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 مراتب اإلميان

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ُمشاهَدِة؟ ومتى َتَتَحقَُّق للمؤمِن؟ُمكاَشَفِة؟ وهل ختتلُف عن اْلما هو معنى الَفَراَسِة واْل

 

ُُ باا، ُت اٌتهيئ اُض اإلمياِن هلاَرأعوَجوهُرُه اإلقراُر. ف، التَّشريُعإنَّ اإلمياَن للمؤمِن َعَرُضُه  رعَر

الوالِء شَََّّّركَو وُمؤمِن من الطَّاعِة هلِل والرباءِة من اْلُمِعَبارٌة عن األفرعاِل الصََََّّّّادرِة عن اْل اُتوهذِه اهليئ

 القويِّؤمِن ُمْلانيُّ ال ائُل على الألئمَِّة واألنبياِء والرُّسََََِّّّّا واألولياِء. أمَّا جوهُر اإلمياِن فاو ال يُل الرَّبَّ

اُن كماَلُه البدَّ وحتَّى َيبُلَغ اإلمي .وُيقرَّ باا فُيصََِّّبَ  مؤما ا كامًااحلقيقَة ِلَيشََََّّاَد  ،من جاِة احلقِّ ترعاىل

 أن َيَتدرََّج يف مراِتِبِه الثَّاثِة وهي: الَ راسُة، واْلُمكاَشَ ُة، واْلُمشاَهَدُة.

 

 راسُة:اْلَمرتبُة األوىل: الَف

بدليِا قِا الرعنور ا على   يِلبال احياِءاإلوهلا مقاُم  ،أوَُّل مرتبٍة من مراتِب اإلمياِن هي الَ َراسَََُّّة

ؤمِن فإنَُّه ياظُر باوِر اهلِلَّ، وهذا اإلاحياُء َيا ي عاُه ُمقوِل سَََّّّيِّدنا رسَََّّّوِل اهلِل اتَّ: ااتَّقوا فراسََََّّّة اْل

ِْ اْلمُ  َا احلقَّ رَعؤماَو فإنَّ اهلَل َجؤماَو اإلمام علي امَّ: ااتَّقوا ُظُاوَن اْلُمالشَََََّّّّّدَّ بَّدليِا قوِل موالنا أم

 على َأْلِسَاِتامَّ.

َِِ ُة التََّوسُِّم    ِفي ه ترعاىل: اِإنَّلقولَمجاز ا عاد ارتباِطاا باْلُمؤمِن القويِّ وقد ُتطَلُق على ال راسَِّة 

، ولكاَُّه ال اُمُهالصَََّّّادع علياا سََّّجرع ر كما فسَََّّّرها اإلماُم  ،اْلُمَت رِّسَََّّوأي  ؛لِّْلُمَتَوسََِِّّّمَوَّ آلَياٍت َذِلَد

 .يصبُ  من أهِا ال راسِة قبَا أن َيخُلَص من الكثيِف

ُِرَِّح نباِء با هي ِمن اإل ،وال راسَُّة ليسََّم مرعرفَة البيبِ   ا ِس أَن َيرعِرفوالتَّ رُّألهِا بالرُّؤيا، إذ 

 َوَما َتْأُكُلوَن ِبَما مسي  اعَّ: اَوُأَنبُِّئُكَماْلعيسَّى  قوله ترعاىل على لسَّاِن سَّيِّدنا الاَّ ِّ   تكرمي ا َلُام لاألنباَء 

 ِمَن َعَلَيَد َنُقصُّ َذِلَدمَُّؤِمِاَوَّ، وقوله سََّّبنانه: اَك ُكاُتم ِإن لَُّكَم آلَيًة َذِلَد ِفي ِإنَّ ُبُيوِتُكَم ِفي َتدَِّخُروَن

 ِذْكر اَّ. لَُّدنَّا ِمن آَتَيَااَك َوَقَد َسَبَق َقَد َما َأنَباء
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 : اْلُمكاَشَفُة:الثانيةاْلَمرتبُة 

اِت ن اهليئبرعيد ا علرعقِا إشََََّّّّراِع اوهلا مقاُم  ،ثاني مرتبٍة من مراتِب اإلمياِن هي اْلُمكاشََََََّّّّ ُة

وباذا  .َحِديٌدَّ ْلَيَوَما َفَبَصُرَك ِغَطاءَك َعاَد نسَّوسَِّة واألعراِض الاَّائلِة بدليِا قوله ترعاىل: اَفَكشََّْ َاا   َماْل

الكشَِّف ُي رَُّع بَو األعراِض احلسِّيَِّة واوواهِر الرعقليَِّة، َفَيرَتِقي اإلمياُن كلَّما ازداَد الَكَشُف إىل درجِة  

ِْ اْلُم  .َّؤماَو اإلمام علي امَّ: الو ُكِشَف لي البطاُء ما اَزَدَدُت يقيا االيقِو بدليِا قوِل موالنا أم

