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َمة  مقدِّ

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمدهلل رّب العاملني، الذي هدى املؤمنني اىل اختيار األفضل واّتباعه، 

والّدرء لعكسه واجتنابه، وصىل اهلل عىل رسوله الذي اصطفاه، صالًة 

 ترضيه يوم لقائه، وعىل آله وأصحابه وسّلم تسلياًم.

 أّما بعد،

 ، إىل اإلضاءة عىل معظم ما حيتاجه"التوحيددليل "هيدف كتابنا هذا، 

املوّحد، وبخاصة األهل وأويل األمر، كيام جييبوا عىل أسئلة بناهتم 

وأبنائهم واستفساراهتم بخصوص الدين عامة، والتوحيد عىل وجه 

اخلصوص؛ وعن أسلم الطرق، وربام أقرصها، نحو معرفة أفضل 

 بطرائق عبادة اهلل عّز وجّل.

مذهب التوحيد يتلخص يف كلمة  ديني يفإن املفهوم ال

 ."راكي فإنه تراه تكن مل فإن تراه كأنك اهلل تعبد ان"وهو  "اإلحسان"

َّن انطالقاً 
أسالفنا  من مرت مرجعية وأهم املذهب معامل أحيا ِمم

 األمري سيدال( وفلسطني وسوريا لبنان) الشام بالد يف املوحدين الدروز

 .(ق)التنوخي اهلل عبد
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 املكنّى لالفاض الشيخ األمهية حيث من الثاين املرجع اىل واستناداً 

املذهب ذوي الديانة والتقوى  شيوخ من العديد واىل ،)ر(هالل بأيب

 .املوحدين والشابات الشباب اىل الكتاب هذا نقّدم والعرفان،

 وإىل كل من يسعى للكامل األنيس.

 

 عقل طائفة املوحدين الدروز شيخ          5/9/8102

 نعيم حسن
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 توطئة

 

قمَدم اخلليقة، وهي استمرار للمسالك من الدعوة اىل التوحيد 

العرفانية ومسالك احلكمة عرب العصور، شملت الرتاث اإلبراهيمي 

 (1)يف اإلسالم. واكتملت

يد"ُروحم البَيَان: "َجاَء يفم و  ينم اإلْسالم التَّوحم
يقُة دم فَق واتَّ . "َحقم

يق،  غالُب الُعلامء عىل أنَّ املْرَء ال يُكوُن ُمسلماًم عنَد اهلل بمُدون التَّصدم

ن ُعمق  يق مم د الَقول باللسان َواإلقرار بمُدون التَّصدم ي ُُمرَّ
ُه الَ َيكفم وأنَّ

ُه  إلياَمن بمأنَّ
ه لم َع يفم َتعريفم ي"القـلب. وَهذا ُيطابمُق الَّشَّ ٌق باجلَنان، تصدم

فاإلسالم باب اإليامن واإليامن  "بماللِّسان، وَعَمٌل بماألركان. وقوٌل 

 باب التوحيد.

ربيُل  ينَُهم ملّا أتى النَّبيَّ )ع( علََّم جم
رُجٌل بنَي النّاس َقائماًل:  النَّاَس دم

َن بماهللم، َوَمالئكتمه، وبملمقائمه، َوُرُسلمه، " َما اإلياَمُن؟ قاَل: اإلياَمُن أن ُتؤمم

نَ  َك  وُتؤمم . قال: َما اإلسالُم؟ قاَل: اإلساَلُم أن َتعُبَد اهلل والَ ُتَّشم بمالَبعثم

كاَة املَفُروَضَة، وَتُصوَم َرَمَضاَن. قاَل: َما  َى الزَّ الَة، َوُتؤدِّ يَم الصَّ
، َوُتقم بمهم

 ،لبخاري()ا "اإلحَساُن؟ قاَل: أن تعبَُد اهلل كأنََّك َتَراُه، فإْن ملْ تُكن َتراُه فإنَُّه َيراكَ 

                                                           
أركان اإلسالم: الشهادتان، الصالة، الزكاة، الصوم، الحج لمن استطاع إليه سبياًل، جاء في  (1)

 ِبَحْمدِ  َأْفَواًجا*َفَسبِّْح اَّللهِ  ِديِن ِفي َيْدُخُلونَ  النهاسَ  َواْلَفْتُح*َوَرَأْيَت اَّللِه َنْصُر َجاَء ِإَذا الكتاب الكريم:
 [.3-1]النصر  َتوهاًبا َكاَن ِإنهُه َواْسَتْغِفْرُه َربَِّك
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ورتبة اإلحسان هي كامل التوحيد. وهبذا أخذ مذهب التوحيد لطائفة 

 املوحدين الدروز.

ولذلك يستوجب دوام مراقبة العبد لربه يف كل أقواله وأفعاله ويف 

 .(1)رسه وجهره ألنه مّطلع عليه يف كل زمان ومكان

 

  

                                                           
ِإنه اَّللَه َكاَن َعَلْيُكْم  – [532ة ]البقر َواْعَلُموا َأنه اَّللَه َيْعَلُم َما ِفي َأنُفِسُكْم َفاْحَذُروهُ جاء في الكتاب الكريم:  (1)

 .[11]غافر  َيْعَلُم َخاِئَنَة اْلَْْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدورُ  – [4]الحديد  َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتمْ  - [1]النساء َرِقيًبا
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ل  الفصل األوَّ

 اإليامن وأركان مذهب التوحيد

 

وعال، أصله إله بمعنى املعبود، ودخول  به الباري جلَّ  اهلل اسٌم تفّرد

 .(1)األلف والالم عليه للتعظيم وليس للتعريف

 أّول مراتب االيامن، االيامن باهلل عز وجّل.

ه السيِّد األمري َه بالقول: أهيا اخلُ  )ق(يتوجَّ
ة لَّ يف مراسالته إىل اخوانم

فوا بزكاء أعامهلم   متجيد نع عرّب بمعامل اإليامن، وياالخوان الذين ... تَّشَّ

  :يقولف ،جليلة بعبارات اخلالق

 نهأل ،عليه استند من ومنّجي اليه، توجه من معني ُسبحانه الرب"

   (2)."حارض عامل عادل وهو ،وزمان مكان كل يف حارض

ة االعان ويل"و ،"واالسعاف املغفرة رب هو"كام يردد يف كتاباته 

 ."اكتفى بالقيام بأوامره ومراده ومن آمن باهلل" ."والتوفيق

 واستعامل. كان حيث معه اهلل يرى (3)العبد ان األعامل أفضل وقيل"

 . "الكفران أعظم من يف العصيان النعم

                                                           
(1) ِإَله َأَنا َفاْعُبْدِني َوَأِقِم الصهاَلَة ِلِذْكِري ِإنهِني َأَنا اَّللُه ََل ِإَلََٰه  [14]طه. 
ََل وَ  فما ِمن نهْجَوىَٰ َثاَلَثٍة ِإَله ُهَو َراِبُعُهْم َوََل َخْمَسٍة ِإَله ُهَو َساِدُسُهْم َوََل َأْدَنىَٰ ِمن َذَِٰلكَ أشار القرآن الكريم،  (2)

 [. 7المجادلة ] ْيٍء َعِليم لِّ شَ َأْكَثَر ِإَله ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنوا ۖ ُثمه ُيَنبُِّئُهم ِبَما َعِمُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة ۚ ِإنه اَّللَه ِبُك
لكل مخلوق دَللًة أنه َتَعاَلى المالك والسيِّد، واإلنسان هو المملوك والعبد الذي يجب عليه  العبد: اسم  (3)

 [.51]الذرايات  ِلَيْعُبُدونِ  ِإَله َواإِلنَس اْلِجنه َخَلْقُت َوَماأن يحقق غاية وجوده بقوله َتَعاَلى: 
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 حدهو اهلل، إال إله ال أن أشهد"األمري نارص الدين التنوخي:  ويقول

شهادة  .له أول وال له، آخر وال له، ند وال له، ضد وال له، رشيك ال

من ذاق طعم رشاب التوحيد وارتوى من ماء التجريد، وأكل من ثامر 

  ."الّتنزيه والتمجيد

 اللواجل فالقدرة بعد أما" :األمري نارص الدين يقولآخر  كتابويف 

 عن املتعايل وىلللم ،والتجريد والتفريد والتسبيح والتقديس ،والتوحيد

 املقّدس واالمكان، واملكان ،والزمان والوصف والنعت واالين الكيف

 ."يكون او بكان والظنون األوهام حرص حتت يدخل ان من
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 اإليامن باملالئكة
 

قائمة يف  م، وأعامهلأنبيائهوحيه اىل املالئكة هم رسل اهلل تعاىل لتبليغ 

 .(1)الدنيا واآلخرة

  :)*()ق( السيِّد األمري يقول

 ،راغب حدها ينال وال طالب، اليها يبلغ فام املالئكة رتبة أما"

 ثوب املوجودات، رشائف اىل والنظر املغيبات، عىل االطالع وهي

 يف والترصف ،الروحانيات األمور يف واالنبعاث االهليات العلوم

 عىل اداتالعب مواجب يف والصرب اخلفيات وتدبري الكائنات، األرسار

نَمن هم دوهنم  ألحد، املقام هذا اىل سبيل فال املشقات، أعظم  افةك مم

 . واألنام اخللق

 واناحلي وخلق شهوة، بال عقالً  املالئكة خلق َتعاىَل  اهلل ان موالواع

 عقله غلب فمن وشهوة، عقل من االنسان وخلق عقل، بال شهوة

 نم أرش كان عقله شهوته غلبت ومن املالئكة، أفضل من كان شهوته

فاعتربوا أهيا االخوان، لطائف حكمة صنع الرمحن، يف هذه  ...احليوان

ني وال ا شئتم، غري ِمنوعا فاهتا قط إنسان، فكونوا مع أهّي املراتب التي م

 . "ُمبورين فيام منها أردُتم

                                                           
 .[1فاطر ] السهَماَواِت َواْلَْْرِض َجاِعِل اْلَماَلِئَكِة ُرُسالً  اْلَحْمُد َّللِِه َفاِطرِ شار القرآن الكريم، أ (1)

 .البلدان جماعة الى كتاب في )*(
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 هنمكو عنهم وخيتلفون واجلن، االنس خلق خلُقُهم سبق (1)واملالئكة

 . نور من خملوقني

 ريلتدب سبحانه فاهمطصا، والكامل بصفات َتَعاىَل  اهلل خصهم

، وبواسطتهم اىل خلقه (2)نبيائهأىل إ وحيه لتبليغ رسله وجعلهم الكائنات

 .يظهرون عند احلاجة بقدرته تعاىل

 الركن وهو بدونه اإليامن الحد يصح ال واجب فرض هبم إليامنا

 .الستة االيامن اركان من الثاين

 بعض. من أعىل بعضهم فضل،وال املنازل يف متفاوتون

 (3).القيامة يوم العرش حيملون ثامنية ومنهم

 .وارسافيل وميكائيل جربائيل: وأكرمهم

هلم املالئكة روح هو: جربائيل  املنعوت وأزكاهم ورئيسهم وأوَّ

 نم وأّول الوحي بإنزال املختص وهو. القدس والروح مني،األ بالروح

 ."األعىل ريب سبحان" قال

، كام للخوف واحلياء. مدعاة لالطمئنان والرجاءاإليامن باملالئكة 

، شهداء عىل أعامل العباد، وعىل يدهم يكون الثواب والعقابوهم 

 وهبم ينرص اهلل أولياَءه.

                                                           
(1) الرهِحيُم ْلَغُفوُرا ُهَو اَّللَه ِإنه َأََلۗ   اْلَْْرِض ِفي ِلَمن َوَيْسَتْغِفُروَن َربِِّهْم ِبَحْمِد ُيَسبُِّحوَن َواْلَماَلِئَكُة[ 5الشورى.] 
هدى ، لدعوة الخلق الى الفي سٍر وخفية الوحي هو كالم اَّلل تعالى، يحمله المالك المعّين إلبالغه للرسول (2)

الخوف ، واي الدعوة لتوحيد الخالق ومعرفته ونشر علومه، وبيان حالله والنهي عن حرامه، والبشرى بثوابه
 )حدود اَّلل(. من عقابه

 .[17العرش ]َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَية  شار القرآن الكريم، أ (3)



-9- 

 املقدّسة بالكتب اإليامن

 

 ونوراً  هدًى  "بتأييده"للناس  ليبّلغوه ُرُسله اىل به يوحي اهلل كالم هي

 .واآلخرة الدنيا يف وسعادةً 

 .إليامنا أركان من الثالث الركن هو الساموية كام نزلت اإليامن بالكتب

نَ  عرٌص  ينقطع مل  رقانالفُ   وبيِّناتم  اهلُدى بكلمة الصلة عن الُعُصور مم

 بني ارقةوالف احلق، اىل اهلادية اإلهلية الكتب من واضحات آيات  " املُتضمنة

. (املعاين وحر) العملية واألحكام اإلهلية املعارف عىل باشتامهلا والباطل احلق

 (1).والقرآن واإلنجيل والزبور التوراة الساموية: الرساالت عرب

 وحده اهلل حق من وهي واحلرام قواعد احلالل وتتضمن هذه املعارف

 .الطاعةو القبول حيُث يتوجب عىل اإلنسان اهلل وهنيه امر كام تتضمن

قني، ": )ق(ويقول السيِّد األمري  مسدِّ
فإْن كنتم باهلل آمنني، وبُرُسلمهم

 وليِّهم طامعني، وللنصيحة 
وبكُتُبهم مؤمنني، وبرمحته واثقني، ويف شفاعةم

قمني، وبالعهود متمسكني، وإلماناتمُكْم مراعني، وألديانمكم ذاكرين،  حمقِّ

ال يأخذكم األسى عىل فوات جاهم الدنيا املنقرضة، مع الثبات عىل 

  ."رتضةالطاعة املف

                                                           
(1)  ََما َعلهَم اإِلنَساَن *َم ِباْلَقَلِمالهِذي َعله*اْقَرْأ َوَربَُّك اَْلْكَرُم*َخَلَق اإِلنَساَن ِمْن َعَلٍق*اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الهِذي َخَلق

سورة بين مكّية  114الحالي هو بالرسم العثماني مؤلف من  القرآن الكريم، [5-1العلق ] َلْم َيْعَلمْ 
، وهو مقسم الى سور وأعشار وأخماس ومدنّية. أكبرها سورة البقرة وأصغرها سورة الكوثر

 وآيات وأجزاء.



