل بالفلسفة والكٌمٌاء والمنطق مدة ،ثم أولع بالتارٌخ
واألدب واإلنشاء ،وتوفً 312هـ
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ٌكون كذابا ،ولقد سبل رسول هللا  -صلً هللا علٌه وسلم  -أٌكون المإمن جبانا ،قال :نعم،
()2
أٌكون المإمن بخٌبل ،قال :نعم ،أٌكون المإمن كذابا ،قال :ال .
لقد حذر القرآن الكرٌم من هذه األفة العظٌمة ،وشدد هللا علٌها حتً أنه نفً اإلٌمان عن
ِبآ ٌَات َّ
ِِوأُورَئِ َكِ ُه ُمِل ْر َكا ِذ ُبونَ ِ(٘ٓٔ)"امنحل
ِِْلا َ
مقترفٌها "ِإِ َّن َماِ ٌَ ْف َت َِّيِل ْر َِكذ َ
ِبِلرَّذٌِنَ ََِلِ ٌُ ْإ ِم ُنونَ ِ
وجاء النبً  -صلً هللا علٌه وسلم ٌ -إكد أن الكذب رأس الخطاٌا والذنوب ،وهو أقرب
الطرق إلً النار وأقصرها " وإنِلركذبٌِهديِإرىِلرفجوَِّ،وإنِلرفجوٌَِّهديِإرىِلرناَِّ،
()1
وإنِلرَّجلِرٌكذبِحتىٌِكتبِعندِْلاِكذلباِ"
وللمنافقٌن مواقؾ مشهودة تجرإوا فٌها الكذب علً رسول هللا  -صلً هللا علٌه وسلم -
إلحٌاء البدعة ،ونشر الفتنة ،وتضلٌل األمة ،ووصل الكذب عندهم مبلؽه إلً أن تقاولوه
علً هللا؛ فكتموا كتابه ،وبدلوا كبلمه ،وكان هذا من جملة ما خادعوا به هللا والمإمنٌن،
ولٌته وقؾ عند هذا الحد عندهم ،بل كان هذا من جملة اعتقادهم وظنهم ،وما احدثه الجبلس
ٌوم أن كذب علً رسول هللا ،وانكر مقالة الكفر التً قالها كان كافٌا لكشؾ قلوبهم وبواطنهم
علً حقٌقتها؛ فؤنزل هللا فٌه وفً مثله " ٌَ ْحلِفُونَ ِبِ َّ
ِو َك َف َُّولِ
ولِورَ َقدْ ِ َقارُولِ َكلِ َم َةِل ْر ُك ْف َِّ َ
اَّللِِ َِماِ َقارُ َ
َّ
ِب َماِأَ ْخلَفُ
ولِْلاَِ َماِ
َب ْعدَ ِإِ ْس ََل ِم ِه ِْم " إلً قوله تعالً " َفؤ َ ْع َق َب ُه ْمِنِ َفا ًقاِفًِِقُلُوبِ ِه ْمِإِرَىِ ٌَ ْو ِمِ ٌَ ْل َق ْو َن ُه ِ
ِو ِب َماِ َكا ُنولِ ٌَ ْك ِذ ُبونَ ِ( ")11امتوبة .
َو َعدُوهُ َ

فصل منه  :عبلمات المنافق .
أخبر النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -عن عبلمات المنافقٌن وصفاتهم ،وبٌن أوصافهم ،وعدد
مشاربهم ،ووضح للمإمنٌن مناهجهم ،ولقد كان هذا كافٌا لكشؾ خباٌاهم ،وفضح
ضمابرهم ،وتحذٌر المإمنٌن من اعتقادهم ومسالكهم ،وكان من جملة ما أخبر عنه النبً -
لِح َ
صلً هللا علٌه وسلم ِ" :-آ ٌَ ُةِل ْر ُم َناف ِِقِ َث ََل ٌ
ِ،وإِ َذ ْ
لِلإ ُتمِنَ ِ
ف َ
لِو َعدَِأَ ْخلَ َ
ِ،وإِ َذ َ
ب َ
دَّثِ َك َذ َ
ثِ:إِ َذ َ
َخانَ ِ"(ِ )1
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ِو َمنْ ِ َكا َن ْتِفٌِه َ
وقال  -صلً هللا علٌه وسلم «ِ:أَ َّْ َب ٌعِ َمنْ ِ ُكنَّ ِفٌِهِِ َف ُه َوِ ُم َناف ٌِق َ
ِِخلَّ ٌةِ
ِص َ
ِخار ٌ
لِعاهَدَ َ
لِحدَّ َ
ِغدَ ََِّ،
ِم ْن ُهنَّ ِ َكانَ ِفٌِه َِ
ِ،وإِ َذ َ
ف َ
لِو َعدَِأَ ْخلَ َ
ِ،وإِ َذ َ
ب َ
ثِ َك َذ َ
ِح َّتىِ ٌَدَ َع َهاِإِ َذ َ
اق َ
ِِخلَّ ٌةِمِنْ ِنِ َف ٍ
()2
َوإِ َذ َ
اص َمِ َف َج ََِّ»
لِخ َ
بداٌة  :كٌؾ نوفق بٌن رواٌة الثبلث ورواٌة األربع ،ولماذا اقتصر النبً  -صلً هللا علٌه
وسلم  -علً هذه الصفات المذكورة ؟
قال الطٌبً  :ال منافاة بٌن الحدٌثٌن ألن الشًء الواحد قد ٌكون له عبلمات فتارة ٌذكر
()1
بعضها وأخري جمٌعها أو أكثرها .
وقال الحافظ ابن حجر  :وأقول لٌس بٌن الحدٌثٌن تعارض؛ ألنه ال ٌلزم من عد الخصلة
المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها عبلمة على النفاق الحتمال أن تكون العبلمات
()1
داالت على أصل النفاق ،والخصلة الزابدة إذا أضٌفت إلى ذلك َكم َل بها خلوص النفاق .
ومقصده  -رحمه هللا  :أن هذه العبلمات المذكورة لٌست عبلمات علً النفاق ،بل دالة علً
النفاق؛ لببل ٌلزم إطبلقها علً كل من فعلها ولو لم ٌكن ذلك علً سبٌل الدوام وهذا خطا،
ألنه لو لزم ذلك لكان كل من كذب فهو منافق ،وهذا ٌتعارض مع ما ورد عنه  -صلً هللا
علٌه وسلم -فقد أباح الكذب فً بعض المواطن ،إذاً فهذه العبلمات دالبل علً النفاق،
ولٌست عبلمات علً أصله؛ لذلك بٌن النبً  -صلً هللا علٌه وسلم -ذلك " ومنِكانتِفٌهِ
خلةِمنهن" أي خصلة ثابتة دابمة كان منافقا ،وإن لم ٌكن فلٌس بمنافق .
وأما اقتصاره  -صلً هللا علٌه وسلم  -علً هذه الصفات الثبلثة المذكورة " فإن المتؤمل
ٌجد أن أصل الدٌانة مبنٌة علً أصول ثبلث القول والفعل والنٌة فنبه النبً  -صلً هللا علٌه
()3
وسلم  -علً فساد القول بالكذب وعلً فساد الفعل بالخٌانة وعلً فساد النٌة بالخلؾ "
وإن كنت أري أن االقتصار علً هذه الثبلثة ٌرجع إلً أن وقوع أي صفة منهن ٌلزم منه
وقوع الصفات الثبلث؛ فإن خٌانة األمانة مثبل ٌلزم منه خلؾ الوعد ،واجتراء الكذب؛ فقد
َِّل ُعونَ ِ( " )1املؤمنون ،
ِو َع ْه ِد ِه ْم َ
ذكر هللا من صفات المإمنٌن فقال َ " :ولرَّذٌِنَِِ ُه ْم ِِْلَ َما َناتِ ِه ْم َ
فلم ٌفرد لكل صفة منها أٌة كما فً الصفات األخرى ،بل جمعهم دون أن ٌفرق بٌنهم .
 2صحٌح البخاري 13/
 1عمدة القاري 112/2
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قال اإلمام القرطبً رحمه هللا  :الخٌانة  :هً الؽدر وإخفاء الشًء .
فؤن تري القرطبً – رحمه هللا – جمع فً تعرٌؾ الخٌانة األمور الثبلث ،وخفاء الشًء
أصل الكذب.

ومن صفاتهم  :عدم قبول النصح .
قال تعالً " َوإِ َذلِقٌِلَِرَ ُه ْم ََِلِ ُت ْفسِ دُولِف ْ
صل ُِحونَ ِ(ٔٔ)ِ" امبقرة .
ًِِلْلَ َّْ ِ
ضِ َقارُولِإِ َّن َماِ َن ْحنُ ِ ُم ْ
ذكر هللا تعالً فً هذه اآلٌة صفتان من صفات المنافقٌن العملٌة ،وهً عدم قبول النصح
بمخالفة الحق ،والثانٌة ادعاءهم الصبلح وهم جذر الفساد وفٌه من الكذب ما ال ٌخفً .
أما عن عدم قبول النصح فهذا من صفات المنافقٌن؛ إذا سمع النصح من ؼٌره تراه ٌتذمر
وٌتضجر ،وٌود أن ٌفتك ب َمن ٌناقضه فً بعض آرابه ،وٌهدي إلٌه نصحً ا فً بعض أعماله،
فإن مما أمر هللا به من الدعوة إلً سبٌله بالحكمة والموعظة الحسنة مبنً علً قبول هذه
الدعوة وهذا النصح ،ومن خالؾ ذلك فقد مرد علً مقاطعة الوحً ،ومخاصمة االنبٌاء،
ومعاداة الدٌن .
وكم ظلوم ؼشوم َسره عمل....شر إلٌه والقى النصح عدوانا
لٌس من الخٌر مقابلة النصح بالعدوان ،بل إن قبول النصح وبذله ،واإلرشاد إلً ما فٌه
توحٌد الكلمة خٌر معٌن للمسلمٌن ،فالمرء إذا لم ٌقبل نصٌحة الناصح كان راضٌا ً عن نفسه،
وإذا رضً عن نفسه عمً عن عٌوبها ،فبل ٌإثر فٌها نصح وال ٌنفع معها إرشاد؛ ألن
الؽرور متحكم فٌها والشهوات محٌطة بها ،فإذا أراد هللا بعبده خٌراً بصره بعٌوب نفسه،
فؤصلحها واتهمها دابما ً بالنقص ،وطالبها بالكمال ،حتى تلتحق بالنفوس الزكٌة واألرواح
الطاهرة ،وهكذا كان سلفنا الصالح  -رضوان هللا علٌهم -فكان أمٌر المإمنٌن عمر بن
الخطاب  -رضً هللا عنه ٌ -قول " :رحم هللا امرأ أهدى إلً عٌوب نفسً "؛ فإن تقبل
النصح تكن من الفابزٌن ،وإن رفضته رمٌت بمبلمة ٌخلد ذكراها فً سجل المنافقٌن .
وعلً هذا فجمٌع خصال المنافقٌن وصفاتهم مبنٌة علً عدم قبول النصح ،واألمر
بالمعروؾ والنهً عن المنكر ما هما إال صورة من صور النصٌحة؛ فهً من خصابص
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الدعوة ،ومن دعابم االستقامة ،وبها صبلح المسلمٌن عاجبل وآجبل ،قال علً  -كرم هللا
وجهه  " :المإمنون نصحة والمنافقون َؼ َش َشة " ،وبترك هذا التناصح تمادى المنافقون فً
الؽً ،االمر الذي ٌإدي إلً فساد فً االرض لهذا وصفهم هللا به " َوإِ َذلِقٌِلَِرَ ُه ْم ََِلِ ُت ْفسِ دُولِ
ف ْ
صل ُِحونَ ِ(ٔٔ)ِ"امبقرة ،ألنه لٌس بعد ترك النصٌحة إال الفساد
ضِ َقارُ ِ
ًِِلْلَ َّْ ِ
ولِإِ َّن َماِ َن ْحنُ ِ ُم ْ
ِو َّ
اِو ٌُ ْهلِ َكِل ْر َح َّْ َ
ىِس َعىِف ْ
ِبِ
ًِِلْلَ َّْ ِ
ْلا ُ ََِلِ ٌُح ُّ
ِولر َّن ْسل َ َ
ث َ
ضِرِ ٌُ ْفسِ دَِفٌِ َه َ
ظاهرا وباطنا " َوإِ َذلِ َت َورَّ َ
سادَ ِ(ٕ٘ٓ) " امبقرة .
ل ْر َف َ
بترك هذا التناصح أبعد أولبك المنافقون ،بعدما لووا رإوسهم ،وتمردوا علً الناصح
سول ُ َّ
ِْلاِِ
َِّ ُ
ورفضوا نصٌحته؛ علوا واستكبارا بؽٌر الحق " َوإِ َذلِقٌِلَِرَ ُه ْمِ َت َعارَ ْولِ ٌَ ْس َت ْغف َِِّْرَ ُك ْم َ
ِو ُه ْمِ ُم ْس َت ْكبِ َُّونَ ِ(٘) "املنافقون  ،فكانت عاقبة إعراضهم أن
صدُّونَ َ
ِو ََّأَ ٌْ َت ُه ْمِ ٌَ ُ
وس ُه ْم َ
لَِّ ُء َ
رَ َّو ْو ُ
تملكهم الشٌطان ،وؼلبهم الهوي؛ فعمٌت أبصارهم ،وختم علً قلوبهم فهم ال ٌسمعون " َوإِ َذلِ
قٌِلَِرَ ُه ْمِ َت َعارَ ْولِإِرَىِ َماِأَ ْن َزل َ َّ
ِوإِرَ
َِّأَ ٌْ َ
صدُودًلِ(ٔ" )ٙ
ِع ْن َكِ ُ
صدُّونَ َ
تِل ْر ُم َنا ِفقٌِنَ ِ ٌَ ُ
ول َ
ىِلرَّ ُ
َّ
ِْلاُ َ
س ِ
امنساء .
فكن صاحب الفهم مستجٌبا للنصح ،متقببل للرأي ،راضٌا بعٌوبك ،فإن فعلت استوي حالك،
واستقامت حٌاتك ،فلٌس هناك أفضل من التواضع للنصٌحة واالذعان للناصح ،ولقد كان من
فقه الشافعً  -رحمه هللا  -قبول النصح؛ حتً أنه بٌن أداب النصٌحة كً ال تنقلب إلً نوع
من التوبٌخ والفضٌحة  ،فقال :
تعمدنً النصٌح َة بانفرادي  ...وجنبنً النصٌح َة فً الجماعة .
أرض استماعـــه.
بٌن الناس نوع  ...من التوبٌخ ال
َ
فإن النصح َ
وعصٌت أمري  ...فبل تجزع إذا لم َ
َ
تعط طاعـــة!
فإن خالفتنً
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ومن صفاتهم  :الفساد فً االرض .
ال زال المولً سبحانه وتعالً ٌتحدث عن صفات المنافقٌن بإظهار أمرهم ،وفضح بواطنهم،
وما هم علٌه من الكفر والفساد ،والفساد فً الشرع ٌراد منه إما الفساد فً االرض بالكفر
والمعصٌة ،وإما الفساد بالؽً والبؽً ،وكبلهما من صفات المنافقٌن وظاهر ؼدرهم،
والمراد بالفساد من هذه اآلٌات هو الفساد فً االرض بالكفر والمعصٌة .
قال أبو جعفر ،عن الربٌع بن أنس ،عن أبً العالٌة ،فً قوله تعالى " :وإذا قٌل لهم ال
تفسدوا فً األرض " ،قالٌ :عنً :ال تعصوا فً األرض ،وكان فسادهم ذلك معصٌة هلل؛
ألنه من عصى هللا فً األرض أو أمر بمعصٌة هللا ،فقد أفسد فً األرض؛ ألن صبلح
()2
األرض والسماء بالطاعة .
قال تعالً " َوإِ َذلِقٌِلَِرَ ُه ْم ََِلِ ُت ْفسِ دُولِف ْ
صل ُِحونَ ِ(ٔٔ)ِ" وصفهم
ًِِلْلَ َّْ ِ
ضِ َقارُولِإِ َّن َماِ َن ْحنُ ِ ُم ْ
هللا تعالً بالفساد فً االرض ،ولم ٌكن الوصؾ مباشرا بل جاء بعد نصح المإمنٌن لهم " َلِ
تفسدولِفًِلَلَّض " وفً ذلك إشارة إلً أن المفسدٌن ٌكرهون الناصحٌن  ،وقد أصمهم
الهوي ،وأعماهم العمً ،عن مجرد االلتفات لكبلم الناصحٌن  ،فلم ٌجدوا طرٌقا إال طرٌق
االفساد ،ومنافقة العباد ،فذلكم المنافقونِلمٌِسترٌحوا بالعٌش إال فً ظلِأجواء ملٌبة
بالفساد ،ومواطن تعج بالمنكر ،ومع ذلك ففسادهم ٌخفً علً كثٌر؛ ألن فساد المنافق ٌخفً
علً الناس بكفره ومعاصٌه سرا ،فصار كالذي ٌخدعك ٌ -ظهر لك وجها صالحا وهو فً
ِومِنْ ِأَهْ ِلِ
ِح ْورَ ُك ْمِمِنَ ِلْلَ ْع ََّلبِِ ُم َنافِقُونَ َ
االصل فاسق ،لهذا عذبهم هللا مرتٌن " َو ِم َّمنْ َ
ن " امتوبة .
س ُن َع ِّذ ُب ُه ْمِ َم ََّّ َت ٌْ ِِ
اقَِلِ َت ْعلَ ُم ُه ْمِ َن ْحنُِِ َن ْعلَ ُم ُه ْمِ َ
ل ْر َمدٌِ َنةِِ َم ََّد َ
ُولِعلَىِلر ِّن َف ِ
قال ابن القٌم  :ففسادهم فً األرض كثٌر ،وأكثر الناس عنه ؼافلون " : ،وإذا قٌل لهم ال
()1
تفسدوا فً األرض قالوا إنما نحن مصلحون أال إنهم هم المفسدون ولكن ال ٌشعرون "
ولقد كان كفر المنافق فسادا؛ ألن " المنافق لما كان ظاهره اإلٌمان اشتبه أمره على
المإمنٌن ،فكؤن الفساد من جهة المنافق حاصل؛ ألنه هو الذي ؼر المإمنٌن بقوله الذي ال
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حقٌقة له ،ووالى الكافرٌن على المإمنٌن ،ولو أنه استمر على حالته األولى لكان شره أخؾ،
()2
ولو أخلص العمل هلل وتطابق قوله وعمله ألفلح وأنجح "
أعلم أخً الحبٌب أن المعصٌة ومن جنسها الكفر؛ فساد فً االرض عظٌم ،وشإم علً
الناس ال العاصً وحده ،وما منعنا الخٌر إال لوجودهم بٌننا ،وهم قوم ٌبارزون هللا
بالمعصٌة وال ٌبالون بالكفر وقد رضوا ببٌبة الفساد والفسق ،فحق علٌنا أن تعم السٌبة،
وتتنزل الببلٌا قال تعالً َ " :ول َّتقُولِفِ ْت َن ًة ََِلِ ُتصِ ٌ َبنَّ ِلرَّذٌِنَ َ
ِظلَ ُمولِ ِم ْن ُك ْم َ
لعلَ ُمولِأَنَّ ِ
ِو ْ
اص ًة َ
ِخ َّ
ْلاِ َ
شدٌِدُِل ْر ِع َقابِِ(ٕ٘)ِ" ا ألنفال ،أي  :فتنة ال تصٌب الذٌن ظلموا فحسب بل تصٌب الذٌن
َّ َ
ظلموا وؼٌرهم ممن ٌري الفساد وال ٌنكره ،وقال سبحانه َ ":و َماِ َِكانَ َّ
ِوأَ ْن َ
تِ
ِْلاُِرِ ٌُ َع ِّذ َب ُه ْم َ
ِو َماِ َكانَ َّ
ِو ُه ْمِ ٌَ ْس َت ْغفِ َُّونَ ِ(ٖٖ)ِ"ِا ألنفال .
ِْلاُِ ُم َع ِّذ َب ُه ْم َ
فٌِ ِه ْم َ
فانظر كٌؾ رفع هللا العذاب عن أمته  -صلً هللا علٌه وسلم  -لوجوده بالطاعة بٌنهم،
وكٌؾ كان األمان باالستؽفار بعده؛ فإذا رفع االمنٌن فشإم المعصٌة ،ووباء الذنب ال ؼٌر .
ذكر ابن قدامة  -رحمه هللا  -فً التوابٌن  :وروي أنه لحق بنً إسرابٌل قحط على عهد
موسى  -علٌه السبلم  -فاجتمع الناس إلٌه فقالواٌ :ا كلٌم هللا! ادع لنا ربك أن ٌسقٌنا الؽٌث
فقام معهم وخرجوا إلى الصحراء وهم سبعون ألفا أو ٌزٌدون ،فقال موسى  -علٌه السبلم :-
إلهً! اسقنا ؼٌثك ،وانشر علٌنا رحمتك ،وارحمنا باألطفال الرضع ،والبهابم الرتع،
والمشاٌخ الركع ،فما زادت السماء إال تقشعا ،والشمس إال حرارة.
فؤوحى هللا إلٌه :فٌكم عبد ٌبارزنً منذ أربعٌن سنة بالمعاصً فناد فً الناس حتى ٌخرج من
بٌن أظهركم فبه منعتكم.
فقال :موسى :إلهً وسٌدي! أنا عبد ضعٌؾ ،وصوتً ضعٌؾ ،فؤٌن ٌبلػ وهم سبعون ألفا أو
ٌزٌدون؟ فؤوحى هللا إلٌه :منك النداء ومنً الببلغ.
فقام منادٌا وقالٌ :ا أٌها العبد العاصً الذي ٌبارز هللا منذ أربعٌن سنة! اخرج من بٌن
أظهرنا فبك منعنا المطر.
فقام العبد العاصً فنظر ذات الٌمٌن وذات الشمال فلم ٌر أحدا خرج؛ فعلم أنه المطلوب فقال
فً نفسه :إن أنا خرجت من بٌن هذا الخلق افتضحت على رإوس بنً إسرابٌل ،وإن قعدت
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معهم منعوا ألجلً؛ فؤدخل رأسه فً ثٌابه نادما على فعاله ،وقال :إلهً وسٌدي! عصٌتك
أربعٌن سنة وأمهلتنً وقد أتٌتك طابعا فاقبلنً فلم ٌستتم الكبلم حتى ارتفعت سحابة بٌضاء
فؤمطرت كؤفواه القرب.
فقال موسى :إلهً وسٌدي! بماذا سقٌتنا وما خرج من بٌن أظهرنا أحد؟ فقالٌ :ا موسى!
سقٌتكم بالذي به منعتكم.
فقال موسى :إلهً! أرنً هذا العبد الطابع فقالٌ :ا موسى! إنً لم أفضحه وهو ٌعصٌنً
أأفضحه وهو ٌطٌعنً؟!
ومن هنا فاحذر مجالستهم؛ فعن أنس عن أبً موسً قال  " :ومثل جلٌس السوء كصاحب
()2
الكٌر إن لم ٌصبك من ناره أصابك من دخانه"

ومن صفاتهم قول هللا فٌهم  :أال إنهم هم السفهاء ولكن ال ٌعلمون .
السفٌه :هو الجاهل الضعٌؾ الرأي القلٌل المعرفة بمواضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمى
ًِِج َعل َ َّ
ِْلاُِرَ ُك ْمِ
اءِأَ ْم َولرَ ُك ُمِلرَّت َ
س َف َه َ
هللا النساء والصبٌان سفهاء ،فً قوله تعالىَ " :و ََلِ ُت ْإ ُتولِلر ُّ
()1
قِ ٌَا ًما "امنساء
وقولهم " أنإمن كما أمن السفهاء " جدال مع المإمنٌن فً حقٌقة اإلٌمان باهلل ومبلبكته وكتبه
ورسله ،مما ٌإكد كفرهم وفسادهم ألن السفٌه جاهل ٌجادل عن رأي ضعٌؾ ال عن معرفة
بمواضع المصالح والمضار .
فلو كان هذا المنافق عالما بما ٌنفعه محٌطا بما ٌصلحه حاذرا مما ٌضره لم ٌكن من جملة
المنافقٌن؛ فإنهم ٌجلسون حٌث تؤمرهم أحبلمهم وترؼب فٌه نفوسهمٌ ،تطاولوا بسفههم علً
المإمنٌن ،وٌإكدوا كفرهم باالستهزاء بهم ،وال تزال هذه الطابفة عمٌاء ال تبصر ،صماء ال
تسمع ،طمست بصابرهم ،وفسدت عقولهم مما ران علً قلوبهم من سوء أخبلقهم؛ حتً
صارت قلوبهم فً أكنة أن ٌفقهوه وفً أذانهم وقرا ،بلػ بهم السفه إلً أن عجزوا عن تمٌز
بِأَنَّ ِ
س ُ
ما ٌنفعهم مما ٌضرهم ،ولببس ما رضوا ألنفسهم من السفه وطٌش الحلم " أَ ْمِ َت ْح َ
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ِسبِ ًٌَلِ(ٗٗ)ِ" امفرقانِ،لهذا رد هللا
ضل ُّ َ
أَ ْك َث ََّ ُه ْمِ ٌَ ْس َم ُعونَ ِأَ ْوِ ٌَ ْعقِلُونَ ِإِنْ ِ ُه ْمِإِ ََّلِ َك ْاْلَ ْن َع ِامِ َبلِْ ُه ْمِأَ َ
قولهم بالسفه كؤنهم لم ٌعقلوا القول قبل أن ٌقولوه ،ولم ٌبصروا الرد قبل أن ٌ ْخرجوه " أََلَِ
ِورَكِنَِلَِّ ٌَ ْعلَ ُمونَِِ"ِامبقرة ِ .
س َف َها ُء َ
إِ َّن ُه ْمِ ُه ُمِلر ُّ
ذكر ابن كثٌر  -رحمه هللا  -فً تفسٌر قوله تعالً " وَلِتكونولِكارذٌنِقارولِسمعناِوهمَِلِ
ٌسمعونِ(ٕٔ) "ا ألنفال  ،قال  :وال منافاة بٌن المشركٌن والمنافقٌن فً هذا؛ ألن كبل منهم
()2

مسلوب الفهم الصحٌح ،والقصد إلى العمل الصالح .

