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 مقاربة قرآنيّة: اإليمان واإلنسان
 الشيخ مسري خري الدين

 
 
 

 ،احلّس الباطن ،الفطرة ،العقل ،اإلميان والعمل ،مدارك اإلميان ،اإلميانالشيخ مسري خري الدين، : المفردات المفتاحّية
 سريان اإلميان. ،التالزم ،القرآن الكرمي

    
 
 

 مفهوم اإليمانفي أ. 
فهناك  ،اأّما اصطالح   .(1)الكفر ، وددّ اخلوف اخليانة، وددّ   التددي،، ويأيت ددّ يأيت مبعىن اإلميان لغة  

كما   اللسان على جيري مبا اعتبار وال ،(2)"بالقلب التددي،" هو اإلميان أنّ  فرأي يرى .أكثر من رأي
لشيخ ندري كما ا  لاألوّ  يكفي وال ،(3)"واللسان بالقلب التددي،"ه أنّ  . وآخر يرىد املرتضىعليه السيّ 

 .بعضهم دعنكما ،(4)"، وعمل باجلوارحاإلقرار باللسان، وعقد بالقلب"ه أنّ  . وثالث يرىالدين الطوسي

وإن  ، من مقولة األلفاظ وال هي ،ليست من سنخ الرتاكيبأمام حالة ة اإلميان نقف عند حتليل ماهيّ 
ل  فاألوّ  .الوجوديّة ر حلقيقة اإلميانمغاياإلميان  تعريف إذ إنّ  ت عليها،كانت األلفاظ والتعريفات دااّل 

ة، وجوديّ حالة  بل هي حالة عابرة لأللفاظ والتعابري،د يف القلب، ، والثاين شعلة تتوقّ كلمات وتعابري
عندما و ميكن أن تزيد أو تنقص، ، ، وفاعلها النفسالقلب مودوعهاة، اطمئنانيّ  ،ةنورانيّ  ،ةقلبيّ ة، وجدانيّ 

 .اإلنسان حنو اهلل تعاىل تغمر القلب تغرّي جمرى حياة
 
 
 ة اإلنسان لفعل اإليمانمحوريّ ب. 

                                                                 

 .12، الدفحة 13، اجلزء م(1984/ه 1405)قم: نشر أدب احلوزة،  لسان العربابن منظور،  (1)

الدفحات  م(،1990/ه 1411)قم: مؤّسسة النشر اإلسالمّي،  الذخيرة في علم الكالم، الشريف املرتضى (2)
 .537إىل  536

، حتقي، حسن حسن زاده آملي )قم: مؤّسسة النشر المراد في شرح تجريد االعتقادكشف ،  العاّلمة احلّلي  (3)
 .426الدفحة  م(،1996/ 1417اإلسالمّي، 

 .40فحةدال م(،1980/ه 1400)قم: مطبعة اخلّيام،  االقتصاد، الشيخ ندري الدين الطوسي (4)
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 ة اإليمانيّ حرّ . 1ب. 
 ةيّ اإلميانة العمليّ حمور  يكون اإلنسان ،التايلبو  فعل إنسايّن إرادّي.االعتقادّي هو اإلميان  وجدان إنّ 

 .لالختيار فيهعاّم، ال مودوع   قيّ بّلّي تعلّ نعم، اإلميان الفطرّي هو إميان ج   ة.يّ واالعتقاد
من بني خيارات، وفيه  ه اختيارألنّ  ،ة  األكثر قوّ  هأنّ إرادي ا ا  اختياري  وتكمن قيمة أن يكون اإلميان فعال  

 ،سة، الواعي بالذات املقدّ من االرتباط والتعلّ ه نوع وهذا يكشف عن أنّ  .تقليب لوجوه احملتمالت
املؤمن عندما يستقّر اإلميان  ألنّ  قرب ا عبادي ا، اإلنساينّ  التألّ  ايل العبادة الواعية هلل تعاىل، اليت ترى يفوبالت
اإلميان  فإنّ  ،وعليه ألجل هذا اإلميان، وسيبذل دمه وروحه ووقته له.حياته ، سيعيش بالربهان لديه

الواعي حيّدد جواب املدري يف حركة املسار الوجودّي لإلنسان، وهذا سينعكس على سلوكه يف عال 
 ضّطربة.   املشكوكة و املرتحّنة أو امل العقيدة  ملشهدلكّن هذا املشهد سيكون مقابال  احلياة. 

وهذا يعين عطاء املدى األرحب  قدار ما يكون سؤال اإلميان حر ا.ومبقدار ما يكون اإلميان حر ا مب 
 ممكن.حتليلّي ى واحلافر من نقطة الدفر العقائدّي إىل أبعد مد   ،للتفكري اهلادىء

 
 

 عناصر اإليمان. 2 ب.
والطرف  هو املؤمن، والثاين هو املؤمن به.ل على وجود طرفني: األوّ  وجدانّية يرتكز وجود اإلميان كحالة

وقد عرّب القرآن الكرمي عن هذين الطرفني بكثري  فهو الذي يددر منه فعل اإلميان. هو اإلنسان. األول،
ِمُنونَْْكَاُنواَْوَلوْ ﴿ :تعاىلقال  ،وما أنزل إليه اإلميان باهلل والنبّ  ،ذكر يف بعضهامن اآليات؛  ِْباللَّهِْْيُؤ 

ِْ زِلََْْوَماَْوالنَِّبي  َخُذوُهمْ َْماْإَِلي هِْْأُن  ِليَاءَْْاتَّ و 
ُهمْ ْكَثِيًراَْوَلِكنَّْْأَ ؛ ويف بعضها (5)﴾َفاِسُقونَِْْمن 

ِمُنونَْ﴿ اإلميان باهلل واليوم اآلخر، قال تعاىل: ،اآلخر مِْوَِْْباللَّهِْْيُؤ  يَأ ُمُرونَْْال آَِخرِْْال يَو  َْو

ُروفِْ نَِْْبال َمع  َهو  يَن  كَرَِْْعنَِْْو ُمن  َخي َراتِِْْفيَْويَُسارُِعونَْْال  ِْمنََْْوأُوَلئِكَْْال 

اِلِحينَْ ِذينَْ﴿ بالغيب، قال تعاىل:اإلميان  ،ويف مورد ثالث ؛(6)﴾الصَّ ِمُنونَْْالَّ َغي بِْْيُؤ  ِْبال 

يُِقيُمونَْ َلاةََْْو َناُهمْ ْاَوِممَّْْالصَّ ِفُقونََْْرَزق  زِلََْْماب﴿اإلميان  ،ويف مودع رابع ؛(7)﴾يُن  ْإَِلي كَْْأُن 

زِلََْْوَما ِعل مِِْْفيْالرَّاِسُخونََْْلِكنِْ﴿ تعاىل: قال ؛(8)﴾َقب ِلكَِْْمنْ ْأُن  ُهمْ ْال  ِمُنونَِْْمن  ُمؤ  َْوال 

ِمُنونَْ زِلَِْْبَماْيُؤ  زِلََْْوَماْإَِلي كَْْأُن  َلاةَُْْمِقيِمينََْوالْ َْقب ِلكَِْْمنْ ْأُن  ُتونَْْالصَّ ُمؤ  كَاةََْْوال  ْالزَّ

                                                                 

 .81، اآلية المائدةسورة  (5)

 .114، اآلية آل عمرانسورة  (6)

