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 اهلل الرمحن الرحيمم ــــــــپس

 توطئَة
 

ــالَى  ــال تَعَـ ــيم:  قـ ــهِ احلكـ ــهِ الَ   وَإِن يف كتابِـ ــََّ اللَّـ ــدْواِ نِعْمَـ تَعُـ
تُحْصُوهَا

تَعَـاىلَ   نحهمقد مـ ف ،، آية كرمية موجهة اىل اخللق أمجعني(0)
بعِلمِـهِ  انه بحَسـُ  وشَـاءَ مـا ال صصـى.    وآالئِهِ السـنيّة السابغة  هَمَعَمن نِ

 األول :جانبـان  واملقصود هبـا  أنَّ الغاية العبادة يوه من اخللق السابِق
ــة   الشــكرو احلمــد ــى نعمــه اجلليل ــالَى عل ــة  هلل تَعَ ــه حــق املعرف ، مبعرفت

يف الــدنيا  الروحيَّــة والثــاني مواصــلة الســعي لتحقيــق ســعادة اإلنســان 
 ، وقاعدهتا الطاعة للحق.واآلخرة

إِالَّ الَّـذِينَ   *إِنَّ اإلِنسَـانَ لَفِـي خُسْـر      *والِعَصْـرِ   :قال تَعَالَى
تَوَاصَوْا بِالِحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ

 نوتبيّ، (2)
 مبـا يتعلـق بـنفس االنسـان     وحـدة اخلـالص احلقيقـي    الكرميـة  اآليةهذه 
ــاحلق      و ــان، والعمــل الصــاب، والتواصــي ب ــال النبــاة باإلمي ــاط أفع ارتب

    ، ويف ما عدا ذلك فهو خسران.والصرب
                                                 

(1)
 [43]ابراهيم  

(2)
 [4-1لعصر ]ا 



 -6- 

إنكاره ويشتمل علـى   واحلق هو األمر الثابَّ الذي ال سبيل اىل
واجتنـاب نواهيـه بـاحالل احلـالل      ،إميان باهلل واتّباع أوامـره  :اخلري كله

وجتنْب احلرام. ولن يكون العمل صاحلاً اال بشرطني أن يكـون مـأموراً   
 .به شرعاً، وأن يبتغي بالعمل وجه اهلل
 الواجـب املُلـزِم، وهـو    وهـ  اىلَعـَ إن تنفيذ أحكام اهلل سبحانه وتَ

، ألن زامًا بالنصوص املقدسة والعباداتواألفضل واألسلم الت األحوط
 مصلحة اإلنسان دومًا.  هي وأحكامه نظام التوحيدغاية 

ــة  ــدّي   يُمكــن مقارب ــوم ال ــا املفه مخســة عناصــر   عــرب يف حياتن
، النصــوص املقدَّســة، الشــعائر والعبــادات، وجــوده سُــبحَانه :رئيســية

     .)*()الدينية(الشرعية النظام األخالقي، املؤسسة 
كان الوجود  عن اخلواطر واألفكار، وبأمرِه بحانه منزَّه وجوده سُ

وفق نظام معقول، رمحةً باخلَلق. وفضالً عن الرساالت اإلهليةِ املنذورة 
هلدايتهم، فقد تأمَّل األقدمون عِلل هـذا الوجـود، وصـنّفوا هـذا التأمّـل      

ــة الــ  يتــدرّج هبــا   ــويف نطــاق احلكمــة النظريَّ ه العــا  اإلنســان إىل مــا مسّ
 ال  جيب أن تُفهم يف ضوء اإلميان باهلل تَعَاىلَ. ،األعلى والفلسفة األوىل

                                                 
)*(

 بحث المؤسسة يخرج عن مضمون هذا الكتاب. 
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ــدأ عبــارة عاعــرس نفســكع،    عنــددراســة الفلســفة األوىل   تب
وهذه القاعدة تتطلب جهوداً كبرية ودراسة معمقـة وإال فهناـا تصـب     

ف ميكـن أن يتطلّـب   . فكيبِال أساس كمن يب  بيتًا على أمواج البحر
علمٌ مثل الطب، سنوات طويلة من املتابعة والدرس والبحث واخلربة، 
يف حــني أن الــبعظ يَظُــنْ أن معرفــة الــنفس ميكــن أن حتصــل  لســات  

 يتم فيها تبادل احلديث بشكل غري مدروس. قليلة
الـدي . مـن    باملسـلك  وتعترب الشعائر أحـد أبـرو وجـوه اإللتـزام    

ء أن يضع شكالً ملموسًا يدركه حبواسه، جلوهر قد خالهلا صاول املر
يتخطى إدراكه إمكاناته احملدودة. ومع أنَّ الشعائر والعبـادات ترتكـز   

وسـائل يسـتعملها املـرء للتعـبري عـن صـلته        جمـرّد  علـى الشـكل، تبقـى   
 .باهلل عزَّ وجلّ

وعلـى اإلنسـان ان اتـار     النظـام األخالقـي   حنن نُشري اىل ثوابـَّ 
. وإن اعتمــاد اآلراء أو عــدمها فهــو املســؤول عــن أعمالــه بــني الطاعــة 

يودي يف معظم األحيان، خصوصًا يف القضـايا  اخلاطئة بغري دليل معريف 
ــ ، إىل خلخلــة االســتقرار االجتمــاعي، وإضــاعة معــا  الطريــق  ةاجلوهريَّ

املســتقيم، وتــرويا نتــائا اخلطــأ وكأنّهــا قــدر حمتــوم، يف حــني أن قواعــد 
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وحيد تعطي املرءَ فرصة احلفاظ علـى جـالء البصـرية،    الشرع ونظام الت
 ار احلياة.بونفاذ رؤيتها للواقع مهما اشتدَّت عليه ظروس اخت

ــد      ــا، وق ــذَكصر باألصــول ويعتمــدها أساسً ــد يُ إن مــذهب التوحي
 الــبعظ عــن عقــدة اعتمــاد الــرتا  القــديم يف بنــاء املســتقبل،   يتحــدَّ 
عـن   شـابّاتنا يف هـذا العصـر   العديد مـن شـبابنا و  ابتعاد ناُلحظ  حيث

ن يصـب   أولكـن مـن غـري املعقـول     ، هبذه احلبـة  منابع التوحيد احلقيقية
ــروعًا    ــب  مشـ ــار يصـ ــل الضـ ــيلة، والعمـ ــة فضـ ــدقًا والرذيلـ  الكـــذب صـ

ــا ان  لبصــريتنان التعمــق يف الــذكر احلكــيم يكشــف  إ .واحلقيقــة افرتاضً
ــَّ ــة الثواب ــتغري عــرب الرســاالت الســماوية مجي   األخالقي عــاً، إذ أاــا    ت

، لقائمــة علــى قــيم الصــدق واإلخــالص والكرامــة اإلنســانية ومــا شــاك 
 إال هبا. يبلغ غاية وجودِهِ وكمالِهِ أنوهي قيم خالدة ال ميكن لإلنسان 

ن من حق اإلنسان يف عصر الذرة والفضـاء والتطـور   اِن القول إ
سـهَّل علـى    ،ن يطالب بواقع يتوافق مع أحاسيسه ومشـاعره أالعلمي، 

احليــاء، وإدمــان اســتباحة احملرّمــات، وهتــك  كــثري مــن النّــاس ســبيل
والعيش يف أوهـام واعتبـار هـذا االحنـالل وكأنـه مـن       العادات السيئة، 

 مستلزمات التطوّر!!
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إن اهلل سُــــبحَانَه وتعـــــاىل خلــــق اإلنســـــان وجعلــــه أشـــــرس    
ــورة،    ــره بســرت الع ــل، وأم ــه بالعق ــات، وخصّ  واجلمــال احلــالل،  املخلوق

فهل يكون فعـالً حضـارياً أن تسـود     األخرى، املخلوقاتئر خبالس سا
الغريزة مكان العقل، والرغبات اجلاحمة بدالً عـن إرادة حتقيـق التـواون    

بديالً  أو الوثنية اجلديدة، واالنسبام، واملعصية باسم احلرية املزعومة،
عــن الطاعـــة يف حتقيـــق احلريـــة اجلوهريـــةا يُعلمنـــا أدب التوحيـــد أن  

ال لتبقـى بصـائرنا متعلقـة  ـواهر احلِكَـم الـ  هبـا        مـ عاأل هـذه  نتبنّب
يتحـــرر اإلنســـان مـــن قيـــود الوثنيـــة ليكشـــف لنفســـه فســـحة احلريـــة 

 والسعادة احلقيقية.
ــة أنَّ احلكمــةَ كامنــةل يف جــوهر الوجــود،    وتعلصمنــا الرّســالةُ اإلهليَّ

ــر  علي   ــةَ سـ ــة، وأنّ احلقيقـ ــالغ الدّقّـ ــام  بـ ــرٌ يف نظـ ــا أن وأنّ الكـــونَ دائـ نـ
 .نكتشفَهُ بالبحثِ املثمِر والعمَل القويم

 

 .26/00/2103 تاريخ:
 شيخ عقل طائفة املوحدين الدروو

 الفقري نعيم حسن
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 م اهلل الرمحن الرحيمـــــبس

 مقدّمة
 

كان الكتابُ األوّل الصـادر بعنـوان عيف سـبيل التوحيـدع حماولـة      
مـدخال ميسَّـرًا   هادفة إىل توضي  األفكار األساسيّة الصـاحلة لتكـون   

لقـــد صّ صـــوو النصـــوص .العقيـــدة التوحيديّـــة املقـــدِّمات إىل إىل فهـــم
استنادًا إىل مصادر أصيلة من شـأاا اإلضـاءة علـى حقيقـة النسـيا      

  .يّ واملسلكي الذي يستند عليه اإلر  التوحيديـاملعرف
كان مثّة عناية دقيقة بـأن تكـون عنـاوين الفقـرات مبثابـة البـذور       

اا أن تُثمر يف العقل والقلـب الثمـار الطيّبـة، وأن تـؤدِّي يف     ال  من شأ
حقل الفكر إىل الوقوس عند رؤية سليمة مـن حيـث هـي مـدخل إىل     

وهو مدخل عقائدي مبسّـ،، ونافـذة معرفيّـة تتبـدّى      .آفاق التوحيد
عربها الوشائا ال  هي صـلة بـالرتا  االبراهيمـي، مـع العِلـم بـأّن أيـة        

هـي حماولـة هبينـة     هـذا الـرتا    ياقسـ يد خـارج  حماولة لرؤية التوح
وقد صّ اعتماد منهبيّة تنحـو منحـى النّظـر العقلـيّ السـائر       .وخاطئة

حنو اإلضاءة على اإلمكان الرّوحي الكامن يف اإلنسان، يف قواه اخليِّرة 
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وفطرته املستنرية بفعل اإلبداع، وهي منهبيّة تتميّز عن طريقة الـتلقني  
 .علومات وحسباملرتكز على سرد امل

يبقــى أن نشــري إىل أ يّــة التَّـــنبْه إىل أنّ املوضــوع يف حــدّ ذاتــه،  
ومهما كانَّ حماوالت التبسي، وجتنّب التعقيد مبذولة، يتطلّب قراءة 

فالتوحيـد  .هادئة ونيّة صادقة وإرادة معقودة للوصـول إىل مثـرة املعنـى   
قـراءة، هتـذيب    هو أمرٌ جلل، وال بدّ أن يكون املـدخل إليـه، قبـل أيّ   

 .اجلوارح واستشعار هيبة احلقّ والدّخول إىل حرمه بتواضع وحمبّة
باالرتكاو على قول  مأثور إنّ الكتاب احلايل يستكمل ما سبق، 

ــؤمن       ــة امل ــاده: ععالم ــه عفضــيلةع، مف ــات، ويســمّونه يف ذات ــردّده الثّق ي
، والرّضــى مثانيــة: الــدّين والدّيانــة، والصّــدق واألمانــة، والعِلــم والعَمَــل

ــب   أ، ويعتــربون عوالتســليم ــو اجلــوهريَّ يف مــا يتوجّ ن مضــامينه تلخّ
حضوره  على السّالك املخلو فهمه، والعمل مبوجبه مبا يساعده على

ــق    ــات امتثالــه حلقــائق الوجــود بطريقــة  حتقص الوجــداني يف عاملــه، وكيفيّ
خـوّ  السّـبيل إىل الوصـول إىل عكمالـه األ   وتُمهّـد لـه    الغرَض من احلياة،

 وباهلل التوفيق يف البدا واآلخر. .بهع
 غسان احلليب

 عضو اهليئة االستشارية ملشيخة عقل
 طائفة املوحدين الدروو
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 فـتعري
 

تنتسب طائفة املوحّدين الدروو إىل مذهب التّوحيد الذي هـو  
ــرة ــة   مث ــن شــبرة طيب ــة م ــف  هــي طيب ــب   . (0)اإلســالم احلني ــوا ب لُقِّب

ــريثر اخلــريا   ــم م ــروس جلمعه ــل املســتنري   مع ــة، واتّصــفوا بالعق ت واملعرف
ــل   (2)بلطــائف النقــل  . تتشــابكُ جــذورُهم وأواصــرهم بأنســاب القبائ

ــام     ــا منــها تلــك الــ  اســتقرَّت يف بــالد الشّ ــة األصــيلة، خصوصً العربيّ
علـــى  (3)املثـــاغرةمعتنقـــة اإلســـالم، واضـــطلعَّ بـــبٌ منـــهم بـــدور 
، محاهــاا عــن ســواحل تلــك الــبالد منــذ القــرن الثــاني للــهبرة ذودً      

 ودفاعًا عنها ضد الغُزاة. 
يؤمنُ املوحِّدون الدروو باهلل سبحانه وتعـاىل الواحـد األحـد ال    
شريك له، خالق السموات واألرض، ال راد لقضائه وقدره، لهُ اإلرادة 

اــم اكمــا  .واملشــيئة، عــالِمُ الغيــب والشــهادة وهــو أحكــم احلــاكمني  
له وأنبيائـــه الـــذين اجتبـــاهم مبالئكتـــه ورسُـــو بالواســـطة إليـــه يؤمنـــون

                                                 
(1)

 الحنيف: الموحد في دينه. 
(2)

  بلطائف النقل: المعاني الروحية للنص. 
(4)

 المثاغرة: الدفاع عن الثغور في شواطئ البحر. 
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رين ومُنذرين بالرساالت والكتب السماوية لئال يكون للناس على مُبشّ
كـلّ نفـس    فيـه   ذي جتـدُ اهلل حبّة بعدهم، كما يؤمنون باليوم اآلخِر الّ

ما عملَّ من خري مُحضَراً وما عملَّ من سوء  تودّ لو أنّ بينها وبينه 
كــريم الـذي يفصــل بــني  لكتـاب ال أمَـدًا بعيــداً، حالهلـم وحــرامهم مــن ا  

احلق والباطل، وجيمع علم األولـني واآلخـرين وصمـل أسـراراً جوهريـة      
 ين.إىل يوم الدّ راسخة يف معدن احلق

 

 خطأ التسمية
املوحِّدون الدّروو بـراءٌ مـن الدّرويّـة. ذلـك أنّ بعـظ املـؤرّخني       
 القــدامى استســهَل نســبة أتبــاع املــذهب إىل داع  مُفسِــد عمــن عــا        

الّذي صار امسُه مصدر  ،امساعيل الدروي(بن )حممد  وهو الضّاللع
ــراء     ــهُ ب ــم من ــوم  هُ ــهِ يف      النِّســبة لق ــهَ ب ــذي جُوبِ ــنقظ الّ اســتنادًا إىل ال

وأشـيع هـذا اللقـب عـرب      .بسـبب إدخالـهِ البِـدَع يف الـدِّين     البدايات،
دون طيلـة قـرون،   وعُرِفوا به يف مراحـل الحقـة. وكـان املوحـِّ     التاريخ
بالسّاحل الشامي دفاعًا عن ثغوره ال  كانـَّ   ين كما جاء آنفًامستقرّ

 .رباطَ جهاد  عن األمّة وحِياضِها
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 عالمَةُ املؤمِن مثَانية
 

ضَـــى والرِّ لـــم والعمـــل،دق واألمانـــة، والعِيانـــة، والصّـــين والدّالـــدّ
 .والتسليم

هيم املفـا  ويُشـري اىل كالم وعظي يُنبِّـهُ إىل مسّـو الفضـيلة وشـرفها،     
 األساسية ال  من شأن وعيها والتزامها مسلكيًا أن تُهدي الـنفس إىل 

بـني   يتـهيّأ هلـا  يتنبّـه و لة الروحانية ال  جيب علـى املُريـد أن   معنى الصّ
 ين واألخالق احلميدة.آداب الدِّ هُبُكسِوتُ، خوانه ويف جمتمعهإ
 

َّ طرائـق  الومةل لكلص موحِّد  خملِو ألنَّهـا مجعـ  إنَّ هذه عالفضيلةع 
، والتَّعلُّـق الصّـادق مبعانيهـا،    التّقيُـد هبـا  الدِّين األساسيَّة ال  من شأن 

ن املـرءَ يف قـواه املعنويَّـة،      وااللتزام املثمِر مبا توجبُه من أفعال، أن حتصِـّ
ــا       ــه وســكناته، مب ــلص حركات ــيّ يف ك ــة، وســعيَه العمل ــه الروحانيَّ ولطائف

 بهع. يوصله إىل عكماله اإلنسانيِّ األخوّ
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ــى قاعــدة عاالنســبامع األساســيَّة يف      ــاتع عل ــدُ هــذه عالعالم تؤكص
ــلُ املــرءُ إىل إدرا  ســـرِّ      املســلك التّوحيــديِّ، والـــ  بــدواا ال يتوصَـّ
اجلمــال يف هــذا اخلِيــار العــادل يف حياتــه. إنَّ ارتبــاط تلــك العالمــات  

، الــ  تــنري، بطبيعتــها الســاميةالوحــدة املتكاملــة ببعضــها الــبعظ هــو 
ــفاء يف الـــنّفس،   قلـــبَ اإلنســـان، وتســـاعدُه علـــى تـــذوّق حالـــة الصَـّ

 .والطمأنينة إىل راحة الضّمري والسّريرة

واملريدُ، حني يستمعُ إىل هذه عالفضيلةع ال  هي يف حمـلّ نصـيحة    
عليه أن يتأمَّل يف ما تكتنـزه من معان  راقيـة، ودالالت  بالغـة    ،جوهريَّة 

دلّـه علـى   ت، يف حمـلص احملبَّـة  بـل هـي نصـيحة     اخلصوبة للفكر واخلاطِر.
تكون له مثل الدواء نصيحة  .الطّريق الواض  الّذي فيه حياة النْفوس

ــراءات          ــة االغ ــن روحــه ضــد كاّف ــا صصِّ ــى م ــه عل الشــايف حــني تدّل
املخادعــة، فينكــبْ علــى مــا يفيــدُه وينفعــه، ويقوّيــه ويأخــذ بيــدِه إىل  

 .طرق الصاّلح والنّباح والفالح
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 عععالمةُ :أوالً
عبالنســبة  ويتبــدَّى هــذا الكيــان ع،هــي كــلّ كيــان صمــلُ مــدلوالًو
ــواهر السّــلو  والتّصــرّفات       لإلنســانع ــال واألحــوال وظ بــاألقوال واألفع

وردود الفعل وما شابَه. ومعنى عصملُ مدلوالع أي أنَّهُ يدلّ على معنى 
رءُ قـوال سـديدًا   قـال املـ   من العالمة ذاهتا. ومثَـل ذلـك إنْ   أعمّ وأخوّ

والقـوْلُ   )بشـكل  عـام(   مُحكَمًا يكـونُ مـدلولُ القَـول هـو الصِّـدقُ واحلِكمـة،      
. ويف )بشكل  خـاص(  ذاته يكونُ عالمةً على أنَّ قائلَهُ هو صادقل وحكيم

   ع.وجُود املصنوعات عالمة تدلّ على وجُود الصّانع املثَل األعمّ،

ــة هــي أيضــاً السِّــ   ــر ،أي الســمَّ ،ةَمَوالعالم ــداوالً واألكث يف  ت
مَُّ أيضًـا    معنى السَّمَّْ عند أهل اللغة هو عهيئة أهل اخلَريع. والسَـّ
هو حُسْنُ النَّحو يف مسلكِ الدِّين، واتّباع احلقّ والسِّرية احلميدة، وهـو  
ـيما الــوارد يف اآليــة الكريـــمة مــن قولــه تعــاىل           قريــٌب مــن معنــى السِـّ

سِيمَاهُم يف وجوهِهم
يف التفسري أنّها العالمة وهـي  حيث جاء  (0)

 .(2)عالسَّمَُّ احلسَنع
                                                 

(1)
 [22]الفتح  

(2)
 ]الطبري[ 
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والسَّمَُّ أقرب ما يكون إىل هيئة الدّاخل ال  تعكس سِـماهتا  
يِّر. وال يتأتَّى السَّمَُّ )أي عالماهتا( على احلضور العي ّ لإلنسان اخل

متبانس من املسالك الظاهرة املتعلصقة بأعمـال اجلـوارح،    نسق  عرب إال
 لطَّبع مسالِك باطنة متعلصقة حبركةِ القلبِ والعقل واجلنان.ترفدُها با

 

 عاملؤمنع :يًاـثان
ها اهلل سُـبحَانه  اسم يدل على ارتباط االنسان بالتعاليم ال  سنَّ

 وتعاىل لعبادِهِ.

زَّه ـاملؤمنُ هو مَن صدَّق )آمَنَ( فَوَحَّد. صدَّقَ بوجودِ اهلل املنـ و
بلَّغُـوهُ مـن    اس إىل وحدانيته وربوبيتـه مِمَّـ  عرَّوت العدْل، وصدَّق بأنبيائه

رساالت هَلْدي اخلَلـق كافّـة إىل دوحـة احلـّق، وصـدَّق بـاليوم اآلخِـر،        
ــر ا  وبــأنَّ  ــالَ ذَرَّة  شَ ــلِ مِثِقَ ــن يَعْمَ ــرَهُ وَمَ ــرًا يَ ــالَ ذَرَّة  خَيْ ــلِ مِثِقَ مَــن يَعْمَ
يَرَهُ

 .وصدَّقّ أنِ احلُكم يومذا  للواحِد القهّار (0)

ذو صِلَة راسِخة بالتَّوحيد. وإيـمانُه هو  العارس وقلبُ الـمُؤمِن
ــدُ يف ذاتِـــه الثّقـــة بـــاحلقّ، وإظهـــار اخلضُـــوع  تصـــديقٌيف احلقيقـــة  يوطـص

                                                 
(1)

 [8-7]الزلزلة  
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لـمُوجِبات اكتِسَاب الفَضِـيلة، وقبُـول األمـر والنَّهـي الرتباطهمـا الوثيـق       
نَّزَق. جاء يف واجلوهريّ بضواب،ِ النَّفس عن الوقوع يف عبَثِ اهلوى وال

إذا صَـلَحََّ صَــلَ َ هلــا   إنَّ يف اجلسَـدِ مُضِــغةً  الًعأَ :احلـديثِ الشَّــريف 
 ع.وهيَ القلِب دَت فَسَد هلا سائرُ اجلَسَد، أالَسائرُ اجلسَد، وإذا فَسَ

والـمُؤمنُ حاملُ أمانَة، عفمَن أضمَر منَ التَّوحيد مثـل مـا أظهَـر،    
ـمُثمِرة مرتبطةل بالصّدق فيهـا واإلخـالص   فقَد أدَّى األمانةع، وتأديتُها ال

. وهذه التأديةُ هلا بـني أفـراد امتمـع عالمـات تقـع      وعقِدًا وعمَال قوْال
ضــل أصــحاب الفَ موقعهــا مــن نظــرهم وخــواطرهم خصوصًــا عنــدَ     

نَّ ســائرَ حركــات الـــمُوَحِّد وســكَناته، احيــثُ  بق يف املســلك.والسَّــ
هـيَ عأفعـال تُحيـل     عـني اخلـالق،   بظاهرها يف عَني اخلَلق، وبباطنها يف

، أي يف االداء والســلو  واإلحســاسع علــى طريقــة  يف الوجُــودِ والفِعــل
يتلقّاهـا اآلخَـرُ بشـكل عالمـات  دالَّـة  علـى        ويف استشعار النفس هلا،

ــرَضُ أن يكــونَ يف هــذا احلــال      ــذي يُفتَ ــوعها األعــمّ واألخــوّ والَّ موضُ
، والّذي يراه كُلٌّ وفق استطاعته التّوحيد، وميدان الوعي الفسي  فيه

 ومقدار اتّزان سبايا اخلري يف قوَّة عقله املستنري باإلميان.
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 عمثـانيَةع :ثًاثال
لقد أدر  األفاضلُ األقدمون سرّ معنى التَّناسُب الضّروري بني 

، العالمــةَ مثانيــةخمتلــف أحــوال الــنّفس ومعارفهــا ومســالكها، فبعلــوا 
يف نسـق واحـد وانتظـام وائـتالس      صـلة، مرتابطـة، متَّ وهي منسبمة، 
ومتواونة إىل احلـدّ الّـذي يصـيِّرها عالمـة واحـدة هـي        وارتباط متني،

ــدة. وهــذا يعــ  أنَّ علــى     ــنَّفس املوحِّ ــة يف ال ــه اجلوهريَّ التَّوحيــد ومثرت
 الـدّين املريد أن يعي أنَّ تلقّي العقيدة والتزام ما تقتضـيه مـن مسـالك )   

 معامالتهالوم مع وجوب تنقية نيَّته وإخالصه يف (، هو أمر متوالدّيانة
(، كما هو مرتب،ل بالضّرورة مع ترقّيه يف املعرفة وفق الصّدق واألمانة)

(، وكـلّ هـذا ينـدرجُ يف    العِلـم والعمَـل  قدرته، وإدراكـه درجـة البلـوو )   
 الرِّضـى وفق املنها املستقيم ) همنحى قبول األمر، واملبادرة إىل حتقيق

وال يُخفى سرْ استِمداد الربَكة مـن معنـى الثمانيـة الـوارد      (.والتّسليم
وَصمِلُ عرشَ ربِّكَ فوقَهُم يومئذ  مثانيَـة يف اآلية القرآنيّة اجلليلة 

إن  .(0)
ــل هــذه األفعــال صــنّفها الشــيوف األفاضــل وفــق ترتيــب     حكــيم   مُبمَ

 طريق اىل السعادة احلقيقية. ال  هي عَالمَة املُؤْمِنْلجامع  
                                                 

(1)
 [17]الحاقّة  
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 لالفصل األوَّ
 نـــيـدِّـال

 

خلــالق بــني العبــد واملعبــود، وا الصــلةوهــو  ،التوحيــدهــو  ينالــدِّ
 واملخلوق، والراوق واملرووق، والواسطة بينهما.

لـمَّا كان أمرُ الدِّين مـن أجـلص املوضـوعاتِ الـ  جياهبُهـا املـرءُ يف       و
ــة وا    ــه العقليَّ ــر مبســائل اعتقادات ــا املباشَ ــه لتعلُّقِه ــة،  حيات ــة والرْوحيَّ لقلبيَّ

وبالتايل، مبسالكِه وأعماله وطرُق عيشه ومعاملته لنفسه وأهله وعائلته 
وأبنائه وسائر عالقاته بامتمع و وُجوه احلياة، وارتباط كلّ ذلك مبصريه 

وجَـب أن ال يُسـلصم قيـادَ روحِـه يف هـذا       فقـد ومريله يف الدّنيا واآلخِرة، 
ــر اخلطــري إىل ع  ــواءاآلراء وااألم ــه     ،عأله ــا آلرائ ــور وفقً ــرى األم أي أن ي
مـــُه املــدَّعون مــن أفكــار شــتَّى، بــل عليــه  ولطريقــة فهمــه، وإىل مــا يتوهَـّ

، وما تُملِيه أصُولُ األعراس السَّعي وفق ما يقتضيه العقلُ املستنري باحلقّ
اا الصّدق، ليكونَ سبيلُه يف طلبِ احلقيقةِ مرتكِزًا إىل النَّها السليم، و
 :طّريق املستقيم ممتثالً يف ذلك مـا جـاء يف الـوعظ التوحيـديّ القـديم     وال
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ار هلا سبيلل ودَليلل  ورفيقٌ. أَمَّا الِبَنّة فلها سـبيلل   عفَكُلٌّ منَ اجلَـنَّة والنَـّ
سهْل وهو الطّاعة، ودليلل صـادق وهْـو كتـابُ اهلل تعـاىل، ورفــيقٌ أمـنيٌ       

نظَـرَ فـاعْترَب، وعَلـمَ فعَمِـلَ، وعمِـلَ      وهْو العمـلُ الصّـاب. فـرَحِمَ اهلل مَـن     
يَا َأيَْهـا الَّـِذيَن آمَُنـوا اتَُّقـوا اللَّـَه َوآمُِنـوا بِرَُسـولِِه         ﴿ :، قال تَعَالَىفأخْلَوع

وَاللَّهُ  ۚ  يُؤْتِكُمْ كِفِلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَبْعَلِ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغِفِرْلَكُمْ 
 (0).﴾غَفُورٌ رَحِيمٌ

 

 ينأُسُس الدِّ
التَّوحيدُ ثِمارَ الدَّعوة إىل معرفةِ البـاري تعـاىل وطاعتـه يف     جَمعَ
. فـالرتا َ الــدّي ّ اتـزنُ معـاني اإلميــان    منـذ بدايــة اخللـق   كـلص العصُـور  

ــدَم     ــاريخ املعــروس. وقــد أشــار القــرآنُ الكــريمُ إىل قِ ــدايات التّ منــذ ب
﴾ي الصْحُف األوىلإنَّ هذا لَفِ﴿ :اإلميان بقوله تعاىل

مثل صحف  .(1)
وال  تالها التّوراة واإلجنيـل والقـرآن    .)ع(ف عإبراهيمععشئَّع وصح

من حيث هي رسـاالت بالـدَّعوة للتَّصـديق واإلميـان بـاهلل تعـاىل إميانًـا        
ــةِ دالالتـــه، ومعـــاني آياتـــه، مبـــا    مســـتنريًا بلطـــائف إشـــاراته، وحكمـ

                                                 
(1)

 [28]الحديد  
(2)

 [18لى ]األع 
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ـمةً لــب  اإلنســان ونِعمــةً   اكتنـــزهتا مــن معــاني الــدِّين وشــروطه رحــ     
 وهدًى.

ه مـن أشـرس األمـور وأعظمهـا أن يسـتقي املـرُء مـن          لذلك، فهننَـّ
ينابيع الرّمحة ما يُحيي قلبَه، وينري روحَه، ناهال منها ما يُعلصمُـه قواعـدَ   
ــى يف مـــدارج   ــق، ليرتقَـّ االعتقـــاد والســـلو ، وفـــرائظَ اآلداب والتَّحقُـّ

در َ به غاية اإلنسانيَّة ومقاصد وجودها املعرفَة إىل ما من شأنه أن يُ
يف العالَم، فال شيء يف هذه احلياة الدّنيا أكثر جوهريَّةً، وأكمل معنًى، 
من الوصولِ إىل هذا الغرَض الشَّريف الّذي به تتحقَّـق كرامـةُ اإلنسـان    

 الطّاعة واإلقرار.واهلداية وشرفُه األبقى ألنَّه مثرةُ 

كشبرة طيِّـبة ذات  إميانه التوحيديعي وال بدَّ للموحِّد من أن ي
جذور راسخة منـذ القِـدم، وجـذع ثابـَّ علـى مـرِّ الـزّمَن، وغصُـون         
عاليــة يف فضــاء املعرفــة، وثِمــار حتمــل الغــذاءَ املبــارَ  لعقــل اإلنســان   
ــعادة        ــاني السَّ ــق مبع ـــيه ويوصــلُه إىل التَّحقُّ ــذاءٌ يُحي ــو غ ــه، وه وروحِ

ا يصُــون حياتَـه، ويــزرعُ يف تربــةِ مصــريه آيــةَ  اإلنسـانيَّة احلقيقيَّــة الــ  هبــ 
 اخلالص والثَّواب.
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 الدَّعوة :مرجعيَّة الدِّين

ستقى عِلمُ الدِّين مـن ينبوعِـه األصـل، أي ممَّـا شـرَّعهُ اهللُ تعـاىل       ـُي

بواسطةِ رُسُله من أصـول  وتعـاليم. وتُعتبَـر هـذه األصُـول عحبَّـة اهللع       

، وفق مـا جـاء يف اآليـةِ الكرميـة، علـى      على خلقه. فالدَّعوةُ إذن مبنيَّة

شرَعَ لكُم منَ الدِّينِ مَا وَصَّى بهِ نوحًا والَّـذي أوحَينـا إليـكَ ومَـا     ﴿ما 

ــى وعِيســى    ــراهيمَ وموسَ ــهِ إب ــينا ب ﴾وصَّ
. وأصــلُ الوصــيَّةِ واحــدٌ   (2)

املُستـنري باإلميان واملعرفة حبَّة  العقلُ ، ويكونُ(2)وعمُشرتَ ل فيما بينهُمع

زَ يف ذاتِـه، بنُـور الـدَّعوة، بـني أفعالـه احملمـودة وأفعالـه         على ا ملرءِ كي يُميِـّ

املذمُومة، وبنيَ احلالل املُحيي واحلـرام املُميـَّ، وبـنيَ املعـروس واملُنكَـر      

من األمر والنَّهْي، ألنَّ هبذا التَّمييز يستشعرُ املرءُ حقيقةَ الدِّين وغاياته، 

 ونُ حياةُ القلوبِ واألرواح.وبه يقطفُ الثصمارَ ال  هبا تك
 

                                                 
(1)

 [14]الشورى  
(2)

 )البيضاوي( 
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 ين وشُروطُهمعاني الدِّ
ــد أن يقـــفَ علـــى الوجُـــوه العديـــدة    مـــن الواجـــبِ علـــى املوحِـّ

    .املقصُودة توحيدي ا مبصطل  الدِّين ومعانيه وشروطه
، ومَا يؤمنُ به اإلنسانُ هو ما يقودُهُ اىل مصـريه،  اإلميانالدِّينُ هو  -2

ــرًا،  فالـــدِّينُ احلـــقّ هـــو هلل، اي اإل ميـــان بوجـــودهِ منــــزَّهًا حاضـ
والطاعة له بُحسن النيَّة وخالو القوْل والفعل، والتّعبْد لهُ على 

يضفي علـى الـنفس    ،ع الفضائلببصرية  وهدى. اإلميان باهلل من
طمأنينة ويبعث فيهـا نـوًرا تسرتشـد بـه يف ظلمـات احليـاة، فـال        

 .يأس وال قنوط مع اإلميان باهلل تعاىل

، والطّاعــة ال تكــون إال عــن الطّاعــة جــوهر معنــاه هــو الــدِّينُ يف -1
ــان مســـلكُه مســـلكَ        ــاع اإلنســـانُ أمـــرَ اهلل، كـ ــر، فـــهنن أطـ أمـ

لــذلك اقتضـــَّ   والتّوحيــد هـــو للبــاري سُـــبحَانَهُ.   التّوحيــد. 
حكمةُ اهلل تعاىل أن يكونَ شأنُ الدِّينِ احلقّ مرتبطًا بالدَّعوةِ إليه 

 .ل يف كلص عصر  وومانالرْسُ إىلبواسطة  مؤيَّدة  بنوره 
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واملكافأة، اي تُباوَى بفِعلكَ وحبسب  اجلزاءالدِّينُ يف اللغة هو  -3
، قال البعث والنشوروم ـالكلمة الفصل ي وهلل وحدهما عمِلَّ. 

﴾مَا سَعَىٰ اإلِنِسَانُ يَتَذَكَّرُ يَوْمَ ﴿: تعاىل
ومِ ـمَالك ي﴿ قال:كما ، (2)

﴾الـدِّين 
(1)

، (3)وم الثّـواب والعقـابع  ـــ مِني يأي عمالـك ألمـور العالــَ    
، (4)وم يُدانُ النّاس باحلِسـابع ـنُ هنا مبعنى اجلزاء عيـفيكونُ الدِّي

وَنَضَعُ املواوِينَ القِس،َ لِيَومِ القِيامةِ فَالَ تُظلَمُ ﴿كما قال عزَّ وجلّ 
ة  مِن خَردَل  أَتَيــنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا نَفِسٌ شَيئاً وَإِن كَانَ مِثقَالَ حَبَّ

ــبِنيَ ﴾حَاسِ
ــه اي صاســبُها. فــهنذا    .(5) ــديِنُ نفسَ واملــرءُ العاقــلُ ي

ــبها برأيــه وقياســه اضــطرب وضــاع، ألنّ الــنّفس أمّــارةٌ        حاسَ
بالسّوء من دون حُبّة احلقّ والعقل عليها، فوجَب أن يُحاسبَها 

هلل، أي رسـالته املعهــود هبــا  مبيـزان الصّــدق والعـدل أمــام مــرآة ا  
والباري تعاىل هـو يف كـلص حـال حمبَّـة ورَحْــمة،       ألنبيائه العظام.
 .غفورٌ للتائبني

                                                 
(1)

 [43النازعات ] 
(2)

 [3]الفاتحة 
(4)

 (البيضاوي) 
(3)

 )الطبري( 
(3)

 [37]األنبياء  

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


 -26- 

ــة، هـــي   إنَّ عاقبَـــةَ الطّاعـــة والتـــزام جانـــب الفضـــيلة التَّوحيديَـّ
استشعار رضَى اهلل تعاىل حيـث تـتخلَّو الـنّفس مـن مشـاعر      

وة مفهــوم السّــعادة القَلــق واالضــطراب والفــراو الناجتــة عــن ســط
ــعور     املزيَّفــة ومظاهرهــا اخلدّاعــة علــى عاملنــا احلــديث. والشّ
بالرِّضــى هــو يف حقيقتــه صــلةل بــاحلقّ حيــث تتــيقَّن الــنّفسُ مــن  
رَوعة جَـمال الفضيلة يف الرْوح، ويكون هلا ذلـك مبثابـةِ مكافـاة    

 هلا على إخالصها ونقاء إرادهتا يف طلب احلقيقة. 