ومن صفاتهم  :أنهم ٌتقلبون بؤكثر من وجه .
والحقٌقة أن هذه حقٌقة النفاق؛ فاألصل فً المنافق أن ٌكون له أكثر من وجه ٌعٌش به؛ فإذا
اجتمعوا بالمإمنٌن أظهروا أنهم علً طرٌقتهم وأنهم معهم ،وإذا خلوا إلً شٌاطٌنهم من
دعاة الفتنة وعمال اإلفساد وأنصار الباطل؛ قالوا  :إنا معكم على عقٌدتكم وعملكم؛ فكشؾ
اِوإِ َذلِ
القرآن عن هذا التلون ،وهذه الذبذبة؛ فقال سبحانه َ " :وإ ِ َذلِرَقُولِلرَّذٌِنَ ِآ َم ُنولِ َقارُولِآ َم َّن َ
َخلَ ْولِإِرَىِ َ
ش ٌَاطِ ٌنِ ِه ْمِ َقارُولِإِ َّناِ َِم َع ُك ْمِإِ َّن َماِ َن ْحنُ ِ ُم ْس َت ْه ِز ُئونَ ِ(ٗٔ) " امبقرة .
وهذا الوصؾ جاء فً المنافقٌن ،وقد اختص ببعضهم ،وحكً بصٌؽة الماضً لٌكشؾ عن
أمر هام ،ونكتة بالؽة ،قال عنها صاحب المنار فً تفسٌره  " :وحكً بصٌؽة الماضً ،
لٌكون كالتصرٌح بتوبٌخ تلك الفبة من هذا الصنؾ ،التً بلؽت من التهتك فً النفاق،
والفساد فً األخبلق أن تظهر بوجهٌن ،وتتكلم بلسانٌن ،وما بلػ كل أفراد الصنؾ هذا المبلػ
()1
من الفساد والضعؾ "
وهذا التلون حرم علً المإمنٌن؛ ألن المبادئ الصحٌحة تقتضً من اإلنسان أن ٌكون حرا
فً فكرة ثابتا علً مبدبة صادقا فً فعله ،هكذا كان أنبٌاء هللا الذٌن تمسكوا بالحق ودافعوا
عنه حتً مع أشد الظروؾ وأحلك المواقؾ ،لم ٌتزحزحوا ولم ٌضعفوا ولم ٌتركوا
ٌل َّ
ِِو َماِ
ِْلا َ
صا َب ُه ْمِفًِِ َ
اِو َه ُنولِرِ َماِأَ َ
ٌَِِّ َف َم َ
َِّ ِّب ٌُّونَ ِ َكث ٌ
سبِ ِ
مبادبهمَ "،و َكؤ َ ٌِّنْ ِمِنْ ِ َنبِ ًٍِّ َقا َتلَِ َم َع ُه ِ
ولِو َّ
اب ٌَِّنَ ِ( " )ٔٗٙال معران  ،أما الذي ٌتخذ النفاق منهجا
ِب َّ
ْلاُِ ٌُح ُّ
لس َت َكا ُن َ
ولِو َماِ ْ
ض ُعفُ َ
َ
ِلرص ِ
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وتقٌة؛ فإنه ال شك بعٌد عن هذه المبادئ اإلٌمانٌة ولٌس أهبل للحق حتً ٌتمسك به ،وصدق
القابل :
وال خٌر فً ود امرئ متلون ....إذا الرٌح مالت مال حٌث تمٌل
فبعض الصحابة  -رضً هللا عنهم  -كانوا فً الجاهلٌة أشد الناس ؼلوا فً معاداة اإلسبلم،
ثم صاروا بعد ما تبٌن لهم الحق أشد الناس دفاعا عنه وتفانٌا فً خدمته ،ولم ٌنافقوا فً
الحالة األولى وال الثانٌة ،ألنهم كانوا من أهل المبادئ ،قال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم
" :تجدونِلرناسِمعادن؛ِفخٌاَّهمِفًِلرجاهلٌةِخٌاَّهمِفًِلِلسَلمِإذلِفقهولِ،وتجدونِخٌَِّلرناسِفًِهذلِلرشؤنِأشدهمِرهِكَّلهٌةِقبلِأنٌِقعِفٌهِ،وتجدونِشَِّلرناسٌِومِ
()1
لرقٌامةِعندِْلاِذلِلروجهٌنِلرذيٌِؤتًِهإَلءِبوجهِوهإَلءِبوجه"
ؼٌر أن هذا النفاق ٌتعارض مع االستقامة التً أمرنا هللا أن نكون علٌها ،ولما سبل عمر -
رضً هللا عنه  -عن االستقامة ،قال " :أن تستقٌم علً األمر والنهً فبل تروغ روؼان
الثعالب " ،ولقد كان هذا التقلب أصل المنافق ألنك ال تدري علً أي وجه هو أمع المإمنٌن
أم مع زعمابه من الٌهود وإخوانه من المنافقٌن ،وشتان بٌن هذا وذاك؛ فبل ٌجتمع اإلنسان
بالمإمنٌن والمنافقٌن وٌكون علً الصواب.
فلما لقً المنافقون الذٌن آمنوا بقولهم أمنا ،ثم تحولوا وانصرفوا إلً شٌاطٌنهم؛ تؽٌر قولهم
وتقلب وجههم؛ فؤظهروا النصر لزعمابهم والمواالة لهم ،وأكدوا ذلك باستهزابهم بالمإمنٌن،
ألن قولهم عندما خلوا بشٌاطٌنهم إنا معكم هو مثل ما قالوه للمإمنٌن لكن ٌفرق بٌن الحقٌقة
وزعمهم ،قولهم " إِ َّن َماِ َن ْحنُ ِ ُم ْس َت ْه ِز ُئونَِ " .
وهذه هً صفة المنافقٌن؛ مذبذبٌن بٌن ذلك ال إلى هإالء وال إلى هإالء؛ ٌؤتون المسلمٌن
بوجه وٌؤتون الكفار بوجه أخر ،قال ابن القٌم  -رحمه هللا  :لكل منهم وجهان ،وجه ٌلقى به
المإمنٌن ،ووجه ٌنقلب به إلى إخوانه من الملحدٌن ،وله لسانان :أحدهما ٌقبله بظاهره
المسلمون ،واآلخر ٌترجم به عن سره المكنون " وإذلِرقولِلرذٌنِآمنولِقارولِآمناِوإذلِخلولِ
()1
إرىِشٌاطٌنهمِقارولِإناِمعكمِإنماِنحنِمستهزئون "
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ومن صفاتهم  :االستهزاء بالمإمنٌن وعدم العناٌة بهم .
وأصل االستهزاء :االستخفاؾ وعدم العناٌة بالشًء فً النفس ،وإن أظهر المستخؾ
االستحسان والرضا تهكما( ،)1فمن كان شؤنه العبث بالناس واالستهزاء بهم؛ أصاره هللا إلى
حالة ٌعبث به فٌها ،وٌستهزأ منه؛ فكشؾ القرآن عن هذا التلون وهذه الذبذبة ،وقابلهم علٌها
بما هدم به بنٌانهم ،وفضح بهتانهم ،فقال :هللا ٌستهزئ بهم.
واالستهزاء من الكفار حقٌقة ،وتعلٌقه باهلل عز وجل مجاز  -جل ربنا وتقدس  -عن
()2
االستهزاء ،بل هو الحق ومنه الحق .
وهذه اآلٌة تقرر أن االستهزاء صفة من صفاتهم؛ قال سبحانه  " :لرَّذٌِنَ ِ ٌَ ْلم ُِزونَ ِل ْر ُم َّط ِّوعِ ٌنَ ِ
ِسخ ََِّ َّ
ِْلاُِ ِم ْن ُِه ْمِ
مِنَ ِل ْر ُم ْإ ِمنٌِنَ ِف
ِج ْه َد ُه ْمِ َف ٌَ ْس َخ َُّونَ ِ ِم ْن ُه ْم َ
ِِولرَّذٌِنَ ََِلِ ٌَ ِجدُونَ ِإِ ََّل ُ
ًِِلرصدَ َقات َ
َّ
لبِأَرٌِ ٌمِ( "ِ)11امتوبة .
ِع َذ ٌ
َورَ ُه ْم َ
فهذه صفة فٌهم ال ٌسلم منهم أحد حتً المطوعٌن الذٌن ٌخرجون الصدقات ،ولقد نفً النبً
 صلً هللا علٌه وسلم  -اإلٌمان عن المستهزبٌن وبٌن أن هذا الخلق الذمٌم ال ٌلٌق بهم،()3
فقال "ِرٌسِلرمإمنِبارطعانِ،وَلِلرلعانِ،وَلِبارفاحشِ،وَلِباربذيءِ"
ولكن كٌؾ استهزأ هللا بهم كما استهزأوا بعباده المإمنٌن؟ ،وقع ذلك بإمهال هللا لهم مدة ثم
أخذهم أخذ عزٌز مقتدر؛ فسمً هللا امهالهم استهزاء بهم؛ ألن فً االمهال استدراج ،أو أن
هللا استهزأ بهم فجزاهم بالعقاب على استهزابهم؛ ألنه ال ٌ َعاقب إال المذنب فوقع علٌهم
العقاب الستهزابهم .
ولقد كان حاصل ما ذكره هللا من صفاتهم؛ أن عاقبهم هللا علٌها أشد العقاب ،وهذا بداٌة
االستهزاء بهم فبٌن هللا كساد تجارتهم وفساد عقٌدتهم ،وما زادهم هللا به طؽٌانا وكفرا؛ فقال
من جملة عقابه لهم ْ " :لاٌِستهزئِبهمِوٌمدهمِفًِطغٌانهمٌِعمهونِ(٘ٔ) " فاالستهزاء
واقع بهم فً الدنٌا واالخرة؛ فؤعمً هللا لذلك قلوبهم وطمس بصٌرتهم وأظلم فطرتهم ،ثم
كشؾ هللا حقٌقة أمرهم وهو من جملة االستهزاء بهم "أورئكِلرذٌنِلشتَّولِلرضَلرةِبارهدىِ
فماَِّبحتِتجاَّتهمِوماِكانولِمهتدٌنِ( "ِ)ٔٙامبقرة .
 2تفسٌر المنار 217/2
 1تاج العروس 11/1
 1رواه الترمذي  2177وصححه األلبانً ِ .
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من الحق أن ال ٌفسر الشراء باالستبدال ،بل الحق أن ٌقال اختاروا الضبللة علً الهدي لكنه
سبحانه عبر بالفعل اشتروا لٌبٌن هللا مدي اقبالهم علً الضبللة كؤنهم ٌسارعون لشرابها؛
فلما كان المنافقون معرضٌن عن الدعوة متبعٌن ؼٌر هدى هللا ،وذلك نزوالً لرؼباتهم
وشهواتهم ،التً حالت دون وصول قلوبهم للحق ،فهم ٌستهزءون بالمإمنٌن وٌقولون آمنا،
وهً تلك العبارات التً ٌعتقدون أنها تنطلً على النبً وأصحابه ،ونسوا أن هللا معز جنده،
وهازم أعداء الدعوة فً كل زمان ومكان؛ فوصفهم هللا بعدم الهداٌة ،والوصؾ به ؼالبا ال
ٌكون إال لمن عمً قلبه وسفه عقله وضل معتقده ،فهو كمن دفع أمواله لشراء شًء ثم وجد
ذلك الشًء تالفا ً فهو خاسر ،كمن بذل جوهرة وأخذ عنها درهماً ،فببست التجارة وببست
الصفقة ،هكذا حال المنافقٌن .
قال العبلمة السعدي  :أولبك ،أي :المنافقون الموصوفون بتلك الصفات رؼبوا فً الضبللة،
رؼبة المشتري بالسلعة ،التً من رؼبته فٌها ٌبذل فٌها األثمان النفٌسة ،وهذا من أحسن
األمثلة ،فإنه جعل الضبللة ،التً هً ؼاٌة الشر ،كالسلعة ،وجعل الهدى الذي هو ؼاٌة
الصبلح بمنزلة الثمن ،فبذلوا الهدى رؼبة عنه بالضبللة رؼبة فٌها ،فهذه تجارتهم ،فببس
()1
التجارة ،وببس الصفقة صفقتهم .
وقد أكد اإلمام السعدي  -رحمه هللا  -سفههم فقال  :وإذا كان من بذل دٌنارا فً مقابلة درهم
خاسرا ،فكٌؾ من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ فكٌؾ من بذل الهدى فً مقابلة الضبللة،
()2
واختار الشقاء على السعادة ،ورؼب فً سافل األمور عن عالٌها ؟
كانت هذه اآلٌة نتٌجة سفههم ،وأنهم ال ٌستطٌعون أن ٌمٌزوا بٌن الضبللة والهدي؛ فصار
ٌَِّ(ٖٔ)ِ" احلج ،
حالهم كمن " ٌَدْ ُعوِرَ َمنْ َِ
سِل ْر َعشِ ُ
ىِورَ ِب ْئ َ
سِل ْر َم ْورَ َ
بِمِنْ ِ َن ْف ِعهِِرَبِ ْئ َ
ِض َُّّهُِأَ ْق ََّ ُ
فوقع علٌهم العقاب بما قاله قتاده  :قد وهللا رأٌتموهم خرجوا من الهدى إلى الضبللة ،ومن
()3
الجماعة إلى الفرقة ،ومن األمن إلى الخوؾ ،ومن السنة إلى البدعة.
ألنهم فً االصل طلبوا تجارة بابرة ،وبضاعة فاسدة ال تصلح لدنٌهم فكٌؾ بها فً االخرة،
قال ابن القٌم  -رحمه هللا  :خرجوا فً طلب التجارة البابرة فً بحار الظلمات ،فركبوا
مراكب الشبه والشكوك تجري بهم فً موج الخٌاالت ،فلعبت بسفنهم الرٌح العاصؾ ،فؤلقتها
 2تفسٌر السعدي 31/2
 1المصدر السابق .
 1تفسٌر ابن كثٌر 52/2
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بٌن سفن الهالكٌن" أولبك الذٌن اشتروا الضبللة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا
()1
مهتدٌن " امبقرة
ً
ؼاٌة فً االستهزاء بهم؛ لٌكشؾ هللا عن مدي امهاله لهم،
ثم إن هللا ضرب المثل وكان
وحلمه علٌهم؛ لكنهم لم ٌفهموا هذا فلٌس لهم قلبا ٌعٌه وال عقبل ٌستوعبه ،قال سبحانه " :
َب َّ
اِح ْورَ ُه َ
ِو َت ََّ َك ُه ْمِفًِِ ُظلُ َمات َ
ٍَِلِ
َم َثلُ ُه ْمِ َك َم َث ِلِلرَِّذ
وَّ ِه ْم َ
ِذه َ
اء ْتِ َم َ
ض َ
اَّلِ َفلَ َّماِأَ َ
ِيِلس َت ْو َقدَِ َن ً
ْ
ِْلاُِبِ ُن ِ
ص ٌّمِ ُب ْك ٌمِ ُع ْم ًٌِ َف ُه ْم ََِلِ ٌَ َّْ ِج ُعونَ ِ( " )ٔ1امبقرة.
ٌُ ْبصِ َُّونَ ِ(ُ ِ)ٔ1
شبههم هللا برجل استوقد نارا لكً ٌبصر طرٌقه ،وٌضٌا مكانه؛ فلما أطمؤن لهذا النور الذي
أوقده؛ إذا به ٌفقده فجؤة وٌذهب هللا بنور بصره فؤعماه هللا وأضله ،وتركهم فً ظلمات ال
ٌبصرون؛ فذلك تماما ً حال المنافقٌن الذٌن رأوا اآلٌات القرآنٌة والبٌنات والهدى ،فرأوا نور
الهداٌة ،ثم انتكسوا وكفروا فعادوا إلى ظلمات الكفر والنفاق .
وقد وقع استشكال بٌن كثٌر من الناس فً فهم هذا المثل الذي ضربه هللا فٌهم ،وسببه هو
التعبٌر االول " بالذي استوقد " الذي ٌدل علً المفرد ،ثم قال سبحانه " ذهب هللا بنورهم "
وهً صٌؽة للجمع؛ فإلً ما ترجع هذه الضمابر ؟
هناك تفسٌر أخر لهذه اآلٌات ٌدفع هذا اإلشكال " فمثلهم أي مثل أولبك المنافقٌن من موقؾ
الدعوة النبوٌة كمثل رجل اجتهد فً إٌقاد نار ،فلما أفلح فً ذلك وأضاءت النار ما حوله،...
فالرسول  -صلً هللا علٌه وسلم  -هو ذلك الرجل الذي اجتهد فً إنارة ما حوله بنور
الهدى ،فلما أفلح فً ذلك وأنارت من َحوله الببلد بنور الهدى ،واستجاب له الناس من
حوله ،كانت المفاجؤة أنْ ذهب هللا بنور هإالء المنافقٌن الذي خلقه فٌهم لٌهدٌهم؛ من عقل
وفطرة وفرقان ٌجده من لم ٌدنس بالمعاصً  ...الخ .فعبر فً األولً بالذي وفً " بنورهم
" بالجمع ألنه عابد علً المنافقٌن ،ولٌس اإلشكال إذن فً نور الوحً ،فقد أضاء وأنار،
وإنما اإلشكال فً العمى الداخلً الذي نتج عن معاصٌهم ونفاقهم.
قال النبً – صلً هللا علٌه وسلم – "إنما مثلً ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا ،فلما
أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التً تقع فً النار ٌقعن فٌها ،فجعل ٌنزعهن
()2
"وٌؽلبنه فٌقتحمن فٌها ،فؤنا آخذ بحجزكم عن النار ،وهم ٌقتحمون فٌها"
 2مدارج السالكٌن 157/2
1
رواه البخاري ()1311
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من األولً أن ننظر لآلٌات نظرة تفسٌرٌة بسٌطة ندرك معها المعنً الذي أراده هللا سبحانه؛
ألنه فً ضرب األمثال حكم بالؽة ،ونكت عظٌمة ،وإن كنا جهلنا الحكمة فجهلنا ال ٌنفً
وجودها؛ فبل تتعجب كٌؾ أجاء هللا هإالء المنافقٌن بهذا النور والهدي فلم ٌهتدوا ؟ ذلك ألن
كثرة المعاصً تذهب النور الداخلً لئلنسان وهو فطرته؛ فٌعجز القلب عن إدراك النور
األ َخر وهو نور الوحً؛ فصارت قلوبهم مرٌضة ألنه ال بد من إرسال واستقبال ،ونور
ٌمان قلوبهم ،بل ال بد من قلب صالح الستقبال هذا
الوحً وحده لٌس كافٌا ألن ٌدخل اإل َ
النور،
ص ٌّمِ ُب ْك ٌمِ ُع ْم ًٌِ َف ُه ْم ََِلِ ٌَ َّْ ِج ُعونَ ِ(")ٔ1
قال سبحانه ُ ِ" :
والحقٌقة؛ أن هذا الوصؾ ال ٌكون إال لمن ال فطرة له وال قلب ،والمتؤمل ٌري أنهم مع ذلك
لم ٌرجعوا ألنفسهم فٌبصروا حقٌقة ما فً قلوبهم؛ فهم فً ؼفلة من كبلم النبوة ،ونور
ص ٌّمِ ُب ْك ٌمِ ُع ْم ًٌِ َف ُه ْم ََِلِ
الوحً ،وقد تطابق هذا الوصؾ مع حال الكافرٌن فً قوله تعالً ُ " :
ٌَ ْعقِلُونَ ِ(ٔ" )ٔ1امبقرة  ،والفرق أن هإالء المنافقٌن مع فساد قلوبهم وسوء فطرتهم وؼٌاب
عقلهم ،لم ٌرجعوا إلً الحق ال عند استماعه وال عندما جلسوا مع أنفسهم؛ أما هإالء
الكافرٌن مع هذه الحالة المذكورة لم ٌعقلوا كبلم النبوة ،وال نور الوحً لكنهم إذا رجعوا
ألنفسهم ربما ٌعقلوا ذلك وٌرجعوا؛ كما قال هللا فً الكفار من قوم إبراهٌم َ ِ" :ف ََّ َج ُعولِإِرَىِ
أَ ْنفُسِ ِه ْمِ َف َقارُولِإِ َّن ُك ْمِأَ ْن ُت ُم َّ
ِلرظارِ ُمونَ ِ(ٗ" )ٙأما هإالء المنافقون فبل .
حقا ؛ الوصؾ بالنفاق أشد وأطؽً من الوصؾ بالكفر ،وال ٌزال أولبك المنافقٌن ٌمثلون
خطرا علً األمة اإلسبلمٌة من الكافرٌن المحاربٌن ،ولعلك تدرك ذلك عندما تفهم المراد
ِلرسمَاءِ ِفٌِهِِ ُظلُ َم ٌ
ٌِو َب َّْ ٌقِ
ات َِ
ِو ََّ ْعد َ
ص ٌِّبٍِمِنَ َّ
من المثل الذي ضربه هللا فً قوله  " :أَ ْوِ َك َ
ِِو َّ
صابِ َع ُه ْمِف َ
ْلاُِ ُمحٌِ ٌطِبِا ْر َكاف ٌَِِّنَ ِ(َ ٌَ ِ)ٔ1كادُِ
ًِِآذلنِ ِه ْمِمِنَ
ِح َذ ََِّل ْر َم ْوت َ
ِلرص َولعِ ِق َ
َّ
ٌَ ْج َعلُونَ ِأَ َ
شا َء َّ
اءِرَ ُه ْمِ َم َ
ِْلاُِ
ولِورَ ْوِ َِ
ِعلَ ٌْ ِه ْمِ َقا ُم َ
ِِوإِ َذلِأَ ْظلَ َم َ
ش ْولِفٌِه َ
ض َ
اَّ ُه ْمِ ُكلَّ َماِأَ َ
ص َ
فِأَ ْب َ
ل ْر َب َّْ ُقِ ٌَ ْخ َط ُ
اَّ ِه ْمِإِنَّ َّ
ِعلَىِ ُكلِِّ َ
ٌَِِّ(ٕٓ)" امبقرة .
ش ًْ ٍءِ َقد ٌ
ِْلاَ َ
ِوأَ ْب َ
س ْم ِع ِه ْم َ
ِب َ
رَ َذه َ
َب ِ
ص ِ
ال ٌفهم هذا المثل إال أن ٌفهم المثل قبله؛ فلما وصل هإالء المنافقٌن إلً هذه الحالة التً
وصلوا إلٌها " صم بكم عمً فهم ال ٌرجعون " ،بٌن هللا فً هذه اآلٌة حال فرٌق منهم،
ٌمشون فً العراءٌ ،تصبب علٌهم المطر ،فٌه ظلمات بعضها فوق بعض ،مع إرعاد الرعد،
وشدة البرق ،والصواعق المهلكة ،وأصوات الرٌاح المخٌفة التً تجعلهم ٌدخلون أصابعهم
كلها فً أذانهم ال أطرافها فحسب ،وذلك حذر الموت ،وهم فً هذه الحالة ٌكاد البرق
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ٌخطؾ أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فٌه ،وإذا أظلم علٌهم وقفوا مكانهم لم ٌتحركوا،
ٌنتظرون الموت ٌؤتٌهم ،أو الساعة والساعة أدهً وأمر .
وفً هذا المثل عبر هللا بالصٌب وهو المطر عن الوحً؛ فالمطر عادة ما ٌنزل بالخٌر
فٌصٌب موضعه؛ فكذلك الوحً ٌنزل بالخٌر والهدي فٌصٌب القلوب المستقبلة لهذا النور
التً لم تتدنس بدنس النفاق بعد؛ أما القلوب التً مردت علً النفاق فإن هللا عاملها من جنس
عملها؛ فصاروا ٌرون النور ظلمة ،وٌرون الوحً الذي ٌهدي إلً الحق وإلً طرٌق مستقٌم
فِ
كالمطر الصباب الذي ٌإدي إلً الهبلك لمن سار فٌه " َو َقارُولِإِنْ ِ َن َّتبِِ ِعِل ْر ُهدَىِ َم َع َكِ ُن َت َخ َّط ْ
مِنْ ِأَ َّْضِ َناِ" )٘1( ..امقصص .وهذا المعنً تإكده آٌات القران الكرٌم ،قال سبحانه َ ِ":ورَ َقدْ ِ
وَّلِ"ِالارساء .
ولِو َماِ ٌَ ِزٌ ُد ُه ْم ِِإِ ََّلِ ُنفُ ً
ص ََّّ ْف َناِفًِِه ََذلِل ْرقُ َّْآَ ِنِرِ ٌَ َّذ َّك َُّ َ
َ
فالحقٌقة أن القرآن ال ٌزٌد نفورا أو طؽٌانا ،بل ٌزٌد القلوب تصدٌقا وإٌمانا؛ لكنهم لما
اعرضوا عن التذكرة ورفضوا هداٌة القرآن لم ٌزٌدهم إال نفورا كما بٌن هللا ذلك فً أواخر
وَّةٌِ َف ِم ْن ُه ْمِ َمنْ ِ ٌَقُولُِأَ ٌُّ ُك ْم َ
ِزلدَ ْت ُهِ َه ِذهِِإٌِ َما ًناِ َفؤ َ َّماِلرَّذٌِنَ ِآ َمُِنولِ
س َ
التوبة "ِ َوإِ َذلِ َماِأ ُ ْن ِزرَ ْتِ ُ
ساِإِرَىِ
َِّ ْج ً
)ِوأَ َّماِلرَّذٌِنَ ِفًِِقُلُوبِ ِه ْمِ َم ََّ ٌ
اِو ُه ْمِ ٌَ ْس َت ْبشِ َُّونَ ِ(ٕٗٔ َ
َف َزلدَ ْت ُه ْمِإٌِ َما ًن َ
ضِ َف َزلدَ ْت ُه ْم ِ
ولِو ُه ْمِ َكاف َُِّونَ ِ(ٕ٘ٔ) " امبقرة .
ِو َما ُت َ
َِّ ْجسِ ِه ْم َ
والظلمات هً ظلمات الطرٌق الذي ساروا فٌه ،من كفر ونفاق كظلمات هذا المطر الصٌب،
وصار القرآن وما فٌه من آٌات الوعد والوعٌد بمثابة هذا الرعد الذي ٌقرع أسماعهم ،وقد
وضعوا أصابعهم فً أذانهم من هول الوعٌد الذي ٌنتظرهم ،وأما االٌمان الذي أزعموه فً
الدنٌا ،وظنوا أنهم ٌخدعون به هللا والذٌن أمنوا كالبرق أنار لهم فمشوا فٌه إذا أضاء ،وإذا
أظلم وقفوا ولم ٌتحركوا؛ فهم كذلك حٌن زعموا اإلٌمان وخادعوا به المإمنٌن ساروا فً
كٌدهم ومكرهم إذا خلوا إلً شٌاطٌنهم؛ لكن إذا انكشؾ أمرهم وفضحت خططهم؛ وقفوا
ٌنتظرون الموت؛ الن قولهم أمنا كان تقٌة عصمت به دمابهم وأمالهم لكنه قول كاذب،
وزعم باطل ،لم ٌسمح لهم إال العٌش فترة قصٌرة ،ولوال امهال هللا لهم لسلب سمعهم
وأبصارهم ،وهو قادر على ذلك فً كل وقت فهو محٌط بهم إنه على كل شًء قدٌر .
ثم عاملهم هللا ٌوم القٌمة من جنس أعمالهم فً الدنٌا ،وحاسبهم علٌها  -سبحانه  -باالستهزاء
ِول ْر ُم َنافِ َق ُ
اتِرِلَّذٌِنَ ِآ َم ُنولِ
بهم ،وخداع المإمنٌن لهم؛ فقال سبحانه ْ ٌَِ " :و َمِ ٌَقُولُِل ْر ُم َنافِقُونَ َ
ابِ
وَِّرَ ُهِ َب ٌِ
ِب ُ
ض َِّ َ
وَّلِ َف ُ
سولِ ُن ً
لء ُك ْمِ َفا ْر َت ِم ُ
ولِو ََّ َ
ِلَّ ِج ُع َ
وَّ ُك ْمِقٌِل َ ْ
ل ْن ُظ َُّو َناِ َن ْق َت ِب ْ
بِ َب ٌْ َن ُه ْم ِ
سِمِنْ ِ ُن ِ
س ٍ
ىِورَ ِك َّن ُك ْمِ
ِو َظاه َُِّهُِمِنْ ِقِ َبلِهِِل ْر َع َذ ُِ
لبِ(ٖٔ)ِ ٌُ َنادُو َن ُه ْمِأَرَ ْمِ َن ُكنْ ِ َم َع ُك ْمِ َقارُولِ َبلَ َ
ِِلرَّ ْح َم ُة َ
َباطِ ُن ُهِفٌِه َّ
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اءِأَ ْم َُّ َّ
ِو َغ ََّّ ْت ُك ُم ْ
وَِّ
ِبا ََّّللِِل ْر َغ َُّ ُ
ِْلا َ
ىِج َ
ِح َّت َ
ِلْلَ َمان ًُِّ َ
ِو ْلَّ َت ْب ُت ْم َ
ص ُت ْم َ
ِو َت ََّ َّب ْ
س ُك ْم َ
َف َت ْن ُت ْمِأَ ْنفُ َ
ِِو َغ ََّّ ُك ْم ِ
سِ
ِو ِب ْئ َ
اَِّه ًَِِ َم ْو ََل ُك ْم َ
ِو ََلِمِنَ ِلرَّذٌِنَ ِ َك َف َُّولِ َمؤْ َول ُك ُمِلر َّن ُ
(ٗٔ)ِ َفا ْر ٌَ ْو َم ََِلِ ٌُ ْإ َخ ُذِ ِم ْن ُك ْمِفِِدْ ٌَ ٌة َ
ٌَِّ(٘ٔ)ِ" احلديد .
ل ْر َمصِ ُ
أال فلٌلعن هللا النفاق؛ أال سحقا سحقا .
َمن عاذري من معشر الفسـاق  ...حلــت علٌهم لعنة الخــبلق .
ان ك ِّل نذالـــة ونفــاق .
ٌن فضٌلــ ًة برذٌلـــة  ...إخــو َ
ٌا بابعـــ َ
توو َن عندي ذرة  ...بل جل عنكم متفلً وبصاقً .
وهللا ما تس َ
لو كنتم شجرا لكنتم شو َكها  ...مفــقــود َة األثـــمار واألوراق .
ال تحسنون سوى المطاعن واألذى  ...وسفاسؾ النسوان فً األسواق .
لم ٌبخلوا ـ حمقى ـ وجـــاءوا طبقوا  ...بالفعــل كل بلٌــة ونفـاق .

ومن صفاتهم  :حسن القول .
فمن ظاهر صفاتهم جذب أذان السامع بؤفصح العبارات وأعذب الجمل؛ فهم ٌتخذون من
الكبلم المعسول وسٌلة لجلب القلوب؛ لكون المدح أحب االشٌاء إلً األذان ،وؼاٌتهم من هذا
ضرب القلوب وإثارة الفتنة وتهٌج العواطؾ والمشاعر ،وقد جمع هللا هذه الصفة فً قوله :
ش ِهد َّ
اِو ٌُ ْ
ِعلَىِ َماِفًِِ َق ْلبِ ِِه )ٕٓٗ( ....
ُِْلاَ َ
ج ُب َكِ َق ْورُ ُهِفًِِل ْر َح ٌَاةِِلر ُّد ْن ٌَ َ
اسِ َمنْ ِ ٌُ ْع ِ
" َومِنَ ِلر َّن ِ
"امبقرة
فالمإمن الصادق فً إٌمانه ،المخلص فً عبادته؛ ٌتسلل إلً القلوب بالنصٌحة علً وجهها
الصادق تحمل معانً الترؼٌب والترهٌب ممزوجة باإلقناع السلٌم؛ فتسمع فً كبلمه آٌات
القرآن وأحادٌث الرسول  -صلً هللا علٌه وسلم  -مما تجد فٌه األمر بالمعروؾ والنهً عن
المنكر ،أما أهل النفاق فإنهم ٌتسللون إلً القلوب باألسالٌب الماكرة وطرق الخداع ،لتهٌج
العواطؾ وإثارة الخواطر فهإالء باستطاعتهم تحرٌؾ الكلمة ،وإٌقاع الفتنة ،وإثارة الشبهة .
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وهذا هو حال المنافقٌن الذٌن ٌخطبون فٌوسعون فً الكبلم ،وٌتفصحون فٌه من مدح الناس
فٌما ال ٌرضً هللا ،ودابما ٌدفعهم التكلؾ إلً الحلؾ الكاذب والٌمٌن اآلثم  ،كما قال سبحانه
ش ِهد َّ
َ " :و ٌُ ْ
ِعلَىِ َماِفًِِ َق ْلبِ ِِه "  ،وهللا ٌشهد أنهم أشد خطرا علً المسلمٌن ،وأعظم ضرا
ُِْلاَ َ
من األعداء المحاربٌن؛ خاصة إن كانوا أهل علم بالدٌن ولسان فصٌحٌ ،ستطٌعون بذلك أن
ٌفتنوا من ٌفتنوه عن دٌن هللا ،وٌصرفوا حدٌثً اإلسبلم عن اإلسبلم ،قال النبً  -صلً هللا
()1
علٌه وسلم  " : -أخوفِماِأخافِعلىِأمتًِكلِمنافقِعلٌمِلرلسان " .
وعن أبً إمامة  -رضً هللا عنه  -عن النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -قال  " :لرحٌاءِولرعًِ
شعبتانِمنِلِلٌمانِ،ولربذلءِولربٌانِشعبتانِمنِلرنفاق " ( )2قال الترمذي :والعً قلة
الكبلم ،والبذاء :هو الفحش فً الكبلم ،والبٌان :هو كثرة الكبلم .
فالكلمة بها نجاة المإمن ،واللسان ٌصدق ذلك أو ٌكذبه؛ فهو رسول القلوب ٌحدث عنها ببل
أو نعم؛ فإن كان خٌر فخٌرا ،وإن كان شرا فشرا؛ فقد ذكر هللا طوابؾ العالم الثبلثة وبٌن
َِّ َّب َناِآتِ َناِفًِِلر ُّد ْن ٌَاِ
اسِ َمنْ ِ ٌَقُول ُ َ
علو هممهم ومدي مطالبهم؛ فذكر قول الكافرٌن " َفمِنَ ِلر َّن ِ
َو َماِرَ ُهِف ْ
ًِِللخ ََِّةِِمِنْ َ
َِّ َّب َناِ
ِخ ََل ٍقِ(ٕٓٓ) "امبقرة  ،وذكر قول المإمنٌن " َو ِم ْن ُه ْمِ َمنْ ِ ٌَقُول ُ َ
ِوف ْ
اَِّ(ٕٔٓ) " ثم ذكر هللا قول
لبِلر َّن ِِ
اِع َذ َ
ِوقِ َن َ
س َن ًة َ
ِِح َ
ًِِللخ ََِّة َ
س َن ًة َ
اِح َ
آتِ َناِفًِِلر ُّد ْن ٌَ َ
اِو ٌُ ْ
ِِوه َُوِ
ِعلَىِ َماِفًِِ َق ْل ِبه َ
ُِْلا َ
اسِ َمنْ ِ ٌُ ْع ِج ُب َكِ َق ْورُ ُهِفًِِل ْر َح ٌَاةِِلر ُّد ْن ٌَ َ
ش ِهد َّ َ
المنافقٌن " َومِنَ ِلر َّن ِ
ِص ِامِ(ٕٗٓ)"  ،قال العلماء  :هذه اآلٌة الكرٌمة فً وصؾ حال المنافق ،وهو من
أَرَدُِّل ْرخ َ
أدق وصؾ لحال أهل النفاق.
لهذا كان من النفاق تنمٌق القول ،واصطفاء العبارات ،واختٌار الجمل ألطفها  ،لكون ذلك
حبٌب إلً القلوب ،مرهؾ للحس ،تشد إلٌه أذان السامع ،وبهذا ٌمكنك اختبار المنافق
ومعرفته ،فقد حبس عمر بن الخطاب  -رضً هللا عنه  -األحنؾ بن قٌس مدة فلما رأى من
فصاحته وجمٌل عبارته خشً أن ٌكون وراءهما نفاق ،ثم تبٌن له شذوذ القاعدة فً األحنؾ
فؤطلقه  ،وبهذا تقرر عندهم  -رضً هللا عنهم  -أن من وجدوا فٌه مثل هذا فهو منافق؛ ألن
هذه الصفة ؼالبا ما تكون فٌه؛ فهً بٌان لعقٌدة النفاق التً تجعل صاحبها ٌظهر ماال ٌبطن
.
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ومن هنا جاء الذم األكٌد ،والوعٌد الشدٌد علً المادحٌن والمتملقٌن الذي جعلوا المدح طرٌقا
للكبر ،ومزرعة للعجب ،وال ٌدري المسكٌن أنه طرٌقه لسوق النفاق ومطٌته إلٌه ،قال
النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -وكان بحضرته رجل مدح رجبل فقال ِ" :وٌحكِقطعتِعنقِ
صاحبكِ،قطعتِعنقِصاحبكِ" مرارا " إذلِكانِأحدكمِمادحاِصاحبهَِلِمحارةِ،فلٌقلِ:
()1
أحسبِفَلناِ،وْلاِحسٌبهِ،وَلِأزكًِعلىِْلاِأحدلِأحسبهِ،إنِكانٌِعلمِذلكِ،كذلِوكذلِ"
وهذا أمر ٌنبؽً للعاقل أن ٌضبط نفسه من تزكٌتها ،وٌمنع من تصدٌق المدح لها ،فإن للنفس
مٌبل لحب الثناء وسماع المدح.
قال الشاعرٌ :هوى الثناء مبرز ومقصر  ....حب الثناء طبٌعة اإلنسان .
فإذا سمح اإلنسان لنفسه أن ٌمدح  ،وتابع على هذه بالشهوة ،تشاؼل عن الفضابل الممدوحة
ولَ َها عن المحاسن الممنوحة ،فصار الظاهر من مدحه كذبا ،والباطن من ذمه صدقا ،وهذه
هً مداهنة المنافقٌن أي مجاملتهم.
فالمداهنة التً هً من صفات المنافقٌن من الدهان ،وهو الَّذي ٌظهر على الشًء وٌستر
باطنه ،وفسَّرها العلماء بؤنها معاشرة الفاسق ،وإظهار الرضى بما هو فٌه من ؼٌر إنكار
علٌه ،والمداهنة بخبلؾ المداراة ،فالمداراة من صفات المإمنٌن ،والمداهنة من صفات
المنافقٌن .
قال ابن القٌم  :والفرق بٌن المداراة والمداهنة :أن المداراة هً التلطؾ باإلنسان لتستخرج
َّ
الحق أو ترده عن الباطل ،والمداهنة :التلطؾ به لتقرة على باطله وتتركه على هواه،
منه
()1
فالمداراة ألهل اإلٌمان ،والمداهنة ألهل النفاق.
فالواجب أال ٌنخدع المسلمون بهم ،وال بحسن حدٌثهم ،وأن ٌعرؾ أن هذا هو الظاهر فٌهم،
ِو َّ
ْلاُِ ٌَ ْعلَ ُمِأَ ْع َمارَ ُك ْمِ(ٖٓ) "محمد
والؽالب فً وصفهم ،قال تعالً َ " :ورَ َت ْع َِّ َف َّن ُه ْمِفًِِرَ ْح ِنِل ْر َق ْو ِل َ
.
وهناك مثل مصري ٌقول  :أَسْ َمع كبلمك أصدقك ،أشوؾ أمورك استعجب  -فهإالء
المنافقون اؼتروا بتملقهم ،وحسن حدٌثهم؛ والباطن نفسه ٌكشؾ عن فسادهم .
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ومن صفاتهم  :الفجور فً الخصومة .
ذكر هللا تعالً هذا الوصؾ الخبٌث من جملة ما ذكره فٌهم ،وبٌن ما انطوي علٌه الضمٌر،
اِو ٌُ ْ
ش ِهدُِ
اسِ َمنْ ِ ٌُ ْع ِج ُب َكِ َق ْورُ ُهِفًِِل ْر َح ٌَاةِِلر ُّدِْن ٌَ َ
وتواري عنه الباطن ،فقال سبحانه َ " :ومِنَ ِلر َّن ِ
ِص ِامِ(ٕٗٓ) " فالذي قاله ذلك المنافق من الحسن فً
ِِوه َُوِأَرَدُِّل ْرخ َ
ِعلَىِ َماِفًِِ َق ْل ِبه َ
ْلا َ
َّ َ
القول ،والتنمٌق فً الكبلمٌ ،تخالؾ مع ما فً قلبه وهو فً نفسه ألد الخصام .
وقد ورد الخصام فً اآلٌة علً معنٌٌن أولهما  :المعروؾ وهو المخاصمة والمقاطعة مع
الفجور فٌها  ،واأل َخر الجدال بمعنً قوة المعارضة مع خصمه؛ فبل ٌؽلبه أحد فً إثبات ما
ٌرٌد إثباته ال شك بالحٌل الكاذبة واالسالٌب الماكرة ،وقد ال ٌعجزه الخصم المسكٌن إال هربا
مقتنعا بجداله ملتبسا برأٌه ،وقد نهً هللا عن الجدال كثٌره ،حتً وإن كان بالتً هً أحسن
سنُِِ"ِامعنكبوت  ،فلم ٌقل سبحانه
ًِِأَ ْح َ
ِبارَّتًِِه َ
فقال سبحانه َ " :و ََلِ ُت َجا ِدرُولِأَهْ لَِل ْر ِك َتابِِإِ ََّل ِ
"وجادلوا أهل الكتب بالتً هً أحسن " فذكر السلب قبل اإلٌجاب عن طرٌق القصر داللة
علً أن كثرة الجدال ٌإدي ضعؾ العقٌدة وتذبذب الهوٌة ،وإن كان بالتً هً أحسن .
لقد أتم هللا علً هذه األمة نعمته بؤن جعلها أمة واحدة ٌ :سود التكافل والتكامل أجزابها
وأطرافها ،وتصفو رواح المودة أبنابها؛ فبل تلقً المسلمٌن إال أمة متماسكة ؼٌر متباؼضة
ال مكان بٌنهم للشحناء وال المباؼضة؛ فقد شبههم النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -فً توادهم
وتراحمهم وتعاطفهم بالجسد الواحد إذا اشتكً منه عضوا تداعً له أعضاء ،واإلنسان
المسلم إذا خاصم أخاه وهجره ،وبالػ فً هجرانه؛ فكؤنما عضوٌن تخاصما ،وتنافرا
ِبِأَ َح ُد ُك ِْمِأَنْ ِ ٌَؤْ ُكلَِرَ ْح َمِأَخٌِهِِ َم ٌْ ًتاِ
ضاِأَ ٌُح ُّ
ض ُك ْمِ َب ْع ً
ولِو ََلِ ٌَ ْغ َت ْبِ َب ْع ُ
س َ
س ُ
عضوٌن وتباعدا " َو َال َت َج َّ
ولِْلاَِإِنَّ َّ
َّ
ِول َّتقُ
َِّحٌِ ٌمِ(ٕٔ) " احلجرات .
لب َ
ِْلاَِ َت َّو ٌ
َف َك َِّهْ ُت ُمو ُه َ
وقد النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -نهً أن ٌهجر المسلم أخاه فوق ثبلث ،وبٌن النبً -
صلً هللا علٌة وسلم  -مدة ذلك إذ أنه ال ٌلٌق بالمإمن أن ٌهجر أخاه أصبل ،إنما كان الهجر
مدة ومهلة حتً تصطلح النفوس وتصفوا القلوب ،وفً قوله  -صلً هللا علٌه وسلم َ " -لِ
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ٌحلِرمسلمِأنٌِهجَِّأخاهِفوقِثَلث ،)1( "....إلطاؾ جمٌل ،ونكتة الفتة ،حٌث أن النبً -
صلً هللا علٌه وسلم  -وقت الهجر بثبلث؛ ألن هللا ٌنظر إلً عباده ٌوم االثنٌن والخمٌس
فٌؽفر لجمٌع خلقه إال المشاحن والمتباؼض فٌقول سبحانه " لَّكولِهذٌنِحتًٌِصطلهاِ
لَّكولِهذٌنِحتًٌِصطلحاِ" ( )2فاإلنسان إذا خاصم وهجر فوق ثبلث فإنه ٌضٌع علً نفسه
نظرة هللا له ٌومً االثنٌن والخمٌس ألن المدة وهً الثبلث هً المدة ما بٌن الخٌس لؤلثنٌن
ومن االثنٌن للخمٌس.
وبحق تلك األخوة السلٌمة والصداقة اإلٌمانٌة الحمٌمة؛ كان من حق المسلم علً أخٌه إذا
هجره فوق ثبلث أن ٌذهب إلٌه ،وٌقول ٌ :ا أخً ألٌس هجرك ثبلث كان عقابا لً؟ ألٌس
هذا كافٌا لك؟ وأن ٌبٌن له أنه ال ٌحل لمسلم أن ٌهجر أخاه فوق ثبلث؛ فقد ٌكون صاحبه
جاهبل فٌبالػ فً هجرانه ،وهذا ٌخشً علٌه النفاق؛ ألن المسلمٌن أمة متماسكة حتً وإن
كان ذلك فً أحوال الهجر والمباعدة .
قال النبً  -صلى هللا علٌه وسلم " :-إنِأبغضِلرَّجالِإرىِْلاِلْلردِلرخصم "()3
قال أهل العلم  " :من خاصم مسلما ً ثم فجر فً خصومته ،فقد أشهد هللا على ما فً قلبه أنه
فاجر منافق " .
وقد ذكر البخاري عن عوؾ ابن مالك بن الطفٌل أن عابشة حدثت أن عبد هللا بن الزبٌر قال
فً بٌع أو عطاء أعطته عابشة :وهللا لتنتهٌن عابشة أو الحجرن علٌها .فقالت :أهو قال هذا؟
قالوا :نعم ،قالت :هو هلل علً نذر أن ال أكلم ابن الزبٌر أبدا .فاستشفع ابن الزبٌر إلٌها حٌن
طالت الهجرة؛ فقالت :ال وهللا ال أشفع فٌه أبدا ،وال أتحنث الى نذري؛ فلما طال ذلك على
ابن الزبٌر كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن األسود بن عبد ٌؽوث وهما من بنً
زهرة ،وقال لهما :أنشدكما باهلل لما أدخلتمانً على عابشة فإنها ال ٌحل أن تنذر قطٌعتً.
فاقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملٌن بؤردٌتهما حتى استؤذنا على عابشة فقاال :السبلم
علٌك ورحمة هللا وبركاته ،أندخل؟ قالت عابشة :ادخلوا .قالوا :كلنا؟ قالت :نعم ادخلوا كلكم،
وال تعلم أن معهما ابن الزبٌر
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فلما دخلوا دخل ابن الزبٌر الحجاب فاعتنق عابشة وطفق ٌناشدها وٌبكً .وطفق المسور
وعبد الرحمن ٌناشدانها أال ما كلمته وقبلت منه ،وٌقوالن لها :إن النبً  -صلى هللا علٌه
وسلم  -نهى عما قد علمت من الهجرة فانه ال ٌحل لمسلم أن ٌهجر أخاه فوق ثبلث لٌال .فلما
أكثروا على عابشة من التذكرة والتحرٌج؛ طفقت تذكرهما وتبكً وتقول :إنً نذرت والنذر
شدٌد؛ فلم ٌزاال بها حتى كلمت ابن الزبٌر وأعتقت فً نذرها ذلك أربعٌن رقبة ،وكانت
()1
َتذكر نذرها بعد ذلك فتبكً حتى تبل بدموعها خمارها  -رضً هللا عنها وأرضاها .

