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 (1)للكليني الكافي كتاب  في اإليمان
 (2)حسن بدران

 1{قالِت اْلأْعراُب آمّنا}

 

 

 ؛ حديث الطينة؛ نظام اخللقة. الكافي األصول من: اإلميان؛ الكليين؛ كتاب المفتاحّية الكلمات

 

ا اُلاا ق  }اللسان؛  إىلتجاوز القلب ي – العريف   تداوليف ال – اإلميان مفهوم أن   جندمنذ البدء،  آم نَّ

ْم ُتْؤِمْن ُقُلاُبُهمْ  ل  اِهِهْم و  ْفا 
ني ال فرق يف ذلك ب ؛يف "قبول اخلرب" هنا اإلميانتكمن داللة و . (3){ِبأ 

ا للمصطلح هلي  إ اتوظيف   األمر ، استدعىيف سياق التقر رة احلقائق الشرعي   كانت  وحيث .(4)اللسان أو القلب
ن االعتقاد اعتبار متك  ب "القلب  "القبول  يفا شرع   اإلميان ترك زالقلب، وبذلك أساس من خالل تشييده على 

ة البنية املنطقي   سهمتفقد أ، من ث  و  .من األمن ال  ا"سكون النفس واطمئناهنا" بوصفه إفعيف و  ،يف القلب

                                                           
من نعوت الثناء ما مل حيَظ به أي  كتاب آخر، ووصفه أفاضل العلماء يف سياق حديثهم عن  الكافينال كتاب   (1)

الشمس بني ك  . وهوها وأمجعهاأشرفها وأوثقها وأمت  و  وأتقنها أقدمها وأعظمها وأحسنهاأصول احلديث عند الشيعة بأن ه 
واملؤل ف هو حمم د  .ف يف اإلسالم كتاب يوازيه أو يدانيهصن  مل ي  ، و ب مثله يف املنقول من آل الرسولكتَ مل ي  ، جنوم السماء

يف فرتة  يالكافأل ف كتابه هـ(، عاش زمان الغيبة الصغرى، وعاصر سفراء الناحية املقد سة، و  328بن يعقوب الكليين )
. يتضم ن لفروعا، وواألصول، الروضةإىل ثالثة أقسام:  الكافيعشرين سنة ليكون مرجع ا أساسي ا للمسلمني. وينقسم 

لى الرتتيب التايل:  على مثانية كتب ع األصولترتبط باألئم ة وغريهم. وحيتوي  وقضايا تارخيي ة   ومواعظَ  اخطب   الروضة
كتاب العقل واجلهل، كتاب فضل العلم، كتاب التوحيد، كتاب احلج ة، كتاب اإلميان والكفر، كتاب الدعاء، كتاب 

حلديثي ة أحاديث األئم ة يف خمتلف الفروع الفقهي ة. استمد  الكليين ماد ته ا الفروعفضل القرآن، كتاب العشرة. ويتضم ن 
 صول األربعمائة اليت حتوي أحاديث األئم ة عليهم السالم. وقد دو هنا غالب ا بأسانيدها الكاملة.من األ

 باحث يف معهد املعارف احلكمي ة.  (2)
 .14، اآلية الحجراتسورة  1
 .41، اآلية المائدةسورة   (3)
يف "القبول  هو "القبول بالقلب"، واستعماله اإلميان لغة   ؛وجهة نظر خمالفة ويف .الداللة هنا بنحو االشرتاك املعنوي    (4)

 باللسان" جماز.
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 اإلميانليسري  ،كمعرفة[  اإلميان] العقلي  ذعان على قاعدة اإلا وإيقان   اتصديق   بوصفه اإلميان صياغة يف
 سلوك.القول و الجماالت ا، ويف  وقلب  عقال  ، نساي  الوجود اإلة أحناء كاف  بذلك على  

سع يث تت  اخلصوص، حبو العموم ب تتفاوت ودالالت يف معان   اإلميان لفظ ملعاست  قد ف ،مع ذلكو 
لذين دخل اولئك أخصوص  إىلأخرى  حسرنا، وتدين   اإلسالممن اعتنق  لتشمل كل   دائرة املفهوم تارة  

 .تعاىلالتسليم املطلق هلل  على يف الداللة ثالثة  ر يف قلوهبم، لتقتص اإلميان

، فيوصف به  آلهصل ى اهلل عليه و  حمم دالنب هو اسم للشريعة اليت جاء هبا  يف شكله العام   اإلميان
خل العمل يف يد، ال قرار وتصديقإد جمر   . وهو بذلكبالتوحيد والرسالةا من دخل يف شريعته مقر   كل  

ِمُلاا ا}: تعاىلكما يف قوله   عطف عليه عطف مغايرةي  بل  أو يستلزمه بالضرورة، مفهومه، ع  ِذين  آم ُناا و  لَّ

اتِ   .(5){الصَّاِلح 

وهي مرحلة . (6)"قرار باللسان، وعمل باألركانإتصديق بالقلب، و " يف شكله اخلاص   اإلميانو 
على  ،سواء أكان العمل من أجزائه أو من لوازمه ؛مبقتضاه العملستدعي تحبيث  اإلسالمعلى مة متقد  

 .يف ذلك اختالف اآلراء

شهادة هو و ما ظهر من قول أو فعل، هو  اإلسالمف .(7)اإلسالمهبذا املعىن عن  اإلميانوخيتلف 
ملناكح ا، به حقنت الدماء وعليه جرت صل ى اهلل عليه وآلهوالتصديق برسول اهلل  ،اهللإال  أن ال إله 

فهو اهلدى، وما يثبت يف القلوب  اإلميانا . أم  (9)هامن الفرق كل   (8)واملواريث، وعلى ظاهره مجاعة الناس
اهلل  ىلإيف القلب، وأفضى به  ما استقر   إىل اإلميانفمرجع . (10)، وما ظهر من العمل بهاإلسالممن صفة 
 .(11)قه العمل بالطاعة هلل والتسليم ألمره، وصد  عز  وجل  

                                                           
 .82، اآلية البقرةسورة   (5)
األضواء،  تصحيح وتعليق علي أكرب الغفاري )بريوت: دار ،األصول من الكافي ،جعفر حمم د بن يعقوب الكليين وبأ  (6)

 .27فحة صال، 1ديث ، احلاإلسالم قبل اإلميان ، كتاب اإلميان والكفر، باب آخر منه وفيه أن  2زء اجل م(، 1985
 ،إلميانالثواب على ا مانة[ وأن  ى به األ]وتؤد   اإلسالم حيقن به الدم   باب أن  مصدر سابق،  ،الكافياألصول من   (7)

 .24الصفحة  ،3ديث احل
 .25الصفحة ، 1ديث ، احلاإلميان يشرك اإلسالم واإلسالم ال يشرك اإلميان ن  أباب  املصدر نفسه،  (8)
 .27و 26الصفحتان ، 5ديث احل املصدر نفسه،  (9)
 .25الصفحة ، 1ديث احل املصدر نفسه، (10)
 .27و 26الصفحتان ، 5ديث احل املصدر نفسه، (11)
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 ،(12)والواجبات واألحكام فعلالقول و يف ال وذلك ،الظاهرحبسب  اإلميانإن شارك و  ،اإلسالمو 
حيقن به  اإلسالمو  .(14)إقرار بال عمل اإلسالمإقرار وعمل، و  اإلميانف .(13)يف الباطن هال يشارك هأنإال  

هو الظاهر الذي عليه  اإلسالمو  .(15)اإلميانالثواب على و به الفروج،  مانة، وتستحل  ى به األالدم، وتؤد  
اة، ا عبده ورسوله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكحمم د   اهلل وحده ال شريك له، وأن  إال  الناس: شهادة أن ال إله 

أقر   نإمر مع هذا، فمعرفة هذا األ"فهو  اإلميانأم ا  والعبادات األخرى. البيت، وصيام شهر رمضان وحج  
وال يكون ، (17)اإلميان دون اإلسالمق يتحق  وقد . (16)"ا وكان ضاال  كان مسلم  مر  هبا ومل يعرف هذا األ

لى قدر ويزيده ع لمؤمن حسناتهل عز  وجل  ؛ يضاعف اهلل اإلسالمأرفع من  اإلميانف، مسالإبدون  ميانإ
 . (19)اإلميانبإال   عمال  وال يقبل اهلل  ،(18)ما يشاء من اخلري هيفعل اهلل بو  ،ة إميانهصح  

 ختضع العتبارين: اإلسالم نع اإلميان ييزة مت، قضي  اإذ  

د ر  ، وليس هو جماإلسالممن صفة  نسانيف قلب اإل استقر  و  وقر   بتهو ما ث اإلميان ن  إ .أ
يتجاوز  اإلميانفحسب. ف اإلسالم إىلا من الكفر ا آمن  ر عبور  حبيث يوف   ،أو عملي   ،ترتيب قويل  

 سه.ونف نسانقاد بالتوحيد والرسالة يف قلب اإلالعتلترسيخ  وهوالباطن،  إىلالظاهر 

. ويف ذلك (20)هتعلى حسب درجة التصديق وقو   العمل مبقتضاه يستتبعتصديق  اإلميان ن  إ .ب
اليقني  إىل املنطقي   ليقنيل وجتاوز اجلوارح، إىلمن اجلوانح وعودة لى الظاهر، علباطن ل انعكاس

 اإلميان. و (21)أن يطاع اهلل فال يعصى" اإلميان" ذلك أن   ؛املثمر اإلميانالصادق هو  اإلميانف ،قلب  ال
 عليه. اإلسالمعلى العمل يفوق ما يضفيه  فضل   يضفي مزيدَ 

                                                           
 .27و 26الصفحتان ، 5ديث ؛ احل26الصفحة ، 3ديث احل ؛25الصفحة ، 1ديث املصدر نفسه، احل (12)
 .27و 26الصفحتان ، 5احلديث  ؛26الصفحة ، 3احلديث ؛ 25 الصفحة، 1ديث احل املصدر نفسه، (13)
 .24الصفحة ، 2ديث ، احلالثواب على اإلميان وأن   اإلسالم حيقن به الدم   باب أن   املصدر نفسه، (14)
 .24، الصفحة 1ديث احل ،املصدر نفسه (15)
 .25و 24، الصفحتان 4ديث احل ،املصدر نفسه (16)
 .27الصفحة ، 1ديث ، احلاإلسالم قبل اإلميان باب آخر منه وفيه أن  ، املصدر نفسه (17)
 .27و 26الصفحتان  ،5ديث احل ،اإلميان يشرك اإلسالم واإلسالم ال يشرك اإلميان ن  أ، باب املصدر نفسه (18)
 . 33الصفحة ، 1ديث ، احلهااإلميان مبثوت جلوارح البدن كل   باب يف أن  املصدر نفسه،  (19)
 املنتهي وفيه: "اإلميان حاالت ودرجات وطبقات ومنازل، فمنه التام  . 34الصفحة ، 1ديث احلاملصدر نفسه،  (20)

