ةػَّل امليافق اخملدوع كوحَ املرًغ اخلَيوع
إػدادُ :ضام جن فِمي امؼارف
اترخي  1435/1/25وفق 2113/11/29
إن امحلد هلل حنمدٍ ووس خؼَيَ ووس خـفرٍ ،وهؼوذ ابهلل من رشور ٔأهفس يا ومن سُئات
ٔأغامميا ،من هيدٍ هللا فال مضل هل ،ومن ًضول فال ُادي هل ،و ٔأصِد ٔأن ال إهل إال
هللا وحدٍ ال رشًم هل ،و ٔأصِد ٔأن محمد ًا غحدٍ ورسوهل.
ٔأما تؼد؛
إذا مارس امليافق هفاكَ ميارسَ وُو يف حامكة وؾفَّل ،فِو إن فؼل اخلداع فِو يف
حامكة ٔلهَ إمنا خيدع ٔأو ًال هفسَ وُو ال ٌضؼر ،نام كال ثؼاىل يف ختام الًٓة من
ون ( )9وامضؼور ٔأخط من امؼمل ،فامضؼور :امؼمل تبٔمور
سورة "امحلرة"َ ( :و َما ٌ َْض ُؼ ُر َ
دكِلة خفِة ػمل حس؛ من امضؼار ،وُو جوب ًيل اجلسد ،ومضاغر االٕوسان
حواسَ ٔلهنا أٓالت امضؼور .ويه هؼمة افتلدُا ُؤالء ٔلهنم مل ًًتفؼوا هبا ،فٌفى غهنم
هللا امضؼور مع سالمة مضاغرمه ،فبٔظححوا ال ٌضؼرون ٔأن خداغِم ػىل أٔهفسِم،
مع ٔأهنم ًحارشوهَ؛ مكن ال حيسون تَ ،نام ثلول" :مر يب فالن ومل ٔأصؼر".
إهنم فلدوا امضؼور واالٕحساس فِم يف ؾفَّل غن خداع ٔأهفسِم ٔلن هللا ثؼاىل ٔأمعى
تعائرمه .فاهلل ثؼاىل ًؼاموِم تؼلاتَ مؼامَّل اخلادع.
وػوََ فإن امليافق ُو حب ِّد ذاثَ خمدوع كرر ميفسَ ٔأتطل امؼلائد وظهنة ا احلق ،و ةػَّل
اخملادػة اميت ٔأجلبٔت امليافق ملداراة ادػائَ امذاذب وثظاُرٍ ابالٕميان؛ تُةهنا هللا ثؼاىل
يف مطوع الًٓة امخامَة تلوهل:
(ِ -1يف كُوُوهبِ ِ ْم َم َر ٌض)11(..
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ٔأي :يف كووهبم امضم ،وامض هبات ،واميفاق ،ابٕجامع املفرسٍن ،إهَ املرض اذلي
جيؼل طؼم اميشء خالف ما ُو ػوََ ،كال غحد امرمحن جن زًد جن ٔأسمل:
1
ُ"-2ذا مرض يف ادلٍن ،ومُس مرضً ا يف ا ٔلجساد".
ومسي اميفاق مرض ًا يف املوة مكوهَ ماهؼ ًا من إدراك امفضائل .نام ٔأن مرض ا ٔلتدان
مييؼِا من امخرصف امذامل .ونام كال املرطيب:
" -3غحارة مس خؼارة نوفساد اذلي يف غلائدمه".
ومرض املوة يف املرأٓن هوػان:
ا ٔلول :مرض ثسخة امضِوات املردًة مفال املوة هبا إىل فؼل املؼايص وامفواحش
وامزان .كال اجن حميَة ـ رمحَ هللا ـ:
" -4ومِذا ظيف اخلرائطي نخاب "اغخالل املووب" ٔأي :مرضِا ،و ٔأراد تَ مرضِا
2
ابمضِوة".
وكال –رمحَ هللا :-
" -5فإن املوة امعحَح مو ثؼرضت هل امر ٔأة مل ًوخفت إههيا ،خبالف املوة املرًغ
ابمضِوة فإهَ مضؼفَ ميَل إىل ما ًؼرض هل من ذكل حبسة كوة املرض وضؼفَ ،فإذا
3
خضؼن ابملول طمع اذلي يف كوحَ مرض".
