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 البحث هلخص
 :أقساـثالثة إزاء الدعوة المحمدية إلى  ػآف الكريـ الناس في سورة البقرة قسـ القر          

وصػػؼ القسػػـ اووؿ وىػػـ ق الم قػػوف آ بػػوربف آيػػات ووصػػؼ القسػػـ الثػػاني وىػػـ ق الكػػافروف آ 
 ػ ة آيةبآي يف ووصؼ القسـ الثالث وىـ ق المنافقوف آ بثالث عشر 

ق المنػػػافقوف آ وا باػػػت المنيميػػػة المودػػػوعية فػػػي دراسػػػة ىػػػ ا  القسػػػـ الثالػػػث وىػػػـ  ناولػػػت
ق صفات المنافقيف في سورة البقرة آ وال ي أممى عميَّ أف  كوف  المودوع ال ي كاف عنوانو

خطػة البحػث مقسػمة عمػى مبحثػيف ػ  ناولػت فػي المبحػث اووؿ صػفات المنػافقيف فػي سػورة 
  .ف ناولت الحكـ عمى المنافقيفأما المبحث الثاني  ،البقرة 

 : ث إلى عدة ن ائج نومزىا كما يميوقد لخص البح
صػطالحية  ق ػرب و  فػؽ مػف غػة واصصػطالح و كػاد ال اريفػات اصػ   اريؼ النفاؽ في الم ٔ

    .ال اريفات المغوية
كفر ػ  إف لممنافقيف صفات منيا الك ب والخداع واصس يزاء ول لؾ فوف النفاؽ أشنف مف ال ٕ

 . و  مؾ الصفاتالصريح  لؾ لدم
باد ى ا كمو يخرج البحث بن يمة ىي إف اهلل عز ومؿ حكـ عمى ىؤصء المنػافقيف فػي    .ٖ

أما في اآلخرة وىي نياية المطاؼ فيػـ فػي قاػر  ،الدنيا واصس يزاء بيـ ويمدىـ في الطغياف
 فال يخفؼ عنيـ الا اب. النار والدرؾ اوسفؿ مف نار مينـ

 
Abstract 

Quranic sciences are the most outstanding of all branches of knowledge. 

Depicting the secrets, miracles and  rhetoric of the holy Koran , among which 

its recitations including the linguistic as well syntactic rules, might not be easy 

for students to acquire. Knowledge of the holy Koran recitation and its 

pertaining facilitative role of the rules of grammar, language and meaning 

represents the apparatus for memorizing the holly Koran and elucidating its 

understanding.  

  The relationship between the recitations of the holy Koran and Arabic 

language is so strong. Recitations are just phases of the performance of the 

words of the holy Koran and the manner they are articulated. This is supported 

by prophet Mohammed's (Peace and Prayers be Upon Him) tradition which 

affirms" This Koran has been descended in seven types of recitations, thus, 

read whatever you can from it". 
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 متهٍذ

 حعرٌف النفاق
 تعريف النفاق لغة: -1

 آٔقمثؿ َرَقَبة. رقابآ -ممف النََّفَقو -الِنفاؽ قبكسر النوف
نػػاَفؽ، فاػػؿ المنػػافؽ، وىػػو اسػػرار الكفػػر، مصػػدر  -والِنفػػاؽ قبكسػػر النػػوف ايدػػاً 

 إٓقواظيار اصيمافآ
نفقػػت السػػماة : قرامػػت،  -فمػػف نفػػؽ: الػػرواج: ومنػػو : -أمػػا الَنفػػاؽ قبفػػ ح النػػوف

 آٖقونفقِت الماشية: ما تآ
 آٗقوقيؿ: قأف المن فِّؽ  بال شديد مف النفاؽ، وىو دد الكسادآ

مػػػوخو  مػػػف النفػػػؽ، وىػػػو  لقػػػد اخ مػػػؼ اىػػػؿ المغػػػة فػػػي اصػػػؿ النفػػػاؽ، فقيػػػؿ: انِػػػو  
السػػرب فػػي اصرض الػػ ي يسػػ  ر فيػػو كػػؿ مػػف دخمػػو، فسػػمي النفػػاؽ بػػ لؾ صف المنػػافؽ 

 .آ٘قيس ر كفره
 آٙقاو قانو موخو  مف نافقاء اليربوع، وىو باب محرهآ

                                                 

آ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافاي: الفيومي، احمد بػف محمػد بػف عمػي المقػري ٔق
 .البابي الحمبي بمصر، مادة ق نفؽ آ  مطباة ٜٕٛ/ٕىػآ ٓٚٚقت 

مػادة ق نفػؽ آ  ٖٓٛٗآ مامـ لغػة الفقيػاء: محمػد رواسػي قماػة حمػي، حامػد صػادؽ قنبمػي / ٕق
 .ـ ٜ٘ٛٔ -ىػ٘ٓٗٔ: ٔدار النفائس بيروت ط

  .مادة ق نفؽ آ  ٖ٘ٓآ المصدر نفسو : ٖق
محمػػد آ النيايػة فػي غريػب الحػديث واصثػر: ابػف اصثيػر، ممػد الػديف ابػو السػاادات المبػارؾ بػف ٗق

 ، مادة نفؽ.ٜٛ/٘المزري  حقيؽ محمود محمد الطناحي، 
، مػادة ٜٖ٘/ٓٔ،لساف الارب ػ ابف منظور، ابو الفدؿ مماؿ الديف محمد بػف مكػـر  :آ ينظر٘ق

   .بيروت  -ق نفؽ آ  دار الفكر
 ػػاج الاػػروس: الزبيػػدي، محمػػد مر دػػى الحسػػيني،  .، مػػادة ق نفػػؽ آٜٖ٘/ٓٔ :آ لسػػاف الاػػربٙق

 ، مادة ق نفؽ آ. ٖٔٗ/ٕٙ حقيؽ ممموعة مف اصسا  ة 
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 آٔقفاليربوع يحفر لو  محرًا ثـ يسد بابػو ب رابػو، ويسػمى ىػ ا المػدخؿ صالقاصػااءص
بقػػي مػػف ال ػػراب قشػػرة رقيقػػة  ركيػػا ح ػػى ص ياػػرؼ  إ ا ػػى خػػر حآثػػـ يحفػػر لػػو  مخرمػػًا 

عػػدو أو خطػػر مػػف قبػػؿ  َأ ػػىفػػا ا  إٓقمكػػاف ىػػ ا المخػػرج، وسػػمي ىػػ ا المخػػرج صالنافقػػاءص
القاصػػااء فدػػرب النافقػػاء براسػػو، وخػػرج منػػو  ىربػػًا، فكػػ لؾ المنػػافؽ يظيػػر خػػالؼ مػػا 

 .آٖقيبطنو ، أو يظير شيئًا ويبطف شيئًا أخر
رض مسػ وية وباطنػو أَ ؽ نافقاء اليربوع مف حيػَث انػو  فػي ظػاىره نما شبو النفااو 

حفرة، قد أعدىا اليربوع لم خمص وقت الحامة فاس طاع بي ا اف يخػدع الصػائد فكػ لؾ 
الكفػػر ليخػػدع النبػػي قصػػمى اهلل عميػػو وسػػمـآ والمػػؤمنيف  وَأبطػػفظيػػر االسػػالـ أَ المنػػافؽ 

 .آٗقب لؾ
ََوااا  بػؿ قػػاؿ  اػػالى  َوااا يَخااْوَن ام ونُفَ ااَ م  َا ََ يَن ََوَناا َِ َاِلاا ُيَخاااْْوََن او 

 آ٘ق.يَشُعَرَن
وقيؿ: قانو  موخو  مف نافقػاء اليربػوع، ص مػف ميػة اف المنػافؽ يظيػر خػالؼ مػا يػبطف 

 آٙقولكف مف مية انو يدخؿ في االسالـ ثـ يخرج مف غير الومو ال ي دخؿ فيوآ
خؿ فػػي االسػػالـ، ثػػـ يخػػرج منػػو غيػػر الومػػو الػػ ي فيقػػاؿ ىكػػ ا يفاػػؿ المنػػافؽ يػػد

نػػافؽ كػػاليربوع، وىػػو دخولػػو نافقػػاءه فيػػو يػػدخؿ النافقػػاء  ونػػودخػػؿ فيػػو فسػػمي منافقػػًا، 
 .آٔقويخرج مف القاصااء، أو يدخؿ في القاصااء ويخرج مف النافقاء

                                                 

آ القاصػػااء: ىػػو محػػر يحفػػره  اليربػػوع، فػػا ا فػػرغ ودخػػؿ فيػػو سػػد فمػػو لػػئال  ػػدخؿ عميػػو حيػػة أو ٔق
 ىو فـ محر اليربوع اوؿ ما يب دئ في حفره، وقيؿ ىو  راب يسد بو باب المحر. :دابة، وقيؿ

 .، مادة ق قصفآٗٓٔ/ٖقلساف الارب: 
حػره. فػ  ا أ ِػَي مػف  :وقيؿ ،آ النافقاء: ىو محر الدب واليربوعٕق ىو مودف يرققو  اليربوع مػف م 

 ، مادة ق نفؽآ.ٜٖ٘/ٓٔقبؿ القاصااء درب النافقاء برأسو فخرج. قلساف الارب: 
  .مادة ق نفؽ آ  ٕٖٗ/ٕٙو اج الاروس:  .، مادة  ق نفؽ آٜٖ٘/ٓٔ ،لساف الارب :آ ينظرٖق
 مػػادة ٘٘ٔ/ٖ،آ ينظػػر مميػػرة المغػػة: ابػػف دريػػد،  ابػػو بكػػر محمػػد بػػف الحسػػف اصزدي البصػػريٗق

 .ىػآٖ٘ٗٔق ٔبيروت، ط -ىػآ مطباة دائرة الماارؼ الاثمانيةٕٖٔقنفؽآ قت
 .ٜآ سورة البقرة اآلية: ٘ق
   .. مادة ق نفؽ آ٘٘ٔ/ٖآ مميرة المغة: ٙق
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 إٓقنو موخو  مف نافقاء اليربوع ص مف النفؽآأغمب عمماء المغة  ىبوا إلى أَ قو 
فػؽ لػػيس فيػػو اظيػػار شػػ ، وابطػػاف شػ  آخػػر كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي النفػػاؽ النَّ  فَّ و

قػرب مػف كونػو أوكونو  موخو  مف النافقاء باع بػار اَف المنػافؽ يظيػر خػالؼ مػا يػبطف 
مػػوخو  منػػو  باع بػػار انػػو  يخػػرج مػػف غيػػر الومػػو الػػ ي دخػػؿ فيػػو، صف الػػ ي ي حقػػؽ فيػػو 

خفػاء شػ  آخػر،  الشبو الكامؿ بػيف النافقػاء والنفػاؽ، ىػو  أفدػافة إلػى اإظيػار شػ  واف
 أعمػػفَ ف المنػػافؽ المنػػافؽ لػػـ يكػػف يػػدخؿ فػػي االسػػالـ دخػػوًص حقيقيػػًا ح ػػى يخػػرج منػػو ، و

إسػػالمو  خػػداعًا لمرسػػوؿ صصػػمى اهلل عميػػو وسػػمـص والمػػؤمنيف لمصػػمحة مػػا، ولػػيس سػػماًا 
 باع بػػار اف ، أو لػػـ يكػػف يػػدخؿ فػػي االسػػالـ دخػػوًص كػػامالً االيمػػافوطاعػػة ل مبيػػة نػػداء 

 .آٖق صديؽ وقوؿ وعمؿ، اما المنافؽ فانو  يقوؿ بمسانو دوف ال صديؽ والامؿ االيماف
 -صطالحًا:اتعريف النفاق  -2

 آٗقبالمساف، وك ماف الكفر بالقمبآ االيمافِظيار إ ق المرماني بونو   وع ّرف
أما صاحب المساف فيقوؿ: إِف النفاؽ أو المنافؽ اسـ إسػالمي لػـ  ارفػو الاػرب 

