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 امارت اســـــالمی افغانســـتان                               

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف                               

 ریاست ارشاد و انسجام مساجد                              

 

 روز جمعه وموضوع خطابت  

 تقریر وبیان تحریر شده که به متام خطباء مرکز و والیات

 رددگبه هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال می 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه1401/قوس/4ق مطابق ـه1444/یولجامدی األ/1

 وخصلت های منافقین واجتناب از آنها عالمات
 

اَمَواتي )الحمد لله یَُمُن علی َمن یشاء بهدایته لإلیامن، ویخُذُل أهل الکفر والطغیان، وأشهُد أن الإله إالالله  يَْسأَلُُه َمن ِفي السَّ

وأشهدن أن محمداً عبده ورسوله املؤید بالنرص والربهان، صلی الله علی عبـده ورسـوله   (29َواأْلَْرضي كُلَّ يَْوٍم ُهَو ِفي َشأٍْن )

 وأصحابه  ومن تبعهم بإحسان.وعلی  آله نبینا محمدٍ 

َن النَّاسي َمن يَُقوُل آَمنَّا بياللّهي َوبيالَْيْومي بعد: قال الله تعالی:}اما  نينَي{البقرة:) َومي ُْؤمي ري َوَما ُهم ِبي  .(8اآلخي

 باطن را نفاق گفته میشود. خالفاظهار 

 انواع نفاق :

 نفاق بر دو نوع است:

 نوع اول: نفاق اعتقادی ویا نفاق اکرب.

 نوع دوم:نفاق عملی ویا نفاق اصغر.

آن کفر ورشک، یهودیت، نرصانیت ر قبول کرده  اما درباطن برخالف نفاق اعتقادی  آن است که مرتکب آن اسالم را بظاه

 ویا دین وآئین دیگری را در خود پنهان منوده است.

 حکم نفاق اعتقادی:

نفاق اعتقادی  انسان را دردنیا بطور کلی ازدایره اسالم بیرون میکند وکسی که به این نوع نفاق مبتال باشد وقبل از مرگ توبه 

رْ ي در پائین ترین  درجات جهنم قرار دارد، چنانچه خداوند متعال فرموده اسـت:}نکند ودر آخرت  إينَّ الُْمَنـافيقينَي ِفي الـدَّ

ريًا{النساء: ) َد لَُهْم نَصي َن النَّاري َولَن تَجي  (145األَْسَفلي مي

 آری منافقین در فرو ترین درجات دوزخ اند وهرگز برای آنان یاوری نخواهی یافت. -ترجمه:

 نوع دوم: نفاق عملی ویا نفاق اصغر:

حالیکـه ایـامن در قلـبج وجـود نفاق عملی ویا نفاق  اصغر آن است که شخصی یکی از اعامل منافقین را انجام دهد، در 

 دارد.

 حکم نفاق عملی:

نبوی صـلی قرآن کریم واحادیث در  گناه استسخت مگر  انسان را ازدایره اسالم خارج منی کند،نفاق عملی ویا نفاق اصغر 

 الله علیه وسلم برای  نفاق عملی قباحت زیادی بیان شده است.
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 الرتمذي العمل( سنن ونفاق التكذيب نفاق:  نفاقان : )النفاقمیفرمایدامام حسن برصي رحمه الله 

 نقاق به دو گونه است: نفاق در کفر  ونفاق در عمل.

ْنُهمْ  أرََشر  الَْيْومَ  الُْمَنافيُقونَ : َقاَل  أَنَّهُ  َفَة،ُحَذيْ  : )َعنْ میفرمایدحرضت حذیفة الیامن ريض الله عنه  هي  َرُسولي  َعْهدي  َعَل  مي  َصـلَّ  اللَـّ

 نعيم. أليب املنافقني ونعت النفاق صفة .يَكُْتُمونَُه( ال الَْيْومَ  َوُهمُ  يَكُْتُمونَُه، َذا َ  إيذْ  كَانُوا,  َوَسلَّمَ  َعلَْيهي  اللَّهُ 

منافقین فعلی نسبت به منافقین زمان رسول الله علیه وسلم رشیرتر اند؛ چرا که در آن زمان منافقین درعرص حارض  -:ترجمه 

 منافقت خود را پنهان نگاه میداشتند و در این عرص منافقان منافقت خود را آشکار میکنند.

 عالئم وخصلت های منافقین:

 مختلف ودروغ های خود کوشج میکردنـد حیله ها، مکرهای منافقین  بهرسول الله صلی الله علیه وسلم  ر زمانهداگر چه 

که مسلامنان ومردم از نفاق ومنافقت آنها خرب نشوند، مگر الله تعالی در آیات متعدد ودر سوره های زیادی پـرده را از روی 

ا از روی منـافقین منافقین ونفاق آنها برداشته است، مانند: سوره توبه، به)فاضحه( نامگذاری شده است، زیـرا  کـه پـرده ر 

وخصلت های نفاق آنان برداشته است وچهره های واقعی آنهارا رسوا وافشاء کـرده اسـت ، بع ـی عالئـم وخصـلت هـای 

 منافقین قرار ذیل است: 

ارند که ما خیرخواه ومصلح مردم هستیم، ولی ی دن است که اینها همیشه دعو یکی از عالئم منافقی فساد کردن در زمین؛ -1

ـُدوا ال لَُهمْ  قييَل  َوإيَذا}:منافقین فساد کننده در روی زمین اند.الله جل جالله میفرمایددر حقیقت  َـا َقـالُوا األَْرضي  ِفي  تُْفسي  إيمنَّ

ُدونَ  ُهمُ  إينَُّهمْ  أاَل ُمْصليُحوَن. نَْحنُ  نْ  الُْمْفسي  (12){ البقرة:يَْشُعُرونَ  ال َولَكي

فساد مکنید گویند ما جز اصالح کار نیستیم؛ آگاه باش ایشان فساد پیشه گان  هنگامیکه به ایشان گفته شود در زمین -ترجمه:

 اند ولیکن آگاه منی شوند.