ومن صفاتهم  :الفساد فً األرض وإهبلك الحرث والنسل .
ذكر هللا تعالً من صفات المنافقٌن الفساد فً األرض ،وقد أشار إلً ذلك آٌات قرآنٌة
كرٌمة ،قال سبحانه َ " :وإِ َذلِقٌِلَِرَ ُه ْم ََِلِ ُت ْفسِ دُولِف ْ
صل ُِحونَ ِ(ٔٔ)ِ
ًِِلْلَ َّْ ِ
ضِ َقارُولِإِ َّن َماِ َن ْحنُ ِ ُم ْ
ِورَكِنْ ََِلِ ٌَ ْ
ش ُع َُّونَ ِ(ٕٔ)ِ"ِامبقرةِِ.
أَ ََلِإِ َّن ُه ْمِ ُه ُمِل ْر ُم ْفسِ دُونَ َ
وقد تقدم ذكر هذه اآلٌات؛ لكن هذا الفساد الذي ذكر فٌها كان فساد الباطن ،وهو الفساد فً
األرض بالكفر والمعصٌة؛ أما الفساد هنا فهو فساد الظاهر ،وهو الفساد فً االرض بإهبلك
اِو ٌُ ْهلِ َكِل ْر َح َّْ َ
ىِس َعىِف ْ
ثِ
ًِِلْلَ َّْ ِ
ضِرٌُِِ ْفسِ دَِفٌِ َه َ
الحرث والنسل ،قال سبحانه َ " :وإِ َذلِ َت َورَّ َ
ِو َّ
سادَِ(ٕ٘ٓ)ِِ" امبقرة .
ِبِل ْر َف َ
ْلا ُ ََِلِ ٌُح ُّ
َولر َّن ْسل َ َ
والمنافقون أصحاب المبادئ الدنٌبة والهمم الوضٌعةٌ ،دفعهم نفاقهم إلً الفساد فً االرض
بمحاربة اإلسبلم بالكفر والمعصٌة من جهة ،ومحاربة المسلمٌن بالفساد فً االرض
بالتخرٌب والهدم من جهة أخري .
فلقد ذم هللا تعالً الفساد فً االرض بؤنواعه ،وضٌق علً المخربٌن؛ ألن هذا الفعل الشنٌع
ال ٌتناسب مع الفطرة ،وال مع الشرابع السماوٌة ،ؼٌر أن العقبلء كلهم ٌمقتون هذا الخلق
الدنًء وهذا الوصؾ الخبٌث؛ فبل تجد عاقبل ٌرضً العٌش وحوله المفسدون فً األرض
افِ
ٌؤكلون فٌها ،وٌنقصون من أطرافها إما بالفساد ظاهرا أو باطنا ،قال تعالً  " :إِ ِّنًِأَ َخ ُ
أَنْ ِ ٌُ َبدِّ لَِدٌِ َن ُك ْمِأَ ْوِأَنْ ِ ٌُ ْظ ِه ََِّف ْ
سادَ ِ( "ِ)ٕٙغافر انظر إلً هذه اآلٌة التً أجراها
ًِِلْلَ َّْ ِ
ضِل ْر َف َ
هللا علً لسان الطاؼٌة فرعون ،وهو أول المفسدٌن وأشد المخربٌن ،ماله ٌؤبً الفساد فً
 2صحٌح البخاريِ(ٖ)ٙٓ1
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قومه أن ٌراه؛ فكٌؾ بالصالحٌن من عباد هللا الذٌن ٌعٌشون فً سلم اإلسبلم وفً بٌبة
اإلٌمان؛ لهذا عذب هللا المنافقٌن بفعلهم وقذؾ الرعب فً قلوبهم ،وكان فسادهم فسادا ومقتا
علً أنفسهم وبهذا كان عباد هللا المإمنون هم أهل الصبلح الذي قرنه بهم فً كل دعاء
ونداء ،وهم أصحاب المبادئ العلٌا والهمم اإلٌمانٌة ،التً تدفعهم إلً الصبلح فً االرض
ظاهرا وباطنا صبلحا بالطاعة واإلٌمان أو بالبناء والتعمٌر ،وهذه الزمرة اإلٌمانٌة حاشاها
ولِو َع ِملُولِ
أن تستوي مع أولبك المنافقٌن المفسدٌن فً األرض " أَ ْمِ َن ْج َِعلُِلرَّذٌِنَ ِآ َم ُن َ
لرصار َِحاتِِ َكا ْر ُم ْفسِ دٌِنَ ِف ْ
ضِ" ص .
ًِِلْلَ َّْ ِ ِ
َّ
والمراد بالحرث والنسل  :أي الزرع والحٌوانات ،وقٌل المراد بالحرث هم النساء لقوله
ِح َّْ ٌ
ولِح َّْ َث ُك ْمِأَ َّنىِشِ ْئ ُت ِْمِ"ِوالمراد بالنسل هم األوالد  ،فٌكون المراد أن
ثِرَ ُك ْمِ َفؤْ ُت َ
ِساإُ ُك ْم َ
"ن َ
هإالء المنافقٌن ٌفسدون فً األرض بهبلك حرثها وزرعها ،وما ٌترتب علٌة من فساد
الحٌوانات ،وما فٌها من قوام البشرٌة ،وكذلك ال ٌستبعد فساد األوالد بالتربٌة الخاطبة،
والنشؤ الخبٌث ،وبه ٌحصل فساد النساء وفتنتهم بحلو الحدٌث ،وفورة الجسد ،وبه تحصل
األذٌة فتسود الفتنة وتنتشر الرزٌلة وتعم البلٌة .
ولقد أعقبهم الفساد عاقبة سٌحٌون بشرها أبدا ،قال سبحانه َ " :و َّ
سادَ ِ(ٕ٘ٓ)ِ
ِبِل ْر َف َ
ْلاُ ََِلِ ٌُح ُّ
" معناه أن هللا تعالً ال ٌحب الفساد ،وال ٌحب المفسدٌن ،وال ٌحب األرض التً ٌكون فٌها
الفساد؛ فعبر هللا عن ذلك بالمصدر وهو الفساد لٌندرج تحته كل مشتقاته .
قال مجاهد :إذا سعى فً األرض فسادا ،منع هللا القطر ،فهلك الحرث والنسل " ،وهللا ال
()1
ٌحب الفساد " أي :ال ٌحب من هذه صفته ،وال من ٌصدر منه ذلك .
ولما كان الفساد فً االرض ٌتخالؾ مع تقوٌم الف َطر ،جاءت الشرابع السماوٌة تذمه زمانا
ومكانا؛ فقال هللا حكاٌة عن األنبٌاء والمرسلٌن الذٌن جاءوا ٌحذرون أقوامهم من هذا الفعل
َِّ ْز ِق َّ
ِِو ََلِ َت ْع َث ْولِف ْ
ولِول ْ
اسِ َم ْ
ضِ
ًِِلْلَ َّْ ِ
ِْلا َ
ش ََّ َب ُه ْمِ ُكلُ َ
الخبٌث " َقدْ َ
ِعلِ َمِ ُكلُِّأ ُ َن ٍ
ش ََّ ُبولِمِنْ ِ
ولِآَل َء َّ
ِِو ََلِ َت ْع َث ْولِف ْ
ُم ْفسِ دٌِنَ ِ(ٓ "ِ)ٙامبقرة  ،وقال سبحانه " َف ْاذ ُك َُّ َ
ضِ ُم ْفسِ دٌِنَ ِ
ًِِلْلَ َّْ ِ
ِْلا َ
ِول ْرم َ
سولِ
ِو ََلِ َت ْب َخ ُ
ِبا ْرق ِْسطِ َ
(ٗ "ِ)1الاعراف  ،وقال سبحانه "ِِ َو ٌَا َق ْو ِمِأَ ْوفُولِل ْرم ِْك ٌَال َ َ
ٌِزلنَ ِ
ت َّ
ِو ََلِ َت ْع َث ْولِف ْ
ِْلا َ
اسِأَ ْ
ضِ ُم ْفسِ دٌِنَ ِ(َ٘ ِ)1بقِِ ٌَّ ُ
ِِخ ٌْ ٌَِّ َر ُك ْمِإِنْ ِ ُك ْن ُت ْمِ ُم ْإ ِمنٌِنَ ِ
ًِِلْلَ َّْ ِ
اء ُه ْم َ
ش ٌَ َ
لر َّن َ
َاَّونَ ْ
ِلخلُ ْفنًِِ
ىِْلَخٌِهِِه ُ
وس ِ
ِب َحفٌِظٍ ِ( "ِ)1ٙالاعراف  ،وقال سبحانه " َو َقالَِ ُم َ
َو َماِأَ َن َ
اِعلَ ٌْ ُك ْم ِ
ِٔتفسٌر ابن كثٌر113 /2
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بِ
َِّ ِّ
ِس ِبٌلَِل ْر ُم ْفسِ دٌِنَ ِ(ٕٗٔ)ِ" الاعراف  ،وقال سبحانه "ِ َقال َ َ
ِو ََلِ َت َّت ِب ْع َ
صل ِْح َ
ًِِوأَ ْ
فًِِ َق ْوم َ
ًِِعلَىِل ْر َق ْو ِمِل ْر ُم ْفسِ دٌِنَ ِ(ٖٓ)ِ" امعنكبوت
ص َّْن َ
ل ْن ُ
ولقد جاء األمر فً القرآن الكرٌم بجهاد المنافقٌن واإلؼبلظ علٌهم ،ومن جهادهم أن ٌحاربوا
لفسادهم؛ فقد وردت أٌه المحاربة عامة فً كل من ظهر منه الفساد ونزع أمن الببلد وسلب
اَّ ُبونَ َّ
ِو ٌَ ْس َع ْونَ ِفًِِ
سورَ ُه َ
ِو ََّ ُ
ِْلاَ َ
استقرار العباد؛ قال سبحانه  " :إِ َّن َم َ
اِج َزل ُءِلرَّذٌِنَ ِ ٌُ َح ِ
ِوأَ َّْ ُجلُ ُه ْمِمِنْ ِخ ََِلفٍ ِأَ ْوِ ٌُ ْن َف ْولِ ِِمنَ ِ
ْلْلَ َّْ ِ
صلَّ ُبولِأَ ْوِ ُت َق َّط َعِأَ ٌْدٌِ ِه ْم َ
سادًلِأَنْ ِ ٌُ َق َّتلُولِأَ ْوِ ٌُ َ
ضِ َف َ
ض َ
اِورَ ُه ْمِف ْ
ِعظِ ٌ ٌمِ(ٖٖ)ِإِ ََّلِلرَّذٌِنَ ِ َتا ُبولِمِنْ ِ َق ْب ِلِ
ْلْلَ َّْ ِ
لب َ
ِِع َذ ٌ
ًِِللخ ََِّة َ
يِفًِِلر ُِّد ْن ٌَ َ
ِذرِ َكِرَ ُه ْمِخ ِْز ٌ
اعلَ ُمولِأَنَّ َّ
ِْلاَ َ
َِّحٌِ ٌمِ(ٖٗ)ِ" امبقرة .
وَّ َ
ِغفُ ٌ
ولِعلَ ٌْ ِه ْمِ َف ْ
أَنْ ِ َت ْق ِد َُّ َ

ومن صفاتهم  :التكبر والتعالً .
سِل ْر ِم َهادُِ(")ٕٓٙ
ِورَ ِب ْئ َ
ِج َه َّن ُم َ
ِب ْاِلِ ْث ِمِ َف َح ْس ُب ُه َ
ِْلا ِِأَ َخ َذ ْت ُهِل ْرع َِّزةُ ِ
قال تعالً َ " :وإِ َذلِقٌِلَِرَ ُهِل َّت ِق َّ َ
امبقرة  ،هناك عبلقة قوٌة بٌن الفساد فً االرض ،والتكبر فٌها ،ولعل هذا هو ما ٌربٌه الفساد
فً نفس صاحبه؛ فإنك ال تلقً مفسدا فً االرض إال متكبرا ،وهو ٌري الصواب فً فعله
والصبلح فً سعٌه ،حتً أنه ٌبطش البطش بمن ٌنصحه أو ٌكشؾ له عن ظاهر فساده "
َوإِ َذلِقٌِلَِرَ ُه ْم ََِلِ ُت ْفسِ دُولِف ْ
صل ُِحونَ ِ(ٔٔ)ِ"
ًِِلْلَ َّْ ِ
ضِ َقارُولِإِ َّن َماِ َن ْحنُ ِ ُم ْ
ذكر هللا سبحانه فساد هذه الطابفة ما بٌن الحال الذي توصلوا إلٌة ،والعاقبة التً ألمت
بهم ،لقد صار من أمره أنه إذا قٌل له اتقً هللا أخذته العزة باإلثم  ،قال االمام السعدي " :
ثم ذكر أن هذا المفسد فً األرض بمعاصً هللا ،إذا أمر بتقوى هللا تكبر وأنؾ ،و " أَ َخ َذ ْته
()1
ْالع َّزة ب ْ
اإلثم " فٌجمع بٌن العمل بالمعاصً والكبر على الناصحٌن "
وكبلمه  -رحمه هللا ٌ -فهم منه مضمون اآلٌات القرآنٌة التً أشارت إلً نبؤ قارون المتعالً
سنَ َّ
سادَ ِفًِِ
ِو ََلِ َت ْب ِغِل ْر َف َ
ِْلاُِإِرَ ٌْ َك َ
الذي تعالً علً قومه ،وتكبر علً ناصحه " َوأَ ْحسِ نْ ِ َك َماِأَ ْح َ
ِبِل ْر ُم ْفسِ دٌِنَ ِ( "ِ)11امقصص ؛ فقال كلمة الكفر تعاظم بها فسادهِ،وتمادي
ْلْلَ َّْ ِ
ِْلا ََِلِ ٌُح ُّ
ضِإِنَّ َّ َ
ِع َلىِعِ ْل ٍمِعِ ْندِيِ"ِوقد فتن به قومه ،وأصبح الذٌن فً قلوبهم
بها عصٌانه " إِ َّن َماِأُوتٌِ ُت ُه َ
مرض ٌتمنون مكانه  ،لكن المإمنون عباد هللا والذٌن أوتوا العلم منهم ال تؽرهم المظاهر،
ٔ

ِتفسٌَِّلرسعدئِ1ٖ/
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وال تفتنهم النعم ،فهم عباد متناصحون وإخوان متماسكون َ ":و َقا ِل َِلرَّذٌِنَِِأُو ُتولِل ْر ِع ْل َِمِ َو ٌْلَ ُك ِْمِ
اب َُّونَ ِ(ٓ" )1
لبِ َِِّ
َث َو ُِ
اِو ََلِ ٌُلَ َّقاهَاِإِ ََّل َّ
ِصار ًِح َ
ِو َع ِمل َ َ
ْلاِ َخ ٌْ ٌَِِّرِ َمنْ ِآ َمنَ َ
ِلرص ِ
ِع ََلِف ْ
ِو َج َعلَِأَهْ لَ َهاِشِ ٌَ ًعاِ
ًِِلْلَ َّْ ِ
ض َ
وكذلك الحال مع فرعون الطاؼٌة " إِنَّ ِف َِّْ َع ْونَ َ
ِف َ
اء ُه ْمِإِ َّن ُهِ َكانَ ِمِنَ ِل ْر ُم ْفسِ دٌِنَ ِ(ٗ)ِ"
ِس َ
ِو ٌَ ْس َت ْحًٌِِن َ
اء ُه ْم َ
ِطائِ َف ًةِ ِم ْن ُه ْمِ ٌُ َذ ِّب ُحِأَ ْب َن َ
ضع ُ
ٌَِ ْس َت ْ
امقصص ،فقد بدأت اآلٌة بالكبر وختمت بالفساد .
وال ٌشترط الفساد حتً ٌكون الكبر وصؾ للمنافقٌن ،بل إن الكبر وصؾ ال ٌنفك عنهم
س َف َها ُِءِ"
بحال ،دفعهم إلً مقولة الكفر واالستهزاء بالمإمنٌن " َقارُولِأَ ُن ْإمِنُ ِ َك َماِآ َمنَ ِلر ُّ
فالكبر خلق ذمٌم ٌنشؤ عنه الكفر ،والفسق ،والنفاق ،والعجب ،وصاحبه ال ٌبالً بعمله ،وال
ٌشعر بفساده ،بل إنه وما فٌه حاله :مدعاة لعواقب اللٌالً ،وعرضة لؽضب هللا ولعنته؛ لذلك
كان الصالحون ٌخشون هذا المرض الفاتك إلً أن قتلوا ؼرورهم ،وأخضعوا كبرٌابهم،
حتً دانت نفوسهم واستقامت أمورهم؛ فؤصبحوا بتواضعهم حبر القلم ،وأحبار األمم ،علموا
أن الكبرٌاء ال ٌورث إال ذال فهانت علٌهم نفوسهم .
روى قٌس بن حازم  :أن رجبل أتً به للنبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -فؤصابته رعدةٌ ،عنً
خوفا من النبً؛ فقال له  -صلى هللا علٌه وسلم  : -هون علٌك.
قال ذلك  -صلى هللا علٌه وسلم  -حسما لمواد الكبر ،وقطعا لذرابع اإلعجاب ،وكسرا
لكبرٌاء النفس ،وتذلٌبل لسطوة االستعبلء  ،قال له  " :هون علٌك فإنً لست بملك ،إنما أنا
()1
ابن امرأة كانت تؤكل القدٌد ".
فٌا إخوة اإلٌمان حاذروا من أن تجدوا فً أنفسكم لمعة الكبر ،بل علٌكم بإجبار النفس علً
التذلل ،وتمرٌنها علً الشقاء والسعً ،والكد والكدح ،فإن الكبر برٌق زابؾ ،ولن تنالوا
لجاِ
اِبهِِأَ ْز َو ً
جماع الخٌر إال بحصول التواضع؛ قال تعالً " ََلِ َت ُمدَّ نَّ َ
ِع ٌَِْن ٌْ َكِإِرَىِ َماِ َم َّت ْع َن ِ
ِو ْ
اح َكِرِ ْل ُم ْإ ِمنٌِنَِِ" احلجر؛ فالمنافقون عمٌت أبصارهم،
ِج َن َ
ِض َ
لخف ْ
ِعلَ ٌْ ِه ْم َ
ِو ََلِ َت ْح َزنْ َ
ِم ْن ُه ْم َ
وطمست بصٌرتهم ،ألن الكبر أعماهم وهم بذلك ٌعصون هللا بؤول ذنب عصً به فً
ش ٍَّ َ
السماء " َقالَِرَ ْمِأَ ُكنْ ِِْلَ ْس ُج َِدِرِ َب َ
ونِ(ٖٖ)ِ" احلجر.
الِمِنْ َ
ِص ْل َ
ِخلَ ْق َت ُهِمِنْ َ
ص ٍ
ِح َمإٍِ َم ْس ُن ٍ

 2سنن ابن ماجة ( ،)1121والقدٌد  :هو اللحم المملوح المج ِّفؾ فً الشمس .
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ومن صفاتهمِ :ما ٌقع من هذه الطابفة من االمور التً نهً هللا رب العالمٌن عنها ،والتً
ذكرها هللا تعالً فً قوله ٌَ " :اأَ ٌُّ َهاِلرَّذٌِنَ ِآ َم ُن َ
ولِب َطا َن ًةِمِنْ ِدُونِ ُك ِْمِ ََلِ ٌَؤْرُو َن ُك ْم َ
ِخ َب ًاَلِ
ولَِلِ َت َّت ِخ ُذ ِ
ِلل ٌَاتِِإِنْ ِ
ُوَّ ُه ْمِأَ ْك َب َُِّ َقدْ ِ َب ٌَّ َّناِرَ ُك ُم ْ ِ
صد ُ
ِو َماِ ُت ْخفًِِ ُ
ضا ُءِمِنْ ِأَ ْف َول ِه ِه ْم َ
اعنِ ُّت ْمِ َقدْ ِ َبدَ تِِل ْر َب ْغ َ
َودُّولِ َم َ
ُك ْن ُت ْمِ َت ْعقِلُونَ ِ( " )ٔٔ1ال معران
انظر كٌؾ وصؾ  -سبحانه  -ما ٌقع من هذه الطابفة من الخبال والخذالن ،وودادة ما ٌعنت
أهل اإلٌمان ،وظهور البؽضاء التً محلها القلوب بترجمة األلسن عنها ،وظهورها منها،
وأن ذلك الذي تبدٌه األلسن من األفواه إنما هو البعض ،وما تخفٌه الصدور أكبر! ثم ختم
اآلٌة بؤن هذا البٌان الربانً باآلٌات القرآنٌة إنما ٌفهمه من ٌتعقل األمور كما ٌنبؽً ،ال من
كان ؼافبل بلٌد الفهم ،ضعٌؾ العقل فإنه ٌلتبس علٌه صنٌع هإالء المنافقة الذٌن ٌبطنون ماال
()1
ٌظهرون.
فهذه الصفات المذكورة فً اآلٌة صفتهم؛ فهم ٌتلونون ماكرٌن ،وٌمرون علً المإمنٌن
ؼادٌن ورابحٌن ،وقد لبسوا لباسهم ،وتنكروا بمثل وجوههم ،لٌكونوا محل الثقة ،ومرمً
البصر ،وشؽل التفكٌر؛ فٌتخذونهم بطانة مإمنٌن بقدرتهم ،واثقٌن فً إخبلصهم وعقٌدتهم،
وماهم إال قد وقعوا فً مخاٌل خداعهم وحبابل مكرهم ،وإذا ما قطع المنافق هذه الخطوة؛
فقد قطع كل المسافة التً تقربه لهدفه وتحقٌق خباٌا فكره ،لهذا نهً هللا عباده المإمنٌن أن
ٌتخذوا من المنافقٌن بطانة ،وبطانة الرجل بمعنً ولٌجته وخاصته الذٌن ٌؤتمنهم علً سره
وٌولٌهم علً أمره وٌكشفهم علً أهل بٌته ،وقد صاروا عنده محل ثقة وصحبة متناصحه،
ال سٌما صاروا بمثابة الخازن األمٌن ،والذراع الٌمٌن ،فإن كانت هذه البطانة من الناس
صالحة حفظوا سره وراعوا شإنه وتفانوا فً خدمته ونصحوا للخٌر وأرشده للحق؛ وأما إن
كانت البطانة بطانة سوء وتلون ونفاق وعصٌان؛ والوه الخبال وعاقبوه النكال وأوردوه شر
المآل ،وسرقوا ماله وضٌعوا عٌاله وجعلوا أمره فرطا؛ قال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم : -
"ِماِبعثِْلاِمنِنبًِوَلِلستخلفِمنِخلٌفةِإَلِكانتِرهِبطانتانِ:بطانةِتؤمَّهِبارمعَّوفِ
()2
وتحضهِعلٌهِ،وبطانةِتؤمَّهِبارشَِّوتحضهِعلٌهِ،فارمعصومِمنِعصمِْلاِ"

 2الفتح الربانً من فتاوي اإلمام الشوكانً 2252/1
 1صحٌح البخاري ()7211
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" ٌَاأَ ٌُّ َهاِلرَّذٌِنَ ِآ َم ُن َ
ولِب َطا َن ًةِمِنْ ِدُونِ ُك ِْمِ"ٌِعنً من ؼٌركم من المسلمٌن؛ِألنِ
ولَِلِ َت َّت ِخ ُذ ِ
المإمنٌن إخوةِبعضهم أولٌاء بعض لو صدقت نواٌاهم لكانوا قبضة واحدة ،وجماعة
ِح ََّل ٌمِ،
ِن َ
مناصرة؛ لهذا أكد النبً علً هذه العبلقة التً تربطهم فقال " ل ْر ُم ْإمِنُ َ
ِعلَىِل ْر ُم ْإم ِ
ِن َ
اِ،وأَ َ
اَِّ
ش َ
ِ،و ََلِ ٌَ ْظل ِِْم ُهِ،لر َّت ْق َوىِهَا ُه َن َ
َِ،لِ ٌَ ْخ ُذ ْر ُه َ
ِ،وعِ َّْ ُ
ِ،و َمارُ ُه َ
دَ ُم ُه َ
ض ُهِ،ل ْر ُم ْإمِنُ ِأَ ُخوِل ْر ُم ْإم ِ
()1
إِرَ
ئِمِنَ ِلر َّ
ش َِِّّأَنْ ِ ٌَ ْحق ََِِّأَ َخاهُِل ْر ُم ْإمِنَِِ" ِِ،ومن هنا نهً هللا عما نهً
ِِ،ح ْس ُ
ىِصدْ َِّه َ
َ
بِل ْم َِّ ٍ
عنه فً اآلٌة ألن ما سوي المإمنٌن خارجٌنِعن حدود اإلطار اإلسبلمً؛ِفهم ال ٌؤلونكم
خباال ،أي  :ال ٌقصرون فً خزٌكم ،وال حصول الضر فٌكم ،وال ٌمنعونكم العداوة؛ فهذا
هو منتهً الهدؾ وؼاٌة الخطط .
قٌل لعمر بن الخطاب  -رضً هللا عنه  :-إن هاهنا ؼبلما من أهل الحٌرة ،حافظ كاتب ،فلو
اتخذته كاتبا! فقال :قد اتخذت إذاً بطانة من دون المإمنٌن .
وعن أبو موسى األشعري  -رضً هللا عنه  -وكان قد واله عمر بن الخطاب على البصرة
أمٌرً ا ،قال  :قلت لعمر ٌا أمٌر المإمنٌن :إن لً كاتبًا نصرانً فرفع عمر ٌده وضرب بها
على فخد أبً موسى حتى كاد ٌكسرها وقال له :مالك قاتلك هللا ،أما سمعت هللا ٌقولٌ " :ا
أٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا الٌهود والنصارى أولٌاء بعضهم أولٌاء بعض ومن ٌتولهم منكم
فإنه منهم" قال أبو موسى ٌ :ا أمٌر المإمنٌن لً كتابته ولهم دٌنهم ،فقال عمر :ال أكرمهم إذ
أهانهم هللا ،وال أعزهم إذ أذلهم هللا ،وال أدنٌهم وأقربهم إذ أبعدهم وأقصاهم هللا .
وبهذه الصفة تظهر عداوتهم الحانقة ،وتكشؾ نواٌاهم السٌبة ،ولقد اختبرهم هللا تعالً فً
اِزلدُو ُك ْمِإ ِ ََّل َ
ِخ ََّ ُجولِفٌِ ُك ْمِ َم َ
ذلك؛ فكشؾ عن قالبهم السًء ،وباطنهم المشحون "ِرَ ْو َ
ِخ َب ًاَلِ
ض ُعولِخ ََِلرَ ُك ْمِ ٌَ ْب ُغو َن ُك ُمِل ْرفِ ْت َن َِةِ" امتوبة .
َو َْلَ ْو َ
لم تقتصر جهود المنافقٌن فً خزي المإمنٌن وإضرارهم فحسب ،بل هذا بعٌنه ما ٌرنوا
ُوَّ ُه ْمِ
صد ُ
ِو َماِ ُت ْخفًِِ ُ
ضا ُءِمِنْ ِأَ ْف َول ِه ِه ْم َ
اعنِ ُّت ْمِ َقدْ ِ َب َدتِِل ْر َب ْغ َ
إلٌه ،وٌهدفوا لتحقٌقه "ِ َودُّول َم َ
أَ ْك َب َُِِّ" أي  :هإالء المنافقون ٌودون لو تقعوا فً المشقة والعناء وتبلقوا التعب الجهد ،وهذا
النوع من الناس وشاٌة مفسدة وأهداؾ مدمرة ال ٌتجرأ علً ما تجرإا علٌه إال السقط من
الناس ،والسفلة من الخلق؛ فهم كالدود الذي ٌدب فً الزرع ال هدؾ له سوي إشباع شهوته
ونماء ؼرٌزته ،وال ٌبالً بما أهلكه من الحرث ،وما أفسده من األكل ،وهم بذلك ٌحرمون
األمة اإلسبلمٌة من االنتفاع بشبابها المصلح ،وعلمها المثمر .
 2الجامع البن وهب ()123
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إن المإمن الصادق هو المخلص فً عمله الناصح ألهله الخادم لدٌنه الناهض لخدمة دولته
الساعً لتحقٌق المصلحة العامة ،ال ٌخطوا خطو ًة فً هذا العمل إال وهو ٌوقد نار الؽل فً
قلوب المنافقٌن ،وٌحرقهم بؤعواد الؽٌظ الدفٌن ،وٌحرمهم لذة العٌش والنعٌم " قُلِْ ُِمو ُتولِ
ُوَِّ("ِ)ٔٔ1
ِب َذلتِِلر ُّ
ِْلا َ
ِعلٌِ ٌم ِ
ِب َغ ٌْظِ ُك ْمِإِنَّ َّ َ
صد ِ
وهاتان صفتان من الصفات األربع التً ذكرها هللا تعالً فً هذه اآلٌات ،أما الصفتان
اآلخرتان قال عنهم صاحب المنار فً تفسٌره  :والثالث والرابع قوله :قد بدت البؽضاء
من أفواههم ،وما تخفً صدورهم أكبر؛ أي قد ظهرت عبلمات بؽضابهم لكم من كبلمهم،
فهً لشدتها مما ٌعوزهم كتمانها وٌعز علٌهم إخفاإها ،على أن ما تخفً صدورهم منها أكبر
مما ٌفٌض على ألسنتهم من الدالبل علٌه ،وهذا النوع من البؽضاء والعداوة مما ٌلقاه
القابمون بكل دعوة جدٌدة فً اإلصبلح ممن ٌدعونهم إلٌه ،وما كان المسلمون األولون
ٌعرفون سنة البشر فً ذلك ،إذا لم ٌكونوا على علم بطبابع الملل ،وقوانٌن االجتماع،
وحوادث التارٌخ حتى أعلمهم هللا به ؛ ولذلك قال :قد بٌنا لكم اآلٌات إن كنتم تعقلون؛ ٌعنً
باآلٌات هنا :العبلمات الفارقة بٌن من ٌصح أن ٌتخذ بطانة ،ومن ال ٌصح أن ٌتخذ لخٌانته
وسوء عاقبة مباطنته ،أي  :إن كنتم تدركون حقابق هذه اآلٌات والفصول الفارقة بٌن
()1
األعداء واألولٌاء؛ فاعتبروا بها وال تتخذوا أولبك بطانة.

