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غريهم. تعبري يعيشه الوجدان يف الوقت اإلميان تعبري محيم عند أصحاب األحاسيس املرهفة، ومورد احرتام يف نفوس 
الذي تقصر األذهان عن معناه وحتديده. إنّه التماعات الروح والوجد والتوق إىل أمر ما؛ توق إىل أمر ال يشرتط فينا 

 أن نعرفه بتمامه، وهذا ما يوقعنا يف العجز عن تعريفه.

مع فكرة أو معتقد. ال منلك إاّل أن نشعر به، اإلميان حال منغرسة يف أصل جبّلتنا، وتتوّلد فينا عند تالقحنا 
نركن إليه، وهنا ينبع سّر معرفتنا اجملهولة به، حّّت إذا ما انتقل إىل مداوالتنا بني أنفسنا، أو بني بعضنا، فقدنا القدرة 

 على ضبطه، يف الوقت الذي ميأل فينا كينونتنا.

األنفس وطمأنينتها. سؤال هو أشبه برسول مالئكّي يلقي لذا، فإّن اإلميان سؤال حائر نتيه فيه، ومنه مركز أمن 
يف روعك إشارات وأحرفًا فوق الرموز والكلمات، ليحفظ فيك القلق اخلاّلق وحّق اخليار؛ حّقك يف أن تبقى على 

 إنسانّيتك رغم اندراجات السّر املالئكّي، بل قل السّر اإلهلّي، فيك.

، احملايثة والتعايل. إنّه أنت وغريك. هو السؤال املستسّر فيك، املعقود إنّه الطمأنينة والقلق، اجلذب واالنسالخ
 بروحك، العاصي على عقلك، اآلمن يف روعك والقلب. هو الوصال القائم بني إنسانّية اإلنسان وتألّه اإلله.

نا يف احلالني لذا، فقد ننسب اإلميان إىل انعقاد قلب على أمر غري متعاٍل، أو ننسبه إىل املتعايل وحده، لكنّ 
نستخدم املفردة أو التعبري على حنو اجملاز أو املماثلة، ألّن حقيقة اإلميان تكمن يف هذا الوصال بني اهلل واإلنسان 

 فقط، أي يف الدين الوحيايّن فقط.

تلك انطالقًا من هنا، فإّن علينا قبل تقرير أّي مقاربة نظريّة حول اإلميان أن نتقّدم خبطوات متهيديّة ثالث ل
 املقاربة.

: يف معرفة الداللة اخلاّصة مبفردة اإلميان، وباحلقل االنطباعّي الذي ترتبط به. وأقصد باحلقل الخطوة األولى
االنطباعّي ما تثريه املفردة عند الوجدان ومرايا الذهن من تفّرعات ملفردات ودالالت متشّعبة عنها، أو مفسِّرة هلا، ولو 

 على حنو استكمال املعىن.



: البحث عن مصدر السؤال عند اإلنسان. فهل هو وليد ما تستفرغه النفس من كوامن؟ أم أنّه لخطوة الثانيةا
وليد القلق واحلرية والدهشة؟ أم أنّه حاجة البحث عن مركز األمن واالطمئنان؟ وبالتايل، هل تصّح يف اإلميان 

 مقوِّمات وخصائص السؤال اإلنسايّن املسكون بالرتحال الدائم؟

: أن ننظر يف األدبّيات اإلسالمّية كنموذج لدين وحيايّن الَزم مبشروعه اإلنسان يف كّل مراحل الخطوة الثالثة
حياته الدنيويّة منها واألخرويّة، املرتبطة منها باإلله أو اجملتمع والسياسة واإلنسان، وذلك لنرى كيف يتمظهر معىن 

 ا األمر مندوحة التعّرف إىل اإلميان خارج الدين.اإلميان يف الدين الوحيايّن، عسى أن يُفسح لن

 الخطوة األولى: اإليمان وحقل الداللة االنطباعّية

حيتاج إىل استجالء البعد اللغوّي يف معرفته، خاّصًة حينما نتحّدث عن  –أو فكرة، أو مفردة  –إّن معرفة أّي مفهوم 
و سبق املعىن إىل الذهن. ومبراجعة ملعىن اإلميان تبنّي أّن االنطباع الداليّل له، وهو ما يسّميه البعض بالتبادر، أ

 الكالمّيني جعلوا، يف أحيان كثرية، املعىن اللغوّي هلذه الكلمة مرجًعا يف نزاعاهتم.

إىل أّن "األمان، إعطاء األَمنة. واألمانة نقيض اخليانة، واملفعول  كتاب العينوبالعودة لّلغة، فلقد أشار صاحب 
ومؤمتن من ائتمنه. واإلميان: التصديق نفسه. والتأمني من قولك: آمني، وهو اسم من أمساء اهلل.  مأمون وأمني.

 .1و]يُقال[ ناقٌة أمون، وهي األمينة الوثيقة"

أّن اإلميان مصدر آَمن يؤمن إميانًا فهو مؤمن. وينقل اتّفاق أهل اللغة وغريهم "أّن  تهذيب اللغةويعتقد صاحب 
 .2ديق"اإلميان معناه التص

مثّ يؤّكد أّن "األصل يف اإلميان الدخول يف صدق األمانة اليت ائتمنه اهلل عليها، فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما 
صّدق بلسانه، فقد أّدى األمانة وهو مؤمن، ومن مل يعتقد التصديق بقلبه فهو غري مؤدٍّ لألمانة اليت ائتمنه اهلل عليها، 
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خلليل، أّن اإلميان هو الطمأنينة، كما فّصل يف القول ليعترب أّن املؤمن من أمساء اهلل . وأورد عن ا3وهو منافق ]...["
 الذي آمن أولياءه من عذابه، وآمن اخللق من ظُلمه، وهو الذي يصُدق عباَده ما وعدهم.

شرحه ومن ال إميان له هو من ال عهد له بالصدق وال ُيستأمن. و]املؤمن[ عند بعضهم هو الثقة. وامللفت هو 
، إذ نقل عن بعضهم أّن معناها الفرائض، إاّل أنّه يتبىّن أّن األمانة، ها هنا، "النّية اليت 4﴾ِإنَّا َعَرْضَنا األَمانَةَ اآلية ﴿

يعتقدها اإلنسان، ألّن اهلل ائتمنه عليها، ومل يظهر عليها أحًدا من خلقه، فمن أضمر من التوحيد مثل ما أضمر فقد 
 .5أّدى األمانة"

، الراغب األصفهاين، فقد ذهب إىل أّن أصل األمن طمأنينة النفس وزوال مفردات ألفاظ القرآنا صاحب أمّ 
اخلوف، واألمن واألمانة واألمان يف األصل مصادر، وُُيعل األمان تارًة امسًا للحالة اليت يكون عليها اإلنسان يف 

 األمن، وتارًة امسًا ملا يؤمن عليه اإلنسان. 