-11- 

 وقراءة (1)باحلث عىل درس القرآن الكريم (ر)الفاضل الشيخ أمر وقد

د شيخ مرشد مفيد، هيدي املري يد عىل صحيحة قراءة من آياته تيرس ما

 يف واحلرام لاحلال بني التمييز بدون للتوحيد صحة اىل طريق اخلري. وال

  املنكرات. عن والنهي األمر وقبول واملعامالت األعامل سائر

  

                                                           
(1) ََْقَناُهمْ ُينِفُقوَنالهِذينَ ُيْؤِمُنونَ ِباْلَغْيبِ َوُيِقيُمونَ الصهال *َذِلكَ اْلِكَتابُ َلَ َرْيبَ ِفيهِ ُهًدى لِّْلُمتهِقينَ  *الم  *ةَ َوِممها َر

َلى ُهًدى مِّن رهبِِّهْم َوُأوَلِئَك ُأْوَلِئَك َع *َوالهِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأنِزَل ِمن َقْبِلَك َوِباآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن

 َعَلْيِهُم ُيَحرُِّموَ  الطهيَِّباِت َلُهُم َوُيِحلُّ اْلُمنَكِر َعِن َوَيْنَهاُهْم ِباْلَمْعُروفِ  َيْأُمُرُهم[، 5-1 البقرة]ُمْفِلُحونَ ُهُم اْل

 َيَتَدبهُرونَ  َأَفالَ [. 1الطالق]َوِتْلَك ُحُدوُد اَّللِه َوَمن َيَتَعده ُحُدوَد اَّللِه َفَقْد َظَلَم َنْفَسهُ [، 157]اْلعراف اْلَخَباِئثَ 

 [.24]محمد  َأْقَفاُلَها ُقُلوبٍ  َعَلىَٰ  َأمْ  اْلُقْرآنَ 
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 واألنبياء بالرسل اإليامن

 

 ما خُيْربو الناس اىل رسالته ليحمل اهلل خيتاره من هو النبي او الرسول

 َّشعب اليه وحَى أُ  من الرسول ان املختار والتعريف. رّبه من اليه أوحي

 كداود هُ لَ بْ قَ  نْ مَ  رشع لتقرير مبعوث هو والنبي )ع(كموسى جديد

 أركان من الرابع الركن هو واألنبياء بالرسل واإليامن ،(ع)وسليامن

 (1).ابهوعق ثوابه ويصح خلقه عىل اهلل حجة تقوم بالرسل ألن اإليامن

 تئْ لشم  َعاىَل وتَ  سبحانه اهلل كالم إىل الدين التنوخي نارص األمري يشري

 كاصطفيتُ  إين أقول واحلقَّ  احلق   أنا": أوحى إليه حيث السالم، عليه

ْ . األرض يف حكيامً   ساباحل يومَ  حَيمدوهَنا سريةً  وبينهم بيني فرسِّ

دَّ . والعرض عم  احلدود هلم واجم  نْيَ بَ  وافرْق . األحكام بني الّتوابعم  وأوضم

مودُ . والصواب اخلطأ وَبنيِّ  والباطل احلقِّ   اسُلْك و. علَّ  طاقتهم َوسعَ  هلَّ

 (2).إيلَّ  الطريقم  أوضَح  هبم

 يعجز للعادة ةخارق أمور وهي املعاجز، اظهار األنبياء صفات ومن

 اللًة عىلد رسوله عىل اهلل ايظهره بمثلها، اإلتيان عىل البَّش من غريهم

. "ةآي" بكلمة ىل املعجزةإ ريـيش الكريم والقرآن. اّدعاه فيام صدقه

                                                           
 َعِزيًزا ُرُسالً ُمَبشِِّرينَ َوُمْنِذِرينَ ِلَئاله َيُكونَ ِللنهاسِ َعَلى اَّللهِ ُحجهة  َبْعدَ الرُُّسلِ َوَكانَ اَّللهُ اشار القرآن الكريم:  (1)

 [.24]اَلنفال ُكمْ ُيْحِيي ِلَما َدَعاُكْم ِإَذا َوِللرهُسولِ  َّللِِه اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الهِذينَ  َأيَُّها َيا[، 165النساء ]َحِكيًما
(2) مُّْؤِمِنيَن ُكنُتم ِإن ِميَثاَقُكْم َأَخَذ َوَقْد ِبَربُِّكْم ِلُتْؤِمُنوا َيْدُعوُكْم َوالرهُسوُل [8 الحديد]. 
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 فيه حصلت الذي واملكان بالزمان حمدودة حسيّة تكون ان أّما وهي

 ةعقليّ  تكون ان وأّما( لوط مدائن وقلب جالوت عىل داود كانتصار)

 ة،املتعاقب األجيال وعىل واألمكنة العصور كل يف قائمة بالغة حجة

 (1).مستقبلية غيبيّة أحداث وعن السابقة األمم أحوال عن كاإلخبار

لألسف ال يعرتف باملعجزات وال يؤمن إال بام  املاّديلكن العلم 

ذه القوى الساموية املسرّية هل ويستطيع اختباره حّسيًا ويتجاهليراه، 

 .الُسنن الكونية، ويقف أمام الظواهر اخلارقة مندهشًا متحرياً 

الصدق والعصمة يف تبليغ الرسالة وأهنم  األنبياء صفات من كذلك

 (2).أجراً  عليه ال يأخذون

 ويتأكد يد،بالتوح وصالبة يقيناً  املرء تزيد خبارهمأو ُكُثر اهلل أنبياء

 .الدائمة السعادة وحده طريقهم طريق أن من

وقد  (3)الديانات املعروفة تاريخ عرفه من أول هو السالم عليه آدم إن

َي  : اختار اهلل آدم (ع)الصادق جعفر اإلمام ويقول. (4)"البَّش أبو" ُسمِّ

هم املخزون، وهو نبي مرسل َخَلَقُه اهلل بيده، ونَفَخ رسم لم  هم املكنون وعلمم

 ، هم  وألف ،العلم، وسبعامية لغة وعلََّمُه سبعني بابًا منفيه من روحم

رفة،   مكة اىل انتقل وانه (5)وحلم اخلنزير والدم امليتة حتريم عليه وأنزلحم

 .احلرام البيت وعّمر فبناها

                                                           
(1)  َِربِّ َقْد آَتْيَتِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلهْمَتِني ِمن َتْأِويِل اَْلَحاِديث[ 111يوسف.] 
  [.51هود ]َيا َقْوِم ََل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإْن َأْجِرَي ِإَله َعَلى الهِذي َفَطَرِني َأَفاَل َتْعِقُلوَناشار القرآن الكريم،  (2)
 يومًا بعد يوم ان العالم أقدم بكثير مما هو معروف في التاريخ المعاصر.يكتشف العلماء  (3)
(4) اْلَكاِفِريَن َنِم َوَكاَن َواْسَتْكَبَر َأَبىَٰ ِإْبِليَس ِإَله َفَسَجُدوا آِلَدَم اْسُجُدوا ِلْلَماَلِئَكِة ُقْلَنا َوِإْذ [34]البقرة. 
(5) اْلِخنِزير َوَلْحُم َوالدَُّم اْلَمْيَتُة َعَلْيُكُم ُحرِهمْت [.3]المائدة 
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 ميلهيف ذكر األنبياء وتفض اآليات من العديد الكريم تضمن الكتاب

 (1):ووجوب طاعتهم

دون شادقد و  من لعدد ومقامات مزارات مناطقهم خمتلف يف املوحِّ

ة. وتقوية العالقة بالرموز النبوي لبث الروح اإليامنية العظام األنبياء

 األخالقو والفضائل بالقيم واالرتباط التربك، أمهها اجتامعية ولغايات

 الرفيعة.

 وريا،س – هابيل النبي الشوف، نيحا – أيوب املقامات: النبي وأهم

ر كام هناك مقامات لكبا .لبنان يف وآخر فلسطني يف شعيب النبي

عد يف مقدمتهم ب )ق(يعترب السيِّد األمري عبداهلل التنوخيو األولياء.

 . األنبياء الكمرام، ومقامه يف بلدة عبيه

 

  

                                                           
(1)  َوَوَهْبَنا َلُه ِإْسَحَق *َوِتْلَك ُحجَُّتَنا آَتْيَناَها ِإْبَراِهيَم َعَلى َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت مَّن نَهشاء ِإنَّ َربَهك َحِكيم  َعِليم

ُموَسى َوَهاُروَن وَوَيْعُقوَب ُكالًّ َهَدْيَنا َوُنوًحا َهَدْيَنا ِمن َقْبُل َوِمن ُذرِهيِّتِه َداُووَد َوُسَلْيَمَن َوَأيُهوب َوُيوُسَفَ 
َََكِريَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوِإْلَياَس ُكلّ  مِهن*َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ  َوِإْسَمِعيَل َواْلَيَسَع َوُيوُنَس *الصَِّالِحينَ  َو

 آَياِتَنا ُكْمَعَلْي َيْتُلو مِّنُكْم َرُسوًَل ِفيُكْم َأْرَسْلَنا َكَما -[ 86 -83]اْلنعام ِمينَ لُكالًّ فضَّْلَنا َعَلى اْلَعَوُلوًطا َو
َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوْا [. 151]البقرة َتْعَلُموَن َتُكوُنوا َلْم مها ُكمَوُيَعلُِّم َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب َوُيَعلُِّمُكُم َوُيَزكِّيُكْم

ََْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اَّللِه  الرهُسوِل ِإن ُكنُتْم َوَأِطيُعوْا اَّللَه َوَأِطيُعوْا الرهُسوَل َوُأوِلي اَْلْمِر ِمنُكْم َفِإن َتَنا
اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة  [59النساء ]َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْير  َوَأْحَسُن َتْأِويالً ُتْؤِمُنوَن ِباَّللِه 

 [.12]يس ُمِبيٍن ِإَماٍم ِفي َأْحَصْيَناُه َشْيٍء َوُكله -[125النحل ]اْلَحَسَنةِ 
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 اإليامن باليوم اآلخر

 (األعامل أساس عىل والعقاب الثواب)

 

 

وقد ذكره  .اإليامن أركان من اخلامس الركن هو اآلخر باليوم اإليامن

الدار "أو  "الوعد املحتوم"أو  "يوم اجلزاء"التوحيد  خوعلامء وشي

وهو احلمد هلل " :)ق(ويقول السيِّد األمري .(1)"يوم الدين"أو  "اآلخرة

مغني من بالغ يف القيام بقصده ومراده، وموفق من أخلص يف األعامل 

 (2)."ليوم اجلزاء مستعًدا ملعادمهم  اً كان مراقبوانفرد لتحصيل زاده... و

الدنيا ثلث ساعات، ساعٌة مضت، وساعٌة ": )ر( أيب ذرأقوال ومن 

ت متلك باحلقيقة إال أنت فيها، وساعٌة ال تدري أتدركها أم ال، فلس

 ."، فبادر إىل الطاعة يف هذه الساعةساعًة واحدة

أن احلسد هو املفسد للطاعات، الباعث عىل أسباب "ويضيف: 

 واخلطّيات، وانه الداُء الذي ُيبتىل به كثرٌي من القّراء 
م
ضاًل عن ف العلامء

 ."اجلُهال حتى أهلكهم

                                                           
(1) الدِّينِ  َيْومِ  َماِلِك  [4]الفاتحة. 
َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضًرا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ َلْو َأنه شار القرآن الكريم، أ (2)

  [.31آل عمران ] َها َوَبْيَنُه َأَمًدا َبِعيًداَبْيَن
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 فيه بحياَس  يوم من بد ال أنهو ان عمره رأسامله يعلم أن السالك عىل

 ،(1)وروالنش البعث جاء ذاإف. والسيئات احلسنات عىل وجيزون الناس

 ماذا ويف عمره وعن والكثري، يللالق عن أحد كل ُيسأل امليزان، ونصب

 ماله وعن فيه، عمل وما علمه وعن أباله، وكيف جسده وعن أفناه،

 ُبعده نفعهي وإنام بنون، وال مال ينفعه ال. أنفقه ماذا ويف اكتسبه أين ومن

 قنط حق وكلمة الطاعات، يف ناهلا وخريات مات،واملحرَّ  املعايص عن

 إلزهاق احلق قيامة يومهو . أسداه ومعروف أّداه خري من وقليل هبا،

 من وأما. سوء من عملت وما خري من عملت ما نفس كل وجتد الباطل

 اله،وأقو أعامله يف وصدق نفسه، الدنيا يف بسوحا عقيدته تصحَّ 

 .(2)وجهه ةاآلخر يف وأبيّض  ذنوبه قلت فقد خطراته، يف نيته وأخلص

 اجلهد يف غللمعاد هو افرا )*(: خري القنية)ق(من أقوال السيد األمري و

 ، والثبات عىل التصديق والصفاء.)*(الوالء

                                                           
من المتفق عليه أن البعث هو إحياء وإعادة تذكير ونشر أفعال اإلنسان وأعماله في حياته السابقة التي  (1)

 َوَيْسَأُلوَنكَ ه الروح بعد مفارقة الجسد، والقاعدة الشرعية فيعاشها، أما التباين فهو في المكان الذي تحل 
المذاهب  بعض ، وتشير[85]اَلسراء  َقِليالً  ِإَله اْلِعْلِم ِمَن وِتيُتْمُأ َوَما َربِّي َأْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِلۗۖ  الرُّوِح َعِن

 تندواَلجتهاد في هذا السياق يسالفلسفية الى انتقال الروح من جسد الى جسد، أو ما ُيعرف بالتقمُّص، 
ِميُتُكْم ُثمه َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْم ُثمه ُيَكْيَف َتْكُفُروَن ِباَّللِه َوُكنُتْم لقوله َتعالَى في عدد من اآليات الكريمة منها: 

: ما َلت انتقل اليكم من أصالب المؤمنين الى )ص([، ومنها قول النبي28البقرة ]ُيْحِييُكْم ُثمه ِإَلْيِه ُتْرَجُعونَ 
 أرحام المؤمنات الى يومنا هذا.

(2) َوَأنه السهاَعَة آِتَية  َّل َرْيَب ِفيَها[.7 ]الحج َوَأن لهْيَس ِلإِلنَساِن ِإَله َما َسَعى [ 39النجم،]  ِاْقَتَرَبت 
 [.42]القلم  َساقٍ  َعن ُيْكَشُف َيْوَم[، 1]القمراْلَقَمرُ  َواْنَشقه  السهاَعُة

 .الزاد: القنية )*(
 الوَلء َّلل َتَعاَلى. )*(
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 اإليامن بالقضاء والقدر

 

 صفاتهو واسامئه تعاىل اهلل بربوبية اإليامن متام هو بالقدر اإليامن

 ناو واملشيئة، اإلرادة له انَّ  اجلازم والتصديق...( املالك – اخلالق)

 انك شاء وما يشء، يعجزها ال وقدرته يشء، يرّدها ال نافذة اهلل مشيئة

 (1)يكون ال يشأ مل وما

اىل  رالواجبة ان تسّلم االممن األوامر " :)ق(يقول السيِّد األمري

ق يوفّ  اهلل" :، ثم يقول"صاحبه وتصرب من الزمان عىل اهواله وعجائبه

، امرهألوويرزقه رضاه يف دينه ودنياه، وجيعله من التابعني  (2)املخدوم

 . "بالرىض هُ ، وقضاءَ (3)بالصرب هُ ءَ ، وبالمدباحل هُ نعامَ أاملتلّقني 

ك املنازل العالية اال بالرىض والتسليم، وال تنال درَ ال تُ "ثم يضيف: 

 ."بالتنحي عن كل غوي أثيم إاّل املراتب الغالية 

 اإلرادة بمسلو أّنه مسرّي . أشياء يف وخمرّي  أشياء يف مسرّي  االنسان إن

(. هموت – شكله – ابويه – والدته) تركه او يشء فعل عىل واالختيار

 بكل ّلقيتعفيام  وتركه، اليشء فعل عىل واالختيار اإلرادة له انّ  وخمرّي 

 الثواب يرتّتب هذا وعىل عنه وهنى به اهلل أمر ما وبكل املباحات،

  (4).والعقاب

                                                           
 [.29]التكوير  اَّللُه َربُّ اْلَعاَلِمينَ َوَما َتَشاُءوَن ِإَله َأن َيَشاَء اشار القرآن الكريم،  (1)
بالكالم، اسم لكل مخلوق دَللة أنه َتَعاَلى أوجد الدنيا وما )ق( هو من يتوّجه إليه السيِّد اْلمير المخدوم (2)

 .عليها لخدمة اإلنسان المخدوم
(3)  َِسالم  َعَلْيُكم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدهار [ 24الرعد.] 
(4) اْلَمِصيرُ  َوِإَلْيَك َأَنْبَنا َوِإَلْيَك َتَوكهْلَنا َعَلْيَك َربهَنا [4 الممتحنة]. 
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بَحاَنُه ألن اخلري يأيت من اهلل ُس  تعاىل، اهلل اىل ُنسب إذا خري كّله والقدر