 .3اآلية  البقرة،رة سو  (7)

 .4، اآلية البقرةسورة  (8)
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ِمُنونَْ ُمؤ  مِِْْباللَّهَِْْوال  تِيِهمْ ْأُوَلئِكَْْال آَِخرَِْْوال يَو  ًراَْسُنؤ   ،ويف مودع آخر ؛(9)﴾َعِظيًماْأَج 
ِذينََْْجاَءكََْْوإَِذا﴿ :قال تعاىل ،اإلميان باآليات ِمُنونَْْالَّ ْكََتبَْْي كُمْ َعلََْْسَلامْ َْفُقلْ ِْبآَيَاتَِناْيُؤ 

ِسهَِْْعَلىَْربُّكُمْ  َمةََْْنف  كُمْ َْعِملََْْمنْ ْهُْأَنَّْْالرَّح  ِدهِِْْمنْ َْتابَُْْثمَِّْْبَجَهاَلةْ ُْسوًءاِْمن  ْبَع 

َلحَْ  .(10)﴾َرِحيمْ َْغُفورْ َْفأَنَّهَُْْوأَص 
 نساينّ اإلميان فعل إ فعل داّل على أنّ  ،ميان هاوالتأكيد على اإل ،ذكر هذه املوارد يف اآليات إنّ 

مبعىن  قرأ يف أزمنة بعضها.ال ميكن أن ت  العو  وهذا يكشف أنّ  .حيكي عن عالقة اإلنسان بالعال الغيبّ 
حنو ذلك العال، إذ  ف على عال الغيب مبقتضى االندفاع اإلمياينّ التعرّ  زون حبسّ ا يف عال الشهادة جمهّ نأنّ 

، املدلول فيتحقّ  ومدلوله الواقعيّ  النفسيّ  رأ حركة الدالّ العقل يق مبعىن أنّ  .اإلميان بالغيب دليل الغيب إنّ 
مبقدار ما  ؛ورتبّ  االرتباط بني العوال هو ارتباط طويلّ  وهذا يكشف عن أنّ  ،الشهوديّ  بالدالّ  الغيبّ 

 مبقدار ما تنكشف احلقائ، يف عال الغيب.  ،تدحو عني البدرية يف عال الشهادة
عال ف على التعرّ  زون حبسّ م جمهّ قني باإلميان بالغيب يستلزم أنّ تّ وصف امل فإنّ  ،ومن ناحية أخرى

 الغيب.  
 

 اإليمان في اإلنسان كمدر . 3ب. 
يرتكز عليه وجدان  س الذيااألس ،هنا واملراد درك اإلميان يف اإلنسان ما به يدرك اإلميان،مب املقدود

متين ا  ما كان األصلوكلّ ة إثبات اإلميان، غري أّن أساس اإلميان خيتلف عن منهجيّ  .اإلميان يف اإلنسان
 جذر الشجرة جلذعها. مبثابةهو ف .كان ما يبىن عليه كذلك  ،اوقوي  

 ل،: األوّ يف اإلنسان أمور مرتابطةثالثة الضرورة النظر يف  يدبح من ،انه اإلنساإلميان حملّ  ومبا أنّ  
 تالؤم املدارك. ،الثالثو  ؛ركوف، املد إثبات اإلمياناين، والث ؛اإلميان مدرك

 
 اإلميان ل: مدركاألوّ 

، العقل فهو يدوغ برهان اإلميانا أمّ  ؛القلب، والفطرة، واحلّس الباطنهي مدارك اإلميان  نّ إميكن القول 
 .والبعد التشريعّي له منظومة اإلميان ليشكّ  فهو الديينّ  النصّ وأّما  وحيّق، البعد املنطقّي لإلميان؛

 ؛النبثاق اإلميان هو القلب يف اإلنسان نقطة االرتكازم نّ فإقرآيّن لإلميان من خالل االستعمال الو  
ُقُلوبُْ﴿ قال تعاىل: ؛ئنان والسكونماالط ه حملّ أنّ  مبعىن ْال  َمئِنُّ ْهللِاَْتط  ِْبِذك ِر  :وقال ،(11)﴾أَلاَ

                                                                 

 .162، اآلية النساءسورة  (9)

 .54، اآلية األنعامسورة  (10)

  .28، اآلية الرعدسورة  (11)
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ْالأمْ ﴿ وَلئَِكَْلُهُم
ْأُ ِْبُظل م  يَماَنُهم  ْإِ ْيَل ِبُسوا َْوَلم  ْآَمُنوا ِذيَن

ُْمه َتُدونَْالَّ َْوُهم   ،(12)﴾ُن
ُمؤْ ﴿ وقال: ِكيَنَةِْفيُْقُلوِبْال  َزَلْالسَّ ِذيْأَن  يَمانًْالَّ َداُدواْإِ ِهْْاِمنِيَنِْليَز  َْوِللَّ يَمانِِهم  َمَعْإِ

َمَواِتَْوالأر ِضْ  .(13)﴾ااَْحِكيمًَْوكَاَنْهللُاَْعِليمًُْْجُنوُدْالسَّ
خر هو وحده القادر على توفري ما ينشده اإلنسان من اإلميان باهلل تعاىل واليوم اآل وهذا يعين أنّ 

، واحلرية، السكينة والطمأنينة واألمن يف نفسه؛ وبالتايل يطرد اهلواجس من النفس، والقل،، والشكّ 
 واالدطراب.

بني العلم واإلميان؛ فالعلم يغاير اإلميان، وهو من حّظ العقل،  ي، بني أمرين،وهذا يدعونا إىل التفر 
واإلميان.  حياته احلبّ اهني واالستدالالت، بينما القلب من حّظ القلب، فلغة العقل هي الرب واإلميان 

                                                .القلب ل يؤمن بذلك قد يعلم العقل باألصول عن طري، الربهان لكنّ ف
هتمام بنحو تكاملّي االمنهما، و  كل    ترتيب األثر املتالئم معب على التغاير بني العقل والقلب ويرتتّ 

ويضطرب  ويطمئنّ  ، دون إمهال ألحدمها، لكن مع التفري، بينهما مبجاله؛ فالقلب يؤمن وحيبّ هما
 يّات.ويبطل وينقد ويدرك الكلّ  ه يربهن ويستدلّ ا العقل فإنّ أمّ ويقل، ويسكن ويبغض، 

ا من خالل الربهان، ا يقيني  تج العقل علم  فقد ين ة، عند هذه النقطف قليال  من التوقّ  ال بدّ  ،وهنا
 .هذا ال يالزمه صدق اإلميان مبعىن إجياد يقني وعلم باإلميان باهلل تعاىل، غري أنّ  ،مثال   ،فيربهن اإلميان

العلم باإلميان ليس عني اإلميان،   د العلم باإلميان؛ فإنّ اإلميان باليقني والعلم، ال جمرّ فاملطلوب هو  ،لذا
 ميكن أن ينفّك اإلميان عن العلم به. ،لذا ري متالزم مع اإلميان.ه غكما أنّ 
على وجود  ومن املمكن أن يربهن اإلنسان بالدليل العقليّ ": هذا السياق يقول اإلمام اخلميين ويف

فما ل  .[..] ى إميان اهذه العقائد ال تسمّ  ولكنّ  ة،اخلال، تعاىل والتوحيد واملعاد وباقي العقائد احلقّ 
 .(14)"هللاة بوحدانيّ  لب الدايف لن يكون اإلنسان مؤمن اعلى لوح الق]...[  " اهللال إله إاّل "عبارة  تكتب

