
أخطر من العدو .. 
المنافقون

العدّو من أخطر
المنافقون

يوسف بسام محمد ؛بقلم

:   مدخل

فنني يتغلغلننون الننناس، من وضيع المنافقون!.. صنف
ّتخّننذون المننؤمنين، صننفوف متعننددة، أقنعننًة لنأفسننهم وي
مننا بكننل الننداخل، من السلمّي الصف تفتيت إلى ويسعون

ٍر من أوتوا الكفننار عيننون الّضننالة، العيننون أولئك ودهاء، مك
ِطرون المسلمين.. مفسدون على والعداء الوطان على خ
السننلم علننى الرض أهل أخطر والخّطط.. هؤلء والرواح

محكننم فنني عنهننم وجننل عننز اللننه قال وجنده!.. ماذا وأهله
التنزيل؟!..

َذا{ إإ َتُهههْم َو ْي َأ ُبههَك َر إج إإْن َأْجَسههاُمُهْم ُتْع ُلههوا َو َيُقو
إهْم َتْسَمْع إل ّنُهْم إلَقْو َأ ٌة ُخُشٌب َك َد ّن ُبوَن ُمَس ُكههّل َيْحَسهه
ْيَحٍة إهْم َص ْي َل ُدّو ُهُم َع ْلَع َذْرُهْم ا َلُهُم َفاْح َت ّلُه َقا ّنههىَّ ال َأ

ُكوَن ].4المنافقون: } [ُيْؤَف

ّو ُهُم{ ُد َعنن ْل الننذي الخّطيننر، الحقيقنني العنندو لنأهننم }؛ا
ّكنه قبل كشفه ينبغي فيعمننل وأوطننانأهم، المسننلمين من تم
الداخل!.. من وتدميرها تدميرهم على

من يريد لمن وتعالى سبحانأه الله يهبها نأعمة فاليمان
ْلقه، معنننى ول الحينناة، لهننذه معنننى ل اليمننان غيننر ومننن َخ
اليمننان سنننا أشننرق إذا الننذي النأسان النأسان.. هذا لحياة

ن وبلغ قلبه، في داها، نأفسنه أغنوار م ّفقّ م ٍة وتند ّو منن بق
ًا منه سيجعل ووجدانأه.. فإنأه جوانأحه ًا مخّلوق ًا حي ًا، يقظ قوي

طاقاته وتتفّجر كلها، الدنأيا قوى تخّيفه ول العاصير، تهّزه ل
أسنٍس علنى الرض عمنارة نأفسنه.. فيحقنقّ فني المكنونأة
ٍة ٍء كل التي الراقية الحضارة ويبني قويمة، أخلقي فيهننا شي

ّبحّ ربه!.. بحمد يس

ِلُج وجل، عز الله من نأعمة اليمان وتهننّز العقننل، إلى َت
ٍد بل للعمل الجوارح الرادة.. فتتحّركّ وتوّجه القلب، ّد ول تر
ينجننزه أن يمكن ل ما الحقّ، المؤمن النأسان فينجز َضعف،

ّكن لم آخر إنأساٍن أي أو ضعٍف أو وهٍن وأي منه، اليمان يتم
ٍد ّد النفنناق، لمننرض عرضننًة سننيجعله المسننلم، إيمان في تر
ٍذ، أشقاه فما أتعسه!.. وما عندئ
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:   السإلم     في     النفاق     مفهوم

الكفر!.. وإخفاء بالسلم  التظاهرهو: النفاق

ِهر المنافقّ ِطن السلم ُيظ ُيب مؤمن، غير فهو الكفر، و
فاقنند وهننو بالمسننلمين، والضننرار والفتنننة الفسنناد هنندفه

أعظننم وخطره وأوطانأهم، المسلمين على خطير المروءة،
ٍر اللننه وصننف لننذلك الواضحّ، المعروف العدو خطر من بكثي
ّو:  هننم بننأنأهم المنننافقين وجننل عننز ّو ُهننُم. ..{العنند ُد َعنن ْل ا

ُهْم َذْر ول: ،)العدو أعوان هم(يقل:  لم وجل عز فالله ،}َفاْح
ّو ُهننُم{قننال:  بننل ،)العنندو مننن هننم( ُد َعنن ْل ّقننة فلحظننوا ،}ا د

الوصف!.. 

