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 مقدمه

 شايسته خداوند بزرگيست كه ما را به ديـنِ ، بي پايانحمد و سپاس و ستايش و شكر 
شد و آن را بر ساير اديـان برتـري داد و درود و    ادين اسالم رهنم ،خود ي  پاك و برگزيده
 هروان راستين وي.پيامبر اسالم و تمام همراهان و رخداوند بر  رحمت و سالمِ

نـاچيز   ي دست و قلم و فكر اين بنده هسپاسگذارم كه اين توفيق را ب خداوند بزرگ را
 عطا فرمود تا بتوانم تحقيق و تأملي در مورد صفات منافقين در قرآن داشته باشم.

و از جمله موضوعاتي اسـت كـه    بشري بودهجامعه  بيماريِنفاق و دورويي بزرگترين 
امـروز بـه روشـني    مـا  خورده است.  در دنيا و آخرت با آن گره ،انسانو شقاوت سعادت 

و ضعيف مردم از فرامين و قوانين الهي دور شدنِ بدليل تلخ هستيم كه شاهد اين واقعيت 
و  ه اسـت نفاق در جامعه شيوع بسيار وسيعي پيدا كـرد  بيماري، در دلها تقواي الهي شدن

نفـاق تنهـا   كـه   اين بدان دليل است  .و درمانده نموده است دچاري جامعه را ها هتمام الي
 است.فراگير  روحيِ بلكه شامل مجموعه اي از امراضِ ،نيست عادييك مرض 

 كش مرا در پيرهن ديوي منافق بود و گردن
 

 و ليكن عقل ياري داد تا كردم مسلمانش 
 

بـه  ي آن و ها هم و نشانئعال درست و صحيحِ شناخت، درمان اين بيماريراه ترين مهم
ي ايـن بيمـاري   ها هشناخت عاليم و نشاناگر  ست.اه نشانهرزه با آن و مباپرهيز  ،دنبال آن

و براي يـك مسـلمان ضـروري تـر      ،باشد، به طريق اولي مي انسانها ضروري يبراي تمام
كـه در  نفاق و دورويـي   نشانه مهمU20U ما در اين نوشتار به معرفي و بيان  .واجب تر است

 زيم.  پردا مي قرآن كريم به آنها اشاره شده است،
و  ها هدرست اين نشان و در سايه شناخت و تعالي به اميد اينكه با ياري خداوند تبارك

و شيوع آن در خود  روح و روانِاز ورود اين بيماري به درون ، دوري از هم نشينان منافق
 جلوگيري نماييم.جامعه روح و روان 

ــر  ــافق بهتـــ ــرادر منـــ  دوري ز بـــ
 

ــر   ــاموافق بهتــ ــار نــ ــز ز يــ  پرهيــ
 

ــاك ــا   خـ ــق، حقّـ ــار موافـ ــدم يـ  قـ
 

ــر    از خــــون بــــرادر منــــافق بهتــ
 



 ؟چيستنفاق 

نفاق است. كار ناباز طرف انسانهاي نادرست و ادعاي خوب بودن و درستكاري  ،نفاق
 سـت. آنو كفر به معناي پنهان كردن حقـايق و وارونـه جلـوه دادن     استكفر  ثمرهميوه و 

ي كفـر در  ها هيكي از نشان حقيقت نفاقدر منافق در ظاهر مسلمان و در باطن كافر است. 
   دل است.

ــت   ــر اسـ ــد كيفـ ــدكار را بـ ــت بـ  گفـ
 

ــت     ــدتر اس ــدكار ب ــافق از ب ــت من  گف
 

اقـوال و افعـال را   نفاق از اعمال كساني است كه به زبان ادعاي ايمـان و صـداقت در   
 :و با خودشان صادق نيستند كرده، اما در دل حقايق را پنهان كنند مي

َّ  َ�ٰلَِك ﴿
َ
ْ  ُهمۡ َِِ ْ  ُُمّ  َءاَمُنوا ٰ  َ�ُطبِعَ  َ�َفُروا  ] ٣[املنافقون:  ﴾٣ َ�ۡفَقُهونَ  َ�  َ�ُهمۡ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ

) بدان خاطر است كه ( نخست بـا زبـان  ) از دين نفاق و دروغگوئي و بازداشتناين («
 اند، پس بر دلهايشان مهـر نهـاده شـد، و ايشـان     ند و سپس (با دل) كافر شدها ايمان آورده

   .»فهمند ) نميو از ايمان چيزي ،كنند درك نمي حقيقت راديگر (
، گيج و منگ نيست بلكه بسيار خـوب  ظاهر آراسته و طرفدار حقيقت است منافق در  

و هيچ مايـه اي از   ي داشتهاما مانند طبل توخالي فقط صداي قشنگ و بلند ،زند مي حرف
 :خود ندارد

ۡ�َتُهمۡ  �َذا﴿
َ
  ُ�ۡعِجُبَك  َر�

َ
ْ  �ن ۡجَسـاُمُهۡمۖ أ َُّهمۡ  لَِقـۡولِِهۡمۖ  �َۡسـَمعۡ  َ�ُقولُـوا ـََ ٞۖ  ُخُشـبٞ  ََ َسـّنَدة  مس

ّ  َ�َۡسُبونَ  ۖ  َ�َٰتلَُهمُ  فَٱۡحَذرُۡهمۚۡ  لۡلَعُدوس  ُهمُ  َعلَۡيِهمۚۡ  َصۡيَحةٍ  ُُ ُ َّ ٰ  ل َّ
َ
 ]  ٤[املنافقون:  ﴾٤ يُۡؤفَُكونَ  �

 يو بـه شـگفت   كنـد  مي جلبتو را  فه آنها نظرقياو  تيپ، بيني هنگامي كه ايشان را مي«
) و هنگامي كـه بـه سـخن    اي ! انسانهاي باوقار و برازنده چه :گوئي و به خود ميآورد ( مي
بـا وجـود ايـن    ( .دهـي  شان) به سخنانشان گوش فرا مـي كالم قشنگيبه علّت آيند( مي در
(بر ديوار) تكيه داده شده هائي هستند كه  آنان انگار تخته) گفتار و گيرائيِ صورت ي ذبهاج

نـور و صـفا، نقشـهائي بـر در و      ي توخالي، درونهاي بي، هيكلهاايمان جان و بي باشند (بي
! آنـان  ارنـد و هـر آوازي را بـه زيـان خـويش     پند . هر فريادي را بر ضد خود ميديوارها)
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) حـق  كُشد! چگونـه (از وند آنها را ب. خداايشان برحذر باشاز  واقعي هستند پسدشمنان 
  .»)گردند؟! شوند (و منحرف مي مي رويگردان

ــاق   ــي را در مس ــر نب ــزدان م ــت ي  گف
 

ــاق     ــل نف ــهلتر زاه ــاني س ــك نش  ي
 

 گــر منــافق زفــت باشــد نغــز و هــول 
 

ــول  ــر ورا در لحــن و ق  وا شناســي م
 

 انواع نفاق

 :نفاق در عقيده
صـاحب آن   و كـرده انسان را از دايره اسالم خارج  فاق در باورها و اعتقادات اسالمين

 :فرمايد مي كه خداوند در كتاب خود. همانطور شود ميداخل در آتش جهنم 

﴿ ِ نّ  للُۡمَ�ٰفِقِ�َ  �َّ�ِ
َ
ِ�ًما َعَذاًِا لَُهمۡ  َِِ

َ
 ]  ١٣٨ :[النساء ﴾١ أ

   .»خواهد بودعذاب دردناكي براي آنها به منافقان مژده بده كه « 

ۡركِ  ِ�  للُۡمَ�ٰفِقِ�َ  ِِنّ ﴿ َّ   ل
َ
 ]  ١٤٥ :[النساء ﴾١ نَِصً�ا لَُهمۡ  َ�ِدَ  َولَن لَّارِ  ِمنَ  ۡسَفلِ لۡ�

ترين مكان آن هستند و هرگز ياوري براي  بيگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائين«
  .»)ه فريادشان رسد و آنان را برهاندتا بيافت (آنان نخواهي 

َ  ِِنّ ﴿ َّ   ]  ١٤٠ :[النساء ﴾١ َ�ِيًعا َجَهّنمَ  ِ�  رِ�نَ َولۡلَ�ٰفِ  للُۡمَ�ٰفِقِ�َ  َجاِمعُ  ل

پـس از  (؛ آورد را همگي در دوزخ گـرد مـي  شك نيست كه خداوند منافقان و كافران «
    .»)شويدايشان بپرهيزيد تا همراه آنان به آتش دوزخ گرفتار نبا مخالطه و مجالسه 

 :نفاق در عمل
امـا در درون بـا اخـالص قلبـي همـراه       دهـد  مي انسان در ظاهر انجامتمام اعمالي كه 

 ، از مصـاديق نفـاق در عمـل بـه حسـاب     دانـد  مـي  خودش هم اين دوگـانگي را  نيست و
نفاق در عمل شامل دايره بسيار وسيعي از اعمال و كارهاي روزمـره يـك منـافق     آيند. مي

 باشد. مي و از گستردگي زيادي برخوردار بوده



 هاي منافق نشانه

 كردار)گفتار و  ،در باور( فتندروغ گ :نشانه يكم

﴿ ُ َّ  ]١[املنافقون:  ﴾١ لََ�ِٰذُِونَ  للُۡمَ�ٰفِقِ�َ  ِِنّ  �َۡشَهدُ  َول

 . »خود دروغگو هستند اردهد كه منافقان در گفت گواهي مي وندخدا«

، دروغ گفتن است. دهد مي منافقون به منافقين نسبت اولين صفتي كه خداوند در سوره
بـه آن   عتقاديآورند كه خودشان ايماني و ا مي چيزهايي را به زبان يعني در صحبت كردن

منـافق بـا    داننـد كـه در حـال دروغ و فريبكـاري هسـتند.     مي سخنان ندارند و در دل خود
يماني با كسـي ببنـدد يـا قـولي     منافق اگر پ كند.مي دروغگويي حقايق را به نفع خود پنهان

در قـول  همچنـين  و ا خواهد شكست. پيمان  و خود دروغگو بوده ، در قول و پيمانِبدهد
بنابراين كسي كه بـه زن، فرزنـد، دوسـتان و بقيـه      باشد. مي خود دغل باز و نيرنگ باز نيز

و در ، آن را بجا نياورد قبول قابلِ شرعيِ قولي يا وعده اي بدهد و بدون داشتن عذرِ مردم
ه نفاق خواهد شـد و يكـي از   وارد داير، خود با اين كارِ، قول و وعده خود دروغگو باشد

 .ش ميدهدرپروي نفاق را در خود ها هنشان
ــت  ــود از احمقيسـ ــاق و عهـ ــض ميثـ  نقـ

 

 حفــظ ايمــان و وفــا كــار تقيســت      
 

 