ِإنَّ الَِّذيَن ميان ُيستعمل تارًة امسًا للشريعة اليت جاء هبا حمّمد صّلى اهلل عليه وآله وسلم، ومن ذلك ﴿وعنده أّن اإل
، وتارًة ُيستعمل على سبيل املدح، ويراد به إذعان النفس للحّق على سبيل 6﴾آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابُِئونَ 

ق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل حبسب ذلك باجلوارح؛ "إاّل أّن اإلميان التحقيق، وذلك باجتماع ثالثة أشياء: حتقي
 ؟7هو التصديق الذي معه أمن"

من أّن اإلميان إفعاٌل من  رياض السالكينومن املفيد هنا، أن ننقل ما ذكره املتكّلم واللغوّي صاحب كتاب 
ه إّما للصريورة، كأّن املصدِّق صار ذا أمن من األمن الذي هو خالف اخلوف، مث اسُتعمل مبعىن التصديق، فاهلمزة في
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أن يكون مكّذبًا، أو للتعدية كأنّه جعل املصّدق آمًنا من التكذيب واملخالفة. ويُعّدى بالباء العتبار معىن اإلقرار 
 ، هذا معناه اللغوّي. 9﴾َناَوَما أَْنَت مبُْؤِمٍن لَ ، وبالالم العتبار معىن اإلذعان حنو ﴿8﴾يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيبِ واالعرتاف حنو ﴿

وأّما يف الشرع فقيل: هو املعرفة. وقيل: هو كلتا الشهادتني. وقيل: هو التصديق معهما. وقيل: هو إعمال 
اجلوارح. وقيل: هو جمموع الثالثة، فهو التصديق باجلنان وإقرار باللسان وعمل باألركان. وقيل: هو التصديق باهلل 

أُولَِئَك َكَتَب يف ، والوالية ألهلها. وهو احلّق لداللة اآليات واألخبار عليه، حنو قوله تعاىل ﴿ورسوله ومبا جاء به إمجااًل 
؛ فهذه دّلت على أنّه أمٌر 12﴾َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإِلميَانِ ، ﴿11﴾َوَلمَّا يَْدُخِل اإِلميَاُن يف قـُُلوِبُكمْ ، ﴿10﴾قـُُلوهِبُِم اإِلميَانَ 

دّل على التغاير. وقول رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله وسلم:  13﴾لَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ اقليّب. وقوله تعاىل ﴿
. وقول الصادق عليه السالم: "اإلميان 14"يا معشر من أسلم بلسانه، ومل خيلص اإلميان إىل قلبه، ال تذّموا املسلمني"

على حمّلّية القلب لإلميان ومغايرته للعمل، على أّن كون اإلميان وقر يف القلب، واإلسالم ما عليه املناكح"، دّلت 
عبارًة عن التصديق املخصوص املذكور ال يفتقر إىل نقله عن معناه اللغوّي الذي هو التصديق مطلًقا؛ فإنّه يستلزم 

 النقل وهو خالف األصل. 
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والعمل هو خلط بني أن يكون اإلقرار ويفتح نقاًشا حول أّن ما قيل عن ترّكب اإلميان من التصديق واإلقرار 
جزًءا من اإلميان أو مقّدمًة له، وبني أن يكون العمل شرط اإلميان أو جزءه. واحلاصل عنده أّن التصديق هو اإلميان، 

 .15وأّن ما عداه إّما شروط أو مقّدمات

فاتيح أساسّية منها: اإلميان والنتيجة اليت ميكن لنا أن خنلص إليها خبصوص الداللة اللغويّة تضع أمامنا مجلة م
واإلسالم، اليقني، التصديق، االعتقاد، العقل، القلب، اجلوارح، اإلقرار، الطمأنينة، األمانة، األمن، املؤمن )اسم 

 اهلل(، املؤمتن، املصدَّق واملصدِّق، اآلمن. 

عتقاد ذجذره التصديقّي املوِرث وهكذا، فاإلميان هو حفظ أمانٍة يورث أمًنا وتصديًقا بعد التسليم املبيّن على اال
  للسكينة والطمأنينة.

ويبقى السؤال، هل هذا التصديق مبيّن على الطمأنينة النفسّية وال دخالة للفهم فيه؟ أم أنّه تصديق معرفة يورث 
لقلب طمأنينًة؟ مثّ لو كان موقع اإلميان تصديق القلب، فهل للقلب دخالٌة يف الفكرة أم الوجدان؟ وهل من طبائع ا

قًا  التقّلب والرتّدد بني األمور، أم الثبات والسكون؟ وبلحاظ البعد الدييّن يف مسألة اإلميان، ماذا لو كان القلب مصدِّ
 بأمٍر أعلن اللسان خالفه، أو قام املرء بعمل يناقض إميانه، فهل يبقى املؤمن على إميانه؟

ان هو تصديٌق قليّب، يتخّصص مبمّيزات مضمرة و معلنة املهّم يف هذه املرحلة من املبحث التأكيد على أّن اإلمي
 ليصّح القول بالنسبة حلامل هذا التصديق أنّه مؤمٌن أو غري مؤمن. 

 وهذا يعين أّن علينا التفرقة بني اإلميان ومندرجاته، وبني املؤمن وشروط حتّقق هذه الصفة فيه.

فينا، أو اليت هي باألصل منطبعة عندنا، وملقاربة هذه والستكمال تصّورنا حول اإلميان والدالالت اليت يطبعها 
األسئلة اآلنفة الذكر وغريها، فإنّه من املفيد أن نستكمل حلقة التعّرف إىل بعض مصادر الدالالت االنطباعّية. ومن 

ملا هلا من تأثري هذه املصادر الالزمة "الكالمّيات اإلسالمّية" ملا هلا من دور يف التعريف اللغوّي عند بعض الباحثني، و 
يف املناخ الثقايّف املوحي باملعىن واملدلول. وسنرفق هذا اجلانب ببعض املباحث اليت تشّكلت يف بعض الكتب 

 العقائديّة "الكالمّية".
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فقد أوردت الكتب الكالمّية مجلة تعريفات لإلميان منها أنّه قوٌل وعمل يزيد وينقص؛ أو هو التصديق باهلل. 
اإلقرار باللسان خاّصًة، وليس يف القلب شيء، أو هو معرفة بالقلب، فقسَّم بعضهم اإلميان على  وعن بعضهم، أنّه

ألنّه مّسى نفسه مؤمًنا، واإلميان احملدث إميان  –سبحانه  –ضربني: "إميان قدمي، وإميان حمدث؛ فالقدمي إميان احلّق 
 اخللق".

أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا الذرِّ األّول حني قال اهلل للناس ﴿ وذهب الكرامّية إىل أنّه إقرار وموافقة بقول بلى يف
 . 16﴾بـََلى

أّما عند األشعريّة فإّن اإلميان هو التصديق هلل ولرسله يف أخبارهم. وال يكون هذا التصديق صحيًحا إاّل مبعرفته. 
 أّما املعتزلة فاعتربوا أنّه مجيع الطاعات والواجبات مع اجتناب الكبائر. 

شرح تجريد قل عن اإلمامّية، أنّه التصديق بالقلب واللسان والعمل باجلوارح. وهبذا جاء عن صاحب ونُ 
 أنّه التصديق بالقلب واللسان.  االعتقاد

، أنّه التصديق مع املعارف اخلمس األصولّية بالدليل، فقد شرط الدليل على مفتاح البابواشرتط صاحب 
 .17ثبت موضوع اإلميانإثبات األصول إضافًة للتصديق حّّت ي

وهكذا يّتضح ارتباط اإلميان عند الكالمّيني املسلمني بالعقيدة، بل إّن بعضهم ربطه بالشريعة نفسها وترّقى 
لريبطه باألمور العملّية، باملسلك الشرعّي. ومن املالحظ يف تعريف الكالمّيني غياب البعد األخالقّي عن حتديد 

 اإلميان ومدلوله ومعناه.

العقائدّي، عندما أخذ طابع التفسري والتأويل لإلميان، اكتسب أبعاًدا جديدًة منها ما -البحث الكالميّ  إاّل أنّ 
، إذ ذهب إىل القول إّن "مرجع اإلميان إىل العلم؛ وذلك الحقايق في محاسن األخالقساقه الفيض الكاشاين يف 

و مستلزم لتصّور ذلك الشيء، ومها كذلك معىن ألّن اإلميان هو التصديق بالشيء على ما هو عليه، وال حمالة ه
 العلم"، مثّ يتابع:
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اإلميان إمّنا يكون بقدر العلم الذي به حياة القلب، وهو نور حيصل بالقلب بسبب ارتفاع احلجاب بينه وبني اهلل جّل 
وهذا النور قابل للقّوة والضعف واالزدياد والنقص   .18﴾اهللُ َويلُّ الَِّذيَن آَمُنوا خُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ جالله ﴿

. كّلما ارتفع حجاٌب ازداد نورًا، فيقوى اإلميان ويتكامل إىل 19﴾َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَانًاكسائر األنوار ﴿
عرف كّل شيء يف موضعه. فيظهر أن ينبسط نوره فينشرح صدره، ويطّلع على حقائق األشياء، ويتجّلى له الغيوب، وي

له صدق األنبياء يف مجيع ما أخربوا ]...[ وينبعث من قلبه داعية العمل بكّل مأمور، واالجتناب عن كّل حمذور، 
نُوٌر ، ﴿20﴾َيْسَعى نُوُرُهْم بـَنْيَ أَْيِديِهْم َوبَِأمْيَاِِنِمْ فيصاب إىل نور معرفة أنوار األخالق الفاضلة وامللكات احلميدة ﴿

 .22، وكّل عبادة تقع على وجهها تورث يف القلب صفاءً 21﴾َعَلى نُورٍ 

فأوائل درجات اإلميان تصديقات مشوبة بالشكوك ]...[، وأواسطها تصديقات ال يشوهبا شّك وال شبهة ]...[، 
 .23ةوأواخرها تصديقات كذلك مع كشف وشهود وذوق وعيان وحمّبة كاملة هلل سبحانه وشوق تاّم إىل حضرته املقّدس

 إىل أن خيتم بالقول:

ومن أسلم وجهه هلل يف مجيع األمور من غري غرض وهًوى واتّبع إمام زمانه أو نائبه احلّق، آتًيا ذجميع أوامره ونواهيه يف 
غري تواٍن وال مداهنة فإن أذنب ذنًبا استغفر من قريب وتاب، أو زّل قدمه استقام وأناب، فهو املؤمن الكامل 

 .24املمتحن

ذا النّص واحًدا من أهّم ما ميكن التوافر عليه من نصوص عقائديّة انطلقت من قاعدة كالمّية لغويّة ميّثل ه
)اإلميان = التصديق( لتعيد التصديق إىل علم، والعلم إىل معرفة، واملعرفة إىل نور مصدره اهلل، بسياق يوائم بني 

رآن وحديث، فيدخل يف نظامه التفسريّي لإلميان البحث والتحقيق العرفايّن املستند إىل النصوص املقّدسة من ق
احلضور القليّب وامللكات األخالقّية وانبعاثات النور اإلهلّي يف سّر النوايا الصادقة املنعكسة على صفحة املسلك 
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والشريعة العملّي، مع حفظ مستمّر ودائم لربط هذا احلراك الفّعال للنور اإلميايّن بالشريعة النّصّية )القرآن واحلديث(، 
 الناطقة املتمثّلة مبا أمساه "اإلمام املعصوم أو نائب اإلمام"، ليبين ناظم اإلميان على:

 اللطف اإلهلّي )روح اإلميان(؛ .1

 املعتقد اإلميايّن والشريعة اإلميانّية؛ .2

 التجربة اإلميانّية؛ .3

 املوجِّه اإلميايّن )وهو معيار صراطّية اإلميان: املعصوم ومن ميثّله(؛ .4

 ق اإلميانّية وهي منظومة القيم اليت ينضح هبا قلب املؤمن وسرّه وفعله.األخال .5

لكن بقي التحليل أو التفسري هذا قاصرًا عن التمييز بني اإلميان واملؤمن، ما خال تلك اإلشارة السريعة اليت 
واخلطيئة بالتوبة  فصلت بني ثبات أصل اإلميان يف القلب، وزلل العمل أو اخلُُلق عند املؤمن، والعودة عن الزلل

 واإلياب إىل اهلل.

