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دكلة الميدم المنتظر 
 

 الشيخ ابراىيـ االنصارم
 

 الفيرس
 

الثقؿ الكبير كالثقؿ -مقدمة
األكبر 

أىؿ البيت عمييـ 
السبلـ ىـ مفسركا 

القرآف 
لكالؾ لما خمقت  -الفصؿ األكؿ

األفبلؾ 
العبلقة بيف اإلنساف كالمبلئكة 

األمانة اإللييَّة  
اإلنساف مظير الجماؿ كالجبلؿ 

 ؟(ربُّؾ ) ماذا يعني 

حديث المبلئكة 
إقناع المبلئكة 

أسمائكـ في األسماء 
أٌكؿ ما خمؽ اهلل 

تكضيح كبلـ اإلماـ 
ؿ ال يسبقكنو بالقك
المبلئكة اقتنعكا 

غيب السمكات كاألرض 
عمـ الغيب 

ماذا كانت المبلئكة تكتمو؟ 
السجكد آلدـ  -الفصؿ الثاني
عميو السبلـ  

إبميس ليس مف المبلئكة 
دىٌم خمقتي بي

ر مكقفىو  إبميس يبرّْ
العيد اإلليي -الفصؿ الثالث

آلدـ عميو السبلـ 

الغاية مف التشريع -الفصؿ السابع
العمَّة الغائيَّة 

الغاية مف الديف  
الرجكع إلى اهلل سبحانو 

سبيؿ الكصكؿ إلى دكلة الميدم 
الذكر -الفصؿ الثامف

الذكر مف أىـٌ أدكار األنبياء ؟ 
ذكر أىؿ البيت ىك ذكر اهلل 

ذكرىـ أجر الرسالة 
أىمية إحياء ذكرىـ عمييـ السبلـ 

يكـ الكقت المعمكـ -الفصؿ التاسع
فمتى ذلؾ اليكـ ؟ 
األجؿ الميسمَّى 

دولة اإلمام المهدي عجَّل اهلل تعالى فرجو ىي -النتيجة
 جنَّة آدم عليو السالم

اإلنساف إلى كمالو المعنكم كصكؿ 
مشاىدة المؤمنيف بعضيـ بعضان  

التكسعة الزمانيَّة 
ظيكر المبلئكة كالجف لمناس 
ذ ىاب العاىة ك تقكية القمكب 

نزكؿ البركات ك التآلؼ بيف الحيكانات 
 التأييد بالكرامات

أفضؿ العبادة انتظار -الخاتمة
الفرج 

معنى االنتظار في المغة ك االصطبلح 
أىميَّة انتظار الفرج 

السرُّ في أىميَّة االنتظار 
ميزاف األفضمية ىك القرب إلى اهلل 
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العيد ك الكالية 
 أجر الرسالة

صفات جنة آدـ -الفصؿ الرابع
عميو السبلـ 

كالسمكل  بنك إسرائيؿ كالمفُّ 
الشجرة المنييَّة 

!! الكسكسة 
اليبكط -الفصؿ الخامس

فماذا حصؿ بعد األكؿ ؟ 
نتيجة اليبكط 

قبكؿ تكبة آدـ ال ينافي ىبكطو 
متاع الغركر 
النفس األٌمارة 
 !!متاع إلى حيف 

 
عمؿ األحكاـ كالتكاليؼ -الفصؿ السادس

عمؿ الشرائع ك األحكاـ 
فمسفة بعث الرسؿ 
 الغاية مف الخمؽ ؟

خمؽ اإلنساف 
جكع إلى الرٌب الر

مبلقاة الجماؿ ك مبلقاة الجبلؿ 
مقنا لمبقاء  خي

الرؤية الككنية كرحمة الرٌب 
الرحمة = الرجكع إلى اهلل = العبكدية 
اإلليية 

كبلـ اإلماـ قدّْس سرُّه حكؿ الغاية مف 
الخمؽ 

المطمكب مف اإلنساف  
ماذا تعني قربةن إلى اهلل ؟ 

لقاء اهلل 
المقاء في القرآف كالسنَّة 
لذىة الكصاؿ كنار الفراؽ 

لقاء اهلل في القصيدة العرفانيَّة لئلماـ 
الرجكع إلى اهلل 

الرجاء باهلل 
أفضؿ الجياد 

االنتظار ك جانباه اإليجابي ك السمبي 
االنتظار ك الرفض 

الرفض مف العبادات االجتماعية 
صفات  المنتظر  

ماعي الرفض االجت
إلى متى 

االنتظار كالرجاء 
أمرىـ صعبه مستصعب 

دكلة اإلماـ الميدم عميو السبلـ دكلة 
النكر 

دكر األئمة عمييـ 
السبلـ في التمييد 

 لدكلة الميدم
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مقػدمػة 
الثقل الكبير والثقل األكبر 

 
مي هو الثقل األكرب الذي أنزله اهلل تعاىل مبا فيه من العظمة واملنزلة على قلب رسوله حمَّمٍد صلى اهلل عليه وآله القرآن الكر

صحف الشريف املشتمل على احلروف والكلمات بلسان عريب مبني ليكون هدًى لعامَّة الناس 
ُ
وسلَّم مثَّ نزَّله على هيئة امل

. العريبِّ وغري العريب
أدنى معرفة لمغة العربيَّة فبل محالة سوف ُيدرك جانبًا من ظاىر ىذا الكتاب قال  فمن كانت لديو

: تعالى
ـٍ تىٍعًقميكفى ) ًبيِّا لىعىمَّكي  (.2/يكسؼ)(ًإنَّا أىنزىٍلنىاهي قيٍرآننا عىرى

وىذا الخطاب يشمل العرب وغيرىم عمى السواء، نعم معرفُة الجوانب الظاىرّية الدقيقة تتوقَّف عمى 
.  الشامل لّمغة العربية وأسرارىاالفيم 

ومع ذلك ىناك العدد الكبير من اآليات الكريمة غير مفيومة ال من حيث المفيوم والمعنى وال من 
حيث المصداق والتطبيق، وليست ىناك أيُّة وسيمة عادية يمكننا من خبلليا اإلطِّبلع عمى تمك 

. اآليات والوصول إلى محتواىا الواقعي
لُّ ىذه المشكمة؟ فيا ترى كيف نح

وىل ىناك من ُيْطمأنُّ بو كي ُيدلَّنا عمى محتواىا وينبئنا عن تفسيرىا أو تأويميا؟  
 

أىل البيت ىم مفسرُّوا القرآن 
إنَّ القرآن الكريم بنفسو قد عرَّف لنا الوسيمة ورسم لنا السبيل لفيم تمك اآليات والوصول إلى حقيقتيا، 

:  قال تعالى
ٍكنيكفو *كىًريـه  ًإنَّوي لىقيٍرآفه ) الى يىمىسُّوي ًإالَّ *ًفي ًكتىابو مى

كفى   (79:77/الكاقعة)(اٍلميطىيَّري

 

:  (في مبحث مسِّ القرآن الكريم)قاؿ آية اهلل العظمى السيد الخكئي رضكاف اهلل تعالى عميو 
ف يدؿَّ ال يمسو إال الميطيَّركف ال يستفاد منو حكـ المسألة فضبلن أ: ثـ إف قكلو عزَّ مف قائؿ )

:  عميو باألكلكيػة، كذلؾ
فالمطيَّر عبارةه عمَّف طيَّره اهلل سبحانو مف الزلؿ كالخطأ كأذىب عنو ..فؤلفَّ المطيَّر غيري المتطيّْر

:  كؿَّ رجس ، كالمذككر في اآلية المباركة ىك المطيَّر دكف المتطيّْر ففييا إشارة إلى قكلو سبحانو 
جس أىؿ البيت كيطيركـ تطييرا  فمعنى اآلية عمى ىذا أف مس إنما يريد اهلل ليذىب عنكـ الر

ال يتيسَّري لغير األئمة المطيريف فإفَّ  –الذم ىك كناية عف دركو بما لو مف البكاطف  –الكتاب 
التنقيح في شرح العركة الكثقى ج )(غير مف طيره اهلل سبحانو ال يصؿ مف الكتاب إال إلى ظكاىره

(  315ص 3
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  :ام قّدس سرُّهىذا وقال اإلم

كاعمـ أٌف لمكتاب التدكيني اإلليي بطكنان سبعة باعتبارو كسبعيف بطنان بكجوو ال يعمميا إال الٌمو )
كالراسخكف في العمـ كال يمسُّيا إاٌل المطٌيركف مف األحداث المعنكية كاألخبلؽ الرذيمة السيئة 

ٌزىو كتقٌدسو أكثر كاف تجمّْي القرآف عميو كالمتحمُّكف بالفضائؿ العممية كالعمميَّة، ككؿُّ مف كاف تف
( 71شرح دعاء السحر ص)(أكثر كحظُّو مف حقائقو أىكفر

 
 :وقال 
نات )  ٌّ فإنَّ للقرآن منازلَ ومراحلَ وظواهَر وبواطَن أدناها ما ٌكون فً قشور األلفاظ وقبور التع

نى رزُق المسجونٌن فً ظلمات كما ورد إنَّ للقرآن ظهراً وبطناً وحّداً ومطلعاً، وهذا المنزل األد
عالم الطبٌعة، وال ٌمسُّ سائَر مراتبه إال المطّهرون عن أرجاس عالم الطبٌعة وَحَدثه ، 

والمتوّضئون بماء الحٌاة من العٌون الصافٌة والمتوّسلون بأذٌال أهل بٌت العصمة والطهارة 
وثقى التً ال انفصام لها والحبل والمتَّصلون بالشجرة المباركة المٌمونة ، والمتمسكون بالعروة ال

المتٌن الذي ال نقض له حتى ال ٌكون تأوٌله أو تفسٌره بالرأي ، ومن قَِبل نفسه فإنَّه ال ٌعلم 

(. شرح دعاء السحرتأوٌله إال هللا و الراسخون فً
 :ومن ىنا نعرف أىميََّة ما ذكره رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو حيث قال

يكـ الثقميف كتابى اهلل ك عترًتي أىؿى بيتي ما إف تمسكتـ بيما لف تضمُّكا بعدم إنّْي تارؾ ؼ)
الحديث متواتر بين العامة و الخاصة )(أبدان كأنَّيما لف يفترقا حٌتى يىردا عميَّ الحكض

 5ج -34باب 2رواية  285ص 2ج-14باب 59رواية  100ص 2بحار األنوار ج:راجع
 (1باب 30رواية  21ص 

 
             

والحديث من أبرز األحاديث المتواترة لفظًا لدى الفريقين وقد صدر عنو صمى اهلل عميو و آلو ىذا 
منا في مضمونو الستنتجنا منيا أمورًا كثيرة  .  النّص في مواطن عديدة ، ولو تأمَّ

 :نشير إلى ما ذكره اإلمام الزرقاني المالكي حيث قال

 . أنَّيـ عمييـ السبلـ ًعدؿ كتاب اهلل -1

 .أفَّ اليداية منحصرة بالتمسؾ بيما  -2

 . أنَّيـ ىـ المفسركف كالكاقفكف عمى أسرار القرآف كرمكزه  -3

كجكد مف يككف أىبلن لمتمسؾ بالقرآف مف عترتو في كؿ زمف إلى قياـ الساعة حٌتى -4
و الحثُّ المذككر عمى التمسؾ بو كما أفَّ الكتاب كذلؾ اإلماـ الزرقاني )يتكجَّ

عف السميكدم نقمو العبٌلمة األميني  8ص7لكي يحكي في شرح المكاىب جالما
 (.في الغدير

ليس في عالم الدنيا فحسب بل في جميع العوالم  لف يفترقا مضافًا إلى ذلك فالمقصود من   :أقكؿ 
.  حتى يردا عميَّ الحوض ( اآلخرة)والجبروت ( البرزخ)والممكوت ( الدنيا)من الُممك 

 
تفسير القرآن الكريم أىل البيت و 

 :التفاسير التي نقمت عن أئمتنا عمييم السبلم عمى نحوين رئيسين
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ؿ ما يبيّْنكنو عمييـ السبلـ مف معافو لآلية مف غير أف يككنكا بصدد إقناعنا نحف كقكليـ في  :األكَّ
: تفسير ما كنتـ تكتمكف

ٌف ال يخمؽ اهلل خمقان أكـر كما كنتـ تكتمكف ظنىنَّا أ: ...عف اإلماـ السجاد عميو السبلـ )
 (.36باب 19رواية  205ص  99بحار األنوار ج )(عميو مٌنا

بكبلميم عمييم السبلم وقبول ما صدر منيم حيث أنَّ كبلميم ىو  التعبُّدوفي ىذه الموارد يأتي دور 
. كبلم اهلل 
كب تفسيرىا أك كىك األكثر كذلؾ مف خبلؿ اإلستشياد بآياتو أخر متَّصمة باآلية المطؿ :الثاني

منفصمة عنيا تككف دليبلن عمى معناىا كىذا مف تفسير القرآف بالقرآف عف األئمَّة عمييـ 
 .السبلـ 

وليذا النوع من التفسير شواىُد عديدٌة في كبلميم عمييم السبلم سوف ُتواجو موارَد كثيرًة منيا ضمن 
ي داود حين رجع من عند المعتصم البحث ، وال بأس بذكر أحد النماذج البينَّة وىي قضية ابن أب

وىو ُمغَتم وكان يتمنَّى أنو لم يُك حيًا حيث أقرَّ رجٌل عمى نفسو بالسرقة وأراد من الخميفة أن ُيطيِّره 
بإقامة الحدِّ عميو فجمع لذلك الفقياء في مجمسو وكلٌّ قد أفتى بما يراه وكان أبو داود من جممة 

 الفقياء الذين أفَتوا بغير عمٍم 

قد : ما تقكؿ في ىذا ، أبا جعفر فقاؿ : التفت الخميفة إلى محمَّد بف عميٍّ عميو السبلـ فقاؿ ؼ)
تكمـ القـك فيو ، قاؿ دعني مٌما تكمَّمكا بو ، أمُّ شيءو عندؾ قاؿ أعفني عف ىذا قاؿ أقسمت عميؾ 

ىـ أخطئكا فيو السنة أفَّ : باهلل لما أخبرت بما عندؾ فيو فقاؿ أما إذا أقسمت عميَّ باهلل إنّْي أقكؿ 
ة في ذلؾ قاؿ : فإفَّ القطع يجب أف يككف مف مفصؿ أصكؿ األصابع فيترؾ الكؼ قاؿ  ك ما الحجَّ

قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو السجكد عمى سبعة أعضاء الكجو كاليديف كالركبتيف كالرجميف 
ك أف قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى فإذا قطعت يده مف الكرسكع أك المرفؽ لـ يبؽ لو يد يسجد عمييا ك

 فبل تدعكا مع اهلل أحدان يعنى بو ىذا األعضاء السبعة التي ييسجد عمييا  (18/الجن) المساجد هلل
فأعجب المعتصـ ذلؾ كأمر بقطع يد السارؽ مف مفصؿ األصابع : قاؿ . كما كاف هلل لـ ييقطع 

 85ج -91باب 33رواية  191ص  79ج -1باب 7رواية  6ص  50بحار األنوار ج )(دكف الكؼ
(. 27باب  21رواية  138ص  85ج -27باب 1رواية  128ص 

                 
  

فميس بإمكاننا معرفة حقيقة القرآن إاّل بالرجوع إلييم عمييم السبلم حيث أنَّو ال َيعرف القرآن إاّل من 
: خوطب بو ، فنقول وبصريح الكممة

.  يت يساككف القرآف ال كلف يفترقا أبدان إفَّ القرآف يساكم أىؿى البيت كأىؿي الب
ْب من ذلك ، فُيم القرآن  فمو واجيت في خبلل البحث أنَّنا ُنربط اآليات كمَّيا بأىل البيت فبل تتعجَّ

الناطق و ال ُيمكن فيم القرآن دونيم فكمَّما سمك اإلنسان طريقًا ميما طال وَبُعد فبلبدَّ أن يصل إلييم 
ل ويخزى ويمتقي بيم من قبل أن ي . ضِّ

 
الفصــل  األوَّل 

لكالؾ  لما  خمقت  آدـ  
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ة خمق آدم طويمة إاّل أنَّنا نحاول اإلشارة إلى بعض الجوانب الميمَّة منيا ، : قال تعالى  إنَّ قصَّ
ذ قاؿ ربُّؾ لممبلئكًة إنّْي جاعؿه في األرض خميفة) ( 30/البقره)(كا 

ذهلل سبحانو نبيَّنا تمك القضيََّة التِّي حدثت عند خمق آدم فيقول فياىنا ُيذكِّر ا أي ُأذكر ذلك الحدث  كا 
(. 271ص 1تفسير الكشاف لمزمخشري ج)منصوب بإضمار أذكر  ذالظرف  إ، و

ىد تمك المشاىد من بداية فيستفاد من ذلك أنَّ النبي األكرم صمى اهلل عميو وآلو وسمم كان قد ش
: الخمق حيث يقول سبحانو

ذ قاؿ رٌبؾ لممبلئكة إني جاعؿ في األرض خميفة) ( كا 
وبطبيعة الحال كان صموات اهلل عميو يعمم تفصيبًل وعمى مستوى الجزئيات تمك القضايا والحوادث 

كيره عميو السبلم بيا التي مرَّت من بداية خمق آدم وما حدث بعد ذلك وميّمة القرآن ليست ىي إاّل تذ
: ، ومن ىنا نشاىد أنَّو سبحانو يقول

ٍف كينتى ًمٍف قىٍبًمًو لىًمفى ) ٍينىا ًإلىٍيؾى ىىذىا اٍلقيٍرآفى كىاً  ًص ًبمىا أىٍكحى مىٍيؾى أىٍحسىفى اٍلقىصى نىٍحفي نىقيصُّ عى
 (.3/يوسف)(اٍلغىاًفًميفى 

بين الجيل فيو صموات اهلل عميو لم يكن جاىبًل بتمك القصص بل كان الغفمة ووال يخفى الفرق بين 
بيذا المعنى في أكثر   إذوقد ُذكرت كممة  . عالمًا بيا والقرآن إنَّما ُيذكِّره بما كان يعممو وغفل عنو

: في موارد عشـرة وىي (كاذكر)من مائتي مورٍد من القرآن ، كما أنَّو قد صرَّح سبحانو بقولو 
ـى ًإٍذ انتىبىذىٍت ًمٍف أىٍىًميىا مىكىاننا شىٍرًقيِّاكىاذٍ ) -1 ٍريى (. 16/مريـ)(كيٍر ًفي اٍلًكتىاًب مى
ـى ًإنَّوي كىافى ًصدّْيقنا نىًبيِّا) -2  (.41/مريـ)(كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ًإٍبرىاًىي

كىافى رىسيكالن فى ) -3 ا كى  (.51/مريـ)(ًبيِّاكىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ميكسىى ًإنَّوي كىافى ميٍخمىصن

كىافى رىسيكالن نىًبيِّا) -4 اًدؽى اٍلكىٍعًد كى  (.54/مريـ)(كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ًإٍسمىاًعيؿى ًإنَّوي كىافى صى

 (.56/مريـ)(كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ًإٍدًريسى ًإنَّوي كىافى ًصدّْيقنا نىًبيِّا) -5

كدى ذىا األى ).. -6 ٍبدىنىا دىاكي (. 17/ص)(ٍيًد ًإنَّوي أىكَّابه كىاٍذكيٍر عى
بَّوي أىنّْي مىسًَّني الشٍَّيطىافي ًبنيٍصبو كىعىذىابو ) -7 ٍبدىنىا أىيُّكبى ًإٍذ نىادىل رى  (.41/ص)(كىاٍذكيٍر عى

ارً ) -8 يىٍعقيكبى أيٍكًلي األىٍيًدم كىاألىٍبصى اؽى كى ٍسحى ـى كىاً   (.45/ص)(كىاٍذكيٍر ًعبىادىنىا إٍبرىاًىي

كيؿّّ ًمٍف األىٍخيىارً كاٍذكيٍر ًإٍس ) -9 ذىا اٍلًكٍفًؿ كى  (.48/ص)(مىاًعيؿى كىاٍليىسىعى كى

ا عىادو ًإٍذ أىٍنذىرى قىٍكمىوي ًباألىٍحقىاؼً ) -10  (.21/األحقاؼ)..(كىاٍذكيٍر أىخى

 
فإذًا النبيُّ صمى اهلل عميو وآلو كان عالمًا بتأريخ السابقين من األنبياء واألولياء وغيرىم وذلك لعممو 

. يب وىذه الحقيقة من عقائدنا المسمَّمة الثابتة عقبًل ونقبًل وليس ىنا موضع الحديث عنيابالغ
ل ما خمق اهلل كما سيتضح لك فيما بعد وفي الزيارة الجامعة المنقولة في عيون أخبار  عمى أنيم أوَّ

: الرضا عميو السبلم مسندًا عن اإلمام النقي عميو السبلم 
كـ بعرشو ميحدقيف حتَّى مفَّ عمينا بكـ فجعمكـ في بيكت أذف اهلل أف ترفع خمقكـ اهلل أنكاران فجعؿ)

( 6باب 1رواية 103ص 100بحار األنوار ج)(كييذكر فييا اسمو
.  فيم إذًا قد شاىدوا جميع ما خمق اهلل من الموجودات وكانوا قد اطَّمعوا عمييا  
  

نساف كالمبلئكة العبلقة بيف اإل
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ينبغي لنا أن نبيِّن مدى العبلقة واالرتباط المتواجد بين المبلئكة وبيننا نحن البشر ، فيناك ترابط 
حيوي لو دور في حركة اإلنسان الرسالي الذي ينطمق من مبدأ العقل والقمب ، فكما أنَّ االعتقاد 

اإلنسان وارتباطو مع ما حوَلو من بالتوحيد والنبوة واإلمامة وسائر األصول لو تأثير في تعامل 
.  الموجودات كذلك االعتقاد بالمبلئكة أيضًا لو ذلك الدور الذي يسيِّره نحو الكمال المطمق 

ومن ىذا المنطمق صار اإليمان بالمبلئكة من جممة األمور العقائديَّة التِّي قد آمن بيا الرسول األكرم 
. المؤمنين صمى اهلل عميو و آلو و سمم ، وآمن بيا كلّ 

ريسي ) كيتيًبًو كى مىبلىًئكىًتًو كى بًّْو كىاٍلميٍؤًمنيكفى كيؿّّ آمىفى ًبالمًَّو كى ؽي بىٍيفى آمىفى الرَّسيكؿي ًبمىا أينًزؿى ًإلىٍيًو ًمٍف رى ًلًو الى نيفىرّْ
لىٍيؾى اٍلمىًصي بَّنىا كىاً  قىاليكا سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىا غيٍفرىانىؾى رى دو ًمٍف ريسيًمًو كى  (.285/البقرة)(ري أىحى

:  وفي موطن آخر نشاىد أنَّ اهلل سبحانو حكم عمي الكافرين بالمبلئكِة، بالضبلل البعيد فيقول 
مىى رىسيكًلًو كىاٍلًكتىاًب الَّذً ) ؿى عى رىسيكًلًو كىاٍلًكتىاًب الًَّذم نىزَّ ؿى ًمٍف قىٍبؿي يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا آًمنيكا ًبالمًَّو كى م أىنزى
بلىالن بىًعيدناكى  ؿَّ ضى ريسيًمًو كىاٍليىٍكـً اآلًخًر فىقىٍد ضى كيتيًبًو كى مىبلىًئكىًتًو كى  (.136/النساء)(مىٍف يىٍكفيٍر ًبالمًَّو كى

القرآن الكريم أنَّ من دور المبلئكة ومسئولياتيم الخطيرة تجاه اإلنسان فيي كثيرة والمبلحظ في وأما  
: أىمِّ أدوار المبلئكة ىو الصبلة المستمرة عمى النبيِّ تبعًا لصبلة اهلل تعالى عميو

سىمّْميكا ) مىٍيًو كى مُّكا عى مىى النًَّبيّْ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا صى مُّكفى عى مىبلىًئكىتىوي ييصى ًإفَّ المَّوى كى
 (.56/األحزاب)(تىٍسًميمنا

تيم عمي المؤمنين وأيضًا صبل
كىافى ًباٍلميٍؤًمًنيفى ) ـٍ ًمٍف الظُّميمىاًت ًإلىى النُّكًر كى كي مىبلىًئكىتيوي ًلييٍخًرجى ـٍ كى مىٍيكي مّْي عى ىيكى الًَّذم ييصى

 (.43/األحزاب)(رىًحيمنا

ة ألنو ال  والبّد أن نعمم أنَّ ىناك مرحمة أىّم من ذلك وىي التعرُّف عمى المبلئكة الموكَّمِة عمينا خاصَّ
. محالة سوف نواجييم ويواجيوننا بل نصحبيم ويصحبوننا في كٍل من عالمي البرزخ واآلخرة

:  ففي تفسير اإلمام 
فإفَّ كؿَّ كاحدو منكـ معو ممؾه عف … قاؿ عميو السبلـ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ )

 158رواية  271ص 63نوار جبحار األ)(…يمينو يكتب حسناتو ك ممؾه عف يساره يكتب سيئاتو
 (3باب

 
عمى المبلئكة فقال تعالى -وخبلفة بنيو في األرض  -كلُّ ذلك أدَّى إلى طرح موضوع خمقة آدم 

: ليم
ًميفىةن ).. اًعؿه ًفي األىٍرًض خى  (.30/البقرة)..(ًإنّْي جى

تمك الخبلفة  والظاىر أّنو ليس المراد أّن آدم نفَسو يكون خميفة في األرض بل كان خمق آدم ألجل
الّتي سوف يمنحيا ويجعميا سبحانو لبعٍض من ُولده وىم الُخمَّص من عباده وىم الذين يجدر أن 

.  يطمق عمييم اإلنساُن الكامل بمعنى الكممة
ن تكّثروا في عالم الطبيعة ومن ىنا نشاىد أّنو سبحانو لم يذكر  وبالطبع ىم نور واحد وحقيقة فاردة وا 

.  يقل خبلئف أو خمفاء بل جعميا مفردةفمم  الخميفة بصورة الجمع
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األمانػة اإلليػيَّة  
إنَّ الخبلفة اإلليية تعني النيابة عنو تعالى في جميع شئونو وصفاتو الجمالية والجبللية وىو أمر 

التيِّ يتطرق إلييا  األمانة اإللييةولعميا ىي  مرأكلكا األكما أنَّ األوصياء ىم  األمرعظيم بل ىو 
: سبحانو في قولو

مىى السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبىٍيفى أىٍف يىٍحًمٍمنىيىا كىأىٍشفىٍقفى ًمٍنيىا كى ) مىمىيىا ًإنَّا عىرىٍضنىا األىمىانىةى عى حى
ييكالن   (.72/األحزاب)(اإًلٍنسىافي ًإنَّوي كىافى ظىميكمنا جى

وحيث أنَّ اإلنسان قد حمل تمك األمانة فبل بدَّ إذًا من أن ُيمدح وُيحمد عمى ذلك ال أن ُيذّم وُيعاتب ، 
ًً  ، فانظر إلى لطافة ىذا التعبير وتمعَّن في ظمكمان جيكالكاف وبالفعل قد مدَحو اهلل سبحانو بأنَّو  
ألمر ظمومًا بالنسبة إلى ما سوى اهلل سبحانو ، وجيواًل بجميع محتواه فإنَّ اإلنسان كان من أّول ا

.  الموجودات سوى بارئو تعالى ، فمم يكن يطمب إاّل اهلل ولم يكن يعرف إاّل المطمق 
(  مف بخاؿ لبت أم دكست كرفتار شدـ)

بية فالخال كناية عن وحدة الذات المطمقة وىو مبدأ ومنتيى الكثرة االعتبارية وىو اليوية الغي
.  المحتجبة عن اإلدراك والشعور

:  وقال في بعض أشعاره!! ىكذا فسَّر إماُمنا قدِّس سرُّه ىذه اآلية المباركة وما أعظمو من تفسير
  (ايف ظمكمي كجيكلي ، سر كسكدام مف است....عارفاف رخ تك جممو ظمـك اند كجيكؿ)

.  ل من أعظم ما يختمج في خاطريىذا الظموم والجيو.... أي عرفاء وجيك كميم ظمومون وجيولون
  :قال اإلمام قدس اهلل روحو

 (ىما أحسُن صفتين اتصف بهما اإلنسان من بين سائر صفاتو( أعني الظلومية والجهولّية)وىاتان الصفتان )

 إنَّ ىذا التفسير نابٌع من ذلك الفكر العرفاني الذي يبني عميو إماُمنا ساَئر أفكاِره المميَّزة والذي: أقكؿ
. ىو أىم أساس لرؤيِتو العرفانيَّة وأفكاره النورانيَّة بل حّتى مواقفو الثورية ضد الطغاة المستكبرين

و  187الى  179ص  11األربعون حديثا ، الحديث)(العشؽ بالكماؿ المطمؽ)وىذا األساس ىو 
ُوفقت والحديث عن ىذا الموضوع ذو جوانب عديدة وُشعب كثيرة لعمِّي ( كتاب شرح دعاء السحر

 . إلفراد رسالة عنو إنشاء اهلل تعالى

:  ىذا
المبلئكة لم تتوفر لدييا أرضيَّة الخبلفة وكذا سائر الموجودات حيث أن المبلئكة مظاىر جمال اهلل 
 .ليس إال كما أّن ىناك موجودات كثيرة وباألخص في جنس الحيوانات ىي مظاىر الجبلل اإلليي 

 
اإلنساف مظير الجماؿ كالجبلؿ 

فيو مظير لمجمال والجبلل معًا وذلك لوجود الجانبين فيو ومن ىنا نعمم السّر في  أمٌا اإلنساف
: التعبير القرآني حيث يقول سبحانو مخاطبًا إلبميس

مىٍقتي ًبيىدىمَّ ).. دى ًلمىا خى  (.75/ص)..(مىا مىنىعىؾى أىٍف تىٍسجي

. الجفدون  بالعشؽه والختصاص المبلئكةدون  
: قال اإلمام قدِّس سرُّه

فيك تعالى بحسب مقاـ اإلليية مستجمع لمصفات المتقابمة كالرحمة كالغضب، ك البطكف )
كالظيكر، ك األٌكليَّة كاآلخرٌية ، ك السخط كالرضا، كخميفتو لقربو إليو كدٌنكه بعالـ الكحدة 
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. صفات المتقابمة كحضرة المستخمؼ عنو كالبساطة مخمكؽ بيدم المطؼ كالقير كىك مستجمع لؿ
مىٍقتي ًبيىدىمَّ : )..كليذا اعترض عمى إبميس بقكلو تعالى دى ًلمىا خى مع (. 75/ص)..(مىا مىنىعىؾى أىٍف تىٍسجي

فكؿ صفة متعمؽ بالمطؼ فيي صفة الجماؿ ، ككؿ ما يتعمؽ بالقير فيك . أٌنؾ مخمكؽ بيد كاحدة 
رانٌيتو كبيائو مف الجماؿ كانقياره تحت سطكع نكره كسمطة فظيكر العالـ كنك. مف صفة الجبلؿ 

كبريائو مف الجبلؿ كظيكر الجبلؿ بالجماؿ كاختفاء الجماؿ بالجبلؿ جمالؾ في كؿ الحقايؽ ساير 
 (شرح دعاء السحر)(كليس لو إاٌل جبللؾ ساتر

 

َـّ   ىداية إلى الخبلفة كالكالية  مصباح اؿإنَّ إمامنا لو بيان آخر أدّق مما ذكرناه قد بيَّنو في كتابو : ث

 :قاؿ

لعٌؿ األمانة المعركضة عمى السمكات ك األرض كالجباؿ التي أبىيفى عف حمميا ك حمىمىيا : نكر)
اإلنساف الظمكـي الجيكؿ ىي ىذا المقاـ اإلطبلقي فإف السمكات ك األرضييف ك ما فييف حدكدات 

ك األمانة ىي ظٌؿ . بى عف الحقيقة اإلطبلقية مقيدات حتى األركاح الكمية ك مف شأف المقيَّد أف يأ
اهلل المطمؽ كٌظؿ المطمؽ مطمؽ يأبى كؿ متعيف عف حمميا ك أما اإلنساف بمقاـ الظمكمٌية التي 

ىي التجاكز عف قاطبة الحدكدات ك التخطي عف كاٌفة التعيىينات ك البلَّ مقامى المشار إليو بقكلو 
الفناء عف الفناء قابؿ كالجيكلية التي ىي ( ال مقاـ لكـ يا أىؿ يثرب: )تعالى شأنو عمى ما قيؿ

: ) لحمميا فحمميا بحقيقتيا اإلطبلقية حيف كصكلو إلى مقاـ قاب قكسيف ك تفكىر في قكلو تعالى 
 (.96مصباح اليداية إلى الخبلفة و الوالية ص)(ك اطًؼ السراج فقد طمع الصبح( أك أدنى 

 
: أقكؿ

و اإلنسان إلى نفِسو أصبًل   بل ىو )إنَّ الفناء عن الفناء من المراتب الراقية لئلنسان حيث ال يتوجَّ
يو و فنائو (  فاٍن في اهلل و إلى عدم توجُّ و إلى الفناء ىو نوٌع من األنانيَّة ) و ال يتوجَّ ( . ألنَّ التوجُّ

: قال موالنا جالل الدين الرومي 
( نست وبس ُكم شدن ُكم ُكن وصال اينستدر خدا ُكم َشو كمال اي)
.ن فن فن ن فهن الكمانالين إّالنهن  فن فن فمائن فهن اهومانالين إّالنا 
ن

 ؟( ربُّػؾ ) ماذا يعني  

تشير إلى   (رٌبؾ ) ولنرجع إلى اآلية المباركة فنقول ِإنَّ إضافة الرّب إلى ضمير الكاف في قولو  
ة راجعة إلى شخص النبّي األكرم صمى اهلل عميو وآلو وسمم ، فاهلل بما أنو رّب النبي قال أّن القضي

لممبلئكة إّني جاعل في األرض خميفة، فالخبلفة إذًا ليا مساس جذري بشخصّية النبي صمى اهلل 
.  عميو وآلو وسمَّم

 
حديث المالئـكة  

: ثمَّ إنَّ لحن كبلم المبلئكة حيث قالوا
نيقىدّْسي لىؾى أىتىٍجعى ).. ٍمًدؾى كى نىٍحفي نيسىبّْحي ًبحى يىٍسًفؾي الدّْمىاءى كى  (.30/البقرة)..( ؿي ًفييىا مىٍف ييٍفًسدي ًفييىا كى

ن كان الظاىر منو االحتجاج أو التعُجب إاّل أنَّيم لم يكونوا بصدد ذلك كيف وىم    وا 
ـٍ *ًعبىاده ميٍكرىميكفى )..  (.26،27/األنبياء)(ًبأىٍمرًًه يىٍعمىميكفى الى يىٍسًبقيكنىوي ًباٍلقىٍكًؿ كىىي
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فماذا كانوا ييدفون من قوليم ىذا ؟ إنَّيم كانوا يريدون أن يطَّمعوا عمى حقيقة األمر في مسألة 
الخبلفة اإلليية فكانوا ال يرون عمبًل أعظم مّما يمارسونو ُىم من التسبيح بحمده تعالى والتقديس 

التِّي ىي جوىرة  العبكديَّةأعظم من التسبيح والتقديس وىي  غافمين عن مرحمٍة أخرى والتِّي ىي
ومن ىنا كانوا يتسائمون حول ىذه الخبلفة ؟ وكانوا يتوقعون الوصول إلى مستوى ! كنييا الربوبيَّة 

: اإلستخبلف كما في الحديث 
بحار )(ايا ربّْ إف كنت كالبدَّ جاعبلن في أرضؾ خميفةن فاجعمو مفٌ ...عف الصادؽ عميو السبلـ )

رواية  299ص  61ج -4باب 4رواية  367ص  57ج-1الباب17رواية  108ص  11األنوار ج 
( 4باب 7رواية  32ص  99ج -2باب 38رواية  83ص  63ج -47باب 7

 
ومن ناحية أخرى كانت المبلئكة قد اطمعت ومن قبل أن ُيخمق اإلنسان أنَّو بخروجو من الجنَّة سوف 

: فساد في األرض بل سفك الدماء حيث يقولونيرتكب الجرائم البشعة من اإل
يىٍسًفؾي الدّْمىاءى )..  (.30/البقرة)..(أىتىٍجعىؿي ًفييىا مىٍف ييٍفًسدي ًفييىا كى

ًا استفيام المبلئكة أمرفبناًء عمى ذلك يكون  -أما كيف عمموا ذلك فمسنا بصدد الحديث عنو ىنا 
.  طبيعّيًا وفي محمِّو 

 
إقنػاع المبلئػكة  

وكيف أجابيم اهلل جلَّ شأنو؟  
ـي مىا الى تىٍعمىميكفى )..  (.30/البقرة)(قىاؿى ًإنّْي أىٍعمى

فمم ُينكر سبحانو تمك األمور أعني اإلفساد في األرض وسفك الدماء كظاىرة سوف تصدر من ىذا  
رىا ، ولكنو سبحانو بيَّن لممبلئكة أنَّيم جاىمون بما يعممو ىو  البشر بل الظاىر . أنَّو قد قرَّ

و سؤال وىو قال . ماذا كان يعمم اهلل سبحانو وتعالى؟ ىذا ما سيتبيَّن من خبلل البحث : وىاىنا يتوجَّ
: سبحانو

ـى األىٍسمىاءى كيمَّيىا) ـى آدى مَّ  (.31/البقرة)..(كىعى

إلسم والُمسّمى بحيث كمما يذكر االسم وكأنَّ الُمسمى قد حضر لدى السامع ىناك ارتباط وثيق بين ا 
االسم ليس ىو إاّل مرآة لممسمَّى وليذا قالوا أنَّ وجود االسم ىو وجود المسمى أو باألحرى ، ألنَّ 

. قبح من المسمَّى إلى االسمتنزيل لممسّمى وتجلٍّ لو وليذا نشاىد انتقال الجمال وال
 :كعمى ضكء ذلؾ أقكؿ

مضافًا   (كمّْيا ) إنَّ اهلل سبحانو قد عمَّم آدم األسماء كميا وذلك بدليل اآلية المباركة حيث التأكيد بـ  
الدال عمى العموم ، وىذه األسماء كمَّيا كاشفة عن الُمسمَّيات العينية   الجمع المحمَّى بالبٌلـإلى  

فيي كانت حقائق لم يتيسَّر لممبلئكة الوصوُل إلييا ولم تعرف المبلئكة أسمائيا من قبل أن الخارجية 
واألحاديث . ينبأىم آدم بأىمِّيا الّتي كانت مستوعبة ومخيِّمة عمى سائر األسماء كما سنبيِّن ذلك 

 : المبيِّنة لتمك األسماء تتمخَّص في طوائف ثبلثة

ؿ :  األكَّ
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أبي عبد اهلل عميو السبلـ قاؿ  سألتو عف قكؿ اهلل عز كجؿ  عف الفضؿ بف عباس عف)
أسماء األكدية كالنبات كالشجر كالجباؿ مف : كعمـ آدـ األسماء كميا ما ىي؟ قاؿ

(. 2باب 19رواية  471ص  11بحار األنوار ج )(األرض
 

: الثاني
آدـ األسماء كميا عف أبي العباس عف أبي عبد اهلل عميو السبلـ قاؿ سألتو عف قكؿ اهلل كعمـ )

ماذا عممو قاؿ األرضييف كالجباؿ كالشعاب كاألكدية ثـ نظر إلى بساط تحتو فقاؿ ك ىذا البساط 
 (2باب 18رواية 147ص 11بحار األنوار ج)(مما عممو

: الثالث
عف داكد بف سرحاف العطار قاؿ كنت عند أبي عبد اهلل عميو السبلـ فدعا بالخكاف فتغدينا ثـ )

كالدست سنانو فقمت جعمت فداؾ قكلو كعمـ آدـ األسماء كميا الطست كالدست  جاءكا بالطشت
 20رواية 147ص 11بحار األنوار ج)(سنانو منو فقاؿ الفجاج كاألكدية كأىكل بيده كذا ككذا