 انا واطمئنانا وسكونا.وحلظة إمي ،ة وعي الذات بلحاظ حلظة برهانا وعلمها ويقينهايّ أمهّ  ،من هنا
بني ما هو ، والتمييز ةة والقلبيّ ا العقليّ وقد أقدرنا اهلل تعاىل على قراءة ذاتنا من خالل التفكيك بني حاالهت

 . وشيطاينّ خيايّل وومهّي وعقلّي 
 ، وميل واجنذاب فطرّي، وبني ثقافة اإلميانلتفكيك بني اإلميان مبا هو تعلّ تربز احلاجة إىل ا ،وهنا
د ص فدوله، وحتدّ فثقافة اإلميان ترسم أصوله، وتشخّ  ى نّدّي، أو استنتاج عقلّي،كمعط    ومنظومته

                                                                 

 .82، اآلية األنعامسورة  (12)

 .4، اآلية الفتح سورة (13)

 م(،2010/ه 1431وت: دار التعارف، )بري  2ترمجة حمّمد الغروي، الطبعة  ،األربعون حديثًا، اإلمام اخلميين (14)
 .62 فحةدال
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 وحدنه، وطريقة نقله والدعوة إليه، ة حفظه،معامله، ومساره، وآثاره، وعوامل زيادته ونقدانه، وكيفيّ 
 فثقافة اإلميان هي حدانة اإلميان.

 
 إثبات اإلميان الثاين:

املثب ت طرائ، ل يتوسّ حيث ، ة، وهي مسألة مرتبطة باملنهجة إنسانيّ خدوصيّ هي مسألة اإلثبات  إنّ  
ت وكشف  إثباكوسيليَت   خرىأحيان ا أ للندوصالعقالئّي الفهم البشرّي  ومناهج ،ان اأحي عقلالتفكري 

 ة.ة والطبيعيّ واإلنسانيّ  للحقائ، واملعارف اإلهلّية
فنحن نثبت األمر اإلهلّي باألمر اإلنسايّن، فيكون نفس  ،وعليه ان.الفهم إنسانيّ فعل العقل و طرائ، و 

 .ةواإلنسانيّ  ةاملعرفة اإلهليّ د طرق أح اإلنساينّ  الطبيعيّ  الرتكيب
فاالجنذاب  ،ة هو عينه الذي متيل إليه الفطرة باخللقةيّ وف، مبدإ العلّ  فاإلله الذي يثبته الربهان العقليّ 

وهو عينه الذي  .إىل عني ذلك اإلله القلب يطمئنّ  نّ و ذلك اليقني املنطقّي، وكذلك فإجه حنيتّ  الفطريّ 
 ،وبالتايلة املؤمن؛ س يف شخديّ ل البعد املقد  كّ الذي يش القرآينّ  لنصّ نؤمن به وبأمسائه الواردة يف ا

 .اإلميان مداركا لالنسجام بني نظر   ،يف استقرار اإلميان يف اإلنسان ، االنسجام النفسيّ يتحقّ 
 ،أو يثبت استحالته العقل ،يدعو لإلميان مبا تنفر منه الفطرةس املقدّ  ضح إذا كان النصّ واملشكلة تتّ 

 وهذا حال بعض الديانات. – ما حييج للتأويل ،ذراع أحدها حلساب اآلخر من يَلي  ا ال بدّ عنده
 

 تالؤم مدارك اإلميان يف اإلنسان الثالث:
فهو حبسب  اإلنسانّية بلحاظ طبيعة مسارها؛ ميكن النظر إىل البنية وريّة اإلنسان لإلميان والربهان،حمل بناء  

اهلل تعاىل،  فاإلنسان مبا هو مفطور مييل بذاته حنو .به إىل اإلميان باهلل تعاىلطبيعته جمّهز تكوين ا مبا يسري 
قة متعلّ  ،ال حمالة ،عند بين البشر بّلّي النوعيّ حركة امليل اجل   ذ إنّ إ ؛استقالال   وهو بذلك يكون داال  

 . ، املعلول من غري عّلةالستحالة حتقّ  ، وذلكمبدلول
ة، ومن األثر لعقلّي عن طري، املالزمات، فينتقل من املعلول إىل العلّ ومبا هو قادر على االستدالل ا

  باالستقالل.يكون كذلك داال   ،رإىل املؤثي 
. والفطرة والعقل االطمئنان واإلميان فيكون نفس االطمئنان القلّب داال   القلب اإلنسايّن حملّ  ومبا أنّ  

على اهلل تعاىل ها؛  داال   سان بلحاظ جمموعة مداركهاإلنسان، فيكون اإلنالباطن مدارك  والقلب واحلسّ 
 .(فيكون مدلوال  )ة إىل اإلميان باأللوهيّ ( فتكون داّلة  ) الطبيعة اإلنسانّية تّتجه درورة   أنّ  ،والنتيجة

ة الفطرة واالستعداد هي دالّ البنية اإلنسانّية حبسب ترّكبها مبا فيها العقل و  ة املسألة يف أنّ يّ تكمن أمهّ 
على منشئه، وهذه  يكون طبيعّي اإلنسان بنفسه داال   ،ة؛ وبالتايلا على األصول العقائديّة اإلميانيّ وين  تك

تها. ة مباين اإلميان يف اإلنسان وعقالنيّ د منطقيّ ة، تؤكّ ة، إنسانيّ ا قيمة دالليّ ّية، ألنّ ذات قيمة بالغة األمهّ 
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من خالل طبيعة ذاته ملعرفة جواب ن كداّل طبيعّي بسؤال اإلميا يكون اإلنسان كمودوع معينّ  ،وبالتايل
 ، فيكون عندها اإلنسان طريق ا ملعرفة اهلل واإلنسان.اإلميان كمدلول طبيعّي معريفّ 

 ،والثقة ،ةبالقوّ  الشعور :وهية جمموعة آثار يف اإلنسان ب على تلك اخلدائص اإلنسانيّ ويرتتّ 
مراحلها  ة يف كلّ ينعكس هدوء ا يف مسار احلياة الدنيويّ  واالطمئنان مبباين اإلثبات ومنهجيّته؛ وهذا ما

 الشديدة.  
 

 لإلنسان اإليمان والمسار الوجوديّ ج. 
 ةترابط الرؤية الوجوديّ . 1ج. 