باليننة للمنننافقين وصننفه وجننل عننز اللننه أجمننل وقنند
ُعوَن{البقرة:  سورة في التالية الكريمة ِد ّلننَه ُيخَّننا ِذيَن ال ّلنن َوا

ُنوا ُعوَن َوَما آَم َد ُهْم ِإّل َيخّْ ُفَس ْنأ ُعُروَن َوَما َأ ].9البقرة: } [َيْش

:   وصفاتهم     المنافقين     أوصاف     أهم

عنز اللنه وصنفهم وقند كنثيرة، صفات لهم المنافقون
نأنندخل ولننن العظيننم، القننرآن من موضٍع من أكثر في وجل
ًا، ذلننك تفصننيل فنني صننفات لهننم سنننتعّرض بننل كننثير

ّيزهم التي المنافقين، وسنننحاول الننناس، من غيرهم عن تم
الشننريحة هننذه مننن تجعننل الننتي الخّطيننرة، الصننفات إبراز

علننى أخطننر المسننلم.. فئننًة المجتمننع فنني الخّسيسننة
ّو من المسلمين علننى بالسننقاط وذلننك نأفسه، الظاهر العد

فنني سننواء بهننا، يمرون التي ومحنهم اليوم المسلمين واقع
ٍة أية أفغانأستان.. أو أو فلسطين أو العراق مننن أخننرى بقعنن

َلم بقاع والسلمّي!.. العربّي العا

ّددّ أن يمكهههن ذلهههك علهههىَّ صهههفات أههههم نحههه
يلي:  بما المنافقين

يمتلكننون ل  فالمنننافقونمههرض:     قلههوبهم      في  )1
يواجهنون الننذي الحقيقنّي موقفهم لعلن الكافية الشجاعة

الصريحّ اليمان إعلن على قادرون هم اليمان.. فل أهل به
وسننبب للحقّ، إنأكارهم إعلن على قادرون هم ول الواضحّ،

ّكننن الننذي المننرض هو ذلك عننن فيحرفهننا قلننوبهم، مننن يتم
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ِهْم ِفنني{اليمان:  طريقّ ِب ُلننو ُهننُم َمننَرٌض ُق َد ّلننُه َفَزا ًا ال َمَرضنن
ُهْم َل َذاٌب َو ِليٌم َع ُنأوا ِبَما َأ ُبوَن َكا ِذ ْك ].10البقرة: } [َي

النفاق بعد  وهلالصلحا:     يزعمون      مفسدون  )2
يسننعون الرض، فنني مفسنندون وإفسنناد؟!.. إنأهننم فسنناد

ٍة وكننل خيننر، بذرة كل لتخّريب كلننه، هننذا طيبننة.. وبعنند نأبتنن
لّن ذلننك الننناس، خير إلى يسعون مصلحون، أنأهم يزعمون
ّلننت قنند الموازين الربننانأّي المقينناس عننن ابتعنندت حيننن اخت

الصننلح يزعمننون الننذين المفسنندون الصننحيحّ!.. وهننؤلء
َذا{الحاضر.. كننثيرون.. كننثيرون:  وقتنا في كثيرون ِإ ِقيننَل َو

ُهننْم ُدوا ل َل ْفِسنن َْلْرِض ِفنني ُت ُلوا ا ّنأَمننا َقننا ِلُحوَن َنأْحننُن ِإ }ُمْصنن
].11البقرة: [

واضننحّ، قاطٍع بقوٍل حقيقتهم يفضحّ وجل عز الله لكّن
الصلح يحاربون الذين المر- المفسدون، حقيقة -في فهم

ُهننْم َأل{والمصننلحين:  والصننلح ّنأ ُدوَن ُهننُم ِإ ْفِسنن ْلُم ِكننْن ا َل ل َو
ُعُروَن ].12البقرة: [ }َيْش

الناس، على  يتعالونزائفة:     بمقاماٍت      سإفهاء  )3
مننن َضننرٌب وجننل، عننز للننه والخلصا اليمننان ويعتننبرون
ًا لكنهننم السننفاهة، السننفهاء المننر.. هننم حقيقننة فنني أيضنن

