امليافلون اىهتازًون
إؿدادُ :شام جن فِمي امـارف
اترخي  1435/1/12وفق 2113/11/16
إن امحلد هلل حنمدٍ ووس خـَيَ ووس خغفرٍ ،وهـوذ ابهلل من رشور ٔأهفس يا ومن سُئات
ٔأؾامميا ،من هيدٍ هللا فال مضل هل ،ومن ًضول فال ُادي هل ،و ٔأشِد ٔأن ال إهل إال
هللا وحدٍ ال رشًم هل ،و ٔأشِد ٔأن محمد ًا ؾحدٍ ورسوهل.
ٔأما تـد؛
تـد ٔأن ادّؾى امليافق ٔأهَ مؤمن ،نتَّي هللا ثـاىل ميا هخاج اتخالئَ :فمل ًصرب ومل حيمتل
امِوان وا ٔلذى يف ظاؿة هللا ،ويف ُذٍ احلولة ٍكشف هللا ميا موكف ًا أٓخر من
املواكف املشٌُة نوميافلَّي ويه يف كوهل:
1
َْص ِم ْن َرت ّ َِم مَ ََ ُلومُ نن اَّنن ُنينا َم َـ ُ ْك)11(..
-1
(..وم َ ِ ِْئ َج َاء ه ْ ٌ
َ
ِ
ٔأراد ُذا امحـض من امياس ٔأن ًلفوا نام ذهرت  -ساتل ًا  -ؿىل مسافة من اموسط
وٍركدوا هخاجئ امْصاع تَّي احلق وامحاظل.
َْص ِم ْن
و ٔأُل اميفاق اىهتازًون و ٔأُل ٔأُواء ،ذلا كال ثـاىلَ ( :وم َ ِ ِْئ) ًـين إن ( َج َاء ه ْ ٌ
َرت ّ َِم) وفَِ إشارة إىل حصول خري ما نومؤمٌَّي ،وكد ؾرفوا ٔأهَ من رؿاًة هللا
وشفلذَ ورمحخَ هبم( ،مَ ََ ُلومُ نن) ٔأومئم امليافلون جلك ثلة وثبٔهَد( :اَّنن ُنينا َم َـ ُ ْك)،
ٔ ِ
إخواىك يف هللا ،مذاتـَّي مك يف دًيك ،اثتخَّي ؿوََ تثداحك ،وٕامنا أهرُيا حىت كويا ما
كويا (فال ثؤاخذوَّن) ،فـ ّدوا ٔأهفسِم من مجةل املؤمٌَّي ٔلخذ هصَهبم من امغيامئ!
وهؼريٍ كوهل ثـاىل يف سورة "امًساء".
 1سورة "امـيكدوت".
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َ ( -2ومَ ِ ِْئ َأ َصاجَ ُ ْك فَضْ ٌل ِم َن ن ِ
اّلل مَ ََ ُلوم َ نن َ ََك ْن م َ ْم حَ ُك ْن تٌََُْ ُ ْك َوتٌََُْ َُ َم َو ند ٌة َي مَ َْد َ ِين ُن ْي ُت
َم َـُِ ْم فَبَفُ َوز فَ ْو ًزا َؾ ِؼميًا ()73
فامليافق إذا مسؽ ٔأن املسومَّي ٔأصاهبم فضل من هللا ثـاىلٔ ،أي :هْص وػفر
وغيميةَٔ - ،كهَ مُس من ٔأُل دًيك يف املودة  -فِمتىن ٔأن ٍكون مـك مَفوز ومو
ثسِم من امغيمية.
ٔلهَ يف احللِلة مل ٍهتَبٔ مفوز املؤمٌَّي ،وٌسددـد حصول اخلري هلم مشدنة حلدٍ ؿوهيم،
تل إهَ ًخوكؽ وٍمتىن نومؤمٌَّي دامئ ًا امِزمية واخلسارة وامسوء نام كال ثـاىل:
( -3ا ْن ثَ ْم َس ْس ُ ْك َح َس يَ ٌة ج َ ُس ْؤ ُ ُْه)121(..
ِ
وكوهل ثـاىل:

2

3

( -4ا ْن ث ُِص ْح َم َح َس يَ ٌة ج َ ُس ْؤ ُ ُْه)51(..
ِ
وذكل مشدنة ؿدائَ امحاظن نوحق و ٔأُهل ،وهؼريٍ كوهل ثـاىل يف سورة "امًساء":
اّلل ؿَ َ نل ا ْذ م َ ْم َأ ُن ْن
(َ -5وا نن ِمٌْ ُ ْك م َ َم ْن مَ َُ َح ِّع َ نِئ فَا ْن َأ َصات َ ْخ ُ ْك ُم ِصَ َح ٌة كَا َل كَ ْد َأهْ َـ َم ن ُ
ِ
ِ
ِ
َم َـُِ ْم َشَِِ ًدا ()72
وُذا امحـض ممن ً ندؾي االٕميان اكهوا ًل ُـدون ؾن ادلؾوة إىل هللا ،واجلِاد يف
سخِهل ،تل وًل ِـدون غريُه.
 2سورة "أٓل معران".
 3سورة "امخوتة".
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فإن ٔأصاب املؤمٌَّي مصَحة من كذل ا ٔلؿداء هلمٔ ،أو جراح ٔأصاجهتم ،اس خخرشوا
ابميجاة ،وفرحوا مخخوُّفِم ،وؿدّ وا ؿدم احلضور مـِم هـمة! كال ش َخ االٕسالم اجن
حميَة – رمحَ هللا :-
ٔ " -6أحدوا ٔأن ٍكون هلم مهنا حغ فِم ال ًفرحون إال تدهَا حتصل هلمٔ ،أو رش
دهَوي ًيْصف ؾهنم إذ اكهوا ال حيحون هللا ورسوهل وادلار الٓخرة ،ومو اكهوا نذكل
ٔلحدوا إخواهنم و ٔأحدوا ما وصل إههيم من فضهل وثبٔملوا مبا ًصَهبم من املصَحة ،ومن
4
مل ٌرسٍ ما ٌرس املؤمٌَّي وٌسوؤٍ ما ٌسوء املؤمٌَّي فوُس مهنم".
وهؼريٍ كوهل ثـاىل:
(..وا ْن ث ُِص ْح ُ ْك َس ُِ ّئَ ٌة ً َ ْف َر ُحوا هبِ َا)121(..
َ -7
ِ
وكوهل ثـاىل:

5

ون
(..وا ْن ث ُِص ْح َم ُم ِصَ َح ٌة ً َ ُلومُوا كَ ْد َأخ َْذَّنَ َأ ْم َرَّنَ ِم ْن كَ ْد ُل َوً َ َخ َوم ن ْوا َو ُ ُْه فَ ِر ُح َ
َ -8
ِ 6
()51
وكوهل ثـاىل:
ون ِج ُ ْك فَا ْن َاك َن مَ ُ ْك فَ ْذ ٌح ِم َن ن ِ
 -9ن ِ
اّلل كَامُوا َأم َ ْم ىَ ُك ْن َم َـ ُ ْك)141(..
(اذل ٍَن ً َ َ ََتت ن ُص َ
ِ
سورة "امًساء".
ٔ " 4أمراض املووب"(ص)23:
 5سورة "أٓل معران".
 6سورة "امخوتة".
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فامليافلون دامئ ًا حذرون ،وٍركدون احلوادث ؾن نثة ،وًالحؼون ما جيري تدكنة،
صفة ابرزة فهيم ،ال ٌس خعَـون إخفاءُا ،إهنم ًَتكدون ما حيدث نومؤمٌَّي من خري
ٔأو رشُ ،ذا ُو اهلم الٔنرب دلهيم ،امليافق مـدائَ امشدًد ٔلُل االٕميان ًَتكة
احلدث وُو ٍمتىن حدوث امرش نومؤمٌَّي ،تل وٍمتىن زوال احلق و ٔأُهل ؾن وجَ
ا ٔلرض! كال اجن نثري – رمحَ هللا :-
" -11خيرب ثـاىل ؾن امليافلَّي ٔأهنم ًَتتصون ابملؤمٌَّي دوائر امسوء ،مبـىن ًًذؼرون
زوال دوههتم ،وػِور امكفر ؿوهيم ،وذُاب موهتم".
كال ثـاىل( :فَا ْن َاك َن مَ ُ ْك فَ ْذ ٌح ِم َن ن ِ
اّلل كَامُوا َأم َ ْم ىَ ُك ْن َم َـ ُ ْك) ٔأي :هْص وثبًَٔد َ
وػ َفر
ِ
ِ
وغيمية سارؾوا إىل امؼِور يف املل ّدمة وًخودّدون نومؤمٌَّي نوحصول ؿىل مغمن.
وٍكون امليافق يف حرتُّصَ م ٔلحداث ٔأراد ٔأمرٍن:
ا ٔلول :مراكدة احلدث ولكَُّ أٔمٌَات يف وكوع املصائة ؿىل املؤمٌَّي.
وامثاين :مُس خفِد من ظريف امْصاع فإن فاز املؤمٌون سـى ٔلخذ هصَحَ! وٕان
ُزموا ٔأدىل ثشِادثَ نوعرف امثاين و ٔأثىن ؿوََ!
كال ثـاىل:
َسوا ِيف
( -11فَ َـ َس ن ُ
اّلل َأ ْن ًَبْ ِ َت ِابمْ َف ْذ ِح َأ ْو َأ ْم ٍر ِم ْن ِؾ ْي ِد ٍِ فَ ُِ ْص ِح ُحوا ؿَ َىل َما َأ َ ُّ
َأهْ ُف ِسِِ ْم َّنَ ِد ِم ََّي ()52

 7سورة "املائدة".
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