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توطئـة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني
وعلى آله وصحبه أمجعني

وبعـد،
منذ سنوات ومجهور املوحدين الدروز يف الوطن واملهجـر يرـرع علينـا
ســبي

الســلا ك فيــج وبــه أبناء ــا ،واملهــممني مــن ــبابنا ومىل سينــا

الموحيد واخلصا الموحيدية؟ فيج ـدم مـب بلسـلوب بسـيو ومـوب مـا

ميكــن اعمبــارو م ومــات امويــة الروحيــة ،وأس ـ

االعم ــاو والســلو ال ـيت

ب هاب َ احلـةة عـن سوسـهب؟ وبالبـا مـا فـا ا مـر
تُرَمْئِنُ قلوبَهب و ُت ْذ ِه ُ
ينمهي

املرالبة بنص مربعي يكـو يف ممنـاو ايميـي ويُعمَبَـر مـد ال

سبي الموحيد وما يرتتب عليه من لم امات أ القية وسلوفية .وقـد لسـ
العديد من اإل وا

بالبــا مــا تــلوىل اــب

حالـة الالمبـاالة الـيت تمسـل
المىلــكت أو

ع ـو

ـبابنا والـيت

المــلار بىلــمى منوعــات ا كــار

الالأ ورية أو الوقوع حتـ تـلاة المـلويالت املىلو ـة أو حمـى املورلـة والـيت
تسم ر

الصحة وبالبا ما حتم ظلما ديدا للموحدين الدروز.
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املوح ـدين الــدروز معرو ــو مــذرهب م ـن مكــر الــنس

و

ا مــارة

بالسوء واال مباو الدائب ملوببات هتذيبها وهتيئمها السم با احل ـائ والم ـرب

من اهلل تعا  ،لذلت ،ومن أب تلبية هذو احلابة ا ساسـية يف زمـن الوـ و
اإلعالمي السكرىل وتكااج الضووط النسسية ،ومن أب املسامهة يف محايـة

أوالو ــا و ــبابنا ،عملنــا ــلازرة وا نــا يف اميئــة االسمىلــارية وا لــ

املـــذهل علـــى ولـــي هـــذا املربـــي املبســـو الـــذىل أ ينـــاو "الســـبي

الموحيــد" وهــو – فمــا ــب أ ول ـ – ،وليـ و ومــد و لبحــر واســي ال

يُــدرَ مــداو ،بدايـةل للمهــممني الـذين تمــو أ سســهب
والرتقي.

ســلو وروب الكمــا

افرين بهوو مجيي الـذين سـامهوا يف الـدرو واإلعـداو ،سـائلني اهلل

سبحا ه وتعا مب حسن الىلواب واي اء.

يخ ع طائسة املوحدين الدروز
اخلاوم الروحي
عيب حسن

 7آب .0202
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املُوحِّدُون الدّرُوز
مقدمـة
تعُـــوو أ ســـابُ معحـــب املوحرــدين الـــدروز

قبائــ عربيـــة ،عري ـــة يف

أصــالباها ،وأايلــة يف مهاِر َهــا ا ايــدة و ا ألعــا ع ـ ان ا م ـ ِة وفرام ِم َهــا علــى مــر

المَّاريخ ،وهيَ قبائِ اسم رت قب اإلسالم ِي باالوِ الىلام منها خلب ،وطيء،

وتَــيب اهلل يتــيب الــالتي ،وربيعــة ،النجديــة ،وبنــو بنــد الـذين ينمســبو
قبيلة متيب ،وبةهَا منَ ال بائِ املذفورة .أما سـبمهُب

الدرزيـة هُـو رـل

و يف السَهـب وقـ َي ِيـه املل رر ُـو ميجَـة عـدم تـو ري
تـاريي ترتَّـب عـن المبـا ا

الدرقَّة واملولُوعية.

حــا َ املو رحــدو عــا ال َّمــاريخ علــى ا مم ـائِهب ا صــي ل مــة ،و َع َلــى

ت اليـ ـدِهِب العربيـــة الراسِـ ـ َة بسضـ ـ مـــا حتلـــوا بـــه مـــن مكـــارم ا ـــال ،
والممسُــت بم اليــد الســلج الصــا بك ـ مــا يُرا هــا مــن عــاوات ،وقواعــد
املروءة ،والن وة ،والىلرف ،وآواب احلـدي وَالضيـيا َة .وفـا َ تـاريخ هـذو
ال بائ العربية اليت ت دمَ

"اوور بالو الىلام" منذ ال ـر الىلـا ي للـهجرة،

مُرتبرلا ومُلمحِمألا بالدور الماريي املعروف بـ"املىلابرة" ،أىل الد اع عن اوـور
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ا مــة لــد الوُ ـ اة الســر ِّ علــى م ـرر العصُــور .وهــذو املهمــة ،بك ـ أبعاوهــا
المارييــة ،طو ـ علــى الىلــعور املــذهل الضــي لصــا رُوع المعالــد مــي
ايماعة فما يَىلهدُ باذلتَ تاريُهُب الوطين ،وسيَرُ رباالتِهب الكبَار.

عُـــرف املوحرـ ـدُو الـــدروز عـــا المـــاريخ بعـــاواهتب العربيـــة ا صـــيلة،

وبل القهب وآوااب وبإ الص النوايـا ،ومتاسـكهب ،وتعالـدهب ،وتعـاو ب،

واتساقهب ،وا مهب بل سسِهب ،وباهلل ع وبـ  ،واسـمناوهب املـمني علَـى ميـا ِهاب

بواباــب المَّضــحيَة ،وبــذ الــذات و َاعألــا عــن قِ ـيَب احلرريــة والكرامَــة واحل ـ

اإل ســا ي املوهُــوب مِــن ربر العِبــاو ،وهَ ـذِو عن ـدَهُب هِ ـيَ لــب ف ـ حضــارة

بديرة با ها.

ل د اتَّسب املُوحردو برُوع الوطنية ايامِعَـة ،وماـ ر السرياسَـةِ احلَكيمَـة،

وبســجايا ا ــال الر يعَــة ،هُــب يَــلبَو الضَّــيب ،ويَــلبَو احممــا الحلــب ،وال

يهــــابُو عَاباـــ املــــوت وا مَــــا هُــــدووا يف أرلِـــهاب ،وحرمَــــة أعرالِـــهاب
وَفراماتِهب ،هب قوم يـرو احلـ عاليألـا ـو َ منرـ أىل قـوة بامـة مَهمَـا قـ َّ

مناصِرُوو ،ويَرَوْ َ البَاطِ َ بَدَوا و فَىلُر وووو.

بسا احللل
عضو اميئة االسمىلارية ملىلي ة ع
طائسة املوحدين الدروز
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متهيد يف العقيدة التوحيدية
تبــار اهلل ،رب العــاملني مجيعــال ،ســبحا ه املُبــدِع الصــا ي ،الواحــد ا حــد،

عج ـ ت الع ــو عــن ورا واتــه ،املُنَ ـ و ،املوبــوو الــدائب ،ال يــدر باخلــاطر وال
بالوهب ،وال يلح ه سبٌ وال صسة ،لي

فمىلله يء وهو السـميي البصة

يسـورة

الىلورى00ي ،وهلل املىلر واملورب لينما تولوا ىلب وبه

اهلليسورة الب رة001ي.

قا تعا يف فمابه الكريبك احلَمدُ لِله الَّذىل َلَ َ السمواتِ وا رْضَ وبَعَ َ

الحلُماتِ والنُّور يا عـام 0ي ،ـلظلبَ ليلَهُمـا ،وأ ـارَ ارَهُمـا ،وَهُـوَ الَّـذىل َلَـ َ
الليْ َ وَالنهارَ والىلم َ وال َمَرَ فُ ٌّ ِي َلَت يَسبَحُو 

يا بياء 33ي

ِعمَةل مِنهُ علَيكُب

وَحُجةل ،وواللةل على عحيبا سُلرَا ِه ،وأ له ا لوهَةَ والعِباوة الصَة وو َ ف ي مَا

سِواو.يالراىلي .ساب ٌ علمُه ف

يء وَعِنـدَوُ مَسَـاتِ ُ ٱلْوَيْـبا الَ يَعْلَمُهَـا االَّ هُـوَ

ويَعلَبُ مَا ِي البَرر وَالبَحرا وَمَا تَسْ ُوُ مِن وَرَقَة االَّ يَعلَمُهَا وَالَ حَبة ِـي ظُلُمَـاتِ

ٱ َرْضا وَالَ رَطْـبا وَالَ يَــابا ا االَّ ِــي فِمَـابا مُّـباني

يا عـام15ي

واللــة علــى مــو

علمــه الكليــات واي ئيــات .هــو وو العِلــب ووو احلِكمــة املمسـررو باإلحاطــة بكـ ي

معلــوم .أوب ـدَ املوبــووات ب درتــه ،ويف ف ـ منــها أفــا ممناهيألــا يف الصــور أو
ممماويألــــا يف الكــــا حكمــــة بالوــــة ،وآيــــة معجـــ ة  يف ولــــت آيــــات ل ــــوما
يع ـلو يالرعد 4ي .أىل "يمسكرو يها وينحرو ليها بعيو ع

ومب"يالبيضاوىلي.

اهلل سبحا ه وتعا هو الواحد ا حد والموحيد عباوة الواحد ا حد.
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أمـر اهلل
ملا فا البـارىل سـبحا ه منسـرو لا بذاتـه ،بنيـ لا عـن هلوقاتـه ،من هـ لا عـن
صــسات مصــنوعاته ،ــاء مكممــه البــاهرة ا تكــو راوتــه السعالــة هــي
ح ي ة العلة يف او الكو بكـ ما يـه ،كـا

ـاو الكائنـات فلـها بـلمرو

بكلمة  فـن فمـا بـاء يف اآيـة الىلـريسة  .منـا أمـرو وا أراو ـيئال أ
ي ــو لــه فــن يكــو 

ييــو

20/33ي ،و ــاء ســبحا ه وتعــا أ تكــو هــذو

اإلراوة واهتـا هـي احلافمـة يف هـذا الكـو وهـي الـيت تع لـه ع ـالأل وتضــبره
وختضعه لنحام وقي ال حييد عنه ،ويف حدي الع ـ املنسـوب
يصلعبي أ ه قا "أو ما َلَ َ اهلل الع

الرسـو

ا بت أعري وبت امني" يالو ايلي.

واملىلهور ا ه لو أمه اهلل سبحا ه الكو طر ـة عـني لمال ـا والـمح ،

ال قيام وال ب اء مذا الكو فله اال اذو اإلراوة السعالة ..لذا د وبب

الراعة الكلية واخلضوع املرل ما ..سبحا ه وتعا عما يصسو .
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اإلنسان غاية اإلبداع
فـــا َ مِـ ـن حِكمَـ ـة اهلل تَعَـ ـالَى أ ْ بَعـ ـ َ اإل ســـا َ النـ ـاطِ َ الوـ ـرَضَ مِـ ـن

املَوبُـووَات .قــا تعــا ك اُـب َلَ ْنَــا النُّرْسَـةَ عَلَ َـةل َ َلَ ْنَــا الْعَلَ َـةَ مُضْـوَةل
َ َلَ ْنَا الْمُضْوَةَ عِحَامألا َكَسَوْ َا الْعِحَامَ لَحْمألا اُب أَ ىلَلْ َاوُ َلْ لا آ َرَ َمَبَـارَ َ

اللَّـهُ أَحْسَـنُ الْ َـالِ ِنيَ.

ي 0ي

سَـ َّرَ لـهُ مــا ِـي السـموات ومَـا ِـي ا رض،

وبعلَهُ فاما َ ايَوهر ،تام ال صد ،علَى أحْسَن تَصـوير ،وأبْـوو ت ـدِير ،وأمت

تدبة ،فمَا قا َ ع مِن قائ ل َد َل ـنَا اإل سَا َ ِي أحْسَن ت وايبيالمني 4ي.
اب علَّمَهُ ،بإراوتِه ،مَا باهِ احلَابَة ليْه مِن أمرا وِينِه ووُ يَاو مِنَ احلَـال واحلَـرَام،

واملَعاياش واملنرِ  ،فمَا قا َ تَعالَىك علَّمَهُ البَيَا يالرمحن 4ي.

راوةَ اهلل ع وب هيَ العِلـةُ يف َلـ ا العاقِـ احلَـي النـاطِ املُمحـرر

املُمَي عَن سَائِر املَ لوقاتِ خباصـا ا وصِـسات َصـهُ املبـدِعُ باهَـا عَـن بَـةِو.

هُوَ العاق ُ ا يه من الع ا اللريـج ،وهـوَ احلَـيُّ َـا ِيـه مِـن الـنس  ،وهـوَ

الناط ُ ب ُدرتِه عَلى النُّر ا وَالكالَم ،وهوَ املمحرر ُ ا يُ دِمُ عليه مِـن أعمَـا ا

سَابا ة باالع ما ،وتالية بالمح .
()1ﺱﻭﺭﺓﺍﻝﻡﺅﻡﻥﻭﻥ " "11 ،11 ،11
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 فَا َ الناوُ أمةل وَاحِـدةأل يالب ـرة 003ي ،يَمَسَـاوَى ِـي وَواتِهاـب االسـمِعداوُ

ل َبُو اخلَة والىلر باالرببا من ِررَةِ الـدرينا ال ـيرب ،أىل املُسـمَ ِيب الَّـذِىل الَ عِـوَجَ

ِيه ،الَّمِي ُرِرُوا علَيهَا فمَا قا َ ع مِن قَائـ ِ رـرَة اهلل الَّـيت َرَـرَ النـاوَ

عَلَيهَـــا الَ تبـ ـدِي َ لِ َلـ ـ ا اهلل وَلِـ ـتَ الـ ـدرينُ ال َـ ـيربُ وَلكـــن أفىلـ ـرَ النـــاوا الَ

يَعلمُو يالروم 32ي ،ا مَـلسُوا عِندَ وُقوع اممِحَا المَّ ياة بَنيَ الرَّاعـةِ الَّمِـي هِـيَ
ِع ُ العَ ا ا

النس
-

ى ،وبَنيَ املَعصِيَة الَّيت هيَ العِنَاو عنْ قبُو احل  ،وَاسمِسـالم

لَى َوازاع امَوى وبُمُوعا الرببَة.

واذا باء المسال الذىل ال يص الىلواب والع اب ال به من احيمنيك
الموحيد هلل على م دار العلب وال وة.
ــاو المــواز يف ســجايا الــنس

على وواعي اموى.
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كابــدة ايهــد والعمـ لولبــة اخلــة

الرساالت السماوية
مثَّة يف المَّعليب الموحيدىل مسهومٌ راسخٌ مساوُو أ ورَ امدايةِ ال يـاع العـالَبَ

ح،
طر ــة عــني ،وأ َّــه لــوال هــذا امل ـدَو املمواص ـ لمال ــى اخلل ـ وال ـ َم َ

ولَمعرَّل ِ احلكم ُة الضـابرة الوبـوو وحا ـا اهلل سـبحا ه وتعـا عـن ولـت

علوا فبةا.

اهللَ ب َّ وفرُوُ ا فىلر قربألا خلَل ِـه مـن حبـ ا الوريـد ،واملنـ و يف

اآ عينــه عـن "املبا ــرة" ،ي يُ ـ ا العــاملني مــن صــسوة قائمــة بالــدعوة ليــه،
وهاويــة

صــور ِة احلــ  ،ومُــذفيرة بــاخلة ،ومُبىلرــرة بــل المَّح ــ َ عــا ي

الكماب هو السبي

الكما اإل سا ي ا ر ي.

ل د اءت راوةُ البارئ الرحيب أ تكو َ الواسرةُ سبيالأل

معر مه ،رأ ـةل

بعِباوو ،و متامألـا حلكممـه .قـا َ تعـا ك  يـي باعِـ و يف ا رضا ليسـةليالب ـرة 32ي،
ويُسهَــب مــن ســيا ِ السُّــورة الكرميــة أ َّ ـهُ آوم يعي.

الــنل الواســرة يُس ـمريه

املوحردو حدًّا من حي أ َّهُ سـراجُ ـور املعر ـةِ الموحيديـة يف حيرـ ال مـا

واملكا .

وبــووَ احل ـدر هــو رمح ـةو فــاى،

لــو فــا لن ســا اتَّصــا و ب ـالعِلب

اإلمير من بـة اسـمدراجا بالواسـرة لصَـعِ َ صـع لا لعجـ و عـن ورا ِ مـا ال
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طاقةَ لهُ به .كا َ مِن حِكمةِ ال اورا احلكيب أ ْ مَـد احلـد بملييـدو فمَـا قـا َ

تعالَى وَعلَّبَ آومَ ا

اءَ فلَّهايالب رة 30ي.