، وىػو الػ ي خػ  منػو  فػي المغػة ماروفػاً أ  بالمانى المخصوص بو، واف كاف اصمو  الػ ي 
، حيث  يظيػروف إسػالميـ  مثػياًل، امػا خوفػًا عمػى انفسػيـ أو إيمانو ر  ظيِ ي  يس ر كفره، وَ 

 .آ٘قنوف الكفر في داخميـخداعًا لممسمميف، ولكنيـ يبط
 آٙقآإيمانومف يس ر كفره، ويظير  ق ومنيـ مف قاؿ باف النفاؽ ىو

                                                                                                                                            

  .مادة ق نفؽ آ .،ٜٖ٘/ٓٔآ ينظر لساف الارب: ٔق
 .مادة ق نفؽ آ  .،ٖٔٗ/ٕٙآ  اج الاروس: ٕق
 .، مادة ق نفؽ آ  ٖٔٗ/ٕٙو اج الاروس  .مادة ق نفؽ آ  ٜٖ٘/ٓٔآ ينظر لساف الارب: ٖق
ىػػآ ٙٔٛقت ٕٔٗآ ال اريفات: المرماني، الشريؼ ابي الحسف عمي بف محمػد عمػي الحسػيني ٗق

 .لبناف-دار الك ب الاممية، بيروت
و ػػػاج الاػػػروس:  ٜٛ/٘مػػػادة نفػػػؽ. والنيايػػػة صبػػػف اصثيػػػر:  ٜٖ٘/ٓٔلسػػػاف الاػػػرب:  :ينظػػػرآ ٘ق

 مادة نفؽ. ٖٔٗ/ٕٙ
مػػػػادة ق نفػػػػؽ آ ممػػػػد الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف ياقػػػػوب،  ٜٕٙ/ٖآ القػػػػاموس المحػػػػيط: الفيػػػػروز آبػػػػاديٙق

 .لبناف -المؤسسة الاربية لمطباعة بيروت
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سػػػراريػػػر الخَ  إظيػػػار  ق رحمػػػو اهلل بونػػػو ابػػػف كثيػػػر وعرفػػػو الشػػػر، فالمنػػػافؽ ىػػػو  واف
و  مخرمو، ومشي ده مغيبِوآال ي يخالؼ قولو فامو، وسره عالني و، ومدخمَ 

 آٔق
السالـ لمػزمف الػ ي قاف لفظ الماىمية اسـ حدث في ا :رحمو اهللقاؿ السيوطي 

 إٓق، والمنافؽ اسـ إسالمي، لـ يارؼ في الماىميةآةكاف قبؿ الباث
 مػػػػؾ  مػػػػف: إ فوالنفػػػػاؽ فػػػػي االسػػػػالـ ىػػػػو: إظيػػػػار االسػػػػالـ، وابطػػػػاف الكفػػػػر، 

ظيػػاري بػػيف اف النفػػاؽ ىػػو، سػػ ر الكفػػر فػػي القمػػب،   يػػاال اريفػػات ال ػػي  كر   االيمػػاف واف
 .آٖقفبالمسا

بػػػيف ال اػػػريفيف  اف تمفيػػػـو النفػػػاؽ فػػػي المغػػػة واصصػػػطالح، رأيػػػ تباػػػد اف بينػػػ
 - ي بيانيا:ونقطة لقاء فيما ي

إّف ال اريػػؼ المغػػوي ي فػػؽ مػػف ال اريػػؼ اصصػػطالحي فػػي بيػػاف اف المنػػافؽ يشػػكؿ  -ٔ
 عمى المسمميف. اوكبرالخطر 

االسػػػػالـ، فيػػػػو مصػػػػطمح  يءباػػػػد ممػػػػ إصأِف النفػػػػاؽ مصػػػػطمح لػػػػـ يارفػػػػو  الاػػػػرب  -ٕ
 إسالمي.
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اباػػًا عػػف صػػدؽ ن إيمانػػويكػػوف  أفيػػو فَ بمسػػانو دوف ال صػػديؽ والامػػؿ، امػػا المػػؤمف 
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كثيرة بيّنيا لنا اهلل سبحانو و االى في ك ابو الازيػز، حيػث  إف لممنافقيف صفات
الشػماعة  أنفسػيـى ا النوع مف المنافقيف مف عمية الناس الػ يف ص يمػدوف فػي  إفنمد 

الصػػػػريح، أو يمػػػػدوف فػػػػي نفوسػػػػيـ المػػػػرأة ليواميػػػػوا الحػػػػؽ  بااليمػػػػافليواميػػػػوا الحػػػػؽ 
مكػاف الم رفػف عمػى ممػاىير نفسػيـ و ي خػ وف والصريح، وىـ في الوقػت نفسػ باالنكار
 الناس.

، وىػـ فػي الحقيقػة ليسػوا بمػؤمنيف انمػا اوخػربػاهلل واليػـو  االيمػاف عوفَ دَّ يَ  إنيـحيث 
وسػمـآ  النبػي قصػمى اهلل عميػو أمػاـىـ منافقوف، نراىـ ي زينوف بزي االسالـ، كالميـ طيب 

المنػػػافقيف فػػػي ، وص فػػػرؽ بػػػيف المػػػؤمنيف و إلػػػييـوالمػػػؤمنيف، ومنظػػػرىـ يامػػػب النػػػاظريف 
المنػػػػافقيف يظيػػػػروف خػػػػالؼ مػػػػا يبطنػػػػوف لػػػػ لؾ فػػػػانيـ  إف إصالمظػػػػاىر عبػػػػادة وعػػػػادة، 

 .آٔقفي داخؿ اصمة أعداء ونيـشد خطر عمى االسالـ مف الكفار صراحة، أيكونوف 
و خ مػػؼ صػػورة المنػػافؽ عػػف الكػػافر الصػػريح الكفػػر،  لػػؾ اف الكػػافر ص يشػػكؿ 

المسػػػػمميف، ولكػػػػف الخطػػػػر كػػػػؿ  أعػػػػيف أمػػػػاـف كفػػػػرىـ ظػػػػاىر خطػػػػرًا عمػػػػى المسػػػػمميف و
، ولكػف قمػوبيـ مممػوءة واالحسػاف بااليمػافالخطر مف ىؤصء المنػافقيف، الػ يف ي حػدثوف 
 ، وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىإٓقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكفر والحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمميف

  ِِْرِك امَ َفل ِوَن الِنار وِن الوُنَاِفِقيَن فِي ال
 (ٖ) 

قل لؾ وصؼ اهلل  االى في سورة البقرة حاؿ الكفار في آي يف، وحػاؿ المنػافقيف 
في ثػالَث عشػرَة آيػًة، ناػى عمػييـ فييػا خبػثيـ ومكػرىـ، وفدػحيـ، واسػ ميميـ واسػ يزأ 

 .آٗقآاومثاؿبكمًا عميًا، ودرب ليـ شنيف  بيـ، ودعاىـ صماً 
َلى  الصفة األ

 الكَب في اإليوان

                                                 

 .ٖلبناف، ط -دار احياء ال راث الاربي بيروت  ٘ٗ/ٔفي ظالؿ القرآف: سيد قطب، :آ ينظرٔق
 .دار احياء ال راث الاربي   ٛٗ/ٔ فسير المراغي: المراغي، احمد مصطفى :آ ينظرٕق
 . ٘ٗٔآ سورة النساء مف اآلية:  ٖق
 .ٛٗ/ٔآ  فسير المراغي: ٗق
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ينػػ ج النميمػػة  ونػوصػػؿ كػؿ  ـ لسػػوء عواقبػػو وخبػث ن ائمػػو، أ: ممػػاع كػػؿ شػر و الكاَب
والنميمة  ن ج البغداء. والمنافقوف ظواىرىـ ص  خ مؼ عف بقيػة النػاس مػف المػؤمنيف، 

 .آٔقلسنة المسالميف، وقموبيـ قموب المحاربيفأ ألسن يـ
بنػػػوا نفػػػاقيـ عمػػػى الكػػػ ب والخػػػداع،  ونيػػػـفيػػػ ا الكػػػالـ ينطبػػػؽ عمػػػى المنػػػافقيف 

 اومػر، ولػيس اآلخػروا انيػـ مؤمنػوف بػاهلل  اػالى وبػاليـو عَ ، وادَّ بااليمافظاىروا حيث  
ف الك ب: ىو الخبر عػف شػ  عمػى خػالؼ ك لؾ بؿ عكس  لؾ، ا ف ىـ قد ك بوا، و

لػػػ لؾ فالمنػػػافقوف اخبػػػروا بمسػػػانيـ عمػػػى خػػػالؼ مػػػا يكمػػػف فػػػي قمػػػوبيـ مػػػف  .مػػػا ىػػػو بػػػو
ِم  قاؿ  اػالى:  إٓقال ك يب واصنكار والمحود َْ هللااَلي ِوَن الِناِس َوْن َيقُاَُل َوِناا هللااِو ََ ََ
وااا ُ ااْم هلُلواا ِوِنينَ  مػػاءت ل كشػػؼ عػػف طبياػػة المنػػافقيف الػػ يف  اآليػػةىػػ ه  آٖق.اآلخااِر ََ

مؤمنػوف، و لػؾ  أنيػـيك موف في دخائميـ الك ب، ثـ ي ظاىروف فػي محاكػاة مصػطناة 
ماحػدوف كػا بوف فيػـ   وانيػـ حكـ قرآني حاسـ، وىو اف ى ا الصنؼ مف الناس كفػرة،

واهلل سػػبحانو يشػػيد  بااليمػػافي ظػػاىروف  إ يكػػ بوف عمػػى اهلل ويكػػ بوف عمػػى المػػؤمنيف، 
َوِمػَف النَّػاِس َمػْف َيق ػوؿ  آَمنَّػا ِبالمَّػِو َوبِػاْلَيْوـِ اآْلِخػِر َوَمػا  واف قولو  اػالى: آٗقك َّابوف أنيـ

ـْ ِبم ْؤِمِنيفَ   ٛالبقرة:  ى 
، آ٘قابػػػف سػػػموؿ أ بػػػيالك ػػػاب مػػػنيـ عبػػػد اهلل بػػػف  أىػػػؿمنػػػافقي  قانيػػػا نزلػػػت فػػػي

وما ب بف قشير ومػد بػف قػيس، واصػحابيـ و لػؾ انيػـ اظيػروا كممػة االسػالـ ليسػمموا 

                                                 

 .ٕٚأدب الدنيا والديف: الماوردي: ابو الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصري:  :آ ينظرٔق
ال فسػػير الكبيػػر أومفػػا يح الغيػػب: الػػرازي، االمػػاـ محمػػد فخػػر الػػديف بػػف االمػػاـ دػػياء  :آ ينظػػرٕق

 .ىػآ دار الفكر ٗٓٙقت  ٕٚ/ٕ ،الديف عمر الرازي
  .ٛ :آ  سورة البقرة  مف اآليةٖق
:       ٔط ،بيػػػػػػػػػروت -دار الفرقػػػػػػػػػاف ٖٔلبقػػػػػػػػػرة: اميػػػػػػػػػر عبػػػػػػػػػد الازيػػػػػػػػػز، آ ينظػػػػػػػػػر  فسػػػػػػػػػير سػػػػػػػػػورة اٗق

 .ٜ٘ٛٔ -ىػ٘ٓٗٔ
آ عبد اهلل بف ابي بف سموؿ: ىو عبداهلل بف الحارث بف عبيد الخزرمػي، ابػو الحبػاب المشػيور ٘ق

