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 توطئـة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني 

 نيوعلى آله وصحبه أمجع

 د،ـوبع

منذ سنوات ومجهور املوحدين الدروز يف الوطن واملهجـر يرـرع علينـا    
 ــا، واملهــممني مــن  ــبابنا ومىل سينــا    ســبي       ءالســلا ك فيــج  وبــه أبنا  

الموحيد واخلصا  الموحيدية؟ فيج   ـدم مـب بلسـلوب بسـيو ومـوب  مـا       
ــة، وأســ      ــة الروحي ــات اموي ــارو م وم ــاو والســلو  الــ ميكــن اعمب يت االعم 

قلوبَهب وُتذْهُِب هابَ  احلـةة عـن  سوسـهب؟ وبالبـا مـا فـا  ا مـر         تُرَمْئِنُ
ينمهي    املرالبة بنص مربعي يكـو  يف ممنـاو  ايميـي ويُعمَبَـر مـد ال         

 امات أ القية وسلوفية. وقـد لسـ    مسبي  الموحيد وما يرتتب عليه من  ل
مسـل     ع ـو   ـبابنا والـيت     العديد من اإل وا     حالـة الالمبـاالة الـيت ت   

ــلار بىلــمى منوعــات ا  كــار         ــلوىل اــب    المىلــكت أو    الم ــا ت ــا م بالب
ورية أو الوقوع حتـ  تـلاة المـلويالت املىلو ـة أو حمـى املورلـة والـيت        أالال

 تسم ر    الصحة وبالبا ما حتم  ظلما  ديدا للموحدين الدروز. 
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ــارة  و   املوحــدين الــدروز معرو ــو  مــذرهب مــ   ــنس  ا م  ن مكــر ال
  احل ـائ  والم ـرب   بالسوء واال مباو الدائب ملوببات هتذيبها وهتيئمها السم با

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

ــلاز    ــا   ــا و ــبابنا، عملن ــا يف اميئــة االسمىلــارية وا لــ     أوالو  رة   وا ن
الســـبي     "املـــذهل علـــى ولـــي هـــذا املربـــي املبســـو الـــذىل أ ينـــاو  

، وليــ و ومــد  و لبحــر واســي ال – فمــا  ــب أ   ولــ  –وهــو  "الموحيــد
بدايــةل للمهــممني الــذين تمــو  أ سســهب    ســلو  وروب الكمــا    ،يُــدرَ  مــداو
 والرتقي.

ين سـامهوا يف الـدرو واإلعـداو، سـائلني اهلل      افرين بهوو مجيي الـذ 
 سبحا ه وتعا  مب حسن الىلواب واي اء.

 
  يخ ع   طائسة املوحدين الدروز

 اخلاوم الروحي
  عيب حسن              .0202آب  7
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 املُوحِّدُون الدّرُوز
 

 مقدمـة
 

ــة، عري ـــة يف  ــدين الـــد روز    قبائـــ  عربيـ   تعُـــوو أ ســـابُ معحـــب املوحـر
ــر          ــى م ــا عل ــةِ وفراممَِه ــا عــنا ا م  ــدة و اعأل ــا ا اي ــة يف مهِارَه أصــالباها، وأايل
المَّاريخ، وهيَ قبائِ  اسم ر ت قب  اإلسالم  ِي باالوِ الىل ام منها خلب، وطيء، 
وتَــيب اهلل يتــيب الــالتي، وربيعــة، الن جدي ــة، وبنــو بنــد  الــذين ينمســبو     

بائِ  املذفورة. أم ا  سـبمهُب    الد رزي ـة  هُـو  رـل     قبيلة متيب، وبةهَا منَ ال 
ب عـن المبـاوا يف السَهـب وقـيَ  ِيـه امللرر ُـو   ميجَـة عـدم تـو ري             تـاريي  ترتَـّ

 الدرقَّة واملولُوعي ة.

ــى         ــة، وعََل ــائِهب ا صــي  ل م  ــى ا مم ــاريخ عل ــدو  عــا المَّ حــا  َ املوحر
ــة الر اسِـــ َة  سضـــ  مـــا حتلـــوا بـــه مـــن مكـــارم ا  ـــال ،   بت اليـــدِهِب العربيـ 

ــت بم اليــد الســلج الصــا  بكــ  مــا يُرا  هــا مــن عــاوات، وقواعــد     والممسُ
يا َة. وفـا َ تـاريخ هـذو       املروءة، والن وة، والىلرف، وآواب احلـدي  وَالضـي
ال بائ  العربية اليت ت د مَ     "اوور بالو الىلام" منذ ال ـر  الىلـا ي للـهجرة،    

حِمألا بالدور الماريي املعروف بـ"املىلابرة"، أىل الد اع عن اوـور  مُرتبرلا ومُلم
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ــة، بكــ   أبعاوهــا     ــور. وهــذو املهم  ــ اة الســر ِّ علــى مــرر العصُ ــة لــد الوُ ا م 
ــة، طوــ  علــى الىلــعور املــذهل الضــي   لصــا  رُوع المعالــد مــي    الماريي 

 ب الكبَار.  ايماعة فما يَىلهدُ باذلتَ تاريُهُب الوطين ، وسيَرُ رباالتِه

ــيلة،      ــة ا صـ ــاواهتب العربيـ ــاريخ بعـ ــا المـ ــد روز عـ ــدُو  الـ ــرف املوحـر عُـ
وبل القهب وآوااب وبإ الص النوايـا، ومتاسـكهب، وتعالـدهب، وتعـاو ب،     

واسـمناوهب املـمني علَـى  ميـا ِهاب      ،واتساقهب، وا مهب بل سسِهب، وباهلل ع  وبـ  
ــا عــن    ــة واحلــ    بواباــب المَّضــحيَة، وبــذ  الــذ ات و َاعأل ــة والكرامَ ــيَب احلرري  قِ

ــيَ لــب  فــ   حضــارة      ــذِو عنــدَهُب هِ ــاو، وهَ ــن ربر العِب ــوب مِ اإل ســا ي  املوهُ
 بديرة با ها.  

ل د اتَّسب املُوحردو  برُوع الوطني ة ايامِعَـة، وماـ ر السرياسَـةِ احلَكيمَـة،     
بَو  احممــا  الحلــب، وال وبســجايا ا  ــال  الر  يعَــة،  هُــب يَــلبَو  الضَّــيب، ويَــل 

يهــــابُو  عَاباــــ  املــــوت  وا مَــــا هُــــد ووا يف أرلِــــهاب، وحرمَــــة أعرالِــــهاب  
ا  ـو َ منرـ  أىل  قـو ة بامـة مَهمَـا قـ َّ           َوفراماتِهب،  هب قوم يـرو  احلـ  عاليأـل

   مناصِرُوو، ويَرَوْ َ البَاطِ َ بَدَوا و   فَىلُر وووو.
 بسا  احللل
ي ة ع   ىلمل عضو اميئة االسمىلارية

 طائسة املوحدين الدروز
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 متهيد يف العقيدة التوحيدية
 

تبــار  اهلل، رب العــاملني مجيعــال، ســبحا ه املُبــدِع الصــا ي، الواحــد ا حــد،         
ــدر  باخلــاطر وال       ــدائب، ال ي ــ  و، املوبــوو ال ــه، املُنَ عجــ ت الع ــو  عــن  ورا  وات

يسـورة  لسـميي البصةلي  فمىلله  يء وهو ابالوهب، وال يلح ه  سبٌ وال صسة، 

 .ي001يسورة الب رةوهلل املىلر  واملورب  لينما تول وا  ىلب  وبه اهلل، ي00الىلورى

الَّذىل  َلَ َ الس مواتِ وا رْضَ وبَعَ َ  احلَمدُ لِله قا  تعا  يف فمابه الكريبك
الَّـذىل  َلَـ َ    وَهُـوَ ،  ـلظلبَ ليلَهُمـا، وأ ـارَ  ارَهُمـا    ، ي0يا  عـام   الح لُماتِ والنُّور

 ِعمَةل مِنهُ علَيكُب  ي33يا  بياء  الليْ َ وَالن هارَ والىل م َ وال َمَرَ فُ ٌّ  ِي  َلَت  يَسبَحُو 
وَحُج ةل، وواللةل على عحيبا سُلرَا ِه، وأ   له ا لوهَةَ والعِباوة  الصَة وو َ ف ي مَا 

 االَّ هُـوَ   االَ يَعْلَمُهـَ  لْوَيْـبا ٱمَسَـاتِ ُ   وَعِنـدَوُ  علمُه ف    يء ساب ٌ .يالراىلي.سِواو
 اتِوَمَا تَسْ ُوُ مِن وَرَقَة   االَّ يَعلَمُهَا وَالَ حَب ة   ِـي ظُلُمـَ   لبَحرااوَ لبَررامَا  ِي  علَبُوَيَ
 مــو علــى  واللــة  ي15يا  عـام  مُّــباني  اباوَالَ رَطْـبا وَالَ يَــابا ا  االَّ  ِــي فِمــَ   َرْضاٱ

 باإلحاطــة بكــ ي املمســرروالعِلــب ووو احلِكمــة  ووعلمــه الكل يــات واي ئي ــات.  هــو 
ــوم. ــا يف الصــور أو      أوبــدَ معل ــها أفــا  ممناهيأل ــه، ويف فــ   من املوبــووات ب درت

ـــا يف الكــــا حكمــــة بالوــــة، وآيــــة معجــــ ة   يــــات ل ــــوما يف ولــــت آ   ممماويأـل
 البيضاوىلي.ييها وينحرو   ليها بعيو  ع ومب"  يمسكرو أىل " ي.4عد الرييع ـلو 

  اهلل سبحا ه وتعا  هو الواحد ا حد والموحيد عباوة الواحد ا حد.

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
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 اهلل أمـر
 

ال عـن هلوقاتـه، من  هـال عـن           مل ا فا  البـارىل سـبحا ه منسـروال بذاتـه، بنيـ 

ــه     ــاهرة ا  تكــو   راوت ــه الب ــة هــي   صــسات مصــنوعاته،  ــاء مكمم السع ال

ح ي ة العل ة يف   او الكو  بكـ  ما يـه،  كـا    ـاو الكائنـات فلـها بـلمرو        

 منـا أمـرو  وا أراو  ـيئال أ     فمـا بـاء يف اآيـة الىلـريسة.      فـن  بكلمة 

ــه فــن  يكــو    ــو   يي ــو  ل و ــاء ســبحا ه وتعــا  أ  تكــو  هــذو    ،ي33/20ي

يت تع لـه ع ـالأل وتضــبره   اإلراوة واهتـا هـي احلافمـة يف هـذا الكـو  وهـي الـ       

 ويف حدي  الع ـ  املنسـوب    الرسـو    ، وختضعه لنحام وقي  ال حييد عنه

   .يالو ايلي أ ه قا  "أو  ما  َلَ َ اهلل الع     ا  بت أعري وبت امني" يصلعبي

واملىلهور ا ه لو أمه  اهلل سبحا ه الكو  طر ـة عـني لمال ـا والـمح  ،     
فل ه اال اذو اإلراوة السع الة.. لذا   د وبب  ال قيام وال ب اء مذا الكو  

 الراعة الكل ية واخلضوع املرل  ما.. سبحا ه وتعا  عم ا يصسو .
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 اإلنسان غاية اإلبداع

 

ــا َ ــ فـ ــمِـ ــالَى ة اهللن حِكمَـ ــ َ أ ْ تَعَـ ــا َ بَعـ ــ اإل سـ ــرَضَال  َاطِالنـ  ــ وـ ن مِـ
عَلَ َـةل  َ َلَ ْنَــا الْعَلَ َــةَ مُضْــوَةل   اُـب   َلَ ْنَــا النُّرْسَــةَ ك قــا  تعــا  .اتووَوبـُ املَ

 َ َلَ ْنَا الْمُضْوَةَ عِحَامألا  َكَسَوْ َا الْعِحَامَ لَحْمألا اُب  أَ ىلَلْ َاوُ  َلْ لا آ َرَ  َمَبَـارَ َ  
 ،ي ا رضا  ِــموات ومَــي الس ــلــهُ مــا  ـِ  سَـ َّرَ   ي0ي.اللَّـهُ أَحْسَــنُ الْ َــالِ ِنيَ 

 وأمت  ،يرت ـدِ  وأبْـوو  ،صـوير ن تَسَأحْ ىعلَال صد،  تام  ،روهايَ  َ فاما هُوبعلَ
. ي4يالمني يبن ت واسَي أحْ ِ ا َاإل سَ اـنَل  َ دل َ قا َ ع   مِن قائ  فمَا ،تدبة

اب  علَّمَهُ، بإراوتِه، مَا باهِ احلَابَة  ليْه مِن أمرا وِينِه ووُ يَاو مِنَ احلَـال  واحلَـرَام،   
 . ي4يالرمحن ا يَالبَ علَّمَهُ كىعالَتَرِ ، فمَا قا َ واملَعاياش واملن

محـرر     املُاطِي  الن ـ   احلـَ يف  َلـ ا العاقـِ   لـ ةُ راوةَ اهلل ع   وب   هيَ العِ    
و. ةِن بـَ ا عـَ هـَ ص ـهُ املبـدِعُ با  سات   َصـا ا وصـِ   لوقاتِ خبار املَائِن سَاملُمَي   عَ

ن الـن س ، وهـوَ   يـه مـِ  ا  ِيُّ  ـَ اللريـج، وهـوَ احلـَ      العالعاق ُ  ا  يه من ا وَ هُ
 ا ان أعمـَ م، وهوَ املمحرر ُ  ا يُ دِمُ عليه مـِ الكالَوَ ر الى النُّه عَالن اط ُ ب ُدرتِ

 .الع ما، وتالية  بالمح    ة  بااباسَ

                                                 
 "11، 11، 11سورة المؤمنون " (1)
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  فَا َ الن اوُ أم ةل وَاحِـدةأل عداوُ يَمَسَـاوَى  ِـي وَواتِهاـب االسـمِ     ،ي003الب ـرة  ي
 جَوَعـِ  ىل الَذِيب الَّـ  ِسـمَ املُ ل َبُو  اخلَة والىل ر  باالر ببا من  ِررَةِ الـدرينا ال ـيرب، أىل  

 ِرـرَة اهلل الَّـيت  َرَـرَ الن ـاوَ      ، الَّمِي  ُرِرُوا علَيهَا فمَا قا َ ع   مِن قَائـ  يه ِ
ــيربُ   لِـــتَ الـــدرينُ ال َـ ــرَ الن ـــاوا الَ عَلَيهَـــا الَ تبـــدِي َ لِ َلـــ ا اهلل وَ وَلكـــن  أفىلـ

 ا مَـلسُوا عِندَ وُقوع اممِحَا  المَّ ياة بَنيَ الرَّاعـةِ الَّمِـي هِـيَ     ،ي32الروم ييَعلمُو 
 ِع ُ العَ  ا ا  ى، وبنَيَ املَعصِيَة الَّيت هيَ العِنَاو عنْ قبُو  احل  ، وَاسمِسـالم  

 الن س   لَى  َوازاع امَوى وبُمُوعا الر ببَة.

 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   كابــدة ايهــد والعمــ  لولبــة اخلــة   -

 .على وواعي اموى
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 الرساالت السماوية
 

رَ امدايةِ ال يـاع العـالَبَ   مثَّة يف المَّعليب الموحيدىل  مسهومٌ راسخٌ مساوُو أ    و
ــ  والــمَحَ  ،          ــدَو املمواصــ  لمال ــى اخلل ــذا امل ــوال ه ــه ل ــني، وأ َّ ــة ع طر 
ولَمعرَّلِ  احلكمُة الضـابرة الوبـوو وحا ـا اهلل سـبحا ه وتعـا  عـن ولـت        
علو ا فبةا.    اهللَ ب َّ وفرُوُ ا فىلر قربألا خلَل ِـه مـن حبـ ا الوريـد، واملنـ  و يف      

ن "املبا ــرة"، ي يُ ــ ا العــاملني مــن صــسوة  قائمــة  بالــدعوة  ليــه، اآ  عينــه عــ
ـ َ  عــا ي          ـرة  بــل   المَّح ـ  وهاويــة     صــورةِ احلــ  ، ومُــذفيرة  بــاخلة، ومُبىلـر

 الكماب هو السبي     الكما  اإل سا ي  ا ر ي.

رأ ـةل    اءت  راوةُ البارئ الر حيب أ  تكو َ الواسرةُ سبيالأل    معر مه، ل د
 ،ي32يالب ـرة  باعِـ و يف ا رضا  ليسـةل     يـي  بعِباوو، و متامألـا حلكممـه. قـا َ تعـا ك    

ــب ــهُ آوم    ويُسهَ ــة أ َّ ــورة الكرمي ــن ســيا ِ السُّ ــنل  الواســرة يعي م ســمريه يُ .     ال
حي  أ َّهُ سـراجُ  ـور املعر ـةِ الموحيدي ـة يف حيرـ  ال  مـا         مناملوحردو  حدًّا 

 .واملكا 

ــالعِلب    وبــووَ احلــدر هــو رمحــةو فــاى،           ــا  لن ســا  اتَّصــا و ب ــو ف ل
صـع لا لعجـ و عـن  ورا ِ مـا ال      عِ َمن بـة اسـمدراجا بالواسـرة لصـَ     اإلمير
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فمَـا قـا َ    طاقةَ لهُ به.  كا َ مِن حِكمةِ ال اورا احلكيب أ ْ مَـد  احلـد  بملييـدو   
 .ي30 يالب رة لَّهاآومَ ا  اءَ ف وَعلَّبَ تعالَى

فــذلت النعمـــة الروحيـــة ال يصـــ  اإل ســـا   ليهـــا  ال بـــالعروج 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        

ــ       ــة  وا ا سكـ ــوحي املبارفـ ــلة الـ ــلة يف سلسـ ــلة   مم صـ ــد السلسـ  ـــرط ع ـ
 املنمحمة.

