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ّإن املاء العذب هو العامل األسايس واألصل
األ ّول والعنرص األهمّ للعامل الجسامين والحياة
الطبيع ّية ودميوم ّيتها واستمرارها ،كام يف قوله
تعاىل:
﴿و ََجعَل ْـنا ِمنَ املا ِء ُك َّل يَ ْ
شء َح ّي﴾[.]1
ّ
وإن األخالق الط ّيبة هي العامل األ ّول واألصل
املهمّ يف املجتمع اإلنساين والتعايش السلمي،
املتبلور يف الوحدة اإلنسانية ،التي هي ُانشودة
الشعوب الح ّرة ،ومقصود ّ
كل مصلح عرب
التأريخ ،وعىل م ّر العصور واألحقاب.
والوحدة ـ ويقابلها اإلختالف والشقاق والتنافر،
كام يقابلها االثنينية والكرثة ـ ذات مفهوم
وسيع متش ّعب األطراف ومرتامي الجوانب،
يضمّ بني د ّفتيه مضامني متفاوتة وتقاسيم
تتكس
متعدّدة ،فهي كالحجر ا ُمللقى يف املاء ،رّ
منه األمواج دائرية الشكل ،مختلفة األقطار،
متّسعة األطراف ،ميكن أن ّ
نلخصها مبا ييل:
 .1الوحدة الفرديّة :ف ُاوىل الدوائر وبدايتها
هي الوحدة الفردية الشخصية بأن يكون
اإلنسان منسجم الشخصية ،من دون تل ّون
وشخصيات مذبذبة ومنافقة ،تار ًة إىل هؤالء
و ُاخرى إىل ُاولئك ،الذي ُيعبرّ عنه يف املصطلح
اإلسالمي باملنافق ،ويف علم النفس باإلنسان
ذي الشخص ّية املزودجةّ .
فكل فرد يف املجتمع
اإلنساين واإلسالمي ال ب ّد أن يكون واحداً
يف شخص ّيته ،كام هو واحد يف شخصه ،وإن

كان له أبعاد مختلفةّ ،
فإن اختالفه كاختالف
النور ،فهو واحد يف حقيقته ومفهومه ،مبعنى:
الظاهر بنفسه واملظهر لغريه ،إ ّال أ ّنه كليّ
مش ّكك ،له مراتب طول ّية وعرض ّية ،فال اختالف
بني نور الشمس ونور الشمعة يف مفهومهام
وحقيقتهام النوريّة ،وإن كان التفاوت بينهام
ما بني الرثى والرثيّا ،وما بني السامء واألرض.
توسع عندنا
 .2الوحدة ا ُالرسويّة :فإ ّنه إذا ّ
مفهوم الوحدة ،فقد تتك ّون لنا الدائرة الثانية
من أمواج الوحدة ،وهي حكومة الوحدة يف
ا ُالرسة التي هي الخل ّية ا ُالوىل للمجتمع ،فال
ب ّد من وحدة أعضاء ا ُالرسة وسيادة وحدة
االعتصام والتامسك بني األفراد ،لتفوز يف
تدبريها وبرنامجها العائيل وتربيتها ،وإ ّال فإ ّنها
تبوء بالفشل واالنهيار والتنافر ،ومن ثمّ الطالق
وتشتّت العائلة وضياعها ،فوحدة ا ُالرسة عامل
مهمّ لضامنها وصيانتها وسعادتها.
 .3وحدة الجورةّ :
فإن الدائرة الثالثة املنعكسة
من أمواج الوحدة هي الوحدة بني الجريان
واملح ّلة ،ويتجلىّ مفهومها يف مثل انتخاب
شورى املح ّلة ،وبناء مسجدها ومدرستها،
وما شابه ذلكّ .
وإن الجوار إىل أربعني دار من
األطراف األربعة ـ كام يف الروايات اإلسالم ّية
ـ وتتك ّون عندنا الخل ّية الثانية للمجتمعّ ،
فكل
واحد عليه أن يتّحد مع جاره يف قضاياهام
املشرتكة ،بحسن التفاهم وحفظ حقوق

الجوار ،واالحرتام املتبادل.