ًا أنأننه السننفيه يعلننم وهل المنحرفون، َذا {سننفيه؟!.. حقنن ِإ َو
ُهننْم ِقيننَل ُنننوا َل ّننناُس آَمننَن َكَمننا آِم ُلوا ال ْؤِمُن َقننا ُنأنن آَمننَن َكَمننا َأ

ُء.. َها َف ُهْم َأل. الّس ّنأ ُء ُهُم ِإ َها َف ِكْن الّس َل َلُموَن ل َو ْع البقننرة:} [َي
13.[

ٍر أصحاب  فهممتآمرون:      مخادّعون  )4 سننيئ، مك
ّونأننون والخّبننث، والجبننن واللؤم بالخّّسة يتصفون حسننب يتل

ّترين المننؤمنين أمننام تراهننم إذ الظننروف، باليمننان، متسنن
عننن السننتار ذلك يخّلعون النأس وشياطين الكافرين وأمام

كننل في الخّسيسة.. وهم حقيقتهم على فيظهرون كاهلهم،
بهننم، واليقنناع المننؤمنين مننن النيننل يرومننون إنأمننا ذلننك

َذا{بهننم:  الذى درجات أقصى وإلحاق عليهم، والتحريض ِإ َو
ُقوا ِذيَن َل ّل ُنوا ا ُلوا آَم ّنا َقا َذا آَم ِإ ْوا َو َل َلى َخ ِهْم ِإ ِن ِطي َيا ُلوا َش ّنأا َقا ِإ

ُكْم َع ّنأَما َم ُئوَن َنأْحُن ِإ ِز ْه َت ].14البقرة: } [ُمْس

الننذي الرهيننب بتهديننده يننواجههم وجننل، عز الله لكّن
ًا، عمننًى فيزينندهم كيننانأهم، يزلننزل ّبطنن يتننناولهم ثننم وتخّ

ول يمهلهننم أن بعنند المحتننوم، مصننيرهم إلننى ليحشننرهم
ًا ليزدادوا يهملهم، ً استهتار ًا وضلل ًا وشننطط علننى وعنندوانأ

ٍذ ساعتهم، تحين أن إلى المؤمنين، مننندم: ساعة لت وعندئ
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ِئَك{ َل ِذيَن ُأو ّل ُوا ا َتَر َلَة اْش َدى الّضل ُه ْل ِبَحننْت َفَمننا ِبا ُهْم َر ُت ِتَجنناَر
ُنأوا َوَما ِديَن} [البقرة:  َكا َت ْه ].16ُم

المصننير؟!.. هننذا لنأفسننهم ارتضننوا الننذين هم أليسوا
طننوع الهنندى يكننن متننناولهم؟!.. ألننم فنني اليمان يكن ألم

الننذي الظلم تبعننات إذن وأنأفسننهم؟!.. فليننذوقوا قلننوبهم
ُهْم{لنفوسهم:  ارتضوه ُل َث َثِل َم ِذي َكَم ّلنن َد ا َق ْو َت ًا اْسنن َلّمننا َنأننار َف
َءْت َلُه َما َأَضا ْو َهَب َح ّلُه َذ ِهْم ال ِر ُننو ُهننْم ِب َك َتَر ُلَمناٍت ِفنني َو ل ُظ

ْبِصُروَن} [البقرة:  ].17ُي

ًا أمرهم، وبال وليذوقوا ًا قلق ًا واضننطراب ً وتيهنن وضننلل
ًا ْو{وحيرة:  وفزع ّيٍب َأ ِء ِمَن َكَص ِه الّسَما ُلَمنناٌت ِفينن ٌد ُظ ْعنن َوَر
ٌق َبننْر ُلننوَن َو َع ُهْم َيْج َع ِب ِهننْم ِفنني َأَصننا ِنأ َذا َواِعقِّ ِمننَن آ َذَر الّصنن َحنن
ْوِت ْلَم ّلُه ا ِريَن} [البقرة:  ُمِحيٌط َوال ِف َكا ْل ].19ِبا

ًا كذلك، أمرهم وبال وليذوقوا ُلمنناٍت ظلم ُظ وعمننًى و
ُد{والبصيرة:  البصر في َكا ُق َي َبننْر ْل َطننُف ا ُهْم َيخّْ ْبَصنناَر ّلَمننا َأ ُك