بالفاصله همـراه بـا ايـن واژه از دروغ هـم      ،فرمايد مي در قرآن هر جا از نفاق صحبت
همـراه بـا آن از    گويد، به همان شكل مي كند و برعكس هر جا از دروغ سخن مي صحبت

 گويد. مي نفاق هم سخن

 شرم كردن از مردم و شرم نداشتن از خدا :مدونشانه 

ِ  ِمنَ  �َۡسَتۡخُفونَ  َوَ�  لَّاِس  ِمنَ  �َۡسَتۡخُفونَ ﴿ َّ  ِمـنَ  يَـۡرَ�ٰ  َ�  َمـا يُبَّيُِتـونَ  ِِذۡ  َمَعُهمۡ  وَُهوَ  ل
ُ  َوَ�نَ  لۡلَقۡوِل�  َّ  ]  ١٠٨ :[النساء ﴾١ ُ�ِيًطا َ�ۡعَملُونَ  َِِما ل
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دارنـد، و او بـا    دارند، امـا از اهللا پنهـان نمـي    هاي خود را) از مردم پنهان مي ها (زشتكاري آن«
كننـد، و اهللا بـه    پسندد، تدبير مي كه در جلسات شبانه سخناني را كه اهللا نمي ايشان است؛ هنگامي

  .»دهند؛ احاطه دارد آنچه انجام مي
يـك منـافق را از   آن ي  ميتوان بـه وسـيله  بهترين نشانه است كه اين نشانه بزرگترين و 

مرتكب گناه  ،مردم كه در جلوي چشمِ داران واقعي جدا كرد و تشخيص داد. منافقي ايمان
بـزرگ   شود و خداونـد  مي به راحتي مرتكب گناه در تنهايي و خفااما  ،شود نمي و معاصي
 افق خوشايند. مناندك شرمي داشته باشد آورد تا از وي نمي كس هم به حساب را كمترينِ

 مردم را بيشتر دوست دارد تا خوشنودي خداوند را.
 ،بينـد و در پنهـان و آشـكار    مـي  را همـواره نـاظر و حاضـر    ، خداونـد اما مؤمن واقعي

 رضـايت و خوشنودي خداوند را بر  داند مي خداوند را بر نفس و درون خود شاهد و بينا
 دهد. مي مردم ترجيح

 تنبلي كردن در عبادات :نه سومنشا

ْ  �َذا﴿ ْ  للّصلَٰوةِ  َِِ�  قَاُمٓوا َساَ�ٰ  قَاُموا َُ
  ]١٤٢ :[النساء ﴾

 ».ايستند حال به نماز مي سست و بي ،خيزند هنگامي كه براي نماز برمي منافقان«
ا رپيامبر  متعال ايستادند اما خداوند با آن حضرت به نماز مي منافقين در زمان پيامبر 

اگر اين شرح حال منـافقين   ، آگاه نمود.آيند مي منافقين با تنبلي و ناراحتي به نماز از اينكه
 .!؟خوانند نمي ط و نه با تنبلي نمازاست، پس واي به حال كساني كه نه با نشا
ــالت   ــوم و صـ ــرون صـ ــافق از بـ  آن منـ

 

 وز درون آب ســــياه بــــي نبــــات 
 

 ريا كردن و رياكاري :نشانه چهارم

﴿ ٓ  ]   ١٤٢ :[النساء ﴾لَّاَس  ُءونَ يَُرا
و نمازشـان بـه خـاطر    (در جلو مردم خودنمايي ميكننـد  بدون شك منافقان رياكار هستند و «

 .»)نه به خاطر خدا،  مردم است
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خـودش را جلـوي چشـم مـردم خـداترس و       ،ريا كردن به اين معناست كـه شـخص  
گيرد و به چشم آدم خوب بـه او  تا مورد احترام و قبول مردم قرار  دهد مي پرهيزكار نشان

كند كـه بسـيار مخلـص و متـدين      يحتي نمازهاي انفرادي نيز طوري وانمود م .نگاه كنند
 دهد اما وقتي به خلوت يبا ادب و عبادت پيشه نشان م نيز و مجالس اجتماعاتدر  .است

اصـالً   كند و انگار هيچ ترسي از خدا نـدارد و  مي داد عمل مي آنچه نشان برعكسِ ،رود مي
توجه مردم است و خـودش هـم    شناسد. تمام سخنان و كارهايش براي جلبِ نمي خدا را

 .آگاهي داردشخصيتي در وجود خود  به اين دوگانگيِ
شـخص   چون مقصود از عبـادت باشد،  مي و به شرك نزديك بودهبيره ريا از گناهان ك

 و شرك است. بوده پرستش مردم به معنايجلب توجه مردم است و اين رياكار، 
، جلب نظر مردم براي رسيدن به مقام و مسئوليتي مانند نمايندگي گاهي مقصود رياكار

 يا رياست يا رهبري است.  
اگـر   ،مـردم تعلـق دارد  امـور و حقـوق   نمايندگي و قضاوت و واليت و رهبري كه به 

ت همـراه  اما اگـر بـا عـدال   د  رو مي از عبادات بزرگ بشمار ،عدالت باشد همراه با رعايت
بنابراين كسي كه مطمـئن نيسـت بتوانـد عـدالت را      بيره و بزرگ است.كنباشد از گناهان 

