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  التصوف في اإلسالم والتحديات المعاصرة
 

Le soufisme en Islam et les défis contemporains  
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 مقامات اليقين مفاهيمها وآثارها 
 في السلوك الفردي والجماعي

 

 محمد دبــاغ.أ
 جامعة أدرار

 

 
 :الملخص

إن بناء الشخصية اإلسالمية المتكاملة يقوم على التوازن بين المادة والروح، ولقد اعتنى العلماء منذ 
عراني الخصراا السرلوكية التري يلر  علرى القديم ببيان أهم المبادئ التي تقوم عليها التربية الروحية، وشررحوا م

مررا يعرررد عنررد : اإلنسرران التحلرري بهررا حتررى يصررا إلررى تحقيررل العبررادة الخالصررة ل تعررالى، ومررن هررذ  الخصرراا
 ……التوبة –التوكا–الصبر: الصوفية بمقامات اليقين التي من أهمها

 المقلرل وتحققرت لر  فإذا تحققت في اإلنسان هذ  الفضائا ارتقى إلى درلة الربانيرة ونراا رضرى ال
 .سعادة الدارين
 

Résumé 
The building of personal Islamic integrated based on a balance between matter 

and sprit and I take care of scientists since the old statement in the most important 
principles . 

Underlying spiritual education and explained the meanings of behavioural 
qualities which must be rights by up to the exclusive worship Good Almighty and the 
qualities: What Know when Sufi shrines certainty that the most important: patience – 
trust – repentance……… 

If achieved in these human virtues elevated to the point of God and the 
satisfaction of God and made him the absolute HE homes. 
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 :مقدمة
من المعلوم أن الشخصـةة اسالـيمةة مبةةـة بةـاك مال ـامي رويةـك فةـا  افـة الجواةـ  المـ  ر  فـ  

هذا البةاك بالعقةد  الالـ  ال الـ  اسةالـان حالـن الالصـور الجـاو الوجـود يمومـا اللوك اسةالان، و ان ابالداك 
، وجـاك الفقـا لةبـةن لاةالـان  ةـد ةعبـد (ما الوى اهلل: )والمجود الفاة ( اهلل: )بما ف  ذلك الموجود الباق 

 (   با  اسحالان)اهلل  م جاك يلم الاللوك أو الالصود الذي ةوصل إلى  مر  العلمةن الالابقةن 
ألن المعارد الةظرةة ال ال ال  أ لها إال إذا أ مرك الـلو ا ةرالقـ  باسةالـان فـ  مـدارح  الحةـا  ذلك 

 .  الروحةة لةصل با إلى درجة الرباةةة، وبذلك الالحقق العبودةة الخالصة هلل ر  العالمةن
 ولقد اهالم يلماك الالصود بالأصةل مبادئا ومباح ا وبةان مصطلحاالا مةذ القدةم 

وةفـس ومـا : ) مخاللد المقاماك الاللو ةة ف  الز ةة الةفس الوارد  ف  قولـا العـالى ما بةةوا آ ار 
 (.1()الواها فألهمها فجورها والقواها قد أفلح من ز اها وقد خا  من دالاها

وفــ  هــذا الالــةاق ةجــد مجمويــة مــن الفةــائل الالــلو ةة المهمــة الــمةك بمقامــاك الةقــةن، ألن 
الـان إلـى المعرفـة الرباةةـة الحقـة حالـى ال ةبقـى قلبـا مالعلقـا بمـا الالحل  بها يلى الوجـا األ مـل ةوصـل اسة

 : الوى اهلل، وف  هذا المعةى ةقول ابن ياشر رحما اهلل
 ةصةر يةد ذاك يارفا با      حرا وغةرو خي من قلبا

 والةحاول ف  هذا البحث الالعرض لمقاماك الةقةن وآ ارها الاللو ةة فةقول وباهلل الالوفةق
 بمقامات اليقينالتعريد : أوال -