  (.2باب
 

أسػمائكـ في  األسػماء 
مقام الخبلفة اإلليّية نجد أنَّو تعالى يعرض قسما حيث أّنو لم تكن لجميع ىذه األسماء عبلقة ب كلكف

ة أعني مسمَّياتيا ومصاديقيا وبطبيعة الحال كانت لتمك الُمسمّيات عبلقًة بالميمِّ  مميَّزًا منيا خاصَّ
. التِّي كان سبحانو بصدد إفياميا لممبلئكة لغرض توجيو خمق آدم عميو السبلم  الخبلفةأعني 

في قولو تعالى    (ثـ)أّمل في كممة  أنُظر إلى ىذا التعبير وت
يـ عمى المبلئكة)   1(ثَـّ عرضى

مْت بين جميِع األسماء وبين الّتي ُعرَضْت عمى المبلئكة  وتأمَّل أيضًا في الضمير . فإنيا قد فصَّ
فإنَّو لو كانت األسماء ىي المعنيَّة والمعروضة عمييم دون المسمَّيات أو كانت تعني   (ىـ)

يا)ي ال تمتمك التعقَُّل لكان التعبير الصحيح ىو المسميات التِّ  ييـ)ال ( عىرضى  .(عىرضى

 :وأصرح من ذلك قولو تعالى 

 2(فقاؿ أنبئكني بأسماء ىؤالء إف كنتـ صادقيف)
والشعاب  فيل يحتمل من يعرف ألف باء المغِة العربيِة أنَّ كممة ىؤالء تعني الموجودات من الجبال 

 ! .واألودية والنبات والشجر بأصنافيا؟

 :أقػكؿ

بل إنَّما ىي أسماء من سَيأتون عمى األرض من ذريَّة آدم الذين ىم محّل االحتجاج والنزاع وبوجود  
ية يمكن تبرير خمق آدم عميو السبلم وجعمو خميفة في األرض ، وبيم ُتجَبر جميُع المفاسد  تمك الذرِّ

تدلُّ عمى حضورىم بعينيم  ىؤالء ا بعُض أوالد آدم عميو السبلم وال يخفى أنَّ كممةالتِّي سوف يرتكبو
.  آنذاك وىم بعرشو محدقين 

إشارة إلى ىذه الحقيقة حيث  كأسمائكـ في األسماءولعلَّ قولو عميو السبلم في الزيارة الجامعة الكبيرة 
. سبلم كانت أسمائيم في األسماء التِّي عمَّميا اهلل آدم عميو ال
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َـّ  إنَّو عمى ما ذكرناه يمكننا معرفة ما تروم إليو األحاديث المتظافرة في ىذا المجال، ورعاية  ث
 :لبلختصار نذُكر بعضيا

دريس  ذكر العبلمة المجمسي رحمو اهلل في البحار عنوانًا في مساواة عمي عميو السبلم مع آدم وا 
 :ب ، ومن جممة ما ذكر الروايَة التاليةونوح عمييم السبلم نقمو عن كتاب مناقب آل أبي طال

يا عمى أنت بمنزلو الكعبة تيؤتى : بإسناده عف عمى عميو السبلـ قاؿ النبي صمى اهلل عميو كآلو)
كال تأتي، آدـ باع الجنة بحٌبات حنطة فأيمر بالخركج منيا قمنا اىبطكا منيا جميعا كعميه اشترل 

ككاف اسـ بما صبركا جنة، عمـ آدـ األسماء كميا  الجنة بقرص فأيذف لو بالدخكؿ فييا كجزاىـ
 15رواية  48ص  39بحار األنوار ج )(عمي كأسماء أكالده عميو السبلـ فعمَّـ اهللي آدـ أسماءىـ

 (73باب

 
 :وفي كتاب اإلحتجاج لمطبرسي

محمَّد فقاؿ رسكؿ اهلل كىؿ شرفت المبلئكة إال بحبّْيا ؿ....  عف أبي محمَّد العسكرم عميو السبلـ )
كعميٍّ كقبكليا لكاليتيما انو ال أحد مف محبّْي عميٍّ عميو السبلـ نظؼ قمبو مف قذر الغش كالدغؿ 
كالغؿ كنجاسة الذنكب إال كاف أطير كأفضؿ مف المبلئكة، كىؿ أمر اهلل المبلئكة بالسجكد آلدـ إال 

فعكىـ عنيا إال ك ىـ لما كانكا قد كضعكه في نفكسيـ إنو ال يصير في الدنيا خمؽ بعدىـ إذا ر
يعنكف أنفسيـ أفضؿ منيـ في الديف فضبل ك أعمـ باهلل ك بدينو عمما، فأراد اهلل أف يعرفيـ أنيـ 
قد أخطئكا في ظنكنيـ كاعتقاداتيـ فخمؽ آدـ ك عممو األسماء كمَّيا ثـ عرضيا عمييـ فعجزكا عف 

ىـ ، ثـ أخرج مف صمب آدـ ذريَّة معرفتيا ، فأمر آدـ أف ينبئيـ بيا ك عرفيـ فضمو في العمـ عمي
منيـ األنبياء كالرسؿ ك الخيار مف عباد اهلل أفضميـ محمَّد ثـ آؿ محمَّد، كمف الخيار الفاضميف 
منيـ أصحاب محمَّد كخيار أمو محمَّد ، ك عرؼ المبلئكة بذلؾ أنيـ أفضؿ مف المبلئكة إلى آخر 

 3...(الحديث
: خير شاىد عمى ذلك  والرواية التالية المنقولة في الكافي

عدة مف أصحابنا عف أحمد بف محمد عف ابف فضاؿ عف أبي جميمة عف محمد الحمبي عف أبي )
أف اهلل مثَّؿ لي أمتي في : عبد اهلل عميو السبلـ قاؿ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ قاؿ

ايات فاستغفرت لعمي ك الطيف ك عممني أسماءىـ كما عمـ آدـ األسماء كميا فمرَّ بى أصحاب الر
شيعتو أف ربى كعدني في شيعة عمي خصمة ، قيؿ يا رسكؿ اهلل ك ما ىي قاؿ المغفرة لمف آمف 

 4..(منيـ
 

: أقػكؿ
ثم تشبييو صمى اهلل عميو وآلو ىذا التعميم بتعميم  (عمَّمني أسمائيـ ) الظاىر أن قولو عميو السبلم 

أنَّ األسماء التِّي عممَّيا اهلل آدم عميو السبلم ليست ىي آدم عميو السبلم األسماء كّميا يدلُّ عمى 
.  أسماء الجمادات والنباتات والحيوانات فقط بل ىي شاممة لئلنسان أيضاً 

 
 

أٌكؿ ما خػمؽ اهلل 
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: أقكؿ
ؿ ما خمؽ اهللإنيم عمييم السبلم   وألجميم ُخِمقت سائر الموجودات   أكَّ
(  قت األفبلؾلكالؾ لما خؿ)

  وأيضاً 
  5(لكالؾ لما خمقت آدـ)

: وىذه المسألة ثابتة عقبًل ونقبًل ففي الحديث
عف جابر بف عبد اهلل قاؿ قمت لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمَّـ أكؿ شئ خمؽ اهلل تعالى ما )

 6(ىك ؟ فقاؿ نكر نبيؾ يا جابر خمقىو اهلل ثـ خمؽ منو كؿَّ خير
اليداية إلى الخبلفة مصباح العظيم نوَّر اهلُل ضريحو في كتابو القيِّم اإلماـ ن وقال مولى العارفي

: 7كالكالية
إف األحاديث الكاردة عف أصحاب الكحي كالتنزيؿ في بدء خمقيـ عمييـ السبلـ كطينة : مطمىع)

اهلل عمييما كآليما، كأركاحيـ إشارة إلى تعيف أركاحيـ كأٌف أكؿ الخمؽ ركح رسكؿ اهلل كعمٌي صمى 
ركحانيتيـ التي ىي المشيئة المطمقة كالرحمة الكاسعة تعٌينان عقمٌيان ألٌنو أكؿ الظيكر ىك أركاحيـ 

مقاـ المشيئة لـ يكف مف الخمؽ في شيء بؿ عمييـ السبلـ ، كالتعبير بالخمؽ ال يناسب ذلؾ فإف 
، كأف ييطمؽ عميو الخمؽ أيضا كما كرد (أال لو الخمؽ كاألمر: ) المشار إليو بقكلو تعالىىك األمر 
كىذا الحديث الشريؼ أيضا مف األدلة عمى "  خمؽ اهلل األشياء بالمشيئة كالمشيئة بنفسيا"منيـ  

عمى كنحف نذكر ركاية داٌلة . ككف المشيئة المطمقة فكؽ التعيُّنات الخمقية مف العقؿ كما دكنو
في الكافي   تماـ المقصكد الذم أقمنا البرىاف الذكقي عميو بحمد اهلل تيٌمنان بذكره ك تبٌركان بو

: الشريؼ
أحمد بف إدريس عف الحسيف بف عبد اهلل الصغير عف محمد بف إبراىيـ الجعفرم عف أحمد بف 

د اهلل عميو عمى بف محمد بف عبد اهلل بف عمر بف عمى بف أبي طالب عميو السبلـ عف أبي عب
خمؽ نكر األنكار الذم نكرت منو األنكار  ý أف اهلل كاف إذ ال كاف فخمؽ الكاف كالمكاف: السبلـ قاؿ

يزاال   كأجرل فيو مف نكره الذم نكرت منو األنكار كىك النكر الذم خمؽ منو محمدان كعمٌيان ، فمـ
يف في األصبلب الطاىرة حتى نكريف أكليف إذ ال شئ ككف قبميما فمـ يزاال يجرياف طاىريف مطير

  8(افترقا في أطير طاىريف في عبد اهلل كأبي طالب عمييما السبلـ
 
( قده)تكضيح كبلـ اإلمػاـ 

المشيئة وبها خلق األشياء ولهذا سميت األشياُء إنَّ هللا شاء فخلق، فأول ما صدر منه تعالى هو 
لمشيئة اإللهية فكيف ظهرت تلك المشيئة بنفسها؟ وفي ماذا ظهرت؟ وبطبيعة أشياًء ألنها تجٍل ل

كما باألمر الحال ذلك المظهر ليس هو شيئاً بل هو أعلى من مستوى الشيء وهو ما ُيطلق عليه 
ومن خالله ُخلقت األشياء فأصبح هو واسطة  9(أال له الخلق و األمر)تشير إليه اآلية المباركة 

. بينها وبين هللا تعالى  لألشياء و رابطة
ر  فال مشيئة قبل المشيئة حيث ال يمكن القول بأنَّ هللا شاء أن يشاء أن يخلق األشياء ألنَّه سوف يستمِّ

هل شاء أن يشاء أن يشاء أن يخلق : هذا السؤال بالنسبة إلى المشيئة األولى فربَّ قائل يقول
األشياء؟  

ط في التسلسل الباطل فال وهذا السؤال ال ينتهي فيجرَّ اإلنسان إ لى ما ال نهاية لها من األسئلة فيتورَّ
. بدَّ إذاً أن يتوقَّف
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عالم المشيئة ليس هو من عالم الخلق بل هو من عالم األمر والمشيئة لم ُتخلق كخلق األشياء 
 األخرى، بل لو أطلق عليها الخلق فيراد بذلك نمٌط خاصٌّ من الخلق يختلف عن خلق سائر األشياء،

ل وهم   ، وألجل ذلك يطلق عليهم  أنوار محمد وآل محمدوالمشيئة قد تجلَّت في المخلوق األوَّ
واسطة الفيض كما ُيشير إلى ذلك قوله تعالى ، وهم "أولوا األمر"
 ( وجعلنا منهم أئمة ٌهدون بأمرنا)

َـّ إنَّو  لو وسمَّم المنقول عن كلٍّ من الشيخ المفيد قد ورد في زيارة رسول اهلل صمى اهلل عميو وآ: ث
 :والسيد والشييد

ؿ النبييف ميثاقا كآخرىـ مبعثان الذم غمستو في بحر الفضيمة ك المنزلة الجميمة ك الدرجو ) أكَّ
  10..(الرفيعة ك المرتبة الخطيرة فأكدعتو األصبلب الطاىرة كنقمتو منيا إلى األرحاـ المطيرة

 
ال يسـبقونو بالقول 

: إنَّ المبلئكة قد أظيروا عجزىم في قبال ىذا األمر ثمَّ 
 11(قالكا سبحانؾ ال عمـ لنا إال ما عممتنا انؾ أنت العميـ الحكيـ)
وكبلميم ىذا في غاية األدب والخضوع حيث ابتدؤا بالتسبيح ثمَّ نفوا العمم بنحو مطمق عن أنفسيم  

ى لم يعمِّميم ذلك فبل عمم ليم ، ثمَّ أكَّدوا عمى وَنسبوه إلى ربِّيم وفي خصوص األسماء حيث أنَّو تعال
أنَّ اهلل ىو العميم الحكيم وفي ذلك إشارة إلى أنَّيم كانوا يرغبون في معرفة تمك األسماء إن اقتضت 

.  الحكمة اإلليية 
 

المبلئكة اقتنػعكا 
نياية المطاف وآخر مراحل الحديث مع م وىو وىاىنا يأتي دور الخطاب الموََّجو إلى آدم عميو السبل

المبلئكة ومن خبلل ىذا الخطاب وجوابو وصل المبلئكة إلى درجة االطمئنان إن صح ىذا التعبير 
 !!بخصوص المبلئكة

قاؿ يا آدـ أنبئيـ بأسمائيـ فمما أنبأىىـ بأسمائيـ قاؿ ألـ أقؿ لكـ إني أعمـ غيب السمكات )
 12(رض كأعمـ ما تبدكف كما كنتـ تكتمكفكاأل
إنَّ اهلل سبحانو في ىذه المرحمة يخاطب آدم عميو السبلم ويطمب منو أن ُينبأ المبلئكة بتمك : أقكؿ

د اإلعبلم بل ُيطَمق عمى خبٍر ذي فائدٍة عظيمة وذلك الذي يحصل  األسماء، واإلنباء ليس ىو مجرَّ
  فياني في ُمفرداتوقال الراغب االص. منو عمم أو غمبة الظن

، كال يقاؿ لمخبر في األصؿ نبأ حتَّى ) النبأ خبره ذك فائدة عظيمة يحصؿ بو عمـ أك غمبة ظفٍّ
..(  يتضمَّف ىذه األشياء الثبلثة

: ومراجعة موارد استعمال الكممة في القرآن الكريم أحسن دليل عمى ذلك قال تعالى
لكؿ نبأ )  14(كلقد جاءؾ مف نبأ المرسميف) 13(ىزئكففقد كذبػكا فسيأتييـ أنبػاء ما كانكا بو يست)

ألـ يأتكـ ) 17(قؿ ىك نبأ عظيـ) 16(كاتػؿ عمييـ نبأ نكح إذ قاؿ لقكمو) 15(مستقر كسكؼ تعممكف
تمؾ القرل نقص عميؾ مف ) 18(نبأ الذيف كفركا مف قبؿ فذاقكا كبػاؿ أمرىـ كليـ عذاب أليـ

قاؿ ىذا فراؽ بيني كبينؾ سأنبئؾ بتأكيؿ ما لـ ) 20(الرحيـنىبٍّْأ عبادم إنّْي أنا الغفكر ) 19(أنبائيا
 21(تستطع عميو صبرا
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ومن الواضح أنَّو تعالى كان يريد تثبيت شخصية آدم عميو السبلم وبيان منزلتو العظيمة ال كآدم 
عميو السبلم فحسب بل باعتبار أنَّو الَمنشأ لمخمق الجديد الذي ُيطَمق عميو إنسان ذو الخصوصّيات 

. تميِّزة بين سائر الموجوداتالم
وىل اهلل سبحانو كان يريد أن يتعرف المبلئكة عمى مستوى عمم آدم عميو السبلم وعمى ضوئو 

و إلييم من المبلحظات التي  يخضعوا لو بالسجود؟ ىذا ما اعتقد بو جمٌع من المفسرين مع ما يتوجَّ
 .ال يمكن التخمُّص من الكثير منيا

أقوى مّما ُذكر يتبلءم مع األحاديث الشريفة أيضًا، وىو أنَّو سبحانو بعد أن ىناك احتمال آخر  :أقكؿ
عرض عمى المبلئكة تمك األنوار الطاىرة خمفاَئو عمى البرية وحججو عمى خمقو ولم يتعرف المبلئكة 
ال عمى أشخاصيم وال عمى أسمائيم، فبطبيعة الحال لم يسكن غميميم ولم يطمئنوا حيث لم تتمُّ لدييم 

فيم لممبلئكة بذكر أسمائيم ف قاؿ يا آدـ لسفة خمق اإلنسان، فأراد سبحانو من آدم عميو السبلم أن ُيعرِّ
أذعنوا باألمر واستسمموا و انحمت تمك الشبية الغامضة التي  أنبأىـ بأسمائيـ فمما أنبأىـ بأسمائيـ

فسد فييا كيسفؾ أتجعؿ فييا مف مي نشأت من رؤيتيم غير الصحيحة بالنسبة إلى خمق آدم وىي 
 !الدماء

 :والبأس باإلشارة إلى حديثين في ىذا المجال

: ما نقمو العبلمة المجمسي عف كتاب إكماؿ الديف -1
عف الصادؽ عميو السبلـ أف اهلل تبارؾ كتعالى عمـ آدـ عميو السبلـ أسماء حجج اهلل كميا ثـ )

ف كنتـ صادقيف أنكـ أحؽ بالخبلفة عرضيـ كىـ أركاح عمى المبلئكة فقاؿ أنبئكني بأسماء ىؤالء إ
في األرض لتسبيحكـ كتقديسكـ مف آدـ قالكا سبحانؾ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ أنت العميـ 
الحكيـ قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى يا آدـ أنبئيـ بأسمائيـ فمما أنباىـ بأسمائيـ كقفكا عمى عظيـ 

ككنكا خمفاء اهلل في أرضو كحججو عمى بريتو منزلتيـ عند اهلل تعالى ذكره فعممكا أنيـ أحؽ بأف م
عف أبصارىـ كاستعبدىـ بكاليتيـ كمحبتيـ كقاؿ ليـ ألـ اقؿ لكـ إني أعمـ غيب  غيَّبيـثـ 

22(السمكات كاألرض كأعمـ ما تبدكف كما كنتـ تكتمكف
 

: ما نقمو العبلمة المجمسي عف تفسير فرات ابف إبراىيـ الككفي
ـ قاؿ إف اهلل تبارؾ كتعالى كاف كال شئ فخمؽ خمسة مف نكر جبللو عف أبي عبد اهلل عميو السبل)

كاشتؽ لكؿ كاحد منيـ اسما مف أسمائو المنزلة فيك الحميد كسٌماني محمَّدا كىك األعمى كسمى 
كحسينا كىك فاطر فاشتؽ لفاطمة  أمير المؤمنيف عميا كلو األسماء الحسنى فاشتؽ منيا حسنا 

ىـ الميثاؽ عف يميف العرش كخمؽ المبلئكة مف نكر فمما أف نظركا مف أسمائو فمما خمقيـ جعؿ
ٌنا لنحف  نا لنحف الصافكف كا  إلييـ عظمكا أمرىـ كشأنيـ كلقنكا التسبيح فذلؾ قكلو تعالى كا 

المسبحكف فمما خمؽ اهلل تعالى آدـ عميو السبلـ نظر إلييـ عف يميف العرش فقاؿ يا رب مف 
كخاصتي خمقتيـ مف نكر جبللي كشققت ليـ اسما مف أسمائي  ىؤالء قاؿ يا آدـ ىؤالء صفكتي

قاؿ يا رب فبحقؾ عمييـ عممني أسماءىـ قاؿ يا آدـ فيـ عندؾ أمانة سٌر مف سرّْل ال يطَّمع عميو 
غيرؾ إال بإذني قاؿ نعـ يا رب قاؿ يا آدـ أعطني عمى ذلؾ العيد فاخذ عميو العيد ثـ عممَّو 

كلـ يكف عمميـ بأسمائيـ فقاؿ أنبئكني بأسماء ىؤالء إف كنتـ  أسماءىـ ثـ عرض عمى المبلئكة
صادقيف قالكا سبحانؾ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ قاؿ يا آدـ أنبئيـ بأسمائيـ 

 23(فمما أنبأىـ بأسمائيـ قاؿ ك أكفكا بكالية عمي عميو السبلـ فرضا مف اهلل أكؼ لكـ بالجنَّة
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ىذا الحديث أنَّ المبلئكة كانوا قد شاىدوا ىذه األنوار قبل أن ُيخمق آدم عميو يستفاد من : أقكؿ
: السبلم و ذلك بعد أن خمقيم اهلل حيث ورد في الحديث

وخلق المالئكة من نور فلما أن نظروا إليهم عظَّموا أمرىم وشأنهم ولقنوا التسبيح فذلك قولو تعالى وإنا لنحن )
( الصافون وإنا لنحن المسبحون

فكانوا يعرفون شأنيم ومرتبتيم عند اهلل ولكنَّيم لم يتوقَّعوا أنَّ ىناك عبلقة بينيم وبين خمق آدم عميو  
د أن َعرفوا أسمائيم وصموا إلى القناعة الكاممة وقالوا : السبلم ومن ىنا نشاىد أنَّيم وبمجرَّ

( سبحانؾ ال عمـ لنا إاٌل ما عمَّمتنا إنَّؾ أنت العميـ الحكيـ)
لَّيم أشاروا بقوليم ىذا أنَّو ال عمم لنا أنَّ خمق آدم عميو السبلم لو عبلقة بتمك األنوار التي رأيناىا ولع 

 .سابقًا ولو كّنا نعمم ذلك لما اعترضنا أصبلً 
 :بالذكر أنَّو ورد حديث في الكافي الشريف يقول كالجدير

عف محمد بف الفضيؿ محمد بف يحيى عف أحمد بف محمد عف محمد بف أبي عمير أك غيره )
عف أبي حمزة عف أبي جعفر عميو السبلـ قاؿ قمت لو جعمت فداؾ إف الشيعة يسألكنؾ عف 

ف شئت لـ : تفسير ىذه اآلية عَـّ يتساءلكف عف النبأ العظيـ قاؿ ، إف شئتي أخبرتيـ كا  ذلؾ إليَّ
أمير المؤمنيف فقاؿ ىي في : لكنّْى أخبرؾ بتفسيرىا قمت عَـّ يتساءلكف قاؿ: أخبرىـ ثـ قاؿ

يقكؿ ما هلل عز ك جؿ آيو ىي أكبر مني صمكات اهلل عميو كاف أمير المؤمنيف صمكات اهلل عميو 
(. 3رواية 207ص 1الكافي ج)(ك ال هلل مف نبأ أعظـ مني

والحديث ينطبق مع ما نحن فيو حيُث أنَّ الوالية العظمى ىي التِّي كانت السبب لخمق آدم عميو 
السبلم ومن ىنا قال 

 ( أنبأىـ بأسمائيـ)
  

غيب السػمكات كاألرض 
: وبعد أن أنباىم آدم بأسمائيم عمييم السبلم :ىذا

قاؿ ألـ أقؿ لكـ إني أعمـ غيب السمكات ك األرض كأعمـ ما تبدكف كما كنتـ )
 (تكتمكف

إنّْي حيث قال   30في اآلية  والظاىر أنَّ عمم اهلل بغيب السموات واألرض ىو نفس العمم الذي جاء
ـي ما ال تعممكف .  أعم

ة التِّي عرضت عمى المبلئكة ىي أمور غيبية عن العوالم  ومن ىنا ُيعمم أنَّ تمك المسمَّيات الخاصَّ
المختمفة السماوية واألرضية، وىي عمى ما ذكرنا أرواُح أئمتنا األطيار عمييم السبلم حيث أنَّيا فوق 

جميع الموجودات حيث أنَّ جميع الموجودات ُتعدُّ من عالم الخمق، وأّما تمك  السموات واألرض وفوق
.  األرواح فيي من عالم األمر والمشيئة كما الحظت في تعبير اإلمام قدس سرُّه فتأمَّل في ذلك

: ولعلَّ الرواية األولى تشير إلى ىذا األمر حيث جاء فييا
  (مف األرضكدية كالنبات كالشجر كالجباؿ عمـ آدـ األسماء كميا ما ىي قاؿ أسماء األ)

. وىذا التعبير ُيشير إلى أنَّ تمك األسماء لم تكن من األرض بل ىي غيب األرض
 

: عػمـ الغيػب
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: وينبغي لنا أن نتحدَّث ولو باختصار حول عمم الغيب فنقول :ىذا
. إنَّ ىناك تعابير مختمفة في القرآن الكريم تتعمَّق بغيب السماوات واألرض

 
: أٌف اهلل عالـ بغيب السماكات كاألرض كىي ثبلث آيات :ألؼ

 24(قاؿ ألـ اقؿ لكـ إني أعمـ غيب السمكات ك األرض كأعمـ ما تبدكف كما كنتـ تكتمكف) -1
 25(إف اهلل عالـ غيب السماكات ك األرض إنو عميـ بذات الصدكر) -2
 26(لكفإف اهلل يعمـ غيب السماكات ك األرض كاهلل بصير بما تعـ) -3
 
ة كىي أيضان ثبلث آيات :ب : أفَّ غيب السماكات كاألرض هلل خاصَّ
ليو يرجع األمر كمو فاعبده كتككؿ عميو كما ربؾ بغافؿ عما ) - 1 ك هلل غيب السماكات كاألرض كا 

 27(تعممكف
إفَّ اهلل عمى   ك هلل غيب السماكات كاألرض ك ما أمر الساعة إال كممح البصر أك ىك أقرب) -2

 28(ء قديركؿ شي
قؿ اهلل أعمـ بما لبثكا لو غيب السماكات ك األرض أبصر بو كأسمع ما ليـ مف دكنو مف ) -3

 29(كلي ك ال يشرؾ في حكمو أحدا
: الىفيل يمكن لآلخرين أن يطمِّعوا عمى عمم الغيب أم ال ؟ فماذا يعني إذًا قولو تع 
عالـ الغيب فبل يظير عمى غيبو أحدا إاٌل مف ارتضى مف رسكؿ فإنَّو يسمؾ مف بيف يديو ك مف )

 30(خمفو رصدا
. ال ييمنا البحث عنو ىنا حيث أنَّو ال يتعمق بما نحن بصدد بيانو  
 

 ماذا كانت المبلئػكة تكتمو؟ 
وما كانوا يبدونو فواضح وأّما الذي كانوا يكتمونو  بدكف كما كنتـ تكتمكفكأعمـ ما تي وأّما قولو تعالى 

: فغير معموم إاّل أنَّ ىناك حديث عن اإلمام السجاد عميو السبلم يبّين لنا ذلك وىو
 31(كما كنتـ تكتمكف ظنان أٌف ال يخمؽ اهلل خمقان أكـر عميو مٌنا: .. قاؿ عميو السبلـ )
ا كانوا يعممونو سابقًا من خمق األنوار كما مرَّ ألنَّيم في كبلميم ىذا ُيشيرون وىذا الكبلم ال ُينافي م 

عالم الخمق ال عالم األمر حيث أنَّ المبلئكة من عالم الخمق فمم يكونوا يتوقَّعون أن يخمق اهلل إلى 
.  ك خمقًا أكرم عميو منيم فيأمرىم بالسجود لو ففوجئوا بذل

 
الفصؿ الثاني 

السجكد آلدـ عميو السبلـ 
 

والظاىر أنَّ كل ما جرى بين اهلل والمبلئكة لم يكن إاّل تمييدًا ألمٍر واحٍد وىو السجود آلدم عميو 
د في الواقع كان السبلم، ال ألنَّو آدم بل ألنَّو َمجرًى لمخبلفة اإللييَّة ومحبًل لمفيض الرّباني، فالسجو

: هلل سبحانو وتعالى فإنَّ أحاديثنا الشريفة تَُبيِّن لنا حقيقَة األمر في ذلك



19 

 

ففي ركاية عف إمامنا مكسى بف جعفر عميو السبلـ عف أبيو عف آبائو عف الحسيف بف عمى )
في ركاية طكيمة حكؿ أسئمة سأليا ييكدم مف أمير المؤمنيف عميو السبلـ فقاؿ )عميو السبلـ 

كلئف اسجد اهلل آدـ مبلئكتو فاف سجكدىـ لـ يكف سجكد ( لي في جكاب إحدل تمؾ األسئمةع
بحار )(كجؿ كلكف اعترفكا آلدـ بالفضيمة كرحمة مف اهلل لو طاعة أنَّيـ عبدكا آدـ مف دكف اهلل عز 

 (.2باب 1رواية 29ص 10األنوار ج
: فخ فيو من روحو حيث يقولولم يأمر اهلل مبلئكتو بالسجود آلدم إاّل بعد أن سّواه ون

ذ قاؿ ربؾ لممبلئكة إني خالؽ بشرا مف صمصاؿ مف حمأو مسنكف فإذا ) سكيتيو كنفختي فيو مف كا 
 32(فقعكا لو ساجديف ركحي

ففي الواقع لم يكن السجود لجسم آدم بل إنَّما ىو لروحو المنتسب إلى اهلل تعالى وىو من أمر اهلل  
 33(أمر ربي كما أكتيتـ مف العمـ إال قميبل كيسألكنؾ عف الركح قؿ الركح مف)

 :وىناك أحاديث دالَّة عمى ذلك قد ذكرىا المحدِّث الكميني رضوان اهلل تعالى عميو ننقل ثبلثة منيا 

عدة مف أصحابنا عف أحمد بف محمد بف خالد عف أبيو عف عبد اهلل بف بحر عف أبي أيكب ) -1
ر عميو السبلـ عما يرككف إف اهلل خمؽ آدـ الخزاز عف محمد بف مسمـ قاؿ سألت أبا جعؼ

عمى صكرتو فقاؿ ىي صكره محدثو مخمكقو كاصطفاىا اهلل كاختارىا عمى سائر الصكر 
المختمفة فأضافيا إلى نفسو كما أضاؼ الكعبة إلى نفسو ك الركح إلى نفسو فقاؿ بيتي 

. 34(كنفخت فيو مف ركحي
خالد عف القاسـ بف عركه عف عبد  محمد بف يحيى عف أحمد بف محمد عف محمد بف) -2

الحميد الطائى عف محمد بف مسمـ قاؿ سالت أبا عبد اهلل عميو السبلـ عف قكؿ اهلل عز 
كيؼ ىذا النفخ؟ فقاؿ إف الركح متحرؾ كالريح ك إنما سمى  كنفخت فيو مف ركحيكجؿ 

نما أخرجو عف لفظة الريح ألف األركاح مجاف سة الريح ك ركحا ألنو اشتؽ إسمو مف الريح كا 
إنما أضافو إلى نفسو ألنو اصطفاه عمى سائر األركاح كما قاؿ لبيت مف البيكت بيتي 
 .35(كلرسكؿ مف الرسؿ خميمي كأشباه ذلؾ ككؿ ذلؾ مخمكؽ مصنكع محدث مربكب مدبَّر

 والظاىر أنَّ المراد من التصوير أيضًا ذلك حيث أّنو ال ُيطمق عمى اإلنسان إنسان إاّل بعد أن تكتمل
وىذه الصورة تمثِّل ذلك الروح ومن ( ألنَّ شيئيَّة الشيء بصورتو ال بمادتو تأمَّل)صورتو اإلنسانيَّة 

:  ىنا قال سبحانو وتعالى
ثـ قمنا لممبلئكة اسجدكا آلدـ فسجدكا إال إبميس لـ يكف مف  صكرناكـكلقد خمقناكـ ثـ )

 36(الساجديف
ل من األ حاديث الثبلثة التِّي ذكرناىا من كتاب الكافي ومن ىنا تعرف السّر في الحديث األوَّ

:  الشريف
عمى محمد بف مسمـ قاؿ سألت أبا جعفر عميو السبلـ عما يرككف إف اهلل خمؽ آدـ )...

 37..(صكرتو
 38ولئلمام قدِّس سرُّه شرح عميق ومختصر ليذا الحديث في كتابو القيِّم األربعون حديثًا الحديث  

. فراجع
: النقاط التّْي ذكرىا إماـ األمَّة ىناؾ مع تمخيص كال بأس بذكر بعض

: قاؿ
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(. ويستفاد مّما ذكرناه أنَّ اإلنسان الكامل مظهر االسم الجامع، ومرآة تجلِّي االسم األعظم)
َـّ ذكر آية األمانة التّْي شرحناىا سابقان كقاؿ : ث

ة التّْي ال يميؽ بيا غير اإلنساف، كقد أشير إلييا في الكالية المطمؽكتككف األمانة لدل العرفاء )
( كؿُّ شيء ىالؾ إاٌل كجيو: القرآف الكريـ بقكلو تعالى
: كفي كتاب الكافي بسنده 

عدة مف أصحابنا عف أحمد بف محمد عف ابف أبي نصر عف محمد بف حمراف عف أسكد بف )
اء منو مف غير أف أسالو نحف حجو سعيد قاؿ كنت عند أبي جعفر عميو السبلـ فانشأ يقكؿ ابتد

اهلل كنحف باب اهلل كنحف لساف اهلل كنحف كجو اهلل كنحف عيف اهلل في خمقو كنحف كالة أمر اهلل 
 38(في عباده

وفي دعاء الندبة 
( أين وجو اهلل الذي يتوجَّو إليو األولياء؟ أين السبب المتصل بين األرض والسماء)

وفي زيارة الجامعة 
( ىوالمثل األعل)
وىذا المثل األعلى وذلك الوجو اإللهي ىو الوارد في الحديث الشريف  
( إنَّ اهلل خلق آدم على صورتو)

كمعناه أفَّ اإلنساف ىك المثؿ األعمى لمحؽ سبحانو، كآيتو الكبرل، كمظيرىا األتـ، كأنَّو مرآةه  
.  لتجمّْي األسماء كالصفات كأنَّو كجو اهلل كعيف اهلل كيد اهلل كجنب اهلل

. انتيى كبلمو ريفع في الخمد مقامو
 

إبميس ليس مف المبلئكة 
تو إلى عدم إطاعة أمر اهلل بالسجود آلدم عميو السبلم  إنَّ الخصال الباطنيَّة إلبميس ىي التِّي جرَّ

ن السجود والفسق عن واإلباء م االستكباروأساس ذلك ىو الكفر باهلل سبحانَّو فيو الذي أدَّى إلى 
: أمر ربِّو، وبذلك يمكننا الجمع بين اآليات الثبلثة وىي

ذ قمنا لممبلئكة اسجدكا آلدـ فسجدكا إاٌل إبميس أبي كاستكبر ككاف مف الكافريف): ألؼ  39(كا 
ذ قمنا لممبلئكة اسجدكا آلدـ فسجدكا إال إبميس أبى): ب  40(كا 
ذ قمنا لممبلئكة اسجدكا آلدـ فسجدكا ) :ج  41(إال إبميس كاف مف الجف ففسؽ عف أمر ربوكا 

: أقػكؿ
الظاىر أنَّ اآلية األخيرة ال تريد القول بأنَّ كلَّ من كان من الجنِّ فيو فاسق، كيف وىناك نفٌر منيم 
آمنوا بالرسول صمى اهلل عميو وآلو وقد تحدَّث عنيم القرآن بالتفصيل في سورة الجّن، بل أنَّو تعالى 

قبل ذلك وبيَّن أنَّيم ُأمروا بالسجود لئلنسان ومن خصوصّياتيم أّنيم ال يسبقونو  حيث ذكر المبلئكة
بالقول وىم بأمره يعممون، حيث أنَّيم عقول محضة ال تعترييا اليوى والشيوة، فرّبما يستغرب السامع 

: من عدم إطاعة إبميس فأراد اهلل سبحانو أن يدفع ىذا الوىم الُمقدَّر فقال
( ففسؽ عف أمر ربّْو كاف مف الجفٌ ) 
فاالستثناء . وقد فرَّع سبحانو الفسوق عمى كونو من الجّن حيث أنَّو كان مخيَّرًا بين اإلطاعة وعدميا 

بًل بل ىو منفصل فيو لطافٌة أدبيَّة يصل إلييا المتأمِّل، والحديث التالي دليل عمى ذلك : ليس ُمتصِّ
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عمير عف جميؿ عف أبي عبد اهلل عميو  ففي تفسير عمى بف إبراىيـ عف أبيو عف ابف أبي)
 234ص 63بحار األنوار ج)(كاف إبميس منيـ بالكالء ك لـ يكف مف جنس المبلئكة.. السبلـ قاؿ 

.  (3باب 160رواية 273ص 63ج-3باب 73رواية
أنَّ جميع المبلئكة ببل استثناء سجدوا آلدم عميو السبلم إاّل إبميس حيث كان كافرًا من قبل  كالحاصؿ

:  أنَّو كان يكُتم كفره فأبى واستكبر حينما ُأمر بالسجودإالّ 
كعف أبي عبد اهلل عميو السبلـ قاؿ فمما أمر اهلل المبلئكة بالسجكد آلدـ أخرج ما كاف في قمب )

 42(إبميس مف الحسد
 ومن ثمَّ صار الكفر أقدم من الشرك 

إلى أف قاؿ ... ليو السبلـ ففي الكافي الشريؼ بإسناده عف مسعدة قاؿ سمعت أبا عبد اهلل ع)
ؿ مف كفر ك كاف كفره  كسئؿ عف الكفر كالشرؾ أييما أقدـ فقاؿ الكفر أقدـ ك ذلؾ إفَّ إبميس أكَّ

  43(غير شرؾ ألنو لـ يدع إلى عبادة غير اهلل ك إنما دعا إلى ذلؾ بعد فأشرؾ
ل ما عصي بو اهلل من الذنوب ىو الكبر  وأوَّ

ؿ ما عصى اهلل بو الكبر كىي معصية إبميس حيف أبي … الـعميو الس فقاؿ عمى بف الحسيف ) فأكَّ
  44(ك استكبر ككاف مف الكافريف

 
! خلقـُت بيـَدّي 

  والجدير بالذكر ما ورد في اآلية المباركة حيث عاتب اهلل سبحانو إبميَس 
 45(كنت مف العاليفاستكبرت أـ  ما منعؾ أف تسجد لما خمقت بيدمقاؿ يا إبميس )

ًة في خمق آدم حيث قال  فقد بيَّن س .  خمقت بيدمبحانو ميزًة خاصَّ
:  قاؿ اإلماـ قدّْس سرُّه نقبلن عف العارؼ الكامؿ كماؿ الديف عبد الرزاؽ الكاشاني في تأكيبلتو

اإلنساف ىك الككف الجامع الحاصر لجميع مراتب الكجكد فربُّو الذم أكجده فأفاض عميو كمالو، )
ما منعؾ أف : ماء بحسب البداية الميعبَّر عنو باهلل، كليذا قاؿ تعالىىك الذات باعتبار جميع األس

 46(تسجد لما خمقت بيدم  بالمتقابميف كالمطؼ كالقير كالجبلؿ كالجماؿ الشامميف لجميعيا انتيى
: أقػكؿ

 وأّما سائر الموجودات فقد ُخمقت بيٍد واحدة إّما يد الجبلل أو يد الجمال فالمبلئكة مثبًل مظاىر جمال
اهلل سبحانو، وكذلك كثير من النباتات والجمادات كما أنَّ قسم من الجمادات والحيوانات قد تجمَّى 

فييا الجبلل وأّما اإلنسان فيو الكون الجامع  
( كفيؾ انطكل العالـ األكبر)

َـّ  ث
دم عميو عتاٌب وىذا العتاب يدلُّ عمى أنَّ إبميس كان عالمًا بخصوصّيات آ  ما منعؾ؟إنَّ قولو تعالى 

السبلم وكان يعمم أنَّو البدَّ أن يخضع لو بالسجود حتَّى لو لم يكن ىناك أمٌر إليي ناىيك عّما لو 
. كان أمٌر في البين كما ىو كذلك

 
مف ىػـ العػالػكف ؟ 

: ن موقف إبميس السمبي تجاه أمر اهلل وعدم سجوده آلدم عميو السبلم ال يخمو من أحد الوجيي
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.  أنَّو نابع عف الركحيَّة االستكبارية الكامنة فيو  أستكبرت  ككاف كذلؾ :ألؼ
.  أنَّو ممف لـ ييطمب منو أف يسجد آلدـ لعمكّْه كسمكّْ مرتبتو  أـ كنت مف العاليف  :ب 