P0Fقبول مسئوليت برايش حرام است ،رعايت كند و بر آن توانا نيست

1
P. 

 خدا و ذكر كم گفتناز ياد كردن  تركم :نشانه پنجم

ُرونَ  َوَ� ﴿ َُ َ  يَۡذ َّ    ]١٤٢ :[النساء ﴾١ قَلِيٗ�  ِِّ�  ل
 .»كنند اهللا را جز اندكي ياد نمي (منافقان) و«

                                                            
باشد كه شخص مطمئن باشد از عهده وظيفه اش بر نخواهد آمد  قبول مسئوليت در صورتي حرام مي -1

گردد در حالي كه افرادي اوالتر از او وجود دارند كه توانايي انجام مسئوليت  و حق ديگران ضايع مي
مـدي و  آارند. اما در صورت عدم وجود افراد اوالتر و متخصص و همچنين عدم اطمينان به ناكاررا د

 (مصحح) ناتواني خويش، قبول مسئوليت جايز بوده و حرام نيست.
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فرمايد آنها كساني هستند كه خدا را  مي خداوند نفرمود منافقان به ياد خدا نيستند بلكه
 كنند اما به كمي و به تنبلي. مي ياد

 سوگند و قسم دروغ خوردن :ششمنشانه 

﴿ ْ َُذٓوا َّ يَۡ�َٰنُهمۡ  ل
َ
  ]١٦[املجادلة:  ﴾ُجّنةٗ  �

بـراي رهـائي از گرفتـار آمـدن بـه دسـت       سوگندهاي (دروغين) خود را سپري ( ين)(منافق«
 .»گردانند ) ميو پوشاندن چهره واقعي خويش ،التعد

بگويد چرا چنين چيزي را گفته  غيبت كند و آن شخص بشنود ومنافق اگر شخصي را 
معاملـه   ام. منـافق در  من چنين حرفي را پشت سر تو نگفتـه مي گويد به خدا قسم كه ؟اي

 و هيچ ابايي ندارد.خورد  مي دروغ پروا قسمِ نيز بي
 چــون نــدارد مــرد كــج در ديــن وفــا

 

ــوگند را   ــكند سـ ــاني بشـ ــر زمـ  هـ
 

 راســتان را، حاجــت ســوگند نيســت
 

 زانكه ايشان را دو چشم روشنيسـت  
 

 وقايع را بزرگ نشان دادن و شايعه پراكني :نشانه هفتم

ِينَ  ُقونَ للُۡمَ�ٰفِ  يَنَتهِ  ّلمۡ  ّل�ِن﴿ َّ رَِ�ّنـَك  للَۡمِديَنةِ  ِ�  َوللُۡمرِۡجُفونَ  ّمَرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  َول ۡۡ ُ  ِِِهـمۡ  ََ
ٓ  ُ�َاوُِرونََك  َ�  ُُمّ    ]٦٠ :حزاب[األ ﴾٦قَلِيٗ�  ِِّ�  �ِيَها

هاي شان  بيماري است، و شايعه پراكنـان در مدينـه (از كـار     كه در دل اگر منافقان و كساني«
گردانيم) سپس جز  ها مسلط مي شورانيم (و بر آن ها مي خود) باز نايستند، يقيناً تو را بر (ضد) آن

 . »اندكي در كنار تو در آن (شهر مدينه) نباشند
 را بـزرگ جلـوه  ي منافقين اين است كـه وقـايع و چيزهـاي كوچـك     ها هيكي از نشان

 كنند. مي دهند و با شايعه پراكني سعي در تضعيف مسلمانان و جامعه اسالمي مي

 عيب جويي از قضا و قدر خداوند :نشانه هشتم

ِينَ ﴿ َّ ْ  ل ْ  ِ�ِۡخَ�ٰنِِهمۡ  قَالُوا َطاُعونَا لَوۡ  َوَ�َعُدوا
َ
ْۗ  َما أ ْ  قُۡل  قُتِلُوا نُفِسُ�مُ  َ�نۡ  فَٱۡدرَُءوا

َ
 ِِن للَۡمـۡوَت  أ



 بيست نشانه منافقان در قرآن  14

 ]  ١٦٨عمران: لآ[ ﴾َ�ِٰد�ِ�َ  نُتمۡ َُ 
) گيري كردنـد و نسـبت   از جنگ كنارهنشستند و ( (خود در خانه) كساني هستند كه منافقان«

شـدند.   ) كشته نميشنيدند و حرف ما را ميكردند ( : اگر از ما اطاعت ميبه برادران خود گفتند
يـز و حـذر از   تـوان بـا پره   كه ميگوئيد ( پس مرگ را از خود به دور داريد اگر راست مي :بگو

  .»)دست قضا و قدر گريخت
 ،فتـد نيسـت و هـر اتفـاقي در زنـدگي بي     منافق به قضا و قدر و مشـيت الهـي راضـي   

 ، شـد. امـا مـؤمنين واقعـي در پيشـامدهاي خيـر       مـي  ، چنـين كـردم  يگويد اگر چنين م مي
 الهي رضايت دارند.آرام و صبورند و در هر حال به رضاي  ،شكرگذار و در بال و مصيبت

 بدگويي كردن از انسانهاي صالح و سالم :نشانه نهم

ّحةً ﴿ ِِ
َ
ۡ�َتُهمۡ  لۡ�َۡوُف  َجآءَ  فَإَِذا َعلَۡيُ�ۡمۖ  أ

َ
ۡ�ُيُنُهمۡ  تَُدورُ  َِِ�َۡك  يَنُظُرونَ  َر�

َ
ِي أ َّ ـٱ ـ ََ ٰ�َ ۡۡ �ُ 

لِۡسـنَ  َسلَُقوُ�م لۡ�َۡوُف  َذَهَب  فَإَِذا للَۡمۡوِت�  ِمنَ  َعلَۡيهِ 
َ
ـّحةً  ِحـَدادٍ  ةٍ َِِ ِِ

