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بعض صفات المنافقيف
ممخص الخطبة

ٔ -خطورة النفاؽ -ٕ .بعض أحواؿ المنافقيف -ٖ .النفاؽ العممي وحكمو -ٗ .السمؼ يحذروف
النفاؽ -٘ .بعض صفات المنافقيف وسماتيـ.
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :فاتقوا اهلل ربكـ أييا المؤمنوف ،وأطيعوه تفمحوا ،والجؤوا إليو تسعدوا ،فما خاب مف لجأ إلى
القوي العزيز سبحانو.

أييا المسمموف ،إف اهلل سبحانو قد أخبرنا أف الناس فريقاف ،فريؽ في الجنة وفريؽ في السعير ،فيما

فريقاف ال ثالث ليما يوـ القيامة ،أما في الدنيا فإف ىناؾ صنفاً ثالثاً لو سماتو وخصالو وتاريخو

الحافؿ ،وىذا الصنؼ أراد أف يقؼ في الوسط ويستمد مف الفريقيف ما يضمف لو عيشاً رغيدًا وأمانًا
مف القتؿ واإلبادة ،ولكف اهلل تعالى جعمو في الدرؾ األسفؿ مف النار عقاباً عظيماً عمى معاص

عظيمة.

ولخطورة ىذا الصنؼ عمى المسمميف جاءت آيات القرآف منذرة ومحذرة وفاضحة ليذا الفريؽ مف

الناس ،ففي مستيؿ القرآف الكريـ وفي أوؿ سورة البقرة يذكر القرآف المؤمنيف في أربع آيات ثـ يذكر

الكافريف في آيتيف ثـ يتعرض ليذا الصنؼ الثالث في ثالث عشرة آية ،ولعظيـ كيدىـ ومكرىـ وشدة

أذاىـ وأثرىـ الكبير في زعزعة العقيدة والمسممات اإليمانية قاؿ اهلل تعالى عنيـ مخاطباً نبيو ُى ُـ
َّ
وف [المنافقوف.]ٗ:
اْل َع ُد ُّو فَ ْ
اح َذ ْرُى ْـ قَاتَمَيُ ُـ الموُ أََّنى ُي ْؤفَ ُك َ
استَ ْي ِزءوْا
ويخبرنا القرآف الكريـ أف اهلل تعالى خاطب ىذا الجنس مف البشر خطاب تيديد ووعيد ُق ِؿ ْ
َّ ِ
ِ
َّ
ءاياتِ ِو َوَر ُسوِل ِو ُكنتُ ْـ
ب ُق ْؿ أَبِالمو َو َ
وض َوَنْم َع ُ
وف َولَئف َسأَْلتَيُ ْـ لَ َيقُولُ َّف ِإنَّ َما ُكَّنا َن ُخ ُ
ِإ َّف الم َو ُم ْخ ِرٌج َّما تَ ْح َذ ُر َ
ب َِ
تَستَي ِزءوف َ ِ
ِ
يف
ؼ َعف َ
يمانِ ُك ْـ ِإف َّن ْع ُ
ط ِائ َف ٍة ّم ْن ُك ْـ ُن َع ّذ ْ
طائ َف ًة ِبأََّنيُ ْـ َك ُانوْا ُم ْج ِرِم َ
ْ ْ َ
ال تَ ْعتَذ ُروْا َق ْد َك َف ْرتُ ْـ َب ْع َد إ َ
[التوبة.]ٙٚ-ٙ٘:
وعف حاليـ مع النبي وصحابتو والمسمميف مف بعده يقوؿ القرآف عنيـ ِإف تُ ِ
ؾ َح َس َنةٌ تَ ُس ْؤ ُى ْـ َوِاف
ص ْب َ
َّ
ِ
ؾم ِ
ِ
وف [التوبة ،]٘ٓ:فيـ يفرحوف إذا وقع
ص َيبةٌ َيقُولُوْا َق ْد أ َ
َم َرَنا مف قَْب ُؿ َوَيتَ َولوْا َّو ُى ْـ َف ِر ُح َ
َخ ْذ َنا أ ْ
تُص ْب َ ُ
بالمسمميف نازلة أو حمت بيـ مصيبة ،ويعجبيـ كثي اًر أف يروا الكفار وقد أراقوا دماء المسمميف

