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بسم هللا الرحمن الرحيم
أمَّاَّبعدَّفياَّأيُّهاَّاملسلمون؛َّيقولَّربناَّتباركَّوتعاىلَّيفَّكتابهَّالكرميَّ:قُلَّياَّأ َْهلَّالْ ِكتَ ِ
ابَّتَ َعالَ ْواَّإِ َىلَّ
َْ َ
َكلِم ٍة ٍ
ِ
ِ
اَّمن َّد ِ
ونَّ
اَّوبَْي نَ ُك ْم َّأََّل َّنَ ْعبُ َد َّإَِّل َّاللهَ ََّوََّل َّنُ ْش ِرَك َّبِِه َ
ضنَاَّبَ ْع ً
اَّوََّل َّيَتخ َذ َّبَ ْع ُ
ضاَّأ َْربَابً ْ ُ
َ َ
َّشْيئً َ
َّس َواء َّبَْي نَنَ َ
ِ
ِ ِ
اَّم ْسلِ ُمو ََّنَّويقولَّسبحانهَ َّ:وِم َنَّالن ِ
ولَّآَ َمناَّبِالل ِه ََّوبِالْيَ ْوِمَّ
َّم ْنَّيَ ُق ُ
اس َ
اللهَّفَإ ْنَّتَ َول ْواَّفَ ُقولُواَّا ْش َه ُدواَّبأَن ُ
ِ
الَ ِرِخ ِرَّوماَّهم َُِّمُمِمنِ  َََّّ ِ ُ 8
اَُّيْ َدعُو َنَّإَِّلَّأَنْ ُف َس ُه ْم ََّوَماَّيَ ْشعُُرو ََّنَّ َّ،وقالَّ
اَّوَم َ
َّْ َ َ ُ ْ ْ َ
ينَّآَ َمنُو َ
)َُّيَادعُو َنَّاللهَ ََّوالذ َ
حمذرا َّمنهمَّ :لَو َّرِخرجوا َّفِي ُكم َّما َّزادوُكم َّإَِّل َّرِخب ًاَّل َّوََلَوضعوا ِ
َّرِخ ََللَ ُك ْم َّيَْب غُونَ ُك ُم َّالْ ِفْت نَةَ ََّوفِي ُك ْمَّ
ََ َ ْ َ ُ
ْ ََ ُ
ْ َ َُ ْ
ً
ََساعو َنَّ ََلمَّوالله ِ
َّالر ْش ُد َِّم َنَّالْغَ َِّّيَّ .
يمَّبِالظالِ ِم ََّ
  َ ُّ
ُ ُْ َ ُ َ
  ََّوقالَّسبحانهَََّّ:لَّإِ ْكَر َاه َِّيفَّالدِّي ِنَّقَ ْدَّتَبَ َ
َّعل ٌ
أيُّها َّاملسلمون؛ َّجمتمع َّاملدينة َّاملنورة َّ-على َّساكنها َّأفضل َّالصَلة َّوالسَلمَّ ،والذي َّولد َّباَلجرةَّ
النبويةَّاملباركةََّّ-كانَّيتكونَّمنَّثَلثةَّأصناف؛َّاملسلونَّمنَّاملهاجرينَّواَلنصارَّ،ومنَّاليهودَّ،وهمَّ
عدة َّقبائل َّلكل َّقبيلة َّمنها َّوجهتنا َّجتمعهم َّصفة َّاليهوديةَّ ،وصنف َّآرِخر َّهو َّاَلرِخطر َّمن َّهذهَّ
اَلصنافَّ،أرِخطرَّمنَّاليهودَّ،اليهودَّعاملهمَّاإلسَلمَّمعاملةَّاملواطنَّاملسلم؛ََّلمَّمالناَّوعليهمَّماَّ
عليناَّ،أماَّالصنفَّالثالثَّفهوَّالذيَّأفاضَّكتابَّاهللَّعزََّّوجلََّّيفَّبيانَّصفاهتمَّوالتحذيرَّمنهمَّ،هذاَّ
الصنف َّيظهر َّاإلميان َّو َّيبطن َّالكفرَّ ،يظهر َّاإلرِخَل َّويبطن َّايخيانةَّ ،يظهر َّاحمبة َّويبطن َّالبغضَّ
أفاضَّكتابَّاهللَّ
والكراهيةَّ،حتالفَّمعَّاليهودَّضدَّاملسلم  ََّ،بلَّحتالفَّمعَّالرومَّضدَّاملسلمونَّ،وقدَّ َّ
تعاىلَّيفَّبيانَّصفاهتمَّ،حتدثَّطويَل َّعنهمَّيفَّمطلعَّسورةَّالبقرةَّ،ورِخصهمَّبسورةَّكاملةَّفضحَّهباَّ
ًَّ
أسرارهم َّوكشف َّهبا َّبواطنهمَّ ،ويف َّثنايا َّصفحاتََّّكتاب َّاهلل َّعز َّوجلَّ َّالكثري َّالكثري َّمن َّالتحذيرَّ
1

