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 اـتماؤم -8

ُِلح َؽالَ َهاِدَي  ُه، َوَلنح ُيهح ـَ َتِيُُّٓه، َلنح ََيحِدِه الِلُ َؽالَ ُلِهلَّ  َٔسح ُدُه َو َِ َٔحح َد لِلِِ  ِح َ إِنَّ اْلح

ُه. ـُ ًدا َطبحُدُه َوَرُسو َِّ ُه، َوَأنَّ ُُمَ ـَ يَك  َدُه الَ ََشِ َه إاِلَّ الِل َوحح ـَ ُد َأنح الَ إِ َْ ُه، َوَأشح  ـَ

ا َبيح    ُد.َألَّ

 ؽٓا أَيا اـّاس.

ََُّم  يًا، َرَؼبًا وَرَهبًا ـي َِ ؽًا وَص ُطوه خوح ٍُِّوا ؾُوَبَم به، وادح اتٍوا ربََّم وط

ِل لِلِ وحَده ال  َِ يِن اـذي َبيَث الِلُ به اـّبٓع إخالُص اـي تٌُحون، ؽٗنَّ أصَل اـدِّ

ِِنَع  ُبُدوا الِلَ ُُمُح َٓيح
الَة َِشيَك ـه: ﴿ َوَلا ُأِلُروا إاِلَّ ـِ وا اـنَّ ُِ ٓ ٍِ اَء َوُي ٌَ يَن ُحَّ ُه اـدِّ ـَ

ِة ﴾ َِ ِّٓ ٍَ ـح َؿاَة َوَذـَِك ِديُن ا ُتوا اـزَّ ٖح  . َوُي

 َيا ادٖلّون.أ

اَدِة ُهَو  َْ ٓحِب َواـمَّ ًَ ـح ُ ا َه إاِلَّ ُهَو َطاِِل ـَ َـِّذي ال إِ إنَّ ربََّم اـذي تيُبدون ﴿ُهَو الِلُ ا

ِحُٓم ُهَو الِلُ َُن اـرَّ ْحح ُن  اـرَّ ِِ
ٓح َْ ِلُن ادحُ ٖح الُم ادحُ وُس اـسَّ دُّ ٍُ ـح َه إاِلَّ ُهَو ادحَُُِك ا ـَ ِذي ال إِ َـّ ا

ُؿوَن﴾ ِ ُ ُسبحَحاَن الِلَِّ َطَّمَّ ُيػح زِّ ََ َبَّاُر ادحَُت َيِزيُز اْلح ـح  . ا

 .أَيا ادٖلّون

م  َُ َ ﴿:اـذي َترؼُبون وَترهُبون هو اـذيإن إهلَ ََّمَواِت َوالح ََُق اـسَّ َض ِِف ِستَِّة َخ رح
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ِش﴾ َيرح ـح َتَوى َطَذ ا اٍم ُثمَّ اسح ِض إِنَّ َذـَِك ِِف ؿَِتاٍب إِنَّ ﴿، َأيَّ َرح  َوالح
ِ
ََّمء ُم َلا ِِف اـسَّ َُ َييح

 .َذـَِك َطَذ الِلِ َيِسٌر﴾

، وـه ِف ذـك اِْلَُِة  ر اخلَر واـػَّ ال لأَع دا أطَوى، وال ُليوَِي دا َلََّع، ؾدَّ

مح إالَّ ِِف ؿَِتاٍب اـب َُ ِس ٌُ ٔح ِض َوال ِِف َأ درُة اـّاؽِذُة ﴿َلا َأَصاَب ِلنح ُلِنٓبٍَة ِِف الَرح ٍُ اـًُة واـ

َأَها إِنَّ َذـَِك َطَذ الِلِ َيِسٌر﴾ َ َٔزح  . ِلنح َؾبحِل َأنح 

 وؾَدٍر 
ٍ
 بٍهاء

ٍ
ُرَٔ ﴿ؽَلُّ يشء َدٍر َوَلا َألح ٍَ َّاُه بِ ٍح َُ  َخ

ٍ
ء ا ُؿلَّ يَشح َّٔ ٍح إِ ِح َُ ا إاِلَّ َواِحَدٌة َؿ

﴾ َبَقِ ـح  . بِا

ُحِب ؿلِّ  ُِِه طذ الِلِ طزَّ وجل، ِف َج طباَد الِلِ، إذا طَُِم ادٖلُن ذـك َصَدَق ِف توؿُّ

اه إغ  ، وطَُِم أن لا أصاَبه لن أؾداِر الِلِ تياغ ِل يَن ـٓخوَِئه وَيَتيدَّ ِّ خٍر ودؽِع اـُّضُّ

اه وأخوَٕ  ُِّه يتخُُص اـيبُد لن أوضاِر ؼِره، ولا َتيدَّ ه إغ ؼِره ِل يَن ـٓنَٓبه، وهبذا ؿ

 اـػِك، وـوثاِت اـوثِّٓة. 