بابف سموؿ وسموؿ مد و صبيػو، مػف خزاعػو: رأس المنػافقيف فػي االسػالـ ق اصعػالـ: الزركمػي، 
 .آ ٖط ،ٛٛٔ/ ٗ،:خير الديف
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مػػف  َوأكثػػرىـ، واسػػروا الكفػػر واع قػػدوه وَأصػػحابوبيػػا مػػف النبػػي قصػػمى اهلل عميػػو وسػػمـآ 
وينكػره بقمبػو ويصػبح عمػى  بػوِ  ويقػر بااليمػافالمنافؽ اف يا رؼ بمسػانو  ةالييود، وصف

 .آٔقحاؿ ويمسي عمى غيرىاآ
الػػ ي كػػاف ي حمػػى  االيمػافيػػة مػػاءت وادػػحة  بػيف لنػػا الكػػ ب وعػػدـ اف ىػ ه اآل

أي باػػض ىػػؤصء النػػاس، وىػػـ  َواان الناااسالنفػػاؽ، لػػ لؾ فػػي قولػػو  اػػالى  أىػػؿبػػو 
المنافقوف مف يقوؿ بمسانو آمنػا بػاهلل ىػ ا فػي ظػاىر كالميػـ ولكػف قمػوبيـ قاسػية فػانيـ 

 .اآلخريدعوف خالؼ ما يبطنوف، ل لؾ انيـ يقولوف آمنا باهلل وباليـو 
مػػػف أ ػػػى اهلل بقمػػػب  إصومػػػا أعػػػّد اهلل ليػػػ ا اليػػػـو يػػػـو ص ينفػػػف ص مػػػاؿ وص بنػػػوف 

لص مػػف النفػػاؽ والكػػ ب، والخػػداع وغيرىػػا مػػف الصػػفات الر يمػػة ال ػػي سػػميـ. بقمػػب خػػا
أي ومػػا ىػػـ  َوااا  اام هللواا ونين  باػػدنا عػػف اهلل سػػبحانو و اػػالى، امػػا قولػػو  اػػالى 

بداخميف في عداد المؤمنيف الصادقيف ال يف يشاروف باظيـ سػمطاف اهلل، وياممػوف انػو 
ظػػواىر الابػػادات، لػػ لؾ فػػوف مطمػػف عمػػى سػػرىـ ونمػػواىـ، إ  ىػػـ كػػانوا يك فػػوف بػػباض 

 .إٓقو لؾ صنطوائيـ عمى النفاؽ االيمافاهلل سبحانو و االى نفى عنيـ 
ىػػػػؤصء  بػػػػوكثيػػػػرة  ػػػػدؿ عمػػػػى مػػػػا ي صػػػػؼ  وأحاديػػػػث آيػػػػاتوىنػػػػاؾ فػػػػي الحقيقػػػػة 

المنػػافقيف مػػف الكػػ ب مػػف كالميػػـ، منيػػا شػػياد يـ بنبػػوة محمػػد قصػػمى اهلل عميػػو وسػػمـآ 
ُُ وَا جَاَءَك الونُ  قاؿ  اػالى  ل َْ َاُو َيْعمَم وِنَك َلَرُ ا ُْ وِنِك َلَرُ َُل اِو  ا نَشْ  َْ اَفُقََن َقاُل

نَ  َْ هلِل َِ ُْ وِن الوُناااِفِقِيَن َلكااَا ىريػػرة قردػػي اهلل عنػػوآ اف  أبػػيوروايػػة عػػف  آٖق.ََاو َيشااْ 
وعػػد  واف احػّدث كػ ب،  إ ارسػوؿ اهلل قصػمى اهلل عميػو وسػمـآ قػاؿ صآيػة  المنػافؽ ثػالث: 

                                                 

آ  فسػػير الخػػازف المسػػمى لبػػاب ال وويػػؿ فػػي ماػػاني ال نزيػػؿ: البغػػدادي، لاػػالء الػػديف عمػػي بػػف ٔق
         ٕىػػػػػػػػػػآ، مطباػػػػػػػػػة  مصػػػػػػػػػطفى البػػػػػػػػػابي الحمبػػػػػػػػػي، ط ٕ٘ٚقت  ٕٖ/ٔ،محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف إبػػػػػػػػػراىيـ

  .ـ ٜ٘٘ٔ-ىػٖ٘ٚٔ
 .ٜٗ/ٔ فسير المراغي:  :آ ينظرٕق
 .ٔآ سورة المنافقوف ػ اآلية:ٖق
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مسػػػػػمـ: صواف صػػػػػاـ وصػػػػػمى وزعػػػػػـ انػػػػػو لِ وزاد فػػػػػي روايػػػػػة  آٔقائػػػػػ مف خػػػػػافص واف اؼ، خمػػػػػأ
طالػػب قردػػي اهلل عنػػوآ يػػدعو فيقػػوؿ فػػي دعائػػِو:  أبػػيوكػػاف سػػيدنا عمػػي بػػف  إٓقمسػػمـص

 آٖقمف الرياء..ص وأعماليصالميـ طير قمبي مف النفاؽ، وصدري مف الغؿ، 
 

 الصفة الثانية
 ْاعالخ

ىو الحيمة والمكر، والمخادع يظير خػالؼ مػا يػبطف، وىػؤصء يخػادعوف رسػوؿ 
ف ال نوب سػرت ، وىـ ص يشاروف ب لؾ وإلييـاهلل وال يف آمنوا، ودرر الخداع رامف 

فػػي قمػػوبيـ، فاع ػػادوا عمييػػا، ف ػػراىـ يقولػػوف مػػا ص يفامػػوف مامػػوا رأس مػػاليـ الخدياػػة 
حػػػاط وحػػػوا بخػػػداعيـ هلل والػػػ يف آمنػػػوا، فيػػػـ ربوالمكػػػر، وبدػػػاع يـ الكػػػ ب، فاع قػػػدوا ان

 .آٗقأمرىـوىـ في غفمة مف  إلييـالميؿ باقوليـ فكاف خداعيـ رامف 
َوااا َيْخااْوََن  قػػاؿ  اػػالى  َاي  ََيَن َوَناا الاا َوااا  وميُخاااُْوََن او ََ أنفَ ااْ م ََ

 إخفػػاءفيخػػادعوف مػػف الخػدع، وىػػو اصييػػاـ واظيػػار الخيػر لمغيػػر مػػف  آ٘ق. َيْشااعرَنَ 
يخػػدعوا  أف، ويبطنػػوف الكفػػر محػػاوليف بػػ لؾ االيمػػافالشػػر بػػو أي انيػػـ يظيػػروف  إرادة

قوالمخادعػػة: اسػػ اماؿ الخػػدع مػػف المػػانبيف: وىػػو اظيػػار الخيػػر،  آٙقاهلل والػػ يف آمنػػوا

                                                 

ىػػػآ،  حقيػػؽ الػػدك ور ٕٙ٘ري: البخػػاري، محمػػد بػػف إسػػماعيؿ ابػػو عبػػد اهلل، قتآ صػػحيح البخػػأق
 .ٕٔ/ٔـ، ٜٚٛٔ-ٖبيروت، ط -مصطفى ديب، دار ابف كثير واليمامة

ىػػآ  حقيػؽ محمػد فػؤاد عبػد ٕٔٙآ صحيح مسمـ: القشػيري، مسػمـ بػف الحمػاج ابػو الحسػف، قتٕق
 .ٛٚ/ٔبيروت، -الباقي، دار احياء ال راث الاربي

ىػػآ  حقيػؽ ٖٕ٘ابف أبي شيبو: الكوفي، ابوبكر عبد اهلل بف محمد بف ابي شبيو، قت آ مصنؼٖق
 .ٚٙ/ٙىػ، ٜٓٗٔ/ٔالرياض، ط -كماؿ يوسؼ الحوت، مك بة الرشيد

، مطباػػة البػػابي الحمبػػي ٜٕ/ٔالمػػواىر فػػي  فسػػير القػػرآف: الشػػيو طنطػػاوي مػػوىري  :آ ينظػػرٗق
  .ىػآٖٓ٘ٔ، قٕبمصر ط

 .ٜ :سورة البقرة ػ اآليةآ ٘ق
 .ٖ٘ :المنافقوف في القرآف الكريـ: الحميدي، عبد الازيز عبداهلل :آ ينظرٙق
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واان يطاار الر ااََل  ومخادعػػة اهلل مخادعػػة رسػػولو، لقولػػو  اػػالى  آٔقواسػػ بطاف الشػػرآ
 والمؤمنيف، ىو اظيار اصيماف والمحبة، واخفاء الكفػر فخداعيـ هلل إٓق.فقْ اطاع او

مػػػراءمسػػػالم يـ،  إيػػػاىـوالاػػػداوة وخػػػداع اهلل والمػػػؤمنيف  االسػػػالـ عمػػػييـ بحقػػػف  أحكػػػاـ واف
 وغير  لؾ، ولكف الفرؽ بيف الخداعيف ىو: اومواؿالدماء، وحصف 

 ونيػػـىالكيػػا و حسػػيرىا،  و لػػؾ يكػػوف ب أنفسػػيـفػػي  إصخػػداعيـ ص يػػنمح  إف 
شػّد أثير، ويػوبقيـ وبمػ   ػأخػداع اهلل فيػؤثر فػييـ  أمػادينيـ ودنياىـ،  أ مور عففي غفمة 

بالمسػػاف  اآلخػػرفػػي الحقيقػػة اننػػا نمػػد اف باػػض النػػاس، قػػد آمػػف بػػاهلل واليػػـو  آٖقايبػػاؽ
فقط، ولكف نمد قمبو قد مم  بالكفر والدالؿ، فاهلل سبحانو و االى يرد عمػييـ دعػواىـ 

واخفػػػائيـ الكفػػػر فػػػي صػػػورة  االيمػػػاففػػػي إظيػػػارىـ  أنيػػػـف، وصشػػػؾ ليسػػػوا مػػػؤمني بػػػونيـ
ليسػػوا بمػػؤمنيف، بػػؿ انيػػـ  إنيػػـالمخػػادعيف هلل، واهلل سػػبحانو و اػػالى يامػػـ بحػػاليـ حيػػث 

االسػػالـ الظػػاىرة عمػػييـ كانػػو   أحكػػاـمراء  بػػ يػػومرشػػد دػػررًا مػػف الكفػػار، ومػػف  لػػؾ أ
نيـ مخػادعوف ليػـ، واهلل فػييـ كػ أمػريخادعيـ، وى ا ما نمػده عنػد المسػمميف إ  ام ثمػوا 

ص فػػاهلل عػػالـ بيػػـ ص  مػػوز عميػػو مخػػادع يـ وقػػادر اف وىػػ ا مػػف بػػاب ال شػػبيو وال مثيػػؿ، وَ 
 إصالمسػمميف عمػى حػاليـ ح ػى ص ينخػدعوا بيػـ، ولػيس خػداعيـ وعػاقب يـ  إيقاؼعمى 

ظػػػًا ف قمػػػوبيـ قػػػد ممئػػػت شػػػكًا وغمي، و لػػػؾ وأمػػػرىـ عػػػفبػػػاًص عمػػػييـ، وىػػػـ فػػػي غفمػػػة وَ 
 .آٗقونفاقاً 

 مػػػراءا ف انيػػـ فػػػي خػػػداعيـ هلل سػػػبحانو و اػػػالى، والػػػ يف آمنػػػوا اسػػػ طاعوا مػػػف 
 لؾ اف ي م اوا بما ي م ف بو المسمـ مػف عصػمة المػاؿ والػدـ، والحصػوؿ عمػى المنػافف 
المادية والمانوية ال ي يحصؿ عمييا المسمـ ولي مكنوا مػف الكيػد لممسػمميف فػي الخفػاء، 

لحاؽ لحصػوؿ عمػى  مػؾ اوىػـ آمنػوف مػف نقمػ يـ بيػـ، فمػف اسػ طاع يـ  الدرر بيـ واف

                                                 