مقاماك الةقـةن مر ـ  إةـاف  مـن  لمالـةن أولهمـا المقامـاك الالـ  العةـ  المراالـ  والةقـةن المةـاف  
مجموية مـن  الخصـال الالـلو ةة الحمـل مـن قامـك بـا يلـى الالـزام : )للشك، وه  ف  اصطيح أهل الاللوك

 (.2()العبودةة ف  أيلى صورها، ول ل مةها يلم وحال وفعل
أن الوصول إلى درجة العبودةة الخالصة ةجعلـي صـاحبا مالـوازن الشخصـةة  وواةح من الالعرةد

 (.3)والاللوك وبذلك ة ون رباةةا ف  يقةدالا ويبادالا وأخيقا ومعاميالا
 :وأما مصطلحاك العلم والحال والفعل الوارد  ف  الالعرةد،   فةم ل لها بماةل 
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 مقام اللو   لا  يث مراال  :الالوبة
 ك خطور  المعاص  الماللبس بها ةم لا إدرا: العلم-
 ةم لا الةدم والالألم: الحال -
 ( 4)ةالم ل ف  اسقيع الفوري ين المعصةة: الفعل -

ف مر  الالحل  باللوك الالوبة ه  حصول الفعل وهو اسقـيع يـن المعصـةة واسقبـال يلـى الطايـة، 
 .وال فعيولذلك في مجال هةا للالوبة المصطةعة أو الم ذوبة ألةها ال الورث حاال 

وبةاك يلى هذا الم ال فإن جمةع المقاماك الاللو ةة الالـ  الـةذ رها البـد أن ةصـدق فةهـا الالفايـل 
بةن القل  والائر الجوارح فالـ دي ةالةجالهـا الفعلةـة المالم لـة فـ  الحقـق العبودةـة الخالصـة وفةمـا ةلـ  ةبـةن 

 .باخالصار مفاهةم المقاماك الاللو ةة وآ ارها
 :بيان معاني مقامات اليقين: ثانيا

هـو يبـار  يـن الـألم : )قـال الززالـ ( 5)وهو فزع القل  من م روو ةةالا أو محبو  ةفوالـا: الخود
 (.6)القل   واحالراقا بالب  الوقع م روو ف  االالالقبال

ةـاي فـارهبون: ) والمقصود هةا خود اهلل البحاةا والعالى والوجـل مةـا وأصـلا قولـا العـالى ( 7()وا 
 (.8()إةما ةخشى اهلل من يبادو العلماك: )وقولا العالى

وهذا أي خود اهلل إةمـا ة بـك بالصـدةقا فـ  ويـدو وويةـدو واسةمـان بـا  وب الابـا : )قال ابن القةم
 (.9()وبرالولا، وهذا الالب  ةقوى بالعلم والةقةن وةةعد بةعفهما

فـ  وصـد يبـادو  وةظرا ألهمةة مقام الخود قرةـا اهلل الـبحاةا والعـالى بـالعلم والالقـوى حةـث قـال
 (.11()رة  اهلل يةهم ورةوا يةا، ذلك لمن خش  ربا: ) الصالحةن

 (.11()و ل ما دل يلى فةةلة العلم دل يلى فةةلة الخود ألن الخود  مر  العلم: )قال الززال 
، والرجـاك الحقةقـ  مـا صـاحبا (12)وهو ارالةاح القل  الةالظار مـا هـو محبـو  يةـدو: الرجاك- 

ال    (.13)ان غرورا  ما ذ ر الززال  ف  اسحةاكيمل صالح وا 
ال : )وةصــح  الرجــاك الحقةقــ  حالــن الظــن بــاهلل، ولــذلك جــاك فــ  حــدةث جــابر رةــ  اهلل يةــا

 (.14()ةموالن أحد م إال وهو ةحالن الظن باهلل
أن الالمة  ةصحبا ال الل وال ةاللك صاحبا طرةـق الجـد، ولـذلك قـال : والفرق بةن الرجاك والالمة 

