غيس الامتحان:
املؤمن ٍُ ْى َصم وامليافق ُيان

إػسادُ :ضام بن فِمي اًؼارف
اترخي  8341/8/88وفق 2184/88/22
إن امحلس هلل حنمسٍ ووس تؼَيَ ووس تغفصٍ ،وهؼوذ ابهلل من رشور ٔأهفس يا ومن سُئات
ٔأغامًيا ،من يسٍ هللا فال مضي هل ،ومن ًضَي فال ُادي هل ،و ٔأصِس ٔأن ال إهل إال
هللا وحسٍ ال رشًم هل ،و ٔأصِس ٔأن محمس ًا غبسٍ ورسوهل.
ٔأما تؼس؛
ٔأراد امليافلون الاىهتازًون تلوهلم (اّنَ ُنيَا َم َؼ ُ ْك) اس تغفال املؤمٌني ،فص َد هللا ثؼاىل
ّ
ػَهيم دغوامه االٕميان يف الًٓة ذاهتا فلال يف "سورة اًؼيىبوت":
اَّلل ِتبَػْ َ ََل ِت َما ِيف ُظسُ و ِر اًْ َؼاًَ ِم َني ()81
َ ..( -8أ َوًَُْ َس َ ُ
والاس تفِام الىاكر ما زمعوٍ ،وًبَان ػَل هللا ثؼاىل وكسرثَ يف وضف احللائق ،فاهلل
ّ
ثؼاىل ػامل مبا يف ظسور اًؼاملني من ذري ورش ،وٕاميان وهفاق ونفص .فِو معَع ػىل
رسائص اًبرشًة مجَؼ ًا وال خيفى ػَََ يشء من ٔأمورمه.
مفِام ٔأظِص امليافلون ٌَمؤمٌني من املوافلة فإن هللا ثؼاىل ٔأػَل مبا يف ظسورمه ،تي
ُو ٔأػَل مبا يف ظسور اًؼاملني مجَؼ ًا.
ويف الًٓة فضَحة ٌَميافق ٔلهَ غ ََة ػَل هللا ثؼاىل مبا ظن ٔأهَ ٌس تعَع تيفاكَ ٔأن
خيفَِ ،وغ ََة كسرة هللا ثؼاىل ػىل وضفَ ،وغ ََة ركاتة هللا ثؼاىل حني ٔأجصى يف
ظسرٍ اًىشب واخلَاهة ومن مث جبَت يف كَبَ اخلبث ًاميرسَ بلك حلارة.
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واملؤمن يف ُشا الادتبار ويف ُشٍ اًتجصتة كس غصف نامل ػَل رتَِّ س بحاهَ ،وسؼة
حمكتَ .ذلكل فإهَ لكّام ازداد ػَامً بىتاب هللا ثؼاىل وس يَة هبَِ – ظىل هللا ػَََ
وسَل – لكام اكن ػىل تعرية ابًيفاق وامليافقٔ ،لن اًؼَل هبام ٔأرادٍ هللا ثؼاىل ًؼبسٍ
املؤمن ًَىون ػىل حشر مهنام ،فال جيوز إُامل ُشا اًؼَل تتا َات.
وسوف ًعَؼيا هللا ثؼاىل ػىل مزًس من مؼامل اًيفاق وػالمات امليافق ً ِ ّ
َبني ًيا نامل
ػَمَ تعوائف اًياس ،وكسرثَ ػىل مؼصفة ما جيصي يف ظسورمه من ثفاػالت
الاتتالء كبي ٔأن ٌس تلص يف كَوهبم من ذري ٔأو رش.