َ
�  َ�َ  أ ٰ�ِـَك  لۡ�َـۡ�ِ ََ ْو

ُ
 لَـمۡ  أ

 ْ ۡحَبَط  يُۡؤِمُنوا
َ
ُ  فََ َّ ۡعَ�ٰلَُهمۚۡ  ل

َ
ِ  َ�َ  َ�ٰلَِك  َوَ�نَ  أ َّ  ]   ١٩ :حزاب[األ ﴾�َِسٗ�� ل

بيني كه به تو نگـاه   كه (زمان) ترس (پيش) آيد، مي ورزند، پس هنگامي ها بر شما بخل مي آن«
كـه از (سـكرات) مـرگ بـي      چرخد، مانند كسي هايشان (در حدقه) مي كه چشم حاليكنند، در  مي

تيز (و تند خود) ي  ها هوش شده باشد، پس چون ترس (و وحشت) بر طرف شد، شما را با زبآن
كـه بـر مـال (غنـايم) سـخت حـريص و آزمندنـد،  اينـان (هرگـز) ايمـان            رنجانند، در حالي مي

  .»شان را تباه (و نابود) كرد، و اين (كار) بر اهللا آسان است اند، لذا اهللا اعمال نياورده
، پشت سر او با زباني تيز و برنده شروع دشو مي منافق وقتي كه از نزد مسلماني خارج

 كند. مي بدگوييبه 
ــت    آن منافق چون درين ظاهر گريخت ــاني بريخ ــه پنه ــؤمن ب ــد م ــون ص  خ

 

 درستكار نشانه دهم: بدگماني و تهمت زدن به انسانهاي

َِ�ٍّ  َ�نَ  َوَما﴿  ن َِ
َ
ۚ  أ ّل ُۡ لُۡل  َوَمن َ� ۡۡ تِ  َ�

ۡ
ـّل  َِِما يََ ٰ  ُُـمّ  لۡلقَِ�َٰمـةِ�  يَـۡومَ  ََ َّ س  تُـَو  ّمـا ََۡفـٖس  ُُ
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َسَبۡت   ]  ١٦١عمران: [ال ﴾١َ�ُ�ۡظلَُمونَ  وَُهمۡ  ََ

) هـيچ پيغمبـري را   ! در حالي كهخواهد كردخيانت آنها به  كه ندكرد پيامبر را متهم منافقان(«
نسزد كه خيانت كند، و هر كس خيانت ورزد، در روز رستاخيز آنچه را كه در آن خيانـت كـرده   

سپس به هركسي پاداش و پادافره آنچه كرده است بـه   ،آورد است با خود (به صحنه محشر) مي
  .»شود، و بدانان ستم نخواهد شد تمام و كمال داده مي

 فساد و تباهي به نام اصالح و نيكويي شيوع تالش در جهتيازدهم:  نشانه

ْ  َ�  لَُهــمۡ  �ِيــَل  �َذا﴿ �ِض  ِ�  ُ�ۡفِســُدوا
َ
ْ  لۡ� ــالُٓوا َمــا قَ َّ ِ ــنُ  ِ َ�ٓ  ١ ُمۡصــلُِحونَ  َ�ۡ

َ
َُّهــمۡ  � ِ  ُهــمُ  ِ

  ]١٢،  ١١[البقرة:  ﴾١ �َۡشُعُرونَ  ّ�  َوَ�ِٰ�ن للُۡمۡفِسُدونَ 
اصـالحگر  مـا   همانـا :فساد و تباهي نكنيـد . گوينـد   در زمين :هنگامي كه بديشان گفته شود «

 به سبب غرور و فريـب ليكن ( پيشگانند و فسادكنندگان و تباهي دون شكهان ! ايشان ب   .هستيم
 .»برند ) پي نميفسادشانخوردگي خود به 

زند و وقتي به او  مي منمنافق با كارهاي غلط خود به شيوع فساد و تباهي در جامعه دا
ام. اگر من نكنم  من كار بدي نكرده :گويد مي ترسي؟ در جواب نمي چرا از خدا، گفته شود

داند كه آن كـار او باعـث گسـترش     مي كنند و ... . در حالي كه خودش در دل مي ديگران
 فساد و تباهي خواهد شد.

 ظاهر و باطن منافق يكي نيست :نشانه دوازدهم

ْ  للُۡمَ�ٰفُِقونَ  َجآَءكَ  َِِذا﴿ َ  قَالُوا ِۗ  لَرَُسوُل  ِِنَّك  ۡشَهدُ � َّ ُ  ل َّ ُ  لَرَُسـوُ�ُۥ ِِنَّك  َ�ۡعلَمُ  َول َّ  �َۡشـَهدُ  َول
 ] ١[املنافقون:  ﴾١لََ�ِٰذُِونَ  للُۡمَ�ٰفِقِ�َ  ِِنّ 

دهيم كه تـو   ما گواهي مي :گويند خورند و مي سوگند مي ،آيند هنگامي كه منافقان نزد تو مي«
دهـد   باشي ولي خدا گواهي مي داند كه تو فرستاده خدا مي داوند ميحتماً فرستاده خدا هستي! خ

 .»)رندچرا كه به سخنان خود ايمان ندافقان در گفته خود دروغگو هستند (كه منا
هر كس كه ظاهر و باطنش يكي نباشد و به عبارتي ديگـر صـورت    ،با توجه به آيه باال
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لبـاس و هيئـت آراسـته دارد امـا     گـاهي منـافق    و سيرتش يكي نباشد، منافق خواهد بود.
 درونش فاسد و بدبوست.  