فــذلت النعمـــة الروحيـــة ال يصــ اإل ســـا ليهـــا ال بــالعروج يف مراقـــي

الكما  ،أ الها اهلل علـى عبـاوو بالمـدرج الرسـايل والمـاريي مـن طـور

طور حمى باء اإلسـالم ـامت الرسـاالت ،والىلـرائي املن لـة حل ـات ورا يـة

ممصـــلة يف سلســـلة الـــوحي املبارفـــة وا ا سكـ ـ

املنمحمة.

ـــرط ع ـــد السلســـلة

وَقا َ ع مِن قائ َّ ا أوحَينا ليـتَ فمَـا أوحَينـا

بعدِو وأوحَينَا

ُـوعا والنباـيرنيَ مِـن

براهيبَ و اعي َ و سحَ َ ويع وبَ وا سباطِ وعِيسَى

وأيُّوبَ ويُو ُ َ وهـارُو َ وسُـليْما َ وآتَينَـا واوووَ زَبُـورا وَقـا َ بـ َّ باللُـه

و علَـى اهلل حُجـ وة بعـ َد ال ُّرسُـ
ىلري َن َومُنـ ِذ اري َن لِـئَال َيكُـو َ لِلنـا ا
ال ُم َب ر
س أل
ُ ر ُ
وفا َ اهللُ عَ ي ألا حَكيمألايالنساء  033و 031ي.

هكــذا ،ي ين رِــي عصـرٌ مـنَ العُصُــور عــن الصرــلةِ باكلمـةِ امُــدى وبَيرنــاتِ

السُرقــا املُمضَ ـمرنَةِ "آيــات والـحات مِــن بُمل ـةِ الكمُ ـبا اإلمي ـةِ اماوي ـةِ

احل ر ،والساراقَةِ بنيَ احل ر والباط با مِمالِها على املَعاراف اإلميـةِ وا حكـاما

العمَلية"يروع املعا يي.
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باءَ يف الكِماب الكَريب  ،الدرينَ عِندَ اهلل اإلسالم

يآ عمرا

05ي ،وبَاءَ

ِــي "رُوعا البَيَــا ك "حَ ِي ـةُ وِيـنا اإلسْــالم المَّوحِيــد" .واتَّسـ َ بالـبُ العُلمــاء

علــى أ امل ـرْءَ ال يكُ ـو ُ مُس ـلِمألا عن ـدَ اهلل با ـدُو المَّص ـدِي  ،وأ َّ ـهُ الَ يَكسِ ـي

مُجــرو ال َــو باللســا وَاإلقــرار باـدُو المَّص ـدِي مِ ـن عُمـ ال ــلب .وهَــذا
يُرابا ُ الىلرعَ ِي تَعريسِه لِنميَا بال َّهُ "تصدِي ٌ بايَنا  ،وقو و باالليسا  ،وعَمَ و
باا رفا  ".اإلسالم باب اإلميا واإلميا باب الموحيد.

علَّبَ باايـ ُ النـاوَ وِيـنَهُب ملـا أتـى الـنل  ربُـ و بـنيَ النـاو قَـائِالألك "مَـا

اإلميَــا ُ؟ قــا َك اإلميَــا ُ أ تُــلمِنَ باــاهللا ،وَمَالئكمِــه ،وبالِ ائِــه ،وَرُسُـلِه ،وتُــلمِنَ
باالبَع ِ .قا ك مَا اإلسالمُ؟ قا َك اإلسالَمُ أ تَعبُدَ اهلل والَ تُىلرا َ باهِ ،وَتُ ِـيبَ

الصــالةَ ،وَتُــلورىَ ال فــاةَ املَسرُولَـةَ ،وتَصُــومَ رَمَضَــا َ .قــا َك مَــا اإلحسَــا ُ؟

قــا َك أ تعبُ ـدَ اهلل فل َّ ـتَ تَ ـرَاوُ ،ــإ ْ يْ تكُــن تَــراوُ إ َّ ـهُ يَــرا َ" يالب ــارىلي،
واإلحسا هو الموحيد.
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الفصل األول
ثوابت املوحدين
الثوابت الواجبة على املوحد جتاه اهلل سبحانه وتعاىل
العَدلُ اإلهليّ
قا َ تَعالَى  اهللَ الَ يَحلِبُ مِىل َا َ وَرةيالنساء 42ي .وَقَا َ عَ مِن قَائِ
 اهللَ الَ يَحـلِبُ الناوَ َيْئلا وَلكِن النـاوَ أَ سُسَـهُب يَحلِمُـو ييـو 44ي.
العَـدْ مِــن أ ــاءِ اهلل تعـالَى ،يُــروروُ املُوحرــدو ِــي أوبيــاتِهب املَســلكية
عِبَارةك "لو عَلِممُب الوَيب ال مَـرتُب الواقِـي" ،وَاللـة علَـى ميَـا ِهاب باحلِكمَـةِ
اإلمية وبوهراهَا العَاوِ  ،وبل اخلَل َ ال يُدرافُو ِي فـىلة مـنَ ا حيَـا
السرــر الكــامِن ِــي مَــا يُصــيبُهُب مِــن أحـوَا الــد يَا .مَــن تــي َّنَ ببَصِــةتِهِ
بَما َ احلِكمَة اإلميةِ ،تَىلو َ الَى رُؤيَة رُوحِـه ِـي مِرآتِهـاَ ،ـال يَحلمُهَـا
باتيباعا املعصِيَة ،بَ يُح ي السَضـيلَةَ بالىلَّبـاتِ علَـى مـا تَ ــمَضِيه مُوبابـات
العَد ا واالسمِ امَة.
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اعمِ اوَ العَد اإللَهي يوباب اإلميا َ بكلييمِه مُرل لا ،بَدءألا مِن مَبدَ

املُسَاواة المَّامـة لِنسُـووا اخلَلـ عنـدَ َاوِهَـا .وبعـدَ وَلِـتَ ِـي ال مـا ،

مهمَــا فا ـ ِ ا مِال ــاتُ الىلــروط احلياتيــة ممنورعَــة ب ـنيَ البىلَــر ،ومَهمَــا
أصــابَ اإل سَـا َ ِــي وُ يَــاو مِــن أوْبُــه الســراء والضَّــراء ومــا يُعَبــر عنــه
بال ضــاء وال ــدر .ــإ سِــر عَــد اهلل تعـالَى بَـالِم احلِكمَــة ،لــي

ِــي

عَابا الد يَا وحَسب ،ب ِـي آباـ اآ ِـرَة حَممألـا ،قـا َ تَعَـالَى وَمَـا
فا َ اهلل لِيُضِييَ ميَا َكُب

اهللَ باالناوا لَرَؤوفٌ رَحِيبيالب رة 043ي.

النّـبـوَّة
حيمــاجُ البصَ ـرُ

ُــورا الىلــم ا لِكَــي تكمم ـ َ صــحةُ الرؤيــة .وبالس ـويةِ

واهتــا ،حتمــاجُ البَصــةةُ
املُسم يب".

ُــورا النبــوةِ لِكَــي تُضَــاءَ أمامهــا سُ ـبُ ُ "الصرــراط

ل د فا مِـن حكمـ ِة اهلل أ هيـل اإل سـا ِلعِلـب البيـا  ،كـا اخلـ ُة يـه

بالسررة ،ووهبه الع واالسمعداو يف قوى الـنس

ل بـو ا ـال ادمـووة،

واملسـ ـالت الىلـــريسة ،وال يـــام بصـــا ا عمـــا  .بـــة أ احميـــاج الع ـــ
اإل ســا ي ،وقــوى الــنس

الرائعَــة،

امِدايَــة واإلر ــاوِ والمَّعلِــيب و نــب
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الوقوع يف الوسلة هـ َو احمِيـاج لـرورىل لمنبيههـا وتـذفةها بالبىلـارة واإل ـذار

فمَا باءَ يف اآيةِ الكرميةِ َ بَعَ َ اهللُ النباـيرنيَ مُبَىلرراينَ وَمُنذِراين يالب رة 003ي.

وال يُمكِــن لِلعِل ـبا أ يكــو لريسلــا ورا يًّــا مسعمألــا لــال س ـرر ايمــا اإلمــي
واحلكمــة الربا يــة الَّ وا فــا منبىل لــا مِــن عــني الملييــد ،وَباريألــا بالوس ـائو
الىل ـريسَة ،ومُرسَ ـالأل علــى ألســنةِ مــن اصــرساهُب اهلل العلــي ال ـدير ،احلكــيب

احلميد ،لملوية الررسالة ،و متام الدعوة و اجاز الوعد ،وهُب ا بياء والرُّسُ .

اإلمامَـة
قَــا َ تع ـالَى  وَفُ ـ َّ َ ـيْء أَحصَــينَاوُ ِــي مَــاما مُ ـباني

يي ـ

00ي ،وهُ ـوَ "أمُّ

الكِمَــاب" عن ـدَ أفىلَــر املُسسر ـراين ،أَىل بُملمُــه وأص ـلُه وعِلمُــه .وَ"مُ ـباني" ،أىل

مُحهار لِجَمييا ا يَاء مَا فا َ ومَا سَيَكُو  .سُمريَ مَامألا َّهُ يُلتَبُّ باهِ ويُــمَّبَي.
وَ ِي الكِمابا الكَرايب سُمريَ النبيُّو َ أئِمة ،ومَا أتَوا بهِ مِن صُحُج أئِمة أيضلـا،
ف لرَـائِج
سمِىلـسا ِ
مما يَعـين أ َّـ ُه اب َـدْر مَـا ُي َليـ ُد احلَـ ُّد مِـن مَعر َـ ِة عِلـ اب اهلل ،وا ْ

ب مِـن معا ِيهـا
املَعا ِي الىلريسَة ،إ َّـ ُه ابال َـد ار َسسِـه تسـمُو بـ ِه اإلمامَـةُ ،وت ـ ارت ُ

احلَ ي ية .و ِي هذا املَعنَى ،إ اإلمامَةَ وابابَةو باالضَّرورَةِ ىلر تَعلِيبا راسِـخا

يف ا صُــو ل ـدَى مُ مَــــلج املَــذاهِب علــى ا ـمِالفِ حرَتِهَــا لمسس ـةِ وور

اإلمَام.
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املَعَـاد
ف

يء لَيهِ املَصةُ هُوَ املَعاو ،واآ ِرةُ مَعَاوٌ لِلناو .ويَومُ املَعَـاو يعنِـي

يــوم اآ ِـرَة ،ولـهُ أ ــاءٌ فــىلةَة مىلـ يَــوم الـدرين ،ويَــوم احلِســاب ،ويَــوم احلَـ .
واملُوَحرـ ـدُ يَعمَ ِـ ـدُ قُـ ـدُوم اخلَلـ ـ ا بلسـ ـراهِب ِـــي وَلِـــت اليَـــوم املهيـــب لِيُـ ـرَوا
أَعمَ ـالَهُبيال ل لــة 3ي ،حي ـ ُ يكــو ُ اهللُ تَع ـالَى هُ ـوَ احلَــافِب ب ـنيَ العِبَــاو ،وَتَ ـدِينُ
اخلـــقئ ُ بلسْــرها هلل تَعــا وَلِرسُـولِه باالرـــاعَة وَاإل ِيــاو .واملُوَحرـدُ مصـدر و
بسُلاوِو وبَوارحِه بسَاعَةِ احلِسَاب ،وَبل مَن يَعمـ ْ مىل ـا َ ورة ـةألا يـروُ.
ومَن يَعمَ ْ مىل ا َ ورة رًّا يرَويال ل لـة 2-7ي ،وباـل  الـوَز يَوْمَئِـذ احلَـ ُّ َمَـن
اَ ُـلَ مَوَازاينُهُ َلُولئتَ هُبُ املُسـلِحُو َ .وَمَـن َسَّـ مَوَازاينُـهُ َلُولئـتَ الَّـذِينَ
َسِرُوا أَ سُسَهُب بامَا فَا ُوا باهيَاتِنَا ياحلِمُو َيا عراف 5-2ي.
ومِما قاله الىليوخ الىل ات اسمىلعارألا لملـت السـاعة املهيبـة ،وتضـرعألا هلل
تعا ك اب َ اهللُ سُبحا َهُ عندَ العَرض أقدامَنا.
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خلود الروح
"الـرُّوع مِـنَ "النُّـور الَّــذىل بـهِ أحيَــا اهللُ اخلَلـ "يالرتمــذىلي .قـا َ تَعَالَــى اُــب

سَــواوُ و سَ ـخَ ِي ـهِ مِــن رُوحِــه يالســجدة 5ي " ،لَــا ةل لَــى َسسِ ـهِ تىل ـريسلا ل ـهُ،

و ـعَارألا بل َّ ـهُ َل ـ عَجايــب ،وأ ل ـهُ ــل لا ،ل ـهُ مُناس ـبَة مَــا لَــى احلَضــرةِ

الربوبيـة ،و بلِـهِ قِيـ َ مَــن عــرفَ سسَـهُ َــد عــرف ربـهُ" .عَنَــى باـذَلِتَ أ
لن سا ا ل لا يف الراعةِ يووىل بـهِ

معر َـةِ اهلل قـدر اسـمراعمِه ،وأ ِـي

سِرر لرَائِج َلـ اإل سَـا م ـدارألا مـن اللرا َـةِ يعينُـه علَـى حُسـن سياسـةِ
سسِه ،وقيامها بالواباب الالئِ باكراممِهَا .والرُّوع "مـنَ اإلبـداعيات الكائنـة

باــ فُـنْ "يالبيضــاوىلي مِــن بَــوهَر ِعـ ا ا مــر اإلمــي الَّـذِىل هُـوَ "ينبُــوع الوُبُــوو
بال درَةِ الَّمِي مِىلالُهَا َيضَا ُور الىلم "يروع البيا ي.

يُ ِـرُّ املُوَحردُ قـرارألا راسِ لا بل الرُّوع مِن أمرا ربريياإلسراء 21ي ،و َّها باهَـذا

املَ ـــام ايَليــ  ،ومِـــن وَلِـــت ا صــ النُّـــورا ِي ا َقــدَوَ ،هاــيَ َالِـــدة بَاقيَـــة،
حا َاهَا مِن وَلعِهَا علَى قدَم املُسَاوَاة مَي ايسب السـا ي املكـو فمـا ورو يف

ال ــرآ الك ـريب مــن صَلصَــا ا فالس َّــاريالــرمحن 04ي ،يَسنَــى باــا ِال العنَاصِــر،

ويَمها َ بامُرور ال مَن.

َا ِـيَيْـن الَ يُكور َـا سـا َا ،وحَـرىلا بـاملَرءِ أَ الَ يحلـب

َسسَهُ بإمهَا ايَوهَر البَاقي ،واال ىلِوَا باالعَرَض السـا ِي .قـا َ تعَـالَى وَالَّـذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات أُولَئتَ أَصحَابُ ايَنةِ هُب ِيهَا َالِدُو يالب رة 20ي.
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الفصل الثاني
فَرائِضُ اإلميان التوحيدية
لنميا رائضَ وَابابَات ل ُهَا حت ِي مثرة الراعَـة يف واتِ املُوحرـد يف

العابلـــة واآبلـــة .وسَــبَ َ أ وفَر ـــا مَـــا علَّمــهُ باايــ للنـــاوا ،باواسِــرَةِ

النل ،مِن أُسُ

عَ ائِد الدرين ومسمَرَلاته .لكن هذِو العَ ائِـد حتمَـاجُ لَـى

أعمَا ايَواراع ،و وَا

واطِر الصُّـدُور ،يمـا يَ مضِـي الوصُـو

الوَايـةِ

مِن ـهَا ،مِــن الم ـ اما ب اعِــدةِ العِل ـبا والعمَ ـ واإل ــالص يهامَــا ،لِكَــي يَسمَىل ـعِرَ
املُوَحردُ الصرلةَ بااحل  ،وتَنكَىلِجَ لبَصةَتِهِ ح ـائِ ُ ِعَـب اهلل ،وأسـرَارُ لرـائِجِ

مَحبمِه.

ومن أهب السرائض اإلميا ية الواببةك

النوايا اخليِّرة
النرـيةُ عمَ و قللا الِص صهَا الىلرعُ باإلراوةِ املُموبرهَةِ َحو السِع ابموـاءأل

لِوَبــه اهلل ،واممِىلــاالل حلُكمِــه .بــاءَ ِــي احل ـدي الىل ـريجك " َّمــا ا عمَــا ُ
بالنرـــيات ،و َّـــما لك ـ ي امــرئا مَــا َــوى" .النرـــيةُ روعُ العمَ ـ  ،يَصــسو ويُىلــاب
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بصسائِهَا ،وييبُ ويبور باكَدَرهَا ،لذلِتَ ي و ُ السـالكو ك "رُب عمَـ ا صَـوِة

تُعحيمُهُ النرـيةُ ،ورُب عمَ ا فبة تُصويرُوُ النرـية".