ويف اًلصأٓن من ذهص امليافلني يف ػامة اًسور املسهَة :اكًبلصة واًًساء واًتوتة وغريُا
ما ال ميىن اس تلعاؤٍ .مفن نامل ػَمَ وحمكتَ س بحاهَ ٔأهَ جؼي ظوائف اًياس
جال ًث ال راتع ًِا :املؤمن ،وامليافق ،واًاكفص ،مث ٔأذربّن ٔأهَ س بحاهَ جيصي ادتبارٍ
وفتيتَ واتتالءٍ ٍميزي اخلبُث من اًعَة ،ذلكل كال يف الًٓة اًتاًَة:
اَّلل َ ِاذل ٍَن َأ ٓ َمٌُوا َوًَ ََ ْؼََ َم َن اًْ ُميَا ِف ِل َني ()88
َ ( -2وًَ ََ ْؼََ َم َن َ ُ
فبٔنَس س بحاهَ ػَمَ :تالم اًلسم وتيون اًتوهَس ( َوً َ ََ ْؼََ َم َن) و ٔأهَ س بحاهَ كادر ػىل
اٍمتَزي ،فال جيوز ٌَميافق ٔأن ٌس متص تغبائَ وحلارثَ ،نام ال جيوز ٌَمؤمن اًضؼَف
ٔأن ٌستبؼس كسرة هللا ثؼاىل ػىل وضف حلِلة امليافق ،تي ػَََ ٔأن ٍىون ػىل ًلني
ٔأن هللا ثؼاىل ػىل ػَل تيفاق امليافق ،و ٔأهَ س بحاهَ كادر ػىل ٔأن ٍىضفَ و ِ ّميزيٍ
وخيزًَ وخيصجَ من ظفوف املؤمٌني.
كال اًض َخ اًسؼسي – رمحَ هللا :-
" -4فذلكل كَس ََر ِم َحيًا واتتالءًَ ،ظِص ػَمَ فهيم ،فِجازيم مبا ظِص مهنم ،ال مبا
ًؼَمَ مبجصدٍٔ ،لهنم كس حيتجون ػىل ّاَّللٔ ،أهنم ًو ات ُتَُوا ًَثَبَ ُتوا".

2

مفن كال :أٓمٌت ابهلل ،فإهَ ًُمتحن ،فإن ظرب وجبت ػىل إمياهَ وحت ّمي ا ٔلذى يف
سبِي هللا ّغز وج ّي ،فِشا دًَ ٌي ػىل ِظ ْسق إمياهَ واحنَازٍ إىل جامػة املؤمٌني .وٕاالَ
ٍىون سلط يف اًفتية واحناز إىل اًاكذتني ،نام كال ثؼاىل يف معَع اًسورة:
اَّلل َ ِاذل ٍَن َظسَ كُوا َوًَ ََ ْؼََ َم َن اًْ َاك ِذت َِني ()4
(َ -3وًَلَ ْس فَتَيَا َ ِاذل ٍَن ِم ْن كَ ْب َِِِ ْم فَََ ََ ْؼََ َم َن َ ُ
فاحلسًث غن امليافلني يف اوادص اًؼِس امليك كبي ادلدول يف اًؼِس املسين ٌضري إىل
ٔأمهَة اًؼَل ابٕصاكل ًتؼَق بلكمة ( َأ ٓ َمٌَا) فلكام زادت صونة ادلغوة إىل احلق لكّام
ارثفؼت وثرية ظِور اًيفاقٔ ،لن امليافلني ٍصًسون هلي معاحلِم ابجتاٍ اًعصف اذلي
ٍصوهَ ٔأظبح ُو ا ٔلكوى ،وُشا يف احللِلة ُو اذلي دػاين ٌَلول:
*" -ولكام ازدادت ادلغوة اًسَفِة صونة ،ازدادت حِةل امليافلني ابالهتساب إٍهيا
زوراً وهبتا ًّن".
فال ت َس من احلشرٔ ،لن امليافق ٌسؼى إىل ِّدس هفسَ يف ظفوف املؤمٌني ٔلهَ ٍصى
صونة ٔأُي احلق كس زادت كوة ،و ٔأن هللا ثؼاىل مىَن ًِا.