أّما اإلشارة إىل كون اإلميان حالًة أو قيمًة إنسانّيًة تنطبق على املؤمن وغريه، فقد برزت عند ابن عريب الذي 
عرَّف اإلميان بالقول: "أّما اإلميان فهو أمٌر عاّم، وكذلك الكفر الذي هو ضّده. فإّن اهلل قد مّسى مؤمًنا َمن آمن 

ومّسى مؤمًنا من آمن بالباطل، ومّسى كافرًا من يكفر باهلل ومّسى كافرًا من يكفر بالطاغوت". إاّل أنّه يعود ليعترب  باحلقّ 
أّن اإلميان استقرار القلب وطمأنينة النفس بعد احلرية اليت تتنّقل به من معبود إىل آخر وهو يسعى لتحصيل احلقيقة، 

اهلادي واملؤمن على قلبه ليستقّر وتطمئّن نفسه. فتنبسط حينها اجلوارح  فلّما يعلم اهلل صدق قصده يفيض النور
 بالعبوديّة. 

 لكّن هذا النور ليس ِناية املطاف، بل هو بداية التوّجه حنو املعرفة، معرفة املوىل واملعشوق سبحانه. 

من سوى املصّدق بأحديّة ويعطي ابن عريب لإلميان بُعد الباب املفتوح على معرفة الذات واألمساء: "وليس املؤ 
. وال يستند املؤمن إاّل على ما يأتيه من ربّه. لذا، فإنّه 25الكثرة اإلهلّية ملا عليه من األمساء احلسىن واألحكام املختلفة"
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يتساوى عنده اخلوف والرجاء، أي كّل حال ترد عليه، ألّن الوارد هو من عند من يصدق ويثق به من عند اهلل 
 سبحانه.

تغرق العارف حبال من الفرديّة اهلائمة بالذات واألمساء، وال يعطي كثري بال لألمور املشرية إىل مثل وهكذا يس
 هذه املعرفة، ألّن األمور املشرية إليها من أخالق وأعمال هي أثٌر ألصل هو العرفان.

أو التوزّع بني املؤمن والكافر، عليه، فاملؤمن هو املستغرق، أّما اإلميان فهو حال قابلة للزيادة والنقصان، وللتفرّع 
 وتنتقل إىل الذات حينما تستقّر يف قلب ينفتح على كّل وارد.

الذي يعترب اإلميان تارًة نورًا من اسم  –وال ينبغي أن يفوتنا هنا ما استفاده بعض التأويلّيني من صياغة ابن عريب 
لقول إّن اإلميان جمّرد نزوع بشرّي حنو جمهول نسّميه لينطلقوا با –اهلادي واسم املؤمن، وتارًة أخرى حالًة نفسّيًة 

بأمساء متعّددة. وحينما يؤثّر هذا النـزوع يف صياغة حياتنا، نكسبه طابع القيم، أو األخالق، أو الثقافة، وأحيانًا 
همها خارج ننسبه إىل مطلق متعال. إاّل أّن هذه املقولة حبقيقة أمرها إسقاط على عبارات ابن عريب اليت ال ميكن ف

نظامه العرفايّن اخلاّص، والقائم على وحدة الوجود الشخصّية اليت يقّدمها ابن عريب من منطلق املبدإ األحدّي الذي 
يفيض على هياكل الوجود وجوًدا يتمظهر فيه األحد باحلقائق والقلوب والقيم واملعاين. لذا، فليست احلالة النفسّية 

ملؤمن، وهو اسم من أمساء الذات اإلهلّية. فمشكلة املعاصرين الذين يبنون تأويالهتم إاّل مظهرًا لظهور حاكمّية اسم ا
على صياغات منهجّية حديثة أِّنم يقّررون النتائج وفق مبدإ اجلمع بني املتضاّدات إلحداث لون ال هو هذا، وال هو 

 ذاك.

عند ما نلحظه من اقتصارهم على اجلانب إاّل أّن اهتمام العرفاء من أتباع الشيخ األكرب ال يعفينا من الوقوف 
املعريّف الفردايّن واخلاّص، وعدم اقرتاهبم إىل العالقة بني اإلميان مبا هو تصديق أو نور، وبني نظام القيم اإلسالمّي، 
ونظام السلوك العبادّي يف مسارات التعّبد والعمل احليايّت. وهو ما خالفهم فيه الفيض الكاشاين الذي استحضر 

ة والكالم والعرفان دون أن يفارق مواقع القيم األخالقّية والعملّية، ممّا ُيعلنا نتساءل عن السبب، وهل هو كامن اللغ
 يف كونه أخباريًّا؟ أم ألنّه شيعّي؟ أم ألّن منهجه يف البحث العقائدّي تكامل فيه العقل والنّص والتجربة؟

العاّم لفهم اإلميان بأنّه وثاقة تصديق بني اإلنسان والفكرة؛  لذا، فقد ألفينا دالالت املعىن لديه حاكت االنطباع
 واالنطباع اإلسالمّي اخلاّص بأنّه وثاقة تصديق لعهد الوصال بني املسلم ومصدر وجوده الذي هو اهلل سبحانه.

 الخطوة الثانية



، أو أيديولوجيا، أو رأي؟ هل يقبل اإلميان، مبا هو تصديق، طرح السؤال حول ما يصّدقه املؤمن من معتقد، أو مبدإ
 وهل شرط الطمأنينة رفض الرتّدد واالِنمام والقلق؟

 :تذكرة الخواصّ يقول ابن عريب يف 

إّن العبد لـّما كان طالًبا لربّه مرتّدًدا يف طلبه مرًّة إىل الوثن، ومرًّة إىل الشمس والقمر، ومرًّة إىل النريان، وهو يف ذلك  
سكن، فلّما علم اهلل منه صدق القلب أفاض على قلبه نور اهلداية فاستقّر القلب كّله متحرّي، ال يستقّر وال ي

 .26واطمأّنت النفس

فاإلميان قصٌد يف طلب الرّب، وحبث ُيريه املؤمن القاصد بني أرباب حمتملة، حبث يرتّدد فيه بني مفرتضات 
املطلب، وال خيرج من ترّدده وسؤاله عديدة يصيب فيها أو ال يصيب، لكّنه يبقى عند كّل حال على صدق املقصد و 

 وحريته إاّل بلطف من اهلل الذي يهديه بنور االستقرار والطمأنينة، فيضيء قلبه وتنشرح نفسه.