حيث يتوجَّبُ على املرءِ أن يعرفَهُ بنفس  متغلصبة   قّاحلالدِّينُ هوَ  -4
ــنَّفسِ قــوى مضــادَّة حلكمــة العقــل     ــواوع اهلــوَى، ألنَّ يف ال علــى ن

ومَـا أُبـرِّ ُ نَفسـي إنَّ    ﴿ )ع( جـاءَ يف سُـورة يوسـف    الطّائع، وقـد 
﴾الــنَّفسَ ألمَّــارةٌ بالسْــوءِ إالَّ مــا رحِــمَ ربِّــي

، قــال الطّــربي يف (2)
العِبـاد تأمُرُهم بـمَا تَهواه وإنْ كان  إنَّ النّفوسَ نفوسَة عتفسري اآلي

هَواها فِـي غري مَا فِـيه رِضا اهللع. هلذا كان من الضَّروريّ أن 
ينــهاَ  كَـيْ يتنبَّـهَ اإلنسـانُ يف سـعيِه لالطّـالع علــى حقـائق الـدِّين       

                                                 
(1)

 [34]يوسف  
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حي ،   ة ، ئَ نفسَـهُ ليكـونَ حاضـرًا ببصـرية  صـافي     ـيِّـ ـيُهَالنَّهاَ الصَـّ
، وذِهن  وهي جودة الطبع يف الفهم واالستنباط وقريـحة  لـمَّاحَة

ــاني        ــوار املع ــن أن ــبسَ م ــدر الوســع واالســتطاعة، ليقت ــد  ق متوقص
ــن       ــ  م ــة يف روحــه ال ــة الكامن ــواه اللطيف ـــي ق ــا يُحـي ــدةِ م احلمي
ــا للطريقــةِ املســتقيمةِ     ــدِّين وفقً شــأاا وحــدها إدرا  جــوهر ال

ــلص    ــن ك ــنُه م ــ  حتصِّ ــذا     ال األخطــاء البغيضــة، ألنَّ اخلطــأ يف ه
 السَّبيل يودي بالنَّفس إىل الظّلمات وَاملهالك. 

عنــد اإلنســان أ يَّــة أساســيَّة مــن   التَّمييــز لِمَلكــةِلــذلك، فــهننَّ 
ــا عســبيلَ        شــأاا أن تُبقيــه علــى الطريــقِ املســتقيم ليختــارَ هب

ــنّفس علــى أنَّ مــ   ــيّ، وتــوطني ال ن عمــلَ الرْشــدِ علــى ســبيلِ الغَ
. والتَّمييزُ مطلوبٌ يُدرَ ُ به الدِّينُ احلقّ منعًا (0)خريًا يُـبزَى بهع

 جلنُوح النَّفس إىل الرّأي والقياس واهلوى. 

﴾هُوَ الَّـذي أرسـلَ رسُـولَهُ بِاهلُـدى ودِيـنِ احلـقّ      ﴿قال تعاىل 
(1) ،

﴾الدِّينُ القَـيِّم﴿ومسّاهُ 
ي أي دِين اهلل املسـتقيم الَّـذي بـه يهتـد     (3)

                                                 
(1)

 )المهذَّب( 
(2)

 [44]التوبة 
(4)

 [34]الروم  
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املــرءُ إىل االســتقامة دون إشــرا ، واالســتقامةُ تعــ  اإلخــالص 
ــدي اهلل تعــاىل     ــة عوالقيــام بــني ي والثَّبــات واتصبــاع موجِبــات األمان
على حقيقة الصِّدق، واالستقامة يف األقوال حبِفظ اللسان، ويف 
األفعــال بــرت ِ البِدعــة والفــواحِش والـــمُنكَرات، ويف األعمــال      

ــواني وال ، (0)فــرتة، ويف األحــوال بنفــي احلُببــة والغَفلــةع بنفــي التّ
ــالُ بالرِّضــى        ــلُ، واســتقرَّ احل ــن العم ــةُ، وحسُ ــهنذا صــفَّ النِّيَّ ف
والتَّسليم، حتقَّق للموحِّدِ ما قصدتهُ اآليةُ الكرميةُ ال  جاء فيهـا  

ــدِّينُ اخلــالِوُ  أالَ﴿ ــه ال ﴾لِل
ــواب    (1) ــهِ يكــونُ التَّوفيــقُ والثَّ ــذي ب الَّ

وال يصــ ْ نقــاء صــورته يف القلــب إالَّ بــالرباءةِ مــنَ   واملشــاهدَة.
الشِّر ِ يف كافّة وجُوهِه، والشِّر ُ هـوَ أن يـدخلَ القلـبَ اعتقـادٌ     

 ال أساسَ لهُ يف منهاِ التَّوحيد.

فـرائظُ اهلل هـي   وبـالفرائظ،   االلتـزام  يف وجـه  أيضًـا، هـو    ينالدّ -5
فيمــا  )املهــذَّب(ا حــدودُه الــ  أمــرَ هبــا واــى عنــها وبيَّنــها وأحلَّهــ  

واضـحًا ناصـعًا يف أمـور     غي على اإلنسان أن يتَّخـذَه سـبيالً  ينب

                                                 
(1)

 )المهذَّب( 
(2)

 [4]سورة الزمر 
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ــنَ األُ  ــاهلل االعتقــادات والعبــادات واملعــامالت. فمِ وىل اإلميــان ب
ورسُلِه وكتابه واليوم االخر، ومن الثانية الصّالة والصّوم والزّكـاة  
ــال املـــ     ــائر أعمـ ــة سـ ــن الثالثـ ــا، ومـ ــا وغاياهتـ ــاّ مبعانيهـ رء واحلـ

 وتصرّفاته يف روحِه وجِسمه ومالِه وولدِه.

اإلهليَّة يف أمر الكينونةِ املعبَّر عنه بقوله  اإلرادةالدِّينُ هو حقيقةُ  -6
﴾كُنْ فيَكُون﴿

، وال فكا  لإلنسانِ من هذا الـرّاب، الوجـوديّ   (2)
﴾النَّشأةِ األوىل﴿األصْل املزروع يف 

، والَّذِي يُمكِن شرحُهُ مبا (1)
فِطرَة اهلل الَّ  فَطَر النَّاسَ عَلَيها ال تبدِيلَ ﴿ية الكرمية جاء يف اآل

﴾خلَلقِ اهلل ذلكَ الدِّينُ القَـيِّمُ
. هبذا ثبَّ عـدلُ اهلل يف خَلقِـه   (3)

ــهِم ألَسْــَُّ بــربِّكُم ﴿إذ  ﴾أَشــهَدَهُم عَلــى أنفُسِ
ــرُ هــذه (4) ، وتُعتبَ

أنِفُسِ اخلَلق عَلى عع ميثاقًاع وععهْـدًاالشَّهادة يف الكتاب العزيز ع
مِن بَعدِ مَا أوثَقوهُ بـهِ مـنَ    (5)عقاطبةً هلل أن يعمَلوا بِما عُهدَ إليهم

. عهَذا العَهدُ يَتذَكَّرُه أهلُ اليَقظَةِ كَمَا قالَ ذُو (6)اإلقرَار وَالقبول
                                                 

(1)
 [82/ يس 43]مريم  

(2)
 [22]الواقعة  

(4)
 [43م ]الرو 

(3)
 [172]األعراف  

(3)
 ]الطبري[ 

(2)
 ]البيضاوي[ 
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النْون املصْرّي وََقد سُـِئَل عَـن سِـرِّ مِيثـاق عأَلسْـَُّ بِـرَبُِّكمع هَـل        
 .(0)نَعَم، كَأنَّهُ يف أذنيع :تَذكُرها فَقَالَ

  :ومسلك ين عقيدةالدّ -7

اللَّهُ  *قُلِ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿اآلية الكرمية تلخصُها  :عقيدةالدين  -
﴾وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ *لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ  *الصَّمَدُ 

لكنّه  ،(1)
، كما قال: بواسطته كانَّ الرمحة للعاملني ملعرفته على احلقيقة

﴾وَمَا أَرْسَلِنَا َ إِالَّ رَحْمَةً لصلِعَالَمنِيَ﴿
 وجاء يف عروح البيانع: (3)

ــرائع الــ  هــي    عحقيقــةُ ديــنُ اإلســالم التّوحيــد، وصــورتُه الشّ
الزّمـان إىل يـوم القيامـة واحـد      أوَّلالشّروط، وهذا الدّين مـن  

ت املوحِّـدُ مـن التباسـا    منـه حبسب احلقيقةع. وهـو مـا سـلِم    
الضّــدّية، ونــواوع الــنّفس إىل هواهــا، ومزالــق الــرأي والقيــاس  
بعيدًا عن صراط العقل املستقيم. لذلك، وجبَ على العاقلِ 
أن يثبَِّّ روحه يف اعتقاد  صادق مستمَدّ من التّعلـيم النبـويّ   
الّذي هو متّصلل باحلقّ ومُؤَيّدٌ منـه يف كـلّ حـني، وهـو العقيـدةُ      

                                                 
(1)

 ]روح البيان[ 
(2)

 ]سورة االخالص[  
(4)

 [137]األنبياء  
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عن اخلطأ والتشويش، وجيب علـى   ال  جيبُ أن تكون مبنأى
 بـروح احلاجـة إىل احلقيقـة    صـرتم عقيـدة مذهبـه   أن    كل امـر 

ــة يف أمــر اهلل  ــني اإلنســان وأخيــه    .بــدون جمادل أمــا العالقــة ب
 اإلنسان فهي يف املسلك واملعاملة.

إنّ االختبــار احلقيقــيّ للموحِّــد هــو يف حقــل   :مســلكين الــدِّ -
ه احلِكَــمُ مــن موجبــات، ومــا التزامــه مســلكيّا مبــا تُمليــه عليــ

يفرضُه العقل من التزام ضاب،  للـنّفس كـي ال تكـون عرضـةً     
للغفلة واإل ال واجلنوح يف دروب اهلوى الوعرة. لذلك، فهننّ 
املوحِّـدَ هـو الّـذي يستشــعرُ بسـاطة الوحـدة املعبَّـر عنــها يف       
التّواون اجلوهريّ بني األقوال واألفعال ليكون إذّا  واحـدًا يف  

اإلتّزان إذًا، يفرضُ ظهور مثـرة  ف ته ولسانه وقلبه وحركاته.نيّ
أي السـلو  مبـا    االعتقاد باألعمال، وهو ما يُسمَّى املسـلك، 

سـرية املـرء الـ      وهـو  حدَّده الشرع واالبتعاد عن احملرّمات،
يُظهرهــا ثباتُــه املديــد يف الطّاعــات والتــزام الطريــق احملمــود. 

ــد عـــن حق ــرُ املوحِـّ يقـــة صـــدقه، أي تصـــديقه، هكـــذا يعبِـّ
 بفرائظ الدِّين، وآداب التّوحيد. 
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 الفصل الثاني

 انةيـــَـدِّال
 

 امُعتَقدِهِكيف يعرب املوحِّد عن 

إذا صــحََّّ ديانــةُ املــرء فهــي الــدِّين مبعانيــه احملقَّقــة. فــهننْ كــان  
د أن يعتقـدَُه يف قلبـه وخـاطرِ        عـن معرفـة     هِالدِّيُن هـو مـا ينبغـي للموحِـّ

ة واملسـلكيَّة عـن         ، صحيحة ات تعـبريه الْروحيَـّ فـهننَّ الدِّيانـَة هـي كيفيَـّ
ذلك االعتقاد، وما يتَّخذهُ له من مسالك يريدُ هبـا حتقيـق غايـة الـدِّين     
وأصُــوله الصَّــحيحة. هبــذا املنحــى، فــهننَّ املــرءَ واقــعٌ، حبُكــم تضــادُد 
قــوى الــنّفس فيــه، حتــَّ إمكــان الصّــواب واخلطــأ، والقــوَّة والضّــعف، 
ـــبادر إليــه مــن     ــة، أو ي ــه مــن  َّ ــا ملــا يبذل ــزان واالضــطراب، وفقً واالتّ
عمل، أو جيهد فيه لتنقية نيَّته من الشوائب وااللتبـاس. لـذلك، يرجـو    

من اهلل تعاىل سائال متضرِّعًا أن يَمُنَّ ععلينا حبسن  )ر( الشّيخُ الفاضل
ملـرء هـي إخالصـه    نيّاتنا وصحَّة دياناتنا...ع، ممَّا يشهدُ بأنَّ ديانـةَ ا 
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ــيلةِ واملســـلك    يف مقتضـــيات الطاعـــة للحـــقّ، وثباتـــه يف طلـــب الفضـ
. وإنَّ االنـزالق مـع   يف امتحـان التزامـه بقواعـد األمـر والنَّهـي     و الصِّدق

نواوع اهلـوى وارتكـاب الـذنوب هـو بـاٌب إىل املعصـية الـ  مـن شـأاا          
والتَّوبـــة الطّعـــن بصـــحَّة الدّيانـــة مـــا   يتـــداركها اإلنســـان بـــاالعرتاس  

 وحسن االستغفار. 
 

 يانةشروط الدِّ
مبـا يسـكن فيـه     الرِّسالةُ التَّوحيديَّـةُ موجَّهـةل اىل القلـب مباشـرة،    

ــروح،   ــن لطــائف ال ــة      م ــديم هــو عخزان ــى األصــيل الق ــبُ يف املعن والقل
ُة وضـياُء العقـل األرفـع.         العبادةع حيث سـكنَّ فيـه الـّروُح والنورانيَـّ

اء القلب ال يُمكن للمرءِ أن يلـتق،َ اإلشـارة   هذا يع  أنَّه من دون صف
قّ عَلـى  مُراعَـاةُ احلـَ  عأن أمانة  القلـب   ، حيثالصحيحة لعِلم التَّوحيد
 سكن إالَّيــَ  شهَد غَـريَهُ، والَ يــَ  طَالِع سِـواه، والَ يــُ  دَوام األوقَات حتَّى الَ

 .(0)إلَــــيْهع

                                                 
(1)

 )السلمي( 
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ــةِ ال    ــل باملعرف ــورُ العق ــا ن ــنَّفسُ إذا أشــرق فيه ــدر ُ  وال ــليمة، تُ سَّ
بأدبِ املبدأُ القائلُ بوجوب التَّحلصي ف مجالَ التشبْث باألخالق احلميدةِ،

 ،هــو مبــدأ راســخ يف أصُــول التَّعلــيم التَّوحيــديّ قبــل الــدِّينمــن الــدِّين 
فرتاهــا نــافرةً مــن الكــرب واحلســد واالنفعــال الــرَّخيو، ملتزمــةً حُســن  

ل تــأبى الوقــوع يف الغِيبــة والنَّميمــة اخلُلــق واملعاملــة كيفمــا دار هبــا احلــا
ــذي ال جــدوى منــه،  ــات واخلمــور  واللغــو الَّ  وأ ،أو اجلنــوح حنــو احملرّم
فرتقـــى هبـــا الفضـــيلةُ إىل مقـــام اهليبـــة  كشـــف األجســـام والعـــورات،

 ، وهـذا اإلنسانيَّة حيث يتيقَّنُ املرءُ معرفةَ احلقّ واتّخاذه مرآةً صـادقة 
ــة    ــريف، والغاي ــى الشَّ ــب   هــو املرق ــ  ال يضــاهيها أيْ مطل ــامية ال السَّ

 دنيويّ.

ــس بــاهلل، جتــدُ يف    ــنَّفسُ الفاضــلةُ إىل مراتــب األُن وإذا مســَّ ال
معـــارس الـــدِّين بابًـــا إىل كـــلص احلقـــائق، ومـــدخالً اىل كـــلص ســـرّ وفـــق   

عبــادة اخلــالق علــى عــدد أنفــس  :، لــذلك يُقــالاســتطاعتها وحتقيقهــا
ال  هبا تتفاضل النفـوس إذ أن  يانة مبقتضى احلق وقواعد الدّاخلالئق، 
 مناول ودرجات. املؤمنني
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 سبحانه بّمعرفة الرّ

 وكمـال ، هُتوحيـدُ أوَّل الدِّيانة باهلل معرفتُه، وكمالُ معرفتِه ع :قيل
ــيُ  توحيــدِهِ ــن أن تُســتَقَى إالّ مــن   واملعرفــةُ ع.عنــهصــفات النفِ ال يُمكِ

ورسـوله األكـرم، ومـا أتـى بـه      الواسطةِ األصل ال  هي صفيِّ البـاري  
بالتأييد من الدَّعوة إىل الواحد األحد، املوجود ال كوجود املخلوقات، 

عبَّرت اآليـةُ الكرميـةُ    لقد واملنزَّه عن العدم حاشاه سُبحَانَهُ من ذلك.
ــنُ العقــلَ اإلنســانيّ مــن    ــوَر الــ  تُمكص بأمجــل تعــبري عــن صــورة  مــنَ الصْ

 :جُه مجال الوجود اإلهليّ، حيث جـاء فيهـا  الوقُوسِ على وجه  من أوْ
﴾رْضِللَّهُ نُورُ السَّـمَاوَاتِ وَاألَ ا﴿

موات     ، عهـاد  (2) )بصـفيِّه( مَـن يف السَـّ
ــداه مــن حــرية الضّــاللة        ــم بنُــوره إىل احلــقّ يهتــدون، وهب واألرض، فهُ

. عوكما أنّه ال ذرَّة من نُور الشَّـمس إال وهـي دالَّـة علـى     (2)يعتصمونع
ــودِ ال ــموات واألرض ومــا    وجُ ــود السَّ ــرة، فــال ذرَّة مــن وجُ ــمس النيِّ شَّ

ــود        ــوب وجُــ ــى وجُــ ــة علــ ــا دالَّــ ــواو وجُودهــ ــي  ــ ــهُما إال وهــ بينــ
 .  (3)مُوجِدهاع

                                                 
(1)

 [43]النور  
(2)

 )الطبري( 
(4)

 )الغزالي( 
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إنَّ صفاءَ مرآة النفس سبيلل إىل املعرفةِ. ومعرفـةُ اخلـري موصـولةل    
عقـل  باحلقيقة، ذلـك أنَّ الـنَّفَس الطائعـَة قـادرٌة علـى االتصحـاد بلطـائف ال       

ــائق       ــق إىل إدرا ِ احلق ــابَ التَّوفي ــت ُ هلــا ب الشــريف. وهــذا االتصحــادُ يف
اإلهليَّة، وأوَّلُها استشعاره موجودًا بالقـدرةِ والكمـال. ومـع وجـودِه فهـو      
 منـزَّهٌ عن جـميع األقوال واألحوال واألفعال. وكما قال أحدُ الواجِدين:

 اــاهُ منهُمــنفصل  عنِّـي وحاشمب ل  والَـــــي وَصل  مبتَّصـــوَ فـال هـف
 وأينَ الثرى من رِفعةِ البدرِ إنَّما درِهــانبِ قـي عندَ جـدْرُ نفسـا قـوم
 اـمــاالً تعاىل عـزْهُ أن يُقَسَّــــجَم رِّي وأجتليـاهدُهُ يف صفو سِــأش
 أُفقِ السَّماوِ غدير  وهوَ يف ـبصَف    هُ   ــــــرُ وجهُـدرَ التَّمِّ يُنظَـا أنَّ بـكم

  

 اىلَعَحمبّة اهلل تَ
إنّ أحد أهمّ الثّوابَّ يف املأثور التّوحيـديّ أنّـه   يكـن للعقـل أن     
يعرسَ اهلل إالّ باهلل. وميكن للمرءِ أن ينفـذ إىل جتليـات املعـاني اإلهليّـة     
ــها باألمســاء احلســنى         ـر عن بكــّل كماهلــا ومجاهلــا عــرب احلقــائق املعبَـّ

﴾رَحـيمٌ وَدُود ﴿نـها أنّـه سـبحانه وتعـاىل     نيّة، ومومقاصدها السـّ 
(2) .

                                                 
(1)

 [23]هود: 
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 وعالودّ هو خالو احلبّ وألطفه وأرقّه، وهو من احلبّ مبنزلة الرّقَّة من
. إّن الّرمحـة الشـاملة الـ  أحـاط اهلُل عـّز وجـّل هبـا خلقَـه         (0)عالرَّمحة

نعامـه الـ  ال تُعـدّ وال    هنِهي عنيُ احلبّ، ذلك أنّه أوجدهُم، وحبَاهُم ب
هوَ الَّذي خلقَ اخلَلقَ ال عـن مِثـال، وأظهـر الوجـودَ بالقـدرةِ      ف تُحصى.

ــورة     ــن جــالل الصْ ــة  م ــى غاي ـــانيَّة عل ــا الرَّبَّ ــة،  ومجالِه ــائق احلِكم ، وَدق
احملبّـة الربانيّـة الـ  أوجـدت اإلنسـانَ يف       كَمَـال ولطافة التَّـدبري، ومسـوّ   

ــات، وســخّرت     ــه بالعقــل عــن ســائر املخلوق ــويم، وميّزت ــهُ  أحســن تق ل
 األرضَ وخرياهتا، واألكوان ومساراهتا.

إنّــه ال يُمكِـــن لإلنســـانِ أن يســـلكَ السّـــبيلَ الســـويّ إىل املعرفـــة  
الرّبّانيّة دون استشعار تلك احملبّـة، ودون تلمّـس الطّريـق إليهـا باحلـبِّ      

قيـــل عإنّ احملبّـــة هـــي روح األعمـــالع، ألنّهـــا طهـــارة للقلـــب، عينـــه. 
لطيــف للثبــات علــى اإلخــالص. واحملبّــة يف  وصــفاء يف النيّــة، ودافــعٌ

قلب املوحِّد حني يـروي جـذورَها الصّـدقُ، أي حـني يكـون املسـلكُ       
وافقًا ألمر اهلل، ونائيًا بـالتقوى عـن اْيِـه. تقـوى احملبّـُة وتـزداد طبقًـا        م

                                                 
(1)

 )ابن القيّم( 
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وَالّــذينَ ﴿ :النعكاســاهتا احلقيقيّــة يف الــرّوح، لــذلك تقــولُ اآليــةُ الكرميــةُ
﴾ب ا هللآمنُوا أشدْ حُ

(2) . 

احملبّــة اخلالصـــة هلل تعـــاىل تُـــنريُ بصـــريةَ املـــرء، وتُحيـــي فـــؤادَهُ،  
وتُغذّي لطائفه الرّوحيّة لتتغلّـب علـى نـواوع اهلـوى والطّبـع يف نفسِـه.       
والصّدقُ يف احملبّة للحقّ من شأنِه أن يدفعَ املخطئ حنو أبـواب التّوبـة،   

ألن احملبــة تــدفع اىل  ،والتمــاس العفــو واملســاحمة مــن ربّ كــريم حلــيم  
 رضى احملبوب.

ــا     ــات. فهــو إن كــان طالبً ــادق درجَ ــبّ الصّ ــة ترتقــي باملُحِ احملبَّ
للحقّ، ومريدًا للخَري، استشعرَ وجودَ باريه، وأنـس إىل ذِكـره اعرتافًـا    
ــة، مــع صــاب      ــاتَ يف هــذه احملبَّ بالفَضــل والنِّعمــةِ واإلحســان. إنّ الثَّب

ــال، تُثمِــرُ يف القلــبِ   مَعرفــةً مضــيئةً بلطــائف املعــاني، ومحيــد      األعم
وهـذه حمبّـة الصّـادقني الّـذين حقّقـوا يف ذواتِهـم الغايـة مـن          ،اإلشارات

 العِلم الشّريف، ومثرته الفريدة.

                                                 
(1)

 [123]البقرة  
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إنّ ارتباطَ املوحِّد هبـذا التحقّـق يف قلبـه وسـريرته، يُحيـي فيـه       
هُ تصــب ُ احملبَّــة وجْــدًا يكابــدُ    وحــرارة الشّــوق إىل مجــال الفضــيلة.    

العـــارفون الّـــذين صـــدقوا اهلل مـــا عاهـــدهُم عليـــه، فـــال يأنسُـــون إال   
 بانعكاس النّور يف مرآة القلـب، وال يـألفون إالّ مـا تُمليـه علـيهم حقـائقُ      

 العقل املستنري الطائع الّذي يكتملُ بهِ اجلوهرُ اإلنسانيّ األرفع.

 :)ر( أشعار رابعة العدويةومن 
 

 بُـي نصيـواه يف قلبـوما لس بُـــيـحب يُعادِلـــهُس ـــــبٌ ليــحبي

 بُـن فؤادي ال يغيـن عـولك   حبيبٌ غاب عن بصري وشخصي
 

ــودِهِ، و   كلمـــــا واد ويف اخلالصـــــة، حمبـــــة اهلل استشـــــعار وجـــ
ــة ا ــة، وال حمبـ ــعار، وادت احملبـ ــة دون  الستشـ ــة، وال معرفـ دون معرفـ

 توكّل عليه يف مجيع أموره.دليل، ومن عَرَفَهُ حق معرفتِهِ 
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 خشية الذّنوب :خمافة اهلل
ــه      ــأثور الــذي جــاء في ــرِّرُ الســالكون امل عاخلــوسُ والرّجــاء   :يك

جناحا العمل ال يطريُ إالّ هبماع. يقصدون بذلك أنّ مسـلكَ التّوحيـد   
اخلشية من الذّنب وعواقبه و استشعار هيبة اهلل تَعَالَى، ال يص ّ دون

 :حيـث القـول املــأثور   ،، ودون حسـن الظّـنّ برمحــة اهلل تعـاىل   العسـرية 
 عرأس احلكمة مَخَافة اهللع.

أنـا عِنـد ظـنّ     :إن اهلل عزَّ وجـل قـال  ع :جاء يف احلديث الشّريف
عبدي بي، إنْ ظنَّ بي خـرياً فلـه، وإن ظـنَّ شـراً فلـهع، وهـذا مـن عـني         
الـــيقني بســـموّ احلـــقّ، ومجـــال الفضـــيلة، وجـــالل امليـــزان العـــدل يف روح 

يف خِيــار املــرء وإرادتــه. فــهنذا ترسّــخَّ  اإلنســان. ويــدخل هــذا الظــنّ
من حيث هو اخلري املطلـق،   سابقًا( ذُكِرَ)كما  عقيدتُه يف حمبّة اهلل تعاىل

فُتِ  له باب املعرفة، واسـتنارَت بصـريتُه، وهتيّـأت لطـائف روحـه لـدر        
املعاني اجلليلة، واملقاصد الشـريفة الـ  ّكّنُـه مـن سـلو  سـبيل التحقّـق        

املعاصـي   فيخشى مـن  ،ه كمال اإلنسان وسعادته اجلوهريّةاألرفع الّذي ب
 لالنقطاع من رمحة اخلالق. اوالذنوب باعتبارها سببً
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إنّه يف مرآة احلقّ هذه، يدر ُ املوحِّدُ املدى اخلطري الّـذي ميكـن   
أن يقوده الـذّنب إليـه. لـذلك، هـو اشـاه وصـذر منـه، فـهنذا ضـعف          

ــةِ واالســت  غفار، وإىل جتديــد العــزم علــى  وولّــَّ قدمــه ســارع إىل التّوب
ــودة، إىل    ــه احملم ــل وعلوم ــودة بالعق ــى     الع ــائم عل املســلك األشــرس الق

هتذيب النّفس وإصالحها، وتثبيـَّ خِيـار اخلـري بالشـباعة واإلرادة     
  واهلمّة املرتبطة بالسّعي إىل األرقى واألبقى واألصل . 

كّم به أهواءُ أمّا الغفلة، فهي ال  تقودُه بعيدًا عن احلقيقة، إذ تتح
فتـنطمسُ معاملهـا، وتسـتبدّ هبـا      ،النّفس ورغباتِها النزّاعـة إىل اإلفـراط  

ــب ُ عرضــةً        ــلّ حــدّ. وهبــذا، تُص حاجــات اجلســد إىل أن تتبــاوو ك
وتصـريُ املعصـية اـا حيـاة تطالـه يف أعمـال        ،الرتكاب الـذّنوب واآلثـام  

 جوارحه، وخواطر قلبه، ومسارات فكره. وكـذلك يف طرائـق ملبسـه   
ومأكله وهلـوه. كـّل هـذا يُسـهُم إسـهامًا أساسـيّا يف بُعـدِه عـن سـكينة          

من  االطائع. ويصريُ هلا الذصكر ضربً النّفس واستقرارها يف فسحة العقل
 :(قَ)األمـري  السيّد ضروبِ الكالم الّذي ليس له صلة بالواقع. هلذا قال 

 عما من حمنة يف هذا الزّمان أشقّ من موت العقل واجلنانع.
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ويف اخلالصة، خمافة اهلل استشعار هيبته، واخلشـية منـه، فـهنذا    
 .برضوانهاودادت اخلشية، اوداد طلب الرمحة من اهلل والطمع 

 

 الواجباتُ الـمُفتَرَضَة
تُسمَّى الواجبـاتُ، املرتبطـةُ بقـوام املسـلك التَّوحيـديّ وصـحَّته        

واملثـابرةِ،   يلتزمُ هبـا اإلنسـانُ، ويبـذل جهـده فيهـا بالطّلـبِ       ،مُفرتَضات
واجتنابِ ما االفُها من املعاصي والشّبهَات، واكتساب ما يقوّيهـا مـن   
الفضـائل والعلــوم احملمــودات، كـي يكســبَ هبــا خصـال اخلــري الــ  مــن    

  شأاا وحدها أن ترقى به إىل حدِّ البلوو يف التَّوحيد.

كـونَ  اإلسـالمُ لت عليهـا  وأصلُ املفتَرَضات هو األركانُ ال  بُـنِــيَ  
عائر وفـق األصُـول    وهـذه األركـان    .دعائمَ الدِّين من حيث إقامة الشَـّ

املعلـوم عـن   و. مرتبطة بالشرائع السماوية كما ورد يف الصُحُف األوىل
أنه دعا اىل دين اهلل عزَّ وجلّ والقول بالتوحيد وعبادة  (ع)النيب هرمس

ذكرهــا   تاخلــالق، ويلــيو النفــوس مــن العــذاب. وأمــرهم بصــلوا      
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ــام معروفــة مــن كــل شــهر   ،...مهلــ ، والزكــاة عــن ...وصــيام  يف أي
 األموال... .

ــنيب داود   ــاريخ أن الـ ــذكر التـ ــة    (ع)ويـ ــب، الكهنـ ــن سـ ــار مـ اختـ
والقُضــاة مــايتني ومثانيــة ومثــانني كاهنــاً يســبّحون اهلل. كــل إثــ  عشــر   
منهم لساعة من أربع وعشرين مـن سـاعات الليـل والنـهار ليبقـى ذكـر       

  اهلل دائمًا.

ــى أدآء     إ ــن الوصــول إليهــا مــع الوقــوس عل نَّ مثــرةَ اإلميــان ال يُمكِ
شكليّ لطقوس العبادة، بل الدّخول مبقاصدِها إىل رياضِ التَّوحيـد إذ  

سَـمْعَهُ الَّذِي يسمَعُ بِه، يصريُ بهِ احلقْ، كمَا جَاء يف احلديثِ القدُسيّ ع
 وبَصرَهُ الَّذِي يبصرُ بهع.

ــذكورة هلــا    ــان امل ــاطن اإلنســان، إذ ال   واألرك ــة بب دالالت متعلّق
 الطهارة مبعنى النظافة اخلارجيـة و يقف معناها على التكليف الظاهر

الطهـارة  جيب أن تقرتن ب ولكنضرورية،  و الوضوءأتسال باملاء غكاال
 الداخلية.
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 ﴾استعِينوا بالصَّرب والصّالة﴿ :الصَّالة
ــا الصــالة ــن اآليــ    أَماله ــد م ــذكر احلكــيم يف العدي ــةال  ات الكرمي

ــابَ   ــؤمنني ب ــالَى  صــلة  ليكــون للم ــاهلل تَعَ ــا ، ب ــن معانيه ــدْعاء، أي  وم ال
الرَّغبـة إىل اهلل تعــاىل فيمــا عنــدهُ مــنَ اخلــري، واالبتــهالُ إليــه بالسّــؤال.  

ادْعُـوا ربَّكُـم تَضـرْعًا    ﴿وأجـملُ الصّالة ما كان صادقًا مع قولـه تعـاىل   
﴾وخُفِيــة

 خبشُــوع وافتقــار، واخلُفيَــة دليــلُ   ، فالتَّضــرْع هــو اإلقبــال   (2)
 اإلخالص واالحرتاو من الرّياء.

 صِلَـــةل حقيقتِهـا   من أعظم الشـعائر، ويف  الشرع تُعدْ والصَّالةُ يف
ا فَاعْبُدْنِي أَنَ إِلَٰهَ إِالَّ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ الَ) باألُنس األعظم يف حال صحَّتِها.

ولكَــي حتقصــقَ الغايــة منــها يلزمهــا الصِّــدق يف  (2)(ةَ لِــذِكِرِيوَأَقِــمِ الصَّــالَ
ــه. فاالستشــــعار يفــــرضُ       ـــيَّة يف التَّوجْــ ــعار، وخــــالو النِّــ االستِشــ
ــيَّة يوجِـــب       االســتكانة يف حضــرة اهليبـــةِ عكأنّــك تــراهع، وصـــفاء النِـّ

 .حُضور القلب يف مقاصِد الكالم

                                                 
(1)

 [33]األعراف  
(2)

 [13]سورة طه  
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يف كـل   وجـوب مداومـة الصـالة    )ر(الفاضـل   خوقد أوض  الشي
ا أمر رب العاملني، وهي موجَبة حمتّمـة علـى كـل عاقـل ديّـان.      ألا يوم

 ن من الرجال والنساء. وثواهبا جزيل.يمِمَن تأسّم بسمة الدِّ

وعلــى ة، وفــرض وجــوب الطهــارة،   قــد نظَّــم اإلســالم الصــال   ل
ــد ــالتِه املوحِـّ ــلَ أن يف صـ ــاهرة   يُقبِـ ــه الظّـ ــه، حبواسّـ ـــيَّتِه إىل خالقِـ بكلـص

ــعًا  والباطِنــة الّــ  هــي  ــدًا خاضِ ــريفة، شــاكرًا حامِ لطــائف الــرّوح الشّ
، طالبًـا مـن ذي احلـول    متعـوذًا بـاهلل مـن شـرِّ الشـيطان الـرجيم       مفتقِرًا

ــع وجــود       ــهِ ويشــمله بالرّحـــمة والنِّعمــة م ــدرة أن يلطــف ب ــوَّةِ والقُ والق
ــة      ــوده، ومعرفَـ ــا وجـ ــال، وأوّلُهـ ــلص حـ ــنِّعَم يف كـ ـــمة والـ اللطـــف والرّحـ

صديق بدعوتِه. ثمَّ يبتَهِلُ بقوَّة احلبِّ والشَّوق إىل جـمال أصفيائِه، والتّ
وفــق الطّاقــة، وأن  قْاحلقــائِاهلل سُــبحَانَهُ قَلبَـهُ إلدرَا   احلقيقـةِ أن ينــوِّرَ  
، وأن يعينَـه يف إقبالِـه   وحُسن السّعي على العمـل الصّـاب  يقدِّرَه باهلِمّةِ 

ــه يف اعتقــاده ال   ــى موجِبــات الفضــيلة، ويثبِّت ــه إىل مــا  عل ــليم، ويوفصقَ سّ
يُرضِيه، ويقرِّبه إىل الرِّضوان، ويسدِّدَه بالتّوفيق، وصبِّبه باخلَري وبأهلـه  

ثــمَّ  ،وأن يهبــه نعمـة الرِّضـى يف كـلّ حـال     وبكـلص مـا يسـهِّل الصِّـلة بـه.     
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يستكنيُ بنسائم الرّجاء من دون غفلة  عن اخلِشـية مـن غـدر الـنّفس،     
  .(0)ستبابةِ والقبول والصّف  والثّباتليعاودَ الدّعاء طلبًا لال

صـلّى اهلل   :الصّالةُ من اهلل، يف القول عنـد ذِكـر نبــير كـريم    أما و
عليه، فهي تع  الطّلب من ذي العزَّة واجلالل أن ميدَّه بالتّأييد، ويصلَه 

﴾هُـوَ الّـذِي يُصـلصي علـيْكُم    ﴿بالرّحـمة، كما جاء يف اآلية الشـريفة  
(1) ،

  أي يَرحَم.

ــالةِ  ــا كانــَّ الثّمــرةُ املرجتــاة مــن الصّ ــا   وملَّ ــلة بــاحلقِّ قلبً هــي الصِّ

ديَن أقـاموا جمـالَس الـذصكر لتكـون واهـرًة يف هـذا         ووجدانًا، فهنّن املوحِـّ

فالذصكرُ هو  (3)﴾َالَ تَبْهَرْ بِصَالتِكَ وَالَ تُخَافَِّْ﴿كما قَالَ تَعَاىلَ:  املقام.