مف ىـ العالكف ؟ : وىاىنا سؤال يطرح نفَسو وىو
 اهلل أن َيسجد المبلئكة آلدم عميو السبلم  ومن المعموم أنَّ العالين ىم الذين من أجميم قد أمر

وىذا واضح عند التمعُّن في ما ذكرنا كلكالىـ لـ يخمؽ اهلل آدما كال كاف زيد في الكجكد كال عمر  
: سابقًا، عمى أنَّ ىناك حديٌث نقمو الشيخ الصدوق رحمو اهلل في كتابو كتاب فضائل الشيعة

لكسا مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ إذ اقبؿ كنا ج: باسناده عف أبي سعيد الخدرل قاؿ)
إليو رجؿ فقاؿ يا رسكؿ اهلل أخبرني عف قكؿ اهلل عز ك جؿ إلبميس استكبرت أـ كنت مف العاليف 
أنا : فمف ىـ يا رسكؿ اهلل الذيف ىـ أعمى مف المبلئكة؟ فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ

نا في سرادؽ العرش نسبح اهلل كتسبح المبلئكة بتسبيحنا قبؿ كعمي كفاطمة كالحسف كالحسيف ؾ
أف يخمؽ اهلل عز كجؿ آدـ بألفي عاـ، فمما خمؽ اهلل عز كجؿ آدـ أمر المبلئكة أف يسجدكا لو 

كلـ يأمرنا بالسجكد فسجدت المبلئكة كميـ أجمعكف إال إبميس فانو أبي أف يسجد فقاؿ اهلل تبارؾ 
العاليف أم مف ىؤالء الخمس المكتكب أسماؤىـ في سرادؽ العرش كتعالى استكبرت أـ كنت مف 

 (.2باب 9رواية 142ص 11بحار األنوار ج)(الخبر
. وقد نقل في كتاب كنز العمال أيضاً 

 
ر مكقػفىو  إبميس يبرّْ

لك لنفسو نفعًا وال ضرًا من خصوصيات العبد المؤمن أن ُيسمِّم جميع أموره إلى مواله ويعمم أنَّو ال يم
وال موتًا وال حياًة وال نشورًا، فيو الفقير بالذات كما أنَّ ربَّو ىو الغني بالذات فالتساؤل والتردُّد في 

قبال أوامره تعالى دليل عمى عدم اإليمان بو فكيف بالوقوف ومحاولة تبرير الموقف وتوجيو الجريمة 
بميس وعمَّم أولياءه حيث اعتمدوا عمى نفس األسموب وذلك بالقياس الباطل ، وىذا ما صدر من إ

فانظر إلى طريقة توجيو إبميس ومستوى جيمو بل تجاىمو 
قاؿ يا إبميس مالؾ أال تككف مع )  47(قاؿ أنا خير منو خمقتني مف نػار كخمقتو مف طػيف)

فإنؾ قاؿ لـ أكف ألسجد لبشر خمقتو مف صمصاؿ مف حمإ مسنكف ، قاؿ فاخرج منيا * الساجديف
 48(رجيـ

طبلق كممة  يدلُّ عمى أنَّ إبميس تغافل عن الجانب اإلنساني والنوراني فيو وقايس ما ُخمق بو  بشروا 
ومن الطبيعي أنَّ ىذا النمط من القياس ليس صحيحًا من جيات  الطيفما خمق بو آدم  النار ىو  
: شتَّى
بد تسميم جميع أموره إلى مواله ال ينحرف ما ورد اإلشارة إلييا سابقًا من أنَّ البلزم عمى الع :منػيا

: عنو قيد أنممة ألنَّ ديَن اهلل ال ُيصاب بالعقول وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك نكتفي بحديثين منيا
ابف عصاـ عف الكمينى عف القاسـ بف العبلء عف إسماعيؿ بف عمى عف ابف حميد عف ابف )

إف ديف اهلل ال يصاب : لسبلـ عميو السبلـقيس عف الثمالى قاؿ قاؿ عمي بف الحسيف عميو ا
بالعقكؿ الناقصة ك اآلراء الباطمة ك المقاييس الفاسدة ك ال يصاب إال بالتسميـ فمف سمـ لنا سمـ 

 49..(ك مف اىتدل بنا ىدل كمف داف بالقياس ك الرأم ىمؾ
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لقضايا التِّي تمسُّ ومن المعموم أنَّ الدين ال ُيراد منو العبادات والمعامبلت فحسب بل يشمل جميع ا
: الدين فميس لمعقول طريق لموصول إلى كنييا ومحتواىا، والدليل عميو الحديث التالي

محمد بف الحسف القطاف عف عبد الرحمف بف أبي حاتـ عف أبي زرعو عف ىشاـ بف عمار عف )
عميو دخمت أنا كأبك حنيفو عمى جعفر بف محمد : محمد بف عبد اهلل القرشى عف ابف شبرمو قاؿ

السبلـ فقاؿ ألبي حنيفة اتؽ اهلل كال تقس الديف برأيؾ فاف أكؿ مف قاس إبميس أمره اهلل عز كجؿ 
ثـ قاؿ أتحسف أف تقيس رأسؾ  أنا خير منو خمقتني مف نار كخمقتو مف طيفبالسجكد آلدـ فقاؿ 

يف كالمرارة فأخبرني ألم شئ جعؿ اهلل الممكحة في العيف: مف بدنؾ قاؿ ال قاؿ جعفر عميو السبلـ
 50(الخ الحديث..في األذنيف كالماء المنتف في المنخريف كالعذكبة في الشفتيف قاؿ ال أدرل

  51ونفس الحديث بتفصيل آخر وأمثمة أخرى نقمو صاحب كتاب دعائم اإلسبلم فراجع
اعتمد وال يخفى عمى القارئ الكريم أّننا ال نريد القول ببطبلن االستنتاج العقمي بنحو مطمق حّتى ما 

عميو عمماء األصول من الحسن والقبح العقمَيين فإنَّ ذلك باٌب آخر ال مجاَل لمحديث عنو ىنا فراجع 
. مظاّنو
أنَّ اهلل سبحانو يمكنو أن يخمق األشياء ال من شيء أصبًل فالطين والنار ليس ليما دور في  :منػيا

ة مستوى المخموق منيما وال عبلقة كبيرة بين المخموق والمخموق  منو، نعم ىناك آثار خاصَّ
لخصوص جسم كلٍّ منيما ، ومن ىنا نشاىد سرعة انتقال الجّن ودخوليم وخروجيم وحركتيم بحيث 

: ال يمكن رؤيتيم بسيولة، حتى أنَّو تعالى في معجزة العصى شبَّو سرعة العصى واىتزازىا بالجان
 52..(كألؽ عصاؾ فمما رآىا تيتز كأنيا جاف)

. ة تعني الجنلو قمنا أنَّ اآلي
كلُّ ذلك ألنَّ الجن قد ُخمق من النار والنار سريع االنتقال دون اإلنسان الذي ُخمق من الطين، ولكن 
ليست ىذه فضيمة في الجّن مادام أنَّو ال يممك ما يممكو اإلنس، ومن ىنا نشاىد أنَّ اإلنسان لو أراد 

ن من الوصول إلى مستويات من الرقي والعمّو أن يستغلَّ روحانيتو ونورانيتو استغبلاًل صحيحًا لتمكَّ 
والنورانيَّة ما ال يخطر ذلك لدى المبلئكة المخموقين من النور ناىيك عن الجّن وليذا نشاىد وصول 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمَّم في عروجو إلى مرحمٍة بحيث 
 53(دنكت أنممة الحترقت قاؿ جبرئيؿ تقدَّـ يا رسكؿ اهلل ليس لي أف أجكز ىذا المكاف ك لك)

: يقول سبحانو وتعالى عنو 
َـّ دنى فتدلَّى فكاف قاب قكسيف أك أدنى) . 54(ث

ل اإلنسان المؤمن عمى المبلئكة وأنَّ  : وقد وردت األحاديث الكثيرة التِّي تُفضِّ
ف المبلئكة لتضع أجنحتيا لطالب العمـ رضىن بو) 55(المبلئكة خداـ المؤمنيف) ذا مات ) 56(كا  كا 

 57(مف بكت عميو المبلئكةالمؤ
أنَّو ما الدليل عمى أفضميَّة النار عمى الطين بل ربَّما تكون القضيَّة بالعكس كما ثبت عمميًا  :منػيا

أىميَّة الطين من نواٍح مختمفة والجدير بالذكر أنَّو لوال الطين لما أمكن لمخبراء أن ُيسيطروا عمى آبار 
. ذلك فتأمَّل في نتائج!! النفط حين حفرىا 

: ثمَّ إنَّ ىناك آيًة تدّل عمى مستوى عداوة إبميس آلدم وذريَتو
 58(قاؿ أ رأيتؾ ىذا الذم كرمت عميَّ لئف أخرتف إلى يـك القيامًة ألحتنكفَّ ذريتو إال قميبل)
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فيكون . …يجوز أن يكون من قوليم حنكت الدابة أصبت حنكيا بالمجام والرسن  :حنؾوفي المغة 
. ييممعناه ألستولين عل

 

 
الفصؿ الثالث 

العيد اإلليي آلدـ عميو السبلـ 
 
لىقد عىًيدنا إلى آدـ ًمف قبؿ فنسي كلـ نجد لو عزما)  (كى

: أنو قولو تعالى: ما ىك ذلؾ العيد؟ قيؿ
 59(ال تقربا ىذه الشجرة فتككنا مف الظالميف)

مقولة إبميس وعدم التأثر بإضبللو الشيطاني كما تدلُّ عمييا ىو عدم سماع  :كيحتمؿ أف يككف العيد
. بعض الروايات أيضًا فيي التِّي َنسييا آدم

: كقاؿ العبلمة الطباطبائي قدس سرُّه في الميزاف
: وىذا االحتمال غير صحيح لقولو تعالى 

ف أك تككنا مف فكسكس ليما الشيطاف كقاؿ ما نياكما ربُّكما عف ىذه الشجرة إال أف تككنا ممكي)
 60(الخالديف كقاسميما إنّْي لكما لمف الناصحيف

. فيما حينما اقتربا إلى الشجرة كانا يذكران ذلك النيي ولم ينسياه 
َـّ  . إنَّو قدس سرُّه ذكر احتمااًل آخَر في ىذا المجال وقّواه :ث

و األنبياء خاصة وبوجو آكد أنَّ العيد بمعني الميثاق الذي أخذه اهلل من بني آدم عامَّة ومن  :ممخَّصي
، وىو أن ال ينسى اإلنسان في أيِّ حالة من الحاالت ربَّو وخالَقو ويكون دائمًا عمى ُذكر من ذلك 

فإنَّ نسيان ذلك ُيؤدِّي إلى أن يبتمي بالحياة الدنيا ويعاني أنواع التعب والعناء حيث أنَّو يرى األشياء 
منيا الخير والشّر ومع ىذه الرؤية نراه يتقمَّب بين الخوف عّما  أمورًا ُمستقمَّة ليا أضرار ومنافع وينبع

يخاف فوتو والحذر من الخطر والحزن عمى ما فات والتحسُّر مما افتقده من المال والمنصب والبنون 
وفي ىذه الحيوة الدنيا كمَّما نضج جمُده واعتاد بمكروه ُبدِّل إلى جمٍد آخر ليذوق العذاب ، فمن وقع . 

نيا واتَّبع ىدى اهلل فبطبيعة الحال ينجو من ىذه اآلالم وليذا نراه سبحانو ُيعقِّب تمك اآليات في الد
: بقولو

 61(فإٌما يأتينكـ منّْي ىدلن فمف تبع ىدام فبل يضؿُّ كال يشقى)
: وىذه اليداية تتمركز في ذكر اهلل عمى كلِّ حال وعدم نسيانو تعالى، وفي قبال ذلك 
 62(إفَّ لو معيشةن ضنكان كمف أعرض عف ذكرم ؼ)
ومن ىنا ُيعمم أنَّ اقتراب تمك الشجرة كان يؤدِّي إلى التعب والشقاء الذي يحصل من العيش في  

. انتيى كبلم العبلمة مع تمخيص وتنقيح 63الدنيا ناسيًا لمربِّ تعالى
. ء اهلل ولئلمام قدِّس سره في ىذا األمر كبلم سوف نبيِّنو في البحث حول الشجرة المنيية إنشا

: أقػكؿ
. ومما بيَّنو العبلمة نستنتج أنَّ نار الجحيم كامن في ىذه الدنيا كما عبَّر إمامنا بذلك أيضاً  
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 العػيد ك الكاليػة
: وقد وردت روايات تُبيِّن المراد من ىذا العيد نذكر ثبلثة منيا

: أحػدىا
بف محمَّد بف عبيد اهلل عف محمَّد بف عيسى القمي عف  الحسيف بف محمَّد عف المعمَّى عف جعفر)

أبي عبداهلل عميو السبلـ في قكلو كلقد عيدنا إلى �محمَّد بف سميماف عف عبد اهلل بف سناف عف 
يتيـ فنسي  64.(آدـ مف قبؿ كممات في محمَّد كعمي كفاطمة كالحسف كالحسيف كاألئمة مف ذرّْ

  :ثانييا
ؿ بف صالح عف جابر بف يزيد عف أبي  عف سعد عف ابف عيسى عف عمي) بف الحكـ عف المفضَّ

كلقد عيدنا آدـ مف قبؿ فنسي كلـ نجد لو عزما قاؿ  جعفر عميو السبلـ في قكؿ اهلل عزَّ كجؿَّ 
 65.(عىًيد إليو في محمَّد كاألئمة مف بعده فترؾ كلـ يكف لو عـز فييـ انَّيـ ىكذا

: ثالثيما
كـ عف داكد العجمي عف زرارة عف حمراف عف أبي جعفر عميو أحمد بف محمَّد عف عمي بف الح)

قاؿ إف اهلل تبارؾ كتعالى حيث خمؽ الخمؽ خمؽ ماءان عذبان كماءان مالحان أجاجا فامتزج   السبلـ
ف ىذا ....الماءاف َـّ قاؿ كا  إلى أف قاؿ عميو السبلـ ثـ أخذ الميثاؽ عمى النبيّْيف فقاؿ ألست بربّْكـ ث

ف ىذا عمي أمير المؤمنيف قالكا بمى فثبتت ليـ النبكة كأخذ الميثاؽ عمى أكلى محمَّد رسكؿ اهلل  كا 
العـز إني ربُّكـ كمحمَّده رسكؿ اهلل كعميّّ أمير المؤمنيف كأكصياؤه مف بعده كالة أمرم كخٌزاف عممي 

كرىان قالكا كأفَّ الميدمَّ أنتصر بو لديني كأظير بو دكلتي كأنتقـ بو مف أعدائي كأيعبدي بو طكعان ك
أقررنا كشًيدنا يا ربّْ كلـ يجحد آدـ كلـ يقرَّ فثبتت العزيمةي ليؤالء الخمسة في الميدمّْ كلـ يكف 

آلدـ عـز عمى اإلقرار بو كىك قكلو عزَّ كجؿَّ كلقد عيدنا إلى آدـ مف قبؿ فنسى كلـ نجد لو 
 66(عزما
: أقػكؿ

الصبلة والسبلم وخصوصًا اإلمام الحاضر الحجة إنَّ ذكَر اهلل ال يتحقق إاّل مع ذكر األئمة عمييم 
ابن الحسن العسكري سبلم اهلل عميو الذي ىو إمام الزمان والعصر وما يتحقق فييما، فيو إذًا 

الواسطة لمفيوضات اإللييَّة إلى الخمق ولواله لما ُخمقت األفبلك ولما نزل الغيث ولوقعت السماء عمى 
الغمُّ ولما ذىب اليمُّ وىذه ىي الوالية التكوينيَّة الثابتة ليم ولو  األرض إاّل بإذنو ولواله لما ُكشف

وليذا نرى في ذيل الرواية  (أنَّيـ ىكذا)عمييم السبلم عقبًل ونقبًل المشارة إلييا في الرواية بقولو 
لعزم أكَّدَّ الثانية عندما ذكر إماُمنا الباقر عميو السبلم العمَة التِّي من أجميا صار بعُض األنبياء أولي ا

: عمى خصوص الميدي عميو السبلم وسيرتو المميزة النابعة من واليتو التكوينيَّة قال عميو السبلم
نما سمى أكلك العـز ألنَّيـ عيد إلييـ في محمَّد كاألكصياء مف بعده كالميدل كسيرتو فاجمع )  كا 

 67(عزميـ إف ذلؾ كذلؾ كاإلقرار بو
. راعاتو حاال بعد حاؿ كسمى المىكثؽ الذم يمـز مراعاتو عيدان العيد حفظ الشيء ـكوقال الراغب  

والجدير بالذكر أنَّ أكثر الموارد لكممو العيد ومشتقاتيا المذكورة في القرآن الكريم تنطبق عمى األئمة 
وفي ىذا المجال ىناك روايات كثيرة وردت في تبين العيد المذكور في . المعصومين عمييم السبلم

: يات المختمفة نذكر ثبلثة منيا كنموذج لذلك القرآن ضمن اآل
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المناقب قاؿ ركينا حديثا مسندان عف أبي الكرد عف أبي جعفر عميو السبلـ قاؿ قكلو عز ك ) -1
جؿ أ فمف يعمـ إنما انزؿ إليؾ مف ربؾ الحؽ ىك عمي بف أبي طالب كاألعمى ىنا ىك 

الذيف يكفكف بعيد اهلل كال ينقضكف عدكُّه ك أكلكا األلباب شيعتو المكصكفكف بقكلو تعالى 
 68(الميثاؽ المأخكذ عمييـ في الذٌر بكاليتو كيـك الغدير

مف كتاب محمَّد بف العباس بف مركاف عف محمَّد بف ىشاـ بف سييؿ العسكرل عف عيسى ) -2
ار عف أبي كأكفكا  الحسف مكسى بف جعفر عف أبيو في قكؿ اهلل جٌؿ كعٌز   بف داكد النجَّ

العيد كاف مسئكال كأكفكا الكيؿ إذا كمتـ ك زنكا بالقسطاس المستقيـ قاؿ العيد ما  بالعيد اف
عمى الناس في مكدتنا ك طاعة أمير المؤمنيف أف ال   اخذ النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ

 69(يخالفكه كال يتقدمكه
ف عبد اهلل بف احمد بف محمَّد الشيباني عف محمَّد بف احمد بف معاكية محمَّد بف سميماف ع) -3

محمَّد التفميسي عف الحسف بف محبكب عف صالح بف رزيف عف شياب بف عبد ربّْو قاؿ 
فمف كفى .... يقكؿ يا نحفي شجرةي النبكَّة ك معدف الرسالة  ý ý عميو السبلـ سمعت الصادؽ 

 بذمتنا فقد كفى بعيد اهلل عزَّ ك جؿَّ ك ذمتو ك مف خفر ذمتنا فقد خفر ذمو اهلل عز كجؿ
 70(كعيده
 .خفر بو خفران كخفكران نقضى عيده كغدره كأخفره :وفي القاموس 

 
أجػر الرسػالة 

: أقكؿ
ثمَّ إنو ال شك أنيَّم عمييم السبلم ذوي ُقربى رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمم وأجر الرسالة  

: ُمنحصرٌة في مودَِّتيم عمييم السبلم لقولو تعالى
 71(أسألكـ عميو أجران إاٌل المكدَّةى في القيربىقؿ ال )
وقال تعالى في توصيف الفاسقين   
 72..(الذيف ينقضكف عيد اهلل مف بعد ميثاقو كيقطعكف ما أمر اهلل بو أف يكصؿ)
فنحن حتى لو قمنا أن اآلية بصدد بيان تعاىد األرحام والقرابات فأفضل رحم وأوجبو حقًا رحُم محمد  

وآلو وسمم فإّن حقيم بمحّمد كما أن حق قرابات اإلنسان بأبيو وفي ىذا المعنى وردت صمى اهلل عميو 
. أحاديث كثيرة ال مجال لنقميا ىنا فراجع مظانَّيا

َـّ  نا التعرض لو تفصيبًل إال أنَّنا  ث إنَّ ىاىنا تشاجر طويل حول المقصود من نسيان آدم ال يخصُّ
مجال وذلك في ذيل اآلية المباركة في سورة الكيف حيث نذكر ما بيَّنو بعُض المفسرين في ىذا ال

: قال
انَّو أراد ال : والوجو الثاني( إلى أن قال :)فأما قولو ال تؤاخذني بما نسيت فقد ذكر فيو وجوه ثبلثة  

: و يجري ذلك مجرى قولو تعالى بما تركتتؤاخذني 
 73(كلقد عيدنا إلى آدـ مف قبؿ فنسي أم ترؾ)
ىو إفعبلن و  ك قيؿ( عندما ذكر الوجوه المختمفة لتسمية اإلنسان إنسانا) مفرداتوك قاؿ الراغب في  

.  أصمو إنسيان سمي بذلك ألنَّو ُعيد إليو فنسي
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وأّما نحن فمنا كبلم مبتكر في معنى اإلنسان غير ما ذكره القوم سوف نتحدث عنو في مظانِّو إنشاء 
. اهلل تعالى

 
الفصؿ الرابع 

صفات جنَّة آدـ عميو السبلـ 
 
ذ قمنا لممبلئكة اسجدكا آلدـ فسجدكا إال إبميس أبي فقمنا يا آدـ إف ىذا عدٌك لؾ كلزكجؾ فبل ) كا 

 74(يخرجنكما مف الجنَّة فتشقى
كقمنا يا آدـ أسكف أنت ك زكجيؾ الجنة ك كبل منيا رغدان حيث شئتما كال تقربا ىذه الشجرة فتككنا )

  75(مف الظالميف
كيا آدـ أسكف أنت كزكجيؾ الجنة فكبل مف حيث شئتما كال تقربا ىذه الشجرة فتككنا مف )

76(الظالميف
 

وليس )قبل أن نبدأ الحديث حول الشجرة المنييَّة البدَّ لنا أن نعمم أنَّ الغرض من خمق آدم ىو جعل 
جاعؿه في األرض إنّْي حيث قال سبحانو ( ال في مكان آخر غير األرض) األرضخميفة في ( خمق

فاهلل سبحانو وتعالى أمره أن يسكن الجّنة وأن يأكل منيا حيث شاء رغدًا وقد نياه اهلل عن خميفة 
التقرُّب إلى الشجرة وىو تكميف ومنع وال تكميف وال منع في الجنَّة أصبًل فيعمم أنَّ الجنَّة لم تكن 

ات الدنيا وكانت في األرض والمفروض أن أخرويَّة بل ىي جنَّة أخرى وفي الحديث أنَّيا جّنة من جنّ 
فو غير الصحيح من أكمو الشجرة  . يبقي فييا آدم ولكنو ىبط منيا بسبب تصرُّ

:  قال تعالى
 (فبل يخرجنكما مف الجنَّة فتشقى)
فيفيم من ىذا النيي أنَّو إرشادي أي أنَّ عصيانو يؤدِّي إلى الخروج من الجنة الذي ينجرُّ إلى  

ب الشديد الجسمي والروحي وقد مرَّ تفصيمو وأيضًا العيش في الدنيا يستتبع االكتساب الَشقاء والتع
عاشة الزوجة والعيال، ولو كان المراد من الشقاء ىو ما يقابل السعادة  والسعي لطمب الرزق وا 

األخرويَّة لكان يشمل حواء أيضًا خصوصًا أنيا كانت السبب الرئيسي لؤلكل من تمك الشجرة وكان 
 فِمَم أفرده سبحانو بآدم؟( فتشقيا)حيح أن يعبَّر بـالص

 . عمى أنَّ اآليات التِّي تتموا ىذه اآلية خير دليل عمى ما ادَّعيناه

 :قال سبحانو
نؾ ال تظمأ فييا كال تضحى)  77(إف لؾ أاٌل تجكع فييا كال تعرل كا 
. فيذه ىي صفات جنَّة آدم وصفات الدنيا ىي عكسيا 
داران أرغد فييا عيشو كآمف فييا محمتو كحذَّره إبميس كعداكتو، فاغتره عدكُّه ثـ أسكف سبحانو آدـ )

نفاسةن عميو بدار الميقاـ كمرافقًة األبرار فباع اليقيف بشكو كالعزيمةى بكىنو كاستبدؿ بالجدؿ كجبلن 
 ًتوككعده المردَّ إلى جفكباالغترار ندما ثـ بسط اهلل سبحانو لو في تكبتو كلٌقاه كممة رحمًتو 

ية  (.1باب 56رواية   122ص 11بحار األنوار ج)(فأىبطو إلى دار البميًة ك تناسؿ الذرّْ

 
بنك إسرائيؿ كالمفُّ كالسمكل 
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وىذا النمط من الحياة نشاىده بنحو مجمل في بني إسرائيل أيضًا حيث أنَّ القرآن الكريم يبيِّن حاالت 
ىم كانوا يتنعَّمون بنفس األسموب ( البقرة، األعراف، طو)في سور ثبلثة  اليبكطبل بني إسرائيل ق

: الذي كان عميو آدم عميو السبلم قال تعالى
كظممنا عميكـ الغماـ كأنزلنا عميكـ المف كالسمكل كمكا مف طيبات ما رزقناكـ كما ظممكنا كلكف )

ذ قمنا ادخمكا ىذه القرية فؾ لكا منيا حيث شئتـ رغدا كادخمكا الباب سجدا كانكا أنفسيـ يظممكف كا 
 78(كقكلكا حطة نغفر لكـ خطاياكـ كسنزيد المحسنيف

: و قال 
كظممنا عمييـ الغماـ كأنزلنا عمييـ المف كالسمكل كمكا مف طيبات ما رزقناكـ كما ظممكنا كلكف )

ذ قيؿ ليـ اسكنكا ىذه القرية ككمكا منيا حيث شئتـ * كانكا أنفسيـ يظممكف كقكلكا حطة كادخمكا كا 
  79(الباب سجدان نغفر لكـ خطيئاتكـ سنزيد المحسنيف

ة بني إسرائيل وقال : والجدير بالذكر أنَّو تعالى قد ذكر في سورة طو قصَّ
 80(كنزلنا عميكـ المف كالسمكل كمكا مف طيبات ما رزقناكـ)
 .ثمَّ شرع في الحديث عن آدم عميو السبلم 

امل بين التعابير التِّي وردت في شأن بني إسرائيل والتِّي وردت في شأن وال يخفى عميك االنسجام الك
: آدم وزوجتو حيث قال تعالى

( فكمكا منيا حيث شئتـ رغدا)
حيث "وتوجد كممة في ىذه اآليات تدلُّ عمى الحرية الكاممة التِّي كان يتنعَّم بيا بنو إسرائيل وىي 

وىذه أيضًا قد ذكرت  "حيث شئتما"أعطيت آدم وزوجتو وىي نفسيا التِّي  وقد ذكرت في آيتين" شئتـ
 .81في آيتين

: وفي الحديث
كاف ينزؿ المٌف عمى بني إسرائيؿ مف بعد الفجر إلى طمكع الشمس : كقاؿ الصادؽ عميو السبلـ)

( فمف ناـ في ذلؾ الكقت لـ ينزؿ نصيبو فمذلؾ يكره النكـ في ىذا الكقت إلى طمكع الشمس
  :ثمَّ قال 
كيكجد لو طعـ كالشيد المعجكف بالسمف ككاف اهلل تعالى يبعث ليـ السحاب :.. بف جريح كقاؿ ا)

بالنيار فيدفع عنيـ حر الشمس ككاف ينزؿ عمييـ في الميؿ مف السماء عمكد مف نكر يضئ ليـ 
ذا كلد فييـ مكلكد يككف عميو ثكب يطكؿ بطكلو كالجمد 82(مكاف السراج كا 

 

نَّ الصفات المتواجدة في األرض قبل ىبوط بني إسرائيل ىي نفس وأنت تبلحظ في ىذه الرواية أ 
 .صفات جنَّة آدم عميو السبلم

 
الشػجرة المنػييَّة 

َرَووه عن ابن  الكرمةَرَووه عن ابن عباس، قيل ىي السنبمة في الشجرة المنيية فقيل كانت   كاختمفكا
وقال الشيخ في التبيان ُروي عن عمي عميو السبلم انَّو قال  رالكافكمسعود والسدي وقيل ىي شجرة 

مدوقيل ىي شجرة  العمـ عمـ الخير كالشروقيل شجرة  التينةشجرة الكافور وقيل ىي  التي كانت  الخي
. تأكل منيا المبلئكة

: وال طريق إلي معرفة تمك الشجرة إاّل أحاديث أئمتنا عمييم السبلم وىي مختمفة
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: نَّيا الحنطة كاألحاديث التاليةتقول أ :فبعضيا
قاؿ ...تميـ القرشي عف أبيو عف حمداف بف سميماف عف عمي بف محمَّد بف الجيـ قاؿ) -1

إف اهلل تبارؾ كتعالى قاؿ آلدـ أسكف أنت ك زكجؾ ... الرضا عمي بف مكسى عميو السبلـ 
 83(ا إلى شجرة الحنطةشئتما كال تقربا ىذه الشجرة كأشار ليـ  الجنَّة ككبل منيا رغدان حيث

عف الصادؽ عميو   عمير عف ىشاـ  الصدكؽ عف أبيو عف سعد عف ابف يزيد عف ابف أبي) -2
السبلـ انو قاؿ في قكلو تعالى ك بدت ليما سكآتيما كانت سكآتيما ال ترل، فصارت ترل 

84(بارزة كقاؿ الشجرة التي نيي عنيا آدـ ىي السنبمة
 

بد اهلل البصرم عف محمَّد بف عبد اهلل بف احمد ابف جبمة عف محمَّد بف عمر بف عمى بف ع) -3
اهلل بف أحمد بف عامر الطائي عف أبيو عف الرعف آبائو عف الحسيف بف عمى عميو  عبد

السبلـ قاؿ كاف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ بالككفة في الجامع إذ قاـ إليو رجؿ مف أىؿ 
مثؿ حظ األنثييف فقاؿ مف قبؿ السنبمة كاف عمييا كسألو لـ صار الميراث لمذكر ..... الشاـ

ثبلث حبات فبادرت إلييا حكاء فأكمت منيا حبو كأطعمت آدـ حبتىيف فمف أجؿ ذلؾ كًرث 
 85(الذكر مثؿ حظّْ األنثييف

: تقول أنَّيا شجرة الحسد :كبعضيا 
شجرة التي نيي اؿ.... قاؿ أخي عمي بف محمَّد عميو السبلـ....قاؿ مكسى بف محمَّد بف الرضا )

اهلل عنيا آدـ ك زكجتو أف يأكبل منيا شجره الحسد عيد إلييما أف ال ينظرا إلى مف فضؿ اهلل عمى 
 86(خبلئقو بعيف الحسد فنسي ك نظر بعيف الحسد ك لـ نجد لو عزما

: وأمّا الكافور والتينة والكرمة فمم أعثر عمى أحاديثيا إاّل أنَّو ىناك حديث يجمع بين الكل وىو
ابف عبدكس عف ابف قتيبة عف حمداف بف سميماف عف اليركم قاؿ قمت لمرضا عميو السبلـ يا )

ابف رسكؿ اهلل اخبرني عف الشجرة التي أكؿ منيا آدـ كحكاء ما كانت فقد اختمؼ الناس فييا 
فمنيـ مف يركم أنيا الحنطة كمنيـ مف يرل أنَّيا العنب كمنيـ مف يركم أنَّيا شجره الحسد فقاؿ 

ىذه الكجكه عمى اختبلفيا فقاؿ يا أبا الصمت إفَّ شجر الجنة تحمؿ  ذلؾ حؽّّ قمت فما معنى  كؿّّ 
فَّ آدـ عميو السبلـ لما أكرمو اهلل  أنكاعان فكانت شجرة الحنطة كفييا عنب كليست كشجر الدنيا كا 

ضؿ منّْي فعمـ تعالى ذكره بسجكد مبلئكتو لو كبإدخالو الجنَّة قاؿ في نفسو ىؿ خمؽ اهلل بشران أؼ
اهلل عزَّ كجؿَّ ما كقع في نفسو فناداه ارفع رأسؾ يا آدـ فانظر إلى ساؽ عرشي فرفع آدـ رأسو 

طالب أمير   فنظر إلى ساؽ العرش فكجد عميو مكتكبا ال الو إال اهلل محمَّد رسكؿ اهلل عمي بف أبي
ب أىؿ الجنَّة فقاؿ آدـ المؤمنيف كزكجو فاطمة سيده نساء العالميف كالحسف كالحسيف سيدا شبا

يا رب مف ىؤالء فقاؿ عز كجؿ مف ذريتؾ كىـ خير منؾ كمف جميع خمقي كلكال ىـ   عميو السبلـ
ما خمقتؾ كال خمقت الجنَّة كالنار كال السماء كاألرض فإياؾ أف تنظر إلييـ بعيف الحسد فأخرجؾ 

عميو حتى أكؿ مف الشجرة عف جكارم فنظر إلييـ بعيف الحسد ك تمنى منزلتيـ فتسمط الشيطاف 
بعيف الحسد حتى أكمت مف   التي نيى عنيا ك تسمط عمى حكاء لنظرىا إلى فاطمة عمييا السبلـ

بحار )(الشجرة كما أكؿ أدـ فأخرجيما اهلل عز كجؿ عف جنتو كأىبطيما عف جكاره إلى األرض
 (.3باب 9رواية 164ص 11األنوار ج

ة آدم إلْن كانت من جّنات الدنيا لم تكن من التِّي يطمق عمييا ويستفاد من ىذا الحديث أنَّ جنَّ  :أقكؿ
اسم الجنَّة مجازًا كما اعتقد بذلك بعض المفسِّرين بل كانت ىي الجنَّة حقيقًة حيث كانت ذات وعاء 
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أوسع من الدنيا ألنَّو قد اجتمعت جميع تمك الثمار في شجرة واحدة من أشجارىا وىذا شأن عالم 
. الوحدة

ىينا أن ننقل كممة حول اآلخرة إلمامنا قدِّس سرُّه ذكرىا في كتابو القيِّم شرح دعاء السحر  وال بأس
: قاؿ (ليس في اآلخرة تزاحـ بيف الكثرات)تحت عنوان 

أفَّ في الجنَّة شربةن مف الماء : سمعت مف أحد المشايخ مف أرباب المعرفة رضكاف اهلل عميو يقكؿ)
ت بفنكنيا مف أنكاع المكسيقى كاأللحاف المختمفة، كمف فييا جميع المذات مف المسمكعا

المبصرات بأجمعيا مف أقساـ لذات األكجو الحساف كسائرىا مف األشكاؿ كاأللكاف، كمف سائر 
كسمعت مف أحد . الحكاس عمى ذلؾ القياس حٌتى الكقاعات كسائر الشيكات كؿّّ يمتاز عف اآلخر

قتضى تجسُّـ الممكات كبركزىا في النشأة اآلخرة أفَّ بعضى أفَّ ـ: أىؿ النظر رحمو اهلل تعالى يقكؿ
رو مختمفة، فيككف خنزيران كفأرة ككمبان إلى غير ذلؾ في آفو كاحد كى كمعمـك أفَّ . الناس ييحشر عمى صي

ذلؾ لسعة الكعاء كقربيا مف عالـ الكحدة كالتَّجرد كتنزُّىيا عف تزاحـ عالـ الطبيعة كالييكلى انتيى 
 87(اهلل مقاموكبلمو أعمى 

ثمَّ إّن في الحديث قد ذكرت كممة الحسد وىل المقصود منو الحسد المصطمح لدينا والذي ىو من 
المحرّمات الذي ىو يأكل اإليمان كما تأكل النار الحطب ؟ 

: قاؿ العبٌلمة المجمسي رحمو اهلل
كتمنَّى ه السبلم المراد بالحسد الغبطة التي لم تكن تنبغي لو عميو السبلم و يؤيده قولو عمي 

 88منزلتيـ
. ولنا حول ىذا النوع من الحسد كبلم نبيُّنو في محمو إنشاء اهلل :أقكؿ

 
!! الكسػكسػة 

الشيطان بعد أن ُطرد من رحمة اهلل وقربو وشممو المعن اإلليي صار عدّوًا بيِّنًا لئلنسان كما صرَّح 
أنَّ الشيطان لئلنسان عدّوًا مبينا وبخصوص إبميس قال تعالى بذلك القرآن الكريم في مواضَع ثمانية ب

: مخاطبًا آلدم
89(يا آدـ إف ىذا عدٌك لؾ ك لزكجؾ فبل ييخرجنكما مف الجنَّة فتشقى)

 

أّما عداوة إبميس آلدم فذلك واضح، كيف وىو الذي أبي وأستكبر ولم ُيطع اهلل فيما أمره من  :أقػكؿ 
سبحانو وأبعده عن رحمتو ومن الطبيعي أنَّ من يبتعد عن الخير المطمق السجود و ليذا فقد لعنو اهلل 

 . سوف ينغمر في الشّر المطمق

 . إفَّ ىذاوالظاىر أنَّ الخطاب ىنا خاص آلدم ويتعمق بخصوص إبميس وذلك لمكان قولو تعالى 

ربما  زكجؾكؿثمَّ إنَّ التصريح بزوج آدم في اآلية المباركة وتكرار حرف الجّر أعني البلم في 
 :يستيدف أمرين

اإلىتماـ البالغ بالمسألة كعدـ التياكف بيا حيث أفَّ العداكة تشمؿ الزكجة أيضان كمف الطبيعي  -1
 . أفَّ آدـ كاف متعمقان بزكجتو كمستأنسان بيا

التنبيو المسبؽ آلدـ عٌما سيحدث ك ىك أفَّ زكجتىو ىي التّْي سكؼ تدعكه إلى األكؿ مف تمؾ  -2
. الشجرة 

 :كلكفٍ 
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فكسكس إليو الشيطاف قاؿ يا آدـ ىؿ )مع ذلك استطاع أن ُيغوي آدم وذلك من خبلل الوسوسة إليو 
  90(أدلؾ عمى شجرة الخمد كممؾ ال يبمى

والوسواس ىو صوت الحمي واليمس الخفي ويستعين بو الشيطان دائمًا إلغواء الناس حيث يوسوس 
: ة بربِّ الناس ألجل النجاة من شرِّه كما قال تعالىفي صدورىم فبل بدَّ من االلتجاء و االستعاذ

قؿ أعكذ برب الناس ممؾ الناس إلو الناس مف شر الكسكاس الخناس الذم يكسكس في صدكر )
 91(الناس مف الجنة كالناس

ومن الواضح أنَّ اإلنسان ال يمكنو أن يعرف ربَّو إاّل أن يعرف نفَسو ُمسبقًا وبمعرفة النفس يمكنو أن 
ومن ىنا نعرف السّر في أىميَّة ذكر اهلل عندما يبتمى . ن شّر وساوس الشيطان فتأمَّل تعرفينجو م

. اإلنسان بالشيطان ألنَّ الشيطان خّناس فعند ذكر اهلل يفّر وعند الغفمة يرجع ومن ىنا سمَِّي خّناساً 
:  وقولو تعالى( والمقصود الذي يخنس أي ينقبض إذا ذكر اهلل تعالى)
 (الخنسفبل أقسـ ب)

:  أي الكواكب التي تخنس بالنيار، واإلنسان يمكنو أن يتخمص من الشيطان بمجرد أن يذكر اهلل
 92(إف الذيف اتقكا إذا مسيـ طائؼ مف الشيطاف تذكركا فإذا ىـ مبصركف)

فعمى الرغم من أنَّ اهلل سبحانو قد حذَّر آدم من التقرُّب إلى تمك الشجرة إاّل أن الشيطان قد استغل 
لوبو الخطير الذي ىو التسويل والتزيين  أس
 93(قاؿ يا آدـ ىؿ أدلؾ عمى شجرة الخمد كممؾ ال يبمى)
ألنَّ آدم عميو السبلم كان يرغب في الخمود و البقاء في الجنَّة وشجرُة الخمد تعني أنَّو سوف ُيرسِّخ  

. من خبلليا جذوره في الجنَّة ومن ثمَّ سوف يصل إلى ُممٍك ال يزول أصبًل 
كان ىدف الشيطان أن ُيزيل آدم وزوجتو من تمك الحالة النورانيَّة التِّي شرحناىا سابقًا حيث لم  كلكف