ّ
 .4وحدة البلدّ :
فإن الدائرة الرابعة التي تخلفها
األمواج ،هي وحدة البلد الصغري ـ كالقرى ـ
والكبري ـ كاملحافظات ـ وتربز وحدتهم يف مثل
الدوائر الحكومية املركزية.
 .5وحدة الدولة :وهي الدائرة الخامسة ،فإنّ
تتوحد يف
الدولة يف قرارها األخري ال ب ّد أن ّ
قواها الثالثة ـ املقنّنة والتنفيذية والقضائية ـ
وتتو ّلد منها الوحدة االجتامعية واالقتصادية
والسياسية والعسكرية والثقافية ،فلو كانت
القوى يف نهاية التصميم متضاربة ومختلفة،
فإ ّنه يوجب انهيار الدولة وسقوطها ،فال ب ّد
من الوحدة والتامسك يف قرارها األخري ،وإن
كانت مختلفة اآلراء واألنظار يف بدايتها ويف
مقام التفاوض ،فإ ّنه ـ بحكم العقل والنقل ـ
ال ب ّد من االختالف يف اآلراء واألفكار واألذواق
والسلوك ّيات الفردية ،وال س ّيام عند املشورة
يف املجلس الربملاين ،حتّى يُنال الرأي الصائب
والقرار األخري ،وحينئذ ّ
كل القوى تحكمها
وحدة الدولة ،وإ ّال لو كانت سياسة واحدة من
البداية ،وا ّتحد السياسيون من دون تبادل اآلراء
واألفكار ملا وصلوا إىل ما هو األفضل والطريق
األصوب والسياسة الفاضلة النافعة للدولة
ولتحجروا وكانوا عرض ًة لعواصف
وا ُال ّمة،
ّ
الحوادث ،فينباد املجتمع ويزول ،وكذلك يف
الثقافة ويف ّ
كل مجاالت الحياة .فاالختالف
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يف البداية ،والوحدة يف النهاية ،وهذا املعنى
حاكم عىل الكون أيضاً كام سيتّضح.
 .6وحدة القا ّرات :أو العامل األريضّ ،
فإن
ّ
لكل قا ّرة مناخها وطبيعتها وثقافتها الخاصّ ة،
ّ
إ ّال أن هناك مشرتكات عاملية تستلزم وحدة
الناس يف الكرة األرضية ،فلو دهم األرض خطر
ّ
فإن الشعوب ك ّلها تتّحد يف دفع الخطر ،فال
متنعها الحدود الجغراف ّية ،كخطر اإليدز يف
عرصنا الراهنّ ،
فإن س ّكان األرض يف غربها
ورشقها وشاملها وجنوبها ،ال ب ّد أن يتّحدوا وإن
اختلفت األلوان واأللسن والجنسيات والحدود
والثقافات ،وهذه الوحدة العاملية لها معامل
وثقافة عاملية تضمّ املجتمع اإلنساين والبرشية
جمعاء يف إطار واحد ،ومن معاملها وحدة
املستضعفني ملحاربة االستعامر ،والتخ ّلص من
ّ
ذل االستعباد واالستثامر واالستحامر ،ومن
معاملها وحدة النضال والجهاد لرفع الفتنة يف
العامل.