ال ةس من دان ةفالا ويمل لما بعد الموك، والعاجز مـن أالبـع ةفالـا هواهـا والمةـى : )لةا واللمصلى اهلل ي
 (.15()يلى اهلل األماة 

قـل ةايبـادي الـذةن أالـرفوا يلـى : )وذ ر المفالرون أن أرجـى آةـة فـ   الـا  اهلل هـ  قولـا العـالى
 (.16()أةفالهم ال القةطوا من رحمة اهلل، ين اهلل ةزفر الذةو  جمةعا
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وهذو المزفر  القالة  أالبابا أجملـك هةـا وفصـلك فـ  دالئـل أخـرى مـن ال الـا  : )بن ياشورقال ا
ة  لزفار لمن الا  وآمن ويمل صـالحا  ـم اهالـدى:)والالةة، مةها قولا العالى واللـك الـدالئل ةجملهـا ( 17()وا 

 (.18()ةم العالىأن للزفران أالبابا الطرأ يلى المذة  ولوال ذلك ل اةك الم اخذ  بالذةو  يب ا ةةزو يةا الح 
ودلةــل ( 19)وهـو العلـم بالةعمـة والفـرح بهـا والعمــل بمـا هـو مقصـود المـةعم ومحبوبـا: الشـ ر-ح

ذ الـأذن رب ـم لـئن : )، وقولـا العـالى(21()فـاذ روة  أذ ـر م واشـ روا لـ  وال ال فـرون: )الش ر قولا العـالى وا 
 (.21()ش رالم ألزةدة م

 بها يلـى اسةالـان فـ  الحقةـق مـا ةرةـةا الـبحاةا و مر  الش ر الالخةر جمةع الةعم الال  أةعم اهلل
 (.22()والةجزي الشا رةن: )والعالى، ويةا قال العالى

 (.23)وهو قالةم الصبر ف  أن  ي مةهما ةعد ةصد اسةمان
، وقد وصـد اهلل الـبحاةا والعـالى (24)هو  باك بايث الدةن ف  مقابل بايث الشهو : الصبر -د

ف  القرآن ف  أ  ـر مـن الـبعةن موةـعا وأةـاد إلةـا أ  ـر الـدرجاك  الصابرةن بأوصاد   ةر  وذ ر الصبر
 (.25)والخةراك وجعلها  مر  لا

ولةجــزةن الــذةن : )، وقــال العــالى(26()وجعلةــا مــةهم أئمــة ةهــدون بأمرةــا لمــا صــبروا: )قــال العــالى
ـــون  ـــر: )، وقـــال العـــالى(27()صـــبروا أ جـــرهم بأحالـــن مـــا  ـــاةوا ةعمل ـــوفى الصـــابرون أجـــرهم بزة  إةمـــا ة

الطهـور  شـطر اسةمـان والحمـد هلل المـي المةـزان والـبحان اهلل : )، وقال صلى اهلل يلةـا والـلم(28()حالا 
والحمد هلل المآلن أو المي ما بةن الالماك واألرض والصي  ةور والصدقة برهان والصبر ةةاك والقرآن حجة 

 (.29( )لك أو يلةك
ومجاهدالها وحملها يلـى الـرك مـا الرغـ  فةـا و ان الصبر بهذو المةزلة لما فةا من مزالبة الةفس 

، ولـذلك مـدح اهلل بـا أةبةـاكو وأصـفةاكو فقـال (31)، والصـبر الـب  لحصـول  ـل  مـال(31)وفعل ما ال رهـا
فاصـبر  مـا : )، وقـال لخـاالم أةبةائـا ورالـلا(32()إةـا وجـدةاو صـابرا ةعـم العبـد إةـا أوا : )يةى ةبةـا أةـو 

 (.33()صبر أولوا العزم من الرالل
، ذلك ألن األصل فـ  اسةالـان أن ة ـون دائـم (34)ه  الرجوع إلى اهلل والعود  إلةا:  لالوبةا -ه