دار الك ػب  ،ٖٗ/ٕالقاسػمي المسػمى محاسػف ال وويػؿ: القاسػمي، محمػد ممػاؿ الػديف  :آ  فسػيرٔق
  .ـٜٚ٘ٔ-ىػٖٙٚٔ: ٔالاربية ط

 .ٓٛ :آ سورة النساء مف اآليةٕق
 .ٖٗ/ٕمحاسف ال وويؿ ػ لمقاسمي   :آ ينظرٖق
مطباة اصس قالؿ الكبرى. القػاىرة،  ،ٚٔ/ٔال فسير الوادح: الحمازي، محمد محمود  :آ ينظرٗق

  .ـ ٜٜٙٔ -ىػٜٖٛٔ: ٙالقاىرة، ط
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كبػػر مػػف  لػػؾ، حيػػث  خسػػروا ألكػػنيـ قػػد خسػػروا مػػا ىػػو  ،بادػػيا المكاسػػب الدنيئػػة، أو
 عاشوا في رعب وقمؽ نفسي دائـ، ونيـخسروا ساادة الدنيا،  واآلخرةساادة الدنيا 

فػػػػي أي لحظػػػػة، فيػػػػ مكف مػػػػنيـ  أمػػػػرىـصنيػػػػـ فػػػػي الحقيقػػػػة كػػػػانوا ي وقاػػػػوف اف ينكشػػػػؼ 
رؾ فػي الػدَّ  اولػيـليػـ الاػ اب  عػدَّ أف اهلل  اػالى قػد ، واآلخػرةالمؤمنوف وخسروا سػاادة 

خ ػػػ ـ أو  آٔق اػػػدليا خسػػػارة مػػػف نػػػار ميػػػنـ، وىػػػ ه ىػػػي الخسػػػارة الكبػػػرى ال ػػػي ص اوسػػػفؿ
 أفدوف  مػػف وامبػػو وأدَّىظيػػر نفسػػو عمػػى حقيق ػػو، أ إنسػػاف، لػػو اف كػػؿ وأقػػوؿكالمػػي 

  نو  االى. ف عندنا المم مف الصالح بالك باآلخريفيوقف  أوخ اؿ أو يخادع، ي
 

 
 الصفة الثالثة
 ورض القمَب

عػف حػد الصػحة واصع ػداؿ مػف عمػة أو  االنسػافالمرض، ىو كؿ ما يخػرج بػو 
يكػػوف شػػكًا  أفنفػػاؽ أو  قصػػير. وقيػػؿ اف فػػي عقائػػدىـ فسػػاد وىػػـ المنػػافقوف و لػػؾ امػػا 

 .إٓقأو محدًا أو  ك يباً 
هلُلَنَ  قاؿ  االى  َا َيكَِ ََاِب وليٌم هلَلوا كاُن َلُ ْم َو ُ ُم اُو َوَرضًا  َْ هلَِل ْم ِوَرٌض َفزا  آٖق.في ُقٌم

هلل م وارض حيث  كر في  فسير قولو  أي فػي قمػوبيـ شػٌؾ، فػزادىـ  في قما
اهلل مردػػًا أي شػػكًا، واف ىػػ ا المػػرض كػػاف قػػد قصػػد بػػو ىػػو مػػرض فػػي الػػديف، ولػػيس 

الشػػبيات والشػػيوات،  أمػراضوىػػـ المنػافقوف، الػػ يف نيكػت قمػػوبيـ  اومسػادمػرض فػػي 
 آٗقالاػارفوف اوطبػاءفامز عف عالميا  -فمام يا قموبًا قاسية ممموءة بالحقد والكراىية

 وىو اع الؿ البدف. اً سييكوف حِ  أف: اووؿف، يلممرض نوع َأفَّ في الحقيقة و 
كالشػؾ والحيػرة  ةمب بما يخرمو عف اصسػ قام، وىو اع الؿ القاً يكوف مانوي أفالثاني: 

هلل م وارض   االى: والمبف والداؼ، والمراد بالمرض في قولو ىػو مػرض  في قم
                                                 

 .ٓٗالمنافقوف في القرآف الكريـ:  :آ ينظرٔق
 .ٖٓ/ ٔىػآ ٕٓ٘ٔف ح القدير الشوكاني، محمد بف عمي بف محمد، قت  :آ ينظرٕق
 ٓٔآ سورة البقرة مف اآلية: ٖق
 .ٛٗ/ٔ فسير القرآف الاظيـ لإلماـ ابف كثير:  :آ ينظرٗق
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الشػػؾ، والشػػػبيات والنفػػاؽ و لػػػؾ اف القمػػب ياػػػرض لػػو  مردػػػاف يخرمانػػو عػػػف صػػػح و 
 واع دالو ىو مرض الشبيات الباطمة، ومرض الشيوات المردية.

ة بػػالشػػبيات. والزنػػا، ومح أمػػراضوالبػػدع، كميػػا مػػف فػػالكفر والنفػػاؽ، والشػػكوؾ 
غمػػػب المنػػػافقيف لػػػـ أ أفوالواقػػػف  آٔقالفػػػواحش والمااصػػػي وفاميػػػا مػػػف مػػػرض الشػػػيوات

 بػػػو النبػػػي  أمػػػرىـيكونػػػوا فػػػي شػػػؾ مػػػف اف ىػػػ ا القػػػرآف منػػػّزؿ مػػػف عنػػػد اهلل، وص اف مػػػا 
ـ قصػػػػمى اهلل عميػػػػو وسػػػػمـآ ىػػػػو الحػػػػؽ الػػػػ ي يمػػػػب ا باعػػػػو، ولكػػػػف لدػػػػاؼ اراد يػػػػـ لػػػػ

المنحرفػػػػػة، ولػػػػػـ يسػػػػػ طياوا الػػػػػ حكـ فػػػػػي غرائػػػػػزىـ  أىػػػػػوائيـيسػػػػػ طياوا السػػػػػيطرة عمػػػػػى 
، والمنػػػافؽ اومػػػريفوالشػػػؾ ىػػػو  ػػػردد بػػػيف  أمػػػرىـفػػػي شػػػؾ مػػػف  ونيػػػـالمامحػػػة، و لػػػؾ 

 .إٓقم ردد، كما اف المريض م ردد بيف الحياة والموت
 -ى ه اآلية الكريمة  ح مؿ مانييف:  فزاْ م او ورضاً  اما قولو 

 اهلل سبحانو يزيد ىؤصء المنافقيف مردًا عمى مرديـ. أف، وىو االخبار -:حْ واأ
الػػدعاء عمػػى المنػػافقيف كػػي يزيػػدىـ اهلل مردػػًا فػػوؽ مردػػيـ فيكػػوف مانػػى  -:َثاني وااا

 -دليػػؿ ىػػو: اآليػػةوقػػد ورد فػػي ىػػ ه  آٖقالكػػالـ زادىػػـ اهلل شػػكًا ونفاقػػًا مػػزاءًا عمػػى كفػػرىـ
  اػػػػالى    قولػػػػو أمػػػػاشػػػػر مػػػػا خمػػػػؽ،  ونيػػػػـف والطػػػػرد ليػػػػـ، قمػػػػواز الػػػػدعاء عمػػػػى المنػػػػافقي

َا يكااَهللَن فػػي كػػالـ الاػػرب مانػػاه م ػػؤِلـ أي  -الػػيـ -فػػػ َل اام وااَاب الاايم هللوااا كااان
مومػػػف مثػػػؿ السػػػميف بمانػػػى الم ْسػػػِمف، وسػػػبب  لػػػؾ انيػػػـ كػػػا بوف فقػػػد كػػػ بوا عمػػػى اهلل، 

 .(ٗ) وك بوا عمى المؤمنيف وقالوا آمنا وىـ ليسوا بمؤمنيفآ

                                                 

  ٕٖ/ٔ يسير الكريـ الػرحمف فػي  فسػير كػالـ المّنػاف: السػادي، عبػدالرحمف بػف ناصػر :آ ينظرٔق
  .ـ ٕٓٓٓ-ىػٕٓٗٔ، ٗىػآ طٖٙٚٔقت

 -ىػػػػػ٘ٓٗٔ: ٔ، دار السػػػػالـ لمطباعػػػػة طٓٚ/ٔاصسػػػػاس فػػػػي ال فسػػػػير: سػػػػايد حػػػػوى  :آ ينظػػػػرٕق
  .ـ ٜ٘ٛٔ

 فسػػير الثاػػالبي المسػػمى بػالمواىر الحسػػاف فػػي  فسػػير القػرآف: الثاػػالبي، عبػػد الػػرحمف  :آ ينظػرٖق
  .لبناف -عممي لممطبوعات، بيروتمؤسسة او ،ٖٖ/ ٔبف محمد بف مخموؼ

  ٜٚٔ/ٔآ المػػػػػػامف وحكػػػػػػاـ القػػػػػػرآف: القرطبػػػػػػي، ابػػػػػػو عبػػػػػػد اهلل محمػػػػػػد بػػػػػػف احمػػػػػػد اصنصػػػػػػاريٗق
 .ـ ٜٚٙٔ-ىػٖٚٛٔ: ٖىػآ، دار الك اب الاربي، طٔٚٙقت
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وكمػػػػا يقػػػػاؿ اف لكػػػػؿ داء دواء، فالنفػػػػاؽ داء خطيػػػػر ومػػػػرض اب ميػػػػت بػػػػو اصمػػػػة 
سػػالمية فمزقػػت صػػفيا وَشػػرخْت وحػػد يا، ولكػػف القمػػوب ال قيػػة الطػػاىرة  ميػػز قمػػوب اال

   .المنافقيف بما ا اىا اهلل مف قوة يقيف، ونور مف رب الاالميف
 الصفة الراهللعة

َاموتزاز هللاإلثم  التكهلّلر 
 ف ػػػػػػػليـ ص  نفؾ عنيـ انيـ ي كبروف عف الحؽ، ي كبروف عى ه الصفة مالزمة 

كػػػػانوا يػػػػونفوف مػػػػف ىػػػػ ا   أنيػػػػـووادػػػػح  ق قبػػػػوؿ ىػػػػ ا الحػػػػؽ  كبػػػػرًا عمػػػػى مػػػػف آمػػػػف بػػػػو
اصس سػػػالـ لمرسػػػوؿ قصػػػمى اهلل عميػػػو وسػػػمـآ ويرونػػػو خاصػػػًا بفقػػػراء النػػػاس غيػػػر صئػػػؽ 

 .آٔقآ بالامية  وي المقاـ
مػا يكػوف وانيػا  أحػطصػوره، والغػرور فػي  شػفأبثـ ىػو الكبػر فػي فاصع زاز بػاال

لصفة مر ولة حقًا ىو اف ي دح لممػرء خطػوه فيصػر  عميػو وص يا ػرؼ بػو وص يحػب  اف 
ح ػى  بػ ثميـالػ يف يصػروف عمػى بػاطميـ وي مسػكوف  أولئػؾيس غفر مف سوء مػا فاػؿ، 

كدػػػوء الشػػػمس اف  أنظػػػارىـ أمػػػاـكفمػػػؽ الصػػػبح، ولػػػو ظيػػػر  أعيػػػنيـ أمػػػاـلػػػو ا دػػػح 
الباطػؿ بػؿ و ػوبى  أمػاـوالممػود  االثػـعمػى  االصػرار إصبى عمػييـ ونفوسيـ الدايفة  ػ

دػػوء الحػػؽ القػػوي ولػػو  أمػػاـ  رامػػف  أفعمػػييـ قمػػوبيـ ال ػػي امػػ ًْت كبػػرًا وزورًا وبي انػػًا 
 مسػػكًا  إصعمػػى الشػػر، إصَّ بػػدا لمنػػاس ممياػػًا.. بػػؿ و صػػر ىػػ ه القمػػوب ال ػػي لػػـ  نطػػو 

انيػا بحػؽ لصػفة مر ولػة دنيئػة، ص ي صػؼ بيػا  .وانكشؼ سػره أمرهاطؿ ولو ودح بالب
 .إٓقمف ح قرت نفسو ، وانحطت سرير و إص