ومن صفاتهم  :بؽض المإمنٌن واالستهزاء بهم .
دفعهم هذا البؽض الؽشوم ،والحقد المدفون إلً إظهار اإلٌمان إذا القوهم لكن إذا خلو
عضوا علٌهم األنامل ؼٌظا وحقدا ،ونصبوا المخاٌل ؼبل وكرها ،وزاد وهج النار فٌهم
أخره؛ فلم تبرد قلوبهم ،ولم تهدأ نفوسهم ،وقد جلسوا ٌدبروا خططا لمكرهم ،ومخاٌل
ُوَِّ("ِ)ٔٔ1
صد ِِ
ِب َذلتِِلر ُّ
ِْلا َ
ِعلٌِ ٌم ِ
ولِب َغ ٌْظِ ُك ْمِإِنَّ َّ َ
لكرههم " قُلِْ ُمو ُت ِ
دفعهم هذا الؽٌظ إلً كره األنصار الذٌن ناصروا محمدا وأصحابه  -صلً هللا علٌه وسلم -
واستقبلوا المهاجرٌن إخوانهم ،وقاسموهم المال والؽنم ،ثم بذلوا النفس والنفٌس لهم؛ ابتؽاء
وجه هللا ورجاء ما عنده؛ لهذا كان حب األنصار من عبلمات اإلٌمان ومكمبلت العقٌدة،
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وبؽضهم من عبلمات النفاق وجحود الشرٌعة ،قال :صلً هللا علٌه وسلم ِ:آٌةِلِلٌمانِحبِ
()1
لْلنصاَِّ،وآٌةِلرنفاقِبغضِلْلنصاَّ"
بهذه المبشرات قام المجتمع المسلم فً مدٌنة النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -علً أسس
التؤخً والحب التً رسمتها سماحة اإلسبلم ،ومن هذا الٌوم والمنافقون ٌعملون جادٌن فً
نبذ هذه اإلخوة وتفرٌقها ،وقد نجحوا كثٌرا وفشلوا كثٌرا؛ لكن تحقق نجاحهم الحقٌقً فً
زمننا هذا؛ فكم من مشرد مسلم ال مإوى له وال ملجؤٌ ،هٌم فً الودٌان هاربا من نٌران
الكفر والنفاق؛ فهل له من أنصار ٌستقبلوه؟ وهل له باستقبال كاستقبال األنصار للمهاجرٌن؟
وقد قاسموهم المال والزوجات والدٌار .
فلو أن المسلمٌن رجعوا إلً أنفسهم ،وتذكروا ما ٌعانٌه إخوانهم المسلمون فً كل بلد قرٌبة
وؼرٌبة؛ لكان فً ذلك قطع النفاق أول امتداد راٌاته .
أٌها التقً المإمن وٌؤٌها الشباب المصلح؛ سٌروا فً ؼٌظهم وقطعوا بصبلحكم أمعاء بطنهم
واكسروا من اشداقهم علٌكم أضراس أفواههم ،ودعوهم فإن نار الؽٌظ ستحرقهم ،وتقطع
أمعابهم؛ فإنكم إن تصبروا وتتقوا ال ٌضركم كٌدهم شٌبا وهللا معكم ولن ٌتركم أعمالكم.
إن الواجب علً كل مسلم ومسلمه؛ أن ٌسعً صبلحا لبلده وخدمة ألهله وتفانٌا لدٌنه ،وما
دام االنسان ٌصٌب الصواب فً فعله إرضاء لربه؛ فبل ٌبالً بمكر الماكرٌن وال بمدح
المادحٌن؛ فإن هللا ال ٌقبل من العمل إال ما كان خالصا وابتؽً به وجهه؛ فلو أنكم فعلتم ما
وجب علٌكم السترحتم كثٌرا .
لقد طالبنا هللا بالسعً فً االرض والصبلح فٌها ،ولو أن التفتنا لمكر هإالء وخداعهم لم
نتحرك من ساكن ،وقد سلبونا الظن باهلل والوعد بالنصر؛ لكنه سبحانه وعدنا بالسعً مع
ِح ْورَ ُه ْمِمِنَ ْ
ِلْلَ ْع ََّلبِِأَنْ ِ ٌَ َت َخلَّفُولِ
ِِو َمنْ َ
كٌدهم وؼٌظهم أجرا عظٌما " َماِ َكانَ ِِْلَهْ ِلِل ْر َمدٌِ َنة َ
ول َّ
ِعنْ ِ َن ْفسِ ه َ
ِو ََلِ
ب َ
ص ٌ
ِو ََلِ َن َ
ِبؤ َ َّن ُه ْم ََِلِ ٌُصِ ٌ ُب ُه ْمِ َظ َمؤ ٌ َ
ِِو ََلِ ٌَ َّْ َغ ُبولِبِؤ َِْنفُسِ ِه ْم َ
ِْلا َ
َِّ ُ
َعنْ َ
س ِ
ِِذرِ َك ِ
ٌل َّ
بِرَ ُه ْمِ
ِعد ٍُّوِ َن ٌْ ًَلِإِ ََّلِ ُكتِِ َ
ِو ََلِ ٌَ َنارُونَ ِمِنْ َ
اَّ َ
ِِو ََلِ ٌَ َط ُئونَ ِ َم ْوطِ ًئاِ ٌَغٌِ ُظِل ْر ُك َّف َ
ِْلا َ
ص ٌةِف َ
َم ْخ َم َ
ًِِسبِ ِ
ِصارِ ٌحِإِنَّ َّ
ٌعِأَ ْج ََِّل ْر ُم ْحسِ نٌِنَ ِ(ٕٓٔ)ِ" امتوبة .
ِْلاَ َِ
َِلِ ٌُضِ ُ
بِهِِ َع َمل ٌ َ
قال أبو إمامة الباهلً  -رضً هللا عنه  : -المإمن فً الدنٌا بٌن كافر ٌقتله ،ومنافق ٌبؽضه،
()2
ومإمن ٌحسده ،وشٌطان قد وكل به .
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وقال علً  -رضً هللا عنه  : -لو ضربت المإمن على أنفه ما أبؽضنً ،ولو أعطٌت
()1
المنافق الذهب والفضة ما أحبنً .
ومهما ٌكن من شًء؛ فإنهم ٌبؽضوا وجوهنا وٌكرهون لقابنا ،تدري لماذي ؟ ألننا أمنا
بالكتاب كله وكفروا هم به؛ فكان هذا شرفا لنا ومذلة علٌهم  " ،هَاأَ ْن ُت ْمِأ ُ َ
ِو ََلِ
وَلءِ ِ ُت ِح ُّبو َن ُه ْم َ
ولِعلَ ٌْ ُك ُم ْ
اِوإ ِ َذ َ
ِلْلَ َنا ِملَِمِنَ ِ
ِبا ْر ِك َتابِِ ُكلِّه َِ
ض َ
لِع ُّ
لِخلَ ْو َ
ِِوإِ َذلِرَقُو ُك ْمِ َقارُولِآ َم َّن َ
ٌُ ِح ُّبو َن ُك ْم َ
ِو ُت ْإ ِم ُنونَ ِ
ُوَِّ(.ِ"ِ)ٔٔ1
ِب َذلتِِلر ُّ
ِْلا َ
ِعلٌِ ٌم ِ
ولِب َغ ٌْظِ ُك ْمِإِنَّ َّ َ
ل ْر َغ ٌْظِ ِقُلِْ ُمو ُت ِ
صد ِ

ومن صفاتهم ٌ :فرحون إلساءة المإمنٌن وٌحزنون لنصرهم .
س ْإ ُه ِْمِ َوإِنِِْ ُتصِ ْب ُك ِْمِ
س َن ٌِةِ َت ُ
س ْس ُك ِْمِ َح َ
بٌن هللا تعالً استكماال اآلٌات السابقة؛ فقال  " :إِنِِْ َت ْم َ
ض َُّّ ُك ِْمِ َك ٌْ ُد ُه ِْمِ َ
طِ
ْلاَِبِ َماِ ٌَ ْع َملُونَِِ ُمحٌِ ٌِ
ش ٌْ ًئاِإِنَِِّ َِّ
صبِ َُّولِ َو َت َّتقُولِ ََِلِ ٌَ ُ
س ٌِّ َئ ٌِةِ ٌَ ْف ََّ ُحولِ ِب َهاِ َوإِنِِْ َت ْ
َ
(ٕٓٔ)ِ"آل معران
فً الحقٌقة ال ٌسلم من وقوع المصٌبة أحد فهً ٌوم عندك وٌوم عند ؼٌرك؛ لكن العاقل
الفطن هو من ٌستفٌد من هذا المصابب واالبتبلءات ألنه سٌلدغ من الحجر نفسه أكثر من
مرات .
ستبدي لك األٌام ما كنت جاهبل  ...وٌؤتٌك باألخبار ما لم تزود .
وعند وقوع المصٌبة أو الببلء تظهر حقٌقة األخ أو الصاحب ،ومدي االرتباط بٌنه وبٌن
صاحبه فإن كان منصفا حقا صادقا فً حبه مخلصا فً معاملته؛ سٌقؾ بجواره وٌسانده،
وٌسعً صبلحا لحاله ،وتفانٌا لخدمته؛ وإن كان كاذبا ال شك سٌعرض عنه وٌتركه ،وٌفرح
لما نزل من المصابب عنده .
وكنت أحجوا أبا عمر أخا ثقة  ...حتى ألمت بنا ٌوما ملمات .
وهنا تظهر أهمٌة الرابطة اإلسبلمٌة التً تجمع المسلمٌن فً بوتقة واحدة وفً جسد واحد؛
حٌث ٌساند المسلم أخاه وٌنصره ،وٌدفع عنه ألوان الببلء الذي نزل به ،والضر الذي لحقه
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ضمن ما تحتمه إخوة اإلسبلم التً أ َمر هللا بها؛ فإن األمة اإلسبلمٌة هً أمة واحدة بنص
القرآن الكرٌم الذي أزال باإلسبلم عنها عصبٌة الجاهلٌة ،وجعل المسلمٌن إخوة أٌنما كانوا،
فِ
ْلاَِأَرَّ َِ
تِ َب ٌْنَِِقُلُوبِ ِه ِْمِ َورَكِنَِِّ َِّ
ٌِعاِ َماِأَرَّ ْف َِ
تِ َماِفًِِ ْلْلَ َّْ ِ ِ
ومن أي جنس كانوا " رَ ِْوِأَ ْن َف ْق َِ
ضِ َجم ً
َب ٌْ َن ُه ِْمِإِ َّن ُِهِ َع ِزٌ ٌِزِ َحكٌِ ٌِمِ(ٖ " )ٙامتوبة .
قال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  " : -لرمسلمِأخوِلرمسلمَِلٌِظلمهِوَلٌِسلمهِ،ومنِكانِ
فًِحاجةِأخٌهِكانِْلاِفًِحاجتهِ،ومنِفَّجِعنِمسلمِكَّبةِ،فَّجِْلاِعنهِكَّبةِمنِ
()2
كَّباتٌِومِلرقٌامةِ،ومنِستَِّمسلماِستَّهِْلاٌِومِلرقٌامة "
المسلم بها ومكمبلت اإلٌمان التً ال ٌستؽنً عنها  :الوقوؾ بجانب
فإن من ضمن الواجبات
َ
المسلمٌن ومساندتهم ،والقٌام علً حاجة الضعفاء ومساعدتهم؛ فالمسلم ال بد علٌه أن ٌشارك
إخوانه فً أفراحهم وأتراحهم؛ ففً الصحٌحٌن  " :لرمإمنِرلمإمنِكاربنٌانٌِ،شدِبعضهِ
بعضا " ( )1وموقؾ المسلم من أخٌة موقؾ الرحمة والمحبة ،وال داعً لسرد موقؾ
األنصار وما فعلوه إلخوانهم الذٌن سبقوهم باإلٌمان ،حٌث جعل النبً  -صلً هللا علٌه وسلم
 حب األنصار عبلمة اإلٌمان ،وبؽضهم عبلمة النفاق .ولما كان المنافقون باعدٌن عن هذه التعالٌم الربانٌة ،خارجٌن عن حدود األمة اإلٌمانٌة ،وقد
رضوا بؤمة النفاق تجمعهم عند منبت الفساد وجذور الؽل والشقاق؛ قاموا ٌنفثوا سم الفتنة
بٌن القوم؛ لٌقطعوا روابط اإلسبلم التً تجمعهم ،وتوحد صفوفهم ،وتظهر قوتهم؛ فٌصٌروا
اءِ
وَِّ َحَِّتىِ َج َِ
كِ ْلْل ُ ُم َِ
إخوة متباعدٌن وأعداء متخاصمٌن " رَ َق ِِدِل ْب َت َغ ُولِل ْرفِ ْت َن َِةِمِنِِْ َق ْب ِل ُِ َو َقلَّ ُبولِرَ َِ
اَّهُونَِِ(َ ِ)ٗ1و ِم ْن ُه ِْمِ َمنِِْ ٌَقُو ِل ُِل ْئ َذنِِْرًِِ َو ََِلِ َت ْفتِ ِّنًِأَ َ َِلِفًِِل ْرفِ ْت َن ِِةِ
قِ َو َظ َه ََِِّأَ ْم َُِِّ َِّ
ل ْر َح ُِّ
ْلاِِ َو ُه ِْمِ َك ِ
س َق ُطولِ َوإِنَِِّ َج َه َّن َِمِرَ ُمح َ
ٌِط ٌِةِبِا ْر َكاف ٌَِِّنَِِ( " )ٗ1امتوبة .
َ
ٌقول تعالً  :لقد ابتؽوا الفتنة من قبل أي فً ؼزوة أحد ،وقلبوا لك األمور أي المكابد؛ حتً
ظهر أمر هللا من سبلمته لنبٌه  -صلً هللا علٌه وسلم  ،-وإصابة المشركٌن إلً أخره ،.....
وهم كارهون لظهور ذلك ،وأما قول الجد ابن قٌس " أبذن لً وال تفتنً " فهو من جملة
الفتنة التً أرادوا بها سلب اإلٌمان من قلوب أصحابه  -صلً هللا علٌه وسلم  -فٌبرروا
موقفهم وٌعتذروا إلٌه كما فعل الجد بن قٌس وهرب من رق الجهاد؛ فهو وهللا ال ٌخاؾ

ِٔرواه البخاري ()1331
ِ1رواه البخاري ( )1211ومسلم ()1515

كشف اللثام عن خبايا النف اق

الصفحة 122

الفتنة علً نفسه من نساء بنً األصفر كما زعم؛ فحال الرجل فً الجهاد ال ٌسمح له أن
ٌؽازل فبلنة أو ٌنظر لها وهو ٌعاٌن الموت وسكراته .
ثم بٌن هللا حقٌقة األمر ،وأن اعتذارهم عن الخروج لم ٌكن من مصلحة اإلسبلم إلً أخره،
وال صبلحا لئلسبلم من داخله ،بل كان اعتذارهم احتٌاطا لسبلمة أنفسهم من مباشرة الجهاد
قسوته ،ومع ذلك لم ٌكتفوا بسبلمة أرواحهم من خالص العزاء ،ونجاة لحومهم من ساحة
الدماء ،بل كشؾ هللا عن مدي ؼٌضهم ،وتربصهم عن إساءة القوم وإصابتهم؛ فقال سبحانه
كِ ُمصِ ٌ َب ٌِةِ ٌَقُورُولِ َقدِِْأَ َخ ْذ َناِأَ ْم ََّ َناِمِنِِْ َق ْب ِل ُِ َو ٌَ َت َورَّ ْولِ َو ُه ِْمِ
س ْإ ُه ِْمِ َوإِنِِْ ُتصِ ْب َِ
 " :إِنِِْ ُتصِ ْب َِ
س َن ٌِةِ َت ُ
كِ َح َ
ْلاِِ َف ْل ٌَ َت َو َّك ِِلِل ْر ُم ْإ ِم ُنونَِِ
ُوِ َِم ْو ََل َناِ َو َعلَىِ َِّ
ْلا ُِرَ َناِه َِ
بِ َِّ
َف َِّ ُحونَِِ(ٓ٘)ِقُ ِلِْرَنِِْ ٌُصِ ٌ َب َناِإِ َّ َِلِ َماِ َك َت َِ
بِمِنِِْ
ْلاُِ ِب َع َذل ٍِ
صِ ِب ُك ِْمِأَنِِْ ٌُصِ ٌ َب ُك ُِمِ َِّ
نِ َو َن ْحنُِِ َن َت ََّ َّب ُِ
صونَِِ ِب َناِإ ِ َّ َِلِإِ ْحدَىِل ْر ُح ْس َن ٌَ ٌْ ِِ
(ٔ٘)ِقُ ِلِْ َه ِلِْ َت ََّ َّب ُ
صونَِِ(ٕ٘) " امتوبة .
صولِإِ َّناِ َم َع ُك ِْمِ ُم َت ََّ ِّب ُِ
عِ ْن ِد ِِهِأَ ِْوِبِؤ َ ٌْدٌِ َناِ َف َت ََّ َّب ُ
فهذا هو حالهم ٌفرحون إلساءة القوم وٌسوبهم الفوز والنجاة ،ولٌس الحال إال حال نفاق؛ فإذا
لقوا الذٌن ءامنوا فً حال الفوز والؽنٌمة لقوهم بالمودة وباركوا لهم ،وابتسموا بوجوههم؛
وقلوبهم من ذلك تشتاط ؼٌظا ،وإذا لقوهم وقد عاٌنوا نزول المصٌبة ووقوع الببلء أخذوا
ٌعاتبوهم وٌقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل أي حذرنا ،وٌتولوا وهم فرحون؛ قل لن ٌصٌبنا إال
ما كتب هللا لنا هو موالنا وعلً هللا فلٌتوكل المإمنون؛ فٌا لٌت القوم ٌعلمون  :أن هللا وعد
عباده إحدى الحسنٌن وأنهم كما ٌتربصون بهم فإن المإمنٌن أٌضا ٌتربصون بهم أن ٌصٌبهم
هللا بعذاب من عنده ،أو بؤٌدٌهم .
نسؤل هللا لنا ولكم أن ٌجعلنا من الذٌن ٌكونون عونا إلخوانهم ممن ٌشتد بهم عند نزول
المصابب والببلٌا ،وأن ٌطهرنا من النفاق باطنا وظاهرا .

ومن صفاتهم ٌ :ظنون باهلل ؼٌر الحق .
لماذا كانت هذه صفاتهم ؟ ألنهم فقدوا اإلٌمان باهلل ،ومن ثم فقد فقدوا ثمرته ،وهً الرضا
والٌقٌن مما جعلهم ٌظنون باهلل ؼٌر الحق ظن الجاهلٌة؛ فؤصبحوا ٌتقلبون فً الشكوك
واألوهام ،وقد منعهم هذا الظن السٌا الشعور باألمان والركون إلً الشوكة الجارحة مما
جعل من صفاتهم الخوؾ والرعب؛ السبب الذي حرمهم النوم ٌوم أحد بعدما أنزل هللا علً
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المإمنٌن أمنة نعاسا تقرضهم ذات الٌمٌن وذات الشمال ،وقد أنسوا ببرد اإلٌمان فً قلوبهم
واستراحوا لوعد هللا ،وطابفة أخري قد أهمتهم أنفسهم ٌظنون باهلل ؼٌر الحق ظن الجاهلٌة .
فإنه ال ٌظن باهلل ظن السوء إال المشركون والمنافقون ،وال ٌسلم من ذلك إال من عرؾ هللا
وأسماءه وصفاته؛ فإن من أخطر األمراض وأشدها  :دخول الشك االعتقادي ،والضعؾ
اإلٌمانى قلب المسلم ،وقد دب هذا المرض إلً الكثٌر من النفوس وصار اعتقاد البعض
اَّللِِ َول ْر ٌَ ْو ِم ْ
ِو ْلَّ َتا َب ْتِقُلُو ُب ُه ْمِ َف ُه ْمِفًِِ
ِب َِّ
ِللخ َِِّ َ
اعتقادا فاسدا " إِ َّن َماِ ٌَ ْس َتؤْ ِذ ُن َكِلرَّذٌِنَ ََِلِ ٌُ ْإ ِم ُنونَ ِ
ََّ ٌْبِ ِه ْمِ ٌَ َت ََّدَّ دُونَ ِ(٘ٗ) " امتوبة .
ِومِنْ ِ
ِجا ُءو ُك ْمِمِنْ ِ َف ْوقِ ُك ْم َ
إن هذا الظن تظهر عاقبته الوخٌمة ٌوم االبتبلء واالمتحان " إِ ْذ َ
ِب َّ
لغت ْ
ِز َ
ِوإِ ْذ َ
اَّللِِلر ُّظ ُنو َناِ(ٓٔ)ِ ُه َنارِ َكِ
وبِل ْر َح َنا ِج ََّ َ
ِو َبلَ َغتِِلِْرقُلُ ُ
اَّ َ
ص ُ
ِِلْلَ ْب َ
أَ ْس َفلَِ ِم ْن ُك ْم َ
ِو َت ُظ ُّنونَ ِ
ولِز ْر َز ًلَلِ َ
ضِ
ِولرَّذٌِنَ ِفًِِقُلُوبِ ِه ْمِ َم ََّ ٌ
)ِوإِ ْذِ ٌَقُولُِل ْر ُم َنافِقُونَ َ
شدٌِدًلِ(ٔٔ َ
ل ْب ُتل ًَِِل ْر ُم ْإ ِم ُنونَ َ
ِو ُز ْر ِزرُ ِ
اِو َعدَ َن َّ
وَّلِ(ٕٔ) " الاحزاب .
سورُ ُهِإِ ََّلِ ُغ َُّ ً
ِو ََّ ُ
اِْلا ُ َ
َم َ
فً ؼزوة الخندق جاءت جنود الحجاز وأهل مكة من فوقهم ،وجاء أهل نجد من أسفل منهم،
وتعاهدوا علً استبصال الرسول  -صلً هللا علٌه وسلم  -وصحابته ثم تابعهم ٌهود المدٌنة
فجاءوا بجنود عظٌمة وأمم كثٌرة  ،وقد اشتد األمر وعم الخطب وطفح الكٌل وفار التنور
واستحكمت األسباب وضاقت الحلقة واشتدت الخنقة وتخاذلت القوي ،وحوصرت المدٌنة؛
فزاؼت األبصار وبلؽت القلوب الحناجر وبلػ الظن مبلؽه ،وظنوا أن هللا لن ٌنصر رسوله
ولن ٌنجز وعده؛ هنالك ابتلً المإمنون وزلزلوا زلزاال شدٌدا ،وقد نجح المإمنون فً
ابتبلبهم فظهر منهم برٌق اإلٌمان ولمع الٌقٌن ،قالوا ٌ :ا رسول هللا هل من شًء نقول فقد
()2
بلؽت القلوب الحناجر قال "ِنعمِ،قورولِ:لرلهمِلستَِّعوَّلتناِ،وآمنَِّوعاتنا ".
أما أهل الرٌب والظن لما فقدوا االٌمان باهلل ،والرضا بؤحكامه؛ سلط هللا علٌهم وحش النفاق
ٌنهش من تبلبٌبهم بما ٌقذؾ به الرعب فً قلوبهم ،إنهم حابرون خابفون قلقون "رَ ْوِ ٌَ ِجدُونَ ِ
ِِو ُه ْمِ ٌَ ْج َم ُحونَ ِ( ")٘1امتوبة ،ألنهم لم ٌرٌدوا هللا وجهه
اَّلتٍِأَ ْوِ ُمدَّ َخ ًَلِرَ َورَّ ْولِإِرَ ٌْه َ
َم ْل َجؤًِأَ ْوِ َم َغ َ
س ُبونَ ِ ُك ِل َِّ
إنما أراد العرض من دنٌاهم فؤعٌاهم هللا بذلك ،وقذؾ الرعب فً قلوبهم " ٌَ ْح َ
ٍِعلَ ٌْ ِه ِْم " لقد دفعهم هذا الخوؾ إلً إظهار نفاقهم وما انطوي علٌه ضمٌرهم ،حتً
ص ٌْ َحة َ
َ

 2مسند االمام أحمد ()22111
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قال المنافق معتب بن قشٌر ٌومبذ  " :كان محمد ٌعدنا أن نؤكل كنوز كسرى وقٌصر،
وأحدنا ال ٌقدر على أن ٌذهب إلى الؽابط "
اِو َعدَ َن َّ
وَّلِ(ٕٔ) "
سورُ ُهِإِ ََّلِ ُغ َُّ ً
ِو ََّ ُ
اِْلا ُ َ
ضِ َم َ
وب ِه ْمِ َم ََّ ٌ
"ِ َوإِ ْذِ ٌَقُولُِل ْر ُم َنافِقُونَ َ
ِولرَّذٌِنَ ِفًِِقُِلُ ِ
لكنه سبحانه سرعان ما أظهر نصره ،وأنجز وعده؛ فؤرسل رٌح الدبور علً أعداءه؛
فانهزموا بالرٌح ،وتولوا مدبرٌن ،وبقً المنافقون بنفاقهم ٌزداد ٌوما بعد ٌوم لٌنزع اإلٌمان
من صدورهم ،وٌسلب الٌقٌن من نفوسهم ،وقد أورثهم سو َء الظن ٌتمادى فً قلوبهم؛ إال أن
جاء صلح الحدٌبٌة فظنوا أن النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -لم ٌرجع منها سالما "ِ َبلْ َ
ِظ َن ْن ُت ْمِ
ِو َظ َن ْن ُت ْم َ
دًلِو ُز ٌِّنَ َ
ِلرس ْوءِ ِ
ِظنَّ َّ
وب ُِك ْم َ
ِول ْر ُم ْإ ِم ُنونَ ِإِرَىِأَهْ لٌِ ِه ْمِأَ َب َ
سول ُ َ
ِلرَّ ُ
أَنْ ِرَنْ ِ ٌَ ْن َقل َِب َّ
ِذرِ َكِفًِِقُلُ ِ
وَّلِ(ٕٔ) "امفتح .
َو ُك ْن ُت ْمِ َق ْو ًماِ ُب ً
فؤفسد هللا ظنهم وخٌب أملهم ،وعاد الرسول سالما مظفرا ،وفات المنافقٌن شرؾ الصحبة
وفضل البٌعة  -بٌعة الرضوان ، -كؤنهم لم ٌتعلموا الدرس من بدر "ِإذٌِقولِلرمنافقونِ
ولرذٌنِفًِقلوبهمِمَّضِغَِّهإَلءِدٌنهمِومنٌِتوكلِعلىِْلاِفإنِْلاِعزٌزِحكٌمِ()ٗ1
" ا ألنفال  ،فً هذا الٌوم زٌن الشٌطان للكافرٌن أعمالهم وقال ال ؼالب لكم الٌوم من الناس
فخرجوا مستبشرٌن بعددهم وعدتهم؛ فؤنزل هللا جنودا لم تروها وعذب الذٌن كفروا؛ فلما
أبصر عدو هللا المبلبكة ،تصور فً صورة سراقة بن مالك؛ فنكص على عقبٌه ،وقال :إنً
بريء منكم إنً أرى ما ال ترون ،فتشبث به الحارث بن هشام ،وهو ٌرى أنه سراقة لما
سمع من كبلمه ،فضرب فً صدر الحارث ،فسقط الحارث ،وانطلق إبلٌس .
فإن الظن ال ٌزال نتاج قلب فاسد استحكم الخوؾ جوانبه ،واستؤصل اإلٌمان داخله ،وذهب
الرضا والٌقٌن منه أوله وأخره ،فالمإمن الحق ٌبقً علً دٌنه واثقا بربه ما سلمت أنفاسه ال
ٌهتم لقول المنافقٌن وال ٌضره انخذالهم .

ومن صفاتهم  :الخوؾ والرعب .
لو صدق المإمن فً إخبلصه هلل وعبادته ،وأفنً عمرة فً نصرة الدٌن وخدمته؛ ألراح هللا
قلبه ،وأنزل علً فإاده سكٌنته وبرده ،وكتب له نعمة األمن وأقر بها عٌنه " لرَّذٌِنَ ِآ َم ُنولِ
ِب ُظ ْل ٍمِأُورَئِ َكِرَ ُه ُم ْ
ِو ُه ْمِ ُم ْه َتدُونَ ِ(ٕ " )1ا ألنعام ،هكذا المإمن ال
ِلْلَ ْمنُ َ
َورَ ْمِ ٌَ ْل ِب ُ
سولِإٌِ َما َن ُه ْم ِ
مواربة فً إٌمانه وال تلون فً أفعاله؛ لهذا تجد نفسه مطمبنه ،وأي شًء ٌخشاه أو ٌخافه ؟
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بعد أن أطمبن بحفظ هللا ربه ،وأنس بوجوده وقربه ،وإنك لتجده فً معامع الحروب ،وتبلحم
السٌوؾ لو حضرته الصبلة لصلً ،ولو ؼلبه النعاس لنام؛ أي شًء هذا الذي وقر فً قلبه
؟ إنه االٌمان باهلل.
فاإلٌمان هو الحلقة المفقودة لو أكمل المرء إٌمانه لكمل له كل شًء ،ولعلك ناظر إلً عمر
أي شًء دفعه فجعله ٌترك الدنٌا وٌنام تحت شجرة؟ ٌوما ً ألم به التعب وقاسمه اإلرهاق ،أما
هذا المنافق لما فقد اإلٌمان باهلل سلط هللا علٌه وحش النفاق ٌنهش من تبلبٌبه بما ٌقذؾ به
الرعب فً قلبه؛ ألنه ال ٌرٌد هللا وجهه إنما أراد العرض من دنٌاه فؤعٌاه هللا بذلك ،وقذؾ
ش ٌَة َّ
ِِْلاِِأَ ْوِأَ َ
اسِ َك َخ ْ
ٌقِ ِم ْن ُه ْمِ ٌَ ْخ َ
ِعلَ ٌْ ِه ُمِل ْرقِ َتالُِإِ َذلِ َف َِّ ٌ
شدَِّ
ش ْونَ ِلر َّن َ
ِب َ
الرعب فً قلبه " َفلَ َّماِ ُكت َ
َخ ْ
ولَِّ َّب َناِرِ َمِ َك َت ْب َ
اعِلر ُّد ْن ٌَاِ َقلٌِلٌِ
ِعلَ ٌْ َناِل ْرقِ َتالَِرَ ْو ََلِأَ َّخ َّْ َت َناِإِرَ ِ
ىِأَ َج ٍلِ َق ٌَِّبٍِقُلِْ َم َت ُ
ت َ
ِو َقارُ َ
ش ٌَ ًة َ
َو ْللخ ََِّةُ َ
ىِو ََلِ ُت ْظلَ ُمونَ ِ َفت ًٌَِلِ( "ِ)11امنساء .
ِخ ٌْ ٌَِّرِ َم ِنِل َّت َق َ
قال خالد بن الولٌد  :ال نامت عٌن الجبناء .
لقد حرمهم هذا الخوؾ لذة النوم والراحة ،وقد حرموا الشعور باألمان فً ظل سبلم اإلسبلم
ٍِعلَ ٌْ ِه ِْم" ألنهم لٌسوا منه ولم ٌنسبوا له ،بل إنهم عارفً حقه ،وجع فً
" ٌَ ْح َِ
ِص ٌْ َحة َ
س ُبونَ ِ ُكل َّ َ
جنبه ،المؽرور بهم مؽبون ،واألمل فٌهم مقطوع؛ ألن الخوؾ ٌدفعهم إلً الرجوع والفرار
والزحؾ والتوالً ،لهذا حذر هللا من بطانهم واالعتماد علٌهم ،بل ال بد أن ٌكون اعتماد
المإمن وتوكله علً هللا وحده ال شرٌك له ٌَ " :اأَ ٌُّ َهاِلرَّذٌِنَ ِآ َم ُنولِإِنْ ِ ُتطِ ٌ ُعولِلرَّذٌِنَ ِ َك َف َُّولِ
ولِخاسِ ٌَِّنَ ِ(َ ِ)ٔٗ1ب ِل َّ
ِوه َُو َ
ِعلَىِأَ ْع َقابِ ُك ْمِ َف َت ْن َقلِ ُب َ
ِخ ٌْ َُِّلر َّناصِ ٌَِّنَ ِ(ٓ٘ٔ)
ِْلاُِ َم ْو ََل ُك ْم َ
ٌَ َُّدُّو ُك ْم َ
" ال معران .
فً هذه اآلٌات ٌحذر هللا تعالً عباده المإمنٌن عن طاعة الكافرٌن والمنافقٌن فإن طاعتهم
تورث الخزي والردى فً الدنٌا واآلخرة ،واالعتماد علٌهم ٌظهر حقٌقته ساعة الجد وما هً
إال ساعة فرار وزحؾ .
إن المإمن الصادق ال ٌخشً انهزاما وال ٌخاؾ دركا؛ ألنه ما دام ٌفعل الخٌر فً إطار ما
وسىِإِ َّناِرَ ُمدْ ََّ ُكونَ ِ(َٔ ِ)ٙقالَِ َك ََّلِإِنَّ ِ
ابِ ُم َ
ص َح ُ
حدده هللا وشرعه؛ فإن معٌة هللا تدركه " َقالَِأَ ْ
ٌِنِ(ٕ "ِ)ٙامشعراء.
َِّ ِّب َ
ًِ َ
َمع َ
ًِس ٌَ ْهد ِ
فلو أنهم صدقوا هللا فً إٌمانهم لكان خٌرا لهم؛ لكنهم لم ٌصدقوا هللا فكان هذا سبب خوفهم
وجبنهم؛ فلم تسترٌح نفوسهم وتطمبن كما اطمؤنت نفوس أهل اإلٌمان " َو ٌَقُولُِلرَّذٌِنَ ِآ َم ُنولِ
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َِّأَ ٌْ َ
ضِ
وب ِه ِْمِ َم ََّ ٌ
ِو ُذك ََِِّفٌِ َهاِل ْرقِ َتال ُ َ
وَّةٌِ ُم ْح َك َم ٌة َ
س َ
وَّةٌِ َفإِ َذلِأ ُ ْن ِزرَ ْتِ ُ
س َ
رَ ْو ََلِ ُن ِّزرَ ْتِ ُ
تِلرَّذٌِنَ ِفًِِقُلُ ِ
ِعلَ ٌْهِِ ِِمنَ ِل ْر َم ْوتِِ َفؤ َ ْورَىِرَ ُه ْمِ(ٕٓ َ
وفِ َفإِ َذلِ
ِو َق ْولٌِ َم ْع َُّ ٌ
اع ٌة َ
)ِط َ
ٌَ ْن ُظ َُّونَ ِإِرَ ٌْ َكِ َن َظ ََِّل ْر َم ْغشِ ًِّ َ
َّ
ِصدَ قُ
َع َز َم ْ
ولِْلاَِرَ َكانَ َ
ِخ ٌْ ًَّلِرَ ُه ْمِ(ٕٔ) " محمد .
ِلْلَ ْم َُِّ َفلَ ْو َ
والخوؾ علً كل حال مطلوب؛ لكنه الخوؾ الذي ٌورث اإلٌمان والخشٌة والٌقٌن ،ال
الخوؾ الذي ٌورث التوالً والزحؾ والظن والرٌب .

