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 أدب الدين قبل الدين

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

، يِنقبل الدِّ يِنالدِّ أدُبما هي العالقُة بنَي أدِب الدِّيِن والدِّيِن يف قول اإلماِم الصَّادِق علينا سالُمُه: )

 (؟ُهَل ال ديَن ُهَل ن ال أدَبوَم

 

ِِ وو من   ُللل ِِ  ننَّ ووََ ا ُللل ال ميكُن للمؤمِن العارِف البالِغ يف التَّوحيِد إالَّ أن يكوَن َحسَََن ا

ِِ ُمقصِّريَن  لذلَك فإنَّ حديَث اندِب وُحْسِننافقنَي  وقد يكوُن من صفاِت اْلُمصفاِت الكافريَن واْل ُللل  ا

هلذا قاَل ُمقصِّريَن أن ينَتِهجوا وذا النَّهَج الرَّفيَع  ورفنَي  وتعليٌم للمؤمننَي اْلؤمننَي العاُموو تعريٌف باْل

 (.ُهَل ال ديَن ُهَل ن ال أدَب  وَميِنقبل الدِّ يِنالدِّ أدُباإلماُم الصَّادُق علينا والُمُه: )

ٌََه  ووو أن  نظَر إِ أدِب  َمإنَّ اْل ِ  فإن كاَن ذا أدٍب وُخلل الرَُّجِلعنى اللَّفظيَّ للحَديِث واحََ

 َحَسن  كاَن من أوِل اإلمياِن  وإالَّ فال إمياَن له.

ََموٌن توحيدي   فاندُب صََورلم للمؤمِن   َمولكنَّ اْل عنى اجلووريَّ هلذا القا وِن اندبيِّ  له مض

ٌِ لرقراِر هووِرِه  فنحُنُموالدِّيُن جووُرُه  وإنَّ إثباَت معرفِة صََورِل اْل ؤمِن ُم اْل نظُر إِ أدِب ؤمِن وََاب

ِن  َت لُه صورَل اندِب ال  ستطيُع أن  قرَّ له هووِر الدِّيََََِِلُنِقرَّ هووِر الدِّيِن  وَمن مل  ستطْع أن ُ ثب

ََتيِّ إثبات ا      إْذ كيَف ميكُن أن ُ ِقرَّ بَممر  ال ُيعَرُف  ووَذا وو قَا وُن التَّوحيَِد العلويِّ اجلعفريِّ النِّصََ

ََورِل اندِب لرقراِر هووِر الدِّيِن  ومل وإفراد ا   ََتطيُع إثباَتُه من صَ ووو التَّكليُف باحللكِم على ما  سَ

ُيَكلِّْفنا ربِّنا بسَََِ  أاواِر وذا اجلووِر لعدِم قلدَرِتنا أو اوََتطاَعِتنا  لقوِل اإلماِم الصَّادِق علينا وََالُمُه:  

 (.على العامِل للجاوِل َة حجَّ  والعلى َمن يعلُم ًةحجَّ ال يعلُم َمْنِل )ليَس

ولكْن جيُب احَلَذُر من الوقوِع يف شرِك التَّشبيِه  فصورلل اندِب تدلِّ على جووِر الدِّيِن  لكنَّها 

ََ ال ُتش ُهُه  مبعنى أنَّ صورَل اندِب إثباٌت جلووِر الدِّيِن  ولكنَّ جووَر الدِّيِن ليس حمصور ا بصورِل َِبََ

 التَّوحيديِّ وقَع بالتَّشَََبيِه والشَِّرِك  وَمن  فى صَََورَل اندِب ماويًَّة جلووِر الدِّيِناندِب. َفَمن جعَل 

 جووَر الدِّيِن لَعَدِم معرَفِتِه بصورِل اندِب وقَع بالتَّعطيِل واإل كاِر.
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ُمَقصٌِّر  وصِّر ا كثَت اندِب قليَل العلِم وَليَم التَّوحيِد فه  َقوكمثال  على الَتشَبيِه قد دُد مؤمن ا مُ 

ََِ ِهجَتُم َََبٌِّه أو ُمَعطٌِّل فهو خارٌا عن التَّوحيِد وديُنُه شَ ََا  ا كثَت اندِب لكنَُّه ُمشَ كم رٌد  وقد دُد إ سَ

ََا  ا كثَت اندِب لكنَُّه متحدٌِّ  بارٌع َو ََوي  حََ َرورياٌَ  وقد دُد إ س ََِّنَِّة فهذا حش ال  او  للحديِث والس

 ُمِضل .

مع السَََّادِل ط فقد ا لكنَّ أدَبُه يكوُن يف موقِعِه جاِوحِّد ا ُمَوؤمن ا ُمالتَّعطيل قد دُد ُموكمثال  على 

ِّ  ووذا ربَّما َي من ََِ بلَتُرُوِل احل أصحاِب  ُس على الضِّعفاَِ فيتَّهموَ ُه بقلَِّة اندِب لقسَوَتُه يف الرَّدِّ علىَ

دَّلم  وال يعين قصَََوُروم عن التماِأ أدِبِه عدَم وجوِد وذا البَدِع والشَََُِّبهاِت  إ َّما وي يف احلقيقٍة شَََِ

 وقَع اندِبمن َّهم مل يعرفوا عنُه َ َفوا الدِّيَن اْلُمعطِّلنَي اندِب  وبَالتََّالي عَدَم وجوِد الَدِّيِن  فهؤالَ     

 فوقعوا باإل كاِر.

اِم وحيِد اُالِص  بدليِل قوِل اإلمؤمَن مفطوٌر على اندِب والتَُّما طالًقا من وذا  ؤكُِّد على أنَّ اْل

ََالُمُه: )إنَّ  َّادِق علينا و ُل الص َََجيَّةم ْنُهَفِم ؤمننَي ُمِعَباَدُه اْل عزَّ َوَجلَّ اهللل َيمَنُحها ِمنَحةم َِللا  ومنُه و

َتغيَتُه(؛  ستطيُعَي ال َمجبوٌل ن َّه السَِّجيَِّة )صاحُب: فقاَل علينا وَالُمهُ  أفضَُل   قيَل: فميِّهما  يَّةم( 

ُمقصُِّر  ؤمُن اْلُمْلَتَصبِّر ا(  ووو ا الطَّاعِة على َفَيصِبُر النِّيَِّة )أمَّا صاحُب ؤمُن العارُف الذي َذَكْر ا ُمووو اْل

َََُه ويصَََ  على اندِب لبلوِل التَّوحيِد  لذلَك كا ت وصََيَّةل اإلماِم الصَّادِق علينا   وعليِه أن ُيَدرَِّب  فس

ُمُه: )َتمدَّبوا ثمَّ تديَّنوا  ثمَّ اعَلُموا ثمَّ اعَمللوا  ثمَّ اعرفلوا ثمَّ َعلِّموا(  ووذا التَّدريُب الدَّؤوُب قد أشاَر وال

َّإليِه وَيُِّد ا عيسَى ايسَيه )ع( بقوله: )     زمَن رَفصأن َي على اإل سَانِ  جُبال َي ُه َّإ :لكم أقوُل احل

 (.اد جيِّ ُلشتِغَي كيَف ِملَُّعبل يف َت  أو القراَِل ِمكلُّالتَّ ِملَُّعيف َت ِهحياِت

 

  كتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم
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