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 عادل محمد

 إمام وخطيب باألوقاف
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 من ا�َّ بِ  ونعوذُ  َونَْستَْغفُِرهُ، ونستعینُھُ  نحمُدهُ  �ِ  اْلَحمدَ  إِنَّ 

 مض�لَّ لَ�ھُ، فَ�َال  هللاُ  یھ�ده م�ن أَعمالن�ا، وسیئاتُ  أَْنفُسنَا شرور

 َال  َوح�ده هللاُ  إِالَّ  إِلَ�ھ َال  أَن َوأْش�ھدُ  لَ�ھُ،  ھادىَ  یُضلْل فََال  َومن

ًدا أَن َوأْشھدُ  لَھُ، شریكَ  .َوَرُسولُھُ  َعبُدهُ  ُمَحمَّ  

 آل[چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ      چ 

.]102: عمَران  

پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ        

.]1: النَِّساء[چ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        چ

.]71 - 70: اْألَْحَزاب[چڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٷ       
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ــا :بعـدُ  أمَّ  

 ھ��دىُ  اْلھ��دى َوأحس��نَ  هللا، كت��ابُ  الَح��ِدیثِ  أص��دقَ  فَ��إِنَّ 

��دٍ  ◌َ  ُمَحمَّ  وك��لَّ  بِدَع��ةٌ، ُمْحَدثَ��ةٍ  وك��لَّ  ُمح��دثَاتُھا، اْألُُم��ورِ  َوش��رَّ

.النَّار فِي َضَاللَةٍ  وكلَّ  َضَاللَةٌ، بِدَعةٍ   

ــا  بلی�ةٍ  اإلس�المي ی�رى أن ك�لَّ  للت�اریخِ  المتتبعُ ف� :بعـدُ  أمَّ

س���ودوا  ...ة المن���افقینس���الم إنم���ا ھ���ي م���ن جھ���باإل نزل���تْ 

 الش��ر فم��ن جرثوم��ةِ  ...مھَ وج��وھَ  هللاُ  الت��اریخ س��ودَّ  ص��فحاتِ 

 ج  هللا عل��ى رس��ولِ  زنَ الُح�� أَدَخ��لَ ال��ذي طالم��ا  »أُب��ي اب��ن«

 ...»ب��ن س��بأا«إل��ى  ...كثی��رین م��ن أتباع��ھ وجن��ى عل��ى خل��قٍ 

ین ب�� الفتن��ةَ  حت��ى أوق��عَ  األخی��ارِ  الس��اعي بخبث��ھ ب��ین الص��حابةِ 

الت��ي جمع��ت زي اإلس��الم عل��ى  الطائف��ةَ  وأس��سَّ  ...بعض��ھم

 اإلسالم أل�وانَ  تذیق أمةَ  -  وما زالت - قلوب المجوس فأذاقت 
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 وف�ي عھ�د مل�وكِ  ،أی�ام الص�لیبیین إلى بعض األمراءِ .. .كیدال

م��ن تلبس��وا بص��فات المن��افقین فح��ادوا  ...باألن��دلس الطوائ��فِ 

 ،ھمذبوا عل���ى رعی���تِ وك��� ،هللا ووال���وا أع���داءَ  ،هللا ع���ن حك���مِ 

عل��ى أی��دیھم  األم��ةُ  ف��ذلتِ  ...ف��ي س��بیل هللا وعطل��وا الجھ��ادَ 

ال�ذى  ...»لقم�يالعَ  اب�نِ «إل�ى  ...ھا وُسبِیَتدمُ  ریقَّ وأُ  وتمزقتْ 

إل��ى  ...المس��لمین العلق��م م��ن ال��دین، وأذاقَّ  وم��رقَّ  التت��رَ  أی��دَّ 

وزی��ر ھوالك��و ومنجِم��ھ واآلم��ِر بقت��ل  »النَِّص��یر الطوس��ي«

 الدول��ةَ  الت��ي أوھن��تِ  النف��اقِ  إل��ى جمعی��اتِ  ...المس��لمینخلیف��ِة 

 وجع����لَ  الخالف����ةِ  إلغ����اءَ  الخ����داعِ  م����رةُ ثفكان����ت  ...العثمانی����ة

.اللئام ا على موائدِ المسلمین أیتامً   

 بع��د ج��یالً  النف��اقِ  رای��ةَ  یتوارث��ون المن��افقون وال ی��زالُ 

 دبَّ  ف�إذا المس�لمون، ق�وي كلم�ا الت�ي تعل�و الرای�ةَ  تلك جیل،
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 األدواء، وتواثب��تْ  إلیھ��ا وتس��ابقتْ  األم��ة جس��دِ  ف��ي فُ الض��ع

.الُمجاھََرةُ  رایةُ  عتْ فِ ورُ  النفاق، رایةُ  نُِكَستْ  ،األعداءُ  علیھا  

 ال�ذین »اللیبرالی�ةوالالدینیة العالمان�ة  أفراخُ « یفعلُ  وھكذا

 ف���إذا الجُمع���ة، المس���اجَد ی���ومَ  زاروا الزم���انُ  بھ���م أج���دبَّ  إذا

 :وق�الوا آمن�وا، ال�ذین في الفاحشةِ  إشاعة على أصروا أَْخَصبُوا

تحك���یم الش���ریعة ردة إل���ى « ،»حیاتن���ا يدخ���ل لل���دین ف���ال «

 المس�جدِ  خارجَ  إسالَمھ اصطحبَّ  من« ،»العصور الوسطى

أنتم أتباُع أبى جھٍل تعیق�ون مس�یرةَ « ،»نفَسھ إال  یلومنَّ  فال

 - كع����ادتھم  - والحقیق����ةُ أن المن����افقین  !!»التق���دِم واإلص����الح

  انون م���������������������������������������������������������ن یع���������������������������������������������������������

»  Inseparable  from reality ب�ین  انفص�ام ع�ن الواق�ع»  

الظالمِة على اإلسالم، وبین مكان�ِة الش�ریعة ف�ى قل�وبِ  حمالتھمُ 

ب��ل رض�اھم باإلس��الم  - ل��یس ف�ى المس��جد فحس�ب  - المص�ریین 

بعض لْت سموُم أقالِم المنافقین لثَ فَ دینًا یُنظُم شؤوَن حیاتِھم، وإن نَ 

تعْد  ولم صدیقھا، من عدَوھا تمیزُ  د الثورة بدأتْ ال أن مصَر بعإ

 المصطلحات، والشعاراتُ  حربُ حمالت الترھیب اإلعالمیة، و
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 أو الش����خوصِ  لتلمی����عِ  تص����لحُ  الجوف����اءُ  البراق����ةُ، وال����دعاوى

  . طروحاتاألُ 

             چ 

[ ]21: یوسف[چ         [ 

                                                           

] الشھري، مجلة  ظافر محمد. بعض، د من بعضھم. .لنحذرھم ]

قنیبي،  إیاد ..النفاق فاحذروه ، ھذا111صـ82البیان عدد 

.بتصرف  
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 ال
|ُنبذة عن حیاة ابن القیم|  

 

��د المفس��رُ  األص��ولي، ی��ھُ ھ��و الفق  أَبِ��ي ْب��ن النْح��وي، ُمَحمَّ

رع��ي الدمش�قي  َس�ْعد ْب��ن أی�وب ْب��ن بَْك�ر ِ  َعْب��د أَبُ��و -الزُّ  - هللاَّ

  .الجوزیة قیم اْبن الدین شمس

في السابع من شھر صفر الخیر س�نة بمدینة دمشق  ُولدَّ 

 عل��ى ودرسَّ  وال��ِده، كن��ف ف��ي ، ونش��أ)م1292 - ھ��ـ691(

النب�ي   وس�مع ح�دیثَ  الق�رآنَ  حف�ظَّ  بع�دما عل�مِ ال أھ�ل من عددٍ 

 ف�ي وتف�نن وأفت�ى، فی�ھ، برع حتى الحنابلة وتفقھ بمذھب ج

 وس�لوًكا، وعربی�ة، وعقی�دة وح�دیثًا، تفس�یًرا اإلس�الم، علوم

.ذلك وغیر وطبًّا، وفقھًا  

 ق��یمِ تَْلَم��َذ اب��ُن الق��یم عل��ى أكث��ر علم��اِء عص��ره كوال��ِده 
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 - ، والمج�ِد الحران�ى ال�دائم عب�دِ  اب�نِ ، وابِن مكتوم، والجوزیة

 : تیمی�ة بش�یخ اإلس�الم اب�نِ  كثی�ًرا هللاُ  نفعھ وقد- شیخ الحنابلة 
 تالمی���ذه أب���رزَ  أض���حى حت���ى عاًم���ا عش���ر س���تة فص���احبھ

 الم�ذاھبِ  مزال�قِ  م�ن ھدایت�ھ ف�ي س�ببًا كان أن بعد وأشھرھَم،

 مع�ھ ُس�جنَّ  حت�ى وس�جنًا، وس�فًرا حضًرا الزمھ الفاسدة، وقد

 س�نة ش�یِخھ وف�اة إل�ى )ھ�ـ726(س�نة  بدمشق القلعة سجن في

. بعدھا خرج حیث )ھـ728(  

ابن رج�ب، واب�ن كثی�ر، وال�ذھبى،  :ومن أشھر تالمذتھ

. آبادي الفیروزوابن عبد الھادى، و  
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 عب���ادة حس���َن الخل���ق، محبوبً���ا عن���د الن���اس، ذا : ك���ان

 كثی��رة، م��راتٍ  وح��ج بال��ذكر، ولھ��ج ص��الة، وط��ول وتھج��د

 العب�ادة ش�دة م�ن عنھ یذكرون مكة أھل كانو بمكة، وجاور

.منھ یُتعجب أمراً  الطواف وكثرة  

 ـ���ـح���ادى األرواح ف���ى ب���الد األف���راح  :مؤلفات���ھ وم���ن

إع��الم الم��وقعین ع��ن  ـ��ـطری��ق الھج��رتین وب��اب الس��عادتین 

اجتم��اع الجی��وش اإلس��المیة عل��ى محارب��ة  ـ��ـرب الع��المین 

 ـ��ـالمول��ود تحف��ة الم��ودود ف��ى أحك��ام  ـ��ـالمعطل��ة والجھمی��ة 

الوابل الصیب من الكلم  ــالطب النبوى   ــأحكام أھل الذمة 

التبی�ان  ــالفوائد  ــزاد المعاد فى ھدى خیر العباد  ــ الطیب

   ... فى أقسام القرآن
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مدارج السالكین بین «كتاب  وألَّف كتب ما عیونِ  ومن

 عم�لٌ وھو  –ومنھ نقلنا  -  »منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین

 ة اس��تخراجِ العب��ارة، فی��ھ م��ن دقَّ�� بلی��غُ  ،المنفع��ة غزی��رُ  ،ذٌ ف��

القلبی��ة م��ا ل��یس ف��ي  اإلش��اراتِ  ولط��فِ  ،المع��اني اإلیمانی��ة

 وتقوی�ةِ  ،ف�ي تص�فیة األرواح غیره، وھو من خی�ر م�ا كت�بَّ 

 ،وترقیقھ���ا القل���وب وتزكی���ةِ  ،واألخ���الق النف���وسِ  وتھ���ذیب

سي للطبیع�ة النف والكشفِ  ،بآداب المتقین الصادقین والتأدبِ 

 وتبس��یطِ  ،المختلف��ة ا ف��ي مراح��ل اإلیم��انِ البش��ریة ونوازعِھ��

الن�اس  ومعامل�ةِ  ،ف�ي عبادت�ھ المعرفة ف�ي معامل�ة هللاِ  طریقِ 

ھا ومعاملة النفس بكشف أھوائھا ونوازعِ  ،في السلوك معھم

ھا م�ن التعل�ق المادة وإنقاذِ  في طوفانِ  ھا من الغرقِ وتخلیصِ 

 لم��ادةِ  متكام��لٌ  م��نھجٌ فالكت��اُب . ھ��االنج��اح بأذیال بھ��ا وتعلی��قِ 

.العقیدة لمادةِ  إضافيٌ  ومنھجٌ  ،اإلسالمیة األخالقِ   

وأفادَّ فى وص�ِف الشخص�یِة النفاقی�ة، وبی�ان  : وقد أجادَّ 

ف���ى  الم���ؤمنین م���ن الوق���وعِ  ھ���ا، وتح���ذیرِ ھ���ا ودوافعِ عالمتِ 

  .فخاِخھا
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لي وُص�) م  1350 -ھ�ـ  751(فى دمش�ق س�نة  :ى تُوف

 مع األموي ثم بجامع جراح وق�د ازدح�م الن�اسُ علیھ في الجا

[ للصالة علیھ   [.  