دارنـد کـه مـا صـلح  به تباهی آنها مرصوف اند ولـی دعـویدر رشائط فعلی  بع ی مردم منافقت میکنند در ضد مسلامنان 

 وخیرخواهی میخواهیم .

امام ابن جریر رحمه الله میفرماید:) که این آیت در باره آن منافقینی نازل شده که در عرص رسول الله صلی الله علیه وسلم 

عام است که مراد از آن مردمانی هستند که مانند منافقان زمان پیغمرب صلی اللـه علیـه وسـلم صـفت آن بودند، ولی حکم 

 ]تفسیر ابن جریر[  ایشان را دربر میگیرد(.داشته باشند تا به روز قیامت این حکم 

دیگر عالمه منافقین این است که اینها همیشه بامردم خصومت  وجنـ  میکننـد، اگـر بـه  جنگجوئی وخصومت کردن؛ -2

نَ ایشان گفته شود به غیرت آمده خصومت خود را بیشرت میکنند. الله تعالی میفرماید:} ُبكَ  َمنْ  النَّاسي  َومي  الَْحَياةي  ِفي  َقْولُهُ  يُْعجي

نَْيا دُ  الدر . َوإيَذا أَلَدر  َوُهوَ  َقلْبيهي  ِفي  َما َعَل  اللَّهَ  َويُْشهي َصامي دَ  األَْرضي  ِفي  َسَعى تََوّلَّ  الْخي كَ  فييَها ليُيْفسي هُ  َوالنَّْسـَل  الَْحـرْ َ  َويُْهلـي  ال َواللَـّ

بر  زَّةُ  أََخَذتْهُ  اللَّهَ  اتَّقي  لَهُ  قييَل  الَْفَساَد. َوإيَذا يُحي َهادُ  َولَبيْئَس  َجَهنَّمُ  َفَحْسُبهُ  بياأليثْمي  الْعي  (205_204)البقرة:}الْمي

ازمردمان کسی است که گفتارش در امورزندگانی دنیا تورا در شگفت می اندازد والله را برآنچه در ضمیرش هست  -ترجمه:

گواه قرار میدهد درحالیکه ا و سخت ترین دشمن اسالم است؛ وهنگامیکه به قدرت وریاست رسد تالش میورزد تـا در آن 

 فساد وتباهی را دوست منی دارد.جالله جل تبهکاری کند، کشت، زراعت ومواشی را نابود سازد الله 
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ـ}الله تعالی در باره منافقین میفرماید:دوستی ورفاقت با کفار وانتظار کردن روزهای بد بر علیه مسلامنان؛  -۳  الُْمَنـافيقينيَ  بَِّشي

ينَ  أَلييامً. َعَذاباً  لَُهمْ  بيأَنَّ  ُذونَ  الَّذي ينَ  يَتَّخي ـنْ  أَْوليَيـاءَ  الْكَافيري نينيَ  ُدوني  مي ْنـَدُهمُ  أَيَْبَتُغـونَ  الُْمـْؤمي ـزَّةَ  عي ـزَّةَ  َفـإينَّ  الْعي هي  الْعي يعـاً  ليلَـّ { َجمي

 (1۳9)النساؤ:

منافقان را مژده ده به اینکه آنهارا عذاب دردناکی است؛ آنانی اندکه جز مؤمنان کافران را دوست برمیگزینند آیـا  -ترجمه:

 ی از آن الله است.عزت همه گ از نزدآنها عزت میخواهند، پس یقیناً 

ينَ  }:نیزمیفرماید و نَ  َفْتح   لَكُمْ  كَانَ  َفإينْ  بيكُمْ  يرََتَبَُّصونَ  الَّذي ينَ  كَـانَ  َوإينْ  َمَعكُـمْ  نَكُنْ  أَلَمْ  َقالُوا اللَّهي  مي ـيب   ليلْكَـافيري  أَلَـمْ  َقـالُوا نَصي

نَ  َومَنَْنْعكُمْ  َعلَْيكُمْ  نَْسَتْحويذْ  نينيَ  مي َياَمةي  يَْومَ  بَْيَنكُمْ  يَْحكُمُ  َفاللَّهُ  الُْمْؤمي ينَ  اللَّهُ  يَْجَعَل  َولَنْ  الْقي نينيَ  َعَل  ليلْكَافيري { النسـاؤ: َسـبييالً الُْمْؤمي

(141}) 

منافقان آنانی اند که پیوسته در انتظار )احوال شامیند(اگر از جانب الله فتح وپیروزی نصیب شام گردد  گویند آیا  -ترجمه:

 واگربهره ای ازپیروزی نصیب کافران گردد گویند آیاما با همکاری مؤمنان برشام غالب نبودیمما با شام نبودیم 

آیا شامرا از غلبه مؤمنان حفاظت نکردیم پس الله در  روز قیامت درمیان شام داوری خواهد منود وهر گز الله برای کافران  

 راه تسلط همه جانبه را بر مؤمنان نخواهد گرداند.