يروروُ املوحردو احلَدِي َ الىلريجك " اهللَ الَ ينحُـر لَـى أبسَـاوِفُب ،والَ

ب ال ِعبَـاو أولَـى أ
ص َو ارفُب ،ولكِـن يَنحُـر لَـى قــلُو ابكُب" ،ومَولِـي َحَـر ر ر
لَى ُ

يَكُو َ يـًّا ،بريئـألا مِن ف ي ائبَة ،ليحص المَّو ِي  ،وتمح َّـ َ الوَايـةُ املربـوة.
والىلي ــات الكِبــار يُــدرفُو مبلــم عحــب صــسو النيــة ،النوايَــا عن ـدَهُب قُر ـبُ
ا عمَا وَسَاب َة مَا ،و"ا مُورُ بام اصِدِهَا" ،ومَا مِن مي ا ا راب ا ِي اخلَة

وُو ِية طيربَة مَع ووَة باه.

الطَّاعَـة
هِيَ اال ِياوُ مـرا اهلل و َهياـه يف اإلقبـا ا والعمـ بـاملَعروفِ ،واإلوبـارا عـنا

املُنكَر ،وَاال ىلِوَا باك ي مَا ِيـهِ راللـا وت ـرُّبٌ

اهلل تَعـالَى .وَالرَّاعـةُ مثـرةُ

املَحبة ،مَن أحَب احلَ  ،ا اوَت بوارحُهُ و َواطرُوُ ِي املَسالِتِ احلميدَة،

والسُّبُ املُسم ِيمَة ،باهَدىلا المَّعالِيبا الىلريسَة ،والسُّـنَنا السَالِـلَة .قَـا َ عـ مِـن

قائِ وَمَن يُرِيا ا للَّهَ وَرَسُـولَهُ َ َـد َـازَ َـوزال عَحِيمـاليا حـ اب 70ي ،وَهُـوَ أ

يُص ـلِ َ باطنَ ـهُ وقلبَ ـهُ ،إ َّهُمــا مَول ـيُ َحَــر احل ـ  ،ويُص ـلِ َ ظــاهرَوُ با عمَ ـا
الرَّيربَة ،واتيبَاع طَرائ امُدَى.
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العِبَادَة
هِ ـيَ "اس ـبٌ يَجمَ ـيُ فمَــا َ احلُ ـبر هلل و ِهايمَ ـهُ ،وفَمــا َ المضــرع والمــذل ي هلل
و ِهَايمَـه" ،لِـذَلِتَ هِـيَ تللِيـهٌ وتَ ـدِي

الَ يَسـمح هُمَا الَّ مَــن لـهُ العِـ ة واملُلــت،

رَبُّ السمَواتِ وَا َرضا وَمَا بَينَهُمَا َاعبُدْوُ وَا صرَبارْ لِعِبَاوَتِهِ هَ ْ تَعلَـبُ لَـهُ
سَ ـمِياليم ـريب 31ي ،أىل أَطِع ـهُ باجَس ـدِ َ وَ سسِ ـتَ وَقَ ــلباتَ وَسِ ـرر َ ورُوحِ ـتَ،
مُموْـذِيألا بالرائِج العلب ،ومُ مباسألا َوائِدَ العَ ــ ا مِـن ُـورا الـذيفر احلَكِـيب ،ومـهاِر
أَهــ ا العِسَّــةِ وَالسضــ ا والىلي َـــة .وَالَ تَصِــ ُّ العِبَــاوَةُ وُو َ اسمِىلــعَارا يَ ِـــيين هلل
الواحِدِ املَوبُوو ،فمَـا قـا َ  مَـا يكُـو ُ مِـن َجـوَى االاَـة َّال هُـ َو رَا اب ُعهُـب َو َال
َمسَة الَّ هُوَ سَاوِسُهُب وَالَ أَو َى مِن وَلِـت وَالَ أَفىلَـر الَّ هُـوَ مَعَهُـب أَيـنَ مَـا
فَــا ُوا يا اولــة 7ي .وعــن لِســا ا اإلمــام علــي يعي فمَــا وروَ ِــي ــروع " ــِّ
البالبَة أ َّهُ قا ك " قومألا عبدُوا اهللَ رَببةل ،مِلت عباوةُ المجـار ،و قومألـا
عبدُوا اهللَ رهبةل ،ملتَ عباوةُ العبايد ،و قومألـا عبـدُوا اهللَ ـكرألا ،ملـتَ
عباوةُ ا حرار".
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الصَّالة
عَدا عن فَو ِها صالة هصُوصَةل مَوقُوتـةل ،يهـا فـالَمٌ ووُعـاءٌ وتسـبي ٌ ورفـوعٌ
وسجُو ٌو هلل ،ـإ الصـال َة ِعـ و مِـن أ عَـا لَرـائِج الـرُّوع و تَموبـه بالمَّضـرُّع

واخلُىلــوع واالســمِوسَار

الواحِــد ا حَــد ،ربر العِبــاو ،وَبَايــةِ الوَايَــات.

وأمجَـ ُ الصــالة هِـيَ المِــي تبلُــم حَــد الصرــلةِ باسمِىلــعارا اهلل سُــبحَا َهُ وتَعـالَى
"فل َّـت تَراو" ،ولكِن من هألـا لَي َ فمِىلـلِه َيْئيالىلـورى00ي .وقَـد بـاءَ ِـي
احلَدي ِ الىلريجك "أقرَب مَا يَكُو العَبْدُ مِن رَبره وَا سَجَد".

الفرق بني احلَالل واحلَرَام
احلَال ُ ُه َو مَا أبَا َح ُه الىلرعُ ،وأما مَـا َهَـى عنـ ُه وححَّـر ُو هُـ َو حَـرامَّ .ـ ُه مِـن

قَواعِـدِ الـدرينا العِحَــام معر َـةَ مَــا هُـوَ حِـ ومَــا هُـوَ مُحــرم و لــا لِمَــا رَسَـمَمهُ
ا صُو ُ الدرينية اليت أوحَى باهَا اهللُ ع وبَ  .وَمَـن يعـدَم المَّمييـ بينَهُمَـا ،الِ
ت مُىلمِـر .اويُسـ يل ُب ا ُمل َوحرـ ُد َم ي َـ ِة ُوبُـوب المِـ ام احلَـال ِـي
يَسم ِي ُب ب ِه مَسـل ٌ

بُملَــة أعمَالِ ـهِ الحَّــاهِرَة والبَاطِنَــةِ ،ــي ســعياهِ احلَمِيــد لَــى املُحا َحَ ـةِ علَــى
صسَاء ال َـلبا و َاءِ الس ريرَة ،وي ِينُـ ُه أ اخلُبـ َ يمـلتَّى مِـ َن ال ُوقُـو اع ِـي احلَـرَا ام

ل َولِهِ تَعَالَى  وَيُحِ مُبُ الرَّيباتِ وَيُحَررمُ عَليهابُ اخلَبائِ يا عراف 017ي.
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الفصل الثالث
التَّخيري يف األعمال
معرفة النفس
ا الــنس

صــسوة امل لوقــات ،وا ــا مــن عــاي الب ــاء ،حيــة بوهريــة

سا ة ،عاملة عاقلة قابلة لل ة ،مع ولة مبائ الع  ،وهي أمـارة بالسـوء،

عاب ة باهلة قابلة للىلر ،مهدوة مبائ ابلي .

ت
يَعم اب ُر الىلُّـيُو ُخ ال يىل ـات أ ا ـال َ با َحل ي َـة هِـي سَـجايَا اخلَـة ِـي وا ِ

الــنس ا ،أىل يف بــوهَر طبيعمِهَــا الكــامِن ،ــإوَا ي حي ي هــا اإل ســا ُ باالسِع ـ ،

بَنحَـ ـ الـــنس ُ ا مـــارَة لَـــى مَـــا يُضَـــاوِوُهَا ،وارتـ ـدَت اـــوبَ ا ـــال

جايَا ا َخلــة اب ـالعِلب اللريــج
املذمُو َمــة .أمــا وا به ـ َد املــر ُء ِــي تو ِذيــة س ـ َ

الىل ـريج ،وبااملسَ ـالِت العَاوِلــة املســم يمَة ،يَحهَــر مِنــها بمو ي ـ ا اهلل ا عــا

ايميلَـة ،وا ــال ُ الرلِــية ،واآواب والســم ال ـويب املموليــدة مجيعهــا مــن

تلت السجايَا "ادمووَة السعيدَة" فمَـا اهـا الىلـيخُ السَالِـ َّ ،هـا "م ــرُّ
الدرين ومعد ه ،والَ اباتَ للدرين الَّ باهَا" .مَن يعم ْ مىل ا َ ورة ـةألا يـروُ
ومَن يعم ْ مىل ا َ ورة رًّا يرَو يال ل لة 2- 7ي.
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االجتِـنَاب واالكتِسابُ
يُنبرهُ الىليخُ السَالِ

*

ِي ر َاوِو احلَكِيب لَى "أصْ ا أَصِي " ِـي مَسـلتِ

الرَّاعَــة ،وهُــو "أ العِبــاوَةَ َــررَا  ،ــررُ االبمِـــنَاب و ــررُ االفمِسَــاب،
االفمِسَـابُ ِعـ ُ الراعَـات ،واالبمِنَــابُ االممِنَـاعُ مِـنَ املَعَاصِـي والسـيرئَات،

و ُه َو ال َّم وَى .وأ

ب أسـلَب وأصـ َل وأ ضَـ وأ ـرَف لِلعَبـ ِد
ـر َر االبمِــنَا ا

مِـــن ـــرر االفمِســـاب .ويَىلـــموِ ُ أولُـــو البصَــائِر مِــنَ أهــ ا العِبَـــاوَة باىلـــرر
االبمِـنَاب ،و َّما مهمُهُب أ يَحسَحوا قلوبَهُب عنا املَيـ ا لَـى بَـة اهلل ،وبرُـو َهُب
ع ان ال ُسضُو  ،وألسِن َمهُب ع ان اللَّوــو ،وأعيُـ َنهُب عـ ان النحَـر لَـى مَـا َال يعنـيهب".

ويلفي ـدُ الىلــيخُ السَالِ ـ أ حصُــو َ الىلــررَين ِي ـهِ اس ـمِكمَا ُ ا مــر ،وبلــو ُ
املراو ،وحت ِي ُ السالمَة وَالسَالَع.

األمر باملَعروف والنَّهي عن املُنكَر
تكرر أمرُ البَاراىل تعالَى ِي العَدِيد مِن آياتِ الكِمَـابا الكَـريب اسْـجُدُوا

آوَميالب ــرة 34ي " ،كل َّـهُ تَعـالَى ،مل ـا ل َـهُ ميـ يكــو ُ َمووب ـال للمُب ـدَعاتِ

فليها بَ املَوبُووَات بالسراها ،و ُس ةل لِما ِـي العـالَبا الرُّوحـا ِي واياسـما ي،
*

الشيخ الفاضل ،محمد أبي هالل الكوكباني (ر).
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أمرَهُب بالسُّجوو تذلالأل لِما رَأوا يه مِن عحيبا قدرتِه ،وبَـاهِر آياتِـه ،وَ ـكرال

لِمَا أ عبَ عَليهاب باواسِرَمِه"يالبيضاوىلي .سَجدوا الَّ بلي َ أبَى واسمكاَيالب رة 34ي،
ا ــمالف

ويَصِ ـجُ املُوَحر ـدُو عِص ـيَا َ ا م ـرا هــذا باملُضَ ـاوَوة ،ويروُّو َ ـه

بوهرىلٍّ يف الريباع هُـوَ ِـي أسَـاوا المَّميايـ بـنيَ اخلَـة وَالىلـر ،وَبَـنيَ املَحمُـوو

وَاملَذمُوم ،وَبَنيَ املَعرُوف وَاملُنكَر ،وَ َعنَى أعب ،بَنيَ المَّوحِيد وَالىلرر .

الضيدريةُ هَذِو ،بَسدَهَا بلي ُ باخلُب ِ والبُعدِ عنا احلَ  ،وعَدَم االممِىلَـا

مر اهلل ع وب  ،وَمِن طَبعِهِ ،ي بَعضا مَا وُصِـجَ بـهِ يف الكمـابا الع يـ ،

ا مرُ بالسحىلـاء والمضـلي وال َكيْـد والوس َوسَـة واإلبـواء واملعصـية والسِمــنة

ومَـا ــافَ ولــت ،لِهـذَا  فــا َ الىلــيرا ُ لن سَــا ا َــذوال

يالسرقــا

05ي ،أىلْ

"يـذُلُه عنا احلَ  ،ويَصـرا ُه عنـه ،ويسمعــمِلُه يف الباطـ  ،ويَدعُــوو لَيـه"

يابـن

فىلةي وَ"يُواليه حَمَّى يُلويه لَى امَال اب يرتفه وال ينسعه"يالبيضاوىلي.

طبيعَةَ العَ ـ ا املُمَّصِ باحلَ ائِ اللرِيسَة هِيَ طبيعـةو حَافِمَـةِ ،ـي حِـني

أ َّــهُ يَموبـــب علَـــى الـــنس ا ا مـــارَةِ ايَامِحَـ ـةِ عَـــن طَريـ ـ ا احلَــ أ تَكـــو َ
ت اإل سـا ا ِـي َطريـ ا السضِـيلَة .وقـد مىلَّــ أحـ ُد
مَحكُومَـة ،ليَسـ َم ي َب مسـل ُ

احلُكَمَــاء الع ـــ َ ب َائ ـدِ العَربَــة الَّــيت ي ووُهــا بَــواوَا َ .العَربَ ـةُ هِ ـيَ اياس ـبُ،

وايَواوا أحدهُمَا قوةُ الوَضَب ،واآ َر قـوةُ الىلـهوَة ،ـإوَا بَمَحَـا وعَصَـيَا
ال َائِــد الَّــذىل ه ـوَ الع ـ  ،ابمَعَــدتِ العرَبَ ـةُ ع ـنا الوُصُــو ا لَــى بَايَ ـةِ الرَّري ـ ،
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وبَنَحَ عنا السبي ا السوىل وُصُوالل لَى مَا ال تُحمَد عُ بَاو ،أالَ وَلِتَ هُـوَ
اخلُسْرا ُ املُبانييال مر 01ي .و َفسَـى ابال َع ــ ا َاصِـحألا أ َّـ ُه املُولِـ ُ سـبي َ احلـ ،

وقد قا اإلمامُ علي

يعي

ت
ت مـا أ ْولَـ َ لَـ َ
ِي هذَا املعنَـىك "فَسـا َ مِـن َع ــ ِل َ

سُبُ َ بَيـتَ مِن رُ ْدِ َ".

العِلمُ والعَمَل
يُروروُ الىليُوخُ الىلي ات قوالل راسِ لا ِي عُ ولِهاب باعمِبَـارو حِكمَـة بالِوَـة ِـي

حم أو النصا ِئ وألرسهاك "عِلـ ٌب باـال عمَـ ا ع ِـيب ،وعمَـ و باـال عِلـ اب سَـ ِيب،

عِلـبٌ وعَمَـ و صِــراطو مُســم ِيب" .ـإ واباـبَ االرتِبَــاط ايــوهرىل بـنيَ العِلــب
والعمَ ـ ه ـوَ قاعِ ـدَة لَــرورية ِــي قـــلبا املَســلت الس ـلِيب مِــن آ ــاتِ الوَ ــسلةِ

الباطِنَة .وقد وفر ا مـة السـيديقـدي يف حـدى رسـائله "أبهـ ُ النـاو مَـن

تر َ العَمَـ َ بامَـا يَعلـب ،وَأعلـبُ النـاو مَـن عَمِـ بامَـا يَعلـب ،وَاحلُكـبُ بَـازامٌ باـل

العالِبَ وَا لَب يَعمَ ْ باعِلمِه لـي َ باعـالِب" .فـذَلِتَ ،ـإ الىلـيخَ السَالِـ حـذَّرَ
مِن ُرورَةِ العِلب و مثِهِ الكبة وَا ي ي مَر بالعَمَ واإل ـالص ِيـه هلل تَعَـالَى،

وقا َ عن أحدِ احلُكمَاء اصِحألاك "لِيكُن طلـبُ العِلـب طلـبَ وِرَايـة الَ طَلـب
روَاية ،مَن طلبَ العِلبَ ليَصراف بهِ وُبُووَ الناو لَيه ،أوْ يُجالِ

بهِ ا ُمَراء،

وَيُبـــاهِي بـ ـهِ النُّحـ ـرَاء ،أو يَمصـــيد بـ ـهِ احلُرـــامَ ،مِجارتُـــه بَـ ـائِرة ،وَصس ـ ــمُهُ
-26 -

َاسِرة" .ومِن َصَائ أصحَابا السَض ِي تسضِي العمَ الصـالِ علَـى فـ ي

يء سواو ،قولُهبك "قـلِي و مِنَ العِلب مَـي العَمَـ باـهَ ،ـةٌ مِـنَ الكَـىلِة مِنـهُ مَـي

عَدَم العمَ به" .وقا اإلمام علي يعي ا لسا العلب يعا عن احلـال واحلـرام
واحلدوو واالحكام ،وهو زين امللمن و ضيلمه

ي مب ا بياءي.