ومع ُشا فإن الاتتالء وادلدول يف اًفنت ًن ًًهتيي حىت وًو ظِص احلق و ٔأُهلٔ ،لن
س ية هللا ثؼاىل يف اتتالء اًياس مس متصة ظاملا ُياك ا ِ ّدػاء ،سواء اكن الادّػاء
ظادك ًا ٔأو اكذ ًاب ،وذكل ٔلجي احملافظة ػىل هعاػة جامػة املؤمٌني فتبلى ػىل اًبَضاء
تؼَس ًا غن اًصمادًة اًيت ٌسؼى دامئ ًا إٍهيا امليافلون .ذلكل جاء يف سورة "اًبلصة" ويه
مسهَة كوهل ثؼاىل:
َ ( -1أ ْم َح ِسبْ ُ ْت َأ ْن ث َْس ُذَُوا اًْ َجيَ َة َوًَ َما ًَبِ ِت ُ ْك َمث َ ُي َ ِاذل ٍَن َذََ ْوا ِم ْن كَ ْب َِ ُ ْك َم َس ْهتُ ُم اًْ َببِ َسا ُء
اًَّضا ُء َو ُزًْ ِزًُوا)283(..
َو َ َ
وكال يف سورة "أٓل معصان":
اَّلل َما ِيف ُظسُ و ِر ُ ْك َو ًِ َُ َم ِّح َط َما ِيف كَُُو ِب ُ ْك)813(..
َ ..( -6و ًِ ََبْتَ ِ َل َ ُ
وكال:
اًعا ِب ِص ٍَن
َ ( -7أ ْم َح ِسبْ ُ ْت َأ ْن ث َْس ُذَُوا اًْ َجيَ َة َوًَ َما ً َ ْؼ َ َِل َ ُ
اَّلل َ ِاذل ٍَن َجا َُسُ وا ِمٌْ ُ ْك َوً َ ْؼ َ ََل َ
()832
وكال:
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اَّلل ًِ ََ َش َر اًْ ُم ْؤ ِم ٌِ َني ػَ َىل َما َأه ُ ْْت ػَََ َْ َِ َح َىت ً َ ِم َزي اًْ َرب َ
ُِث ِم َن
َ ( -8ما َاك َن َ ُ
َ
اًع َّ ِِة)879(..
وكال يف سورة "محمس":
اًعا ِب ِص ٍَن َوه َ ْبَُ َو َأ ْد َب َارُ ْك ()48
(َ -9وًَيَ ْبَُ َوىَ ُ ْك َح َىت ه َ ْؼ َ ََل اًْ ُم َجا ُِ ِس ٍَن ِمٌْ ُ ْك َو َ
وكال يف سورة "اًتوتة":
ُون
اَّلل َ ِاذل ٍَن َجا َُسُ وا ِمٌْ ُ ْك َوً َ ْم ًَتَ ِز ُشوا ِم ْن د ِ
َ ( -81أ ْم َح ِسبْ ُ ْت َأ ْن ث ْ َُْت ُنوا َوًَ َما ً َ ْؼ َ َِل َ ُ
اَّلل َو َال َر ُس ِ ِ
َِ
ون ()86
وهل َو َال اًْ ُم ْؤ ِم ٌِ َني َو ًَِ َج ًة َو َ ُ
اَّلل َدبِريٌ ِت َما ثَ ْؼ َمَُ َ
كال ابن اًلمي – رمحَ هللا :-
اًياس ٕا َذا ُأ ِرس َي إٍهيم ُّاًص ُس ُي تني ٔأمصٍن :إما ٔأن ًلو َل ٔأ ُ
حسمه :أٓمٌا ،وٕاما ٔأال
َ " -88
ًلو َل ذكل ،تي ٌس َمتص ػىل اًسُ َ ِ
ئات واً ُىفصَ ،مفن كال :أٓمٌا ،امتحيَ رتَُّ ،واتتالٍ،
تبني اًعا ِد ُق ِمن اًاك ِذب ،و َمن مل ًلي:
وفتيَ ،واًفتية :الاتتالء والادتبارَ ًَ ،
أٓمٌا ،فال َ ْحي َس ْة ٔأهَ ًُ ْؼ ِج ُز هللا وًفوثَُ وٌ َس ِب ُلَ ،فإهَ ال ً َ ُظ َن ٔأحس ٔأهَ خيَط من
ُ
ًتفاوت ٔأُ ُي الٓالم يف اً ُؼ ُلول ،فبٔغلَُِم َم ْن ابع ٔأمل ًا مس ِمتصاً غظاميً،
ا ٔلمل اًبتة ،وٕامنا
تبٔمل مٌلعع ٌسري ،و ٔأ ُ
صلامه َم ْن ابع ا ٔلً َ َم ِ
امليلع َع اًُسري ،اب ٔلمل اًؼظمي املس متص".
