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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 ظاهرة النفاق في األمم وطريقية الكذب إلى النفاق
ِا ): الكورم كتابوه يف وتعواى انهسوب  اهلل يقوول ِم ـا َ ـا َْ َْـدموَم َوبف ِا البَـَا َمـا َو َبفمـ ـا َو ق َْ َِـام بف ِق لف يـَبقَق ِق ِبفُفمق إفلَـى يـَـ ُممق ِفَفااـاف ففـي اـمبـم ْقَق َـ ََ فَـ
ِنَ  ذفبم  (1)(َيكق

، املهموة احلقوائ  نون كبوةة موعوةجم نسوتفيد ،بعو  اآليواا األخورل إليهوا وعلوى ضووئها وب وم   الشوريفة القرآنيوة اآليوة هوه  انطالقوا  نون
 :اليوم هها بع ها نهكر
 االمم دمار سر النفاق -5

 القهقرائي والسة التقهقر سر انه، واإلميان الدين وخراب ،واهنيارها احل اراا وفشل األنم، دنار سر هو النفاق أن هي االوى احلقيقة
 .الشقاء سر هو النفاقواألحزاب والعوائل، وكل شخص... ان حتطم األنم والشعوب والدول والعشائر  سر ، انهالوراء إى

ِابة الكذب -2  النفاق ب
 . للنفاق نوصلة وعلة، ووسيلة،، وسبب النفاق طري  والكهب، الدنار طري  فالنفاق، الكهب هي للنفاق الكربل البوابة إن

ا دعييست الب ث كان وإن بإجياز احملاضرة هه  يف هاتني احلقيقتني عن نت دث وسوف  .الوقت يف السعة نن نزيد 
ِو من الكافر؟  لفَم  ان الْنافق اس

َِـام ): الشوريفة اآليوة تقوول ِق لف يـَبقَق ِق ِبفُفمق إفلَـى يـَـ ُممق ِفَفااـاف ففـي اـمبـم ْقَق َـ ََ نَـاففقفيَن ففـي ) اآلخورة اآليوة اى االيوة هوه  ضوممنا نوا فوااا( فَـ ْم إفَن الق
َفلف مفنق الَنارف   علمنا فداحة أنر النفاق وخطورة عاقبته. ( الَدرقكف اأَلسق

َ ِل يهكر ان الكفار هم  !! النار؟ نن االسفل الدرك يف ولكن قد ُيسأل: ِلم
 ظواهر  ألن جبوارحوه، بكفور  جيبهو  إنوه مث بقلبوه كوافر الكوافر ألن الكوافر  نون حواال   أهوون ظواهر ا املنواف  أنوقود يكوون ااوواب هوو: 

 ألنوه الكوافر نون حواال   أهوون يكوون ان فيفوض  اإلسوالم، يظهور انوه اال كوافر قلبوه املنواف  بينموا، علنوا (2)السوي  يشوهر فهوو كوافر كباطنوه
 غة نقارع؟ ،ااملة يف ولو ،جبوارحه انه اال فقط بقلبه احل  يقارع

ـَفلف مفـنق النَـارف )فلموَم إان:  نَـاففقفيَن ففـي الـَدرقكف اأَلسق ْم َ  ؟(إفَن الق ْقـَرابم َوَ ـ)وِلم ـراف َوِفَفااـاف اأَل  بول كوافر فهوو ( فـرا) عون تورق   ولعلوه ،(دُّ  مفق
 .أسوأ :أي نناف ،
احلورث والنسول والزراعوة والصوناعة والعلوم  وفسواد وهوالك احل واراا وحتطوم األنم دنار سر هو النفاق ان :وبإيجاز ذلك، في الس ب 

 . شيء كلواألخالق و 
 الوالود السويد تعبوة حسوب علوى – نقوول نفصول شور  ضومن يف الق وية تبقوى ال حوى نبسوط بتعبوة نشوة االنور هوها نوضو  أن وقبول

ـَفلف مفـنق النَـارف ) اآليوة هوه  شور  يف التبيوني يف)قود  سور (  نَـاففقفيَن ففـي الـَدرقكف اأَلسق ْم زادوا علوى الكفور الوواقعي، غو   ألهنوم): يقوول (إفَن الق
   (3)املسلمني وخيانتهم(

 لت ريو النوا    يودري ال حيوث نون إدخوالو  غو ، و وتودلي  خيانوةهي نكمون خطورآ آخور فهنواك  لنا وهها يعين ان نوافقة ظاهرهم
                                                           