 ومنه الراجح الزائد رجحانه". ، نقصانهومنه الناقص البني   ،متامه
 .33الصفحة ، 3ديث ، احلاإلسالم قبل اإلميان ، باب آخر منه وفيه أن  املصدر نفسه (21)
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وهو . (22)اهلل، والتسليم ألمر اهلل إىلالرضا بقضاء اهلل، والتفويض هو  ،يف شكله األخص   ،اإلميانو 
 كل    .النارة و حال أهل اجلن  معاينة و  ،لآلخرة يف األوىلوحضور دائم  وظمأ عزوف النفس عن الدنيا وسهر

 م، وجتش  هواءألوا امليولعلى  رادة اهللإ يثارإ وهو .(23)ةاني  رب  البصرية الو  قلبالشاهدة وإنارة امل ذلك بسبيل
، تارة   "إلمياناحقيقة "ضت الروايات له حتت عنوان وقد تعر   ه.ألمر  طاعة  إال  جله ال لشيء أالصعاب من 

 .ىأخر  تارة   "اليقني"و

عت الذي تنو  اليقني ذلك  .(24)مع مرتبة اليقني بذلك يرتادفو  اإلميان يراد به كمال هنا اإلميانف
مشاهدة و . ة والربهانال باحلج   اإلميان [بنور] ةرؤية العيان بقو  " :أهل احلقيقة ليه على لسانإشارة اإل

حتقيق و طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. و فكار. ومالحظة األسرار مبحافظة األ .الغيوب بصفاء القلوب
 .(25)وريب" شك   كل    بإزالةالتصديق بالغيب 

 صويف  ال ث  ، ()اخلاص   الكالمي   ث  ، ()العام   الفقهي   اإلميان إىل ما تكون قربأهذه املراتب الثالث 
 .بتعدنا عن العموملنا يف اخلصوص واما توغ  كثر كل  أ اإلميانة وتتبلور هوي   .السابق على الرتتيب ()األخص  

                                                           
قالوا: ، فمإمياهن حقيقة يف حديث رواه اإلمام الباقر عليه السالم، أن  رسول اهلل صل ى اهلل عليه وآله سأل قوم ا عن (22)
كماء ]حلماء[  ، فقال رسول اهلل صل ى اهلل عليه وآله: "علماء ح"الرضا بقضاء اهلل، والتفويض إىل اهلل، والتسليم ألمر اهلل"

قوا اهلل الذي ات  ال تأكلون، و ا  تسكنون، وال جتمعوا ما الن كنتم صادقني فال تبنوا مإياء، فكادوا أن يكونوا من احلكمة أنب
 .إليه ترجعون"

 .53و 52الصفحتان  ،1ديث احل ،باب حقيقة اإلميان واليقني ،املصدر نفسه انظر،
سول اهلل عزفت يا ر صل ى اهلل عليه وآله له عن حقيقة إميانه، قال: " رسول اهلل ، وسؤالحارثة بن مالكيف حديث  (23)

أنظر إىل   أنظر إىل عرش ر ي ]و[قد وضع للحساب، وكأي  نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري، وكأي  
ر اهلل يه وآله: "عبد نو  اهلل عل ، فقال له رسول اهلل صل ى" أعمع عواء أهل النار يف النارة، وكأي  ة يتزاورون يف اجلن  أهل اجلن  

 .54الصفحة  ،3ديث احل ،باب حقيقة اإلميان واليقني املصدر نفسه، انظر،؛ قلبه، أبصرت فاثبت"
ا سألت أبا احلسن الرضا عليه السالم عن اإلميان واإلسالم، فقال: قال أبو جعفر عليه السالم: إن  "عن يونس قال:  (24)

بدرجة، والتقوى فوق اإلميان بدرجة، واليقني فوق التقوى بدرجة، ومل يقسم بني الناس شيء هو اإلسالم، واإلميان فوقه 
 ".ويض إىل اهللل على اهلل، والتسليم هلل، والرضا بقضاء اهلل، والتفشيء اليقني؟ قال: التوك   من اليقني. قال: قلت فأي   أقل  

 .52الصفحة ، 5ديث ، احلعلى اإلميان، باب فضل اإلميان على اإلسالم واليقني املصدر نفسه انظر،
 .380م(، الصفحة 1985)بريوت: مكتبة لبنان،  التعريفاتاجلرجاي،  (25)
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ا  كونه مفهوم    من وجهة ،اإلميان ين، ميكن أن نالحظ أن  خريَ ني األجمال التمييز بني االصطالحَ  ويف
بوصفه  ‘انلإلمي’ة الطبيعة احلقيقي   –ا جد   وإن يكن ذلك على حنو خاص   –يعكس ويكشف " ،اكالمي  
 علم الكالم أن  إال   ،2م"ر قلوهبمَ ا يف مسرية التاريخ املؤمنون املسلمون وعَ ا عاشه فعلي  أي شيئ  ا، ا وجودي  حدث  

متداد العصور، مني على االيت عمرت قلوب املسل اإلميانمسائل  شاملة   ليس يف وسعه أن يعاجل معاجلة  
 لشكلي  ا مالمسة اجلانب اخلارجي   إىلأقرب  اإلميانة ملفهوم ة املدرسي  املعاجلة الكالمي   ن  أما يعين 

 ذا اخلارجي  ه ة ضاربة اجلذور يف أعماق النفس. لكن  ة ملسألة وجداني  ا معاجلة عقلي  للمسألة؛ ذلك ألهن  
 .3(الداخلي  ) لـ ذات   ، جتل  الذهين  

 ،اإلميانة عقلنة ل عملي  ميث   التعريف الكالمي   ن  إ

، كما اإلميانة ا يف ماهي  م  قد دائمت   وعقالي   ر حتليلي  بتبص   ة اليت واصل هبا املسلمون الظفرتلك العملي  
ا، ا جد  ا شخصي  يئ  ش ، لكن  لإلميانة انعكس يف وعيهم. وهبذا الصنيع جنحوا يف كشف البنية املفهومي  

  .4أفلت من الشبكة الدقيقة لتحليلهما، ا حق  ا حيوي  شيئ  

 يدعو إيزوتسو سب،ة فحالكشف عن البنية املفهومي   ا لإلميان، اليف سبيل الظفر بفهم شامل حق  و 
 :فيف التصو   ىة أخر رها ومفهومات مفتاحي  وتطو  ة التقوى يف شأن ماهي   عداد عمل حتليلي  إضرورة  إىل

مع النتائج احملصول عليها يف العملني التحليلي  ن  إو  ، والصويف   المي  ني كليهما، الكه فقط عندما جت 
ن نأمل احلصول على صورة كاملة لإلميان على غرار ما فهم يف أفيما بينهما، نستطيع وينس ق 
 .(26)اإلسالم

ة ملي  كانت متليه ضرورات ع  وفق املنحى الكالمي   اإلمياندراسة  ، أن  اجلديرة بالذكرواملالحظة 
 إىللإلميان  ةللمسلمني، فيما تعزى الدراسة الصوفي   العقدي  و  الفكري   االهتماما من ا كبري  ز  حيـ   شغلت

بوصفها  اء العقدي  البنتسهم يف دة يفرتض مقوالت حمد   الكالمي   اإلميان حبتة. ةوداخلي   ةضرورات معرفي  
حقائق  رتبص   ىلإأوسع؛  الكشف عن جماالت إىل الصويف   اإلميانق بينما يتطر  ، اإلمياناألدىن لنصاب  احلد  
ص من الشرك ل  التخ إىل الكالمي   اإلميانوبكلمة، يسعى  ومتامه. اإلميانكمال   بذلك اب  متطل   واملعاد إاملبد

                                                           
رمجة عيسى علي ، تمفهوم اإليمان في علم الكالم اإلسالمّي: تحليل داللّي لإليمان واإلسالمتوشيهيكو إيزوتسو،  2

(، 2010 ،توشيهيكو إيزوتسو االسالمية )حلب: دار امللتقىالعاكوب، الكتاب الثالث من سلسلة مؤلفات االستاذ 
 18الصفحات 

 .319و 318املصدر نفسه، الصفحتان  3
 .319و 318الصفحتان  ،املصدر نفسه 4
 .املصدر نفسه (26)
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  وفعال  قوال   ةي  اإلهلاستحواذ الكماالت  إىل الصويف   اإلميان، فيما يسعى ةيف القول والعمل والني   حلادواإل
بؤرة  أن  إال   ،من حيث األسباب والنتائج عن اآلخر ني ال ينفك  أحد اجملالَ  ل أن  وقد يبدو بالتأم   .وحاال  

زالة إال ميكن و  سلوب العمل.ألغة التعبري و  إىلا عن اآلخر مضاف  العلمني ز أحد االهتمام والنظر هي ما ميي  
، شاملة   ة  وكياني   ة  وجودي   بوصفه حالة   اإلميانث عن حني نتحد  إال   والصويف   الكالمي   اإلميان الفاصلة بني

 تشطري أو حتييد يف داخل الذات الواحدة. ي  أتتجاوز 

 

 اإليمانمصدر 

 تساؤلكن الومع ذلك، مي. اويكون مؤمن   اإلميانصف بيت   يهو الذ نساناإل مبعىن أن  ، ةي  إنسانصفة  اإلميان
 إنساي  ر راق اإلميانخرى. فهل ألة اي  إلنسانمثل سائر النشاطات ا يف ذلك مثله صاف،االت  هذا  إنشم حول
ى ميكن مد   أي   إىلو ؟ ةاإلهلي  صادر عن املشيئة  ه قرار إهلي  ، أم أن  نساي  إلرادة واالختيار اإلا نابع من ،حمض

 ؟اإلميانن تسهم يف صناعة أة ي  نسانة اإلللفعالي  

 أن   الكافييف كتاب  اإلميانر نصوص الذي يتصد   (27)وىل، يظهر من حديث الطينةللوهلة األ
اذه اخت   ت   هلي  إا هو قرار ة، مبقدار مة بصورة طوعي  ي  اإلميانته هوي   نسانق به اإلا حيق  ا مكتسب  ليس خيار   اإلميان