يكن يحتاج إلى المباس ولم يكن يجوع حيث أنَّو لم يكن يطمق عميو الجسم بالمعنى الفعمي حتَّى 
ما ورد في شأن رسول اهلل يحتاج إلى الغذاء الجسماني نعم كان يتنعَّم باألغذية الروحانية والمعنوية ك

: صمى اهلل عميو و آلو وسمَّم
( إف المبلئكة طعاميـ التسبيح كشرابيـ التقديس)
ومن ىنا نشاىد أنَّ الوصال في الصوم كان مباحا لمنبي صمى اهلل عميو وآلو وحرام عمى أمتو  

صوم في الميل ال ومعناه أنو يطوى الميل ببل أكل وشرب مع صيام النيار ال أن يكون صائما ألن ال
ينعقد بل إذا دخل الميل صار الصائم مفطرا إجماعا فمما نيى النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمَّم أمتو 

: عن الوصال قيل لو انك تواصل فقال 
كقد قاؿ صمى اهلل عميو كآلو أف )94(إني لست كأحدكـ إنّْي أظؿ عند ربى يطعمني ك يسقيني)

عطار عف أبيو عف االشعرل عف الجامكرانى عف منصكر بف اؿ) 95(عيني تناماف كال يناـ قمبي
العباس عف عمرك بف سعيد عف الحسف بف صدقو قاؿ قاؿ أبك الحسف األكؿ عميو السبلـ قيمكا 

  96(فاف اهلل ييطعـ الصائـ ك يسقيو في منامو
ذا نجح في ىذه المرحمة فسوف يمكنو أن يغوييما بسيولة في المراحل األخرى :  وا 

ًرل عنيما مف سكآتيما كقاؿ ما نياكما ربكما عف ىذه فكسكس لو) ما الشيطاف ليبدل ليما ما كي
الشجرة إال أف تككنا ممكيف أك تككنا مف الخالديف كقاسميما إني لكما لمف الناصحيف فدلَّيما 

 97(بغركر
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 نا ممكيفإال أف تككوالظاىر أنَّ آدم كان معجبًا بالمبلئكة حيث استغلَّ الشيطان ىذا اإلعجاب فقال 
ولو كان آدم عارفًا نفَسو حقَّ المعرفة لكان من البلزم أن ال ينخدع بمثل ىذا الكبلم ومن المفروض 

ولكنَّو لم يكن يعرف السّر الكامن فيو واليدف الذي ! أن َيردَّ عمى الشيطان بأنَّو أفضل من الممك
بكبلم الشيطان خصوصًا عندما  خمق ألجمو حقَّ المعرفة كما شرحنا سابقًا ومن ىنا نراه قد اقتنع

 !استعان بالقسم الكاذب وأنَّو بالفعل من الناصحين
: يقول سبحانوفماذا حدث؟ 

 98(فأكبل منيا فبدىت ليما سكآتيما كطفقا يخصفاف عمييما مف كرًؽ الجنة كعصى آدـ ربَّو فغكل)
 

الفصؿ الخامس 
اليػبػكط 

 
 فماذا حصل بعد األكل؟

. ليس ىو إاّل اليبوط من الحالة الروحانيَّة النورانيَّة إلى الحالة الجسمانية الظممانيَّة الذي حصل 
: وقد ذكر اهلل ذلك من خبلل الزمو حيث قال  
( فبدت ليما سكآتيما)

وىذا إن دلَّ عمى شيٍء فإنَّما يدلُّ عمى تغيير حالتيما ليس إاّل والشاىد عمى ذلك قولو تعالى 
( ييما مف كرًؽ الجنةكطفقا يخصفاف عؿ)
فبل َيزاال يعيشان في الجنَّة وىما خارجان منيا وذلك ألنَّيم كانا يحتاجان لستر عورتيما إلى ورقيا  

وىذا معنى اليبوط الذي يبلزمو الشقاء والتعب وقد شرحناه سابقًا وسُنبيِّنو في مطاو كبلمنا والدليل 
:  عمى ذلك قولو تعالى

ك قمنا اىبطكا بعضكـ لبعض عدك ك لكـ في  مما كانا فيوخرجيما فأ ىافأزليما الشيطاف عف)
  99(األرض مستقر ك متاع إلى حيف

  :تأمَّل في قولو تعالى
 (مٌما كانا فيوفأخرجييما )
ُتشير إلى الحالة التِّي كانا فييا وتبيِّن الصفة التِّي كانا ُمتصفين بيا ألنَّ الضمير في  مافكممة  

فيما قد ُأزِّال عن الجنَّة وجّراء اإلزالل و االنزالق عن الجنَّة حصمت حالة  يرجع إلى الجنَّة عنيا
ىذا ما يستفاد من الفاء )أخرى وىي أنَّيما أخرجا مّما كانا فيو أي من تمك النورانية التي كانا فييا 

 (.فأخرجيمافي قولو تعالى 
: كقد ذكر القرآف الكريـ ىبكط آدـ في مكاضع ثبلثة

ؿ :  ية الفعؿبتثف: األكَّ
قاؿ اىبطا منيا جميعا بعضكـ لبعض عدك فإما يأتينكـ مني ىدل فمف اتبع ىدام فبل يضؿ كال )

 100(يشقى
 

  :بجمع الفعؿ: الثاني
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فأزليما الشيطاف عنيا فأخرجيما مما كانا فيو كقمنا اىبطكا بعضكـ لبعض عدك كلكـ في ): ألؼ
 101(األرض مستقر كمتاع إلى حيف

ىا جميعا فإما يأتينكـ مني ىدل فمف تبع ىدام فبل خكؼ عمييـ كالىـ قمنا اىبطكا مف) :ب 
  102(يحزنكف

 103(قاؿ اىبطكا بعضكـ لبعض عدك كلكـ في األرض مستقر كمتاع إلى حيف) :ج 
: ونفس الحالة ولكن بمستوى آخر قد حدثت فيما بعد لبني إسرائيل حيث لن يصبروا عمى طعام واحد

ذ قمتـ يا مكسى لف نصبر عمى)  (طعاـ كاحد كا 
وكانوا يطمبون من موسى أن يدعَو اهلل أن ُيخرج ليم األطعمة المتنوِّعة   

(  فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت األرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها)
  وىذه األطعمة المستخرجة من األرض ىي أطعمة الدنيا ومن ىذا المنطمق صارت ىي األدنى

( بالذم ىك خير أدنىلذم ىك قاؿ أتستبدلكف ا)
ة المعنويَّة لمثل ىذا اإلنسان الحريص عمى الدنيا : والبدَّ من اليبوط عن تمك الحالة الخاصَّ

( اىبطكا مصرا فإف لكـ ما سألتـ)
: وبطبيعة الحال لم يكن موسى عميو السبلم يرغُب لبني إسرائيل ىذا اليبوط الذي يؤدِّي إلى الذلة

 104(المسكنة كباءكا بغضب مف اهللكضربت عمييـ الذلة ك)
 

نتيػجة اليبػكط 
التورُّط في الدنيا ومزاحماتيا وكثراتيا ومن ثمَّ السعي لتصاحبيا بنحو تاّم كلٌّ يريده وىذا ما أوجد 

:  العداوة والبغضاء بين الناس
( كقمنا اىبطكا بعضكـ لبعض عدك)

ل حادث حدث ىو قتل  : حيث يقول تعالى قابيؿ ىابيؿوأوَّ
 105(فطكعت لو نفسو قتؿ أخيو فقتمو فأصبح مف الخاسريف)
مف أجؿ ذلؾ كتبنا عمى بني إسرائيؿ أنو مف قتؿ نفسا بغير نفس أك فساد في األرض فكأنما قتؿ )

الناس جميعا كمف أحياىا فكأنما أحي الناس جميعا كلقد جاءتيـ رسمنا بالبينات ثـ إف كثيرا منيـ 
 106(ألرض لمسرفكفبعد ذلؾ في ا

ل، ولم يكن بني آدم يفتقر إلى اليداية  نزال الكتب لم يكن ضمن الُمخطَّط األوَّ ثمَّ إنَّ إرسال الرسل وا 
بيذه الصورة ألنَّو كان يعيش عالم األنوار ولكن حيث أّن اإلنسان قد وقع في معرض اليبلك بسبب 

رسل الرسل وُينزل معيم الكتب حينًا بعد حين مكائد الشيطان وِحَيِمو كان من البلزم عميو سبحانو أن يُ 
.  لئبّل يكون لمناس عمى اهلل حّجة

ومن الطبيعي أّنيما قد ارتكبا خبلفًا ألوامر اهلل وليذا يقول سبحانو  
بَّنا ) كناداىما ربُّيما ألـ أنيىكيما عف تمكما الشجرًة كأقؿ لكما إف الشيطافى لكما عدكّّ مبيفّّ قاال رى

ف لـ تغفر لنا كترحمنا لنككنفَّ مف الخاسريف ظممنا أنفسنا 107(كا 
 

 
قبول توبة آدم ال ينافي ىبوطو 

 :قال تعالى
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كـ لبعض عدكّّ فإٌما يأتينكـ مني ) ثـ اجتباه ربُّو فتاب عميو كىدل قاؿ اىبطا منيا جميعان بعضي
شيره ىدلن فمف اتبع ىدام فبل يضؿ كال يشقى كمف أعرضى عف ًذكرم فإف لو معيشةن ضنكا كنح

يـك القيامة أعمى قاؿ ربّْ لـ حشرتني أعمى كقد كنت بصيرا قاؿ كذلؾ أتتؾ آياتنا فنًسيتيا ككذلؾ 
 108(اليكـى تينسى

اآليات تدلُّ عمى أنَّ اهلل سبحانو اجتبى آدم فتاب عميو وىذا ال ينافي بقائو خارج الجنَّة ألنَّ قبول 
 :ذلك نذكر مثااًل فنقولالتوبة شيء والرجوع إلى الجنَّة شيء آخر ولتوضيح 

ًَ كان يسكن مع أبيو في البيت من دون أن يدفع مبمغًا مقابل سكناه بل يتمتَّع بجميع ما  لو أنَّ رجبًل
فو نازع أباه وتشاجر معو وجّراء ذلك طرده أبوه من  في بيت أبيو من غير مقابل ثمَّ إنَّو وبسوء تصرُّ

يتنعَّم بيا فاضطرَّ إلى العيش في مكان ضيِّق البيت وحرمو من جميع تمك التسييبلت التي كان 
: وذلك مقابل إيجار وتحمُّل المشاق والصعوبات فابتمى بمصيبتين

(. وىو أمٌر معنوي بحت)الحرمان من أبيو كمصدر لمعاطفة والحنان -1
ميا اثر إخراجو من البيت -2 (. وىو أمر مادِّي)الخسارة المالية التي يتحمَّ

من أبيو، وطمب منو قبوَل عذره وأصرَّ عمى ذلك وبالفعل اكتسب رضاه، فيذا فمو فرض أنَّو اعتذر 
ال يعني أنَّو سوف يرجعو إلى البيت مرًَّة ثانية حيث ال تبلزم بينيما بل الخير والمصمحة في بقائو 

.  خارج البيت لعمَّو َيعتبر فيسعى إلرجاع نفسو إلى ما كان فيو مرًَّة أخرى
مشكمًة واحدًة من مشاكمو أعني المشكمة المعنوية وىي األىّم ولكن تبقى  فإذًا قبول عذره قد حلَّ 

المشكمة الثانية ولكن المشكمة األولى باقية عمى ما كانت، وحمُّيا الحاسم يتطمَّب السعي والجّد في 
.  كسب الرضا القمبي لؤلب مضافًا إلى جبر ما حدث كي ال يبقى شيء من الخجل أصبلً 

ب أرجعو إلى بيتو مباشرًة فبل جدوى في ذلك حيث ال رغد في ىذا العيش بعد ما ولو ُفرض أنَّ األ
. حدث من التقصير

البقاء خارج البيت والسعي لموصول إليو مرًَّة ثانية ولكن ( بعد الخروج)ومن ىنا صار األصمح 
. بالسعي المتواصل

: وعمى ضوء المثال الذي بيَّناه نقول
: أكل آدم من الشجرة حدثت لو مشكمتان بعد أن

. ابتعد عف رحمة ربّْو  -1
. ابتمى باليبكط كعاش في عالـ الدنيا الذم ليس ىك إاٌل متاع -2

فبعد أن رجع إلى ربِّو وتاب وقبمت توبتو اقترب إلى ربِّو مرًَّة ثانية وعاش في ظل رحمتو ولكن ىذا ال 
ن الرجوع حينئٍذ ُيجديو بعد المتيا والتي حيث الخجل من ربِّو يعني أنَّو رجع إلى ما كان فيو بل لم يك

الخير )ال( والخير فيما حدث)العطوف في حقِّو فكان الحلُّ الوحيد لمرجوع إلى جنتو ىو أداء تكاليفو 
. فيا ترى ما ىو الحل؟ ىذا ما سنبيِّنو فيما بعد!! فمادام حدث ما حدث فبل بدَّ من حلٍّ (. في حدوثو
ليس نجح في إغوائو آلدم عميو السبلم واستطاع أن يخرجو من الجنَّة ويورِّطو في عالم الكثرة وألنَّ إب

: واالختبلف صار الدنيا متاعًا لئلنسان ووسيمًة لُرقيِّو أو انحطاطو فيو
 

متاع الغركر 
: تاع عمى الحياة الدنيوية القرآن الكريم عندما يريد أن يميِّز بين اآلخرة والدنيا ُيطمق كممة الم
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زيف لمناس حٌب الشيكات مف النساء ك البنيف ك القناطير المقنطرة مف الذىب ك الفضة ك الخيؿ )
 109(المسكمة ك األنعاـ ك الحرث ذلؾ متاع الحياة الدنيا ك اهلل عنده حسف المآب

: فتمك األمور كمُّيا ىي متاع الحياة الدنيا وقال تعالى 
 110(كما الحياة الدنيا في اآلخرة إال متاع الدنياكفرحكا بالحياة )

: ومن ناحية أخرى يوصف الدنيا بأنَّيا متاع الغرور
 111(كما الحياة الدنيا إال متاع الغركر)
: في معنى كممة الغرور" الراغب اإلصفياني"قال صاحب المفردات  
اليقظة كالغرار غفمة مع أصبت غرتو كنمت منو ما أريده كالغرة غفمة في " يقاؿ غررت فبلنا :غرر)

فالغركر كؿ ما يغر اإلنساف مف ماؿ كجاه كشيكة كشيطاف كقد فسر بالشيطاف إذ ىك .. غفكة 
.  (أخبث الغاريف كبالدنيا لما قيؿ الدنيا تغر كتضر كتمر
: وعندما يبيِّن القرآن الكريم كيفيَّة إغواء الشيطان يقول

ـ بخيمؾ ك رجمؾ ك شاركيـ في األمكاؿ ك كاستفزز مف استطعت منيـ بصكتؾ ك اجمب عميو)
  112(األكالد ك عدىـ ك ما يعدىـ الشيطاف اال غركرا

 113(يعدىـ كيمنييـ كما يعدىـ الشيطاف إال غركرا)
:  وبالنسبة إلى إغوائو آدم وحواء قال

 114(فدالىما بغركر)
: ومن ىنا نشاىد أنَّو تعالى يخاطب رسولو 
قاؿ فبما ) 115(ببلد متاع قميؿ ثـ مأكاىـ جينـ كبئس الميادال يغرنَّؾ تقمب الذيف كفركا في اؿ)

أغكيتني ألقعدف ليـ صراطؾ المستقيـ ثـ آلتينيـ مف بيف أيدييـ كمف خمفيـ كعف أيمانيـ كعف 
 117(لعنو اهلل كقاؿ ألتخذف مف عبادؾ نصيبا مفركضا) 116(شمائميـ كال تجد أكثرىـ شاكريف

 
النفس األٌمارة 

ن كان ىو العدوُّ المبين ولكن النفس األمارة ىي أعدى عدّو اإلنسان كما ورد  ولُيعمم أن الشيطان وا 
: في الرواية

 118{أعدل عدكؾ نفسؾ التي بيف جنبيؾ)
وذلك ألنَّ وساوس الشيطان ليا حدٌّ خاٌص دون األميال النفسانية فيي خطيرة جدًا بل ىي ُمستمسك 

فالشيطان إذًا ال .. لذي ُيغوي النفس ومن خبلليا يتسمط عمى اإلنسانقوٌي لمشيطان بل الشيطان ىو ا
ُيجِبر اإلنسان عمى الشّر وال ُيحمِّل عميو ذلك بل يتصرف في عقل اإلنسان بأساليب مختمفة أىمُّيا 

: ىذه األساليب الخمسة
. ألغكينيـ -1
. ألمنينيـ -2
. ألزينف ليـ في األرض -3
. آلمرنيـ -4
. ألضمَّنيـ -5
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!! متاع إلى حيف

: ثمَّ إنَّ القرآن الكريم حينما يتحدَّث عن اليبوط يقول 
 119(كمتاع إلى حيفكقمنا اىبطكا بعضكـ لبعض عدك كلكـ في األرض مستقر )

والحين ىو مقطع من حيف منو ليس ىو طوال الدىر بل ىو إلى كمتاع فاالستقرار في األرض 
بالعالم الذي قبل قيام القيامَّة الذي يشتمل عمى الزمان والمكان وكلُّ ذلك من الدىر والدىر يتعمَّق 

عوارض الجسم فموال الجسم وحدوده وأبعاده لما كان يتحقق مفيوم المكان ولوال المكان لما كان ىناك 
: زماٌن في البين وليذا نشاىد أنَّ اهلل سبحانو وتعالى يقول

 120(لـ يكف شيئا مذككرا ىؿ أتى عمى اإلنساف حيف مف الدىر)
وقد شرحنا ذلك بالتفصيل في تفسيرنا لسورة اإلنسان فراجع وأيضًا ينقل سبحانو عقيدَة الدىريين 

: بقوليم
كقالكا ما ىي إال حياتنا الدنيا نمكت كنحيا كما ييمكنا إال الدىر كما ليـ بذلؾ مف عمـ إف ىـ إال )

 121(يظنكف
ن كانت ىذه العقيدة باطمة من بنيان . ىاوا 

ومن ىنا نشاىد أنَّو تعالى عندما يتحدَّث عن الحاجات التِّي نفتقر إلييا في حياتنا الدنيويَّة يحدِّد 
صبلحيتيا إلى حين  

ف نشأ نغرقيـ ) كآية ليـ أنا حممنا ذريتيـ في الفمؾ المشحكف كخمقنا ليـ مف مثمو ما يركبكف كا 
 122(ل حيففبل صريخ ليـ كالىـ ينقذكف إال رحمة منا كمتاعا إؿ

كاهلل جعؿ لكـ مف بيكتكـ سكنا كجعؿ لكـ مف جمكد األنعاـ بيكتا تستخفكنيا يـك ظعنكـ كيكـ )
 123(إقامتكـ كمف أصكافيا ك أكبارىا كأشعارىا أثاثا كمتاعا إلى حيف

حنا السر في ذلك . وسوف يتَّضح لك في ما بعد إنشاء اهلل( عند شرح معنى اليبوط)وقد وضَّ
عني إلى يوم القيامة بل يعني إلى يوم ما قبل القيامة ألنَّو عند قيام القيامة كلُّ ال يإلى حيف فإذًا 

ر  .شيء يتغيَّر فالشمس تتكور والكواكب تنتثر والبحار تتفجَّ
فياىنا سؤال يطرح نفَسو وىو متى يتحقق ذلك الحين؟ وىل ىناك سبيل لموصول إلى ذلك؟ 

ب وىو الرجوع إلى أمر إبميس بعد إغوائو آلدم نعم ىناك سبيل واضح لموصول إلى الجوا :أقكؿ
مة بإبميس وجنوده فمواله لما كانت ىذه البسيطة التِّي نعيش عمييا  وزوجتو وذلك ألنَّ حقيقة الدنيا متقوِّ

ىي الدنيا بل كانت الجنَّة بعينيا كما كانت قبل عصيان آدم عميو السبلم وقد شرحنا ىذا األمر 
. بالتفصيل سابقًا فراجع

: ّما إبميس فيطمب من اهلل أن يبقيو إلى يوم يوعدونوأ
إلى يكـ قاؿ أ رأيتؾ ىذا الذم كرمت عمي لئف أخرتني ) 124(قاؿ رب فأنظرني إلى يـك يبعثكف)

 125(ألحتنكف ذريتو إال قميبل القيامة
نَّو حيث أ !!فكان إبميس عميو لعائن اهلل يريد البقاء إلى يوم القيامة وىل قبل اهلل ىذا الطمب؟ كبل

: تعالى أجابو
( قاؿ فإنؾ مف المنظريف)

ولكن إلى متى ؟؟  
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( إلى يكـ الكقت المعمـك)
فيناك يوٌم موقوت محدَّد ال ُينظر الشيطان بعده ولم تقم القيامة حينئٍذ بعُد فمادام لم يتواجد الشيطان  

ىناك بعض من فبل إغواء يعتري اإلنسان نعم ىذا ال يعني سمب االختيار عن اإلنسان تمامًا بل 
الناس الذين ال يزالون يعيشون الكفر والعصيان قطعًا ولكنَّيم غير ممكَّنين في األرض ،فيناك أرٌض 
وسماٌء ولكنَّو ال ُيطَمق عمييا الدنيا وىو ذلك اليوم الذي وعد اهلل آدم ليرجعو إلى جنَّتو كما في خطبة 

أمير المؤمنين اآلتية 
ة عميو السبلم وقد ورد في تفسير قولو وفي ىذا اليوم سوف ينتقم اهلل م ن جميع الظالمين بالحجَّ

: تعالى
أ فمف كعدناه كعدا حسنا فيك القيو كمف متعناه متاع الحياة الدنيا ثـ ىك يكـ القيامة مف )

 126(المحضريف
  

: كفي الحديث
هلل كنز العٌماؿ ركل الحسف بف أبي الحسف الديممي بإسناده إلى محمد بف عمى عف أبي عبد ا)

فيك القيو قاؿ المكعكد عمى بف أبي  كعدا حسناعميو السبلـ في قكلو عز ك جؿ ا فمف كعدناه 
 127( طالب كعده اهلل أف ينتقـ لو مف أعدائو في الدنيا ك كعده الجنة لو ك ألكليائو في اآلخرة

لقيامة فمتى ىو فيناك وعٌد إليي سوف يبلقيو اإلنسان المؤمن وىو ليس من الحياة الدنيا وال يتعمَّق با
إذًا ؟ 

 .سوف يتضح لك ذلك الزمان الذي ُيحقق اهلل فيو وعده فانتظر
 

الفصؿ السادس 
  عمؿ األحكاـ ك التكاليؼ اإللييَّة

 
انب إنَّ بني آدم وبعد خروجيم من ذلك النعيم المعنوي افتقروا إلى تكاليف ذات أبعاد مختمفة وجو

شتَّى لكي تعالج جميع الثغرات التي حصمت ليم جراء تمك المشكمة أعنى اليبوط فاهلل سبحانو 
بحكمتو ولطفو لم يترك آدم وبنوه بحاليم بعد اليبوط بل مادام قد تاب آدم ورجع فبل بد من التفضل 

وا أنفسيم من كي ينج..عميو وعمى بنيو بالتكاليف المتنوعة من الصبلة والصوم والحج والجياد ووو
اليبوط في دار الدنيا ويرجعوا إلى دار كرامتو، فإذًا الحل الوحيد لمثل ىذا اإلنسان اليابط ىو العمل 
ن كان اإلنسان اليادي ال يفتقر إلى التكاليف لموصول إلى جوار الرب حيث أنو  بالتكاليف اإلليية وا 

ة فبل يجوز فييا االستثناء أصبل فبل يعيش الجنة ولكن حيث إن التكاليف ىي قوانين شاممة ومستوعب
. بد لمكل أن يعمموا بيا اليابطون واليداة من غير فرق بينيم

والجدير بالذكر إن ىناك عبلقة بين األكل من الشجرة المنييَّة التي أدَّت إلى اليبوط وبين التكاليف 
عمم المعقول ىناك أصل ثابت اإللييَّة، وىذه العبلقة قد وصمت إلى مستوى العميَّة والمعموليَّة، وفي 

أنَّ العمَّة والمعمول بينيما سنخيَّة وانسجام كامل بحيث أنَّ المعمول ىو الذي يعكس العمَّة تمامًا  :يقول
. المىظيروىو الذي ُيظيره عينًا ومن ىنا يقال لممعمول 
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عمؿ الشرائع ك األحكاـ 
الفمسفة العممية لؤلحكام والتكاليف المتنوِّعة فُكلُّ األحكام  وعمى ىذا األساس نتمكَّن من معرفة

، تمك الحوادث التِّي أدَّت إلى خروج آدم (أعني جنَّة آدم)والتكاليف ترجع إلى ما حدث في تمك الجنَّة 
، كما أنَّ العمل بتمك التكاليف ىي التِّي تضمن رجوع  منيا ومن ثمَّ ابتبلئو بعالم الكثرة كما مرَّ

 .سان إلى جوار ربِّواإلن

قّدس سّره عمى ىذا األمر اعتمادًا أساسيًا وتحدَّث عنو في كتبو المختمفة قال اإلماـ وقد اعتمد  
 :إمامنا قدِّس سرُّه في كتاب اآلداب المعنوية لمصبلة بعد أن نقل الحديث التالي

بف أبي طالب عف معاكية بف عمار عف الحسف بف عبد اهلل عف أبيو عف جده الحسف بف عمى )
عميو السبلـ قاؿ جاء نفر مف الييكد إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو فقاؿ يا محمد أنت الذم 
نؾ الذم يكحى إليؾ كما أكحى إلى مكسى بف عمراف فسكت النبي صمى اهلل  تزعـ انؾ رسكؿ اهلل كا 

رح األربع كىي عميو كآلو كسمـ ساعة ثـ قاؿ صدقت يا محمد فأخبرني ألم شئ تكضأ ىذه الجكا
أنظؼ المكاضع في الجسد قاؿ النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ لما أف كسكس الشيطاف إلى آدـ 
كدنا آدـ مف الشجرة كنظر إلييا ذىب ماء كجيو ثـ قاـ كىك أكؿ قدـ مشت إلى الخطيئة ثـ تناكؿ 

كبكى فمما تاب  بيده ثـ مسيا فأكؿ منيا فطار الحمى كالحمؿ عف جسده ثـ كضع يده عمى أـ رأسو
اهلل عز كجؿ عميو فرض اهلل عز كجؿ عميو كعمى ذريتو الكضكء عمى ىذه الجكارح األربع كأمره 
أف يغسؿ الكجو لما نظر إلى الشجرة كأمره بغسؿ الساعديف إلى المرفقيف لما تناكؿ منيا كأمره 

 128(ةبمسح الرأس لما كضع يده عمى رأسو كأمره بمسح القدميف لما مشى إلى الخطيئ
عف معاكية بف عمار عف الحسف بف عبد اهلل عف آبائو عف جده الحسف بف عمى بف أبي طالب )

عميو السبلـ قاؿ جاء نفر مف الييكد إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ فسألو أعمميـ عف 
ما مسائؿ فكاف فيما سألو أف قاؿ ألم شئ فرض اهلل عز كجؿ الصـك عمى أمتؾ بالنيار ثبلثيف يك
كفرض عمى األمـ السالفة اكثر مف ذلؾ فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كآلو أف آدـ لما أكؿ مف 
الشجرة بقى في بطنو ثبلثيف يكما ففرض اهلل عمى ذريتو ثبلثيف يكما الجكع كالعطش كالذم 

129(قاؿ الييكدم صدقت يا محمد.. يأكمكنو تفضؿ مف اهلل عز كجؿ عمييـ 
 

 :قاؿ اإلماـ قدس سرُّه

فمن ىذه األحاديث ألىل اإلشارات و أصحاب القموب استفادات منيا إن خطيئة آدم عميو السبلم  
خطيئة طبيعية أك أنيا كانت خطيئة التكجو مع أنيا ما كانت من قبيل خطايا غيره بل لعميا كانت 

الكثرة األسمائية، بعد جاذبة الفناء  أو كانت خطيئة التوجو إلى إلى الكثرة التي ىي شجرة الطبيعة
الذاتي ولكنيا ما كانت متوقعة من مثل آدم عميو السبلم الذي كان صفّي اهلل والمخصوص بالقرب 
والفناء الذاتي وليذا أعمن الذات المقدسة وأذاع بمقتضى الغيرة الحبِّية عصياَنو وغوايتو في جميع 

 .كعصى آدـ ربو فغكل: وقال تعالى العوالم وعمى لسان األنبياء عمييم السبلم،

ومع ذلك، البد من التطيير والتنبيو بيذه المثابة لو ولذريتو التي كانت مستكنة في صمبو ومشتركة  
في خطيئتو بل اشتركوا في الخطيئة بعد الخروج من صمبو أيضا فكما أن لخطيئة آدم وأبنائو مراتب 

مائية و آخر مظيرىا األكل من الشجرة المنيية التي ومظاىر فأول مرتبتيا التوجو إلى الكثرات االس
ك إف ، كصكرتيا الممكية ىي الطبيعة ك شؤكنيا صورتيا الممكوتية شجرة فييا أنواع الثمار والفواكو

المذين ىما موجودين باستمرار في الذرية لمن شؤون ىذا الميل إلى الشجرة  حب الدنيا ك النفس
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ىيم و طيارتيم و صبلتيم و صياميم لمخروج من خطيئة األب واألكل منيا كذلك لتطييرىم وتنزي
وقد عمم من ىذا البيان إن جميع . الذي كان ىو األصل أيضا مراتب كثيرة مطابقة لمراتب الخطيئة

ن : أنواع المعاصي القالبية البن آدم ىي من شؤون أكل الشجرة، و تطييرىا عمى نحو خاص وا 
130.ضا من شؤون تمك الشجرة و تطييرىا بطور آخرجميع أنواع المعاصي القمبية ليم أي

 

 :كفي مكضعو آخر نقؿ الحديث التالي 

قال اليهودي صدقت يا محمد فأخبرني عن الخامسة ألي شئ أمر اهلل باالغتسال من الجنابة و لم يأمر من البول )
روقو و شعره و بشره فإذا و الغائط قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو إن آدم لما أكل من الشجرة دب ذلك في ع

 (جامع الرجل أىلو خرج الماء من كل عرق وشعره فأوجب اهلل على ذريتو االغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة

ـٌ قاؿ  :ث

وظاىر ىذه األحاديث و إن كان عند أىل الظاىر ىو أن النطفة لما كانت تخرج من جميع البدن  
ن األطباء و الحكماء الطبيعيين ولكن تعميمو عميو و ىذا مطابق لرأي جمع م. فوجب غسل جميعو

كما في الحديث األول ونسبة الجنابة إلى النفس كما في الحديث الثاني يفتح  بأكؿ الشجرةالسبلم 
الف قضية الشجرة كأكؿ آدـ منيا مف أسرار عمكـ القرآف طريقا إلى المعارف ألىل المعرفة واإلشارة 

ـ السبلـ، ككثير مف المعارؼ مرمكز فييا، كلذا جعمكا عمييـ كأىؿ بيت العصمة كالطيارة عميو
ومن  السبلـ في األحاديث الشريفة قضية آدـ، ك األكؿ مف الشجرة عمة لتشريع كثير مف العبادات

جممتيا باب الوضوء والصبلة والغسل وصوم شير رمضان وكونو ثبلثين يوما وكثير من مناسك 
رسالة في ىذا الباب ولكن االنشغاالت األخر منعتني عن ذلك، الحج، وفي نيتي منذ سنين أن أفرد 

 .وأسأل اهلل تعالى التوفيق والسعادة لذلك

إنَّ الشجرة ىي األساس في التكاليف إاّل أنَّ ىناك كثير منيا يرتبط بما حدث بعد األكل أو  :أقكؿ  
دات بتمك الحوادث فقد وردت حين األكل فيناك أحاديث كثيرة تبيِّن أسرار العبادات ُتربط ىذه العبا
 :في أسرار الحج أيضا أحاديث كثيرة تدلُّ عمى ذلك نذكر واحدة منيا

عف عبد اهلل ابف سناف قاؿ بينا نحف في الطكاؼ إذ مر رجؿ مف آؿ عمر فأخذ بيده رجؿ فاستمـ )
بي الحجر فانتيره كاغمظ لو كقاؿ لو بطؿ حجؾ إف الذم تستممو حجر ال يضر كال ينفع فقمت أل
عبد اهلل عميو السبلـ جعمت فداؾ أما سمعت قكؿ العمرل ليذا الذم استمـ الحجر فأصابو ما 

أصابو فقاؿ كما الذم قاؿ قمت لو قاؿ يا عبد اهلل بطؿ حجؾ إنما ىك حجر ال يضر كال ينفع فقاؿ 
ف كافاه أبك عبد اهلل عميو السبلـ كذب ثـ كذب ثـ كذب أف لمحجر لسانا ذلقا يكـ القيامة يشيد لـ

بالمكافاة ثـ قاؿ إف اهلل تبارؾ كتعالى لما خمؽ السماكات كاألرض خمؽ بحريف بحرا عذبا كبحرا 
أجاجا فخمؽ تربو آدـ مف البحر العذب كشف عمييا مف البحر األجاج ثـ جبؿ آدـ فعرؾ عرؾ 

فو األيمف األديـ فتركو ما شاء اهلل فمما أراد أف ينفخ فيو الركح أقامو شبحا فقبض قبضو مف كت
فخرجكا كالذر فقاؿ ىؤالء إلى الجنَّة كقبض قبضو مف كتفو األيسر كقاؿ ىؤالء إلى النار فأنطؽ 

اهلل عز كجؿ أصحاب اليميف كأصحاب اليسار فقاؿ أىؿ اليسار يا رب لما خمقت لنا النار كلـ تبيف 
ني سأبتميكـ لنا كلـ تبعث إلينا رسكال فقاؿ اهلل عز كجؿ ليـ ذلؾ لعممي بما أنتـ صائر كف إليو كا 

فأمر اهلل عز كجؿ النار فأسعرت ثـ قاؿ ليـ تقحمكا جميعا في النار فإني اجعميا عميكـ بردا 
كسبلما فقالكا يا رب إنما سألناؾ ألم شئ جعمتيا لنا ىربا منيا كلك أمرت أصحاب اليميف ما 

ا جميعا في النار فتقحمكا دخمكا فأمر اهلل عز ك جؿ النار فأسعرت ثـ قاؿ ألصحاب اليميف تقحمك
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جميعا فكانت عمييـ بردا كسبلما فقاؿ ليـ ألست بربكـ قاؿ أصحاب اليميف بمى طكعان كقاؿ 
أصحاب الشماؿ بمى كرىان فأخذ منيـ جميعا ميثاقيـ كأشيدىـ عمى أنفسيـ قاؿ ككاف الحجر في 

عز كجؿ كلو أسمـ مف في  الجنَّة فأخرجو اهلل عز كجؿ فالتقـ الميثاؽ مف الخمؽ كميـ فذلؾ قكلو
ليو ترجعكف فمما أسكف اهلل عز كجؿ آدـ الجنَّة كعصى أىبط اهلل  السمكات كاألرض طكعا ككرىا كا 
عز كجؿ الحجر كجعمو في ركف بيتو كأىبط آدـ عميو السبلـ عمى الصفا فمكث ما شاء اهلل ثـ رآه 

كبكى عميو أربعيف صباحا تائبا  في البيت فعرفو كعرؼ ميثاقو كذكره فجاء إليو مسرعا فأكب عميو
مف خطيئة كنادما عمى نقضو ميثاقو قاؿ فمف أجؿ ذلؾ أمرتـ أف تقكلكا إذا استممتـ الحجر أمانتي 

 (10باب 35رواية 245ص 5البحار ج)..(أديتيا كميثاقي تعاىدتو لتشيد لي بالمكافاة يكـ القيامة

ىذا التكميف بموضوع خمق آدم إليك  وقد ورد في خصوص فمسفة الطواف حول البيت حديٌث ُيربط
و  :نصُّ

في عمؿ ابف سناف عف الرضا عميو السبلـ عمو الطكاؼ بالبيت أف اهلل تبارؾ كتعالى قاؿ لممبلئكة )
إني جاعؿ في األرض خميفة قالكا أ تجعؿ فييا مف يفسد فييا كيسفؾ الدماء فردكا عمى اهلل تبارؾ 

فندمكا فبلذكا بالعرش كاستغفركا فأحب اهلل عز كجؿ أف كتعالى ىذا الجكاب فعممكا أنيـ أذنبكا 
يتعبد بمثؿ ذلؾ العباد فكضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش فسمى الضراح ثـ كضع في 

السماء الدنيا بيتا يسمى المعمكر بحذاء الضراح ثـ كضع البيت بحذاء البيت المعمكر ثـ أمر آدـ 
131(يو كجرل ذلؾ في كلده إلى يكـ القيامةعميو السبلـ فطاؼ بو فتاب اهلل عؿ

 

 :والمطيف ما ورد في سيم الميراث وأنَّ لمذكر مثل حظ األنثيين

كسألو لـ صار الميراث لمذكر مثؿ حظ ...عف الرضا عف آبائو عف الحسيف بف عمى عميو السبلـ )
نيا حبو ك األنثييف فقاؿ مف قبؿ السنبمة كاف عمييا ثبلث حبات فبادرت إلييا حكاء فأكمت ـ

 132(أطعمت آدـ حبتيف فمف اجؿ ذلؾ كرث الذكر مثؿ حظ االنثييف
عمى بف محمد عف صالح بف أبي حماد عف الحسيف بف يزيد عف عمى بف أبي حمزه عف إبراىيـ )

عف أبي عبد اهلل عميو السبلـ قاؿ إف اهلل عز كجؿ لما أىبط آدـ عميو السبلـ أمره بالحرث كالزرع 
غركس الجنَّة فأعطاه النخؿ كالعنب كالزيتكف كالرماف فغرسيا ليككف لعقبو كطرح إليو غرسا مف 

كذريتو فأكؿ ىك مف ثمارىا فقاؿ لو إبميس لعنو اهلل يا آدـ ما ىذا الغرس الذم لـ أكف أعرفو في 
األرض كقد كنت فييا قبمؾ ائذف لي آكؿ منيا شيئا فأبى آدـ عميو السبلـ أف يدعو فجاء إبميس 

آدـ عميو السبلـ كقاؿ لحكاء انو قد أجيدني الجكع كالعطش فقالت لو حكاء فما  عند آخر عمر
الذم تريد قاؿ أريد أف تذيقيني مف ىذه الثمار فقالت حكاء إف آدـ عميو السبلـ عيد إلي أف ال 

أطعمؾ شيئا مف ىذا الغرس ألنَّو مف الجنَّة كال ينبغي لؾ أف تأكؿ منو شيئا فقاؿ ليا فاعصرم في 
شيئا منو فأبت عميو فقاؿ ذرينى أمصو كال آكمو فأخذت عنقكدا مف عنب فأعطتو فمصو كلـ كفى 

يأكؿ منو لما كانت حكاء قد أكدت عميو فمما ذىب يعض عميو جذبتو حكاء مف فيو فأكحى اهلل 
تبارؾ كتعالى إلى آدـ عميو السبلـ أف العنب قد مصو عدكل كعدكؾ إبميس كقد حرمت عميؾ مف 

ر ما خالطو نفس إبميس فحرمت الخمر ألف عدك اهلل إبميس مكر بحكاء حتى مص عصيره الخـ
العنب كلك أكميا لحرمت الكرمة مف أكليا إلى آخرىا كجميع ثمرىا كما يخرج منيا ثـ إنو قاؿ 

لحكاء فمك أمصصتني شيئا مف ىذا التمر كما أمصصتنى مف العنب فأعطتو تمره فمصيا ككانت 
حة كأزكى مف المسؾ األذفر كأحمى مف العسؿ فمما مصيما عدك اهلل إبميس العنب كالتمرة أشد رائ
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لعنو اهلل ذىبت رائحتيما كانتقصت حبلكتيما قاؿ أبك عبد اهلل عميو السبلـ ثـ إف إبميس لعنو اهلل 
ذىب بعد كفاه آدـ عميو السبلـ فباؿ في أصؿ الكرمة كالنخمة فجرل الماء عمى عركقيما مف بكؿ 