 .77التوبة: آية  (1)
 املادي أو سي  العداء. (2)
 .112تبيني القرآن ص (3)
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 .األظهر وراء نن املسةة

ِاق والجامعات والدول!  ِتائج ظاهرة النفاق في األس
 ولكي نستجلي حقيقة ال  أكثر، ال بد نن ان تقوم جبولة استعراضية: 

 هوو الو  كول يف اخلوراب سور ان جنود فسووف، وغةهوا واملودار ، ااانعواا أو، األسواق أو ا،الشركا او الوزاراا، إى اهبنا فلو اننا
 .النفاق

 أو النزاهوة هيئوة تكوون عنودناإال  وإتقوان، وجبوودة بانتظوام يعمولال  املوظو  او كاملودير الوبع  ان فسوتجد، نوثال الووزارة إى اهبت فلو
 او البقوال هوها أو الشوركةوكوهل  احلوال يف ، ق نون الوقوت أو املوال أو االنتيوازاا أو غةهواا ، وإال فيسور نوجوود املفوت  أو الرقيوب أو الرقابوة
 يف خيوون فإنوه حسويب وال رقيوب يوجود ِل إاا انوا، لو وجود الرقيوب فقوط عمله يتقن فانه ااانعي االستاا ااك أو العاِل هها أو التاجر ااك

 .األنانة
ا، الودر  حيّ ورواألسوتاا نوثال  قود   عون الكوالم وهوها – ا  اخالقيوا  تعهود عنود ألن  او، ا  راتبو يأخوه النوهانوا  شورع ا، نسووول نوهلك جيود 

 بوأن، الطورفني بوني أخالقوي تعهود هنواكانوه يوجود  اال عملوه، نقابول نواال يأخوه ال االنسوان كوان إاا حوىمبعو  انوه  – وغوة  أي  وا اخلطيوب
 .أشبه نا أو احملاضرة أو للدر   وحت ة  استماعه التلميه يتقن وأن، عمله ستاااأل يتقن

 بشوكل املوراجعني يور ويو  بعملوه يقووم فإنوه رقيبوا وجود إن ألنوه ويودل  ينواف  الوبع  ان جتد، الشركة أو الوزارة إى تههب عندنا املهم
 !! غد بعد أو غدا وتعال ااهب : للمراجع ويقولويسّوف  ويتماهل يهملفانه  رقابة وان ِل جيد جيد،

 فوضة بعود يهودنها فإنوه الودار أسوا  يف يصوب كمواء وهوي ,ازديواد يف واحلالة واألنوال، للطاقاا وهدر لألنة، خراب ائر ويف ال  ونظ
 .الزنن نن

 لو ا اى اسوتطاع نوا ويغو  يودل  فانوه، فرصوة رال إن لكون، رقابوة توجود نادانوت نغشوشوة غوة ب واعة يبيوعفقود ، التواجر كوهل و 
 أو لعشوةته أو لشوعبه أو لدولتوه اخليانوة خيفوي للمسولمني، اخليانوة فيخفوي، خيفوي نوا غوة يظهور أن وهوو النفواق، والو  كلوه نون، سوبيال

 .واملودة واإلخالص احلب يظهر أي العك  يظهر انه لزوجها،اال أو لزوجته أو لصديقه
 ألن اال الو  نواو  وفُسود  تُلو ااوهر ألن  يفسد وخيرب وينهار سوف شيء كل فان، نست كمة األنة يف حالة النفاق صار نا فإاا
 .يسرق أن له الشيطان شاء نا إى ويسرق ويفسد وحيتكر ويدل  فيكهب، وتعاى سب انه اهلل برقابة اليعضف املناف 

ا واض ة األوى احلقيقة هه  فان وبالتايل  .والعباد البالد ودنار خراب سر النفاق ان وهي : جد 
( سواعاا والتوزم  وا بأكملهوا 8دوانوه ) الوهيأو العانول  كواملوظ  كباطنوه، ظاهر كان و  هعمل يف نتقنا   الكل كان إاا وال  عك  نا

 أو التالنيوه حقووق أو الشوركة حقووق ن وي عا  بوهل   صوديقه نوع حبوديث أو باالنضنيوت اوع بعو  الوقوت أو أكثور  يف االتصوال وِل ي وي  
ور حال املاليني نن العمال واملووظفني واملسووولني ونظوائرهم لوو كوانوا كوهل ؟ وهنا لنتص، ال  وغة واملزرعة واملصنع واملعمل املدرسة حقوق