الدنيا دار مَمَر ال دار مُستَقر
اهلل سبحا ه وتعـا أوبَـ َد الـد يا فاملـة النحـام إلراوة لـه يهـا ،هـي

اإل سـا  ،إلراوة لـه منـه .وقـد بعلـها يف ظاهرهَـا حمبوبـة مرلوبـة ،موهوبــة
سالت و َم َهالـت ،فمـا بعـ مـا طرقـ لا ـمى منـها مـا
مسلوبة ،وبع يها َم َ

يُحمد ،ومِنهَا مَا يُذم .واإل سَا حممـا ٌج لَـى الـد يا وال بنـى لـه عنـها ،يهـا

بذاء بسدو ومتام قصدو ،وبع السوز يف اوز ع باهتا.
هَـــذو الـ ـدُّ يَا وُصِـ ـسَ

الوُ ـرُور

ياحلديــد 02ي

ِـــي الكِمـــابا الكـ ـريب بل َّهـــا ليسَـ ـ

ال مَمـــاعُ

َّهــا "مُعَرلَـةو لل ـ وا  ،بـةُ الباىلــة وال مافِىلـــةَ ،مَــن طلَبَهــا

لِــذاهتا قَسَــا ق ــلبُه ،وصَ ـدِئ مِــرآةُ بصــةتِه ،والمَبَس ـ يف َــواطِرو مع ـالِبُ
المَّميي بنيَ موبابات افمِسابا السضـيلة مِـن با ِـب ،وبَـنيَ ممرليبـات املصـالِ

ا ا يــة مِــن با ـبا آ َــر .ومَــن س ـعَى يهَــا ِــي احلَــال  ،وبَع ـ َ رص ـمَهَا
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وَسيل لة لبَـذ اخلَـة ،واقمِنـاء الـ او ،و سـي النـاو بـاملعرُوف ،إ َّـهُ اـا و يهـا

ومنها يَسعد السعاوة الكُاى ،ويَمَــبَوأ م عـدَوُ مـنَ النــعيب يف الـدار ا ُ ـرى،

َّــه بَعَلــهَا ســبي َ ايَـــنة ،ومِضــمارَ السرــبا  ،وميــدا َ الليحــا  ،ومَمْجــرَ

االفمســاب ،و ِــعارَ وَوىل ا لبــاب ،ومَوْقــجَ العِلــب ،ومُـــدةَ العَمَــ  ،وَبَــدْوَ
الىلَّواب ،و رْصةَ وَوىل امِـمة ،وبَي َ االبمِهَاو ،وحمَ َّ الم وى.

التَّـوبَة
قا َ عَ مِن قائِ  لَقِب وَبهَتَ لِلدرين حَنيسلا ِررةَ اهلل الَّيت َرَـر النـاوَ

علَيهايالـروم 32ي ،أىل أ لِص قصدَ َ هلل ،واحسَ عهدَ مي اهلل ،واقبا عليه
واسم ِب َّهُ سُبحَا َهُ وتَعـالَى أوبَـدَ اخلَلـ و ِـي طبيعـمِهاب اإل سَـا ية ال ُـدرة

علَــى قبــو احل ـ  ،وَاملُكْنَــة مِــن ورافِــه ،والمَّهيُّ ـل العَــاوِ ليكــو َ مِــن بُملَ ـةِ

 الَّذينَ يُو ُـو َ باعهـدِ اهلل والَ يَن ُضُـو َ املِيىلـا يالرعـد 02ي ،وهُـوَ "مَـا ع ـدُووُ
هلل تعَـالَى
ني قـالوا بلـى ،أو مَـا عهـ َد ا ُ
ف بربُوبيمِـه حـ َ
سهاب م َن االعمِـرا ِ
علَى أ ُس ِ

عليهاب ِي فُمُباه"يالبيضاوىلي.

ارتِكابَ الذ ُوب واآاَام يُوراثُ اعلَهُ العَج َ عَن وَر ِ العِباوة ،ويُصيررُوُ

عَرَللا مِن عَالَب احلِ ر وامَوَى ،ويُ رابُـهُ عـن بَايَـات املَعَـا ِي ،ويُبعِـدُوُ عـنْ
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فَنَج ا ُ ـ

باـاخلَةاتِ املعنويـة لَـى وَحىلـةِ احليْــرَة والمكلـج فمـا أولـحه

ا مة السيديقدي بل ص العبارات .لِذَلِت ،فا ِ المَّوبَةُ بَابألا مِن أبوابا رمحَة
اهلل الَّيت وسِعَ ف َّ يء ،بَ مِن ا بـوابا

اهللَ يُحِبُّ المَّوابانيَ ويُحِبُّ املُمرَهرراينيالب رة 000ي.

مَحبمِـه فمَـا قـا َ تعَـالَى 

والمَّوبُــة هُــي تــر ُ ال ـذَّ ب علَــى أمجَ ـ الوُبُــوو ،يعنِــي بــاالعمِرافِ والن ـدَم

واإلقــالع .والمَّوب ـةُ فمَــا وروَ ِــي احل ـدِي ِ الىل ـريجك "أ تبــد َ ب ـدَ ايَه ـ

ي ال ُّربُـوع عـ ان
العِلب ،وبـ َد النرسـيَا الـذيفر ،وبـ َد املَعصِـيَة الرَّاعَـة"َ .وهِـ َ

املَذمُومَات ِي الىلـرع لَـى املَحمـووَات ِيـه ،أىل مِـ َن امل السَـة لَـى املوا َـة،

ومِنَ الرَّبي لَى الىلرع ،ومِن الوَـسلَةِ عنا احل لَى السعي ِيه ،قبُوالل مـر لَـه

العَاملِني ِي قوله  يَا أيُّهَا الَّذينَ آمَنُـوا تُوبُـوا لَـى اهلل توبـةل َصُـوحايالمحـريب 2ي،

والمَّوبــة النصُــوع هِ ـيَ تَواي ـ ُ العَ ـ ما علَــى أالَّ يعُــوو اىلـــلِهِ ،وَهِ ـيَ "مِــن أعمَــا

ال ـلب ،يعنِي تن ايـه ال َــلب عـ ان الـذ ُوب ،وعالم ُمهَـا أ يكـر َو العبـ ُد املَعصِـيَة

ويسم باحَهَا ،الَ خترُر علَى بالهِ ،والَ تراوُ ِي َاطِروِ أصالأل يالمها وىلي.
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الفصل الرابع
املسلك الروحاني البسيط
الصِّدق
يعم اب ُر املُوحرـدو َ أ الصرـد َ هــ َو "عمـا ُو ا مـر ،وبـ ِه متَامُـه" ،قـا َ َتعَـالَى

هلل وفُو ُـوا مـ َي الصـاوِقنييالموبـة 005ي ،قِيـ ك هـبُ
 يَا أ ُّيهَـا الَّـذي َن آ َمنُـوا اتَّــ وا ا َ
الَّذينَ اسْموَت ظَواهِرُهُب ميَ بَواطِنِهب .واملَعنَى ا مَـ للصرـد ِ عنـدَهُب هـوَ

المَّص ـدِي ُ با َ ـالِ ا الكَــو الواحــد ا حــد ،وبلص ـسِيائه ا بيــاء ،وبارسَــاالتِهاب
ض
المَّوحِيدية ،و اباليَو ام اآ ِر ،وباـل اخلَـ َة بايـ ُة الكَـو  ،وبـل احلـ هـ َو الوَـ َر ُ

ي ِـي حت ِيـ ا ِصَـا ا اخلَـة هـوَ السـبي ُ
مِـن َلـ ا اإل سَـا  ،وبـل السـع َ

ت
ي الىلَّـواب ا عحَـب .لِـ َذلتََ ،يكُـو الىلَّبـا ُ
ارلَى اهلل حي ُ السعاوة الَّـيت هـ َ

ِــي قَــو ا الصرــد اَمــرةَ حُســن االعمِ ــاوِ ،وصَــساء ال َـــلب ،و ــاء النيــة،

وَالرُّسُوخ احلمِيد يف اسْمِكْناو* معنَى السَضيلَة وااللمِ ام وباباتِهَا.

تنع ـدُ أمورُ املَسلت عندَ املوحرـدِين بالصرـد  ،هُـو فـالنواةِ الـيت الَ يصِـ ُّ

وو صَالحِها وِين .لِذلِت ،تـ َرُ اآاارُ الوَعــحيةُ لىلِ ـاتِ املُوحرـدِين باحلَـ ر
* ﺍﻱﺍﺏﻝﻝﻭﻍ ﺍﻝﻯ ﻍﺍﻱﺕ ﻩﺍ.
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علَــى يــالءِ أَمــر الصرــد ِــي ا قــوا وا عَــا العنايَــة ال صـوَى .والصــاوِ

عندَ الىليخ السَالِ هوَ املُمَّ ِي الَّذىل وا قـا َ قـا َ هلل ،و وا عمِـ َ عمِـ َ هلل،
ِي السرر ،أىل ِي أعما ال ـلب ،و ـاء السرـرر وصـساو ،و ِـي العال يَـة ،وهـوَ

مَا يَحهَر مِن أ عا ايَوارع.

تَهذِيبُ األخالق واستِشعَار اخلالَّق
المَّسليبُ عند ا مة السيديقـدي هُــوَ السِعــ ُ الَّـذِىل يُ ـدِمُ عَليـهِ املَـرءُ بَعـدَ

الررلى باعَهدِ اهلل املُممىليـ باحُسنا االعمِ او ،وَقواعِــد ا مـر والنهـي الدرينيـة.
وبَع ـ َد أ ْ ُي َل يف ـ َد ع َلــى أ أو َ املَوا ابــب الال از َمــة ع َلــى الس ـالِت ا ُملري ـ ِد ُهـــ َو

مَعر َةُ النس

مَد الأل

السبي ا ال ائِد لَى حت ِي السَضِيلةِ والىلَّبَات ،يُحَـدروُ

ي "الينبُـوع ا عحَـب" ِلسِعـ ا الراعـاتَ ،وا َّلمِـي اعم َاهَـا الىلـي ُخ
ال َاعِد َة الَّيت ِه َ

ال واسمِىلــعَار
با ـ َ
و ا َخل ْيــر فلــه" ،وهِــي "تَه ـ ِذي ُ
ل ـ ُ أ َّ َهــا "أسَــا ُ
السَا ِ

اخلال ".

وأسْمَى ا عَا ا القية عندَ املوحردين هِـي السَضـ  ،أىل بـذ اخلَـة

واإلحسَا وَاملَعرُوف لِوَبه اهلل با الِص النرية ،وأص ُ السَضـ هُـو بايَـدِ اهلل
يُلتِي ـهِ مَــن يَىلَــاء

يآ عمــرا

73ي .وَالىل ـرَف وهُ ـوَ ِــي املَعنــى املس ـلَكي سُــمو
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وارتِ َـاء عَنا الوَايَات الد يويـة لَـى المعلـ بالسَضـيلَة ومُوبابـات تَح ِي هـا ِـي
ال ـلب .والعَساف وهُوَ الكجُّ عما الَ يَحِ  ،وَعنا طَلـب احلُحـو ،ِ،ولـبْوُ

النس ا عنا الن وع لَى َهوَاتِهَا ،وابمـِناب السرَف ،وقَصد االعمِدَا .
والبَابُ ا عدَ لمهـذِيب ا ـال هُـوَ المَّ ـوىَ،

" ِيهَـا بَمَـاعَ اخلَـة فلـه"

فمَا ور َو ِي آاار الىلـيخ السالِـ  ،الَّـذىل عـدو الىلـروط الوا اببَـة علَـى فـ ي

مَن أراوَ اخلَة ،ومِنهَاك معر َة السَـرائض اإلميـة ،واملَواباـب الدرينيـة ،وحُسـن

املُعامَلــة ،وحُســن اخلُلُـ  ،وتــر ال رينَــة والمَّكبُّــر واحلَسَــد والوِيبَــة والنمِيمَــة،
والمَّحرز مِن حبر املَجد وايَاو وطلَب الررئاسَة.

إنَّمَا املُؤمِنُونَ إخْوَةٌ
ا ُ ــوةُ الروحيــة تَرعَاهَــا آوابُ الـدرين وأوامـرُو و وَاهيــه - ،وهِـيَ ح ــو ُ

املسَالتِ الَّيت يُعبرـرُ باهَا املوحردُ عَن مدَى ارْتِبَـاطِ آاـار العَ ــ  ،الَّـيت هـيَ هُنَـا

عُلومُ الدرين اللرِيسَة ،باالنس

ومَا تُحهارُوُ مِن أعما  ،-وَلـتَ أ عَالقـةَ املُـلمنا

بل ِيــه املــلمِن تمرـــلَّبُ حِس ـ العُهُــوو ،وصِــيا ة ال ـذيمَب ،ومواظَبَــة اخلِدمَــة،
وقضَــاء احلَــوائِّ ،ومَحــض املَحبــة ،وال ـذَّب عـــنهُ بااملَــا واليَ ـدِ والليسَــا ،

و ورا املِيـ َة ايـ ا العِلـبا والعمَـ والعِسَّـةِ عـنا ال لـ  .فمَــا تمرلَّــب سْـدَاء
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النُّصـ ـ  ،والمنـ ـ ُّو عـ ـنا الوِيبَـ ـةِ والنمِيمَـــة ،ومعر َـــة مَن لـــة املُسِيـــد السَالِـ ـ
السمِدرا ِ حُسن االقمِداء واملُىلابَهَة لِ ولِه "امللمِنُ مِرآةُ املُلمِن".

لِهَذا ،يرتَ ي املُوحردُو َ بامَعنَى ا ُوة لَى حَدر اعمِبارهَا اممِحَا لا ح ي يًّـا

ملَدَى ت فِية النس  ،وا مِبَارألا حَاسِمألا لِمـدَى ا رِبَـا ا عَـا النـابا َة علَـى

ا قوَا الواعِدَة.

التـربية
يُعرفُ مسهومُ ال واج عندَ براء الع د و ط وو املوحردين بل َّـهُ "سُـنةو

من سُنن ا بياء ،و ِرعةو من رائي الب اء ،وصو ٌ عن السحىلـاء ،ووقايـةو

من ربر ا رض والسماء.
ي ــو ا مـةُ السـيردُ

يقـدي

طريـ َ الـ واج رفـنٌ عحــيبٌ يف الـدرين ،قاعدتــه

الررلـــى ،وبايمـــه االئـــمالف .وهـــذا أمـــر تلسيســـي لنـــواة ا ممـــي ا و ك

ا سـرة .وال يلسرـ ُ العاقــ ُ صـورةَ حياتــه ومسـم بلها ـو بُـرْف هــارا*،
و َّما على بيرنة راس ة مـن حسـن المـدبة ،وأمههـا الـوعي ووَحـدة ال ــلب

والع معألا.

*
ﻱﻑﺓ ﻡﺕ ﻩﺍﻭﻱﺓ.
ﻩﺍﺭ :ﺃﻱﺍﻝﺏﻥﺍءﻉﻝﻯﻕﺍﻉﺩﺓﺽﻉ
ﺝُﺭْ ٍ
ﻑ ٍ
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تىلبيــ أواصـــر الكَنـــج العـ ـائلي با لُســـة والـــمسهُّب والمســـاهُب وتبـــاوُ

العالقــات الواعيــة ،وتــو ة ا بــواء اماوِئَــة والر ــيدة وا ـ حرمــة البيـ
ا سرىل ومَا ـااها مـن أمـور ،مـن ـل ِه أ يوطيـد أسُـ

الــيت تسـهاب يف بنــاء

الرتبيـة السـليمة

صــية ســا ية مســم رة وقــاورة الح ــا علــى ااَــة

حتديات احلياة العملية والسكرية وترورها الروحِـي املسـم يب لمجنـب هـاطر
السساو مهما بلو

حريات المرور العلمي والم ين على فا ة املسمويات.

ل د أوصَى ا ال الىلي ات بمعليب ا بناء منذ بدو ىلوهب قو باسْـب

اهلل الرمحَن الرحِيب لدى املبا رة بلىل عم  ،ومىلــله قـو احلمـدُ هلل رب

العـالَمني لـدَى اال مِهــاء مِنـه بدايـة لرريـ امدايـة واالر ـاو.