ثـ يختمر العنب كالتمر فحـر اهلل عز كجؿ عمى ذريو آدـ عميو السبلـ كؿ مسكر  عدك اهلل فمف
ألف الماء جرل ببكؿ عدك اهلل في النخمة كالعنب كصار كؿ مختمر خمرا ألف الماء اختمر في 

 (.2رواية 393ص 6الكافي ج)(النخمة كالكرمة مف رائحة بكؿ عدك اهلل إبميس لعنو اهلل
: ىذا 

 
فمسػفة بعث الٌرسػؿ 

ولم يكتف سبحانو بالتكاليف بل أرسل األنبياء وبعث الرسل باليدى ودين الحق كي يرشدوا الناس 
 :إلى اهلل ويحكموا بين الناس فيما اختمفوا فيو، قال تعالى

ف كاف الناس أمة كاحدة فبعث اهلل النبييف مبشريف كمنذريف كأنزؿ معيـ الكتاب بالحؽ ليحكـ بي)
الناس فيما اختمفكا فيو كما اختمؼ فيو إال الذيف أكتكه مف بعد ما جاءتيـ البينات بغيا بينيـ 
 133(فيدل اهلل الذيف آمنكا لما اختمفكا فيو مف الحؽ بإذنو كاهلل ييدم مف يشاء إلى صراط مستقيـ

اهلل كان ذلك النور في إلى أن انتيى أمر الرسالة إلى نبيِّنا األكرم صمى اهلل عميو وآلو وسَمم فرسول  
خراجيم من  عالم األنوار فمنَّ اهلل عمينا بو وجعمو في بيت النبّوة وذلك ألجل ىداية البشرّية وا 

رجاعيم إلى الجنَّة التي اخرجوا منو وىو الرجوع إلى اهلل سبحانو المشار إليو  الظممات إلى النور وا 
: في قولو تعالى

ٌنا اليو راجعكف)  134(إنا هلل كا 
: ي الواقعوىو ف

 الغاية مف الخمؽ؟
قد صرَّح القرآن الكريم في موارد كثيرة أنَّ الموجودات األخر من الجمادات والنباتات والحيوانات 

نكتفي ىاىنا  135وحتَّى المبلئكة لم تخمق إاّل ألجل اإلنسان، والقرآن مميء باآليات الدالَّة عمى ذلك
: فقطببعض النماذج 

: قال تعالى
األرض فراشا كالسماء بناء كأنزؿ مف السماء ماء فأخرج بو مف الثمرات رزقا  لكـالذم جعؿ )

بو جنات مف نخيؿ كأعناب لكـ  لكـفأنشأنا )137..(ما في األرض جميعا لكـىك الذم خمؽ )136(لكـ
ق كىذا ممح كما يستكم البحراف ىذا عذب فرات سائغ شراب) 138(فييا فكاكو كثيرة كمنيا تأكمكف

مف  لتبتغكاأجاج كمف كؿ تأكمكف لحما طريا كتستخرجكف حمية تمبسكنيا كترل الفمؾ فيو مكاخر 
كىك )140(كالخيؿ كالبغاؿ كالحمير لتركبكىا كزينة كيخمؽ ما ال تعممكف)139(فضمو كلعمكـ تشكركف

اهلل )141(لمكفالنجكـ لتيتدكا بيا في ظممات البر كالبحر قد فصمنا اآليات لقكـ يع لكـالذم جعؿ 
كسخر لكـ  رزقا لكـالذم خمؽ السماكات كاألرض كأنزؿ مف السماء ماء فاخرج بو مف الثمرات 

كىك الذم سخر البحر لتأكمكا منو لحما طريا )142(الفمؾ لتجرم في البحر بأمره كسخر لكـ األنيار
 143(شكركفمف فضمو كلعمكـ ت كلتبتغكامنو حميو تمبسكنيا كترل الفمؾ مكاخر فيو  كتستخرجكا
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خػمؽ اإلنساف 
:  وأّما بخصوص اإلنسان ىناك حديث بين المتكممين

أنَّ الغاية في إيجاد العباد ىو إيصال النفع إلييم وىذا باطٌل ألنَّو يعني أنَّ اهلل قد  ةفقاؿ المعتزؿ
. استفاد بفعمو واستكمل وىو الكامل فتعالى عن ذلك

وا الغاية بالمرة وىذا يعني أنَّ اهلل ليس بحكيم في فعمو كيف وكل فعل ال غاية فقد أنكر كأٌما األشاعرة
. لو يكون ناقصا معطَّبل وعبثًا واهلل سبحانو أجلُّ من أن يصدر منو فعٌل ببل حكمة

يقولون أنَّو ال بّد من غاية في صنعو تعالى ولكن ال غاية في صنعو وفعمو  كأٌما الحكماء اإلليييف
ذلك ألنَّو ىو أجمل من كلِّ جميل وأجل من كل جميل وكل جمال وجبلل وكمال ليس ىو وراء ذاتو و

إاّل انعكاس من بياء جمالو وظّل من شمس جبللو ورشحة من بحر كمالو فمنظوره ومعشوقو ال 
.  إال بالعرض العالي ال يمتفت إلى السافؿ بالذات :قالكايكون إال ذاتو تعالى ولذلك 

:  الرئيس أبك عمى بف سينا الشيخونعم ما قال  
لك إف إنسانا عرؼ الكماؿ الذم ىك كاجب الكجكد الذم ىك فكؽ التماـ ثـ فرض أنو منظـ )

العكالـ عمى مثالو، كاف غرضو الكاجب الكجكد فإذا كاف الكاجب ىك الفاعؿ فيك الغرض لذاتو في 
 144(فعمو
: شرحو

الكمال المطمق الذي ليس فيو نقٌص أصبًل لو أنَّ اإلنسان عرف اهلل سبحانو وتعالى بأنَّو ىو  
والجمال الحقيقي الذي ليس فيو عيٌب مطمقًا وكذا سائر الصفات فمن الطبيعي أنَّو ال يطمب غيَره وال 

. يرغب إاّل إليو حيث أنَّ اإلنسان يعشق األكمل واألجمل
ألشياء فماذا ترى يكون وىذا الكبلم بعينو يجري بالنسبة إلى اهلل تبارك وتعالى فيو الفاعل لجميع ا

الغرض من فعمو؟ ليس ىناك أي غرٍض وغاية وراء فعمو إاّل ذاتو الُمقدَّسة فغايتو نفُسو ال شيء 
. خارج عن نفسو تأمَّل

: أقػكؿ
من ىذا المنطمق يمكننا أن نصل إلى فمسفة الخمق فمم يخمق اهلل اإلنسان إاّل لنفسو ال لشيء آخر 

و إلييا اهلل أصبًل فكيف تكون ىي غاية  ألنَّو ميما تصورنا من غايات فيي ناقصة ال يمكن أن يتوجَّ
!! لفعمو يستكمل بيا نفسو

وىناك شواىُد كثيرٌة من القرآن الكريم كذلك األحاديث الشريفة تدلُّ عمى ذلك نكتفي ىاىنا عمى سورة  
يات لنعطي ىذا ومن ثمَّ نشير إلى بعض النماذج األخر من اآليات والروا 8-6االنشقاق اآليات 

: البحث الميم حقَّو إنشاء اهلل تعالى
 

الرجكع إلى الرٌب 
القرآن الكريم في ىذه السورة يؤكِّد عمى أنَّ اإلنسان سوف يرجع إلى اهلل قطعًا ألنَّو خمق لمبقاء 

: ورجوعو ىذا يتحقق بسعي وسرعة فيقول
( كدحاأييا اإلنساف إنؾ كادح إلى ربؾ  يا)

وىذا الخطاب عام يستوعب كافَّة الناس عمى مختمف أديانيم ومذاىبيم حيث أنَّ الكدح إلى الرّب من 
وىذا الكدح  يا أيُّيا اإلنساف بل قال يا أيُّيا الذيف آمنكامقتضيات إنسانية اإلنسان ال غير فمم يقل 
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والكمال المطمق يعني اهلل  ينطمق من العشق إلى الكمال المطمق الكامن في وجود أّي إنسان كان،
ومن ناحية أخرى الكلُّ ببل استثناء سوف . 145سبحانو كما أشرنا إليو وشرحناه في مقاالتنا األخرى

. فالنتيجة والغاية واضحة وىي لقاء الرب (فمبلقيو)يصل إلى الغاية والمقصد 
ى أسمى مرتبة ومن ىذا المنطمق نعرف السّر في خمق اإلنسان حيث أنَّو خمق ألجل الوصول إل

وأعمى مستوى وىو الوصول إلى اهلل والرجوع إليو، وأيَُّة غاية أخرى غير الرجوع إلى اهلل ميما كانت 
  :فيي غير ىادفة ويكون الخمق حينئٍذ عبثًا ال حكمة فيو يقول تعالى

 146(أفحسبتـ أنمَّا خمقناكـ عبثا كأنكـ إلينا ال ترجعكف)
: ث وتعالى اهلل عن ذلك فيو المبدأ وىو المنتيىفعدم الرجوع إليو تعالى يعني العب

األكؿ ببل ابتداء كاآلخر ببل انتياء أكؿ كؿ شئ ).. 147(كىك األكؿ كاآلخر كالظاىر كالباطف)
 148..(كمصيره كمبدأ كؿ شئ كمعيده

 
مبلقاة الجماؿ كمبلقاة الجبلؿ 
ن المبلِقين ربَّيم وذلك التمايز يرَجع إلى كيفيَّة المقاء فالموحد المؤمن ثمَّ إنَّ ىناك تمايزا رئيسيا بي

: يبلقي ربَّو سبحانو بجمالو ورحمتو ورأفتو وحنانو ولطفو وعفوه وصفحو كما قال تعالى
( وينقلب إلى أىلو مسرورا*فسوف يحاسب حسابا يسيرا*فأما من أوتي كتابو بيمينو)

ي تجري من تحتيا األنيار ثمَّ يترقى إلى جّنات عدن تجري من فيصل في البداية إلى الجنات الت
تحتيا األنيار خالدين فييا أبدًا رضي اهلل عنيم ورضوا عنو وباألخير يصل إلى الجنَّة التي جاء 

: ذكرىا في أواخر سورة الفجر قال سبحانو
( لي جنتيوادخ*فادخلي في عبادي*ارجعي إلى ربك راضية مرضية*يا أيتها النفس المطمئنة)

اإلماـ قدس عمى حّد تعبير  جٌنة لقاء اهللوىذه الجنَّة الّتي أضافيا سبحانو وتعالى إلى نفسو ىي 
 .سرُّه

وأّما الكافر والُممحد والمنافق فيو يبلقي ربَّو أيضًا ولكن بجبللو وعذابو وسخطو وغضبو وانتقامو ال 
: بعفوه وصفحو كما قال سبحانو وتعالى

( كيصمى سعيران *فسكؼ يدعك ثبكرا*بو كراء ظيرهكأما مف أكتي كتا)
ون بذلك كما قال تعالى  : فيم يبلقون ربيم حيث يقرُّ

( ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون)
: قامو كما قال فيم يرون جينَّم ويرون النار الممتيبة وىم في محضر جبلل اهلل وغضبو وانت 
 (كمف أظمـ ممف ذكر بآيات ربو ثـ أعرض عنيا إنا مف المجرميف منتقمكف)

. أنَّ الغاية ترجع إلى الربِّ ال غيره فالنتيجة
ٌنا اليو راجعكف) 149(أال إلى اهلل تصير األمكر) فَّ إلى ربؾ المنتيى) 150(إنا هلل كا    151(كا 

ومن ىنا نشاىد أنَّو تعالى يقول لموسى  
 152(ؾ لنفسيكاصطنعت)

ولو مررنا عمى األدعية المأثورة ألذعّنا بيذه الحقيقة فإليك بعض النماذج المختصرة التِّي صدرت 
 :عنيم عمييم السبلم
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ألنَّؾ غاية أمنيتي كمنتيى بمكغ طمبتي فيا فرحو لقمكب الكاصميف كيا حياة لنفكس العارفيف كيا )
يا رباه يا سيداه يا ) 153(إليؾ قصدت اآلماؿنياية شكؽ المحبيف أنت الذم بفنائؾ حطت الرحاؿ ك

يا غاية الراغبيف كمنتيى أمؿ )156(يا غاية الطالبيف)155(يا غاية أمؿ اآلمميف) 154(غاية رغبتاه
 157(الراجيف

 
مقنػا لمبػقاء  خي

مَّ تيمك بالمرَّة ألنَّ ولو تدبَّرنا النفس وحاالتيا وتجرُّدىا لعرفنا أنَّو تعالى لم يخمقيا ألن تعيش سنوات ث
: ذلك خبلف الحكمة اإللييَّة وخبلف عدالتو ومن ىنا نشاىد الكثير من األحاديث تؤكِّد عمى ذلك

عف الحميرم عف ىاركف عف ابف زياد قاؿ قاؿ رجؿ لجعفر بف محمد عميو السبلـ يا أبا عبد اهلل )
مىو يا بف أخ خمقنا لمبقاء : فقاؿ. خمقنا لمفناء:قاؿ! كما ذاؾ؟ الٌمو أنت: انا خمقنا لمعجب قاؿ

 158(ككيؼ تفنى جنةه ال تبيد كنار ال تخمد كلكف قؿ إنما نتحكؿ مف دار إلى دار
  :الباقي ليس ىو إاّل وجو اهلل سبحانو لصريح قولو تعالى :أقكؿ
 159(ذك الجبلؿ كاإلكراـ كيبقى كجو ربؾكؿ مف عمييا فاف )

ة والنار؟ وليس ذلك إاّل ألنَّ اآلخرة إنَّما ىو وجو الربِّ فكيف يمكن أن يبقى اإلنسان وتبقى الجنَّ 
كرامو ومن ىنا ذكرت الصفتان  ذك الجبلؿ )سواء كان ذلك جبلل الرب وغضبو أو جمالو ورحمتو وا 

فالنار والجنَّة منطمقيما ىو الصفتان أعني الجبلل واإلكرام، فجبللو تعالى ظير في النار ( كاإلكراـ
في الجنَّة حيث أنَّيا ليست ىي إاّل دار كرامتو تعالى وجميع نعميا أيضًا تنطمق  كما أنَّ إكرامو ظير

من تمك الصفة العظيمة، ال كنعم الدنيا فميست النعم تمك إاّل ظيورًا لرحمانيتو تعالى ومن ىنا نبلحظ 
: البوٌن البعيد بين فواكو الدنيا وفواكو اآلخرة حيث قال تعالى 

 160(في جنات النعيـ عمى سرر متقابميف اكو كىـ مكرمكففكأكلئؾ ليـ رزؽ معمكـ )
فالرزق المعموم المختّص لممخمصين من العباد ليس ىو الفاكية بما ىي فاكية حيث ال قيمة ليا  

رىا اهلل ومنحيا لمخمق أجمعين في الدنيا الدنيَّة فتأكميا الحيوانات بل حتَّى الكّفار  مادام قد سخَّ
تمك الصفة اإللييَّة أعني اإلكرام التِّي صبغت تمك الفاكية صبغًة روحانيَّة والمشركين،بل األىميَّة ل

. فيي ليست متاع كما ىو المشاىد في فواكو الدنيا
 ثمَّ إنَّ اآلية التالية أيضًا تدلُّ عمى ما نحن بصدد إثباتو

ليو ت كؿ شيء ىالؾ إاٌل كجيوكال تدع مع اهلل إليا آخر ال إلو إال ىك )  161(رجعكفلو الحكـ كا 
ليو تيرجعكف وىاىنا يجب التأمُّل في قولو  لنعمم معنى بقاء اإلنسان وعدم فنائو بالمرَّة ألنَّو سوف كا 

: يرجع إليو تعالى
 162(إفَّ إلى ربؾ الرجعى)

ولو لم نقل برجوع اإلنسان إلى ربِّو لما أمكننا أن نتصوَّر بقائو في الجنَّة أو النار خالدًا وقد شرحنا 
. ال نكررىذا األمر ف

ال غضبو وألجل ذلك ُخمق اإلنسان  رحمة اهللثمَّ إنَّو من المفروض أن يبقي اإلنسان خالدًا في جوار 
: وقد صرَّحت اآلية التالية بذلك

  163(كتمت كممة ربؾ ألمؤلف جينـ مف الجنة كالناس أجمعيف كلذلؾ خمقيـإال مف رحـ ربؾ )
: وان اهلل تعالى كما في الحديث التاليوالرحمة ليا مراتب عديدة من أعمى مراتبيا رض
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عمؿ الشرايع الطالقانى عف عبد العزيز بف يحيى الجمكدل عف محمد بف زكريا الجكىرل عف )
جعفر بف محمد بف عمارة عف أبيو قاؿ سألت الصادؽ جعفر بف محمد عميو السبلـ فقمت لو لـ 

ثا كلـ يتركيـ سدل بؿ خمقيـ إلظيار خمؽ اهلل الخمؽ فقاؿ إف اهلل تبارؾ كتعالى لـ يخمؽ خمقو عب
كما خمقيـ ليجمب منيـ منفعة كال ليدفع بيـ  رضكانوقدرتو كليكمفيـ طاعتو فيستكجبكا بذلؾ 

يبشرىـ ربيـ برحمة منو كرضكاف كجنات )164(مضرة بؿ خمقيـ لينفعيـ كيكصميـ إلى نعيـ األبد
رم مف تحتيا األنيار خالديف فييا كعد اهلل المؤمنيف كالمؤمنات جنات تج)165(ليـ فييا نعيـ مقيـ

 166(ذلؾ ىك الفكز العظيـ كرضكاف مف اهلل أكبركمساكف طيبة في جنات عدف 
. فالرضوان اإلليي أكبر بنحو مطمق وليست ىناك منزلة أعمى وأرقى منو وذلك ىو الفوز العظيم

 
 :الرؤية الككنية كرحمة الربٌ 

نَّ رحمة اهلل ال تختص باآلخرة بل ىي في الدنيا أيضًا فاإلنسان الذي ال يعيش االختبلف وال يخفى أ
والنزاع وال يعيش كثرات المادة فيو بالفعل مشمول لرحمة اهلل تعالى ألنَّ حالتو النورانيَّة والمعنوية 

التي اكتسبيا تجعمو يعيش الذكر الدائم واالطمئنان المستمر 
( ف القمكبأال بذكر اهلل تطمئ)
والسعادة الحقيقية، وذلك ألنو رغم تواجده في الدنيا يعيش عالم والممكوت بل الجبروت وينزجر من  

: عالم الممك كما قال أمير المؤمنين عميو السبلم مخاطبًا  ىّمام 
لكال األجؿ الذم كتب اهلل عمييـ لـ تستقر أركاحيـ في أجسادىـ طرفو عيف شكقا إلى الثكاب ك )

 167(ف العقاب عظماخكفا ـ
ن كان ىذا التوجو من غير قصٍد   ومن ىنا نراه يستغفر اهلل بمجرد توجيو إلى عالم الممك والمادة وا 

أو أن التكميف فرض عميو ذلك، كما كان عمي عميو السبلم حيث كان يحكم بين الناس وىو عمى 
ك كان يجعمو يعيش في عالم كرسيِّ الخبلفة والقضاء فالحكم بين الناس أمر ال بد منو ولكن رغم ذل

الممك ولو ساعات ومن أجل ىذا األمر كان في قيام الميل وأوقات السحر يبكي حتى يغمى عميو 
: ويتوب كما نقل عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمم

ني ألستغفر اهلل في كؿ يـك سبعيف مرة) ( ليراف عمى قمبي كا 
النورانية ونورانية البرزخ والقيامة بل كميا أمر واحد  ثم إنو ليس ىناك أي انفصال بين ىذه الحالة

حيث أن عالم التجرد ال تعتريو الكثرة والتفرق فبل زمان يحكمو وال مكان يحدُّه فالجنة الحقيقية يعيشيا 
. المؤمن وىو عمى األرض والنار يعيشيا الكافر وىو عمى األرض

 
الرحمة اإلليية =الرجكع إلى اهلل = العبكدية 

: ومن خبلل ما ذكرنا اتَّضح لك أن العبودية المنصوصة في قولو تعالى
( كما خمقت الجف كاإلنس إال ليعبدكف)

تعنى الرجوع إلى اهلل والعيش في ظل كرامتو المستفادة من قولو تعالى 
( كفأفحسبتـ أنما خمقناكـ عبثا كأنكـ إلينا ال ترجع)
: وىي بنفسيا الرحمة اإلليية المذكورة في قولو تعالى  
( كال يزالكف مختمفيف إال مف رحـ ربؾ كلذلؾ خمقيـ)
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: وقال إمامنا سيِّد الساجدين زين العابدين عميو السبلم
كلـ تترؾ عبادؾ ىمبل كال سدل كلـ تدعيـ بغير بياف كال ىدل كلـ تدعيـ إال إلى الطاعة كلـ ).. 

..( الجيالة كاإلضاعة بؿ خمقتيـ ليعبدكؾترض منيـ ب
 

العبكدية االجتماعية 
. و ما ذكرناه إنما كان عمى صعيد الفرد ال المجتمع

الكافي عدة مف أصحابنا عف احمد بف محمد عف ابف أبي نصر عف حماد بف عثماف عف أبي )
ف االستطاعة ك قكؿ الناس فقاؿ ك تبل ىذه عبيدة الحذاء قاؿ سالت أبا جعفر عميو السبلـ ع

اآلية ك ال يزالكف مختمفيف إال مف رحـ ربؾ ك لذلؾ خمقيـ يا أبا عبيده الناس مختمفكف في أصابو 
القكؿ ك كميـ ىالؾ قاؿ قمت قكلو إال مف رحـ ربؾ قاؿ ىـ شيعتنا ك لرحمو خمقيـ ك ىك قكلو ك 

  168(لذلؾ خمقيـ يقكؿ لطاعة اإلماـ
 ىذا إنشاء اهلل تعالى وسيتضح لك

 
كالم اإلمام قدِّس سرُّه حول الغاية من الخلق 

ولئلمام قدِّس سرُّه الشريف كبلٌم لطيف حول غاية أفعال اهلل تعالى نكتفي بخبلصة ما ذكره في كتابو 
 األربعكف حديثان القيِّم 

: قاؿ اإلماـ رضكاف اهلل تعالى عميو
كجد غاية ألفعاؿ اهلل سكل ذاتو كتجمّْياتيا، كال يمكف أف يقكؿ المحققكف مف الفبلسفة أنَّو ال ت)

يككف لذاتو المقدَّسة في إيجاد األشياء ىدؼ آخر كراء ذاتو كظيكره كتجميو المقدَّس،ألفَّ أمَّ 
ف كانت إيصاؿ الفائدة ( ما كراء ذاتو)فاعؿو لك أكجد شيئان بغايةو غير ذاتو ميما كانت تمؾ الغاية، كا 

أك كانت الغاية العبادة كالمعرفة أك الثناء كالحمد، كاف ىذا الفاعؿ مستكمبلن بيذه كالمثكبة لمغير، 
الغاية ككاف كجكدىا بالنسبة إليو أكلى مف عدميا، كىذا يستمـز النقص كالقصكر كاالنتفاع، كىذا 
محاؿ عمى الذات المقدس الكامؿ عمى اإلطبلؽ، الغني بالذات كالكاجب مف جميع الجيات، فإذان ال 

و إليو  ـى ييستفسىر عف أفعالو كال ييكجَّ كأٌما المكجكدات األخرل فإفَّ ليا غايات ( ال ييسأؿ عٌما يفعؿ) ًل
 169((كىـ ييسألكف()كذلؾ ألنَّيا ناقصة ذاتان كفعبلن )كمقاصد أخرل غير ذاتيا 

 
المطمكب مف اإلنساف 

التِّي تربط أبحاثنا السابقة بما سنتحدَّث  الحمقةالواقع وقد حان طرح السؤال الرئيسي الذي ىو في 
قد ذكر سبحانو وتعالى بصريح القول  ما ىك المطمكب مف اإلنساف؟:عنو فيما بعُد وىذا السؤال ىو

: أنَّو
 170(كما خمقت الجف كاإلنس إال ليعبدكف)

: ال شٍئ آخر والسؤال الذي يطرح نفسو ىو العبادةفالمطموب منو إذًا ىو 
ىل ىي الصبلة والصوم والزكاة والحج وغيرىا من األفعال ؟ أم ىي شٌئ آخر .…ا تعني العبادة ماذ

ما وراء ىذه األفعال واألقوال ؟  
 :أقػكؿ
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عندما نبلحظ كّل ىذه األفعال نشاىد أنَّ ىناك أمرًا ُمشترك يحكميا جميعًا وذلك األمر المشترك ىو 
بان إلى اهللوينبغي أن تكون  النيَّة ولوال القربة لما أطمق عمى العمل عبادة أصبًل فإذًا قوام العبادة  تقرُّ

بالنيَّة ومن الواضح أنَّ النيَّة ليست من األعمال الجوارحيَّة بل ىي حالٌة قمبيَّة كامنة في نفس اإلنسان 
. فإذًا أساس العبادة أمٌر نفسيٌّ باطنيّ 

 
 إلى اهللماذا تعني قربةن 

وال يخفى معنى ىذه الكممة فيي تعني الوصول إلى اهلل نفِسو واالستقرار في جواره واالبتياج بمقائو، 
فيذا األمر ممكٌن لئلنسان ولوال إمكانو لما طمب منو ذلك ولما ُذمَّ تاركو كما تدلُّ عمى ذلك اآليات 

: عنواٍن مستقل فنقولالكثيرة واألحاديث المتواترة وألىميَّة ىذا البحث نجعمو في 
 

 :لقػاء اهلل
بعد أن اتَّضح لنا بأنَّ النفس ىي نفحة من نفحات الرحمن ومظير من مظاىره الذي قد تجمَّى فيو 

: الجمال والجبلل كما شرحنا سابقًا في تفسير قولو تعالى
( ما منعؾ أف تسجد لما خمقت بيدم)

يمكننا أن نعرف المقصود من لقاء اهلل الذي يتحدَّث عنو سبحانو  خميفةى اهلل،وبعد أن عرفنا حقيقة 
في كتابو العزيز،وليس ىو إاّل معرفة اهلل سبحانو بالقمب الذي يتبع معرفة اإلنسان لنفسو، وال ينبغي 

لنا أن َنصرف جميع ىذه اآليات الصريحة عن ظاىرىا اعتمادا عمى فيمنا القاصر وأذىاننا 
بأفكار ربَّما ىي ليست إاّل أوىام متمبِّسة بمباس الحقائق تمك األفكار التِّي جعمت المحدودة المؤطَّرة 

. الكثير يحرِّف الكمم عن مواضعو وُيفسِّر القرآن برأيو
 

المقاء في القرآف كالسنَّة 
: ىوال يمكننا الوصول إلى ىذا المستوى إاّل بعد أن عرفنا بأنَّو تعال

( مع كؿّْ شئو ال بمقارنة كغير كٌؿ شئو ال بمفارقة)
فحينئٍذ سوف نعمم أنَّو تعالى ىو أوضح من كلِّ شيء حيث أنَّ قوام جميع األشياء بو ألنَّو ىو 

أنتـ الفقراء إلى اهلل كاهلل )الوجود المطمق الغنّي بالذات وجميع الوجودات األخرى فقيرٌة بالذات إليو 
، ى ليس ىناك إاّل وجود واحد ظير في األشياء والكلُّ تجمِّياتو تعالى ومظاىرهوباألحر (ىك الغني

حساسو فقَره ومسكنتو وأنَّو ال يممك لنفسو نفعًا وال ضرًا وال موتًا وال حيوًة  والعبد بمقدار معرفتو نفَسو وا 
الفردية  وال نشورًا، بنفس المستوى سوف يعرف ربَّو ويصُل إليو حيث يغفل حينئٍذ عن مشخصاتو

وماىيتو المحدودة ويعرف أنَّ تمك المشخصات لم تكن إاّل أوىام فميس وراء الوجود شيٌء آخر فبل 
أال إنيـ ..)يعشق إاّل اهلل وال يعبد إاّل اهلل وال يريد إاّل اهلل فحينئٍذ سوف ال يكون ممن قال تعالى عنيم 

فعل قد عرف بأنَّ اهلل سبحانو بكلِّ شٍئ ألنَّو بال 171(في مرية مف لقاء ربيـ أال إنو بكؿ شيء محيط
لذيف يظنكف أنيـ مبلقكا ا)محيط فبل يكون في مريٍة من لقاء ربِّو بل يكون مصداقًا لقولو تعالى 

تركت الخمؽ )وىذا سيُّد الشيداء أبوعبداهلل الحسين عميو السبلم ينادي  172(ربيـ كأنيـ إليو راجعكف
( اكالكي أرطٌران في ىكاكا كأيتمت العياؿ 
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لذىة الكصاؿ كنار الفراؽ 
إنَّ جميع المذات الدنيوية إنَّما ىي ترجع إلى نفس اإلنسان فيي التِّي تمتذ وىي التي تبتيج ولكن 

حيث أنَّ النفس مسجونة في الجسم نراىا بواسطة الحواس الخمسة تتعامل مع األشياء فتنظر إلى 
تمتذ من تمك الرؤية فيي في الواقع ال تمتذ من الوردة وال تريدىا كوردة بل النفس تمتذ الوردة الجميمة ف

بالجمال وتحبُّ الجمال فمو فقدت الوردة جماَليا فبل تحبُّيا أصبًل، وىكذا بالنسبة إلى كلِّ ىالك وآفل 
ومن ىنا نشاىد ،فالمطموب إذًا ىو الجمال والكمال غير المحدود وغير المؤطَّر، وىو اهلل سبحانو 

النبي إبراىيم ينفي كلَّ آفل وباألخير يصل إلى الرّب 
ككذلؾ نرم إبراىيـ ممككت السماكات كاألرض كليككف مف المكقنيف فمما جف عميو الميؿ رأل )

كككبا قاؿ ىذا ربي فمما أفؿ قاؿ ال أحب اآلفميف فمما رأل القمر بازغا قاؿ ىذا ربي فمما أفؿ قاؿ 
ألككنفَّ مف القكـ الضاليف فمما رأل الشمس بازغة قاؿ ىذا ربي ىذا أكبر فمما  لئف لـ ييدني ربي

كاألرض حنيفا  أفمت قاؿ يا قـك إني برمء مما تشرككف إني كجيت كجيي لمذم فطر السماكات
 173(كما أنا مف المشركيف

 174مراجعة الكتابولئلمام في كتابو القيِّم شرح دعاء السحر بيان حول اآلية نحيل القّراء الكرام إلى 
يا مف اسمو دكاء )فاهلل سبحانو ىو الذي يكون مطموبًا لئلنسان وىو الذي يأنس بو العارف ال غيره 

 175(كذكره شفاء
:  وال ميكن أن يسرَّ العارف إالّ اهلل نفسه كما يف دعاء اجلوشن الكبري

رازؽ المقميف يا رجاء  يا سركر العارفيف يا منى المحبيف يا أنيس المريديف يا حبيب التكابيف يا)
 177(يا سركر األركاح ك يا منتيى غاية األفراح) 176(المذنبيف يا قره عيف العابديف

وعمى ضوء ذلك يمكننا معرفة األحاديث الكثيرة التِّي تؤكِّد عمى عبادة األحرار التي تنبع عن الحبِّ 
: والعشق باهلل

راىيـ الرقى عف محمد بف احمد بف الطالقانى عف عمر بف يكسؼ بف سميماف عف القاسـ بف إب)
ميدل الرقى عف عبد الرزاؽ عف معمر عف الزىرل عف انس قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

بكى شعيب عميو السبلـ مف حب اهلل عز ك جؿ حتى عمى فرد اهلل عز ك جؿ عميو : كآلو كسمـ
عميو بصره فمما كانت  بصره ثـ بكى حتى عمى فرد اهلل عميو بصره ثـ بكى حتى عمى فرد اهلل

الرابعة أكحى اهلل إليو يا شعيب إلى متى يككف ىذا أبدا منؾ إف يكف ىذا خكفا مف النار فقد 
آجرتؾ ك إف يكف شكقا إلى الجنَّة فقد أبحتؾ فقاؿ إليي كسيدم أنت تعمـ إني ما بكيت خكفا مف 

اؾ فأكحي اهلل جؿ جبللو نارؾ ك ال شكقا إلى جنتؾ ك لكف عقد حبؾ عمى قمبي فمست أصبر أك أر
 12بحار األنوار ج) (إليو أما إذا كاف ىذا ىكذا فمف أجؿ ىذا سأخدمؾ كميمي مكسى بف عمراف

 (.11باب 1رواية 380ص
كقاؿ أمير المؤمنيف ك سيد المكحديف صمكات اهلل عميو ما عبدتؾ خكفا مف نارؾ ك ال طمعا في }

 178{جنتؾ لكف كجدتؾ أىبل لمعبادة فعبدتؾ
ال لذَّة الوصال ىناك نار الفراق الذي ال يمكن تصوُّر شدتو ذكره أمير المؤمنين عميو السبلم وفي قب

. في دعاء الكميل
إنَّ دعاء الكميل دعاء عجيب لمغاية، بعض فقراتو ال يمكن أن تصدر من )قدِّس سرُّه قاؿ اإلماـ 

فمن يمكنو ( لى فراقؾإليي كسيدم كمكالم كربي صبرت عمى عذابؾ فكيؼ أصبر ع)البشر العادي 
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أن يقول ىذا الكبلم؟ من يمتمك ىذا العشق لمجمال اإلليي بحيث ال يخاف من النار، لكنَّو يخاف أنَّو 
إذا دخل النار ينزل من مقامو ويصل إلى مرتبة ُيحرم من عشقو؟ إنَّو يصرخ من فراق ذلك العشق 

 179(ك العشقباهلل المجمر في قمبو الذي ال يعمل عمبًل إال من منطمق ذل
: وقال في كممة أخرى

أيضان فيي تدخؿ القمب (القمب المعنكم)إفَّ نار جينَّـ مضافان إلى أنَّيا تيحرؽ الجسـ تيحرؽ القمب )
 180..(!(فيبني صبرت عمى عذابؾ)، مع ذلؾ يقكؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ 

 
صيدة العرفانيَّة لئلماـ لقاء اهلل في الؽ

ومن ىنا يمكننا أن نصل إلى محتوى القصيدة العرفانية التِّي أنشدىا اإلمام قّدس سرُّه، تمك القصيدة 
التِّي أىداىا إلى األمَّة اإلسبلميَّة نجمو السيد أحمد رضوان اهلل تعالى عميو وذلك بعد وفات اإلمام 

ل والثان : ي منيا فحسب قال إمامناونحن نحاول أن نشرح البيَت األوَّ
  (مف بخاؿ لبت أم دكست كرفتار شدـ جشـ بيمار تكرا ديدـ كبيمار شدـ)

كنظرت إلى .181وقد شرحنا معنى الخال سابقًا فراجع أنا ابتميت بخاؿ شفتؾ يا محبكب: يقكؿ اإلماـ
ىذه فيي ال تتصف بالغمض وال بالفتح و بالغضوالعين الخمولة ىي التي نوصفيا  عينؾ الخمكؿ

نَّما يقصد اإلمام من ذلك الجذبات اإللييَّة  الحالة لمعين تُبِرز جمال المحبوب وتضفي من جمالو وا 
وأسرارىا التِّي تصل إلى العاشق وتُفيُمو أنَّ معشوقو ومحبوبو مع عممو الكامل بحالو ومعرفتو بعبده، 

. مع ذلك فيو يستر عمى ذنوبو ويتغاضى عن زاّلتو
( كوس أنا الحق بزدم ىمجو منصور خريدار سر دار شدمغافل از خود شدم و)

َـّ يقكؿ اإلماـ قدّْس سرُّه : ث
وىذه مرتبة راقية جّدًا ال يصل إلييا إاّل األوحدي والمقصود من كبلمو ىو إنّْي قد غفمت عف نفسي 

 أناأنَّني قد انفصمت عن كلِّ شٍئ يرجع إلى شخصيتي الموىومة وتباعدت عن كلِّ أمر يمسُّ 
ألنانيَُّة رأس كلِّ خطيئة حيث أنَّيا تبعُد اإلنسان عن اهلل وتغمُسو في متاىات الدنيا وآثارىا الدنيَّة وا

وزخرفيا وزبرجيا،فبمقدار إبتعاد اإلنسان عن الجانب السفميِّ من نفسو سوف يتقرَّب إلى الجانب 
بو إلى الحّق المطمق وىو اهلل سبحانو وت عالى ، فحينئٍذ برى نفَسو مظير العمويِّ منو وىذا يعني تقرُّ

ولكن عندما يرجع إلى ىويَّتو يرى أنَّ  أنا الحؽتاّم من مظاىر الحق وآية من آياتو جلَّ وعبل فينادي 
ىذا النداء والصراخ لم يكن في محمِّو ألنَّو ال زال فقيرًا وال زال ناقصًا فماذا يطمب بعد ذلك؟ 

فحينئٍذ تمنِّيت الموت كما تمنَّي ذلك  (ريدار سر دار شدـىمجك منصكر خ): يقكؿ إمامنا قدّْس سرُّه
منصور الحبلج وكنت من المشترين الطالبين لممشنقة ألنَّو رأيت مادام أنَّني محبوس في ىذا البدن 

قؿ يا أييا )المادِّي فمن المستحيل أن أصل إلى المقاء اإلليي وأستقرَّ تحت واليتو إاّل أن أموت 
  182(تـ أنكـ أكلياء هلل مف دكف الناس فتمنكا المكت إف كنتـ صادقيفالذيف ىادكا إف زعـ

ومن ىنا نصل إلى أمر آخر وىو أنَّ العارف ال يمكنو أن يصل إلى لقاء اهلل األتَّم إاّل بعد انفصالو 
ّما بالموت  عن الجسم المادِّي ورجوعو إليو تعالى إّما بالقتل في سبيل اهلل والوصول إلى الشيادة وا 

كفى الحديث القدسي مف عشقتو فقد قتمتو كمف قتمتو )داول حيث االنفصال من عالم الطبيعة المت
وعمى ضوء ذلك يمكننا أن نعرف معنى اآليتين  183(فعمى ديتو كمف عمي ديتو فأنا ديتو
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الذيف يظنكف أنيـ مبلقكا ربّْيـ ) 184(مف كاف يرجك لقاء اهلل فاف أجؿ اهلل آلتو كىك السميع العميـ)
  185(ىـ إليو راجعكفكأفَّ 

وفي قبال ىؤالء . فتأمَّل فييما وتدبَّر محتواىما لتعرف أنَّ كبلم اإلمام إنَّما ىو نابع من القرآن الكريم
: ىناك من ال يرجو لقاء اهلل وذلك النغماره في الدنيا التي تُبعده عن تمنِّي الموت كما قال تعالى

دنيا ك اطمأنكا بيا ك الذيف ىـ عف آياتنا إف الذيف ال يرجكف لقاءنا ك رضكا بالحياة اؿ)
  186(غافمكف

والميمُّ ىو العمل طبقًا لمشريعة المقدَّسة فيو الذي يجعل المؤمن بالفعل من مصاديق الراجين لقاء 
: اهلل وقد بيَّن سبحانو ذلك في قولو تعالى

  187(فمف كاف يرجك لقاء ربو فميعمؿ عمبلن صالحان كال يشرؾ بعبادة ربو أحدا)
 

الرجكع إلى اهلل 
إنَّ المقامات التِّي يصل إلييا اإلنسان سواء في عالم الممك والدنيا أو الممكوت والبرزخ أو الجبروت 
واآلخرة ليس بينيا أّي اختبلف وتعدُّد بل ىي حقيقة واحدة راجعة إلى النفس اإلنسانيَّة، وال يخفي أنَّ 

ىا ىي التِّي ُتدرك تمك المراتب فالدنيا ليست ىي إاّل إدراك النفس وموقفيا النفس لبساطتيا وتجرُّد
بالنسبة إلى المادة كما أنَّ البرزخ ليس ىو إاّل وصول النفس إلى مستوى من الُرقيِّ أو النزول بحيث 

كانت  يمكنيا أن ُتدرك المذات أو اآلفات ونفس الكبلم بالنسبة إلى الجنَّة فموال النفس وحاالتيا لما
فالدرجات ترجع إلى اإلنسان نفسو ( ىـ درجات)الدنيا وال البرزخ وال اآلخرة وليذا نرى أنَّو تعالى يقول 