واجتاحوىـ واحتموا ديارىـ وعاثوا في األرض فسادًا ،واذا قيؿ ليـ آمنوا كما آمف المسمموف وامتثموا
ِ
ُّفيَاء
آم َف الس َ
أحكاـ اهلل وقوموا بما أوجب عميكـ قالوا بمساف الحاؿ أو المقاؿ أو القمـ :أَنُ ْؤم ُف َك َما َ
[البقرة ،]ٖٔ:فمف ىؤالء يا ترى؟ إنيـ المنافقوف ال كثرىـ اهلل ،فما ىو النفاؽ يا عباد اهلل؟

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

اإليماف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو وباليوـ
صاحبو
إف النفاؽ ىو مخالفة الباطف لمظاىر ،بأف يظير
ُ
َ
اآلخر ،ويبطف ما يناقض ذلؾ كمو أو بعضو ،وىذا ىو النفاؽ الذي كاف عمى عيد النبي  ،ونزؿ
بذـ أىمو وتكفيرىـ ،وأخبر أف أىمو في الدرؾ األسفؿ مف النار ،وىو النفاؽ االعتقادي.
القرآف ِّ

وثمة نوع آخر مف النفاؽ ،وىو النفاؽ العممي ،وأصولو مذكورةٌ في قولو (( :أربعٌ مف كف فيو كاف
منافقًا ،واف كانت خصمةٌ منيف فيو كانت فيو خصمةٌ مف النفاؽ حتى يدعيا :مف إذا حدث كذب،

واذا وعد أخمؼ ،واذا خاصـ فجر ،واذا عاىد غدر)) أخرجو البخاري ومسمـ.

وىذا النوع مف النفاؽ ال ينقؿ صاحبو عف اإلسالـ ما داـ أصؿ اإليماف في القمب ،لكنو سمي نفاقاً

لتمبس صاحبو ببعض أعماؿ المنافقيف التي يخالؼ فييا الظاىر ما في الباطف كالكذب والخيانة
والغدر وبغض الصالحيف وغير ذلؾ.

وال شؾ أف ىذه ذنوب عظيمة وصاحبيا عمى خطر شديد ،وقد عرض نفسو لفتنة النفاؽ األكبر،
وىذا النوع مف النفاؽ ىو الذي خافو السمؼ وأشفقوا مف فتنتو واستعاذوا باهلل منيا ،قاؿ اإلماـ

البخاري رحمو اهلل في صحيحو" :باب خوؼ المؤمف مف أف يحبط عممو وىو ال يشعر" وقاؿ إبراىيـ

التيمي" :ما عرضت قولي عمى عممي إال خشيت أف أكوف مكذباً" ،وقاؿ بف أبي مميكة" :أدركت

ثالثيف مف أصحاب النبي كميـ يخاؼ النفاؽ عمى نفسو" ،ويذكر عف الحسف( :ما خافو إال مؤمف وال

أمنو إال منافؽ).

ولقد بيف اهلل تعالى أوصاؼ المنافقيف في كتابو أكمؿ التبييف حتى يتعرؼ المؤمنوف عمى أىؿ ىذه

األوصاؼ فيحذروىـ ،فمما وصفيـ اهلل تعالى بو أنيـ لـ يرتضوا اإلسالـ دينًا ولـ يعمنوا الكفر

الصريح ،فكانوا مذبذبيف بيف الكفار والمؤمنيف ،غير أنيـ يبغضوف المؤمنيف ويتولوف الكافريف،

ويطمبوف منيـ المدد ،ومنيـ يستمدوف عزتيـ ومكانتيـ ،واذا أصاب المسمميف خير شركوىـ فيو ،أما
إف أصابيـ ضر وذؿ تبرؤوا منيـ وركنوا إلى الكفار وذكروىـ بخدماتيـ الجميمة التي قدموىا لمكفار

في حرب المسمميف.