افمِســابَ

هــذو العَــاوَة ايلِيلــة ،ومــا يمبعهــا مــن المَّــذفة الــدائب برا عَــة املســلت اخلُل ــي
احلميــد ،ي ـ رع يف النســوو و ِــي ال ـــلوب بــذورَ االسمِىلــعار ،ويس ـمَ البَــابَ
لِسوا ِ البَرفَة والمَّو ي  ،ويُكسِب النس

سجايا اخلَة واحلياء وا وب ،ال

تن ل ـ بســهولة ،عنــد أو المجــاربِ ،ــي المىلــبه َعىلــر الســوء ،والمعل ـ

برببات مُسسِدة للمروءة ،وها ِومَـة لرريـ بنـاء املسـم ب فمـا قـا تعـا يف

فمابه الكريبك  امنا اموالكب واوالوفب منةيسـورة الموـابن01ي وامل صـوو هنـا الولـد
العا واملا الذىل بُمي من احلرام.
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الرتبيــة العائليــة الر ــيدة ،هــي الكنــج ا و احلالِــن للنســوو اليا ِعَــة

بنائِنا ا ع اء ا حباء ،وَهيَ الـيت تـبين املَـداميت الراسـ ة الصـلبة لكيـا ب

اإل سا ي ،وهيَ اليت تُمهرد السُّبُ لسُسـحَة الع ــ عنـد النضـوج ،لسَهـب املسـائِ

الكُاى املمعلي َـة َصِـة اإل سَـا ومىلولـه أمـام ا ِل ـه .وامههـا حماسـبة الـنس
يبين النا ئ يف واته معبدال قب وهابه

املعبد .وال بـد لمح يـ ولـت مـن

تربية مكمملة مي بني بذاء ايسد وبذاء الروع .ا ـه اوب احليـاة لناحيـه
ومن ظن ا الرتبية رىل حسب ا هواء وال يضبرها حام د ظن سوءال.

الرِّضَى
لُوـةل ،هُـــوَ اال مِيَــار وال بــو  ،ــإوَا تَح َّـــ

ُـــلُ لا توحِيـديًّا فــا َ مثــرةأل مِــن

ت املَع ار َة الرُّوحية املرت يتبَـة عَـن الـ َي ني باـا َحل  ،ا ُمل َوليـدَة السمِىلـعَا ار ُوبُـوو
مثَرا ِ

اهلل وتَن يهاــه .واملَعرا َـةُ ِــي هـذِوِ املَن الــة متـ ُ قـــلبَ املــلمِن باملَحبـةِ واخلَــوفِ
والرباءَ ،يصِة ال ررلَـى فمَـا ي ُـو ُ السـالكو "سُـرُو َر ال َــلب ابمَـ رر ال َضَـا،

وسُكُو َهُ تَح َ بَريَا احلُكب بامَا أراوَ مَـن لـهُ املُلـت ".مَـن رَلِـيَ قَا ِملـا*،

فا َ منَ الَّذِينَ  رَلِيَ اهللُ عَنهُب وَرَلُوا عَنـهُيالبينـة 2يَ ،رالَـى العَبـد عـنا
اهلل أ الَ يَكـرَوَ مَــا يَجـراىل ب ـهِ قَضَــاؤو ،وَرالَــى اهلل ع ـنا العَب ـدِ هُـــوَ أ يَــراوُ

مُلتَمِرألا بلمراو ومُنمَهيألا عَن َهياه.
*ﻕَﺍﻥِﺕًﺍ:ﻕﺍﺉﻡﺍ ًﺏﺍﻝﻁﺍﻉﺓ.
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التَّسلِيم
لــى ممَر يتـــبألا َعــن املَعر َــة واملَحبــة وال ُبــو  ،فا َ ـ اَمر ُتــه
ملــا فــا َ ال رر َ

المَّس ـلِيب ،وهُـــو السِع ـ ُ وااللمِ ـ ام املَســلكي بامــا اب ـ َ لِلــنس ا علَــى ِــالف
ضــى طبع َهــا ،مىل ـ ل ـ ُوم احلِلــب مَكــا الرــيش ،والع ـ مَكــا ايه ـ ،
ُم َم َ

والموالُــي مَكــا الكِــا ،والمحليــي بــا ال املَحمُــووَة عــوض الن ـ وع َح ـوَ
الن َ واللجابَة و راط الرببَـة .وهَـذِو ا عَـا الىلـريسَة قائِـدَة حَممألـا ،مَـي

صِـــد النوايـــا و ـــالص ال َــــلب ،لَـــى ال ُـــربا فمَـــا قـــا تعـــا أولئِـ ـتَ
املُ ربُو يالواقعة 00ي" ،أىل الَّذِين قربَ وَرَبَاهتب ،وأُعــلِيَ مَـراتبُهُب ،ورقيَـ

لَى حَحائِر ال ُدو سُوسُهُب ال فية" يروع البيـا ي.وَمَن أَحسَنُ وِينألا مِمن أسلَبَ

وَبهَهُ هلل وهُو مُحسِنٌ

يالواقعة 00ي.

تســلِيبُ الوَبْـــه هلل بـــإ الَصا الـــنس

لـــه ،والرلـــى ب ضــائه يف الســـراء

والضـــراء ،واإلتيَـــا باحلَسـ ـنَات ،وتـ ـرْ السـ ـيرئات ،وباإلمجَـــا فمَـــا قـــا َ

ال ُىلــةىلك "ي يــد ِرْ ــيئلا ع ـنا اهلل ،الَ مِــن مالِــه والَ مِــن بَس ـدِو ،والَ مِــن
روحِه والَ مِن بَلَدِو ،والَ مِن أهلِه والَ مِن ولَدِو".
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الفصل اخلامس
خالصة مفهوم مذهب التوحيد
الرؤية أو املُشَاهَدَة
علَّبَ بااي ُ الناوَ وِينَهُب ملا أتى النل  ربُ و بنيَ الناو قَائِالألك "مَـا
اإلميَا ُ؟ قا َك اإلميَا ُ أ تُلمِنَ بااهللا ،وَمَالئكمِه ،وبالِ ائِه ،وَرُسُلِه ،وتُلمِنَ
باالبَع ِ .قا ك مَا اإلسالمُ؟ قا َك اإلسـالَمُ أ تَعبُـدَ اهلل والَ تُىلـرا َ باـهِ،
وَتُ ِــيبَ الصــالةَ ،وَتُــلورىَ ال فــاةَ املَسرُولَ ـةَ ،وتَصُــومَ رَمَضَــا َ .قــا َك مَــا
اإلحسَـــا ُ؟ قـــا َك أ تعبُــدَ اهلل فل َّــتَ تَــرَاوُ ،ـــإ ْ يْ تكُـــن تَـــراوُ إ َّــهُ
يَرا َ"يالب ارىلي ،واإلحسا هو الموحيد.
و س ـرَ ولِــت اب ـنُ ال ـيرب ،قَــا ك "هُ ـوَ أالَّ تُ َايا ـ املُىلَــاهَدَةَ أبَ ـدألا ،وَالَ
تَ لِو باهاممِتَ أحدألا" يمدارج السـالكنيي .وَاحل ِي َةُ الَّـيت الَ توِيـب عـنْ قَــلبا
املُوَحرــد هِ ـيَ أ اهلل ُــورُ الس ـمَوات وَا رض يالنــور 31ي ،وَأَ مَ ـنْ ي
عَ اهللُ لهُ ُورألا َمَا لهُ مِن ُوريالنور 42ي ،وَأ هَـذِو اللَّرَا ـة اللَّدُ يـة الَ
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يُـــدرَ اسمِبصَـــارُهَا الَّ باســلُو ِ السُّــبُ املُســـم ِيمَة ،وَحت ِيــ السضــائِ
الىلريسَة ،وبَذ الذات ِي صَالِ ا عمَا  ،وحَميد ا حوَا سَـعيألا لَـى
وَبْه اهلل ل َولِهِ َ لينَمَا تُوَلوا َـىلَب وَبـهُ اهلليالب ـرة 001ي ،وَلِ ولِـهِ عـ
مِن قَائِ وَلِتَ َةٌ لِلَّذِينَ يُريدُو َ وَبهَ اهلليالـروم 32ي .وهَـذا السـعيُ
املُبَــارَ سُ ـمريَ ِــي الكِمــابا العَ ي ــ فَــدحألاِ ،ــي قولِ ـهِ مِــن سُ ــورَة
اال ىلِ ا  يَا أيُّهَا اإل سَا ُ َّتَ فَاوِعٌ لَى ربرتَ فَدحألا َمُالقِيهياال ىل ا 3ي،
وهُ ـوَ الررلَــى أعحَــب الىلَّــواب .وأبل ـهُ ِــي اآ ِــرةِ مَــا وَرَوَ ِــي ال ـذيفر
احلَكِيب وُبُووٌ يَومَئذ َالِرَة

لَى ربرهَا َاظِرَة يال يامة 03-00ي.

اص ـ االعم ــاو لــدى املوح ـدين هــو االقــرار بوبــوو اهلل ع ـ وب ـ

واهب الوبـوو ،وبـوو لا ح ي يـ لا حمضـ لا وائمـ لا قائمـ لا بذاتـه ـه احلـي ال يـوم

الذىل ال يىلوبه العدم وال يعمورو المعري  .قا تعا ك قُـ ْ هُوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ،
اللَّهُ الصمَدُ ،لَبْ يَلِدْ ولَبْ يُولَدْ ،ولَبْ يَكُنْ لَهُ فُسُوألا
اب تن يه الذات العلية عن املاهية ،وت دي

أَحَدٌياإل الصي.

صـساته تعـا عـن الكيسيـة،

وأ الوبوو ال يلو منه طر ة عني مَا يَكُو ُ مِن َّجْوَى اَالاَة اال هُوَ رَاباعُهُبْ
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وَال َمْسَة اال هُوَ سَاوِسُهُبْ وَال أَوْ َى مِن وَلِتَ وَال أَفْىلَرَ اال هُوَ مَعَهُبْ

يا اولة 7ي

وبووال ممعاليال عن احلد والكمية.

وأ معر ة اهلل ع وب هي أعحب املسرتلات وأب املذو رات.
وال بد للعبد من معر ة معبووو ،وللم لو من تسبي

ال ه ،وللمرزو

مـن محـد رازقــه ،معر ـة ب ئيــة و ورافـا حمــدووال مـن حيـ اإل سـا لم ــوم
احلجة وتمب النعمة.

ويف مســلت الموحيــد ،عبــاوة اهلل ع ـ وب ـ

ــوقال

رؤيمــه يف الــدار

الباقيــة أ ــى أهــداف العبــاوة فمــا قالــ ســيدة ســاء العــاملني اطمـــة

ال هراءيري ساعة الن اعك ليت ربي ال
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النار ،وي ت

اينة.

الفصلُ السادِس
قواعد احلَالل واحلَرام
ب ال ِدميَــة العديــ َد مــ َن أ ــواع اإلباحَــات الــيت
عر ــ فــىل ٌة مــ َن الىلــعو ا

سامهَ يف َايةِ املَرافِ يف ا ِراطِهَا وهتا ُ بنيا َا .كا

السماوية ِ رعةل ومِنهابألاياملائـدة 42ي ،أ ربَ

الررسـاالت

عوبألا بلسراهَا مِـن ظلمـات

ايَهـ لَــى ُــور احلضَــارات اإل سَــا ية املَىلـهُووَة .وفــا َ أم ـرُ احلــال واحلَــرام
والمَّميي ُ بينهُمَاِ ،ي فـ ٍّ منـهَا ،قـوامَ الـدرين ،ووَلِيـ َ اإلميَـا  ،ومِيـ ا الصرـد
عليـه.

الَّذىل بهِ يصِ ُّ مسلتُ املَرء أو يلمـب

اهلل سـبحا َهُ وتعـالَى ،أراوَ

بالمَّحلي ـ والمَّح ـريب الرمح ـةَ بعبــاوِو حلِكمَــة من ـهُ بَالِوَــة ممعلي َــة با َــة النــاو

أ سسهب ،لب يُحِـ سـبحا ه ال طيربـال ،وي يُحـررم ال بيىلـال ،يُريـدُ اهللُ باكُـب
اليُسرَ والَ يُريدُ العُسرَيالب رة 021ي  ،اهللَ باالناوا لَرَءُوفٌ رَحِيبيالب رة 043ي.

مِن واببَـاتِ املُوحرـد َـرعألا حِسـ َ العَ ـ  ،وحِسـ َ الـنس  ،وحِسـ َ

املَحَارام ،وحِس َ الدرين ،وحِس َ املَا ،

باهَذِوِ العَرَايَا تسم يبُ احليَـاة ،وباهَـا

يكو ُ املرءُ قاوِرألا علَى حت ي الوَايـة مِـن وُبُـووِو و ـ قولـه تَعَـالَى يَـلمُرُهُب
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باـــاملَعرُوفِ ويَنـ ـهَاهُب عـ ـنا املُنكَـــر ويُحِـ ـ مُـ ـبُ الرَّيربـــاتِ ويُحَـ ـررمُ علَـــيهابُ

اخلَبَائِ َيا عراف 017ي.

قواعِدَ احلال واحلَرَام تُسممدُّ مِن فِمابا اهلل املُباني الَّذِىل يسص بنيَ احلـ

وَالبَاط  ،والَّذىل هـوَ هُـدألى لِلنـاوا وبَيرنَـات مـنَ امُـدَى والسُرقَـا يالب ـرة 021ي،
هلل تَعـالَى احلَكـي ُب العَلـيب ،واحلَـرام مَـا حرمَـه عـ
ِل َذ ِلتَ ،إ احلَال َ مَـا حلَّلـ ُه ا ُ

وب  ،وَاهللُ ي و ُ احل وهُوَ يَهدِىل السباي يا ح اب 4ي.

امللف واملىلرب
يُىلدروُ املوحرـدو علـى لـرورة السـعي لكسـب الرَّعـام والـررز احلـال

ت مَـا َرزَقنَـافُب
ل ولِهِ سُبحا ه وتعا ك  يَـا َأ ُّيهَـا الَّـ ِذي َن آ َمنُـوا ُفلُـوا مِـ ْن َط ريبَـا ِ

وَا كُرُوا لِلَّهِ ا ْ فُنْمُب اياوُ تَعبُدُو َيسـورة الب ـرة 070ي .لمـا احلـرام ِـي مسـللَةِ

امللفَ واملَىلرب عندهُب هُو معينٌ ِي آيات فَرميَة منهاك

 ا َّمَـا حَـرمَ عَلَـيكُبُ املَيمَـةَ وَالـدمَ وَلَحـبَ اخلِن ايـرا وَمَـا أُهِـ َّ باـهِ لِوَـةِ

اللَّـهِيســورة الب ــرة 073ي ،وَ يَــا أَيُّهَــا الَّ ـذِينَ آمَنُــوا ا َّمَــا اخلَم ـرُ وَاملَيسِ ـرُ وَا َ صَــابُ

وَا َزال مُ راب ٌ مِن عَمَ ا الىليرَا ا َابمَنِبُووُ لَعَلَّكُب تُـسلِحُو َيسورة املائدة 52ي.

-41 -

ومِنَ الواببا أيضلا عندَ املوحردين الدروز وِفر اسب اهلل سبحا ه وتعا

عند بداية تناو الرعام ،ويف فـ موقـج يموبـب وفـرو ،ومنـها وبـ ا عـام

واملوا ي وولت ل وله تعا ك

 وَما لَكُب أَالَّ تَلفُلُوا مِما وُفِرَ اسبُ اللَّهِ عَلَيهِيسـورة ا عـام 005ي ،ـإ وفـرَو

تعا عند ابمداء تناوُ الرَّعام هو تذفر و ـكر لـنِعب اهلل عـ وبـ َّ الَّـيت ال

تُع ـدُّ والَ تُحصَــى ،وف ـذلت عنــد الــذب
وحدو.

الــذبائ ال حت ـ ال باســب اهلل

الزَّواج
تضـمن قـا و ُ ا َحـوَا الىل صِـية لِرائِسـة املُوحرـدِين الـدروز العديـدَ مــن

ال َواعــد املمعلي َــة ب ضَـايا اخلربــة ،والـ واج ،والرـال  ،واحلجــر ،والواصَـاية،

والوَصية ،واإلرث وبةها .وقد اعممَـدَت تىلـريعَاتُ الـ واج علَـى مـا وَروَ
ِـي ال ــرآ الكـريب مِـن آيــات طيربــات ،ومَــا وَروَ ِــي احلَـدِي الىلَـريجِ مِــن

احلَ ر علَى ال واج ولوابرِه .وقد متَّ ا مِيار مسلت المَّحس واحليرـة ِـي
مسللة تعدُّو ال وبات ،اعمُمِد االفمِسَاء باال وبَة الواحدة اسمناوال

قولِـه

تَعا ك َ إا ْ ِسمُب أَالَّ تَعدِلُوا َوَاحِدَةأليالنساء 3ي ،اب قا َ ع مِـن قائـ وَلَـن
تَسْمَرِيعُواْ أَ تَعْدِلُواْ بَيْنَ النرسَاء ولَوْ حَرَصْمُبْيالنساء 005ي .فذلِت مت اعممَاو
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عــدم بــواز عــاوة املرل ــة ابمــهاو لا

مكا يــة الوصــو للرــال البــائن

والنهائي بعد مراعاة فام المـدرج يف معايـة اخلـالف ال وبـي و ـال لقيـات
المسصيلية الواروة يف سورة النساءي31-34ي.