 نكتفي نن ال   ها التمهيد لكن طويل حوله واحلديث االول االنر هو ههانا الهي كان سي دث يف البلد؟ 
ِابة الكذب  النفاق ب

 قرينوة أقوام وإن، إشوكاال   فيوه فوان وغوة  املزاحوي لكوهبا حوى أنوه اهلل شواء إن يت و وسووف  الكوهب، هو للنفاق والبوابة املفتا  ان مث
 ظاهرها خبالف ففسروها األعالم، نن عدد على أشكلت اليت الرواياا بع  تفسة يف البال يف خطر جديد وجه لنا وسيظهر املزا ، على

 :وخصصوها
 الروايات: الكذب مفتاح الْفاسد
 فلنتدبر اآلن يف بع  الرواياا الشريفة:



 هـ5414ذو القعدة  51ربعاء األ.................................................... (561)دروس في التفسير والتدبر 
 مفـايي  وجعـل، وافـاال لبشـر جعـل وجـل ْـ  الـل   إن: )الشوري  الكوايف يف كموا عليوه وسوالنه اهلل صولواا البواقر اإلنوام ليقوو  :منُا

 )الشراب من  ر والكذب، الشراب األافال يبك
يوه قولوه )عل نفسور فكيو  كوهل ، لوي  الكوهب لكون جلودة، مثانني الشارب جيلد ان وهي شديدة عقوبته اخلمر شرب ان نعلم اننا نع

 ؟السالم )الكهب شر نن الشراب(
ِاب  حيوث نون بول اخلواص، القوانوي البعود يف لوي  انوه اال ،) عليوه وتعواى اهلل صولواا(  قوال كموا الشورب نون شور الكوهب ان  :الج

 .بامجعه واجملتمع لالنة هم نم د  هَ  عدبُ 
 ."اإليْان  راب الكذب": السالم وأزكى الصالة عليه اإلنام يقول : ومنُا
ِءة ال" :عليه وسالنه اهلل صلواا املوننني أنة يقول : ومنُا ِو س  ."الكذب من وس

 ال ؟ أشبه ونا اخلمر وشرب االعرا  هت  نن حى اسوأانه  يعينال ؟ وهل  كي  اهلل، سب ان
 ."الكذب مفتاحا وجعل بيت في الخ ائث جعبت" :السالم عليه العسكري اإلنام يقول: ومنُا

َ؟ الكهب ، وقد جعل نفتاحها  خبائث كلها واحملرناا " بيت في  بُا الخ ائث جعبت"  وكي ؟. ِلم
 ولكن كي  ال ؟ سندها يف حبث إى حنتاج فال املع ، هها يف ونستفي ة نتعددة والرواياا
ِاب وسنفصوله بعود  إشوارة   اآلن اكرنوا  الوهي التفسوة هوها ببالوه خيطور ِل أو التفسوة هوها عليوه صوعب ألنوه الوبع ، ان  :اكرنوا : الجـ

 اال الظاهر، عن اليد رفع انه مبع  أخرل، توجيهاا إى البع  التجئ لهل  ،"والتقليد االجتهاد" االصويل الب ث يف إليه أشرنا وقدقليل 
 فااهة ، ااوض ن كما النار نن األسفل الدرك يف واملناف وبوابته  النفاق نفتا  هو الكهب ان : فنقول، هو هو مبا الظاهر على حنافظ اننا

 كي ؟ لكن ال ، يف السبب هي املقدنية
ِالم هِ منشَ الفساد  ْدل يطابق الع

 ِل ااا العوواِل فوان، العوواِل تطبواق ال هوو الفسواد ننشوأ أن هوي الكليوة الفلسوفة :  ودقيو  جديود حبوث ألنوه ،يف الو  وتودبروا :ِقـِل
 .  ويتوّلدبدرجاته املختلفة ينجم عن ال الفساد فإن (1)بينها فيما تتطاب 

 .آخر نوع نن وآخر شرعي وآخر تكويين مبثال مثلولن، العواِل تطاب  عدم هو املبغوضية ننشأ وقد يكون
 الرياء -و

 ال صوالته فوإن الصوالة يف نفسوه وأجهود صولى ااا فواملرائي للعمول؟ نبطول هوو وِلَ  اخلفوي؟ الشورك هوو الريواء ِلَ  الريواء؟ نشوكلة هوي نوا
َ ال ؟وقطمةا فتيال وال نقةاعند اهلل  تسول  ، ِلم

 الريواء نشوكلة هوي هه ، القلب عاِل يطاب  ِل ااوار  عاِل أي الظاهر عاِل ان أي الباطن، يطاب  ِل الظاهر هي الرياء يف املشكلةان 
 .أكثر ال

