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 خصال الـمؤمن

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

ــوُل يقوُل ــُاِلُ     رس َُُنُ حُل الليميُل الص ُِاُر نُم َتيهيُ حُل الوي ــُحُل اِاُياُز ن ــُُ  ريَييا، ف ِلِباياس اهلِل )ص(: )اإلس

الاُِت(؟ س  نأساُس اإلسُ ت ُحاُّهيا أهلنِرمياُدُه الويريُع. نلكلِّ شيٍز أسا

َوب وترعىل، بل الربيِّ ُّ يث  َمقصووودب بعلربيِّ ل لََ  االموومنب يث  َوب يو ديثب ابح مووُ عَ  ب اْل

  يَث ددب المبسووولمَل  لذ ي اح اِر ِّ، ول َث ك َم سووولمَل لممووومنِّ، كلَ  قوَ : يع أك َي الْ مبا تمعءب اْل

ََقُِّقَ يب ِّ بدحيثِّ االممنِّ و ََ غريب يؤي !؟شيوط  االميع ََ يسلمو َ َيا ب ِ نَل كمع قع  ترعىل: )ق عل تح اف هبم إَذ

َب فحق ُقُلوبحُ َم .َمل َمَنع َول مَّع َيَدخبلِّ االِّل لََّم تبَؤيحنبوا َول  حث ُقوُلوا أ آَينَّع ُق مَيع

ََ اْل ِّ بمبو تَّذ ي و منِّ جيبب وفَق احلديوح أَ يلَُ  احلَعَء، ووووواالمديثِّ ؤيثب يث أيلِّ االميع

ِّ ، وا رمولح ح قصودب بعحلَعءح احلَعءب يث ابح وَمْلِ َّ ب كمع جعَء  ثِّ النَّيبل )ص : )احل ََعءب يث شبَربح االميع

فرل قَُ اع ، ولح ح فم َيووووَتَ ذ يث ابح وَرموووومبع يؤدل  إىل َتَجنُّبح الفرلِّ القَُحِّ لقولح ح )ص : )َيَث اَم

ظ  اليَّأ ََ فحيؤيلدب ذلك  قو ب االيعنِّ ال عظم  لَنع مووميب ب: )َر حَم اُب َيث امووَتَ َع يحث ابح  قَّ احلَعءح، ف َ 

َب بعلْ  َمويَوع َ َو  والُنَث ويَوع َوَ ذ، وَذك َي الْ   َ  َي فوفو  َّ اجلنوَّ َب َم  عرِّاح ووَت والَُل ذ، وَ لحَم أ النَّعَر َي فوف 

ََ ي ا  َعؤباب َمَتَياب اُب لقو ِّ أيريِّ املؤينل االيعنِّ  لق )ن : )َيث ك َسع احل ََعءب ثوَب ب  بعلشَّهواتح ، وَيث كع

َُ الربقمءح و َعؤبيم  َعءب الرقلِّ ال   ذكَياب رمو ب ابح )ص  بقول : َخ فحَق  لذ النَّع َِّ َ َُب ب ، وي اح صف

ِّ: َ ََعءب  قٍل وَ ََعءب  بَمٍق، ف َ ََعءب الرقلِّ الرحلمب، وَ ََعءب احُلمقِّ اجل هلب . )احلَعءب َ ََعَءا

لوقعرب بدلَلِّ قو ِّ ؤيثِّ امبتزيََّث بعلَوقعرِّ، فمحث خَصع ِّ اْل َيث ل ُحَ  احلَعَء وتيفََّع  ث ارت ع ح اآلثعنِّ

ِ َزايحزِّ، صوَوُور   َب خحصوَوعٍ : َوقور   نَد ا ََ فَ ح  ع االيعنِّ الصووَّعدع  لَنع مووميب ب: )َينُلق للمؤيثِّ أَ ي و

صدقعءح، َبَد ب ب اَء وال َيَتَ عَيلب  لذ اِ نَد الَُمءح، َشُ ور   نَد اليَّخعءح، ق ع حع  مَبع َرَزق  ب اُب، ال َيظلحمب اِ د

ٍَ . والَوقعرب يرين احلحْلَم ال   قعَ  فَ ح رمو ب ابح )ص : )أيَّع احلحلمب  ين ب يف َتَرٍب، والنَّع َب ين ب يف َراَ 

َح وَتشوَوهلق اسريِّ    َح وَرفع  يث اس سووعموَو َُ اِبيارِّ وَرفع  يث العوولَر َتق يُّ ب و ف محن ب ركو ب اجل مَلِّ وصووب َُ

َّ َسووذ صوَوع ُح ح يث َيَرعلق الدَّرجعتح ، وَزكَّعاب مووَلدب ع النَّيبُّ  عَء َم اْلاملسووَحب ): : )بحَ قأ أقو ب ل ُ م: إ
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 يف إ عٍء وا ٍد، ك لك  عءب والنَّعربَميبنفحئب النَّعَر، ك لك  احلحلمب يبنفحئب الَلَعَب. حبقأ أقو ب ل ُ م: ال َيجَتمحعب اْل