َء ُهْم َأَضا ْوا َل ِه َمَش َذا ِفي ِإ َلَم َو ْظ ِهْم َأ ْي َل ْو َقنناُموا َع َلنن َء َو ّلننُه َشننا ال
َهَب َذ ِهْم َل ِع ِهْم ِبَسْم ِر ْبَصا َأ ّلَه ِإّن َو َلننى ال ٍء ُكننّل َع ِديٌر} َشننْي َقنن

].20[البقرة: 

فعننل علننى الله  يعاهدونلهم:     عهد     ل      غادّرون  )5
قلننوبهم لكننّن ربهم، به يأمرهم بما اللتزام وعلى الخّيرات،

ّكنننون وشننياطينهم هراء، وعقولهم خواء، رقننابهم، مننن متم
ُهننْم{وجننل:  عننز اللننه عهنند نأقض عليهم أسهل فما ْن َمننْن َوِم

َد َهنن ّلننَه َعا ِئننْن ال َنأننا َل َتا ِه ِمننْن آ ِل َقّن َفْضنن ّد َنّصنن َنأّن َل ُكننو َن َل ِمننَن َو
ِلِحيَن َلّما الّصا َف ُهْم *  َتننا ِه ِمننْن آ ِل ُلننوا َفْضنن ِه َبخِّ ْوا ِبنن ّلنن َو َت ُهننْم َو َو
ِرُضوَن ْع ُهْم ُم َب َق ْع َأ َف ًا *  َفاق ِهْم ِفي ِنأ ِب ُلو َلى ُق ِم ِإ ْو َنأُه َي ْو َقنن ْل ِبَمننا َي

ُفوا َل ّلَه َأْخ ُه َما ال ُدو َع ِبَمننا َو ُنأوا َو ُبوَن} [التوبننة:  َكننا ِذ َكنن  و75َي
].77 و76

ّلههون  )6 ّكههرون     الكههافرين      يتو للمههؤمنين:     ويتن
عننندهم، لهننا فيسننعون الكننافرين، عننند العننزة أّن زاعميننن

ّبار:  العزيز الله عند إل يجدوها لن لكنهم ِذيَن{الج ّل ُذوَن ا ّتخِّ َي
ِريَن ِف َكا ْل َء ا َيا ِل ْو ِنيَن ُدوِن ِمْن َأ ْؤِم ْلُمنن ُغننوَن ا َت ْب َي ُهُم َأ َد ْننن َة ِع ِعننّز ْل ا

ِإّن َة َف ِعّز ْل ِه ا ّل ًا} [النساء:  ِل ].139َجِميع

ّبصّههون  )7 إن الغنيمننة  طننالبينبههالمؤمنين:      يتر
إن ضنندهم الكننافرين مننع عليهننم ومنقلبين وانأتصروا، فازوا
ِذيَن{الكفننر:  أهننل نأصيب من الفوز كان ّلنن ّبُصننوَن ا َتَر ُكننْم َي ِب
ِإْن ُكْم َكاَن َف ْتحٌّ َل ِه ِمَن َف ّل ُلوا ال َلننْم َقننا ُكننْن َأ ُكننْم َنأ َع ِإْن َم َكنناَن َو
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ِريَن ِف َكا ْل ُلوا َنأِصيٌب ِل َلننْم َقننا ْذ َأ ِو َتْح ُكننْم َنأْسنن ْي َل ُكننْم َع ْع َن َنأْم ِمننَن َو
ِنيَن ْؤِم ْلُم ّلُه ا ُكُم َفال ُكننْم َيْح َن ْي ْوَم َب ِة َينن َياَمنن ِق ْل َلننْن ا َعننَل َو ّلننُه َيْج ال
ِريَن ِف َكا ْل َلى ِل ِنيَن َع ْؤِم ْلُم ِبيلً} [النساء:  ا ].141َس

سإههوٍء     مههن     المههؤمنين     يصّههيب     لمهها      يفرحون  )8
ٍر لكل يحزنأون وكذلكومحنة:  يحصننل أن يمكن فرٍج أو خي