 هوها لكون ننوه، ينشوأ أنبو، العواِل الو  نوع العواِل هوهايتطواب   أن ينبغوي كوانإا  ، العواملني تطواب  عودم هوو واملبغوضوية الفسواد ننشوأان 
 . إان باطل فالعمل نعه، يتطاب  فلم العاِل ااك نن ينشأ ِل الريائي العمل
 الدْاوى الفارغة -ب

 كالنوه؟ يف املشوكلة نواهي بوه، ولوي  وكوها كوها أو أعظوم جمتهود بروفسوور، أو جانعوة اسوتاا دكتوور، أنوه يودعي الوهي لنتصوور الو 
 يف ونون دون ان يووقعهم النوا  بطب ويُ  ولكون نون دون ان طبيوب أنوه يودعي توارةفسواد خوارجي فانوه أي فسواد وإ عليوه يضتب ال أنه ولنفر 

                                                           

 د عدم نطابقة العاِل األدىن ملا هو احلسن نن العاِل األعلى، ال ملطل  نا يف العاِل األعلى. فتدبر.املقصو  (1)
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 بعني اليه ينظرونفاهنم حيتقرونه و  كااب انه عرفوا إاا النا  ان حبيث فيه شكلةهي امل فما طبيب، أنه اجملل  يف يدعيان  جمرد بل ال رر،

 نون علموا اكثورعاملوا   يكوونقود  أنوه رغم ال ، بعد يطرد فإنه للجانعة وانتمى شهادة له ان ادعى فانه إاا يطردو ؟ أو يعاقبو  ملااا غار؟الص  
 املشكلة؟ فما ،انه قد كهب يف دعوا  ال  غة أو الوزارة يف أو ااانعة يف اكتش  لو يطرد لكنه، الشهادة اي

وانوه كوان ظواهر  علوى خوالف ، العيوين الوجوود عواِل نوع يتطواب  ِل اللفظوي الوجوود عواِل العاِل، ااك نع يتطاب  ِل العاِل هها أن املشكلة
 باطنه.

 يعريف النفاق:
 : لوه ون وي ، الو  يف وجدتوه تعريو  أف ول وهوو "  اللغوة نقوايي  نعجوم" تعبوة حسوب وإغماضوه الشويء إخفواءيعوين:  النفواقان 
 نون لوه كانوت أحودا أن فلوو، تواضوع هوو بول، نفاقوا يعتوربال احلسون الشويء إخفواء والو  الن بوه ديقيّ  أن البد كانو  ،"القبي " الشي اخفاء

 .القبي  الشيء واخفاء بإغما  خاص فالنفاق، نفاقا هها ولي  لهاته وناكر نتواضع فهو فاخفاها، وكها كها اهلل عند املقاناا
 . له نتطرق القادم االسبوع يف آخر لعلنا تفسةوللنفاق 
 ونصوادي  نفورداا إحودل هوو الواقوع يف كموا انوه   لوهل  البوابوة هوو والكوهب، العوواِل  تطواب عودم هوي النفواق نشوكلة ان : والنتيجوة

 (1)نناف  ش  بال هو الكاابفان  ,النفاق
 ط يعة اإلِسان ال يتعدد

، املقت وي بن وو تكوون الكهبوة فهوه إاا كوهب  اإلنسوان فان االجتماع علم ويف النف  علم يف ثبت كما تتعدد ال اإلنسان طبيعة وألن
فموع انوه  الواقوع، كهبوهب خيفوي إا انوه، النفواق نفو  يف ودخول، النفواق نسوةة بودأ وبهل  يكون قود ثانية، لكهبة نعدة علة هي :آخر تعبةوب

 .نوضع املدراء نفسه وي ع كهل  أنه يقول لإلدارة كفوءا لي  ونع انه كهل  أنا يقول ندر  او جمتهد او تقليد مبرجع لي 
 :مسيرة النفاق ي دو بكذبة

 ظواهرا عليهوا يضتوب ِل وإن بي واء، بسويطة واحودة كهبة نن النفاق نسةة يبدأ االنسان ألنه للنفاق نفتا  هو الواقع يف الكهبإان: 
 تلو  حوى الفساد، نن خيلو كهب لدينا يوجد الونقول انه  (2)الب ث ال  يف األعالم بع  نع نوضوعي نقاش لنا حنن ولها فساد، اي