                                                           

]  یمابن القبتصرف،  ذیل طبقات الحنابلة البن رجب، طـ العبیكان ]

، طـ دار : زید بكر أبو عالمةلموارده لآثاره  حیاتھ الجوزیة

.العاصمة  
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:: قاَل ابُن القیمِ   

 

]1[|َفْصُل النَِّفاقِ |
 

َوَأمَّا النَِّفـاقُ 
اُء اْلُعَض�اُل اْلبَ�اِطُن،  :]2[ فَال�دَّ

                                                           

]1 النفاَق فى معرِض الحدیِث عن منزلة  : ذكر ابُن القیم ]

 »التائب«التوبة،وأجناِس ما یتاُب منھ، وال یستحُق العبُد اسَم 

  هللا كتاب في مذكورةٌ  جنًسا عشر اثنا حتى یتخلَص منھا، وھي

  والفسوق، والنفاق، والشرك، الكفر،:لمحرماتا أجناس ھي ،

 والبغي، والمنكر، والفحشاء، والعدوان، ،واإلثم والعصیان،

 َمَداِرجُ [.  المؤمنین سبیل غیر واتباع علم، بال هللا على والقول

الِِكینَ   دار: ط  )367 - 1/354( نَْستَِعینُ  َوإِیَّاكَ  نَْعبُدُ  إِیَّاكَ  َمناِزلِ  بَْینَ  السَّ

]العربي  بالكتا  

]2 :اختلفَّ أھُل اللغِة في أصِل النفاق ]  

= 
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= 

 مأخوذ من النفق، وھو السََّرُب في األرض الذي یُستَتَر فیھ؛: فقیل* 

یستتر  النفق یدخل بالذي فتشبھ ویغیبھ، كفره یستر المنافقَ  ألن

. فیھ  

مأخوذ من نافقاء، والنافقاء موضع یرقِّقھ الیربوُع من : وقیل* 

، فإذا أتى اكثیرً  ِمْنھُ  َویدخل اكثیرً  ِمْنھُ  یخرج الَِّذي َوھُوَ جحره، 

 ثمَّ  اْلُجحر تَُراب یخرج ِألَنَّھُ  بذلك سمي[من قِبل القاصعاء 

 قد فَالن رحُ جُ : یُقَال َوِمْنھ اْلُجحر، فَم بِھِ  یسد َكأَنَّھُ  بِبَْعِضھ، یقصع

ھ فانتفق، ضرب النافقاء برأس] یسل َولم اْمتََألَ  إِذا: بِالدَّمِ  قصع

خرج، ومنھ اشتقاق النفاق؛ ألّن صاحبَھ یكتُم خالَف ما : أي

یُظھر، فكأنَّ اإلیماَن یخرُج منھ، أو یخرُج ھو من اإلیماِن في 

. خفاء  

]بتصرف وإضافة) ن ف ق: (، مادة5/455اللغة البن فارس  مقاییس معجم[  

 ؛ ألنالنفق إلى النسبة من أرجحُ  الیربوع نافقاءِ  إلى النسبةَ  ولعل
= 
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= 

 الحال ھو كما آخر، شيء وإبطان شيء، إظھار لیس فیھ النفقَّ 

.النفاق في  

 والنفاق النافقاء الكامل بین الشبھ فیھ یتحقق أن الذي :والحاصل

  : أمور ثالثة

ْسَالم فِي یْدخل أَنھ :األول*   یْدخل َكَما بِاْلعقِد، ِمْنھُ  َویخرج بِاللَّْفظِ  اْإلِ

.بَاب من َویخرج بَاب من الیربوع  

       . الیربوع یْستَتر َكَما كفره یستر أَنھ :الثاني* 

 الیربوع ُجحر ظَاھر أَن َكَما یضمر، َما غیر یْظھر أَنھ :الثالث* 

.حفر تَْحتَھُ  َوَما كاألرض تَُراب  
]3/408الصحیحین البن الجوزى  حدیث من المشكل كشف[  

الیربوع  نافقاءِ  من أخذاً  »منافقاً «سمى  ولھذا« :: قال ابُن القیم -  

 من طُلبَ  وكلما -مختلفة أسراباً  لھ ویجعل یحفره بیت وھو-
= 
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ُجُل ُمْمتَلِئًا ِمْنھُ، َوھَُو َال یَْشُعُر، فَإِنَّھُ أَْمٌر َخفِ  يٌّ الَِّذي یَُكوُن الرَّ

َعلَى النَّاِس، َوَكثِیًرا َما یَْخفَى َعلَى َمْن تَلَبََّس بِ�ِھ، فَیَ�ْزُعُم أَنَّ�ھُ 

.ُمْصلٌِح َوھَُو ُمْفِسدٌ   

                                                           

= 

 فى حصِرهِ  من طالبُھُ  یتمكنُ  فال آخر، َسَربٍ  من خرج َسَربٍ 

 منھ معك لیس الماِء، كقبٍض على منھ فأنت... واحد َسَربٍ 

  .»شيء

]بتصرف یسیر 2/787طریق الھجرتین وباب السعادتین [  

 أَنَّ  اْلُمْعتَبَُرونَ  اْلِعْلمِ  أَْھلُ  بِھِ  فَسََّرهُ  َوالَِّذي « :: جبر وقال ابنُ  -

 اْلَخْیرِ  َوإِْظھَارِ  َواْلَمْكرِ  اْلِخَداعِ  ِجْنسِ  ِمنْ  ھُوَ  اللَُّغةِ  فِي النِّفَاقَ 

]2/481جامع العلوم والحكم [.» ِخَالفِھِ  َوإِْبطَانِ   
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  .]1[أَْكبَُر، َوأَْصَغرُ : َوُھَو َنْوَعانِ 

                                                           

]1 : ینقسم النفاق إلى قسمین ]  

* األول: نفاق اعتقادى (أكبر): وھو اختالف السر والعالنیة في 

 أنكره الذي ، وھوویبطن الكفر اإلسالم ھصاحبُ ، فیظھُر االعتقاد

 من األسفل الدرك لھم وأوجب القرآن، في المنافقین على هللاُ 

.النار  

المنافق، كقول ابن  على »الزندیق« لفظ الفقھاء بعض یطلق وقد

 الطبقة(وطبقاتھم  اآلخرة الدارفي  المكلفین مراتب بیان القیم في

 اإلسالم أظھروا قومٌ  وھم .الزنادقة طبقة :)عشرة الخامسة

ھم  وھؤالء. ورسلھ هللا ومعاداة الكفر وأبطنوا الرسل، ومتابعة

طریق الھجرتین [ .»النَّار من األسفل الدرك فى وھم المنافقون،

402[  

:ومن صور النفاق األكبر -  

= 
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= 

.بھ جاء ما بعض كذیبت أو ،ج الرسول  تكذیب -1  

.بھ جاء ما بغض أو ج الرسول  بغض -2  

 الرسول دین الكراھیة بانتصار أو ،ج الرسول  دین بانخفاض المسرة - 3

.ج   

.أخبر فیما جتصدیقھ   وجوب اعتقاد عدم -4  

.أمر فیما  ج طاعتھ  وجوب اعتقاد عدم -5  

.ولمزه عیبھ أو ج الرسول  أذى -6  

.المؤمنین على اصرتھمومن الكافرین مظاھرة -7  

 � وطاعتھم إیمانھم ألجل بالمؤمنین والسخریة االستھزاء -8

.                                                           ولرسولھ  

= 
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= 

.ج رسولھ  وحكم هللا حكم عن واإلعراض التولي -9  

 وھذه الملة، من یخرج الصفات ھذه من صفة أي في فالوقوع

.ج الرسول  بحق ا متعلقأكثرھ الصفات  

 وھو ،جالرسول  حق في كثیًرا یقع فالنفاق... « ::اإلسالم شیخ یقول - 

   .»...حیاتھ في المنافقین نفاق من القرآن في هللا ذكره ما أكثر

الوھیبى، وانظر اإلیمان األوسط لمحمد 253صـنواقض اإلیمان االعتقادیة [

]7الوھاب صمجموعة التوحید للشیخ محمد بن عبد ، 181ص  

* الثانى: نفاق عملي (أصغر): وھو اختالُف السِر والعالنیِة في 

األعمال كالریاء، فیظھُر صاحبُھ في ھذه األعمال ما ال یبطن، 

فھو النفاق الذي ال یخرُج من . مع صحِة إسالِمِھ وسالمِة معتقِدهِ 

. الملة  

: لقا تعن أبى ھریرة  الصحیحین في ومن أبرِز خصالِِھ ما ثبتَّ 

= 
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= 

 َوإَِذا َكَذَب، َحدَّثَ  إَِذا ثََالٌث، الُمنَافِقِ  آیَةُ « :ج قال رسول هللا

.»َخانَ  اْئتُِمنَ  َوإَِذا أَْخلََف، َوَعدَ   

 أَْربَعٌ « :قال ج النبي  أنب عمرو بن هللا عبد وفى الصحیحین عن

 ِمْنُھنَّ  َخْصلَةٌ  فِیھِ  َكانَتْ  َوَمنْ  َخالًِصا، ُمنَافِقًا َكانَ  فِیھِ  ُكنَّ  َمنْ 

 َوإَِذا َخاَن، اْؤتُِمنَ  إَِذا: یََدَعَھا َحتَّى النِّفَاقِ  ِمنَ  َخْصلَةٌ  فِیھِ  َكانَتْ 

.»فََجرَ  َخاَصمَ  َوإَِذا َغَدَر، َعاَھدَ  َوإَِذا َكَذَب، َحدَّثَ   

 النفاق إلى تؤول قد لكنھا األصغر، النفاق من الخصال ھذه أن ومع

.الملة من األكبر المخرج  

 اإلیمان أصل مع یجتمع قد عمل نفاق فھذا« :: القیمِ  نُ قال اب -

 بالكلیة اإلسالم عن صاحبُھ ینسلخُ  فقد وكُمل استحكم إذا ولكن

 عن المؤمنَ  ینھى اإلیمان فإن مسلم؛ أنھ وزعم وصام صلى وإن

 شيء عن ینھاه ما لھ یكن ولم العبد في كملت فإذا الخالل ھذه

الصالة وأحكام تاركھا [ . »لًصاخا منافقًا إال ال یكون فھذا منھا

= 
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یُوِج��ُب اْلُخلُ��وَد فِ��ي النَّ��اِر فِ��ي َدْرِكھَ��ا اْألَْس��فَِل،  :فَ��اْألَْكبَرُ 

ِ َوَمَالئَِكتِِھ َوُكتُبِ�ِھ َوُرُس�لِِھ َوھَُو أَْن یُْظِھَر لِ  ْلُمْسلِِمیَن إِیَمانَھُ بِا�َّ

ٌب  َواْلیَْوِم اْآلِخِر، َوھَُو فِي اْلبَ�اِطِن ُمْنَس�لٌِخ ِم�ْن َذلِ�َك ُكلِّ�ِھ ُمَك�ذِّ

َ تََكلَّ��َم بَِك��َالٍم أَْنَزلَ��ھُ َعلَ��ى بََش��ٍر َجَعلَ��ھَ  بِ��ِھ، َال یُ��ْؤِمُن بِ��أَنَّ هللاَّ

فُھُْم َرُس���وًال لِ  لنَّ���اِس، یَْھ���ِدیِھْم بِإِْذنِ���ِھ، َویُْن���ِذُرھُْم بَأَْس���ھُ، َویَُخ���وِّ

.ِعقَابَھُ   

                                                           

= 
  ]6صـ

 اْألَْكبَِر، النِّفَاقِ  إِلَى َوِسیلَةٌ  اْألَْصَغرُ  َوالنِّفَاقُ  « ::رجب ابن یقول -

 َعلَى أََصرَّ  َمنْ  َعلَى یُْخَشى َوَكَما اْلَكْفِر، بَِریدُ  اْلَمَعاِصيَ  أَنَّ  َكَما

یَمانَ  یُْسلَبَ  أَنْ  اْلَمْعِصیَةِ   أََصرَّ  َمنْ  َعلَى یُْخَشى َكَذلِكَ  ْوِت،اْلمَ  ِعْندَ  اْإلِ

یَمانَ  یُْسلَبَ  أَنْ  النِّفَاقِ  ِخَصالِ  َعلَى جامع [ . »َخالًِصا ُمنَافِقًا فَیَِصیرَ  اْإلِ

]493،492العلوم والحكم   
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ــَتاَر  ــْبَحاَنُھ َأْس ــكَ �َُّ ُس ــْد َھَت َوَق

َراَرھُْم فِ�ي اْلقُ�ْرآِن، َوَجلَّ�ى  اْلُمَناِفِقیَن، َوَكَش�َف أَْس�

َعلَى َحَذٍر، َوَذَكَر  لِِعبَاِدِه أُُموَرھُْم، لِیَُكونُوا ِمْنھَا َوِمْن أَْھلِھَا

ِل ُس��وَرِة اْلبَقَ��َرةِ  الَِم الثََّالثَ��ةَ فِ��ي أَوَّ ْؤِمنِیَن، : طََوائِ��َف اْلَع�� اْلُم��

، فََذَكَر فِي اْلُمْؤِمنِیَن أَْربََع آیَاٍت، َوفِي َواْلُكفَّاَر، َواْلُمنَافِقِینَ 

َرةَ آیَ��  ةً، لَِكْث��َرتِِھْم اْلُكفَّ��اِر آیَتَ��ْیِن، َوفِ��ي اْلُمنَ��افِقِیَن ثَ��َالَث َعْش��

َالِم َوأَْھلِ��ِھ،  ْس� ِة فِْتنَ�تِِھْم َعلَ��ى اْإلِ دَّ َوُعُم�وِم اِالْب��تَِالِء بِِھ�ْم، َوِش��

ا، ِألَنَّھُ�ْم َمْنُس��وبُوُن إِلَْی��ِھ،  ّدً ِدیَدةٌ ِج�� َالِم بِِھ�ْم َش�� ْس�� فَ�إِنَّ بَلِیَّ��ةَ اْإلِ

َداُؤهُ فِ����ي ا َرتِِھ َوُمَواَالتِ����ِھ، َوھُ����ْم أَْع���� ْلَحقِیقَ����ِة، َوإِلَ����ى نُْص����

َّ��ھُ ِعْل��ٌم  وَن َعَداَوتَ��ھُ فِ��ي ُك��لِّ قَالَ��ٍب یَظُ��نُّ اْلَجاِھ��ُل أَن یُْخِرُج��

ْفَسادِ  .َوإِْصَالٌح، َوھَُو َغایَةُ اْلَجْھِل َواْإلِ  

ْسَالِم قَْد ھََدُموهُ؟  َوَك�ْم ِم�ْن ِحْص�ٍن ! فَلِلَِّھ َكْم ِمْن َمْعقٍِل لِْإلِ

بُوهُ؟ لَھُ قَْد قَلَُعوا أََساَسھُ َوخَ  ؟  ٍم لَ�ھُ قَ�ْد طََمُس�وهُ لَ َوَكْم ِمْن عَ ! رَّ

َوَك��ْم َض��َربُوا ! َوَك��ْم ِم��ْن لِ��َواٍء لَ��ھُ َمْرفُ��وٍع قَ��ْد َوَض��ُعوهُ؟ ! 