وكال:
حيعي ًلك ٔأحس ،فإن االٕوسان مسىن َ
ابًعبع ،ال تُس هل ٔأن َ
ًؼُش مع
" -82وُشا ُ
اًياس هلم ٕارادات وثعورات ،فِعَ ُبون مٌَ ٔأن ًُوا ِفلِم ػَهيا ،فإن مل
اًياس ،و ُ
اًؼشاب ،اتر ًة مهنم ،واتر ًة ِمن
ًوافلِم ،أ ٓ ْذوٍ وػ َشتوٍ ،وٕان وافلِمَ ،ح َع َي هل ا ٔلذى و ُ
غريمه ،مكن غيسٍ ِدٍ ٌن وثُلى ح َي تني كوم فُ َج ٍار َظََ َم ٍة ،وال ٍمتىٌون ِمن جفورمه
ُ
وظَمِم إال مبوافلتَ هلمٔ ،أو سىوثَِ غهنم ،فإن وافلِمٔ ،أو سىت ْغهنمَ ،س ِ ََل ِمن
ون ػَََ ابالُٕاهة وا ٔلذى ٔأ َ
ضؼاف ما اكن خياف َُ
رشمه يف الاتتساء ،مث ًتسَ َ ُع َ
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اتتساءً ،و ٔأىىص ػَهيم وذاًفِم ،وٕان َس ِ ََل مهنم ،فال تس ٔأن يُ ان وًُؼاكَة ػىل ًس
غريمه".
وكال – رمحَ هللا :-
ؼني اًصؤسا َء ػىل ٔأغصاضِم
" -84و َم ْن ثبٔمي ٔأحوا َل اًؼاًَم ،ر ٔأى ُشا نثرياً فمين ًُ ُ
ؼني ٔأُ َي اًبِسَ عِ ػىل تِسغِم ُ ََص ًاب من ُغلوبهتمَ ،مف ْن ُساٍ هللا،
اًفاسسة ،وفمين ً ُ ُ
وظ َ َرب ػىل
احملصمَ ،
و ٔأهلمَ ُرصسٍ ،ووكاٍ َ
رش هفسَ ،امتيع ِمن املوافلة ػىل ِفؼي َ
تىون هل اًؼاكب ُة يف ادلهَا والٓدصة ،نام اكهت ٌِ َُّصسي و ٔأثباغِِم،
ػُسواهنم ،مث ُ
اكملِاجصٍن ،وا ٔلهعار ،و َمن ات ُتىل ِمن اًؼَامء ،واً ُؼبَاد ،وظاحلي ُاًوالة ،واًتجار،
وغريمه".
وكال:
" -83وملا اكن ا ٔلمل ال حمَط مٌَ اًبتة ،غزى هللا س بحاهَ من ادتار ا ٔلمل اًُسري
امليلعع ػىل ا ٔلمل اًؼظمي املس متص تلوهل:
اَّلل فَا َن َأ َج َي َ ِ
َ ( -81م ْن َاك َن ٍَ ْص ُجو ًِ َل َاء َ ِ
اًس ِمَ ُع اًْ َؼ َِ ُمي ()1
اَّلل َ َل ٓ ٍت َوُ َُو َ
ّ
فَّضب ملسة ُشا ا ٔلمل ٔأج ًال ،التس ٔأن ًبٔيت ،وُو ًوم ًلائَ ،فَََتش اًؼبس ٔأغظم اٌذلة
مبا حت َمي من ا ٔلمل من ٔأجهل ،ويف مصضاثَ ،وتىون ذلثَ ورسورٍ وابهتاجَ تلسر ما
حتمي من ا ٔلمل يف هللا وابهلل ،وأٔنس ُشا اًؼزاء واًتسََة بصجاء ًلائًََ ،حمي اًؼبس
اصتِاكَ إىل ًلاء رتَ ووًََ ػىل حتمي مضلة ا ٔلمل اًؼاجي ،تي رمبا غَبَ اًضوق إىل
ًلائَ غن صِود ا ٔلمل واالٕحساس تَ".
1

 1سورة "اًؼيىبوت".