ومن صفاتهم  :التوالً ٌوم الزحؾ .
هذه الصفة واحدة من السبع الموبقات ،وكبٌرة من الكبابر تحلق الدٌن وتذهب باإلٌمان
وتورث طبلء النفاق ،ولقد امتحنهم هللا سبحانه بالجهاد وأخرج ما فً بواطنهم وكشؾ
الخوؾ عما بداخلهم؛ فظنوا باهلل ظن السَّوء وتخلفوا ورجعوا وتركوا دٌنهم من حٌث أتوا.
ٌل َّ
ِْلاِِأَ ِوِلدْ َف ُعولِ َقارُولِرَ ْوِ َن ْعلَ ُِمِقِ َت ًاَلِ
ولِوقٌِلَِرَ ُه ْمِ َت َعارَ ْولِ َقاتِلُولِف َ
" َورِ ٌَ ْعلَ َمِلرَّذٌِنَ ِ َنا َفقُ َ
ًِِس ِب ِ
ِو َّ
ْلاُِ
سِفًِِقُلُوبِ ِه ْم َ
انِ ٌَقُورُونَ ِبِِؤ َ ْف َول ِه ِه ْمِ َماِرَ ٌْ َ
ََل َّت َب ْع َنا ُك ْمِ ُه ْمِرِ ْل ُك ْف َِِّ ٌَ ْو َمئِذٍِأَ ْق ََّ ُ
بِ ِم ْن ُه ْمِر ْ ِِْلٌ َم ِ
ِب َماِ ٌَ ْك ُت ُمونَ ِ( ")ٔٙ1ال معران .
أَ ْعلَ ُم ِ
لقد رأٌتم أولبك المنافقٌن وهم ٌتخلفون عن النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -فً كل ؼزوة
ؼزاها؛ ألنهم لم ٌخرجوا ولم ٌقاتلوا إٌمانا واحتسابا ،بل قاتلوا رٌاء وسمعه؛ ذلكم المرض
الخبٌث الذي ورَّ م بالنفاق أقدامهم فثقلت عن الجهاد والخروج ٌوم أن حمً الوطٌس،
وتبلحمت السٌوؾ؛ إنه الخوؾ والرٌب وضعؾ االٌمان ال ؼٌر أفقدهم النخوة والرجولة
لمبلقاة عدوهم .
لقد وبخهم هللا وكذبهم ٌوم تخلفوا عن رسول هللا  -صلً هللا علٌه وسلم  -فً ؼزوة تبوك
وقعدوا بعدما استؤذنوه وأظهروا له حال الضعؾ والعجز عن الجهاد وأنهم ذو أعذار
وأسباب تمنعهم الخروج؛ فؤذن لهم النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  ،-وقد بٌن هللا قالب األمر
س َف ًَّلِ
اِو َ
ضاِ َق ٌَِّ ًب َ
ِع ََّ ً
لرسوله وما هم علٌه من نفاق وخداع وكذب؛ فؤنزل هللا علٌه " رَ ْوِ َكانَ َ
ِب َّ
َِقاصِ َ
ِعلَ ٌْ ِه ُمِلر ُّ
ِورَكِنْ ِ َب ُع ْ
ِلس َت َط ْع َناِرَ َخ ََّ ْج َناِ َم َع ُك ِْمِ ٌُ ْهلِ ُكونَ ِ
اَّللِِرَ ِو ْ
ِو َ
ش َّق ُة َ
دَت َ
دًلَِل َّت َب ُعو َك َ
س ٌَ ْحلِفُونَ ِ
)ِع َف َّ
ِو َّ
ِع ْن َكِرِ َمِأَ ِذ ْن َ
ِح َّتىِ ٌَ َت َبٌَِّنَ ِرَ َكِلرَّذٌِنَ ِ
تِرَ ُه ْم َ
اِْلاُ َ
ْلاُِ ٌَ ْعلَ ُمِإِ َّن ُه ْمِرَ َكا ِذ ُبونَ ِ(ٕٗ َ
س ُه ْم َ
أَ ْنفُ َ
ولِو َت ْعلَ َمِل ْر َكاذِبٌِنَ ِ(ٖٗ) "امتوبة .
صدَ قُ َ
َ
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أي لو كان الخروج إلً تبوك مما ٌسوق لهم الؽنٌة فً متناول أٌدٌهم دون تعب أو مشقة،
ولم ٌجدوا فً الخروج بعد المسافة التً بٌن المدٌنة والشام لخرجوا معك؛ فبٌن هللا لرسوله
أنك إذا رجعت إلٌهم سٌعتذرون لك وهللا ٌعلم إنهم لكاذبون .
لم ٌكن حالهم كحال المإمنٌن ٌوم أن عاٌنوا مر النضال والجهاد وأخذوا أسلحتهم ٌوم
الزحؾ دفاعا عن الدٌن والوطن؛ بل هإالء المنافقون كفروا بالدٌن فمن ثم تخلفوا ،وأما عن
الوطن فإنهم ٌجلسون تبعا للشوكة الجارحة لم ٌبالوا بكفر أو إٌمان .
فموقؾ المإمنٌن من الجهاد هو الثبات والحزم ،وفكرة الجهاد راسخة فٌهم حٌثما نودي به
خوفا من أن ٌموت اإلنسان علً شعبة من نفاق إذ لم ٌحدث نفسه بالجهاد ،وهذا ٌسمً
باالستعداد اإلٌمانً ،وهو بالنسبة لحال المإمن كاالحتٌاطً المقدر ألي دولة ،قال النبً -
صلً هللا علٌه وسلم " -منِماتِورمٌِغزِ،ورمٌِحدثِبهِنفسهِ،ماتِعلىِشعبةِمنِ
()2
لرنفاق"
فالمنافقون لو أرادوا الخروج ألعدوا له عده؛ لكنهم لم ٌتؤهبوا له ،ولم ٌستعدوا بعدتهم للجهاد
أصبل؛ لهذا نفً هللا اإلٌمان الكامل عنهم ،وبٌن أن الذي ٌعتذر وٌستؤذن فً القعود فً مثل
هذا الفرض لٌس من المإمنٌن علً اإلطبلق؛ فبٌن هللا حقٌقة اعتذارهم وحال المإمنٌن من
ذلك؛ فقال سبحانه ََ " :لِ ٌَ ْس َتؤْ ِذ ُن َكِلرَّذٌِنَ ِ ٌُ ْإ ِم ُنونَ ِبِ َّ
ِِول ْر ٌَ ْو ِم ْ
ِللخ َِِِّأَنْ ِ ٌُ َجا ِهدُولِبِؤ َ ْم َولرِ ِه ْمِ
اَّلل َ
ِب َّ
ِو َّ
ِِول ْر ٌَ ْو ِم ْ
ِللخ َِِِّ
ِبا ْر ُم َّتقٌِنَ ِ(ٗٗ ِ
اَّلل َ
ْلا ُ َ
َوأَ ْنفُسِ ِه ْم َ
)ِإِ َّن َماِ ٌَ ْس َتؤْ ِذ ُن َكِلرَّذٌِنَ ََِلِ ٌُ ْإ ِم ُنونَ ِ
ِعلٌِ ٌم ِ
ًَِِّ ٌْبِ ِه ْمِ ٌَ َت ََّدَّ دُونَ ِ(٘ٗ) "
َو ْلَّ َتا َب ْتِقُلُو ُب ُه ْمِ َف ُه ْمِف َ
فالتوالً ٌوم الزحؾ كبٌرة؛ أمر اإلسبلم بالثبات فً ساحة القتال " ٌَاِأَ ٌُّ َهاِلرَّذٌِنَ ِآ َم ُنولِإِ َذلِ
رَقٌُِِت ْمِفِ َئ ًةِ َفا ْث ُب ُتول " الانفال؛ وهذا الثبات ٌإكد صدق اإلٌمان ومخالفة الشك والرٌب " إِ َّن َماِ
ٌل َّ
ولِب َّ
ِْلاِِ
ِوأَ ْنفُسِ ِه ْمِفًِِ َ
ُولِبؤ َ ْم َولرِ ِه ْم َ
سورِهِِ ُث َّمِ َر ْمِ ٌَ َّْ َتا ُب َ
ِِو ََّ ُ
اَّلل َ
س ِب ِ
ولِو َجا َهد ِ
ل ْر ُم ْإ ِم ُنونَ ِل َّرذٌِنَ ِآ َم ُن ِ
ِلرصا ِِدقُونَِ " احلجرات .
أُورَئِ َكِ ُه ُم َّ
عار علً المسلم أن ٌولً العدو دبره وٌتقلص من المسإولٌة وٌخلع نفسه من االختبار
واالمتحان الذي ٌَصدق به إٌمانه و ٌَسْ لم به اعتقاده " َو َمنْ ِ ٌُ َورِّ ِه ْمِ ٌَ ْو َمئِذٍِ ُد ُب ََّ ُهِإِ ََّلِ ُم َت َح َِّّ ًفاِ
ضبٍِمِنَ َّ
ٌَِّ( " )ٔٙالانفال
سِل ْر َمصِ ُ
ِو ِب ْئ َ
ِج َه َّن ُم َ
ِِو َمؤْ َولهُ َ
ِْلا َ
ِب َغ َ
الِأَ ْوِ ُم َت َح ٌِّ ًزلِإِرَىِفِ َئةٍِ َف َقدْ َِِب َ
رِقِ َت ٍ
اء ِ
.
 2رواه مسلم ()2122
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ومن صفاتهم  :السعً بالفتنة بٌن جنود المسلمٌن .
قال تعالً ٌَ " :اأَ ٌُّ َهاِلرَّذٌِنَ ِآ َم ُن َ
لِض ََّ ُبولِفًِِ
ولِِلِ ْخ َولنِ ِه ْمِإِ َذ َ
ولِو َقارُ ِ
ولَِلِ َت ُكو ُنولِ َكارَّذٌِنَ ِ َك َف َُّ َ
ولِو َماِقُتِلُولِرِ ٌَ ْج َعل َ َّ
ِْلاُ َ
وب ِه ْمِ
ِح ْس ََّ ًةِفًِِقُلُ ِِ
ْلْلَ َّْ ِ
ِذرِ َك َ
ضِأَ ْوِ َكا ُنولِ ُغ ًّزىِرَ ْوِ َكا ُنولِعِ ْن َد َناِ َماِ َما ُت َ
ِو َّ
َو َّ
ًِو ٌُم ُ
ِب َماِ َت ْع َملُونَ ِ َبصِ ٌ ٌَِّ( " )ٔ٘ٙآل معران.
ٌِت َ
ْلاُِ ٌُ ْحٌِ َ
ْلاُ ِ
لم ٌكتفً أولبك المنافقون بفرارهم عند الزحؾ ،بل سعوا بٌن القوم بالفتنة حتً ٌقعدوهم عن
الخروج فبل ٌخرجوا ،وأخذوا ٌقنعوا الناس ببدع النفاق التً ابتدعوها ،لهذا السب خرجوا
فؤخذوا ٌعدوا العدة للجهاد بإفساد القلوب ونشر الفتنة؛ فطردهم هللا وأبعدهم وأشقاهم وما
أسعدهم وكره انبعاثهم فثبطهم ،وبٌن هللا سبب خروجهم فقال سبحانه َ " :ورَ ْوِأَ ََّلدُولِ
ِورَكِنْ ِ َك َِّ َه َّ
ِوقٌِلَِل ْق ُعدُولِ َم َعِل ْر َقاعِ دٌِنَِِ(ِ)ٗٙرَ ْوِ
ِْلاُِل ْن ِب َعا َث ُه ْمِ َف َث َّب َط ُه ْم َ
وج َِْلَ َعدُّولِرَ ُهِ ُعدَّ ًة َ
ل ْر ُخ َُّ َ
ِو َّ
اِزلدُو ُك ْمِإِ ََّل َ
َخ ََّ ُجولِفٌِ ُك ْمِ َم َ
ْلاُِ
س َّما ُعونَ ِرَ ُه ْم َ
ِوفٌِ ُك ْمِ َ
ض ُعولِخ ََِلرَ ُك ْمِ ٌَ ْب ُغوَِن ُك ُمِل ْرفِ ْت َن َة َ
ِو َْلَ ْو َ
ِخ َب ًاَل َ
َعلٌِ ٌمِبِ َّ
ارظارِمٌِنَ ِ( "ِ)ٗ1امتوبة .
لهذا حذر هللا من مواالتهم والركون إلٌهم واالستماع لهم واتخاذ البطانة منهم؛ فإنهم ال
ِو َقلَّ ُبولِرَ َكِ
ٌسعون إال بالفتنة ،ال ٌحسنون شٌبا سوي ابتداعها " رَ َقدِِل ْب َت َغ ُولِل ْرفِ ْتَِن َةِمِنْ ِ َق ْبل ُ َ
ِو َظ َه ََِّأَ ْم َُّ َّ
اَّهُونَِ " امتوبة .
ِْلا َ
ىِجا َءِل ْر َح ُّق َ
ِح َّت َ
وَّ َ
ْلْل ُ ُم َ
ِِو ُه ْمِ َك ِ
فهم دعاة فتنة وفرقة ،سعٌهم حثٌث وحرصهم شدٌد على فرقة المإمنٌن وتناحرهم ،وذلك
لٌضعؾ أهل اإلٌمان وتكون الدابرة لهم ،ولقد عظم ذنبهم ،واشتدد جرمهم لكن هناك ما هو
أعظم وأشد من ذلك أنهم صاروا دعاة له  ،كالذٌن ٌبخلون وٌؤمرون الناس بالبخل .

ومن صفاتهم  :الذب عن تحكٌم الشرٌعة .
لقد كان المنافقون فً عهد النبً  -صلً هللا علٌه وسلم ٌ -صلون وٌصومون وٌعملون
األعمال الظاهرة نفاقا مع بؽض الشرٌعة ومعاداة أهلها والحزن لظهور أحكامها ،ؼٌر أن
بؽض الشرٌعة والبعد عن أحكام هللا فٌها وأوامره نفاق ظهر فً كثٌر من المنتسبٌن إلً
اإلسبلم الذٌن ٌرون أن تطبٌق الشرٌعة ٌتخالؾ مع حضارتهم وثقافتهم ،وهذا ٌدل علً جذر
النفاق الذي لم ٌقطع عبر السنٌن واألجٌال وال زال الناس ٌؤكلون من ثمره الحنظل
وٌمضؽون ذلك علً أضراس النفاق لتنزل بسبلسة معدة الشر ومقر الخبث ،وهم بذلك

كشف اللثام عن خبايا النف اق

الصفحة 129

ٌخدمون شهواتهم البهٌمٌة ومطامعهم الجهنمٌة؛ حتى إذ ذهب الخوؾ وؼاب الروع وشبع
البطن ،ذبوا عن الشرٌعة وأعرضوا عن أوامرها ،ودخلوا بٌن الصفوؾ ٌضربوها والقلوب
ٌفسدوها .
ِو َماِأ ُ ْن ِزلَِمِنْ ِ َق ْبلِ َكِ ٌُ ٌَِّدُونَ ِأَنْ ِ
"أَِرَ ْمِ َت ََِّإِرَىِلرَّذٌِنَ ِ ٌَ ْز ُع ُمونَ ِأَ َّن ُه ْمِآ َم ُنولِبِ َماِأ ُ ْن ِزلَِإِرَ ٌْ َك َ
َّ
ٌَ َت َحا َك ُمولِإِرَ
ِِو ٌُ ٌَِّدُِلر َّ
ِض ََل ًَلِ َبعٌِدًِلِ
ش ٌْ َطانُ ِأَنْ ِ ٌُضِ لَّ ُه ْم َ
ِِو َقدْ ِأ ُ ِم َُّولِأَنْ ِ ٌَ ْكفُ َُّولِبِه َ
ىِلرطا ُغوت َ
(َٓ ِ)ٙوإِ َذلِقٌِلَِرَ ُه ْمِ َت َعارَ ْولِإِرَىِ َماِأَ ْن َزل َ َّ
ِوإِرَ
َِّأَ ٌْ َ
صدُّونَ ِ َع ْن َكِ
تِل ْر ُم َنافِقٌِنَ ِ ٌَ ُ
ول َ
ىِلرَّ ُ
َّ
ِْلاُ َ
س ِ
صدُودًلِ(ٔ ")ٙامنساء لكن إذا وقعت المصٌبة ،وعمت المحنة أظهروا اإلٌمان والرضا،
ُ
كِ
تِأَ ٌْدٌِ ِه ِْمِ ُث َِّمِ َجا ُءو َِ
صا َب ْت ُه ِْمِ ُمصِ ٌ َب ٌِةِ ِب َماِ َق َّد َم ِْ
وكان حالهم إحسانا وتوفٌقا " َف َك ٌْ َِ
فِإِ َذلِأَ َ
ْلاُِ َماِفًِِقُلُوبِ ِه ِْمِ
كِلرَّذٌِنَِِ ٌَ ْعلَ ُِمِ َِّ
سا ًناِ َو َت ْوفٌِ ًقاِ(ِٕ)ٙأُورَئِ َِ
ٌَ ْحلِفُونَِِبِ َِِّ
اَّللِإِنِِْأَ ََّدْ َناِإِ ََِّلِإِ ْح َ
ضِ َع ْن ُه ِْمِ َوعِ ْظ ُه ِْمِ َوقُ ِلِْرَ ُه ِْمِفًِِأَ ْنفُسِ ِه ِْمِ َق ْو ًَِلَِِبل ً
ولِإِ َّ َِلِ
س ٍِ
َفؤ َ ْع َِّ ِْ
س ْل َناِمِنِِْ ََّ ُ
ٌِغاِ(َٖ ِ)ٙو َماِأَ َّْ َ
سو ِل ُِ
اس َت ْغ َف َُّولِ َِّ
س ُه ِْمِ َجا ُءو َِ
نِ َِّ
اعِ ِبإِ ْذ ِِ
رِ ٌُ َط َِ
لرَّ ُ
لس َت ْغ َف ََِِّرَ ُه ُِمِ َّ
ْلاَِ َو ْ
كِ َف ْ
ْلاِِ َورَ ِْوِأَ َّن ُه ِْمِإِ ِْذِ َظلَ ُمولِأَ ْنفُ َ
كِفٌِ َماِ َ
ش َج ََِِّ َب ٌْ َن ُه ِْمِ ُث َِّمِ َ َِلِ
كِ ََِلِ ٌُ ْإ ِِم ُنونَِِ َح َّتىِ ٌُ َح ِّك ُمو َِ
َلِ َو ََّ ِّب َِ
ْلاَِ َت َّول ًباِ ََّحٌِ ًماِ(َٗ ِ)ٙف َ ِ
رَ َو َجدُولِ َِّ
سلِّ ُمولِ َت ْسلٌِ ًماِ(٘" )ٙ
ض ٌْ َِ
تِ َو ٌُ َ
ٌَ ِجدُولِفًِِأَ ْنفُسِ ِه ِْمِ َح ََّ ًجاِ ِم َّماِ َق َ
لقد نفً هللا اإلٌمان عنهم إذا أنهم لم ٌحكموا الشرٌعة ،ولم ٌرضوا بحكم هللا وشرعه ،وكٌؾ
ِبؤ َ َّن ُه ْمِ َك َِّهُولِ َماِأَ ْن َزل َ َّ
ِْلاُِ َفؤ َ ْح َب َطِ
النفاق ٌفٌد صاحبه إذا استهان بحرمات هللا وشرابعه " َذرِ َك ِ
أَ ْع َمارَ ُه ْمِ( " )1محمد  ،فقد عاقبهم هللا علً بدعتهم وهذا شؤن من كره النصوص ،وأبً أن
ض ْ
ِلْلَ ْم َِِّ
ِبؤ َ َّن ُه ْمِ َقارُولِرِ َّلذٌِنَ ِ َك َِّهُولِ َماِ َن َّزل َ َِّ
ِس ُنطِ ٌ ُع ُك ْمِفًِِ َب ْع ِ
ِْلا ُ َ
ٌتحاكم إلً هللا ورسوله " َذرِ َك ِ
َو َّ
اَّ ُه ْمِ(ِ)ٕ1
ِوأَدْ َب َ
ِو ُجو َه ُه ْم َ
ض َِّ ُبونَ ُ
فِإِ َذلِ َت َو َّف ْت ُه ُمِل ْر َم ََلئِ َك ُةِ ٌَ ْ
لَّ ُه ْمِ(َ ِ)ٕٙف َك ٌْ َ
ْلاُِ ٌَ ْعلَ ُمِإِ ْس ََّ َ
ض َول َن ُهِ َفؤ َ ْح َب َط ِِأَ ْع َمارَ ُه ْمِ( " )ٕ1محمد  ،وقد ظنوا
ُولَِّ ْ
ِْلا َ
ِبؤ َ َّن ُه ُمِل َّت َب ُعولِ َماِأَ ْس َخ َط َّ َ
َذرِ َك ِ
ِو َك َِّه ِ
أنهم إذا كتموا نفاقهم فإن هللا لن ٌخرجه؛ كٌؾ وقد أخرجه هللا علً سمات وجوههم وفلتات
ضِأَنْ ِرَنْ ِ ٌُ ْخ َِّ َج َّ
ض َغا َن ُه ْمِ(َ )ٕ1ورَ ْوِ َن َ
شا ُءِ
ِْلاُِأَ ْ
بِلرَّذٌِنَ ِفًِِقُلُوبِ ِه ْمِ َم ََّ ٌ
ِحسِ َ
ألسنتهم! "أَ ْم َ
ِو َّ
ْلاُِ ٌَ ْعلَ ُمِأَ ْع َمارَ ُك ْمِ(ٖٓ) " محمد .
ِورَ َت ْع َِّ َف َّن ُه ْمِفًِِرَ ْح ِنِل ْر َق ْو ِل َ
ِبسِ ٌ َما ُه ْم َ
َْلَ ََّ ٌْ َنا َك ُه ْمِ َفلَِ َع ََّ ْف َت ُه ْم ِ
إن عدم تحكٌم الشرٌعة والكفر بما أنزل هللا من أحكام؛ ال ٌجتمع هو واإلٌمان فً قلب واحد،
ِوعِ ْن َد ُه ُمِلر َّت ْو ََّلةُِ
فِ ٌُ َح ِّك ُمو َن َك َ
وقد أقره هللا فً القرآن وطبقه علً حال أهل الكتاب " َو َِك ٌْ َ
اِح ْك ُم َّ
ِْلاِِ ُث َّمِ ٌَ َت َورَّ ْونَ ِمِنْ ِ َب ْعد َ
ِبا ْر ُم ْإ ِمنٌِنَِ " املائدة.
ِِذرِ َك َ
فٌِ َه ُ
ِو َماِأُورَئِ َك ِ
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فإن اإلعراض عن تحكٌم هذه الشرٌعة المقدسة ٌعد فسادا فً األرض كبٌرا أال ٌعتبر تحكٌم
الشرٌعة مرد النزاع ،وهً المصدر الثقافً لدي المسلمٌن ٌوم أن أذن هللا تعالً بؤن تشرق
الشمس علً مجتمع جدٌد أحاطه اإلسبلم بإطاره  -أوامره ونواهٌه  " -إِ َّن َماِ َكانَ ِ َق ْولَِ
ل ْر ُم ْإ ِمنٌِنَ ِإِ َذلِ ُد ُعولِإِرَ َّ
اِوأُورَئِ َكِ ُه ُمِ
اِوِأَ َط ْع َن َ
ولِسم ِْع َن َ
سورِهِِرِ ٌَ ْح ُك َمِ َب ٌْ َن ُه ْمِأَنْ ِ ٌَقُورُ َ
ِِو ََّ ُ
ىِْلا َ
ش َّ
ِو ٌَ َّت ْقهِِ َفؤُورَئِ َكِ ُه ُمِل ْر َفائ ُِزونَ ِ(ٕ٘) " امنور
ِْلاَ َ
ِو ٌَ ْخ َ
سورَ ُه َ
ِو ََّ ُ
ِْلا َ
ل ْر ُم ْفل ُِحونَ ِ(ٔ٘ َ
)ِو َمنْ ِ ٌُطِ ِع َّ َ
.
فٌا لٌت الناس ٌعلمون أن كل ٌسر أرادوه بالبعد عن أوامر هللا هو عسر فً ذاته قد
استحكمت شدابده ،وأن كل عسر فً الشرٌعة خرجوا منه إلً ٌسر ٌطلبوه إنما ٌدل علً قلة
وع ُظونَ ِ
علمهم وعموم البلوي بجهلهم وبعدهم عن مراد هللا وإرادته " َورَ ْوِأَ َّن ُه ْمِ َف َعلُولِ َماِ ٌُ َ
)ِوإِ ًذ َ
ِوأَ َ
ِبهِِرَ َكانَ َ
)ِورَ َه َد ٌْ َنا ُه ْمِ
لِعظٌِِ ًماِ(َ ٙ1
لِل َت ٌْ َنا ُه ْمِمِنْ ِرَ ُد َّناِأَ ْج ًَّ َ
شدَِّ َت ْثبٌِ ًتاِ(َ ٙٙ
ِخ ٌْ ًَّلِرَ ُه ْم َ
صِ ََّ ً
لطاِ ُم ْس َتقٌِ ًماِ( " )ٙ1امنساء .
نسؤل هللا العافٌة .

ومن صفاتهم  :أنهم ال ٌتدبرون القرآن وال ٌعملون به .
فلم ٌزل كتاب هللا كتاب نور وهداٌة وصلح وإرشاد ،وهو دستوره األعظم الذي حكم به
بعدل ورشاد ،أنزله لٌكون شفا َء القلوب وتعدٌل السلوك ونجاة الهالكٌن وبشري المإمنٌن؛
فلقد أودع هللا فٌه من اآلٌات الباهرة واألمثال البالؽة ما ٌرشد به المإمنٌن إلً الفبلح
والنجاة ،وإن كنت أري أننا لو دققنا النظر فً كتاب هللا وقرأناه علً وجه التدبر والخشوع
لكان ذلك قوام األخبلق وصبلح السلوك .
ولقد كان الحال من المنافقٌن أنهم لم ٌتدبروا آٌاته ولم ٌبحثوا عن معانٌه ألنهم لم ٌرٌدوا منه
أحكامه ،ولم ٌفتقروا إلً هداٌته؛ فإنهم لما تخلوا عن كتاب هللا فهما وقراءة ،وتدبرا
وإنصاتا ،ضل حالهم وفسد أمرهم ومرضت قلوبهم واستؽل الشٌطان فراؼها؛ فمبلها بالؽناء
وكبلم سوي كبلم هللا فنبت النفاق ونجم ،وهذا حال كل من بعد عن كتاب ٌقرأه .
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والذي نبلحظه هو قلة االهتمام بكتاب هللا واإلعراض عما فٌه واالستؽناء عن معانٌه ،لهذا
تري الكثٌر قد استوالهم النفاق وصار األصل فً تعاملهم ،قال شٌخ اإلسبلم  -رحمه هللا :
من اعتقد أنه سٌهتدي بهدى ؼٌر هدى هللا فعلٌه لعنة هللا والمبلبكة والناس أجمعٌن .
لما ذب أولبك المنافقون عن تحكٌم الشرٌعة ،وكفروا بما أنزل هللا كان ذلك نتاج إعراضهم
عن كتاب هللا فلقد عرفوه واستمالوا له ،ولو أنهم قرأوه بإنصات وعقلوه بتدبر لنالوا هداٌته
وفازوا بنور اإلٌمان فً قلوبهم .
فإنه مما ٌخشً علً قارئ القرآن منه أن ٌصٌر حاله مثل أولبك المنافقٌن إذا لم ٌستوعبه
قلبه ،وٌتلقاه عقله ،وٌعمل به علً وجهه  -حرامه وحبلله  -فهذا هو ما ٌنبؽً علٌنا فعله،
وهو أن نجعل تلك القلوب تإدي وظٌفتها التً خلقت من أجلها ،ولعل من أجل هذه الوظابؾ
ِعلَىِقُلُوبٍِأَ ْق َفارُ َهاِ(ٕٗ) " محمد .
هً تدبر كتاب هللا " أَ َف ََلِ ٌَ َت َد َّب َُّونَ ِل ْرقُ َّْآنَ ِأَ ْم َ
قال أبو عبد هللا الحارث  -رحمه هللا " -ولن ٌستطٌع اإلنسان أن ٌقدر نعمة هللا تعالً فً
هبة العقل له إال إذا عرؾ أن العقول معادن الحكمة ومقتبس اآلراء ومستنبط الفهم ومعقل
العلم ونور األبصار ،إلٌها ٌؤوي كل محصول ".

ومن صفاتهم  :سماع األؼانً والملهٌات .
كانت هذه عاقب َة هجرهم لكتاب هللا ،ومؤ َل إعراضهم عنه؛ حتً صارت قلوبهم شحٌحة
اإلٌمان فارؼة ؼلب علٌها الهوي وزاد فٌها الفراغ؛ فمبلها الشٌطان بما ٌبؽض هللا ،وٌصد
عن سبٌله ،وهو من الببلء الذي ابتلً به الناس فً البٌوت والشوارع والمواصبلت
واألفراح؛ فؤصبحت مجالسهم ال تخلوا من وجود الشٌاطٌن ،واآلٌات القرآنٌة تؤكد أن سبب
إقبالهم علً سماع المعازؾ والملهٌات هو هجرهم لكتاب هللا؛ فإنك ال تجد مثل صاحب هذا
اسِ َمنْ ِ ٌَ ْ
ِعنْ ِ
ش َت َِّيِرَ ْه َوِل ْر َحدٌِثِِرِ ٌُضِ ل َّ َ
الحال إال هاجرا للقران معرضا عنه " َومِنَ ِلر َّن ِ
ٌل َّ
اِورَّىِ
ىِعلَ ٌْهِِآ ٌَا ُت َن َ
)ِوإِ َذلِ ُت ْتلَ َ
لبِ ُم ِهٌنٌ ِ(َ ٙ
ِع َذ ٌ
ِو ٌَ َّتخ َِذهَاِ ُه ُز ًولِأُورَئِ َكِرَ ُه ْم َ
ِِب َغ ٌْ َِِّعِ ْل ٍم َ
َ
س ِب ِ
ِْلا ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ِِوق ًَّلِف َب ِّ
ٌِمِ( "ِ)1مقامن .
ُم ْس َت ْكبِ ًَّلِ َكؤنْ ِرَ ْمِ ٌَ ْس َم ْع َهاِ َكؤنَّ ِف ِ
ًِِأذ َن ٌْه َ
ش َّْهُ ِ
ِب َعذلبٍِأر ٍ
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لما ذكر هللا حال إعراضهم عن كتابة واالنتفاع بسماعه والبعد عن تدبر آٌاته؛ ذكر اقبالهم
علً سماع المزامٌر والؽناء باأللحان وآالت الطرب ،قال ابن مسعود فً قوله تعالى" :
()2
ومن الناس من ٌشتري لهو الحدٌث " قال :هو  -وهللا  -الؽناء.
وقد نزلت هذه اآلٌة تحرم الؽناء والمزامٌر؛ لما ٌحصل بذلك من فساد كبٌر فً القلوب
واألخبلق ،وقد ٌجر ذلك إلى الضبلل والؽً واالستهزاء بالدٌن واالستكبار عن سماع
القرآن ،ثم ال ٌكون الحال إال مفضٌا إلً النفاق؛ كما قال ابن مسعود  -رضً هللا عنه " :-
إن الؽناء ٌنبت النفاق فً القلب كما ٌنبت الماء الزرع "  ،فمثل هذا ال ٌلٌق بالمإمن،
والواجب على أهل اإلسبلم أن ٌحذروا شرها وأن ٌتؽاضوا عنها بسماع ما ٌنفعهم من كبلم
هللا عز وجل ،ومن كبلم الرسول  -صلً هللا علٌه وسلم . -
قال قتادة  :بحسب المرء من الضبللة أن ٌختار حدٌث الباطل على حدٌث الحق ،وما ٌضر
()1
على ما ٌنفع .
فاإلنسان ٌخشً علً حاله أن ٌإدي الواجبات مع سماع المعازؾ والملهٌات ،وصاحب هذا
الحال هو المنافق بعٌنه فلقد كان كذلك المنافقون ٌإدون الواجبات من صبلة وصٌام إلً
أخره ،ثم إذا جلسوا أقبلوا علً الؽناء وأالت اللهو ٌستمعون إلٌها؛ حتً أصبح منافق الٌوم
أشد فسادا وأعظم خطرا؛ فإنه أصبح ٌإدي ما علٌه من واجبات مع إقباله علً الؽناء
واستحبلله ،ورضا نفسه بما ٌفعل ،قال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم ِ " : -رٌكوننِمنِأمتًِ
ولرمعازفِ،ورٌنزرنِأقولمِإرىِجنبِعِلَ ٍِمٌَِّ،وحِ
َِ
أقولمٌِ،ستحلونِلرحَِّولرحٌََِّّ،ولرخمَِّ
علٌهمِبساَّحةِرهمٌِ،ؤتٌهمٌِِ-عنًِلرفقٌَِِّ-رحاجةِفٌقورونِ:لَّجعِإرٌناِغدلِ،فٌبٌتهمِْلاِ،
()1
وٌضعِلرعلَِ َِمِ،وٌمسخِآخٌَّنِقَّدةِوخنازٌَِّإرىٌِومِلرقٌامةِ"
َِ
فسدَت قلوبهم وصار كل فساد ٌطابق فساد
فهإالء المنافقون لما أعرضوا عن كتاب هللا؛ َ
قلوبهم مما ٌرٌح به نفوسهم وٌذهب عنهم روعهم؛ فلقد عظم أمر هذه االؼانً واستثقل
حملها علً المإمنٌن الصادقٌن؛ فنفروا عن سماعاها طاعة هلل وجهادا فٌه واستبدلوا ذلك بما
 2السنن الكبرى للبٌهقً ()12221
 1تفسٌر ابن كثٌر ِ 311/1
 1صحٌح البخاري ( )5512ومعنً الحدٌث  :ومعنً الحدٌث  :لٌكونن فً أمتً أقوام ٌستحلون الزنا ولبس
الحرٌر والخمر والؽناء ولٌنزلن أقوام إلً جنب جبل ٌرعون عنده أؼنامهم ٌروح علٌهم راعٌهم بؽنم لهم فٌؤتٌهم
الفقٌر ٌسؤلهم فٌقولون :ارجع إلٌنا ؼدا فٌهلكهم هللا من اللٌل وٌدك الجبل علً رإوسهم وٌؽٌر خلقة بعضهم فٌجعلهم
قردة وخنازٌر إلى ٌوم القٌامة .
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أحله هللا لهم " َّ
ِجلُودُِلرَّذٌِنَ ِ ٌَ ْخ َ
شابِ ًهاِ َمَِثان ًَِِ َت ْق َ
سنَ ِل ْر َحدٌِثِِ ِك َتا ًباِ ُم َت َ
ش ْونَ ِ
شع َُِِّّ ِم ْن ُه ُ
ْلاُِ َن َّزلَِأَ ْح َ
َّ
ِوقُلُو ُب ُه ْمِإِرَىِ ِذ ْك َِّ َّ
ِْلا َ
ِيِبهِِ َمنْ ِ ٌَ َ
ضل ِِلِ
ِِذرِ َكِه
ِو َمنْ ِ ٌُ ْ
شا ُء َ
ِجلُو ُد ُه ْم َ
ََّ َّب ُه ْمِ ُث َّمِ َتلٌِنُ ُ
ُدَىِْلاِِ ٌَ ْهد ِ
َّ
ْلاُِ َف َماِرَ ُهِمِنْ ِهَادٍِ(ٖٕ) " امزمر .
قال اإلمام القرطبً  :الؽناء لم ٌكن من عادة النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  ، -وال فعل
بحضرته ،وال اعتنى بمن ٌفعله ،فلٌس ذلك من سٌرته وال سٌرة خلفابه من بعده ،وال من
سٌرة أصحابه ،وال عترته ،وال هو من شرٌعته ،بل هو من المحدثات التً هً بدعة
وضبللة ،وقد ٌتعامى عن ذلك من ؼلب علٌه الهوى ،قال – صلً هللا علٌه وسلم  " : -منِ
أحدثِفًِأمَّناِهذلِماِرٌسِمنهِفهوَِّدِ" .
وقد ثبتت حرمة الؽناء زمانا ومكانا ،إجماعا واتفاقا بٌن جمٌع األبمة وعلماء الملة ،اللهم إال
من أراد الفتنة بٌن المسلمٌن وإؼوابهم ،قال الطرسوسً  :وما اإلسبلم إال كتاب هللا ،وسنة
رسوله  -صلى هللا علٌه وسلم  ،-وإن الرقص والتواجد أحدثهما أصحاب السامري ،لما اتخذ
لهم عجبلً
ً
جسدا له خوار؛ فؤتوا ٌرقصون حوله وٌتواجدون ،والرقص دٌن الكفار وعباد
العجل.
قال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  " : -لرغناءٌِنبتِلرنفاقِفًِلرقلبِ،كماٌِنبتِلرماءِ
لرزَّع"( ، )2فمثل هذه األشٌاء ال ٌفعلها إال منافق أرعن ،أو متصنع جاهل قد التبست علٌهم
الحقابق باألهواء .
قال العز بن عبد السبلم  :وأما نشٌد األشعار بتلك األلحان المحدثة ،والنؽمات المطربة فهو
حرام؛ ال ٌفعله إال أهل الفسق والضبلل.
ومن أدلة تحرٌم هذا الؽناء ما رواه أبو مالك عن النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  " -رٌشَّبنِ
ناسِمنِأمتًِلرخمٌَِّسمونهاِبغٌَِّلسمهاٌِعزفِعلىَِّإوسهمِبارمعازفِولرمغنٌاتِ
()1
ٌخسفِْلاِبهمِلْلَّضِوٌجعلِمنهمِلرقَّدةِولرخنازٌَّ "
وعن نافع أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعٌه فً أذنٌه ،وعدل راحلته عن
الطرٌق ،وهو ٌقولٌ :ا نافع أتسمع فؤقول :نعم ،فٌمضً حتى قلت :ال  ،فرفع ٌده وعدل

ِٔشعب اإلٌمان (ِ )3731
ِٕرواه ابن ماجة ()3212
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راحلته إلى الطرٌق وقال :رأٌت رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -سمع زمارة راع فصنع
()2
مثل هذا .
ِو ََلِ
ض َح ُكونَ َِ
)ِو َت ْ
ومن أدلة التحرٌم أٌضا قوله سبحانه  " :أَ َفمِنْ ِه ََذلِل ْر َحدٌِثِِ َت ْع َج ُبونَ ِ(َ ٘1
ِسا ِمدُونَ ِ(ٔ " )ٙوجاءت سامدون علً لؽة ٌمانٌة بمعنً  :الؽناء قاله
)ِوأَ ْن ُت ْم َ
َت ْب ُكونَ ِ(َٓ ٙ
ِلس َت َط ْع َ
ك " فسره مجاهد
ص ْوتِ َِ
مِب َ
لس َت ْف ِز ْزِ َم ِن ْ
ابن عباس  ،وكذلك قوله سبحانه َ " :و ْ
تِ ِم ْن ُه ِ
بالؽناء والمزامٌر .
أما إذا كان اإلنشاد ٌصاغ بما اتفق علٌه من ؼٌر فحش بؽٌر طرب أو استعمال اآلالت
المنهً عنها ،فهذا ال بؤس به؛ لكن ما نراه الٌوم فهذا ؼٌر مباح شرحا  ،وكذلك ما ٌفعله
ِص ََل ُت ُه ْمِعِ ْندَ ِل ْر َب ٌْتِِ
بعض المتصوفة الذٌن خالطوا بذكر هللا دفوفهم ومزامٌرهم َ " ،و َماِ َكانَ َ
ِب َماِ ُك ْن ُت ْمِ َت ْكفُ َُّونَ ِ(ٖ٘) " ا ألنفال .
ص ِد ٌَ ًةِ َف ُذوقُولِل ْر َِع َذ َ
ِو َت ْ
إِ َّ َِلِ ُم َكا ًء َ
لب ِ
والحكمة من حرمته ما ذكره ابن رجب فً رسابله قال  " :واعلم أن سماع األؼانً ٌضاد
سماع القرآن من كل وجه ،فإن القرآن كبلم هللا ،ووحٌه ونوره الَّذي أحٌا هللا به القلوب
المٌتة ،وأخرج العباد به من الظلمات إلَى النور ،واألؼانً وآالتها مزامٌر الشٌطان؛ فإن
الشٌطان قرآنه الشعر ،ومإذنه المزمار ،ومصابده النساء كذا قال قتادة وؼٌره من السَّلؾ،
والقرآن تذكر فٌه أسماء هللا وصفاته وأفعاله ،وقدرته وعظمته ،وكبرٌاإه وجبلله ،ووعده
ووعٌده  ،واألؼانً إ َّن َما ٌذكر فٌها صفات الخمر والصور المحرمة ،الجمٌلة ظاهرها،
المستقذر باطنها ،التً كانت ترابًا ،وتعود ترابًا وإن ذكر فً شًء من األؼانً التوحٌد،
فؽالبه من ٌسوق ظاهره إلً اإللحاد  ،وإن ذكر شًء من اإلٌمان والمحبة أو توابع ذلك،
فإنما ٌعبر عنه بؤسماء قبٌحة ،كالخمر وأوعٌته ومواطنه وآثاره ،وٌذكر فٌه الوصل
والهجر ،والصدود والتج ِّنً ،فٌطرب بذلك السامعون ،وكؤنهم ٌشٌرون إلَى أن هللا تعالى
ٌفعل مع عباده المحبٌن له المتقربٌن إلٌَْه كما ٌذكرونه ،فٌبعد ممن ٌتقرب إلٌَْه ،وٌصد عمن
ٌحبه وٌطٌعه وٌعرض عمن ٌقبل علٌه ،وؼاٌة ما تحرك هذه األؼانً ما سكن فً النفوس
من المحبة ،فتتحرك القلوب إلَى محبوباتها من مباح ومحرم ،وحق وباطل .