��بَِھ فِ��ي أُُص��وِل ِغَراِس��ِھ لِیَْقلَُعوھَ��ا؟  ��ْوا ! بَِمَع��اِوِل الشُّ َوَك��ْم َعمَّ

.!طَُعوھَا؟ ُعیُوَن َمَواِرِدِه بِآَرائِِھْم لِیَْدفِنُوھَا َویَقْ   
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َفَال َیَزاُل اإلِْسَْالُم َوَأْھُلُھ ِمْنُھْم ِفي 

َوَال یَ�َزاُل یَْطُرقُ�ھُ ِم�ْن ُش�بَِھِھْم َس�ِریَّةٌ  ِمْحَنٍة َوَبِلیٍَّة،

  ں       ڱچ    بَْع��َد َس��ِریٍَّة، َویَْزُعُم��وَن أَنَّھُ��ْم بِ��َذلَِك ُمْص��لُِحوَن 

چٹ        ٹ         ڻ      ڻ      ں        

  ]12: البقرة[

چڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    چ   

]8: الصف[  

اتََّفُقوا َعَلى ُمَفاَرَقِة اْلَوْحيِ 
فَھُ�ْم  ،]1[

ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٷ        ۋ چ َعلَى تَْرِك اِالْھتَِداِء بِِھ ُمْجتَِمُع�وَن 

چۋ  ۅ    ۅ    چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃچ  ،]53: المؤمن��ون[    

                                                           

  .فى سرِد قبائِح الشخصیِة النفاقیة : شرع ابُن القیم ]1[



اْلُمنَافِقُونَ     چ                  چ     ُمنَافِقُونَ الْ   
 

 

30 

.]30: الفرقان[ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  چ َوِألَْجِل َذلَِك  ]112: األنعام[  

ــتْ  ــي  ]2[َدَرَس ــانِ ِف ــاِلُم اإلِْیَم َمَع

َوَدثَ�َرْت  ُقُلوِبِھْم َفَلْیسُـوا َیْعِرُفوَنَھـا،

ِعْن��َدھُْم فَلَْیُس��وا یَْعُمُرونَھَ��ا، َوأَفَلَ��ْت َكَواِكبُ��ھُ النَّیِّ��َرةُ  ]3[َمَعاِھ��ُدهُ 

اعِ ونَھَ��ا، َوَكَس��فَْت یُّفَلَْیُس��وا یُحِ  ِم��ْن قُلُ��وبِِھمْ  َشْمُس��ھُ ِعْن��َد اْجتَِم��

ُرونَھَا، لَ�ْم یَْقبَلُ�وا ھُ�َدى  اِرِھْم فَلَْیُس�وا یُْبِص� ظُلَِم آَرائِِھْم َوأَْفَك�

ِ الَِّذي أَْرَسَل بِِھ َرُسولَھُ، َولَْم یَْرفَُعوا بِِھ َرأًْسا، َولَْم یَ�َرْوا  هللاَّ

ْعَراِض َعْن���  اِرِھْم بَأًْس���ا، َخلَُع���وا بِ���اْإلِ ھُ إِلَ���ى آَرائِِھ���ْم َوأَْفَك���

نُُصوَص اْلَوْحِي َعْن َسْلطَنَِة اْلَحقِیقَِة، َوَعَزلُوھَا َعْن ِوَالیَ�ِة 

اْلیَقِیِن، َوَشنُّوا َعلَْیھَا َغاَراِت التَّأِْویَالِت اْلبَاِطلَةَ، فَ�َال یَ�َزاُل 
                                                           

  .أَثَُرھا وذھَبَ  اْنَمَحتْ ] 2[

 المنزل على بُ ھُ المعالم، كالریاِح تَ  ماُن غیَر واضحِ صار اإلی ]3[

.بالتراب وتغطیھا بالرمل رسوَمھ فتغشي  
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نُ�ُزوَل  ]1[َكِمیٍن، نََزلَْت َعلَ�ْیِھمْ  یَْخُرُج َعلَْیھَا ِمْنھُْم َكِمیٌن بَْعدَ 

َن  ي لَھَ�ا ِم� ا یَْنبَِغ� ْیِف َعلَى أَْقَواٍم لِئَاٍم، فَقَابَلُوھَ�ا بَِغْی�ِر َم� الضَّ

نْ  َراِم، َوتَلَقَّْوھَ���ا ِم��� ْك��� ْفِع فِ���ي  اْلقَبُ���وِل َواْإلِ بَِعی���ٍد، َولَِك���ْن بِال���دَّ

ُدوِر ِمْنھَا َواْألَْعَجازِ  ا لََك ِعْن�َدنَا ِم�ْن ُعبُ�وٍر مَ : ، َوقَالُوا]2[الصُّ

وا لِ���َدْفِعھَا ]1[َوإِْن َك���اَن َال بُ���دَّ فََعلَ���ى َس���بِیِل اِالْجتِیَ���ازِ  ، أََع���دُّ

���ا َحلَّ���ْت ]2[أَْص���نَاَف اْلُع���َدِد َوُض���ُروَب اْلقَ���َوانِینِ  ، َوقَ���الُوا لَمَّ

ِم�َن اْلیَقِ�یِن،  َما لَنَا َولِظَ�َواِھَر لَْفِظیَّ�ٍة َال تُفِی�ُدنَا َش�ْیئًا: بَِساَحتِِھمْ 

ھُْم قَالُوا ِریَن، : َوَعَوامُّ َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَْیِھ َخلَفَنَا ِم�َن اْلُمتَ�أَخِّ

�لَِف اْلَماِض�یَن، َوأَْق�َوُم  بِطََرائِ�قِ الُْحَج�جِ فَإِنَّھُْم أَْعلَُم بِھَا ِمَن السَّ

                                                           

.أى نصوص الكتاب والسنة ]1[  

   .قاوموا النصوَص بتأویالتھُم الباطلة ]2[

]1 .ال التطبیق ]  

]2 .القواعد ]  
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ُدوِر، َغلَبَْت َعلَیْھُِم السَّذَ  ]1[َواْلبََراِھیِن، َوأُولَئِكَ  اَجةُ َوَسَالَمةُ الصُّ

ُغوا لِتَْمِھی�ِد قََواِع�ِد النَّظَ�ِر، َولَِك�ْن َص�َرفُوا ھَِمَمھُ�ْم إِلَ�ى  َولَْم یَتَفَرَّ

ِریَن أَْعلَ���ُم  فِْع���ِل الَْم���أُْموِر َوتَ���ْرِك الَْمْحظُ���وِر، فَطَِریقَ���ةُ الُْمتَ���أَخِّ

  .أَْسلَمُ  لَِكنَّھَا َوأَْحَكُم، َوطَِریقَةُ السَّلَِف الَْماِضیَن أَْجھَُل،

ْرآنِ  وصَ السُّنَِّة َواْلُق وا ُنُص َأْنَزُل

 َمْنِزَلَة اْلخَِلیَفِة ِفي َھَذا الزََّمـانِ،

��كَّةِ  َوفِ��ي اْلُخْطبَ��ِة فَ��ْوَق اْلَمنَ��ابِِر َمْرفُ��وٌع،  ]2[اْس��ُمھُ َعلَ��ى السِّ

  .]3[ َمْسُموعٍ َواْلُحْكُم النَّافُِذ لَِغْیِرِه، فَُحْكُمھُ َغْیُر َمْقبُوٍل َوَال 

                                                           

]1 .أى السلف ]  

]2 لمضروبة ثم قیل للدراھم ا ،علیھا الدراھم التي تطبعُ  الحدیدةُ  ]

كَّة« .ربت بھاألنھا ضُ  »سِّ  

]3  یدَّعون تعظیَم الكتاِب والسنة، والحقیقةُ  والمعنى أن المنافقین ]

.مون النصوصعظِ أنھم ال یُ   
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ى  انِ َعَل ِل اإلِْیَم اَب َأْھ ُوا ِثَی َلِبس

َواْلِغ�لِّ  ُقُلوبِ َأْھِل الزَّْیـِغ َواْلخُسْـَرانِ،

َواْلُكْف���َراِن، فَ���الظََّواِھُر ظَ���َواِھُر اْألَْنَص���اِر، َواْلبَ���َواِطُن قَ����ْد 

یَن، َوقُلُ��وبُھُْم تََحیَّ��َزْت إِلَ��ى اْلُكفَّ��اِر، فَأَْلِس��نَتُھُْم أَْلِس��نَةُ اْلُمَس��الِمِ 

 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  چ قُلُ��وُب اْلُمَح��اِربِیَن، َویَقُولُ��وَن 

.]8: البقرة[  

 َرْأُس َماِلِھُم اْلخَِدیَعـُة َواْلَمْكـُر،

، َوِعْن��َدھُُم اْلَعْق��ُل اْلَمِعیِش��يُّ أَنَّ ]1[رُ ت��َوبَِض��اَعتُھُُم اْلَك��ِذُب َواْلخَ 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ َن، َوھُ�ْم بَْی�نَھُْم آِمنُ�وَن اْلفَِریقَْیِن َع�ْنھُْم َراُض�و

.]9: البقرة[ چچ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ    

ــُبَھاتِ  ــَراضُ الشُّ ــْت َأْم ــْد َنَھَك َق

                                                           

]1 .الغدُر والخداع: رُ تاْلخَ  ]  
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ــا، ]1[َوالشَّــَھَواتِ  ــوَبُھْم َفَأْھَلَكْتَھ  ُقُل

��یِّئَةُ َعلَ��ى إَِراَداتِِھ��ْم َونِیَّ��اتِِھْم فَأَْفَس��َدْتھَا،  َوَغلَبَ��ِت اْلقُُص��وُد السَّ

َس���اُدھُْم قَ���ْد تََراَم���ى إِلَ���ى اْلھَ���َالِك، فََعَج���َز َعْن���ھُ اْألَِطبَّ���اُء فَفَ 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک  چ اْلَع��������اِرفُوَن 

  ]10: البقرة[ چ

قَْت��ھُ ُك��لَّ  ]2[َم��ْن َعلَقَ��ْت َمَخالِ��ُب ُش��ُكوِكِھْم بِ��أَِدیمِ  إِیَمانِ��ِھ َمزَّ
                                                           

]1 بُھَاتِ  ]  معاِشھِ  فِي وشقائِھ الَعْبدِ  فََساد أصلُ  والشھوات ألن الشُّ

ةُ  :نقوتا لَھُ  فالَعْبدُ  ومعاِدِه،  اْلعلمِ  من یتبُعھَا َوَما َوالنَّظَر اإلدراكِ  قُوَّ

ةُ َواْلَكَالم،  والمعرفةِ   والعزمِ  النِّیَّة من یتبُعھُ  َوَما َواْلحب اإلرادةِ  َوقُوَّ

.َواْلَعَمل  

ة فِي فََساًدا تُؤثرُ  فالشبھةُ   لم َما )فساد التصور(النظریِة  العلمیةِ  اْلقُوَّ

ة فِي فََساًدا تُؤثرُ  والشھوةُ ، بدفعھا یداوھا  العملیة اإلرادیةِ  اْلقُوَّ

.بإخراجھا یداوھا لم َما )فساد اإلرادة(  

]2 بھاِت المنافقین بالحیوان ھ شُ جْلِده، فشبَّ  ظاِھرُ : َشْيءٍ  ُكلِّ  أَِدیمُ  ]
= 
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َش���َرُر فِْتنَ���تِِھْم بِقَْلبِ���ِھ أَْلقَ���اهُ فِ���ي َع���َذاِب تَْمِزی���ٍق، َوَم���ْن تََعلَّ���َق 

اْلَحِریِق، َوَمْن َدَخلَْت ُشبُھَاُت تَْلبِیِسِھْم فِي َمَس�اِمِعِھ َح�اَل بَ�ْیَن 

قَْلبِ��ِھ َوبَ��ْیَن التَّْص��ِدیِق، فَفََس��اُدھُْم فِ��ي اْألَْرِض َكثِی��ٌر، َوأَْكثَ��ُر 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ک  گ  گ   گ  چ النَّاِس َعْن�ھُ َغ�افِلُوَن 

چڱ  ڱ   ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ٹ    ٹ    . ]12 - 11: البقرة[   

ـــابِ  ـــَدُھْم ِباْلِكَت اْلُمَتَمسِّـــكُ ِعْن

َمْبُخ�وٌس َحظُّ�ھُ ِم�َن  َوالسُّنَِّة َصاحُِب َظـَواِھَر،

ائُِر َم��َع النُُّص��وصِ  ِعْن��َدھُْم َكِحَم��اٍر یَْحِم��ُل  ]1[اْلَمْعقُ��وِل، َوال��دَّ

ھُ فِ�ي َحْم�ِل اْلَمْنقُ�ولِ أَْسفَاًرا، فَ  ، َوبَِض�اَعةُ تَ�اِجِر اْل�َوْحِي ]2[ھَمُّ

                                                           

= 

.المفترس الذى یمزق الجلَد بمخالبھ  

]1 .أى مع أدلِة الكتاِب والسنة ]  

]2 الَمْنطُق الیُونانى، والقیاساُت العقلیة،  -و� الحمد  -لیس عندھم  ]
= 
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لََدْیِھْم َكاِسَدةٌ، َوَما ھَُو ِعْنَدھُْم بَِمْقبُ�وٍل، َوأَْھ�ُل اِالتِّبَ�اِع ِعْن�َدھُْم 

  ]1[ُس���فَھَاُء فَھُ���ْم فِ���ي َخلَ���َواتِِھْم َوَمَجالِِس���ِھْم بِِھ���ْم یَتَطَیَّ���ُرونَ 

ھ  ھ  ھ  ے           ے  ۓۓ   ڭ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ چ 

.]13: البقرة[ چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      

َوْجھٌ یَْلقَ�ى بِ�ِھ اْلُم�ْؤِمنِیَن،  :ِلُكلٍّ ِمْنُھْم َوْجَھانِ 

: َوَوْج��ھٌ یَْنقَلِ��ُب بِ��ِھ إِلَ��ى إِْخَوانِ��ِھ ِم��َن اْلُمْلِح��ِدیَن، َولَ��ھُ لَِس��انَانِ 

ْس��لُِموَن، َواْآلَخ��ُر یُتَ��ْرِجُم بِ��ِھ َع��ْن أََح��ُدھَُما یَْقبَلُ��ھُ بِظَ��اِھِرِه اْلمُ 

ِه اْلَمْكنُ�������وِن  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      چ ِس�������رِّ

.]14: البقرة[ چ       ې      

                                                           

= 

.َوفُالن فُالنٍ  ورأيُ   

]1 .یتشأمونَّ بأھِل الحقِّ  ]  
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ابِ َوالسُّنَِّة  نِ اْلِكَت وا َع ْد َأْعَرُض َق

َوأَبَ�ْوا  اسِْتْھَزاًء ِبَأْھِلِھَما َواسِْتْحَقاًرا،

لُِحْكِم اْلَوْحیَْیِن فََرًحا بَِما ِعْنَدھُْم ِم�َن اْلِعْل�ِم الَّ�ِذي َال أَْن یَْنقَاُدوا 

َواْس����تِْكبَاًرا، فَتَ����َراھُْم أَبَ����ًدا  ]1[ایَْنفَ����ُع اِالْس����تِْكثَاُر ِمْن����ھُ أََش����رً 

�ِكیَن بَِص��ِریِح اْل�َوْحِي یَْس��تَْھِزئُوَن              چ بِاْلُمتََمسِّ

چ                       ]15: لبقرةا[ 

َخَرُجــوا ِفــي َطَلــبِ التَِّجــاَرِة 

فََركِبُ�وا  اْلَباِئَرِة ِفي ِبَحـاِر الظُُّلَمـاتِ،

بَھِ َوالشُُّكوِك تَْجِري بِِھ�ْم فِ�ي َم�ْوجِ الَْخیَ�اَالتِ، فَلَِعبَ�ْت  َمَراكَِب الشُّ

یُح الَْعاِصُف، فَأَلْقَتْھَا بَیَْن ُسفُِن الْھَالِكِیَن       چ بُِسفُنِھُِم الرِّ

  چی  ی           ی                

                                                           