 وىل ملن ت  وضع منجز يتماهى مع الطبيعة األ اإلميانوتكوينه. ف نسانيف مرحلة سابقة على وجود اإل
التساؤل  يف مهب   اإلميان األمر من شأنه أن يضعوهذا  .ةذه املهم  لقيام هبة لاإلهلي  انتخاهبم من قبل املشيئة 
 ا.ا حمض  ا كالمي  ا طابع  خذ الحق  ، والذي سوف يت  نسانة لدى اإلحول وجود دوافع حقيقي  

 لسلب  يف دائرة االنفعال ا نسانيضع اإل سوف، نساي  خارج السياق اإل اإلميانحتديد مصدر  ن  إ
 ،التكليف ةصح  الدين من  ضروراتو األمر الذي يصطدم  ،ةعلى مستوى تقرير مصريه وغاياته الوجودي  

 ال  اهذا اجملال ال تدع جم يف استفاضة النص   أن  إال  . العقابومقتضى العدل يف  ،احلسابيف ة وانتفاء العبثي  
نحو بولو  ،فر مضمونه على شواهد داعمة من آيات القرآن الكرمياما مع تو للمرور العابر على فكرته، سي  

 ة السائدة.ي  اإلميانبه عن مناكفة املعتقدات  ينأى

                                                           
]جعل[ وني: قلوهبم وأبداهنم. وخلق قلوب املؤمنني من تلك الطينة، ني من طينة علي  اهلل عز  وجل  خلق النبي   ن  إ" (27)

لد ني: قلوهبم وأبداهنم. فخلط بني الطينتني، فمن هذا يار من طينة سج  خلق أبدان املؤمنني من دون ذلك. وخلق الكف  
 ني حتن  ئة ومن ههنا يصيب الكافر احلسنة، فقلوب املؤمناملؤمن الكافر ويلد الكافر املؤمن، ومن ههنا يصيب املؤمن السي  

ينة املؤمن باب ط ،مصدر سابق ،الكافياألصول من انظر، إىل ما خلقوا منه".  ن حتن  إىل ما خلقوا منه وقلوب الكافري
 .2الصفحة  ،1ديث احل ،والكافر
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التفسري  ىلإة اليت استندت اهات التقليدي  بعض االجت   إىلال ميكن النكوص  ،يف هذا اجملال
 فضال   ،ةدواع  احرتازي  ة لو محلته على التقي  أأهله نتيجة إمجاله،  إىل الصامت، بأن رد ت العلم مبضمون النص  

ة  مثل هذه القضي  جه البحث يفيت   ،هلذا باالجتزاء والتعطيل. النص   إىلة اليت أساءت اهات احلرفي  عن االجت  
بغية فيها عميق الفكر وت ةي  مالحظة بنية النصوص الكل   إىل، ة بالغة يف البحث الكالمي  ي  اليت حتظى بأه  

حوال، ينشأ عن أفضل األويف . ديين  لفكر الا ضروراتواملتطابقة مع  واملعقولة استخراج الدالالت املمكنة
عة، ما يعين من أصول متنو   ، وذلكوغريزة   ا، فطرة  ا وبدن  جمبول قلب   نساناإل ة، أن  ل  بج تفسري الطينة باخللقة واجلج 

 ا.ي  ل  بج ا جج ع  عها يف الشخص الواحد تنو  د امليول والغرائز واختالفها وتنو  تعد  

ت، قد يتضارب ااالختالف يف االستعدادات والقابلي   إىلهذا النمط من التفسري، والذي حييل  إن  
ا يشر ع ، م  (28)مآالهتا إىلة العود وحتمي   ،ة الوقوع يف مستلزمات الطينةالصرحية يف حتمي   مع معطيات النص  

يف  نسان إليه اإلمبا يصري تعاىلعلمه  إىلرجاع مفاعيل الطينة إب وذلكة، تفسري هذه احلتمي   حولالسؤال 
ن اقتضاء الطينة للسعادة أو الشقاء ليس من قبل نفسها، بل م ة؛ ذلك "أن  بب أفعاله االختياري  املآل بس

 إىلرجاع مفاعيل الطينة إمن خالل . أو (29)وقضائه ما قضى من سعادة وشقاء" تعاىلقبل حكمه 
 ،نسانة اإلاختياري   ىلإين حماولة صرحية لإلحالة . ويف هذين التفسريَ ة ألرواح عامل الذر  االختيارات امليثاقي  

 ة لديه. قرار بوجود الدوافع احلقيقي  إو 

لبدايات ة اليت تربط بني انوع من احلتمي   إىل اإلميانهنا حييل مصدر  النص   ن  إوجممل القول، 
، ويبقى ما بدأت منه إىل األشياءة انتهاء ة أو طينة النار، وحتمي  والنهايات، بني النشأة من طينة اجلن  

هذا ما  ؟ةرجي  اا نابعة من أسباب خة، أو أهن  ة ضمني  ي  إنسانة ناشئة عن دوافع هذه احلتمي   التساؤل: هل أن  
 طار الكالمي  جاوز اإلهنا تت فلسفة النص   ما وأن  سي  ال ع منه ذلك، ، وال ينبغي أن نتوق  ال جييب عليه النص  

إطار  إىلة يف الغالب، ي  ل منه بيئتنا الثقافوالذي تتشك   ،ةات احلصري  نائي  ق القائم على التنابذ بني الثالضي  
 بق على كل  وسا ة كنشاط وحيد ومتعال  اإلهلي  ة س لنظام الكائنات من خالل الفاعلي  يؤس   ةأكثر مشولي  

 فيهال ويتمث  ، تعاىلبوصفهما فعل اهلل  العدل واحلكمة ساس نظامأعلى  ة اليت تقومتلك الفاعلي   .شيء
ماالت الذات ك  ا جلهة استحواذاملخلوق األوفر حظ   رض،يف األ بوصفه نفخة الروح، املستخلف نساناإل
 فعال.لصفات واألوا

                                                           
 .3الصفحة ، 3ديث ؛ احل3الصفحة  ،2ديث احل، املصدر نفسهانظر،  (28)
السيد الطباطبائي يف اهلامش،  تعليقة ،1ديث احل ،باب طينة املؤمن والكافر مصدر سابق، ،الكافياألصول من  (29)

  .3الصفحة  ،3 رقم



8 
 

 ا عن أي  ة بعيد  ي  ينبغي أن تقوم قراءتنا ملرحلة التأسيس هذه على أساس طبيعة النظام الكل  وعليه، 
لسان ولغة مفارقة، بإال  ر الكالم عن عامل مفارق ال يتيس   ره، ذلك أن  ه له ما يرب  ات الحقة. وهذا التوج  نسبي  

روحها، األمر الذي من شأنه أن يسبغ على املفردات دالالت  إىلويستدعي ذلك ضرورة جتاوز شكل اللغة 
جيعله  أوسع من الوقائع ومتك ن من مقاربة احلدث بالنحو الذي ي مساحة  حبيث تغط   ،ةأو تأويلي   ،ةمتثيلي  
عنا عند املعطيات ضز، من شأنه أن ييف حديث الطينة كنشاط متمي   نساي  ويظهر التأسيس اإل للفهم. قابال  
 :التالية

 اخللق .أ

قلوهبم  ،نيني، حيث خلقوا من طينة علي  الطينة طينتان: طينة النبي   يفهم من بعض هذه الروايات أن  
ني، وأبداهنم من دون املؤمنني من طينة علي   ، إذ قلوب(31)، وطينة املؤمنني فرع من تلك الطينة(30)وأبداهنم

ني؛ ار من طينة سج  . ويف املقابل، خلق الكف  (33)، وهذا اخللق من فعل اهلل بوصفه فالق احلب  (32)ذلك
 . (36)بوصفه فالق النوى تعاىلا هو فعل اهلل يض  أ، وهذا اخللق (35)، وهي طينة الناصب(34)قلوهبم وأبداهنم

 ،ضعفني"ني طينة "املستني السابقَ القسمَ  إىلحيث أضيف  ؛ألقسام ثالثةا ن  أ أخرى ويف رواية
والبدن فيه  القلب إىلشارة ة احملضة. واإلة، أو القابلي  ة التام  ه كناية عن احليادي  ، ولعل  (37)من تراب وهي

 مل.لعا، والبدن بوصفه مورد اإلميانوالعمل؛ القلب بوصفه موطن  اإلميانة حموري   تأكيد على

 اخللط .ب

                                                           
وحيتمل أن يراد بالقلب هنا العضو املعروف  .2الصفحة  ،1ديث احل ،، باب طينة املؤمن والكافراملصدر نفسه (30)

أجسادهم  لسالم من أن  ا مة عليهيف باب خلق أبدان األئم    بالبخار املنبعث منه، فال ينايف ما مر  ال  ق الروح أو  الذي يتعل  
ا هلا جماز   اه لو أريد به الروح أمكن اجلمع جبعل الطينة مبدء  ني وأرواحهم خملوقة من فوق ذلك على أن  خملوقة من طينة علي  
، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،انظر .ى اهلل عليه وآلهني بغريه صل  ق، أو بتخصيص النبي  باعتبار القرب والتعل  
 .2فحة صال، 7زء اجل، ه 1410، طهران –دار الكتب اإلسالمية ، السيد جعفر احلسيين حتقيق، حمم د باقر اجمللسي

 . 3الصفحة  ،2ديث ، احلباب طينة املؤمن والكافر ،مصدر سابق ،الكافياألصول من  (31)
 .2الصفحة  ،1ديث احل، املصدر نفسه (32)
 .5الصفحة  ،7ديث احل ،املصدر نفسه (33)
 .2الصفحة  ،1ديث احل ،نفسهاملصدر  (34)
 . 3الصفحة  ،2ديث احل ،املصدر نفسه (35)
 .5الصفحة  ،7ديث ، احلاملصدر نفسه (36)
 . 3الصفحة  ،2ديث احل ،املصدر نفسه (37)
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من هذا يلد املؤمن  .عاىلتمن أمر اهلل  ايبدو أهن  ني واليت ة اخللط بني الطينتَ تتابع الروايات تصوير عملي  
 تت، وخيرج املي  من املي   . وخيرج احلي  (38)ئة، والكافر احلسنةالكافر وبالعكس، ومن هنا يصيب املؤمن السي  

ة فتاح إمكاني  وان ،أصول ومراتب الطينة لكل   نسانة اإلجبامعي  ويف هذا اخللط والعرك ما يوحي .(39)من احلي  
 .فال  ا وس  التعديل بينها رقي  