)أي الطّلـب والبحــث يف التفســري   واملفاتشــةِ وامــر والنـواهي األحِفـظُ  

واملعنى(، والثباتِ يف اخلري. ويدخُل يف معناه أيضًـا الطّاعـة والشّـكر    

والتّسبي  والقراءة، وهذه كلّها غايات يف امالس الزّاهرة، اي املضيئة 

حبُسن النوايا، وصفاء السّرائر، وهيبة االستشعار. وحـالُ املوحِّـدين   

                                                 
(1)

 لجنة الدينية في المجلس المذهبي كتيبًا خاًصاً في موضوع الصالة.أصدرت ال 
(2)

 [34]األحزاب 
(4)

 [113]االسراء  
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عما اجتَمَعَ قومٌ يف بيَّ  مـن بيـوتِ    :لشّريفهنا كما جاء يف احلديثِ ا

كينةُ،        اهلل يتلُونَ كتـابَ اهلل، ويتدارَسُـونَهُ بينـهُم. إالّ نَزَلَـَّْ علـيهِم السَـّ

قَـالَ   وغَشيتِهمُ الرَّحْمَةُ، وحَفَّتهُم املالئكةُ، وذكَرهُم اهلل فيمن عندهع.

ــاىلَ: ــالَ﴿ تَعَ ــمِ الصَّ ــارِ وَوُوَأَقِ ــيِ النَّهَ ــلِةَ طَرَفَ ــنَ اللَّيْ ــا مِ ــنَاتِ  لَفً إِنَّ الِحَسَ

﴾ذَٰلِكَ ذِكِرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ يُذِهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
(2). 

يف معرض توضي  استشعار فعل الصـالة   )ق(األمري السيد  أورد

حاص األصمّ، فقال لـه: يـا حـاص، كيـف     ـما يلي: انه ذات يوم مرّ فقيه ب

السـكينة، وأدخـل بالنيّـة، وأكبّـر     تصلّيا قال: أقوم باألمر، وأمشـي ب 

بالتوسّل، وأركع باخلشوع، وأسبد باخلضـوع، وأسـلّم    أوأقربالتعظيم، 

بالنيّة، وأمثّل اجلنة عن ميي ، والنار عن مشايل، وأقول يف نفسـي: إن  

اهلل حاضر معي، وإن  ال أصلّي صالة بعدها. قـال: فالتفـَّ الفقيـه    

 تنا، فما فينا من يصلّي.إىل أصحابه وقال: قوموا بنا نعيد صال
 

 

                                                 
(1)

 [113]هود  
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 :الصرب والصالة

نظــرًا لرثـــر العميـــق احملمـــود لفِعـــل الصّـــالة يف ذات اإلنســـان،  و
أوصَّ اآلية الكرمية بضرورة االستعانةِ بالصَّرب والصّالة حتقيقًـا للغايـة   

رب عخاصّــيّة اإلنـسع     ، أي فضـيلة  (0)الشّريفة يف الرّوح البشـريّة. فالصَـّ
عن إعمال العقل منعًا للنّفس من االجنرار خَلـفَ نَـواوِع    إنسانيّة مُرتتصبة

ــلةُ    ــة. والصّـــالة هـــي عوُصْـ ــتِالء بالعـــادات املؤذيـــة الرَّدِيَـّ اهلـــوَى واالبـ
ــةع ــكينة واالســتقرار يف    (2)املعرِف ــرّوح إىل رحــاب السّ ــا تأخــذ ال ، ألنّه

فسحة احلِلم واالستشعار، األمر الّذي صقصـقُ للـنّفس رياضـتَها يف نـور     
املعرفَة وإشراق املعاني الروحانيّة يف القلب. لذا، فهننَّ اكتسابَ املـرء  

، مـن شـأاما أن   ، والـدّوام عليهمـا  )الصـرب والصـالة(   هلاتَني الفضـيلتَني 
يُكسِبا اإلنسانَ مناعةً عزيزةً، وقوّةً معنويَّةً، يواجهُ هبما صخبَ احلياةِ 

احلزن واخلوس منَ وطأةِ املعاصرَة الّذي وطّنَ يف نفسِه أسبابَ القلق و
ــادقة هــي واحــة رجــاء،     ــالةَ الصّ ــزّمن. يف هــذا املنحــى، فــهننَّ الصّ ال

 وضوء أمل، وباعث طمأنينة لإلنسان التائق إىل احلقيقة.
                                                 

(1)
 )الغزالي( 

(2)
 )التّستري( 
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 ﴾قد أفل َ مَنْ وكَّـاهَا﴿ :الزَّكـاة

الزَكَـاة  علـى فريضـة    لـة زَف املنَحُاإلبراهيمي يف الصـْ  التُرا ُ أكَّدَ
 روس ومواساة الفُقَرَاء.األمر باملع وهي

لزّكاةُ بوجهَيْها هيَ رُكنٌ أساسـي  مـن أركَـان الـدِّين احلَنيـف.      فا
الوجهُ األوّل هو قاعدةُ الشّرع املتعلصقة حبقّ األخوَّة مبا جيبُ يف األموال 
منَ الصَّدَقةِ واإلنفاق يف سبيلِ اهلل بنيَّةِ اخلَري، والوجهُ الثّاني للزّكاةِ هوَ 

طاعةِ اهلل تعاىل، والتربّؤ من كلّ معصيَة، اللّذان مِن شأنِهما أن العملُ بِ
 يُزكصيا النَّفسَ ويطهِّرَاها.

ــري العِظــام مــن حيــث كَواــا      ــاةَ إذًا هــي مــن أعمــال اخلَ إنَّ الزّك
وَأنفِقُوا مِن ما روَقناكُم مِـن قبْـلِ أن   ﴿ألمر اهلل تعاىل يف قولـه   استبابةً

﴾تُيأتِيَ أحَدَكُمُ الـمَوْ
، ومِن أهمِّ شروطِها كي تؤتي مثرها أن تكونَ (2)

النيَُّة معقودًة بـاخلرَي اسِتشـعاًرا بـأنَّ الـرِّوَق هـَو مـَن اهلل العزيـز الكـريم،         
وإحساسًا باملشاركَةِ الطيِّبَةِ لإلنسانِ ذِي اليد مـع أخِيـهِ اإلنسـان ذِي    

ــنّفسَ لتكــون ذات      ــا ال ــادرةُ إليه ــوَو. وأن حتــرِّ َ املب ــود  العَ عَطــاء وجُ

                                                 
(1)

 [13]المنافقون  
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وكرَم، ومـا يعنيـه ذلـك يف الـّذات اإلنسـانيَِّة مـن احـرتام  للقـَيم، والتـزام           
 ما يتباوَو نزوعَ النّفسِ إىل الطّمَع وحبِّ املال واكتِناوِه. بالفضيلةِ يف

ن خبــثِ البُخــل  مــصــاحبَها  هِّــرُ، أي تُطَطُهْــرَةقيــلَ إنَّ الزّكــاةَ  
سرارُ يف عِلمِ اهلل تعاىل، أي أن تكونَ الـمُهلِك، وأجْمَلها حني يطويها اإل

بعيدةً ومنزَّهةً عن امليلِ إىل حبِّ السّـمعةِ، وعـن الوقـوع يف آفـةِ الرِّيـاء      
واحملابــاةِ ألســباب  نفعيَّــة. والصّــدَقةُ، كمــا ورد يف العديــدِ مــن اآليــاتِ 

 يتَكـاثَرُوا  تُطهِّرُ أصحابَها ععَن شُ ِّ نفُوسِهِم، وتُزكصيهِم بِهَا بأالَّالبيِّنات، 
 . (0)بأمْوَالِهِم؛ فَيَرَوْا عظِيمَ مِنَّةِ اهلل عَليهِم بوجْدَان التَّبرْد منهاع

اتّســـعَّ دائـــرةُ أعمَـــال الزّكـــاة يف املســـلكِ التّوحيـــديّ لتشـــمل  
نّ املوحِّــدين إمــن حيــث  احلِفــظ لرخــوةِواجِــب اإلحاطــة والرِّعايــة و

 عأبوهُم النّور وأمّهُـم الرّحْــمَةع.   ر:نَسَبٌ رُوحيّ وفقًا ملا ورد يف املأثو
املـرءُ قبـل املسـاءَلة، فمـن يُكـرِم       اأن يُبـادِر إليهـ   والربكة يف أعمـال الـربّ  

 جه اهلل أكرَمَهُ اهلل يومَ احلساب.لوَ اتِهِماجَيف حَ اخوانه
 

                                                 
(1)

 )القشيري( 
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 الصَّوْم
يْكُمُ يـا أيْهـا الَّـذينَ آمَنُـوا كُتِـبَ عَلــَ      ﴿ :قال تَعَالَى يف كِتَابِهِ العزيز

﴾الصّيامُ كَمَا كُتِبَ علـى الَّذِينَ مِـنْ قَـبلِكُم لَعَلّكـم تتَّقـون    
لصَّـومُ  فا .(2)

وما يعنِيه من اإلمسَا  عنِ الطَّعام وَالشَّرابِ وَاجلماع وما جيري جمـرى  
اوية الـديانات السـم   هعرفتـ  مَعلوم، هـو فـرضٌ فِـي الشَّـرعِ     شهر ذلك يف 

  .قبل اإلسالم

صَــومٌ  :الصَّـومَ عَلــى ضَـربنَي  لِ مــن األوائـلِ بــأنَّ ع وذَكَـر أهــلُ الفضـ  
ـيَّة، وصـوْمٌ بَـاطِن،         ظَاهر، وهَو اإلمسَـاُ  عَـن الــمُفطِرات مَصـحُوبًا بالنِـّ
وهَو صَوُْن القَلـِب عـِن اآلفَـات، ثـمَّ صَـون الـرْوح عَـن الــمُساكَنات، ثـم          

ع اعتقادِ تقوى ، أي اإلقدام على العمَلِ م(2)صَونُ السِّرِّ عن املالحظاتع
اهلل بأن يكونَ ذلك بَابًا إىل استشعار حُضُور اهلل تعاىل، والعودَة برهافةِ 
ــوعُ وضــب،ُ اجلــوارح، إىل رحــابِ   اإلحســاس اللطيــف، الّــذي يولصــدُه اجلُ

 اإلنسانيَّة بالتّعاطفِ مع اآلخَر على قاعدةِ اخلرَي وحتقيق الفضيلة.

                                                 
(1)

 [184]البقرة  
(2)

 )القشيري( 
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نَيَـيْه، معتبِرًا أنّ عدمَ امتثـال  مبعلقد رسَّخَ التّوحيدُ مفهومَ الصَّوم 
ــه املبتغــاة.     ــذي هــو مثرتُ ــه الّ ــؤدِّي إىل غرَضِ ــامل ال ي ــوم مبعنــاه الشّ الصَّ
ــدين يؤمنُـــون بـــأنَّ لكـــلص جارحـــة  صـــومها  وهبـــذا املعنـــى، فـــهننَّ املوحِـّ
اخلاص. فصومُ العني غظّ الطّرس، وكـفّ النّظـر عمّـا يشـوِّشُ بصـرية      

 رغبات  خارجة  عن آداب املسلك. وصـومُ  القلب ويدفع بالنّفس إىل
األذِن بوجوب امتناعها عن مساع اللغو والكذب والغِيبة والنّميمة ومـا  
شابه. وصوْمُ اللّسان بالتزامه الصِّدق والكالم الناتِا عن إعمَال العقل 
واحلِلــم واألدَب. وصــوْمُ الــبطن عــن احلــرامِ والتّخمــة، وبــاقي اجلــوارح  

 على النّها ذاته. 

ــو  ف ــولالصــيام ه ــك أن تق ــا،  أولشــهوات ع لعال يف قلب ــل إليه  املي
لـه ذلـك    فمـن صّ  وعالع ملخالفة األوامر، وّتثل بهنرادتك اإللتزام بذلك،
ــان الصــي   ــا ال قصــرًا، ك ــا  طوعً ــه تصــرْفًا طوعيً وهــي  .ام بالنســبة إلي

 الدرجة األعلى يف سلم االرتقاء.

 لتـزام باألصـول،  اعـد اإل لصّيام ومُفطِراتـه جلهـة قو  أمر ا معرفةإن 
 واجبة على كل موحد.
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ــد أفطــر بســبب أو عــذر،       ــان اإلنســان ق ــو ك ــهننول امــاهرة  ف
من املخالفات اخلارجـة   يف امتمع اإلسالمي باإلفطار يف شهر رمضان

فـالرتاب،   ، ألن ذلـك يـؤذي شـعور الصـائمني،    حـدّ الشّـرع واألدب   نع
ــرتام ا   ــب احـ ــاني، يوجـ ــل اإلنسـ ــاعي، والتواصـ ــر،االجتمـ ــن  آلخـ وعـ

  )*(معافى إال اماهرينع.  يقول: عكل أمّ )ص(الرسول

ـق بتهـــذيب    )ق(األمـــري الســيد  لقــد أكـــد   يف معــرض تعليمـــه املتعلـص
 جارحة البطن، ما يُمكِـن اعتبـاره النّظـرة الشّـاملة ملسـلك الطّعـام وآدابـه       

واالبتعاد عن احلرام يف اكتسـاب الـرّوق.    بتأكيد التمسّك بقاعدة احلالل،
ذ منـهبًا مبـا يشـبه الصــيام    وايـ  ،علـى الـدوام   ثـمّ شـرح أ يّـة االعتـدال    

ابًا يدأبون على اتّباعه، لـيس   همييل كبارُ املوحِّدين إىل اتّخاذو. الدائم
 اختيـاراً،  زمون هبافق، فيما يتعلّق بالطعام، بل فيما يُشبه حالة إحرام يلت

، علـى  وليلـة اجلمعـة   بدءًا من عصر يوم اخلمـيس  اجلمعةأيام خصوصًا يف 
ــة     ــام وليــايل العُشــر األول مــن شــهر ذي احلبّ مــدار أســابيع الســنة ويف أي

إذ يصـري   ويف اليـوم األول مـن شـهر حمـرّم،     السابقة ليوم األضحى املبارَ ،

                                                 
)*(

 الصوم وأحكاِمِه.اً في أصدرت اللجنة الدينية في المجلس المذهبي كتيبًا خاصً  
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الصّوم فيهـا امتناعًـا عـن كـلص حمـرَّم، واالكتفـاء بـالقوتِ عونًـا للـنّفس علـى           
ــذصكر، وإقا  ــا يف ال ــام بواجباتِه ــلف   القي ــالة، واالســتئناس مبــريثِر السّ مــة الصّ

الصّــاب مبــا يقــوّي النّفــوس علــى نواوعهــا، ويغــذّي القلــب، ويُحيــي طبــائع  
ــريفة، ولطــائف استشــعار الفضــل يف        ــة الشّ ــاني الروحيّ ــأنوار املع اخلــري ب

 امالس الزاهرة بتالوة كتاب اهلل العزيز.
 

 الديانةدالئل 
لَّـة علـى املعـا  الواضـحة     لقد وضع الشـيوفُ األفاضـلُ ثوابـَّ دا   

 لدِّيانة، منها:وا للمعرفة لسلو  الطَّريق السَّديد

أي أن يكونَ مستشعرًا وجود اهلل : يف األحوال نفي احلببة والغفلة -0
  ، منشغالً حببه.عكأنَّه يراهع، واعيا أنّه أقرب إليه من حبل الوريد

أقوالُه ، حبيث تكون سالمة السريرة :مراعاة األسرار يف التّوحيد -2
 .بالوفاء واإلخالصمطابقة لرفعال، وتكون األفعالُ مقرونةً 

أي االبتعـــاد عـــن التَّصـــرْفات : تـــر  العـــدول إىل طريـــق آخـــر  -3
 املذمومة، والعقائد املخالفة لرصول.
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ــود   -4 ــام بشــروط العه ــأدب الســلو ،   : القي ــزامٌ ب ــو الت وحُســن وه
 ظاهرًا وباطنًا. االلتزام بأدب الدين

أي أن يتخلَّى اإلنسانُ عن كلص العادات ال  ال : مفارقة العادات -5
 تتناسب مع األخالق احلميدة.

قاعدة أساسـيَّة  و وه: األمر باملعروس والنَّهي عن املُنكَرالتزام  -6
 .يف املسلك

ــوال حبفــظ اللســان   -7 ــربّؤ مــن الكــذب   :االســتقامة يف األق أي الت
ــة ــا،    والغِيب ــكُم بعضً ــب بَعْضَ ــالَى: وال يغِتَ ــالَ تَعَ ــر يف  )ق أي يُظهِ

 )نقل احلديث يف ما يُفسد بني النـاس(  والنّميمة الغيبة مبا يَسُؤُهُ(
، فهنن تكلّـم، فيكـون كالمـه مسـتنريًا بنـور      واللغو والكالم القبي 

 .الطائع العقل
البدعة هي مـا  : يف األفعال تر  البدعة والفواحش واملنكرات -8

القبـي ،  ليس هلا سند يف أصول الدّين، والفاحشة هي الـذّنب  
 واملنكر هو كلّ ما قبَّحه الشَّرعُ وحرَّمهُ وكرَّههُ.
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أي أن يكـونَ املـرءُ مبـادرًا إىل     :يف األعمـال  نفي التواني والفرتة -9
ــل      ــدًا عــن التكاسُ ــال بعي ــهاد وإقب ــة  واجت حتصــيل الفضــيلة هبمَّ

 .والبالدة واخلمول والتّسويف
فـاءَ بأنّـه عاإلخـالص    يعرِّسُ املأثورُ التّوحيديْ الو :الوفاء بالوعود -01

بالنّطق، واستغراق السّرائر بالصّدقع، فاملوحِّدُ إذا وعَد، التزم 
بوعده يف سريرة القلب وأخلـوَ ملـا قالـهُ بلسـانِه، فـال يُخلِـف،       
وال يُماطِل، وال يُؤَوِّل كالمـه يف غـري قصـد النيَّـة الواضـحة عـرب       

ى الوجـه  مسألة الوفاء بالوعود والعهود علـ  وتعتربمنطوق الفم. 
األكمل فعال من أفعال التّقوى املوجبة كمـا ورد يف اآليـة الكرميـة    

﴾بَلَى مَن أوْفَى بعَهدِه واتَّقَى فهننَّ اهللَ يُحبْ املتَّقِني﴿
(2). 

مـا عنـد اهلل،    بالثقـة بـاهلل ويف   القلبوهو ثبوت  :حسن التوكُّل -00
  وأمجله أن يكون راسخًا يف النيّة واملعرفة.

 

 

                                                 
(1)

 [72]آل عمران  
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 يانةسُنَنْ الدِّ
ويتبلَّـى ذلـك يف احليـاة     ،نظامٌ اجتمـاعي  متكامـل   مذهب املوحِّدين
 : أ ّهاسُنَن وأوامر االجتماعية عرب 

 

 التَّمييز بني احلالل واحلرام
ــريف  رواهُ ســلمانُ الفارســيّ   عــن رســول   )رَ(ورد يف حــديث  شَ

ــا حـــرَّم اهلل يف      :)ص(اهلل ــرامُ مـ ــلّ اهلل يف كتابِـــه، واحلـ ــا أحـ ــاللُ مـ  عاحلـ
ــه ــقٌ      ع...كتاب ــقٌ متعلص ــرٌ جليــلل دقي ــات هــو أم ــالت واحملرّم وأمــر احمللّ

باألمر والنَّهي الّذي ال يص ْ مسلكٌ دواما باعتبار ا أساسًا أصيال 
يف األصُول التّوحيديَّة، هبما يتبيّن الطيِّبُ من النّفوس مـن خبيثهـا كمـا    

ــزَّ وجــلّ    ــال ع ــل ﴿ق ــرِّ  يُحلص ــمُ الطَّيِّبَــاتِ وَيُحَ ــيْهِمُ الِخَبَائِــثَ لَهُ ﴾مُ عَلَ
(2) 

 فالطيّبات ما يقرِّبُ إىل اهلل، واخلبائث هي ما يُباعد عنه.

ا هـوَ      إنَّ علماءَ التّوحيد الثّقات نبَّهوا إىل أنَّ إ ـالَ البحـث عمَـّ
حالل وعمّا هو حرامٌ هو أمرٌ مانعٌ للمرء من استبصـار احلـقّ، وقـاطعٌ    

                                                 
(1)

 [.137]األعراف  
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اني اخلـري ومقاصـد الكلمـة الطيِّبـة،     للنَّفس عن منافذ الدّخول إىل معـ 
ألنَّ مــن شــأن الوقــوع يف ارتكــاب احلــرام مــن كافَّــة وجوهــه أن يُقسّــيَ  

سَ نور البصرية، ويُفقـد املـرء تلـك السِّـمة اجلوهريَّـة الـ        طمِالقلب، ويَ
 القُدرة على التَّمييز. :جيبُ أالَّ الو منها قلبُ موحِّد أبدًا، وهي

يــز يوقــعُ املــرء يف التباســات املفــاهيم، فيخــتل،ُ يف إنَّ انعـدامَ التَّمي 
خاطره ما هو حقّ مبا هو باطل، وترتاكـمُ املركَّبـات يف الـذصهن الّـذي ال     
 ،يعــودُ قــادرًا حينــذا  علــى رؤيــة ععِلــم البســي،ع الّــذي هــو التّوحيــد  
 ومعنى عالبسي،ع هنا هو احلقّ الصّراح الّذي ال يُدانيه شِر ل أو عدم.

هلل سُبحانَه وتَعَالَى قبل املباشرة بأي فعل هو بداية املسلك ذكر ا إنَّ
يف موضـوع احلــالل، ويعتمــد الثصـــقات البــدء بهنســم اهلل والــذكر احلكــيم قبــل  

، قبل اخلـروج وبعـد اإليـاب،    )*(الطعام وبعد الطعام، قبل العمل وبعد العمل
 .قبل النوم وبعد االستيقاظ

واقع كما أشـارَ إىل ذلـك الشـيخُ    واحملرَّمات غري مقتصرة  على عاألر
فهننَّ  وأفعال اجلوارحع. ،عتقادات القلوب، بل يندرجُ حتتها أيضًا عا)ر(الفاضل

                                                 
)*(

 .مراعاة كل ما أوجبه شرع هللا في ذبح اإلنعاممع  
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يف غـري مـا خُلقـَّ لـه، أي يف غـري مقاصِـد اخلـري         كلَّ فعل  ترتكبُه اجلوارحُ
 ، وما أكثر خمالفات هذه األيام.واحلالل، يكون فعالً حرامًا يؤذي النّفس

 

 اهلل يف خَلقِه سُنَّةِعلى  الزّواج
بَـرُ األسـاس األخالقـيّ للحيـاة البشـريَّة إذا مـا       األسرةُ هي عحَ

حقَّقَّْ غايتَها حتَّ حُكم العقلع، لذلك، اقتضَِّ احلكمةُ اإلهليَّةُ أن 
يكونَ للنّفوس أوواجها لتسكنَ إليها، وتشعر معها باملودَّة والرّمحة كمـا  

 جاء يف الذصكر احلكيم.
ــَِّ األصــ  ــق   نبَّه ــةُ إىل وجــوب حتقي  شــروط  الومــة ولُ التَّوحيديَّ

ريفة مـن     ومقدّمات أساسيَّة ال بدَّ منها حتمًا من أجل بلوو الغايـة الشَـّ
تكوين األُسرة، وهي شروط ومقدّمات يلتزمُ هبا املرءُ يف حتقيق خطوة 
 الزَّواج استنادًا إىل وعي  ناضا قائم على وحدة القلب والعقل معًا. 

ــة  إن وحـــدة ال ـــ قلـــب والعقـــل الومـ  دينعنـــد أبنـــاء طائفـــة املوحِّ
جـذورهم   وهو ما يتمثَّل بعراقةي  والتاراي األثيل، بتُراثِهِم الدِّ املعروفني
 .(0)وحفظ األنسابواج ظة على تقاليدها يف الزَّة األصيلة املُحافِالعربيَّ

                                                 
(1)

، عبد الجبّار العبيدي، ان اإلصهار من "ورد في كتاب "قبيلة تميم العربية بين الجاهلية واإلسالم 
 ال من عامتهم.تميم الى قريش كان ال يتُم إالّ من رؤوس بني تميم، 
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ــا: حســن انتخــاب      ــزواج أ ّه ــب شــروط الومــة لصــحّة ال يتوجّ
اج القاصــر، الرضــى والقبــول املتبــادلني، عــدم وجــود الزوجـة، عــدم وو 

إجراء العقد وفق األصول أمام املراجع الروحيّة، اإلشهار  مانع صحي،
ومـن الواجبـات املفروضـة مشـاركة اجلماعـة يف       .بني األهـل واألقـارب  

 أفراح بعضهم البعظ، مع وجوب احرتام مظاهر االدب واالحتشام. 

ــدروو ال  قــدل ــه   اعتمــد املوحــدون ال زوجــة الواحــدة عمــالً بقول
﴾وا فَوَاحِدَةًفَهنِنْ خِفِتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ﴿تعاىل: 

وَلَـنْ  ﴿، ثـم قـال عـزَّ وجـل     (1)
﴾تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

. كما اام صرّمون (2) 
والتوقيــع  عالنــههنإالّ ب ونافــذًا عــودة املطلقــة، وال يصــب  الطــالق اائيــاً 

 .امام القاضي حبضور شاهدين، حيث يصدر حكماً به عليه

والية األحكـام  وا دون بشؤوام املذهبية، وتولّاملوحِّ لَّاستقلقد 
وّيّــزوا يف ذلــك بتطبيــق  ،ألبنــائِهم منــذ أكثــر مــن ألــف عــام القضــائية

ــا شــكَّل تُراثًـــا يتوجّــب علـــى املوحِّــدين فهمـــهُ       املفهــوم الرّوحــي، مِمَـّ

                                                 
(1)

 .[4النساء ] 
(2)

 [.122النساء ] 
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مع اإلمـارة  هذا النها  استمرَّو .حافظة عليه عرب التقيْد مبضامينهواملُ
ــة، والشــهابية،    ــم املعني ــة، ث ــذلكالتنوخي ــى حــافظ املوحِّــ  وب دون عل

بان احلُكـم العثمـاني رغـم صـدور جملـة األحكـام       إِ استقالهلم املذهيب
ــإحتــى  ،العدليــة مــارة علــى دين كــان قاضــي اإلن القاضــي مــن املوحِّ

القضـــاء  . واســـتمرَّ(0)عديـــدة تارايـــة ا يف فـــرتاتاخـــتالس طوائفهـــ
حتـى صـدور قـانون األحـوال الشخصـية       ،مستقالً يف عهد املتصرفية

 .0948لطائفة املوحدين الدروو عام 

هذه النظرة الدينيَّة   تَمُسّ يف حال  من األحوال النظرة الوطنيـة  
ــاألرض،   ــل ب ــى التفاعُ ــاط الوجــداني،  القائمــة عل ــى االرتب ــى وع مبعن ل

ألن املفهـوم عنـد    ،األمَّةاملُشاركة التاراية واملستقبلية مع اخواام يف 
ين قــائم علــى عالقــة الفــرد بــاهلل مــن جهــة، وعالقــة  ن الــدِّأدين املوحِّــ

  جهة ثانية.اإلنسان بأخيه اإلنسان يف امتمع من 
 

 

                                                 
(1)

 .قضاء الموحدين الدروز –حليم تقي الدين  
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 األحساب واألنسابعلى  ةاحملافظ
ــدَ املوحِّــ   ــةُ النَّســبِ عن ــدَّى أ يَّ ــدين إن تصــفَّ  املــرءُ كُ تتب بَ تُ

وال  تاراهم، وّعَّن يف ما خلّفه من أثر يف جمتمعهم يف خمتلف احلقول.
ــة    ،عبــب ــة الكرمي ــل العربي ــن القبائ ــم م ــدر أ  فه ــ  ن ــزّت أمــّ ال ة ن اعت
ا ملقاصـد  هـ الـ  اقتنو ، حتى أام نظَّموا نسـب اخليـول   مثلهمبأنساهبا 
اعيـة ال ميكـن التـهوين    النسـب آثـار اجتم  حفـظ  . وترتتب علـى  شتّى

 لبــاخلال إذا اقرتنــَّوالنّســبة العائليــة  ،والــزواج ،املريا كــمــن شــأاا 
الـ   احلميدة والسبَايا الرفيعة، واألخالق العالية، والصفات املمتاوة، 

 والنسب. بْسَمعنى احلَ تحقَّقيهبا 

ــوجيّ(      ــائلي )البيول ــاملعنى الع ــا ب ــمَ النَّســب هن وال جيــبُ أن يُفه
ـــَّفَبــل بــاملعنى التكــوي ّ الّــذي   تــه،رغــم أ يّ املعرفــة البشــريَّة، أي  أل

. ما اعتقدته من رؤية شاملة لكلّ العصـور  جذَّر انسبامها الكلّيّ يف
مـــل نـــواةَ النقـــيظ ملفـــاهيم صهـــذا االنســـبام، يف معنـــاه احلقيقـــيّ، و

ووحـدة  املعرفة  مشوليَّة لصاب واالنكماشيّة العنصريَّة والعِرقيَّة والفئويَّة
  .الوجود اإلنسانيّ
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لذلك، يتشبَّثُ املوحِّدون هبويَّتهم من حيث هـي هويَّـة إنسـانيَّة    
ــرور،     ــع الشّ ــة منحــاوة للخــري باملضــاددة م ــة ألهــل احلــق    معرفيَّ موافق

لكــلص ظلــم، ومســتنرية  مناقضــةلوومنقــادة للعــدل  بالطبيعــة واألجســام
ــعوب    ــوثُّن. ومــن الصّ ة مبكــان أن جيــدَ بفســحة العقــل بعيــدًا عــن كــلص ت

ــة وإر  هــذه       ــة لثقاف ــذ احلقيقيَّ ــم، واملناف ــائلي املالئ ــاف الع ــاء املن األبن
 اهلويَّة يف واقع الزَّواج املختلَ،. 

 

 مَحرَمغري  حتريم اخللوة بامرأة
ــة  نتيبــة احلــرص العاقــل   ،لقــد ترسَّــخَّ يف األعــراس التَّوحيديَّ

 وجـه مـا يشـوب    على صـيانة الكيـان العـائليّ وتثبيـَّ قـوّة مناعتـه يف      
ــل     ــة مــن شــأاا أن يلخِ اخلضــمّ االجتمــاعي العــام مــن عــادات طارئ

ــة   ــة وأواصــر احملبَّ ــل األلف ــاملرأة دون    ،عوام ــب االخــتالء ب قاعــدة جتنّ
بهة مـن  وجود مَحرَم، قطعًا لدابِر أهـواء الـنّفس، ومنعًـا ألسـباب الشـّ     
ــمعة، واتّقــاء هلل مــن االنــزالق إىل مــا ال تُح  ــد عُقبــاه، النفــاذ إىل السّ مَ

ــل مــا يتــأتَّى مــن قبــائ  يف هــذا امــال يتــأتَّى بــدءًا مــن    حيــث أنَّ جممَ
 خمالفة هذه القاعدة. 
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ــرْد      ــة وجتـ ــابع برويّـ ــذا عاالجتنـ ــى هـ ــرءُ يف معنـ ــل املـ وإذا تأمَـّ
وإنصاس، لتبيَّن له أنَّ يف هذا التحذير حفظًا ملكانة املـرأة يف امتمـع،   

يده احليـاءُ واحلشـمة والتـأدْب إال اتّزانـا     واحرتامًا حلضورها الّذي ال يز
 وشرفًا ومجاال أخالقيّا ال يضاهيه أيّ مجال آخَر. 

 

 احلياء

ــ  بـــني طـــرس الزيـــادة ، بـــني طـــرفني مـــذمومني:احليـــاء هـــو توسْـ
مى سَّالذي يُ )التفري،( الً وطرس النقصانى خبَسمَّالذي يُ )اإلِفراط(

الوقاحة هي جرأة  ألنَّ شرّ مة كلّوقاحة أو خالعة، وهذا األخري مقدّ
إن  علــى املهانــة واإلقــدام علــى األمــور القبيحــة. ومــن أقــوال احلكمــاء:

ل احليـاء  عـِ النظام ذهـب مـا فيـه. وقـد جُ     احلياء نظام اإلميان فهنذا احنلّ
االئتمـار مبـا أمـر اهلل بــه،     بعـظ اإلميـان ألن اإلميـان ينقسـم اىل شــطرين:    

ذا حصــل االنتــهاء باحليــاء كــان بعــظ فــهن ،اــى اهلل عنــه عمَّــانتــهاء االو
 ب صـاحبه ركـوب املعاصـي.   نِّـبـ ـاإلميان. وقـال أحـدهم إن احليـاء ي   

 ياء من اهلل.احلَ مَدِلق اهلل، عَن خَمِ احلياءَ مَدِعَ نْومن املؤكّد ان مَ
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ــا وخاصــةً       ــر  كشــفه عمومً ــاء وت ــزام احلي ــن الواجــب الت ــه م إن
ــع عــ النســاء ن االنــزالق إىل اهلــوى مثــل  ، اللــواتي يتوجّــب علــيهنّ الرتفّ

تقليد عاملوضة الدارجـةع دون حسـبان أثـر ذلـك علـى صـورهتا الـ         
، فاللبـاس الرمسـي هـو لبـاس املوحـدات      جيب ان تتَّسم باحلياء والنُبل

ــاوهلن  ــرّوح،      خــارج من ــة ال ــو أوىل أن يكــون يف أناق ــق ه ــال الالئ واجلم
 .ورقيِّ النفس

 

  الكبريتنيحتريمُ 
 اـالزِّن

وَالَ تقرَبُـوا الزِّنـا إنَّـه كـانَ فاحِشـةً      ﴿ يف الذصكر احلكـيم  قال تعاىل
﴾وسَاءَ سبيال

، فالزِّنا حمرَّمٌ بالكلصيَّة، وهـوَ مـنَ عالعظـائم الكبـارع يف     (2)
القلـب وقلّـة   الذّنوبِ ألنَّ مضارّه ال تقتصـرُ فقـ، علـى االبـتالء بظلمـة      

مـن   اعي ملـا فيـه  ، بـل تتعـدّاها إىل احلقـل االجتمـ    الدِّين وذهـاب الـورع  
واستحضـار فتــنة    وسـوء السـمعة   تضييع األنسـاب، وانتـها  احملـارم،   

ة ، ويشمل الزِّنا العالقة غـري الشـرعيّ  ية الـمُحبِطة لِكلّ تفكري روينالغوا

                                                 
(1)

 [42]اإلسراء  
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مـن   مـع األسـف   مـا يُسـمَّى ويُشـرَّع اليـوم    يشـمل  وامرأة، كما  بني رجل 
 .)*(ااجهموَوَن وَيْـَاملثل شواذ

ــوَّعُ مُســبِّ  ــا،    تتن ــنيع املــؤذي رُوحيّ ــل الشّ بات ارتكــاب هــذا الفِع
عــدم التـزام أدب اجلـوارح، وأوّهلـا يف هــذا     مـن الناحيـة األوىل   وأ ْهـا 

ــك عنــد عــدم      ــا اجلســديّ، وذل ــ  يســبق عوناهــاع الزّن امــال العــني ال
صواا ومحايتها من النّظرات عاخلائنةع كما وصفها الكتـابُ الكـريم يف   

﴾األعـيُن  خَائنة﴿قوله تعاىل 
األفكـار عـن قصـدِها     . كـذلك إ ـالُ  (2)

هوات. ومـنَ     املنـزَّه باسرتساهلا يف خواطر السْوء وطلب الرّغبـة والشَـّ
املســبِّبات أيضًــا إ ــال أدب الطعــام والشَّــراب بتنــاول احلــرام منــه، أو  
املغاالة يف الفضُول إىل حدّ التّخمة، وهذان أمران من شأاما أن يُثقال 

، ويدفعا دفعًا إىل م والفكر، وصببا لطافة الرّوح والبصريةحركة اجلس
 الشذوذ بكل معنى الكلمة. و، أما من الناحية الثانية فهطلب الشّهوة

إنَّ املوحِّد الّذي يستشعر دقائق نظام التّوحيد، تراه متشبّثًا مبـا  
ــمُه مــن ارتكــاب هــذا اخلطــأ الشّــنيع، ألنَّ فيــه هــدم األســاس         يعِص

افــة يُســبِّبُ األذى العميــق للطو ،عليــه املســلك ىنــبْلــذي يُاألخالقــيّ ا
                                                 

)*(
 االستمناء باليد يقع تحت غضب هللا عز وجل.خالف الطبيعة ومنها كل ما يُ  

(1)
 [.12]غافر  
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 الصـادق  نَّ بـاب التوبـة  امـع اإلشـارة إىل    النّفس وسباياها اجلوهريَّة.
 ن رمحة اهلل واسعة، فهو الغفور الرحيم.امفتوحٌ. و

 

 لــالقت
 هــي املنفعلــة مــن حيــث الــنَّفسُ الفاضــلةُ العاقلــة غايــةُ الوُجُــود

 سُـبْحَانَهُ البـاري   معرفـة  إىل غايـة الغايـات الـ  هـي    الواسطةُ املوصلةُ ب
ــرت يف ســبيلها إىل حتقيــق شــرفها    وفــق الوســع اإلنســانيّ. ومهمــا تعثَّ

وال تَقتُلُـوا الـنَّفسَ   ﴿األمثل، فهننَّ اهلل تعاىل حرَّم قتلها يف الذصكر احلكيم 
﴾الَّ  حرَّمَ اهللُ إالَّ بـاحلقّ 

كـبرية مـن    بـل اسـتعظم األمـرَ حتَّـى عُـدَّ     ، (2)
مَن قتلَ نفسًا بغري نفس  أو فسَاد  فِي األرضِ فكأنَّمـا  ﴿أعظم الكبائر 

﴾قتلَ النَّاسَ مجيعًا
(1).  