]1 .والُخیَالء بالتَّكبُّر النِّعمة اْلبَطَُر، وھو مقابلةُ : األََشرُ  ]  
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]16: البقرة[  

َأَضــاَءْت َلُھــْم َنــاُر اإلِْیَمــانِ 

َدى  َع اْلُھ ْوِئَھا َمَواِق ي َض ُروا ِف َفَأْبَص

ُج َذاُت  َوالضََّالِل، ثُ�مَّ طُفِ�َئ َذلِ�َك النُّ�وُر، َوبَقِیَ�ْت نَ�اٌر تَ�أَجَّ

النَّاِر ُمَع�ذَّبُوَن، َوفِ�ي تِْل�َك الظُّلَُم�اِت  لَھٍَب َواْشتَِعاٍل، فَھُْم بِتِْلكَ 

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     چ یَْعَمھُ���������وَن 

 ]1[چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  
.]17: البقرة[   

                                                           

).اْلُمنَاِظِرینَ (المنافقین  ضربَّھ هللاُ  لرؤساء »نارىٌّ «ھذا مثٌَل ] 1[  

 ألن بنارھم؛ :یقل ولم چڀ  ڀ  ڀ     چ :ال تعالىق  :: قال ابن القیم -

.اإلحراق واإلشراق، وأبقى علیھم ما فیھ األذى واإلحراق فیھا النار  

 الكفرِ  حرارةُ  وبقي ذھب نوُر إیمانھم بالنفاق،: المنافقین حال وكذلك

ھا صلِیَتْ  قد وقلوبُھم قلوبِھم، في تغلي والشبھات والشكوك  بحرِّ

 إیاھا تعالى هللاُ  فأصالھا الدنیا، في ھََجِھاَووَ  وسمومھا وأذاھا
= 
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= 

.األفئدة على تطَّلع موقدةً  ناًرا القیامة یوم  

 وفارقھ منھ خرج بل الدنیا، في اإلیمان نورُ  یَْصَحْبھُ  لم من َمثَلُ  فھذا

 ثم وأقر أنكر، ثم َعَرفَ  المنافق، حال بھ، وھو استضاء أن بعد

 حق في تعالى قال كما ،أعمى أبكمُ  أصمُّ  ظلماتٍ  في فھو جحد،

 چ ڑ  ڑ        ک  ک  ک  ک  گچ              :الكفار من إخوانھم
].39: األنعام[  

 بحال لھم أضاء أن بعد النور من خروجھم في المنافقین حال تعالى وَشبَّھ

 ألن حولھ؛ ما أضاءت أن بعد عنھ نوِرھا وذھابِ  النار ُمْستَوقِدِ 

معھم،  وصیاِمھم معھم، ، وصالتِھمالمسلمین بمخالطتھم المنافقین

 شاھدوا قد ومناره، اإلسالمِ  أعالمِ  ومشاھدتِھم القرآن، وسماِعھم

ٹ  ٹ  ٹ  چ   حقھم في تعالى قال ولھذا عیانًا؛ النورَ  ورأوا الضوءَ 

 ال فھم واستناروا بھ بھ، تلبَّسوا أن بعد اإلسالم فارقوا ألنھم إلیھ؛ چ

.إلیھ یرجعون  

= 
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ــا  ــْد َأْثَقَلَھ ــوِبِھْم َق ــَماُع ُقُل َأْس

یَم��اِن، َوُعیُ���وُن ، ]1[اْلـــَوْقرُ  فَِھ��َي َال تَْس���َمُع ُمنَ��اِدَي اْإلِ

ِرِھْم َعلَْیھَ���ا ِغَش���اَوةُ اْلَعَم���ى، فَِھ���َي َال تُْبِص���ُر َحقَ���ائَِق بََص���ائِ 

چ اْلقُْرآِن، َوأَْلِسنَتُھُْم بِھَا َخَرٌس َعِن اْلَحقِّ فَھُْم بِ�ِھ َال یَْنِطقُ�وَن 

                                                           

= 

 لم ألنھم ]171: البقرة[چ   ڃ  چ  چچ  :الكفار حق في تعالى وقال

 في بھ، بل لم یزالوا استناروا وال فیھ، دخلوا وال اإلسالم، یعقلوا

   .عمي بكم صم الكفر، ظلمات

126،125الوابل الصیب ورافع الكلم الطیب [  

]منشورات المجمع، بتصرف یسیر                                                    

]1  ما سمعوا ولو الحق؛ یسمعون ال: اْألُُذِن، والمعنى فِي الثِّقَلُ : اْلَوْقرُ  ]

 قولھ في كما بھ، االنتفاع النتفاء الشيءُ  یُنفى أن فیجوز انتفعوا؛

.]21: األنفال[ چڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں    چ: تعالى  
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.]18: البقرة[ چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    

َصاَب َعَلْیِھْم َصیُِّب اْلَوْحي
َوِفیـِھ  ،]1[

فَلَْم یَْسَمُعوا ِمْن�ھُ إِالَّ  اْألَْرَواحِ،َحَیاُة اْلُقُلوبِ وَ 

َرْع��َد التَّْھِدی��ِد َواْلَوِعی��ِد َوالتََّك��الِیِف الَّتِ��ي ُوظِّفَ��ْت َعلَ��ْیِھْم فِ��ي 

�بَاِح، فََجَعلُ�وا أََص�ابَِعھُْم فِ�ي آَذانِِھ�ْم، َواْستَْغَش�ْوا  اْلَمَساِء َوالصَّ

وا فِ�ي اْلھَ�َرِب، َوالطَّلَ� �یَاُح، ثِیَابَھُْم، َوَجدُّ ُب فِ�ي آثَ�اِرِھْم َوالصِّ

فَنُ����وِدَي َعلَ����ْیِھْم َعلَ����ى ُرُءوِس اْألَْش����ھَاِد، َوُكِش����فَْت َح����الُھُْم 

لِْلُمْستَْبِص��ِریَن، َوُض��ِرَب لَھُ��ْم َم��ثََالِن بَِحَس��َب َح��اِل الطَّ��ائِفَتَْیِن 

 ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ   چ  اْلُمنَ��اِظِریَن، َواْلُمقَلِّ��ِدیَن، فَقِی��لَ : ِم��ْنھُمْ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ   

]2[چ
.]19: البقرة[   

                                                           

]1 .أى القرآُن الكریم ]  

]2 لصنٍف آخر من المنافقین  ضربَّھ هللاُ » ّ◌◌ٌ مائى«وھذا مثٌَل  ]
= 
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= 

 من كفارٌ  ألنھم أبداً؛ اإلیمان طعمَ  یذوقوا الذین لم) اْلُمقَلِِّدینَ (

.ھًدى على لیسوا فھؤالء خوفاً؛ اإلسالمَ  أظھروا لكن األصل؛  

یِّب: : القیم قال ابنُ  -  :أي السماء، من یُصوبُ  الذي المطر :الصَّ

 القلوب، حیاة بھ الذي القرآن َمثَل وھو بسرعة، منھا ینزل

 فأدرك والحیوان، والنبات األرض حیاة بھ الذي كالمطر

 ال التي الحیاة من یحصل بھ ما وعلموا منھ، ذلك المؤمنون

 وھو والبرق، الرعد من فیھ ما منھا یمنعھم فلم لھا، خطر

 من بھا هللاُ  حذر التي والَمثُالت والعقوبات والتھدید، الوعید

 من فیھ ما أو رسولھ، كذَّب بمن لُھاُمْنزِ  أنھ وأخبر أمره، خالف

 الألواء، على والصبر األعداء، كجھاد الشدیدة، األوامر

 إرادتھا، فھي بخالف ھي التي النفوس على الشاقة واألوامر

 وما الغیث مواقع َعلِمَ  َمنْ  ولكن والبرق، والرعد كالظلمات

 والرعد الظلمة من معھ لما یستوحش لم الحیاةِ  من بھ یحصل

 الحیاة من یرجو لما بھ ویفرح لذلك، یستأنس بل برق،وال
= 
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= 

.والِخْصب  

 إال برقًا یَرَ  ولم الظلمةَ، بصُره یجاوز لم قلبھ لَِعَمى فإنھ المنافقُ  وأما

 ذلك من فاستوحش وظلمة، عظیًما ورعًدا البصر، یخطف یكاد

 الرعد، صوت یسمع لئال أذنیھ في أصابعھ فوضع منھ، وخاف

 خائف فھو نوره، وِعظَمُ  لمعانھ، وشدة البرق، مشاھدة ذلك وھالَھ

 فھو معھ، یثبت أن من أضعف بصره ألن بصره؛ معھ یختطف أن

 البرق ذلك ویرى القاصف، الرعد أصوات یسمع ظلمةٍ  في

 فقد وأن ضوئھ، في مشى یدیھ بین ما لھ أضاء فإن الخاطف،

 من لكذ أن یعلم ال ولجھلھ یذھب، أین یدري ال متحیًِّرا قام الضوء

یِّب لوازم  نفسھ، في ھو وحیاتُھ والنبات، األرض حیاةُ  بھ الذي الصَّ

 ذلك، وراء بما لھ شعور وال وظلمةً، وبرقًا، رعًدا، إال یدرك ال بل

  .یفارقھ ال والفزعُ  والرعبُ  لھ، الزمةٌ  فالوحشةُ 

یِّب أَنِس من وأما ما یحصل بھ من الخیرات والحیاة  وعلم بالصَّ

أنھ البُدَّ من رعد وبرق وظلمة؛بسبب الغیم والنفع، وعلم 
= 
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= 

 أخذه عن ذلك یَْقطَْعھُ  ولم منھ، یستوحش ولم بذلك أستأنس

یِّب من بنصیبھ .الصَّ  

یِّب ُمطابقٌ  َمثَلٌ  فھذا  العالمین رب عند جبریل من بھ نزل الذي للصَّ

 والوجود القلوب بھ لیُْحیِيَ  هللا؛ رسول قلب على وتعالى، تبارك

 ما والبرق والرعد الغیم من یقارنھ أن حكمتھ اقتضت أجمع،

یِّب یقارن ، الصَّ  نظَّمھا منتظمةً  وأسبابًا بالغةً، حكمةً  المائىَّ

.الحكیم العزیز  

یِّب ذلك من المنافق حظ فكان  یعلم لم فقط، وبُروقُھ وُرُعوُده سحابُھ الصَّ

 بھ اطمأن بما وارتاب المؤمنون، أنس بھ بما فاستوحش وراءه، ما

 المثل في فبصره العارفون، الُمْبِصُرون تیقَّنھ فیما وشك عالمون،ال

 كَسْمعِ  المائي المثل في وَسْمُعھ الظھیرة، نحر الُخفاش كبصر الناري

 أنھا الحیوانات بعض عن ُذِكر وقد الرعد، صوت من یموت من

.الرعد صوت من تموت  

= 
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�یِِّب  َضُعفَْت أَْبَص�اُر بََص�ائِِرِھْم َع�ِن اْحتَِم�اِل َم�ا فِ�ي الصَّ

ِمْن بُ�ُروِق أَْن�َواِرِه َوِض�یَاِء َمَعانِی�ِھ، َوَعَج�َزْت أَْس�َماُعھُْم َع�ْن 

َونََواِھی��ِھ، فَقَ��اُموا ِعْن��َد َذلِ��َك  تَلَقِّ��ي ُرُع��وِد ُوُع��وِدِه َوأََواِم��ِرهِ 

�اِمُع، َوَال یَْھتَ�ِدي  َحیَاَرى فِي أَْوِدیَِة التِّیِھ، َال یَْنتَفُِع بَِس�ْمِعِھ السَّ

 بِبََص��������������������������������������������������ِرِه اْلبَِص��������������������������������������������������یُر، 

                                                           

= 

 شیطانیة، شبھاتٌ  واألبصار واألسماع العقول ھذه صادف وإذا

 فیھا وقامت وصالت، فیھا جالت كاذبة، وظنونٌ  فاسدة، وخیاالتٌ 

 فمألت وقالُھا، قِیلُھا بھا وَكثُرَ  مجالھا، فیھا واتسع وقعدت،

 المستجیبین أكثر وما دویانھا، من واألرض ھذیانھا، من األسماع

 عن والمحامین بدعوتھم، والقائمین منھم، والقابلین لھؤالء،

لسوادھم عدًدا، وما  والُمَكثِّرین ألویتھم، تتح والمقاتلین حوزتھم،

.أقلھم عند هللا وأولیائھ قدًرا  

]منشورات المجمع 130 - 128الوابل الصیب ورافع الكلم الطیب [  
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       ک   ڑڑ    ڈ  ژ  ژ    ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 

 ڳ        ڳ         ڳ  ڳ    گ  گ گ       گ     ک  ک  ک  

چڱ            .]20: البقرة[   

ٌة  ا ُمَبیََّن وَن ِبَھ اٌت ُیْعَرُف ْم َعَالَم َلُھ

ِفي السُّنَِّة َواْلُقَرآنِ 
بَاِدیَ�ةٌ لَِم�ْن تَ�َدبََّرھَا ِم�ْن ، ]1[

یَ�اُء، َوھُ�َو أَْق�بَُح َمقَ�اٍم  ِ الرِّ یَم�اِن، قَ�اَم بِِھ�ْم َوهللاَّ أَْھِل بََص�ائِِر اْإلِ

نْ  ��ا أُِم��ُروا بِ��ِھ ِم��ْن أََواِم��ِر قَاَم��ھُ اْإلِ َس��اُن، َوقََع��َد بِِھ��ُم اْلَكَس��ُل َعمَّ

ْخ��َالُص َعلَ��ْیِھْم لِ��َذلَِك ثَقِ��یًال  ْحَمِن، فَأَْص��بََح اْإلِ ڇ  ڇ  ڇ   چ ال��رَّ

.]142: النساء[  چڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ       

��اِة اْلَع��ائَِرِة بَ��ْیَن الْ  أََح��ُدھُمْ   ِذِه ـُر إِلَ��ى ھَ��ْی��تَعَ  ،]2[َغنََم��ْینِ َكالشَّ

                                                           

]1 .فى بیان عالماِت المنافقین : القیم َشَرَع ابنُ  ]  

]2  :جولھ تتبُع، ومنھ ق أیھما تدري ال الحائرةُ  المترددةُ : اْلَعائَِرةُ  الشَّاةُ  ]

ةً  َھِذهِ  إِلَى تَِعیرُ  اْلَغنََمْینِ  بَْینَ  اْلَعائَِرةِ  الشَّاةِ  َكَمثَلِ  اْلُمنَافِِق، َمثَلُ «  َمرَّ
= 
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ةً َوإِلَى ھَ  ةً، َوَال تَْستَقِرُّ َمَع إِحْ ـَمرَّ َدى ـِذِه َمرَّ  