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

د.محمد توفيق رمضان البوطي

ظاهرة النفاق

رِخطرهمَّومكائدهمَّومكرهمَّ،يتحالفونَّمعَّالعدوَّضدَّاجملتمعَّاإلسَلميَّويتظاهرونَّأهنمَّمنَّاجملتمعَّ
اإلسَلميَّ ،يكيدون َّللمسلم  َ َّوُيذلوهنم َّبأرِخطر َّاملواقفَّ ،هم َّأداة َّلتثبيط َّعزمية َّاَلمة َّيف َّساعةَّ
قدَّوصفهمَّالنيبَّ
يقَّصفوفهمَّوتشتيتَّكلمتهمَّ،و َّ
َّ
َّبصفاتَّأمجلهاَّبأربعَّصفاتَّايخطرَّ،وأداةَّلتمز
فقالَّ:أَربعَّمنَّ ُكنَّفِ ِيهَّ َكا َنَّمنَافِ ًقاَّرِخالِصاَّ،ومنَّ َكانَتَّفِ ِيهَّرِخ ِ
تَّفِ ِيهَّرِخصلَةٌ َِّمنَّالنَِّّ َف ِ
اقَّ
صلََّةٌَّمْن ُهنَّ َكانَ ْ
َ ً ََ ْ ْ
َ ْ
َ ْ ْ
ُ
َْ ٌ َ ْ
حَّتَّي َدعهاَّ:إِ َذ ْ ِ
ِ
يثهَّمعَّالناسَّ،يقولَّ
َّ
بَّ–يكذبَّيفَّحد
ثَّ َك َذ ََّ
اَّحد َ
اَّاؤُُت َن َ
َ َ ََ
َّرِخا ََّنَّ–َّرِخانَّاَلمانةَ َّ-وإ َذ َ

اص َمَّ
كَلماَّواحلقَّخبَلفهَ َّ -وإِذَ َ
اَّع َ
اه َد َّ َغ َد َر َّ– َّيوقعهَّاملعاهدةَّواَّلتفاقيةَّمعكَّمثَّيغدرَّبكَ َّ -وإِذَ َ
اَّرِخ َ
ً
فَ َجََّر َّ–َّتكونَّايخصومةَّفيماَّبينكَّوبينهَّرِخَلفًاَّبسيطًا؛ََّّلكنهَّيطغىَّويتجاوزَّاحلدودَّيفَّطغيانهَّويفَّ
عدائهَّويفَّرِخصومته.

كماَّذكرتَّلكمَّعندماَّرِخانَّاليهود َّالنيب ََّّ وأرادَّإجَلءهم؛َّوقفَّرأسَّالنفاقَّمعَّاليهودَّضدَّ
ََّّ
ُ

النيبََّّ وأصحابهَّ،ويفَّأوارِخرَّالعدَّالنبويَّعندماَّشعرَّبأنَّاإلسَلمَّقدَّاستتبَّأمرهَّ،وجدَّأن َّرِخريَّ
كراَّوقاعدةَّللتَّآمرَّعلىَّاإلسَلمَّواملسلم  ََّيفَّدارِخلَّاملدينةَّ
مَلذََّلمَّأنَّيتحالفَّمعَّالرومَّوينشئَّو ً
اَّ،كشفَّاللثامَّعنَّحقيقتهَّكتابَّاهللَّوَساهَّمسجدَّالضرارَّ،وهنىَّ
َّ
كرَّمسجد
املنورةَّ،وَسىَّهذاَّالو
ً