  َّا أوحَينا  ليـتَ فمَـا أوحَينـا     ُـوعا والن باـيرنيَ مِـن       وَقا َ ع   مِن قائ  
بعدِو وأوحَينَا     براهيبَ و  اعي َ و سحَ َ ويع وبَ وا سباطِ وعِيسَى 

باللُـه   وَقـا َ بـ َّ   وأيُّوبَ ويُو ُ َ وهـارُو َ وسُـليْما َ وآتَينَـا واوووَ زَبُـورا    
          ُرُسالأل ُمَبىلرريَن َوُمنـِذرايَن ِلـَئال  َيُكـوَ  ِللن ـاوا عَلـى اهلل ُحج ـةو بعـَد الرُُّسـ

 .ي031و  033يالنساء وفا َ اهللُ عَ ي ألا حَكيمألا

 وبَيرنــاتِهكــذا، ي ين رِــي عصــرٌ مــنَ العُصُــور عــن الصرــلةِ باكلمــةِ امُــدى  
ــمرنَةِ ــةِ     "آيــات  والــ السُرقــا  املُمضَ ــةِ اماوي حات مِــن بُملــةِ الكمُــبا اإلمي 

احل ر، والساراقَةِ بنيَ احل ر والباط  با مِمالِها على املَعاراف اإلمي ـةِ وا حكـاما   
 .يروع املعا ييالعمَلي ة"
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وبَاءَ  ،ي05يآ  عمرا  سالماهلل اإل ندَعِ ينَالدر    باءَ يف الكِماب الكَريب، 
. واتَّســ َ بالــبُ العُلمــاء "يــدوحِالمَّ اإلسْــالم يــناوِ ي ــةُ ِحَيَــا ك " ِــي "رُوعا البَ

ــرْ   علــى أ ــ ال ءَامل ــدَســلِمُ و ُيكُ ــ مألا عن ــأو، ي صــدِو  المَّدُاهلل با ــيَ الَ هُ َّ ي كسِ
ــو  باللســا و جــر مُ ــ اإلقــراروَ ال َ ــذا  لب.ـمــ  ال ــن عُي  مِــصــدِو  المَّدُبا وهَ

لِنميَا  بال َّهُ "تصدِي ٌ بايَنا ، وقو و باالليسا ، وعَمَ و  يُرابا ُ الىل رعَ  ِي تَعريسِه
 واإلميا  باب الموحيد. باا رفا ."  اإلسالم باب اإلميا 

ربُـ و بـنيَ الن ـاو قَـائاِلألك "مَـا       علَّبَ باايـ ُ الن ـاوَ وِيـنَهُب مل ـا أتـى الـن ل        
ــاهللا، وَ  ــلمِنَ با ــا ُ أ  تُ ــلمِنَ اإلميَــا ُ؟ قــا َك اإلميَ ــلِه، وتُ ــه، وَرُسُ ماَلئكمِــه، وبالِ ائِ

باالبَع ِ. قا ك مَا اإلسالمُ؟ قا َك اإلسالَمُ أ  تَعبُدَ اهلل والَ تُىلرا َ باهِ، وَتُ ِـيبَ  
الص ــالةَ، وَتُــلورىَ ال  فــاةَ املَسرُولَــةَ، وتَصُــومَ رَمَضَــا َ. قــا َك مَــا اإلحسَــا ُ؟  

ــرَاوُ   ــتَ تَ ــدَ اهلل فل َّ ــا َك أ  تعبُ ــرا َ" يالب ــارىلي،    ق ــهُ يَ ــراوُ  إ َّ ــن تَ ــإ ْ يْ تكُ   ،
 واإلحسا  هو الموحيد.  



 -14- 

 الفصل األول
  ثوابت املوحدين

 املوحد جتاه اهلل سبحانه وتعاىل الثوابت الواجبة على
 

 العَدلُ اإلهليّ
 

 قَائِ وَقَا َ عَ   مِن  .ي42يالنساء     اهللَ الَ يَحلِبُ مِىل َا َ وَر ة  قا َ تَعالَى

    اهللَ الَ يَحـلِبُ الن اوَ  َيْئلا وَلكِن  الن ـاوَ أَ سُسَـهُب يَحلِمُـو        ي44ييـو. 

ــاتِهب املَســلكي ة   ــروروُ املُوحرــدو   ِــي أوبي  العَــدْ  مِــن أ ــاءِ اهلل تعــالَى، يُ

كمَـةِ  عِبَارةك "لو عَلِممُب الوَيب ال مَـرتُب الواقِـي"، وَاللـة علَـى  ميَـا ِهاب باحلِ     

اإلمي ة وبوهراهَا العَاوِ ، وبل   اخلَل َ ال يُدرافُو   ِي فـىلة  مـنَ ا حيَـا     

السرــر  الكــامِن  ِــي مَــا يُصــيبُهُب مِــن أحــوَا  الــد  يَا.  مَــن تــي َّنَ ببَصِــةتِهِ  

بَما َ احلِكمَة اإلمي ةِ، تَىلو  َ  الَى رُؤيَة رُوحِـه  ِـي مِرآتِهـا،  َـال يَحلمُهَـا      

تيباعا املعصِيَة، بَ  يُح ي  السَضـيلَةَ بالىلَّبـاتِ علَـى مـا تَ ــمَضِيه مُوبابـات       با

 العَد ا واالسمِ امَة.
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      اعمِ اوَ العَد  اإللَهي  يوباب اإلميا َ بكليي مِه مُرل لا، بَدءألا مِن مَبدَ
ال  مـا ،   يوبعـدَ وَلِـتَ  ـِ    .املُسَاواة المَّام ـة لِنسُـووا اخلَلـ  عنـدَ   َاوِهَـا     

ــ ِ ا مِال ــاتُ  ــا فا  ــا    مهمَ ــر، ومَهمَ ــة بــنيَ البىلَ ــة ممنورعَ ــروط احلياتي  الىل 
مِــن أوْبُــه الس ــر اء والضَّــر اء ومــا يُعَب ــر عنــه  ا َ  ِــي وُ يَــاوأصــابَ اإل سَــ

ــر  ــإ  بال ضــاء وال ــدر.  ــي   سِ ــة، لــي   ِ ــالِم احلِكمَ ــد  اهلل تعــالَى بَ عَ
ا، قـا َ تَعَـالَى      عَابا  الد  يَا وحَسب، ب وَمَـا      ِـي آباـ  اآ ِـرَة حَممأـل

 .ي043يالب رة فا َ اهلل لِيُضِييَ  ميَا َكُب     اهللَ باالن اوا لَرَؤوفٌ رَحِيب
 

 النّـبـوَّة
 

ــوي ةِ       ــة. وبالس  ــي تكممــ َ صــح ةُ الرؤي ــم ا لِكَ ــورا الىل  ــرُ     ُ ــاجُ البصَ حيم
ــورا ا   ــاجُ البَصــةةُ     ُ ــراط    واهتــا، حتم ــبُ ُ "الصر ــا سُ ــاءَ أمامه ــي تُضَ ــو ةِ لِكَ لنب

 املُسم يب".  

ل اإل سـا  لِعِلـب البيـا ،  كـا  اخلـةُ  يـه           ل د فا  مِـن حكمـِة اهلل أ  هيـ 
بالسررة، ووهبه الع   واالسمعداو يف قوى الـن س  ل بـو  ا  ـال  ادمـووة،     

ــا       ــا . بـــة أ   احميـ ج الع ـــ  واملســـالت الىلـــريسة، وال يـــام بصـــا  ا عمـ
ــيب و نــب     ــة واإلر ــاوِ والمَّعلِ ــة،    امِدايَ ــن س  الرائعَ اإل ســا ي ، وقــوى ال
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الوقوع يف الوسلة هـَو احمِيـاج لـرورىل  لمنبيههـا وتـذفةها بالبىلـارة واإل ـذار        
 .ي003يالب رة   َبَعَ َ اهللُ الن باـيرنيَ مُبَىلرراينَ وَمُنذِراين فمَا باءَ يف اآيةِ الكرميةِ

ــا لــال  ســرر ايمــا  اإلمــي        ــا مسعمأل ــا  ورا يًّ ــبا أ  يكــو  لريسل ــن لِلعِل وال يُمكِ
ــا بالوســائو       ــد، وَباريأل ــن عــني الم ليي ــا مِ ــا  منبىل ل ــة  الَّ  وا ف واحلكمــة الر با ي 
ــالأل علــى ألســنةِ مــن اصــرساهُب اهلل العلــي  ال ــدير، احلكــيب     الىلــريسَة، ومُرسَ

 .ام الد عوة و اجاز الوعد، وهُب ا  بياء والرُّسُ احلميد، لملوية الررسالة، و مت

 اإلمامَـة
 

ــا َ تعــالَى ــباني   قَ ــاما مُ ــي  مَ ــينَاوُ  ِ ــيْء  أَحصَ ــ َّ  َ ــوَ "أمُّ ، ي00ييــ   وَفُ وهُ
ــباني"، أىل     ــه. وَ"مُ ــه وأصــلُه وعِلمُ ــراين، أَىل بُملمُ ــر املُسسر ــاب" عنــدَ أفىلَ الكِمَ

مَا سَيَكُو . سُمريَ  مَامألا   َّهُ يُلتَبُّ باهِ ويُــمَّبَي.  مُحهار لِجَمييا ا  يَاء مَا فا َ و
وَ ِي الكِمابا الكَرايب سُمريَ النبيُّو َ أئِم ة، ومَا أتَوا بهِ مِن صُحُج  أئِم ة أيضلـا،  
ُد احلَـدُّ مِـن مَعر َـةِ عِلـبا اهلل، واسْمىِلـسافِ لرَـائِج             ُه با َـْدر مَـا يُلَيـ  مم ا يَعـين أ َـّ

ُه باال َـدرا َ سسِـه تسـمُو بـهِ اإلمامَـةُ، وت ـرتابُ مِـن معا ِيهـا          املَعا  ِي الىل ريَسة،  إ َـّ
احلَ ي ي ة. و ِي هذا املَعنَى،  إ   اإلمامَةَ وابابَةو باالضَّرورَةِ  ىلر تَعلِيبا راسِـخا  
ــا لمسســةِ وور       ــى ا ــمِالفِ  حرَتِهَ ــذاهِب عل ـــلج املَ ــدَى مُ مَـ ــو  ل يف ا صُ

 اإلمَام.
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 املَعَـاد
 

ف    يء   لَيهِ املَصةُ هُوَ املَعاو، واآ ِرةُ مَعَاوٌ لِلن او. ويَومُ املَعَـاو يعنِـي   

يــوم اآ ِــرَة، ولــهُ أ ــاءٌ فــىلةَة مىلــ  يَــوم الــدرين، ويَــوم احلِســاب، ويَــوم احلَــ  .  

ــوم املهيـــب   ــدُ قُـــدُوم اخلَلـــ ا بلســـراهِب  ِـــي وَلِـــت اليَـ ــدُ يَعمَ ِـ ــرَوا لِ واملُوَحـر يُـ

ــالَهُب ــة أَعمَ ــدِينُ     ،ي3يال ل ل ــاو، وَتَ ــافِب بــنيَ العِبَ ــوَ احلَ ــالَى هُ حيــ ُ يكــو ُ اهللُ تَع

اخلـــقئ ُ بلسْــرها هلل تَعــا  وَلِرسُــولِه باالر ـــاعَة وَاإل  ِيــاو. واملُوَحرــدُ مصــدر و 

ةألا يـروُ.  يَعمـ ْ مىل ـا َ ور ة   ـ    بسُلاوِو وبَوارحِه بسَاعَةِ احلِسَاب، وَبل   مَن

الـوَز  يَوْمَئِـذ  احلَـ ُّ  َمَـن      وباـل    ،ي2-7يال ل لـة  ومَن يَعمَ ْ مىل ا َ ور ة   رًّا يرَو

هُ  َلُولئـتَ الَّـذِينَ   وَمَـن  َسَّـ  مَوَازاينـُ   . اَ ُـلَ  مَوَازاينُهُ  َلُولئتَ هُبُ املُسـلِحُو َ

  .ي5-2يا عراف  َسِرُوا أَ سُسَهُب بامَا فَا ُوا باهيَاتِنَا ياحلِمُو َ

ومِم ا قاله الىليوخ الىل ات اسمىلعارألا لملـت السـاعة املهيبـة، وتضـر عألا هلل     

 .تعا ك اب  َ اهللُ سُبحا َهُ عندَ العَرض أقدامَنا
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 خلود الروح
 

ور    اُــب   قـا َ تَعَالَــى   .يالرتمــذىليالَّــذىل بـهِ أحيَــا اهللُ اخلَلـ "    "الـرُّوع مِـنَ "النُـّ
ــه   ــن رُوحِ ــهِ مِ ــخَ  ِي ــو اوُ و سَ ــهُ،    ي5يالســجدة  سَ ــهِ تىلــريسلا ل ــى  َسسِ ــا ةل  لَ ، " لَ

ــهُ  ــل لا   ــ  عَجايــب، وأ   ل ــهُ  َل ــى احلَضــرةِ    ،و  ــعَارألا بل َّ ــا  لَ ــهُ مُناســبَة مَ ل
 عَنَــى باــذَلِتَ أ  عــرفَ  سسَـهُ   َــد عــرف رب ــهُ".   الر بوبي ـة، و بلِــهِ قِيــ َ مَــن 

 ِـي   لن سا ا  ل لا يف الر اعةِ يووىل بـهِ    معر َـةِ اهلل قـدر اسـمراعمِه، وأ      
حُسـن سياسـةِ   مـن اللرا َـةِ يعينُـه علَـى      اسِرر لرَائِج  َلـ  اإل سَـا  م ـدارأل   

"مـنَ اإلبـداعي ات الكائنـة     سسِه، وقيامها بالواباب الالئِ  باكراممِهَا. والرُّوع 
مِــن بَــوهَر  ِعـ ا ا مــر اإلمــي الَّــذِىل هُــوَ "ينبُــوع الوُبُــوو  يالبيضــاوىلي  "فُــنْ باــ 

   .يروع البيا يبال درَةِ الَّمِي مِىلالُهَا  َيضَا   ُور الىل م "

  َّها باهَـذا  و ،ي21ياإلسراء الرُّوع مِن أمرا ربري يُ ِـرُّ املُوَحردُ  قـرارألا راسِ لا بل  
ــيَ  َالِـــدة بَاقيَـــة،   ــورا ِي  ا َقـــدَو،  َهـا املَ ـــام ايَليـــ ، ومِـــن وَلِـــت ا صـــ  النُـّ
حا َاهَا مِن وَلعِهَا علَى قدَم املُسَاوَاة مَي ايسب السـا ي املكـو   فمـا ورو يف    

ــن   ــرآ  الكــريب م ــار  ال  ــا ا فالس َّ ــرمحن صَلصَ ــر،    ،ي04يال ــا اِل  العنَاصِ ــى با يَسنَ
يَمها َ  بامُرور ال  مَن.      َا ِـيَيْـن الَ يُكور َـا   سـا َا، وحَـرىلا بـاملَرءِ أَ  الَ يحلـب      و

وَالَّـذِينَ   َسسَهُ بإمهَا  ايَوهَر البَاقي، واال ىلِوَا  باالعَرَض السـا ِي. قـا َ تعَـالَى    
  .ي20يالب رة هَا  َالِدُو آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحَات أُولَئتَ أَصحَابُ ايَن ةِ هُب  ِي
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 الفصل الثاني
 

 فَرائِضُ اإلميان التوحيدية
 

    لنميا   رائضَ وَابابَات  ل ُهَا حت ِي  مثرة الر اعَـة يف واتِ املُوحرـد يف   
ــاوا، باواسِـــرَةِ العابلـــة واآبلـــة. وسَـــبَ َ أ  وفَر ـــا مَـــا علَّمـــهُ باا يـــ  للنـ 

ين ومسمَرَلاته. لكن  هذِو العَ ائِـد حتمَـاجُ  لَـى    ، مِن أُسُ  عَ ائِد الدرالنل 
أعمَا  ايَواراع، و  وَا   واطِر الصُّـدُور،  يمـا يَ مضِـي الوصُـو     الوَايـةِ      

ــهَا ــي يَسمىَلــعِرَ      ،مِن ــا، لِكَ ــ  واإل ــالص  يهامَ ــبا والعمَ ــدةِ العِل ــ اما ب اعِ ــن الم مِ
تِهِ ح ـائِ ُ  ِعَـب اهلل، وأسـرَارُ لرـائِجِ     املُوَحردُ الصرلةَ بااحل  ، وتَنكىَلِجَ لبَصةَ

 مَحب مِه.
       ومن أهب السرائض اإلميا ية الواببةك           

 

 النوايا اخليِّرة
 

النرـي ةُ عمَ و قللا  الِص  ص هَا الىل رعُ باإلراوةِ املُموبرهَةِ  َحو السِع  ابموـاءأل  
ــي ا  ــه. بــاءَ  ِ ــاالل حلُكمِ ــا ُ  لِوَبــه اهلل، واممىِل ــريجك "  َّمــا ا عمَ حلــدي  الىل 

ــاب       ــ ، يَصــسو ويىُل ـــي ةُ روعُ العمَ ــوى".  النر ــا  َ ـــما لكــ ي امــرئا مَ ـــي ات، و  َّ بالنر
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بصسائِهَا، وييبُ ويبور باكَدَرهَا، لذلِتَ ي و ُ الس ـالكو ك "رُب  عمَـ ا صَـوِة    
 ـي ة".   تُعحيمُهُ النرـي ةُ، ورُب  عمَ ا فبة تُصويرُوُ النر

يروروُ املوحردو  احلَدِي َ الىل ريجك "    اهللَ الَ ينحُـر  لَـى أبسَـاوِفُب، والَ    
 لَى صَُوراُفب، ولكِـن يَنحُـر  لَـى قــلُوباُكب"، ومَولِـي  َحَـر ربر العِبَـاو أولَـى أ          

ةُ املربـو ة.  الوَايـ  ة ، ليحص  المَّو ِي ، وتمح َّـ َيَكُو َ   يـًّا، بريئـألا مِن ف ي  ائبَ
ــدَهُب قُرــبُ       ــا عن ــة،  الن وايَ ــم عحــب صــسو الني  ــدرفُو  مبل ــار يُ والىلي ــات الكِب
ا عمَا  وَسَاب َة مَا، و"ا مُورُ بام اصِدِهَا"، ومَا مِن مي ا ا راب ا  ِي اخلَة 

 وُو   ِي ة طيربَة مَع ووَة باه.