 احلنني .ت

،  نسانوز يف اإلمرك أصوهلا، ما يعين وجود ميل أصلي   إىلقرار باحلنني الذي يكتنف القلوب إة مث  
، (41)فاملؤمن من طني الزب، (40)الطينة اليت خلق منها إىل القلب حين   ن  أ، ذلك حبسب ما نشأ منه كل  

 .(44)ليهمإ، قلوهبم هتوي (43)مسنون إا طينة الناصب فهي من مح، أم  (42)قلوهبم هتوي إلينا

 وثباته اإلمياناستقرار  .ث

يس على والكفر منذ اخللقة، ل اإلميانمنجز على مستوى  نساناإل أن   –ا ظاهري   –تفرتض روايات الطينة 
 وى العمل أيضا:فحسب، بل على مست مستوى الذات

رامته، يقون واملؤمنون والسعداء ومن أريد كوصياء والصد  نبياء واألفقال للذي بيمينه: منك الرسل واأل
ارون واملشركون والكافرون والطواغيت فوجب هلم ما قال كما قال. وقال للذي بشماله: منك اجلب  

 .(45)ومن أريد هوانه وشقوته، فوجب هلم ما قال كما قال

ال ترق ب د بعمله، وأجنز ما عليه، فذلك العامل الذي احت   بوصفهنظور امل وفق هذا نساناإل ظهروي
لة أو حيث ال توجد فاصس ث عن أحداث الزمن املقد  هذه الروايات تتحد   فيه وال انتظار، ما يعين أن  

ميكن أن  ةلي  فاع أي  ال يليق احلديث عن هنا و  .هللإال   حينئذ ال ملكو  ،مات والنتائجمراجعة بني املقد  
ة فاعلي   إىلترجع  –ة االختياري  ات الفاعلي  مبا فيها  –ات األخرى مجيع الفاعلي   ن  إ .تعاىللغري اهلل  تنسب

 نسانحركة اإل تعد   لعلمه النافذ، حيث ار وفق  قر  امل ي  ل يف النظام الكل  تتمث   واليتاهلل سبحانه ومشيئته 
                                                           

 .2الصفحة  ،1ديث احل ،املصدر نفسه (38)
 .5الصفحة  ،7ديث احل ،املصدر نفسه (39)

 .2الصفحة  ،1ديث احل ،املصدر نفسه (40)
 .3 الصفحة ،2ديث احل ،املصدر نفسه (41)
 .4 الصفحة ،4ديث احل ،املصدر نفسه (42)
 .3 الصفحة ،2ديث احل ،املصدر نفسه (43)
 .4 الصفحة ،4ديث احل ،املصدر نفسه (44)
 .5 الصفحة ،7ديث احل املصدر نفسه، (45)
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 .(46)ل مؤمن عن إميانه، وال ناصب عن نصبه، وهلل املشيئة فيهميتحو  ال  لذلك .راتهة من مقر  االختياري  
عز  اهلل  ن  إو ، (47)اس أبد  طينة املؤمن مل تنج   إن   ،األشياء نافذة يف كل  قرارات  ةمث  س ذلك الزمن املقد   فيف

ما خلقوا  إىلاملؤمنني يعودون  ن  إو . (48)ا للكفر ال زوال لها لإلميان ال زوال له، وخلق خلق  خلق خلق   وجل  
إال  كونون ة فال يني على النبو  خلق النبي   تعاىل اهلل ن  وإ .(49)ما خلقوا منه إىلار يعودون منه، وكذلك الكف  

، اون أبد  هتم، فال يرتد  على نبو   وجبلهم. (50)مؤمننيإال  فال يكونون  اإلميانأنبياء، وخلق املؤمنني على 
. (51)5اون أبد  تد  فال ير  اإلميانا، وجبل بعض املؤمنني على ون أبد  وصاياهم فال يرتد  وصياء على وجبل األ

ي ُكانُ }طار إيف وذلك  لروايات تنطق بلسان العلم النافذا ن  إ ٌة } ،(52){ُكْن ف  اِحد  ْمُرن ا إِلا  و 
م ا أ  و 

ْمٍح ِباْلب ص رِ   .(53){ك ل 

 أن لكن دون ،اإلميان فطرةيولد على  نساناإل أن   "همجبل"و "اإلميانخلقهم على " تاتفيد عبار و 
ب بسب ا جبل عليهعلى مالبعض  هلذا يبقى .بطبيعة احلال اإلميانيف مسرية  اجلربوقوع الفطر  يستلزم

النتائج على  بهكذا ترتت   ."اون أبد  ال يرتد  "و "مؤمننيإال  ال يكونون احتفاظه بالنقاء، وهلذا السبب "
 "بعض"بلفظ  التعبري كما يفهم من  ،بذلك النقاء البعض اآلخر ال حيتفظ أن  إال   .مات بنحو حتمي  املقد  

، ال تعمل بنحو جزايف   تعاىلمشيئة اهلل  ،اذ  إ ."ون أبدافال يرتد   اإلميانوجبل بعض املؤمنني على " الرواية: يف
 يف مواضعها. األشياءبل هي تعبري آخر عن النظام القائم على احلكمة والعدل، ووضع 

 إنسان استعدادات كل  ب اق  متعل   اسابق   اعلم   تعاىلهلل  ة على افرتاض أن  تقوم الدراسة التقليدي   هكذا
لقه لذلك. ه خالكاملة، أو الكفر الكامل، أو ما بينهما. فكأن   اإلمياناته وما يؤول إليه من مراتب وقابلي  

الوضع من شأنه  الزمن، وهذا نة يف خط  ناشئ من وقوعنا على نقطة معي   ر آي  تصو   إىلوهو افرتاض يستند 
ة يث تفهم األزلي  ، حباإلهلي  ل حاالت السبق واللحوق يف العلم عن ختل   نةت معي  راأن يضفي علينا تصو  

كتملة، م احدةو  ما كينونة، ال على أهن  ما حالتان منفصلتان يف جمال الزمن السرمدي  هن  أا لو ة هنا كمبدي  واأل
 راجعة.مترق ب فيها وال ة منجزة ال ووضعي  

                                                           
 . 3 الصفحة ،2ديث ، احل، باب طينة املؤمن والكافراملصدر نفسه (46)
 .3 الصفحة ،3ديث احل، املصدر نفسه (47)

 . 418الصفحة ، 3 ديثاحل ،عارينم  ـ، باب الاملصدر نفسه (48)
 .5و 4الصفحتان ، 5ديث ، احل، باب طينة املؤمن والكافراملصدر نفسه (49)
 . 418، الصفحة 4 ديثاحل ،، باب املعارينصدر نفسهامل (50)
 . 419، الصفحة 5 ديث، احل، باب املعارينصدر نفسهامل (51)
 .117، اآلية البقرةسورة  (52)
 .50، اآلية القمرسورة  (53)



11 
 

 عارتهإو  اإلمياناستيداع  .ج

سن اختياره، ومينع تلك حل د هبا إميان من يستحق  ة اليت يؤي  من خالل اهلداية اخلاص   تعاىلى مشيئة اهلل تتجل  
، واالستحقاق (54)لسوء اختياره: "فمنهم من هدى اهلل ومنهم من مل يهده اهلل" ن مل يستحق  لطاف عم  األ

، وت احلق  ر، واستماع صبنقاء الفطرة، والتفك   نساناحتفاظ اإل ، ذلك أن  هنا من مستلزمات النظام العام  
ْهِدي نَُّهْم }يوجب إدراك اللطف والتوفيق والرمحة  واجملاهدة يف اهلل ن  ا ل  ُدوا ِفين  اه  ِذين  ج  الَّ و 

ا ن   طف والتوفيق.وجب سلب الرمحة والل. وخالف ذلك ي(55){ُسُبل 

ى شيء من الكفر ا علمل يكن جمبور   نساناإل أن  ة من رات العقدي  م مع املقر  ال يتناىف ما تقد  عليه، و 
"خلق  رب الرسل:ته ععليه حج   على فطرة قابلة لإلميان، وأت   نسانخلق اإل تعاىلاهلل  ، ذلك أن  اإلميانأو 

بعث اهلل الرسل  ، ث  ا جبحودا بشريعة وال كفر  يعرفون إميان  هم على الفطرة اليت فطرهم عليها، ال الناس كل  
وهو يف سياق  الكافييف بعض روايات  نسانهكذا تظهر صورة اإل .(56)به" اإلميان إىلتدعو العباد 

ا، حبسب عف  وض ة  ا، شد  ا وعدم  ع وجود  والذي يتنو   اإلميانل يف االكتمال، وهي تفصح عن جماالت التحو  
. إلمياناما يضفيه العمل على سريورة دون أن يتناىف ذلك مع ، (الطينةاخللقة ) يف عامل رالنظام املقر  

الوقائع  إىلة قائي  ة من ميول تلي  نسانما ختتزنه اإل إىللإلشارة  "جبل"و "فطر"و "غرز"وتستعمل عبارات مثل 
االحنراف  ع. وهلذا فإن  يف منت الواقلة تنشد احلقائق املتأص   اإن   نسانة يف اإللة، وهذه امليول املتأص  احلقيقي  

وتستتبع رغبة  ،لواقع وهي   ةمستجد   اتر تنبع من تصو   سالبةالت عوامل عن مسار الفطرة هو نتيجة لتدخ  
االنتقال  إىل نساناه. مثل هذه امليول املستحدثة قد تدفع اإلة يف نفس االجت  رادة فعلي  إموافقة تنشأ عنها 

 الكفر. إىل اإلميانرادته من إمبلء 

الكفر،  مياناإل ب بنيالتقل  أولئك الذين يعانون من حالة  إىلشارة يف اإلالروايات  تستفيضو 
الرتاب  داللةو ني، وهم أشبه باملستضعفني املخلوقني من تراب. ني أو سج  هؤالء مل خيلقوا من طينة علي  و 

ا عن اللطف عبري  ت "االستيداع"و "العارية" اا، من هنا تأت مفرداتال يستمسك أو يكون الزب   ههنا هي يف أن  
ب النتائج على ت  سباب وتر ال يتناىف مع نظام األ تعاىلوالفضل من اهلل  .اإلميانحيث يعارون  هبم اإلهلي  

ا حبيث عار  م   اا حبيث ال يزول، كذلك يكون مستودع  مستقر   يكون اإلميان أن   كماف .اا حتمي  ب  ماهتا ترتـ  مقد  