 .7وحدة الدنيا واآلخرة :وهذه من املعتقدات
اإلسالميةّ ،
فإن اإلسالم العظيم دين الله
ّ
القويم ،يقول مبثل هذه الوحدة ،فإن الحياة
عنده واحدة ،بدايتها :حياة الله ،ونهايتها:
إىل الله املنتهى ،مّ
وإنا الدنيا مزرعة اآلخرة ،و
متجر أولياء الله ،فإ ّنهم يف هذه الدنيا يف قوس
نزويل وصعودي يصلون إىل والية الله سبحانه،
كام ورد يف األخبار الرشيفة .مّ
وإنا املوت رحلة
ونقلة من حياة إىل حياة أبدية خالدة ،إ ّما أن
يسعد فيها أو يشقى:
َ
الج َّن ِة﴾[.]2
﴿وَأ َّما ا َّلذينَ ُس ِعدوا ففي َ
﴿ َفأ َّما ا َّلذينَ َش ُقوا َففي النَّا ِر﴾[.]3
فالدنيا واآلخرة وإن كانتا عىل طريف نقيض،
كام يف بعض الروايات واآليات الرشيفة ،عىل
أ ّنه من أراد حرث الدنيا يفقد حرث اآلخرة،
ومن أراد اآلخرة فإ ّنه يزهد يف الدنيا ،ولكن
هذا التناقض والتنايف :لو يرى اإلنسان إىل
الدنيا ويقصدها عىل نحو االستقالل وباملعنى
اإلسمي:
﴿ َل َي ْطغى ْأن َرأ ُه ْاس َت ْغنى﴾[.]4
وأ ّما إذا نظر إليها باعتبارها الحريف والتبعي،
وأ ّنها مزرعة اآلخرة ومتجرها ،فإ ّنها تكون نقطة
انطالق إىل نعيم اآلخرة وخلودها ،والزم هذا
املفهوم وهذه النظرة ،هو الوحدة بني الدنيا
واآلخرةّ ،
فإن املؤمن دنياه آخرته وآخرته دنياه،
وإن كانت الدنيا سجن املؤمن وجنّة الكافر،
ولكن من زار مؤمناً يف دنياه فقد زار الله يف
عرشه ـ كام ورد يف الخرب الرشيف ـ وهذا
يعني ّأن جلوس املؤمن عند أخيه املؤمن ،مّإنا
هو يف حضرية القدس اإللهي ،وهل هذا إ ّال

فإن الدنيا سجن قياساً
معنى الجنّة ونعيمهاّ ،
بنعيم اآلخرة ،وإ ّال فهي جنّة صغرية تهون فيها
املصائب واملتاعب ،إذ أ ّنها بعني الله سبحانه،
ويحس املؤمن أ ّنه يف حرضة الله ّ
جل جالله،
ّ
فيصرب صرب الشاكرين ،فإ ّنه يشكر الله عىل
البالء ،ويعتقد ّأن أكرث الناس بال ًء أكرثهم وال ًء.
ومبثل هذه املفاهيم نعتقد بالوحدة بني الدنيا
صح التعبري ـ بالوحدة
واآلخرة ،ونعبرّ عنها ـ إن ّ
اإللهية[ّ ،]5
فإن اإلنسان املؤمن الخالص يف
سلوكه وتف ّكره هذا ،يكون يف إطار إلهي ،ومن
حزب الله الغالب ،ويستثمر دنياه آلخرته :كام
ورد يف القرآن الكريم.
اآلخ َر ِة َح َس َنةً
ً
﴿ َربَّنا آ ِتنا يف الدُّ ْنيا َح َس َنة وَيف ِ
َذاب النَّا ِر﴾[.]6
َو ِقنا ع َ
«وليس منّا من ترك دنياه آلخرته وآخرته
لدنياه» كام ورد يف الخرب الرشيف.
ونا ِباإليمْ ِان خري جزائك.»...

املصدر :دار الوالیة للثقافة و اإلعالم
________________________
[]1األنبياء.30 :
[]2هود.108 :
[]3هود.106 :
[]4العلق.6 :
[]5وهذه غري وحدة الوجود التي يقولها بعض
املتص ّوفة والحكامء ،عىل ّأن الخلق حباب
البحر ،يف النهاية يرجع إىل بحر الوجود الربويب
الذايت ،فيتّحد معه ع ّز ّ
وجل ،حتّى يقول
زاعمهم :أنا ّ
الحق وليس يف ج ّبتي إ ّال الله،
الذي يستلزم الكفر عىل بعض الوجوه ،كام هو
ثابت يف مح ّله.
[]6البقرة.201 :
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