 الطَّاعَـة
 

اإلقبـا ا والعمـ  بـاملَعروفِ، واإلوبـارا عـنا       هِيَ اال  ِياوُ  مـرا اهلل و َهياـه يف  
املُنكَر، وَاال ىلِوَا  باك ي مَا  ِيـهِ راللـا وت ـرُّبٌ    اهلل تَعـالَى. وَالرَّاعـةُ مثـرةُ       
املَحب ة،  مَن أحَب  احلَ  ، ا  اوَت بوارحُهُ و َواطرُوُ  ِي املَسالِتِ احلميدَة، 

نَنا السَالِـلَة. قَـا َ عـ   مِـن      والسُّبُ  املُسم ِيمَة، باهَدىلا المَّ عالِيبا الىل ريسَة، والسُـّ
وَهُـوَ أ   ، ي70يا حـ اب  للَّهَ وَرَسُـولَهُ  َ َـد  َـازَ  َـوزال عَحِيمـال     اوَمَن يُرِيا  قائِ 

ــر احلــ  ، ويُصــلِ َ ظــاهرَوُ با عمــَ      ــهُ،  إ َّهُمــا مَولــيُ  َحَ ــهُ وقلبَ ا  يُصــلِ َ باطنَ
    امُدَى.رائالرَّيربَة، واتيبَاع طَ
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 العِبَادَة

 

ــهُ، وفَمــا َ المضــر ع والمــذ ل ي هلل     ــبر هلل و ِهايمَ ــا َ احلُ ــيُ فمَ ــيَ "اســبٌ يَجمَ هِ

، و ِهَايمَـه"، لِــذَلِتَ هِــيَ تللِيــهٌ وتَ ــدِي  الَ يَسـمح  هُمَا  الَّ مَــن لــهُ العِــ  ة واملُلــت  

َصرَبارْ لِعِبَاوَتِهِ هَ ْ تَعلَـبُ لَـهُ   اعبُدْوُ وَا َرضا وَمَا بَينَهُمَا  َاتِ وَالس مَوابُّ ر

ــريب سَــمِي ال ــهُ ، ي31يم ــوَ  َســدِجَباأىل أَطِع ــوَ تَلباـقَــوَ تَ سسِ ، تَوحِــورُ  َررسِ

ر مُموْـذِيألا بالرائِج العلب، ومُ مباسألا  َوائِدَ العَ ــ ا مِـن  ُـورا الـذيفر احلَكِـيب، ومـهاِ      

ـةِ وَالسضــ ا والىلي َـــة. وَالَ تَصِــ ُّ العِبَــاوَةُ وُو َ اسمىِلــعَارا يَ ِـــيين  هلل        أَهــ ا العِسَـّ

َمـا يُكـوُ  ِمـن َ جـَوى االَاـة  الَّ ُهـَو َراباُعُهـب َواَل         الواحِدِ املَوبُوو، فمَـا قـا َ  

وَ مَعَهُـب أَيـنَ مَـا     َمسَة  الَّ هُوَ سَاوِسُهُب وَالَ أَو َى مِن وَلِـت وَالَ أَفىلَـر  الَّ هـُ   

ــا ُوا ــة  فَ ــي  ــروع " ــِّ   يعيوعــن لِســا ا اإلمــام علــي   . ي7يا اول ــا وروَ  ِ فمَ

البالبَة أ َّهُ قا ك "    قومألا عبدُوا اهللَ رَببةل،  مِلت عباوةُ الم ج ـار، و    قومألـا   

ا،  ملـتَ  عبدُوا اهللَ رهبةل،  ملتَ عباوةُ العبايد، و    قومألـا عبـدُوا اهللَ  ـكرأل   

       عباوةُ ا حرار".

 

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


 -22- 

 الصَّالة
 

فـالَمٌ ووُعـاءٌ وتسـبي ٌ ورفـوعٌ       يهـا عَدا عن فَو ِها صالة هصُوصَةل مَوقُوتـةل،  
ه بالمَّضـرُّع           الَة  ِعـ و مِـن أ عَـا  لَرـائِج الـرُّوع  و تَموبـ  وسجُوٌو هلل،  ـإ   الصـ 

بــاو، وَبَايــةِ الوَايَــات.    واخلىُلــوع واالســمِوسَار    الواحِــد ا حَــد، ربر العِ   
وأمجَــ ُ الص ــالة هِــيَ المِــي تبلُــم حَــد  الصرــلةِ باسمىِلــعارا اهلل سُــبحَا َهُ وتَعــالَى  

ت تَراو"، ولكِن من  هألـا   وقَـد بـاءَ  ِـي    . ي00يالىلـورى ئلَي َ فمِىلـلِه  َيْ"فل َـّ
 ".   دجَا سَوَ ه برن رَمِ دُبْو  العَكُا يَب مَقرَأاحلَدي ِ الىل ريجك "

 

 الفرق بني احلَالل واحلَرَام
 

ُه مِـن          رُو  هُـَو حَـرام.   َـّ احلاَلُ  هَُو مَا أبَاَحُه الىل رعُ، وأم ا مَـا  َهَـى عنـُه وححَـّ
ــمَمهُ    ــةَ مَــا هُــوَ حِــ   ومَــا هُــوَ مُحــر م و  لــا لِمَــا رَسَ قَواعِــدِ الــدرينا العِحَــام معر َ

هللُ ع   وبَ  . وَمَـن يعـدَم المَّمييـ  بينَهُمَـا، الِ     ا صُو ُ الدريني ة ال يت أوحَى باهَا ا
ُد َم ي َـةِ وُبُـوب المِـ ام احلَـال   ِـي           يَسم ِيُب بِه مَسـلٌت مىُلمِـر. وايُسـليُب املُوَحـر
ــى      ــةِ علَ ــى املُحا َحَ ــد  لَ ــي ســعياهِ احلَمِي ــة،  ِ ــاهِرَة والبَاطِنَ ــهِ الحَّ ــة أعمَالِ بُملَ

ريَرة، وي ِينُـهُ أ   اخلُبـ َ يمـلتَّى مِـنَ الُوقُـوعا  ِـي احلَـَراما        صسَاء ال َـلبا و  َاءِ الس 
 .ي017يا عراف وَيُحِ   مُبُ الرَّي باتِ وَيُحَررمُ عَليهابُ اخلَبائِ  ل َولِهِ تَعَالَى
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 الفصل الثالث

 التَّخيري يف األعمال
 

 معرفة النفس
 

ــنس  صــسوة امل لوقــات، وا ــا مــن عــاي الب ــاء، ح       ي ــة بوهريــة  ا  ال
 سا ة، عاملة عاقلة قابلة لل ة، مع ولة مبائ  الع  ، وهي أم ـارة بالسـوء،   

 عاب ة باهلة قابلة للىلر، مهدوة مبائ  ابلي .  

يُوُخ الىلي ـات أ   ا  ـالَ  باحَل ي َـة هِـي سَـجايَا اخلَـة  ِـي واتِ          يَعمباُر الىلُـّ
ــإوَا    ــا الكــامِن،   ــن س ا، أىل يف بــوهَر طبيعمِهَ ــ ،    ال ــا اإل ســا ُ باالسِع ي حي ي ه

ــال         ــوبَ ا  ـ ــدَت اـ ــاوِوُهَا، وارتـ ــا يُضَـ ــى مَـ ــارَة  لَـ ــن س ُ ا مـ  ــ  الـ بَنحَـ
ــج          ــالعِلب اللري ــة با ــة ســجَايَا اخَل ــي توذِي ــرءُ ِ  ــدَ امل ــا  وا به ــة. أم  املذمُوَم
ــها بمو يــ ا اهلل ا  عــا     ــر مِن ــة املســم يمَة،  يَحهَ ــالِت العَاوِل ــريج، وبااملسَ   الىل 

ايميلَـة، وا  ــال ُ الر لِــي ة، واآواب والس ــم  ال ـويب املموليــدة مجيعهــا مــن   
يخُ السَالِـ ،   َّهـا "م ــرُّ         تلت الس جايَا "ادمووَة الس عيدَة" فمَـا   اهـا الىلـ 

يعم ْ مىل ا َ ور ة   ـةألا يـروُ      مَن".الدرين ومعد ه، والَ اباتَ للدرين  الَّ باهَا
  .ي2- 7يال ل لة  يعم ْ مىل ا َ ور ة   رًّا يرَو ومَن
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 االجتِـنَاب واالكتِسابُ
 

 ِي  ر َاوِو احلَكِيب  لَى "أصْ ا أَصِي "  ِـي مَسـلتِ    *يُنبرهُ الىل يخُ السَالِ 
ــاب،    ـــنَاب و ــررُ االفمِسَ ــررَا ،  ــررُ االبمِ ــو "أ   العِبــاوَةَ  َ ــة، وهُ الرَّاعَ

اعَـات، واالبمِنَــابُ االممِنَـاعُ مِـنَ املَعَاصِـي والســيرئَات،      االفمِسَـابُ  ِعـ ُ الر   
وهَُو المَّ َوى. وأ    ـرَر االبمِــنَابا أسـَلب وأصـَل  وأ ضَـ  وأ ـَرف لِلعَبـدِ        
مِـــن  ـــرر االفمِســـاب. ويَىلـــموِ ُ أولُـــو البصَـــائِر مِـــنَ أهـــ ا العِبَـــاوَة باىلـــرر  

بَهُب عنا املَيـ ا  لَـى بَـة اهلل، وبرُـو َهُب       َّما مه مُهُب أ  يَحسَحوا قلوواالبمِـنَاب، 
عنا الُسضُو ، وألسِنمَُهب عنا اللَّوــو، وأعيُـنَُهب عـنا الن حَـر  لَـى مَـا اَل يعنـيهب."        
ــو ُ       ــهِ اســمِكمَا ُ ا مــر، وبل ــررَين  ِي ــو َ الىل  ــ  أ   حصُ ــيخُ السَالِ ــدُ الىل  ويلفي

 .املراو، وحت ِي ُ الس المَة وَالساَلَع
 

 مر باملَعروف والنَّهي عن املُنكَراأل
 

 اسْـجُدُوا  ريبالكـَ  ابامـَ ن آياتِ الكِيد مِدِي العَى  ِىل تعالَاراتكر ر أمرُ البَ
ــ" ،ي34يالب ــرة آوَم ــ ،ىعــالَتَ هُ كل َّ ــ امل   بــدَعاتِمووبــال للمُ َ ميــ  يكــو ُ هُ ل َ
 سـما ي ، وايا وحـا ِي  الرُّ باي العـالَ ما  ـِ لِ س ةلها، و ُلسراات باووَوبُ  املَبَ هافلي

                                                 
 الشيخ الفاضل، محمد أبي هالل الكوكباني )ر(. *
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 ـكرال  ه، وَر آياتـِ اهِوبـَ  ،هقدرتِ عحيبا ن يه مِ أوارَ مالِ الألتذل  جووبالسُّ هُبأمرَ
 ،ي34يالب رة  الَّ  بلي َ أبَى واسمكاَ  سَجدوا .يالبيضاوىلي"واسِرَمِهب باليهاعَ أ عبَ امَلِ

ــدُو   ــجُ املُوَحر ــا َ ا مــرا هــذا باملُصــيَعِوَيَصِ ــويروُّووة، اوَضَ  الف    ا ــم ه َ
وو حمـُ املَبَـنيَ  ر ، وَالىل ـ ة وَاخلـَ  يـ  بـنيَ  مياالمَّ اواي أسـَ  ـِ  وَبوهرىلٍّ يف الريباع هـُ 

 الىلرر .يد وَوحِالمَّ نيَى أعب ، بَعنَ َاملُنكَر، وَوف وَعرُاملَبَنيَ وم، وَذمُاملَوَ

وعَدَم االممِىلَـا    ،عدِ عنا احلَ  الضيدري ةُ هَذِو، بَس دَهَا  بلي ُ باخلُب ِ والبُ
ا وُصِـجَ بـهِ يف الكمـابا الع يـ ،     مَ عضاي بَبعِه،  ِمِن طَوَ  مر اهلل ع   وب  ،

بالسحىلـاء والمضـلي  والكَيْـد والوسَوسَـة واإلبـواء واملعصـية والسِمــنة         رُا م
أىلْ  ،ي05يالسرقــا  الىل ــيرا ُ لن سَــا ا  َــذوال فــا َ  اهــذَا  ــافَ  ولــت، لِومَــ
يابـن  " يـه  لَ ووـدعـُ يف الباطـ ، ويَ  لُهمِـعنـه، ويسمعـ   صـرا ُه ويَ   ،احلَ عنا ذُلُهـي"

 .يالبيضاوىليال  اب يرتفه وال ينسعه"ى امَيه  لَلو ى يُمَّحَ واليهيُ"وَ فىلةي

    طبيعَةَ العَ ـ ا املُمَّصِ  باحلَ ائِ  اللرِيسَة هِيَ طبيعـةو حَافِمَـة،  ِـي حِـني     
ــهُ  ــارَةِ ايَامِحَـــةِ عَـــن طَريـــ ا احلَـــ   أ  تَكـــو َ   أ َـّ ــب علَـــى الـــن س ا ا مـ  يَموبـ 

ـ  أحـدُ            مَحكُومَـة، ليَسـَم يبَ مسـلتُ اإل سـا ا  ِـي َطريـ ا السضِـيَلة. وقـد مىلَـّ
ــيَ اياســبُ،     ــةُ هِ ــواوَا .  َالعَربَ ــيت ي ووُهــا بَ ــة الَّ ــاء الع ـــ َ ب َائــدِ العَربَ احلُكَمَ

قو ةُ الوَضَب، واآ َر قـو ةُ الىل ـهوَة،  ـإوَا بَمَحَـا وعَصَـيَا      وايَواوا  أحدهُمَا 
ــ ،       ــةِ الرَّري ــى بَايَ ــو ا  لَ ــةُ عــنا الوُصُ ــدتِ العرَبَ ــذىل هــوَ الع ــ ، ابمَعَ ــد الَّ ال َائِ
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أالَ وَلِتَ هُـوَ  ، وبَنَحَ  عنا الس بي ا الس وىل  وُصُوالل  لَى مَا ال تُحمَد عُ بَاو
ُه املُولِـ ُ سـبي َ احلـ  ،         .ي01ال مر ياخلُسْرا ُ املُباني وَفسَـى باالَع ــ ا  َاصِـحألا أ َـّ

 ِي هَذا املعنَـىك "َفسـا َ مِـن َع ــلِتَ مـا أْولَـ َ لَـتَ         يعيوقد قا  اإلمامُ علي  
تَ مِن رُ ْدِ َ".   سُبُ َ بَيـ 

 العِلمُ والعَمَل
 

مِبَـارو حِكمَـة بالِوَـة  ِـي     يُروروُ الىل يُوخُ الىلي ات قوالل راسِ لا  ِي عُ ولِهاب باع
ال عِلـبا سَـ ِيب،          ال عمَـ ا ع ِـيب، وعمَـ و بـا حم   أو   الن صاِئ  وألرسهاك "عِلـٌب بـا

إ   واباــبَ االرتِبَــاط ايــوهرىل  بــنيَ العِلــب  ــ .عِلــبٌ وعَمَــ و صِــراطو مُســم ِيب"
ــن آ ــاتِ الوــَ     ــلِيب مِ ــي قـــلبا املَســلت الس  ــروري ة  ِ ــدَة لَ ــ  هــوَ قاعِ ـسلةِ والعمَ