                                                           
 . 417الصفحة  ،1ديث احل ،ن ينقله اهللأباب ثبوت اإلميان وهل جيوز  ،مصدر سابق ،الكافياألصول من  (54)
 .69، اآلية العنكبوتسورة  (55)
 .417الصفحة  ،1ديث احل ،ن ينقله اهللأباب ثبوت اإلميان وهل جيوز  ،مصدر سابق ،الكافياألصول من  (56)
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ه، وإن يشأ م أمت  ه هل، فإن يشأ أن يتم  اإلميانا بني ذلك واستودع بعضهم ه: "وخلق خلق  يزول حبدوث ضد  
 .(58)ون املعارين"بونه ويسم  سلَ ي   ث   اإلميان. "وقوم يعارون (57)اه سلبهم"أن يسلبهم إي  

ذلك ضيها العدل، اليت يقت ة للنظامي  ينبغي أن نرى هذه الوقائع على ضوء البنية الكل  ، أخرىة مر  و 
 اإلميانثبت له  قه: "فمن آمن باهلل، ث  بعد حتق   من أحد اإلميانال يسلب  –مبقتضى عدله  – تعاىلاهلل  أن  

 نساناإل إىل اإلميانسلب  يستند. بل (59)الكفر" إىل اإلميانبعد ذلك[ من ] عز  وجل  عند اهلل، مل ينقله اهلل 
املعيار يف و ، (60)لب إميانه ذلك"ا كذب علينا س  إميانه، فلم  ا ا كان مستودع  فالن   رواية: "إن  اليف كما   نفسه
ا فأثبت له ق  : "من كان فعله لقوله موافنفسه نساناإل إىل ديعو  الثابت اإلمياناملستودع عن  اإلميانمتييز 

 اإلميان ةفعالي   ستندتوكذلك . (61)ا ذلك مستودع"ا فإن  الشهادة بالنجاة، ومن مل يكن فعله لقوله موافق  
 .(62)"اإلميانيف الدعاء مات على  ، فإذا هو دعا وأل  عارية   اإلميان: "ومنهم من أعري نساناإل إىل

متام ة اإلقابلي   " تكشف عناه سلبهمه، وإن يشأ أن يسلبهم إي  ه هلم أمت  فإن يشأ أن يتم  " إن  عبارة
 هذا املقطع بلسان ث إلينا يفيتحد   تعاىلاهلل  إن   .قانون الطبيعة إىلة اليت ترجع والسلب، تلك القابلي  

 اإلميان رادةينا إف تعاىلاهلل  دجثحي  ا، ويف ذلك النطاق حتديد   .سدائرة الزمن املقد   داخل ولكن من الطبيعة
يُْكُم اْلُكْفر  }: به والعمل ك رَّه  إِل  ُه ِفي ُقُلاِبُكْم و  يَّن  ز  يُْكُم الِإيم ان  و  بَّب  إِل  ِكنَّ هللا  ح  ل   .(64){و 

، نسانإلا على عمل أو الكفر اإلميانب يرتت  خبوف ورجاء، وحني  اخلطى نستحث  وما علينا سوى أن 
م ا ت ش اُءون  إِلّ }: تعاىلالتوفيق أو اخلذالن من اهلل  ق استحقاقيتحق   ْن ي ش اء هللُا ر ب  و 

 ا  أ 

ال ِمين   س، د  ث إلينا من منطلق الزمن املقاهلل سبحانه يتحد   إن   نجو ال بالعمل وحده.نوبذلك  ،(65){اْلع 
مكان، الغيب والشهادة، وميكن الكالم عن تلك اصلة بني عوامل الوجوب واإلويف ذلك الزمن تزول الف

 .أو تفكيك تفصيل العوامل بلغة واحدة ال يشوهبا أي  

                                                           
الصفحة ، 3 ديثاحل ؛ وانظر،417الصفحة  ،1ديث احل ،باب املعارين ،مصدر سابق ،الكافياألصول من  (57)

قال: "وأعار  ،418الصفحة  ،4 ديثاحل؛ و "]...[ ون املعارين، إذا شاء سلبهمأعاره اإلميان، يسم  ]...[ قال: " ،418
 اه".مه هلم وإن شاء سلبهم إي  ا، فإن شاء مت  ا إميان  قوم  

 .418الصفحة  ،2ديث احل ،، باب املعاريناملصدر نفسه (58)
 .417و 416الصفحتان  ،1ديث احل ،ن ينقله اهللأ، باب ثبوت اإلميان وهل جيوز صدر نفسهامل (59)
 .418الصفحة ، 4 ديثاحل ، باب املعارين،صدر نفسهامل (60)
 .420 الصفحة، 1ديث احل، باب يف عالمة املعار، صدر نفسهامل (61)

 . 419، الصفحة 5ديث احل ، باب املعارين،املصدر نفسه (62)
 .7، اآلية الحجراتسورة  (64)
 .29 ، اآليةالتكويرسورة  (65)
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إرجاع دوافع رتض ، يفةي  اإلميانالتجربة على مستوى  نسانى اإلة لدقرار بوجود دوافع حقيقي  اإل إن  
، أنواع ةربعأو أ ةثلى ثالعقلوب ال أن   الكافييف بعض روايات  ورد وقد .القلبما طبع يف  إىلالعمل لديه 

القلوب أربعة: قلب فيه نفاق وإميان، وقلب منكوس،  أو عدمه: "إن   اإلميانعلى حسب مراتب  وذلك
فيه مصابيح تزهر، أو فيه كهيئة  ،األزهر هو قلب املؤمن. والقلب (66)وقلب مطبوع، وقلب أزهر أجرد"

. (68)يوم القيامة" إىلال يطفأ نوره "و فهو "قلب مفتوح (67)أعطاه شكر وإن ابتاله صرب" السراج: "إن
 اق لآلية الكرمية، وهو مصد(69)ا من اخلري"، "ال يعي شيئ  هو قلب املشرك والكافر نكوسوالقلب امل

م ْن ي ْمِشي } ف 
ل ى ِصر اٍط أ  ِايّاً ع  ْهد ى أ مَّْن ي ْمِشي س 

ْجِهِه أ  ل ى و  ُمِكبّاً ع 

ا وميسي  ن  العبد يصبح مؤم "إن   :غري مستقر  والقلب الذي فيه إميان ونفاق هو قلب  (71).(70){ُمْست ِقيمٍ 
لى إميانه "فإن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك، وإن أدركه ع ،(72)ا"ا وميسي مؤمن  ا، ويصبح كافر  كافر  
. (74)يه"هما كانت منه غلب علفيه يعتلجان فأي   فاخلري والشر   ،وهو الذي "فيه نكتة سوداء ،(73)جنا"

 .(75)والقلب املطبوع هو قلب املنافق

ئ ثبات الكفر ناش ناشئ من اشتداد ضياء القلب، كما أن   اإلميانثبات  أن   ،ذلك وداللة كل  
ع ال هذا التنو  و  املتزلزل فهو ناشئ من اختالط الضياء والظلمة يف القلب. اإلميانا من اشتداد ظلمته، أم  

ويف  نسانقلب اإل املبثوث يف اقتضاءات نظام اخللقة ا هو نتيجةة، وإن  اختيارات عشوائي   إىلميكن إحالته 
 .جوارحه

 

                                                           
 422فحتان صال، 2 ديثاحل املؤمن،، باب يف ظلمة قلب املنافق ونور قلب مصدر سابق ،الكافياألصول من  (66)
 .423و
 .423و 422فحتان صال، 2 ديثاحل ،املصدر نفسه (67)
 .423فحة صال، 3ديث احل، املصدر نفسه (68)
 .423فحة صال، 3ديث احل صدر نفسه،امل (69)

 .22، اآلية الملكسورة  (70)
 422فحتان صال، 2 ديثاحل قلب املؤمن،، باب يف ظلمة قلب املنافق ونور مصدر سابق ،الكافياألصول من  (71)
 .423و
 . 418فحة صال، 2ديث احل، باب املعارين، املصدر نفسه (72)
 .423و 422فحتان صال، 2 ديثاحل باب يف ظلمة قلب املنافق ونور قلب املؤمن،املصدر نفسه،  (73)
 .423فحة صال، 3ديث احل، صدر نفسهامل (74)
 .423و 422فحتان صال، 2 ديثاحل ،صدر نفسهامل (75)
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 اقتضاءات نظام الخلقة

 :مراحل أربعة إىل (76)الكايفالطينة يف  وصنص وفق هذا ع نظام االقتضاءاتيتوز  

 االقتضاءاتوجود . 1

 النار وأهل املعصية. منه خلقجاج الذي ة وأهل الطاعة، وامللح األ  خلق اجلن   منهاملاء العذب الذي ك
 .فحمكم ال يقبل التخل  ومآالته بنحو  بني املقتضيهنا ى العالقة وتتجل  

 تداخل االقتضاءات. 2

 .فرادوجود األ قبلو  ونظامها األشياءيف أصول األمر  هذا وقوعميكن أن نلحظ هنا و  "،ها فامتزجارَ أمَ "
 زاح باب اجلرب.ـ، ويناألشياءة يف وبذلك ينفتح باب القابلي  

 فرز االقتضاءات. 3

: ما فيه اقتضاء قسمني إىلاالقتضاءات  نظام حبسب املوجودات فرز ب عليهيرتت  الذي  العرك الشديد وهو
ة لقابلي  وهو اقتضاء مشوج با الطاعة وهم أصحاب اليمني، وما فيه اقتضاء املعصية وهم أصحاب الشمال.