یَْنظُ��ُروَن أَیُّھُ��ْم ، ]1[اْلفِئَتَ��ْیِن، فَھُ��ْم َواقِفُ��وَن بَ��ْیَن اْلَجْمَع��ْینِ 

ک   ک ک  گ   گ       ک    ڑ     ڑچ أَْق����َوى َوأََع����زُّ قَبِ����یًال 

.]143: النساء[ چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گگ   ڳ  ڳ  

ِل السُّنَِّة  لدََّواِئَر ِبَأْھ وَن ا َیَتَربَُّص

ِ، قَ�الُوا َواْلُقْرآنِ، أَلَ�ْم نَُك�ْن : فَإِْن َكاَن لَھُ�ْم فَ�ْتٌح ِم�َن هللاَّ

ِ َجْھ��َد أَْیَم��انِِھْم، َوإِْن َك��اَن  َمَعُك��مْ  ؟ َوأَْقَس��ُموا َعلَ��ى َذلِ��َك بِ��ا�َّ

نَِّة ِمَن النُّْصَرِة نَِصیٌب، قَالُواِألَْعَداِء الْ  أَلَْم تَْعلَُموا : ِكتَاِب َوالسُّ

                                                           

= 

ةً  َھِذهِ  َوإِلَى عن ابن عمر  17/صفات المنافقین وأحكامھم -4مسلم جـ[ »َمرَّ

]ب  

]1 .المؤمنون والكافرون: الجمعان ]  
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َخاِء بَْینَنَا ُمْحَكٌم، َوأَنَّ النََّسَب بَْینَنَا قَِری�ٌب؟ فَیَ�ا َم�ْن  أَنَّ َعْقَد اْإلِ

یُِری��ُد َمْع��ِرفَتَھُْم، ُخ��ْذ ِص��فَاتِِھْم ِم��ْن َك��َالِم َربِّ اْلَع��الَِمیَن، فَ��َال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     چ بَْع�����َدهُ َدلِ�����یًال  تَْحتَ�����اجُ 

ٹ  ٹ  ٹٹ                    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ

چڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ    

]141: النساء[   
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ُیْعجُِب السَّاِمَع َقْوُل َأَحِدِھْم 

َ  ِلَحَالَوِتِھ َوِلیِنِھ،  َعلَى َما فِي قَْلبِِھ ِمْن َویُْشِھُد هللاَّ

فَتََراهُ ِعْنَد اْلَحقِّ نَائًِما، َوفِي اْلبَاِطِل َعلَى  ،]1[َكِذبِِھ َوَمْینِھِ 

وِس السََّالِم   اْألَْقَداِم، فَُخْذ َوْصفَھُْم ِمْن قَْوِل اْلقُدُّ

چ  چ  چ      ڃ  ڃ   ڃ   ڃ       ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ 

]204: البقرة[ چڇ       چ  ڇ          

ــْأُمُروَن ِبَھــا  ــي َی ــُرُھُم الَِّت َأَواِم

ِبَالِد  َاِد اْل َأْتبَاَعُھْم ُمَتضَمَِّنٌة ِلَفس

��ا فِی��ھِ َص��َالُحھُْم فِ��ي الَْمَع��اشِ  َواْلِعَبــاِد، َونَ��َواِھیھِْم َعمَّ

یَم��اِن فِ��ي ا ��َالةِ َوالَْمَع��اِد، َوأََح��ُدھُْم تَْلقَ��اهُ بَ��ْیَن َجَماَع��ةِ أَْھ��ِل اْإلِ لصَّ

ْھ��ِد َواِالْجتِھَ��اِد  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ چ َوال��ذِّْكِر َوالزُّ

.]205: البقرة[ چڑ  ک  ک      

                                                           

]1 .الكذب: الَمْین ]  
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یَ�أُْمُروَن  َفُھْم جِْنسٌ َبْعُضُھ ُیشِْبُھ َبْعًضا،

بِ���اْلُمْنَكِر بَْع���َد أَْن یَْفَعلُ���وهُ، َویَْنھَ���ْوَن َع���ِن اْلَمْع���ُروِف بَْع���َد أَْن 

ِ َوَمْرَضاتِِھ أَْن یُْنفِقُ�وهُ، یَْتُركُ  وهُ، َویَْبَخلُوَن بِاْلَماِل فِي َسبِیِل هللاَّ

ُ بِنَِعِم��ِھ فَأَْعَرُض��وا َع��ْن ِذْك��ِرِه َونَُس��وهُ  ��َرھُُم هللاَّ  ؟ َوَك��مْ  َك��ْم َذكَّ

؟ فَاْس���َمُعوا أَیُّھَ���ا  َكَش���َف َح���الَھُْم لِِعبَ���اِدِه اْلُم���ْؤِمنِیَن لِیَْجتَنِبُ���وهُ 

ۀ ۀ  ہ ہ ہہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ  چ   نُ��������ونَ اْلُمْؤمِ 

چۇ   ۇ ۆ ۆ  .]67: التوبة[    

َوْحيِ  ِریحِ اْل ى َص اَكْمَتُھْم ِإَل ِإْن َح

َوإِْن َدْع�َوتَھُْم إِلَ�ى ُحْك�ِم  َوَجْدَتُھْم َعْنُھ َناِفِریَن،

ِ َوُس���نَِّة َرُس���ولِھِ  ْو َرأَْی���تَھُْم َعْن���ھُ ُمْعِرِض���یَن، فَلَ��� ج  ِكتَ���اِب هللاَّ

َشِھْدَت َحقَائِقَھُ لََرأَْیَت بَْینَھَا َوبَْیَن اْلھَُدى أََم�ًدا بَِعی�ًدا، َوَرأَْیتَھَ�ا 

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ ُمْعِرَضةً َعِن اْلَوْحِي إِْعَراًضا َش�ِدیًدا 

.]61: النساء[چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ     

َما أُِص�یبُوا فِ�ي ُعقُ�ولِِھْم بَْع�دَ ! فََكْیَف لَھُْم بِ�اْلفََالِح َواْلھُ�َدى

َدى ��َالِل َوال��رَّ َوقَ��ِد ! َوأَْدیَ��انِِھْم؟ َوأَنَّ��ى لَھُ��ُم ال��تََّخلُُّص ِم��َن الضَّ
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َوقَ��ِد ! اْش��تََرُوا اْلُكْف��َر بِإِیَم��انِِھْم؟ فََم��ا أَْخَس��َر تَِج��اَرتَھُُم اْلبَ��ائَِرةَ 

ِحیِق اْلَمْختُ�وِم َحِریقً�ا  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ    ڇ  ڇ   چ اْستَْبَدلُوا بِ�الرَّ

.]62: النساء[چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ         ک  ک     
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��ُكوِك فِ��ي قُلُ��وبِھِْم، فَ��َال یَِج��ُدوَن لَ��ھُ نَِش�� ��بَھِ َوالشُّ َب َزقُّ��وُم الشُّ

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  ]1[ُمِس������یًغا

.]63: النساء[چں  ں  ڻ     

یَم��انِ تَبًّ��ا لَھُ��ْم، َم��ا أَْبَع��َدھُ  َوَم��ا أَْك��َذَب ! ْم َع��ْن َحقِیقَ��ِة اْإلِ

فَ���اْلقَْوُم فِ���ي َش���أٍْن َوأَْتبَ���اُع  ،]2[َدْع���َواھُْم لِلتَّْحقِی���ِق َواْلِعْرفَ���انِ 

 ُ ُسوِل فِي َشأٍْن، لَقَْد أَْقَسَم هللاَّ الرَّ فِي ِكتَابِِھ بِنَْفِسِھ اْلُمقَدََّس�ِة  

ولُ�و اْلبََص�ائِِر، فَقُلُ�وبُھُْم ِمْن�ھُ قََسًما َعِظیًما، یَْعِرُف َمْض�ُمونَھُ أُ 

َعلَى َحَذٍر إِْجَالًال لَھُ َوتَْعِظیًم�ا، فَقَ�اَل تََع�الَى تَْح�ِذیًرا ِألَْولِیَائِ�ِھ 

                                                           

]1 . بالحقتتأثر الشبھاِت والشكوِك بقلوبھم فال  علِقْت أشواكُ  ]  

]2 والتقدم،  التنویر والمعرفةِ  المثقفون أھلُ الصفوة  النخبةُ  :فھم ]

 -عندھم  -ظالمیون رجعیون متخلفون   باإلسالم ستمسكونوالمُ 

 .  
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ۈ  ٷ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  چ َوتَْنبِیھً��ا َعلَ��ى َح��اِل ھَ��ُؤَالِء َوتَْفِھیًم��ا 

 ]1[چ               ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      
                                                           

]1  دِ اْلُمَؤكَّ  بِاْلقََسمِ  اْلَخبَرَ  ھََذا ُسْبَحانَھُ  اْفتَتَحَ  َوقَدِ  :: القیم قال ابنُ  ]

یَمانِ  اْنتِفَاءِ  َعلَى َوأَْقَسمَ  قَْبلَھُ  بِالنَّْفيِ  ُموا َحتَّى ِمْنھُمْ  اْإلِ َرُسولَھُ  یَُحكِّ

ینِ  َدقِیقِ  ِمنْ  فِیھِ  تَنَاَزُعوا َما َجِمیعِ  فِي  َوفُُروِعھِ  َوَجلِیلِِھ، الدِّ

 َوھُوَ  اْلَحَرُج، ْنتَفِيَ یَ  َحتَّى التَّْحِكیمِ  بِھََذا ِمْنھُمْ  یَْكتَفِ  لَمْ  ثُمَّ  َوأُُصولِِھ،

ا الِضیقُ   َال  اْنِشَراًحا ُحْكِمھِ  لِقَبُولِ  ُصُدوُرھُمْ  فَتَْنَشِرحَ  بِِھ، َحَكمَ  ِممَّ

...لُِحْكِمھِ  اْنقِیَاًدا یَْنقَاُدوا :أَيْ  تَْسلِیًما، یَُسلُِّموا ثُمَّ  َحَرجٌ  َمَعھُ  یَْبقَى  

دَّ  أَنَّ  اْلُمْسلُِمونَ  َوأَْجَمعَ  ُجوعُ  ھُوَ  ْیھِ إِلَ  الرَّ ُجوعُ  َحیَاتِِھ، فِي إِلَْیھِ  الرُّ  َوالرُّ

دِّ  ھََذا فَْرضَ  أَنَّ  َواتَّفَقُوا َمَماتِِھ، بَْعدَ  ُسنَّتِھِ  إِلَى بَِمْوتِِھ  یَْسقُطْ  لَمْ  الرَّ

 یَُكنْ  لَمْ  یَقِینًا َوَال  ِعْلًما تُفِیدُ  َال  َوآَحاِدھَا أَْخبَاِرهِ  ُمتََواتِرُ  َكانَ  فَإِنْ 

دِّ لِ  ...َوْجھٌ  إِلَْیھِ  لرَّ  

 بِھِ  َجاءَ  َما َغْیرِ  إِلَى اْلُمتََحاِكِمینَ  ھَُؤَالءِ  َحالِ  َعنْ  تََعالَى أَْخبَرَ  ثُمَّ 

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ فَقَاَل  ج َرُسولُھُ 

ْعَراضَ  فََجَعلَ  ]61: النساء[چچ   ڇ    ا اْإلِ ُسولُ  بِھِ  َجاءَ  َعمَّ  الرَّ
= 
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= 

یَمانِ  َحقِیقَةَ  أَنَّ  َكَما النِّفَاِق، َحقِیقَةَ  ھُوَ  َغْیِرهِ  إِلَى َواِالْلتِفَاتَ   ھُوَ  اْإلِ

 بِھِ  َحَكمَ  لَِما َوالتَّْسلِیمُ  بُِحْكِمھِ  الصدر َعنِ  اْلَحَرجِ  َواْرتِفَاعُ  تَْحِكیُمھُ 

یَماِن، َحقِیقَةُ  فَھََذا َوَمَحبَّةً، َواْختِیَاًرا ِرًضى ْعَراضُ  لِكَ َوذَ  اْإلِ  اْإلِ

.النِّفَاقِ  َحقِیقَةُ   

اِضینَ  ج إِلَْیھِ  التََّحاُكمِ  َعنِ  اْلُمْعِرِضینَ  ُعقُوبَةِ  َعنْ  ُسْبَحانَھُ  أَْخبَرَ  ثُمَّ   الرَّ

   ڈ  ڎ    ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ :قَْولِھِ  فِي َخْلقِھِ  ِمنْ  اْلَغْیرِ  بُِحْكمِ 

                                        ڑ       ک     ڑ     ژ    ژ   ڈ  

].62: النساء[چک                                    

ْعَراضَ  ھََذا أَنَّ  فَأَْخبَرَ   تُِصیبَھُمْ  ِألَنْ  َسبَبٌ  ج إِلَْیِھ  التََّحاُكمِ  َعنِ  اْإلِ

ک     ڑ چ  :اْألُْخَرى اْآلیَةِ  فِي قَالَ  َكَما أَْیِدیِھمْ  قَدََّمتْ  بَِما ُمِصیبَةٌ 

 فِي َوقَالَ  ]63: النور[چ  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ

              چ               ُحْكِمھِ  َعنْ  اْلُمتََولِّینَ 

. ]49: المائدة[چ          

= 
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.]65: نساءال[   

َتسِْبُق َیِمیُن َأَحِدِھْم َكَالَمُھ ِمْن َغْیِر 

یَم�اِن َال  َأْن ُیْعَتَرضَ َعَلْیِھ، لِِعلِْمِھ أَنَّ قُلُوَب أَْھ�ِل اْإلِ

أُ بِیَِمینِِھ ِمْن ُس�وِء الظَّ�نِّ بِ�ھِ َوَكْش�ِف َم�ا لََدْی�ِھ،  تَْطَمئِنُّ إِلَْیِھ، فَیَتَبَرَّ

یبَ�� ��اِمُع أَنَّھُ��ْم َوَك��َذلَِك أَْھ��ُل الرِّ ةِ یَْك��ِذبُوَن، َویَْحلِفُ��وَن لِیَْحَس��َب السَّ

  چٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ َص������اِدقُوَن، قَ������ِد 

.]2: المنافقون[  

َبَرُزوا ِإَلى اْلَبْیَداِء !  َتب�ا َلُھمْ 

�ا َرأَْوا طُ�وَل الطَِّری�ِق َوبُْع�َد  َمَع َرْكبِ اإلِْیَمانِ، فَلَمَّ

�� َوَرَجُع���وا، َوظَنُّ���وا أَنَّھُ���ْم  ]1[نََكُص���وا َعلَ���ى أَْعقَ��ابِِھمْ  ]1[قَّةِ الشُّ
                                                           