 .دٖلّونأَيا ا

ٔٓا اـسيادَة واللَن واالهتداَء،  إن لن أطىِم ؽوائِد اـتوحِٓد اـنادِق ِف هذه اـدُّ

 ٍِّ ِذيَن آلَ ُق ـتوحِٓده، ؾال الِلُ تياغ:اـذي جيُده ادٖلُن ادح َـّ بُِسوا إِيََّمََنُمح ﴿ا ُح ح َي ُّوا َوَِل
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َتُدوَن﴾ ْح ُن َوُهمح ُل َلح ِئَك هَلُُم الح ـَ ُحٍم ُأو  . بُِى

 أَيا ادٖلّون.

ْوِر، أو اـتماؤُم ببيِض  إن مما ابُتظ به بيُض اـّاِس اـتَّماؤُم بالياِم أو اـمُّ

وطاِت  ُِ أو اديُولاِت  الشخاِص أو اْلٓوأاِت أو الحداِث، أو ؼِر ذـك، لن ادس

وِر لن  ، واطتٍاَد أَنا َسَبٌب ـُػُّ
ِ
َّٓاِت، وال شكَّ أن اـتََّماؤَم هبِذه الشٓاء ِئ أو ادرح

ُٓق واـََدُر ؽْٓا، بال  ه اـهِّ ٍُ  حٓاَته، وَيُح
ِ
ء ُد طذ ادرح َِّ ِك اـذي ُيذِهُب اإليَّمَن، ويّ اـػِّ

. ٍغ حٍٍٓيٍّ  سبٍب َشطيٍّ وال لسوِّ

ُُّه بِٓد الِلِ تياغ، ال رادَّ دا َأطوى أوهاٌم وضّوٌن وخ  ٓاالٌت ووساوُس، ؽاخلُر ؿ

َّم  صذ الِل طُٓه وسُموال ليوَِي دا لَّع؛ وـذـك َنى اـّبيُّ  ُْ ، ؽ ِ طن اـتماؤِم واـتورُّ

لاِت اـػطِٓة، ؽٌي حديث طبد الِل بن لسيود  ريض  لن أطَّمِل اْلاهُِٓة، ولن ادحرَّ

. «اـورُة َِشٌك، اـوِّرُة َشكٌ »: صذ الِل طُٓه وسُمالِل  ؾال: ؾال رسولالِل طّه 

َة وال »: صذ الِل طُٓه وسُموؾال اـنادُق ادندوُق  وى وال صَِرَة وال هالَّ ال َطدح

رَ  ٌَ ى اـّبيُّ ، «َص ٌَ ُد أهُل اْلاهُِٓة لن اـَيدوى أن يلا ؿان  صذ الِل طُٓه وسُمؽّ ٍِ يت

َٔه لن اـتماؤِم  اـفَء ييِدي بٌِّسه، دون تٍديِر الِلِ تياغ، ؤٌى لا ؿأوا ييتٍدو

 باـوُّٓوِر وبيض اـمْوِر، ؿمِْر صٌٍر أو ؼِر ذـك لن اللوِر.
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ِ
ٌم جيُده ِف  إن لا جيُده ادرُء لن ؿراهٍة ـُفء بسبِب اـتماؤِم واـتوِر، إَّٔم هو وهح

ريض الِل  ٌِٔسه، ؽال جيوُز االـتٌاُت إـٓه، ؽٌي صحِٓح لسٍُم ؾال لياوية بن اْلَم 

َّٓنذ الِل طُٓه وسُم ون؟ ؽٍال: طّه يسُٕل اـّب ذاك يشٌء جيُده »: وِلَّّا أٔاٌس يتورَّ

ََّٔم  ؛«أحُدؿم ِف ٌِٔسه ؽال َيندَّ

: طَّمَّ  ُتم لن الطَّمِل، ؽاـواجُب طذ ادٖلِن إذا طَزَم طذ ألٍر أيح ُتم وؾندح  أردح

وأراَده، ثم طَرَض ـه اـتماؤُم بسبِب لسِوٍع يسُِيه، أو ليُوٍم ُيدرُؿه، أو لرئيٍّ 

اًل طذ الِل تياغ.  يماهُده، أال يرِجَع طَّمَّ طزَم طُٓه، بل يِِِض لتوؿِّ

ردُّ لسًَُّم، تَ ال »دا ُسِئل طن اـوِّرِة، ؽٍاَل:  ٓه وسُمصذ الِل طُوؾد روي طن اـّبيِّ 