جَتمحعب الفحقو ب والَرَمذ يف قلٍب وا ٍد ، فعحلحلمب يبُنحلب اللعووووَب ال     ََّر ين  أيريب املؤينَل االيعنب  ال َي

َ  وآخيباب َ َدن  . وينعك  يرنذ آخي للوقعرِّ، أال  َُ  ويو  لق )ن  بقول : )إيَّعك  واللعبب، فلوَُّل ب جبنو اليَّزاَ 

َح وَتيُك   ُب واحل زنب وأداءب اِيع  َُ ف ََتَشرَّبب ينهع اللطن اليت شوَيَ هع رمو ب ابح )ص  بقول : )وأيَّع اليَّزاَ 

ِّ وَت صولب الف يوِّ واموتحصملب الْ     َح وصوحدعب اللِّسوع ن  يِّ وَتيُك مبع ِّ واالمتردادب للَردبول والنَّهقب  ث اْلَماسَع 

َب، وَ ف السووَّف  ح َب وال جعيلَّ َح، ف ُنوَبذ لحَمَث َتَوقََّي، ولحَمَث ل م َتُ َث ل  ب خحفَّ ع ، فهَ ا يع أصوَوعَ  الرعقحلب بعليَّزاَ 

وَصف َح .

ََ ذا يبيبوٍَّة، وقد مبئل رمو ب ابح )ص : يع اْل رَل َشَئاع مبيبوَُّة؟ فقعَ : )أالَّ َتفوالبدَّ للمؤيثِّ أَ ي و

َّ اْليف السووولي َتسووَو َح ، وي ا يرين أ َلد ع مووومبيبوَّة  يق النَّعيو َب واِد ب، ل لك  قع  َت ق ين ب يف الَرم َّ

رمووووو ب ابح )ص : )ال دحيَث لحَمَث ال يبيبوَّة  ل  ب   أ  ال أدَ  وال أخمَع ل ، وي ا النَّعيو َب  لَّ  لَ ح 

ِ َ مبيمَولَل بدلَلِّ قو ِّ موَلد ع ا  مجَعب اِ َُعءح واْل ُقَل النَّعيبو ََ لنَّيبل املسَح ): : )ال  َتُظنُّوا أ  لق جحَئتب 

ِ َ ُحََع ُِأ وِّ ا ِ َ ُقَل َبَل  ََ َتزبوَ  السََّمعءبَء، َيع جحَئتب  ِ َر ب ال  َيزبو ب ك ملَل، ف نِّ لق اْلَ قَّ أ ُقو ب ل ُ َم: إِّل ذ أ   َوا

َب َوا حَدةب  ََ اْلُ لُّ .َ َيف  َوا حد  أ َو  بْقن  يحَث النَّعيبو َِّ َ تَّذ َيُ و

أيَّع الَوَر:ب فقد ذكَياب رمو ب ابح )ص  بقول : )ف علب الرلمِّ أ بُّ إلقَّ يحث ف علِّ الرحَُعَدةح، وأفَعلب 

:ِّ رمبَ يََّيعتح والشوووُُّهعتح بدلَلِّ قو ِّ االيعن  لق )ن : )أصووولب الو دحينحُ مب الَوَر:ب . فعلَوَر:ب يو اجتنع ب اْل

 َتَجنُّبب اآلثعنِّ وَتَنزُّا   ث احليانِّ ، وقول  أيعوواع: )إ َّمع الرعلحمب َيث َدَ عاب  حلمب ب إىل الَوَر:ِّ والتُّقذ والزُّيدح يف

َح اْل َح مووَلد ع اْل عل مِّ الف َنعءح والَول  ح جب نَّ َُ َم بعلفحق ح يف مبف عووَّلِّ بث  بَمي ): : ) لَملو  ، كمع جعَء يف وصووَّ

ََ أو فعجياا، أ ال  وَ ل َُ َم بعلَوَر:ِّ  دي َح لحَمث صووَو حَُُ م َبيوا كع ثِّ ابح والَوَر:ِّ  ث َيَ عرِّيح ح و بسوووثِّ الصوووُّ َُ

َّ َيمك  الدليثِّ الَوَر:ب . الشَّديدح فن

علَوَر:ِّ  ليبنح ح بقو ِّ بوالبدَّ يث اال تُعاح إىل قو ِّ االيعنِّ الصَّعدعِّ  لَنع مميب ب: )ال تبَنع ب وِّالَيتبنع إالَّ 

َب  بُّ أيلِّ الَُتح الصَّعيف؟، االممنِّ  بَُُّنع أيَل الَُتح  اليَّمو ِّ )ص : )وأمع َب َُ ي و ف َ