 ةتسمي حيث من ورش خري فهو الناس اىل نسب إذا ماأ وليس الَّش،

 رشاً  اسالن يعتربه ما ان واحلقيقة. رضر او منفعة من فيه يرون ملا الناس

َكمٌ  فيه( حمن – مرض – موت) ا هم فقد ريهم. خل ومجيعه ةغبال حم أمَّ

 (1):ُيقبلون عىل ما فيه رضرهم وهم ال يعلمون

 أديباً ت أو وتعلياًم، تربية او واختباراً  امتحاناً  يكون قد فالبالء –

 ... للذنوب تكفرياً  او وهتذيبًا،

 ق،اخلالئ ومتييز االمتحان، به ليصحَّ  بليسإ خلق قّدر واهلل –

 هُ َيْدعُ  ملو باملعصية يأمره مل خلقته قّدر ان بعد لكن. والعقاب والثواب

 وكذا ،ذاته تلقاء من املعصية اختار من هوف ذلك، من العكس عىل بل هلا

 .عليها ُمبور أحد فال هبا، يفعل من كل

 َتَعاىَل، هللا عىل التوّكل مع العبد، سعي ينفي ال والقدر بالقضاء االيامن

 .هرسَّ  أم ذلك هساءَ  عليه، أو له كانت ان األقدار بمجاري والتسليم والرىض

 والشجاعة القلق، وعدم القلب طمأنينة: بالقدر اإليامن ثمرة

 .جرأ اىل واملصائب منح اىل املحن وحتويل األزمات، يف تاوالثب

 طعق ذاوهل التوحيد، خصال من خصلة هو والقدر بالقضاء اإليامن

دون ملنزلة عن ا، ومأثوٌر يف بعض الكتب املآتم يف والندب النواح املوحِّ

 ."من رفع صوته عىل جنازة فكأنام حاربني برمح": اهلل عزَّ وجّل 

                                                           
 َيْعَلمُ  اَّللُهَوۗ   َلُكْم َشرٌّ َوُهَو َشْيًئا ُتِحبُّوا َأْن َوَعَسىَٰ َلُكْم َخْير  َوُهوَ  َشْيًئا َتْكَرُهوا َأْن َوَعَسىَٰاشار القرآن الكريم،  (1)

 [.111]التوبة َوَأْمَواَلُهم َأنُفَسُهْم اْلُمْؤِمِنيَن ِمَن اْشَتَرىَٰ اَّللَه نهإ، [216]البقرة َتْعَلُمونَ  ََل َوَأْنُتْم
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 يف بالفعل وقع ما كل: احلكامء بعض بأقوال ويأخذ املوحدون أيضاً 

 لعهاط لو طاملتسخّ  ان حتى. النظام من يكون ما أجلِّ  عىل فهو الوجود

 ذاته اختيار يف كان ولو الواقع غري اختار امل الكلية اإلرادة عىل َتَعاىَل  اهلل

 .ِمات اختيار
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 العبادة يف التوحيد: اينالفصل الثَّ 

 هلل دون إرشاكعبادة ا
 

متثال انه ال ا"للشيخ ناهض الدين:  كتابهيف  )ق(يقول السيد األمري

 (2)، ومن املعلوم انه ال إكراه يف الدين(1)"لغري ما أمر به الباري جل وعال

ظلم عظيم للنفس، وإثم كبري لإلنسان الذي كّرمه  (3)الَّشك باهلل امإنو

نه والفكر واملنطق، وخّصه بالتكريم واملحبة م بالعقلاهلل، فخلقه ومّيزه 

تعاىل، فوجب عليه االيامن به وحده، ال يَّشك به احدًا، ويعتقد اعتقادًا 

 راسخًا ان اليه املرجع واملصري.

َل يل َعَماًل ": وعن قوله عزَّ وجّل يف بعض الكتب املُنَْزلةم  َمْن َعمم

َك فمْيهم َغرْيم  نُْه بريءٌ  َلهُ  ي فهوأرْشَ ُه َواَنا مم ، ومن احلديث الَّشيف: "ُكل 

َياء" ة من رم ْثقاُل َذرَّ
 ."ال َيَتقبَّل اهلل عماًل فيه مم

 اكتساب واجتناب. الصحيحة العبادةالتوحيد أن  ويؤكد شيوخ

 :)ر(يقول الشيخ الفاضلف

 فاالكتساُب  ،وشطر االجتناب ،شطر االكتساب ،العبادة شطران"

 ،قوىهو التو واالجتناُب االمتناع عن املعايص والسيئات ،الطاعات فعُل 

                                                           
 َله ِإ ِإَلَٰهَ  ََل آَخَر ِإَلًَٰها اَّللهِ  َمَع َتْدُع َوََل، [172]اْلعراف  َبَلىَٰ  َقاُلوا ِبَربُِّكمْ  َأَلْستُ  َأنُفِسِهمْ  َعَلىَٰ  َوَأْشَهَدُهْم  (1)

 [.88]القصص ُتْرَجُعوَن َوِإَلْيِه اْلُحْكُم َلُه َوْجَهُه ِإَله َهاِلك   َشْيٍء ُكلُّ ُهوَ 
 التزم التوحيد التخيير اإلنساني الكّلي، وهو تحرير اإلرادة من القيد الجبر. [256]البقرة  (2)
(3)  ِإْثًما َعِظيًما َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء َوَمن ُيْشِرْك ِباَّللِه َفَقِد اْفَتَرىِإنه اَّللَه ََل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه 
[، 37]فصلت  َل َتْسُجُدوا ِللشهْمِس َوَل ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوا َّللِِه الهِذي َخَلَقُهنه ِإن ُكنُتْم ِإيهاُه َتْعُبُدونَ  [،48النساء ]
ُينِكُروَنَها ُثمه اَّللِه ِنْعَمَت َيْعِرُفوَن [، 83]النحلُيْبِصُرونَ  ََل َوُهْم ِإَلْيَك َينُظُروَن َوَتَراُهْم [.198]اْلعراف 
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عبد لل وأرشف وأفضُل  وأصلحوانَّ شطر االجتناب عىل كل حال اسلُم 

ولذلك يشتغل املبتدئون من أهل العبادة الذين  ،من شطر االكتساب

هم ان يصوموا هنارهم مهتم  .يف أول درجة االجتهاد بشطر االكتساب مه

  .ويقوموا ليلهم ونحو ذلك

 ،ويشتغل املشتغلون أْولْوا البصائر من أهل العبادة بشطر االجتناب

م عن وبطوهَن  ،هم أن حيفظوا قلوهبم عن امليل اىل غري اهلل َتَعاىَل مهتُ 

 ،(1)وأعينهم عن النظر اىل ما ال يعنيهم ،وألسنتهم عن اللغو ،الفضول

فإن حصل منك الشطران مجيًعا االكتساُب واالجتناُب فقد استكمل 

حدمها أوان مل تبلغ اال اىل  ،(2)أمرَك وحصل ُمراُدَك وسلمت وغنمت

فليكن جانب االجتناب فتسلم ان مل تغنم واال خرست الشطرين 

 ."مجيعاً 

 

  

                                                           
(1)  ََوالهِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصهاِلَحاِت ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنهِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدون [ 82البقرة.] 
(2)  َوِليُّ الهِذيَن آَمُنوْا ُيْخِرُجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوراَّللُه  [.257]البقرة 
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 العبادة يف االكتساب

 

ين ختص  العبادة دون إرشاك هو أساس التوحيد، وأصول الدِّ

صالة ...( فهي فروع تتحرك ضمن  –القلب، وأما الفروع )صوم 

 جوارح اإلنسان وإن كان هلا عالقة بالنية واإلخالص.

يَُّة، إالَّ بمنَ : )ق(ويقول السيِّد األمري
نم ُب اجلَليَلُة السَّ

 َوَلْيَس ُتبَلُغ املََراتم
م
َقاء

اَمئمرم  ائمرم وحَمَضم الضَّ َ ، واالْجتمَهادم بَحَسبم االْستمطاَعةم  الرسَّ ةم يَّ  الّطوم
فم َورَشَ

لم الَيقْينيِّ   احْلقيقيِّ َوالتََّوك 
م
 الَعليَّةم َوالَصَفاء

رم الرفْيَعةم لمُقُبْولم األََوامم

ّ َعىَل ُوجُودم احلَقْيقَ   الُكلِّ
.يوالثََّباتم  اإلهليَّةم

 ةم

املجاهدة يف العبادة، ومن خمترص )ر( نصائح الشيخ الفاضلومن 

بوا ُنُفْوَسُهْم، وَ ": أقوالمهم  ْيَن هذَّ ذم ُدْوا كونوا من املجاهدين... وُهُم الَّ َجرَّ

ائمَرُهم َوَأْخَلُصْوا هللم َتَعاىَل ُعُقْوهَلُْم، َوَصّفْوا َبَصائمَرُهم، َوَنقّ  وا رَسَ

َرُهم. َوَحاَسبُْوا ُنفُ 
ْم، َوالَزمْوا َقْرَع البَاب وَسُهْم َوَاَماُتْوا َشَهَواهتم َضاَمئم

. َاْهلم  يْمم
حم بِّ الرَّ ء الرَّ

يْم، إىل لمَقام
اَط املُْستَقم  الكريم، َوَقَصُدْوا الرصِّ

،  (1)الت قى  والَوَرع واآلَداب، َجاَلْت ُعُقوهُلُْم يف َميَاديمنْ م التَّوْحيدم
هدم والز 

ْيدم َوَطرَقتُْهْم َطَوارم   وقد وصفهم امللك العالّم:" ،"ُق التَّْوفيْق َوالتَّْسدم

                                                           
 ماعجمن النفاق، والتقوى فيها  ئعمل َّلل، المتقي الذي اتقى الشرك وبر وإذاَمْن ِإذا َقاَل َّلل الُمتهقي  (1)

ى المرء بثالث خصال حسن ، وُيسَتَدل على تقوالخير كلِه، وهي وصية اَّلل في اْلولين واآلخرين
 ريم:وفي الكتاب الك التهوّكل فيما لم ينل، وحسن الرضى فيما قد نال، وحسن الصبر على ما قد فات.

اْلُمتهِقينَ  ِمَن اَّللُه َيَتَقبهُل ِإنهَما  [.27]المائدة 
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يَامٌ "
َهاد، بالنَّهارم صم َساَد، َوَحاَلُفْوا الس  َرَفضوا الوم

يَامٌ  ،(1)
لْيلم قم ، ُترَس  َوبالَّ

َفتي.بمُمَشاَهَدهتم  ْم َخَزائمُن َمْعرم ْم َجنَّتي، ُقُلوهُبُ  ْم مالئكتي َوتْشتَاُق إمَليْهم

ذْيَن ُينَاُجْوَنني يا  ، الَقائمُمْوَن بمَبايب، الَّ ُة َاْحَبايبم ئَك َخاصَّ
َنبمّيي، ُأْولم

ْم، َقدم ارَتَفَعت َبْينمي َوَبْينَُهْم  ْم، َوَيْرَكُبْوَن إميَلَّ األخَطاَر فُأَنجيَّهم ْيهم
َوُأَناجم

ْيُم َوالَعَذاُب  نَْدُهم النَّعم . َفَسَواٌء عم  .)*("ُحُجُب االحتمَجابم

دو  واحين بعض اىل يف كتابه التنوخي الدين نارص الشيخ يشدِّ

 والصدق الزكوات وإيتاء (2)الصلوات إقامة عىل البالغ احلض" البلدان

 الشهوات واجتناب واملحرمات، والربا الزينات وترك والصدقات

وصًا خص"ر من املتخلفني عن األوامر ويف كتاب آخر حُيذِّ  ."والشبهات

 إيتاءوامرة املساجد ومالزمة الصلوات عدراسة العلم و من مل جيتهد عىل

 ."اتوعامرة بيوت الطهار الزكاة والصدق والصدقات

ة الفرائض اإلهلية واملواجب الديني بمعرفة )ر(الفاضل الشيخ أمر وقد

  .اهتبطالمو الصالة ومعرفة ونواقضه، ضوءوال معرفة عىلكذلك أمر 

 

 

                                                           
، علومَم شهٍر في ذلك مجرى يجري وما َوالجماع َوالشهرابِ  الطهعام عِن اإلمَساك من يعِنيه وما الصهومُ  (1)

". لي هوف الصيام اَّل له آدم ابن عمل كل: "َتَعالَى اَّلل لسان وعن، الشهرِع ِفي فرض  هو ،)رمضان كريم(
 ِطراتالُمف َعن اإلمَساُك وهَو َظاهر، َصوم : َضرَبين َعلى الصهوَم" بأنه اْلوائِل من الفضِل أهُل وَذَكر

كتاب الجوارح، وقد جاء في ال وضبُط اآلَفات، عِن الَقلِب َصْوُن وهَو َباِطن، وصْوم   بالنِّـيهة، َمصُحوبًا
 [.183َتتهُقوَن ]البقرة  َلَعلهُكْم ْمَقْبِلُك ِمن الهِذيَن َعَلى ُكِتَب َكَما الصَِّياُم َعَلْيُكُم ُكِتَب آَمُنوا الهِذيَن َأيَُّها الكريم: َيا

 في دار الدنيا. )*(
َوَأِقيُموْا الصهالَة َوآُتوْا الزهَكاَة َوَما ، [28الرعد ] َأَل ِبِذْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ شار القرآن الكريم، أ (2)

 .[111البقرة ] ُتَقدُِّموْا َْلنُفِسُكم مِّْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد اَّللِه ِإنه اَّللَه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصير  
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 :ويقول يف باب الصالة

 ةموجب وهي ،...املرسلني سيد وتَّشيع. "العاملني رب أمر هناا"

. وانالنسو الرجال من الدين بسمة تأسم نِم. ديان عاقل كل عىل حمتمة

 ومن .طويلة فرصة نال. قليلة مدة نفسه بأتع ومن ،...جزيٌل  وثواهبا

 ."ُمَتاَمد   شك يف أمره من وكان وحاد عىص فقد ورسوله اهلل امر خالف

دونيشدد كام   (1) عىل مداومة الذكر احلكيم. املوحِّ

تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك، هلذا قال بعض  أن تعبد اهلل كأنك

 ،الصاحلني: إين ألستحي من اهلل أن يراين مشغوالً عنه، وهو مقبل علَّ 

، ويقول السيِّد األمري 
هم العبد  : إنه عىل)ق(وقيل ال طابت الدنيا إال بذكرم

يتغافل عن شكر املنعم بل يواظب أبد الساعات واللحظات عىل  أن ال

 احلمد والشكر.

ان  (2)يف كتابه للشيخ عبد القادر ريَّان)ق( وقد أوىص السيد األمري

ْكر أنيسه واملخدوم جيعل أنيسه يف غربته التي هي يف ": وقال يكون الذِّ

يؤنس يف الكربة واحلقيقة غري غربة تمالوة كتاب اهلل العزيز ألنه يكشف 

ي . والسع"النعمة، ويستنزل الرمحة )*(الوحدة، ويلهم العصمة، وينهج

 املشكور رشطه التوبة ورد احلقوق اىل أصحاهبا والتقّوي بلقمة احلالل.

                                                           
َواْذُكر رهبهَك ، [152]البقرة َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلي َوََل َتْكُفُرونِ  قال تعالى في كتابه الكريم: (1)

 [.215]اَلعراف ِفي َنْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل َوََل َتُكن مَِّن اْلَغاِفِليَن
 وأظهر قبالتوفي له ودعا الحج، الى طريقه في وهو ريهان القادر عبد ابي للشيخ جاء( ق)اْلمير السيِّد قول (2)

 لمحلّ ل والمجاورة السعيدة والزيارة المبرور الحج بهذا له ويفرح المملوك يغبطه: "فقال نحوه الصادقة مشاعره
، جاء "َعاَلىَت الحق سوى ما كل عن العزائم تجريد إَّل الفانية الدنيا دار في للعبد ينبغي فما: "وقال". الشريف

 َوَلَِٰكن ِدَماُؤَها َوَلَ  ُلُحوُمَها اَّللَه َيَناَل َلنقال َتَعاَلى: و[، 3]قريش  اْلَبْيتِ  َهََٰذا َربه  َفْلَيْعُبُدوا: في الكتاب الكريم
 [. 37]الحج  ِمنُكمْ  التهْقَوىَٰ  َيَناُلُه
 ينهج: يبّين أو يوضح. )*(
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 ويف الزكاة،

روي ان رجاًل جاء اىل أيب  .زكاة من الرّب واإليامنالجعل اهلل َتَعاىَل ف

 ايه هذه اآلية: )ليس الرب ان تولولفقرأ عما اإليامن؟ له فقال  )ر( ذر

ل ك. فقالتُ أَ وجوهكم( حتى فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن الرب َس 

 فسأله عام سألتني عنه فقرأ عليه)ص( : جاء رجل اىل رسول اهلل )ر( أبو ذر

 .(1)هذه اآلية

  وقيل زادك اىل املعاد احسانك اىل العباد.