ن او مـَ أبهـ ُ الن ـ  رسـائله "   حـدى يف  يقـدي وفر ا مـة السـيد  وقد  .الباطِنَة
ل   مٌ باـ ازاكـبُ بـَ  احلُوَ، علـب ا يَمـَ مِـ  با ن عَاو مـَ أعلـبُ الن ـ  وَ ،علـب ا يَمـَ  َ بامـَ تر َ العَ
يخَ السَالِـ  حـذَّرَ      ".عـالِب با ه  لـي َ لمِعِبا  ْعمَب يَا لَبَ  وَالعالِ  فـذَلِتَ،  ـإ   الىلـ 

مِن  ُرورَةِ العِلب و مثِهِ الكبة  وَا ي ي مَر  بالعَمَ  واإل ـالص  ِيـه هلل تَعَـالَى،    
لـب  طَ ايـة الَ رَطلـبَ وِ  طلـبُ العِلـب  يكُن لِا َ عن أحدِ احلُكمَاء  اصِحألاك "وق
 ،راءمَا ُ   بهِيُجالِ أوْ ،يهاو  لَووَ الن بُوُ صراف بهِلبَ ليَالعِ ن طلبَ مَ ،ايةروَ
ــهِبـــاهِيُوَ ــرَالنُّ ي بـ ــي أو يَ ،اءحـ ــهِمصـ ــامَاحلُ د بـ ــ مِ ،رـ ــه بَـ ــوَ ،رةائِجارتُـ  مُهُـصس ـ
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ى فـ ي    علـَ الِي  العمَ  الص ـ ي تسضِ ِ أصحَابا السَض  ائ صَن  َومِ". رةاسِ َ
ي مـَ  نـهُ ة مِىلِالكـَ  نَمـِ  ةٌه،  ـَ مَـ  باـ  ي العَالعِلب مـَ  نَمِ ي ولِـق"ك به يء  سواو، قولُ

ا  لسا  العلب يعا عن احلـال  واحلـرام    يعيوقا  اإلمام علي  ".م العمَ  بهدَعَ
 ي مب ا  بياءي.واحلدوو واالحكام، وهو زين امللمن و ضيلمه 

 

 مُستَقرالدنيا دار  مَمَر  ال  دار  
 

    اهلل سبحا ه وتعـا  أوبَـَد الـد  يا فاملـة النحـام إلراوة لـه  يهـا، هـي         
لـها يف ظاهرهَـا حمبوبـة مرلوبـة، موهوبــة     لـه منـه. وقـد بع    إلراوةاإل سـا ،  

مسلوبة، وبع   يها مَسَالت ومَهَالـت، فمـا بعـ  مـا طرقـال  ـمى منـها مـا         
يُحمد، ومِنهَا مَا ُيذم . واإل سَا  حممـاٌج  لَـى الـد  يا وال بنـى لـه عنـها،  يهـا        

 . بذاء بسدو ومتام قصدو، وبع  السوز يف  اوز ع باهتا

ــذو  ــدُّ يَاهَـ ــسَ  الـ ــي وُصِـ ــابا  ِـ ــريب الكِمـ ــ   ال   الكـ ــا ليسَـ ــاعُ بل َّهـ  مَمـ
ــرُور ــةو"   َّهــا ي02ياحلديــد الوُ  َمَــن طلَبَهــا  ،ىلـــةوال مافِ باىلــة ال بــةُ وا ،للــ   مُعَر لَ

ــا قــ  ــذاهتا قَسَ ــالِبُ    ـلِ ــواطِرو مع ــرآةُ بصــةتِه، والمَبَســ  يف  َ ــدِئ  مِ لبُه، وصَ
ن با ِـب، وبَـنيَ ممرليبـات املصـالِ      المَّميي  بنيَ موبابات افمِسابا السضـيلة مـِ  

ــر  ــبا آ َ ــن با  ــ َ  رصــمَهَا    ا  ا يــة مِ ــال ، وبَع ــي احلَ ــا  ِ ــن ســعَى  يهَ . ومَ
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او بـاملعرُوف،        اـا و يهـا     إ َّـهُ  َوسيلةل لبَـذ  اخلَـة، واقمِنـاء الـ  او، و سـي النـ 
ـعيب يف ا     ،ومنها يَسعد الس عاوة الكُاى ، لـد ار ا ُ ـرى  ويَمَــبَو أ م عـدَوُ مـنَ النـ 

 ومَمْجــرَ ،الليحــا  وميــدا َ، السرــبا  ومِضــمارَ ،ايَـــن ة ســبي َ   َّــه بَعَلــهَا 
 وَبَــدْوَ  ،العَمَــ  ومُـــد ةَ، العِلــب ومَوْقــجَ ،وىل ا لبــابوَ و ِــعارَ، فمســاباال

 .الم  وى وحمَ َّ االبمِهَاو، وبَي َ ،وىل امِـم ةوَ و رْصةَ ،الىلَّواب
 

 التَّـوبَة
 

 لَقِب وَبهَتَ لِلدرين حَنيسلا  ِررةَ اهلل الَّيت  َرَـر الن ـاوَ     َ عَ   مِن قائِ قا
 عليهأىل أ لِص قصدَ َ هلل، واحسَ  عهدَ  مي اهلل، واقبا   ،ي32يالـروم  علَيها

ال ُـدرة   واسم ِب   َّهُ سُبحَا َهُ وتَعـالَى أوبَـدَ اخلَلـ  و ِـي طبيعـمِهاب اإل سَـا ي ة      
ــى قبــو   ــه، والمَّهيُّــ  احلــ  ، وَاملُكْعلَ ــن  ورافِ ــة مِ ــةِ   لنَ ــن بُملَ ــاوِ  ليكــو َ مِ  العَ

     الَّذينَ يُو ُـو َ باعهـدِ اهلل والَ يَن ُضُـو َ املِيىلـا  وهُـوَ "مَـا ع ـدُووُ     ،ي02يالرعـد
علَى أ سُسِهاب مَن االعمِـراِف بربُوبي مِـه حـنَي قـالوا بلـى، أو مَـا عهـدَ اهللُ تعَـالَى         

 .يالبيضاوىلي"مُباهعليهاب  ِي فُ

    ارتِكابَ الذ  ُوب واآاَام يُوراثُ  اعلَهُ العَج َ عَن وَر ِ العِباوة، ويُصيررُوُ 
ن بَايَـات املَعَـا ِي، ويُبعِـدُوُ عـنْ     عـ عَرَللا مِن عَالَب احلِ ر وامَوَى، ويُ رابُـهُ  
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ج فمـا أولـحه    فَنَج ا ُ ـ  باـاخلَةاتِ املعنوي ـة  لَـى وَحىلـةِ احليْــرَة والمك       لـ 
بل ص  العبارات. لِذَلِت، فا  ِ المَّوبَةُ بَابألا مِن أبوابا رمحَة  يقديا مة السيد

     اهلل الَّيت وسِعَ  ف َّ  يء، بَ  مِن ا بـوابا    مَحب مِـه فمَـا قـا َ تعَـالَى     
 .ي000يالب رة اهللَ يُحِبُّ المَّو ابانيَ ويُحِبُّ املُمرَهرراين

ــدَم    والمَّو ــي بــاالعمِرافِ والن  ــوو، يعنِ ــ  الوُبُ ــى أمجَ ــي تــر ُ الــذَّ ب علَ ــة هُ بُ
ــريجك "أ  تبــد َ بــدَ  ايَهــ      ــي احلــدِي ِ الىل  ــا وروَ  ِ ــةُ فمَ واإلقــالع. والمَّوب
العِلب، وبـدَ  النرسـيَا  الـذيفر، وبـدَ  املَعصِـَية الرَّاعَـة". وَهِـَي الرُّبُـوع عـنا          

لَـى املَحمـوَوات  ِيـه، أىل مِـَن امل السَـة  لَـى املوا  َـة،        املَذمُومَات  ِي الىل ـرع   
ومِنَ الرَّبي  لَى الىل رع، ومِن الوَـسلَةِ عنا احل    لَى الس عي  ِيه، قبُوالل  مـر  لَـه   

 ،ي2يالمحـريب  يَا أيُّهَا الَّذينَ آمَنُـوا تُوبُـوا  لَـى اهلل توبـةل  َصُـوحا      العَاملِني  ِي قوله
ــة الن  ــا      والمَّوب ــن أعمَ ــيَ "مِ ــوو  اىلـــلِهِ، وَهِ ــى أالَّ يعُ ــ ما علَ ــيَ تَوايــ ُ العَ ــوع هِ صُ

ال ـلب، يعنِي تن ايـه ال َــلب عـنا الـذ  ُوب، وعالممُهَـا أ  يكـروَ العبـدُ املَعصِـَية         
 .يالمها وىلي ويسم باحَهَا،  الَ خترُر علَى بالهِ، والَ تراوُ  ِي  َاطِروِ أصالأل
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 الفصل الرابع
 الروحاني البسيط املسلك

 

 الصِّدق
 

دَ  هــَو "عمـاُو ا مـر، وبـِه متَامُـه"، قـا َ تَعَـالَى          دوَ  أ   الصـر  يعمباُر املُوحـر
       َيا أيَُّهـا الَّـذيَن آَمُنـوا اتَّــ وا اهلَل وُفوُ ـوا مـَي الص ـاِوقني  قِيـ ك هـبُ   ي005يالموبـة ،

ى ا مَـ  للصرـد ِ عنـدَهُب هـوَ     ظَواهِرُهُب ميَ بَواطِنِهب. واملَعنَ الَّذينَ اسْموَت
ــو   ــالِ ا الكَ ــاالتِهاب   الواحــد المَّصــدِي ُ با َ ا حــد، وبلصــسِيائه ا  بيــاء، وبارسَ

ل   اخلَـَة بايـُة الكَـو ، وبـل   احلـ   هـوَ الوَـرَضُ          المَّوحِيدي ة، وبااليَوما اآِ ر، وبـا
عيَ  ِـي حت ِيـ ا ِ صَـا ا         بي ُ        مِـن  َلـ ا اإل سَـا ، وبـل   السـ  اخلَـة هـوَ السـ 

واب ا عحَـب. لِـَذلتَ، يَكُـو  الىلَّبـاتُ         يت هـَي الىلَـّ رالَى اهلل حيُ  الس عاوة الَـّ
ــسا      ــاوِ، وصَ ــرةَ حُســن االعمِ  ــو ا الصرــد  اَم ــي قَ ـــلب، و  ــاء الني ــة،    ِ ء ال َ

 معنَى السَضيلَة وااللمِ ام  وباباتِهَا. *ناومِكْسُوخ احلمِيد يف اسْوَالرُّ

تنع ـدُ أمورُ املَسلت عندَ املوحرـدِين بالصرـد ،  هُـو فـالن واةِ الـيت الَ يصِـ ُّ       
وو  صاَلحِها وِين. لِذلِت، تـ  َرُ اآاارُ الوَعــحي ةُ لىلِ ـاتِ املُوحرـدِين باحلَـ ر     

                                                 
ها. *  اي البلوغ الى غايت
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علَــى  يــالءِ أَمــر الصرــد   ِــي ا قــوا  وا  عَــا  العنايَــة ال صــوَى. والص ــاوِ   
السَالِ  هوَ املُمَّ ِي الَّذىل  وا قـا َ قـا َ هلل، و وا عمِـ َ عمِـ َ هلل،      عندَ الىل يخ

 ِ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
 

وَ السِعــ ُ الَّـذِىل يُ ـدِمُ عَليـهِ املَـرءُ بَعـدَ       هــُ  يقـدي المَّسليبُ عند ا مة السيد
الررلى باعَهدِ اهلل املُممىليـ  باحُسنا االعمِ او، وَقواعِــد ا مـر والن هـي الدريني ـة.     
ـــوَ         ــدِ ُه ــالِت امُلري ــى الس  ــة عَل ــب الالزاَم ــى أ   أو  َ املَوابا ــدَ عَل ــدَ أ ْ يَُلفي وبَع

الس بي ا ال ائِد  لَى حت ِي  السَضِيلةِ والىلَّبَات، يُحَـدروُ  مَعر َةُ الن س  مَد الأل    
يخُ         ال َاِعدَة الَّيت هَِي "الينبُـوع ا عحَـب" ِلسِعـ ا الر اعـات، َوالَّمِـي اعماَهَـا الىلـ 
ــذِيبُ ا  ــالَ  واسمىِلــعَار          ــه"، وهِــي "تَه ــر فل  ــا "أسَــاوُ اخلَْي ــ ُ أ ََّه السَاِل

 اخلال  ".  

ا  القي ة عندَ املوحردين هِـي السَضـ ، أىل بـذ  اخلَـة      وأسْمَى ا  عَا 
بايَـدِ اهلل   واإلحسَا  وَاملَعرُوف لِوَبه اهلل با الِص النري ة، وأص ُ السَضـ  هُـو  

ــاء  ــن يَىلَ ــمو     .ي73آ  عمــرا  ييُلتِيــهِ مَ ــي املَعنــى املســلَكي  سُ ــوَ  ِ ــرَف وهُ وَالىل 
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 لَـى الم عل ـ  بالسَضـيلَة ومُوبابـات تَح ِي هـا  ِـي       وارتِ َـاء عَنا الوَايَات الد  يوي ـة  
ال ـلب. والعَساف وهُوَ الكجُّ عم ا الَ يَحِ  ، وَعنا طَلـب احلُحـو،ِ، ولـبْوُ    

 الن س ا عنا الن  وع  لَى  َهوَاتِهَا، وابمـِناب الس رَف، وقَصد االعمِدَا .  

اخلَـة فل ـه"    " ِيهَـا بَمَـاعَ   المَّ ـوىَ،     والبَابُ ا عدَ  لمهـذِيب ا  ـال  هُـوَ    
روط الوابابَـة علَـى فـ ي          ذىل عـد و الىلـ  يخ السالِـ ، الَـّ فمَا ورَو  ِي آاار الىلـ 
ب الدريني ـة، وحُسـن       مَن أراوَ اخلَة، ومِنهَاك معر َة السَـرائض اإلمي ـة، واملَوابـا

والوِيبَــة والن مِيمَــة، املُعامَلــة، وحُســن اخلُلُــ ، وتــر  ال رينَــة والمَّكبُّــر واحلَسَــد  
 والمَّحر ز مِن حبر املَجد وايَاو وطلَب الررئاسَة. 

 

 إنَّمَا املُؤمِنُونَ إخْوَةٌ
 

وهِــيَ ح ــو ُ  -ا ُ ــو ةُ الر وحي ــة تَرعَاهَــا آوابُ الــدرين وأوامــرُو و وَاهيــه، 
العَ ــ ، الَّـيت هـيَ هُنَـا     املسَالتِ الَّيت يُعبرـرُ باهَا املوحردُ عَن مدَى ارْتِبَـاطِ آاـار   

القـةَ املُـلمنا   ، وَلـتَ أ   عَ - عُلومُ الدرين اللرِيسَة، باالن س  ومَا تُحهارُوُ مِن أعما 
ــة،      ــة اخلِدمَ ــذيمَب، ومواظَبَ ــيا ة ال ــوو، وصِ ــه املــلمِن تمرـــلَّبُ حِســ  العُهُ بل ِي

ــا  وا      ـــنهُ بااملَ ــذَّب  ع ــوائِّ، ومَحــض املَحب ــة، وال ــاء احلَ ــدِ والليسَــا ،  وقضَ ليَ
و ورا  املِيــ َة  ايــ ا  العِلــبا والعمَــ  والعِسَّــةِ عــنا ال  لــ . فمَــا تمرلَّــب  سْــدَاء 
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ــ         ــد السَالِـ ــة املُسِيـ ــة مَن لـ ــة، ومعر َـ ــةِ والن مِيمَـ ــنا الوِيبَـ ــ ُّو عـ ــ ، والمنـ النُّصـ
 .السمِدرا ِ حُسن االقمِداء واملُىلابَهَة لِ ولِه "امللمِنُ مِرآةُ املُلمِن"

لِهَذا، يرتَ ي املُوحردُو َ بامَعنَى ا  ُو ة  لَى حَدر اعمِبارهَا اممِحَا لا ح ي يًّـا  
ابا َة علَـى       ملَدَى ت فِية الن س ، وا مِبَارألا حَاسِمألا لِمـدَى ا رِبَـا  ا  عَـا  النـ 

  ا قوَا  الواعِدَة.

 التـربية
 

"سُـن ةو   و املوحردين بل َّـهُ و   ط و  براء الع د عندَيُعر فُ مسهومُ ال واج 
من سُنن ا  بياء، و ِرعةو من  رائي الب اء، وصو ٌ عن السحىلـاء، ووقايـةو   

 اء.من ربر ا رض والسم

طريــ َ الــ واج رفــنٌ عحــيبٌ يف الــدرين، قاعدتــه      يقـدي ي ــو  ا مــةُ الســيردُ
ــي ا     ــواة ا ممـ ــي  لنـ ــر تلسيسـ ــذا أمـ ــه االئـــمالف. وهـ و ك الررلـــى، وبايمـ

، *هــارا حياتــه ومسـم بلها  ـو  بُـرْف     صـورةَ   ُـا سـرة. وال يلسرـ ُ العاقـ   
لب ـو  َّما على بيرنة  راس ة  مـن حسـن المـدبة، وأمه هـا الـوعي ووَحـدة ال ـ       

 والع   معألا.  