ظام ن املزج سابق على العرك، أي أن   ينبغي مالحظة أن  ، اإذ   على هذا الفرز. نيالسابقَ واالستعداد 
 ا يعين أن  وهذ ،، فالنظام سابق على وجود األفراد(ذر  ال) رواحر ر قبل وجود األاالقتضاءات املتداخلة قـ  

 فراد قائم على ذلك النظام.وجود األ

 اتاءقتضاال ثبات. 4

 ترسيم ، ومنفختل   بال كفرالو أ اإلميانمن  مقتضاهب عليه أن يرتت   بد  االقتضاء موجود فال  طاملا أن  
االقتضاء اخلالص  نيهنا ب زأن ني   ينبغيو . ثبات النظام األصلي   إىلشارة إوهو  ،عصيةواملاعة للط مستتبع

ا أم   ،مع حفظ النقاء ة  اليت تكون مآالهتا حتمي   األصول إىلفاالقتضاء اخلالص يشري  ؛اخلليط االقتضائي  و 
املزج واخللط والرتكيب  ن  إومع ذلك ف .فيه د صوره حبسب غلبة االقتضاءفيمكن أن تتعد   اخلليط االقتضائي  

ل فتمث   األصولا م  أ .(77)لهاعمأبدن و التظهر على جوارح اليت و  نسانلإلة احلياة الظاهري   تالمتث  هي والعرك 
 .اى قلب  ا لذلك يسم  ، ورمب  وجينح ر وينفعل ويتقل بفالقلب قد يتأث  و الكافر، أاملؤمن  نسانة لإلاحلياة الباطني  

                                                           
 .6فحة صال، 1 ديثاحلل، و  ، باب آخر منه وفيه زيادة وقوع التكليف األصدر نفسهامل (76)
 . 2فحة صال، 1ديث احل، باب طينة املؤمن والكافر، مصدر سابق ،الكافياألصول من  ،انظر (77)
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 يضربلذلك ال ، األصول إىله ال يفقد احلنني أن  إال  بات واجلنوح، ة للمؤمن عرضة للتقل  واحلياة الباطني  
 .(78)وإميانه هقلب ا يفعميق  االمتزاج 

 مأ لة املزج )النظام(يف مرح يف توزيعها متساوية   االقتضاءات ا معرفة ما إذا كانتال يعنينا كثري   قدو 
فما ، وإذا مل تكن متساوية   ،فراد(يف مرحلة العرك )األ متساوية   معرفة ما إذا كانت ه من املهم  أن  إال   ،ال

 ذي داللة يف املقام: الكافيآخر من  نص  يف  نعثر على جواب ؟الوضع الذي استدعى ذلك

ور أعظم من بعض، وبعضهم له نور كثري، وبعضهم له ن يل أرى بعض الذر   ، فماقال آدم عليه السالم: يا رب  
 (79).[..] حاالهتم ألبلوهم يف كل   ؛خلقتهم: كذلك عز  وجل  قليل، وبعضهم ليس له نور؟ فقال اهلل 

 اتمبقدار ما تكون االقتضاءإال  نظام املساواة يف التوزيع  إىل، ال ميكن االحتكام ولإلنصاف
متساوية  ،ا هي عقلمب ،ة العقلقو   ن  إ ،وعلى سبيل املثال. مع بعضها البعض يف نفسها متساوية  عة املتنو  

 .فحسبوزيع الت باالقتصار علىالتساوي  إىلاالحتكام  جحافمن اإلفإال  و . ة الشهوة مبا هي شهوةمع قو  
تقوم ة إلهلي  االبناءات  يف الفهم، ذلك أن   من هنا يدخل عامل العدالة واحلكمة يف التوزيع، وهو عامل مهم  

 مقدار هو بنفس ة،الغاية النهائي   إىل اختالف النسبة إن   .االختالف مراتب على نظام واحد حيفظ
 كنت "إي   :انلإلمياالستجابة درجات من هنا ختتلف  بعضها البعض. إىل ة البناءاتيف نسب االختالف

 .(80)ل من أجاب"، وأو  ل من آمن بر ي  أو  

و أة الغضبي   ال يقارن مبا لدى اجوهري   ادور   – ما يف جانبه العملي  سي  ال  –للعقل  يف أن   وال شك  
ذلك  .رة يف االقتضاءة املؤث  بثقله على طبيعة "احلنني" بوصفها الدينامي  ة من طاقات. وهو ينعكس الشهوي  

 أن  إال   ،ةوالعقلي   ةيف شكلها اخلالص، وكذلك امليول الغضبي   تحق قلل متطلبةوإن كانت  ،ةامليول الشهوي   أن  
حاالت،  إىل نشطرو يأد امليول، ت حبسب تعد  يتشت  ن أينبغي له اجلامع ال  البسيط بوصفه الوجود نساناإل

يف النتيجة  لالناتج عن جمموع امليول، وهو ما يشك   ي  ذلك امليل الكل   وه حيتفظ بوضع مجعي  ن أعليه بل 
 العدالة واحلكمة. إة وفق مبدالنهائي   األصول إىلطبيعة احلنني الذي يدفعنا 

                                                           
 يصبها من إذا صار يف رحم املشركة مل شيء، حت   نطفة املؤمن لتكون يف صلب املشرك، فال يصيبه من الشر   "إن   (78)

ا املؤمن يف صلب الكافر "إن   ،اوأيض   . جيري عليه القلم"شيء، حت    تضعه فإذا وضعته مل يصبه من الشر  شيء، حت   الشر  
باب كون املؤمن يف صلب  ،صدر نفسهامل . انظر،ا"احلصاة شيئ   املطر فيغسل اللبنة وال يضر   ءمبنزلة احلصاة يف اللبنة جيي

 .2و 1 انديثاحلالكافر، 
 .9فحة صال، 2 ديثاحل، باب آخر من كتاب اإلميان والكفر، املصدر نفسه (79)
 وجل  هلل عز   ل من أجاب وأقر  رسول اهلل صل ى اهلل عليه وآله أو   ، باب أن  مصدر سابق ،الكافياألصول من  (80)

 .10فحة صال، 1 ديثاحلة، بالربوبي  
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 اإلهلي  العلم  لميث  النظام النافذ الذي االختالف يف اخللق،  عن سر   وعلينا أن نبحث يف النظام
ني : "بعلمي النافذ فيهم خالفت ب من أشكال التعبري عنه، كما ورد يف جواب التساؤل اآلدمي  شكال  

علمه النافذ هو صورة الكون  ن  إ .(81)"مارهم وأرزاقهم وطاعتهم ومعصيتهمصورهم وأجسامهم وألواهنم وأع
اكم العدالة وكما ال ميكن أن حن رادة واملشيئة واالختيار.ة على قاعدة احلكمة والعدالة، وعلى اإلنفسه املبني  

 .اته، وفعله مقتضى ذلة، إذ العدالة فعلهءاملساحتت  تعاىلن نضع اهلل أال ميكن  كذلك  نفسها،

ة الطينة تراتبي   ا، وذلك باعتبارا وبدن  قلب   ،مراتب وجوده ا من الطينة بكل  خملوق   نسانهكذا يبدو اإل
لكونه من  ،ياسياق هذا التمايز يف دائرة عل ني. ويتموضع املؤمن يفأسفل سج   إىلني من أعلى علي   هانفس

لالختالط الذي  جة  ة الطينة نتيدىن. وعلى الرغم من عدم حيادي  أكان بدنه من مرتبة ا، وإن  ني قلب  طينة النبي  
  من الوضع األصلي  ذلك لن يغري   أن  إال  جة، ضت له، والعرك الشديد بني أصوهلا املختلفة ومراتبها املتدر  تعر  
قراءة هذا  إن   ا.أصوله اليت نشأ منه إىلا يف ذلك باحلنني حكمه مدفوع   إىلخملوق  ، فريجع كل  األشياءيف 

ات ملقارنة بني ثنائي  اة الفهم ويضعنا يف نطاق ات الالحقة سوف يصع ب علينا عملي  طار النسبي  احلدث يف إ
 ضالتعر   عنا ي  ا كل  راف  انص ، خبالف القراءة اليت تلحظ يف النص  يف معادلة مغلقة تنابذةخذ شكل أطراف متت  
الذي تقوم  ي  ل  النظام الك خلوقات كونه ليس يف مقام البيان من هذه اجلهة، واالكتفاء بعرضة املفاعلي  ل

 ة املبثوثة يف أصل اخللقة.عليه الكائنات حبسب االقتضاءات التكويني  

 

 اناإليمة ميثاقيّ 

قلوب " بوصفه ذلك احلنني الذي ينبع من اختالجات القلب، ذلك أن   اإلميانعلى مفهوم  يضيء النص  
 ضح أن  وهبذا يت   .(83)قنا منه"لج ا خ  قت م  لج ا خ  . وهي "هتوي إلينا ألهن  (82)قوا منه"لج ما خ   إىل املؤمنني حتن  

 اإلميان عاىلتة يف القلوب مبقدار ما حب ب اهلل اإلهلي  شأن من شؤون القلب، وهو ميل أوجدته املشيئة  اإلميان
ملؤمن من "طينة ا نسانا لتكوين اإل، بالنحو الذي يكون فيه مالزم  ل وكياي  أنفسنا. وهو حنني متأص   إىل

ينهم وبني ب عز  وجل  نبياء"، فاألنبياء هم األصل، و"املؤمنون الفرع من طني الزب"، "ال يفرق اهلل ألا
هلل ا : "إن  صلي  املوطن األ إىلوهو حنني يدعو لالنتماء  .. والالزب الالزم للشيء والالصق به(84)شيعتهم"

                                                           
 .9فحة صال، 2 ديثاحل، باب آخر من كتاب اإلميان والكفر، صدر نفسهامل (81)
 .2فحة صال، 1ديث احلطينة املؤمن والكافر،  مصدر سابق، باب ،الكافياألصول من  (82)
 .4فحة صال، 4ديث احل، صدر نفسهامل (83)
 . 3فحة صال، 2ديث احل، صدر نفسهامل (84)
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 ةما هو زائف عن احلقيقة الوجودي   ن يتجاوز كل  أ عليه ، ويتعني  (85)ة"خلق املؤمن من طينة اجلن   عز  وجل  
ا بعبد خري   عز  وجل   : "إذا أراد اهللة  معرفي   ن بذلك جنبة  اخلري ويتضم   إىلللمؤمن. وهو حنني يرشد بطبيعته 

 .(86)كره"أنإال  عرفه، وال يسمع شيئا من املنكر إال  ا من اخلري ب روحه وجسده، فال يسمع شيئ  طي  
به املسرية  تتحالذي افت   اإلهلي  عالن ر وجوده، يف اإلالغايات اليت ترب  و ، صلي  األ احلنني هذا يتكش فو 

وهو إعالن  .(87)نسانلإل بتعريف نفسه تعاىل اهلل قومهنا ي ".كم؟ألست برب  "رواح: ة يف عامل األي  نساناإل
يف املواجهة األوىل مع اهلل  ،ةواحلنيفي   ، يف نشأته األوىل الصافية املعرب  عنها بالفطرةنسانيف دخيلة اإل يتم  

 ،التوحيد من باتهومتطل   اإلمياننداء  إىلوحيث يستجيب  ،خالقهعلى  نسانف اإلحيث يتعر   تعاىل
 تهوحداني  ا بباهلل، وتسليم   ونشهد هنا مرحلة التأسيس لإلميان، بوصفه معرفة   .(89)املعرفةو ، التسليمو 