علوهَّإرصاداَّملنَّحاربَّاهللَّورسولهَّ .
النيبََّّأنَّيصليَّفيهَّ،ج
ً
أيهاَّاملسلمون؛َّضمنَّهذاَّاجملتمعَّبدأَّالنيبََّّ يبينَّدولتهَّويواجهَّأعداءهَّ،منَّمشرك  ََّوغريهمَّ،
ضمنَّهذاَّاجملتمعَّالذيَّوطدَّبناءهَّباملمارِخاةَّ،ووطدَّتربيتهَّالربانيةَّباليق  ََّ ،باحمضنَّالرتبويَّالعظيمَّ،
هوَّاملسجدَّالذيَّتتَلقىَّفيهَّاَلسجادَّفتتعانقَّفيهَّاَلرواحَّ،نعمَّقوىَّإمياهنمَّووطدَّاحمبةَّفيماَّبينهمَّ
قائمةَّعلىَّالعَلقةَّمعَّرهبمَّعز َّوجلَّ،ووثقَّصلتهمَّبرهبمَّسبحانهَّوتعاىلَّمنَّرِخَلل َّمراقبتهَّودوامَّ
ذكرهَّ ،وجعل ََّّنُصب َّأعينهم َّاملوت َّوالرِخرةَّ ،حَّت َّغدت َّالرِخرة َّأرسخ َّيف َّيقينهم َّمن َّالدنيا َّاليتَّ
يعيشوهناَّويروهناَّويسمعوهناَّ،ذلكََّلنَّ َّالدنياَّفانيةَّوَّل َّيدريَّاملرءَّمَّتَّيرتكهاَّويغادرهاَّ،فأمرَّتركهاَّ
ليسَّبيدهنَّأماَّالرِخرةَّفَلَّمنا َّمنهاَّوَّلَّمفرَّمنَّاملآلَّإليهاَّ،أملَّيقلَّربناَّتباركَّوتعاىلَّعنَّالرِخرةَّ
َّه َو َّقُ ْل َّإِي ََّوَرِِّّب َّإِنهُ َّ َحلَ ٌَّّقَّ هبذا َّاجملتمع َّاملوقن َّباهلل َّاملوقن َّبالرِخرةَّ ،الذي َّبىنَّ
َ ويَ ْستَ ْنبِئُونَ َ
َح ٌّق ُ
ك َّأ َ

َّلءَّالذينَّ
َّ
عَلقتهَّفيماَّبينهَّعلىَّاحمبةَّواإليثار؛َّبدأَّالنيبََّّ صراعهَّمعَّالطغيانَّوالبغيَّوالعدوانَّ ،هبم

2

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

ظاهرة النفاق

د.محمد توفيق رمضان البوطي

كانواَّموضعَّتأييدَّاهللَّجل َّشأنهَّفلمَُّيافواَّالعدوَّمعَّكثرةَّعددهَّومعَّقلةَّعددهمَّ،ملَُّيافواَّالعدوَّ
ك  ََّبثَلمثئةََّّوستةَّعشرَّرجَل َّرِخرجواَّملواجهةَّقافلةَّ،
بكثرةَّعددهَّوعُددهَّ،هبمَّلءَّواجهَّالنيبََّّ املشر
ً
َ

َّمدججا َّبالسَلح َّيبلغ َّثَلثة َّأضعاف َّونيفَّ ،وانتصرت َّالقلة َّالقليلة َّعلى َّالكثرةَّ
ًَّ
َّجيشا
واجه َّهبم ً