ومف صفاتيـ أنيـ يأخذوف مف الديف ما سيؿ عمييـ ويتقاعسوف عف تنفيذ ما يشؽ عمييـ كشيود

صالة العشاء والفجر في المسجد ،واذا أرادوا شيئاً مف العبادات فكأنما يستكرىوف أنفسيـ عميو،

فيؤدونو بكسؿ وتثاقؿ ،وأنيـ يقولوف ماال يفعموف ،فيقولوف ويكتبوف الكالـ المعسوؿ والعبارات المنمقة

بينما يضمروف الكيد والمكر ،قموبيـ قاسية ،وعقوليـ قاصرة ،وعند المممات واألزمات ينكشؼ معدنيـ

الخبيث ،وتفوح روائح الكفر المنتنة منيـ ،يخذلوف المؤمنيف عف الجياد ،واف خرجوا معيـ في الجياد
أحدثوا الخمؿ واالضطراب في صفوفيـ ،والمنافقوف يمجئوف في طمب النصر إلى األعداء ،يقوؿ
ِِ
يف بِأ َّ
َف لَيُ ْـ َع َذاباً
سبحانو في محكـ كتابو ذاك اًر بعض أوصاؼ المنافقيف ومتوعداً ليـَ :ب ّش ِر اْل ُم َنافق َ
ند ُىـ اْل ِع َّزةَ فَِإ َّف ِ
وف اْلمؤ ِمنِيف أَي ْبتَ ُغ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َِّ
الع َّزةَ لمَّ ِو َج ِميعاً َوقَ ْد
يف أ َْوِل َياء مف ُد ِ ُ ْ َ َ َ
وف اْل َكاف ِر َ
يف َيتَّخ ُذ َ
أَليماً الذ َ
وف ع َ ُ
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ِ َّ ِ
ِ
َن َّز َؿ َعمَ ْي ُكـ ِفى اْل ِكتَ ِ
وضوْا
ءايات المو يُ َك َف ُر بِيَا َوُي ْستَ ْي َأُز بِيَا َفالَ تَ ْق ُع ُدوْا َم َعيُ ْـ َحتَّى َي ُخ ُ
َف ِإ َذا َسم ْعتُ ْـ َ
اب أ ْ
ْ
ِ َِّ
امع اْلم َن ِافِقيف واْل َك ِاف ِر ِ
ِ
ِ َّ
ِ ِ ٍ
ِِ ِ
وف بِ ُك ْـ
َّص َ
يف فى َجيََّن َـ َجميعاً الذ َ
َ
يف َيتََرب ُ
فى َحديث َغ ْي ِره إَّن ُك ْـ إذاً ّمثْمُيُ ْـ إ َّف الم َو َج ُ ُ َ َ
َفِإف َكاف لَ ُكـ َفتْ ٌح مف المَّ ِو َقالُوْا أََلـ َن ُكف َّمع ُكـ وِاف َكاف ِلْم َك ِاف ِريف َن ِ
يب َقالُوْا أََل ْـ َن ْستَ ْح ِوْذ َعَم ْي ُك ْـ
ص ٌ
َ
َ
َّ
َ ْ
ْ ْ َ ْ َ
ِ
َّ ِ ِ
ِ ِ
َّ
ِ
يف َسبِيالً ِإ َّف
يف َعمَى اْل ُم ْؤ ِمن َ
يف فَالموُ َي ْح ُك ُـ َب ْي َن ُك ْـ َي ْوَـ اْلق َيا َمة َولَف َي ْج َع َؿ الموُ لْم َكاف ِر َ
َوَن ْم َن ْع ُك ْـ ّم َف اْل ُم ْؤ ِمن َ
ِ
ِ
ِِ
وف المَّ َو و ُىو َخ ِاد ُعيُـ وِا َذا َق ِ
اءوف َّ
وف
اس َو َ
ال َي ْذ ُك ُر َ
اموْا ُك َساَلى ُي َر َ
يف يُ َخاد ُع َ
اْل ُم َنافق َ
الن َ
اموْا إَلى الصالة َق ُ
ُ
ْ َ
َ َ
المَّو ِإالَّ َقِميالً ُّم َذ ْب َذبِيف ب ْيف ِ
ضِم ِؿ المَّوُ َفمَف تَ ِج َد لَوُ َسبِيالً ياأَيُّيَا
ذال َؾ الَ ِإلَى َى ُؤالء َوالَ ِإلَى َى ُؤالء َو َمف يُ ْ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
َِّ
يف أ َْوِل َياء ِمف ُد ِ
طاناً ُّمبِيناً
وف أَف تَ ْج َعمُوْا لمَّ ِو َعمَ ْي ُك ْـ ُسْم َ
يف أَتُِر ُ
يد َ
وف اْل ُم ْؤ ِمن َ
ءامنُوْا الَ تَتَّخ ُذوْا اْل َكاف ِر َ
الذ َ
يف َ
َّ َِّ
ِ
ِِ
يف ِفى َّ
ال ْس َف ِؿ ِم َف َّ
ص ُموْا بِالمَّ ِو
الد ْرِؾ ا ْ
َصَم ُحوْا َو ْ
الن ِار َوَلف تَ ِج َد َليُ ْـ َنصي اًر ِإال الذ َ
ِإ َّف اْل ُم َنافق َ
يف تَ ُابوْا َوأ ْ
اعتَ َ
ِ
َخمَصوْا ِد َينيـ لمَّ ِو فَأُولَئِ َؾ مع اْلمؤ ِمنِيف وسو َ ِ َّ
َج اًر َع ِظيماً [النساء-ٖٔٛ:
يف أ ْ
ؼ ُي ْؤت الموُ اْل ُم ْؤ ِمن َ
َوأ ْ ُ
ُْ
َ َ ُْ َ َ َْ
ْ
.]ٔٗٙ