َا أناا ِوُن َكَوااا َواان  قػػاؿ  اػػالى  َا َكَوااا َواان الناااُس َقااَاَل َا َقِياال َلُ اام َوُناا َا 
َلِكااْن م َيَعمُوااَنَ  لمانى، وا ا قيػػؿ لممنػػافقيف فػػا آٖق.الُ ااَفَ اُء ام اَنُ اام  ااُم الُ ااَفَ اُء ََ

يمػػػاف النػػػاس بػػػاهلل ومالئك ػػػو وك بػػػو ورسػػػمو والباػػػث باػػػد  آمنػػػوا كمػػػا آمػػػف النػػػاس أي ك
المػػػوت والمنػػػة والنػػػار وغيػػػر  لػػػؾ ممػػػا أخبػػػر المػػػؤمنيف بػػػو، واطياػػػوا اهلل ورسػػػولو فػػػي 

لاػنيـ  -يانػوف أنا ون كواا َوان ال اف اء وام نػاب النػواىي. قػالوا  اووامػرام ثاؿ 
                                                 

 .ٚٗ/ٔآ  في ظالؿ القرآف: ٔق
 -دار البحػػػوث الامميػػػة ،٘ٚالمنػػػافقوف وشػػػاب النفػػػاؽ: المحػػػامي، حسػػػف عبػػػد الغنػػػي  :آ ينظػػػرٕق

 .ـ ٜٔٛٔ-ىػٔٓٗٔ: ٔالكويت ط
 .ٖٔآ سورة البقرة مف اآلية: ٖق
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   رسػػػػػػوؿ اهلل قصػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو وسػػػػػػمـآ قردػػػػػػي اهلل عػػػػػػنيـ امماػػػػػػيفآ       أصػػػػػػحاب -اهلل
 ام ان م  م ال ف اء  فوكد وحصر السفاىة فػييـ َلكْن م يعموَن  أي ماميػـ

        قفػػػػػػػػػػي الحقيقػػػػػػػػػػة اف قػػػػػػػػػػوليـ          آٔقانيػػػػػػػػػػـ ص ياممػػػػػػػػػػوف بحػػػػػػػػػػاليـ فػػػػػػػػػػي الظاللػػػػػػػػػػة والميػػػػػػػػػػؿ
 أن وُن كوا َوَن ال ف اء محمػد قصػمى اهلل عميػو وسػمـآ  أصػحابانوف بو كانوا ي

اهلل نبيػػو   طمفَ وواف ىػػ ا القػػوؿ مػػف المنػػافقيف حيػػث كػػانوا يقولونػػو فػػي خفػػاء واسػػ يزاء فَػػ
، وفسػػػاد البصػػػائر انمػػػا ىػػػي فػػػي  والمػػػؤمنيف عمػػػى  لػػػؾ، وقػػػرر اف السػػػفو ورقػػػة الحمػػػـو

عمػػػػػى  حيػػػػزىـ وصػػػػفة ليػػػػػـ واخبػػػػر انيػػػػـ ىػػػػػـ السػػػػفياء ولكػػػػف ص ياممػػػػػوف لمّػػػػرْيف الػػػػ ي
 .إٓققموبيـآ

َا قيل ل م َونَيي وروي اف قولو  االى  يػة، انيػا نزلػت فػي إلػى آخػر اآل َا 
قيػؿ ليػـ يانػي الييػود.. آمنػوا كمػا آمػف محمػد قصػمى اهلل عميػو  واف منافقي الييود، أي 

مػف المسػمميف أو آمنػوا كمػا آمػف النػاس، والمػراد بالنػاس ىنػا ىػو عبػد  وأصحابووسمـآ 
يانػػػػي الميػػػػاؿ  كوااااا َواااان ال ااااف اء َناااا ون  -، قػػػػالوا:صػػػػحابووأاهلل بػػػػف سػػػػالـ 

 إ ا، حيػث يقػاؿ ثػوب سػفيو، ةفو في كػالـ الاػرب ىػو الخفػة والرقػوالخرقاء، واصؿ الس
 .آٖق، أو كاف باليًا رقيقاً و  كاف ردئ النسيج خفيف

يانػي ومػف  مػاـ ميميػـ انيػـ ص ياممػوف انيػـ فػي   َلكْن م يعمواَن وقولػو 
 ظالؿ وميؿ.

 -وقػاؿ اوولػى اآليػةاهلل سػبحانو و اػالى وصػؼ المنػافقيف فػي  أف أ بيفّ بقي أف 
والسػبب فػي  لػؾ، ىػو انػو   -ص ياممػوف بػونيـ -قػاؿ اآليةوفي ى ه  -بانيـ ص يشاروف

 االيمػافف  كر السفو وىو الميؿ، فكاف  كػر الامػـ ىػو المناسػب لػو ، وو اآليةفي ى ه 
يك سػب النػاظر المارفػة فناسػب فػي  لػؾ  كػر  أفمػؿ أيح اج إلى نظػر واسػ دصؿ مػف 

مبنػػي عمػػى الاػػادات فيػػو كالمحسػػوس فناسػػب  أمػػر  فانػػو  اورضسػػاد فػػي الفَ  أمػػاالامػػـ، 
 .آٗقي كر عدـ الشاور أفىناؾ 

                                                 

 .ٓ٘/ٔ فسير القرآف الاظيـ:  :آ ينظرٔق
 .ٕ٘ٓ/ٔآ المامف وحكاـ القرآف: ٕق
 .ٕ٘ٓ/ٔ. والمامف وحكاـ القرآف: ٜٙٔ/ٔالمحرر الوميز ػ صبف عطية:  :آ ينظرٖق
 .ٕٚ/ٔاصساس في ال فسير:  :آ ينظرٗق
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َلهللئَس الِوَ اْ قاؿ  االى  ُُ َجَ ِنُم ََ ُُ الِعِزة هللامثِم َفَحْ هلل ْت ََ ُُ اِتِق او اَخ ََا ِقيَل ّل ا َّ.آٔق 
ىػالؾ، اورضفػي  االفسػادفباد اف قصد ى ا المنػافؽ  الحػرث والنسػؿ ونشػر  واف

فاؿ ى ا كمو، ثـ قيؿ لو ا ػِؽ اهلل فػي فامػؾ،  ػ كيرًا لػو  بخشػية اهلل  إ امار، راب والدَّ الخَ 
    يومػػػو لػػػو  ىػػػ ا الكػػػالـ، حيػػػث أفوالحيػػػاِء منػػػو ، أو ي ػػػرؾ الفسػػػاد والنفػػػاؽ، لكػػػف اسػػػ كبر 

  العزُة ُُ أي اح وت عميو واحاطت بو فصار كالموخو  بيا قوالازةآ فػي  هللامثمأخَْت
وَحّميػػػػة   اونفػػػػةوالحميػػػػة ممػػػػازًا، أي حمم ػػػػو  اونفػػػػةبيػػػػا  وأ ريػػػػدخػػػػالؼ الػػػػ ؿ،  اوصػػػػؿ

 .إٓقال ي أَمِر بام نابو االثـالماىمية عمى فاؿ 
رداؼ الاػػزة  قػػد  كػػوف  ف الاػػزة. لرفػػف المػػبس عنيػػا، و قريبيػػا إلػػى الفيػػـ و لػػؾ وبػػاالثـواف

                  محمػػػػػػػػودة فػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػو  اػػػػػػػػػالى أنيػػػػػػػػامحمػػػػػػػػودة وم مومػػػػػػػػة، فمنيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػا  ػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػى 
  ََلمو ونِين  ُِ َِل َلِرُ   أ ردفػت، فمو اطمقت ل وىـ انيػا محمػودة، ولػ لؾ آٖق.َِو الِعزُة 

َلهللئس الو اْ : باالثـ مينـ ال ي وقودىا النػاس والحمػارة  وِ أي كافي فح هللُ ج نم 
 انػي الفػراش وىػو مػا يوطػو  -لو  وعقابًا، والمياد: يانػي الاػ اب وفػي لغػة الاػرب مزاءَ 

كبػر الػ نوب عنػد اهلل ألمصبي ليناـ عميو، وعف ابف مساود قردي اهلل عنو آ قاؿ: مػف 
 .آٗقاهلل. فيقوؿ: عميؾ نفسؾ، أي اصمح نفسؾ وص  صمح غيرؾ يقاؿ لمابد ا ؽِ  أف

 الصفة الخاو ة
َال خرية  ام ت زاء 

صػػػفة اصسػػػ يزاء والسػػػخرية  كمػػػف و سػػػ قر فػػػي نفػػػوس وقمػػػوب المنػػػافقيف حيػػػث 
يظنػػػػػوف انيػػػػػـ عمػػػػػى الحػػػػػؽ المبػػػػػيف، واف المػػػػػؤمنيف عمػػػػػى الدػػػػػالؿ المبػػػػػيف فيسػػػػػخروف 

مػػػف صػػػفات المنػػػافقيف فػػػالكالـ ينطبػػػؽ  أ خػػػرىويسػػػ يزئوف بػػػالمؤمنيف، ىػػػ ه ىػػػي صػػػفة 
                                                 

 .ٕٙٓ :آ سورة البقرة اآليةٔق
روح المااني في  فسػير القػرآف الاظػيـ والسػبف المثػاني: اصلوسػي، ابػي الفدػؿ شػياب  :آ ينظرٕق

 .ىػآ دار الفكر ٕٚٔقت .٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٕالديف السيد محمود اصلوسي البغدادي
 ٛآ سورة المنافقوف مف اآلية: ٖق
 -عبػػػد الف ػػػاح، دار الرائػػػد الاربػػػي بيػػػروت ،ٗٚ/ٔلغػػػة المنػػػافقيف فػػػي القػػػرآف: الالشػػػيف :آ ينظػػػرٗق

  .ـ ٜ٘ٛٔ -ىػ٘ٓٗٔ:ٔ ٔلبناف، ط
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ييػػػػزؤوف مػػػػف  سػػػػاساوبنػػػػوا نفػػػػاقيـ عمػػػى الكػػػػ ب والخػػػػداع، فامػػػػى ىػػػ ا  ونيػػػػـعمػػػييـ، 
، لكػؿ مػنيـ وميػاف: ومػو يمقػى بػو المػؤمنيف وومػو أمػاميـالمؤمنيف خمفيػـ ويمػدحونيـ 

حػػػدىما يقبمػػػو  بظػػػاىره المسػػػمموف، أينقمػػػب بػػػو إلػػػى اخوانػػػو مػػػف الممحػػػديف ولػػػو  لسػػػاناف: 
 .آٔقي رمـ لو عف سره المكنوف واآلخر

َا َوَ  قاؿ  االى  َا َقااُل يَن ََوُنا َِ َا اِلا ا َلُق ََ اِ  َا ََ ا ِوَلاى َشاَياِطيِنِ ْم َقااُل َْ ا َخَما ََ اِ  ِناا ََ
 إٓق.ِوِنا َوَعُكْم ِوِنَوا َنْحُن ُوْ َتْ ِزُئََن 

رأى المنػػػافقوف المػػػؤمنيف وام ماػػػوا بيػػػـ قػػػالوا كػػػ بًا وزورًا وبي انػػػًا: آمنػػػا  واف اأي 
 فسػػادواالمػػف دعػػاة الكػػ ب والف نػػة  بومثػػاليـانفػػردوا  واف اك يمػػانكـ وصػػدقنا ك صػػديقكـ، 

فػػي  بااليمػػافعمػػى عقيػػد كـ، وموافقػػوكـ عمػػى ديػػنكـ، ولكػػف كنػػا ن حمػػى  إنَّػػاقػػالوا ليػػـ: 
ونطمػػف عمػػى  أيػػدييـونسػػائنا مػػف  وأوصدنػػا أموالنػػامػػؿ الحفػػاظ عمػػى أالظػػاىر فقػػط مػػف 