ؽٗذا رأى أحُدؿم لا َيََرُه ؽٍُٓل: اـُْمَّ ال يٕيت باْلَسّاِت إال أَٔت، وال يدؽُع اـسٓئاِت إال 

 . «إال بك ةأٔت، وال حوَل وال ؾو

ٌاسدِة، اـتي يٍُْٓا وـٓيَُم ادٖلُن أٔه إذا استجاَب هلذه اـىُّّوِن اـَاذبِة، والوهاِم اـ

ِض ِف  ِح ، وـَٓ ِك، ؽُُٓتبح إغ الِلِ طزَّ وجلَّ اـمٓواُن ِف ؾُبِه بسبِب اـتماؤِم، ؽٍد َوَؾَع ِف اـػِّ

: اـ ُِِه، وـٍٓلح َِ ك، وال صَر إال َصُرك، وال إـَه ؼُرك، ؽٗن اـوِّرَة ال  َُّْمَّ ط ُ ال خَر إال خرح

ٌاٌل تدلُّ طذ اـًِٓب، وال ختِزُ طّه. ؽ ِٓب أؾح ًَ  .ُدوَن اـ

ِري اـواوارُق باْلكا ُرك لاا تادح ِح  ـَي
0 

 ()وال زاجاااراُت اـواااِر لاااا الِلُ صاااأعُ  
0 
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اَن ُيبحَيثُوَن﴾ ﴿ُؾلح  ُيُروَن َأيَّ ٓحَب إاِلَّ الِلُ َوَلا َيمح ًَ ـح ِض ا َرح ََّمَواِت َوالح َُُم َلنح ِِف اـسَّ  . ال َييح
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 اخلوبة اـثأٓة

 .ألا بيد

ِق االطتَّمِد طذ الِلِ، ِف جُِب ؿلِّ خٍر،  ََٔم بِندح ٍوا إيَّم ٍِّ ؽاتٍوا الِلَ طباَد الِلِ، وح

ُبُه ﴾﴿،ودؽِع ؿلِّ رضٍّ  َو َحسح ُْ لح َطَذ الِلِ َؽ  . َوَلنح َيَتَوؿَّ

ذ ؾُبِه بابًا طىًَّٓم ألا َلن َرَؿَن إغ اـوِّرِة واـتماؤِم ِف ألوِره، ؽٗٔه ؾدح ؽَتَح ط 

 ،
ٍ
، تدخُل لّه اـوساوُس والوهاُم، ؽٓهُيُف ؾُُبه وخياُف لن ؿلِّ يشء ِّ لن اـػَّ

ا وؼَّمًّ و َُُّق بادخُوؾع دوَن الِلِ تياغ، ؽتٍُُِّب حٓاُته مهًّ حزًٔا ؤَدًا؛ وهلذا َنى ويتي

ُّٓنذ الِل طُٓه وسُم يشٌء لن ذـك أن جياهَده طن اـوِّرِة، وألَر لن َوؾع ِف ؾُبِه  اـّب

َن ؽٓه ؽتٌُسُد طُٓه حٓاُته.  ََّ  ؼايَة ادجاهدِة، ؾبل أن يتِ

 أَيا ادٖلّون. 

؛ وـذـك َنتح طن  إن اـػييَة حِرَصت ؼايَة اْلرِص طذ دؽِع ؿلِّ لٍٖذ ولًّصٍّ

أسباهِبا، وحثَّت طذ ؿلِّ لا هو سبٌب ـٌُالِح واـّجاِح؛ وـذـك َشَطت ُصُرُؾْا، ؽٍال 

َة، وييجبّي اـٌُٕل »صذ الِل طُٓه وسُم:ّبيُّ اـ َوى وال صَِرَ  . ِؾَٓل: ولا اـٌُٕل؟«ال طدح

ِّٓبةُ »ؾال: ُُِِة اـو ََ  . «اـ

، ؽٗذا صذ الِل طُٓه وسُمؽاـٌُٕل ال حرَج ؽٓه، بل هو مما ُييِجُب اـّبيَّ  

طذ لا هو ؽِِٓه لن  استبَػ ادٖلُن باـَُِِة اـوٓبِة، وزاَده ذـك ٔماصًا طذ اخلِر، أو
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طٍِل، ِل يَنح ِف ذـك حرٌج طُٓه، وصٌُة ذـك أن ييِزَم اـيبُد طذ ألٍر لن ألوِره، ثم 

يسَِع ؿاللًا َيُُسه، ؿٕنح يسَِع: يا راشُد أو ساِلُ أو ؼأُم، ؽٌٓرَح بذـك ويستبَػ، 

 وتزداَد رؼبُته ِف ذـك اللِر، ؽُٓس ِف ذـك ُمذور.  

 