ولممنافقيف تاريخ حافؿ في خذالف المسمميف في أشد األزمات التي تحيط بالمسمميف ،ىا ىـ المنافقوف
وىـ في معية النبي الكريـ في معركة أحد وقبيؿ التقاء الصفيف ينخذلوف وينسحبوف مف ميداف

المعركة وىـ قرابة ثمث جيش المسمميف ،وفي معركة األحزاب وعندما أحاط األعداء بالمدينة مف كؿ

جانب شرع المنافقوف في مزاولة كيدىـ وبث مكرىـ فمف تخذيؿ وسخرية بالمؤمنيف ،كما قاؿ سبحانو:
َِّ
ِ
ض َّما َو َع َد َنا المَّوُ َوَر ُسولُوُ ِإالَّ ُغ ُرو ًار َوِا ْذ َقاَلت طَّ ِائ َفةٌ ّم ْنيُ ْـ
يف ِفى ُقمُوبِ ِيـ َّم َر ٌ
وف َوالذ َ
َوِا ْذ َيقُو ُؿ اْل ُم َنافقُ َ
يؽ ّم ْنيُ ُـ َّ
وف ِإ َّف بُُيوتََنا َع ْوَرةٌ َو َما ِى َى بِ َع ْوَ ٍرة ِإف
ب الَ ُمقَ َاـ لَ ُك ْـ فَ ْارِج ُعوْا َوَي ْستَأِْذ ُف َف ِر ٌ
ياأ ْ
َى َؿ َيثِْر َ
النبِ َّى َيقُولُ َ
وف ِإالَّ ِف َار ًار [األحزاب.]ٖٔ ،ٕٔ:
ُي ِر ُ
يد َ