دون يعترب لمرء ل وإعطاء احلرية اإلرادي انطالقًا من االختيار املوحِّ

 ،يف املفرتضات والواجبات واألعامل، باعتباره مسؤوالً عن ترصفاته

فهو مسؤول عن رصف ماله، وأزكاه الصدقة عىل اخوانه، فالصدقة 

  (2)واإلحسان من مجلة األعامل الصاحلة.

رهم، خري ه بديتصدق املرء يف حيات َلئمنْ "ف: يجاء يف احلديث الَّش

 طفُئ اخلطيئة كام تُ  . والصدقة ُتطفُئ "َئةله من ان يتصدق عند موته بام

 النار احلطب.

                                                           
 اآْلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِباَّللِه آَمَن ْنمَ  اْلِبره َوَلَِٰكنه َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  ِقَبَل ُوُجوَهُكْم ُتَولُّوا َأن اْلِبره لهْيسَ قال تعالى:  (1)

 َوالسهاِئِلينَ  السهِبيلِ  َواْبَن اْلَمَساِكيَنَو َواْلَيَتاَمىَٰ اْلُقْرَبىَٰ َذِوي ُحبِّهِ  َعَلىَٰ اْلَماَل َوآَتى َوالنهِبيِّيَن َواْلِكَتاِب َواْلَماَلِئَكِة
 اءِ َوالضهره اْلَبْأَساِء ِفي َوالصهاِبِريَن َعاَهُدوا ِإَذا ِبَعْهِدِهْم َواْلُموُفوَن الزهَكاةَ  َوآَتى الصهاَلَة َوَأَقاَم الرَِّقاِب َوِفي
 [.177]البقرة  اْلُمتهُقوَن ُهُم َوُأوَلَِٰئكَ  َصَدُقوا الهِذيَن َكُأوَلَِٰئ اْلَبْأِس َوِحيَن

 ُكلِّ  ِفي َسَناِبَل َسْبعَ  ْنَبَتْتَأ َحبهٍة َكَمَثِل اَّللِه َسِبيِل ِفي َأْمَواَلُهْم ُيْنِفُقوَن الهِذيَن َمَثُل: جاء في الكتاب الكريم (2)
 مْ ُه الهِذيَن*اْلُمْؤِمُنوَن َأْفَلَح قْد .[261 البقرة] ..َعِليم  َواِسع  َواَّللُه َيَشاءُ  ِلَمْن ُيَضاِعُف َواَّللُه َحبهٍة ِماَئُة ُسْنُبَلةٍ 
َوالهِذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم *فاِعُلونَ  ِللزهكاِة ُهْم َوالهِذيَن*ُمْعِرُضوَن اللهْغِو َعِن ُهْم َوالهِذيَن*خاِشُعوَن َصالِتِهمْ  ِفي

 .[5-1 المؤمنون] َحاِفُظونَ 
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ليرصفه املرء عىل عوز نفسه وأوده، وعىل  ُأوجد املالوقيل: 

فرض عىل  (2). وكام فرض عىل األغنياء الصدقة،(1)املحتاجني من اخوانه

 املحتاجني االقتصاد والرصف بمقدار احلاجة.

 .حيد يف املال الربا بكافة أنواعهوأعظم ما حّرم مذهب التو

 

 :النوايا اخلّّية

جاء يف احلديث الَّشيف: إنام األعامل بالنّيات وإنام لكل أمرئ ما 

أن تطهري النّية من الفساد هي مقدمة  )ق(نوى. واعترب السيِّد األمري

د أن العبوسئل بعضهم هل يستطيع "اإلخالص والشكر هلل َتَعاىَل. 

يعمل الرب يف كل وقت؟ قال: نعم. ألن ال برَّ أبلغ من اإلخالص يف 

طرات فحسن النوايا يف خ" ".الشكر هلل َتَعاىَل. وتطهري النّية من الفساد

 ."االنطالق يف مسلك التوحيد أساسالعبد هي 

 

                                                           
(1) ِبَبْعضٍ  َأْوَلىَٰ َبْعُضُهْم اْلَْْرَحاِم َوُأوُلو  [6]سورة اْلحزاب. 
(2) َوُتَزكِّيِهْم ُتَطهُِّرُهْم َصَدَقًة َأْمَواِلِهْم ِمْن ُخْذ  [.113]التوبة 
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 التوحيد مذهب يف نساناإلالفصل الثالث: 

 (1)أرشف املخلوقات نساناإل

 

 اهلل منحه ومن" يف كتابه اىل مجاعة البلدان )ق(السيد األمرييقول 

 العقل هأفعال ثمرة من كان. اإلنسانية حد اىل والعروج والرتقي بالقبول

 ةوالصيان والعفاف ،والرجحان والرزانة )التواضع( والسكون واحللم

 يف والزهد. األخالق ومكارم والطهارة والطاعة. والنظافة والنزاهة

 زاموالت األوامر عىل والثبات واملراقبة واخلوف الدنياوية املطالب

 واالنبعاث ،األغراض بلوغ عن والغضو واالحتامل والصرب ،النواهي

 من حوالتلمّ  البسيطة العلوم رياضات اىل التطّلع يف اجلهد بكلية

 نع واالنتهاء ،بأوامرها العمل يف واملبالغة ،معانيها مضمون إشارات

 روضبالف القائمة ،مبانيها أصول عن واالستكشاف والبحث ،نواهيها

 تبعها التي االنسان درجة فهذه. املَّشوعات والسنن ،الواجبات

 ."واألخوان الفضل أهل من الصالح السلف

 ومن" رّيان: القادر عبد الشيخ اىلة يف رسال )ق(ويقول السيِّد األمري

بعد  اال يتصل وال. الت َقى بعد إال "العبد" يرتقى ال أنه الصحيح املعلوم

. قاخلالَّ  مشاهدة العبد جوهر يف ينطبع وال(. املمنوعات ترك أي) الفراق

 ."َعاىَل تَ  اهلل سوى ما كل عن انرصافها هو وهتذيبها. األخالق هتذيب بعد اال

                                                           
(1)  ََْقَناُهم مَِّن الطهيَِّباِت َوَفضهْلَناُهْم َلى َكِثيٍر مِّمهْن َخَلْقَنا َعَوَلَقْد َكرهْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَر

 .[71]اَلسراء َتْفِضيالً 



-27- 

 املؤمن فاتص يف رسالته ملشايخ آل سليامن اىل )ق(األمري السيِّد ويشري

َدهُ  معرفته، حق اهلل عرف من": فيقول َههُ  ووحَّ  مث رتبته، بمقدار ونزَّ

 ."... جنته اىل املوصلني ...رمحته أبواب عرف

 حق غري يف يومه أمىض من انه". الديانني احلكامء كالم من واملأثور

 معل أو ،سهأّس  خري او ،لهحّص  محد او ،لهأثّ  ُمد  أو  ،اهأدّ  فرض او. قضاه

 ."امسه وظلم يومه عاق فقد ،اقتبسه

 أسنان وله. التوحيد كلمة واملفتاح مفتاح له اجلنة باب إن" :وقيل

 من القلب طهريت األوىل فالسن بأسنانه، باملفتاح اال الباب ينفتح ال أربع

. يمةوالنم الكذب من اللسان تطهري الثانية والسن. واخليانة اخلبث

 تطهري ةالرابع والسن. والشبهة احلرام من البطن تطهري الثالثة والسن

 نفتحا بأسنانه املفتاح هذا للعبد صح فإذا. والبدعة الرياء من العمل

 رأت عني وال سمعت اذن ال ما. العظامت وشاهد اجلنة ودخل الباب

 ."بَّش قلب عىل خطر وال

 فيه بام العاقل وهف ،(1)املخلوقات أرشفإّن االنسان احلي الناطق هو 

 مةوالكل النطق عىل القادر وهو النفس، من فيه بام احلي وهو العقل من

 النسانا وعىل. األعامل وتايل سابق من عليه مدويق أقدم بام املتحرك وهو

  .(2)معهُمت جتاه ومسؤولية خالقه جتاه ومسؤولية نفسه جتاه مسؤولية

 

                                                           
(1) َتْقِويمٍ  َأْحَسِن ِفي اإلِْنَسانَ  َخَلْقَنا َلَقْد [4 التين]، َتَعاَلى قال كما :َّرُِّوحهِ  ِمن ِفيِه َوَنَفخَ  َسوَُّاه ُثم[9 السجدة] . 
(2) َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل ِإَله َلَدْيِه َرِقيب  َعِتيد [ 18ق ،]َكُفوًرا َوِإمها َشاِكًرا ِإمها السهِبيَل َهَدْيَناُه ِإنها [.3]اَلنسان 
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 (1)عىل اإلنسان أن يتذكر دائاًم نمَعم اهلل عليه التي ال ُتعّد وال حُتىص

 وأمهها أربعة: 

 

 بحكمته َتَعاىلَ و ُسبحانه الباري َشاءَ  :من العدم نعمة الوجودأوالً: 

 الوجود فكان ،(2)ُكنْ  بكلمة وأمره بإرادته كلها الكائنات إجياد الباهرة

 دهُم علو يف مقدٌس  سبحانه وألنه واإلدارة النظام من يكون ما أتم عىل

 مةاحلاك هي ذاهتا هذه ارادته تكون أن شاء بالذات للخلق املبارشة عن

بكل  إلدارة ونظام وختضعهوتضبطه  عقالً  تعقله التي وهي الكون هلذا

، واملشهور أنه لو أمهل اهلل ُسبَحاَنُه الكون طرفة عني عنهام حييد ال دقة

واضمحّل، فال قيام وال بقاء هلذا الكون كله إال هبذه اإلرادة  لتالشى

نه طلق هلا.. سبحاالفّعالة.. لذا فقد وجب الطاعة الكلّية واخلضوع امل

 َتَعاىَل  اهلل خلق ما أول": الَّشيف احلديث يف وجاء وتعاىل عاّم يصفون.

 أعطي بك َتَعاىَل  فقال فأدبر، أدبر له فقال فأقبل، اقبل له فقال العقل

 .]الغزايل[ .(3)"أمنع وبك

 

، ملا فيه خريه وخري البَّش اإلنسان وحده هيستخدمُ  :ثانيًا: نعمة العقل

هم ويطيعه، ويعبده، والعقل بالنسبة أن وعليه  حيمد خالقه عىل نمَعمم

 دين هو البصرية القلبية املختصة باملؤمنني.للموحِّ 

                                                           
(1) َفَحدِّثْ  َربَِّك ِبِنْعَمِة َوَأمها [11:]الضحى 
 .[82 يس] َفَيُكونُ  ُكْن َلُه َيُقوَل َأْن َشْيًئا َأَراَد ِإَذا َأْمُرُه ِإنهَماكما جاء في اآلية الشريفة  (2)
 بأنه العلة اْلولى للخلق ]مبدأ السببية[. اْلرفع يشير المعنى الفلسفي الالهوتي للعقل (3)
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قوم الناس وامليزان لي أنزل اهلل سبحانه وتعاىل الكتاب الِعلم:نعمة ثالثًا: 

الواجب عىل العبد افراغ اجلهد يف ")*(:)ق(يقول السيِّد األمري. بالقسط

لهام، ثم يعمل بالعلم، ثم يستعني باهلل ُسبَحاَنُه يف حتصي حتصيل العلم،

كام  ،...ثم يؤمل الوصول بالعناية األزلية، فهذا طريق احلق والوصول

اكَ "قال يف كتابه العزيز:  اكَ  َنْعُبدُ  إميَّ العبد  ، فالعبادة من"َنْسَتعمنيُ  َوإميَّ

لكامل د اىل اواإلعانة من الرب، وباجتامع العبادة والتوفيق يصل العب

 ."احلقيقي، والرصاط الدقيق

ل الناس من ترك العمل بام يعلم، وأعلم الناس من أجه"قال بعضهم: 

 ."يعمل بام يعلم، وأفضل الناس أخشعهم هلل

ليُكن الطلب )للعلم( طلب دراية ال طلب "وقال بعض الُعلامء: 

رواية، فمن طلب العلم ليرصف به وجوه الناس إليه، وجيالس به االمراء، 

 . "ويباهي النُظراء، أو يتصيد به احلُطام، فتجارته بائرة وصفقته خارسة

 

 وهبا بدأنا هذا الكتاب. :واهلداية رابعًا: نعمة اإليامن

 

 

 

 

                                                           
 .رّيان القادر عبد أبي الشيخ مكاتبة في )*(
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 العقل
 

دون يطلق َوعوا عن اهلل أمرُه وهَنَْيُه  عىل من العّقال لقب الدروز املوحِّ

تبرّصوا غاية وجودهم وآمنوا ان العقل  نْ لوا بمُمرادمهم َتَعاىَل، وعىل مَ وَعمم 

 هبذا ةواضح آيات الكريم الكتاب يتضمنو ،جيب ان يتوافق مع الَّشع

  (1).الشأن

ع احلق يقرتن بالَّش األرفع املحل يف هو دين،للموحِّ  بالنسبة العقل

  لية:املقتطفات التا )ق(السيِّد األمري فمن أقوال .ويقود اإلنسان بنوره

نه ال راحة ، اوالعقل يانالب علم به وحكم والنقل، الربهان يثبِّته فالذي"

ليف اآلخرة ملن    ."لراحة يف الدنياا تعجَّ

ر حسب ما برز من األوام العقل ويقطعه به ويقيض العدل يوجبه الذي"

مة ، ط عىل الكلمةرابم نُ و ،راعي الذمةنُ أن  الواجبة، واملواجب الالزم

ة ،حفظ حق النعمةون  ."وُنداري األمَّ

 ."كثيف جسامين اجلاهل ونظر لطيف، روحاين نظر العاقل"

 ."اآلخرة دار اىل مرصوفة مهته جيعل ان العاقل عىل وينبغي"

 ."واجلنان العقل موت من الزمان هذا يف أشق فال حمنة"

 ."قيل أي  الّرجل العاقل، قال: العاقل هو البصري بام حيتاج إليه يف أمر مَعاده"

وقيل من أتاه اهلل سعة يف الفهم وقوة يف العقل فقد أتاه السلطان "

 ."الذي يملك به نفسه

                                                           
(1)   ْعِقُلوَنَأَفاَل َت َوَللدهاُر اآْلِخَرُة َخْير  ِللهِذيَن َيتهُقوَن َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإَله َلِعب  َوَلْهو  [، وأيضًا 32]اْلنعام
 ََكَذَِٰلَك ُيَبيُِّن اَّللُه َلُكْم آَياِتِه َلَعلهُكْم َتْعِقُلون [، 242]البقرة َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا لهَعلهُكْم َتْعِقُلوَنِإنها [2]يوسف 
-  َيَشاءُ  َمْن ِلُنوِرِه اَّللُه َيْهِدي ُنوٍر َعَلىَٰ ُنور  [.35]النور 
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ر يف الَّشو اعلموا ان املناظرة": )*(فيقول )ق(األمري السيد ويتابع

. الظلمة مولود والكرب الكرب، د هي مولود اجلهل، واجلهل مولوديواملكا

 لواالحتام األذى عن والكف دياملكا عن والغضو ابليس. بدعة والظلمة

 لعقلوا ،العقل نتيجة والعلم ،العلم مولود واحللم ،احللم مولود للمكاره

 ذاإو ،صرب مُحَِّل  إذا العاقل فاملرء. الرب غرض والعبادة ،العبادة خزانة

 ."َغَفرَ  من أْوىَل  واحلر ،اعتذر كرمأ

وهبذا جعل السيِّد . العبادة املخلوقات أرشف من الغرض فيكون

ه اإلنساين. النوع الرتقاء رشطاً  العقل )ق(األمري  البَّشي اىل حدِّ

 هذا االرتقاء ال يتم ااّل بضبط النفس باجتاه اخلري املطلق.