نَّ مـن األمـور   إ )ع(وجاء يف سِفر األمثـال للـنيبّ سـليمان احلكـيم     
ــربهُ        ــاءع. واعت ــاءَ األبري ــذرسُ دم ــ  ت ــدي ال ــرَّبْ عاألي ــ  يبغضــها ال ال

ـــمُوب  )ص(الرَّســولُ ــن ال ـــمُوبقاتع،    م ــوا ال ــه عاجتنب ـــمُهلِكات يف قول قات ال
 وأعظمها الشِّر  باهلل، والنَّفس الّ  حرَّم اهلل قتلها إال باحلقّ.

                                                 
(1)

 .[44]اإلسراء  
(2)

 .[42]المائدة  
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 واعترب العلماءُ املوحِّدون الثّقات القتلَ كبريةً من الكبـائر العظـام  
مبثابــة الكفــر بنعمــةِ اهلل الــ  أغــدقها علــى       ووهــ  (االنتحــار  )ومنــه

﴾يُحيي ويُميَّ﴿الّذي   ل به تعاىل، فهوالعالَمني، وشِر
  .جلّ جالله (2)

هــي النّعمــة اإلهليَّــة الــ  وإنَّ غايـةَ املوحِّــدِ اكتشــاسُ معنــى احليــاة  
ّكصنــه مــن حتقيــق الكمــال املخــتوّ بــه إنْ هــو اســتنارَ مبضــامني احلكمــة  

تـَّ  العالية املختزَنة يف نظام وجود الكون ذاته. لذلك، فهننّ نعمةَ احليـاةَ با 
حقّا مقدَّسًا لكلّ كائن  عاقل، وبالتايل، يكون القتلُ عمال مُشـينا لـه آثـاره    
املؤذية والوخيمة يف عمـق الـرّوح الـ  جيـبُ أن تتبـوهر بالعـدل واحـرتام        
احلياة، دون أن ينفي ذلك حقَّ الدِّفاع عن النَّفس وأسباب احلياة عينـها،  

والشّـرس أي حـقّ الـدّفاع     ومنها ما اعتربه املوحِّدون اسـتكماال للمـروءةِ  
من حرّيّة الكيان الوجـودي   ثّلهُميمبا مبعناه احلقيقي عن عاألرض والعِرضع 

 قيَم الدِّين واحلُرُمات واألخالق والكرامة.واالجتماعيّ، 

                                                 
(1)

 [.8]الدخان  
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 الفصل الثالث
 ــدْقالصِّ

 

الصِّدقُ يف التَّوحيد هـو وحـدة احلـال يف عمَـل اللسـان والقلـب       
ـة وكافَّ ومـا   والتربّؤ من املخادعة والرياء والتـدليس،  ة اجلوارح،والنّـــيَـّ

مــن ســبيل للوصــول إىل حقيقــة التّوحيــد دون املــدخل الصِّــدق إليــه،  
وأوّله مسلكــي ا القول باحلقّ، وتر  احلرام، وانطباق باطن اإلنسـان مـع   

حتى يصري الصـدق يف الواقـع    ظاهره، والوفاء بالعمل، وصحّة القصد
 . شهامة وما هو الشرسصلة مبا هي ال

الـ  هـي عهتـذيبُ األسـرارع كمـا       االسـتقامة إنَّ أصلَ الصِّـدق  
جــاء يف املــأثور، أي حفــظ عهــود األمانــة التَّوحيديَّــة، والــيقنيُ الثابــَّ  
بالعدل اإلهليّ. وإذا استقام املرءُ يف مسلكِه، استشعر حينئذ  الصِّـلة  

ــه،   ــة يف قلبـ ـــبة احلقيقـ ــود هَيــ ــى وجـ ــاحلقّ، مبعنـ ــاطر  بـ ــه إىل خمـ فيتنبَـّ
دعوه إليها الكثريُ من ياالجنراس يف اللَّهو والوقوع يف غواية املعصية ال  

 ظواهر احلياة احلديثة.
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ـــيةُو ــى الصــدق  التَّرب ــديّ   عل ــذي هــو يف حمــلص مفــرتَض  توحي ، الَّ

جوهرّي، تـتوجَُّب منـذ نعومـة األظفـار  علـه عـادًة حمبوبـًة، وواجبًـا        

رية احلميـدة        مكرَّمًا، ليصـري خ  صـلًة شـريفة، وخُلُقًـا ميتـاُو بـه ذوو السِـّ

ــاد املراوغــة واستحســان      ــذي اعت ــا اللســان الَّ واملســلك الواعــد. أمَّ

أوَّل ضــحاياه باعتيادهــا  تصــريآفــةً كــربى للــنَّفس الــ   يكــونُاخلــداع، 

 الكذب املودي هبا إىل اغرتاب  خطري عن حقيقتها اجلوهريَّة.      

الصِّدقَ هـو التَّوحيـدُ ألنَّـه بـراءةٌ مـن الكـذب،        وباالجـمال، فهننَّ

وطهارةٌ مللتزمه يف ظاهره وباطنه، ونقـاوةٌ  صفـظُ هبـا صـفاء السَّـريرة      

بالصِّــدق يُــــنري بصــريتَهُ  ومــرآة الضَّــمري، فيستـــنريُ الــدَّربُ أمامــه، ألنَّــه 

النعكاس أنوار احلقائق فوق صفحتها، ويهتدي إىل مـريثر أهـل الفضـل،    

ى مبحبَّـتهم واالستفادة من معـارفهم وحِكمهـم، ويوفَّـق إىل سـواء     فيقو

 السَّبيل.  
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 دق صِلَـةالصِّ
إّن وكــاَة الــنّفس بالصّــدق، وصِــلتَها الدائمــة بــه، مينحُهــا قــوّة        
التّمييز بني الطيِّب من األعمـال وخبائـــثها. كـذلك، فـهننّ هـذه الصّـلة       

واقبـه الوخيمـة املتعلّقـة    بوضـوح مسـاو  الكـذب وع    احلميدة تبيِّنُ هلا
  بتشويه صورة النّفس وانطماس بصريهتا.

 أمانـة وملّا كانَّ النَّفسُ بقواها اللطيفة الكامنة فيها، هي مبثابـة  
عَلَـيْكُمْ  ﴿أوصى اهلل تعاىل حبفظها وصواا عـن الضَّـالل كقولـه تعـاىل     

﴾ال يَضُـرْكُمْ مَـنْ ضَـلَّ    أَنِفُسَكُمْ
عهـدَ   ، فقـد وجـب لـذلك أن تـذكرَ    (2)

الطّاعة كما أرشدها إليه عرب العصور األنبياء واملُرسَـلون. إنَّ امتثـال   
هذا املعنى ال يُمكنُ أن يصب َ خصلةً شريفةً مطَهِّرةً للنَّفس إالَّ بانتهاج 
الصِّدق يف كلّ حركاهتا. إذّا ، تتولَّدُ فيها الصِّلةُ بنها احلـقّ، وتُضـاءُ   

ن ُ إىل اإلفراط أو التَّفري،، بل تُدر ُ بصريتُها يف مسالك احلياة، فال جت
  شرسَ االعتدال واالتصزان الرْوحيّ، فتوفَّق يف مساعيها إىل كلص خري.

                                                 
(1)
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ع، الوم فــرضٌالصِّـدقَ هـو ع   نَّأاملـأثور التَّوحيـدي    اعتـرب لـذلك،  
باألمانة الغالية هي مبثابة مناعة  روحيَّة  من شأاا  الصِّلةَ الصَّادقةَألنَّ 

ــ ــات      أن حتم ـــِتان بالرَّغب ــاوي االبــداع واالفتـ ــن مه ــرة م ــنَّفس اخليِّ ي ال
العارِضَة واخلارجة عن حدِّ الصَّـواب. والـنَّفسُ الـ  حالفهـا التَّوفيـقُ      
يف هذا السَّبيل األصل، تُدر ُ القيمة اجلوهريَّـة للخري، ولثمرته احملقَّقـة  

يَّة هـي يف الواقـع عبَـثٌ    يف الرْوح، إذ جتدُ أنَّ الكثريَ من املغريات الدنيو
ال طائل منه، وأنَّ السموِّ عن العديدِ من أغراض الرَّغبـة الطائشـة هـو    
مرقى نفيس ألنَّه يهب اإلنسانَ معاني الكرامة والشرس من دون ويف  

  أو التباس. 

بـاهلل املُنَــزَّه    تصـديقًا ويف مرقاه الشّامل يف الرّوح، يصريُ الصِّـدقُ  
وبدعوتـه، وبـاآلخِرة، وبـأّن اخلـرَي هـو احلـّق وثوابـه         املوجود، وبرُسُلِه،

الرِّضى، وبأنّ الشّرّ هو الباطل وعقابُه غضب اهلل تعاىل. والتّصـديقُ  
هو اإلميانُ الذي ال يكتملُ إالّ بالتزام الصّدق يف مجيع األفعال واألقـوال  
واألحوال. وبه طهارة القلب، وصـفاء النيّـة، والوقـوس مـع الـنّفس يف      

 يل القويم حتقيقا ألشرس الغايات.السّب
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 (سبحانَه وتَعَاىلَ) التَّصديق بوجود الباري املُنـزَّه

د إظهـار املوجـودات، ومـن    جـِ يُعلصمُ التّوحيدُ أنَّ مـن صِـفاتِ املُو  
صفات الصَّانع إظهار املصنوعات، ومِن صفاتِ القادر إظهار القدرة، 

حلكيم إظهـار احلِكمـة،   ومن صفات العالِم إظهار العِلم، ومِن صفات ا
  .وكلُّها دَاللةل على وُجُود اهلل سبحانه وتعاىل وعَظمتِه وفَضلِه وعَدلِه

املنـزَّه عـن    اىلَ هوَ يف حقيقتِه تصـديقٌ بوجـودهِِ  إنَّ اإلميانَ باهلل تَعَ
كل صِفة. واإلميان الصَّادق ال يعرسُ التبزئة فهو توحيدٌ يأنسـه املـرءُ   

 مسعاه، وهو أن يغذّي قلبَه من معاني هذا من حيث قدرته وقوَّته يف
لــرَّمحن  ا :ومنــها  احلســنىع  ئــهِ أمساعالــ  دلّ عليهــا يف    لالوجــود مثــ  
عأي ذو الرَّمحـــة الـــرّاحم لعبـــادِه، عالفـــائظ بالرَّمحـــة الـــ  ال  :الـــرَّحيم

ــة    مُنـــتهى هلــا، والــ  وســعَّ كــلّ شَــيء، فهــو صــاحبُ الرَّمحــة العامَّ
عأي الَّذي لهُ جَميـع   :العزيزو أليِّ كائن  عنهاع. للخَلق مجيعًا، ال غِنى

﴾إنَّ العِزَّةَ هلل مجيعًـا ﴿معاني العزَّة، كما قال سبحانه 
، أي الَّـذي لـهُ   (2)

القوَّة، واالمتناع من حيث أنَّهُ الغ ْ بذاته فال وهي  العزَّة  َمِيع مَعانِيها

                                                 
(1)
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ائنَـات. ومِـن آثـار اإلميـان     صتاجُ إىل أحد، ثمَّ القَهْـر والغلَبـة جلمِيـع الكَ   
ــمِ أن يكــونَ ذُلُّ ا  ــذا االسْ ــد هلل وَحــدَه، ال يلتبــئ إالَّ  هبَ ــه، وال  لعَبْ إلي

مَن كانَ ﴿منه   نابه، وال يطلب عزَّه إالَّ حبِمَاه، وال يلوذُ إالَّ صتمي إالَّ
ــا  ــه العــزَّةُ مجيعً ــزَّةَ فلِلَّ ــدُ العِ ﴾يري

ــالمع. (2) ــن منــه يُســتمَدْ  أيع :والسَّ  مَ
يـدعُو إىل  ﴿السَّالم، وإليه يعودُ السَّالم، وبه يسُودُ السّالم، ومعنى قوله 

أي يــأمر عبــادَهُ أن يعملــوا صــاحلًا مــن أجــل دار السَّــالم  ﴾دَار السَّــالم
كاملـةل    عفيه إثباتُ احليَاة صـفةً هلل، وهـيَ حيـاةٌ    :واحليّوهي اجلنَّة. 

نَـــاء، وال يعتَريهـــا نقـــوٌ ليسَـــَّ مســـبُوقَة بعـــدم، وال يلحقُهـــا ووالل وف
عالَّذي أظهر اجلميـل وسـتَر    :والغفَّاروعيْبٌ جلَّ وتقدَّس عن ذلكع. 

رت عليهـا         القبي ، والذّنوب من جُملـة القبـائ  الـ  سـتَرها بهنسـبال السِـّ
 يف الدّنيا، والتَّباوو عن عقوبتها يف اآلخِرةع. 

تصـديقُه للحيـاة الـ     إنَّ الـمُوحِّدَ مصدِّقل بالوجُود اإلهلـيّ املنـزَّه   
تعطي قلبَه اخلفقان. وهوَ مبعرفتِه معاني الفضل الربَّانيّ ال يكون حظُّه 

، بـــل يرقـــى إىل رتبـــة (2)د عمســـاع األلفـــاظ وتفســـري اللغـــةعمنـــها جمـــرَّ
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اعتقادها بقلبه، وكشـف حقائقهـا املسـلكيَّة، والشَّـوق إىل االتصصـاس      
نَ احلــقِّ يف حــرص  علــى مبــا أمكــنَ مــن تلــك الصِّــفات، عليقــربَ هبــا مــ

التَّحلّي هبا، والتَّخلُّق مبحاسـنِهاع وفـق الطاقـة اإلنسـانيَّة، تُعينُـه علـى       
ذلك املعارس النَّورانيَّة ال  أتَى هبا الرْسُل الكرام، واملسـالك الشَّـريفة   

 .املرتبطة بالعمل الصَّالِ 
 

 الكون املعقولالتصديق ب
جـلّ يف خَلقِـه الكـون وإجيـاده،     جتلََّّ قدرةُ الباري اخلالق عـزَّ و 

﴾كُـنْ فَيَكُـونُ   ﴿بهنرادته املُعبَّر عنها بقولـه  
الـ  توجـبُ حقيقـة أن     .(2)

واإلنســان  الكــونَ معقــولل بتلــك اإلرادة لضــب، الوجــود حبكمــة  بالغــة. 
عاجزٌ عن التفكري يف ذاتِ اهلل تعاىل فكان ال بدَّ من واسـطة  تُرشـدُه   

املُوصِلة إىل طاعـةِ   معرفةِ الدِّين سعيِه إىل وتُعيـنُه وتُسدِّد خطواته يف
 اهلل الرّمحَن الرّحيم. 
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من لقد كانَ من كرم اهلل تعاىل أن مَنَّ على العِباد بالواسطةِ ال  
من العصُور دون الـدّعوةِ إليـه.    عصرٌ لُخِشأاا أن تدلَّهُم عليه. و  يَ

ــةَ التّوحيــد فحمــل أنبيــاؤه الكــرام الرِّســالة إىل غاياهتــا. وأقــامو   ا حبَّ
 .على كلص اخلَلق. فمن أناب فلنفسِه، ومن غفل فعليها

ــذه        ــل صــورة ه ــتفكري وتأمْ ــى ال ــاب الكــريم حــث  عل ويف الكت
ــذي     ــد العظــيم ال القــدرة الــ  أمامنــا، واالنتبــاه إىل روعــة النّظــام الفري

إنَّ يف خَلـقِ  ﴿يتحكَّم يف حركتها الثابتـة، ومثـال ذلـك قولـه عـزّ وجـلّ       
، (0) ﴾مَوات وَاألرض وَاخْتِالسِ اللَّـيْل والنَّهار آليـات  ألُوىل األلبـاب  السَّ
ــاس، واعْتـــربُوا، ففـــيأي ع مَـــا أنشَـــأتُه فخلقتُـــه مـــن  تـــدَبَّرُوا أيْهـــا النَـّ

مَا عقَّبـَُّ بينـهُ    السَّمَوات وَاألرض ملعاشِكُم وأقِواتكُم وَأروَاقكُم، ويف
ا يَختلِفـان ويعتقِبـان علَـيكُم، تتَصـرَّفُونَ يف     منَ اللَّيـل وَالنَّهَـار، فبعلتُهُمـَ   

، فمَـن كـان   (2)هَذا لِمَعاشِكم، وتَسكنُون يف هَـذا رَاحـةً ألجْسَـادِكُمع   
منكُم ذا لُبّ وعَقل، يعتَبِر ويستشعِر ويُدر ُ بقوَّة بصريتِه لطافة صـنْع  
، احلكيم ودقَّة أسرار هذا النّظام البديع الرّاسخ عرب األعوام والـدّهور 
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، ومـا مـن وسـيلة  إلدرا     حركةَ الكـون معقولـةل بـهنرادة اهلل   ممّا يع  أن 
. لــذلك، تــواترت اإلشــارةُ يف الكتــابِ  إال بالعقــلشــيء  مــن حقائقهــا 

أفلَـمْ يَسِـريُوا فِـي    ﴿ الكريم إىل التعقُّل والتفكّر والتّدبّر مثـل قولـه تعـاىل   
ــ ــا فهننَّهــا ال  األرضِ فَتكُ ــري أو آذانٌ يســمعُونَ هبَ ــونَ بِهَ ونَ لَهُــم قُلــوبٌ يَعقِلُ

 . (0)﴾تَعمَى األبصارُ ولكِن تعمَى القلُوبُ الّ  يف الصّدور

إنَّ كلَّ الرِّسَاالت السَّماويَّة الَّ  أدَّاها الرْسُل الكـرام، محلـَّْ يف   
ــريّ، والق   ــل البشـ ــتنارةَ العقـ ــدعوةَ إىل اسـ ــا الـ ــانيّ،  تَعالِيمهـ ــبِ اإلنسـ لـ

مبضَامِني التَّوحِيد املسـتند أساسًـا إىل اإلميـان الصّـادق بوحـدة خـالق       
الكون، وعظمة قدرته، ومُعبِز تـدبِريه الّـذي كـان مـن حِكمتـه خَلِـق       

، علــى إدرا  معنــى وجــوده بقــدر مــا  بنعمــةِ العقــلاإلنســان القــادر، 
ة مـن حتقيـ        ق تلــك يسـتطيعه بـاإلخالص وصـحَّة العقيـدة وصــفاء النيَـّ

 الغاية النبيلة ال  وُجد أصالً من أجلها.  
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 دُود اهللالصدق هو االلتزام حبُ
احلــدْ هــو احلــاجزُ بــني الشــيْئَيْن، وهــو مصــطل ٌ صّ اســتخدامُه يف    
الوجه الشّرعيّ للتعريف مبا شرّعهُ اهلل تعاىل لعبادِه من األحكام حـدودًا  

ل، ولكونِهـا مانِعـة مـن خمالفتـها     هلُم لكواا أمورًا حاجزة بـني احلـقّ والباطـ   
ــها  ــي عنـ ــدود اهلل إو .(0)والتخطّـ ــاملعنىن حـ ــرعيّ بـ ــاء   الشـ ــم األنبيـ هـ

بـاملعنى املسـلكيّ    -وقيل إنّ حدودَ اهلل شـروطُه. فهـيَ إذًا    ن،الصاحلو
ــرَ أَن ال يُتعــدّى شــيءٌ منــها     - األَشــياء الــ  بــيَّن حترميَهــا وحتليلَهــا، وأَمَ

   .أَمَرَ فيها أَو نَهى عنه منها، ومنعَ من خمالفتهافيُتباوَو إىِل غري ما 

لقد اتّخذ مفهومُ احلدّ عند املوحِّدين أبعادًا إضـافيّة يف املنحـى   
الفكريّ املرتبِ، باإلبداع الكونيّ عـن القـدرة اإلهليّـة املعبَّـر عنـه باآليـة       

﴾إنَّ يف ذلك آليات  لِقوم  يعقلون﴿الكرمية 
ي . إنّ الوجود احلسّي الذ(1)

الوحـدة   نعاينُه بـاحلواس الظـاهرة اخلمـس هـو وجـوٌد نسـيّب قياسًـا إىل       
، وإبداعُهُ منها هو اىلَعَاحلقّ تَ اخلالصة، املنزَّهَة عن االودواج ال  هي

  .أمرٌ يُردّ إىل معبزات القدرة، واهلل على كلّ شيء  قدير
                                                 

(1)
 .)روح البيان( 

(2)
 .[3]الرعد  
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القـادر علـى إدرا ِ    سان العاقـل، أي الـذي وُهـبَ العقـل    إنّ اإلن
ئق األمور، هو يف هذا احلقل النسيبّ، وال ميكنهُ أن يعقلَ نورَ احلقّ حقا

املطلق إالّ عرب احلدّ، أي الواسطة ال  قدّرها اهلل تعاىل لتكـون رمحـةً   
والتوسّـل بواسـطتها،    نـه باالعتصـام هبـا،   إللناس، وقريبة منهم، حيـث  

يـات وجـوده. وال   اخلري، ويوفَّق اإلنسانُ املوحِّد يف وعيِه لغا يُفتَ ُ بابُ
فكـرَهُ يف اـا  قـويم     يَبـرِ ميكن للمُريد أن يسلكَ السبيلَ السويّ ، أو يُ

 .إالّ بلزُوم احلدّ، بل بفهم احلدّ واسطة لفعل اإلبداع

ــز اإلدرا  اإلنســاني، كــان العقــلُ    ولكــي يقــع أمــرُ املطلــق يف حيِّ
الـرّحيم   رمحةً من حيث هو احلدّ الذي به يعقلُ العبدُ ما أراده الرّمحن

أن يعقل. كذلك احلـّد الـذي بـه تتّحـد إدراكـات العقـل لتصـرَي صـوًرا         
نفسانيّة بفعل اإلرادة، وحدّ الكلمـة الـ  عسـبقَّ مـن ربّـكع وصـوالً       
إىل حدّ الفعل السابق للوجود، فهنىل ما يتلوه من إحدا  الوجود عينه 
عكن فيكونع. تلك وسـائ، مخـس تضـب، احلـّد املعقـول بـني الوحـدة        

لقــة والكــون النســيب. وهبــا يصــري اإلنســان مهيّــأ لتقبّــل عكلمــة اهلل  املط
العلياع وهي كلمـة التّوحيـد، وبالتـايل لتلقّـي الرّسـاالت السّـماويّة عـرب        
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الرّسُل الكرام. وميكن لإلنسان أن يتأمّل معاني اآلية الكرمية ال  تشري 
ادَ شيئًا أن يقولَ إنَّما أمرُهُ إذا أر﴿إىل تلك املدارج ببالغة  فائقة العمق 

﴾لهُ كُنْ فيكُون
(2). 

 

 حفظ اإلخوانصدق وال
إذا عُوِّدَ االستقامة منذ سنّ اليفاع، أكسبَ الـنَّفسَ   املرء لسانُ

ــة تُســهم إســهامًا أساســيَّا يف تكــوين     ــة، وصــفات معنويّ حصــانةً خُلُقيَّ
ــويَّة  الشَّ ــرء املوحِّــ   ، وخصــيَّة اإلنســانيَّة السَّ ــةُ امل ــدَّى ديان ــى ال تتب د عل

، هـــي أحــد احلُكَمَـــاء حقيقتــها إال بأعمالـــه، فــاألخالقُ، كمـــا يقـــولُ   
ولـذلك ارتفـع مفهـوم حفـظ األُخـوَّة بـاملعنى        األفعالُ وليسَّ األقـوال. 

الدي  واإلنساني إىل مصاس العقائـد الرتباطهـا الوثيـق بزكـاة الـنّفس،      
 كــذلك األعمــالُ، هــي مــا  وطهارهتــا، وارتقائهــا يف معــارج التّوحيــد. 

بيّنـتهُ وقائعُ احلال للمرءِ وس، بيئـته، واحتكاكه السـلوكيّ مـع ناسـها،    
ولــيس فقــ، يف انشــغاله الــذّاتي بتهــذيب باطنــه، وتنقيــة نيّتــه، وثباتــه 

 اليقي ّ يف حتصيل اخلري.
                                                 

(1)
 [82]يس  
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إنَّ البُعدَ االجتماعيّ يف املسلك هو بـابٌ للتّطهْـر والفـالَح الّـذي     
باتّبـاه الصّـاب العـام. مـن هنـا تُفهَـم        يتعدَّى حـدودَ املصـلحة الفرديَّـة   

اإلشارةُ التّوحيديَّةُ املتكرِّرةُ إىل مفهـوم عاملعشَـرع الـ  وضـعتهُ يف رتبـةِ      
فريضَة  سامية  هي عحِفـظع األف ألخيـه بكـلص معـاني وجُـوه اإلنسـانيَّة       
أكانَّ رُوحيَّة أم مادّيَّة. هـذا عاحلِفـظُع هـوَ سـبيلل إىل وكـاةِ الـنَّفس،       

هـا وطهارهتــا وصــالحها، فاملوحِّـدُ جيسِّــدُ بكــلص ســكناته يف   ئتقاأي ار
ذاتــه، وحركاتــه وســ، مَعشــره )اجلماعــة وامتمــع(، الصْــورة اجلميلــة  
ــل،        ــاعيّ متكام ــو نظــامٌ اجتم ــث ه ــن حي ــد م ــة لنظــام التَّوحي احلقيقيَّ

 وظيفتُه حتقيق الغاية األمثل واألرفع لوجود اإلنسان يف هذا العا .

يا جوهريَّة يف معـاني احلفـظ كلّهـا هتـدسُ إىل تسـديد      ومثّة وصا
ــق       ــاب مــن حيــث هــو ســبيلل مثمــر يف طري خطــى العمــل يف هــذا الب
ــى       ــها احلــثّ عل ــالح. من ــزام اــا الصّ ــى الت ــة ســنيّة عل الفــالح، ودالل
املبادرة إىل القيـام بالواجـب يف املناسـبات احلياتيّـة سـواء يف الفـرح أو       

أدب اللياقات وحسب، بل على تعميق  يف التّرح، دون االقتصار على
املعنى اإلنساني يف العالقة األخويَّة من بذل التعاطف واإليثار وحسـن  
الفهم وقبول املعـذرة وتلبيـة احلاجـة واملناصـرة يف احلـّق والـذّب عنـُهم        
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بدفع اجلهل بالعِلم، والفقر باملال، والغفلـة بالـذصكر، واخلطـأ بالنَّصـيحة،     
وكلّ هذا مع حفظ احملبَّة، واستدرا  العيْب  والضّعف باالستنهاض،

مـن   الصَّـدع يف حـدر  الظـنّ مـا   يقـع     بالسّرتة والتّنبيه، وتغليـب حُسـن  
، وهـو التحـدْ  عـن    مـز واللمـز  غوالوتقبـي  الغِيبـة والنَّميمـة     األصول،

يـذكر  . واملوحِّـد املسـتنري   أحدِهِم بِذِكر العيوب ونيَّة الطَعـن بالسُـمعَة  
لّ املنزلة الرّوحيّة، وصرتم العرس األثيل احرتامًا يغـذّي بـه   الفضل، وجي

روحَه وقلبهُ وسعيَه يف مكابدة امتثـال املثـال احلـقّ وفـق اسـتطاعته،      
﴾علَى سرُر متقابلني﴿ه كما قال خصوصًا مع إخوان

(2). 
 

 )النظام األخالقي املتكامل(. التَّصديق بعدالة الوجود
لَ يف الوجود مبعناه الشَّامِل ما يصعُب على اإلنسان أن يرى العد

   يكن حمقصـقًا شيئًا من العدالة يف ذاته ومتذوِّقـًا هلا يف حقيقتها. 

هكــذا، كلَّمــا اتَّســع ميــدانُ املعرفــة يف الــنَّفس الصَّــادقة، رســخ 
فيهــا التَّصــديقُ بعدالــة الوجــود الشّــاملة، وحتقَّقــَّ أنَّ جممــلَ املفاســد  

، ويـا لرسـف، وليـدة اجلمـوح البشـريّ      العاصفة يف وجـه األرض هـي  
                                                 

(1)
 [.37]الحجر  
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يطرة والـتَّحكُّم وارتكـاب الشْـرور مـن أجـل إخضـاع          املضاّد حنـو السَـّ
الطَّبيعــة ونظامهــا للمصــاب واألهــواء. وهــو مجــوحٌ أدَّى يف الغالــب إىل 
الصِّراعات واحلروب والتَّطـوْر اهلائـل يف صـناعة آالت القتـل والتَّـدمري      

ــناعي لتحقيــق    وهــدم احلضــارة، بــالرّغم مــ    ن اســتفادة اهلــامش الصّ
  العمليَّة. للبنس البشريّ يف شتَّى اماالتإجناوات كثرية مفيدة 

إنَّ استشعار العدالة من شأنه أن يوقفَ املرءَ على عمـق األومـة   
األخالقيَّة يف العا  احلـديث، إذ لـيس املشـكلة يف تطـوْر العِلـم الطبيعـيّ       

ــياق، وإنَّمــا يف ا ـــري األخــالق  يف هــذا السّ ــتَّحكُم بهنجناواتــه خــارج معاي ل
والقِيَم الثابتة ال  كانَّ يف أصل بناء كلّ حضـارة  جـديرة  بامسهـا، ومـا     

إال التَّصـديق بالغايـة األخالقيَّـةِ الـ  وحـدها       من هذا املنظـور  التَّوحيد
 حتفظُ العدلَ ألنَّها املرآة الصافية لصورة احلكمة يف هذا الوجود.
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 بعالفصل الرا
 انةاألمــَ

 

 مقدمة
 األمانة يف جوهر معناهَا هي كلمة التوحيد.
د بــهنر  الفــردوس إذ وَعَــدَ اهللُ تَعَــالَى حــافظي األمانــات والعهــ

ن إ، و(0){مَانَـاتِهِمْ وَعَهْـدِهِمْ رَاعُـونَ   وَالَّذِينَ هُـمْ ألَ }، عزَّ وجلّ قَالَ
اهلل جـلَّ  أنصف اإلنسان العاقـل مـن نفسـه لوجـد أنـه كلمـا وهبـه إيـاه         

ــة     جاللــه هــو يف احلقيقــة أمانــة نفيســة يتوجــب احملافظــة عليهــا، وتأدي
حقوقها وفقًا ملا خلقـَّ لـه. الـروح أمانـة جوهريـة، واجلسـد والـروق        

، ةن أدى مقاصدها احلق كانَّ للمرء نعمإ ،والولد كلها أمانات عزيزة
 ن قصّر وأ ل وخالف كانَّ عليه نقمة.إو

اهللُ تعـاىل   ى وجُوده، والنِّعم ال  مـنَّ واإلنسانُ إذا استشعرَ معن
ــةهبــا عليــه  ــةًو روحيَّ ــ  تتحــرَّ ُ   مادّيَّ ــات احلكيمــةِ ال ــنَ يف الغاي ، وأمْع

                                                 
(1)

 [8]المؤمنون  
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علـى أمُــور  جليلــة   مُؤتَـــمَنٌباتصباههـا احليــاة، ألدْرَ  إدرا َ الـيقني أنـــَّـــهُ   
ــن       ــا مـ ــرتب،ُ هبـ ــا يـ ــد ومـ ــال والولـ ــد واملـ ــنَّفس واجلسـ ــا الـ ــيس أقلّهـ لـ

ــن واجبــات، أي إلزامهــا       مســؤوليَّ ــلر منــها م ــبُ علــى ك ات ، ومــا يرتَّت
احلدود، وصوْاا من كلص ما يسيءُ إىل وظائفها املخلوقة هلا من أجـل  
ه مثـرة          اخلرَي، فاإلساءة إىل هـذه األمانـِة باجلهـل والعبَـث أمـٌر وخـيم ألنَـّ

 الشْرور واالبتعادِ عن قواعد األدَب والدِّين.
 

 وح()الر النّفسأمانة 
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرْوحِ قُلِ الرْوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيـتُم مِّـن    } 

 (0){الِعِلِمِ إِالَّ قَلِيالً

 آلَـــة إنَّ النَّفسَ هي عكمالل أوَّل للبِسم الطَّبيعيّع الَّذي هو مبثابةِ 
قِـل أن يُحسِـنَ   هلا كمَا قَال احلكيمُ القَّدِيـم. ويَنبغي علـى اإلنسـانِ العا  
ة الـ  وُجِـدَت   استِخدَام اآللَة لتؤدِّي غرضَـها يف حتقيـقِ الغايـة السَّـاميَ    

 يَنْفَعُ نَفِسًـا  ال}قال تَعَالَى:  .وهي العبادة والتوحيد من أجلها أصالً
 (2){إِميَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنََّْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبََّْ فِي إِميَانِهَا خَيْرًا

                                                 
(1)

 .[83]االسراء  
(2)

 .[138]االنعام  
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هو أن يكونَ اإلنسانُ واحِدًا يف اخلَـري بِكـلص مـا وهبـهُ      التَّوحيدُو
اهلل تعاىل إيّاه، أي يف روحِـه وعقلِـه وقلبِـه ونيّــتِه، ويف جوارحـه وكـلّ       
جسمِه، ومبا ملكَّ يداه. وهـذا أمـرٌ جليـل ال ميكـنُ حتقيقـه صـدقًا        

 ـــبَّةِ مع تر  النّفس يف اهلوى، واجلسد يف إفراط احلاجة، والفِكر يف لُ
 ة.الشَّكّ والبدع

 ،)النور والظلمة فيها متسـاويان(  ذات سبايا مُتضاددة، النّفسَف
  صكمهـا العقـلُ مبقتضـى احلـقّ      نفـهن العِلـم،  اجلهـل كمـا تقبـل    فهي تقبـل  

ــا.    جنحــَّ إىل الضــياع. ــل ذاتِه والعقــلُ ألن الشــر ال يأتيهــا إالَّ مــن قِبَ
الرّشــد. لـــذلك،   اإلنســانيّ حباجـــة  إىل نــور املعرفـــة واكتســاب ســـبُل   

 لنْصْ  واهلداية. إىل افاملوحِّدُ يستشعرُ افتقارَهُ 

تقضي األمانةُ هنا أن يلزمَ املرءُ نـيَّةَ اخلَري املعقودةَ علـى واجـبِ   
وال  الثَّبات يف هتذيب النَّفس من شوائب االحندار إىل اخلُلُـق املـذمُوم،  

يف هذا االلتـزامِ الشَّـريف    ألنَّه ميزَةَ ألحد على أحد إالّ بالعِلم والعَمَل،
طريقَها إىل االرتقاء صوْب املعنى اإلنسانيِّ الكامن فيهـا  النفسُ تعرس 

 كمون اجلوهر يف باطن حقيقتها. 
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يتوجَّـبُ علـى املـرءِ    وألنَّ الظُلمَة يف النفس هي عدو اإلنسـان،  
ــمَ أنَّ اإل ــالَ، واستســهالَ املعصــيةِ، والتَّســويفَ يف اســتدرا      أن يعل

مر، كلّها أمورٌ تؤدِّي إىل نسيان احلقّ، والغفلة عنه، بل ورؤيته وفـق  األ
األهواء رؤيـًة مشـوِّهًة خاطئـة، وهـذا يـؤدِّي حتمًـا إىل فسـاد الـنَّفس         
ألنــــَّها إذَّا َ تصريُ عَرَضًا مُستباحًا للشَّهوات، وحمال  مشوَّشًا تعصـفُ  

طمِـسُ بصـريتَها، ويقـوِّي    به النّواوعُ إىل التّباوو واالرتكابـات، وهـذا يُ  
وّلُّـكِ اللحظـة    الـدُنيا طبعَها اجلانِ  إىل األنانية وما تستتبعُه من حبِّ 

العابرة دون أيّ حسبان  حملدوديَّة الزَّمن والعواقب الوخيمة لرت ِ النَّفس 
 فريسةً سهلةً له.