وال تخمو حقبة مف تاريخ األمة اإلسالمية مف ىذا الصنؼ الخطير الذي يفُ ُّ
ت في عضد األمة ويقؼ
في صؼ أعدائيا عندما تدل ِي ُّـ األمور ويسيطر الكافروف ،والشواىد كثيرة ،واهلل المستعاف.
ومف مظاىر المنافقيف وسماتيـ ترؾ االىتماـ بأمر الديف وأىمو وعدـ االىتماـ بأحواؿ المسمميف

وشؤونيـ واالنصراؼ إلى المصالح الدنيوية واالنشغاؿ بيا ،قاؿ تعالى عمف حضر أحداً مف
ِ
َى َّمتْيُ ْـ
طائِ َف ًة ّم ْن ُك ْـ َو َ
َم َن ًة نُّ َعاسًا َي ْغ َشى َ
المؤمنيف والمنافقيف :ثَُّـ أ َ
ط ِائ َفةٌ قَ ْد أ َ
َنز َؿ َعَم ْي ُك ْـ ّمف َب ْعد اْل َغ ّـ أ َ
ِِ ِ
ال ْم َر ُكمَّوُ لمَّ ِو
ال ْم ِر ِمف َش ْىء ُق ْؿ ِإ َّف ا ْ
وف َىؿ لََّنا ِم َف ا ْ
ؽ َ
وف بِالمَّ ِو َغ ْي َر اْل َح ّ
ظ َّف اْل َجاىميَّة َيقُولُ َ
سيُ ْـ َيظُُّن َ
أ َْنفُ ُ
ِ
ي ْخفُ ِ
اى َنا ُقؿ لَّ ْو ُكنتُ ْـ ِفى
اف لََنا ِم َف ا ْ
ال ْم ِر َش ْىء َّما قُتِْم َنا َى ُ
وف لَ ْو َك َ
وف لَ َؾ َيقُولُ َ
وف فى أ َْنفُس ِيـ َّما الَ ُي ْب ُد َ
ُ َ
ِ
ِ َّ
بيوتِ ُكـ َلبرَز الَِّذيف ُكتِب عَم ْي ِيـ اْل َق ْت ُؿ ِإَلى مض ِ ِ
ص ُد ِ
ص َما ِفى
َ َ
ورُك ْـ َوِل ُي َم ّح َ
اجع ِي ْـ َوِل َي ْب َتم َى الموُ َما فى ُ
ُُ ْ ََ
َ َ َ ُ
ُقمُوبِ ُكـ والمَّو عِميـ بِ َذ ِ
ُّدوِر [آؿ عمراف ،]ٕ٘ٗ:فوصؼ طائفة المنافقيف بأنيـ ميتموف بأنفسيـ
ات الص ُ
ْ َ ُ َ ٌ
ويخافوف عمييا الموت ،وال ييميـ ما وراء ذلؾ.
َِّ
يف
ومف صفاتيـ وأعماليـ مساعدة الكافريف عمى المسمميف بالماؿ والقوؿ والنصرة أَلَ ْـ تََر ِإلَى الذ َ
ِ
ِ َِّ
َى ِؿ اْل ِكتَ ِ
َحداً
اب لَئِ ْف أ ْ
يف َكفَ ُروْا ِم ْف أ ْ
ُخ ِر ْجتُ ْـ لَ َن ْخ ُر َج َّف َم َع ُك ْـ َوالَ نُطيعُ في ُك ْـ أ َ
وف ِإل ْخ َوان ِي ُـ الذ َ
َنافَقُوْا َيقُولُ َ
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ِ
َّ
وف [الحشر ،]ٔٔ:ومف حكمة اهلل تعالى أف يصيب
نص َرنَّ ُك ْـ َوالموُ َي ْشيَ ُد ِإنَّيُ ْـ لَ َكاذبُ َ
أ ََبداً َوِاف قُوتِْمتُ ْـ لََن ُ
المسمميف شيء مف المحف والمصائب ليتميز صؼ المسمميف عف صؼ الكافريف واخوانيـ المنافقيف،

كما وقع ذلؾ لممسمميف مع النبي في معركة أحد حيف أصيب المسمموف ،وقتؿ منيـ مف قتؿ ،بعد أف