 .من لوازم ، وما يستتبع ذلكتهوخالقي  

 هساءة فهمإبغي  ينال، تعاىلاهلل  إىل اإلميانحييل  بأن   ةاإلهلي  ة الفاعلي   حول النص   يتمحوروحني 
 :، ذلكة منهبشري  ة فاعلي   أي   إلغاءمن خالل 

 .(90)األوىل نسانيف نشأة اإل اإلميان ةاهلل سبحانه أوجد ماد   أن    .1

 اإلهلي  هي مفاتيح النشاط و  (93)لزامواإل (92)واإلنزال (91)التأييد من خالل، واستكمل ذلك فيه .2
 التقوى.كلمة الروح والسكينة و من  ناإلمياالداعمة ملقولة 

                                                           
 . 3فحة صال، 2ديث احل، صدر نفسهامل (85)
 . 3فحة صال، 2ديث احل، صدر نفسهامل (86)
يته . وفيه: "أخرج من ظهر آدم ذر  13و 12فحتان صال، 4 ديثاحل، باب فطرة اخللق على التوحيد، صدر نفسهامل (87)

 ه".فعرفهم وأراهم نفسه ولوال ذلك مل يعرف أحد رب   إىل يوم القيامة فخرجوا كالذر  
 . 13و 12فحتان صال، 4و، 3، 2، 1ديث احاأل، صدر نفسهامل (89)
 اهلل عليه قلت أل ي عبد"عن فضيل قال:  .22 ، اآليةالمجادلةسورة  ؛{ُأول ئِك  ك ت ب  ِفي ُقُلاِبِهُم الِإيم ان  } (90)

األصول من  انظر، .، هل هلم فيما كتب يف قلوهبم صنع؟ قال: ال"{ُأول ئِك  ك ت ب  ِفي ُقُلاِبِهُم الِإيم ان  }السالم: 
 .15الصفحة  ،2ديث احلالسكينة هي اإلميان،  باب يف أن  مصدر سابق،  ،الكافي

ُهْم ِبُروٍح ِمْنهُ } عن قول اهلل عز  وجل   (91) يَّد 
أ  األصول  . انظر،. قال: "هو اإلميان"22 ، اآليةالمجادلةسورة ، {و 

 .15الصفحة  ،1ديث احلالسكينة هي اإلميان،  باب يف أن  مصدر سابق،  ،الكافيمن 
ِكين ة  ِفي ُقُلاِب اْلُمْؤِمنِين  }عن قول اهلل عز  وجل :  (92) ْنز ل  السَّ

 .. قال: "هو اإلميان"4 ، اآليةفتحالسورة ، {أ 
 .15الصفحة  ،1ديث احل السكينة هي اإلميان، باب يف أن  مصدر سابق،  ،الكافياألصول من  انظر،

ْلز م ُهْم ك ِلم ة  التَّْقا ى}عن قوله عز  وجل :  (93)
أ  األصول  انظر، ".. قال: "هو اإلميان26 ، اآليةفتحالسورة  {،و 

 .15الصفحة  ،5ديث احل السكينة هي اإلميان، باب يف أن  مصدر سابق،  ،الكافيمن 
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 .(94)اإلميانب ستمساكاال إىلدعاه  ث   .3

يف  إلمياناعلى مستوى  ة هلا حضورها اجلوهري  اإلهلي  ة الفاعلي   وما يلزم التأكيد عليه، هو أن  
ر دَ من خَ  نساناإليقاظ إ إىلالدعوة  ة من خاللملسرية النبوي  تنطلق ا اإلميانوبتأسيس  .الكافينصوص 

خروج  كل    إن   .هلب على هذا التأسيس انسداد باب اجلويرتت   .تعاىلبعهده وميثاقه مع اهلل  الطبيعة وتذكريه
سوى أولئك  فيه رعذَ ي  ة. ال اإلهلي  للحقيقة  غفالهو يف احلقيقة إ –بعنوان اجلهل  ولو –عالن عن هذا اإل

نبيائه، رنا مبيثاقه من خالل أيذك   تعاىلاهلل  إن  ظ وااللتفات. د التيق  يؤمنون مبجر   الذين تهمي  إنسانن عن و الغافل
 عرب الوحي. هباغنا ل  رسالته اليت بـ   إىلاهلل الواحد األحد، و  إىل فهو ميل قلب   ،اإلميان دورةوبذلك تكتمل 

 

 اإليمانمورد 

هو و  ،تعاىل ميان باهللإليه من مفردات، فهو ن ذكر ما يضاف إيف النصوص ع اإلميانلفظ  ال يكاد ينفك  
 اإلميانبني  بالتناسيشي بشيء من  مراأل باملعاد. وهذاكذلك إميان و  ،صل ى اهلل عليه وآلهبرسوله ميان إ

بوجود اهلل أو  اإلميان قيف تعل   – امبدئي   –شكال إ، ال هذا التناسبس ويف سبيل تلم   قاته.وموارده ومتعل  
وفق ما  سلوكلا ما نعاندحينإال  ق للكفر واجلحود حينئذ ميان بنحو مطلق. وال حتق  إعدم وجوده، فكالها 

ا. ا وجحود  بعدم وجود اخلالق كفر   "اإلميان"أو عذر، وبذلك يصبح  نةبي   ادون جرت عليه الفطرة أو العقل
 مبوارده املذكورة. اإلميان طاارتب وجوه أحدوهذا 

 باعتبارها الريبو  األمن من الشك   الذهن معىن إىليتبادر منه ، والقدر الغيبب اإلميانق يتعل  حني و 
حقيقة العلم و  ،رىي  ال  ايقان مبواإلثقة الفهو ديان، هو التعريف الشائع يف األهذا و  .ذعاناالعتقاد واإلة آف  

، اإلميانعدم  والكفر هنات بالفعل. ا قد مت  ة كأهن  يقان باألمور املرجو  إ ذلك إىلوهو عيان. مبا غاب عن األ
أحاديث  ر يفنظميكن أن ي  نحى هذا املووفق  والريب. اجلحود والعناد حاالت الشك   إىلفيشمل باإلضافة 

حسب الفطرة ينبغي  االرتباط مباا وحتديد  ، ل حالة االرتباط بالشيءميث   اإلميان أن  ذلك  ،خمتلفبنحو  الطينة
من  مهبعض البشر هم كالرتاب خللو   ن  وإ اجلريان على خالف مقتضى ذلك هو الكفر، ، وأن  والعقل

                                                           
ِة اْلُاْثق ى}قوله عز  وجل :  عن (94) ك  ِباْلُعْرو  ِد اْست ْمس  ق  . قال: "هي اإلميان باهلل 256 ، اآليةبقرةالسورة  {؛ف 

الصفحة  ،1ديث احلالصبغة هي اإلسالم،  باب يف أن  مصدر سابق،  ،الكافياألصول من  . انظروحده ال شريك له"
15. 
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 بلوهم يف كل  أل ؛كذلك خلقتهم" مقتضى االبتالء:طبائع البشر  ع يفالتنو   هذاو  .والتماسك رتباطاال
 .(95)حاالهتم"

ف  يتوق  واملعاد، وقد الإ من املبد نسانيف موقف اإل احتديد   اإلميانة تتبلور قضي  ومهما يكن، 
له من وعد مرتقب ث  مية املعاد وما مبقدار ما تعنيه قضي   إة املبدة عند قضي  ي  اإلميانا يف خربته كثري    نساناإل

ما هو  ا لكل  مياني  إا ار  ة القصوى وتكفل له اختبل بالنسبة له الغاية الوجودي  ة القادمة واليت متث  بدي  باحلياة األ
جاوزون يف خربهتم الذين يت احلقيقي   اإلمياي  صحاب النفوذ أهذا العامل الفاي. ونادرون هم  ت وعابر يفمؤق  

ا من هذا العامل الفاي طالق  ان إاملبد إىلتهم ي  وينصرفون بكل   الذي يعتور الوعد املرتقب،ة سقف القلق ي  اإلميان
 نفسه.

، وحني يتساءل طلقم ا واقعهن  أالتعامل معها كما لو  يتم   ةنسبي  ة واملعاد هي ثنائي   إة املبدثنائي   إن  
وهو ال يفعل  ،إبدامل قابليف ما منجز  ا شيئ   (نسان)أي اإل ه يفعل ذلك بوصفهن  إعن وجود اخلالق ف نساناإل
د، و الرتد  أرجاء اإل ال حيتمل اي  حتد   هيلإبالنسبة  املعادة قضي   لبل تشك   ،مر نفسه على مستوى املعاداأل
ن م و اعتباري  أ احتمال افرتاضي   ة أي  تنحي حبيث يتم   اإلميانمن  عالية   درجة   يف الوقت نفسه شرتطوت

 ، ومع ذلكإلمياناخدر الطبيعة ال يفتأ يضع الصعوبات والعراقيل يف طريق  ن  أي من . وينشأ التحد  الطريق
  انتماء   بل هو يتطل  ب ،ما هو غيب   إزاء اا وجريئ  ا شجاع  ب موقف  تتطل   مغامرة   قبل بوصفهال ي   اإلميان ن  فإ

ة ي  اإلميانشكيل اخلربة عادة تإ حنو ا متواصال  ، ويستدعي جهد  الذات عمقينبع من  حبيث وكامال   ايقيني  و  اي  كل  
 اإلميانديث عن ا، حبيث ميكننا احلز  ا متميـ  بشري   انشاط   بوصفه اإلميانة ى فعالي  تتجل  وهنا على الدوام. 