وجيب على كل من يريد نيل الفضائل، أن ال يتغافل عـن نفسـه،   
فال تُذب  الـنفس إال   لها ساعة واحدة يف قهر الشهوات الفانية،وال يهم

ألن تـــراكم اخلطايـــا علـــى الـــنفس، جيعلـــها نفسًـــا  بســـيوس املخالفـــة،
ــاج   ىل عــالج، فيتــأخر تقــدّمها حنــو األصــل  واألفضــل،    إمريضــة، حتت

 ةثال : يف الغيبــة واحلضــور، والســرت   مُطالــب بــ  ، كمــا قيــل،  والعبــد
ــهُ يف غــري  والظهــور، نفــسٌ ميضــيه يف  غــري حمــل الرضــى، وحلــظل يلحظُ

 .ىق به إالّ يف سبيل الرضبار يف تصاريف القضا، ونُطقٌ ينطاعت
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، أن يصـرس نفسـه   )ق(األمري السيد من صفات املوحِّد، مما ذكره 
عن الشهوات واحملرّمات، وأن يعـرِسَ اهلل تَعَـالَى حَـقَّ مَعْرِفَتِـهِ، ويُوحِـدَهُ      

ــهُ بِمِقِـــدَارِ ر ــهِ.  ويُنزِهَـ ــهِ. وخزنـــة دَعْوَتِـ ــوَابَ رَحْمَتِـ ــهِ. ويعـــرس أَبْـ تِبَتِـ
املُوْصِـــلِيْنَ إِلَـــى جَنَّتِـــهِ. ويلَبَـــأَ أَمْـــرَهُ إِلَـــيْهِم بِحَسَـــبِ طَاقَتِـــهِ. ومَيْتَثِـــلَ  
مَرَاسِيْمَهُمْ عَلَى قَدْرِ قُوَتِهِ، فهنذا عرس ذلـك وَجَـبَ عليـه أن يَعْـرِس أن     

مَـا يَكُـونُ مِـنْ    } ، قال تَعَـالَى: ه طرفة عنياهلل سُبحَانه وتَعاىل ال يفارق
أَدْنَـىٰ مِـنْ    وَالَهُـوَ سَادِسُـهُمْ    خَمْسَة  إال هُوَ رَابِعُهُمْ وَال النَبْوَىٰ ثَالثَة  إِ

ــكَ  ــ وَالَذَٰلِ ــرَ إِلَّ ــمْ اأَكِثَ ــوَ مَعَهُ ومــن املعــروس أن قاعــدة معرفــة   .(0){هُ
 .النفس، أي يعرفها بالعبودية هلل وليس لغريه

قــال أحــد احلكمــاء: عإن بــني العبــد واملعبــود خطــوتني ال غــري، 
ــهُ يَسْـــتَعِيْنُ بِنـــورِ اهللِ وَعَوْنِـــهِ. وَيَمْحَـــقُ ظًلِمَتَـــهُ وَشَـــهْوَتَهُ   إحْــدَاهُمَا أَنَـّ
ــة.        ــرَة جَوْهَرِيَّ ــارتْ نَيِّ ــكَ صَ ــن ذلِ ــنَّفس م ــرَّدَتِ ال ــهنِذَا تَبَ ــبَهُ. فَ وَغَضَ

 مُضِــيَّةً. ثُــمَّ تَخطــو اخلُطــوَةَ الثَّانيــة وهــي اتصــاهلا صَــافِيَةً نقيَّــةً عَالِمَــةً
بِبَاريْهَا واتّحادُها بأَنوارِ عَظَمَتِهِ. وَكَمَالُ الِتِذَاذِهَا بِبَمَالِـهِ   )بالواسطة(

 وَجَاللِهِ. وَهذا هُوَ الدِّينُ الصَّحيْ ُع.

                                                 
(1)

 .[38]المجادلة  
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 )اجلسد قميو الروح( اجلَسَدأمانة 
أثُور التَّوحِيــدِيّ بوَصْــفِه عأفضَــل مَــا يُكـرَّمُ اجلســمُ البشــريّ يف املــ 

فهـو الكثيـف الفـاني، الـذي ارتـب، بـاللطيف، الـذي هـو          تَراهُ العَـنيع، 
حيث ال يوجـد لطيـف بِـال     الوجود، ينتُعاالروح اخلالدة، ال  به فق، 

فِـي أحسَـنِ   ﴿ فهو الصّنعة عالفاضِلَةع ال  خَلقَها الباري تَعَـاىل  كثيف،
﴾تَقوِيم

مُسـتَوي القَامـة،   ، ع(2)أعدلِ خلق  وأحسَنِ صـورة ع  ، أي عيف(2)
ــوَّرَكُم فَأحسَــنَ ﴿مُتناسِــب األعضَــاء، حَسَــن الشَّــكل، كمَــا قَــال  وَصَ

﴾صُورَكُم
. غريَ أنَّ الصْورةَ اإلنسانيَّةَ متَّصفةل مبَا هـو أرْقـى وألِطَـف    (3)

ــوه ع    ــن وُجُ ــف اجلِســمَاني م ــنَ الكَثِي ــم وَاإلرادَة م ــاة والعِل ــدرَة  احلَيَ والقُ
السَّمْع وَالبَصَر وَالكَالم الَـّ  هِــيَ الصْـورَة الــحَقيقيَّة اإللَهيَّـة      فضالً عن 

 عخَلـــقَ اهلل آدَم عَلَـــى صُورَتــــِــــهع، بقـــول الـــنيبّ الكـــريم املُشَـــار إلَيْهـــا
 .(4)فَاإلنسانُ مَظهَر اجلَمَال والكَمَالع

                                                 
(1)

 .[3]التين  
(2)

 .]الطبري[ 
(4)

 .[23]غافر  
(3)

 ]روح البيان[ 
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جيـبُ علـى الــمَرءِ أن    طبعًا، هـذه صُـورةُ املِثـال اإلنسـانيّ الَـّ       
يسعَى لتحقيقِها يف سِياق احليَاة. وباختِصار  شَدِيد األ يَّة لِكـلص ذِي  
لُبّ رَجِي ، فهننَّ اللطِيفَ جيـبُ أن يكـونَ حَاكِمًـا لِلكَثِيـف، ألنَّ األوَّلَ     

هذا ع :، كما قال أحد احلكماءد، والثَّاني مُضِمَحِلٌّ بَائدجَوْهري  خَالِ
تبعثــه ذات  إالّ مــااني مــادةٌ ال حيــاة فيهــا وال شــعور القمــيو الشــحم

اجلســم مــع الــنفس عن إوقيــل  اإلنســان فيهــا مــن حيويــة وإحســاسع. 
 .عكالقلم مع الكاتب

 اجلَـوارح وأوَّلُ واجباتِ حِفظ هَذه األمَانةِ هي حُسْنُ استِعمَال 
وارحُ . فـاجل ()ق األمـريُ السّــيِّد  مَا خُلِقََّ لَــهُع كمَا نبَّــهَ علـى ذَلـك    عيف

 . عكلُّها أمَانَات عأُمِرَتْ فِي كُلص وَاحدَة  منهَا بِأمْر
، لكي يكون الغَظْ عنِ الـمَحَارم، والنَّظرُ بِاالعتِبار العَنيفَــأمَانةُ 

االعتبــار ســببًا للوصــول اىل اخلــالق عــزَّ وجــلّ ومشــاهدته، كمــا قــال   
 . (0){رَبِّهَا نَاظِرَةٌ إِلَىٰ وُجُوهٌ يَوْمَئِذ  نَّاضِرَةٌ} :تَعَالَى

فُحْـشُ مـنَ القَـوْل(،    عـنِ اللغِـو والرَّفَـث )ال    صِيانتُهُ السَّمْعانةُ وأمَ
، والسمع يوصل اىل القلب مباشرة كما يُقـال  مَبالِس الذصكِر وإحْضَارُهُ

                                                 
(1)

 .[24-22]القيامة  
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 األذن تعشــق قبــل العــني أحيانًــا، واملســتمع شــريك القائــل، وتربيتــه       
 . حلقاإلنصات دائمًا اىل الصدق وا

اجْتـــِنَاب الغِـيــــبَة والبُهتَــان )الكَــذِب الــــمُفتَرى(،      اللصسَــان وأمَانــةُ  
ان مـواله دعـاه يومًـا واراد ان    ، قيـل عـن لقمـان احلكـيم:     ومُدَاومَةُ الـذصكِر 

فـذب  شـاة    ،فقال له اذبـ  يل شـاه واتـ  بأطيـب مضـغتني منـها       ،ميتحنه
اة أخــرى واتــ  بأخبــث ثــم قــال لــه اذبــ  يل شــ  ،وأتــاه بالقلــب واللســان

فقـال   ،فسـاله عـن ذلـك    ،فذب  شاة وأتاه بالقلب واللسان ،مضغتني منها
 .ذا خبثاإوأخبث شيء   ،ااما أطيب شيء  إذا طابا

ــيِّد حــذّر وقــد  مــن خطــورة فعــل اللســان حــني    )ق(األمــريُ السَّ
وصفه بأنَّه عأبو الكبائرع ما   يُحفَظ من اقرتاس الكذب والعديـد مـن   

ة مـن صـنوس الغِيبـة والنَّميمـة واهلـذر. وأوىل باللسـان        اآلفا ت اخلُلُقيَـّ
الصّادق املتلفّظ بلطائف احلِكَم أن يُصان ويُراعى مـن كـلّ مـا ال يليـق     
بــاألدب اإلنســانيّ األرفــع. إنّ هــذا األمــر يتطلَّــب أوّالً، وكمــا ســبق،  

ا قــال تنقيــة القلــب والنيّــة مــن شــوائب الغفلــة واخلفَّــة، ألنَّ القلــبَ كمــ 
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كلّهــا تبــعٌ لــه، وإذا ح عهــو األصــلُ واملركــزُ واجلــوار )ر(الشّــيخ الفاضــل 
 صلُ  املتبوع صلُ  التّابعع.

، الـمَشْيُ إلَـى الطَّاعَـات، والتَّباعُـد عَـن الــمَعَاصِي      الرِّجْلوأمَانَةُ 
ــروق، ورياضــة       ــل وال ــاهتم، والســعي للعم ومشــاركة االخــوان يف واجب

 . اجلسد

، وصفظـه عـن   حَـالالً  بَطن( أن ال يَـتــنَاوَل بـهِ إالَّ  )الـ  الفَـم وَأمَانةُ 
وأن االطعمة أدوية، واملقصود منها أن يقـوى اإلنسـان    ،احلرام والشبهَة

بالنسبة للغذاء، أن يبـدأ بـذكر اهلل    هبا على عبادة اهلل، ومن الواجب
ــا جلــالينوس      قبــل تنــاول الطعــام كمــا أشــرنا ســابقًا، وأن اإلنســان وفقً

: عال ميـرض إذا اعتنـى بـأن ال يعـرض لـه سـوء هضـم الباتّـةع،         احلكيم
ومن املباد  األساسية الـ  أشـار إليهـا احلُكمَـاء الـ  نأمـل ان تكـون        
موضـــوع دراســـة دقيقـــة مســـتقبالً، أن صـــذر املـــرء اخـــتالس أنـــواع   
األطعمـــة، وصـــذر التخمـــة، ألن الطعـــام يفســـد هضـــمه مـــن جهـــات 

ء التـدبري، كـذلك مـن عوامـل سـوء      ة وسـو خمتلفة، من الكيفية والكمي
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اهلضــم إدخــال الطعــام علــى الطعــام، وعــدم تقــديم الرياضــة، وشــرب 
  .(0)املياه أثناء تناول الطعام

ــةُ  ـــمُدّهَا إىل حَــــرَام، والَ  أن الَ اليَــــدوأمَانــ ــ يــ مْسِكها عَــــنِ ـُيــ
ـــمَعرُوس ــم صــناعة لالســتعانة علــى قيــام حــال    ال ، ومــن الواجــب تعلّ

                                                 
(1)

 النظام الصحي للطعام 
دمة النظررام الصررحي للطعررام فرري هررذا الموضرروع، ونظررًرا لمهميررة نررذكر أهمهررا  فقررد تناولررت نظريررات متعرردظ

 Food Combining Made Easy" Dr. Herbert Shelton" استناداً الى:
 تجنّب خلط النشويات مع البروتين. -1

 الخضار وحدها يمكن خلطها إّما مع البروتين أو مع النشويات. -أ 
 ساعات من تناول النشويات. 3البروتين يؤكل بعد  -ب 
 ساعات من تناول البروتين. 3النشويات تؤكل بعد  -ج 

ظرام بدقّرة تجنّب شرب أي سائل حتى الماء مع األكل او بعده ألكثر من سراعتين، وعنرد تطبيرل الن -2
 قد ال نحتاج إلى المياه قبل أربع ساعات.

 تجنّب خلط النشويات مع الحامض أو البندورة. -4
 ساعات من تناول أي طعام. 3تجنّب تناول أية فاكهة أو حلويات إال بعد  -3
تجنّب أكل حبوب يابسة مثل الحمرص بطحينرة او الفرول المردمس او العردس المطبروج كالمجردرة،  -3

 الحبوب وطبخها لمدة قصيرة جداً على البخار فقط.إال بعد تنبيت هذه 
تجنّب أكرل أيرة معجنرات وخصوصراً الخبرز المعجرون برالخميرة ألنره ينقلرب الرى كحرول وغرازات  -2

 سامة في حال تخمرها او تعفنها.
ى الحررذر مررن تنرراول الحليررب ومشررتقاته والسرركر وكررل مررا هررو مصررنَّع مررن السرركر كالحلويررات  -7 ترروخظ

 والمربيات والسكاكر.
 النوم المبكظر له حسنات جّمة، والسَّهر الطويل يسبظب العديد من ا الضطرابات الجسديّة والنفسيّة. -8

السررمو والرردجاج  : البروتينررات تتررملف مررن اللحرروم جميعهررا ومررن اإلنترراج الحيررواني بمررا فيررهالبروتينررات
والجوز، واللروز، البيض والحليب وجميع مشتقاته، والمكسرات كالفستل الحلبي والصنوبر، و والطير

 والسمسم، والحبوب اليابسة كالعدس والحمص والفول والفاصوليا والزيتون.
: تتررملف مررن األرز، البطاطررا، الطحررين والمعجنررات، الكسررتناء، الشررمندر، الررذرة، األرضرري النشررويات

 شوكي، القرع والجزر.
ي التخمر وسوء الهضم : هي مزيج من النشويات والبروتينات ولذلو تسبب النفحة االحبوب اليابسة

لكل من يتناولها، وبقدر ما هي نافعة عندما تكون خضراء وطازجة او منبتة بقدر ما تصبح مضرة 
 عند يباسها وال يجوز تناولها إالّ بعد تنبيتها.

تجنّب تناول الفاكهة الحامضة مع الفاكهة الحلوة، بل يجوز تناول الفاكهة النصف : تصنيف الفاكهة
 .حامضة مع غيرها

 بطيخ وشمام، تؤكل منفردة. -1
 فاكهة حلوة: تمر، موز، خرما، عنب حلو، تين، وجميع الفاكهة المجففة. -2

فاكهة حامضة: جميع أنواع الليمون، أناناس، الفريز، الكرز، رمان، إكدنيا، وكيوي، ال يجوز تناولها 
 .مع الفاكهة الحلوة
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هــا علــى عــدم اإليــذاء ألحــد، أو خيانــة وديعــة أو املـرء، وجيــب تربيتُ 
أنَّ مــا يكتبــه اإلنســانُ بيــدِه، او يســطره بقلمــه، هــو بالســويَّة   و. أمانــة

ذاهتا مع كلّ أفعال جوارحه وبواطنه. لذلك قيل حبقّ إنّ عالقلمَ احـدُ  
اللساننَيع وجيُب حفظه عمّـا جيـُب حفـظ اللسـان عنـه حتمًـا. وقـد        

 :ادزُهَّأحد ال قال يف املعنى 

 ويُبقي الدّهرُ ما كتبَّ يداهُ  ىوما مـن كاتـب إال ســيُبل

 يسُــرّ  فـي القيـامـة أن تـراهُ  فال تكتب بيمينك غري شيء

بالكليّـة، ألن   جيب على املرء أن صفظه من الزنا : جالفرْأمانة و
، وقــد أشــرنا إىل حتــريم الزنــا، حرّمتــه حترميًــا عظيمــاً مجيعهــا الشــرائع
ظ القلـب عـن الفكـر،    فـ لواجب يف تربية الفرْج حفظ العـني، وح ومن ا

 وحفظ البطن عن الشهوات والشبع.
 

 والسرت الطهارة  -أ

ــا اهلل  نســان جوارحــه يف إذا اســتعمل اإل ــا خلقه ــزّ وجــلّ  م ، ع
ــن ســائر األجنــاس يف        ــذا اجلســم بالغســل م ــف ه ــه تنظي توجــب علي

ــرتة والوضــوء والطهــارة ألن   ــدين الطهــارة مــن مشــروعات السُ وال  .ال
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مساح وال رخصة لكل من تأسم بسمة الـدين أن يهمـل ذلـك مـن كافـة      
 .والسالكنياألخوان 

 

 (0)عندما تُفارق الروح اجلسد

مشـاركة اجلماعـة أهـل     وداع امليـَّ يف  من املفرتضات الواجبـة 
حيـث قـال تَعَـاىلَ: عواصـرب      ، ويتوجّـب االلتـزام بفضـيلة الصـرب    الفقيد

، واملـؤمن الصـابر هـو الـذي يرضـى بقضـاء       عحلكم ربّك فهننك بأعيننا
ــة يف حضــور       ــن واجــب احــرتام األصــول وآداب اللّياق ــذلك م اهلل، ك
املــوت، التــزام قاعــدة اهلــدوء دون نــدب  أو نــواح ، والتــزام ارتــداء        
املنديل األبيظ للنساء عمومًـا، ولكننـا نُشـاهد يف هـذه األيـام الكـثري       

ــم مُصــاب املــ مــن النــاس الــذين إذا  يتصــرفون وت بوفــاة عزيــز ، حــلّ بِهِ
، وإكــرام الفقيــد  بأفعــال تتنــافى مــع الصــرب والرضــى بقضــائِهِ تَعَــالَىَ      

  (2).اخلشوع يف معنى املوت
 

                                                 
 مراسم الجنازة عند الموحدين الدروز.باً في أصدرت اللجنة الدينية في المجلس المذهبي كتا (1)
ل شرًعا لدى الموّحدين الدروز التعجيل في دفن الميت، ويتوجب الغسل والتكفين، الرجال للرجال،  (2) يُفمضَّ

والنساء للنساء. وفي ما يتعلّل بالصالة على الجثمان، فإِنّها تؤدَّى بمربع تكبيرات وذلو بذكر الشهادتين )ال إله 

في الثانية، والُدعاء للمؤمنين في الثالثة،  )ص( محمد رسول هللا( في التكبيرة األولى، والصالة على النبيإال هللا

 والُدعاء للميت بالمغفرة في الرابعة، ثم ينقل الجثمان الى المقبرة، ويمنع مس الموتى أو إحراقهم.
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 الـمـالأمانة 
 عطفاً وإضافةً على ما ذُكر يف موضوع الزكاة.

فاملال عند اإلنسان وديعة من اهلل تَعَاىلَ، وتأدية الودائـع اىل مـن   
واجبها، وبذهلا يف حملها، فهنن َّمَ املـرء واجبـه    هو صرفها يف أودعها

 فقد أدى األمانَة.

ــلو     ــدين مرتبطــةل بالسّ ــة لــدى املوحِّ ــة املعرفيَّ ــول النّظريَّ إنَّ األصُ
االجتماعيّ يف حقل الواقع حبُكم الضَّرُورة اإلميانيَّة، فال إميان يُعتـدْ بـه   

 من دون مسالك عمليَّة. 

قُّف عنـد مفهـوم املـال عنـد املوحِّـدين      جديرٌ يف هذا املعنى التو
ة         الرتباطه الوثيـق بـالتطبيق العملـّي ملعنـى العدالـِة يف أرض الواقـع. مثَـّ
واجبات مفروضَة جتاه اكتسـاب املــَال واسـتخدامه، فـأوَّل مـا جيـبُ       
احملافظة عليه حتمًا هو اكتسابُه من حالل. فـهنذا وقـع بـني يديـه، فهـو      

 .معناه ووظيفته ،  ا:حماسَبٌ عليه يف اعتبارَيْن
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أمّا جلهة معانيه، فعليه أن ال جيعله غايةً يف ذاته ليقوى به يف جـاه  
الدّنيا ومكانته فيها، أو خلوس  من عوو، بـل يكـون يف عينـه حمـل وديعـة      
من اهلل سبحانه وتعاىل، فال يتعلَّق به قلبُه، وال جيم  طمعُه يف اكـتـناوه 

 .مهلكة من املهالك )ق(األمريُ السيِّدُ خوفًا من الفضول الّذي اعتربَه 

ــا جلهــةِ وظائفــه، بعــد االكتفــاء منــه و، فــهنذا أنعــم اهلل باليُســر وأمّ
 بذلُه يف الصَّدَقة، وأعمـال البِـرِّ   فمن الواجب لضرورات احلياة واإلعالة،

. ، وعـدم صـرفِهِ يف احلـرام   ، واكتساب ملكة اإلنصاس فيهعلى اخوانِهِ
من أعمال اخلري، مأخوذل معناهـا مـن الصِّـدق كمـا      والصَّدقةُ عملل مثمرٌ

﴾صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴿قال 
. وهي فرضٌ الومٌ على كلص ذي (2)

استطاعة  فيه. واملوحِّدون مأمورون ببِرّ الضّعفاء، وهذا ورعٌ يف أرض 
 الخوانمع ا العمل الصابف، عبالغة اخلصوبة ألنَّ مثرَها من كرم اهلل وثوابه

 .عيُثمِرُ خريًا، تنتفع به النفس ثوابًا يف عاجِل الدُنيا وآجِل اآلخِرَة

ــة   ــةُ املعنــى الفســي  للفريضــة الرّبّانيَّ وتكــرِّسُ األعــراسُ التّوحيديَّ
ــة والعطـــفِ ـاملعروفــة بـــ  عصلة الـــرَّحمع مـــن حيـــث هـــي مقاربـــة الرِّقَـّ

                                                 
(1)

 [.24]األحزاب  
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ــا بكــلص ذي صــ      ــل أيضً ــى، ب ــذوي القرب ــيس فقــ، ب ــةِ، ل ــور والرّأف لة  بن
اإلميان، وبنعمةِ احلضور اإلنسانيِّ املستنري. كـذلك صقصـقُ املوحِّـدون،    

 والتكافل االجتماعي يف مفهومهم املسلكي ملادّة املال، معنى االعتدال
ه مـن واجبـهم الـدّي ّ واألخالقـيّ     أنـ الّذي به تسـتقيمُ النّفـوس، حيـث    

 بـل عصـرس املـال يف    االلتزام بقاعدة عال إسراس وال تقتري وال تبذيرع،
ما ينبغي وعلى مـن ينبغـي يف الوقـَّ الـذي ينبغـيع، يف ضـوء حتقيـق        

  .العدالة يف امتمع بشكل عام

بشــكل قـاطع أنّ التـزامَ عاإلنصــاسع،    )ق(األمـريُ  السـيِّد  ويوضـ ُ  
أي سلو  اا العدالـة يف اسـتخدام املـال وفقـا للتعـاليم الشّـريفة، مـن        

   .عشأنه حتقيق العدل يف امتم

ــاكني     ــالفقراء واملسـ ــام بـ ــاب االهتمـ ــلف الصـ ــن السـ ــتفاد مـ ويُسـ
ــام ــم ءً وكســاءًغــذّامــاالً و) واملــنقطعني واألرامــل واأليت بيــوت اهلل (، ث

(، ثـم  جمالس ومدارس ومعاهدتعليم الكتاب والسنّة وتالوة القرآن )و
، أي كـل مـا أمـر بـه     )*(فك أسري، وخالص مسبون، وعمـارة سـبيل  

 اهلل من اخلري.
                                                 

)*(
 .)ق( مضمون وصية األمير السيد 
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عنــد املوحــدين  ، وهــي تصــ ّينة مــن مشــروعات الــدِّالوصــيَّو
وار ، إذا كان املوصي عاقالً مستكمالً شـروط اللياقـة    لوار  ولغري

القانونية، وعلـى املـرء أن جيتهـد يف بـراءة ذمتـه يف حياتـه ومماتـه. وال        
 جتوو وصية بصدقة إالّ بعد خالص الذمة.

، موال ومهلكـة للنفـوس  كذلك حرّمَّ الشرائع الرِبا، ألنه متلفة لر
 .وقد تشدَّدَ مذهبُ التوحيد يف هذا األمر تشديدًا بالغًا

 

 الولدأمانة 
 هَبْ رَبِّ قَالَ رَبَّهُ وَكَرِيَّا دَعَا هُنَالِكَ﴿ قَالَ تَعَاىلَ يف كتابه الكريم

﴾الدْعَاءِ سَمِيعُ طَيِّبَةً إِنَّكَ ذُرِّيَّةً لَدُنِكَ مِنْ لِي
بـةل مـن اهلل   يَّـةُ ه . فالذر(2)

قلب املولود لتَكـونَ أمانـةً بيـد     مشرقة يفتَعَاىلَ، ووديعةل غالية ألنّها روحٌ 
 الوالدَين يتوجَّبُ عليهما حفظها ورعايتها على أكمل وجه.

وتشـريع أجـواء    تهيئَةبحكمة اخلالق الوهّاب اجلليلة إن مقاصد 
عاإلجنـابع،  ق عبيئةع إنسانيَّة محيمة غايتها خلِ هي عالكنَفع األسريّ

                                                 
(1)

 .[48ران ]آل عم 
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، ومــن حفظًــا لبقــاء النــوع البشــري ووظيفتــها حُســن الرّعايــة والرتبيــة
ــاىلَ، أن  ــهِ تَعَ ــواع احليــوان   )*(هــذه الشــهوةحكمتِ ــدَت يف ســائر أن أُوجِ
 الستمرار انواعه.

 

 مقدّمات أساسيّة حلفظ الولد

 اختيار الزوجة الصاحلة

تكـــوين إنّ حكمـــاء التّوحيـــد، بـــالنّظر إىل الغايـــة الشـــريفة مـــن 
ــدّمات     ــةع وعمقـ ــروط عظيمـ ــوب حتقيـــق عشـ ــوا إىل وجـ ــرة، نبّهـ األسـ
أساسيّةع ال بدّ من التزام املرء النَّابه هبا ليحقصق خطوةَ الزّواج استنادًا 

. كمـا مـرّ آنفًـا    إىل وعي ناضـا قـائم علـى وحـدِة القلـب والعقـل معًـا       
إىل أ ّها حُسن انتخاب الزوجة حبيث ال يُسارع الشاب )أو الشـابّة(  

أن يتحقَّق مـن طِيــبةِ الـرّوح،     وعليها االفتـتان بظواهر األمور، بل عليه
ــرة،    ــاء األسـ ــؤوليَّة بنـ ــة، واستشـــعارِها مسـ ــالقيَم األخالقيَـّ ــا بـ وتعلّقِهـ

ملعنى خطوة واكتسابِها احلدّ املقبول من ثقافة احلياة، وإدراكها السليم 

                                                 
)*(

 المقصود الجماع. 
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ييّـروا لـنطفكم، فـهنن     )ص(وعن قول النيبّ الكريم ، اإلقدام على الزّواج
 العرق نزّاع، يع  يظهر تأثري اإلمرأة يف ولدها.

من ثمّ، فهننّ املسؤوليَّةَ املشرتكَة تقعُ تِباعًا على عـاتق املتـأهِّلَيْن   
لإلجناب يف مراحل اإلخصاب واحلـَمْل واإلرضاع ولزوم انقضـاء املهلـة   

ــا بــالغَ الوافيَــة بــني اإلجنــاب واإلجنــاب. هــذه كلّهــا تتطلَّــبُ وعيــً  ا تربوي 
ــيم إواءهــا حتــَّ      ــدقائِق التّصــرْس احلكِ ــا وجــداني ا ب ــة، والتزامً اللطافَ
طائلِة حتْمل التَّبعـات احملسـوبَة علـى األوليَـاء قبـل الوصـول إىل مرحلَـة        

 التَّربيَة املباشرة.

مبــا  علــى املــرأة أثنــاء احلمــل، تــدبري نفســها  ومــن الشــروط الواجبــة
واالحتمــاء مــن كــل شــيء يوجــب   هــذا الشــأن،ســن الرعايــة يفيقتضــيه حُ

 إسقاط اجلنني ومنها حتريك الشهوة.

 .، أي األمل تدبري الرضيع هو تـدبري املرضـعة  صأما بعد الوالدة فهنن أ
وميــرض الطفــل،  ،وأيضًــا إن حتريــك الشــهوة يفســد احلليــب، فيصــب  غــيالً  
د من الطعـام ألينـه   وَّعَومدة الرضاعة شرعاً حولني، فهنذا فُطم الولد ينبغي أن يُ

 وأخفّه، وصظّر عليه اللحم حتى امتالء بدنه.
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 الرتبية
يف موضوع األمانة، فهـي واجـب    اأساسيً اعنصرًية تدخل الرتب

اليتـها  نّهـا مفهـوم مشـويلّ، فـهننّ فع    إإنسانيّ يف املقـام األوَّل، ومـن حيـث    
رتبطـة  اإلنسـانيّة الـ  منـها تسـتقي أهـدافَها امل      ّتدّ كاجلذور يف التّربـة 

 .مبا أنعمه اهلل على اخللق من نِعَم وعطايا بالضرورة
إن كلَّ تربية  أصيلة  هي ال  تـؤتي مثرهـا مـن مَعـني ذلـك التطلّـع       

 العمليّـة اإلنساني الفسي ، وأيّا تكن املقاربة ال  ينتهبها ويلْ األمـر يف  
ــة، فهننّهــا إنْ   تصــبّ كــالنّهر العــذب يف احملــي، اإلنســاني،   فهــي  الرتبويّ

حمكومة بالعقم، وبالتايل، فهننّ نتائبَها ماضـيةل يف سـبيل  وَعـر ومُظلـم،     
 . حتدّياهتاووال ميكنها مواجهة كافّة متطلّبات احلياة 

 

 :ضروريّةالرتبويّة الفاهيم أهم امل
ــة -0 ــب       :الوقاي ــرب النّصــ  والتأدي ــيانة ع ــة والصّ ــظ واحلماي ــي احلف ه

 أن يكون لذلك أهالً. ، وأوىل بالنّاص  املؤدِّب (0)والتّعليم

هـــي القيـــام علـــى األمـــر حبفظـــه ومراقبتـــه وإصـــالحه    :الرِّعايـــة -2
الرتبــويّ، فــهننّ الرِّعايــة    الشــأن وصَــونه، وعلــى وجــه اخلصــوص   

                                                 
(1)

 .)روح البيان( 
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ــه شــيئًا فشــيئًاع، وهــذا يعــ     هتــدسُ إىل عتبليــغ الشــيء إىل كمال
ــه مــن    ــةل مــنَ اهلل تعــاىل، لِتمكينِ هتيئــة الكــائن الغــظّ الَّــذي هــوَ هِبَ

تِسابِ امللِكاتِ اإلنسانيَّة الشَّريفَة ال  هيَ الصِّفات الرَّاسِخَة يف اك
ــق     ــا ســوسَ يتحقَّ ــنَّفس ليثبــََّ هبــا علــى التــزامِ الفضــيلةِ الــ  هبَ ال

 إنسانًا مُدركًا ملعنى السَّعادة احلقَّة.

إنَّ الكـائَن احلـيَّ املولُـوَد هـَو يف احلقيقـِة وديعَـةل فِـي         :حِفظُ األمانـة  -3
ــدِي  ــةُ اإلســالم       أي ــالَ حبَّ ــا ق ــوَ كمَ ــل ه ــره، ب ــاء أم ــه وأوليَ مُنبِبي
عأمَانَةل عندَ والدَيه، وقلبهُ الطَّاهِر جَوهرةٌ نفِيسةل سـاذَجَةل   الغَزايلّ:

خاليَةل عَن كـلص نَقـش  وصُـورَة، فـهنن عُـوَِّد اخلَـرَي وعُلصمَـُه نشـَأ علَيـه          
بِـه أبـوَاهُ وكُـلُّ مُعلصـم  لـهُ      وسعِدَ فِي الـدْنيَا واآلخِـرَة يُشـاركُهُ فِـي ثَوا    

ومُؤَدِّبع. هذه األمانة الغالية توجبُ علـى الوالـدَين القيـام حبُسـن     
 .عأدب احلياةع، وتعليم فظِها بالتَّربيَةِ املستَقيمَةرعايتها، وحِ

قِيلَ يف احلِكمة القدميَة عإنَّ أوائلَ األمُور هيَ ال  جيِبُ أن : التعليم -4
ثــر أ يَّــةع، فــالتَّعليمُ يف الصِّــغَر عأشــدّ رسُــوخًا،  تُراعَــى ألنَّهــا األك

: )ع(وقــد جــاء يف أمثــال ســليمان احلكــيم  وهــوَ أصــلل لِمــا بعــده.
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عرَبِّ ابنَــكَ وثقّفــه وفقــاً لســبيله يف احليــاة، فمتــى شــافَ لــن صيــدَ   
عنهع. أي إنه من الواجب على الويلّ مراعاة الولد مبـا هـو خملـوق    

ــه يف ســياق املراحــل ال   ــه إىل أن املكتســبات يف   علي ــة، والتنبّ رتبويّ
العــادات وامليــول تبقــى آثارهــا إىل أواخــر العمــر مــن تلــك الفــرتة     

إلَـى أنَّـهُ مـن املسـتَحبِّ أن      )قَ(وقد أشـارَ األمـريُ السَّـيِّدُ     املبكرة.
ــد    ــارةِ التَّوحي ــان بعب ــالق اللسَ ــه إالَّ اهلل يكــونَ أوَّلُ انطِ ــن  ،ال إل وم

 ذكر األلفاظ الدَّالـة علـى اهلل سُـبحَانَهُ تَعَـاىلَ    الواجب تعويده على 
ــها:  ــم اهللومنـ ــرحيم  )بسـ ــرمحن الـ ــد هللالـ ــاملني ، واحلمـ ، رب العـ

وأن يُعمَـــلَ منـــذ الصّـــغَر علـــى ترسِـــيخ مظـــاهِر   ،وسُـــبحان اهلل(
السّلو  املعتدِل ظاهرًا وباطِنًا، وأن تُعترَب دالئلُ احليَاء واالحتِشام 

ــمَِّ إشــارةً إىل  ــى    يف السَّ ــدلّ عل ــل، وبِشــارَة ت ــور العَق  عإشــراقِ ن
ـبُ إليـــه الفعـــلُ اجلَميـــل،  (0)األخــالق وصـــفاءِ القَلـــبع  . ثـــمَّ يُحبَـّ

ب يف سـائِر تصـرّفاتِه.   والتّواضُع، واالتصزانُ يف احلرَكة، والتـزامُ األدَ 
من مغبَّةِ األخالقِ الرَّديئة كالكـذب واحلسَـد واللبَاجـة.     رُحذَّويُ

ــةِ أ ــهُ يــؤدِّي إىل  ومــنَ احلِكمَ ــا متــواترًا إذ أنَّ ن ال يكــون العِتــابُ ابً
                                                 

(1)
 .)الغزالي( 
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النّفور، وأن ال يصل اإلحلاحُ يف التّعلـيم إىل حـدِّ اإلرهـاق إذ يـؤدِّي     
بدَوره إىل نتائا مؤذِيَة حلالَة التّلقّي. وجيـبُ أن يُحتَـرسَ احرتاسًـا    

فَـة مـع   شديدًا ليُحفَظ من قرنَـاءِ السْـوء، وأن يُعـوَّدَ املشـاركَة واألُل    
ــر.  ــدرِ َ اآلخَ ــي العطــاءِ ال فِــي األخــذ،   وأن يُ بــأنَّ الرِّفعــةَ هــيَ فِ

وهذِه أُمور ُتسـخَّر لـتمكني الـْروح مـن اسِتشـعار أنـس املشـارَكَة،        
لتَخرجَ إىل رحَابِ اإلنسانيَّة بعيدًا عن األنانيـة والفردانيَّـة اخلالصَـة    

ــاميع    ــويّ السّ ــ  هــيَ عأســوأ أعــداء اهلــدَس التّرب ــا وردَ يف  الَّ كمَ
 األدَبِ القدِيـم.

ه بتـدْرج السّـنوات عيُعـوَُّد علـى سـالَمِة النْطـق، واسـتِقامَة        إثمَّ  نَـّ
اللغة، وتوسيع املدار  على قاعِـدةِ تَنَاسُـب طبيعَـة العلُـوم مـع طبيعـة       
النموّ العقليّع. وينبغي على الوالِدِ فِي ولدِه، واملعلصمِ يف مُتعلَّمِه، أن ال 

ــدُ عليــه فِــي التَّأدِيــب كمــا يقــولُ ابــنُ خلــدون، عفالق  يســتبدّ ســوةُ تُفسِ
معاني اإلنسانيَّة، وتُبعِدُ النَّفس عن الفضَائل واخلُلُق اجلَميل، بـل جيـبُ   
اســتخدام القُــدوَة احلســنَة فِــي التَّعلــيم، فاألطفــاُل يتــأثَّروَن بالتَّقليــِد        

إذا تبدَّت منهُ عالمَات التّمييز، واملـُحاكاةِ واملثُل العُليَا الَّ  يرونَهاع. و
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عُلصمَ ما صتاجُهُ من حدُودِ الشَّرع، فهنذا أدر َ البلُوو، كانَ واقفًـا علـى   
 مَا عُهِد إليه مِن مُفتَرضات. 

 

 البلوويقظة 

ــروح   ــة ال ــر   يفيقظ ــم   يفــاع العم ــوعي بفه ــي انشــغال ال معــاني  ه
وهيبـة األب،   املشاعر السـامية الـ  حتسَّسـها املولـود عـرب حنـان األم      

اىل استشعار  يف حالة الرتبية على األخالق هي انفعال إنسانيّ يؤديو
هيبة اخلالق، وتتولّد هذه احلركـة الفطريـة يف الـذات الناشـئة بواسـطة      

ــ  توفرهــا أجــواء األســرة، فــهنذا تعلَّــ    ــدالرتبيــة الســليمة ال ــالوة  م الول تِ
 كـان  . شـاهدي ، اهلل نـاظري، اهلل معـي اهلل  الكلمات التاليـة: وتكرار 

معنويًا تقـوى بـه نفسُـهُ، وتتهـذَّب يف مواجهـة       اًاليافع كمن صمل سالح
 . مفاسِد الدُنيا

وكيــف ميكــن لليــافع الــذي أدر  البلــوو أن صــدِّد خِيــاره يف أيّ 
مرحلة  الحقة  من عمره إن   تكن شخصـيتُه اإلنسـانيّة مهيّـأةً بـاملعنى     

(، والعقلـــيّ والرّوحـــيّا إنّ الوجـــوديّ )أي وعـــي احلضـــور يف العـــالَم
املسا ة الرتبويّة ال  يقدّمها األهـل، بـوعي منـهُم أو بغـري وعـي، هـي       
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مسا ة مسؤولة اىل حدّ كـبري عـن خِيـارات املـرء واالتّباهـات الـ        
ميضــي هبــا يف طــرُق احليــاة، مــن دون االســتهانة أبــدًا باملســؤوليّة الــ   

 هبة من اهلل تَعَالَى لإلنسان.يؤسِّسُ هلا العقلُ املُدرِ ُ الذي هو 

منــهُ اليــافعُ، ومــا يســمعُه ويلمسُــه ويذوقُــه  ىَإن الوجــودَ، مبــا يــر
ــا شــاكل،       ــوت واإلحســاس وم ــورة والصّ ــاه بالصّ ــا يتلقّ ويشــمّه، اي م

 تشكصلُ كلُّها، يف نتيبة األمر، وادًا للذّاكرة واحلافظة واخليال. 