الباغيةَّاملستكربةََّ،لنَّ َّاهللَّمعَّالقلةَّالقليلةَّاملخلصةَّلهَّاملوقنةَّبهَّاملتوكلةَّعليهَّ،ورِخذلَّأولئكَّالبغاةَّ
املعتدين َّالطغاة َّاملستكربينَّ ،هبمَّلء َّواجه َّاملشرك  َ َّيف ََّّأُحدَّ ،فكان َّما َّكان َّمن َّرِخذَّلن َّاملنافق  ََّ
ومشاتتهمَّومشاتتَّاليهودَّمعهمَّ،واحلديثَّعنَّبدرَّوَّأُحدَّأرجوَّأنَّأوفقَّلَلستفاضةَّفيهَّيفَّقابلَّاَليامَّ
إنَّشاءَّاهللَّتعاىلَّ .
أيها َّاملسلمونَّ ،ظاهرة َّالنفاق َّ َّأرِخطر َّما َّيتعرض َّله َّاملسلمون َّيف َّتارُيهم َّكلهَّ ،لكن َّاجملتمعَّ
اإلسَلمي َُّمقدار َّوعيه َّوتربية َّالربانيةَّ ،ومتانة َّبنائه َّالرتبوي َّوالعقدي َّواَلرِخَلقي َّيتجاوز َّمكائدَّ
املنافق  ََّ،وُييبَّمكرهمَّ،ظاهرةَّالنفاقَّبكلَّصفاهتاَّورِخصائصهاَّظاهرةَّمستمرةَّ،نعمَُّمقدارَّوعيناَّ
ويقظتنا َّوصدق َّصلتنا َّبربنا َّومتانة َّبنائنا َّالرتبوي َّواَلرِخَلقي َّنتمكن؛ َّمن َّكشف َّمكائدهم َّوفضهَّ
مساوئهمَّ،همَّتلكَّالظاهرةَّاليتَّتسمىَّيفَّمصطلحاتَّهذاَّالعصرَّباَّلنتهازيةَّوالعمالةَّوايخيانةَّ،همَّ
اََّن ُنَّ
تلكَّالفئاتَّاليتَّتتسرتَّباإلسَلمَّلتحاربَّاإلسَلمَّ،وتتظاهرَّباإلصَلحَّلنشرَّالفسادَّقَالُواَّإَِّنَ َْ
م ِ
َّه ُم َّالْ ُم ْف ِس ُدو َن ََّولَ ِك ْن َََّّل َّيَ ْشعُُرو ََّنَّ يسعونَّلتمزيقَّكلمةَّاَلمةَّونشر َّالفتنةَّ
ُْ
صل ُحو َن ََّّ أَََّل َّإِن ُه ْم ُ
ب  ََّأبنائهاَّ .
إن َّاَلمة َّاليوم َّجيبَّأنَّتكون َّبأشد َّاحلذر َّمنَّهذه َّالظاهرة َّبصدق َّصلتهاَّمع َّاهلل َّوبوعيهاَّملاَّ
ُيططََّلاَّمنَّمكائدَّوماَّأشبهَّاليومَّباَلمسَّ،يكيدَّاليهودََّلمتناَّوتنفذَّأدواهتمَّيفَّأمتناَّمكائدهمَّ،
وتنفذَّخمططاهتمَّ،اليومَّهتددَّالقدسَّوهناَّمنَّيقدمَّالتنازَّلتَّعنَّالقدسَّ،اليومَّتسعىَّقوىَّالبغيَّ
والعدوانَّلتمزيقَّكلمةَّاَلمةَّوهناكَّمنَُّيدمَّهذاَّاَلدفَّالقذرَّبإعمالَّمبضعَّالتشتيتَّوالتمزيقَّب  ََّ
أبناءَّهذهَّاَلمةَّ،فتكرهَّاَلخَّبأرِخيهنَّواجلارَّجبارهَّ،وتفسدَّفيماَّب  ََّأبناءَّاجملتمعَّالواحدَّبأبناءَّالبيتَّ
الواحدَّوكلكمَّيشعرَّبذلكَّ،اليومََّننَّحباجةَّإىلَّتوثيقَّهويتناَّاإلميانيةَّوصلتناَّبربناَّتباركَّاهللَّوتعاىلَّ
َّلَّحسابَّوغداَّحسابَّوَّلَّعملَّ .
فاليومَّعملَّو
ً
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أسألَّاهللَّأنَّيردناَّإىلَّدينناَّ ًرداَّمجيَلَّ،وأنَّيطهرَّقلوبناَّمنَّكلَّ...يباعدناَّعنَّمراقبتهََّّ َّ
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