با کفار دوستی نکنیم  وبرای مسلامنان در هرگوشه ای از وی وخصلت منافقین خود داری کنیم، است که از خ به ما مناسب

 باشند خیرطلب کنیم .که جهان 

منافقین عادت دارند که به مسلامنان چل وفریـب میکننـدودر عبـادت پروردگـار  چل،فریب وسستی در ادای عبادات؛ -4

ُعونَ  الُْمَنـافيقينيَ  إينَّ } : از عالئم بد ایشان یاد کـرده میفرمایـدالله جل جالله بخصوص مناز، سستی میکنند. هَ  يَُخـادي  َوُهـوَ  اللَـّ

ُعُهمْ  الةي  إيَّل  َقاُموا َوإيَذا َخادي  َوال َهُؤالءي  إيَّل  ال َذليكَ  بنَْيَ  ُمَذبَْذبينيَ ( 142)َقلييالً إيال اللَّهَ  يَْذكُُرونَ  َوال النَّاَس  يَُراُؤونَ  كَُساَّل  َقاُموا الصَّ

دَ  َفلَنْ  اللَّهُ  يُْ ليلي  َوَمنْ  َهُؤالءي  إيَّل   (14۳)النساء:  }َسبييالً لَهُ  تَجي

حالیکه )به طریق مجازات( او آنهارا فریب دهنده است وچون بـه سـوی ن میخواهند الله را فریب دهند در منافقا -ترجمه:

به نه ، والله را جز اندکی یاد منی کنند؛ در میان این آن مرتدد اند میدهندنشان مناز برخیزند به کسالت برمیخیزند به مردم 

 نه به آن گروه الله هرکی را گمراه کند پس برای )هدایت (او راهی نخواهی یافت.و  این  گروه متامیل اند

را حفاظـت  واز مکـر وفریـب واز سسـتی در ادای منـاز خـودبه ما مناسب است که از صفات منافقین خود داری کنـیم ،

 کنیم.زیرا در باره مناز جامعت در احادیث تاکیدات زیادی آمده است.

 ُجُمَعـاٍت  ثَـال َ  تَـرَ َ  َمـنْ : »َوَسـلَّمَ  َعلَْيهي  اللَّهُ  َصلَّ  اللَّهي  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ُهَريْرََة، أيَبي  : )َعنْ دریک حدیث رشیف آمده است

نْ  ُمَتَواليَياٍت  لٍَّة، َغرْيي  مي ، َعَل  طُبيعَ  عي (. صفة َوُهوَ  َقلْبيهي   نعيم أليب املنافقني ونعت النفاق ُمَنافيق 

از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم :کسی که سه منـاز جمعـه را پـی  -:ترجمه

 درپی بدون عذر ترک کند در قلب او مهر زده میشود  و او منافق است .

، َعنْ  ُمَعاٍذ، بْني  َسْهلي  :)َعنْ  دیگری آمده استحدیث در  ، كُـلر  الُْفُجـورُ : َقـاَل  َوَسـلََّم، َعلَْيهي  اللَّهُ  َصلَّ  النَّبييَّ  أَنَّ  أَبييهي  الُْفُجـوري

عَ  َمنْ  َوالِنَفاُق، الةي  يَُناديي اللَّهي  ُمَنادييَ  َسمي ْب(. صفة َفلَمْ  َوالَْفالحي  بيالصَّ   نعيم أليب نافقنيامل ونعت النفاق يُجي

از سهل ابن معاذ  از پدر خود روایت میکندکه پیامربعلیه السالم فرمودند:که بدکاری وهمه بدکاری ها ونفاق ایـن  -ترجمه:

 است که کسی آواز منادی الله را بشنود که ندا میکند از برای ادای مناز واورا اجابت منی کند.
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عالمه دیگری از منافقین این است که به وعـده وفـامنی کننـد ودر  ودشنام دادن به مردم؛ غدر، خيانت، وعده خالِف -5

ْنُهم}: امانت خیانت میکنند، الله تعالی ازاین خصلت بد ایشان پرده برداشته میفرماید ْ  اللّهَ  َعاَهدَ  مَّنْ  َومي ـن آتَانَـا لَئي  َفْ ـليهي  مي

َقنَّ  دَّ نَ  َولََنكُونَنَّ  لََنصَّ نَي. مي اليحي لُواْ  َفْ ليهي  ِمن آتَاُهم َفلَامَّ  الصَّ ُهم َوتََولَّواْ  بيهي  بَخي ْعريُضوَن. وَّ مْ  ِفي  نيَفاًقا َفأَْعَقَبُهمْ  مر  يَلَْقْونَهُ  يَْومي  إيَّل  ُقلُوبيهي

َا َا َوَعُدوهُ  َما اللّهَ  أَْخلَُفواْ  ِبي بُونَ  كَانُواْ  َوِبي  (77)التوبة:   }يَكْذي

آنها کسانی هستند که با الله پیامن بسته اند که اگر الله مارا ازف ل واحسان خود اعطا کند البته صـدقه خـواهیم از  -ترجمه:

نـد داد وازنیکوکاران خواهیم بود؛ پس هنگامیکه الله از ف ل خود به آنهـا اعطـا کـرد از صـدقه کـردن بـه آن بخـل کرد

دلهایشان جای گزین ساخت تا روزیکه با الله مالقات میکننـد ایـن ورسپیچی منودند وروی گردانیدن؛ پس الله نفاق را  در 

 بدان سبب است  که از آنچه به الله وعده داده بودند مخالفت کردند وبه سبب اینکه دروغ میگفتند.

نْ : َوَسلَّمَ  َعلَْيهي  اللَّهُ  َصلَّ  اللَّهي  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ُهَريْرََة، أيَبي  : )َعنْ حدیث رشیف آمده استدر   إيَذا: ثَـال    الُْمَنـافيقي  َعالَمـاتي  مي

نَ  َوإيَذا أَْخلََف، َوَعدَ  َوإيَذا كََذَب، َحدَّ َ   َخاَن( . متفق علیه ائُْتمي

از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که پیامربعلیه السالم فرمودند: از عالمات منافق سـه چیـز اسـت: وقتیکـه  -ترجمه:

 وقتیکه امین قرار داده شود خیانت میکند. وقتیکه وعده کند مخالفت میکند،صحبت کند دروغ میگوید، 

 َخْصـلَة   فييـهي  كَانَْت  َوَمنْ  ، َخاليصاً  ُمَنافيقاً  كَانَ  فييهي  كُنَّ  َمنْ  أْربَع  )  :کرده استچهارچیز ذکر را در حدیث دیگری عالمه منافق 