ــت   ــور بهشـ ــون حـ ــتار چـ ــاهر دسـ  ظـ
 

ــت   ــوا و زشـ ــدرون رسـ ــافق انـ  آن منـ
 

دل و درونش را هم به ذكر و يـاد خـدا و بـه     ،اما مؤمن واقعي در كنار آراستگي ظاهر
شد و از كند تا زيبايي ظاهر و زيبايي باطن هر دو را با هم داشته با آراسته ميصفات نيك 

 جمله منافقان نباشد.

 ها ها و نهي از معروف و نيكي امر به منكرات و زشتي :نشانه سيزدهم

ُمُرونَ  َ�ۡعٖض�  ّمِنۢ  َ�ۡعُضُهم َوللُۡمَ�ٰفَِ�ُٰت  للُۡمَ�ٰفُِقونَ ﴿
ۡ
 ﴾..للَۡمۡعـُروِف  َعنِ  َوَ�ۡنَهۡونَ  ِِٱلُۡمنَكرِ  يََ

 ]  ٦٧[التوبة: 
) هستند . آنان همديگر را به كـار  يك گروه (و يك قماشق و زنان منافق همه از مردان مناف«

 ».دارند وانند و از كار خوب باز ميخ زشت فرا مي
پيـدا كـرده و    گسترش حجابي بي، بي بند و باري و خواهند خرابكاري، زنا مي منافقين

در ، سيگار و ترياك و مخدرات عكسها و فيلمهاي لخت و نيمه لخت ،موسيقي غيرشرعي
از جمله منكـرات و بـزه كـاري اسـت. منـافق      همه اينها  .شيوع داشته باشد نيانسا جامعه

كسي از سـر خيرخـواهي    و اگر نيكي و علم و آگاهي مردم رشد كنددوست ندارد خير و 
در جواب خواهـد  خدا نيست و پيامبر نهي كرده است، : اين كارها مورد پسند به او بگويد

 .  از دين آگاهي داريمما خودمان  ،گفت الزم نيست تو به ما درس دين بدهي

 خسيس و بخيل استدر امور خير منافق  :نشانه چهاردهم

يِۡدَ�ُهمۡ  َوَ�ۡقبُِضونَ ﴿
َ
 ]٦٧[التوبة:  ﴾�

 .  »بندند و دستهايشان را (از بذل و بخشش در راه خير) مي«
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گيـرد و   ي هـا مـي  بيني كه براي خودنمايي و تظاهر و طلب شهرت، مهمان منافق را مي
، بـا اكـراه و بـه    ار خيـري از او كمـك بخـواهي   ، اما اگر براي ككند هاي سنگين ميخرج 

 سختي مبلغ ناچيزي كمك خواهد كرد.

 فراموش كردن خدا :نشانه پانزدهم

﴿ ْ َ  �َُسوا َّ   ]٦٧[التوبة:  ﴾٦ لۡلَ�ِٰسُقونَ  ُهمُ  للُۡمَ�ٰفِقِ�َ  ِِنّ  فَنَِسَيُهمۚۡ  ل
ا هـم ايشـان را فرامـوش    ، خد)اند گردان شده رستش او روياند (و از پ خدا را فراموش كرده«

 .)و رحمت خود را از ايشان بريده و هدايت خويش را از آنـان دريـغ داشـته اسـت    كرده است (
 .») هستند(و گردنكشان در قبال حق بدرستي منافقان، همان اهل فسق 

 ديگـري  چيـز  رو هـ  هـا  هآرزوها و داشت ،و لذات دنيوي ها سرگرمي ،منافق از خانواده
بزرگترين بال و  ،خداوند كند غير از خدا! اين در حالي است كه فراموش كردنِ مي صحبت

اما مـؤمن واقعـي همـواره و     سپارد. مي چون خداوند نيز او را به فراموشي. مصيبت است 
، در نعمـت  در بيداري، در كار و در استراحت، سواره يا پياده در هر موقعيتي در خواب و

 گذارد. هيچ وقتي را از ياد خدا خالي نمي ،يبتو در مص

 داند مي ي خدا و پيامبر را دروغها هوعد :نشانه شانزدهم

ِينَ  للُۡمَ�ٰفُِقونَ  َ�ُقوُل  �ذۡ ﴿ َّ ُ  وََعَدنَا ّما ّمَرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  َول َّ ۥٓ  ل ُروٗر� ِِّ�  َورَُسوُ�ُ َُ ١﴾ 
  ]١٢ :حزاب[األ

وجـود   )نفـاق (ان كـه در دلهايشـان بيمـاري    منافقان و آن) هنگامي را كه و (نيز به ياد آوريد«
 ».اند هاي دروغين به ما نداده : خدا و پيغمبرش جز وعدهويندگ مي ،دارد

منافق باوري به آخرت ندارد، به همين خـاطر فقـط در طلـب دنيـا و مقامـات دنيـوي       
 است.