                                                 
هارٍ  * هاوية. ُجْرٍف   : أي البناء على قاعدة ضعيفة مت



 -34- 

تىلبيـــ  أواصـــر الكَنـــج العـــائلي با لُســـة والـــمسهُّب والمســـاهُب وتبـــاوُ       
بــواء اماوِئَــة والر  ــيدة وا ــ  حرمــة البيــ   وتــو ة ا  العالقــات الواعيــة،

ليمة           د أسُـ  الرتبيـة السـ  ا سرىل ومَا  ـااها مـن أمـور، مـن  ـلِ ه أ  يوطـي
الــيت تســهاب يف بنــاء   صــي ة   ســا ي ة مســم ر ة وقــاورة الح ــا علــى  ااَــة  
 حتد يات احلياة العملي ة والسكري ة وترو رها الر وحِـي املسـم يب لمجنـب هـاطر    

 السساو مهما بلو   حريات المرور العلمي والم ين على فا ة املسمويات.

باسْـب   ل د أوصَى ا  ال  الىلي ات بمعليب ا بناء منذ بدو  ىلوهب قو  
احلمـدُ هلل رب    لدى املبا رة بلىل عم ، ومىلــله قـو    اهلل الر محَن الر حِيب

دايـة واالر ـاو.     افمِســابَ   لـدَى اال مِهــاء مِنـه بدايـة لرريــ  ام    العـالَمني 
ــة املســلت اخلُل ــي    ــاوَة ايلِيلــة، ومــا يمبعهــا مــن المَّــذفة الــدائب برا عَ هــذو العَ
ــابَ       ــمَ  البَ ــعار، ويس ــذورَ االسمىِل ـــلوب ب ــي ال  ــوو و ِ ــ رع يف الن س ــد، ي احلمي
لِسوا ِ  البَرفَة والمَّو ي ، ويُكسِب النس  سجايا اخلَة واحلياء وا وب،  ال 

ــ      تن  ــي المىلــب ه  َعىلــر الســوء، والمعل ــ  بســهولة، عنــد أو  المجــارب،  ِ ل
برببات  ُمسِسدة للمروءة، وهاوِمَـة لرريـ  بنـاء املسـم ب  فمـا قـا  تعـا  يف        

وامل صـوو هنـا الولـد     ي01يسـورة الموـابن  امنا اموالكب واوالوفب  منةفمابه الكريبك 
      العا  واملا  الذىل بُمي من احلرام.
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ــة        ــن للنســوو اليا ِعَ ــة الر  ــيدة، هــي الكنــج ا و   احلالِ الرتبيــة العائلي 
 بنائِنا ا ع  اء ا حب اء، وَهيَ الـيت تـبين املَـداميت الراسـ ة الصـلبة لكيـا ب       
اإل سا ي، وهيَ اليت تُمهرد السُّبُ  لسُسـحَة الع ــ  عنـد الن ضـوج، لسَهـب املسـائِ        

اإل سَـا  ومىلولـه أمـام  الِ ـه. وامههـا حماسـبة الـنس          الكُاى املمعلي َـة  َصِـة  
يف واته معبدال قب  وهابه    املعبد. وال بـد لمح يـ  ولـت مـن      النا ئ  يبين

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
 

لُوــةل، هُـــوَ اال مِيَــار وال بــو ،  ــإوَا تَح َّـــ   ُـــلُ لا توحِيــديًّا فــا َ مثــرةأل مِــن 
َدة السمىِلـعَارا وُبُـوو         احَل  ، املَُولـي مَثراِت املَعراَ ة الرُّوحي ة املرتتيبَـة عَـن الـَي ني بـا

مِن باملَحب ــةِ واخلَــوفِ اهلل وتَن يهاــه. واملَعرا َــةُ  ِــي هــذِوِ املَن الــة متــ ُ قـــلبَ املــل
الكو  "سُـرُوَر ال َــلب بامَـرر الَ ضَـا،          والر باء،  َيصِة الررلَـى فمَـا ي ُـوُ  السـ 

، *وسُكُو َهُ تَح َ بَريَا  احلُكب بامَا أراوَ مَـن لـهُ املُلـت."  مَـن رَلِـيَ قَا ِملـا      
 َرالَـى العَبـد عـنا    ، ي2 يالبينـة رَلِيَ اهللُ عَنهُب وَرَلُوا عَنـهُ  فا َ منَ الَّذِينَ

ــراوُ     ـــوَ أ  يَ ــاؤو، وَرالَــى اهلل عــنا العَبــدِ هُ ــا يَجــراىل بــهِ قَضَ اهلل أ  الَ يَكــرَوَ مَ
 مُلتَمِرألا بلمراو ومُنمَهيألا عَن  َهياه.  

                                                 
 : قائماً بالطاعة.قَانِتًا *
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 التَّسلِيم
 

ــه          ــ  َامرُت ــو ، فاَ  ــة وال ُب ــة واملَحب  ــن املَعرَ  ـــبألا َع ــى مَمرتي ــا َ الررَل ــا ف مل 
ــالف       المَّســلِيب، و ــى  ِ ــن س ا علَ ــ َ لِل ــا اب ــلكي  بام ــ ام املَس ــ ُ وااللمِ ـــو السِع هُ

ــ ،          ــا  ايه ــ  مَك ــيش، والع  ــا  الر  ــب مَك ــ ُوم احلِل ــ  ل ــا، مىل ــى طبعَه ُم َمَض
ــ وع  َحــوَ      ــووَة عــوض الن  ــا  ال  املَحمُ ــي ب ــا، والم حلي ــي مَكــا  الكِ والم والُ

ا  الىل ـريسَة قائِـدَة حَممألـا، مَـي     الن  َ  واللجابَة و  راط الر ببَـة. وهَـذِو ا  عـَ   
أولئِـــتَ  صِـــد  الن وايـــا و  ـــالص ال َــــلب،  لَـــى ال ُـــربا فمَـــا قـــا  تعـــا  

أىل الَّذِين قربَ  وَرَبَاهتب، وأُعــلِيَ  مَـراتبُهُب، ورقيَـ     ، "ي00يالواقعة املُ ر بُو 
سَنُ وِينألا مِم ن أسلَبَ وَمَن أَح.يروع البيـا ي   لَى حَحائِر ال ُدو  سُوسُهُب ال  في ة"

 .ي00يالواقعة وَبهَهُ هلل وهُو مُحسِنٌ

والرلـــى ب ضـــائه يف الســـراء  تســـلِيبُ الوَبْـــه هلل بـــإ الَصا الـــن س  لـــه،
ــراء، ــا َ       والضـ ــا قـ ــا  فمَـ ــيرئات، وباإلمجَـ ــرْ  السـ  ــنَات، وتـ ــا  باحلَسـ واإلتيَـ

ــه و   ــن مالِ ــد  ِرْ  ــيئلا عــنا اهلل، الَ مِ ــن  ال ىُلــةىل ك "ي ي ــن بَســدِو، والَ مِ الَ مِ
 روحِه والَ مِن بَلَدِو، والَ مِن أهلِه والَ مِن وَلَدِو".  
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 الفصل اخلامس
 خالصة مفهوم مذهب التوحيد

 

 الرؤية أو املُشَاهَدَة
 

ربُ و بنيَ الن او قَائِالألك "مَـا   علَّبَ بااي ُ الن اوَ وِينَهُب مل ا أتى الن ل  

ميَا ُ أ  تُلمِنَ بااهللا، وَمَالئكمِه، وبالِ ائِه، وَرُسُلِه، وتُلمِنَ اإلميَا ُ؟ قا َك اإل

باالبَع ِ. قا ك مَا اإلسالمُ؟ قا َك اإلسـالَمُ أ  تَعبُـدَ اهلل والَ تُىلـرا َ باـهِ،     

ــا     ــا َ. قــا َك مَ ــومَ رَمَضَ ــةَ، وتَصُ ــلورىَ ال  فــاةَ املَسرُولَ ــالةَ، وَتُ ــيبَ الص  وَتُ ِ

ــهُ  اإلحسَـــا ُ؟ قـــا َك  ــتَ تَـــرَاوُ،  ـــإ ْ يْ تكُـــن تَـــراوُ  إ َـّ أ  تعبُـــدَ اهلل فل َـّ

 ، واإلحسا  هو الموحيد. يالب ارىلييَرا َ"

ــرَ  ــتو س  ــدألا، وَالَ      ولِ ــاهَدَةَ أبَ ــ  املىُلَ ــوَ أالَّ تُ َايا ــا ك "هُ ــيرب، قَ ــنُ ال   اب

ب عـنْ قَــلبا   . وَاحل ِي َةُ الَّـيت الَ توِيـ  يمدارج السـالكنيي تَ لِو باهام مِتَ أحدألا" 

ــيَ أ   ــمَوات وَا رض املُوَحرــد هِ ــورُ الس  ــنْ ي  وَأَ  ، ي31النــور ي اهلل  ُ مَ

وَأ   هَـذِو اللَّرَا ـة اللَّدُ ي ـة الَ    ، ي42النور ي عَ  اهللُ لهُ  ُورألا  َمَا لهُ مِن  ُور
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ــبُ  املُســـم ِيمَة، وَحت ِيـــ   السضـــائِ  يُـــدرَ  اسمِبصَـــارُهَا  الَّ باســـلُو ِ السُـّ

 الىل ريسَة، وبَذ  الذ ات  ِي صَالِ  ا عمَا ، وحَميد ا حوَا  سَـعيألا  لَـى  

وَبْه اهلل ِل َولِه   َلينَمَا تُوَل وا  َـىلَب  وَبـهُ اهلل   وَلِ ولِـهِ عـ     ، ي001يالب ـرة

عيُ وهَـذا الس ـ  . ي32يالـروم  وَلِتَ  َةٌ لِلَّذِينَ يُريدُو َ وَبهَ اهلل مِن قَائِ 

ــابا العَ يــ   ــي الكِم ــمريَ  ِ ــارَ  سُ ــدحألا  ـاملُبَ ــن ســُ  فَ ــهِ مِ ــي قولِ ورَة ـ،  ِ

 ،ي3ياال ىل ا  يَا أيُّهَا اإل سَا ُ   َّتَ فَاوِعٌ  لَى ربرتَ فَدحألا  َمُالقِيهاال ىلِ ا  

ــذيفر     ــي ال ــا وَرَوَ  ِ ــرةِ مَ ــي اآ ِ ــهُ  ِ ــواب. وأبل  ــب الىلَّ ــى أعحَ ــوَ الررلَ وهُ

 . ي03-00يال يامة   لَى ربرهَا  َاظِرَة   وُبُووٌ يَومَئذ   َالِرَة احلَكِيب

ــ  وبــ          ــرار بوبــوو اهلل ع ــو االق ــدى املوحــدين ه ــاو ل    اصــ  االعم 
واهب الوبـوو، وبـووال ح ي يـال حمضـال وائمـال قائمـال بذاتـه   ـه احلـي ال يـوم           

هُوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ،     ْـقُ كالذىل ال يىلوبه العدم وال يعمورو المعري . قا  تعا 
 ياإل الصي.اللَّهُ الص مَدُ، لَبْ يَلِدْ وَلَبْ يُولَدْ، وَلَبْ يَكُنْ لَهُ فُسُوألا أَحَدٌ

اب تن يه الذات العلية عن املاهية، وت دي  صـساته تعـا  عـن الكيسيـة،     
رَاباعُهُبْ مَا يَكُو ُ مِن  َّجْوَى اَالاَة   اال هُوَ وأ  الوبوو ال يلو منه طر ة عني 
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 ي7يا اولة وَال  َمْسَة   اال هُوَ سَاوِسُهُبْ وَال أَوْ َى مِن وَلِتَ وَال أَفْىلَرَ  اال هُوَ مَعَهُبْ
 وبووال ممعاليال عن احلد والكمية.

 وأ  معر ة اهلل ع  وب  هي أعحب املسرتلات وأب  املذو رات.

وللمرزو   ،ال هوللم لو  من تسبي    ،وال بد للعبد من معر ة معبووو
معر ـة ب ئيــة و ورافـا حمــدووال مـن حيــ  اإل سـا  لم ــوم      ،مـن محـد رازقــه  

 .احلجة وتمب النعمة

ــد  ــدار     ،ويف مســلت الموحي ــه يف ال ــاوة اهلل عــ  وبــ   ــوقال    رؤيم عب
الباقيــة أ ــى أهــداف العبــاوة فمــا قالــ  ســيدة  ســاء العــاملني  اطمـــة          

   النار، وي ت      اينة. ربي ال    ليتساعة الن اعك  يريال هراء
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 الفصلُ السادِس
 

 احلَالل واحلَرام قواعد
 

ـعوبا ال دمِيَــة العديــدَ مــنَ أ ــواع اإلباحَــات الــيت           عر ــ  فــىلةٌ مــنَ الىلـ 
سامهَ  يف  َايةِ املَرافِ يف ا ِراطِهَا وهتا ُ  بنيا َا.  كا   الررسـاالت  

أ ربَ   عوبألا بلسراهَا مِـن ظلمـات    ،ي42ياملائـدة   ِرعةل ومِنهابألا السماوي ة
ــا ي ة املىَلــهُووَة.   ــارات اإل سَ ــور احلضَ ــى  ُ ــرام  ايَهــ   لَ وفــا َ أمــرُ احلــال  واحلَ

 د يـ ا  الصرـ  ا ، ومِاإلميـَ  يـ َ لِ، ووَلـدرين ا قـوامَ والمَّميي ُ بينهُمَا،  ِي فـ ٍّ منـهَا،   
 سـبحا َهُ وتعـالَى، أراوَ   الَّذىل بهِ يصِ ُّ مسلتُ املَرء أو يلمـب  عليـه.     اهلل  

ــ  والمَّالمَّب ــاوِ الر محــةَحــريب حلي ــاو      وبعب ــة الن  ــة با َ ــة ممعلي َ ــهُ بَالِوَ ــة  من حلِكمَ
يُريـدُ اهللُ باكُـب    ،م  ال  بيىلـال حـرر بـال، وي يُ سـبحا ه  ال طير    حـِ ،  لب يُأ سسهب

 .ي043يالب رة ن اوا لَرَءُوفٌ رَحِيب    اهللَ باال ،ي021يالب رة اليُسرَ والَ يُريدُ العُسرَ

 الـن س ، وحِسـ َ   العَ ـ ، وحِسـ َ   وحرـد  َـرعألا حِسـ َ       مِن واببَـاتِ املُ 
باهَذِوِ العَرَايَا تسم يبُ احليَـاة، وباهَـا       املَا ،  ملَحَارام، وحِس َ الدرين، وحِس َا

يَـلمُرُهُب   و ـ  قولـه تَعَـالَى   يكو ُ املرءُ قاوِرألا علَى حت ي  الوَايـة مِـن وُبُـووِو    
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ــيهابُ        ــررمُ علَـ ــاتِ ويُحَـ ــبُ الرَّيربـ ــ   مُـ ــر ويُحِـ ــنا املُنكَـ ــهَاهُب عـ ــاملَعرُوفِ ويَنـ باـ
 .ي017يا عراف اخلَبَائِ َ

 احلـ    ىل يسص  بنيَذِني الَّبااهلل املُ مابان فِمِ سممدُّقواعِدَ احلال  واحلَرَام تُ    
 ،ي021يالب ـرة  دألى لِلن ـاوا وبَيرنَـات  مـنَ امُـدَى والسُرقَـا      هـُ  ، والَّذىل هـوَ اط البَوَ

لِذَلِتَ،  إ   احلاَل َ مَـا حلَّلـهُ اهللُ تَعـالَى احلَكـيبُ العَلـيب، واحلَـرام مَـا حر مَـه عـ            
    .ي4يا ح اب وَاهللُ ي و ُ احل   وهُوَ يَهدِىل الس باي ، وب  
  

 امللف  واملىلرب
 

ز  احلـال   عـام والـرر  عي لكسـب الرَّ   علـى لـرورة الس ـ   ودحرـ املو وُىلدريُ
 َيـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوا ُفُلـوا ِمـْن َطيرَبـاِت َمـا َرَزقَنـاُفب          كسُبحا ه وتعا  ل ولِهِ

 لم ـا احلـرام  ِـي مسـللَةِ      .ي070الب ـرة  سـورة  يوَا كُرُوا لِلَّهِ  ا ْ فُنْمُب  اي اوُ تَعبُدُو َ
 ملَىلرب عندهُب  هُو معي نٌ  ِي آيات  فَرميَة منهاك    امللفَ  وا

  َلِوَـةِ   عَلَـيكُبُ املَيمَـةَ وَالـد مَ وَلَحـبَ اخلِن ايـرا وَمَـا أُهِـ َّ باـهِ          ا َّمَـا حَـر م
ــهِ ــا اخلَمــرُ وَ وَ ،ي073الب ــرة ســورة ياللَّ ــوا  ا َّمَ ــذِينَ آمَنُ ــا الَّ ــا أَيُّهَ ــابُ يَ ــرُ وَا َ صَ املَيسِ
 .ي52املائدة سورة يسلِحُو َـتُ مُ راب ٌ مِن عَمَ ا الىل يرَا ا  َابمَنِبُووُ لَعَلَّكُبزالوَا َ
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فر اسب اهلل سبحا ه وتعا  روز وِدين الد املوحر ا عندَأيضل الواببا نَومِ
ب وفـرو، ومنـها وبـ  ا  عـام     عند بداية تناو  الرعام، ويف فـ  موقـج يموب ـ   