ْنُهنَّ  نَ  َخْصلَة   فييهي  كَانَْت  مي (  َفَجـرَ  َخاَصـمَ  َوإيَذا ، َغـَدرَ  َعاَهدَ  َوإيَذا ، كََذَب  َحدَّ َ  َوإيَذا ، َخانَ  اْؤمُتينَ  إيَذا:  يََدَعَها َحتَّى الِنَفاقي  مي

 . عليه متفق

چهار خصلتی  است در کسیکه باشد او منافق خالص میباشد ، واگر در کسی یک خصلت آن موجـود شـود در او  -ترجمه:

ه آنرا ترک کند .وقتیکه امین قرار داده شود خیانت کند ، وقتیکه صحبت کند دروغ گوید، خصلتی از نفاق پیداشد تا اینک

 وقتیکه عهد وپیامن کند درآن غدر کند وقتیکه جن  کند دشنام زند.

جهاد منی کند وبه دیگران هم میگوید کـه   طبیعت منافقین این است  که خود ؛جهاد منع کردن فرار از جهاد ومردم از -۶

جهاد نکنید، اگر کسی در جهاد شهید شود منافقین میگویند که به جهاد منی رفت تا که منی مرد، الله تعالی حـال اینهـارا 

مْ  الُْمَخلَُّفونَ  َفريحَ }:اینطور بیان میکند هي َْقَعدي الَفَ  ِبي ُدواْ  أَن َوكَريُهواْ  اللّهي  َرُسولي  خي مْ  يَُجاهي مْ  بيأَْمَواليهي هي  الَ َوَقـالُواْ  اللّهي  َسبييلي  ِفي  َوأَنُفسي

ُرواْ  َا َجزَاء كَثيريًا َولَْيْبكُواْ  َقلييالً . َفلَْيْ َحكُواْ  يَْفَقُهونَ  كَانُوا لَّوْ  َحرًّا أََشدر  َجَهنَّمَ  نَارُ  ُقْل  الَْحرِ  ِفي  تَنفي ُبوَن. كَانُواْ  ِبي  اللّهُ  َجَعكَ رَّ  َفإين يَكْسي

يَ  تَْخرُُجواْ  لَّن َفُقل ليلُْخُروجي  َفاْسَتأَْذنُو َ  ِمْنُهمْ  طَآئيَفةٍ  إيَّل  يَ  تَُقاتيلُواْ  َولَن أَبًَدا َمعي ا َمعي يُتم إينَّكُمْ  َعُدوًّ  َمعَ  َفاْقُعُدواْ  َمرَّةٍ  أَوََّل  بيالُْقُعودي  َرضي

 ( 8۳-81)التوبة: {الَْخاليفينيَ 

بازماندگان ) منافق  ازغزوه تبوک( به نشسنت شان برخالف پیغمربصلی الله علیه وسلم شادمان شدند وبد پنداشـتند  -:ترجمه

که به مالها وجانهای خویج در راه الله جهاد کنند وبه یکدیگر گفتند که در گرمی بیرون مشوید، بگـو آتـج دوزخ از ایـن 

؛ پس دند وبسیار بگریند این جزای کارهایی است که انجام میدادندهم سخت گرم تر است اگربفهمند؛ پس باید اندک بخن

زه خواستند بگو هـر گزهمـرای آنها باز گرداند وب برای بیرون شدن بسوی جهاداز تو اجاسوی گروهی از هر گاه الله تورا ب

بـار بـه خانـه نشـینی گز بامن با دشمنی پیکار نخواهید کرد زیرا شام در نخستین من درهیچ سفری بیرون نخواهید شد وهر 

 راضی شدید پس با خانه نشینان بنشینید.
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 َولَـمْ  يَْغـُز، َولَـمْ  َمـاَت  َمـنْ : َوَسـلَّمَ  َعلَْيهي  اللَّهُ  َصلَّ  اللَّهي  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ُهَريْرََة، أيَبي  َعنْ  :)دریک حدیث رشیف آمده است

، نَْفَسهُ  يَُحِد ْ  نْ  ُشْعَبةٍ  َعَل  َماَت  بيالَْغْزوي  صحیح مسلم. نيَفاٍق( مي

ازابی هریره رضی الله عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: کسی که مرد وجهاد نکـرد ودر  -ترجمه:

 نفس او هم سخنی از جهاد نبود، مرد به یک شبعه ای  ازنفاق.

وبهانه های مختلف میکردند واگر به جهاد هم میرفتنـد در زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم منافقین به جهاد منی رفتند 

 َعِمـي َمـعَ  كُْنـُت  َقاَل  - عنه الله ريض - أَْرَقمَ  بْني  َزيْدي  :)َعنْ فتنه دیگری را جور میکردند. که در یک حدیث رشیف می آید

ْعُت  ُقوا اَل  يَُقوُل  َسلُوَل  ابْنَ  أيَُبي  بْنَ  اللهي  َعْبدَ  َفَسمي ْندَ  َمنْ  َعَل  تُْنفي وا َحتَّى اللهي  َرُسولي  عي ْ  أَيًْ ا َوَقاَل  يَْنَف ر يَنـةي  إيَّل  َرَجْعَنـا لَئي  الَْمدي

ْنَها اأْلََعزر  لَُيْخريَجنَّ  صـلی اللـه – اللـهي  َرُسـوُل  َفأَْرَسَل  -صلی الله علیه وسلم-اللهي  ليَرُسولي  َعِمي َفَذكَرَ  ليَعِمي َذليكَ  َفَذكَرُْت  اأْلََذلَّ  مي