 .الصلة باهلل، فإذا ابالعد يةا بالب  ارال ابا للمعاص  وج  يلةا الرجوع إلةا بالالوبة واسةابة
وبـوا إلـى ةأةها الذةن آمةوا ال: )والالوبة الال  أمر اهلل بها الم مةةن ه  الالوبة الةصوح قال العالى  

أي الوبـة صـادقة جازمـة المحـو مـا قبلهـا مـن الالـةئاك واللـم شـعث : )، قال ابن   ةر(35()اهلل الوبة ةصوحا
 (.36()الالائ  والجمعا وال فر يةا ما  ان ةالعاطاو من الدةاكاك
، وللالوبــة  ي ــة يةاصــر ذ رالهــا مجملــة يةــد (37)والالوبــة الالــالر الــذةو   مــا ةالــالر ال ــو  البــدن

 : لمقاماك، وهذو العةاصر ه الالم ةل لالعرةد ا
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والذةن إذا : )، ودلةلا قولا العالى(38)وهو أن ةالبةن لاةالان خط و فةقر با: العةصر المعرف -1
 (.39()فعلوا فاحشة أو ظلموا أةفالهم ذ روا اهلل فاالالزفروا لذةوبهم

ــا فــ  قصــة آدم يل( 41)وةعبــر يةــا المالقــدمون بالةــدم: العةصــر الوجــداة  اسرادي-2 ةــا وم ال
ن لم الزفر لةا والرحمةا لة وةن من الخاالرةن):الاليم حةث قال العالى  (.41()قاال ربةا ظلمةا أةفالةا وا 

 (.42)وةالم ل ف  اسقيع واالالالزفار: العةصر العمل  -3
 : وبةاك يلى هذو العةاصر ال ون شروط الالوبة  ما ةل 

 .الةدم يلى ما فاك -
 .العزم يلى يدم العود  إلى المعاص -
 .اسقيع الفوري ين المعصةة -

 : قال ابن ياشر
 والوبة من  ل ذة  ةجالرم        الج  فورا مطلقا وه  الةدم
 بشرط االقيع وةف  اسصرار    ولةاليد مم ةا ذو االالزفار

 (43)وحاصلا أن ةةاد إلى الشروط المالقدمة رد المظالم المم ةة من حقوق العباد
إال مـن : ) ةبدل بها الالةئاك حالةاك، مصـداقا لقولـا العـالىومن خصائص الالوبة الصادقة أن اهلل

 (.44()الا  وآمن ويمل يمي صالحا فأوالئك  ةبدل اهلل الةئاالهم حالةاك
بزـــض الـــدةةا : ، وفـــ  االصـــطيح(45)وهـــو الـــرك المةـــل إلـــى الشـــ ك والرغبـــة يةـــا: الزهـــد -و

 (.47)،وهو بالجملة الرك محبو  إلى ما هو أح  مةا(46)واسيراض يةها
، وقولـا (48()وما الحةـا  الـدةةا إال مالـاع الزـرور: )ودلةل الالرغة  ف  الزهد ف  الدةةا قولا العالى

وقولـا صـلى اهلل يلةـا ( 49() ن فـ  الـدةةا  أةـك غرةـ  أو يـابر الـبةل) :صلى اهلل يلةا واللم البن يمر
 (.51()وازهد ف  الدةةا ةحبك اهلل:)واللم

إن : )ف  الدةةا ة ون رابحا ف  الجارالا مع اهلل، قولا العـالى وةدل يلى أن من آ ر رةا اهلل بالزهد
 (.51()اهلل اشالرى من الم مةةن أةفالهم وأموالهم بأن لهم الجةة ةقااللون ف  البةل اهلل فةقاللون وةقاللون

وال المـدن يةةةـك إلـى مـا مالعةـا بـا أزواجـا مـةهم زهـر  الحةـا  )   :وف  فةل الزهد ورد قولا العالى
 (.52()فةا ورزق ربك خةر وأبقىالدةةا لةفالةهم 