 برنامه زندگي خداپسندانهآگاهي نداشتن از احكام دين و ندانستن  :نشانه هفدهم

   ]٧[املنافقون: ﴾٧ َ�ۡفَقُهونَ  َ�  للُۡمَ�ٰفِقِ�َ  َوَ�ِٰ�نّ ﴿
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 .»فهمند نمي يابند و درنمي (حقايق و واقعيت ها) ولي منافقان«
حقـايق ديـن و    درك از! امـا  گيـرد  به علوم تجربي و دنيوي عالقه دارد و ياد ميمنافق 

، قاصر و عاجز است واين تنها بـدين خـاطر   و ...ي الهي و روز سزا و جزاها هقدرت وعد
منافق دوست نـدارد  . است كه خودش نميخواهد بفهمد و خداوند نيز بر دل او مهر ميزند

كند چيـزي از   مي چون فكر ، در مجالس و مباحث از عبادت و نماز و ياد خدا بحث شود
سـب علـم شـرعي و    اما مؤمن واقعي بـه دنبـال ك   داند و مايه سرافكندگي اوست. نمي آن

، خيـري هسـت  سـود و  رود و هميشه در تالش است كـاري را كـه در آن    مي احكام دين
 انجام دهد.

 خوشحالي بر مصيبت ايمانداران و دلتنگي در شادي آنهانشانه هجدهم: 

ْ  ُمِصيَبةٞ  تُِصۡبَك  �ن �َُسۡؤُهۡمۖ  َحَسَنةٞ  تُِصۡبَك  ِِن﴿ ٓ  قَدۡ  َ�ُقولُوا َخۡذنَا
َ
ۡمَرنَا أ

َ
ْ  َ�ۡبـُل  نمِ  أ  َوَ�َتَوّلـوا

   ]٥٠[التوبة:  ﴾٥ فَرُِحونَ  ّوُهمۡ 
گويند: ما پيش  كند، و اگر مصيبتي به تو رسد، مي ها را ناراحت مي اگر به تو نيكي برسد، آن«

 .»گردند و شادمانه باز مي ايم از اين چارة كار خود را انديشيده

آن  پخشروع به ، فوراً تي شده استلماني دچار بال و مصيبكه مس باخبر شوداگر منافق 
گويد  مي دروغكند كه از اين واقعه ناراحت شده است اما  مي كند و طوري وانمود مي خبر

 خوشحال است.شاد و به آن در دل و 

  چاپلوسي و زبان بازي :نشانه نوزدهم

ۡ�َتُهمۡ  �َذا﴿
َ
ۡجَسـاُمُهۡمۖ  ُ�ۡعِجُبَك  َر�

َ
ْ  �ن أ َُّهمۡ  ۡولِِهۡمۖ لَِقـ �َۡسـَمعۡ  َ�ُقولُـوا ـََ ٞۖ  ُخُشـبٞ  ََ َسـّنَدة  مس

ّ  َ�َۡسُبونَ  ۖ  َ�َٰتلَُهمُ  فَٱۡحَذرُۡهمۚۡ  لۡلَعُدوس  ُهمُ  َعلَۡيِهمۚۡ  َصۡيَحةٍ  ُُ ُ َّ ٰ  ل َّ
َ
 ]  ٤[املنافقون:  ﴾٤ يُۡؤفَُكونَ  �

هاي تكيـه داده بـه    ها چوب دهي، گويي آن شان گوش فرا مي و اگر (سخن) گويند به سخنان«
ها دشمن (واقعي) هستند، پـس از آنـان بـر حـذر      پندارند، آن وارند، هر بانگي را عليه خود ميدي

 .»شوند؟! ها را بكشد، چگونه (از حق) منحرف مي باش! اهللا آن
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زند كه مردم فكر كنند از ديگران  مي منافق چاپلوس و زبان باز است و به شكلي حرف
د باالتر از فهم مردم سـخن بگويـد تـا برتـري     تر است. منافق دوست دار تر و عاقل فهميده

 خواهند مردم را فريب دهند. مي و با اين كارها خود را به ديگران تحميل كند
ــافق    ــي اي منـ ــا در افتـ ــه دريـ ــر بـ  گـ

 

 ز زشتي كـي خـورد مـار و نهنگـت     
 

 چـــه گـــويم بـــا تـــو اي نقـــش مـــزور
 

 چه معني گنجـد انـدر جـان تنگـت     
 

  خدا و سنت پيامبردين مسخره كردن  :نشانه بيستم

ن للُۡمَ�ٰفُِقونَ  َ�َۡذرُ ﴿
َ
َل  أ ّ ََ ٞ  َعلَۡيِهمۡ  ُ� ْ  قُـلِ  قُلُـو�ِِهمۚۡ  ِ�  َِِمـا تُنَّبُِئُهم ُسوَرة َ  ِِنّ  لۡسـَتۡهزُِءٓوا َّ  ل

ۡ�َُهمۡ  َولَ�ِن ٦ َ�َۡذُرونَ  ّما ُ�ۡرِجٞ 
َ
ََّما َ�َُقولُنّ  َسَ ِ ّنـا ِ ِِـ قُـۡل  َونَۡلَعـُبۚ  َ�ُـوُض  َُ

َ
ِ أ َّ  َوَءاَ�ٰتِـهِۦ ٱ

نُتمۡ  َورَُسوِ�ِۦ    ]٦٥،  ٦٤[التوبة:  ﴾٦ �َۡسَتۡهزُِءونَ  َُ
 ترسـند كـه   ) مـي گيرنـد و  در ميان خود به مسـخره مـي  خدا و آيات و پيغمبر او را منافقان (« 