َقُهمْ  َقالُوا َما َفَحلَُفوا َوأَْصَحابيهي  أيَُبي  بْني  اللهي  َعْبدي  إيَّل  -سلمعلیه و بَنيي-صلی الله علیه وسلم– اللهي  َرُسوُل  َفَصدَّ  لَـمْ  َهم   َفأََصابَنيي َوكَذَّ

ْبنيي ْثلُهُ  يُصي ينَ  ُهمُ ] َقْوليهي  إيَّل   [الُْمَنافيُقونَ َجاَءَ   إيَذا] َوَجلَّ  َعزَّ  اللهُ  َفأَنَْزَل  بَْيتيي ِفي  َفَجلَْسُت  َقطر  مي ُقوا اَل  يَُقولُونَ  الَّذي  َمنْ  َعَل  تُْنفي

ْندَ  هي  إيَّل [ اللـهي  َرُسولي  عي ْنَهـا اأْلََعـزر  لَُيْخـريَجنَّ ] َقْولـي  َقـدْ  اللـهَ  إينَّ  َقـاَل  ثُـمَّ  َعـَ َّ  َفَقَرأََهـا?  اللـهي  َرُسـوُل  إيَلَّ  َفأَْرَسـَل [ اأْلََذلَّ  مي

َقَك(.صحیح البخاري  َصدَّ

از زید ابن ارقم رضی الله عنه روایت است که من همرای کاکایم)سعد بن عباده( بودم)در یک غزوه(که عبداللـه  -ترجمه:

ابن ابی ابن سلول به رفقای خود میگفت:به رفقای رسول الله صلی الله علیه وسلم مرصف نکنید تا اینکه آنها از نزد رسـول 

نده شوند واورا بگذارند چنین گفت: اگر ما به مدینه منوره برگشتیم مـا ومـردم عزمتنـد مـردم کلیه وسلم پراالله صلی الله ع

همـرای را بـه  بن عباده گفتم ؛ کاکایم این سخنذلیل را از مدینه منوره خارج میسازیم ، من این سخن را با کاکایم سعد ا

سالم برای عبدالله ابن ابی ابن سلول ورفقایج کسی را فرسـتاد وآن از رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند، پیغمربعلیه ال

 این سخن خود منکرشد

 راسـتگوی شـامرید انسوگندهایشـهـا را درم رسول الله صلی الله علیه وسلم آنیاین سخنان را نگفته ا ند که ماوقسم خورد 

ومن را صادق نشامرید، من بعد از این زیاد اندوهگین شدم که پیج از این چنین اندوهی بـرایم نرسـیده بـود ودر خانـه 

ينَ  ُهمُ ]تا این آیت [ الُْمَنافيُقونَ  َجاَء َ  إيَذا] خود نشستم الله تعالی این آیت را فرستاد: ُقـوا اَل  يَُقولُونَ  الَّذي ْنـدَ  َمـنْ  َعـَل  تُْنفي  عي

ْنَها اأْلََعزر  لَُيْخريَجنَّ ] َقْوليهي  إيَّل تا این آیت   [اللهي  َرُسولي  کسی را فرسـتاد وبـرایم رسول الله صلی الله علیه وسلم برای [ اأْلََذلَّ  مي

 این آیت ها را تالوت کرد وگفت:بدون شک الله تعالی تورا صادق گردانید.

 برای جهاد روان میشدند واز نیم راه واپس میگشتند. بع ی اوقات منافقین همرای رسول الله صلی الله علیه وسلم

عالمه دیگر منافقین این است که اینهاکوشج میکنند همیشه در بین مسلامنان بـی اختالف ایجاد کردن در بین مسلامنها؛-7

امنها درز اتفاقی را بیندازند یکی را دشمن دیگر بگردانند، امروز هم برخی از حلقات مغرض کوشج میکنند که در بین مسل

 ایجاد کنند.

ا فييكُم َخرَُجواْ  لَوْ }: میفرمایدالله جل جالله  الَلَكُمْ  وألَْوَضُعواْ  َخَباالً إيالَّ زَاُدوكُمْ  مَّ ْتَنةَ  يَْبُغونَكُمُ  خي ُعونَ  َوفييكُمْ  الْفي  َعلييم   َواللّهُ  لَُهمْ  َسامَّ

نَي. ْتَنةَ  ابَْتَغُواْ  لََقدي  بيالظَّاليمي ن الْفي  (49- 48)التوبة:} كَاريُهونَ  َوُهمْ  اللّهي  أَْمرُ  َوظََهرَ  الَْحقر  َجاء َحتَّى األُُمورَ  لَكَ  َوَقلَُّبواْ  َقْبُل  مي
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اگر درمیان شام به سوی  جهاد بیرون میشدند در حق شام جز فساد چیزی را منی افزودنند البته سعی میورزند تـا  -ترجمه:

خواهان فتنه وفساد وایجاد دشمنی در میان شام هستند ودرمیان شام افرادی هستند درمیان شام دشمنی وتفرقه ایجاد کنند 

 است. ند الله به احوال ستم کاران داناکه سخنان آنهارا میشنو 

آنها پیج از این هم در حق شام فتنه انگیزی کردند ودر برابر تو ودعوتت وابطال دینت تدابیری اندیشیدند تا آنکه نرصت 

 دین الله آشکار گردید در حالیکه آنها نا خوشنود بودند.الهی فرارسید و 

اةي  كََمَثلي  الُْمَنافيقي  َمَثُل  )درحدیث عالمه منافق اینطور ذکرشده است: ريُ  الَْغَنَمنْيي  بنَْيَ  الَْعائيرَةي  الشَّ هي  إيَّل  تَعي هي  َوإيَّل  َمـرَّةً  َهذي  َهـذي

( َمرَّةً 
 . صحیح مسلم

گاهی با یکی از این رمه وگاهی بـا آن رمـه  که در میان دو گله گوسفند رسگردان میگرددصفت منافق مانند میشی  -ترجمه:

 میگردد.

