
ص لذي ُيخل  ا ث النفاق في القلب؟ ومالذي يُور  ا ما :السادسالسؤال 
 القلب من النفاق؟

الذي يُنبت النفاق في القلب الرياء والُعجب، فالرياء إذا ضِحَكت 
على اإلنسان نفُسو، ويعمل العمل من أجل أن يشتهر بو، أو يظهر بو 

ىمُّو كلو أن يسمع ثناء الناس، ويسمع تعليق الناس، و بين الناس، 
 ويسمع شهادة الناس، فهذا قال فيو صلى اهلل عليو وسلَّم:

َرَك، فَ َقد   يُ َراِئي، وَ َوىُ  َصلَّى َمن   } َرَك  فَ َقد   يُ َراِئي، َوُىوَ  َصامَ  َوَمن   َأش  َأش 
َركَ  فَ َقد   يُ َراِئي، َوُىوَ  َتَصدَّقَ  َوَمن   1{ َأش 

 

 وقال اهلل تعالى في حديثو القدسي:
َركَ  َعَمًل  َعِملَ  َمن   الش ر ِك، َعنِ  الشُّرََكاءِ  َأغ َنى } َأنَا  َغي ِري َمِعي ِفيوِ  َأش 

ُتوُ   2{ َوِشر َكوُ  تَ رَك 
 ال يقبل من العمل إال ما كان خاصاً.

ان عليو ورأى الخير في نفسو وُأعجب وإذا ضحكت نفس اإلنس
، ورأى الشر في إخوانو، وأخذ ينتقصهم ويذكر مساوئهم ويذكر ابه

عيوبهم، وكأن المحاسن ليست موجودة إال فيو، والخير اال يصنعو إال 
َتِني ِمن  نَاٍر  يس عندما قال:ىو، فهذا مشى خلف إبل ٌر ِمن ُو َخَلق  " َأنَا َخي  

َتُو ِمن  ِطيٍن " )  ص(.76َوَخَلق 
ص اإلنسان من النفاق اإلخلص، واإلخلص أن يعمل الذي ُيخل  

العمل ال يبغي بو إال وجو اهلل، سواٌء الخلق رأوه أو لم يروه، يُقبل على 
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" َفَمن  َكاَن يَ ر ُجوا ِلَقاَء رَب ِو وتعالى: يريد بو رضاء اهلل تبارك  ألنو ،العمل
ِرك  ِبِعَباَدِة رَب ِو َأَحًدا " )  الكهف(.111فَ ل يَ ع َمل  َعَمل َصاِلًحا َوال ُيش 

يُعين اإلنسان على بلوغ ىذه الغاية تجنب األوصاف التي وصف 
، فل يسمح لوصٍف منها ولو صغير أن ةبها النبي المنافقين جملًة واحد

 خلق بو ولو مرًة واحدة، قال صلى اهلل عليو وسلَّم:يت
ِلٌم، أَنَّوُ  َوَزَعمَ  َوَصلَّى َصامَ  َوِإن   ُمَناِفٌق، فَ ُهوَ  ِفيوِ  ُكنَّ  َمن   } َثَلثٌ   َمن   ُمس 

َلَف، َوَعدَ  َوِإَذا َكَذَب، َحدَّثَ  ِإَذا ُتِمنَ  َوِإَذا َأخ   3َخاَن { اؤ 
 وفي رواية أخرى:

َلةٌ  ِفيوِ  َكاَنت   َوَمن   َخاِلًصا، ُمَناِفًقا َكانَ  ِفيوِ  نَّ كُ  َمن   َأر َبعٌ  } ُهنَّ  َخص   ِمن  
َلةٌ  ِفيوِ  َكاَنت   ُتِمنَ  ِإَذا ،َيَدَعَها َحتَّى الن  َفاقِ  ِمنَ  َخص   َحدَّثَ  َوِإَذا َخاَن، اؤ 

 4{ َفَجرَ  َخاَصمَ  َوِإَذا َغَدَر، َعاَىدَ  َوِإَذا َكَذَب،
فيكون صادقاً في  ى عنها بالكلية، بد أن يتخل فهذه الصفات ال

" وَُكونُوا  كل أقوالو وأفعالو حتى ولو في المزاح، ليكون من الصادقين:
 التوبة(.111َمَع الصَّاِدِقيَن " )

بنو أن يأتي لو اوعد كأن ال ُيخلف وعدًا حتى ولو مع طفٍل صغير،  
م بد أن يُوفي، فقد قال النبي صلى اهلل عليو وسلَّ  اليوم بهدية، فل

للمرأة التي طلبت من إبنها أن ُيحضر شيئاً وتُعطيو تمرة، فلما أحضرىا 
 أعطتو التمرة فقال صلى اهلل عليو وسلَّم:

 5{ َكِذبَةٌ  َعَلي كِ  ُكِتَبت   َشي ًئا تُ ع ِطوِ  َلم   َلو   ِإنَّكِ  } َأَما
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فيتخلَّص من أوصاف المنافقين كلهم، وكذلك يتخلص من 
و عليها خير البرية، فقال قال صلى اهلل عليو األوصاف العملية التي نبَّ 

 وسلَّم:
نَ َنا َوبَ ي َن ال ُمَناِفِقينَ }  َتِطيُعونَ ُهَماُشُهوُد ال ِعَشاِء َوالصُّب حِ  بَ ي    6{ ، اَل َيس 

لم ُيصلي الفجر والعشاء في الجماعة األولى ينسحب  الذييعني 
ن واآلخرين، عليو وصٌف من أوصاف المنافقين، نوَّه عنو سيد األولي

وأمرنا أن نخرج منو وأن نحافظ على الفرائض وخاصة الفجر والعشاء 
نسأل اهلل أن يرزقنا حبو لنكون من المؤمنين الصادقين، في أول وقتها، 

 ورضاه ونحن والحاضرين أجمعين آمين.
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