 عبدال بني ان" :البسطامي يزيد ايب نع )*()ق(األمريالسيِّد  ويقول

 :"غري ال خطوتني واملعبود

إحداها انه يستعني بنور اهلل وعونه، ويمحق ظلمته وشهوته "

نقيًة  ، صافيةً ةوغضبُه، فإذا جتّردت النفُس من ذلك صارت نرّية جوهري

نوار اخلطوة الثانية وهي اتصاهلا ببارهيا واحتادها بأ ًة، ُثمَّ ختطوعاملًة مضيئ

 .عظمته، وكامل التذاذها بجامله وجالله، وهذا هو الدين الصحيُح 

فاخلطوة األوىل تنْقية النفس وتصفيتها بعون اهلل سبحانُه، واخلطوة 

الثانية عودها اىل مشاهدة بارهيا، واتصاهلا بحرضته َتَعاىَل، وانغامسها يف 

هم، فحينئذ  يصري عقاًل صافيًا، ونورًا توحيده و انجباهلا عىل حمبتهم وأنوارم

 ."إهليًا، وهذا هو الكامل احلقيقي للجوهر األنيّس 

                                                           
 .البلدان جماعة مكاتبة في )*(
 .رّيان القادر عبد أبي الشيخ كتاب في )*(
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ُر ُأوُلو الكريم الكتاب يف وجاء اَم َيَتَذكَّ  هو واللب ،(1)األْلَباب اإمنَّ

 . معاً  والعقل القلب

 عن املجلوة العقول ذوو" اهنم (2)"األْلَباب اأوُلو" تفسري يف وجاء

 .[البيضاوي] "والوهم احلس شوائب

يشمل العقل، القلب  نّ أ )ر(الشيخ الفاضل مواعظويتبني من 

 من خمترص اقواله هبذا املعنى:والبصرية، والنّية الطيبة، وجاء 

فعليك بحفظ القلب وإصالحه وتطهريه وبذل املجهود يف ذلك، "

ِفي وأذكر أربعة أشياء، األوُل قوله تعاىل:  نََة اأْلَْعُُيِ َوَما ُُتْ
َيْعَلُم َخائِ

ُدورُ  الصُّ
اهللَُّ َما يِف ُقُلوِِبِمْ  َيْعَلمُ وقوله تعاىل: ، (3)

والثاين قول  .(4)

إن اهلل ال ينظر اىل صوركم وابشاركم وإنام ينظر اىل قلوبكم  ،(ص)النبيِّ 

الثالث ان القلب هو  .موضع نظر رب العاملني وأعاملكم، فالقلب إذاً 

 .األصل واملركز، واجلوارح كلها تبع له، وإذا َصُلَح املتبوع َصُلَح التابعُ 

ها جلّ أعقُل والقلب خزانة كل جوهر نفيس للعبد، أوهلا ال نَّ إوالرابع 

رية الشفافة البص التي هي سبُب السعادة يف الدارين، ُثمَّ  معرفة اهلل َتَعاىَل 

ية ، ثم النقدم والوجاهة عنَد اهلل َتَعاىَل هبا التُك األشياء وُتدرم التي 

 ."اخلالصة يف الطاعات التي هبا يكون ثواب األبد

                                                           
 [.19]الرعد (1)
(2) اْلَْْلَباِب اُأوُلو ْمُه َوُأوَلَِٰئَك اَّللُه َهَداُهُم الهِذيَن ُأوَلَِٰئَك َأْحَسَنهُ  َفَيتهِبُعوَن اْلَقْوَل َيْسَتِمُعوَن لهِذيَنا [.18]الزمر 
 [.19غافر ] (3)
 [.63النساء ] (4)
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 ومعرفتها النفس

 

ال يصل املرء اىل معرفة اهلل إال من خالل معرفته لنفسه، ويف   

 ."من عرف نفسه عرف ربه"احلديث: 

لموا اع" :انطالقًا من خلود النفس اإلنسانية )ق(يقول السيد األمري

 ."ان الدنيا ميدان واالجسام خيل والنفوس فرسان والسباق هو اىل اهلل

 اقالسب حلبة يف يباري وال شّمر من أال (1)بالقوم يلحق فام": كام يقول

 ."، ففي اجلد والعزائم حتصيل الغنائم(2)ضّمر من إال

ب ياها من املعاإذا جّرد العبد نفسه من الشوائب وصفّ "ويضيف:   

فهو  ،ل عليه حسب التوكل، وطرح نفسه بني يديه بال حول وال قوةوتوكّ 

إذا ف ،ألنه معه حيث كان ،ده ويعينهه ويسدّ دّ ويم ،من كل بد يرمحه ويرشده

  ."ةيئ، عاملة مضنقيةمن ذلك صارت نرّية جوهرية صافية، جتّردت النفس 

 ،كبريهوإذا مل حياسب املرء نفسه يف صغري ما خيطر بباله "كام ذكر   

ومل يقهر هواه بعقله، كيف يسلم من خديعة  ،ومل يفتش عن أحواله كلها

 ."الذي هو معه ال يفارقه طرفة عني (3)عدوه

من فارق الشيطان حظي بشفاعة "وقال يف مكاتبة مجاعة البلدان:  

 ."الرسول، ومن خالف النفس بلغ املأمول، ومن ترك اهلوى أدرك املحصول

                                                           
 أي الرجال الصالحون السابقون الذين جّدوا واجتهدوا في أمر اَّلل ]السلف الصالح[. (1)
نحيف الجسم. ظاهرها َمْن قّل لحمُه وخفه وَنه، وحقيقتها َمْن َتقّلل من مقتنيات الدنيا رجل  ضّمر أي  (2)

  وشهواتها.
 ووساوس الشيطان. أي النفس اْلّمارة بالسوء. (3)



-34- 

 

 النفس؟  معرفة التوحيد فرس كيف

النفس  :أساسيني متساويني فرعني اىل منقسمة اإلنسانية النفس إن

س األّمارة النفو بموجبه، والعمل اخلري لتلقي قابلةاملطمئنة العاقلة ال

 مساواة. هددة بحبائل ابليسامل، الَّش لتلقي قابلةالأو الضّدية( )بالسوء 

 الباري ةحكم من مها بينهام اإلنسانية واملضاددة يف النفس والَّش اخلري

انه ليس كمثله يشء :َتَعاىَل  قوله إلثبات وعال: أوالً  جلَّ  هوعدل
 (1). 

 يف ضولواملف الفاضل يمّيز الذي التفاضل لقانون السبب هي وثانياً 

 بةواملحاس األعامل يف التخيري يبدأ هنا من .وعمالً  علامً  احلياة مراحل

 نيب صدامية عالقة قيام اىل منطقياً  يؤدي الكبري الرصاع وهذا .(2)عليها

 بمزايا ةعانمع االست امبينه احلتمي القتال امعليه ويفرض ،قسمي النفس

 خلطـأا معايري اىل حلظة كل يف خاضع لإلنسان اليومي والعمل. العقل

 عن يدحت ال كي للنفس الدائمة الذاتية ويتوجب املراقبة. والصواب

دين عند والتقوى الفضيلة ألن للفضيلة املرسوم اخلط  (الدروز) املوحِّ

 .كناتهوس حركاته كل يف يرافقه د،املوحِّ  ترصفات يف دائم مها مسلك

م " :)ق(يقول السيد األمري ، َوالَعاملم لم الَعْدُل َقائٌم بمُوُجْودم النَّاقمصم َوالَكامم

هم  كَمتمهم وأْفَضالمهم، والعاقل بصرْبم ... والكريُم بماَملمهم، واحلكيُم بحم لم واجلَاهم

 ."ممل يبلغ التامم، من مل تكن سريته عىل نظا"، ويضيف: "واحتماَملمهم..

                                                           
 .[11الشورى] (1)
(2) َرهُ َي َشرًّا َذرهٍة ِمْثَقاَل َيْعَمْل َوَمْن*  َيَرهُ  َخْيًرا َذرهٍة ِمْثَقاَل َيْعَمْل َفَمْن [.8-7 ]الزلزلة 
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 ."الدائمةن حياة األنفس هي احلياة إ"كام يقول: 

احلكمة واملعرفة الصحيحة هلل ُسبحاَنه وَتَعاىَل ما تستقر إال ": ويضيف

 ."يف نفس  صارت كالرتاب بالتواضع واحللم واالستغفار

الوثوق بجوهرية النفس البَّشية ويشدد مذهب التوحيد عىل 

 .دها ومقاضاهتا يوم احلساب األخريوخلو

لتي إنسانيته إال يف اللحظة اوقيل إن ا إلنسان ال يستطيع ان حيقق 

ه اإلنسان عىل هواه وعىل شهوات يضبط فيها نفسه، وهي حلظة انتصار

 بفعل إرادته.
 

 :(1)يف النفس قيل

ايا نفس تيّقني وخذي معرفة األشياء " يا تفل وماهياهتا، وال حت بأينَّياهتم

ن مواعلمي أن اإلنسان مل خُيلق ملعنى "، "نفس بمعرفة كيفيّاهتا وقدرها

 ."املعاين إالّ للعلم والعمل به

 كام قيل: 

 معناكم  حتت َتضاَءْل  الوجود معنى    االكم  الكـون يف فام هبـي نفس يا

 لـوالكم  األفـالك تـكونــت َعرض       وال من الرمحنُ  خلق ما لوالكم 

وال بد من التذكري بأن اجلسد خادم النفس بجوارحه وكل ما ينفع اجلسد 

 يرض به فهو حرام، كاخلمر والتدخني واملخدرات وما شابه.حالل وكل ما 

                                                           
(1) َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد[ 16ق]  َوَما ُأَبرُِّئ

َوالهِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا  [53يوسف ]َغُفور  رهِحيم   َنْفِسي ِإنه النهْفَس َْلمهاَرة  ِبالسُّوِء ِإَله َما َرِحَم َربَِّي ِإنه َربِّي
اَّللُه الهِذي (42اْلعراف ]الصهاِلَحاِت ََل ُنَكلُِّف َنْفًسا ِإَله ُوْسَعَها ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنهِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

َََقُكْم ُثمه ُيِميُتُكْم ُثمه ُيْح  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمها ِييُكْم َهْل ِمن ُشَرَكاِئُكم مهن َيْفَعُل ِمن َذِلُكم مِّن َشْيٍءَخَلَقُكْم ُثمه َر
 [.41الروم ]ُيْشِرُكوَن
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د  مسؤولية املوحِّ
 

يمضيه  (1)ان العبد مطالب بثالث: ... َنَفٌس " :)ق(يقول السيِّد األمري

يلحظه يف غري اعتبار يف تصاريف القضا،  (2)بغري حمل الرىض، وحلظٌ 

 . "ينطق به يف غري سبيل الرىض (3)ونطٌق 

 ."بالعامل البصري أن يأيت بأفعال اجلاهل الرضيريقبح "وأضاف: 

التوحيد ال خيفى عىل أحد ولكن ما يغلو من اجلواهر يؤخذ "وقيل: 

بثمن، والثمن يسري عىل أصحاب العزائم والنباهة، وهو يف تقويم 

، "السلوك وهتيئة النفس واالنتفاع من هذا اجلوهر الذي ستحصل عليه

 .(4)"الصحيحة، وما أرضها باحلسريةما أنفع الشمس لألبصار "وقيل: 

التوحيد هبة لكل مريد، وحكمة لكل مستفيد، فمن أصلح أرضه 

ونّقاها وأعدَّ هلا الري والغذاء نمت أغراسها، وجاءت بأطيب اجلنى. 

هكذا التوحيد، ال رس فيه أمام املخلصني، وال سدود متنع من غوص 

َقْبَلُه  التوحيد عليه الغائصني، حليازة الدّر الثمني، من رغب يف سلوك

ر قلبه من اهلوى والشهوات كام ذكرنا. فمن اسرتخص هذا  أن يطهِّ

 الثمن بلغ ذلك األرب، ومن مجحت به النفس أعياه القصد.

ويف مسلك التوحيد قاعدة مهمة عدم احلكم عىل البواطن والظن إنام 

 (5)عىل بروز األفعال.

                                                           
 )كل شهيق وَفير لإلنسان( تمضي في تصرف وعمل بغير رضى اَّلل. (1)
 والحياة واَلتعاظ منها(.نظرة العين للحظات أو ثواٍن( واَلعتبار )النظر في أحوال الدنيا كالموت  (2)
 نطق أي كالم مهما كان قلياًل او كثيرًا بغير ذكر اَّلل ورضاه. (3)
 الحسيرة: ضعيفة النظر. (4)
(5) ِإْثم   الظهنِّ َبْعَض ِإنه  [.12]الحجرات 
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 الفصل الرابع

 العبادة باالجتناب
 

 :التوحيد الصدق يف

دينالتوحيدية وأمهها عند  أول اخلصال ، اللسان صدق هي املوحِّ

قوله: أجّل )ع( وُينقل عن هرمس احلكيم (1)اهلل َتَعاىل والصدق أمر به

: النطق بالصدق، واحلكم باحلق، والرىض وهي املواهب اإلهلية أربعة

ين خاطب املوحد)ر( والشيخ الفاضل بالقضاء، والصرب عىل البالء. 

 بقوله: أهّيا األخالء واإلخوان املحبون الصادقون واألعوان.

 .زتهجائ تعاىل اهلل من الرىض كان وسيلته، الصدق كان من وقيل

 والكذب األمانة، رضوب من رضب وهو املصافاة يوجب والصدق

 اخليانة واجلحود. رضوب من ورضب املهانة، خالل من ةٌ لّ خم 

 بوحدانية اهلل ُسبَحاَنُه وَتَعاىَل الشامل بعد اإليامن  بمعناه والصدق

 اهلل يضير بام االنسان جوارح تتحرك ان وتصديق أنبيائه وأوليائه هو

فهذه اآلالت السبع يف اجلسد: العني، األذن، اللسان،  الغري. وينفع

هي مصدر للمرّبات ومصدر لآلثام،  (2) البطن، اليد، الرجل، والَفْرج

 واللسان يف طليعتها.
 

                                                           
(1) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اَّلل وكونوا مع الصادقين  [.119]سورة التوبة 
 باُب مهم  من أبواب الصوم.صدق الجوارح  (2)
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ُه َأَش وهو جارحة اللسان.. " :يف اللفظ )ر(الشيخ الفاضليقول  د  َفإمنَّ

 مَجَاًحا َوُطْغَياًنا* وَأْكَثُرَها َفَساًدا وُعْدَواًنا* فعليك إًذا بحفظمهم 
م
األَْعَضاء

ر ما روى أبو سعْيد اخلدرّي أنَّ ابن آَدَم إذا أصبح  وبذل املجهودم* وتذكَّ

رتم األعضاُء ُكل ها إىل  ُدَك اهلل اْن تستقيم* فإمَنك إلْ قُ اللمسانم وَ بكَّ ن َن ننُشم

 واهللْعَوَجْجَت اْعَوَجْجنا واملعنى يف ذلك ااستَقْمَت اسَتَقْمنَا* َوإمن 

  ."أعلم* إنَّ ُنْطَق اللسان يؤثر يف أعضاء اإلنسان* بالتوفيق واخلذالن

ْ َيُصْن لمَساَنُه َوأْكَثَر "ويضيف:  ْيبَ فإنَّ َمْن مَل ةم الَكاَلَم َيَقْع ال حَمَاَلةم يف غم

َقُة املُْهلمَكُة  اعم ْيَبَة هَي الصَّ
، َفَتْذَهَب َعَلْيهم َأْعاَمُلُه، ألنَّ الغم النَّاسم

ْيَمة،  إن" وكذلك ."لملطَّاَعاتم  من اخلصال هي معصية هلل َتَعاىَل والنّمم

ْن ثَمَرهتم  ُر الص  الردّية، ومم
ْوَر وتوصل اىل ُدْوَر، وَ ا اهنا ُتْوغم ُ َتْفَتُح الَّش 

 ."عظائم األمور

، قال بعضهم، (1)يعني ال فيام الكالم التزامه برتك اللسان وصدق

الكالم أربعة أقسام: قسم رضر حمض، وقسم نفع حمض، وقسم فيه 

ض رضر حم هومنفعة ورضر، وقسم ليس فيه رضر وال منفعة، أما الذي 

فعة في املنال ت ،فال بد من السكوت عنه، وكذلك ما فيه رضر ومنفعة

أما الذي ال منفعة فيه وال رضر فهو فضول، فال يبقى اال  ،بالرضر

  .القسم الرابع وهذا الربع ال خيلو من خطر عدم الدّقة

                                                           
(1) َله ُيِحبُّ اَّللُه اْلَجْهَر ِبالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإَله َمن ُظِلَم َوَكاَن اَّللُه َسِميًعا َعِليًما  [148]النساء 
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ولقد  (1)، غّض الطرف وترك النظر اىل املحظورات.وصدق العني

َباغم  نغل  يروَي َانَّ الَعْبَد لينُظر النظر   ال فيها قْلُبُه كام ينغُل األديُم يف الدِّ

  ينتفُع بمهم َأَبًدا.