 الفهم الدقي، والدحيح لفلسفة احلياة جييب عن سؤال: كيف ينبغي أن حنيا احلياة؟  إنّ 
ة، منذ أن بدأ البيايّن لدراط اإلنسان يف مسريته الوجوديّ  اخلطّ  السليم يرى واإلمياينّ  عقائديّ لفالبناء ا

ِْطينْ ﴿ اطين   َساِنِْمن  َقْالِإن  َْخل   ؛هانتقاله من طور إىل طور إىل حني وصوله إىل ربّ  ، ثّ (15)﴾َوبََدأَ
َْتك ُفُرونَْ﴿ َواتًْْكَي َف م 

ْأَ َْوكُن ُتم  ِه
ِييْاِباللَّ ْيُح  ُْثمَّ ْيُِميُتكُم  ُْثمَّ يَاكُم  ْإَِلي ِهَْفأَح  ُْثمَّ كُم 

إىل اإلميان البناء اإلميايّن املرتكز على الوعي الربهايّن يسري من اإلميان باملبدإ  فإنّ  ،لذا .(16)﴾ُتر َجُعونَْ
سة. واملبدأ مرتبط املعاد فعل من أفعال الذات املقدّ  ألنّ  ،إذ اإلميان باملبدإ يستلزم اإلميان باملعاد باملنتهى،

 اد مرتبط بإثبات فعل الذات.واملع ،بإثبات الذات
املؤمن  هذا اإلميان سيبقي املراد باإلميان هو اإلميان بوجود اهلل تعاىل فقط، غري أنّ  م من أنّ ا يتوهّ ورمبّ 

أّما لو كان اإلميان بوجود اهلل تعاىل املوصوف بدفات  ة.ليس بذي فاعليّ  يف منطقة الكمون والسكون؛
ستتفاعل  ،وبالتايل .فاعلة أمام إله حلسىن فهنا تدبح الذات اإلنسانيّ له األمساء ا اجلمال واجلالل، وأنّ 

فاملؤمن  "،الرقيب" من أمساء اهلل تعاىل أنّ  مثال ذلك ، معه.يف سلوكها ثّ  ،يف وجدانا وقلبها وروحها
 .برقابة اهلل تعاىل ستتفاعل رقابته لنفسه ولعمله ولكلماته

 
 والعملة الترابط بين الرؤية اإليمانيّ  .2ج. 

تني: نقطة واإلميان ناظر إىل نقط ب على اإلميان.وبني العمل وف، ما يرتتّ  ،، اإلميانهناك تالزم بني حتقّ 
فاإلميان يف عال الدنيا ناظر إىل عال الغيب، وهذا اإلميان الغيّب يتالزم مع العمل املبدإ، ونقطة املنتهى. 

ا د  قد يدّح إطالق مفهوم اإلميان جمرّ  ،؛ لذاعىن االقتضائيّ بامل "تالزم"له يف عال الدنيا، ويقال  املسانخ
كر املؤمنون يف ا ذ  ّـ مل ،ولذا .ا عن اإلميان وما يقتضيهإطالق مفهوم املؤمن جمرّد   عن املؤمن، لكن ال يدحّ 

                                                                 

 .7، اآلية السجدةسورة  (15)

 .28، اآلية البقرةسورة  (16)
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واألثر  .ب األثر على إميانم مبا هم عاملونتّ سون باإلميان والعمل، ّث ر  كروا مبا هم متلبّ القرآن الكرمي ذ  
  وراثة الفردوس؛ وهو أعلى اجلنان. هو الفالح مبعىن الظفر وإدراك البغية، واألثر الثاين هو

َلحََْْقدْ ﴿: ولنالحظ قول اهلل تعاىل يف سورة املؤمنون ِمُنونَْْأَف  ُمؤ  ِذينَْْ*ْال  ِْفيُْهمْ ْالَّ

ِذينَْْ*َْخاِشُعونََْْصَلاتِِهمْ  وَِْْعنُِْْهمْ َْوالَّ غ  رُِضونَْْاللَّ ِذينَْْ*ُْمع  كَاةُِْْهمْ َْوالَّ ْ*َْفاِعُلونَِْْللزَّ

ِذينَْ َواِجِهمْ َْعَلىْإِلَّاْ*َْحاِفُظونَِْْلُفُروِجِهمْ ُْهمْ َْوالَّ ز 
وْ ْأَ

ي َماُنُهمْ َْمَلكَتْ َْماْأَ
ُهمْ ْأَ َْغي رَُْْفإِنَّ

َعاُدونَُْْهمَُْْفأُوَلئِكََْْذِلكََْْوَراءَْْاب َتَغىَْفَمنِْْ*َْمُلوِمينَْ ِذينَْْ*ْال  َماَناتِِهمْ ُْهمْ َْوالَّ
ْلِأَ

ِدِهمْ  ِذينَْْ*َْراُعونََْْوَعه  َواِرُثونَُْْهمُْْأُوَلئِكَْْ*ْيَُحاِفُظونََْْصَلَواتِِهمْ َْعَلىُْهمْ َْوالَّ ْ*ْال 

ِذينَْ سَْْيَِرُثونَْْالَّ َدو  ِفر   .(17)﴾َخاِلُدونَِْْفيَهاُْهمْ ْال 
مطل، إقامة الدالة، اخلشوع يف الدالة، ال  :وهي ،ملؤمننيمن صفات ا فقد عّدت اآليات جمموعة  

وفعل  ؛بكرامة النفس وما جيدر االنشغال بهوهذا مرتبط  ،واإلعراض عن اللغو ة؛ة باطنيّ وهي صفة قلبيّ 
وأداء األمانة  ؛وهي صفة طهارة وعّفة ،احملرّموحفظ الفرج عن  ؛ةة اجتماعيّ الزكاة، وهي صفة عباديّ 

 اقبة، وهي الوراثة.كرت العث ذ   . ةة واجتماعيّ والعهد، وهي صفات عباديّ 
َما﴿قال تعاىل:  ،ويف سورة األنفال  ِمُنونَْْإِنَّ ُمؤ  ِذينَْْال  ُْقُلوبُُهمْ َْوِجَلتْ ْاللَّهُُْْذِكرَْْإَِذاْالَّ

ُهمْ ْآَيَاُتهَُْْعَلي ِهمْ ُْتِليَتْ َْوإَِذا يَماًناَْزاَدت  ِهمْ َْوَعَلىْإِ ِذينَْْ*ْيََتَوكَُّلونََْْرب ِ َلاةَْْيُِقيُمونَْْالَّ ْالصَّ

اَومِْ َناُهمْ ْمَّ ِفُقونََْْرَزق  ِمُنونَُْْهمُْْأُوَلئِكَْْ*ْيُن  ُمؤ  اْال  دََْْدَرَجاتْ َْلُهمْ َْحقًّ ِهمْ ِْعن  ِفَرةْ َْرب ِ َْوَمغ 

قْ   .(18)﴾كَِريمْ َْوِرز 
ثالثة منها ترجع إىل القلب  ؛ا خبمس صفاتدرت صفات املؤمنني حق  ففي هذه اآليات املباركة ح  

ل على رهم. تلى عليهم اآليات، والتوكّ تعاىل، وزيادة اإلميان عندما ت  وجل القلب عند ذكر اهلل  :وهي
 ا رزقهم اهلل تعاىل.واثنتان ترجعان إىل العمل ومها: إقامة الدالة، واإلنفاق ممّ 

ة ة معنويّ ب من أفعال قلبيّ رتكّ ب عليه األثر يتقّوم مبا يإميان املؤمنني الذي يرتتّ  وهذا يكشف عن أنّ 
باطن املؤمن وظاهره متساخنان؛ فيعرّب الظاهر عن الباطن كانبثاق النور  وهذا يعين أنّ  ة.وأعمال خارجيّ 

 انفّك الباطن عن الظاهر. عليها لوب املرتتّ  األثرَ  بطل  والتقّوم لدرجة ي  من النور. 
قرنت هذا التعبري بالذين  ،﴾الذينْآمنوا﴿ثت عن ما حتدّ اآليات الكثرية كلّ  أنّ  ،أدف إىل ذلك

ِذيَنْ﴿ ؛وعشرات اآليات األخرى ،ورة العدر؛ وهذا ما نراه يف س﴾الصالحاتْعملوا﴿ ْالَّ إِلاَ