. وقد ثبت ىذا األمر في محمِّو وليس ىنا مجال لشرحو بالتفصيل 
: ثيَـّ 
 مستوى الفرد فأيضًا كان يعيش القرب اإلليي كما شرحنا فبل بدَّ لو من الرجوع  

أن اإلنسان عمى مستوى الفرد كان يعيش القرب اإلليي وال بدَّ لو من الرجوع إلى اهلل فكذلك إنَّو كما 
عمى مستوى المجتمع، فغاية المجتمع ىي الرجوع إلى اهلل سبحانو وتعالى، توضيحًا ليذا األمر 

: ينبغي أن نتحدَّث عن
 

الفصؿ السابع 
الغاية مف التشريع 

 
ة الغائيَّة العؿَّ 

ال يحدث أيُّ شيء في الكون وال يتحقق أيُّ معمول إاّل بعد تواجد عمتو التامَّة وىذا أصل ثابت عقبًل 
. من أراد أن يتطمَّع عميو بالتفصيل فميراجع كتَب الحكمة المتعالية

َـّ  : ث
:  إنَّو يستحيل تحقق أمٍر ممكن إاّل بتواجد عممو األربعة وىي

. كالغائيَّة -الصكريَّة  -ة المادمَّ  -الفاعمية 
: وال بأس بتوضيح ذلك من خبلل ذكر مثال فنقول
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ة فبل يمكن أن يتحقق ذلك الكرسي بتمك المواصفات  لو أردنا صنع كرسيٍّ خشبي بمواصفات خاصَّ
لذلك الكرسي فموال الفاعل لما حدث  الفاعؿفيمزم وجود نّجاٍر يمثِّل : إاّل بتحقق تمك العمل األربعة

الكرسي أعني شكمو  صكرةولوال المادة لما تواجد الشيء، و مادتول، واألخشاب التِّي تمثِّل الفع
من  الغايةالخاص المتميِّز عن شكل السرير والباب وغيرىما من األشياء المصنوعة من الخشب، و

اّل لم يكن الكرسي كرسيًا ، و من المعموم أنَّ العمة ا لغائية ذلك الكرسي التي ىي الجموس عميو وا 
ٌة عممًا مؤخرة عينًا كما قيل  ل ما يتصوَّره النّجار ىو الغاية من  أٌكؿ الفكر آخري العمؿمقدمَّ ، فأوَّ

ل ما يتحقق في الخارج ىو الجموس، وال يخفى دور العمَّة الغائية  الكرسي أعني الجموس كما أنَّ أوَّ
العمة الىا لم يفعل، ولذا قال الحكماء في فعل الفاعل فالغاية ىي التِّي تدعو الفاعل إلى الفعل ولو

. الغائية عمة فاعميةي الفاعؿ
وأيضًا الغاية ليا دور رئيسي في كيفيَّة الفعل وكميَّة المادة وكيفيَّة الصورة المنتخبة فالعمَّة الغائية ىي 

. التِّي ُتخيِّم عمى سائر العمل وتوِّجييا توجييًا ينسجم مع الغاية
 

الغاية مف الديف 
الدين بما لو من المعنى لو عمَّة فاعميَّة وىي مؤسُِّسو وشارُعو، ولو عمَّة ماديَّة وىي محتواه، ولو عمَّة  

صورية وىي ما تسمَّي بالشريعة التِّي تتمثَّل في العبادات والُنُسك المختمفة، وىناك عمَّة غائيَّة لمدين 
نزال الكتب؟ وىو الغرض من الشريعة، فما ىي تل ك؟ وما ىي عمَّة بعث الرسل وا 

:  من الطبيعي أنَّو لموصول إلى جواب صحيح ينبغي لنا مراجعة القرآن الكريم، يقول سبحانو  
و في  188(كلك كره المشرككف ليظيره عمى الديف كموىك الذم أرسؿ رسكلو باليدل كديف الحؽ )

ككفى باهلل  ظيره عمى الديف كموليىك الذم أرسؿ رسكلو باليدل كديف الحؽ )آية أخرى 
 189(شييدان 

فالغاية العمميَّة من بعث الرسول ىي أن يظير اهلل دينو عمى الدين كمِّو، وىذا ال يمكن إاّل مع تمكين 
الدين عمى كلِّ البسيطة حتَّى ال تكون فتنة ويكون الدين كمُّو هلل، وعمى ضوء ىذه الغاية يمكننا فيم 

. دة التِّي ال تنطمق من ىذه الغاية ال قيمة ليا ألنَّيا تكون حينئٍذ عشوائيَّةروح جميع العبادات فالعبا
ومن ىنا نعرف السّر في ما سنتحدَّث عنو في خاتمة الحديث بالتفصيل من أنَّ أفضل العبادة ىو  

أفمف كعدناه كعدا حسنا )انتظار الفرج، وىذه الغاية ىي الوعد الحسن الذي جاء في قولو تعالى 
والذي شرحناه  190(قيو كمف متعناه متاع الحياة الدنيا ثـ ىك يكـ القيامة مف المحضريففيك ال

الذيف آمنكا منكـ كعممكا الصالحات  كعد اهلل) سابقًا وأيضًا ىي التي يذكرىا اهلل في قولو
الذم ارتضى ليـ  كليمكنف ليـ دينيـليستخمفنيـ في األرض كما استخمؼ الذيف مف قبميـ 

بعد خكفيـ أمنان يعبدكنني ال يشرككف بي شيئا كمف كفر بعد ذلؾ فأكلئؾ ىـ  كليبدلنيـ مف
 191(الفاسقكف

فإذًا ال يمكننا تفسير الدين تفسيرًا صحيحًا ومعرفتو معرفًة مستوعبة شاممة إاّل أن ننطمق من تمك 
. الغاية 

َـّ  : اإلجابة عنو وىو إنَّ ىناك مسألة أخرى ينبغي لنا التأمُّل فييا وباألحرى سؤال ميمٌّ يجب ث
ماذا يعني ظيور الدين؟ و ماذا سيكون بعد ذلك؟ 
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إنَّ ظيور الدين وتمكينو ال يعني إاّل حكومة اهلل عمى األرض واالستقرار في جواره تعالى :أقكؿ
وبعبارة أخرى 192(يعبدكنني ال يشرككف بي شيئان )والخفّي وزوال الشرك بو من رأس ، الجمي منو 

: ظيور الدين يعني
 

رجوع إلى اهلل ال
فاليدف من التشريع إذًا ىو رجوع المجتمع إلى اهلل كما أنَّ فمسفة العبادات ىي رجوع اإلنسان إلى 

ة  قاؿ اهلل واالستقرار في جواره وال يخفى أّن كممة الرجوع ال يمكن إطبلقيا إاّل في موارد خاصَّ
كاف منو البداء أك تقدير البدء  اإلصفياني في مفرداتو في بياف كممة رجع ، الرجكع العكد إلى ما

لئف رجعنا إلى المدينة فمما رجعكا إلى أبييـ : )فمف الرجكع قكلو تعالى .. مكانان كاف أك فعبل أك 
ف قيؿ لكـ ارجعكا فأرجعكا ثـ : )كقكلو تعالى ( إف إلى ربؾ الرجعى(. )كلما رجع مكسى إلى قكمو كا 

كيصح أف يككف مف الرجع ( ثـ إليو ترجعكف)يصح أف يككف مف الرجكع كقكلو ( إليو مرجعكـ
( ثـ إليو ترجعكف)كقكلو 

فبل رجوع من غير بداية وحيث أنّنا كّنا هلل فبلبد أن نرجع إليو وذلك عمى الصعيدين الفردي 
واالجتماعي، فأساس األمَّة كانت في جوار اهلل حيث كان آدم وكانت حواء يعيشان في الجنَّة التِّي 

يظير اهلل الديف عمى الديف كمّْو كلككره  من الرجوع إلى تمك الجنَّة مرًَّة ثانية حيث شرحنا عنيا فبل بد
المشرككف كىذه الجنَّة ىي مف جنات األرض كىي دكلة الميدم عجؿ اهلل تعالى فرجو الشريؼ 

. كما ستعرؼ عند مقايسة تمؾ الدكلة مع جنَّة آدـ عميو السبلـ
 كةسبيل الوصول إلى تمك الدولة المبار

َـّ إفَّ ىينا سؤاالن كىك  : ث
ر تمؾ الدكلة النكرانية فيصدّْؽ بيا فيرغب فييا كينتظرىا  ما ىي الكسيمة التي تجعؿ اإلنساف يتصكَّ

كيحاكؿ تحقيقيا؟  
جوابًا عمى ىذا السؤال سوف نتحدَّث عن مفردة من أىم المفردات في الشريعة المقدَّسة أال : أقكؿ
: وىي

 
الفصؿ الثامف 

الػذّْكػر 
فالذكر ىو الغاية الذكر فعند التأمُّل في التكاليف جميعيا نرى بأنَّ الجامع بينيا ىو أمٌر واحد وىو 

النظرية لجميع العبادات وىو الحلُّ الوحيد لئلنسان اليابط ذلك اإلنسان الذي افتقد حالًة معنويًة 
. كل من جنتو حيث شاء رغدًا ويتنعم بنعيموساميًة، حيث كان يعيش في جوار ربو عيشًة يأ

أن ال ينسى ذلك فيكون دائما في ُذكٍر مّما ( عمى أقلِّ التقدير)فبعد ىبوطو من ذلك المقام ينبغي لو 
يا أييا )كان فيو وال يغفل عن اهلل عمى أيِّ حال وال تشغمو األموال واألوالد وظواىر الدنيا عن الذكر 

 193(الكـ ك ال أكالدكـ عف ذكر اهلل ك مف يفعؿ ذلؾ فأكلئؾ ىـ الخاسركفالذيف آمنكا ال تميكـ أمك
وىذا الذكر المستمر سوف يجعمو دائمًا يتوقع الوصول إلى ذلك المقام ويرغب فيو و ينتظره وتَبعًا 

لذلك سوف يجعمو يشمئز وينزجر من الدنيا وزخارفيا ويفكِّر في خبلص نفسو منيا وىذان الجانبان 
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ومن ىذا المنطمق صار الذكر ىو أفضل من . شكِّبلن روح جميع المناسك والعباداتىما المذان يُ 
!!  جميع العبادات حيث أنَّو ىو روح العبادة

ويكفي في إثبات أفضميَّتو أنَّ الصبلة التي ىي عمود الدين وأىم العبادات لم تشرَّع إاّل لمذكر يقول 
: سبحانو

 194(م ك أقـ الصبلة لذكرلإنني أنا اهلل ال الو إال أنا فاعبدف)
كأقـ الصبلة إف الصبلة تنيى عف الفحشاء كالمنكر كلذكر اهلل أكبر كاهلل يعمـ ما ) كقاؿ تعالى
  195(تصنعكف

فالنيي عن الفحشاء والمنكر ليس ىو الغاية القصوى من الصبلة بل ذلك يرجع إلى ظاىر الصبلة 
 .ن سائر الجوانب اإليجابيَّة فيياولمصبلة روح وواقع وىو يتمثَّل في الِذكر وىو أكبر م

والذكر ال بد وأن يصل إلى مستوى بحيث يتولَّى عمى جميع حركات اإلنسان وسكناتو ويسيطر عمى 
فإذا قضيت ): كافة تصرفاتو ال في حال أداء الصبلة فحسب بل في جميع الحاالت قال تعالى

وقال 196(هلل كثيرا لعمكـ تفمحكفالصبلة فانتشركا في األرض ك ابتغكا مف فضؿ اهلل ك اذكركا ا
فإذا قضيتـ الصبلة فاذكركا اهلل قياما كقعكدا كعمى جنكبيـ فإذا اطمأننتـ فأقيمكا الصبلة ): تعالى

كاذكر ربؾ في نفسؾ تضرعان ): وقال تعالى.. 197(إف الصبلة كانت عمى المؤمنيف كتابا مكقكتا
وال ُيجدي الذكر القميل  198(الغافميف كخيفة كدكف الجير مف القكؿ بالغدك كاآلصاؿ كال تكف مف

 199(يا أييا الذيف آمنكا اذكركا اهلل ذكرا كثيرا)المتقطع بل ال بدَّ وأن يكون كثيرًا دائمًا 
و قد بمغت أىمية الذكر عند ىبوط بنى آدم إلى مستوى بحيث ال يمكن العيش في الدنيا إال بو  ىذا

كمف أعرض عف ذكرل )ِش وعمى البصيرة و مع اإلعراض عنو سوف يبتمى اإلنسان بضنك العي
 200(فإف لو معيشة ضنكا كنحشره يكـ القيامة أعمى

بالذكر أنَّ ىذه اآلية وردت بعد آيات اليبوط و قد مرَّ الحديث عنيا فراجع ، وفي قبال ىذه  كالجدير
بذكر اهلل  الذيف آمنكا كتطمئف قمكبيـ)المعيشة ىي الحالة المعنوية التِّي يشير إلييا سبحانو بقولو 

  201(أال بذكر اهلل تطمئف القمكب
 

الذكر مف أىـٌ أدكار األنبياء ؟ 
مادام قد أثبتنا أنَّ الشريعة ليس ىي إاّل انعكاسًا ِلما حدث عند خمق آدم وحواء فعمى ضوء ذلك 

َبل اهلل سبحانو إاّل لمتذكير وإلرجاع اليابطين إلى ينبغي لنا أن نفسِّرىا فاألنبياء لم يأتوا بالشريعة من قِ 
تمك الجنَّة التِّي كان يعيش فييا آدم عميو السبلم وىو في جوار ربِّو فميس لؤلنبياء دوٌر رئيسٌي غير 

. ذلك وىو نفس السّر الذي من أجمو خمق اإلنسان وشرِّعت الشريعة كما مرَّ ذلك
 
ر أىؿ البيت ىك ذكر اهلل ذؾ

من ىنا نعرف أىمية ذكر من ىم وجو اهلل الذين بيم ُيعرف اهلل وُيعبد، فمع ذكرىم يتمكن اإلنسان أن 
في بيكت أذف اهلل أف ترفع ك )يذكر اهلل بل ذكرىم يساوى ذكر اهلل كيف وىم الذين قال اهلل فييم 

ال تميييـ تجاره ك ال بيع عف ذكر يذكر فييا اسمو يسبح لو فييا بالغدك ك اآلصاؿ رجاؿ 
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كما أرسمنا مف قبمؾ إال رجاال نكحي ) :حيث أنَّيم عمييم السبلم ىم أىل الذكر وقال تعالى202(اهلل
 203(إلييـ فسئمكا أىؿ الذكر إف كنتـ ال تعممكف

الكافي الحسيف بف محمد عف المعمى عف الكشاء عف عبد اهلل بف عجبلف عف أبي جعفر عميو )
تعممكف قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  قكؿ اهلل عز ك جؿ فاسألكا أىؿ الذكر إف كنتـ الالسبلـ في 

 204(كآلو كسمَّـ الذكر أنا كاألئمة عمييـ السبلـ أىؿ الذكر
كاذكركا نعمة اهلل عميكـ كميثاقو الذم كاثقكـ بو )وىم تمك النعمة التي يشير إلييا سبحانو في قولو 

والظاىر أنَّ الميثاق ىو األمانة 205{ا اهلل إف اهلل عميـ بذات الصدكرإذ قمتـ سمعنا كأطعنا كاتقك
المعروضة عمى السموات واألرض والجبال تمك األمانة التِّي حمميا اإلنسان وقد مرَّ الحديث عنو 

. فراجع
ال فيو ليس بذاكٍر لّمو ، و قد  ورد وعمى ضوئو كلُّ من يذكر اهلل عزَّ وجلَّ فيو ذاكٌر ليم ال محالَة وا 

 206(ذكركـ في الذاكريف)في الزيارة الجامعة 
عف العدة )و قد ورد في الكافي . فكل ذاكر هلل يذكرىم ال محالة حيث أنيم مظير مشيئتو تعالى 

عف البرقي عف أبيو عف فضالة بف أيكب عف عمى ابف أبي حمزة قاؿ سمعت أبا عبد اهلل عميو 
ذا ذكر عدكنا  ذكرنا ذكر اهللخمكا ذكركا اهلل انا إذا السبلـ يقكؿ شيعتنا الرحماء بينيـ الذيف إذا  كا 

 207(ذكر الشيطاف
ـه بعد ذكر اهلل ذكريىيـ: )وقال الفرزدق في قصيدتو الميميَّة في كؿّْ فرض كمختـك بو الكمـ إف …مقدَّ

( أك قيؿ مف خير أىؿ األرض قيؿ ىـ… عد أىؿ التقى كانكا أئمتيـ
 

ر الرسالة ذكرىـ أج
قؿ ال أسألكـ عميو أجران إاٌل )و ال يخفى أن أجر الرسالة ينحصر في المودة في القربى لقولو تعالى 

قؿ ما أسألكـ عميو مف أجر إال مف شاء أف )والمودَّة ىي السبيل إلى الربِّ  208(المكدَّة في القربى
فبيداىـ اقتده قؿ ال أسألكـ  أكلئؾ الذيف ىدل اهلل)وليس ىو إاّل الذكر  209(يتخذ إلى ربو سبيبل

 211(كما تسأليـ عميو مف أجر إف ىك إال ذكر لمعالميف)210(عميو أجرا إف ىك إال ذكرل لمعالميف
 

أىمية إحياء ذكرىـ عمييـ السبلـ 
ذكروا عنده فخرج ومن ىنا نصل إلى سر التأكيد البالغ عمى ذكرىم عمييم السبلم و أن من ذكرىم أو 

من عينو ماء و لو مثل جناح البعوضة بنى اهلل لو بيتا في الجنة و قد ورد في الحديث  
ما المفيد عف ابف قكلكية عف القاسـ بف محمد عف عمى بف إبراىيـ عف أبيو عف جده عف عبد )

اؿ سمعتو اهلل بف حماد األنصارم عف جميؿ بف دراج عف معتب مكلى أبي عبد اهلل عميو السبلـ ؽ
يقكؿ لداكد بف سرحاف يا داكد ابمغ مكالى عنى السبلـ ك إني أقكؿ رحـ اهلل عبدا اجتمع مع آخر 
فتذاكر امرنا فاف ثالثيما ممؾ يستغفر ليما ك ما اجتمع اثناف عمى ذكرنا إال باىى اهلل تعالى بيما 

حياؤنا ك خير الناس مف المبلئكة فإذا اجتمعتـ فاشتغمكا بالذكر فاف في اجتماعكـ ك مذاكرتكـ أ
( بعدنا مف ذاكر بأمرنا ك دعا إلى ذكرنا
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( فاشتغمكا بالذكر)من غير تقييد حيث يقول ( الذكر)وأنت ترى بأنَّ اإلمام عميو السبلم يطمق الكممة 
. ومع ذلك ُيطبِّقو عمى ذكرىم عمييم السبلم وىذا دليل عمى عدم انفصال ذكرىم عن ذكر اهلل تعالى

ذكرىم عمييم السبلم ال يعني الحديث عن سيرتيم من تاريخ والدتيم وشيادتيم وبيان  أنَّ  كال يخفى
لو األىمية القصوى كما سنشرح عنو  األمروأمرىـ مناقبيم فحسب، بل األحاديث تؤكِّد عمى ذكر 

سن فيما بعد بالتفصيل ومن ىذا المنطمق يطمق عمييم أولوا األمر ويعبَّر عن بقيَّة اهلل الحجة بن الح
مام األمر . عميو السبلم ولي األمر وا 

فذكُرىم عمييم السبلم يعنى ذكر ما سيتحقق من أمرىم ودولتيم تمك الدولة المرتقبة و ىي دولة 
. الميدي المنتظر عجل اهلل تعالى فرجو الشريف
العطار عف سعد عف ابف يزيد عف محمد بف )وقد ورد في تفسير قولو تعالى وذكرىم بأيام اهلل 

يـك يقكـ ف الميثمي عف مثنى الحناط قاؿ سمعت أبا جعفر عميو السبلـ يقكؿ أياـ اهلل ثبلثة الحس
 (.5باب 23رواية 50ص 51بحار األنوار ج)(كيكـ الكره كيكـ القيامة القائـ

. وىي أّيام اهلل( كيردَّكـ في أٌيامو)وأيضًا قد ورد في زيارة الجامعة الكبيرة 
: كالحاصؿ

ادات تكمن في أمٍر واحٍد و ىوا لِذكر البنَّاء الذي يجعل اإلنسان منتظرًا ألّيام اهلل أن فمسفة جميع العب
و مشتاقًا إلييا ومتوقِّعًا حصوليا والعيش في ظمِّيا ومن ثمَّ رفض كلِّ ما ُيشغمو عن الذكر، وال يصح 

رجاعيا في ذاكرتو إلى إطبلق كممة الذكر إاّل مع فقد تمك الحالة المعنوية التِّي ال بدَّ لئلنسان من إ
ٌنا إليو راجعكف)أن يأتي ذلك اليوم الذي يرجع الكل فيو إلى اهلل تعالى  وذلك حينما يعيش ( إٌنا هلل كا 

ثـ اسكف ) اإلنسان مرًَّة أخرى في جنتو التِّي ُأخرج منيا وقال عميٌّ عميو السبلم بشأن تمك الجّنة
لتو كحذَّره إبميس كعداكتو، فاغتره عدكُّه نفاسةن سبحانو آدـ داران أرغد فييا عيشو كآمف فييا مح

عميو بدار الميقاـ كمرافقًة األبرار فباع اليقيف بشكو كالعزيمةى بكىنو كاستبدؿ بالجدؿ كجبلن 
 ككعده المردَّ إلى جنًتوكباالغترار ندما ثـ بسط اهلل سبحانو لو في تكبتو كلٌقاه كممة رحمًتو 

ية فأىبطو إلى دار البميًة كتناسؿ  212(الذرّْ
 

الفصؿ التاسع 
يكـ الكقت المعمكـ 

 
فمتى ىك ذلؾ اليكـ ؟ 

األحاديث في ىذا المجال كثيرة وكمُّيا تؤكِّد اآلية المباركة عمى أنَّ ذلك اليوم ىو قبل يوم القيامة 
ؿ اهلل تعالى فرجو الشريؼواليوم ىو يوم قيام  ة بف الحسف الميدم عجَّ فيناك  قائـ آؿ محمَّد الحجَّ

(  موسوعة الميدي)ديث صريح في ذلك نقمَّو المجمسي وكثير من العمماءح
ركل السيد عمى بف عبد الحميد في كتاب األنكار المضيئة بإسناده إلى احمد بف محمد األيادم )

يرفعو إلى إسحاؽ بف عمار قاؿ سألتو عف إنظار اهلل تعالى إبميس كقتا معمكما ذكره في كتابو 
ف إلى يكـ الكقت المعمكـ قاؿ الكقت المعمـك يكـ قياـ القائـ فإذا بعثو اهلل فقاؿ فانؾ مف المنظرم

كاف في مسجد الككفة كجاء إبميس حتى يجثك عمى ركبتيو فيقكؿ يا كيبله مف ىذا اليكـ فيأخذ 
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 376ص 52بحار األنوار ج)(بناصيتو فيضرب عنقو فذلؾ يكـ الكقت المعمكـ منتيى اجمو
( 27باب 178رواية

: حديث بتفصيل أوسع قد نقمو وىب بن جميع مولى إسحاقونفس ال
كمنو عف كىب بف جميع مكلى إسحاؽ بف عمار قاؿ سالت أبا عبد اهلل عميو السبلـ عف قكؿ ) 

إبميس رب فأنظرني إلى يـك يبعثكف قاؿ فإنؾ مف المنظريف إلى يكـ الكقت المعمكـ قاؿ لو كىب 
انو يـك يبعث اهلل فيو الناس إف اهلل أنظره إلى يكـ جعمت فداؾ أم يكـ ىك قاؿ يا كىب أى تحسب 

يبعث فيو قائمنا فإذا بعث اهلل قائمنا كاف في مسجد الككفة كجاء إبميس حتى يجثك بيف يديو عمى 
 213(ركبتو فيقكؿ يا كيمو مف ىذا اليكـ فيأخذ بناصية فيضرب عنقو فذلؾ يكـ الكقت المعمـك

ص قاتل إبميس أنَّو رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو أو نعم ىناك أحاديث أخرى تتحدَّث عن خصو
  214أمير المؤمنين عميو السبلم فراجع

والجدير بالذكر ما نقمو العبلمَّة المجمسي رحمو اهلل عن السيِّد بن طاووس رضوان اهلل تعالى عميو 
: حول يوم الوقت المعموم وىو حديٌث طويل نذكر قسمًا منو كشاىد لما نحن بصدد إثباتو 

رأيت في صحف إدريس عمى نبينا وآلو وعميو السبلم في  قاؿ السيد بف طاككس في سعد السعكد)
مف المنظريف إلى قال ال ولكنك  قاؿ رب فانظرم إلى يـك يبعثكفذكر سؤال إبميس وجواب اهلل لو 

فإنَّو يوم قضيت و حتمت أن اطير األرض ذلك اليوم من الكفر و الشرك و  يكـ الكقت المعمـك
المعاصي و انتخب لذلك الوقت عبادًا لي امتحنت قموَبيم لئليمان وحشوتيا بالورع واإلخبلص 

واليقين والتقوى والخشوع والصدق والحمم والصبر والوقار والزىد في الدنيا والرغبة فيما عندي يدينون 
ه ليم نبيا بالحق وبو يعدلون أولئك أوليائي حقًا اخترت ليم نبيا مصطفى و أمينًا مرتضى فجعمت

ورسوال وجعمتيم لو أولياء وأنصارا تمك أمة اخترتيا لمنبي المصطفى وأميني المرتضى ذلك وقت 
حجبتو في عمم غيبي وال بد انو واقع أبيدك يومئذ وخيمك ورجمك وجنودك أجمعين فاذىب فإنك من 

 215..(المنظرين إلي يوم الوقت المعموم
باء إبميس عن السجود ثمَّ والمطيف أنَّو تعالى بعد أن ذكر قضيَّة  خمق آدم وسجود المبلئكة لو وا 

: طرده من رحمة اهلل قال
قؿ ما أسألكـ عميو مف أجر كما أنا مف المتكمفيف إف ىك إال ذكر لمعالميف كلتعممف نبأه بعد )

 216(حيف
و : وفي تفسير ىذه اآلية الكريمة ورد حديث في الكافي إليك نصُّ

قؿ ما أسألكـ عميو مف اجر ك ما أنا مف قولو عز و جل  عن أبي جعفر عميو السبلم في }
قال  كلتعممف نباه بعد حيفقال ىو أمير المؤمنين عميو السبلم  المتكمفيف إف ىك إال ذكر لمعالميف

 217{عند خروج القائم عميو السبلم
 

األجؿ الميسمَّى 
لفكا كلكال كممة سبقت مف ربؾ لقضي بينيـ فيما كما كاف الناس إال أمة كاحدة فاخت): قال تعالى

فيو يختمفكف كيقكلكف لكال أنزؿ عميو آية مف ربو فقؿ إنما الغيب هلل فانتظركا إني معكـ مف 
 218(المنتظريف
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كاف الناس أمة كاحدة فبعث اهلل :)من سورة البقرة حيث قال تعالى 213وىذه اآلية تضاىي اآلية 
ؿ معيـ الكتاب بالحؽ ليحكـ بيف الناس فيما اختمفكا فيو كما اختمؼ النبييف مبشريف كمنذريف كأنز

فيو إال الذيف أكتكه مف بعد ما جاءتيـ البينات بغيا بينيـ فيدل اهلل الذيف آمنكا لما اختمفكا فيو 
 219{مف الحؽ بإذنو كاهلل ييدم مف يشاء إلى صراط مستقيـ

: فيناك نوعان من االختبلف
ذم يتعمؽ بعالـ الدنيا كعالـ الكثرة فاهلل قد رفع ىذا االختبلؼ مف مف حيث المعاش كىك اؿ -1

. خبلؿ الديف كالشريعة
ىذا يرجع إلى .. االختبلؼ في نفس الديف كما تضمنو الكتاب اإلليي مف المعارؼ الحقَّة -2

. البغي بيف عمماء األدياف ك ال ينبغي أف يحدث مثؿ ىذا اإلختبلؼ
: الختبلف يقول تعالىفبالنسبة إلى ىذا النوع من ا

كما تفرقكا إال مف بعد ما جاءىـ العمـ بغيا بينيـ ك لكال كممة سبقت مف ربؾ إلى اجؿ مسمى )
 220..(لقضي بينيـ

والمفروض أن يحكم اهلل بينيم بإظيار الحق عمى الباطل و ىبلك المبطمين و إنجاء المحقين لكن 
. لقضاء بينيمالكممة التِّي سبقت منو تعالى ىي التِّي منعت من ا

فما ىي تمؾ الكممة؟ 
:  والكممة ىي قولو تعالى 

يحيى بف عبد اهلل بف ( ) كلكـ في األرض مستقر كمتاع إلى حيف)لما أىبط اإلنسان إلى الدنيا 
الحسف عف الصادؽ عميو السبلـ في قكلو تعالى ك لقد سبقت كممتنا لعبادنا المرسميف انيـ ليـ 

 221(لمنصكركف قاؿ نحف ىـا
 

النتيػجة 
ل اهلل تعالى فرجو ىي جنَّة آدم عميو السبلم  دولة اإلمام الميدي عجَّ

 :مف خبلؿ ما بيٌَّنا نستنتج األمكر التالية 
إف اهلل سبحانو إٌنما خمؽ آدـ عميو السبلـ ك أمر المبلئكة جميعان أف يسجدكا لو ، فؤلجؿ أف -1

كأىًؿ بيتو عميو كعمييـ الصبلة السبلـ ك لذلؾ كرد في الحديث يخرجى مف صمبو نكر محمَّدو 
. القدسي لكالؾ لما خمقت األفبلؾ 

إفَّ اهلل أسكف آدـ ك حكاء جنتو كىي في األرض حيث كانت تخيـ عمييا النكرانية كالمعنكية ، -2
مف  ك أراد منيما أف يبقيا فييا فيأكبل منيا حيث شاءا رغدان ك ال يقربا الشجرة فيككنا

. الظالميف 
إفَّ إبميس ألنَّو عصى أمر اهلل أطرده سبحانو مف جكار رحمتو فأخذ يكسكس في آدـ ك زكجتو -3

ك أراد منيما أف يقربا تمؾ الشجرة فقربا فبدأت ليما سكآتيما ك زالت عنيما تمؾ النكرانية 
جنَّة ، ك ىبكط التي كانا فييا ك ابتمى آدـ كذريتو بالحياة المادية الخشنة حيث ىبط مف اؿ

اإلنساف مف الجنَّة ال يعني إاٌل زكاؿ تمؾ النكرانيَّة التي كاف يمتمكيا عندما كاف يعيش بجكار 
. ربّْو 
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مف أجؿ سدّْ الثغكر التي حدثت جٌراء خركج آدـ مف الجنَّة شرع اهلل سبحانو التكاليؼ الكثيرة ك -4
. األحكاـ المتنكّْعة 

. اؿ الرسؿ ك إنزاؿ الكتب ىي رجكع بني آدـ مرَّةن أخرل إلى جنَّتو إفَّ الغاية المنشكدة مف إرس-5
نجح مكسى عميو السبلـ مرَّة أخرل حيث أرجع بني إسرائيؿ إلى تمؾ الجنَّة فكانكا يتظممكف -6

بالغماـ ك تنزؿ عمييـ المف كالسمكل كلكنَّيـ طمعكا في البقؿ ك القثاء كغيرىا مف متاع 
. جعكا فيما كانكا عميو مف الظممة الدنيا فاىبطكا مصران ك ر

استمرَّ اليبكط إلى أف بعث الرسكؿ األكـر صمى اهلل عميو ك آلو ك سمَّـ فتمكَّف صمكات اهلل -7
عميو مف إرجاع الناس إلى جنَّة آدـ إاٌل أفَّ السقيفة أفشمت جميع ذلؾ فاستمرَّت حالة 

. اليبكط إلى يكمنا ىذا 
ليس ىك إاٌل إلى حيف ك الحيف إٌنما ىك مقطعه مف الدىر داخؿه فيو إفَّ العيش في الدنيا كمتاع -8

. ال خارج عنو 
الدىر يتعمَّؽ بعالـ ما قبؿ قياـ القيامَّة ذلؾ العالـ المشتمؿ عمى الزماف كالمكاف الذيف ىما مف -9

. عكارض الجسـ ك الجسماني 
. ة إنَّما ىي إلى ذلؾ الحيف فقط إفَّ صبلحية الحاجات التّْي نفتقر إلييا في حياتنا الدنيكمَّ -10
. أفَّ أكثر المعاصي ناشئة مف كساكس الشيطاف فمع ىبلكو ال يبتمي عامَّة الناس بالمعصية -11
قكاـ الدنيا بالدناءة ك الرذيمة كالمعصية فمع قمع جذكرىا فبل دنيا ك إف كانت ىناؾ أرضه -12

. كسماءه 
. كاستقراره عمييا ال يعني أنَّو يعيش الحياة الدنيا إفَّ تكاجد اإلنساف بعد ذلؾ عمى األرض -13
الحؿُّ الكحيد لمرجكع إلى اهلل ك العيش في جكاره في ظؿ رحمتو الكاسعة ىك ذكر اهلل ك ذكر -14

. رحمتو التي كاف اإلنساف يتنعَّـ بيا ك الذكر ىك الغاية النظرية لجميع العبادات 
في ما افتقده اإلنساف مف النكرانيَّة التي كاف يعيشيا في إفَّ الذكر ىك العامؿ الرئيسي لمرغبة -15

ثـ بسط اهلل }: إفَّ اهلل كعد آدـ أف يردَّه إلى جنتو كما قاؿ عمي عميو السبلـ-15الجنَّة 
 222{ككعده المرد إلى جنتو سبحانو لو في تكبتو ك لٌقاه كممة رحمتو 

. ـ كحينئذو سكؼ يقتؿ إفَّ إبميس ال يبقى حٌيان إاٌل إلى يـك الكقت المعمك-16
ة عميو السبلـ-17 . إفَّ يـك الكقت المعمـك ىك يـك ظيكر الحجَّ

وخبلصة القول أنَّ اهلل سوف ال بدَّ و أن ُيحيي األرض بعد موتيا إحياًء بالمعنى التام لمكممة، وفي 
تيا عف أبي جعفر عميو السبلـ في قكلو عز كجؿ اعممكا إفَّ اهلل يحيى األرض بعد مك)الحديث 

يعنني بمكتيا كفرى أىًميا ك الكافري ميّْته فييحيييا اهللي بالقائـ فيىعدؿي فييا فتحيى األرض كيحيى أىميا 
.  223(بعد مكتيـ

وأيضًا قال  224(لك استقامكا عمى الطريقة ألسقيناىـ ماءن غدقان )و قد وعد اهلل تعالى عباده بأنَّيم  
إلييـ مف ربيـ ألكمكا مف فكقيـ ك مف تحت أرجميـ  كلك انيـ أقامكا التكراة كاإلنجيؿ كما انزؿ)

225(منيـ أمة مقتصدة ك كثير منيـ ساء ما يعممكف
 

 
بعض صفات دكلة الميدم 
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ومع التأّمل في األحاديث التِّي وردت في توصيف دولة اإلمام الميدي عميو السبلم نبلحظ أنَّ 
ش فييا بل تنسجم تمامًا مع الجنَّة التِّي مواصفات تمك الدولة المباركة ال تتبلءم مع الدنيا التي نعي

: كان يعيش فييا آدم عميو السبلم ، فنشير إلى بعض تمك المواصفات
 كصكؿ اإلنساف إلى كمالو المعنكم

أبي جعفر الباقر )وفي ىذا المجال قد وردت أحاديث كثيرة نكتفي ببعضيا ففي الكافي بإسناده عن 
يده عمى رؤكس العباد فجمع بيا عقكلىيـ ك كميمت بيا  عميو السبلـ قاؿ إذا قاـ قائمينا كضع

 226(أحبلمييـ
وال يخفى أنَّ وضع اليد عمى رؤوس العباد كناية عن النظر إلييم نظرة رحيمة بيا تفيض النورانيَّة 
والمعنوية منو عميو السبلم عمييم و ذلك بعد وصوليم إلى مستوى العبودية التي بيا يتمكَّنون من 

وضات اإللييَّة ، كما أنَّ اجتماع عقوليم يعني وصوليم إلى مرتبة رفيعة من الحذاقة و قبول تمك الفي
أفَّ أمرنا صعب الحكمة بحيث يمكنيم تحمُّل ذلك األمر كما سيأتي في بيان قوليم عمييم السبلم 

كفي  مستصعب ال يحتممو إاٌل مىمىؾه مقرَّب أك نبيه ميرسىؿه أك عبد مؤمف امتحف اهلل قمبو لئليماف
وعندما يسأل الراوي عن المدينة الحصينة يجيبو اإلمام الصادق عميو بعضيا أك مدينو حصينة 

  القمب المجتمعبأنَّيا  السبلم
ة عميو السبلم ليست من الصفات التي يتمكَّن اإلنسان و  وىذه الصفة التي يتصف بيا أصحاب الحجَّ

صفٌة نورانيَّة و حالٌة معنويَّة ال يصل إلييا  ىو في عالم الطبيعة و سجن الدنيا أن يكتسبيا بل ىي
إاّل من ىاجر عالم الطبيعة و انتقل إلى عالم المعنى فرجع إلى اهلل تعالى، وىذا ال ينافى كونو عمى 

 .وجو األرض ألنَّ عالم الُممك ال يتحكَّم في مثل ىذا اإلنسان كّما مرَّ تفصيمو
 

مشاىدة المؤمنيف بعضيـ بعضان  
مجال أيضًا وردت أحاديث كثيرة منيا ما ورد في الكافي  وفي ىذا ال

عف أبي الربيع الشامي قاؿ سمعت أبا عبد اهلل عميو السبلـ يقكؿ إفَّ قائمنا إذا قاـ مد اهلل عز )
كجؿ لشيعتنا في أسماعيـ ك أبصارىـ حتى ال يككف بينيـ كبيف القائـ بريد يكمميـ فيسمعكف 

 227(كينظركف إليو كىك في مكانو
المستفاد من ىذا الحديث أنَّ القدرة التِّي ُتكتسب آن ذاك ليست ىي قدرٌة ماديَّة يصل إلييا اإلنسان و

من منطمق العمم والتكنولوجيا كما يتصوَّر من ليس لو إلمام بواقع الشريعة المقدَّسة و يحاول أن 
انتشار أجيزة التمفزيون يفسَِّر كلَّ شئ من منظاره المادِّي الضيِّق فيفسِّر مثل ىذه األحاديث ب

بل األمر فوق مستوى ىذه التخيُّبلت الباطمة الزائفة إنَّيا قدرٌة إلييَّة وقوٌَّة !!   شابو ذلك      واإلنترنت وما
ولذلك نبلحظ  إذا أراد شيئان يقكؿ لو كٍف فيككفرّبانية تابعة من مبدأ الكون بنحو مباشر ذلك الذي 

فيم الذين ييمُّيم ىذا األمر فيتميَّزون لشيعتنا في الحديث  اختصاصيا بخصوص الشيعة كما ورد
بيذه الصفات حيث يسمعونو عميو السبلم و ينظرون إليو و ىو في مكانو من غير بريٍد وال يفرق 

ذلك بين ما إذا كانوا يعيشون في حياًة مدنيًَّة يمتمكون تمك األجيزة أو كانوا من أىل القرى والبوادي 
ىرباء فضبًل عن األجيزة الكيربائيَّة، فالسبب لوصوليم إلى ذلك المستوى في لم يحضوا من الك

. السمع والبصر ليس ىو إاّل كونيم موالين لذلك اإلمام روحي لو الفداء والسائرين عمى نيجو القويم
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وأّما غير الشيعة فبل يصموا إلى ذلك المقام ميما ارتفعت مستواىم المادي وكثرت إمكانّياتيم 
يَّة، فإذًا ىذه الحالة المميَّزة ىي حالٌة معنوية بحتة ال دخل لممادة وعوارضيا في ذلك أصبًل الظاىر

ولم يحدث ىذا األمر إاّل ألنَّ العالم الذي يعيشو المؤمن آن ذاك ىو أعمى مستوى من عالم الدنيا 
جل إرجاع الناس الذي ىبط فيو آدم وبنوه بل ىو جنَّة آدم عميو السبلم التي بعث جميع األنبياء أل