يعترب فيه  يف موضوع اخلالص. ويف الوقت الذي رة  مؤث   ة  ق الذي يضفي على الواقع ترتيبات عملي  اخلال  
أصالته   اإلميان نبياء ويف الكتاب، ال يفقدلدعوة اهلل املعلنة على لسان األ ةمبثابة استجابة بشري   اإلميان

ا يرتبط حتديد   وهو ق،ز وخال  مي   إنشائي  حيتفظ بطابع و طار االنفعال احملض، إيتجاوز  بنيوي   كحدث
من  ،اإلميانوع ة ملوضاإلهلي  يف سياق االستجابة  اميكن الكشف عنهواليت  مل والرجاء.الثقة واألعوامل ب

 .خبالقه نسانيرتبط به اإل اا ائتماني  حدث  بوصفه  اإلميانة هنا تنشأ جدلي  

قة ملتعل  ا نسانيف أعمال اإل اإلمياني صورة ة جتل  وهذا ما يدعونا الستئناف الكالم حول كيفي  
 م النص  من اهتما واسعة   هذا اهلدف مساحة   حيتل  سوف و ا على ضوء روايات الطينة. باملعاد، وحتديد  

، اإلميانملثل هذا  سوالتأكيد على الضمانات اليت تؤس   إاملبد إىلحالة ة يف سبيل اإلوالدعوة النبوي   الديين  
 ة.دي  ر يف املباحث العقر  عدالة، كما قـ  ا يف احلكمة والوحتديد  

                                                           
 . 9فحة صال، 2 ديثاحلباب آخر من كتاب اإلميان والكفر،  مصدر سابق، ،الكافياألصول من  (95)
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ها الكامل دان تعبري جتني ال تَ العدالة واحلكمة الكامل ن  أاملبدأ هو صورة أخرى عن املعاد، كما  ن  إ
 ن  أ، ذلك مياناإليف سياق إال  مور عن بعضها البعض ويف الواقع ال ميكن عزل األ .عادامل ةأرضي  على إال  

وهو حني  .قهمامتز   على اإلبقاء إني من اخلطاللحمة بني شيئَ  يعيدو  ة،يقوم بني املتفارقات الرتكيبي   اإلميان
جتربة  ر يف أي   تتكر  حبالة فريدة ال اإلميانز ويتمي   .نساي  ينشد بناء احلقيقة يف نطاق احلضور اإل يقوم بذلك

قابل و  ه طرف يف معادلةن  أكما لو   ،وىلللوهلة األ ،هة "اآلخر" الذي يبدوعلى مواج يقوم كونهأخرى  
 .للمقارنة

ال يعود  نيحوذلك  عربه،حتقيق الذات و  ،الذات يف سياق التماهي مع اآلخر العثور على ويتم  
 مع واجهةامل يفإال  ق ق  تتحهذه احلالة ال و  .شيء وم كل  بل بوصفه قي   ،فينا بوصفه آخر أولنا  اآلخر ليتمث  

 .به حاطةاإل لهن ميك ال الذياملطلق  إىل ثقله يرمي بكل  عليه أن و  قائم باملطلق، قيدامل ذلك أن  املطلق، 
ع البسيط، الوض إىلمن شأنه أن يعود بنا  دائم عدادي  إتصويب ملسار  حماولة التماهي مع املطلق هي إن  

هو ما  املختلف عن كل   اإلميانا من ن نارس نوع  أإال  ال ميكن لنا  اخلالص ال يسود سوى التوحيد وحني
 جيول يف ر وحيد، حيث التصو   إىل اتالتصديق مجيع الذي حييل التوحيدي   اإلمياننوع من  ؛ود لناعهم

 .تعاىلفكرنا سوى صورة اهلل 

العالقة بني  ه يففإن ه يفرتض األمر نفسواملعاد،  إا يقوم بني املبدا ثنائي  وضع   اإلميانوكما يفرتض 
تقتضي  الزراعة الربط بينهما من خالل العمل، إن   اإلميانويعيد  .الدنيا مزرعة اآلخرةف ؛الدنيا واآلخرة
حد أواصر ت  توهنا  ا من اآلخرة نفسها.ا من هذه الدنيا، وال ميكن احلصول على الثمار انطالق  العمل انطالق  

، وأشرفها رجة  عمال دأعلى األ" اإلميان ، ذلك أن  هماد معامل الفصل بينتتبد  والعمل، و  اإلميانالقرىب بني 
 نساناإل جوارح وهنا تكتسب .(96)والقول بعض ذلك العمل"ه، عمل كل   اإلميانا. ، وأسناها حظ  منزلة  

قه فيها؛ على جوارح ابن آدم، وقس مه عليها، وفر   اإلميانفرض  تعاىل"اهلل تبارك و  ، ذلك أن  اإلميانفضيلة 
القلب  يسري حنيو  .(97)بغري ما وك لت به أختها" اإلميانوقد وك لت من إال  فليس من جوارحه جارحة 

قلبه  [أي من اجلوارح]ة منتظمة: "فمنها وفق تراتبي  ه كل    نساي  يف الوجود اإل اإلميانى يتجل  على البدن، 
يف و  .(98)أمره"عن رأيه و إال  الذي به يعقل ويفقه ويفهم، وهو أمري بدنه الذي ال ترد اجلوارح وال تصدر 

اآلخرة باألوىل،  حدتت  ، وحينئذ .وحاضرة   حد العامل بعمله، وتصري نتائج عمله مشهودة  يت   اإلميانذروة 
 .، ال عودال مبدأحيث إذ  واملعاد باملبدإ،

                                                           
 . 34فحة صال، 1 ديثاحلها، اإلميان مبثوت جلوارح البدن كل   يف أن  باب مصدر سابق،  ،الكافياألصول من  (96)
 . 34فحة صال، 1 ديثاحل، صدر نفسهامل (97)
 .34فحة صال، 1 ديثاحل، صدر نفسهامل (98)
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مع ذلك سوف و  .ك بني الدنيا واآلخرةمبقدار ما نفك  إال  وال ميكن التفكيك بني العمل ونتائجه 
 –يف احلياة الدنيا  ابري  كا  ا نوليها اهتمام  كن    اليت –ة فكار التفكيكي  ة عن زيف األي  اإلميانتكشف لنا خربتنا 

ي ُكانُ }ة ة، حبيث تغدو قضي  ة واملكاني  وارهتاناته الزماني   ي  وجودنا املاد   حول  شبه مبقطع تصويري  أ {ُكْن ف 
واالستيفاء،  ا اللحظة اخلاطفة اليت نعاود فيها مسلسل حياتنا يف سياق التويف  إهن   .نعاود مشاهدته ببطء

ذ إ، سابقة   ال  الألعمال بوصفها أعم اإحضار  هو ليس  .ما غاب كل  ر  حيض، و فينا اءانطو  كل    نشرحيث ي  
جها، عمال هو حشر نتائحشر األ ن  إ .شيء حاضر على صورة نتائج كل    ن  إال سبق هناك وال حلوق، بل 
احلساب  إىل نسانا حنن بالذات، هلذا يذهب اإلهن  إا،  عن   أو مستقال  ا منفصال  وهذه النتائج ال متتلك وجود  

ر فس  تعمال م األة جتس  ضاءة على قضي  اإل . ولعل  اإلميانبالذي اصطنعه  وجوده السابق وحيمل معه كل  
 .واف متثيلي  هذا الوضع بنحو 

نفصل املوجود ال اضافرت  ذلك أن  ، دثا عنها احلبالنتيجة حمذوف   تعاىلل اهلل افعبعض أر نا نفس  ن  إ
وحنن  اهتمامنا. حنو النتائج بكل   نشدادلالهذا يدعونا و  ا،مرحلي   اافرتاض   ال يعدو كونهللفعل عن نتائجه 

عمال وما األ .ةا بني الفعل والنتيجنطوي فيه شوط   آن   ذلك العامل يف كل   إىلثقلنا ووجودنا  نلقي بكل  
تيجة، وسوف حد بأعمالنا حبيث خنتزهنا يف وجودنا بصورة الننا نت  ن  إ .اةالنتائج املتوخ   إىلسوى وقود السري 
ا كن    لقد، رمدي  س هلي  إاخلطى حنوها هي قرار  ا نستحث  النتيجة اليت كن   ن  أهذا  اإلمياننكتشف يف ذروة 

 االنتظام مقتضى وا هن  إد دون غريه، و اه حمد  ا يف اجت  ا ضاغط  ليس قرار   هولكن  ر لنا، د  ر وق  ر  ما قـ   إىلنسري 
 .نفسه نسانة اإلاملتماهي مع اختياري  و  احملكوم بسقف احلكمة والعدالة، وجوديف ال ي  الكل  

دنيا باآلخرة. دت الد العمل بالنتيجة احت  ذا احت  إالغرس الذي زرعناه يف الدنيا، و  ، حنن مثارهبذا
ائِم ًة }: واهةعاءات الوانكشف زيف االد   ة  ق  اع  م ا أ ُظن  السَّ بِّي لا ِجد نَّ و  ئِْن ُرِدْدُت إِل ى ر  ل  و 

باً  ل  ا ُمْنق  يْراً ِمْنه  بِّي إِنَّ ِلي ِعْند هُ }. (99){خ  ئِْن ُرِجْعُت إِل ى ر  ل  ائِم ًة و  ة  ق  اع  م ا أ ُظن  السَّ  و 

ْلُحْسن ى م ا أ ُظن  ا}ني جند بوضوح التفكيك بني الدنيا واآلخرة . يف هذين املقطعَ (100){ل  ة  و  اع  لسَّ

ائِم ةً  ا }كذلك التفكيك بني العمل والنتيجة   {ق  يْراً ِمْنه  بِّي لا ِجد نَّ خ  ئِْن ُرِدْدُت إِل ى ر  ل  و 

باً  ل  بِّي إِنَّ }، {ُمْنق  ئِْن ُرِجْعُت إِل ى ر  ل  ْلُحْسن ىو  ُه ل  أي رجاء النتيجة املخالفة  {،ِلي ِعْند 
ا ا وارهتان  ميان  إب ا تتطل  ن  إ، و عن نفسها حاال   لنا كشفتال  املنجزة، هذه النتائج ن  أعلى  ملقتضى العمل.

 إىلحتيل  ة حنياآلني   تربط بني املتفارقات ة نفسها، واليتي  اإلميان، وهذا الشرط ينبع من طبيعة اخلربة ال  مؤج  
 لة.من وعود مؤج   يف الظاهر الغيب وما يكتنفه

                                                           
 .36، اآلية الكهفسورة  (99)
 .50، اآلية فّصلتسورة  (100)
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 ي  الكل   راطخنمن خالل االوذلك  إاملبد حقائق ا يف الكشف عنحتديد   اإلميانة ، ترتسم قضي  اإذ  
نة وامليثاق رواح والطياأل نظام عاملل اق  وفرة حداث املقر  األ اكتشاف الذات عاودتاملعاد، حيث  سريورة يف

. الدنيا ذه احلياةه من اانطالق   اليت خنوضها اإلميانعرب جتربة  تعاىلاهلل  إىلالعودة من خالل وذلك . والذر  
 الذات عمقيف  ديرتد  حيث  ،واملعاد إلمبدل الوضع البسيط إىلتلك التجربة اليت من شأهنا أن تعود بنا 

 ا إليه راجعون.ا هلل، وإن  : إن  هم  األ اإلمياي   احلدث صدى