اِْبالصَّب رِْ َْوَتَواَصو  اِْبال َحق ِ اِلَحاِتَْوَتَواَصو   .(19)﴾آَمُنواَْوَعِمُلواْالصَّ
ن من هذا الرتابط املعادلة التالية: "أؤمن ألعمل وأعمل ألؤمن"؛ وهذا ليس درب ا م ميكن أن ي قرأ

ما فكلّ  ،وعليه .جتربة العمل تعّم، اإلميان اإلميان يستدعي العمل، كما أنّ  فإنّ  .دروب الدور املستحيل
                                                                 

 .11إىل  1، اآليات المؤمنونسورة  (17)

 .4إىل  2 ، اآلياتاألنفالسورة  (18)

 .3، اآلية العصرسورة  (19)
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 ،نوعّية عمل معنّي رتبة إميان تتحّق، ب ان. وكلّ ما ازداد العمل تعّم، اإلميازداد اإلميان كثر العمل. وكلّ 
ا ة  ه املراتب شدّ اإلميان نوع من الوجود املشّكك الذي تتفاوت في باعتبار أنّ  ّما كان  ـول .ودعف ا وقرب ا وبعد 

ة الرتبة ها تطوي فيها إمكانيّ  باالطمئنان هو رتبة من مراتب اإلميان، لكنّ ال  اإلميان املتحّق، أوّ  فإنّ  ،كذلك
ن ة رتبة إميال بالعمل الداحل، فيكون العمل الداحل شرط ا وجودي ا لفعليّ األعلى. وعندما يقرتن اإلميان األوّ 

ة هذه الرتبة ، الرتبة األعلى من السابقة، وهي مرتبة أخرى من مراتب الوجود اإلميايّن؛ وفعليّ أعلى، فتتحقّ 
من العمل الداحل يف  ةتها نوعيّ ة يشرتط يف فعليّ رتبة إميان بالقوّ  . وكلّ ة الرتبة األعلى وهكذاتطوي فيها قوّ 

 ه ليس من التسلسل احملال.فليس يف األمر دور باطل، كما أنّ  ،وبالتايل .خّط املسري إىل اهلل تعاىل
 

 في الوجدانسريان اإليمان  .3ج. 
 ،حضرة اهلل تعاىل املؤمن يف . وشعور بأنّ هتقديسب فهناك شعور إنساينّ نظر ا الرتباط اإلميان باهلل تعاىل 

اهذا يوّلد . ولومسؤ  وهو مراقب عندما يطّب، القانون  ،بالتايلو  ،نّبه وترك الغفلةباليقظة والت إحساس 
 باخلشية. ب ها إىل اهلل، مع شعور إنساينّ ه عبادة يتقرّ ألنّ  قهيطبّ 

ا ال يراه أحد. ،عدى اهللال ميكن أن ي   ،عند ذلك  ولو كان اإلنسان وحيد 
ميكن الذهاب إىل القول بسريان اإلميان من الفرد إىل اآلخرين، إذ ميكن لكثري من  ،ومن جانب آخر

 فقد يشّع اإلميان الشخدّي من اليقني واإلميان موا إميانم يف اجملتمع.منني ذوي االطمئنان أن يعمّ املؤ 
عدمة  وذلك بلحاظ أنّ  يدي ا لليقني واإلميان املنطقّي،يقني املعدوم وإميانه يكون سبب ا تول ،الغريّي؛ فمثال  

يقينه  ل للخالف، مبعىن أنّ ة من يقني حمتم  عدمته مانع فإنّ  ،التايلباملعدوم ثبتت بالربهان املنطقّي، و 
ي ا للوحي وتقرير ا وتلقّ  لعدمته قوال  وفعال   ةة، فعدمة يقينه تابعمعدوم باملقتضى املنطقّي لدليل العدم

 ا. وتبليغ  
فاألخذ هذا اليقني واإلميان يوّلد يقين ا وإميان ا  ،وعليه .يقف اإلنسان أمام يقني معدوم منطقي ا ،واآلن

ل يوّلد يقين ا منطقي ا دّي؛ إذ اليقني املنطقّي املعلّ د اآلخر، ليس من نوع اليقني التسليمّي وال التعبّ عن
 .معّلال  

يقني اإلمام علّي بن أيب طالب عليه السالم باهلل تعاىل يتوّلد منه يقني  باهلل  ميكن القول إنّ  ،وبالتايل
 الثابتة باليقني. تعاىل يف الددور؛ وذلك استناد ا إىل عدمة يقينه

ا لقاعدة سريان اليقني والكالم جيري يف اإلميان بإمامة األئمة االثين عشر عليهم السالم، وفق  
، ومن اليقني وعدمتهالثاين ل إىل اليقني بإمامة نا نسري بالتالزم من اليقني بعدمة األوّ فإنّ  واإلميان.

ل وعليه، يكفي إثبات اليقني بعدمة األوّ  .، وهكذاالثالث وإمامتهني بعدمة بعدمة الثاين إىل اليق
فيكون  .وفق ا للسري التالزمّي املنطقيّ و  ،لتوّلد اليقني من اليقني بناء   وإمامتهالثاين عشر إلثبات عدمة 
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ا  يقني ناشىء من التالزم يف سلسلة املتالزمات، وال إىل اإلميان بكّل واحد منهم عليهم السالم مستند 
 إذ اإلثبات النقلّي طري، مستقّل. ،أو اإلثبات النقليّ  ،أو التعّبد ،ن باب التسليميكون اإلميان عندها م

للنقل واالنتقال  ان قابالنفرد فرد، وهذا يكون للتعميم عند كلّ  نقابال ،هذا املعىن ،واليقني واإلميان
والت التعابري وصيغ ة أقوى أثر ا وحضور ا من مق؛ وإن كان اإلميان حقيقة وجدانيّ ولغته جمتمع برموز كلّ 

هذا ال يلغي قيمة اللغة  الرتاكيب وتدوير املفاهيم، فحقيقة اإلميان أسطع نور ا من مفاهيم اإلميان. لكنّ 
 والرمز يف محلهما الدالالت املكثّفة لإلميان، وحتقيقهما التواصل االجتماعّي، وحفظهما الرتاث الثقايفّ 

 والفكرّي اإلميايّن.
ليكون مؤمن ا  ،ومخرية تكوينه ،لقتهاإلنسان املهّيأ يف أصل خ   نرى أنّ  ،واإلميان وبالنظرة إىل اإلنسان

اإلنسان بوسيلة التعبري عن  هّيأيتناسب وحكمة اهلل تعاىل أن ي  باهلل تعاىل، ولينشر اإلميان بني البشر، 
 اإلميان، فكانت اللغة والرمز والعبادة.    

 مشهد الناس يبنّي أّن الناس لناشىء من إميان األفراد؛ إذ إنّ وهذا ميكن تفسري اإلميان االجتماعّي ا
 تتلّون أديانا وإميانا ومذاهبها بأديان مقد سيها وإميانم ومذاهبهم. 