الالو ـل إظهـار العجـز وااليالمـاد يلـى : ) قـال الـرازي( 53)الالو ـل مشـالق مـن الو الـة: الالو ـل -ز
 (.55()ةقال و ل أمرو إلى فين أي فوةا إلةا وايالمد يلةا فةا: )، وقال الززال (54()غةرك

وقـد خلـص الززالـ  إلـى العرةـد   والميحظ أن  ل الالعرةفاك المذ ور  الدور حول المعةى اللزوي، 
، وبهذا ةظهر أن الالو ل  الائر (56()فالالو ل يبار  ين ايالماد القل  يلى الو ةل وحدو: )اصطيح  ةصا
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الجاة  المعرف  اسدرا   والجاةـ  الوجـداة  العـاطف  الـذي ةعبـر يةـا : المقاماك ةشالمل يلى جواة   ي ة
 (.57)ر يةا بالعملبالحال، والجاة  اسرادي الاللو   الذي ةعب

 (:58)وقد لخص ابن القةم رحما اهلل معةى الالو ل ف  يد  أمور حاصلها
 .رالوخ القل  ف  مقام الالوحةد -
 .ايالماد القل  يلى اهلل واالالةادو إلةا -
 .حالن الظن باهلل -
 .االالاللم القل  هلل -
 .الفوةض األمر هلل -

وايلـم أن الالو ـل محلـا القلـ  والحر ـة : )شـةريوالالو ل يلى اهلل ال ةةاف  االخاذ األالبا ، قـال الق
بالظاهر ال الةاف  الالو ل بالقل  بعدما الحقق العبد أن الالقدةر من قبل اهلل العالى، فإن العالر شـ ك فبالقـدةرو 

ن االفق فبالةالةرو  (.59()وا 
 : جاك رجل يلى ةاقة لا فقال: )واالالدل لهذا بحدةث أةس بن مالك قال

 (.61()أيقلها والو ل: )و أراللها وأالو ل فقال صلى اهلل يلةا واللمةا رالول اهلل أديهاو أالو ل أ
الرةــا يــن اهلل خصــلة الالحقــق باجالمــاع مجمويــة مــن الخصــال، فهــو  مــر  : الرةــا يــن اهلل -ح

، وذهـ  الززالـ  إلـى أن (61)للالو ل والمحبة معا، وحاصلا يـدم ايالـراض اسةالـان يلـى ح ـم اهلل وقةـائا
ايلم أن الرةا  مر  من  مار المحبة،   وهو مـن أيلـى مقامـاك : )حةث قالحقةقالا غامةة يلى األ  رةن 

،  وهو ةشارك الصـبر والشـ ر، وقـد مـدح اهلل المالصـفةن (62()المقربةن،   وحقةقالا غامةة يلى األ  رةن
ــــا العــــالى ــــا بقول ــــا: ) ب ــــال العــــالى(63( )رةــــ  اهلل يــــةهم ورةــــوا ية هــــل جــــزاك اسحالــــان إال : )، وق

 (.65)ةالهى اسحالان رةا اهلل ين يبدو وهو  وا  رةا العبد ين اهلل العالى، وم(64()اسحالان
والمحبة مةل الطبع إلى الش ك الملذ، وةدها البزض وهو ةفـر  الطبـع يـن : محبة اهلل العالى -ط

ــ  يــن بعــض يلمــاك الالــلوك مجمويــة مــن الالعرةفــاك للمحبــة مــن خــيل (66)المــ لم ــد ةقــل الززال ،   وق
) ، ٌوالر أةةا ين المحبة (المحبة االباع الرالول صلى اهلل يلةا واللم: )ة ماةقل قولاومن جمل( 67)آ ارها

وهذا  لا إشار  إلى  مراك المحبة فأما ةفس المحبـة فلـم : ) ،  م يلق يلى ذلك بقولا(أةها إة ار المحبو  
: مةهـا قولـا العـالى، ومعلوم أن الةصوص   ةر  ف  محبـة اهلل للعبـد ومحبـة العبـد  هلل، و (68()ةالعرةوا لها