تــر  الطهــارة   ومهمــا بلــغ ســن التَمييــز جيــب أن ال يســام  يف     
 والصالة وحتذيره من فعل الزنا.

فـروض   ةومن قول أفالطون احلكيم عأن على األب يف ولده ثالثـ 
أحــد ا تفقيهــه يف شــريعته، والثــاني تعليمــه صــناعة يكتســب هبــا،    

 .عوالثالث حضّه على حسن القناعة

 البُلوو

ــى صـــتلِمع كمـــا ورد يف احلـــديثِ  ــيبّ حتَـّ يُرفَـــعُ القلـــمُ عـــنِ عالصَـّ
الشَّريف، واتُّفِقَ علَى أنَّ حصولَ االحتِالم هـو عالمـة النْضـا وإدرا     

لـدى   ة)أو العالمة األخرى وهـي بلـوو سـنّ اخلامسـة عشـر     سنّ البلُوو 
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، وهذا يعنِي املباشرَة يف حتمْل البـالِغ املسـؤوليَّة عـن    غالبيّة املذاهب(
رسِـني مييلـون إىل التّمهْـل يف    أفعالِه. أمّا مـنَ النّاحيَـة التَّربويَّـة، فـهننَّ الدّا    

اعتباره عراشِدًاع باملعنَى الوايف حلقيقَة عالرّشدع، ذلك أنَّ البالِغَ الغظّ 
ال وال فِـــي مرحلـــةِ عيـــور ســـريعع صـــد ُ فيهـــا الكـــثري مـــنَ التغيْـــرات 
ــة والنفســيَّة عيكــونُ الفــردُ    ــة واالجتماعيَّ ــة والوجدانيَّ اجلســميَّة والعقليَّ

  اجَة للعنايةِ والتّوجيهِ اخلُـلُقيّ والدّي ّع.فيها بأمسّ احل

ــراعم      ــالغ، حيــث تتفــت  ب ــاة الب ــة يف حي ــوو حمطــة هامّ ســن البل
 .يقف البالغ أمام امتحان صعب وعند هذا احلدّ األنوثة، وأالرجولة 

إن املسؤولية قبل البلوو تقع على عاتق األهل جتاه أبنائهم على مدى 
، ولكن فيتحمّل املرءُ مسؤولية أفعاله شرعًالوو ا بعد الببكامله، أمّ همعمر

 ايف هذا الزمن الصعب هل يأمن األهل من تر  أوالدهم على مسؤوليتهم

دًا لشـبابنا وشـابّاتنا   اعِسـَ مُ مدخالً نأمل أن يكون هذا الكتاب
 .تنوير بصائِرِهِم التّخاذِهم يف مسالِكِهِم اخلِيار الصحي يف 
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 خماطر احلياة املعاصرة
مـا يتعلّـق باالهتـداء إىل     اجهُ اجليل املعاصر صعوبات مجّة يفتو

مـــداخل السّـــلو  يف ســـبيل  حممـــود  صصّـــنهُم يف ذواهتـــم مـــن خمـــاطر  
االحنالل والضّياع. ويعود السببُ يف تلـك الصّـعوبة إىل وجـود عوامـل     
كــثرية فرضــتها احلداثــةُ علــى جمتمعــات    تتــوفّر هلــا الفرصــةُ املطلوبــة   

اعد التّمييز بني ما هـوَ مُــبْد  يف هـذه احلداثـة، وبـني مـا       لكي تضعَ قو
 هو مُؤذ  وبالغ الضَّرر. ويُمكن أن يُذكَر من تلك العوامل ما يلي:  

طغيان الصّورة عرب كافّة وسائل االتّصـال، ومـا صمـلُ معظمُهـا مـن       -
عرســائلع بصــريّة خارجــة يف مضــمواا عــن كــلص الوصــايا والــرتا   

 .احلكَميّ األخالقي

انتشار النّظرة النسبيّة يف طرائق الفكر، وما يستتبعُ ذلك من عموم  -
مـن  حالة الفوضى يف حتديد املفاهيم واملعاني، وما ينتا عن ذلـك  

 ، وإضاعة الوقَّ يف التسلية واللهو.نزوع إىل السطحيّةِ واالبتذال

تفشّي حالة النّزوع إىل اتّباع ما يُسـمّى عاملوضـةع، ومـا تسـبِّبه مـن       -
ك  عمَرَضيّع باملظاهر الباذخة، والتّقليد الرّخيو، وهذا كلّـه  ّسْ
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انعكس سلبًا على منـاف املناسـبات االجتماعيَّـة، ومـا يـراهُ النّـاسُ       
فيها من ظواهر صاخبة  ومثرية بشكل  حاد لكلّ احلـواسّ الظـاهرة   

 والباطنة على حدر سواء. 

كـلّ هـذا علـى     .تراجُع دور الرتبيـة األسـريَّة نتيبـة مـؤثّرات كـثرية      -
حساب تركيز االنتباه على أ يّة احملافظة على ما ميكن أن نسمّيه 

الدافئ للكنـف العـائليع، وهـذه خسـارة ال يعوِّضُـها      الرتبويّ عاجلوّ 
تلــك األخطــار علــى مســتقبل عائلتــه       لّإال مَــن استشــعر أثــر كــُ    

 وفلذات كبده.

ه وخشـيه، ال  اهلل سُبحَانَهُ وتَعَـاىلَ وأحبـَ  يف اخلالصة من عَرَس 
بد أن صفظ أمانتـه، وكـّل علـى قـدر  تـه واسـتطاعته، وهبـذا فـهنن         

 هم مناول ودرجات. كما ذكرنا، املؤمنني
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 الفصل اخلامس
 مُــلـالعِ

 تعريف عام
العِلمُ هو عصُورةُ املعلُوم فِي نفِسِ العـالِم، ومعرفتُـهُ علـى مـا هـوَ      

وباإلجــمَال هـو اسـمٌ لكـلص      عليهع، وهـوَ بـاملفهومِ العَـام نَقِـيظُ الــبَهل،     
يَرفَـع اللَّـهُ الَّـذِينَ آمَنُـوا مِـنكُم     ﴿كمَا قالَ تَعَاىل  العُلوم، وفضلُهُ ال يُخفَى

﴾وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلِمَ دَرَجات 
. فهنذا كان اجلهلُ هو خلـوّ الـنّفسِ مـنَ    (2)

حقُّه أن  العِلم، واعتقادَ الشيء خبِالسِ ما هوَ عليه، وفِعلُهُ خبِالسِ ما
يُفعل، فهنّن العِلـَم هـو عكـس ذلـك ّامًـا. ولــمَّا كـان اجلهـُل نقيصـًة ال          

ــويّ،  ــحي    حــقٌفتليــقُ باإلنســانِ السَّ ــمَ باملنــها الصّ عليــه أن ينــهلَ العِل
ضِ مِـنْ  رْألمَـا فِـي ا   وَلَـوْ أَنَّ ﴿ قال تَعَالَى: الّذي يؤتي مثره الثّمني اخليِّر.

 رُ يَمُدْهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر  مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّـهِ مٌ وَالِبَحْشَبَرَة  أَقِال
﴾إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(1) 
                                                 

(1)
 .[11]المجادلة  

(2)
 .[41]لقمان  
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 أقسام العِلم وفروعُه
  مقدمة

 :قـال أحـد احلُكمـاء   ، العلم هو من نعم اهلل تَعَاىلَ على اإلنسـان 
مــه املخــزون، ه املكنــون، وعلن اهلل سُــبحَانَه وتَعَــالَى اختــار آدم لســرِّإ

وعلّمـه سـبعني   ، ونفخ فيه من روحه، وهو نيب  مُرسل، خلقه اهلل بيده
  .بابًا من العلم

 * نَّـهُ لَقَـوْلُ رَسُـول  كَـرِيم      ﴿وجاء يف القرآن الكريم عن جربيـل:  
﴾مُطَـاع  ثَـمَّ أَمِـني     * ذِي قُوَّة  عِندَ ذِي الِعَرْشِ مَكِـني  

واملعنـى: انـه    .(2)
وي يف العلم والعمـل وذي مكانـة وجـاه عنـد اهلل مُطـاع      لقول جربيل الق

 من املالئكة، وأمني على الوحي.

أنــه بــاب الفلســفة ومُبتَــدِعُها،  (ع) الــنيبّ هــرمس عُــرِسَ عــنكمــا 
املثلـث  وواضِع الصناعات واألحلان، ولذلك سُمِيَ مُفتاح العِلـم، وهـو   

وفيهـــا أقـــوال  ،ةبِالنِعْمَـــلـــث ، وسُـــمي املثَّلـــكبـــالنبوّة، واحلكمـــة، واملُ

                                                 
(1)

 [.21-23-12]التكوير  
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منها أنه مُن  ثال  نِعَم وهي علم األرضـيات، والسـمائيات،    مُتعدِّدَة،
 حانيات.ووالر

إنَّ املعوَّل عليه هنا، هو الوقوسُ على معنـى العِلـم وفـق مقاربـة     
توحيديَّة ال تقفُ عند حدود تعداد حقول النَّظر والبحث وحسب، 

إخباري يف العِلم من جهـة، وبـني    بل تُميِّزُ يف املعيار األمسى بني ما هو
 ما هو تنويريّ جلهة الغاية األمثل من أهدافه من جهة  أُخرى. 

 

 فَهْم أسرار الطّبيعة :العقلُ الطّبيعي

تعدَّدت عرب تاريخ احلضارة النَّظرةُ إىل شبكة تفرْع العلوم وذلك 
ــا:   ــدٌ ألســباب  عــدَّة، أ ْه ــة    عائ ــوم يف الطّبيع ــادّة املعل ــوْع م ــاة تن واحلي

والنّفس اإلنسانيَّة، ثمَّ، تطـوْر املنـاها واألدوات وتقنيـات البحـث مـع      
 اتّساع االكتشافات.و تقدْم الزَّمن

، مُراقَبـة حرَكَـات الطَّبيعَـة   العِلمُ يف املستَوى العَـام، تأسَّـسَ عَـرب    
والـمُحَاولة الدَّائمة لفَهم أسْـرارها، وآليّـات عمَلِهـا. وبنَـاءً علـى نتـائا       

لبحـــث الـــدؤوب املتواصِـــل اســـتنب،َ العُلمـــاءُ الكـــثِريَ مـــنَ القَواعِـــد  ا
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ــوادَّ   و ــَّ مـ ــ  بَاتَـ ـــمَناهِاِ الَـّ ــا يف     االـ ــاس، يَطلبُونَهـ ــة النَـّ ــة لِكَافَـّ تعليميّـ
ـمّ يف اجلَامِعَــــات ومعَاهــــد الدِّراسَــــات العَاليــــة ثَــــالـــــمَدَارس، ومِــــن 

ارس، تَنَوَّعـــَّ العُلُــــوم،  والــــمُتخَصِّصَة. ومَعلـــومٌ، أنَّــــه بتقـــدْم الـــــمَعَ   
 وتَشعَّبََّْ مَنَاهاُ االختِصَاص تَشعْبـًا مُطَّردًا ومتزايدًا باستمرار.

ع الّـذي  العقـلُ الطَّبيعـيّ  ع هذِه العُلُوم متعلصقَة بـِمَا يُسمِّيه التَّوحِيـد 
ينظــر يف فهــم أســرار الطّبيعــة )الفيزيــاء وكــلّ مــا يتعلّــق هبــا(، واحليــاة   

نما كان(، وهو عقلل برَسْم سائر النّـاس وفقًـا اللتقـاطِ    )اجلسم احليّ أي
ــا    املعلومــات، واســتيعابِ وظائفهــا، ودرَجــات التَّعامــل معهــا وتطويرهَ

، على املثـال، يـدرسُ   الطِبْعرب الصْروح العِلميَّة مبختَلَف أصنافِها. ف
عِلمَ وظائف اجلسَد املتشـعِّبة، وعِلَـل صـحَّتها واضـطراباهتا، ونظـرًا      

عَّ مَــبَاالت      لتع قُّد أجْهزَة األنظِمة البيولُوجيَّـة للبِسْـم البَشـريّ، توسَـّ
االخِتصاص فيه إىل حَـدر يكـاُد يطـاُل كـّل تفصِـيل  ظـاهرّي وخفـّي يف        
 هذَا الـمَدَى الـمُذهِل خلاليا احلياةِ وأنسِبَتِها وكيفيَّات عمَلِها البَدِيع.

البُنيـات اخلفيَّـة يف    مشتقَّةل يف األسَـاس مِـن اكتشـاسِ    اهلندسةُو
عَالَـم احلِسّ الـمَرئيّ. وهي بُنيـات هلـا أسـاسٌ رياضـيّ يولصـدُ التـواونَ،       
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ــكل الالئــق.     وصفــظُ احلركــة الــ  فيــه لتــؤدِّي دورَهــا ووظيفتــها بالشَّ
كذلك تشعَّبَ هذا العِلمُ بشكل  مُذهِل، وولَّد الكمَّ اهلائل مـن أُسُـس   

 غري مسبوق يف التَّاريخ املعروس.الصِّناعات املتطوِّرة بتواتر 
، بالرّغم مِن عدَم اعتِبارهَـا علُومًـا بــَحتَة    العلوم اإلنسانيَّةأيضًا، 

ــرَات، فهننَّهــا        ــة، وجتــارب املختبَ ــارات العمَليَّ ــائا االختب ــن نت ــدة م متولص
عبَّرت عن حقوهلا املتَّسعة بـاطصراد عـن نزعـة  حنـوَ التحليـل عالعِلمـيّع       

ىل اإلنســانِ يف عشخصِــهع ويف جمتمعــه، ويف مراحــل    لكــلص مــا ميــَّّ إ  
عتطــوْرهع يف شــتَّى الـمَـــبَاالت، الفِكريَّــة منــهَا والنَّفســيّة واالجتِماعيَّــة  

 واحلضاريَّة مبختلفِ وجوهِها.
إنَّ حصـــيلةَ هـــذه العُلـــوم، ونِتاجهـــا التَّطبيقـــي، تتصـــدَّرُ مشـــهدَ 

ــك    ــام، ذل ــيّ العَ ــارةع يف التصــوْر اإلعالم ــدَّلَّ يف    عاحلضَ ــرتْ وب ــا غيَّ أنَّه
طرائق العَيش اليوميّ ووسائله وآفاقه بشـكل  مُتسَـارع ال يكـادُ اإلدرا ُ    
البشريْ أن يكونَ قادرًا على التقاط آثاره وفعاليَّاته يف املستوى النَّفسيّ 

، وهي علـوم  رفراد وامتمعات على حدر سواءوالوجدانيّ والوجوديّ ل
راد التخصّــو يف حقــل  مــن احلقــول، الكتســاب صتاجهــا اإلنســان، إن أ

 .مهنة توفصر له الروق احلالل، مع التزام قاعدة التمييز يف تدبري شؤونه
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  فَهْم الشَّريعة العقـلُ اإلميانيّ:

ـــر  بوجــودِ اهلل تعــاىل      ــنّفس البشــريَّة، مُقِ هــوَ جــوهرٌ فاعــلل يف ال
ــه، وهــو اإلميــانُ الّــذي يســتتبعُ اإلقــرار و      التّصــديق برُسُــله  ووحدانيّت

مَــن ﴿ودعوتــه وأمــره وايــه، واليــوم اآلخــر، والثــواب والعقــاب، وبــأنّ  
ـــيَنَّهُ حيــاةً طيِّبــةً     ــؤمنٌ فَلَـنُحْيِ ــوَ مُ ــن ذكــر  أو أنثــى وهُ ــاحلًا مِ ــلَ صَ عمِ

﴾وَلَنَبْزِينَّهُم أجرَهُم بأحسنِ ما كانُوا يَعمَلُون
(2) . 

ــهلَ العِ    ــن أن ين ــانيّ م ــل اإلمي ــدّ للعق ــريعةع  وال ب ــن عالشَّ ــمَ م أي ) ل
ذاهتا كما ورد فيها يف كلص عصر تنبيهًا للمؤمنني. فقد ورد يف  ة(الدعو

ــيكَ يف طريــق   ﴿ العهــد القــديم: ــكَ لتنتفــع، وأمشّ ــا الــرَّبْ إهلــكَ معلصمُ أن
﴾تسلك فيه

(1)
   . 

كـــانَ يُعلصـــمُ كـــلّ يـــوم  يف    ﴿وذكـــر اإلجنيـــلُ أنَّ الســـيِّد املســـي     
﴾اهليكل

ألنَّ لـك يف الشَّـريعة   ﴿ ولس يف الرّسـالة إىل روميـة:  ، وقال ب(3)
 .﴾كمالَ املعرفة واحلقيقة

                                                 
(1)

 .[27]النحل: 
(2)

 [38:17]إشعيا،  
(4)

 [37:23]لوقا،  
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أمّـــا يف القـــرآن الكـــريم، فقـــد تـــواترت اآليـــات يف احلـــثِّ علـــى  
يرفـعُ  ﴿، وقـال تعـاىل   (0)﴾وقُل ربِّي ودْني علمًا﴿اكتسابِ فضيلة العِلم 

﴾اهللُ الَّذينَ آمَنوا والَّذينَ أُوتُوا العلمَ دَرَجات 
(1). 

إنَّ علمَ الشَّريعةِ واستبصار دالالت الدّعوة كان من شـأاما أن  
عيولصــدا احليــاةَ اإلســالميَّة كلَّهــاع كمــا قــال أحــد العلمــاء شــارحًا:عفمِنَ 
النَّظر يف قَوانني القرآن العَمليَّة نشأ الفقه. ومن النظر فيه ككتاب يضـعُ  

نشـأ الزّهـدُ    آلخـرة لامليتافيزيقا نشأ الكـالم. ومـن النظـر فيـه ككتـاب       
ــمُ        ــاب  للحُكــم نشــأ عل ــه ككت ــن النظــر في والتصــوّس واألخــالق. وم
السياسة. ومن النظر فيه كلغة  إهليَّـة نشـأت علـومُ اللغـة... وتطـوّرُ      

يف : العلــومِ اإلســالميّةِ مجيعهــا إنّمــا ينبغــي أن يُبحــثَ يف هــذا النطــاق  
ــيّ نشــأت، وفيــه نضــبَّ وترعرعــَّ، وفيــه تطــوّ    رت، النطــاق القرآن

 . (3)عوواجهَّ علومَ األمم تؤيِّدُها أو تنكرُها يف ضوئه
نتيبـة اخـتالس املقاربـة يف     –لكنَّ النَّظرَ يف علُوم الشَّريعة ولَّـد  

أوّهلما هو  ّييزًا يف العِلم بني معنَيَيْن: -بعظ املفاهيم، وأ ها اإلمامة

                                                 
(1)

 .[113]طه،  
(2)

 [11]المجادلة،  
(4)

 .]النشار[ 
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الوقـــوسُ عنـــد حـــدود الـــنَّوّ كمـــا هـــي يف ظاهرهـــا، وثانيهمـــا هـــو  
يف  تنباطُ املقاصد وفق وجوه التّفسري استنادًا إىل املعـاني العميقـة  اس

ريعة والطَّريقـة        الباطن ز املتصـوِّفُة بـني عالشَـّ . وكان من أثـر ذلـك أن ميَـّ
واحلقيقةع مع تأكيدهم الرّاسخ بأنَّ علمَ الشَّريعة واحد جيمعُ سبيلَيْن، 

يتخصَّــو هبــا مــن وهــذه العلــوم ميكــن أن  .(0)الرّوايــة والدّرايــة هُمــا:
 يرغب يف دراسة الشريعة والعلوم اإلهلية.

 

 التَّوحيد :غايةُ العِلم
 ومان. ه أرض وال الو منهمن يلوال  علم احلقيقة التوحيد

ادقةِ الـ  مـن      غايةُ العِلم املُثمر أن يهديَ النَّفسَ إىل املعرفـةِ الصَـّ
املعنويَّة والعمليَّـة   شأاا أن تُحيي الرْوحَ، وتُسدِّد خطاها يف مسالِكها

حنو التَّحقُّق اإلنساني األمثَل، وهوَ االلتزامُ احليْ مبفـاهيم التَّوحيـد الـ     
 هي العدل واحلقّ واخلري.

والعِلُم احلقيقْي هـو املنبثـقُ مـن أمـر اهلل وتأيــيدِه وواسـطتِه، فهـوَ        
تُّخِـذَ بـالرأي   ، فهنذا ابيعةِ، جُعِلَ منهُ كلّ شيء  حيّللنّفوس كاملاءِ يف الطَّ

                                                 
(1)

 )الطّوسي( 
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والقياس وفق أهواء النّفـوس ونـواوع الـذات، انـزاحَ عـن أحقّيتـه، وبـات        
ضــربًا مــن املعلومــات العقيمــة يلــهو هبــا الالهــون، ويتـــيهُ يف ظاهرهــا         

اقتباسُهُ من معينـه األصـل، وجُعِـلَ غـذاءً ملسـالك       أمَّا إذا صَّ التّائهُون.
، فـال  وثوابًا مُباركًا يف الـدَارَين النفس واا العقل، بات سُلَمًا لالرتقاء، 

 ارتواء إال من فيظ احلِكمَة الربّانيّة.

يرقى التّوحيدُ بالعِلم إىل املستوى األمسـى املتعلصـق بالغايـةِ اخليِّـرَةِ     
من وُجُود اإلنسان يف هذا الكون. لذلك، يؤكصدُ التّوحيـدُ علـى أ يّـة    

ة هي أشرس املطلوبات قياسًـا  العلّة الغائيّة يف الطبيعة، مبعنى أنّ الغاي
ــوّ     ــا خـ ــ ، فيمـ ــذا يعـ ــونيّ. هـ ــود الكـ ــدة يف الوجـ ــة املتولـص إىل احلركـ
ــ      ــه ال ــة واملصــرييّة عــن أعمال ــة واملعنويّ اإلنســان، املســؤوليّة األخالقيّ

 يُـبادر إليها يف وجوده املُعطى له مدى احلياة بأسرها.

لغايــات اخليِّــرة  يُســلصمُ التّوحيــدُ بتقــدْم العِلــم شــرط ارتباطــه با     
واملستقيمة ال  يدم اإلنسان وال تسـخصره ألغـراض املصـالِ  املادّيــّة،     
والصّراعات الدّنيويّة. ويرتب،ُ هذا التقدّم كما ذكرنـا أعـاله باملسـتوى    
الطبيعيّ إلدراكات العقل املتعدِّدة، أي املستوى الّذي صاول فهم عمل 
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اإلنسـانيّة. أمّـا يف احلقـل الّـذي     الطبيعة ذاهتا بالشكل الالئـق للمعرفـة   
ــها، وغاياهتــا، ووجــود       ــةع، أي أســرار حركت ــد الطبيع ــا بع ــمِّي عم سُ
اإلنسان احلـّي النـاطق العاقـل املميّـز فيهـا، واحلقـائق الـ  تـدمغ نفسَـه          
بطبائع متضاددة بـني اخلـري والشـّر، والـيقني والشـّك، والعـدل والظّلـم،        

يُمكــن فهمــه مبســتوى اإلدرا   واملعرفــة واجلهــل إ ... فهــو حقــل ال  
ــى وهــو املُكتســب       ــا باملســتوى األرق ــل اإلنســانيّ، وإنّم ــيّ للعق الطبيع
ــقّ،       ــاد احلـ ــوى واعتقـ ــان والتّقـ ــكينة واإلميـ ــري والسّـ ــزام اخلـ ــرّاء التـ جـ
والتشبّث باألخالق احملمودة وانعكاسات تطبيقها على نورانيّة الـنّفس  

ــة  ــ  هبــا  لتكــوين والوجــودوحقــائق ا وارتقائهــا إىل املعرفــة الروحانيّ ال
 يتحقَّقُ اإلنسانُ إنسانًا وفق اإلرادة اإلهليّة اخليِّرة.

 

 فكرة املفيد عند املوحدين
ــلة طبــائع اخلــري بلطــائف   يف املفهــوم التّوحيــدي عاإلفــادةع هــي صِ

حلقـة التّوحيـد جامعـة،     تكـون  أن أيضًـا  الغايـة منـها   املعنى، لذلك فـهنن 
بتوجيـه   ينمـو  عِلـمُ الطالـب   وإن كانخلري. تصِل الكلّ بالكلّ يف روضة ا

يف التَّوحيد بعيـدة   املُذاكرة فهنن .، ولكن على درب عالصّلةع بالكلّمفيد
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أي صـاحب حلقـة   عند البوذيّـة،   "Gourou كلّ البُعد عن مفهوم عالغورو
ويكـون هـو هلـم     مستقلّة بطقوسـها،  يقة خاصة بِهِمروط ومُريدين وأتباع

ينحـو   وأوعند مـن يتـأثَّر هبـم،     عندهم ،ع ومثالمبثابة عمرشدع وعمعلّم
حنوهم. إذ أنَّ املفيد يف التَّوحيد هو الّذي صرّ ُ وعـيَ الطّالـب باتّبـاه    

، أي علمــه املعبَّــر عنــه برســاالت األنبيــاء إىل     واألرض تالســموانــور 
. هبذا، يصب  األخوان حالـة يشـدّ   الذي تصبو الروح إليهالطّور األخري 
هم حال اآلخر كما قال ععلى سُـرُر متقـابلنيع. وجيمعهـم    هبا الواحد من

ويف  املفيــد يف العلــم والعمــل، لصّــلةع بــاحلقّ، كــلٌّ صــرتم شــيخَهبــذلك عا
 .الوقَّ عينه الشيوف الثّقات

ــيوف املعــروس أن لو ــة   وكلّ ،مســالك متعــدِّدَة لشّ ــن أجــل غاي ــا م ه
بالورع واخلوس،  من يرقى متميِّزًا بالزهد، ومنهُم من يتميَّز ممنه ،واحدة

ومنهُم من يتميّز بسعة االطاّلع والـدّرس، ومنـهم مـن يتميّـز بالشـباعة،      
ومنهُم من يعاني الشوق والوجد أكثر من غـريه... هـذا يوجـبُ علـى     

املرتكـز علـى    ،املسـتنريين بيقينـهم   الثقاتاملوحِّد أن يستقي املعاني من 
بّـي ملكـة التمييـز    العمل والتّحقّق وصـدق املسـالك. ويعـ  أيضًـا أن ير    

 .يستقي املاء العذب من كلّ نبع صاسجي  من املفيدين كما عنده كي 
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 الفصل السادس
 ـلـمَــالعَ

 

العمل هو ما يبادر اإلنسانُ إىل فعله بشـكل  عـام، واملقصُـود بـه     

هنا هوَ العملُ مبا يقتضيهُ التَّوحيدُ مـن واجبـات  مسـلكيَّة، والتزامـات      

عنويَّة، يرتتَّبُ عن خمالفتها انقطاعٌ مـن الصِّـلةِ بـالعِلم    أخالقيَّة، وعهود  م

ة يـَ يِحْوالعمل الصاب املوافق لقواعد نظام التوحيد هو بركـةل مُ  .ارهـمـوث

 ة للمرء املخلو يف دُنياه وأُخراه.عَنافِ

﴾وَتُوَفَّى كلُّ نفِس  ما عمِلََّ﴿قال تعاىل يف كتابه الكريم 
، أي (2)

الـدّنيا، وهبـذا يكـون     ا عملتـه مـن أعمـال يف   تُعطى كلّ نفـس جـزاء مـ   

اِدق علـى حقيقـة نوايـاه، وتصـديق قلبـه بـاحلّق،         العمُل هو برهاُن الصَـّ

وإميانه الرّاسخ بوجودِ اهلل املثيـب املعاقـب. ويكـونُ أيضًـا هـو املعـوَّل       

 ه. عزَّ وجلّ إذا كان خالصًا لوجهعليه عند اهلل
                                                 

(1)
 [111]النحل  
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نفـس أنـكِ   تُخلقـي    : إعلمـي يـا   )ع(ومن أقوال هـرمس احلكـيم   

ملعنى مـن املعـاني إال للعِلـم والعمـل، كـذلك الثمـرة الطيِّبـة   تُخلَـق إال         

 لركل.

ــَّ       ــن الثواب ــه هــي قاعــدة م ــم بالعمــل ب ــاط العِل إنَّ قاعــدةَ ارتب

األساسيَّة يف املسلك، وال يُنتفَع بالعِلم حتّى يصدقه العمل، كذلك، ال 

 .وحسن النيَّة يُنتفَع بالعمَل حتّى يثبته اإلخالص

ــريف  ــديثِ الشـ ــل   :جـــاء يف احلـ ــان، وعمـ ــولل باللسـ عاإلميـــان قـ

باألركان، ويقني بالقلبع، وقد اعتُرب هذا احلديث مـن أصُـول اإلميـان    

، وصـدق  وصـوالً إىل املعرفـة   ألنَّ العمل الصّاب هو حتقيـق لغايـة العلـم   

ىل، ومـدعاة  النيَّة فيه هو مبثابة الرْوح الـ  جتعلـه مقبـوال عنـد اهلل تعـا     

عمـن رضـيَ لنفسـه باملعرفـة      :لالمتثال والتّوبة عنـد اخلَلـق. وقـد قيـل    

والقول دون العمل   يكـن مؤمنًـا، و  تنفعـه املعرفـة والقـولع، وضـربوا       

مثالً بأن العِلمَ شبرة والعمل مثرهتـا، فـهنن   يكـن للشـبرة مثـر فـالقطع       

 .أوىل هبا
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 العمل باألركان
أساسًـا، وقيـل إنّهـا اجلـوارحُ ألنَّ بـابَ      األركانُ هـي املفرتضـاتُ   

ما خُلِقـَّ لـه. هـذا يُوجِـبُ      العمل والسّلو  هو استخدام اجلوارح يف
ــه وســعيَه وســائل الرتكــاب     ــهُ ونطقَ أن ال جيعــل اإلنســان نظــره ومسعَ
املعصية، بل أدوات الكتساب كلّ ما يساعدُ على فِعـل اخلـري ومعرفـة    

 .أبوابه على احلقيقة

العمــل،  عإذا أراد اهلل بعبــد  خــريًا فــت  لــه بــابَ  :قــال الكرخــي
ــابَ  ــواب،    وأغلــق عنــه ب اجلــدلع، أي يهــدي بصــريته إىل مــا فيــه الصّ

ويوفّقه إىل ثبات اإلرادة يف اا االجتناب، فيبتعدُ عـن كـلص مـا يُخـرجُ     
حواسه عن حدود األدب واألخالق احلميدة، وتصريُ أعمالُه شاهدًا 

 .على صدقه وإخالص نيّته

 أبواب العمل يف عشرح اخلصـالع  )ر(قد أوض  الشيخ الفاضل و
نورد منه  ال  تُبسِّد إضافةً إىل آدابِهِ وخواطرهِ أدب الدِّين الصحي ،

 يف ما يلي مقدّمات، استرباكًا وتعميمًا للفائدة.
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 من مجلة الشروط الواجبة على االخوان
ــأنّ   -0 ــاىل. فكـ ــبحَانه وتعـ ــوى اهلل سُـ ــدنيا واآل  تقـ ــريات الـ ــرة خـ خـ

ل يف معَّ حتَّ هذه اخلصلة الواحـدة الـ  هـي التقـوى، فتأمَّـ     جُ
القرآن من ذِكِرِها كـم علّـق هبـا مـن خـري، وكـم وعـد عليهـا مـن          

 الَقـَ املِدْحَةُ والثَّنَاء.  هلاأوّثواب، وكم أضاس اليها من سعادة . 
﴾األُمُـورِ  وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فهَنِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَـزْمِ  ﴿تَعَالَى  اهلل

(2) .
ــاني ــاىل      والث ــال اهلل تَعَ ــن األعــداء. ق ــة م ــظ واحلراسَ وَإِنْ ﴿احلف

ــيْئًا  ــدُهُمْ شَ ــرْكُمْ كَيْ ــوا ال يَضُ ــبِرُوا وَتَتَّقُ ﴾تَصْ
د التأِيِيــ والثالــث. (1)

ــالَى   ــال اهلل تَعَ ــرَة ق ــمْ    ﴿والنْصْ ــذِينَ هُ ــوْا وَالَّ ــذِينَ اتَّقَ ــعَ الَّ ــهَ مَ نَّ اللَّ
﴾مُحْسِنُونَ

النبـاةُ مـن الشـدائد والـرّوق احلـالل. قـال        والرابـع  (3)
وَيَرْوُقِهُ مِـنْ حَيْـثُ   . وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَبْعَلِ لَهُ مَخِرَجًا ﴿اهلل تَعَالَى 
﴾ال يَحْتَسِبُ

يَـا أَيْهَـا    ﴿اصاْلحُ العَمَل قال اهلل تَعَـاىل   اخلامسو (4)
ــو   ــهَ وَقُولُـ ــوا اللَّـ ــوا اتَّقُـ ــذِينَ آمَنُـ ــدِيدًا الَّـ ــوْال سَـ ــمْ   .ا قَـ ــلِ ْ لَكُـ يُصْـ

                                                 
(1)

 [.182]آل عمران  
(2)

 [123]آل عمران  
(4)

 [.128]النحل  
(3)

 [.4-2]سورة الطالق  
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﴾أَعْمَالَكُمْ
وَيَغِفِـرْ لَكُـمْ   ﴿غفرانُ الـذنوب قولـه تعـاىل     والسادِسُ (2)
﴾ذُنُـــوبَكُمْ

ــابِع (1) إِنَّ اهلل ﴿حمبّـــة اهلل تَعَـــالَى قـــال اهلل تَعَـــالَى  والسَـّ
﴾يُحِبْ املتَّقِيْنَ

قـال   ،نَقَبُول العَمَل والـدْعَأء مـن املتَّقِـيْ    والثامن (3)
ــالَى  ﴾إِنَّمَــا يَتَقَبَّــلُ اللَّــهُ مِــنَ الِمُــتَّقِنيَ     ﴿اهلل تَعَ

ــعُ (4) االكــرام  والتاسِ
﴾نَّ أَكِــرَمَكُمْ عِنْــدَ اللَّــهِ أَتِقَــاكُمْ   ﴿قــال اهلل تَعَــالَى   ،واإلعْــزاو

(5) 
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا  ﴿قال اهلل تَعَالَى  ،البشارة عند املوت والعاشِر
﴾نَ. لَهُمُ الِبُشْرَىٰ فِي الِحَيَاةِ الدْنِيَا وَفِي اآلخِـرَةِ يَتَّقُو

واحلـادي   (6)
ــر ــار   عَشَ ــن النَّ ــالَى  ،النبــاة م ــال اهلل تَعَ ــهُ الَّــذِينَ   ﴿ ق وَيُنَبِّــي اللَّ
﴾اتَّقَوْا

أُعِـدَّتْ  ﴿ قـال اهلل تَعَـالَى   ،اخللود يف اجلَنَّة والثاني عشر (7)
﴾لِلِمُتَّقنِيَ

وسعادة يف الدّارَيْن حتَّ هَذِهِ التقوى.  خري  فهذا كلّ (8)
، أال كَل ما ياس منـه ضـرراً يف أمـر دينـ    والتقوى هو اجتناب كُ

نـه متَّقـي، إذا اجتنـب كـل شـيء      إترى أنه يُقال للمـريظ احملتمـي   

                                                 
(1)

 [.71-73]األحزاب  
(2)

 [.41]آل عمران  
(4)

 [.3]التوبة  
(3)

 [.27المائدة ] 
(3)

 [.14]الحجرات  
(2)

 [.23-24 ]يونس 
(7)

 [.21 الزمر] 
(8)

 [144آل عمران ] 
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ــام أو شــراب   يضــرُ ــن طع ــه م ــم   أه يف بدن ــة أو غــريه، ث  نّإو فاكه
 ،املعاصـي احملضـة  كأصلي وهو ما نُهِـيَ عَنْـهُ    ن شرّاالشرور نوع

احلــالل  فضــولوهــو  مــا نُهِــيَ عَنْــهُ تأديبًــا وهــغــري أصــلي و شــرّو
كاملُبَاحَات املأخوذة بالشهوات. فـاألَوَّل تَقِـوَى فـرض  يُلِـزَم بِتَرْكهـا      

ــار والثانيَـــة تقـــوى خـــري وَأَدَب  يُلـــزَمُ بِتَرْكِهَـــا احلَـــبْس  ،عـــذاب النَـّ
ــى بــ     ــن أتَ ــوم. فم ــيري والل ــو يف الدرجــة  واحلســاب والتَّع األوىل فه

العُلِيَـا مـن    الدرجـة األدنى من التقوى. ومَنْ أتَى باألخرى فهو يف 
التقــوى. وإذا جَمَــعَ العبــد بَيْنَهُمَــا عَلَــى اجتنــاب كــل معصــية        

ها وَجَمَعَ كل خَـري   وفضول. فقد استكمل معنى التقوى وقام حبقّ
منزلـةُ   فيها. وهو الورع الكامل الذي هو مال  أمر الدين. وذلك
 األَدَب على بابِ اهلل سُبْحَانَهُ. فهذا معنى التقوى وبَيَانُهَا.  