إميان اجلماعة يدنع مناخ اإلميان وبيئته يف جمتمع املؤمنني، فيكون ذلك  فإنّ  ،ومن ناحية أخرى
د املؤمنني واملقيمني يف جمتمع املؤمنني؛ وهذا يكون اإلميان ساري ا من النتقال اإلميان إىل أوال خدبة   ة  أرديّ 

 اإلميان ميكن سريانه من الفرد إىل اجلماعة ومن اجلماعة إىل الفرد. أنّ  ،اجملتمع إىل الفرد. والنتيجة
 

 ة اإليمانفاعليّ .4ج. 
ُهمْ ﴿ :الذي حدل عند أهل الكهف وعطف مسار حياهتم فاألمر اجلوهريّ  ْآَمُنواِْفت يَةْ ْإِنَّ

ِهمْ  وا إىل الكهف فرتكوا نعيم احلكم، وآو شيء قد تغرّي؛  كلّ   ل يف املشهد سيجد أنّ ؛ واملتأمّ (20)﴾ِبَرب ِ
وقد ذكرت اآليات أشكال التعبري عن ذلك النور الذي هم، وطوردوا.  والعيش اخلشن، فحّل ما حلّ 

َماَواتَِْْربُّْْبَُّنارََْْفَقاُلواَْقاُمواْإِذْ ﴿ حيث قال: ،د يف قلوهمتوقّ  ر ِضْْالسَّ
ُعوََْْلنْ َْوال أَ ِْمنْ َْند 

َناَْلَقدْ ْإَِلًهاُْدونِهِْ ُمَناَْهُؤَلاءِْْ*َْشَطًطاْإًِذاُْقل  َخُذواَْقو  َلاْآِلَهةًُْْدونِهِِْْمنْ ْاتَّ ْيَأ ُتونََْْلو 

َلمَُْْفَمنْ ْبَي ِنْ ِْبُسل َطانْ َْعَلي ِهمْ  َتَرىِْممَّنِْْأَظ  وهنا برزت املواجهة  .(21)﴾ِذبًاكَْْاللَّهَِْْعَلىْاف 
ب على ذلك من التعذيب واآلالم، ث اعتزاهلم قومهم وإيوائهم إىل ا مع ما يرتتّ بإعالنم التوحيد علن  

 .وطاب من نعيم احلياة الدنيا ما لذّ  الكهف، وترك كلّ 

                                                                 

 .13، اآلية الكهفسورة  (20)

 .15و  14، اآليتان الكهفسورة  (21)
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ُْهًدى﴿ زيادة اهلدى، ،على فعل اإلميان لديهم اجلواب اإلهليّ و  َناُهم  والربط على  ؛(22)﴾َوزِد 
ُْقُلوِبِهمْ ﴿ ،القلوب َْعَلى َنا كَه فِْْإَِلىَْفأ ُووا﴿ ؛ ونشر الرمحة وهتييء املرف،،(23)﴾َوَربَط  ْال 

َمتِهِِْْمنْ َْربُّكُمْ َْلكُمْ ْيَن شُرْ  رِكُمْ ِْمنْ َْلكُمْ َْويَُهي ِئْ َْرح  م 
َفًقاْأَ وتزاور الشمس عن الكهف، ْ؛﴾ِمر 

ِفِهمْ َْعنْ َْتَزاَورَُْْطَلَعتْ ْإَِذاْالشَّم سََْْتَرىوَْ﴿ْ،وتقليبهم ذات اليمني وذات الشمال َْذاتَْْكَه 

رُِضُهمْ َْغَربَتْ َْوإَِذاْال يَِمينِْ َمالَِْْذاتََْْتق  َوةْ ِْفيَْوُهمْ ْالش ِ ْاللَّهِْْآيَاتِِْْمنْ َْذِلكَِْْمن هَُْْفج 

دَِْْمنْ  ُمه َتدَِْْفُهوَْْاللَّهُْْيَه  ِللْ َْوَمنْ ْال  َسبُُهمْ ْ*ُْمر ِشًداْاَوِليًَّْْلهَُْْتِجدََْْفَلنْ ْيُض  ي َقاًظاَْوَتح 
ْأَ

َمالَِْْوَذاتَْْال يَِمينَِْْذاتََْْوُنَقل ِبُُهمْ ُْرُقودْ َْوُهمْ  َْْوكَل بُُهمْ ْالش ِ َوِصيدِِْْذَراَعي هِْْبَاِسط  َْلوِِْْبال 

تَْ َلع  ي تََْْعَلي ِهمْ ْاطَّ
ُهمْ َْلَولَّ ُهمْ َْوَلُمِلئ تَِْْفَراًراِْمن  بًاِْمن   .(24)﴾ُرع 

 وما بعده. القرآينّ  ان بالدميم هو الباعث جلوهر حضارة اإلسالم منذ نزول النصّ اإلمي إنّ 
فمن بساطة البادية  .لقد سار اإلميان باإلنسان من لغة احلجر والدنم إىل صنع حضارة السماء

رتبة جعل الو  من احلجارة قسوة  لقد أحيا اإلميان قلوب ا هي أشّد  .وشّدهتا إىل حضارة الرؤية والقول والعمل
 اهلل تعاىل. ختف، حببّ 

 
 آثار اإليمان .د

 . في النفس1د. 
إذ النفس جوهر  ،مع تزكيتها حيّق، اإلميان باهلل تعاىل طمأنينة النفس، وجيعل سلوكها وأحاسيسها متناسبة  

، بساطة   ها جمرّدة عنها ذات ا؛ فإذا زكت زكت، لكنّ باملاّدة فعال   فهي وإن كانت مرتبطة   .ضد ال يتبعّ جمرّ 
الشيء إىل جنسه إذ  الدفات املتساخنة معها، حيّدلالتزكية  فحدول ،وعليه .كذلك  تخبث توإذا خبث

 شر وغريها من األمور،الب  و اإليثار، و الردا، و لشجاعة، او احملّبة، و السكينة، و ومن ذلك: األمان،  ،أميل
 وعند ذلك تندفع أددادها.  

من اإلقدام؛ إذ اإلقدام  ه أهمّ يف أنّ  تكمننبعث من اإلميان روح اإلقدام امل قيمةويف التحليل يظهر أّن 
يدبح اإلقدام  ،ست بفعل اإلميان، وبالتايلسة واليت تقدّ  انبعاث من تلك الروح املقدّ عند ذاك ما هو إاّل 

 س، ألنّ يّب حنو اهلل تعاىل؛ وما كان هلل تعاىل فهو مقدّ ه بذاك اللحاظ اإلميايّن هو فعل تقرّ ا؛ ألنّ س  مقدّ 
 س موجب للقداسة.االرتباط باملقدّ 

                                                                 

 .13، اآلية الكهفسورة  (22)

 .14، اآلية الكهفسورة  (23)

 .17و 16ان ، اآلياتالكهفسورة  (24)
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الشعور باألل  املوجب لآلالم، غري أنّ  دَ اجلهادون درب اإلميان  هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ 
 اإلميان إكسرييف املؤل يذوب مثل هذا الدرب  فإنّ  منه القدرة على الدرب.د عندما ميتزج بنور اإلميان تتولّ 

 ا ال ينتهي.ا ووجع  فال يغدو األل حينذاك عذاب   ذاته،فيدري مرغوب ا ب، املقّدس
ا.  إمياني  الدرب عندها يكون فعال   باعتبار أنّ  ،من الدرب أهمّ  املنبثقة من اإلميان والقدرة على الدرب  

 ، للجزع واالدطراب والتزلزل.فال حتقّ  ،وعليه ،وقيمة ذلك اعتدال املزاج واملشاعر يف الوجدان اإلنساينّ 
 

