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 مبحث الثالث : المنافقونال 

 المنافق تعريف
 يخفيو الذي كان فإن ويخفيو، يبطنو ما غير يظير الذي ىو الشرعي االصطالح في المنافق      

 في عميو يزيد وقد الكافر حكم اآلخرة في وحكمو الخالص المنافق فيو االيمان بأصول التكذيب

 من األسفل الدرك في المنافقين }إن تعالى: قال اإلسالم من ليم يظيره بما المؤمنين لخداعو العذاب

ن النار{ نما ورسولو وكتابو باهلل الكفر غير يخفيو الذي كان وا   الذي فيو هلل المعصية من شيء ىو وا 

 الخالص المنافق ىو البحث ىذا في عنو نتكمم أن نريد والذي النفاق. شعب من أكثر أو شعبة فيو

 المافقين الءىؤ  صفات بعض سنذكر فاننا ىذا ومع ولرسولو. ولكتابو هلل وتكذيبو كفره يخفي الذي

 مع يجتمع أن الجائز من وألنو يشعر ال وىو المنافقين صفات من فيو يكون فقد المسمم ويعتبر ليتعظ

 النفاق. شعب بعض اإلسالم
 

 

 النفاق أساس
 يجعل الذي فيو الجبن وأما المنافق، يبطنو ما فيو الكفر أما والجبن، الكفر النفاق وأساس      

 يحسن القمب ضعيف خواراً  جباناً  إال المنافق يكون ال وليذا الكفر من يبطنو ما خالف يظير المنافق

ذا الظالم في والعمل والمواربة الكيد ذا مؤمن كأنو نفسو ليم أظير المؤمنين لقي وا   آمنوا الذين لقوا }وا 

ذا آمنا قالوا  إننا يقولون: لجبنيم فيم مستيزئون{ نحن إنما معكم إنا قالوا شياطينيم إلى خموا وا 

ذا مؤمنون،  أننا ليم بقولنا بالمؤمنين نستيزيء نحن قالوا والكاذبين المنافقين من قرنائيم الى خموا وا 

 مؤمنون.
 

 الكافر من أسوأ المنافق
 وامكان والتضميل بالخداع عميو وامتاز الكفر في ساواه ألنو الكافر من وأسوأ أضر والمنافق     

 فيو يحصل ال الذي الكافر بخالف قميال منو والحذر شديداً  ايذاؤه فيكون المسممين صفوف في تسممو

 الظاىرة. بحقيقتو المسممين يخدع أن يمكن وال االشتباه
 

 

 :وصفاتو المنافق عالمات



 كانوا بما أليم عذاب وليم مرضاً  اهلل فزادىم مرض قموبيم }في تعالى: قال ،القمب مرض أواًل:

 الحق يرى ال حتى وارادتو صاحبو ادراك فيختل القمب يصيب الفساد من نوع القمب ومرض يكذبون{

  الضار. الباطل ويحب النافع الحق يبغض بحيث ارادتو وتختل عميو ىو ما خالف عمى يراه أو
ذا تعالى: قال ،األرض في االفساد ثانيًا:  مصمحون نحن إنما قالوا األرض في تفسدوا ال ليم قيل }وا 

 أنفسيم ويحسبون بل مفسدون أنيم يشعرون وال يفسدون فيم يشعرون{ ال ولكن المفسدون ىم إنيم أال

 .بيا واألمر المعصية وعمل وعمال قوال الكفر ىو والفساد المصمحين من
ذا تعالى: قال ،سفوبال المؤمنين رميهم ثالثًا:  آمن كما أنؤمن قالوا الناس، آمن كما آمنوا ليم قيل }وا 

 المعرفة القميل الرأي الضعيف الجاىل ىو والسفيو يعممون{ ال ولكن السفياء ىم إنيم أال السفياء

 فالسفاىة السفياء ىم أنيم تعالى اهلل أخبر كما الحقيقة ولكن .[1]1والمضار المصالح بمواضع

 الضاللة من فييم ما يعرفون ال أنيم جيميم تمام من ولكن الكفرة من وبأمثاليم فييم محصورة

 والجيالة.