ــع والشــراء واألخــذ والعطــاء والقــرض       -2 ــة يف البي حُســن املعامل
والوفــــاء، وغــــري ذلــــك مــــن ســــائر املعــــامالت. ألن املعاملــــة 
الصحيحة عليها اعتماد عظيم يف الدين، ويستدل على صـحة  

بحانه وتعـاىل يؤاخـذ   سـُ  الـربّ  دين املرء يف حسـن معاملتـه، ان  
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فَمَنْ يَعْمَلِ مِثِقَالَ ذَرَّة  خَيْـرًا  ﴿:على مثقال الذَّرَّة. قال اهلل تعاىل
﴾يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَـلِ مِثِقَـالَ ذَرَّة  شَـرًّا يَـرَهُع    

، وقـال تَعَـالَى يـا داود    (2)
طَـع  امسع ما أقولُ كم من سيف  يُعْرَسُ بِالقَطِع فَيُضِرَبُ بِهِ فـال يقِ 

ــهُ        ــا   تُعَامِلِـ ــادة، مـ ــتَتِر بالعبـ ــل  مُسْـ ــلِ رَجُـ ــهُ كَمَثَـ ــيئاً. فَمَثَلـ شـ
نْـهُ مراتــب العبــادةِ. وقَــالَ  عَبـدينار َ. أمَّــا إذا عامَلتَــه ذَهَبَــَّْ  

ــاىلَ  ــاتَعَ ــبُنِي ويُ ع :أيضً ــدْرْي مــن الــذي يُغِضِ ــي هــل تَ ــلُ عَرْشِ قَلِقِ
 .عفُرُوج احلَرَام س فِي الِكيَل والِوَونِ ويُالمسالَّذِي يَبْخ

ا حُسْـنُ    لِيْنُ اجلَانِبِ وَالصَّبْرِ وَوَحُسْنُ األَخْالقِ  -3 االِحْتمَـالِ. فَأمَـّ
بِيَّةُ اِملُنَبِيَّـةُ   ،رْضِـيَّةُ قِ فَهْيَ الِخَصْـلَةُ الِمَ خاْلاالَ هَـا  الَّتِـي بِ  ،وَالسَـّ

عَ   ،وَاآلخِرَةِ اتُنَالُ خَيْرَاتُ الدْنِيَ  ،ادَةُ فِـي الـدَّارَيْنِ  وَبِهَا تَكُـوْنُ السَـّ
ــيْمٌ فَـــالِخُلُقُ الِحَسَـــنُ عـــونٌ ،دِّيْنِإِذَا اقِتَرَنَـــَّْ بِاإلِيْمَـــانِ وَالـــ  عَظِـ

اسِ وَمُعَاشَـرَتِهِ  نِسَانِ عَلَى دِيْنِهِ وَعَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ وَمُعَامَلَتِهِ لِلنَّلِإلِ
نْ حَسُنَ خُلِقُهُ حَسُـنَ  جَلَّ مَيَقُوْلُ اللَّهُ عَزَّ وَ ،رِيْ ُ ويَسْتَرِيْ ُلَهُمْ فَيُ
وَقِيْلَ أَسَاسُ الِخَيْرِ كُلصهِ  ،خِرَةِلَهُ مَعَايِشُ الدْنِيَا وَاآل وَكَانََّْ ،دِيْنُهُ
ــاال ــذِيْبُ األَحَـ ــالنِ تَهْـ ــالّ  ،قِخْـ ــعَارُ الِخَـ ــال ،قِوَاسْتِشْـ قُ وَاالَخْـ

                                                 
(1)

 .[8و 7]سورة الزلزلة  
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ــةِ ــةُ   ،بِالِحَقِيْقَ ــلِ الِخَمْسَ ــائِعُ الِعَقِ ــيَ طَبَ ــا يَظِ وَ ،هِ ــعُ مَ ــنَ  جَمِيْ ــرُ مِ هَ
ــنِ وَاألَ ــةِ فِالِمَحَاسِـ ــالِ الِبَمِيْلَـ ــال ،عَـ ــوَاألَخْـ  دّابِواآل ،ةِيَّقِ الرَّضِـ

هَـا  وَالسَّمَِّْ الِقَوِيْمِ هِيَ مَوْلُوْدُ هَذِهِ الطَّبَائِع الِمَحْمُوْدَةِ السَّعِيْدَةِْ ألَنَّ
ــرْ  ـــْنمَقَ ــ الدِّي ــاهُوَمَعْدَنُ ــلِل تَ. وَالَ ثَبَ ــهُمْ  ـْدِّي ــالَ بَعْضُ ــا. وَقَ ن إالَّ بِهَ
ــفَ ــنْ   صْ ــدَّ مِ ــلَ الَ بُ ــنَّفِسِ رَذَائِ ــمْ إِنَّ لِل ــنَّفِسِ. إِعْلَ ــةِ ال ــي رِيَاضَ لل فِ

تَصْفِيَتِهَا وَتَنْقِيَتِهَا. وَذَلِكَ هُـوَ الِبِهَـادُ األَكِبَـرُ. وَبـهِ يَصِـلُ الِعَبْـدُ       
ــ ــيْم األَبــدِ. فَمَــنْ أَرَادَ تَهْ ــنِ إِلَــى نَعِ ذِيْبَ الــنَّفِسِ فَعَلَيْــهِ أَوالً بِحُسْ

ــلُ الِغَـــرَضُ إالَّ       ــاهِرِ وَالِبَـــاطِنِ وَالَ يَحْصُـ ــقِ أَيْ تَطِهِيْـــرِ الظَـّ الِخُلُـ
بِالِمُبَاهَدَةِ وَالِصَّبْرِ عَلَى مَا يَكِرَهُ وَدَفِعِ الِغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ إِلَى أَنْ 

ــادَةً وَتَغِلِــبَ الصِّــَ     ــيْرَ ذَلِــكَ عَ ــى الصِّــفَاتِ   يَصِ فَاتُ الِحَمِيْــدَةُ عَلَ
ــيْالِ ــلَّ شَ ــةِ ألَنَّ كُ ــارَ   ئمَذِمُوْمَ ــةِ صَ ــانُ بِالِمُدَاوَمَ ــهُ اإلِنِسَ ــفُ لَ يَتَكَلَّ

عَادَةً وَاطِمَأَنََّّْ إِلَيْهِ النَّفِسُ. ألَنَّهُ مَبْبُوْلل فِيْهَا بِالِقُوَّةِ وَيَظِهَـرُ إِلَـى   
ةُ إِلَــى الِمُدَاوَمَــةِ يََــلتَّكَلُّــفِ. فَمَــنْ وَفَّقَتِــهُ الِِعِنَاالِفِعْــلِ بِاالجْتِهَــادِ وَا

كان شعاره احللـم وأنيسـه   . عَلَى الِعِبَادَاتِ. وَمُخَالَفَةِ الشَّهَوَاتِ
 كُتِبَ يف ديوان السُعداء. والعِلم 
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ــنيبّ  ــال ال ــهُبْحِخصــلتان يُ )ص(ق ــق    امَ اهلل عــزَّ وجــلّ، حســن اخلل
ــذي يبغ  ــق   والســخاء. أمــا ال ضــهما اهلل عــزَّ وجــلّ، فســوء اخلُلُ

خـرياً اسـتعمله يف قضـاء حــوائا     عبـد  ب اهلل ادَوالبُخـل. وإذا أرَ 
رفعةً فتواضـعوا   املؤمنني. وقال أيضًا: التواضع ال يزيد العبد إال
يعـزّكم اهلل،   اوعفُافـ  اًيرفعكم اهلل. والعفـو ال يزيـد العبـد إال عـزّ    

 .صدقوا يرمحكم اهللوالصدقة ال تزيد املال إال كثرةً فت

ــا أكــده الشــيخ الفاضــل  .تــر  الزينــة -4 وجــوب تــر  الزينــة  )ر(مِمّ
منــه،   لزينــة ذاهبــة كالزبــد الــذي ال طائــل    ظــاهرًا وباطنًــا، فا 

بـه مـن ذهـب     ىهـو مـا يتـزيّن بـه اإلنسـان ويتحلَّـ      والظاهر منها 
ــل  ـــّنًاشــيء يُتخــذّ   وفضــة، وك ــاحلَ  تزي م، والوشــ لَقْويســتعمل ك

 من اجلاهلية( وما شابه.)عادات موروثة 

، والبــــاطن منــــها أعمــــال الرِيــــاء، وهــــي األعمــــال املصــــطنعة
ا احلـديث الشـريف إىل عالشـهوات    هَبَسـَ ونَ واملقصودة لظاهرها،

مـن دون عقـد نيّـة     لاخلفيّةع من حبّ اطّـالع النّـاس علـى العمـَ    
ــه ينفــي اإلخــالص   يف البــاطناخلــري  ــاء وضــاعَة أن ، ويكفــي الري
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وهــذه يف حــد ذاتِهــا مَثلبــة الــدّين، وإبعــادًا  وحقيقيــة الصّــدق،
 للنّفس عن جوهرِهِ، أعاذنا اهلل تَعَالَى من ذلك.

 

 العمر رأمسال اإلنسان
ر  والَ يُنقَوُ مِـن  وَمَا يُعمَّرُ مِن مُعمَّ﴿قال تعاىل يف الكتاب العزيز 

﴾فِي كِتاب  إنَّ ذَلكَ علَى اهلل يَسِري عُمُره إالَّ
مـن اهلل   ، فاحليـاةُ هبـةل  (2)
وحتقيق مقاصد اإلميان لعبيدِه، وفُرصَةل الكتساب اخلَري، ومحل الزّاد، 
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّـهُ نَفِسًـا    و﴿باحلقّ. والعمرُ أنفاسٌ حمدُودة كما قال تعاىل 

﴾إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا
وائـل ال دار   ، فلو تنبَّه اإلنسانُ أنَّ الـدّنيا دارُ ممـرّ  (2) 
شْفقَ مـن نفسِـه مسـارعًا إىل فِعـل اخلـريات، واغتنـام       مُستقَرّ ثابَّ، ألَ
للمبـادرة إىل   –الّذي يُقال فيه إنَّه عرأمسـال اإلنسـانع    -الوقَّ الثمني 

الفضائل، واستنهاض اهلمَّة لتحصيل اجلوهر البـاقي بـدال مـن إضـاعة     
األيّام وتبديدها يف عبث العرَض الفاني. واملرءُ النّابهُ املسـتنري بالعقـل   

نًا نفسـه مـن خمـاطر     الط ائع ينتهزُ اخلري يف عمره، أي مير به قلبه، حمصِـّ
اهلوى ومجوح الرّغبات، منكب ا على حتصيل العِلـمِ الّـذي مـن شـأنه أن     

                                                 
(1)

 .[11]فاطر  
(2)

 [11المنافقون ] 
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يضيءَ لهُ سبُلَ االستقامة ال  حتميه من الوقـوع واالنـزالق يف متاهـاتِ    
وعــي املظـاهر البائــدات. وكــم صتــاج األبنـاءُ يف عصــرنا احلاضــر إىل   

هذا األمر حقّ الوعي، إذ حتاصرُهُم احليـاةُ املعاصـرة بشـتَّى الوسـائل     
)السمعيّة/البصَــــريَّة( املســــتعمَلَة غالبًــــا يف اللَّهْــــو  والغوايــــة واإلثــــارة  
الرَّخيصــة الــ  تــدفع هبــم إىل استســهال ارتكــاب فاحشــة الزّنــا، ومــا  

دمـان علـى   تستدرجُه هذه السّقطة الوخيمة من االحندار يف شَرَ  اإل
ذَى وأضــاعَ احليــاةَ آإشــباع رغبــات خمتلــف احلــواسّ مبــا ســاءَ وضــرّ و

 الثّمينة بأخبس األمثان وأحطّها شأنًا.  

 

 العمل بالنوايا اخليّرة
مسـلكٌ صـرص املشـايخ    هو الظاهر والباطن،  تطابُقمسلك إنَّ  

باعِِه، وبالتايل تنفيذ كـل مـا يـتم الوعـد بـه، حتـى لـو        األفاضل على اتّ
ان األمر يتعلّق بِهم دون سواهم. بل إنَّ الصفوةُ حترص علـى تطبيـق   ك

 النيّة اخليّرة دون إعالنِها أحيانًا.
 حيصب  الفكر والنيّة، وعمـل اجلـوار   )يف احلالتني( وهبذا التوافق 

وهـذا   يُطابق ظـاهر اإلنسـان باطنـه ّامًـا،    فمتطابقني يف نشاطاهتما، 
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شــى الظــاهر والبــاطن، ويكــون وعنــدها يتال أعلــى درجــات الرتقّــي،
صــاحب القــول والوعــد صــادقًا حقيقيًــا. وعلــى قــدر اهلِمَــم واجلــد  

 واالجتهاد، ترتفع درجات الصاحلني.
 
 

 صعوبة العمل يف الزمن احلاضر
ــى       ع ــابظ عل ــه كالق ــى دين ــابظ عل ــانٌ الق ــاس وم ــى النّ ــأتي عل ي
 .(0)عاجلمر

ومنيــة،  إنّ القــوى الــ  للــروح يف الــذات اإلنســانية هــي قــوى ال  
مبعنى أنَّ جوهرها كامنٌ فيها كما يف املاضي القديم، كذلك يف الوقَّ 
الـراهن، وهــذا مــن العـدل اإلهلــي وثبــوت احلكمـة. ولكــلّ امــرىء أن    
اتار بني أن يغذّي هذه القوى بلطائف العلم والعمل وفـق مـا يقتضـيه    

اة  منصــرفاً اىل حيــ –ال قــدّر اهلل  –احلــقّ والعقــل، أو أن يُهمــل أمــره  
 .منغمسة  باشباع حاجات اجلسد ونواوع النفس اىل اهلوى

لقد تفاقمَّ مصاعب سبُل املسالك العمليّة للـنفس االنسـانيّة،   
ــؤدّي      ــذي ي ــوعر الّ ــق ال ــراهن، التّباههــا منحــى الطري ــه إيف ومننــا ال لي

                                                 
(1)

 .حديث شريف 



 -134- 

ــات، علــى العمــوم، مــن      االبتعــاد عــن مســالك الطاعــة والفضــيلة. وب
منفـذاً اىل لطـائف التوحيـد واملعرفـة مـع       الصعوبة مبكان أن جيد املرءُ

تطوّر منحى االحنالل األخالقي يف كثري من مقاربـات سـوء اسـتخدام    
وسائل االتّصال والتواصُل احلديثة الـ  مـن شـأاا أن تـودي باإلنسـان      
إىل مهاوي اللهو املؤذي وتبديـد الوقـَّ، والـ  تسـهِّل الوقـوع يف أمـاكن       

ــدفع باملرتكــب دفعــً   ــات واملعاصــي،  الشــبهة، وت ا إىل ارتكــاب احملرَّم
وولوج مسالك الضياع يف شـتّى أنواعـه، واالبـراط مـع معشـر السـوء       
املــؤدّي إىل التــورْط يف أســوأ العواقــب الوخيمــة واملهدِّمــة لكــلّ أمــل يف 
مستقبل فاب صلُم بـه كـّل شـاّب سـوّي، ومـن هـذه املوبقـات والّرذائـل         

ــكرة     ــروبات املســ ــاطي املشــ ــهال تعــ ــدّرات  استســ ــناس املخــ وأصــ
ــك مــن الوقــوع يف أســر اإلدمــان      واإلباحــات الشــهويّة، ومــا يســبِّب ذل
ــم     ــدمِّرة لصـــحَّة اجلسـ ــادات  ضـــارة ومـ ــرة لعـ ــة اآلسِـ املـــذِلّ، والعبوديـ
والروح. ومن مأثور القول إنَّ ع الطبع السليم يسـرتقع يعـ  ال بـد مـن     

 .أن تتأثر النفسُ من أجواء معاشرها
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الزّمن احلاضر حنو امهول، ويكفي داللـة علـى   يسريُ اإلنسانُ يف 
املعنى اإلنسانيّ يف املزاج السـائد لعاحلضـارة احلديثـةع أن     اسرتخاص

نرى اهتمامًا فائقًا، ورعاية علميّة دقيقة، هبدس احلفاظ على فصائل 
حيوانيّة وأنساهبا، يف حني أنّ مسار امتمعات البشريّة تشهد بشـكل  

صـيانة النـواة األساسـيّة لبنـاء أيّ جمتمـع والـ        جام  احنـالال لتقاليـد   
ــة اندفاعــة يف هــذا الســياق حنــو    ــى ليبــدو لنــا أن مثّ هــي األســرة، حتّ

 .أومان اجلاهليّة األوىل
كلّنــا نــرى يف حياتنــا املعاصــرة أنّ شــرطَ النّبــاح هــو الكفــاح. 
نرى ذلـك يف مقاعـد الـدّرس، ويف قاعـات احملاضـرات اجلامعيّـة، ويف       

خب العاملة يف كـلّ حقـل، ويف املنافسـات الرّياضـيّة إ ...     مواقع النّ
كلٌّ يسعى إىل الفوو والفالح مستهينًا بكلّ تعب وجهد ومشقّة وصوال 
إىل األرَب الدنيويّ، فهل الوصول إىل رضى اهلل تعاىل، والفوو بشفاعة 
 رسوله، وامتالء القلب هبذا النعيم األبـديّ يف حضـرة احلـقّ، هـو أقـلّ     

 ا اهلل تَعَاىلَ عن ذلك.اشَمن مطالب الدنيا الفانيةا حَ شأنــًا
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دة هـو مثَـــل النّحلـة العاملـة املتنقصلـة بـني         إنَّ مَثل املوحِّد واملوحِـّ
األوهــار اجلميلــة القتبــاس روح الطبيعــة مــن رحيقهــا، فهكــذا هــي        
النّفس اخليِّرة الصّـادقة، تتلقّـى غـذاءها مـن جليـل املعـاني، ولطـائف        

ــم، ومصـــ  ــري    العلـ ــل اخلـ ــى عمـ ــدام علـ ــدين، واإلقـ ــرين واملفيـ ادقة اخليّـ
واملروءة. إاا الثقافة التوحيدية ال  جيب أن تعمَّم، والصِّلة الروحيّـة  

هلــذا جــاء احلــديث الشــريف انــه يــأتي وَمــان،   .رتمالــ  جيــب أن تُحــ
 القابظ على دينه كالقابظ على اجلمر.

ن هـو السّـبيل   إنّ السّعي املخلو يف دروب حتقيق عالمـة املـؤم  
 .القويم إىل الفوو بالسّعادة اجلوهريَّة ال  ال فناء معها

جعلنــا اهلل تعــاىل مــن املستبصــرين الســالكني املوفَّـــقني برمحتــه وفضــله  
  .ومنِّه وكرمه إنّه مسيع جميب، غفور رحيم
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 الفصل السابع

 ى ــضالرِّ
 

والتسليم  ،، أو تر  االعرتاضبال إكراهاختيار يف اللغة  ،ضىالرِّ
الثبـات عنـد   هـو  ، وقيـل  متثـال باالواسـتقبال القضـريء    ،ألمر اهلل تَعَالَى
ــبآلء. ضــى والتســليم  ــا مســلكان ضــد القهــر واجلــرب،   فالرِّ نــزول ال

 مرتكزان علـى قاعـدة   ملباد  احلرية والكرامة،مبدآن أساسيان و ا 
زَّ ع اهلل معرفة أعلى درجات سلّم ارتقاء اإلنسان حنو وهذاالتخيري، 
  ، إذ أنَّ احلقّ يُحرِّر.وجَلّ

ــذوَّق وصــسّ مبــا     ــرى ويســمع ويت اإلنســانُ موجــودٌ يف العــالَم. ي
من حواسّ وجسد. لكنَّه أيضًا يدرِ  ويفكصر ويتـذكَّر   تَعَالَى وهبه اهلل

ويتخيَّل وصزن ويفرح وينعم ويشقى مبا وهبه اهلل أيضًا من روح وعقل 
نَّ كــثريًا مــن األمــور يف هــذا العــالَم وبصــرية وقــوى روحيّــة ونفســيّة. إ
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الكثري من البديهيَّات، الـ  ال   يكتسباإلنسانَ  نَّأ أيتبدو واضحة، 
حتتاج إىل برهان إلثباهتا. ولكن، كلَّما نضا املرءُ يف مستويات عـدَّة،  
اكتشف أنّ البواطنَ يف الطبيعةِ والكينونة احليَّة على حدّ سواء يفي 

احلقـائق اخلبيئـة. ومـن أجـّل تلـك األسـرار الـ         الكثري مـن األسـرار و  
 يُمكن أن يعيها املرءُ هي السؤال عن معنى وجوده والغاية منه. 

إنَّ الوعيَ اإلنسانيّ ملاهيَّة هذا السْؤال هو أمرٌ جوهريّ اختُوَّ 
بـه اإلنســان مــن بــني كــلّ الكائنــات، وهــو مــرتب،ل بالبحــث عــن مصــري  

ــة     ــايل، عــن حرّيَّ ــرد، وبالت ــق    الف ــيش وطرائ ــ، الع ــاء ي ــاره يف انتِق خِي
 السّلو  ال  يرتضيها لنفسه يف سياق حياته قبل أن يدركَه املوت.

إنَّ سبيلَ التّوحيد هو سفَرٌ إىل هذه املعرفة يف ضـوءِ نـور احلـقّ    
وهداية العقل اإلنسانيّ ليكون لإلنسـان حيـاةٌ صـاحلة وانتقـالل شـريف      

 . سُبحَانَهُ إىل رحاب اهلل

ملعرفـــةَ املنزَّهـــة عـــن الشّـــبهات هـــي إضـــاءةٌ جليلـــة علـــى إنَّ ا
ــاء     ــات االرتق ــن إمكان ــزه م ــا يكتن ــل وم ــاني، حضــور العق ــنّفس  ومع ال

ــةل       ــع آل ــذي هــو يف الواق ــى اجلســم البشــريّ الّ وقواهــا املتضــاددة، وعل



 -139- 

مذهلــةل ملعاينــة الوجــود إنْ ســلم املــرءُ مــن انتــها  اســتخدامه يف غــري  
هـي إضـاءةٌ علـى لطـائف احلكمـة يف      املقاصد من وظائفـه. كـذلك،   

صنع الكون، وعلى جليل دقائق حركته وانتظامهـا الثابـَّ املـدهش،    
ــديع       ــبُ مــن استشــعار أســرار وجــوده الب ــا اســتطاعه الطال ــى م وعل

 املتقَن.

يبقى أنَّ لتلك املعرفة مثارًا يتوجَّبُ على اإلنسـان حتصـيلها كـي    
يــة مــن كــلص ذلــك، ال يــذهب ســعيُه ســدًى، وأ ّهــا الوقــوس عنــد الغا

ــأنَّ       ــان ب ــالعبز عــن اإلحاطــة الشــاملة بكــلص شــيء، واإلمي ــرار ب واإلق
ع لعلَّـة هـذا الكـون، وبـأنَّ العـدل      بـدِ الوحدةَ املختصَّـة باخلـالق هـي املُ   

واحلقَّ والرَّمحة هي من صفاته الـ  ال صـي، هبـا إنسـان، بـالرّغم مـن       
نْ أحيـا املـرءُ روحَـه بتلـك     أنَّه عزَّ وجلَّ منزَّه عن كلص لغة  وصـفة. فـهن  

ــل   ــة، واتَّصـ ــا املعرفـ ــائِف حقائقهـ ــب    بلطـ ــل والقلـ ــه بالعقـ ــ  لـ ، واتَّضـ
مقاصــدها، امتثــلَ هلــا، وجعلــها الغــرض األمســى، وجهــد يف حتقيــق    

فيُعيـد اإلنسـان تسـليم األمانـة      ،وعمـالً  معانيها بصدق وإخالص قـوالً 
ــاهلل، ويف      اىل صــاحبها ــان ب تســليم ، ففــي تســليم الــروح جــوهر اإلمي
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اجلســد أشــرس وأفضــل املســالك، ويف تســليم املــال خالصــة أفضــل   
ويف الـــزواج وتســـليم الولـــد أفضـــل معاملـــة مـــع املعـــامالت يف الـــدنيا، 

ــائق    األســـرة، ــا حبقـ ــالكًا ببَركـــة الرِّضـــى، ومغتبطًـ ــون بـــذلك سـ فيكـ
رَضــيَ اهللُ عنــهُم ورَضُــوا عنــه ﴿ومنــدرجًا يف ومــرة الَّــذين  التَّســليم،

﴾العظِيمذلك الفَووُ 
أي رضي عنهم بطاعته ورضوا عنـه بثوابِـهِ،   . (2)

   ين بكمالِهِ.وهذا هو الدِّ
 

 برَكات الرِّضى
ــادق،       ــيب الصّ ــأتي مثــرةً مــن اإلميــان القل ــا ي أمجــل الرِّضــى هــو م
والقبــول بــاإلرادة الــ  أوجــدَت نظــام التَّوحيــد. وأوَّل بركاتــه الشــعور  

فسيّ، األمر الّذي صرِّر العقـل مـن   بالسَّكينة الداخليَّة، واالستقرار النّ
زق ومـا شـاكَل ذلـك مـن هـذه         املؤثّرات السلبيّة للغضب والتـذمْر والنَـّ

 .الوثبات املؤذية لروح اإلنسان

                                                 
(1)

 .(112 )المائدة 
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ــنّفس واتّســاع     ــة حيــث ثــراء ال ــدخِلنا يف حقــل احملبَّ والرِّضــى يُ

يقــة نَّ احملبَّـة هــي الينبـوع الّـذي يــروي الـرْوح بـاخلري، ألنَّ حق     إ .آفاقهـا 

احملبَّــة طهــارة داخليَّــة يــتمكَّنُ احملــبّ معهــا مــن تلقّــي لطــائف املعــاني،  

ــا       ــة مـ ــدارج املعرفـ ــاء يف مـ ــاراهتا، واالرتقـ ــد إشـ ــتيعاب مقاصـ واسـ

. واحلب احلقيقي هو أن يبذل املرء جهده طواعيـة مـن أجـل    استطاع

 يفضّله على كل ما عداه من ملك وأموال.وحمبوبه، 

يرسِّــخُ وب الثصقــةَ بفضــل اهلل وحكمتــه، والرِّضــى يوطصــدُ يف القلــ

يــبعثَ القـوَّةَ يف الـرْوح     وذلـك  فيه الثّباتَ على كلمة احلقّ وفِعل اخلـري، 

لكي تواصلَ بيقني  مستنري سعيَها يف سلُو  السبيل املستقيم الّـذي بـه   

 .ها ال  ال تقوى عليها كلّ العواصفها وسعادتُها وفالحُصالحُ

ربى حـــني يقـــع القـــدرُ بأحكامـــه، ســـرّائها إنَّ الرِّضـــى نعمـــةل كـــ

ـه يثــ    بَُِّّ قلــبَ اإلنســان يف معنــى الرَّمحــة واحلكمـــة     ـوضــرَّائها، إذ أنَـّ

ـة األحــوال، وهــذا بــاٌب عظــيم يف اكتســاب األجــر         ـيْن يف كافَـّ اإلهليَـّ

ــواب،  ــا  احملســوس حنــو اجلــوهر      الوالثَّ ــرْوح عــن عــوارض الع ــاء ال رتق
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وَلَنَبْلُـوَنَّكُمْ  ﴿قـال تَعَـاىلَ:    .وعدلـه املعقول، فسبحان من هي حكمتُـه  

نِفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ سِ وَالِبُــوعِ وَنَقِـو  مِــنَ األَمْــوَالِ وَاألَ بِشَـيْء  مِــنَ الِخَــوْ 

الَّـِذيَن ِإَذا َأَصـاَبِتُهْم ُمِصـيَبةل َقـاُلوا ِإنَّـا ِللَّـِه َوِإنَّـا ِإَلْيـِه         *وَبَشِّرِ الصَّـابِرِينَ  

ــونَ  ــ *رَاجِعُ ــمُ   أُولَئِ ــكَ هُ ــةل وَأُولَئِ ــمْ وَرَحْمَ ــنْ رَبِّهِ ــلَوَاتٌ مِ ــيْهِمْ صَ كَ عَلَ

ــدُونَ ﴾الِمُهْتَ
ــة متــى يكــون العبــد راضــيًاا    وقــد (2) قيــل لرابعــة العدوي

 .عمةبالنِّقالَّ: إذا كان سروره باملصيبة مثل سروره 

ــة     و ــه الروحيَّ ــد يف حيات الرِّضــى شــرط جــوهريِّ لســلو  املوحِّ

هـو مــرتب،ل بـالكثري مـن األمــور الـ  تـدخل يف بــاب      واالجتماعيَّـة، إذ  

العبــادات، كالرِّضــى مبوجبــات الــدِّين وفرائضــه، والرِّضــى بقضــاء اهلل 

تَعَاىلَ وما شاكل ذلك. وأيضًا يف بـاب املعـامالت كالرّضـى يف تبعـات     

ــاع       ــه الرّضــى يف اتّب ــع والشــراء، واألخــذ والعطــاء وغريهــا، ومن البي

 حلقّ ويرضي إله اخلَلق.شروط الزواج مبا يوافق ا
 

 

                                                 
(1)

 .[137–133]البقرة  
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 الفصل الثامن 

 سليمالتَّ
 

ضى هو القبول واإلقرار بقواعـد نظـام التوحيـد الـ      إذا كان الرِّ
غايتها السعادة اإلنسانية مبعناها األمثل واألبقى، أي االغتباط يف يُمن 

ــا تقتضــيه   ــول مب ــدِّمها      ،الطاعــة والقب ــ  يق ــرة ال ــهنن التســليم هــو الثم ف
صـدق  داللـة علـى ال   وذريتـه  ه ومالـه حـ لـه وقلبـه وجوار  اإلنسـان بأعما 

 . واالستقامة واإلخالص للحقيقة

 غرسناها يف حقل الطاعـة،   وإذا كان الرِّضى مثل الشَّبرة ال
التَّسليم مبثابة مثارها ال  نقطفها بعد إّـام واجـب العنايـة واحملافظـة     ف

هننّ التَّسـليم  إن كان الرِّضى هـو قبـول باحلقيقـة ونظامهـا، فـ     ووالثبات. 
مبـا ّليـه مـن واجبـات ال يثمــر      مبفرتضـاهتا والتـزامٌ مسـلكيٌ   هـو عمـلل   
 إال باإلخالص والوفاء والعمل.كماهلا 
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 برَكات التَّسليم
النّفسُ املستنريةُ الرّاضيَةُ هي نفسٌ تعـرسُ طريقَهـا املسـتقيم يف    

، بـل  فحسـب  حقل الفعل والسّلو . وهي قابلةل للحـقّ لـيس يف ذاهتـا   
ا يظهــر منــها مــن أعمــال صــاحلة، ومــا تبــادرُ إليــه مــن أفعــال اخلــري    مبــ

والفضــائل املكرمــة، ومــا تثبــَّ عليــه مــن حفــاظ علــى األمانــة بــروح   
 اإلخالص واحملبَّة. 

والتّسليمُ هو حصنٌ للذّات تلوذُ بـه ألجـل محايتـها وصـواا مـن      
، هجوارحـَ كّل أشـكال الغوايـة واالبـداع واالحنـالل. فـهنن سـلَّم املـرُء        

فال يُشـوِّش روحـه بـأنواع اللغـو واهلـرج       عمّا يؤذي قلبَه،وأبقاها بعيدةً 
أشـدّ احلـرص علـى أن يُبعـدَ عنـه      حرصَ ، فؤادَهوالتّفري،. وإن سلَّم 
إىل عِلــم احلــق، وأنــوار العقــل، ولطــائف  وأخــذه كــلَّ شــبهة  أو حــرية،

من األفكـار   سليمًاوأبقاهُ  .املعاني ال  هي الغذاء احمليي للروح العاقلة
ــزيِّنُ لل    ــ  ت فــردِ امللتبســة، واالعتقــادات الغامضــة، وامليــول اخلدّاعــة ال

، يع  أن يـؤدّي فيـه   جسمه، وإن سلّم ارتكاب املعاصي واالحنرافات
 أمانة الغاية ال  وُجدَ من أجلها كما سبق الشرح يف فصل األمانة.
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ألمثـل الّـذي   وإنْ ص َّ التّسليم باملعاني املـذكورة، كـان املعـراجَ ا   
ق الغايـَة مـن         ة إذ صقـص يرتقي به املوحُِّد كـي يصـَل إىل السّـعادِة اجلوهريَـّ
إنســانيَّته، وهــذا أجــلّ املطلوبــات للعاقــل الّــذي أهلمــه اهلل تعــاىل نعمــةَ  

 .اهلداية إىل اخلري
 

 السَّعادة احلقيقية
السَّعادةُ مطلبُ كلص إنسَان، وهيَ عزيزةٌ وليسَّْ سـهلةَ املنـال.   

مرَدْ ذلك إىل طبيعةِ احلالة الّ  صقصقُها اإلنسانُ ليشعرَ بِحرِّيَّـةِ القلبِ، و
ــ  هــي    ىونعمــةِ الرِّضــ ــعادة الّ ــا مــن هبــةِ السَّ ، ومجــالِ الوُجــود، وكلّه

     .حقيقةل من حقائِق اإلمكان اإلنسانيّ يف ذواتِنا

ــبُ أوَّالً ــة املتأتص   يتوجَّ ــعادة اآلنيَّ ــنيَ السّ ــز ب ــذّات   التّميي ــن املَل ــة م ي
احلسِّيَّة على أصنافِها من جهة، وبـنيَ مشـاعر الغِبطـة العميقَـة النّاجتـة      
عن اطمئنان  رُوحيّ، تُغذّيه استكانةُ النّفس يف معاني اخلري والفضـيلةِ  
ومجال احلّق مـن جهـة  ُأخـرى. إّن اللحظـات املُبهبَـة الّـ  صـّس هبـا         

هلـا جــذُورًا يف عمــق  أن ّــدَّ  اجلسـدُ نتيبــة إشـباع اجلــوارح ال يُمكِـنُ   
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حلظـات وائلـة وبائـدة     ه السّعادةِ، ذلك ألنّهاإىل إدرا  كُنْ الرّوح وصُوالً
إن اللّذة ال  تنطلق من اجلسد، هي لذة  لتعلّقِها باجلسدِ الزائل البائد.
وإنْ  ، وعشق الصورة يزول بزوال الصـورة. فانية ألن الفرع يتبع األصل
نيل أغراضِها إىل ما يتعدّى احلدّ، باتَّ مؤذِية  مجحََّ تلك اجلوارح يف

لطبيعة النّفس إذ تُقوِّي فيها طبائع اهلوى، وتُضعِفُ فيها طبائع اخلَـري،  
ــودِي هبــا إىل قطيعــة  مُوحِشــة مــع حقــائق     األمــر الّــذي مــن شــأنه أن يُ

 .بالتايل، إىل مهاوي اجلهل والعدمالوجود، و

املُوصِـلة   هومِهـا اجلـوهريّ العميـق،   إنّ اجلُذورَ احليَّة للسّعادة، مبف
ــة ــةِ احلقَّ ــة واملشــاهدة )خالصــة مفهــوم مــذهب   إىل الغاي ، وهــي الرؤي

وهـو استشـعار وجـود     كامنـةل يف لطـائف الـنّفس ذاتِهـا،      (0)التوحيد(
 خالِقِها يف سرها وجهرها، ألنـه ال الـو منـه مكـان سُـبحَانَهُ وتَعَـاىلَ،      

معانيها باملعرفـةِ والعمـل الصّـالِ ، يكـون     فهنذَا أحيَاها اإلنسانُ، وحقَّقَ 
ليقطفَ مـن مثـاره    يف الدنيا والدِّين، قد رسَّخ روحَهُ يف حقل السّعادةِ

ــنّفس      ــد مســتقر  يف ال ــه القطــاس. واجلــوهرُ اإلنســانيّ اخلالِ مــا شــاءَ ل

                                                 
(1)

 السبيل الى التوحيد".: "مشيخة العقل كتابكما تمَّ شرحها في  
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ــرة، واألعمــال    الناطقــة، فــهنذا مــا القــى األنــوار املشــرقة مــن العُلــوم النيِّ
ــلة، تـــرألَ ــن ُ    الفاضـ ــ  ّـ ــنيَّة الّـ ــةِ السَـّ ــاعرَ الغِبطـ ــنّفسَ مشـ وأذاقَ الـ

صاحبَها إحسـاَس الغِنـى واالكتفـاء. ومـن الضّـرورّي أن تكـون تلـك        
املَعارس مُشرَّفةً باقتباسِها مِن نور العقل الطّـائع الّـذي هـو أصـل اخلَـري      

، أن تكُـونَ فائضـةً مـن لطـائف معـاني الرِّسـاالت       يعـ  ونبعه الصّـايف.  
 اويَّة، ومُكتنِزةً بأنوار التّوحيد.السَّم

اإلنســـان حلِكمـــةِ نظـــام الوجـــود، وســـعيَهُ الـــدّائم   (0)إنّ امتثـــال
من كلص خـداع   هُملُبانسَة معاني اخلَري الّ  هي الغاية منه، صصِّن روحَ

هدّام، ويرقى هبا إىل مقـام الشّـرَس والكرامـة اإلنسـانيَّة احلقّـة، وهـذا       
 يف احلياةِ ويف املصري. هو عني السّعادة للمرءِ

هـي حالـة خالـدة ألاـا متّصـلة بكمـاالت       إن السعادة احلقيقيـة   
، بقـــدر إخـــالص املـــرء، وثباتِـــهِ،    نري بالتأييـــد اإلهلـــي العقـــل املســـت 

ــزوم حــدّ الطاعــة، وهبــذا املعنــى تنتفــي فكــرة الفنــاء     ــهِ، ول وإخالصِ
 املرتبطة بالزمان.  