مسخره واستهزاء کردن به آنان، طوریکه خداونـد متعـال  خدا، پیامرب، قرآن، دین ومسلامنان، به بازی وشوخی گرفنت -8

َا كُنَّا فرموده است:} ُرواْ َقْد كََفرْتُم بَْعَد َولَئي َسأَلَْتُهْم لََيُقولُنَّ إيمنَّ نَُخوُض َونَلَْعُب ُقْل أَبياللّهي َوآيَاتيهي َوَرُسوليهي كُنُتْم تَْسَتْهزيُؤوَن ؛ الَ تَْعَتذي

 (۶۶-۶5{التوبه:)إيميَانيكُْم إين نَّْعُف َعن طَآئيَفٍة ِمنكُْم نَُعِذْب طَآئيَفًة بيأَنَُّهْم كَانُواْ ُمْجريمينيَ 

ها بپرسید )چرا چنین سخنان را گفتید؟( البته میگویند ما شوخی وبازی میکردیم ،بگو آیا به الله وآیـت واگر از آن -ترجمه:

های او وبه پیغمرباو استهزا میکنید؛ بگوعذر خواهی نکنید بعد از ایامن خویج کافر شدید اگر ما گروهی از شامرا که توبه 

 ه کار اند.خواهیم کرد بدان سبب که آنها گن کردند عفو کنیم گروهی دیگری را عذاب

َا نَْحُن ُمْسَتْهزيُؤوَن{البقرة) ونیز فرموده است:} ْم َقالُواْ إينَّا َمَعكْْم إيمنَّ ينيهي  (14َوإيَذا َخلَْواْ إيَّل َشَياطي

 وچون باشیاطین خویج تنها شوند گویند ماباشامئیم  و)مؤمنان( را متسخر میکنیم. -ترجمه:

یشـه صفت دیگر منافق این اسـت کـه هماهل حق را بیان کردن وبرای خود حاالت خوب را جستجوکردن؛ عیب های -9

ْنُهم مَّن ، چنانچه خداوند متعال فرموده است:}بدگوئی وعیب جویی میکندرا اهل حق  برای خود نکیبختی میخواهد و َومي

ْنَها َرُضواْ وَ  َدَقاتي َفإيْن أُْعطُواْ مي زَُ  ِفي الصَّ نَها إيَذا ُهْم يَْسَخطُوَن{التوبه: )يَلْمي   ( 58إين لَّْم يُْعطَْواْ مي

م زکات عیب میگیرند پس اگر از آن داده شوند راضی میشوندو اگر یبع ی از ایشان کسانی هستند که  تورا در تقس -ترجمه:

 داده نشوند ناگهان ایشان به خشم می آیند.

بر احکام ودساتیر آن، ومتنفـر سـاخنت مـردم از اسـالم  نویا انتقاد منود اغراض منودن وروی گردانید از دین اسالم؛ -10

بوسیله تبلیغات منفی ونادرست، ویا فیصله نکردن مطابق قوانین اسالم، چنانچه خداوند متعال در این مورد عمل منـافقین 

وَن َعنـَك َوإيَذا قييَل لَُهْم تََعـالَْواْ إيَّل َمـا أَنـَزَل الرا حکایت منوده، فرموده است:} نَي يَُصـدر ُسـولي َرأَيْـَت الُْمَنـافيقي لّـُه َوإيَّل الرَّ

 (61ُصُدوًدا{النساء: )

وچون برای آنها گفته شود بسوی آنچه الله فروفرستاده است وبسوی پیامرب بیائیـد منافقـان را میبینـی کـه از تـو  -ترجمه:

 سخت اعراض میکنند.

تطبیـق وحاکمیـت قـوانین کفـری  وتالش منودن بخاطررشیعت اسالمی،  برتر دانسنت قوانین کفار بر احکام وقوانین -11

يَن يَْزُعُموَن أَنَُّهْم ووضعی، طوریکه  خداوندمتعال عملکرد منافقین را در این مورد ذکر منوده، فرموده است:} أَلَْم تََر إيَّل الَّذي
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يُدو  ن َقْبليَك يُري َا أُنزيَل إيلَْيَك َوَما أُنزيَل مي لَُّهْم آَمُنواْ ِبي ْيطَاُن أَن يُ ي يُد الشَّ ُرواْ أَن يَكُْفُرواْ بيهي َويُري َن أَن يََتَحاكَُمواْ إيَّل الطَّاُغوتي َوَقْد أُمي

يًدا{  (60النساء: )َضالَالً بَعي

آیا ندیدی بسوی آنانیکه می پندارند به آنچه بسوی تو فرو فرستاده شده است وآنچه پیج از تو فروفرستاده شده  -ترجمه:

 ایای خویج را به سوی طاغوت بربند درحالیکه دستور داده شده انـد کـه بـه ایامن دارند ومیخواهند که داوری قاست 

 افگند.طاغوت کافر شوند وشیطان میخواهد در گمراهی دور از حق 

میان آمـده بود،منـافق  به مشاجره بین یک منافق ویک یهودی که مفرسین در تفسیر این آیت مینویسند که این آیت در 

گفت: که بیا این مشاجره رابه نزد کعب ابن ارشف که رئس منافقین بود حل وفصل منائیم، یهودی گفت نخیر به نزد رسول 

 .]تفسیر این جریر[موضوع را او فیصله کند در این مورد این آیه کریمه نازل شدالله صلی الله علیه وسلم میرویم که این 

آنها نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاطر فیصله آمدند هنگامیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله کردند که برنفع 

ه یهودی بود سخت شد که باید یکبار نـزد یهودی بود، منافق برآن فیصله راضی نبود از همین خاطر همرای مقابل خود ک

عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه برویم که آن به این فیصله چه حکم میکند)منافق طمع داشت کـه وی برفائـده مـن 