 : اً وقيل شعر

 كـل املطـامع مبـداها من النظر
 

 ومعظم النار من مستصغر الَّشر
 

 كم نظرة  أّثرت يف قلب صاحبها
 

ــهام بال قوس وال وتر  مثـل الس
 

 هـاء مهجتـه ما ســـر مقلتـــيس
 

راَء ـرور جـا بسـال مرحبً   .بالرضَّ
 

إن ل وقيترك االستامع ألهل البدعة والغفلة والغيبة.  وصدق األذن

ؤذي ال يسمع ما ي القابل رشيك القائل، إن خرياً أو رشًا. ولكي املستمع

 جيب االبتعاد عن معَّش السوء وموطئ الرذيلة ومثار الشبهات. 

نسان اإل: اعلم ان الكالم الذي يقع يف قلب )ر(يقول الشيخ الفاضل

نُْه النَّافمُع*  *وسمعه ار* ومم نُْه الضَّ
بمنزلة الطعام الذي يقع يف جوفهم فمم

َعُه أكَثر وابلغ من  ر  ُقُم* بل ان بقاء الكالم َوجَتَ نُْه الس 
نُْه الغمذاُء ومم ومم

الطعام* فإن الطَّعام ُربَّام يبقى أثره زمانا ثم يزول* وله دواٌء يزيل أثره 

ا الكالُم الذي وقع يف قلب اإلنسان ُربام بقي  من جسم اإلنسان* وَامَّ

هم وال ينساه.  معُه مجيع ُعْمرم

                                                           
(1) ََْكىَٰ َذَِٰلَك ُفُروَجُهْم َوَيْحَفُظوا َأْبَصاِرِهْم ِمْن َيُغضُّوا لِّْلُمْؤِمِنيَن ُقل  وَنَيْصَنُع ِبَما َخِبير  اَّللهَ  ِإنه َلُهْم َأ

 [.31]النور 
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، وعدم التبذير واهلدر، األذى كالبطش والرسقة ترك اليد وصدق 

واليد هي مطّية القلم، والقلم لساٌن ثان  لإلنسان، واليد مطية الفكر 

ع بتوّقده وُتَشْل بخموله   .أيضًا َترْبَ

جل وصدق  . رياً خ يثمر ال ما يفو اىل حرام ومعصية السعي ترك الرم

 كلوالتو فرط ما عىل والندم. مىض ما يف النظر دوام القلب وصدق

ومرتبته  (1)بقي، وال صالح للمرء إال بصالح قلبه. ما يف َتَعاىَل  اهلل عىل

ُه َوَعالنمَيُتهُ الُعليا   
َي رسم ُه ، َوَخْوفُ الصدق يف التقوى َوْهَو أْن َيْسَتوم

، َواملَنُْع َوالَعَطا... م  نَْدُه امَلْدُح َوالذَّ
َي عم  َوَرَجاُه.. َوَيْسَتوم

 وهاويشحن يتخموها ان الضالون يسعى التي اللجة وهو البطن، أّما

 لنا سلم عطاءه اأحسنّ  إذا. وياؤها األنانية ألف انه. وجهالة طمعاً 

 الغذاء اولتن عن ولنكف الشبع، دون ومَّشبنا مأكلنا فليكن. به وسلمنا

 (2).اللاحل غري نَّشب وال نأكل وال اليه، والقابلية الشهية بعض وبنا

 ما هوو ،كالنور ضد الظلمة احلرام ضد احلالل الناس عرف وقد

 وال اختالس والاعتداء  دون أفكارنا، وجهد سواعدنا بكد نكسبه

 بمعناه ،فالبطن ،"هلم قبور بطوهنم": دارج مثل ويف. حالل فهو احتيال

. سادالف يطاله احلالل اجلني دون من يمتلئ حني والصحيح، املجازي

 كراتاملس اجتناب ويف واالعتدال القناعة يف هي دائامً  البطون وسالمة

                                                           
 " من هذا الكتاب.العقلالعودة إلى فقرة " (1)
 ".عالمة المؤمنلمن يرغب العودة الى كتاب مشيخة العقل " (2)
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وامتالء املعدة يف مجيع األحوال  .للشهوات واملثريات راتواملخدِّ 

 ."لداءا املعدة بيت"يسبب التخمة، والتخمة تسبب األمراض، وقيل 

العلامء: عليك بحفظ البطن  عن بعضم  )ر(يقول الشيخ الفاضل

وإصالحه فإنَُّه اشد  األعضاء إصالًحا عىل املجتهد* وأكثرها مؤنُة 

وشغاًل* وأعظُمها رضًرا* ألنُه املنبُع واملعدُن* ومنُه هتيُج األمور يف 

.  األعضاء من قوة  وضعف  وعفة  ومجاح 

 ساناالن خلقت اإلهلية العزة. فالَفْرج وهي األخرية، اجلارحة تبقى

 قيحالتل آلتي النبات يف أوجدتواحليوان،  خلقت كام وأنثى، ذكراً 

 . لبقاء األنواع ومنها البَّش الكون ةسنّ  تلك .واللقاح

وجعله رشعة من رشائع  الصحيح، حّلل الزواجَتَعاىَل نه بحاَ واهلل ُس 

  .(2)الَّشيفة للسنن خمالف . ألنه(1)البقاء، وحّرم الزنا

ى العّفة هي أن تأب ..ال.. حضاري تأخر العفة يف نَّ أ أحدٌ  سبنَّ حي وال

النفس عن رخيص الدنيا مهام غال، وشبعها عن الشهوات مهام طابت، 

ورفضها لإلغراءات عىل قوة اجتذاهبا. والعفيف َمْن عفَّ عن احلرام 

والشبهات، والرذائل واملوبقات، وعن كل دنس  جسامين وروحاين. َمْن 

ة كريس املوظ ُف ف، وسيتعفَّف تلطف، ومن تلطف َتَعاىَل. والعفَّ

هم وفيها يقول الشاعر:  د، وجواد العابمد إىل خالمقم  املُجاهم

 رصع الناس ثوبه باجلواهر   من حباه الرمحن ثوب عفاف

                                                           
(1) َسِبياًل َوسَاَء َفاِحَشًة َكاَن ِإنهُه الزَِّنا َتْقَرُبوا َوََل  [32]اَلسراء. 
(2)  ََْواًجا َأْنُفِسُكمْ  ِمْن َلُكْم َخَلَق َأْن آَياِتِه َوِمْن  .[21الروم ]ۗۚ  َوَرْحَمًة ًةَمَوده َبْيَنُكْم َوَجَعَل ِإَلْيَها ِلَتْسُكُنوا َأ
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، (1)احلراماحلياة أو التهاون فيها يورث  قاعدة العّفةوالتفّلت من 

 اىل الَّشور ويوصل بالبَّش ويبعث عىلرضر يف احلياة االجتامعية الو

 (2)الفوىض وربام التهلكة.

ك  وراألم بناهتم، واألمهات أبنائهم توعية رضورة املرّبون فلُيدرم

 مزالق من ى(أو فت املراهق )فتاة َتقي بحيث تدرجيياً  املتوجبة اجلنسية

 بسبب القويم، خلقهم وعىل صحتهم، عىل بالغة أخطاراً  تسبب كثرية،

 .العرص هذا واقع يفرضه الذي املتزايد االختالط هذا
 

 

                                                           
 إقامة عالقة بين رجل وامرأة بدون َواج.الجنس الحرام،  (1)
(2) َبَطنَ  َوَما ِمْنَها َظَهَر َما اْلَفَواِحَش َربَِّي َحرهَم ِإنهَما ُقْل  [33]اْلعراف. 
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 املعاملة مع املجتمع
 
 

يشدد شيوخ املذهب عىل ُحسن االخالق وُحسن املعاملة يف 

دينإضافة اىل قاعدة أساسية عند املجتمع،  ل وهي أدب الدين قب املوحِّ

 الدين وهي الفضائل العفّية بكاملها.

ة األخالق كنوز األرزاق ويف تصفيان يف سعة ": )ق(يقول السيِّد األمري   

 ."األخالق استشعار اخلالق

ق هتذيب األخال"أساس اخلري كلِّهم حاالن:  :)ر(ويقول الشيخ الفاضل   

ا حسن األخالق فهي اخلصلة " . ويضيف:"واستشعار اخلالق فأمَّ

نيا واآلخرة، وهبا  املرضية، والسجّية املنّجية، التي هبا ُتنَال خريات الد 

ين، فاخللق احلسن تكون  ارين إذا اقرتنت باإليامن والدِّ السعادة يف الدَّ

عوٌن عظيٌم لإلنسان عىل دينه وعىل طاعة ربه، وُمعاملته للناس 

 ."ومعارشته هلم فرييح ويسرتيح

ُبحسن املعاملة يف البيع والَّشاء، واألخذ )ر( ويويص الشيخ الفاضل

ألن " املعامالت:فاء، وغري ذلك من سائر والعطاء، والقرض والو

 صح ألحد دين إالَّ املعاملة الصحيحة قاعدة عظيمة يف الدين، بل ال ي

 ،"بحسن املعاملة، والرب سبَحاَنُه وَتَعاىَل يؤآخذ عىل مثقال الذرة

نْيُ عىل حسن املعاملة حالة واحدة وهي التقوى، ألن من "ويضيف: 
ُيعم

، أخلص هلل َتَعاىَل يف سا كل  ئر معامالته، وحيرصاتقى اهلل حق ُتَقاتمهم
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الوفا. إذا كان عليه َديٌن ولو انه دمْرَهٌم واحٌد او قيمته، ألن  عىلاحلرص 

 الوفا من نوع املروةم والتقوى، وهو من الفروض الالزمة عىل اإلنسان. 

ُب الذمة، قليُل اخلوُف من غضب  ومن مل يكن حسن املعاملة فهو َخرم

 ع اهلل َتَعاىَل، ألن من عامل الناس باملليحواملعاملة هي م .اهلل، قليل الّدين

ي هو احسنُ  ذم ُه بالَّ ومن كانت معاملته رديَئة فقد  .فقد عامل نفسه وربَّ

ينمه عند اهلل َتَعاىَل  ه عند الناس، وأرّض بدم ْرضم  ( 1)."شّوش عىل نفسه وعم

ربز أمهية الضمري اإلنساين. ويف هذا املجال يقول السيد توهنا 

هلل املنعم عىل اوليائه بنعمته  احلمد"للشيخ ناهض الدين:  )ق(األمري

 . "ومتويل من أخلص ضمريه بعونه ورمحته

. والتعارف ال ﴾وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا﴿: (2)َتَعاىلَ  اهلل قال

التقابل التفاخر ُيبعد عن التالقي و: )ق(يقول السيِّد األمري  تفاخر وال تناكر.

كام قال تعاىل:  (3)،التفاخر بعلو النسب، وانام الفخر بالتقوىالسليم. وأمهه 

. والتناكر كاللمز والسخرية والغيبة ﴾إّن اكرمكم عند اهلل اتقاكم﴿

وأمثاهلا. بينام يتطلب التعارف التزام الصدق واألخالق وآداب السلوك. 

 اآلخر. واحرتاموالتعارف يعني التعايش السلمي 

                                                           
(1) َذا ُقْرَبى َوِبَعْهِد اَّللِه  أْوُفوْا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط ََل ُنَكلُِّف َنْفًسا ِإَله ُوْسَعَها َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوْا َوَلْو َكاَن

 َأيَُّها َيا[. 2]المائدة َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلَبرِّ َوالتهْقَوى ،[152اَلنعام ]كهُرونَ َأْوُفوْا َذِلُكْم َوصهاُكم ِبِه َلَعلهُكْم َتَذ
 .[86]النساء ِبَأْحَسَن ِمْنَها َفَحيُّوا ِبَتِحيهٍة ُحيِّيُتْم َوِإَذا[. 1]المائدة ِباْلُعُقوِد َأْوُفوْا آَمُنوْا الهِذيَن

(2)  نَد اَّللِه َأْتَقاُكْم ِإنها َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنه َأْكَرَمُكْم ِعَيا َأيَُّها النهاُس
 [.13الحجرات ] ِإنه اَّللَه َعِليم  َخِبير 

 ين والعلم والطاعة واْلخالق الحميدة.الدِّ التقوى: نسب (3)
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 احلياء
 
 

 قاعدة أساسية يف سلوك الفرد، متّيز التوحيد مذهب احلياء يف

 .احليوان عن االنسان

 :أقسام ثالثة اىل واحلياء يقسم

 النفس. من احلياء -3 .الناس من احلياء -2  .اهلل من احلياء -1

 بالَّشف لخي بام او بالنقص يأيت أن نفسه من يستحي املؤمن اإلنسان

 نوم الَّشيفة. النفوس ةحيااحلياء، وبه  أنواع أكمل وهذا الكرامة، او

 بحانهس اهلل من حياؤه وصح غريه، من استحياؤه كان نفسه من استحى

ج من مراقبة الناس إىل مراقبة اهلل عزَّ وجّل.  .وَتَعاىلَ  وثمرة احلياء التدر 

 وكذلك تعزيز اآلداب واألخالق والعالقات االجتامعية.