َص َاب ُك ْـ َي ْوَـ اْلتَقَى
انخذؿ المنافقوف وانسحبوا مف الميداف قبؿ نشوب المعركة ،قاؿ سبحانوَ :و َما أ َ
َِّ
ِ
َّ ِ
يؿ َليـ تَعاَلوْا َقاتِمُوْا ِفى سبِ ِ
ِ
اْل َج ْم َع ِ
يؿ المَّ ِو أ َِو ْاد َف ُعوْا
يف َوِل َي ْعَم َـ الذ َ
اف فَبِِإ ْذ ِف المو َوِل َي ْعَم َـ اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ
يف َنافَقُوْا َوق َ ُ ْ َ ْ
اف يقُولُوف بِأَ ْفو ِ
َقالُوْا لَو َنعمَـ ِقتَاالً الَّتَّبع َنا ُكـ ُىـ ِلْم ُك ْف ِر يومئٍِذ أَ ْقر ِ ِ
اى ِيـ َّما لَ ْي َس ِفى ُقمُوبِ ِي ْـ
َْ َ َ ُ
إليم ِ َ َ
ب م ْنيُ ْـ ل َ
َْ ْ ْ
ْ ُْ
وف [آؿ عمراف.]ٔٙٚ ،ٔٙٙ:
َوالمَّوُ أ ْ
َعمَ ُـ بِ َما َي ْكتُ ُم َ

واإلشارة ىنا إلى موقؼ رأس النفاؽ عبد اهلل بف أ َُبي بف سموؿ ومف معو مف المنافقيف ،وقد كشفيـ
اهلل في ىذه الموقعة ،وميز الصؼ اإلسالمي منيـ  .وقرر حقيقة موقفيـ يومذاؾُ :ى ْـ ِلْم ُك ْف ِر َي ْو َمئٍِذ
اف يقُولُوف بِأَ ْفو ِ
أَ ْقر ِ ِ
اى ِيـ َّما َل ْي َس ِفى ُقمُوبِ ِي ْـ [آؿ عمراف ،]ٔٙٚ:فقد كاف في قموبيـ النفاؽ
َ ُ
إليم ِ َ َ
ب م ْنيُ ْـ ل َ

الذي يجعؿ أشخاصيـ واعتباراتيا فوؽ العقيدة واعتباراتيا ،ثـ مضى سياؽ اآليات يكشؼ بقية
َِّ
ونا َما قُِتمُوا [آؿ
يف َقالُوْا ِإل ْخوانِ ِي ْـ َوَق َع ُدوْا َل ْو أَ َ
اع َ
ط ُ
موقفيـ في محاولة خمخمة الصفوؼ والنفوس :الذ َ
عمراف ،]ٔٙٛ:فيـ لـ يكتفوا بالتخمؼ ػ والمعركة عمى األبواب ػ وما يحدثو ىذا التخمؼ مف رجة