كاَشَ ِة ُمَوَيرتقي أهُا الكشَِّف من مرتبِة ال راسِة اْلُمَترَعلَِّقِة فق  باألعراِض احلسِّيَِّة، إىل مرتبِة الْ 

 ِريُن الَيقيايََِّّة عرعرفَِّة اوواهِر يف عَّاِا الرعقَِّا واألعراِض يف عاِا احلدِّ بدليِا قوله ترعاىل: اَوَكَذِلدَ    

 اْلُموِقِاَوَّ. ِمَن َوِلَيُكوَن َواأَلَرِض السََّماَواِت َمَلُكوَت ِإَبَراِهيَم

 كاشََّّ ُة يف مرعرفِة أنباِء البيِب اْلُمصَََّّرَِّح باا ألهِا الَكشََِّّف بدليِا قوله ترعاىل: اِتْلَدُموتتمثَُّا اْل

َِِبَرَف َهَذا َقَبِا ِمن َقَوُمَد َواَل َأنَم َترَعَلُمَاا ُكاَم َما ِإَلَيَد ُنوِحيَاا اْلَبَيِب َأنَباء ِمَن  .ِلْلُمتَِّقَوَّ اْلرَعاِقَبَة ِإنَّ ا

ُْ إوالبدَّ هاا من التَّابيِه   َعَلى ِلُيْطِلرَعُكَم اهلُل اَنَك البيِب يف قوله ترعاىل: اَوَماَم اِتِ  ىل أنَّ أنباَء البيِب غ

 ُهَوَّ. ِإالَّ َيرَعَلُمَاا اَل اْلَبَيِب َمَ اِتُ  اْلَبَيِبَّ، وقوله: اَوِعاَدُه

 

 : اْلُمشاَهَدُة:الثالثةرتبُة اْلَم

 ، اِءصَََّّّال هِاأمن اْلُمرسَََّّلَو  مقاَم وهي ختصُّ ،ثالُث مرتبٍة من مراتِب اإلمياِن هي اْلُمشََّّاَهَدُة

ُْ عاَُّه بالرعبارةِ الَّذي   ُْ اْلُمالكثي ِة ال ميكُن التَّرعب ُكَميا بن ؤماَو اإلمام علي امَّ ل، كما قاَل موالنا أم

ِْ إشارٍةَّزياد اعَّ حَو سألُه عن احلقيقِة: ااحلقيقُة: َكَشُف   .ُسبناِت اواِل من غ

والذين  على َيِد أهِا الشُّاوِد اْلُمَتَنقِِّقَو حبقيقِة اإلمياِن،اللَّطائِف ُا اْلُمشاهَدُة بظاوِر َََََّّّّّوَتَتَمث

 ،علياا ساُمُه فيام: اإذا ِاَر األمُر إليه جرعَا له عمود ا من نوٍر ُيبِصُر بِهَّالصََّّادع  جرع ر قاَل اإلماُم 

َِْتام ََََِّّّافيًة َََِّّّ اَء الْ  جتاَوُزواوالذيَن  اِء َمَمَراِحَا اُوَاِد وَتَخطَّوا َدَرجاِت اِودِّ، فكانم مرآُة َبصَََِّّّ

 .ُيَؤِمُاوَنَّ َأَفا َحيٍّ َشَيٍء ُكاَّ اْلَماء ِمَن ذِب الذي قال ترعاىل فيه: اَوَجرَعْلَااالرَع

ألحداِث إىل َعَمٍا َيقوُم به أهُا الشََُّّّاوِد وال اِم لهي َتنويُا الرعلِم عاَد أهِا الشََُّّّاوِد واحلياُة 

ُِ ِلَيكوَن كاُّ قادٍم خلدمِة ناِج احلقِّ وُنصَََََّّّّرِتِه، وهو مرعاى قوله ترعاىل: اَأَوَلَم  َأنَّا َرَواَي ِلَتايَئِة الظُّرو

 ُيَبِصُروَنَّ. َفاَأ َوَأنُ ُسُاَم َأَنرَعاُمُاَم ِمَاُه َتْأُكُا َزَرع ا ِبِه َفُاَخِرُج اْلُجُرِز اأَلَرِض ِإَلى اْلَماء وُعَنُس
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 واخلالصُة مما سبَق:

 كاشَََّّّ ُة مرعرفُة أنباِء البيِب وهي ثاني ُمال راسَََُّّّة َمرعِرَفُة األنباِء وهي أوَُّل مراتِب اإلمياِن، والْ 

وهي ثالُث مراتِب اإلمياِن، وال َيَبُلُباا إالَّ َمن َكُمَا إمياُنُه  اللَّطائِفشََّّاهدُة رسََُّّم  ُماإلمياِن، واْلمراتِب 

اخلالصَو من كاِّ كثيٍف.اْلُمرَسلَو من أهِا اللُّطِف   اِءبالصَّ

 

 نكت ي لرعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين الرعلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