.  إلييا
سمعت أبا عبد اهلل عميو السبلـ يقكؿ إفَّ المؤمف في زماف ) وفي حديث آخر عن ابن مسكان قال

القائـ كىك بالمشرؽ ليرل أخاه الذم في المغرب ككذا الذم في المغرب يرل أخاه الذم في 
  228(المشرؽ

ال غيره من  المؤمفصفات إّنما ىو و ىذا الحديث أيضًا يؤكِّد أنَّ الذي سوف يكتسب تمك الموا
فيذه الرؤية إّنما ىي رؤية معنوية  أخاه الناس و ذلك في خصوص زمان القائم عميو السبلم فيو يرى
. نابعة من إيمانو من ناحية وبموغو ذلك الزمان من ناحيٍة أخرى

دة بل ىل نوع خاص من ثمَّ إنَّ األخوَّة في ذلك الزمان ليس ىي األخوَّة النسبيَّة الناشئة من الوال
األخوَّة أشار إلييا اإلمام الصادق عميو السبلم في قولو  

إفَّ اهلل تبارؾ كتعالى آخى بيف األركاح في األظمَّة قبؿ أف يخمؽ األجساد بألفي عاـ فمك قد قاـ )
 4الفقيو ج)(قائمنا أىًؿ البيت كرث األخ الذم آخى بينيما في األظمة ك لـ يكرث األخ في الكالدة

 (.2باب 5761رواية 352ص
إنَّ عالم األظمة ىو عالم ما قبل انتقال الروح إلى الجسد وىو ذلك الحين الذي كان اإلنسان : أقول

إشارة إلى قولو ألست شيئًا غير مذكور وغير معروف وىو العالم الذي يطمق عميو العرفاء بعالم 
 .الم ُيطمب في محمِّو تفصيل الحديث عن ذلك الع 229(ألست بربكـ قالكا بمى)تعالى 

اهلل  قاؿ أبك عبد) و في حديث أبي بصير قد ذكر اإلمام عميو السبلم سرَّ ما قد مرَّ فقال أبو بصير
عميو انو إذا تناىت األمكر إلى صاحب ىذا األمر رفع اهلل تبارؾ كتعالى لو كؿ منخفض مف 

يُّكـ لك كانت في راحتو شعرةه عنده بمنزلة راحتو فأ األرض كخفض لو كؿ مرتفع حتى تككف الدنيا
 230(لـ ييبصرىا

يدلُّ عمى  إذا تناىت األمكرفمع التأمُّل في ىذا الحديث نعرُف نقاطًا كثيرة نشير إلى بعضيا، فقولو 
أنَّ في بداية ظيوره ليس األمر كذلك وبذلك يمكن تفسير األحاديث التي ربَّما ُيستشمُّ منيا خبلف ما 

ما تشير إلى ما قبل أن تستقرَّ األمور وُيظير اهلل الدين عمى الدين كمِّو، نحن بصدد إثباتو فيي إنَّ 
. وأّما بعد ذلك فالحالة تنعكس تمامًا فيرجع المجتمع اإليماني بأكممو إلى اهلل سبحانو وتعالى 

إلى صاحب وبين قولو  إذا تناىت األمكرثمَّ ال تخفى عميك لطافة المناسبة بين قولو عميو السبلم  
يدلُّ عمى أنَّ ذلك أمٌر إليي ال تحكمو السنن الماديَّة رفع اهلل وأّما قولو عميو السبلم  األمر ىذا

، فيي تشير خفض لووأيضًا ..  رفع اهلل تبارؾ كتعالى لوفي قولو عميو السبلم لو مضافًا إلى كممة 
لِّو قولو عميو إلى أنَّ ذلك يختص بو عميو السبلم فيو الذي يرى األرض ىكذا، وألطف من ذلك ك

ة ال األرض تكون عنده وقدَّ مرَّ تفصيل الفرق بين الدنيا  عنده حتى تككف الدنياالسبلم  فالدنيا خاصَّ
واألرض ، كما أنَّ الدنيا ال تكون عند غيره كذلك والحاصل أنَّ ىذا الحديث أيضًا يؤكِّد عمى ما 

نَّ الظواىر الُممكيَّة الدنيويَّة ال تأثير ليا في أثبتناه من أنَّ دولة الميدي و إن كانت في الدنيا إاّل أ
 .حكومتو عميو السبلم 
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التكسعة الزمانيَّة 

يمكث عمى ذلؾ سبع سنيف مقدار كؿ سنو )ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عميو السبلم أنَّو 
يككف سبعيف سنة مف )وفي حديث آخر عن الصادق عميو السبلم  231(عشر سنيف مف سنيكـ ىذه

  232(يكـ ىذهسف
اختبلف السنة عن سنين الدنيا يدلُّ أ نَّ دولتو ليست دولة دنيوية و إن كانت ىي عمى  :أقكؿ

األرض بل المخيُِّم عمى تمك الدولة ىو نوٌر إلييٌّ والمتسمُِّط عمى تمك الحكومة معنويٌَّة رّبانيٌَّة خارجة 
. عشر سنين أو سبعين سنةعن أطر الزمان والمكان، فمن الواضح حينئٍذ أن تكون سنتيا 

 
ظيكر المبلئكة كالجف لمناس 

: وفي الحديث الطويل الذي ينقمو المفضل بن عمر قال
ؿ ك يخاطبيكنيـ كما يككف الرجؿ ) يا سيدم كتظير المبلئكةي كالجفُّ لمناس؟ قاؿ إم كاهلل يا مفضَّ

 233(ؿمع حاشيتو ك أىمو ، قمت يا سيّْدم ك يسيركف معو؟ قاؿ إم كاهلل يا مفضَّ 
و من المعموم أنَّو ليس من شأن المبلئكة و الجن أن يظيروا لمناس كافَّة بما أنَّيم في الدنيا يعيشون 
في ىذا العالم المادي ألنَّ المبلئكة ُخمقوا من نور ال عبلقة ليم إاّل مع من يمتمك النور المعنوي و 

. بت في محمِّوأيضًا ليس من طبيعة الجن االنسجام مع عامَّة الناس كما ىو ثا
ة نورانيَّة   فإذًا دولة اإلمام عميو السبلم ليست ضمن الدنيا بل كما أثبتنا ىي دولٌة تحيطيا حالًة خاصَّ

. خارجة عن إطار المادَّة والمادّيات
 

 ذىاب العاىة ك تقكية القمكب
:  نقل الشيخ الصدوق في كتابو الخصال

عبد اهلل بف المغيرة عف العباس بف عامر عف ابف الكليد عف الصفار عف الحسف بف عمى بف )
عف ربيع بف محمد عف الحسف بف ثكير بف أبي فاختة عف أبيو عف عمى بف الحسيف عميو 

السبلـ قاؿ إذا قاـ قائمنا أذىب اهلل عز ك جؿ عف شيعتنا العاىة ك جعؿ قمكبيـ كزبير الحديد ك 
  234(رض ك سنامياجعؿ قكه الرجؿ منيـ قكة أربعيف رجبل ك يككنكف حٌكاـ األ

و المبلحظ في ىذا الحديث نفس ما كان في األحاديث السابقة حيث نسب اإلمام عميو السبلم ذىاب 
فيو أمٌر إليي غير خاضع لمقوانين الطبيعيَّة ومن  أذىب اهلل عز ك جؿالعاىة إلى اهلل مباشرًة فقال 

عىؿوأّما كممة عف شيعتنا ىنا اختصَّت بالشيعة فحسب  ي الحديث فالظاىر أنَّ المراد منو الوارد ف جى
ىو الجعل التكويني ال الجعل التشريعي، وبما أنَّيم وصموا إلى ىذا المرتبة السامية صاروا حّكامًا 

. عمى األرض
و مثل ىذا الحديث ىو ما ورد في شأن لوط عميو السبلم عن  

عف أبي بصير ابف مسركر عف ابف عامر عف عمو عف ابف ابى عمير عف عمى بف أبي حمزة )
لك أفَّ لي بكـ قكة أك آكل إلى )قاؿ أبك عبد اهلل عميو السبلـ ما كاف يقكؿ لكط عميو السبلـ : قاؿ 

إاٌل تمنّْيان لقكة القائـ عميو السبلـ ك ال ذىكىر إال شدة أصحابو فإفَّ الرجؿ منيـ ييعطى  235(ركفو شديدو 
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ك لك مركا بجباؿ الحديد لقطعكىا ال يكفكف  قكة أربعيف رجبلن ك أفَّ قمبىو ألشدَّ مف زبر الحديد
 236(سيكفيـ حتى يرضى اهلل عز ك جؿ

و قد مرَّ أنَّ أىل البيت عمييم السبلم بما فييم الميدي من ولد فاطمة عمييما السبلم كانوا معروفين 
فيو اهلل  و أّما الذي يعطييم ىذه القوَّة. لدى كافة األنبياء وكذلك دولتو المباركة كانت معروفة لدييم 

وا بجبال الحديد لقطَّعوىا ومن ىنا نستنتج بأنَّ األربعين المذكورة في الحديث  سبحانو بحيث لو مرُّ
إنَّما ىي إشارة إلى القوَّة الخارقة لمعادة فحسب فيي خارجة عن إطار الجسمانّيات بل ىي قوَّة 

. روحانيَّة ممكوتيَّة و ليس الكبلم فيو مبالغة أصبلً 
 

ات ك التآلؼ بيف الحيكانات نزكؿ البرؾ
تعطى السماء قطرىا )وفي ىذا المجال وردت أحاديث كثيرة نذكر ثبلثًة منيا فقد ورد في حديث 

كالشجر ثمرىا كاألرض نباتيا كتتزيف ألىميا كتأمف الكحكش حتى ترتعي في طرؽ األرض 
طالب عف عف زيد بف كىب الجيني عف حسف بف عمى بف أبى )و في حديث آخر  237(كأنعاميـ

تصطمح في ممكو .. إلى أف قاؿ..أبيو صمكات اهلل عمييما قاؿ يبعث اهلل رجبل في آخر الزماف 
السباع ك تخرج األرض نبتيا ك تنزؿ السماء بركتيا ك تظير لو الكنكز يممؾ ما بيف الخافقيف 

كلك )السبلم وقال أمير المؤمنين عميٍّ عميو  238(أربعيف عامان فطكبى لمف أدرؾ أيامو ك سمع كبلمو
قد قاـ قائمنا ألنزلت السماء قطرىا كألخرجت األرض نباتيا ك لذىبت الشحناء مف قمكب العباد 
كاصطمحت السباع ك البيائـ حتى تمشى المرأة بيف العراؽ إلى الشاـ ال تضع قدمييا إاٌل عمى 

  239{النبات ك عمى رأسيا زبيميا ال يييجيا سبع ك ال تخافو
ة األخير كيف يسود األمن تمك الدولة المباركة و أيضًا ىناك و أنت تبلحظ في ىذه  األحاديث خاصَّ

ترابط وانسجام بين الجانب الروحي المعنوي في أصحابو عميو السبلم حيث تذىب الشحناء من 
قموبيم وبين الجانب المادي من نزول البركات و شمولية الخيرات، فكلُّ المشاكل واآلفات التِّي 

أىا ومنبتيا ىو الدنيا ال غير قال عميٌّ عميو السبلم في خطبتو المعروفة في نعيشيا نحن منش
دار بالببلء محفكفة كبالغدر معركفة ال تدـك أحكاليا كال يسمـ نزاليا أحكاؿه مختمفة )توصيف الدنيا 

 كتاراته متصرّْفة، العيشي فييا مذمكـه كاألماف منيا معدـك ك إنَّما أىمييا فييا أغراض مستيدفة
فمع التخمُّص من الدنيا و الرجوع إلى الجنَّة في األرض  240{ترمييـ بسياميا ك تفنييـ بحماميا

 .نتخمَّص من جميع ألوان العاىات واآلفات والخوف والوحشة
 

 المعجزات ك الكرامات
كلُّ ما ذكرنا من خصوصّيات حكومة اإلمام الميدي روحي لتراب مقدمو الفداء يكمن في أمٍر واحد 

نَّو مؤيَّد من قبل اهلل بالمعجزات والكرامات فدولتو دولة الباطن ال الظاىر وليذا نشاىد أنَّ وىو أ
ل  لحجر موسى عمى نبيِّنا وآلو وعميو السبلم دوٌر ميمٌّ في طعام وشراب أصحاب اإلمام الميدي عجَّ

اهلل تعالى فرجو الشريف ففي الحديث المنقول من الخرائج  
إذا قاـ القائـ : اساني عف جعفر بف محمد عف أبيو عمييما السبلـ قاؿ ركل عف أبي سعيد الخر)

بمكَّة ك أراد أف يتكجو إلى الككفة نادل مناديو أال ال يحمؿ أحده منكـ طعامان كال شرابان كيحمؿ حجر 
مكسى الذم انبجست منو اثنتي عشرة عينا فبل ينزؿ منزال إال نصبو فانبجست منو العيكف فمف 
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بع كمف كاف ظمآف ركم فيككف زادىـ حتى ينزلكا النجؼ مف ظاىر الككفة فإذا نزلكا كاف جائعا ش
 241{ظاىرىا انبعث منو الماء كالمبف دائمان فمف كاف جائعا شبعا كمف كاف عطشانا ركل

نشاىد في الحديث نقاط عظيمة تجعمنا نتيقَّن بما تحدَّثنا عنو من أنَّ مواصفات دولة اإلمام الميدي 
: ة آدم عميو السبلم ونفس الحالة التِّي كان يعيشيا بنو إسرائيل قبل ىبوطيم مصرًا وذلكىي نفس جنَّ 

ة عميو السبلم يحمل حجر موسى  ألنَّيم ال يحممون معيم طعامًا وال شرابًا فماذا يأكمون إذًا؟ إنَّ الحجَّ
. ذلك الحجر الذي انبجست منو اثنتى عشرة عينًا كما صرَّح القرآن بذلك

 فانبجست منو العيكف فمف كاف جائعا شبع كمف كاف ظمآف ركمكبلم اإلمام عميو السبلم جاء في 
تأّمل في ىذا الحديث ثمَّ قايس بينو وبين قولو ! فيل ذلك العين يروي الضمآن فكيف ُيشبع الجائع؟

نبيِّنا الوارد في شأن جنَّة  242(إف لؾ أاٌل تجكع فييا كال تعرل كأنؾ ال تظمأ فييا كال تضحى): تعالى
ذ استسقى مكسى لقكمو فقمنا اضرب بعصاؾ )آدم عميو السبلم وتأمَّل أيضًا في قولو تعالى  كا 

الحجر فانفجرت منو اثنتا عشرة عينا قد عمـ كؿ أناس مشربيـ كمكا كاشربكا مف رزؽ اهلل كال 
ل بني إسرائيل عممًا بأنَّ ىذه اآلية وقعت في تمك اآليات التي تبيِّن حا 243(تعثكا في األرض مفسديف
. قبل اليبوط وبعد اليبوط 

َـّ  فإذا نزلكا ظاىرىا انبعث منو الماء ك المبف دائما فمف كاف جائعا شبعا إنَّو عميو السبلم في قولو : ث
قد بيَّن صفة الجنَّة حيث أنَّ انبعاث الماء والمبن بنحو دائم ليس أمرًا دنيويًا ك مف كاف عطشانا ركل 

. ي لطيفخشنًا بل ىو أمر معنو
أنَّ ىذا حال اإلمام عميو السبلم و أصحابو وىو في بداية ثورتو المباركة و قد كالمستفاد مف الحديث 

و إلى الكوفة فكيف بعد استقرار حكومتو و تمكينو الكامل عمى  قام عميو السبلم بمكَّة و أراد أن يتوجَّ
!! األرض كمِّو

يتَّكأ عميو اإلمام عميو السبلم في حكمو   إنَّ الحديث التالي يبيِّن لنا السند الذي:ثـ 
عمى بف إبراىيـ ك احمد بف ميراف جميعا عف محمد بف عمى عف الحسف بف راشد عف يعقكب )

بف جعفر قاؿ كنت عند أبي إبراىيـ عميو السبلـ ك أتاه رجؿ مف أىؿ نجراف اليمف مف الرىباف ك 
إلى .…كاف غدان فات بيما عند بئر أـ خير معو راىبة فاستاذف ليما الفضؿ بف سكار فقاؿ لو إذا 

ك سأؿ الراىب عف أشياء لـ يكف عند الراىب فييا شئ فاخبره بيا ثـ إفَّ الراىب قاؿ .. أف قاؿ 
أخبرني عف ثمانية أحرؼ نزلت فتبيف في األرض منيا أربعة كبقى في اليكاء منيا أربعة عمى مف 

ذاؾ قائمنا ينزلو اهلل عميو فيفسره كينزؿ عميو : قاؿنزلت تمؾ األربعة التي في اليكاء كمف يفسرىا 
 (.5رواية 481ص 1الكافي ج)..(ما لـ ينزؿ عمى الصديقيف كالرسؿ كالميتديف 

 
 الخاتمة

أفضؿ العبادة انتظار الفىرج 
انتظار الَفَرج ىو أفضل من ىنا نعرف السّر في صدور مئات من األحاديث التِّي تؤكِّد عمى أنَّ 

العبادة و ذلك ألنَّ ذكر اهلل في أعمى مستواه و أرفع درجاتو ىو ذكر تمك الدولة المباركة التِّي 
تتصف بجميع مواصفات جنَّة آدم عميو السبلم ، تمك الدولة التِّي سوف يعيش فييا اإلنسان في 

التي أشار إلييا سبحانو في قولو  جوار ربِّو و تحت ظل بارئو و في ساحتيا تتحقق رحمة الرّب 
 244(إال مف رحـ ربؾ كلذلؾ خمقيـ)
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. فيي إذًا الغاية العمميَّة ألصل الخمق كما مرَّ و بدونيا ال يتصف الخمق بالحمكة أصبلً 
ومن ىنا صار من البلزم أن نتحدَّث عن ىذه العبادة أعني اإلنتظار أكثر تفصيبًل وذلك ألىميَّتيا 

: ت وسوف نبيِّنيا ضمن عناوين مختمفة فنقولمن بين سائر العبادا
 

معنى االنتظار في المغة ك االصطبلح 
النظر تقميب   :نظر:)قال صاحب المفردات( نظر)كممة االنتظار قد ُأشتقت من  :المعنى المغكم

الفحص وقد يراد بو البصر والبصيرة إلدراك الشيء ورؤيتو وقد يراد بو التأمل و
والنظر االنتظار يقال نظرتو وانتظرتو .....المعرفة الحاصمة بعد الفحص 

( وأنظرتو
: وىناك كممتان في المغة معناىما متقاربان مع ىذه الكممة وقد استعممتا في القرآن الكريم أيضًا وىما

رصادان ): عز وجل قال . الرصد االستعداد لمترقب يقال رصد لو وترصد وأرصدتو لو  :  رصد-1 كا 
 .245(لمف حاربى اهللى كرسكلىو ًمف قىبؿي 

يقال رصدتو إذا قعدت لو عمى طريقو تترقبو و ارصدت لو العقوبة إذا أعددتيا و : قال في النياية 
قال أمير المؤمنين عميو .. نقبًل عن األمالي بإسناده }. حقيقتو جعمتيا عمى طريقو كالمترقبة لو 

دوا مواعيد اآلجال و باشروىا بمحاسن األعمال السبلم ألصحابو يوما  246{. و ىو يعظيم ترصَّ
دان مف أنفسكـ ك عيكنان مف جكارحكـ ك )و قال عميٌّ في نيج الببلغة  اعممكا عباد اهلل إف عميكـ رصى

 247(حفاظ صدؽ يحفظكف أعمالكـ ك عدد أنفاسكـ ال تستركـ منيـ ظممو ليؿ داج
ما لرفعو رقبتو قال تعالى  قال تعالى والرقيب الحافظ :رقب-2 : وذلك إما لمراعاتو رقبة المحفوظ وا 
 248(كارتقبكا إني معكـ رقيب)
. وقد وردت أحاديث استعممت فييا ىذه الكممة بمعنى االنتظار 

: ما ورد في نيج الببلغة عن عميٍّ عميو السبلم قال :منيا
 249(و من ارتقب الموت سارع في الخيرات)

سبلم لمحمَّد بن أبي بكر  في كتابو عميو ال :منيا
 250...(ارتقب كقت الصبلة فصميا لكقتيا كال تعجؿ بيا قبمو لفراغ كال تؤخرىا عنو لشغؿ)

ويعبر عن االنتظار بالصبر لما كان حق : قال( صبر)ثمَّ إنَّ الراغب اإلصفياني عند بيان مادة  
أي انتظر  251(ـ ربؾفاصبر لحؾ)االنتظار أن ال ينفك عن الصبر بل ىو نوع من الصبر قال 

. حكمو لك عمى الكافرين
رادة الممزوم وىو شائع في :أقكؿ إنَّ ىذا اإلستعمال ىو استعمال مجازي من باب إستعمال البلزم وا 

. كبلم العرب
  

ويعنى بو خصوص انتظار فرج اهلل الذي ىو فرج حجة اهلل اإلمام  :المعنى اإلصطبلحي لبلنتظار
ل اهلل تعالى فرجو الشريف الذي بو يكشف الثاني عشر الميدي المنتظر عج

اهلل الغم ، ومن ىذا المنطمق تُِبعت الكممة بكممة الَفَرج الذي ىو االنكشاف، 
وىذا المعنى لمكممة ىو المقصود منو في أحاديثنا الشريفة و تشير إليو بعض 

. اآليات القرآنية أيضًا عمى ما سيأتي
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نتظار الفرج أىميَّة ا

وعندما نبحث في األحاديث المختمفة الصادرة عن المعصومين عمييم السبلم نستنتج أنَّ األعمال  
:  كمَّيا مع في فييا من األىميَّة واالعتبار فيي في قبال االنتظار قميمة المستوى حيث أنَّ االنتظار ىو

 252(أفضؿ األعماؿ)
دسيَّة والروحانيَّة فيي ليست راجحة عمى اإلنتظار حيث بل جميع األعمال العبادية مع ما ليا من الق

والجدير بالذكر أنَّ ىذه العبادة أعني اإلنتظار قد دخمت في ساحة أىّم  253(أفضؿ عبادة األمَّة)أنَّو 
كما في الحديث التالي الصادر عن  (أفضؿ جياد األمة)العبادات وىو الجياد في سبيل اهلل وصار 

ه وآلو وسمَّم حيث قال  رسول اهلل صمى اهلل عمي
 254(افضؿ جياد أمتي انتظار الفرج)

أحبى األعماؿ )ومن زاوية عرفانيَّة فمبلنتظار أيضًا مستوى رفيع من العرفان والروحانيَّة حيث صار
. حتَّى وصل المنتظر إلى مستوى الشييد في سبيل اهلل (إلى اهلل
 تيأسكا مف ركح اهلل فاف احب األعماؿ إلى قاؿ أمير المؤمنيف عميو السبلـ انتظركا الفرج ك ال).. 

 255(ك المنتظر ألمرنا كالمتشحط بدمو في سبيؿ اهلل.... اهلل عز ك جؿ انتظار الفرج 
(. انتظار الفرج مف أعظـ الفرج)بل  (انتظار الفرج مف الفرج)بل ىناك أحاديث تؤكِّد عمى أنَّ 

تو عف شئ مف الفرج فقاؿ أليس عف محمد بف الفضيؿ عف الرضا عميو السبلـ قاؿ سأؿ)...
 256(انتظار الفرج مف الفرج إف اهلل عز ك جؿ يقكؿ فانتظركا إني معكـ مف المنتظريف

وىذا المعنى من االنتظار أعنى انتظار الفرج قد أكتسب قسطًا من القدسية واالعتبار بحيث صار   
دين اهلل سرًا وجيرًا و قد ورد  من عبلئم اإلخبلص الحقيقي والتشيُّع الصادق ومن مميزات الدعاة إلى

في الحديث  
 257..(أكلئؾ المخمصكف حقا كشيعتنا صدقا كالدعاة إلى ديف اهلل سرا كجيرا..)
 

السرُّ في أىميَّة االنتظار 
ختصرة لمعرفة السّر في ذلك ينبغي لنا أن نتحدَّث بالتفصيل حول واقع االنتظار بذكر مقدَّمة م

: فنقول
إن التقييم في القاموس اإلليي يختمف تمامًا عن التقييم في القاموس المادِّي ومن الخطأ جدًا محاولة  

تقييم القضايا المعنوية الراقية والمفاىيم الروحانية السامية بالمعايير الماديَّة حيث أن ىناك بوٌن بعيد 
ينيما إلى مستوى بحيث ال يمكن أن ينقطع بينيما بل ىما في طرفي النقيض وقد وصل التضاّد ب

و  اإلنسان إلى المعنويات إال باالبتعاد الكامل عن المادِّيات و أعنى باالبتعاد عنيا ىو عدم التوجُّ
 .إلييا وعدم انشغال الذىن بيا

ومفيوم االنتظار أعني انتظار فرِج اهلل ىو في الواقع يندرج تحت اسم من أسماء اهلل تعالى : ىذا
:  كما في الدعاء" الكاشف" أعنى

 259(يا كاشؼ الغـ) 258(المكركبيف كيا مجيب المضطريف كيا كاشؼ الكرب العظيـ يا صريخ )
  260(كاشؼ الكرب العظاـ يا)
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وعمى ضوئو صار مفيوم االنتظار مفيوما معنويا إلييًا حيُث أنَّو ال يمكن لشيٍء أن يكتسب جانبًا 
بارتباطو باهلل سبحانو وبمقدار ظيور اسم اهلل فيو، فمنترك إذًا  معنويًا ويشتمل عمى بعٍد ُمقدَّس إالّ 

. الساحَة المادية ولنبحث عن األفضمية في الساحة اإلليية المعنوية
: فنقكؿ

 
القرب إلى اهلل ميزاف األفضمية 

موس اإلليي إاّل ميزان واحد، يقاس بو ثم ال يخفى عمى كلِّ من آمن باهلل سبحانو أنو ليس في القا 
وغيره ليست بموازين بل ُيترائى أنيا موازين فبل حقيقة  (كىك الحؽ)األفضمية وىو الميزان الحقيقي 

: ليا وال ِثقل فييا قال تعالي
ومن خفت موازينو فأولئك الذين خسروا ) 261(والوزُن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينو فأولئك ىم المفلحون)

 263(فذلكم اهلل ربكم الحق فماذا بعد الحق إال الضالل فأنى تصرفون) 262(م بما كانوا بآياتنا يظلمونأنفسو
فيجب أن نبحَث عن مستوى التقرُّب إليو تعالى  "التقرب إلى اهلل سبحانو كتعالى": وىذا الميزان ىو

أفضميَّتو عمى سائر  في االنتظار وعمى ضوءه نقيِّم مستوى قدسيِّة االنتظار، حتَّى نعرف السرَّ في
. األعمال بل حتَّى العبادات بحيث صار المنتظر كالمتشحِّط بدمو في سبيل اهلل

 
الرجػاء باهلل 

إنَّ من أىم نتائج انتظار الفرج تنميَة روحيِة الرجاء باهلل في اإلنسان المؤمن حيث ُيشاىد أماَمو 
ير اإلليي الذي سوف تظير مصداقيَُّتيا في تمك الدولة العظيمة مجااًل وسيعًا من الفضل والكرم والخ

المباركة وىي دولة الميدي المنتظر صموات اهلل وسبلمو عميو، تمك الدولة الكريمة التِّي يعزُّ اهلل بيا 
اإلسبلم وأىَمو ويذلُّ بيا النفاق وأىَمو، ومن الطبيعي لمن يمتمك ىذه الرؤية أن يحتقر العالم الذي 

أعني تحقير )ه بما فيو من الُمغريات الخبّلبة الدنيوية والتسويبلت الشيطانية، وىذا األمريعيش
ل خطوة يخطوىا السالك إلى اهلل وىي ( المظاىر الدنيويَّة ( التحمية)التِّي تستتبعيا ( التخمية)ىو أوَّ

يكون لسان  ومثل ىذا اإلنسان المؤمن قد وصل بالفعل إلى ُمستوى من العرفان والعبودية بحيث
صؿّْ عمى محمدو ك آؿ محمد كأثبٍت رجائؾ في قمبي ك اقطٍع رجائي عمَّف )مقاِلو حاِلو وعمِمو ىو 

 264..(سكاؾ حتى ال أرجك إال إٌياؾ 
 266(يا مف أرجكه لكؿ خير) 265(بسـ اهلل الذم ال أرجك إاٌل فىضمو): ثمَّ يترقَّى في العبوديَّة فيقول

نسان المؤمن فسوف ُتعمِّق جذوَرىا فتقمع جميَع األشواك والموانع ىذه الروحية إن تركَّزت في اإل 
فكيف . الصادَّة ،لتنشَر فروَعيا الطيِّبة وثماَرىا الجنيَّة في السماء حتَّى تؤتى أكَميا كلَّ حيٍن بإذِن ربِّيا

ُيمقى وىو الذي ُيخيِّم عمى جميع األعمال و! ال يكون االنتظار أفضَل األعمال بل أفضل العبادات؟
.  الضوء عمييا

 
أفضؿ الجياد 

ما ىك األمر المتكقع مف المجاىد في سبيؿ اهلل حيف الجياد؟ كما قيمة المجاىد لكال النٌيةي 
الصادقة التي تنصبُّ في سبيؿ اهلل؟ 
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اٍح ومساٍء ىذا األمر بنفسو بل أعمى مستوى منو متوفِّر في المنتظر الحقيقي الذي يتمنَّى في كلِّ صب
فأخرجني مف قبرم ..)أن يعيش في ظلِّ ذلك المعشوق روحي لتراب مقدمو الفداء ولسان حالو 

وىو بقربو  267..(الداعي في الحاضًر ك البادم مؤتزران كفني شاىران سيفي مجردان قناتي ممبيان دعكةى 
بيل اهلل ،وليس لمشييد إلى اهلل وشيوده مقام ربِّو صار كالمتشحِّط بدمو في سبيل اهلل شييدًا في س

خصوصيٌة كمصداق بل الخصوصية والقيمة لمفيوم الشيادة التي تعني الوصول إلى اهلل و شيود 
وجو المحبوب، والمنتِظر يؤدِّي نفس الدور حيث يشاىد وجَو ربو و ىو في نفس الوقت يعايش 

حاديث الشريفة عمى ما الناس،وىذه الحالة ىي التي تحقِّق فيو الصفاِت الحسنة التي ذكرت في األ
.  سيأتي عند بيان أخبلق الُمنتِظر

: والحديث التالي قد بيَّن السر الذي رفع مستوى االنتظار إلى ىذه الدرجة 
عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي عن على بن الحسين عليو السالم قال تمتد الغيبة بولي اهلل الثاني ) 

اهلل عليو وآلو وسلَّم و األئمة بعده يا أبا خالد إنَّ أىل زمان غيبتو القائلون بإمامتو عشر من أوصياء رسول اهلل صلى 
المنتظرون لظهوره افضل أىل كل زمان الن اهلل تعالى ذكره أعطاىم من العقول و اإلفهام و المعرفة ما صارت بو 

ن يدي رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو و الغيبة عندىم بمنزلو المشاىدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلو المجاىدين بي
انتظار الفرج من : سلَّم بالسيف أولئك المخلصون حقا و شيعتنا صدقا و الدعاة إلى دين اهلل سرا و جهرا و قال

 268(اعظم الفرج
وماذا بعد الفرج ؟ إال كشف الكربة عن وجو المؤمن برؤية الواقع و األمر حينما تتحقق تمك الدولة  

تمؤل األرض قسطًا وعداًل كما ُمِمئت ظممًا وَجورًا؟  العظيمة التي
 

: فاالنتظار إذان لو نتيجتاف 
. بنحك مجمؿ{ كشؼ الكربة}إنَّو بالفعؿ ييحقّْؽ -1 
ـي اإلليي األرضى كٌميا-2  . إنَّو عامؿه جذرم أساسي لمفرج بظيكره سبلـ اهلل عميو حيث يسكد الحك
نية المؤمف خير مف "خير من العمل حيث جاء في الحديث  وِوزاُن االنتظار وزاُن النية التي ىي 

ألن ىذه النية من ناحية ىي التِّي ترفع مستوى اإلنسان ومن ناحية أخرى تبلزم العمل بل  "عممو
 269(قل كٌل يعمُل عمى شاكمتو)توجده 

اآلية  ومن ىذا المنطمق نشاىد أن. وليعمْم أنَّ تعجيل الفرج يتناسب مع اإلنتظار شدًَّة وضعفاً  
: الكريمة تصرح بقوليا

فقرُب  270(كزلزلكا حتى يقكؿ الرسكؿ كالذيف آمنكا معو متى نصر اهلل أال إف نصر اهلل قريب)..
وىذا الطمب األكيد ال يحصل إاّل بعد اليأس  (متى نصر اهلل)نصر اهلل متناسٌب مع طمب النصر 

جي مف نشاء كال يرد بأسنا عف حتى إذا استيأس الرسؿ كظنكا أنيـ قد كذبكا جاءىـ نصرنا فف)
 271(القكـ المجرميف

 
االنتظار ك جانباه اإليجابي ك السمبي 

إنَّ كممة االنتظار تدُّل عمى حالتين كامنتين في روح المنتظر، فمع التأمَّل في ىذه الكممة نشاىد أنَّيا 
لكل منيما دور ميّم في معنى الكممة وىذان الجانبان ( وسمبيٌ  إيجابيٌ )تدلُّ عمى جانبين أساسيين 

: ىما
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الجانب المطموب و المحبوب لممنتِظر و المتوقَّع الوصول إليو وىو الخير والبركة  :اإليجابي -1
وتمكين الدين عمى األرض كمِّو فمو لم يتوقع حدوث حالة جديدة و إيجابية في 

. معنى لو المستقبل فبل مصداقية لبلنتظار وال
الجانب غير المطموب و غير المحبوب الذي يتمثَّل في الحالة الفعمية التي يعيش فييا  :السمبي -2

المنتظر تمك الحالة الُمؤذية التي يأمل المنتظر أن يتخمَّص منيا ،فمو كان الوضع 
. الفعمي ىو الوضع المطموب فبل معنى لبلنتظار إذًا وال مبرر لو

: تناسب عكسي بيف أمريف ىماىناؾ : كبعبارة أكضح
. اليأس مف الحالة الفعميَّة المعاشىة-1
. الرغبة في الحالة المستقبميَّة المتكقعة-2

ىذا ما يستفاد من نفس الكممة من دون النظر إلى أي أمٍر آخر خارج الكممة وتشيد ليذه الحقيقة 
: ث األحاديث الدالَّة عمى ذلكاآلية الكريمة التِّي وردت في ىذا المجال حيث المعنى والسياق وحي

أمف يجيب المضطر إذا دعاه كيكشؼ السكء كيجعمكـ خمفاء األرض أإلو مع اهلل قميبل ): قاؿ تعالى
 272(ما تذكركف

: فاآلية الكريمة تشير إلى الجانبين المتواجدين في نفس المضطر
سكء كىذا سكءه غير مكشكؼ كىك السكء المطمؽ الذم مف خبللو حدثت سائر مصاديؽ اؿ -1

. السكء يتمثَّؿ في أمرو كاحد كىك أفَّ خبلفة األرض ليست بيد الميضطىر
كىناؾ تكقُّع كرجاء ك رغبة كامنة في نفس المضطر كىي أف تككف الخبلفة العامَّة عمى  -2

. جميع األرض لو كلمف يقتدم بو كيخطك خطاه
 

بحثنا ىينا ولكن قولو تعالى الحديث عن شخصيَّة المضطر وأنَّو من ىو؟ فيو خارج عن كأٌما 
. ُينبأنا عن حقائق كثيرة لعمَّنا شرحناىا فيما بعد (كيجعمىكـ خمفاء األرض)
 

: فبل يمكن لممؤمن ممارسُة عمميِة االنتظار إاّل بعد عرفان أمرين متبلزمين
. كىك األصؿ كاألىـ كيتمثَّؿ في معرفة تمؾ الخبلفة اإللييَّة كىذا ىك التكلّْي :األكؿ
َـّ التبرّْم  :انيالث كىك تابعه كمبلـز لؤلصؿ كىك معرفة السكء الذم يتمثَّؿ في الكاقع الفعمي كمف ث

. منو
: وكبل األمرين يفتقران إلى الوعي والتدبُّر والدقَّة فنقول

ثمَّ اإلنتظار كالرفض إنَّو من األفضل أن نبدأ باألمر الثاني أعني معرفة السوء ورفضو تحت عنوان 
ل تحت عنوان  نتحدَّث عن . االنتظار كالرجاءاألمر األوَّ

 
االنتظار كالرفض 

إنَّو من الضروري لمن يعيش حالة االنتظار أن يعرف مدى انحراف الواقع الفعمي عن الحقيقة  
ه والصواب وينبغي أن يصل إلى مستوى من االنزجار والتنفُّر بحيث يحّس بأنَّو بالفعل سجين في ىذ

الدنيا وبالفعل ىو مقّيٌد بأنواع القيود التِّي ال مفكَّ منيا وال مفّر إاّل بظيور المنجي الحقيقي وىو 
وينبغي لو أن يشعر بأنَّ المشكمة التِّي .. الحجة بن الحسن الميدي عجل اهلل تعالى فرجو الشريف
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بسيولة بل ىي ُمشكمٌة كبيرة يعيشيا ليست ىي ُمشكمٌة جزئيَّة يمكن التحرِّي عنيا والتخمُّص منيا 
ومعضمٌة عظمى قد رسَّخت جذوَرىا في جميع األرجاء ونشرت سموَميا في كافة األنحاء، فنحن 
عندما نبلحظ المجتمع نري أّن أبشع أنواع الظمم يسوده فبل حرية فكرية تحكم الناس وال إرادة 

ن كانوا يتصورون أنيم أحرار . يمارسونيا وا 
شاىد أنَّ األجيزة اإلعبلمية العالميَّة تجسِّد الباطل وكأنَّو الحّق وتصوِّر الكذب فعمى سبيل المثال ن 

وكأنو الصدق وكل شيء حول اإلنسان مزيَّف ولكنَّو ال يشعر بيذه المشكمة التي وقعت عميو فبل 
. يفكر إذًا في تبديل ما ىو عميو من االنحراف واإلغفال

يجاد الداعي في المجتمع يجب أن ينتشر وعمى األقّل الشعور فإذًا لمتعجيل في فرجو عميو السبلم وإل
بالمظموميَّة كي يعمم اإلنسان ويحس بكلِّ وجوده بأن الظمم قد شممو ىو أيضًا حيث يعيش تحت ظّل 
تمك الشجرة الخبيثة الّتي أسَّستيا السقيفة حيث ظير الفساد في البرِّ والبحر ومن ثمَّ سوف يفكر في 

.  ذه المشكمةإنقاذ نفسو من ه
يو عميو السبلم، ومن ثمَّ بظيوره   وينبغي لئلنسان أن يعرف أنَّو ال محيص وال مناص إاّل بتوجُّ

ومباشرتو لمحّل بأسموبو الممكوتي، وعميو أن يدرك ىذه الحقيقة بجميع وجوده بروحو ودمو وجسمو 
وباستيبلء الظبلم عمى  وجوارحو بحيث ال تمرُّ عميو ساعة بل لحظة إال وىو يشعر بفقدان النور

الكون وىذه الحالة ال تحصل لو إال بالمعرفة أعنى معرفة اهلل و معرفتيم عمييم السبلم ودولتيم 
المباركة فبل بد أن يكون عمى بصيرة من أمره حيث أن األعمى ال يمكنو أن يدرك النور ميما ُشِرح 

عداء الشيطانيَّة و مستوى عداوتيم لو، وىذه المعرفة تبلزميا معرفة أخرى وىي معرفة أساليب األ
لمحق وانحرافيم عن الواقع وبعدىم عن اهلل تعالى، وعند وصول المؤمن إلى ىذه المرحمة من الوعي 

 .التبرم مف أعداء اهللواإلدراك ينبغي لو أن يمتزم بواجب ىو من أىمِّ الواجبات أال وىو 
ليا آثار إيجابيَّة في أخبلقو وأعمالو تجعمو  سوف تكون الرفضثمَّ إنَّ ىذه الحالة النفسية أعني  