                                                 
(1)

 الخضوع. 
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 خالصة
 

، )ق(األمــري الســيِّد  مــواعظن نــورد هــذه اخلالصــة، اســترباكًا مــ
منـارة هـدى اسـتمدّت نورهـا مـن مشـس        الذي يبقـى يف تراثنـا األثيـل   

وعلى املوحِّد السعي إىل مطالعتها واالمتثال هلا سرًا  ،احلقيقة اخلالدة
فمن يتوجّه اىل املوىلَ الكريم، فهـو الغـ ّ    وعالنية كي يبقى يف بركاتِهَا.

  :حقًا بعد إخالص النيّة

بْ سُبْحَانَهُ مُعِيْنُ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ. وَمُنَبِيّ مَنِ اسْتَنَدَ عَلَيْـهِ.  الرَّ
ألَنَّهُ حَاضِرٌ فِي كُلِّ مَكَان  وَوَمَان . وَهْوَ عَادِلل عَالِمٌ حَاضِرٌ. فَمَا مِنْهُ 

ــةُ فِــي عَــدَمِ التَّوْفِيْــقِ   ــوَ مِــنْ قِبَــلِ عَاقَــةل فِــي تَوْفِيْــقِ العَبْــدِ. وَاِنَّمَــا العِلَّ هُ
وَائِب وَصَـفَّاهَا    العَبْدِ. ال مِنْ قِبَلِهِ. ألَنَّ العَبْدَ إِذَا جَرَّدَ نَفِسَهُ مِنَ الشَـّ

ل. وَطَرَحَ نَفِسَـهُ بَـيْنَ يَدَيْـهِ بِـالَ     مِنَ املَعَائِبِ. وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ حَسَبُ التَّوَكُّ
ــهُ وَيُ   ــوَ يَرْحَمُ ــوَّة . فَهْ ــوْل  وَالَ قُ ــدِّدُهُ    حَ ــدْهُ وَيُسَ ــد ّ. وَيَمُ ــلص ن ــنْ كُ ــدُهُ مِ رشِ

وَيُعِينُهُ. ألَنَّهُ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ. وَمَعْ وُجُودِهِ قَادِرٌ عَلَى اإلطِالَقِ. وقد 
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نَــرَى كَثِيْــرًا مِمَّــن انِقَطَــعَ إىلَ أَحَــدِ مُلــوُ ِ الــدْنِيَا يَظِهَــرُ آثَــارُ ذَلِــكَ الِمَلِــكِ 
ــبْحَانَهُ  عَلَيْــهِ. وَانِعَا ــعُ إِلَــى اهللِ سُ ــنْ يَنْقَطِ ــالُهُ إِلَيْــهِ. فَكَيْــفَ مَ ــهُ وَافِضَ مُ

امللك العَالَّمِ. الكَريِم املَنَّانِ القَادِرِ عَلَى كُلص شَيْء . فَـذَا َ حَالُـهُ اَجَـلُّ    
ــلص اَحَــد . ــيْفَهُ، فَكَيْــفَ  مِــنْ حَــالِ كُ ــرِمُ ضَ ــرِيْمَ احلَــيِّ يُكِ ــا قِيْــلَ إنَّ كَ  كَمَ
 .الكَرِيْمُ احلَيْ وَهُوَ قَديْرُ

الَ مَطِمَعٌ يف الوُصُوْلِ إِلَى البَيََّْ األَ مِنَ البَابِ. وَمَنْ قَرَعَ الِبَـابَ  و
وَلَاَّ وَلَاَ. وَمَن جَدَّ وَجَدَ. فـال يَقِـرَعُ البَـابَ قَـارِعٌ بِخَـالِوِ سَـرِيْرَتِهِ.       

انَ مَـنْ وَفَّـقَ أولِيَـاؤهُ إىلَ هُـدَاهُ.     إالَّ فُتِ َ لَهُ وَشَاهَدَ العَظَمَـاتِ. سُـبْحَ  
ــفَاءِ     ــالَ صَ ــكَ كَمَ ــلَّمَ إِىلَ ذَلِ ــلَ السْ ــالهُ. وَجَعَ ــى عُ ــهِ إلَ ــذَبَهُم. بِنِعْمَتِ وَجَ

ال و. وَمَنْ املعْلُومِ الصَّـحي ِ أنَّـهُ الَ يُتَرَقَّـى إالَّ بَعْـدَ التُّقَـى      العَبْدِ وَتَقِوَاه.
بْدِ مُشَاهَدَهُ اخلَالَّق. إِالَّ بَعْـدَ تَهْـذِيْبِ األَخْـالق.    يَنْطَبِعُ فِي جَوْهَرَ العَ

ــهنذا ادْ     ــالَى. فَ ــوَى اهللِ تَعَ ــا سِ ــلص مَ ــنْ كُ ــرَافُهَا عَ ــوَ انِصِ ــذِيْبُهَا هُ ــرَتِ وَتَهْ بَ
الــنَِّفُس عَــْن مَلِــذْوذات الــدْنِيَا وَشَــهََواتِهَا. َوالِكِــرب َواحَلسَــِد َوالرَّيَــاِء        

بَبِّر. وَطَـوِْل األَمَـِل َواملُحَرَّمَـاِت. فَحيَْنئِـذ  يُرجَـى لَهَـا بَـُل        والنَفَاقِ والتَّ
 يُتَحَقَّقُ اَنَّهَا مِنَ السْعَدَاءِ الفَائِزِيْنَ فِي الدْنِيَا والدِّينِ.
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ــنْ مَو  ــانِيَّةِ.  نَمَ ــدِّ اإلنِسَ ــرُوْجِ إِىلَ حَ ــالقبولِ وَالتَّرَقِّــي والعُ ــهُ اهلل بِ حَ
ــرَ  ــنْ ثَمَ ــانَ مِ ــكوْنُ كَ ــمُ وَالسْ ــلُ واحلِلِ ــهِ العَقِ ــانُ.  ةِ أَفِعَالِ ــةُ وَالرْجْحَ وَالرَّوَانَ

ــالق.    ــارِمُ األخْ ــارَهُ وَمَكَ ــةُ وَالطَّهَ ــةُ وَالطَّاعَ ــيَانَةُ وَالنّظَافَ ــاسُ وَالصِّ وَالِعَفَ
ـــ   ــاتُ عَلَ ــةُ والثَّبَـ ــوْسُ وَاملُراقَبَـ ــةِ. واخلَـ ــدِ يف املطَالِـــبِ الدْنِيَاوِيَـّ ى وَالزْهْـ

ـبُْر وااِلْحتِمَــاُل َوالُغضُــْو عَــْن بُلُــوِو         ـواِهي. والصَـّ األَوامِــِر. َوالتِــَزاُم النَـّ
ــعِ إىل رِياضَـــاتِ العُلُـــوْمِ  ــةِ اجلَهْـــدِ يف التَّطَلُـّ األَغِـــراضِ. واالنبِعَـــا ُ بِكُلِيَـّ

ــةِ   ــا وَالِمُبَالَغَ ــمُوْنِ مَعَانِيْهَ ــارَاتِ مَضِ ــتَّلَمْ ِ مــن إشَ ــا  البَســيْطَة وَال بأوامِرهَ
عن نَوَاهيْهَا. وَالبَحْـثِ وَاالسْتِكِشَـاسِ عَـنْ أَصُـولِ مَبَانِيْهَـا.       ءوَاالنِتِهَا

القَائِمَــةِ بِــالفُروْضِ الوَاجبَــات. وَالسْــنَنِ املَشْــروْعَاتِ. فَهَــذِهِ دَرَجَـــةُ       
 .اإلِنِسَانِ ال  تَبِعَهَا السَّلَفُ الصَّالِ  مِنْ أَهْلِ الفضلِ واالخوانِ
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 ملحق خاص
 

 اجلُمعة يوم فضائل
 

يَـا أيْهـا الّـذينَ آمَنُـوا     ﴿اجلُمعةُ يومٌ مُبارَ  كرَّمَه الذصكرُ احلكيم بسُورة  وردَ فيها 
إذَا نُودِيَ للصَّالةِ مِن يومِ اجلُمُـعَةِ فاسْعَوا إىل ذِكـر اهلل وذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُم خيْـرٌ لكُم 

﴾إن كُنتُم تَعلمُون
مِّيَ بذلِك الجتماعِ النّاس فيه للصاّلة، ومـا يعنيـه ذلـك مـن     . سُ(2)

صلة  يف كلمةِ التّوحيدِ، ومشاركَة  روحيَّة  يف رحَابِ احلقّ، وائـتالس  قلـيبّ يف طاعـةِ    
 اهلل العفُوّ الرّحيم. 

ــوب        ــن القلـ ــل مـ ــه اجلليـ ــة يف حملـص ــة التّوحيديَـّ ــة يف البيئـ ــى اجلُمعـ ــخُ معنـ يرسـ
ليوم عندهُم من غروب اخلميس مبا يسمْونه عليلـة اجلمعـةع.   واخلواطر. ويبدأ هذا ا

فينصرسُ الناهبون عن أعمالِهِم الدّنيويَّـة، ويقصـدُون جمـالس الـذصكر للصّـالة والـتاّلوة       
يفنـى. ويتحلَّـقُ املريـدُون حـول      يف مـا وحثّ اهلمَم علـى طلـب مـا يبقـى، والزّهـد      
من لطائف الوعظِ واحلِكَم، مستشعرينَ  السبّاقني يف الفضل طلبًا لإلفادة واالستنارةِ

برَكةَ الوقَّ الّذي ترتدَّدُ فيه األنفـاسُ عابقـةً بـذِكر اهلل، ومسـكونةً مبشـاعر االفتقـار       
ــة مبــا   ألفــاظ )أو عبــارات(إىل الصّــفاء واألُنــس، حاملــةً  االبتــهال والتّضــرْع واألدعيَ

 تُيسِّرُه املناولُ من رياضة  وتوفيق.
                                                 

(1)
 .[2]الجمعة  
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ما يُشبِهُ حالة اإلحرام الّ  تشمل  من تلك الليلة الزّاهرة يف دوناملوحِّيدخلُ 

اجلمعة ذاته، إذ يتبمّعـون  ظهر يوم جوارحَهُم وقلوبَهُم ونواياهُم. ويستمرْ ذلك حتّى 

ــذصكر، ال تفــرت ألســنتهم عــن      ــباح يف أمــاكن ال ــتاِلوةفيــه منــذ الصّ إال بعــد انقضــاء   ال

 خطّة السّلف الصّاب. الواجِب الّذي صافظون على أدائه وفق 

صثّ الثصقاتُ من األفاضِل على الطّاعةِ يف كلص حني، لكنَّهُم يعتربون االنقطاع 

عن حلقة اجلمعة يف غري اضطرار صَـدعًا يف مسـلكِ الطّالـب، ذلـك أنَّ حرمَـة يـوم       

اجلمعة راسخَة منذ القِـدم مبـا تعنيـه مـن انصـراس عـن مشـاغل الـدّنيا، واسـتذكار          

واالنكباب على ما من شأنِه إحياء القلوبِ، وتغذية طبـائع اخلَـري يف الـنّفس    اآلخِرةِ، 

علـى التمسّـك بالفضـائل، وعلـى دوام الســلو  يف     هلــا املتيقّظـة، ليكـون ذلـك باعثًـا     

 سبُل اهلداية والرّشاد.  

حرام يف فضائل يـوم اجلمعـة واجـٌب علـى عمـوم أبنـاء الطائفـة،        إن تطبيق اإلِ

 زمني.وليس فق، على امللت
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 ةاالعياد الدينيَّ
 

 األضحى

قال البيضاويّ ععشـر ذي   ،(0)﴾وَلَيَال  عَشْر  *وَالِفَبْرِ﴿جاء يف سورةِ الفبر 
ــرِ﴿احلبَّــة، ولــذلك فسَّــرَ  بفبــر عرفــة، أو عالنحــرع، وقــال الطــربي ععُشــر    ﴾الِفَبْ

 األضحىع.

دون حِّـ صتفـل املُسـلمون عامـةً واملو    ففي اليوم العاشر من شـهر ذي احلبـة،  
للتضحية بابنه إطاعـة ألمـر    )ع(عيد األضحى تذكرة باستعداد النيب إبراهيمب خاصةً

﴾وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْ   عَظِيم ﴿ :اهلل وما جرى له كرامة متمثلة بقوله تَعَالَى
(1). 

لــذلك يكــونُ ععُشــر األضــحىع هــو املناســبة الــ  يســتذكرُ فيهــا اإلنســانُ     
ــد حقـــائق الرِّحلـــةِ ــبُ أن يكـــونَ يف ســـياقها أصْـــالً.  التوحيـــديف  املوحِـّ الـــ  يتوجَـّ

فيستشعرُ حقائقَ اإلحرام يف كلص يوم  منها. وجيدِّدُ العهدَ بالتيقُّظِ األرقى إىل وجوب 
ِة والتـزام القصْـد. ويسـتعيد يف فكـره معنـى قدومـه علـى داللـة           الثباِت يف نقاِء النيِـّ

ة املعرفة مرتقصبًا قيامة احلقّ، وصـوالً  االرتواءِ من لطائف العِلم، والوقوس عند فسح
اىل العيد الَّذي يُدخِلُهُ يف رضى اهلل سُـبحَانَهُ وتَعَـالَى. إِنَّ ارتبـاطَ املـرءِ بالتزامـات      
ــا معــزَّوًا بــاإلخالصِ والوفــاءِ    ــة العظيمــة، وهــذا الرِّبــاط الطّــاهر، ارتباطً هــذه احلبَّ

                                                 
(1)

 [ 2-1]سورة الفجر 
(2)

 [.137]الصافات  
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يَّة، فمـن دون هـذا النَّحـر ال يصِــ ْ    ضــدِّلكـل  وحِفـظِ األمانـة هـوَ يف عــني ذاتِـه حنـرٌ      
 توحيد.

ة إحرامًـا حقيقيًـا علـى سـبيل       واملوحِّدون يُحرمُونَ إذا أهَلَّ هاللُ ذي احلِبَـّ
التَّوحيــد، فيُحيــونَ الليــلَ، ويســتغفرونَ يف االســحار، وجياهِــدونَ قــدر اســتطاعتهم 

ةً على أن تكونَ أرواحُهُم قاصـدةً وجـهَ ربِّهـا الـرَّحيم، وجـوارحُ      ب مـن املعايـ   هُم نقيَـّ
الـروح واجلســم   واآلثـام، ونوايـاُهم صـافيًة السـتكمال معنــى التضـحية، وهـو تسـليُم       

ىل املوىل الكريم ليكونَ عيـدًا واخـرًا مبعنـى توحيـد     إ ملكَّ اليدوما واملال والولد، 
 اهلل دون شِر   أو خلل.

ذكـره، مبعنـى   لذلك، فهننَّ الليايل العشر هـي ليـايل إحـرام اسـتنادًا ملـا سـبق       
هتذيب اجلوارح )العني واألذن واللسان واليد والرِّجل والبطن والفرج( من كـلص عمـل    

وحـــي بـــالنفس، األذى الرْ او فكـــرير ظـــاهريّ أو بـــاطنّي، يـــؤدِّي إىل إحلـــاقِ يرفعلـــ
ية  عضـوية  اسـتهالكية  مـن    ش علـى صـفائها، ومييـل هبـا اىل طريقـة حيـاة  حسِّـ       فيشوِّ
 عد الرْوحيّ األ يَّة الالئقة به.إعطاء البُ دون

ب قـدوم عيـد األضـحى املُبَـار      يرتقَّ فئاتهروو بكل دين الدّجمتمع املوحِّإن 
م اللقـاءات والزيـارات   تّـ، حيـث تـ  هحركـة غـري اعتياديـة يف التحضـري لقدومـ      وتدبّ
ة املُباركة الومنهم حنو امالس واخللوات لسماع التّ ه العديدُويتوجَّ ،الـمتبادلةوالتنهئة 

 ة استشعاراً بقدوم العيد الكبري.يّـينواملذاكرة الدّ
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 واحلا ملن استطاع إليه سبيالً قَصْدُ البيَّ العتيق:

الـحَاْ هو القَصدُ، والقَصدُ هوَ عاالعتزام والتَّوجْهُ والنّهوضُ حنوَ الشَّيءِ على 
ــاهُ اإلســالمُ احلنيــفُ مــ    ــ ّ قــديم، نقَّ ــدالع، وهــو طقــسٌ دي ـــة، اعتِ ن خمالفــات الوثنــيَّ

وجعلهُ فرضَ  كما ذكرنا،وابنه الذّبي ،  )ع( براهيمإواستخلو فحواه من قصَّة النيبِّ 
عني  له شروطُه ومناسكه. ومِحوَرُ مقاصده هو الضَّحيّة الـ  يتوجّـب تقـدميُها إىل    

السـتِعدَاد  اهلل سبحانه وتعـاىل قربانـا إليـه، وداللـةً  علـى طاعتِـه، وإثباتــا دامغـــــًا         
 املخلوق للتَّخلّي عن جَميع ما ميلكُه مِن متَاع الدْنيا ومقتنياهتا تلبيةً لنداء احلقّ.

ــف،       ــبُ عــدم التوقُّ ــة توجِ ــة والدينيَّ ــة العقائديَّ ــاني الفريضَ ــدّخولَ يف مع إنَّ ال
عائر املعروفَـة، بـل توجِـُب حتمًـا تأمْــل غاياهتـا           فق،، عند الِفعـل العملـّي ألدآء الشَـّ
ـْب  يف عمـق لطـائف املعـاني          ة، أي النفـاذ إىل أفُـق  روحـير رَحـ ومقاصدها الْروحيَـّ
ا ومسـلكي ا يف         ا ومعرفيـ  ال  هبا حياة الّروح اإلنسـانيَّة وكمالُهـا، شـرط حتقُّقهـا عقليـ 

 . الرِّحلةِ الشَّريفةِ حنو وجه احلقّ

و اخلري األمسى. وهـو  باتّباه املسلك األرقى حن على الدوامواملوحِّدُ مرحتِلل 
ُن نفسَـه مـن كـلص أخطـار الضّـياع يف الـدُّروب اهلامشـيَّة الـ             يف هذا االرحتـال صصِـّ
ــرْوح عنــدما تعــرسُ وجهتَهــا إىل     ــواب والفــالح. وال تغــرِّر بــه لالبتعــاد عــن اــا الصَّ
ة  وإخـالص        أصلها اللطيف، فهي تسكن بيََّ املعرفـة، وتسـعى سـعيًا دائمًـا، مبحبَـّ

ذي       بالوجود، إىل املضيِّ يف طريقهـا الواضـ  الــمُنري،    وثقة  وترتـوي مـن مـاء العِلـم الَـّ
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ــعادات    ــة إىل التَّحقُّــق. عنــدها، يضــحِّي اإلنســانُ بالسَّ يفــي حباجــة الطّاقــة الرْوحيَّ
 العابرة العَرَضيَّة الناجتة عن اإلفراط ليصلَ إىل سعادة  حيَّة ثابتة أصيلة.

 

 عيد الفُطر املُبار 

رمضــان  وهــوصــوم شــهر الذي يــأتي اايــة ـَّل يــوم مــن شــهر شــوال الــ أوَّ هــو
 .هذا الشهر الفضيل بريدابيتوجَّب على املوحِّد التقيّد  املُبار .

 

 رأس السنة اهلبرية

ل شـهر  نة اهلبرية وبـدء التـاريخ اإلسـالمي يف أوَّ   مناسبة رأس السّ
 ضيلة أول حمرَّم.وسبق أن أشرنا إىل ف حمرّم من السنة القمرية لكل عام.

 املوحدون هذه املناسبة بالواجبات الدينية يف خلواهتم. يُحيي
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 املُخصَّصَة للعِبَادَة ماكناأل
 

 عامالسع

املـس عنـد املوحّـدين الـدروو بيـٌَّ أفـرد للعبـادة وللقيـام بواجبـات الـِذّكر           

ــه طــالبو احلــقّ والســالكون منــاها الطاعــات ألداء الواجبــ     ات والصــالة. جيتمــع في

   استبابة ألمر اهلل عزّ وجلّ.والفرائظ الدينيّة، وتالوة وتدارس كتاب اهلل العزيز، 

ــولّى شــؤون املــس مــدبّرٌ )ســائس(   بالشــيخ  )ق(وصــفه الســيِّد األمــري   )*( يت

الرئيس، ومن أبرو واجباتـه الرفـق بـاالخوان، وحفـظ جانبـهم، و  مشلـهم، ومسـك        

قيام بالرّياضات الروحيَّة، وفهـم مقاصـدها،   نظامهم، وحسن التدبري والسهر على ال

واحملافظة على قواعـد األمـر والنـهي. وباإلمجـال، العنايـة بتغذيـة النفـوس يف طلـب         

احلــق وفقًــا ملــا تقتضــيه األصــول والتقاليــد الشّــريفة، وإقامــة احلــد والقصــاص عنــد  

 اللزوم.

هـام يف  املس ركنٌ أساسيٌ يف كل بلدة أو حملة، له شـروط وآداب، ودورٌ  

 انتظام املؤسسة الدينية معرفةً وسلوكًا.
 

                                                 
)*(

شورى  يمكن تشكيل لجنةو ،مشايخ البلدة أو المحلةيعيّن من قبل مشيخة العقل، بناًء على اقتراح  
 لهذه المهام عند الحاجة.
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 "اخللوات"

دين هـي املسـاجد يف األصـل. وقـد أشـارت املصـادُر         اخللوات عند املوحِـّ
ــةُ املتعلصقــةُ بســريةِ    ــة املوثوق ــوخي الســيّد التّارايّ ــرَ بعمــارة    )قَ(األمــري التنّ ــه قــد عأم أنّ

ع. لكنّ عطبائِع املسـلكع عنـد   املساجد يف القرى وإقامة اخلطب فيها كلّ يوم مجعة
 .مَنحـى التـورْع   يف ذِهنيّة عالعقّالعحنََّْ  ،أي نظرهتم الوجدانيّة والعقليّةاملوحّدين، 

ــهننّ مــا يُميّــز عاخللــواتع هــو إقامتــها      ــا ف يف أمكنــة  نائيــة  عــن العمــران قــدر      عمومً
و االقتصار ملظاهر هندسيّة عامرة، بل تنحو حن اًستطاع. وال تُويل إنشاءاهتا شأنامل

على الضرورة الطبيعيّة إلقامـة الصّـالة، وغايتـها سـرب أغـوار الـنّفس، ولـيس راحـة         
 .اجلسد باملعنى الغائي للمسلك

، هي أمكنة لتحقيق فضيلة النّفس برتويضِها وهتذيبِها واالرتقاء هبا اخللوات
لـوات مقامـات    اخلجيعلُ مـن   مِمَّاإىل الغاية اجلليلةِ ال  من أجلها استحقََّّ الوجود. 

وإذا ما أدركنا كَم هوَ الدنيويّ كاس ٌ حلواسّنا الظاهرة، وملوِّ ٌ  .يف حضرة احلقيقة
ق خصـال اخلَـري اجلميلـة فينـا، َلعَلِمنـا           إلحساساتنا الباطنـة، ومهـدٌِّد إلمكانـات حتقُـّ
عِلَم اليقني، كم أّن تلـَك املواضـع اهلادئـة هـي يف جسـِد املكـان مبحـّل القلـب احلـّي          

يسـعى بـاخلَري    أُنسًـا  –أي الفضـيلة   –يه. إنّه، بوجود تلك اخللوات، تصـريُ الربَكـةُ   ف
 .بني النّاس. وهذا لبْ احلضارة

ىل يقصــدُها املوحِّــدون للــدّرس والسّــعي إ أمــاكن عبــادة خاصّــة هــذه اخللــوات
 ة.، ولالجتماعات العامة يف العديد من املناسبات املالئمرياضة النّفس يف حقول املعنى
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 املزارات
 

وَإذ جعلنا البيََّ مثابةً للنَّاس وأمنًا واتَّخِـذوا مـن   ﴿جاء يف الذصكر احلكيم 
مَقام إبراهيم مُصلَّى وعَهِدنا إىل ابراهيمَ وإمساعيلَ أن طهِّرا بي  للطّائفني والعاكِفني 

﴾والرْكَّع السْبُود
ثرُ قَدمِه، ، وسواء أكان املقصودُ باملقام موضعَ احلبر الذي فيه أ(2)

أو البيََّ كُلَّه كما ذهبَ بعظُ املفسِّرين، فهننَّ املعنى يستقرْ داللةً على تعيـني مكـان  
ــيِن الــدَّعوة، قاصــدِين     ــا هلــم، يثوبــون إليــه ملبِّ ــاس، وجممعً ــا للنّ مبــارَ  ليكــونَ مرجعً

والـربّ. ويف   ووائرين، فيثابون مبا يتقرَّبون به إىل اهلل تعاىل من أعمال الطَّاعـة والتـربْ   
 .هذا السِّياق املذكور نقفُ على معنى املقام الدّي ِّ بهنطالق

 

 املقاماتع عند املوحِّدينع

ــة    ــة يف املقصــد األمســى، ولغايــات اجتماعيَّ تُبنــى عاملقامــاتُع لغايــات روحيَّ
معقودة حولَها، ومرتبطة  هبا، تعبريًا عن حاجةِ امتمع إىل االرتباط بالقيَم والفضائل 

  .ألخالق الرَّفيعة ال  هبا تتوطَّدُ أُسُسُه الرّاسخة جيالً بعد جيلوا

وُيسمَّى عاملقاُمع أيضًـا عمـزاًراع، مـن حيـُث أنَّ النّـاَس تقصـدُه وتـزوره ترْبكًـا         
ــة،       ــكِها بأهــداب الفضــائل األثيل ــالة تعــبريًا عــن ّسْ ــدْعاء والتَّضــرْع والصَّ ــا لل وطلبً

                                                 
(1)

 [123]البقرة: 
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االستقامة والصَّالح، وتوساْل يف هذه الفسحة املباركةِ إىل وارتباطها الرْوحيّ برموو 
وجــه اهلل الكــريم اســتغفارًا وتوبــةً وعــودةً إىل اســتلهام عفــوه ومنَّتــه علــيهم بالرَّمحــة    

 .والتَّوفيق، كما يقصدُه املؤمنون إلحياء سهرة ذكر  وتالوة  من آيات اهلل البيّنات

ا حبيـاةِ      ولكلص عمقامع تاراُه وقصَّتُه املرتب طة إمَّا بقَصـوِ بعـظ النبـيّني، وإمَـّ
احلني املشـهودِ        أحد األعيان األفاضل الثصقات، وإمَّا بـاحتواء تُرْبتِـه رفـاتَ أحـدِ الصَـّ

 .هلُم بالثَّبات على قواعد األمر والنَّهي والفضيلة يف حياته

قـامُ  ومن املقامات القدميةِ العامّة يف لبنـان ععلـى سـبيل املثـال ال احلصـرع، م     
ــوبع ــذكّرُنا     )ع(عالــنيب أيّ فــوق حُضــنِ جبــل  عــال مشــرس علــى بلــدة نيحا/الشــوس يُ

يف البقاع الغربـي،   )ر(بفضيلة الصرب ونعمة الرضى والتسليم. ومقام عالسَّّ شعوانةع
ال  تذكرنا بعُبّادِ املغاور والكهوس الذين تركوا مباهاَ الـدنيا وفِتِنَتِهـا وعزمـوا علـى     

 .وحيدرحلة اإلميان والت

يِّد   ومن املقامات التابعة للموحِّدين يف لبنان مقـامُ ع  مجـال الـدِّين     األمـري السَـّ
يف بلدة عبيه، وهو العا ُ العامل، واملصل ُ االجتماعيْ الكبري،  )ق(عبد اهلل التنوخيع

والشَّخصيَّةُ ال  ارتقَّ إىل ترا   وط ّ حيث عَدَّهُ بعظُ املـؤرِّخني عالمـةً مشـرقةً    
ــوب        يف  ــل يف قل ــع أثي ــاُم مبوق ــان. وصظــى هــذا املق ــاريخ لبن ــود  مظلمــة  يف ت ــرتة عه ف

 .املوحِّدين، ويُعتبَرُ من األبنية الرتاثيَّة اجلميلة



 -161- 

، وهو الشَّخصـيةُ  )ر(وتضمْ بلدةُ عني عطا يف وادي التّيم مقامَ الشيخ الفاضل
نزلـةِ األمـري السـيِّد عـربَ القـرون      الدينيَّةُ ال  تعتبَرُ من حيث منزلتِها الرّوحيـة تاليـةً مل  

اخلمسة األخرية. ويُعتبَر مسلكُ الشَّيخ الفاضل يوذجًا يُقتـدى يف التَّواضُـع والزْهـد    
والعبادة والعِلم واملعرفة، مع العلم أن الشـيخَ الفاضـل تنقّـل خـالل حياتـه اىل أمـاكن       

ــد رمــزًا يف حطــني الــذي يُ )ع( ، ومقــام الــنيب شــعيب عأخــرى كـــعكوكباع وعشــويا بسِّ
لتبذّر املوحدين يف تراب فلسطني، والذي جيمـع يف رحابـه املعـروفيني يرتلـون آيـات      

 .يف سوريا )ع( ومقام النيب هابيل الكتاب الكريم.

تعلّقهــم القلــيب  مــن تقــوى املــؤمنني يف التعــبري عــن شــكالً النــذور وتُشــكصل 

عنـد   خالقـه د جتاه من املوحِّدين، هو التزام . وعند املوحِّوالروحي بالرموو الدينية
، وغالباً ما يكـون  لوجهه الكريم هُحصول أمر ما، أو ترقُّب أمر ما، بتنفيذ ما أضمرَ

ــال.  ــديم امل ــادَّة        تق ــل إىل امل ــواوع املَيْ ــور بن ـــَّه يف هــذا العصــر املغم ــة، فهنن ويف احلقيق
يانعة لكلص  واألنانية، تبدو هذه األماكن، األنيسة مبعانيها ورمووها، واحات  خضراء

 .معنى إنسانيّ راق
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 دينرايةُ املوحِّ
 

الرّايةُ ال  تظلصلُ القومَ هي ععالمةل على اجتماع كلمتـهم، وداللـة علـى اتّحـادِ     
دون الـدّروو عـرب التّـاريخ هبـذا املعنـى. والّرايـُة هـي            قلوبِهمع، وقـد اتّخـذها املوحِـّ

الصّـحابةُ يف بعثـة  إالّ حتـَّ رايـة  أو لـواء      العَلَمُ جيتمعُ إليه اجلُندُ أساسًـا، ومـا حتـرَّ     
ة عنـدهُم،     )ص(بأمر النيبّ . ولكن، يتوجَّب العودة باختصار إىل بعـظ املفـاهيم الفكريَـّ

 سبيالً لفهم الرّموو ال  ميّزت رايتَهُم.

تاجَ اإلنسانُ، العاجزُ عن إدرا ِ املُطلَق، إىل فهم األسبابِ ال  من شـأاا  ص
له إىل حقيقة املعرفة. ويتبيّنُ منَ اآلية القرآنيَّة املباركَة األساسَ  أن تكون استدراجًا

إنَّمـا أمـرُهُ إذا أرادَ شـيئًا أن يقـولَ لـهُ كُـنْ       ﴿اإلدراكيّ لتلك األسـباب يف قولِـه تعـاىل    
﴾فيكُون

وكلمته، وسابق الفعـل، وتالِيـه،    ومشيئتُهُ، ، أي هنا  أمرُ اهلل، وإرادته،(2)
ة متعلصقة حبقائق خلق الوجود الّذي تبعه بعث الرْسُل بالرِّسـاالت  وهذه مدار ُ عقليَّ

 السّماوية ومضامينها املرتبطة بالتّوحيد واألمر باملعروسِ والنَّهيِ عن املُنكَر.

ترسّخَّ هذه املفاهيمُ املعرفيّة يف امتمع الدّروي بشكل عام، وعبّروا عن 
وا منها األخضر. ولعلّ هـذا التّمييـز مـن    هذه املدار  بواسطة نسبتها إىل ألوان ميّز

ة       أثر قرآنيّ كما جاء يف اآلية الكرمية الواردة يف سـياقِ وَصْـف حَـال األبـرار يف اجلنَـّ
﴾عَالِيَهُم ثِيابُ سُندُس  خُضِرٌ﴿

(1). 
                                                 

(1)
 [82]يس  

(2)
 [21]اإلنسان  
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ــة     ــلفِ، يف مجلــة مــا ورثــوه مــن تــرا   أثيــل، مهمّ لقــد ور َ اخللَــفُ عــن السّ
ثغور ضـدّ أيّ غـزو أجـنيبّ. وارتبطَـَّ هـذه املهمّـة       املثاغرة، وهي املرابطة على ال

بالوالة املعّينني مـن قبَـل خليفـة املسـلمني. لـذلك، فـهنّن التّـاريخ املعـرويّف حَــمل عـرب           
العصور أخبارَ املعار  ال  خاضها األجداد يف سبيل مِنعة األمّة، وكذلك، حفاظًا 

حتّـى بـدايات القـرن العشـرين.      على نوع  من احلُكم الذّاتي الّذي ّيّز به جبل لبنـان 
انعكسَ هذا الواقع على شهرة الدّروو يف ميادين القتال، وّتّعهم بصفات الشـباعة  
والفروسيّة والدّفاع املستميَّ عن األرض والعِرض. وقـد حـرص أمـراؤهُم، الّـذين     
حكموا جبل لبنان ما يزيد على مثانية قرون، على احملافظة على األهبـة العسـكريّة   

ل. وكانَّ تشـكيالت جـيش األمـراء الـوطّ  مـن كـّل الطوائـف، خصوصًـا يف         للقتا
. وكان ال بـدّ مـن رايـة  لكـلّ فرقـة. ويـرجّ  أن       الثاني عهد األمري فخر الدّين املع 

بعظ التشكيالت اتّخـذت هلـا الرايـة ذات األلـوان اخلمـس وفقـا للتقليـد الشّـعيب يف         
 فهم اهلويّة الدينيّة.

الكــثري مــن معــار  الشــرس والــدّفاع عــن الــوطن   لقــد خــاض بنــو معــروس،
واألمّــة، حتــَّ الرايــة املخمّســة الــ  ســكبوا يف ظلصهــا دمــاءَهُم ألجــل كرامــة األمّــة،   
وصواا من مطامع األعداء، ودائمًا، حتَّ شعارات الدّعوة إىل الوحـدة والتضـامن   

 ونبذ كلّ تفرقة  وشقاق.
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تعتمـد   جيـب أن ال بالنسـبة إىل الناشـئني،    مقاربة مسألة وجود اهلل ومفهوم الـدّين 
مـن حواليـه،    املوحِّد باإلصاء استنادًا إىل الصْوَر ال  يراهابل ، كلـي ا على األمور املباشرة

ل مبقـدار مـا   ، واالرتقاء منها اىل التبريد العقلي وإدرا  املعقـو واألحاسيس ال  يتأثَّر هبا
 أَمكنَتِه استطاعته.

طبعًا هنا  املثال األوّل من صورة الطّبيعة بشكل عام. أمام روعة مشهد اجلبال 
وميكن طرح املسألة مبقاربة لطيفة وذلـك عـرب ردّ كـلّ     ،واألشبار والنهر والسّماء والغيوم

اىل ذوي  من املصنوعات اىل علَّة وجودها. فاملصـنوعات الـ  أوجـدها اإلنسـان عائـدة     
إنّ االختصاص واإلنتاج، ولكن موجودات الطبيعة فهنىل مَن ميكن ردّهـاا وبِعبـارة أُخـرى    

كلّ ما نراه من غري الطبيعة هو من صنع اإلنسان: بنـاء البيـَّ، بنـاء اممّعـات التباريّـة،      
، الشــبرة واجلبــل والبحــر والسّــماء أوجــدن الّــذي احلــدائق، القصــور إ ... ولكــن، مَــ

ا يـدلّ    وباإلمجا ل النظام الطبيعي البديعا إنّه نظام خملوق يستبطنُ الكثري من األسـرار، مِمَـّ
 على صانعٌ قادرٌ حكِيم هو اهلل تَعَالَى.

ه اه. إنّه يرى أمَّه، ترعاه وتطعمه وحتضنه وتقبّله... ويرى أباالولد صبّ أمّه وأب
الكتُـب، ويأخـذ العائلـة إىل    يدلّله ويشرتي له األغراض، ويسبّله يف املدرسة، ويـأتي لـه ب  

نزهة مجيلة يف الطبيعة... الولد يرى كلّ ذلك، ولكن ميكن سؤاله: إنّك تـرى كـلّ ذلـك،    
ولكن هل ترى احلّب بعينيكا أو هـل تـرى العطـف بعينيـكا )وكـذلك سـائر الصـفات        
ال  يتأثَّر هبا وفق طبعه: الصّدق أو الكرم أو الشـباعة...( فهـل تـرى الصّـدقا هـل      

لكرما هذه صفات يف النفس ال تُرى بالعني بل باألفعال. كذلك اهلل تعـاىل، ال يُـرى   ترى ا
نسـلك درب  بالعني اآلن، بل بكلّ ما هو موجود من حولنا. فهنذا أردنا أن نراه، علينـا أن  

 الفضيلة، وبتار الصدق واخلري حببّ وشغف، وييّز أعمال اخلري عن كل ما عداها.