 لذا، فإّن لدينا هنا:

 قصٌد نفسايّن نابع من ذات حنو أمٍر ما؛ .1

 وذات مهجوسة مبا يعرتيها من حاالت تدفع هبا حنو البحث عن حاٍل واستقرار؛ .2

 تتوّفر عند الذات إاّل باالرتباط بذاك املقصود الذي نبحث عنه، والذي يُنش  املطلب، وحال ال .3
ويوّفر مقتضيات املقصد، والذي قد يسّميه البعض كمااًل، أو قيمًة، أو متعالًيا، وتسّميه األدبّيات 

 وللعباد؛اإلسالمّية "الرّب"، مبا حتمله كلمة الرّب من معاين املالك، السّيد، املدبّر لألمر 

 وليتحّول القصد إىل الـمقصد ينبغي أن حيرز اخليار؛ .4

 واخليار حيتاج إىل إرادة واعية وثابتة؛ .5

وكّل ذلك ال يصح إاّل بالبحث والرتّدد بني اخليارات إنفاًذا للوعي واإلرادة، ويف هذا البحث ال  .6
 غىًن عن السؤال.

 حّّت ال نقول عّلة اإلميان. –شرط اإلميان الالزم ممّا يعين أّن السؤال، كما اإلرادة، كما الفهم والوعي، 
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وليس اإلميان الدييّن، أو الوحيايّن، شيًئا خارج الذات اإلنسانّية، بل هو ما ُجعلت عليه الذات يف أصل 
َنا َربَـَّنا ِإنَـَّنا مسَِعْ فطرهتا واليت ما إن تلمح نداءات الوحي حّّت ترتبط به تصديًقا بنور هديه ومضامني تعاليمه ﴿

 .27﴾ُمَناِديًا يـَُناِدي ِلإِلميَاِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا

إنّه التوق النابع من القلب حنو مسالك احلرّيّة الواقعة خارج كّل رقابة أو أسر هًوى، ذلك أّن مقصودها خارج 
 حدود الرقيب من األوضاع اجملتمعّية واحلاالت.

 والسؤال الذي يرافق هذا التوق على الدوام هو "متعّلق اإلميان". ويعود نوع السؤال إىل أمرين اثنني:

 األّول، المؤمن .أ

أي الشخص الذي حتّلى باإلميان، وهل هو ممّن يوّد الركون إىل مرجعّيته العقيديّة والدينّية دومنا استفهام، أي عن 
هًتا ضعيًفا إاّل أنّه يبقى حاضرًا على الدوام، ليستفسر عن الكيفّية اليت على تقليد واتّباع. وهنا، وإن كان السؤال با

املؤمن اتّباعها يف مساره اإلميايّن العقائدّي والتشريعّي. وقد يكون الشخص من أهل الرؤية والفهم والدليل، وهو 
مجاع أصل الديانة اليت يلتزمها، بذلك يعمل على معرفة علل املعتقدات اليت يريدها، بل وهو، وإن كان ُيصدِّق باإل

 إاّل أنّه يذهب بالسؤال إىل مناٍح ثالث:

 أّوهلا، التعليلّي، ملعرفة تفاصيل املعتقدات وعن أّي دليل أو قناعة تصدر.

ثانيها، كيف ُيتهد يف تبيان مقاصد معتقداته ومستلزماهتا، بل والصورة اليت ينبغي أن تكون عليها فيما يرتبط 
عاصرة لزمن املؤمن، حبيث يوائم بني ما هو أصيل من معتقدات، وبني ما هو معاصر من أفكار بالعقلّيات امل
 وقناعات.

ثالثها، ميضي السؤال إىل الكشف عن املقصد نفسه، أو مبعىًن آخر الكشف عن صالحّية متعّلق اإلميان، وهل 
منابعه ليشمل دائرة الفهم املوجودة بالصنف الثاين، تتوّفر فيه قّوة اإلميان. وهذا النحو من السؤال يّتسع يف فعالّياته و 

واإلقرار املستلزم للبحث عن كيفّية املتوّفر يف الصنف األّول. إاّل أنّه يتجاوزمها ليصدر عن عمقنا الوجودّي، عن 
نابع من كّلّي اإلنسان مّنا مبا هو إنسان. ولو أردنا صياغة مفردة تعربِّ عن مثل هذا السؤال الكّليِّ احلضوِر فينا وال
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اإلميان الذي يتمّلك أصحاب هذه املرتبة، لكانت هذه املفردة حسب األدبّيات اإلسالمّية هي "احلمد"، وهو الذي 
 :الصحيفة السّجاديّةقال فيه اإلمام زين العابدين، عليه السالم، يف 

وأسبغ عليهم من نعمه املتظاهرة،  واحلمد هلل الذي لو حبس عن عباده معرفة محده على ما أبالهم من مننه املتابعة،
لتصرّفوا يف مننه فلم حيمدوه، وتوّسعوا يف رزقه فلم يشكروه، ولو كانوا كذلك خلرجوا من حدود اإلنسانّية إىل حدِّ 

ما عرَّفنا . واحلمد هلل على 28﴾ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاألنـَْعاِم بَْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيالً البهيمّية، فكانوا كما وصف يف حمكم كتابه ﴿
من نفسه، وأهلمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوييّته، ودلّنا عليه من اإلخالص له يف توحيده، وجّنبنا من 

 .29اإلحلاد والشّك يف أمره

فالصادر من السؤال اإلميايّن هنا، يعايش حضور متعّلق اإلميان )اهلل(، فيعيشه يف كّل مورد من حياته اإلميانّية 
 انقطاع فيها، تستوجب انكشاف املعرفة به عند امللّمات وعند النـَِّعم، ويفتح هبا بصائر القلوب على موارد صلًة ال

الرزق، من لقمة العيش إىل نفحات العطايا اإلهلّية املخبوءة يف طّيات الدهر، الظاهرة بآنات من الزمن. وتوتّر سؤال 
ل بأصل اجلعل الفطرّي الذي لوال حضوره لغلبت طبيعة احليوانّية بالعيش احلمد ال يُعربَّ عنه بأدوات التعّقل والبيان، ب

 االعتيادّي، على طبع اإلنسانّية اخلاّلق الساعي حنو الكمال.