 كواملوا ي وولت ل وله تعا 

ِوَما لَكُب أَالَّ تَلفُلُوا مِم ا وُفِرَ اسبُ اللَّهِ عَلَيهو  ـإ   وفـرَ   ،ي005ا  عـام  سـورة  ي
عـ   وبـ َّ الَّـيت ال    ر و ـكر لـنِعب اهلل   عام هو تذف   الرَّتعا  عند ابمداء تناوُ

ــى،  ــدُّ والَ تُحصَ ــذبائ  ال حتــ    ال باســب اهلل      تُع ــذب     ال ــد ال ــذلت عن وف
 .وحدو

 واجالزَّ
 

 مــن روز العديـدَ ين الـد  دِوحرــسـة املُ رائِة لِي  صـِ ا  الىل حــوَا َ ن قـا و ُ تضـم  
 ،ايةصَــوالوا ،واحلجــر ،ال والر ــ ،واجوالــ   ،اخلربــةاملمعلي َــة ب ضَــايا  ال َواعــد

 روَى مـا وَ واج علـَ الـ    اتُت تىلـريعَ دَوقد اعممـَ . واإلرث وبةها ،ةصي والوَ
ــ ِــ  مِــنىلَــريجِ ال  ِــي احلَــدِي مَــا وَروَ و طيربــات، آيــات  ني ال ــرآ  الكــريب مِ

 ِـي   قد متَّ ا مِيار مسلت المَّحس   واحليرـة و .هواج ولوابرِى ال  علَاحلَ ر 
ه قولـِ    ة الواحدة اسمناوال وبَال  مسللة تعدُّو ال  وبات،  اعمُمِد االفمِسَاء با

وَلَـن   اب  قا َ ع   مِـن قائـ    ،ي3يالنساء حِدَةأل َإا ْ  ِسمُب أَالَّ تَعدِلُوا  َوَاك عا تَ
 فذلِت مت  اعممَاو .ي005يالنساء تَسْمَرِيعُواْ أَ  تَعْدِلُواْ بَيْنَ النرسَاء وَلَوْ حَرَصْمُبْ
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عــدم بــواز  عــاوة املرل ــة ابمــهاوال     مكا يــة الوصــو  للرــال  البــائن         
خلـالف ال وبـي و  ـال لقيـات     والنهائي بعد مراعاة فام  المـدرج يف معايـة ا  

 .ي31-34يالمسصيلية الواروة يف سورة النساء
 

 احملَارِم
 

ــ ــيَ نْ    مَ ــةِ     حْ ــي اآي ــي نٌ  ِ ــدِينَ مُع ــاءِ عنــدَ املُوَحر ــنَ النرسَ رُم المــ وُّج اــن  مِ
كُب حُررمَـ  عَلَـيكُب أُم هَـاتُكُب وَبَنَـاتُكُب وَأَ َـوَاتُ     ك الكَرميَةِ مِن سُورةِ النرسـاء 

وَعَم ـــاتُكُب وَ َـــاالَتُكُب وَبَنَـــاتُ ا َخا وَبَنَـــاتُ ا ُ ـــ ِ وَأُم هَـــاتُكُب الال تِـــي       
نَ الر لَاعَةِ وَأُم هَاتُ  ِسَهئِكُب وَرَبَائِبُكُب الال تِـي  ِـي   نَكُب وَأَ َوَاتُكُب مِـأَرلَع

ب تَكُو ُـوا وَ َلـمُب باهاـن   َـالَ     سَهئِكُبُ الال تِـي وَ َلـمُب باهاـن   َـإا  لَّـ     ن  ِحُجُورافُب مِ
بُنَاعَ عَلَيكُب وَحَالَئِ ُ أَبنَائِكُب الَّذِينَ مِنْ أَصْالَباكُب وَأَ  تَجمَعُوا بَنيَ ا ُ مَنيِ 

 .ي03سورة النساء ي َالَّ مَا قَد سَلَجَ  ا   الل هَ فَا َ بَسُورألا ر حِيمألا

رأة م املـَ هـا، وحتـرُ  وباة زَصـمَ ي عِ ـِ امـ   ا وَة مـَ بَرأة املم ورم املَفذلت حترُ
ــ ــوت    هتاعــد  ســموفِيت ي تَالَّ ــا أو م  .يأربعــة أ ــهري  مــا برــال  مــن زوبه

مـن   00فمَـا بـاءَ يف اآيـةِ    زوبها  م على ابناها حترُ إ َّ ،وبة ا بوفذلت زَ
 سُورَة النرساء.  
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ــيت يــلورىل ارتِكابُهــَ        ــى مِــنَ الكبــاِئر الَّ ـدو  ال رَ  ــد  املوحـر ا  لَــى الضَّــرر  وَع
الروحي  البَالِم، لِذَلِت  هُوَ مُحر م اسمِناوألا  ِي ا ص ا  لَى الرساالت السماوية  
بَ عليـهِ مِـن ا ـماِلطِ ا  سَـاب،         وَوصَايا ا  بايَاء، وأيضلا ِلمَـا ُيمكِـن أ  يرتتَـّ

بربُه مِـن  وا اِل  ا ُسَر، وتسك ت الر واباو، وا مِىلَار ا مراض، وأيضلا، لِمَا يُس
ة، " ـال          ذىل يعـدم افمِسَـاب لرا َـة السائِـدة الرُّوحيـ  ا رماوا بصَةة ُمرتكبـه الَـّ
يسمـلذ  باكالما احلـ  ، واَل يسـمحلِيه، و   فىلُـر تـرواُوُو علَـى لِسَـاِ ه" فمَـا وفـرَ         

 الىل يخُ السَالِ . 

ــو       ــات، أ  تك ــا  وبي ــات الىلي  ــاملرأةِ املوحرــدَة، و  ل  َ عاقـــلةل،     الالئــ َ ب
ب      رصينة، عسيسة، وات حيَاء، صاوقة، تصـو  فراممَهـا بىلـجَاعة، وتمجنـ 
ف َّ مَا قد يُسـيء  ليهـا مـن ا ـمالء  بوـة حمـرم، أو مِـن لبـاو بـة حممىلـب.           
ــ  واج     ــةل بىلـــروط الـ ــة، ملم مـ ــة والدينيـ ــا العائليـ  ــكةل بوابباهتـ ــو ُ مممسـر وتكـ

حــا ، تكــو  مسمىلــعِرةأل وبُــوو    واإلاجــاب والرتبيَــة الص ــالِحة. و ِــي فــ ي     
اخلال ، ممىلورقة  لَى افمِسـاب املعر َـة اللريسـة لُمضـيَء سِـراج سـجايا اخلَـة        
  ِي روحِهَا، ويكو  باسمِراعمِهَا تسهُّب املعا ِي الس اميَة للرتبيَة املسم يمَة.         

ــا ُ  ضــِ    ـــ َ اإل سَ ــي املسهــوم المَّوحيــدىل  أ  حي ي ــة  ِ ــةَ احلرري  ــه     باي يلَةَ واتِ
 باحل  ، فمَا باء  ِي قو  السيرد املسي  " عر ُوا احل   واحل ُّ حيرررُفُب". 
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ــواع العالقــات      ــرام فــ   أ  ــابا ارتِكــابا احلَ ــي بَ ــيت تــد ُ   ِ ــور الَّ ــنَ ا مُ ومِ
سافَنة وبةو. وباإلمجا ،  إ   الرؤيَـة ا  القي ـة   الىل او ة فال  واج املِىلـلي، واملُ

دِين، مِن حي ُ هيَ مرتبرةو ارتِباطلـا واي لـا ولـروريًّا ب اعـدَة الرتقيـي      لِلموحر
 ِي العُلوم املُىلمِرَة، واقمِبَـاو اللرـائج الع ــلي ة الس ـاميَة، واسـمِ دَام ايَـوارع       
ـلهري  ِيمَـا يرمـ           ِيمَا  ُِل َ  لهُ مِن وو  ا ـ ال    ِـي اإل ـراطِ املـلِوىل، والمَـّ

ا مِـن أمُـورا ممعـدرَوة           بصةة ال ـلب، فـ    َولِـَت يُسـهاُب  ِـي حتدِيـد املوقـج أيضـل
ا عنـدَ النرسَـاء،         منهَا عدم االحمىلـام يف ا مِيـار ا زيَـاء وا لباسَـة،  صُوصأـل
ا املوقـج مِـنَ         ومِنهَا اال ماِلء بنَي ايانسنَي مي عـدم وبُـوو حمـرم، ومِنـهَا أيضـل

بري ـة" مىلـ  اإلبهَـاض، واملـوت     ال َضايَا املندربَة حتـ  عنـوا  "ا  ـال  الر   
الر حيب، واالسمِنسَاخ ومـا  َـافَ ، وفل هَـا تُعمبَـر و ُـوالل  ِـي بـابا مـن أبـوابا          

 احلرام.  

    ويُنسـب الولـدُ   ،هبوو    والدِب يعُهُ  با والو،  إ   سبَا  يما يمعلَّأم 
ــهِوالدَ ــ َ ي ــاال. بني زوابــال  ــرعي  وراملم ــبين  أم  ــد  كــرة الم ــي  ر ضــهَا متَّ    ِ 

  .ةاف  أسري من مىلَ يرتتَّبُ عنهَا يُمكِن أ  ملاأوساطِ املوحردِينَ الد روز، 
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 راتاملخدِّ
 

ة ة وروحي ـ لي ـة وع ـ مـن ألـرار صـحي     تسـبربُهُ  مالِ آ َة حمر مَةرات امل د  
ي ـو ك "ال لَـرر وال لِـرار"،     سـو   ة، والر ة وابمماعي ـ ة واقمصـاوي  وأوبي 
  ت حتر م امل د رات  ىلم اهتا، ب اعدة و ي الىلر  وصد  ورائي السساو.لذل

أ رـــار هـــذو اآ َـــة  مـــن ملس ســـات ا ممـــيا املـــد ير يَسمىلـــعِرُ العدِيـــد
املمسىلريَة  ِي ا ممَعَات املُعاصِرة، ويعبررُ أه ُ اال مِصَاص عَن املـدى اخلرِـر   

بك "    امل ــدررات هتلــت  الَّــذىل تسمحضِــرو املىُلــكلة، وفمَــا ي ــو ُ أحــدُه     
ــدُ اإلبــرام،       ــة البىلــري ة املســمدامة وتولي ــورض المنمي ــات، وت  ا رواع وا ممع
وهي مت   مجييَ قراعات ا ممي يف ف   البلدا  ملا رة علـى وبـه اخلصـوص    
ــي          ــاي... ل ــا الع ــروة ميلكه ــى ا ــو  أبل ــذين ميىل ل ــو  الىلــباب ال ــة ومن يف حر ي

ـا أبعــاو اقمصــاوي ة وابمماعي ــة وا ا ي ــة      للمىلــكلة بُعــدٌ   صــي  بــ  أ    يضـل
وسياسي ة مي  يُصب ُ تنسيـذ اسـرتاتيجي ة  لـ  ا ا ـة مضـاو ة للم ـدررات       
بــــ ءألا ال يمجــــ  أ مــــن تنسيــــذ االســــرتاتيجي ات االقمصــــاوي ة واالبمماعي ــــة  

 ".والمعليمي ة والصح ي ة والىل ا ي ة
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ــة.  عُ ــدَت العديــد مــنَ املــلمتَرات اإلســالمي   ــة حتــدريات هــذو اآ   ة ملعايَ
ــة، ووعــوة       ــيب والرتبي ــاهيب  صــالع  حــام المعل وَمتحــورت م رراهتــا حــو  مس
ا ســرة    النــهوض بواببــها، ورعايــة الىلــباب، و  ىلــاء مرفــ  علمــي وويل  
ــر بني      ــن املهـ ــديىلها عـ ــدى حـ ــة لـ ــع دت اللهجـ ــت، وَصـ ــا    ولـ ــاث ومـ ل مـ

 ي أقصى الع وبات عليهب.  واملروربني واملمابرين مرالبة بموقي

ــة، يُعمبَـــر الع ـــ ُ وايسَـــدُ مِـــن  ِعَـــب اهلل   ــة المَّوحيديـ  ويف الرؤيَـــة ا  القيـ 
الكَُاى، ِلذلِت فا  وابـب احلسـا، علَـى سـالممهما مـَن السَـرائِض الالزمَـة،        
الرتِبَـاط ولــت بصـح ة املســلت واتــه.     مَـا يــلوِىل الع ـ  بالمىلــويش عليــه،     

ي  حرفمِه السِكري ة، وقدرتِه علَى االسمنباط والمحليـ ، لَهُـو أمـرٌ    وبمعمُّدِ تعر
ــد بسِعــ      ــة ايسَ ــهِ قــا ُو . فــذلِت،  ــإ   تـــلوي َ بيئَ ــنٌ، والَ يســليب ب ال ي ــر وُ وِي
اسمِ دام املواو امل دررَة هوَ هدمٌ للنرعمَةِ املُعرـاة لن سَـا ، وتـدمةٌ ملسـم ب      

اويَة  الَ يسلبُ مِنهَا  الَّ مـا رحـب اهلل عـ   وبـ  . و ِـي      احلياةِ، واالرتِمَاء  ِي هَ
ب تضـاُ ر بُهـوو ايميـي لـدرء  ررهَـا،            ف ي حَـا ،  ـإ   هـذو املسـللة تمرلَـّ
ــاة،         ــة باحليـ ــى الىلي َـ ــرورِهب  لَـ ــحاياهَا بـ ــة لـ ــاراهَا، ورعايَـ ــن ا مىلـ ــد  مـ واحلـ

 .   هِبواالقمِصَاص منَ املُمابارين اَا  ا يصو  ا ممي مِن  رر
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 دخيـنالتّ
 

سب ياا تالف  يو وما  الناربيلةي يمساقَب  ِي  احيمنيك المد نيمضار 
علميـال وطبيـال  ـا ال     مـنَ الىلَّابـ   و ا أ ه  ملا  و هدارو.با ووهابهو س امه، 

لــرر المــد ني بــالنس  واملــا ، وقــد بعلــهما اهلل  وقــوع يــدع  ــاالل للىلــت 
لولية بـني يـدىل اهلل تعـا  عنـهما يـوم ل ائـه       وويعمني عند ف    سا ،  إ  املس

 . فاىمسلولية 

 األمور االجتماعية
 

أما  يما يمعلـ  بـا مور االبمماعيـة،  ـإ  تـاريخ وتـراث هـذو الرائسـة         
على مدى تلص  أبناء طائسة املوحـدين الـدروز    ين ة  اهد مهاالىلريسة 

بيلـة. هـذو ال ــيب ال   بالعـاوات والم اليـد والـرتاث العريـ  وال ـيب اإل سـا ية الن      
  .يف الماريخ ال ديب أو احلضارات املعاصرة مكا  سواءتمبد  يف زما  أو 

دين وأوبي ـاهتب   وت وقد  ـد   االممىلـا  باملىلـا    علـى لـرورة    تعـاليبُ املوحـر
ابمنـاب الكـىلة مـن     وااللم ام بالسضيلة مسلكيا وعمليا، وبالمـايل  ،ا  القي
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  وال ـيب واآواب اإل سـا يةك فال مـ  يايـائ      ا  عا  وا قوا  املنا ية ل  ـال 
ــد اع عــن العــِ  ــنس  واملــا منــه ال  ــهاوة والســرقة، واال محــار، و، يرض وال

الر ـوة،  و ، المجس ـ واخليا ة، والنميمة، والويبة، والحلب يالبويي، وال ور، 
احلســـد، والمعصـــب، والكـــذب، والوـــدر، والسحـــش، والريـــاء، والوــش،  و
والمعــدىل علـى مــا    ،المعــدىل علـى مــا  اليمـيب  ووب، ارتكــاب الـذ  والربـا،  و

ــها أمــور حمر   ــدروز عمــالأل   ا وقــاف، فل ــدرين  مــة عنــد املوحــدين ال مــدوو ال
 .احلَنيج

ــوع وهـــب ا عضـــاء  ــهأمـــا يف مولـ ــ ،  إ ـ  ــرت  للموحـر ــرار يُـ ــاو ال ـ د اختـ
ــا  وقاعــدة افمســاب اخلــة        ــن  ــال  قاعــدة الم ــية يف ا عم املناســب م

، وبعـد االط ـالع علَـى توصِـيَات املـلمترات      ارع اإل سـا  والىلر من  ال  بـو 
 الربي ة الىل رعي ة اسمئناسألا وتبص رألا.
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 اإليصاء واإلرث
 

فُمِــبَ عَلَــيكُب  اوَا حَضَـــرَ    ه الع يــ  ســبحا ه وتعــا  يف فماباــ    اهللُ قــا َ 
ــةألا  ــرَ َ  َ ــوتُ  ا  تَ ــدَفُبُ املَ ــرَبانيَ  أَحَ ــدَينا وَا َق ــي ةُ لِلوَالِ ــاملَعرُوفِالوَصِ   با

 .ي022الب رة سورة يحَ ًّا عَلَى املُمَّ ِنيَ

علـى   واببةو ةَالوصي  املوحدين الدروز ا رالقال من هذو اآية يرو  أ      
 اء و  ال ل اعدة الم ية يف ا عما .  ة اإليصَ و  يف حري د، ويممي وحرف  مُ