احملَارِم
مَ ـنْ يَحْ ـرُم الم ـ وُّج اــن مِ ـنَ النرسَــاءِ عن ـدَ املُوَحر ـدِينَ مُعــينٌ ِــي اآي ـةِ

الكَرميَةِ مِن سُورةِ النرسـاءك  حُررمَـ عَلَـيكُب أُمهَـاتُكُب وَبَنَـاتُكُب وَأَ َـوَاتُكُب
وَعَمـــاتُكُب وَ َـــاالَتُكُب وَبَنَـــاتُ ا َخا وَبَنَـــاتُ ا ُ ـــ ِ وَأُمهَـــاتُكُب الالتِـــي

أَرلَعـنَكُب وَأَ َوَاتُكُب مِ نَ الرلَاعَةِ وَأُمهَاتُ ِسَهئِكُب وَرَبَائِبُكُب الالتِـي ِـي
حُجُورافُب مِن ِ سَهئِكُبُ الالتِـي وَ َلـمُب باهاـن َـإا لَّـ ب تَكُو ُـوا وَ َلـمُب باهاـن َـالَ
بُنَاعَ عَلَيكُب وَحَالَئِ ُ أَبنَائِكُب الَّذِينَ مِنْ أَصْالَباكُب وَأَ تَجمَعُوا بَنيَ ا ُ مَنيِ
َالَّ مَا قَد سَلَجَ ا اللهَ فَا َ بَسُورألا رحِيمألايسورة النساء 03ي.
فذلت حترُم املَرأة املم وربَة مَـا وَامـ

ِـي عِصـمَة زَوباهـا ،وحتـرُم املَـرأة

الَّ ـيت ي تَســموفِ عــدهتا يأربعــة أ ــهري مــا برــال مــن زوبهــا أو مــوت.

وفذلت زَوبة ا ب ،إ َّها حترُم على ابنا زوبها فمَـا بـاءَ يف اآيـةِ  00مـن
سُورَة النرساء.
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و َعــد املوحرــدو ال ر َــى مِــ َن الكبــائِر ا َّلــيت يــلورىل ارتِكا ُب َه ـا لَــى الضَّــرر

الروحي البَالِم ،لِذَلِت هُوَ مُحرم اسمِناوألا ِي ا ص ا لَى الرساالت السماوية
ط ا سَـاب،
ب عليـ ِه مِـن ا ـمِال ِ
صايا ا ابيَاء ،وأيضلا ِلمَـا يُمكِـن أ يرتتَّـ َ
و َو َ

وا ِال ا ُسَر ،وتسكت الرواباو ،وا مِىلَار ا مراض ،وأيضلا ،لِمَا يُسبربُه مِـن
و بصةَة مُرتكبـه الَّـذىل يعـدم اف ِمسَـاب لرا َـة السائِـدة الرُّوحيـة " ،ـال
ا رما ا

يسمـلذ باكال ام احلـ  ،و َال يسـمحلِيه ،و فىلُـر تـروا ُو ُو علَـى ِلسَـا ِه" فمَـا وفـ َر

الىليخُ السَالِ .

الالئــ َ بــاملرأةِ املوحر ـدَة ،و لــا وبيــات الىلي ــات ،أ تكــو َ عاقـــلةل،

رصينة ،عسيسة ،وات حيَاء ،صاوقة ،تصـو فراممَهـا بىلـجَاعة ،وتمجنـب
ف َّ مَا قد يُسـيء ليهـا مـن ا ـمالء بوـة حمـرم ،أو مِـن لبـاو بـة حممىلـب.

وتكـــو ُ مممسرـــكةل بوابباهتـــا العائليـــة والدينيـــة ،ملم مـ ـةل بىلـــروط الـ ـ واج
واإلاجــاب والرتبيَــة الصــالِحة .و ِــي فــ ي حــا  ،تكــو مسمىلــعِرةأل وبُــوو
اخلال  ،ممىلورقة لَى افمِسـاب املعر َـة اللريسـة لمُضـي َء سِـراج سـجايا اخلَـة
ِي روحِهَا ،ويكو باسمِراعمِهَا تسهُّب املعا ِي الساميَة للرتبيَة املسم يمَة.

باي ـةَ احلرريــة ِــي املسهــوم المَّوحيــدىل أ حي يـــ َ اإل سَــا ُ ضِ ـيلَةَ واتِــه

باحل  ،فمَا باء ِي قو السيرد املسي " عر ُوا احل واحل ُّ حيرررُفُب".
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ومِ ـنَ ا مُــور الَّــيت تــد ُ ِــي بَــابا ارتِكــابا احلَــرام ف ـ أ ــواع العالقــات

الىلاوة فال واج املِىلـلي ،واملُسافَنة وبةو .وباإلمجا  ،إ الرؤيَـة ا القيـة

لِلموحردِين ،مِن حي ُ هيَ مرتبرةو ارتِباطلـا واي لـا ولـروريًّا ب اعـدَة الرتقيـي
ِي العُلوم املُىلمِرَة ،واقمِبَـاو اللرـائج الع ــلية السـاميَة ،واسـمِ دَام ايَـوارع
ط املـلوِىل ،والمَّــلهري ِيمَـا يرمـ
ِيمَا ُ ِل َ ل ُه مِن وو ا ـ ال ِـي اإل ـرا ِ

ت يُسـ اه ُب ِـي حت ِديـد املوقـج أيضلـا مِـن أمُـو ار ممعـ ردوَة
بصةة ال ـلب ،فـ َولِـ َ

منهَا عدم االحمىلـام يف ا مِيـار ا زيَـاء وا ل ابسَـة ،صُوصألـا عنـ َد ال رنسَـاء،

ني ايانسَني مي عـدم وبُـوو حمـرم ،ومِنـهَا أيضلـا املوقـج مِـ َن
ومِنهَا اال مِالء ب َ

ال َضايَا املندربَة حتـ عنـوا "ا ـال الربريـة" مىلـ اإلبهَـاض ،واملـوت
ب
ب مـن أبـوا ا
الرحيب ،واالسمِنسَاخ ومـا َـا َف  ،وفلهَـا تُعمبَـر و ُـو لال ِـي بـا ا

احلرام.

أما يما يمعلَّ با والو ،إ سبَهُب يعُوو

والدِهب ،ويُنسـب الولـدُ

والدَي ـهِ املم ـ َوربني زواب ـال ــرعيال .أمــا كــرة المــبين ــد متَّ ر ض ـهَا ِــي
أوساطِ املوحردِينَ الدروز ،ملا يُمكِن أ يرتتَّبُ عنهَا من مىلَاف أسرية.
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املخدِّرات
امل درات آ َة حمرمَة لِما تسـبربُهُ مـن ألـرار صـحية وع ــلية وروحيـة

وأوبية واقمصـاوية وابمماعيـة ،والرسـو  ي ـو ك "ال لَـرر وال لِـرار"،
لذلت حترم امل درات ىلم اهتا ،ب اعدة و ي الىلر وصد ورائي السساو.

يَسمىلــعِرُ العدِيـــد مـــن ملسســـات ا ممــيا املـــد ير أ رـــار هـــذو اآ َـــة

املمسىلريَة ِي ا ممَعَات املُعاصِرة ،ويعبررُ أه ُ اال مِصَاص عَن املـدى اخلرِـر

الَّــذىل تسمحضِــرو املُىلــكلة ،وفمَــا ي ــو ُ أحــدُهبك " امل ــدررات هتلــت
ا رواع وا ممعــات ،وت ـورض المنميــة البىل ـرية املســمدامة وتولي ـدُ اإلبــرام،
وهي مت

مجييَ قراعات ا ممي يف ف البلدا ملارة علـى وبـه اخلصـوص

يف حريــة ومنــو الىلــباب ال ـذين ميىللــو أبلــى اــروة ميلكهــا العــاي ...لــي

للمىلــكلة بُعــدٌ

صــي بــ أيضلــا أبعــاو اقمصــاوية وابمماعيــة وا ا يــة

وسياسية مي يُصب ُ تنسيـذ اسـرتاتيجية لـ ا ا ـة مضـاوة للم ـدررات

بـــ ءألا ال يمجـــ أ مــــن تنسيــــذ االســــرتاتيجيات االقمصــــاوية واالبمماعيــــة
والمعليمية والصحية والىل ا ية".
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عُ ـدَت العديــد مـنَ املــلمتَرات اإلســالمية ملعايَــة حت ـدريات هــذو اآ ــة.

وَمتحــورت م رراهتــا حــو مســاهيب صــالع حــام المعلــيب والرتبيــة ،ووعــوة

ا ســرة

النــهوض بواببــها ،ورعايــة الىلــباب ،و ىلــاء مرفـ علمــي وويل

ل مـــاث ومـــا

ولـــت ،وَصـــعدت اللهجـــة لـــدى حـ ـديىلها عـــن املهـــربني

واملروربني واملمابرين مرالبة بموقيي أقصى الع وبات عليهب.

ويف الرؤيَـــة ا القيـــة المَّوحيديـــة ،يُعمبَـــر الع ــ ُ وايسَـ ـدُ مِـــن ِعَـــب اهلل

ال ُكاَىِ ،لذلِت فا وابـب احلسـا ،علَـى سـالممهما مـ َن السَـرائِض الالزمَـة،

الرتِبَـاط ولــت بصـحة املســلت واتــه.

مَـا يــلوِىل الع ـ بالمىلـويش عليــه،

وبمعمُّدِ تعري حرفمِه السِكرية ،وقدرتِه علَى االسمنباط والمحليـ  ،لَهُـو أمـرٌ

ال ي ــروُ وِي ـنٌ ،والَ يسـليب ب ـهِ قــا ُو  .ف ـذلِت ،ــإ تـــلوي َ بيئَــة ايسَــد بسِع ـ
اسمِ دام املواو امل دررَة هوَ هدمٌ للنرعمَةِ املُعرـاة لن سَـا  ،وتـدمةٌ ملسـم ب

احلياةِ ،واالرتِمَاء ِي هَاويَة الَ يسلبُ مِنهَا الَّ مـا رحـب اهلل عـ وبـ  .و ِـي
ف ي حَـا  ،ـإ هـذو املسـللة تمرلَّـب تضـا ُر بُهـوو ايميـي لـدرء ررهَـا،

واحلـــد مـــن ا مىلـــا ارهَا ،ورعايَـــة لـــحاياهَا بـــر روهِب لَـــى ال يىل َـــة باحليـــاة،

واالقمِصَاص منَ املُمابارين اَا ا يصو ا ممي مِن ررهِب.
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التّدخيـن
مضار المد ني يو وما الناربيلةي يمساقَب ِي احيمنيك تالف اياسب

و س امه ،ووهابه باملا و هدارو .و ا أ ه مـنَ الىلَّابـ علميـال وطبيـال ـا ال

يــدع ــاالل للىلــت وقــوع لــرر المــد ني ب ـالنس

واملــا  ،وقــد بعلــهما اهلل

وويعمني عند ف سا  ،إ املسلولية بـني يـدىل اهلل تعـا عنـهما يـوم ل ائـه

مسلولية فاى.

األمور االجتماعية
أما يما يمعلـ بـا مور االبمماعيـة ،ـإ تـاريخ وتـراث هـذو الرائسـة

الىلريسة مها ة اهدين على مدى تلص أبناء طائسة املوحـدين الـدروز
بالعـاوات والم اليـد والـرتاث العريـ وال ـيب اإل سـا ية النبيلـة .هـذو ال ــيب ال

تمبد يف زما أو مكا سواء يف الماريخ ال ديب أو احلضارات املعاصرة.

وقد ـدوت تعـاليبُ املوحرـدين وأوبيـاهتب علـى لـرورة االممىلـا باملىلـا

ا القي ،وااللم ام بالسضيلة مسلكيا وعمليا ،وبالمـايل ابمنـاب الكـىلة مـن
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ا عا وا قوا املنا ية ل ـال وال ـيب واآواب اإل سـا يةك فال مـ يايـائ

منــه الــد اع عــن العِ ـرض والــنس

واملــا ي ،واال محــار ،والســرقة ،و ــهاوة

ال ور ،والحلب يالبويي ،والويبة ،والنميمة ،واخليا ة ،والمجسـ  ،والر ـوة،

والوــش ،والريـــاء ،والسحـــش ،والوـــدر ،والكـــذب ،والمعصـــب ،واحلســـد،
والربـا ،وارتكــاب الـذ وب ،والمعــدىل علـى مــا اليمـيب ،والمعــدىل علـى مــا

ا وقــاف ،فلــها أمــور حمرمــة عنــد املوح ـدين الــدروز عم ـالأل مــدوو ال ـدرين
احلَنيج.

أمـــا يف مولـــوع وهـــب ا عضـــاء ،إ ـــه يُـــرت للموحرـ ـد اختـــاو ال ـــرار

املناســب مــن ــال قاعــدة الم ــية يف ا عمــا وقاعــدة افمســاب اخلــة
والىلر من ال بـوارع اإل سـا  ،وبعـد االطـالع علَـى توصِـيَات املـلمترات
الربية الىلرعية اسمئناسألا وتبصرألا.
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اإليصاء واإلرث
قــا َ اهللُ ســبحا ه وتعــا يف فماباــه الع يــ  فُمِــبَ عَلَــيكُب اوَا حَضَــرَ

أَحَ ـدَفُبُ املَــوتُ ا تَ ـرَ َ َ ـةألا الوَصِــيةُ لِلوَالِ ـدَينا وَا َق ـرَبانيَ باــاملَعرُوفِ

حَ ًّا عَلَى املُمَّ ِنيَيسورة الب رة 022ي.

املوحدين الدروز ا رالقال من هذو اآية يرو أ الوصيةَ واببةو علـى

ف مُوحرد ،ويممي و يف حرية اإليصَاء و ال ل اعدة الم ية يف ا عما .

ِــي حــا عــدم وبــوو وصــية ،يُعممــد يف توزيــي اإلرث علــى املــذهب

احلنســي .وقــد صـ املــاوة 070مــن قــا و تنحــيب ــلو طائســة املوحـدين

الدروز الصاور بماريخ  04باط  0542علَـى مَـا يلـيك " َّـه يف مجيـي املسـائ

الدا لــة يف ا مصــاص قالــي املــذهب والــيت ي يــرو عليهــا ـصا ــاص يف

هذا ال ا و يُربر ال الي املُىلار ليـه أحكـام الىلـرع اإلسـالمي ،املـذهب
احلنسي ،ومجيي النصوص ال ا و ية اليت ال تمعارض مي الىلرع اإلسالمي".

-51 -

الفصل السابع
البُعدُ اإلنسانيّ الكونيّ
احل ي ةُ هيَ مِرآةُ املوحرد يف بايةِ ال صْد .لِذا ،إ قـلبَهُ ولِسـا َهُ ومجيـيَ

بوارحِــه ممَّحِ ـدَةٌ يف ا سِــجام لريــج ال تىل ـورشُ علي ـهِ المباسَــات املُرفَّــب.

والمَّرفيــب يمــلتَّى مِــن المنــاقض النــاتِِّ عــن الســر بــني مضــامني العِلــب وَواقــي
ا عا  ،وا مِالف النوايا عَن ظاهر املَسالِت ،والرفو

سبية الرؤية مـن

أب أ يصِةَ اوبُ احلَ ي ةِ علـى قِيـاوا ـاص .ـال عجـبَ و أ يكـو َ

الصرـد ُ س ـيردَ اخلِصــا احلَمِيــدة املَرلوبَــة ،وحُســن اخلُلُ ـ قاعِــدة أساســية
لمهذِيب ا ال  ،وتصسيَة ال ـلب ،وافمساب امل ايا الىلريسة.