) در دل دارنـد بـه   گويند) آنچه را (هم كـه  اي برضد ايشان نازل شود (و عالوه از آنچه مي سوره
ند آنچـه  بيگمان خداو ،خواهيد مسخره كنيد هر اندازه مي :شان بياورد و آشكارش سازد . بگوروي

اگـر از آنـان (   .سـازد  كوشيد ) آشكار و هويدا مـي  و در پنهان داشتنش ميرا كه از آن بيم داريد (
و  مـراد مـا طعـن   ( :گوينـد  مـي  ،ا و كردارهاي ناهنجارشان) بازخواسـت كنـي  درباره سخنان نارو

آيـا بـه خـدا و آيـات او و      :كـرديم . بگـو   ) بازي و شوخي مـي ه نبوده و بلكه با همديگرمسخر
 »؟!توان بازي و شوخي كرد برش ميپيغم

شخص را وارد دايـره   ،همين طور مسخره كردن به لباس و ريش و هيئت يك مسلمان
 نفاق و كفر خواهد كرد.

 شكست بزرگ
حمت خداوند را بر روي خـود بسـته و   درهاي ر ،انسان منافق با اعمال مزدورانه خود

 كند: مي درهاي عذاب را به روي خود باز
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ِينَ  َوللُۡمَ�ٰفَِ�ُٰت  للُۡمَ�ٰفُِقونَ  َ�ُقوُل  يَۡومَ ﴿ َّ ِ ْ  ل ْ  �ِيَل  نسورُِ�مۡ  ِمن ََۡقَتبِۡس  لنُظُرونَا َءاَمُنوا  لرِۡجُعـوا
ْ  َوَرآَءُ�مۡ   قَِبلِـهِ  ِمـن َوَ�ِٰهُرهُۥ للرّۡ�َةُ  �ِيهِ  َِاِطُنُهۥ َِاُبۢ  ّ�ُۥ �ُِسورٖ  َِۡيَنُهم فَُ�َِب  نُوٗر�ۖ  فَٱۡ�َِمُسوا

 ] ١٣[احلديد:           ﴾١ لۡلَعَذاُب 
ا شتاب به سوي بهشـت حركـت   ب( :گويند ان منافق به مؤمنان ميمردان منافق و زن كه روزي«

! از آن ) اسـتفاده كنـيم  مـا بتابـد و   ) منتظرمان بمانيد تا از نور شما فروغ و پرتـوي ( بـه   نكنيد و
! در به عقب برگرديد (و مجدداً به دنيا برويد) و نوري بـه دسـت بياوريـد    :شود گفته مي بديشان

داخـل آن (كـه بـه طـرف مؤمنـان       شود كه دري دارد . اين حال ناگهان ديواري ميان آنان زده مي
ـ   كه بهشت و نعمـت سـرمدي اسـت ) و    است) رو به رحمت است ( ه طـرف  خـارج آن ( كـه ب

 ».)ب است (كه دوزخ و نقمت ابدي است) رو به عذامنافقان است

ََُهمۡ ﴿ لَمۡ  ُ�َناُدو
َ
ْ  ّمَعُ�ۡمۖ  نَُ�ن � نُفَسـُ�مۡ  َ�َتنُتمۡ  َوَ�ِٰكّنُ�مۡ  ََِ�ٰ  قَالُوا

َ
 َولۡرتَۡبـُتمۡ  َوتََرّ�ۡصـُتمۡ  أ

ّرتُۡ�مُ  ََ س  َو َِ َما
َ
ٰ  لۡ� َّ ۡمرُ  َجآءَ  َح

َ
ِ  أ َّ ََرُّ�م ل ِ  َو ِ ِ َّ ُرورُ  ٱ َۡ   ]١٤[احلديد:     ﴾١ لۡل

بلي ! وليكن (بـا   :گويند ؟ مي  ديممگر ما (در دنيا) با شما نبو ،صدا ميزنندمنافقان، مؤمنان را «
و برچيده  ،ي مسلمانانو نابود ،مرگ پيغمبرو چشم به راه ( ،فتار بال كرديدخويشتن را گر ،)نفاق

) شـك و  بر و قرآن و وجود معاد و رسـتاخيز عوت پيغمدرباره حقانيت دشدن اسالم) مانديد و (
) در ن كه فرمان خدا (دائـر بـر مرگتـان   تا اي ،و آرزوها و پندارها شما را گول زد ،ترديد ورزيديد

  ».خدا فريب داد برابر فرمان شما را در ،) فريبكاري امارهرسيد و اهريمن ( بدكاره و نفس 
 آن منــــافق بــــا موافــــق در نمــــاز

 

 ســـتيزه آيـــد، نـــي نيـــازاز پـــي ا 
 

ــات  ــج و زكـ ــاز و روزه و حـ  در نمـ
 

ــات   ــرد و م ــان در ب ــافق مؤمن ــا من  ب
 

 مؤمنــــان را بــــرد باشــــد عاقبــــت
 

 بـــر منـــافق مـــات انـــدر آخـــرت 
 

 هــر يكــي ســوي مقــام خــود رود    
 

 هــر يكــي بــر وفــق نــام خــود رود 
 

 مؤمنش خواننـد جـانش خـوش شـود    
 

ــود    ــش ش ــر آت ــويي پ ــافق گ  ور من
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 :ي پاياندعا
خواهم كه ما را از اين بيماري مهلك و كشنده محافظت نمايـد و   مي ز خداوند بزرگا

 .و از آنهـا پرهيـز و حـذر كنـيم     را همواره به ياد داشته باشـيم  ها هاين نشانتوفيق دهد كه 
 آمين يا رب العالمين
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