من هنا، فنحو السؤال اإلميايّن ال يّتجه حنو الفراغ، وال يصدر عن القلب، أو عن الشّك االنعدامّي، بل ينبع من 
لكدح حنو الطمأنينة اخلاّلقة. وعندما أقول خاّلقّية الطمأنينة فإِّنا تلك اليت ال تقف ظاهر ساكن يعّج باالِنمام ل

عند حّد ومرتبة، وال تكتفي بنحو من اليقني، أو شكل من التسليم، ذلك أِّنا ممزوجة بأصول وتفّرعات من القيم،  
العزلة حنو العمل، وجدر الصمت حنو كشفت عنها األدبّيات الدينّية، واإلسالمّية بنحو خاّص، حبيث خترتق ُجُدر 

 اآلخرة حنو الدين.-اإلبالغ، وجدر الرهبة حنو الزهد، وجدر ثنائّية الدنيا

ومن جمموع هذه املناحي من األسئلة يتصّنف لدينا أنواع أو صنوف أهل اإلميان، أي ما ُيسّمى "املؤمن"، بني 
 التقليدّي والعامل والعارف.
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اإلميان واملؤمن، ألّن اإلميان هو اإلميان، أّما املؤمن فإنّه املتشّكل حبسب طبيعته ومن املفرتض أن منيِّز بني 
 وقابلّياته ومكتسباته باإلميان.

املؤمن"، أي حضور الذات يف اإلميان، ومدى تأثريها يف السؤال، لنخلص -وإىل هنا، نكون قد حتّدثنا عن "األنا
حاب التعبُّد الدييّن، والذين يؤدجلون قناعاهتم وأفكارهم فيتشّكلون  إىل أّن هناك شبًها واضًحا بني السؤال عند أص

كجماعات حزبّية، أو نظامّية سياسّية، أو غري سياسّية، تعمل على التمايز بأن تضفي على نفسها طابع العلمانّية.  
االرتباط بكّلّي الفكرة، كما أّن هناك شبًها بني أصحاب العلمّية الدينّية واّّتاهات الفلسفة واملناهج البحثّية يف 

 والبحث النقدّي املتسائل على الدوام حول علل الفكرة وتفّرعاهتا ومقارناهتا.

إاّل أّن الصنف األخري ال يتوفّر إاّل لدى أهل اإلميان الوحيايّن؛ أي املؤمن العارف الذي حيضر عند احلقيقة 
 بين احلدود والفواصل املقوالتّية املفهومّية.حضور متابعة ال حضور اتّباع، أو غياب يتمايز بالثنائّية لي

 الثاني، موضوع اإليمان ومتعّلقه .ب

إذا كان اإلميان هو التصديق، أو اجنذاب النفس اجنذابًا فطريًّا حنو موضوع ما، فال بّد لنا من معرفة أنواع 
ون حمالًّ أو مورًدا لتعّلق املوضوعات اليت حتمل طاقة جذب هلذا الوازع الفطرّي. إذ إّن بعض املوضوعات قد ال يك

اإلميان فيه، لكّننا، وبسبب صنوف من الوهم الذي قد يعرتينا، قد حنسب هذا املوضوع أو ذاك متعّلق اإلميان. من 
ذلك، على سبيل املثال، القواعد اخلاّصة بالعلوم االفرتاضّية، فهي سند علم، أو مستند معرفة، إاّل أِّنا ال متتلك 

 ع اإلميايّن هبا.قابلّية ربط الواز 

لذا، فكّل مسّمى إميان مبوضوع هو الرياضّيات أو املنطق أو غري ذلك، وإن كان بالغ األمهّّية العلمّية، إاّل أنّه ال 
يشّكل متعّلق إميان. ولو فرضنا جداًل أّن أحًدا ما قد اعترب أنّه يؤمن هبذه القواعد، ونتائج مستلزماهتا، وتفريعاهتا، 

ردة يف غري داللتها االنطباعّية االستعمالّية، إذ اإلميان، هنا، مبعىن التصديق العلمّي، وهو غري فهو استخدام ملف
 التصديق اإلميايّن.

وحّّت ال ننجّر بتفاصيل التسمية لتمييز ما هو قابل من موضوعات ليكون متعّلق اإلميان، وما ليس بقابل لذلك، 
توّفر يف أّي موضوع حّّت ُيذب الوازع اإلميايّن. وهبذا املعىن ميكن القول من املفيد أن حنّدد اخلصائص اليت ينبغي أن ت

إّن كّل ما يرتبط مببدإ وجودنا اإلنسايّن، أو ميّثل مصري هذا الوجود فإنّه يصلح ألن يكون موضوع إميان. وميكن أن 
 نضيف أمرين إىل هذه الفرضّية. 



 واملصري. أما، الرؤية الناّتة عن هذا املبدأّوهل

 وثانيهما، الطرق واملسالك اليت حتّقق فّعالّية املوضوع مورد علقة اإلميان.

لذا، فلو أردنا أن نبين مثااًل واضًحا هلذا اإلميان، فلن جند أصلح من الدين كمصداق أكمل لإلميان، أو إن 
كّل موضوع ليكون متعّلق شئت فقل للتصديق اإلميايّن. حّّت إذا ما حّددنا املصداق األكمل أمكن لنا مقاربة أهلّية  

 اإلميان مبقدار مشاهبته للدين.

أّما السبب يف ذلك، فألّن الدين، أّي دين، إمّنا ميّثل اإلجابة الواضحة عن منشإ وجود اإلنسان واخلالئق، كما 
لى مجلة من أنّه ميّثل اإلجابة عن مصري كّل فرٍد من الناس، وهو يقارب هذه اإلجابة برؤية غيبّية أو وحيانّية تقوم ع

ركائز القيم البانية للمعتقد والدافعة حنو االلتزام باملسلك العلمّي الذي يرمسه الدين نفسه كطريق يقرِّب املرء من عّلة 
 وجوده، ويصاحله مع غاية هذا الوجود.

عن مآل وحيانّية مبنّية على أصالة الفرد، وهي تلهج يف كّل ثناياها بالبحث -وهكذا، فقد نرى أيديولوجّيات ال
اخلالص من راهن القلق واألمل والشيخوخة واملوت، شبيهًة يف إميانّياهتا باإلميان الدييّن، وقد جند أيديولوجّيات إحلاديًّة 

تقوم على معاجلة مسار التاريخ التطورّي الدافع باإلنسان حنو ِناياته املثلى، هي شبيهة يف بعض وجوه إميانّياهتا 
الدييّن. بل ميكن يل القول: إّن كّل فلسفة، أو رؤية إنسانويّة، إمّنا أخذت يف نظام بنيتها  بالدين الوحيايّن واإلميان

 الفكريّة منظومة اإلميان، ولو مبعىًن من املعاين الدينّية.