املُوحردُ تعلَّبَ بع لـه وقلبـه وحسـه أ مييرـ ويـمسهبَ السضِـيلَةَ ويىلـ َ اَـا مِـن

حي ُ أ باهَا وحدها تمح َّ وحدةُ الـنس
سَــا لا بــاملَعنى ا

املمَّ َـة الَّـيت اَـا يكـو ُ اإل سـا ُ

َــى املمعلي ـ بالوَاي ـةِ مِــن وبــووو .و مــن ــل ا ه ـذَا

المح ـ ا ـرَف أ يهبَـهُ قــوة اإلورا  ،والـوعيَ ،والرزا َـةَ ،وســكو الـرُّوع

املرمئنــة ،واالس ـمِ رار الــدا لي الَّــذىل ه ـوَ حَابَ ـةو ع ي ـ َة ِــي قـــلبا ع ـالَبا

مُمــلربا يعبُــر أفىلــر عصُــورو الــررابألا والمبَاسألــا و وعألــا مُ ـــلِ لا ـوَ ووامـةِ
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الن َ واللجَابةِ وهتا ُ الورائ  .يُدرا ُ املُوحرـدُ سـر النرعمَـةِ والسَضـ ِـيمَن

أتَى يُ َفييهاب ويُعليمُهُبُ الكِمابَ واحلِكمةَ

يآ عمرا

034ي ،ويوقِـنُ بل مَن يُـلتَ

احلِكمةَ َ د أُوتِيَ َةألا فىلةألايالب رة 035ي ،لِذَلِت ،هُوَ ال يسورتُ رصَةَ المَّعـلب،

وطَلَــب السائِ ـدَة ،وافمِسَــاب املَعر َــة ،ال ملُجــروِ أ ــذ العِلــب ،بَ ـ الس ـمِدرا

ا مــر اإل سَــا ي املُلِ ـ  ،والمَّحليــي با صَــا اخلَــة الَّــيت تُــنة ال ـــلبَ والع ـــ َ،
وتل ــذ بايـدِ اإل سَــا بكـ ي عَرــج وحُــب ِــي أىلر مكــا وزمَــن ،الَّــذىل ْ
ذلمه مَصاعبُ احليَاة ،وأوحىلمهُ ا فدار ،و وَّصَـ عليـه عيىلَـهُ امُمُـوم،

لسَوفَ دُ ِي َائِدةِ تِلت اخلِصَا مالوَو وسنَدَوُ وسبي َ اخلَالص.

متىليـ ُ حرفةُ اإل اوَة واالسمساوَة ِي املعر َة الموحيديـة أصـالأل راسِـ لا مـن

أصُــو املس ـلت الصــحي  ،حي ـ أ المَّعلِــيبَ املُىلمِــر ينمــو بالرتبيَــة احلســنة
واملُذافَرة وحُسن الررعايَة.

ِي صمِيب باياتِ المَّربيَة باىلك عام ،ضاج

الىل صــية اإل سَــا ية الس ـوية املُممكينَ ـةِ ب ــوة ســجاياها اخلَيرــرة مــن موابَهَــة
هــاطِر وقــوع ا بنــاء ا عــ اء يف م الِــ االبمــذا  ،والســرحية ،ولـــعج

المَّدبة ،و دا المَّميي بني ما هوَ ةٌ ،ومَا هوَ مُلو ولار.
ي و ُ ا مةُ السيردُ

يقـدي

ِي رسالة لهُ حد ا الِ مَا معناو أ ْ لـي َ اَـب

بُربَة الَّ باحلُجبَةِ عن احل ،

املُحِ ينيَ بُربمُهُب هـيَ حُجبـمُهُب عـن اقمِبـاوا
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أ وار احلَ ي َة ،الوُربَة هي اال ِراعُ عـن مَعر َـةِ اهلل ،واال صِـرَافُ عـن ائِـدَة

الع ـــ  ،والرفــو لَــى الوَـــسلة َّ .ـهُ ب ـالعَووةِ لَــى املســاهِيبا البســيرَة الصــاوِقَة

ايَوهريــة ،والســعي يف ي ــا ِ،معناهَــا ِــي النُّســوو ،مُ ـوَ أ ــرف ا عمــا
وأبلهــا،

ســه وبَوارحِــه بنيــة صــا ِوقَة،
بس ِ
ا ىل ـوَا َ املَــر ِء ِــي تَهــذي ا

يكىلِــج بصــةتَهُ ،ويُس ـدرو عـــ لَهُ ،ويىلبر ـ ُ روحَــه ِــي احل ـ  ،وهــذا باي ـةُ
الكما اإل سَا ي.
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الفصل الثامن
ماذا تقدِّم عقيدةُ التوحيد للشباب املعاصر؟
الع يد ُة هـي هويـ ُة الـروع ،ومىلـا ُ السضـيلة ،وتىلَبيـ ٌ لل ـيب ا القيـة،

وورووٌ يف حتلــي الــنس

بالصــسات احلميــدة ،ومــرآةٌ ي ــج زاءهــا املري ـدُ

الىلــجاع ،ليحاس ـبَ سسَــه ويس ـائلَها يف ســعيا يرــر لمهذيبــها وقوْوهــا
حت ي الواية من وبووها.

لكن مثة مسموى أفىلر عم ا لنبابة واهتا يرينا با بـال بـة مرئـي ،بَـالِمَ

اللرا ة ،صعبألا مسمصعبألا،

به سـر مسمـاع احليـاة ،عنـى أ يـدر َ املـرءُ

واتَه يف ال ما واملكا  ،عار ال ا بني يديه ،ممي حال ملـا يـدور حَوْلَـهُ ،ممعل ـال
م ي ة املعر ة الروحا ية ،ممنبهال

قيمة حلحة الوبوو الىلمينة اليت حيياهـا،

ماليال قدُمألا با او املسموى االفمسـابي والمح ـي ،أىل السـبي املوصِـ
وعيا بالبصةةِ العاقلـة

الـيت مـن ـل ا ر ـاو ا

السعاوة الىلابمة وا صيلة.

ورا موـ ى وبوو ـا يف احليـاة ،ووعـي باحلكمـةِ
طريـ

ـرا احلـ يف قلـب العـارف ،بايمــها
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ت درمُ ع يدة الموحيد يف ف ي عصر وزمـا مُـىلُالأل عُلْيـا لرـالب احل ي ـة،

ال سـاطعا
و ور لا يُمىلى به بني النـاو ،وولـي أل

وبووو .تملتى الصعوب ُة مـن أ ـه لـي

املعنـى اإل سـا ي والوايـة مـن

يف وسـي املـرء أ يـرى مـا ت درمـهُ ،ال

وا مــا أراو احل ي ـةَ ح ــا بــإ الص قلــب .ا مـرُ أ ــبه برحلــة ،يــرت ُ يهــا

املريدُ مكا ه العرَلير ،قاصدألا وطنا باقيألـا ،وفـ بسلـة عـن الوايـة الـيت مـن
أبلها فا

الرحلة! وهذا هو اسرتسا و يف تيه معض .

ه يف لوء تلت احل ائ اللريسة ،يموببُ أ سمرليَ بعـضَ مـا يُمكـن

أ تكمنهه بصائرُ ا من طيربات العلـب احل يـ  ،الـيت تعمـر اـا مائـد ُة الموحيـد

وت درمه لنا بذاءأل ورا يا يف ف ي حني.

العقـل
ه مـن أبـ ي املواهـب الـيت تُسـ ره لنـا هـ َب الع يـد ِة همألـا صـحيحألا ،هـو

معر ــة مسهــوم "الع ـ " علــى احل ي ــة.

ورا َ معنــى الع ـ ورافلــا وقي لــا

يلمب ُ المباسألا فامالأل يف اإل رباع السائد عند العوام .ما هو الع ؟

يُعرفُ الع ُ برري ة سبية ،هو يف املعـابب الوربيـة ال ـدرةُ علـى املعر ـة

واحلُكب ،وأهلية السكر السليب للعم  ،واختاو ال رارات ،صوصا ما ارتكـ
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منها على وقائي عملية؛ وهو ملكـة الـمسكة وآليـة ـولها ،ومثـة متييـ ال ـ

بـني الع ـ النحـرىل والع ـ العملـي .وسُـمري فـذلت ــه يع ـ صـاحبَه عــن

المورط يف املهالت أىل حيبسه؛ وقي هو المميي  ،وعند الصو يني هـو بـوهر
ــورا ي ،ويف املسهــوم الــ مين العــام هــو امل ــدرة علــى هــب ا مــور ،و اجــاز

الم ريو واالتساع يف العلوم النسعية اخل .ويف املسهـوم الروحـي العـام هـو ـور
عىلعا ي متحهر سا يا ليكو

اهدألا للح ي ة يف ف ي عصر وزما .

ي جُ البعضُ يف حالةِ ا بهارا مُذهِ أمام اجـازات احلضـارة احلديىلـة عنـد

رؤيمــهب للمرافـ المجاريــة ،وا بــراج العاليــة ،وبُنــاة املـدُ العِمالقــة ،وا ــامي

العِلمية ،وايسور املعل ة .وتس وُ ف حجِّ بوهرية الروع ،وا ما توقسـوا

مىلــدوهني أمــام منموبــات الم نيــات العاليــة يف بالبــة المع يــد يف تصــاميمها
وبةهــا .و و ي ــر الىلــاهدُ بعحمــة "الع ـ " يســمهجن بيــاب اجازاتــه عــن
ا مَب املم ليسة عن رفب المرور والم دم العِلميني.

الســـلا َ الـــذىل يُمكـــن أ تررحَـ ـهُ علينـــا آليـــاتُ المرـــور يف احليـــاة

املعاصرة يف موابهة البح عـن المح ـ الروحـي هـوك مـا الـذىل يُمكـن أ

متنحَه احلكمةُ ال دمية ل لبا اإل سا ؟ وقد فرم الكماب املُبني الع ـ وبعلـه

-56 -

يف حم ي الصدارة ،عنـدما حـ علـى المسكـر والمـدبر ،و عمـا الع ـ  ،فمـا

قا تعا ك " يف ولت آيات ل وما يع لو ".

وما ميكن بامل اب أ متنحَه ياو ظواهر "احلضارة احلديىلة"؟
الع يــدةُ ال ـ رئ الع ـ َ

عملـيٍّ و حــرىل ،ب ـ تعليمنــا أ مثَّ ـة وربــات

يمسموياتي لمَح

الع ع الأل مكمم َ ا بعاو يف قلبا اإل سا يوالع ـ ُ هـو

ما يد يُ الرس َ

االحمماء من النار هـو مسـموألى بريـ ىل ،ومـا يورلـه تل ـي

ال لبُ و لا حد معا يه الـيت يـذفرها لسـا ُ العـرب ،وهـذا يوا ـ احلـ ي.
ف وتعلــب ال ــراءة الح لــا هــو املســموى الربيعــي.
احلــر َ

العلــو َم املرتبر ـ َة

بالربيعـــة يالعلـــوم البحمـــة والعلـــوم اال ســـا ية وافمســـاب اخلـــاات العمليـــة
والم نية...ي يمب افمسابُها ارتباطلا اذو املنـ لة الربيعية للع ـ  ،وفـىلةٌ مـن
أوبُه حياتنـا مرتبرـة اـا و هاراهتـا ،واـا تنم ـ ُ ا مـ ُب مـن طـور الم لـج

املاوىل

الم دم واالزوهار .اا يرب ُ اإل سـا ُ العـالَبَ .لكـن! ينبوـي علـى

العاقِـ أ يمــذفرَ الوصــيةَ الذهبيــةك مــاوا ينســي اإل ســا وا ربـ العــايَ ،يأىل
اجازات السـيررة علـى الربيعـة والـمحكب بىلرواهتـاي ،و سـر سسَـه يمـا ي

تكن عاولة؟ي.

تلــت علــوم ال تــلورىل بالضــرورة

معر ــة الــنس

ووق ـائ بدليمــها بــني

وازع اخلة و وازع اموى ،ـالنس ُ بـوهرٌ حـي ال يـمبُّ الم ـدم يف معر مـها الَّ
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بعِل اب بوهرىل حي ،هو علـ ُب احل ي ـة ،الـذىل حي يـ ُ لنـا منــ ل لة للع ـ ر يعـةل،
علُنا صبو

مجا العدالة.

من لـةُ الع ـ هــذو ،تُكمسَـبُ ــو ب ــدر مــا يكــو املــرءُ سـيردَ سســه.

وولـت بىلبــات املــرء يف الصرــد وادبــة واالبمنــاب والررلــى ،ميـ تصــة
تلت املهار صاال يف الروع مملصلةل ومرتبرةل باحل ال برؤية الناو.

والع و الصـا ية فالبصـر السـليب ،ومهمـا فـا البصـر سـليم لا ـال يبصـر

ب ـالحالم ،ومهمــا فــا ع ـ اإل ســا صــا يال ،ال يهمــدىل ال اــدىل الكمــاب
املــبني ،و وا مــا احتـــد الع ــ املهـــذب بسيولــات الىلـــرع املبارفــة اســـموى
و ضج

ررته وبلو الواية.

مــن ــل مهــا المميي ـ بــني منــدربات الع ـ و عمــا السكــر يف

ملاراهتــا أ يســاقبَ اتســاع السجــوة بــني ــرائ ا ممــي ،بــني تلــت الــيت تُهمِ ـ
اإلت ا الربيعي ترلعألا

ا ر ي حتـ

ـعار الروحا يـة ،وتلـت الـيت هتمـ

ا ر ي ا ىلواالل ساتن العِلب والوقوف وو باياتــــه حتــ

حني أ احل يسـرضُ تواز لا للع ـ بكلييمه.

ـعار ال منــية ،يف

وا ما أور ايي ُ الصاعد سر هذو املعاولة ميجة حبره للعدالة وترلعه

ما هو ةٌ لوبووو ومسم بله يف العاي لممكَّنَ و مـن ختريـي املماهـات،
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وتــوقيي العَىلَــرات ،واملضــي قـدُمألا يف حت ي ـ مــا يَعج ـ ُ عــن حت ي ــه يف احلالــة
الراهنة املمعىليرة.

اهلوية
حمــاوالت ســا بــور ا كــار بــني أبنــاء الرائســة عمومألــا وعالقمــها

بامويـــة الموحيديـــة بصـــيومها املعر يـــة الراقيـــة ،لـــي

يف مولـــوع الع يـــدة

وحسب ،و منـا يف الىل ا ـة والمـاريخ والسلسـسة والسياسـة أيضـا ،تُسضـي

مائِّ يُمكن ازها عا هذو اخلُالصات اليت توباب المعمـ مليًّـا يف معنـى

والالهتا ،منهاك
أ-

الرتاتبية يف ا ممي الموحيدىل اليت فا

قائمة على قواعـد عىلـائرية

بع ـ ا ممــي ـديد المماســت لــا ة

ايــذور العائليــة مــا ا اــر

صارمة يف موالـي ممعـدوة ،يومرهـا اإلميـا يف فـىلة مـن بوا بـهاِ ،ممَـا

ا فا يف اممىلا اموية املعرو ية عا ا بيا .

ب -الــرتاث الىلــعل ولــي

الع ـ املولــوعي لمــاريخ املوح ـدين يف بــالو

الىلام هو الذىل يىلكي اإل رباعات اليت تسهب يف اممىلا اموية املعرو يـة

من بي

بي .
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ج-

مساهيب الع يدة يف زمن العوملة احلالر و لا لِما يمب المداو به علـى

الصــعيد العــام ،بات ـ  ،واحل ـ أو أ ي ــا  ،مــاوة ملمبســة ا ملر ـ

يها طُرُ امل اربات ،وامم ب اا املعلومات املمضاربة بلوبُـه الـرأىل

وال يــاو ،ب ـ وباخليــا الواســي أيضلــا .ل ـدينا ا اهــات تسس ـةية قائمــة
على النسبية اخلالصة ،والذاتية املُسرطة ،والملسي ية املمسلمـة مـن قواعـد

العِلــب واملنر ـ  ،وهــي قلمــا تو َّ ـ يف أو ــى ممرلبــات البح ـ الرصــني

ومنهجياتــه الســليمة .ول ـدينا عــات يو بــاتي ترفيبيــة هــي مواليــد

هجينـــة لــــ"فمب الســـو " ،حيـــاو الـــبعض المصـــدىل مـــا بـــاورات
صــية تمــلار علــى مــا يبــدو بامــا مت ول ـعُه يف ا قبيــة ،ومــا ُىلِــر يف

ا قرار من رسائ وفمب ضالأل عن مربوعات ومنىلورات على مواقي

اال رت

تُلَسي الكىلةَ عن بين معروف ،يف حني بدا البي بذاته عـاب ال

عن اسمدرا عم هـذو السجـوة الـيت صـدع رؤيـة الـرتاث الروحـي

لدى العدو ايب من أبنائنا ،وهذو كالية قائمة وممساقمة ب الولوج
حلها.

وعيُ امُوية عال ولا يف بلرة الرتورىل الىل ايف واإلمنائي ،املعبر عنه برري ة

تعىلـــر النـــهوض بىلـــك صـ ـحري معاصـــر ،ومراوحمنـــا يف ـــخ المجاوبـــات
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العصبية ،وتساقب المسرو والنسبية يف طرائ النحـر املمعل ـة

ملـج بوا ـب

حياتنـا اليوميــة ،فـ هــذا يُســهب يف تىلـويش مسهــوم امُويـة يف أوهــا وقلــوب
ا بيا الىلابة ،وهو موقج اتِّ عـن المعـب واحلـةة و ـاع المناقضـات ال

عن رأىل بازم يف مسللة مسهومة.