 2رواه أحمد (ِ )3515
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ومن صفاتهم  :االستتار والتخفً .
" لقد تحدث القرآن عن المنافقٌن فً مواضع كثٌرة ،ومواطن عدٌدة ،وأكثر ما تحدث عنهم
فً سورة التوبة حتى سمٌت الفاضحة ألنها فضحت المنافقٌن ،وكشفت أحوالهم ،وبٌنت
أسرارهم ودواخلهم وخططهم ،ثم فرؼت سورة بؤكملها للمنافقٌن كشفت أٌضًا أسرارهم
وأسالٌبهم ،وبٌنت شٌ ًبا من خططهم ،سمٌت سورة المنافقٌن كل هذا لتحذٌر المجتمع المسلم
من خطر هذا العدو الهدام الذي ٌحاربهم من داخلهم ،وٌسعى إلى تدمٌرهم خلسة وخفٌة حتى
ال تراه األعٌن ،ولكن ٌجب أن تكتشفه البصابر .
إن أهم سمة وأخطر صفة لهذا العدو الهدام المدمر هً صفة لرخفاءِفهو داخل المجتمع
المسلمٌ ،ظهر التعاطؾ معهم ،وٌخفً كفره وعداوته معه فً باطنه ،فالمكر والخداع
والكذب هً أسالٌبه وأدواته لكن إذا سنحت الفرصة ووجد ثؽرة ٌنفذ منها لضرب المسلمٌن
ِوإِنْ ِ
ف َ
فإنه ٌكون حٌنبذ أشد قسوة ووحشٌة ونكاٌة للمإمنٌن من أي عدو مجاهر " َك ٌْ َ
ِوأَ ْكَِث َُّ ُه ْمِ
ِو َتؤْ َبىِقُلُو ُب ُه ْم َ
ِبؤ َ ْف َول ِه ِه ْم َ
ِو ََلِ ِذ َّم ًةِ ٌُ َّْ ُ
ولِعلَ ٌْ ُك ْم ََِلِ ٌَ َّْقُ ُبولِفٌِ ُك ْمِإِ ًَّل َ
ٌَ ْظ َه َُّ َ
ضو َن ُك ْم ِ
َفاسِ قُونَ ِ(" )1امتوبة .
إن قدرة المنافقٌن على التحرك فً الخفاء وسعٌهم لتدمٌر المجتمع المسلم من داخله جعل
خطرهم أشد وأعظم ،وأنكى من خطر العدو المجاهر الكافر المعلن لكفره ولعداوته ألن أمر
العدو الكافر المجاهر واضح للعٌان فٌؤخذ المسلمون حٌطته منه واستعدادهم له بخبلؾ هذا
العدو الهدام الخفً المتسلل بٌن صفوفنا بخبلؾ المنافقٌن ،وقد تسللوا إلى داخل المجتمع
المسلم ،وتشكلوا بشكله ،وتصوروا بصورته ،فإنهم كإبلٌس وجنوده ٌروننا من حٌث ال
نراهم ،وقد نؽتر بظواهرهم ونركن إلٌهم ونسند إلٌهم بعض شبوننا ٌدٌرونها ،ونسلم إلٌهم
بعض أمورنا ٌدبرونها ،وربما فعلنا أكثر من ذلك.
إذا كانت الؽفلة فٌنا نحن المسلمون مستحكمة ربما اتخذناهم بطانة نؤتمنهم على أسرارنا
ونسلطهم على دواخلنا وفً ذلك الخطر كل الخطر ،وأعظم من هذا خطرً ا إذا تمكن هإالء
المنافقون من التقرب من والة المسلمٌن وأمرابهم وحكمابهم ،ونالوا الحظوة لدٌهم وأصبحوا
من أعوانهم المقربٌن ،وقد ٌسندون إلٌهم أشد األعمال خطرً ا وشؤ ًنا وأعظمها وأهمها شؤ ًنا
فٌضطلع( )2هذا العدو الخفً الهدام على أسرار المسلمٌن وٌكتشؾ مكامنهم ومداخلهم،

 "ِ2فٌضطلع " بمعنً ٌ :تولى أو ٌباشر .
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ونقاط الضعؾ فٌهم ،حتى إذا جاءت الفرصة ،وفار التنور أنشبوا أظافرهم ومخالبهم،
وكشروا عن نابهم " .
وَلِأخفٌكمِسَّل أن هذه الصفة بؤكملها خطبة نقلت للشٌخ عاطؾ جمٌل الفلسطٌنً وقد
رأٌت ما جمعه فٌها ،وما كان ٌدور برأسً حٌنها عبر عنه بؤسلوبه المرتب ،وكبلمه
المهذب ،وفكره العذب؛ فاستؽنٌت بما قال ونقلت عنه ما َك َتب .
ؼفر هللا لنا وله ولكم ولجمٌع المسلمٌن ،وكفاكم شر النفاق ،وأعزكم باإلٌمان ؛ اللهم أمٌن .

ومن صفاتهم :مواالة الكافرٌن .
فً الحقٌقة ال ٌستطٌع قلبا مؤل بالنفاق والكفر إلً أخره أن ٌعٌش ٌخادع أهل اإلٌمان كل
الوقت ،بل إنه ال بد لهذا القلب العدابً والجسد النفاقً أن ٌؤوي إلً أهله من الكفار
وأصحابه من المنافقٌن الذٌن تتوافق مذاهبهم وتتشابه طبابعهم؛ فالقلوب مع أشكالها تجتمع
كالطٌور علً أشكالها تقع .
وهذه صفة متؤصلة فٌهم تبٌن جرم نفاقهم ،وتؤكد فساد قلوبهم ،ولو لم ٌرد فً صفاتهم ؼٌر
هذه لكانت كافٌة لزوال اإلٌمان وفساد الطباع ،ولقد كشؾ هللا عن سوء نواٌاهم وبٌن هللا
حقٌقة إٌمانهم فؤنزل هللا فٌهم " َب ِّ
ِع َذل ًباِأَرٌِ ًماِ(ِ)ٖٔ1لرَّذٌِنَ ِ ٌَ َّت ِخ ُذونَ ِ
ِبؤَنَّ ِرَ ُه ْم َ
ش َِِّل ْر ُم َنافِقٌِنَ ِ
ُونِل ْر ُم ْإ ِمنٌِنَ ِأَ ٌَ ْب َت ُغونَ ِ ِع ْندَ ُه ُمِل ْرع َِّز َةِ َفإِنَّ ِل ْرع َِّز َة ِ َّ
ٌِعاِ(" )ٖٔ1امنساء
ِِجم ً
َِّلل َ
ل ْر َكاف ٌَِِّنَ ِأَ ْورِ ٌَ َ
اءِمِنْ ِد ِ
.
فاإلٌمان ومواالة الكفار ال ٌجتمعان فً قلب واحد علً وجه الحقٌقة ،ومن هنا تتناقض
دعوي اإلٌمان من المنافٌن لمواالة الكافرٌن ومناصرتهم؛ فقد اؼتروا بقوة الكافر وسٌطرته،
ضِ
وما علموا أن العزة هلل جمٌعا ٌعز من ٌشاء وٌذل من ٌشاء " َف َت ََّىِلرَّذٌِنَ ِفًِِقُلُوبِ ِه ْمِ َم ََّ ٌ
س َّ
اَّ ُعونَ ِفٌِ ِه ْمِ ٌَقُورُونَ ِ َن ْخ َ
ِبا ْر َف ْت ِحِأَ ْوِأَ ْم ٍَِّمِنْ ِعِ ْن ِدهِِ
شىِأَنْ ِ ُتصِ ٌ َب َناِدَلئ ََِّةٌِ َف َع َ
ٌُ َ
ىِْلاُِأَنْ ِ ٌَؤْت ًَِ ِ
س ِ
س َُّّولِفًِِأَ ْنفُسِ ِه ْمِ َنا ِدمٌِنَ ِ(ٕ٘) " املائدة .
ولِعلَىِ َماِأَ َ
ص ِب ُح َ
َف ٌُ ْ
الكافر فً مواالته ،بل إن زمام النفاق ٌجرهم إلً عاداتهم القبٌحة
ومع هذا لم ٌصدقوا
َ
وصفاتهم الدنٌبة ،وإننا وهللا نتعجب من هذه الفبة التً لٌس لها صاحب وال عزٌز ،وأنت
حٌنما تقرأ فً سورة الحشر ستعرؾ ذلك  " :أَرَ ْمِ َت ََِّإِرَىِلرَّذٌِنَ ِ َنا َفقُولِ ٌَقُورُونَ ِِِلِ ْخ َولنِ ِه ُمِ
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دًلِوإِنْ ِقُوتِ ْلُِت ْمِ
ٌعِفٌِ ُك ْمِأَ َحدًلِأَ َب َ
ِو ََلِ ُنطِ ُ
لرَّذٌِنَ ِ َك َِف َُّولِمِنْ ِأَهْ ِلِل ْر ِك َتابِِرَئِنْ ِأ ُ ْخ َِّ ْج ُت ْمِرَ َن ْخ َُّ َجنَّ ِ َم َع ُك ْم َ
ِو َّ
ش َهدُِإِ َّن ُه ْمِرَ َكا ِذ ُبونَ ِ(ٔٔ)ِرَئِنْ ِأ ُ ْخ َِّ ُج َ
ْلاُِ ٌَ ْ
ِورَئِنْ ِقُوتِلُولِ ََلِ
ولَِلِ ٌَ ْخ َُّ ُجونَ ِ َم َع ُه ْم َ
ص ََّ َّن ُك ْم َ
رَ َن ْن ُ
ص َُّو ُه ْمِرَ ٌُ َورُّنَّ ْ
ص َُّونَ ِ(ٕٔ)ِ" احلرش ِ .
اَِّ ُث َّم ََِلِ ٌُ ْن َ
ِلْلَدْ َب َ
ِورَئِنْ ِ َن َ
ص َُّو َن ُه ْم َ
ٌَ ْن ُ
فانظر كٌؾ عبر هللا فً اآلٌة عن هذه الرابطة التً تجمعهم ،فلم ٌكتؾ بذكر الذٌن كفروا،
بل قال " :إخوانهم الذٌن كفروا" مبالؽة فً مدي قوة العبلقة بٌنهم ،ومع ذلك نقضوا العهد
وتخلفوا عنهم ،وهً صفة متؤصلة فٌهم؛ فلبن أخرج ٌهود بنً النضٌر من المدٌنة ال ٌخرج
المنافقون معهم ،ولبن قوتلوا ال ٌقاتلون معهم كما وعدوا ،ولبن قاتلوا معهم لٌولن األدبار
فرارا منهزمٌن ،ثم ال ٌنصرهم هللا ،بل ٌخذلهم ،وٌذلهم.
إن اإلخبلص والمواالة الحقٌقٌة ال تكون إال هلل ورسوله والمإمنٌن؛ فهً من أوثق عري
اإلٌمان ،ولقد أوجب هللا علٌنا مواالة المإمنٌن ومحبتهم ونصرتهم كما أوجب علٌنا البراءة
من المشركٌن وبؽضهم وعداوتهم ،وذلك بعد توحٌد هللا ال شرٌك له " ََلِ َت ِجدُِ َق ْو ًماِ ٌُ ْإ ِم ُنونَ ِ
ِحادَّ َّ
ِب َّ
ِِول ْر ٌَ ِْو ِم ْ
اء ُه ْمِأَ ْوِإِ ْخ َول َن ُه ْمِأَ ْوِ
اء ُه ْمِأَ ْوِأَ ْب َن َ
ِورَ ْوِ َكا ُنولِآ َب َ
سورَ ُه َ
ِو ََّ ُ
ِْلاَ َ
ِللخ َِِِّ ٌُ َولدُّونَ ِ َمنْ َ
اَّلل َ
ِلِلٌِ َمانَ َ َ
بِفًِِقُلُوبِ ِه ُم ْ
ِج َّناتٍِ َت ْج َِّيِمِنْ ِ
ِو ٌُدْ ِخلُ ُه ْم َ
وحِ ِم ْن ُه َ
ٌَّ َت ُه ْمِأُورَئِ َكِ َك َت َ
َعشِ َ
ِوأ ٌَّدَ ُه ْمِبِ َُّ ٍ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
َت ْحتِِ َه ْ
اِلْل ْن َها َُّ َ
ِْلاِِ
ب ِ
بِْلاِِأ ََلِإِنَّ ِح ِْز َ
ولِع ْن ُهِأورَئِ َكِح ِْز ُ
ض َ
ِو ََّ ُ
ِع ْن ُه ْم َ
اَِّضِ ًَِْلا ُ َ
ِخارِدٌِنَ ِفٌِ َه َ
ُه ُمِل ْر ُم ْفل ُِحونَ ِ(ٕٕ)ِ"ِاجملادةل .
فالقلب الصادق فً إٌمانه ،المخلص فً محبته وإحسانهٌ ،ؤبً مواالة الكافرٌن والمنافقٌن
وإن وكانوا أباءهم وإخوانهم " ٌَاأَ ٌُّ َهاِلرَّذٌِنَ ِآ َم ُن َ
ولَِلِ َت َّت ِ
ِوإِ ْخ َول َن ُك ْمِأَ ْورِ ٌَا َءِإِ ِنِ
اء ُك ْم َ
خ ُذولِآ َب َ
ِو َمنْ ِ ٌَ َت َورَّ ُه ْمِ ِم ْن ُك ْمِ َفؤُورَئِ َكِ ُه ُم َّ
ِعلَ ْ
ِلرظارِ ُمونَ ِ(ٖٕ)ِ"امتوبة .
ان َ
لس َت َح ُّبولِل ْر ُك ْف ََّ َ
ْ
ىِلِلٌِ َم ِ
واقع ألٌم ،ومسؤلة حلت بالمسلمٌن خطٌرة؛ أن تري من المسلمٌن من ٌوالً الكافرٌن
وٌناصرهم ،وٌرضً بكفرهم وعداوتهم ،بل وٌفرح إذا كان له صدٌق من ببلد الؽرب
وأعوان الكفرٌ ،شاركه ماله وٌلقه بالمودةٌ ،تعلم من أسالٌبه وثقافته ،وٌكتسب الدهاء من
خبرته " َو َمنْ ِ ٌَ َت َورَّ ُه ْمِ ِم ْن ُك ْمِ َفإِ َّن ُهِ ِمِْن ُه ْمِإِنَّ َّ
ِْلاَ ََِلِ ٌَ ْهدِيِل ْر َق ْو َم َّ
ِلرظارِمٌِنَ ِ(ٔ٘) " املائدة .
فمثل هذه األمور لٌست من العقٌدة الصحٌحة التً أرسل هللا بها رسوله ،بل إنها من مظاهر
انحراؾ العقابد الدٌنٌة ،وفساد الطبابع اإلٌمانٌة ،وأقرب األسباب إلً الؽً وأقصرها،
والفجور باسم السفر والسٌاحة ،وإؼراء المسلمٌن للٌهودٌة والنصرانٌة ،ونشوب الفتنة
بٌنهم ،بل إن الواجب البراءة من عقابدهم ،واالبتعاد عن مجالسهم واالكتفاء بما أنزل هللا
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َلِ
س َت ْه َزِأ ُِبِ َهاِ َف َِ
ْلاِِ ٌُ ْك َف َُِِّ ِب َهاِ َو ٌُ ِْ
تِ َِّ
سم ِْع ُت ِْمِآ ٌَا ِِ
علً رسوله " َو َقدِِْ َن َّز ِل َِ َعلَ ٌْ ُك ِْمِفًِِل ْر ِك َتا ِِ
بِأَنِِْإِ َذلِ َ
ِعِل ْر ُم َنافِقٌِنَِِ
ْلاِ َجام ُِ
ثِ َغ ٌْ َِّ ِِهِإِ َّن ُك ِْمِإِ ًذلِ ِم ْثلُ ُه ِْمِإِنَِِّ ََِّ
ضولِفًِِ َحدٌِ ٍِ
َت ْق ُعدُولِ َم َع ُه ِْمِ َح َّتىِ ٌَ ُخو ُ
ٌِعاِ(ٓٗٔ)ِ" امنساء .
َول ْر َكاف ٌَِِّنَِِفًِِ َج َه َّن َِمِ َجم ً

ومن صفاتهم  :إذا قاموا إلً الصبلة قاموا كسالً .
لقد تمٌز صحابة النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -وسلؾ اإلمة بجٌلها الرابد تمٌزا بالصبلة
جعل لها عظٌم األثر فً نفوسهم وسلوكهم ومعامبلتهم؛ فكانوا إذا قاموا إلً الصبلة وأقبلوا
علٌها؛ خفضوا أبصارهم وواصلوا الخشوع قلوبهم ،علموا أن هللا مقبل علٌهم إقبالهم علٌه
فلم ٌلتفتوا ٌمنة وال ٌسرة ،ؼلب علٌهم الخشوع فٌها فصارت الصبلة شجن َة( )2منهم ،وكانت
المساجد تعج بوجودهم ،لم ٌتخلؾ عن الحضور إلٌها إال مرٌضا ؼلب المرض علً أمره .
وأجلها كلٌا وأعظمها إنها الصبلة
وقد ظهر فساد المنافقٌن فً أشرؾ األعمال وأطهرها َ
قاموا إلٌها كسالً ،واعترفوا بها جحودا وإنكارا ،ال نٌة لهم فٌهاٌ ،راءون الناس وال
ٌذكرون هللا إال قلٌبل ،قال سبحانه َ " :وإِ َذلِ َقا ُمولِإِرَ
سارَى" امنساء .
ىِلرص ََلةِِ َقا ُمولِ ُك َ
َّ
والمراد بقٌامهم إلً الصبلة هو القٌام فً جماعة حتً أن النبً  -صلً هللا علٌه وسلم -
خاؾ النفاق علً عبد هللا بن أم مكتوم ،وقابل طلبه بالرد ،واعتذاره بالرفض ٌوم أن طلب
رخصة للصبلة فً بٌته ،وقد جاء للنبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -فقال ٌ :ا رسول هللا ،بؤبً
أنت وأمً ،أنا كما ترانً قد َكب َر ْ
ت سنً ،ورق عظمً ،وذهب بصري ،ولً قابد ال
ٌبلومنً قٌادة إٌاي ،فهل تجد لً من رخصة أصلً فً بٌتً الصلوات؟ فقال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم" :هلِتسمعِلرمإذنِمنِلربٌتِلرذيِأنتِفٌه؟" قال :نعمٌ ،ا رسول هللا.
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :ماِأجدِركِمنَِّخصةِ،وروٌِعلمِهذلِلرمتخلفِعنِ
()1
لرصَلةِفًِلرجماعةِماِرهذلِلرماشًِإرٌهاِْلتاهاِ،وروِحبولِعلىٌِدٌهِوَّجلٌه "
وحري أن تإدي صبلة المإمن علً الوجه الذي ٌرضً المولً  -سبحانه  -من اتمام
الركوع والخضوع والسجود والخشوع وبذل المحبة وإفراط الدموع؛ فصبلح اإلنسان من
صبلح الصبلة فإذا تم خشوعها وحضورها وجاءت الصبلة فً وقتها فهذه هً الصبلة التً
 2الشجنة هً الشًء الملتزق كما قال النبً  :الرحم شجنة من الرحمن .
 1المعجم الكبٌر للطبرانً (ِ )7111
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تنهً عن الفحشاء والمنكر ،أما صبلة المنافق فقد ضاقت بها نفسه وازاد بها همه ،وقد كره
القٌام إلٌها؛ فنقرها أربعا ال ٌذكر هللا فٌها ،تلك صبلة المنافق ال تؽٌر شًء وال تصلح حال
ولم ترتقً لتكون موضع القبول عند هللا .
قال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم ِ" : -تلكِصَلةِلرمنافقٌِ،جلسٌَِّقبِلرشمسِ،حتىِإذلِ
()2
كانتِبٌنِقَّنًِلرشٌطانِ،قامِفنقَِّأَّبعاَِلٌِذكَِّْلاِفٌهاِإَلِقلٌَل ".
إن األصل فً الصبلة أن تكون سكٌنة فً قلب صاحبهاٌ ،نجلً بها صدره ،وٌنزاح بها
همه ،وٌرتاح بها قلبه ،وٌشرق فٌها عبق اإلٌمان ونور الطاعة وخمود الشهوة؛ لكن إذا
صارت هذه الصبلة عبء علً صاحبها وثقبل فً نفسه وؼما علٌها ،فشعبة النفاق تهدد
اإلٌمان فً قلبه ،قال ابن عباس ٌ :كره أن ٌقوم الرجل إلى الصبلة وهو كسبلن ،ولكن ٌقوم
َ
إلٌها طلق الوجه ،عظٌم الرؼبة ،شدٌد الفرح ،فإنه ٌناجً هللا تعالى وإن هللا أمامه ٌؽفر له
()1
وٌجٌبه إذا دعاه ،ثم تبل قوله  " :وإذا قاموا إلى الصبلة قاموا كسالى "
فؤنت ٌا من تصلً؛ لم تصل لتهرب من قٌد الفرٌضة إلسقاط العقوبة ،بل من ذل المعصٌة
وشبوم الذنب إلً نور اإلٌمان ولذة الطاعة ،وإن لم تكن كذلك فصبلتك ال خٌر فٌها ،تلك
صبلة المنافق ال قٌمة لها ،وشعٌرة ال ٌبالً بتركهاٌ ،إدٌها بقلب ساه ،وفكر اله ،ونفس
مشؽولة بحطام الدنٌا الفانٌة ،ولم ٌكتؾ بضٌاع حقها واإلساءة لها ،بل إنه ٌراقب أعٌن
الناس حتً إذا كانت العتمة وؼلس الصبح هجرها ،وتخلؾ عنها ،قال النبً  -صلً هللا
علٌه وسلم  " : -أثقلِلرصَلةِعلىِلرمنافقٌنِصَلةِلرعشاءِوصَلةِلرفجَِّ،وروٌِعلمونِماِ
فٌهماِْلتوهماِوروِحبولِ،ورقدِهممتِأنِآمَِّبارصَلةِفتقامِ،ثمِآمََِّّجَلِفٌصلًِبارناسِ،
ثمِأنطلقِمعًِبَّجالِ،معهمِحزمِمنِحطبِإرىِقومَِلٌِشهدونِلرصَلةِ،فؤحَّقِعلٌهمِ
()1
بٌوتهمِبارناَِّ"
ولقد أصبحت الصبلة الٌوم فً واقع كثٌر من الناس كما كانت تماما فً حٌاة المنافقٌن ال
قٌمة لها ،حٌث خؾ الٌوم مإدٌها وكثر هجرانها ،كان حذٌفة  -رضً هللا عنه ٌ -قول :إٌاكم

 2رواه مسلم ()111
 1تفسٌر ابن كثٌر ()511/2
 1رواه مسلم (ِ )152
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وخشوع النفاق ،فقٌل له :وما خشوع النفاق؟ قال :أن ترى الجسد خــاشعا والقلب لٌس
()2
بخــاشع.
فانتبهوا إخوة اإلٌمانٌ :قول الزهري  :دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو ٌبكً ،فقلت:
ما ٌبكٌك؟ فقال " :ال أعرؾ شٌبا مما أدركت إال هذه الصبلة ،وهذه الصبلة قد ضٌعت "

()1

ومن صفاتهم ٌ :راءون الناس .
لم ٌكتؾ المنافقون باإلساءة إلً الصبلة والتكاسل عن أداءها ،بل جعلوها محل األنظار؛
حتً ففسدت صبلتهم ،وصارت ذنبا علٌهم وكبٌر ًة ٌقترفونها إن لم تكن فسدت من قبل ،دلٌل
علً استهان نظر هللا لهم ،وبعدهم عن رضاه سبحانه  ،قال رسول هللا  -صلى هللا علٌه
وسلم " : -منِأحسنِلرصَلةِحٌثٌََِِّلهِلرناسِ،وأساءهاِحٌثٌِخلوِ،فتلكِلستهانةِ،
()1
لستهانِبهاَِّبهِعزِوجل "
والحقٌقة أن الرٌاء مرض فً قلب صاحبه ووباء علٌه ،مفسد لعمله ومحبط ألجره لم ٌدخل
الرٌاء شٌبا إال أفسده وجعل عاقبة أمره خسرا ،استحق به المنافقون الدرك األسفل من النار
الستتارهم بداخله لكن هللا لم ٌسترهم به؛ حتً إذا نزعه هللا عن المنافق بانت سوءته،
وكشفت مداجاته ،وعرفت مداهنته ،ألن ثوب الرٌاء لم ٌستر أحد ،قال النبً  -صلً هللا
علٌه وسلم " -منِسمعِسمعِْلاِبهِ،ومنَِّلءىَِّلءىِْلاِبــه"( )3تلك عبادة المنافق ،ما
أحب أن له الدنٌا وما فٌها بنظر الناس له واألنس بوجودهم.
قال ابن الجوزي  :عجبا من أهل الرٌاء علً من ٌبهرجون وربك ٌعلم ما تكن صدورهم .
لقد شرع هللا تعالً العبادات ،وجعل شرط قبولها اإلخبلص ،واألصل فً قٌامها صفاء النٌة؛
َّ
ِح َن َفا َءِ"ِثم ماذا..؟ِِِ"ِ
فقال سبحانه َ " :و َماِأُم َُِّولِإ ِ ََّلِرِ ٌَ ْع ُبد
ُولِْلاَِ ُم ْخلِصِ ٌنَ ِرَ ُهِلردِّ ٌنَ ُ
َّ
ِو َذرِ َكِدٌِنُ ِلِْر َق ٌِّ َمةِِ(٘) "امبينة ِ،فإقام الصبلة ،واٌتاء الزكاة إلً
ِو ٌُ ْإ ُت
َو ٌُقٌِ ُم
ولِلرز َكا َة َ
ولِلرص ََل َة َ
َّ
 2مدارج السالكٌن (صـ)527
 1صحٌح البخاري ()512
 1مسند أبو ٌعلى )( 53/1ورواه البٌهقً فً السنن الكبرى ()112/1من طرٌق زابدة عن إبراهٌم الهجري
وبه قال الهٌثمً فً المجمع (" :)112/22فٌه إبراهٌم بن مسلم الهجري وهو ضعٌؾ".
 3صحٌح البخاري ()1311وصحٌح مسلم (.)1717
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أخرهٌ ،ؤتً بعد ذلك إذا تحقق هذ األصل العظٌم ،وتوفر هذا الركن القوٌم؛ فبل قٌام لؤلعمال
علً وجه القبول إال أن ٌتوفر اإلخبلص هلل ظاهرا وباطنا ،وقد تعمد أولبك المنافقون القٌام
بؤداء العبادات هلل مع تعمد إظهارها للناس لٌحمدوا علٌها ،وتقر عٌونهم بها ،وقد أظهروا
الخشوع فٌها واإلخبلص منها " َف َقارُولِه ََذ ِ َّ
ش ََّ َكائِ َناِ َف َماِ َكانَ ِرِ ُ
ِوه ََذلِرِ ُ
ش ََّ َكائِ ِه ْمِ
لَِّللِِبِ َز ْع ِم ِه ْم َ
ىِْلاِ " ا ألنعام .
َف ََلِ ٌَصِ لُِإِرَ َِّ
والرٌاء إذاً ؛ هو إظهار العمل للناس لٌروه وٌظنوا بصاحبه خٌرا ،وهو مؤخوذ من الرإٌة
التً بها ٌسعً طلبا فً إرضاء الناس ورفع أعماله محل أنظارهم؛ دفعه ذلك إلً أن صار
عبدَ الدٌنار والدرهم وطالبا لهم وخادمهم ،صار كل همه حطام الدنٌا ورضا الناس له؛
فؤصبح ٌرابً فً الخلوات كؤنهم ٌنظرونه ،وٌرابً فً العلن وهم حوله " ،لرَّذٌِنَ ِ ُه ْمِ
)ِو ٌَ ْم َن ُعونَ ِل ْر َما ُعونَ ِ(ِ"ِ)1فكما أنهم فعلوا األعمال لٌراها الناس؛ كذلك ٌرٌهم
ٌُ ََّل ُءونَ ِ(َ ٙ
هللا أعمالهم حسرات علٌهم وماهم بخارجٌن من النار ،توعدهم هللا بالوٌل وجعل الدرك
األسفل من النار نهاٌة طرٌقهم ،وعقاب نفاقهم فوٌل لهم ،ثم وٌل لهم .
مرض الرٌاء هو أحد األمراض الوبٌبة التً تتسلل إلً القلوب فتفسدها ،وتجعل اإلٌمان فٌها
رأسا علً عقب ،محال أن ٌجتمع هذا وذاك فً قلب واحد إنما هم فً قلب المنافق
ٌتصارعان فهو ألٌهما ؼلب ،وهذا هو القلب المصفح الذي قصده حذٌفة.
إن حٌاة المإمن ال تخرج عن حلبة الصراع الدابر بٌن فطرته اإلٌمانٌة وما ٌعانٌه من عدوه
الظاهر بالشرك والكفر ،وإذا شهد اإلنسان شهادة الحق ،واستوي اإلٌمان فً قلبه؛ فلن ٌسلم
من عدوه األعظم خفا ًء واألكثر دها ًء إنه الرٌاء الذي خافه النبً  -صلً هللا علٌه وسلم -
علً أصحابه وأمته ،وحذر منه فقال " :إنِأخوفِماِأخافِعلٌكمِلرشَّكِلْلصغَِّ"ِقالوا:
وما الشرك األصؽر ٌا رسول هللا؟ قالِ"ِ:لرٌَّاءٌِ،قولِْلاِعزِوجلِرهمٌِومِلرقٌامةِإذلِ
جزيِلرناسِبؤعمارهمِ:لذهبولِإرىِلرذٌنِكنتمِتَّلءونِفًِلردنٌاِفانظَّولِهلِتجدونِعندهمِ
()2
جزلء"
فمرض الرٌاء من أخطر األمراض التً تصاب بها القلوب ،وإن جهنم لتحمً وتسعر فٌبدأ
بهم؛ فبل ٌصلهم من الخٌر ما عملوا ،وال ٌنفعهم من اإلٌمان ما زعموا "ِ َو َقد ِْم َناِإِرَىِ َماِ
وَّلِ(ٖٕ) " امفرقان  .فإن األعمال التً ٌقوم بها المراإون
اءِ َم ْن ُث ً
ِع َم ٍلِ َف َج َع ْل َناهُِ َه َب ً
َع ِملُولِمِنْ َ
 2رواه أحمد ()11112وهو حدٌث حسن
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من أعمال البر وصبلح المجتمع إنما هً أعمال كذب ،وال ثواب لهم علٌها إال الدرك
األسفل من النار ،كما قال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم ِ" : -إنِلرمنافقِرٌصلًِفٌكذبهِْلاِ،
وٌصومِفٌكذبهِْلاِ،وٌتصدقِفٌكذبهِْلاِ،وٌقاتلِفٌكذبهِْلاِ،وٌقتلِ،فٌجعلهِْلاِمنِأهلِ
()2
لرناَِّ"ِ
فؤنت أخً المإمن دعك من أولبك المنافقٌن وفساد قلوبهم؛ فبل تصعد فً الرٌاء صعود
الشمس فً األفاق ،واعلم أن هللا سٌحبط عملك ٌوم الحساب علٌه إذا قصدت به أنظار فبلن
ش ََّ ُكولِأَ ٌْنَ ِ ُ
ٌِعاِ ُث َّمِ َنقُولُِرِلَّذٌِنَ ِأَ ْ
وعبلن " ِ َو ٌَ ْو َمِ َن ْح ُ
ش ََّ َكاإُ ُك ُمِلرَّذٌِنَ ِ ُكِْن ُت ْمِ َت ْز ُع ُمونَ ِ
ِجم ً
ش َُّ ُه ْم َ
ولِو َّ
َِِّ ِّب َناِ َماِ ُك َّناِ ُم ْ
ولِعلَىِ
فِ َك َذ ُب َ
ش َِّكٌِنَ ِ(ٖٕ)ِل ْن ُظ َِّْ َك ٌْ َ
ْلا َ
(ٕٕ)ِ ُث َّمِرَ ْمِ َت ُكنْ ِفِ ْت َن ُت ُه ْمِإِ ََّلِأَنْ ِ َقارُ َ
ضلَِّ َع ْن ُه ْمِ َماِ َكا ُنولِ ٌَ ْف َت َُّونَِِ(ٕٗ) " األنعام .
ِو َ
أَ ْنفُسِ ِه ْم َ
فالخوؾ من الرٌاء من عبلمات اإلٌمان وسمات الصالحٌن ،وال ٌنبؽً للعبد أن ٌترك العمل
الصالح خوفا من الرٌاء أن ٌحبط عمله؛ فإن ترْ َكه من أجل الناس رٌاء ،وفعله ألجلهم
شرك ،بل ال بد لئلنسان أن ٌنتبه أشد االنتباه فإذا وجد مثبل نفسه فً حضرة قوم ،وهو ٌفعل
الخٌر كتحرٌك الشفتان بالقران أو األصابع باالستؽفار إلً أخره ،أو كان فً المسجد
ٌصلً ،والقً الشٌطان فً قلبه رإٌة فبلن له ووصول الشٌخ خلفه ٌنظر صبلته وٌتؤمبلها؛
فلٌعلم أنه علً مفرق من الطرق ،وال بد له أن ٌكون ثابتا علً ٌقٌنه ،جاعبل المولً ورضاه
نصب عٌنه؛ فإنه إن ظفر بمطلوبه فقد نال كل شًء؛ فما الذي ٌحزنك لو كان هللا هو الناظر
إلٌك ؟
أخرج الحاكم فً مستدركه عن رجل شؽل بحب ثناء الناس فالتقً برسول هللا  -صلً هللا
علٌه وسلم  -وقال له ٌا رسول هللا إنً أقؾ الموقؾ أرٌد وجه هللا ،وأرٌد أن ٌذكرنً الناس
اءِ
فلم ٌرد علٌه النبً  -صلً هللا عٌه وسلم  -فنزل فٌه قوله تعالً َ " :ف َمنْ ِ َكانَ ِ ٌَ َّْ ُجوِرِ َق َ
()1
اِو ََلِ ٌُ ْ
َِِّ ِّبهِِأَ َحدًلِ(ٓٔٔ)ِ" امكهف
ش َِّ ْكِبِ ِع َبادَ ة َ
ِصار ًِح َ
ِع َم ًَل َ
ََّ ِّبهِِ َف ْل ٌَ ْع َملْ َ
" فشؤن هذا الرجل فً الموقؾ الذي بٌن أٌدٌنا شؤن كثٌر من الناس ٌدفعهم إلٌجاد العمل،
وحسن السمعة أو الشهرة أو مشاعر األحباب ،واإلسبلم ٌراقب بعناٌة فابقة ما ٌقارن