ــي حــا   ــي اإلرث      ِ ــى املــذهب  عــدم وبــوو وصــية، يُعممــد يف توزي عل
مــن قــا و  تنحــيب  ــلو  طائســة املوحــدين   070  املــاوةوقــد  ص ــ .احلنســي

ه يف مجيـي املسـائ     َّـ  " علَـى مَـا يلـيك    0542  باط  04روز الصاور بماريخ الد 
 ــاص يف  الدا لــة يف ا مصــاص قالــي املــذهب والــيت ي يــرو عليهــا  ــصا 

رع اإلسـالمي، املـذهب   ىل ـ   ال الي املُىلار  ليـه أحكـام ال  هذا ال ا و  يُربر
 ."رع اإلسالمياحلنسي، ومجيي النصوص ال ا و ية اليت ال تمعارض مي الىل 
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 الفصل السابع
 

 اإلنسانيّ الكونيّ البُعدُ
 

املوحرد يف بايةِ ال صْد. لِذا،  إ   قـلبَهُ ولِسـا َهُ ومجيـيَ    مِرآةُهيَ  احل ي ةُ
ــجام   ــدَةٌ يف ا سِ ــه ممَّحِ ــب.  ال تىلــ لريــجبوارحِ ــات املُرفَّ ورشُ عليــهِ المباسَ

ــن المنــاقض النــاتِِّ عــن   ــب  الســر والمَّرفيــب يمــلتَّى مِ  وَواقــيبــني مضــامني العِل
الن وايا عَن ظاهر املَسالِت، والر فو      سبي ة الرؤية مـن   وا مِالفا  عا ، 

أب  أ  يصِةَ اوبُ احلَ ي ةِ علـى قِيـاوا  ـاص.  ـال عجـبَ  و  أ  يكـو َ       
ــ ــة ســيردَ د ُالصر ــدة أساســي ة   ،اخلِصــا  احلَمِيــدة املَرلوبَ ــ  قاعِ وحُســن اخلُلُ

 وافمساب امل ايا الىل ريسة. لب،ـلمهذِيب ا  ال ، وتصسيَة ال 

يـمسه بَ السضِـيلَةَ ويىلـ َ اَـا مِـن      و مييرـ   أ  بع لـه وقلبـه وحسـه   تعلَّبَ  املُوحردُ
املمَّ  َـة الَّـيت اَـا يكـو ُ اإل سـا ُ       حي ُ أ   باهَا وحدها تمح َّ  وحدةُ الـن س  

ــ  ب   ــى املمعلي ــاملَعنى ا  َ ــا لا ب ــةِ  سَ ــن  الوَاي ــن  ــل ا هــذَا      و. وبــووومِ م
 الــرُّوع وســكو  الـوعيَ، والر زا َــةَ، و قــوة اإلورا ، المح  ـ  ا  ــرَف أ  يهبَــهُ 

ــي قـــلبا    املرمئنــة، ــ َة  ِ ــةو ع ي ــذىل هــوَ حَابَ ــدا لي  الَّ عــالَبا  واالســمِ رار ال
ــا مُ ـــلِ لا  ــوَ وو امــةِ  عصُــورومُمــلربا  يعبُــر أفىلــر  الــررابألا والمبَاسألــا و  وعأل
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. يُدرا ُ املُوحرـدُ سـر  النرعمَـةِ والسَضـ   ِـيمَن      الورائ الن  َ  واللجَابةِ وهتا ُ  
يُـلتَ   مَن ويوقِـنُ بل   ،ي034يآ  عمرا  ويُعليمُهُبُ الكِمابَ واحلِكمةَ يُ َفييهاب أتَى

ال يسورتُ  رصَةَ المَّعـل ب،  لِذَلِت،  هُوَ ،ي035يالب رة احلِكمةَ  َ د أُوتِيَ  َةألا فىلةألا
ــ  الســمِ    ــب، بَ ــة، ال ملُجــر وِ أ ــذ العِل ــاب املَعر َ ــدَة، وافمِسَ  درا وطَلَــب السائِ

ــنة ال ـــ     مــرا  ــيت تُ ــة الَّ ــا  اخلَ ــي با صَ ــ  ، والمَّحلي ــا ي  املُلِ ـــ َ، اإل سَ لبَ والع 
  ْ  الَّــذىلوزمَــن،  مكــا وتل ــذ بايــدِ اإل سَــا  بكــ ي عَرــج  وحُــب   ِــي أىلر  

و وَّصَـ  عليـه عيىلَـهُ امُمُـوم،      فدار، ذلمه مَصاعبُ احليَاة، وأوحىلمهُ ا 
  لسَوفَ  دُ  ِي  َائِدةِ تِلت اخلِصَا  مالوَو وسنَدَوُ وسبي َ اخلاَلص.

سمساوَة  ِي املعر َة الموحيدي ـة أصـالأل راسِـ لا مـن     حرفةُ اإل اوَة واال  ُـمتىلي
ــو  املســ  ــة     لتأصُ ــو بالرتبيَ ــر ينم ــيبَ املُىلمِ ــ  أ   المَّعلِ ــحي ، حي  احلســنة الص 

واملُذافَرة وحُسن الررعايَة.      ِي صمِيب باياتِ المَّربيَة باىلك  عام،   ضاج 
ــةِ    ــوي ة املُممكينَ ــا ي ة الس  ــة    الىل  صــي ة اإل سَ ــن موابَهَ ــرة م ــو ة ســجاياها اخلَير ب 

هــاِطر وقــوع ا بنــاء ا عــ  اء يف م الِــ  االبمــذا ، والســرحي ة، ولـــعج        
   لو ولار.ومَا هوَ مُ ،المَّدبة، و  دا  المَّميي  بني ما هوَ  ةٌ

 ِي رسالة  لهُ  حد ا  الِ  مَا معناو أ ْ لـي َ اَـب     يقـدي ي و ُ ا مةُ السيردُ
ة  الَّ باحلُجبَةِ عن احل  ،     املُحِ ينيَ بُربمُهُب هـيَ حُجبـمُهُب عـن اقمِبـاوا     بُربَ
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أ وار احلَ ي َة،  الوُربَة هي اال  ِراعُ عـن مَعر َـةِ اهلل، واال صِـرَافُ عـن  ائِـدَة      
ــاوِقَة    ــهُ بــالعَووةِ  لَــى املســاهِيبا البســيرَة الص  ـــسلة.   َّ الع ـــ ، والر فــو   لَــى الوَ

ــا        ايَ ــوَ أ ــرف ا عم ــوو، مُ ــي النُّس ــا  ِ ــا،ِ معناهَ ــعي يف  ي  ــة، والس  وهري 
ــة  صــاِوَقة،          ــه وبَوارحِــه بني  ــي تَهــذيبا  سِس ــا،     ا ىلــوَا َ املَــرءِ ِ  وأبل ه
ــةُ       ــي احلــ  ، وهــذا باي ــه  ِ ــ ُ روحَ ــج بصــةتَهُ، ويُســدرو عـــ لَهُ، ويىلبر يكىلِ

 الكما  اإل سَا ي .
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 الفصل الثامن

 تقدِّم عقيدةُ التوحيد للشباب املعاصر؟ماذا 
 

الع يدُة هـي هويـُة الـروع، ومىلـاُ  السضـيلة، وتىلَبيـ ٌ لل ـيب ا  القيـة،         
ــنس  بالصــسات احلميــدة، ومــرآةٌ    يف حت وورووٌ ــي ال ــا املريــدُ    ل ــج  زاءه ي 

ــه ويســائلَها يف ســعيا   الىلــجاع،  ــا       ليحاســبَ  سسَ ــها وقوْوه ــر لمهذيب  ير
 وها.حت ي  الواية من وبو

بـة مرئـي، بَـالِمَ     البا بـ لكن مثة مسموى أفىلر عم ا لنبابة واهتا يرينا 
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     

نبهال    قيمة حلحة الوبوو الىلمينة اليت حيياهـا،  م ي ة املعر ة الروحا ية، مم
ماليال قدُمألا با او املسموى االفمسـابي والمح   ـي، أىل السـبي  املوصِـ         
وعيا بالبصةةِ العاقلـة     ورا  موـ ى وبوو ـا يف احليـاة، ووعـي باحلكمـةِ       
الـيت مـن  ـل ا  ر ـاو ا    طريــ    ـرا  احلـ  يف قلـب العـارف، بايمــها         

 سعاوة الىلابمة وا صيلة.ال
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ت درمُ ع يدة الموحيد يف ف ي عصر وزمـا  مُـىلاُلأل عُلْيـا لرـالب احل ي ـة،      
و ورال ُيمىلى به بني النـاو، وولـيالأل سـاطعا    املعنـى اإل سـا ي والوايـة مـن        
وبووو. تملتى الصعوبُة مـن أ ـه لـي  يف وسـي املـرء أ  يـرى مـا ت درمـهُ،  ال         

ح ــا بــإ الص قلــب. ا مــرُ أ ــبه برحلــة ، يــرت ُ  يهــا    وا مــا أراو احل ي ــةَ
بسلـة  عـن الوايـة الـيت مـن       ا، وفـ   املريدُ مكا ه العرَلير، قاصدألا وطنا باقيألـ 

 أبلها فا   الرحلة! وهذا هو اسرتسا و يف تيه معض .

  ه يف لوء تلت احل ائ  اللريسة، يموب بُ أ   سمرليَ بعـضَ مـا يُمكـن    
من طيربات العلـب احل يـ ، الـيت تعمـر اـا مائـدُة الموحيـد        أ  تكمنهه بصائرُ ا 

 وت درمه لنا بذاءأل  ورا يا يف ف ي حني.
 

 العقـل
 

ا صـحيحألا، هـو                ه مـن أبـ ي املواهـب الـيت تُسـهر  لنـا  هـَب الع يـدِة  همأـل
معر ــة مسهــوم "الع ــ " علــى احل ي ــة.      ورا َ معنــى الع ــ   ورافلــا وقي لــا  

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

يُعر فُ الع  ُ برري ة  سبية،  هو يف املعـابب الوربيـة ال ـدرةُ علـى املعر ـة      
واحلُكب، وأهلي ة السكر السليب للعم ، واختاو ال رارات،  صوصا ما ارتكـ   
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ييـ  ال ـ    منها على وقائي عملية؛ وهو ملكـة الـمسكة وآليـة  ـولها، ومثـة مت     
بـني الع ـ  النحـرىل والع ــ  العملـي. وسُـمري فـذلت   ــه يع ـ  صـاحَبه 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          

سهـوم الروحـي العـام هـو  ـور      الم ريو واالتساع يف العلوم النسعية اخل. ويف امل
  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     
، وا ــامي مالقــةالعِرؤيمــهب للمرافــ  المجاري ــة، وا بــراج العاليــة، وبُنــاة املــدُ   

عل  ة. وتس وُ ف   حجِّ بوهري ة الروع،  وا ما توق سـوا  العِلمي ة، وايسور امل
مىلــدوهني أمــام منموبــات الم نيــات العاليــة يف بالبــة المع يــد يف تصــاميمها  
وبةهــا. و و ي ــر  الىلــاهدُ بعحمــة "الع ــ " يســمهجن بيــاب  اجازاتــه عــن   

 ا مَب املم ليسة عن رفب المرو ر والم د م العِلمي ني.   

ــذ  ــلا َ الـ  ــاة         السـ ــو ر يف احليـ ــاتُ المرـ ــا آليـ ــهُ علينـ ــن أ  تررحَـ ىل يُمكـ
ذىل ُيمكـن أ          املعاصرة يف موابهة البح  عـن المح ـ   الروحـي هـوك مـا الـ 
متنحَه احلكمةُ ال دمية ل لبا اإل سا ؟ وقد فر م الكماب املُبني الع ـ  وبعلـه   
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فمـا  يف حم ي الص دارة، عنـدما حـ   علـى المسكـر والمـدب ر، و عمـا  الع ـ ،        
 ".قا  تعا ك "   يف ولت آيات ل وما يع لو 

 وما ميكن بامل اب  أ  متنحَه  ياو ظواهر "احلضارة احلديىلة"؟

ة وربــات الع يــدةُ ال  ــ رئ الع ــ َ    عملــيٍّ و حــرىل ، بــ  تعليمنــا أ  مثَّــ  
يمسموياتي لمَح    الع   ع الأل مكمم َ ا بعاو يف قلبا اإل سا  يوالع ـ ُ هـو   

و  لا  حد معا يه الـيت يـذفرها لسـا ُ العـرب، وهـذا يوا ـ  احلـ ي.         ال لبُ
ما يد يُ الرس َ    االحمماء من النار هـو مسـموألى بريـ ىل ، ومـا يورلـه تل  ـي       
ــةَ         ــومَ املرتبر ــي.    العل ــو املســموى الربيع ــا ه ــراءة الح ل ــب ال  احلــرفَ وتعل 

ــا     ــا ية وافمسـ ــوم اال سـ ــة والعلـ ــوم البحمـ ــة يالعلـ ــة  بالربيعـ ــاات العمليـ ب اخلـ
والم نية...ي يمب  افمسابُها ارتباطلا اذو املنـ لة الربيعي ة للع ـ ، وفـىلةٌ مـن    
ج            أوُبه حياتنـا مرتبرـة اـا و هاراهتـا، واـا تنم ـُ  ا مـُب مـن طـور الم لـ 
املاوىل    الم د م واالزوهار. اا يرب ُ اإل سـا ُ العـالَبَ. لكـن! ينبوـي علـى      

أىل يف رَ الوصــي ةَ الذهبي ــةك مــاوا ينســي اإل ســا   وا ربــ  العــايَ، العاقِــ  أ  يمــذ
مـا ي  ي، و سـر  سسَـه   ي اجازات السـيررة علـى الربيعـة والـمحك ب بىلرواهتـا     

 ي.تكن عاولة؟

ــنس  ووقــائ  بدليمــها بــني      ــلورىل بالضــرورة    معر ــة ال ــوم ال ت تلــت عل
الم ـد م يف معر مـها  الَّ     وازع اخلة و وازع اموى،  ـالنس ُ بـوهرٌ حـي ال يـمبُّ    
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بعِلبا بوهرىل  حي ، هو علـبُ احل ي ـة، الـذىل حي ـي ُ لنـا منــ لةل للع ـ  ر يعـةل،         
  علُنا  صبو    مجا  العدالة.  

من لــةُ الع ــ  هــذو، تُكمسَــبُ   ــو ب ــدر مــا يكــو  املــرءُ ســيردَ  سســه.  
ميــ  تصــة  وولـت بىلبــات املــرء يف الصرــد  وادب ــة واالبمنــاب والررلــى، 

 تلت املهار  صاال يف الروع مملص لةل ومرتبرةل باحل   ال برؤية الناو.

والع و  الصـا ية فالبصـر السـليب، ومهمـا فـا  البصـر سـليمال  ـال يبصـر          
ــاب       ــا  ع ــ  اإل ســا  صــا يال، ال يهمــدىل  ال اــدىل الكم ــالحالم، ومهمــا ف ب

بارفــة اســـموى  املــبني، و وا مــا احتـــد الع ــ  املهـــذب بسيولــات الىلـــرع امل    
 و ضج   ررته وبلو  الواية.     

ــا  السكــر يف          ــ  و عم ــني منــدربات الع  ــ  ب ــن  ــل   مهــا  المميي    م
ــ        ــيت تُهمِ ــني تلــت ال ــني  ــرائ  ا ممــي، ب ملاراهتــا أ  يســاقبَ اتســاع السجــوة ب
اإلت ا  الربيعي ترل عألا    ا ر ي حتـ   ـعار الر وحا يـة، وتلـت الـيت هتمـ        

ي ة، يف ـ   ـعار ال منـ  ـه حتـ ــــ  ساتن العِلب والوقوف وو  بايات ا ر ي ا ىلواالل
   بكلييمه.ـرضُ تواز لا للع ـحني أ  احل   يس

 وا ما أور  ايي ُ الص اعد سر  هذو املعاولة  ميجة حبره للعدالة وترل عه 
   ما هو  ةٌ لوبووو ومسم بله يف العاي لممكَّنَ  و  مـن ختريـي املماهـات،    
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ــرات، واملضــي  قــدُمألا يف حت يــ  مــا يَعجــ ُ عــن حت ي ــه يف احلالــة   و تــوقيي العىَلَ
 الراهنة املمعىليرة.

 اهلوية
 

ــا وعالقمــها          حمــاوالت ســا بــور ا  كــار بــني أبنــاء الرائســة عمومأل
ــدة     ــوع الع يـ ــي  يف مولـ ــة، لـ ــة الراقيـ ــيومها املعر يـ ــة بصـ ــة الموحيديـ بامويـ

يخ والسلسـسة والسياسـة أيضـا، تُسضـي        وحسب، و منـا يف الىل ا ـة والمـار   
 مائِّ يُمكن   ازها عا هذو اخلاُلصات اليت توباب المعم ـ  مليًّـا يف معنـى    

 والالهتا، منهاك

   الرتاتبية يف ا ممي الموحيدىل اليت فا   قائمة على قواعـد عىلـائرية    -أ 
صارمة يف موالـي ممعـدوة، يومرهـا اإلميـا  يف فـىلة مـن بوا بـها، ِممَـا         
ــر      ــة مــا ا ا بعــ  ا ممــي  ــديد المماســت  لــا ة    ايــذور العائلي

 ا فا يف اممىلا  اموية املعرو ية عا ا بيا .