اممىلــا امويــة الموحيديــة ،هــو ابمعــاوٌ بال ــدر سســه عــن المعصــب،

والدوبمائية والسلسية ايامدة ،وا ي و ية ،نا حينذا لُِّ اا حـرمَ احلـ

الذىل حيررر .ولت أ الع يدةَ يف بوهرها ـروجٌ عـن ـاز اللوـة وز ر هـا
السضاء الروحي ملعنـى الـنص ،وهـي ا عمـا و مـن أسـر ا واء الىلـكال ي

با ــاو حت ــ مســلكي ،أىل توحــد قلـــل مــا بــني الــذهن واللســا وعمــ

ايوارع ،لذلت ،ـإ امويـة الموحيديـة هـي ارتبـاط عنـى الوبـوو وحماولـة
ورا فنه صةورته قدر الراقة البىلرية من وو الوقوع يف أسر الناموو.

وعـيُ امويـة هــو النـواة الصــلبة للىل صـية اإل ســا ية ،وامويـة الموحيديــة

سا ية بامميـاز وا مـا توصـلنا

اسمىلـعار ي ـاع تواز ـا اللريـج وا ـ

املعنى الىلام مل ملج احلضارات البىلرية ،وال حيماج ممعنـا املعاصـر ا

حل ات يف الىلمباال واملهاريىلي واإلي وتةيت واملديميىلن وايسـد ا اـةىل،

ب ـ حيمــاجُ ا م ـرُ

قل ـبا مُحِ ـبٍّ ،وم اربــة هاوئــة عاقلــة ،و ــرو معــريف،
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ومسيد اِ ة ،ومن اب

ال لي من ال ـراءات الذفيـة ،وهـذا يـلوىل حممـال

احمسا ،املوحد و اصةل املوحدة بىلـك مميـ يف سـبا مـا يُسـمى املد يـة
املعاصرة ،ـه سـر آ ـر لـو يهمـدىل ليـه ـبابُنا و مياتنـا بع ليـة تسـمو ـو
كاليات احلالر ،لممكنوا و من لاءة املسم ب .

معرفة النفس
معلومُ أ س راط بمح ه الدائب طيلـة حياتـه ملاهيـة ـعار معبـد ولـج

"اعرف سست" ،أرسى العمبـات اخلالـدة ميكـ السلسـسة ،مـن حيـ هـي

علـب احلكمــة ،أىل أ يبحـ املــرءُ عـن املعـــر ة ،الـيت مــن ل ــها أ

عـــلَه

حالـرألا يف احليــاة و املــوت علــى حـدٍّ ســواء ،فمــا عبــر أ الطــو يف قولــهك
"لـي

علـى اإل ســا أ يرلـبَ حيــاةأل صـاحلةل وحسـب ،و منــا موتـا صــاحلا

أيضا" أىل أ يُحسنَ افمسابَ وبووو ومصةو يف آ ا معألا.

أ ال يُعنى املرءُ اذو املسللةِ ،هو ِبْه وقوف على سة العَبَـ ،

يكن تبديدألا لرأ ا ا الوق املمنـاقص علـى الـدوام .ولـي
اسمدرا معناو وو الوقوف على معر ة تعب

النس ".

-62 -

ي

يف وسـي الكـائن

يها احلكماء "وهـي معر ـة

ومِما قاله السيد املسي يعيك "لي

ما يرج من السب هذا ينج

مـا يـد

اإل سا ".

السـب يـنج

ح ي ة الىلجاعة موابهة النس  .وأ ا وات ميُو

يها ،ولكن أيضلا حتوما

واخللوو

اإل سـا بـ

اخلـة الـذىل هـو

امليُو الضدية ،و وعهـا اخلسـي

النربسـية،

اياو والمسلو .فذلت اسمحسا ا الرأىل وال يـاو والمسـرو ولـو

علـى حســابا احلـ  .وراحمُهــا بـاموى ،وا المــا بالســلم ،واممعالــها مــن
طو ايد واملكابـدة .ومـن حيـ هـي قابلـة للصـور ،ـد المبسـ لـديها

معاية ايما  ،ال ت يب وز لـا ال ملـا هـو حِسـي بـاهر يُـذه الع ـ ويسـمىلة
الربـــي .ل ـــد اســـمول الـــنس ُ  -بـــدأاا العنيـــد

اسمســـها "الراحـــة

واإلباحة" -على مرآة بصةتنا ،وبات حجابألا بيننا وبني ح ي مها.

مــرآةُ الع يــدة تُل ـ م الــنس َ ا مــارة حــدها ،ــال ــن وو أىل راوع يف

رببات مم لبرجة ُت َر ِوقُها بـالىل وب ،ـال يرسـخ يهـا أ ُّىل ـيء مـن ح ـائ

ج البحــ ِ عــن
الواقــي .أ الرالــب املريــد ــب أ يــمل َِّ يف قلبــه ــو ُ

احل ي ة ارج سي اال سعا احلسي يفي ال يُ ا الىلـهواتي ،بـ مـن وا ـ

حرفــة السع ـ الع ال ــي الــذىل بــه يمــدرج املــرءُ يف معــارج املعر ــة والمح ـ ،
وفلما ازواو اال سا معر ة ازواو عم ال يف سةو وسلوفه ا اهلل.
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فيج للىلبابا املعاصر أ ينحرَ يف هذو املرآة ،ما ي ـد مُسيـدألا مر ـدال

ياطبُه من "الدالئ الع لية ومن سسه" واهتا؟ مـن احيـة أو

ـبُ علـى

املسيد أ يعيَ قل َ النسوو يف احلياة الراهنة ،وأ يدر َ بدليـةَ املماهـة الـيت
ت رعُها الصوَر املضيئة الااقة وا

الصدور ،وأ ي اربَ السرـرةَ اإل سـا ية

م ُن ٍّو وعرـج م اربـ َة "ا خ الىلـسي " ،عنـى أ ال يكـو َ املسيـ ُد ربـ َ ويـ ان

وحســب ،و منــا أيضلــا ،مــن حي ـ الــروع ،ا م وا خ والص ـدي والربيــب

واملالو واملَىلَ الذىل ال حيكي ا مرَ ال وهو اعلـه .ومـن احيـة اا يـة ،إ ـه
أو بالىلــباب املعاصــر أ ال ي ــي لــحية ا كــار اخلاطئــة عــن معم ــدو،

واال رباعات املىلوهة ،وااللمباسات املموليدة من فىلـرة اإلصـدارات امجينـة
عن املورلني احلاقدين ،وأ ال يسـارعَ

النسـور ا عكاسألـا لـبعض الحـواهر

ي
ال سائدة ،مم لي لا عـن ليو ـة الربـاع واتسـاع أ هـا .ـه مـر بـديهي أ عـ َ

روطَ وبووِ ا يطبائي املكا الذىل ولد ا يه ،ما له وما ليه ،ومـا علينـاي

بىلك ال يعرتيه لب

وال اام .ومن بـة الربيعـي علـى اإلطـال  ،بـ مـن

املسارقة الواورة املسمهجنة أ يمل جَ الرالب املعر ة الروحية ،والسكرةَ عـن

ترااــه الروحــي مــن فم ـبا أق ـ مــا يُ ــا يهــا أ ــا فُمب ـ يف العممــة بل ــاء
اوعة أو من فمبا اسـم

ماوهتـا مـن "بضـاعة السـو " وو أ ت ـاربَ

ي اعَ الموحيد يف صدْرا مُوحرد مُ لِص.
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وهذا سر آ ر ،لو اسمدر معا يه ايي الىلـاب ،لسمحـ عليـه أبـوابُ

النعمــة ،ورســخ يف ا س ـاو املــمني الــذىل يُبنــى عليــه مــالوو مــا يٌ ،وحض ـنٌ
باميٌ ،وصرعٌ ا يٌ ،يَ ِيهب من عواصج ا زما املم لبة.
هنا يكمـن سـر النجـاع يف ـاو ا سـ

والرتابـو بـني املريـد واملر ـد

واحل ي ة ،فما ب ا سر بني ال لوب اليت سلك طري اإلميا من أب

اإلميا وتلت اليت تىل الرر العلمية و احل ي ة.

ثقافة مشولية
ــه ال ــرآ الكـريب ،مجــي علــب ا ولــني واآ ـرين و رثُ املوحرـد ،هــو فـ

ة فامنا يف ف حضارة سا ية ،ه أمرٌ لو ع لَـهُ املـرءُ بدالالتـه السمىلـعرَ

أ امل و َ الىل ايف للع يـدة ،هـو هـ و ٌ مـويل بـامي اآ ويف فـ ي وقـ .

ميلتُ املوحر ُد أو املوحـدة يف

ا ـة الع يـدة مسمـا َع االي ـاع املنسـجب بـني فـ ي

تلت الكنوز املعر يـة ،والـذىل بـه يصـ توحيـدٌ ،وتمجلـى حكمـةو م دسـة.

واملوحردُ ميلتُ املعاولةَ املنهجيةَ للمساع  ،واسمنباط ح ي ية املعنـى واقمسـاء
ا اــر لــد و هيك ـ لســسة العِلــب ولــو فىلــرت املســاهيب واملنــاهِّ املرتتبــة
باسممرار عن أحدث حرياته امل رتَحَة.
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ما هي طبيعة هذو امللكية؟
ــه اال ممــاء .عنــدما يُــدر ُ الرالــب املريــ ُد مــدى ارتبــاط فــ تلــت

املواريـ وصِــلمَها بكلم ـةِ احل ـ ،

ــا مع ــووةٌ اــا وموص ـولة فمــا بــاء يف

امللاور ،يعلبُ حينئذ يف أ مثة وحدةأل لابرةل للك  ،وا سـجامألا مم لـا يلالـجُ
يمــا بــني ح ائ هــا املصــساة ،وسـرًّا بامعــا فــا يف أصـ ا بىلاقهــا مــن فلييــة

ج أمـام ظــواهر
الع ـ  ،و منـا الـذىل حيــو بـني بصـة ِة املريـد وبينــها هـو الموقـ ُ

ا ــياء وتربي اهتــا الىلــكال ية واســمنساو معا يهــا -الــيت يُسـرتَضُ أ تكــو
حيةل ممجدروةأل على الدوام ،مسمندة

ا ص  ،مسهومة امل صد ،ال ينكرهـا

الع  ،ال تُجمردُ حرفةَ الع وو اسمىلعارها مىللا وائمألا عـن منـابي احلـ

وسعيألا وؤوبألا يف رحاب ورو.

عندما يكمىلجُ املريدُ هذو احل ي ة ،يمنبه

أ الرؤية السسي املممـد

أما مه ،والذىل هـو منـمب ليـه ،يع ـ ُ "مرفـ َ ورايمـه" وحـدو يـه ويمضـ لـه

معنى حت ه يف "فمالـه ا سـي" .حتـ لـوء الع ـ ا ر ـي .اـذا املعنـى

ــرى أ عوملـةَ احلـ ت يمُهــا ــواةُ املعر ــة الىلــمولية ،علــى الن ــيض متامــا مــن

عوملــة الصــراع الكاســحة يف زمننــا احلالــر ،حيـ حتــو َ العــايُ

ســاحة

ب مممالية ،من ـل ا هـدم فـ هويـة سـا ية حتـاو صـيا ة
مسمباحَة حلرو ا

معايةها ا القية من سي اإلباحة ايارف.
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احلقيقة
لــي

يف وســي اإل ســا ورا احل ي ــة ،و منــا الســعي يف ســبيلها .هــذا

ا مرُ ي يبُ متيي ألا بني احل ي ة املرل ـة واحل ي ـة اإل سـا ية ،وهـو متييـ ٌ ال ميـ

املعنى ،ب در ما هو حيـاو تعـيني احلـد الـذىل بـه تسـم ي ُب احليـاة .واحلـد يف

الع يدة ،هـو الواسـرة بـني الواحـد ا حـد وعـايَ اخلَلـ  ،يف حـني أ ا ـد اعَ
ارج احلد هو ا ال و يف الضدية.

النس

ت ـدرمُ ع يــدةُ الموحيــد لنسوســنا الســاعية وبوهألــا ال حتصــى مــن وبــوو

احل ي ـــة اإل ســـا ية الواحـــدة .وربمـــا تكـــو ُ م اربــةُ اإلبابـــة عــن الســـلا

ال سـاطعألا علـى اآ ـا اخليرـرة ،الـيت
ا ساسي بصيوة ميدا يـة واقعيـة ،ولـي أل

تنكىلجُ أمام الساعني

املعر ةِ الموحيديةِ طلبألا للسضيلة .وهـذو الصرـيوة

متىلل بررع السلا على عدو من الراببني يف تلم

ح ـائ هـذا السـبي ،

واملىلابرين على الصرلةِ ا ينة مب مسالتَ هذا الدرب.

أبــاب أح ـدُهب ق ـائالألك يعليمُــين الموحي ـدُ الــد و َ يف حــاما صــا ا ،مــن

ــل ا أ

علَــين مسمىلــعرألا ملســلت يف احليــاة ،هــو أفىلــر ــوًّا وا سعــاال

بالوبرة من ف ي ما عر مُه بعيدألا عن الموحيد .يضعُين هذا الـوعيُ يف حالـة،
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أفمىلج يها أ ال ر علـى اإلطـال بـني ح ـي يت فإ سـا وبـني الموحيـد

الذىل هو الوبوو بعينه.

تعلَّم ُ يف اخلارج ،و ض ُ يما تميحُـه احليـاةُ املعاصـرة ،لكـن روحـي

مــن الــدا

ي تكمىلــج أبعــاوَ لُوـةِ ادبــة والرمل ينــة وا ُ ـ

واالسرتســا

ش
وا لســة ال يف الموحيــد .علمــ ُ أ مــا فنــ ُ يــه ال يعــدو فو ــه ــوا َ

احل  ،والموحيدُ و عين

الصساء والمح .

أ أعي مرحلـةل سـا ية هـي أقـرب

مكـا

وقــا آ َــر ،علَّمــين الموحيـدُ أ ــه بويــاب العامـ ا القــي إ ــه ال ميكــن

على اإلطال أ يُ رعَ أىلُّ يء مىلمرا يف قلب اإل سا .
وأباب ـ

حــداهُن قائلــةك

الموحي ـدَ هــو تــوأمُ املعاصــرة ،ــه وع ـيُ

الوبـوو باسـممرار .تعلمـ ُ أ ـه يموبـبُ علـي أ أعــيش النصـيحةَ قبـ أ
أبو َع اا

الوـة .قـدم الموحيـ ُد يل ـرع َة ح ـو سـا بـة مملتيـة مـن

ــص أو مــن اــورة ومويــة ،هــذو ا ــةة ــرعة تــنحيبُ السولــى وتىلــررعُ

اإلباحــة ،أمــا ــرعة الموحيــد إ ــا برهــمين

طبيعــة الوبــوو احل ي يــة.

علينا أ سم ي منه ه الوبوو ال أ نمحر ماوا ي درمُ لنا وو أ سع أىل
ـيء .هـو احل رريـة املىلمـرة واالحـرتام واال ممـاء والعـد  .مسـالت ا الـ
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مدرسةو ال مىلي ما للعد واملساواة المامة ال ائمة على روعا سا ية ال تنسر
ال من االسمورا يف ا ا ية و سيا احل .
ل د فا

احل ي ةُ حمررفلا للع و وا ئدة ،و بسوَ الموحيدُ أمامها ح َ

الوعي ملسـاءلة الـنس  ،والمرلـي

منهما معألا .يل مُ املرءَ يف ولت احل ـ

مكا مـها يف ال مـا واملكـا  ،ومـا أبعـد

ـجاعةو يوابـهُ اـا ح ي ـةَ ولـعه يف

عــاي اليــوم .موابه ـةو عبــر عنــها أح ـدُهُب بىلــك ا ســاطي حينمــا اــار علــى
السلا قائالك ب ماوا ت درمُ احلضارةُ للىلـباب املعاصـر؟ وسـارع

بابـةِ

سسِه قائالألك ها ت درم لهُ حمميةَ السرا من معا ي الوبـوو ،وسـ وطَ ا حمـة

ف الـديين وحتويـ َ العـاي مـن البسـيو
يف هوات السناء ،والمرـر َ

املع ــدة ،ومــن حكمــة الع ـ

املىلـاف

مماه ـةِ ايهـ  .الموحي ـدُ مكَّــنين مــن رؤيــة

المواز  ،وعلي أ أسل سسيك ماوا أقدرم له في أسمح َّه؟

هي الرري اليت ب ر ها ل بيا امل بلة بني بـوهر اإلبـداع ووحـدة

المح .
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