رضٍ مـا اسـ خلر فِـَ مـن اميفـاق وامضـم
امثاين :مرض امليـافل وسـخة امضـ هبات ة
وامحدع .كال امطربي ـ رمحَ هللا ـ:
" -6واملرض اذلي ذهر هللا جل جياؤٍ ٔأهَ يف اغخلاد كووهبم اذلي وظفٌاٍ ُو :صكِم
يف ٔأمر محمد ،وما جاء تَ من غيد هللا وحتريمه فَِ ،فال مه تَ موكٌون إًلان إميان،
 1هلهل اجن نثري يف "ثفسريٍ"(.)179/1
" 2مجموع امفتاوى" (.)81/11
" 3اجملموع"(.)82/11
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وال مه هل مٌكرون إىذار ٕارشاك ،ومكهنم نـام وظـفِم هللا غـز وجـل مذتـذتون تـ
ذكل ،ال إىل ُؤالء وال إىل ُؤالء".
مفرض امليافل مرض صم ورًة .ومـرض امؼعـاة مـرض ؾـي وصـِوة ،وكـد مسـى
هللا س ححاهَ ً
الك مهنام مرض ًا .وكال املرطيب – رمحَ هللا :-
" -7واملؼىن :كووهبم مرىض خلووُا غن امؼعمة وامخوفِق وامرػاًة وامخبًَٔد".
واملوة كد ًخبٔمل مبا ًخبٔمل تَ امحدن ٔأو ثخبٔمل تَ اميفس ،ونـذكل امـيفس ٔأو امحـدن فـإهنام
ثخبٔملان مبا ًخبٔمل تـَ املوـة ،م ـ ّ ِم ،واحلـزن ،وامــَري ،وؿـري ذكل ،مكـن ُـذا ا ٔلمل يف
نثري من ا ٔلحِان ٍزول جزوال ٔأس حاتَ ابملداواة املادًة ٔأو املؼيوًة.
ٔأما مرض امض هباتٔ ،أو مرض امضِوات ،فإهنام ال حيداثن يف املوة ٔأملـ ًا حمسوسـ ًا،
ٔلن سكرة اجلِل وامِـوى حتـول تـ املـرض وا ٔلمل مفسـاد املوـة ،وال ٍـزول فسـاد
املوة ابملداواة املادًة واملؼيوًة م ٔلولٔ ،لن ظاحدَ ال ٌضؼر تَ ،فإهـَ إن مل ًخـدارك
ػــالج فســاد كوحــَ ابالٕميــان وامل ـرأٓن وتبٔضــداد مــا ػو ـق يف كوحــَ مــن امتـ ـهَات،
واملحخدػات ،واميفاق ،وامضم ،واذلهوب ،وامت ،فون حيعل هل امضفاء .كال صـ َ
االٕسالم اجن حميَة – رمحَ هللا :-
" -8فكام ٔأن االٕوسان إذا ظار ال ٌسمع تبٔذهَ ،وال ًحرص تؼَيَ ،وال ًيطق توسـاهَ،
من ذكل مرض ًا مؤمل ًا هلً ،فوثَ من املعاحل ،وحيعل هل مـن املضـار ،فكـذكل إذا مل
ٌسمع ومل ًحرص ومل ًؼمل تلوحَ احلق من امحاطل ،ومل ميزي تـ اخلـري وامتـ ،وامــي
4
وامرصاد ،من ذكل من ٔأغظم ٔأمراض كوحَ و ٔأملَ".
ومن ا ٔلمراض اميت ً ُوحلِا هللا ثؼاىل ابملووب املرًضة حبَث حتدث فهيـا رشخـ ًا ٔأمـًً
وجس ًً مكن ظاحهبا ال ٌضؼر تبٔملِا:
امــرٍن ،وامزًــؽ ،وامطحــع ،واخلــف ،واالٕكفــال ،وامخــبٔيب ،واميفــور غــن مســ خلامة،
وممشزئاز ،وامرصف ،واجلِل ،وامضَق ،واحلرج ،وا ٕالرشاب ،وامرغة ،واملساوة،
" 4مجموع امفتاوى"(.)117/11
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واالٕتؼــاد ،وا ٕالرصار ػــىل امحاطــل ،واميساســة ،وامؼمــى ،وامـفــَّل ،وامـمــرة ،وانوِــو،
واحلســد ،واحللــد ،وامحل ةَــة اجلاُوَــة ،وامخؼعــة نوضــالل ،وامكراَُــة نوع ـواب،
وامحـغ نوحـق و ٔأُـهل ،وممتيـاع غـن اخلـري ،واالٕىـذار نومؼـروف ،إىل ؿـري ذكل،
ابالٕضافة إىل ما ذهرانٍ من امضم واميفاق ومرثَاب.