ِإْن{وجننل:  عننز اللننه سننبيل فنني والمجاهدين اليمان لهل
ُكْم َنٌة َتْمَسْس ُهْم َحَس ْؤ ِإْن َتُس ُكْم َو ْب َئٌة ُتِص ّي ْفَرُحوا َس َهننا َي ِإْن ِب َو

ِبُروا ُقوا َتْص ّت َت ُكْم ل َو ُهْم َيُضّر ُد ْي ًا َك ْيئ ّلننَه ِإّن َشنن ُلننوَن ِبَمننا ال ْعَم َي
].120عمران:  ُمِحيٌط} [آل

إجفههون:   )9 ٍم مننن لهننم فليننس ُمر المحننن عننند َهنن
وإرهنناق العزائننم، وتثبيط والتخّويف، الرجاف، إل والشدائد

ِهَمم.. إنأهم المننؤمنين، صننفوف فنني ينخّننر الننذي السوس ال
ّو يسنتطع لننم منا تحقيقّ محاولين المننة، فني تحقيقننه العند
ّقون أي زعزعننة ويحنناولون الفتنننة، ويثيرون الصفوف، فيش
ْذ{للمننؤمنين:  تماسننٍك ِإ ُقننوُل َو ُقوَن َي ِف َنننا ْلُم ِذيَن ا ّلنن ِفنني َوا
ِهْم ِب ُلو َنأا َما َمَرٌض ُق َد َع ّلُه َو ُلُه ال ًا} [الحننزاب: ِإّل َوَرُسو ُغُرور

12.[

ّلهون  )10 المحنننة وقننوع فعننندالزحهف:      يههوم      يتو
الفاّرين، أول الستحقاق.. تراهم ساعة تحين وحين والبلء،

ّلننون الخّننائفين، الخّننائرين طليعة وفي ويتننوارون الدبننار، يو
وأشننكالها أصنننافها بكننل الحقيقيننة، النننزال سنناحات عننن

ِئننْن{وألوانأها:  ِرُجننوا َل ُهننْم َيخُّْرُجننوَن ل ُأْخ َع ِئننْن َم َل ُلننوا َو ِت ل ُقو
ُهْم َنأ ْنُصننُرو ِئننْن َي َل ُهْم َو ّلّن َنأَصننُرو َو ُينن َبنناَر َل ْد َْل ْنَصننُروَن} ل ُثننّم ا ُي
].12[الحشر: 

اللههههه     أنههههزل     بمهههها     الحكههههم      يرفضههههون  )11
ل اللننه أنأزل بما الحكم لنالطاغوت:      إلىَّ     ويتحاكمون

لنزواتهننم.. يستجيب ول مآربهم، يحققّ ول أهواءهم، يوافقّ
والمظهننر باللسننان وجننل عننز اللننه أنأننزل بمننا يؤمنننون فهم

ّدون بننل اللننه، لحكننم ينصنناعون ل لكنهم فحسب، عنننه يصنن
ّتخّذون ويحاربونأه، ًا الوضننعية البشر قوانأين من وي لهننم، ديننن

مننع تتوافننقّ وحنندها لنأهننا بهننا، ويلننتزمون بأمرهننا، يأتمرون
َلننْم{ومصالحهم:  شرورهم َلننى َتننَر َأ ِذيَن ِإ ّلنن ُعُمننوَن ا ُهننْم َيْز ّنأ أ

َ
ُنوا ِزَل ِبَما آَم ْنأ ْيَك ُأ َل ِزَل َوَما ِإ ْنأ ِلَك ِمْن ُأ ْب ُدوَن َق ِري َكُموا َأْن ُي َتَحا َي
َلى ُغوِت ِإ ّطا ْد ال َق ُفُروا َأْن ُأِمُروا َو ْك ِه َي ُد ِب ِرينن ُي َطاُن َو ْي َأْن الّشنن

ُهْم ّل ً ُيِض ًا َضلل ِعيد َذا َب ِإ َو ُهْم ِقيَل *  ْوا َل َل َعا َلى َت ْنأننَزَل َما ِإ ّلننُه َأ ال
َلننى ِإ ْيننَت الّرُسننوِل َو َأ ِقيَن َر ِف َنننا ْلُم ّدوَن ا ْنننَك َيُصنن ًا} َع ُدود ُصنن

].61 و60[النساء: 
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