 .آٖقونواياىـ أسرارىـ
: كػػانوا يظيػػروف بػػومييف وي كممػػوف بمسػػانيف وقػػد ثبػػت عػػف النبػػي قصػػمى اهلل عميػػو وَن

 آٗقوسػػمـآ انػػو  قػػاؿ قمػػف شػػر النػػاس  و الػػومييف الػػ ي يػػا ي ىػػؤصء بومػػو وىػػؤصء بومػػوآ
وقاؿ قصمى اهلل عميو وسمـآ قمف كاف لو  ومياف في الدنيا كاف لو  يـو القيامػة لسػاناف 

 .آ٘قمف نارآ
الؼ بيف المفسريف في المراد قبالشيطافآ فػي قولػو  اػالى خ في الحقيقة حصؿ

  ْـ َ ا َخَمْوا ِإَلى َشَياِطيِنِي  . َواِف

                                                 

 .ٜٖٚ ،مدارج السالكيف :آ ينظرٔق
 .ٗٔ :آ سورة البقرة ػ اآليةٕق
 .ٙ٘/ٔ ، فسير المراغي :آ ينظرٖق
 .ٕٔٔٓ/ٗ، وصحيح مسمـ: ٕٕٙٙ/ٙآ صحيح البخاري: ٗق
ىػػػآ  حقيػػؽ محمػػد محػػي الػػديف ٕ٘ٚآ سػػنف أبػػي داود: السمسػػ اني، سػػميماف بػػف اصشػػاث، قت٘ق

 .ٕٛٙ/ ٗبيروت،  -عبد الحميد، دار الفكر
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يقوؿ اصماـ القرطبي قرحمو اهللآ قاخ مػؼ المفسػروف فػي المػراد بالشػياطيف ىنػا 
ىػػػـ  :ىػػػـ رؤسػػػاء الكفػػػر، وقػػػاؿ الكمبػػػي :ىدِّ فقػػػاؿ ابػػػف عبػػػاس قردػػػي اهلل عنػػػوآ والس ػػػ

 ىـ الكياف، ولفظ الشيطنة ال ي ماناه،  :اؿ ممف مف المفسريفػػػػػػػػػػػػػػػشياطيف المف، وق
 .آٔقوالخير ياـ مميف مف  كر واهلل اعمـآ االيمافالباد عف 

نزلػػْت  -قلقػػد روي فػػي سػػبب نػػزوؿ ىػػ ه اصيػػة عػػف ابػػف عبػػاس قردػػي اهلل عنػػوآ قػػاؿ:
، و لػػؾ انيػػـ خرمػػوا  ات يػػـو فاسػػ قبميـ نفػػر وأصػػحابو أبػػيفػػي عبػػد اهلل بػػف  اآليػػةىػػ ه 
 أردَّ : انظػروا كيػؼ أبيرسوؿ اهلل قصمى اهلل عميو وسمـآ فقاؿ عبداهلل بف  أصحابمف 

بكػر، فقػاؿ مرحبػًا بالصػديؽ سػيد بنػي  مػيـ،  أبػيخػ  بيػد وعنكـ ىؤصء السفياء فػ ىب ف
خػ  بيػد أاهلل، ثػـ  وشيو االسػالـ وثػاني رسػوؿ اهلل فػي الغػار البػا ؿ نفسػو ومالػو  لرسػوؿ

عمػر فقػاؿ مرحبػًا بسػيد بنػػي عػدي بػف كاػب الفػاروؽ القػػوي فػي ديػف اهلل، البػا ؿ نفسػػو 
 خ  بيد عمي فقاؿ، مرحبًا بابف عـ رسوؿ اهلل سيد بنػي ىاشػـ مػاأومالو  لرسوؿ اهلل، ثـ 

 .خال رسوؿ اهلل
فاموا كما ي موىـ فاأر  ف  اي موني فامت  أصحابو كيؼ ر ثـ اف رقوا فقاؿ عبداهلل و

ميػػو وسػػمـآ واخبػػروه فامػػت  فػػاثنوا عميػػو خيػػرًا، فرمػػف المسػػمموف إلػػى النبػػي قصػػمى اهلل ع
اهلل. وص  و  ِكػػَر اَف عميػػًا قردػػي اهلل عنػػو آ قػػاؿ: يػػا عبػػد اهلل، ا ػػؽِ  إٓقيػػةآبػػ لؾ فنزلػػت اآل

ىػ ا الحسػف افػي  قػوؿ  أبػاف المنافقيف شر  خْمػِؽ اهلل  اػالى.. فقػاؿ لػو  ميػاًل يػا   نافؽ ف
، وصػػحابو أ بػػيّ واهلل اّف ايماَننػػا ك يمػػانكـ و صػػديقنا ك صػػديقكـ.. ثػػـ اف رقػػوا فقػػاؿ ابػػف 

ي موىـ، فاثنوا عميو خيرًا، وقػالوا مػا نػزاؿ أ، ىك ا اريدكـ اف  فاموا ا ا ر ي ـ ما ا فامت  أر أ
خبػػروه أبخيػػر مػػا عشػػَت فينػػا فرمػػف المسػػمموف إلػػى رسػػوؿ اهلل قصػػمى اهلل عميػػو وسػػمـآ و 

 .آٖق، في ا ىو النفاؽ باينواآليةب لؾ فانزؿ اهلل  االى ى ه 
                                                 

 .ٕٚٓ/ٔآ المامف وحكاـ القرآف: ٔق
    ٚد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر / آ لبػػػاب النقػػػوؿ فػػػي أسػػػباب النػػػزوؿ: السػػػيوطي، مػػػالؿ الػػػديف عبػػػٕق

 .ٕلبناف، ط-ىػآ المك بة الشابية، بيروتٜٔٔقت
 فسير ابي الساود المسمى إرشاد الاقػؿ السػميـ إلػى مزايػا القػرآف الكػريـ: ابػي السػاود،  :آ ينظرٖق

   .آ ٜٔ٘قت ٖٙ/ٔ ،محمد بف محمد الامادي
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القبيحػػػة منيػػػا  اوفاػػػاؿاف مػػػا يفامػػػو  المنػػػافقوف وغيػػػرىـ مػػػف الكفػػػار مػػػف مميػػػف 
ي ا ص يماميـ اف ي صورا اف المػؤمنيف وحػدىـ فَ  ي يـ بيـسخر  بالمؤمنيف أو اس خفافيـ

واومػػػد  أومػػػدىـالامػػػي القػػػدير الػػػ ي أو انيػػػـ مازولػػػوف بػػػؿ ىػػػـ يركنػػػوف إلػػػى اهلل  اػػػالى 
، أ مػورىـممياًا وىو سبحانو يامـ بػواطف  أ مورىـمف الادـ، وال ي بيده مقاليد  أعداءىـ

اهلل ح ػػى  إف شػػاءومػػا   خفػػي الصػػدور وسػػوؼ يكشػػفيـ لممػػؤمنيف  اوعػػيفويامػػـ خائنػػة 
 .آٔقيكونوا منيـ عمى ح ر دائـ ويقيف

 احلكن على ادلنافقني0 ثانًادلبحث ال

 احلكن األول0 حكن ادلنافقني يف الذنٍا
نػػو أالمنػػافؽ انمػػا ياامػػؿ فػػي الػػدنيا مػػف قبػػؿ المسػػمميف عمػػى  أفممػػف الاممػػاء عمػػى أ   

فػي  االسػالمية اوحكػاـف كاف نفاقو مقطوعًا بو: وسبب  لػؾ، اف اف مسمـ ياامؿ ك لؾ و 
 -ممموعيا   كوف مف مانبيف:

 المم مػػػف فػػػيفػػػي  طبيقػػػو و نفيػػػ ه  : مانػػػب يطبػػػؽ فػػػي الػػػدنيا ويكمػػػؼ المسػػػمموفاألَل
 رئيس الدولة. أوالخميفة  وي ولى  لؾ

 اهلل سبحانو. إلى اً عائد أمرهويكوف  اآلخرةمانب يطبؽ في  الثاني:
القدػػػػائية الماديػػػػة والمحسوسػػػػة، بحيػػػػث ص  ةدلػػػػعمػػػػى او أمػػػػرهيقػػػػـو  ،األَلفالجانااااب  

الػػػدصئؿ الومدانيػػػة،  أمػػػاليػػػؿ مػػػادي محسػػػوس، بمومػػػب دَ  ِإصَّ يصػػػدر شػػػ  مػػػف الن ػػػائج 
 ثر في ى ا المانب.أوالقرائف اصس ن امية فميس ليا أي 

عمى ما اس قر في القموب والصدور ومرد القدػاء فػي  أمره، فيقـو الجانب الثاني َأوا
اهلل سػػػبحانو و اػػػالى ييػػػدي مػػػف يشػػػاء وىػػػو عمػػػى كػػػؿ شػػػ   إلػػػىرامػػػف  أمػػػر لػػػؾ ىػػػو 

 .إٓققدير
كػاف  ونولمنافقيف مااممة المس يزىء في الدنيا، اهلل سبحانو و االى عاَمَؿ ا إفَّ 

 مف كونيـ مبالغيف في اخفائيا. أسرارىـيطمف الرسوؿ قصمى اهلل عميو وسمـآ عمى 
                                                 

 .ٕٗالمنافقوف في القرآف الكريـ /  :آ ينظرٔق
 .ٕٙٗالبوطي، محمد سايد رمداف،  ،لسيرةفقو ا :آ ينظرٕق
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ْيُ ْم ِفااي ُطْغَياااِنِ ْم َيْعَوُ ااَنَ  قػػاؿ  اػػالى  َيُواا ُِ هلِلِ ااْم ََ ُُ َيْ ااَتْ ِز كانػػت  إ ف، آٔق. الِماا
كػؿ الباػد ص يػدركوف مػا يفامػوف فيػـ غػافموف  وىػـ بايػدوف إلػييـصفة اصس يزاء عائدة 

ديػػػػنيـ ودنيػػػػاىـ فػػػػال يػػػػدركوف الواقػػػػف المحسػػػػوس وص يشػػػػاروف بمػػػػا  أمػػػػورمػػػػاىموف فػػػػي 
الرسوؿ قصمى اهلل عميو وسمـآ قد صقى صػاوبات وعقبػات كثيػرة  أف. في الحقيقة إٓقيفاموف

وسػػمـآ  مػػف قبػػؿ المنػػافقيف فبػػالرغـ مػػف  لػػؾ كمػػو لػػـ يامػػؿ الرسػػوؿ محمػػد قصػػمى اهلل عميػػو
، والسػبب الػ ي أكثػرىـعمػى  أوعمى ق ؿ المنافقيف مف عممو بيػـ وقيػاـ الشػيادة عمػييـ 
منػػافقيف مػػف عممػػِو بنفػػاقيـ قػػد ماػػؿ النبػػي قصػػمى اهلل عميػػو وسػػمـآ يمسػػؾ عػػف ق ػػؿ ال

 -منيا: أقواؿ عدة اخ مؼ فيو الامماء عمى
َمً  حػػػد سػػػواه، وقػػػد ا فػػػؽ ألػػػـ يامػػػـ حػػػاليـ  ونػػػو: قػػػاؿ باػػػض الاممػػػاء، انمػػػا لػػػـ يقػػػ ميـ، أ

 اوحكػاـف اخ مفػوا فػي سػائر اف القادي ص يحكـ باممو و  أفعمى  أبييـبكرة  فالامماء ع
 ؟ ص أوىؿ يحكـ باممو 

ف الزنػػديؽ الػػ ي يسػػ ر انمػػا لػػـ يقػػ ميـ و ق رحميػػـ اهلل آ الشػػافاي أصػػحاب : قػػاؿثانياااً 
الشافاي الػ ي قػاؿ  أصحابيس  اب وص يق ؿ، في ا الم وخر مف  االيمافالكفر ويظير 