َب بعلنلفععِّ واْل َّ  بَّ أيلِّ الَُتح  لَنع مووميبهبم ال ي و  جعيمتح ِ دائحهم وأ داءح خواصوولهم،مبإ

ََ الر ووعءح  ََ الوالَء ِيلِّ الَُتح  لَنع مووميبهبم ول نَّهم َيسوورو َح افليلب اليليعءح والنلفععِّ َتيايم يدَّ و لنَّعصووُ

َُ رموَ  ابح )ص  و عَد  و عَرَ  أيرَي املؤينل )ن ، و  ََ ك لك  بعلتََّي ولق  لذ َيث خعل ر عءح الَيسرو



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

3 
 

مي وأبق فعل بث  مبمَبدلِّ َيث  عَد  خواصَّ اسواصل كلبق اسنع  حممَّد بث أبق زينب واْلقصلَيةح اْلمب

 .شرَب حممَّد بث  صري ):  وتنعوَ   لَهم وك فََّييم

َجمَل   مبَيائحق ظعيحيبابََ وصووف هم أيريب املؤينل االيعن  لق )ن  بقول : )اْلومبنعفقََ اْلؤومبياأؤلئك  اْل

نب ب َ لَل  ، و حلَّتب ب يق ال   ب  لذ ابح، وَجَزاؤاب كمع قع  ترعىل: )ف َمَث أ ْظل مب يحمَّث ك َ َ  َ ل ذ اللَّ ح وبوع ح 

َوك  ََّ  بحعلصلَدعِّ إَِّذ َجعءاب أ ل َََ  فحق َجَهنََّم َيَ وا  لِّْل  عفحيِّيَث .

َّ أبيَز يؤالء اْل َح وخبن م يحنووعفقَل الَوَن يبمبإ ََ  لذ َ تُووُوَوعءح اجلوايعِّ يحمََّث َيث أئمووَّ عتح نُن و

ََ اْلمبقصولَيةح   ََ النَََّل يث  هجحنع الرلو ل النُّصوري ل اسصَيبل، واعولو نَّرَث ب  وبسعَدتحنع ال ال يَث يب عولو

ِّ الشَّيِّ  نَديم، فَتوالرلمعءح اِجحمَّءح يف روايعتحهم الفعمودةح الْ  تحال لقع َح  ث قيو اْلمبنَُنح َل  ؤالء  ييَمنقول

لنع يث  لَلمبنقح يَث لنع يث العََّع:ِّ والنعشحبصورةح اِولَعءح واْل مبق صولَية  يعوَ  وَ  لذ الشوَّربح لَبصوولروا الْ   

ٍَ  سووووب َز محهم، وذلك  لقعء درايَم يردوداٍت، فمع أقَُح      ٍَ  ويلو ظلموعتح اجلهولِّ اليت راف ق تنوع لقيو

ُ  ذ ََ ظعيياا يوافق  وبع ناع يبخعلح وجهل. ااال سع

َّ فم اع  حنثب  و ووولحب  قَق َتهم بعلنَّال الصوووَّييحِّ  َوب قََل لميعنِّ الصوووَّعدعِّ  لَنع موووميب ب: إ

ُب  ث الِاءةح يث َ دولُكم. فقعَ : )يَهعت!! ك َ َ  َيث ادَّ ذ َي ََُّتنع وت َيَتَُيَّْأيوالَ   م إالَّ أ َّ ب َيعوووور

َُ لشوووخٍا  َ  موووَلد ع أبق شووورَب حممَّد بث  صوووري ):    أَ يث َ دول ع ، ف َ ََ وحمَّ يدَّ ق االميع

َّواحلسوول بث مح كشووَا النعئفَ الشووَرََ النطومووق    يث أ دائحهم أداَ اسصووَيب ): ، ويو ت يبت

.غرييمو مبَ دلثح الُ ل َينواْل

كمع ورَد  ث االيعنِّ اليل ع  لَنع مميب ب أ َّ  قعَ : )َيث واَصَل لنع قع حراع، أو قن َع لنع واصحًم، أو 

َُ يبواصووووحلب يؤالء  َُ  ََويتدُّاْلمبَيَدَل لنع  عئحُاع، أو أكَيَن لنع يبخعلحًفع، فلََ  يث أتُع حنع ، ف َ َيث اسو 

َُ يَ  د و لحيوَ  َح احلقل؟ وكَ ََ لَسوووووا يث أيلِّ مبقوع  رَو ََ َيث يبخعلحُفنع؟ يؤالءح إَذ مَد وَ َيث يبرَُبنع ويب يِّيو

َح  تَّذ لو ادَّ وا ذلك  أيعَن النَّع َِّ الغوائحهم.. ل نَّهم مَسقنوَ. الوالي

 

   تفق لردن اال علَ واب أ لم

 الرلو  الدكتور أمحد أديب أمحدالُع و الديين 