 وضةامل مع االنجرار عدم اىل النساء وخاصة أبنائنا اىل نتوجه وهلذا

 .حضارة انه ُيّدعى وما املزيفة

د مذهب  عاً من وذلك حرمامل غري باملرأة الرجل خلوة منع التوحيد يؤكِّ

ا هو معروف مل مدخل مثار للشبهات وهي . واخللوةللوقوع يف احلرام

 (.اجلنيس بالتحرش) اليوم
 

التحرر من عبودية املاّدة، واجلسد،  احلرّية احلقيقية عند اإلنسان هي

ه نحو اخلري و واألنا، والنزوات االنفعالية، ريزة، ال الَّش، البصرية ال الغالتوج 

 وقيل سبب سيادة اإلنسان: احلياء واحللم واإليامن.. والعّفة ال الشهوات
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 لتوبةاالذنب و
 

 ىينس ال ان العبد عىل السعادة كامل ومن": )ق(رياألم دالسيِّ  يقول

 ."يفعلفل منها حييص ان استطاع ومهام. كثرت او تقلَّ  أبداً  ذنوبه

. ينهع نصب ومكتوبة منشورة سيئاته االنسان جعل إذا"ثم يضيف: 

 ويرجتى ساحمةوامل العفو يف ُسبَحاَنهُ  اهلل اىل يلتجُئ  فبذلك. حمرقة نار وجعلها

 غريها او املأكوالت من شيئاً  االنسان بجرَّ  ذاإ ألن. املعاودة عدم له

 املكاوي هي الذنوب فهكذا. يعاوده ال فربام عظيم أمل امنه له فحصل

 . "إيالمُ  بميت جلرح ما قيل كام. بذلك حُتس ما امليتة ماأو. احلية للنفوس

 وعىل يناعل يُمن   سبحانه فاهلل" قائاًل: بَدعاء )ق(السيِّد األمري ويتوّجه

 عىل عونةوامل اليقظة ويرزقنا. والسيئات الغفالت عن بالتوبة املخدوم

  (1)."واآلخرة الدنيا يف ضيهير ما

 هزكى لديأان املعرتف بذنبه " األمري نارص الدين التنوخي: ويعترب

، وذنٌب يفتقر به العبُد إليه، أحُب له من طاعة بعلمه عليه لِّ من املد

رجاء و من الذنب اخلوف عىل (ق) وحيث السيد األمري ."يفتخُر هبا عليه

م مل يعل إذا )أحد( ال يستحي": العفو من الباري جّل وعال. ويضيف

  ."ئل عام ال يعلم ان يقول ال اعلمُس  إذاوال يستحي  ،اليشء ان يتعلمه

                                                           
(1) اُب الرهِحيمُ َأَلْم َيْعَلُموْا َأنه اَّللَه ُهَو َيْقَبُل التهْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْأُخُذ الصهَدَقاِت َوَأنه اَّللَه ُهَو التهوه[ التوبة

114]،  َاٍت َوَكاَن اَّللُه َغُفوًرا رهِحيًماَنِإَله َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمال َصاِلًحا َفُأوَلِئَك ُيَبدُِّل اَّللُه َسيَِّئاِتِهْم َحس 
 [.3]الفاتحة الرهِحيمِ  الرهْحَمَِٰن[، 71]الفرقان 
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 االقالع عن الذنب وعدم العودة اليه. للتوبة ومن الَّشوط الواجبة

سمًت ُ فبعزيت أق"شئت عليه السالم يقول: ل اىلَ عَ ويف كالم اهلل تَ 

، وال أقطع  عنوبجاليل حلفُت، ال أمنُع جودي  اخلاطئني كلام أنابوا إيلَّ

اب الرحيم ، وأنا التوَّ  ."إحساين عن العاصني متى اعتمدوا علَّ

 : ولويق "بأهل النظر واالعتبار"املوحدين  )ق(السيِّد األمري وخاطب

نعمة احتفظ من القيل واالعتبار، جيلو عن البرص ُظلمة االعتذار،  "

كاحتفاظك من املعصية، يعني واظب عىل ُشكرها وطاعة موليها، ألن 

فقبول االعتذار من ، "مفقودها دقيد موجودها، وصي (1)ُشكر النعمة

ه سبحانه وتعاىل. املوىل نعمة  من نمَعمم

بشارة ب نْيَ العاصم  َق حرَ  دْ رَبِّ يا شئت فَ ": اىَل عَ وقيل عن لسان اهلل تَ 

قلوب املدبرين ب قلوب اخلائفني بسعة رمحتي، وأقبل إيلَّ  نْ كِّ َس وَ  ،يترَ فم مغْ 

ردًا  الشاردين إيلَّ  دم دُ رْ ااهلاربني مني، وَ  بني ما استطعت إىلعني، وحبِّ 

يل حَلفُت، ُت، وبجاليت أقسمْ زَّ عم بم مجياًل، وكن هلم باملغفرة عني كفياًل، فَ 

ال أقطُع إحساين عن جودي من اخلاطئني كلام أنابوا إيلَّ وال أمنُع 

 ."متى اعتمدوا علَّ وأنا التَّواب الرحيم نْيَ العاصم 

  

                                                           
(1) ُتْحُصوَها ََل اَّللِه ِنْعَمَت َتُعدُّوا َوِإن  [.34]إبراهيم 
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دين الزواج عند   املوحِّ

 

األرسة هي أساس املجتمع، ومسؤولية األبناء عىل عاتق والدهيم يف 

الرتبية، حتى السنة اخلامسة عَّشة من عمرهم. كاّم يتوّجب متابعتهم يف 

 سن املراهقة ألهنا فرتة مهمة يف تكوين شخصية االنسان. 
 

 

 .احلمل – الوالدة – (1)الزواج

 وسيلة ليكون وباركه اهلل حلله الذي اإلهلي الرباط الزواج هو

 رشحها خاصة حقوق وله للتكاثر، هو نعمة من نمَعم اهلل الكربى،

 قولنا،ع وتسلم جسومنا لتصح هبا التقيد علينا دين، كل يف الفقهاء

 .تقدمم سليم ُمتمع بناء أخرياً  وليتم اهلل، بعني وتصفو نفوسنا

 إنَّ كّل من يتدّين بدين أو ينتسب اىل مذهب يعرف ان من يوافقه يف

دينه أو مذهبه أفضل ِمن خيالفه فيه )أي وحدة العقل والقلب واالعتقاد 

 والسلوك(، واخلضوع هلذه القاعدة هي تسليم حلكمته َتَعاىَل. وهلذا ال يتقّبل

  ،بعيدًا عن أي تعصب ،مذهب التوحيد الزواج من غري املذهب

ية العدد، وهذه اخلصوص وأيضًا حفاظًا عىل كيان وهوية الطائفة القليلة

دينعند  مل تؤّثر عىل انفتاحهم عىل كل رشائح املجتمع بتنوعهم  املوحِّ

                                                           
(1) َََقُكم مَِّن ال ََْواِجُكم َبِنيَن َوَحَفَدًة َوَر ََْواًجا َوَجَعَل َلُكم مِّْن َأ يَِّباِت َأَفِباْلَباِطِل طهَواَّللُه َجَعَل َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأ

 [.49الذاريات ]َتَذكهُرونَ  َلَعلهُكمْ  ََْوَجْينِ  َخَلْقَنا َشْيءٍ  ُكلِّ  َوِمن -[72النحل ]ُيْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِت اَّللِه ُهْم َيْكُفُرونَ 
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الطائفي أو عىل نضاهلم الوطني واإلسالمي وتارخيهم يشهد بذلك. 

 وقوام املجتمع عندهم ُحْسُن املعاملة وُحْسُن االخالق. 

دوناستقل  د املوحِّ  هبمذ الدروز يف نظام احواهلم الشخصية. وشدَّ

. واكتفى (1)غري حَمَْرم الصحيح بني رجل وامرأة الزواج عىل التوحيد

م أي عالقة خمالفة (3)آخر زواج ومنع كّل  ،(2)بالزوجة الواحدة ، وحرَّ

  (4)للطبيعة. ومنع إعادة املطلقة.

د شيوخ املذهب عىل أن إجراء  أو بنت عقد حضور او زواج عقد وشدَّ

 بنت كانت وإذا وحرام، سفاح هو ُمبورة او مقهورة او مغصوبة أرملة

 .(5)مطلقاً  زواجها جيوز فال راشدة وغري بالغة غري

 خطيفة او عىل يطابق ان له حيل ال الدين بسمة اتسم من كذلك

 .فإثمه كبري وله قصاصه خطيفة يتزوج من وكل .بيته يدخلها

ومن املستحسن يف التوحيد عدم إطالة فرتة اخلطوبة وإجراء عقد 

الة إذا مل يكن من ح أوجب، أسبوعني عىل األكثربالزواج قبل الزفاف 

 اضطرارية.

                                                           
 ".السبيل الى التوحيدلمن يرغب، العودة الى كتاب مشيخة العقل " (1)
(2) َفَواِحَدةً  َتْعِدُلوا َأَله ِخْفُتْم َفِإْن [،3]النساء ْصُتمْ َحَر َوَلوْ  النَِّساِء َبْيَن َتْعِدُلوا َأن َتْسَتِطيُعوا َوَلن 

 الدروَ. موحِّدينمن قانون اْلحوال الشخصية لطائفة ال 11المادة [. و129]النساء
 .والمساكنة َواج المتعة والمسيار (3)
 الدروَ. موحِّدينمن قانون اْلحوال الشخصية لطائفة ال 11المادة  (4)
 رضا الفتاة ركن  من أركان العقد، وَل يصح وُيقبل قبل بلوغها العقلي. (5)
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 *()وحيّرم علامء املذهب مجاع املرأة اثناء الرضاع ألنه يفسد اللبن

م اجلامع مع احلمل ألنه يرض باجلنني، أ أثناء  وويرّض الرضيع، كذلك حيرِّ

 احليض.

دينويقيض رشع  إرضاع الطفل حولني قمريني كاملني وإراحة  املوحِّ

املرأة من احلمل بعده سنة كاملة لصحة جسدها وعدم اشغاهلا عن 

 .واجباهتا وخاصًة الدينية، ويعترب عدم التقّيد هبذا خمالفة

دون عىل عدم الزواج يف األيام العَّشة األوىل من شهر  وحيرص املوحِّ

)عشور األضحى املُبارك( وهو صوٌم مندوب تطوعًا  (1)احلّجةذي 

وتقربًا اىل اهلل َتَعاىَل، ويكره عندهم الزواج فيه، واملكروه عند املشايخ 

 الثقاة يقارب يف املسلك الروحي رتبة احلرام.

ل  يشدد مذهب التوحيد عىل ختفيف املهر )الصداق( بقسميه املُعجَّ

ل، ويقتيض إعادة ا لنظر اليوم بتكاليف الزفاف واالختصار ما واملُؤجَّ

 أمكن.

أّما بخصوص عقود الزواج يف بالد االغرتاب فيجب ان ُتبنى عىل 

األصل، أي عقد الزواج الديني من املرجعية الروحية )مشيخة العقل( 

قبل القيام بإجراءات أخرى تفرضها ظروف البلد املقيم )زواج 

 أجنبي(. 

 

                                                           
 وعندما يفسد يعرف بالغيل.اللبن: حليب اْلم،  )*(
(1) َعْشٍر َوَلَيالٍ  *َواْلَفْجِر  [.2-1]الفجر 
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يزداد فيها مشاركة املرأة للرجل يف العمل ويف الظروف الراهنة التي 

وسواء كانت تعمل قبل الزواج واستمرت يف عملها، أو تم التوافق عىل 

عملها بعد الزواج، أو يف حال أوكلت املرأة زوجها يف بعض أمواهلا 

لعمل به ل واضح يتوجب يف كال احلاالت وضع اتفاق مايل وِمتلكاهتا،

 بني الزوجني، ويكون خطيًا.

دينطالق عند وال هو أبغض احلالل، وهو بيد القايض وال  املوحِّ

يكون نافذاً اال بعد صدور احلكم به ونظراً ملنع إعادة املطّلقة، فإننا نحّذر 

ع يف معامالت الطالق وخاصة بعد إنجاب األوالد.  من الترس 
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 اخلامسالفصل 

 السعادة يف التوحيد
 

 فإذا" :قوليف (ق)األمري السيِّد مكاتبات يف السعادة كلمة كررتت

 اوالري واحلسد والكرب وشهواهتا الدنيا ملذوذات عن النفس ادبرت

 يتحقق بل هلا ىيرج فحينئذ   ،واملحرمات األمل وطول والتجرب والنفاق

 ."الفائزين السعداء منأهنا 

 وجود يستشعر العبد ان والدين الدنيا يف السعادة قاعدة" :كام يقول

 كانم منه خيلو ال ألنه وباطنه، ظاهرهو وطويته رّسه يف خالقه حضور

 ."َتَعاىلو ُسْبحَاَنهُ 

ّبه ، وتوسل اىل رَزلـَلمهم إذا رصف العبد نفسه اىل تذكار "ويضيف: 

 ."له اىل السعادة األخرية ورمحته يف العفو، فربام يكون ذلك ُسلَّامً 

لقلب اوتشري أقوال السيِّد األمري بوضوح اىل استشعار اخلاّلق يف  

 وهذا هو وصاٌل حقيقي فيقول:

 مروتع ،اهلل معرفة منْ  وامتأل ،َتَعاىَل  اهلل غري من خال إذا والقلب"

 يف هللا خُييَّل ،وسمع ونظر وفكر سعى مهام العبدُ  ذلك فيصري. بأنواره

 يف يشء يفكر وال صوتاً  يسمع وال بلفظ يتكلم ال انه بحيث. ذلك كل

 ."به مشغول وهو إال

ذا أزهر بمشاهدة احلي الذي ال يموت، صرّيه إالقلب "ثم يضيف 

 ."احلي الذي ال يموت حيًا ال يموت
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 قدفالعبد بوصال مواله عىل احلقيقة إذا سعد " ويقول يف ُمال آخر:

ومه ون ،ومرضه صحته ،وفقره غناه ،صارت دنياه آخرته، وموته حياته

 ."وحزنه فرحه ،وضعفه قوته ،يقظته

فال يعد املخدوم انه يف غربة، ألن األنس األعظم معه "أيضًا: ويقول 

حيث كان، بل يكون من سائر ساعاته وحلظاته، ويف أي حال كان، 

 ."مستحرضًا، مستشعرًا أنه بني يديه وال مهرب وال ملجأ منه االّ إليه

م غربة اال باحلجبة عن مشاهدة احلق. ثويف احلقيقة ما "ويضيف: 

جدت ، ألن ما وُ حجبتهم عن مشاهدة األنوارهي هم ألن املحقني غربت

غربة ان بل المل يكونوا بغرباء،  بأنوارهاخللق اال هلذا األمر، فإذا احتدوا 

اطل منكوسًا يف الب يكون العبد منقطعًا عن مواله مشتغالً بلذاته وهواه.

 ."ومهواه

الفرح  هذه املشاهدة القلبية يف دار الدنيا تؤدي اىلوحصول 

 ول عباداً  هلل انّ  :البسطامي يزيد أبو قالالسعادة يف دار اآلخرة. وو

 امك اجلنة، من باخلروج الستغاثوا ساعة رؤيته عن اجلنة حجبتهم

 .النار من باخلروج النار اهل يستغيث
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 .مولود املحبة (0)السعادة

 "إّياك أن تطمع بحب اهلل وأنت حتب الفضول"من أقوال احلُكامء: 

ق، ورؤية العمل، ورؤية لْ رؤية اخلَ  :من عظائم اآلفات َثَلَثةٌ : "قيلو

، عن الثالثة برؤية خالقه َتَعاىَل والواجب عىل العبد ان يغيب  .النفس

  وينسى يف جنبه كلَّ 
 
َذ بمشاهدته يشء ، ومن استوىل عليه ُحب ُه، وتلذَّ

 ."وقربه، اخذه بذلك ُشْغٌل شاغٌل وامتأل من ذلك قلبه

 حباهمو فأوجدهم للخلق حبه منح قد وَتَعاىلَ  سبحانه هللا ان احلقيقة

 موافقاً  العبد مسلك يكون حني ويف .حتىص وال تقدر ال التي بأنعامه

فإن املخدوم بذلك يؤّدي واجب  هنيه، عن بالتقوى ونائياً  اهلل ألمر

 يف زدادت املحبةف الوفاء واملحبة للمعطي واملنعم، وكلام ازدادت التقوى

 .(2)"هلل حباً  اشد آمنوا والذين": َتَعاىَل  بقوله عمالً  املؤمن قلب

دته ما عب"رابعة العدوية:  توقد يزداد احلب ويصبح شوقًا كام قال

كون . فت"نته، عبدته حبًا له وشوقًا اليهخوفًا من ناره وال طمعًا يف ج

 العبادة هي املحبة القصوى هلل َتَعاىَل.

                                                           
(1) َربَُّك َشاء اَم ِإَله َواَْلْرُض السهَماَواُت َداَمِت َما ِفيَها َخاِلِدينَ  اْلَجنهِة َفِفي ُسِعُدوْا الهِذيَن َوَأمها [. 118 ]هود
اإلِْيَماَن ِإَلْيُكمُ  َحبهَب اَّللَه َوَلَِٰكنه  [7]الحجرات ،َسِليمٍ  َقْلبٍ ِب اَّللَه َأَتى َمْن ِإَله * َبُنوَن َوََل َمال  َينَفعُ  ََل َيْوَم 

 [.89-88]الشعراء 
 [.165]البقرة  (2)
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 اتهلف حبك، يف لقلوبنا موالي،"ومن أمجل ما قيل يف املحبة: 

 لدُ خت اآلناء، تلك يف .النهار وأطراف الليل آناء وتوّسالت، ت،اوحرس

  ."اً ستار هلا الليل كان وما معك، وتنفرد لك، فيها قلوبنا

 ال جتسيد وال حلول مع اهلل يف التوحيد انام وصاٌل واحتاد بأنواره.