 وترابطها في النفس د الفضائلتولّ . 2د. 
اليت د الفضائل يكون من اللوازم تولّ  مبعىن أنّ  ال ميكن أن تنفّك عن اإلميان. تنمية الفضائل يف النفس إنّ 

 وكذلك ترتابط النفس مع احلياة.يف حياهتا،  انور اإلميان جيعل يف النفس نور   ألنّ  ال تفارق مودوعاهتا،
ر باآلخر فال ميكن أن يكون فيها يؤثّ  ما وكلّ  ،احدة ومجيع شؤونا مرتابطةأ، فهي وحدة و احلياة ال تتجزّ و 

ا يف ثقافته السياسيّ اجمل ا يف دينه مثال   ة، وقضائه، وأخالقه، ثّ تمع فاسد  وحدة  فإنّ  ،وعليه .يكون سليم 
عن  ال ،عن ملكات فالبحث يف الفضائل ،وبالتايل وترابطها.تقتضي وحدة الفضائل  احلياة وترابطها

امللكة  ألنّ  ،الفضائل ئجتزّ  ةالعمل على منهجيّ  إفمن اخلط ،وعليه .أجزّ والملكات ال ت   ،تسميات
ا ، حتم  قت ملكة العدالة ستتحقّ لو حتقّ  عة؛ مثال  ا لفضائل متنوّ قت اندفع املرء اندفاع  ة إن حتقّ النفسيّ 

  .ماتفاق واحملرّ ا الكذب والنرتك جزم  وسي   لدالة والديام والددق واألمانة وغريها،ا
على فضيلة  ،مثال   ،وفّككنا الفروع عن األصول وعملنا جاهدين ،ولكن لو عملنا على التجزيء

 ،، ملكة العدالة املنبنية على اإلميان باهلل تعاىلل تتحقّ فما  ،أو أداء األمانة استقالال   ،الددق استقالال  
، والتعبري ة ال تتفّككفالنفس اإلنسانيّ  .حلة للزراعةغري صا بة يف أرض  ور ا طيّ كمن يزرع بذ  فعملنا عندئذ  

 وإن كان تشكيكي ا. ،يطوي فيه جممع الفضائل تزكية النفس القرآينّ 
ما زاد اإلميان قويت : كلّ ، واملعادلةة امللكات الفادلة هي اإلميان باهلل تعاىلأرديّ  نّ إ ،والنتيجة

ة ال ة العقائديّ فمن غري األرديّ  حملّها الرذائل؛ت ما دعف اإلميان دعفت الفضائل وحلّ وكلّ  ،الفضائل
 .حياة هلا؛ حموريّة اإلميان يف انبثاق امللكات والفضائل

يظهر األصل احملورّي الذي جيب البناء عليه وهو اإلميان باهلل تعاىل بلحاظ معرفته  ،ويف هذا السياق
 قته بالفضائل األخرى.ة زيادته، وعالبة عليه، وكيفيّ املرتتّ  وحقيقته، ومراتبه، واآلثار

: على ميان على أربع دعائماإل" أمري املؤمنني عليه السالم: ما رواه عن عن األصبغ بن نباتةوقد ورد 
 ؛ب، والرتقّ شفاق، والزهد، واإلوالدرب على أربع شعب: على الشوق .واجلهاد ،والعدل ،واليقني ،الدرب

ن زهد يف الدنيا وم ،ماتن النار رجع عن احملرّ ن أشف، موم، ة سال عن الشهواتفمن اشتاق إىل اجلنّ 
 ،واليقني على أربع شعب: على تبدرة الفطنة ومن ارتقب املوت سارع يف اخلريات. ،هتاون باملديبات
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ل احلكمة ومن تأوّ  ،ل احلكمةر يف الفطنة تأوّ فمن تبدّ  ،لنية األوّ ، وسنّ وعظة العربة، ومل احلكمةوتأوّ 
والعدل على أربع شعب: على غائص الفهم،  لني.ا عا  يف األوّ ة فكأنّ ومن عرف العرب ، عرف العربة
، ب احلكمومن علم شرح غرائ ،ر مجل العلمفمن فهم فسّ  ،رودة احللمم، وزهرة احلكمة، و وغمرة العل

، باملعروف مرواجلهاد على أربع شعب: على األ .ط يف أمر يلبسه يف الناسل يفرّ  ،اومن كان حليم  
ومن نى  ظهر املؤمن، فمن أمر باملعروف شدّ  ،وشنآن الفاسقني ،نكر، والددق يف املواطنوالنهي عن امل

غضب هلل ى الذي عليه، ومن شنأ الفاسقني و ومن صدق يف املواطن قض ،عن املنكر أرغم أنف املناف،
، عتوّ ، والالكفر على أربع دعائم: على الفس،و  ميان ودعائمه وشعبه.فذلك اإل .غضب اهلل له وجلّ  عزّ 

  .(25)"[...] ، والشبهةوالشكّ 
األربعة،  لكفرة دعائم اإلميان األربعة، ودعائم ايف كونه حيّدد بدقّ تبدو قيمة هذا النّص الكامل 

وبعضه من  منها، وذلك بنحو نسقّي منطقّي مرتابط، يذكر ما ينشعب منه كلّ  ثّ  وكذلك دعائم النفاق.
 ة.ة أو اجتماعيّ ه رذيلة فرديّ ة، أو أنّ عيّ ة وبعضه من القيم االجتماالقيم الفرديّ 

ة يؤّسس عليه الكثري من األصول والرؤى األخالقيّ  رذيلة تعليل اإلمام عليه السالم لكّل فضيلة أو إنّ 
، ذات السجايا النبيلة، وميكن استثماره بنحو  ملؤمنة اجملاهدةة الثابتة، واليت تشّكل الشخدّية اوالقيميّ 

ة أكثر من قيامها ة للقيم القائمة على املنافع الرباغماتيّ كثري من التنظريات الغربيّ وهذا يغنينا عن   ،كبري
 ة.   اإلهليّ  املبادئعلى 

وكذلك  كيز اإلميان من خالل تركيز فروعه،ميكن االستفادة منه يف تر  النصّ  فإنّ  ،ومن ناحية أخرى
ة ذلك خالل اجتناب فروعهما، وآليّ  بهما منميكن العمل على جتنّ فإنّه األمر بالنسبة للكفر والنفاق 

 .إكساب القيم تندرج يف حمور
 

 بلحاظ اآلخرة في الدنياآثار اإليمان . 3د. 