 .وحدالزنديؽ مائزة قاؿ قوًص لـ يصح  ةاس  اب أف
ىػػو  أشػػاروقػػد  منػػو ول ػػوليؼ القمػػوب عميػػو فػػال  نفػػر ةنػػو لػػـ يقػػ ميـ لمصػػمحأ: قيػػؿ ثالثاااً 

محمػػػدًا  إفي حػػػدث النػػاس  إف أخػػاؼىػػػ ا المانػػى فقػػػاؿ.  إلػػىقصػػمى اهلل عميػػو وسػػػمـآ 
 .آٖققموبيـ مف عممو بسوء اع قادىـ المؤلفة، وقد كاف ياطي أصحابويق ؿ 

 القرطبػػػي قرحمػػػو اهللآ فػػػي  فسػػػيره فيقػػػوؿ  االمػػػاـوىنػػػاؾ قػػػوؿ رابػػػف يدػػػيفو لنػػػا 
نبيػو قعميػو السػػالـآ بكونػو ثبػ يـ عمػػى  أصػػحاباهلل سػبحانو و اػالى كػػاف قػد حفػظ  إفق

 .آٗقررآ، واف المنافقيف ص يفسدونيـ وص يفسدوف دينيـ فمـ يكف في  بقي يـ دَ االيماف
اُ ْم َجَ اِنُم  إف قولو  اػالى  ََ ْْ َوا اْغُمْظ َوَمْيِ ْم ََ اْلُوَناِفِقيَن ََ َيا َأييَ ا الِنهلِليي َجاِ ِْ اْلُكِفاَر ََ

هلِلْئَس الْ   آ٘ق.  َوِصيرُ ََ
                                                 

 ٘ٔآ سورة البقرة مف اآلية: ٔق
 ٓٚ/ٔ. وال فسير الكبير: ٔٙٔ/ٔمامف البياف عف  فسير آي القرآف:  :آ ينظرٕق
/ ٔىػػآ ٖٗ٘أحكاـ القرآف: ابف الاربي، وبي بكػر محمػد بػف عبػد اهلل، دار الفكػر قت  :آ ينظرٖق

 .ٜٜٔ-ٜٛٔ/ٔ. والمامف وحكاـ القرآف: ٕٔ
 .ٕٓٓ/ٔآ المامف وحكاـ القرآف: ٗق
 . ٖٚآ سورة ال وبة اآلية: ٘ق
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نػػ اربمماىػػدة المنػػافقيف،  اومػػرمػػاءت صػػريحة   حػػدث عػػف  اآليػػةاف ىػػ ه   واف
لػـ ي وقفػوا عػف النفػاؽ فالميػاد عمػييـ وامػب ام ثػاًص  واف الممنافقيف مف اس مرار نفاقيـ، 

ف يقولوا: انما قمنػا وظيروا النفاؽ كأ إ افيكوف ميادىـ اما بالسيؼ.  االليي اومرلي ا 
 أويكػػوف ميػػادىـ بالغمظػػة  أف أو إيماَنػػاً فاقػػًا ص نِ  ةاهلل محمػػد رسػػوؿ اهلل،  قيػػ إصلػػو إص 

 .آٔقبغيرىا مف المواقؼ والوقائف أوالكالـ البمي  
 اَخرةحكن ادلنافقني يف 0 احلكن الثانً

يطبػػؽ عمػػييـ مػػف  أفحكػػـ المنػػافقيف فػػي الػػدنيا ومػػا يمػػب  ف كممػػت  عػػ أفباػػد 
اهلل سػػػبحانو  إلػػػىعائػػػد  أمػػػرىػػػو  اآلخػػػرةف حكميػػػـ فػػػي واقػػػوؿ بػػػ أف أوددنيويػػػة  أحكػػػاـ

 أمػرىـأي يـو القيامػة يكػوف فيػو النػاس فػي ظممػة مػف  ،في  لؾ اليـو إفو االى حيث 
يباػػػث اهلل سػػػبحانو و اػػػالى نػػػورًا فممػػػا يػػػرى المؤمنػػػوف النػػػور الػػػ ي باثػػػو اهلل سػػػبحانو  إ 

المنػة، فيػ ا ىػو النػور الػ ي يمشػي  إلىى ا النور ىو دليؿ مف اهلل  فَّ و وميوا نحوه وك
. فممػػػػا رأى المنػػػػافقوف المػػػػؤمنيف قػػػػد انطمقػػػػوا إٓقبػػػػو المؤمنػػػػوف عمػػػػى الصػػػػراط المسػػػػ قيـ

ا ماكػـ نَّػنػا ك   ظمـ اهلل عمى المنافقيف فقالوا حينئ  انظرونا نق بس مف نوركـ فو باوىـ، ف
 آٖقىنالؾ النػور ارماوا مف حيث مئ ـ مف الظممة فال مسوا -في الدنيا، قاؿ المؤمنوف:

 :وى ا المشيد صوره  القرآف الكريـ في قولو  االى
  ََنااا َنْقتَااهلِلْس ِوااْن ُنااَِرُكْم ِقيااَل َا اْنُظُر يَن ََوُناا َِ اْلُوَناِفَقاااُت ِلِماا َم َيقُااَُل اْلُوَناااِفُقََن ََ َْ َياا

ُُ هلَلا َا ُنَرًا َفُضِرَب هلَلْيَنُ ْم هلِلُ ٍَر َل َراَءُكْم َفاْلَتِوُ  َا ََ َظااِ ُرُ  اْرِجُع ُِ الِرْحَواُة ََ ُُ ِفيا ٌب هلَلاِطُن
ََابُ  ُِ اْلَعاا ف اهلل سػػبحانو و اػػالى كيػػؼ كػػاف و بػػيف بػػ أخػػرىوىنػػاؾ صػػورة  آٗق. ِوااْن ِقهلَلِماا

دخػػػؿ المؤمنػػػوف المنػػػة  إ ا -عػػػف ابػػػف عبػػػاس قردػػػي اهلل عنػػػوآ قػػػاؿ:] :بيػػػـ يسػػػ يزئ
 ح اهلل مػػف المنػػة بابػػًا عمػػى المحػػيـ فػػي المودػػف الػػ ي ىػػو مسػػكف والكػػافروف النػػار فَػػ

 إلػىخػ وا يخرمػوف مػف المحػيـ وي وميػوف أالمنافقوف البػاب مف وحػًا  رأى ف  االمنافقيف 

                                                 

  . ٗٚ-ٖٚ/ٖ فسير القرآف الاظيـ   :آ ينظرٔق
 .٘٘ٔ/ ٕآ ينظر ال فسير الوادح:  ٕق
 . ٕٕٙ-ٕٕٗ/ٕٚمامف البياف عف  وويؿ آي القرآف  :ينظرآ ٖق
 . ٖٔآ سورة الحديد اآلية: ٗق
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مػؽ دونيػـ البػاب غبػاب المنػة فينػاؾ ي إلىوصموا  ف  االمنة ينظروف الييـ  وأىؿالمنة 
يَن َ  :فػػػ لؾ قولػػػو  اػػػالى َِ َم اِلااا َْ َا ِواااَن اْلُكِفااااِر َيْضاااَحُكَنَ َفااااْلَي َوَماااى اأْلََراِئاااِك  ۩ َوُنااا

[ وى ا ىو اصس يزاء آٔق. َيْنُظُرَنَ 
 .إٓق 

القػػرآف الكػػريـ  حػػدث وبكػػؿ صػػراحة عػػف عقوبػػة المنػػافقيف فػػي  أففػػي الحقيقػػة 
 -قولو  االى: في اآلخرة

  ِْْرِك اأْلَْ َفِل ِوَن الِناِر َْ َلُ ْم َنِصيراِوِن اْلُوَناِفِقيَن ِفي ال َلْن َتِج ََ .آٖق 
 ؛مػػف النػػار اوسػفؿالػػدرؾ  إلػىالاقوبػػة لممنػافقيف ىػػي ادخػػاليـ  آخػرلػ لؾ  كػػوف 

طبػاعيـ بػيف أ، ومماػوا بسػوء وأىمػو باالسػالـكفرىـ اصسػ يزاء  إلى أدافوا ونيـو لؾ 
شاعةالكفر والخداع والفسؽ   ائميػـ ة في صفوؼ المسمميف، وغير  لػؾ مػف رَ شَ احِ الفَ  واف

 االمػػػاـمػػػف النػػػار. قػػػاؿ  اوسػػػفؿ. فحػػػؽ عمػػػييـ الػػػدرؾ آٗقالم اػػػددة وقبػػػائحيـ الم نوعػػػة
رؾ ار دركػػات سػػبف فالمنػػافؽ فػػي الػػدَّ الػػدرؾ  انػػي الطبقػػة، والنَّػػ -رحمػػو اهلل -وكانيالشَّػػ

 كثرة غوائمو.اوية، لغمظ كفره وِ منيا وىي اليَ  اوسفؿ
َطمَة، ثـ الساير وأعمى ، ثـ سػقر ثػـ المحػيـ، ثػـ الياويػة. الدركات مينـ ثـ الح 

اهلل مػػػف عػػػ ابيا. قولػػػف  مػػػد ليػػػـ نصػػػيرًاآ  أعا نػػػا -ميػػػاوقػػػد  سػػػمى مميايػػػا الطبقػػػة الا  
. والػػ خمص مػػف ىػػ ا الوعيػػد الشػػديد ليػػؤصء المنػػافقيف ىػػي آ٘قيخمصػػيـ مػػف  لػػؾ الػػدرؾ

 -:ال وبة كما قاؿ  االى
  َا َأْصَمُح َا ََ يَن َتاهلُل َِ ََلِئَك َواَر اْلُواْ ِوِنيَن ِوِم اِل ُْ ُِ َف يَنُ ْم ِلِم َا ِْ َأْخَمُص ََ ُِ َا هلِلالِم اْوَتَصُو ََ

ُُ اْلُواااْ ِوِنيَن َأْجااارًا َوِظيوااااً  َف ُياااْ ِت الِمااا َْ َ ااا ََ .وبػػػوا واصػػػمحوا  :أييػػػا المنػػػافقوف  آ ٙق 

                                                 

 . ٖ٘و  ٖٗآ سورة المطففيف اآلي اف: ٔق
 . ٔٙٔ/ٔآ مامف البياف عف  وويؿ آي القرآف: ٕق
 . ٘ٗٔآ سورة النساء مف اآلية: ٖق
 ،مطباػػة السػػاادة ،٘ٚٗ/ٖال فسػػير الوسػػيط لمقػػرآف الكػػريـ: الطنطػػاوي، محمػػد السػػيد  :آ ينظػػرٗق
  .ـ ٖٜٛٔ-ىػٖٓٗٔ: ٕط
 . ٜٔ٘/ٔآ ف ح القدير: ٘ق
 . ٙٗٔآ سورة النساء اآلية: ٙق
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 ف اهلل غفػػػور واع صػػػموا بػػػاهلل  اػػػالى با بػػػاع رسػػػال و واخمصػػػوا فػػػي ال ػػػديف هلل وحػػػده فػػػ
 رحيـ.