 .بالواسطة ولو فسادا تستلزم : قل او وتستبطن تت من الواقع يفه الربيئة الكهبة
 املقدنوة يف كالصورحية أو صورحية الشوريفة ايتنوا ونورل الروايواا هوه  نورل ولوها، احلودود ابعود إى شورعا عنوه نوردوع الكوهب فوإن ولوهل 

 .النفاق بوابة هو الكهب ان : الرواياا هلا واشارا اكرناها اليت الثانية
ـ )قال تعاى:  ِا َيكق ِم ـا َ ـا َْ َْـدموَم َوبف ِا البَـَا َمـا َو َبفمـ ـا َو ق َْ َِـام بف ِق لف يـَبقَق ِق ِبفُفمق إفلَـى يـَـ ُممق ِفَفااـاف ففـي اـمبـم ْقَق َـ ََ َِن َف  بْـا...( هنوا البواء فوان (ذفبم

 .للنفاق الطبيعية املقدنة هو الكهبفان ، النفاقسّبب  الكهب هها ان أي السببية، باء )...
َْدموَم ) اآلخر لش ا ال  حىبل  ِا الَبَا َما َو َبفم ا َو ق َْ  هوو فالكوهب، حملوه يف تفصويل علوى (3)الكوهب وجوو  نون وجوه فقد يقوال انوه (بف

 .للنفاق سبب
 ، وبعضا مقدمة بعيدةدرجات ْبى الكذب

 كهبوة تليهوا واحودة بوةكه فأحيانوا كثوةة، ونصواديقه الكهب أنواع نن املعدة والعلل أنواع، على والكهب درجاا، على الكهب نعم،
 للودرك اإلنسوان جيور كوهب كول ان نقوول ال وحنون ,النوار نون األسوفل الودرك إى جيور  الوهي للنفواق توصوله ان إى طوليوة كهبوة( 055فوو)

                                                           

 ألنه أظهر خالف الواقع. (1)
 حبث املكاسب احملرنة. (2)
 فتأنل. (3)



 هـ5414ذو القعدة  51ربعاء األ.................................................... (561)دروس في التفسير والتدبر 
 فخانسوة بعوةفرا فثالثوة ثانية سيئة بعن  تأخه سيئةوهكها.. فكل ننها  الثالثة مث الثانية مث األوى فالكهبة، نعدة علة هي نقول بل، األسفل
 .عقبا  حتمد ال نا إى فيصل
ِلـا ان ِريـد وما تطهور الوبالد نون االلتوواء والكوهب  حوى، الكوهبوهوي  بوابتوهنون و  النفواق نونوان حنوه ر النوا   رحنوهَ  ان علينواان  : ِق

 . يونا  بعد يوم. الكمال واى االنام اى وتتقدم تزدهر االنة ان نرل سوف وعندهاوالتدلي ، 
 سوتنه  األنوة فإن يكهبوا، ال بأن، والطفل و.. إاا التزنوا مجيعا   والتلميه واملدر ، العمل رب او، العانل : بالشفافية الكل مالتز  وااا

 يبـك مفـايي  وجعـل، وافـاال لبشـر جعـل وجـل ْـ  الـل   إن(  السوالم عليوه اإلنوام كوالم يف السور ثانيوة نورة لنوا يظهور ولوها هنوو ، أي
 )الشراب من  ر والكذب الشراب األافال
 .لإلميان امل اد وهو النفاق فيستدعي اإلميان خراب هو والكهب، للنفاق جيرفانه  الكهب انا النفاق، إى جير ال بهاته الشراب ألن
ِءة ال(و ِو س  الخ ائـث جعبـت( وأي وا، النوار نون األسوفل الدرك إى جير الهي النفاق إى البعيدة هلم لَ عم  يف جير ألنه  )الكذب من وس
 (.الكذب مفايحا وجعل بيت في

 :أي الودين، أصوول خصووص يف الكوهب ان : وهوي االخوص، علوى حممولوة الروايواا هوه  بأن : يقِل ا رى ِظر وجُة ِعم.. هناك
 .له وتوصل النفاق تستدعي هي اليت األطهار، واألئمة وتعاى سب انه اهلل على الكهب

 .ال  علىصل للنفاق ال يقتصر املو  أن إال االجلى املصداق هو ال ، نعم : ِقِل
ِاِا وآ ر الكذب والنفاق ومن  رور النفس والشيطان اِا سْيع الدْاء من وإيا م اهلل وْاذِا ،  العالْين رب هلل الحْد ان دْ

 الطاهرين وآلا محْد ْبى اهلل وصبى
 