فِذٍ املووب هبذٍ الٓفات ثعري كوو ًاب موؼوه ًة ال خـري فهيـا تخـا ًات ،مكـن إذا كـام ُـذا
انوــون مــن مــرىض املوــوب مبؼاجلــة مــا فــهيم مــن امضــالل ،ومحنـراف ،واميفــاق،
وامضم ،وامحدع ،وامحـغ نوحق و ٔأُهل ،ػادت كووهبم إىل امعحة صُئ ًا فضـُئ ًا ،وٕاال
فإهنا إىل املوت وامَخس وامكفر.
ٔأما املؤمن فلوحَ ػىل هلِغ كوة امذافر ،تهل ػىل هلِغ كوة املرًغ ،فلوة املؤمن
سومي مؼاىف من ٔأمراض اميفاق وامضِوة ،فِو خالٍ مـن امحدػـة وامفاحضـة ،ومطمـ
امس يّة وامؼفةة .فاملوة امسومي ُو:
ػىل احلق و ّ
" -9اذلي كد ظارت امسالمة ظـفة اثتخـة هل؛ ممؼوـمي ،واملـدٍر ،و ٔأًضـ ًا فإهـَ ضـد
5
املرًغ ،وامسلمي ،وامؼوَل".
وٕامَم ما كاهل امؼوامء – رمحِم هللا – يف املوة امسومي ،كال اجن غحاس:
" -11املوة امسومي ٌضِد ٔأن ال إهل إال هللا".
وكال جماُد واحلسن وؿريُام:
" -11سومي من امتك".
وكال سؼَد جن املسُة:
" -12املوة امسومي ُو :املوة امعحَح ،وُو كوة املؤمن".
وكال ٔأتو غامثن اميُساتوري:
" 5إؿاجة انوِفان"(.)41/1
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ُ" -13و املوة امسامل من امحدػة املطم إىل امس ية".
وكال اجن سريٍن:
" -14املوـة امســومي ًؼــمل ٔأن هللا حــق ،و ٔأن امسـاػة أٓثَــة ال رًــة فهيــا ،و ٔأن هللا
ًحؼث من يف املدور".
وكال اجن املمي:
ُ" -15و اذلي َس ِمل من ٔأن ٍكون مـري هللا فَِ رشك توجَ ما ،تل كد خوعت
غحودًخَ هلل ثؼاىلٕ :اراد ًة ،وحمح ًة ،وثو ً
ورجاء،
الك ،وٕاانت ًة ،وٕاخدا ًات ،وخض َ ًة،
ً
وخوط معهل هلل ،فإن ٔأحة ٔأحة يف هللا ،وٕان ٔأتـغ ٔأتـغ يف هللا ،وٕان ٔأغطى
ٔأغطى هلل ،وٕان مٌع مٌع هلل ،وال ٍكفَِ ُذا حىت ٌسمل من مهلِاد وامخحكمي ملك
من ػدا رسوهل – ظىل هللا ػوََ وسمل  -فِؼلد كوحَ مؼَ غلد ًا حمكامً ػىل االئامتم
ومكتداء تَ وحدٍ دون لك ٔأحد يف ا ٔلكوال وا ٔلغامل ،من ٔأكوال املوة ويه
امؼلائد ،و ٔأكوال انوسان؛ ويه اخلرب غام يف املوة ،و ٔأغامل املوة؛ ويه ا ٕالرادة
واحملحة وامكراُة وثواتؼِا ،و ٔأغامل اجلوارح ،فِكون احلامك ػوََ يف ذكل لكَ د ِكَّ ِ ّ
وجهل
ُو ما جاء تَ امرسول  -ظىل هللا ثؼاىل ػوََ وأٓهل وسمل  -فال ًخلدم ت ًدًَ
6
تؼلِدة وال كول وال معل".