 اخلامتت
 أدػػف أفيمػػؼ عمػػى الػػورؽ، وقبػػؿ  أف ن يػػي وآف لممػػداد  أفباػػد صػػحبة آف ليػػا     
فييا بيف يدي القارئ حصاد رحمة قصَر المسػافر  أدفحاؿ ص بد مف وقفة قصيرة، الرِّ 

مػف ك ػاب  أكػوف أفاد ودػاؼ المميػود فييا وا سف الميداف، وأنػّى لمثمػي عمػى قمػة الػزَّ 
الناظر الم ومؿ، الميػـ اغفػر لػي مرأ ػي و مػاوز عػف ىفػو ي. باػد  ومؿ بمكاف اهلل عز

 :باآل ي  ات البحث نومزىاطيَّ  ى ه المولة ظيرت لنا عدة ن ائج  ناثرت بيفَ 
صػػطالح، و كػػاد ال اريفػػات اصصػػطالحية  ق ػػرب  اريػػؼ النفػػاؽ فػػي المغػػة واص  .ٔ

 المغوية. ريفاتو  فؽ مف ال ا
واصسػ يزاء لػ لؾ فػاف النفػاؽ  واالفسػادخداع وال منيا الك باف لممنافقيف صفات  .ٕ

 مف الكفر الصريح، و لؾ لدمو ى ه الصفات. أشنف
ومػػػؿ حكػػػػـ عمػػػى ىػػػػؤصء  باػػػد ىػػػػ ا كمػػػو  يخػػػػرج البحػػػث بن يمػػػػة ىػػػي اف اهلل عػػػػز .ٖ

 المنافقيف في الدنيا باصس يزاء بيـ واهلل يمدىـ في الطغياف.
مػف النػار  أسػفؿالػدرؾ النػار و  اػروىػي نيايػة المطػاؼ فيػـ فػي ق اآلخرةفي  أما

 فال يخفؼ عنيـ الا اب.
ـْ َنِصيرا قاؿ  االى   . (ٔ) ِإفَّ اْلم َناِفِقيَف ِفي الدَّْرِؾ اْوَْسَفِؿ ِمَف النَّاِر َوَلْف َ ِمَد َلي 
يماػػػػؿ  أف ن يػػػػي، واسػػػػوؿ اهلل  أفوآف لرحم نػػػػا  دف الػػػػزاد قػػػػد نفػػػػوف اشػػػػار بػػػػاآلو 

ف يك ػػب عممػػي ىػػ ا أو  ،مػػف شػػمرة باسػػقة م مثمػػة بنفػػف المسػػمميف ياناػػةعممػػي ىػػ ا ثمػػرة 
 .وباالمابة مدير قدير يءنو عمى كؿ شإفي ميزاف حسنا ي 

 

 ادلصـــادر وادلراجع
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 القَرن الكريمي 
ىػػػآ دار ٖٗ٘بكػػر محمػػد بػػف عبػػد السػػالـ، قت أبػػوحكػػاـ القػػرآف: ابػػف الاربػػي، أ .ٔ

 الفكر.
 عمي بف محمد بف حبيب البصري.بو الحسف أدب الدنيا والديف: الماوردي، أ .ٕ
-ىػػػػػ٘ٓٗٔ: ٔسػػػػاس فػػػػي ال فسػػػػير: سػػػػايد حػػػػوى، دار السػػػػالـ لمطباعػػػػة، طاو .ٖ

ٜٔٛ٘. 
 ٖاصعالـ: الزركمي، خير الديف، ط .ٗ
ممموعػػػػػة مػػػػػف   ػػػػػاج الاػػػػػروس: الزبيػػػػػدي، محمػػػػػد مر دػػػػػى الحسػػػػػيني،  حقيػػػػػؽ .٘

 .اصسا  ة
ني بي الحسػف عمػي بػف محمػد بػف عمػي الحسػيأال اريفات: المرماني، الشريؼ   .ٙ

 لبناف. -ىػآ دار الك ب الاممية، بيروتٙٔٛقت
 وبػػأمزايػػا القػػرآف الكػػريـ:  إلػػىرشػػاد الاقػػؿ السػػميـ إالسػػاود المسػػمى  وبػػأ فسػػير  .ٚ

 آ.ٜٔ٘الساود، محمد بف محمد الامادي، قت
مواىر الحسػػػػػاف فػػػػػي  فسػػػػػير القػػػػػرآف: الثاػػػػػالبي، البػػػػػ سػػػػػمى فسػػػػػير الثاػػػػػالبي الم .ٛ

 لبناف.-عممي لممطبوعات، بيروتعبدالرحمف بف محمد بف مخموؼ، مؤسسة اص
 فسير الخازف المسمى لباب ال وويؿ في مااني ال نزيػؿ: البغػدادي، لاػالء الػديف  .ٜ

: ٕىػػػػػآ مطباػػػػة البػػػػابي الحمبػػػػي بمصػػػػر، طٕ٘ٚعمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف ابػػػػراىيـ، قت
 ـ.ٜ٘٘ٔ -ىػٖ٘ٚٔ

مػػاـ االومفػػا يح الغيػػب: الػػرازي، أ فسػػير الفخػػر الػػرازي المشػػ ير بال فسػػير الكبيػػر  .ٓٔ
 .  بيروت ،ىػآ، دار الفكرٗٓٙحمد فخر الديف بف اصماـ دياء الديف عمر، قتم
 فسػػير القاسػػمي المسػػمى محاسػػف ال وويػػؿ: القاسػػمي، محمػػد ممػػاؿ الػػديف، دار  .ٔٔ

 ـ.ٜٚ٘ٔ -ىػٖٙٚٔ: ٔالك ب الاربية، ط
سػػػػػماعيؿ بػػػػػف كثيػػػػػر القرشػػػػػي الرمشػػػػػقي إ فسػػػػػير القػػػػػرآف الاظػػػػػيـ: ابػػػػػف كثيػػػػػر،  .ٕٔ

 لبناف.-وتىػآ دار المارفة، بير ٗٚٚقت
  فسير المراغي: المراغي، احمد مصطفى، دار احياء ال راث الاربي. .ٖٔ
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ال فسػػير الوادػػح: الحمػػازي، محمػػد محمػػود، مطباػػة اصسػػ قالؿ الكبػػرى. القػػاىرة  .ٗٔ
 ـ.ٜٜٙٔ-ىػٜٖٛٔ: ٙط
/  ال فسػػػػير الوسػػػػيط لمقػػػػرآف الكػػػػريـ الطنطػػػػاوي، محمػػػػد السػػػػيد، مطباػػػػة السػػػػاادة .٘ٔ

 ـ.ٖٜٛٔ -ىػٖٓٗٔ: ٕ، طمصر
-ىػػػ٘ٓٗٔ: ٔبيػػروت، ط-ميػػر عبػػد الازيػػز، دار الفرقػػافأ فسػػير سػػورة البقػػرة:   .ٙٔ

 ـ.ٜ٘ٛٔ
 يسير الكريـ الرحمف في  فسير كالـ المناف: السادي، عبػد الػرحمف بػف ناصػر  .ٚٔ

 ـ.ٕٓٓٓ-ىػٗ:ٕٓٗٔىػآ، طٖٙٚٔقت
نصػػػػاري حمػػػػد اوأعبػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػف  وبػػػػأحكػػػػاـ القػػػػرآف: القرطبػػػػي، المػػػػامف و .ٛٔ

 ـ.ٜٚٙٔ -ىػٖٚٛٔ: ٖالاربي، ط ىػآ دار الك ابٔٚٙقت
زدي البصػػػػػػري بكػػػػػػر محمػػػػػػد بػػػػػػف الحسػػػػػػف او وبػػػػػػأمميػػػػػػرة المغػػػػػػة: ابػػػػػػف دريػػػػػػد،  .ٜٔ

 ىػ.ٖ٘ٗٔ، ٔبيروت ط -ىػآ مطباة دائرة الماارؼ الاثمانيةٕٖٔقت،
المػػػواىر فػػػي  فسػػػير القػػػرآف: الشػػػيو طنطػػػاوي مػػػوىري، مطباػػػة البػػػابي الحمبػػػي  .ٕٓ

 ىػ.ٖٓ٘ٔ: ٕبمصر، ط
الفدػػؿ  وبػػألوسػػي، الاظػػيـ والسػػبف المثػػاني: اآل روح الماػػاني فػػي  فسػػير القػػرآف .ٕٔ

 .بيروت ،ىػآ دار الفكرٕٚٔشياب الديف السيد محمود اصلوسي البغدادي، قت
ىػػآ  حقيػؽ ٕ٘ٚسنف ابي داود: السمس اني، سميماف بف اصشاث ابػو داود، قت .ٕٕ

 بيروت.-محمد محي الديف عبد الحميد، دار الفكر
ىػػآ  حقيػؽ ٕٙ٘بو عبػداهلل، قتأاعيؿ سمإبخاري: البخاري، محمد بف الصحيح  .ٖٕ

 ـ.ٜٚٛٔ: ٖبيروت، ط-الدك ور مصطفى ديب، دار ابف كثير واليمامة
ىػػػػآ  حقيػػػؽ ٕٔٙبػػػو الحسػػػف، قتأصػػػحيح مسػػػمـ: القشػػػيري، مسػػػمـ بػػػف الحمػػػاج  .ٕٗ

 بيروت.-محمد فؤاد عبدالباقي، دار احياء ال راث الاربي
 آ.ىػٕٓ٘ٔف ح القدير: الشوكاني، محمد بف عمي بف محمد، قت .ٕ٘
 فقو السيرة: البوطي، محمد سايد رمداف. .ٕٙ
 لبناف.-بيروت ٖالؿ القرآف: سيد قطب، دار احياء ال راث الاربي، طظِ في  .ٕٚ
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بػػػػادي، ممػػػػد الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف ياقػػػػوب المؤسسػػػػة آالفيػػػػروز  القػػػػاموس المحػػػػيط: .ٕٛ
 لبناف.-الاربية لمطباعة، بيروت

بػػي أحمف بػػف سػػباب النػػزوؿ: السػػيوطي، مػػالؿ الػػديف عبػػد الػػر ألبػػاب النقػػوؿ فػػي  .ٜٕ
 لبناف.-بيروت ٕىػآ المك بة الشابية، طٜٔٔبكر قت

، دار أ ،لسػػػاف الاػػػرب: ابػػػف منظػػػور .ٖٓ بػػػو الفدػػػؿ ممػػػاؿ الػػػديف محمػػػد بػػػف مكػػػـر
 بيروت. -الفكر

 -لغػػػة المنػػػافقيف فػػػي القػػػرآف: صشػػػيف، عبػػػد الف ػػػاح، دار الرائػػػد الاربػػػي بيػػػروت  .ٖٔ
 ـ.ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔ: ٔلبناف، ط

بػػي أدابيػػا: السػػيوطي، مػػالؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف آالمزىػػر فػػي عمػػـو المغػػة و  .ٕٖ
 .مصر ػ القاىرة ،ىػآ مطباة البابي الحمبئٜٔبكر قت

حمد بف محمػد بػف أالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافاي: الفيومي،  .ٖٖ
 ىػآ مطباة مصطفى البابي الحمبي بمصر.ٓٚٚعمي المقري قت 

، ةهلل بػػػف محمػػػد بػػػف ابػػػي شػػػيببػػػو بكػػػر عبػػػد اأ: الكػػػوفي، ةمصػػػنؼ بػػػف ابػػػي شػػػيب .ٖٗ
 ىػ.ٜٓٗٔ: ٔالرياض، ط-ىػآ  حقيؽ كماؿ يوسؼ الحوت، مك بة الرشيدٖٕ٘قت
حامػػػد صػػػادؽ قنبمػػػي، دار  و غػػػة الفقيػػػاء: محمػػػد رواسػػػي قماػػػة حمػػػيمامػػػـ ل   .ٖ٘

 ـ.ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔ: ٔالنفائس، بيروت ط
 المنافقوف في القرآف الكريـ: الحميدي: عبدالازيز عبداهلل. .ٖٙ
-النفػػػاؽ: المحػػػامي، حسػػػف عبػػػدالغني، دار البحػػػوث الامميػػػةالمنػػػافقوف وشػػػاب  .ٖٚ

 ـ.ٜٔٛٔ -ىػٔٓٗٔ ٔالكويت، ط
السػػػػاادات  وبػػػػأثيػػػػر، ممػػػػد الػػػػديف ثػػػػر: ابػػػػف اوالنيايػػػػة فػػػػي غريػػػػب الحػػػػديث واو .ٖٛ

 .المبارؾ بف محمد المزري  حقيؽ محمود محمد الطناحي
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