فیصله کند( حرضت عمر رضی الله عنه هردو کسان که ذکر شد ، فیصله نبی علیه الصالة والسالم را شنواندند منافق خواسـت 

در میان ما فیصله منائید حرضت عمررضی الله عنه اینهارا امر کرد شام اینجا باشید، به خانه خود داخل شد وشمشیر  که شام

) هکذا اقيض بـین مـن ی یـرض بق ـاء اللـه وق ـاء  :را بردست گرفته از خانه برامد رسمنافق را از تنج جدا کرد وفرمود 

های مذکوره در این  فیصله الله وپیغمربعلیه السالم را قبول نکند، که آیتمن اینچنین فیصله میکنم  درمیان کسیکه رسوله(

 .] تفسیر  روح املعاين[مورد نازل شد

ویا تائید منودن مذاهب الحادی ودعوت دادن به طـرف ي، دینتائید منودن وباورداشنت به افکار ومبادی کفری وغیر  -12

 ...احیای ملی گرائی  وگرایج های قومی، سمتی  وغیره آن، مانند:سیکوالریزم، نشنلزم، ویا دعوت منودن به

در حقیقـت از جملـه کفـار بـه پیغمرب علیه السالم زمان   زیرا منافقین علیه مسلامنان؛کمک  وهمکاری منودن با کفار بر -13

يَن آَمُنـواْ الَ ، طوریکه خداوند متعال از این عمل منافقین مسلامنان را آگاه منوده فرموده اسـت:}میروندشامر  ذي يَا أَيرَهـا الَـّ

ْنُهْم  ُذواْ الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوليَياء بَْعُ ُهْم أَْوليَياء بَْعٍض َوَمن يََتَولَُّهم ِمنكُْم َفإينَُّه مي نَي تَتَّخي اليمي ي الَْقـْوَم الظَـّ َفـرَتَى  ؛إينَّ اللّـَه الَ يَْهـدي

رَض  يُسَ  م مَّ يَن ِفي ُقلُوبيهي نـدي ي الَّذي َ بيالَْفْتحي أَْو أَْمٍر ِمْن عي يَبَنا َدآئيرَة  َفَعََس اللُّه أَن يَأِْتي ْم يَُقولُوَن نَْخََش أَن تُصي  َفُيْصـبيُحواْ اريُعوَن فييهي

مينيَ  ْم نَادي هي  (52-51) {مائده:َعَل َما أرََسرواْ ِفي أَنُْفسي

آنها دوستان بع ی اند وهر کسی از شام آنهـارا دوسـت گیـرد نصاری را دوست نگیرید، بع ی و ای مومنان!یهود  -ترجمه:

اران را هدایت منی کند؛ پس میبینی آنانی را کـه در دلهایشـان  بـیامری اسـت، در س او از آنهااست، والله گروه ستمکپ

حادثه دیگری را  دوستی آنها سعی میورزند، میگویند: میرتسیم از اینکه به ما بالئی برسد، پس امید است که الله پیروزی یا

 ، پس آنها از آنچه در دل پنهان داشتند، پشیامن گردند.از نزد خود بیاورد

جبهات جن  وغالب شدن کفار بـر مسـلامنان، طوریکـه از جبهه دن هنگام شکست خوردن مسلامنان در شاد ومرسور ش -14

َتابي كُلِهي َوإيَذا  َهاأَنُتْم أُْوالء}خداوند متعال از این عمل منافقین یاد آورشده فرموده است: ُنوَن بيالْكي برونَكُْم َوتُْؤمي برونَُهْم َوالَ يُحي تُحي

كُْم إينَّ ا َن الَْغْيظي ُقْل ُموتُواْ بيَغْيظي َل مي واْ َعلَْيكُُم األَنَامي ؛ إين مَتَْسْسـكُْم لَُقوكُْم َقالُواْ آَمنَّا َوإيَذا َخلَْواْ َع ر ُدوري َحَسـَنة  للَّه َعلييم  بيَذاتي الصر

ُواْ َوتَتَُّقواْ الَ يرَُضركُْم كَْيُدُهْم َشْيًئا إينَّ  ْبكُْم َسِيَئة  يَْفرَُحواْ بيَها َوإين تَْصربي { تَُسْؤُهْم َوإين تُصي ـيط  َا يَْعَملُوَن ُمحي -119)آل عمـران: اللَّه ِبي

120)  
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دوست منی دارند وشامبه همه کتاب ها ایامن داریـد آگاه باشید ای مردم شام آنهارا دوست میدارید اما آنهاشامرا -ترجمه:

د وهنگامیکه با شام روبرو شوند گویند که ایامن آوردیم وهنگـامی کـه تنهـا شـوند از ناما آنها به بزرگرتین کتاب ایامن ندار 

 د الله به راز های سینه ها دانا است.یشدت خشم بر شام انگشتان را میگزند ، بگو به خشم خویج ِبیر

ه شام نعمتی رسد آنهارا خفه میسازد واگر رنجی به شام رسد بدان شاد میشوند واگر صرب کنید وپرهیز گار باشید نیرن  اگر ب

 آنها به شام هیچ زیان منی رساند. یقیناً الله هر آنچه را که انجام میدهند به علم خود احاطه کرده است.