 2صفة النفاق ونعت النافقٌن ألبً نعٌم األصبهانً ()251
 1الحدٌث أخرجه الحاكم فً مستدركه علً الصحٌحٌن ()1517
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وٌصاحب أعمال الناس من نٌات وما ٌبلبسها من مشاعر وعواطؾ ،وال ٌرقً العمل لٌكون
()2
موضع القبول عند هللا إال إذا تخلص من شوابب النفس ،وخلص لمرضات هللا وحده "
والذي ٌنظر لحال السلؾ فً تحقٌق صفات العابدٌن واالجتهاد فً العبادةٌ ،جدهم ٌخلصوا
العمل هلل ال ٌنظرون لفبلن وال لما ٌقال عنهم؛ فكان خفاء العمل عندهم واالستتار به من
عٌون الناس شًء ٌبعث علً االقتداء بهم والتمسك بؤفعالهم؛ فكان سفٌان الثوري رحمه هللا
ٌنتظر حتً تنام زوجته فإذا نامت قام هلل ٌصلً دون أن تعلم به؛ حتً شعرت به ٌوما
فخادعته بنومها وعلمت أنه ٌصلً باللٌل .
فٌا أخً المإمن اجعل عملك هلل ال للناس؛ حتً وإن كان كبلمهم تشجٌعا لك ورفع هممك ال
ؼٌر؛ فعلٌك أال تؽتر بذلك حتً ال ٌكون هذا همك األكبر وسعٌك األول ،وإنما علٌك أن
تستعن باهلل وأن تسؤله بقدر إخبلصك أن ٌتم لك ما نوٌت؛ فإن علٌا رضً هللا عنه ذكر
للمرابً عبلمات لو اجتمعت علٌه ألهلكته ،قال  :للمرابً عبلماتٌ :كسل إذا كان وحده،
وٌنشط إذا كان فً الناس ،وٌزٌد فً العمل إذا أثنً علٌه ،وٌنقص إذا ذم به .
كؤنه حال الكثٌر فٌنا لذلك فالزم أمورا ال بد من فعلها إذا وجدت فً نفسك ذلك؛ علٌك أن
ضٌع نظرته بنظرة الناس لك ،وأن تجعل رضاه سبحانه نصب
تعظم قدر هللا فٌك ،وأن ال ت َ
عٌنك؛ فإنه ال ٌقبل من العمل إال ما كان خالصا ،وابتؽً به وجهه ،ولو أنك تمادٌت فً ذلك
رؼبة فً نظر الناس لك؛ فهذه شعبة النفاق ال ؼٌر ،وبداٌة االنحراؾ والؽً ،فإن السلؾ -
رحمهم هللا  -كانوا ٌخافون هذا النوع علً أنفسهم من ضٌاع األعمال هباء منثورا؛ فكانوا
ٌراقبون هللا فً مطعمهم ومشربهم لٌكون هلل وحده ال شرٌك له؛ فكٌؾ بصبلتك وصدقاتك
وفٌهما أساس اإلسبلم وأصل اإلٌمان .
وال أخفً علٌك  :أن قلوب الناس متؽٌرة قد ٌحبونك الٌوم وٌكرهوك ؼدا؛ فمن طلب
رضاهم ضاع سعٌة إذ ال بد أن ٌكون السعً هلل وحده " َو َمنْ ِأَ ََّلدَ ْ
اِس ْع ٌَ َهاِ
س َعىِرَ َه َ
ِو َ
ِللخ ََِّ َة َ
ِس ْع ٌُ ُه ْمِ َم ْ
وَّلِ( " )ٔ1ا إلرساء .فعلٌك أن تستعٌن باهلل فإنه ٌوفق
ش ُك ً
َوه َُوِ ُم ْإمِنٌ ِ َفؤُورَئِ َكِ َكانَ َ
علً قدر اإلخبلص ومدي صدق النٌة ،وأن تتعوذ باهلل من أن ٌصٌبك هذا المرض القاتل؛
فٌفسد عملك وٌحبط أجرك؛ فعن معقل بن ٌسار قال انطلقت مع أبً بكر الصدٌق  -رضً
هللا عنه  -إلى النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -فقالٌ " :اِأباِبكَِّرلشَّكِفٌكمِأخفىِمنِدبٌبِ
لرنملِ" فقال أبو بكر :وهل الشرك إال من جعل مع هللا إلها آخر؟ قال النبً  -صلى هللا علٌه
 2مواقؾ وعبر للدكتور محمد محمد داوود ()11/2
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وسلم  " : -ولرذيِنفسًِبٌدهِرلشَّكِأخفىِمنِدبٌبِلرنملِ،أَلِأدركِعلىِشًءِإذلِقلتهِ
ذهبِعنكِقلٌلهِوكثٌَّه؟ قلِلرلهمِإنًِأعوذِبكِأنِأشَّكِبكِوأناِأعلمِوأستغفَّكِرماَِلِ
()2
أعلم "
أخبر بعض السلؾ أنه كان ٌقول فً الرجل ٌمدح فً وجهه  " :التوبة منه أن ٌقول :اللهم ال
()1
تإاخذنً بما ٌقولون ،واؼفر لً ما ال ٌعلمون ،واجعلنً خٌرا مما ٌظنون "

ومن صفاتهم  :ال ٌذكرون هللا إال قلٌبل .
لقد عم الببلء ببلء هللا لهم ،وأظلم اإلٌمان قلوبهم ،وساد الفساد ما بٌن أٌدٌهم وما خلفهم ،لقد
أفقدهم هللا أطواق النجاة ،وحرمهم لذة القرب والمناجاة ،وٌا له من عقاب استحقوه لفساد
سرابرهم وسوء بواطنهم وخبث نواٌاهم؛ فعاقبهم هللا بالطرد عن بابه والصد عن حجابه ٌوم
أن ضلوا هذا الحصن الذي كان ٌإوٌهم وٌحفظ بالمعٌة ما بٌن أٌدٌهم .
إنه ذكر هللا  :أضلهم هللا عنه؛ فصاروا ٌتٌهون فً شعب الظلمات وودٌان المخاوؾ ،وهم
فً تشردهم لو ٌجدون ملجؤ أو مؽارات أو مدخبل لولَّوا إلٌه وهم ٌجمحون ،وٌتكالبون علٌه
وٌتسارعون ،نسوا هللا فنسٌهم ،وسلبهم اإلٌمان وحرمهم؛ فصارت قلوبهم ببل إٌمان،
وعقولهم ببل إدراك ،وأجسادهم ببل روح ،فقد بٌن النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -قضٌة
الذكر فبٌن أنها قضٌة حٌاة أو موت فقال  -صلً هللا علٌه وسلم  " : -مثلِلرذيٌِذكََِّّبهِ
()1
ولرذيَِلٌِذكََِّّبهِ،مثلِلرحًِولرمٌت "
بصر ،وهم فً بحثهم ٌظنون
لقد َن َشدَ الناس طرٌق السعادة وراحة البال فً كل َمس َمع و َم َ
أنها فً عٌش حمٌد ،ومركب وطٌد وملبس جدٌد وزوج سعٌد؛ فابتعدوا عن تعالٌم هللا،
ونافقوا من أجل الوصول لمرادهم وتحقٌق أملهم ،وهم بذلك قد ضلوا عما طلبوه ،وانحرفوا
ِبذ ِْك َِّ َّ
ِب ِذ ْك َِّ َّ
وب"امرعد
ِْلاِِ َت ْط َمئِنُّ ِل ْرقُلُ ُِ
عن مسار ما أرادوه "ِلرَّذٌِنَ ِآ َم ُن َ
ِْلاِِأَ ََل ِ
ولِو َت ْط َمئِنُّ ِقُلُو ُب ُه ْم ِ
فقضٌة الذكر من جنس أصل اإلٌمان ال تنفك عنه ،وال تنتقض لكونها مذاق ثمرته وبرهان
وجوده واألصل فً زٌادته؛ من فقده فقد اإلٌمان والرضا والتسلٌم والمحبة ،ولٌس له سوي
ِٔاألدب المفرد للبخاري (ِ )721
 1شعب اإلٌمان 3513
 1صحٌح البخاري1327
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السخط والضجر حٌاة ٌعٌشها ،فوهللا ما بلػ عمل من لٌل أو نهار مبلػ االرتفاع والتعظٌم،
وتقدٌر صاحبه ؼاٌة التقدٌر ،إال كان ذكر هللا دلٌبل له وبرهان علٌه وشرطا فٌه وسبٌبل
موصبل إلٌه ،كما قال  -صلً هللا علٌه وسلم  " -أَلِأنبئكمِبخٌَِّأعماركمِوأَّضاهاِعندِ
ملٌككمِ،وأَّفعهاِفًِدَّجاتكمِ،وخٌَِّركمِمنِإعطاءِلرذهبِولروَّقِ،ومنِأنِتلقولِعدوكمِ
فتضَّبولِأعناقهمِ،وٌضَّبولِأعناقكمِ؟ِ"ِقالوا  :وما ذاك ٌا رسول هللا؟ قال  " :ذكَِّْلا
()2
"
وقال معاذ  -رضً هللا عنه ِ" : -ماِعملِآدمًِعمَلِقطِأنجىِرهِمنِعذلبِْلاِمنِذكَِّ
()1
ْلا"
لقد فقد المنافقون ماعون الحٌاة ووقود اإلٌمان ودرهم السعادة ورباط العبادة وعصابة الجهاد
وسفٌنة النجاة والحصن من الشٌطان ،لقد فقدوا ذكر هللا؛ فؤوحلوا فً الطٌن وسبحوا فً
الطوفان وخٌِّموا فً الوحل ،ببست حٌاتهم حٌاة النفاق؛ فالتمر دون الطعم ال ٌذاق َ " .و َمنْ ِ
اِو َن ْح ُ
ِعنْ ِ ِذ ْك َِّيِ َفإِنَّ ِرَ ُهِ َمعٌِ َ
ش َُّهُِ ٌَ ْو َمِل ْرقِ ٌَا َمةِِأَ ْع َمىِ(ٕٗٔ) " طه ؛
ض ْن ًك َ
ش ًةِ َ
ض َ
أَ ْع ََّ َ
والوصؾ بالضنك مبالؽة ٌدل علً سواد معٌشته وفساد لذته وقلٌل راحته ،وعلً عكس هذا
فؤهل اإلٌمان قد استبشرت نفوسهم واطمؤنت قلوبهم واتسعت صدورهم وجاء وعد هللا لهم "
ِح ٌَا ًة َ
ِصار ًِحاِمِنْ َ
ج ِز ٌَ َّن ُه ْمِأَ ْج ََّ ُه ْمِ
ِورَ َن ِْ
ِط ٌِّ َب ًة َ
ىِوه َُوِ ُم ْإمِنٌ ِ َفلَ ُن ْح ٌِ ٌَ َّن ُه َ
ِذ َك ٍَِّأَ ْوِأ ُ ْن َث َ
ِع ِمل َ َ
َمنْ َ
س ِنِ َماِ َكا ُنولِ ٌَ ْع َملُونَ ِ( " )11امنحل.
بِؤ َ ْح َ
ما ٌصنع بً أعدابً؛ أنا جنتً وبستانً فً صدري ،أٌن رحت فهً معً ال تفارقنً؛ أنا
حبسً خلوه ،وقتلً شهادة ،وإخراجً من بلدي سٌاحة  -إنه ابن تٌمٌه كان ٌقول فً محبسه
بالقلعة  :لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة .
فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقابه ،وفتح لهم أبوابا فً دار العمل فؤتاهم من روحها
()1
ونسٌمها وطٌبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إلٌها
ٌقول األصمعً  " :الذكر عنوان الوالٌة ومنار الوصلة وتحقٌق اإلرادة وعبلمة صحة
البداٌة ،وداللة صفاء النهاٌة؛ فلٌس وراء فضل الذكر شًء ،جمٌع الخصال المحمودة

 2ابن ماجة ()1712
 1رواه أحمد ()11271
 1الوابل الصٌب البن القٌم . 12-51/2
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راجعة إلً الذكر ،منشبها عن الذكر ،وفضابل الذكر أكثر من أن تعد وتحصً ،ولو لم ٌرد
فٌه ؼٌر قوله تعالً " فاذكرونً أذكركم ".
وقد جاء القران ٌإكد لنا أن ذكر هللا أعم وأجل وأكبر من كل شًء؛ فقال سبحانه  ":ل ْتلُِ َماِ
ىِع ِنِل ْر َف ْح َ
ِْلاِأَ ْك َب َُِّ
ِورَذ ِْك َُّ َِِّ
ِلرص ََل َةِإِنَّ
ِول ْر ُم ْن َك َِّ َ
شاءِ َ
ِلرص ََل َةِ َت ْن َه َ
َّ
ِِوأَق ِِم َّ
أُوح ًَِِإِرَ ٌْ َكِمِنَ ِل ْر ِك َتاب َ
َو َّ
ص َن ُعونَ ِ(٘ٗ) " امعنكبوت.
ْلاُِ ٌَ ْعلَ ُمِ َماِ َت ْ

ومن صفاتهم  :التذبذب .
لقد ضل المنافقون عن طرٌق اإلسبلم وتعالٌمه ،وما ٌؽرسه من اإلٌمان والٌقٌن فً النفوس
وتلقٌنه؛ فعاشوا حٌاة تذبذب ونفاق ،وتحول وإخفاق ،ببل مبادئ تملكهم وال نظام ٌحكمهم،
وقد صٌرهم النفاق ال ٌخرجون عن تذبذبهم؛ كالشاة بٌن الؽنمٌن تعٌر إلً هذه مرة وإلً
وهذه مرة ،وحٌاة مثل هذه ال مبادئ فٌها ،وال أساس للقٌم بٌنها ،تخفق أمام التحدٌات،
وترتمً فً أحضان الكفر ،وهً ال تكاد تبلحظ سٌر أقدامها إلً الدرك األسفل .
فإن األمة اإلسبلمٌة تواجه تحدٌات فادحة من طوابؾ العالم المحٌطة بها منذ بعثته  -صلً
هللا علٌه وسلم  -ولو أهملت مبادئ اإلسبلم األخبلقٌة فً كل زمان ،وسمح للخٌانة والنفاق
باالنتشار لزالت المعانً اإلنسانٌة ،وتحولت الحٌاة إلً جحٌم ال ٌطاق؛ فهذه القٌم اإلسبلمٌة
هً كل شًء فً حٌاة المسلم ،ولو فقده ألدي ذلك إلً اهتزاز فً العقٌدة التً تعتبر جماع
المبادئ والمصالح ،ومركز التوازن بٌنهما.
والذي ٌمٌز المسلم وٌعصمه هو المبدأ الذي ٌحفظه من التذبذب ،وفقدان التوازن فً حالة
الكفر واإلٌمان سواء؛ لهذا حرم هللا علٌنا مثل هذه األمور التً تنافً الشرؾ اإلنسانً،
وتعارض وسطٌة اإلسبلم واستقامته .
قال ابن القٌم  :وسمعت شٌخ اإلسبلم ٌقول  -أي فً الذٌن قالوا ربنا هللا ثم استقاموا :-
()2
استقاموا على محبته وعبودٌته ،فلم ٌلتفتوا عنه ٌمنة وال ٌسرة.

 2مدارج السالكٌن()223/1
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فصراط هللا المستقٌم صراط ال اعوجاج فٌه ،واستقامة اإلنسان علٌه تعنً االعتصام بكتاب
هللا وسنة رسوله  -صلً هللا علٌه وسلم  -وهً سعادة اإلنسان وفبلحه وفوزه ونجاحه
وعدته لشدابده وزاده لمعاده ،وما أشد حاجتنا نحن المسلمٌن إلٌها .
لقد أتم هللا لنبٌه نعمته أن ثبته فً مواجهة الحٌاة ،وعصمه من الفتن ظاهرها وباطنها "
ش ٌْ ًئاِ َقل ًٌَِلِ(ِٗ)1إِ ًذ َ
تِ َت َّْ َكنُ ِإِرَ ٌْ ِه ْمِ َ
َورَ ْو ََلِأَنْ ِ َث َّب ْت َنا َكِرَ َقدْ ِكِدْ َ
فِ
ِِوضِ ْع َ
فِل ْر َحٌَِاة َ
لِْلَ َذ ْق َناكَِضِ ْع َ
ٌَّلِ(٘ " )1ا إلرساء .
ِعلَ ٌْ َناِ َنصِ ً
ل ْر َم َماتِِ ُث َّم ََِلِ َت ِجدُِرَ َك َ
واإلسبلم بمنهجه ٌمٌز اتباعه عن ؼٌرهم؛ فموقؾ المسلم هو الثبات والصمود أمام تحدٌات
العصر وتٌارات األحداث فبل ٌعلوا مع ؼلو من ؼبل ،وال ٌسفل عند تساهل من تساهبل ،بل
إن له رأٌا ٌمٌزه وفكرا ٌساعده ،هذا ألن اإلسبلم لٌس كسابر األدٌان التً عاٌنها العرب ،بل
هو مفهوم شامل لجمٌع الجوانب من اعتقاد ودولة ونظام ،وكل شًء ٌخص المسلم ٌدرس
ضمن عقابده؛ فبل حاجة للتلون والتذبذب ،واإلسبلم ٌضمن لنا الراحة والسعادة األبدٌة لهذا
فبل داعً للنفاق.
ومنذ احتبلل الؽرب للببلد المسلمة ،وظهور الفتن وإؼرابهم بها؛ ظهر األمر الذي جعل
العالم اإلسبلمً تحت أزمات ومشكبلت داخلٌة وخارجٌةٌ ،وم أن فقدوا مبادبهم؛ لذلك
فالعالم بحاجة إلً إٌجاد شخص مسلم مقتدٌا بالسلؾ الصالح علً وفق منهج النبً  -صلً
هللا علٌه وسلم  -وشمول فهمهم واعتقادهم وسلوكهم؛ فٌصٌب الوسط فً كل شًء دون
إفراط أو ؼلو ،وما نراه الٌوم ٌجعل القلب مقدرا حزٌنا ما فاشا بٌن كثٌر من المسلمٌن من
ؼلو صنٌع وتفرٌط وتضٌع وتذبذب وتردد ودعوة الناس إلً حرٌة البطون من شهوة
وجنس ال من معتقد وفكر .

ومن صفاتهم  :وال ٌنفقون إال وهم كارهون .
لقد أوجب علٌنا اإلسبلم العمل بؤوامره ،والتزام أركانه وشرابعه ،وجعل هللا اإلنفاق فً
سبٌله ركن من أساسٌات اإلسبلم ،ومكمبلت اإلٌمان؛ قال سبحانه ٌَ " :اأَ ٌُّ َهاِلرَّذٌِنَ ِآ َم ُنولِ
أَ ْنفِقُولِمِنْ َ
ِو ِم َّماِأَ ْخ ََّ ْج َناِرَ ُك ْمِمِنَ ْ
ض " امبقرة .
ِلْلَ َّْ ِ ِ
س ْب ُت ْم َ
ِط ٌِّ َباتِِ َماِ َك َ
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وال ٌنبؽً لعاقل مسلم أن ٌؽفل عن هذا األمر أو ٌنكره؛ إذ أن المنافقٌن لما ضلوا طرٌق
الهداٌة وسبل الرشاد ،وذبوا الشرٌعة بكل ؼباء وعناد ،وهم بذلك ضلوا طرٌق الصواب
ومصلحة العباد لم ٌبق لم سوي صدئ اإلٌمان زاد ،وقد فقدوه فً ملحمة النفاق ٌحاربون
الشرع ،وٌعادون هللا ومبلبكته ورسله وجبرٌل ومٌكال؛ دلٌل علً إخفاقهم فً االبتبلء
ورسوبهم فً االمتحان؛ ففروا بالنفس وكره إنفاق المال ،وكان حالهم مع المإمنٌن ٌجري
العكس؛ فلما اشتري هللا من المإمنٌن أنفسهم وأموالهم بؤن لهم الجنة خاطب المنافقٌن فقال :
"قُلِْأَ ْنفِقُ َ
)ِو َماِ َم َن َع ُه ْمِأَنْ ِ ُت ْق َبلَِ
ولِط ْو ًعاِأَ ْوِ َك َّْهًاِرَنْ ِ ٌُ َت َق َّبلَِ ِم ْن ُك ْمِإِ َّن ُك ْمِ ُك ْن ُت ْمِ َق ْو ًماِ َفاسِ قٌِنَ ِ(ٖ٘ َ
ولِب َّ
ىِو ََلِ ٌُ ْنفِقُونَ ِ
ِِو ََلِ ٌَؤْ ُتونَ
سارَ َ
ِو ُه ِْمِ ُك َ
ِلرص ََل َةِإِ ََّل َ
َّ
سورِه َ
ِِو ِب ََّ ُ
اَّلل َ
ِم ْن ُه ْمِ َن َف َقا ُت ُه ْمِإِ ََّلِأَ َّن ُه ْمِ َك َف َُّ ِ
اَّهُونَ ِ(ٗ٘) " امتوبة .
إِ ََّل َ
ِو ُه ْمِ َك ِ
إن اإلسبلم ٌفرض علٌنا أن ال نبخل بالمال وال نكره إخراجه؛ فالمال مال هللا ،والفقراء
عٌاله ،والواعد الصادق هو الذي ٌصدق فً وعده ،والوعد الحق هو وعد هللا سبحانه؛ فقد
وعد هللا عباده المنفقٌن حسن العاقبة بكمال اإلخبلؾ علٌهم لما أنفقوا من أموالهم فقال  ":قُلِْ
ِو َماِأَ ْن َف ْق ُت ْمِمِنْ ِ َ
ِلرَّ ْز َقِرِ َمنْ ِ ٌَ َ
ِوه َُوِ
ش ًْ ٍءِ َف ُه َوِ ٌُ ْخلِفُ ُِه َ
ِِو ٌَ ْق ِد َُِّرَ ُه َ
شا ُءِمِنْ ِعِ َبا ِده َ
س ُط ِّ
َِّ ِّبًِ ٌَ ْب ُ
إِنَّ َ
لزقٌِنَ ِ( "ِ)ٖ1س بأأ ِ .
َخ ٌْ َُّ َّ
ِلرَّ ِ
لقد تصور المنافقون بزعمهم أن المال قوام األمر وماعون الحٌاة؛ لهذا مسكوا أٌدٌهم،
وكرهوا انفاقه؛ فبٌن هللا حقٌقة الدنٌا ،وأن اإلٌمان والتقوي هما كل شًء فٌها؛ قال سبحانه "
ِو ََلِ ٌَ ْسؤ َ ْر ُك ْمِأَ ْم َولرَ ُك ْمِ(ِ)ٖٙ
وَّ ُك ْم َ
ولِو َت َّتقُولِ ٌُ ْإتِ ُك ْمِأ ُ ُج َ
ِوإِنْ ِ ُت ْإ ِم ُن َ
ِورَ ْه ٌو َ
ِب َ
إِ َّن َماِل ْر َح ٌَاةُِلر ُّد ْن ٌَاِرَع ٌ
ض َغا َن ُك ْمِ(ِ)ٖ1هَاأَ ْن ُت ْمِهَإُ ََلءِ ِ ُتدْ َع ْونَ ِرِ ُت ْنفِقُولِفًِِ
ولِو ٌُ ْخ َِّ ْجِأَ ْ
إِنْ ِ ٌَ ْسؤ َ ْر ُك ُموهَاِ َف ٌُ ْحفِ ُك ْمِ َت ْب َخلُ َ
ٌل َّ
ِوإِنْ ِ
ِِو َِّ
ِوأَ ْن ُت ُمِل ْرفُ َق ََّل ُء َ
ْلا ُِل ْر َغن ًُِّ َ
ِعنْ ِ َن ْفسِ ه َ
ِو َمنْ ِ ٌَ ْب َخلِْ َفإِ َّن َماِ ٌَ ْب َخل ُ َ
ِْلاِِ َف ِم ْن ُك ْمِ َمنْ ِ ٌَ ْب َخل ُ َ
َ
س ِب ِ
َت َت َورَّ ْولِ ٌَ ْس َت ْب ِدلِْ َق ْو ًم َ
اِغ ٌْ ََّ ُك ْمِ ُث َّم ََِلِ ٌَ ُكو ُنولِأَ ْم َثارَ ُك ْمِ( "ِ)ٖ1محمد .
قال ابن كثٌر " وإنما فرض علٌكم الصدقات من األموال مواساة إلخوانكم الفقراء ،لٌعود
نفع ذلك علٌكم ،وٌرجع ثوابه إلٌكم ثم قال " :إن ٌسؤلكموها فٌحفكم تبخلوا وٌخرج أضؽانكم
"  ،قال قتادة " :قد علم هللا أن فً إخراج األموال إخراج األضؽان" )2(.لهذا كرهوا إخراج
المال .

ِٔتفسٌر اٌن كثٌر ِ . 213/3
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ماذا قدم المهاجرون لؤلنصار مقابل ما فعلوه ؟ وماذا قدم الفقٌر لؤلؼنٌاء مقابل ما أعطوه ؟
إن اإلٌمان قابد والعمل سابق والنفس حرون ،ولقد فقد المنافقون معالم الفطرة وسبل الهداٌة؛
ٌوم أن سلبوا اإلٌمان وفقدوه ،فهل سمعتم بمثل استقبال األنصار؟ وهل شاهدتم مثل هذا
اإلٌثار؟ لهذا كان المتصدقون هم عباد هللا وأحباءه ،وحفظة اإلٌمان وأمناءه الذٌن علموا أنه
ال ٌبقً لهم إال ما أخرجوه ،وأن حاجتهم للصدقة تفوق حاجة المتصدق عٌه .
ٌل َّ
س ْن ُبلَِةٍِمِا َئ ُةِ
ِس َنابِلَِفًِِ ُكلِِّ ُ
ِس ْب َع َ
ِح َّبةٍِأَ ْن َب َت ْت َ
ِْلاِِ َك َم َث ِل َ
" َم َثلُِلرَّذٌِنَ ِ ٌُ ْنفِقُونَ ِأَ ْم َولرَ ُه ْمِف َ
ًِِس ِب ِ
ِو َّ
ٍِو َّ
اعِفِرِ َمنْ ِ ٌَ َ
ِعلٌِ ٌمِ(ٔ ")ٕٙامبقرة.
ِولسِ ٌع َ
ْلاُ َ
شا ُء َ
ض ُ
ْلاُِ ٌُ َ
َح َّبة َ
فٌا لها من أرباح عظٌمة ،وٌا له من كرم ما بعده كرم؛ أفٌبلػ الطمع باإلنسان إلً أن ٌطمع
فً مثل هذا الخٌر فضبل فً أن ٌطمع اإلنسان فً كرم هللا وفضله ؟ ،لقد ضرب هللا المثل
باإلنفاق ٌبٌن مدي الثواب والعطاء واإلخبلؾ فً الدنٌا مع ذلك بالزٌادة والنماء ،قال سبحانه
ٌل َّ
اِو ََلِأَ ًذىِرَ ُه ْمِأَ ْج َُِّ ُه ْمِعِ ْندَِ
ِْلاِِ ُث َّم ََِلِ ٌُ ْت ِب ُعونَ ِ َماِأَ ْن َفقُولِ َم ًّن َ
 " :لرَّذٌِنَ ِ ٌُ ْنفِقُونَ ِأَ ْم َولرَ ُه ْمِفًِِ َ
س ِب ِ
ِو ََل َ
ِو ََلِ ُه ْمِ ٌَ ْح َز ُنونَ ِ(ٕ" )ٕٙ
ِعلَ ٌْ ِه ْم َ
ف َ
ِخ ْو ٌ
ََّ ِّب ِه ْم َ
تري هذه الحبة التً ضوعفت إلً سبع سنابل فً كل سنبلة مابة حبة إن لم تكن ضوعفت
مبات المرات؛ فإنها بفضل هللا ضوعؾ أالؾ المرات " َو َّ
هللا َواسع َعلٌم ( ، " )112فإن
لئلنفاق فً سبٌل هللا منزلة عالٌة رفٌعة كاد الصحابة ٌتقاتلون علٌها؛ وهم فً ذلك ال ٌجدون
إال لذة اإلٌمان وحب اإلنفاق وبؽض النفاق؛ فكانت عابشة – رضً هللا عنها – تطٌب
الدرهم قبل إخراجه .
ولقد ضرب النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -المثل ٌإكد أن الصدقة تدفع عن اإلنسان أسباب
الببلء والعذاب ،وتفك عنه أسر الهبلك؛ فقال  " :وأمَّكمِبارصدقةِفإنِمثلِذركِمثلَِّجلِ
أسَّهِلرعدوِفؤوثقولٌِدهِإرًِعنقهِوقدموهِرٌضَّبولِعنقهِفقالِأناِأفدٌكمِبارقلٌلِولركثٌَِّ
()2
ففديِنفسهِمنهم "

ِ2أخرجه الترمذي ()1111وقال حدٌث حسن صحٌح وأحمد ( )21271وصححه األلبانً فً صحٌح
الجامع (ِ .)2713
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ومن صفاتهم  :عدم الرضا بقسمة هللا ورزقه .
ولِوإِنْ ِرَ ْمِ ٌُ ْع َط ْولِ ِم ْن َهاِ
قال سبحانه َ " :و ِم ْن ُه ْمِ َمنْ ِ ٌَ ْلم ُِز َكِف
ض َ
اَِّ ُ
ًِِلرصدَ َقاتِِ َفإِنْ ِأ ُ ْع ُطولِ ِم ْن َه َ
َّ
إِ َذلِ ُه ْمِ ٌَ ْس َخ ُطونَ ِ( "ِ)٘1امتوبة .
كان من صفات المنافقٌن أنهم لم ٌرضوا برزق هللا ولم تعجبهم قسمته؛ فعابوا علً النبً -
صلً هللا علٌه وسلم  -فً توزٌعه للصدقات ،ولمزوه فً تقسٌمها ،وهم بذلك ال ٌرٌدون
عدال ،وال ٌقصدون حقا؛ إنما أرادوا أن ٌصرفوا الناس عن القسمة النبوٌة ال ؼٌر .
لٌس من اإلٌمان ما فعلوه ،وببس الشر الذي أرادوه ،مع أنهم ٌعلمون أن ال حق لهم فٌها ،بل
أرادوا أن ٌذهب الناس وقد سخطوا بقسمة رسول هللا لهم؛ فكان منهم ذو الخوٌصرة
موقؾ الباطل ،وقال  :اعدل ٌا محمد .
التمٌمً الذي وقؾ
َ
لما منع المنافقون الزكاة ،وكرهوا إخراج المال دل ذلك علً سخط قلوبهم وجشع نفوسهم؛
ً
حقٌقة ٌوم أن خرجوا ٌسابقون خطً الطمع وصوال للمال حٌن القسمة لعل شًء
لكنه ظهر
من ذلك ٌنالهم؛ فإن أعطوا منها رضوا ،وإن لم ٌعطوا منها إذا هم ٌسخطون " َورَ ْوِأَ َّن ُه ْمِ
سورُ ُهِإِ َّناِإِرَ َّ
س ٌُ ْإتٌِ َن َّ
ولِح ْس ُب َن َّ
ضولِ َماِآ َتا ُه ُم َّ
ىِْلاِِ
ِِو ََّ ُ
ضلِه َ
اِْلاُِمِنْ ِ َف ْ
اِْلاُِ َ
ِو َقارُ َ
سور ُ ُه َ
ِو ََّ ُ
ِْلاُ َ
ََّ ُ
ََّلغِ ُبونَ ِ("ِ)٘1امتوبة.
ضر نفسه لخسة المال أو كثرته ،بل إن
فالمإمن الصادق ٌرضً دابما بقسمة هللا له ،وال ت َ
اإلخبلص ال ٌستوي فً عمل حتً ٌرضً اإلنسان بعطاء هللا ال بعطاء الناس ،ولعلك تري
الكثٌر من الناس ممن ال ٌعمل حتً ٌعرؾ راتبه ،وٌؤخذ علً ذلك رهن أو مقدم ،ولقد
جلست ٌوما فً مسجد أقرأ من القرآن علً شٌخ وكان بجواره شٌخ أخر فجاءت طالبة تقرأ
علٌه تقول له إن الشٌخ فبلن أرسلنً اقرأ علٌك فقال لها  :ارجعً إلٌه فقولً  :عندما ٌزٌد
راتبنا سوؾ اجعلك تقربٌن .
لهذا بادر النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -حتً ٌزٌل ما التبس بنفوس األنصار؛ كً ال ٌكون
موقؾ نفاق؛ فعن أنس  -رضً هللا عنه  -أخبر أن ناسا من األنصار قالوا لرسول
الموقؾ
َ
هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -حٌن أفاء هللا على رسوله  -صلى هللا علٌه وسلم  -من أموال
هوازن ما أفاء ،فطفق ٌعطً رجاال من قرٌش المابة من اإلبل ،فقالواٌ :ؽفر هللا لرسول هللا
 صلى هللا علٌه وسلم ٌ -عطً قرٌشا وٌدعنا ،وسٌوفنا تقطر من دمابهم  -أي لم ٌمضالكثٌر علً قتالهم – فؤخبر أنس رسو َل هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -بمقالتهم ،فؤرسل إلى
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األنصار ،فجمعهم فً قبة من أدم ،ولم ٌدع معهم أحدا ؼٌرهم ،فلما اجتمعوا جاءهم رسول
هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -فقال " :ماِكانِحدٌثِبلغنًِعنكم " ،قال له فقهاإهم :أما ذوو
آرابنا ٌا رسول هللا ،فلم ٌقولوا شٌبا ،وأما أناس منا حدٌثة أسنانهم؛  -أي حدٌث عهد
باإلسبلم  -فذكروا له مقالتهم التً نقلها أنس؛ فقال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم " : -
إنًِأعطًَِّجاَلِحدٌثِعهدهمِبكفَِّ،أماِتَّضونِأنٌِذهبِلرناسِباْلموللِ،وتَّجعولِإرىِ
َّحاركمِبَّسولِْلاِصلىِْلاِعلٌهِوسلمِ،فوْلاِماِتنقلبونِبهِخٌَِّمماٌِنقلبونِبه "،
قالوا :بلى ٌا رسول هللا ،قد رضٌنا ،فقال لهم " :إنكمِستَّونِبعديِأثَّةِشدٌدةِ،فاصبَّولِ
()2
حتىِتلقولِْلاِوَّسورهِصلىِْلاِعلٌهِوسلمِعلىِلرحوض " قال أنس فلم نصبر .