= 

]بتصرف 1450 -4/1448البن الموصلى  المرسلة الصواعق مختصر[  

]1 .صعوبةٌ فى قطِع المسافة ]  
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ِة اْلَمنَ�اِم فِ�ي ِدیَ�اِرِھْم، فََم�ا ُمتُِّع�وا  یَتََمتَُّعوَن بِِطی�ِب اْلَع�ْیِش َولَ�ذَّ

اْنتَفَُع�وا، فََم�ا ھُ�َو إِالَّ أَْن َص�اَح بِِھ�ُم  ]3[َوَال بِتِْلَك اْلھَْجَع�ةِ  ]2[بِھِ 

ائِحُ  فَقَاُموا َعْن َمَوائِِد أَْطِعَمتِِھْم َواْلقَْوُم ِجیَ�اٌع َم�ا َش�بُِعوا،  الصَّ

فََكْی��َف َح��الُھُْم ِعْن��َد اللِّقَ��اِء؟ َوقَ��ْد َعَرفُ��وا ثُ��مَّ أَْنَك��ُروا، َوَعُم��وا 

ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ چ بَْعَدَما َعایَنُوا اْلَح�قَّ َوأَْبَص�ُروا 

.]3: المنافقون[       چۇ  ۆ     ۆ  ۈ     ۈ     

ُبُھْم  َاًما، َوَأْخَل َُن النَّاسِ َأْجس َأْحس

                                                           

= 

]1 .الحق من علیھ كانوا اعمَّ  رجعوا ]  

]2 .أى بطیِب العیشِ  ]  

]3 .اللَّْیل، فسرعان ما تنقضى لذاتُھم أول من اْلَخفِیفَةُ  النومةُ  ]  
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ــاًنا َوأَْلطَفُھُ��ْم بَیَانً��ا، َوأَْخبَ��ثُھُْم قُلُوبً��ا، َوأَْض��َعفُھُْم  ،]1[ِلَس

فَھُ�ْم َكاْلُخُش�ِب اْلُمَس�نََّدِة الَّتِ�ي َال ثََم�َر لَھَ�ا، قَ�ْد قُلَِع�ْت  ،]2[َجنَانًا

ْت إِلَ���ى َح���ائٍِط یُقِیُمھَ���ا، لِ���ئَالَّ یَطَأَھَ���ا ِم���ْن َمَغاِرِس���ھَا فَتََس���انَدَ 

��������������الُِكوَن              ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ېچ السَّ

                              

  .]4: المنافقون[چ         

 ُیَؤخُِّروَن الصََّالَة َعْن َوْقِتَھـا اْألَوَّلِ 

�ْمِس َواْلَعْص�ُر فَ  ]3[إِلَى َشَرِق اْلَم�ْوتَى �ْبُح ِعْن�َد طُلُ�وِع الشَّ الصُّ
                                                           

]1 .أكثرھُم خداًعا ]  

]2 .القلب: الَجنَان ]  

]3  َشَرقاً  الشمسُ  َشِرقَتِ  :یُقَالُ . النَّھَارِ  آِخرَ  بِھِ  أرادَ : َشَرِق اْلَمْوتَى ]

 َوْقتِھَا حتّى ِمنْ  بَقِي َما لِلُغروِب، فَشبھ ھَا وَدنَتْ َضْوءُ  َضُعفَ  إَِذا

.بِریقِھِ  َشِرقَ  إذا الُمْحتََضرِ  نَْفسِ  تَِغیَب بما بقى من  

= 
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ِعْن���َد اْلُغ���ُروِب، َویَْنقُُرونَھَ���ا نَْق���َر اْلُغ���َراِب، إِْذ ِھ���َي َص���َالةُ 

اْألَْبَداِن، َال َصَالةُ اْلقُلُوِب، َویَْلتَفِتُوَن فِیھَ�ا اْلتِفَ�اَت الثَّْعلَ�ِب، إِْذ 

یَْش��ھَُدوَن اْلَجَماَع��ةَ، بَ��ْل إِْن  یَتَ��یَقَُّن أَنَّ��ھُ َمْط��ُروٌد َمْطلُ��وٌب، َوَال 

كَّاِن، َوإَِذا َخاَص�َم فََج�َر، َوإَِذا  َصلَّى أََحُدھُْم فَفِ�ي اْلبَْی�ِت أَِو ال�دُّ

َعاھََد َغَدَر، َوإَِذا َح�دََّث َك�َذَب، َوإَِذا َوَع�َد أَْخلَ�َف، َوإَِذا اْئ�تُِمَن 

َع��اَملَتُھُْم لِْلَخ��الِِق، فَُخ��ْذ َخ��اَن، ھَ��ِذِه ُمَع��اَملَتُھُْم لِْلَخْل��ِق، َوتِْل��َك مُ 

��َماِء َوالطَّ��اِرِق فَ��َال  ِل اْلُمطَفِّفِ��یَن، َوآِخ��ِر َوالسَّ َوْص��فَھُْم ِم��ْن أَوَّ

                                                           

= 

ُرونَ  أَُمَراءُ  َعلَْیُكمْ  َستَُكونُ  إِنَّھُ «: ج ومنھ قولھ َالةَ  یَُؤخِّ  َعنْ  الصَّ

 فََعلُوا قَدْ  فَإَِذا َرأَْیتُُموُھمْ  اْلَمْوتَى، َشَرقِ  إِلَى َویَْخنُقُونََھا ِمیقَاتَِھا،

َالةَ  فََصلُّوا َذلَِك،  ...ُسْبَحةً  َمَعُھمْ  َصَالتَُكمْ  َواْجَعلُوا لِِمیقَاتَِھا، الصَّ

.الحدیث »  

]ت عن ابن مسعود  26/المساجد ومواضع الصالة - 1مسلم جـ[  
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ڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ چ یُْنبِئُُك َعْن أَْوَصافِِھْم ِمْثُل َخبِی�ٍر 

وَن، َوَم�ا َوھُ�ُم اْألَقَلُّ�! فََم�ا أَْكثَ�َرھُمْ  ]9: التحریم[چژژ  ڑ  ڑ       

َوھُ�ُم اْلُمتََع�الُِموَن، َوَم�ا ! َوھُُم اْألََذلُّوَن، َوَما أَْجھَلَھُ�مْ ! أَْجبََرھُمْ 

 ِ ھُْم بِ��ا�َّ   ٹ      ٿ    ٿ       چ إِْذ ھُ��ْم بَِعظََمتِ��ِھ َج��اِھلُوَن ! أََغ��رَّ

.]56: التوبة[  چڤ  ڤ       ڤ     ڤ      ٹ       ٹ     ٹ     

اَب َأھْ  ابِ َوالسُّنَّةِ ِإْن َأَص  َل اْلِكَت

كَ  َاَءُھْم َذِل وٌر س َعاِفیٌَة َوَنصٌْر َوُظُھ

َوَغمَُّھمْ 
�ُص  َوإِنْ  ،]1[ ِ َواْمتَِحاٌن یَُمحِّ أََصابَھُُم اْبتَِالٌء ِمَن هللاَّ

ھُْم،  بِِھ ُذنُوبَھُْم، َویَُكفِّ�ُر بِ�ِھ َع�ْنھُْم َس�یِّئَاتِِھْم أَْف�َرَحھُْم َذلِ�َك َوَس�رَّ

یَُحقِّ���ُق إِْرثَھُ���ْم َوإِْرَث َم���ْن َع���َداھُْم، َوَال یَْس���تَِوي َم���ْن َوھَ���َذا 
                                                           

]1  تَھُمُ ألِسنَ  مة، وقنواتِھُم المشبوھة، وُم المسموأقالَمھُ  یُطلِقونَّ ف ]

 إعالمیة ُدبرت بلیل فى حمالتٍ  كالكالب المسعورة غرضةلمُ ا

چ     ھأھلَ  یشوھواو ،على الناس الحقَّ  سوابِ لَّ لیُ  ؛كنافقائھم ظلمٍ مُ 

. چ          
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ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  چ َمْوُروثُ����ھُ اْلُمنَ����افِقُوَن 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  

�لَفَْینِ  ]51 - 50: التوبة[ چک  گ  گ  گ  َوقَاَل تََعالَى فِي َش�أِْن السَّ

ْی����ِغ  ، ]1[ُمْختَلِفَْینِ ـال���� َواْلَح����قُّ َال یَْن����َدفُِع بُِمَك����ابََرِة أَْھ����ِل الزَّ

         ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ  َوالتَّْخلِ��یطِ 

.]120: آل عمران[چ                         

وِبِھْم  ثِ ُقُل اِتِھْم، ِلخُْب ِرَه �َُّ َطاَع َك

ــاتِ  ــاِد ِنیَّ َعْنھَ��ا َوأَْقَع��َدھُْم،  ]2[فَثَ��بَّطَھُمْ  ِھْم،َوَفَس

َوأَْبَغَض قُ�ْربَھُْم ِمْن�ھُ َوِج�َواَرهُ، لَِم�ْیلِِھْم إِلَ�ى أَْعَدائِ�ِھ، فَطَ�َرَدھُْم 

َعْن���ھُ َوأَْبَع���َدھُْم، َوأَْعَرُض���وا َع���ْن َوْحیِ���ِھ فَ���أَْعَرَض َع���ْنھُْم، 

                                                           

]1 .سلف المؤمنین، وسلف المنافقین ]  

]2  عن اإلنسانِ  دُّ رَ  وھو »التثبیط  « من وحبَسھم، فمنَعھم: أى ]

.منھ ھومنعِ  عنھ ھتعویقِ  طریق عن بھ ھمَّ  الذي الفعل  
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ْم بُِحْكٍم َعْدٍل َال َمْطَمَع لَھُْم َوأَْشقَاھُْم َوَما أَْسَعَدھُْم، َوَحَكَم َعلَْیھِ 

ہ چ فِي اْلفََالِح بَْعَدهُ، إِالَّ أَْن یَُكونُوا ِمَن التَّائِبِیَن، فَقَ�اَل تََع�الَى 

 چھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

ْم ثُمَّ َذَك�َر ِحْكَمتَ�ھُ فِ�ي تَْثبِ�یِطِھْم َوإِْقَع�اِدِھْم، َوطَ�ْرِدھِ  ]46: التوبة[

َعْن بَابِِھ َوإِْبَعاِدِھْم، َوأَنَّ َذلِ�َك ِم�ْن لُْطفِ�ِھ بِأَْولِیَائِ�ِھ َوإِْس�َعاِدِھْم، 

ۆ  ۈ  ۈ     ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ فَقَاَل، َوھَُو أَْحَك�ُم اْلَح�اِكِمیَن 

.]47: التوبة[  ]1[چ        ۉ    ې  ې  ې  ې   

                                                           

]1  مع خرجوا فلو ،واالضطرابُ  الفسادُ  :والخبالُ  ::القیم قال ابنُ  ]

 االضطرابَ  بینھم فأوقعوا ھمأمرَ  علیھم ألفسدوا المؤمنین

  .واالختالف

. واإلفساد للتفریق بینكم الدخول في أسرعوا أي چۅ  ۉ  چ  

.  مستجیبین معنى » ینسماع « تضمن  چ  ۉ    ې  ې  ې  ې  چ

]طـ دار المعرفة، بتصرف 102صـ   العلیل شفاء[  
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 ا،َثُقَلْت َعَلْیِھُم النُُّصوُص َفَكِرُھوَھـ

َحْملُھَا فَأَْلقَْوھَ�ا َع�ْن أَْكتَ�افِِھْم َوَوَض�ُعوھَا، َوتَفَلَّتَ�ْت  ]1[َوأَْعیَاھُمْ 

����نَُن أَْن یَْحفَظُوھَ����ا فَأَْھَملُوھَ����ا، َوَص����الَْت َعلَ����ْیِھْم  ِم����ْنھُُم السُّ

وھَ��ا بِھَ��ا  ��نَِّة فََوَض��ُعوا لَھَ��ا قَ��َوانِیَن َردُّ نُُص��وُص اْلِكتَ��اِب َوالسُّ

ُ أَْس����تَاَرھُْم، َوَكَش����َف أَْس����َراَرھُْم، َوَدفَُعوھَ����ا، وَ  قَ����ْد ھَتَ����َك هللاَّ

َوَض���َرَب لِِعبَ���اِدِه أَْمثَ���الَھُْم، َوأَْعلَ���َم أَنَّ���ھُ ُكلََّم���ا اْنقَ���َرَض ِم���ْنھُْم 

طََوائِ��ُف َخلَفَھُ��ْم أَْمثَ��الُھُْم، فَ��َذَكَر أَْوَص��افَھُْم، ِألَْولِیَائِ��ِھ لِیَُكونُ��وا 

           ې  ې   چ یَّنَھَ�ا لَھُ�ْم، فَقَ�اَل ِمْنھَا َعلَى َح�َذٍر، َوبَ 

                                                           

]1  وَعیِيَ  بِِھ، َعیِيَ  َشْيء َعن عجز من لكلِّ  یُقَالُ  :: القیم قال ابنُ  ]

]، المجمع11الفوائد صـ[ .اْألَمر بِھََذا فَالنٌ   

 والسنة، ولم یقدروا على معرفةِ  الكتابِ  لفھمِ  یھتدوا لم :والمعنى

.النصوص وتحصیلِ   



اْلُمنَافِقُونَ     چ                  چ     اْلُمنَافِقُونَ    

 

63 

.]9: محمد[  ]1[چ          

                                                           

]1  تكَرهُ  التي الفاسدةِ  النفوسِ  من كثیرٍ  كِرھوا الكتاَب والسنة، كحالِ  ]

 مغایرةِ  بحكم داخلھا، من وتصادَمھ القویم، السلیمَ  النھجَ  ذلك بطبعھا

 وما الدین، لھذا والكراھیةَ  النُْفَرةَ  منھا تَُحسُّ  نفوسٌ  .لطبیعتھ طبیعتھا

 لذعتھا قد كانت لو كما كِرهذ مجردِ  من لتفزعُ  إنھا حتى بھ یتصلُ 

 حولھا تسمعُ  فیما إلیھ اإلشارة أو ذكره یجيءَ  أن وتتجنبُ ! العقارب 

! حدیث  من  

المالحظة  على تخفى ال الِطرازِ  ھذا من حالة األیام ھذه في ونشاھد

.أعمالھم هللاُ  أحبط أن هللاُ، أنزل لما الكراھیة ھذه جزاء وكان!   