عرصحارض این است که آنهـا در مـورد مشـکالت ومصـایب مسـلامنان  در پرتو آیه مبارکه فوق  منونه از عملکرد منافقین در

کوچکرتین توجهی  ننموده ودر هنگام بروز مشکلی برمسلامنان نیاز داشته باشند، این منافقین نـه تنهـا هـیچ نـوع کمـک 

 میشوند. گران یله ما نیستند مانع کمک دیمنیکنندبلکه با احیای شعارهای جاهلیت که آنها عرب نیستند، ویا از قوم وقب

طوریکه خداوند متعال در مصلحین وسایر مؤمنین؛  برابر علام،دشنام دادن ویا استعامل منودن سخنان پوچ وهرزه در  -15

ُن كَاَم آَمَن }این مورد عملکرد منافقین را حکایت منوده، فرموده است: ُنواْ كَاَم آَمَن النَّاُس َقالُواْ أَنُْؤمي َفَهاء َوإيَذا قييَل لَُهْم آمي السر

ن الَّ يَْعلَُموَن{ البقره: ) َفَهاء َولَـكي  (13أاَل إينَُّهْم ُهُم السر

وهنگامیکه به ایشان گفته شود ایامن بیاورید آنگونه که مردمان ایامن آورده اند گویند آیا ایامن آوریم چنانچه بی  -ترجمه:

 دانند. خردان ایامن آورده اند آگاه باش ایشان بیخردان اند ولیکن منی

ُدوَن إيالَّ ُجْهَدُهْم َفَيسْ ونیزفرموده است:} يَن الَ يَجي َدَقاتي َوالَّذي نينَي ِفي الصَّ َن الُْمْؤمي نَي مي ُزوَن الُْمطَِّوعي يَن يَلْمي َر الَّذي ْنُهْم َسخي َخُروَن مي

{التوبه:) ْنُهْم َولَُهْم َعَذاب  أَلييم    ( 79اللُّه مي

متندی که مشتاقانه صدقات بیشرتی میپردازند عیب میگیرند ومومنـان فقیـر را کـه جـز بـه کسانی که برمومنان ثرو -ترجمه:

مقدار توانشان چیزی را منی یابند پس آنهارا مسخره میکنند الله ایشان را مسخره میکند)جزای مسخره شان را میدهد(وآنهارا 

 عذاب دردناکی است. 

به باد انتقاد نافقین در رسانه های صوتی وتصویری علامء ومصلحین را طبق فرموده الهی امروز هم می بینیم که برخی از م

 وکلامت ناشایسته را در مورد آنها استعامل می منایند. گرفته سخنان هرزه 

ویا ستایج منودن مفکرین ودانشمندان ایشان ویا پخج منـودن  دح وستایج منودن پیروان ادیان ومذاهب کفری،م -16

أَلَْم تَـَر ساسات دین اسالم توافق وهمخوانی ندارد،طوریکه خداوند متعال در این مورد فرموده است:}آرا وافکار آنها که با ا

بي وَ  ْنُهْم َويَْحليُفوَن َعَل الْكَذي ا ُهم ِمنكُْم َواَل مي م مَّ َب اللَُّه َعلَْيهي يَن تََولَّْوا َقْوًما َغ ي  (14)املجادله:ُهْم يَْعلَُموَن{ إيَّل الَّذي

آیا ندیدی بسوی کسانیکه دوستی منودند با گروهی که مورد خشم الهی قرار گرفته اند اینان نه ازشامیند ونه از آنها -ترجمه:

 دروغ سوگند یاد میکنند که ازشام هستند در حالیکه خودشان میدانند که)دروغ میگویند(.ه وب

افراد بـی دیـن وملحـد ماننـد:لیلن، مـارکس ،  برخی طبق فرموده خداوند امروز هم میبینیم که یک تعداد از منافقین از

 فروید وغیره به عنوان دانشمندان مدح وستایج به عمل  می آورند.
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 درباره مسلامنها شکوک وشایعات واخبار بی بنیاد را پخج کردن. -17

زهنیت مردم بد منافقین این است که بخاطر ضعف وکم زوری مسلامنها اخبار دروغ را پخج میکنند تا اینکه صفت یکی از 

ينَ  الُْمَنـافيُقونَ  يَنَتـهي  لَّمْ  لَئي {:را در برابر جامعه اسالمی تغیر دهند الله تعالی در این مورد میفرماید ذي  مَّـرَض   ُقلُـوبيهيم ِفي  َوالَـّ

ُفونَ  يَنةي  ِفي  َوالُْمرْجي يَنَّكَ  الَْمدي مْ  لَُنْغري ُرونَكَ  ال ثُمَّ  بيهي ُفوا أَيَْناَم  ونينيَ َملْعُ  َقلييال إيال فييَها يَُجاوي ُذوا ثُقي  (۶1{ االحزاب: )تَْقتييال َوُقِتلُوا أُخي

بایـد گرفتـه شـود  کنـدمیفرماید: هرکسی که در باره پیامربان صدای خود را بلند کنند ویا نفاقی را آشکار ي رح امام قرطب

 .] تفسیر القرطبي[وکشته شوند

 مسلامنان اخبار بیجای را پخج کردن از زمانه سابق این سلسله جاری است .از این آیه کریمه معلوم میشود که بر خالف 

در زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم منافقین به حرضت عایشه صدیقه رضی الله عنها اتهام بسته منودند برای پیغمرب علیه 

 السالم  ومسلامنان زیاد تکلیف رسید. 

 ارضار وزیان منافقت:

اجتامع زیاد زیان وخطر پیج میکند. نفاق  راستی وصداقت را از بـین میـربد ودروغ را زیـاد میکنـد، منافقت برای فرد و 

برای شخص منافق رفقاء ودوستان منی باشد ومردم بر باالی او باور واعتامد منی کنند وبرای انسان منافق در روز آخرت از 

سخن  داقت کم میشود.وبه اثر نفاق در اجتامع غیبت،همه عذاب سخت تر است، از اثر زیادت نفاق در جامعه راستی وص

چینی، شیطنت، شک، بدگامنی ودیگر خصلت های بد زیاد میشود واز جامعه امنیت روانی را از بین  میـربد، ف ـیلت از 

 اجتامع برداشته میشود جای اورا رذالت میگیرد.اطمینان وراحت از میان مردم دور میشـود ، بـرای مسـلامنان ارضار زیـاد

 میرسد.

 والسالم علیکم ورحمت الله وبرکاته                                                                    

 


