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 وعلم التوحيد التقية

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ما َقوُلكم فيَمن يدَّعي أنَّه يقيُم التَّقيََّة ولكنَُّه ُيَزيُِّف علَم التَّوحيِد خوًفا؟

 

  ََ ََ   ورَد عن حكماِء العلويِّنَي أنَّ )َمن َخشِِ ُ  كُّ  يَِء و وَمن ي َيََ  اهلَل َخِش ََ مه اهلَل َخشِِ

ُ  مع كُِّّ الهَّاِس. كُِّّ من  يَء (و وهذا قانوٌن نتعامُّ  ِوفَق

ُِ  عاو: )َلْو  َجَبٍُّ َلىَع اْلقنْرآَن َهَذا َأنَزْلَها واخلشِِِ هن هها ع  عخل اخلوَ و بُّ اخلشِِِوَل لقوِل

 ُ ُِ َ ِهَِِخْش مِّْن دِّعًاِِ م َتَص عًاِِ َخاِي لََّرَأْيَت ؤمَن م َيَتَفكَّر وَن(و ألنَّ اْل َلَعلَّه ْم ِللهَّاِس َنْضِرب َها اأَلْمَثال  َوِ ْلَك اللَّ

ُِ  عاو: )َوايِِْكنر وْا ُ  يعبد ه  خشِِوًعا ويِِكًرا بدل ُِّ قوِل  ع يعبد  اهلَل خوًفا ورهبًه وع طمًعا ورغبًهو ولكهَّ

ُِ ِنْعَمَت ِِْكنْر َأِن اْلِحْكَمَه لنْقَماَن آَ ْ َها َ ْعب د وَن(و وقولُ  عاو: )َوَلَقْد ِإيَّاه  ْمكنهت  ِإن الّل ُِ اي ِِْكنْر َوَمن ِللَّ  َيش

ُِ  َيشِْكنر   َفِإنََّما َُ َفِإنَّ َكَفَر َوَمن ِلَهْفسِِ ٌّ اللَّ ُِ س ِّد نا الهَّ َغِه يب  ع سى املس ح )ل( َحِم ٌد(و وهَو ما أياَر إل 

 )اطلنب وا أوًَّع َملكوَت اهلِل وِبرَّه و وهذِه كلُّها   َزاد  َلكنم(. بقولُ:

ٌّ أي عابٌد خايٌع موحٌِّد(و ؤمِن التَّوح دي م اْل   َقىوهذا اخلشِول  هو   و ح ث  ي قال: )مؤمٌن َ ِق

ِِرِّ  ِِِر   وع م هِكٍر َوَقاه  اهللن الوقوَل ش ي ِِب وَمن ا َّقى اهلَل موحًِّدا إيَّاه  غرَي مش ُِ والتَّعط ُِّ اليت ِفَتِن التَّش  

ُ  حياول  أهُّ  الِبَدِل والشِ بهاِت أن ي َورِّطوه  بها لقولُ  عاو: )َفَوَقاه   َمَكر وا( والذي س ََُّ  َما سَِ ََِّاتِ  اللَّ

ُ  فقال: )أَما ُِ َبسَِِطنوا َلَقْد عهُ اإلمام  الصَّادع عل ها سُِِم   أن َوَقاه  َوَقاه ؟ اَم أَ ْدروَن ولكْن وَقَتلنوه  عل 

ُِ(. ش َيفِتهوه   ديه

َّ اْلم عصوموَن اْلَمعهى َكرََّم األئمَّهن اْلَموش هذا اْل اقِر عل ها وحَِّد ح ث  ورَد عن اإلماِم البم ؤمَن التَّق

ُ  قاَل: )ع ُ  أنَّ ُِِم  ُِ على ما واهلِل س ٌَِِء األرِض َوْج َّ أحب  ي ُ  التَّق َِّهو مَن إل ُ  كاَنْت َمن إنَّ   ق ٌَّه َل

 ُ ُ  َ كنْن ي وَمن اهللنو َرَفَع ُ   ق ٌَّه َل هذا(و  كاَن ذلَك كاَن قد فلو دَنه ه ش ه م إنَّما الهَّاَس إنَّ اهللن. َوضََِِع

ُ  لو كاَن م ثبم فالتَّق َّهن اليت يرفع  اهللن بها عبَده  اْل ِِِؤمَن هَ علم  التَّوح ِدو ألنَّ َنِفَ ا للوجوِد دوَن ًتِِِِِِِ

ِِِلألعراِض كاَن م شِِرًكاو ولو كاَن نا   للوجوِد غرَي م ثب  ُ  اهللن ش اااَلتنيِ ِِِ و ت  كاَن م هِكًراو وسََِ َضع 

ُِو وع يهجو مهها إعَّ َمن ا َّقى اهلَل وأقَبَُّ  ُِ إوحنن  ش داِر هدنه  مل َه  ببَدِل التَّعط ُِّ وي بهاِت التَّشب  ل 
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ُِ  عاو: )ِإعَّ َُ َأَ ى ْنَم لقوِل ُِ من الوقوِل ش مهاِلِك الِف ِبَقْلب  اللَّ ُ  وي َهجِّ  َِِِل ٍم(و فريَفع  َتِن لقوِل اإلماِم سِ

ُ : )التَّق َّهن  ؤمِن(.م اْل َجهَّهن الباقِر عل ها سُم 

 

 نكتفَ لعدم اإلطاله واهلل أعلم

 الباحث الديخل العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