. سام المرعى من نوًعا أكلھا عند اشیةالم بطونِ  انتفاخُ  والحبوطُ 

 وورمتْ  أعمالُھم انتفختْ  وكذلك .والھالك الموت إلى بھا ینتھي

، 6/3289الظالل [ ! والضیاع  الھالكِ  إلى انتھتْ  ثم. .وانبعجتْ 

]بتصرف  
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ھََذا َشأُْن َمْن ثَقُلَْت َعلَْیِھ النُُّصوُص، فََرآھَا َحائِلَةً بَْینَھُ 

َوبَْیَن بِْدَعتِِھ َوھََواهُ، فَِھَي فِي َوْجِھِھ َكاْلبُْنیَاِن اْلَمْرُصوِص، 

ٍل  ِمَن الَْكَالِم اْلبَاِطِل، َواْستَْبَدَل ِمْنھَا فَبَاَعھَا بُِمَحصَّ

أَْفَسَد َعلَْیِھْم إِْعَالنَھُْم  فَأَْعقَبَھُْم َذلَِك أَنْ   ]1[بِاْلفُُصوصِ 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  چَوإِْسَراَرھُْم 

    ۆ  ۈ       ۈ  ٷ  ۋ      ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ ې ې  ې    ې  

.]28 - 26: محمد[   چ             

                                                           

]1 البن » اْلفُُصوصِ «أى استبدلوا بنصوِص الكتاِب والسنة كتاَب  ]

ٌل جاھلون، عربى االتحادى الذى قررَّ فیھ أن  األنبیاَء كلُھم ُضالَّ

وأن فرعوَن كان أعرَف بالحِق وأھدى إلیھ من موسى، وعللَّ 

للنساء بما تقشعُر منھ األبدان، وال یستطیُع  جحبَّ الرسوِل 

.المسلُم أن یحكیَھُ لتناھیھ فى الشناعِة والوقاحة فى الكفر  
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ُ  َأسَرُّوا سََراِئَر النَِّفـاِق، فَأَْظھََرھَ�ا هللاَّ

 َعلَ���ى َص���فََحاِت اْلُوُج���وِه ِم���ْنھُْم، َوفَلَتَ���اِت اللَِّس���اِن، َوَوَس���َمھُمْ 

یَماِن،  ]1[ِألَْجلِھَا بِِسیَماءَ  َال یَْخفَْوَن بِھَا َعلَى أَْھِل اْلبََصائِِر َواْإلِ

ھُْم إِْذ َكتَُموا ُكْف�َرھُْم َوأَْظھَ�ُروا إِیَم�انَھُْم َراُج�وا َعلَ�ى َوظَنُّوا أَنَّ 

یَاِرفِ   اْلبَِصیُر قَ�ْد َكَش�فَھَا لَُك�مْ  ]3[َكْیَف َوالنَّاقِدُ  َوالنُّقَّاِد، ]2[الصَّ

ٱ                             چ ؟ 

 - 29: محم������د[ چٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ      ٺ    

30[.  

                                                           

]1 .بھا یُعَرفون عالماتٍ  لھم َجَعل ]  

]2 ْیِرفيُّ  ] أن زیفَھُم وخداَعھُم  :والمعنىھو الخبیُر  بالعملة،   الصَّ

  . ظاھٌر لمن عرفَّ عالماتِھم من الكتاب والسنة

]3 لیس من أسماء ِهللاِ » فالناقد«ھذا من باِب التمثیل باألولى،  ]

.الحسنى  
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 ُ فََكْیَف إَِذا ُجِمُعوا لِیَْوِم التََّالِق، َوتََجلَّى هللاَّ لِْلِعبَاِد َوقَْد  

ُجوِد فََال یَْستَِطیُعوَن  ٱ  ٻ چ ُكِشَف َعْن َساٍق؟ َوُدُعوا إِلَى السُّ

.]43: القلم[ چٻ  ٻٻ  پ  پ        پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ      

؟ َوھُ��َو أََدقُّ ]1[ى ِجْس�ِر َجھَ�نَّمَ أَْم َكْی�َف بِِھ�ْم إَِذا ُحِش�ُروا إِلَ��

��ْعَرِة، َوأََح��دُّ ِم��َن اْلُحَس��امِ  ، ]3[َوھُ��َو َدْح��ٌض َمِزلَّ��ةٌ  ،]2[ِم��َن الشَّ

ُمْظلِ��ٌم َال یَْقطَُع��ھُ أََح��ٌد إِالَّ بِنُ��وٍر یُْبِص��ُر بِ��ِھ َم��َواِطَئ اْألَْق��َداِم، 

��َمْت بَ��ْیَن النَّ��اِس اْألَْن��َواُر، َوھُ��ْم َعلَ��ى قَ�� ْدِر تَفَاُوتِھَ��ا فِ��ي فَقُسِّ

                                                           

]1 َراط :الِجسرُ  ] .الصِّ  

]2 .بھ یُضربُ  الذي طرفُھ: السَّْیفِ  ُحسامُ  ]  

]3  فیھ تزلُّ  الذي الموضعُ  وھو واحد، بمعنى ِزلَّةُ والمَ  الَدْحضُ  ]

حین ُسئل عن الجسِر  جتستقُر، وھو وصُف النبىِّ  وال األقدامُ 

متفق [ الحدیث »...َوَكَاللِیبُ  َخَطاِطیفُ  فِیھِ  َمِزلَّةٌ، َدْحضٌ « :فقال

]علیھ  
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ْس�َالِم،  اْلُمُروِر َوالذَّھَاِب، َوأُْعطُ�وا نُ�وًرا ظَ�اِھًرا َم�َع أَْھ�ِل اْإلِ

َكاِة َواْلَحجِّ  َالِة َوالزَّ َكَما َكانُوا بَْینَھُْم فِي ھَِذِه الدَّاِر یَأْتُوَن بِالصَّ

ا تََوسَّطُوا اْلِجْسَر َعَصفَْت َعلَى أَنْ  یَاِم، فَلَمَّ َواِرِھْم أَْھِویَ�ةُ َوالصِّ

النِّفَاِق، فَأَْطفَأَْت َما بِأَْیِدیِھْم ِمَن اْلَمَصابِیِح، فََوقَفُ�وا َحیَ�اَرى َال 

یَماِن بُِس�وٍر  یَْستَِطیُعوَن اْلُمُروَر، فَُضِرَب بَْینَھُْم َوبَْیَن أَْھِل اْإلِ

اتِیِح، بَاِطنُ�ھُ الَّ�ِذي لَھُ بَاٌب، َولَِكْن قَْد ِحیَل بَْیَن اْلقَْوِم َوبَْیَن اْلَمفَ 

ْحَم��ةُ، َوَم��ا یَلِ��یِھْم ِم��ْن قِ��بَلِِھُم اْلَع��َذاُب  یَلِ��ي اْلُم��ْؤِمنِیَن فِی��ِھ الرَّ

یَم��اِن، َوَمَش��اِعُل  َوالنِّْقَم��ةُ، یُنَ��اُدوَن َم��ْن تَقَ��دََّمھُْم ِم��ْن َوْف��ِد اْإلِ

ْكِب تَلُوُح َعلَى بُْع�ٍد َك�النُُّجوِم، تَْب�ُدو لِنَ�اِظِر اْإلِ  ڦ  چ ْنَس�اِن الرَّ

لِنَتََمكََّن فِ�ي ھَ�َذا اْلَمِض�یِق ِم�َن اْلُعبُ�وِر،  ]13: الحدید[چڦ  ڦ  ڄ  

چ فَقَْد طُفِئَْت أَْنَواُرنَا، َوَال َجَواَز اْلیَْوَم إِالَّ بِِمْصبَاٍح ِمَن النُّوِر 

���َمِت اْألَْن���َواُر،  ]13: الحدی���د[چڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ       َحْی���ُث قُسِّ

َكْی�َف نَْل�تَِمُس ! فَھَْیھَاَت اْلُوقُوُف ِألََحٍد فِي ِمْثِل ھَ�َذا اْلِمْض�َمارِ 
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اْلیَْوَم أََحٌد َعلَى أََحٍد  ]1[؟ فَھَْل یَْلِوي اْلُوقُوَف فِي ھََذا اْلَمِضیقِ 

؟  لَ��ى َرفِی��قٍ ؟ َوھَ��ْل یَْلتَفِ��ُت اْلیَ��ْوَم َرفِی��ٌق إِ  فِ��ي ھَ��َذا الطَِّری��قِ 

فَ��َذكَُّروھُْم بِاْجتَِم��اِعِھْم َمَعھُ��ْم َوُص��ْحبَتِِھْم لَھُ��ْم فِ��ي ھَ��ِذِه ال��دَّاِر، 

ُر اْلَغِریُب َصاِحَب اْل�َوطَِن بُِص�ْحبَتِِھ لَ�ھُ فِ�ي اْألَْس�فَاِر  َكَما یَُذكِّ

نَُصوُم َكَما تَُصوُموَن، َونَُصلِّي َكَم�ا  ]14: الحدی�د[  چ ڎ  ڎ  ڈچ 

َكَم�ا تَتََص�دَّقُوَن،     ، َونَْقَرأُ َكَما تَْق�َرُءوَن، َونَتََص�دَُّق تَُصلُّونَ 

ونَ  َق بَْینَنَا اْلیَْوَم، َحتَّى اْنفََرْدتُْم  َونَُحجُّ َكَما تَُحجُّ ؟ فََما الَِّذي فَرَّ

: الحدی���د[ چژ  ژ  چ                            ؟  ُدونَنَ���ا بِ���اْلُمُرورِ 

انَْت ظَ�َواِھُرُكْم َمَعنَ�ا َوبَ�َواِطنُُكْم َم�َع ُك�لِّ ُمْلِح�ٍد، َولَِكنَُّكْم كَ  ]14

ڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   گ  چ َوُك��لِّ ظَلُ��وٍم َكفُ��وٍر 

ڱ  ں  ں     ڻ        ڱ  ڱ     گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ

                                                           

]1 .یقف وال ینتظرُ  ال ]  
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] 15 - 14: الحدید[ ]1[چہ  ہھ  ھ  ھ            ڻ  ٹ  ٹۀ  ۀ  ہہ    

 -فَ�اْلَمْتُروُك  َأْوَصاَف اْلَقـْوِم، َال َتسَْتِطلْ 

 ِ أَْكثَ��ُر ِم��َن اْلَم��ْذُكوِر، َك��اَد اْلقُ��ْرآُن أَْن یَُك��وَن ُكلُّ��ھُ فِ��ي  -َوهللاَّ

لَِكْثَرتِِھْم َعلَ�ى ظَْھ�ِر اْألَْرِض َوفِ�ي أَْج�َواِف اْلقُبُ�وِر،  ]2[َشأْنِِھمْ 

ْوِحَش اْلُمْؤِمنُ��وَن فِ��ي فَ��َال َخلَ��ْت بِقَ��اُع اْألَْرِض ِم��ْنھُْم لِ��ئَالَّ یَْس��تَ 

                                                           

]1 یُفتََح  أن والبالءِ  سرةِ الح من یكونُ  ما أشدُّ  وھذا :: القیم قال ابنُ  ]

 منازلَ  ورأى ناجٍ  أنَّھ ظنَّ  إذا حتى والفالح، النجاةِ  طریقُ  للعبدِ 

ْقَوة علیھ وُضربت عنھم اقتُِطع السعداءِ   من با� ونعوذ .الشِّ

 2/881،880طریق الھجرتین وباب السعادتین [. وعقابھ غضبھ

]منشورات المجمع  

]2 ، فالنفاُق لم یكن لھ ذكٌر فى فقلما تخلو من ذكرھم سورةٌ مدنیةٌ  ]

 من القرآنِ   -أعلم   فیما - شيءٌ  فیھ ینزْل  مكةَ قبل الھجرِة ولم

.المكي  
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، َوتَتََعطَّ���َل بِِھ���ْم أَْس���بَاُب اْلَمَع���ایِِش، َوتَْخطَفَھُ���ُم ]1[الطُُّرقَ���اتِ 

��بَاُع فِ��ي اْلفَلَ��َواتِ  َرُج��ًال  ت، َس��ِمَع ُحَذْیفَ��ةُ ]2[اْلُوُح��وُش َوالسِّ

لَ�َك یَ�ا اْب�َن أَِخ�ي، لَ�ْو ھَ : اللَّھُ�مَّ أَْھلِ�ِك اْلُمنَ�افِقِیَن، فَقَ�الَ «: یَقُولُ 

الِكِ  .»اْلُمنَافِقُوَن َالْستَْوَحْشتُْم فِي طُُرقَاتُِكْم ِمْن قِلَِّة السَّ  

 

 

 

 

 

                                                           

]1 .المنافقین المؤمنین، وكثرةِ  لقلةِ  ]  

]2 .فیھا ماءَ  ال ُمقفِرةٌ  واسعةٌ  أرضٌ : »فَالة«جمع  ]  
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| خوف المؤمنین الصادقین |  

 

َتاهللاَِّ َلَقْد َقطََّع َخْوُف النَِّفاِق ُقُلوَب 

ــینَ  السَّــاِبِقیَن اْألَوَِّل
لِِعْلِمِھ��ْم بِِدقِّ��ِھ َوِجلِّ��ِھ  ،]1[

لِِھ، َس�اَءْت ظُنُ�ونُھُْم بِنُفُوِس�ِھْم َحتَّ�ى َخَش�ْوا أَْن َوتَفَاِصیلِِھ َوُجمَ 

                                                           

]1   .كان خوُف الصحابِة والمؤمنین من النفاق العملى األصغر ]

ا :: رجب بنُ قال ا - رَ  َولَمَّ َحابَةِ  ِعْندَ  تَقَرَّ  ھُوَ  النِّفَاقَ  أَنَّ  ن الصَّ

رِّ  اْختَِالفُ   إَِذا یَُكونَ  أَنْ  نَْفِسھِ  َعلَى بَْعُضھُمْ  َخِشيَ  َواْلَعَالنِیَةِ  السِّ

ْكرِ  َسَماعِ  ِعْندَ  َوُخُشوُعھُ  َوِرقَّتُھُ  قَْلبِھِ  ُحُضورُ  َعلَْیھِ  تََغیَّرَ   الذِّ

ْنیَا إِلَى ھِ بُِرُجوعِ   أَنْ  َواْألَْمَوالِ  َواْألَْوَالدِ  بِاْألَْھلِ  َواِالْشتَِغالِ  الدُّ

.نِفَاقًا ِمْنھُ  َذلِكَ  یَُكونَ   

]طـ الرسالة 494جامع العلوم والحكم صـ [    
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ُعَم��ُر ْب��ُن اْلَخطَّ��اِب      یَُكونُ��وا ِم��ْن ُجْملَ��ِة اْلُمنَ��افِقِیَن، قَ��اَل 

انِي لَ�َك َرُس�وُل «: بلُِحَذْیفَةَ  ِ، ھَْل َس�مَّ یَا ُحَذْیفَةُ، نََشْدتَُك بِا�َّ