ْ﴿ قال تعاىل: ؛الهداية آثار، منها ايف الدنيولإلميان  ْإَِلىِْصَراط  ْآَمُنوا ِذيَن ْالَّ ْهللَاَْلَهاِد َوإِنَّ

َتِقيمْ  ْ﴿ :قال تعاىل ،ضواالستخالف في األر  ؛(26)﴾ُمس  كُم  ِْمن  ْآَمُنوا ِذيَن
ْالَّ ْهللُا َوَعَد

ِْفيْالأر ِضْ ُهم  ِلَفنَّ َتخ  اِلَحاِتَْليَس  ْالصَّ ْهللَاْ﴿ قال تعاىل: ،والدفاع عنهم ؛(27)﴾َوَعِمُلوا إِنَّ

ْآَمُنوا ِذيَن ْالَّ َْعِن ْكَانَْ﴿ قال تعاىل: ،وعدم االستواء مع الفاسق ؛(28)﴾يَُداِفُع َفَمن 
ِمناًْْأَ ُمؤ 

                                                                 

 231الدفحات  م(،1982/ه 1403علّي أكرب الغّفاري )قم: مجاعة املدّرسني،  ،الخصالالشيخ الددوق،  (25)
 .235إىل 

 .54، اآلية الحجسورة  (26)

 .55، اآلية النور سورة (27)

 .38، اآلية الحج سورة (28)
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ْكَْ َْفاِسقًْكََمن  َتُوونَْْااَن ْيَس  َْوَعِمُلواْ﴿ قال تعاىل: ،ةير البريّ وخ ؛(29)﴾لاَ ْآَمُنوا ِذيَن ْالَّ إِنَّ

يَّةِْ بَِر َْخي ُرْال  وَلئَِكُْهم 
اِلَحاتِْأُ ِمنْ قال تعاىل: ﴿ ،وعدم الخوف ؛(30)﴾الصَّ ْيُؤ  ِهَْفلَاَْْفَمن  ِبَرب ِ

سًْ ْبَخ  ْرَْْايََخاُف ْ﴿ قال تعاىل: ،لعروة الوثقىاالستمساك باو ؛(31)﴾اَهقًَْولاَ ْيَك ُفر  َفَمن 

َقى ُوث  ْال  َوِة ُعر  ِْبال  َسَك َتم  ْاس  َْفَقِد ِه
ِْباللَّ ِمن  يُؤ  َْو اُغوِت  قال تعاىل: ،والرفعة؛ (32)﴾ِبالطَّ

َمَْدَرَجاتْ ﴿ ِعل  ِذيَنْأُوُتواْال  َْوالَّ كُم  ِذيَنْآَمُنواِْمن 
َفِعْهللُاْالَّ والخروج من الظلمات  ؛(33)﴾يَر 

ْإَِلىْقال تعاىل: ﴿ ،لى النورإ ُلَماِت ْالظُّ ِْمَن اِلَحاِت ْالصَّ َْوَعِمُلوا ْآَمُنوا ِذيَن ْالَّ ِرَج ِليُخ 

ورِْ ِمنِينَْْاَوكَاَنَْحقًّْ﴿ قال تعاىل: ،صرةوالن   ؛(34)﴾النُّ ُمؤ  ُرْال   .(35)﴾َعَلي َناَْنص 
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َْوَعِمُلواْ: ﴿قال تعاىل ،ر العظيمواألج المغفرة :أّما آثاره يف اآلخرة ْآَمُنوا ِذيَن ْالَّ ْهللُا َوَعَد

اِلَحا رًْالصَّ ِفَرًةَْوأَج  َْمغ  ُهم  ِذيَنْآَمُنواْ﴿ :تعاىل قال ،والرزق الكريم ؛(36)﴾ااَْعِظيمًِْتِْمن  َفالَّ

ْكَِريمْ  ق  َْوِرز  ِفَرة  َْمغ  اِلَحاِتَْلُهم  ِذيَنْ﴿ قال تعاىل: ؛النجاةو  .(37)﴾َوَعِمُلواْالصَّ ي َناْالَّ َوَنجَّ

ُقونَْ ْيَتَّ َْوكَاُنوا ِذيَنْآَمُنواَْوَعِمُلواْقال تعاىل: ﴿؛ الدخول في الرحمةو  .(38)﴾آَمُنوا ْالَّ ا َفأَمَّ

َمتِهِْ ِْفيَْرح  َْربُُّهم  ِخُلُهم  اِلَحاِتَْفيُد  ْهللَاْ﴿ قال تعاىل: ؛ةالدخول في الجنّ و  .(39)﴾الصَّ إِنَّ

ِذيَنْآَمُنو ِخلُْالَّ َهارُْيُد  تَِهاْالأن  َْتح  ِريِْمن  َْتج  ات  اِلَحاتَِْجنَّ الصَّ ْهللَاْ﴿ .(40)﴾اَْوَعِمُلوْا إِنَّ

َنِْفيَهاْ و 
َهاُرْيَُحلَّ تَِهاْالأن  َْتح  ِريِْمن  َْتج  ات  اِلَحاِتَْجنَّ ِذيَنْآَمُنواَْوَعِمُلواْالصَّ ْالَّ ِخُل يُد 

ْ َْوِلبَاُسُهم  ُلؤاً َْوُلؤ  َْذَهب  ْأََساِوَرِْمن  ِْمن  ِلْْ*ِفيَهاَْحِرير  َقو  ي ِِبِْمَنْال  َوُهُدواْإَِلىْالطَّ

                                                                 

 .18، اآلية السجدةسورة  (29)

 .7، اآلية نةالبيّ سورة  (30)

 .13، اآلية الجنسورة  (31)

 .256، اآلية البقرةسورة  (32)

 .11، اآلية المجادلةسورة  (33)

 .11، اآلية الطالقسورة  (34)

 .47، اآلية الرومسورة  (35)

 .29، اآلية الفتحسورة  (36)

 .50اآلية ، الحجسورة  (37)

 .18، اآلية لتصّ ف  سورة  (38)

 .30، اآلية الجاثيةسورة  (39)

 .12، اآلية دمحمّ سورة  (40)
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َحِميدِْ إَِلىِْصَراِطْال  ِذيَنْآَمُنواَْوَعِمُلوْا﴿ قال تعاىل: ،ةوالخلود في الجنّ  ؛(41)﴾َوُهُدوْا ْالَّ إِنَّ

َْخاِلدُْ ِْفيَها ُْهم  ِة َجنَّ ْال  َحاُب ْأَص  ْأُوَلئَِك ِهم  َْرب ِ ْإَِلى بَُتوا َْوأَخ  اِلَحاِت  ؛(42)﴾ونَْالصَّ
ِمنًْقال تعاىل: ﴿ ،لىالدرجات الع  و ُْمؤ  ْيَأ تِِه َْلُهُمْْاَوَمن  َْفأُوَلئَِك اِلَحاِت ْالصَّ َْعِمَل َقد 

ُعلاَْ ْال  َرَجاُت اِلَحاِتْ﴿ قال تعاىل: ،ولهم ما يشاؤون ؛(43)﴾الدَّ ْالصَّ َْوَعِمُلوا ْآَمُنوا ِذيَن َوالَّ

ْيََشاءُْ َْما َْلُهم  اِت َجنَّ ْال  َضاِت كَِبيرُِْفيَْرو  ْال  ُل َفض  ْال  َْذِلَكُْهَو ِهم  َْرب ِ َد ِْعن   ؛(44)﴾وَن
ْآَمَنَْوَعِمَلَْصاِلحًَْْثَواُبْهللِاَْخي رْ ﴿ قال تعاىل: ،وثواب اهلل قال  ،وجزاء الضعف ؛(45)﴾اِلَمن 

ْآَمَنَْوَعِمَلَْصاِلحًْإِلْ ﴿ تعاىل: ِفِْبَماَْعِمُلواْوَْ َفأُوَلئِكَْْااََْمن  ع  َْجَزاُءْالض ِ ُهم ِْفيَْلُهم 

ُغُرَفاِتْآِمُنونَْ  .(46)﴾ال 
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 .23، اآلية هودسورة  (42)

 .75اآلية  طه، ةسور  (43)

 .22، اآلية الشورىسورة  (44)

 .80، اآلية القصصسورة  (45)
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