ــوابةن وةحــ  المالطهــرةن) ــد ( 69()إن اهلل ةحــ  الال ــوى ية ــالى أن حــ  اهلل ةةبزــ  أن ة ــون أق ــةن الع ــم ب  
ومن الةاس من ةالخذ من دون اهلل أةدادا ةحبوةهم  ح  اهلل والذةن آمةـوا : ) الم من من  ل ح  قال العالى

 :  قال صلى اهلل يلةا واللم ، وح  اهلل ورالولا من أو ق يرى اسةمان،(71()أشد حبا هلل
 (.71...()أن ة ون اهلل ورالولا أح  إلةا مما الواهما:  يث من  ن فةا وجد حيو  اسةمان)
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: قـال الـرازي( 72)واسخـيص مـن خلـص الشـىك إذا صـفا يـن الشـوائ : اسخيص هلل العالى -ي
ى اهلل العــالى يــن جمةــع اسخــيص الجرةــد قصــد الالقــر  إلــ:) ، واصــطيحا(73)خالصــا فــ  العشــر  صــافاو 

فمـن  ـان ةرجـو : )، وهو يمل قلب  دقةق، ولذلك حذر اهلل مـن الرةـاك المخـل بـا قـال العـالى(74()الشوائ 
إةما األيمـال : ) ، وقال صلى اهلل يلةا واللم(75()لقاك ربا فلةعمل يمي صالحا وال ةشرك بعباد  ربا أحدا

ةما ل ل امرئ ما ةوى فمن  اةالا هجرالا هلل ورالولا فهجرالا هلل ورالولا، ومن  اةـك هجرالـا لـدةةا  بالةةاك وا 
، واسخــيص مــن أدق المقامــاك وأشــقها يلــى (76()ةصــةبها أو امــرأ  ةة حهــا فهجرالــا إلــى مــا هــاجر إلةــا

 .     الةفس لما فةا من إذها  لحظوظها وحمل لها يلى ما ال رو
اشــالق لفــظ الصــدةق، وهــو وصــد وصــد اهلل بــا ومةــا ( 77)والصــدق ةــد ال ــذ  : الصـدق -ك

 (.78()واذ ر ف  ال الا  إبراهةم إةهى  ان صدةقا ةبةئا: )بعض أةبةائا ف  معرض المدح، قال العالى
: ايلم أن لفـظ الصـدق ةالـالعمل فـ  الـالة معـان: ) وف  بةان حقةقة الصدق ومراالبا ةقول الززال 
لعزم وصدق فـ  الوفـاك بـالعزم، وصـدق فـ  الحقةـق صدق ف  القول، وصدق ف  الةةة واسراد  وصدق ف  ا

، وقـد (79()مقاماك الدةن  لها، فمن االصد بالصدق ف  جمةع ذلك فهـو صـدةق ألةـا مبالزـة فـ  الصـدق
إةمـا الم مةـون الـذةن آمةـوا بـاهلل : )  وصد اهلل العالى مـن االصـفوا بالصـدق فـ  أيلـى صـورو بقولـا العـالى

 (.    81()لهم وأةفالهم ف  البةل اهلل أوالئك هم الصادقونورالولا  م لم ةرالابوا وجاهدوا بأموا
 أثر مقامات اليقين في السلوك الفردي واللماعي: ثالثا

 :أثرها في السلوك الفردي
 : إذا الحلى الفرد بمقاماك الةقةن الأهل الالالحقاق وصد الرباةةة وبذلك الالحقق لا الفةائل اآلالةة

قـال ( 81)الـةفس وطمأةةةالهـا وحصـول راحـة البـال الوصول إلى الالـعاد  الحقةقةـة وهـ  الـ ةةة-
من يمل صالحا مـن ذ ـر أوأة ـى وهـو مـ من فلةحةةةـا حةـا  طةبـة ولةجـزةةهم أجـرهم بأحالـن مـا )   :العالى