يشتاق إلى ما سيحقَّق من النصر وتمكين الحق وىكذا سوف يزداد االشتياق إلى أن ينقمَب إلى قراٍر 
ومثل ىذا  (متى ترانا)حاسٍم ومن ثمَّ إرادة جدِّية وطمب مؤكَّد وحينئذ سوف يراه الميدي عميو السبلم 

عميو السبلم فبل يرى نفَسو إاّل ويعيش دولتو العظيمة وظمَّو الممكوتي  اإلنسان سوف يتفاجأ برؤيتو
( كنراؾ كقد نشرت راية الحؽ تيرل..)المبارك 

 
الرفض مف العبادات االجتماعية 

و فصمة عن الُحكم  إنَّو من النتائج الخبيثة واآلثار السيِّئة التي نشأت جّراء عزل الدين عن المجتمع
خبلل قروٍن متواليٍة، ىو تحريف المفاىيم الدينية وتفسيرىا تفسيرًا مؤطَّرًا بإطار الفرد ال يتخطاه قيد 
أنممة وكأنَّ الدين ال يمسُّ المجتمع بصمة، وىذه اآلفة قد تسرَّبت بشّدة في تقييم المفاىيم األخبلقية 

ة،فقد ُفسرَّت جميعيا أو أكثرىا تفسيرًا فرديًا وكأنيا ال عبلقة الواردة في القرآن الكريم واألحاديث الشريف
نزال الكتب ىو إيصال األفراد  ليا بالمجتمع وال مساس ليا باألمَّة وكأن الغاية من بعث الرسل وا 

. كأفراٍد إلى الكمال المطموب ليس إالّ 
ار كالبدييي عند أكثر أنَّ ىذا النوع من التفسير مع غاية بعده عن روح اإلسبلم ص كمف المؤسؼ 

 -من خبلل ىؤالء الجيمة-المسممين حتى عند عمماء اإلسبلم، وقد تركزت ىذه األفكار في المجتمع
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تركيزًا شديدًا بحيث أصبح كلُّ من يخالفيا من جممة الشاذِّين عن الدين وفي زمرة المنحرفين عن 
. اإلسبلم والمسممين وبالنتيجة من المطرودين والخارجين عن ربقة!! الصراط المستقيم

: والقرآن بصريح العبارة يبيِّن السّر في بعث الرسل بقولو ىذا
لقد أرسمنا رسمنا بالبينات كأنزلنا معيـ الكتاب كالميزاف ليقكـ الناس بالقسط كأنزلنا الحديد فيو )

  273(بأس شديد كمنافع لمناس كليعمـ اهلل مف ينصره كرسمو بالغيب إف اهلل قكم عزيز
الذي ىو كناية عن القدرة دوٌر ميم وأساسي في بناء المجتمع فيو الساعد  لمحديداضح أنَّ ومن الو

ولم يكتف القرآن بذلك بل حرََّض كافة . اإليماف باهللاآلخر الذي يضمن تنفيَذ قوانين الدين بعد 
:  المؤمنين بالقيام بالقسط فقال

 274(يا أييا الذيف آمنكا ككنكا قكاميف بالقسط شيداء هلل)
ينبغي أن ال ننظر إلى المفاىيم اإلسبلمية من منظار فردي فحسب بل ال بد أن يكون  :كعمى ضكئو

. المنظار االجتماعي ىو الحاكم و ىو المخيم عمى التحميبلت اإلسبلميَّة والمفاىيم األخبلقية
في  ليس ىو مفيوم أخبلقي فردي فحسب بل ىو مفيوم اجتماعي أيضا فيناك تقوى التقكل: فمثبل 

اإلنسان كفرد و ىناك تقوى أىّم وىو التقوى بمفيومو االجتماعي الذي يرجع إلى األمة المؤمنة ولكٍل 
.  منيما أثره الخاص بو ولكل جزاءه المترتب عميو وثوابو المنسجم معو

وغيرىا من القيم اإلنسانية  الشجاعةو  الغيرةو  الجكدو  الكـرو  اإلخبلصو  اإليثاروكذلك مفيوم  
. سبلميةاإل
 الرياءو  كالبخؿ..نفس الحديث يتأّتى في المفاىيم البل إنسانية و القيم البل أخبلقية و البل إسبلمية 
. وغيرىا من المفاىيم الجبفو الشره و الخيانةو  النفاؽو
يتغمب عمييا الجانب الفردي كما أن ىناك مفاىيم يتغمب ( وىي قميمة)ىناك بعض المفاىيم  نعـ 

. ب االجتماعي، و لكن ىذا ال يعني أن نتمسك بيا كمفاىيم خاّصة فرديَّةعمييا الجان
وال بأس بذكر مثال واحد . في القرآن الكريم واألحاديث الشريفة سوف يذعن بما قمناه كالمتأمؿ

: فنقول
 275(فاتقكا اهلل ك أطيعكف)قولو تعالى في سورة الشعراء في ثمان آيات عن لسان األنبياء  مثبل 

، ىو خطاب لممجتمع الذي كانوا يعيشونو، ذلك المجتمع المبتعد عن 276سورة الزخرف وكذلك في
ةً . واقع الدين ٌو إلى األفراد خاصَّ . وليس الخطاب متوجِّ

ومن ىذا المنطمق نقول لو أن القيم األخبلقية أو المفاىيم االعتقادية رسخت في عدد من األفراد  
ي األمة اإلسبلمية كأمة فيل يجدى ذلك نفعا لؤلمة؟ وىل حق الرسوخ ولكن لم تتجسد تمك المفاىيم ف

يرتفع الضرر عن األمة؟ من الواضح أن ذلك ال يجمب منفعة لؤلمَّة كما أنو سوف ال يدفع شرًا عنيا 
 :بل المصيبة سوف تشمل األفراد أيضا ميما كانوا يتحمَّون بالصبلح والخير قال تعالى

ذيف ينيكف عف السكء كأخذنا الذيف ظممكا بعذاب بئيس بما كانكا فمما نسيكا ما ذٌكركا بو أنجينا اؿ)
  278(كاتقكا فتنة ال تصيبف الذيف ظممكا منكـ خاٌصة كاعممكا أفَّ اهلل شديد العقاب)277(يفسقكف

. وذلك حيث ال استثناء في القانون اإلليي الذي يتعمَّق باألمَّة
أنو من : ة أخرى قد استترت عن الكثير وىيبل لو دققنا النظر وتعمقنا في األمر لوصمنا إلى حقيق

الصعب أن نحكم بصبلح فرد وىو يعيش في أمة فاسدة ذلك الفرد الذي لم يوصل نفَسو إلى مستوى 
!! القيادة واإلشراف عمى أمَّتو أو لم ييجرىم ىجرًا جميبًل كي يسمم من آفاتيم
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: وربما نستميم ىذا األمر من اآلتيين السابقتين
وأّما الذين ظمموا ( ينيكف عف السكء)اآلية األولي نبلحظ أنَّ الذين نَجوا ىم الذين فبالنسبة إلى 

. الذين ىم الفّساق سواء المظير فسقو أو الساكت عن الجريمة فإنَّ اهلل قد أىمكيم 
 وبالنسبة إلى اآلية الثانية نشاىد أنَّ غير الظالمين أيضًا قد شممتيم الفتنة حيث أنَّ استسبلميم لمظمم

 . ىو ظمٌم في القاموس اإلليي
 

صفات المنتًظر 
صػفاتو االجتماعيػة 

كطكؿ السجكد كقياـ -اليأس-التسميـ-الحزف )األحاديث الشريفة قد ذكرت صفات لممنتظر وىي 
كحسف -كحسف العزاء ككـر الصحبة-كالدعكة إلى ديف اهلل سران ك جيران  -الميؿ كاجتناب المحاـر 

كار كبذؿ المعركؼ ككؼ األذل كبسط الكجو ك النصيحة كالرحمة لممؤمنيف كأداء األمانة إلى الج
( البر كالفاجر

 :كلكف
ما شرحنا ينبغي أن نعرف بأن صفات المنتظر ليست ىي صفات فرديَّة فحسب بل  عمى ضكء

يشو وتتفاعل بو ينبغي أن ينطمق الفرد منيا في بادئ األمر لتستوعب كافَّة زوايا المجتمع الذي يع
.. األمَّة حتى تعمُّ فائدتيا، فاالنتظار وما يترتب عميو من الصبر والحزن وحسن العزاء واليأس ووو

كميا ال بد أن تتجسد في المجتمع وال تنحصر في الفرد ومع تجسُّدىا في المجتمع سوف يقترب الفرج 
.  وينكشف الضّر إنشاء اهلل

جتماعي الرفض اال
: وىاىنا وبصريح العبارة نقول 

 الرفضأنَّ التكميف الرئيسي الذي ُيمثِّل أىم التكاليف في عصر الغيبة ىو ما أشرنا إليو سابقًا وىو 
ولكن ىذا التكميف ليس ىو تكميفًا فرديًا فحسب بل ىو تكميٌف اجتماعي فيمزم عمى المؤمن أن يكون 

ىي حتى يتقرب بو إلى اهلل فيكون عبادًة من نمط العبادات رفُضو رفضًا ينطمق من منطمق شرعي ال
. االجتماعية التي تخيِّم عمى جميع العبادات الفردية

: وألجل أن يتَّسم الرافض لممجتمع الفاسد بوساٍم إليي ينبغي لو أن يمارس األمور التالية
تقوى الذي ىو خير لباٍس البناء الفردي وأعني بو السعي لمتقرب إلى اهلل بالتمبس بمباس ال :األكؿ

. إيجابان إلى سمٍب يتضمَّن  (ال)حتَّى يرتفع مستوى رفضو ىذا من السمب المطمق الذِّي ىو 
ىي  الءو وعندئذ سوف يكون رفُضو رفضًا مقدَّسًا لو معنى ومفيوم رسالي عميق فميست كلُّ 

. بينيما إن صحَّ القياس نعـأفضل من مبليين البلء ، بل ىذا النمط من الءبالفعل 
 !كبلٌ . فيذا الرفض ليس من السكوت المذموم الذي ىو حالٌة سمبيٌة جوفاُء ُتعرقل اإلنسان والمجتمع 

ويكفيك نموذجًا سكوت عميٍّ عميو السبلم طوال خمسة )بل ىو حالُة صراٍخ ليس مثميا صراخ 
مستواه إلى األعمى  وىذه الحالة ىي الحالة التكاممية التِّي تبني اإلنسان وترفع من( وعشرين سنة

وكذلك تُنمِّي المجتمع وترفع مستواه وتجعمو .. وتجعمو يتكامل شيئًا فشيئًا من دون الوقوف عند حدٍّ 
أفضؿ  فِمَم ال تكون ىذه الحالة. يعيش عيشة عزيزة ال يتسرب إلييا ذلٌّ وىوان وال تعترييا آفٌة وخذالن
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المتشحط ىذا اإلنسان المتحمِّي بو إلى مستوى  ولم ال يصلأفضؿ الجياد؟ وِلَم ال يكون العبادة؟ 
بدمو في سبيؿ اهلل؟ 

: الصػبر
إنَّ ىذا الرفض ال يمكن أن يستقرَّ في ضمير اإلنسان إال بعد تعزيزه بخصال حميدة أخرى  :الثاني

: وىي
الصػبر  : ألؼ

لة ، والصبر ىاىنا يختمف وىذه الصفة ىي أىم تمك الصفات ألنَّيا في الواقع الضمان لتمك الحا 
عن الصبر في المواطن األخرى بل الصبر الحقيقي الذي ىو كاألم لسائر المصاديق ىو ىذا النوع 
من الصبر حيث اشتمالو عمى جميع أنواع الصبر التي نطقت بيا أحاديثنا الشريفة وىي ثبلثة كما 

: في الحديث الذي نقمو المحدِّث الكميني قدِّس سرُّه
: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمَّـ الصبر ثبلثة : عف عمى عميو السبلـ قاؿبإسناده )

279...(عف المعصية صبره عند المصيبة، كصبره عمى الطاعة، كصبره 
 

وقد ذكرت ىذه الرواية درجاٍت أخروية لكلٍّ من تمك األصناف الثبلثة  
: الثة وذلك ألنَّوالصبر المبلزم لبلنتظار قد استوعب ىذه المراحل الث كلكفَّ 

مامو الثاني * ىناك أعظم مصيبة ابتمى بيا المؤمن المنتظر وىي مصيبة فقدان قائده الروحي وا 
ل اهلل تعالى فرجو الشريف، فيو يعيش حالة اليتم وىذه المعضمة  ة بن الحسن الميدي عجَّ عشر الحجَّ

. العظمى بطبيعتيا تتطمَّب الصبر
( أعني روحيَّة االنتظار)ل ما و من ىو يزاحم ىذه الروحيَّةمن ك التبرمىناك طاعة تتجسد في *
 .(فإنيـ عدكلي إاٌل رٌب العالميف)
وىناك معاصي محيطة بيذا اإلنسان المؤمن إحاطة كاممة، تمك األمور التي تقصم الظير من *

ن يمينًا أو الُمغريات المادِّية والتسويبلت الشيطانية المنتشرة عمى مستوى وسيع بحيث ال يمتفت اإلنسا
يسارًا إاّل وىي بارزة أماَمو خصوصًا في عصرنا الحالي حيث األقمار الصناعية وحيث الشبكات 

ُتيا الرئيسي نقل الفساد إلى العالم الثالث اإلنترنتالدوليَّة مثل  . واألجيزة اإلعبلمّية الّتي ميمَّ
ه فيشاىد بأّم عينيو أنَّو يسير إلى فالمنتظر لمدولة المباركة سوف يعيش كلَّ تمك المغريات طوال حيات

جية والعالم بأجمعو يسير إلى جية أخرى مضادَّة لو تمامًا ومن ناحية أخرى يشاىد أنَّ جنود 
. الشيطان وأىل الدنيا يمثِّمون السواد األعظم فيم المؤل الذين يممئون األعُين

النصيحة واإلصبلح والحب في جّدًا أنَّ أرباب الدنيا ربَّما ينطمقون من منطمق  كمف المؤسؼ 
مسيرتيم الباطمة حيث ُيترائى أنّيا حركة إصبلحية بل إسبلمية يتقرب بيا إلى اهلل، ومن الصعب أن 
يقتنعوا بخطأىم أو يحتمموا ذلك، ومن الواضح أنَّ ىذا األمر سوف يجعل المؤمن المنتظر الصابر 

ىذه الغربة في الغربة االجتماعية بل وال تتمخَّص ( الغربة) :يعيش حالة صعبة أخرى وىي حالة
ىناك غربة أصعب من ذلك أال وىي الغربة الفكرية واأليديولوجية التي تؤكد عمييا األحاديث الشريفة 

: وتجعميا من صفات وعبلئم المنتظر الحقيقي كالحديث التالي
لمغرباء قيؿ  قاؿ بدأ اإلسبلـ غريبا كسيعكد غريبا فطكبى …عمى بف مكسى الرضا عميو السبلـ)..

 280(يا رسكؿ اهلل ثـ يككف ما ذا قاؿ ثـ يرجع الحؽ إلى أىمو
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 :التصابر: الثاني
إلى  الصبرالبّد وأن ينتقل من مرحمة فماذا يفعؿ إذان ىذا الصابر كي يستمرَّ في صبره كال ييكف؟ 

ه فيستمرَّ في مسيرتو كي يخمق الصبر في اآلخرين حتَّى ينسجموا معالتصابر مرحمة أرقى وىي 
ويصمد في مواقفو حتى تحقق تمك الدولة العالميَّة المباركة،وسورة العصر ىي التِّي ترسم الطريق 

: لممؤمنين المنتظرين قال تعالى
  (بسـ اهلل الرحمف الرحيـ كالعىصر)

ة عجّل ا هلل أي قسمًا بالعصر وربَّما يكون المقصود من العصر في ىذه السورة ىو عصر الحجَّ
. تعالى فرجو الشريف

أف العصر ىك اإلنساف الكامؿ، كىك إماـ الزماف :يقاؿ): أو ما ذكره اإلمام قدِّس سرُّه حيث قال
سبلـ اهلل عميو أم عصارة جميع المكجكدات أم قسمان بعصارة جميع المكجكدات قسما باإلنساف 

. وال منافاة بين التفسيرين( الكامؿ
( إفَّ اإلنساف لفي خيسر)

ا اإلنسان الذي قد ُحكم عميو بالخسران المطمق ىو اإلنسان الذي يعيش خارج العصر أي يعيش ىذ
.  حالة الغيبة

واإلنسان المذكور ىنا يشمل جميعيم 
( إالّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)

س والقميل منيم يتَّسمون بيذه السمات واالستثناء بطبيعتو يدلُّ عمى الُندورة والغربة فالنادر من النا
. عمى ضوء ما قدمنا (انتظار الفرج)األربعة المتوالية والتِّي ترجع باألخير إلى صفة فاردة وىي 

 إلى متى
. أنَّ التواصي بالحق والتواصي بالصبر ىي حالة ثابتة لممؤمن مادام ىو مؤمن  كالجدير بالذكر

وفي آخر المطاف ىل لمجتمع أن يعيش الراحة  إلى متى ىذا التكاصي؟فمف األحرل أف ييسأؿ 
ن كان الجواب سمبيًا فأين حكمة اهلل البالغة وأين لطفو الشامل وأين كرمو  والطمأنينة واليدوء ؟ وا 

الجميل؟ 
البدَّ من وصول اإلنسان المؤمن المتَّسم بتمك الصفات إلى مرحمة نيائية وىي مرحمة الكمال،  :أقكؿ
. ي مرحمة العيش في العصر ال خارجو عمى ما تدلُّ عميو السورة المباركةوه
 

االنتظار كالرجاء 
 

ل وحان  منا الحديث في البعد األوَّ قمنا أنَّ ىناك ُبعدين لبلنتظار أحدىا الرفض والثاني الرجاء وفصَّ
: اآلن التحدُّث عن البعد الثاني فنقول

. عمييم السبلم ىو الشيء الُمنَتَظرأمر األئمَّة ؤكِّد عمى أنَّ ىناك أحاديث ت
فيؿ ىناؾ طريؽه يكصمنا إلى أمرًىـ عمييـ السبلـ؟ 

كىؿ مف السيؿ أف نعرؼى أمرىىيـ؟ 
أمريىـ صعبه ميستىصعىبه 

: وردت أحاديث كثيرة جّدًا تؤَّكِّد 
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( نبيٌّ ُمرسٌل أو عبٌد امَتَحن اهللُ قلَبو لإليمانإنَّ أمَرنا صعٌب مستصعٌب ال َيحتملو إال َمَلٌك مقرَّب أو )
فبل بدَّ إذًا من التعمُّق في مثل ىذه األحاديث حتَّى نعرف المقصود منيا ثمَّ نعِرف كيفيَّة تسييل ىذا 

األمر الُمستصعب؟ 
 :فنقكؿ

 :الكبلـ حكؿ ىذه األحاديث يتمخَّص في جانبيف
ؿ : مف ناحية الصدكر: األكَّ

: ويشتمل عمى
. مصادر األحاديث-ؼأؿ
 .المعصكمكف الذيف نقمت عنيـ تمؾ األحاديث -ب
 

المصادر -ألف
: نقل الحديث كلٌّ من 

فيما جاءى أفَّ )الكميني رحمة اهلل عميو في كتابو الكافي كقد جعؿ لذلؾ بابان مستقبلن كىك باب -1
 281(حديثىيـ صعبه مستصعبه 

. الشيخ المفيد في إرشاده كاختصاصو -2
. م تكحيده كخصالو كأماليو ككتابو معاني األخبارالصدكؽ ؼ-3
. كرجاؿ الكشى كأيضان في كتاب بصائر الدرجات-4

. وُكتٍب أخرى ذكرىا العبلمَّة المجمسي في بحاره من أراد اإلطبّلع عمييا فميراجع
عمَّػف نيقمػت -ب

يو السبلم واإلمام عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو وكلٍّ من أمير المؤمنين عمى بن أبي طالب عل
زين العابدين عمي بن الحسين عميو السبلم واإلمام أبي جعفر الباقي عميو السبلم واإلمام أبي عبد 

. اهلل الصادق عميو السبلم
 

مف ناحية الداللة : الثاني
( عبارات الحديث المختمفة والجمع بينيا: )ويشتمل عمى

عنيم عمييم السبلم في ىذا المجال كي نفيم المراد وينبغي لنا أن َنذكر كافة العبارات التِّي صدرت 
: الصحيح من كبلميم بالجمع بينيا فنقول

: أٌما بالنسبة إلى الشيء الذم ىك صعبه مستصعب: ألؼ
: وردت العبارات التالية

إنَّ )وعن األئمَّة عليهم السالم ( قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو إنَّ حديَث آل محمد صعب مستصعب)
...( إنَّ كالمي...()إنَّ علم العالم ...()إنَّ حديثنا..()ناأمرَ 

 :األكصاؼ المختمفة:ب
: وأيضًا بالنسبة إلى أوصاف ذلك األمر فقد وردت ِبُصَوٍر مختمفةٍ 

: أىمُّيا
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عف االصبغ ( )..عف أبي جعفر عميو السبلـ قاؿ إفَّ حديثنا صعبه أجرده ذككافه كىًعره شريؼه كريـه )
ًشف  ير المؤمنيف عميو السبلـ قاؿ سمعتوبف نباتو عف أـ يقكؿ إفَّ حديثنا صعبه مستصعبه خى

( مخشكشف
: وفي حديث أبي جعفر عميو السبلم يخاطب جابر بن يزيد 

( يا جابر حديثنا صعب مستصعب أمرد ذكوان وِعر َأجرد)
:  وأيضًا في حديث أبي الجارود عن اإلمام الباقر عميو السبلم 

..( ث آل محمد صعب مستصعب ثقيل مقنع اجرد ذكوانسمعتو يقول ان حدي)
: وفي حديٍث آخر قال الراوي 

( قلت فسر لى جعلت فداك قال ذكوان ذكٌي أبداً قلت أجرد قال طرٌي أَبداً قلت مقنَّع قال مستور)
: وفي خصوص الكممة األخيرة ورد حديث في الكافي

الحكـ عف خالد بف نجيح عف  عف محمد بف يحيى عف احمد بف محمد بف عيسى عف عمى بف)
( أبي عبد اهلل عميو السبلـ قاؿ إفَّ أمرىنا مستكر ميقىنَّعه بالميثاؽ فمف ىتؾ عمينا أذلَّو اهلل

 
: كيمكف تقسيـ ىذه الصفات إلى قسميف رئيسييف

ًشف مخشكشف صعبه  :ألؼ . ثقيؿ. مستصعبه كًعر خى
( طرم أبدان )اجرد ذككاف ذكيه قاؿ   :ب
.  مستكرمقنَّع قاؿ   :ج
ال يعرفو إاٌل ؟   :د

ومن ىو الذِّي َيعِرُف أمَرىم و ُيقرُّ بو و ُيؤمُن بو وَيعيو وَيصبر عميو ويعمل بو ويحتممو ويعقمو عمى 
حسب الروايات؟؟ 

: األحاديث في ىذا المجال تؤَّكِّد عمى أنَّيم ثبلثة وىم
( لئليمافمىمىؾه مقرَّب أك نبيه ميرسىؿه أك عبد مؤمف امتحف اهلل قمبو )

مؤمف "وفي بعضيا  ".مدينة حصينة"ولكن ىناك حديث أضاف إلى ىذه الثبلثة أمرًا رابعًا وىو 
:  ووردت ُصَور أخرى وىي "إاٌل مف كتب اهلل في قمبو اإليماف"وورد في بعضيا  "ممتحف

إال صدكر مشرقة كقمكب منيرة كأفئدة سميمة ()إال صدكر منيرة أك قمكب سميمة ك أخبلؽ حسنو)
ال يعي حديثنا إال حصكف حصينة ()كال تعي حديثىنا إال صدكر أمينة كأحبلـ رزينة()كأخبلؽ حسنة

  (ال يعمؿ بو كال يصبر عميو إال ممتحف قمبو لئليماف()أك صدكر أمينة أك أحبلـ رزينة
وفي حديث عمرو بن اليسع عن شعيب الحداد بعد ما نقل ذكر الصادق عميو السبلم الصفات 

كأم شئ المدينة ) قال عمرو فقمت لشعيب يا أبا الحسن( أك مدينو حصينة)ضاف الثبلثة وأ
 (سالت الصادؽ عميو السبلـ عنيا فقاؿ لي القمب المجتمع الحصينة قاؿ فقاؿ

 :أقػكؿ
: ك مف خبلؿ األحاديث السابقة نستنتج النتائج التالية

. إف المعرفة ك العمؿ متبلزمتاف ال تنفكاف أبدا -1
 :تسمسؿ طكلي بيف كؿ مف األمريف إف ىناؾ  -2

. اإليماف ك المعرفة ك الكعى ك التعقؿ :الؼ
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.  كالعمؿ كالصبر عمى ذلؾ( أم التحمُّؿ)االحتماؿ  :ب
فبل يمكف لئلنساف أف يحتمؿ الصعب المستصعب إال بعد أف أذعف بو كتعرَّؼ عميو حؽ 

. المعرفة
ذككاف )ارج عف عالـ الكثرة ك المادة إف أمرىـ عمييـ السبلـ ىك شئ مجرد صاؼو نكراني خ -3

. أم مستكران ( مقنعا)كبطبيعتو يككف( أجرد
فبل تناقض ك ال تخالؼ بيف .. إف األمكر النكرانية ميما كثرت فيي كاحدة لتجرُّدىا ك بساطتيا -4

ماداـ كميا تنطمؽ مف ذلؾ النكر بؿ في الكاقع كمُّيا ترجع إلى شيءو ( الحديث كالكبلـ كاألمر)
كىك األمر  كاحد

 :كىناؾ نتيجة خامسة كىي
 :دكلة الميدم دكلة النكر

إن الصفات المذكورة في األحاديث لممؤمن الذي يحتمل أمرىم كمَّيا صفاٌت تنبئ عن واقع نوراني قد  
عبد ممتحن  استولى عمى ذلك اإلنسان المتَّصف بتمك الصفات ككونو ممك مقرب أو نبيٌّ ُمرسل أو

الخ وىذا إن دلَّ عمى شئ فإنما يدل عمى أن الواقع الذي سوف ... أو صدور منيرة أو قموب سميمة
يحققو ولى األمر عجل اهلل تعالى فرجو الشريف ىو واقع يختمف تمامًا عّما نعيشو نحن في عصرنا 

وقد َممَئت ىذه الدنيا .. الً الحالي من العيشة المادية الصرفة التي ال تتحمى بالمعنوية والنورانية أص
أفكاَرنا وأذىاننا بحيث لم تسمح لنا أن نتصور تمك الدولة تصورًا صحيحًا ناىيك عن التصديق بيا 

. كما ىي وبالفعل صار ىذا األمر أمرًا صعبًا مستصعبًا عمينا
 :كعميو

..  يتأكد عمينا أن نجدد نظرنا في فيم و معرفة دولة الميدي كي نرغب فييا وننتظرىا
: كفي زيارة الجامعة الكبيرة

محتجب بذمتكـ معترؼ بكـ مؤمف بإيابكـ مصدؽ  محتمؿ لعممكـعارؼ بحقكـ مقر بفضمكـ )
  (برجعتكـ منتظر ألمركـ مرتقب لدكلتكـ

: كفي زيارة أخرل
ف بحقكم السالم عليكم يا أئمة الهدى السالم عليكم يا أعالم التقى السالم عليكم يا أوالد رسول اهلل أنا عار)

( مستبصر بشأنكم موقن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر أليامكم مرتقب لدولتكم
 

                                                           

 
 31البقرة  1
 31البقرة  2
 2باب  1رواية  137ص  11بحار األنوار ج  3

 29باب  6رواية  227ص  21ج                  
 8باب  4رواية  338ص  26ج                  

 15رواية  443ص  1الكافي ج  4
 12باب  1رواية  406ص  16بحار األنوار ج  5

 19باب  36رواية  20ص  40ج                 
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 1باب  43رواية  24ص  15بحار األنوار ج  6

 1باب  37رواية  21ص  25ج                  
 1باب  116رواية  170ص  57ج                  

 105مصباح اليداية إلى الخبلفة و الوالية ص  7
 9رواية  441ص  1كافي ج ال 8
 54األعراف 9
  2باب  11رواية  183ص  100بحار األنوار ج  10
 32البقرة  11
 33البقرة  12
 6الشعراء  13
 34األنعام  14
 67األنعام  15
 71يونس  16
 67ص  17
 5التغابن  18
 101األعراف  19
 49الحجر  20
 78الكيف  21
 2باب  15رواية  145ص  11بحار األنوار ج  22

 6باب  38رواية  183ص  26ج                 
 50باب  31رواية  62ص  37بحار األنوار ج  23
 33البقرة  24
 38فاطر  25
 18الحجرات  26
 123ىود  27
 77النحل  28
 26الكيف  29
 26الجن  30
 6قد مّر في اليامش رقم  31
 28،29الحجر  32
 85اإلسراء  33
 4رواية  134ص  1الكافي ج  34
 3رواية  133ص  1الكافي ج  35
 11األعراف  36
 4رواية  134ص  1الكافي ج  37
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 7رواية  145ص  1الكافي ج  38
 34البقرة  39
 116طو  40
 50الكيف  41
 3باب  73رواية  234ص  63بحار األنوار ج  42
  8رواية  386ص  2الكافي ج  43

 98باب  11رواية  96ص  72وبحار األنوار ج 
 8رواية  317ص  2الكافي ج  44
 11رواية  130ص  2ج  

 75ص  45
 22شرح دعاء السحر ص 46
 76و75ص  47
 34-32الحجر 48
 34باب  41رواية  303ص  2بحار األنوار ج  49
 34باب  11رواية  291ص  2بحار األنوار ج  50
 13باب  22رواية  221ص  10بحار األنوار ج  51
 10النمل  52
 3باب  86رواية  380ص  18بحار األنوار ج  53
 9النجم  54
 2اية رو 33ص  2الكافي ج  55
 1رواية  34ص  1الكافي ج  56
 3رواية  38ص  1الكافي ج  57
 62اإلسراء  58
 35البقرة  59
 21األعراف  60
 123طو  61
 124طو  62
 224ص  14الميزان ج 63
 23رواية  416ص  1الكافي ج  64
 50باب  7رواية  176ص  24وبحار األنوار ج     
 1باب  31رواية  35ص 11بحار األنوار ج  65

 1باب  30رواية  112ص  11ج                   
 22رواية  416ص  1الكافي ج  

 6باب  12رواية  279ص  26بحار األنوار ج  66
 81نفس اليامش  67
 67باب  130رواية  401ص  24بحار األنوار ج  68
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 39باب  66رواية  123ص  36ج                    
 52باب  1رواية  187ص  24بحار األنوار ج  69
 33باب  2رواية  87ص  24نوار ج بحار األ 70
 5باب  8رواية  245ص  26ج  

 23الشورى  71
 25، الرعد  27البقرة  72
 10باب  52رواية  316ص  13بحار األنوار ج  73
 117-116طو  74
  35البقرة 75
 19األعراف  76
 119-118طو 77
  58،  57البقرة  78
  160،161/األعراف 79
 80طو  80
و يا آدم أسكن أنت و زوُجك الجنة فكبل من حيث شئتما و ال {}ت و زوُجك الجنة و كبل منيا رغدًا حيث شئتما وقمنا يا آدم أسكن أن}وىما 81

{ تقربا ىذه الشجرة فتكونا من الظالمين
 6باب  167ص  13بحار األنوار ج  82
 4باب  8رواية  79ص  11بحار األنوار ج  83
 2باب  14رواية  145ص  11بحار األنوار ج  84
 2باب  13رواية  167ص  11األنوار ج بحار  85
 23باب  1رواية  386ص  10بحار األنوار ج  86
 40، 39شرح دعاء السحر لئلمام الخميني ص  87
 3باب  9رواية  165ص  11بحار األنوار ج  88
 117طو  89
  120طو90
 6-1الناس  91
 199األعراف  92
  120طو93
 11باب  96رواية  389ص  16بحار األنوار ج  94
 12باب  88رواية  253ص  67األنوار ج بحار  95
 36باب  8رواية  290ص  96بحار األنوار ج  96
 21-20األعراف  97
 121طو  98
 36البقرة  99
 123طو  100
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 36البقرة  101
 38البقرة  102
 24األعراف  103
 61-57البقرة  104
 32-30المائدة  105
 32المائدة  106
 22األعراف  107
 126-122طو  108
 14آل عمران  109
 26الرعد  110
 185آل عمران  111
  64اإلسراء 112
 120النساء  113
 22األعراف  114
 197آل عمران  115
 17، 16األعراف 116
 118النساء  117
 16باب  10رواية  271ص  74بحار األنوار ج  118
 24واألعراف  36البقرة  119
 1االنسان 120
 24الجاثية  121
 44-41يس  122
 80النحل  123
  79ص 124
 62اإلسراء  125
 61القصص  126
 29باب  79رواية  76ص  53بحار األنوار ج  127
 2باب  5رواية  294ص  9بحار األنوار ج  128
 46باب  49رواية  368ص  96بحار األنوار 129
 138-136اآلداب المعنوية لمصبلة 130
 4باب  10رواية  33ص  99بحار األنوار ج  131
 5باب  1رواية  75ص  10بحار األنوار ج  132
 213البقرة  133
 156البقرة  134
  3باب  2رواية  17ص  3و ج  33باب  28رواية  270ص  2ار ج راجع بحار األنو 135
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 22البقرة 136
 29البقرة  137
 19المؤمنون  138
 8فاطر  139
 19لقمان  140
 32إبراىيم  141
 14النحل  142

 14النحل 4
1 **

راجع األربعون حديثًا  145
 115المؤمنون  146
 3الحديد 147
 129باب  43رواية  423ص  95بحار األنوار ج  148
  53الشورى  149
 156البقرة  150
  42النجم  151
 41طو  152
 32باب  16رواية  111ص  94بحار األنوار ج  153
 39باب  10رواية  75ص  86بحار األنوار ج  154
 9باب  19رواية  171ص  90بحار األنوار ج  155
 108باب  4رواية  281ص  95بحار األنوار ج  156
 2باب  3رواية  223ص  98بحار األنوار ج  157
 15باب  3رواية  313ص  5بحار األنوار ج  158
 27-26الرحمن  159
 44-41الصافات  160
 89القصص  161
 8العمق 162
 119ىود  163
 15باب  2رواية  313ص  5بحار األنوار ج  164
 21التوبة  165
 72التوبة  166
 14باب  50رواية  315ص  67بحار األنوار ج  167
 7باب  1رواية  195ص  5بحار األنوار ج  168
 35األربعون حديثًا الحديث  169
 56الذاريات  170
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 54-53فصمت  171
 46البقرة  172
 79 -75األنعام 173
 29-26شرح دعاء السحر  174
دعاء الكميل  175
 52باب  3رواية  389ص  94بحار األنوار ج  176
 32باب  16رواية  111ص  94بحار األنوار ج  177
 53باب  1رواية  186ص  70بحار األنوار ج  178
 61ص19صحيفة النور ج 179
 286ص19صحيفة النور ج 180
 9الصفحة  181
 6الجمعة  182
شرح األسماء الحسنى لمسبزواري ج ص وأيضًا الحديث المنقول من مجالس الشيخ عن ابن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضال عن فضل  183

وسمم قال اهلل عز بن محمد االموى عن ربعى بن عبد اهلل عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عميو السبلم قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وآلو 
ص  96راجع بحار األنوار ج . و جل الصوم لى و انا ُأجزى بو دليل عمى ذلك فجزاء الصوم إنِّما ىو اهلل كما أكَّد عمى ذلك اإلمام قدس سرُّه أيضاً 

  30باب  35رواية  255
 5العنكبوت  184
 46البقرة  185
 7يونس  186
 110الكيف  187
 33والتوبة  9الصف  188
 28الفتح  189
 61صص الق 190
 55النور  191
 55النور  192
 9المنافقون  193
  15طو  194
 45العنكبوت  195
 11الجمعة 196
  104النساء  197
 206األعراف  198
 42األحزاب  199
 125طو  200
 28الرعد  201
 37النور  202
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 44النحل  203
 11باب  55رواية  359ص  16بحار األنوار ج  204
 8المائدة  205
 8باب  4رواية  129ص  102بحار األنوار ج  206
 15باب  55رواية  258ص  74بحار األنوار ج  207
 24الشورى  208
 57الفرقان 209
 90األنعام  210
 104يوسف 211
 1باب  56رواية  122ص  11بحار األنوار ج  212
 3باب  119رواية  254ص  63بحار األنوار ج  213
 2باب  31رواية  154ص  11بحار األنوار ج  214
 27باب  178رواية  376ص  52بحار األنوار ج      
  29باب  12رواية  42ص  53بحار األنوار ج      
 4باب  4رواية  367ص  57بحار األنوار ج      
 2باب  26رواية  151ص  11بحار األنوار ج  215
 88-86ص 216
 8باب  432رواية  287ص  8الكافي ج  217
 20يونس  218
 213البقرة  219
 14الشورى  220
 50باب  18رواية  182ص  24بحار األنوار ج  221
 1باب  56رواية  122ص  11ر األنوار ج بحا 222
 67باب  39رواية  325ص  24بحار األنوار ج  223
 16الجن  224
 66المائدة  225
 21رواية  25ص  1الكافي ج 226
  8باب  239رواية  240ص  8الكافي ج 227
  27باب  213رواية  391ص  52بحار األنوار ج 228
  172األعراف 229
  27 باب 46رواية  328ص  52بحار األنوار ج 230
 27باب  84رواية  339ص  52بحار األنوار ج  231
 26باب  35رواية  291ص  52بحار األنوار ج  232
 28باب  1رواية  6ص  53بحار األنوار ج  233
 27باب  12رواية  316ص  52بحار األنوار ج  234
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 80ىود  235
 27باب  44رواية  327ص  52بحار األنوار ج  236
  29اب ب 86رواية  81ص  53بحار األنوار ج  237
  26باب  6الرواية 280ص  52بحار األنوار ج 238
 27باب  11رواية  316ص  52بحار األنوار ج  239
 122باب  45رواية  82ص  73بحار األنوار ج 240
 27باب  67رواية  335ص  52بحار األنوار ج  241

 119-118طو 242

  59البقرة 243
 119ىود  244

 245
 107التوبة  

 246
 14بمبن35ره لةنن373صنن77بحمرن ألفه رنجن 

 247
 17بمبنن3ره لةنن322صنن5بحمرن ألفه رنجن 

 248
 93ىود  

 27بمبنن17ره لةنن347صنن68بحمرن ألفه رنجن 249 

 250
 6بمبنن25ره لةنن14صنن83بحمرن ألفه رنجن 

 251
 24اإلنسان  

 252
 22بمبنن2ره لةنن122صنن52هنجنن7بمبنن1ره لةنن99صنن10بحمرن ألفه رنجن 

 22بمبنن11ره لةنن125صنن52هنجن22بمبنن3ةنره ين122صنن52بحمرن ألفه رنجن 253 

 7بمبنن1ره لةنن143صنن77بحمرن ألفه رنجن 254 

 255
 22بمبنن7ره لةنن123صنن52بحمرن ألفه رنجن 

 256
 128صن52بحمرن ألفه رنج 

257
 44بمبنن1ره لةنن387صنن36بحمرن ألفه رنجن 

 45باب  69رواية  323ص  86بحار األنوار ج  258

 40باب  8رواية  205ص  36بحار األنوار ج  259

260
 44باب  59رواية  235ص  86بحار األنوار ج  

 8أعر فن 261
  9أعر فنال 262
 23لهفين 263

264
 44بمبنن30ره لةنن216صنن86بحمرن ألفه رنجن 

 9باب  15رواية  164ص  90بحار األنوار ج  265

266
 4باب  35رواية  36ص  47بحار األنوار ج  

  29باب  111رواية  96ص  53بحار األنوار ج  267
268

 22بمبنن4ره لةنن122صنن52بحمرن ألفه رنجن 
 84اإلسراء  269
 214بقرةن 270
 110لهسفن 271
 62النمل 272

273
 25الحديد  

274
  135النساء  

  108،110،126،131،144،150،163،179الشعراء 275
 63الزخرف  276
 165األعراف 277

278
 25األنفال  
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 15رواية  91ص  2الكافي ج  

280
 4 باب 6رواية  134ص  25بحار األنوار ج  

281
 400ص  1الكافي ج  