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وكال:
" -86فاًضوق حيمي املض تاق ػىل اجلس يف اًسري إىل حمبوتَ ،وًلصب ػَََ
اًعصًق ،وًعوي هل اًبؼَس ،ويون ػَََ الٓالم واملضاق ،وُو من ٔأغظم هؼمة ٔأهؼم
هللا هبا ػىل غبسٍ ،وًىن ًِشٍ اًيؼمة ٔأكوال و ٔأغاملُ ،ام اًسبة اذلي ثيال تَ،
وهللا س بحاهَ مسَع ًتكل ا ٔلكوال ،ػَمي تتكل ا ٔلفؼال ،وُو ػَمي مبن ًعَح ًِشٍ
اًيؼمة ،وٌضىصُا ،وًؼصف كسرُا ،وحية امليؼم ػَََ ،فتعَح غيسٍ ُشٍ اًيؼمة،
وًعَح هبا".
وكال:
" -87مث ٔأذرب غن حال ا َدلاذي يف االٕميان تال تعرية ،و ٔأهَ إذا ُأوذى يف هللا جؼي
فتي َة ِ
اًياس هل وؼشاب هللا ،وىه ٔأذامه هل ،وهََُِم إايٍ ابملىصوٍ وا ٔلمل اذلى ال تس ٔأن
ًياهل اًصس ُي و ٔأثباغِم ممن ذاًفِم ،جؼي ذكل يف فصارٍ مهنم ،وتص ِن َِ اًسبة اذلى
وؼشاب هللا اذلى َفص مٌَ املؤمٌون ابالٕميان ،فاملؤمٌون ًِىامل تعريهتمُّ ،فصوا
ّنهل،
ِ
ٕميان ،وحت َمَُوا ما فِ َِ من ا ٔلمل اًزائي املُفارق غن كصًة،
ِمن ٔأمل ػشاب هللا إىل اال ِ
ففص
وُشا ًضؼف تعريثََ ،فص من ٔأمل ػشاب ٔأػساء اًصسي إىل موافلهتم ومتاتؼهتمَ ،
ِمن ٔأ ِمل ػشاهبم إىل ٔأ ِمل ػشاب هللا ،جفؼي ٔأ َمل فتية اًياس يف اً ِفصار مٌَ ،مبزنةل ٔأمل
ػشاب هللا ،وغُ ِ َِب ُ َ
وفص ِمن ٔأمل ساػة إىل
ُك اًغَِب إذ اس تجار ِمن َاًصمضاء ابًيارَ ،
ٔأمل ا ٔلتس ،وٕاذا هرص هللا ُجٌسٍ و ٔأوًَاءٍ ،كالٕ :اين ُ
نيت مؼك ،وهللا ػَمي مبا اهعوى
ظسرٍ من اًيفاق".
ػَََ ُ
ودت – رمحَ هللا – الكمَ تلوهل:
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اًيفوس
" -88وامللعودٔ :أن هللا س بحاهَ اكتضت حمكت َُ ٔأهَ ال تس ٔأن ميتحن َ
وًبتََهيا ،فُ ِْظِ َِص ابالمتحان ّ ِظََبَ ا ِمن دبَهثا ،و َم ْن ًعَُح ملواالثَ وهصاماثَ ،و َم ْن ال
اًيفوس اًيت ثعَُح هل ُوخي َِ ّعِا ِب ِىري الامتحان ،اك َذلُة اذلى ال
ًعَُح ،وً َُم ِّحط َ
اًيفس يف ا ٔلظي جاُةل ظاملة ،وكس
خيَُط وال ًعفو ِمن ِغضَ ،إال ابالمتحان ،إذ ُ
اًس ِ
بم واًتعفِة ،فإن
حعي ًِا ابجلِي واًظَل ِمن اخلُبث ما ُ
حيتاج دصوجَ إىل َ
دصج يف ُشٍ ادلار ،وٕاال ففي ِنري هجمن ،فإذا ُُ ِّشب اًؼبسُ وه ُ ِلّ َىُ ،أ ِذ َن هل ىف ِ
ددول
2
اجلية".

" 2زاد املؼاد يف ُسي ذري اًؼباد (.)83/4
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