وزلزلة في الصفوؼ والنفوس ،بؿ راحوا يثيروف الزلزلة والحسرة في قموب أىؿ الشيداء وأصحابيـ بعد
ت ِإف ُكنتُ ْـ
المعركة ،وىـ يقولوفَ :ل ْو أَ َ
ونا َما قُتِمُوا فيجيبيـ القرآفُ :ق ْؿ َف ْاد َرءوا َع ْف أَنفُ ِس ُك ُـ اْل َم ْو َ
اع َ
ط ُ
ِِ
يف [آؿ عمراف ،]ٔٙٛ:ثـ بيَّف عاقبة الشيداء الذيف أراقوا دماءىـ وبذلوا أرواحيـ في سبيؿ اهلل
صادق َ
َ
ِ َّ ِ
ال تَ ْحسب َّف الَِّذ ِ ِ
وف [آؿ عمراف ،]ٜٔٙ:ويخبرنا
َح َياء ِع َ
َمواتًا َب ْؿ أ ْ
َو َ َ َ
ند َرّب ِي ْـ يُ ْرَزقُ َ
َ
يف قُتمُوْا فى َسبِيؿ المو أ ْ
القرآف أف المنافقيف يسوؤىـ أف يجد الرسوؿ والمسمموف خي اًرِ :إف تُ ِ
ص ْب َؾ َح َس َنةٌ تَ ُس ْؤ ُى ْـ [التوبة،]٘ٓ:
ص ْب َؾ م ِ
وانيـ ليفرحوف لما يحؿ بالمسمميف مف مصائب وما ينزؿ بيـ مف مشقة ،وِاف تُ ِ
ص َيبةٌ َيقُولُوْا قَ ْد
ُ
َ
ِ
بشر ،وتخمفنا عف الكفاح والغزو
أَ
َم َرَنا مف قَْب ُؿ [التوبة ،]٘ٓ:واحتطنا أال نصاب مع المسمميف ّ
َخ ْذ َنا أ ْ
َّ
وف [التوبة ،]٘ٓ:أي بالنجاة وبما أصاب المسمميف مف بالء ،ذلؾ أنيـ يأخذوف
َوَيتََولوْا َّو ُى ْـ َف ِر ُح َ
بظواىر األمور ،ويحسبوف البالء ش ًار في كؿ حاؿ ،ويظنوف أنيـ يحققوف ألنفسيـ الخير بالتخمؼ
والقعود .وقد خمت قموبيـ مف التسميـ لمّو ،والرضا بقدره ،واعتقاد الخير فيو ،فارتكسوا في حمأة النفاؽ
والعياذ باهلل.

الميـ إنا نعوذ بؾ مف الكفر والنفاؽ والشقاؽ ،الميـ يا مقمب القموب ثبت قموبنا عمى دينؾ ربنا ال تزغ
قموبنا بعد إذ ىديتنا.

-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :فإف لممنافقيف صفات مغايرة لصفات المؤمنيف ،فحيف يتآمر المسمموف بالمعروؼ ويتناىوف
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ِ
ضيُ ْـ ّمف َب ْع ٍ
وف
وف َواْل ُم َن ِاف َق ُ
ات َب ْع ُ
ْم ُر َ
عف المنكر فإف لممنافقيف شأناً آخر سجمو القرآف :اْل ُم َنافقُ َ
ض َيأ ُ
ِ
ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
وف
بِاْل ُمن َك ِر َوَي ْنيَ ْو َف َع ِف اْل َم ْع ُروؼ َوَي ْقبِ ُ
يف ُى ُـ اْلفَاسقُ َ
وف أ َْيد َييُ ْـ َن ُسوْا الم َو فَ َنس َييُ ْـ ِإ َّف اْل ُم َنافق َ
ض َ
[التوبة.]ٙٚ:

واذا رأى المسمـ مف يفعؿ الخير غبطو وشكر صنيعو ،أما المنافقوف فإنيـ إذا أروا مف يفعؿ الخير
ال ي ِج ُدوف ِإالَّ
ويبذلو لمزوه واستنقصوه الَِّذيف يْم ِم ُزوف اْلمطَّو ِعيف ِمف اْلمؤ ِمنِيف ِفي الص َ ِ َِّ
َ َ
يف َ َ َ
َّد َقات َوالذ َ
َ ُ ّ َ َ ُْ َ
جي َد ُىـ َفيس َخروف ِم ْنيـ س ِخر المَّو ِم ْنيـ ولَيـ ع َذ ٌ ِ
يـ [التوبة ،]ٜٚ:والمسمـ الحؽ يتمنى أف يجاىد
ُ ْ ْ َ ْ ُ َ ُْ َ َ ُ ُْ َ ُْ َ
اب أَل ٌ