والسؤال هنا عند كّل من هذه االّّتاهات هو سؤال إميايّن بال شّك، لكّنه يتفاوت حبسب طبيعة املصري أو 
تضنه هذه املوضوعات. وهو ما نسّميه بـ"مقصد السؤال" الذي يأخذ دور منطلق السؤال ليشري حيًنا التعليل الذي حت

إىل العزلة والصمت املنطوي على الذات، إذ تنتفخ الذات لتحّل مكان كّل موضوع، فيستبيح الصمت كّل سؤال 
ورة اإلنسان األخري، أو يشري إىل القلق حموِّاًل إيّاه إىل خيال، أو يشري إىل غضب وظيفته هدم كّل شيء لبناء أسط

والشّك اهلائم فوق كّل حقيقة بغية استحواذ احلقيقة وهدمها بدل امتالكها، أو االنتماء إليها. ويف ظيّن أّن نوع 
السؤال املرتبط باألشياء، أو املرتبط بالذهن، سواء أأمسيناه سؤال علم أو فلسفة صوريّة، وحده احملجوب عن أن 

إميان، ألّن كّل سؤال ال ينطلق من اإلنسان يف أصل طبعه وجبّلته، ويعمل على الوصول إىل حبر هو  يكون سؤال
 فوق شواط  امللموس، لن يرقى ليكون سؤااًل إميانيًّا باملعىن الذي حاولنا مقاربته.



سؤاله اإلميايّن عن  يبقى أخريًا أن أشري إىل أنّنا، وللوهلة األوىل، نّدعي أّن كّل دين وحيايّن إمّنا يبحث يف
 الطمأنينة ولو احملتملة، إاّل أّن االحتمال فيها ينبغي أن يكون قاباًل ليتحّول إىل يقني.

ومن هنا، فإّن السؤال يف أدبيات اإلميان اإلسالمّي يقوم على مراٍق ال تعرف السكون أو الصمت. ألّن السكون  
سالمّي يُنهي احملدود عند الالحدود، فوصول السري يف كسر للحركة، ويف الصمت إعدام الكلمات. والتوحيد اإل

ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر طريق األولياء ولوٌج يف احمليط، والصمت حريٌة عند الكلمات، و﴿
َنا مبِْثِلِه َمَدًدا َفَد َكِلَماُت َريبِّ َوَلْو ِجئـْ  .30﴾قـَْبَل َأْن تـَنـْ

ولتفصيل الكالم حول اإلميان، أو السؤال اإلميايّن، يف األدبّيات اإلسالمّية، ال بّد من تقرير اخلطوة الثالثة حّّت 
 نلج بعدها يف حتديد النتيجة املتوّخاة من فهمنا لسؤال اإلميان الوحيايّن.

 الخطوة الثالثة

واليت هلا فضل التأسيس ومرجعّية احلكم على كّل إّن مالحظة السياق الذي تناولته النصوص اإلسالمّية املقّدسة، 
فكرة أو صياغة مقولة إسالمّية، تبدأ من "الشهادتني"، ومها: "أشهد أن ال إله إالّ اهلل وأشهد أّن حمّمًدا عبده 

 ورسوله".

متبيّن وبدء األمر املعِلن عن اإلسالم، واملفتوح على اإلميان اإلسالمّي، ُيستهّل بكلمة "أشهد"، وهي تعود لل
والءه للتوحيد، أو املعِلِن له: "ال إله إالّ اهلل". لذا، فإّن بداية أّي مقصد إميايّن إمّنا تتموضع لدى إنسان يقّر على 
نفسه، وهذا اإلقرار هو بدء إسالم املرء. حّّت إذا ما صار اإلقرار جزًءا من فكرة شعوريّة واعية حتّول إىل "تصديق 

وحمور هذا اإلميان الذي يضع الشاهُد على ذاته نفَسه يف حمضره هو التوحيد اخلالص املفضي  قليّب"، أو "إميان قليّب".
 حبسب الشهادتني إىل اإلقرار برسولّية حمّمد، صّلى اهلل عليه وآله، ورسالته.

د ولتأكيد خلوص التوحيد هلل سبحانه فإنّه يعرّب عن أكمل صفة من صفات حمّمد صّلى اهلل عليه وآله، إنّه عب
 اهلل استحّق أن يكون رسواًل: "عبده ورسوله".
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الباقيات وباالنتقال حنو املضمون اإلميايّن للشهادتني فلقد ذهب حمّمد بن مّكي اجلزّيين العاملي يف رسالته 
إىل أّن مضامني التوحيد يف الشهادتني تستقّر يف ذكر شريف هو: "سبحان اهلل، واحلمد له، وال إله إاّل  الصالحات

 واهلل أكرب".  اهلل

 اإليمان في قراءة الشهيد األّول

ربط الشهيد األّول اإلميان باألصول اخلمسة، "التوحيد، العدل، النبّوة، اإلمامة، املعاد"، واعترب أّن الكلمات اخلاّصة 
اإلميان  واملسّماة بالباقيات الصاحلات، "سبحان اهلل، احلمد هلل، ال إله إال اهلل، اهلل أكرب"، تشتمل على أصول

 .31اخلمسة، فمن حّصلها حّصل اإلميان، و"هّن الباقيات الصاحلات"

وهو هبذا قّدم اإلميان من حيث تعّلقه مبوضوعاته املصيغة يف البيان اإلهلّي. ويف هذا استكمال ملا كان عليه من 
الباقيات الصاحلات" هي سبقه من علماء الكالم. إاّل أّن اجلديد يف طرحه هو ربط املوضوع العقائدّي بالذكر. فـ"

ذكر يريّب عامل املعنويّة على أسس تتجاوز احلدود املفاهيمّية إىل البناء الروحّي عند اإلنسان. وهذا ما شرع الشهيد 
، وهي رسالة، على رغم صغر حجمها، فقد كّثف الباقيات الصالحاتاألّول ببيانه من خالل رسالته اليت أمساها 

وح املعنوّي والعقائدّي. إذ اعترب أّن اجتماع تنـزيه اهلل عن كّل سوء وبراءته عن كّل فحشاء فيها مضامني عاليًة من الر 
تعرّب عن مجيع الصفات السلبّية اليت تنفي احلدود والفقر املالزم لكّل موجود حادث، بل هي عني كّل موجود 