ــالو     -ب  ــي  الع ــ  املولــوعي لمــاريخ املوحــدين يف ب    الــرتاث الىلــعل ول
الىلام هو الذىل يىلكي  اإل رباعات اليت تسهب يف اممىلا  اموية املعرو يـة  

 من بي     بي .
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مساهيب الع يدة يف زمن العوملة احلالر و  لا لِما يمب  المداو  به علـى      -ج 
ــعيد العــام،  باتــ ، واحلــ   أو  أ  ي ــا ، مــاو ة ملمبســة ا ملرــ     الص 
 يها طُرُ  امل اربات، وامم ب  اا املعلومات املمضاربة بلوبُـه الـرأىل   

ــا. لــدينا ا اهــات تسســةية    قائمــة وال يــاو، بــ  وباخليــا  الواســي أيضل
على النسبية اخلالصة، والذاتي ة املُسرطة، والملسي ية املمسل مـة مـن قواعـد    
ــى ممرلبــات البحــ  الر صــني      ــ  يف أو  ــب واملنرــ ، وهــي قل مــا تو َّ العِل

ــة هــي مواليــد    ومنهجي اتــه الســليمة. ــدينا   عــات يو  بــاتي ترفيبي  ول
ــاورات       ــا  بـ ــدىل مـ ــبعض المصـ ــاو  الـ ــو "، حيـ ـــ"فمب السـ ــة لـ هجينـ

ــر يف      صــية تمــلار علــى مــا يبــدو بامــا مت  ولــعُه يف ا قبيــة، ومــا  ىُلِ
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 صـد ع  رؤيـة الـرتاث الروحـي        

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

 

وعيُ امُوية عال   ولا يف بلرة الرتورىل الىل ايف واإلمنائي، املعب ر عنه برري ة  
ــات       ــخ  المجاوبـ ــا يف  ـ ــر، ومراوحمنـ ــحري معاصـ ــك  صـ ــهوض بىلـ ــر النـ تعىلـ 



 -61- 

حـر املمعل ـة   ملـج بوا ـب     العصبية، وتساقب المسر و والنسبية يف طرائ  الن
حياتنـا اليوميــة، فـ  هــذا يُســهب يف تىلـويش مسهــوم امُويـة يف أوهــا  وقلــوب     
ا بيا  الىلاب ة، وهو موقج  اتِّ عـن المعـب واحلـةة و ـاع المناقضـات ال      

 عن رأىل بازم يف مسللة مسهومة.

ــاوٌ بال ــدر  سســه عــن المعصــب،       ــة، هــو ابمع ــة الموحيدي ــا  اموي    اممىل
مائية والسلسية ايامدة، وا ي و ية،   نا حينذا   لُِّ اا حـرمَ احلـ    والدوب

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        

ـد قلـــل مــا بــني الــذهن واللســا  و         ـ  مســلكي، أىل توحـ  عمـــ  با ــاو حت ـ 
ة الموحيديـة هـي ارتبـاط  عنـى الوبـوو وحماولـة          ايوارع، لذلت،  ـإ  امويـ 
  ورا  فنه صةورته قدر الراقة البىلرية من وو  الوقوع يف أسر الناموو.

وعـيُ امويـة هــو النـواة الصــلبة للىل صـية اإل ســا ية، وامويـة الموحيديــة      
ز ـا اللريـج وا ـ       سا ية بامميـاز  وا مـا توصـلنا    اسمىلـعار  ي ـاع توا     

املعنى الىلام  مل ملج احلضارات البىلرية، وال حيماج  ممعنـا املعاصـر ا    
حل ات يف الىلمباال واملهاريىلي واإلي وتةيت واملديميىلن وايسـد ا اـةىل،   
ــة، و ــر و  معــريف ،      ــة  عاقل ــة  هاوئ ــبٍّ، وم ارب ــ  حيمــاجُ ا مــرُ    قلــبا مُحِ ب
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لي  من ال ـراءات الذفيـة، وهـذا يـلوىل حممـال         ومسيد  اِ ة، ومن اب    ال 
احمسا، املوحد و اصةل املوحدة بىلـك  ممي ـ  يف سـبا  مـا يُسـمى املد يـة       
ة  تسـمو  ـو              املعاصرة،   ـه سـر  آ ـر لـو يهمـدىل  ليـه  ـبابُنا و مياتنـا بع ليـ 

   كالي ات احلالر، لممكنوا  و  من  لاءة املسم ب .
 

 معرفة النفس
 

اط بمح   ه الدائب طيلـة حياتـه ملاهيـة  ـعار معبـد ولـج       معلومُ أ  س ر
"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      

ســواء، فمــا عب ــر أ الطــو  يف قولــهك  حالــرألا يف احليــاة و املــوت علــى حــدٍّ
 ســا  أ  يرلـبَ حيــاةأل صـاحلةل وحسـب، و منــا موتـا صــاحلا     "لـي  علـى اإل  

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

أ  ال يُعنى املرءُ اذو املسللةِ، هو  ِبْه وقوف على  سة العَبَـ ،    ي  
يكن تبديدألا لرأ ا ا الوق  املمنـاقص علـى الـدوام. ولـي  يف وسـي الكـائن       

"وهـي معر ـة    وو  الوقوف على معر ة  تعب   يها احلكماء اسمدرا  معناو
 النس ".
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ك "لي  مـا يـد   السـب يـنج  اإل سـا  بـ        يعيقاله السيد املسي   م اومِ
 ما يرج من السب هذا ينج  اإل سا ".

ح ي ة الىلجاعة موابهة النس . وأ ا وات ميُو     اخلـة  ال ـذىل هـو    
و  الضد ية، و  وعهـا اخلسـي     النربسـية،     يها، ولكن أيضلا حتو ما    امليُ

واخللوو    اياو والمسل و. فذلت اسمحسا ا الرأىل وال يـاو والمسـر و ولـو    
علـى حســابا احلــ . وراحمُهــا بـاموى، وا المــا بالســلم، واممعالــها مــن   
طو  ايد  واملكابـدة. ومـن حيـ  هـي قابلـة للصـور،   ـد المبسـ  لـديها          

ي بـاهر يُـذه  الع ـ  ويسـمىلة          معاية ايما ،  ال ا  ال  ملـا هـو حِسـ  ت يب وز ـل
ــمول  الـــنس ُ   ــي. ل ـــد اسـ ــة   -الربـ ــها  "الراحـ ــد    اسمسـ بـــدأاا العنيـ

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

ــدة تُ  ــرآةُ الع ي ــارة حــد ها،  ــال  ــن  وو  أىل  راوع يف    م ــنس َ ا م  ــ م ال ل
لبرجة تَُ رِوقُها بـالىل وب،  ـال يرسـخ  يهـا أىلُّ  ـيء  مـن ح ـائ         رببات  مم

ــي. أ  الرالــب املريــد  ــب أ  يــملَِّ يف قلبــه  ــوجُ البحــ ِ عــن          الواق
احل ي ة  ارج سي  اال سعا  احلس ي يفي ال يُ ا  الىلـهواتي، بـ  مـن وا ـ      
، حرفــة السعــ  الع ال ــي الــذىل بــه يمــدر ج املــرءُ يف معــارج املعر ــة والمح ــ    

 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     

 َ بدليـةَ املماهـة الـيت    املسيد أ  يعيَ قل َ النسوو يف احلياة الراهنة، وأ  يدر
ت رعُها الصوَر املضيئة الا اقة وا   الصدور، وأ  ي اربَ السرـرةَ اإل سـا ية   
منُوٍّ وعرـج  م اربـةَ "ا خ الىلـسي "،  عنـى أ  ال يكـو َ املسيـدُ ربـ َ ويـنا         
ــروع، ا م وا خ والصــدي  والربيــب       ــن حيــ  ال ــا، م ــا أيضل وحســب، و من

كي ا مرَ  ال  وهو  اعلـه. ومـن  احيـة اا يـة،  إ ـه      واملالو واملَىلَ  الذىل ال حي
ــة عــن معم ــدو،      ــي لــحي ة ا  كــار اخلاطئ أو  بالىلــباب املعاصــر أ  ال ي 

 رباعات املىلو هة، وااللمباسات املموليدة من فىلـرة اإلصـدارات امجينـة    الوا
عن املورلني احلاقدين، وأ  ال يسـارعَ    النسـور ا عكاسألـا لـبعض الحـواهر      

سائدة، مم ليال عـن ليو ـة الربـاع واتسـاع أ  هـا.   ـه  مـر بـديهي  أ   عـيَ          ال
 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       

ة الروحية، والسكرةَ عـن  املسارقة الواورة املسمهجنة أ  يمل  جَ الرالب املعر 
ترااــه الروحــي مــن فمــبا أقــ  مــا يُ ــا   يهــا أ ــا فُمبــ  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     
ــه مــالوو  نعمــة، ورســخ يف ا ســ ال ــذىل يُبنــى علي ــمني ال ــا يٌ او امل وحضــنٌ ، م

 ، يَ ِيهب من عواصج ا زما  املم لبة.باميٌ، وصرعٌ  ا يٌ

ا سـ  والرتابـو بـني املريـد واملر ـد         ـاو هنا يكمـن سـر النجـاع يف    
ر  بني ال لوب اليت سلك  طري  اإلميا  من أب  سواحل ي ة، فما  ب ا   

 تلت اليت تىل  الرر  العلمية  و احل ي ة.اإلميا  و
 

 ثقافة مشولية
 

د، هــو فــ    رثُ املوحرــال ــرآ  الكــريب، مجــي علــب ا ولــني واآ ــرين و   ــه
 ة  فامنا يف ف  حضارة   سا ية،   ه أمرٌ لو ع لَـهُ املـرءُ بدالالتـه السمىلـعرَ     

 فـ ي وقـ .   أ  امل  و َ الىل ايف للع يـدة، هـو هـ و ٌ مـويل  بـامي اآ  ويف     
ُد أو املوحـدة يف   ا ـة الع يـدة مسمـاَع االي ـاع املنسـجب بـني فـ ي         ميلتُ املوحر

وتمجل ـى حكمـةو م دسـة.     تلت الكنوز املعر يـة، والـذىل بـه يصـ   توحيـدٌ،     
ميلتُ املعاولةَ املنهجي ةَ للمساع ، واسمنباط ح ي ية املعنـى واقمسـاء    واملوحردُ

ــد و  هيكــ   لســسة ال   ــر ل ــة     ا ا ــاهِّ املرتتب ــاهيب واملن ــرت املس ــو فىل ــب ول عِل
 باسممرار عن أحدث  حرياته امل رتَحَة.
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 ما هي طبيعة هذو امللكية؟

  ــه اال ممــاء. عنــدما يُــدر ُ الرالــب املريــدُ مــدى ارتبــاط فــ   تلــت          
ــلمَها بكلمــةِ احلــ  ،   ــا مع ــووةٌ اــا وموصــولة فمــا بــاء يف     املواريــ  وصِ

 أ   مثة وحدةأل لابرةل للك  ، وا سـجامألا مم   لـا يلالـجُ    امللاور، يعلبُ حينئذ  يف
 يمــا بــني ح ائ هــا املصــس اة، وســرًّا بامعــا فــا  يف أصــ  ا بىلاقهــا مــن فلييــة   
جُ أمـام ظــواهر           الع ـ ، و منـا الـذىل حيــو  بـني بصـةةِ املريـد وبينــها هـو الموقـ 

أ  تكــو   الــيت يُســرتَضُ -ا  ــياء وتربي اهتــا الىلــكال ية واســمنساو معا يهــا 
 ص ، مسهومة امل صد، ال ينكرهـا     احي ةل ممجدروةأل على الدوام، مسمندة 

الع  ،  ال تُجمردُ حرفةَ الع   وو  اسمىلعارها مىللا وائمألا عـن منـابي احلـ     
 وسعيألا وؤوبألا يف رحاب  ورو.  

عندما يكمىلجُ املريدُ هذو احل ي ة، يمنب ه    أ   الرؤية السسي  املممـد  
مه، والذىل هـو منـمب  ليـه،  يع ـُ  "مرفـَ  ورايمـه" وحـد و  يـه ويم ضـ  لـه           أما

معنى حت  ه يف "فمالـه ا  سـي". حتـ  لـوء الع ـ  ا ر ـي. اـذا املعنـى         
 ــرى أ  عوملــةَ احلــ  ت يمُهــا  ــواةُ املعر ــة الىلــمولية، علــى الن ــيض متامــا مــن  

    ســاحة  عوملــة الصــراع الكاســحة يف زمننــا احلالــر، حيــ  حتــو  َ العــايُ 
ة   سـا ية حتـاو  صـيا ة         مسمباَحة  حلروبا مممالية، من  ـل ا هـدم فـ  هويـ 

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

املعنى، ب در ما هو حيـاو  تعـيني احلـد  الـذىل بـه تسـم يبُ احليـاة. واحلـد  يف         
وعـايَ اخلَلـ ، يف حـني أ  ا ـد اعَ      ا حـد  الع يدة، هـو الواسـرة بـني الواحـد    

 النس   ارج احلد  هو ا  ال و يف الضد ية.

ــا ال حتصــى مــن    وبــوو ت ــدرمُ ع يــدةُ الموحيــد لنسوســنا الســاعية وبوهأل
الســـلا   ناحل ي ـــة اإل ســـا ية الواحـــدة. ورب مـــا تكـــو ُ م اربـــةُ اإلبابـــة عـــ

رة، الـيت          ة، ولـيالأل سـاطعألا علـى اآ ـا  اخليـر ة واقعيـ  ا ساسي  بصيوة  ميدا يـ 
يوة    تنكىلجُ أمام الس اعني    املعر ةِ الموحيدي ةِ طلبألا للسضيلة. وهـذو الصـر

ببني يف تلم   ح ـائ  هـذا السـبي ،    متىل ل  بررع السلا  على عدو  من الر ا
 واملىلابرين على الصرلةِ  ا ينة مب مسالتَ هذا الدرب. 

ــين الموحيــدُ الــد و َ يف  حــاما  صــا ا، مــن   أبــاب أحــدُهب قــائالألك   يعليمُ
 ــل ا أ   علَــين مسمىلــعرألا ملســلت  يف احليــاة، هــو أفىلــر  ــوًّا وا سعــاال          

ن الموحيد. يضعُين هذا الـوعيُ يف حالـة ،   بالوبرة من ف ي ما عر مُه بعيدألا ع
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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      
سرتســا  مــن الــدا   ي تكمىلــج أبعــاوَ لُوــةِ ادب ــة والرمل ينــة وا ُ ــ  واال 

ــه  ــواشَ          ــه ال يعــدو فو  ــا فنــ ُ  ي ــد. علمــ ُ أ  م ــة  ال  يف الموحي وا لس
احل  ، والموحيدُ و عين    أ  أعي مرحلـةل   سـا ية هـي أقـرب     مكـا       

    الص ساء والمح  .

وقــا  آ َــر، علَّمــين الموحيــدُ أ ــه بويــاب العامــ  ا  القــي  إ ــه ال ميكــن 
 مىلمرا يف قلب اإل سا .       على اإلطال  أ  يُ رعَ أىلُّ  يء 

ــه وعــيُ       ــوأمُ املعاصــرة،    ــةك    الموحيــدَ هــو ت ــ   حــداهُن  قائل وأباب
الوبـوو باسـممرار. تعل مــ ُ أ ـه يموب ــبُ علـي  أ  أعــيش النصـيحةَ قبــ  أ       
أبوَع اا    الوـة. قـد م الموحيـُد يل  ـرعَة ح ـو    سـا  بـة مملتيـة مـن          

 ــةة  ــرعة تــنحيبُ السولــى وتىلــررعُ       ــص أو مــن اــورة ومويــة،  هــذو ا     
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 احلرريـة املىلمـرة واالحـرتام واال ممـاء والعـد . مسـالت ا  الـ           
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ىلي  ما للعد  واملساواة المامة ال ائمة على روعا   سا ية ال تنسر مدرسةو ال م
  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  َ 
ي    مكا مـها يف ال مـا  واملكـا ، ومـا أبعـد          الوعي ملسـاءلة الـنس ، والمرلـ 

معألا. يل مُ املرءَ يف ولت احل ـ   ـجاعةو يوابـهُ اـا ح ي ـةَ ولـعه يف       منهما 
ــار علــى      ــر عنــها أحــدُهُب بىلــك ا ســاطي حينمــا ا عــاي اليــوم. موابهــةو عب 
السلا  قائالك ب  ماوا ت درمُ احلضارةُ للىلـباب املعاصـر؟ وسـارع     بابـةِ     

لوبـوو، وسـ وطَ ا  حمـة     سسِه قائالألك    ها ت درم لهُ حممي ةَ السرا  من معا ي ا
يف  هوات السناء، والمرـر َف الـديين  وحتويـَ  العـاي مـن البسـيو    املىلـاف         

ــة     املع ــدة، ومــن حكمــة الع ــ    ــنين مــن رؤي مماهــةِ ايهــ . الموحيــدُ مكَّ
 المواز ، وعلي  أ  أسل   سسيك ماوا أقدرم له في أسمح َّه؟

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