في سبيؿ اهلل ،ويفرح إف سمع براية جياد ترفع ،والمسمـ يجاىد بنفسو ومالو .أما المنافقوف فيخبرنا
ِ
القرآف أنيـ ال يخرجوف إلى الجياد وال يعدوف لو العدة َوَل ْو أ ََر ُ
ادوْا اْل ُخ ُرو َج َ
الع ُّدوْا َلوُ ُع َّدةً َوَالكف َك ِرهَ
ِِ
يف [التوبة ،]ٗٙ:ثـ بيف سبحانو خطورتيـ لو خرجوا مع
المَّوُ انبِ َعاثَيُ ْـ فَثَبَّطَيُ ْـ َوِق َ
يؿ ا ْق ُع ُدوْا َم َع اْلقَاعد َ
ون ُك ُـ اْلِفتَْن َة َوِفي ُك ْـ
ال و َ
ادو ُك ْـ ِإالَّ َخ َبا ً
المسمميف في القتاؿ َل ْو َخ َر ُجوْا ِفي ُكـ َّما َز ُ
ض ُعوْا ِخ َاللَ ُك ْـ َي ْب ُغ َ
ال ْو َ
َّ ِ ِ
َّ ِ
يف [التوبة ،]ٗٚ:أي ال يزاؿ في صفوؼ المسمميف مف يغتر بكالـ
َس َّم ُ
يـ بِالظالم َ
اع َ
وف لَيُ ْـ َوالموُ َعم ٌ

المنافقيف وأكاذيبيـ لما يزوقوف بو أحاديثيـ وكتاباتيـ ،وميما استخفى المنافؽ وتنكر ولبس لباس
ِ
ب
المؤمنيف وتظاىر بحبو ومواالتو ليـ فإف اهلل تعالى يفضحو بفمتات لسانو أو بخط بنانو أ َْـ َحس َ
ِِ
َِّ
اى ْـ َولَتَ ْع ِرفَنَّيُ ْـ
يف ِفى ُقمُوبِ ِي ْـ َّم َر ٌ
ض أَف لَّف ُي ْخ ِرَج المَّوُ أ ْ
يم ُ
الذ َ
َض َغ َانيُ ْـ َولَ ْو َن َشاء أل ََرْي َنا َكيُ ْـ َفمَ َع َرْفتَيُـ بس َ
َِّ
يف
ِفى َل ْح ِف اْل َق ْو ِؿ َوالمَّوُ َي ْعَم ُـ أ ْ
َع َماَل ُك ْـ [محمد ،]ٖٓ ،ٕٜ:وفي التحذير منيـ يقوؿ اهلل تعالى :ياأَيُّيَا الذ َ
ون ُكـ َخباالً وُّدوْا ما عنِتُّـ َق ْد ب َد ِت اْلب ْغضاء ِمف أَ ْفو ِ
اى ِي ْـ َو َما
ءام ُنوْا الَ تَتَّ ِخ ُذوْا بِ َ
ْ
َ َ
ط َانةً ّمف ُدونِ ُك ْـ الَ َي ْألُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ
ات ِإف ُكنتُـ تَعِقمُوف [آؿ عمراف ،]ٔٔٛ:وقد أ ِ
الي ِ
ِ
ُمر المسمموف بجياد
ص ُدوُرُى ْـ أَ ْك َب ُر َق ْد َبيََّّنا َل ُك ُـ ا ْ َ
ْ ْ ْ َ
تُ ْخفى ُ
ِِ
ِِ
المنافقيف كما أ ِ
ُمروا بجياد الكافريف ياأَيُّيَا َّ
اى ْـ َجيََّن ُـ
اغمُ ْ
يف َو ْ
ظ َعَم ْي ِي ْـ َو َمأ َْو ُ
النبِ ُّى َجاىد اْل ُكفَّ َار َواْل ُم َنافق َ
ِ
ير [التوبة.]ٖٚ:
َوبِ ْئ َس اْل َمص ُ
ولمنفاؽ في كؿ عصر ومصر لباسو وخاللو ومقالو ،ولممنافقيف في كؿ بمية أو مصيبة تنزؿ
بالمسمميف مشاركة أو شماتة ،واهلل المستعاف وال حوؿ وال قوة إال باهلل العمي العظيـ