يف أصل وجوده إليه سبحانه. لينتقل حادث. وهنا، ينكشف التنـزيه املائز بني ذات الغيّن وحاجة الفقري املمكن 
، واليت منها أصل 32الذاكر يف إميانه إىل مرحلة احلمد مبا هو "الثناء على اهلل بذكر آالئه ونعمه اليت ال حتّد وال تعّد"

الوجود املتعنّي يف العامل، والعقل الفاصل بني احلّق والباطل، وإرسال الرمحات الصادعة بكالم اهلل من الرسل. وعند 
هذه النقطة يقيم املصّنف دجًما بني الرمحة الرسولّية وأصل وصاية األوصياء الذين اختتم هبم املوىل سبحانه الزمان، إذ 

أرسل لألّمة من نور رسول اهلل اخلامت حمّمد صّلى اهلل عليه وآله أوصياء، بدًءا من سّيدهم أمري املؤمنني علّي عليه 
 حسب تعبري الشهيد األّول. –يب القاسم املهدّي عّجل اهلل فرجه الشريف السالم، واملختتمني بسّيد األمناء أ
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ومل يكتِف املصّنف بإيراد النعم الوجوديّة والعقائديّة، بل ذهب بعيًدا لريسم وجوه النعم اليت تستحّق احلمد ملا 
 .33العقل واإلدراك واإلُياد"مُتّثل من أصل الذات والوجود اإلنسايّن العاقل وهي "احلياة والقدرة والشهوة والنفرة و 

وهذه هي أصول السنن اإلهلّية اليت متّثل الذات يف اإلنسان، ومزاج الطبع فيه، ومائز العقل واإلدراك الذي يفصله 
عن كّل موجود، كما أِّنا متّثل أصل وجود كّل موجود )اإلُياد(. وتتجاوز السنن اإلهلّية األصول الرئيسّية لتستوعب 

عنها، حيث إّن النـََّفس وإرادة الشكر هي يف حقيقة األمر تستوجب شكرًا، ألِّنا من آالء اهلل، وهذا  حّّت املتفّرعات
 هو وجه احلمد الذي ال حيّد وال يعّد.

ومع هذا القسم من اآلالء نكون مع النعمة العاّمة اليت استّنها اهلل لكّل موجود، لذا ال يفوِّت الشهيد األّول ذكر 
 .34ملقرونة يف ذاهتا بذات احلمد، وهي نعمة "تصديق النيّب، صّلى اهلل عليه وآله، يف مجيع ما جاء به"النعمة اخلاّصة ا

وبعد التنـزيه واحلمد يدخل يف شرحه لكلمة "ال إله إال اهلل" ليعترب أّن يف ذلك دخواًل إىل معىن التوحيد الذي 
واليت حرّفتها التأويالت والتفسريات الدينّية هنا وهناك.  حفظ فيه اإلسالم رسالة اهلل إىل اخللق عرب كّل نيّب ورسول،

ورأى يف مثل هذا احلفظ للتوحيد حصًنا مانًعا، إذ "هي الشهادة اليت من قاهلا خملًصا دخل اجلّنة". واشرتاط 
 رجاء.اإلخالص يشري إىل أّن جمّرد اإلقرار ال يفيد يف حتصيل بُعد وعمق اإلميان الشرعّي يف النفوس التّواقة لل

إىل أن ينتهي إىل التوحيد األحدّي )اهلل أكرب( الذي اختّص اهلل سبحانه به اإلسالم، والذي يثبت كّل صفة  
 كمالّية هلل وحده سبحانه. حّّت إذا ما جاء ليقّدم األمثلة على هذا التوحيد األحدّي ذكر األمور التالية:

ميكن للعقل الفطرّي معايشته مبعاينة معرفّية الوجود والوجوب: ومها تعبري عن التوحيد األحدّي الذي  .1
توّحد بني العامل والعلم واملعلوم، حبيث إّن كالًّ منهم هو عني انبعاث هذا الفيض املرسل مبظاهر الوجود 

 األحدّي له سبحانه.

ال، حّّت القدرة والعلم: مبا مها اإلشارة إىل الذات اإلهلّية املّتصفة مبا ميكن للمرء أن يتعّرف إليه باألمث .2
إذا ما امتاز عنده بالكمال املطلق القاهر لكّل حدود، نزع الروح اإلنسايّن حنو التخّلق بأخالق من له 

 املثل األعلى، وهو ما يريّب أصل الكيان والذات على مقتضى أصل كّل مبدإ ومآل.
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فري أرضّية الفهم واملعرفة عند األزلّية واألبديّة والبقاء والسرمديّة: وهي مفردات أربع متّثل مقاربة الزمن لتو  .3
صاحب اإلميان. إذ ال ميكن للمرء أن يفهم خارج الزمن. وإن أمكن له أن ينسب، بعد الفهم، إميانه 
إىل ما يتجاوز حدود الزمن بكّل مفرداته الدهريّة، بل اليت تتجاوز الزمن الواقع واملتوّقع. وهنا يوّحد املرء 

 معارفه توحيًدا أحديًّا.

لبصر واإلدراك: ونصل هنا إىل توحيد يلحظ اجلوارح واجلوانح، حبيث ال تتحّول أدوات اجلسد السمع وا .4
والنفس املعرفّية أو العاملة إىل أمر منفصل عن اهلل يف توحيده، بل هي مظهر مثاله األعلى سبحانه، 

ًعا وبصرًا فيفىن احلّد عن حدوده القاصرة من نفس بعده املنسوب إىل هذا املتشّخص هنا أو هنا، مس
وإدراًكا، ليتوّحد بالذات األعلى توحيًدا أحديًّا يرفض إسقاط اجلسد يف متاهة النقيض ملصدر فيضه 

 ومبدإ وجوده.

كّل فعل من أفعاله سبحانه يتأّتى من "كونه عداًل حكيًما ّتري أفعاله على وفق احلكمة  .5
 .35والصواب"

ن معرفة كنه ذاته أو صفة من صفاته، ألنّه أكرب وهنا ينتهي تصعيد التوحيد األحدّي بإعالن العجز ع .6
من أن يوصف أو أن يبلغه وصف الواصفني. وهذا ال يعين امتناع معرفته مبقدار ما يعين أّن التوق 

الذايّت يف أصل وجود اإلنسان ملعرفته سبحانه يبقى يف سريه وسلوكه أبًدا عاجزًا عن متام الوصول إليه 
 ه، إذ ال يعلم ما هو إاّل هو.سبحانه، فضاًل عن اإلحاطة ب
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