حبة بني سبحانه وتعاىل، تزداد املبة هلل القلب مفعاًم باملح يمتلئعندما و

اخوانه، ويرتسخ احرتام اآلخرين من نظرائه، وهي طريق الصالح 

 للعيش السليم.
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دين اعتقاد  الدروز املوحِّ
 

عن مذهب ما تضمنه هذا الكتاب من فصول هو خالصة موجزة 

هذا يؤدي و يراك، فأنه تراه تكن مل وان تراه كأنك اهللالتوحيد بأن تعبد 

 .اآلخرة دار يف وجّل  عزَّ حتاًم اىل لقائه 

دونف ام ك اآلخرة، يف وجّل  عزَّ  اهلل رؤيةو مشاهدةب يعتقدون املوحِّ

ة   َيْوَمئِذ   ُوُجوه   :َتَعاىَل  قال ا إَِل *َناِِضَ َ  وهو لعظم ،(1)*َناظَِرة   َرِبِّ

دينلثواب القدرة وو احلكمة ُسبَحاَنه للخلق  (2)يتجىلَّ  الفائزين املوحِّ

 وابيضت موازينهم وثقلت اجَلنَّةَ  ةم اجلنَّ  هلأ دخلأُ  فإذا .(3)أمجعني

ال عني و ،اليه فينظرون احلجاب وتعاىل سبحانه اهلل فيكشف ههمووج

ْنَياال َطاَبتم  َما" املرصي: النون ذو قال. رأت وال خطر عىل قلب بَّش  د 

هم، إمال ْكرم َرةُ  َطاَبتم  َوال بمذم هم، إمال اآلخم نَانُ  َطاَبتم  َوال بمَعْفوم  إمال اجْلم

 (4)."بمُرْؤَيتمهم 

يتوجه بالدعاء للشيخ ناهض الدين بقوله: فاهلل  )ق(السيد األمري 

 تعاىل ... يتلقاك بوجه الرىض يوم اجلزاء واملعاد.

السعادة األبدية يف اليوم املوعود، وهي غاية اإليامن الذي حيققه  اإهن

 اإلنسان.

                                                           
 [.23-22]القيامة  (1)
 يتجّلى: يتكشف ويظهر. (2)
(3) اإلِْْحَسانُ  ِإَله اإلِْْحَساِن َجَزاُء َهْل[61الرحمن ]َِيُنهُ  َثُقَلْت فَمن  [.112المؤمنون ]اْلُمْفِلُحونَ  ُهُم َفُأوَلَِٰئَك َمَوا
(4) َُوا َوالسهَماَواتُ  اْلَْْرِض َغْيَر اْلَْْرُض ُتَبدهُل َيْوَم  [.48]إبراهيم اْلَقههارِ  اْلَواِحِد َّللِِه َوَبَر



-57- 

ةخالصة   عامَّ
 

دون يؤمن  فرداً  أحداً  واحداً  وَتَعاىَل  سبحانه باهلل الدروز املوحِّ

 أحكم ، وهو(2)ال رشيك له، ليس كمثله يشء منزهًا، موجوداً  (1)،صمداً 

 الغيب عامل ،(3)واملشيئة، نور السموات واألرض اإلرادة له احلاكمني،

 .(4).القيوم ال تأخذه سنة وال نوم والشهادة، احلي

دون يؤمن كذلك وبرسوله خاتم النبيني، وكافة  بمالئكته، املوحِّ

 ومنذرين ينمبَّش وتعاىل سبحانه اهلل اجتباهم الذين األنبياء واملرسلني

 بعدهم، حجة اهلل عىل للناس يكون لئال الساموية والكتب بالرساالت،

  اآلخر. وباليوم وقدره، اهلل بقضاء يؤمنون كام

دون  الإ إله ال) َانْ " :الدروز فرقٌة من الفرق اإلسالمية، تشهد املوحِّ

. ويتلخص (5)وتأمر باملعروف وتنهي عن املُنكراهلل(  رسول حممد اهلل،

دَ توحيدها بقوله  هَ  اَل  َأنَّهُ  اهللَُّ َتَعاىَل: )َشهم ْلمم ا َوُأوُلو َوامْلَاَلئمَكةُ  ُهوَ  إمالَّ  إمَلَٰ  ْلعم

ْسطم  َقائماًم  هَ  اَل  بماْلقم يزُ  ُهوَ  إمالَّ  إمَلَٰ  .[02]آل عمران احْلَكميُم(  اْلَعزم

 

                                                           
  .اإلخالص[]َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحد   * َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلدْ  * الصَهمُداَّللَُّ  * اَّللَُّ َأَحد   القرآن الكريم، جاء في (1)
  [.11]الشورى  (2)
 .[35]النور  (3)
 .]آية الكرسي[ (4)
(5) اَّللِهِب َوُتْؤِمُنوَن اْلُمنَكِر َعِن َوَتْنَهْوَن ِباْلَمْعُروِف َتْأُمُروَن ِللنهاِس ُأْخِرَجْت ُأمهٍة َخْيَر ُكنُتْم  [111]آل عمران –

نساء  وكذلك سيدة –لصحابي الجليل سلمان الفارسي مكانة ممّيزة عند الموحِّدين الدروَ من المعلوم أن ل
 .)ر(العالمين فاطمة الزهراء 
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 اخلامتة
 
 

 إلنسانا جوارح غري هي البَّشية هيكل يف اليوم تعمل التي اجلوارح إن

 بالعقل خلقه، منذ دهزوَّ و اإلنسان خلق سبحاَنهُ  اهلل ألن ،(1)الصحيح

 اهليكل هذا بناء انعدم انعدما، ومتى زاد، وأصدق أرشف ومها ق،لُ واخلُ 

 .أساسه من

 واحلق، لالعد خلدمة التطوع عىل األمور لياءوأ مثابرة يفيتحقق  العالج

 .والصالح والفضل اخلري من النابع اجلامل وخلدمة

 اةاحلي وهبنا به، اإليامن نعمة اهلل وهبنالقد  يسمع، سامع من بد ال

 اةحي والفضيلة، النبل حياة والعفة، الَّشف حياة: اخلالدة الروحية

 واإللفة، التعاون حياة حبة،وامل الصدق حياة والتضحية، اإلخالص

لقد و .النهار رائعة يف الشمس سطوع ساطعة وشمس احلقيقة التوحيدية

 فعالم. قاألخال وأكرم املقاصد وأنبل املناقب بأفضل علينا اهلل َتَعاىلَ  نَّ مَ 

  ؟ساهون نحن

 وان والضمري، والروية العقل بعني األمور اىل ننظر أن الواجب

 تلصو بإصغائه اال للفرد عزة ال وان أفرادها، بعز اجلامعة عز ان ندرك

 جديد نم وسعيه، وبكبحه جلامح نفسه، ربه خمافة اىل وبردته ضمريه،

، ملثىلا واإلنسانية االجتامعية العدالة عناقيد حيث التوحيد كرمة اىل

 ومن واجباهتا حفظ االخوان.

                                                           
لعمل الجوارح الصحيح يقتضي تغذية الجسد بالرَق الحالل، وتغذية النفس برياضة العلوم التوحيدية.  (1)

 )وخير دليل مندرجات هذا الكتاب(
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 بقىت التي هي وفيها فيه والروح املدنيَّة، هذه فناءَ  فان   اجلسد ان

 شامئل، من عليه انطبعنا ما عزمنا مصدر كان. خالدة عرب األجيال

 .وسيبقى

 مع هذا. لالطوي تارخينا وقراءة وعقائدنا، بتقاليدنا االحتفاظ علينا

م املفيد باحلسن األخذ  ة،املادي احلضارة مستحدثات من املحتشم

ر وان هلل، إال نذهلا فال أنفسنا أسياد دائامً  نبقى بأن املثىلوالنصيحة   نسخِّ

 تقدمت قدل .عليه املحافظة ويف باملكرمات، العامر تراثنا لصيانة املادة

 اجلامعات يف وال األفراد يف تتقدم مل األخالق لكن أشواطاً  العلوم

 والدول.

دينمن صفات  دةخصال معدو ها دكام عدّ ملن يعبد اهلل كأنه يراه  املوحِّ

ي )أ واألركان واجلنان باللسان دقالص أوهلا وأمهها: الشيخ الفاضل

 دالو وحمُض  ،لإلخوان واملعاضدة واملنارصة املحافظة ثمَّ . اجلوارح(

 لربا بأحكام الرىض ثمَّ . واإلعالن الرّسم  يف هلم واملناصحة والصفاء

 وإلقاء والتفويض ألمره التسليم ثمَّ . يريد ما كل يف وَتَعاىَل  ُسبحانه

 ثمَّ . الرس ةتنقي ثمَّ . القلب تصفية ثمَّ . جديد وقت كل يف اليه املقاليد

وَتَعاىَل  اَنهُ ُسبح اهلل تقوى ثمَّ . اإلهلية واملواجب الدينية الفرائض معرفة

ِّ  يف ُقهُ ُيف َوال َمَعهُ  وانه َتَعاىَل  حضوره استشعارُ  ثمَّ . والعالنية الرسِّ  َطْرَفةَ  ارم

 اخلوف مَّ ث. اخللق مجيع من استحيائه من أكثر َتَعاىلَ  منه احلياء ثمَّ . عنْي  

 يف هل اإلخالص ثمَّ . وثوابه لعفوه الرجا ثمَّ . وعقابه أوامره خمالفة من

. طرفال غض ثمَّ . األجل مفاجأة قبل اخلالصة التوبة ثمَّ . والعمل العلم
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 ثمَّ . الح كل ويف حلظة كل عىل النفس حُماسبة ثمَّ . املحارم اجتناُب  ثمَّ 

 واألخذ .والَّشاء البيع يف املعاملة ُحسن ُثمَّ . واالحتامل الصرب مالزمة

 حسن ثم. املُعامالت سائر من ذلك وغري. والوفاء والقرض. والعطاء

 ثم. والعفاف النزاهة ثم. القنع ايثار ثم .اجلانب ولني االخالق

. الزينة ترك ثم. به واالعتبار املوت ذكر ثم. الدنيا فضول عن االعراض

 ثم. هوةالش ملك ثم. الغضب قهر ثم. اهلوى خمالفة ثم. التكرب   ترك ثم

 ركت ثم. ءاالري ترك ثم. احلسد ترك ثم. احلقد ترك ثم. الدغل ترك

 بغري يثاحلد نقل اجتناب ثم. النميمة ترك ثم. الغيبة ترك ثم. الُعْجبم 

 بالسوء لدعاءا ترك ثم. حتقيق غري من بالظنون اجتناب القطع ثم. تأكيد

 ثم. يشء كل من ذلك غري او حيوان او انسان عىل كان ان بالكلية

 ثرةك ثم. الدنيا امور يف واهلذيان اهلذر وترك الكالم كثرة عن االمساك

 فاوةوخ والتأين والتواضع والسكون املحافل يف خصوصاً  الصمت

 الا والضحك واالستهزاء ترك اهلزل واملزاحثم  .الوقار ولزوم الصوت

 ثمَّ . َعاىَل تَ  اهلل ذكر غري يف األوقات ثم ترك تضييع .تبسامً  يكون ان

ه التنعم اىل وامليل. اجلسد شهوات من االحرتاز  ملطاعما وفضول والرتف 

 مجيع من ذلك شاكل وما والراحة والنوم وامللبوس واملشارب

 . (1)اجلسامنية الفضوالت

 (2).أعاننا اهلل َتَعاىَل وإياكم عىل ذلك واحلمد هلل رب العاملني

                                                           
 الفضول: الزيادة على ما يحتاج إليه المرء، أو الزيادة على ما َل خير فيه. (1)
(2) ِمن ُدوِنِه َبِل الظهاِلُموَن ِفي َضالٍل مُِّبيٍن َهَذا َخْلُق اَّللِه َفَأُروِني َماَذا َخَلَق الهِذيَن [11لقمان ]- َفَتَباَرَك 

 ِبَيِدهِ  الَِّذي َتَباَرَك -[ 17]الرحمن اْلَمْغِرَبْينِ  َوَربُّ اْلَمْشِرَقْيِن َربُّ -[ 14]لمؤمنون  اْلَخاِلِقينَ  َأْحَسنُ  اَّللُه
 َشْيءٍ  ِبُكلِّ َوُهَو َواْلَباِطنُ  َوالظهاِهرُ  َواآْلِخرُ  اْلَْوهلُ  ُهَو -[1]الملكَقِدير   َشْيٍء ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  اْلُمْلكُ 
 .[3]الحديدَعِليم  
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 أدعيـة

 

 :النوم قبل الدعاء
 

 يعين طاعتك يف أنم اللهم. نويت ورضاك أويت، اليك إين اللهم

 يف واجعل ونومي، يقظتي لك اجعل اللهم. عوين رضاك يف وأدم

 جاهب. تنام ال التي بعينك أحرسني اللهم. ويومي ليلتي طاعتك

الم. .األنام خري رسولك  والسَّ
 عليهم أفضُل الصالةم

 

 :واملرض العثرات أثناء دعاء

نُت  ةم  حتصَّ  كلتوتو امللكوت، برب واعتصمت واجلربوت، بالعزَّ

 يواشفن وبالء، وباء كل عني أرصف اللهم. يموت ال الذي احلي عىل

 من وأعطني بصونك، واحفظني بعونك، ْرَعنيا اللهم. داء كل من

ن عورايت، اسرت اللهم. رضائك اىل ووفقني نعامئك،  روعايت، وأمِّ

 ذاه اللهم .قدير يشء كل وعىل الرامحني، أرحم إنك عثرايت، وأقْلني

 .العاملني رب يا املستغيثني غوث يا اإلجابة ومنك مني، الدعاء

 

 :السالم عليه الصّديق يوسف دعاء

 كل صانع ويا دعوه، كل ُميب ويا ،كربة كل كاشف يا اللهمَّ 

 وى،نج كل شاهد ويا أسري، كل مطلق ويا كسري، كل جابر ويا مصنوع،
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 اوي غريب، كل صاحب ويا وحيد، كل مؤنس ويا بلوى، كل دافع ويا

 .سبحانك انت اال إله ال بعيد، غري قريباً 

 .قدير يشء كل عىل إنَك  وخمرجًا، فرجاً  أمري من يل جتعل ان أسألك

 

 :السالم عليه دانيال سيدنا ُدعاء

. جاهر من خييِّب ال الذي احلمد هلل. َذَكَره من ينسى ال الذي هلل احلمد

 ثقتنا هو الذي هلل احلمد. ال َيكل من توّكل عليه إىل سواه الذي هلل احلمد

. أعاملناب ظننا يسوء يوم رجانا هو الذي هلل احلمد. احلَيل عنا تنقطع حني

نا يكشف الذي هلل احلمد إلحسانم با جيزي الذي هلل احلمد. وكربتنا رُضَّ

جاًة هلل الذي جيزي بالصرب ن احلمد .إحسانًا، وبالسيئاتم عفوًا وغفراناً 

 وامتنانًا. ال إلَه غريُه وال معبوٌد سواه.

 

 : كالم ُمبارك ُيذكر قبل تناول الطعام

 بسم اهلل الرمحن الرحيم.

 أَحْد.ُسبحاَن َمن قّسم األرزاَق ومل ينَس من فضله  -1

ين، وغذاء القلب باليقني،  -2 الغذاء احلقيقي بأربعة: غذاء النفس بالدِّ

وغذاء اجلسم بالرزق احلالل، وغذاء العني بمراقبة ذي اجلالل 

 [.)ق(]السيِّد األمري 
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