فمـن االبـع هـداي : )فاسةالان الرباة  الةعرد الةةك والهم وةةق الصدر، قال العالى’ (82() اةوا ةعملون 
الذةن آمةوا والطمئن : )، وقال العالى(83()ذ ري فإن لا معةشة ةة ا في ةةل وال ةشقى، ومن أيرض ين

 (.    84()قلوبهم بذ ر اهلل، أال بذ ر اهلل الطمئن القلو 
 .الدخول ف  معةة اهلل والظفر بحبا -

، (85)فقد ال فل اهلل يز وجل ل ـل مـن اةالالـ  إلةـا وصـار مـن أولةائـا بحماةالـا و فاةالـا وةصـرالا
أال إن أولةـاك اهلل ال : )، وقـال العـالى(86()ب ـاد يبـدو وةخوفوةـك بالـذةن مـن دوةـا ألـةس اهلل: )قال العـالى

 (.87()خود يلةهم وال هم ةحزةون
 . الحقةق العبودةة االخالةارةة -
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وه  حالة موجبة لالخلص العبد من دوايـ  أهوائـا حالـى ة ـون يبـدا هلل اخالةـارا  مـا هـو يبـد لـا 
ال فـالخلق  لهـم يبـاد هلل، وذلـك فـ  اةطرارا، ولذلك أةاد اهلل هذا الصـةد إلـ ى ةفالـا إةـافة الشـرةد، وا 

 (.88()ويباد الرحمن الذةن ةمشون يلى األرض هوةا: )قولا العالى
 :السالمة من أمراض القلو -

 :الال  أشار إلةها ابن ياشر بقولا
 (89)ةطهر القل  من الرةاك      وحالد يج  و ل داك

ــاألخيق الفاةــلة - ــ  مــع مــن صــدق وأ: االالصــاد ب ــذلك ةالــالحق أن ة ال ــم وب ــار وحل ة  ــة وا  ماة
 (.91()أولئك ةالاريون ف  الخةراك وهم لها الابقون: )المالاريةن ف  الخةراك الذةن قال اهلل فةهم

 :أثرها في السلوك اللماعي -2
 :الاللخص آ ار الالحل  بمقاماك الةقةن ف  الاللوك الجماي  فةما ةل 

ل وةهــا مقصــدا الــامةا بــدلةل أالــلو  القصــر : مجالمــعالجالـةد معــاة  األخــو  بــةن جمةــع أفــراد ال -
، فعـن طرةـق الحقـق الرباةةـة فـ  الـلوك األفـراد، الالجالـد (91()إةمـا الم مةـون إخـو : )الوارد ف  قولا العالى

 .معاة  األخو  ف   ييقاالهم ومعاميالهم
وا يلى البر والعاوة) :المطلوبة شريا وواقعا، امال اال لقولا العالى: الجالةد قةم الالةامن والالعاون -

 (.92()والالقوى وال العاوةوا يلى اال م والعدوان
 .وذلك ين طرةق اس خيص والصدق وحالن الالو ل يلى اهلل والرةا بقةائا وخود يقابا

 :الجد ف  العمل والرك الالوا ل والال االل-
ا ف  وذلك بإدراك المعةى اسةجاب  للالو ل والالحل  بروح اسخيص والالفاة  ف  إالقان العمل لدخول

 .المفهوم الشامل للعباد 
 :االالحقاق الةصر والالم ةن -

فقــد ويــد اهلل يبــادو بالةصــر والالم ــةن إذا أحالــةوا صــلالهم بــا يــن طرةــق الحقةــق مــا القــدم مــن 
ــال العــالى(93)الخصــال ــوا الصــالحاك لةالــالخلفةهم فــ  األرض  مــا : )، ق ــوا مــة م ويمل ــذةن آمة ويــد اهلل ال