 لنصدقن فضمو من آتانا لئن اهلل عاىد من }ومنيم تعالى: قال ،بالعهد الوفاء وعدم الغدر رابعًا:

 في نفاقا فأعقبيم معرضون. وىم وتولوا بو بخموا فضمو من آتاىم فمما الصالحين. من ولنكونن

 ،77-75 اآليات: التوبة سورة يكذبون{ كانوا وبما وعدوه ما اهلل أخمفوا بما يمقونو يوم الى قموبيم
 فان نالمؤم بخالف جاللو جل اهلل مع حتى بالعيد الوفاء وعدم والخيانة الغدر المنافقين صفات ومن

  تعالى. اهلل ومع الناس مع بعيده ويفي يخون وال يغدر فال تمزمو، الكممة
 الذين أليمًا. عذاباً  ليم بأن المنافقين }بشر تعالى: قال ،بالمؤمنين والتربص الكافرين مواالة خامسًا:

 الذين جميعًا... هلل العزة فان العزة عندىم أيبتغون المؤمنين دون من أولياء الكافرين يتخذون

ن معكم، نكن ألم قالوا اهلل من فتح لكم كان فان بكم يتربصون  ألم قالوا نصيب لمكافرين كان وا 

 عمى لمكافرين اهلل يجعل ولن القيامة يوم بينكم يحكم فاهلل المؤمنين من ونمنعكم عميكم نستحوذ

 ينصرىم اي الكافرين يوالي المنافق .141 ،138 ،137 اآليات: النساء سورة سبيال{ المؤمنين

 ينتظرون انيم المنافقين صفات ومن منيم. الحقيقة في فيو معكم، إني بيم: خال إذا ويقول ويودىم

 . دينيم وذىاب عمييم الكفار وظيور المسممين دولة زوال

 وىو اهلل يخادعون المنافقين }إن تعالى: قال ،العبادات اداء عن والتكاسل والرياء الخداع سادسًا:

ذا خادعيم  ذلك بين مذبذبين قميال. إال اهلل يذكرون وال الناس ؤوناير  كسالى قاموا الصالة الى قاموا وا 

-598 .141 اآلية: النساء سورة سبيال{ لو تجد فمن اهلل يضمل ومن ىؤالء إلى وال ىؤالء إلى ال
 وما إليك زلأن بما آمنوا أنيم يزعمون الذين الى تر }ألم تعالى: قال ،الطاغوت الى التحاكم سابعًا:  

 يضميم أن الشيطان ويريد بو يكفروا أن أمروا وقد الطاغوت الى يتحاكموا أن يريدون قبمك من أنزل

ذا بعيدًا. ضالال  {صدوداً  عنك يصدون المنافقين أيتر  الرسول والى اهلل أنزل ما الى تعالوا ليم قيل وا 
  .61-59 اآليتان: النساء سورة



 خاللكم وألوضعوا خباال إال زادوكم ما فيكم خرجوا }لو تعالى: قال ،المؤمنين بين االفساد ثامنًا:

 المنافقون ويحرص .47 اآلية: التوبة سورة بالظالمين{ عميم واهلل ليم سماعون وفيكم الفتنة يبغونكم

  بينيم. فيما واشغاليم صفوفيم وتفريق المسممين اضعاف عمى
 ولكنيم منكم ىم وما لمنكم انيم باهلل }ويحمفون ى:تعال قال ،المسممين وكره والخوف الكذب تاسعًا:

-56اآليتان: التوبة سورة يجمحون{ وىم إليو لولوا مدخال أو مغارات أو ممجأ يجدون لو يفرقون. قوم
 كذب حدث إذا ثالث النافق "آية الحديث في جاء عميو والحمف الكذب المنافقين صفات فمن .57

ذا ذا أخمف وعد وا    خان" ائتمن وا 

 بعض من بعضيم والمنافقات }المنافقون تعالى: قال ،المعروف عن والنهي بالمنكر األمر شرًا:عا

 الفاسقون{ ىم المنافقين إن   فنسييم اهلل نسوا أيدييم، ويقبضون المعروف عن وينيون بالمنكر يأمرون

  67 اآلية: التوبة سورة
 