 ِ َوقَاَل اْب�ُن  ،]1[»َال أَُزكِّي بَْعَدَك أََحًداَال، وَ : ؟ قَالَ  ِمْنھُمْ   ج  هللاَّ

��دٍ «: أَبِ��ي ُملَْیَك��ةَ  ُكلُّھُ��ْم  ج  أَْدَرْك��ُت ثََالثِ��یَن ِم��ْن أَْص��َحاِب ُمَحمَّ

إِنَّ إِیَمانَ��ھُ : یََخ��اُف النِّفَ��اَق َعلَ��ى نَْفِس��ِھ، َم��ا ِم��ْنھُْم أََح��ٌد یَقُ��ولُ 

.]2[ْلبَُخاِريُّ َذَكَرهُ ا ،»َكإِیَماِن ِجْبِریَل َوِمیَكائِیلَ   

                                                           

]1 وقال الھیثمى فى ،  )2885(حدیث  292/  7أخرجھ البزار  ]

."ثِقَاتٌ  ِرَجالُھُ ": مجمع الزوائد  

]2  خوف باب اإلیمان، كتاب الجزم، بصیغة معلقًا البخاري رواه ]

  .وھو ال یشعر  عملھ یحبط أن من المؤمن

لكن أبھم » تاریخھ«ووصلھ ابُن أبى خیثمة فى  :: وقال الحافظُ 

   .مطوالً » الصالة«العدد، وكذا أخرجھ ابُن نصر فى 

]طـ المكتب اإلسالمى 2/52البخاري  صحیح على التعلیق تغلیق[  
= 
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َم��ا أَِمنَ��ھُ إِالَّ ُمنَ��افٌِق، َوَم��ا : َوُذِك��َر َع��ِن اْلَحَس��ِن اْلبَْص��ِريِّ 

                                                           

= 

َحابَة : - معلقًا على األثر  - وقال  ُملَْیَكةَ  أَبِي بنُ ا أدركھم الَّذین َوالصَّ

 اْألَْربََعةُ، َواْلَعبَاِدلَةُ  َسلََمة، أَْسَماُء، َوأُمُّ  َوأُْختُھَا َعائَِشةُ، أََجلِِّھمْ  ِمنْ 

 ُؤَالءِ فَھَ  ْبُن َمْخَرَمةَ  َواْلِمْسَورُ  اْلَحاِرِث، ْبنُ  َوُعْقبَةُ  ھَُرْیَرةَ، َوأَبُو

 َكَعلِيِّ  ھَُؤَالءِ  ِمنْ  أََجلَّ  َجَماَعةً  بِالسِّنِّ  أَْدَركَ  َوقَدْ  ِمْنھُْم، َسِمعَ  ِممَّنْ 

 َكانُوا بِأَنَّھُمْ  َجَزمَ  َوقَدْ  َوقَّاٍص، أَبِي اْبنِ  َوَسْعدِ  طَالٍِب، أَبِي ْبنِ 

 َذلِكَ  ِخَالفُ  ِھمْ َغْیرِ  َعنْ  یُْنقَلْ  َولَمْ  فِي اْألَْعَماِل  النِّفَاقَ  یََخافُونَ 

 َعَملِِھ َما فِي َعلَْیھِ  یَْعِرضُ  قَدْ  اْلُمْؤِمنَ  ِألَنَّ  َوَذلِكَ  إِْجَماٌع؛ فََكأَنَّھُ 

ا یَُشوبُھُ  ْخَالصَ  یَُخالِفُ  ِممَّ  َذلِكَ  ِمنْ  َخْوفِِھمْ  ِمنْ  یَْلَزمُ  َوَال  اْإلِ

 اْلَوَرعِ  فِي ْنھُمْ مِ  اْلُمبَالََغةِ  َسبِیلِ  َعلَى َذلِكَ  بَلْ  ِمْنھُمْ  ُوقُوُعھُ 

]1/110الفتح [.  ن َوالتَّْقَوى  
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�َحابَِة أَنَّ�ھُ َك�اَن ]1[َخافَھُ إِالَّ ُمْؤِمنٌ  ، َولَقَْد ُذِك�َر َع�ْن بَْع�ِض الصَّ

اللَّھُ�مَّ إِنِّ�ي أَُع�وُذ بِ�َك ِم�ْن ُخُش�وِع النِّفَ�اِق، «: یَقُوُل فِ�ي ُدَعائِ�ھِ 

أَْن یَُرى اْلبََدُن َخاِش�ًعا َواْلقَْل�ُب : َوَما ُخُشوُع النِّفَاِق؟ قَالَ : یلَ قِ 

.]2[»لَْیَس بَِخاِشعٍ   

اهللاَِّ َلقَْد ُمِلئَْت ُقلُوُب اْلقَْوِم  َت

ــا، ــا َوَیِقیًن ــَن  ِإیَماًن ــْوُفُھْم ِم َوَخ

ھُ�ْم لِ�َذلَِك ثَقِی�ٌل، َوِس�َواھُْم َكثِی�رٌ  النَِّفاِق شَِدیٌد،  َوھَمُّ

ِمْنھُْم َال یَُج�اِوُز إِیَم�انُھُْم َحنَ�اِجَرھُْم، َوھُ�ْم یَ�دَُّعوَن أَنَّ إِیَم�انَھُْم 

                                                           

]1  »اإلیمان شعب« في وأخرجھ البیھقي معلقًا، 1/19 البخاري ذكره ]

طـ المكتب  2/53البخاري  صحیح على التعلیق تغلیق[ .موصوالً ) 859(

]اإلسالمى  

]2 ، وابن المبارك فى )12/284/36723(أخرجھ ابن أبى شیبة  ]

).134دیث ح 47،46(الزھد   
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.]1[َكإِیَماِن ِجْبِریَل َوِمیَكائِیلَ   

                                                           

]1 یَمانَ اْلقَائِلِو اْلُمْرِجئَةُ ھُم  ] دُ  ھُوَ  َن بِأَنَّ اْإلِ  َواْألَْعَمالَ  التَّْصِدیِق، ُمَجرَّ

یَماِن، ِمنَ  لَْیَستْ   ِجْبِریلَ  َكإِیَمانِ  النَّاسِ  أَْفَسقِ  إِیَمانَ  َوأَنَّ  اْإلِ

.إَوِمیَكائِیَل   
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َزْرُع النَِّفـــاِق َیْنُبـــُت َعَلـــى 

یَ�اِء، َوَمْخَرُجھَُم�ا  :سَاِقَیَتْینِ  َساقِیَِة اْلَكِذِب، َوَس�اقِیَِة الرِّ

َوَع����ْیِن َض����ْعِف  ،]1[ْیِن ِض����ْعِف اْلبَِص����یَرةِ َع����: ِم����ْن َعْینَ����ْینِ 

��ْت ھَ��ِذِه اْألَْرَك��اُن اْألَْربَ��ُع اْس��تَْحَكَم نَبَ��اُت  ،]2[اْلَعِزیَم��ةِ  فَ��إَِذا تَمَّ

��یُوِل َعلَ��ى َش��فَا ُج��ُرٍف  النِّفَ��اِق َوبُْنیَانُ��ھُ، َولَِكنَّ��ھُ بَِم��َداِرِج السُّ

���َرائُِر، فَ���إَِذا َش���اھَُدوا َس���ْیَل اْلَحقَ���ائِ  ،]3[ھَ���ارٍ  ِق یَ���ْوَم تُْبلَ���ى السَّ

��َل َم��ا فِ��ي  َوُكِش��َف اْلَمْس��تُوُر، َوبُْعثِ��َر َم��ا فِ��ي اْلقُبُ��وِر، َوُحصِّ

ُدوِر، تَبَیََّن ِحینَئٍِذ لَِمْن َكانَْت بَِضاَعتُھُ النِّفَاَق أَنَّ َحَواِصلَھُ  الصُّ

�َراِب  لَھَا َكانَ�ْت َكالسَّ ڍ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ چ الَّتِي َحصَّ

                                                           

]1 ةِ  بسبب ] .)فساد التصور(النظریِة  العلمیةِ  فََساِد اْلقُوَّ  

]2 ةِ  بسبب فََسادِ  ] ).فساد اإلرادة ( العملیة اإلرادیةِ  اْلقُوَّ  

]3  كالبناء المنافقین عملُ  :والمعنىللسقوط،  متداعیةٍ  حفرةٍ  طرفُ  ]

.جھنم نار فى بصاحبھ یقعُ  ساقط، فھو واه ھاویة، حافةِ  على  
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چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ     

]39: النور[  

َوأَْجَس����اُدھُْم إِلَْیھَ����ا  ،]1[قُلُ����وبُھُْم َع����ِن اْلَخْی����َراِت َالِھیَ����ةٌ 

َوإَِذا َس�ِمُعوا اْلَح�قَّ  ]3[َواْلفَاِحَشةُ فِي فَِجاِجِھْم فَاِشیَّةٌ  ،]2[َساِعیَةٌ 

َحَض���ُروا اْلبَاِط���َل َكانَ���ْت قُلُ���وبُھُْم َع���ْن َس���َماِعِھ قَاِس���یَةً، َوإَِذا 

وَر اْنفَتََح���ْت أَْبَص���اُر قُلُ���وبِِھْم، َوَكانَ���ْت آَذانُھُ���ْم  َوَش���ِھُدوا ال���زُّ

.َواِعیَةً   

                                                           

]1 .فى الباطن ]  

]2 .فى الظاھر ]  

]3 .الفاحشة نشرَّ یحبون  ]  
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 َأَماَراُت النَِّفاِق، - َو�َِّ  -َفَھِذِه 

ُجُل قَْبَل أَْن تَْنِزَل بَِك اْلقَاِضیَةُ، إَِذا َعاھَُدوا  فَاْحَذْرھَا أَیُّھَا الرَّ

إِْن َوَعُدوا أَْخلَفُوا، َوإِْن قَالُوا لَْم یُْنِصفُوا، َوإِْن لَْم یَفُوا، وَ 

تََعالَْوا إِلَى َما أَْنَزَل : ُدُعوا إِلَى الطَّاَعِة َوقَفُوا، َوإَِذا قِیَل لَھُمْ 

ُسوِل َصَدفُوا ُ َوإِلَى الرَّ َوإَِذا َدَعْتھُْم أَْھَواُؤھُْم إِلَى  ،]1[هللاَّ

إِلَْیھَا َواْنَصَرفُوا، فََذْرھُْم َوَما اْختَاُروا أَْغَراِضِھْم أَْسَرُعوا 

ِألَْنفُِسِھْم ِمَن اْلھََواِن، َواْلِخْزِي َواْلُخْسَراِن، فََال تَثِْق 

بُِعھُوِدِھْم، َوَال تَْطَمئِنَّ إِلَى ُوُعوِدِھْم، فَإِنَّھُْم فِیھَا َكاِذبُوَن، 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  گ گ گ ڳ ڳ چ َوھُْم لَِما ِسَواھَا ُمَخالِفُوَن 

ں ں  ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ     ڭ  

]1[چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   

                                                           

]1 .أى أعرضوا ]  

. 77 – 75: التوبةسورة  ]1[  

= 
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= 

دُ  قَالَ  َمةُ  ُمحمَّ  ِمنْ  أُْخَرى طَائِفَةٍ  لَِحالِ  بَیَانٌ  ھََذا:  ِرضا َرِشید اْلَعالَّ

. اْلفَْقِر  بَْعدَ  فَْضلِھِ  ِمنْ  َوَرُسولُھُ  هللاُ  أَْغنَاھُمُ  الَِّذینَ  اْلُمنَافِقِینَ  أُولَئِكَ 

 فِي تََعالَى هللاِ  إِلَى یَْلَجئُونَ  الَِّذینَ  َوھُمُ  َزَماٍن، ُكلِّ  فِي ِمْثلُھُمْ  َویُوَجدُ 

ِة، اْلفَْقرِ  َوْقتِ  دَّ ْكرِ  َعلَى َویَُعاِھُدونَھُ  فَیَْدُعونَھُ  والشِّ  َوالطَّاَعةِ  لَھُ، الشُّ

ھُْم، َكَشفَ  ھُوَ  إَِذا لَِشْرِعِھ،  لَھُمْ  اْستََجابَ  فَإَِذا فَْقَرھُْم، َوأَْغنَى ُضرَّ

، َوبَطَُروا النِّْعَمةَ، واَكفَرُ  .الُحقُوَق  َوھََضُموا اْلَحقَّ  

ْعَراِض، َوتََولِّيِ  اْلبُْخلَ  َذلِكَ  أَْعقَبَھُمْ  أَوْ  تََعالَى، هللاُ  فَأَْعقَبَھُمُ   بَْعدَ  اْإلِ

یَماِن، بِأَْوَكدِ  اْلُمَوثَّقِ  اْلَعْھدِ   یَْومِ  إِلَى قُلُوبِِھمْ  فِي َراِسًخا نِفَاقًا اْإلِ

. التَّْوبَةِ  فِي َمَعھُ  َرَجاءَ  َال  الَِّذي اْلُمْنتَھَى بَلَغَ  ِألَنَّھُ  لِْلِحَساِب؛ قَْونَھُ یَلْ   

 َعلَى الدَّالَّةِ  اْآلیَاتِ  َوأَْظھَرُ  اْلُمنَافِقِیَن، ِصفَاتِ  أََخصُّ  ھَُما َسبَبَْینِ  وَذَكرَ 

ِ  اْلَوْعدُ  َكانَ  َذاإِ  فََكْیفَ  ،...َواْلَكِذبُ  اْلَوْعِد، إِْخَالفُ  :نِفَاقِِھمْ   تََعالَى ِ�َّ
= 
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= 

 اْلَماِضي؛ بِاْلفِْعلِ  اْلَوْعدَ  إِْخَالفِِھمُ  َعنْ  َوَعبَّرَ  َواْلقََسِم، اْلَعْھدِ  َمعَ 

 الدَّالَّةِ  اْلُمَضاِرعِ  بِِصیَغةِ  َكِذبِِھمْ  َعنْ  َوَعبَّرَ  َوقََعْت، َحاِدثَةٍ  فِي ِألَنَّھُ 

ائِمُ  َشأْنُھُمِ  كَ َذلِ  ِألَنَّ  اِالْستِْمَراِر؛ َعلَى  لََواِزمِ  أََخصُّ  ھُوَ  الَِّذي الدَّ

.النِّفَاِق   

]بتصرف 10/482،481تفسیر المنار [  

.تَِصحُّ اْلبَتَّةَ  َال  أََحاِدیثُ  اآلیَاتِ  ھَِذهِ  نُُزولِ  فِي َسبَبِ  َوَرَدتْ  َوقَدْ   