 (.94..()لهم دةةهم الذي ارالةى لهم االالخلد الذةن من قبلهم، ولةم ةن 
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 :  الخاتمة 
إن ما ذ ر من الفةائل الاللو ةة المعبر  ين مقاماك الةقـةن هـ  مظـاهر روحةـة مالعـدد  الجالمـع 
ف  خاصةة الرباةةة الال  ةصل بها اسةالان إلى درجة اسحالان الال  يبر يةها الةب  صلى اهلل يلةا والـلم 

 (.95..()أن العبد اهلل  أةك الراو اسحالان : )بقولا
فإذا الحلـى األفـراد والمجالمعـاك بهـذو الفةـائل الحققـك الالـعاد  ليمـة واالـالحقك بـذلك أن الوصـد 
ذا وقع الالقصةر ف  هذو الفةائل ةجم يةا الخلل الاللو   يلى المالـالوى  بأةها خةر أمة أخرجك للةاس، وا 

مـة والةـطر  حالهـا فالحةـا هزةلـة واهةـة الالم ـل الفردي والالـر  إلـى المالـالوى الجمـاي ، فةخالـل الـوازن األ
 :المالالوى الذي أرادو اهلل لها اللو ةا وال حةارةا وأخةرا ةم ن أن ةالالخلص من العرض الالابق ماةل 

إن مقاماك الةقةن خصال اللو ةة  فةلة بالرقةة اسةالان إلى درجـة الرباةةـة والحقةـق الالـعاد   -1
 .الدةةوةة واألخروةة

 .الخالصة هلل ةالعد الفرد والمجالمع بالحقةق العبودةة-2
ةرور  العمةم مبادئ الالربةة الروحةة وذلك بالفعةل الدراالاك الشريةة الواك ما العلق بالبحوث  -3

 .األ ادةمةة أو الدروس العامة
 .الالع  إلى الحصةن المجالمع والرقةالا الربوةا واللو ةا -4
 .ي والاللو  ةشر ال قافة الشريةة بش ل ةالهم ف  إياد  الالوازن الف ر  -5
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 سوريا
 

 :الملخص
العــةأ أمالةــا اسالــيمةة الةــوم أزمــاكو معرفةــةل و قافةــة والــلو ةة وحةــارةة، والخــاللط األوراق فــ  
فوةى هذو األزماك، في ة اد المراقُ  لها ين     ةمةز بةن ما هو أصةٌل ف  جـذورو، ومـا هـو دخةـٌل فـ  

م، ألن الصـدام  مةموةاالا، وةحالاُح الةخُ  ف  الـاحة الالصـود إلـى إيـاد  الةظـر فـ  الالـلوك الصـوف  العـا
فــ  هــذو المرحلــة ةالــالهدُد اسالــيم، فةةبزــ  يلــى أبةــاك اسالــيم أن ةجالهــدوا فــ  هــذا الوقــك للالقلةــل مــن 
الصراياك اساليمةة الداخلةة، وهذا الهدد ةقالة  من ُةخ   الالصود أن ةالمالـ وا بمـا هـو مـن قبةـل روح 

ض الوالــائل الفريةـة االجالهادةــة غاةــة الالصـود، وهــو يـةن الــر ن اسحالــاة  مـن الــدةن، وأن ال ةجعلـوا بعــ
ومقصودا، إذا  اةك الالب  أزمة إاليمةة داخلةة، ويةدها ةالالطةُع ُ لٌّ من يلماك األر ان الدةةةة ال ي ة أن 
ةال امــل مــع أخةــا، وةالــالطةع الالصــود الحقةقــ  أن ةأخــذ م اةالــا فــ  الصــدار  المعرفةــة، وأن ةمــارس دورو 

 .صة الالربوي الرائد ف  هذا الزمن الع
 :ةاللط هذا البحث الةوك يلى

 األزماك المعرفةة والحةارةة المعاصر  ف  أمالةا- 
 الاللو ةاك المعاصر  المةالالبة إلى الالصود بةن الزث مةها والالمةن- 
 المقصود الحقةق  للالصود ف  الالربةة والمعرفة- 
 .الالطوةر المةشود ف  أاللو  العمل الصوف - 
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