وكال امض َ امسؼدي:
" -16واملوة امسومي ،مؼياٍ ،اذلي سمل من امتك ،وامضم ،وحمحة امت،
وا ٕالرصار ػىل امحدػة ،واذلهوب ،وًوزم من سالمتَ مما ذهر اثعافَ تبٔضدادُا ،من
االٕخالص ،وامؼمل ،وامَل  ،وحمحة اخلري ،وحزًٌَُ يف كوحَ ،و ٔأن حكون ٕارادثَ وحمحخَ
اتتؼة حملحة هللا".
" 6اؿاجة انوِفان" (.)8-7/1
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وكد وظف هللا ثؼاىل املوة امسومي يف نخاتَ امؼزٍز تؼدة ٔأوظاف ،وظفَ :ابمليُـة،
وابنوـــ  ،وابخلـــوف ،وابمثحـــات ورابطـــة اجلـــبٔش ،ووظـــفَ ابمطِـــارة ،وابمرمحـــة،
وخبووٍ من احللد واحلسد ،وابمخواضع واخلضوع ،ووظفَ ابمؼامر إميا ًان،
وابالطمئيانِ ّ ،
وابمِادي.
إن كووب املؤمٌ تعفاهتا امساتلة كد مجؼت ت امرؾحـة فـً غيـد هللا ،وامرُحـة ممـا
غيدٍ ،ومن مث فِيي ملدَّل ػىل هللا ػامرة حبحَ جل جالهل:
اّلل كُوُوهبَ ُ ْم ِنوخة ْل َوى)3(..
ُ ..( -17أوم َ ِئ َم ة ِاذل ٍَن ا ْمتَ َح َن ة ُ
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ويه مع ذكل مُست ػىل درجة واحدة يف ُذا االٕكدال واحلة ،مما ًوجـة ػـىل لك
مسمل امسؼي نووظول تلوحَ إىل ٔأػـىل درجـات امسـالمة حـىت حزهـو ٔأغـامهل وجسـ خلمي
حِاثَ.
وجؼل املرأٓن كووب امليافل مذا ًان نومرض ،م ٍٕالصؼار تبٔهَ متكن مهنا متكٌ ًا صدًد ًا ،ملا
مهوا ػوََ من صدة احلسد وفرط امؼداوة ،فال ؾراتة ٔأن جس خلر امضكوك يف كووهبم
وثخخذ مهنا وهر ًا تؼد ٔأن اس خلدوهتا ظدورمه ابحلفاوة.
واػمل ٔأن اميفاق مرض خطري جدّ ًا ،ةغرفَ اجن املمي ـ رمحَ هللا ـ تلوهل:
" -18ادلاء امؼضال امحاطن ،اذلي ٍكون امرجل ممخوئ ًا مٌَ وُو ال ٌضؼر".
وُذا ادلاء خيفى ػىل امياس نام كال اجن املمي:
" -19اميفاق ٔأمر خفي ػىل امياس ،ونثري ًا ما خيفى ػىل من ثوـخةس تـَ ،فـزي ٔأهـَ
8
معوح وُو مفسد".
7

سورة "احلجرات".

" 8مدارج امسامك "(.)347/1
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وت ة هللا ثؼاىل ُذا اخلول تلوهل:
9
ون ()11
(َ -21وا َذا ِكِ َل مَِ ُْم ال ثُ ْف ِسدُ وا ِيف ا ٔل ْر ِض كَامُوا اه ة َما َ ْحن ُن ُم ْع ِو ُح َ
ِ
وظف ِهللا ثؼاىل امليافل مبرض املوة مضدة امخعاكِم تَ ،وٕاذا هظرت يف مواضع
من املرأٓن فإهم حرى ٔأن ذهر ُذا املرض جاء مرادف ًا ملن أٔظَحوا تَ يف كووهبم ومه
امليافلون ًخضح كل يف امسور امخامَة :امحلرة ،واملائدة ،وا ٔلهفال ،وامخوتة ،واحلج،
واميور ،وا ٔلحزاب ،ومحمد ،وامليافلون ،واملدثر.

 9سورة "امحلرة".
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