ومن صفاتهم  :نقض العهد وخلؾ الوعد .
إن النفس البشرٌة تكمل عبادتها إذا عبدت هللا حق العبادة ،وحسنت معاملتها معه سبحانه،
ومن هنا ٌظهر الوفاء كخلق من األخبلق الكرٌمة ،وصفة من صفات النفوس الشرٌفة؛ فهو
أساس البناء وركن االستقامة ،وهو االعتراؾ بالفضل ورد الجمٌل .
وإن أعظم عهد ٌجب الوفاء به هو الوفاء مع هللا بؤن ٌعبد وحده ال ٌشرك به شٌبا ،وعهد هللا
إلً العباد معلوم فلقد عهد هللا إلٌهم بطاعته وطاعة رسوله  -صلً هللا علٌه وسلم –
وااللتزام بسنته ،والقٌام علً أمره؛ فعن عبادة بن الصامت – رضً هللا عنه – قال النبً -
صلً هللا علٌه وسلم  ، -وحوله عصابة من أصحابه  " :باٌعونًِعلىِأنَِلِتشَّكولِباَّللِ
شٌئاِ،وَلِتسَّقولِ،وَلِتزنولِ،وَلِتقتلولِأوَلدكمِ،وَلِتؤتولِببهتانِتفتَّونهِبٌنِأٌدٌكمِ
وأَّجلكمِ،وَلِتعصولِفًِمعَّوفِ،فمنِوفىِمنكمِفؤجَّهِعلىِْلاِ،ومنِأصابِمنِذركِ
شٌئاِفعوقبِفًِلردنٌاِفهوِكفاَّةِرهِ،ومنِأصابِمنِذركِشٌئاِثمِستَّهِْلاِفهوِإرىِْلاِ،
()1
إنِشاءِعفاِعنهِوإنِشاءِعاقبهِ"ِفباٌعناه على ذلك
فإنه علً قدر وفاء العبد لربه ٌكون وفاء هللا لعبده ،وال ٌمكن للعبد أن ٌكون وفٌا مع الناس
حتً ٌكون وفٌا مع هللا؛ لهذا كان النبً – صلً هللا علٌه وسلم – أوفً الناس للناس ألنه
كان أوفً الناس بعهد هللا؛ فٌنبؽً إذاً أن تإدي الحقوق هلل بوفاء وإخبلص ألنه علً قدر
إخبلص العبد ووفاءه ٌكون وفاء الرب وعطاإه .
ِٔرواه البخاري (ِ )1237
 1رواه البخاري ()21
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ومن هنا ٌظهر أن الوفاء بالعهد أصل من أصول الشرٌعة التً ٌتحقق من خبللها الخٌر
والعدل والصبلح واستقامة األحوال؛ إذ أن تنفٌذ العهد دلٌل بر ووفاء ،واإلخبلؾ بالعهد من
مظاهر الكفر والنفاق ،وقد أكد النبً ذلك ،وشدد علٌه فقال ِ" :آٌةِلرمنافقِثَلثِ:إذلِحدثِ
()2
كذبِ،وإذلِوعدِأخلفِ،وإذلِلإتمنِخانِ"
وسرعان ما نجد خبلؾ ذلك من المنافقٌن فقد خلعوا البٌعة من أعناقهم ،ونقضوا عهد هللا من
بعد مٌثاقه ،وهم بذلك خلعوا رتعة اإلسبلم فخرجوا عن حدوده وتركوا ما أوجبه هللا علٌهم
لبِعِ ْن َِدِ َّ
"إِنَّ ِ َ
ِعاهَدْ َ
ضونَ ِ
تِ ِم ْن ُه ْمِ ُث َّمِ ٌَ ْنقُ ُ
ْلاِِلرَّذٌِنَ ِ َك َف َُّولِ َف ُه ْم ََِلِ ٌُ ْإ ِم ُنونَ ِ(٘٘)ِلرَّذٌِنَ َ
ش ََِّّلردَّ َو ِّ
ٍِو ُه ْم ََِلِ ٌَ َّتقُونَ ِ( " )٘ٙا ألنفال .
َع ْهدَ ُه ْمِفًِِ ُكلِِّ َم ََّّة َ
لقد أمر هللا بوفاء الوعود لٌنتشر األمن والطمؤنٌنة فً قلوب العباد ،وتقوم أمور الناس علً
شرٌعة من المودة واإلنصاؾ ،وإن العالم لٌزلزل الٌوم لما استخؾ فٌه من الوعود وا ِّتخاذها
وسٌلة إلً المطامع وتحقٌق الرؼبات؛ حتً أصبح الوعد ال ٌدل علً الوفاء ،وبات الناس
فً أمر مرٌج.
ِلرصارِحٌِنَ ِ(َ٘ ِ)1فلَ َّماِآ َتا ُه ْمِ
صدَّ َقنَِِّ َورَ َن ُكو َننَّ ِمِنَ
َّ
ضلِهِِرَ َن َّ
َدَِْلاِرَئِنْ ِآ َتا َناِمِنْ ِ َف ْ
" َو ِم ْن ُه ْمِ َمنْ َ
ِعاه َّ َ
ضونَ ِ(َ ِ)1ٙفؤ َ ْع َق َب ُه ْمِنِ َفا ًقاِفًِِقُلُوبِ ِه ْمِإِرَىِ ٌَ ْو ِمِ ٌَ ْل َق ْو َن ُهِ
لِو ُه ْمِ ُم ْع َِّ ُ
ِِو َت َورَّ ْو َ
ضلِهِِ َب ِخلُولِبِه َ
مِنْ ِ َف ْ
بِ َماِأَ ْخلَفُ
ِوبِ َماِ َكا ُنولِ ٌَ ْك ِذ ُبونَِِ( " )11امتوبة .
اِو َعدُوهُ َ
ولِْلاِ َم َ
َّ َ
فً الحقٌقة هناك خبلؾ بٌن العلماء كبٌر فٌمن نزلت فٌه هذه اآلٌات ،والمتفق علٌه أنها
نزلت فً جماعة من المنافقٌن عاهدوا هللا لو أعطاهم من فضله وأؼناهم؛ لٌإدون الحقوق
إلً أهلها؛ فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون؛ فكانت عاقبتهم أن أعقبهم
هللا نفاقا فً قلوبهم إلً ٌوم ٌلقونه بما أخلفوا هللا ما وعدوه وبما كانوا ٌكذبون.

ومن صفاتهم  :إشاعة الفاحشة .
فالمنافقون ٌحبون أن تشٌع الفاحشة فً الذٌن أمنوا ،وال ٌبالون بانتشار العورات وفضح
المحصنات المإمنات ،وال تشٌع الفاحشة فً قوم إال عمهم هللا بالببلء والمرض ،وموت
العلماء ،وارتفاع األسعار ،وهلم جرا ..وهذا ما ٌرٌده المنافقون وٌقصدون إبرازه فً كل
 2رواه البخاري (ِ )11
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مجتمع مسلم ،وهم علً مكانتهم عاملون بكل ما أتوه من وقاحة وقوة فً المراوؼة،
واستدراج فً أكل لحوم إخوانهم المإمنٌن بدون علم أو اطبلع علً الحقابق الواقعٌة .
أولبك أشخاص ٌوجدون فً كل عصر ومجتمع ٌعملون علً التباس الحقابق ،وإشاعة
الفاحشة؛ فٌقذفون وٌروجون وٌقولون كذبا ،وٌخلقون إفكا ،وٌحرفون الكلم عن مواضعه،
وٌسعون جادٌن فً إطفاء المعالم اإلسبلمٌة التً ٌسعً العلماء إلً إبرازها وإعبلء شؤنها
ورفع مكانتها؛ فلم ٌسلم من أذاهم أحد ال األنبٌاء فً مكانتهم ،وال العلماء فً مراتبهم ،وال
الرإساء فً قوتهم ،وال حتً العذارى فً خدورهن .
فهإالء هم الذٌن ٌقعدون بكل صراط ٌوعدون ،وٌصدون عن سبٌل هللا من أمن به ،وٌبؽونها
عوجا؛ فلو أن لهم بقٌة من اإلنسانٌة ،أو أثارة من علم ٌدركون به هذه المضار التً تقع
علً األمة اإلسبلمٌة من إشاعة الفاحشة ،ودعوى اإلباحٌة ،والتندٌد بتحرٌر المرأة لماتوا
خجبل وذابوا سٌبلنا؛ ولكن ٌظهر من عٌبهم أنهم ال ٌبالون بهذا وقد سبوا فبلنا ،وشتموا
فبلنه ،وقطعوا عرضه ،ومزقوا لحمه؛ ولقد تجرأ ابن سلول فتكلم فً عابشة ،وتولً كبر
الحدٌث ومعظمه ،ثم مشً كؤن علً رأسه الطٌر ،وفاته ما كانت تعانٌه السٌدة  -رضً هللا
عنها – من مرض وسقم .
قال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم َ " : -منْ ِأَ َ
ئِ ُم ْسل ٍِمِ َكلِ َم َةِ َباطِ ٍلِرِ ٌُشِ ٌ َن ُهِبِ َهاِ
اع َ
ش َ
ِعلَىِل ْم َِّ ٍ
()2
اِعلَ َّ
ِب َن َفا ِذهَاِ"
اَّ َ
ِح ًّق َ
فًِِلر ُّد ْن ٌَاِ َكانَ َ
ِح َّتىِ ٌَؤْت ًَِ ِ
ىِْلا ِِِأَنْ ِ ٌُذٌِ َب ُه ِ
ِب َهاِمِنَ ِلر َّن ِ
واإلنسان وهللا ٌحزن عندما ٌري علماء األمة وقادة الملة تسب وتشتم وباإلساءة تقذؾ من
أولبك السفلة ممن ال ٌستوي مع خٌط فً نعل أحدهم نفد؛ ولؽاٌة األسؾ "وفٌكم سماعون
لهم " والعجٌب أنهم أخذوا بمنهج السلؾ  -رحمهم هللا  -فً محاربتهم للمسلمٌن "التخلٌة
قبل التحلٌة" فهم ٌجردون األمة من علمابها قبل أن ٌملوها بإشاعة الفاحشة وانتشار الباطل؛
حتً ال ٌجدون لهم فٌه من معارض ،وهذا بعٌنه ما فعله أحمد بن أبً داإود المعتزلً الذي
تكلم بخلق القران؛ المحنة التً وقع علماء السنة ضحاٌا لها ،واالبتبلء الذي أصٌب به الناس
فً أواخر عهد المؤمون العباسً .
لم ٌذهب ابن داإود المعتزلً إلً الناس فٌكلمهم بخلق القران ،وإال ضرب بالنعال ،ولكن
ذهب إلً الخلٌفة مباشرة؛ فؤلقً إلٌه القول بخلق القرآن وحسنه عنده؛ حتً تبعه وعزم علً
ِٔالجامع البن وهب ()177
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الدعاء إلٌه؛ فكتب المؤمون وهو بالثؽر بطرسوس كتابا إلً ناببه ببؽداد (إسحاق بن إبراهٌم
الخزاعً) ٌؤمره بدعوة الناس إلً القول بخلق القرآن – معاذ هللا  -فلم ٌجب أحد إلً القول
بخلق القران؛ فكتب كتابا ثانٌا ٌؤمر فٌه بتقٌد من لم ٌجبه وإرساله إلٌه ،وكان من المقٌدٌن
إلٌه اإلمام أحمد بن حنبل ،ولكن الخلٌفة عاجلته المنٌة قبل وصول المقٌدٌن إلٌه .
ولما استخلؾ المعتصم جدد الفتنة ،وحمل الناس علً القول بخلق القرآن ،وطلب اإلمام
أحمد للمناظرة؛ فناظرهم ولم ٌزل معهم فً جدال عدة أٌام فلما قطعهم بالحجة؛ ضربوه
ضربا وجٌعا ،وسجنوه قرابة ثمانٌة وعشرٌن شهرا؛ فلما استخلؾ الواثق استمرت األوضاع
علً حالها حتً بوٌع المتوكل؛ فرفع البدعة وأحٌا السنة.
فإذا جاءك الخبر من أنباءهم؛ فتؤكد منه أوال ،ثم اجعله ٌموت عندك بٌن جلدك وعظام
اء ُك ْمِ
ِج َ
صدرك ،وإال كنت مروجا مثلهم ،وداعٌا إلً انتشار الفاحشة " ٌَاأَ ٌُّ َهاِلرَِّذٌِنَ ِآ َم ُنولِإِنْ َ
صبِ ُحولِ َعلَىِ َماِ َف َع ْل ُت ْمِ َنا ِدمٌِنَ ِ( " )ٙاحلجرات .
َفاسِ ٌقِبِ َن َبإٍِ َف َت َب ٌَّ ُنولِأَنْ ِ ُتصِ ٌ ُبولِ َق ْو ًماِبِ َج َهارَةٍِ َف ُت ْ

ومن صفاتهم  :الرطانة باألعجمٌة من ؼٌر حاجة وال ضرورة .
والرطانة  -بالفتح  -كبلم ال ٌفهمه عامة الناس الذٌن نشؤوا فً بٌبة اإلسبلم ،وقد ٌلتبس
علٌهم الكثٌر من حدٌث هإالء المنافقٌن الذٌن أرادوا أن ٌجعلوا بٌنهم لؽة ال ٌفهمها ؼٌرهم،
وقد نهً عمر  -رضً هللا عنه  -عن رطانة األعاجم ،وكره ذلك اإلمام الشافعً  -رحمه
هللا . -
وال ٌصح لئلنسان أن ٌترك اللؽة العربٌة لؽة القرآن وٌتحدث بحدٌث األعاجم من ؼٌر حاجة
وال داجة؛ فٌذكر لك كبلما ال هو عربٌا خالصا وال أجنبٌا خالصا فتفهم منه وتجهل أكثره،
وال حاجة له فً ذلك إال إظهار العلم ،وإبداء الفهم ،والرٌاء بدرجته العلمٌة ،والتكبر علً
الذٌن ال ٌفهمون خطاب األعاجم ،وؼاب عن صاحب المكانة أن التحدث بخطاب األعاجم
والرطانة  :من جملة المواالة لهم ،واالعتزاز بلؽتهم وشعارهم ؼٌر أن اعتٌاد هذا الفعل ال
رٌب مكروه ،وٌإثر تؤثٌرا قوٌا فً حفظ القرآن الكرٌم وإن كان حفظه عن ظهر قلب .
فمن القضاٌا التً فشت فً المجتمع المسلم حدٌث األعاجم سكان الؽرب من أهل الكفر
والفسوق :الذٌن ٌروجون للفساد والفتن بلؽتهم وأسالٌبهم ،ومن دواعً األسؾ " وفٌكم
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سماعون لهم " فتري الذٌن فً قلوبهم مرض ٌسارعون فٌهمٌ ،عجبهم إٌقاع الحدٌث،
ونبرات الكلم ،تاركٌن ما أنعم هللا علٌهم به من لؽة جعلها هللا لؽة كتابة ،ولؽة رسوله -
صلً هللا علٌه وسلم  -فالحفاظ علً هذه اللؽة  :من جملة األمور التً تحفظ كٌان الدولة
اإلسبلمٌة عن ؼٌرها ،وتمٌزها بطابع العربٌة عمن سواها .
ولو تتذكر أن اللؽة الفرنسٌة عل سبٌل المثال كانت لؽة فرنسا ،والفارسٌة لؽة ببلد فارس،
والعربٌة لؽة الببلد اإلسبلمٌة إلً أخره ،ومنذ أن جاء االحتبلل صارت الفرنسٌة فً جنوب
أفرٌقٌا وحدود المؽرب ،واإلنكلٌزٌة هنا وهناك ،واإلسبانٌة ؼربا وشرقا؛ وخرجت الفارسٌة
عن إطار أهلها؛ حتً صارت الرطانة بحدٌث األعاجم دلٌل علً أن هذه البلدة كانت محتلة،
بل لم ٌبال أهلها بما فعله االحتبلل فٌهم من قتل أوالدهم شركاإهم لٌردوهم ولٌلبسوا علٌهم
دٌنهم ،وقد تركوا لؽتهم األصلٌة وفضلوا لؽة المحتل علٌها .
قال عمر  -رضً هللا عنه  " : -ما تعلم رجل الفارسٌة إال خب ،وال خب إال نقصت
()2
مرإته"
واإلسبلم ال ٌضٌق علً أهله أن ٌتعلموا لؽة العدو لٌؤمنوا الؽدر والمكر منه؛ لكن هذا ٌكون
فً ظروؾ معٌنة ضمن جماعة مختصة؛ فمن المنهً عنه أن ٌتحدث المسلمون بؽٌر لؽتهم
فً المحاضرات الشرعٌة والعربٌة ،واستبال المصطلحات بؤخري من القوامٌس األجنبٌة،
واإلشارة ببعض الكلمات األعجمٌة واستبدال ذلك بكلمات أخري تدل علً الطلب والرفض،
وٌزداد األمر سخطا ونفاقا إذا سمً ولده بؽٌر أسماء شرعٌة عربٌة؛ فتري من ٌسمً بجون
ونٌفٌن ورٌتال ورٌتاج إلً أخره ....

ومن صفاتهم  :حسن المظهر .
فهإالء المنافقون ٌزٌنون الظاهر بحسن المظاهر ،وكً المبلبس ،وبخ العطور ،وتسبٌػ
الشعر ،وقص اللحً ،وتركوا الباطن ٌمؤل بالنفاق والكبر والحسد؛ فوصفهم هللا بحسن
الحدٌث وجمال الجسد ،لكنهم فً الحقٌقة هٌاكل ببل شحم ،وأشباح ببل روح ،وأجساد ببل
عقل ،وشتان بٌن من ٌعمر باطنه بالتقوي واإلٌمان ،ومن ٌعمر ظاهره بحسن المظهر

 2األدب البن أبً شٌبة ()52
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وتنمٌق الحدٌث؛ قال سبحانه َ " :
سا ُم ُه ْمِوإنِ ٌَ ِقُورُولِ َت ْس َم ْعِرِ َق ْورِ ِه ْمِ
ج ُب َكِأَ ْج َ
وإذ َ
لَِّأَ ٌْ َت ُه ْمِ ُت ْع ِ
ِخ ُ
َكؤ َ َّن ُه ْم ُ
س َّندَ ةٌِ"املنافقون
بِ ُّم َ
ش ٌ
وهذه الصفة من أشهر صفات المنافقٌن علً اإلطبلق؛ حٌث أن ظاهره دابما أجمل من
باطنه؛ فقد عمر الظاهر باإلٌمان ،وأفسد الباطن بالكفر والعصٌان؛ لهذا تجد الكثٌر ٌنخدع
فٌه حتً أن رسول هللا  -صلً هللا علٌه وسلم  -انخدع فً ابن سلول فً بداٌة األمر لجمال
مظهره وحسن حدٌثه؛ قال ابن عباس  -رضً هللا عنه  " : -كان عبد هللا ابن أبً وسٌما ً
()2
جسٌما صحٌحا ً صبٌحا ً ذلق اللسان ،فإذا قال سمع النبً  -صلى هللا علٌه وسلم -مقالته ".
ثم بٌن النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -األمر ،وأن صبلح اإلنسان أو فساده؛ أمر ال ٌدرك من
مظهره أو حلو حدٌثه؛ فقال  -صلً هللا علٌه وسلم  -وقد مر علٌه رجل ِ" :ماِتقورونِفًِ
هذل؟ِ" قالوا :حري إن خطب أن ٌنكح ،وإن شفع أن ٌشفع ،وإن قال أن ٌستمع ،قال :ثم
سكت ،فمر رجل من فقراء المسلمٌن ،فقال " :ماِتقورونِفًِهذل؟" قالوا :حري إن خطب
أن ال ٌنكح ،وإن شفع أن ال ٌشفع ،وإن قال أن ال ٌستمع ،فقال رسول هللا  -صلى هللا علٌه
()1
وسلم  " : -هذلِخٌَِّمنِملءِلْلَّضِمثلِهذل"
وال حرج علً اإلنسان أن ٌظهر جمٌبل ،وٌبدوا وسٌما ،مع إصبلح باطنه وصفاء نٌته؛ فإن
فً صبلح الجوهر والمظهر نور علً نور ٌهدي هللا لنوره من ٌشاء ،ولعل من ؼلبة النفاق
ما تراه الٌوم فً مظهر كثٌر من الشباب الذٌن ساقهم التقلٌد األعمى تقلٌد الؽرب الكافر فً
ملبسهم ومظهرهم؛ فصاروا ٌلبسون الممزق ،وٌرتدون المعصفر ،وٌحلقون الشعر قزعا،
وٌجرون الثوب خٌبلء ،وال ٌبالون بلباس الحرٌر ،وقد نهً النبً  -صلً هللا علٌه وسلم -
عن مثل هذه األمور التً ال تلٌق بالشاب المسلم أبدا ،وأن هذا من خاصة الكفار .
فعن عبد هللا بن عمرو– رضً هللا عنه – أن رسول هللا  -صلً هللا علٌه وسلم  -رآه وعلٌه
()1
ثوبٌن معصفرٌن؛ فقال  " :إنِهذهِمنِثٌابِلركفاَِّفَلِتلبسها ".
ونهً النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -عن ال َق َزع وهو  :حلق بعض الرأس وترك بعضه أو
حلق جوانب الرأس وترك وسطه أو العكس كما ٌفعل شمامسة النصارى والكثٌر من السفلة،
وسبل اإلمام أَحمد عن حلق القفا ،وٌدخل فٌه حلق بعض الرأس وترك بعضه؛ فقال :هو من
 2تفسٌر القرطبً ()213 / 21
 1رواه البخاري ( )5212
 1رواه مسلم  1277والعصفر هو  :صبػ أصفر اللون .

كشف اللثام عن خبايا النف اق

الصفحة 157

فعل المجوس ،وقد نهً النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -عن القزع فً حدٌث ابن عمر فقال :
()2
احلقه كله أو دعه كله .
نسؤل هللا تعالً أن ٌطهرنا من النفاق ،ومن صفات المنافقٌن ظاهرا وباطنا ،وأسؤله لً ولك
اإلخبلص والنجاة ،وصلً هللا علً سٌدنا محمد .

 2صحٌح البخاري ()5112جامع معمر بن راشد (.)21513
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فصل فً  :البراءة من النفاق .
فالحمد هلل؛ بعد عرض هذا الكتاب وذكر مسالب المنافقٌن وصفاتهم ،أظنك ساببل عن براءة
اإلنسان من النفاق ،وسبلمة عقٌدته من كفرهم ،وقبل أن أتركك تذهب لخاتمته جعلت هذا
الفصل فً نهاٌة الكتاب إجابة عما ٌدور بداخلك إن كنت أمعنت النظر فٌه ،ودعوت هللا
بإخبلص أن ٌطهر قلبك من النفاق ظاهرا وباطنا .
اعلم أخً؛ إن من أجل ما ٌسعً إلٌه العقبلء هو تهذٌب المرء نفسه ،وإن اإلذعان للحق
واالستسبلم ألوامره من مبشرات اإلٌمان ،وحٌنما ٌري اإلنسان نفسه بدأ ٌشعر بمواقؾ
النفاق ،وزالت الرٌاء فعلٌه أن ٌعرض قلبه علً كتاب هللا وسنة رسوله  -صلً هللا علٌه
وسلم  -حتً ٌشعر بتحسن حالته وذهاب علته ،وقد تقدم الحدٌث فً المبحث الثانً بعنوان :
كٌؾ نتقً المنافقٌن وقد ضٌقت علً القارئ بشدة االختصار واإلجمال ،وأن األمور المذكرة
هناك مع أنها أصل كل شًء إال أن الكثٌر قد ٌتحجج بؤنها أمور أساسٌة والكل ٌفعلها وقد ال
تفً بؽرضه؛ لهذا سؤذكر هنا بعض األمور التً تدفع فاعلها بؤمر هللا إلً البراءة من النفاق
أوال  :أن تدرس جٌدا صفات المنافقٌن ،ثم ٌكون األولً منك مخالفة ما هم علٌه .
ثانٌا  :الدعاء هلل بالبراءة منه؛ فكان من دعاء النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  " : -لرلهمِطهَِّ
قلبًِمنِلرنفاقِ،وفَّجًِمنِلرزناِ،ورسانًِمنِلركذبِ،وعٌنًِمنِلرخٌانةِ،فإنكِتعلمِ
()2
خائنةِلْلعٌنِوماِتخفًِلرصدوَّ ".
ثالثا  :البعد عن النفاق خوفا من ضٌاع اإلٌمان وذهاب األجر واإلحسان؛ فعن عمر مولً
()1
ؼفرة قال  " :أبعد الناس من النفاق أشدهم تخوفا على نفسه منه "
رابعا  :إدراك الجماعة  ،قال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم ِ" : -منِصلىَِّللِأَّبعٌنٌِوماِ
فًِجماعةٌِدَّكِلرتكبٌَّةِلْلورىِ،كتبتِرهِبَّلءتانِ:بَّلءةِمنِلرناَِّ،وبَّلءةِمنِلرنفاقِ
"ِ )1(.

 2اعتبلل القلوب للخرابطً ()117
 1الزهد والرقابق ال بن المبارك 23/1.
 1رواه الترمذي  132عن أنس مرفوعا.
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خامسا  :الصبلة فً مسجد النبً؛ قال  -صلً هللا علٌه وسلم  " : -منِصلىِفًِمسجديِ
أَّبعٌنِصَلةَِ،لٌِفوتهِصَلةِ،كتبتِرهِبَّلءةِمنِلرناَِّ،ونجاةِمنِلرعذلبِ،وبَّئِمنِ
()2
لرنفاق"
سادسا  :الشرب من ماء زمزم ،والتضلع بها؛ قال النبً  -صلً هللا علٌه وسلم " :-لرتضلعِ
()1
منِماءِزمزمِبَّلءةِمنِلرنفاق ".
سابعا  :ذكر هللا وكثرة الصبلة علً النبً  -صلً هللا علٌه وسلم  -قال رسول هللا  -صلً
هللا علٌه وسلم ِ" : -منِصلىِعلًِصَلةِولحدةِصلىِْلاِعلٌهِعشَّلِ،ومنِصلىِعلًِ
عشَّلِصلىِْلاِعلٌهِمائةِ،ومنِصلىِعلًِمائةِكتبِْلاِبٌنِعٌنٌهِ:بَّلءةِمنِلرنفاقِ،
()1
وبَّلءةِمنِلرناَِّ،وأسكنهِْلاٌِومِلرقٌامةِمعِلرشهدلءِ".
ثامنا  :حب الصحابة وذكر فضابلهم  :قال أٌوب السختٌانً " :ومن أحسن القول فً
أصحاب محمد فقد برئ من النفاق " وقال ابن حبٌب" :ومن قال الحسنى فً أصحاب محمد
 صلى هللا علٌه وسلم  -فقد برئ من النفاق".تاسعا  :قراءة المقشقشتان وهما  :قل هو هللا أحد ،وقل أعوذ برب الناس ،ألنهما كانا ٌبرأ
بهما من النفاق؛ قال أبو عبٌد :كما ٌقشقش الهناء الجرب فٌبربه ،وقٌل :هما :قل ٌا أٌها
الكافرون ،وقل هو هللا أحد؛ وفً الحدٌث  :كان ٌقال لسورتً قل هو هللا أحد ،وقل ٌا أٌها
الكافرون ،المقشقشتان ،وسمٌتا مقشقشتٌن ألنهما تبربان من الشرك والنفاق إبراء المرٌض
من علته .
عاشراِ :ما دام النفاق لم ٌصب شٌبا من اعتقاد المرء كؤن ٌؤتً مثبل بخبلؾ الشرٌعة ،مع
حفاظه علً أوامر الدٌن والبعد عن نواهٌه إلً أخره  ..فهو إن شاء هللا بريء من النفاق ،
فعن أنس بن مالك ،قال :ؼدا أصحاب رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -ذات ٌوم ،فقالوا:
" ٌا رسول هللا ،هلكنا ورب الكعبة ،فقال" :وماِذلك؟ " قالوا :النفاق ،قال " :أرستمِتشهدونِ

 2رواه احمد 21511وإسناده ضعٌؾ .
 1أخبار مكة لؤلزرقً 51/1
 1المعجم األوسط ()7115
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أنَِلِإرهِإَلِْلاِوحدهَِلِشٌَّكِرهِ،وأنِمحمدلِعبدهِوَّسوره؟ِ" قالوا :بلى ٌا رسول هللاِ.
قال"ِ:رٌسِذلكمِلرنفاق"(ِ )2

فاللهم إنا نسؤلك البراءة من النفاق ،والسبلمة من الشرك ،والنجاة ٌوم الحساب؛ اللهم طهر
قلوبنا بطاعتك ،وصفً النواٌا بخشٌتك ،واجعل األعمال خاصة لك .

 2صفة النفاق ونعت المنافقٌن ِ 271
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الخاتمة :
الحمد هلل الذي من علً بإرشاد المإمنٌن ،وأنعم علً بالسداد والتوفٌق؛ أحمده سبحانه علً
عظٌم فضله ،وكمال إنعامه ولطفه ،وأسؤله المزٌد ،وبعد :
فإنً بحمد هلل قد سلكت فً هذا الكتاب مسلك التحري والتٌقن ،وجمع المادة من أفواه األبمة
العظماء وصرٌر أقبلمهم ،مع شدة اختصاري ،واالكتفاء بؤداء المعنً المطلوب ،ولم اكتؾ
حقٌقة برأًٌ أو رأي ؼٌري ممن أحب ،بل جمعت أراء كثٌرة مع ذكر أصحابها لٌستوعب
القارء منهج العلماء ،وما كان علٌه السلؾ  -رحمهم هللا .-
وهناك أقول فً الحقٌقة لم أعثر علً أصاحبها ،وأسؤل هللا أن ٌبلؽهم ثواب ما قالوا.
وقد تجد أٌها القارئ العزٌر فً المبحث الثالث أنً لم أذكر جمٌع صفات المنافقٌن علً
وجه الدقة؛ إذ أن الصفات التً قرأتها أنت قابله للزٌادة ما دام النفاق فٌنا ٌسري سرٌان
الماء فً العود؛ فقد جمعت الصفات الظاهرة من صفات المنافقٌن ،والمتفق علٌها بٌن علماء
المسلمٌن ،ولم أذكر صفة الخٌانة مع أنها صفة الزمة فٌهم ال تنفك عنهم بحال لكنً اكتفٌت
بذكر أخواتها من الكذب ،وخلؾ الوعد ،وذكرت أنه ٌلزم من وقوع إحداهن اجتماع الصفات
الثبلث .
وأخٌرا فإن ما كتبته أنا  :بداٌة ما انتهً عنده ؼٌري ،وأدٌن لهم بالفضل فً إرشادي قبل
إرشادكم؛ فؤنا بما كتبت عالة علً كتابتهم؛ لم أقدم فً هذا الشؤن سوي جمعً لهذه المادة،
وأعلم أن علً رؼم كل المراجعة والتتبع وتصوٌب األخطاء ،ال زال الكتاب ٌعترٌه ما
ٌعترٌه من أخطاء ،قال الشافعً  :أبً هللا أن ٌتم إال كتابه .
لهذا أرجوا المعذرة من األخطاء التً قد تواجهك؛ راجٌا أال تبخل علً بتصحٌح ما تري من
أخطاء ،وٌمكنك ذلك بالتواصل معً من خبلل رسابل البرٌد االلكترونً :
abdelhalemahmed789@gmail.com
وصلً هللا وسلم علً نبٌه محمد وعلً أله وصحبه وسلم.
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تم بحمد هللا فً تمام ٌوم األربعاء :التاسع عشر من شهر ذي القعدة لسنة  2311هجرٌا،
والموافق  /2 :أؼسطس عام  1221مٌبلدٌا .
وصلً هللا وسلم علً نبٌه محمد .

كتبه
عبد احلليم أمحد عبد احلليم

كشف اللثام عن خبايا النف اق

الصفحة 163
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 .1صحٌح مسلم  :المسند الصحٌح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا
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االعتقاد للبٌهقً /طبعة دار اآلفاق الجدٌدة – بٌروت /الطبعة :األولى2322 ،
.21
أخبار مكة وما جاء فٌها من األثار لؤلزرقً /طبعة دار األندلس للنشر – بٌروت .
.21
عمدة القاري شرح صحٌح البخاري لبدر الدٌن العٌنى /طبعة دار إحٌاء التراث
.12
العربً – بٌروت .
فتح الباري شرح صحٌح البخاري البن حجر العسقبلنً /دار المعرفة  -بٌروت،
.12
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تذكرة الحفاظ لشمس الدٌن الذهبً /طبعة دار الكتب العلمٌة بٌروت -لبنان.
.11
مقاٌٌس اللؽة البن فارس /دار الفكر2111 :هـ 2171 -م.
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 2117م
القاموس المحٌط للفٌروز أبادى /مإسسة الرسالة  ،بٌروت – لبنان /الطبعة :الثامنة،
.11
 2311هـ  1225 -م
جامع المسابل البن تٌمٌة /دار عالم الفوابد /الطبعة  :األولى  2311 ،هـ
.17
الصارم المسلول على شاتم الرسول البن تٌمٌة /طبعة الحرس الوطنً السعودي،
.11
السعودٌة
الفتاوى الكبرى البن تٌمٌة /طبعة دار الكتب العلمٌة الطبعة :األولى2321 ،هـ -
.11
2117م
أمراض القلب وشفاإها البن تٌمٌة /المطبعة السلفٌة – القاهرة.
.12
مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن البن القٌم /دار الكتاب العربً –
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بٌروت
إعبلم الموقعٌن عن رب العالمٌن البن القٌم /دار الكتب العلمٌة – بٌروت الطبعة:
.11
األولى2322 ،هـ 2112 -م
الوابل الصٌب من الكلم الطٌب البن القٌم /طبعة دار االستقامة – القاهرة تحقٌق
.11
وشرح العبلمة بن باز
طرٌق الهجرتٌن وباب السعادتٌن البن القٌم /دار السلفٌة ،القاهرة ،مصر الطبعة:
.13
الثانٌة2113 ،هـ
الروح البن القٌم /دار الكتب العلمٌة – بٌروت .
.15
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شفاء العلٌل فً مسابل القضاء والقدر والحكمة والتعلٌل (سفاء العلٌل) البن القٌم/
.11
دار المعرفة ،بٌروت ،لبنان الطبعة2111 :هـ2171/م
صفات المنافقٌن البن القٌم  /ملحق بكتابه مدارج السالكٌن.
.17
صفة النفاق ونعت المنافقٌن ألبً نعٌم /البشابر اإلسبلمٌة ،بٌروت – لبنان الطبعة:
.11
األولى 2311 ،هـ  1222 -م
صفة النفاق وذم المنافقٌن للفرٌابً /طبعة دار الصحابة للتراث ،مصر الطبعة:
.11
األولى 2321 ،هـ  2111 -م
حدٌث القران عن النفاق والمنافقٌن – محمد سٌد طنطاوي .
.32
مجموع رسابل الحافظ ابن رجب الحنبلً /طبعة دار الفاروق الحدٌثة .
.32
جامع العلوم والحكم فً شرح خمسٌن حدٌثا ً من جوامع الكلم البن رجب تحقٌق
.31
شعٌب األرناإوط /طبعة مإسسة الرسالة – بٌروت .
شرح العقٌدة الواسطٌة لعبد الرحٌم السلمً (شرٌط صوتً).
.31
الرد علً الجهمٌة والزنادقة ألحمد بن حنبل  /دار الثبات للنشر والتوزٌع /الطبعة
.33
األولً .
تحرٌم النظر فً كتب الكبلم البن قدامة المقدسً /طبعة دار عالم الكتب  -السعودٌة
.35
 الرٌاض /الطبعة :األولى2322 ،هـ 2112 -مسٌرة ابن هشام/طبعة دار الفجر للتراث – القاهرة.
.31
الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشٌبانً ( كتاب الردة
.37
للواقدي ) تحقٌق ٌحٌى الجبوري /طبعة دار الؽرب اإلسبلمً ،بٌروت.
كتاب التوابٌن البن قدامة المقدسً /دار ابن حزم /الطبعة :األولى 2313هـ1221/م
.31
ذم الهوى البن الجوزي .
.31
الفتح الربانً من فتاوي االمام الشوكانً تحقٌق أبً مصعب /طبعة مكتبة الجٌل
.52
الجدٌد ،صنعاء – الٌمن
اعتبلل القلوب للخرابطً /الناشر  :نزار مصطفى الباز ،مكة المكرمة-الرٌاض .
.52
أخبار المدٌنة البن شٌبة .
.51
قوت القلوب فً معاملة المحبوب ووصؾ طرٌق المرٌد إلى مقام التوحٌد ألبً
.51
طالب المكً /دار الكتب العلمٌة  -بٌروت  /لبنان الطبعة :الثانٌة 2311 ،هـ 1225-م
ٌتٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر ألبً منصور الثعالبً دار الكتب العلمٌة -
.53
بٌروت/لبنان الطبعة :األولى2321 ،هـ2111م
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مواقؾ وعبر لمحمد محمد داوود /طبعة دار المنار  ،القاهرة.
.55
فضابح الباطنٌة لئلمام محمد الؽزالً /طبعة الكوٌت – مإسسة دار الكتب الثقافٌة .
.51
قاموس البدع المستخرج من كتب العبلمة األلبانً  /طبعة دار الفجر -الدوحة –
.57
قطر /الطبعة الخامسة 2312هـ 1221 -م.
___________________________

وهللا من وراء القصد وهو ٌهدي السبٌل
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